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  الگوییارائه بازشناسی ساختارمند دانش و 
  اسالمی در علومبرای تولید و ترسیم آن 

  *نژاد محمدهادی يعقوب

  چكيده

: هـايى ماننـد بحث. شناسـى، ساختارشناسـى علـم اسـت يكى از مباحث كاربردی در علم

آن   نشـان... وس ثمانيـه، طبقـات علـوم وئـاحصاء العلوم، تقاسيم العلـوم، ر اجزاء العلوم،

مسـلمان نيـز اهميـت فراوانـى داشـته اسـت و در انديشـوران نـزد   كه ايـن موضـوع  است

شناســى، رواج و  تــدريج رويكردهــای ساختارشناســانه در حــوزه علم های اخيــر، به ســده

شناسى دانـش از زاويـه اجـزای مـتن و عناصـر درونـى  ساختار. توسعه بيشتری يافته است

و بررسـى بـرای فهـم، يـادگيری،  ،دهـد دسـت مىه ای كـه بـ ذهنى   علم، با توجه به نقشه

  مند و توليد علم به كار شناسى و مطالعه نظام ها، روش ها و ايده بندِی گزاره پااليش، دسته

بخشــد، بــه  يافته تجســم مى شــكلى ســاخت های دانــش را بــه  آيــد و چــون زيرشــاخه مى

-ای علمــىهــ هــا و پروژه آمــوزش و طــرح درس و طراحــى پژوهش شناســى نظــام  روش

بخشـى بـه اجـزا و عناصـر  از زاويـه نظامكوشـد  مىاين نوشتار . كند كاربردی كمك مى

درونى علم، نگرش ساختارمند به دانش را بازشناسد و الگويى بـرای توليـد و ترسـيم آن 

  .دده  هئارادر بستر علوم اسالمى 

  ها كليدواژه

 .شناسى شناسى، اصطالح مذهنِى علم، عل  ، نقشه دانش   پردازی علوم، ساختار نقشه

                                                            
 01/08/1398: تاريخ پذيرش  15/02/1398: تاريخ دريافت

 Mh.yaghobnejad@isca.ac.ir  .، قم، ايراناستاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى *

  

 االهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1398، پاييز )95پياپى (سال بيست و چهارم، شماره سوم 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 3, Autumn, 2019 
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در  .ه اسـت

ی يافته است 

تقلى ـن مسـ

مـايز علـوم 

عـالم فلسـفه 

اين جهـات 

سـى علـم از 

ى هـاي  بحث

... ت علوم و

دانـش بـا   ر

  توليـد علـم

ــرای  ،ســت ب

هـای  روش 

 كمـك بـه 

هسـتند كـه  

هـى دانـش 

رك درست 

با نگرشـى د 

ای و  ابخانـه

لم، به دانش 

 روی، پـس 

ــرای  يى را ب

  .ت

بـودهانديشـوران ى 

سى رواج بيشتری

فـ«. خته شده است

تم م و تقسـيمات و

مندان جديد در ع

ا د كه متكفل همۀ

لمان، ساختارشناس

امـا  اسـت، نشـده

وس ثمانيه، طبقات

شـناخِت سـاختا. 

علمـى و  های ش

نونده اثرگــذار اس

 بـا  در مقايسـه(ی 

ابزارهـايى بـرای  

 ىهـاي شـگر نقش

د ـد و بـه سـازمان

ى كه بتواند به در

كوشد مى مقالهن 

حليـل محتـوا، كتا

عناصر درونى علم 

بدين . دده  شنهاد

ــويى ــوب، الگ  مطل

ستارائه كرده ا م

موضـوِع شناسـايى

شناس  در حوزه علم

دانشى مستقل شناخ

ريف و فايدۀ علوم

كه دانشم  ی مفيدی

ى به وجود آوردند

ن دانشـمندان مسـل

 تعريف و مدون ن

وئعلوم، ر های دی

.شته اسـتميت دا

رای طراحى پژوهش

ــده و شــن  ىِ  گوين

چنـين در يـادگيری

.كند ك فراوانى مى

زارهـا، تنهـا ويرايش

كنـ شى ايجـاد مى

شناسى، الگويى نش

ك كند چيست؟ اين

تح(روش تركيبـى 

 یبخشى به اجزا م

 ساختاِر دانش پيش

ــاختار  ص های س

وجود در بدنه علم

های متنـوع، م ـيوه

ی ساختارشناسانه 

های فراوان، د خه

موضوع، تعر(مور 

های از قدم. د نبود

ود كه فن مستقلى

هرچند در ميان .)4

ت دانشى مستقل 

بند سيمعلوم، تق ی

ضوع نزد آنان اهم

بر ،دهد دست مى 

ذهنــى   در تصــوير

ه و پـااليش، همچ

به آموزش كمك

ابز  دارد؛ امـا ايـن 

های دانش  در حوزه

  .جامد

دان ۀت كه در حوز

ِب بافتار آن كمك

 را بـا اسـتفاده از ر

امكند و از زاويۀ نظ

ی توليد و ترسيم

ــاخص ــان ش ش و بي

اجزا و عناصر مو ه

  

طول تاريخ بـه شـي

ی اخير رويكردهای

با شا شناسى ه علم

فل بيان همۀ اين ام

د در قديم موجود

برداشتند، همين بو

468ص: 1374طهـری، 

شناسى، به صورت م

یعلوم، احصا یجزا

 است كه اين موض

ه نقشۀ ذهنى كه ب

آيــد و چــون  مى

دن، مرور، مطالعـه

تر است و ب كارآمد

قشه ذهنى وجود 

دانش آن نقشه را 

انج يافته مى  ساخت

اصلى آن است ش

علم و ارائه مطلوِب

سانه، اين موضوع 

بررسى ك) وصيفى

 راهى متفاوت برا

ــش ــاختار دان تِى س

شناسى علم، بر پايه

  

  

 

 مقدمه 

علم در ط

های سده

كه آنجا تا

كه متكفل

باشد...) و

و منطق ب

مط(» باشد

منظر علم

اج: مانند

نشان آن

توجه به 

ــه كــار ب

شد درك

ك )ديگر

ساخت نق

د   ساختار 

شكلى  به

پرسش

ساختار ع

شناس علم

روش تو

بنگرد و 

ــت از چيس

ساختارش
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  ساختارشناسِى علم. 1

تعريـف، ضـرورت،  مـورد توجـه اسـت؛ ماننـد یبيشـتر مباحـث ،در علِم ساختارشناسى

پــذيری  عناصــر و مفــاهيم علــوم، تنوع، نــوع ساختارشناســى منطــق و اهميــت و اغــراض،

مان منطقـى  چيـدو  )تـدوين نوشـتاری(كتـاب   قضايای علم، رابطه ساختار علم با ساختارِ 

هـای  ها و نگرش بندی پيشينه، دستهبه چيستى، چرايى، تنها  ،در اين مجال ما .عناصر علوم

  .گذاريم كنيم و باقى مباحث را به جای خودش وامى ساختارشناسانه علم اشاره مى

  چيستى ساختار. 1-1

وضـعيت «اند؛ برای مثـال برخـى محققـان آن را بـه  آوردهى هاي ريفعبرای ساختار علم ت

و برخـى ديگـر بـه  )384ص: 1385مبلغـى، ( »گى  يت و نوِع انديشـهمباحث دانش از حيث ماه

 یهـا كردن جايگاه آن، با توجـه بـه مالك مباحث يك علم و روشن یبند تنظيم و طبقه«

تعريـف  )5ص: 1379پـور،  علـى( »و مسـائل یو تقسيم مباحث به موضوع، مباد ىترتيب منطق

 .اند كرده

های  دادن ديـدگاه  نشـان چندگانـه بـرای ای مفهومى، با رويكردی ساختار علم شبكه

های  های مــرتبط بــه يكــديگر، روابــط ميــان خوشــه يــك زمينــه موضــوعى، درك ســازه

 322ص: 2005گرويچ، (موضوع، پيوند و اتصال ميان مفاهيم و روابط معنايى واژگان است  هم

از  تعريـف اول يكـى، كنـد اين موارد گرچه ما را به چيستى سـاختار نزديـك مى. )323 -

بندی اسـت، در  عوامل مهم را كه چينش مباحث براساس ارتباط منطقى و قواعد سـاختار

و مسـائل  یفرض تقسيم مباحـِث علـم بـه موضـوع، مبـاد برندارد و تعريف ديگر با پيش

، مسـائل علـم باشـد وبحثى جـز   كه ممكن است در يك دوره درحالى ؛شروع شده است

لم خارج گردد و تحت هيچ يك از آن سـه واقـع در زمان بعد از محدوده مباحث عولى 

شـده  در علم اصول مطرح مى نخست های دورهنشود؛ مانند برخى مباحث كالمى كه در 

در دوران بعـد بـه تعريـف دقيـق و  ، ولىبحثى داخل علم نباشدبسا  چهعكس،  يا به .است

