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  مباني عرفان نظري كتاب درسي شناسي  آسيب
  با رويكرد تحليل محتوا و روش

  
  نيا محمدرضا ارشادي

  
  چكيده

هاي علمي و فني در تأليف و تدوين بسـتگي   به رعايت شاخصهاي درسي  وري كتاب بهره
مسـتمر و تـالش    ارزيـابي و نقـد   كارگروهي در تدوين و نيازمندتام دارد. نيل به اين هدف 
 و متنـوع  هـا  . ايـن شـاخص  ستپس از نشر ا ها آني بارز و پنهان ها براي از بين بردن كاستي

را  هـا  آنها و شمار متعـددي از   گونه ،نظران با نگاه اجمالي و تفصيلي و صاحب است فراوان
 تأليف دكتر سـعيد رحيميـان   ني عرفان نظريمبانظر دارد كتاب  نگاشته دراين اند.  برشمرده

منتشـر و   )سـمت مطالعه و تـدوين ( كه به عنوان كتاب درسي دانشگاهي از سوي سازمان  را
ي روشـ  و ييمحتـوا هـاي   ارزيابي معطوف به شاخص ارزيابي كند. مالكاست  معرفي شده
رابـر ايـن   سـازد ايـن مـتن در ب    هـا نمايـان مـي    زدن اين متن درسي با اين مالك است. محك

هاي عاطفي، شناختي و مهـارتي   زمينهتواند  و نمي استكمبودهاي بسياري  دچارها  شاخص
هاي شخصـيتي و   و آمادگي ذهني و همچنين ويژگي با توجه به ميزان آگاهيرا دانشجويان 

  بسيار دارد. ةبخشي اهداف آموزشي فاصل تحققتا تأمين كند و رواني و عاليق آنان 
  

  ها كليد واژه
يي و ثمربخشـي  ا، كـار ، ارزشيابي متون آموزش عـالي دانشگاهي كتاب درسي هاي شاخصه

  .نگارش، روش و اهداف آموزشي
                                                                                                                                        

  دانشيار دانشگاه حكيم سبزواري )mr.ershadinia@hsu.ac.ir(  
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  مقدمه
در نـوع خـود در ايـن    » دكتر سـعيد رحيميـان  «مؤلف محترم » مباني عرفان نظري«كتاب درسي 

دهـي   هماورد است. مؤلف معظم در راستاي گردآوري نظريات عرفاي نامدار و سـامان  ينه بيزم
شناســي و  شناســي، خداشناســي، جهــان شناســي، هســتي معرفــت ةگانــ در محورهــاي پــنج هــا آن

شناسي تتبع فراوان و سعي بليغ نموده است. جديت مؤلـف در موضـوع پـژوهش آشـكار      انسان
  است و تتبع گسترده باب سخن از جوانب مختلف را به روي ايشان گشوده است. 

 تأكيـد بـديل اسـت، در ايـن راسـتا      كتاب درسي براي امر آموزش از ضروريات بـي 
از  غنياي يهآرا ننشجويادا ايبرد باي وست ا شيزموآ منظا قلب سيدر يهابكتااند  كرده
). اهداف آموزشي هنگامي 70: 1393 ،طاليي وعباسي  ،شيخباشد (  ابجذو  جديد حقايق

گردد كه ضلع مهم آن يعني متن درسي هماهنگ با اسـتاد ورزيـده و دانشـجويان     محقق مي
 ،هـدف مند و مستعد و ساير اضالع آموزشي، تأمين شـده باشـد. بـراي بـرآوردن ايـن       عالقه

تـدوين  «، اهتمام خود را بـر  »مباني عرفان نظري«در صفحات ابتدايي كتاب » سمت«سازمان 
ايـن   مسـائل منابع مبنايي و علمي معتبر و مستند با در نظر گرفتن ديدگاه اسالمي در مباني و 

 ةكتـاب حاضـر بـراي دانشـجويان رشـت     «متمركز دانسته و اعالم داشته است: » علوم (انساني)
واحـد   4بـه ارزش   »عرفـان نظـري  «ر مقطع كارشناسي به عنوان منبـع اصـلي درس   فلسفه، د

  ». تدوين شده است
درسي خاصي تدوين  ةهر كتابي، حتي اگر براي برنامكنند كه  مي تأكيدكارشناسان 

دارا  هاي كتاب درسي را شاخص مگر آنكه به شمار آيد درسيكتاب  تواند مين شده باشد،
بنـدي   را دسـته ها  آن د و كارشناسان از زواياي متعدددرسي متعددنهاي كتاب  باشد. ويژگي

هـاي انگيزشـي، هنـري، محتـوايي، سـاختاري و ظـاهري را        اند. برخي توجه به ويژگي كرده
برخـي ديگـر    ،)158: 1385پـور،   زاده و موسـي  انـد (كـافي   ترين خصوصـيات برشـمرده   مهم

علمـي و   ةارت انتقادي، تقويت روحيداشتن محتواي استداللي تحليلي، تقويت روحيه و مه
براي اين منظـور  برخي ). 98: 1387اند (ملكي،  ها برشمرده يادگيري را اهم ويژگي فرهنگ
ها نيز خود از فراواني برخوردار است و  ليست تعداد اين چكو  اند ليست در نظر گرفته چك

د نظر را انتخـاب كـرد   معيارهاي مورها  آن توان از بين تا هشت مورد نيز رسيده است كه مي
ز ايــن ئتوانــد حــا مــيكتــابي  در نگــاه كلــي). 22: 1388و بــه ارزيــابي پرداخــت (رشــيدي، 

اجـرا  و در  كـه از ابتـدا براسـاس معيارهـاي كتـاب درسـي تهيـه و تـدوين        ها باشـد   شاخص
، جودانشـ كتـاب   جنبي ماننـد  هاي كتابمضاف بر اين كه بايد مجهز به آزمايش شده باشد؛ 
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 كتـابي كـه هرچنـد   باشـد. البتـه   نيـز   فشـرده  راهنماي معلم، كتاب كـار، فـيلم و لـوح   كتاب 
 از معيارهـاي الزم بـراي   حـداقل بايـد   ،اسـت  نشـده  براساس معيارهاي كتاب درسي نوشـته 

كـه بـه   اسـت  كارشناسـان را وادار كـرده    . احـراز ايـن امـر   كاربرد آموزشي برخوردار باشد
وري را در  و بهـره كننـد   تأكيـد درسـي   هاي كتابمر درستي بر ضرورت ارزيابي و نقد مست

  ). 21: 1388بدانند (رضي، ها  آن زدايي از اصالح و كاستي
هـاي   ارزيـابي تناسـب روش  ، شـناختي  هاي متعددي دارد مانند: نقد روش شكل ،نقد

نقـد   ؛ همچنـين لـب اانسـجام مط  شناسـي و  معرفـت  شيوة اسـتدالل و  كار رفته در اثر و فني به
بنـدي   گيـري، تقسـيم   جـه مـتن، نتي  شـامل مقدمـه،   توجـه دارد و  به ساختار متنكه  ساختاري

. در )120: 1391(حسـيني،  گـردد  مـي  سنددهي و ارجاع و نقـد محتـوايي   ةمتن، شيو ياجزا
آزمايش  ةتواند به طور وسيعي كتاب مورد نظر را در بوت تر تحليل محتوايي مي جامع ينگاه

و شكلي به نقد و ارزشيابي بسپارد  حتي از جهات ظاهريقرار دهد و جوانب مختلف آن را 
). اگرچه نقد با روش تحليلي با مشـكالت  239: 1389؛ معروفي، 118: 1388(حسن مرادي، 

شده عرضه شمار  تحليل از بين معيارهاي بي رمعيا بنتخااو است رو  روبه يتهاييودمحدو 
 همچنـين باشـد.   نظام معـين مـي   ارچوب وهچ ةارائصورت ريز و بدون  توسط كارشناسان به

هـايي از كتـاب    گيـري از بخـش   اين روش، سبب نمونـه  ةجانب بر بودن به كارگيري همه زمان
  ). 13: 1393(نوريان، دهد  پوشش تواند گردد كه كل كتاب را نمي مي

امـري   ،در هر حال نقد و بررسي مستمر و ضرورت بازنگري مداوم در متون درسـي 
ناشر معظم با فروتني رو  ازاين و ثمربخش است. اروريات آموزش كاراز ضو ناپذير  اجتناب
شـود   نظران ارجمند تقاضا مـي  از استادان و صاحب«كتاب درخواست كرده است:  ةدر طليع

خود، اين سازمان را در جهت اصالح كتـاب   با همكاري، راهنمايي و پيشنهادهاي اصالحي
 وت، بررســي و تأمـل را بـه همـان ســه   جهـت پاســخ بـه ايـن دعـ    ». حاضـر و ... يـاري دهنـد   

) اصـالت  1«محور قـرار داده اسـت:   ها را  آن سازيم كه مؤلف محترم معطوف مي اي ويژگي
) انطبـاق  3؛ ها آن ارائه ةطرح مباحث و نحو ة) بازانديشي در شيو2؛ ها آنمطالب و استحكام 

  ).1 (ص» هاي دانشجويان. دانسته با پيش
رسـد در ويژگـي    هاي كتاب درسي دانشگاهي، بـه نظـر مـي    با معيار قرار دادن شاخصه

هاي مشـهود ناشـي    نارسايياول، مؤلف توفيق نسبي پيدا كرده است و دربارة دو ويژگي ديگر 
از كار فردي وجود دارد. چنانچه در شناسنامة كتاب نه تنها در امر تدوين اين كتـاب، نـامي از   

د بلكـه در حـد مشـاوره نيـز اثـري نيسـت.       متخصصان علوم مرتبط به امر آموزش وجـود نـدار  
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تـوان   هاي درسي ناشي از همين تلقي است كـه مـي   بارة كتاب ترين آسيب در ترين و رايج مهم
كتاب درسي را به صورت فردي به سامان رساند. مطلبي كه متصديان امر آموزش به دشواري 

انـد   هـم انگشـت گذاشـته   و حتي محال بودن آن اعتراف دارند و كارشناسان پيشاپيش بر اين م
آفرين ايـن مـتن    شود نكات بارز و مشكل بر اين اساس سعي مي .)1: 1385الديني ميمند،  (زين

قـدر ايـن اثـر ارزشـمند تقـديم       درسي، در مسير تحقق اهداف آموزشي به آستان مؤلف گران
هـاي درسـي دانشـگاهي در     هـاي رايـج در نقـد كتـاب     گردد. اين بررسي با توجه بـه شـاخص  

انجـام گرفتـه    ،ها در فهرست منابع اين نوشتار آمده هاي منتشر شده، كه نام آن االت و كتابمق
است. مضاف بر اين كه تجربة تدريس چندين سالة اين اثر و لمس نقايص فراوان آن از سوي 

