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Abstract 

Objective: The science classification and library bibliographic classification are the two well-

known study fields, the first, subject to science field and the second subject to Library and 

Information Science field. These two concepts are very close to each other. Regardless of the 

connection between these two, there exist fundamental questions, to name one: what is the need 

for compilation of science classification systems or library bibliographic classification 

schedules? There are many studies on these tow schemes, which can be divided into the 

following four categories: 1) Discussing the general issues (like definition, necessity and 

challenges), 2) describing one or more classification systems, 3) analyzing the perspectives of 

Islam and Muslims, and 4) specifying the components of science classification or library-

bibliographic classification as to interdisciplinary fields and the theories thereof. In none of the 

existing works, a combination of these two… is studied in a comprehensive and detailed sense. 

Accordingly, this study aims at running a comparative study of science classification systems 

and library bibliographic classification schedules in the context of the time trends, thematic 

tendencies of the designers, the approaches and classification criteria, the count of branches and 

their efficiency and influence thereof. 

Methodology: The two documentary and content analysis methods are adopted here. In the 

documentary analysis section, a collection of relevant documents is identified through a targeted 

sampling method. In the content analysis, quantitative and qualitative methods are applied. 

According to the purpose and type of research, the census method is applied.  

Finding: The review run on the texts led to the identification of 99 science classification 

systems and 57 library bibliographic classification schedules. The climax of the science 
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classification systems formation is toured in the Middle Ages with a frequency of 45 (46.39%) 

and the library bibliographic classification schedules climax is toured in the contemporary age 

with a frequency of 29 (51.78%). In terms of expertise and subject area, 54 percent of science 

classification systems are developed by philosophers and 42 percent of library bibliographic 

classification schedules are developed by librarians. In terms of classification systems criteria, 

the "religious-orientation" with frequency of 11 classifications for the science classification 

systems and the "subject- orientation" with frequency of 9 classification for library-

bibliographic classification schedules top other criteria. The count of developers of science 

classification system are influenced by Farabi, an Iranian philosopher, is 14. The count of the 

same influenced by Aristotle, a Greek philosopher, is seven. As to library bibliographic 

classification schedules, the most influential person is Francis Bacon. In the science 

classification systems, 35.38 percent (23 cases), are divided into two categories, while in the 

library bibliographic classification schedules, most of the sub-categories are quartet and 

decimalized (each are with 13.63 percent (6 classifications). 

Conclusion: Comparing these two classification systems according to these criteria provides an 

appropriate perspective of these systems from the beginning to the present. Therefore, the 

results of this research can be applied to the country's scientific policies in the field of science 

classification systems and library bibliographic classification schedules. Regardless of the 

relation between these two systems, there are fundamental questions about these two domains. 

Among them, one can point to the question of whether the necessity of codification of 

classification systems of science or library bibliographic classification schemes is right? 
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 چکیده 
ی موضووعی واضوعان،   ها شیگراکتابشناختی از منظر سیر زمانی، -ای ی کتابخانهبند ردههای بندی علم و طرحی طبقهها نظاممطالعه تطبیقی  :هدف

 ست. ها آنی رگذاریتأثی و ریرپذیتأثها و ی، تعداد سرشاخهبند میتقسرویکردها و معیارهای 

ی هدفمند و با کمک ریگ نمونهدو روش اسنادی و تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش تحلیل اسنادی با استفاده از روش حاضر از در پژوهش  :روش

ی یادداشت شد. در بخش تحلیل محتوا، از دو روش تحلیل بند ردهنظام  651 تینها درفیش، مجموعه اسناد و مدارک مرتبط با موضوع شناسایی شد. 

کتابشناختی است. با توجه به هود  و  -ای بندی کتابخانه ی علم و طرح ردهبند طبقه  نظام 651محتوای کمی و کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل 

 ی تحلیل شد. بند طبقهنظام  651نوع پژوهش، از روش سرشماری استفاده شد و هر 

گیوری  کتابشوناختی شود. اوش شوکل   -ای بنودی کتابخانوه   طورح رده  55بندی علم و  نظام طبقه 99ماحصل بررسی متون منجر به شناسایی  :ها تهیاف

 99کتابشناختی در قرون معاصر با فراوانوی  -ای بندی کتابخانه های رده درصد( و طرح 51.69) 55وسطی با فراوانی  بندی علم در قرونهای طبقهنظام

بنودی   هوای رده  درصود طورح   59بنودی علوم توسوط فالسوفه و      هوای طبقوه   درصد نظام 55تخصص و حوزه موضوعی،  ازنظردرصد( است.  .56.5)

ی هوا  نظوام بورای   66 یفراوانو  با «یمحور نید»ی، معیار بند طبقه یها نظام یارهایمع نظر ازکتابشناختی توسط کتابداران تدوین شدند. -ای کتابخانه

نفور از واضوعان    65 .دنو دار قورار  صودر  در یکتابشناخت -یا کتابخانه یبند رده یها طرحبرای  9 فراوانی با «یمحور موضوع» اریمعی علم و بند طبقه

انود، اموا در بوین     تأثیر پذیرفتوه  «ارسطو»نفر از فیلسو  یونانی  5و سپس  «فارابی»بندی علم برای ارائه طرح خود از فیلسو  ایرانی  های طبقه نظام

 .65.6بندی علم یعنی  های طبقه است. همچنین اکثر نظام 6با فراوانی  «فرانسیس بیکن»مؤثرترین فرد   کتابشناختی،-ای بندی کتابخانه های رده طرح

هوا   یی سرشواخه تا دهبشناختی تقسیم چهارتایی و کتا-ای بندی کتابخانه های رده ها تقسیم دوتایی دارند، ولی در بین طرح مورد( در سرشاخه 96درصد )

 .دادنددرصد( را به خود اختصاص  66.16مورد با سهم  1 هرکدامبیشترین فراوانی )

. بنابراین، کند یمفراهم  تاکنونرا از آغاز  ها نظاماین انداز مناسبی از  چشم معیارهای مذکور،با توجه به  یبند طبقهنظام ایسه این دو مقگیری: نتیجه

 کتابشناختی راهگشا باشد.-ی علم و کتابخانه ایبند طبقهی ها نظامحوزه در کشور علمی  یگذار استیدر جهت س تواند یمنتایج پژوهش 

بنودی   هوای رده  کتابشوناختی، نظوام  -ای بندی کتابخانوه  های رده بندی علم، طرح های طبقه ای، نظام بندی کتابخانه بندی علم، رده طبقه :ها دواژهیکل

 ای  کتابخانه

---------------------- 

 مرکزی آستان قدس رضوی  کتابخانه
 .0.-56، صص. .669، تابستان 9، شماره 99رسانی، دوره  کتابداری و اطالع

   .5/6/9پذیرش:  تاریخ    - .6/6/9ارسال:  تاریخ
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 مقدمه

کتابشهناتتی نزهی دهاد    -ای ی کتابخانهه بنهد  ردهکه از آن بهه  « ی منابع اطالعاتیبند طبقه»و  «ی علمبند طبقه»

ی و دومی تحت لوای کتابداری قهرار  شناس علمسابقه هستند که اولی در زدر چتر  ، دو حوزه مطالعاتی باشود یم

دور نمانده  نزیبزتدارند که از چشم برتی پژوهشگران  باهم. با ادن وجود، ادن دو رابطه بسزار نیددکی ردزگ یم

هها، ماانسهت دارد،    بندی کتها   بندی علوم با طبقه طبقه»بر ادن باور است که  (51 ، ص.5831) است. اذکادی

اند،  گفته «علم مکتو »، کتا  را گردد  عبارت  بهاند که در حکم ظرف و مظروف است؛  ها حاوی علوم زدرا کتا 

5که دانش مدون چنان
هها دها علهوم     بنهدی کهرد، در حقزقهت کتها      هم توانند. پس اگر حکزمی علوم را طبقه 

واقهع محتهوای علمهی و     بندی نمهوده در  ها را رده شناسی، کتا  بندی کرده، و بالعکس اگر کتا  مکتو  را رده

 همهیاد ( ضمن اشاره به 228 ، ص.5838. مقدم )«بندی کرده است طبقه  باشد، «موضوعات»ها را که  فکری آن

: سهد دنو یمه و  پهردازد  یمه ی علهوم  بند طبقهی از ا کتابخانهی منابع بند ردهبودن ادن دو با پددده علم، به تبعزت 

اشهزا  و  داننهد کهه ضهرورت در  و شناسهادی      بندی کتب را همیاد دانش انسان می بندی علوم و دا طبقه رده»

بنهدی علهوم    تبهع رده   بندی کرده است. کتا  نزی شزئی از اشزا  است که بهه  بشر اولزه را وادار به طبقه حقادق، 

ی به  نظری و عملهی  بند ردهی ها طرحی بند مزتقسضمن  (41-41 ، ص.5811)حقزقی  .«دابد نظم و ترتزب می

ههای دانهش اسهت و کلزهه مفهاهزم       نقشه کاملی از رشته منیله  بهبندی  طرح دا نظام رده»بر ادن باور است که: 

دهد. چنزن طرحی ممکهن اسهت بهرای مقامهد مختلفهی تهدودن گهردد.         ها را نشان می علمی و روابط بزن آن

 و مصهطفوی فهرد  « شهود  نظهری و عملهی تقسهزم مهی     دسهته  دوها به  بندی با توجه به هدف آن های رده طرح

ههای   بندی علوم و طرح توان طبقه های نظری را می طرح: »سددنو یم نظر حقزقی زدأدتضمن  (33 ، ص.5838)

 «.بندی علوم نامزد عملی را رده

کتابشهناتتی(،  -ای بنهدی کتابخانهه   های ردهبندی علم و طرح های طبقه فارغ از رابطه ادن دو )تطبزق نظام

