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چکیده
هدف از طبقهبندی يا ردهبندی ،مجزا ساختن دانشها از يکديگر نیست بلکه در عین تشخیص آنها ،نشان دادن
روابط و همبستگی دانشها با يکديگر و روشن نمودن وحدت علوم است .روش پژوهش بکار گرفته شده در اين
پژوهش روش تحلیل محتوا است .ابزار گردآوری دادهها ،پژوهشهای پیشین است که در موضوع درخت دانش
دکارت انجام شده است .نظرات دکارت و انتقاداتی که توسط پژوهشهای قبل شده موردمطالعه و داليل
اضمحالل آن به بحث گذاشته شد .نتايج اين پژوهش نشان داد که داليل اضمحالل طبقهبندی دکارت عبارتاند
از :وحدتگرايی و در برنگرفتن جامع علوم اعم از علوم کمی و رفتاری و علوم انسانی ،عدم توجه به علوم انسانی
بهطورکلی ،در نظر نگرفتن ارتباط بین همه علوم و همچنین ارتباط علوم با نیازهای انسان ،طبقهبندی دانش بهجای
طبقهبندی علم ،علم از نظر معناشناسی عامتر از دانش است ،قرار دادن علومی که امروز مستقل هستند بهعنوان
زيرمجموعه رياضی و متافیزيک ،در طبقهبندی دکارت فقط سلسلهمراتب در نظر گرفته شده و رابطهها و
بینرشتهای بودن علوم لحاظ نشده است.

واژگان کلیدی :درخت دانش ،طبقهبندی دانش ،طبقهبندی دکارت

 .5دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید چمران اهوازkhazanehm@yahoo.com .
 .2دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید باهنر کرمانmsalajgh@gmail.com .

فصلنامه مطالعات دانششناسی

مقدمه
با پیدايش دانش مدون به مفهوم و معنايی که امروزه با آن آشنا هستیم و توسعه مباحث علمی
بشری ،نیاز به دسترسی نظاممند اطالعات و اندوختههای علمی بهمنظور تسريع در پردازش،
اشتراک و افتراق علوم ،مبحث طبقهبندی دانش در جوامع مطرح شد .شايد ارسطو اولین کسی
باشد که بهطور مشخص و معین طبقهبندی از علوم را ارائه کرده است و پیش از او ،حداقل در
تاريخ انديشه غرب ،طبقهبندی مشخص و معینی از علوم عرضه نشده است (حمد الهی اسکويی،
 .)2052طبقهبندی ارسطو بیشتر بر ترکیب اجزای دانش تأکید داشت (سیاری .)5351 ،اما پس از
رنسانس و با پیدايش طبقهبندی دکارت توانايی انسان در تجزيهوتحلیل مسائل با به کار بردن
روش ،موردتوجه قرار گرفت .دکارت را بايد از بنیانگذاران تمدن غرب به شمار آورد .وجود
شرايط خاص در محل تحصیل وی و آموزش فلسفه در کنار رياضیات به دانشجويان ،دخالت
رياضیات در فلسفه را به دکارت آموخت و سبب شد تا او مسائل اطراف خود را از طريق
روشهای برهانی و رياضی حل کند (نیکالس کاپالی .)2051 ،دکارت طبقهبندی درخت دانش
مرتبط با علوم را ارائه کرد و در اين طبقه بندی دانش را به درختی تشبیه نمود که ريشه آن را
متافیزيک و تنه آن را فیزيک و شاخههای آن را همه علوم در برمیگیرد .طبقهبندی دکارت
واحد بودن علوم را از متافیزيک مطرح کرد .تمايز طبقهبندی دکارت از ساير طبقهبندیهای
ارسطويی بر پايه جداسازی علوم بر مبنای رياضیات شکل گرفت( .اريو .)5992 ،تمرکز طبقهبندی
دکارت بر بعد متافیزيک از يکسو و همچنین عدم پرداختن دکارت به جزئیات در طبقهبندی
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خود از سوی ديگر ،ضرورت ايجاد طبقهبندیهايی همچون ديويی در حوزه دانش شد .ملويل
ديويی متخصص معروف کتابداری در قرن  59و  20دانش بشری را به ده قسمت تقسیم نمود.
طبقهبندی ديويی بهعنوان يکی از مبانی طبقهبندی و نگهداری کتب در کتابخانههای مختلف
جهان مورداستفاده قرارگرفته است .در اين طبقهبندی دانش به ده قسمت اصلی شامل اطالعات
کلی ،فلسفه ،دين و مذهب ،علوم اجتماعی ،زبانشناسی ،علوم مطلق ،علوم عملی ،هنرهای زيبا،
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ادبیات و تاريخ و جغرافیا تقسیم شده است .اين تقسیمبندی اگرچه ردهبندی جامعومانعی از علوم
نیست ،اما از بعد اينکه برخی از کتابخانههای معروف و بزرگ دنیا ،کتابهای خود را بر اساس
اين سیستم تنظیم کردهاند ،اهمیت پیدا کرده است (ديويی .)2055
بهطورکلی هدف از طبقهبندی يا ردهبندی ،مجزا ساختن دانشها از يکديگر نیست بلکه در
عین تشخیص آنها ،نشان دادن روابط و همبستگی دانشها با يکديگر و روشن نمودن وحدت
علوم است .ضروری است که بدانیم وحدت علوم در طبقهبندی دکارت چگونه است؟ در بعضی
متون طبقهبندی علوم به شعب گوناگون و دور يا نزديک بودن اين شعب باهم تعريف شده است.
