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Abstract 
The move to create a new civilization 

requires the diffusion of principles, objectives 

and ideals of the civilization in organizing its 

educational system. Curriculum, without regard 
to the principles and purposes, trained in the 

best way it can, improve the system. Mainly 

ontological, epistemological and axiology is 

considered. One of the issues under review 

epistemological  principles is classification of 

sciences. This study tries to evaluate the nature 

of classification from the perspective of Islamic 

philosophy and the results of its work in the 
curriculum. This descriptive, analytical research 

method that uses the tool library has been 

collecting material.then the results with 

analytical-deductive method has been obtained 

for curriculum. This article will be discussed 

after the introduction the classification of the 

sciences. Then the next step, introduce the 

curriculum and the works of classification in 
the field of curriculum and target elements, 

content and organization of teaching-learning 

strategies, will be discussed. In the end, it is 

argued that in studies, precise and deliberate 

understanding of the subject classification of 

the sciences should be achieved. Regardless of 

this curriculum is lacking consistent look 
towards science. Consequently the image of the 

universe that presented is incomplete picture 

purpose and unity of the universe does not 

have. As a result, the individual and society in 

the long run, with anxiety about the lives, 

thoughts, as well. 
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 چکیده
تمدن نوی  نیازمند جاری  حرکت به سمت ایجاد

 شدن مبانی ای  تمدن در سامان تربیتی آن نظام است.
برنامه درسی که تحقق اهداف کیفی ای  سامان تربیتی را 

بدون توجه به ای  مبانی و غایات  تربیت را  دارد  برعهده
یکی از مسائلی که ذیل مبانی  نظام بخشد تواند  نمی

بندی  طبقه گردد  شناختی ای  تمدن  بررسی می معرفت
بندی  علوم است. ای  تحقیق سعی در بررسی ماهیت طبقه

ازنظر فلسفه اسالمی و یافت  نتایج آن در برنامه درسی 
تحلیلی است –صورت توصیفی  روش ای  تحقیق به دارد.

های ای  مطلب  استنتاجی به آورده–که با نگاه تحلیلی 
بررسی  نخست به لذا برای برنامه درسی اندیشیده است.

 شود. بندی علوم از منظرهای گوناگون پرداخته می طبقه
بندی علوم  به آثار طبقه سپس ضم  معرفی برنامه درسی 

 برنامه درسی و داللت آن در عناصر هدف  در ماهیت رشته
 یادگیری -دهی آن و راهبردهای یاددهی محتوا و سازمان

نی  گیری چ ضم  بحث و نتیجه در پایان  شود. پرداخته می
باید فهم دقیق و  شود که در مطالعات مرتبط  استدالل می

 بندی علوم حاصل شود. ای نسبت به موضوع طبقه سنجیده
بدون توجه به ای  مطلب برنامه درسی فاقد نگاهی منسجم 

درنتیجه تصویری از  گردد  و هم آهنگ نسبت به علوم می
 شود  هستی که توسط ای  برنامه به مخاطب ارائه می

هست که هماهنگی حاکم بر فضای هستی را  یر ناقصتصو
  دارا نیست.

 فلسفه اسالمی  بندی علوم  طبقه :یکلیدواژگان
 برنامه درسی معرفت شناختی 
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 مقدمه

قابلیت  و ظاهر صورت آن بدون توجه به سیرت  متبلور است وتمدن آن هر تمدنی در سیرت  ظاهر
اقتصادی محقق و  ی. ظاهر هر تمدن در شئون مختلف سیاسی  فرهنگدهد یمعنا پذیری خود را از دست م

شده و علم متعهد به کارگشایی در ای  مرتبه است. حرکت به سمت تحقق تمدن نوی  بدون توجه به شرایط 
تمدن را برای ما  رون و باط دو امکانات و غور در باط  تمدن ممک  نیست. تفکر راه گشوده شدن به سمت 

عالم  درون و باط حقایق و گذر به  کسب. فلسفه یکی از ظهورات تفکر در تاریخ بشر است که سازد یهموار م
 است. پس ها یدنیاز د ها یدنیناد یدنها  د ها از بستر گفته را بر دوش کشیده است. فلسفه سیر شنیدن ناگفته

ظاهر بدون توجه به که درک گونه  همانناظر به سیرت عالم است و  لسفهصورت و ف دیگر علم ناظر به بیان به
مبانی و مبادی چراغی است که مسیر علم را روش  و سیر حرکت را هموارتر در واقع    میسر نیستباط  

 .سازد یم
تراز  هم ییها انسانبه  از تفکر و علم نیاز مندیبهرمعالوه بر   حرکت به سمت تحقق تمدن نوی 

مدن توسط و اجمال هر ت . مبنای و آموزشی دارداجتماع ی   اقتصادیدر تمام شئون سیاسی  فرهنگ  تمدن
تک افراد هرکدام به سهم خویش ای  مسئولیت را به  تمدن تک گسترشو در  رسد ینوادر هر زمانه به ظهور م

که مبدأ   آورد یرا فراهم م یا که هر تمدن روی بدان گشوده است؛ بستر و زمانه ای ینه. زمگیرند یعهده م
یی را ها امکانتمدن  . هردهد یزند و تاریخ را شکل م مقصد و مسیر را آگاهانه یا ناآگاهانه برای افراد رقم می

 در امکانات گشوده شده در ای  تاریخ های خاص خود را نیز به همراه دارد. یتمحدودگشاید و  یمسوی افراد  به
حرکت در ای  مسیر را  سامان تربیتی هر تمدن بر عهده  یی. راهگشایردگ یشکل م عمومی حرکت هست که
 .ایدی نمی گسترشمدد ای  سامان  تمدن  دارد. بی

را در  آن تمدن  مبانی و اهداف آن با توجه ماهیت هر تمدن و مرحله تمدنی  سامان تربیتی هر تمدن
به تفکر وهم آهنگی با عالم و آدم دستیابی م  سامان دستیابی به عل ی . اگرداند یآشکار م  مختلف خود واهرظ

و  کند یها را مشخص م   نسبتدهد یو هم آهنگی را پیوند م یکه دستیابی  گشودگ ی. نظامآورد یرا فراهم م
ای   . قلببرد یپا تا مقصود م و پابه گیرد یدیگر دست انسان را م عبارت و به دهد یبه سمت غایت حرکت م

 لوک است.برنامه سیر و س سامان 
قلب و برنامه و  Educationتمدن مدرن از دوران رنسانس پا به عرصه وجود گذاشته است. سامان آن 

مدد تفکر در  ست  بیااست. قلب سامان تربیتی که نظام بخش تعلیم و تعلم  Curriculumسیر و سلوک آن 
به سمت تفکر  های یشیکی از گشا. فلسفه در عالم اسالم رود یو در وادی خلط و التقاط فرو م ماند یسطح م

قلب سامان تربیتی   زیادی از باط  را در قالب مبانی و اصول به ما عرضه کرده است. یها بوده است که جلوه
  نیاز نیست. از ای  مبانی و اصول فلسفی بی یز  ننامیم یم درسی برنامه را آن -اغماض با–زبانی  که برای هم

 .بخش  جهت دهنده  مفسر( بر دیگر مبانی و اصول علمی است  مبانی و اصول فلسفی حاکم )تعی
دارای بحران  از چیستیروش  و در مرحله بحث  در مرحله هستینظران  برنامه درسی را برخی صاحب

اگر از ای    درباره نیاز و امکان برنامه درسی در وضعیت مطلوب به تفکر نشست. توان یبلکه  م ؛ دانند یم
در زمینه دهنده آن است  فهم ماهیت برنامه درسی توجه به عناصر تشکیل یها از روش کییمرحله گذر کنیم  

ها  محتوا دهند که در آن عمال تنها به هدفعناصر برنامه درسی  دکر و واکر تعریفی از برنامه درسی ارائه می
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( چهار عنصر 1949) 1لرو سازماندهی محتوای یادگیری اشاره شده است. همچنی  دیدگاه متقدمان  به ویژه تای
صاحبنظرِ دیگر حوزه برنامه درسی  عناصر تایلر را به  2کند. تاباهدف  محتوا   روش و ارزشیابی را پیشنهاد می

هفت عنصر نیازها  هدف ها  محتوا  سازمان دهی محتوا  تجربیات یادگیری و ارزشیابی گسترش 
-های ارزشیابی را اجزای برنامه درسی میروشهای یادگیری و ( هدف  محتوا  فعالیت1967)3دادزایس

-( عناصر برنامه درسی را متشکل از بیان هدف  مقصود  محتوا  کاربرد و ارزشیابی بر می1982)4داند.بوشامپ

 -1ها و عناصر برنامه درسی را شامل:  مؤلفه 5اُرنشتای  و هانکینز(.127 ص1392شمرد. ) فتحی واجارگاه   
 -4تجارب یادگیری و  -3موضوع و محتوای درسی   -2آرمانی و عینی   هایهای کلی و هدفهدف

.  6(2012دانند)هونکینکز و اوریست   از اهمیت یکسان برخوردار نمی را رویکردهای ارزیابی دانسته ولی همه

تدریس   های روشیادگیری   های فعالیتها  محتوا  : هدفکالی  عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی را شامل
؛ به نقل از مهرمحمدی  1980)کالی    شمارد برمیبندی مواد و منابع یادگیری  ارزشیابی  زمان  فضا و گروه

  (.57  ص1381
نظران توان استنباط کرد که میان صاحببر اساس آنچه که در مورد عناصر برنامه درسی بیان شد  می

