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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 در تمدن اسالمیعلوم  بندی طبقهپیشینة معنا، مبنا و 

 سیاسیعلوم جدید  بندی طبقهیابی به  دست برایای  هو اید 

 1رضا غالمی

 یدهکچ

اصلی عبارت است از سؤال است. ل گرفته کفرعی شسؤال اصلی و سه سؤال  کمنظور پاسخ به ی به این مقاله

علوم، مبتنی بر علوم انسانیِ اسالمی به  بندی طبقهتمدنی در های  بر اساس دارایی توان می ه چگونهکاین

 :ه: اوالًکفرعی نیز عبارت است از اینسؤال در حوزه دانش سیاسی دست یافت؟ و سه ای  تازه و اولیه بندی طبقه

مقاطعی از  دن اسالمی درتم گیری چه نسبتی میان اوج :علوم چیست و چه فوائد و آثاری دارد؟ ثانیاً بندی طبقه

تفاوت  :علوم وجود دارد و این نسبت در تمدن نوین اسالمی چگونه برقرار خواهد شد؟ ثالثاً بندی طبقهتاریخ و 

ضمن جدید در چیست؟ بر این اساس، این مقاله،  ن غربِِارکن اسالمی و متفارکعلوم در میان متف بندی طبقه

به تمدن اسالمی،  گیری علوم و نقش و جایگاه آن در اوج بندی بقهط و فوائد مختصات، تبیین مفهوم، اهمیت

پردازد. سپس، با مروری گذرا بر معیارهای  می اسالمیباسابقة آن با تمدن رابطة ین اسالمی و معنای تمدن نو

ینا، س دانشمندان مسلمان در قرون گذشته نظیر فارابی، ابنهای  بندی طبقهعلوم، به برترین  بندی طبقهرایج در 

وشد مبانی متفاوت ک می و اندازد نگاهی می نکونت و بیک چنین دانشمندان غربی نظیر و هم ...صدرالمتألهین و

الن علوم انسانیِ کدر دو تمدن اسالمی و غربی را توضیح دهد. در ادامه، مقاله ضمن ترسیم رابطه  بندی طبقه

. در این بخش از مقاله، ابتدا شود می علوم بندی طبقهبندی علوم، وارد تبیین جایگاه سیاست در  هاسالمی با طبق

فلسفه سیاسی، فلسفه علم سیاسی و دانش سیاسی و تشریح مختصر انواع  یکارکردهاضمن ارائه تعاریف و 
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دهد.  می دانش سیاسی را توضیح بندی طبقهدانش سیاسی و نقش آن در  یها، قلمرو موجود به آن یکردهایرو

ند ک می برای دانش سیاسی از منظر علوم انسانیِ اسالمی، تالش بندی طبقه شبه کا ارائه یاین مقاله ب ،در پایان

 دانش سیاسی را حفظ نماید. سنتی و مدرنِ بندی های طبقه  تمزیّ

علم الحادی، بینی  جهان دینی،بینی  ، جهانعلوم بندی طبقهعلم،  تمدن نوین اسالمی، تمدن اسالمی،ها:  واژهلیدک

 .دانش سیاسی ،فلسفه سیاسی والر،کعلم س دینی،

 

 مقدمه

مراتب بیش از  بهعلوم،  بندی طبقهدنیا،  ز علمی و آموزشیِکویژه در مرا از تسلط علم مدرن و تثبیت آن به تا قبل

ردن ک اشراف علمی و فراهم بروز و ظهورترین راه برای  شد. مهم می امروز نزد دانشمندان جهان مهم شمرده

داشته مروری اگر بر تاریخ علم رفت.  می شمار به ها آن تر صحیح بندی طبقهثرتر از علوم، ؤم گیری بهرهزمینة 

ترین مباحث نزد دانشمندان مطرح غربی و شرقی،  ترین و در عین حال، پیچیده ی از مهمکباشیم، قطعاً ی

مختلفی از های  نظریه (اربرد آنکردهای متفاوت به علم و کمبتنی بر روی) علوم است و در این زمینه بندی طبقه

تواند این باشد: تالش  می علوم بندی طبقهتعریف ساده و در عین حال گویا از  کی ارائه شده است. ها آن سوی

ساختار  کتوان از آن به ایجاد ی می هکمشخص های  تحت نسبت ،علوم بندیِ بندی و درجه منظور سطح مبنایی به

 1.ردکمنطقی برای علوم نیز تعبیر 

و  بندی طبقهوین فرهنگ عمیق اسالمی به اهمیت کعلما و فیلسوفان اسالمی نیز از همان ابتدای ت»، رو نای از

ه فیلسوف کجانبه علوم عقلی و نقلی، و با توجه به این واسطه بسط همه مراتب علمی پی برده و به ایجاد سلسله

.« اند دهمرحله توضیح دا به رده و مرحلهک بندی طبقهناچار باید در همه علوم عصر خود ممتاز باشد، آن را  به

ه کمراتبی است  سلسله کعلوم اسالمی، مبتنی بر ی بندی طبقه» :توان گفت می هکچنان ؛(75: ص1360)سجادی، 

: 1391 ،نصر)« وتربیت را در میان مسلمانان فراهم آورده است. ها، قالب و زمینه دستگاه تعلیم با گذشت قرن

 .(45ص

                                                 
این تعریف، استنباط نگارنده است. -  1 
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مهم و  ...سینا و بزرگی نظیر فارابی، ابن یعلوم از نظر علما بندی طبقهز تاریخ موضوع گرچه در مقاطعی ا

ثر کعلم غربی بر ا بندی طبقهپس از عصر روشنگری در غرب و استیالی تدریجی دانش و  اماننده بود ک تعیین

تا سالیان متمادی علوم اهمیت قبلی خود را از دست داد و  بندی طبقهشورهای اسالمی، موضوع کمجامع علمی 

بحث  ک، مرهون ظهور یاست احیا شدهدوباره علوم  بندی طبقهه صحبت از ک. امروز نیز شدتوجهی  مکبه آن 

و تعالیم اسالمی بینی  چنین تحول بنیادی در علوم انسانی مبتنی بر جهان مادر، تحت عنوان استقالل علمی و هم

و به سختی بتوان اثری یافت  ندارد یقبولم ةان معاصر پیشینعلوم در دور بندی طبقهاست. با این وصف، موضوع 

 های درخوری داده باشد. پاسخ ،مطرحسؤاالت ه توانسته باشد به ک

علوم،  بندی طبقهبرای  سلف یتالش علمابا لحاظ  ه چه بسا بهتر باشدکاین دیدگاه نیز مطرح است در اینجا 

در پاسخ  .بروند ها آن ، به سراغ خود علوم و بسط و تعمیقدر این زمینه وقت صرف جای به ،دانشمندان امروزه

حتی در سطح علم در دنیا  هکپویاست؛ به این معنا ه کن نیست، بلکعلم ساه کروشن است  :اوالً باید گفت:

زمینة  ،رشد خطی علم، برای بروز و ظهور تحوالت مبنایی در علم دلیلالبته به  مبانی در معرض تحول است.

در مقام نظر حداقل ، علم ...پذیری و ه با وجود نظریاتی شبیه ابطالکروشن است اما  ؛شود می مهیاکمتری 

 :ثانیاً ؛است علوم نیز بندی طبقهمیل کبنابراین، تحول در علم، مستلزم اصالح و ت 1ندارد.ی ناپذیرگاه تغییر یهکت

پاسخگویی به نیازهای انسان بیشتر است و  از علم برای گیری تر باشد، میزان بهره علوم دقیق بندی طبقههر میزان 

علوم، خود  بندی طبقهبه بیان دیگر، هرگونه  رده است.کرا ارائه  بندی طبقهترین  ه دقیقکند کتواند ادعا  نمی سیک

ر که در ابتدای مقدمه ذکو اما این و نظریه جدیدی جای آن را بگیرد؛شود تواند ابطال  می هکنظریه است  کی

علوم اهمیت  بندی طبقهز علمی و آموزشی دنیا، کتسلط علم مدرن و تثبیت آن در مرا تا پیش از ،شد

ز آموزشی در جهان، کسازی قالب و محتوای مرا دستکو یه تسلط علم مدرن ک دلیلبه این  ؛داشتای  العاده فوق

ین مالحظه، د؛ با ارعایت آن هستنامروزی ناگزیر به های  بندی طبقهه ک وجود آورده به علم را ب خاصید رکروی

عمدة ه کگیرند بل می ندرت در معرض تغییرات بنیادین قرار در عرصه علم مدرن، به امروزیهای  بندی طبقه

 بندی طبقهتغییر در  ترین کوچکه حتی کتوان گفت  می ،این با وجود سطحی و روبنایی است. ها آن تغییرات در

                                                 
 بر بدیهیات عقلی استوار است ممکن نیست. لم دینی، تحول در هسته اول مبانی علم که عموماًالبته در فلسفه ع  -1
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در آن هم  تازه در این زمینه،نظریة و ارائه ها  بندی طبقهنقد  و لذا نیاز داردجدید ای  تولید نظریهبه  ،علوم

 1.شود می مستمر تلقیزنده و امری  ، همچنانباالترین سطوح پژوهشی و تحقیقاتی

ی از کلذا ی ،داردنیز نقشی محوری ها  تابخانهکدهی  تب و سامانکبندی  رده درعلوم  بندی طبقهدر حال حاضر، 

پذیرد. در عین حال،  می علوم بندی طبقهتابداری از که امر کثیری است أه علمی، تیافتن این عرص دالیل اهمیت

 ن درتوا می هرچند از محصول آن ؛تری دارد مراتب مهم به علوم اهدافِ بندی طبقه ه اشاره شد،کطور  همان

 هکتوجه داشت  ل، بایدکد. در رد و این امر در جای خود اهمیت فراوانی دارکنیز استفاده  ها باتکبندی  رده

ه کتنها در عرصه علم اهمیت دارد، بل علوم، به معنی تسلط علمی است و این موضوع نه بندی طبقهدر توانایی 

اگر فرهنگی بتواند روش »گوید:  می ن این حوزهارکی از متفکی طوری که به ،تأثیرات فرهنگی عمیقی نیز دارد

از ها  امروز هم غربی 2.«رده استکمام آن فرهنگ را تسخیر ند، تکبندی علوم خود را وارد فرهنگ دیگری  تقسیم

 نند.ک می یعنی مفروضات خود را به همه تحمیل ؛نندک می گری دیگر سلطههای  همین طریق بر فرهنگ

دام کگردد. به بیان دیگر،  میعلوم در ساختار دانش بر بندی طبقهدر این زمینه، به جایگاه سؤاالت ی دیگر از کی

یعنی  ؛علمی داشت باید نگاه بُرون ،علوم بندی طبقهبرای ه ک علوم است؟ واقعیت این است بندی بقهطفل کعلم مت

علم فلسفة به جز ای  رشته رسد، می رد. به نظرکمی فاصله گرفت تا بتوان تمامیت آن را مشاهده کباید از علم 

علوم را  بندی طبقهتوان  می ند؛ لذاکم نگاه طور مجرد به عل هاز بیرون علم و ب ده بتوانکبرای این امر وجود ندارد 

 بندی طبقهمطرح است:  بندی طبقهجزئی مهم از فلسفه علم یا فلسفه علوم در نظر گرفت. البته امروزه دو نوع 

در اما تردیدی وجود ندارد  ،پیشینی است بندی طبقهفل که فلسفه علم متکپسینی. در این بندی طبقهپیشینی و 

اش بهره گرفت با  بندی طبقهطور روشمند برای  هو از داخل آن، ب ربط ذی همان علم توان از یم پسینی بندی طبقه

 .شودهمان علم بررسی فلسفة ه شایسته است اعتبار روش آن در کاین مالحظه 

 

                                                 
شد، امروز با  بیانطور که  هماننشد. توقف ها م بر آن اماعلوم را درک کرد  بندی طبقهباید به جایی رسید که عمق نظریات گذشتگان در زمینه در واقع،   -2

که است وجود آورده ه این توقع را ب -نبودهکه چه بسا این سطح از تحول در مخیله دانشمندان ما در قرون گذشته نیز - هتحوالت وسیعی که در علوم رخ داد

تبع آن،  گیری علوم اسالمی و به دانشمندان مسلمان در برابر مشهورات منفعل نشوند و ضمن نقد نظریات مشهور، به سمت تولید نظریاتی بروندکه بتواند در شکل

 نوین اسالمی که الزمه آن توفّق علمی است، مدد برساند. تمدن

نقل از دکتر رضا داوری اردکانی.  - 2 
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 علوم در تمدن اسالمی بندی طبقهجایگاه و نقش 

ه کتوان سراغ داشت  نمی تمدنی را و ها، علم است وج تمدنو ا گیری لکلیدی در شکعامل رسد  می به نظر

ه اعم و اقوی کاست  1«دانایی»در اینجا علم به معنای باشد.  گرفتهل کیابی به سطح مناسبی از علم ش بدون دست

 ه اوج تمدن اسالمی مرهونِکشود  می ییدأبررسی تاریخی، ت کاست. در ی 2«اطالعات»از علم به معنای 

علمی در عرصه های  تالشنتیجة ارگیری ک هتر، ب ن علم و دانش و از همه مهمگرفت آمدن علما و رونق میدان به

فرهنگی و خاصّه های  دارایی «یافتگی عینیت»اصلیِ تمدن، های  ی از مؤلفهکه یکته مهم این است کعمل است. ن

، تمدن به معنای البدی جامعه اثر بگذاردکویژه روی عناصر  ند و بهکعلم است. اگر علم نتواند ظهور بیرونی پیدا 

وشش کبه صرف ) دست هم ندهند به گیرد. بنابراین، تا علما، دولتمردان و توده مردم دست نمی لکلمه شکدقیق 