دهد. به اين اميد كه مؤلف بزرگوار زحمات شاقّ خـود را   نگارنده، به همين مطلب گواهي مي
يند و به مانـدگاري و اثرگـذاري آن تـداوم بخشـند و در تـرويج و تعميـق عرفـان        تكميل فرما

  آراي آن نقش شايان ايفا نمايند.   هاي دل اسالمي و جذابيت انگاره
  
  ها قوتمزايا و 

يعنـي  اسـت  كـه مؤلـف عنـوان كـرده      اي نخستين ويژگي تأييدانداز مزايا را در جهت  چشم
ــريم و ابعــادي از اصــالت و اســتحكام را   پــي مــي» هــا آناصــالت مطالــب و اســتحكام « گي

، توجه به منـابع موجـود   كفايت منابع باهاي محتوايي ذيل:  شماريم. با توجه به شاخص برمي
 ة، در اين اثر قـوي اسـت و درجـ   ارجاع استناد و رعايت امانت و دقت درو  منابع فني اعتبار

اي كه احاطه و شمول بر منابع  گونه ت. بهبااليي از مراتب اعتبار را به خود اختصاص داده اس
معتبر در ادوار مختلف تاريخ عرفان نظري بـه فراخـور مجـال چشـمگير اسـت. ايـن شـمول        

ــتره ــاص داده   اي گسـ ــود اختصـ ــه خـ ــت را بـ ــاني از  اسـ ــي عرفـ ــار فارسـ ــه در آن آثـ كـ
» النصـوص  نقـد « و» قيصـري  ةشـرح مقدمـ  «گرفتـه تـا   » للمعـات ا شعةا«و » الدراري مشارق«

فتوحـات  «و  آن متنـوع  هـاي  و شـرح » الحكـم  فصوص«همچنين آثار عربي از ر دارد، حضو
بر آن،  كند، مضاف مطالب را پشتيباني مي» القواعد تمهيد«و » االسرار جامع«گرفته تا » مكيه

و » مثنوي معنوي«گرفته تا آثار منظوم همانند » االولياء ةتذكر«و » لمعات«از آثار منثور مانند 
اند. به عـالوه از آثـار عارفـان نامـدار مسـلمان       نقش ايفا كرده» گلشن راز«و » ديوان شمس«

عربي و پيروان مكتب عرفـاني او در ادوار ممتـد پـس از او، از قونـوي گرفتـه تـا        همانند ابن
جامي و پس از او، و از عطار و مولوي و حافظ و سعدي گرفته تا امام خمينـي (ره) در ايـن   

هاي غيرمسـلمان هماننـد اسـتيس و     از نظريات شخصيتها  اينون بر دامنه حضور دارند. افز
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آثـار مكتـب    ،اوتو و برگسن به عنوان نگاه بيرونـي مطـالبي وجـود دارد. البتـه در ايـن ميـان      
. اسـتناد مطالـب بـه ايـن آثـار متنـوع و       نقـش بيشـتري دارد  عربـي و پيـروان وي    عرفاني ابـن 
  .افزايد مياين كتاب اول عرفان نظري اسالمي به استحكام و قوت طراز هاي  شخصيت

شمول محتوايي بر فصول متنوع عرفان اسـالمي تـأمين    ،از سوي ديگر با تتبع فراگير
نگرنـد، در ابـواب    جا كه عرفا به عرفان به عنوان مكتب فكري و عملي مي شده است. از آن

و استدالل و برهان، حتي براي نفي استدالل! اند  مختلف ورود كرده و به اعمال نظر پرداخته
شناسـي، خداشناسـي،    شناسـي، هسـتي   كتاب با عناوين معرفت ةگان اند. فصول پنج اقامه كرده

شناسي حاكي از جامعيت و اشتمال كتاب بـر مباحـث اصـلي و اركـان      شناسي و انسان جهان
  مطالب عرفاني است.

  
  ها ضعف
بازانديشـي  «دو هدف ديگر كه خود برشمرده يعنـي   گفته شد كتاب در تأمينطور كه  همان

)، 1 ص» (هاي دانشـجويان.  دانسته انطباق با پيشو ؛ ها آن ارائه ةطرح مباحث و نحو ةدر شيو
ها و دشـواري و گسـتردگي نظريـات عرفـاني كـار نگـارش        و كاستينداشته  يچندانتوفيق 

هـاي   بـه استقصـاي ويژگـي    كتاب در تراز متن درسي را به تنگنا كشانده اسـت. بـدون نظـر   
انـد (منصـوريان يـزدان،     كتاب درسي دانشگاهي كه برخي شمار آن را به صـد هـم رسـانده   

فني و عمـده بـراي كتـاب    شاخص ها بر اساس دو  ، به گزارش نمادين كاستي)1-17 :1392
  درسي، يعني محتوا و روش بسنده خواهيم كرد.

  
 هاي ارزيابي محتوايي شاخص .1

تـرين   مهـم د. شـو  مـي  درسي از طريق مفاهيم نهفته در محتواي آن تـأمين  متناهداف اصلي 
. از سـوي  گيـرد  انجـام  يتخصصـ با دقـت  است كه بايد  ي اثرمحتوا بررسي ،بخش ارزيابي
تحليل محتواي كتـاب  درسي از مقاصد  ةها و ساختار محتوا با اهداف برنام پيام ةديگر مقايس

باشـد كـه    موردنظر هايي  تدوين متن درسي بايد مالك. براي تأمين اهداف، در است درسي 
ــا آنبرخــي از  ــارت ه ــدا عب ــوان   ن ــا ت ــوا ب ــده؛از: تناســب محت ــب،  يادگيرن ســودمندي مطال
حجـم متناسـب بـا زمـان      ؛مطالب معتبـر، جديـد، مهـم و كليـدي     ةدهي مطالب، ارائ سازمان

گيـري از   هـره ميـزان و چگـونگي ب  )، 60: 1393آموزش و همـاهنگي بـا اهـداف (رسـولي،     
 ؛جـدول  ؛نمـودار  ؛آزمـون  تمـرين و  ؛بندي نهايي جمع ؛طرح بحث مقدماتي ابزارهاي علمي
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طرح سـؤال يـا    ؛محتواي اثر با عنوان و فهرست آن. انطباق  و ... نقشه ؛تصوير ؛مقايسه ؛آمار
امـا   .)130: 1391(حسـيني،  اثـر  و كـل  فصـل  در هر مطالب انسجام و منطقي نظم افق جديد

  اند از:  است عبارترو  ي كه در اين اثر با كاستي روبهمحتواي  ةمعيارهاي عمد
  

  ت محتوا و موضوع اثر با توجه به اهدافيجامعالف) 
اگرچه اين شاخصه عام است وعدم رعايت آن براي كتاب غيردرسـي نيـز نقـص بـه شـمار      

هـا و   پيـام  ة. مقايسـ آيد، اما رعايت جدي آن براي كتاب درسي غيرقابـل اغمـاض اسـت    مي
در تحقـق  تا چه انـدازه  متن كه تواند نشان دهد  درسي مي ةمحتوا با اهداف برنام ةروش ارائ

و نكـات مـورد    هـا  آنتواند مطالب كتاب، ترتيب  اهداف موفق بوده است. تحليل محتوا مي
 ةهـا، باورهـا و كليـ    كند تـا مفـاهيم، اصـول، نگـرش     را نشان دهد. همچنين كمك مي تأكيد

درسي ارزشيابي شـوند (رسـولي،   ة اجزاي مطرح شده در قالب فصول كتاب با اهداف برنام
هـاي الزم بـراي مـتن درسـي      ). از سوي ديگر سبب آشنايي مدرس با ويژگي29-38: 1393
مطالب به دانشـجويان از دقـت و مهـارت بيشـتر      ةدر ارائمدرس شود تا  گردد و سبب مي مي

تسهيل  رو ازايندر پي دارد. دانشجويان برخوردار گردد و اين امر سهولت فراگيري را براي 
سـازي يـادگيري بـراي دانشـجو ارمغـان ايـن ويژگـي اسـت          تدريس براي مـدرس و آسـان  

لحاظ ات گوناگون رود از جه ). اهدافي كه براي متون درسي انتظار مي38: 1393(رسولي، 
يـادآوري،  «مـتن درسـي بايـد سـه سـطح       ،»مريل«. بر اساس الگوي تحليل محتوايي اند شده

در پايان آموزش برآورده سازد. اين سـه  يادگيرنده را در انتظار از » كاربرد و كشف و ابداع
بـراي يـادگيري متفـاوت هسـتند. منظـور از يـادآوري       يادگيرنـده  عملكرد از جهت فعاليت 

هـاي خـود را    تا آموختهپردازد  ميخود  ةبه جستجو در حافظيادگيرنده دي است كه عملكر
هـايش را در   آموختـه يادگيرنده كند. منظور از كاربرد، عملكردي است كه عرضه و بد بازيا

بندد و منظور از كشف و ابداع ايـن اسـت كـه     كارمي كند و به هاي جديد اعمال مي موقعيت
به اين معنا نيسـت  اين امر بندي جديدي دست يافته است. البته  عبه موضوع يا جميادگيرنده 

منظور اين است كه اين مطلـب  كه اين موضوع هرگز براي ديگران كشف نشده باشد، بلكه 
). 178: 1393آن را كشف كرده است (رسولي،  ،تازگي دارد و خود براي يادگيرندة خاص

شده است: اهـداف شـناختي،    تأكيدديگر در تدوين متن درسي بر سه گونه هدف  از جهت
اثـري  و ) 47: 1389؛ آرمنـد و ملكـي،   235 :1389زاده،  عاطفي و عملي (معروفي و يوسـف 

  . اين اهداف را برآورده كندبه طور نسبي بتواند موفق است كه 
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آنچـه مشـاهده    را بررسي كنيم مباني عرفان نظريمعيارها كتاب براساس اكنون اگر 
ه از مطالب است كه براي تأمين جامعيت كتاب بر مطالب عرفاني، به شود انباشتي گسترد مي

در بطـن اصـطالحات و    هـم مطـالبي كـه عمومـاً     صورت حجمي متراكم درآمده اسـت. آن 
پر از سطور و مشحون از جمـالت اسـت.    ي كهصفحات و ادبيات عرفاني گنجانده شده است

آوري حـداكثري مطالـب نشـان     معنگاهي به منابع فراوان كافي است تا سعي مؤلف را بر ج
ايـن حجـم متـراكم بتوانـد     كـه  بسـتگي دارد  اين  به مزيت است؟ پاسخامر دهد. اما آيا اين 

تدريس مكرر  ةاهداف از پيش تعيين شده براي اين درس چهار واحدي را تأمين كند. تجرب
ايـن مـتن   دهد كه اهداف متن درسي حتي به ميـزان حـداقل، از    مينشان و نگاه كارشناسي، 

