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  مطالعات تاريخ اسالم

  1391  تابستان /13ي    شماره/سال چهارم

  

  موعل يبندطبقه ياسهيمقا يبررس

  يآملنيالدشمس و يراز نيفخرالد دگاهيد از

  

  ١يليخزائ باقر محمد

2القائم منتظر اصغر دكتر
  

  3يجعفر ريم نيحس دكتر

  

  

  

 جاديا محقق در يفكر نظم يوعن ،يعلم يكارها در سهولت بر عالوه ،علوم يبندطبقه :دهيچك
 ياسالم تمدن در موعل يهندسه ميترس به و سازديم مشخص را علم هر زانيم و حدود و كنديم

. است شده ديكأت اصل نيا بر همواره اسالم يعلم يجامعه در ،سبب نيهم به .رسانديمياري 
 به العلومجامع ابكت فيلأت با ،هجري قمري ششم يسده مذهب ياشعر متكلم ،يراز نيفخرالد

 در مستقل يعلوم عنوان به موعل يفرع يهاشاخه كردنمطرح با و است داشته توجه موعل يبندطبقه
 دانشمندان از ياريبس يالگو او يبندطبقه و دهنمو ارائه  راعلم از يديجد نگرش خود، يبندطبقه
 در هجري قمري، هشتم يسده مذهب عهيش مدرس ،يآملنيالدشمس.  قرار گرفته استيو از پس

 علوم خود يبنددرطبقه يرازنيفخرالد همانند و پرداخت موعل يبندطبقه به الفنون سينفا كتاب
 علم خيتار در ينينو كرديرو م،وعل يسنت يهايبندطبقه شكستن درهم با و نمود مطرح را يديجد

 هم و ،علم به نگرش نوع در هم ،يافتراق و اشتراك نقاط يدارا مذكور يهايبندطبقه. ددابه دست 
 ، با يكديگريبندطبقه دو نيا يهسيمقا ضمن ،يبررس نيا انيجر در. هستند علوم يبندرده بيترت در
 و علوم يبندطبقه در دانشمندان نيا يخيتار طيشرا و يكالم -  يفكر يهادگاهيد تياهم و ريتأث

  . شد خواهد انيب علم خيتار در متفاوت يهايبندطبقه يارائه

  وننالف سينفا ،العلوم جامع ،يآملنيالدشمس ،يرازنيفخرالد علوم، يبندطبقه :يديكل هايواژه  
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Abstract: Classification of sciences, in addition to ease of scientific tasks , makes a 

kind of intellectual discipline for researcher and define the amount and level of each 

science and helps  describing  the geometry of science in Islamic civilization , that is why in 

the Islam scientific community, the primary emphasis is always on this principle. 

‘Jame ul - olum’ written by Fakhr ud - Din Razi,one of the Ash’arit speakers  in 6th-

century A.H., has paid attention to classification of sciences and presented a new attitude 

toward science, through debating subsidiary branches of sciences as independent sciences 

in his classification, meanwhile, his classification became the pattern of many other 

scientists after him. 

Shams ul - Din Amoli who was a Shiite instructor in 8th-century A.H., focused on 

classification of sciences in ‘Nafayes ul - Fonun’ book. As Fakhr ud- Din Razi, he raised 

new sciences in his classification and through eliminating traditional classification of 

sciences rendered a new approach to the history of science. 

Above mentioned classifications have similar and dissimilar characteristics, both in kind 

of attitudes toward science and classification of sciences. 

During this review, along with comparison between the two mentioned classifications, 

the impact and importance of intellectual- verbal perspectives and historical conditions of 
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these scientists in classification of sciences and presenting different classifications in 

history of science will be expressed. 

Key words: sciences Classification, Fakhr ud - Din Razi, Shams ud - Din Amoli, Jame ul 

olum, Nafayes ul Fonun 

  

  

  مقدمه

 و انيعباس عصر آغاز در ترجمه نهضت دنبال به ،ياسالم تمدن در علوم يبندطبقه ضرورت
 سوم يسده در علوم گسترش و رشد با رايز ،گشت دايهو مسلمانان يبرا يعقل علوم با ييآشنا

 به و شدند واقف موعل يبندطبقه اصل به ،يوناني علوم با ييآشنا ضمن مسلمانان هجري قمري،
 ننخستي فالسفه .بردند يپ ياسالم يجامعه يعلم يتوسعه يبرا موعل يهندسه ميترس ضرورت

 ءاحصا كتاب فيتصن با يفاراب راه نيا در و كردند توجه موعل يبندطبقه به كه بودند يگروه
 توسعه در زين فالسفه گريد يو دنبال به .برداشت موعل يبندطبقه ينهيزم در ياساس يگام العلوم

  .دنديورز اهتمام علوم يبند طبقه ليتكم و

 يضرور امري به دانشمندان يبرا هاآن يبندطبقه به توجه ،ياسالم تمدن در علوم رشد با
 يبندطبقه به زين شدند،ينم محسوب فالسفه يزمره در كه هم يشمندانياند يحت و شد ليتبد
 مورد همواره ياسالم تمدن در موعل ينگار خيتار انيجر طول در روند نيا. پرداختند موعل

   .است انجام گرفته باره نيا در فيلأت هاده و بوده ديتأك

 هاي علوم از ديدگاهيبندطبقه به ديبا ياسالم تمدن در رگذاريثأت يهايبندطبقه يزمره در  
  .كرد اشاره يآملنيالدشمس و يرازنيفخرالد

 بيترت درآن دو  كه بود ايينوآور شد، دانشمند دو نيا يبندطبقه تياهم باعث آنچه    
 توجه يبندطبقه دو نيا به چند ييهاضرورت براساس پژوهش نيا در ما. كردند ارائه علوم
 مختلف كرديرو دو با  با يكديگر ومتفاوت يخيتار طيشرا در يبندطبقه دو نيا ،اوالً: ميانموده

هجري  ششم يسده يخيتار مقطع در يراز نيفخرالد. است آمده در نگارش به موعل نسبت به
 دنبال به و پرداخت موعل يبندطبقه به ،بود ياسالم تفكر خيتار بر اشاعره تسلط اوج كه قمري
 روزگار در هجري قمري هشتم يسده در يآملنيالدشمس كه يحال در. بود فلسفه و كالم امتزاج

 فلسفه كه يعصر در نشان داد؛ توجه موعل يبندطبقه به بودند، يمذهبتسامح  يدارا كه لخانانيا
 يپ در كه اشراق يشهياند و افت يياتازه جان شاگردانش و يطوسنيرالدينص خواجه همت به

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 1391 تابستان ،13ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  40

  .نمود باز ياسالم تفكر در ار خود يجا بود، تصوف و فلسفهامتزاج 

 به خود يكالم يهاشهياند يهيپا بر ،مذهب ياشعر يمتكلم عنوان به يرازنيفخرالد ،اًيثان  
 يكرديرو نيچن با و بود ياسالم يوح روح و كالم علم با هاآن ارتباط و علوم اصول انيب دنبال

 دنبال به مذهب، يعيش درسم ،يآملنيالدشمس كهيحال در. نمود توجه علوم يبندطبقه به
 بر و داشت ديكأت يعلم افتيدر در شهود و كشف تياهم به و بود تصوف و فلسفه امتزاج

  . نمود ارائه موعل يبندطبقه در متفاوت يريتفس ،شهياند نيا يهيپا

 كي چيه رايز آيند،به حساب مي يفلسف ريغ يهايبندطبقه يزمره در يبندطبقه دو هر ،ثالثاً  
 در تبحرش  دليل به يرازنيفخرالد. اندنبوده ياسالم بزرگ يفالسفه وجز دانشمنداندو  نيا از

- دانشنامه و مدرس كي عنوان به يآملنيالدشمس و ه،افتي شهرت ياسالم يجامعه در كالم علم

  .شده است  شناختهسينو

 دانشمند دو نيا يفكر يهادگاهيد و يخيتار طيشرا حاصل كه تفكر و نگرش در تفاوت نيا  
 جالب يبندطبقه دو نيا يسهيمقا ،اساس نيبرا. است افتهي نفوذ آنان يبندطبقه در دج به بود،

 نيا از كي هر يبندطبقه يبررس ضمن كه ميدار برآن يسع پژوهش نيا در ما. نمايديم توجه
  .ميبپرداز  با يكديگريبندطبقه دو نيا يسهيمقا به علوم، از دانشمند دو

  :است هاي زيرپرسش به پاسخ يپ در نوشتار نيا  

 يآملنيالدشمس و يراز نيفخرالد هاييبندطبقه نبي علم، به كرديرو در ييهاتفاوت چه  
 از هاآن يبندطبقه در دانشمند، دو نيا يكالم يهادگاهيد و يخيتار طيشرا ايآ دارد؟ وجود

   است؟ بوده رگذاريثأت موعل

 انجام در تحقيقات و  استنگرفته قرار مطالعه مورد صورت نيا تاكنون به موضوع نيا  
 و ،يفكر -  ياعتقاد دگاهيد لحاظ از هم ،متفاوت يبندطبقه دو انيم يهسيمقا به تركم شده
 نظر به يمستقل يهمقال هنيزم نيا در از اين رو. اندپرداخته ،يخيتار طيشرا يهجنب از هم

  . است دهينرس  حاضرگرانپژوهش

  يراز نيفخرالد دگاهيد از موعل يبند طبقه. فال

  يراز نيفخرالد آثار و افكار احوال، .1

 ،نيالمشكك امام به ملقب و بيخطابن به معروف ،يفخرراز به مشهور نيحسمحمدبنابوعبداهللا
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 التيتحص اتمام از پس و 1شد متولد ير شهر در ق. ه 544 اي 543سال رمضان 25 روز در
 كه اييعلم مراكز و بزرگ يشهرها به سيتدر و علم ليتحص منظور به ن،جايآذربا در يرسم

 سه مدت و رفت خوارزم به ابتدا يو 2.كرد سفر ،قرار داشتند ماوراءالنهر و خراسان در عمدتاً
 فيلأت را خود العلوم جامع كتاب مدت نيهم در و برد سر به شاه خوارزم تكش دربار در سال

 خوارزم ترك به مجبور كرد، دايپ معتزله با كه اييريدرگ سبب به اما. نمود ميتقد يو به و
 به نيالدشهاب و نيالداثيغ از سوي ،يغور نيسالط دربار در و نهاد  خراسانيسو به رو و شد

 فخر امام ظاهراً. گرفت االسالم خيش عنوان غياث الدين غوري جانب از و 3؛شد رفتهيپذ يگرم
 داشته دخالت زين ياسيس امور در ،يفقاهت و يعلم مسائل بر افزون ،انيغور دربار در يراز

  4.دگردي جاآن ترك به مجبور ،اريد آن يعلما از يبرخ با اختالف سبب به اما ؛است

 سيتدر به جاآن در و برد سر به غزنه در يمدت ،انيغور دربار ترك ، پس ازيراز فخر امام  
 ،افتي تمام يمنزلت و مقام شاه خوارزم كشت محمدبن سلطان نزد آن از پس و پرداخت وعظ و
   5 .گرفت عهده بر را فرزندش يمعلم كه جايي تا

