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  0879 بهار ،83پیاپی ،55-97(،2)01 انسانی، علوم در ایرشتهمیان مطالعات فصلنامه

 منهاب  و عله  بنهییرده ههاینظها  در ههاایرشهههبهن  بهه توجه ضرورت (.6931) فاطمه زرمهر، و مظفر؛ سهرابی،چشمه
      .55-93 (،2)61 ،انسانی علوم در ایشتهرمیان مطالعات فصلنامه .فازی منطق سویبه کالسنک منطق از گذر ای:کهابخانه

  2112-6166شاپا: 

  آزاد است. نویسنیگان / دسهرسی به مه  کامل مقاله براساس قوانن  کریهنو کامانز ( ) 

بندی علم و های ردهها در نظامایرشته ضرورت توجه به بین
 سوی منطق فازیگذر از منطق کالسیک به ای:منابع کتابخانه

 
 2فاطمه زرمهر ،1مظفر چشمه سهرابی

 60/61/6900پذیرش:   60/60/6900دریافت: 
 چکیده

بنیی موجود است، اما با تحوالت اخنر های طبقهبنیی کالسنک با منطق دو ارزشی بننان غالب طرحطبقه
در ای  ست. بنیی عل  با چالش مواجه شیه اها در طبقهای، تعنن  درست جایگاه آنرشههو ظهور علو  منان

های تحلنل اسنادی و تحلنل محهوا اسهفاده شی. در بخش تحلنل اسنادی، با اسهفاده از روش از روشمقاله 
 625، برگه، اسناد مربوط به موضوع بررسی شی. در بخش تحلنل محهواگنری هیفمنی و با کمک فنشنمونه

ی( شناسهایی و شهناخهکهها ههایکهابخانههبنهیی طهرح رده 51بنیی عله  و طرح طبقه95طرح )شامل 
شیه، ثبهت های تهنهها در چک لنستها، واضعان و غنره ای  طرحها، زیرشاخهاطالعات مربوط به شاخه

بنهیی نظا  طبقهه 95حاکی از شناسایی دست آمیه به، از روش سرشماری اسهفاده شی. نهایج بنابرای شی. 
بنهیی ههای ردهق. ( اسهت. در رابطهه بها نظها  111بنیی ودایی )حیود   آن ردهتریعل  است که قییمی

بنیی عهی باسههان، قهرون های ردهبنیی نظا بنیی در چهار دسههنظا  رده 51ی، شناخهکها هایکهابخانه
ههای نظها های های اصلی و زیرشاخهشینی. بررسی شاخهوسطی، قرون جییی و قرون معاصر شناسایی 

نشهان داد کهه مبنهای « کهابشناسهیههایبنهیی کهابخانههههای ردهنظها »طهور و همهن « بنیی عل طبقه»
طهور ها، موضوع یا رشهه بهوده اسهت و بههدر ای  نظا « بنیی مناب  مکهو تقسن »یا « بنیی علو تقسن »

تایی، چهارتایی، های موضوعی دوتایی، سه ، ما با سرشاخهها توجه نشیه است. بنابرایرشههمسهقل به منان
بنیی علو  های طبقهی و ه  در نظا شناخهکها هایبنیی کهابخانههای ردهتایی و غنره ه  در اکثر نظا پنج

قهی هها فامواجه هسهن  که درواق  برگرفهه از منطق کالسنک است. همچنن ، نهایج نشان داد که منان رشههه
عنهوان روش و منطهق بنیی هسههنی. درمممهوع، منطهق فهازی بههنظا  رده 625طور مسهقل در جایگاه به

 شود.میای پنشنهاد های مناب  کهابخانهبنییهای علو  و ردهبنییجایگزی  در طبقه
-ههایهبنهیی کهابخانهنهیی علهو ، طبقههبرشهه، منطهق کالسهنک، منطهق فهازی، طبقههمنان :هاکلیدواژه

 یشناخهکها 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 مسئول(. یه)نویسن ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه شناسی،روان و تربنهی علو  دانشکیه شناسی،دانش و اطالعات عل  دانشنار .1
 

 ایران. اصفهان، اصفهان، دانشگاه شناسی،روان و تربنهی علو  دانشکیه شناسی،دانش و اطالعات عل  دکهری دانشموی .2
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 مقدمه
های عنوان یکی از حوزهبه« بنیی عل طبقه»بنیی علو  همزاد عل  است و امروزه موضوع طبقه

معرفههی  حوزۀ در اهمنت و ارزش و اقهیار ای شود.شناسی( محسو  میمطالعاتی عل  )عل 
)نقهل در داودی، « ان سهاختبنهیی بوزینهه را انسهرده»گویهی: می 1همن  بس که ریچاردس 

6991 ،296.) 
نظهر به بنیی علو  صرفًا در راسهای بازیابی دانش ننست، بلکه کاربردهای مهنوعی دارد. طبقه

و کهار آمهوزش علهو  را سههل کرده تنها به توسعه علو  کمک نهبنیی علو  طبقه» (6969ترابی )
دههی. نیی، موضوع جیایی علو  را ننز نشهان مهیبهای ردهکنی، بلکه تعمق و کنکاش در نظا می

فنزیک توسط گالنلهه، ، شناسی توسط کپرننکهنیسه توسط اقلنیس از ریاضنات جیا شی، سهاره
شناسی توسط کنت از عل  جهیا شناسی توسط بنشا دبرنارد و جامعهشنمی توسط الوازیه، زیست

، از اواسط قرن نوزده ، شاهی ایماد پییهیه وهعالبه(. 692، 6929مسهقنمی،به نقل از: « )شینی
، ترمودینامنک 6215که اخهرفنزیک در سال ایگونهرشهگی هسهن ، بهجیییی در عل  به نا  منان

هههای نههوزده و بنسههت بههه وجههود آمینههی و بنوشههنمی در مههرز سههیه 6295شههنمی در سههال 
بهاره ه اسهت، کهیروف درایه (. ای  موضوع از چش  نویسنیگان پنههان نمانهی2،6911)کیروف

ههایی خهود از پییهیه« 4دیالکهنهک طبنعهت»در  3که انگلهس، وقهی6222در سال »نویسی: می
دانان و هه  کنی که ه  فنزیکانی، تأکنی میکنی که در مرز فنزیک و شنمی قرار گرفههصحبت می

ههای گنریجاست که بایی منهظر نهنمهکننی و همن صالحنت میدانان در اینما اظهار عی شنمی
فنزیک هشنمیپنشگویی او چنی سال بعی به تحقق پنوست و دانش  .بزرگی بود. حق با انگلس بود

 (.915، 6911)کیورف، « که در مرز بن  فنزیک و شنمی قرار دارد، به وجود آمی
، ولی داشهه  نگهاه ( اگرچه امروزه تخصص امری ناگزیر است6936داوری اردکانی ) نظربه

پور، ضنایی و عباسبه نقل از: وسن  و چنیجانبه نسبت به مسائل پنرامون ننز حائز اهمنت است )
(. بنابرای ، حرکت به سمت منان رشههگی گریزناپهذیر اسهت، زیهرا از طریهق آن احهمهال 6936

 . (6922پور، یابی )پورعزت و قلیدسهنابی به روش مناسب حل مسائل واقعی افزایش می
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ضرورت توجه به 

 ها ... رشته ای بین

رو هسههن . ننز روبهه هاییای با چالشرشههافزون بر آنچه اشاره شی، در حوزه علو  منان
بنهیی های طبقههها در نظا بنیی آنطبقه ای، نحوۀرشههمنان های فعلی علو یکی از چالش

ههای بها نظها ای است. اگر بخواهن  مطابق بنیی کهابخانههای ردهعلو  و همچنن  در نظا 
، ی دوتهایی)دودویی(ههامبنهای موضهوع و دارای سرشهاخه، که بربنیی کالسنک علو طبقه

بنیی کنن ، به دلنهل ماهنهت ایه  تایی، چهارتایی و غنره هسهنی، ای  علو  جییی را طبقهسه
هن  نخهوا انی، قادرعلو  که چنیوجهی هسهنی و از تلفنق دو یا چنی عل  ممزا به وجود آمیه

چنهیوجهی یها چنیموضهوعی  صی از علو  قرار دهن . پیییۀخا ها را در دسهه یا طبقۀبود آن
ها را با مشکل بنیی آنبودن ای  علو  و انهخا  موضوع غالب در منان موضوعات، کار طبقه

ای دارنهی و رشهههبنهیی منهابعی کهه رویکهرد منهانرو ساخهه است. همچنن ، موضوعروبه
ویژه در دو نظا  ای بهبنیی کهابخانههای طبقه  موضوع غالب برای تعنن  رده در نظا انهخا

طور کار کاربران را سخت رسانان و همن و کنگره، کار کهابیاران و اطالع دیوئیای کهابخانه
ای بر انهبنیی مناب  کهابخبنیی علو  و ه  واضعان طبقهکرده است. امروزه ه  واضعان طبقه

دیگهر پاسهخگو ننسههنی و بایهی طرحهی نهو  ،ههای فعلهییبنهیکه تقسهن انی واقفای  امر 
بنهیی طهور طبقههبنیی علهو  و همهن درانیاخت و در پی یافه  اسهراتژی دیگری برای طبقه