ظر و اجماع وجود ندارد. دامنه ای  اختالفات را از یک تا ده برنامه درسی در باره عناصر برنامه درسی اتفا  ن
ها  همه رایج تری  دیدگاه در زمینه چهار عنصر شامل هدفبا ای  .عنصر برنامه درسی را در بر می گیرد

. در ای  پژوهش نیز از ای  چهار عنصر 7(1143-1142 ص 1985محتوا  روش و ارزشیابی است)گودلد  

 رسی واقع شده است.استفاده و مورد بر
بندی علوم هست که به بحث درباره  مطرح در فلسفه اسالمی طبقه یها در سوی دیگر یکی از بحث

سنت فلسفی ما در ای  مورد از منظر برنامه درسی  ی. بازخوانپردازد یترتیب و ترتب علوم م  احصاء  تقسیم
یادگیری -و راهبردهای یاددهی دهی سازمان  محتوا  اهداف عناصرمبانی را خصوصاً در  ی  برختواند یم

بندی  ای  مقاله ضم  بررسی و تحلیل تالش فیلسوفان گذشته درزمینه طبقه تر و دقیق فراهم سازد. روش 
 است تحلیلی-. روش مقاله در بخش اول توصیفیپردازد یای  مسئله در برنامه درسی م یها علوم به داللت

 است.ی استنتاج–حلیلی در بخش دوم با استفاده از روش تو

بندی  دیدگاهی فلسفی به بررسی موضوع طبقه بخش اول با در شده است. مقاله در دو بخش تنظیم
در بخش دوم ضم  معرفی برنامه درسی به  ی فلسفی و آثار و ثمرات آن پرداخته مبان  امکان یخچه تار علوم 
به نسبت بی  فلسفه و برنامه درسی  سپس .بندی در برنامه درسی توجه شده است طبقه یها داللتآثار و 
بندی علوم در  تری  آثار طبقه پایان ضم  معرفی عناصر برنامه درسی به برخی از مهم در شده است. پرداخته

گذاران  یج ای  تحقیق در سطح کالن متوجه سیاستنتا شود. یمعناصرآن پرداخته  رشته برنامه درسی و
 باشد.یمدهندگان  برنامه درسی و در سطح خرد متوجه معلمان و آموزشآموزشی و برنامه ریزان و طراحان 

                                                           
1 Tayler 
2 Taba 

3 Zais 

4 Beauchamp 

5 Ornstein, A .C. Hunkinks 

6 Ornstein,2012 & Hunkinks 
7 Goodlad,1985,pp.1142-1143 
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 روش پژوهش
ی برای جمع آوری ا و با استفاده از ابزار کتابخانه است تحلیلی-در بخش اول توصیفیروش پژوهش 

مبانی استخراج برخی ی به استنتاج–در بخش دوم با استفاده از روش تحلیلی ها استفاده شد. اطالعات و داده
 های ای  مطلب برای برنامه درسی نیز  پرداخته شد. پرداخته و به آورده

 بندی علوم طبقه

. اگر گردد یم یای از ای  غنا  مستغن گونه و پیچیده از حقایق است. هرکس به یم نظامی پیوسته  غنعالَ
وجه به موضوعی که اختیار کرده است که ای  نظام را با ت ای ینهسان آ علم را کشف از عالم واقع بدانیم. علم به

بندی علوم  از حقیقت در عالم واقع باشد. طبقه یا نشان دادن گوشه دار عهده. اگر هر علم نماید یاست  به ما م
دیگر هستی هر  عبارت . بهنماید یکه هستی را تا آنجا که هر تمدن بشری آمده باشد  به ما م ای است ینهآ

 به .گردد یبندی علوم آشکار م در نظام و پیوستار طبقه  آن سخ  رفته است تمدن که به زبان تفکر و علم از
و  هماهنگ  منسجم دیگر سخ  علم بودن علم به ای  است که حقیقت یا واقعیت را برای ما از نظام واحد 

طور گسسته از یکدیگر  اگر ای  حقایق کشف شده در علوم گوناگون را به حال سازد. یمهدفمند عالَم آشکار 
 ی یگانه ا منظومهاگر ای  حقایق را  بالعکس نماید. یمی واژگونه و متشتت از عالم بر ما رخ طرح نگاه کنیم 

الَم بیرون با ع سنخ هم  استی را تا آنجا که در دسترس بشر هست و منطبق با ای  عالَم ببینیم  موزون یوسته پ
 یابیم. یمدر درون خود 
)واقعی( یا  یاءبندی را کنار هم قرار دادن اش بندی مفهومی آشنا برای ذه  انسان است. طبقه طبقه

ها نسبت به یکدیگر؛ تعریف  با یکدیگر و تعیی  جایگاه و موقعیت آن تمایز مفاهیم )ذهنی( بر اساس تشابه و
اتی و اند )بی سه عنصر تشابه و تمایز و ترتیب را برای آن قائل شده و (؛1389بیاتی و خند  آبادی اند ) کرده

یرا اختالف و تفاوتی ز گیرد؛ یبندی صورت نم اگر تشابه بی  علوم تام باشد  دیگر طبقه .(1392خند  آبادی 
گر تمایز ا ی نیازمند تمایز هستیم؛ همچن ی بنابرا بندی آن سخ  بگوییم  ماند که از طبقه ینمبی  علوم باقی 

یرا برای دو علم با تمایز تام دیگر ز ؛از قرار گرفت  در ذیل یک عنوان سخ  گفت توان ینم یگرتام باشد  د
 است و اگر تأخرتقدم و  رابطهیب به معنای . ترتبندی معنا پیدا کند ماند تا سخ  از طبقه ینمی باقی ا طبقه

را منتفی  بی  علوم و  رابطه طولی یما بندی علوم را فقط عرضی دانسته ترتیب را منتفی دانستیم  طبقه
نیازمند به یک معیار مشترک هست که تمایز  تشابه و ترتیب را   برای ای  موضوع . درهرصورتیما دانسته

وقتی  دیگر عبارت به دهد؛ یممشخص کند در غیر ای  صورت ای  پیوستار پیوستگی و همگنی خود را از دست 
؛ ی را اختیار کنیما جداگانهبندی معیار  توانیم برای هر عنصر در طبقه ینم گوییم  بندی سخ  می از یک طبقه

معیارها بسته به  ی ا .(1393 )غالمی رفتبندی علوم  مشخص به سمت طبقهمعیار  توان بدون ینمی  بنابرا
گویند: علم را  محققی  می یبه همراه دارد. برخ نیز تایج متفاوتی راتمدنی متفاوت است  درنتیجه ن هر بافت

کنند. ارزش و میزان پرداخت   شناسی آنان است  تقسیم می شناسی و هستی گونه که مقتضی جهان آدمیان آن
 .(153 ص 1390 ای است )بیگدلی به هر شاخه علمی مبتنی بر اهمیت موضوع آن در هر تمدن و امت و قریه

بندی بر  اند. ازجمله ای  معیارها طبقه بندی علم ذکر کرده دان معیارهای مختلفی را برای طبقهدانشمن
 ص 1390 کارکردهای علوم است )بیگدلی ذهنی انسان  شرافت علوم و ی  قوایتاساس موضوع  روش  غا

موردتوجه قرار و روش معموالً بیشتر  یتبندی بر اساس موضوع  غا بندی  طبقه از بی  اقسام طبقه . (153
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بندی بر اساس موضوعات علوم است  بندی نیز طبقه مشهورتری  نوع طبقه .(31 ص 1381ثقفی ) گیرد یم
 .(71 ص 1384 )کاکایی

معیار  ی. وقتآورد یمتفاوتی را به ارمغان م هایبندی طبقه  مختلف یارهایطور که ذکر شد  مع همان
بندی علوم قرار  و تجربی معیار طبقه ی  عقلیمختلف نقلی  شهود یها   روشگیرد یموردتوجه قرار م  روش
   غالباها تقسیم هستند. با توجه به محدودیت روش یارمع  ها روشه بعدی انواع چهارگان یها . در ردهگیرند یم

ابتدا  یعنیفرع انتخاب موضوع است؛   . عالوه برای  انتخاب روشماند یکلی باقی م یها تقسیمات در دسته
 .کنیم داریم  سپس بر اساس آن روش را انتخاب  یاید معی  کنیم چه موضوعب

بدان معناست  نیز  هدف قرار دادن یارمع یت و هدف است.غا گیرد  یممعیار دیگری که موردتوجه قرار 
دیگر سخ  مسائل مختلفی که در نگاه اولیه  که مسائل مختلف را تحت غایت و هدف واحدی گرد آوریم. به

دلیل وجود هدف و غایت مشترک عنوان واحد  به ی برای گردآمدن در تحت عنوان واحد ندارند اشتراک
یرا اغلب در ز گیرد؛ یبندی بیشتر در علوم ناظر به فنون و علوم اعتباری موردتوجه قرار م دسته ی ا پذیرند. یم

است که مسائل گرد هم ای  علوم است که عنوان واحد اولیه وجود ندارد و تنها پس از روش  شدن غایت 
بهره  رساند یاز هر چه ما را بدی  هدف یاری مو در فنون اصل توجه به عمل و تسهیل آن است  آیند. یم

و غایتی که او در نظر  کند ی. در علوم اعتباری نیز بسته به وضع و اعتباری که واضع معتبر مشود یگرفته م
در فنون و علوم » (.  بر ای  نظر است که:73 ص 1384کاییگیرد )کا یاز مسائل تحت آن قرار م یا دارد  عده