اشهاره کهرد کهه     پرسشبه ادن  توان یم ها آن ازجملهدی اساسی در مورد ادن دو حوزه نزی وجود دارد. ها پرسش

کتابشهناتتی  -ای ی کتابخانهه بنهد  ردهی هها  طهرح ی علهم و دها   بنهد  طبقهی ها نظامی تدودن ها ضرورتی راست به

 (، از جهاتی برتری دارد. وی معتقد است:5833پاسخ شاله ) رسد یم؟ در مزان متفکران، به نظر اند کدم

های حتمی آن و جلوگزری از عواقب نهامطلوبی کهه    شعبه برای واجد بودن نظری اجمالی راجع به علم و

دعنی برای مهانع شهدن از قطهع رابطهه      و تشعب علوم پزش تواهد آمد،  کار مزتقستخصزص و  اهزنت در

بندی مهحزحی   در دست داشتن طبقه بزن علوم و از مزان رفتن وحدتی که ذهن انسان طالب آن است، 

که مها را  سازد و هم ادن ومف، هم وقوف به وحدت علم را ممکن می بددنبندی  از علوم الزم است. طبقه

 
1. Recorded Knowledge  
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ها تا چهه انهدازه از دکهددگر دور     آگاهند که چگونه بادد علم به شعب جداگانه تقسزم شود و ادن شعبهمی

که ما را از سهزر و چگهونگی پزشهرفت معرفهت بشهر آگهاه       بندی علوم عالوه بر ادن دا نیددک است. طبقه

بنهدی   نظهر عملهی ههم طبقهه     تواند در طرز تعلزم ادن علوم نزی به ما کمک شادانی بکند. از می سازد،  می

)شهاله،   شهود  ها سهل می ها و تنظزم فهرست آن علوم مفزد است، زدرا که ترتزب دادن کتب در کتابخانه

 (.13-13 ، ص5833

بها گسهترع علهوم،     زمهان  هم»( نزی در ادن باره نوشته است: 581 ، ص.5831عالوه بر شاله، دعقو  نژاد )

کند و مطلو  هر انسهان متفکهری    های بشری ضرورت پزدا می بندی آن نزی برای مددردت دانش تقسزم و طبقه

با توجه به پزوند تحولی علوم، از آناها کهه فراگهرفتن همهه     «. است که از ساتتار ذهنی منسام برتوردار باشد

ی علهم بهرای   بند طبقهی مزسر نزست و آموتتن دکی متوقف بر ددگری است، لذا پژوه دانشمعلومات برای هر 

 (.5838)مصطفوی فرد،  ددآ یم نظرسهولت آموزع نزی ضروری به 

ی هها  پهژوهش ی، منهابع و  ا کتابخانهی علوم و منابع بند طبقهی ها حوزهکه در  دهد یمبررسی متون نشان 

 توان به چهار دسته به شرح زدر تقسزم کرد: می ها را متعددی منتشر شده است. در ماموع، آن

 بندی، بزهان ضهرورت،   اند )تعردف رده مورت کلی درباره ادن موضوعات بحث کرده  ها به ای از آن دسته .5

 حل و غزره؛ ارائه راه  های موجود و بعضاً های طرح ها و چالش بزآس

 چند واضع تاص است؛ بندی از دک دا  آثار فراوانی وجود دارد که مربوط به شرح طبقه .2

 اند؛ و اما بندی علم از منظر اسالم و مسلمانان پرداتته های طبقه به نظام  آثار متعددی مرفاً .8

ی منهابع  بنهد  طبقهه بنهدی علهوم دها     ی تهاص از موضهوع طبقهه   ا جنبهه در برتی آثار جددد، تنها بهه   .4

است. مشخصات برتی از آثار مرتبط بها ههر دسهته،     شده  پرداتته( رهزو غ ها هدنظر، یا هرشتی )مزان ا کتابخانه

 آمده است. 5در جدول 

 

 الذکر فوقی بند دسته. مطالعات انجام شده بر اساس 8 جدول

 

 سال نویسنده عنوان دسته

 اول

 6696 مصطفوی فرد چگونگی و چرایی چیستی، علوم؛ بندی طبقه

 6690 یعقوب نژاد فرارو های چالش و علوم بندی طبقه

 تأثیر و علوم بندی طبقه بر بینی جهان تأثیر گیرد؟ می شکل بندی طبقه چوگونه
 انسان شناسی معرفت بر علوم بندی طبقه متقابل

 6690 فدایی

 66.5 (سپیتمان) اذکایی کتابشناسی )نقدی بر طبقات موضوعی جاری( در علمی بندی رده

 6650 داودی بندی رده نظری های جنبه بر یا مقدمه

 6611 حقیقی عملی بندی رده و نظری بندی رده بر مروری

 6691 سالم مقدمات یادگیری فلسفه ارسطو از دیدگاه آمونیوس و فارابی دوم
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 تبریزی صدراالفاضل از علوم بندی طبقه بر مروری
 عباداله کریمی و طالعی،
 عموقین

6699 

 6690 آبادیخندق بیاتی و علوم بندی طبقه یها مدل از گزارشی

 66.9 میرعلی بندی علوم در اندیشه غزالی تقسیم

 ..66 لکزایی خمینی امام و صدرالمتألهین دیدگاه از علوم بندی طبقه

 66.5 کرامتی میانه های سده اروپای در علوم بندی طبقه بر فارابی های دیدگاه تأثیر

 66.1 سیامک بندی مقایسه چند رده

 6650 پژوه دانش العلوم العقلیه الرساله الشرقیه فی تقاسیم

 سوم

 6696 دیکیانی فر متقدم اندیشمندان منظر از علوم تقسیمات باب در بندی در تاریخ: بحثی طبقه

الزامات و مختصات  بندی علوم با رویکرد اسالمی ایرانی )ضرورت شناسایی طبقه
 پارادایم جدید(

 6696 جاللی

 66.9 اکرمی در تمدن اسالمیهای علوم  بندی بررسی تطبیقی طبقه

 66.9 عبدالهادی و بدر فتحی بندی در فرهنگ اسالمی رده و بندی طبقه تحوالت تاریخ

 6655 دهقان نگاهی کوتاه به سیر دانشنامه نویسی در جهان اسالم

 6656 رفیعی عالمه اسالم جهان در علوم بندی طبقه

 6650 محقق نظر دانشمندان اسالمی بندی علوم از تقسیم

 چهارم

 6695 چشمه سهرابی و سعادت ای بندی کتابخانه های رده رشته در طرح جایگاه میان

ی: امنابع کتابخانه علم وی بندرده یهادر نظام هاایرشته بینضرورت توجه به 
 ی منطق فازیسو  بهگذر از منطق کالسیک 

 6695 چشمه سهرابی و زرمهر

 6695 موحدیان و چشمه سهرابی ای بندی منابع کتابخانه های رده نظامرویکردهای نظری در تطور 

 6699 بحرانی علوم بندی تقسیم و رشته میان رشته،

 

ههای   بندی علوم و طهرح  های طبقه از آثار موجود، نظام کدام چزهدر  که از منابع دافته شده پزداست طور آن

 ،انهد. لهذا   آوری و مقادسه نشده دکاا، جامع همراه با جیئزات جمع مورت  بهکتابشناتتی -ای بندی کتابخانه رده

ای استخراج نموده و ضمن  ها را از راه مطالعه کتابخانه ها و طرح ادن پژوهش بر آن است که ابتدا کلزه ادن نظام

 پاسخ گودد: ها پرسشنتادج حامل از مطالعه را باهم تطبزق داده و به ادن بندی،  دسته

کتابشناتتی چگونه -ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه دااد نظامروند زمانی ا .5

 است؟

-ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه های موضوعی دا تخصص واضعان نظام حوزه .2

 اند؟ کتابشناتتی کدم

کتابشناتتی -یا بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه معزارهای تقسزم در نظام .8

 اند؟ ماکد

 الگو یاشخام چه از یکتابشناتت-یا کتابخانه یبند رده یها نظام و علم یبند طبقه یها طرح ااددا در .4

 است؟ شده گرفته
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 بندی علم است؟ های طبقه کتابشناتتی الهام گرفته از طرح -ای  بندی کتابخانه های رده کدام طرح .1

کتابشناتتی بر اساس  -ی ا بندی کتابخانه های رده نظامبندی علم و  های طبقه بندی طرح تقسزم .1

 ها چگونه است؟ سرشاته

 

 روش کار 

ادن پژوهش بر اساس دو روع تحلزل اسنادی و تحلزل محتوا اناام شد. در بخش تحلزل اسنادی با استفاده از 

ی هدفمند و با کمک فزش، ماموعه اسناد و مدار  مرتبط با موضوع شناسادی شد. روع کهار  رزگ نمونهروع 

ی و بها  ا کتابخانهه ی افیارهها  نهرم ی اطالعاتی فارسی و التزن و ها گاهدپابود که ابتدا با جستاو در  مورت  نده اب

و « ی کتابخانهه بنهد  طبقهی/ بند رده»، «ی علم/ علومبند رده»، «ی علم/ علومبند طبقه»ی ها دواژهزکلاستفاده از 

، تمامی منابع مرتبط با موضوع شناسهادی شهد. سهضس ضهمن بررسهی      «ی منابع کتابخانهبند طبقهی/ بند رده»

 ی دادداشت شد. بند ردهنظام  511، اطالعات مربوط به ها آن

 511استفاده شد. جامعه آمهاری شهامل   کزفی کمی و تحلزل محتوای در بخش تحلزل محتوا، از دو روع 

کتابشناتتی است. با توجه به هدف و نوع پهژوهش، از روع  -ای ی کتابخانهبند ردهی علم و طرح بند طبقه  نظام

ی تحلزل شد. ابیار گردآوری پژوهش در ادن مرحله نزی فهزش  بند طبقهنظام  511سرشماری استفاده شد و هر 

 بود.

