فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،55-97،)2(01 ،پیاپی ،83بهار 0879
چشمهسهرابی ،مظفر؛ و زرمهر ،فاطمه ( .)6931ضرورت توجه بهه بهن رشهههایهها در نظها ههای ردهبنهیی عله و منهاب
کهابخانهای :گذر از منطق کالسنک بهسوی منطق فازی .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.55-93 ،)2(61 ،
شاپا2112-6166 :

 نویسنیگان  /دسهرسی به مه کامل مقاله براساس قوانن کریهنو کامانز

آزاد است) .

(

ضرورت توجه به بینرشتهایها در نظامهای ردهبندی علم و
منابع کتابخانهای :گذر از منطق کالسیک بهسوی منطق فازی
مظفر چشمه سهرابی ،1فاطمه زرمهر

چکیده

دریافت6900/60/60 :

2

پذیرش6900/61/60 :

طبقهبنیی کالسنک با منطق دو ارزشی بننان غالب طرحهای طبقهبنیی موجود است ،اما با تحوالت اخنر
و ظهور علو منانرشههای ،تعنن درست جایگاه آنها در طبقهبنیی عل با چالش مواجه شیه است .در ای
مقاله از روشهای تحلنل اسنادی و تحلنل محهوا اسهفاده شی .در بخش تحلنل اسنادی ،با اسهفاده از روش
نمونهگنری هیفمنی و با کمک فنشبرگه ،اسناد مربوط به موضوع بررسی شی .در بخش تحلنل محهوا625 ،
طرح (شامل 95طرح طبقهبنیی عله و  51طهرح ردهبنهیی کهابخانههایههکهها شهناخهی) شناسهایی و
اطالعات مربوط به شاخهها ،زیرشاخهها ،واضعان و غنره ای طرحها در چک لنستهای تهنهشیه ،ثبهت
شی .بنابرای  ،از روش سرشماری اسهفاده شی .نهایج بهدست آمیه حاکی از شناسایی  95نظا طبقههبنهیی
عل است که قییمیتری آن ردهبنیی ودایی (حیود  111ق ) .اسهت .در رابطهه بها نظها ههای ردهبنهیی
کهابخانهایهکها شناخهی 51 ،نظا ردهبنیی در چهار دسههبنیی نظا های ردهبنیی عهی باسههان ،قهرون
وسطی ،قرون جییی و قرون معاصر شناسایی شینی .بررسی شاخههای اصلی و زیرشاخههای نظها ههای
«طبقهبنیی عل » و همهن طهور «نظها ههای ردهبنهیی کهابخانههایههکهابشناسهی» نشهان داد کهه مبنهای
«تقسن بنیی علو » یا «تقسن بنیی مناب مکهو » در ای نظا ها ،موضوع یا رشهه بهوده اسهت و بههطهور
مسهقل به منانرشههها توجه نشیه است .بنابرای  ،ما با سرشاخههای موضوعی دوتایی ،سهتایی ،چهارتایی،
پنجتایی و غنره ه در اکثر نظا های ردهبنیی کهابخانهایهکها شناخهی و ه در نظا های طبقهبنیی علو
مواجه هسهن که درواق برگرفهه از منطق کالسنک است .همچنن  ،نهایج نشان داد که منان رشههههها فاقهی
جایگاه بهطور مسهقل در  625نظا ردهبنیی هسههنی .درمممهوع ،منطهق فهازی بههعنهوان روش و منطهق
جایگزی در طبقهبنییهای علو و ردهبنییهای مناب کهابخانهای پنشنهاد میشود.
کلیدواژهها :منانرشهه ،منطهق کالسهنک ،منطهق فهازی ،طبقههبنهیی علهو  ،طبقههبنهیی کهابخانههایهه-
کها شناخهی
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1دانشنار عل اطالعات و دانششناسی ،دانشکیه علو تربنهی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنیه مسئول).


 .2دانشموی دکهری عل اطالعات و دانششناسی ،دانشکیه علو تربنهی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.


مقدمه

طبقهبنیی علو همزاد عل است و امروزه موضوع «طبقهبنیی عل » بهعنوان یکی از حوزههای
مطالعاتی عل (عل شناسی) محسو میشود .در اهمنت و ارزش و اقهیار ای حوزۀ معرفههی
همن بس که ریچاردس  1میگویهی« :ردهبنهیی بوزینهه را انسهان سهاخت» (نقهل در داودی،

.)296 ،6991
ً
طبقهبنیی علو صرفا در راسهای بازیابی دانش ننست ،بلکه کاربردهای مهنوعی دارد .به نظهر
ترابی (« )6969طبقهبنیی علو نهتنها به توسعه علو کمک کرده و کهار آمهوزش علهو را سههل
میکنی ،بلکه تعمق و کنکاش در نظا های ردهبنیی ،موضوع جیایی علو را ننز نشهان مهیدههی.
هنیسه توسط اقلنیس از ریاضنات جیا شی ،سهارهشناسی توسط کپرننک ،فنزیک توسط گالنلهه،
شنمی توسط الوازیه ،زیستشناسی توسط بنشا دبرنارد و جامعهشناسی توسط کنت از عل جهیا
شینی» (به نقل از :مسهقنمی .)692 ،6929،بهعالوه ،از اواسط قرن نوزده  ،شاهی ایماد پییهیه
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جیییی در عل به نا منانرشهگی هسهن  ،بهگونهایکه اخهرفنزیک در سال  ،6215ترمودینامنک
شههنمی در سههال  6295و بنوشههنمی در مههرز سههیههههای نههوزده و بنسههت بههه وجههود آمینههی

(کیروف .)6911،2ای موضوع از چش نویسنیگان پنههان نمانهیه اسهت ،کهیروف درایه بهاره
3

4

مینویسی« :در سال  ،6222وقهیکه انگلهس در «دیالکهنهک طبنعهت » خهود از پییهیهههایی
صحبت میکنی که در مرز فنزیک و شنمی قرار گرفههانی ،تأکنی میکنی که ه فنزیکدانان و هه
شنمیدانان در اینما اظهار عی صالحنت میکننی و همن جاست که بایی منهظر نهنمهگنریههای
بزرگی بود .حق با انگلس بود .پنشگویی او چنی سال بعی به تحقق پنوست و دانش شنمیهفنزیک
که در مرز بن فنزیک و شنمی قرار دارد ،به وجود آمی» (کیورف.)915 ،6911 ،
بهنظر داوری اردکانی ( )6936اگرچه امروزه تخصص امری ناگزیر است ،ولی داشهه نگهاه
وسن و چنیجانبه نسبت به مسائل پنرامون ننز حائز اهمنت است (به نقل از :ضنایی و عباسپور،
 .)6936بنابرای  ،حرکت به سمت منان رشههگی گریزناپهذیر اسهت ،زیهرا از طریهق آن احهمهال
دسهنابی به روش مناسب حل مسائل واقعی افزایش مییابی (پورعزت و قلیپور.)6922 ،
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افزون بر آنچه اشاره شی ،در حوزه علو منانرشههای با چالشهایی ننز روبههرو هسههن .
یکی از چالشهای فعلی علو منانرشههای ،نحوۀ طبقهبنیی آنها در نظا های طبقههبنهیی
علو و همچنن در نظا های ردهبنیی کهابخانه ای است .اگر بخواهن مطابق بها نظها ههای
طبقهبنیی کالسنک علو  ،که بر مبنهای موضهوع و دارای سرشهاخهههای دوتهایی(دودویی)،
سه تایی ،چهارتایی و غنره هسهنی ،ای علو جییی را طبقه بنیی کنن  ،به دلنهل ماهنهت ایه
علو که چنیوجهی هسهنی و از تلفنق دو یا چنی عل ممزا به وجود آمیهانی ،قادر نخهواهن
بود آنها را در دسهه یا طبقۀ خا صی از علو قرار دهن  .پیییۀ چنهیوجهی یها چنیموضهوعی
بودن ای علو و انهخا موضوع غالب در منان موضوعات ،کار طبقهبنیی آنها را با مشکل
روبه رو ساخهه است .همچنن  ،موضوع بنهیی منهابعی کهه رویکهرد منهانرشهههای دارنهی و
انهخا موضوع غالب برای تعنن رده در نظا های طبقهبنیی کهابخانهای بهویژه در دو نظا
کهابخانهای دیوئی و کنگره ،کار کهابیاران و اطالعرسانان و همن طور کار کاربران را سخت
کرده است .امروزه ه واضعان طبقه بنیی علو و ه واضعان طبقهبنیی مناب کهابخانهای بر
ای امر واقفانی که تقسهن بنهییههای فعلهی ،دیگهر پاسهخگو ننسههنی و بایهی طرحهی نهو
درانیاخت و در پی یافه اسهراتژی دیگری برای طبقهبنیی علهو و همهن طهور طبقههبنهیی
مناب کهابخانه بود تا بهوان جایگاه علو منان رشهگی را با توجه به خاصهنت تلفنقهیشهان در
بن سایر شاخههای علو حفظ کرد .ای مقاله بر آن است تا با توجه به تحهوالت حهادد در
حوزه معرفت بشری و حضور پررنگ پیییه علو منانرشهه ای و همچنن خاصنت طبقهبنیی
فازی ،امکان اسهفاده از منطق فهازی بهه عنهوان رویکهرد جهایگزی منطهق سهنهی در «نظها
طبقهبنیی علو » و «نظا طبقه بنیی مناب کهابخانهای» را بررسی کنی؛ بنابرای مقاله قصهی
دارد به سؤالهای زیر پاسخ دهی:
 .6سنر تحول «نظا های طبقهبنیی عل » چگونه است؟
 .2سنر تحول «نظا های ردهبنیی کهابخانهایهکها شناخهی» چگونه است؟
 .9شاخص غالب در طبقهبنهیی علهو و منهاب اطالعهاتی در نظها ههای طبقههبنهیی عله و
طبقهبنیی مناب کهابخانهای کیا است؟