 یلعلومی که ماهیتی تجویزی دارند  ذ یشتراست تا کشف. ب یدناعتباری دغدغه اصلی عمل است تا علم  رس
اعتبار را برای رسیدن و تسهیل حرکت   با در نظر گرفت  هدف اعتبار کننده . در اصل گیرند یای  علوم قرار م

بندی بر اساس موضوع بوده است؛ که  تقسیم  بندی . درهرحال مشهورتری  تقسیمکند یسوی آن وضع م به
با مقید شدن هر موضوع  علوم به سمت تخصصی  تیو ح گیرد یتمایز علوم قرار م یارتمایز موضوعات  مع

مختلف یک موضوع علوم متفاوتی به ارمغان  یها   جنبهگاهی با در نظر گرفت ی  حتروند یشدن پیش م
 .«آید یم

 ی افتد؛ ا ندرت انتخاب می پایدار به های بندی بندی خارج از بستر تمدن  در طبقه انتخاب معیار طبقه 
موضوع به معنای انحصار معیار نیست  بلکه بدان معناست که انتخاب معیار  فارغ از مبدأ و مقصد تمدنی آثار 

 بندی را به دنبال ندارد. مترتب بر طبقه کالن

 بندی علوم تاریخچه طبقه

و منزلت یک  بندی منوط به فهم بستر و شأن ای  موضوع در هر تمدن دارد. شأن فهم عمیق هر طبقه
یک موضوع در دو تمدن  بسا چه .هستی مختلف یکی از ارکان معنا بخشی به آن موضوع ها نظامموضوع در 

برای  دانشمند با توجه تفاوت دو تمدن  آثار و احکام متفاوتی بر آن مترتب باشد. اما ه باشد دارای معنای مشاب
یازمند انس با تمدن ن تاریخی خود  رسیدن به فهم عمیق یک موضوع عالوه بر گذر از زمانه و زمینه

معنای یک موضوع در ی  فهم عمیق بنابرا یت دارد؛سنخ ی  گذر و نفوذ به باط  با فلسفه ا .هستموردبررسی 
ای  مقام   در .نیستعلوم نیز از ای  موضوع مستثنا  بندی طبقه یابد. یممدد فلسفه کمتر امکان  بی تاریخ

 پذیرد. یمبندی مرتبط با آن صورت  شود و در پایان جمع یمبندی  نگاهی گذرا به تاریخ علم و طبقه

مستند به ای  قوم  را  بندی اولی  طبقه انجام  در تمدن آشور ییها برخی با استناد به وجود کتابخانه
اند. کتاب مقدس  محتمل دانسته را مصری یرانی وا  کلدانی یها بندی در تمدن وجود طبقه ی اند. همچن کرده
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دارمد )حقو   الهیات  اخال  و اجتماعیات(  آرته )تاریخ  سیاست  اقتصاد و  یها علوم را به بخش یانهندو
یونان  در .)ادبیات  هنر و علوم خاص(  موکشا )فلسفه و تجربه معنوی( تقسیم کرده است علوم کاربردی(  کاما

 بیاتی و خند  آبادی ) داند ینیز افالطون علوم مقدماتی را چهار علم حساب  هندسه  نجوم و موسیقی م
1389). 

بندی را نیز  رخی ای  طبقهوجود ب اند؛ اما باای  بندی بندی علوم دانسته پیشتاز طبقه ارسطو را به یک معنا 
 آید یکه از تفسیر و تحلیل آثار ارسطو به دست م دانند یمنسوب به ارسطو و محصول کار شارحان ارسطو م

برای  و مالکیدر بستر فکر فلسفی داشت  بدیل بی بندی نقشی هرحال ای  طبقه به .(42 ص 1388 )کدیور
بندی برای مقبول شدن را نباید با  است غنای ای  طبقه یهیبعد از خود گردید. بد یها بندی در تمدن طبقه
سه ارسطو علوم زمان خود را به  .(150 ص 1390 بودن آن اشتباه گرفت )ناظمی یا بودن و برنامه یفستیمان

. شد یدسته نظری  عملی و شعری )تولیدی( تقسیم کرد. علوم نظری ناظر به کسب معرفت به خاطر معرفت م
ای   بود . علوم عملی ناظر به کردار آدمی شد یو طبیعیات تقسیم م یاضیاتعلوم به سه دسته الهیات  ر ی ا

و درنهایت علوم تولیدی ناظر به گفتارهای  شد یمنزل و سیاست تقسیم م یرعلوم به سه دسته اخال   تدب
هرحال چه ای  در .(11 ص 1391 )پزشکی شد یو جدلی تقسیم م یبه سه دسته شعری  خطاب انسان
که ناشی از تالش مفسران وی برای به کالم آوردن روح کار  بندی را کار مستقیم ارسطو بدانیم یا ای  طبقه

عموماً  حداقل تا زمان رنسانس و حتی اوایل آن  چه در مرحله تفسیر و بسط   ها بندی علمی او بدانیم. تقسیم
و  ی  اسالم مآبی  در دوران یونانی  لفت و بازنشانیچه در مرحله اصالح و بازخوانی و چه در مرحله مخا

 مسیحی ناظر به کار ارسطو بوده است.
با توجه به تمرکز ای  مقاله که بر روی دوران اسالمی است. در ای  منظور وارد دوران اسالمی 

سینا     اب یکه توسط فیلسوفانی همچون کندی  فاراب در دوران اسالمی عالوه بر ای  ها بندی . تقسیمشویم یم
نویسانی همچون اب  ندیم   . توسط فهرستشد ی  فخر رازی  اب  رشد  صدرا و...پیگیری میخواجه نصیر  غزال

مختصر به  یا . در ادامه اشارهگردید یالدی  آملی  تهانوی  اب  اکفانی و اب  حزم اندلسی نیز دنبال م شمس
 .گردد یبندی علوم م سنت فیلسوفان مسلمان در طبقه

و  یاضیاتحکمت را درنهایت در شش طبقه منطق  ر«الکتب ارسطوطالیس»ندی در کتاب کمیه ک
  اخال  و سیاست مدنیه تقسیم کرده است و هرکدام از اقسام را تفصیل و بسط داده یعهطبیعیات  مابعدالطب

. آید یاب محس فارابی  ملقب به معلم ثانی از سرآمدتری  فیلسوفان مسلمان به. (44 ص1388 است )کدیور
در  یفاراب .(10 ص1389 اند )داوری تا بدانجاست که برخی او را مؤسس فلسفه اسالمی دانسته یشانمنزلت ا

کتاب  بندی علوم پرداخته است. ضم  دو کتاب ارزشمند احصاءالعلوم و التنبیه علی السبیل السعاده به تقسیم
)ریاضی(  علم طبیعی و الهی  علم مدنی و فقه و  یمدر پنج فصل  علم زبان  علم نطق  علم تعال احصاءالعلوم

در کتاب  .(47 ص 1370 کند )محقق یبندی و سپس هر یک از ای  علوم را بررسی م کالم  علوم را تقسیم
. صنف اول را فلسفه یا حکمت انسانی کند یبندی م التنبیه نیز او صناعات را به دودسته جمیل و نافع دسته

که ایجاد آن درشان انسان نیست و صنفی که ایجاد  ی: صنفکند یرا به دو قسمت م. سپس ای  صنف نامد یم
علوم  سپس کند  یگذاری م آن درشان انسان است. صنف اول را علوم نظریه و صنف دوم را علوم عملیه نام

 دکنتقسیم میبه دو قسمت صناعات خلقیه و فلسفه سیاسیه  را و صنف دوم ی  الهیعیریاضی  طب نظریه را
 .(47 ص 1388 )کدیور
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سینا در آغاز مقدمه  . اب اندبندی دیگری ارائه داده و عامری نیز تقسیم یبی  اخوان صفا  خوارزم درای 
هدف فلسفه ای  است که انسان را تا جایی که  گوید یمکند  یشفا که فلسفه را به نظری و علمی تقسیم م

ها در حوزه اختیار ما و حوزه عمل  ود هستند و وجود آنممک  است بر حقایق اشیاء آگاه نماید؛ اشیاء موج
فلسفه نظری است و قسم دوم فلسفه عملی. فلسفه نظری یا اعتبار   ماست. معرفت قسم اول ای  امور

موجودات را از حیث اینکه ازلحاظ تصور و قوام در حال حرکت و متعلق به مواد انواع خاصی است  موردبررسی 
و یا اینکه اعتبار موجودات را از حیث اینکه از حرکت به لحاظ  شود یبیعی نامیده مکه علم ط دهد یقرار م

 ینکها یاکه به علم ریاضی محض و علم اعداد مشهور است و  دهد یتصور نه قوام جداست موردتحقیق قرار م
همان علم  که دهد یاعتبار موجودات را از حیث اینکه به لحاظ قوام و تصور هر دو از حرکت موردبحث قرار م

ها مشارکت عمومی و عادی بشر  وسیله آن الهی است؛ اما فلسفه عملی مربوط است به تعلیم آرائی که به
و یا مربوط است به آنچه  شود یکه به تدبیر مدن معروف است و علم سیاست نیز نامیده م شود یتنظیم م

دارد و یا اینکه ای  آراء مربوط به  منزل نام که تدبیر گردد یوسیله آن مشارکت خصوصی بشر تنظیم م به
و هدف از فلسفه نظری معرفت  شود یتنظیم حال شخص در تزکیه نفس خویش است که علم اخال  نامیده م

سینا در کتب دیگر  اب  .(52 ص1370 که هدف از فلسفه عملی معرفت خیر است )محقق حق است  درحالی
بندی علوم پرداخته  ن الحکمه و حکمه المشرقیی  نیز به دستهخود ازجمله اقسام العلوم  دانشنامه عالیی  عیو

 .(35 ص 1388 است )کدیور

العلوم  محقق طوسی در اخال  ناصری و اقسام الحکمه   غزالی در احیاء الدی   فخر رازی در جامع
صدرالدی   اند. بندی علوم پرداخته التاج نیز به تقسیم شیرازی در دره ی الد در الشجره الهیه  قطب یشهروز

محمدشیرازی معروف به مالصدرا باب اول از کتاب خود اکسیرالعارفی  را به تقسیم علوم و انواع آن اختصاص 
باب پنج فصل به ترتیب ذیل آورده است: در تقسیم مطلق علوم  در تقسیم علم گفتارها  در  ی در ا داده و

 هایی بندی ود نیز تقسیمخلم آخرت. در کتب دیگر و در تقسیم ع ها یشهتقسیم علم کردارها  در تقسیم علم اند
 را انجام داده است.