 

 های پژوهشیافته

-ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه روند زمانی ایجاد نظام .پرسش یک

 کتابشناختی چگونه است؟

بنهدی   طهرح رده  13بنهدی علهم و    نظهام طبقهه   33طهور کلهی    پس از بررسی منابع مرتبط با موضهوع بهه  

اثر، سال تولهد و وفهات   مورت سال وضع   ها( به ها )طرح کتابشناتتی شناسادی شد. زمان ادن نظام-ای کتابخانه

طهرح   11نظهام و   33واضع و حتی در برتی موارد مرفاً قرن مربوط به آن مطرح شده است. لذا، در ماموعهه  

ههای  برتهی تهاردخ   کهه  دیآناا ازدارای تاردخ مشخص شناسادی شد که مبنای تحلزل مقاله حاضر قرار گرفتند. 

)از ابتهدای   باستان قرونروند زمانی به چهار دوره تقسزم شد:   ها، تر شدن داده جهت دقزق اند یبدتقرذکر شده 

قهرون معامهر    م.( و 5333تا  5418)از قرون جددد م.(،  5418تا  831)از  وسطی قرونم.(،  831تاردخ بشر تا 

 تفاده شد.جهت پاسخ به ادن پرسش پژوهش از دو قالب نمودار و جدول اس (.تاکنونم.  5333)از 
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 بندی علم های طبقه . روند زمانی ایجاد نظام8 نمودار
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 کتابشناختی -ای بندی کتابخانه های رده . روند زمانی ایجاد طرح5نمودار 

 

 کتابشناختی-ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه . روند زمانی ایجاد نظام5جدول 

 قرون معاصر
 65.9)از 

 (تاکنون

 جدید قرون
 تا 6556)از 

 م.( 65.9

 وسطی  قرون
 تا 695)از 

 م.( 6556 

 باستان قرون
)از ابتدای تاریخ 

 م.( 695بشر تا 

تعداد 
 های نظام

دارای تاریخ 
 مشخص

تعداد کل 
نظام 
 )طرح(

 فراوانی فراوانی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

9...1 9. 69.5. 69 51.69 55 5.65 5 95 99 
های  نظام
 بندی علم طبقه

56.5. 99 9..55 61 60.56 1 ..99 5 51 55 

های  طرح
 بندی رده

-ای کتابخانه
 کتابشناختی
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. های مختلف است بندی علم از ابتدا تاکنون به تفکزک سده های طبقه مربوط به نظام 5 نمودار

رود. طبق جدول  بندی رو به افیادش می های طبقه نظامطور که مشخص است از سده هشتم به بعد تعداد   همان

 5شود. با تأملی بر نمودار  ها را شامل می درمد نظام 41.83است که  41وسطی با فراوانی   اوج آن در قرون 2

اما طبق نمودار  ؛ واند بندی است که مسلمانان نگاشته های طبقه پزداست که ادن فیونی فراوانی مربوط به نظام

ها  شاهد رشد طرح 51کتابشناتتی است از ابتدای قرن -ای بندی کتابخانه های رده ربوط به طرحکه م 2

رسد.  طرح( می 23درمد به نقطه اوج تود ) 15.33در قرون معامر با  2های جدول  هستزم که طبق دافته

بندی دهدهی  دهر  بندی دهدهی ددودی، های فراگزری چون رده هم آمده است طرح 2طور که در نمودار  همان

ای محصول رشد  های منابع کتابخانه بندی ردهبندی کولن و غزره مربوط به همزن دوران است.  رده  جهانی،

های  بندی علم و طرح های طبقه روند زمانی ادااد نظام 8نمودار  انتشارات و ازدداد متون در قرون اتزر است.

 دهد. تطبزقی نمادش میمورت   کتابشناتتی را به-ای بندی کتابخانه رده

بندی  های رده بندی علم و طرح های طبقه های موضوعی یا تخصص واضعان نظام حوزه .پرسش دو

 اند؟ کتابشناختی کدم-ای کتابخانه

های موضوعی دا  ها، حوزه ها و واضعان آن بندی برای پاسخ به ادن پرسش پژوهش، پس از تعززن طبقه

بندی  طرح رده 21بندی علم و  نظام طبقه 34ستخراج شد. در نهادت تخصص و دا شغل ادشان در حد ممکن ا

کتابشناتتی تکمزل و مورد بررسی قرار گرفت. الزم به ذکر است که در منابع گاهی برای دک فرد  -ای کتابخانه

چنددن حوزه موضوعی دا تخصص ذکر شده که جهت دکدستی، پرهزی از پراکندگی و به شمار آمدن هر طرح 

 عنوان  بهشد در نظر گرفته شده است؛  تر و شامل بقزه موارد می ای که شاتص، مهم دنه، حوزهدر دک گی

ها  دان و منام مطرح گشته است که از مزان آن سه حوزه فزلسوف، رداضی «کندی»ها برای  در نظام ،نمونه

0

10

20

30

40

50

 قرون معاصر قرون جدید قرون وسطی قرون باستان

 کتابشناختی-روند زمانی ایجاد نظام های طبقه بندی علم و طرح های رده بندی کتابخانه ای: 3نمودار 

 کتابشناتتی-طرح های رده بندی کتابخانه ای نظام های طبقه بندی علم
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ها  ، انتخا  شد. دا در طرحی( داردبند طبقهبه موضوع پژوهش ))حوزه فلسفه( که قرابت بزشتری  «فزلسوف»

 دو تخصص کتابدار و شاعر ذکر شده است که اولی در نظر گرفته شد. «کالزماتوس»برای 

 

 کتابشناختی-ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه های موضوعی یا تخصص واضعان نظام . حوزه9جدول 

)شغل(  تخصص

 یبندطبقه واضع

 یکتابشناخت-یا کتابخانه یبند رده یها طرح علم یبند طبقه یها نظام

 درصد یفراوان درصد یفراوان

 0 0 60.. 1 شاعر ب،یاد

 5..6 6 9.50 9 پزشک

 5.19 9 6..60 . دانشمند

 0 0 5.50 5 سینو المعارف رهیدا

 0 0 9.50 9 دان یاضیر

 0 0 6.65 6 شناس زبان

 0 0 6.65 6 دان یمیش

 5..6 6 5.50 5 عارف

 5..6 6 0 0 شناس عرب

 5..6 6 0 0 سینو فهرست

 0 0 6.65 6 دان کیزیف

 96.05 1 55.05 50 لسوفیف

 0 0 6.65 6 یقاض

 59.60 66 6.65 6 کتابدار

 5..6 6 0 0 شناس کتاب

 5..6 6 0 0 فروش کتاب

 5..6 6 5.05 6 مورخ

 600 91 600 55 جمع

 

( حهوزه موضهوعی دها تخصهص     41بندی علم، بزشهتردن مقهدار )   های طبقه ، در رددف نظام8طبق جدول 

بنهدی   ههای رده  امها در بهزن طهرح   ؛ ردزه گ یمه هها را در بهر    درمد کل نظهام  14.11مربوط به فالسفه است که 

درمهد کهل    42.81مورد دارای بزشهتردن فراوانهی اسهت کهه      55کتابشناتتی، گیدنه کتابداران با -ای کتابخانه

 ها را به تود اتتصاص داده است. طرح

-ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه پرسش سه: معیارهای تقسیم در نظام

 اند؟ کتابشناختی کدم

که در اکثر موارد، واضعان معزار و مال  مشخصهی بهرای ارائهه نظهام      ددآ یم بر نزچن ندااز منابع مربوط 

اند. همچنزن، برتهی واضهعان دها     کتابشناتتی تود مطرح نکرده -ای بندی کتابخانه بندی علم و طرح رده طبقه
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ی بهزش از دهک معزهار معرفهی     ا کتابخانهی بند ردهی دا طرح بند طبقهپژوهشگران، ممکن است برای دک نظام 

                  هها و  ، پس از بررسی متون مختلهف مربهوط بهه پزشهزنه موضهوع، معزهار تعزهزن رده       وجود  ندا بااشند. کرده ب

کتابشناتتی مشخص شد. گفتنی اسهت  -ای بندی کتابخانه طرح رده 21بندی علم و نظام طبقه 42های  رده زدر

 ،هستبزشتر از دک مورد   یگاههای املی که  هها و رد بندی سرشاته معزار تقسزم  برای شمارع فراوانی، مرفاً

 در نظر گرفته شد:

 محوریالف. ددن

 

 یمحور نیدکتابشناختی بر اساس معیار -ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه نظام. مقایسه 5جدول 

 قیمصاد معیار
 یها نظام

 علم یبند طبقه

 یبند رده یها طرح

 یکتابشناخت-یا کتابخانه

 محور نید

 استحباب، وجوب،) یشرع اربعه احکام .6
 (حرمت کراهت، اباحه،

 - یغزال محمد امام یبند رده

 - یغزال محمد امام یبند رده شرع با یعقل معار  انطباق .9

 - نامهمونس در یبند رده یادب و یقرآن علوم بر دیتأک .6

 علوم بودن یاخرو و یویدن .5

 محمد نیصدرالد یبند . رده6
 یرازیش قوام میابراه بن
 محمد امام یبند . رده9
 یغزال

- 

 و آفاق ریمس دو از قتیحق و حق  به دنیرس .5
 انفس

 - یجهان ییدودو یبند رده

 (یرشرعیغ) یرعربیغ -(یشرع) یعرب .1
 احمد، بن محمد یبند رده

 (یخوارزم) الکاتب ابوعبداهلل
- 

 یوح و عقل .5

 عقوبی وسفیابو یبند . رده6
 یکند اسحاق بن
 وسفی بن محمد یبند رده. 9

 یعامر ابوالحسن

- 

 ایدن یبرا علم یسودمند) دهیفا و کارکرد ..
 (آخرت ای

 - یاندلس حزم ابن یبند رده

 یآدم سعادت در علوم نقش .9
 نیرالدینص خواجه یبند رده
 یطوس

- 

 - یفاراب یبند رده لتیفض و ریخ. 60

 او مقدور آنچه و است انسان مقدور آنچه. 66
 ستین

 - ارسطو یبند رده

 6 88 یفراوان
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 یمحورموضوع.  
 

