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چکیده

ُجســتار حاضــر بــا هدف کشــف و توصیــف و نحوه تقســیم بندی علــوم در دائرة المعارف های 

کیــد بــر نــوع نگاه به علــم، در دائرة المعارف هــای علوم طبیعی فارســی زبان  علــوم طبیعــی بــا تأ

گرفتــه اســت. اهمیــت پژوهــش حاضــر در آن  جهــان اســام تــا ســده هفتــم هجــری صــورت 

ــه علــم تقســیم بندی علــوم  ــوع نــگاه ب ــه وجــوه اندیشــه ای و ن کــه در تحقیقــات اخیــر ب اســت 

کــه دایرۀالمعارف هــای علــوم  کمتــر توجــه شــده اســت. رهیافــت پژوهــش مقالــه آن اســت 

طبیعــی در تعریــف علــم و تقســیم بندی علــوم اغلــب از جنبه هــای عامیانــه ای برخوردارنــد و 

هرچنــد طــرح ســاختی آنهــا از طبقه بنــدی ارســطویی متأثــر اســت، فاقــد یــک نظــام منســجم 

علمــی مبتنــی بــر ســنت ارســطویی اســت و اساســًا بیشــتر بــر پایــه تفکــر عامیانــه مــردم شــکل 

یکــرد آنهــا بــه علــم ضعیــف و فاقــد تقســیم بندی دقیــق از  گرفتــه اســت. علی رغــم آنکــه رو

علــوم اســت، برخــی از آنهــا گرایــش بیشــتری بــه خرافــات و موهومــات عصر خود پیــدا کرده اند 

و برخــی نگــرش علمی تــری دارنــد؛ ولــی همــه ایــن دایرۀالمعارف هــا بازگوکننــده نگــرش عامــه 

مــردم بــه علــم و وجــود دو فضــای متفــاوت علمــی میــان دانشــمندان و عامــه مــردم در مــورد 

علــم اســت. ایــن نــوع بررســی می توانــد بــاور عامــه جامعــه در مــورد علــم تقســیم بندی علــوم و 

فضــای فکــری اجتمــاع در دوره هــای مختلــف  را روشــن ســازد.
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مقدمه

کــه  تنــوع موضوعــی دایرۀالمعارف هــای علــوم طبیعــی بازتــاب معنایــی مختلفــی اســت 

کتاب هــا پیــش از هــر  گرفتــه اســت. نویســندگان ایــن  لفــظ »علــم« در طــی زمــان بــه خــود 

بــه  خاصــی  موضــوع  دربــاره  را  خــود  شــناخت های  مجموعــه  تــا  داشــتند  کوشــش  چیــز 

گونه هــای مختلفــی از  کننــد. در قلمــرو فرهنــگ اســامی، بــر پایــه دانــش  خواننــده منتقــل 

دایرۀالمعارف هــای  بــه  می تــوان  را  گونه هــا  ایــن  اســت.  گرفتــه  شــکل  دایرۀالمعارف هــا 

ــه  ــی ب ــی و دایرة المعارف های ــوم طبیع ــی )اداری( و عل ــوم دیوان ــی، عل ــوم مذهب ــفی، عل فلس

ــد و معــارف  کــرد. برخــی از ایــن دایرة المعارف هــا هماننــد دارن کلمــه تقســیم  معنــای دقیــق 

فلســفی آن هــا از غنــای علمــی مناســبی بهره منــد اســت؛ یــا در طــول معرفت هایــی همچــون 

گاه برخــی از  ــا دیــن اســام پرداختــه اســت و  علــوم تربیتــی مذهبــی صرفــًا بــه علــوم مرتبــط ب

ایــن دایرة المعارف هــا هــر ســه شــاخه را دربرمی گیــرد، هرچنــد مطالــب آنهــا غنــای علمــی 

کاربــرد اولیــن  الزم را نــدارد، امــا اهمیــت ایــن دایرة المعارف هــا در طــول معــارف دیگــر، از 

گفــت  کــه در ایفــای نقــش نوعــی خودآمــوز اســت، فراتــر مــی رود. در واقــع می تــوان  نــوع متــون 

دائرة المعارف هــای علــوم طبیعــی بازگوکننــده و انعکاس دهنــدۀ عایــق ژرف عصــر خویــش 

کــه بــه جمیــع علــوم مربــوط بــه طبیعیــات  و باورهــای عامیانــه مــردم زمــان خــود هســتند 

عامــه  دایرة المعارف هــا  این گونــه  مخاطــب  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  پرداخته انــد.  ارســطویی 

ــوان نگــرش  ــا بررســی جایــگاه علــم و تقســیم بندی علــوم در ایــن متــون می ت مــردم بوده انــد، ب

جامعــه بــه علــم و اهمیــت آن نــزد مــردم را به خوبــی نشــان داد. ایــن پژوهــش بــا طــرح ایــن 

یکــردی بــه علــم و تقســیم بندی علــوم  کــه »دایرة المعارف هــای علــوم طبیعــی چــه رو پرســش 

کــه اساســًا ایــن دایرة المعارف هــا فاقــد یــک  داشــته اند؟« ایــن فرضیــه را مطــرح می ســازد 

بــا دایرة المعارف هــای فلســفی اســت و بازگوکننــده ایــن  نگــرش علمــی منســجم هم تــراز 

ــر از جهان بینــی و منظومــه فکــری عصــر خــود اساســًا نگــرش علمــی  کــه متأث مطلــب اســت 

بیشــتر  و  نــدارد  وجــود  طبیعــی  علــوم  دائرة المعارف هــای  میــان  در  منســجم  و  مشــخص 
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ــه علــم اســت. از لحــاظ پیشــینه علی رغــم آنکــه مقــاالت  ــی از نگــرش مــردم جامعــه ب بازتاب

متعــددی بــه صــورت مــوردی دربــاره هریــک از ایــن دایرة المعارف هــای علــوم طبیعــی وجــود 

ــی  ــا بررس ــن دایرة المعارف ه ــوم در ای ــیم بندی عل ــم و تقس ــگاه عل ــر جای ــون از منظ کن دارد، تا

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص جامع

کتاب نزهت نامه عالیی علم و تقسیم بندی علوم از دیدگاه 

کــه دربــارۀ علــوم طبیعــی بــه زبــان فارســی  کتبــی اســت  نزهت نامــه عایــی یکــی از اولیــن 

گاهــی مــا دربــارۀ  توســط شــهمردان بــن ابی الخیــر بــه نــگارش درآمــده اســت. متأســفانه آ

مؤلــف ایــن اثــر، بســیار مختصــر و ناچیــز اســت. نــام او در هیچ یــک از تذکره هــای مشــهور 

کــه شــهمردان  ذکــر نشــده اســت و در حقیقــت تمــام اطاعــات مــا منحصــر بــه اشــاراتی اســت 

ــه نظــر می رســد شــهمردان در  ــه ایــن اطاعــات ب ــا توجــه ب ــه خــود نمــوده اســت. ب ــارش ب در آث

گشــوده )شــهمردان، 1362: 73(  حــدود ســال 420-425 هـــ.ق در شــهر ری چشــم بــه جهــان 

و در همان جــا تحصیــات خــود را نــزد اســتاد مختــص بــن احمــد النســوی بــه پایــان رســانیده 

اســت. )شــهمردان، 1362: 6( شــهمردان بــن ابی الخیــر در میــان عبــارات خــود در نزهت نامــه 

کــه مهم تریــن آن هــا روضــه المنجمیــن یــا روضــه المنجــم اســت.  بــه آثــار خــود نیــز اشــاره دارد 

ی مطالبــی در علــم ستاره شناســی و نجــوم  کــه حــاو )شــهمردان، 1362: 522-502-386( 

اســت و بــرای اســتفاده مبتدیــان علــم نجــوم بــه ســال 455 ه.ق تألیــف گردیــده اســت. افزون 

یه  کتــاب حــل الرمــوز الســماو یــخ )شــهمردان، 1362: 444(  کتابــی دربــارۀ تار بــر ایــن بایــد بــه 

کتابــی در علــم  یاضــی )شــهمردان، 1362: 733(،   اجــل مــن الکنــوز الدنیــا دربــاره اعــداد و ر