توسط فیلسوفان مسلمان در تمدن  های بندی یک نگاه کلی به تقسیم ای  نوشتار با توجه به موضوع 
و تثبیت فلسفه  یسها در تأس سینا به خاطر شأن آن تأکید بر فارابی و اب  به خصوص بااسالمی صورت گرفت 

بندی  برش اولیه تقسیم ها بندی در اکثر تقسیم ی ها. همچن تأثیرپذیری دیگر فیلسوفان از آن اسالمی و
کلی نسبت به  ینشان دادن معیار برگزیده فیلسوف  نگاه برش اولیه عالوه بر ی موردتوجه قرار گرفت؛ ا

. شدند یبندی م نیز تقسیم دیگری یها در اکثر موارد به شاخه ها . هرکدام از شاخهدهد یبندی را ارائه م تقسیم
شده  بندی ارسطو حفظ که توسط فیلسوفان صورت گرفته است  روح کلی تقسیم هایی بندی تقسیم اغلبدر 

عنوان یک طبقه مستقل دیگر مطرح  توجه ای  است که طبقه علوم شعری )تولیدی( به است؛ اما نکته قابل
خصوصاً در مورد منطق که ارسطو آن را  ی چندیگر بدان توجه گردیده است. هم یها نیست و ذیل طبقه

صورت علمی مستقل  سینا به   در بعضی تقسیمات فارابی و برخی تقسیمات اب نگریست یعنوان علم آلی م به
بندی همه اقسام علوم موردنظر نبوده است. بلکه  بندی علم  تقسیم شده است. در نگاه فیلسوفانه به طبقه مطرح

علوم طبیعی  جزکه علوم اعتباری مانند زبان را  ان اند؛ حتی آن زم قرار داده مد نظررا گاهی صرفاً علوم حقیقی 
طور  اند. به بندی برخی علوم دیگر زمان خود ازجمله علوم غریبه نبوده اظر به تقسیمنیز ن  اند و الهی قرار داده

بندی خودداری  ای  علوم در تقسیم که دارای کتبی درزمینه علوم غریبه هست از قرار دادن نمونه فارابی با ای 
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 .(1392جوادفر انکارناپذیری گذشته است ) یرتأث سایر فیلسوفانسینا بر  بندی فارابی و اب  کرده است. طبقه
 ی الد و قطب یکتب محقق طوسی  شهروز ای  دو دانشمند دربندی  گفت روح تقسیم توان یکه م یطور به

تر هست  فخر رازی و غزالی کمرنگ های بندی در طبقه یرالبته ای  تأث ؛وضوح نمایان است شیرازی به
دیگر الزم به ذکر است که روح فکری ای  دو دانشمند متفاوت با مسیر معمول  .(70 ص 1388کدیور )

بندی  یارهای متفاوت و درنتیجه طبقهمعبرگزیدن  باعث فالسفه اسالمی و همی  تفاوت در روح فکری 
 فلسفه اسالمی شده است.متفاوت در فضای 

 بندی علوم طبقهمبانی فلسفی 

یکی از مهمتری  مسائل علم شناسی فلسفی مبحث طبقه بندی علوم است. ارائه نظام جامعی از دانش 
ها از ضرورتهای پیش روی همیشگی علم ورزان بوده است. مبحث طبقه بندی علوم پاسخگوی ای  نیاز 

هت تعیی  حدود و قلمرو خاص علوم به منظور تعیی  همبستگی آنها با است. مطالعه گسترده و پراکنده در ج
های آن تئوری  از  یکدیگر و بررسی نحوه ارتباط آنها با یک تئوری کلی جهانی یا ارتباط آنها با بعضی از جنبه

 بندی علم است از جمله موضوعات ای  بخش از فلسفه علم  طبقه رود. جمله مباحث فلسفه علم بشمار می
  (. 1363دهباشی  )

توان سراغ داشت  ها  علم است و تمدنی را نمی گیری و اوج تمدن رسد عامل کلیدی در شکل ه نظر میب
است که اعم و  دانایی»در اینجا علم به معنای . یابی به سطح مناسبی از علم شکل گرفته باشد که بدون دست

شود که اوج تمدن اسالمی مرهونِ  ی  تأیید میاست. در یک بررسی تاریخ اطالعات»اقوی از علم به معنای 
های علمی در  کارگیری نتیجه تالش تر  به گرفت  علم و دانش و از همه مهم آمدن علما و رونق  میدان  به

های  دارایی« یافتگی عینیت»های اصلیِ تمدن   عرصه عمل است. نکته مهم ای  است که یکی از مؤلفه
ویژه روی عناصر کالبدی جامعه اثر  علم نتواند ظهور بیرونی پیدا کند و بهفرهنگی و خاصّه علم است. اگر 

 .گیرد بگذارد  تمدن به معنای دقیق کلمه شکل نمی
و برای آن بوده  ها نگری بندی علوم  جزیی توان گفت بخش اعظم پیشرفت علوم مدیون تقسیم یم
مهم آموزش و موفقیت در آن  تقسیم و یکی از مراحل است. در واقع   ی دقیق علوم ضروری بوده مطالعه

ها در  بندی صحیح نداشته باشد و مراتب آن که علوم  رده در صورتی ها است. ترتیب دادن صحیح علوم و دانش
شماری  بر اساس آن صورت نگیرد  عمرها و استعدادهای بی درسی ریزی تقدم و تأخر روش  نشود و برنامه

 اهد رسید. تلف خواهد شد و به نتیجه درستی نخو
 تاریخ اندیشه در برجا مانده ایده های و دارد. متون پیوند علم تاریخ با که است موضوعی معرفت  وحدت

 در واحد های بسان مجموع را آن معرفت  تحصیل برای تالش ابتدای از انسان که است آن از حاکی دانش  و

 علوم  همه به دستیابی که روش  شد  موضوع ای  ها دانش دامنه گستردگی پی در و تدریج به داشت. اما نظر

 معرفت سطوح به ناظر بندیتقسیم ای  از وجهی .گشت مطرح علوم بندیتقسیم که بود اینجا است. از ناممک 

 (.  38 ص1390بود)بحرانی   امتزاجی صورت به حداکثری آن  کسب و علوم اولویت و

 اساس استبندی علوم نیز بر ای   ها در هر تمدنی متفاوت است. طبقه تعاریف علم و تفکر و شأن آن
 حساب به ها تمدنعلومی مانند سحر و کیمیا که اشرف علوم در برخی  بسا که چه چیز را علم و تفکر بدانیم. چه

جاست که فیلسوفانی  تفاوت تا بدان ی ا ی دیگر نام  علم را با خود به همراه ندارند.ها تمدنآمدند ولی در  یم
شأن دانند و  ی  سفسطه مشود یهم چون مطهری بخش اعظمی ازآنچه در دیدگاه غربی بدان فلسفه گفته م
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حساب  ها را ذیل علوم اعتباری به   بلکه آنپندارند ی  شأن کاشف حقیقت نمرا بسیاری از علوم در غرب
در  یاریر شباهت و تمایز حقیقی بی  علوم قائل نباشیم  معچنی  اگ هم .(453 ص1389 )داوری آورند یم

کننده دارد و در حقیقت  تقسیم بر اساس نظربندی فقط  بندی نداریم. آنگاه هر نوع طبقه دسترس برای طبقه
غایتی که متصور  گیرد با توجه به یمعلوم است که تصمیم  کننده . تقسیمشود یمعیاری برای آن یافت نم

بندی علم یا معلوم یا  بندی علم ناظر به تقسیم دیگر طبقه عبارت به بندی نماید. را چگونه تقسیم علوم شود  یم
(. اگر حتی بخشی 154 ص1390 )بیگدلی شود یم به غایتی بر علوم افکنده مصرفاً طرحی است که توسط عالِ
توان انجام ای  کار را در سطح  اشخاصیهر شخص یا  یارا بپذیرم  آ داردبندی  از ثمرات و نتایجی که طبقه

پیدا کردن  یاآ بندی در ای  سطح و آثار دانست. توان هر شخصی را حائز شرایط برای طبقه ینم د؟نتمدنی دار
بر علوم  حاطهانوعی مدد    بیگیرد یآن تقسیم صورت م یلکلی که در ذ و وجهبخش بی  علوم  وجه وحدت

 مهتر ی  ولسازد یقدم به مطلوب نزدیک م علوم گرچه انسان را یک انس با ؟  (1393 )غالمی پذیرد یانجام م
عنوان  ؛ فلسفه نیز بهگردد یم دار عهدهآن یافت  وجه وحدت در بی  کثرت علوم است. ای  یافت را تفکر  از

 بندی فیلسوفان بار اصلی طبقهی   به نظر می رسد ست؛ بنابراا وحدت یابی را دارا و مقام شان  از تفکر یوجه
 علوم را دارا هستند. 

