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چکیده
آمـوزش را بـه خـود    ةم عمـد سـه آموزشـی ةتـرین مـاد  مهـم منزلـۀ کتاب درسی به

یادگیري و فراینـد آموزشـی   ـهاي یاددهیدهد و محور اصلی فعالیتمیاختصاص
بـدیلی  شده باشد، نقش بینحو مناسب تهیه و تدوین آموزشی بهةاست. اگر این ماد

کند و سبب تسهیل در تحقق اهداف نظـام آموزشـی   در یادگیري دانشجویان ایفا می
و هـایی داشـته باشـد، فراینـد آموزشـی     که کتاب درسـی کاسـتی  شود. درصورتیمی

انـد و  حد مناسبچههاي درسی تاکه کتابکرد. اینیادگیري را کُند و مختل خواهد
آن بــا ۀ، نیازمنـد بررســی و سـنج  نــدمعیارهـاي کتــاب درسـی را دار  میــزان چـه تـا 

شناسـی و علـوم تربیتـی و    ویـژه روان هاي علمی حاصل از علوم مرتبط، بـه شاخص
تـألیف  نظـري عرفـان مبـانی . در همین راستا، بررسی کتـاب  استفناوري آموزشی 

مقالـه  و زبانی مـوردپردازش ایـن   ،سعید رحیمیان، با سه شاخص ساختاري، صوري
گـردد و  هاي بارز ایـن اثـر بـازخوانی مـی    ها نارساییاست. با محوریت این شاخص

هاي مشهود ها، سبب ویراستاري فنی و رفع نقیصههدف آن است تا یادآوري کاستی
د و کتـاب تـراز مـتن درسـی، اگرچـه بـا رعایـت        شودر این متن درسی دانشگاهی 
هاي جذاب ویژه آموزهوم اسالمی بهمندان علرس عالقههنجارهاي حداقلی، در دست

عرفانی قرار گیرد.
، ساختار متن درسـی،  یابی متون آموزش عالی، ارزشدانشگاهیکتاب درسی:هاکلیدواژه

اهداف آموزشی.
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. مقدمه1
اطـالق اسـت کـه سـاختار     براساس نظر کارشناسان آموزش، کتـاب درسـی بـه کتـابی قابـل     

هایی از آن براي آمـادگی و آغـاز یـادگیري و    باشد. به این معنا که باید بخشداشتهآموزشی
طـور کلـی   هایی براي تثبیت یـادگیري و بـه  هایی براي یادگیري مباحث جدید و بخشبخش

دانـش و معلومـات   ةمحتواي آن در راستاي یادگیري باشد. کتاب درسی هم باید دربرگیرنـد 
و ،مندانـه بـراي فهـم، کـاربرد، تحلیـل، ترکیـب      تخصصی است، هم باید مخاطـب را روش 

دکتـر سـعید   «مؤلـف محتـرم   نظـري عرفـان مبـانی . کتاب درسـی  دهدیابی سوق میارزش
» سـمت «نگاره است که ازسوي سـازمان  عنوان کتاب درسی تکدر این موضوع به» رحیمیان

دهـی  سـامان دار و نشر یافته است. این کتاب پرارج درجهت گردآوري نظریـات عرفـاي نـام   
و ،شناسـی شناسـی، خداشناسـی، جهـان   شناسـی، هسـتی  گانه معرفتها در محورهاي پنجآن

را به خـود اختصـاص داده و حاصـل زحمـات     معتنابهیشناسی غنی بوده و جامعیت انسان
منظاقلبرا سیدربکتادرسـتی  که بـه جاازآنقدر آن است.شاق و تتبع فراوان مؤلف گران

ــد شــمردهشیزموآ ــد، بای ــرا اراابجذو جدیدحقایقاز غنیاي یهآراان ــدئ و(عباسیه ده
ه براسـاس  کـ هـایی بسـتگی دارد  وجـود مـتن  ). تحقق اهداف آموزشی بـه 70: 1393طالیی

هـاي آن بـا   کاسـتی ،تهیـه شـده باشـد و درعمـل    علمـی اسلوب و محتوا و سـاختار معـین  
گـامی در ایـن امـر و درجهـت     ا پیشب» سمت«هاي مکرر رفع شده باشد. سازمان ویراستاري

هاي مختلف اقـدام فرمـوده کـه    متون درسی متناسب در رشتهۀئتحقق اهداف سازمانی به ارا
. اسـت طـور اخـص  طـور اعـم و عرفـان نظـري بـه     هـا علـوم اسـالمی بـه    یکی از این زمینه

هـا پـیش نویـدبخش رفـع     بختانه نشر این متن درسی در موضوع عرفان نظري از سالخوش
چه این سازمان بـا وقـوف از جایگـاه مـؤثر مـتن درسـی در       ین کاستی آزاردهنده بود. چنانا

هاي آموزشی در رفع خألهاي فراوان کوشـش وافـر انجـام داده و اهتمـام خـود را بـر       برنامه
رفتن دیـدگاه اسـالمی در مبـانی و    گـ تدوین منابع مبنایی و علمی معتبر و مسـتند بـا درنظر  «

سـنگ اعـالم داشـته    متمرکز دانسته و درخصوص این متن گـران » (انسانی)ل این علوم ئمسا
عنوان منبـع اصـلی   فلسفه، در مقطع کارشناسی بهۀکتاب حاضر براي دانشجویان رشت«است: 
هرحـال تـدوین ایـن کتـاب     بـه ». واحد تدوین شده اسـت 4به ارزش »عرفان نظري«درس 

همـه، کمبودهـا و   بـااین گـذاري اسـت.  زشتقدیر و ارۀشایستکیف وجاي خود در هر کمبه
مطلـوب، فاصـله   ۀبراي رسیدن به نقطوگرددمیگذاشتن اهداف تنگناها همیشه مترصد ناکام

هر کتـابی کنند،کارشناسان و متخصصان امر آموزش تأکید میچه چنان بسیار است. چنانهم
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و نگاشـته  تـدوین  بـه همـین مقصـود   حتـی اگـر   ،شـمار آورد بـه درسـی کتاب توانمینرا
هـاي مختلـف   دقت تمام عیار و از زاویهرا بهاي کتاب درسیهشاخصهکهمگر آنباشد،شده

کارشناسـان را بـر   کهدمتعددنچندان هاي کتاب درسی شاخصهباشد. در خود مجسم ساخته
هـاي  بنـدي کننـد. برخـی توجـه بـه ویژگـی      هـا را دسـته  متعدد آنهاي آن داشته تا به مالك

انـد  تـرین خصوصـیات برشـمرده   و ظـاهري را مهـم  ،انگیزشی، هنري، محتوایی، سـاختاري 
برخی دیگر داشتن محتواي استداللی تحلیلـی، تقویـت   .)158: 1385پور زاده و موسی(کافی

هـا  گیـري یـادگیري را اهـم جهـت   علمی و فرهنگۀروحیه و مهارت انتقادي، تقویت روحی
کـه  اندهایی براي این منظور درنظر گرفتهوارهبرخی فهرست).98: 1387اند (ملکی برشمرده

، نگـره بـا ایـن   ). 22: 1388انـد (رشـیدي   ها را تا هشت مورد برشمردهوارهتعداد آن فهرست
هـا باشـد. رسـیدن بـه     ز حداقلی این شاخصئشمار آید که حاتواند کتاب درسی بهمیکتابی