 شاهخوارزم محمد تيحما تحت جاآن در و ديگز اقامت هرات در يراز نيفخرالد ،سرانجام  
 6.شد وعظ و سيتدر به مشغول استاد و بيخط عنوان به بود، نهاده بنا يو يبرا يامدرسه كه

 يو شيپ ليتحص يبرا اطراف از كه يشاگردان كناردر  هرات در را عمر يباق يازر نيفخرالد
  7 .افتي وفات جاهمان در ق. ه 606 سال فطر ديع در ،تينها در و دي،گذران آمدنديم

 يو .است اصول و فقه ر،يتفس كالم، در او تبحر به سبب ترشيب يراز يفخر امام يآورنام  
_____________________________________________________________________ 

، 4ج عباس، احسان الدكتور قهقح ،الزمان اءنب او انياالع اتيوف ، )م1968( خلكانمحمدابناحمدبننيالدشمسابوالعباس   1

 كوشش به ،يالكبر یةالشافع طبقات ،)م1976 - 1964( يسبكعبدالوهابنصريابنيالد تاج ،251- 248صص .دارالثقافه: روتيب

 يف الجنات روضات )م1987( يباقر خوانسار محمد رزاي م؛86ص ،]نابي: [قاهره ،8 ج،يالطناج محمد محمود و الحلودمدمح

 . 36، صهيالداراالسالم :روتيب، 8 ج،والسادات العلماء احوال

ي، خوانسار ؛397،ص تهران دانشگاهانتشارات  :تهران ،ييدارا نيبه كوشش به ،يقفط الحكما خيتار، )ش1371(يقفطابن   2

  .37، ص8 همان، ج

 نزار كوشش به ،االطبا، طبقات يف االنباء ونيع، )م1965(بهياصيابقاسم ابن احمدبن ابوالعباس؛87، ص8 ي، همان، جسبك   3

 .246 ، صةايالح ةمیالعل دارالكتب :روتيب، 2ج رضا،

، كتاب يايدنانتشارات  :تهران، 1ج ي،بيحب يعبدالح حيتصح ، يناصر طبقات ،)ش1363(يجوزجان السراج منهاج يقاض   4

 .128- 127صص

 .88، ص8 ي، همان، جسبك   5

 .462، ص2، همان، جبهياصيابابن   6

 .389ي، همان، صقفط ؛309، ص8 ي، همان، جخوانسار ؛452، ص4 ، همان، جخلكانابن   7
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به  يسخنور و خطابه در يو مهارت 1.بود يشافع مذهب بر قهف در و مذهب ياشعر كالم در
 نيفخرالد  2.كشانيديم او سوي به و داد يم قرار ريثأت تحت را نامخالف او سخنان كه ي بودحد
 يو يهيالمشرق مباحث كتاب. داشت تيعنا زين فلسفه به حال نيع در كه بود يمتكلم يراز

   3.است داشته فهفلس در امام كه است يتسلط از يحاك خود

 را هاآن و ابدي تسلط اسالم در شهياند مختلف يهاانيجر بر كردمي تالش يراز نيفخرالد  
 خود، ميعظ يكالم بيترك جاديا يبرا شانيجدل امكانات يهمه از و كند جمع گريكدي با

 تا بود، هافتي امتزاج گريكدي با شدت به كالم و فلسفه عصر نيا در كه آن ضمن 4.دينما استفاده
  5.شد قائل زييتم توانيم يسخت به يكالم و يفلسف هايباكت انيم كه يحد

 رايز ؛ديرس خود كمال و قدرت تينها به يفلسف كالم ،يراز نيفخرالد تالش يجهينت در  
 معنا يفلسف كالم قالب در و بود شده فيتضع كالم علم سود به يعقل يفلسفه او يشهياند در
  .نهاد يبعد متكلمان بر ياوستهيپ ريثأت او آثار و 6؛افتييم

 خود يزندگ اسرتسر در كه بود يپركار سندگانينو يجمله از يرازنيفخرالد ،نيا بر افزون  
 ،گوناگون يهارشته در متعدد فاتيلأت ،يو كوشش نيا حاصل. داشت اشتغال يعلم يهاتيفعال به
 هايزبان به كه  7است طلسمات و سحر ليقب از بهيغر علوم تا گرفته فقه و حكمت كالم، از

 در يو كه شده باعث ،دانش كسب در يراز نيفخرالد يعالقه 8.اندشده فيلأت يعرب و يفارس
 كه است يكتاب مطلب نيا شاهد نوشته؛ كتاب نداشته، كامل تسلط و تبحر كه هم علوم يبعض

   9.است كرده فيلأت افالك خواص از يبرخ و طلسمات راجع به مكتوم سرّ در آن را

_____________________________________________________________________ 

 .397ي، همان، صقفط   1

  .25، صدارالصار :روتيب ،هيالفلسف و هيالكالم راءآ و يالراز نيالد فخر ،)م1963(الزركان صالح محمد   2

 .6- 4صص  ،ةّیالعثمان المعارف ةريدا :درآباديح، 1ج ،هيالمشرق المباحث ،)م1924 /ق1343(يراز نيفخرالد   3

 .182- 181 ، صصريكو انتشارات :تهرانيي، طباطبا جواد ديس ةترجم ، ياسالم ةفلسف خيتار ،)ش1387 ( كوربنيهانر   4

 .208 ، صهیالعربةدارالنهض :روتيب ،االسالم يف يالفلسف الفكر خيتار ،)م 1973 (انيابوريمدعلمح   5

 .192 ص ،سرا دهيقصانتشارات  :تهران ،يدهقان ديسع ةترجم ،رانيا در ياسالم يعقالن سنت ،)ش1383 (ن نصريدحسيس   6

 .198ي، همان، صقفطابن   7

 ؛462- 461، صص2 ، همان، جبهياصيابابن ؛89، ص8 ي، همان، جسبك: نك ي،راز نيفخرالد يشناسكتاب از يآگاه براي   8
 ش اول، سال ،امروز رانيا» يراز نيفخرالد افكار و يزندگ «،)ش1318( يسيد نفيسع ؛39- 36، صص8 ي، همان، جخوانسار

، صص 1 ش ،3 سال ،معارف ،»يراز امام يچاپ آثار فهرست« ، )ش1365 ريت و نيفرورد( يكامران فان ؛49- 47 ، صص2
بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، : داوود، تهران، تصحيح علي آل)ش1382(العلوم جامع ي،راز نيفخرالد؛ 282- 277
 .198- 197ي، همان، صصقفط ؛129- 123 ، همان، صصالزركان ؛37- 33،  25- 18صص

 ،يدر نيالداءيض يترجمه و كوشش به ،)يشهرزور االفراح ةضرو و االرواح ةهنز يترجمه(كنزالحكمه ،)ش1316(يشهرزور   9

 .148،ص]نايب[ :تهران ،2ج
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ي جداگانه پژوهش ازمندين خود و خارج پژوهش نيا يحوصله از يراز نيفخرالد آثار يبررس  
 جامع كتاب يبررس به صرفاً يراز نيفخرالد متعدد آثار نيب از ما، رو نيهم از. است مستقل و

 يبرا و بوده كتاب همين بر يمبتن يراز نيفخرالد يبندطبقه اساس رايز. ميپردازيماو  العلوم
 عالوه ،يراز نيالد فخرالبته،  .است تياهم زيحا علوم يبندطبقهخصوص  در يو نگرش شناخت

 10قالب در و است نموده توجه علوم يبندطبقه به زين هيالكمال ةرسال در العلوم جامع كتاب بر
 و ترملكا صورت به را بحث نيا اما، نگاشته فلسفه و منطق علوم، ينهيزم در يمقاالت ،فن
  1. است نموده دنبال العلوم جامع در ترقيدق

. آيدبه شمار مي يفارس زبان به قيدق و عيوس يهادانشنامه نينخست از يكي العلوم جامع كتاب  
هجري  575و 574يهاسال نيب ،خود يزندگ نخست يدردوره را كتاب نيا يراز نيفخرالد
 از تكش نيعالءالد سلطان به و نموده فيلأت يفارس زبان به خوارزم در اقامت هنگام ،قمري
 آشنارا  كتاب نيا فيلأت از خود هدف يراز نيفخرالد 2.است كرده ميتقد يشاهخوارزم نيسالط
  :كنديم اضافه و دانديم مختلف علوم با انيوانيد شدن

 باشد، تر موافق و مقصود نيا به تر قيال كه است علم علوم، كدام كه نبود بنده نيا معلوم چون«  
 آورده، قلم در مسئله نُه كي هر از و كرده جمع را يفرع و ياصول و ينقل و يعقل علوم شتريب

 اندك تصور كه چنان اتيامتحان از گريد سه و مشكالت و غوامص از سه و ظاهرات از سه
  3.»گردد ظاهر شانيا نقصان و شد روشن علم آن

 ينظر ختالفا كرد، اشاره بدان ديبا لومالع جامع كتاب مورد در كه يتوجه شايان نكات از  
 متعدد يخط يهانسخه در كهچنان. دارد وجود آن در شده ذكر علوم شمار مورد در كه است
 خذĤم ترشيب در و باب چهل از منابع يبرخ در. است انينما اختالف نيا زين العلومجامع كتاب

 يموزهموجود در  يخط يخهنسيك  اساس بر اته هرمان يحت 4.است رفته سخن باب شصت از
 صحت از تيحكا يخط يهانسخه اكثر مشهور قول اما 5.است برده نام علم هفتاد از ايتانيبر

_____________________________________________________________________ 

 :تهران ،هيااله قيحقا يف ةّیلالكما لةالرسا ،)ش1335(يراز ني فخرالد:نك ،هيالكمال ةرسال يدرباره ترشيب يآگاه براي   1

 ةسسؤم :تهران، 1ج ،يفارس يخط يهانسخه فهرست، )ش1348( ياحمد منزو؛ 8- 4، صص تهران دانشگاه انتشارات
 ،عهيالش فيتصان يال عهيالذر ،]تابي[يطهران بزرگ  محمدحسن آقا؛151، ص6 ي، همان،  جائر؛ ح656ي، صامنطقه يفرهنگ

 .138ص دارالضواء، :روتيب، 18ج

 .71- 70، صصالعلوم جامعي، راز نيفخرالد؛ 462، ص2، همان، جبهياصيابابن   2

 .32 رازي، همان،صنيالد فخر   3

 .32جا، صهمان   4

 .293 ، صكتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران شفق، رضازادهة ترجم ،يفارس اتيادب خيتار ،)ش1337( هرمان اته   5
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 يف االنوار قيحدا و العلوم جامع ،يعني اشياصل نام كهآن يجا به كتاب ،رو نيا از .دارد باب شصت
   1.است شده فراموش باًيتقر آن ياصل منا و دارد شهرت »ينيستّ «نام به ،شود خوانده ،االسرار قيحقا

 ها،فهرست يبرخ دراست  شده باعث كتاب، نيا در شده ذكر علوم شمار بر سر اختالف نيا  
در حقيقت  كه يحال در. بدانند مختلف كتاب دو را االسرار قيحقايفاالنوار قيحدا و العلوم جامع