. صـول فقـهكردن جايگاه آن در علم نيازمند باشيم؛ مانند مباحث حكم در علم ا مشخص

با ساختار كـه ) با رويكردی چندگانه(ولى تعبير  ،تر است عريف سوم نيز هرچند مناسبت



ضايا، مبانى و 

سـاختار  گـر

ى علم سخن 

ها، اجزا و  ه

دارد و در   د

و بـه دنبـال 

ــود دارد و  ج

ل ارتباطـات 

 ؛صى نيسـت

ت كـه يـك 

د ميـان وجـو

 بسـياری از 

م كـه بـرای 

تـرين آنهـا  م

و ماهيـت  ت

 .كنيم ى

 همچـونص 

ل روابط انواع قض

ديگ  عبـارت  بـه ؛ت

زا و عناصر درونى

ها، ايد هيم، گزاره

وجـود  و معرفـت

هرچنـد هـر د ؛در

ــينى وج ــى پيش ش

در اولى تحليل. رد

ود و تابع متن خاص

خـاص اسـت ىتنـ

ارتباطـات مو زاماً 

در ،بـا ايـن حـال 

مـا نـاگزيريم ،نـد

 در ادامـه بـه مهم

هويـت ،ارشناسـى

را بهتر دريافت مى

 ضوابطى مشـخص

  .نى ندارد

بررسى و تحليل  ،م

طقى آن استم من

ها، اجز حث، گزاره

 برای نمايش مفاه

آن حـوزۀ دانـش

  ب 

فاوتى آشـكار دار

ــم نگرش ــى عل ناس

گير مى صورت ى

شو صادق انجام مى

ولى دومى تابع مت 

چيده است و الزص 

. ه صـادق نيسـت

ا علم اشـاره نكرده

  . توجه كنيم

ی وجود دارد كه 

ساختا: هـای آن ره

ماهيت علم ر ،ميم

ايای علم براساس

د، همخوانده مىه 

ساختارشناسى علم

ابى به نظمی دستي

دهى و تنظيم مباح

اری است از علم

كـه در آ ای ليـدی

 . اند ه

م، نه ساختار كتاب

ختار يك كتاب تف

ــه در ساختارشن ك

ب با نگاهى پسينى

واقعى و هميشه ص

 ،ر يك علم است

شكلى خاص بهو ه 

، واقعى و هميشـه

ه ساختارشناسى ع

تارهای كتابى نيز 

  رشناسى 

كاركردهای چندی

گزارنبه از علـم و 

گر ساختار را بفهم

ضاخِت ساختار، ق

ارائه) سيستم(ظام 

س كه د بتوان گفت

ع قضايای علم برا

د چگونگى سازمان

قشۀ منظم و نمود

كل واژگـانو حتى 

شدهچيده  وار نظام

ساختارشناسى علم

ساخعلم با  شناسى 

ــه اينك رض ــد؛ چ ان

شناسى تدوين كتاب

مفاهيم با نگرش و

ع واقعيت حاكم بر

كردهايجاد آن را  

مفاهيم اين كتاب

قتى انديشمندان به

علمى به ساخت  های

ركردهای ساختار

لم كختارشناسى ع

  :شود ى

جان هم دقيق و همه

اگ. كند تر مى وشن

با شناخ: سلط علمى

  

  

 

واقع نظ در

شايد

علل تنوع

از چ علم

نق گفته و

عناصر و

ساختى نظ

س. 2-1

ساختارش

ــك غر ي

ش ساختار

قضايا و م

تابع بلكه

نويسنده 

قضايا و م

موارد وق

ساختارها

كا. 3-1

برای ساخ

اشاره مى

فه. 1

علم را ر

تس. 2
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رو بـه حـوزه موضـوعِى دانـش،  ايـن شـوند؛ از از هم جـدا مى... موضوع، غرض، روش و

  .شود تسلط علمى پيدا مى

دارند كه اگـر  های علمى ناسى در علوم، نقشى شبيه اصطالحساختارش: تمايز علوم. 3

 .علوم از يكديگر متمايز نخواهند شد ،نباشند

كسـى كـه بـه سـاختار واقـف شـود : خت قضايای اساسى از قضايای فرعـىبازشنا. 4

بـا . را پيـدا كنـد ی در علمراكرموارد تتر و  تواند دستيابى به قضايای اساسى و مبنايى مى

  .شود مى تر های بيرونى روشن ساختارشناسى ارتباط قضايای علم با دانش

ی به قضايای علمى ممكن شـده آمار های تبديل دادهبا ساختارشناسى، : توليد علم. 5

شود و رويكـرد تحقيـق بـه مسـائل  ناشده جدا مى طرح های وضوعمتورم از م های و بحث

 . تر است جديد و توليد علم عملى

خر أم و تـمراتبـى و تقـدّ  بنـدِی سلسـله ساختار دانـش، ترتيـب: يافتگى مامنطق و نظ. 6

و  )121ص: 1376و فضـلى،  39ص: 1385مـؤمنى، : نـك(د سـاز مىها را آشكار  ها و زيربخش بخش

 و آورد مـىبه ارمغان  ،خواهى را كه با نياز فطری انسان برای يادگيری همخوان است نظم

تـر و  آمـوزش و تحليـل اطالعـات علـم را روان نيـز. دكنـ به فهم آسان انسان كمـك مى

 .كند تر كرده و به نقد درست كمك مى منطقى

انديشمند مؤسـس كسـى اسـت كـه سـاختارهای : پردازی و مباحث تأسيسى نظريه. 7

وجـدان دريافتـه و در  های مـرتبط را بـه علوم در حوزه اختصاصى خود و همچنين حوزه

 .نظام ذهِن او يك شبكه منظم علمى با گسترش متناسب ايجاد شده باشد

تر،  با تحليل ساختارهای موجود و ارائه سـاختاری منسـجم: كمك به مهندسى علم. 8

شود كه فوايد مهمى دارد؛ مانند تغييـر جايگـاه برخـى مسـائل از  م محقق مىعل مهندسِى 

های اصلى، گسترش مباحث و ورود مسـائلى جديـد در  حالت فرعى و استطرادی به رده

سـازی علـوم،  ى در مباحث علمـى، كمـك بـه كـاربردیگوي گيری از تعارض علم، پيش

ه و قواعــد علــم كــه در تعيــين مرزهــای علــم، كمــك بــه ترتيــب مــنظِم اصــوِل موضــوع

 .و استنباِط درست از علم، بسيار مؤثر استانديشوران دهى فكر  سامان

امروزه بررسـى علـوم در ارتبـاط بـا يكـديگر از منظـر : ای به علوم رشته نگرش فرا. 9



كـه علـوم از 

 از سـاحِت 

ش در شـبكۀ 

بدانـد و  ـوم

   نـام آن جـا

بردی اسـت 

خش بوده و 

  .)همان(كرد 

يـت دانـش 

،  شناسـى ش

 نگـاه لم بـا

 و) علـوم فه

 دف كمك

 و طالعـات

ه ـياری شـد

يـابى   هويت

بخش آن،  ت

 .شود ث مى

از عنـوان  ،139

بـر  افزون رشـته 

در ايران وجـود 

چـون هم هـايى

يابـد ك  تحقـق مى

ای و بيرون رشته نا

جايگـاه هـر دانـش

ديگـر علـ مياندر 

ولـى بـه  ، نيسـتند

كـاربر -تى علمـى

بخ نياز، اثر ك پيش

خواهدك ها باز نش

شـود كـه بـه كلي ى

علـم، هـدف، روش

واقع بررسى علم در

فلسـفه(شناسـى  علم

با هد )2شناسى ش

اطگسـترش  بـه جـه

بسـ ۀدغدغـ علـوم

كـان اساسـى در 

هويـتجـاد علـم و 

ر علم اصول از آن بحث

91شـهريور  19از پـس 

دوره ليسـانس ايـن  ی

اين رشته تنها د. فه شد

ه وانبا عننيز ر كشورها 

.  

 ضـرورت وقتـى 

وند و با نگاهى بين

ف پديـد آيـد تـا ج

خود را د جايگاه 

آن علم  صالحيت

  .)127ص: 1396

رشناسى زيرساخت

عنوان يك ژوهش به

محتوای دابهتِر  چه

 تار علم

 دانـش مطـرح مى

ع   از قبيـل تعريـف

همين تبار است و د

عل ای رشـته ابينـ ئل

لم اطالعات و دانش

توجـ بـا تازگى به و

مـديريت ع و يزی

 علم و يكى از ارك

ز علـل اربعـه ايج

در وشناختى است  زبان

پى در ايران اسـت كـه 

هـای بـه درس و م يافـت

اضانيز نويسى   و برنامه

در ديگر ،ابداری بدانيم

 و كتابخانه وجود دارد

كرده است و اين 

سى و ارزيابى شور

ع به علوِم مختلـف

ص شود و هر علمى

واقع در ص كه به ى

6نژاد،  يعقوب( گردد 

ساختا:  و پژوهش

در آموزش و پژ ،د

چ هرمديريت  تایس

ينۀ فلسفى ساختا

درباره عنصِر  فى

انـد؛  علم  ه فلسـفه

ختار علم نيز از ه

مسـائ ت و يكـى از

عل/ اطالع رسانى و

و باشد ىژوهشى م

ري برنامه ها و  رشته

ديف مباحث پايه 

بير فلسفى، يكى ا

                     
كه يك بحث فلسفى ز 

نام يك رشته دانشگاهى

نـام عنـوان جديـد تغييـر

رياضياتهمچون هايى 

اطالعات و كتاان علم 

رسانى و علم اطالعات 

ی ضرورت پيدا ك

ساختارشناسانه برر

 علم، نگاهى جامع

ستۀ علوم مشخص

هايى عرفتِى موضوع

اند، مشخص گ كرده

نياِز آموزش  پيش

درست تحقق يابد

راسای نيز در   تازه

ارشناسى و پيشي

فلسفهای  ز پرسش

ند و از تباِر حوزه

سا 1. ...ی دانش و

اسـت درجه دوم و

و كتابداری(اسى 

پژ و آموزشى های

شدِن  تخصصى و 

اختار دانش در رد

به تعب. شود رده مى

                        