تواند اهداف عاطفي مانند ايجاد ذوق و انگيـزه و عشـق و    گردد. اين متن نه مي برآورده نمي
بلكه تا حد بسياري هم برعكس عمل  ،در مخاطب ايجاد كندرا هاي عرفاني  عالقه به آموزه

تواند در تأمين اهداف شناختي مانند يادگيري و  نه ميو گردد،  زدگي مي كند و سبب دل مي
در اهداف عملي و مهـارتي، دانشـجو را بـه     همچنينآوري سهم چشمگيري داشته باشد. ياد

هاي فراگرفته را حداقل در دفع شبهات يا در  رساند كه بتواند آموزه حدي از ورزيدگي نمي
   .با مهارت به كار بنددتبيين باورها 

  
  كتاب با سطح دانش مخاطبتناسب ب) 

توجـه  ، قرار گيردو موردنظر شود كه بايد در محتواي مطالب رعايت  يهاي مهم از شاخصه
  .است درس تناسب موضوعي و محتوايي اثر با اهدافو  تحصيلي به رشته و مقطع

كتاب درسي بايد بر اساس توجه به سن و سال و دانش مخاطب، طراحـي و تـدوين   
عمل كمتر رعايت شده  گردد كه اين مطلب در اين كتاب اگرچه مورد عنايت بوده، اما در

انطبـاق بـا   «متن درسي بايـد از ويژگـي   است كه مؤلف به درستي اعالم داشته اگرچه است. 
برخوردار باشد، اما ايـن ويژگـي چنـدان رعايـت نشـده اسـت.       » هاي دانشجويان دانسته پيش

اسـتادان مفيـد خواهـد بـود و     بـراي  آن هـم   ،آزاد ةجهـت مطالعـ  كتـاب  بسياري از مطالـب  
كننده اسـت. در صـورت رعايـت اسـتانداردهاي      آور و گيج ن براي دانشجو ماللتدريس آ

يافـت و از مطالـب متنـوع و     ي، حجم كتاب به يك سوم حجم كنـوني كـاهش خواهـد   كم
با ساختار معين و روش فنـي   كه اين امر نيز در صورتي است كهشد  موازي پيرايش خواهد

نه به صورت فعلي كه هـيچ سـطحي از    و، و رعايت اصول نگارش كتاب درسي انجام گيرد
  دركنار هم قرار گرفته است.مطالب مشخص نيست و آميخته 
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كه باشد، اسالمي طراحي شده  ةكارشناسي فلسف ةبديهي است اگر اين كتاب براي دور
ويژه آشنايي با اصطالحات هر دو  مخاطب از فلسفه و عرفان به ةهمين است، بايد اندوختنيز ادعا 

اشد و كمينه سطح علمي دانشجو با مطالب رعايت گـردد. اگـر مخاطـب دانشـجوي     مورد نظر ب
كارشناسي عرفان بلكه كارشناسي ارشد عرفان باشد، اين كتاب وجه تناسب خود را بهتـر   ةدور

  است: چنين آمده» سمت«كند. اما در ابتداي كتاب با عنوان سخن  پيدا مي
قطع كارشناسي به عنوان منبع اصـلي درس  فلسفه، در م ةكتاب حاضر براي دانشجويان رشت

  واحد تدوين شده است. 4به ارزش » عرفان نظري«
ـ    ي و كيفـي بـا ايـن هـدف تناسـبي نـدارد. بـراي        بسياري از اين مباحـث از نظـر كم

مقـدماتي گلچينـي خوانـده يـا بـه تناسـب هـوش و         مسـائل ي كه از فلسفه در حـد  يدانشجو
بيانـات مختلـف بسـياري از    هـا و   ، بايد با شيوهاست  استعداد به معلومات فلسفي خود افزوده

متغـاير بـا اصـطالحات و مطالـب فلسـفي را بـه        سطور متضمن اصطالحات عرفاني و عموماً
توقف مطلق است. از  ةدرسي دو واحدي به مثاب ةدر يك جلسچنين امري تصوير كشيد كه 

نامـأنوس  احـث پيچيـده و   ذهن و استعداد مخاطب ناآشـنا كـه يكبـاره وارد مب   نيز نظر كيفي 
گـردد.   واكنش و مبارزه با فهم و مقابله با پذيرش وارد ميو حتي شود، به چالش  عرفاني مي

تنـاقض تـاكنون    ةبه عنـوان مثـال دانشـجوي فلسـفه كـه براسـاس مبـادي عقالنـي و اسـتحال         
شود كه  يممواجه عربي  به يكباره با ابناست ديده  القضايا را محور اثبات و نفي مسائل مي ام

در  گيرد. در اين خصوص (بدون قصد استقصا)، فقط عقل و مبادي آن را به باد نكوهش مي
تـرين مـورد آن بـراي مخاطـب      برانگيـز  يك مورد، سه وجه در كتاب آمده است كه چالش

  كارشناسي، وجه سوم است: ةدور
نقيضـين  هاي عقلي بر اصـل عـدم جمـع نقيضـين و ضـدين و ارتفـاع        مبناي عقل و استدالل

است، در حالي كه معرفت شـهودي (حـداقل در برخـي مـوارد) مبتنـي بـر جمـع ضـدين و         
  ).125صدور دو حكم سلبي و ايجابي در آن واحد راجع به يك امر است (ص 

تـر و از   هايي كه براي تسهيل و تثبيت اين مدعا ذكر شده از اصل مـدعا بغـرنج   نمونه
تـرين و   رفاي نامدار نيـز در ايـن بـاره سـنگين    دشوارترين مطالب الهيات است كه حكما و ع

اند و به قول موالنـا ايـن كشـمكش     مواضع متقابل ردوبدل كرده ةترين مطالب را دربار دقيق
  ها است: ها اين رود تا نفخ صور! اين نمونه مي

حق نسبت به حق، انتساب و عدم انتساب فعل به عبـد در آن واحـد،    ءعينيت و غيريت اسما
  ).165ه خدا و به عبد در يك زمان، اثبات و نفي صفات براي حق. (صانتساب فعل ب



  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي      86

 

كه بـراي سـطوح عـالي    يابد  ميهاي متنازع ادامه  مطالب با توجيه ،اگرچه پس از اين
مخاطبان در اين سـطح، گـوارا گـردد و     ةتواند بر فاهم عرفان مناسب است، اما هيچگاه نمي

كند و اثـر نـاگوار آن از قبيـل تشـكيك در      خود به عنوان شبهه عمل مي ،آن مطالب دشوار
مطالب عقالني و معرفتـي يـا القـاي شـكاكيت مطلـق در دسـتگاه فكـري مخاطـب پديـدار          

هـاي   گردد. مدرس هم هرچند زبردست و ماهر باشد هرگـز بـه گـرد فروپاشـي آموختـه      مي
 هـاي پـر تـنش و پـر سـؤال و ابهـام       رسـد و بـا چهـره    پيشين و باورهـاي ايـن مخاطبـان نمـي    

  . شود مواجه مي دانشجويان
توحيد افعالي در مواضع گوناگون  ةاز جمله مصاديق اين واقعيت مطالبي است كه دربار

  است. بدون شرح و توضيح وافي به مقصود آمده ،189و از همه سؤال برانگيزتر در ص 
انسـان  افزايد با توجه به توحيد افعالي اگر رحمت وجوبي را پاداشي براي فعـل   عربي مي ابن

بدانيم، اين برداشت بيانگر فهمي سطحي از موضوع است، چرا كـه فاعـل و عامـل حقيقـي     
  ). 189 همواره خداست (ص

در اين موضع هيچ توضيحي وجود ندارد كه مخاطب را از گرفتـار شـدن در تـوهم    
يابـد و تبـديل سـيئات بـه      اين مطالب، دشـواري افـزايش مـي    ةجبر مطلق دور سازد. در ادام

  كند. مي و عدم تفاوت ذاتي آن دو، ذهن مخاطب را درگير تشويشحسنات 
انـد نـه بـر     شوند، بدون استثنا، بـر حسـب حكـم و مشـيت الهـي      اموري كه در عالم واقع مي

حسب حكم مقرر در شرع. بدين جهت اسـت كـه نبايـد نسـبت بـه قضـاي الهـي اعتـراض         
ن آن را مكـروه داشـت،   تـوا  داشت، هرچند در مورد مقضي (مورد قضا) چنين نيست و مـي 

  ).190 كه هر مظهر و مربوبي نسبت به اسم و ربش مرضي است. (ص چه اين
اي  شود و براي مدعا و استداللش هيچ توضيح خرسـندكننده  جا رها مي مطلب همين

اي را بايد براي روشنگري مخاطب مصروف دارد؟  گردد. اكنون مدرس چه هزينه نمي ارائه
كـه  بلكند  به توضيح مطلب كمك نمياست نه تنها ورده شده شاهدي هم كه براي مطلب آ

  افزايد. خود نيازمند توضيح است و بر ابهام و چالش مي
داند كه در قرآن نيز بـه آن اشـاره    عربي شاهد اين مطلب را تبديل سيئات به حسنات مي ابن

حسـنه  دهنده آن است كه اين دو وصـف (سـيئه و    گويد اين تبديل نشان شده است. وي مي
بودن) در نهايت سرشتي واحد دارند، يعني آنچه مطرح است اختالف حكم در عين ثبـات  

  ).190 ذات و عين است (ص
هيچ توضـيح و تفسـير يـا بـدون آشـنايي بـا مبـاني آن         بيمخاطبي كه با اين عبارات 

ر كـا  ،تر از اين بايد در گرفتاري ذهني خود حيران بماند؟ مشكلچه اندازه گردد،  مواجه مي
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مدرس است كه بايد تالش كند بلكه بتواند از جوانب مختلف بـه حقيقـت مطلـب نزديـك     
كنـد و از زبـان    اين است كه مؤلف اين چالش را به صورت پرسش مطرح مي گردد. جالب

براي حـل مسـئله مشـاهده     اي گيري دهد كه در اين پاسخ طوالني، جهت ابن عربي پاسخ مي
بـدون  نيز خيص مخاطب گره خورده است و در نهايت به شناخت و تش ،گردد و مشكل نمي

  .شود نهاده مياقناع مخاطب، تكميل بحث به آينده وا
بـه نيـك و بـد و پسـنديده و مكـروه و       حال آيا معناي اين سخن آن است كه عارف اساساً

هـركس كـه   «گويد:  عربي منفي است. وي مي در عالم قائل نيست؟ پاسخ ابنخبيث و طيب 
ادراك ندارد و هر مزاجي هر دو نوع (خبيث و طيب)  ندهد، اساساً شخيصخوب و بد را ت
  ).190 (ص» كند را درك مي

آيا اين پاسخ درخور حل مسئله است؟ آيا مشكل فقط معرفتي است تـا مخاطـب بـه    
كسب معرفت ادراك كند و پس از آن بر تشخيص توانا گردد. در حـالي كـه اينجـا سـخن     

ي است يعنـي آيـا ذات خبيـث و طيـب در هسـتي خـود بـا هـم         شناخت اي هستي مسئله ةدربار
  متفاوت هستند يا نه؟

اسـت  سنجي نشـده   نه تنها مطالب كتاب از جهت سطح و عمق يكسان نبوده و سطح
عنـوان يـا بـا     بـي كند و وارد پاسخ بـه شـبهات    گاهي به كلي از اين مطلب هم عبور ميكه بل

ــاالتر از  مخاطــب را در رتبــه ةطــگــردد كــه تفــوق و احا ) مــي68 عنــوان مســتقل (ص اي ب
عرفـان   ةنه دانشجويي كه براي اولين بار با مطالب پيچيدو كند،  معمولي طلب مي يادگيرندة
ر دهـا   گردد. البته از جهت ديگري هم ورود به نقل شبهات و پاسخ بـه آن  رو مي نظري روبه

اين متن درسي دچار مشكل است؛ زيرا معيار گزينش در مباحث معلـوم نيسـت. اگـر طـرح     
اين كـار را   ،روال يكالزم است كه به شبهات بپردازد، است كلي كتاب بر اين قرار گرفته 

شبهات عمده نقل و پاسخ  ،ه انجام برساند يا حداقل در خطوط كلي پنج فصل اصلي كتابب
نقـل  برخي شبهات در سـه مـورد    ،ري مشهود نيست و به حسب سليقهداده شود. اما چنين ام

) و يك مـورد مربـوط بـه    69-49شناسي (ص  شده، كه دو مورد آن مربوط به فصل معرفت
  فصل دوم است.