در شهان رشهگی را با توجه به خاصهنت تلفنقهیمناب  کهابخانه بود تا بهوان جایگاه علو  منان
ای  مقاله بر آن است تا با توجه به تحهوالت حهادد در های علو  حفظ کرد.بن  سایر شاخه

بنیی ای و همچنن  خاصنت طبقهرشههحوزه معرفت بشری و حضور پررنگ پیییه علو  منان
 نظها »عنهوان رویکهرد جهایگزی  منطهق سهنهی در فازی، امکان اسهفاده از منطق فهازی بهه

بنابرای  مقاله قصهی را بررسی کنی؛ « ایبنیی مناب  کهابخانهنظا  طبقه»و « علو  بنییطبقه
 های زیر پاسخ دهی:دارد به سؤال

چگونه است؟« بنیی عل های طبقهنظا »تحول سنر . 6
 چگونه است؟« یشناخهکها هایبنیی کهابخانههای ردهنظا »سنر تحول . 2
بنهیی عله  و ههای طبقههبنهیی علهو  و منهاب  اطالعهاتی در نظها طبقه . شاخص غالب در9
 ای کیا  است؟بنیی مناب  کهابخانهطبقه

-ههایبنیی مناب  کهابخانهطبقه»و « بنیی عل طبقه»های رشهگی چه جایگاهی در نظا .منان6

 دارد؟« یشناخهکها 
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از چهه منطقهی « یشهناخهکها هایبنیی مناب  کهابخانهطبقه»و « بنیی عل طبقه»های .نظا 5
 کننی؟می تبعنت
و « بنهیی عله طبقهه»رشههگی، رویکهرد یها روش جهایگزی  در .با توجه به مبحث منان1

 کیا  خواهی بود؟« ایبنیی مناب  کهابخانهطبقه»
 

 . چارچوب نظری1
را « رشهگیمنان»پژوهش، در ای  قسمت ابهیا موضوع  های فکریمنظور شناخت بههر بننانبه
بنهیی طبقهه»و « منطق فازی و منطهق کالسهنک»اخهصار مطرح و سپس به تبنن  دو مبحث به

 خواهن  پرداخت.« بنیی غنرفازیفازی و طبقه
 ای یا میان رشتگیرشتهبین. 1-1

( معهقی 6331) 1گردد، ولی کالی میبه اواخر قرن نوزده  بر« رشههمنان»اگرچه قیمت مفهو  
به  6321 شورای پژوهش علو  اجهماعی در دهۀ است ای  اصطالح نخسهن  بار توسط اعضای

(. بهرای منهان رشههه تعهاریف مهعهیدی 6922خورسنیی طاسکوه ، از: نقل بهکار گرفهه شی )
از دانش  ای جیییحوزه ایهرشهمنان( » 22، 6922وجود دارد. به اعهقاد خورسنیی طاسکوه )

نظههر بههه«. دهههیطالعههه قههرار مههیرا مههورد م محههد دانههشاسههت کههه بههنش از یههک زمننههۀ 
ههای شونی، دانشعلومی را که با تلفنق چنی عل  گوناگون ایماد می( »6، 6922حمیی)مهرم
ای شهنمی و فنزیهک بهه شهمار رشهههنامنی. مثاًل دانش نانوفناوری، دانش منانای میرشههمنان
تلفنق دو یها چنهی رشههه از گاه ای رشههمنظور از علو  منان همچنن  وی معهقی است«. رودمی

دارای ای  علو ، های معرفهی های یادگنری گسهرده است که ظاهرًا حوزهحوزهو  نوع همموشی
 ی استهویت مسهقل و برخوردار از پشهوانه پژوهشی و ساخهارهای موردنناز است و گاه تلفنق

ای )ماننی آمار حناتی، مییریت فناوری، فنزیولوژی ورزشی( که ظاهرًا هویت رشههع چنیاز نو
هها ر  افهی، بلکه تممنه  رشهههتلفنق به معنای واقعی اتفاق نمی ،مسهقل نیارنی. در ای  میل

معرفهی مسهقل و جییی سهخ  گفهت؛  حوزۀ گنری یکنبایی از شکل ،در ای  صورت .دهیمی
تر به موضوع منان رشهه، نگاه غنر صفر و یکی یا نگاه طنفی باشی که ، شایی نگاه درستبنابرای 

 (.61، 6922شیه است ) نمایش داده (6شماره ) در شکل
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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(62، 6922)مهرمحمیی،  . نگاه طیفی به میان رشته(0شماره ) شکل

ای موجبات تلفنق و نزدیکی رشههعبارتی کار بن بهرشهه و منان»( معهقی است 6326) 1لنپر
پهور، ضهنایی و عبهاسبهه نقهل از: « )ها را فراه  نموده و نوعی سنهز را به همهراه داردبن  رشهه

ای رشههههدر رویکههرد منههان»( ننههز بههر ایهه  باورنههی کههه 6339) 2اچنههر و جمههال(.69، 6936
ترتنهب، فلسهفه و و در تولنی دانش نقش دارنی. بیی شونی های دیگر میپژوهشگران وارد رشهه

ضهنایی و نقهل از: بهه« )شهونیهیفی معن  بهاه  ترکنهب مهی های مخهلف باهای رشههروش
ای به گردشهگری رشههتولنی دانش در علو  منان ۀبرای درک بههر نحو (.21، 6936پور، عباس

منانی  دهی، دایرۀنشان می (2شماره )طور که شکل همان شود.رشهه اشاره میمنانعنوان یک به
های دارای تعامهل بها گردشهگری، و بنرونی حوزه های مطالعاتی گردشگری، دایرۀف زمننهمعر  

 (.6936پور، فضای بن  ای  دو محل تولنی دانش گردشگری است )ضنایی و عباس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(01، 0931پور، ی )ضیایی و عباس. تولید دانش گردشگر (2شماره )شکل 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 

 وکارمطالعات کسب
 TF1گردشگری 

وکار مطالعات غنر کسب
 TF2گردشگری 
 

 

علو  سناسی  جغرافنا
  

 حقوق

 اقهصاد

هاسایر رشهه فلسفه  

 شناسیروان

 شناسیجامعه

 تممن  چنی رشهه تلفنق چنی رشهه
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ای اسهت کهه ههنر مرزبنهیی مشهخص گونههای بهرشههخالصه، ماهنت علو  منانطوربه
تر ننز اشهاره شهی، اسهاس طور که پنشتوان در نظر گرفت؛ زیرا همانها نمیموضوعی برای آن

ای رشهههمههون منهان بنهییسبب در رابطه با طبقهای  علو ، تلفنقی از موضوعات است و بیی 
 و  موضهوعی  و فالن مقیار به طبقهۀ موضوعی  گفت که فالن مقیار مهعلق به طبقۀ توانمی

بنیی فازی منطبق باشی.توانی با مفهو  منطق و طبقهپرداخهه است و ای  دقنقًا می
 منطق فازی در مقابل منطق کالسیک. 1-2

ضهنات منطهق ارسهطویی اسهاس ریا»ای  باورنی که  ( بر63، 6939پور)ساروخانی و صادقی
 چنز مشهمول یهک قاعهیۀای  منطق، همهاساس اصول و مبانی دهی. برکالسنک را تشکنل می

همچنن ، در ایه  منطهق، «. درست است یا نادرستیا آن چنز  ،موجب آنشود که بهثابت می
حهال، بایهی از بهن  دو وضهعنت هرگاه یک گزاره، نسبهًا درست یا نسبهًا نادرست ننست. بههنر

مفهو ، پیییه یا موضوع  موجود دست به انهخا  زد. زیرا مرزهای مشخصی تعنن  شیه که یک
بنهیی گنمانهیه شهود. دیهیگاه دانشهمنیان در تحلنهل و دسههه یکی از دو مرز بایی در محیودۀ

ان از درسهی یا نادرسههی رغ  عی  اطمننبهیعنی  ؛ها ننز به ای  سبک بوده استمفاهن  و پیییه
توان نهنمه گرفت که ، میبنابرای دادنی. آن را در یکی از ای  دو طبقه قرار می ،قطعی یک پیییه

. ایه  نهوع قضهاوت و بنشهر بهر مبنهای سههولت اسهت تها دقهتمنطق ارسطویی یا کالسنک 
هها به تمها  پییهیه چه در بعضی موارد درست است اما بایی پذیرفت که قواعی رابنیی گردسهه
(. 6939پهور،که تنها در بعضی موارد صادق است )سهاروخانی و صهادقیچراتعمن  داد نبایی 

بنهیی تهوان دسهههها، نمیبسناری از پیییه دیگر، با توجه به خاصنت طنفی و پنچنیه  عبارتبه
تیریج منطهق جییهیی بهترتنب، بیی  .ها در نظر گرفتقاطعی بر مبنای منطق ارسطو برای آن

ان نهمطرح شی. منطق فازی نه تنهها امکهان ب 6315زاده در سال نا  منطق فازی توسط لطفیبه
بلکه  قادر است ابهامهات برخاسههه از  ،کنییفراه  م یروش علمرا به یفنو ک یاطالعات ذهن