» وضع«شناسانه  له زبان

شناسى نا العات و دانش

رسـانى بـه ع ی و اطالع

ها كتابداری، درس های

ته اگر اين رشته را هما

ر ی، كتابداری و اطالع

  

  

 

ای رشته ابين

منظری س

ويژۀ هر 

پيوس هم هب

اعتبار معر

خوش ك

پ. 10

كه اگر د

های  افق

تبا .4-1

ای از پاره

پرداز مى

های همسئل

و بيرونى

شنا دانش

به رونده

ها دانش

سا. است

علم شمر

             

مثل مسئل. 1

علم اطال. 2

كتابداری

ه مهارت

البت. دارد

كتابداری
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فهم، ارزيابى و تحليل بسياری . آيد دانش است كه علت صوری علم به شمار مى ساختار

دهد، به ميزان زيادی در گـرو  از مباحث علم؛ مانند ساختارپژوهى كه به دانش هويت مى

 ؛بوده اسـتانديشوران دغدغۀ  در تاريخ علم هموارهای  اند كه به گونه فهم ساختار دانش

ه البته مطالع .اند آن نپرداختهتدوين  بهنشمندان مسلمان به صورت دانشى مستقل چند دا هر

ايـن و   دهـد خبـر مىبـه ايـن مطلـب از اهتمام خـاص آنـان در ميان مسلمانان تاريخ علم 

اند؛ ماننـد  دهكرها نيز از آنها اقتباس  پيشينه دارد و گاه غربى در مطالعات اسالمىموضوع 

ها و تحـول در  پـس از گسـترش رشـته .)18-17ص: 1369،  حـزم ابن(بى فارا الدین احصاء علوم

رونـق   شناسـى و ساختارشناسـى ، مباحـث علم بنـدی های طبقه ساختارشناسى علوم و نظام

ماننـد  ،ديگـری انديشمندان غربى يافته است و همزمان ابزارهـای در ميانويژه  بيشتری به

های  از قبيـل سـرعنوان(مـدار  هـای دانش های علمى و نظـام های مفهومِى، اصطالح شبكه

ــرد و  نامه موضــوعى و اصــطالح ــالنهای ُخ ــه درِك درســت از موضــوع) ك ــه ب و  ها ك

خـوان بـا ابزارهـای فنـاوری اسـت، تـأثير د و همكن در منابع علمى كمك مى ها اصطالح

 ورانى را بـه خـود متوجـه ها گذاشته و ذهن انـديش يافتگى دانش ای بر ساختار العاده فوق

  .)127ص: 1396نژاد،  يعقوب(است   كرده

  های ساختارشناسى  گونه. 5-1

در . های متفاوتى دارد گونه ،ها و اهداف و ماهيت علوم شناسايى ساختار به حسِب انگيره

  :شود ادامه به برخى از اين موارد پرداخته مى

ر ماهيـت هـ. بـه چيسـتى علـم نظـر دارده عمدطور به ساختارشناسى :علمى ىچيست. 1

گاه اقتضا دارد كه يك ساختارشناسى خاص را جذب كند؛ مثًال علوم آلى  ىعلم

در ايـن . انـد با ساختار كاربردی و علوم اعتباری با ساختارشناسى نظـری هماهنگ

 .مورد نظر است ساختارشناسىگونه  پژوهه اين

گونـه  اين. منـد و اجراگـرا هسـتيم گـاهى عمل ،در ساختارشناسـى: نگرش اجراگـرا. 2

نه در حوزه دانش؛ مـثًال  ،آيد برای تدوين كتاب و مقاله به كار مى ساختارها معموالً 

ساختاری با شكل اسـم و فعـل و حـرف دارد كـه اجراگـر  هدایه در علم نحوكتاب 



ختار اعرابـى 

ض علـم نحـو 

و  داردگــرا 

25(.  

سه سـاختار 

های  شناسـى

ص و كـاربرد 

ــىت در  ؛ ول

 جـای واژۀ 

ــثًال  ــيم؛ م ه

تـوان در  مى

جامعـه -خى

 از مباحـث 

وس ئـننـد ر

ث از تـاريخ 

گرايشى منطقى 

و ) 474ص: 13

وضـوع، روش، 

 1377مطهـری، 

نحـو بايـد بـا سـاخ

تر و به غرض لياتى

 كــاربردی و اجراگ

5- 11ص: 1385ظهيری، 

ى است؛ مثل مقايس

ش ساختار )يـك :د

نه علمى خاص ،د

ــت ــين معناس ه هم

ـين اسـت كـه بـه

ــرار ده ــم را ق ص عل

ی عام و خاص را م

شناسـى تـاريخ ختار

مصـداقى عـام، ور

ی علـم خـاص؛ مان

همچنين بحـث 1.ت

و بيشتر، گدارد  موثری 

374مطهـری، (دارد ـى 

ول سـخن گفتـه و از مو

م( پـردازد خـاص مى ی

علـم ن. يك اسـت

عمل ،دهد  ارائه مى

ســاختاری  مغنــی 

ظ( آموزد را مىت 

ای و تطبيقى مقارنه 

  م 

شـود بندی مى سـته

م موضوعيت دار

ــه ــل ب ــى در اص س

برای همـ ؛ظر است

ــم خــاص وانيم اس

های ىشناس ساختار

ساخ) و ب لسـفى

طـو ـادی علـوم بـه

و بحـث از مبـادی

فلسفى است - طقى

های  شناسى بحث ختار

خاصـ های نوآوریه و 

م، عرفـان، فقـه و اصـو

فلسفى به معنای -منطقى

4(.  

به علم صرف نزدي

مالك  ری كه ابن

كتــابهــای  بحث

يك مفسر از ادای 

 ،ى ساختارشناسى

 .سفه غربى

های ساختار علم ی

سى به دو گونـه دس

  .ی خاص

معنای عا  ، علم به

ــى و علم شناس ناس

وم خاص مورد نظ

ــى، مى ر ــو شناس ت

س.  شناسى فقه ختار

فل-شناسى منطقى ر

گفـتن از مبـا سخن

وفلسفى اسـت  - 

شناسى خاص منط ر

                     
لسوف مسلمان، در ساخ

عام بحث كرده طور م به

منطق، فلسفه، كـالم: ند

م  شناسى علم  راند كه به

477و  66-65صص: »ب

اين ساختار ب .ست

ساختا و ظيم شود

ب. تر اســت زديــك

مندی بهره گىچگون

گاهى: قارنه علمى

ى با فلساسالم  لسفه

بندی ررسى دسته

  ها بندی دسته 

شناس منظر، ساختار

های شناسى ساختار )

عام،  شناسى ساختار

ــطالح ساختار شن ص

شناسى خاص، علو

ــوع ساختا ــن ن  اي

شناسى حقوق، ساخ

ساختار) الفكلى 

س. دكربندی  طبقه 

  شناسى عام منطقى

ای از ساختار ونهم

                        

يك فيلدر مقام طهری، 

ی علومگاه از مباد.دارد

دی از علوم خاصى مانند

ر  مبادی علم سخن مى

ب« 1374؛ همو، 27ص
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ش ساختار
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ش ساختار
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 شناختى

ش ساختار
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مطاستاد . 1
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شناسـى خـاص تـاريخى و بحـث از  علم خاصى مانند تاريخ فقـه، تـاريخ اصـول، ساختار

 .)24-11ص: 1385ظهيری، : نك(شناسى عام تاريخى است  كلى، ساختار طور تاريخ علوم به

   ها بررسى. 2-6-1

   :وجود دارد دو نوع نگرش كلى به علم خىبه لحاِظ فلسفى و تاري

 )شناختى جامعه -تاريخى (بررسى پسينى . 1

 )فلسفى -منطقى(بررسى پيشينى . 2

كـه حـالتى ترسـيمى و توصـيفى  كه هست گونه يعنى توجه به علم آن ،بررسى پسينى

)Descriptive (مـا رسـيده ه گزارشى است از آنچه در طـول تـاريخِ علـم بـوده و بـ. دارد

كـه  كه بايد باشد گونه آناست، پرداختن به علم معنای  به سى پيشينىبرردر مقابل،  ؛است

  . دارد) Normative( حالتى تجويزی و دستوری

انـد و  دهد كه صاحباِن علم در طول تـاريخ علـم چـه كرده نگرش اول به ما نشان مى

ه علـم دهـد كـ بررسـى دوم بـه مـا نشـان مى. پيامدهای سبك علمى آنان چه بوده اسـت

و  ها ، ردهها موضوع كدامن بپردازند و براساس داچگونه بايد باشد و عالمان چگونه بايد ب

 -سان، نگاه پسينى بيشـتر تـاريخى بدين. سيس، طراحى و تدوين نمايندأعناصری آن را ت

در مطالعه سـير تـاريخى علـوم، . فلسفى است -شناختى و نگاه پيشينى بيشتر منطقى جامعه

شناسـى پسـينى چهـار حـوزۀ مطالعـاتى  در علم. شـود ه علـم بيشـتر ديـده مىنگاه پسينى ب

 .)9ص: 1378برت، : نك(برند  برجسته را نام مى

فلسـفى، بـه معنـای خـاص و عـام آن، بـه شـناخت - شناسى منطقى ساختار اصول بنابر

ای دارد؛ امـا  پيشينى علـوم توجـه دارد و نـاظر بـه بايـدهای علـم اسـت و حـالتى توصـيه

مالتى پسـينى بـه علـم، أسانه به علم داشته و با تـشنا شناسى تاريخى، نگاهى جامعه رساختا

