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چکیده
دانشمندان گذشته بر این عقیده بودند که طبقهبندی علوم که بر اساس موضوع
علوم و تشابه و تفاوت آنها با یکدیگر انجام میشود ،تعلیم و تعلّم آنها را آسان

تر میکند .طبقهبندی علوم در تمدّنهای باستان به صورت عمومی ،از جمله رده

بندی کتابها ،جانداران و پدیدههای طبیعی ،و در تمدّن یونان باستان ،به

صورتی تخصّصی ،مورد توجّه بوده است .در دورۀ اسالمی نیز که به تببین،
آموزش و طبقهبندی انواع علوم توجه ویژهای شد ،این موضوع را تعریفکردهاند
و اهدافی نیز برای آن برشمردهاند و حتّی طبقهبندی علوم را در شمار علوم دورۀ
اسالمی آورده و منابعی نیز در این باره تألیف شده است .با توجه به اهمّیّت علوم
طبیعی در نزد دانشمندان و حکمای دورۀ اسالمی ،آنها جایگاه این علوم در میان
سلسله مراتب طبقهبندی علوم و نیز تقسیمات فرعی انواع آن را تعریف و تبیین
کردند؛ منابعی که به این موضوع پرداخته اند فقط منحصر به منابع مربوط به
طبیعیات نیست  ،بلکه آثار گوناگونی از فلسفه گرفته تا عجایبنامهها و
دائرةالمعارفهای عمومی تألیف شده در دورۀ اسالمی ،به این موضوع پرداخته
اند .البتّه عوامل گوناگونی بر نوع طبقهبندیها تأثیرگذار بود؛ برای نمونه
حکمای دورۀ اسالمی ،بهویژه مشّائیان ،مالکهایی را که ارسطو برای طبقه
بندی علوم در نظر داشت ،پیروی میکردند .در رسائل اخوان الصفا ،آثار ابن

سینا و خواجه نصیرالدین طوسی و حتّی حکمای پیشتر در دورۀ اسالمی از
جمله ابن مقفّع و ابن بهریز ،این تأثیرگذاری مشهود است .دیدگاههای دینی که

گاه با افکار فلسفی و عرفانی نیز در می آمیخت ،عامل تأثیرگذار دیگری بود.
این موضوع در آثار غزالی و نصیرالدین طوسی نمود آشکار دارد .گاه نیز شرایط
محیطی زندگی مؤلفان و یا تخصص و اشتغال آنها در مناصب حکومتی ،بر

معیارهای آنها در طبقه بندی علوم مؤثر بود .برای نمونه ،ابن سینا و انطاکی ،به
دلیل آنکه پزشک و داروشناس بودند ،دقیقتر از دیگر حکما ،علوم طبیعی را
طبقهبندی کرده اند .ابن فریغون و قلقشندی نیز به دلیل نیاز حاکمان وقت و
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منصبشان در دستگاه حکومتی ،رویکردی عمومی و کاربردی برای درباریان در

تألیفاتشان داشتند .رویکرد کاربردی ،ساده و حتی مایل به خرافات در آثار

دائرةالمعارفی و عجایبنامه ها باعث شد تا تقسیمات علوم در این آثار ،از
اصول خاصی پیروی نکند.
کلیدواژهها :دورۀ اسالمی ،طبقهبندی علوم ،علوم طبیعی.
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مقدمه
علوم طبیعی ،شاخهای از علوم است که براساس شواهد تجربی ناشی از مشاهده و
آزمایش ،به توصیف ،درک و پیشبینی پدیدههای طبیعی میپردازد .این علوم شامل دو
شاخۀ اصلی علوم زیستی و علوم فیزیکی است؛ علوم جانورشناسی ،گیاهشناسی و
میکروبشناسی در دستۀ نخست ،و زمینشناسی ،ستارهشناسی ،شیمی و فیزیک در گروه
دوم جای دارند .گاهی برخی علوم کاربردی وابسته به این علوم نیز در این گروهها جای
میگیرند؛ برای نمونه علوم پزشکی ،دا روسازی و کشاورزی در گروه نخست و برخی
علوم مهندسی در گروه دوم قرار میگیرند .در منابع دورۀ اسالمی از این علوم گاهی به
تفکیک و گاهی آمیخته با یکدیگر یاد شده است؛ برای نمونه در برخی منابع ،علم گیاه
شناسی به عنوان علمی جداگانه شرح داده شده است ،امّا گاهی نیز مطالب گیاهشناسی
در منابع پزشکی ،داروشناسی و کشاورزی آمدهاند.
طبقهبندی علوم نیز به معنی دستهبندی علوم بر اساس موضوع و تشابه و تفاوت آنها
با یکدیگر است تا مراجعه به منابع ،تعلیم و تعلّم علوم و تعیین ارتباط آنها با یکدیگر
به آسانی انجام شود .حکمای اسالمی طبقهبندی علوم را نیز چون شاخهای از علم
تعریف کردهاند و دالیل اهمیت آن را نیز برشمردهاند .برای نمونه ،فارابی (درگذشته
در 339ق؛  ،)3-2نصیرالدین طوسی (درگذشته در 672ق؛  )37و طاشکوپریزاده
(968-901ق؛  ،)330-297/1معنی و هدف این علم را ،تحقیق در ردهبندیِ عمومی
ترین موضوعات تا رسیدن به خاصّترین آنها ،آشکار شدن مفهوم انواع علم و حکمت،
مقایسۀ جایگاه و اهمیت انواع علوم و راهنمایی جویندهها برای پیدا کردن علم مورد
عالقۀ خود گفتهاند.
طبقهبندی علوم در تمدنهای باستان
برخی شواهد از شیوههایی از ردهبندی حاکم بر کتابخانههای تمدنهای باستان حکایت
دارد .در لوحههای گِلی بهدست آمده از کتابخانههای تمدن آشور ،بهویژه کتابخانۀ آشور
بانیپال (سدۀ هفتم پیش از میالد) ،فهرستهای برجای مانده از کتابخانۀ بزرگ
اسکندریه ،کتابخانههای چین در پایان عصر هان غربی (سدۀ نخست میالدی) و نیز در
زمان سلسلههای وی و تسین (سدههای سوم تا پنجم میالدی) شواهدی از ردهبندی
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کتابها وجود دارد (ولیش 1و اسمیراگلیا ،2ذیل «ردهبندی کتابخانهای»؛ تامپسون،
 .)132-129شاید این نشانهای از نوعی تفکر مشابه و یا متمایل به طبقهبندی علوم،
حتی در عهد باستان ،باشد.
روایت بندهش از طبقهبندی موجودات را که از فرعیات طبقهبندی علوم است ،شاید
بتوان نخستین نشانه از طبقهبندی نزد ایرانیان دانست .بخش نهم این کتاب ()103-69
به نحوۀ آفرینش موجودات مربوط است .در این بخش ،پدیدههای جغرافیایی (زمین
ها ،کوهها ،دریاها ،رودها ،رودهای ناموَر ،دریاچهها ،باد ،ابر و باران) ،جانداران
(جانوران ،مردمان ،زنان ،گیاهان ،خِرَفستَران ،گرگسَردگان) ،آتش ،خواب ،و بانگ

ها به انواعی تقسیم شدهاند .مطابق بندهش ( )89-86 ،78پس از مرگ گاو یکتا
آفریده ،از پراکنده شدن مغز او  55سَرده دانه و  12سرده گیاه دارویی روییده شد .از آن
گیاهان نخست 10 ،هزار گیاه و سپس 130هزار سرده در سرده آفریده شد .در این کتاب
گیاهان در این گونهها قرار میگیرند :دار (درختان پایا و غیر مثمِر؛ سرو ،چنار ،سپیدار،
شمشاد ،شیز [؟ :آبنوس] ،گز) ،درخت (درختان پایا) ،میوه (درختان پایا و مثمِر) ،دانه
(گیاهان غیر پایا که خوراک معمول مردم را تولید میکنند ،از جمله گندم ،جو ،برنج،
گِرگِر[؟] ،عدس ،ارزن ،گاورس ،نخود) ،گُل (کاشتنیهایی که گُل خوشبو دارند ،از
جمله گُل [ِسرخ] ،نرگس ،یاسمن ،نسترن ،آالله ،کبیکه [کبیکج؛ نوعی آالله] ،خیری،
کَرکُم ،زردک [کاجیره] ،و بنفشه) ،اِسپَرغَم (کاشتنیهایی که برگ خوشبو دارند) ،تَره
(سبزی های خوراکی مانند اسفناج ،کرفس ،گشنیز ،کاگیزه [ترهتیزک] و تره) ،افزار
(چاشنیهای غذایی) ،گیاه (خوراک دام) ،نهال (غیر کاشتنی که بار یا گلش خوشبو
باشد) ،دارو ،چسب ،هیزم ،بوی[دار] (پوست یا ریشههای بوییدنی مانند کندر ،کوست
[قسط] ،صندل ،پلنگمشک ،کاکوله ،کافور و بادنجبوی) ،روغن (دانههای روغنی
مانند کنجد ،کرچک ،شاهدانه و زیتون) ،رنگ (مانند کَرکُم ،دار پرنیان ،زردچوبه،
روناس و نیل که با آنها جامه را رنگ میکردند) ،و جامه (مانند کنف ،نی [حصیر] و
پنبه که از آن جامه تهیه میشود) .در ردهبندی بعدی گیاهان در این کتاب ( ،)88گیاهان
به دو بخشی (دو جنسی) و یک بخشی (تک جنسی) تقسیم شدهاند .همچنین میوههای
مایهور (اصلی) به سی گونه تقسیم شدهاند .ده گونه آنهایی هستند که درون و بیرونشان

1. Wellisch
2. Smiraglia
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قابل خوردن است ،از قبیل انجیر ،سیب ،بِه ،بادرنگ ،انگور ،توت و اَمرود .ده گونه
بیرونشان قابل خوردن است اما درونشان خیر ،از قبیل خرما ،شفتالو ،زردآلو ،سنجد،
کُنار و آلوچه .و ده گونه که درونشان قابل خوردن است اما بیرونشان خیر ،از قبیل گردو،
بادام ،نارگیل ،فندق ،شاه بلوط و پسته .در این قسمت به درختان پیوندی هم اشاره شده
است .در ردهبندی موجود در بندهش ( )89هوم هاونی ،سَرور گیاهان دو بخشی ،و
درمنۀ دشتی ،سرور گیاهان یک بخشی ،گندم سرور غلّات ستبردانه ،و ارزن تابستانی،
سرور غلّات کوچک دانه است.
مطابق بندهش ( ،) 79-78از منی گاو یکتا آفریده که به باال برده و پالوده شد ،دو