و مراحـل  حاصـل باشـد  ز ابتـدا  اها شاخصبا ایناین هدف هنگامی میسر است که آشنایی 
آزمـایش شـده  در مراحـل آمـوزش نیـز   دوین،بوده و پس از تمعیارهاتدوین منطبق بر این 

درسـتی  کارشناسان را وادار کرده کـه بـه  ها در هر متن درسی . احراز وجود این شاخصباشد
ري را در اصـالح و  وهاي درسی تأکید کننـد و بهـره  کتاببر ضرورت ارزیابی و نقد مستمر

خـود پیشـاپیش   » سـمت «). مطلبی که سـازمان  21: 1388ها بدانند (رضی زدایی از آنکاستی
درخواست کرده است:

نهادهـاي  و پیش،شود با همکاري، راهنمایینظران ارجمند تقاضا میاز استادان و صاحب
در ». و ... یـاري دهنـد  ،اصالحی خود، این سازمان را درجهـت اصـالح کتـاب حاضـر    

تـألیف  ۀبا مدنظر قراردادن سه ویژگی که مؤلف خود وجهراستاي پاسخ به این دعوت،
اصـالت مطالـب و اسـتحکام    .1نـد از:  اقرار داده، به بررسی خواهیم پرداخت که عبارت

ــا؛ آن ــیو.2ه ــی در ش ــو ةبازاندیش ــث و نح ــرح مباح ــۀاراةط ــا؛ آنئ ــا .3ه ــاق ب انطب
).1: 1388رحیمیان اي دانشجویان (هدانستهپیش

تصـدیق اسـت و در دو ویژگـی    دهد، توفیق نسبی در ویژگی نخست قابلبررسی نشان می
ن مشهود است که تاحدود بسیاري ناشی از عدم آشنایی یـا عـدم اهتمـام    اهاي فراودیگر کاستی

املی کـه  کار فردي در ایـن حـوزه اسـت. همـان عـ     به معیارهاي فنی کتب درسی و بسندگی به
).1: 1385الـدینی میمنـد  ده اسـت (زیـن  کـر خصـوص  کارشناسان را مجبور به هشدار درایـن 

هـاي  هاي درسـی دانشـگاهی در مقـاالت و کتـاب    هاي فنی نقد کتابمعطوف به شاخص
عنـوان موانـع جـدي بـراي     هاي بارز آن، بهتدریس مکرر این متن، کاستیۀمنتشره و تجرب
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گـردد. ایـن بررسـی براثـر     آسـتان مؤلـف ارجمنـد تقـدیم مـی     تحقق اهداف آموزشی، به 
محوریـت هنجارهـاي سـاختاري و    ۀمحدودیت گنجایش مقاالت پژوهشی، فقط از زاویـ 

معیارهـاي مطلـوب در   ۀمعناي بررسی و سنجش بـا همـ  زبانی و صوري انجام گرفته و به
م در و مؤلـف معظـ  » سـمت «یابی متون درسی نیست. امیـد آن اسـت کـه سـازمان     ارزش

ي آموزشی، از هیچ اقـدامی  فناورجدیدبازنگري و ویراستاري فنی آن و اعمال هنجارهاي 
نفرمایند.فروگذار

مزایا. 2
عنایـت ویـژه دارد، ایـن    »هـا اصالت مطالـب و اسـتحکام آن  «چه مؤلف عنوان کرده بهچنان

بسـیاري مرهـون   شاخصِ موردتأکید کارشناسان در این کتاب بسیار پررنگ است کـه تاحـد   
هـاي . بنابراین شاخصاستشده از متون اصلی با اندك تفاوت نقل مستقیم و عبارات ترجمه

اسـتناد و رعایـت امانـت و دقـت در   و منابعفنیاعتبار، به منابع موجودکفایت منابع باتوجه
ادوار بـر منـابع معتبـر در    کـه  اعتبار بـاال حضـور دارد. ویـژه ایـن    ۀ، در این اثر با درجارجاع

مؤلـف و زحمـات   ةسـبب تتبـع گسـترد   احاطه دارد. امري که بهمختلف تاریخ عرفان نظري
فرسا فراهم آمده است. منابع طیف وسیعی از آثار عرفان نظري را چه عربـی و فارسـی   طاقت

هاي مختلف تاریخی را شامل است.و چه نظم و نثر در دوره
اسـت،  فصـول متنـوع عرفـان اسـالمی    امتیاز دیگر کتاب شمول محتوایی مطالب آن بـر  

شناسـی،  شناسـی، هسـتی  معرفـت ضـلعی پـنج ۀکه نظریـات عرفـانی را در منظومـ   ايگونهبه
آورده است.شناسی با نظم خاصی گردو انسان،شناسیخداشناسی، جهان

ها. کاستی3
یعنـی  ،در تـأمین دو هـدف دیگـر کـه خـود برشـمرده      نظـري عرفـان مبـانی توفیق کتـاب  

» هـاي دانشـجویان  دانستهها؛ انطباق با پیشآنئۀاراةطرح مباحث و نحوةدیشی در شیوبازان«
)، چندان مقرون به توفیق نبوده و دشواري و گستردگی نظریـات عرفـانی   1: 1388رحیمیان (

استقصـاي کار نگارش کتاب در تراز متن درسی را به تنگنـا کشـانده اسـت. بـدون نظـر بـه       
انــد دانشـگاهی کـه برخـی شـمار آن را بـه صـد هـم رسـانده        هـاي کتـاب درسـی    ویژگـی 

فنی کتاب درسـی در سـه   هاي شاخصبراساس ها)، به گزارش کاستی17: 1392منصوریان(
و صوري بسنده خواهیم کرد.،محور ساختاري، زبانی
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ارزیابی ساختاري.4
توانـد  بـه اهـداف آموزشـی و نـوع درس مـی     هاي درسی دانشگاهی باتوجـه ساختار کتاب

باشد. داشتن ساختار مناسب تأثیر زیادي در جذابیت کتاب براي خواننده و نقـش  متفاوت
هـاي درسـی کـه    دهنـد آن دسـته از کتـاب   ها نشـان مـی  پژوهش.یادگیري داردمهمی در

خاطرسپردن اطالعـات  و بهکاربستندارند بر میزان فهمیدن، بهترو روشندهی بهترسازمان
فهرسـت کلـی   :هاسـت ساختار مطلوب داراي این ویژگی).13: 1384ملکی(افزایند می

ی در ابتـداي فصـل،  ئمطالب، فهرست جدول و نمودارها، بیان اهداف کلی و اهداف جز
نامـه، فهرسـت   گیري در پایان فصل، منابع و مآخـذ پایـانی فصـل، واژه   خالصه و نتیجه

دارد اماکن و اعالم، منابع و مآخذ پایانی. هریک از این اجزا براي کتاب اهمیـت فـراوان   
انـد  که کتـاب بـدون نمایـه و فهرسـت را بـه شـهر بـدون تـابلو تشـبیه کـرده          ايگونهبه

سـاختار متناسـب بـا مـتن درسـی ابعـاد       چنین هم).68: 1387؛ ملکی60: 1393(رسولی
و تناسـب سـاختاري در   هاي معیارمحور آتی تبلور یافتهابعاد در پرسشمختلفی دارد، این

.ستهایی به این پرسشگوپاسخگرو 
درمجمـوع  خوانی دارد وبا کل آن قسمت همدهی مطالب بندهاي هر قسمتآیا سازمان

هـاي چینش فصـل پارچگی و انسجام کافی برخوردار است؟مطالب و محتواي کتاب از یک
هاي هـر فصـل بـا موضـوع آن     ارتباط با موضوع اصلی چگونه است؟ آیا زیرعنوانکتاب در 