بندی  علم را چه کاشف از واقع بدانیم  چه شأن آن را راهگشایی و کارگردانی در عالم بدانیم  طبقه 
که قواعد  بندی عالوه بر ای  . هر طبقهنماید یبه ما مو پیوستار  در یک نظامعلوم وجهی از هستی یک عالم را 
بخش آن را نیز ارضا کند.  قواعد حاکم بر علم یا تفکر سامان دیکند  بامیکلی مربوط به ای  کار را رعایت 

و عالمی نیست که خارج از قواعد کلی حاکم بر فلسفه و علم خویش آگاهانه و بدون غایت قصد شده  یلسوفف
بندی باید باروح کلی هر  تر ای  که طبقه بندی نیز از ای  قانون مستثنا نیست. مهم به موضوعی بپردازد؛ طبقه

. به نگاه دیگر گیرد یداشته باشد  وگرنه موردقبول و توافق قرار نم یم یا حداقل هر مکتب تناسب و توافقعالَ
شناسی حاکم بر یک مکتب یا  شناسی و ارزش شناسی  انسان شناسی  معرفت بندی  قواعد کلی جهان اگر طبقه

را  بندی طبقهکه اگر  بیشتر ای  یحتوض .گردد ینشی  م و حاشیه گردد ی  نامأنوس تلقی مگیردعالم را نادیده ب
 تفکراگر  و بندی بپردازد  فلسفه او در ای  کار نیز حضور دارد کار فیلسوف بدانیم و فیلسوف فیلسوفانه به طبقه

بندی او  که ای  کار را فیلسوفانه بر عهده گیرد  طبقه آن تمدن باشد  برفرض ای  فضایفیلسوف جز در 
الدی  شیرازی: سه مبنای  های فارابی  غزالی و قطب بندی . در توصیف طبقهگردد ینشی  ای  تمدن م حاشیه

د. بر اساس ای  اعتقاد  مبنای ندان شناختی  هستی شناختی و اخال  می بندی علوم را روش اصلی در طبقه
از مراتب جهان هستی و مبنای اخالقی  شناسی از سلسله شناختی از نظام و استدالل و مبنای هستی روش
شناسی با  اصلی علوم پیوند دارند. مبنای هستی هگویند. ای  سه مبنا با سه جنب سخ  می یازهامراتب ن سلسله

های شناخت  اشیای موردمطالعه و مبنای اخالقی با اهداف و  ها و شیوه شناختی با روش موضوعات علوم  روش
 .(291 ص1380فدایی عراقی اغراض علوم ارتباط دارد )

از هستی  ییها بخش علوم موجود توجه دارد. به بخش که به وجه وحدت علوم عالوه بر ای بندی  طبقه
 تواند یبندی علوم م زبان علم درنیامده نیز توجه دارد. خصوصاً در اوایل بسط یک تمدن  طبقه هنوز به که

بندی ناشی  طبقه ای  خصوصیتباشد؛  یزبیان شود  ن در آن تمدنبه زبان علم  تواند یکه م هایی یشامل هست
روش قیاسی و توجه  از گیرد  یمبندی همچنان که از استقرای علوم موجود بهره  از ای  مسئله هست که طبقه

بسا مسائلی که در یک عالم   چه ی همچن کند. یمیز استفاده نبخش  ی بالقوه وجه وحدتها شاخهبه امتداد و 
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لومی که از حقیقت سرشار هستند  معیار حق در یک تمدن عچنی  نباشد یا در عالم دیگر  ی  ولدارندنام علم 
ات ای از سنجه علم در هر تمدن و تفکر گونه بندی به معیار طبقه ی یا مکتب برای آن قائل نباشد؛ بنابرا

 .گوید یلوم بالفعل از علوم بالقوه نیز سخ  مبر عهست و عالوه  متناسب با آن تمدن
نیست. بلکه مبانی و اصولی را فراهم  ها بندی نافی دیگر طبقه بندی فیلسوفانه از علوم طبقهالبته 

نسجمی را برای حرکت در آن به م که علمای علوم مختلف با توجه به غایتی که دارند  بستر و نظام آورد یم
بندی علوم برای نظام آموزشی باشد  چه استفاده از  بندی علوم بیابند. حال ای  مهم چه طبقه سمت طبقه

 بندی اطالعات. نویسی و رده ی برای فهرستبند طبقه

 برنامه درسیبندی علوم در رشته  طبقه یها داللت

سازد. برنامه درسی نیز  بندی علوم در هر تمدنی ارتباط موثقی با سامان تربیتی آن تمدن برقرار می طبقه
برنامه درسی خصوصاً در که به اعتباری قلب ای  سامان تربیتی است ای  نسبت را دارا است؛ در یک نگاه کلی 

رویکرد موضوع و دیسیپلی  محوری خود فارغ از مشخص کردن نسبت خود با قلمروهای معنا و نظام علوم 
پیماید. همچنی   تواند باشد؛ گزینش علوم مختلف بدون نگاهی کالن به علوم مختلف راهی ناصواب را می نمی

رائه هستی مطلوب در هر تمدن باشد  ای  مهم نیز با ای عمل کند که حاصل آن ا گونه برنامه درسی باید به
دهنده پیوستار هستی در دسترس هر تمدن هست  مرتبط است. در قسمت  بندی علوم که ارائه طبقه
دستی و باالدستی و نسبت علوم مقدماتی واصلی نیستیم. در  نیاز از نقشه علوم پایی  دهی محتوا نیز بی سامان

بندی  شویم  نقش طبقه ری خصوصاً آنجایی که نیازمند به فرایندهای شناختی میفرایندهای یاددهی و یادگی
بدیل است. از سوی دیگر برنامه درسی  سازی و نشر علم بی علوم در ارائه نظامی برای گردآوری  ذخیره

 دستی و باالدستی و جایگاه رشته علمی در تعریف و مشخص کردن حدود و قلمرو و علوم پایی  عنوان یک به
 یابد. تر دست می تر و کالن بندی علوم به نگاهی واضح خویش   با استفاده از طبقه

درباره یک حوزه معرفتی و بیان سیر  ها تفاوتو  ها شباهتگیری علمی درباره  قبل از هر نوع تصمیم اگر
ثغور اجمالی یگاه آن علم و حدود و جا بندی علوم در هر حوزه تمدنی توجه گردد  تکامل تاریخی آن به طبقه

سطح و  هم علوم باالدستی  خصوصاًبه یک حوزه معرفتی در نسبت با سایر علوم که  وقتی گردد. یمآن روش  
ی  بد گردد؛ یمو جایگاه آن علم و حتی محصول آن علم در مقایسه مشخص  شأن دستی نگریسته شود  پایی 

 شوند. یم متفاوت شدند  یمیکسان مشابه  هم گرفته  ظاهراًترتیب علومی که به خاطر اسامی و کارکردهای 
قدر با یکدیگر متفاوت  ی مختلف آنها تمدندر  و جایگاه فلسفه های مختلف از فلسفه یفتعرنمونه  عنوان به
آیا سحر  جادو و...که  داند؛ یمیگری سفسطه محض د پندارد  یمباشند که چیزی را شخصی عی  فلسفه  یم

آیا فلسفه که زمانی تمام علم ؟ داردیکسان جایگاهی  هاتمدن همه ها بوده است  در دنعلم اشرف برخی از تم
فلسفه مدرن که مطهری آن را در بسیاری  شود یم یاآنیز چنی  است؟ است  اکنون کرده یدر بستر آن رشد م

رن جمع کرد؟   با فلسفه عالم قبل از مدداند یم–دیگر ضد عقل و فلسفه  بیان به–آن سفسطه  یها از صورت
های سابق بشر از ای  موضوعات  هو دی  در راستای یافت یتجهان کنونی  از خدا  معنو یها برداشت  یاآ

  ؟است
و جایگاه  شان ی  برنامه درسی در هر تمدن یاموضوع مستثنا نیست. آای  برنامه درسی نیز از البته  

سامان  ی سامان تربیتی مختص به خود بدانیم  ا کنونی خود را داشته است. اگر هر تفکر یا تمدنی را دارای
را معی  کند.  تربیتی   اقتضائات و تناسبات حرکت در آن سامانیطکه سیر  شرااست  یتربیتی نیازمند به نظام



 های آن برای برنامه درسیبندی علوم و داللت واکاوی طبقه

74 

یر و س تربیتی  نظام تمدن اسالمی حرکت اساسی در سامان در دهد. ینظام قلب سامان را تشکیل م ی ا
تمام افعال و افکار و احوال  که طوری به به ملکوت بوده است  ازملک از شهود به غیب  حرکت سلوک الی اهلل 

توان گفت بدنه اصلی و محقق  یم که طوری به یافته است؛ یمو جامعه در ذیل ای  نظام سامان و سازمان  فرد
و  اخال  فقه  زجملها کننده اهداف کیفی ای  سلوک تربیتی بر عهده علومی که سیر دهنده در ای  فضا بودند 