.6منانرشهگی چه جایگاهی در نظا های «طبقهبنیی عل » و «طبقهبنیی مناب کهابخانهایهه-

کها شناخهی» دارد؟
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.5نظا های «طبقهبنیی عل » و «طبقهبنیی مناب کهابخانهایهکها شهناخهی» از چهه منطقهی
تبعنت میکننی؟
.1با توجه به مبحث منانرشههگی ،رویکهرد یها روش جهایگزی در «طبقههبنهیی عله » و
«طبقهبنیی مناب کهابخانهای» کیا خواهی بود؟
 .1چارچوب نظری

بهمنظور شناخت بههر بننانهای فکری پژوهش ،در ای قسمت ابهیا موضوع «منانرشهگی» را
بهاخهصار مطرح و سپس به تبنن دو مبحث «منطق فازی و منطهق کالسهنک» و «طبقههبنهیی
فازی و طبقهبنیی غنرفازی» خواهن پرداخت.
 .1-1بینرشتهای یا میان رشتگی
1

اگرچه قیمت مفهو «منانرشهه» به اواخر قرن نوزده برمیگردد ،ولی کالی ( )6331معهقی
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است ای اصطالح نخسهن بار توسط اعضای شورای پژوهش علو اجهماعی در دهۀ  6321به
کار گرفهه شی (بهنقل از :خورسنیی طاسکوه  .)6922 ،بهرای منهان رشههه تعهاریف مهعهیدی
وجود دارد .به اعهقاد خورسنیی طاسکوه (« ) 22 ،6922منانرشههای حوزهای جییی از دانش
اسههت کههه بههنش از یههک زمننههۀ محههد دانههش را مههورد مطالعههه ق هرار مههیدهههی» .بهههنظههر
مهرمحمیی(« )6 ،6922علومی را که با تلفنق چنی عل گوناگون ایماد میشونی ،دانشههای
ً
منانرشههای مینامنی .مثال دانش نانوفناوری ،دانش منانرشهههای شهنمی و فنزیهک بهه شهمار
میرود» .همچنن وی معهقی است منظور از علو منانرشههای گاه تلفنق دو یها چنهی رشههه از
ً
نوع همموشی و حوزههای یادگنری گسهرده است که ظاهرا حوزههای معرفهی ای علو  ،دارای
هویت مسهقل و برخوردار از پشهوانه پژوهشی و ساخهارهای موردنناز است و گاه تلفنقی است
ً
از نوع چنیرشههای (ماننی آمار حناتی ،مییریت فناوری ،فنزیولوژی ورزشی) که ظاهرا هویت
مسهقل نیارنی .در ای میل ،تلفنق به معنای واقعی اتفاق نمیافهی ،بلکه تممنه رشههههها ر
میدهی .در ای صورت ،نبایی از شکلگنری یک حوزۀ معرفهی مسهقل و جییی سهخ گفهت؛
بنابرای  ،شایی نگاه درستتر به موضوع منان رشهه ،نگاه غنر صفر و یکی یا نگاه طنفی باشی که
در شکل شماره ( )6نمایش داده شیه است (.)61 ،6922
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تممن چنی رشهه

تلفنق چنی رشهه

شکل شماره ( .)0نگاه طیفی به میان رشته (مهرمحمیی)62 ،6922 ،

لنپر )6326( 1معهقی است «منانرشهه و بهعبارتی کار بن رشههای موجبات تلفنق و نزدیکی
بن رشههها را فراه نموده و نوعی سنهز را به همهراه دارد» (بهه نقهل از :ضهنایی و عبهاسپهور،

 .)69 ،6936اچنههر و جمههال )6339( 2ننههز بههر ایه باورنههی کههه «در رویکههرد منههانرشههههای

پژوهشگران وارد رشهههای دیگر میشونی و در تولنی دانش نقش دارنی .بیی ترتنهب ،فلسهفه و
روشهای رشهههای مخهلف با هیفی معن بهاه ترکنهب مهیشهونی» (بههنقهل از :ضهنایی و
عباسپور .)21 ،6936 ،برای درک بههر نحوۀ تولنی دانش در علو منانرشههای به گردشهگری
بهعنوان یک منانرشهه اشاره میشود .همانطور که شکل شماره ( )2نشان میدهی ،دایرۀ منانی
معرف زمننههای مطالعاتی گردشگری ،دایرۀ بنرونی حوزههای دارای تعامهل بها گردشهگری ،و
فضای بن ای دو محل تولنی دانش گردشگری است (ضنایی و عباسپور.)6936 ،
علو سناسی

حقوق

شناسیجامعه

گردشگری TF1
مطالعات غنر کسبوکار
گردشگری TF2

اقهصاد

فلسفه
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جغرافنا

مطالعات کسبوکار
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سایر رشههها

شکل شماره ( .)2تولید دانش گردشگر ی (ضیایی و عباسپور)01 ،0931 ،
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بهطورخالصه ،ماهنت علو منانرشههای بهگونههای اسهت کهه ههنر مرزبنهیی مشهخص
موضوعی برای آنها نمیتوان در نظر گرفت؛ زیرا همانطور که پنشتر ننز اشهاره شهی ،اسهاس
ای علو  ،تلفنقی از موضوعات است و بیی سبب در رابطه با طبقهبنهیی مههون منهانرشهههای
میتوان گفت که فالن مقیار مهعلق به طبقۀ موضوعی و فالن مقیار به طبقهۀ موضهوعی و
ً
پرداخهه است و ای دقنقا میتوانی با مفهو منطق و طبقهبنیی فازی منطبق باشی.
 .2-1منطق فازی در مقابل منطق کالسیک