 فهيخل يحاج به دست بارنينخست باهاشت نيا رسديم نظر به. است كتاب كي نامعنوان، دو هر
. است برده نام يرازنيفخرالد اثر از مورد دو در يو رايز باشد؛ گرفته صورت الظنون كشف در

 را آن كه االنوار قيحدا ليذ گريد بار و ؛دانسته باب چهل را آن كه العلوم جامع ليذ در نخست
 را  اواشتباه نيا زين سانيون فهرست از يبرخ و 2؛است معرفي كرده باب شصت بر مشتمل
  3.اندهنمود تكرار

 :اندكرده ذكر يمختلف نظرات ،العلومجامع كتاب يهاباب بر سر اختالف علت يدرباره  
 ؛است كرده نظر ديتجد كتاب نيا در خود عمر اواخر در سندهينو ديشا كه دارند اعتقاد يبرخ

 باب و كرده ليتكم جيتدر به را كتاب نيا يو از پس مدرسان كه باورند نيا برنيز  ياعده و
 معتقد و داندمي دمردو را هاهيفرض نيا العلوم جامع كتاب مصحح اما. اندافزوده آن به ييها

 اسرتسر در دستكي يصورت به كه كتاب يادب سبك و نگارش يشيوه يهماهنگ كه است
 در است ديبع و هتشگ فيلأت باب شصت در كتاب كه است آن ِديؤم خود ،شده حفظ كتاب

  4.باشد شده الحاق بدان يباب اي ، وگرفته صورت ينظر ديتجد آن

 يبمبئ در الكتاب ملك اهتمام به هجري قمري1323سال در بار نخستين يبرا كتاب نيا   
 مقدمه انضمام به را چاپ نيهم يحيتسب نيحس محمد و است دهيرس چاپ به صفحه 224 در
 مذكور چاپ در كه ييهايكاست سبب به اما ،نمود چاپ نتهرا در صفحه 279 در قاتيتعل و

 ،يانتقاد و يعلم يامقدمه با و داوود آل يعل همت به ش. ه1382 سال در كتاب نيا ،داشت وجود
  . گرديد آراسته طبع وريز به يزدي افشارمحمود  دكتر موقوفات اديبن توسط

  

  

_____________________________________________________________________ 

 .151، ص6 ي، همان، جحائر ؛656، ص1 ي، همان، جمنزو   1

  .542- 452، صصدارالفكر :ترويب، 1 ج،والفنون الكتب ياسام عن الظنون كشف ،)ق 1410( فهيخليحاجعبداهللابنيمصطف   2

 .294 ، همان، صاته   3

 .32، صالعلوم جامعي، راز نيالد فخر   4

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 45  الدين آملي بندي علوم از ديدگاه فخرالدين رازي و شمس اي طبقه بررسي مقايسه

  يراز نيفخرالد دگاهيد از موعل يبند طبقه .2

 1.داشت يآگاه يعيطب و ياضير علوم از ييباال حد در كه بود يمتكلمان معدود از يراز نيفخرالد
 ينيد علوم قيدق يحوزه از خارج كه يعلم هر از مدارانعتيشر و يسن متكلمان معموالً رايز
 مطالعه را لياوا علوم ،متكلمان يهمه خالف بر ،يراز نيفخرالد اما. كردنديم اجتناب د،وب

 شيخو زمان »يوناني «يعقل علوم مرجع نيتربزرگ شيخو معاصران از ياريبس يسو زا و نمود
 هاآن ارتباط و علوم اصول انيب يهيپا بر ترشيب علوم در او يعمده تياهم 2.رفتيم شمار به
   3.بود ياسالم يوح روح و كالم علم با

 كتب در علوم همه« :كنديم انيب نيچن را علم خود ريكب ريتفس يمقدمه در يرازنيفخرالد  
 در فاتحه سوره در قرآن علوم و است قرآن در هاآن علوم ةهم دهيچك و است مندرج اربعه

 و پروردگارش به بنده دنيرس علوم همه مقصود« :دهديم ادامهچنين  و ؛»است اهللا بسم »باء«
 4.»است مطلوب الكم آن و دهديم ونديپ پروردگارش به را بنده كه است الصاق يبا »باء «نيا
  . ميبشناس علم به نسبت را يو نگرش يحدود تا كنديم كمك ما به يراز نيفخرالد گفتار نيا

 5.كنديم  ميتقس ينقل و يعقل بخش دو به را علم ،العلوم جامع يمقدمه در يراز نيفخرالد  
 پشت ،يعقل لومع و ينقل علوم نيب زيتما بدون را مختلف علوم ،شوديم بحث وارد كه يزمان اما
 رايز ست؛ين علوم يبندطبقه اصل به يو يتوجهيب يمعنا به نيا ،البته .شماردبرمي هم سر

 براساس ،علوم يبررس بيترت و خود كتاب طرح در يرازنيفخرالد ،شد خواهد اشاره هكچنان
 يبندطبقه ِاصل در و كندمي عمل ،است علوم مراتب سلسله از برگرفته كه مشخص ييالگو
   6.تاس بوده وفادار ييارسطو سنت به علوم

  

_____________________________________________________________________ 

 .345- 341 همان، صص: نك ،نمونه يبرا   1

 .248، ص4 ، همان، جخلكانابن ،87، ص8 ي، همان، جسبك   2

 .197، ص سرا دهيقصرات انتشا :تهران ،يدهقان ديسع ةترجم ،رانيا در ياسالم يعقالن سنت ،)ش1383( ن نصريدحسيس   3

 .90، صهيالبهةمطبع :قاهره، 1ج ،)ريكب ريتفس (بيالغ حيمفات ،)م 1934(يرازنيفخرالد   4

 .54، صالعلوم جامعي، راز نيالد فخر   5

 :روتيب ،عندالعرب العلوم خيتار يف الموجز ،)م1981( مرحباعبدالرحمنمحمد: نك يي،ارسطو يبندطبقه از يآگاه براي   6

 .49- 47، صصلكتابدارا
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   1.است ريز شرح به يراز نيفخرالد علوم از ديد يبندطبقه

  يعقل علوم )ب                                                         ينقل علوم .الف     

  

  

_____________________________________________________________________ 

 .73- 71، صصالعلوم جامع ،يراز نيفخرالد   1

 المنطقعلم.23

   اتيعيطب علم .24

    ريالتعب علم .25

  ةالفراس علم .26

  الطب علم .27

  حيالتشر علم .28

 )يداروشناس(دنهيالص علم .29

  الخواص علم .30

  رياالكس علم.31

  الجواهر علم .32

  الطلسمات علم .33

  ةالفالح علم .34

  اآلثار علالق علم .35

  طرهيالب علم.36

 ةالبزاعلم.37

اتيعيطب

 الهندسهعلم.38

  ةالمساح علم .39

    جراالثقال علم .40

  بحروال آالت .41

  الهند حساب .42

  ييالهوا الحساب .43

  مقابلهال و الجبر .44

  يقياالرثماط علم .45

  الوفق عدد علم.46

  المناظر علم .47

 يقيالموسعلم.48

اتياضير

  ةئياله علم .49

  االحكام علم .50

  الرمل علم .51

 ميالعزا علم .52 

ئتيهعلم

   اتيهلاال .53

 عالمال اهل مقاالت علم .54
اتياله

  االخالق علم .55

  اساتيالس علم .56

  منزل ريبتد علم .57

  ةاآلخر علم .58

   الدعوات علم. 59

  شطرنج الملوك آداب علم .60

  شطرنج: خاتمه

يعملفلسفه

  كالم علم .1

 فقه اصول علم .2

   جدل علم .3

 خالف علم .4

كالمعلم

 المذهب علم .5

  ضيالفرا علم .6

  ايالوصا علم .7

فقهعلم

  ثياالحاد علم .11

رجال ياسام علم .12
ثيالحدعلم

  خيتار علم .13

يالمغاز علم .14
خيتارعلم

  نحو علم .15

  صرف علم .16

    االشتقاق علم .17

  االمثال علم .18

  العروض علم .19

  يوافقال علم .20

 الشعر عيبدا علم .21

  انيالب علم .22

يادبعلوم

  تفسيرال علم .8

 داليل اعجاز علم .9

  قرائتال علم .10

تفسير و قرآنعلم
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 ،يراز نيفخرالد كه افتيدر توانيم يخوب به العلوم جوامع كتاب يساخت طرح به ينگاه با  
 يملكه عنوان به كالم علم به ابتدا ،شد اشاره آن به ترشيپ كه خود يفكر نگرش به توجه با

فخرالدين رازي . است بوده علوم يههم يربنايز كالم علم يو باور در رايز ،دارد توجه علوم
 وي كه است يتياهم يدهنده نشان ظاهراً كه پردازديم فقه علم به كالم علم از بعد بالفاصله

 يهاشاخه به ادامه در و است بوده قائل ياسالم عتيشر نييتب يبرا فقه علم و كالم علم يبرا
 را ثيحد علم و يقرآن علوم و ريتفس علم آن كنار در و كنديم توجه فقه علم و كالم معل

 و سالما نيد از قيدق و بهتر درك يبرا ييهاابزار يهمنزل به را علوم نيا و كنديم مطرح
 درك به تا رديبگ فرا را علوم نيا ديبا مندهعالق مسلمان فرد ك يكه ،دانديم يمحمد عتيشر

 نيا در آنچه .پردازديم خيتار علم به يرازنيفخرالد ،ادامه در 1.ابد يدست اسالم نيد درست
 يعلم ،يادب علوم از جدا را خيتار علم يرازنيفخرالد آن است كه ،است توجه يشايسته بخش

 امبريپ عصر خيتار به عمدتاً ،يالمغاز علم و خيتار علم بخش دو در و كندمي فيرعم مستقل
 ياسالم علوم بهتر شناخت در خيتار علم تياهم به هنوگنيبد و ورزدمي ديتأك اسالم و اكرم

 درك و فهم يبرا يابزار همچون يادب علوم به ،ياسالم علوم انيپا در و 2گذارد؛صحه مي
   3.نگردمي يمحمد عتيشر و ياسالم علوم از تدرس

 توجه يعقل علوم به بالفاصله ،شد ذكر ترشيپ هكچنان ،بحث يادامه رازي درفخرالدين  
 علوم بيترت در اما ؛باشد پرداخته ينقل و يعقل علوم انيم يمرزبندبه  كهآن بدون ،كنديم

 كه يتياهم. است كرده دنبال را يففلس علوم در خصوص ييارسطو روش همان قاًيدق زين يعقل
 رايز ؛است توجه جالب ،داشته يعقل علوم به ينيد نگرش با يمتكلم عنوان به يرازنيفخرالد

 يبندميتقس نهيزم نيا در به ندرت و است بوده ديتأك مورد نامتكلم توسط تركم علوم نيا
 علوم مدخل عنوان به منطق علم به ،يعقل علوم يابتدا در يرازنيفخرالد. اندكرده ارائه يقيدق

 يبراابزاري  را منطق علم ييارسطو يفالسفه همانند رسديم نظر به و است نموده توجه يعقل
 جدل در علم نيا تياهم به البته و پرداخته آن يدرباره بحث به و كرده محسوب  ديگرموعل

  4.است كرده ديتأك

 اوسط لمع ،)يعيطب علم (أسفل علم يعن ي،يفلسف علوم ياصل يشاخه سه به ،بحث يادامه در  
_____________________________________________________________________ 