عنایت  نظیر قرن هفتم توان به مقاطعی از تاریخ می رد. برای اثبات این واقعیت،کتمدنی ظهور نخواهد ( عالمان

 ...الدین شیرازی، مولوی، سعدی و نصیرالدین طوسی، قطب چون خواجه یبزرگ یور علمابا وجود حضه کرد ک

اش  رسد، دلیل عمده می در آن مقطع نیست. به نظراسالمی تمدن  گیری ، اثری از اوجکردنده کارهای مهمی کو 

 ؛اند دهعلما در آن جوامع منزوی بو :؛ ثانیاًبودعلم در آن مقاطع، به مرحله اثرگذاری نرسیده  :اوالًه کاین است 

 علم و اثرپذیری از علم را نداشتند.دغدغة ه باید، کطور  آننه دولتمردان و نه توده مردم،  :ثالثاً

علم مساوی است با  3؛من وجد صال و من لم یجده صیل علیه ،العلم سلطان» :)ع( امیرالمؤمنین علیفرمودة به 

این قدرت را به دست نیاورد بر او ه کس کند و هر کتواند غلبه  می س این قدرت را به چنگ آوردک؛ هر قدرت

 نیز رد، به قدرتکلیدی به سطوح عالی علوم دست پیدا کهای  عرصه بنابراین، اگر ملتی در. «غلبه خواهد شد

وجود آورد و از انحطاط ه مدنی را بفردی و تحوالت بزرگ زمینة تواند  می هکرده است؛ قدرتی کدست پیدا 

لفظی  کبا آنچه در غرب جدید مطرح است، صرفاً اشترا« قدرت»و « علم» االبته در اینج .کندتمدنی جلوگیری 

طلبی و  قدرت به معنای توانایی و استطاعت است نه برتری :، اوالًلذا باید توجه داشت ،معنوی کو نه اشترادارد 

با این دهی معیشت انسان.  شف حقیقت، دانش جزئی و سامانک ،لیکعلم اعم است از دانش  :بار؛ ثانیاًکاست

                                                 
اعم از معرفت و علم تجربی  - 1 
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اعم، و ی نابه معرد. باید گفت، این علم کتوان از این روایت، معنای قدرت و علم مدرن را استنباط  نمی وصف،

بشری را های  دهد و تمدن می ه توأماً زندگی دنیوی و اخروی انسان را به سمت سعادت سوقکاربرد آن است ک

تاب تاریخ چیست؟ کدر »نویسد:  می ةاین زمین استاد شهید مطهری درلذا  ؛دهد می از سقوط و انحطاط نجات

تواند بر عوامل انحطاط  می اش گوید: بشر در اثر رشد آگاهی می ند وک می رکتاریخ رازی برای انحطاط جوامع ذ

، علوم انسانی و آگاهی یعلوم برای ارتقا لیدیکهای  عرصه ی ازکی .(126ص: 1391تبار،  الهی)« تمدن فائق آید

رشد نیازمند  ،اجتماعیفردی و ه تحوالت عظیم کعلوم سیاسی است  فلسفه، عرفان و آن نظیربرتر های  رشته

 .ستها آن

در بروز و ظهور اشراف علمی  :ثری را اوالًؤعلوم نقش م بندی طبقهه اشاره شد، کطور  هماناز طرف دیگر، 

بیعی است، در تاریخ تمدن اسالمی، دارد. بنابراین، ط اربرد علومک یلمروبسط و تدقیق قدر  :ثانیاً ،دانشمندان

در تر علوم بوده است.  مناسبهای  بندی طبقه( اربرد آنکچه در توسعه علم و چه گسترش ) ثرؤی از عناصر مکی

ثر بوده ؤاربرد آن مکعلوم در رشد علم و رشد  بندی طبقهه گفته شود هم کرسد ایرادی ندارد  می اینجا به نظر

بندی  هرچند با تقسیم ؛ثر بوده استؤعلوم م بندی طبقهگرفتن  آن در رونقاربرد کاست و هم رشد علم و 

 حال،به هر رد. کتری را برای این تأثیر و تأثر تعریف  توان مسیر دقیق می علوم به پیشینی و پسینی، بندی طبقه

شمندان بزرگ ز دانکنقاط تمر ی ازکشدن آن به ی علوم را دلیلی اساسی برای تبدیل بندی طبقهتوان اهمیت  می

 خلدون الدین شیرازی، ابن ، ابوریحان بیرونی، خوارزمی، فخر رازی، قطبسینا ندی، فارابی، ابنکمسلمان نظیر 

ه باب بسیاری کترین دانشمندان مسلمان و شرقی  ی از بزرگکی (ق339-259) برای نمونه، فارابیدانست.  ...و

رود، توجه خاصی به  می شمار ن مهم و محل مراجعه بهاش همچنا از غوامض علمی را گشوده است و آثار علمی

نظریة را  «معلم ثانی»شدن او به  ملقبران معاصر، علت اصلی کبعضی از متف طوری که به ،علوم دارد بندی طبقه

 «احصاء العلوم»تاب کاو در مقدمه  .(193ص: 1390داوری، ) دانند می علوم بندی طبقهینه تأثیرگذار وی در زم

و  یردعلوم را فراگ یناز ا یبخواهد علم یه چون آدمکتاب از آن جهت سودمند است ک ینمطالب ا» :نویسد می

 ینپردازد و او را از ا می به پژوهش یزند و در چه چک می ار اقدامکه به چه کدر آن به پژوهش بپردازد، بداند 

 ینور خواهد شد. دانستن ا هرهب یلتیچه فض زرسد و ا می یا یهشود و به چه سرما می حاصل یپژوهش چه سود

گام بردارد، نه از سر  یشیدوراند و یگاهآبا  ،یو فن یهر دانش یریفراگ یه انسان براکشود  می مقدمات سبب
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دام برتر است و کبپردازد تا بداند  یسهانواع علوم به مقا یانتواند م می تابک ین. انسان به مدد ایخبر یغفلت و ب

دارتر.  یهما مکتر و  اساس یتر و ب یانبن دام سستکدارتر است و  یهتر و ما دارتر و مطمئن یشهدام رکدام سودمندتر. ک

از ای  و بهره مایه واقع در و)ند ک می یرتبص یعلوم ادعا یناز ا یه در علمک یسکشناختن  یبرا یزتاب نک ینا

آن را های  لم خبر دهد، و بخشت مطالب آن عیالکه از کاگر از او بخواهند  یراسودمند است؛ ز یزن (آن ندارد

 ار و مشتش بازکآش یشبودن ادعا دروغ یاید،و او از عهده برن یداز هر بخش آن را بازگوای  خالصه یابرشمرد 

از  یتنها بعض یاداند،  می کیعلوم را ن یناز ا یکیه ک یسکه آن کشود  می تاب روشنک ینبا ا یزشود و ن می

در واقع، فارابی در  .(40ص: 1389فارابی، )« داند در چه حدّ است. می کین اندازه آنچه یزآن را و نهای  بخش

اربرد آن و رمز توجه ویژه او و سایر دانشمندان ک ،علوم در گسترش علم بندی طبقهاینجا به روشنی اهمیت 

 یریگ  ردن علوم و بهرهک علوم در قبضه بندی طبقهه تا چه حد کند ک می دهد و روشن می را توضیح اسالمی

 .است ثرؤم ها آن صحیح از

 

 آن گیری لکعلوم در ش بندی طبقهنقش  تمدن نوین اسالمی وهای   همعنا و مؤلف

در اینجا ه امروز آرمان احیا و بازآفرینی تمدن اسالمی بیش از گذشته جدیت یافته است. کتردیدی نیست 

ست؟ آیا انحطاط تمدنی به مفهوم مرگ منظور از احیا و بازآفرینی تمدن اسالمی چی :قابل طرح استسؤاالتی 

  آید؟ می به میان ها آن یه صحبت از احیاکشوند  می دچار مرگها  هاست؟ آیا تمدن تمدن

پذیر  زوال ،پذیر است اما روح البد زوالکاز طرف دیگر، . داردالبد کروح و  کهر تمدنی ی، رسد می نظربه 

 ها انحطاط تمدنمیرد؛ بنابراین منظور از  نمی زهرگن است روح دچار ضعف شدید بشود اما کنیست. مم

تلقی شود. با این وصف، ها  یافتگی تمدن بروز و ظهور یا عینیتیافتگی متناسب با زمان، و فقدان نتواند رشد می

در ه کای  ارتباط با تمدن اسالمی بی تمدن نو و که قرار است یکاین نیست  تمدن اسالمی یاحیا منظور از

وجود بیاید. ه نند، بک می افتخاروه آن در مقاطعی از تاریخ کبه شبت به میان آمده و مسلمانان تاریخ از آن صح

پیامبر  کحیات مباردورة صدر اسالم و  اول:نظیر وجود دارد.  نقطه عطف بی 3 سالمی، حداقلدر تاریخ تمدن ا

. البته این گرفت سالمی در نظرگذاری تمدن ا و پیتوان آن را دوره تولد  می هک و ائمه معصوم )ع( اعظم )ص(
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آید  می دوره تمدنی مهم به حساب کگذاری تمدن اسالمی دارد، خود نیز ی ه در پیکدوره جدای از نقشی 

ی ره شرقک در نیم هجری قمری، اسالم، پویاترین تمدن 132تا سال »ه از منظر برخی محققان غیرمسلمان، کچنان

 .(137ص، 2: ج1384، 1دان)« بود

وه تمدن اسالمی کاوج و شهای  دورهترین  ی از مهمکیتوان آن را  می هک قمری چهارم و پنجم هجری قرن :دوم

 [از منظر بعضی] آن را دوره رنسانس اسالم نامیده، [خود کمتناسب با در]آدام متز »ه کاین دوره  رد.ک می تلقی

خالفت عباسی، و از طرفی ناظر  یعنی 2اقرون وسطهای  ترین امپراتوری ی از بزرگکاز طرفی شاهد تجزیه ی

قدیم و های  ه نتیجه امتزاج تمدنکمختلف اسالمی هستیم  کر در ممالدمحلی مقتهای  ومتکامل حکوین و تکت

رسد و نیازهای  می اندیشگی و عملی در تمدن اسالمی، در این قرن به اوج خودهای  و قابلیتها  ظهور ظرفیت

های  قدیم، و از طرفی، آفرینش طریقه مواریث ین را از سویی به احیاگران و اندیشمندا جدید اجتماعی، چاره

اقع، با وشاند. در ک می داری و آداب و معاشرت و جنگ و عمران تکمت و سیاست و مملکجدید در ادب و ح

وفایی استعدادها کن شکو افراد و اماها  اهش نسبی و تدریجی تسلط مطلق خالفت عباسی، ملل و اقوام و گروهک

 3(.9ص: 1388متز، )« یابند. می راها  هاروری اندیشو ب

مهم تاریخی های  ی از دورهکبدون تردید، ی»ه کقرن نهم و دهم هجری قمری با ظهور صفویه در ایران  :سوم

دینی و هم تأثیر شگرف آن در فرهنگ مذهبی جاری -ننده استقالل و هویت ملیک شور ما، هم به لحاظ تأمینک

چنین  هنر و ادبیات اسالمی، هم»ه ک. این مقطع مهم تاریخی (13ص: 1381جعفریان، )« آید. می ما به حساب

های  پارچه و قالی، تذهیب، نسخههای  ی، ریاضیات، و اخترشناسی تقویت شد، هنرمندان ایرانی در طرحکپزش

، دان)« شد می وهمندترین شهرهای جهان محسوبکی از شکخطی و خوشنویسی مشهور بودند و اصفهان ی

 ل جهان اسالم از صفویه متأثر بود.که کبل (با گستره جغرافیایی پهناور خود)تنها ایران  ، نه(124ص ،3ج  :1382

 ی از نقاط اوج تمدنی اسالم به حسابکالبته بعضی از محققین، امپراتوری عثمانی در قرن هشتم را نیز ی

ارگران کوفایی هنر و دانش اسالمی شد. کشثبات و ثروت امپراتوری عثمانی موجب »نویسند:  می آورند و می

                                                 
1 - Dunn. 