تر تحت فضای برگرفته از قرآن و سنت که حرکت دهنده از عالم فانی به  یقدقعبارت  به عرفان بوده است.
در تحت ای  سامان تربیتی و قلب آن بوده است که نظام آموزش  تبع به داشته است. قرار  اند بودهباقی 
 کم محوری کم در فضای مدرنیته سامان تربیتی که رتیدرصو یافته است. یمی و برنامه درسی آن معنا ا مدرسه

علوم در خدمت همی  عالَم حرکت کرد. سامان تربیتی از  از سیر اصلی و حاکم  به سمت گسترش و بسط
 نظام آموزشی علمی و دیگر عبارت به فضای دینی تهی و به سمت فضای علمی فارغ از دی  حرکت کرد 

سازمان اساسی و محوری سامان تربیتی  خود اصلی سامان تربیتی بود در خدمت فضای  قبالًی که ا مدرسه
در سامان تربیتی قلب نظام  فضای دینی به حرکت در فضای علمی تبدیل شد. مدرن را به عهده گرفت و از

درسی سامان اساسی نظام یاددهی و یادگیری را در  گرفته است. برنامه تمدن مدرن  را برنامه درسی برعهده
اگر به دنبال معادلی در فضای سنت اسالمی برای برنامه درسی  ی ؛ بنابرای به عهده داردا مدرسهوزش نظام آم
برنامه  یراکه صرفاً به شباهت ظاهری اکتفا کرد؛ ز   نه ای بودشان آن  همبه دنبال   در مرحله اول باید باشیم
 طور که همان .است یافته یده که معنا مدر نظام قدیم در ذیل و تحت حاکمیت ای  نظام بو به ای  معنادرسی 

ها درسی در  درسی در کنار دروس یا در بعضی نظام  و معنوی ینی  دیتربیت اخالقی  عرفان در نظام کنونی
بخش و    اخال  و عرفان در نظام تمدنی اسالم جهتیتکه دی   معنو خدمت دروس دیگر است. درصورتی
تنها شأن برنامه درسی  رسد که نه یمنگاهی اجمالی در ای  موضوع به نظر  روح حاکم تمام علوم بوده است. با

 سنخ ای  علوم نیز متفاوت بوده است. بلکه در نظام تمدن اسالمی با نظام کنونی متفاوت بوده است 
بندی علوم در مشخص کردن تعریف و حدود و ثغور دقیق  در تعریف برنامه درسی نیز استفاده از طبقه

نظران در ای   ی صاحبها دغدغهتعریف دقیق از برنامه درسی یکی از  ارائه سی الزم و ضروری است.برنامه در
 «هستی»نظران معتقدند که قلمرو برنامه درسی گرچه با بحران  برخی صاحب که طوری به رشته بوده است.

هر محمدی و م) کند یموپنجه نرم  دست «یستیچ»ای با بحران  طور آزاردهنده مواجه نیست بلکه به
یانی م یسه ای  علوم با علوم باالدستی مقا ی به دست آوردن ای  تعریف ها راهیکی از  (.9 ص1389همکاران 
ی هر محدودهوضوح بیشتری  با گردد  یمبه پیوستار علوم در یک نظام توجه  که وقتی دستی است. و پایی 

 یل چه شاخه از علوم قرار دارد و موضوع یرا ای  موضوع که یک علم ذز شود؛ یمیک از ای  علوم مشخص 
اندام ای  رشته باز  ی مشخصی را برای عرضهمحدود تنها چیست  عرض همو هدف هر یک از علوم  روش
در هر  ها شاخهسوی دیگر توجه به ریشه و  در کند. یمی ای  مسئله جلوگیری ها التقاطو  ها خلطگذارد و از  یم

بندی علوم را  های کنونی بی  تمدنی و درون تمدنی نسبت به طبقه یفرتعمکتب و نظام علمی علت تفاوت 
بخشی  تنها در سامان بندی علوم نه ی  است که توجه به طبقها  استتوجه  دیگر که قابل نکته کند.یم آشکارتر

در نگاهی باالتر در  بلکه بخشد؛ یمیاری  شود  یمشناخته  عنوان علم برنامه درسی اکنون به آن چیزی که
در اعتباربخشی به  نوعی به راند. عنوان برنامه درسی شناخته شود نیز سخ  می قلمرو آن چیزی که باید به
مقدار نیاز خود به ای  رشته را به نسبت تمدنی مشخص  دیگر عبارت به کند. یمفضای علوم نیز نقش ایفاء 

بندی  یرا طبقه؛ زگرداند یم ته و حالت مطلوب آن را معی فضای کنونی ای  رش  یتاهمها و  یتاولو سازد. یم
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ی  بنابرا راند  سخ  می صورت قیاسی نیز از حقایق و هست ها نسبت به علوم به بلکه حالت استقرا ندارد  صرفاً
ای  مسئله بایدهایی را درباره نظام کنونی علوم موجود به همراه  ؛ کهبسا از علوم بالقوه نیز سخ  بگوید چه
 شته باشد.دا

عنوان  چیزی که اکنون به آن .استپیگیری  ای  مسئله در قسمت قلمروهای برنامه درسی نیز قابل
بخشی به ای   نظران و سامان ی از صاحبا عدهناشی از تالش  غالباًشود  یمقلمروهای برنامه درسی شناخته 

بیشتر ناشی از  دیگر عبارت به  بوده است یق و تعلیمتحق عنوان قلمرو برای نشر  بخش از رشته درسی به
با نگاهی به نسبت بی  علوم  که درصورتی شده در ذیل آن علم بوده است. ی کار و تثبیتها موضوع استقراء

ی سخ  گفت که در آن هنوز پژوهشی صورت نگرفته ا تازهتوان از قلمروهای  یمبندی علوم  مختلف در طبقه
 ست.گیری ا است یا هنوز در اوان تحقیق و شکل

 بندی علوم در عناصر برنامه درسی ی طبقهها داللت

نظری  نظران در مورد تعداد عناصر و هویت عناصر برنامه درسی اتفا  صاحبهمچنانکه ذکر شد  
اند. برنامه ریزان قبل از  دانستهده ر را یک و برخی دیگر تعداد عناصر برنامه درسی را صتعداد عنا یندارند. برخ

فتحی ) یندگیری بنما ها تصمیم گیری آن اجرایی و عملی باید در مورد عناصر و جهت های یوهپرداخت  به ش
ها  محتوا  روش و ارزشیابی هست  زمینه شامل هدفی  دیدگاه در ا تری  یجرا .(125 ص1393واجارگاه 

و  حتوام با توجه به تمرکز بحث عناصر اهداف  محتوا و ساماندهی .(12 ص1389وهم کاران  )مهرمحمدی
 .گیرد یبحث قرار م مورد یادگیری–راهبردهای یاددهی 

 عنصر هدف
 سئولکننده تغییراتی است که برنامه درسی م هدف نخستی  عنصر برنامه درسی است. اهداف تعیی 

 دهد یبندی فلسفی سرمشقی ارائه م طبقه (. 128 ص1393 واجارگاهفتحی ایجاد آن در یادگیرنده شده است )
که  یهستراه و حال اگر برنامه درسی بدون ای  سرمشق به جلو برود  است؛ در جلو مخاطب هی که مانند را

بندی علم  مبانی فلسفی طبقهکه  یح بیشتر ای توض .معوج استراه و  ناقص ی  هستگذارد یدر اختیار مخاطب م
تناسب بی  علوم  و علومشان هرکدام از  که با توجه به آن گذارد یپیوستاری از علوم را در اختیار انسان م

اصلی و تبعی و  بندی علوم  علوم ای  نسبت و تناسب با توجه به معیار متخذ در طبقهشود؛  یمشخص م
یدن هرکدام از ای  علوم و اولویت دادن هرکدام از علوم با توجه به شأنی برگز سازد. یممقدماتی را روش  
باید ارزش ه به عدم توانایی انسان در یادگیری همه علوم  با توج گردد. یمبندی هر علم حائز  است که در طبقه

و اهمیت علوم مشخص شود  چنانچه در واقع  به نوعی زمینه های برنامه درسی برای پاسخ به ای  نیاز شکل 
نوشت  که  1860را در سال  "چه دانشی ارزشمندتر است"مقاله ای با عنوان  1گرفت  زمانیکه هربرت اسپنسر

ت زمان انتخاب و تعیی  دانش با ارزش برای یادگیری و به خصوص در مدارس و دانشگاهها به البته با گذش
بندی  ازلحاظ اهمیت و فوریت با توجه به طبقه اوالًی  علوم برگزیده ؛ بنابراکاری بسیار پیچیده بدل گشت

که علوم برگزیده در نسبت با یکدیگر پیوستاری هستی نما را  یاً با توجه به ای ثان شوند. یمگذاری  یتاولوعلوم 
بندی علوم ای  پیوستار منسجم و هماهنگ و در  شود با توجه ای  طبقه یمی سع گذارند  یمدر اختیار مخاطب 

کند که  یمبندی علوم کمک  نظام طبقه دیگر عبارت به بندی تمدنی باشد. راستای نظام کالن هستی در طبقه

                                                           
1- Spencer 
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 ی و استقرایی بی  علوم موجود باشد اعتبار از وضعیت عرفی  متأثرتنها  بندی علوم نه و اولویت نظام گزینش
نمونه اگر در مورد یک علمی   عرف  طور به یر بپذیرد.تأثیقی و قیاسی بی  علوم نیز حق از وضعیت عقلی  بلکه