سازی و یلوجود دارد م یرا که در قضاوت انسان یقن  درجه نادقنط و همچننذه  انسان و مح
قطعنت و که پر از عی هه  (. رویکرد فازی در تحلنل جهان پنرامون6929ل کنی )طاهری، نتحل

 (.6935تر است )موسوی و صادقنان، کاربردیهه ابها  است 
است. بها ایه   یمنطق دو ارزش یافهۀ، تعمن یمنطق فاز»(، 91، 6926) به اعهقاد داورپناه

ارزشی ؛ درواق  نگاه چنیکنییا آن بسنیه نمی  ی ، به انهخا  اهای مبهتفاوت که در وضعنت
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گنرد و بهرای در نظر می 1و  6جایی بن   ها را درها دارد و بر همن  اساس جایگاه گزارهبه پیییه
هها، کهه موجودیهتآن است کنی؛ زیرا ای  منطق بر بنیی از درجات عضویت اسهفاده میطبقه

اسهاس، بهه ههر موجودیهت درجهه عضهویهی همن عهن  عضهویت نیارنهی. بهرار دقنق و ممعن
 ءدر نوسان است. در منطق فازی، چهون نگهاه طنفهی بهه اشهنا 6تا  1دهی که از اخهصاص می

( ننز معهقی اسهت کهه از 6929) 1بنسم «. بنیی کردتوان اعضای طبقه را رتبهوجود دارد، می
ان، معنار دقنق عضویت نیاشهه، بلکه درجات عضهویت موجود در جه ءنگاه منطق فازی اشنا

بنیی دقنق عضویت جای طبقه(. در ای  منطق به6926در داورپناه، از: نقل بهپنوسهاری دارنی )
از: نقهلبه، 2116، 2برنی )جاکو  و الن صورت بلی یا خنر، درجات عضویت را به کار میبه

توان بیون ننهاز بهه انعطاف است که به کمک آن می(. منطق فازی دارای نوعی  6926داورپناه،
توان بهر اسهاس آن میعنوان مثال، بهها را توصنف کرد. بودن مفاهن  و پیییهبنان قطعی، نسبی
است  از توان نشان داد آنچه غنر عالوه میه  بزرگ است و ه  ننست و به ادعا کرد که شی 

 (.6932پور، یک خواهی بود )ساروخانی و صادقیعید معکوس آن بوده و جم  ای  دو مقیار 
( اشهاره 21، 6936زارع و فخرزاد )بر آنچه خادمیطورخالصه و در یک مقایسه کلی، بنابه
الف( منزان درسهی یک گزاره در منطق کالسنک فقط دارای دو مقهیار صهفر و یهک »انی: کرده

نهایت مقیار در انی دارای بیتواره میکه در منطق فازی، ارزش درسهی یک گزهست درصورتی
صفر و یک باشی؛  ( در منطق کالسنک تنها دو سور عمومی و وجهودی مطهرح هسهت،  بازۀ

که  نیرت، خنلی زیاد، خنلیولی در منطق فازی با سورهای مبه  ماننی اکثر، قلنل، اغلب، به
کنی، ی گزاره را عوض میسروکار داری ؛ ج( در منطق کالسنک تنها قنی نفی است که معناو... 

خنلی زیاد، فوری، نسهبهًا که  ک ، خنلیولی در منطق فازی، قنیهای بسنار زیادی ماننی خنلی
توانهی سهازی بسهنار زیهاد اسهت، ولهی نمهیو... وجود دارد؛ د( در منطق ریاضی، دقت مهیل

  و نادقنق، که منطق فازی با همن  عبارات مبهسازی کنی، درحالیالگوهای فکر بشری را میل
پذیری باالی منطق فازی در همن  انعطاف«. سازی کنیتوانسهه فکر و الگوی رفهار بشر را میل

کلی دننهای پهر ابهها  و طهورمقابل منطق کالسنک موفقنت آن را در بنهان مفهاهن  مهبه  و بهه
، تهوان تفکهر طور سنسهماتنکاضافه بر ای ، تحلنل ابها  به»کنی. پنرامون مسل  می گونۀطنف

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ای موشهکافانه و بها دقهت زیهاد از دیگهر شهنوهای، و توان ترکنب مهغنرهای پنوسهه بههممموعه
(. امهروزه از منطهق فهازی نهه تنهها در 53، 6929)پزشهکی،  «های منطق فازی اسهتویژگی
ههای های لواز  خانگی، بهازیکننیهسازی، ساخت کنهرلهای حرکهی، صنعت اتومبنلسنسه 

، بلکه در حوزه ...ها و بنیی خاک، ژنهنک، شناسایی بنماریکشی اراضی، طبقهای، نقشههرایان
 (.6936مرادی، شود )گلننز اسهفاده می ...علو  اجهماعی و تبنن  امور سناسی و 

 بندیبندی و طبقههای رده. نظام1-3
بنهیی درنظهر یی معادل طبقههبنهای معهبر لغت فارسی هماننی دهخیا و معن ، ردهدر فرهنگ

شناسهی، شناسهی، گنهاهههای زیسهتویهژه در حهوزهشیه است. اگرچه در مهون علمی بهگرفهه
 ...بنهیی منهاب  کهابخانهه، وبنیی علو ، طبقهشناسی، طبقهشناسی، سنگجانورشناسی، کانی

بنهیی کهه آن را انی، امها امهروزه ردهیهجای یکییگر اسهفاده شای مواق  بهای  دو مفهو  در پاره
بنهیی گناههان، های کاربردی هماننی ردهداننی بنشهر در حوزهگاهی مهرادف تاکسونومی ننز می

تهر ههای انهزاعهیبنیی برای حهوزهو از طبقهای و... ها، مناب  کهابخانهها، سنگجانوران، کانی
 شود. اسهفاده می ...ضوعات وهماننی علو ، مفاهن ، مو

یکهی از « بنیی عله طبقه»تب  آن شود و بهعنوان یک عل  شناخهه میبنیی بهامروزه، طبقه
اسهت. « شناسی عله جامعه»و « فلسفه عل »، «تاریخ عل »های مطالعاتی عل  هماننی حوزه
 ،بنهییدر طبقهه»نویسهی: یبنهیی مه( در توصنف طبقهه26، ص6931) آبادیو  خنیق بناتی

شما بایی یک مبیأ مقایسه داشههه باشهنی.  ،اساسای ب تعبنه شیه است، برمفهو  ترتنب یا ترت  
بایهی معنهار اشههراک و  ،بنننی، بنهابرای وجوه اشهراک و اخهالف را می ،بنییهمچنن  در طبقه

گنهرد. یعنهی ای بن  طبقات شکل میاساس ننز رابطه همن  سپس معنار تمایز داشهه باشنی. بر
بنهیی عبهارت رده»اما  «هاتراز با آنفرع نوع تمایز و تشابه است نه چنزی اصنل و ه « رابطه»

 (.666، 6992)سهلطانی و راسههن  ، « براسهاس درجهۀ شهباهت ءاست از تنظن  منطقی اشنا
هها و دیگهر رتب ساخه  کهها بنیی، طرح اصولی برای ممثال، در عل  کهابیاری، ردهعنوانبه

دیگر، تعنن  جای صحنح کهها  عبارتبه ؛ها استمواد کهابخانه بر اساس موضوع یا شکل آن
(. حقنقی 6992)سلطانی و راسهن  ، است بنیی های کهابخانه بر اساس یک نظا  ردهدر قفسه

بنهیی به تقسن  ،ییبنسنگ دانسه  آن با طبقهبنیی و ه ( ضم  توضنح نظا  رده65، 6911)
ههای هها و تهیوی  طهرحبنهیی آنبا پنشرفت علو ، ضرورت رده»بنیی ننز پرداخهه است. رده
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. (51، 6911حقنقهی، «)تبنیی از دیرباز موردتوجه فنلسوفان و دانشمنیان قرارگرفههه اسهرده
  علمهی و های دانهش اسهت و کلنهه مفهاهنکاملی از رشهه منزلۀ نقشۀبنیی بهطرح یا نظا  رده

ها توان با توجه به هیف آنبنیی را میهای ردهها یا نظا دهی. طرحها را نشان میروابط بن  آن
بنیی فلسهفی و علمهی الف( رده :بنیی نظری شاملبه دو دسهه نظری و عملی تقسن  کرد. رده

ه در ارتبهاط بنیی آموزشی کطور ممرد ناظر بر ترتنب علو  یا ترتنب اشناء است؛  ( ردهکه به
بنهیی المعهارفی کهه تقریبهًا مشهابه ردهرةیبنهیی داشهود؛ ج( ردهی تهنه میهای آموزشبا برنامه

آموزشی است، با ای  تفاوت که حاوی برخی مطالب ازجمله مخهصهری در بها  ههر یهک از 
بنههیی ای و ردهبنههیی کهابخانههه)ردهبنههیی عملههی تههری  ویژگههی ردهننههز هسههت. مههه علههو  
 «بنیی علو  است.ی( پنونی آن با طبقهخهشناکها 

طهور کهه بنهیی اسهت، همهانبنیی مهفهاوت بها ردهبر آنچه اشاره شی، اهیاف طبقهعالوه 
شود بنیی علو  سبب میطبقه»کنی: بنیی علو  اشاره می( درباره طبقه693، 6929مسهقنمی )