 یمحورموضوع معیار اساس بر یکتابشناخت-یا کتابخانه یبند رده یها طرح و علم یبند طبقه یها نظام. مقایسه 2 جدول

 قیمصاد معیار
 یها نظام

 علم یبند طبقه

 یبند رده یها طرح

 یکتابشناخت-یا کتابخانه

 موضوع

 محور

 - یفاراب یبند رده موجودات یعنی علوم متعلق. 6

 6کولن یبند رده - موضوعات بیترک و لیتحل. 9

. دیدگاه مارکسیستی و لنینیستی و 6
 مائوئیستی موضوع

 بندی نوین چین رده -

-- 

 والصفا  اخوان یبند . رده6
 الوفا خالن
 سیالرئ خیش یبند . رده9

 نایس یابوعل
 دیابوز یبند . رده6

 بن محمد بن عبدالرحمن
 یحضرم خلدون

 9آمپر یبند . رده5
 یجهان ییدودو یبند . رده5

 روسیپاپ یسرا فهرست. 6
 6هیاسکندر کتابخانه فهرست. 9
 «5ناکسیپ»
 5نوسیجال فهرست. 6
 بن محمد ابوالفرش یبند . رده5

 میند بن اسحاق
 1ادواردز دواردا یبند . رده5
 5نیسزگ فؤاد یبند . رده1
چارلز آمبروز  یبند . رده5

 .استورى

 3 6 یفراوان

 

 محوریج. آموزع
 

 محوریکتابشناختی بر اساس معیار آموزش-ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه مقایسه نظام: 6جدول 

 مصادیق معیار
 های نظام

 بندی علم طبقه

بندی  های رده طرح

 کتابشناختی-ای کتابخانه

آموزش 

 محور

 و دبیران راهنمایی برای کتابی. تألیف 6
 ساالران دیوان

 - فریغون بن شعیای بند رده

 9 گسنر کنرادی بند رده  - آموزشی قرون وسطی های برنامه . ترتیب9

 فنون و . ترتیب تحصیل و مطالعه علوم6
 گذشته قرن چند در اسالمی

ابوزید عبدالرحمن ی بند رده
بن محمد بن خلدون 

 حضرمی
- 

 
1. Colon classification (CC) 

2. Ampere 

3. Library of Alexandria 

4. Pinaxes 

5. Claudius Galenus 

6. Edward Edwards 

7. Fuat Sezgin 

8. Charles Ambrose Storey 

9. Conrad Gessner 



 کتابشناختی-ای کتابخانه بندی رده هایطرح و علم بندی طبقه های نظام تطبیقی مطالعه                                   65

 
 - فارابیی بند رده آموزش در تأخر و . تقدم5

 یک بر آموزشگران و دانشمندان . توافق5
 ترتیب

 6بندی کتابشناختی بلیسرده -

 - دانشگاهی های . رشته1
 9بندی دهدهی دیوئی. رده6
 6ی کتابخانه کنگرهبند رده. 9

 - . ترتیب تعلیمی5
ی ابوالفرش محمد بن بند رده

 اسحاق بن ندیم

- 

 حزم ی ابنبند رده. 6
 اندلسی

 نیالد شمسی بند رده. 9
 محمد بن ابراهیم اکفانی

 ی قلقشندیبند رده. 6

 

 2 6 فراوانی

 

 محورید. تاردخ 
 

 محوریکتابشناختی بر اساس معیار تاریخ-ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه نظام. مقایسه 5جدول 

 قیمصاد معیار
 یها نظام

 علم یبند طبقه

 یبند رده یها طرح

 یکتابشناخت-یا کتابخانه

 خیتار

 محور

 5بروکلمان کارل یبند رده - یخیتار ادوار. 6

 ظهور زمان به نسبت یزمان تأخر و تقدم. 9
 اسالم نید

 نیالد شمس یبند رده
 یآمل محمود محمدبن

- 

 فلسفه از علوم ییجدا زمان. 6

 5کنت آگوست یبند . رده6
 آمپر یبند رده. 9
 هربرت یبند . رده6

 1اسپنسر

- 

 - کنت آگوست یبند رده یبشر معرفت یخیتار ندیفرا. 5

 - 5کانت مانوئلیا یبند رده 

 8 2 یفراوان
 

 

 

 

 
1. Bliss᾽s Bibliographic Classification 

2. Dewey Decimal Classification (DDC) 

3. Library of Congress Classification (LCC) 

4. Carl Brockelmann 

5. Auguste Comte 

6. Herbert Spencer 

7. Auguste Comte 
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 محوریو. ماده 

 

 محوریکتابشناختی بر اساس معیار ماده -ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه نظام. مقایسه 8جدول 

 قیمصاد معیار
 یها نظام

 علم یبند طبقه

 یبند رده یها طرح

 یکتابشناخت-یا کتابخانه

 محور ماده

 موضوع بودن یانضمام ای و بودن یانتزاع. 6
 علوم

 - اسپنسر هربرت یبند رده

 - محور دهیپد. 9
 6براون-نیکوئ یبند . رده6
 9زوستاک کیر یبند . رده9

 محور تجربه. 6
 6کنیب سیفرانس یبند . رده6
 آمپر یبند . رده9
 کنت آگوست یبند . رده6

- 

 قلمرو به مربوط یها دهیپد تفاوت. 5
 یشناس روح و یشناس جهان

 آمپر یبند رده
 

- 

- 
 کایتانیبر المعار  رهیدا
 (65 شیرایو)

- 

 5 2 یفراوان
 

 

 ه. سادر معزارها

 
 کتابشناختی بر اساس سایر معیارها -ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و طرح های طبقه نظام. مقایسه 3جدول 

 قیمصاد معیار
 یها نظام

 علم یبند طبقه

 یبند رده یها طرح

 یکتابشناخت-یا کتابخانه

 تیاشرف قاعده

5کورد کتابخانه فهرست - یعمل یها جنبه. 6
 

 علوم نافع و یوجود رتبه. 9
 بن حسن یابوعل یبند رده
 یسلماس بکر یاب بن میابراه

- 

 به شر  موضوع، جهت به شر . 6
 حاجت جهت به شر  و تیغا جهت

 یعل بن محمد یبند رده
 یالتهانو

- 

 - یفاراب یبند رده جامعه در علم هر یکارآمد نسبت. 5

 - 5نسیز میک یبند رده یکاربرد نگاه. 5

 علوم منزلت و شرافت
 یوطیس یبند . رده6
 بن محمد یبند . رده9

 (یکاشان ضیف) یمرتض
- 

 6 1 یفراوان

 
1. J. H. Quinn 

2. Ric Szostak 

3. Francis Bacon 

4. Bibliothecae Cordesianane catalogus 

5. Chaim Zins 
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 خاص و عام قاعده

 کایتانیبر المعار  رهیدا. 6 مراتب  سلسله
 (65 شیرایو)
 یجهان ییدودو یبند . رده9

- 

 و درخت صورت به و یجزئ به یکل از
 آن یها شاخه

 یفاراب یبند . رده6
 غونیفر بن ایشع یبند . رده9

- 

 0 5 یفراوان

 شناخت محور

 ارسطو یبند . رده6 شناخت( منبع) ابزار. 6
 یاندلس حزم ابن یبند . رده9

- 

 یابوعل سیالرئ خیش یبند رده او معرفت و انسان انیم ارتباط. 9
 نایس

- 

 مقدم محمدباقر یبند رده - شناخت مراحل. 6

 6 6 یفراوان

 یشناس یهست

 علوم وجود ثیح و جهت. 6
 

 نیالد عصام ریابوالخ یبند رده
 لیخل بن یمصطف بن احمد
 زاده یکبر طاش

- 

 بن عقوبی وسفیابو یبند رده یشناخت وجود. 9
 یکند اسحاق

- 

 - 6یلواردبیک ربرت یبند رده علوم شیدایپ محل و اءمنش. 6

 احمد، بن محمد یبند رده علوم رشد و شیدایپ مأخذ. 5
 (یخوارزم) الکاتب ابوعبداهلل

- 

 یمشخص علت از یا دهیپد هر. 1
 ردیگ یم سرچشمه

 براون-نیکوئ یبند رده -

 - 9دالبرگ نجتراتیا یبند رده -

 6 5 یفراوان

 محور شهیاند

 قیطر از یاکتساب علوم انیم ییارویرو. 6
 از برگرفته بحث، رقابلیغ علوم و شهیاند

 ینید احکام

 عبدالرحمن دیابوز یبند رده
 یحضرم خلدون بن محمد بن

- 

 تیواقع نه) شهیاند و فکر مثال. 9
 (یخارج

 - 6هگل یبند رده

 - ارسطو یبند رده 

 0 6 یفراوان

 یشناخت روش

 ارسطو یبند . رده6 -
 یغزال محمد امام یبند . رده9
 5دکارت رنه یبند . رده6

 

 6 یفراوان
 

0 

 
1. Robert Kilwardby 

2. Ingetraut Dahlberg 

3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

4. René Descartes 
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 یشناخت کتاب
 یفارس یخط یها نسخه فهرست. 6
 یفارس یها کتاب فهرستواره. 9