 پيچيـدگي ديگـر   ةيك موضوع، سوي ةسطح دربار كاربرد تعبيرهاي موازي و غيرهم
اصـطالحات، دانشـجو را سـردرگم     ةربـار دويـژه   بـه آيد، تكرار تعبيرهـا   مطالب به شمار مي

  ها: گردد. برخي از نمونه و مانع سهولت فهم و سبب چالش در آموزش ميكند  مي
يابـد. عبـارات در    ادامه مي 60شروع و تا ص 54از ص» بقا«و » فنا«تعريف و توضيح 

دشـواري   ،ايـن مواضـع   ةچند موضع، با تعريـف سـاير اصـطالحات متـداخل اسـت. مقايسـ      
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  سازد: يادگيري را آشكار ميآموزش و 
 روحـاني  اي درجـه انـد، بـه    اشـيا دانسـته   ةقيوميت الهي نسبت به همـ  رؤيتبقا نيز كه آن را 

گـم  » هسـتي «جهـان در نيسـتي محـو و در وحـدت مطلـق       ةكه طي آن همـ شود  اطالق مي
   ).55 . (صآيند اند، دوباره از ژرفاي نيستي بيرون مي شده

مشهود است كه نسبت تعبير اول با تعبير دوم مشخص نيست. آيا دو تعبير مـوازي يـا   
با توجه بـه افعـال مجهـول،    ويژه  بهباشند؟ آيا تعبير دوم مفسر تعبير نخست است؟  مكمل مي

چندان واضح نيست جمالت به وحدت شهود نظر دارد يا وحـدت وجـود. بـه هـر صـورت      
بير حتـي بـراي مدرسـان مشـكل اسـت تـا چـه رسـد بـه          برقراري نسبت ذهني بين اين دو تع

. كشـاند  سـو مـي   آنو   سـو  ذهن دانشجو را به ايـن  ،دانشجويان. پس از اين نيز تعابير متفاوت
آيد كه معلوم نيست نسبت اين اسامي  اسم جديدي نيز به دنبال مي ،كه براي هر تعبيرويژه  به

  آن است، چيست.  درصدد تعريفمؤلّف كه » بقا«يا مقامات عرفاني با 
فرق «و » فرق بعدالجمع«ترين مقام، مقام بقا است كه طي ... به همين جهت به آن مقام  عالي
نيز گويند. ... در اين مقام تمام مميزات خاص اشيا چيزي جز تعينـات وحـدت مطلـق    » ثاني

كثرت عبارت از وحدت است منتهي وحـدتي كـه شـئون ذاتـي دارد،     نيستند و ... در اينجا 
  ).60-59 نام دارد (ص» جمع الجمع«ين مقام ا

اعم از مدرس و دانشـجو   ،آنچه اين مبحث را دچار آشفتگي و به تبع آن مخاطب
يعنـي محـور قـرار     ،كند، اين است كه مؤلف به موضـع اصـلي خـود    را دچار پريشاني مي

ب مطالـ  ةعربي پايبند نيست و بـه گـردآوري تفسـير و تعبيرهـاي ديگـران دربـار       دادن ابن
توان از ارجاعات مختلف  گمارد. اين مطلب را مي عربي همت مي عرفاني حتي بيش از ابن

كه از ايزوتسو، عبـدالرزاق كاشـاني و   مطالبي سطح در همين موضع مشاهده كرد،  و ناهم
، برداشـت آزاد بـه مخاطـب    اي بنـدي  عبدالرزاق الهيجي نقل شده، امـا بـدون هـيچ جمـع    

و تعابير ساير محققـان و  گيرد عربي محور قرار  بود كه نظر ابنآن است. بهتر  واگذار شده
جامع و  بندي پايان مبحث به يك جمع در و مؤلف خود شودكالم او تفسير  ةعرفا در ساي

  .زنددست  گويا
ايـن عبـارات    ةافتـد، مقايسـ   اتفـاق مـي   نيـز » مشـاهده «و » مكاشفه« ةهمين رويه دربار

و  شودگردد تا با مقاصد عرفاني آشنا  بر فراگير دشوار ميكار كه چه اندازه سازد  نمايان مي
  موفق باشد. تعبيرات كاشاني در اين باره چنين است:ها  آن در همسازي ذهنيبتواند سپس 

اي رقيـق و در   اول چيزي كه از صفات و حقايق الهي يـا حقـايق تكـويني از وراي پـرده    
نـام دارد و اگـر   » مكاشـفه «شـود   يقالب حجابي شفاف از يكي از اسماء الهي ... ظاهر مـ 
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نـام دارد  » مشاهده«همان حقايق بدون مظهر و صفت اما همراه با خصوصيتي ظاهر گردد 
  ). 57(ص 

  تعبير بعدي كه از جيلي و الهيجي به طور غيرمستقيم نقل شده، چنين است:
بـر   است، اما در مكاشفه رفع حجاب. بـه هرحـال ايـن انـوار را    » نور«عنصر اصلي در تجلي 

  اند.  حسب عنصر منشأ به سه قسم تقسيم كرده
حصـر   ةتجلي ذات: كه مـوطن آن ذات اسـت و باعـث فنـاي ذات سـالك و مشـاهد       -

  گويند.» مشاهده«گردد. رؤيت اين تجليات را  موجودات در وجود حضرت حق مي
تجلي صفات: كه موطن آن اسماء حسني و كماالت ذات است و باعث فناي صفاتي  -

نامند  مي» مكاشفه«حصر صفات كمال در حق تعالي است و رؤيت آن را  ةشاهدسالك و م
  ).63 (ص

اگـر تضـاد و    وبه شدت درگيـر نسـبت بـين ايـن تعـابير اسـت       مخاطب اكنون ذهن 
دارد.  مـي  تناقضي هم وجود نداشته باشد تخـالف مشـهود در آن، ذهـن را بـه كشـمكش وا     

ه صـورت مطلـق و در موضـع دوم بـه وجـود      جا تعبير به رفع حجاب ب يك» مكاشفه« ةدربار
حجاب اگرچه رقيق و در موضـع سـوم تعبيـر بـه تجلـي صـفاتي و رؤيـت شـده، كـه بـراي           
 ةمخاطبان همسازي اين تعابير بدون هيچ شرح و توضيح از نگارنده، بس متعذر است. دربار

ي موضوعي بند بر دستهتنها جا كه عنايت مؤلف  دارد. از آن وجودنيز همين وضع » مشاهده«
چـون   همچنـين متمركز گشته، از محتوا و همخواني تعابير تا حد زيادي غفلت شـده اسـت.   

عربي) بـه   محور (ابن ةبوده و نظريگوناگون گردآوري نظريات مختلف از منابع  ،قصد اوليه
  حال خود رها شده، اين مشكالت رخ نموده است. 

  
  ظم منطقي و انسجام مطالب ج) ن

هـاي متنـوعي    ترين عوامل براي تسـهيل آمـوزش اسـت. روش    يكي از مهمدهي محتوا  سازمان
تواند از آسان به مشكل، از كـل بـه جـزء يـا بـرعكس، از       براي اين امر وجود دارد. مطالب مي

؛ 1382؛ معاونت پژوهش، 232: 1389زاده،  عيني به ذهني و ... تنظيم گردد (معروفي و يوسف
 ،گردد كه مطالـب در نظـم منطقـي و سـنجيده     تأمين مي). قابليت يادگيري متن در صورتي 76

  ). 52: 1391 ؛ آرمند و ملكي،108: 1387مشهود باشد (ملكي،  ها آنيكپارچه و انسجام 
مطالــب و نظريــات عرفــاني در كتــاب، ضــعف انســجام و  ةســعي در گنجانــدن همــ

سب با زمـان  است. اين ويژگي مشروط به تنا در پي داشتهي و كيفي محتوا را ناهمگوني كم
تواند از نقاط قوت به شمار آيد، امـا بـه همـان ميـزان، اگـر       آموزش و استعداد مخاطب، مي
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 ةرا پشـتيباني نكنـد، نقطـ   هـا   آن بندي مناسب از گفتارهاي متعارض يا مـوازي  تحليل و جمع
ويژه  بهشود.  كه در اين كتاب مستطاب اغلب اثري از آن مشاهده نمي چنان ضعف نيز هست

ممتد نظريات عرفـاني و گونـاگوني آراء، ميـداني بـس پـر فـراز و نشـيب را بـه روي         تاريخ 
هم بر  و هم زحمت تتبع گسترده را به روي خود هموار كندمؤلف كه است مؤلف گشوده 

شود كه نگارنده خود  جامعيت كتاب و تنوع مطالب بيفزايد، اما نقص كار آنگاه آشكار مي
ملمـوس  هـا   آن دشواري احاطه بر اين نظريات يـا فراگيـري  را در مقام مخاطب قرار دهد تا 

محور به متن نگاه كند بسـياري از معايـب رخ    محترم با رويكرد مخاطب ةگردد. اگر نگارند
  در اين نوشتار مورد نظر است.ها  آن خواهد نمود كه برخي از

بندي كتاب خارج است و در  هايي است كه از موضوع از شواهد اين مدعا، تبصره
) از آن ياد شده است. اين نكات 69 ؛53 ؛49-48 ؛32(ص » نكته«مواضع مختلف با عنوان 

 ها آنماهيت بيان نشده كه اند موضع منطقي در عناوين اصلي يا فرعي بيابند و  كه نتوانسته
حداقل بايد در پـاورقي قـرار گيرنـد، تـا بـه سـاختار        ،توضيحي است يا نقدي يا ... عموماً

نرسانند و ذهنيت مخاطب را دچـار آشـفتگي   كتاب و مطالب آن آسيب منسجم و منطقي 
  .نسازند

گـذاري عنـاوين و    انسجام مطالب از جهت ديگري نيز مخدوش است. عـدم شـماره  
كتـاب درسـي كالسـيك از    ويـژه   بـه جدا نكردن موضوعات اصلي و فرعـي، بـراي كتـاب    
ارنده و هـم مخاطـب بـر    شود تا هم نگ ضروريات غير قابل اغماض است. اين كار سبب مي

را بـه چـالش   هـا   آن چنـدم،  ةيك و درجـ  ةخطوط اصلي تمركز داشته باشند و مطالب درج
مهـم   ،روي نكشاند. بر اين اساس براي تحقـق اهـداف آموزشـي    حاشيه آميزي و احياناً هم به

باشد، تا هم يادگيري تسهيل و هم يادمـاني  رو  روبه است كه مخاطب با متن منسجم و منظم
  پايا گردد.
  