ويژه بحث از هويت تـاريخى علـم در  گزارشى دارد كه هر دو نگرش، به-جنبۀ توصيفى

آنچـه  شدر اين پژوه. )25-11ص: 1385ظهيری، : نك( 1انديشمنداِن ما قابل رديابى است آثار

                                                            
كـرده  علوم و سير تحول آنها در مواضـع مختلـف توجـه  تاريخى به  نگاه  ارزش  نمونه، شهيد مطهری كه به رای ب. 1

خواهد علمى را تحصيل نمايد و يا اطالعاتى درباره آن كسب كنـد،  برای يك دانشجو كه مى: فرمايد مى ،است 
  



 بـا بررسـى 

ه بـا تحليـل 

ا نمـود و از 

در ) فلسـفى

ـای سـاختار 

منـد اسـت،  

ها  شـاخص 

مـاهوی - ری

شـود كـه  ى

ارد و بيشـتر 

بـه صـورت 

ه آن دانـش 

ـواره مـورد 

ـده، اعمـال 

ختار بايسـته 

                      

، قهرمانــان و ها

نايى پيـدا كنـد 

شناسـى ى ساختار

كـه  علـم  و درونى

 علـم دسـت و پـا

ف -منطقـى(يشينى 

هـا گزيريم ويژگى

بهره شايسـتهتاری 

.انـد وب بر آن زده

ار عنصـری صـور

 موضوع آشكار مى

ر سـهم كمتـری دا

ـايای پراكنـده را ب

تبـديل كنـيم و بـه

/ 1397(.  

اين شـاخص همـ 

 دانـش پديـد آمـ

د و سـاخنتاری دار

                              

ه ســدهن علــم در طــول 

سد و با همه آنهـا آشـن

اسـت؛ يعنـى سـوم

زا و عناصر متنى و

ای وضع موجـود

پيبه نگرِش  ،)ختى

  سى علم

وب بافتـار آن، نـاگ

الن دانش از سـاخت

ست كه نشاِن مطلو

سـاختا اصـوالً . وند

تى در دانش، اين 

ی اسـت، سـاختار

هيم مجموعـه قضـ

ا بـه يـك دانـش ت

/8/7 رشاد،(بريم  مى ى

 ،ختارشناسى دانش

طول زمان در ايـن

ن چه ساختاكنو؟ 

                             

ده آن، ســير تحــول آن

و معتبر آن علم را بشنا

مطالعـاتى  ۀحوز 

شناسِى منطقى اجز

 برای تغيير و ارتقا

شناخ جامعه -يخى

  . راه يافت

در ساختارشناس

ر علم و ارائه مطلـو

گوييم فال وقتى مى

 در آن ساختار هس

شو هوی تقسيم مى

ختار و هويت معرفت

ویه دارای جنبه ماه

 زمـانى كـه بخـواه

واقع آنهـا را  و در

رزشمند ساختار پى

  اهوی

در ساخ :بايستهر 

ساختاری كه در ط

اند؟ هاد شده كدام

  ؟

                              

آورنــد ش آن علــم، پديد

های معروف و  و كتاب

 ،رد بررسى است

 علم از طريِق بازش

توان راهى  آن مى

تار(تحليِل پسينى 

شناسِى علم  اختار

های معيار د خص

ك درست ساختار

را بشناسيم؛ يعنى و

هايى   چه شاخص

غيرماه م ماهوی و

ر مقايسه سهم ساخ

 هويت معرفتى كه

حـال  بـا اين. ست

مند درآوريم  نظام

دهيم، به جايگاه ار

های غيرما شاخص

ساختار موجود يا 

ت كه الگوهای س

ه و يا پيشنهيافتطور 

تواند باشد ونه مى

                             

پيــدايش كــه آغــازــت 

نظران معروف آن علم

 ).27ص: 1377ی، 

  

  

 

بيشتر مور

پسينى به

درسِت آ

هگذر تر

حوزه سا

شاخ. 2

برای درك

مطلوب ر

يد بايد د

به دو قسم

در. است

نسبت به 

صوری اس

ای  شبكه

ساختار د

ش .1-2

ساختارِ 

توجه است

شده، تطو

وآن، چگ

               
  

الزم اســ

ن صاحب

مطهری(
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عمـل  مندِی چيدمان، آن است كه ساختار دانـش براسـاس دسـتور قاعده :مندی قاعده

بينـى  مشخصى ترسيم شود و مباحث، اجزا و عناصر درونى دانش، در فرمتى از قبـل پيش

  .)121ص: 1376فضلى، (شده و براساس مالك و معيار خاصى صورت گيرد 

شـود و  نمـا ترسـيم مى ، چيدمان علم در قـالبى هرمدر ساختار دانش :نما چيدمان هرم

  .شود بندی و ارائه مى اجزا و عناصر حوزه دانشى در الگويى هرمى تنظيم، صورت

الفبـايى و (سـاختار دانـش در دو نمـايش مسـتقل  هعمـد طور بـه :پيوسـته هم هشبكۀ ب

ون بـر و افـز 1گـردد تنيـده نمايـان مى هـم هحال بـه صـورت شـبكۀ بـ عين و در) موضوعى

 -برخورداری از محور و گرانيگاه روشن، بايد به اندازه كافى ترتيب افقى و ترتب طولى

  .عمودی نيز داشته باشد

يـافتن محورهـا،  در فرمـت افقـى، چگـونگى ترتيـب :فرمت عمودیو  فرمت افقى

عموم بـه صـورت طور بههای اصلى علم، در كنار هم مورد توجه است كه  ها و بخش رده

ای اسـت كـه  شود؛ امـا فرمـت عمـودی، سـامانه الفبايى ترسيم مى-يا موضوعىالفبايى و 

ها،  صورت عام و خاص و يا حاكم و تابع، رده همنطقى اجزا و عناصر درونى علم ب ترتيب

بـه  بيشـتراسـت و   در هر محور و هر مسئله مـورد نظـر ها شها و زيربخ رده ها و زير بخش

واقع ساختار دانش، از يك سو شبكه عرضـى  در. دشو يا پلكانى نمايان مىفرمت درختى 

آورد و  هـرم طـولى و عمـودی را پديـد مـى ،دهـد و از سـوی ديگـر و افقى را شكل مى

تنيـده و  هم ای به سان شبكه گذارد و بدين نهايت ساختار صوری دانش را به نمايش مى در

  .)5/3/1390رشاد، : نك(نماست  هرم

مباحث و احتراز از خلط مسائل، عنصر ديگـری  سنجى لحاظ :ها ضرورت نظِم مقوله

ساختار بايد حول محور و مباحث فراوانى . است كه در ساختار مطلوب بايد رعايت شود

بندی و  اند گرانيگاه روشنى داشته باشد و مسائل علم، سـنخ كه صاحبان علم مطرح كرده

شـكلى  يابند، به  های خاص تقسيم گشته و سازمان ها و رده شناسى شوند و در بخش گونه

                                                            
: كـدام كـاربرد خاصـى دارنـد؛ بـرای نمونـه نـك يافته نيز وجود دارد كـه هـر هايى مانند چرخشى و نظام نمايش. 1

  . ها نامه های موضوعى و اصطالح سرعنوان



هـا   تا گزاره

دهد  شان مى

يشـرفت در 

د و احاديث 

 حـديث را 

هـا،  كراسـه(

آن  ،دوم دۀ

دوم مرحله  

 ـاهری عراقـى،

وده و آن را 

ــرا  اشــد؛ زي

ساختار   یگر

 و كـاربران 

معيـت همـه 

ختار بسـيار 

ـم براسـاس 

يـده نمايـان 

  .جاد كند

ای است  مانه

م و تـابع را 

: 1376فضـلى، 

رو  ايـن از ؛د

ه را تشكيل دهند 

تاريخ علوم نش :)د

 اسـت كـه ايـن پي

شد تدوين نمىت 

جمـع) .ق101 -9

(ر ابعاد كوچك 

سدو ربع اول  ست

 سدۀ در ربع دوم 

طـ(آنها آغـاز شـد 

عاِت علم مؤثر بـو

ذيری را داشــته با

د و بايد در بازنگر

 صاحبان آن علـم 

سجِم دانـش، جام

صـر در حـوزه سـا

ر علــد در سـاختا

تني هـم هت شبكۀ بـ

و ابهام در فهم ايج

دانش، سام ساختار

و خاص و يا حـاكم

ف: نـك(شـود  ده مى

شـود  مشـخص مى

 يكديگر يك رده

  .نشوند

م و مسائِل نوپديد

عه داشـته د و توس

نخست سدۀا اواخر 

97(ن عبـد العزيـز 

در آغاز د.  يافت

سدۀ نخس در آخر 

وين ابتدايى شد و 

بق موضوع آاطم ی

ختار و نظام اطالع

پذ  زمينــه گســترش

يگاه روشنى ندارند

گاه آنها در ذهن 

در ساختار منس: علم

ايـن عنص. شـود مى

بايـ ،ق اركـانينسـ

ش هرچند به صورت

يد ايهام در ارائه و

س :مباحث داشتن

ساس منطق عام و

يافته ديـد علم نظام

ظم در هـر محـور 

مگن در پيوند با 

فته و با هم خلط ن

ناسب توسعه علم

رشد اش، كارآمدی

مثًال علم حديث تا

كردند و عمر بـن ى

رشد شاخۀ دانش 

دون تنظيم بود و 

تدو» علم حديث«

های و باب ها فصل

ين توسعه، در سا

ين ســاختار بايــد 

ساختار قديمى جايگ

گن از مسائل و جاي

 از موجوديت عل

 نامرتبط ترسـيم م

مسـائل مقتضـى تن

  . شده باشد

ساختار دانش :شنى

مانوس نيست و نبا

ند ها و تداخل زاره

های علم براس خش

 عناصر و اجزای ع

صـورت مـنظ هم بـ

های هم ها و مقوله 

ث، نظمى روشن يا

به تنا(پذيری  رش

علمى به فراخور ك

لم نمايان است؛ م

ه سينه روايت مى

اين ش تدريج بهد و 

تقريباً بدو ) ايا اجز

«هم پيوست و   به

زِی احاديث در فص

گمان ا ىب . )39-40

ــابراي  مى نمايــد؛ بن

نوپديد در سا های

م، تصويری روشن

 .ود

اِس جامع و مانع

 و مانعيت اجزای 

دارد؛ زيـرا همـه م

 هر علم گنجانده

عين روشن يری در

ولى پيچيده و نام 

ط منطقى ميان گز

ها و زيربخ ب بخش

دهد و همواره  مى

اجزا و عناصر علم

  