کنند. ة عمده باستان، قرون وسطی و مدرن تقسیم میدور 3بندی تاریخی خود به  محققان غربی، کل تاریخ را بر اساس تقسیم  -2 

از مقدمه مترجم کتاب جناب آقای علیرضا ذکاوتی قراگزلو نقل شده است.این مطلب   -3 
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ردند؛ سلطان و مقاماتش کمصور تولید های  تابکو  کزیبا، قالی، سرامیهای  ماهر در شهرهای بزرگ پارچه

ردند. دانشمندان در مدارس ک می ار تشویقکتحصیالت خوبی داشتند و دانشمندان، شاعران، نقاشان را در 

ارهای بزرگی انجام دادند ... امروز ثروت امپراتوری کوم، جغرافیا و تاریخ عثمانی در زمینه ریاضیات، طب، نج

 .(114صهمان: )« و بناهای عمومی مختلف در استامبول و سایر شهرها متجلی است. در مساجد و قصرها،

شمار  ی از نقاط اوج تمدنی اسالم بهکدر هند در قرن دهم را نیز یمسلمان باید حضور مغوالن  ها آن حتی از نظر

علمی و های  ساله صفویه در عرصه 228ومت کعمق تأثیرات حباید توجه داشت، اما  .(130ص همان:)آورد 

بیت )ع(، با دوران عثمانی یا دوره مغوالن مسلمان در  معارف اهل ر اسالمی ازکخصوصاً نمایاندن گوهرهای ف

علت اصلی آن نیز ل مقایسه نیست. قاب(، رد تا رشد در عمقکباید آن را بیشتر رشد در سطح تلقی ) هند

طبعاً ه کبیت )ع( و مفتوح نبودن باب اجتهاد است  عظیم معارف اهلگنجینة بودن این دو تمدن از  بهره بی

منظر اسالم  زو پاسخگویی به نیازهای نوظهور ا ،ر دینیکتعمیق ف و ای را پیش روی پویایی جدیهای  چالش

 .دهد قرار می

افول  وه تمدن اسالمی از آن یاد شد، در سایر مقاطع تاریخی شاهدکعنوان نقاط اوج و ش ه بهکبه جز سه مقطعی 

 گوناگونی را دالیل. دست داد روز و ظهورش را ازبُبارها  این تمدن طوری که بهتمدن اسالمی هستیم و غروب 

 لیدیکملی اها به عوتن (متناسب با موضوع بحث)ه در اینجا کتوان برای تبیین افول تمدنی اسالم برشمرد  می

فضای آزاداندیشی، دورشدن مسلمانان از علم و آگاهی و نبود تمدنی،  قطع ارتباطات میان کنیم: اشاره می

 .(113ص: 1391: جان احمدی، ک.ر)رفتن بستر تحقق نتایج علم در صحنه عمل  ازمیان

ر کهاست. برای پاسخ، اجماالً به ذ مهم، میزان اثرپذیری تمدن اسالمی از سایر تمدنسؤاالت ی از کدر اینجا، ی

 گیری ری و فرهنگی میان جوامع و نقش آن در اوجکبه حُسن ارتباطات ف :نخست ؛نیمک می تفاکته اصلی اکدو ن

ه تمام دنیا در کتاریخ نشان داده است » گردد. استاد شهید مطهری در این زمینه معتقد است: میبازها  تمدن

ه کبه این صورت  اند دهرک می انکمرتب نقل مها  ها، تمدن و به قول این اند دهر بودیگر متأثکثر و از یؤدیگر مکی

رده است ... ک می شده و از آن اقتباس می ای از این تمدن متأثر شده است بعد جامعه می جایی تمدنی پیدا کدر ی

ار کته و همه آن، ابتجامعه دیگر داش تأثر از کشرفته است، غالباً یه تمدن و فرهنگش پیکای  پس هر جامعه
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ند بود، کتش خیلی کشد؛ یعنی حر می ه اگر نبود، جامعه ایستاکی از عواملی که، یکنبوده است. خالصه این

 .(124ص: 1391تبار،  الهی)« استفاده از فرهنگ دیگر است.

راه ترجمه  جمله ازازاز طرق گوناگون  ،گاممپیشین یا ههای  به چگونگی استفاده تمدن اسالمی از تمدن :دوم 

را  یکخورا ةعمدبخش ها،  ار و نظرات مندرج در این ترجمهکاف»نویسد:  می تر نصر در این زمینهکد گردد. میبر

بر  یقرآن یه وحک یخود و اساس یو سپس بر وفق سازمان درون یدچش می ه جهان اسالم آن راکداد  می یلکتش

 یرفتندرصدد پذ ینه مغرب زمکآن روز »ند ک می یدکأنصر ت .(14ص :1391 نصر،) .«ردک می آن نهاده بود، جذب

 یراثتر از م یشرفتهپ یتر و از لحاظ فن یه منطقکبه آن داد  یزیباره چ ینبرآمد، اسالم در ا یثاغورسیسنت ف

. استاد شهید مطهری نیز در ارتباط با میزان اثرپذیری (17ص همان:) «بود. یونانیاز جهان  ینمغرب زم یممستق

 ورود در یفلسفه یونان در ابتدا»نویسند:  می بیان مشهوری دارند. ایشان ،می از فلسفه یونان باستانفلسفه اسال

له شد و عالوه بر ئمس اما در فلسفه اسالمی بالغ بر هفتصد له نبودئمس حوزه اسالمی، مجموعاً بیش از دویست

. (11ص: 1359طباطبایی، )« رد.کلی تغییر کبه  فلسفه یونان ستدالل، حتی در مسائل اولیهاصول و مبانی و طرق ا

 مت عملی از فالسفه یونان باستانکتر موسی نجفی در زمینه میزان اثرپذیری تمدن اسالمی در حکدچنین  هم

های  ام و صورتکمت عملی اسالم، شامل عبادات، معامالت و احکه حکلی باید گفت کطور  به: »نویسند می

حتی فارابی و فاضله افالطون و های  تر و استوارتر از مدینه ، بنای آن مترقیطور قطع و به تفردی و اجتماعی اس

در واقع، ایشان به دنبال آن هستند تا برای معرفت دینی شأن مستقلی  .(54ص: 1382نجفی، ) .«دیگران است

د به سایر چه رس اند دهبر آن نیفزو گیری ه حتی دانشمندان بزرگ مسلمان همچون فارابی، چیز چشمکقائل شوند 

حال، این بحث سر درازی دارد و ما فقط به اقتضای بیان نقش علم و دانایی در تمدن  ره به اندیشمندان.

مله تمدن اسالمی از ارتباطات تمدنی جازها  دیم. آنچه مسلم است، تمدنای از آن اشاره نمو اسالمی به گوشه

 الشعاع قرار نداده است. را تحت ار و استقالل آنکاما این سودآوری، هرگز ابت اند سود برده

علت احتماالً تمدن نوین اسالمی، بحث روز است و  گیری لکه بحث از لزوم شکنباید از نظر دور داشت  

چشمگیر جمهوری های  پیشرفت، نسبت به گذشته وهمند اسالمیکتمدن ش ییافتن آرمان احیا اصلی جدیت

ت کبه بره طی چند دهه اخیر ک استفردی  همنحصربهای  یتظرفالقرای اسالمی، و  عنوان ام اسالمی ایران به

رده است تا تمدن اسالمی از کان را فراهم کدر دنیای اسالم خصوصاً ایران پدیده آمده و این امانقالب اسالمی 



11 

 

در حقیقت،  وه آن فراهم شود.کو ش گیری اوجدوباره زمینة و  البدی زنده گرددکحیث روحی تقویت و از حیث 

ه به کسازی است  نظام سیاسیِ شیعی در تمدن کنظیر ی ه در جای خود نیازمند مطالعه است، نقش بیکای  تهکن

 نیم.ک می ولکو، بحث از آن را به جای دیگر مهمقالمحدودیت دلیل 

قرن چهارم و پنجم  دن اسالمی در صدر اسالم،در طول تمنوین اسالمی باید گفت، تمدن  ر شد،کآنچه ذ بنابر

خط ممتد،  کمثابه ی لذا در تمدن نوین اسالمی، به ؛قرار دارد نه در عرض آننهم و دهم و قرن هجری 

آید. در این تمدن  می مفروض اساسی به حساب کیو تجارب تمدنی اسالم ای  انباشت سرمایه برداری از بهره

، و پیشرفت و وریفنا صنعت و جامعه اسالمی براصلی آن، رشد علمی و اثرگذاری آن در تسلط مؤلفه ه قطعاً ک

عنوان  ماالت انسانی و معنویت بهکویژگی ممتاز یافت و آن، ظهور  کی توان می است، آبادانی جوامع اسالمی

ه حتی ظواهر تمدن نوین اسالمی کاین امر تا حدی جدی است  ؛نقطه ثقل زندگی انسان و جامعه اسالمی است

اند:  ردهکلیدی اشاره کته کن کاستاد شهید مطهری به ی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. برای فهم این امتیاز،

زندگی توجه ندارد ... همیشه به روح زندگی توجه دارد و به همین جهت از تصادم های  لکاسالم به صور و ش»

برد، صورت زندگی و ابزار  می آن را پیش کنیکصنعت و ت ،رده، چون آنچه علمکزندگی پرهیز های  با پیشرفت

اسالم  یتوجه بیه منظور استاد مطهری از کالبته روشن است  .(133: 1391به نقل از: الهی تبار، )« زندگی است.

ردن زندگی انسانی به ک دادن به آن و خالصه مادی، اصالتهای  ع آن به پیشرفتل زندگی و به طبَکبه صور و ش

ماالت انسانی را که رسیدن به کبلتنها به پیشرفت مادی توجه دارد  نه اسالم گرنههاست و این ظواهر و پیشرفت

ه امیرالمؤمنین کداند. چنان می یابی به سطح مطلوبی از پیشرفت مادی رفع فقر و محرومیت و دست یدر گرو

شد،  می انسان متمثل کاگر حقیقت فقر نزد من همچون ی 1؛لو تمثل لی الفقر، لقتلته»فرماید:  می علی )ع(

اسالم به جهان آخرت ایمان دارد، و زندگی »گوید:  می در جای دیگر. لذا استاد مطهری «زدم می گردنش را

همان: )« شمرد. می دنیایی و سیادت و آقایی و آزادی و استقالل در آن را شرط الزم برای فوز به سعادت اخروی

 .(135ص

، امروز آنچه مسلم است تمدن نوین اسالمی است. گیری لکعلوم در ش بندی طبقهلیدی در اینجا، نقش کموضوع 

 بارةتر نصر درکه دکوالر بر دستگاه علمی مواجه است چنانکاومانیستی و سهای  جهان اسالم با تفوق اندیشه

                                                 
 .233البالغه، جرج جرداق، ص  روائع نهج 1-
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صورت  تاریخ علم را در زمان حاضر، غالباً به»: نویسد می نوع نگاه به دانش و قضاوت غربیان به دانش اسالمی

گیرد؛ با چنین  می علمی در مطالعه طبیعت در نظری ها ی روشمّکو تلطیف ها  انباشته شدن تدریجی راه و رسم

دیگر، در پرتو علم جدید های  شود و بنابراین، علوم تمدن می نظری، تنها مفهوم زمان حاضرِ علم معتبر شمرده

 با گذشت زمان صورت ها آن املک، در درجه اول با توجه به تها آن گیرند و ارزیابی می مورد قضاوت قرار

؛ یل شده استکاز طرف دیگر، علوم اسالمی، از دو بخش ثابت و متغیر تش(. 1ص: 1391ر، )نص« پذیرد. می

 یدارا ی،علوم و فنون در تمدن اسالم»ه با علم مدرن سازگاری ندارد. به همین دلیل نصر معتقد است: کچیزی 

 ینشده بودند و هم یداپ اه آن علوم و فنون از ینه اکبود  یاصول یریناپذییربر تغ یه مبتنکشدند  یثبات و تبلور

طور طبیعی  به .(2ص همان:) «نند.ک می اشتباه یود و سترونکآن را با ر ین، غالباًزم ه امروز در مغربکثبات است 

اساساً  ،رایجهای  بندی طبقهاسالمی بر سر علم نیست و بینی  ردن چتر جهانکی امیدی به باز شرایط در چنین

 ها آن علوم برای بندی طبقهه در کآورند چه رسد به آن نمی علم به حسابعلومی غیر از علوم مدرن را جزء 

ی از الزامات رشد و جهش علمی کسهمی به جز قرارگرفتن در ردیف علوم غریبه قائل شوند. بر این اساس، ی

اسی شن معرفت ه از انحصارگراییِکجدیدی از علوم است  بندی طبقهارائة یابی به تمدن نوین اسالمی،  دست برای

ردشان، جایگاه مناسبی قائل کارکو برای تمامی علوم متناسب با منزلت حقیقی، قلمرو و یابد غربی خالصی 

 شود.

 

 دانشعلوم و نقش آن در گسترش و تعمیق  بندی طبقهفوائد و ثمرات 

 اصلی علته گفته شد، کطور  علوم اشاره گردید. همان بندی طبقهپیشین، قدری به فوائد و آثار های  در بخش

برداری شایسته از  ه هرگونه بهرهکرد کجو و را باید در این واقعیت جست علوم بندی طبقهاقبال دانشمندان به 

با این حال، الزم است با  منظومه است؛ساختار منطقی و  کعلم، منوط به اشراف الزم بر علم، و دیدن آن در ی

خاصیت عمده  9 ،در ادامه. کنیمعلوم اشاره  بندی طبقهبسط این بحث، به نحو تفصیلی به فوائد و آثار گوناگون 

بهتر رمز عنایت دانشمندان مسلمان و  کتواند در در ها می آن ه فهمکشود  می رکعلوم ذ بندی طبقهبرای 

درصد از آنچه در باب فوائد ر است، تقریباً هفتاد ک. شایان ذکندبسزایی  کمکعلوم  بندی طبقهغیرمسلمان به 
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فارابی،  :ک.ر)ر خواهد شد، در بیان مختصر و مفید فارابی در مقدمه احصاء العلوم آمده است کم ذعلو بندی طبقه

 .(138ص

 .کردافی پیدا که بتوان به ماهیت علوم اشراف کبه مفهوم آن ؛فهم ذات و عوارض ذاتی و حتی عرضی علوم اول:

ساختار منطقی تعیین  کهر علم را در یای ه ه بتوان زیرشاخهکلی کبه ش ؛تعیین اضالع، ابعاد و شعب علوم :دوم

 رد.ک

 ها آن رد و در حل مسائل ازک کردهای هر علم را درکارکه بتوان کبه این معنا  ؛فهم آثار و خواص علوم :سوم

 مدد گرفت.