 - یمنزو احمد یبند رده

 0 6 یفراوان

 و متنازل تیکل
 متصاعد یدگیچیپ

 کایتانیبر المعار  رهیدا. 6 -
 (65 شیرایو)
 کنت آگوست یبند . رده9

 نوسیجال فهرست
 

 6 9 یفراوان

 محور انسان

 و انسان یعنی ها آن مخاطب اساس بر
 او یوجود مراحل

 اهلل تیآ یبند . رده6
 ینیخم یموسو اهلل دروحیس
 اهلل تیآ یبند . رده9

 یفومن بهجت یمحمدتق

- 

 0 9 یفراوان

 محور یبوم

 احمد، بن محمد یبند . رده6 -
 (یخوارزم) الکاتب ابوعبداهلل

 نیالد شمس یبند . رده9
 یآمل محمود محمدبن

- 

 0 9 یفراوان

 بودن امت کی خاص
 نبودن ای( یحکم ریغ)
 و ینید( )یحکم)

 (ینیردیغ

 نسبت امم و ازمنه عیجم به نسبت علوم
 باشد نداشته ای باشد داشته واحد

 محمود نیالد قطب یبند رده
 یرازیش مسعود نیاءالدیض بن

- 

 0 6 یفراوان 

 فلسفه تیغا
 

 و یعلم جنبه دو در نفس اتیح نیئتز. 6
 یعمل

 - زیبهر ابن یبند رده

 قرار مرکز و منطق علم دانستن مدخل. 9
 فلسفه دادن

 - ارسطو یبند رده

 0 9 یفراوان

 گانه سه ذهنی قوای

 یروهاین) عاقله له،یمخ حافظه،. 6
 (یمعنو

 کنیب سیفرانس یبند . رده6
 ژان و دروید یبند . رده9

 6داالمبر لرون

- 

 مدرسه کتابخانه فهرست - عاقله له،یمخ حافظه، معکوس. 9
 ییسنلو یعموم

 6 9 یفراوان

 محور عالم

 میتقس گروه چهار به را معرفت طالبان. 6
 را کی هر به مربوط یها دانش و نموده
 داده قرار گروه و طبقه همان در

 عمر ابوالفتح میحک یبند رده -
 امیخ

 

 - یغزال محمد امام یبند رده کند یم میتقس را دانش ندگانیجو. 9

 6 6 یفراوان

 
1. Jean Le Rond D’Alembert 
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 و گریکدی از علوم تیتبع

 ها آن یبستگ هم به
 - کنت آگوست یبند رده -

 0 6 یفراوان 

 حکمت

 ریغ و یحکم یها صورت نیب زیتما
 علم یحکم

 محمود نیالد قطب یبند رده
 یرازیش مسعود نیاءالدیض بن

- 

 یابوعل سیالرئ خیش یبند رده -
 نایس

- 

 0 9 یفراوان

 تقارن و تیزوج
 - یجهان ییدودو یبند رده -

 0 6 یفراوان

 محور تیغا

 - یفاراب یبند رده ینگر جهینت

 معرفت در و حق ،ینظر معرفت در
 است فعل ،یعمل

 - ارسطو یبند رده

 0 9 یفراوان

 (توقف) اناطه قاعده

 به متوقف  علوم، یبرخ تعلم و میتعل
 است گرید یها دانش از یآگاه

 ارسطو یبند رده
 

- 

 0 6 یفراوان

 فرهنگ یها تیمحدود
 - 6اسنو چارلز یبند رده -

 0 6 یفراوان

 یالمعارف رهیدا نظم
9کنیب راجر یبند رده -

 - 

 0 6 یفراوان

 یا کتابخانه مالک

 کورد کتابخانه فهرست - یدگیچیپ حداقل و  یسادگ حداکثر. 6

 یوئید یدهده یبندرده - سهولت و  یسادگ. 9

 6ژاک شارل برونه یبند رده - عمل سهولت. 6

 6 0 یفراوان

 یتکامل نظم
 

 همان به موضوع هر یها بخش. 6
 تکامل هینظر که شود یم ظاهر یبیترت
 است قائل خلقت در ها آن ظهور یبرا

 5کاتر 5ریپذگسترش یبندرده -
 

 رو،ین ماده،) یخیتار تکامل هینظر. 9
 (ضبط و ثبت و ذهن ات،یح

 براون -نیکوئ یبند رده -
 

 9 0 یفراوان

 

 از علهم  یبند طبقه یها نظام یارهازمع تنوع به توان یم است آمده 3 یال 4 های جدول در آنچه به توجه با

از  یعمله  یهها  جنبهه  و یکهاربرد  اهداف به یا کتابخانه یبند رده یها طرح یارهازمع شدن محدود و طرف  کد

 
1. C. P. Snow (Charles Percy Snow) 

2. Roger Bacon 

3. Jacqes-Charles Brunet 

4. Expansive Classification (EC) 

5. Charles Ammi Cutter 
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 مهدر  در 55 یفراوان با «یمحور ندد» ارزمع علم یبند طبقه یها نظام نزب در ها افتهد طبق. برد یپطرف ددگر 

 آمهوزع » و «یمحهور  موضهوع » ارزه مع یکتابشهناتت  -یا کتابخانهه  یبند رده یها طرح نزب در اما و دارد؛ قرار

 .دارند را یفراوان ندشترزب مورد 1 و 3 با« یمحور

 از یکتابشناخت-یا کتابخانه یبند رده یها نظام و علم یبند طبقه یها طرح جادیا در: چهار پرسش

 ؟است شده گرفته الگو یاشخاص چه

 یبرا کدام هر که ندا ذکر پرداتتند، یا کتابخانه یبند رده و علم یبند طبقه شرح به که یمنابع در

 نظام 28 حال  ندا با تورد؛ یم چشم به کمتر اند گرفته الهام یگردد طرح اد نظام چه از تود یبند مزتقس

 یگفتن. ، دافت شدبود مشخص ها آن یالگو که یکتابشناتت-یا کتابخانه یبند رده طرح 3 و علم یبند طبقه

 .اند رفتهدپذ الگو نفر کد از شزب از تود اثر ارائه در واضعان یبرت که است

 

 اشخاص از گرفته الگو یکتابشناخت-یا کتابخانه یبند رده یها نظام و علم یبند طبقه یها طرحمقایسه : 86 جدول

-یا کتابخانه یبند رده یها نظام یفراوان ریرپذیتأث علم یبند طبقه یها طرح شخص

 ریرپذیتأث یکتابشناخت

 یفراوان

 بن محمد نیالد شمس

 یاکفان میابراه

 یقلقشند یبند رده .6
 بن احمد نیالد عصام ریابوالخ یبند رده. 9

 زاده یکبر طاش لیخل بن یمصطف

9 - 0 

 0 - 6 یالتهانو یعل بن محمد یبند رده خلدون ابن

 الرئیس شیخ 

 سینا ابوعلی 

 

 یشهرزور نیالد شمس یبند رده .6
 بن محمود نیالد قطب یبند رده .9
 یرازیش مسعود نیاءالدیض
 بن احمد نیالد عصام ریابوالخ یبند رده. 6

 زاده یکبر طاش لیخل بن یمصطف

6 - 0 

 الصفا اخوان
 ابوالحسن وسفی بن محمد یبند رده
 یعامر

6 - 0 

 ارسطو 

 نایس یابوعل سیالرئ خیش یبند رده. 6
 اسحاق بن عقوبی وسفیابو یبند رده. 9
 یکند
 یبلخ سهل بن احمد دیابوز یبند رده. 6
 یفاراب یبند رده .5
 ابوعبداهلل احمد، بن محمد یبند رده. 5

 (یخوارزم) الکاتب
 یاندلس حزم ابن یبند رده. 1
 محمدبن یراز نیفخرالد یبند رده. 5

 الحسن عمربن

 بندی رده کنراد گسنر 5

 
6 

 0 - 6 یمنزو احمد یبند رده یاستور

 0 - 6 خان قیصد حسن یبند رده فهیخل یحاج
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 نیرالدینص خواجه

 یطوس

 0 - 6 یشهرزور نیالد شمس یبند رده

 یخوارزم

 غونیفر بن ایشع یبند رده .6
 ابوالحسن وسفی بن محمد یبند رده. 9

 یعامر
 بن محمود نیالد قطب یبند رده. 6
 یرازیش مسعود نیاءالدیض
 محمد بن عبدالرحمن دیابوز یبند رده. 5
 یحضرم خلدون بن
 یالتهانو یعل بن محمد یبند رده .5

5 - 0 

 یغزال محمد امام
 بن محمد بن عبدالرحمن دیابوز یبند رده

 یحضرم خلدون
6 - 0 

 یفاراب

 الوفا خالن والصفا  اخوان یبند رده .6
 ابوعبداهلل احمد، بن محمد یبند رده. 9

 (یخوارزم) الکاتب
 هیمسکو ابن یبند رده .6
 نایس یابوعل سیالرئ خیش یبند رده. 5
 یغزال محمد امام یبند رده .5
 محمدبن یراز نیفخرالد یبند رده .1

 الحسن عمربن
 6گویدومن یبند رده .5
 یلواردبیک ربرت یبند رده ..
 بن محمود نیالد قطب یبند رده .9
 یرازیش مسعود نیاءالدیض
 محمود محمدبن نیالد شمس یبند رده. 60
 یآمل
 بن محمد نیالد شمس یبند رده. 66
 یاکفان میابراه
 بن احمد نیالد عصام ریابوالخ یبند رده. 69

 زاده یکبر طاش لیخل بن یمصطف
 کنیب سیفرانس. یبند رده 66
 یالتهانو یعل بن محمد یبند رده .65

65 - 0 

 یراز فخر
 یشهرزور نیالد شمس یبند رده
 

6 - 0 

 0 - 6 غونیفر بن ایشع یبند رده یدیفراه

 0 - 6 یفاراب یبند رده افالطون

 یرازیش نیالد قطب
 بن محمد بن عبدالرحمن دیابوز یبند رده

 یحضرم خلدون
6 - 0 

 6 6مارشان پروسپر کتابخانه یبند رده 0 - الستد

 
1. Domenigo Gondysallvo 
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 6 کولن یبند رده 0 - سیبل

 کنیب سیفرانس

 یعموم مدرسه کتابخانه فهرست. 6 0 -
 ییسنلو
 یوئید یدهده یبندرده. 9
 کاتر ریپذگسترش یبندرده. 6