ساروخانی و صادقیپور( )63 ،6939بر ای باورنی که «منطهق ارسهطویی اسهاس ریاضهنات
کالسنک را تشکنل میدهی .براساس اصول و مبانی ای منطق ،همهچنز مشهمول یهک قاعهیۀ
ثابت میشود که بهموجب آن ،آن چنز یا درست است یا نادرست» .همچنن  ،در ایه منطهق،
ً
ً
هنرگاه یک گزاره ،نسبها درست یا نسبها نادرست ننست .بههرحهال ،بایهی از بهن دو وضهعنت
موجود دست به انهخا زد .زیرا مرزهای مشخصی تعنن شیه که یک مفهو  ،پیییه یا موضوع
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در محیودۀ یکی از دو مرز بایی گنمانهیه شهود .دیهیگاه دانشهمنیان در تحلنهل و دسهههبنهیی
مفاهن و پیییهها ننز به ای سبک بوده است؛ یعنی بهرغ عی اطمننان از درسهی یا نادرسههی
قطعی یک پیییه ،آن را در یکی از ای دو طبقه قرار میدادنی .بنابرای  ،میتوان نهنمه گرفت که
منطق ارسطویی یا کالسنک بنشهر بهر مبنهای سههولت اسهت تها دقهت .ایه نهوع قضهاوت و
دسههبنیی گرچه در بعضی موارد درست است اما بایی پذیرفت که قواعی را به تمها پییهیههها
نبایی تعمن داد چراکه تنها در بعضی موارد صادق است (سهاروخانی و صهادقیپهور.)6939،
بهعبارتدیگر ،با توجه به خاصنت طنفی و پنچنیه بسناری از پیییهها ،نمیتهوان دسهههبنهیی
قاطعی بر مبنای منطق ارسطو برای آنها در نظر گرفت .بیی ترتنب ،بهتیریج منطهق جییهیی
بهنا منطق فازی توسط لطفیزاده در سال  6315مطرح شی .منطق فازی نه تنهها امکهان بنهان
اطالعات ذهنی و کنفی را بهروش علمی فراه میکنی ،بلکه قادر است ابهامهات برخاسههه از
ذه انسان و محنط و همچنن درجه نادقنقی را که در قضاوت انسانی وجود دارد میلسازی و
تحلنل کنی (طاهری .)6929 ،رویکرد فازی در تحلنل جهان پنرامون هه که پر از عی قطعنت و
ابها است هه کاربردیتر است (موسوی و صادقنان.)6935 ،
به اعهقاد داورپناه (« ،)91 ،6926منطق فازی ،تعمن یافهۀ منطق دو ارزشی است .بها ایه
تفاوت که در وضعنتهای مبه  ،به انهخا ای یا آن بسنیه نمیکنی؛ درواق نگاه چنیارزشی

به پیییهها دارد و بر همن اساس جایگاه گزارهها را در جایی بن  6و  1در نظر میگنرد و بهرای
طبقهبنیی از درجات عضویت اسهفاده میکنی؛ زیرا ای منطق بر آن است کهه موجودیهتهها،
معنار دقنق و معهن عضهویت نیارنهی .بهرهمن اسهاس ،بهه ههر موجودیهت درجهه عضهویهی
اخهصاص میدهی که از  1تا  6در نوسان است .در منطق فازی ،چهون نگهاه طنفهی بهه اشهناء

وجود دارد ،میتوان اعضای طبقه را رتبهبنیی کرد» .بنسم  )6929( 1ننز معهقی اسهت کهه از
نگاه منطق فازی اشناء موجود در جهان ،معنار دقنق عضویت نیاشهه ،بلکه درجات عضهویت
پنوسهاری دارنی (بهنقل از :در داورپناه .)6926 ،در ای منطق بهجای طبقهبنیی دقنق عضویت

بهصورت بلی یا خنر ،درجات عضویت را به کار میبرنی (جاکو و الن  ،2116 ،2بهنقهلاز:
داورپناه .) 6926،منطق فازی دارای نوعی انعطاف است که به کمک آن میتوان بیون ننهاز بهه
بنان قطعی ،نسبیبودن مفاهن و پیییهها را توصنف کرد .بهعنوان مثال ،میتوان بهر اسهاس آن
ادعا کرد که شی ه بزرگ است و ه ننست و بهعالوه میتوان نشان داد آنچه غنر از است
معکوس آن بوده و جم ای دو مقیار عید یک خواهی بود (ساروخانی و صادقیپور.)6932 ،
بهطورخالصه و در یک مقایسه کلی ،بنابر آنچه خادمیزارع و فخرزاد ( )21 ،6936اشهاره
کردهانی « :الف) منزان درسهی یک گزاره در منطق کالسنک فقط دارای دو مقهیار صهفر و یهک
هست درصورتیکه در منطق فازی ،ارزش درسهی یک گزاره میتوانی دارای بینهایت مقیار در
بازۀ صفر و یک باشی؛ ) در منطق کالسنک تنها دو سور عمومی و وجهودی مطهرح هسهت،
ولی در منطق فازی با سورهای مبه ماننی اکثر ،قلنل ،اغلب ،بهنیرت ،خنلی زیاد ،خنلیکه
و ...سروکار داری ؛ ج) در منطق کالسنک تنها قنی نفی است که معنای گزاره را عوض میکنی،
ً
ولی در منطق فازی ،قنیهای بسنار زیادی ماننی خنلیک  ،خنلیخنلی زیاد ،فوری ،نسهبها که
و ...وجود دارد؛ د) در منطق ریاضی ،دقت مهیلسهازی بسهنار زیهاد اسهت ،ولهی نمهیتوانهی
الگوهای فکر بشری را میلسازی کنی ،درحالیکه منطق فازی با همن عبارات مبه و نادقنق،
توانسهه فکر و الگوی رفهار بشر را میلسازی کنی» .همن انعطافپذیری باالی منطق فازی در
مقابل منطق کالسنک موفقنت آن را در بنهان مفهاهن مهبه و بههطهورکلی دننهای پهر ابهها و
طنفگونۀ پنرامون مسل میکنی« .اضافه بر ای  ،تحلنل ابها بهطور سنسهماتنک ،تهوان تفکهر
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ممموعهای ،و توان ترکنب مهغنرهای پنوسهه بههشهنوهای موشهکافانه و بها دقهت زیهاد از دیگهر
ویژگیهای منطق فازی اسهت» (پزشهکی .)53 ،6929 ،امهروزه از منطهق فهازی نهه تنهها در
سنسه های حرکهی ،صنعت اتومبنلسازی ،ساخت کنهرلکننیههای لواز خانگی ،بهازیههای
رایانهای ،نقشهکشی اراضی ،طبقهبنیی خاک ،ژنهنک ،شناسایی بنماریها و  ،...بلکه در حوزه
علو اجهماعی و تبنن امور سناسی و  ...ننز اسهفاده میشود (گلمرادی.)6936 ،
 .3-1نظامهای ردهبندی و طبقهبندی

در فرهنگهای معهبر لغت فارسی هماننی دهخیا و معن  ،ردهبنیی معادل طبقههبنهیی درنظهر
گرفههشیه است .اگرچه در مهون علمی بهویهژه در حهوزهههای زیسهتشناسهی ،گنهاهشناسهی،
جانورشناسی ،کانیشناسی ،سنگشناسی ،طبقهبنیی علو  ،طبقهبنهیی منهاب کهابخانهه ،و...
ای دو مفهو در پارهای مواق بهجای یکییگر اسهفاده شیهانی ،امها امهروزه ردهبنهیی کهه آن را
گاهی مهرادف تاکسونومی ننز میداننی بنشهر در حوزههای کاربردی هماننی ردهبنهیی گناههان،
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جانوران ،کانیها ،سنگها ،مناب کهابخانهای و ...و از طبقهبنیی برای حهوزهههای انهزاعهیتهر
هماننی علو  ،مفاهن  ،موضوعات و ...اسهفاده میشود.
امروزه ،طبقهبنیی بهعنوان یک عل شناخهه میشود و بهتب آن «طبقهبنیی عله » یکهی از
حوزههای مطالعاتی عل هماننی «تاریخ عل »« ،فلسفه عل » و «جامعهشناسی عله » اسهت.
بناتی و خنیقآبادی ( ،6931ص )26در توصنف طبقههبنهیی مهینویسهی« :در طبقههبنهیی،
مفهو ترتنب یا ترتب تعبنه شیه است ،برای اساس ،شما بایی یک مبیأ مقایسه داشههه باشهنی.
همچنن در طبقهبنیی ،وجوه اشهراک و اخهالف را میبنننی ،بنهابرای  ،بایهی معنهار اشههراک و
سپس معنار تمایز داشهه باشنی .بر همن اساس ننز رابطهای بن طبقات شکل میگنهرد .یعنهی
«رابطه» فرع نوع تمایز و تشابه است نه چنزی اصنل و ه تراز با آنها» اما «ردهبنهیی عبهارت
است از تنظن منطقی اشناء براسهاس درجهۀ شهباهت» (سهلطانی و راسههن .)666 ،6992 ،
بهعنوانمثال ،در عل کهابیاری ،ردهبنیی ،طرح اصولی برای مرتب ساخه کهها هها و دیگهر
مواد کهابخانه بر اساس موضوع یا شکل آنها است؛ بهعبارتدیگر ،تعنن جای صحنح کهها
در قفسههای کهابخانه بر اساس یک نظا ردهبنیی است (سلطانی و راسهن  .)6992 ،حقنقی
( )65 ،6911ضم توضنح نظا ردهبنیی و ه سنگ دانسه آن با طبقهبنیی ،به تقسن بنهیی
ردهبنیی ننز پرداخهه است« .با پنشرفت علو  ،ضرورت ردهبنهیی آنهها و تهیوی طهرحههای