کــه ظاهــرًا  کــرد  کتــاب البدایــع بــه زبــان عربــی اشــاره  کیمیــا )شــهمردان، 1362: 644( و 

گرفتــه  کــه توســط نویســنده صــورت  کتــاب نزهت نامــه عایــی ترجمــه فارســی البدایــع اســت 

کتــاب البدایــع دراین بــاره نمی تــوان به صراحــت  از بیــن رفتــن  بــه  بــا توجــه  اســت. البتــه 

گفــت نزهت نامــه عایــی دائرۀالمعارفــی  گفــت. )شــهمردان، 1362: 48( می تــوان  ســخن 
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یخــی بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.  کــه دربــاره مســائل مختلــف علمــی، ادبــی و تار اســت 

ظاهــرًا نویســنده قصــد داشــته ُجنگــی علمــی در حــد دانشــنامه عایــی البتــه بــا زبانــی ســاده 

کنــد و در همیــن راســتا بــه انتقــاد از شــیوه تألیــف  و همه فهــم در منفعــت همــه علــوم تدویــن 

دانشــنامه عایــی پرداختــه اســت. )شــهمردان، 1362: 22(

کــه  کتــاب نزهت نامــه عایــی از بســیاری جهــات حائــز اهمیــت اســت، زیــرا همان طــور 

ــزان  ــه می ــده، بلک ــته نش ــواص نوش ــن و خ ــرای متخصصی ــب آن ب ــاره دارد مطال ــنده اش نویس

ــاب را  کت ــن  ــر آن ای ــزون ب ــازد. اف ــن می س ــان روش ــداول زم ــوم مت ــر عل ــی را در براب ــش عموم دان

کــه کوشــش هایی  می تــوان در زمــرۀ نخســتین کتاب هــای چنددانشــی علــوم طبیعــی دانســت 

کــرده اســت.  بــرای طبقه بنــدی علــوم انجــام داده اســت و ایــن علــوم را در دوازده مقالــه بیــان 

چنیــن  عایــی  نزهت نامــه  کتــاب  فهرســت  بررســی  از   )471-493  :1362 )شــهمردان، 

کتــاب شــامل یــک مقدمــه، دو قســمت و یــک خاتمــه اســت و تقریبــًا بــه دو  کــه  برمی آیــد 

کــه دربــارۀ  کــه هــر یــک شــامل شــش مقالــه اســت. قســمت اول  ی تقســیم شــده  قســمت مســاو

کــه در هــر یــک از فصــول و باب هــای  خــواص و منافــع و طبایــع مــردم و حیوانــات و... اســت 

ایــن قســم نوعــی از حیوانــات یــا جمــادات یــا نباتــات را به اختصــار توضیــح می دهــد و بــه ذکــر 

کــه بــه موجــودات نســبت می دهــد نه تنهــا  خاصیــت آن می پــردازد. در ایــن بخــش خواصــی 

کثــر مــوارد حتــی شــرح خصوصیــات آنــان نیــز از تخیــات و  کامــًا عجیــب اســت، بلکــه در ا

تصــورات ذهنــی سرچشــمه می گیــرد. قســم دوم نزهت نامــه عایــی بیشــتر مســائل علمــی و 

ــت. ــا اس ــاهنامه و حکومت ه ــتان های ش ــاره داس ــی درب ــامل فصول ش

ســه گانه  انــواع  قســمت  ایــن  در  اســت.  طبیعــی  علــوم  عایــی  نزهت نامــه  اول:  بخــش   

طبیعــت بررســی شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر قســمت علمــی نزهت نامــه عایــی بــا فصلــی 

ــا نظــر منجمیــن معاصــر  دربــارۀ نجــوم آغــاز می شــود و در ایــن بخــش نظــرات ابن ابی الخیــر ب

بخــش   )87 )شــهمردان، 1362:  نمی شــود.  دیــده  فاحشــی  تفــاوت  و  دارد  ی مطابقــت  و
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یاضــی اســت، زیــرا در  کتــاب نزهت نامــه مربــوط بــه حســاب و ر عمــده ای از قســمت دوم 

یاضــی و هــم از نظــر خــواص معنوی شــان دارای اهمیــت  نظــر شــهمردان اعــداد هــم از نظــر ر

فوق العــاده هســتند و بایــد از جهــات کمــی و کیفــی موضــوع مطالعــه قــرار گیرند. )شــهمردان، 

1362: 233( افــزون بــر ایــن در نزهت نامــه بــه علــم نجــوم عنایــت خاصــی شــده اســت و در 

چندیــن فصــل بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه علــم نجــوم پرداختــه اســت. )شــهمردان، 

1362: 353-351، 497-494( فصــل نخســت قســمت دوم اساســًا بــه طبیعیــات نظــری 

اختصــاص یافتــه اســت.

یاضیات شــامل 1- علم اعداد،  در فصــل دوم از بخــش دوم تحــت عنــوان انــواع علوم به علم ر

اخترشناســی، )بــا جنبــۀ تفألــی آن( و حســاب، 2- منطــق شــامل دو بخــش ایســاغوجی و 

کلمــات حضــرت علــی )ع(، 4- مســائلی دربــارۀ نجــوم قضایــی پرداختــه  یــاس، 3-  قاطیغور

و در ادامــه بــه علــوم منشــعب از طبیعیــات اختصــاص یافتــه اســت. )شــهمردان، 1362: 

کتــاب نزهت نامــه عایــی فصلــی در مــورد  439-246-241، 352-351( در بخــش دوم 

ــان فارســی مباحثــی از  کــه در زب ــد زرق و ســالوس نماینــد، وجــود دارد  کــه خداون علم هایــی 

کمتــر پرداختــه شــده اســت. در بخشــی دیگــر  کمتــر بــه چشــم می خــورد و بــدان  ایــن دســت 

کــه شــامل علــم کیمیــا  تحــت عنــوان چنــد نــوع علمــی و عملــی دیگــر بــه موضوعاتــی پرداختــه 

و داروشناســی اســت و در واقــع از فــروع طبیعیــات اســت. )شــهمردان، 1362: 510-505( در 

فصــل پایانــی تحــت عنــوان انــدر علــت بهانــه آفرینــش بــه رشــته های اصلــی طبیعیــات یعنــی 

گفتــار دربــاره آفرینــش، معــادن، نبــات، حیــوان و آفرینــش مــردم و حــال نفــس می پــردازد 

ــهمردان،  ــت. )ش ــگ اس ــطویی هماهن ــات ارس ــی طبیعی ــته های اصل ــا رش ــش ب ــن بخ ــه ای ک

)556-558  :1362

کــه نویســنده بــه ســه رشــته  یافــت  کتــاب نزهت نامــه عایــی می تــوان در بــا بررســی محتــوای 

یاضیــات و طبیعیــات در تألیــف خــود توجــه  از چهــار رشــته فلســفه نظــری یعنــی منطــق، ر
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ــی  ــاخه های فرع ــرار داده و ش ــی ق ــورد بررس ــل م ــات را به تفصی ــان طبیعی ــن می ــته و در ای داش

کتــاب  کــرده اســت، امــا نقــش اصلــی در  گانــه مطــرح  از علــوم طبیعــی را نیــز در فصــول جدا

کــه حتــی فصــل تعبیــر خــواب، بــرای  نزهت نامــه عایــی از آن طبیعیــات بــوده اســت تــا آنجــا 

کــرده اســت.  طبقه بنــدی موضوعــات خــواب از طبقه بنــدی طبیعیــات ارســطو اســتفاده 

کــه در طبقه بندی هــای دیگــر خصوصــًا فاســفه  )وســل، 1368: 43( در مقابــل از علــم الهــی 

جــزء مهم تریــن علــوم محســوب می شــده اســت، خبــری نیســت و اساســًا بــه آن توجهــی 

کتاب هــای علــوم طبیعــی نیــز به نــدرت  کــه در دیگــر  نشــده اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت 

کتاب هــای علــوم طبیعــی  بــه علــوم الهــی پرداخته انــد. افــزون بــر ایــن در نزهت نامــه عایــی و 

کتاب هــا خالــی از  کمتــر بــه مباحــث فلســفه بــه طــور مشــخص پرداختــه شــده اســت و ایــن 

ــًا  مباحثــی از فلســفه عملــی چــون تدبیــر منــزل، علــم اخــاق و علــم سیاســت اســت و صرف