و انهواع ارتباطهات تر گردد تر و واضح ظهور روش ر علو  نسبت به یکییگر از جنبۀتأخ  تقی  و 
دانش  ها مشخص شود، همچنن  چگونگی توسعۀکنف آنوهریک از علو  با سایر دانش و ک 

ای راهنما، شناسایی عناوی  کلی علو  را بنیی علو  هماننی نقشهکنی. طبقهبشری را نمایان می
ها مفنهی ها و تنظن  فهرست آنابخانهکه برای ترتنب دادن کهب در کهو نهایت ای کنی میآسان 

 «.گرددواق  می
هایی بنیی، مثالبنیی و طبقهها، ضم  بررسی سنر تحوالت هر دو نظا  ردهدر بخش یافهه

 گردد.از ای  دو نظا  بنان می
 بندی کالسیکبندی فازی در مقابل طبقهطبقه .1-4
ها روابط بن  آن دهنیۀ، نشانیی علو بنیی، ضم  بنان وحیت و یکهاطورکلی هیف از طبقهبه

دیگر، موضهوع وجهه تمهایز علهو  عبارتبنیی ننز موضوع است. بهننز هست. مبنای ای  طبقه
 (.6932شیه است )بحرانی، تلقی می
ههای سهنهی یها هاسهت. در روشبنیی موجودیتطورکلی روشی برای تقسن بنیی بهطبقه

یا عضو یک  ،شود، یک موجودیتننز گفهه می« منطق دو ارزشی»آن  بنیی که بهکالسنک طبقه
دیگر، در ایه  عبارتبنان است. بهطبقه است یا ننست و ای  واقعنت با مقیار صفر و یک قابل

ایه  همهان منطهق ارسهطویی »( سروکار داری . 1( یا نادرست )6های درست )منطق با ارزش
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« کنهیل جبر بولی در میارهای منطقهی رایانهه اسههفاده مهیاست که انسان از کاربرد آن به شک
در حههالی کههه در روش فههازی ایهه  موضههوع مهفههاوت اسههت،  ؛(651، 6999و آذر،  ی)الههه

ههای های مخهلف با درجه عضویتتوانی در طبقهء مییک نمونه یا میرک یا شی»که طوریبه
عضو طبقهه 5/1درجه  توانی باخاص می مهفاوت حضور داشهه باشی؛ یعنی یک نمونه یا میرک

کهه مممهوع تمها  طهوریباشهی بهه عضو طبقه  2/1 و با درجهعضو طبقه  9/1 با درجه، 
بنهیی فهازی، روش ، طبقههدیگهربنهانبههخواههی بهود.  6مقادیر عضویت برای ای  نمونه برابر 

 (.6، تا)شنری، بی« های مخهلف استعضویت اشناء در دسهه درجه   محاسبۀ
توانهی بنیی فازی در ای  است که یک نمونهه مهیبنیی کالسنک و طبقهتفاوت اصلی طبقه

  :نگاه کننیرا  (9شماره ) مهعلق به بنش از یک طبقه باشی. برای روش  شین مطلب شکل
 

 
 (5تا، بندی کالسیک )شیری، بیرشته در طبقه. جایگاه میان(9) شماره شکل

 
های ورودی مطابق شکل فوق باشنی مشهخص اسهت تا( مهعقی است اگر نمونهشنری )بی

 آیهی ایه  اسهت کهه دادۀها را به دو طبقه تقسن  کرد، اما مشکلی که پهنش مهیتوان دادهکه می
 بایی تصمن  گرفهت کهه دادۀ ،بنابرای  ؛توانی عضو هر دو طبقه باشیشیه در وسط میمشخص

بنهیی فهازی اگهر از طبقهه ؟سهمت چه  یا طبقهۀاست قۀ سمت راست نظر مهعلق به طبمورد
 مت راست و با تعلق مشابه عضو طبقهۀس عضو طبقۀ 5/1اسهفاده کنن ، دادۀ موردنظر با تعلق 

های ورودی در سمت راست نمونهطورمثال، بهسمت چ  است. تفاوت دیگر در ای  است که 
همهن  موضهوع  .سمت چ  ننز باشنی عضو طبقۀ با یک درجه تعلق خنلی ک تواننی شکل می

بنهیی فهازی چهون طنهف وجهود دارد در طبقهه ؛های سمت چ  ننز صادق اسهتبرای نمونه
توان منزان مطابقت آن را می ءبنیی کرد. یعنی در توصنف یک شیتوان اعضای طبقه را رتبهمی
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، امکان حضور آن را در ههر دو بنیی در یکی از دو طبقهجای دسههبا هر مصیاق بنان نمود و به
 طبقه یا بنشهر نمایش داد.

ل وجود دارد، یعنهی ای ننز همن  مشکبنیی کالسنک عل  و مناب  کهابخانههای طبقهدر نظا 
بنهیی فهازی در رسهی زمهان اسههفاده از روش طبقهه، به نظر میبنابرای  .ایمناب  بن  رشههوجود 
ای فرا رسنیه اسهت. البههه اسههفاده از بنیی مناب  کهابخانهطور در طبقهن بنیی علو  و همتقسن 

طهور کهه تر توسط برخی محققان مطرح شیه اسهت. همهانبنیی علو  پنشمنطق فازی در طبقه
ای یها کهه علمهی را ممکه  اسهت بهه دسهههنویسی: با ایه ( در ای  باره می91، 6926داورپناه )

شناسهی کهه بنهیی ننهز در ایه  زمننهه قهاط  ننسهت. مهثاًل روانق نمود، اما طبقههای ملحشاخه
شود. با توجه به علو  طبنعی محسو  می نی قرار دارد از جههی ننز در زمرۀعلو  انسازیرممموعه  

مرزبنیی دقنهق و مشهخص بها توجهه بهه  ،آنچه توضنح داده شی به دلنل وجود پنوسهاری در علو 
منظهور از بهن  بهردن ابهها  در بنیی فازی که بهطبقهبنابرای ، منطقی ننست.  بنیی کالسنکطبقه
دههی کهه رود، یک مفهو  جیییی است که بر اساس عضویت جزئی، اجازه مهیکار میها بهداده

 کار رونی.شیه و بهای بههر نمایش دادهرشههتر مثاًل میارک منانهای پنچنیهاطالعات در موقعنت
 

  شناسیروش
های تحلنل اسنادی و تحلنل محهوا انما  شی. در بخش تحلنل اسهنادی، ای  پژوهش با روش

برگههه، مهههون و اسههناد مربههوط گنههری هیفمنههی و بهها کمههک فههنشبهها اسهههفاده از روش نمونههه
و  « بنیی کالسهنکبنیی فازی و طبقهطبقه»، «منطق فازی و منطق کالسنک»، «رشهگیمنان»
« یشهناخهکها هایهای کهابخانهبنییبنیی عل  و ردههای طبقهرشهگی در نظا مبحث منان»

ههای رشههگی در نظها منظهور بررسهی موضهوع منهانبررسی شی. در بخش تحلنل محهوا، بهه
طهرح یها روش  625ی، درمممهوع شهناخهکهها ههایهای کهابخانهبنییبنیی عل  و ردهطبقه

ی ی( شناسهایشهناخهکهها ههایبنیی کهابخانهطرح رده 51بنیی عل  و طرح طبقه 95 )شامل
گنهری نمونههبنهابرای ، نظا  مذکور موردبررسهی قهرار گرفهت، 625شی. با توجه به اینکه تما  

تهنهه  یههایلنسهتکار، چک سهولت درعمل ننامی و از روش سرشماری اسهفاده شی. برای به
بنهیی ها، واض  طبقهها، زیرشاخهریج و در طول مطالعه، اطالعات مربوط به شاخهتیشی و به

 .شیتکمنل غنره  و
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 های پژوهشیافته
بنیی عل ، بایی های طبقهدر پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر چگونگی سنر تحول نظا 

ها و همچنن  بها فرهنگ ها واشاره کرد، از آغاز تاکنون، مهناسب با اوضاع و شرایط تمین
از خود بوده که بنشهر مهأثر از  یهایبنییشاهی طبقهعل  های هر عصری، تکنه بر دانسهنی

علمی معروف بنیی های طبقهازجمله نظا  ها بوده است.بنییبننی واضعان آن طبقهجهان
بنیی افالطون طبقه ق. .(،111د )حیو بنیی وداییتوان به طبقهبه ترتنب تاریخ ظهور می

 .(، 265حنهان )ب  .(، جهابر936احمهی )به ق. .(، خلنل922ق. .(، ارسطو ) 969)
 .(، 351 .(، فارابی )399 .(، ابوزیی بلخی )299 .(، کنیی )211اسحاق )ب یعقو 

 .(، گرگهانی 322وارزمی )خه .(، محمهی 316 .(، اخوان صهفا )355فریغون )ب شعنا
 .(، غزالهی 6611 .(، لهوکری )6116حز  انیلسهی ) .(، اب 6126سننا ).(، اب  333)
 .(، قاضی بنضهاوی 6693 .(، سهروردی )6693 .(، رازی )6669 .(، ابنوردی )6666)
 .(، قطهب 6911 .(، سنماری )6911شهرزوری ) .(، 6236 .(، راجر بنک  )6221)