).27: 1388رضی(تناسب دارند؟فصل
ابعاد ساختار منطقی ایـن کتـاب را در سـه قلمـرو     ۀهاي کارشناسانتوان با این پرسشمی

خـوانی عنـاوین فرعـی بـا     . هـم 2،بندي عناوین و ترتیب موضوعات. تقسیم1واکاوي کرد: 
. ساختار متناسب با متن درسی.3و،عنوان اصلی کتاب

بندي عناوین و ترتیب موضوعاتتقسیم1.4
گویابودن عنوان به جهات مختلف از ضروریات است و هرگونه ابهام ناشی از کلیت یا عـدم  

کاهد که در سیر تدوین و مطالعه نیـز مشـکالتی را بـه بـار     تنها از جذابیت نگاشته میوضوح نه
). 1387:109کنـد (ملکـی   چنین تناسب عنوان با محتوا به درك مخاطب کمک میورد. همآمی

برانگیز است، کـه منطبـق   تنها ابهاما اطالق خود، نه، بنظريعرفانمبانیرو عنوان کتاب ازاین
ـ     ۀبر سرفصل و اهداف برنام ایـن درس در برنامـه   ۀدرسی نیـز نیسـت. زیـرا منظـور از تعبی

اسالمی است. اما اطالق در عنوان ناظر بـه هرگونـه   نظريعرفانمبانیآشنایی دانشجویان با 
مکتب عرفـانی اسـت و همـین امـر کـار تـدوین را بـر نگارنـده مشـکل کـرده و از منـابع            
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گریخته مطالبی را نقـل کـرده اسـت و    و شناسی، جستهویژه در بخش معرفتغیراسالمی، به
ها نتوانسته بر این شیوه استوار بماند و آمیختگی به مطالب غیرمستند بـه منـابع   ایر بخشدر س

شود و اثري از آن وجود ندارد، زیرا آن منـابع تهـی از وجـود ایـن مطالـب      اسالمی محو می
) کـه از  50: 1388رحیمیـان  میـان آمـده (  گاهی سخن از عرفـان تطبیقـی بـه   ،روایناست. از

است و گاهی از مستشرقان، که خـود تخصـص و مهـارت چنـدان در     موضوع کتاب خارج 
نظر باشند، مطـالبی نقـل شـده   عرفان نظري و عملی ندارند تا بتوانند در عرفان نظري صاحب

است. این مطلب حاکی از نداشتن روش و هدف مشخص یا غفلت از آن در تـألیف کتـاب   
ۀسـازد و روش تهیـ  رد مـی درسی است. زیرا تعمیم موضوع آسـیب جـدي بـه یـادگیري وا    

سازد.  مطالب و حدود آن را نیز بر نگارنده مبهم می
هاي پیشین ابتدا بخش مـرتبط بـه تناسـب عنـاوین و اقسـام آن را در سـاختار       از پرسش

واکاوي خواهیم کرد.  نظريعرفانمبانیکتاب 
بنـدي  رعایت تناسب منفی است. اثبات مدعا را با نگاهی بـه تقسـیم  ةپاسخ اجمالی دربار

بندي و ترتیـب منطقـی عنـاوین نقـش اساسـی در انسـجام       گیریم. زیرا تقسیممطالب پی می
کـه مطالـب اصـلی و فرعـی و     در تسهیل و تعمیق یـادگیري دارد، ضـمن آن  مطالب و طبعاً

دادن ترتیـب  براي چینش مطالب و نشانهاي مختلفیسازد. شیوهاهمیت هریک را نمایان می
اسـت. امـا   ز اعداد هم از الفبا استفاده شدهها وجود دارد. براي این کار، در این کتاب هم اآن

راهـی  اي ملحوظ است و نه الفبـا، عنـاوین را هـم   گاهی از این شیوه عدول شده و نه شماره
ها بـا ریـز و درشـت مرتـب شـده      الفبا با همان حروف الفبا تنۀکند. گاهی هم زیرمجموعمی

58تـا  52تـوان در مطالـب صـفحات   گردد. این واقعیت را میاست که به آشفتگی منجر می
. 1«عـددي  ةوضوح مشاهده کرد. اولین نوع با شماربه» انواع تجارب عرفانی«براي برشمردن 

تـا پـنج   آن با الفباي ابجدي مرتب شده وۀو سپس زیرمجموع» بر سب متعلق (مورد) تجربه
صـوري و  ۀیعنـی مکاشـف  »الـف «است، اما تنگنا سبب شده تا اقسـام بخـش   رفتهقسم پیش

بـدون  » کشف معنـوي «معنوي، نیز در یک بخش با الفباي تکراري و در بخش دوم آن یعنی 
اقسـام  ۀ). در بقیـ 53- 52همـان:  حـال خـود رهـا شـود (    شماره یا الفبا تنها با خط تیـره بـه  

آگـاهی  ة. برحسب نحو2«ة: در شماراستاین عنوان نیز همین رویه تکرار شدهۀزیرمجموع
اقسام بدون شماره یـا  ۀاقسام مندرج با الفبا مرتب شده، اما زیرمجموع» و شدت و ضعف آن

اي بـین اقسـام   شده و تنها با خط تیره و درشت و ریزنویسـی تاانـدازه  حال خود رهاالفبا به
توجـه  )، که وحدت رویه مشهود نیست. مخاطـب بایـد بـا   58- 57: همانتمایز ایجاد شده (

دوباره و دقت کافی، خط و ربط مطالب را بازیابد.
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زیـرا یکـی از   ،بندي ازجهـت دیگـري نیـز دچـار مشـکل اسـت      در همین بخش تقسیم
، امـا در زیرمجموعـه   استکه دو قسم » مشوب و خالص«هاي اصلی عبارت است از: عنوان

یک مجـرد و  ) تقسیم شده و بیان نشده کدامهمان» (و خیال مجرد،د، مخیلمجر«به سه قسم 
که قسم دوم و سوم متداخل است.یک مشوب است. با اینکدام

توان مشاهده کـرد. در تقسـیم مطـالبی    ها نیز میمشکل تقسیم و ترتیب را در سایر بخش
هـاي  ، موضـوع اسـت ) 67همان: » (هاي عرفانیمعیار صدق در تجربه«عنوان ۀکه زیرمجموع

هاي فرعی برخی با خط تیـره و نقطـه و برخـی    گذاري شده، اما موضوعاصلی با الفبا شماره
است:صورت درآمدهاینفقط با نقطه به

؛هاي عرفانیمعیار صدق در تجربهـ 
کننده. ...الف) از نگاه فرد تجربهـ
استاد. ...ـ 
معیارهاي عام. ...ـ 
).68- 67همان: (ب) از نگاه دیگران ـ 

قرار گرفتـه ازنظـر معنـایی بـا عنـوان      »الف«ۀمشهود است آن دو قسم که زیرمجموع
سازي معیوب اسـت. در نگـاه کلـی مطـالبی کـه در ایـن       اصلی ناسازگار و ازجهت ردیف

صفحه آمده نیازمند بازنگري و رفع ابهامـاتی اسـت کـه ناشـی از نقـص نگارشـی اسـت و       
حدسی و مرور چندباره بـا معلومـات ذهنـی خـود، ایـن      صورتمخاطب مجبور است به

صفحه خود بالعیان نقایص تحریـر مـتن تـراز    این دوةمطالب را به هم پیوند دهد. مشاهد
کند.با متن درسی را بازگو می