بر قرار  عالوه بندی از شرافت حقیقی برخوردار بود. طبقهای  علم با توجه به  اما از پذیرش علمی ابا داشت 
ریزی هرچند بلندمدت ای  رویکرد را نسبت به علم و  برنامه در شود  یممتعهد  برنامه گرفت  در اهداف 

 آموزش آن تغییر دهد.
ل  منابع علوم ازجمله وحی  عق اعتبار و نسبتدر رابطه با  کالن سؤاالتیبا توجه به هر بستر تمدنی 

هر علم را مشخص  یها و روش یار  معیات. پاسخ به ای  سؤاالت موضوعات  غاگردد یشهود و تجربه مطرح م
بندی علوم است. بدون توجه به    در طبقهدهد یو بهتری  جایی که پاسخ ای  مسائل خود را نشان م کند یم

علوم را نشان بی  صورت شعاری نسبت  یا تنها به ماند یصورت مبهم باقی م مسائل یا به ی بندی علوم  ا طبقه
تفاوت باشد و  و پاسخ آن بی سؤاالتشده در برنامه درسی نباید نسبت به ای  کالن  معی  اهداف دهد. یم

 حفظ نماید. سؤاالتای   نسبت و تناسب علوم را با توجه پاسخ
و  یقانون ی عشر ی علم مراجع مختلف فلسفی  از گذاری در برنامه درسی  از سوی دیگر بحث هدف

ها در بستری مشخص موردنقد و بازبینی قرار نگیرد   گذاری اگر حاصل ای  هدف حال پذیرد؛ یمیر تأثعرفی 
گذارد که نهایت سامانش تحت  یمها را در اختیار فرد  یتواقعحاصل برنامه درسی نظامی از حقایق و 

بندی  طور عام و طبقه فلسفه به که درصورتی گرفته است. نشاءتهای علمی و از وضعیت موجود  بندی طبقه
شده را درنهایت انسجام و هماهنگی  کند که برنامه درسی هستی ارائه یمطور خاص بستری را فراهم  علوم به

کند که انسجام  یمای هستی نما عمل  ینهآبندی در یک بعدش همانند  یرا طبقه؛ زدر اختیار مخاطب قرار دهد
 آورد. یمینش اهداف فراهم چ گذارد و سرمشقی برای گزینش  یمس را به نمایش و هماهنگی هستی در دستر

 بندی علوم در عنصر محتوا ی طبقهها داللت

. محتوا ماده برنامه درسی است که شامل حقایق  رسد یبعد از انتخاب اهداف  نوبت به انتخاب محتوا م
که  ها نسبتاً آسان است  اما ای  ا توجه به هدفب  است. انتخاب موضوع  ها یمو تعم ها یه  اصول  نظریممفاه

ای  تحت موضوع چه چیزی را باید آموزش دهند  دانش آموزان باید چه چیزی را یاد بگیرند مقوله حساس 
 (.128 ص1393)فتحی واجارگاه  است

که در قسمت  گونه دهی محتوا تأثیرگذار است. همان بندی فلسفی در مراحل گزینش و سازمان طبقه
نیز در حقیقت ابزاری در خدمت تحقق اهداف قرار  محتوا دنبال تغییرات مطلوب در یادگیرنده بودیم  ها هدف
بندی  ی مشترک طبقهها داللتتنگاتنگی که بی  اهداف و محتوا در برنامه درسی منجر به  ارتباط گیرد. یم

داف در ای  بخش نیز باید رعایت در قسمت اه بندی حاکم مرتبط با طبقه اصول گردد.علوم در ای  بخش می
 وسیله به گذارد  یمی و اصیل در اختیار آل ی و تبعی محور علوم اصلی و فرعی  علوم نقشه بندی طبقه گردد.

گیرد.  یمی مختلف تحصیلی در اختیار قرار ها سالای  نقشه راهنمای خوبی برای برگزیدن علوم در مقاطع و 
ای صورت گیرد که تصویری که در هر  گونه ی تحصیلی و مقاطع بهها سالگزینش و چینش علوم در هریک از 

 بندی طبقه نوا باشد. یری همگ  و همتصو شود  یمی تحصیلی به یادگیرنده ارائه ها سالیک از مقاطع و 
 ی صورت بگیرد ا قاعدهگزینش و چینش بر طبق هر  که نماید یمالگویی همواره ای  نکته را گوشزد  مانند به

در سطح باالتر درجاتی از  بلکه ظام چینش نباید حداقل با هستی و جهان پیرامون مغایرت داشته باشد ن حاصل
 نماید. یمتطابق با نظام هستی و شان امور در آن ضروری 
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طور ضمنی بر حفظ وحدت هستی و نظام علوم در ارائه  بندی علوم به با توجه به اصراری که طبقه
یح توض گردد. یمدهی محتوا آشکار  ی تلفیقی در سازمانها روشش ای  مطلب با ازپی یت بیشسنخ محتوا دارد 
 علوم مختلف اگر ای  وحدت و یگانگی را از یاد ببرد  انتزاع که وقتی هستی  یگانه و واحد یافت شود  بیشتر آن

یرا ؛ زهدد یمسو   ها نسبت ای  یافت بشری غیرهمسوست؛ بنابرای  جامعه و فرد را به سمت تشویش در با
 درنتیجه کشاند. یمکند و به تشتت و تکثر  یمو احوال فرد را از نسبت وحدت حقیقی عالم دور  افکار اعمال 

دهی گردد که با تذکر به  ای سازمان گونه از محتوا باید به هرکدام حتی اگر به سمت تلفیق علوم متمایل نشویم 
هر  های خود را با دیگر علوم نشان دهد. به دیگر سخ  یوستپحد امکان نسبت و تا  ی خودها افقها و  ریشه

تصویری که ای   اگر دهی کالن خود به سمت اهداف را حفظ نماید. دهی محتوا باید جهت و سازمان گزینش
کند و انرژی آحادی  یمجهت خود را گم  فرد نداشته باشد. جامعه دهد متناسب با غایات فرد و یمگزینش ارائه 

 رود. یمبیهوده هدر  ها انساناز 
فرصتی برای سازمان دهنده  ها شاخهو  ها سرشاخه ها  یشهرعلوم با نشان دادن نسبت بی   بندی طبقه
بریده ارائه ندهد؛ همچنی   صورت بریده علوم را به ها افقآورد تا با تذکر نسبت به اعما  و  یممحتوا فراهم 
 دست ندهد. ارد جزئی ازعلوم را در مو کارکرد ازحد به جامعیت  توجه بیش

ی  همچن توان ارائه داد. یمهای فلسفی گوناگونی  بندی طبقه بندی  با توجه به هدف ما از طبقه
ی  نکته حائز ا یست.ن گیرد  یمهایی که گاها توسط علوم صورت بندی های فلسفی نافی دیگر طبقه بندی طبقه

گیرد و مبانی علوم  نیاز به  یمدر اختیار ما قرار  اهمیت است که در صورت تعارض بی  مبانی که توسط فلسفه
ی  خلط نیز نباید پیش بیاید که ا داوری و قضاوتی هست که البته  در ای  نوشتار مجال بررسی آن نیست.

در مقام  اما علمی اشرف باشد  بسا چه بندی فلسفی است. یناً همان طبقهعطبقه علوم در راستای آموزش 
 آن بیهوده باشد. آموزش دمات آن فراهم نگردد آموزش تا زمانی که مق

 یادگیری–بندی علوم در عنصر راهبردهای یاددهی  ی طبقهها داللت

کننده انتقال دانش و اطالعات و فرایندهای  یادگیری تسهیل-راهبردهای مناسب در فرایند یاددهی
ها در ای   دیدگاه اشاره دارد.های کسب محتوا  راهبردهای یادگیری به شیوه خواهد بود. یادگیری مخاطبان

رویکردهای متفاوت یادگیری عموماً نظرهای  (.128 ص1393)فتحی واجارگاه  زمینه بسیار متفاوت است
های  بندی فلسفی علوم نیز داللت طبقه دهند. یادگیری ارائه می -ی راهبرهای یاددهی متفاوتی را درزمینه

که ای  راهبردها در اصل راهبرهای  آورد. با توجه به ای  یی ای  راهبردها فراهم مهرچند کالن درزمینه
های ناظر به محتوا در ای  قسمت نیز حاکم خواهد بود و ای  ارتباط  داللت یادگیری محتوا هستند –یاددهی 

بندی علوم با قرار دادن  طبقه رسد  عالوه بر ای  مطلب به نظر می گردد. در اصول حاکم بر آن نیز حفظ می
در نگاه  سازی و بازیابی اطالعات دارد. ذخیره بندی اطالعات راهگشایی مفیدی در نظام گردآوری  قهنظام طب

عنوان مبنا و اصل  که فرایندهای شناختی به آید رسد ای  نظام صرفاً در مواردی به کار می اول به نظر می
نیاز از فرایندهای  بی را اتخاذ کنیم  رسیم که هر رویکردی اما به اندکی تأمل به ای  نتیجه می قرارگرفته باشد 

سازی و بازیابی اطالعات در  نظام ذخیره دیگر عقالنیت و آگاهی بدون توجه به عبارت به شناختی نخواهیم بود.
همچنی  در طول  تر و متعالی نیست. ماند و قادر به بسط خود در مراحل پیچیده مراحل ابتدایی خود عقیم می
 مند به یک تصویر کالن در نسبت بی  علوم بلکه یک علم یا موضوع هستیم مراحل تدریس هر جا نیاز