  

 

كه گونه

و مباحث

گستر

كه هر عل

مسائِل عل

را سينه به

رواج داد

صحيفه ي

ها كراسه

سا مرتب

ص :1376

متحــول 

ه موضوع

برای علم

ايجاد شو

انعكا

ها  گزاره

اهميت د

گرانيگاه

فراگي

،شود مى

روابط

كه ترتيب

نمايش م

ا .)121ص
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  .)39ص: 1385مؤمنى، : نك(رساند  مباحث را به حداقل مىتداخل در 

در سامانۀ ساختار دانش، هر محور و هر  :دانش ۀرايج در ترسيم شاكل های حصطالا

واقـع  در. شـود ها و موضوعات رايج و يا قابل استناد پذيرفتـه مى مسئله در قالب كليدواژه

  .علم، كاربرد ندارد ناپذير به در ساختار دانش اصطالحات نامانوس و استناد

ولى نبايد  ،اقدام برای تحول و توسعه علم ضروری است :نرم و قابل عمل های تغيير

بلكه تغيير نرم الزم است؛ زيرا ممكن است حركت جهشى  ؛آرمانى و غيرقابل اجرا باشد

طراحـى سـاختار دانـش بسـا  چه. نجامـدبيماندن تحول و توسعه علـم  و آرمانى به مهجور

  .ظه وضع موجود، اساس صورت علم را برهم زندبدون مالح

  های ماهوی شاخص. 2-2

  تحققِ تدريجِى ساختار

تـدريج  ها بـه ارائه ساختار كامل در آغاز تدوين رشتۀ علمـى نـاممكن اسـت؛ زيـرا رشـته

هايى در يك  رساله ،شوند؛ مثًال فقيهان در آغاز گيرند و به مرور زمان كامل مى شكل مى

فقه در آغاز ساختار كاملى  .)5ص: 1382رجال النجاشـى، : نك(حرير كردند يا چند باب فقهى ت

موجـود در آيـات و  های ناوشتر تابع عننداشت و تنظيم مسائل فقهى در ابواب مختلف بي

سـاختار   شـرایعمحقـق در  و شـكل گرفـت ؛ ولى بعدها)486ص: 1417حكـيم، (ها بود  روايت

سـاختارهای ديگـری  ،و پـس از وی )342 -341ص: 1362مطهـری، : نـك(تری ارائه كرد  كامل

پس رسيدن بـه  .)132ص: 1977صـدر،  ؛36ص: 1401،  فيض كاشانى: نك(برای علم فقه پيشنهاد شد 

  .)286-273ص: 1386ضيايى، (تدريجى است در يك علم ساختار كامل 

  زيرسازِی هندسه معرفتى علم

سه معرفتى از هويت يـا ماهيـت در هند. دانش، از مباحث فلسفه علم است  هندسه معرفتى

شود؛ مثًال پاسخ به اين پرسش كه آيا فالن دانـش  شناختى اضالع دانش بحث مى معرفت

شناسانه  بحثى معرفت ،از مباحث نقلى و عقلى است ای هويت عقلى دارد يا نقلى يا آميزه

 ،با طراحى سـاختار دانـش كـه هـم وجهـى صـوری و هـم وجهـى محتـوايى دارد. است



پرســيم  ه مى

اهيتى دارد، 

ش بـا نگـاه 

ايـن . كنيم ى

ی دانـش را 

ظـار داشـت 

سـاختار نيـز 

در . را باشـد

بـه سـخن . ت

 از تحقـق و 

ش موجـود 

د باشـد، در 

آن قضـاوت 

شـرط بسـيار 

ارزشمند ) ت

ناخت علـم 

ود دارد كـه 

شوند؛ يعنـى 

، روش، ها هي

ــه زمــانى كــه  البت

شـناختى چـه مـا ت

وييم مباحـث دانـش

 دانش صحبت مى

ه معرفتى و مـاهوی

تـوان انتظ ت و مى

آوريم، در س ش مـى

داررا ت و مانعيـت 

ت تعريـف اسـت

اگـر پـيش سـينى؛ 

ست، اما اگر دانـش

نه آنچـه بايـد اييم

 دانـش، دربـاره آ

ـاه در تعريـف، ش

جامعيت و مانعيت

.   

يابـد و شـن قـق مى

ای وجـو ی رئيسـه

ش لى علم تلقى مى

هقـوانين و فرضـي ،

 .شــود  فــراهم مى

ست از نظر معرفت

گـو ا زمانى كه مى

هويت معرفتى  از 

بهری دارند؛ اما جن

  ت آن 

است هيت آن دانش 

يـف يـك دانـش

و شـرط جامعيـت

 آن رعايـت جهـت

يـا پس اسـت شـينى

عريف ما پيشينى ا

هست بحث نما چه

ى پـس از تحقـق 

بـودن نگـ يا پسينى

( اندازه دو شرط 

)8/7/1397رشاد، (ود 

  ى علم

و بـر پايـه آن تحق

را در علـوم اجـزای

های اصلى عى سازه

،)1381ح، ـايون مصـبا

ی هندســه دانــش 

 را پديد آورده اس

كنيم؛ اما توجه مى

دهد،   را به ما مى

ك صورت ساختار

از تفصيل ماهيت

ای تفصيِل ماه ونه

يف ماهيت و تعري

ى تعريف بايـد د

 سوم هم هست و

 كه تعريف ما پيش

را تعريف كنيم، تع

آنچ ۀكنيم و دربار

ـينى داريـم؛ يعنـى

ي بودن عنى پيشينى

در تعريف علم به 

ها لحاظ شو  شرط

 ساختارشناسى

شناسى است و علم

ممكن نيست؛ زير

نوع نيز به اينها .آيد

همـ( ها اننـد نظريـه

ــرایخ ت مهمــى ب

مباحثى كه دانش 

ماهيتى آن دانش ت

شناختى چه چيزی

ای يك هم به گونه

  .ندگير مىظر 

يف علم و نمايى ا

گو ساختار دانش، به

كه در مقام توصي 

منطقى لحاظ به. شود

علم يك شاخص 

يد مشخص كنيم 

لم، علم مطلوب ر

ز تحقق آن نگاه ك

آن دانش نگاه پسـ

ريف، يعجهت تع 

آيد و د  شمار مى

ر ساختار بايد اين 

ها در  صر و سازه

ع شناسى علم، ذيل

ناخت اجزای آن م

آ ها علم پديد نمى

ند علم نيسـت؛ ما

  

  

 

ســاخ زيــر

مجموعه

به جنبه م

ش معرفت

مباحث ه

نظدر نيز 

بازتعري

اصوالً س

 شرايطى

رعايت ش

تعريف ع

باي ،ديگر

تكون عل

پس ازرا 

تعريف آ

.كنيم مى

مهمى به

در. است

عناص. 3

ساختارش

بدون شنا

بدون آنه

اگر نباشن
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زبـان،  ،)271 -268، 111-110 صصـ: 1395اعتمـاد، : نـك( ها وضوع و اصول موضوعه يا اكسيومم

آينـد و هـم  در جريان حركـت علمـى، پديـد مى نيزاين موارد . ها موضوعات و اصطالح

 كـدامركرد هرنقش و كـا بارۀچند در هر. علم بر آنها تأكيد دارند فيلسوفاندانشمندان و 

بيش در هويـت علـم او همه اين عناصـر كمـ )111ص: 1395اعتماد،  ( ى هستهاينظر اختالف

كنـد؛ يعنـى همـان  هويـت پيـدا مى از اركـان ای اند و هر علمى با اتكا به مجموعـه دخيل

موضـوع و روش  ،م باشـدياندازه كه ممكن است غايت در هويت و ماهيت يك علم سه

اعتمـاد،  ؛185ص: 1375پـوپر، (همين جايگاه را دارنـد  نيزسائل يك علم مزيرا  ؛نيز سهم دارند

ســاز  ها محــور هويت بنــابراين عناصــر و ســازه ؛)314-313ص: 1375فايرابنــد،  ؛111-110ص: 1395

 ،اگر بخواهيم مجموعه قضايای پراكنده و انباشته را به يك دانش تبديل كنـيم. اند دانش

براساس نظريه تناسق اركان علم، بايد ساختاری به دانش . بايد به آن دانش ساختار بدهيم