6 

 ییوید

 

 کنگره کتابخانه یبند . رده6 0 -
 یجهان یدهده یبندرده. 9

9 

 نیالد عصام ریابوالخ

 بن یمصطف بن احمد

 زاده یکبر طاش لیخل

 6 فهیخل یحاج یبند رده 0 -

 6 کنگره کتابخانه یبند رده 0 - کاتر

 6 یوئید یدهده یبندرده 0 - سیهر
 

بندی علم برای ارائه اثر تود از فزلسوف ادرانی  های طبقه اکثر واضعان نظام 51های جدول  طبق دافته

اند که ادن متوجه تأثزر  تأثزر پذدرفته 3با فراوانی  «ارسطو»و سضس فزلسوف دونانی  54با فراوانی  «فارابی»

بندی علوم در اروپاست.  بندی علوم اسالمی و نزی تأثزر انددشه فارابی بر طبقه ودژه انددشه ارسطودی در طبقه

 است. 8با فراوانی  «فرانسزس بزکن»مؤثرتردن فرد   کتابشناتتی،-ای بندی کتابخانه های رده اما در بزن طرح

بندی علم تبعزت شده است؛ ادن  دو مورد از واضعان طبقه جی  بهبندی علم  های طبقه وضع همه نظامبرای 

 است.  «حاجی تلزفه»از   «حسن مددق تان»و  «استوری»از  «احمد منیوی»دو مورد شامل تأثزرپذدری 

بندی  های طبقه نظامکتابشناختی الهام گرفته از –ای  بندی کتابخانه های رده پرسش پنج: کدام طرح

 علم است؟

 بندی علم کتابشناختی مؤثر از طبقه-ای های کتابخانه بندی . رده88جدول 

 یها طرح بر رگذاریتأث علم یبند طبقه یها نظام

 یکتابشناخت-یا کتابخانه یبند رده

  از ریرپذیتأث یکتابشناخت-یا کتابخانه یبند رده یها طرح

 علم یبند طبقه یها نظام
 م.( 6555کنراد گسنر ) یبند رده  (م.ق 6.5-699) ارسطو یبند طبقه

ابوالخیر عصام الدین احمد بن مصطفی بن خلیل  یبند طبقه
  .(م 6516-6595) طاش کبری زاده

 ( م 6155-6109) فهیخل یحاج یبند رده

  .(م 6191-6516) کنیب سیفرانس یبند طبقه

 9سیهر. یت. ویدبل از ییلو سن یعموم مدرسه کتابخانه فهرست .6
 .(م 6.50)

 .(م 6.51) ییوید یدهده یبند رده .9
 .(م 0..6) کاتر یام چارلز از ریپذگسترش یبندرده .6

 م.( 6505کتابخانه پروسپر مارشان ) یبند رده  .(م 6160) 6الستد یبند طبقه

                                                                                                                                               
1. Prosper Marchand 
2. W. T. Harris 

3. Johann Heinrich Alsted 
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کتابشناختی -ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و نظام های طبقه بندی طرح پرسش شش: تقسیم

 ها چگونه است؟ بر اساس سرشاخه

کتابشناتتی -ای بندی کتابخانه نظام رده 44بندی علم و  طرح طبقه 11بندی  در منابع تنها به تقسزم

 ها رماموعهدزهای املی( و در بعضی ددگر  ها )رده اشاره شده است. البته در برتی موارد تنها سرشاته

های املی و فرعی دکسان و  ها روال تقسزم در رده ز طرفی در مواردی از آن. ااند شده ذکرهای فرعی( هم  )رده

 تقسزم از ابتدا تا انتهای آن به «بندی دهدهی ددودی رده»مثال در  عنوان  بهدر بعضی ددگر متفاوت است؛ 

 بندی تود ابتدا علوم را به شش دسته و سضس هر کدام را  در طبقه «فارابی»رود اما  دی پزش میتا دهمورت  

ها در نظر  ها فقط سرشاته آوری داده کند. لذا به دلزل ادن گوناگونی، جهت جمع متفاوت تقسزم می طور  به

  گرفته شده است.

 

 ها بر اساس سرشاخهکتابشناختی -ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و نظام های طبقه . مقایسه طرح85جدول 

 هاتعداد سرشاخه
-یا کتابخانهی بند ردههای طرح بندی علمهای طبقهنظام

 یکتابشناخت

 درصد فراوانی درصد فراوانی
9 96 65.6. 6 9.95 

6 66 96.56 5 9.09 

5 9 66..5 1 66.16 

5 6 5.16 5 9.09 

1 5 5.19 6 1..6 

5 9 6.05 5 9.09 

. 6 6.56 6 1..6 

9 6 6.56 6 9.95 

60 6 5.16 1 66.16 

66 0 0 9 5.55 

69 6 6.56 9 5.55 

65 6 6.56 0 0 

65 0 0 6 9.95 

90 0 0 6 9.95 

96 0 0 6 9.95 

95 0 0 9 5.55 

9. 6 6.56 0 0 

56 0 0 6 9.95 

1. 6 6.56 0 0 

690 0 0 6 9.95 

600 0 0 6 9.95 

 866 55 866 62 جمع
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مورد( در  28درمد ) 81.83بندی علم دعنی  های طبقه ، اکثر نظام52جدول های  بر اساس دافته

کتابشناتتی تقسزم چهارتادی و -ای بندی کتابخانه های رده اما در بزن طرح ؛ وها تقسزم دوتادی دارند سرشاته

 .اند دادهدرمد( را به تود اتتصاص  58.18مورد با سهم  1ها بزشتردن فراوانی )هر کدام  تادی سرشاتهده

 

 یریگ جهینتبحث و 

ههای پزشهزن و    ای جددد و کاربردی نزاز به فهم و نقهد ددهدگاه   بندی کتابخانه بندی علم و رده برای وضع طبقه

بنهدی   های طبقهه  تبززن وضعزت موجود است. دکی از مواردی که مطالعه آن الزم است، روند زمانی ادااد نظام

از سهده هشهتم بهه بعهد تعهداد      دهد  ان میها نش کتابشناتتی است. دافته-ای بندی کتابخانه های رده علم و طرح

 41بها فراوانهی    م.( 5418تها   831)از وسطی  رود و اوج آن در قرون بندی علم رو به افیادش می های طبقه نظام

ههای   شود. از شواهد پزداست که ادن فیونی فراوانی مربوط به نظهام  ها را شامل می درمد نظام 41.83است که 

ی پزشهزن  هها  نوشهته ، دلزل ادهن امهر را در برتهی از    رسد یمبه نظر  اند. نگاشته بندی است که مسلمانان طبقه

طهور کامهل    نهال دانش به»: سددنو یم( در ادن باره 35-31 ، ص.5835نمونه، جاللی ) عنوان  بهتوان دافت.  می

در جهان اسالم وقتی رشد دافت که آثار دونانی، هندی و فارسی به زبان عربی ترجمه شد. در ادهن منهابع، علهم    

است؛ دعنی ماهزت علم مسبوق به ماهزت معرفت فلسهفی شهد.    شده  یمعرفبخشی از معرفت فلسفی  عنوان  به

عبهدالهادی   دا در ادن جمله فتحی«. تبع فلسفه اناام دافت بهبه همزن دلزل تقسزم علم نزی در منابع فلسفی و 

بندی علوم از آثار دونانی، رومی و آثار  ۀ طبقهنززم درکه  مسلمانان با ادن: »اند نوشته( که 21 ، ص.5833) بدر و

ی دسهت  ا شهرفته زپددگر مناطق، استفاده کردند، ولی ادن مبحث را بسزار توسعه دادند و بهه نکهات و نظردهات    

دا آنچه «. ها محور درس و پژوهش مراکی علمی اروپا بوده است تا سالزان طوالنی، آرای آن که  یطور  بهدافتند؛ 

اوج پزشرفت تمدن اسالمی در تمهامی علهوم در قهرن    »( درباره ادن دوره گفته است: 5833که مالقات شاهی )

)نقهل در طهالعی، کردمهی و    « سهده اسهتوار اسهت    چهارم و پنام بوده و اغلب آثار بعدی بر اساس آثار ادهن دو 

 (.51 ، ص.5832 عباداله عموقزن، 

ها هستزم که  شاهد رشد آن 51ابتدای قرن  ازکتابشناتتی، -ای بندی کتابخانه های رده و اما در مورد طرح

ههای   رسهد. طهرح   طهرح( مهی   23درمد بهه نقطهه اوج تهود )    15.33با  (تاکنونم.  5333)از در قرون معامر 

بندی کهولن و غزهره مربهوط بهه همهزن       رده  بندی دهدهی جهانی، رده  بندی دهدهی ددودی، فراگزری چون رده

ای محصول رشد انتشارات و ازدداد متهون در قهرون اتزهر     های منابع کتابخانه بندی ردهطورکلی  دوران بوده و به

 است.
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هها و  هها و فرهنه   علم متناسب با اوضاع و شرادط تمدن تاکنون،دهد که از آغاز  مطالعه تاردخی نشان می

بزنهی  از تود بوده که بزشتر متأثر از جهان یهادبندیهای هر عصری، شاهد طبقههمچنزن با تکزه بر دانستنی

         سهازماندهی دانهش و   »: کنهد  یمه ( اشهاره  55 ، ص.5833طور که اکرمی ) ها است. همانبندیواضعان آن طبقه

بندی، در هر دوره، جامعه، و نید هر دانشمندی تابع روده و روع فکهری عالمهان بهوده و بازتهابی از      تبع رده  به

ی تاص هر عالم بوده است. همچنزن، در بعضی موارد تابع موقعزهت تهاردخی   شناس جهانتفکرات جامعه و نوع 