در طبقه بندی دکارت مطرح است که چه ارتباطی بین طبقههای آن وجود دارد؟ نقاط ضعف و
قدرت طبقهبندی دکارت در سیر تحول طبقهبندیها چگونه است؟ طرحهای طبقهبندی هرکدام
برای داليل و کاربردهای خاصی به وجود آمدهاند واضح است که بايد بدانیم کاربرد طبقهبندی
دکارت در مقايسه با کاربرد طبقهبندیهای بعد از خود مانند ديويی چگونه است؟
در اين پژوهش هدف تبیین طبقهبندی دکارت و علل اضمحالل آن با استفاده از رويکرد
کتابخانهای و فرا تحلیل به تفسیر نتايج میپردازيم که در آن نتايج از دو بعد وحدت و رياضیات
مورد تحلیل قرار میگیرد .پیشینه و مبانی نظری پژوهش در ادامه بررسی شده است.
بیاتی و خندق آبادی ( )5392معتقدند شايد بتوان بارزترين ضرورت طبقهبندی را در مشاهده و
رصد وحدت و کثرت در نقشه کالن دانش دانست .علم مشاهده و رصد وحدت حاکم بر کل فضای
دانش و احصای کثرت موجود در آن ،زمینهساز پیگیری تحوالت بعدی در حوزهی دانش خواهد
طالعی و همکاران ( )5392در مطالعهای با عنوان مروری بر طبقهبندی علوم از صدرالفاضل
تبريزی در قلمرو تمدن اسالمی ،ردهبندی ،موردتوجه بسیاری از دانشمندان مسلمان بوده است.
از اواسط قرن دوم تاکنون ،طبقهبندیهای مختلفی از علوم ارائه شده است .طبقهبندی علوم
اختصاص دارد و شیوه تقسیمبندیاش ،میپردازند .در انتها ،با ارائه تحلیلی تطبیقی از ديدگاههای
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صدرالفاضل و ديگر دانشوران ازجمله فارابی ،خوارزمی ،شیرازی ،طاش کوپری زاده در
طبقهبندی علوم و نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها ،نوشتار خود را به پايان میرسانند.
لک زايی ( )5355با عنوان طبقهبندی علوم از ديدگاه صدرالمتالهین و امام خمینی (ره) به اين
نتايج دست يافت در يک بررسی تطبیقی ديدگاه دو تن از بزرگان حکمت متعالیه را درباره اين
موضوع ،موردبررسی قرار دهیم .مالصدرا تمام علوم و معارف را در شبکه و منظومهای خاص
(دينی و الهی) میبیند و بر اين اساس ،علوم اخروی و الهی و حکمت نظری را بر علوم دنیوی و
حکمت عملی مقدم میداند .طبقهبندی علوم از نظر حضرت امام مبتنی بر انسانشناسی ويژه ايشان
است .از نظر امام انسان بهطور اجمال و کلی دارای سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم است و
کلیه علوم نافع به اين سه برمیگردد ،يعنی علمی که مربوط به کماالت عقلیه و وظايف روحیه
است ،علمی که مربوط به اعمال قلبیه و وظايف آن است و علمی که مربوط به اعمال قالبی و
وظايف نشئه ظاهری نفس است .به نظر حضرت امام علوم ديگر داخل در يکی از اين اقساماند.
فدايی عراقی ( )5350معتقد است .اين طرح عمدتاً ،به تقسیمبندی دوگانه توجه کرده و تا
چند رده همین روش را حفظ کرده است .در اين طبقهبندی طبیعت و انسان بهعنوان دو محور
اصلی تلقی شده و تقسیمات فرعی ،زير اين دو محور آمده است .امتیازات )5 :الهام از قرآن )2
بهای ويژه به انسان که مصداق خلیفۀ الهی و فرمايش حضرت علی است که فیک انطوی العالم
االکبر  )3ساده و قابلفهم برای همه  )0عمومیت و شمول جهانی بهويژه قابلاستفاده موحدان )1
بهرهبرداری از عناصر شناختهشده جهان و انسان  )6انضمام علوم پزشکی جزو علوم انسانی.
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طبقهبندیهای قبل از دکارت .مسئلها ی که پیش از هر چیز توجه ما را به خود جلب میکند اين
است که تقسیمبندی از چه زمانی و توسط چه کسانی مطرح گرديد؟ با نگاهی گذرا به تاريخ
انديشه بشری ،میتوان بدين نتیجه رهنمون شد که تقسیم مفاهیم به جزئی و کلی تا عصر
ارسطو و افالطون قدمت داشته و اين مسئله نزد آنها نیز مطرح بوده است .افالطون اولین
طبقهبندی را در سال  307قبل از میالد ارائه کرد.
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ارسطو  322-350ق) طبقهبندیهايی را ارائه کرده است که يکی از اين طبقهبندیها در منطق
مفاهیم را به دودسته جزئی و کلی (دانشهای نظری و عملی) تقسیمشدهاند .تأکید بر طبقهبندی
دانش در ذهن بوده است .ارسطو را میتوان در اين میان بنیانگذار تقسیم مشهوری نام برد که
ديگران تا حد زيادی از وی پیروی کرده ،يا آن را تکمیل نمودند .هر متفکر و انديشمندی
برحسب پیشفرضها و اهمیتی که به علمی خاص میداده ،طبقهبندی ويژهای از علوم ارائه نموده
است .بهطوریکه فیزيک شامل مباحث مادی میشود که درعینحال متحرکاند .موضوع
رياضیات ماديات است که بدون حرکت و ثابتاند و باالخره مابعدالطبیعه به موضوع غیر ماديات
که مسلماً ثابت نیز هستند میپردازد .همانطور که پیداست دستهبندی ارسطو از علوم مبتنی بر
موضوعی است که هر علم بر آن داللت میکند .موضوعهای متفاوت علوم متفاوت را تشکیل
میدهند .دسته دوم ،علوم عملی است .اين گروه نیز شامل علوم اخالق ،تدبیر منزل (يا همان
اقتصاد امروزی) و سیاست مدن است( .بحرانی)5392 ،
فارابی ( 339ق) برخالف ارسطو رشتههای علمی را تقسیم کرد و علوم را بر اساس سودمندی،
به دو بخش علوم ابزاری که علومی نافع میباشند و علوم غیر ابزاری تقسیم کرد که علوم ابزاری
شامل زبان و منطق و علوم غیر ابزاری شامل علوم نظری و عملی است .اخوانالصفا نیز همچون
ارسطو مطلق دانش را مورد تقسیم قراردادند ،آنان در ابتدا علوم را به دو دسته علمی و عملی
تقسیم میکنند که عملی مانند حفّاری و نجّاری و غیره میشود .امّا علمی به سه دسته ،علوم
رياضی ،علوم شرعی و علوم فلسفی تقسیم میشوند ،خود علوم فلسفی شامل چهار قسم،
نژاد و خسروی( )2050 ،فارابی)5305 ،
در تقسیمبندی اخوانالصفا (قرن  0و  1ق) جايگاه نفس ،سیاست ،منطق و اخالق متفاوتتر
از جايگاه اين مسائل نزد حکمای مشايی است و مالک آنان در تقسیم علوم بیشتر حول محور
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غايت علوم است .علوم را به سه دسته علوم رياضی ،علوم شرعی و علوم فلسفی تقسیم میکند.