گاو نر و ماده آفریده شد و از آنها جانوران دیگر پدید آمدند .نخست سه کرده به نامهای
چرا ارزانی 1و گَریشَک ،2پرنده ،و جانوران آبی .این سه کرده خود شامل پنج آیینه

(شکل ،نوع) بودند :دو کافت پای چرا ارزنده (شتر و بزِ گیپان 3بزرگترین و کهترین
هستند) ،خَرپای (که از این آیینه ،اسب زِبال 4و خر گرگانی به ترتیب بزرگترین و
فروترینها هستند) ،پنج انگشت پنجه (که سگ و مشکان به ران 5بزرگترین آنها
هستند) ،پرنده (که سیمرغ سه انگشت و تَر 6،بزرگترین و فروترین اینهایند) ،و
[جانوران] آبی (کَرماهی و میگو بزرگترین و فروترین اینهایند) .این پنج آیینه نیز
مشتمل بر  262سرده بود :بز (دارای پنج سرده) ،میش (پنج سرده) ،شتر (دو سرده)،
گاو (شانزده سرده) ،اسب (شش سرده) ،سگ (ده سرده) ،سَهوگ /خرگوش (پنج
سرده) ،راسو (هشت سرده) ،موش (هشت سرده) ،مرغان (یکصد و ده سرده)،
شبکور ،ماهی (ده سرده) .از اختالط این سردهها روی هم  262سرده پدید آمد.
در گزیدههای زادسپرم نگاهی کاربردی به گیاهان وجود دارد .مطابق این کتاب،
پس از مرگ گاو یکتا آفریده ،پنجاه و هفت گونه دانه (اشاره به دانههای خوراکی از
جمله غلّات) ،و دوازده گونه گیاه دارویی از اندامهای او روییدند .هر گیاه بسته به آنکه
از کدام اندام آن گاو رویید ،خاصیتش تقویت و فزونی و یا درمان بیماری همان اندام
 .1دام ،اهلی
 .2در کوه باشنده ،وحشی ،دد
 .3بز تو دلی ،گیپا
 .4زبل ،چاالک

 .5زباد غالیه ،گربهسانی که در میان رانهایش مادهای خوشبو دارد.
 .6ترّ ،سنگانه ،صَعوَه
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در انسان و جانوران بود .برای نمونه از مغزش کنجد ،از شاخش عدس ،از خونش
شراب ،از بینیاش ماش ،از شُش او خردل و از میان شاخش آویشن رویید .به همین
دلیل کنجد برای تقویت مغز و ماش برای درمان تنگی نفس ،و خردل برای درمان
بیماریهای شُش در گوسفندان و آویشن برای رفع تباهی (عفونت) مفید است .همچنین
در نبرد چهارم اهریمن که با گیاهان صورت گرفت ،اَمرداد هوم را آفرید تا دشمن پیری،
زندهگر مردگان و انوشه گر زندگان باشد .در این کتاب از آفرینش هزار نوع گیاه برای
درمان بیماریها یاد شده است (.)13-12
طبقهبندی علوم در یونان باستان از زمان سوفسطاییان در سدۀ پنجم قبل از میالد با

تقسیمبندی مبانی مقدماتی علوم شروع شد و بعدها تقسیمبندی علوم به علوم سهگانه
(صرف و نحو ،سخنوری ،و جدل) و علوم چهارگانه (حساب ،هندسه ،نجوم ،و ریاضی)
منجر شد (گوتاس .)92 1،پس از سوفسطاییان ،ارسطو 2به تقسیمبندی مفصّل علوم
پرداخت .در نگاهی کلّی ،ارسطو علوم را به سه گروه نظری ،عملی و تولیدی (صناعی)
تقسیم میکند و برای هر کدام از این گروهها ،زیرگروههایی هم در نظر میگیرد .برای
نمونه ،او علوم نظری را شامل علوم طبیعی ،ریاضی و الهیّات میداند (نکـ  :ما بعد
الطبیعه ،)1064b-1064a ،1026a-1025b 3،اما در نگاهی دقیقتر براساس مالک
هایی از جمله هدف /غایت ،موضوع ،شرافت ،و عامّ یا خاصّ بودن ،آنها را طبقهبندی
میکند (نکـ  :ما بعد الطبیعه1064b ،1026a ،993b ،؛ اخالق نیکوماخوس،
 .)1140a-1139b ،1094b-1094aمالکهای ارسطو در طبقهبندی علوم ،بهویژه

4

در بحث طبقهبندی علوم طبیعی ،کمابیش بهوسیلۀ حکمای دورۀ اسالمی نیز بهکار رفته
و آنها نیز بر این اساس ،علوم را طبقهبندی کردهاند.
طبقهبندی علوم طبیعی در دورۀ اسالمی
حکمای بسیاری در دورۀ اسالمی ،بهصورت مستقیم و یا تلویحی ،علوم ،از جمله علوم
طبیعی را در آثارشان طبقهبندی کردهاند .اگر وجود شخصیتی به نام جابربن حیّان را در
دورۀ اسالمی بپذیریم ،او در کتاب الحدود ( )114-100علوم را به علوم دینی و علوم
دنیوی تقسیم کرد .سپس علوم دینی را به دو دستۀ شرعی و عقلی ،و علوم دنیوی را به
1. Gutas
2. Aristotle
3. Methaphysics
4. Nicomachean Ethics
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دو دستۀ علوم وضیع (شامل علم صنایع) و علوم شریف (شامل علم کیمیا) تقسیم کرد.
در سطح بعدی ،جابر علوم شرعی را به دو دستۀ علوم باطن و ظاهر تقسیم میکند و
علوم عقلی را شامل دو گروه علم معانی و علم حروف میداند .او در نهایت علم معانی
را شامل دو علم الهی و علم فلسفه برمیشمارد .علوم طبیعی ،نجوم و حساب در زمرۀ
علم فلسفه قرار میگیرند .تقسیمبندی جابر دارای چند ویژگی است :نخست آنکه از
معدود طبقهبندی هایی است که از سنّت ارسطویی پیروی نکرده است و این ویژگی با
توجه به شروع دوران ترجمۀ متون یونانی به عربی و استقالل فکری جابر در طبقهبندی
علوم ،ویژگی بارز و قابل تأملی است .ویژگی دیگر آن است که عالیق فکری و نگرش
های علمی جابر در تقسیمبندی تأثیر گذاشته است .برای نمونه با آنکه او حکیمی جامع

االطراف بود ،اما علم کیمیا در طبقهبندیاش نقش پررنگی دارد .ویژگی سوم تقسیم
بندی جابر آن است که بر اساس نظام سلسله مراتب از کلّ به جزء و قرار دادن جفت
های شدیداً متقابل در روبهروی یکدیگر ،نخستین تقسیمبندی اصولی دوتایی در دورۀ
اسالمی را بنیان نهاده است.
ابن م َقفَّع در المنطق ( ،)3-2و ابن بهریز (-184ح 246ق) در حدود المنطق
( )113-111به ترتیب حکمت و فلسفه را به دو نوع علمی و عملی تقسیم کردند .سپس
حکمت یا فلسفۀ علمی را شامل سه علم اعلی (علم غیب /روحانیّات) ،علم ادب (شامل
هندسه /مساحت ،حساب ،نجوم /تنجیم ،علم لحون) و علم اسفل (علم اجساد/
جسمانیّات) دانسته اند .این دو پزشکی و صناعات را جزء علم اسفل یا اجساد تقسیم
بندی کردهاند.
رسائل اخوان الصفا ،دائرة المعارفی مشتمل بر علوم ،فلسفه و فنون ،از آثار مهم
دورۀ اسالمی است که علوم به دقّت فراخور آن زمان در آن طبقهبندی شده است .این
رسائل در چهار بخش تقسیم شده که بخش اول و دوم آن به طبیعیات مربوط است؛
بخش اول شامل  14رسالۀ مرتبط با ریاضی تعلیمی .نجوم ،موسیقی و جغرافیا نیز د ر
این بخش قرار دارند ()411-70/1؛ بخش دوم شامل  17رساله در بارۀ طبیعیات
جسمانی ( .)142-7/3 ،364-15/2بخش دوم رسائل اخوان الصفا متأثر از دیدگاه
های ارسطو است و همان عناوین و موضوعات را دارد .این بخش با هیولی و صورت
و زمان و مکان و حرکت آغاز میشود و به آثار علوی میرسد .آنگاه به معادن ،گیاهان،