و تهأثزر متقابهل علهم و     هها  تمهدن ، گسهترع  ها فرقهی انسانی، ظهور ها طزمحکری، پزشرفت علوم، اتتالفات ف

 .«تمدن بوده است

: سهد دنو یم( 2118ی،  فدادی عراقی )بند ردهی ها نظامدر مورد حوزه موضوعی دا تخصص و شغل واضعان 

مورت بخشی و مقطعی هم به آن   و به دهند یمدی که بزشتر به ادن امر اهمزت ها گروهدر بزن همه متفکران »

ره المعهارف نودسهان و   ده از: فالسهفه، دا  ندهسهت  عبهارت  کننهد  یمبه معارف بشری توجه  جانبه همهو  نگرند ینم

)نقهل در فهدادی،   « تهر  ی تهاص هها  جنبهه هستند اما در  ندآفر نقششناسان هم در ادن زمزنه کتابداران، زدست

بنهدی علهم،    ههای طبقهه   . دعنی در مورد نظهام هاست گفتههای پژوهش حاضر مؤدد ادن  (. دافته55 ، ص.5833

 41هها )  درمد کل نظهام  14.11بزشتردن تعداد حوزه موضوعی دا تخصصی واضعان مربوط به فالسفه است که 

مهورد دارای   55اران با کتابشناتتی، گیدنه کتابد-ای بندی کتابخانه های رده و در بزن طرح در برگرفتهمورد( را 

کهه پزداسهت،    طهور  آنها را بهه تهود اتتصهاص داده اسهت.      درمد کل طرح 42.81بزشتردن فراوانی است که 

ی از علم برتهوردار هسهتند، امها    تر متنوعی ها تخصصی مختلف و ها فزطبندی علم از  های طبقه واضعان نظام

بها تهدمات کتها  و      ب کسانی هسهتند کهه مسهتقزماً   کتابشناسی اغل -ای بندی کتابخانه های رده واضعان طرح

 .سدنو فهرستو  فروع کتا  ،شناس کتا مانند کتابدار،  اند بودهکتابخانه در ارتباط 

توان بهه   ها می مبنا بر دافتهکه  اند دادهقرار  مدنظری گوناگونی را ها مال واضعان در طول زمان، معزارها و 

ای  بندی کتابخانه های رده علم از دک طرف و محدود شدن معزارهای طرحبندی  های طبقه تنوع معزارهای نظام

بنهدی علهم، معزهار     های طبقه مطابق نتادج پژوهش، در بزن نظامهای عملی پی برد.  به اهداف کاربردی و جنبه

کتابشهناتتی، معزهار    -ای بندی کتابخانه های رده در بزن طرح در مدر قرار دارد و 55با فراوانی  «محوری ددن»

ههای   گفتنی اسهت کهه دافتهه   مورد بزشتردن فراوانی را دارند.  1و  3با  «آموزع محوری»و  «موضوع محوری»

اضافه بر ادهن، نتهادج   مربوط به معزارها با نتادج بررسی روند زمانی و حوزه موضوعی واضعان نزی همخوانی دارد. 

تسههزل   منظهور    بهه  هها  یبند طبقهکه معتقد است:  (2152) سمت پژوهش با ادن بخش از نظردات دورلندادن ق

ی بسهتگی دارد،  بنهد  طبقهی به هدف بند طبقه، و تصائص انتخا  شده برای شوند یموظادف بشر ادااد برتی 
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، در دهک  وابسهته بهه نظردهه هسهتند     ها یبند طبقهی متفاوت است، و ها یبند طبقهزدرا اهداف مختلف نزازمند 

 راستا است.

( مطهرح شهده اسهت:    5831) 5توسط برتی پژوهشگران ماننهد اتکزنسهون   تر شزپمسئله موضوع محوری 

علم و فراتر از طراحهی بهرای اداهاد     عنوان  هدهد و آن را ب بندی را برای کتابداران پراهمزت جلوه می آنچه رده»

تأکزد بر نظم معنادار منابع و ادااد روابط موضوعی مزان مهدار  اسهت    ،سازد ها مطرح می نظم منابع در قفسه

ههدف دهک   »(. اضهافه بهر ادهن،    55 ، ص.5831موحددان و چشمه سهرابی،  ازنقل به « )تا بازدابی تسهزل شود

هها و نزهی    ها برحسهب محتهوای آن   بندی کتا  و هدف دک کتابدار گروه فزلسوف دا دانشمند کشف روابط اشزا 

)حقزقهی،  « ای قهرار گزهرد   های کتابخانهه  بندی تکزه بر امل سهولت عمل است، املی که بادد شالوده همه رده

انهد و اهمزهت ددگهر     بندی متمرکهی شهده   های عملی رده کتابداران بزشتر بر جنبه»(. همچنزن 31 ، ص.5811

موحهددان و چشهمه    ازنقهل  به  5331، 2)کومارومی« هاست از منظر تأکزد بر نقش اجتماعی کتابخانه بندی رده

 (.55 ، ص.5831 ، سهرابی

 آنچهه بندی سهم کمتری نسبت به سادردن داشته باشند، اما  های طبقه کتابداران شادد در ارائه کمی طرح

، با توجه وجود  ندا باطور فراگزر و مؤثر مورد استفاده قرار گرفته است.   های مختلف به اند در دوره مطرح نموده

تغززر نزازهای کاربران، الزم است تها بها    بالتبعهای مختلف علم و  و مسائل جددد در شاته ها یفناوربه توسعه 

بزشهتر   شهان  یردکاربردپهذ های کنونی مرتفهع و   روز بوده تا معادب طرح هادی به رودکردهای جددد در فکر طرح

 گردد.

کتابشناتتی نظهرات متفهاوتی   -ای بندی کتابخانه های رده بندی علم و نظام های طبقه پزرامون انطباق طرح

بندی نظری بادد  نظم رده»اظهار نمود که:  گونه نداآن را  سرجمعتوان  اما می؛ اعم از قبول دا رد آن وجود دارد

دهن ترتزهب تهوالی منطقهی و پزوسهتگی      ه استفاده قرار گزرد، تا به بندی کتب مورد ا ستون فقرات رده منیله  به

 و  جهرح هها بها ادهن نظهم بادهد       اما در انطبهاق کتها   ؛ بندی تأمزن گردد و دوام و پادداری رده ها موضوعمطلو  

بنهدی کتهب    گاه برای رده ،های نظری در نظام ها لدتعد و  جرحی عملی زدادی به عمل آدد. ادااد ادن ها لدتعد

های علمهی و فلسهفی بهدون در نظهر      بندی امرار بزهوده در پزروی مطلق از رده و مفزد، بلکه الزم است تنها  نه

باعهث از دسهت دادن پودهادی و کهارادی       ههای عملهی،   ها و بدون توجه بهه جنبهه   گرفتن استفاده روزانه از کتا 

کهه عقهل سهلزم آن را     نهد  رزه گقهرار  ها اغلب در جهادی   که کتا  گردد یمشود و موجب  بندی کتابخانه می رده

بندی نظری ملحوظ است و نزی توالی موجود در دهک نظهم نظهری بادهد در      . امولی که در تدودن ردهرددپذ ینم

 
1. Atkinson  

2. Comaromi 
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کهه   کنهد  یمه ( نزهی اشهاره   811 ، ص.2152(. دورلند )31 .، ص5811)حقزقی،  «بندی عملی رعادت گردد رده

 بههر اسههاسی علمههی نزسههت؛ در عههود، بادههد تهها حههد زدههادی بنههد طبقهههی کتابشههناتتی مسههتقل از بنههد رده

 ی علمی بوده و آن را منعکس کند.ها یبند طبقه

مورد( بهرای ارائهه اثهر     54بندی علم ) های طبقه واضعان نظام پنام ککه د ددآ یم براز نتادج ادن پژوهش 

اند که ادن متوجه  تأثزر پذدرفته 3با فراوانی  «ارسطو»و سضس فزلسوف دونانی  «فارابی»تود از فزلسوف ادرانی 

 ؛ وبندی در اروپاسهت  بندی علوم اسالمی و نزی تأثزر انددشه فارابی بر طبقه تأثزر ودژه انددشه ارسطودی در طبقه

  است. 8با فراوانی  «فرانسزس بزکن»مؤثرتردن فرد   کتابشناتتی،-ای بندی کتابخانه های رده اما در بزن طرح

دربهاره   (35، ص.5835 )جاللهی  . کننهد  یمه  دزه أدتالعات گذشته، نتادج ادهن بخهش پهژوهش را    برتی مط

دههد کهه حکمهای اسهالمی در      کندوکاو تاردخی نشان می» ی ارسطو بر حکمای اسالمی نوشت است:رگذارزتأث

انهد و بزشهتر در حهوزه الهزهات بهه بحهث        بندی تود بزشتر تحت تهأثزر ارسهطو و حکمهای دونهانی بهوده      طبقه

نقش ارسطو و فارابی در توسعه و «. اند های فلسفه نظری و حکمت عملی کمتر وارد شده اند و در شاته پرداتته

ست و اعطای لقب معلم اول به ارسطو و معلهم ثهانی بهه فهارابی نشهانگر ادهن نقهش        ی علوم مشخص ابند طبقه

به گفته دکتر نصر، مقصهود از امهطالح معلهم کهه در     » سددنو یمادن باره  ( در43 ، ص.5835. بکار )هاست آن

کند دا در علوم استاد است. منظور کسی اسهت کهه، بهرای نخسهتزن بهار،       آمده کسی نزست که تعلزم می ناادا

ی منظم در طبقهه مخصهوص بهه تهود قهرار      مورت  بهکند، و هر علم را  حدود هر شاته از معرفت را تعردف می

ی و بنهد  مهورت دهد. به همزن جهت اسهت کهه ارسهطو، نخسهتزن کهس در دونهان کهه علهوم گونهاگون را           می