(اخوانالصفا)391 ،
در تقسیمبندی خوارزمی (شاخههای اصلی علم را به پانزده شاخه تقسیم کرد که شامل فقه،
کالم ،نحو ،نويسندگی ،شعر و عروض ،اخبار فلسفه ،منطق ،طب ،عدد ،هندسه ،نجوم ،موسیقی،
حیل (مکانیک) ،کیمیا (شیمی)( .صدقی)5391 ،
ابنسینا ( 029ق) در تقسیم علوم دو نوع رويکرد دارد :ابتدا رويکرد ارسطويی که در آن به
تبعیت از ارسطو به تقسیم علوم پرداخته ،وی تنها علوم فلسفی را تقسیم میکند .رويکرد دوم
ابنسینا ديدگاه شخصی اوست .ابنسینا در تقسیم ابتکاری خويش همانند فارابی دست به تقسیم
رشتههای علمی میزند و بر اساس آن علوم را به دودسته علوم حکمی و غیر حکمی تقسیم
میکند .بنابراين او میکوشد تا با ارائه تقسیمبندی جديدی تا حدی از مشکالت نظرات پیشینیان
بکاهد و علوم بسیاری را در تقسیم خويش بگنجاند( .مستقیمی)5357 ،
فخر رازی که از دانشمندان مؤثر در تقويم برخی دانشهای اسالمی است ،در کتاب جامعالعلوم،
دانشها را به دو گروه علوم عقلی و نقلی تقسیم نموده و دانشهای زيادی را ذيل عنوان علوم نقلی
میآورد مانند علم کالم ،علم اصول فقه ،علم جدل و علم خالفیات( .مستقیمی)5357 ،
بیکن 5290( 5میالدی) «فرانسیس بیکن» علوم را بر طبق سه قوه مهم نفس يا ذهن بر سهطبقه
تقسیم کرده است :الف :تاريخ (که مربوط به حافظه و موضوعش حادثهها و پديدارهای جزئی
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است که از واقعیت عینی برخوردارند) ب :شعر (که مربوط به مخیله و موضوعش امور و حوادث
مخترع است که از واقعیت عینی بیبهرهاند) .ج :فلسفه (که مربوط به عاقله و موضوعش تصورات
و قوانین کلی اشیاء است و منشأش نور طبیعت يعنی حس و عقل است)(جهانگیری.)5367 ،
ردهبندی کنراد گسنر ( 5105میالدی) اساساً همان ردهبندی ارسطو بود .علوم اساسی او شامل
علوم طبیعی (که در تقسیمبندی او بهطورقطع فیزيک ارسطو را پی میگرفت) ،مابعدالطبیعه،
1. Francis Bacon
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اخالق ،اقتصاد ،علوم سیاسی ،حقوق ،پزشکی و الهیات میشد .علوم مقدماتی ضروری شامل
تريويوم و کوادريويوم میشد .علوم مقدماتی زينتی شامل فهرست متنوعی از فنون يا صنايع
مکانیکی و ديگر فنون میشد .گسنر به تقسیمبندیهای «کیلواردبی» و «هیوی سنت ويکتور»،
متالورژی ،چاپ ،کشتیسازی ،شیمی ،داروسازی و ديگر چیزها را افزود( .بیاتی)5396 ،
طبقهبندی يا ردهبندیهای بعد از دکارت ( 5196م) .در دايره المعارف يوهان آلستد ( )5630که
ده علم نظری (مابعدالطبیعه ،علم مباحث هوا ،فیزيک ،حساب ،هندسه ،تشريح جهان ،نجوم،
جغرافیا ،اپتیک ،موسیقی) و تعدادی فن (مکانیک ،کشاورزی ،متالورژی و غیره) طبقهبندی کرد
(ويکیپديا ،دانشنامه) .ردهبندی دهدهی جهانی ( 5900میالدی) .طبقهبندی مهم ديگری که در
اروپا ،آمريکای التین ،روسیه و ژاپن بسیار مورداستفاده قرار میگیرد طبقهبندی دهدهی جهانی
( )UDCنام دارد .اين طبقهبندی در بلژيک توسط دو کتابشناس آماده شد :پل اتلت 5و هنری
الفونت .2اولین ويرايش از طبقهبندی خود را در سال  5599بر پايه پنجمین ويرايش از طبقهبندی
ديويی (منتشرشده در سال  )5576منتشر کردند .دومین ويرايش آن را نیز در سالهای  5927تا
 5933تحت عنوان «طبقهبندی دهدهی جهانی» منتشر ساختند .ده رده اصلی شامل  =000کلیات،
= 500فلسفه و روانشناسی= 200 ،دين= 300 ،اجتماع= 000 ،زبان= 100 ،علوم= 600 ،فنون،
= 700هنر ،سرگرمی و ورزش= 500 ،ادبیات =900 ،تاريخ و جغرافیا است( .مختارپور.)5355 ،
بهجای کدگذاری شماره ،يک يا چند حرف انگلیسی را برای ترتیب موضوعات کلی در نظر
گرفته و از اعداد برای توسعه آن بهره برده است .بررسی تدوين اين ردهبندی توسط هربرت
پوتنام جهت نظم بخشیدن به کتابهای کتابخانه کنگره آمريکا در سال  5599آغاز شد .با
کوشش چارلز مارتل سرپرست ردهبندی و جیمز هانسن سرپرست فهرستنويسی کتابخانه کنگره
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ردهبندی اساس نظام ردهبندی کتابخانه کنگره آمريکا است .اين طرح متشکل از  25رده در قالب
حروف الفبای انگلیسی است و در حال حاضر از  26حرف الفبا حروف  Y ،X ،W ،O ،Iدر اين