بــه طــور جســته وگریخته بــه علــم اخــاق آن هــم در قالــب بحــث از علــم النفــس توجــه شــده 

گفــت مقصــود شــهمردان از تکمیــل نزهت نامــه عایــی بررســی  کلــی می تــوان  اســت. بــه طــور 

جنبه هایــی از مباحــث علــوم محــض بــوده اســت و در ایــن راســتا تنهــا بــه دادن نســخه هایی 

کــرده اســت. )وســل، 1368: 47( بــرای خــواص اشــیاء بســنده 

ی در  ئی بر علوم طبیعی است، و کتاب نزهت نامه عا یت  به هرحال علی رغم آنکه محور

ارائه  فلسفی  علوم  به  مربوط  موضوعات  از  ناقص  و  کوتاه  توصیفی  خود  طبقه بندی  طرح 

از سوی  توجهی نکرده است.  آن  و شاخه های فرعی  تقسیم بندی علوم فلسفی  به  و  کرده 

مباحث  بسیاری  زیرا  دانست،  خرافات  درباره  اصیل  خودآموزی  را  اثر  این  می توان  دیگر 

کتاب خصوصًا در بخش نخست آن از واقعیت فاصله دارد، اما به هرحال  مطرح شده در 

پذیری علمی مردم و نگرش  همین موضوعات به خوبی نشان دهنده سطح فرهنگ و باور

یخ روحیات مردم ایران به حساب  علمی عامه مردم است و منبعی مهم برای شناخت تار

کتاب  ی این  کتاب به پیش پاافتاده ترین مباحث پرداخته است و ازاین رو می آید. نویسنده 

)vessel & Alam, 1998: 436( .را می توان بیشتر جنگی علمی نامید
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کتاب عجایب المخلوقات علم و تقسیم بندی علوم در 

کتــاب  بــه  بــن احمــد طوســی محــدود  بــن محمــود  مــا دربــاره زندگــی محمــد  اطاعــات 

ی صحبــت بــه میــان  کمتــر از و کتــب شــرح حــال  عجایــب المخلوقــات اســت و دیگــر 

کتــاب عجایــب المخلوقــات هــم نویســنده کمتــر از خــودش  آورده انــد. از ســوی دیگــر در خــود 

کــه بیــان داشــته میــان نســخه های مختلــف اختــاف  صحبــت نمــوده اســت و آنچــه را هــم 

کتــاب هــم میــان محققیــن اتفاق نظــر وجــود  ــام نویســنده ایــن  ــاره ن دارد؛ چنانکــه حتــی درب

نــدارد. هــر یــک از فهرست نویســان بــه دلیــل اختــاف میــان نســخه های خطــی موجــود ایــن 

کشــف الظنــون مؤلــف  کرده انــد؛ چنانکــه حاجــی خلیفــه در  کتــاب اظهارنظرهــای متفاوتــی 

کتــاب را محمــد بــن محمــود بــن احمــد طوســی ســلطانی می دانــد. )حاجــی، 1410 ق:  ایــن 

کــه او در فهرســت خــود کتــاب عجایــب المخلوقــات را بــدون  1127/2( ایــن در حالــی اســت 

ــام محمــد بــن محمــود  ــوان ن ــا بررســی در فهرســت های مختلــف می ت مؤلــف ذکــر می کنــد. ب

ــا  ــات ب ــب المخلوق ــاب عجای کت ــف  ــال مؤل ــت.1 به هرح ــر دانس ــی را دقیق ت ــد طوس ــن احم ب

کــه دربــارۀ همــدان در  آنکــه لقــب طوســی داشــته، ظاهــرًا اهــل همــدان اســت2 و از مطالبــی 

کــه یــا در شــهر همــدان متولــد و رشــد یافتــه  کتــاب آورده می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید  ایــن 

گذرانــده و از ایــن شــهر ســفری هــم بــه اصفهــان داشــته و  و یــا اینکــه مدتــی را در ایــن شــهر 

ــرده اســت، )طوســی، 1388: 17( امــا ظاهــرًا پــدرش حــدود  مدتــی را هــم در اصفهــان بســر ب

گذرانــده بــود. )طوســی، 1388: 460( از فحــوای مطالــب  صــد ســال عمــر خــود را در همــدان 

کــه محمــود بــن احمــد طوســی اهــل مطالعــه و تحقیــق  کتــاب عجایــب المخلوقــات برمی آیــد 

کتــاب ســروکار داشــته اســت )طوســی، 1388: 30-326-531-532( و  بــوده اســت و بــا 

ــک:  ــودات، ن ــب الموج ــات و غرای ــب المخلوق ــاب عجای کت ــف  ــام مؤل ــاره ن ــان درب ــرات فهرست نویس ــی از نظ گاه ــرای آ 1 . ب
ــن احمــد طوســی، 1388: 17 – 20. ــن محمــود ب محمــد ب

گاهــی بیشــتر، نــک: طوســی،  ــرای آ ــه نوشــته خــود مؤلــف، حــدود پنجــاه ســال در همــدان حضــور داشــته اســت ب ــا ب 2 . بن
.279  :1388
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گاهــی از  ظاهــرًا از علــم طــب هــم اطــاع داشــته و بــه معالجــه بیمــاران می پرداختــه اســت و 

ــی، 1388: 477( ــت. )طوس ــته اس ــرح هایی نوش ــود ش ــی خ ــات بالین مطالع

کتــب  کتــاب عجایــب المخلوقــات  ــن احمــد طوســی غیــر از  ــۀ اظهــار خــود محمــود ب ــر پای ب

دیگــری نیــز بــه عربــی و فارســی داشــته اســت؛ چنانکــه می نویســد: »بعــد از تصنیفــات بســیار 

ــاب را  کت ــن  ــه ای ک ــدم  ــن ندی ــر از ای ــچ بهت ــی هی ــازی و فارس ــه ت ــم ب ــرده بودی ک ــم  ــر عل ــه در ه ک

ــم ...«. )طوســی، 1388: دو مقدمــه( در جایــی دیگــر بیــان می کنــد: »قصــص  کردی تألیــف 

کتاب هــا آورده ایــم ...« )طوســی، 1388: 434( یــا اینکــه می نویســد: »و از ایــن  انبیــاء ]را[ در 

کتــاب »دســتور اصــول الخــواص« بگفته ایــم«.  جنــس و مداومت هــا  کرده انــد نــادر و مــا در 

)طوســی، 1388: 466( امــا ظاهــرًا از کتــاب دســتور اصــول الخواص و از ســایر آثــار و تألیفات 

کــه بــه فارســی و تــازی نوشــته اســت،  اطاعــی در دســت نیســت. او 

محمــد بــن محمــود بــن احمــد طوســی کتــاب عجایــب المخلوقــات بــرای اظهار حق شناســی 

کتــاب فــوق را  از عــدل و جهــان داری و نیک خواهــی،  ابوطالــب طغــرل بــن ارســان بــن طغــرل 

گــزارده باشــد و نــام او را مخلــد دارد. )طوســی، 1388: 14- کــرده اســت تــا حــق او را  تألیــف 

کتــاب نام بــرده در میــان ســال های 556 ه.ق تــا 735 ه.ق تألیــف شــده اســت  15( بنابرایــن 

کتــاب پیــش از ســال 556 ه.ق آغــاز شــده باشــد، زیــرا نویســنده  و احتمــال دارد نــگارش ایــن 

کتــاب را 555 ه.ق نوشــته اســت. )طوســی، 1388:  عجایــب المخلوقــات ســال تألیــف 

کتــاب ســال 562 نیــز دیــده می شــود.  کــه در فصــل زالزل همیــن  276( ایــن در حالــی اســت 

کــه دیگــران  کتــاب آن بــوده اســت  )طوســی، 1388: 300( هــدف نویســنده از تألیــف ایــن 

کنــاف عالــم بنگرنــد  کنــد، بی آنکــه در اطــراف و ا گاه  را از عجایــب جهــان و غرایــب زمــان آ

کتــاب عجایــب و غرایــب مــورد  )طوســی، 1388: ســه مقدمــه( و بــه دلیــل اینکــه در ایــن 