یری 6961نصهنر ) .(، خواجهه6915شنرازی ) الهیی  آملهی  .(، شهمس6962) .(، نهو
 .(، 6662 .(، قلقشهههنیی )6615خلهههیون ) .(، ابههه 6962، اکفهههانی )1 .(6966)

 .(، فرانسهنس 6516زاده ).(، طاش کبری6515 .(، سنوطی )6512الیی  دوانی )جالل
 .(، مالصههیرا 6191ق.(، یوهههان هههالریش آلسهههی )6169(، چلبههی )6121بههنک  )

 .(، 6961 .(، الیههب ننهههس )6121.(، فههند کاشههانی )6166 .(، دکههارت )  6195)
 .(، هگههل 62661(، بنهه  )6956 .(، کریسهههنان ولهف )6965(، تههانوی )6995لننهه)

گوست کنت )6269)  .(، کهارل مهارکس 6216(، اسپنسهر )6296 .(، آمپهر )6229(، آ
نکها المعهارف بریهانة(، دایهر6396(، صیراالفاضهل )6311) 2؟(، کارل پنرسهون6215)
 .( 2112 .(، عبیالحمنی واسطی )2116 .(، فیایی )6326) )ره((، اما  خمننی6396)

بنهیی های طبقهسنر تطور نظا ( 6شماره )شکل  3  .( اشاره کرد.2166اکبر رشاد )و علی
 دهی.عل  را در طول تاریخ نشان می

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 )کها ( العنون عرائس فی الفنون نفائس .6
 

 بنیی عل  که در ای  مقاله آمیه، برگرفهه از مناب  مخهلفی است.های طبقهاطالعات مربوط به طرح. 3
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 بندی علوم های طبقه. سیر تحول نظام(1) ارهشم شکل



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

00 
 2،  شماره 01دوره

 0931بهار 
 93پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای و بنهیی کهابخانههرده»تأمل دیگر بحث ، موضوع قابل«بنیی عل طبقه»در کنار مبحث 
بنیی عل ، های طبقهاست که به دلنل تأثنرپذیری از خود عل  و نظا « 1یشناخهکها بنیی رده

ههای سهنر تحهول نظها  چگهونگی بر دو  پژوهش مبنیتاریخ طوالنی دارد. در پاسخ به سؤال 
بنهیی طبقهه»ههای ی، در ادامهه بهه سهنر تهاریخی نظها شهناخهکهها ای و بنیی کهابخانههرده

اشهاره ( 6931)چشهمه سههرابی و سهعادت، در چههار دسههه « یشهناخهکهها ای و کهابخانه
 شود:می

بنههیی اولههن  طبقههه: ی عهــد باســتانشــنا تکتــا ای و هــای کتابنانــهفهرســ ، دســته اول
شهود. فهرسهت ایه  مربوط می 2قبل از منالد و به کهابخانه آشوربانی پال 9ای به قرن کهابخانه

 اضهنات،یرجغرافنها،،یطبنعهخیحقهوق، تهارخ،یتارزبان،شامل دسهور ،کهابخانه در ده رده
ههای هها و فهرسهتشناسهیظههور کهها  افسانه بود. سپس تاریخ شهاهی  ویدسحر،نمو ،

 3ق.  (، پنناکس 929ای بیی  شرح است: فهرست سرای پاپنروس )حیود موضوعی کهابخانه
شهاعران،  در شهش ردۀ 5 .( که توسط کالنمهاخوس ق. 261) «4فهرست کهابخانه اسکنیریه»

یه بهود، فهرسهت شهمهفرقهه تنظهن سهنیگانینوسهخنوران ومورخان،فنلسوفان،قانونگذاران،
«  طب»  ( که در دو دسهۀ211رست جالننوس )های اولنه چن  )قرن اول منالدی(، فهکهابخانه

 5تها  9ههای ههای چهن  )قهرنشیه بود و فهرست کهابخانهتنظن « منطق، فلسفه و بالغت»و 
 منالدی(.

 :م( 0159تـا  939ی قـرون وسـ ی )از شنا تکتا ای و های کتابنانهفهرس  ،دسته دوم
در قهرن  6ای قرون وسطی مهعلق به کهابخانه وی چنگبنیی کهابخانهتری  نظا  طبقهقییمی

ای را در چهار رده کالسنک کنفوسنوسی، آثار تاریخی، هفه  منالدی است که مناب  کهابخانه
( . 329نهیی  )های فلسفی و آثار مهفرقه تقسن  کرده بود. سپس بایی به فهرسهت ابه نوشهه

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

از که در ای  مقاله آمیه، برگرفههه از منهاب  مخهلفهی اسهت، شناخهی کها هایبنیی کهابخانههای ردهاطالعات مربوط به طرح. 1
هانس اچ ولهنش و ( و 1366: جنمز تامپس . تاریخ اصول کهابیاری. ترجمه محمود حقنقی )تهران: مرکز نشر دانشگاهی، جمله

فنهروزه برومنهی )تههران:  رسهانی. ترجمههالمعهارف کهابهیاری و اطهالعة، در دایر«ایبنیی کهابخانهرده» ،ریچارد پی اسمنراگلنا
 (.1331، سازمان اسناد و کهابخانه ملی ایران
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رده )به شرح کهب مقیس مسلمانان، مسنحنان و یهودیان؛ نحهو و لغهت 61اشاره کرد که در 
ال  و مهکلمان؛ فقه، حییث، فقها و (؛ تاریخ و انسا ؛ شعر و شاعران؛ عل  کشناسیزبان)

محیثان؛ فلسفه و علو  قیی ؛ افسانه، سحر و جادو؛ مهذاهب و ادیهان غنرالههی؛ و کنمنها( 
ممموعهه 2 ( در 6162نیی ، ابوریحهان بنرونهی )مناب  عصر خود را تنظن  کرد. بعی از اب 

های خود را ه کها رد9رده و دیگری در 62های رازی در ممزا، یکی با عنوان فهرست کها 
طبقه الهنات، طب و 9  در رب  تنظن  کرد. در اواخر قرن سنزده منالدی، کهابخانه دانشگاه س  

 6923ننهز در سهال  1شیه بود. فهرست کهابخانهه دیهر بنهییکی سهنت مهارتن حقوق تنظن 
 رده بود. 3منالدی دارای 
 :م( 0133تـا 0159جدیـد )از  ی قرونشنا تکتا ای و های کتابنانهفهرس  ،دسته سوم

رده به شرح دسهور زبان، شهعر، منطهق، 5دارای  2بنیی آلیوس مانوتنوسرده 6632در سال 
 یشناسهکهها  3گسنر(، کنراد6565قرن بعی )در سال فلسفه و مهون مقیس بود. حیود نن 

رده 9ای بها یبنهی، نظها  رده5یه رده تنظن  کرد. یک سال بعی، روبر اسهی 26را با  4یجهان
بنیی خود را رده 6الکروآ دوم  6529علو  یونانی، دسهور زبان و تاریخ پنشنهاد داد. در سال 

ای خهود را منهشهر رده 66بنهیی نظا  رده 7آنیرو مانزل 6535رده ارائه کرد و در سال  61در 
هنهات، حقهوق، ال ردۀ6کهابخانه بودلنهان را در  ، فهرست6112در سال  توماس جنمز کرد.

رده به 62را در  9، فهرست کهابخانه کورد3، گابریل نوده6169طب و هنر منهشر کرد. در سال 
شناسی، جغرافنا، تاریخ، فنون نظهامی، فقهه، قهوانن  شناسی، گاهشرح الهنات، طب، کها 

، 6151مههینی و کلنسههایی، فلسههفه، سناسههت و ادبنههات منهشههر کههرد. حههاجی خلنفههه در 
 6192در سهال  10بنیی ژان گارننههرده تنظن  کرد. سپس بایی به رده911نون را در الظکشف

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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رده )مابعیالطبنعه، عل  مباحهث ههوا، فنزیهک، 61در  1اشاره کرد. کهابخانه پروسپر مارشان
و با الهها   6916حسا ، هنیسه، تشریح جهان، نمو ، جغرافنا، اپهنک، موسنقی( در سال 

بنهیی طهرح ردهتوان به بنیی مشهور دیگر میهای ردهظن  شی. از طرحبنیی آلسهی تناز رده
بنهیی گنهو  ( و طهرح رده6915) 3بنیی گابریل مهارت (، طرح رده6193) 2یویبوئاسمائل

 ( اشاره کرد.6919) 4دوبور
در  :ون(تاکن 0133ی قرون معاصر )از شنا تکتا ای و های کتابنانهفهرس  ،دسته چهارم

ها یها شناسی پنشنهاد شی که اکثر آنای یا کها بنیی کهابخانهطرح رده 21ای  دوره بنش از 
انی. انی و یا مقبولنت عا  پنیا کردهشیهها به کار گرفههها و فهرستطور عملی در کهابخانهبه

فروش و راهنمای کها  6261در  5ژاک شارل برونهشود: ها اشاره میدر ادامه به برخی از آن
منهشهر کهرد. همچنهن   الهنات، فقه، عل  و هنر، ادبنات و تهاریخردۀ 5را در  6کها  دوست

 6225و  6265ههای ترتنهب در سهالبهه 3توماس هارتول ههورنو  7ژیروبنیی های ردهطرح
خه و سرشها25بنیی بها یک طرح رده 6261در سال  9فرییریش شالیرماخرپنشنهاد شینی. 