هر علم را با دیگر علوم  کافتراق و اشتراهای  ه بتوان حوزهکبه این معنا  ؛فهم هویت یا تمایزات علوم :چهارم

گیرد، مرزبندی یا تعیین  می ه در اینجا صورتکار دیگری کرد و از این طریق به هر علمی تشخّص داد. کدا پی

 ه بسیار مهم است.کهر علم است  یقلمرو

شفی کامر  کی ،تواند بر اساس قانون علیّت می البته این موضوع، هم ؛پیوستگی علوم هم فهم وحدت و به :پنجم

البته علوم حقیقی یا )ه همه علوم کقادی. این موضوع در مبانی قابل بحث است امر اعت ک، و هم یشودتلقی 

شود،  می ه در عرصه علم مشاهدهکثری کبا هم وحدت دارند و شرایطی مت (علوم اعتباری مبتنی بر علوم حقیقی

ساقه آن  ه ریشه وکنند ک می ثرت است. بعضی از دانشمندان به درستی علم را به درختی تشبیهکوحدت در عین 

واحد همه علوم ساقة ند. در اینجا آنچه اهمیت دارد، ریشه و ک می فراوانی پیداهای  ی است اما شاخ و برگکی

مثابه  رد. فراتر از این، در تعالیم اسالمی علم بهکپیوستگی علوم تعبیر  هم توان از آن به وحدت یا به می هکاست 

ه ک «نوراالنوار»یعنی از ناحیه خداوند متعال یا به تعبیر سهروردی  1«یقذفه اهلل فی قلب من یشاء»ه کاست « نور»

شود. باید توجه داشت، این وحدت و  می به قلب انسان اعطا 2،«وال یُحیطون بِشَیءٍ من علمِهِ اال بما شاء»

ظهور ارة درب ،ید بر این موضوعکأتر نصر با تکدهی علم دارد. د عمیقی در سازمانتأثیرهای پیوستگی علوم،  هم به

 یناند و هم وحدت بنا شده یهعلوم و فنون در اسالم بر پا»نویسد:  می این وحدت در مظاهر تمدنی اسالم

                                                 
 .16مصباح الشریعه، ص  1-

 .255بفره:   2-
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 ی،ه هر هنر اسالمکدهد. درست به همان صورت  می یلکرا تش یاسالم یه قلب و هسته وحکوحدت است 

 ه در آن شخصکدهد  می انرا نش یخاص یصورت تجسم یس،پار یمسجد اسالم یاخواه الحمراء بوده باشد 

 ین است اسالمکه به حق ممک یهمه علوم یزبه همان صورت ن یند؛ثرت ببکدر  یرا متجل یتواند وحدت اله می

 .(2ص: 1391 نصر،) «سازند. می ارکرا آش یعتشوند، وحدت طب یدهنام

آیند و  می علوم پدیدبعضی علوم لزوماً جلوتر از دیگر  ؛ردن علومکفرعی -تعیین تقدم و تأخر و اصلی :ششم

این را از اساس قبول ندارند لذا هر علم را ها  ی به این علوم است. بعضیکرد سایر علوم متکارکتولد و حتی 

آموزش یا پژوهش نیز اگر به مفهوم انقطاع علوم از عرصة شدن در  نند. تخصصیک می مستقل از علم دیگر تلقی

مقدم را  فضیلت علمِ تاًرافع بسیاری دارد. البته تقدیم و تأخر، ضروا منلّتواند مضر باشد و اِ می دیگر باشدکی

تر نصر در این زمینه بیان کدبخشی به علوم، به دالیل بیشتری نیاز است.  ه برای فضیلتک ند چراک نمی ثابت

 – یومعن یوندپ کیه داشته، با ک یخیمراتب معرفت در اسالم، بدان صورت تار ه سلسلهکاز آنجا »جالبی دارد: 

بوده است،  یوستهپ دیگرکیبه  -ندک می متصل دیگرکیرا به  یافق یسهه سطوح مقاک قائمی محور صورت به

 همان:) «است. هشد یرپذ انکمعرفت ام ةمرتب ینتر یعرف یدگاهمتنوع، از د ینظرها ینبه ا یدنبخش وحدت

 .(21ص

شف کعلوم برتر را  ،توان از این طریق یم ؛بخشی به علوم است بندی علوم به همان معنای فضیلت رتبه :هفتم

ازجمله، مقام  داشته باشد تواند دالیل گوناگونی می علم بر دیگری که بیان شد، فضیلت یکطور  رد. همانک

توان  می در همین زمینه،)باشد « منبع حق»زی یا کتر از بقیه به هسته مر که نزدیکای از حقیقت  اشفیّت الیهک

در ایجاد  ها آن علم و قدرتهای  عالوه بر این، روش ؛(ار بردکدرخت علم را نیز به  تر به ریشه کتعبیر نزدی

بر  .(ه در معنای نفع و سود مد نظر استک هایی با تفاوت)ثرت منافع آن کعلم یا  کیقین، شرافت موضوع ی

الهیات را بر و فضیلت فلسفه و  همین اساس، بعضی فضیلت علوم انسانی را بر سایر علوم نظیر علوم طبیعی،

ه به دلیل کوجود دارد  هایی . البته امروز دیدگاهاند دهرکاثبات  ،سایر علوم انسانی نظیر علم اقتصاد یا اجتماع

هرچند روشن است  ؛شود می ر نسبت علوم انسانی با سایر علومکتفاوت روش در علوم انسانی و سایر علوم، من

با این  .است ه به آن ایرادات جدی واردکامری  ؛نیز هستیما ه روش که در علوم انسانیِ مدرن، شاهد اشتراک
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میان علوم، مانع از های     ته تفاوکپیوستگی علوم به این معناست  هم ه وحدت و بهکرد کتوان ادعا  می حال،

 نیست. ها آن وحدت

د و این امر هر علمی با دیگر علوم رابطه مشخصی دار؛ ها آن بخشی به نسبت میان علوم و نظام کشف :هشتم

گذار باشد. از ب درون آن، بر سایر علوم اثرهای  علم اعم از اثبات و ابطال نظریه که تحوالت یکشود  می موجب

علمی های  آید. اساساً، تولد این عرصه می صحبت به میانها  ای رشته و میانها  ای طرف دیگر امروز از چندرشته

شود و از این طریق ظرفیت تشخیص مسائل و  می دیگر پیداکاز رابطه علوم با ی هکفهمی است پایة نو بر 

است  ای دستگاه علمی گیری لکحال، آنچه در اینجا مهم است، ش ره دهد. به می را گسترش ها آن پاسخگویی به

 .است دیگرکچنین نسبت علوم با ی ل علوم و همکم بر هر علم و کی از نظم حاکه حاک

تواند ظاهر  می این رشد،نبود هر علمی باید رشد متوازنی داشته باشد و  ؛و خألهای علومها  استیکفهم  :نهم

 ری به علم یا دستگاه علمی بدهد.اتوکاریک

 

 علوم بندی طبقهمعیارهای رایج در بر  نگاهی گذرا

بر اساس  بندی طبقه :علوم بین دانشمندان مسلمان و غربی رواج دارد بندی طبقهمعیارهای متنوعی در عرصه 

موضوع علوم، مسائل علوم، متعلَق علوم، تقدم و تأخر علوم، اهداف علوم، روش علوم،  ،وای ذهنی بشرمراتب ق

طرفداران بیشتری دارد. به  ،بر اساس موضوع بندی طبقهه البته ک ؛اربردهای علومک وغایات علوم، شرافت علوم 

یابی به  و دست بندی طبقهی روی سنجش معیارها تواند می ز پژوهشگرانکی از نقاط تمرکیرسد،  می نظر

هر بینی  گیرد و مطمئناً جهان می قرار بندی طبقهنیز جزء بحث مبانی  بندی طبقهتر باشد. معیارهای  معیارهای دقیق

 اثرگذار است. بندی طبقهدر  روی معیارهای مورد نظرش و منظر او به علم،ر کمتف

 

 علوم بندی طبقه بارةران اسالمی و غرب درکنگاهی به برترین نظریات متف
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 ،، بیشترآغاز شد. پیش از او (ق256-185) ندیکِار کعلوم، از قرن سوم با  بندی طبقهتالش مسلمین برای 

قول، به نظری و عملی و بنا بر قول دیگر، به  کارسطویی پایه و اساس بود. ارسطو علوم را بنابر ی بندی طبقه

 1:شود می یل اهمیت ترتیب آن به شرح زیر ارائهبه دله کند ک می نظری، عملی، فنی یا شعری تقسیم

 ه اقسام آن عبارت است از:کالف. علوم نظری 

 ؛علم الهی یا مابعدالطبیعه. کی

 ؛یات و موسیقیکدو. ریاضیات شامل: حساب، هندسه، فل

ب و علم نفس، علم طون و فساد، علم نبات و حیوان، ک: علم طبیعت، علم آثار علویه، علم شاملسه. طبیعیات 

 .یمیاکعلم 

 ه عبارت است از:کب. علوم عملی 

 ؛ه موضوع آن افعال ارادی انسان استک. اخالق کی

 ؛ه موضوع آن افعال جمعی انسان است در منزلکدو. تدبیر منزل 

 ه افعال انسان در جامعه است.کسیاست  سه.

 ه غایت آن تدبیر اقوال انسان است و عبارت است از:کج. علوم شعری 

 ؛ه موضوع آن اقوال انسان استک. شعر کی

 ؛صورت خیال حاصل شود ه بهکه موضوع آن اقوال انسان است کخطابه دو. 

 .ردن استک بخشیدن و قانع ه موضوع آن تحققکسه. جدل 

 نیاورده است. بندی طبقهدر آن را داند،  می ه ارسطو منطق را علم آلیک. از آنجا نکته

                                                 
به بعد صورت گرفته است. 75از صفحه  (1360)تفاده از کتاب سیدصادق سجادی با اس ،بندی علوم در تمدن اسالمی مروری بر تاریخ طبقه  - 1 
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ردند. ک می نخستین تقسیمهای  و دانش (اسالمی)ه دو دسته علوم عربی در قرن چهارم، بیشتر علما علوم را ب

 گرفتند. می طبیعیات و ریاضیات در دسته دوم جای ،الم در دسته اول و فلسفهکزبان، فقه و 

ای  و فایده دادند نمیی یبها دیگر علومبه مذهبی پرداختند و منظر گروه دیگری از علما تنها به تقسیم علوم از 

ه کر بزرگ، در آنجا ک( را نام ببریم. این متفق505-405)توانیم غزالی  می طور نمونه قائل نبودند. به ها آن برای

ه خود کادبیات را فقط و از علوم غیرشرعی،  توجه کرده استعلوم شرعی به پردازد، تنها  می ر شعب علمکبه ذ

ل کطور  رده است. غزالی فلسفه را بهکر کمعارف و علوم شرعی دخیل است، ذ کاز در هایی به نوعی در قسمت

وم و جچنین ریاضیات، و ن ند. همک می به تفصیل بیانباره  عقاید خود را در این «تهافت الفلسفه»ند و در ک می رد

نیز مانند  (ق808-732) خلدون ابن ارکوقت است.  کردن ضایعدین علوم، گوید توجه ب می ند وک می ت را ردئهی

ت ئیمیا و مقداری از علم هیکار است و در ابطال علومی مثل کبر ان ،و برخی از علومفلسفه  بارةغزالی در

در عین  اند دهپاسخ دابه غزالی  «تهافت التهافت»( در ق595-520)رشد  وشیده است. هرچند علمایی نظیر ابنک

 رده است.کرشد علم را فراهم زمینة ه این اختالف نظرها و طرد و ردها، خود کباید توجه داشت  حال،

 ینزم ه در مغربک یو «احصاءالعلوم»تاب کاز  ؛است یفاراب آن ازها  بندی طبقه ینثرترؤو م ینتر یمیاز قد یکی

ه ک. فارابی چنان قدر و منزلتی دارد (46ص :1391 شناخته شد )نصر، «De,Scientiis»آن  ینیالت ةترجمبا 

تاب که به کبار خواندم و چیزی درنیافتم تا آن بیش از چهل مابعدالطبیعه ارسطو را»گوید:  می اودربارة سینا  ابن

: 1375سجادی، ) .«مت و فلسفه را بر خود گشوده دیدمکاغراض مابعدالطبیعه فارابی دست یافتم و درهای ح

 .(431ص

ر کالم را در آخر ذکو علم  است سایر علوم مقدم داشتهبر بندی خود، دانش زبان و منطق را  فارابی در تقسیم

این دربارة ام است بعد از دانش مدنی قرار داده است. فارابی خود که علم استنباط احکرده و علم فقه را ک

ه انسان به هنگام آموختن مقدمات صناعت منطق به آن نیازمند کعلم زبان از علومی است »نویسد:  بندی می طبقه

« .آموزد می را به ما [علم] آوردن دست ردن و راه صحیح بهکرکف ه قوانین بهترکاست و منطق علمی است 

 .(41ص :1389فارابی، )
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مراتب علمی،  بندی خود قائل شده است ظاهراً سیر نزولی دارد، یعنی از جهت سلسله ه فارابی در تقسیمکیفیتی ک

مت کبرای ح «اهل مدینه فاضله یآرا»تاب که فارابی در کلی به جزئی رفته است. بعضی نیز به دلیل اهمیتی کاز 

ه اساس و بنای کاند. از آنجا  سیر صعودی دانستهبا لی و کاو را از جزئی به  بندی طبقهملی قائل شده است، ع

لی، علوم کطور  ارسطویی بوده است و بیشتر دانشمندان، علوم فلسفی یا به بندی طبقهما و متقدمین بر کبیشتر ح

ه مربوط به علوم غیرعربی کن روش را در مواردی ، فارابی نیز همااند دهرکرا به دو دسته نظری و عملی تقسیم 

را در مرتبه سوم و پس از طبیعیات  مت نظری، الهیاتکو حتی در بخش حه لحاظ کردرعی بوده است، و غیرش

 رده است.کعمل  ،ه مابعدالطبیعه را پس از طبیعیات قرار دادهکروش ارسطو به آورده است. یعنی دقیقاً 

و علم  یو علم اله یعیعلم طب یم،علم زبان، علم منطق، علم تعال :دارد یج محور اصلپن یعلوم فاراب بندی طبقه»

 وکینهای  یرتس یتدر ترب یسعادت و بخش یفدر تعر یمشتمل است از بخش یالم. علم مدنکو فقه و  یمدن

علم  یزن در افعال و یآرا و بخش در یو علم فقه مشتمل است بر بخش وکیافعال ن یفو تعرها  در بالد و ملت

 .(47ص: 1391نصر، )« در افعال. یدر آرا و بخش یالم مشتمل است بر بخشک

 :است نیم، به شرح زیرکر کعلوم فارابی را ذ بندی طبقهطور دقیق ترتیبات  اگر بخواهیم به

، (بکو مر مفرد) ب، علم قوانین الفاظکان علم زبان: علم الفاظ مفرد، علم الفاظ مرکشامل ار ؛علم زبان :اول

لمات که خود شامل: اوزان اشعار، اواخر ابیات و کقوانین درست نوشتن، قوانین درست خواندن و علم اشعار 

 مناسب.