کتــاب خــود را بــه نــام عجایــب المخلوقــات و غرایــب الموجــودات  گرفتــه، مؤلــف  بحــث قــرار 

ــنده  ــتفاده نویس ــورد اس ــع م ــد مناب ــر می رس ــه نظ ــی، 1388: 11 و 5( ب ــت. )طوس ــته اس گذاش
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کــه این گونــه مطالــب را پیــش از مؤلــف در  کتبــی اســت  کتــاب عجایــب المخلوقــات  در 

گفته هــای  کتــاب  پــاره ای از مطالــب  بــه رشــته تحریــر درآورده انــد و  رشــته های مختلــف 

یک مقدمــه( گــردان آن زمــان نظیــر ابن فضــان اســت. )طوســی، 1388: بیســت و جهــان 

کــه در پــی ارائــه  کتــاب چونــان دانشــنامه ای در زمینــه علــوم طبیعــی محســوب می شــود  ایــن 

کتــاب بــه  شــگفتی های جهــان در قالــب طرحــی مشــخص اســت. علیرغــم آنکــه در ایــن 

کتــاب  طــور مشــخص بــه بحــث طبقه بنــدی علــم نپرداختــه، در ارائــه طــرح ســاخت ایــن 

گرفتــه اســت. بــه همیــن ســبب ایــن  دقیقــًا از طبقه بنــدی ارســطو در بخــش طبیعیــات الگــو 

ــا توجــه بــه  ــًا ب گرچــه نویســنده صرف کتــاب از جنبــه طبقه بنــدی علــوم درخــور توجــه اســت. ا

کتــاب و  کــرده، امــا در ایــن  کتــاب بــه طبقه بنــدی بخــش طبیعیــات توجــه  مطالــب و هــدف 

کتاب هایــی از ایــن دســت به خوبــی از تأثیــر طبقه بنــدی علــوم و خصوصــًا روش ارســطویی 

گاهــی یافــت. ــوان آ ــران و اســام می ت در طبقه بنــدی علــوم در جامعــه علمــی ای

کــرده  ــون تقســیم  ــه ده رکــن و قان ــه ترتیــب ب کتــاب خــود را ب نویســنده عجایــب المخلوقــات 

کتــاب عجایــب  اســت. )طوســی، 1388: 20-19( بــا بررســی ده رکــن اصلــی تشــکیل دهنده 

ارســطو  طــرح طبقه بنــدی طبیعیــات  براســاس  فــوق  کتــاب  گفــت  المخلوقــات می تــوان 

کتــاب بــا بررســی آســمان و زمیــن آغــاز می شــود. در ایــن بحــث  گرفتــه اســت، زیــرا  شــکل 

ــان واســطۀ میــان مخلوقــات جهــان هســتی و جهــان مــاورای  طبیعــت )الهــی(  آســمان چون

و  ی  ســماو پدیده هــای  بــه  آن  از  پــس   )8  :1388 )طوســی،  اســت.  شــده  گرفتــه  نظــر  در 

جهــان زیریــن می پــردازد، انــواع ســه گانه جمــاد، نبــات و حیــات و در نهایــت علــم النفــس را 

موضــوع بررســی قــرار داده اســت. بــه ایــن ترتیــب فصــل اول بــا علــم طبیعــت ارســطو مطابقــت 

گرفتــه اســت و فصــل ســوم و چهــارم  می نمایــد. فصــل دوم براســاس علــم آثــار علویــه شــکل 

دربــارۀ توصیــف زمیــن به ویــژه جمــادات صحبــت می نمایــد و در فصــل پنجــم پیرامــون 

کــه ایــن دو بخــش مطابــق بــا علــم نبــات و حیــوان از طبقه بنــدی  نباتــات بحــث می کنــد 
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طبیعیــات ارســطو می باشــد و در فصــل هفتــم تــا دهــم دربــارۀ حیــوان و انســان صحبــت 

گرفتــه  می کنــد و براســاس بخــش علــم النفــس از شــاخه های علــوم طبیعــی ارســطو شــکل 

کــه نویســندۀ  اســت، )خزائیلــی و منتظرالقائــم، 1395: 106-104( البتــه شــایان ذکــر اســت 

کــه پیرامــون انســان صحبــت می کنــد بــه  عجایــب المخلوقــات در فصــل هفتــم تــا دهــم 

303-290 و 415- یــخ )طوســی، 1388:  موضوعــات علــوم فرعــی همچــون اخــاق و تار

کــه جــزء علــوم  406( و موضوعــات متمایــز علــوم طبیعــی نیــز نظــر دارد و برخــی رشــته ها 

کیمیــا را در ضمــن بحــث بــه  فرعــی از شــاخه طبیعیــات ارســطو بــوده همچــون علــم طــب و 

آن هــا اشــاره دارد، )طوســی، 1388: 460-453 و 458-432( امــا بــر خــاف طبقه بنــدی 

کــرده،  کلیــات علــوم طبیعــی آغــاز  کــه طبقه بنــدی علــوم طبیعــی را بــا بحثــی دربــاره  ارســطو 

کتــاب عجایــب المخلوقــات چنیــن بحثــی در مقدمــه نــدارد. از ســوی دیگــر فصل هایــی 

کلــی طبقه بنــدی خــارج اســت و بیشــتر  کتــاب از اصــل طــرح  همچــون فصــل ششــم و هشــتم 

دربردارنــده شــگفتی های جهــان و موجــودات ماوراءالطبیعــی و بعضــًا خیالــی اســت.

کلیــات علــوم  کــه نویســنده شــناخت دقیقــی از  یافــت  ــا توجــه بــه مطلــب فــوق می تــوان در ب

طبیعــی داشــته و بــه طــور مشــخص متأثــر از طبقه بنــدی ارســطو بــه علــوم توجــه نمــوده اســت؛ 

کتــاب مشــخصًا بــر اصــل طبقه بنــدی علــم در بخــش  کلــی  امــا علی رغــم آنکــه ســاختار 

کتــاب از  گرفتــه، محتــوای  ــر اســاس طرحــی مشــخص شــکل  کیــد دارد و ب علــوم طبیعــی تأ

کمتــر بهــره بــرده اســت و محتــوای آن دور از  غنــای الزم برخــوردار نیســت و از نگــرش علمــی 

گذشــته از برخــی نقل قول هــا از پیامبــر اســام و برخــی حکایــات  ظرافت هــای علمــی اســت. 

ــات  ــو از حکای کتــاب ممل ــی پرداختــه اســت.  ــه توصیــف جهــان خیال یخــی، نویســنده ب تار

مختلــف اســت و بــه همیــن ســبب منبــع پراهمیتــی بــرای مطالعــه ادبیــات عامیانــه ایرانــی 

می باشــد. )وســل، 1368: 53(

بــه نظــر می رســد نویســنده بیشــتر در حــوزه علــوم طبیعــی مطالعاتــی نمــوده و در چهارچــوب 
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ــم را  ــدی عل ــل طبقه بن ــه اص ــت و البت ــرده اس ک ــف  ــاب را تألی کت ــن  ــدام ای ــات اق ــن مطالع ای

کتــاب  کوشــیده در ترتیــب ابــواب  گاهــی داشــته و بــه همیــن ســبب  می شــناخته و از آن آ

کل  کنــد؛ امــا ظاهــرًا خــود را ملــزم بــه رعایــت  خــود طــرح طبقه بنــدی علــوم طبیعــی را رعایــت 

طبقه بنــدی علــوم و اشــاره بــه بحــث کلــی طبقــه کلیــه علــوم نمی کــرده و شــاید هــم بــا توجــه بــه 

کلیــات طبقه بنــدی  کــه در حیطــه علــوم طبیعــی بــود، ضرورتــی بــرای طــرح  کتــاب  محتــوای 

ــوع طبقه بنــدی علــوم  کتــاب و ن علــوم نمی دیــده اســت. )طوســی، 1388: 303-290( ایــن 

کتــاب بــرای عامــه مــردم نوشــته شــده اســت به خوبــی می توانــد  کــه  آن بــا توجــه بــه ایــن مطلــب 

یکــرد آن هــا بــه علــم و طبقه بنــدی  کنــد و نــوع رو مــا را بــا نگــرش علمــی عامــه مــردم ایــران آشــنا 

کــه ایــن مطلــب خــود بــرای شــناخت  پذیــری آن هــا را به خوبــی نشــان دهــد  علــوم و نــوع باور

کتــاب به خوبــی  ــر اســت. از ســوی دیگــر ایــن  جامعه شناســی علمــی مــردم ایــران بســیار مؤث

نشــان دهنده آمیــزش اندیشــه اســامی و نظــام اندیشــه ارســطویی در بخــش علــوم طبیعیــات 

و تأثیــر مکاتــب هنــدی و ایرانــی در آن اســت.