ردهبنیی از دیرباز موردتوجه فنلسوفان و دانشمنیان قرارگرفههه اسهت»(حقنقهی.)51 ،6911 ،
طرح یا نظا ردهبنیی بهمنزلۀ نقشۀ کاملی از رشهههای دانهش اسهت و کلنهه مفهاهن علمهی و
روابط بن آنها را نشان میدهی .طرحها یا نظا های ردهبنیی را میتوان با توجه به هیف آنها
به دو دسهه نظری و عملی تقسن کرد .ردهبنیی نظری شامل :الف) ردهبنیی فلسهفی و علمهی
که بهطور ممرد ناظر بر ترتنب علو یا ترتنب اشناء است؛ ) ردهبنیی آموزشی که در ارتبهاط
ً
با برنامههای آموزشی تهنه میشهود؛ ج) ردهبنهیی دایرةالمعهارفی کهه تقریبها مشهابه ردهبنهیی
آموزشی است ،با ای تفاوت که حاوی برخی مطالب ازجمله مخهصهری در بها ههر یهک از
علههو ننههز هسههت .مه ه تههری ویژگههی ردهبنههیی عملههی (ردهبنههیی کهابخانهههای و ردهبنههیی
کها شناخهی) پنونی آن با طبقهبنیی علو است».
عالوه بر آنچه اشاره شی ،اهیاف طبقهبنیی مهفهاوت بها ردهبنهیی اسهت ،همهانطهور کهه
مسهقنمی ( )693 ،6929درباره طبقهبنیی علو اشاره میکنی« :طبقهبنیی علو سبب میشود
تقی و تأخر علو نسبت به یکییگر از جنبۀ ظهور روش تر و واضحتر گردد و انهواع ارتباطهات
هریک از علو با سایر دانش و ک وکنف آنها مشخص شود ،همچنن چگونگی توسعۀ دانش
بشری را نمایان میکنی .طبقهبنیی علو هماننی نقشهای راهنما ،شناسایی عناوی کلی علو را
آسان میکنی و نهایت ای که برای ترتنب دادن کهب در کهابخانهها و تنظن فهرست آنها مفنهی
واق میگردد».
در بخش یافههها ،ضم بررسی سنر تحوالت هر دو نظا ردهبنیی و طبقهبنیی ،مثالهایی
از ای دو نظا بنان میگردد.
 .4-1طبقهبندی فازی در مقابل طبقهبندی کالسیک

بهطورکلی هیف از طبقهبنیی ،ضم بنان وحیت و یکهایی علو  ،نشاندهنیۀ روابط بن آنها
ننز هست .مبنای ای طبقهبنیی ننز موضوع است .بهعبارتدیگر ،موضهوع وجهه تمهایز علهو
تلقی میشیه است (بحرانی.)6932 ،
طبقهبنیی بهطورکلی روشی برای تقسن بنیی موجودیتهاسهت .در روشههای سهنهی یها
کالسنک طبقهبنیی که به آن «منطق دو ارزشی» ننز گفهه میشود ،یک موجودیت ،یا عضو یک
طبقه است یا ننست و ای واقعنت با مقیار صفر و یک قابلبنان است .بهعبارتدیگر ،در ایه
منطق با ارزشهای درست ( )6یا نادرست ( )1سروکار داری « .ایه همهان منطهق ارسهطویی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

09
ضرورت توجه به
بینرشته ایها ...

است که انسان از کاربرد آن به شکل جبر بولی در میارهای منطقهی رایانهه اسههفاده مهیکنهی»
(اله هی و آذر)651 ،6999 ،؛ در حههالی کههه در روش فههازی ای ه موضههوع مهفههاوت اسههت،
بهطوریکه «یک نمونه یا میرک یا شیء میتوانی در طبقههای مخهلف با درجه عضویتههای
مهفاوت حضور داشهه باشی؛ یعنی یک نمونه یا میرک خاص میتوانی با درجه 1/5عضو طبقهه
 ،با درجه  1/9عضو طبقه و با درجه  1/2عضو طبقه باشهی بههطهوریکهه مممهوع تمها
مقادیر عضویت برای ای نمونه برابر  6خواههی بهود .بههبنهاندیگهر ،طبقههبنهیی فهازی ،روش
محاسبۀ درجه عضویت اشناء در دسهههای مخهلف است» (شنری ،بیتا.)6 ،
تفاوت اصلی طبقهبنیی کالسنک و طبقهبنیی فازی در ای است که یک نمونهه مهیتوانهی
مهعلق به بنش از یک طبقه باشی .برای روش شین مطلب شکل شماره ( )9را نگاه کننی:
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شکل شماره ( .)9جایگاه میانرشته در طبقهبندی کالسیک (شیری ،بیتا)5 ،

شنری (بیتا) مهعقی است اگر نمونههای ورودی مطابق شکل فوق باشنی مشهخص اسهت
که میتوان دادهها را به دو طبقه تقسن کرد ،اما مشکلی که پهنش مهیآیهی ایه اسهت کهه دادۀ
مشخصشیه در وسط میتوانی عضو هر دو طبقه باشی؛ بنابرای  ،بایی تصمن گرفهت کهه دادۀ
موردنظر مهعلق به طبقۀ سمت راست است یا طبقهۀ سهمت چه ؟ اگهر از طبقههبنهیی فهازی
اسهفاده کنن  ،دادۀ موردنظر با تعلق  1/5عضو طبقۀ سمت راست و با تعلق مشابه عضو طبقهۀ
سمت چ است .تفاوت دیگر در ای است که بهطورمثال ،نمونههای ورودی در سمت راست
شکل میتواننی با یک درجه تعلق خنلی ک عضو طبقۀ سمت چ ننز باشنی .همهن موضهوع
برای نمونههای سمت چ ننز صادق اسهت؛ در طبقههبنهیی فهازی چهون طنهف وجهود دارد
میتوان اعضای طبقه را رتبهبنیی کرد .یعنی در توصنف یک شیء میتوان منزان مطابقت آن را

با هر مصیاق بنان نمود و بهجای دسههبنیی در یکی از دو طبقه ،امکان حضور آن را در ههر دو
طبقه یا بنشهر نمایش داد.
در نظا های طبقهبنیی کالسنک عل و مناب کهابخانهای ننز همن مشکل وجود دارد ،یعنهی
وجود مناب بن رشههای .بنابرای  ،به نظر میرسهی زمهان اسههفاده از روش طبقههبنهیی فهازی در
تقسن بنیی علو و همن طور در طبقهبنیی مناب کهابخانهای فرا رسنیه اسهت .البههه اسههفاده از
منطق فازی در طبقهبنیی علو پنشتر توسط برخی محققان مطرح شیه اسهت .همهانطهور کهه
داورپناه ( )91 ،6926در ای باره مینویسی :با ایه کهه علمهی را ممکه اسهت بهه دسهههای یها
ً
شاخهای ملحق نمود ،اما طبقههبنهیی ننهز در ایه زمننهه قهاط ننسهت .مهثال روانشناسهی کهه
زیرممموعه علو انسانی قرار دارد از جههی ننز در زمرۀ علو طبنعی محسو میشود .با توجه به
آنچه توضنح داده شی به دلنل وجود پنوسهاری در علو  ،مرزبنیی دقنهق و مشهخص بها توجهه بهه
طبقهبنیی کالسنک منطقی ننست .بنابرای  ،طبقهبنیی فازی که بهمنظهور از بهن بهردن ابهها در
دادهها بهکار میرود ،یک مفهو جیییی است که بر اساس عضویت جزئی ،اجازه مهیدههی کهه
ً
اطالعات در موقعنتهای پنچنیهتر مثال میارک منانرشههای بههر نمایش دادهشیه و بهکار رونی.
روششناسی