ب ک، قوانین مقوالت مر(قاطیغوریاس)مشتمل بر هفت بخش است: قوانین مفردات مقوالت  ؛علم منطق :دوم

انولوطیقای )قوانین گفتارهای برهانی ، (انولوطیقای اول) کمشترهای  قیاسهای  ، قوانین سنجش(ارمنیاس)

 .(بیوطیقا)، شعر (ریطوقا)، خطابه (سوفسطیقا)، سفسطه (طوییقا)، قوانین گفتارهای جدلی (ثانی

  مشتمل بر دو مبحث است: ؛علم ریاضیات :سوم

 . حساب نظری .2 ؛حساب عملی .1: دارده دو بخش کالف. حساب 

 .هندسه نظری .2 ؛هندسه عملی .1: دارده دو بخش کب. هندسه 
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آید با آنچه خود  می وسیله این علم، تفاوت آنچه برخالف حقیقت در نظر به) ؛علم بصریات یا مناظرج. 

ه کبررسی چیزهایی  .1: شود تقسیم میاین علم به دو بخش  (شود. می شود مشخص می صورت حقیقی دیده به

شوند و  می غیرمستقیم دیدههای  وسیله شعاع ه بهک بررسی چیزهایی .2 ؛شود می مستقیم دیدههای  وسیله شعاع به

 گویند.ها   این علم را مرایا یا آیینه

 .(ریاضی)علم نجوم تعلیمی  .2 ؛ام نجومکاح .1مشتمل بر دو بخش است:  ؛د. علم نجوم

و ها  شامل مبادی و استخراج نغمه)موسیقی نظری  .2 ؛موسیقی عملی .1بر دو قسم است:  ؛هـ. علم موسیقی

 .(و... ها آن عداد و انواعت

 .(تطبیقی کانیکم) و. علم اثقال

 .حیل هندسی .2 ؛حیل عددی. 1دو قسم است:  ؛(کانیکم) ز. علم حیل

است،  کبخش دارد نظیر: بحث در آنچه میان اجسام طبیعی مشتر 8علوم طبیعی  ؛علوم طبیعی و الهی :چهارم

بحث درباره موجود بماهو  .1م الهی سه بخش دارد: علو؛ ب و... کبررسی اجسام بسیط و عناصر اجسام مر

 ه جسمیت ندارند.کبحث در موجوداتی  .3 ؛در علوم نظری و جزئیها  نبحث در مبادی برها .2 ؛موجود

 ؛ المکعلم مدنی، علم فقه و علم  پنجم.

 ند و بیانک می بحثگیرد  می : از انواع افعال و رفتار ارادی و آنچه رفتار ارادی از آن سرچشمهالف. علم مدنی

ات و سنن که این افعال و حرکومتی کشود مگر در پرتو ح نمی ه این اعمال و رفتار پسندیده، حاصلکدارد  می

 پردازد. می ها ومتکر انواع حکرا در میان مردم رواج دهد. فارابی در این بخش به ذ

 .آنچه شامل افعال است .2 ؛ه شامل عقاید و آرا استچآن .1کند:  تقسیم میه آن را به دو بخش ک ب. علم فقه

 .در افعال .2 ؛در آرا .1 تقسیم شده است: ه این علم نیز به دو بخش ک المکج. علم 
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در  در قرن بعد کردن کاملو  یجزئ ییربا تغرا ار ک یناسینا  ابنعلوم،  بندی طبقه یبراها  وششک ینپس از نخست

پیگیر این  «رسائل»در مجموعه  الصفا اخوان ینچن هم دنبال کرد؛ «اقسام العلوم یف» ةرسالدر  یزو ن «شفا»تاب ک

 هر یفعلوم و توص بندی طبقه، یافت میمال ک ممختلف علهای  ه شاخهک یجگذشته، به تدر ین. از اامر بودند

لم قرن ششم کمت یراز ینفخرالد «العلوم جامع»تاب کامر در  ینرد و اک می یداپ یشتریب یتاهم ها آن از کی

هشتم تا های  لفان قرنؤدر آثار م ها بندی آن طبقهعلوم،  ةدرباربحث  ینتر و مفصل ینتر املک یمشهود است؛ ول

 یِالمعارف فارس رهئو دااست  زاده یبرکطاش یفتأل «العلوم موضوعات» یا «العاده مفتاح»تاب ک نهمچو یازدهم

 آنچهو  یفهخل یحاج «الظنون شفک»و  ؛فراموش شده است که در غرب یآمل ینالد شمس یفتأل «الفنون نفائس»

 است )نصر، یاسالم علومهای  بندی طبقهو ها  یفتوص یناز بهتر یکی ینو ا ؛خلدون آمده است ابن «مقدمه» در

 .(49ص :1391

لیل رعایت سینا به د نیم. ابنک می او اشاره بندی طبقهسینا، به  ابنهای  دیدگاه و در اینجا به دلیل اهمیت شخصیت

ارش کتوان نظریات و اف می هکرا دارد  مای اسالمی این امتیازکفالسفه و حارش، بر بیشتر کترتیب منطقی در اف

 .(437ص: 1375سجادی، )جدول مضبوط و محدود نشان داد  کصورت ی را به

 .میکغیرح-.2 ؛میکح -.1شود:  می سینا در ابتدا به دو بخش تقسیم نبعلم در منظر ا

 .عملی-.2 ؛نظری -.1دو قسم است:  رمی بکعلوم ح

علم ادنی یا  .3 ؛ریاضیاتیا علم اوسط  .2 ؛علم اعلی یا مابعدالطبیعه .1 :برشود  میمت نظری مشتمل کح

 .طبیعیات

 ؛گویند می علم تهذیب ه به آنکیا مرتبط با شخص واحد است  .1مت عملی نیز مشتمل بر دو قسم است: کح

 .تدبیر منزل-.2 ؛دنسیاست مُ .1 :است دو قسم ره آن بکنیست  یا به شخص واحد مرتبط .2

 ل زیر تقسیم شده است:کعلم اعلی یا مابعدالطبیعه به ش

 ؛نظر در معرفت معانی عامه برای جمیع موجودات .1
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 نظر در اثبات حق اول و توحید او و داللت بر ربوبیت او. .2

 ؛فاسده در آن یمنطق و نقض آرانظر در اصول مبادی مثل علم طبیعی در ریاضی و  .3

 ؛الوجود است بجه از ابداعات واکنظر در اثبات جواهر روحانی اول  .4

 .ند و بعضی آمرا ه بعضی عاملکیفیت تسخیر جواهر آسمانی و زمینی به این جواهر روحانی کدر  .5

علم  .4 ؛تئعلم هی .3 ؛علم هندسه .2 ؛علم عدد .1سینا بدین شرح است:  نبمت ریاضی در آثار اکاقسام ح

 .موسیقی

 ؛نبات .6 ؛معادن .5 ؛آثار علویه .4 ؛ون و فسادک .3 ؛سما و عالم .2 ؛یانک .1و اقسام طبیعیات نیز عبارت است از: 

 .2 ؛طب .1چنین اقسام فرعی طبیعیات نیز عبارت است از:  حس و محسوس. هم .9 ؛نفس .8 ؛طبایع حیوان .7

 .یمیاک .7 ؛نجات .6 ؛علم طلسمات .5 ؛علم تعبیر .4 ؛علم فراست .3 ؛ام نجومکاح

، علوم «اسفار» هایشان در مقدم است. صدرالمتألهین بندیِ طبقهه مربوط به قرن یازدهم است، ک یدیگر بندی طبقه

تدبیر منزل و   مت عملی شامل اخالق،کح نیز طبیعیات و الهیات و ،ریاضیات ،شامل منطق مت نظریکرا به ح

ه ک کرده استدیگری نیز ارائه  بندی طبقه «سیر العارفینکا»تاب کدر هرچند  .رده استکیم سیاست مدن تقس

 .اند دهرکتر قلمداد  املکبرخی آن را 

علوم را به دو  ،رد غلیظ به دینکه با رویکرد کیاد  هایی بندی طبقهتوان از  می چنین ه اشاره شد، همکطور  همان

 به نظراما ؛ اند دهرک. یا علوم را به اخروی و دنیوی تقسیم اند دهرکو غیرعربی تقسیم  (اسالمی)قسم عربی 

ند، نوعی نگاه ک می علوم برجسته بندی طبقهجایگاه علوم دینی را در ها  بندی گونه دسته رسد هرچند این می

دو قسم اسالمی، علم را به بینی  رسد، اگر بر اساس جهان می ند. به نظرک می والر را به علوم دنیوی تحمیلکس

ه نتوان آن ک شود پیدا نمیه هیچ علمی در دنیا کخواهیم دید  1،نیمکتقسیم « مخلوق»و مرتبط با « خالق»مرتبط با 

 را در علم دینی داخل ندانست.

                                                 
.این دیدگاه نگارنده است  - 1 
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. در بخش علوم در تمدن غربی نیز اشاره نماییم بندی طبقهگونه از گذشته از تمدن اسالمی، الزم است به چند

در تمدن اسالمی و تمدن غرب جدید را  بندی طبقهی متفاوت، علت تفاوت اتبیین دو مبن بعدی این مقاله، ضمن

 .توضیح خواهیم داد

تاب کعلم مدرن داشته است، در دو  گیری ثری در جهتؤه نقش مک( انگلیسی، م1626-1561) نکس بییفرانس

 به ترتیبِ بندی طبقهه این کت رده اسک بندی طبقه علوم را، «فزونی و ارجمندی دانش»و « پیشرفت دانش»خود 

 زیر است:

 .تاریخ ادبیات .4 ؛تاریخ روحانیت .3 ؛تاریخ مدنی .2 ؛تاریخ طبیعی .1شامل:  ؛الف. تاریخ

 .شعر نقلی .4 ؛یا تمثیلیای  نایهکشعر  .3 ؛شعر نمایشی .2 ؛شعر نقلی .1شامل:  ؛ب. شعر

 .سفه انسانیفل .3 ؛فلسفه طبیعی .2 ؛فلسفه الهی .1شامل:  ؛ج. فلسفه

ه در برابر خرافات ک داند میریاضیات برتر از ترین فلسفه و برترین علوم حتی  مهمرا طبیعی فلسفة ن، کبی

فلسفه طبیعی  .2 ؛فلسفه طبیعی نظری .1 کند: تقسیم می ارایی باالیی دارد. او فلسفه طبیعی را به دو بخشک

 گیرد. می یل علوم طبیعی قرارن، ریاضیات علم مستقلی نیست و در ذکاز نظر بی .عملی

 .فلسفه اجتماع یا سیاست .2 ؛شناسی انسان .1: شود مین به دو بخش تقسیم کفلسفه انسانی نیز از دیدگاه بی

 علم به نفس یا ذهن. .2 ؛علم به بدن .1د: رشناسی او دو قسم دا چنین انسان هم

ه خود به فنون گوناگون کآید  می حساب لید سایر علوم بهکه کعلم عقالنی است  کن، منطق یکدر نگاه بی

 1.شود میتقسیم 

ن به لحاظ دلبستگی خود به فلسفه طبیعی و تقدم آن بر سایر علوم، کشود، تقریباً بی می ه مالحظهکطور  همان

ه در بحث مبانی به آن کگرا در غرب گذاشته است  بخشی به علوم طبیعی و فایده اولین سنگ بنا را در فضیلت

 داخت.خواهیم پر

                                                 
تألیف محسن جهانگیری. 51-23، ص 1376مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، پاییز   -1 
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شناسی لقب گرفته  شناسی، پدر جامعه ه به دلیل وضع اصطالح جامعهک( فرانسوی م1857-1797) نتکآگوست 

 مرحله عمده را طی 3ه معلومات بشر، ک، بر این عقیده است «فلسفه تحققی»جلدی خود  6تاب کاست، در 

 ند: مرحله الهی، مرحله فلسفی و مرحله اثباتی یا علمی.ک می

 :کرد بندی طبقهل زیر کبه شرا علوم شود  مینت، کت از نظر آگوس

 1.شناسی جامعه .6؛ شناسی زیست .5؛ شیمی .4؛ کفیزی .3؛ تئهی .2؛ ریاضیات .1

ترین علم و در  لیکه ریاضی کم است. به این معنا کلی به جزئی و تابع و متبوع حاکنت، اصل ک بندی طبقهدر 

وابستگی ندارد اما سایر علوم نسبت به علم قبلی جزئی و تابع  دیگر یه به علمکعین حال علمی مستقل است 

وی، از مرحله اول معلومات  بندی طبقه، در شود میه مشاهده کطور  آیند. از طرف دیگر، همان می به حساب