ردهبندی به کار نمیرود و برای گسترشهای آينده ذخیره شدهاند .اين نظام ،موضوعی و ساختار
آن بهصورت سلسلهمراتبی از کل بهجز است و حروف بزرگ در کنار رده اصلی برای ردههای
فرعی به کار میرود .همچنین برای تقسیمات فرعی از اعداد صحیح استفاده میشود در زبان
فارسی گسترشهايی بر رده کتابخانه کنگره انجام شده است که شامل گسترش تاريخ ايران ،زبان
و ادبیات ايرانی ،فلسفه اسالمی ،اسالم و هنرها و صنايع ظريف ايران است( .شريف و همکاران،
 .)2053ردهبندی کولُن ( 5933میالدی) گرچه ردهبندیهای دهدهی ديويی و دهدهی جهانی و
کتابخانه کنگره در سرتاسر جهان استفاده میشوند ،اما در گوشه و کنار جهان کتابدارانی پیدا
میشوند که طرحهای متفاوت و پیشرفتهتری را ارائه میدهند بهعنوانمثال در سال 5933
رانگاناتان سیستم ردهبندی کولن را ارائه کرد .اين طبقهبندی تمام دانشها را به مفاهیم بنیادين
آنها بسط میدهد .سپس اين مفاهیم پايه به چند ويژگی مجزا تقسیم میشوند که رانگاناتان آنها
را چهريزه 5يا حیث نامیده است .رانگاناتان شیوه تحلیلی -ترکیبی را بهجای شیوه شمارشی
بهکاربرده است .اين امر باعث میشود محتوای کتاب ازهرجهت که ممکن است مورداستفاده
برای محققین باشد موردبررسی قرارگرفته و درنتیجه بهتر قابلدسترسی باشد .اين ردهبندی به
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خاطر استفاده از عالمت دونقطه که در زبان انگلیسی به آن کلون میگويند ،به اين اسم نامگذاری
شده است .اگرچه استفاده از اين طبقهبندی به چند کتابخانه در هند محدود است ،اما دقت و
قدرت نفوذ آن دررسیدن به مفاهیم بنیادين موضوعات سبب شده است که برخی از مفاهیم
کلیدی آن در ويرايشهای جديدتر ردهبندی دهدهی ديويی و دهدهی جهانی مورداستفاده قرار
بگیرد (جودری.)2055 ،2

1. Facet
2. Joudrey,D

درخت دانش دکارت و علل اضمحالل آن

طبقهبندی علوم در دائرهالمعارف بريتانیکا در اين طبقهبندی علوم به  0قسمت تقسیم میشود
 -5هنر  -2جغرافیا  -3رياضیات و علم  -0علوم اجتماعی که هرکدام از اين شاخهها دارای
زيرشاخههای فرعی ديگری هستند.
طبقهبندی علوم در دائرهالمعارف انکارتا (معاصر) 2007 /بهطور خالصه چنین است .5:تاريخ
. 2جغرافیا . 3مردم و اجتماع . 0علم و طبیعت . 1ادب و هنر . 6ورزش و سرگرمی تقسیمبندی
میگردد.
با توجه به طبقهبندیها میتوان گفت که پیشفرضها و داوریهای دانشمندان را باکمی تأمل
میتوان در نوع طبقهبندی دانش نزد ايشان مشاهده کرد؛ بهطور مثال کسی که برای علوم عقلی
يا شرعی اهمیت خاصی قائل است ،در طبقهبندی دانشها نیز به شکلی رفتار میکند که اين
اولويتسنجی مشهود باشد و اين اولويتسنجی را در طبقهبندی دکارت هم مشاهده میکنیم.
طبقهبندیهای دکارت .دکارت در جستجوی روشی بود که همه محاسن شیوههايی را که در
منطق و جبر و هندسه بکار میرفته را داشته باشد و هیچيک از معايب آنها را نداشته باشد و در
رساله گفتار مدعی است که چنین روشی گسترشيافته و در کاربرد هم تا حدودی موفق بوده
است در اين روش بر اساس متافیزيک ،درخت دانش را بیان کرد ،نام ديگر اين طبقهبندی
رياضیات هم نامیده شد.
دکارت روش ديگری را برای طبقهبندی ارائه داد که شامل سیوشش قاعده است که در سه
نوع روشی که در آن بیانشده است که نخستین بار به ذهن دکارت راهيافته بود ،بیشترين تطابق
را با طبقهبندی ارسطو دارد طبقهبندی علوم اخالقی نامیده شد( .دکارت و اسپینوزا)5965 ،5
طبقهبندی دانش دکارت .درخت دانش دکارت (ريشه متافیزيک) با نگاه ارسطويی تبیین يافت.
دکارت طبقهبندی درخت دانش مرتبط با علوم را ارائه کرد و در اين طبقهبندی دانش را به درختی
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تشبیه نمود که ريشه آن را متافیزيک و تنه آن را فیزيک و شاخههای آن را همه علوم در
برمیگیرد .طبقه بندی دکارت واحد بودن علوم را از متافیزيک مطرح کرد .تمايز طبقهبندی
دکارت از ساير طبقهبندیهای ارسطويی بر پايه جداسازی علوم بر مبنای رياضیات شکل گرفت.
(اريو .)5992 ،با توجه بهپیش فرض مسلط بودن دکارت بر رياضیات ،طبقهبندی او از رياضیات
نشاءت گرفت.