کتــاب براســاس روش  گفــت علی رغــم آنکــه مطالــب  کلــی می تــوان  در یــک جمع بنــدی 

گرفتــه و اصــل طبقه بنــدی علــوم در بخــش علــوم طبیعــی به خوبــی رعایــت  علمــی شــکل 

یکــردی علمــی و مســتند بــه دور شــده و خالــی از ظرافت هــای  شــده، در طــرح مباحــث از رو

کتاب هــای  علمــی اســت و بــر خــاف ادعــای مؤلــف مبنــی بــر خاصــه نمــودن علــوم و 

علمــی، )طوســی، 1388: 20( بیشــتر متوجــه پدیده هــای شــگفت انگیز و علــوم خفیــه شــده 

کتــاب  ــه نظــر می رســد هــدف نویســنده از تألیــف ایــن  کیفیــت علمــی ضعیفــی دارد. ب کــه 

کــرده مباحــث علــوم طبیعــی را بــه  غیــر از ســرگرمی و تفنــن مــردم بــوده اســت، زیــرا تــاش 

ــد. از ســوی دیگــر هــدف  ــرای عامــه مــردم آســان نمای کنــد و فهــم آن را ب صورتــی ســاده بیــان 

باالتــر نویســنده یــادآوری شــگفتی های خلقــت خداونــد اســت تــا براســاس آن بــر بــاور و ایمــان 

ــی، 1388: 22( ــد. )طوس ــت آن بیفزای ــد و وحدانی ــه خداون ــردم ب م
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خ نامه جمالی کتاب فر علم و تقسیم بندی علوم از دیدگاه 

در ســال 580 هجــری قمــری یعنــی قریــب هفتــاد ســال پــس از تألیــف نزهت نامــه عایــی 

دانشــمندی جــوان بــه نــام مطهــر بــن محمــد جمالی معــروف بالیــزدی )ر.ک: جمالــی، 1386: 

ی از نزهت نامــه عایــی و بــه قصــد تکمیــل آن جمــع ســاخت و آن  کتابــی بــه پیــرو 16 و 17( 

ــدک اســت  ــی بســیار ان ــاره زندگــی ابوبکــر المطهــر جمال گاهــی مــا درب را »فرخ نامــه« نامیــد. آ

کتــاب  ــا توجــه بــه اطاعــات ایــن  کتــاب فرخ نامــه می باشــد. ب و آنچــه می دانیــم محــدود بــه 

کنیــه اش ابوبکــر بــوده و نامــش مطهــر اســت. )حاجــی، 1410 ق: 281/4(  گفــت  می تــوان 

کتــاب را بــرای فرزنــد مخــدوم خــود موســوم بــه ابوالقاســم و  ظاهــرًا ابوبکــر مطهــر جمالــی ایــن 

کــه مجدالدیــن احمــد بــن مســعود نــام داشــت1 در ســن هیجــده ســالگی بــه  بــه نــام وزیــری 

ــی خــود را چنیــن معرفــی می کنــد:  ــی، 1386: 4( جمال ــر درآورده اســت. )جمال رشــته تحری

کتــاب ابوبکــر المطهــر بــن محمــد بــن ابــی القاســم ابــی  »بدانــک مؤلــف و جمع کننــده ایــن 

کــوره  ــوان عــن  ــه مانــج مــن ناحیــه ب ــه قری ســعد الجمالــی المعــروف بالیــزدی اســت مقیمــًا ب

اصطخــر عمرهــاهلل ...«. )جمالــی، 1386: 5( از فرخ نامــه دو تحریــر موجــود اســت: تحریــر 

کــه شــامل تنهــا  ــر دوم  ــه شــانزده فصــل تقســیم شــده و مــورخ 580 هـــ.ق اســت و تحری اول ب

کــه بــه وســیله  گویــا تلخیصــی از مطالــب تحریــر نخســت اســت  هشــت فصــل می شــود 

ــف  ــد مؤل ــر می رس ــه نظ ــده( ب ــی، 1386: هیج ــت. )جمال ــه اس گرفت ــورت  ــنده ص ــود نویس خ

کتــاب فرخ نامــه بــه آثــار دانشــمندانی چــون محمدبــن ذکریــای رازی، بیرونــی،  در تدویــن 

کنــدی نظــر  ابن ســینا، ابوجعفــر محمــد بــن ایــوب حاســب طبــری، عمــر خیــام و یعقــوب 

کــه: »مــن  داشــته اســت. )جمالــی، 1386: هیجــده( در یــک جــا هــم مؤلــف اشــاره می کنــد 

خــود آزمــودم«. )جمالــی، 1386: 40(

کــه  کتــاب نیــز اطالعــی از ایــن وزیــر بــه دســت نیــاورده، امــا احتمــال دارد  1 . هویــت ایــن وزیــر مشــخص نیســت و مصحــح 
وی از وزرای محلــی منطقــه یــزد باشــد.



49 تبیین بازتاب تقسیم بندی علوم در دائرة المعارف های علوم طبیعی فارسی زبان جهان اسالم تا سده هفتم هجری

علــوم  )از  خــود  زبــان  متــداول  دانش هــای  مقالــه  شــانزده  در  کوشــیده  فرخ نامــه  نویســنده 

کاربــردی علــوم و فنــون  کنــد و در ایــن راه بــر جنبــۀ  طبیعــی( را بــا نثــری ســاده و همه فهــم بیــان 

کتــاب نزهت نامــه  کیــد نمــوده اســت. علی رغــم آنکــه نویســنده فرخ نامــه ســعی در تکمیــل  تأ

کتــاب را الگــو قــرار نــداده و برخــی از علــوم موجــود در  عایــی داشــته، طــرح ســاختی ایــن 

کــرده اســت. جمالــی فصــل اول  نزهت نامــه را نادیــده انگاشــته و بــه برخــی علــوم توجــه ویــژه 

ــه انســان و حیــوان اختصــاص داده اســت و از میــان شــاخه های  ــوط ب ــه موضوعــات مرب را ب

کــرده؛ درحالی کــه  ــه علــم معــادن، علــم نبــات و علــم حیــوان توجــه  اصلــی علــوم طبیعــی ب

در رده بندی هــای دیگــر از علــوم طبیعــی، علــوم بــا شــناخت آســمان و زمیــن و آثــار علویــه 

آغــاز می شــود و بــه علــم النفــس می رســید. از نــکات درخــور توجــه در رده بنــدی فرخ نامــه 

گرچــه ایــن مباحــث  عــدم توجــه جمالــی بــه بحــث علــم النفــس و تهذیــب اخــاق اســت. ا

کمــال مطلــوب اســت اهمیــت بســزایی دارد، امــا مؤلــف  ــه  ــه اینکــه راه رســیدن ب ــا توجــه ب ب

کمتریــن توجهــی بــه ایــن مباحــث نــدارد و آنچــه دربــاره انســان بیــان می کنــد فاقــد  فرخ نامــه 

کیفیــت علمــی اســت. جمالــی همچنیــن از میــان شــاخه های فرعــی علــوم طبیعــی نیــز بــه 

کیمیــا، علــم خــواص، داروشناســی،  پزشــکی، نجــوم، علــم فراســت، طلســمات، نیرنجــات، 

کتــاف اختــاج( پرداختــه اســت. گوهرشناســی، علــم پیشــگویی )ا

کــه جمالــی در تدویــن ایــن اثــر برخــی شــاخه های  یافــت  بــا بررســی کتــاب فرخ نامــه می تــوان در

طــرح  امــا  اســت؛  نپرداختــه  فلســفه  کلــی  مباحــث  بــه  و  گرفتــه  نادیــده  را  طبیعــی  علــوم 

ــر از اصــل طبقه بنــدی علــوم طبیعــی خصوصــًا شــاخه های فرعــی  ی متأث کتــاب و ســاختی 