حیوانات ،انسان و در آخر به علم نفس میرسد .رسالۀ هفتم این بخش ()158-138/2
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به تکوین و انواع گیاهان اختصاص یافته است .مؤلفان این رساله ،به گیاهان نگاهی
کاربردی دارند .حتی اختالف گیاهان را در طعم ،رنگ و بو به دلیل آن میدانند که هر
کدام از این گیاهان برای تغذیۀ نوعی جانور و یا درمان نوعی بیماری آفریده شدهاند و
به همین دلیل ویژگیهای آنها باید متفاوت باشد .همچنین دیدگاههای فلسفی آنها نیز بر
رویکرد آنها تأثیرگذار بوده است .برای نمونه ،هر گیاه را دارای چهار علّت میشناسند:
علت هیوالنی ،علت فاعلی ،علت تمامی ،و علت صوری .علت هیوالنی را همان ارکان
چهارگانۀ آتش ،هوا ،آب و زمین ،علت فاعلی را قوای نفسانی ،علت تمامی را کاربرد
تغذیهای و منفعتی گیاه برای جانوران ،و علت صوری را اسباب فلکی در نظر میگیرند.
به نظر آنه ا اختالط و امتزاج این عوامل با همدیگر به تکوین و گوناگونی گیاهان منجر
میشود.
در این رساله گیاهان به چند صورت طبقهبندی شدهاند .در حالت نخست ،از نظر
ریختی :درخت ،زروع (کاشتنیها) ،علف و حشائش .گاهی این شاخهها ،زیرشاخه
هایی نیز دارند .در حالت دوم ،گیاهان از نظر رویشگاه به شاخههای زیر تقسیم شدهاند:
گیاهان رسته در دشتها و بیابانها ،گیاهان رسته بر باالدست کوهها ،گیاهان رسته در
رودخانه ها و ساحل دریاها ،گیاهان رسته در نیزارها و بیشهها ،گیاهان کاشته شده در
روستاها و کشتزارها و بستانها و گردشگاهها .در حالت سوم ،گیاهان را از نظر زمان
رویش به انواع زیر تقسیم می کنند :گیاهان بهاره ،گیاهان سه فصله ،گیاهانی که انسان
آنها را در پاییز میکارد و در بهار برداشت میشوند (گندم ،جو) ،گیاهانی که در زمستان
کاشته و در بهار برداشت میشوند (خیار ،بادنجان) ،گیاهانی که در پاییز کاشته و در
زمستان محکم می شوند (گزر ،شلغم) ،گیاهانی که در تابستان کاشته و در پاییز برداشت
می شوند (کنجد ،ذرت) ،و گیاهانی که در بهار کاشته و در پاییز محکم میشوند (پنبه،
کنف؛ .)147-144/2
رسالۀ هشتم این بخش ( )289-161/2به تکوین و انواع حیوانات اختصاص دارد.
در ابتدای رساله پرندگان بر اساس محل ساختن آشیانه ،نحوۀ نگهداری تخمها تا تبدیل
به جوجه ،مقدار و سرعت و چگونگی پرواز ،ویژگیهای ریختی و نوع تغذیه تقسیم شده
اند .در بخش های سپسین ،هرچند به برخی جانوران نیز پرداخته شده اما نقل ماجراها
و حکایتهای تاریخی و افسانهای بر مطالب جانورشناسی میچربد.
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رسالۀ نهم ( )302-291/2در بارۀ تركیب بدن انسان ،کیفیت اخالط بدن و مزاج
طبایع ،سخن میگوید .رسالۀ دهم ( )317-304/2در بارۀ حواس پنجگانۀ آدمی سخن
میگوید .سایر رساالت نیز به دیگر جنبه های زندگی زیستی و معنوی انسان میپردازد.
اخوان الصفا کوشیدهاند تا هیچ علمی را از قلم نیندازند و از طرفی به جای توجه به
کارکرد و تأثیر عملی علوم بر زندگی ،دیدگاههای هستیشناسانۀ خود را به تبیین فلسفی
علوم منتهی کنند.
شعیابن فریغون معروف به ابن فریغون ،از شاگردان ابوزید بلخی (درگذشته در 322
ق) بود .در نتیجه رونق او احتماالً در سدۀ چهارم بوده است .او در مقالۀ نخست کتاب

دانشنامهگون جوامع العلوم ( ) 157-19که آن را برای حاکم وقت جرجان نوشته بود،
به دستور زبان عربی ،فنّ انشاء و کتابت ،خوشنویسی ،نکاتی برای منشیان و دبیران،
برخی مقدّمات حساب و ه ندسه و در نهایت به برخی اصول اعتقادی و نیز ویژگیهای
رفتاری و بیماریهای روحی انسان پرداخته است .در مقالۀ دوم ( )295-159در بارۀ
سیاست ،تدبیر نفس ،و علوم پراکندۀ دیگری از جمله تفسیر ،فلسفه ،کیمیا ،نجوم و
غیره نوشته است .احتماالً هدف از تألیف کتابی با این محتوا ،دست کم برآوردن
نیازهای دربار حاکم وقت جرجان بوده است .با آنکه نظم خاصی در طبقهبندی او به
چشم نمیخورد ،اما برخی این کتاب را کوششی برای طبقهبندی علوم دانستهاند (نکـ :
میرجعفری و دیگران188-157 ،؛ محقق.)51 ،
فارابی در احصاء العلوم ( ) 2علوم را در پنج بخش تقسیم کرده است :زبان؛ منطق؛
علوم تعلیمی (شامل عدد ،هندسه ،مناظر ،نجوم تعلیمی ،موسیقی ،اثقال ،حیل)؛ علوم
طبیعی و الهی؛ و علوم مدنی ،فقه و کالم .در بخش چهارم ( )63-53علوم طبیعی و
الهی قرار دارد .او در قسمت علوم طبیعی از اصول فلسفۀ طبیعی ،اجسام صناعی و
طبیعی ،اجسام بسیط و مرکّب ،کون و فساد ،اعراض و انفعاالت عناصر ،اجسام معدنی،
گیاهان و جانوران صحبت میکند .او جسمی را طبیعی میداند که وجود آن به صنعت
و ارادۀ انس ان وابسته نباشد ،از قبیل آسمان ،زمین ،آنچه بین این دو است ،گیاه و جانور.
او ( ) 63-60مباحث علم الهی را نیز شامل سه بخش میداند :بخشی که از موجودات
و آنچه بر آنها عارض میشود بحث میکند؛ مبادی برهانهای حاکم بر علوم نظری،
منطق ،علوم تعلیمی و علم طبیعی؛ و بحث در بارۀ موجوداتی که جسمیّت ندارند .از

ویژگیهای مهم طبقه بندی فارابی آن است که علوم طبیعی و الهی را در یک گروه قرار
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داده است؛ گویا تصمیم داشته است بین علوم دینی و غیر دینی نوعی سازگاری ایجاد
کند.
عامری (فیلسوف خراسانی ،درگذشته در 381ق؛  )67 ،48-47علوم را به دو دستۀ
دینی و فلسفی (شامل علوم طبیعی ،الهی و ریاضی) تقسیم کرده است .از نظر او ()53
صناعت طبیعی آن دست از امور جسمانی است که در محدودۀ مَشاعر قرار میگیرد .او
جوهر و مادۀ اصلی جهان را به دو قسمت تقسیم میکند :اول آنچه با قدرت تا ّم الهی
پدید آمده است (مبدعات) از قبیل آسمان ،اختران و اسطقسها یا عناصر چهارگانه؛
دوم آنچه تحت تسخیر و تصرّف الهی ،جامۀ هستی پوشیده است (مکَوَّنات) که این نیز
شامل سه بخش است :آنچه در جوّ حادث میشود مانند برف و باران؛ آنچه در کانها
وجود دارد مانند طال و نقره؛ و موجودات بین دو مورد مذکور ،شامل گیاهان و جانوران.
عامری ،صناعاتی مانند پزشکی ،داروسازی و پرداخت پوست را از مشتقات صناعت
طبیعی برمیشمارد.
ابن ندیم (درگذشته در  385یا 388ق؛ /1قسم  )8-3/1در کتاب الفهرست خود،
به شرح علوم و ن یز زندگی و آثار عالِمان قدیم و معاصر خود پرداخته است .او فهرست
خود را به ده گفتار (مقاله) ،شامل  33فن در بارۀ علوم گوناگون از شناخت زبانها
گرفته تا فیلسوفان کیمیاگر و صنعوی و نام آثار آنها تقسیم کرده است .ابن ندیم (/2قسم
 )317-131/1در مقالۀ هفتم به فلسفه و علوم قدیمی پرداخته است .در این گفتار ،سه
فنّ شامل شرح حال و آثار فیلسوفان طبیعیگرا و منطقیگرا ،شرح حال مهندسان ،ریاضی

دانان ،موسیقی دانان ،محاسبان ،منجّمان و سازندگان ابزار ،و در ادامه پیدایش طبّ و
شرح حال پزشکان و آثار آنها آمده است .در فنّ اول آثاری مرتبط با سماع طبیعی ،سماء
و عالم ،کون و فساد ،آثار علوی ،شناخت نفس ،حس و محسوس ،جانورشناسی ،گیاه
شناسی ،آبها و کوه ها ،طبیعت انسان ،اسرار طبیعت ،گوهرهای گرانقیمت ،و دیگر
شاخههای طبیعیات به چشم میخورد .از جمله آثاری که ابن ندیم در این بخش از ارسطو
و دیگران ذکر کرده موارد زیر قابل ذکر است :کتاب الحیوان ارسطو ،اسباب النبات
ثاوفرسطس /تئوفراست و الحشائش دیوسکوریدس .در فنّ سوم نیز کتابهایی در بارۀ
پزشکی ،داروشناسی و داروسازی وجود دارد.
دیدگاههای ابن حزم اندلسی (456-384ق) در بارۀ مراتب و طبقهبندی علوم قابل

توجّه است؛ هم به دلیل آنکه جغرافیای زندگی او متفاوت از دیگر اندیشمندان اسالمی
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بود و هم اینکه دیدگاه های دینی او بر عقاید و آثار او بسیار تأثیرگذار بود .او در رسالۀ
مراتب العلوم ( ) 78/4علوم را در میان همۀ ملّتها و در همۀ زمانها هفت نوع می
داند :علم شریعت (شامل علم قرآن ،حدیث ،فقه و کالم) ،اخبار و لغت که در میان ملّت
ها متفاوتند ،نجوم (شامل هیئت و احکام نجومی) ،عدد ،طبّ و فلسفه که در میان
ب نفس که از نتایج
ب را شامل دو بخش میداند؛ ط ّ
مردمان مشترک هستند .ابن حزم ط ّ
علم منطق برای اصالح و مداوای اخالق و بازداشتن نفس از افراط و تفریط و ماندنش
بر اعتدال است؛ و طبّ اجسام که به شناخت طبایع جسمی و ترکیب اعضاء و علل و
ب
اسباب آنها و شناخت داروها تقسیم میشود .همچنین در تقسیمبندی دیگری علم ط ّ

