
 

 

 

 و علل اضمحالل آن دانش دکارتدرخت 

 2مژده سالجقه، 1هامهدیه خزانه

 شناسیدانشمطالعات 

 523تا  513ص ، 97 تابستان، 51شماره ، چهارمسال 

 31/15/97تاريخ دريافت: 

 51/10/97تاريخ پذيرش:

 چکیده
شان دادن ن، هاآنها از يکديگر نیست بلکه در عین تشخیص مجزا ساختن دانش، بندیبندی يا ردههدف از طبقه

ر است. روش پژوهش بکار گرفته شده د بوده وحدت علومها با يکديگر و روشن نمودن همبستگی دانش روابط و

که در موضوع درخت دانش  بودپیشین  هایپژوهش، هاداده. ابزار گردآوری بوداين پژوهش روش تحلیل محتوا 

و داليل  موردمطالعهقبل شده  هایپژوهشدکارت انجام شده است. نظرات دکارت و انتقاداتی که توسط 

 اندبارتعدکارت  بندیطبقه ته شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که داليل اضمحاللبه بحث گذاش اضمحالل آن

انی توجه به علوم انس عدم، و در برنگرفتن جامع علوم اعم از علوم کمی و رفتاری و علوم انسانی گرايیوحدتاز: 

 جایبهدانش  دیبنطبقه، نسانا یازهایندر نظر نگرفتن ارتباط بین همه علوم و همچنین ارتباط علوم با ، طورکلیبه

 عنوانهبعلومی که امروز مستقل هستند  قرار دادن، است از دانش ترعام معناشناسی ازنظرعلم ، علم بندیطبقه

و  هاطهرابدر نظر گرفته شده و  مراتبسلسلهدکارت فقط  بندیطبقهدر ، رياضی و متافیزيک يرمجموعهز

 بودن علوم لحاظ نشده است. ایرشتهینب

 بندی دکارتطبقه، بندی دانشطبقه، درخت دانش واژگان کلیدی:

  

                                                           

 .5 شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. دکتری علم اطالعات و دانش یدانشجوkhazanehm@yahoo.com 

 msalajgh@gmail.com .شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمانگروه علم اطالعات و دانش یاردانش 2.



014 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
51 ،

ار 
به

79
 

 

 مقدمه

می توسعه مباحث علبا پیدايش دانش مدون به مفهوم و معنايی که امروزه با آن آشنا هستیم و 

 ،منظور تسريع در پردازشهای علمی بهمند اطالعات و اندوختهنیاز به دسترسی نظام، بشری

 سیک اولین ارسطو جوامع مطرح شد. شايد دانش در بندیطبقهمبحث ، اشتراک و افتراق علوم

 در لحداق، او از و پیش کرده است را ارائه علوم از بندیطبقه معین و مشخص طوربه که باشد

، ويیالهی اسک است )حمد نشده علوم عرضه از معینی و مشخص بندیطبقه، غرب انديشه تاريخ

اما پس از ؛ (5351، ارسطو بیشتر بر ترکیب اجزای دانش تأکید داشت )سیاری بندیطبقه (.2152

ه کار بردن مسائل با ب لیوتحلهيتجزبندی دکارت توانايی انسان در رنسانس و با پیدايش طبقه

ود وج تمدن غرب به شمار آورد. گذارانانیکارت را بايد از بندقرار گرفت.  موردتوجه، روش

 التدخ، وی و آموزش فلسفه در کنار رياضیات به دانشجويان شرايط خاص در محل تحصیل

را از طريق اطراف خود مسائل  تا او آموخت و سبب شدرا به دکارت  فلسفه در رياضیات

بندی درخت دانش مرتبط دکارت طبقه(. 2151، کند )کاپالیبرهانی و رياضی حل  یهاروش

ا متافیزيک آن ر بندی دانش را به درختی تشبیه نمود که ريشهطبقه رد و در اينبا علوم را ارائه ک

بندی دکارت واحد بودن گیرد. طبقههای آن را همه علوم در برمیو تنه آن را فیزيک و شاخه

ويی بر پايه های ارسطبندیبندی دکارت از ساير طبقهعلوم را از متافیزيک مطرح کرد. تمايز طبقه

بندی دکارت بر بعد (. تمرکز طبقه5992، )اريولوم بر مبنای رياضیات شکل گرفت. جداسازی ع

وی بندی خود از سعدم پرداختن دکارت به جزئیات در طبقه سو و همچنینمتافیزيک از يک

ص ملويل ديويی متخصشد. يی در حوزه دانش ويدهمچون هايی بندیضرورت ايجاد طبقه، ديگر

ی ی ديويبندطبقهدانش بشری را به ده قسمت تقسیم نمود.  21و  59معروف کتابداری در قرن 

 رداستفادهموی مختلف جهان هاکتابخانهی و نگهداری کتب در بندطبقهيکی از مبانی  عنوانبه

و دين ، سفهفل، کلی اطالعات ی دانش به ده قسمت اصلی شاملبندطبقهاست. در اين  قرارگرفته

ادبیات و تاريخ و ، هنرهای زيبا، علوم عملی، علوم مطلق، یشناسزبان، علوم اجتماعی، مذهب
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اما از بعد ، تنیس علوم از یومانعجامع یبنداگرچه رده یبندمیتقس جغرافیا تقسیم شده است. اين

 تنظیم تمسیس اين اساس بر را خود یهاکتاب، دنیا بزرگ و معروف یهاکتابخانه از اينکه برخی

 (.2155 يیوياست )د کرده پیدا اهمیت، اندکرده

ه در ها از يکديگر نیست بلکمجزا ساختن دانش، بندیبندی يا ردههدف از طبقه طورکلیبه

ها با يکديگر و روشن نمودن وحدت همبستگی دانش نشان دادن روابط و، هاآنعین تشخیص 

عضی ت؟ در ببندی دکارت چگونه اسوحدت علوم در طبقه علوم است. ضروری است که بدانیم

بندی علوم به شعب گوناگون و دور يا نزديک بودن اين شعب باهم تعريف شده است. طبقه متون

 های آن وجود دارد؟ نقاط ضعف وبندی دکارت مطرح است که چه ارتباطی بین طبقهدر طبقه

هرکدام  بندیهای طبقهها چگونه است؟ طرحبندیبندی دکارت در سیر تحول طبقهقدرت طبقه

بندی بقهط بدانیم کاربردبايد اند واضح است که کاربردهای خاصی به وجود آمده برای داليل و

 های بعد از خود مانند ديويی چگونه است؟بندیدکارت در مقايسه با کاربرد طبقه

دکارت و علل اضمحالل آن با استفاده از رويکرد  بندیطبقهدر اين پژوهش هدف تبیین 

حدت و رياضیات و دو بعدکه در آن نتايج از  ميپردازیمحلیل به تفسیر نتايج و فرا ت یاکتابخانه