ای پژوهش با روشهای تحلنل اسنادی و تحلنل محهوا انما شی .در بخش تحلنل اسهنادی،
بهها اسهههفاده از روش نمونهههگنههری هیفمنههی و بهها کمههک فههنشبرگههه ،مهههون و اسههناد مربههوط
«منانرشهگی»« ،منطق فازی و منطق کالسنک»« ،طبقهبنیی فازی و طبقهبنیی کالسهنک» و
«مبحث منانرشهگی در نظا های طبقهبنیی عل و ردهبنییهای کهابخانهایهکها شهناخهی»
بررسی شی .در بخش تحلنل محهوا ،بههمنظهور بررسهی موضهوع منهانرشههگی در نظها ههای
طبقهبنیی عل و ردهبنییهای کهابخانهایههکهها شهناخهی ،درمممهوع  625طهرح یها روش
(شامل  95طرح طبقهبنیی عل و  51طرح ردهبنیی کهابخانهایههکهها شهناخهی) شناسهایی
شی .با توجه به اینکه تما 625نظا مذکور موردبررسهی قهرار گرفهت ،بنهابرای  ،نمونههگنهری
بهعمل ننامی و از روش سرشماری اسهفاده شی .برای سهولت در کار ،چکلنسهتههایی تهنهه
شی و بهتیریج و در طول مطالعه ،اطالعات مربوط به شاخهها ،زیرشاخهها ،واض طبقهبنهیی
و غنره تکمنل شی.
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یافتههای پژوهش

در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر چگونگی سنر تحول نظا های طبقه بنیی عل  ،بایی
اشاره کرد ،از آغاز تاکنون ،مهناسب با اوضاع و شرایط تمینها و فرهنگها و همچنن بها
تکنه بر دانسهنیهای هر عصری ،عل شاهی طبقهبنییهایی از خود بوده که بنشهر مهأثر از
جهان بننی واضعان آن طبقهبنییها بوده است .ازجمله نظا های طبقهبنیی علمی معروف
به ترتنب تاریخ ظهور میتوان به طبقهبنیی ودایی (حیود 111ق ،). .طبقهبنیی افالطون
( 969ق ،). .ارسطو (922ق ،). .خلنلبه احمهی ( ،). 936جهابرب حنهان (،). 265
یعقو ب اسحاق ( ،). 211کنیی ( ،). 299ابوزیی بلخی ( ،). 399فارابی (،). 351
شعناب فریغون ( ،). 355اخوان صهفا ( ،). 316محمهی خهوارزمی ( ،). 322گرگهانی
( ،). 333اب سننا ( ،). 6126اب حز انیلسهی ( ،). 6116لهوکری ( ،). 6611غزالهی
( ،). 6666ابنوردی ( ،). 6669رازی ( ،). 6693سهروردی ( ،). 6693قاضی بنضهاوی
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( ،). 6221راجر بنک ( ،). 6236شهرزوری ( ،). 6911سنماری ( ،). 6911قطهب
شنرازی ( ،). 6915خواجههنصهنر ( ،). 6961نهویری ( ،). 6962شهمسالهیی آملهی

( ،1). 6966اکفهههانی ( ،). 6962ابههه خلهههیون ( ،). 6615قلقشهههنیی (،). 6662
جاللالیی دوانی ( ،). 6512سنوطی ( ،).6515طاش کبریزاده ( ،). 6516فرانسهنس
بههنک ( ،)6121چلبههی ( 6169ق ،).یوهههان هههالریش آلسهههی ( ،). 6191مالصههیرا
( ،). 6195دکههارت (  ،).6166فههند کاشههانی ( ،). 6121الیههب ننهههس (،). 6961
لننهه( ،)6995تههانوی ( ،). 6965کریسهههنان ولهف ( ،)6956بنهه ( ،). 62661هگههل
( ،)6269آگوست کنت ( ،). 6229آمپهر ( ،)6296اسپنسهر ( ،). 6216کهارل مهارکس
( 6215؟) ،کارل پنرسهون ،)6311( 2صیراالفاضهل ( ،)6396دایهرة المعهارف بریهاننکها
( ،)6396اما خمننی(ره) ( ،). 6326فیایی ( ،). 2116عبیالحمنی واسطی (). 2112
و علیاکبر رشاد ( ). 2166اشاره کرد 3 .شکل شماره ( )6سنر تطور نظا های طبقهبنهیی
عل را در طول تاریخ نشان میدهی.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .6نفائس الفنون فی عرائس العنون (کها )
 .3اطالعات مربوط به طرحهای طبقهبنیی عل که در ای مقاله آمیه ،برگرفهه از مناب مخهلفی است.
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شکل شماره ( .)1سیر تحول نظامهای طبقهبندی علوم

در کنار مبحث «طبقهبنیی عل » ،موضوع قابلتأمل دیگر بحث «ردهبنهیی کهابخانههای و

ردهبنیی کها شناخهی »1است که به دلنل تأثنرپذیری از خود عل و نظا های طبقهبنیی عل ،
تاریخ طوالنی دارد .در پاسخ به سؤال دو پژوهش مبنی بر چگهونگی سهنر تحهول نظها ههای
ردهبنیی کهابخانههای و کهها شهناخهی ،در ادامهه بهه سهنر تهاریخی نظها ههای «طبقههبنهیی
کهابخانهای و کهها شهناخهی» در چههار دسههه (چشهمه سههرابی و سهعادت )6931 ،اشهاره
میشود:
دســته اول ،فهرسـ هــای کتابنانــهای و کتــا شــنا تی عهــد باســتان :اولههن طبقهههبنههیی

کهابخانهای به قرن  9قبل از منالد و به کهابخانه آشوربانی پال 2مربوط میشهود .فهرسهت ایه

کهابخانه در ده رده ،شامل دسهور زبان ،تاریخ ،حقهوق ،تهاریخ طبنعهی ،جغرافنها ،ریاضهنات،
نمو  ،سحر ،دی و افسانه بود .سپس تاریخ شهاهی ظههور کهها شناسهیهها و فهرسهتههای
موضوعی کهابخانهای بیی شرح است :فهرست سرای پاپنروس (حیود  929ق ،) .پنناکس
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3

«فهرست کهابخانه اسکنیریه 261( »4ق ). .که توسط کالنمهاخوس 5در شهش ردۀ شهاعران،
قانونگذاران ،فنلسوفان ،مورخان ،سهخنوران و نو یسهنیگان مهفرقهه تنظهن شهیه بهود ،فهرسهت

کهابخانههای اولنه چن (قرن اول منالدی) ،فهرست جالننوس ( ) 211که در دو دسهۀ «طب»
و «منطق ،فلسفه و بالغت» تنظن شیه بود و فهرست کهابخانهههای چهن (قهرنههای  9تها 5
منالدی).
دسته دوم ،فهرس های کتابنانهای و کتا شنا ت ی قـرون وسـ ی (از  939تـا  0159م):

قییمیتری نظا طبقهبنیی کهابخانه ای قرون وسطی مهعلق به کهابخانه وی چنگ 6در قهرن
هفه منالدی است که مناب کهابخانه ای را در چهار رده کالسنک کنفوسنوسی ،آثار تاریخی،
نوشهه های فلسفی و آثار مهفرقه تقسن کرده بود .سپس بایی به فهرسهت ابه نهیی (). 329
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1اطالعات مربوط به طرحهای ردهبنیی کهابخانهایهکها شناخهی که در ای مقاله آمیه ،برگرفههه از منهاب مخهلفهی اسهت ،از
جمله :جنمز تامپس  .تاریخ اصول کهابیاری .ترجمه محمود حقنقی (تهران :مرکز نشر دانشگاهی )1366 ،و هانس اچ ولهنش و
ریچارد پی اسمنراگلنا« ،ردهبنیی کهابخانهای» ،در دایرةالمعهارف کهابهیاری و اطهالعرسهانی .ترجمهه فنهروزه برومنهی (تههران:
سازمان اسناد و کهابخانه ملی ایران.)1331 ،

اشاره کرد که در  61رده (به شرح کهب مقیس مسلمانان ،مسنحنان و یهودیان؛ نحهو و لغهت
(زبانشناسی )؛ تاریخ و انسا ؛ شعر و شاعران؛ عل ک ال و مهکلمان؛ فقه ،حییث ،فقها و
محیثان؛ فلسفه و علو قیی ؛ افسانه ،سحر و جادو؛ مهذاهب و ادیهان غنرالههی؛ و کنمنها)
مناب عصر خود را تنظن کرد .بعی از اب نیی  ،ابوریحهان بنرونهی ( ) 6162در 2ممموعهه
ممزا ،یکی با عنوان فهرست کها های رازی در 62رده و دیگری در 9رده کها های خود را
تنظن کرد .در اواخر قرن سنزده منالدی ،کهابخانه دانشگاه سرب در  9طبقه الهنات ،طب و
حقوق تنظن شیه بود .فهرست کهابخانهه دیهر بنهییکی سهنت مهارتن  1ننهز در سهال 6923
منالدی دارای  3رده بود.
دسته سوم ،فهرس های کتابنانهای و کتا شنا تی قرون جدیـد (از 0159تـا  0133م):