مانده  یعنی مرحله فلسفی نیز فقط ریاضی باقی شود و از مرحله دوم نمی اثری دیده ،الهیمرحلة بشری یعنی 

ر و بروز ظهو (اثباتی و علمی)مرحله سوم  ،بندی طبقهمهندسی دارد. لذا در این جنبة آن نیز  احتماالً هکاست 

 رده است.کثری پیدا کحدا

 

 علوم در تمدن اسالمی و تمدن غرب بندی طبقهمبانی نظری 

تواند بدون ترسیم  نمی سیکه کبه این معنا  نیاز دارد؛ یمبنای مشخصبه علوم  بندی طبقهه اشاره شد، کطور  همان

خواهیم داشت تا اهمیت و  علوم برود. در ادامه، اشاراتی درباره تاریخ علم بندی طبقهی شفاف به سمت امبن کی

 روشن شود.کمی  ،یتفاوت مبان

م در حد یقین است. اگر االمری آن ه شف حقیقت نفسکله اصلی، ئبرای فیلسوفان مطرح یونان باستان، مس

ند. از نظر سقراط، فضیلت ک می یقین گیری لکه به شکثری است ؤم کمکدارد، به خاطر اهمیتی  ریاضیات نیز

شود. از سوی دیگر، از منظر افالطون،  می ه با تالش فلسفی متولدکاست « بصیرت»برتر، علم به معنای دانایی یا 

ه ثبات را مبنای ک ادمی نشود چراکداند وارد آ نمی س هندسهک گوید هر می مدخل علم، ریاضیات است؛ لذا

                                                 
1 - www.ensani.ir/fa/content/86649/default.aspx 
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به مابعدالطبیعه است  ه اشاره شد، ریاضی برای افالطون، معبری برای ورودکطور  داند. البته همان می ری خودکف

ارسطو مؤسس منطق است؛ از چنین،  همشود.  می ه عمدتاً از آن برای مهندسی استفادهک نه مانند دوران معاصر

 ،بندی مورد نظر ارسطو شود. لذا در تقسیمگرفته  ارکه ه علوم بدر همباید علم آلی است و  کنظر او، منطق ی

 یابی به یقین علمی. تالش هدفمند برای دست کآید. در واقع، منطق ارسطویی یعنی ی نمی منطق

وخیزهای فلسفه و دانش در  ه این دوره، عصر اُفتک شود می از یونان باستان، دوران قرون وسطا ظاهر با عبور 

ه با فلسفه یونان باستان هم قُرب دارد و هم بُعد. در این مقطع، کمگیر الهیات مسیحی است غرب، و رشد چش

شف حقیقت و تعالی نفس کرد علم در کارکتوأماً از اهمیت  هکشاهد رونق علمی در دنیای اسالم نیز هستیم 

دیگر کا الزم و ملزوم یرد رکارکدو  ند و اینک می دهی و بهبود زندگی دنیوی صحبت چنین سامان انسانی، و هم

یابی به حقیقت و  اپو برای دستکمیالدی، دیگر تشانزده شدن قرون وسطا، در قرن  بعد از سپری .داند می

ه شاید بتوان از آن به کشود  می آغاز در غربای  تازهدورة شود و  می تمام در غرب دهی به حیات فرهنگی لکش

دو اندیشمند اثرگذار  ،در ایجاد دروازه ورود به غرب جدید دروازه ورود به غرب جدید نام برد. گیری لکش

نند. ک می پیوند علوم و صنایع و توفق آن را اعالم ،. این دو چهره(م1650-1596) ارتکن و دکحضور دارند: بی

، علم حین آندر صنعت نشان دهند. پیش از قرون وسطا و را اربرد آن کقصد دارند قدرت علم و  ها آن در واقع،

 مانده به حساب س از علم جدید دور بماند، عقبکارت، هر کن و دکنعت از هم جدا بود. از منظر بیو ص

 ه حقیقت تنها در زمانِکسب قدرت است لذا معتقد است که علم فقط برای کند ک می ن تصریحکآید. بی می

گوید: مهم  می نکه بیکست رد اکاربرد ندارد، اعتبار هم ندارد. با همین رویکه کاربرد معتبر است و حقیقتی ک

را بشناسیم  ها آن اربردکه که مهم این است کرات ذهنی و غیرذهنی ذات اشیا را بشناسیم، بلکه با تفکاین نیست 

اما در اینجا  ،کمسل ارت عقلیکاست و د کمسل ن تجربیکند. بیک نمی فایتکو برای این شناخت، استقرا هم 

چیز، توجیه ریاضی آن  کبودن ی علمی کارت، مالکرسطویی. از نظر دمراد از عقل، عقل ریاضی است نه عقل ا

رسند و  می جا کدر نهایت به یاما ند ا ارت هرچند در روش با هم متفاوتکن و دکه بیکتوان گفت  می لذا ؛است

و موقت  کوچکفرضیه  کن تجربی است؛ او از یکاربرد علم برای رفاه و زندگی بهتر است. روش بیکآن، 

فرضیه بزرگ  کتا سرانجام به قانون طبیعی و ی کند میآن را از طریق مشاهده و آزمایش وارسی  ،ندک می شروع

ه در مقام شناخت کن درصدد استدالل فلسفی نیست بلکگرایی بی ند. در حقیقت، تجربهکو فراگیر دست پیدا 
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ه علت غایی اشیا را کدارد  ن اعتقادکچنین بی شف شده است. همکه با آزمایش ک ،م بر طبیعت استکقوانین حا

ه مراد از فرم، کند ک می لذا فُرم را مطرح (صور طبایع)توانیم بشناسیم اما باید صور اشیا را بشناسیم  نمی هم

 و حوادث.ها  م بر اشیاست. در واقع، رابطه ثابت میان پدیدهکقانون حا

ار علمی کمثابه پایه و ستون  یات را بهیعنی او وجود بدیه ؛شود می ارت تا حدی سنت فلسفی حفظکدر اندیشه د

ه باید نوشته ک ای برد و با تشبیه ضمیر انسان به لوح نانوشته می الؤاین را هم زیر س کبعدها الاما قبول دارد 

 طوری که بهند ک می ردگرایی از این مقطع رشدکارکگرایی و  ند. تجربهک می تسابی معرفیکچیز را ا شود، همه

شود، جریان  می تعبیر «ریکقرن روشنف»ه از آن به کگیرد. از قرن هجده  می لکاین اساس شاصول علم جدید بر 

رود لذا با  می ند و به دنبال بسط و گسترش علمک می شده فرض اصول علم را تمامدربارة علم در غرب، بحث 

ه بیان واضح، قالبی برای بها  المعارف شود. دائره می نویسی آغاز المعارف همین توجیه از قرن هجدهم سنت دائره

جمله ازبزرگ  یها منجر به انقالباینکه شوند و این هست تا  می ثبت و انباشت تجارب بشری محسوب

 1دهد. می ه چهره جهان را تغییرکشود  می انقالب صنعتی

ع االمری موضو شف حقیقت نفسکشود و  می از قرن شانزده به بعد، هدف علم و روش آن عوض در حقیقت،

 وجوده علوم ب بندی طبقهرا برای ای  ه این تغییر بزرگ مبنای تازهکطبیعی است  شود. می فرضای   حاشیهامالًک

ن کنت و بیک بندی طبقهتر به  توجه عمیق ؛وم سلطه داردعلهای  بندی طبقهه پس از چند قرن هنوز بر کآورد  می

شاید بتوان با این وصف، ارتر نماید. کرا آشتواند این واقعیت  می اشاره شد ها آن ه در بخش قبلی مقاله بهک

 ایدئولوژی را در ساحت علم خلق شبه کیا ی ،ه بایدها و نبایدهای علمیکتازه است  بینیِ جهان گفت، این نوعی

 است.بینی  والریسم علمی نیز محصول همین جهانکسو ند ک می

برای ه اشاره شد، کطور  هماننند. ک می توصیفاسالمی علم را بینی  ه با جهانک ،مقابل، مسلمانان هستندنقطة در 

اربرد عالیه کبرد یا راکاربرد مهمی است اما تنها کیابی به رفاه و زندگی بهتر  اربرد علم برای دستکمسلمانان، 

شناخت حقیقت و برقراری  یه در گروکرود؛ آنچه مهم است، تأمین سعادت ابدی انسان است  نمی شمار علم به

اسالم با هیچ علمی برخورد حذفی ندارد؛ حتی از تجربه، برای مدیریت زندگی در حقیقت، ت. ط با آن اسارتبا

                                                 
784-770و  769-747. ص1373چنین کتاب تاریخ فلسفه غرب برتراند راسل.  و هم 1392 شناسی دکتر کریم مجتهدی سلسله مباحث غرب با استفاده از  - 1 
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تواند مهم نباشد. باید توجه  نمی ه مزرعه آخرت است وکای  برد؛ زندگی بیشترین استفاده را میجهانی انسان  این

رد اسالم به علم، کرد؛ اما رویارایی داکمعتبر، در فلسفه یا فقه  های در ایجاد ظن نیز داشت حتی روش تجربی

مبنا برای  کاسالمی خودش مولّد یبینی  ه جهانکدانش تجربی را قبول ندارد. طبیعی است  انحصارگراییِ

 .اند دهبه آن توجه وافری نشان دا متقدم اسالمیِ یعلمابسیاری از ه کچیزی  ؛علوم است بندی طبقه

 

 علوم بندی طبقهنیِ اسالمی و علوم انسا

بسیاری از امروز  ه چراکعلم، روشن شد  گیری در جهتها  بینی و بیان نقش جهان باال تاریخی گذرایِر مرو از

 را بهترین نوع مواجهه با علمبشود نند. شاید ک می علوم انسانیِ اسالمی صحبت گیری لکاز ضرورت شنخبگان 

بر حسب جایگاه و  معرفتیهای  و روش منابعهمة در آن،  هک کردانتخاب رد اسالم به معرفت کبا استنباط از روی

 صرف از تجربه و آزمایشاستفادة  شوند. با این وصف، می فتهگر ارک هشف حقیقت بکه دارند در کاربردی ک

بخش مهمی از ه ک چرا ؛یی داشته باشداراکتواند  نمی شناسی و معادشناسی انسانشناسی،  برای صفر تا صد هستی

ه در دسترس کدانش تجربی قادر است در مورد مسیری »به بیان دیگر، ش نیستند. اساساً قابل آزمایها  این عرصه

ه اساساً از کویژه مسیر غیرتجربی  ند؛ اما در مورد دیگر مسیرهای محتمل بهکمشاهده و آزمون او بوده اظهارنظر 

جوادی آملی، ).« تواند بگشاید نمی ارکتواند بگوید و زبان به ان نمی دسترس حس و تجربه به دور است، سخنی

ی یدر معنا ،از علم بندی طبقهارائة گرایی و  ، خروج علم از انحصار تجربهاین مواجههنتیجه  .(121ص: 1386

 جامع و دقیق خواهد بود.

علوم است.  بندی طبقهشود، نسبت علوم انسانیِ اسالمی با  به آن اشارهشایسته است  هکمهمی های  ی از بحثکی

علم بنابر دیدگاه اقوی، جزء علوم انسانی های  فلسفه :رد. منظر اولکوان به این نسبت نگاه ت می عمده از دو منظر

علم اعم از علوم انسانی و سایر علوم نظیر علوم طبیعی را باید در این های  و تقویت و گسترش فلسفه هستند

نی جدید تحت عنوان علوم دهی علوم انسا لکسازی برای ش به دنبال زمینهما  :رد. منظر دومکجو و ستحوزه ج

رد و رابطه این علوم ک بندی طبقهه این علوم را باید با مبانی اسالمی از نو کانسانیِ اسالمی هستیم و طبیعی است 

 :اول ؛ال استکاز دو نظر محل اش رایج فعلیهای  بندی تقسیم با این مالحظه،را با سایر علوم مشخص نمود. 
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 ،، علوم انسانی فعلیه اشاره شدکطور  با چالش جدی روبروست. همان مبانی از حیث :دوم ؛امع و مانع نیستج

شف حقیقت ناب و انطباق کجهانیِ پراگماتیستی است و اساساً دغدغه  والر، علوم اینکجدای از مبنای س

عرصه  کعلوم انسانی را ی بندی طبقهتوان  می قیقت را ندارد. بنابراینزندگی فردی و اجتماعی با این ح

 .اسالمی تأثیرگذار خواهد بود لوم انسانیِفرایند خلق عبر ه ک ننده دانستک بسیار مهم و تعیینلعاتی مطا

 

 علوم بندی طبقهجایگاه سیاست در 

در انتهای هر محوری های  بخش ی ازکدر تمدن اسالمی مشاهده شد، یها  بندی طبقهع ه در انواکطور  همان

فلسفه یا »، «مت عملیکح»ه از آن تحت عناوین گوناگون نظیر ک ، به سیاست اختصاص یافته استبندی طبقه

ه قرارگرفتن ک اند دهران بر این عقیک. بعضی از متفه استیاد شد «علم مدنی»یا  «سیاست مدن»، «االجتماع علم

ه ی از وجود رابطکه باید آن را حاکفضیلتی سیاست نیست بل مک ةمنزل لزوماً بهها  بندی طبقهسیاست در انتهای 

: 1375: سجادی، ک.ر)دیگر یا صعود آن از مرتبه زمینی به مرتبه آسمانی دانست کمراتبی علوم با ی سلهسل

 .(432ص

این در وجود ثری در نوع نگاه به علم دارند. با ؤنقش مها  بینی قبلی مقاله بیان شد، جهانهای  ه در بخشکچنان

 بندی طبقهتواند منشأ تحول مهمی در  می گستره آن،ها، تعریف دین و  بینی اینجا باید گفت، مضاف بر جهان