پیش سازمان  ای  مسئله خصوصاً درزمانی که نیاز به نماید. بندی علوم نیاز ما را به ای  مسئله برطرف می طبقه
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ها ارائه  هدهد. در ای  مسئله عالوه بر تصویری که پیش سازمان دهند خوبی نشان می خود را به دهنده داریم 
همچنی  هر نوع تصویر از هستی  باید ارتباط تنگاتنگ با سایر اجزای هستی نیز در نظر گرفته شود. دهد  می

 باید تعادل بی  جامعیت و تخصص را در نظر بگیرد.
بندی علوم ارائه تصویر و منظومه هستی نما  تری  رهاورد طبقه تری  و اساسی مانند سایر عناصر عمیق

جهان انتزاعی که در اختیار فراگیر  که جهان هدفمند  منسجم و هماهنگ نیز هست  جه به ای با تو هست.
آوردهای هر  سیر تاریخی و ره تذکر به مبانی  الجزایر جدا از یکدیگر درآید. صورت مجمع گیرد  نباید به قرار می

یدایش هر علم وامداری آن علم ی پزیرا بسترها و نحوه نماید؛ علم به محکم کردن ای  نظام کمک شایانی می
نوعی رجوع همه  به که علمی از دل علم دیگر جوشیده شده است  دیگر ای  عبارت به شود. به منابع را یادآور می

 دهد. علم را به حقیقت واحد نشان می

 گیری بحث و نتیجه

ب با تفکر حاکم تناس تواند فارغ و بی سامان تربیتی نمی گیرد. رویش یک تمدن در بستر تفکر شکل می
غایت مطلوب تمدن  باید برای رسیدن به به یک معنا حتی عدم مخالفت نیز کافی نیست  بر تمدن باشد.

در سوی دیگر اگر  های پیش روی تمدن در ای  سامان حفظ گردد. توازن و تناسب با مبانی و افق هماهنگی 
از وجود انسان گردد و نوری برای او به سمت تواند شأنی  نمی هستی هر تمدن به زبان فلسفه و علم درنیاید 

قابلیت  تا زمانی ای  سامان لباس علم بر ت  نپوشاند  سامان تربیتی نیز از ای  امر مستثنا نیست کمال او باشد.
نیازمند سریان  که ای  سامان تناسب خود را با تمدن حفظ کند  برای ای  دهد. تعلیم و تعلم خود را از دست می

 رسد ازجمله محقق کننده اهداف کیفی ای  سامان  به نظر می سامانه علم تربیتی ای  تمدن است.مبانی در 
برنامه درسی نیز به همان  کند. ریزی می حرکت در ای  سامان را پی برنامه درسی است که سیر و سلوک

در بستر ای  مبانی است  ها و ثمرات برنامه درسی شاخه ها  دیگر ریشه عبارت به نسبت متأثر از ای  مبانی است.
باط  و حقایق یک عالَم است که تفکر و فلسفه  برخی مبانی ناظر به سیرت  دهد. گیرد و ثمر می که جان می

 شود ظاهر و واقعیات عالَم می صورت  شود و برخی دیگر ناظر به دار سخ  از آن می عنوان علم اعلی عهده به
 ای از مبانی فلسفی به بررسی منابع علم  در شاخه کشند. بار کشف و یافت آن را بر دوش می که علوم
 نامند. شناسی می که ای  مبنا را معرفت شود های علم و اعتبار علوم پرداخته می روش

شناسی  پردازد و ذیل مبانی معرفت بندی علوم بر طبق معیار متخذ می بندی علوم به تنظیم و رده طبقه
پیوستار  بندی علوم طبقه گیرد  عالَم بهره می ای از واقعیت علم از جنبهکه هر  با توجه به ای  گیرد. جای می

 بندی علوم طبقه سازد. ی ذه  حاضر میکه عالم یکپارچه عینی را درصحنه هستی گشوده به هر تمدن است
بر  معیاری برای نقد نظام موجود حاکم بندی علوم  طبقه خود نیز پای در تفکر دارد و از قاعده مستثنا نیست.

 علوم باالدستی  شرافت علوم  نظام تقدم و تأخر علوم  گیری اصلی یک تمدن  جهت آورد. علوم را فراهم می
بندی علوم با مشخص کردن منظومه  طبقه دهد. و تفریط در توجه به یک علم را نشان می علوم بالقوه و افراط 

ذخیره و  نظام گردآوری  رساند. اری میبه یافت جایگاه و شأن یک علم در تمدن و حدودوثغور آن ی علوم 
 دهد. بازیابی اطالعات تحت تأثیر قرار می

در ای  زمینه  در ابتدا جایگاه  دهد. جریان ای  آثار در برنامه درسی ای  نظام را تحت تأثیر خود قرار می
یتی اسالم با سامان که سامان ترب ای  رشته در بستر تمدن اسالمی مورد بازخوانی قرار گرفت و با توجه به ای 

نظام محقق کننده ای  مبانی و  های متفاوتی را دارد  لذا  و افق تربیتی حاکم در فضای مدرن ماهیتاً مبانی
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تمرکز اصلی و محوری در تمدن اسالمی بر حرکت موحدانه و سیر الی اهلل در بستر  سنخ نیستند. غایات نیز هم
نظام در بستر عمومی گسترده و تنها یکی از تجلیات آن در نظام سامان تربیتی ای   والیت نبی اکرم است.

ای   محقق کننده بخشی از اهداف بنابرای  برنامه درسی به معنای مصطلح تنها است؛ مشاهده ای قابل مدرسه
ای است و قلب ای  سامان  از سویی دیگر در بستر مدرن سامان تربیتی متمرکز در آموزش مدرسه سامان است.

بندی علوم با تعیی  علوم  همچنی  در تعیی  تعریف و حدودوثغور برنامه درسی نیز طبقه است. درسیبرنامه 
از طرف دیگر بر اساس  دهد. تری را از ای  علم به ما ارائه می دستی تصویری واضح میانی و پایی  باالدستی 

را برای برنامه درسی ارائه  قلمروهای بکری کشد و نقد می همی  مبناها قلمروهای استقرایی کنونی را به
 دهد.   می

دهی آن و راهبردهای  محتوا و سازمان چنانچه ذکر شد  تمرکز بر اهداف  در بخش عناصر برنامه درسی
بندی علوم در نگاهی کالن  آینه و چراغ بودن برای منظومه حقایق  تری  اثر طبقه یاددهی و یادگیری بود. مهم

که  ای  سرمشق عالوه بر ای  را در ذه  مخاطب حاضر سازد. نیتکند عیدر دسترس است که کمک می
معیاری نیز برای پاالیش اهداف و محتوا  سازد  مخاطب را در گزینش و چینش اهداف و محتوا یاری می

نگاه به علوم در ساحت هدف و محتوا نباید  که از منابع و مبادی دیگر در دسترس قرارگرفته است. گردد می
ناهمگون و ناموزون از هستی در اختیار مخاطب  که پیوستاری ناقص  طوری و تفریط گردد  به دستخوش افراط 

ناشی از دالیل  ای  غفلت کند؛ ای  منظومه همچنی  از مغفول شدن برخی از علوم جلوگیری می قرار گیرد.
ه خاطر عرفی شدن حقایق و مطرود شدن ب گیری  سردرگمی در مراجع مختلف تصمیم گوناگونی ازجمله
ها و غایات  روش بلکه موضوعات  شود  بندی علوم تنها از علوم بالقوه سخ  گفته نمی در طبقه صعوبت است.

 دار تبیی  مسائل آن نشده است؛ شود که هیچ علمی عهده بندی دیده می با توجه به معیار برگزیده در طبقه
مشخص نمودن علوم محوری   ا فراهم آورد.ساز باروری ای  مسائل ر تواند زمینه گزینش اهداف و محتوا می

هر  گیرد. که در اختیار گزینش و چینش هدف و محتوا قرار می تبعی   مقدماتی و اصیل خدمت دیگری است
هستی را در منظومه  هماهنگی و هدفمندی انسجام  وحدت  دهی محتوا برگزینیم  رویکردی را که در سازمان

سیر تاریخی هر علم و  ها  در راستای نیل به ای  امر توجه به سرچشمه علوم و تحت هر علم باید نشان دهد 
ای  مهم همچنی  به ایجاد تعادل بی  جامعیت و  نماید. آوردها در گزینش و چینش محتوا ضروری می ره

شوند که تحت علم واحد درآیند و از قدر کلی می ای که علوم آن گونه به رساند  تخصصی شدن علوم یاری می
ها و دیگر مسیرهای کشف و  که نسبت خود را با سرچشمه قدر جزئی گردند در موارد جزئی بازمانند یا آنعمل 

مند حقایق است.  یادگیری تأکید بر ارائه نظام-در قسمت راهبردهای یاددهی یافت حقایق از دست بدهند.
بندی علوم با ارائه  طبقههمچنی   که محصول ای  یاددهی تصویری هرچند اجمالی از حقیقت باشد. طوری به

بندی علوم با ارتباطی که با نظام  طبقه بخشند. تصویری جامع از علوم در تهیه پیش سازمان دهنده یاری می
فرایندهای شناختی را که تقریباً الزمه هر نوع حرکت عقالنی  سازی و بازیابی اطالعات دارد  گردآوری  ذخیره

 بخشد. سامان می است 
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