 هاي تازه افقگشودن هاي جديد و  پرسشطرح د) 

، نگريسـت انتقـال دانـش   به عنـوان ابـزار   كتاب درسي دانشگاهي صرفاً از منظر فني نبايد به 
هـاي   ايجـاد كنـد و افـق    هاي جديـدي در ذهـن دانشـجو    پرسش بايد بتواندمتن درسي بلكه 
 از طريـق تـأمين ايـن منظـور     بياموزد.ه او بو مهارت حل مسئله را بگشايد  اوروي به  اي تازه

 برانگيختن حس كنجكاوي و كاوشگري در دانشجويان و آموزش تفكـر انتقـادي بـه آنـان    
). از ســوي ديگــر 235: 1389زاده،  ؛ معروفــي و يوســف22: 1388 رضــي،يابــد ( تحقــق مــي



 91     ...  با» مباني عرفان نظري«كتاب درسي شناسي  آسيب

 

بـه عهـده دارد و بايـد    يادگيرنده فعاليت آموزش امري چندجانبه است كه يك ضلع مهم را 
درسي به كار گرفته شود كه دانشجو به شـنيدن از مـدرس اكتفـا نكنـد و     مكانيسمي در متن 

اي باشد كه دانشجو را  متن بايد به گونهرو  ازاين وارد فرايند آموختن و تفكر و تحقيق شود.
ده، زا ؛ معروفي و يوسـف 29: 1392دعوت به پژوهش و ترغيب به ايجاد نقش كند (فكري، 

1389 :234.(  
مطالـب و درج   ةهاي تحقق اين اهداف كاربست ادبيات پرسشي در ارائـ  يكي از راه

 ةحـداقل در دو مقولـ  بايـد  هايي كه  درسي است. پرسش ةها براي هرجلس ها و تمرين پرسش
در مــتن وجــود دارد، ماننــد  هــا آنهــايي كــه پاســخ  فعــال و غيرفعــال طــرح گــردد. پرســش

هـايي كـه    آينـد و پرسـش   پردازد غيرفعـال بـه شـمار مـي     اريف ميتع ه به نقلك هايي پرسش
جديـد   ةهايش از درس را براي حل مسـئل  كند تا آموخته دهي مي دانشجو را تشويق و جهت

  ). 169: 1393گردند (رسولي،  به كار بندد، فعال محسوب مي
شي اي رو جستجو گردد، برنامه» مباني عرفان نظري«از اين منظر هرچه در كتاب 

گردد. ابـزار و   و محتوايي كه براي رسيدن به اين مقصود طراحي شده باشد مشاهده نمي
تمهيــداتي كــه متخصصــان وجــود آن را بــراي دســتيابي دانشــجو بــه ايــن مقصــود الزم  

هاي فني آموزش، در ايـن   بينند، چه در روش چينش مطالب و چه استفاده از تكنيك مي
هـا و   هـا، تمـرين   جملـه اسـت اسـتفاده از پرسـش     كتاب اثري از آن نيست، كه از همـان 

هاي اختياري، ايجـاد فرصـت بـراي تمـرين مسـتقل و خودارزشـيابي (معروفـي و         فعاليت
فصـل تنهـا پـنج مـورد پرسـش تعبيـه        ). در اين كتاب به تبع پنج234: 1389زاده،  يوسف

ها نيز چنـدان كلـي و عـام اسـت كـه در سـطح سـنجش محفوظـات          شده كه اين پرسش
اي را بــراي حــل مســئله و خالقيــت در مخاطــب، بيــدار و  احــي شــده اســت و انگيــزهطر

كند. دانشجو بايد تمام سعي و تالش خود را تنهـا در فهـم و حفـظ مطالـب      راهبري نمي
ماند. البتـه طـرح شـبهات و     خالصه كند و فرصتي براي انديشه و انتقاد براي او باقي نمي

تواند براي اين منظـور كـه تـا     ها مي ويژه تمرين هاي معارض با مطالب كتاب و به پرسش
آموزشي بـه   طوركه برخي متون همان. كند مفيد باشد يابي دانشجو با انديشة خود، پاسخ

هـا يـا شـبهاتي را نـاظر بـه مطالـب مطـرح         و مطالب يا پرسش اند اين سبك عنايت داشته
كنند. اما در ايـن كتـاب    يا عناوين ديگر، مطرح مي» براي تفكر بيشتر«شده، چه با عنوان 
ها و طرح شبهات در چنـد   ها در پايان فصل بيني نشده و طرح پرسش چنين تمهيدي پيش
ساز شده است يـا چنـدان مفيـد بـه فايـده       اي است كه خود مشكل گونه مورد محدود، به
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محور و همة نقش به دوش مدرس است و زمينـة   رو اين متن درسي، مدرس نيست. ازاين
  بيني نشده است.   جو در آن پيشفعاليت دانش

  
  يادگيرنده ر مطالب ب) ميزان اثرگذاري   ه

اهداف نگارش متن آموزشي گفته شـد، يكـي از اهـداف اساسـي مـتن       ةدربارطوركه  همان
درسي اهداف عاطفي است. متن بايد مخاطب را جذب كند و اگر نگوييم به شيفته شدن او 

اهـداف   ،وي را تا حدي برانگيزد كه بـا ارتبـاط بـا مـتن     ةبينجامد حداقل بايد رغبت و عالق
هاي عاطفي و  بررسياين ويژگي كه مستند به  تأثيرديگر آموزشي و شناختي حاصل گردد. 

تلقـي بـه    با حـس مثبت برقرار كند و  با متني ارتباطاگر مخاطب دهد  نشان مياست، رواني 
 تأكيـد  رو، يابـد؛ از ايـن   افـزايش مـي   و يادمـاني بسـيار   ، يـادگيري رو شـود  قبول با آن روبـه 

هـاي عـاطفي، شـناختي و مهـارتي      محتواي كتاب درسـي بايـد بـا توجـه بـه زمينـه      گردد  مي
  ).234: 1389زاده،  (معروفي و يوسف شود دانشجويان ارائه

هـاي هنـري هماننـد     هاي رواني و استفاده از جلوه و جذابيتوجود عوامل برانگيزاننده 
و ... به كوتاه كردن مسير آموزش و مانـدگاري و پايـداري آن كمـك    رنگ، تصوير، نمودار 

مطالب كتاب  هاي پيشين خود را با هايي كه دانشجو آگاهي زمينهافزون بر اين،  كند. شايان مي
بپـردازد و دامنـة    و همچنين وجود امكاناتي در كتاب كه دانشـجو بتوانـد بـه تحقيـق     ربط دهد

. شـود  درسـي شـمرده مـي    و مزايـاي ضـروري مـتن   از محاسن  ،اطالعات خود را افزايش دهد
هــا و  ). اكنــون اگــر از ايــن عوامــل انگيزشــي و زمينــه30: 1392؛ فكــري، 24: 1388 رضــي،(

جو شـود يـا از مؤلـف پرسـيده شـود: آيـا        و ، پرس»مباني عرفان نظري«امكانات در متن كتاب 
پاسخ چه خواهد بود؟ آشنايي بـا ايـن    است، هايي به تدوين پرداخته اصالً ناظر به چنين شاخصه

انـد، يـا فراخـواني از     ويژه براي مدرساني كه چندين بار به تـدريس آن همـت گماشـته    متن، به
داوري و  سازد؟ بـدون پـيش   اي را منعكس مي دانشجويان براي پاسخ به اين مطلوب، چه نتيجه

تفاق، درپي خواهـد داشـت.   بر اساس تجربة ميداني و تدريس كالسي، قطعاً پاسخ منفي را به ا
سـازد و   دچـار دافعـه مـي    را ارائة عرفان نظري به اين سبك، مطالب جذاب و شـيرين عرفـاني  

اي در مخاطـب   گذارد، چه رسد كـه بتوانـد انگيـزه    جامي خاطرات ناگوار از كالس و درس به
   ايجاد كند يا تعلق عاطفي و حس تداوم تحقيق او را در اين زمينه افزايش دهد.

نقش متن براي توانمندسازي مخاطب در پيونـد دادن مطالـب بـا     ةدر زمينن مطلب اي
هاي شـناختي و مهـارتي خـود نيـز همگـون اسـت. البتـه كاسـتي تـا حـدود زيـادي از             زمينه
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بـا  بايد شود، اما نگارنده  فروسطح بودن دانش و مهارت مخاطب از مطالب عرفاني ناشي مي
بي، مطالـب را تحريـر و بـا اسـتفاده از فنـون علمـي و       آگاهي از مواجه بودن با چنين مخـاط 

  ها را جبران كند. فناوري آموزشي اين كاستي
  

  ارزيابي روش. 2
دهـيم و از   مورد بررسي قرار ميمطالب  ةروش ارائاز منظر تنها هاي ارزيابي روش را  مالك

  .هاي روشي جوياي پاسخ هستيم اين متن درسي براي پرسش
مطالعـات   سـير كه به صورتي عرضه كرده است بخش  در هرآيا نويسنده مطالب را 

  ؟دانشجو نشان دهد بعدي را بهبخش 
گردد تـا هـم از    دانشجو مي ةبرخورد فعاالن ةزمين اعمال اين روش سبب فراهم شدن

جهت فعاليت ذهني به خالقيت وي منجر گردد و هم از جهت فعال بودن در امر يادگيري و 
  . مهارت، اهداف آموزشي را در خود محقق كندكسب 

و دانشـجو را  دارد طرفه  يكروش مطالب  ةارائآيا  ديگر پرسش اين است كه ةروي
   ؟كند را به وي القا مي ها آنو صرفاً نقش يادگيري و حفظ  كند منفعل تربيت مي