 .87- 86، صصالعلوم جامع ،يراز نيفخرالد   1

 .185- 183همان، صص    2

 .145همان، ص    3

 .286- 285همان، صص   4
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آن  1نمايد،مي توجه جالب بخش نيا در آنچه. دارد توجه) يالهعلم (ياعل علم و) ياضير علم(
 شاخه به ي مذكورگانهسه علوم از ك يهر ياصل يهاشاخه كنار در يرازنيفخرالد است كه

 فالحت، علم همچون ،مستقل يعلوم عنوان بهرا  هاآن و دهكر توجه زين علوم نيا يفرع يها
به شمار  يراز نيفخرالد ابتكارات يهزمر در خود نوع درامر  نيا لذا، ؛است نموده مطرح
  .است قرار گرفته زين يو بالفصل شمندانياند توجه مورد رو،نيهماز  و 2آمده

 ؛ستا يعمل يفلسفه به يو نگرش ،يراز نيفخرالد يبندطبقه در توجه ياناش نكات از  
 عبارت يعمل حكمت. است ييارسطو روش از برگرفته كه اسالم در يسنت نگرش اساس بريعني 
   3.استيس علم منزل و ريتدب علم اخالق، بيتهذ: از است

 بر كه كنديم ئهاار يديجد بيترت ،انينيشيپ سنت برخالف ،يراز نيفخرالد كه يحال در  
 عدم از؛ رمنزليتدب علم و استيس علم اخالق، علم :از است عبارت يعمل حكمت آن اساس
 كه شوديم استنباط نيچن العلوم جامع در يعمل حكمت يسنت نگرش به يراز نيفخرالد توجه

 ، چنينگريد يسو از 4.است نبوده قائل يچندان تياهم استيس در منزل ريتدب ريثأت رايب يو
 ينهيزم در ،انيونان ييشهياند چارچوب از رفتن فرا با يراز نيفخرالدكه  رسديم نظر به

 مباحث يختگيآم حاصل را رام نيا بتوان ديشا. است زده دست ينوآور به يعمل حكمت
 نيا كهچنان ،دانست يراز نيفخرالد يبندطبقه در ياسالم عتيشر و اخالق با يعمل يفلسفه
 نيرالدينصخواجه چون يافراد دگاهيد در و بعد يهادوره در را يعمل حكمت در ينوآور
  . مشاهده نمود توانيم  ديگرانو يطوس

 در يرازنيفخرالد كه افتيدر توانيم العلومجامع در شده مطرح مختلف علوم يبررس در  
 نيا ،البته. است زده دست متفاوت دانشمندان از مختلف مطالب يگردآور به علم هر فيتوص

 كه كجا هر رايز  است؛هپرداخت هاآن يهادگاهيد ذكر به صرفاً يو كه ستين آن بر ليدل
 دمردو را نظرات آن و كرده اعتراض هاآن بر ،ستين يو نظر موافق سندگانينو نظرات دريافته

   5.است دهشمر

_____________________________________________________________________ 

 .73- 71همان، ص ،يراز نيفخرالد   1

 .72همان، ص: نك ،نمونه يبرا   2

 زوال ،) ش1387(ييطباطبانيحس: نك ي،اسيس يشهياند در آن گاهيجا و ماسال و رانيا در يعمل حكمت از يآگاه يبرا   3

 .105- 89، صص ريكو نشر :تهران ،رانيا در ياسيس ةشياند

 .475- 458، صصهمان ،يراز نيفخرالد   4

 .426- 421 ،358- 351 همان، صص ،يراز نيفخرالد: نك ،نمونه يبرا   5
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 برشمردن در يو كه دهديم نشان يفخرراز امام يبند طبقه يبررس كه است توجه انيشا  
 يفرع علوم از يبرخ و ستا كرده مطرح خود يبندطبقه در را هاعلم از يترشيب شمار علوم،

 بيترت مجزا يفصل آن باب در و كرده محسوب مستقل يدانش عنوان به را فالحت علم همچون
محسوب  علوم يبندطبقه در يرازنيفخرالد نينو كرديرو يدهنده نشان نيا كه 1،است داده
  .شودمي

- طبقه اصل به يو كه افتيدر توانيم يخوب به العلوم امعج كتاب يساخت طرح يبررس با  

 پرداخته موعل يبند طبقه به يكالم يكرديرو با و بوده واقف هاآن مراتب سلسله و علوم يبند
  . است

 ياشعر متكلم ك يدر جايگاه يرازنيفخرالد كه است يتياهم ،توجه شايان نكات از  
 فاًصر يعقل علوم به يو توجه كه داشت دقت ديبا اگرچه. دهديم نشان يعقل علوم به ،مذهب

 ، عتيطب از تر قيدق يشناخت جاديا و بود اسالم عتيشر و كالم يتوسعه به كمك منظور به
  . است خداوند تيوحدان اصل به دنيرس رايب

 او تالش دليل به ترشيب ياسالم علومي عرصه در يراز نيفخرالد تياهم ،گفت توانيم  
 ،عتيطب يمطالعه از فهد و ،يشناس جهان و يكالم يهاسنت ساختن كينزد هم به در

  2 .است نشيآفر در خداوند حكمت كشف

  آنارتباط در علمبه طور كلي  ،يراز نيفخرالد يشهيندا در ،گفت توانيم ،اساس نيا بر  
 مذهب بهتر درك به منظور يكمك علوم عنوان به گريد علوم و كند يم دايپ معنا كالم علم با
 عتيشر كالم از دفاع ،علوم تيغا و هدف جهينت در و آيدبه كار مي ياسالم عتيشر و

 كه  اوتياحد ذات درك و خداوند تيوحدان به دنيرسراي باست  يراه و بوده ياسالم
  . شودمحسوب مي يبشر سعادت و مطلوب كمال

 و رگذاريتأث يهايبندطبقه يهزمر در يرازنيفخرالد يبندطبقه كه داشت اذعان ديبا انيپا در  
 النجوم يدرار و العلوم تيواقي كتاب كهچنان .اوست از پس يهايبندطبقه رگيد يبرا ييالگو

   3.است پرداخته مختلف علوم به ،فصل يس در العلوممعاج كتاب از گرفتن الگو با زين

_____________________________________________________________________ 

 .336- 333 ص ،همان   1

 .198، همان، ص نصر   2

 .3- 2 ، صصاطالعاتانتشارات  :تهران پژوه، دانش يمحمدتق كوشش به، النجوم يدرار و العلوم تيواقي ،)ش 1364(]نامعلوم[    3
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  يآملنيالدشمس دگاهيد از علوم يبندطبقه .ب

  يآمل نيالد شمس افكار و احوال .1

 مختلف علوم در كه بود االطراف جامع يدانشمند يآملوسفيبنيعلبنمحمودمحمدبننيالدشمس
 مشخصنا زين يو تولد خيتار يحت. ستين دست در يقيدق اطالع يو سرگذشت از. داشت تبحر
به ، ديآيم دسته ب تراجم صاحبان يهانوشته و الفنونسينفا كتاب مطالب يمحتوا از آنچه. است

 در و شد خارج زادگاهش از علوم يمقدمات دوران نگذراند با يآملنيالدشمس :قرار زير است
 به تاًينها و 1برد بهره هاآن محضر از و ديرس متعدد انادتاس خدمت به مختلف يشهرها

 به و 2افتي باال يمقام ،ويعصرالجات بزرگ يعلما از ،يحل يعالمه محضر در و رفت زيتبر
   3.بپردازد سيدرت كار به زيتبر يهيغازان يمدرسه در توانست سبب نيهم

 يارهيالس ��مدر نظرانصاحب از يكي عنوان به ،داشت علوم در كه يتسلط دليل به يو  
 يو نيجانش و ويالجات حكومت دوران يط در يآملنيالدشمس .شديم محسوبحلي  يعالمه

 ويالجات احترام مورد همواره و بود سيتدر به مشغول هيسلطان يمدرسه در بهادرخان ديسع ابو
 در شهيهم كرد، دايپ شيگرا عيتش مذهب به ويالجات كه آن از پس خصوصاً ،گرفتقرار مي

 بر دبهادرخانيسع ابو مرگ از بعد اي كهيناآرام و آشوب يپ در اما 4.داشت حضور او ياردو
 مشاركت ياسيس مسائل در كه يآملنيالدشمس 5،بود آمده وجوده ب  در آذربايجانينيجانش سر

 بن ابواسحاق خدمت به و شد رازيش رهسپار ،بود مسلك يصوف يمدرس رفاًص و نداشت
   6.ديرس شاه محمود

 شمس. رفتيپذ يگرم به را يو ،بود دوستعلم و پرورفرهنگ يپادشاه كه نجوياآل ريام  
 تيحما يهيسا در و 7،نمود ميتقد يو به را خود ونيالع سيارعيف الفنونسينفا كتاب زين يآمل نيالد

_____________________________________________________________________ 

 مركز :تهران، 1ج ،يبجنورد يموسو كاظم يسرپرست به ياسالم بزرگ المعارف ةريدا ،)ش1370 (»يآمل «نوش آذر آذرتاش   1

 .14- 13ي، صاسالم بزرگ المعارفةريدا

 .60، ص18  همان، ج،يطهران بزرگ آقا   2

 .450،ص]نايب[ :تهران ،ينيقزو محمد كوشش به ،اآلزار ذش ،)ش 1328( يرازيش ديابوالقاسم جن   3

 .60ص ،18ي، همان، جطهران بزرگ  آقا؛4- 3، صص1ج ذرنوش، همان،آ   4

 نشر :تهران ،يموريت اميا لياوا و مغول خيرتا ،)ش1376 (عباس اقبال: نك ،رانيا خيتار از مقطع نيا تيوضع از يآگاه جهت   5

 :مشهد ،يهجر هشتم قرن در رانيا ياجتماع ياسيس اوضاع ،)ش 1375( ي ابوالفضل نبئ.388 - 383، 365، صصنامك

 .22- 10 صص مشهد، يفردوس دانشگاهانتشارات 

 .12، ص1  همان، ج،آذرنوش   6

  .13، ص1 همان، ج   7
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   .1افت يوفات ق.ه753 سال در تاًينها ، تا آن كهماند يباق رازيش در عمر انيپا تا پادشاه نيا

 كردمي سيتدر و ليتحص علوم ترشيب در كه بود طرافاال جامع يمدرس يآملنيالدشمس  
 دانشمند كي عنوان به يو ،آن بر افزون 2.به جاگذاشت يفاتيلأت يعرب و يفارس زبان دو هر به و
 وا 3. استكرده انيب يمتعدد ليدال يو عيتش در يشوشترنوراهللا. شوديم شناخته مذهب يعيش

 استيس از يناش كه ياطياحت با البته ،را خود يعيش التيتما زين الفنونسينفا كتاب يجا يجا در
 يسن و عهيش اختالف انيب به امامت بحث در يو 4.است داشته ابراز ،بوده يو يمذهبمداراي 
 بحث ،نيهمچن 5.است داده قرار ديكأت مورد انيعيش نگاه از را امامت يمسئله و پرداخته