ـ توان یافت که با مشکل تقسیم و عنوانتر مطلبی را در کتاب میکم رو نباشـد.  هبندي روب
) نیز مطالب کتاب بـا ایـن   195- 193همان: بودن اعیان ثابته (نجیهاي میادر شمارش ویژگی

که تا ویژگی سوم داراي شماره و عنوان اسـت، امـا   ايگونهکند. بهپنجه نرم میوچالش دست
شود و در این شـماره فقـط نـامی از سـه     می» . وجوه دیگر3«سوم عنوان تبدیل به ةدر شمار

ایـن سـه   ةها، از اندك توضیح دربـار مقایسه با سایر شمارهآید و در میان میویژگی جدید به
» قدرسرّ«نام ندازه با حروف متن بهاویژگی اثري وجود ندارد. پس از این، عنوان جدیدي هم

قرار گرفته است. اگرچـه مطـالبی کـه در    ،که با نقطه جدا شده،) در ابتداي سطر195همان: (
توانسـت  کنـد کـه مـی   اعیـان ثابتـه را معرفـی مـی    هاي توضیح آن آمده یکی دیگر از ویژگی

انتخاب شود. » اعیان ثابته«گذاري ادامه یابد و عنوان نیز متناسب با محوریت شماره
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خوانی عناوین فصول با عنوان اصلی کتابعدم هم2.4
کتـاب در ارتبـاط بـا    هـاي دومین ضلع ساختار منسجم مرتبط بـه چگـونگی چیـنش فصـل    

آیا عناوین فصول با عنوان اصلی کتـاب  که باید معلوم باشدموضوع اصلی است. به این معنا 
هاي هر فصل با موضوع آن فصل تناسب تـام  آیا زیرعنواناز ارتباط مناسب برخوردار است؟

).27: 1388رضی(دارند؟
اي کتـاب را تبیـین مبـانی    مسـتقیم دارد کـه محتـو   ةاشارنظريعرفانمبانیعنوان کتاب 

. عنـاوین اصـلی   شـود عهده دارد، اما با مرور در فهرست و محتوا این انتظار بـرآورده نمـی  به
جـز  ها وجود ندارد و در عناوین فرعـی بـه  در عنوان آن» مبانی«فصول همگی مطلق است و 

ن کتـاب  ن قیـد مبـانی در عنـوا   چـو ،در دو فصل از نام مبانی اثر و نشـانی نیسـت. بنـابراین   
فصول باید با این قید مقید گردد و محتوا نیـز نبایـد از بیـان مبـانی     ۀاست، عنوان همموجود

فقط یـک  توان عناوین فصول را با عنوان کلی کتاب هماهنگ دید، نمی،روتخطی کند. ازاین
و یک عنوان فرعی در فصـل سـوم بـه    » شناختیمبانی معرفت«عنوان فرعی در فصل اول به 

هـا در ایـن دو فصـل    خداشناسی) پرداخته است و دیگر عناوین فرعـی و مطالـب آن  (مبانی 
فصول نه عنوان ناظر به مبانی عرفانی است و نـه محتـوا چنـین    ۀنسبتی با مبانی ندارد. در بقی

اي از مطالـب  آهنگی دارد. در این دو فصل نیز پردازش به مبانی مقصد اصلی نیست و آمیـزه 
» شناسـی عرفـان نظـري   معرفـت «در فصل اول با عنوان دهد. مثالًمیمتنوع محتوا را تشکیل 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت.     » شناختی عرفـان نظـري  مبانی معرفت«یک عنوان فرعی را 
عربی؛ شـناخت  عقل و قلب؛ بیان ابن«دهد: این عنوان را عناوین ذیل تشکیل میۀزیرمجموع

آشکار است کـه ربـط و انسـجام    ». ن؛ تأویلعرفانی؛ زبان عرفاۀعرفانی؛ وحی و تجربۀتجرب
در این عناوین با عنوان اصلی مفقود است و نگارنده به حسب نیـاز بـه درج عنـوان مجبـور     

چگونه مبنا است؟ یـا  » عقل و قلب«است. اگر نگارنده قصد دارد مبانی را بیان کند مثالًشده
چنـین سـایر عنـاوین    اسـت؟ هـم  مبانی ذکر شـده  ۀرتبچرا در ردیف و » عربیبیان ابن«مثالً

ها مشهود نیست.بودن در آنمبنارنگی از
نیز یک عنـوان فرعـی وجـود دارد    » خداشناسی در عرفان نظري«در فصل سوم با عنوان 

ذیل این عنـوان شـش عنـوان    ». مبانی خداشناسی در عرفان نظري«د:وند مبانی را دارکه پیش
. مراتـب عالمـان   2،. امتناع درك کنـه ذات 1دارد: دار دیگر به این ترتیب وجود فرعی شماره

. مختصات راه و هـدف ... . معلـوم اسـت    4، وهاي معرفت رب. اقسام راه3،در خداشناسی
هم تاحدودي)، ارتباطی به مبانی ندارد و هدف تقریـر و  یک (آنةجز شمارکه این عناوین به
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ـ  ةتبیین نظر دربار خـداي عارفـان:   «فصـل ازقبیـل:   عنـاوین ایـن   ۀاین موضوعات اسـت. بقی
اگرچه با بخشی از عنوان فصل یعنی خداشناسـی  » شخص یا شئ؛ تشبیه و تنزیه؛ اسماء الهی

تبـع آن  گر ناهمـاهنگی عنـوان فصـل و بـه    قوت نمایانارتباط دارد نه با مبانی خداشناسی، به
عناوین فرعی با عنوان اصلی کتاب است.

هاي اصلی با عنوان کتاب، انسـجام  ویژه عنوانر و بهدیگعدم توجه به ربط عناوین با یک
گسیخته اسـت  حدي ازهمکه گاهی مطالب بهده است. چنانکرمطالب کتاب را دچار مخاطره 

ویـژه کتـاب درسـی    پاشد، بهمیگردد و هویت کتاب را فرووار ردیف میکه مطالب کشکول
ۀکند و دانشـجو بایـد در هندسـ   که با عنوان خاص تألیف شده و اهداف خاصی را دنبال می

در فصـل دوم بـا عنـوان    سامان داشته باشد. مـثالً ذهنی خود از مطالب آن تصویر متحد و به
اصـالت  «اسـت:  این عناوین فرعـی بـه مـوازات درج شـده    » شناسی در بینش عرفانیهستی«

ایـن  » وحـدت وجـود  «سپس ذیل ». وجود؛ دو معنی وجود در عرفان؛ وحدت وجود؛ تجلی
مفهوم وحدت وجود؛ وحدت شخصـی وجـود؛ نمادهـاي    : «استتر درج شدهوین فرعیعنا

که معلـوم نیسـت ایـن عنـاوین درکنـار      گذشته از این». وحدت وجود؛ اثبات وحدت وجود
هـا  کنند، از این بابت نیز دچار ابهام هستند کـه نسـبت آن  دیگر چه مقصودي را تأمین مییک

اعم یا برعکس سیر مطالب منظور بوده اسـت؟ آشـکار   دیگر چیست؟ آیا از اخص به به یک
چـه مـتن   صـورت چنـان  تواند تکرار شود درایـن در همه می» شخصی وجود«ةاست که واژ
ویژه دو عنـوان نمادهـاي ... و اثبـات ...، نیـز تکـرار      دهد باید در سایر عناوین بهشهادت می

وحـدت  ةطور مطلق درباربهوحدت شخصی وجود است، اما عنوان ةشود. زیرا محتوا دربار
است.هاي دیگروجود است که سبب ایهام و شمول عنوان بر وحدت تشکیکی یا گونه