 در ادامه بررسی شده است. پیشینه و مبانی نظری پژوهش .ردیگیممورد تحلیل قرار 

 و همشاهد در را بندیطبقه ضرورت بارزترين بتوان شايد معتقدند( 5392) یآباد خندق و بیاتی

 ایفض کل بر حاکم وحدت رصد و مشاهده علم. دانست دانش کالن نقشه در کثرت و وحدت رصد

 خواهد دانش یحوزه در بعدی تحوالت پیگیری سازنهیزم، آن در موجود کثرت احصای و دانش

 .نمود جوجست بشری تمدن و فرهنگ با آن یرابطه در بتوان را علوم بندیطبقه اثر ترينمهم. بود

 الفاضلاز صدر علوم بندیطبقه بر مروری با عنوان یامطالعه( در 5392همکاران )طالعی و 

بسیاری از دانشمندان مسلمان بوده است.  موردتوجه، بندیرده، المیدر قلمرو تمدن استبريزی 

لوم ع بندیطبقهمختلفی از علوم ارائه شده است.  یهابندیطبقه، از اواسط قرن دوم تاکنون

 یهادگاهيدبا ارائه تحلیلی تطبیقی از ، . در انتهاپردازندیم، اشبندیتقسیماختصاص دارد و شیوه 
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طاش کوپری زاده در ، شیرازی، خوارزمی، فارابی ازجملهالفاضل و ديگر دانشوران صدر

 .رسانندیمنوشتار خود را به پايان ، هاشنهادیپو ارائه  گیرینتیجهعلوم و  بندیطبقه

اين  ه( بره) خمینی امام و صدرالمتالهین ديدگاه از علوم بندیطبقهبا عنوان  (5355) يیزالک 

 اين درباره را متعالیه حکمت بزرگان از تن دو ديدگاه تطبیقی بررسی يک در يافتدستنتايج 

خاص  یامنظومه و شبکه در را معارف و علوم تمام مالصدرا. دهیم قرار موردبررسی، موضوع

 و یدنیو علوم بر را نظری حکمت و الهی و اخروی علوم، بر اين اساس و بیندمی( الهی و دينی)

 ايشان ژهوي یشناسانسان بر مبتنی امام حضرت ازنظر علوم بندیطبقه. داندمی مقدم عملی حکمت

 لیهک و است عالم و مقام سه صاحب و نشئه سه دارای کلی و اجمال طوربه انسان امام ازنظر. است

، است وحیهر وظايف و عقلیه کماالت به مربوط که علمی يعنی، گرددبرمی سه اين به نافع علوم

 ظايفو و قالبی اعمال به مربوط که علمی و است آن وظايف و قلبیه اعمال به مربوط که علمی

 .اقسام هستند اين از يکی در داخل ديگر علوم امام حضرت به نظر. است نفس ظاهری نشئه

 تا و کرده توجه دوگانه یبندمیتقس به، عمدتاً طرح اين. ( معتقد است5351) یعراقفدايی 

 ورمح دو عنوانبه انسان و طبیعت یبندطبقه اين در. است کرده حفظ را روش همین رده چند

( 2 قرآن از الهام( 5: امتیازات .است آمده محور دو اين زير، فرعی تقسیمات و شده تلقی اصلی

 العالم یانطو فیک که است علی حضرت فرمايش و الهی خلیفۀ مصداق کهانسان  به ويژه بهای

( 1 موحدان استفادهقابل ژهيوبه جهانی شمول و عمومیت( 0 همه برای فهمقابل و ساده( 3 االکبر

 .انسانی علوم جزو پزشکی علوم انضمام( 6 انسان و جهان شدهشناخته عناصر از یبرداربهره

اين  ندکیمی که پیش از هر چیز توجه ما را به خود جلب امسئله. های قبل از دکارتبندیطبقه

ی از چه زمانی و توسط چه کسانی مطرح گرديد؟ با نگاهی گذرا به تاريخ بندمیتقساست که 

 بدين نتیجه رهنمون شد که تقسیم مفاهیم به جزئی و کلی تا عصر توانیم، انديشه بشری

اولین  افالطون نیز مطرح بوده است. هاآند قدمت داشته و اين مسئله نز  افالطون  و  ارسطو

 قبل از میالد ارائه کرد. 307بندی را در سال طبقه
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ر منطق د هایبندطبقهيی را ارائه کرده است که يکی از اين هایبندطبقه (ق 322-350)ارسطو 

بندی طبقه بر تأکید. اندشدهمیتقس (ی نظری و عملیهادانشکلی )جزئی و  دودستهمفاهیم را به 

 هک مشهوری نام برد تقسیم گذارانیبن میان اين توان درمی را ارسطو .دانش در ذهن بوده است

برحسب  انديشمندی و متفکر هر. کردند تکمیل را آن يا، کرده پیروی وی از زيادی حد تا ديگران

 .ستا کرده ارائه علوم از یاژهيو بندیطبقه، دادهیم خاص علمی به که اهمیتی و هافرضپیش

 اترياضی موضوع. اندمتحرک حالدرعین که شودمی مادی مباحث شامل فیزيک کهطوریبه

 مسلماً که ماديات غیر موضوع به مابعدالطبیعه باالخره و اندثابت و حرکت بدون که است ماديات

 موضوعی رب مبتنی علوم از ارسطو بندیدسته پیداست که طورهمان. پردازدمی هستند نیز ثابت

. دهندمی تشکیل را متفاوت علوم متفاوت هایموضوع. کندمی داللت آن بر علم هر که است

 اقتصاد همان يامنزل ) تدبیر، اخالق علوم شامل نیز گروه اين. است عملی علوم، دوم دسته

 .(5392، بحرانی) است مدن سیاست و( امروزی

، دیسودمن بر اساس را علوم و کرد تقسیم را علمی هایرشته ارسطو برخالف (ق 339) یفاراب

 ابزاری علوم که کرد تقسیم غیر ابزاری علوم و باشندمی نافع علومی که ابزاری علوم بخش دو به

 نهمچو نیزالصفا اخوان .است عملی و نظری علوم شامل غیر ابزاری علوم و منطق و زبان شامل

 یعمل و علمی دسته دو به را علوم ابتدا در آنان، قراردادند تقسیم مورد را دانش مطلق ارسطو

 لومع، دسته سه به علمی امّا. شودمی غیره و نجّاری و حفّاری مانند عملی که کنندمی تقسیم

، مقس چهار شامل فلسفی علوم خود، شوندمی تقسیم فلسفی علوم و شرعی علوم، رياضی

بوذری ) دشیمبه هفت بخش تقسیم  درمجموع .شودمی منطقیات و الهیات، طبیعیات، رياضیات

 .(5305، فارابی؛ 2150، نژاد و خسروی

 ترمتفاوت اخالق و منطق، سیاست، نفس جايگاه ق( 1و  0الصفا )قرن اخوان یبندمیتقس در

 محور حول بیشتر علوم تقسیم در آنان مالک و است مشايی حکمای نزد مسائل اين جايگاه از
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 کندیمعلوم شرعی و علوم فلسفی تقسیم ، علوم را به سه دسته علوم رياضی .است علوم غايت