 يشهياند موافق زين يفقه مباحث در و. است نكرده ياعتراض برآن و نموده مطرح را رخميغد
 يمذهب يمدارا استيس سنت اهل قبال در چون وي رسديم نظر به اما 6.است سخن گفته عيتش
 7،كرده مطرح را سنت اهل مذاهب يفقه مباحث زين الفنون سينفا ابكت در و گرفته شيپ در

 صرفاً يو كه يحال در بوده است؛ سنت اهل مذهب روانيپ از يو كه آمده وجودهب شائبه نيا
 ،البته. است نبوده متعصب دبودن،يمق رغميعل خود عيتش در و گذاشتهيم احترام سنت اهل به
 سنت اهل يعلما با وستهيپ عهيش تيحقان باب در يو كه مودن اشاره ديبا ،مطلب نيا رغميعل

 بزرگ يعلما از يجيا نيعضدالد يقاض با مناظرات نيا ترشيب كرد،كهيم مباحثه و مناظره
   8.بود سنت اهل

 ونديپ دنبال به و اشراق يفلسفه تفكر يراستا در يآملنيالدشمس يشهياند رسديم نظر به
 يتجربه و يباطن شهود بر يمبتن يافلسفه اشراق يفلسفه رايز. است  بودهتصوف و فلسفه انيم

  9 .است ياشراق يمعرفتداراي  مجرد، عقل از گرفتنسرچشمه با كه آيدبه حساب مي يعرفان

 توسط فلسفه ياياح يپ در و اشراق يشهياند بر هيتك با زين يآملنيالدشمس ،جهينت در  
_____________________________________________________________________ 

 ؛451جنيد شيرازي، همان، ص: براي آگاهي از اين اختالف نظر، نك. ي اختالف نظر وجود داردآملالديني وفات شمسدر زمينه   1

و  عن اسامي الكتبالظنونكشف، )ق1410(خليفهحاجيعبداهللابن؛ مصطفي204، ص7؛ سبكي، همان، ج321بغدادي، همان، ص

  Arthur Arbevry (1963), A Handlist of the Arabic Manuscripts, DubLin: [np] ؛966دارالفكر، ص: ، بيروت2، جالفنون

 .432، همان، صاقبال   2

 . 215ص ،هياسالم يفروش كتاب :تهران، 2ج ،نيمنؤالم مجالس ، )ش1375 (ياهللا شوشتر نور   3

  .127- 126، صص1 آذرنوش، همان، ج   4

  .214- 212، صص 1 همان، ج   5

 .216، ص2 ي، همان، جشوشتر   6

 .96- 94صص، 1آذر نوش، همان، ج   7

 .214، ص2 ي، همان، جشوشتر   8

 .295- 293، همان، صصكربن   9
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 از را مطلب نيا .بود تصوف و فلسفه امتزاج دنباله ب 1،شاگردانش و يطوسنيرالدينصخواجه
 عقل ديتجر بر همت كه فالسفه اكثر«: سدينويم يو. افتيدر توانيم يخوب به يو گفتار نيا
 را آن و نددبمان مقام نيا در اند،كرده صرف آن در را خود عمر و گماشتند معقوالت ادراك و

 دگر شواهد از و نشناختند ياصل مقصود چون قتيحق به و شمردند يقيحق مقصد به وصول
 چون«: دهديم ادامه و ؛»شدند گم ظاللت مرتبه در ،كردند آن انكار و افتادند محروم مدركات

 بعد و خوانند يشهود كشف را آن كه ديآ ديپد يقلب مكاشفات افتاد، عبور معقوالت كشف از
 درجات مقام نيا يمباد در ...نديمان يرو خوانند، يروح كشف را آن كه يروح مكاشفات آن از

  2.»شود كشف شانيا مكالمه و مالئكه مشاهده و رضوان شواهد و جنان

 يو نگرش نوع يدهنده نشان يخوب به ،شد اشاره كه چنان ،يآملنيالدشمس گفتار نيا  
 ارتباط ،يعيش يعرفان شيگرا خصوصاً ،انيعيش و اشراق يفلسفه يهادگاهيد انيم كه چرا. است
 و انيعيش انيم ،جهينت در ،شد دنبال عهيش يعلما توسط اشراق يشهياند ظاهراً. دارد وجود يكينزد

 3،افتي انطباق گريكدي با يعيش عرفان و ياله حكمت ميمفاه و د گرديبرقرار يآشت انيصوف
 مشاهده يآملنيالدشمس يبندطبقه  در توانيم را تصوف و عيتش امتزاج نيا شكل نيبهتر كه

  4.است شده مطرح فلسفه فروع وجز طلسمات و بهيغر علوم يبندطبقه نيا در رايز. كرد

 كتاب نيا. دانست يآمل نيالد شمس اثر نيترمهم توانيم را ونيالع سيعرا يف الفنون سينفا  
  هجري قمري753 تا 742 يهاسال نيب ،بود مختلف علوم ينهيزم در بزرگ يادانشنامه كه

 يخط يهانسخه نيتركهن 6.نمود ميتقد نجوياآل ريام به را آن يآملنيالدمسش و 5،شد فيلأت
در دسترس  يخط يهانسخه گريد و شده ريتحر هجري قمري 809 سال در ظاهراً كتاب نيا

  7.است هجري قمري ازدهمي يسده به متعلق آن،

 مالباقر همت به تهران در ش. ه1309 سال در بار نينخست يبرا الفنونسينفا كتاب  
 ابوالحسن همت به ش  ه1377سال در مجدداً و افتي انتشار يسنگ چاپ صورت به يخوانسار

_____________________________________________________________________ 

 .26  ص،]نايب[ :درآباديح ،1 ج،ادهيالس مصباح و السعاده مفتاح ،]تابي[زاده يكپر طاش   1

 .63، ص 1آذرنوش، همان، ج   2

 كامل :نك  هجري قمري،تمهش و هفتم هايسده در تصوف با عيتش ارتباط از يآگاه ؛ براي305- 304، همان، صصكوربن   3

 .96- 74 ، صصريكب ريامانشارات  :تهران قراگزلو، يذكاوت رضايعل ةترجم ،تصوف و عيتش، )ش 1380(يبي الشيمصطف

 .14، ص1 آذرنوش، همان، ج   4

5  Storey.C.A.( 1977), Persian literature , leiden:[np], vol II, part3, p355. 

 .8، ص1 ذرنوش، همان، جآ   6

 .659- 658، صص1 ي، همان، جمنزو   7
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 از يعلم روش بر يمبتن يانتقاد يچاپ هنوز اما ؛ديرس چاپ به تهران در دمجلّ سه در يشعران
 ،نيبرا افزون. شوديم احساس يعلم يجامعه يبرا آن ضرورت و است هشدن شرتنم كتاب نيا

 سال در جمله از. است دهيرس چاپ به مجزا صورت به زين الفنونسينفا كتاب از يياهبخش
 زيتبر در و نمود نيتدو را آنتعريفات  و اصطالحات و فرهنگ ان،يثروت بهروز ش  ه 1352

 مستقل طور به زينش . ه1320سال در الفنونسينفا كتاب يياؤر تعبير بخش و 1ديرسان چاپ به
 2.افتي راشتنا يسنگ چاپ صورت به

  يآمل نيالد شمس دگاهيد از موعل يبند طبقه .2

 نيا در. است ونيالع سيعرا يف الفنون سينفا كتاب بر يمبتن يآملنيالدشمس يبندطبقه اساس
 نيالدشمس د،وشيم محسوب يو عصر يهادانشنامه نيتركامل و نيتربزرگ از يكي كه ،كتاب

 3.است نموده مشخص قيدق طور به را علم هر حدود و كرده هارائ موعل از يقيدق يبندطبقه يآمل
 كرده فيتعر و انيب يروشن و دقت به را مختلف علوم كه است يآموزش يمتن الفنونسينفا كتاب

  . است نموده اظهار ممكن صورت نيترساده به را خود هدف و

 چهارچوب و طرح و ،ارائه علوم از يقيدق و مشخص يبندرده سندهينو ،كتاب نيا يمقدمه در  
 يبندطبقه كي نخست يآملنيالدشمس 4.كنديم انيب دقت به علوم يبند طبقه در را خود

 است موعل يبندطبقه در يسنت يوهيش همان تكرار واقع در كه به دست داده موعل از مختصر
 در. انددهكر ارائه زين ديگران و يرازيش نيالدقطب ،يطوس نيالدرينص خواجه چون يافراد كه

 حكمت و ه،شد ميتقس ينظر حكمت و يعمل حكمت بخش دو به حكمت ،يبندطبقه نيا
 يبيترت زين بندي مختصرطبقه نيهم در اما. است يعقل علوم و ينقل علوم بخش دو يدارا زين ينظر
 ،يرازيشنيالدقطب يبندطبقه خصوصاً ،گذشتگان يبندطبقه در كه كنديم معرفي را علوم از

 كه ،دانديم بخش دو را ينيد علوم فروع خود، يبندميتقس در يو . استشده توجه  بدانتركم
 علم .2 ؛كتاب علم .1 :از اند عبارت كه است قسم چهارنيز  مقصود .تبع اي است مقصود اي

  .فقه فروع علم .4 ؛فقه اصول علم .3 ؛اخبار

_____________________________________________________________________ 

 و خيتار ةسسؤم ز،يتبر دانشگاهانشتارات  :زيتبر ،الفنون سينفا فاتيتعر و اصطالحات فرهنگ، )ش1352(انيبهروز ثروت   1

 .12- 7،  صص رانيا فرهنگ

 .216، ص2، همان، جنوش آذر   2

 .18- 14، صص1 همان، ج   3

 .20- 18، صص1 ذرنوش، همان، جآ   4
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 و متممات و ،يادب علوم نهمچو آالت كه محسنات؛ و متممات ايهستند،  آالت اي هم تبع  
- نيالدشمس ،مختصر يبندطبقه نيا در 1.است تصوف و يشرع علوم يهيبق انندهم محسنات

الدين شيرازي قطبدر مقايسه با  و ل استئقا يخاص تياهم موعل يفرع يهاشاخه رايب يآمل
 كرديرو يندهده نشان امر نيا كه ،دهدبه دست مي ينيد علوم فروع از كه يمتفاوت يبندميتقس
  2.است ينقل علوم خصوصاً علم، يبند طبقه به دانشمند نيا نينو

 الفنون سينفا كتاب در يو علوم يبندرده اساس كه يآمل نيالد شمس ياصل يبندطبقه اما  
   :از است عبارت شود،محسوب مي

  

_____________________________________________________________________ 

 .16، ص1 همان، ج   1

 التاج ةدر ،)ش1385(يرازيش نيالدقطب :نك ي،رازيشنيالدقطب يبندطبقه با يآملنيالدشمس يبندطبقه يهسيمقا يبرا   2

 .84- 71، صصحكمتانتشارات  :تهران ،ةمشكو محمد كوشش به ،الدباج لغزه
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علوم اسالمي. الف

 )اواخر(

علم.7يمعان علم .6نحوعلم.5فيتصرمعل.4اشتقاقعلم.3لغتعلم.2خطعلم.1 :اتيادب.1

علم .13شعر علم .12 ضيقر علم. 11 يقواف علم .10يعروض  علم. 9 عيبد علم .8 انيب

 غاءياستعلم.16انشاءعلم.15امثالعلم.14نيدواو

شرعيات.2

 احكامعلم.1

   