 ةمعنا است كه سهم زيـادي از فعاليـت يـادگيري بـه عهـد     اين كاربرد روش فعال به 
دانشـجو  مقابل قرار دارد و سهم اندكي را به  ةغيرفعال درست در نقطروش دانشجو است و 

). براي پاسخ مقرون بـه واقـع يكـي از راهكارهـا ايـن      167: 1393كند (رسولي،  واگذار مي
براي مطالعات تكميلـي دانشـجو معرفـي     آيا نويسنده منابع كمكي رااست كه بررسي شود، 

  ).23: 1388 رضي،( طور كامل آورده است؟ استفادة خود رابهكرده و منابع مورد 
در اين است كـه  مشهود است، » مباني عرفان نظري«كتاب  ةدرباردر اين زمينه  آنچه

لكـن از منـابع كمكـي و در     است ارجاعات و استناد، اگرچه به منابع كافي استناد شدهزمينة 
سبب اين امر را دشواري مطالب بتوان د توان اثري ديد. شاي كمتر مي ،دانشجو ةسطح استفاد
نگارنـده  بايست  مي. براي تأمين اين مقصود دانستعدم وفور منابع كمك درسي  عرفاني و

 داشـت كـه جـاي خـالي آن محسـوس اسـت.       در تدوين مطالـب، تـدبيري را مصـروف مـي    
الب دانشجو مجبور است تمام تالش خود را در فهم دشوار متن و ربط و تحليل مطرو  ازاين

فرصـتي بـراي فعاليـت و بـروز     رو ديگـر   ازايـن و  كار بـرد  بهآن و سپس حفظ ذهنيات خود 
  . ماند خالقيت باقي نمي
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هـاي   از ديگر راهكارها اين است كه توجـه نگارنـده را بـه اسـتفاده از وسـايل و روش     
هـاي آتـي را دريافـت     نوين آموزشي سنجيد. براي احراز اين مهم بايد پاسخ مثبت بـه پرسـش  

آيا كرد تا بتوان شاهد توفيق كتاب در ارائة روشمند مطالب بود. نخستين پرسش اين است كه 
تـدابيري   در ذهـن دانشـجو  عرفـاني  مطالب و يادماني و تحكيم يادگيري تسهيل نويسنده براي 

 ةارائـ  ةدر شـيو  علوم تربيتي و شناسي هاي علوم روان از آموزهبه طور عيني آيا انديشيده است؟ 
گرفتـه   هاي شخصيتي و روحي مخاطبان را در نظـر  مطالب بهره برده است؟ براي مثال، ويژگي

يـاددهي   ةشيو آموزشي در فناوريريزي درسي و  هايي مانند برنامه هاي رشته است؟ آيا به يافته
ها، تصـاوير،   مثال است؟ آيا از ابزارهاي الزم براي تفهيم مطالب، مانند و يادگيري توجه داشته

: 1387؛ ملكـي،  25: 1388 رضي،( است؟ خوبي در كتاب استفاده كردهبه داول و نمودارها ج
رسيم كه در  با اطمينان به اين نتيجه مي» مباني عرفان نظري«). حتي با نگاهي گذرا به كتاب 60

توان نمونـة مثبتـي    ها يا پاسخ كامالً منفي است يا در حد ضعيف و موردي مي برابر اين پرسش
داد. از آنجـا كــه چهـارچوب كتــب درسـي نگاشـته شــده بـا معيارهــاي علـوم تربيتــي و       ارائـه  
شناسي مشخص است، چنين ساختار و روشي در اين كتاب مشهود نيست و سـبك ارائـه    روان

محور است و نه بر اهداف از پيش تعيين شده متمركز است و نه از كاربرد تكنولـوژي   نه مسئله
مند است. تنها در يكي دو مورد براي به تصـوير كشـيدن مطلـب     آموزشي در ارائة مطالب بهره

از جدول استفاده شده است و هيچ تصويرسازي يا كاربست فنون نـوين در سراسـر كتـاب بـه     
، محسـوس اسـت   هاي شخصيتي و روحي مخاطبان ويژگيآيد. همچنين در رابطه با  چشم نمي

رو  با مخاطبان دانشـجو روبـه   ،اي علميهه كه نگارنده با ذهنيت فراگيران علوم اسالمي در حوزه
 را مطالـب  خـاص،  هاي شده و به سبك همان متون قديمي و مخاطبان ويژه با عاليق و مهارت

عرضه كرده است. اين مطلب تا حد بسياري تحت تأثير استفاده از متون و منابعي است كـه يـا   
  شي ارائه شده است.  هاي نوين آموز درسي نيست يا به سبك قديمي بدون توجه به فناوري

مطالب را دچار كاستي كرده، عدم وحـدت رويـه در    ةاز ديگر نكاتي كه روش ارائ
 و قـرار دهـد  » ابـن عربـي  «مطالب است. از سويي مؤلف قصد دارد محـور مطالـب را   عرضة 

)، اما اين مبنا و 2 (ص» مكتب ابن عربي به دو دليل مبنا قرار گرفت«كه است تصريح كرده 
ترين خلل مطالـب   از برجسته ،بسياري از موارد مشهود نيست و در خيلي از مواردمحور، در 

جا نه آهنگ ايـن   در همه ، مؤلفموضوعات و مطالب كتاب ةكتاب است. با توجه به گستر
 گيـرد.  جـا از ايـن مطلـب فاصـله مـي      عربي بپردازد و نه همـه  دارد كه به محوريت عرفان ابن

شود كه موضوع قـرار دادن   كند و چنين به نظر مخاطب القا مي راهي بينابين طي ميرو  ازاين
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عربي و پرداختن به نظر او بـه طـور ويـژه در برخـي مـوارد، بـدون وجـه اسـت. زيـرا           نام ابن
ها،  شود و در مباحث پاياني در برخي بخش نگارنده از ابتدا با كليت و شمول وارد بحث مي

مباحـث هـم ايـن رويـه مشـهود       ةد. البته در همگير عربي موضوع بحث قرار مي ناگاه نام ابن
شناسي. در اين فصل اكثر مطالب از ديگـران بـا    در بيشتر مطالب فصل معرفتويژه  بهنيست، 

يا بدون نام يا در موازات ساير نظريات  ،عربي گردد و طي مسير به ابن نقل و ارجاع آغاز مي
 31تا ص  21، از ص شناسي صل معرفتاي از اين واقعيت از ابتداي ف شود. نمونه پرداخته مي

) بـا  23 (ص» برخي فالسفه و عارفـان «مشهود است. در اين مسير يك مطلب در متن، به نام 
عربي و يك مورد ارجاع صرف به وي وجود دارد و محوريت نقل مطالـب بـر    ارجاع به ابن

» عربـي  بـن بيـان ا «ارجاع به مثنوي متمركز است و در مباحـث پايـاني سـه صـفحه بـه عنـوان       
تـداعي  مناسـبت بـودن ايـن عنـوان را بـه ذهـن        بـي كه است گذاشته شده ) به بحث 28 (ص
  كند. عربي را يادآوري مي نقش تكميلي بودن مرام ابن ،ويژه كه پيشاپيش به ،كند مي

عربي و نقـل   بيان مرام ابن ها آنعقل با قلب و شرع و عدم تعارض  ةبراي وضوح بيشتر رابط
  ).28رسد (ص  زم به نظر ميكلماتي از او ال

) اتكا بر نقـل مطالـب از   38-31(ص » شناخت تجربة عرفاني«همچنين در عنوان بعد 
)، به مـوازات ارجـاع   38(ص ...» از ديد عارفان «مستشرقان است و فقط در پايان اين بخش: 

  دارد.عربي نيز نامي برده شده است و همين روند پس از اين نيز ادامه  به ديگران از ابن
  

  گيري نتيجه
 و محتـوايي هـاي   از قبيل شاخص يمتنوعهاي  و شاخص ابعاد گوناگون دارايكتاب درسي 

قلمرو اين  امتيازهايي است كه در حاصل جمع ،است. توفيق نسبي يك كتاب درسيروشي 
ضـرورت  و آمـوزش  كتاب درسي بـراي   اساسي با توجه به نقش. آورد دستها به  شاخص

ــ ــأليفي ةارائ ــامع ت ــره  ج ــا به ــد و ب ــذاب، كارآم ــداكثري، ضــرورت كاربســت   ، ج وري ح
 گـردد.  درسـي و كـار گروهـي بيشـتر نمايـان مـي        هاي نوين تدوين و تأليف كتاب شاخص
 يهـا  رشتهمرتبط با امر آموزش كالسيك همانند كارشناسان كارشناسان با  مشاوره همچنين

و  يويراسـتاران فنـ   آموزشـي و ريزي درسـي و تكنولـوژي    شناسي، علوم تربيتي، برنامه روان
از كـار فـردي بـر     ،دارد. بـديهي اسـت ايـن نقـش    ي انكارنشـدني  اعال ضـرورت  ي در حدادب

شود كه اثر به اهداف  و مانع از اين ميآن را احاطه خواهد كرد  ،آيد و نقايص و معايب نمي
  .آموزشي خود دست يابد
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  منابع
، ممطلـوب دانشـگاهي از ديـدگاه اسـتادان و دانشـجويان     هاي كتـاب درسـي    ويژگي« .)1375آرمند، محمد (

  .26-21 صسال دوم، ، فصلنامة سخن سمت
، تهـران:  »طراحي و تأليف كتاب درسي دانشـگاهي  ةاي بر شيو مقدمه« .)1391آرمند، محمد و حسن ملكي (

  سمت.
  ، تهران: آييژ.تحليل محتواي كتاب درسي .)1388مرادي، نرگس ( حسن
علـوم   ةهـاي درسـي دانشـگاهي رشـت     نقدي بـر كتـاب  « .)1391(مطور  معصومه وسيد محمد حسين  ،حسيني

 .142-119ص  ،26ة ، شمارپژوهش و نگارش كتب دانشگاهي، »تربيتي در ايران

  ، تهران: سمت.»مباني عرفان نظري« .)1388رحيميان، سعيد (
  شناسان. ، تهران: جامعه»رويكرد كتب درسيتحليل محتوا با « .)1393رسولي، مهستي و زهرا اميرآتشاني (

  .36-21 ص ،22 ةرشما ،رعيا، نشگاهي»داسي در كتب يابيارز ايبر چوبي جامعر«چها .)1388ناصر ( ،يشيدر
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  1يعرفان نظر يمبانسازنده بر كتاب  يبه نقد ينگاه
  

  انيميرح ديسع
  

را كـه   »محتـوا و روش  ليـ تحل كـرد يبا رو يعرفان نظر يمبان يكتاب درس يشناس بيآس« ةمقال
مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انسـاني      سـازمان  در نگارنـده   يعرفـان نظـر   يمبـان در نقد كتاب 