 .(391، الصفااخوان)

 ،ی اصلی علم را به پانزده شاخه تقسیم کرد که شامل فقههاشاخه) یخوارزمی بندمیتقسدر 

، یقیموس، نجوم، هندسه، عدد، طب، منطق، اخبار فلسفه، و عروضشعر ، نويسندگی، نحو، کالم

 .(5391، صدقی) شیمی() ایمیک، مکانیک() لیح

 به آن در که ارسطويی رويکرد ابتدا: دارد رويکرددو نوع  علوم تقسیم در (ق 029) نایسابن

 دوم رويکرد. دکنمی تقسیم را فلسفی علوم تنها وی، پرداخته علوم تقسیم به ارسطو از تبعیت

 تقسیم به ستد فارابی همانند خويش ابتکاری تقسیم در نایس. ابناوست شخصی ديدگاه نایسابن

 متقسی یحکم ریغ و حکمی علومدودسته  به را علوم آن بر اساس و زندیم علمی هایرشته

 پیشینیان راتنظ مشکالت از حدی تا جديدی یبندمیتقس ارائه با تا کوشدیمبنابراين او ؛ کندیم

 .(5357، مستقیمی) بگنجاند خويش تقسیم در را بسیاری علوم و بکاهد

، علومالجامعدر کتاب ، های اسالمی استفخر رازی که از دانشمندان مؤثر در تقويم برخی دانش

های زيادی را ذيل عنوان علوم نقلی و دانش کردهها را به دو گروه علوم عقلی و نقلی تقسیم دانش

 .(5357، مستقیمی) علم جدل و علم خالفیا، علم اصول فقه، علم کالم مانندآورد می

 طبقههس بر ذهن يا نفس مهم قوه سه طبق بر را علوم «بیکن فرانسیس»میالدی(  5290) 5بیکن

 جزئی پديدارهای و هاحادثه موضوعش و حافظه به مربوط که) تاريخ: الف :است کرده تقسیم

 وادثح و امور موضوعش و لهیمخ به مربوط که) شعر: برخوردارند( ب عینی واقعیت از که است

 تصورات شموضوع و عاقله به مربوط که) فلسفه: ج (.اندبهرهیب عینی واقعیت از که است مخترع

 (.5367، است()جهانگیری عقل و حس يعنی طبیعت نور منشأش و است اشیاء کلی قوانین و

ارسطو بود. علوم اساسی او شامل  یبندرده( اساساً همان میالدی 5105کنراد گسنر ) یبندرده

، عهیابعدالطبم، گرفت(فیزيک ارسطو را پی می طورقطعبهاو  یبندمیتقسعلوم طبیعی )که در 

                                                           

1. Francis Bacon 
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شد. علوم مقدماتی ضروری شامل می پزشکی و الهیات، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، اخالق

مقدماتی زينتی شامل فهرست متنوعی از فنون يا صنايع  شد. علومتريويوم و کوادريويوم می

، «ت ويکتورهیوی سن»و « کیلواردبی» یهایبندمیتقسشد. گسنر به می مکانیکی و ديگر فنون

 .(5396، بیاتی) ديگر چیزها را افزود داروسازی و، شیمی، سازیکشتی، چاپ، متالورژی

 ( که5631المعارف يوهان آلستد ) در دايره. (م 5196دکارت )بعد از  یهایبندردهبندی يا طبقه

، ومنج، تشريح جهان، هندسه، حساب، فیزيک، علم مباحث هوا، عهیمابعدالطبده علم نظری )

کرد  بندیقهطبمتالورژی و غیره( ، کشاورزی، موسیقی( و تعدادی فن )مکانیک، اپتیک، جغرافیا

 در که ديگری مهم بندی. طبقه(میالدی 5910) جهانی دهدهی بندیدانشنامه(. رده، ايپدیکيو)

 جهانی هدهید بندیطبقه گیردمی قرار مورداستفاده بسیار ژاپن و روسیه، التین آمريکای، اروپا

(UDC )هنری  و 5پل اتلت: شد آماده کتابشناس دو توسط بلژيک در بندیطبقه اين. دارد نام

 بندیطبقه از ويرايش پنجمین پايه بر 5599 سال در را خود بندیطبقه از ويرايش اولین .2الفونت

 تا 5927 هایسال در نیز را آن ويرايش دومین. کردند منتشر( 5576 سال در منتشرشده) ديويی

، کلیات= 111 رده اصلی شامل ده .ساختند منتشر «جهانی دهدهی بندیطبقه» عنوان تحت 5933

، فنون =611، علوم = 111، زبان =011، اجتماع =311، دين =211، شناسیروان و فلسفه =511

(. 5355، مختارپور) جغرافیا است. و تاريخ= 911، ادبیات =511، ورزش و سرگرمی، هنر =711

 و است هادانش و کتب موضوع یبندرده برای روشی، (LCC) کنگره ایکتابخانه یبندرده

 ر نظرد کلی موضوعات ترتیب برای را انگلیسی حرف چند يا يک، شماره کدگذاری جایبه

 هربرت توسط بندیرده اين تدوين بررسی .است برده بهره آن توسعه برای اعداد از و گرفته

 با .شد آغاز 5599 سال در آمريکا کنگره کتابخانه یهاکتاب به بخشیدن نظم جهت پوتنام

 کنگره ابخانهکت یسينوفهرست سرپرست هانسن جیمز و بندیرده سرپرست مارتل چارلز کوشش

 اين .دآم در امروزی شکل به تا کشید طول سال هاده و گشت آغاز تدوين کار ديگر نفر هاده و
                                                           

1. Paul Otlet 

2. Henri La Fontaine 
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 قالب در رده 25 از متشکل طرح اين. است آمريکا کنگره کتابخانه بندیرده نظام اساس بندیرده

 اين در I ،O ،W ،X ،Y حروف الفبا حرف 26 از حاضر حال در و است انگلیسی الفبای حروف

 اختارس و موضوعی، نظام اين. اندشده ذخیره آينده یهاگسترش برای و رودنمی کار به یبندرده

 هایدهر برای اصلی رده کنار در بزرگ حروف و است جزبه کل از یمراتبسلسله صورتبه آن

 بانز شود درمی استفاده صحیح اعداد از فرعی تقسیمات برای همچنین. رودمی کار به فرعی

 زبان، ايران اريخت گسترش شامل که شده است انجام کنگره کتابخانه رده بر يیهاگسترش فارسی

، کارانهمشريف و ) .است ايران ظريف صنايع و هنرها و اسالم، اسالمی فلسفه، ايرانی ادبیات و