 امر شخصی، کی ه دین راکپروتستانیسم  رد شبهکروی ؛رد به دین روبرو هستیمکسیاست شود. در اینجا با دو روی

سعادت ه کاست ردی کو روی، انگیزه ندارده برای حضور و اثرگذاری اجتماعی کند ک می تلقی محدود و نسبی

ه کگیرد  می و قطعی در نظر فراگیر اجتماعی، دین را امریلذا  داند؛ میاز سعادت اجتماع  کیکفت فرد را غیرقابل

نظر از دالیل عقلی برای ضرورت  شود. البته صرف می الیف اجتماعی متولدکمند از ت نظامای  از بطن آن مجموعه

در ارتباط با این مهم وجود  (اتاز آیات و روای)حضور دین در امر جامعه و سیاست، دالیل نقلی فراوانی نیز 

 نیست. ها آن ه جای طرحکند ک می یدکأه بر اهداف اصولی دین در جامعه تکدارد 

و حضور اجتماعی و سیاسی اسالم یعنی معارف  ،در اینجا باید میان حضور اجتماعی و سیاسی مسلمانان

درصدد اثبات ها  بعضی از دیدگاه قائل شد. کیکمیت سیاسی است تفکنوع خاصی از حادربردارندة ه کاسالمی 
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 گیری لکثریت مسلمانان یا شکا کراتیکمیت حداقلیِ دینی از طریق پیروزی دموکنوعی حا گیری لکان شکام

بحث بر سر حضور ظواهر دینی یا اما  .(162ص: 1376محمدی، )د هستن دینیِ مدنیهای  لکتش

ه بحث بر سر اراده کنیست بل یا حقوق جزائی ک، پوشاکام فردی در عرصه خوراکشناختن بعضی اح رسمیت به

جوهر عبودیت و »در واقع، میتی برای پیشبرد رسالت خود در جامعه است. کدین در ایجاد نهاد و نظام حا

ه خویشتن خویش را متناسب کمسلمانی، تبعیت و پایبندی به پیام الهی و محتوای دین است؛ وظیفه آدمی است 

مختلف دین را های  روی از خویش فراخواند و به بهانه مدارانه دین را به دنباله نسانه اکند نه آنکبا دین همساز 

ه کاهد ... تنها با مراجعه به دین است کند و از شأن و نقش و قلمرو آن در حیات آدمی بکبه فتور و الغری اف

ی دین این مجال شود در چه اموری اظهار نظر دارد و در چه اموری خاموش است. بنابراین، برا می روشن

ند. برای مثال، درباره ساختار قدرت سیاسی، و حتی درباره کومت اظهار نظر کلیه شئون حکه در کوجود دارد 

تواند در باب حقوق مردم بر  می نامشروع است. دین کی دامکمیتی مشروع و که چه حاکمیت و اینکحق حا

و اهداف مشخصی را ها  تواند ارزش می دینمان و حقوق صاحبان اقتدار سیاسی بر مردم سخن بگوید. کحا

ریزی و تدبیر امور  گذاری و برنامه با توجه به اهداف و اصول، به سیاست ها آن ند تاکمان ترسیم کبرای حا

 .(37-36ص: 1378واعظی، ) «مبادرت ورزند.

تحت عناوین  ،ه دغدغه حضور دین در امور مدنی و سیاسیکشود  می با مراجعه به تاریخ تمدن اسالمی، روشن

علوم دانشمندان بزرگ نیز وجود داشته است. برای نمونه، فارابی با طرح موضوع  بندی طبقه کدر سب یمختلف

از انواع  یعلم مدن»نویسد:  می ها شدن این فضائل در حیات جمعی انسان فضائل انسانی، و لزوم جاری و ساری

 سرچشمه ها آن از یه افعال و رفتار ارادک یو عادات یاات و اخالق و سجاکو از آن مل یافعال و رفتار اراد

ند و ک می یادشود  می انجام ها آن به یدنرس یافعال و رفتار برا ینه اک هایی ند و از هدفک می بحث یرندگ می

ات را در کمل ینشدن ا یراپذ ینهتوان زم می است و از چه راه یستهانسان شا یبرا یاتکه چه ملکدارد  می یانب

ات در کمل ینرد تا اکدنبال  یدرا با یو چه راه یرند؛گ یاندر وجود او بن یستهشاای  گونه هرد، تا بکفراهم انسان 

صرف در توصیة شود، فارابی به  می ه مشاهدهکطور  همان .(106ص: 1389ی، فاراب)« گردد... یدارپا یوجود آدم

ه باید این فضائل را در کحبت از راهی ند و با صک نمی تفاکباب لزوم جاری شدن فضائل در زندگی مدنی ا

شود. فارابی در این  می ومتی متناسب با این فضائل را نیز یادآورکح گیری لکرد، اهمیت شکجامعه انسانی پیاده 
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 یست،ن یرپذ انک[ امیاجتماع یار ]گسترش فضائل در زندگک ینه اکند ک می یانب یعلم مدن»نویسد:  می زمینه

مردم  یانات و اخالق در شهرها و مکافعال و سنن و عادات و مل ینا ،ه در پرتو آنک یومتکح ةیلوس مگر به

 .(107ص همان:)...« یابدرواج 

مدینه »و « سیاست مدینه» -دو اثر اصلی او در فلسفه سیاسی»ه کهمین نوع نگاه فارابی به زندگی مدنی است 

فارابی در »حتی  .(322ص: 1389نصر، )« سازد. می مابعدالطبیعی اثرپذیرهای  از دیدگاه را -«فاضله

 السعاده خود در مورد وحدت واقعی و وحدت مفهومی تصور فیلسوف، شارع و امام بحث نموده و ادعا تحصیل

های  یدهای مختلف بر اساس دیدگاهکه تضاد موجود میان مسائل دینی و فلسفی مبیّن چیزی جز تأکند ک می

 در حقیقت، فارابی در این بیان، غیرمستقیم جمعِ .(323صهمان: )« گوناگون در مورد واقعیتی واحد نیست.

 پذیرد. می در فرمانده واحد  را نبوت و فلسفه، دین و رهبری سیاسی و فضائل اخالقی و عقالنی

 کفقهی اقامه شود، ی فقهی باشد و برای آن ادله ةلئمس که یکه حضور اجتماعی دین قبل از آنکروشن است 

خلدون در مقدمه خود ضمن  ابن رد؛ در عین حال،که باید برای آن برهان اقامه کاست  فلسفی-المیکله ئمس

ابتدا به تقریر دیدگاه فیلسوفان دین درباره  (77ص: 1390خلدون،  ابن)زندگی مدنی،  گیری لکضرورت ش

نبوت را  خواهند می هک لسوفان هنگامییف»نویسد:  می پردازد و می ضرورت عقلی حضور دین در امور اجتماعی

شمرند و این برهان را تا  میپردازند و آن را خاصیت طبیعی برای انسان بر می نند، به استدالل منطقیکاثبات 

 م بایدکگویند آن حا می می باشد. سپسکه ناچار بشر باید در زیر فرمان حاکنند ک می سان اثبات غایت آن، بدین

ه خدا کشر او را آورده باشد و آن فرد باید به سبب ودایعی ی از افراد بکباشد و یشریعتی داشته از جانب خدا 

سپارد از دیگران متمایز باشد تا مردم به وی تسلیم شوند و شریعت او را  می از خواص هدایت خویش به وی

خلدون در  ابن .(80صهمان: )« پذیرندمال کوهش و تقبیح کن ار و بیکان بپذیرند و فرمانروایی او بر ایشان را بی

وم به کرا مح ها آن ،ندکترین دلیلی عقلی در رد براهین فیلسوفان در این زمینه ارائه  کوچکه کمه بدون آنادا

میت سیاسی را کحا گیری لکو منشأ اصلی شاست رده کوالیت پیامبر )ص( و جانشینان او )ع( ناتوانی در اثبات 

 ی کهعصبیت ه به تجربه تاریخ،کعلمی، بلبینی  ه نه فقط با پیشکند. این در حالی است ک می معرفی« عصبیت»

ه باید گفت، هیچ ضمانتی برای تأمین کشود چنان می در نهایت موجب فروپاشی جامعهگوید  میخلدون  ابن
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 شود را می ه ادله و شواهد زیادیکمیت سیاسی بر محور عصبیت وجود ندارد بلکسعادت اجتماعی از طریق حا

 .کردطرح مضد آن 

 

 ندیشه یا علم؟مثابه ا سیاست به

از آن در تاریخ تمدن اسالمی ه قدما کمشخص گردد  «فلسفه سیاسی»است، مفهوم از باب مقدمه، ابتدا الزم 

آگاهانه  وششی استکاین عرصه، فلسفه سیاسی  . از نظر برخی محققانِردندک می تعبیر «مت عملیکح»بیشتر به 

وششی است درباره فهم ماهیت کو  ها آن ان دربارهجای گم منسجم برای نشاندن معرفت به اصول سیاسی، به و

اند، وجه ممیزه فلسفه سیاسی، شیوه  ه بعضی دیگر گفتهکشاید چنان 2؛(8-5ص: 1373، 1اشتراوس)امور سیاسی 

ها، ابزار  ومتکون غایات حچیه بر روش عقلی و منطقی به مباحثی همکه با تکانتزاعی و تجریدی آن است 

 3.پردازد می مبانی خیر و صالح عمومی و... یابی به آن، عدالت، دست

دانش  :وجود دارد: اول رد به آنکروی 3معموالً ه کمطرح است  نیز نار بحث فلسفه سیاسی، دانش سیاسیکدر 

 ؛ه شاید بتوان این دانش را مساوی فلسفه سیاسی دانستکگیرد  می مثابه معرفت سیاسی در نظر سیاسی را به

ه بیشتر به دنبال کند کمعرفی  ،فنون سیاسی ةعالو به ،سیاسی سیاسی را علم تجربیِمنظور خود از دانش  :دوم

ه البته در معرض تغییر و تحول دائمی کاست  از این طریق مواجهه استقرایی با سیاست و تولید قواعد سیاسی

مراد آن از  ند و لزوماًک می ربیِ سیاسی قلمدادجدانش سیاسی را اعم از معرفت سیاسی و علم ت :سوم ؛است

تواند دو نگاه متفاوت  می چنین در ارتباط با علم تجربیِ سیاسی هم 4دانش سیاسی، دانش تجربی سیاسی نیست.

نیاز دانستن  یا با بی ؛ دوم:داند می علم سیاسی را مبتنی بر فلسفه سیاسی و اصول ثابت آن :رد: نخستکرا طرح 

 ریاضی یا به ،شناسی فلسفه سیاسی از منطقی و برهانی شعلم سیاسی از اصول ثابت فلسفی یا با تغییر رو

 نماید. می استوار استقرایی، علم سیاسی را بر فلسفه سیاسی یا فلسفه علم سیاسی

                                                 
1 - Strauss 

محمد ابوالحسنی است. این برداشت از دیدگاه اشتراوس، مربوط به مقاله آقای علی  - 2 

60شماره  اقتصادی. -. نشریه اطالعات سیاسی«سیاسی در قرن بیستمهای  ها و جنبش تاریخ اندیشه»ر.ک: بشیریه، حسین.   - 3 

ایم. رویکرد سوم را انتخاب کرده ،بندی دانش سیاسی در مقاله حاضر، در طبقه  - 4 
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المی کتوان اجتهادات  می هک رسد می به نظر ؛فلسفه سیاسی صورت گرفت اشاراتی درباره معنا و مبنای

بودن علم  بحث اصلی در اینجا، بر سر دینیاما یِ اسالمی دانست برهانی را فلسفه سیاسهای  مسلمانان با روش

 سیاسی است.

افی است تا آن علم را نیز اسالمی تلقی که نفس ابتنای علم سیاسی بر فلسفه سیاسیِ اسالمی، کشاید بتوان گفت 

الزم  ،ه سیاسیابتنای علم سیاسی بر فلسفنیازمند آن است که ثابت کنیم قبل از هر چیز این موضوع اما نیم ک

ه کشود  می یدکأدر این ترسیم ت .ردکدیگر نیز ترسیم گونة  به توان دینی بودن علم را می در عین حال،. است

به نحوی با  ها آن آورد، اما بسیاری از نمی درست است همه قضایای علوم تجربی، آثار و نتایج علمی به دنبال»

درمان، اگر فراتر از ظن و های  ی در داروسازی و راهکپزشهای  شود؛ مثالً یافته می لفان مربوطکحوزه عمل م

در این  .(116ص: 1386جوادی آملی، )« شرعاً واجب است. ها آن گمان بود و موجب اطمینان شد، اعتنای به

رده و عقل که حوزه دین را به نقل محدود کمنشأ توهم تعارض علم و دین، آن است »ه کشود  می یدکأمنظر ت

شود داخل  می ا از چارچوب معرفت دینی خارج بدانیم. در این صورت تنها آنچه از ادله نقلی فهمیدهر [ابزاری]

آید، معرفت علمی و  می عقل حسی و تجربی یا عقل تجریدی به دستبا در هندسه معرفت دینی بوده و آنچه 

ی اقتضابه  دگاه،بر اساس این دی .(109صهمان: ) .«شود می ارتباط با حوزه دین محسوب فلسفی و بی

دهد. علم  می نشیند و علم عقل را در حریم خویش جای می دین در منظری فراتر از علم»اسالمی بینی  جهان

دار ترسیم  نار و همراه نقل عهدهکشود و در  می در درون هندسه معرفت دینی واقع (تجربی و تجریدی)عقلی 

علم اگر علم باشد، نه وهم و خیال و »وان گفت: ت می لذا .(140صهمان: ) .«گردد می معرفت محتوای دین

در حقیقت با این وصف، نگاه دینی به علم صرفاً  .(143صهمان: ) .«شود نمی فرضیه محض، هرگز غیراسالمی

تا  گیرد نمی لکتحصیل علوم برای رفع نیازهای مسلمین ش یا فریضه دانستن با قراردادن علم در آغوش دین

ردن نیازهای الزم جامعه اسالمی موقوف به دانستن آن علم و تخصص و اجتهاد در ه برآوکهر علمی »بگوییم 

: 1369مطهری، )« .و الزم است یی واجبوآن علم باشد، بر مسلمین تحصیل آن از باب به اصطالح مقدمه تهیّ

معرفت محتوای زا، در ترسیم  یید قوانین علمیِ اجتماعیِ عقالنیِ اطمینانأجدای از تبرای علم ه دین کبل ،(20ص

 داند. می عقل برهانی ارِک کمکدین نیز سهمی مشخص قائل است و آن را 
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دهی امور  سیاسی برای سامانهای  تالشپایة فلسفه سیاسی اسالمی مبدأ و  :بیان شد، اوالًآنچه بر اساس 

فلسفه سیاسیِ اسالمی؛  . ابتنای آن بر1: تواند اسالمی باشد هم می باب 4این علم سیاسی از  :ثانیاً ؛اجتماعی است

الم و فقه کشف مقصود دین در ک. برخورداری از سهمی مشخص برای 3. حجیت قوانین علمی در اسالم؛ 2

ردن پسوند اسالمی به ک هرچند نیازمند اضافه .وجوب تحصیل علم و فن برای رفع نیازهای مسلمین .4سیاسی؛ 

 آن نیستیم.