   .)82 - 46ص: 5/3/1390رشاد، (بدهيم كه با ديگر اركان آن سازگاری كامل داشته باشد 

  در ساختار علومها  موضوع ريزقضايا و . 1-3

 در كـه هستند ماهوی شاخص دو روشن، وگرانيگاهى محور بر دانش اركان با هماهنگى

 در پايـه های عنصـر از يكـى. )همـان( شـود توجـه هـاآن به بايد دانش مطلوب ساختار ارائه

 موضـوعِ  يـك كه اسـت ايـن تعيـين و فهـم اسـت، مـرتبط علـم فلسفه به كه علم ساختار

 ؛شـود مى تقسـيم اصـلى های رده به چگونه معرفت، و علم بزرگ بدنۀ در كالن محوریِ 

 خـاص هدفى پايۀ بر كه دارد) عموضو( محوری و كانونى نقطۀ علمى هر ديگرسخن، به

 بـا و دهـد مى اختصاص خوده ب را ىهاي موضوع و قضايا مسائل، مبادی و شده ريزی طرح

 و  پيوسته هم به  ی ها گزاره اينآيا  كه است اينپرسش  .شود مى استنباط و فهم هايى روش

در   تـوان گفـت مى پاسـخدر   آينـد؟ مى پديـد چگونـه كـالن، محـورِ  آن ذيـلِ  در متنوع

،  اند؛ مانند غرض علم، موضـوع علوم، عناصری دخيل های پيدايش قضايا و تنوع موضوع

های  های انديشمندان و اصول موضوعه، شـيوه ، كاربردها، توافق  آفرينى ها و مهارت روش

خاص بيرونى، عوامـل اتفـاقى و علـل   ساخت و پرداخت و استدالل، عوامل و اقتضاهای

هرچـه علـم، تكثـر . پـذيری يكسـانى ندارنـد ن نگرش، علوم تنـوعبا اي. ِط ديگرغيرمنضب



هـم بافتـار و 

لـم شناسـى ع

مى همـواره 

ركردی كـه 

بـاِن علـم  ز

 بـرای زبـان 

و تخصصـى 

ت كه مفاهيم 

اختى تلقـى 

ن بـا ديگـر 

غيرنمـادين  

 هـا تو عالم

علم منظـور 

ــ  ن تركيبى

 ن خوِد علم

 .چيز ديگر

 تبيينـىو  ؛كنـد

نمـايى   ده را بـاز

واهد داشـت و فه

شن در ساختار. سـت

زبان علم. كند  مى

ت، ويژگـى و كـار

به توسـط مه آنها

ماننـد زيـر را  ىي

لمى، كامًال فنى و

برای همين است. 

ه اصـيل و زيرسـا

گـاه مغـاير و مبـاين

 هايش مامى سطح

ت، ادوات وجمـال

عى آنها در همان ع

آن های رو گزاره ن

بنابراين؛ )59ص: 139

كند نه چ تعيين مى 

ك كه هستند، وصـف مـى

دی موجود در يك پدي

عى بيشتری نيز خو

ری خواهـد خواس

  .توجه شود الً 

ن علمى نمود پيدا 

ت و هـر سرنوشـت

هم نيز. وجود دارد

گى و كاركردهاي

زبان عل 1.نى است

.ه آن دست يافت

گيرد؛ بلكه رار نمى

خود و گويژۀ مى 

1381(. 

در تم همچنين. ت

هـا و ج ها، عبارت

انى حقيقى و واقع

اين ختاری است؛ از

95اعتمـاد،  :از تهرگرفب(

 ،اند تركيبىبيشتر  

گونه ك ها را همان گزاره

های ر، روابط و ويژگى

شد، تنوع موضوع

ن پيچيدگى بيشتر

علوم كامال های وع

  ختار علم 

در زبان دشو ته مى

علم است   ساختار

ی زبان علمى نيز و

روی ويژگ بدين ؛د

صيفى و زبان تبيين

توان به موزش نمى

سازه شكلى علم قر

رشته علمى مفاهيم

1همايون مصباح، (رد 

ای و آرمانى نيست

ه ن، مفاهيم، گزاره

روند، معا  كار مى

بخش و شناخ رفت

(شده  فرد و تجزيه

را كه ها   موضوع

                     
ها و گ ت و روابط پديده

، وضعيت، ساختاروكار

ی بيشتری داشته با

اختار و طراحى آن

ضايا و تنوع موضو

نصر زبان در ساخ

چه درباره علم گفت

ها و   نمايندۀ سازه

ها ثابت است، برای

سر علم، ظهور دار

  : توان برشمرد ى

ن علمى، زبان توص

پس بدون آم. ست

ر رديِف سالمى د

چون هر ر ؛شود ى

های علمى دار شته

ا ن علمى، اسطوره

واژگان ست؛ يعنى

كه در زبان علم به 

 .ست

ن علمى، زبان معر

نه منف ؛ليفى است

 روشمندی خود، 

                        

يعنى كميت، كيفيت ،ى

سازوچگونگى و  عنا كه

 

  

  

 

گزارهای

تنظيم سا

بايد به قض

عن. 2-3

همه آنچ

بيانگر و 

برای آنه

در سراس

مىعلمى 

زبانـ 

اس

عل

مى

رش

زبانـ 

اس

ك

اس

زبانـ 

تأ

با 

             

توصيفى. 1

بدين معن

.كند مى
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 نقش واژگان در زباِن علم . 1-2-3

  ها  واژه و كليدها  حصطالا

هـا  و واژگـاِن كليـدی بـر ساختارشناسـِى دانش ها ، اصـطالحها موضـوعالعـادۀ  تأثير فوق

ای از روابـط پيشـينى وجـود دارد كـه  ويژه كه ميـان اينهـا مجموعـه به ؛رديدناپذير استت

علم را نشان  های اصول حاكم بر تنوع موضوع قضايا و مبادی علم و همچنين ميانارتباِط 

در ساختارشناسى منطقى علـوم  ها و اصطالح ها شناخت ساختاِر موضوع دهد؛ بنابراين مى

  .الزم است

  واژگانى ساختارشناسى

تبـع آن در زبـان محـاورۀ علمـى و  شناخِت ساختاِر واژگان در درِك درسِت مفاهيم و به

هــای متفــاوتى  هــا نقــش بســزايى دارد؛ زيــرا واژگــان دارای ســاختار و هيئت فهــم گزاره

ولى تفاوت ساختار و هيئت  ،ندا كها در ريشه با برخى ديگر مشتر بعضى از واژه 1.هستند

2شى اثر صريحى داردواژگان در معنابخ
  .)112ص: 1392مصباح يزدی، (

های قرآن برخـى  كند؛ مثًال در واژه ها را عوض مى پس تفاوت ساختارها، معانى واژه

ى از آن دو معنای متضـاد كه دارای دو معنای متضادند، در ساختار خاصى يكها  از ريشه

َ يِحـب م كُ ْمـَت فَـاحْ كَ َوِإْن حَ «را دارند؛ ماننـد ريشـۀ قسـط در آيـه  ْسـِط ِإن اّهللاٰ
بَيـنَُهْم بِالْقِ

ه خداوند دادگران را كن كم كنى، در ميان آنان به عدالت حكالُْمقِْسطِيَن؛ و اگر داوری 

ار كـاين ريشه در ساختار باب افعال، فقط به معنای دادگـری بـه  .)42: مائده(» دوست دارد

ماننـد  3ستمگری نيـز آمـده اسـت؛ه در ساختار ثالثى مجرد، به معنای ك حالى در ؛رود مى

ا الْقَاِسُطوَن فَ «آيه  َم َحَطباً؛ اما ستمگران هيزم دوزخكَ َوَأمبنابراين از  ؛)15 :جن(» ندا انُوا لَِجَهن

                                                            
 .دار بيان ساختار و هيئت واژگان است در زبان عربى، عهده» صرف«علم . 1

كه با يك ريشه، ساختاِر متفاوت آنها معانى متفاوتى پديـد .. های عِلم، َعلَِم، يعلم، اِعلم، عالم، اَعلم و  مانند واژه. 2

  .)112ص: 1392مصباح، ( است آورده

من باب ضرب و قسوطاً جار و عدل ايضاً فهو من االضداد قاله ابن القطاع واقسط بااللف عـدل  قسط قسطاً «: كن. 3

  . )1405فيومى، : نك( »واالسم القسط



 در قـرآن و 

 ها هت و جملـ

؛ زيـرا نـدا ده

ظـور كـرده 

ن واژه را در 

 بدين ترتيـ

 و حقيقـى؛ 

ضع شـده و 

فـرود قـرآن 

هـم درسـت 

خـوبى از   به

سب گزينش 

سى علم نيز 

دی، مسـائل 

 همـه اينهـا 

ری منطقـى 

حروفـى كـه بـا 

ضـرب الشـىء 

  .206 - 205ص

ويژه  هـا بـه ی واژه

در ساختار كلمات

وضع شد) حسوس

نظواژگـانى را م هـا

گـاهى نيـز همـان 

بـد ؛برنـد ار مىكـ 

، اعتبـاری)طبيعـى

ود اشيای مادی وض

ماننـد فـ( -طبيعـى

بنـابراين بـرای فه 

ادشده های ي صداق

گزاره معنای مناس

شناس ساختار ،يست

ه علوم دارای مباد

شناسـيم؛ امـا ا مى

معنـايى بـا سـاختار

واژه ضرب با توجه به ح

«؛ »سـت يـا شـالق زد

ص :1979احمدی، : ك

لف و فهم معنـای

ز دو ادوات ني ها د

 

مادی و مح(طبيعى 

ه ته و برای همـان

. ار رفتـه اسـتك 

كعتبـار اسـت، بـه 

ط(حسـى : ه باشـد

فرو ۀنخست دربار

فراط -ای حقيقـى 

 ؛ار رفتـه اسـتكـ

آن، بايد مصيل قر

موجود برای هر گ 

  علم  س اجزای

جزای آن ممكن ني

درست است كه. ت

ها، علم ر ت همان

واره م  يـك نظـام

و دهند؛ مثالً  ك ريشه مى

 او بالسـوط؛ او را بـا د

نك ،ش از ده مورد ديگر

دانستِن معانى مختل

قيدافزون بر اين، . 