طبقهبندیهايی که همراستا با طبقهبندی دکارت بود و در آن از رياضیات استفاده شده است:
 .5افالطون :معرفتشناسی رياضی که دارای خاصیت پیشینی (مقدم بر تجربه) است.
. 2کانت :رياضیات علم ترکیبی است.
. 3راسل :تحلیلی بودن محض رياضیات.

. 0فالسفه رياضی جديد :با نظر کانت در تحلیلی نبودن رياضی موافق نیستند (کاپلسون.)5350 ،
 .1جان فون نويمن« :ما در رياضیات مطالب را نمیفهمیم ،بلکه تنها به آنها عادت میکنیم».
(ويکیپديا)
رياضیات برای دکارت جايگاه خاصی داشت .اين در حالی بود که دکارت با قائل شدن تقدم
برای عقل در برابر تجربه ،همهچیز را از خود فکر يا ذهن آغاز میکرد .هدف دکارت عقالنی
کردن معرفت و علم آدمی و دادن جهت عقلی به معلومات و کسب معرفت يقینی بود .ازآنجاکه
دکارت به يقینی بودن رياضیات اعتقاد تام داشت و رياضیات را حد اعالی معرفت آدمی
میدانست ،معتقد بود معرفت بهدستآمده از آن ضروری است و فکر میکرد که در کسب
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معلومات جديد ،بايد به روش علمای رياضی عمل کرد (حسینی)5355 ،
دکارت اعتقاد داشت علم و معرفت آدمی را جايی جز عقل نیست ،پس همه علوم به هم
مربوطاند و علوم گوناگون درواقع يک علم هستند .راه کسب آنها هم يکی بیش نیست و آن
روش رياضی است .او اين روش را «رياضیات عام» نامید .البته عنوان «رياضیات عام» نه بدان معنا
است که تنها رياضیات علم است ،بلکه در حل مسائل گوناگون علوم ،بايد از روش رياضی
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استفاده کرد (فروغی .)5371 ،درواقع آنچه در فلسفه دکارت رياضیات عمومی نامیده میشد،
تعمیم هندسه تحلیلی دکارت بر تمام جوانب معرفت آدمی است .او نشان میدهد که «روش»
اصلیترين دغدغه او در بسط هندسه و تأسیس رياضیات عمومی است.
ازآنجاکه رياضیات برای خود يک سلسله قواعد و پیشفرضها دارد ،دکارت نیز برای منطق
جديد خويش قواعدی بنا نمود .او در بخش دوم رساله «گفتار درروش عقلی» ،اصول و اساس
روش خود را به چهار قاعده محدود نمود (سیاسی )5310 ،که آن چهار قاعده عبارتاند از:

قاعده اول (بداهت) :نبايد هیچچیزی را بهعنوان حقیقت پذيرفت مگر اينکه روشن و بديهی
باشد؛ يعنی وجدان آن را به شهود دريابد .قاعده دوم (تحلیل) :بايد هر يک از مسائل و مشکالت
را تا آنجا که ممکن است و برای بهتر حل کردن آن ضرورت دارد به اجزای خودش تجزيه کرد
و هر يک را جداگانه موردبررسی قرارداد .قاعده سوم (ترکیب) :بايد افکار خود را به ترتیب به
کار انداخت و از سادهترين و آسانفهمترين امور آغاز کرد و بهتدريج خود را به معرفت
پیچیدهترين و مرکبترين آنها رسانید .قاعده چهارم (شماره امور و استقصا) :شماره امور بايد
چنان کامل و بازديد مسائل چنان کلی و جامع باشد که اطمینان حاصل شود چیزی ازنظر دور
نمانده و فراموش نشده است .اين قاعده دنباله و نتیجه سه قاعده اول است (سیاسی.)5310 ،
نقد روش رياضی دکارت .به قطعیت و خطاناپذيری روشی که دکارت در پیشگرفته بود،
نقدهايی جدی وارد است که در زير به برخی از آنها اشاره میشود:

در جهانبینیها يا هستیشناسی 5مختلف ،بار ارزشی و مفهومی متفاوتی دارند .درباره خطاناپذيری
تمامی روشها و منطقها و نظامهای معنايی ازجمله روش رياضی دکارت ،بهطورکلی سه موضوع
مطرح است -5 :وحدتگرايی -2.کثرتگرايی :بیش از يک نظام صحیح و خطاناپذير وجود
دارد. 3.ابزارگرايی :واضح است که سنجش میزان صحت و خطاناپذيری روش دکارت با هر
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يک از اين مبانی به نتايج مختلفی منجر خواهد شد .همچنین با توجه به تعاريفی که درباره
رياضیات ارائه شد ،برخی از منطقدانان ،فیلسوفان و رياضیدانان معاصر اساساً قطعیت رياضیات
را زير سؤال میبرند( .هاک)5352 ،
نقد دوم .با توجه به اختالفهايی در باب ماهیت گزارههای رياضی ،حتی به فرض پذيرش
مدعیات دکارت مبنی بر متقن بودن علوم رياضی و امکان خطاناپذيری آن در يک يا چند نظام
معنايی ،خطاپذير بودن روش دکارت حتی در زمان خودش برای بسیاری از معاصران آن دوره
امری واضح و مبرهن بود .اسپینوزا بعدها روشی به کار بست که از روش دکارت هم هندسیتر
بود و بااينهمه به نتايجی رسید که با نتايج دکارت فرقی فاحش داشت .درهرحال خطا بودن
مدعای دکارت ثابت شد (ژيلسون .)5351 ،ادعای دکارت :در فلسفه همهچیز بايد به شیوه رياضی
اثبات شود ،مگر تنها در همین يک اصل (فلسفه) که« :هر چیز میتواند  -و بايد – به شیوه رياضی
اثبات شود».