 

 دانش سیاسی یقلمرو

مبتنی  مرتبط با دانش سیاسی،های  بندی طبقه ةبلی مقاله بیان شد، در تمدن اسالمی، عمدقهای  ه در بخشکچنان

. با این نیاز داردعلمی ویژه به دهی و هدایت زندگی جمعی و مدنی انسان  ه سامانکبوده است  کبر این در

ش مشخصی در نق ها آن از که هر یکرا در ذیل دانش سیاسی قرار داد متعددی های  توان رشته می وصف،

ین حال، در شناسی گرفته تا اقتصاد و مدیریت. با ا از جامعه ؛دهی و هدایت زندگی جمعی بر عهده دارد سامان

و جایگاه دانش سیاسی در شود محتوایی برای سیاست پرهیز  یاز تعیین قلمرواست  این مقاله تالش شده

فقه،  ،المک ،چون فلسفه هایی رت از رشتهصو رد اسالمی مشخص گردد. در اینکساختار علم، آن هم با روی

 ه البته علومِکقرار خواهند گرفت دانش سیاسی  بندی طبقهبا پسوند سیاسی در  کاخالق، علوم و فنون، هر ی

توانند عناوین و قلمروهای  می ان،کمتغیر بسته به زمان و م تخصصی، و علومِهای  بسته به حوزه ،ثابت

 اختصاصی داشته باشند.

 

 ارائه نظریه جدیدان کام

سینا، صدرالمتألهین،  نظیر فارابی، ابن ،ر در تمدن اسالمی و غربیکچند متف بندی طبقهدر مباحث باال، تالش شد، 

نیز قرار داشت. در  دانش سیاسی بندی طبقهه در بطن آن کامل ارائه شود کطور تقریباً  ن بهکنت و بیکآگوست 

ه همچنان کفارابی رسید  بندی طبقهدقیقی نظیر های  بندی طبقهتوان به  می مرتبط با تمدن اسالمی،های  بندی طبقه
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قدما در این نظریة رسد عبور از  می قابل استفاده است. با این حال، به نظر ،پایه بندیِ طبقهمنزله  می تغییر بهکبا 

 تر است. کبه صواب نزدی ،لی و جزئیکارآمد اعم از کهایی تازه و  ارائه نظریه برایباب و تالش 

ار مستلزم که این ک چرا ؛دانش سیاسی نیستیم بندی طبقهزمینة نظریه تازه در  کدر این مقاله درصدد بیان یالبته 

در مقام ادعای  در حال حاضره نگارنده کآن است های  اشراف مناسب بر ساختار علم و فهم دقیق پیچیدگی

در دانش  بندی طبقه شبه کتوان به ی می حث این مقالهه بر اساس مباکاز آنجا اما چنین اشراف و فهمی نیست. 

 را به شرح زیر مطرحپیشنهادی دانش سیاسی  بندی طبقه ،علوم انسانیِ اسالمی دست یافتپایة سیاسی بر 

 نیم:ک می

بندی رایج  زیر از تقسیم بندی طبقهریِ که هسته فکر این مهم ضروری است کپیشنهادی، ذ بندی طبقه بیانقبل از 

 ،بخش 3پیوند علم تجربی به این با چنین  و همتشکیل شده است ام و اخالق کبخش عقاید، اح 3به دین 

، استایده  کپیشنهادی تنها طرح ی بندی طبقهه کهرچند، از آنجا  اشف و روبناساز.کی از عناصر کمثابه ی به

 1ول شده است.کوم یدیگرمقالة مباحث نظری پیشینی آن به 

ت مکهرچند اگر از آن به ح ؛است دنبال بحث عقلی محض حول اصول و مبانی سیاستبه  ؛فلسفه سیاسی .1

ه کباید توجه داشت  نیم، ظرفیت آیات و روایات نیز در این بحث عقلی به میدان خواهد آمد.کسیاسی تعبیر 

 مضاف، رابطه عموم و خصوص مطلق است.های   فلسفه سیاسی با فلسفه ةابطر

ر کشایان ذ است. مات سیاسی اسالم با روش عقلیکاع از اصول و محاثبات و دف به دنبال ؛الم سیاسیک .2

با سپس و  است مفروض گرفته شده ،مات اسالمی بر اساس آیات و روایات معتبرک، محالم سیاسیکدر است، 

 2م نقل است.ه مقوّکمقابل نقل نیست بل المکشوند. باید توجه داشت،  می روش فلسفه برهانی توجیه

شف کمنظور  لی به جزئی درباره تاریخ توأماً از منظر فلسفه و دین بهکموضوع آن بحث  ؛سفه تاریخ سیاسیفل .3

 لی تاریخی در عرصه سیاسی است.کقوانین 

                                                 
گانه به رابطه علم و دین آمده است؛ تألیف نگارنده و در دست چاپ. بخشی از این بحث در مقاله رویکردهای پنج - 1 

. 12. فصلنامه اندیشه دینی شیراز. دوره 1391پاییز «. فلسفی در شیعه مالک و معیارهای مکتب کالم» آبادی، مجید؛ عطایی نظری، حمید. حسنر.ک: صادقی 2 -

 44. پیاپی 3شماره 
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 صورت جزئی است. به ،ومتکام سیاسی جامعه و حکبه دنبال تعیین اح ؛فقه سیاسی .4

سیاسی در حوزه فردی و جمعی و راه رسیدن به  های و ضدارزشها  در مقام تعیین ارزش ؛اخالق سیاسی .5

 از طریق تهذیب نفس است.ها  شارز

 علم تجربی سیاسی است. یدر قلمرو علمیهای  اسیشن عمدتاً درصدد تعیین روش ؛یاسیفلسفه علم س .6

اسی است و فلسفه سیپایة زا بر  اطمیناناما  ،به دنبال تعیین قوانین، قواعد سیاسی و فنون تجربی ؛علم سیاسی .7

 خود مشتمل بر چند قسم است:

 :الف. علم سیاسی داخلی شامل

 شناسی و فرهنگ سیاسی جامعه -

 اقتصاد سیاسی -

 مدیریت سیاسی -

 ... .و -

 ب. علم سیاسی خارجی

سی در دو عرصه رد سیاکتحلیلی از تاریخ سیاسی یا از تاریخ با رویهای  ه دربردارنده روایتکج. تاریخ سیاسی 

 خارجی است. داخلی و

از اشرف به شریف نیز  بندی طبقهتوان از آن به  می ه البتهکلی به جزئی است ک بندی طبقهر، کالذ فوق بندی طبقه

ترین  در پایین و تاریخ سیاسی رد. برای مثال، فلسفه سیاسی از جهت فضیلت در باالترین نقطه از ساختارکتعبیر 

 نقطه قرار گرفته است.

 

 گیری نتیجه
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 اله از ابتدا تا انتها به دنبال طرح چند گزاره علمی بوده است:این مق

شده است و  می ننده محسوبک علمی بسیار مهم و تعیینعرصة  کعلم در تاریخ تمدن اسالمی، ی بندی طبقه .1

و به علم  ها آن ی از نوع نگاهکه حاک اند دهرکگوناگونی در این عرصه ارائه های  دانشمندان بزرگ اسالمی نظریه

 دین است.

نهادهای آموزشی شده است، تغییرات بنیادی در  لةکسازی محتوا و شا دستکه موجب یکرواج علم مدرن  .2

 جوو و تغییرات در این عرصه را در بخش روبنایی آن جستاست  علوم را تقریباً متوقف ساخته بندی طبقه

 ند.ک می

ها،  بندی طبقهه عمده ک گیرد چرا می لوم قرارمطلق یا فلسفه ع علوم، خود در فلسفه علمِ بندی طبقه .3

 .نیاز داردعلمی  گرفتن از علم و نگاه بُرون فاصلهبه  ،بندی طبقهگونه از  پیشینی است و اینهای  بندی طبقه

مثابه ساختار  علم به گیری لکبه ش در نهایته کفایده مهم در نظر گرفت  9توان  می علوم بندی طبقهبرای  .4

 ند.ک می کمکمنطقی ة منظوممنسجم و 

جمله تمدن اسالمی بوده است و ازها  وه تمدنکاوج و ش ،گیری لکترین عامل در ش علم و قدرت علمی، مهم .5

 دانستند. می علوم بندی طبقهرا،  ها آن اربرد صحیحکاشراف به علوم و افزایش های  ی از راهکدانشمندان، ی

البدی است؛ کاسالمی از جهات روحی و باسابقة قویت تمدن ، ت«احیا»در تمدن نوین اسالمی، منظور از  .6

 گیرد و نه در عرض آن. می بنابراین، تمدن نوین اسالمی در طول تمدن اسالمیِ مشهور قرار

تمدن  کمثابه ی و منش مدنی بهاست تمدن  کیابی ی ترین اصل در شناخت و هویت مهم« یافتگی عینیت»اصل  .7

خود عینیت های  اند به دارایی بالقوه دارند و نتوانسته ه داراییِک هایی تمدن شبه زنده است؛ با این وصف، به 

 .گویند نمیببخشند، تمدن 

. صدر 1وه تمدن اسالمی در نظر گرفت: کتوان مقاطع اوج و ش می عمده از تاریخ تمدن اسالمی رادورة سه  .8

ها، علم و قدرت علمی نقش  از این دوره ک. دوره صفویه در ایران. در هر ی3 ؛. قرن چهار و پنج2اسالم؛ 

 تمدنی اسالم داشته است. گیری جفردی در او همنحصرب
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سینا و  فارابی، ابن بندی طبقهتوان  می علوم در تاریخ تمدن اسالمی را بندی طبقهترین و اثرگذارترین  مهم .9

 شمار آیند. به بندی بقهطگاه پژوهشگران در  یهکتوانند ت می ه همچنانکبه حساب آورد  صدرالمتألهین

شف که سابق بر این عمدتاً کمدرن، هدف و روش علم بینی  از قرن شانزده میالدی، و با ظهور جهان .10

ترین  شف قوانین علّی طبیعت و گسترش رفاه بشر به مهمکند و ک می حقیقت از راه عقل تجریدی بود، تغییر

 .شود می هدف آن تبدیل

ند. ک می ایفابندی دانش سیاسی  در طبقهآن، نقش مهمی را  یبه رسالت دین و قلمروو نوع نگاه بینی  جهان .11

دانش سیاسی  بندی طبقهخاص از ای  مقتضی قبول گونه کوالر به اداره و هدایت جامعه، هر یکنگاه دینی و س

 است.

بیشتر دانشمندان افی برای اثبات حضور اجتماعی دین وجود دارد و بر همین اساس ک عقلی و نقلیِ ةادل .12

خود را بر این  بندی طبقهو  اند دهرکمسلمان نظیر فارابی، دین را عامل بازتولید و رواج فضائل انسانی قلمداد 

 .اند دهاساس سامان دا

رابطه منطقی  کی ها آن توان میان می با ارائه تعریفی جامع و دقیق از فلسفه سیاسی و علم تجربیِ سیاسی .13

 د.ودیگر شکاز ی ها آن کیکمانع از تف ری کهطو بهرد کبرقرار 

 دارای حجیت دینی دانستهرا ه روشمند باشد کمادام  جمله علم سیاسیازعلم و  مطلقِ دیدگاه مهم، کی .14

 قائل نیست. وجه غیردینی برای علم سیاسیو از این منظر،  است

م رابطه علم و دین است و این و ترسیبینی  شدن نوع جهان دانش سیاسی مقتضی مشخص یتعیین قلمرو .15

 رد.کالن علم باز خواهد کدانش سیاسی را در ساختار  یموضوع باب تعیین قلمرو

 کمشهور دانشمندان متقدم، به یهای  بندی طبقهتوان بر اساس دیدگاه علوم انسانیِ اسالمی، و با الهام از  می .16

سنتی و مدرن را داشته باشد. در مقاله های  بندی قهطبه توأماً مزیت کبرای دانش سیاسی رسید  بندی طبقه شبه

علم فلسفة به نحو اجمال عبارت است از: فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، اخالق سیاسی،  بندی طبقهحاضر، این 

 و تاریخ سیاسی. (مشتمل بر چندین بخش) سیاسی، علم سیاسی
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