را به دو بخش دستورزی شامل شکستهبندی ،گشودن زخم (بَطّ) ،داغ کردن و قطع
کردن ،و بهکارگیری داروها ،و در تقسیمبندی دیگری آن را شامل حفظ الصحّة
(دستورهای ضروری در حفظ تندرستی و بهداشت و توسّعاً به معنی پیشگیری) و
پرداختن به بیماری دانسته است .او در دیدگاه دیگری ،علم را هر آنچه میداند که باید
دانسته شود .بر این اساس او اموری مانند بازرگانی ،خیاطی ،بافندگی ،کشتیرانی،
کشاورزی ،باغبانی و معماری را نیز علم میداند .ابن حزم در رسالۀ دیگرش به نام رسالة
التوقیف علی شارع النجاة باختصار الطریق ( )135-131/3علوم را به دو نوع علوم
اوائل (پیشینیان؛ شامل فلسفه و منطق ،عدد ،مساحت ،هیئت ،احکام نجومی ،و طبّ)
و علم نبوّت تقسیم میکند .از ویژگیهای طبقهبندی علوم از دیدگاه ابن حزم آن است
که توجهی ویژه به علم شریعت و امور اخروی دارد و علوم دیگر را تنها در صورتی
توصیه میکند که به علم شریعت و بهکار گرفتن آن برای سعادت اخروی کمک کند.
او با نگاهی متعصّبانه برخی علوم از جمله کیمیا ،موسیقی و نجوم و اشتغال به آنها را
ردّ میکند ( .)71-61/4همچنین از دید او فایدۀ یادگیری علم طبیعیات و پرداختن به
فرعیات آن از جمله عوارض جوّ ،ترکیب عناصر ،جانورشناسی ،گیاهشناسی ،کانیشناسی
و تشریح ،آن است که جوینده را به قدرت و تأثیر صانع و خالق جهان آگاه میکند
(.)72/4
خوارزمی در سدۀ چهارم ،کتاب مفاتیح العلوم خود را به دو بخش (مقاله) کلّی
تقسیم کرده است :علوم شرعی /عربی (شامل فقه ،کالم ،نحو ،کتابت ،شعر و عروض،
اخبار /تاریخ؛  ،) 122-15و علوم غیر عربی (شامل فلسفه ،منطق ،پزشکی ،عدد،
هندسه ،ستارهشناسی ،موسیقی ،حیل ،و کیمیا؛  . )229-123او در دو جا به طبیعیات
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پرداخته است؛ نخست در فصلهای سوم تا ششم از باب پزشکی که از غذاها ،داروهای
ساده ،داروهایی که ممکن است مشتبه شوند ،و داروهای مرکّب نام برده است (-158
 .)165او در کنا ر نام و توضیح مختصر غذاها و داروها از چند گیاه و جانور خوراکی
از جمله نارگیل ،زرشک ،کنگر ،زعفران ،چند نوع ماهی و نرمتن دریایی نام برده است.
خوارزمی ( )229-223در باب نهم مقالۀ دوم نیز به کیمیا پرداخته است .همچنین در
فصل اول این باب ،ابزار و در فصل دوم گوهرها ،عقاقیر و دیگر مواد مورد استفادۀ
کیمیا را نوشته است.
ابن سینا در رسالۀ فی اقسام العلوم العقلیة ( )186-177حکمت را به دو نوع نظری

و عملی تقسیم میکند .سپس حکمت نظری را شامل سه نوع أعلی (برتر) ،اوسط (میانه)

و أسفل (فرودست) برمیشمارد و علم الهی ،علم ریاضی و علم طبیعی را به ترتیب در
این سه دسته قرار میدهد .آنگاه هر کدام از این علوم را دارای اصولی میداند .او
حکمت /علم طبیعی را دارای هشت اصل میداند :سمع /کتاب کیان ،سماء و عالم ،کون
و فساد ،آثار علویه ،معادن ،گیاهان ،طبایع حیوانات ،نفس و حس و محسوس .فروع
علم طبیعی را نیز اینگونه برمیشمارد :طبّ ،احکام نجوم ،فراست ،تعبیر ،طلسمات،
نیرنجات ،و کیمیا؛ از دیدگاه او حکمت /علم ریاضی نیز چهار اصل دارد :عدد ،هندسه،
هیئت ،موسیقی؛ فروع علم عدد نیز شامل جمع و تفریق هندی ،جبر و مقابله ،و فروع
هندسه ،شامل مساحت ،حیل متحرکه ،جرّاالثقال ،اوزان و موازین ،علم آالت جزئی،
مناظر و مرایا است .فروع علم هیئت نیز عبارتند از :هیئت ،زیجها و تقویمها .از جمله
فروع علم موسیقی نیز انتخاب آالت عجیب و غریب از جمله ارغل است .ابن سینا در
دانشنامۀ عالئی ( )2نیز که به معرفی مختصر علوم پیشینیان میپردازد ،علوم را در پنج
گروه منطق ،طبیعیات ،هیأت ،موسیقی و فراطبیعی تقسیم میکند.
ابن سینا همچنین در کتاب مفصّل شفا ،علوم را این گونه تقسیم و بررسی کرد ه
است :الهیات ،منطق ،ریاضیات و طبیعیات .او نگارش بخش طبیعیات را در روزگار
شمسالدین امیر بویه دیلمی آغاز و در سال  414با مرگ او پایان داد .بخش طبیعی شفا
ن است :سماع طبیعی ،آسمان و جهان در یک مقاله ،کون و فساد (هستی
شامل هشت ف ّ
و تباهی) در یک مقاله ،افعال و انفعاالت (کنشها و واکنشها) در دو مقاله ،معادن
و آثار علوی در دو مقاله ،نفس در پنج مقاله ،گیاهان در یک مقاله ،و سرشت جانوری

در نوزده مقاله.
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ن نخست یعنی سماع طبیعی ،در چهار مقاله به این موارد میپردازد:
مؤلّف در ف ّ
اسباب و مبادی طبیعیّات ،حرکت و مکان و زمان ،امور عارض بر طبیعیّات ،عوارض
ن دوم ،یعنی آسمان
امور طبیعی و مناسبات آنها با یکدیگر (1405ق .)333-3/1 ،در ف ّ
و جهان ،در یک مقاله ،به مواردی از جمله قوّه و فعل اجسام بسیط و مرکّب ،حرکات
اجسام و ستارگان ،احوال ستارگان و ماه ،آراء باطل مربوط به سکون زمین ،سبکی و
سنگینی و مواردی از این دست اشاره کرده است (1389ق.)76-1/2 ،
ن سوم ،یعنی کون و فساد ،به مطالبی از جمله آراء پیشینیان در بارۀ کون و
در ف ّ
ن
استحاله و فرق این دو ،نموّ و تعداد عناصر پرداخته است (همان .)200-77/2 ،در ف ّ
چهارم ،یعنی افعال و انفعاالت (کنشها و واکنشها) ،در دو مقاله ،به مطالبی از جمله
طبقات عناصر چهارگانه ،احوال دریاها ،گرما و سرما ،تناسب کمّیّت و کیفیّت اجسام،
کنشها و واکنشهای کیفیّات چهارگانۀ گرما ،سرما ،خشکی و تری و تأثیرات آنها بر
اجسام ،و مزاجهای انسان و اجسام میپردازد (همان.)267-201/2 ،
ن پنجم ،یعنی معادن و آثار علوی ،در مقالۀ نخست به کوه ،آب ،زلزله ،تکوین
در ف ّ
مواد معدنی و چگونگی مناطق مسکونی و مزاج سرزمینها میپردازد ،و در مقالۀ دوم به
پدیدههای جوّی از قبیل ابر ،رنگینکمان ،باد ،رعد و برق ،صاعقه ،شهابسنگها ،و
نیز دنبالهدارها و حوادث مهم دنیا میپردازد (1385ق .)79-3/5 ،در فنّ ششم ،یعنی
نفس ،در پنج مقاله به نفس و قوا و جوهر آن ،انواع حواس ،نور و رنگ و حسّ بینایی،

حواس باطنی ،حاالت نفس انسانی از جمله کنشها و واکنشهای آن پرداخته است
(1395ق.)237/1 ،
فنّ هفتم طبیعیات دربردارندۀ مطالب گیاهشناسی است .از جملۀ این مطالب ،رویش،
تغذیه ،جنسیت ،نر و ماده بودن و مزاج گیاه ،اندامهای گیاه ،تأثیر محیط بر گیاهان،
ن
تولیدات گیاهان از جمله میوه ،دانه ،خار و صمغ است (1384ق .)38-3/7 ،در ف ّ
هشتم ،یعنی طبایع /سرشتهای حیوانات ،در نوزده مقاله ،جنبههای گوناگون زندگی
جانوران از قبیل رفتارشناسی آنها ،تشریح ،کارکردشناسی و مزاج اندامهای انسان و سایر
جانوران ،تولید مثل ،تکوین ،خواب و بیداری ،کنشها و واکنشها ،حسّ و حرکت،
کالبدشناسی و تولید مثل آبزیان ،اطالعاتی در بارۀ دیگر جانوران از جمله زنبورها،
جانوران وحشی و پرندگان را برشمرده است (.)433-1 ،1970
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ابن سینا همچنین در منطق المشرقیین ( )8-5علوم را به دو دسته تقسیم میکند؛
علومی که صالحیت آن را ندارد که احکامش در هر روزگاری جاری باشد ،بلکه تنها در
برهه ای از زمان جاری است؛ و علومی که نسبت به جمیع اجزاء زمان متساوی است و
این قسم علم ح کمت نام دارد .حکمت خود شامل اصول و توابع یا فروعی است .از
جمله فروع آن طبّ ،کشاورزی (فالحت) و نیز علوم جزئیه منسوب به تنجیم و صنایع
دیگر است .اما اصول حکمت و به تعبیر ابن سینا علوم اصلی ،یا به عنوان آلت و
وسیلهای برای فراگیری سایر علوم مورد استفاده قرار میگیرد (علم آلی)؛ یا اینکه
فینفسه مورد استفاده قرار میگیرد (غیر آلی) .به نظر میرسد ابن سینا نخستین کسی

باشد که دستهبندی علوم به دو نوع آلی و غیر آلی را انجام داده است .بهعقیدۀ او (همان،

 )6این قسم علم ،چنانکه غایتش صرفاً تزکیۀ نفس باشد ،علم نظری نامیده میشود و
چنانکه غایت آن عالوه بر تزکیۀ نفس به مرحلۀ عمل درآوردن چیزی باشد که صورت
آن در ذهن نقش بسته است ،علم عملی نام دارد .ابن سینا (همان )7 ،در سطح بعدی،
علوم نظری را شامل چهار دستۀ طبیعی ،ریاضی ،الهی و کلّی و علوم عملی را شامل
مواردی از جمله تدبیر منزل و تدبیر مدینه (سیاست) میداند .آنچه که در بارۀ طبقهبندی
علوم از دیدگاه ابن سینا به چشم میآید ،عقالنی ،کاربردی ،مانع و جامع و هنجارمند
بودن تقسیمات ،استقراء تامّ احکام و اصولی که برشمرده ،و رعایت توازن میان جایگاه
و نقش علوم است .به نظر میرسد اندیشههای فلسفی هستیشناسانۀ ابن سینا بر این
رویکرد او تأثیر گذاشته باشد.
غزالی (505-450ق؛  )25علوم را به دو دستۀ کلّی شرعی و غیر شرعی تقسیم می
کند و علوم شرعی را علومی میداند که از پیامبران آموخته میشود و علوم غیرشرعی را
علومی در نظر میگیرد که یا عقل به آن راه مییابد مانند حساب ،یا از تجربه بهدست می
آید مانند پزشکی ،و یا با شنیدن آموخته میشود مانند علم لغت /زبان .او (-43 ،26
 ) 46همچنین علوم غیر شرعی را شامل سه نوع محمود ،مذموم و مباح میداند .از نظر
او علم محمود آن است که مصالح دنیا به آن بسته است ،مانند طبّ و حساب .این علم
خود به دو قسم تقسیم شده است؛ یکی آنکه آموختنش فرض کفایت است و دیگری که
آموختنش فضیلت است و فرض نیست؛ علم مذموم را سحر ،طلسمات ،شعبده ،تلبیسات
و احکام نجوم ،و علم مباح را علم تاریخ و اشعار غیر سخیف میداند .دیدگاه او در
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تقسیم علوم به شرعی و غیر شرعی و سپس تقسیم غیر شرعی به علوم محمود ،مذموم و
مباح ،تأثیرگرفته از دیدگاه دینی او است.
فخر رازی ( 543یا 606-544ق) ،متکلّم اسالمی ،در سدۀ ششم که اوج تسلّط
اشاعره بر تفکّر اسالمی بود و برپایۀ اندیشههای کالمی خود ،کتاب جامع العلوم را در
دو مقوله تألیف کرده است .نخست مقولۀ علوم نقلی (دینی) شامل کالم ،فقه ،تفسیر،
وصایا ،قرائت قرآن ،حدیث ،نحو ،عروض ،تاریخ و امثال آن در  22باب است (-74
 .)244در مقولۀ دوم به علوم عقلی و فلسفی از جمله منطق ،طبیعیّات ،پزشکی ،تشریح،
صیدنه (داروشناسی) ،اکسیر ،کانیشناسی ،هندسه ،مساحت ،جرّ اثقال ،حساب هندی،