در سال  6632ردهبنیی آلیوس مانوتنوس 2دارای  5رده به شرح دسهور زبان ،شهعر ،منطهق،
فلسفه و مهون مقیس بود .حیود نن قرن بعی (در سال  ،)6565کنراد گسنر 3کهها شناسهی

جهانی 4را با  26رده تنظن کرد .یک سال بعی ،روبر اسهییه  ،5نظها ردهبنهییای بها 9رده
علو یونانی ،دسهور زبان و تاریخ پنشنهاد داد .در سال  6529الکروآ دوم  6ردهبنیی خود را

در  61رده ارائه کرد و در سال  6535آنیرو مانزل 7نظا ردهبنهیی  66ردهای خهود را منهشهر
کرد .توماس جنمز در سال  ،6112فهرست کهابخانه بودلنهان را در 6ردۀ الهنهات ،حقهوق،
طب و هنر منهشر کرد .در سال  ،6169گابریل نوده ،3فهرست کهابخانه کورد 9را در 62رده به

شرح الهنات ،طب ،کها شناسی ،گاه شناسی ،جغرافنا ،تاریخ ،فنون نظهامی ،فقهه ،قهوانن
مههینی و کلنسههایی ،فلسههفه ،سناسههت و ادبنههات منهشههر کههرد .حههاجی خلنفههه در ،6151

کشفالظنون را در  911رده تنظن کرد .سپس بایی به ردهبنیی ژان گارننهه 10در سهال 6192
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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اشاره کرد .کهابخانه پروسپر مارشان 1در  61رده (مابعیالطبنعه ،عل مباحهث ههوا ،فنزیهک،
حسا  ،هنیسه ،تشریح جهان ،نمو  ،جغرافنا ،اپهنک ،موسنقی) در سال  6916و با الهها
از ردهبنیی آلسهی تنظن شی .از طرحهای ردهبنیی مشهور دیگر میتوان به طهرح ردهبنهیی
اسمائل بوئییو ،)6193( 2طرح ردهبنیی گابریل مهارت  )6915( 3و طهرح ردهبنهیی گنهو

دوبور )6919( 4اشاره کرد.

دسته چهارم ،فهرس های کتابنانهای و کتا شنا تی قرون معاصر (از  0133تاکنون) :در
ای دوره بنش از  21طرح ردهبنیی کهابخانهای یا کها شناسی پنشنهاد شی که اکثر آنها یها
به طور عملی در کهابخانهها و فهرستها به کار گرفههشیه انی و یا مقبولنت عا پنیا کردهانی.
در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود :ژاک شارل برونه 5در  6261راهنمای کها فروش و

کها دوست 6را در 5ردۀ الهنات ،فقه ،عل و هنر ،ادبنات و تهاریخ منهشهر کهرد .همچنهن

طرحهای ردهبنیی ژیرو 7و توماس هارتول ههورن 3بههترتنهب در سهالههای  6265و 6225
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پنشنهاد شینی .فرییریش شالیرماخر 9در سال  6261یک طرح ردهبنیی بها 25سرشهاخه و
10

 69111زیررده را پنشنهاد کهرد .ادوارد ادواردز در سهال  6253ردهبنهیی خهود را در 1ردۀ
الهنات ،فلسفه ،تاریخ ،سناست و تمارت ،علو و هنرها و ادبنات و تألنفات مهفرقه پنشنهاد
11

کرد .کارل هرمان اته در سال  ،6223فهرست نسخه های خطی فارسی ،ترکی ،هنیوسهانی
و پشهو کهابخانه بودلنان را در  9رده منهشر کرد .دبلنو .تی .هریس 12در سال  ،6291براساس
نظا طبقه بنیی عل بنک  ،طرح طبقهه بنهیی خهود را ارائهه کهرد .یهاکو شهوارتز ،13طهرح

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.

25ردهای در سال  6296پنشهنهاد داد .مهرل  1ننهز در سهال  6291طرحهی بهرای ردهبنهیی
کهابخانهها پنشنهاد کرد .در سال  ،6291ملویل دیوئی ،2ردهبنیی دهدههی دیهوئی 3را در رده

( کلنات ،فلسفه ،دی  ،علو اجهماعی ،زبان ،علهو خهالص ،تکنولهوژی ،هنرهها ،ادبنهات و
تاریخ) مطرح کرد .همچنن ردهبنهیی گسههرشپهذیر 4در سهال  6221و ردهبنهیی دهدههی

جهانی 5در سال  6231ارائه شینی .ردهبنیی کهابخانه کنگهره ننهز در سهال  6316در 26رده
مطرح شی .هنری اولن بلنس 6در سال  6323ردهبنهیی کهها شهناخهی بلهنس 7را در 6ردۀ

فلسفه ،علو  ،تاریخ و تکنولوژی و هنهر منهشهر کهرد .رانگاناتهان 3کهابهیار مشههور هنهیی،

ردهبنیی کول را در سال  6399و در  69رده منهشر کرد .کهابخانه لنن ننز در سهال ،6311

ردهبنیی کهابخانهایهکها شناخهی 9که دارای  26رده بود و با مارکسنس شروع میشی بهکار
گرفت .فؤاد سزگن  ،10طرح طبقهبنیی 21ردهای شامل علو قرآنی ،حهییث ،تهاریخ ،فقهه،
عقایی ،تصوف ،شعر ،پزشکی ،داروسازی ،جانورشناسی ،دامپزشکی ،کنمنا ،گنهاهشناسهی،
کشاورزی ،ریاضنات ،نمو  ،احکا نمو  ،فرهنگ نگاری ،دسهور زبان و جغرافنا و نقشهه را
در سال  6319به کار گرفت .حسن نصر با همکاری ویلنا چنهنک ،کها شناسی توصهنفی
مناب تاریخ علو اسالمی را در 62رده در سال  6396منهشر کرد .فیایی عراقی ننهز در سهال
 2116طرح رده بنیی دودویی جهانی را مطرح کرد.
در پاسخ به سؤال سو و همانطور که تا اینما اشاره شی ،شهاخص غالهب در طبقههبنهیی
علو و مناب اطالعاتی در نظا های طبقهبنیی عل و ردهبنهیی منهاب کهابخانههای بهر اسهاس
معنارهایی چون اهمنت و ارزش ،موضوعات و مسائل ،غایات و اهیاف ،کاربرد و نهایج ،روش
تحصنل و پردازش علو بوده است (بحرانی .)93 ،6932 ،منظور از طبقهبنیی ،روابطی است
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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که علو با یکییگر دارنی و درعن حال میتوانی نمایانگر وحیت حقنقی علو ننز باشی .جیول
شماره ( )6نمونهای از انواع تقسن بنییهای علو است که شایی بهوانی تصهویری روشه تهر از
معنارهای طبقهبنیی ارائه کنی.
جدول شماره ( .)0تفکیک رشتهها و موضوعات در نظامهای طبقهبندی علم براساس سرشا ه

دوتایی

سهتایی
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چهارتایی

عنوان

سرشا ه

زیرشا ه

ردهبنیی

حکمت نظری

حکمت علنا ،حکمت وسطی ،حکمت سفلی.

ارسطو

حکمت عملی

اخالق ،تیبنر منزل و سناست مین

علو ا نهزاعی

منطق و ریاضنات

ننمه انهزاعی و ننمه عننی

مکاننک ،فنزیک و شنمی

علو عننی

سهارهشناسی ،زمن شناسی... ،

علو عربی

عل فقه ،عل کال

ردهبنیی

علو غنرعربی

عل نحو ،عل دبنری یا نویسنیگی ،عل اخبار

خوارزمی

علو عرفی

فلسفه ،منطق

علو دخنل

عل طب ،عل عید ،عل هنیسه ،عل نمو  ،عل موسنقی

مطلق علو

علو دننوی ،علو اخروی

عل گفهارها

آواها ،حروف مفرده و الفاظ

ردهبنیی
اسپنسر
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ردهبنیی
مالصیرا

عل کردارها
عل انییشه ها
عل آخرت

پنجتایی

لسان
ردهبنیی فارابی

دهتایی

ردهبنیی

عل مربوط به جوارح ،عل کهابت و حنل ،عل معاش و عل
اخالق
شناخت حیود و برهان ،شناخت
حسا و کمنات ،هنیسه و کمنات ،عل طبنعت و پزشکی
فرشههشناسی ،شناخت جواهر غنرمادی ،شناخت لوح محفوظ،
شناخت عال امر ،شناخت مرگ و رسهاخنز
عل الفاظ مفرد ،عل الفاظ مرکب ،عل قوانن الفاظ مفرد ،عل
قوانن الفاظ مرکب ،و...