ساختار نامتناسب با متن درسی3.4
بـا کتـاب مطالعـه و خودخـوان یـا متـون       آموزشی قطعاًجدیدکتاب درسی با استانداردهاي 

هاي اساسی دارد و ساختار صوري آن هاي علوم اسالمی، تفاوتویژه حوزهبه،درسی قدیمی
جاکـه کتـاب   ویژه ازآننمایش بگذارد. بهواره را بهباید جذاب و ترتیب مباحث آن، یک اندام

) 1(عنوان عرفان نظريسال درسی بهواحد درسی درنظر گرفته شده و طی دو نیمبراي چهار
درسـی  ۀجلسـ لب بـراي هـر  کیف مطاوشود. شایسته بود کمه میئدرسی اراۀ) در برنام2و (
شـد و  مـی دوواحـدي تنظـیم  ۀجلسـ 17یـا  16صـورت  طور مشخص تعیین و کتاب بـه به
ۀیافتـه در چرخـ  شد. کتاب درسـی براسـاس زمـان اختصـاص    بندي میاصطالح سیالبسبه
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شـده تـدوین   آن متناسب با زمان درنظرگرفتهگیرد. پس ضروري است حجمآموزش قرار می
هم بر مدرس تأثیرگـذار اسـت هـم بـر فراگیـر و فعالیـت هـردو را در        بندي گردد. سیالبس

).231: 1389زاده ؛ معروفـی و یوسـف  32: 1392کند (فکري ارچوب مشخص تعیین میهچ
گفتار اعالم داشته است:اگرچه نگارنده قصد خود را در همین راستا ارزیابی کرده و در پیش

پژوهـان  ف آشنایی دانشجویان و دانـش در تألیف کتاب درسی مبانی عرفان نظري با هد
تـرین راه انتخـاب متنـی از    بینی عرفانی، شـاید سـاده  با ارکان نظري و اصول کلی جهان

متون موجز در عرفان نظري و سپس ترجمه و شرح آن یا متنـی مفصـل و تلخـیص آن    
شـد، امـروزه روش   سـامان محسـوب مـی   باشد، اما این روش که زمانی مألوف و نیز بـه 

تـدوین  ةی نیست. در این روزگار معرفی هر مکتب و ... نیازمند بازنگري در شـیو مناسب
در رواي نو از آن مکتب با زبـانی نزدیـک بـه زبـان عصـر نیـز هسـت؛ ازایـن        و عرضه

: است، تالش نگارنده بر حفظ و مراعات سـه ویژگـی بـوده اسـت    رونوشتاري که پیش
زبـان وقالـب انتخاب... . هاآنۀارائةطرح مباحث و نحوةیودر شیشی) بازاند2... )1

مناسب که هم مفاهیم اصلی عرفان نظـري را منتقـل نمایـد و هـم بـراي نسـل حاضـر        
).1: 1388رحیمیان (اساسی نگارنده بوده استۀدرك باشد ... دغدغقابل

کند:پس از این نیز نگارنده دوباره تأکید می
المقـدور در  نخست، نگارنده بر آن شد تا طـرح تـدوین کتـاب را حتـی    ۀدر وهل

دیگـر درآورد شکل فصـول مترتـب بـر یـک    هاي تازه و کمابیش منظم و بهقالب
).2همان: (

باید توقع از مدعاي نگارنده را نیـز کمـابیش کنـار گذاشـت و انتظـار      » کمابیش«از تعبیر 
شناسـی بـراي سـاختار    وم تربیتـی و روان شـده در علـ  و کارشناسـی جدیـد اعمال معیارهاي 

نامیـده اسـت   » هـاي تـازه و کمـابیش مـنظم    قالب« چه وي منسجم فنی را نداشت. یعنی آن
چیزي جز همان تقسیم مطالب عرفان به پنج فصل نیست که خود به آن نیـز تصـریح کـرده،    

اسـت و سـایر   شناسی در فصـل اول  عنوان معرفتبااما تنها تازگی آن، همان آوردن مباحثی 
فصول و عناوین کلی هم ازجهت عنوان و هـم ازجهـت محتـوا تفـاوت قـالبی و محتـوایی       

براي بـرآوردن ایـن توقـع و    ،ها و منابع قدیمی عرفانی ندارد. بر این اساسمشهودي با کتاب
گـوي ایـن   مـتن بایـد پاسـخ   ۀنقطـ بـه ، سـاختار نقطـه  نـوین نگاشتن متن تـراز مـتن درسـی    

باشد:انتظارات
آیا اهداف کل کتاب یا هر فصل براي دانشجو توضیح داده شده است؟  . 1
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درسـی بایـد   ۀجلسرو ابتداي هرمحور باشد ازایناصول کتاب آموزشی اقتضا دارد هدف
الـدینی  ؛ زیـن 102، 8: 1387ن به اهداف کلی و اهداف جزئـی و رفتـاري باشـد (ملکـی     مزی

کلی وجود ندارد.چنین مزیتی در این کتاب به)، اما163: 1385میمند 
در مقدمـه و  کتاب چگونه است؟ آیا براي کـل کتــاب چینی مطالب درهمقدمکیفیت. 2

مطالـب  براي هر فصل در ابتداي آن، مباحث مقدماتی آورده شـده اسـت تـا بـراي خوانـدن     
:1388رضـی (بیفزایـد؟ کردن مباحث دنبالبرايدانشجوةسازي شود و بر انگیزکتاب زمینه

).71: 1388مرادي ؛ حسن1387:102ملکی ؛ 27
گفتـار اسـت، ایـن مقدمـه     ، اگرچه کتاب داراي مقدمـه و پـیش  نداردمقدمه فصول مطلقاً

تنهـا جـذاب   چنان با مباحث سنگین و ادبیاتی آکنده از الفاظ نامأنوس آمیخته است که نـه هم
بلکه درست برعکس باعث دافعـه و گریـز مخاطـب    آورد، نیست و شوق و انگیزه پدید نمی

ةوارگـردد. مقدمـه مشـحون اسـت از اصـطالحات و فهرسـت      از مطالب عرفانی و کتاب می
ها نقش مقدمـه  کردن آنکتاب باید توضیح و تبیین گردد و فهرستدرمطالب که پس از این 
باید مقدمه را طـی  صورت، مدرس یا کل کتاب درآورده است. دراینةرا تبدیل به متن فشرد

آشـنایی  جلسه توضیح دهد تا بتواند مقدمه را معرفی کرده باشد و هدف مقدمه که پـیش چند
واره را مـرور کنـد   صورت گذرا آن فهرستفراگیر با مباحث عرفانی است حاصل گردد یا به

شود و همان فهرست مطالب در ابتداي کتـاب ایـن هـدف را    که هدف از مقدمه حاصل نمی
د.کنرآورده میبهتر ب
گیـري مباحث ارائـه شـده اسـت؟بندي و نتیجـهانتهاي هر فصل جمعآیا در .3

هـا و نـه انتهـاي کتـاب     . نه انتهاي فصـل نداردپاسخ منفی است و کتاب چنین ساختاري 
گیري نیست.مشتمل بر نتیجه

موضــوع در  هایی براي یادگیري و فهم بهتـر و فعالیت،هاها، تمرینپرسشآیــا.4
گشـا و  قدر مناسـب و راه هها چگونه است و چاست؟ کیفیت آنکتـاب گنجانـده شـده