نقد :همه متفقالقولاند که رياضیات برخالف علوم فیزيک و شیمی و طبیعی که موضوعشان
ماده است و علوم اخالقی که موضوعشان انسان است ،باکمیتها سروکار دارد .حال اين سؤال
پیش میآيد که دکارت چگونه ادعا میکند ،روش رياضی را – بهعنوان متقنترين روش -
بهتمامی علوم تعمیم دهد؟ اين معضل خصوصاً آنجا برجسته میشود که با روش رياضی سراغ
علوم اخالقی و متافیزيکی و فلسفی برويم که با کیفیات سروکار دارند )ژيلسون.)5351 ،
نقد سوم .اگر همه علوم به جهت اتحاد درروش عمومی و کلی ،بیش از يکی نیستند ،الزم بود
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که دکارت همه را بداند ،آنهم با يقین مطلق .همچنین اين روش که در درون رياضیات به وجود
آمده بود ،میبايست نتايجی به بار آورد که همپايه صحت نتايج رياضی باشند .که مغايرت آن با
نتايج رياضی آن دوران را در برداشت.
نقد چهارم .دکارت مجبور بود برای دفاع از خود در برابر اين انتقادات ،روش ابداعی خود را
«رياضیات عام» بنامد .اما اين نامگذاری و ارائه تعريفی شخصی از رياضیات مشکلی را حل
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نمیکند .يقین دکارت درروش خطای خود به حدی بود که هیچچیز نمیتوانست او را متوجه
کند که بیاعتنايی کلی به حقوق «موضوع» علم ،درواقع راه صدفه و اتفاق پیش گرفتن است.
رياضیات در هرجايی چیزی برای گفتن دارد ،زيرا کمیت در همهجا هست يعنی نهتنها در
طبیعیات و زيستشناسی بلکه دستکم بهطور غیرمستقیم در جامعهشناسی و اخالق نیز .برای
نمونه آمار نقش مهمی در علوم اجتماعی و اخالقی ايفا میکند .اما اگر يک گام فراتر رويم و
موضوع مخصوص رياضیات را از رياضیات بگیريم ،به علم همبستگی نظم و ترتیب میان همه
اشیاء ممکن تبديل میشود .ولی در اين صورت آيا بازهم رياضیات است يا منطق؟ دکارت روشی
را که از هندسه ،جبر و منطق به دست آورده بود «رياضیات عام» نامید و با اين کار به خود وعده
میداد که همه مشکالت را با عنوان «تقريباً همه مشکالت از طريق رياضی» حل میگردد ،گويی
بسط کامل موضوع رياضیات ،هیچگونه تأثیری در بداهت نتايج آن ندارد ،باآنکه بداهت
رياضیات به دو چیز بستگی دارد :يکی عمومیت کامالً انتزاعی رياضیات و ديگر طبیعت خاص
موضوع آنها .روش رياضی را ازآنجهت که رياضیات کلیت تام دارد میتوان به صورتی
نامحدود تعمیم داد اما اگر بخواهیم ضرورت و بداهت داشته باشد نمیتوان آن را يکسان به همه
موضوعات ممکن توسعه داد (ژيلسون()5351 ،حسینی.)5355 ،
نقد در طبقهبندی دکارت نبودن وحدت در بین علوم و پاسخگو نبودن روش رياضی دکارت
در حل مسائل و بسط کامل رياضیات در اين طبقهبندی منجر به دوگانگی در علم شد ،نداشتن
همبستگی موضوعی در علوم و منطقی نبودن نتايج حاصل از روش رياضی او با آن نتايج آن
به حذف اين طبقهبندی گرديد.
ترکیب نتايج .عموم تقسیمبندیهای اين ادوار بر اساس اين فرض صورت میگرفت که بايد يک
وحدت جهتمند سیستمی را در طبقهبندی ملحوظ کرد .اگر طبقهبندی ،بیان يک سیستم از علم
باشد ،بايد خود يک سیستم را ترسیم و بنا کند .در اين معنا کانت میگويد :شناخت ما هرگز
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اجازه ندارد در قلمرو خرد ،اختالل به وجود آورد ،بلکه بايد يک سیستمی بسازد که در آن ،تنها
هدف اصلی خود را شناسايی کند و بتواند ارتقاء بدهد .علم بهمثابه يک سیستم ،در اينجا هدفمند
تعريف میشود .اينجا نه موضوعها ،بلکه نظريهها و اسلوبها هستند که عنوان يک خرد علم را
مختص به خود در مقابل علوم ديگر تعريف میکنند .چراکه علمی که بر مبنای عاليق و اهداف
معرفتشناسانه طبقهبندی میشود و جهت کار علمی را اينگونه هدايت میکند ،بیشتر خود را
در استقالل و خودبسندگی علمی متحقق میسازد (مرادی .)5355 ،نتیجه اين نگرش ،بر وحدت
تمامی علوم تأکید دارد و در همهی آنها تقسیم علوم به دو گروه کلی علوم طبیعی و علوم انسانی
بود که در علوم طبیعی رياضیات راهم در برمیگیرد و تمامی طبقهبندیهای مرتبط با رياضیات
زيرمجموعه آنها قرار میگیرد.