  1.دهند  تغيير مى

های ط ى و مصداق

ار داشتكس سر و 

ی اعتباری نيز به 

از ظرف حّس و ا

ـه مصـداق داشـته

ه نك» نزول« واژه 

نهايت در معنا و در

كبـه )  نه اعتبـاری

منابع اسالمى از قبي

 های ينهوجه به قر

مند، براساس خت

م بدون شناخت اج

ناممكن است افته

اند كه با شناخت ت

شـوند كـه در  مى

                     
م معنای خاصى به يك

ضـربه بيـده « :دهد  مى

بيش برای. » مخلوط كرد

ختاِر واژگان در د

.ى نبايد غافل شد

ها را  ذارند و معنا

  يعى و فراطبيعى 

ر ابتدا برای معانى

ست با امور محسوس

پس از آن در معنا

ه فراتر اكراطبيعى 

ر واژه كليـدی سـ

مانند ؛)209ص :تا بى

ر معنای اعتباری و

ه نه مادی است و 

خاص در حوزه م

با تو ناخته شوند و

سا ساختارشناسىِ 

مكه شناخت عل نه

يا ِى ساختشناس م

 اجزا و موضوعات

عنوان علـم تلقـى 

                        

روف جاره كه هر كدام

رود، معانى مختلفى كار 

 چيزی را با چيز ديگر 

  

  

 

نقش ساخ

منابع دينى

گذ اثر مى

معانى طبي

ها د واژه

بشر نخس

است و پ

معنای فر

هربسا  چه

بتفتازانى، (

سپس در

هكريم ك

واژگان خ

هم بازشن

  .گردد

س. 3-3

گو همان

بدون علم

و قضايا،

ع وقتى به

             

مانند حر. 1

كاه آن ب

بالشىء؛
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كـه از سـاختاری  اسـت  ای پيوسـته هـم بـه  یها زيرا علم مجموعه گزاره 1دهى شوند؛ جای

» رشـته علمـى«عنـوان يـك  معرفتى منسجم و مشخّصـى را بـهو نظام  منطقى برخوردارند

وارۀ معنـايى، اجـزای علـم را  واقـع ايـن نظـام در .)127ص: 1396نژاد،  يعقـوب(دهنـد  شكل مى

د و بــه كنــ ىمــشناســى علــم را فــراهم  يافته نشــان داده و زمينــۀ ساختار صــورت ســاخت به

  2.ندرسا مىخر مباحث كمك أآموزش و پژوهش از جهت تقدم و ت

 اجزا در بدنه علم سازی الگو. 4

، هـا ممكن نيسـت و بايـد گزاره يافته شناسِى ساخت شناسى علم، بدون علم گفتيم ساختار

واره معنايى و  در يك نظام ،)شناسيم ها، علم را مى كه با شناخت همان(  ها اجزا و موضوع

پرسش اين است كه چگونـه و بـا چـه الگـويى ايـن كـار انجـام . دهى شوند منطقى جای

های فرابخشى در ساختار دانش، درك و ترسـيم ايـن  ترين مهارت شود؟ يكى از مهم مى

بـه ابعـاد مختلـف است كه يك بدنه بزرگ معرفتى درباره يك موضوع كـالن، چگونـه 

هايى  دست آيـد و بـا چـه شـاخص هن بو قضايای كوچك آ ها موضوع  تحليل شده و ريز

خردتر تقسيم شود تا به غـرض علـم و  ها به موضوع شود و همچنان خورده و تجزيه  برش

روش نمـايش  ،نامه ، مـدخل اصـطالح1، ج1381حـری، ( ای كه بايد حـل كنـد، كمـك نمايـد مسئله

ى آنچـه در يعنـ ،سـازی الگو. سازی است مسير، الگو های مهم در اين يكى از گام. )ساختار

هـای  ها و منـابع اطالعـاتى و محمل در متن قالب ذهنِى صاحبان علم درك و فهم شده و

دانشى ثبت شده و به صورت قضيه، گزاره و اصطالح، ابـراز گشـته اسـت، بـه الگوهـای 

  . تبديل گردد معيار

                                                            
 بندی و له قضيه و مبادی و موضوع، اجزای محتوايى و صورتئمانند منطق غير از بررسى مس ،زبانى  در علوم پايه. 1

ايـن . درسـتى تحقـق يابـد هبودن اين دانش ب ساختار علم و كيفيت چينش آن نيز بايد بررسى شود تا جنبه ابزاری

 .دانش از اين جهت نيازمند بازسازی و توسعه است

در علـم . شود در ابتدا شروع مى ها در علم نحو مرفوع. مباحثى وجود دارد كه در آموزش و پژوهش تقدم دارند. 2

علـم  ناپذير جدايىنظم منطقى حاكم بر اينها جزء . شويم وارد بحث فعل نمى ،ان صرفى را نياموزيمصرف تا ميز

برای همين است كه در  ؛كند های پسينى علوم خودنمايى مى بندی و دسته ها و فصل ها ابباست كه تمثل آن در 

 .منطِق علم تدوين شود ، بايد دانشكنار علم منطق



و بـدون  ای

ـى از ذهـن 

دهـى در  ای

 ؛هيم علمــى

ـاه طراحـى 

فاهيم علمى 

ض و روشـى 

ـه و تقسـيم 

حى نقشه و 

 1اسـت نامه ح

 ؛رح شده اسـت
  

ا كنـده و محـاوره

ش و مفـاهيم علمـ

گيرد كه امكاِن جا

مفــاه. 1( هــى زيــر

، جايگـ)بدنۀ علـم

  

ين است كه مف هم

مشـخص و غـرض

خـورده و تجزيـ ش

رين گام برای طرا

شدۀ اصطالح خته

 مصنوعى در اينجا مطر

از حالـِت پراك هـا ش

زمـانى كـه دانـش. 

هايى قرار گ  قالب

ــودار چهــار وجهـ

دهى در ب جای .4 

يم ساختار دانش 

با محـوری م(علم 

بعـاد مختلـف برش

تر مناسب. آيد مى

تگاه و الگوی شنا

شناسى مبتنى بر هوش 

 

حی الگوی

 ختار علم

هیم علمی

انداردی است

ای موضوعی

ی دربدنه علم

كـردن دانش ـارج

يافتـه ارمند و نظام

بايد در ،شود ز مى

در نمــ. راهم شــود

 ؛معيارالگوهای  .3

  :داده شده است

ت در فهم و ترسي

بزرگ معرفتى ع ۀن

هايى معيـار، از اب ص

دست نم هحى نقشه ب

ده، استفاده از دست

                     
ی علوم و يا ساختارشژو

طراح

ساخ

مفا.١

الگوهای.٣

هابرش.٢

دهیجای.۴

يعنى خـ معيار،ی 

به الگـويى سـاختا

، استخراج و ابراز

ــ درســتى فــر هــم ب

3 ؛های موضوعى

 بدنه علم نمايش د

ترين هنر و مهار ى

ۀريز در بدن های وع

ا منطق و شـاخص

ن مهم بدون طراح

های يادشد گوريتم

                        

آنتولو همچون ديگری 

  

  

 

الگوی

به ساختار

خبرگان،

ــ ۀبدنــ عل

ه برش .2

در  الگو
  

  

اصلى

به موضوع

با ،)معين

اين. شود

ايجاد الگ

             

های  راه .1
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: 1، ج1381حـری، (مراتبى هر علم را نشان داد  و ساختار سلسلهتوان گستره  كه بر پايه آن مى

ريـز، بـر محـور  های ضـوعهـا و مو و طبق آن مفاهيم علمـى را بـه رده )چهختاري، نامه اصطالح

نمونـه در رای بـ ؛داد  تنظـيم و از ابعـاد مختلـف بـرش ،معيـارای  موضوِع دانـش بـا شـيوه

محققـان،  جمعى از(است  ى متصوررده اصل 6 كنون مراتب منطقى ساختار اصول فقه تا سلسله

  :)بخش ترسيمى :1378

 تقليد؛ اجتهاد و  ـ

 ؛ادلهـ 

 ؛ اصول عملىـ 

 ؛ تعارض و تعادل و تراجيحـ 

 ؛ مباحث الفاظـ 

  .مالزمات عقلىـ 

  :ى مانند ذيل با آن مرتبط باشدهاي ممكن است موضوع همچنين

   ؛اصول فقه مقارنـ 

   ؛تاريخ اصول فقهـ 

   ؛ده اصول فقهفايـ 

   ؛علم فقهـ 

   ؛فلسفه اصول فقهـ 

   ؛قواعد اصولىـ 

                                                                                                                                                              
  

ها تحقـق  نامـه ها مبتنـى بـر اصـطالح آنتولوژی ،)مند برخوردارند كه از ساختاری نظام(های دانشى  حوزه ولى در

زاده،  حسـن(سـت و مفـاهيم كليـدی ا ها هـا تهيـه اصـطالح چه اينكه نخستين ركن در ايجـاد آنتولوژی ؛يابند مى