منطق

قوانن مفردات معقوالت...،

ریاضنات

عل عید ،عل هنیسه ،عل مناظر ،عل نمو .

طبنعی

اشهرکات بن اجسا  ،بحث اجسا بسنط

الهی

موجودات و اشنا ،براهن علو نظری

دانش مینی

اجسا غنرمادی ،عل مینی و فقه و کال

ماده و انرژی

بنوشنمی و مولکول ،داروشناسی

عنوان

سرشا ه

زیرشا ه

دایرةالمعارف

زمن

آ وهوا ،علو زمن  ،جغرافنا ،قارهها

بریهاننکا

حنات روی زمن

چرخه زنیگی ،سنارات

زنیگی انسان

سنسه های ارگاننک

جامعه انسانی

جامعه شناسی

هنر

رقص ،موزیک ،تئاتر

تکنولوژی

علو کامپنوتر

مذهب

اسال  ،مذهب امریکای بومی

تاریخ

دننای باسهان ،تاریخ انقال

شاخههای دانش

آنچه قابلتوجه است ای است که در غالب طبقهبنهییههای کالسهنک یها ارسهطویی ،بنهان
دسههبنیی موجودیتها بهصورت دودویی یا باینری است .برای ارسطو ،بههری نوع تقسن بنیی،
تقسن بنیی منفصله حقنقنه بر اساس موضوع است که در آن یک امر یا در ایه گهروه و یها در آن
گروه قرار میگنرد و شق ثالثی نیارد (بحرانی .)66 ،6932 ،بهعبارتدیگر ،اینکهه یهک گهزاره یها
موجودیت در یک طبقه قرار دارد یا نیارد به ترتنب با اعیاد  6و  1قابلبنان است.
بررسی شاخههای اصلی و زیرشاخههای نظا های «طبقهبنیی عل » و همن طهور «نظها ههای
ردهبنیی کهابخانهایهکهابشناسی» کهه پهنشتهر شهرح آنهها گذشهت ،نشهان مهیدههی کهه مبنهای
«تقسن بنیی علو » یا «تقسن بنیی مناب مکهو و مضبوط» در ای نظا ها ،موضوع یا رشههه بهوده
است؛ بنابرای  ،ما با سرشاخههای موضوعی دوتایی ،سهتایی ،چهارتایی ،پهنجتهایی و غنهره هه در
نظا های ردهبنیی کهابخانهایهکها شناخهی و ه در نظا های ردهبنیی علو مواجه هسهن .
درخصوص سؤال چهار و در توضنح جایگاه منانرشهگی در نظا های «طبقهبنیی عله »
و «طبقهبنیی مناب کهابخانهای و کها شناخهی» میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) جایگاه میانرشتهها در نظامهای طبقهبندی علوم

بررسی 95نظا طبقهبنیی عل گواه بر عی توجه به موضوع بن رشههای در ای نظا ها است.
بنابرای  ،پیییه منانرشهگی ،که محصول پنشرفت علو و نناز جوام بشری در قرن حاضهر
است ،در هنرکیا از نظا های «طبقهبنیی عل » که شرح آنهها بهه منهان آمهی ،محلهی از
اعرا نیارد.
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ب) جایگاه میانرشتهها در نظامهای ردهبندی منابع کتابخانهای

بررسی بنش از 51نظا ردهبنیی کهابخانهایهکها شناخهی که معهروفتهری آنهها در همهن
نوشهه ذکر شی ،نشان داد که موضوع منانرشهگی بهطور مسهقل در ای نظها هها لحهاظ نشهیه
است .البهه ذکر ای نکهه ضروری است که در نظا ردهبنیی دیوئی برخهی از بهن رشهههایهها
زیرممموعه یکی از رشهههها قهرار داده شهیه اسهت .بههعنهوانمثهال ،در ویراسهت 21دیهوئی،
اخهرفنزیک ،که بن رشههای نمو (رده  )521و فنزیک ( )591است ،در زیهر ردۀ نمهو و بها
شماره  529/16قرار گرفهه است .یا بنوفنزیک که بن رشههای زیستشناسی ( )591و فنزیهک
( )591است ،در زیر ردۀ زیستشناسی و با شهماره  596/636آمهیه اسهت .البههه ،توجهه بهه
موضوع منانرشهگی در طرحهای ردهبنیی کهابخانهای ،پیییۀ نهوینی اسهت کهه «بسهناری از
مهخصصان عل اطالعات بر اهمنت روزافزون آن و چالشهایی کهه ایه مسهئله در رابطهه بها
سازمانیهی دانش ایماد میکنی ،واقفانی .بهموازات افزایش علو و پژوهشهای منانرشههای،
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موضوعات علمی موجود در ردهبنییهای کهابخانههای بهرای انمها پهژوهش کهارایی خهود را
ازدستداده و نامناسب میشونی .یک کار علمی منانرشههای ننازمنی تغننر چش گنر در رویهه
ردهبنیی است» (پالمر11 ،6331 ،؛ نقل در چشمه سهرابی و سعادت.)6931 ،
اگرچه نظا های ردهبنیی کهابخانهای فعلی ،درصید رف مشکل منانرشهگی هسههنی ،امها
ازآنماکه اساس ای ردهبنییها بر نظا های طبقهبنیی عل و منطبق بر منطق کالسنک اسهت،
در نشان دادن درجۀ عضویت میرک به هر موضوع و همچنهن تممنه تمها جنبههههای یهک
موضوع در زیر آن ناتوان هسهنی .درنهنمه ،تما مهون مربوط به یک موضهوع در قفسهه در کنهار
ه قرار نمیگنرنی و درنهایت کار بازیابی ،که هیف اصلی ردهبنیی است ،بها مشهکل مواجهه
میشود .در ردهبنیی فازی مناب کهابخانهای ،نهتنها ایه مشهکالت برطهرف مهیشهود ،بلکهه
«موجب افزایش دقت و بازیابی میگردد» (وی دو و همکاران)2 ،2166،1؛ زیرا با بهرهگنری از
ای روش ،موضهوعات اصهلی گنمانهیه شهیه در یهک مهیرک منهانرشههه نشهان داده شهیه و
بهعبارتدیگر خاصنت تلفنقی میرکی منانرشههای بههر نمایش داده میشود.
درخصوص سؤال پنم  ،منطق حاک بر نظا های «طبقهبنیی عل » و «طبقهبنهیی منهاب
کهابخانهای و کها شناخهی» ،مطالعۀ 625نظا طبقهبنیی عله و همچنهن  ،ردهبنهیی منهاب

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اطالعاتی نشان داد که اکثریت آنها دارای سرشاخه و زیرشاخه بوده و از نظها سلسهلهمراتبهی
تبعنت میکننی .بنابرای  ،منطق حاک بر ای نظا های طبقهبنیی ،منطق دودویی صفر و یک و
یا منطق کالسنک است.
با توجه به سهؤال شهش ،یعنهی رویکهرد یها منطهق جهایگزی در «طبقههبنهیی عله » و
«طبقهبنیی مناب کهابخانهای» ،همان طور که نهایج ای تحقنق نشان داد روش و منطق حاک
بر نظا های طبقهبنیی علو و نظا های طبقهبنیی مناب کهابخانه ای منطق کالسنک یا منطق
صفر و یکی است ،بنابرای  ،رویکرد جایگزی مهکی بر من طق فازی خواهی بود که براسهاس
آن ،یک عل  ،رشهه ،موضوع ،میرک یا شیء بهوانی در طبقههای مخهلف با درجهۀ عضهویت
مخهلف قرار گنرد.
تغننر در معنار و اساس طبقهبنیی و تمایل به سمت نگاه طنفی و فازی به علو  ،چنزی کهه
با نظریه یا منطق فازی قابلتوجنه است ،ضهروری بههنظهر مهیرسهی .ازآنچهه دربهاره مفهاهن
طبقهبنیی فازی مطرح شی بهنظر میرسی که بهجای سلسلهمراتب و نظ خطی در دسههبنهیی
علو  ،نهتنها نظ شبکهای حاصل میشود که دیگر سلسهمراتب در آن نقش دارد ،بلکه در عن
نمایش مسهقل هر رشهه یا عل  ،ارتباط آن با سایر علو با وضوح بنشهری نمایش داده میشود.