 ردۀ1بنهیی خهود را در رده 6253در سهال  10ادوارد ادواردززیررده را پنشنهاد کهرد. 69111
الهنات، فلسفه، تاریخ، سناست و تمارت، علو  و هنرها و ادبنات و تألنفات مهفرقه پنشنهاد 

های خطی فارسی، ترکی، هنیوسهانی فهرست نسخه، 6223در سال  11کارل هرمان اتهکرد. 
، براساس 6291در سال  12دبلنو. تی. هریسرده منهشر کرد.  9را در  کهابخانه بودلنانو پشهو 

، طهرح 13یهاکو  شهوارتزبنهیی خهود را ارائهه کهرد. بنیی عل  بنک ، طرح طبقههنظا  طبقه
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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بنهیی طرحهی بهرای رده 6291ننهز در سهال  1مهرل پنشهنهاد داد.  6296ای در سال رده25
را در رده  3دههی دیهوئیبنیی دهرده، 2ملویل دیوئی، 6291د کرد. در سال ها پنشنهاکهابخانه

کلنات، فلسفه، دی ، علو  اجهماعی، زبان، علهو  خهالص، تکنولهوژی، هنرهها، ادبنهات و )
دههی بنهیی دهردهو  6221در سهال  4پهذیربنهیی گسههرشرده( مطرح کرد. همچنن  تاریخ

رده 26در  6316ننهز در سهال  بنیی کهابخانه کنگهره. ردهارائه شینی 6231در سال  5جهانی
 ردۀ6را در  7ی بلهنسشهناخهکهها بنهیی رده 6323 در سال 6هنری اولن  بلنسمطرح شی. 

هنهیی،  مشههورکهابهیار  3رانگاناتهانمنهشهر کهرد.  فلسفه، علو ، تاریخ و تکنولوژی و هنهر
، 6311ننز در سهال  کهابخانه لنن کرد.  رده منهشر 69و در  6399بنیی کول  را در سال رده
کار هشی برده بود و با مارکسنس  شروع می26که دارای  9یشناخهکها هایبنیی کهابخانهرده

شامل علو  قرآنی، حهییث، تهاریخ، فقهه، ای رده21بنیی طرح طبقه، 10فؤاد سزگن گرفت. 
شناسهی، مپزشکی، کنمنا، گنهاهعقایی، تصوف، شعر، پزشکی، داروسازی، جانورشناسی، دا

را  نگاری، دسهور زبان و جغرافنا و نقشههکشاورزی، ریاضنات، نمو ، احکا  نمو ، فرهنگ
شناسی توصهنفی کار گرفت. حسن  نصر با همکاری ویلنا  چنهنک، کها هب 6319در سال 

ننهز در سهال منهشر کرد. فیایی عراقی  6396سال  رده در62را در مناب  تاریخ علو  اسالمی 
 بنیی دودویی جهانی را مطرح کرد.طرح رده 2116

بنهیی شهاخص غالهب در طبقههطور که تا اینما اشاره شی، ر پاسخ به سؤال سو  و هماند
بهر اسهاس ایبنهیی منهاب  کهابخانههبنیی عل  و ردههای طبقهعلو  و مناب  اطالعاتی در نظا 

موضوعات و مسائل، غایات و اهیاف، کاربرد و نهایج، روش معنارهایی چون اهمنت و ارزش، 
بنیی، روابطی است منظور از طبقه(. 93، 6932تحصنل و پردازش علو  بوده است )بحرانی، 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 توانی نمایانگر وحیت حقنقی علو  ننز باشی. جیولحال میکه علو  با یکییگر دارنی و درعن 
تهر از های علو  است که شایی بهوانی تصهویری روشه بنییای از انواع تقسن نمونه (6شماره )

 بنیی ارائه کنی.معنارهای طبقه
 

 بندی علم براساس سرشا ههای طبقهها و موضوعات در نظام. تفکیک رشته(0شماره )جدول 

یرشا ه سرشا ه عنوان   ز

 دوتایی
بنیی رده

 ارسطو
 .یحکمت سفل ،حکمت وسطی، حکمت علنا حکمت نظری
 اخالق، تیبنر منزل و سناست مین حکمت عملی

 تاییسه
بنیی  رده

 اسپنسر

 منطق و ریاضنات علو  ا نهزاعی
 مکاننک، فنزیک و شنمی ننمه انهزاعی و ننمه عننی

 شناسی، ...شناسی، زمن سهاره علو  عننی

 چهارتایی
ی بنیرده

 خوارزمی

 عل  فقه، عل  کال  علو  عربی
 عل  نحو، عل  دبنری یا نویسنیگی، عل  اخبار و  غنرعربیعل

 فلسفه، منطق علو  عرفی
 عل  طب، عل  عید، عل  هنیسه، عل  نمو ، عل  موسنقی علو  دخنل

 تاییپنج

ی بنیرده
 مالصیرا

 علو  دننوی، علو  اخروی مطلق علو 
 آواها، حروف مفرده و الفاظ عل  گفهارها

 عل  کردارها
عل  مربوط به جوارح، عل  کهابت و حنل، عل  معاش و عل  

 اخالق

 عل  انییشه ها
 شناخت حیود و برهان، شناخت

 حسا  و کمنات، هنیسه و کمنات، عل  طبنعت و پزشکی

 عل  آخرت
شناسی، شناخت جواهر غنرمادی، شناخت لوح محفوظ،  فرشهه

 شناخت عال  امر، شناخت مرگ و رسهاخنز

 ی فارابیبنیرده

 لسان
عل  الفاظ مفرد، عل  الفاظ مرکب، عل  قوانن  الفاظ مفرد، عل  

 ...وقوانن  الفاظ مرکب، 
 قوانن  مفردات معقوالت،... منطق

 عل  عید، عل  هنیسه، عل  مناظر، عل  نمو . ریاضنات
 هرکات بن  اجسا ، بحث اجسا  بسنطاش طبنعی
 علو  نظری موجودات و اشنا، براهن  الهی

 اجسا  غنرمادی، عل  مینی و فقه و کال  دانش مینی
 بنوشنمی و مولکول، داروشناسی ماده و انرژیبنیی  رده تاییده
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یرشا ه سرشا ه عنوان   ز
المعارف ةدایر

 بریهاننکا
 هاقاره هوا، علو  زمن ، جغرافنا،وآ  زمن 

 چرخه زنیگی، سنارات حنات روی زمن 
 ننکرگااهای سنسه  زنیگی انسان
 جامعه شناسی جامعه انسانی

 رقص، موزیک، تئاتر هنر
 علو  کامپنوتر تکنولوژی

 اسال ، مذهب امریکای بومی مذهب
 دننای باسهان، تاریخ انقال  تاریخ

  های دانششاخه

 
ههای کالسهنک یها ارسهطویی، بنهان بنهییتوجه است ای  است که در غالب طبقهآنچه قابل

بنیی، صورت دودویی یا باینری است. برای ارسطو، بههری  نوع تقسن ها بهبنیی موجودیتدسهه
بنیی منفصله حقنقنه بر اساس موضوع است که در آن یک امر یا در ایه  گهروه و یها در آن تقسن 

گهزاره یها  یهکر، اینکهه دیگعبارت(. به66، 6932ثالثی نیارد )بحرانی،  گنرد و شق  گروه قرار می
 بنان است.قابل 1و  6موجودیت در یک طبقه قرار دارد یا نیارد به ترتنب با اعیاد 

ههای نظها »طهور و همن « بنیی عل طبقه»های های نظا های اصلی و زیرشاخهبررسی شاخه
مبنهای دههی کهه هها گذشهت، نشهان مهیتهر شهرح آنکهه پهنش« کهابشناسیهایبنیی کهابخانهرده

ها، موضوع یا رشههه بهوده در ای  نظا « بنیی مناب  مکهو  و مضبوطتقسن »یا « بنیی علو تقسن »
هه  در  غنهره و تهاییتایی، چهارتایی، پهنجهای موضوعی دوتایی، سهاست؛ بنابرای ، ما با سرشاخه

 بنیی علو  مواجه هسهن .ردههای ی و ه  در نظا شناخهکها هایبنیی کهابخانهرده هاینظا 
« بنیی عله طبقه»های رشهگی در نظا درخصوص سؤال چهار  و در توضنح جایگاه منان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می« یشناخهکها ای و بنیی مناب  کهابخانهطبقه»و 
 بندی علومهای طبقهها در نظامرشتهجایگاه میان (الف

ها است. ای در ای  نظا رشههتوجه به موضوع بن بنیی عل  گواه بر عی ا  طبقهنظ95بررسی 
که محصول پنشرفت علو  و نناز جوام  بشری در قرن حاضهر ، رشهگی، پیییه منانبنابرای 