 و جهانی دهدهیو  ديويی دهدهی هایبندیرده گرچه (میالدی 5933) کولُن بندی(. رده2153

 پیدا ارانیکتابد جهان کنار و گوشه در اما، شوندمی استفاده جهان سرتاسر در کنگره کتابخانه

 5933 سال در مثالعنوانبهدهند می ارائه را تریپیشرفته و متفاوت هایطرح که شوندمی

 بنیادين مفاهیم به را هادانش تمام بندیطبقه اين .کرد ارائه کولن را بندیرده رانگاناتان سیستم

 هاآن اناتانرانگ که شوندمی تقسیم مجزا ويژگی چند به پايه مفاهیم اين سپس. دهدمی بسط هاآن

 شیشمار شیوه یجابه را ترکیبی -تحلیلی شیوه رانگاناتان .است نامیده حیث يا 5چهريزه را

 ادهمورداستف است ممکن که ازهرجهت کتاب محتوای شودمی باعث امر اين. است کاربردهبه

 به بندیرده نيا .شدبا یدسترسقابل بهتر جهیدرنت و قرارگرفته یموردبررس باشد پژوهشگران برای

 یگذارنام سما اين به، میگويند کلون آن به انگلیسی زبان در که دونقطه عالمت از استفاده خاطر

 و تدق اما، است محدود هند در کتابخانه چند به بندیطبقه اين از استفاده اگرچه. است شده

 اهیممف از برخی که است شده سبب موضوعات بنیادين مفاهیم به دنیدررس آن نفوذ قدرت

 ارقر مورداستفاده جهانی دهدهی و ديويی دهدهی بندیرده جديدتر هایويرايش در آن کلیدی

 .(2155، 2جودری) ردیبگ

                                                           

1. Facet 

2. Joudrey 
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شود قسمت تقسیم می 0بندی علوم به بريتانیکا در اين طبقه المعارفدائره بندی علوم درطبقه

ها دارای علوم اجتماعی که هرکدام از اين شاخه -0رياضیات و علم  -3جغرافیا  -2هنر  -5

 فرعی ديگری هستند. یهارشاخهيز

 خيتار .5:است چنین خالصه طوربه (2117/ معاصر) انکارتا المعارفدائره بندی علوم درطبقه 

بندی سرگرمی تقسیم و ورزش .6هنر  و ادب .1طبیعت  و علم .0 اجتماع و مردم .3جغرافیا  .2

 گردد.می

 تأمل اکمیب را دانشمندان هایداوری و هافرضپیش توان گفت کهها میبندیبا توجه به طبقه

 عقلی ومعل برای که کسی مثال طوربه کرد؛ مشاهده ايشان نزد دانش بندیطبقه نوع در توانمی

 اين هک کندمی رفتار شکلی به نیز هادانش بندیطبقه در، است قائل خاصی اهمیت شرعی يا

 نیم.کبندی دکارت هم مشاهده میسنجی را در طبقهو اين اولويت باشد مشهود سنجیاولويت

هايی را که در دکارت در جستجوی روشی بود که همه محاسن شیوه. دکارتهای بندیطبقه

د و در را نداشته باش هاآنيک از معايب رفته را داشته باشد و هیچمنطق و جبر و هندسه بکار می

ده در کاربرد هم تا حدودی موفق بو و افتهيگسترشرساله گفتار مدعی است که چنین روشی 

ندی بنام ديگر اين طبقه، درخت دانش را بیان کرد، متافیزيک است در اين روش بر اساس

 رياضیات هم نامیده شد.

وشش قاعده است که در سه که شامل سی بندی ارائه داددکارت روش ديگری را برای طبقه

شده است. اين رسالۀ ناتمام قواعد هدايت عقل نام دارد و مرتب، دسته دوازده قاعده در هر، دسته

شترين تطابق بی، يافته بودنخستین بار به ذهن دکارت راه که شده استآن بیان ه درنوع روشی ک

 (5965، 5دکارت و اسپینوزا) بندی علوم اخالقی نامیده شد.بندی ارسطو دارد طبقهرا با طبقه

ت. ريشه متافیزيک( با نگاه ارسطويی تبیین يافدکارت )درخت دانش . بندی دانش دکارتطبقه

ه درختی بندی دانش را بطبقه بندی درخت دانش مرتبط با علوم را ارائه کرد و در ايندکارت طبقه

                                                           

1. Spinoza 
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های آن را همه علوم در آن را متافیزيک و تنه آن را فیزيک و شاخه تشبیه نمود که ريشه

بندی بندی دکارت واحد بودن علوم را از متافیزيک مطرح کرد. تمايز طبقهگیرد. طبقهبرمی

های ارسطويی بر پايه جداسازی علوم بر مبنای رياضیات شکل گرفت. بندیطبقهدکارت از ساير 

ياضیات بندی او از رطبقه، پیش فرض مسلط بودن دکارت بر رياضیات(. با توجه به5992، )اريو

 ت گرفت.نشأ

 بندی دکارت بود و در آن از رياضیات استفاده شده است:طبقه راستا باهايی که همبندیطبقه

 .است( تجربه بر مقدم) ینیشیپ خاصیت که دارای رياضی شناسیمعرفت: فالطونا. 5

 .است ترکیبی علم رياضیات: کانت .2

 .رياضیات محض بودن تحلیلی: راسل .3

 (.5351، لسوننیستند )کاپ موافق رياضی نبودن تحلیلی در کانت نظر با: جديد رياضی فالسفه .0

. «مکنیمی عادت هاآن به تنها بلکه، فهمیمنمی را مطالب رياضیات در ما: »نويمن فون جان. 1

 پديا()ويکی

 تقدم دنش قائل با دکارت که بود حالی در اين. رياضیات برای دکارت جايگاه خاصی داشت

 عقالنی دکارت هدف. کردمی آغاز ذهن يا فکر خود از را چیزهمه، تجربه برابر در عقل برای

 نجاکهازآ. بود يقینی معرفت کسب و معلومات به عقلی جهت دادن و آدمی علم و معرفت کردن

 یآدم معرفت اعالی حد را رياضیات و داشت تام اعتقاد رياضیات بودن يقینی به دکارت

 بکس در که کردمی فکر و است ضروری آن از آمدهدستبه معرفت بود معتقد، دانستمی

 .(5355، حسینی) کرد عمل رياضی علمای روش به بايد، جديد معلومات

 هم به علوم همه پس، نیست عقل جز جايی را آدمی معرفت و علم اعتقاد داشت دکارت

 آن و نیست بیش يکی هم هاآن کسب راه. هستند علم يک درواقع گوناگون علوم و اندمربوط

 معنا بدان نه «عام رياضیات» عنوان البته. دینام« عام رياضیات» را روش اين او. است رياضی روش