  ريتفس علم .2

   

  اخبار علم .3

   

 فقه اصول علم .4

   

  فقه فروع علم .5

   خالف علم .6

  شروط علم .7

   قرائت علم .8

  دعوات علم .9

علم .4خداوند افعال به علم.3خداوندصفاتبهعلم.2خداوندذاتهبعلم.1
 وامامتنبوتبه

نزول اسباب علم .5 اعرابعلم.4وقوفعلم.3قرائتعلم.2قرآنلغاتعلم.1
.10 ليدال و استنباط علم .9 قصص علم .8 ليوأت علم .7 منسوخ و ناسخ علم .6

 مواعظ و اشعار علم. 12  او ليفضا و خواص به علم .11 اعجاز علم

و اتيمفتر به علم .3 نيتابعوصحابهاحوالبهعلم.2آنقيحقاويمعانعلم .1
و جرح و حيتراج و تعارض علم .4 شده واقع ثيحد متون رد كه يفاتيتصح
 ثيحدعلم.5ليتعد

ضيفرا علم.4ايوصاعلم.3احكامعلم.2آخرتعلم.1

لم تصوفع.3

 

 )قتيطر (سلوك علم .1

  

  

  

  قتيحق علم .2

   

  

  

  مراصد علم .3

 

طيشرا .3 هيتخل و هيتزكعلم.2سالكاعمالواعتقادتيفيكبهعلم.1
علم .6 او التحا علم .5 سالك مقامات علم .4 آن آداب و سلوك

 متصوفه مستحسنات علم .7 سلوك ارباب اصطالحات

مفردات جاديا و تيفيك به علم.3آنمقاماتوديتوحعلم.2اءياشمعرفتبهعلم.1
علم .6 مختلفات انيم قيتوف و جمع علم. 5 فاتيتال و تعدد حصول تيفيك به علم.4

علم. 10 انوار علم. 9 ذات و صفات يتجل علم. 8 مكاشفات علم. 7 مشاهدات
حق ياسام علم. 13 مكان و زمان يط علم .12 كائنات ريتسخ علم .11 اسرار

 اصولعلم.15معادومبداءعلم.14جمالصفاتويتعال

علم .6اميق علم .5وراثتعلم.4دراستعلم.3لتيفضعلم.2هيفرضعلم. 1
يلدن بيغ علم .11 نيقي علم.10 سعت علم .9 ضرورت علم .8خواطر علم .7حال
 موازنهعلم.12
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ـاالت  علم.4ريسعلم.3خيتوارعلم.2محاورهعلم.1يمحاورعلم.4 ـالم  اهـل  مق  علـم  .5ع
 )مشكل لغات يعقل شرح علم(ياحاجعلم.7واقعاتومواقفعلم.6انساب

علم اوايل

 )عقلي(

مدناستيسعلم.3منازلريتدبعلم.2 اخالقبيتهذعلم.1يعملحكمت.1

اصول حكمت نظري.2

  منطق علم .1

  ياول فلسفه علم .2

  

  ياله علم .3

  

  يعيطب اجسام علم .4
.4 فساد و كون علم .3 عالموسماعلم .2يعيطبسماععلم.1

  معادن علم. 7  نبات علم .6 وانيح علم .5 يعلو آثار علم

صفات و نفوس علم .3 آنآثاروعقولمعل.2الوجودواجبهبعلم.1
 )اند شمرده يعيبطياعتباربهويالهياعتباربهراعلمنيا (آن

ياعتبار و يوجود اعراضوجواهرعلم.2عامهامورعلم.1

 يقيموس علم .4) تيئه و نجومعلم (اسطرنوماعلم.3)اعدادخواصعلم (يقيارثماطعلم.2هندسهعلم.1ياضيراصول.3

فراست علم .5 ريتعب علم.4)ميعزاعلمبهكواكبدعوتعلم،طلسماتعلم (ايميس.3 ايميك.2 يعيطبفروع.4

چون يعيطب حرف علم. 8 . است آن داخل جواهر معرفت كه خواص علم .7 نجوم احكام علم .6

  وهم علم. 10،دمعلم.9فالحتعلماآلثار،قلععلم)يشكار مرغ (بزاتعلموطرهيب

اعراض و اباسب و مرضوصحتبهعلم.3حيتشرعلم.2يعيطب اموربهعلم.1
 معالجت علم. 6صحتحفظعلم.5كيهرليدالوعالماتهبعلم.4آن

 طبعلم.1

ياضيرفروع.5

علم. 6 مقابله و جبر علم.5حسابعلم.4متوسطاتعلم.3ايمراومناظرعلم.2تيئهعلم.1

و جيز ،ميتقد معرفت از است عبارت كه نسيك سوتطا علم. 8 كواكب صور علم .7 مساحت

رمل علم .11 اعداد وفق علم. 10ممالك و مسالك علم .9 آن ريغ و يرصد آالت و اسطرالب

و نرد ،شطرنج چون (مالعب علم .13 حروب آالت و جراثقل ، اءيالم ثقل شامل (ليح علم. 12

 .)...وشعبده
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 به استناد با و كنديم صحبت علم شرافت و لتيفض يخود درباره كتاب يمقدمه در يآمل
، وا. دارد ديكأت يآموز علم و علم تياهم بر ثياحاد و يآسمان هايباكت گريد و ميكر قرآن

 بر و علم، به روح كمال و است روح به بدن كمال كه اندمتفق عقال يهمه افزايد،همچنين مي
 به كمك لمع هدف كه دارد اشاره مطلب نيا به و1ورزديم ديكأت علم شرافت بر اساس نيا

   2.است يتعاليبار ذات به دنيرس يعني ،مطلوب كمال به دنيرس در انسان

 معقول از را علم شصت و صد كه كنديم حيتصر قاًيدق كتاب يمقدمه در يآملنيالدشمس  
 از را علوم يبند طبقه يو 3.است نموده ميتقس رده پنج و هفتاد به اصول و فروع و منقول و

 علوم يملكه عنوان به يادب علوم ،يو يبند طبقه در. كند يم آغاز يادب لومع با و اواخر علوم
 كه دارد اعتقادوي  رايز ؛به شمار آمده است يادب علوم يمجموعه ريز علوم گريد و ،است
 نيا 4.است برخوردار ييبسزا تياهم از ،انسان يريادگي انيبني مثابه به يادب علوم و خط زبان،
  5.شناسدمي يلسان علوم رايب خود يبند طبقه در يفاراب كه است يترضرو ادآوري ت،ياهم

 با ،نظرانه تنگ نگاه و يمذهب تعصب هرگونه از دور به ،الفنون سينفا كتاب يسندهينو  
 ميتقس در يو. است كرده ارائه خود زمان تا علوم يبندطبقه از يجامع طرح ،يعلم وسعت

 ميتقس ،گذشتگان سنت در (گذشتگان سنت به نسبت ، اواخر علوم و لياوا علوم به خود يبند
 و يطوسنيرالدينص خواجه ،نايسنبا ،يخوارزم .شديم ميتقس يكل بخش سه اي دو به علوم يبند

 ،علوم مختلف يهاشاخه نيتدو در اما ،است مانده وفادار 6.اندكرده تيرعاديگران، اين اصل را 
 ،ديجد طرح نيا. كرده است ارائه يديجد بيترك و شكسته درهم را هايبندطبقه يسنت طرح

 تمدن در موعل يبندطبقه در علوم برشمردن بيترك از نظر هم و ،ساختار نوع لحاظ از هم
 جوامع در هاآن ظهور ينهيشيپ براساس را علوم يبندرده و هكرد وارد ييهاينوآور ياسالم
  7. است داده قرار توجه مورد يانسان

 از را گذشتگان يبند ميتقس خود، يبندطبقه در كرده يسع يآملنيالدشمس رسديم نظر به  
_____________________________________________________________________ 

 .10- 9، صص1 ذرنوش، همان، جآ   1

 .جاهمان   2

 .16، ص1 همان، ج   3

 .23، ص1 همان، ج   4

 .24- 17، صص الهاللةمکتب دارو :روتيب بوهلحم، يعل له قدم ،العلوم احصاء، )م 1996( ينصر فاراب يالب   5

 تمدن در علوم يبندطبقه ،)ش1360(يسجاد محمدصادق:نك ي،اسالم تمدن در علوم يبندطبقه از ترشيب يآگاه يبرا   6

  .بكتا مختلف صفحات :يطهورانتشارات  :تهران ،ياسالم

 .7،16، صص1 ذرنوش، همان، جآ   7
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 جامع طرح شانيبررس با ينوع به و دينما كامل  است،داشته يآگاه هاآن از يخوب به كه علوم
 وجز كه مذكور علوم يبندطبقه در توجه شايان نكات از. كند ارائه موعل از يمنظم و

 فروع و اصول گذشتگان مانند يو كه است مطلب نيا شود،يم محسوب يو يهاينوآور
 يعلم هر يعمل يجنبه كرده يسع بلكه ،هاوردين يكديگر كنار در مستقل يبخش در را هرعلم

 باعث آن يكاربرد يجنبه و محض علم بين كيتفك نيا. دنماي جدا آن ينظر يجنبه از را
 ترشيب علوم كاربرد تا كرد مشخص ترقيدق را يعلم هر تيفعال و حدود بتوان كه  استشده
گشوده  تريكاربرد حال نيع در و تريتخصص يبندميتقس يبرا راه سان نيبد و شود انينما

   1.است شده توجه علم يبندطبقه به تركم  در تمدن اسالمينظر نيا از و گردد؛

 يوشنر و قيدق فيتعر يتخصص صورت به كنديم يسع يعلم هر انيب در يآملنيالدشمس  
 مطرح مطالب. دماين ارائه علم هر ينهيزم در را مختلف نظرات و به دست دهد علم آن از

 را يك هر ديفوا كرده تالش سندهينو و است يمناسب يمنطق نظم يدارا يعلم هر يدرباره شده
يك از علوم را موكداً  هر ينهيزم در مختلف يهادگاهيد اختالف ،حال نيع در و توضيح دهد

 مختلف يهادگاهيد برابر در  خاصيريگموضع اي اظهارنظر از يو خود اما 2بان آورد؛بر ز
  . است كرده زيپره

 با كه است يرفلسفيغ يهايبندطبقه معدود يهزمر در يآمل يبندطبقه گفت بتوان ديشا  
  . است پرداخته علوم يبند رده به ،آن به قيدق كرديرو و علوم يبند طبقه هدف

 فلسفه و تصوف امتزاج دنباله ب خود يشهياند در سندهينو ،شد اشاره ترشيپ هكچنان اما  
 ،يآملنيالدشمس يبندطبقه در فلسفه و تصوف يكينزد اوج گفت توانيم رو،از اين ؛است بوده
 يبندطبقه در يآملنيالدشمس 3.است فلسفه ابواب يمجموعه ريز در بهيغر علوم گرفتن يجا