ــه علــوم فلســفی و علــم النفــس و علــم االخــاق عنایتــی نداشــته،  آن می باشــد. نویســنده ب

کــرده اســت.  امــا در زمینــه شــاخه های فرعــی علــوم طبیعــی تقســیم بندی دقیق تــری ارائــه 

کــه پــس از  کلمــات پهلــوی اســت  کتــاب فرخ نامــه فصــل مربــوط بــه شــرح  از ویژگی هــای 

علــوم پیشــگویی در فصــل دهــم آمــده اســت. در ایــن فصــل به ویــژه اصطاحــات مربــوط بــه 

ــی، 1386: 163( ــت. )جمال ــده اس ــی ش ــب، بررس ک کوا ــمان،  ــدا، آس ــات خ صف
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کتــاب  کتــاب فرخ نامــه جمالــی محــدود بــه دانش هــای طبیعــی بــوده و همــه  بــه نظــر می رســد 

کتــاب  ــرای علــوم فلســفی و مذهبــی در  ی منشــعب از طبیعیــات اســت و او جایگاهــی ب و

خــود در نظــر نگرفتــه اســت. او از یــک ســو انــواع ســه گانه علــوم طبیعــی و از ســوی دیگــر 

کیمیــا، طــب و نجــوم و علــوم خفیــه را مــورد  رشــته های فرعــی طبیعیــات مثــل علــم فراســت، 

توجــه قــرار داده اســت. ظاهــرًا جمالــی ضمــن بررســی هــر یــک از علــوم بــر جنبه هــای خفیــه 

کیــد داشــته اســت. در واقــع فرخ نامــه خودآمــوزی اصیــل دربــارۀ خرافــات اســت و  علــوم تأ

از ســوی دیگــر منبعــی مهــم بــرای شــناخت روحیــات مــردم ایــران در دوران ماقبــل مغــول 

ــع  کتــاب را از مناب می باشــد. )Encyclopaedias, Persian, 8/437( والدمیــر ایوانــف ایــن 

 Encyclopaedias and Miscellanies( .ایــران می دانــد بــرای مطالعــه خرافــات در  مهــم 

)persian Literature, 2/353

کــه متــن فاقــد خاقیت هــای  کتــاب فرخ نامــه نشــان دهنده ایــن اســت  بررســی محتــوای 

علمــی بــوده و مایــه علمــی اندکــی دارد و بیشــتر مطالــب متکــی بــر خرافــات و باورهــای 

پذیــری  ابتدایــی جامعــه ایرانــی اســت و از همیــن مطلــب می تــوان بــه ســطح علمــی باور

گفــت  کلــی می تــوان  جامعــه ســنتی ایــران در قــرن ششــم هجــری دســت یافــت. بــه طــور 

گاه بــه خرافــات پرداختــه  کــرده و  جمالــی در فرخ نامــه نظــری عامیانــه در قبــال علــوم اختیــار 

کتــاب فرخ نامــه در همــۀ  مقــاالت متضمن  کــه  اســت. )جمالــی، 1386: 250( شــکی نیســت 

کــه در ایــن اثــر بــه  فوایــد بســیاری اســت. یکــی از مهم تریــن فوایــد آن اصطاحاتــی نــادر اســت 

گــر  کتــاب آورده اســت: »به هرحــال ا ــاره در مقدمــه  گرامــی دراین ب کار رفتــه اســت. مصحــح 

ــات و  ــام و نبات ــواص اجس ــب و خ ک ــم الکوا ــر و خت ــأل، تطهی ــا تف ــاج اعض ــی اخت خوانندگان

ــارات ایــن  ــاز در خــال عب کتــاب را بی حاصــل بیابنــد و بداننــد ب ــور در ایــن  ــات مذک حیوان

کــه هــر یــک امــروزه بــرای  کار رفتــه اســت  کلمــات و تعابیــر بســیاری بــه  کتــاب اصطاحــات و 

ــم  ــان عل ــرد و زب ک ــوارد خــاص اســتعمال  ــوان در م ــاارزش اســت و محتمــًا آن هــا را می ت ــا ب م

کنونــی را بــا اصطاحــات بازمانــده قدیــم دامنــه بخشــید و در تدویــن فرهنــگ  و صناعــت 
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ــوزده( ــی، 1386: ن ــان فارســی از آن هــا ســود جســت ...«. )جمال عامــل زب

کتاب نوادرالتبادر لتحفه البهادر علم و تقسیم بندی علوم در 

ی بســیار  کتــاب نــوادر التبــادر لتحفــه البهــادرو اطاعــات مــا دربــاره شــمس الدین دنیســری و 

گاهــی دیگــری  کتــاب ارائــه نمــوده آ کــه در مقدمــه و خاتمــه  انــدک اســت و جــز اطاعاتــی 

کتــاب  مؤلــف  نــام  آمــده  کتــاب  و خاتمــه  در خطبــه  آنچــه  براســاس  یــم.  ندار در دســت 

شــمس الدین محمــد بــن قاضــی شــیخ امیــن ابومــکارم ایــوب بــن ابراهیــم دنیســری اســت. 

)دنیســری، 1387: 103(او  پــدر خــود را قاضــی نــام بــرده اســت. )دنیســری، 1387: 1( بــا 

کــه شــاید شــغل  کــرده می تــوان حــدس زد  کتــاب فهرســت  کــه در خاتمــه  کتبــی  توجــه بــه 

کتــب  کتابخانــه ای غنــی دسترســی داشــته، زیــرا  ــا بــه  کتــاب ارتبــاط داشــته اســت ی ــا  ی ب و

کــرده اســت. )دنیســری،  کتــاب خــود ذکــر  متعــدد فلســفی و علــوم طبیعــی را بــه عنــوان منابــع 

کتــاب را در  یــخ تألیــف ایــن  1387: 280-278( مؤلــف نــوادر التبــادر لتحفــه البهــادر تار

پایــان کتــاب 682 هـــ.ق و در جایــی دیگر 669 هـ.ق نوشــته اســت. )دنیســری، 1387: 281(

ــخه های  ــت نس ــه1 در فهرس ــتین بار ادگار بلوش ــادر را نخس ــه البه ــادر لتحف ــوادر التب ــاب ن کت

گویاســت و براســاس یگانــه  کتــاب  کــه متــن  یــس بــه حــدی  کتابخانــۀ پار خطــی فارســی 

کــه دیــده بــود، شناســانید. )دنیســری، 1387: 2( امــا تصحیــح انتقــادی از ایــن اثــر  نســخه ای 

اولیــن بــار در ســال 1350 بــه همــت محمدتقــی دانش پــژوه و ایــرج افشــار از ســوی انتشــارات 

بــه زیــور چــاپ آراســته شــد و در ســال 1378 در ســوی انتشــارات  ایــران  بنیــاد فرهنــگ 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تجدیــد چــاپ شــد. عبــارات مؤلــف در 

ــردن مــردم  ک ــه هــدف نویســنده ســرگرم  ک ــی نشــان می دهــد  کتــاب به خوب هــدف از تألیــف 

کاربــرد عملــی داشــته را در چارچــوب یــک  کــه در جامعــه  کوشــیده علومــی  نبــوده، بلکــه 

کتــاب بــه عامــه مــردم آمــوزش دهــد. )دنیســری، 1387: 278( بــه همیــن ســبب در سراســر 

1 . E.Blochet
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کــه ارتبــاط بیشــتری بــا زندگــی مــردم دارد بپــردازد؛ افــزون بــر  کتــاب تــاش نمــوده بــه علومــی 

ــر  کــه ب ــوده  ــر روش منطقــی ب کــه بیــان و آمــوزش ایــن علــوم مبتنــی ب ــد دقــت داشــت  ایــن بای

کیــد دارد. اصــل طبقه بنــدی علــوم و سلســله مراتب آن تأ

کــه ایــن اثــر در قــرن هفتــم هجــری و در منطقه ای بــه نگارش  از ســوی دیگــر شــایان توجــه اســت 

کتــاب یــادگاری  کــه امــروزه زبــان فارســی از آن خطــه رخــت بربســته اســت؛ لــذا ایــن  درآمــده 

ارجمنــد از روزگار درخشــان رواج زبــان فارســی در آن ناحیــه اســت )دنیســری، 1387: دو 