 ضیريا روش از بايد، علوم گوناگون مسائل حل در بلکه، است علم رياضیات تنها که است
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، شدمی نامیده عمومی رياضیات دکارت فلسفه در آنچه (. درواقع5371، فروغیکرد ) استفاده

 «روش» که دهدمی نشان او. است آدمی معرفت جوانب تمام بر دکارت تحلیلی هندسه تعمیم

 است. عمومی رياضیات تأسیس و هندسه بسط در او دغدغه تريناصلی

 منطق ایبر نیز دکارت، دارد هافرضپیش و قواعد سلسله يک خود برای رياضیات ازآنجاکه

 اساس و اصول، «درروش عقلی گفتار» رساله دوم بخش در او. نمود بنا قواعدی خويش جديد

 :از اندعبارت قاعده چهار آن که (5311، سیاسینمود ) قاعده محدود چهار به را خود روش

 بديهی و روشن اينکه مگر پذيرفت حقیقت عنوانبه را چیزیهیچ نبايد(: بداهت) اول قاعده

 کالتمش و مسائل از يک هر بايد(: تحلیل) دوم دريابد. قاعده شهود به را آن وجدان يعنی باشد؛

 ردک تجزيه خودش اجزای به دارد ضرورت آن کردن حل بهتر برای و است ممکن که آنجا تا را

 به یبترت به را خود افکار بايد(: ترکیب) قرارداد. قاعده سوم موردبررسی جداگانه را يک هر و

 معرفت به را خود تدريجبه و کرد آغاز امور ترينفهمآسان و ترينساده از و انداخت کار

 ايدب امور شماره(: استقصا و امور شماره) چهارم رسانید. قاعده هاآن ترينمرکب و ترينپیچیده

 ورد ازنظر چیزی شود حاصل اطمینان که باشد جامع و کلی چنان مسائل بازديد و کامل چنان

 (.5311، سیاسیاست ) اول قاعده سه نتیجه و دنباله قاعده اين. است نشده فراموش و نمانده

، ودب گرفتهپیش در دکارت که روشی خطاناپذيری و قطعیت به. نقد روش رياضی دکارت

 :شودمی اشاره هاآن از برخی به زير در که است وارد جدی نقدهايی

 که تندهس مفاهیمی، معنايی هاینظام خطاناپذيری و صددرصدی يقین، صحت، قطعیت. اول نقد

 ریخطاناپذي درباره. دارند متفاوتی مفهومی و ارزشی بار، مختلف 5یشناسیهست يا هابینیجهان در

ع سه موضو طورکلیبه، دکارت رياضی روش جملهمعنايی از هاینظام و هامنطق و هاروش تمامی

 دوجو خطاناپذير و صحیح نظام يک از بیش: گرايیکثرت -2.گرايیوحدت -5مطرح است: 

 ره با دکارت روش خطاناپذيری و صحت میزان سنجش که است ابزارگرايی: واضح .3.دارد

                                                           

1. ontology 
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 درباره هک تعاريفی به توجه با همچنین. شد خواهد منجر مختلفی نتايج به مبانی اين از يک

 رياضیات قطعیت اساساً معاصر دانانرياضی و فیلسوفان، دانانمنطق از برخی، شد ارائه رياضیات

 .(5352، هاک) برندمی سؤال زير را

 پذيرش فرض به حتی، رياضی هایگزاره ماهیت هايی در باباختالف توجه به با. دوم نقد

 نظام دچن يا آن در يک خطاناپذيری امکان و رياضی علوم بودن متقن بر مبنی دکارت مدعیات

 معاصران آن دوره از بسیاری برای خودش زمان در حتی دکارت روش بودن خطاپذير، معنايی

 تریهندس هم دکارت روش از که بست کار به روشی بعدها اسپینوزا. بود مبرهن و واضح امری

 بودن اخط درهرحال. داشت فاحش فرقی دکارت نتايج با که رسید نتايجی به همهنيباا و بود

 یرياض شیوه به بايد چیزهمه فلسفه در: دکارت ادعای .(5351، ژيلسونشد ) ثابت دکارت مدعای

 رياضی یوهش به – بايد و - تواندمی چیز هر: »که فلسفه(اصل ) يک همین در تنها مگر، شود اثبات

 .«شود اثبات

 موضوعشان که طبیعی و شیمی و فیزيک علوم برخالف رياضیات که اندالقولمتفق همه: نقد

 السؤ اين حال. دارد سروکار هاکمیت با، است انسان موضوعشان که اخالقی علوم و است ماده

 - روش ترينمتقن عنوانبه – را رياضی روش، کندمی ادعا چگونه دکارت که آيدمی پیش

 راغس رياضی روش با که شودمی برجسته آنجا خصوصاً معضل اين دهد؟ تعمیم علوم تمامیبه

 (.5351، لسونيژ (دارند سروکار کیفیات با که برويم فلسفی و متافیزيکی و اخالقی علوم

 بود الزم، نیستند بیش از يکی، کلی و عمومی درروش اتحاد جهت به علوم همه اگر. سوم نقد

 جودو به رياضیات درون در که روش اين همچنین. مطلق يقین با همآن، بداند را همه دکارت که

مغايرت آن با  ؛ کهباشند رياضی نتايج پايه صحتهم که آورد بار به نتايجی بايستمی، بود آمده

 نتايج رياضی آن دوران را در برداشت.

 ار خود ابداعی روش، انتقادات اين برابر در خود از دفاع برای بود مجبور دکارت. چهارم نقد

 حل ار مشکلی رياضیات از شخصی تعريفی ارائه و گذارینام اين اما؛ بنامد «عام رياضیات»



005 

 آندرخت دانش دکارت و علل اضمحالل  

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
51 ،

ار 
به

79
 

 وجهمت را او توانستنمی چیزهیچ که بود حدی به خود خطای درروش دکارت يقین. کندنمی

. است تنگرف پیش اتفاق و صدقه راه درواقع، علم «موضوع» حقوق به کلی اعتنايیبی که کند

 رد تنهانه يعنی هست جاهمه در کمیت زيرا، دارد گفتن برای چیزی هرجايی در رياضیات

 برای. نیز قاخال و شناسیجامعه در غیرمستقیم طوربه کمدست بلکه شناسیزيست و طبیعیات

 و مروي فراتر گام يک اگر اما؛ کندمی ايفا اخالقی و اجتماعی علوم در مهمی نقش آمار نمونه

 همه میان ترتیب و نظم همبستگی علم به، بگیريم رياضیات از را رياضیات مخصوص موضوع

 روشی تدکار منطق؟ يا است رياضیات بازهم آيا صورت اين در ولی. شودمی تبديل ممکن اشیاء

 وعده دخو به کار اين با و نامید «عام رياضیات» بود آورده دست به منطق و جبر، هندسه از که را

 ويیگ، گرددحل می «رياضی مشکالت از طريق همه تقريباً» عنوان با را مشکالت همه که دادمی