 «. شود بندی کرد، معلم اول نامزده می طبقه

-ای بنهدی کتابخانهه   ههای رده  پس از بررسی روند زمانی، حوزه موضوعی واضعان، معزارها و تبعزهت طهرح  

هادشهان   هها بهر اسهاس سرشهاته     بندی آن بندی علم، نوبت به کنکاع در تقسزم های طبقه کتابشناتتی از نظام

هها تقسهزم دوتهادی دارنهد.      مورد( در سرشاته 28درمد ) 81.83بندی علم دعنی  طبقههای  اکثر نظامرسد.  می

بنهدی   ههای رده  امها در بهزن نظهام    ؛ وهها دانسهت   شادد بتوان ادن را نتزاه تأثزر تقسزم ارسطودی بر ادن طهرح 

مهورد بها سههم     1 هرکهدام ها بزشهتردن فراوانهی )   دی سرشاتهتا دهکتابشناتتی تقسزم چهارتادی و -ای کتابخانه

 .اند دادهدرمد( را به تود اتتصاص  58.18

هها را کهاهش    پهذدری آن  ها بهه تعهدادی تهاص، انعطهاف     ی فرعی آنها مزتقسها و  محدود شدن سرشاته

حتی در رددهف    -د هر موضوع جددد بادد بتواند در جادگاه منطقی و سلسله مراتبی تو»که  دهد درمورتی می

های تخصصی و با مرور زمهان،   د. همچنزن هر موضوع فرعی که به دلزل رشد و گرادشقرار گزر -های املی رده

بنهدی،   ههای طبقهه   ناپذدری ادن نوع طرح های املی واقع شود. انعطاف دافته، بادد بتواند در رددف طبقه استقالل
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 شهه را بهه  دی قطعهات را سهلب کهرده و گسهترع نق    جا جابهای است که امکان ی شدهبند بستهی ها پازلشبزه 

)دعقهو  نهژاد،   « دانش بشری آن به آن، رو به فیونی و گسترع است که یدرحالطورکلی ناممکن ساتته است.  

ی که مبتنی بهر منطهق کالسهزک    ا کتابخانهی بند ردهی ها نظامی سلسله مراتبی بند مزتقس(. 543 ، ص.5831

 و سههرابی  توسهط چشهمه   تر شزپی علم است و ادن موضوعی است که بند طبقهی ها نظاماست، الهام گرفته از 

ای، تبعزت بندی کتابخانههای ردهعلت املی غلبه ادن رودکرد در نظام»است:  شده  مطرحنزی  (5833)سعادت 

ها نزی بر منطهق کالسهزک اسهتوار اسهت و عمهدتاً دارای       بندی علم است که پاده و اساس آن های طبقهاز نظام

 .«تادی هستندتادی، چهارتادی، تا دوازدههای، دوتادی، سهسرشاته

-ای بنهدی کتابخانهه   ههای رده بنهدی علهم و طهرح    های طبقهه  نظامسزر تحول هر دک از  شود یمپزشنهاد 

طور جداگانه بررسی و علل اوج و فرود هر کدام مشخص گردد؛ در ادن مورت   به کتابشناتتی از زمان وضع آن

بهه تلهق    منهدان  عالقهه بهرای   توانهد  یمه  هها  آنموارد شناسادی شده که معزارها و شزوه تقسهزم   ندتر یکاربرد

، بها توجهه بهه ظههور و گسهترع      شهود  یمه ی نظری و عملی در آدنده راهگشا باشد. همچنزن، پزشنهاد ها طرح

در محهزط و    هها  نگاشهت پزهدادش هسهتی    ژهدو   بهمحزط و  و تحوالت گسترده در حوزه سازماندهی دانش، 

ی هها  نظهام ی آدنهده  رزه گ جهت، تکامل و ها ندای اجتماعی و نظادر ها شبکهی مردمی در ها یبند ردهمعنادی، و 

 ی منابع اطالعاتی مطالعه شود.بند رده

 

 منابع

 ،95و  95، اسوالمی  های کتاب .کتابشناسی )نقدی بر طبقات موضوعی جاری( در علمی بندی . رده(66.5)پرویز  ،(سپیتمان) اذکایی

5-65. 

 .5.-56، 656، 69 ،معرفت .های علوم در تمدن اسالمی بندی (. بررسی تطبیقی طبقه66.9اکرمی، ایوب )

 .59-65 ،(9)5 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات .علوم بندی تقسیم و رشته میان رشته، .(6699) مرتضی بحرانی،

 ی اسالمی.ها پژوهشمشهد: بنیاد . جواد قاسمی ترجمه .حکمای مسلمان نظر بندی علوم از طبقه(. 66.6بکار، عثمان )

 معوار   و علووم  راهبوردی  مطالعات هفصلنام .علوم بندی طبقه یها مدل از گزارشی(. 6690)مجتبی  آبادی، خندق ابوالحسن؛ بیاتی،

 .65-96 ،(66)5، اسالم

، مشکوه. ایرانی )ضرورت شناسایی الزامات و مختصات پارادایم جدید(بندی علوم با رویکرد اسالمی  (. طبقه6696جاللی، غالمرضا )

665 ،51-95. 

ی: گذر امنابع کتابخانه علم وی بندرده یهادر نظام هاایرشته بینضرورت توجه به (. 6695چشمه سهرابی، مظفر؛ زرمهر، فاطمه )

 .59-55(، .6)9، انسانی ای در علوممطالعات میان رشته. ی منطق فازیسو  بهاز منطق کالسیک 

مطالعوات ملوی کتابوداری و     . ای بندی کتابخانوه  های رده رشته در طرح (. جایگاه میان6695مظفر؛ سعادت، رسول )  چشمه سهرابی،

 .50-95 ،(9)99 ،سازماندهی اطالعات
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 ..5-55 ،5-6، تربیتی علوم و یشناس روان .عملی بندی رده و نظری بندی رده بر مروری(. 6611)محمود  حقیقی،

 .656-665 ،9و  6، پژوهشات اسالمی. (. الرساله الشرقیه فی تقاسیم العلوم العقلیه6650، محمدتقی )پژوه دانش

 .609-956 ،.-5 ،فصلنامه کتاب. بندی رده نظری های جنبه بر یا (. مقدمه6650)مهدی  داودی،

 .56-50، 695، کیهان فرهنگی .جهان اسالم (. نگاهی کوتاه به سیر دانشنامه نویسی در6655دهقان، مرتضی )

 .695-660، 66، نامه فرهنگ  .اسالم جهان در علوم بندی طبقه(. 6656رفیعی عالمه، علی )

 .651-695، 55 ،(حکمت سینوی )مشکوه النور. (. مقدمات یادگیری فلسفه ارسطو از دیدگاه آمونیوس و فارابی6691سالم، مریم )

 .650-666، 55، میراث شهاب .بندی مقایسه چند رده(. 66.1سیامک، مرضیه )

 .تهران دانشگاه: تهران .مهدوی یحییترجمه  .علوم روش شناخت یا علمی فلسفه(. .665)فیلیسین  شاله،

 آینوه   .تبریوزی  صدراالفاضول  از علووم  بنودی  طبقوه  بور  مروری(. 6699) جعفر عموقین، عباداله رضا؛ کریمی، عبدالحسین؛ طالعی،

 .99-61 ،656 ،پژوهش

 آینوه  .حسوینی  محمود  .بنودی در فرهنوگ اسوالمی    رده و بنودی  طبقه تحوالت تاریخ(. 66.9)احمد  بدر، محمد؛ عبدالهادی، فتحی

 .90-65 ،695، پژوهش

 بر علوم بندی طبقه متقابل تأثیر و علوم بندی طبقه بر بینی جهان تأثیر گیرد؟ می شکل بندی طبقه چوگونه (.6690)غالمرضا  فدایی،

 .616-655 ،55-55، سوره .انسان شناسی معرفت

 تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. بندی علوم، طرحی نو در طبقه(. 66.9فدائی، غالمرضا )

 .5-6 ،65 ،فلسفه ماه کتاب .میانه های سده اروپای در علوم بندی طبقه بر فارابی های دیدگاه تأثیر(. 66.5) ونسی کرامتی،

-650 ،55-55 ،سووره  .متقودم  اندیشومندان  منظر از علوم تقسیمات باب در بندی در تاریخ: بحثی طبقه(. 6696)مریم  کیانی فرید،

65.. 

 .59-59 ،55 ،خردنامه صدرا. خمینی امام و صدرالمتألهین دیدگاه از علوم بندی طبقه(. ..66)نجف  لکزایی،

 .919-956، (66)6، ی و ارتباطاترسان اطالعنقد کتاب . بندی مردمی و نقد و بررسی آن رده(. مبانی فلسفی 6695مجیدی، اکبر )

 .65-.9، 6، رهیافت .بندی علوم ازنظر دانشمندان اسالمی (. تقسیم6650محقق، مهدی )

 ..60-6. ،51 ،رهیافت. چگونگی و چرایی چیستی، علوم؛ بندی طبقه(. 6696)حامد  مصطفوی فرد،

 مرعشی نجفی. اهلل تآی ، قم: کتابخانه بندی علوم درآمدی بر رده(. 6656مقدم، محمدباقر )

مطالعوات ملوی   . ای بندی منابع کتابخانوه  های رده (. رویکردهای نظری در تطور نظام6695مظفر ) موحدیان، قاسم؛ چشمه سهرابی، 

 .95-5، (5)95، کتابداری و سازماندهی اطالعات

 .659-669، (655)69، معرفت .بندی علوم در اندیشه غزالی (. تقسیم66.9)میرعلی، محمدعلی 

 .659-665، (5)61 ،نظر و نقد .فرارو های چالش و علوم بندی طبقه(. 6690) محمدهادی یعقوب نژاد،
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