 داده به دست تصوف علم ينهيزم در را بحث نيترمفصل اواخر علوم يهرمجموعيز در خود
 و يينها مقصد به تواند يم كه است تصوف با امتزاج در فلسفه كه است معتقد رايز 4،است
 يزمره در را تصوف كهآن دليل به نيشيپ يعلما كه است باور نيا بر و نائل آيد، مطلوب كمال
 در كهآن حال 5.اندنگرفته نظر در ييجا آن يبرا شيخو يبندطبقه نظام در ،دانستندينم علوم

_____________________________________________________________________ 

 .18- 14، صص1 همان، ج   1

 .368- 366، صص3 همان، ج: نك ،نمونه يبرا   2

 .20- 19، صص1 همان، ج   3

 .128- 62، صص2 ذرنوش، همان، جآ   4

 .64- 62 ، صص2 همان، ج   5
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 همه كه ندايعلوم يانيب علوم. دشو يم ميتقس يانيع  علومو يانيب علوم به علوم ،تصوف اهل نزد
 اي ،داننديم يشرع اي را علوم  ازيبرخ و ،است تصوف اقسام يانيع علوم و اندكرده ذكر ها راآن

  1.است تصوف علم آن كه ،يحكم و يشرع انيم جامع ا ي ويحكم

 قيطر از يتعاليبار ذات يينها قتيحق افتيدر و افتني ،واقع در تصوف علم ،يآمل نظر بهبنا   
 و معقوالت مكاشفات از عبور ،درجه نيا به دنيرس يالزمه شهود و كشف و ضيف كسب

   2.است يشهود مكاشفات به دنيرس

 بر ،او .است يعمل حكمت بر يو ديكأت ،يآمل يبندبقهط در توجه شايان نكات گريد از  
 نفس، بيذهت بخش سه به را حكمت ،يسنت يبندميتقس از يرويپ به و ،يرازنيفخرالد خالف

 و دهدقرار مي صناعات يهمه سأردر  را استيس و دكنيم ميتقس ،استيس و منزل ريتدب
 در يو 3.است گريد علوم با ياله علم نسبت مانند ،صناعات گريد با آن نسبت كه دارد اعتقاد

 همان قاًيدق ،است قائل آن يبرا يعمل حكمت در را تياهم نيتريعال كه استيس ينهيزم
 و نيرالدينص خواجه يهاريتفس و نظرات به آن كنار در و كند يم انيب را انينيشيپ ريتفس

 در دانشمندان نيا يفرع يهايبندميتقس و يعمل حكمت ينهيزم در يرازيش نيالد قطب
 زيپره نظر اظهار هرگونه از ،كتاب گريد يهابخش همانند اما ،كنديم توجه يعمل حكمت

  4.دينمايم

 هرگونه از فارغ ،يآمل نيالد شمس كه داشت اظهار توانيم ،يينها يبندجمع كي در  
 در شانديفوا و برد كار اساس بر را علوم و ستهينگر علم به يمذهب ينظر تنگ و تعصب
 سطح در ،نشده توجه آن به قبالً كه را يعلومهر يك از  و، دهكر يبندرده ياسالم يجامعه

 حال نيع در و يبعد يهايبندطبقه يبرا گونه، اوبدين. نموده است مطرح مستقل يعلم
 اين طرح يكل طور به. نمود باز گذشته از متفاوتراهي جديد و  ،يعلم يهانگارش يتوسعه
 تكامل است و در همان حال،  يو عصر تا علوم از يبندطبقه طرح نيتركامل يملآنيالد شمس
  .سازدرا نمايان مي مسلمانان يعلم نگرش و علوم يبندطبقه

_____________________________________________________________________ 

 .16- 15 ، صص1 همان، ج   1

 .68 ، صص1 همان، ج   2

 .415 ، صص2 همان، ج   3

 ي،اسالم تمدن و رانيا در استيس و يعمل حكمت ينهيزم در مختلف يهادگاهيد از يآگاه يبرا، 416  صص،2همان، ج   4
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  يآمل نيالد شمس و يراز نيفخرالد هاييبندطبقه يسهيمقا. ج

 در همين يآملنيالدشمس با آن يسهيمقا و يراز نيفخرالد نظر از علوم يبندطبقه به ينگاه با
 هم آنو  د،يآيم چشم به ها آنيبندطبقه دو هر در يمشترك يمسئله زيچ هر باره، پيش از

. است ي مورد بحثسندهينو از ديد آن گاهيجا و تياهم و علم از جامع و قيدق يفيتعر فقدان
 تياهم علوم به نسبت سندهينو نگرش شناخت در ،علم از قيدق فيتعر كيدادن به دست رايز

  .  سازد يم انينما يخوب به در سنجش با يكديگر  را دانشمندان هاينگرش تفاوت و دارد يانيشا

 نبي در و نداردمذكور  ياسالم دانشمند دو به اختصاص مشكل نيا كه رسديم نظر به ،البته  
 ريغ يهايبندطبقه خصوصاً -  اندپرداخته موعل يبندطبقه به كه هم ياسالم دانشمندان گريد

 ينگارخيتار انيجر در سنت كي همچون همواره و شوديم دهيد ياهلمسئ نيچن زين - يفلسف
  1 .است داشته تداوم ياسالم تمدن در علم

- طبقه دو نيا اشتراك موارد يزمره در كه الزم به ذكر است م،يبگذر كه سئلهم نيا از  

  :كرد اشاره ريز نكات به توانيم ،يبند

 علوم و مانده وفادار انينيشيپ سنت به ،علوم از خود يكل يبندميتقس در ددانشمن دو نيا .1  
 .اندنموده ميتقس) اواخر و لياوايا ( يعقل و ينقل بخش دو به را

- شيب علوم انينيشيپ بندي علوم از ديددر مقايسه با رده ،يبندطبقه دو هرنويسندگان، در .2  
 مطرح مستقل علوم عنوان به را يفرع علوم خود يبندرده در و هكرد علوم يبندرده وارد يتر

 كه يعني موضوعي. دنمو محسوب آنان يهاينوآور يزمره در ديبا را امر همين .اندنموده
 يآملنيالدشمس ،ادامه در و نشان داد توجه آن بهخود  العلوم جامع در يرازنيالد فخر نخست

 .پي گرفت را آن تر يمنطق اصول اساس بر

 موعل يبندطبقه به )ايدانشنامه (يالمعارف�ريدا هايباكت قالب در ،دانشمند دو هره، عالو به  
 در جهينت در سخن گفته،جامع  صورت به خود مباحث در ،سبب نيهم به و 2انددست يازيده

 .اندپرداخته قيعم يهاپژوهش به وم مختلف،عل ينهيزم

 زين ياساس اختالفات ،شتركم نكات رغميعل ،يبند طبقه دو نيا در ،رسديم نظر به اما   
 .كرد ميخواه اشاره هاآن از يبرخ بهدر زير  كه دارد وجود

_____________________________________________________________________ 

   :نك ،)غرب (ديجد علم با آن يسهيمقا و اسالم در علم مفهوم ينهيزم در ترشيب يآگاه يبرا   1

  Franz Rosenthal( 1970 ,)  Knowledge Triumphant, Concept of Knowledge in Islam , Leiden: [np], pp.3-8.  

2  Vesel  Ziva ,A. Lam. Husang(1998), "Encyclopaedias Persian" Encyclopedia Iranica ,California: Mazda 

Publishers.  
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 جو وجست دانشمند دو نيا يكالم -  ياعتقاد يهادگاهيد در ديبا را اختالف نيترمهم .1  
 گذار ريتأث زين علم به نآنا كرديرو در ،دارد وجود دانشمند دو نيا نگرش در كه ياختالف. كرد
 يها شهياند ييهپا بر مذهب ياشعر متكلم ك يعنوان به ،يراز نيفخرالد رايز. است بوده
 و بود ياسالم يوح روح و كالم علم باآن  ارتباط و علوم اصول انيب دنبال به ،خود -  يكالم

 به يكرديرو نيچن با و كند، ارائه را يفلسف كالم ينوع به ،كالم و فلسفه امتزاج با داشت يسع
 يعيش مدرس ك يعنوان به ،يآمل نيالد شمس كه يحال در. است نموده توجه موعل يبندطبقه

 شهود و كشف تياهم به يعلم افتيدر در و بود تصوف و فلسفه امتزاج در صدد ،مذهب
. است به دست داده يمتفاوت ريتفس علم يبندطبقه در ،شهياند نيا يهيپا بر و داشت ديتأك

 نيا .است يكالم ترشيب يراز يساخت طرح و ،يآموزش ترشيب يآمل ياختس طرح ،نيا بر افزون
 يخوب به  مذكوردانشمند دو يبندطبقه در تصوف گاهيجا در توانيم را نگرش در تفاوت

 نيالدشمس كند،ينم محسوب علم را تصوفاساساً  يراز نيفخرالد كه يحال در. دنمو افتيدر
 يدربارهو  كرده عرفيم اواخر علوم يهمجموع ريز در قلمست علم ك يعنوان به را تصوف يآمل
 روشني به خود نيا  آن را علمي با اهميت دانسته است، وو است به تفصيل سخن گفته تصوف علم

 علوم يبندطبقه در دانشمندان نيا از ك يهر  يفكر و يكالم يهادگاهيد ريتأث يدهندهنشان
 1.از نظر ايشان است

 همانند ،خود يبند ميتقس در يو كه  آن هستيمشاهد يراز نيفخرالد يبندطبقه در .2  
 و كند يم انيب آن كنار در زين را علم هر يفرع يهاشاخه و بردنام مي را ياصل علوم ،گذشتگان

 با ،يآملنيالدشمس كهآن حال. است مانده وفادار ياسالم تمدن در علوم يسازنهيقر سنت به
 ياصل علوم ،آن اساس بر كهاست  كرده ارائه ديجد يطرح ،گذشته ياهيبندطبقه ختنيردرهم

 كه يكاربرد و تياهمرمبناي ب علوم بلكه ،رنديگينم قرار هم كنار در گذشته همانند يفرع و
 و منطق بر عالوه فلسفه ،يآمل يبندطبقه در كهچنان. اندشده يبندرده دارند، علم خيتار در

 وجز را يبندميتقس نوع نيا ديبا كه ، غيره نيز هست و ايميك م،نجو طب، شامل مابعدالطبيعه
 علوم از اييبندميتقس نيچن يو از پيش تا رايز 2،آورد حساب به يآملنيالد شمس يهاينوآور

 به يو نگرش نوع نيهم ،يآملنيالدشمس شهرت ليدال از يكي ديشا و بود توجه مورد تركم
 .باشد  علوم يبندطبقه

_____________________________________________________________________ 

 .70 و 68 - 67، صص1 ، جهمان و 602،  ص1ذرنوش، همان، جآ با ديكن سهيمقا؛  73- 71 صص ،همان ،يراز نيفخرالد   1

 .16- 12، صص 1ج ذرنوش، همان،آ   2
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  دونيا از كيهر نگرش  با يكديگر،يبندطبقه دو يسهيمقا در لمأت شايان نكات از .3  
 ،بيترت به يعمل حكمت ،يرازنيفخرالد يبندميتقس اساس بر .است يعمل حكمت به دانشمندان