این اي بر گونه). به46: 1386واجارگاه و آقازاده ؛ فتحی109، 56: 1387(ملکی مفیدند؟
زاده یوسـف محـور اسـت (معروفـی و   شاخصه تأکید شده که باید بتوان گفت متن سـؤال 

1389 :232.(
کـه بسـیار کلـی و    ،هایی در پایان مقدمه و پایان هر فصـل این است که جز پرسشپاسخ 

، اسـت آزمایی طرح شده و درمجموع شش مـورد  مطالب و در راستاي حافظهوسئربهناظر 
وانگهـی توقـع   کیف منظور نشـده اسـت.   وپرسشی وجود ندارد. اما هیچ تمرینی در هیچ کم
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و تمـرین در سـطوح مختلـف آزمـون حافظـه و      بخـش، خودآزمـایی  که متناسب با هـر این
سنجی و قدرت بـر خالقیـت در طـرح پرسـش و پاسـخ عرفـانی و سـایر        یادگیري و مفهوم

خـم ورود فنـی و   وآیـد، زیـرا پـیچ   مراتب سنجش باشد، توقعی است که از کار فردي برنمی
ب درسـی  در تألیف کتا،روتخصصی به تمام اضالع براي یک تن هرگز مقدور نیست. ازاین

شناسی و تکنولـوژي آموزشـی   مشاوره و کمک از مشاوران و کارشناسان علوم تربیتی و روان
ناپذیر است و تأکید کارشناسان بر تشکیل شوراي تألیف اسـت  و ... امري ضروري و اجتناب

) که عدم اهتمـام بـه   60: 1387تا با خرد جمعی و کار گروهی تألیف به سامان برسد (ملکی 
کـه مقصـود اصـلی آن تـدوین و نشـر کتـب درسـی       ،»سـمت «م از سازمان محترم این امر مه

دهـد کـه اثـر محصـول کـار     کتـاب نشـان مـی   ۀشگفت است. شناسـنام ۀدانشگاهی است، مای
چـه  چنانفرساي یک فرد است و نام و نشان از مشاوران و همکاران در آن وجود ندارد،طاقت

.نداردهرصورت، این کتاب مزیت عالی است. بهمتن و محتوا خود گواه صدق بر این کار 
کتـاب  و مطالـب  متناسـب بـا موضـوع    يو نمودارهـا ،آیا از تصاویر، اشکال، جداول. 5

هـا در امـر یـادگیري بـه     چیـنش آن ةصورت، آیا انتخـاب و نحـو  است؟ درایناستفاده شده
؛ 1387:8،81(ملکـی  انگیزاند؟جو را برمیوکند و حس کنجکاوي و جستمیک دانشجو کم

). بدیهی است اسـتفاده از ایـن امکانـات سـبب جلـب توجـه       83: 1391آرمند و ملکی 
دنبـال دارد  گـردد و تسـهیل یـادگیري را بـه    مخاطب و تمرکز حواس او بر مطالـب مـی  

).70: 1388مرادي ؛ حسن232: 1389زاده یوسف(معروفی و
براي کتابی با این عنوان جایگاهی نـدارد.  ممکن است به ذهن آید که این توقع و پرسش 

چون تصویر و شکل و نمودار براي امور محسوس و کمی است، اما بـراي امـور انتزاعـی و    
تبـع است و بـه موجودمجردترینواستمتعالخداوندآنکه موضوع ،ویژه عرفانمجرد به
چگونه ممکن است؟،استتصویرغیرقابلوشهودينیزآنمطالب

انـد:  این اظهار، در امر آموزش این مطلب ممکن است و به همین جهـت گفتـه  برخالف
باید درآورد، لکن باید از متخصصان امور کمـک گرفـت. اگـر   » معقول را به لباس محسوس«

بخشی استفاده کرد. بـراي  توان از تصاویر جنبی براي تفنن و نشاطمی،هم دشواري غلبه کرد
بسیار در متن نقـل شـده،   که از مطالب نثر و نظم آنان بسیار،مثال، تصاویر عارفان و حکیمان

بعـد، حـداقل تصـویري از آثـار     ۀبخش صفحات گـردد و در مرحلـ  تواند زینتتناسب میبه
تواند ایفا کند تا کتاب از این صورت خشـک و پـر از   منثور و منظوم عرفانی این نقش را می

د.شوسیاهی سطور و ازدحام کلمات از ابتدا تا انتهاي هر صفحه خارج 
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و ،باشـد دهـی مطالـب  سـازمان ةدهنـد کـه نشـان  نـوعی بـه ، آیا کتاب فهرست مطالب. 6
ل جـداو شناسی، فهرست راهنما، فهرسـت هاي دیگر، ازجمله فهرست منابع یا کتابفهرست

).1388:27رضی(و فهرست اصطالحات و واژگانِ دشوار دارد؟،و نمودارها
، فاقـد سـایر   داردو اعالم ،اگرچه کتاب فهرست مطالب و منابع، فهرست آیات و روایات

فقـط در کـل   است.موضوعانتفايبهسالبهنمودارهاجداول و فهرستزیرا ؛هاستفهرست
هـاي  اسـت. و برخـی فهرسـت   به فهرست احساس نشدهدارد و نیاز کتاب دو نمودار وجود 

.اهمال رها شده استبهواژگانِ دشوارفهرست فهرست اصطالحات و ضروري دیگر مانند 
ساختار جدید و فنی منطبـق بـر معیارهـاي فنـاوري     رسیم که به این نتیجه می،هرحالبه

علـوم اسـالمی   مؤلف محترم با ذهنیـت کتـب درسـی   آموزشی در این تألیف وجود ندارد و 
انـد بـه تـألیف    به منابعی که داراي همین روش رایج بـوده توجههاي علمیه و بارایج در حوزه

هـاي محسوسـی   است. البته تفـاوت این کتاب اهتمام ورزیده و از ساختار فنی تبعیت نکرده
هایی در موضوعات وجود دارد، لکـن از  بندياند و دستهدر ترتیب موضوعات و مطالب داده

هاي مهم غفلت شده که برخی بیان گردیـد. ایـن مطلـب درحـالی اسـت کـه       سایر مشخصه
نگارنده بین دو ادعاي متنافی ساختار کتاب را انتخاب کرده است. ازسـویی ادعـاي نـوگرایی    

نظر قرار داده است:ۀدارد و ازسویی ادعا دارد روش تألیف کتب قدیمه را وجه
فلسـفه و کـالم یـا    ۀشـناختاري آن در حیطـ  ۀومدر این روزگار معرفی هر مکتب و منظ

اي نـو از  تدوین و عرضـه ةها، نیازمند بازنگري در شیوها و تلخیصعرفان، غیر از شرح
رو در نوشـتاري کـه در   آن مکتب با زبانی نزدیـک بـه زبـان عصـر نیـز هسـت؛ ازایـن       

... )1اســت: روســت، تــالش نگارنــده بــر حفــظ و مراعــات ســه ویژگــی بــودهپــیش
).1: 1388رحیمیان ها (آنئۀاراةطرح مباحث و نحوةبازاندیشی در شیو)2

:کندمتقابل با این ادعا در همان صفحه نگارنده چنین اظهار می
الـدین  الدین آشتیانی، عالمه طباطبایی، جاللدر این زمینه نگارنده روش استاد سیدجالل

موالنـا و دیگـر عارفـان موردمداقـه و     عربـی و  همایی ... را در معرفی مکتب عرفانی ابن
).2- 1همان: استفاده قرار داده است (