 داهتب باآنکه، ندارد آن نتايج بداهت در تأثیری گونههیچ، رياضیات موضوع کامل بسط

 خاص بیعتط ديگر و رياضیات انتزاعی کامالً عمومیت يکی: دارد بستگی چیز دو به رياضیات

 یبه صورت توانمی دارد تام کلیت رياضیات که جهتازآن را رياضی روش. هاآن موضوع

 همه هب يکسان را آن تواننمی باشد داشته بداهت و ضرورت بخواهیم اگر اما داد تعمیم نامحدود

 .(5355، حسینی؛ 5351، ژيلسونداد ) توسعه ممکن موضوعات

 و پاسخگو نبودن روش رياضی دکارتبندی دکارت نبودن وحدت در بین علوم نقد در طبقه

نداشتن  ،بندی منجر به دوگانگی در علم شددر حل مسائل و بسط کامل رياضیات در اين طبقه

همبستگی موضوعی در علوم و منطقی نبودن نتايج حاصل از روش رياضی او با آن نتايج آن 

ده بود منجر شا ثابتعدم پاسخی صحیح به مسائل کیفی و خطاپذير بودن آن روش که باره، دوره

 بندی گرديد.به حذف اين طبقه

 يک بايد هک گرفتمی صورت فرض اين اساس بر ادوار اين هایبندیتقسیم عموم. ترکیب نتايج

 علم از ستمسی يک بیان، بندیطبقه اگر. کرد ملحوظ بندیطبقه در را سیستمی مندجهت وحدت

 هرگز ما شناخت :گويدمی کانت معنا اين در. کند بنا و ترسیم را سیستم يک خود بايد، باشد
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 تنها، آن در که بسازد سیستمی يک بايد بلکه، آورد وجود به اختالل، خرد قلمرو در ندارد اجازه

 هدفمند اينجا در، سیستم يک مثابهبه بدهد. علم ارتقاء بتواند و کند يیشناسا را خود اصلی هدف

 را لمع خرد يک عنوان که هستند هااسلوب و هانظريه بلکه، هاموضوع نه اينجا. شودمی تعريف

 اهداف و عاليق مبنای بر که علمی چراکه. کنندمی تعريف ديگر علوم مقابل در خود به مختص

 را خود ربیشت، کندمی هدايت گونهاين را علمی کار جهت و شودمی بندیطبقه شناسانهمعرفت

 نتیجه .(5355، نقل از خورسندی، تابی، مرادی) کندمی متحقق علمی خودبسندگی استقالل و در

 لیک گروه دوبه  علوم تقسیم هاآنی دارد و در همه تأکیدوحدت تمامی علوم  بر، نگرش اين

امی تم گیرد وکه در علوم طبیعی رياضیات راهم در برمی بود انسانی علوم و طبیعی علوم

 گیرد.قرار می هاآن رمجموعهيزهای مرتبط با رياضیات بندیطبقه

 گیرییجهنتبحث و 

 ،مختلف معیارهای و هامالک با هادانش بندیطبقه و گوناگون هایرشته به علوم انشعاب

ها با دانش بندیوضعیت طبقه هر دوره در و گرديد دنیا مطرح در بنیادين علمی نیاز يک صورتبه

ها تا حدودی بر بندیدر اين مقاله مشخص است که همه طبقه آنچهآن زمان مشخص گرديد. 

 صورت ضفر اين اساس بر ادوار اين هایبندیتقسیم عموم بندی ارسطو است کهگرفته از طبقه

و خندق  و با نتايج بیاتی است بندیطبقه در سیستمی مندجهت وحدت دارای يک که گرفتمی

 اظازلحها بندی. طبقهاستيی عراقی در يک راستا لک زايی و فدا، طالعی و همکاران، آبادی

های بندیبندی موضوعات مشهود است. طبقهتقسیم هاآنباشند و در همه می توجهقابلساختاری 

از دکارت  های قبلبندیشوند. در طبقهدر اين مقاله به قبل و بعد از دکارت تقسیم می موردمطالعه

بوده  بندی دانش در ذهنبر طبقه تأکید و استبه دو دسته دانش نظری و عملی  تقسیم مفاهیم

شیوه  های بعد از دکارتبندیبندی دانست. طبقهگذار اين تقسیمتوان بنیاناست. ارسطو را می

ارت بر گرفته از بندی دکتحلیلی و ترکیبی هستند و صرفاً از رياضیات استفاده نشده است. طبقه
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بندی هبرخی فالسفه جديد به طبق راسل و، کانت، هايی مانند افالطونبندیطبقهرياضیات است 

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 

ترين مشکل او در بسط هندسه و امکان پذيرد اما اصلیرت میجديد از طريق رياضیات صو

رياضیات بود و به همین منظور او منطق جديد خويش را که بر مبنای عقل بود بنا نهاد و قواعد 

بندی ريزی نمود در بعضی کتب اين طبقهترکیب و شماره امور و استقصا را پايه، تحلیل، بداهت

 به سه دسته ذکر شده است.

ها از مجزا ساختن دانش، بندیبندی يا ردهاست هدف از طبقه ذکرانيشاکه  طورهمان

يکديگر  اها بنشان دادن روابط و همبستگی دانش، هاآنيکديگر نیست بلکه در عین تشخیص 

های بندینیست تمايز دکارت با ساير طبقه مستثنابندی دکارت از اين امر مطرح است که در طبقه

احد گیری آن بر مبنای رياضیات بود و ویه دانش به درخت فیزيک بود و شکلاز خود تشب قبل

یات بندی دکارت عدم توجه به جزئمشکل اساسی در طبقه بودن علوم را از متافیزيک مطرح کرد

وجه مطرح نمود ت نیچننياتوان بندی را نمايان ساخت. میدانش بود و همین امر نقصان اين طبقه

به  و عدم پرداختن کندبندی را مطرح میفیزيک عقالنی بودن اين طبقهبه رياضیات و علم 

 یریگشکلبه  منجر بندی است ونقصان اين طبقه هاآنهای دانش و تحلیل زيرشاخه

و انکارتا گرديد. روی کار آمدن  بريتانیکا، کولن، کنگره، هايی مانند ديويیبندیطبقه

صورت پرداختن به جزئیات علوم به، منطقی و علمی، های ديويی با نگرش فلسفیبندیطبقه

نگری ندهبندی دکارت شد. از طرفی آيبا استفاده از اعداد سبب کمرنگ شدن طبقه افتهيگسترش

یان نهادن آن تحلیلی و بن، بندی ديويی و گسترش آن در علوم مختلف و داشتن ديد فلسفیطبقه