ضـمن اينكـه  .شـود محقق نمى ،اند بنای علوم كه سنگ ها وسيله اصطالح هو بدون درك مفاهيم ب) 40ص :1397

ای در  ويژه علوم اسـالمى وجـود دارد و درعمـل هنـوز نمونـه هشناسى علوم و ب نظری فراوانى در هستى های ابهام

مختلـف  یها تحول در زمينـه« .ترين روش موجودند مناسبها  نامه ه نشده است و اصطالحئعلم اسالمى از آن ارا

توان  نامه مى كه از اصطالحاست شناسى پديد آورده  اين باور را در ميان متخصصان علم اطالعات و دانش ىعلم

» گرفـت منـابع از آن بهره یبنـد هر علـم اسـتفاده كـرد و در طبقه ىدادن گستره و ساختار سلسله مراتب نشان یبرا

  .)چهختاري، نامه اصطالح :1، ج1381، حری(



هـا در مـه اين

هـای  و بحث

با » قهصول ف

  

ل فقه

 ه

ه

 فقه

دد و همگـر م مى

صـلى و فرعـى و

اص«اصلى  ۀل حوز

   :ت

او

او

بج

او

او

او

صول فقه

اصول فقه

ی و اصلی

کتب اصول فقه
احکام اصول واقعی

اصولیون

تاریخ اصول

فقه

فایده اصول فقه

فن اصول

ادله ف

ث الفاظ

عنـايى تنظـيمهای م

هـای ا كلـى از رده

در نمودار ذيل. هد

ش داده شده است

 ول فقه 
)زه اصلی

او

او
اواو

او
او

او

اخ بج

ج

م
اص

ا

احکام اصولی
ین اصول فقه

اصول فقه
قه

مسایل اصولی

مباحث

   ؛ فقه

   ؛اصول فقه ی

   

   ؛

   ؛ول فقه

   ...ى اصولى و

ه ها بـا خوشـه وعـه

شود تا نمايى ك ى

دست ده ه اصول ب

خص و وابسته نمايش

اصو
حوز(

بج

او
بجاخ

او

او

او

او

او
او

او
او

اخ
بج

اخ

بج بج

منطق علم
ف

أحکام

دستور استنباط
ل فقه

)علم(اصول

جیح

مالزمات عقلی

تدوی

هی

منطق علم فق
صول فقه

ی اصول

ه

  ؛قواعد فقهى 

اصول های باكت 

های بان كتامصنّف 

؛واضع اصول فقه 

؛تاريخ اصول فقه 

شناسى اصو كتاب 

علمى های همؤسس 

مجمو لگو در زير

مى يى نمايش داده

 را در سراسر علم

اخمترادف و  های

اخ

او

صول عملی

د و تقلیدها

علم د

ادله
فین اصولمصن

تعارض و تعادل و ترج
موضوع اصول فقه

فلسفه اصول فقه

بادی اصول فقه

عد فقهقوا

واضع اص

شناسیکتاب
فقه

دالیل فقه

قواعد اصولی

محمول اصول فقه

  

  

 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

اين ا

هاي فرمت

محوری 

ه موضوع
  

ا

اجته

مب
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هـای اصـلى اصـول  يكـى از رده» ادله«گونه كه در نماد فوق ترسيم شده است،  همان

ــت ــك( اس ــراف. )http://islamicdoc.org: ن ــه  در گ ــت ك ــده اس ــان داده ش ــل نش ــه«ذي » ادل

 امعنـ ، دليـل و دليـل محـرز هـم)اصـول(جت ، ح)دليل(، اصل دله محرزا ابكه  گونه همان

  :ذيل داردصى مانند های خا باشد، زيربخش مى

  ادله اربعه ـ 

  ادله استقرايى ـ 

  ادله برهانى ـ 

  امارات ـ 

  ظواهر الفاظ وـ 

  )لحاظ ايجاد قطع و ظن  به(

  ادله قطعى ـ 

  )به لحاظ عنوان اولى و ثانوی(

  ادله اّولى ـ 

  ثانوی  ادلهـ 

  )به لحاظ فعليت وعدم فعليت(

  ادله شأنى ـ 

  ادله فعلى ـ 

  )يلبه لحاظ منشأ دل(

  ادله شرعى ـ 

  )به لحاظ وسيله ابراز(

  ادله لُبّىـ 

  ادله لفظى ـ 

  :مانند ذيل مرتبط است هايى حصطالاكه به  گونه همان

  حجيت ـ 

  ) لغت(حجت ـ 



ت و ذهنيت 

  

كرد و بـا  يم

اصـالح و  ،

)ی

 ه ادل

)طق

ت

جا نمايان شده است

وضـوعى را ترسـي

ه منظـور بررسـى

خ
او

او
او

ادله اربعه

قواعد

 )اصول(حجت 

 ظواهر الفاظ

حوزه اصلی(اصول فقه

ترتیب
ّولی

)لغت(حجت

منط(حجت

ادله استقرایی

نقض

 ه
دلیل مجهول بر لغت

امارات

ج ، يك)نوع 50به 

های مو رفتـِى بسـته

بـهرا های مناسـب 

 ادله

اخ

بج

اخ

اخ

بج

اخاخ
اخ

او
اخ

اخ اوبج

اخ

او
اخ

اخ

اخ

دلیل محرز

 عرف

 ادله شأنی

 ادله ُلّبی

ادله اّو

 )اصول(قیاس 

 له قطعی

 شرایع گذشته
سیره

  ... ضوع و

به نزديك(معنايى  

 

های معر ن خوشـه

ه  نقشه و الگوريتم

ا
اخ

بج

او

اخ

او

او

خ

او

اخ

بج
اخ

اخ

اخ

اخ
اخ

اخ

او بج

ا

خ

 دله برهانی
ادله شرعی

 ذرایع

)داللت(اصل

 استقرا

ضوع

ادل

)امارات(ببیت
ت

 ب صحابی

 ه ظّنی

حجیت

  ) منطق(جت 

  ) امارات(بيت 

  يقيت 

  ق شريعت 

سبت حكم و موض

پيوندهایهمه اين 

  :دهد دست مى ه

تـوان ين سـبك مى

ز سيستم گراف، 

اخ

ا
اخ

ادله ثانوی

دلیل

اد

 استحسان

 قول لغوی

طریقیت

ادله فعلی

مناسبت حکم و موض

ادله محرزه

سب
مذاق شریعت

 له لفظی

مذهب

مصالح مرسله

شهرت   

  

 

حجـ 

سببيـ 

طريـ 

مذا ـ

مناسـ 

كه ه

جامعى به

  

  

در اي

استفاده ا

اد
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. )(http://thesaurus.isca.ac.ir/pages/users/loginuser.php دكـرخلق  صاحبان علم تأييد

بيشتر قابـل  ،های معيار در ساختارشناسى علم كه بر آن تأكيد كرديم با اين مدل، شاخص

بـا ايـن . دشـعلوم همـوار خواهـد رو تا حدود زيادی در  دستيابى است و راه سخِت پيش

  از علـوم كـدام د كه برای طراحى نقشه در بدنه هرشو های موضوعى نشان داده مى خوشه

  .ى و دقيق قابل اجراستئجز اين مدل به صورت كامالً 

  گيری نتيجه

شناسى بدون شناخت اجزای آن ممكن  علم. شناسى است ای از علم ، شاخه ساختارشناسى

اند و فهم درسـت آنهـا در شـناخت و  اصلى دانش ۀعناصر علوم، ساز ست؛ زيرا اجزا وني

تـرين عناصـر در  مهم يافتـه ايـن اجـزا، از مان نظام چيده. فهِم هويت علم، اثر مستقيم دارد

دسـت  های معيـار به علوم است كـه بـا بافتـاری مطلـوب بـر پايـه شـاخص  ساختارشناسى

يـابى  هويت. شـود مى پذير امكان ويت دانشاين ساختاِر علمِى مطلوب، بر پايه ه. آيد مى

اگـر . كدام نقشـى اساسـى در تحقـق علـم دارنـد است كه هر  هر دانشى به اركانى وابسته

الزم اسـت بـه آن  ،بـه يـك دانـش تبـديل كنـيم هيم قضايای پراكنـده و انباشـته رابخوا

حـال . بخش آن سـازگاری كامـل داشـته باشـد ساختاری بدهيم كه با ديگر اركان تكون

هايى يك بدنه بزرگ معرفتى بر محوری كالن، بـرش خـورده و  چگونه و با چه شاخص

ترين  آيد؟ اين يكى از مهم دست مى آن به های موضوع به ابعاد مختلف تحليل شود و ريز

 معيـارگـام اساسـى در ايـن مسـير، الگوسـازی . ها در طراحى ساختار دانش است مهارت

، بـه )بـدون سـاختار(ای  ز حالـِت پراكنـده و محـاورههـا ا كردن دانش يعنى خارج ؛است

. آيـد دسـت نمى ههای الزم بـ اين مهم بدون طراحى نقشه و الگوريتم. الگويى ساختارمند

نامه  شـدۀ اصـطالح نظـور، اسـتفاده از دسـتگاِه شـناختهبهترين گام را برای ايـن م نويسنده

های  ار در ساختارشناسى، خوشههای معي توان با توجه به شاخص داند كه برپايه آن مى مى

گـراف، : هايى ماننـد های موضوعى را ترسيم كرد و بـا اسـتفاده از سيسـتم معرفتى و بسته

نظران هر علم ارائه  صاحب های مناسب به منظور بررسى، اصالح و تأييد نقشه و الگوريتم
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