 يمبتن كه نيشيپ يهايبندطبقه در كهآن حال1است؛ منزل ريتدب و استيس ، اخالق علم شامل
. استيس و منزل ريتدب اخالق، بيتهذ: از است عبارت يعمل حكمت ،بود ييارسطو سنت بر

 نبودهموافق  منزل ريتدب در استيس نقش تياهم با يراز فخر رسديم نظر به ،شد اشاره كهچنان
 كرده است؛ ارائه يمتفاوت يبندميتقس يعمل حكمت  دانشمندان، در خصوصگريد در مقايسه با و

 2.ورزيده است ديكأت گذشتگان سنت بر يعمل حكمت ميتقس در يآملنيالدشمس كه يدرحال

 و نگرد،مي علوم يملكه عنوان به كالم علم به ،علوم شمردن بر در ،يراز نيفخرالد .4  
 ، زبان (يادب علوم ،يآملنيالدشمس كه يحال در 3.دانديم كالم علم يرمجموعهيز را گريد علوم
 و شيدايپ مبنايبر را علوم و داده قرار توجه مورد گريد علوم اساس عنوان به را) غيره و خط
 يهانگرش ريثأت ،زين مورد نيا در 4.است نموده يبندطبقه ،جوامع انيم در هاآن وجود أًمبد
 .است مشهود يخوب به ،علم به  نام بردهدانشمنددو  يكالم و يفكر

، نسبت به فخر يآملنيدالشمس كه دهديم نشان يخوب به  ياد شدهيبندطبقه دو يبررس .5  
- بوده، چنان يفخرراز به نسبت يترقيدق و جامع طرح يدارا خود يبندطبقه يارائه در رازي،

 الفنونسينفا كتاب سراسر در و كرده فيتوص دقت به ي تأليفشمقدمه در را طرح نيا كه وي
 به را لبمط كرده يسع علم هر حيتوض و شرح در كهآن ضمن. است نموده تيرعا يخوب به

 كه است يحال در نيا. باشد پذيرفهم خوانندگان يبرا تا، به قلم آورد ممكن صورت نيترساده
- ميتقس به و بوده واقف علوم يبندطبقه اصل به كهآن رغمبه ،العلوم جامع در يراز نيفخرالد

 علوم كيفكت به تركم كتاب مذكور متن در اما نموده، ديتأك ينقل و يعقل علوم به ،علوم يبند
 از ك يهر بهراجع خود مطالب يارائه در كهآن ضمن شان داده است؛ن توجه يعقل و ينقل

از اين  ؛است كرده صحبت يتخصص كامالً صورت به ،يعقل علوم يهنيزم در خصوصاً ،علوم
 همف به قادر  ،علم آن ينهيزم در مبسوط ياطالعات داشتن بدون ،موارد از يا پاره در خواننده رو،

 .  يستن شده ارائه مطالب

_____________________________________________________________________ 
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   يريگجهينت

 مشاهده يخوب به با يكديگر، يآمل نيالد يشمس و يراز نيفخرالد يبندطبقه يسهيمقااز طريق 
 در كي هر و اندبوده علوم يبندطبقه ينهيزم در ييهاينوآور يدارا يبندطبقه دو هر كه شد

 توجه ديبا ،نيا بر افزون .اندي به جا نهادهاتريثأت علم ينگار خيتار انيجر در خود يخيتار مقطع
 شناخت از مانع هستند، و همين مسئله علم از قيدق فيتعر فاقد يبندطبقه دو هر كه داشت
  .است شده هاآن متفاوت يهانگرش افتيدر و علم به دانشمندان نيا كرديرو صحيح

 و هانحله كه دهديم نشان يخوب بهبا يكديگر  يبندطبقه دو نيا يسهيمقا ،گريد يسو از  
 هاآن يبند طبقه در ،دانشمند دو  نيا از كي هر يفكر و يخيتار طيشرا و يكالم ياهدگاهيد
 در متفاوت يهايبندطبقه يارائه باعث و بوده رگذاريثأت علوم يدرباره ايشان نگرش و علم از

  .است شده ياسالم تمدن مربوط به علم خيتار

 دربرداشت، كه ييهاينوآور دليل به  مذكوريبندطبقه دو هر كه نمود عاناذ ديبا ،انيپا در  
 يبندطبقه انيجر استمرار و علم ينگارخيتار در و ،بود رگذاريثأت علم ينگارخيتار انيجر در

 طيشرا دهديم نشان سهيمقا نيا .شد ديجد يهاروش جاديا به منجر ياسالم تمدن در علوم
 رگذاريثأت علم ينگارخيتار و علوم يبندطبقه در ياديز حد تا يكالم و يفكر اتاختالف و يخيتار
 .است بوده سازانيجر ينوع به و

   منابع و مĤخذ
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  ].نا يب: [تهران ،ينيقزو محمد كوشش به ،اآلزار شد ،)ش 1328(ابوالقاسم، يرازيش ديجن  - 

 انتشارات: تهران ،ينيقزو محمد كوشش به ،ينيجو يجهانگشا خيتار ،)ش1381(عطاملك نيعالءالد ،ينيجو  - 
  .كتاب يايدن

  .دارالفكر :روتيب ، والفنون الكتب ياسام عن الظنون كشف ،)ق1410(عبداهللا بن يمصطف فه،يخل يحاج  - 

  . هيالداراالسالم :روتيب ،السادات و العلماء احوال يف الجنات روضات ،)م1987(رزامحمدباقريم ،يخوانسار  - 

  .دارالصار :روتيب ،هيالفلسف و هيالكالم آراء و يالراز نيالد فخر ، )م 1963(محمدصالح الزركان،  - 

  ويعلمانتشارات  :تهران افشار، يصدر نيغالمحس يترجمه ،علم خيتار بر يامقدمه ،)ش1382(جورج ،سارتون  - 
  .يفرهنگ

 محمود و الحلودمحمد كوشش به ،يالكبر����الشاطبقات ،)م1976 - 1964( عبدالوهابنصريابنيالدتاج ،يسبك  - 
 ].انيب[ :قاهره ،يالطناج محمد

  .يطهورانتشارات  :تهران ،ياسالم تمدن در علوم يبندطبقه ،)ش 1360(ادقص محمد ،يسجاد  - 

 :تهران ،يشعرانابوالحسن حيتصح ،ونيالعسيعرايفالفنونسينفا ،)ش1379(محمودمحمدبن ،يآملنيالدشمس  - 
  .هياسالم انتشارات

  .هياسالم يفروش كتاب :تهران ،نيمنؤالم مجالس ، )ش1375(اهللا نور ،يشوشتر  - 

 ةترجم و كوشش به ،)يشهرزور االفراح ��رو و االرواح��نز ةترجم (كنزالحكمه ،)ش1316(يشهرزور  - 
  ].نايب[ :تهران ،يدر نيالداءيض

  .ريركبيام انتشارات: تهران قراگزلو، يذكاوت رضايعل ةترجم ،تصوف و عيتش، )ش 1380(يمصطف كامل،يبيالش  - 

  .جهان انتشارات :تهران ،اتيلوفاب يالواف ،)ق 1381(نيالد صالح ،يصفد  - 

  ].نايب[ :آباد دريح ،ادهيالس مصباح و السعاده مفتاح ، ]تابي[زاده يكپر طاش  - 

  ر،يكو نشر :تهران ، رانيا در ياسيس يشهياند زوال ، )ش1387(نيحس ،ييطباطبا  - 

 و يعتيشر احمد ةترجم غراب، ديمحمدعبدالمج كوشش به ،االسالم بمناقب االعالم ،)1367(ابوالحسن، يعامر  - 
   .يدانشگاه نشر مركز :تهران ،يمنوچهر نيحس

   .دارالكتاب :روتيب ،عندالعرب العلوم خيتار يف الموجز ،)م1981(محمد مرحبا، عبدالرحمن  - 

  .الهالل 	����دارو :روتيب بوهلحم، يعل له قدم ،العلوم احصاء ،)م 1996(نصر يالب ،يفاراب  - 

 .1ش،  3 سال ،معارف ،»يراز امام يچاپ آثار فهرست«  ،)ش1365 ريت و نيوردفر(كامران ،يفان  - 

  .يزدي افشار دكتر موقوفات اديبن :تهران داوود، آل يعل حيتصح ،العلوم جامع ،)ش1382(يراز نيفخرالد  - 
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  .هيالبه 	���� :قاهره ،)ريكب ريتفس (بيالغ حيمفات ، )م1934(-----   - 

  .تهران دانشگاه انتشارات :تهران ،هيااله قيحقا يف ��
	لكماا 	�الرسا ،)ش1335(-----   - 

  .	���العثماالمعارف�ريدا :درآباديح ،مناظرات ،)ق1355/م1936(-----   - 

  .	���العثماالمعارف�ريدا :درآباديح ،هيالمشرق المباحث ،)ق1343/م1924(-----   - 

  .كتاب يايدنانتشارات  :تهران ؛يبيحبيعبدالح حيتصح ،يناصر طبقات ،)ش 1363(يجوزجان السراج منهاج يقاض  - 

   .حكمتانتشارات  :تهران ،�مشكو محمد كوشش به ،الدباج �لغز التاج �در ،)ش1385(يرازيش نيالدقطب  - 

  .ريكو انتشارات :تهران ،ييطباطبا جواد ديس ةترجم ،ياسالم ةفلسف خيتار ،)ش 1387(يهانر ،كوربن  - 

  .اميخانتشارات  :تهران ،االدب��حاير، )ش 1354( ي محمدعل،يزيتبر مدرس  - 

  .يامنطقه يفرهنگ ةسسؤم :تهران ،يفارس يخط يهانسخه فهرست ،)ش 1348(احمد ،يمنزو  - 

 .اطالعات :تهران پژوه،دانش يمحمدتق كوشش به ،النجوم يدرار و العلوم تيواقي، )ش1364]( نامعلوم[   - 

 دانشگاهانتشارت : مشهد ، قمرييهجر هشتم ةسددر رانيا ياجتماع ياسيس اوضاع ،)ش1375(ابوالفضل ،ينبئ  - 
 .مشهد يفردوس

  .سرا دهيقصانتشارات  :تهران ،يدهقان ديسع ةترجم ،رانيا در ياسالم يعقالن سنت ،)ش1383(نيدحسيس نصر،  - 

ات شارتان :تهران ،يدريح رضايعل و ينويم يمجتب كوشش به ،يناصر اخالق ،)ش1364(يطوس نيرالدينص  - 
  .يخوارزم

 . 2 ش اول، سال ،امروز رانيا» يراز نيفخرالد افكار و يزندگ «،)ش1318(ديسع، يسينف  - 

   .توسانتشارات  :تهران ،يمعز ريام يعل محمد ةترجم ،يفارس يالمعارفها �ريدا ،)ش 1368(وايژ ،وسل  - 

 

– Arbevry ,Arthur(1963), A Handlist of the Arabic Manuscripts, DubLin: [np]. 

– Rosenthal,Franz(1970), knowledge Triumphant. Concept of Knowledge in Islam, Leiden: [np]. 

– Storey.C.A 9(1977), Persian literature ,Leiden: [np].  

– VeseL, Ziva- A, Lam Husang (1998):"Encyclopaedias Persian" Encyclopedia Iranica, California: 

Mazda Publishers.  

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