رو كه با لحاظ  از آن ؛دانم يدلسوزانه و سازنده م ياز نقدها يا نمونهمنتشر شده است،  )سمت(
 شيخـو  دگاهيـ را از دنقـد شـده   متن  ينفموجوه مثبت و  ،نقد يو اصطالح يلغو يمعناكردن 

 سـنده ينو نيـ جهـت بـر ا   نيـ نموده اسـت، از ا  انيدخالت احساسات ب يا االمكان بدون ذره يحت
و ضـمن سـپاس از حسـن نظـر     بنگـرم  مطـرح شـده را    يها يابيتا به دقت ارزشود  مي دايپ يحق
كنم ضـمن   يم ياند، سع هماورد دانسته  يمثبت كتاب كه بلندنظرانه آن را بوجوه و ذكر  شانيا

كـه   ييوجوه قابل نقـد و پاسـخگو   زيو نهاي مهم و پذيرفتني  جنبه نيبه نقد حاضر، ب ينگاه كل
  .قائل شوم زيرسد تما يم ريبه نظر حق

بـه لحـاظ    يدرسـ  يهـا  كتـاب  يهـا  شاخص انيبه نقد حاضر: ناقد محترم ضمن ب يكل نگاه
نقـد   ةسـه جنبـ  كـردن  را با لحـاظ   شيروش نقد خو يو ظاهر يساختار -ييمحتوا -يهنر -يزشيانگ

اثـر، در سـه    ةضمن استناد به سخن نگارنـده در مقدمـ   وي، ليو نقد تحل نقد ساختاري  ،يشناخت روش
  اند: مطرح كرده طهيح

  اصالت مطالب و استحكام آن . 1
  مباحث  ةارائ ةويدر ش يشيبازاند. 2
  مخاطب  يها دانسته شيانطباق با پ. 3

                                                                                                                                        
شناسـي كتـاب    آسـيب « ة، مقالـ ، تهران: سـمت) 1388، سعيد رحيميان( مباني عرفان نظريكتاب  ة.  نويسند1

 ةنوشـت مطالعـه كردنـد؛    را پـيش از چـاپ  » با رويكرد تحليل محتـوا و روش  ،»مباني عرفان نظري« درسي
نيا) است كه در اينجا به  اصلي مقاله ( دكتر محمدرضا ارشادي ةديدگاه ايشان راجع به نقد نويسندحاضر 

 رسد.   نظر خوانندگان محترم مي

  استاد دانشگاه شيراز  
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سـت كـه نگارنـده    ا آن شـان يا دگاهيـ اصالت مطالب و اسـتحكام آن د  يعنيبعد نخست  در
ارائـه و انطبـاق بـا     ةويشـ  يعنـ ي گـر يد يژگـ ينقـدها را بـه دو و   شـتر يداشـته اسـت امـا ب    ينسـب  قيتوف
  اند. ها وارد كرده دانسته شيپ

نكـات  و پـذيرفتني  در دو مبحث نكـات   كنم يذكر شد، تالش م تر شپيچنان كه  نجايا در
  را مطرح كنم. خود مطالب ،قابل نقد

  
   رشيپذقابل نكات  )الف
 يناقد محترم تناسب كتاب بـا سـطح دانـش مخاطـب اسـت كـه بـرا       شده از سوي اشاره  ةنكت نياول
 زيو ن يسوم حجم فعل كيمباحث، كاهش حجم كتاب به  يبرخ ليحذف و تعد ،رفع آن اي ليتعد
 يآن بـا سـطح كارشناسـ    شـتر يكه به تناسـب ب  همچنان شده است. شنهاديمباحث پ يبرخ يساز ساده

بـه   زيـ نرا واحـد   6واحـد بـه    4از  سيتـدر  يتوان رساندن واحـدها  ياشارت رفته است (م زيارشد ن
  ).ستيباب نگر نياز ا يگريد شنهاديعنوان پ

 ةنكتـ سفانه أمت ان،ياعتراف كنم كه با توجه به كاهش سطح سواد دانشجو ديبازمينه  نيا در
 يخوانـدن و مـرور سـطح    ينـ يگلچ آفـت  فوق حداقل در اغلـب مـوارد مقـرون بـه صـحت اسـت.      

الكـالم) و عـدم    ديتجر ايالحكمه  هيالحكمه و نها هيدر سطح بدا ي(حتي و كالم يفلسف يها كتاب
مباحـث   ياسـت طبعـاً برخـ    يطرح مباحث عرفـان نظـر   ةنيزم شيدو علم كه پ نيبا ا يكاف ييآشنا

 استياثر به ر نيا ةنام طرح ميدضمن آنكه به خاطر دارم هنگام تق .نموده است ابيكتاب را دشوار
اثـر در تـرم آخـر     سيتـدر  )1عنـوان كـردم:    نيآن را چنـ  سيشـرط تـدر   شيدو پـ  ،»سمت«محترم 
 سيتـدر  )2و باشـد   ياسـالم  ةفلسف ةدور كيفلسفه و كالم و مانند آن و پس از آموزش  يها رشته

  .رديگ توسط استاد باتجربه و مسلط صورت
كه در آثـار متعـددش از ضـعف     يانيآشت نيالد جالل ديمرحوم استاد س يها و گله شكواها

 يرو شيهنوز پ ،فلسفه و عرفان در دانشگاه و حوزه صورت گرفته است يها روزافزون رشته يعلم
و  يـي گرا تيـ كم ةطريسـ دليـل  بـه  االسـف   مـع  يسـت يبـدون رودربا  ريـ ماست و البته در چند سال اخ

 ديـ دانشـجو با  رشيدر پـذ  يمـاد  يهـا  جنبـه كـردن  ها و لحاظ  دانشگاه رشيپذبر  يمال يخودگردان
  از پارسال. غيگفت سال به سال در

و به  ؛گفته بنهم شيپة مواضع كتاب را به گردن نكت يبرخ يخواهم بار دشوار يبنده نم البته
حـذف آن را   ايـ  شـتر يب حيتوضـ  اي ليجرح و تعد شنهاديمباحث كه ناقد محترم پ يخود از برخ ةنوب

كـه آن   ،در نزد عارفان كتاب) 89(ص  اريمانند بحث جبر و اخت يبرم؛ در مباحث يداده است بهره م
 يتلقـ  تيسـاز شـكاك   نـه يزم اكـه آن ر  يعربـ  منطق هوالهو ابـن  اياند  دانسته شتريب حيتوض ازمنديرا ن

 190تفـاهم ( در ص   لحـاظ امكـان سـوء   ه ب اي ييزا رتيسبب حه كه ب يجمالت يبرخ زيو ناند  نموده
  اند. حذفش را داده شنهاديكتاب) پ
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متعـارض   اي يمواز ياز گفتارها يبند و جمع ليتحل شنهاديپ ،رشيپذقابل  گريد مطلب
  .  رساند يمدد م اش يذهن يابي مباحث است كه به دانشجو در سازمان يبرخ يدر انتها

 شـتر يتفكر ببه منظور تازه و  يها هدف گشودن افق اب دياالت جدؤلزوم طرح س گريد ةنكت
  درخور توجه و مهم است. يشنهاديهاست كه پ فصل يدر انتها

نكتـه   نيـ است كـه ا  ي/ فرعياصل نيبهتر عناو زيتمابراي  نيعناو يگذار شماره گريد ةنكت
  .اعمال است قابل زين

مطالب با استفاده از هنـر   يساز و جذاب كردن و روان يهنر يها توجه به جلوه گريد مورد
 نيـ بـه ذهـن ا   نـه يزم نيـ مخاطب اسـت كـه البتـه آنچـه در ا     نيشيپ يهمراه با مطالب مرتبط با آگاه

را در  يمـ يتعل ةو هـم جنبـ   يهنر ةكه هم جنب ،بود استفاده از اشعار عارفان شاعر بود دهينگارنده رس
كار گرفته شد ه ب ميدر تعل شتريسهولت ب ياستفاده از نمودارها برا يهمچنان كه در موارد ،داشتبر

 حيباشد (البته چنان كه توض شتريتوانست ب يموارد م نيست كه اا كه البته نظر ناقد محترم به حق آن
در  دجداول و ... هر چنـ  يةگردد و ته يبه سنخ مباحث باز م يمطالب تا حدود يخواهم داد دشوار

  .حل نخواهد شد) يمشكل اصل كند اما لزوماً يسپردن مطالب كمك م ادبه يو كردن حفظ 
 نياست متـ  يشنهاديپ زيهر بخش ن انيدر پا شتريب ةمطالع يبرا يمنابع كمك يمعرف نيهمچن

  و درخور توجه.
  

   يينكات قابل نقد و پاسخگو )ب
 ليـ تـوان در مـوارد ذ   يمـ را ناقـد محتـرم بـر كتـاب      ييو محتـوا  يو سـاختار  يروشـ  ينقدها ةعمد
  خود را): حيسپس توضو آورم  يم تريكرد (ابتدا نقد را به صورت عنوان و ت يبند جمع

  
   يساختار ـ يروش. نقد 1

نكته  نيا :كتاب تيجامع يمتراكم برا ياز مطالب به صورت حجم عيوس يا انباشتن گستره ●
لحـاظ شـود    يكـه بـا مـورد بعـد     يشود اما هنگـام  يتلقتواند حسن  يخود م يالبته به خود
  .كند يم دايپ يحالت منف
مباحـث   نشيبـودن گـز   يا قهيخاص و سل يمطالب فراوان كتاب بدون برنامه و روش نيتدو ●

مـتن   واقعـاً  ايـ كنـد كـه آ   يال را مطرح مـ ؤس نينگارنده ا نهيزم نيا در: در كتابشده فراوان مطرح 
آن موجود است؟  يدر ورا يآنكه نظم و نسق ايحجم متراكم از اطالعات است؟  كيمورد بحث، 

عرفـان   يدرسـ  ريـ غ ايـ  يكتاب درسـ  چيدر ه نياز ا شيشد پ يتوان مدع ينوآورانه كه م يو طرح
  سابقه نداشته برآن حاكم است؟  ،ينظر

ــ چنــان عــد مطالــب در پــنج ب يبنــد داده شــده اســت دســته حيكتــاب توضــ ةكــه در مقدم
مباحث  قيتطب برايو تالش  يشناس و انسان يشناس ، جهانيخداشناس ،يشناس يهست ،يشناس اختشن
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 زيـ غـرب را ن  ةفلسـف  يتا حدود ياسالم ةكه عالوه بر فلسف يانيدانشجو يهر بخش با انتظارات ذهن
بنده(بـدون قصـد    دگاهيـ از د ،شـود  يمشـاهده مـ   يشناسـ  آنچه در مباحث معرفـت  ننداند؛ ما خوانده
  شود. يم ي) نه ضعف، بلكه حسن اثر تلقييخودستا