این بزرگـان بـه شـرح و تفسـیر مطالـب عرفـانی براسـاس مـتن         تربیشمعلوم است که 
ـ  اند و هـیچ هاي علمیه پرداختهیعنی متون درسی و غیردرسی در حوزه،موردنظر ۀکـدام داعی

» مداقـه و اسـتفاده  «باشد! ادعاي جدیدکه با روش اند تا چه رسدتألیف کتاب درسی نداشته
از روش آنان در تحریر مطالب یعنی تبعیت از همان روش قـدیمی متکـی بـر مـتن و عـدم      
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نگارنـده را  ۀمخاطب در سیر مطالعاتی فاصـل ،صورتتوجه به معیارهاي کتاب درسی. دراین
د کرد.با ادعاي بازنگري و بازاندیشی در ابعاد گوناگون مشاهده خواه

هاي ارزیابی زبانیشاخص. 5
بـا  یتشـفاف کـه ویژگـی آن  ارزیابی رعایـت زبـان علمـی اسـت    ها برايالكترین ماز مهم

معـانی حقیقـی   بـا ی الفـاظ ادبـی و و آراستگی داراي ساخت منطقی و نظمصریحتعبیرهاي 
استفاده از مرکب،هاي جملهمکرراستفاده از جمالت کوتاه و پرهیز از کاربرد چنین . هماست

از خصوصـیات  تـر جمـالت معترضـه   کـارگیري کـم  بـه و ،هـاي کوتـاه  بندها و پـاراگراف 
). ایـن  232: 1389زاده ؛ معروفی و یوسـف 26: 1388چنین زبانی است (رضیناپذیر اجتناب

توان نگریست. یک کتـاب  نیز می» قابلیت خوانایی«عنوان تحلیل محتوا بهۀویژگی را از دریچ
کـاربردن کلمـات   مناسب باید مطابق سن فراگیران داراي قابلیـت خوانـایی باشـد. بـه    درسی 

نامفهوم و دشوار یا جمالت طوالنی در یادگیري تأثیر نامطلوب دارد. کـاربرد لغـات مناسـب    
کـرد کـه   جـا آغـاز  نخستین گام براي این منظور است. پس براي یادگیري مناسب بایـد ازآن 

).52: 1387؛ ملکی 171: 1393انتظار است به آن برسند (رسولی چهمخاطب قرار دارد نه آن
ازجهـت کـاربرد ادبیـات عرفـانی جـدي اسـت و مملـو از        نظـري عرفـان مبـانی کتاب 

اصطالحات فنی بوده و از مجاز و استعاره و سایر فنون بالغـت عـاري اسـت. البتـه منظـور      
مقاصـد عرفـانی   ةبالغت بـراي افـاد  ها از فنون گوناگون بدیع و زیرا آن،ادبیات عرفا نیست

اصطالحات عرفانی نیازمنـد شـرح و توضـیح اسـت کـه      ،هرحالبهند. اکردهوفور استفاده به
قـول دقیقـی از   ها بر نیامده و درحقیقت ترجمه یا نقـل سازي مضمونی آنکتاب درصدد ساده

هـاي زبـانی راه را   مباحث گویا و خالی از پیچش و ابهام. این دشـواري منابع اصلی است، نه
فهمی سد کرده است.بر آسان

معنـاي افـزودن   ها براي محتواي دشـوار بـه  شدن آنها و طوالنیبنديعدم توجه به جمله
فـرد اسـت و   سازي این مضامین خود هنـري منحصـربه  مشکل بر مشکل است. اگرچه ساده

انـد، امـا نبایـد دشـواري     دهناپذیري مطالب عرفانی براي ناآشنایان بسیار نالیـ عرفا خود از بیان
اي از جمـالت طـوالنی کـه    ذاتی مضمون را با دشواري عرضی زبانی مضاعف کـرد. نمونـه  

د از این قبیل است.کنمخاطب را دچار تنگنا می
و براساس علم ذاتـی  » خلق تقدیر«ۀواسطاند و بهاین اعیان که خود حاصل فیض اقدس

اسـتعداد ذاتـی و   ةکننـد خود معـین ۀنوبد، بهیابنازلی حق در ساحت علم الهی ظهور می
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انـد در مظـاهري کـه بـا     هاي وجودي و کمالی و خصوصیات اساسی موجوداتظرفیت
یابنـد  میفیض مقدس ظهورۀواسطامر حق و بهبر خلق تقدیر) به (و مبتنی» خلق ایجاد«
).193: 1388رحیمیان (

این متن مشکل اسـت، آن هـم   ةخوردگرههمقدر احاطه بر مطالب بههمشهود است که چ
هـا در  کارگرفته در یـادآوري مضـمون آن  براي نوآشنایان که به فرض دانستن اصطالحات به

براین، مطالبی که در این بخش در معرفـی اعیـان   گردند. مضافپیچ و تاب عجیبی گرفتار می
نـد کـه مخاطـب    تواند موضوع را چنان معرفـی ک سختی می) به194- 192همان: ثابته آمده (
خیز در نگارش مطالب پرفرازونشیب سیر کند و با مشت پر از این همـه مطالـب   وبدون افت

) ایـن پـیچش درمـان    195همـان:  نموداري (راهی به نتیجه بگشاید. اگرچه سعی شده با نیمه
هـا و  دارد. اسـتفاده از جملـه  نیـاز  انداز است و به تفسیر جدي شود، لکن نمودار خود اشتباه

موارد مشـهود اسـت و خواننـده خـود ایـن واقعیـت را       تربیشوار در هاي تسلسلجملهبهش
).16- 10س،203همان: ؛ 17- 13س،201بنگرید به همان: بیند (ملموس می

هـایی را کـه مخاطـب بـا فهـم و      تواند خود گویاتر از هرچیـز چـالش  متن بعدي نیز می
» توضـیح «ةد. در این مـتن، بیـان منظـور بـا واژ    کنرو است آشکار هیابی به مقصود روبدست

گـردد. پـس از آن بـراي تفـنن     تکمیـل مـی  » یعنی«ةشود. سپس این توضیح با واژشروع می
اسـتفاده  » یعنی«ةو سپس از واژ» تعبیريبه«مورد از و یک» دیگرعبارتبه«مورد از مطلب دو

سطري است که گاهی با یک سـطر  هکه تمام این تعابیر در یک متن دوازدحالیدر،استشده
اند.دیگر آمدهها به پشتیبانی یکو گاهی با دو سطر و اندي فاصله این واژه

سـریان وجـود ...   یعنـی وجودي این نکته بر وحدت وجود و ... مبتنـی اسـت،   توضیح
اي از حیـات ادراك و ... و  رقیقـه دیگرعبارتبهراه با سریان صفات کمالی آن است.هم
ۀکـه حـق همـ   ، ایـن دیگـر عبـارت بـه یابـد.  نحوي ظهـور مـی  اي بههر مظهر و مرتبهدر 

جهـان بـا حیـات    ۀنبض همـ تعبیريبهموجودات را در بر گرفته مانند این است که ... . 
یعنـی سرمدي در تپش است ... . در نزد ایشان فقط بخش کوچکی از دنیا حیـات دارد،  

کردنی است، امـا ...  سادگی رؤیتهرکس بهوجودي و ظهوري نفس رحمانی براي ۀجنب
).226- 225همان: (

شمار آید تا بـا تفـنن   ممکن است صعوبت مطالب عرفانی براي نگارنده محملی موجه به
تعابیر سعی در توضیح داشته باشد، اما باید براي مخاطب معلوم گردد این تعـابیر آیـا مـوازي    