حساب هوائی ،جبر و مقابله ،اعداد ،علم المناظر (نورشناسی) ،هیئت (نجوم) و امثال

اینها جای گرفتهاند .هرچند فخر رازی در مقولۀ دوم جامع العلوم به شیوۀ ارسطو ،علوم
را طبقه بندی کرده ،اما چند علم جدید از جمله علم الخواص ،فالحت ،قلع اآلثار
(زدودن آلودگی و پاک کردن پارچه ها) ،دامپزشکی و بزاة (بازداری) هم به تقسیماتش
افزوده است ( .)491-245فخر رازی در باب  27که به پزشکی مربوط است بخش
هایی با نام اصلها و امتحانات دارد .او در این بخشها به مواردی از جمله شرح احوال
و انواع غذاها (شامل  11فصل) ،ورزش ( شامل  3فصل) ،مباشرت ( شامل  10فصل)،
و امتحان انواع نبض میپردازد ( .)296-273در باب  29از انواع و طبایع داروها و
خواص آنها یاد شده است ( .)309-304بابهای  31و  32به ترتیب شامل علم اکسیر
(کیمیا) و گوهرشناسی ( در  9اصل شامل شناخت انواع ،استخراج و کیفیّت چند گوهر
معروف) است ( .)324-313باب  34به علم فالحت (شامل  9اصل در بارۀ شناخت
و تقویت زمین ،بذرپاشی ،از بین بردن علفهای هرز ،دفع آفات ،تولید میوۀ بدون دانه
و )...مربوط است ( .)336-333بابهای  36و  37به ترتیب به بیطره (دامپزشکی)
و بزاة (بازداری) هر کدام در نُه اصل ،مربوط به نگهداری و درمان بیماریهای اسب و
باز است ( .)350-340از ابتکارات فخر رازی آن است که علمی مانند علم کشاورزی
که تا پیش از او از علوم فرعی حساب میشد ،به صورت علمی مستقل و شایستۀ پرداختن
دقیق و مفصل به شمار رفته است.
کتاب جامع العلوم سرمشقی برای کتابهای سپسین مربوط به طبقهبندی علوم و یا
دانشنامههای سپسین دورۀ اسالمی از جمله یواقیت العلوم و دراری النجوم که در سی
فصل (فنّ) و احتماالً در نیمۀ دوم سدۀ ششم تألیف شده است بود .حتّی فصلهای
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مشترک این کتاب ( )7-6و کتاب جامع العلوم ( ) 73-71تقریباً از ترتیب یکسانی
برخوردارند .فنون  25و  26این کتاب ( )228-210به ترتیب به پزشکی (شامل
مواردی از جمله بررسی حاالت مردمان ،منشأ بیماریها ،مزیّت حجامت و درمان برخی
بیماری ها) و فالحت (شامل مطالبی از جمله شناخت زمینهای خوب و بد ،اصول
برداشت و نگهداری محصوالت ،دفع آفات ،پیوند درختان ،تولید میوههای بدون دانه
و شیرین) مربوط است.
خواجه نصیرالدین طوسی به شیوۀ ارسطو و در اخالق ناصری ( )111 ،40-37بسته
به انواع موجودات و شناخت آنها ،حکمت را تقسیمبندی میکند .او موجودات را دو

گروه در نظر می گیرد؛ گروهی که وجود آنها موقوف به حرکات ارادی بشر نباشد؛ و
گروهی که وجود آنها منوط به تصرّف و تدبیر جماعت بشری باشد .خواجه نصیرالدین
طوسی بر این اساس ،معرفتی که از علم به موجودات گروه اول به دست میآید را حکمت
نظری ،و معرفت به موجودات گروه دوم را حکمت عملی نامیده است .او سپس حکمت
نظری را شامل این حکمت ها دانسته است :مابعدالطّبیعه ،ریاضی ،و طبیعی .او (همان،
 )154در طبقهبندی دیگری بر اساس سلسله مراتب تحصیل سعادت ،علم را به سه دستۀ
علم سعادت نفسانی (با ترتیب مدارج علوم تهذیب اخالق ،منطق ،ریاضی ،طبیعی ،و
الهی) ،سعادت بدنی (شامل طبّ و نجوم) ،و سعادت مدنی تقسیم میکند .او (همان،
 ) 40-39به تبعیت از ارسطو و دیگر حکمای پیرو ارسطو از جمله ابن سینا ،در
تقسیمات تفصیلی حکمت نظری ،اصول علم طبیعی را این گونه برشمرده است :سماع
طبیعی ،سما و عالم ،علم کون و فساد ،آثار علوی ،علم معادن (کانیشناسی) ،علم نبات
(گیاه شناسی) ،علم حیوان (جانورشناسی) ،و علم نفس .نصیرالدین سپس فروع علم
طبیعی را شامل این موارد برشمرده است :طبّ ،احکام نجوم ،فالحت .طوسی با آنکه
عمدتاً دیدگاه های مشّائی دارد اما گاه نیز در مواردی از جمله مخلوق بودن (حدوث)
عالم طبیعی ،آشکارا اندیشه های اشراقی سهروردی را پرورانده است (خزائیلی نجف
آبادی.)94 ،
قطبالدین شیرازی (710-634ق؛  )98-71/1نیز به تفصیل به طبقهبندی علوم
پرداخته است .او متعلّ ق نبودن و یا متعلّق بودن علم یا صناعت به زمان ،مکان و ملّت
خاص را بنیاد تقسیم علوم به ترتیب به دو نوع حِکمی و غیر حِکمی میداند .در حالت

نخست و به شیوۀ ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی ،اگر علم به شناخت موجوداتی

جایگاه و تقسمیات علوم طبیعی367/ ...

باشد که وجود آنها موقوف بر حرکات ارادی اشخاص بشری نباشد آن را حکمت نظری
(شامل علم اعلی :مابعدالطّبیعه؛ علم اوسط :ریاضی؛ علم اسفل :طبیعی) میخواند و اگر
علم به شناخت موجوداتی باشد که وجود آنها منوط به تصرّف و تدبیر بشر باشد ،آن را
حکمت عملی (شامل تهذیب اخالق ،تدبیر منزل ،سیاست مدُن) مینامد .اصول و
فروعی که قطبالدین شیرازی بر علوم طبیعی مترتب شمرده ،شبیه برخی پیشینیانش
است اما گاه نیز تفاوتهایی با تقسیمبندی های آنان دارد؛ مثالً علم تعبیر ،طلسمات و
نیرنجات را جزو علوم طبیعی ذکر کرده (نکـ  )76-75/1 :در حالی که غزالی ()26
اینها را از علوم غیرشرعی مذموم برشمرده است.
احمدبن عبدالوهاب نُوَیری (733-677ق؛  )25-4/1کتابش را به پنج فنّ و هر
فنّ را به پنج قسم و هر قسم را به چند باب تقسیم کرده است .فنون این کتاب به ترتیب
شامل علوم طبیعی ،علوم انسانی ،جانورشناسی ،گیاهشناسی و تاریخ است .از ویژگیهای
کتاب او ،در هم آمیختگی علوم است .برای نمونه در فنّ دوم (-125 ،15-13/2
 )210عالوه بر شناخت بدن انسان و بیماریهایش به روانشناسی ،اخالق و امور معنوی
پرداخته است .همچنین برخالف دیگر پیشینیان ،انسان شناسی ،جانورشناسی و گیاه
شناسی را در ذیل طبیعیات نیاورده بلکه آنها را جداگانه بررسی کرده است (.)25-4/1
علوم طبیعی در فنون مختلف این کتاب بررسی شده است .در فنّ نخست ( ،)5-4/1به
آثار علوی از جمله پدیدههای طبیعی (آسمان ،پدیدههای جوّی) ،تقویم ،نجوم ،جغرافیا
و مردمشناسی پرداخته شده است .در فنّ دوم ( )11-6/1که مؤلف به علوم انسانی توجّه
دارد به شناخت بدن انسان ،بیماری ها و روانشناسی انسان پرداخته شده است .فنّ سوم
( )14-12/1به حیوان صامت اختصاص دارد .در این بخش ویژگیهای زیستی
جانوران ،و حتی مطالبی در بارۀ صید آنها وجود دارد .او در پنج قسم به ترتیب جانوران
را به درندگان؛ وحوش و آهوان؛ سمداران اهلی (اسب ،خر ،قاطر ،شتر ،گاو ،گوسفند)؛
ن چهارم
جانوران زهردار؛ و پرندگان و حشرات و ماهیها تقسیم و بررسی کرده است .ف ّ
( )18-15/1به ویژگی های زیستی گیاهان تعلق دارد .مؤلف گیاهان را به انواع درختان،
گلهای بودار ،باغها و گلها و عطرها و فرآوردههای معطّر گیاهی ،تقسیم و بررسی
کرده است.
شمسالدین محمد آملی در سدۀ هشتم و در کتاب نفایس الفنون ( )21-14/1نیز