 ةواسطه كه ب يو وحدت وجود با انتظارات يشناس يمباحث هست قيتطببراي است تالش  نيهمچن
كه ممكن است هـم از   يدفع شبهات نيهمچن ،آمده باشد ديغرب ممكن است در اذهان پد ةفلسف ةمطالع

  فالسفه. يبرخسوي وحدت وجود وارد شود و هم از  يةب بر نظرĤم متشرعان مقدسسوي 
 ديـ جد ينـ يد ةعارفان بر اساس آنچه در فلسف يخداشناس حيدر توض ياست سع ليقب نيا از

 زيـ و مانند آن مطرح شده اسـت و ن  يسلب اتياله ةشخص بودن خداوند و مسئل اي يءتحت عنوان ش
خـود نگارنـده    يشخصـ  ةحسب تجربه معرفت خداوند با معرفت نفس و فروع آن كه ب ةرابط نييتب

مباحـث   ينيسـنگ  رغـم  يرا علـ  انيگفته، دانشـجو  شياز مباحث پ كي ره حيدر صورت طرح صح
چـه بسـا    گـر يمدرسـان محتـرم د   يجذب خواهد كرد، هر چنـد ممكـن اسـت ناقـد محتـرم و برخـ      

  اند. خالف آن داشته يا تجربه
كـه   افـت يتـوان در  يبـه فهرسـت كتـاب مـ     يبا نگاه يبود كه حت نيا ليتفص نياز ا غرض

 زيـ شده است كـه هـر بحـث ن    ميتنظ ينبوده و بر اساس طرح قبل يا قهيوجه سل چيمطالب كتاب به ه
چنـان كـه درك مباحـث     ،شـود  يم يمباحث بعد تلق يبرا يا نهيزم ةو به منزل نيشيمتفرع بر بحث پ

شود و عدم درك آن به عدم فهم مباحـث   يم يمباحث بعد تلق يبرا يا نهيزم ةنزلبه م يشناس يهست
علـم االسـماء و    و يكه متفرع است بر خداشناسـ  يشناس جهان ةدر رشت زيو ن ؛انجامد يم يخداشناس
  مباحث. گريهكذا د

  آورد. يم ييها مثالزمينه  نيانتقاد خود در ا شتريوضوح ب يناقد محترم برابهتر بود 
 نيـ در ا: انيدانشـجو  با زيآم انس ةرابط يكتاب و برقرار نيدر تدو ياهداف عاطفغفلت از  ●

 نيـ متفاوت باشد اما توجه بـه چنـد نكتـه در ا    سيتدر يها چنان كه گفته شد ممكن است تجربه نهيزم
 ياديـ اند كه تـا حـدود ز   يفلسف يها همانند كتاب ياز جهت يعرفان نظر يها كتاب )1باب مهم است: 
در  شيخـو  سيتدر طولدر  زينگارنده ن  )2. ريناپذزياست گر يامر نياند و ا يمبتن يبر اصطالحات فن

ه دافعـه بـ   نيـ بوده است. طبعـاً اگـر ا   زين ييها كه مشاهده كرده شاهد دافعه ييها اقيها و اشت كنار جاذبه
 يكتاب)، حسرت و اندوه آن بـرا  نيا سيمدرس در تدر يناتوان يحت اي( متن كتاب بوده باشد ةواسط

مـورد خواهـد    نياصـالح همـ   زين باشدمجدد كتاب  شيرايو يبرا يا زهيخواهد بود و اگر انگ نجانبيا
 يهـا  باشد در مبحث عرفان و كتـاب  گريد يدفع از سو يةو ما ييجذب از سو يةما يمتن نكهيبود؛ اما ا

 زيـ ن يكه در مورد مثنو ،داند يم يعينكته را طب نيا يمثنو ةموالنا در مقدم .سابقه نبوده است يب يعرفان
مطالب عرفـان  از  ياريكه بس ستا نيدر ا يمشكل اصل .راًيكث به ضليو  راًيبه كث يهدي :توان گفت يم

عمـل   يرا بـه نـوع   سـنده يآن هـر نو  انيـ اند كه ب دانسته ياست كه عارفان آن را از اسرار م يزيچ ينظر
گونـه متـون از    نيـ كه با اكساني آن است كه  ديجهت تنها ام نياز ا .»سر انيب« يعنيكشاند  يمتناقض م
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 نـه يزم شيپـ  ايـ  يسـنخ روحـ   ايـ آن باشد كه بـا اسـتعداد    لشيشوند دل فمباحثش منصر يريگيپ ةادام
اشـارات جـز بـه     سياز تـدر  يبـر نهـ   يمبنـ  سيالرئ خيش حتيمفاد نص ديشا .شان ناسازگار باشد يذهن
  بوده است. ني، همشانياندك پس از اختبار و امتحان ا يافراد

عدم  اي حاتيعدم اعمال تصح يبرا يهيخواهم توج ينكته را نم نيدارم كه ا ديكأباز ت البته
  در متن قرار دهم. يهنر يها از جاذبه شتريب ةاستفاد

تالش نگارنده در حفـظ سـطح كتـاب در حـد متوسـط بـوده       : نبودن سطح مطالب كساني ●
به حد  يساز و مصطلحات مغلق آكنده شود و نه با ساده يمباحث فناز  نه كامالًاي كه  به گونهاست 

هـا مشـتاق    با ذكر نمونـه  ،استصورت گرفته  طيتفر ايحد افراط  نياز ا يابتذال برسد و اگر موارد
  .هستمها  آن ليو تعد شنهاديموارد و پ حيو توض افتيدر

هماننـد   يعرفان نظر خصوصاً يست كه متون عرفانا آن قتيحق :مدرس محور بودن متن ●
 نييتب يآن است كه در فلسفه و عرفان نظر زيناين امر  ليدال ةمدرس محورند، از زمر ي،ن فلسفومت

كـه   سـت ين ينانيخود بخواند اطم شيپ متون را صرفاً نياست و اگر دانشجو ا ياساس ة، مرحلميمفاه
  . دياين شيپ باحثاشتباه در درك م ايفهم  او سوء يبرا

اسـت   نيهمـ  زيـ ن يليتفص حيعرفان بدون توض اي نياز كلمات بزرگان د يذكر مقاطع ليدل
امـر در عرفـان و فلسـفه او را در     نيـ ازيـرا  نكنـد   دايـ نسبت به اسـتاد پ  يازين يكه دانشجو احساس ب
  دهد. يفهم قرار م معرض خطر و سوء

  
  ييمحتوا ينقدها. 2

 زينو  ميمخاطب كه در بخش نخست بدان پرداخت يها دانسته شياز مبحث تناسب محتوا با پ گذشته
محتـوا   ةنـ يناقد محترم چند نكتـه را در زم  م،يمبحث صفت انسجام كه در بخش دوم بدان پاسخ داد

  از جمله: ،اند نشان كرده خاطر
در دو مبحـث   مـورد عمـدتاً   نيـ ا: كتـاب  يهـا  فصل ةدر هم يعرب به مواضع ابن يبنديعدم پا ●

اســت چــرا كــه بحــث  يعمــد ياديــمطــرح اســت كــه تــا حــد ز »زبــان عرفــان«و  »يشناســ معرفــت«
 ينظـرات برخـ   ياست كـه ضـمن بررسـ    يستمولوژيو اپ نيد ةنوظهور در فلسف يبحث »يشناس معرفت«

و شـود  استخراج  ياسالم ةتالش شده است كه نظرگاه عارفان و فالسف ديغرب و متكلمان جد ةفالسف
زبـان  «برسـد. در مبحـث    يبند به جمع تيدر نها ،عارفان گريو د يعرب استناد به نظرگاه و كلمات ابن با

 ياصـطالحات فنـ   ةاست نـه جنبـ  زبان مدنظر بوده  نيا يشناختبايو ز يهنر ةاز آنجا كه جنب زين »عرفان
شـمس آورده   وانيـ و د ياز مثنـو  يشده و شواهد ميناظر به معارف موالنا تنظ شتريمبحث مزبور ب ،آن

  بوده است. يعرب با مواضع ابن يكل يمباحث در هماهنگ نيالبته ا .شده است
است و استناد به عارفـان قبـل    يعرب معارف همانا مكتب ابن يخط اصل زيمباحث ن گريد در
  مطلب بوده است. شتريب ضاحيا يبرا يو بعد از و
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مطلب، چه به نقل از عارفان متعـدد چـه    كيگوناگون از  ريتعابي: مواز يرهايآوردن تعب ●
مفهـوم   كيروشن ساختن ابعاد گوناگون  يضعف باشد. اگر برا ايتواند قوت  ياز جانب نگارنده م

خـاطر مخاطـب    يپراكندگ يةنشود ما يبند جمع تيرساند. اما اگر در نها يمدد م شتريباشد به فهم ب
فنا و بقا مطرح كرده است چه بسـا از   حيمباحث مانند توض يناقد محترم در برخ هشود. البته آنچ يم

  برسد. يينها ةجيبه نت يبند و جمع ليبا تحلالزم است سنخ دوم باشد كه 
اند در دو موضع مختلف كتاب ناظر بـه دو اصـطالح    دهكه در باب مكاشفه نقل كر يمورد

مكاشـفه بـه    يگـر يكتـاب) و د  57 اخـص (در ص  يمكاشفه به معن يكي ؛متفاوت از مكاشفه است
هـر   ،مخاطـب نهـاده شـده اسـت     ايمدرس  ةآن به عهد يبند كه جمع ،)57و  56اعم (در ص  يمعن

  .ذكر كرد زين يدر پاورق انكته ر نيتوان ا يچند م
 نيـ ا :)127و126 ص(در  تيشـكاك  ايـ  )190ـ189 صمطالب مانند جبر ( در  يبرخ يالقا ●

نظـر نگارنـده بـا توجـه بـه      ه دارد امـا بـ   تيـ مطالب حكا يدگيچيبودن و پ نيموارد هر چند از سنگ
توان بـا افـزودن    يم البته واضح است. در آن، مقصود كامالً قيصفحات قبل و بعد و تدق حاتيتوض

  دفع توهم مزبور افزود. يبرا زين ياضاف يحيتوض يا پاراگراف
با تشكر از ناقد محترم كه اثر حاضر را درخور نقد دانسته و بـا دقـت در    گريبار د تينها در
 شيرايـ و ةو ارائـ  حيدارد بتوانـد ضـمن تصـح    دينگارنده ام ،كرده است شنهاديسودمند پ يآن مطالب

به  زيناست  »سمت«از سوي نشر  ةكه آماد ، راعملي، مباني عرفان شياثر خو گرياثر حاضر، د نينو
كـار   يعنـ يناقـد محتـرم    يهـا  يريـ گ جهياز نت يكيخصوص كه ه ب ،دينما ميتقد شمندانياند شگاهيپ

 .قيالتوف يشده است. انه ولگرفته كار ه در آن ب يكتب درس نيدر تدو يجمع