بحث و نتیجهگیری
انشعاب علوم به رشتههای گوناگون و طبقهبندی دانشها با مالکها و معیارهای مختلف،
بهصورت يک نیاز علمی بنیادين در دنیا مطرح گرديد و در هر دوره وضعیت طبقهبندیها با دانش
آن زمان مشخص گرديد .آنچه در اين مقاله مشخص است که همه طبقهبندیها تا حدودی بر
گرفته از طبقهبندی ارسطو است که عموم تقسیمبندیهای اين ادوار بر اساس اين فرض صورت
میگرفت که دارای يک وحدت جهتمند سیستمی در طبقهبندی است و با نتايج بیاتی و خندق
آبادی ،طالعی و همکاران ،لک زايی و فدايی عراقی در يک راستا است .طبقهبندیها از لحاظ
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ساختاری قابلتوجه میباشند و در همه آنها تقسیمبندی موضوعات مشهود است .طبقهبندیهای
موردمطالعه در اين مقاله به قبل و بعد از دکارت تقسیم میشوند .در طبقهبندیهای قبل از دکارت
تقسیم مفاهیم به دو دسته دانش نظری و عملی است و تأکید بر طبقهبندی دانش در ذهن بوده
است .ارسطو را میتوان بنیانگذار اين تقسیمبندی دانست .طبقهبندیهای بعد از دکارت شیوه
تحلیلی و ترکیبی هستند و صرفاً از رياضیات استفاده نشده است .طبقهبندی دکارت بر گرفته از
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رياضیات است طبقهبندیهايی مانند افالطون ،کانت ،راسل و برخی فالسفه جديد به طبقهبندی
بر اساس رياضیات اعتقاد داشتند .رياضیات برای دکارت جايگاه خاصی داشت و از منظر او
عقالنی بودن معرفت در برابر تجربه اهمیت خاصی داشت و همواره معتقد بود که کسب دانش
جديد از طريق رياضیات صورت میپذيرد اما اصلیترين مشکل او در بسط هندسه و امکان
رياضیات بود و به همین منظور او منطق جديد خويش را که بر مبنای عقل بود بنا نهاد و قواعد
بداهت ،تحلیل ،ترکیب و شماره امور و استقصا را پايهريزی نمود در بعضی کتب اين طبقهبندی
به سه دسته ذکر شده است.
همانطور که شايانذکر است هدف از طبقهبندی يا ردهبندی ،مجزا ساختن دانشها از
يکديگر نیست بلکه در عین تشخیص آنها ،نشان دادن روابط و همبستگی دانشها با يکديگر
مطرح است که در طبقهبندی دکارت از اين امر مستثنا نیست تمايز دکارت با ساير طبقهبندیهای
قبل از خود تشبیه دانش به درخت فیزيک بود و شکلگیری آن بر مبنای رياضیات بود و واحد
بودن علوم را از متافیزيک مطرح کرد مشکل اساسی در طبقهبندی دکارت عدم توجه به جزئیات
دانش بود و همین امر نقصان اين طبقهبندی را نمايان ساخت .میتوان اينچنین مطرح نمود توجه
به رياضیات و علم فیزيک عقالنی بودن اين طبقهبندی را مطرح مینمايد و عدم پرداختن به
زيرشاخههای دانش و تحلیل آنها نقصان اين طبقهبندی است و منجر به شکلگیری
طبقهبندیهايی مانند ديويی ،کنگره ،کولن ،بريتانیکا و انکارتا گرديد .روی کار آمدن
طبقهبندیهای ديويی با نگرش فلسفی ،منطقی و علمی ،پرداختن به جزئیات علوم بهصورت
طبقهبندی ديويی و گسترش آن در علوم مختلف و داشتن ديد فلسفی ،تحلیلی و بنیان نهادن آن
بر اساس فیزيک و متافیزيک سبب کنار گذاشته شدن طبقهبندی دکارت و استفاده از
طبقهبندیهايی نظیر ديويی شد و همچنین در تحلیل طبقهبندی دکارت میتوان گفت طبقهبندی
دکارت در جهت حل تمامی علوم بهخصوص الهیات و متافیزيک و پاسخ به دوگانگی تحلیل
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علوم که اروپای آن روز را فراگرفته بود ،قابلتأمل است ،اما داليلی آورده شد که ثابت میکنند،
نهتنها روش رياضی دکارت خطاپذير است ،بلکه روشی ناکارآمد ،غیرضروری و به لحاظ تحلیلی
نادرست محسوب میگردد .از طرفی جزئیات علوم هم مدنظر است که بايد برگرفته از طبقهبندی
دکارت باشد اما تأثیری در تفکیک رشتههای علوم و خصوصاً تحلیل علوم تجربی را نداشت.
وی معتقد بود که همه علوم از فیزيک و متافیزيک نشاءت میگیرد و اين منجر به کمرنگ شدن
اين طبقهبندی گرديد و سبب استفاده از طبقهبندیهايی که به جزئیات بیشتر علوم از منظر فلسفی
و تحلیلی با رويکرد کلینگری میپرداخت ،شد .درواقع دکارت در جستوجوی راهحلی برای
معضل تفکیک علوم بود ،نهتنها نتوانست اين معضل را حل نمايد ،بلکه تحقیقات او اثر منفی به
بار آورد .در طبقه بندی دکارت نبودن وحدت در بین علوم و پاسخگو نبودن روش رياضی
دکارت در حل مسائل و بسط کامل رياضیات در اين طبقهبندی منجر به دوگانگی در علم شد،
نداشتن همبستگی موضوعی در علوم و منطقی نبودن نتايج حاصل از روش رياضی او با آن نتايج
آن دوره ،عدم پاسخی صحیح به مسائل کیفی و خطاپذير بودن آن روش که بارها ثابتشده بود
منجر به روی کار آمدن طبقهبندیهای بعدی گرديد.