از  بندی دکارت و استفادهدن طبقهبر اساس فیزيک و متافیزيک سبب کنار گذاشته ش

 بندیطبقه تتوان گفبندی دکارت میدر تحلیل طبقه هايی نظیر ديويی شد و همچنینبندیطبقه

متافیزيک و پاسخ به دوگانگی تحلیل  الهیات و خصوصحل تمامی علوم به جهت در دکارت
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، کنندمی ثابت شد که آورده لیدالي اما، تأمل استقابل، بود فراگرفته را روز آن اروپای که علوم

 تحلیلی ظلحا به و غیرضروری، ناکارآمد روشی بلکه، است خطاپذير دکارت رياضی روش تنهانه

بندی از طرفی جزئیات علوم هم مدنظر است که بايد برگرفته از طبقه .گرددمی محسوب نادرست

 داشت.علوم تجربی را نعلوم و خصوصاً تحلیل  هایدکارت باشد اما تأثیری در تفکیک رشته

شدن  گیرد و اين منجر به کمرنگمتافیزيک نشاءت می وی معتقد بود که همه علوم از فیزيک و

نظر فلسفی هايی که به جزئیات بیشتر علوم از مبندیبندی گرديد و سبب استفاده از طبقهاين طبقه

 برای حلیراه وجویجست در دکارت شد. درواقع، پرداختنگری میو تحلیلی با رويکرد کلی

 به منفی اثر وا هایپژوهش بلکه، کند حل را معضل اين نتوانست تنهانه، تفکیک علوم بود معضل

بندی دکارت نبودن وحدت در بین علوم و پاسخگو نبودن روش رياضی آورد. در طبقه بار

، لم شدعبندی منجر به دوگانگی در دکارت در حل مسائل و بسط کامل رياضیات در اين طبقه

نداشتن همبستگی موضوعی در علوم و منطقی نبودن نتايج حاصل از روش رياضی او با آن نتايج 

شده بود عدم پاسخی صحیح به مسائل کیفی و خطاپذير بودن آن روش که بارها ثابت، آن دوره

 های بعدی گرديد.بندیمنجر به روی کار آمدن طبقه

نويسندگان اين مقاله انتقادات وارد بر درخت دانش دکارت که باعث اضمحالل اين  ازنظر

 به شرح زير است: شدهیبندطبقه

لوم هستند ی برای عمراتبسلسلهاز علوم شده ايجاد نوعی نظم  تاکنونکه  يیهابندیطبقهتمام 

از  هم يکی دکارت دیبنطبقهشدند.  بندیطبقه جزبهکه دارای ساختار درختی هستند که از کل 

همه اطالعات مرتبط با نیازهای مادی و معنوی  رندهیدربرگکه  علوم جایبهاين طبقات است که 

، فلسفه ،فیزيک، شیمی، رياضی، انسانی، علوم پزشکی، کشاورزی، اعم از علوم طبیعی، انسان

دينی و خالصه همه علومی که انسان برای ، حقوقی، سیاسی، شناسیرواناجتماعی ، اقتصادی

ه دانش که چند مرحل بندیطبقهفقط به ، نیاز دارد هاآنادامه حیات و راحت زيستن در دنیا به 

 ،از ديدگاه دکارت مانند رياضیها دانشخاص به بعضی از  طوربه همآناز علم است و  ترنيیپا
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 رمجموعهيز نعنوابههم  هادانشبیشتر اين متافیزيک و فیزيک و علوم طبیعی توجه کرده است. 

و  نه دانش عام. پیشرفت علم قبل از اختراع چاپ، دانش رياضی و متافیزيک در نظر گرفته شدند

درخت دانش ، تغییراتی که در زمینه علوم بعد از دکارت رخ داد و انفجار اطالعات، بعدازآن

لوم جديد بعد از دکارت باشد. دکارت و بازيابی همه ع دهیسازماندکارت نتوانست پاسخگوی 

دکارت در  بندیطبقهو جامعیت علوم را ناديده گرفته است.  یريپذگسترشخود  بندیطبقهدر 

، هاهيماناطالعات و نیاز به  یهایآورفنعلوم مختلف و  روزافزونعصر امروز با توجه با گسترش 

و از  شوندیمانفجاری تولید  طوربهجهت بازيابی اطالعاتی که  هایشناسیهستو  هانامهاصطالح

 بندیقهطببه ، شوندیمجديد اطالعات و ارتباطاتی مانند وب تولید و توزيع  یهایآورفنطريق 

 .کندینمو به بازيابی اطالعات و دانش کمکی  اطالعات و دانش، علوم دهیسازمانو 

اين باشد که چرا درخت دانش  تواندیمدانش دکارت وارد بر درخت  انتقاداتيکی ديگر از 

که به کار گرفته و  شودیمو درخت علم نه؟ رياضی علم است در صورتی به دانش تبديل 

 نيترامعقرار گیرد. بقیه تقسیمات دکارت مانند فیزيک نیز علم است نه دانش. علم  مورداستفاده

اطالعات علمی که در اثر پردازش داده به  علمی و یهانهیزمموجود در  یهادادهمفهوم و سپس 

 تبديل به مهارت و دانش، اطالعات کارگیریبهدانش است که در اثر  و بعدازآن نديآیموجود 

و يا  درخت دانش درخت داده يا درخت اطالعات و يا درخت علم جایبه. چرا دکارت شودیم

کار نبرده. اگر بخواهیم همه علوم را در را به  ردیگیبرمدرخت عالم را که کل هستی را در 

علوم باشد که جامعیت دارد و همه علوم زير چتر خود  بندیطبقهبايد ، قرار دهیم بندیطبقه

درخت دانش دکارت به اين دلیل دچار اضمحالل شد که همه علوم را در  بندیطبقه. ردیگیم

 أکیدتو فقط به رياضیات و علوم متافیزيک و تا حدی به علوم طبیعی  گرايیوحدت، برنگرفت

 توانستندیمفقط برای يک يا دو علم  بندیطبقهفالسفه و دانشمندان بعد از دکارت از اين  داشت.

 بندیردهرای دکارت ب بندیطبقهپس ، علوم در حال پیشرفت هستند کهيیازآنجااستفاده کنند. 

 بندیطبقهو  دهیسازمانعلوم برای  یهابندیردهمناسب نبود. از  هاآنان همه علوم و روابط می
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علوم  یهابندیطبقهاز  هاکتابخانه .شودیممختلف استفاده  یهانهیزم اطالعات و دانش در، علوم

شدند  مختلف علوم منتشر یهانهیزمو جستجو و بازيابی منابع اطالعاتی که در  دهیسازمانبرای 

 ازنظرن استفاده شود. چو توانستینم اصالًدکارت برای اين منظور  بندیطبقه. شودیماستفاده 

بقات ط بندیطبقه. جامعه شناسان برای کردینم بندیطبقهموضوعی جامع نبود و همه علوم را 

دکارت  ندیبطبقهدر  اصالًاستفاده کنند چون  توانندینم بندیطبقهاز اين  اصالًمختلف اجتماع 

مديريت و ساير علومی که ، اقتصاد، شناسیروانيا در ، به نام علوم اجتماعی وجود ندارد علومی

 هم نکرده است. یااشاره هاآنخود به  بندیطبقهدکارت در 

، از داليل اضمحالل درخت دانش دکارت اين است که فقط علوم کمی مانند رياضیات

، مديريت، اقتصادی، انسانی مانند علوم اجتماعی. علوم ردیگیبرمعلوم طبیعی را در  متافیزيک و

 علوم رفتاری و ساير علوم مرتبط با نیازهای انسان را ناديده، وپرورشآموزش، تربیتی، شناسیروان

 گرفته است.