کهــن و اصیــل علمــی آن عصــر آشــنا می  کنــد.  کلمــات  مقدمــه( و مــا را بــا اصطاحــات و 

کتــاب را  کتاب هــای مــورد اســتفاده در ایــن  کتــاب خــود فهرســتی از  دنیســری در خاتمــه 

ــون  ــف در مت ــای مختل کتاب ه ی از  ــی و گاه ــناخت و آ ــان دهنده ش ــه نش ک ــد  ــه می نمای ارائ

کتــاب نــوادر التبــادر لتحفــه  کــه نویســنده  متفــاوت اســت و بازگوکننــده ایــن مطلــب اســت 

یکــرد  ــا ایــن رو کلــی مســتند از علــوم و اصــل طبقه بنــدی علــم داشــته و ب البهــادر شــناختی 

کتــاب پرداختــه اســت. )دنیســری، 1387: 280-278( مؤلــف نــوادر در بــاب  بــه تصنیــف 

کتــاب چنیــن اظهــار مــی دارد: »کتــاب را بــر دوازده فــن نهــادم و هــر فــن را بــر شــش  ترتیــب 

کــردم تــا در مطالعــه مالــت  مقالــت و هــر مقالــت را بــر طریــق اختصــار و ســبیل اجمــال یــاد 

ــد«. )دنیســری، 1387: ســه مقدمــه( نیفزای

کتــاب نوادرالتبــادر مشــخص می گــردد علی رغــم آنکــه دنیســری دربــاره اصــل علــوم  از بررســی 

گاهــی داشــته اســت  و سلســله مراتب آن صحبــت نکــرده، به خوبــی از سلســله مراتب علــوم آ

و در اولیــن بخــش کتــاب تحــت عنــوان »انــدر انــواع علــوم« بــه تمامی رشــته های فلســفه نظری 

کــرده و ابتــدا هماننــد طبقه بندی هــای ارائه شــده علــم منطــق را بــه عنــوان مقدمــه یــا  عنایــت 

مدخــل مطــرح نمــوده و بــا تکیــه بــه روش ارســطویی منطــق را آلــت علــم دانســته و می نویســد: 

کــه نگاه داشــتن قانــون آن آلــت،  کــه نــزد مــردم آلتــی باشــد قانونــی  »غــرض از منطــق آن اســت 

فکــر را از خطــا نــگاه دارد«. )دنیســری، 1387: 11( در ادامــه بــه بررســی مقــوالت ده گانــه در 
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ی در میــان علــوم فلســفه نظــری را برتریــن  کــرده و بــه شــرح آن پرداختــه اســت. و منطــق توجــه 

کــه  علــم را علــم الهــی می دانــد و دالیلــی را بــر شــرافت علــم الهــی بــر دیگــر علــوم بیــان می کنــد 

متأثــر از روش مشــائیون، خصوصــًا ابن ســینا،  می باشــد. امــا علیرغــم اینکــه بــر شــرافت علــم 

کیــد دارد، در ترتیــب فصل بنــدی خــود علــوم طبیعــی را قبــل از علــوم  الهــی بــر دیگــر علــوم تأ

کــه بیشــتر بــه علــوم  کتــاب  کــه البتــه احتمــال دارد بــا توجــه بــه موضــوع  الهــی مطــرح می کنــد 

کــه نویســنده بــه کاربــرد ایــن علــوم در زندگــی روزمــره  کیــد دارد و همچنیــن اهمیتــی  طبیعــی تأ

کیــد نمایــد. کــرده تــا بــر اهمیــت آن تأ جامعــه داشــته، نخســت علــوم طبیعــی را مطــرح 

یاضی یعنی حساب  یاضی فقط به دو شاخه از چهار شاخه علوم ر دنیسری در بیان علوم ر

کاربرد علوم را در جامعه در نظر  و هندسه پرداخته است و شاید با توجه به اینکه نویسنده 

یاضی ندیده و به همین سبب  داشته، اهمیتی و ضرورتی برای طرح دو شاخه دیگر از علوم ر

که نشان دهنده  کرده است. پس از ذکر این طبقه بندی مختصر  از طرح این علوم خودداری 

طبیعی  علوم  به  صرفًا  می باشد،  آن  سلسله مراتب  و  علوم  طبقه بندی  از  نویسنده  گاهی  آ

و  از آسمان  را  دایرة المعارف های علوم طبیعی بحث خود  و همانند دیگر  پرداخته است 

کرده  زمین و با علم نجوم در جایگاه علم اوسط میان عالم هستی و عالم ماورا هستی آغاز 

یاضی« مطرح شده به اصول علم نجوم  که تحت عنوان »اندر علم ر است. در فصل دوم 

-50  :1387 )دنیسری،  است  داده  قرار  کید  تأ کانون  در  را  نجومی  یاضیات  ر و  پرداخته 

کنار آن به بحث تنجیم و علم پیشگویی و طالع بینی براساس حرکت ستارگان  47( و در 

پرداخته است. )دنیسری، 1387: 51-62(

کــرده و در اولیــن مقالــه بــه علــم اصطــرالب  ــه فوایــد نجومــی و هندســی توجــه  در فــن ســوم ب

کاربــرد و روش اســتفاده از آن را توضیــح می دهــد و در  بــه مثابــه علمــی شــریف پرداختــه و 

کــب توجــه  کوا کمــک اصطــرالب براســاس حرکــت  ادامــه بحــث بــه روش هــای پیشــگویی بــا 

کاربــرد علــم نجــوم و  دارد و روش هــای طالــع بینــی را آمــوزش می دهــد و در ایــن بخــش بــه 
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کــه توضیــح  کیــد دارد و در بخش هــای بعــدی  هندســه در دیگــر علــوم خصوصــًا پیشــگویی تأ

کــدام از فن هــا یکــی از زیرمجموعه هــای علــوم طبیعــی اســت. نویســنده در  می دهــد هــر 

ادامــه بحث هــای خــود انــواع علــوم اصلــی طبیعــی یعنــی علــم جمــادات،  نبــات. انســان را 

در بخــش دهــم توضیــح داده اســت. امــا آنچــه جالــب توجــه اســت اینکــه نویســنده نــوادر 

کــه همــواره مــورد توجــه  کمتــر بــه علــم النفــس و بحــث علــم االخــاق و تهذیــب نفــس  التبــادر 

کیــد  کتاب هــای علــوم طبیعــی نیــز مــورد تأ دانشــمندان بــوده و در طبقه بنــدی علــوم و حتــی 

کیــد داشــته اند  اســت و در دایرة المعارف هــا نیــز حتــی در البــه الی مباحــث خــود بــر آن تأ

ــر علــم اخــاق و تهذیــب  کــه متکــی ب کمتــر توجــه شــده اســت. علیرغــم آنکــه علــم النفــس 

کمــال و ســعادت نهایــی بشــر محســوب می شــد، بــه همیــن ســبب  نفــس بــود یکــی از راه هــای 

کیــد می شــده اســت. امــا دنیســری بــه ایــن مقولــه بســیار بی توجــه  بــر آن چونــان یــک اصــل تأ

گیــری علــوم از منظــر اســام خصوصــًا علــوم طبیعــی  کــه هــدف فرا بــوده و ایــن در حالــی اســت 

شــناخت بهتــر خداونــد و رســیدن بــه مقصــد نهایــی اســت.