از نظر نويسندگان اين مقاله انتقادات وارد بر درخت دانش دکارت که باعث اضمحالل اين
طبقهبندیشده به شرح زير است:
تمام طبقهبندیهايی که تاکنون از علوم شده ايجاد نوعی نظم سلسلهمراتبی برای علوم هستند
که دارای ساختار درختی هستند که از کل بهجز طبقهبندی شدند .طبقهبندی دکارت هم يکی از
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اين طبقات است که بهجای علوم که دربرگیرنده همه اطالعات مرتبط با نیازهای مادی و معنوی
انسان ،اعم از علوم طبیعی ،کشاورزی ،علوم پزشکی ،انسانی ،رياضی ،شیمی ،فیزيک ،فلسفه،
اقتصادی ،اجتماعی روانشناسی ،سیاسی ،حقوقی ،دينی و خالصه همه علومی که انسان برای ادامه
حیات و راحت زيستن در دنیا به آنها نیاز دارد ،فقط به طبقهبندی دانش که چند مرحله پايینتر
از علم است و آنهم بهطور خاص به بعضی از دانشها از ديدگاه دکارت مانند رياضی ،متافیزيک
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و فیزيک و علوم طبیعی توجه کرده است .بیشتر اين دانشها هم بهعنوان زيرمجموعه دانش
رياضی و متافیزيک در نظر گرفته شدند ،نه دانش عام .پیشرفت علم قبل از اختراع چاپ و
بعدازآن ،تغییراتی که در زمینه علوم بعد از دکارت رخ داد و انفجار اطالعات ،درخت دانش
دکارت نتوانست پاسخگوی سازماندهی و بازيابی همه علوم جديد بعد از دکارت باشد .دکارت
در طبقهبندی خود گسترشپذيری و جامعیت علوم را ناديده گرفته است .طبقهبندی دکارت در
عصر امروز با توجه با گسترش روزافزون علوم مختلف و فنآوریهای اطالعات و نیاز به نمايهها،
اصطالحنامهها و هستیشناسیها جهت بازيابی اطالعاتی که بهطور انفجاری تولید میشوند و از
طريق فنآوریهای جديد اطالعات و ارتباطاتی مانند وب تولید و توزيع میشوند ،به طبقهبندی
و سازماندهی علوم ،اطالعات و دانش و به بازيابی اطالعات و دانش کمکی نمیکند.
يکی ديگر از انتقادات وارد بر درخت دانش دکارت میتواند اين باشد که چرا درخت دانش
و درخت علم نه؟ رياضی علم است در صورتی به دانش تبديل میشود که به کار گرفته و
مورداستفاده قرار گیرد .بقیه تقسیمات دکارت مانند فیزيک نیز علم است نه دانش .علم عامترين
مفهوم و سپس دادههای موجود در زمینههای علمی و اطالعات علمی که در اثر پردازش داده به
وجود میآيند و بعدازآن دانش است که در اثر بهکارگیری اطالعات ،تبديل به مهارت و دانش
میشود .چرا دکارت بهجای درخت دانش درخت داده يا درخت اطالعات و يا درخت علم و يا
درخت عالم را که کل هستی را در بر میگیرد را به کار نبرده .اگر بخواهیم همه علوم را در
طبقهبندی قرار دهیم ،بايد طبقهبندی علوم باشد که جامعیت دارد و همه علوم زير چتر خود
نگرفت ،وحدتگرايی و فقط به رياضیات و علوم متافیزيک و تا حدی به علوم طبیعی تأکید
داشت .فالسفه و دانشمندان بعد از دکارت از اين طبقهبندی فقط برای يک يا دو علم میتوانستند
استفاده کنند .ازآنجايیکه علوم در حال پیشرفت هستند ،پس طبقهبندی دکارت برای ردهبندی
همه علوم و روابط میان آنها مناسب نبود .از ردهبندیهای علوم برای سازماندهی و طبقهبندی
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علوم ،اطالعات و دانش در زمینههای مختلف استفاده میشود .کتابخانهها از طبقهبندیهای علوم
برای سازماندهی و جستجو و بازيابی منابع اطالعاتی که در زمینههای مختلف علوم منتشر شدند
استفاده میشود .طبقهبندی دکارت برای اين منظور اصالً نمیتوانست استفاده شود .چون از نظر
موضوعی جامع نبود و همه علوم را طبقهبندی نمیکرد .جامعه شناسان برای طبقهبندی طبقات
مختلف اجتماع اصالً از اين طبقهبندی نمیتوانند استفاده کنند چون اصالً در طبقهبندی دکارت
علومی به نام علوم اجتماعی وجود ندارد ،يا در روانشناسی ،اقتصاد ،مديريت و ساير علومی که
دکارت در طبقهبندی خود به آنها اشارهای هم نکرده است.
از داليل اضمحالل درخت دانش دکارت اين است که فقط علوم کمی مانند رياضیات،
متافیزيک و علوم طبیعی را در بر میگیرد .علوم انسانی مانند علوم اجتماعی ،اقتصادی ،مديريت،
روانشناسی ،تربیتی ،آموزشوپرورش ،علوم رفتاری و ساير علوم مرتبط با نیازهای انسان را ناديده
گرفته است.
نقد ديگری که بر درخت دانش دکارت وارد است اين است که به نظر میرسد فقط مفهوم
عام هر دانش و تقسیم فرعی آن را بهطور سلسلهمراتب تقسیمبندی کرده .رابطه بین اين دانشها
را ناديده گرفته است .همه علوم به هم بهگونهای وابسته هستند و به هم نیاز دارند .در درخت
دانش دکارت اين وابستگی و ارتباط ناديده گرفته شده است .تعدادی از علوم بینرشتهای هستند
که در تقسیمبندی دکارت ،بینرشتهای بودن لحاظ نشده است.
از اطالعات به دست آمده در اين پژوهش که مبنای آن پژوهشها و نظريههای پیشین هستند،
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نتیجه میگیريم که طبقهبندی دانش دکارت يا درخت دانش دکارت به داليل زير بعد از دکارت
برای طبقهبندی و سازماندهی علوم مورداستفاده قرار نگرفت:
 وحدتگرايی و در برنگرفتن جامع علوم اعم از علوم مختلف کمی و علوم محیطی ،پزشکی،علوم زيستی رفتاری و علوم انسانی و بهطورکلی همه علوم بشری
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 عدم توجه به علوم انسانی بهطورکلی .در طبقهبندی دکارت هیچ توجهی به علوم انسانی نشدهاست
 در نظر نگرفتن ارتباط بین همه علوم و همچنین ارتباط علوم با نیازهای انسان طبقهبندی دانش بهجای طبقهبندی علم ،علم از نظر معناشناسی عامتر از دانش است. قرار دادن علومی که از گذشته تا امروز مستقل بودند و هستند بهعنوان زيرمجموعه رياضیو متافیزيک.
 در طبقهبندی دکارت فقط سلسلهمراتب در نظر گرفته شده و رابطهها و بینرشتهای بودنعلوم لحاظ نشده است.
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