به طبقه بندی علوم دست زده است .او علوم را به دو گروه علوم اوایل (علوم پیش از
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اسالم) و علوم اواخر (علوم پس از اسالم) تقسیم کرده و طبیعیات و ریاضیات را در
زمرۀ علوم اوایل برشمرده است .تقسیمات اصول علوم طبیعی و ریاضی در کتاب او تا
حد زیادی شبیه علمای پیشین و پیرو ارسطو (مشّاییان) است اما در تقسیمات فروع
ابتکارهایی دارد .شمسالدین آملی ( )365-109/3در فروع علم طبیعی ده فنّ از جمله
طبّ ،کیمیا ،خواص (شامل بررسی خواص درمانی و خرافی جانوران ،گوهرها و سنگ-
ن اخیر ،شش حرفه از جمله بیطره ،مرغان
حرَف الطبیعه را برشمرده است .در ف ّ
ها) ،و ِ
شکاری ،رفع آثار آلودگی از جامه ،فالحت ،و اختالج اعضاء را برشمرده است.
ابن خلدون ،فیلسوف و مورّخ تونسی در سدههای هشتم و نهم ،صنعت و علم را از

یکدیگر جدا و طبقهبندی کرده است .او ( )542-508/1صنایع مهم را شامل
کشاورزی ،بناء ،درودگری ،بافندگی و دوزندگی ،مامایی ،پزشکی ،خطّ و کتابت ،وراقة
(کاغذتراشی /کاغذسازی) ،غُناء (آوازخوانی ،خنیاگری) و حساب برشمرده و کتابت
را مفیدترین آنها ذکر کرده است .او در جایی دیگر ( )543/1آموزش علوم را جزو
صنایع ذکر کرده است .ابن خلدون ( )550-549/1سپس علوم را در دو دستۀ جای
داده است :علوم حِکمی فلسفی که فکر انسان به صورت طبیعی به سوی آنها گرایش
دارد ،و علوم نقلی که انسان آن را از دیگران فرا میگیرد و مستند به خبر از واضع شرع
هستند .او ( )630-629/1از دستۀ اول با نام علوم عقلی هم یاد میکند و انواع آن را
شامل علوم منطق ،طبیعی ،مابعدالطّبیعی ،و تعالیم که ناظر به مقادیر و مشتمل بر علوم
هندسه ،اعداد ،موسیقی ،و نجوم است برمیشمارد .ابن خلدون ()520 ،509-508/1
با آنکه نخ ست پزشکی و کشاورزی را جزو صنایع آورده ،اما در بخشی دیگر (،630/1
ب
 ) 652 ،650آنها را از فروع علم طبیعیات برشمارده است .در حالت اول بخشی از ط ّ
مورد نظر ابن خلدون است که به بهداشت و درمان بیماری مربوط است (نکـ ) 520/1 :
و در حالت دوم ،بررسی چگونگی بیمار شدن و بهبودی مورد نظر او است (نکـ :
 .) 650/1در مورد کشاورزی نیز حالت اول به اصول کاشت ،داشت و برداشت
محصوالت ربط دارد ( ) 509/1و در حالت دوم به بحث و بررسی اصول علم کشاورزی،
از جمله نشو و نمای گیاه در اثر آبیاری ،آفات آن و احکام نجومی مرتبط میپردازد
(.)652/1
قلقشندی (821-756ق؛  )479-468/1در تقسیمی غیر فلسفی و عمدتاً آموزشی

که هر کاتبی باید آنها را بداند ،علوم را در هفت اصل (علوم ادب ،شرعی ،طبیعی،

جایگاه و تقسمیات علوم طبیعی369/ ...

هندسه ،هیأت ،عدد ،و علوم عملی) معرّفی کرده است .اصل سوم که به علوم طبیعی
مربوط است شامل  12علم (طبّ ،بیطره ،بیزره ،فراسة ،تعبیر خواب ،احکام نجوم،
سحر و علم حروف و اوفاق ،طلسمات ،سیمیا ،کیمیا ،فالحة و ضرب الرمل) است.
کتاب طاشکوپری زاده (968-901ق) یکی از کاملترین کتابها در بارۀ طبقه
بندی علوم دورۀ اسالمی است .او بر اساس سلسله مراتب وجود هر شیء ( نوشتاری،
گزارهای /عبارت پردازی ،ذهنی /تصوّرات ،و عینی /بیرون از ذهن) ،کتاب خود را به
هفت گفتار (دوحه) تقسیم کرده است .از جملۀ این گفتارها علم اعیان (شناخت ماده)
است که خود به فروع علوم الهی ،طبیعی ،ریاضی ،هیئت /نجوم ،عدد و موسیقی تقسیم

شده است ( .)377-285 ،75/1مؤلّف علوم طبیعی را شامل  17علم فرعی میداند
که عبارتند از :پزشکی ،دامپزشکی ،بازداری ،گیاهشناسی ،جانورشناسی ،معدنشناسی،
گوهرشناسی ،کون و فساد ،قوس قزح (رنگینکمان) ،فراست (قیافهشناسی) ،تعبیر
خواب ،احکام نجوم ،سحر ،طلسمات ،سیمیاء و کیمیاء .همچنین برای پزشکی ،قیافه
شناسی ،احکام نجوم و سحر نیز علوم فرعیتر در نظر گرفته است (.)346-323/1
طبقهبندی طاشکوپری زاده گاه با پیشینیان تفاوتهایی دارد .او برخالف برخی
پیشینیان ،تهیه و طبخ غذاها ،نوشیدنیها و معجونها ،زدودن آثار آلودگی از لباس و
ترکیب انواع رنگها برای تهیۀ مرکّب نوشتن را هم ذیل علم پزشکی قرار داده است
( .)325-323/1او از معدود حکمایی است که فرق بین علم النبات /گیاهشناسی و
صیدله /داروشناسی و داروسازی را هم ذکر کرده است .مؤلف علم صیدله را تشخیص
بین گیاهانی که ظاهری مشابه دارند ،شناخت رویشگاه آنها (چینی ،هندی و رومی)،
زمان برداشت آنها (تابستانی ،پاییزی) ،شناخت مفید از مض ّر و همچنین شناخت خواص
آنها میداند ،اما علم گیاهشناسی را تنها شناخت خواص گیاهان میداند .او دانش
نخستین را کاربردی و دانش دوم را علمی برمیشمارد ( .)324/1البته ناگفته پیداست
که تعریف او از دانش گیاهشناسی با تعریف امروزی این دانش تفاوت دارد.
داوود انطاکی (قرن دهم؛  )9-6/1به چندین روش علم را تقسیم کرده است .در
حالتی ،علم را به دو قسم تقسیم میکند :تصوّر که حصول صورت در ذهن است ،و
تصدیق که علم به صورت متصوّره است .در حالتی دیگر علم را به دو نوع مقصود لذاته
(شامل علوم نظری و عملی) و یا مقصود لغیره (شامل منطق و ادب) تقسیم میکند.

تقسیمبندی دیگر انطاکی ( ،)8-7/1تقسیمبندی بدیع و متفاوتی از پیشینیان است .از
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دیدگاه او اگر موضوع علم الفاظ و خط برای به ظهور رساندن امور درونی است پس آن
علم ،ادب و اجناس آن است؛ اگر موضوع علم ،ذهن باشد و برای ارتقاء حدس و فکر
و تعقّل به کار آید و غایت آن دور ماندن ذهن از خطا باشد ،آن علم میزان یا منطق است؛
علمی که به مجرّدات و منفعت آن برای صحّت عقیده مینگرد و غایت آن سعادت هر
دو جهان است علم الهی نام دارد؛ و علم به امور مادی که موضوعش بدن و منفعتش
تندرستی و غایتش درمان باشد علم پزشکی نام دارد .اگر موضوع این علم اجزای بدن
و منفعت آن شناخت ترکیب (دانش شناخت ارتباط بین نیروها و مواد و نیز قابلیت
سازش آنها با یکدیگر) و غایت آن کمک گرفتن از افالک در درمان بیماریها باشد آن

علم هیئت ا ست اما اگر فایدۀ آن شناخت اوقات شرعی باشد آن علم ریاضی است .اگر
هم موضوع آن جاندارانی غیر از انسان و نیز جمادات باشد علوم دامپزشکی (بیطره)،
بازداری (بزدره) ،گیاهشناسی ،کشاورزی و معدن به وجود میآید .انطاکی ( )8/1در
تقسیمبندی دیگری علم را به چهار دسته تقسیم میکند :علم به امور ذهنی که از عوامل
خارجی ظاهر میشود (علم فراست)؛ علم به امور عینی که از عوامل ذهنی ظاهر میشود
(علم تعبیر)؛ علم به اموری که مادۀ خارجی دارد ولی صورتش خارجی نیست (علم
هیئت)؛ و علم به اموری که مادهاش خارجی نیست اما صورتش خارجی است (علم
منطق) .در حالتی دیگر ( )9-8/1مالک تقسیمبندی آن است که مدار علم ذهنی
(مشتمل بر علوم حساب ،هیئت ،هندسه ،طبیعیات ،فلسفه )...،زبانی (مشتمل بر علوم
لغت ،صرف ،نحو ،)...،بدنی (مشتمل بر علوم طبّ ،تشریح ،کحل ،جراحت ،نبض،
 )...و یا دین (مشتمل بر علوم تفسیر ،سنّت ،روایت ،فقه )...،باشد.
فیض کاشانی (سدۀ یازدهم؛  ،)187-182در نگاهی دقیقتر ،علوم اولیه را به سه
نوع اصلی ادبیات ،شرعیات و فلسفیات تقسیم می کند و برای این سه دسته 200 ،عنوان
فرعی برمی شمارد .او طبیعیات را در شمار فلسفیات ذکر کرده و برایش  10شاخه
(پزشکی ،حرفهها ،خواص االشیاء )...،و  48زیر شاخه در نظر میگیرد .برای نمونه
فیض کاشانی برای علم پزشکی  13زیر شاخه شامل تشریح ،مزاجها و اخالط ،هواها و
سرزمینها و آبها ،امراض و اسباب ،عالمات و دالیل ،حفظ الصحة ،درمان با دارو
و غذا ،چشمپزشکی ،جراحی ،شکستهبندی ،دامپزشکی ،بازداری و صیدنه در نظر گرفته
است .همچنین علوم فالحت ،نگهداری و آموزش ستوران برای سواری و جنگ و
آموزش سگها برای صید را در زمرۀ حرفهها قرار داده است.
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حاجی خلیفه (1067-1017ق؛  ،)18-11/1بر اساس منابع پیشینیان ،علوم را از
جهات مختلف تقسیم کرده است؛ برای نمونه ،او بر اساس کتاب فوائد الخاقانیه
محمدامین شروانی (درگذشته در 1036ق) ،علوم را به علوم نظری و عملی ،آلی و غیر
آلی ،و حِکمی و غیر حِکمی تقسیم کرده است .سپس علوم حکمی را مشتمل بر دو دستۀ
نظری (شامل علوم اعلی :الهی ،اوسط :ریاضی ،و ادنی :طبیعی) و عملی (شامل علوم
اخالق و سیاست) دانسته است .تقسیمبندی نوع سوم به تقسیمبندی قطبالدین شیرازی
در درة التاج ( )98-71/1شبیه است.
ساچاقلیزاده (عالم حنفی ترک ،درگذشته در 1145ق؛  )85-82علوم را به دو