دنیسـری در ادامـه بحـث بـه علـم فاحـت توجـه می کنـد و آن را در جایـگاه یـک فـن مجـزا 

کمتـر بـه فاحـت چونـان  کتبـی از ایـن دسـت  کـه در  بررسـی می کنـد. ایـن در حالـی اسـت 

یـک علـم توجـه نمـوده  و شـاید دنیسـری از شـاهمردان بـن عایـی و حتی فخرالدیـن رازی که 

بـرای اولیـن بـار علـم فاحت را چونان یـک علم مطرح نمودند، تقلید کرده باشـد. توصیفاتی 

و  کتاب هایـی جغرافیایـی  یـادآور  زمـان می دهـد«  »انـدر عجایـب  نهـم  فـن  کـه دنیسـری در 

می تـوان  حتـی  نموده انـد؛  ارائـه  مختلـف  مناطـق  از  جغرافی نویسـان  کـه  اسـت  توصیفاتـی 

کتـب جغرافیایـی اسـت. )دنیسـری،  گرفتـن فصـول هـم تقلیدگونـه ای از  گفـت ترتیـب قـرار 

کنیـد بـا احسـن التقاسـیم فـی معرفـه االقالیـم( در ادامـه بحـث  1387: 211-193. مقایسـه 

که در طبقه بندی طبیعیات  نویسنده هر یک از فن ها علمی از شاخه فرعی علوم طبیعی را 

ارسـطو مطـرح بـوده، آورده اسـت. بـا نگاهـی بـه مباحـث مطرح شـده در نـوادر التبـادر لتحفـه 

کتـاب نزدیـک بـه طبقه بنـدی ارسـطو خصوصـًا در بحـث علـوم  گفـت طـرح  البهـادر می تـوان 
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طبقه بنـدی  بـا  منطبـق  آن  طبیعـی  علـوم  فرعـی  و  اصلـی  شـاخه های  بـه  و  اسـت  طبیعـی 

ی پـس از طـرح اجمالـی از فلسـفه نظری اساسـًا به علوم طبیعـی به عنوان  ارسـطو می باشـد. و

بـه  طبیعـی  علـوم  از  فرعـی  شـاخه های  میـان  در  امـا  می پـردازد،  خـود  مبحـث  اصلی تریـن 

علومـی همچـون علـم پزشـکی )دنیسـری، 1387: 120-100(، علـم نجـوم )دنیسـری، 1387: 

65-47(، علم فراسـت )دنیسـری، 1387: 189-167( علم طلسـمات )دنیسـری، 1387: 

کیمیـا )دنیسـری، 1387:  275-21(، علـم  نیرنجـات )دنیسـری، 1387:  53-64(، علـم 

کشـاورزی )دنیسـری، 1387: 265-258(، علـم دامپزشـکی )دنیسـری،  163-153(، علـم 

گوهرشناسـی  1387: 253-213( و علم داروشناسـی )دنیسـری، 1387: 133-125(، علم 

)دنیسـری، 1387: 163-153(، علم پیشـگویی )دنیسـری، 1387: 50-63( توجه دارد. بر 

گفت دنیسـری در بررسـی شـاخه های فرعی مختلف از علوم طبیعی به  این اسـاس می توان 

علوم بیشـتری پرداخته اسـت و نسـبت به دیگر دایرة المعارف های علوم طبیعی میان علوم 

فرعـی تمایـز دقیق تـری قائـل شـده اسـت. همیـن امر نشـان دهنده شـناخت دقیق نویسـنده از 

اصـل طبقه بنـدی علـوم خصوصـًا طبقه بنـدی طبیعیـات ارسـطو اسـت. ایـن نکتـه را نیز باید 

کـه طـرح سـاختی کتـاب نـوادر التبـادر لتحفـه البهـادر نزدیک به طـرح کتاب  در نظـر داشـت 

کتـاب نزهت نامه عایـی را دیده و از آن اسـتفاده  نزهت نامـه عایـی اسـت. در اینکـه مؤلـف 

کتـاب شـباهت هایی وجـود دارد شـکی نیسـت، زیـرا در  کـرده و از بسـیاری جهـات میـان دو 

کتـاب را نیـز ذکـر می کنـد. )دنیسـری، 1387: 164-123( امـا  فهرسـت منابـع خـود نـام ایـن 

کـه طـرح دنیسـری در  یافـت  علی رغـم ایـن مطلـب، از بررسـی هـر دو اثـر به خوبـی می تـوان در

کتاب خود بسـیار دقیق تر اسـت و در بررسـی شـاخه های مختلف فلسـفه نظری آن را به طور 

کـرده اسـت. درحالی کـه دنیسـری بـه تمامـی رشـته های  کامل تـر از نزهت نامـه عایـی مطـرح 

فلسـفه نظری پرداخته اسـت، نویسـنده نزهت نامه عایی صرفًا به سـه رشـته از چهار شـاخه 

گاهـی بیشـتر مقایسـه کنیـد بـا: فهرسـت شـه مردان،  کـرده اسـت. )بـرای آ علـوم فلسـفی توجـه 

)279  :1362
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کتــب فلســفی و طبقه بندی هــای ارائه شــده  کتــاب نــوادر التبــادر لتحفــه البهــادر بــر خــاف 

توســط فاســفه، فاقــد هرگونــه نظریه پــردازی  اســت و بــه نظــر می رســد نویســنده بــا توجــه 

از اصــل  البتــه متأثــر  و  کــه در زمینه هــای فلســفی و علــوم طبیعــی داشــته  بــه مطالعاتــی 

سلســله مراتب علــوم بــه شــرح اجمالــی علــوم آن هــم بــه زبانــی ســاده و قابــل فهــم بــرای عامــه 

مــردم پرداختــه اســت. دنیســری همچــون ادیبــی عاقه منــد علــوم مختلــف خصوصــًا علــوم 

کــه  کوشــیده از میــان علــوم، علم هایــی  طبیعــی را در قالــب دایرة المعارفــی تدویــن نمــوده و 

کنــد و آمــوزش دهــد. کاربــردی در زندگــی امــروزه مــردم را داشــته، بیــان  جنبــه 

کــه مــا هیــچ گاه نمی توانیــم دنیســری را در قامــت یــک دانشــمند  در پایــان بایــد بیــان داشــت 

ی صرفــًا فــردی ادیــب اســت  نظریه پــرداز و صاحــب ســبک در زمینــه علــوم بشناســیم، بلکــه و

کــرده بــه  کــه در زمینــه علــوم مختلــف مطالعاتــی نمــوده و آنچــه در مطالعــات خــود برداشــت 

کاربــرد آن در جامعــه و متأثــر از اصــل طبقه بنــدی  صــورت اختصــار و بــا توجــه بــه ضــرورت و 

علــوم و سلســله مراتبُ بــه نــگارش درآورده اســت.



57 تبیین بازتاب تقسیم بندی علوم در دائرة المعارف های علوم طبیعی فارسی زبان جهان اسالم تا سده هفتم هجری

نتیجه گیری

دایرة المعارف هــا  ایــن  کــه  شــد  مشــخص  طبیعــی  علــوم  دایرة المعارف هــای  بررســی  از 

کلمــه و تقســیم بندی  بــه معنــی دقیــق  عــاری از هرگونــه توضیحــی در مــورد مفهــوم علــم 

یــا  یــا بی خبــر بودنــد  کــه نویســندگان از این گونــه اصــول  علــوم هســتند. مشــخص اســت 

را  طبیعــی  علــوم  دایرة المعارف نویســان  اســت.  نداشــته  آن هــا  بــرای  ویــژه ای  اهمیــت 

می تــوان طرفــداران علــم نامیــد. ایــن نام گــذاری چیــزی از آثــار ایشــان بــرای مطالعــه خلقیــات 

ایــن  همــه  نمی تــوان  می رســد  نظــر  بــه  میــان  ایــن  در  نمی کاهــد.  میانــه  ســده های  مــردم 

ــی  کل ــه  ــک نتیج ــرد و ی ک ــی  یاب ی ارز ــاو ــورت مس ــه ص ــی را ب ــوم طبیع ــای عل دایرة المعارف ه

یکــرد آنهــا بــه علــم  گرفــت. رو یکــرد آن هــا بــه علــم و تقســیم بندی علــوم  از آن در ارتبــاط بــا رو

گرایــش بیشــتری بــه  ضعیــف و فاقــد تقســیم بندی دقیــق از علــوم اســت، ولــی برخــی از آنهــا 

ــه  ــال هم ــن ح ــا ای ــد. ب ــری دارن ــرش علمی ت ــی نگ ــد و برخ کرده ان ــدا  ــات پی ــات و موهوم خراف

ــه علــم و وجــود دو فضــای متفــاوت  ایــن دایرة المعارف هــا بازگوکننــده نگــرش عامــه مــردم ب

علمــی میــان دانشــمندان و عامــه مــردم نســبت بــه علــم اســت. در ایــن میــان بــه نظــر می رســد 

ایرانیــان نقــش مهمــی در نــگارش دایرة المعارف هــای علمــی در ادبیــات علمــی جامعــه 

داشــته اند. اســامی 
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