هوم فقط مف رسدیمنقد ديگری که بر درخت دانش دکارت وارد است اين است که به نظر 

 هادانش کرده. رابطه بین اين بندیتقسیم مراتبسلسله طوربهعام هر دانش و تقسیم فرعی آن را 

وابسته هستند و به هم نیاز دارند. در درخت  ایگونهبهرا ناديده گرفته است. همه علوم به هم 

هستند  ایشتهربیندانش دکارت اين وابستگی و ارتباط ناديده گرفته شده است. تعدادی از علوم 

 بودن لحاظ نشده است. ایرشتهنبی، دکارت بندیتقسیمکه در 

، دپیشین هستن یهاهينظرو  هاپژوهشآمده در اين پژوهش که مبنای آن  به دستاز اطالعات 

دانش دکارت يا درخت دانش دکارت به داليل زير بعد از دکارت  بندیطبقهکه  ميریگیمنتیجه 

 قرار نگرفت: مورداستفادهعلوم  یدهو سازمان بندیطبقهبرای 

، زشکیپ، محیطی و علومو در برنگرفتن جامع علوم اعم از علوم مختلف کمی  گرايیوحدت -

 همه علوم بشری طورکلیبهعلوم زيستی رفتاری و علوم انسانی و 
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شده دکارت هیچ توجهی به علوم انسانی ن بندیطبقه. در طورکلیبهعدم توجه به علوم انسانی  -

 است

 انسان یازهاینم و همچنین ارتباط علوم با در نظر نگرفتن ارتباط بین همه علو -

 است. از دانش ترعام معناشناسی ازنظرعلم ، علم بندیطبقه جایبهدانش  بندیطبقه -

ياضی ر رمجموعهيز عنوانبهگذشته تا امروز مستقل بودند و هستند  که ازعلومی  قرار دادن -

 و متافیزيک.

بودن  ایتهرشبینو  هارابطهدر نظر گرفته شده و  مراتبسلسلهدکارت فقط  بندیطبقهدر  -

 علوم لحاظ نشده است.

 منابع

 لبنان: داراالسالمیه.، الرياضی القسم، االخوان رسائل(. 391) .الصفااخوان

 ت.تهران: سم .(5351) .یاحمداحمد ترجمه  .نقد تفکر فلسفی غرب، (5999) .نیات، ژيلسون

 ،فارابی ديدگاه از علوم بندیطبقه در شرعی هایدانش جايگاه. (2150) .یخسرو، بوذری نژاد

 .595-569 ،(5)0 ،مسلمان متفکران اجتماعی یهاهينظر. طوسی نصیر خواجه و غزالی

 العاتمط تخصصی فصلنامۀعلوم.  بندیطبقه هایمدل از گزارشی مقالۀ (.5396) .ابوالحسن، بیاتی

 (،55)0، اسالم معارف و علوم راهبردی

 طرح نو.(. تهران: 5397. )یهمدانحسین معصومی ترجمه ، کارت(. د5993) .تام، سورل

 .10، مجله معرفت .رياضیات بر فلسفه دکارت تأثیر (.5355) .محمد، حسینی

 fa.wikipedia.org ، برگرفته از سايت: مدخل رياضیات، ايپدیکيودانشنامه آزاد 

 .0-5، 2، مجله فصلنامه کتاب .بندیهای نظری ردهجنبهای بر مقدمه (.5371) .یمهد، داوودی

ی درس یهاکتابتهران: شرکت سهامی طبع و نشر  .منطق و فلسفه (.5311) .اکبریعل، سیاسی

 .ايران
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 حاکم مفهومی نظام شناسايی (.2153) .اعظم، جو صنعت و محمدرضا، داورپناه ،عاطفه شريف

 ان.اير در دانشی نظام و کنگره بندیرده نظام با آن تطابق و هاسر عنوان فهرست بر

 .517-535(، 0)25 ،پردازش و مديريت پژوهشنامه

 ترک: شرانهت (.5355) .جم خديو حسین ترجمه .العلوم احصاء (.5305) .ابونصر، فارابی

 .یگنرهو ف یملع اراتشتان

وعه زبان مجم .(بندی فرانسیس بیکنطبقهبندی علوم )بررسی طبقه (.5367) .محسن، جهانگیری

و  517و  516و  511شماره  –، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، و ادبیات

515. 

اسماعیل سعادت و  . ترجمه6 ج .تاريخ فلسفه: از ولف تا کانت (.5951) .فردريک، کاپلسون

 .سروش –تهران: علمی و فرهنگی (. 5351) .بزرگمهرمنوچهر 

، ماعل نيالدجاللبه تصحیح و تحشیه امیر  سیر حکمت در اروپا(. 5371) .یمحمدعل، فروغی

 .تهران: البرز

مجله دانشکده ادبیات و علوم  .بندی علومطرحی نو در طبقه (.5351) .غالمرضا، فدائی عراقی

 .315-257، 519و  515، انسانی دانشگاه تهران

 از) مسلمان انديشمندان توسط علوم یبندطبقه در تاريخ علم جايگاه (.5391) .ناصر، صدقی

 .30-25، (2)5، تاريخی هایپژوهش .خلدون( ابن تا خوارزمی

 ،کتاب ماه کلیات .دارانهجانبهای ای و نگرشهای کتابخانهبندیرده(. 5359) .داريوش، مطلبی

515 ،2-1. 

 .قم: کتاب طه(. 5352) یحجت یمحمدعلسید ترجمه  ق.فلسفه منط (.5975) .سوزان، هاک

 و ديويی دهدهی بندیرده نظام در ايران تاريخ رده گسترش (. بررسی5355) .رضا، مختارپور

ی و کتابدارکنگره.  کتابخانه بندیرده نظام در تاريخ رده گسترش با آن مقايسه
 .212-553(، 5)52، رسانیاطالع
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لوم. ع یبندطبقه باب در نایسابن نظريه تطبیقی بررسی (.5357) .الساداتمهديه ، مستقیمی

 .595-571(، 37)51 ،فلسفی و کالمی هایپژوهش

 مطالعات پژوهشکدهتهران:  .آن یتمدن ساز ماهیت و انسانی علوم(. 5355) .لیع، خورسندی

 .اجتماعی و فرهنگی
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