ای همان حلقۀ دانشی است که فیایی ( )236 ،6921به نقل از آدلر مورتهایمی 1مطهرح کهرده
است؛ حلقهای که نقطۀ آغاز و انمامی نیارد.
درحقنقت ،تئهوری فهازی در نظها ههای طبقههبنهیی علهو و منهاب کهابخانههای مهیتوانهی
عی قطعنتها را کاهش دهی .بنابرای « ،اسهفاده از روش طبقهبنیی فازی انعطافپذیری سنسهه
را باال برده و بازده را افزایش میدهی .هر میرک با یک درصی تعلق به هر چنی رده موجهود نسهبت
دادهشیه و بنشهری منزان تعلق ،کالس انهخابی او را انهخا میکنی» (طائب.)5 ،6921 ،
بحث و نتیجهگیری

بحث طبقهبنیی علو از گذشهه تاکنون موردتوجه بوده است و در هر دورهای با توجه به نهوع و
ماهنت علو و اسناد مکهو  ،روشهای مخهلفی برای دسههبنهیی آنهها پنشنهادشهیه اسهت.
«همانطور که اشارهشی ،عل نه بهلحاظ مکانی و نه بهلحاظ موضوعی قابل مرزبنیی ننسهت.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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طبقهبنییهای موجود ننز تاکنون نهوانسهه است مرز واضح و مشخصی برای تمها حهوزهههای
عل ایماد نمایی که همه مهخصصان با آن موافق باشنی و ای ناشی از ای حقنقهت اسهت کهه
علو مخهلف از یافهههای یکییگر اسهفاده کرده و بهره گرفههانی .با ای که علمی را ممک است
به دسههای یا شاخهای ملحق نمود ،اما طبقهبنیی ننز در ای زمننه قاط ننست .بهطهور مثهال،
روانشناسی که جزو علو انسهانی قهرار دارد از جهههی ننهز در زمهرۀ علهو طبنعهی محسهو
میشود .با توجه به آنچه توضنح داده شی درواق به دلنل وجود پنوسهاری در علو  ،با توجهه بهه
طبقهبنیی کالسنک مرزبنیی دقنق و مشخص منطقی ننست» (داورپناه .)92 ،6926 ،همن
امر ضرورت بازنگری در نظا های ردهبنیی علو را نشان میدههی ،زیهرا بها پنشهرفت علهو و
ظهور منانرشهههای مهعید ،تعنن جایگاه آنها در بن نظا های ردهبنیی کالسنک بها مشهکل
مواجه خواهی شی و نناز به تغننر در نگرش کالسنک احساس میشود.
در پاسخ به سؤال اول مقاله مبنی بر چگونگی سهنر تحهول نظها ههای طبقههبنهیی عله ،
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95نظا طبقهبنیی شناسایی شی که به 59مورد آنها به ترتنب تاریخ از ردهبنیی ودایی (حیود
 111ق ) .اشاره شی .در رابطه با سنر تحول نظا های ردهبنیی کهابخانهای و کها شهناخهی و
در پاسخ به سؤال دو ننز 6دسههبنیی کلی از حنث تاریخی مورداشاره قرار گرفت کهه شهامل؛
نظا های ردهبنیی عهی باسهان ،قرون وسطی ،قهرون جییهی و قهرون معاصهر اسهت .بررسهی
شاخههای اصلی و زیرشاخههای نظا های «طبقهبنیی عل » و همن طور «نظا های ردهبنیی
کهابخانهای و کها شناسهی» کهه پهنشتهر شهرح آنهها گذشهت ،نشهان مهیدههی کهه مبنهای
«تقسن بنیی علو » یا «تقسن بنیی مناب مکهو و مضبوط» در ای نظا ها ،موضوع یا رشههه
بوده است؛ بنابرای  ،ما با سرشاخههای موضوعی دوتایی ،سهتایی ،چهارتایی ،پنجتایی و غنهره
ه در نظا های ردهبنیی کهابخانهایهکها شناخهی و ه در نظا های ردهبنهیی علهو مواجهه
هسهن که درواق برگرفهه از منطق کالسنک یا منطق دو ارزشی است کهه پاسهخ سهؤال سهو و
پنم تحقنق است .به عبارتی ،منطق حاک بر ای نظا های طبقهبنیی ،منطق دودویی صفر و
یک و یا منطق کالسنک است.
در پاسخ به سؤال چهار مقاله در رابطه با جایگاه منانرشههها در نظا های ردهبنیی منهاب
کهابخانهای ننز به نظر میرسی که با گذر زمان و تلفنق علو و شکلگنری منانرشهه ،اسهفاده از
اسهانیاردهای سنهی و کالسنک طبقهبنیی یا سازمانیهی ای علو روزبهروز ناکارآمیتر شهیه

است .ازآنماکه طبق طبقهبنیی سنهی ،ارزش هر گزاره در یک ممموعه ،صفر و یهک تعریهف
میشود ،امکان تعنن عضویت یا عی عضویت قطعی یکچنز در یک گروه وجود دارد؛ اما با
ظهور پیییۀ منان رشهه ،دیگر نمیتوان با قطعنت از عضویت آن در یهک طبقهه سهخ گفهت.
درواق بایی به یک نظا انعطافپهذیرتر بهرای طبقههبنهیی و بنهان واقعنهت و ماهنهت جایگهاه
منانرشهه روی آورد (داورپناه .)6926 ،درواق  ،یکی از چالشهای بهوجود آمیه در رابطهه بها
علو منانرشههای ،نحوۀ طبقهبنیی مهون یا علو منانرشههای است .اگر مطابق با طبقههبنهیی
کالسنک بخواهن ای علو جییی را طبقهبنیی کنن به دلنل ماهنت ای علو که خود تلفنقهی
از دو یا چنی عل ممزا است نخواهن توانست طبقه یا کالس خاصی برای ایه علهو در نظهر
بگنری ؛ چراکه ماهنت ای علو چنیموضوعی بهودن آنهاسهت .ازآنماکهه طبقههبنهییههای
معاصر براساس موضوع آن عل صورت میگرفهه است و به بنش از یک موضوع اشهاره دارنهی،
انهخا موضوع غالب در ای علو که مبنای طبقهبنیی آنها باشی کار دشواری است .بایی در
پی یافه سازوکار دیگری بهمنظور طبقهبنیی ای دسهه از علو باشن که نهتنها جایگاه آنها بها
توجه به خاصنت تلفنقیشان حفظ شود ،بلکه بازتا تمامی موضهوعاتی باشهی کهه در قالهب
منانرشهگی بیان پرداخهه میشود.
«منطق فازی با انعطافپذیری فوقالعاده ،برای تحلنل معانی زبان طبنعی مناسب اسهت و
قادر است ابهامات برخاسهه از ذهه و محهنط و همچنهن درجهۀ نهادقنقی را کهه در قضهاوت
انسانی وجود دارد میلسازی و تحلنل کنی .ای منطق تعمهن یافههۀ منطهق دو ارزشهی اسهت.
انهقال از منطق دو ارزشی به چنیارزشی ،شنوۀ تفکهر مها را تغننهر خواههی داد و افهق جییهیی
پنشروی ما میگشایی» (داورپناه .)96 ،6926،همچنن در پاسخ به سؤال آخر مقاله مبنی بهر
رویکرد یا منطق جایگزی در «طبقهبنیی عل » و «طبقهبنیی مناب کهابخانهای» اعهقاد بر ای
است که با توجه به خاصنت منطق فازی در رابطهه بها بنهان درجهۀ عضهویت موجودیهتههای
چنیوجهی و به عبارتی موجودیتهایی که ماهنت تلفنقی و یا طنهفدار دارنهی ،ایه رویکهرد
جایگزی مناسبی برای نظا های طبقهبنیی علو و ردهبنیی مناب کهابخانهای خواهی بود.
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