محلهی از هها بهه منهان آمهی، که شرح آن« بنیی عل طبقه»های کیا  از نظا است، در هنر
 نیارد.اعرا  
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 ایبندی منابع کتابخانههای ردهها در نظامرشتهجایگاه میان (ب
هها در همهن  تهری  آنی که معهروفشناخهکها هایبنیی کهابخانهنظا  رده51بررسی بنش از 

هها لحهاظ نشهیه طور مسهقل در ای  نظها رشهگی بهنوشهه ذکر شی، نشان داد که موضوع منان
هها ایبرخهی از بهن  رشههه بنیی دیوئیی  نکهه ضروری است که در نظا  ردهاست. البهه ذکر ا

دیهوئی، 21در ویراسهت ، مثهالعنهوانهها قهرار داده شهیه اسهت. بههیکی از رشههزیرممموعه  
نمهو  و بها  ردۀ( است، در زیهر 591( و فنزیک )521ای نمو  )رده رشههاخهرفنزیک، که بن 

( و فنزیهک 591شناسی )ای زیستار گرفهه است. یا بنوفنزیک که بن  رشههقر 16/529 شماره
. البههه، توجهه بهه آمهیه اسهت 636/596 شناسی و با شهمارهزیست ( است، در زیر ردۀ591)

بسهناری از »نهوینی اسهت کهه  ای، پیییۀبنیی کهابخانههای ردهرشهگی در طرحموضوع منان
هایی کهه ایه  مسهئله در رابطهه بها ر اهمنت روزافزون آن و چالشمهخصصان عل  اطالعات ب
ای، رشهههای منانموازات افزایش علو  و پژوهشانی. بهکنی، واقفسازمانیهی دانش ایماد می

ای بهرای انمها  پهژوهش کهارایی خهود را های کهابخانههبنییموضوعات علمی موجود در رده
گنر در رویهه ای ننازمنی تغننر چش رشههار علمی منانشونی. یک کداده و نامناسب میازدست

 (.6931؛ نقل در چشمه سهرابی و سعادت، 11، 6331)پالمر، « بنیی استرده
رشهگی هسههنی، امها صید رف  مشکل منانرای فعلی، دبنیی کهابخانههای ردهاگرچه نظا 

السنک اسهت، بنیی عل  و منطبق بر منطق کبقههای طها بر نظا بنییکه اساس ای  ردهآنمااز
ههای یهک عضویت میرک به هر موضوع و همچنهن  تممنه  تمها  جنبهه در نشان دادن درجۀ

نهنمه، تما  مهون مربوط به یک موضهوع در قفسهه در کنهار وضوع در زیر آن ناتوان هسهنی. درم
بها مشهکل مواجهه  ،بنیی استردهکه هیف اصلی  ،گنرنی و درنهایت کار بازیابیه  قرار نمی

شهود، بلکهه طهرف مهیتنها ایه  مشهکالت برای، نهبنیی فازی مناب  کهابخانهشود. در ردهمی
گنری از زیرا با بهره ؛(2، 1،2166)وی دو و همکاران« گرددموجب افزایش دقت و بازیابی می»

رشههه نشهان داده شهیه و اندر یهک مهیرک منه موضهوعات اصهلی گنمانهیه شهیه ،ای  روش
 شود.ای بههر نمایش داده میرشههدیگر خاصنت تلفنقی میرکی منانعبارتبه

بنهیی منهاب  طبقه»و « بنیی عل طبقه»های منطق حاک  بر نظا خصوص سؤال پنم ، در
بنهیی منهاب  ردههمچنهن ، بنیی عله  و نظا  طبقه625 مطالعۀ ،«یشناخهکها ای و کهابخانه

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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مراتبهی و از نظها  سلسهلهبوده ها دارای سرشاخه و زیرشاخه اطالعاتی نشان داد که اکثریت آن
بنیی، منطق دودویی صفر و یک و های طبقه، منطق حاک  بر ای  نظا بنابرای کننی. تبعنت می

 یا منطق کالسنک است.
و « بنهیی عله طبقهه»ر رویکهرد یها منطهق جهایگزی  دیعنهی  ،با توجه به سهؤال شهش

طور که نهایج ای  تحقنق نشان داد روش و منطق حاک  همان، «ایبنیی مناب  کهابخانهطبقه»
ای منطق کالسنک یا منطق بنیی مناب  کهابخانههای طبقهبنیی علو  و نظا های طبقهبر نظا 

اسهاس طق فازی خواهی بود که برکی بر منرویکرد جایگزی  مه ،صفر و یکی است، بنابرای 
عضهویت  های مخهلف با درجهۀء بهوانی در طبقهآن، یک عل ، رشهه، موضوع، میرک یا شی

 مخهلف قرار گنرد.
بنیی و تمایل به سمت نگاه طنفی و فازی به علو ، چنزی کهه تغننر در معنار و اساس طبقه

رسهی. ازآنچهه دربهاره مفهاهن  ر مهینظهتوجنه است، ضهروری بههبا نظریه یا منطق فازی قابل
بنهیی مراتب و نظ  خطی در دسههجای سلسلهرسی که بهنظر میبنیی فازی مطرح شی بهطبقه

، بلکه در عن  داردمراتب در آن نقش شود که دیگر سلسهای حاصل مینظ  شبکهتنها نهعلو ، 
شود. علو  با وضوح بنشهری نمایش داده مینمایش مسهقل هر رشهه یا عل ، ارتباط آن با سایر 

مطهرح کهرده  1آدلر مورتهایمی ( به نقل از236، 6921دانشی است که فیایی ) همان حلقۀ ای 
 آغاز و انمامی نیارد. ای که نقطۀاست؛ حلقه

توانهی ای مهیبنهیی علهو  و منهاب  کهابخانههههای طبقههتئهوری فهازی در نظها درحقنقت، 
پذیری سنسهه  بنیی فازی انعطافاسهفاده از روش طبقه»، بنابرای ها را کاهش دهی. نتقطععی 

دهی. هر میرک با یک درصی تعلق به هر چنی رده موجهود نسهبت را باال برده و بازده را افزایش می
 (.5، 6921)طائب، « کنیشیه و بنشهری  منزان تعلق، کالس انهخابی او را انهخا  میداده

 
 گیریبحث و نتیجه

ای با توجه به نهوع و بنیی علو  از گذشهه تاکنون موردتوجه بوده است و در هر دورهبحث طبقه
 هها پنشنهادشهیه اسهت.بنهیی آنهای مخهلفی برای دسههمکهو ، روش اسنادماهنت علو  و 

زبنیی ننسهت. لحاظ موضوعی قابل مربهلحاظ مکانی و نه عل  نه به ،شیشارهطور که اهمان»
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

50 
 2،  شماره 01دوره

 0931بهار 
 93پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ههای های موجود ننز تاکنون نهوانسهه است مرز واضح و مشخصی برای تمها  حهوزهبنییطبقه
عل  ایماد نمایی که همه مهخصصان با آن موافق باشنی و ای  ناشی از ای  حقنقهت اسهت کهه 

است  که علمی را ممک انی. با ای های یکییگر اسهفاده کرده و بهره گرفههعلو  مخهلف از یافهه
طهور مثهال، بهبنیی ننز در ای  زمننه قاط  ننست. ای ملحق نمود، اما طبقهای یا شاخهبه دسهه

علهو  طبنعهی محسهو   نی قهرار دارد از جهههی ننهز در زمهرۀشناسی که جزو علو  انسهاروان
 با توجهه بهه،   به دلنل وجود پنوسهاری در علو شود. با توجه به آنچه توضنح داده شی درواقمی

(. همن  92، 6926)داورپناه، « منطقی ننستمرزبنیی دقنق و مشخص بنیی کالسنک طبقه
دههی، زیهرا بها پنشهرفت علهو  و بنیی علو  را نشان میهای ردهامر ضرورت بازنگری در نظا 

بنیی کالسنک بها مشهکل های ردهها در بن  نظا های مهعید، تعنن  جایگاه آنرشههظهور منان
 شود.مواجه خواهی شی و نناز به تغننر در نگرش کالسنک احساس می

بنهیی عله ، ههای طبقههدر پاسخ به سؤال اول مقاله مبنی بر چگونگی سهنر تحهول نظها  
بنیی ودایی )حیود از رده ها به ترتنب تاریخمورد آن59بنیی شناسایی شی که به هنظا  طبق95

ی و شهناخهکها ای و بنیی کهابخانههای ردها سنر تحول نظا ق. ( اشاره شی. در رابطه ب 111
بنیی کلی از حنث تاریخی مورداشاره قرار گرفت کهه شهامل؛ دسهه6در پاسخ به سؤال دو  ننز 

بنیی عهی باسهان، قرون وسطی، قهرون جییهی و قهرون معاصهر اسهت. بررسهی های ردهنظا 
بنیی های ردهنظا »طور و همن « بنیی عل طبقه»های های نظا های اصلی و زیرشاخهشاخه

دههی کهه مبنهای هها گذشهت، نشهان مهیتهر شهرح آنکهه پهنش« شناسهیای و کها کهابخانه
ها، موضوع یا رشههه در ای  نظا « بنیی مناب  مکهو  و مضبوطتقسن »یا « بنیی علو تقسن »