دستۀ نافع (به صورت کلّی شامل علوم شرعی و غیر شرعی ،و به صورت جزئیتر شامل
علوم عربی ،عقلی ،لدنّی ،و )...و مضرّ (شامل فلسفه ،سحر و احکام نجوم) تقسیم کرده
است .او ( )85-84پزشکی و تشریح را از جملۀ علوم نافع برشمرده است .مؤلف
( )185-184علم داروها و غذاها را نیز در زمرۀ پزشکی برشمرده است.
در دائرةالمعارفها و عجایبنامههای تألیف شده در دورۀ اسالمی نیز نوعی طبقه
بندی اما به صورت ساده ،کاربردی ،عامیانه و حتی آمیخته با خرافات وجود دارد.
طبری ( )5در سدۀ چهارم ،تقسیمبندی سادهای از جانوران دارد .او جانوران را بر
اساس زیستگاه به دو گروه برّی و بحری و یا بر اساس نوع حرکت به سه گروه رونده،
پرنده و جنبنده ،و یا بر اساس نحوۀ تولیدمثل به زایندگان ،خایهکنندگان و برخیزندگان

تقسیم کرده است.

شهمردان رازی در سدۀ پنجم (فهرست مطالب ،)16-5 ،تقسیمبندی و توضیحات
مفصّلی در بارۀ جانداران و دیگر موضوعات علوم طبیعی دارد .او قسم نخستین کتابش
را به خواص و منافع انسان ،جانوران ،گیاهان و احجار اختصاص داده است .او تلویح ًا
جانوران را اینگونه رده بندی کرده است :انسان ،دد و دام و وحوش و بهایم خرد و
بزرگ ،مرغان بزرگ و خرد ،هوام و حشرات زمینی و آبی .سپس به توضیح گیاهان در
ردههای زیر پرداخته است :درختان میوهدار و ساقدار ،درختان مثمر و سپرغمها ،پالیزه
ها و ترهها ،و چند درخت و گیاه پراکندۀ دیگر .او سپس به دفع آفات و کشاورزی و
آنگاه به معدنیات ،آثار علوی ،پزشکی ،عطرها و داروها پرداخته است.
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طوسی در کتابش ( )306 ،20-19که آن را در فاصلۀ سالهای 573-556ق
تألیف کرده ،پس از برشمردن آثار علوی و پدیدههای جغرافیایی ،گیاهان را در سه گروه
اشجار (درختان غیر مثمر) ،ثمار (درختان مثمر) و حشیشها ،و جانوران را در گروه
های انسان ،مرغان بزرگ و کوچک ،بهایم و حیوانات بزرگ (از جمله حیوانات
بحری ،سباع ،حشرات ،افاعی و حیّات :مارها) شرح داده است.
جمالی یزدی (ص) در کتاب فرّخ نامه (تألیف در 580ق) مطالبش را در  16مقاله
نگاشته است .او در این کتاب نوعی طبقهبندی ساده و کاربردی دارد و بر اساس این
بخشها تلویحاً موجودات را اینگونه تقسیم کرده است :جانوران شامل انسان ،بهایم،
طیور و حشرات ،گیاهان شامل اشجار ،اسپرغم ،بقول ،حشایش ،اوراق ،و فراوردههای

آنها از جمله صموغات ،داروها ،و روغنها ،جمادات شامل جواهر ،اجساد و احجار.
دنیسری در کتاب نوادر التبادر لتحفة البهادر (تألیف در 669ق؛  )8-3در مقایسه
با دیگر دائرةالمعارفنویسان روزگار خود ،نگاهی تخصصیتر به طبقهبندی علوم دارد.
او در فنّ نخست کتابش علوم را به انواع منطق ،طبیعی ،الهی ،حساب هند و رقومات،
ضرب و قسمت درج و دقایق و اشکال اقلیدس ،تقسیم کرده است .در فنّ دوم و در ذیل
علم ریاضی ،علم نجوم را شرح داده است .او ( )27-20دانشهای مربوط به آثار
علوی ،انسان ،جانوران ،گیاهان و جواهر و احجار را در ذیل علم طبیعی برمیشمارد.
مؤلف در فنّ دهم که به خواص و منافع پرداخته ،تلویحاً جانوران را به انواع انسان،

وحوش ،سباع ،بهایم ،پرندگان ،هوام و حشرات تقسیم کرده است .همچنین در همین
فنّ ( ،) 254-247گیاهان را شامل درختان ،نبات (گیاهانی که اجزایی غیر از میوه و
گل آنها استفاده دارد :کرفس ،کاسنی) و ازهار (گلها :نرگس ،سوسن) برشمرده است.
مؤلف ( )265-255در فنّی جداگانه به علم فالحت نیز پرداخته است.
قزوینی در سدۀ هفتم و در کتاب عجایب المخلوقات (فهرست )9-4 ،پس از
برشمردن آثار علوی و مکان های جغرافیایی ،به معدنیات ،گیاهان و جانوران میپردازد.
او گیاهان را در دو گروه درختان و گیاهان (علفیها) تقسیم میکند .سپس در بخش
جانوران ،به انسان و شناخت اعضا و قوایش ،اجنّه ،ستوران ،چهارپایان ،خزندگان،
حشرات ،حیوانات درنده و غیر درندۀ پستاندار ،پرندگان ،و برخی حیوانات عجیب و
افسانهای پرداخته است (.)461-379
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نتیجه
از بررسی منابع مرتبط با طبقهبندی علوم در دورۀ اسالمی ،مقایسۀ آنها با یکدیگر و حتّی
با منابع یونانی ترجمه شده در دورۀ اسالمی ،خاستگاه انواع طبقهبندی علوم آشکار می
شود که مهمترین آنها در عناوین زیر جای میگیرند:
الف -مکاتب فکری یونانی :سدۀ دوم هجری ،آغاز ظهور نهضت ترجمه و در نتیجه
ورود و نفوذ فلسفۀ یونان در منابع دورۀ اسالمی است .به همین دلیل برخی آثار مرتبط
با طبقهبندی علوم در دورۀ اسالمی ،آشکارا از مکاتب فلسفی یونان متأثر شدهاند .در
این میان با توجه به اقبال و عالقۀ مترجمان اسالمی به آثار ارسطو ،ر ّد آثار او در طبقه

بندی علوم دورۀ اسالمی ،مشهودتر است .مهمترین نمود این پدیده در رسائل اخوان
الصفا دیده می شود .بخش طبیعیات این مجموعه تا حد زیادی ،حتی در جزئیاتی مانند
ترتیب نوشتن علوم ،به آثار مربوط به طبیعیات ارسطو شبیه است .همچنین این
تأثیرپذیری در آثار دیگر حکما ،به ویژه مشائیان ،دیده میشود .ابن مقَفَّع ،ابن بهریز،
ابن سینا و نصیرالدین طوسی ،در تقسیمبندی علوم ،آشکارا دیدگاه ارسطو را در پیش
گرفتهاند.
ب -نگرشهای فکری مؤلفان :فارابی به «معلم ثانی» مشهور است .شاید به این دلیل
که فاضلترین فیلسوف پس از ارسطو و شارح آثار او بوده است .دیدگاههای مشّائی و
عقلگرایانۀ او ،توجه به علم منطق و نیز علوم کاربردی مهم از جمله علومی که او از آنها
با عنوان علوم تعلیمی یاد کرده و نیز تصمیم او بر ایجاد سازگاری میان امور دینی و غیر

دینی باعث شده است که در جایی علوم طبیعی و الهی را کنار هم بگذارد و علوم شرعی
از جمله فقه و کالم را ذیل حکمت عملی قرار دهد .او استادانه میان اندیشههای فلسفی
یونان باستانی و علوم اسالمی توافق برقرار کرده است .ابن حزم ،حکیمی چند دانشی،
عقلگرا و دینگرای افراطی است .او علم شریعت را برترین علوم میداند و علوم دیگر
را به شرط آن محترم و الزم میداند که در خدمت این علم باشند .برای نمونه تأکید می
کند فراگرفتن علم طبیعیات شایسته است زیرا جوینده را به قدرت خالق آگاه میسازد.
اندیشمند دیگری مانند ابن سینا ،به دلیل خاستگاه فلسفی ،معرفتشناسانه و هستی
شناسانۀ اندیشه هایش ،و به دلیل توجّه او به غایت خارجی و ظاهری علوم و وجه
کاربردی آنها ،طبقهبندی عقلگرایانه ،مانع و جامع ،هنجارمند و منطبق بر اصول ارزشی

ارائه میدهد و به همین دلیل میان جایگاه علوم طبیعی و پزشکی با جایگاه دیگر علوم،
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ارتباطی منطقی برقرار میکند .چنین دیدگاهی تا حد زیادی در طبقهبندی نزد اخوان
الصفا و خلّانالوفا نیز به چشم میخورد .آنان نیز تالش کردهاند نه تنها هیچ علمی را از
قلم نیاندازند ،بلکه نوعی تبیین فلسفی هستیشناسانه بر نوشتههایشان حاکم باشد.
دیدگاه غزالی در تقسیم علوم به شرعی و غیر شرعی و سپس تقسیم علوم غیر شرعی به
علوم محمود ،مذ موم و مباح ،و یا تقسیم علوم به واجب عینی و کفایی تأثیرگرفته از
دیدگاه دینی او است .فخر رازی که متکلّمی عقلگرا و چند دانشی است به همۀ علوم
توجهی ویژه دارد و این نگرش جامع او باعث میشود علم فالحت را با عنوان علمی
مستقل در نظر بگیرد.
ج -عالیق شخصی :اگر وجود شخصیتی به نام جابربن حیّان و آثار کیمیایی او را
در دورۀ اسالمی بپذیریم ،عالقۀ او به کیمیا باعث شده است که این علم و دیگر صنایع
مرتبط ،نقش پررنگ و حتی محوری در تقسیمبندی او از علوم داشته باشند.
د -شرایط محیطی زندگی مؤلفان :خواجه نصیرالدین طوسی ،حکیمی جامعاالطراف
است که تألیفات زیادی در زمینههای گوناگون دارد .او در شرایط سیاسی و اجتماعی
پرآشوب و متفاوتی ،از خالفت عباسیان تا حکمرانی مغوالن و اسماعیلیان ،زندگی می
کرده است .او گاهی متأثر از دیدگاههای مشّائی ،راه ارسطو را در طبقهبندی فروع علوم
طبیعی پیش میگیرد و گاه از اندیشههای دینی تأثیر پذیرفته و علوم طبیعی را در ذیل
علوم مربوط به سعادت نفسانی قرار میدهد .با ضعف دستگاه عباسی و تسلّط مغوالن
بر ایران ،نصیرالدین طوسی فرصت را برای نشر اندیشههای شیعی غنیمت دانست .شاید

بر همین اساس است که او در برخی از آثارش ،با تقسیم علوم به اکتسابی و ضروری
(بدیهی) ،اندیشههای شیعی ،بهویژه اشراقی ،را مورد توجه قرار میدهد.
ه -تخصّص و شغل مؤلفان و یا درخواست صاحبمنصبان از آنها :فخر رازی چون
متکلّم بود طبقهبندی ها را با علم کالم آغاز کرد اما ابن خلدون تاریخ را علمی برگزیده
میدانست .حتّی به گواه غزالی ،متکلّمان ،فقها ،مفسّران ،محدّثان و صوفیان ،هر کدام
علوم مربوط به تخصّص خودشان را از علومی که آموختن آنها فرض عین است برشمرده
اند .این حکم در مورد جایگاه علوم طبیعی در تقسیمات علوم نیز کمابیش وجود دارد.
در کتاب تألیفی ابن فریغون ،مطالبی از صرف و نحو ،فنّ نگارش ،خوشنویسی و نکاتی
در بارۀ وظایف منشیان و دیوانداران نوشته شده است .از شغل ابن فریغون اطالعی در
دست نیست اما کتاب را برای حاکم وقت جرجان تألیف کرده است .این نشان میدهد
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که یا ابن فریغون در دستگاه حاکم وقت منصبی داشته و یا دست کم ،کتاب را به
درخواست حاکم و برای برآوردن نیازهای دربار نوشته است و به همین دلیل ،تنها در
صفحات اندکی از کتاب ،نوشتههای مربوط به طبیعیات به چشم میخورد .قلقشندی
هم که مدّتی در دستگاه ممالیک ،منصب داشت ،علوم را در تقسیمی غیر فلسفی و
عمدتاً آموزشی برای کاتبان ،ردهبندی کرده است .او علوم را در هفت اصل (علوم ادب،
شرعی ،طبیعی ،هندسه ،هیأت ،عدد ،و علوم عملی) معرّفی کرده است .از سوی دیگر،
اشخاصی مانند ابن سینا و انطاکی که عالوه بر تخصصهای دیگرشان ،طبیب و
داروشناس بود ،نگاه دقیقتری به تقسیمات علوم طبیعی دارند و از چند جنبه به تقسیم

علوم و همچنین علوم طبیعی پرداختهاند.

و -تأسی از حکمای پیشین دورۀ اسالمی :حاجی خلیفه علوم را از جهات مختلف و
بر اساس دیدگاه های گوناگون پیشینیان تقسیم کرده است؛ برای نمونه ،از لحاظ
موضوعات علوم ،علوم مدوّن را احتماالً بر اساس عقیدۀ حفید تفتازانی (درگذشته در
916ق) به علوم شرعی و غیر شرعی (فلسفی) ،بر اساس کتاب فوائد الخاقانیه
محمدامین شروانی و کتاب شفاء المتعلّم (احتماالً متعلّق به عبداللطیف بن عبدالرّحمن
مقدسی شافعی) به علوم نظری و عملی ،آلی و غیر آلی ،حکمی و غیر حکمی تقسیم کرده
است؛ سپس علوم حکمی را در دو دستۀ نظری (شامل علوم اعلی :الهی ،اوسط :ریاضی،
و ادنی :طبیعی) و عملی (شامل علوم اخالق و سیاست) طبقهبندی کرده است .تقسیم
بندی نوع آخر او به تقسیمبندی قطبالدین شیرازی در درة التاج نیز شبیه است.
ساچاقلیزاده نیز که مشرب فکریاش به دیدگاههای غزالی شباهت داشت و از آثار او
بهره برده است ،رویکرد او را در طبقهبندی علوم در پیش گرفت.
با آنکه عوامل پیشگفته ،نقش پررنگی در طبقهبندی علوم طبیعی در دورۀ اسالمی
داشته اند ،اما باید توجّه داشت که گاهی چند عامل با همدیگر و همزمان ،بر دیدگاه
فکری مؤلفان و در نتیجه نوع طبقهبندی صورت گرفته بهوسیلۀ آنان تأثیر گذاشته و
گاهی نیز این عوامل در زمانهای گوناگون ،تأثیرات متفاوت و جداگانهای بر دیدگاه
مؤلفان داشته اند .برای نمونه ،حکیمی مانند ابن سینا ،هم از مکاتب فلسفی یونان
باستان ،بهویژه آثار ارسطو تأثیر پذیرفته و هم به دلیل تخصص خود در پزشکی و
داروشناسی ،نگاه دقیقتر و گاه متفاوتی به طبقهبندی علوم طبیعی داشته است .همچنین،
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خواجه نصیرالدین طوسی ،گاه از فلسفۀ یونان باستان تأسی کرده و گاه نیز اندیشههای
شیعی در نوشتههای او به چشم میخورد.
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قاهره :مکتبة الثقافة الدینیة.
بُندَهِش1369( .ش) .ترجمۀ مهرداد بهار[ .گردآوری] فرنبغ دادگی .تهران :توس.

تامپسون ،جیمز1387( .ش) .تاریخ اصول كتابداری .ترجمۀ محمود حقیقی .تهران :مرکز نشر
دانشگاهی.
جابر بن حیان1354( .ق1935 /م) .کتاب الحدود .در مختار رسائل جابر بن حیان .چاپ پ.
كراوس .قاهره :مکتبة الخانجی و مطبعها.
جمالی یزدی ،مطهر بن محمد1346( .ش) .فرّخ نامه :دائرة المعارف علوم و فنون و عقائد .چاپ
ایرج افشار .تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر.
حاجی خلیفه ،مصطفی بن عبداللّه1410( .ق1999 /م) .کشفالظنون عن اسامی الکتب و الفنون.

بیروت :دارالفکر.
خزائیلی نجفآبادی ،محمدباقر( .پاییز و زمستان « .)1397رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی در
طبقهبندی علوم در تمدن اسالمی ».تمدن نوین اسالمی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،1ص.103-87
خوارزمی ،محمدبن احمد یوسف1428( .ق2008 /م) .مفاتیح العلوم .چاپ عبداالمیر األعسم.
بیروت :دار المناهل.

دنَیسری ،محمد بن ایوب1350?( .ش) .نوادر التبادر لتحفة البهادر .چاپ محمد تقی دانش پژوه
و ایرج افشار .تهران :سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

ساچاقلیزاده1408( .ق1988/م) .ترتیب العلوم .چاپ محمد بن اسماعیل سید احمد .بیروت :دار
البشائر اإلسالمیة.

شهمردان رازی1362( .ش) .نزهت نامۀ عالئی .چاپ فرهنگ جهانپور .تهران :مؤسسۀ مطالعات
و تحقیقات فرهنگی.
طاشکوپریزاده ،احمد بن مصطفی1405( .ق1985 /م) .مفتاح السعادة و مصباح السیادة .بیروت:
دار الکتب العلمیة.

طبری ،محمد بن ایوب1371( .ش) .تحفة الغرائب .چاپ جالل متینی .تهران :انتشارات معین.
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طوسی ،محمد بن محمود1345( .ش) .عجایب المخلوقات .چاپ منوچهر ستوده .تهران :بنگاه
ترجمه و نشر کتاب.

عامری ،محمد بن یوسف2008( .م) .االعالم بمناقب اإلسالم .چاپ احمد عبدالرحیم سایح و
توفیق علی وهبه .قاهره :دارالخلود للتراث.
غزالی ،محمد بن احمد2004( .م) .إحیاء علوم الدّین .چاپ محمد محمد تامر .قاهره :اآلفاق
العربیة.

فارابی ،ابونصر1350( .ق1931 /م) .احصاء العلوم .چاپ عثمان محمّد امین[ .قاهره] :مکتبة
الخانجی .
فخر رازی ،محمد بن عمر1382( .ش) .جامع العلوم (ستّینی) .تصحیح سیّد علی آل داود .تهران:
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

فیض كاشانی ،محمد بن شاه مرتضی (مالمحسن)1361( .ش) .فهرس العلوم .در «نظری به
تقسیمات علوم بانضمام رسالۀ «فهرس العلوم» فیض کاشانی ».نوشتۀ سیّد علی موسوی بهبهانی،
در آرام نامه :مجموعۀ مقاالت علمی و ادبی تقدیم شده به استاد احمد آرام ،به اهتمام مهدی
محقق .تهران :انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.

قزوینی ،زكریا بن محمد1361( .ش) .عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات (تحریر فارسی).
چاپ نصراللّه سبوحی[ .تهران] :کتابخانه مرکزی.
قطبالدین شیرازی ،محمد بن مسعود1369( .ش) .درّة التاج .چاپ محمد مشکوة .تهران:
انتشارات حکمت ،بخش .1
قَلقَشندی ،احمد بن علی1383( .ق1963 /م) .صبح األعشی فی صناعة اإلنشا .قاهره :المؤسسة
المصریة العامة للتألیف و الترجمة و الطباعة و النشر1920 -1910 .م ،چاپ افست.

گزیدههای زادسپرم1366( .ش) .ترجمۀ محمّد تقی راشد محصّل .تهران :مؤسسۀ مطالعات و
تحقیقات فرهنگی.

محقق ،مهدی( .بهار « .)1370تقسیمبندی علوم از نظر دانشمندان اسالمی ».رهیافت ،ش،1
ص.55-46

میرجعفری ،حسین ،اصغر منتظرالقائم ،محمدباقر خزائیلی (بهار « .)1390کتاب جوامع العلوم و
طبقهبندی علم ».پژوهشنامۀ تاریخ ،سال  ،6ش.22

نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد1369( .ش) .اخالق ناصری .چاپ مجتبی مینوی و علیرضا
حیدری .تهران :انتشارات خوارزمی.

نُوَیری ،احمد بن عبدالوهاب[ .بیتا] .نهایة األرب فی فنون االدب .قاهره :دارالکتب.
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