 غنهرهتایی و تایی، چهارتایی، پنجهای موضوعی دوتایی، سهشاخهبوده است؛ بنابرای ، ما با سر
بنهیی علهو  مواجهه های ردهی و ه  در نظا شناخهکها هایبنیی کهابخانههای ردهه  در نظا 

هسهن  که درواق  برگرفهه از منطق کالسنک یا منطق دو ارزشی است کهه پاسهخ سهؤال سهو  و 
بنیی، منطق دودویی صفر و های طبقه، منطق حاک  بر ای  نظا پنم  تحقنق است. به عبارتی

 یک و یا منطق کالسنک است.
بنیی منهاب  های ردهها در نظا رشههدر پاسخ به سؤال چهار  مقاله در رابطه با جایگاه منان 

رشهه، اسهفاده از نگنری منارسی که با گذر زمان و تلفنق علو  و شکلای ننز به نظر میکهابخانه
روز ناکارآمیتر شهیه بنیی یا سازمانیهی ای  علو  روزبهاسهانیاردهای سنهی و کالسنک طبقه
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بنیی سنهی، ارزش هر گزاره در یک ممموعه، صفر و یهک تعریهف است. ازآنماکه طبق طبقه
د؛ اما با روه وجود دارچنز در یک گشود، امکان تعنن  عضویت یا عی  عضویت قطعی یکمی

. سهخ  گفهتتوان با قطعنت از عضویت آن در یهک طبقهه دیگر نمی ،منان رشهه ظهور پیییۀ
بنهیی و بنهان واقعنهت و ماهنهت جایگهاه پهذیرتر بهرای طبقههدرواق  بایی به یک نظا  انعطاف

بها  رابطههوجود آمیه در های به(. درواق ، یکی از چالش6926رشهه روی آورد )داورپناه، منان
بنهیی ای است. اگر مطابق با طبقههرشههبنیی مهون یا علو  منانطبقه ای، نحوۀرشههعلو  منان

بنیی کنن  به دلنل ماهنت ای  علو  که خود تلفنقهی کالسنک بخواهن  ای  علو  جییی را طبقه
ر از دو یا چنی عل  ممزا است نخواهن  توانست طبقه یا کالس خاصی برای ایه  علهو  در نظه

ههای بنهییازآنماکهه طبقهه .هاسهتموضوعی بهودن آنماهنت ای  علو  چنی ؛ چراکهبگنری 
 ،به بنش از یک موضوع اشهاره دارنهیو  گرفهه استاساس موضوع آن عل  صورت میمعاصر بر

ها باشی کار دشواری است. بایی در بنیی آنانهخا  موضوع غالب در ای  علو  که مبنای طبقه
ها بها جایگاه آنتنها نهبنیی ای  دسهه از علو  باشن  که طبقهمنظور بهدیگری ازوکار سپی یافه  

بازتا  تمامی موضهوعاتی باشهی کهه در قالهب بلکه  ،شان حفظ شودتوجه به خاصنت تلفنقی
 شود.رشهگی بیان پرداخهه میمنان

مناسب اسهت و طبنعی العاده، برای تحلنل معانی زبان پذیری فوقمنطق فازی با انعطاف»
نهادقنقی را کهه در قضهاوت  اسهه از ذهه  و محهنط و همچنهن  درجهۀخقادر است ابهامات بر

منطهق دو ارزشهی اسهت.  یافههۀق تعمهن سازی و تحلنل کنی. ای  منطانسانی وجود دارد میل
تفکهر مها را تغننهر خواههی داد و افهق جییهیی  ارزشی، شنوۀمنطق دو ارزشی به چنیانهقال از 

(. همچنن  در پاسخ به سؤال آخر مقاله مبنی بهر 96، 6926)داورپناه،« گشاییروی ما میشپن
اعهقاد بر ای  « ایبنیی مناب  کهابخانهطبقه»و « بنیی عل طبقه»رویکرد یا منطق جایگزی  در 

ههای عضهویت موجودیهت بنهان درجهۀ ت منطق فازی در رابطهه بهااست که با توجه به خاصن
دار دارنهی، ایه  رویکهرد هایی که ماهنت تلفنقی و یا طنهفوجهی و به عبارتی موجودیتچنی

 ای خواهی بود.بنیی مناب  کهابخانهبنیی علو  و ردههای طبقهجایگزی  مناسبی برای نظا 
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-611، 1، مدرر ت. یریهای می  به سنسه ینو یکردی، روی(. منطق فاز6999، شعبان؛ و آذر، عادل )یاله

666. 

ای در علدوم رشدتهفصدلنامه مطالعدات میدانبنیی علهو . رشهه و تقسن (. رشهه، منان6932بحرانی، مرتضی )
  .99-53(، 2)5، انسانی
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 .26-96(، 66)6، راهبردی علوم و معارف اسالم

یهابی سهطوح توسهعه (. کهاربرد منطهق فهازی در ارائهه مهیل ارز6929) ؛ و زرافشانی، کنهومردپزشکی، وییا
 .59-91(، 6)66، فصلنامه روستا و توسعهکشاورزی. 

ای. رشهههمحهوری در مطالعهات منهان(. توسعه رویکهرد مسهئله6922پور، آری  )اصغر؛ و قلیپورعزت، علی
 . 629-661(، 9)6 ،ای در علوم انسانیرشتهفصلنامه مطالعات میان

. مطالعهات بنری علد های طبقهرشته در نظامجایگاه میان(. 6939چشمه سهرابی، مظفر؛ و سعادت، رسول )
  .51-29(، 2) 23 طالعات.ملی کهابیاری و سازمانیهی ا

- 52، 93، روانشناسی و علوم تربیتدیبنیی عملی. بنیی نظری و رده(. مروری بر رده6911حقنقی، محمود )
65. 

ههای فهازی در (. شناسایی و تحلنل کاربرد منطق و سنسهه 6936خادمی زارع، حس ؛ و فخرزاد، محمیباقر )
 .93-32(، 96)2، انریشه نوین دینیقرآن کری . 

ای رشتهفصلنامه مطالعات میانلی. رشهگی و مسائل آن در آموزش عامنان(.6922خورسنیی طاسکوه، علی )
 . 25-616(، 2)6، در علوم انسانی

مطالعدات ملدی اتابدراری و سدادمانرهی بنهیی. ههای نظهری ردهای بر جنبهه(. مقیمه6991داودی، مهیی )
 .296-912، (6-6)2، اطالعات

فصلنامه اتابراری و اطالعات.  یابیره و بازندر ذخ ی  بازنهگرینو یها(. ضرورت6926داورپناه، محمیرضا )
 .19-22(، 9)2، رسانیاطالع

(. منطق فازی ابزاری جهت ساخت و سهنمش مفهاهن  در علهو  6939پور، شنوا )ساروخانی، باقر؛ و صادقی
 .69-16(، 9)2، مجله مطالعات اجتماعی ایراناجهماعی. 

 . تهران: کهابخانه ملی جمهوری اسالمی.اصطالحنامه اتابراری(. 6992سلطانی، پوری؛ و راسهن ، فروردی  )

  :برگرفهه از . دانشگاه صنعهی امنرکبنر. چیست؟ فادی بنریخوشهتا(. شنری، سعنی )بی
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 ها ... رشته ای بین

ای تها (. جایگهاه نظها  علمهی گردشهگری: از رویکهرد رشههه6936پهور، ننلهوفر )سضنایی، محمهود؛ و عبها
 .2-22(، 69)6، ریزی و توسعه گردشگریمجله برنامهای. رشههمنان

 . مشهی: انهشارات جهاد دانشگاهی.های فادیآشنایی با نظریه مجموعه(. 6929طاهری، محمود )

برگرفهههه . بنددری فددادی در سیسددت  آمودشددی هوشددمنر ت ددت و ادداربرد دسددته(. 6921طائههب، زهههرا )
 از

مجله دانشکره ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بنیی علو . (. طرحی نو در طبقه6921فیایی عراقی، غالمرضا )
 .229-912، 336، تهران

دومین همایش ملدی ریایدیات و ه. (. منطق فازی و کاربردهای آن در زنیگی روزمر6936مرادی، مسعود )گل
   ، دانشگاه آزاد اسالمی واحی جویبار، ساری، ایران.ااربردهای آن در علوم مهنرسی

ماهنامه پدووهش  اربرد آن در مسائل پنچنیه.(. بررسی منطق فازی و ک6935موسوی، قائ ؛ و صادقنان، رضا )
 .99-23(، 65)2، ملل

ها: مفهو  تکامهل در تهاریخ دانهش )مههرج : پرویهز شههریاری(. بنیی دانش(. طبقه6911کیروف،  .  . )
 .912-912(، 6و9)9، هرهر

هدای پدووهشبنهیی علهو . سننا در بها  طبقهه(. بررسی تطبنقی نظریه اب 6929السادات )مسهقنمی، مهییه
 .695-632(، 6)61، فلسفی االمی

ای در آموزش رشههنگذاری توسعه علو  منا(. مالحظات اساسی در با  سناست6922مهرمحمیی، محمود )
. 6-62(، 9)6، رشدته ای در علدوم انسدانیفصدلنامه مطالعدات میدانعالی از منظر فراینهی تکهوی . 
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