انجامد.و به آشفتگی ذهن وي میکندمیمشکلبندي راویژه که جمعتفنن؟ بهاست یا صرفاً
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 ي ادبـی  از مشکالت ادبی دیگر که در این متن مشهود است نیازمندي به ویراستاري جـد
ناشران امروزي سپردن متون تخصصـی بـه ویراسـتاران داراي    دأبو علمی آن است. اگرچه 

ان مشـکالتی  لفظـی همـ  قالب صرفاًتخصص ادبی صرف است، اما ریختن مطالب علمی در
رو بار آورده است که در سایر متون علمی تخصصی مشهود اسـت، ازایـن  را براي این متن به

تـام تغییراتـی را کـه از    ۀنیاز بوده است تا پس از ویراستاري ادبی، نگارنده خـود بـا حوصـل   
گذر تغییر جمالت بر معنا وارد آمده است وارسی کند. برخی مطالـب ناتمـام حکایـت از    ره

شود.چنین نقایصی در این متن درسی است که به دو نمونه اشاره میوجود
پـس احکـام و صـفات عـالم جـز از      ،اگر حق متعال هویت عالم است (برحسب ظهور)

).224همان: جانب او نیست پس وقوع عالمی برتر و زیباتر از این عالم ممکن نیست (
» پـس «ۀآوردن دو کلمـ مسـره عربی است، پشـت عبارت ابنۀکه ترجم،در عبارت فوق

است.کردهبودن را نمایان مخدوش
اسـت کارگیري واژگان و تعبیرات مهجورهپرهیز از باز اصول ضروري براي متن درسی 

وهاي رایج و مأنوس و نثر روان و کلمـات سـاده  باید استفاده از واژهکه )26: 1388(رضی
برخـی تعبیـرات کـه در تبیـین سـایر      ها گـردد. در کتـاب   گزین آنسازي مضامین جايآسان

دارند که از اهداف اصلی یعنـی فراگیـري   نیاز کاررفته خود به شرح و توضیح اصطالحات به
عنـدي، تـوهم   ها عبارت است از: صدور کـالم مـن  عرفان بازدارنده است. برخی از این واژه

)،72همـان:  ()، ممـدات 13همان: تعاطی (،)12همان: )، طامات، غرابت (11همان: مناقضه (
کار گرفته شده که قرار اسـت  بهزبانگونه تعبیرات در نثري پارسیاین.)192همان: واسط (و

.استآفرین معارف ژرف و دشواریاب عرفانی را براي فهم آسان کند، اما خود مشکل

مشکالت صوري.6
:اسـت از آن جملـه ؛دشـو اي را شامل مـی هاي ساختاري کتاب درسی طیف گستردهویژگی

ـ  بـا معیارهاي بررسی شکلی کتب درسی دانشگاهی طـرح جلـد،   ،ی و کیفـی معیارهـاي کم
روان و ، جامعیـت صـوري اثـر از فهرسـت مطالـب تـا نمایـه       ، نگـاري حروفآرایی،صفحه

تناسب حجـم اثـر بـا تعـداد واحـدهاي      ، رعایت قواعد ویرایش و نگارش، بودن نگارشرسا
).125: 1391(حسینیهاي قبلی مقایسه با چاپدرتغییرات شکلی اثرو ، درس موردنظر

که سـبب جلـب توجـه    بسیار اهمیت داردهاي ظاهري و فنی کتاب از آن جهتویژگی
هاي ظـاهري عبـارت اسـت    . ازجمله ویژگیشودمخاطب و ایجاد عالقه و تمرکز حواس می
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هـا و  جملـه از: قطع کتاب، نوع جلد و صحافی آن، نوع کاغذ، اندازه و شکل حروف، طـول 
و اصـول  ،و دسـتور زبـان  تر رعایت اصـول نگـارش  خطوط و مهمۀها و فاصلبندها، حاشیه

نظـر بسـیاري از   کـه بـه  ،بنـدي ). در این راستا رعایت فاصله51: 1393گذاري (رسولی نشانه
نظـر آنـان   اول اهمیت است. بهۀازنظر کارشناسان در درج،مؤلفان یا ویراستاران اهمیتی ندارد

افزایـد و ایـن کـار بـراي درك و بازیـابی      وضوح متن درسـی مـی  بهاستفاده از فضاي سفید
گیرد:میبرکتاب را درياجزاۀمتناسب همبندياطالعات از متن نقش شایان دارد. فاصله

هــاي اصــلی و فرعــی، کلمــات، هــاي فرعــی، بخــشهــاي اصــلی و موضــوعموضــوع
دهـد و  و معین آرایش خاصی به کتاب میبندي منطقیاصطالحات و جمالت با فاصله

متنـی و  هاي آغـازین و میـان  خالصهۀسازد. تعبیصورت زیبا و شکیل پدیدار میآن را به
هـا و مطالـب   سازي فهرسـت پایانی، درنظرگرفتن پرسش در متن و انتهاي کتاب، مرتب

مـتن و  گیـري در  گـردد، نتیجـه  سازي ذهنی میگذاري که سبب تسهیل فهرستبا شماره
هـا را  انتهـاي کتـاب همـه اسـبابی اسـت کـه امکـان فهـم و تثبیـت و بازیـابی آموختـه           

).55: همان(سازدمیممکن
مثبـت و سـازنده دارد کـه    ، هرکدام از این عوامل نقششکل ظاهري کتاباثرگذاري در 

عیارهـا  را با این منظريعرفانمبانیکند. اگر کتاب ها تأکید میشده بر آننظریات کارشناسی
اگـر  مـثالً .دهـد اتفاق این موارد امتیـاز منفـی را نشـان مـی    بهدربرابر اکثر قریب،محک بزنیم

حروف و نـه از  ةمشهود است که نه ازنظر انداز،نگاري را مدنظر قرار دهیممعیارهاي حروف
دن مطالـب  کرکه برجستهکار گرفته نشده است. درحالیگیر در متن بهجهت رنگ تنوع چشم

حروف یا نوع حروف یـا رنـگ آن یکـی از ضـروریات در مـتن درسـی       ةمهم با تغییر انداز
هـا در عنـاوین اصـلی و فرعـی     است. در این کتاب تنها تفاوت حروف در ریز و درشتی آن

چیـز  جویی در حجـم بـر همـه   نشده و گویا صرفهکار گرفتهبهاست، اما در متن این مهم ابداً
بندي و فضاي سفید نیز این کتاب فقیـر اسـت و   دیگر مانند فاصلهجهاتق آمده است. ازئفا

ازدحام سطور و کلمات بر آن سیطره دارد.
فـروغ دیـده   رنگ یک شمع کمسبز کمۀطرح جلد نیز بسیار ساده است که در وسط زمین

عنـوان فهـم آزاد بـه مخاطـب     کند و بـه شود و یک نوار مشکی در پایین صفحه عبور میمی
گیري نیز مطلقـاً دهد. از خالصه و نتیجهشده و معلوم نیست چه محتوایی را نشان میواگذار 

شود.اثري مشاهده نمی
تر بـه آن  که پیشبارزي در آن وجود داردهايها و بندها نیز پیچیدگیطول جملهةدربار

هـا چـه در آغـاز مـتن یـا کاربسـت ادبیـات        چنین است انتظار طـرح پرسـش  اشاره شد. هم
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گانـه  هاي پایانی که جز چند پرسش کلی در پایان مقدمه و فصول پنجمحور یا پرسشپرسش
جهت ظاهري نیز این متن با کتاب درسـی فاصـله   از،هرحالشود. بهاین مزیت مشاهده نمی

دارد. اگرچه ممکن است بسیاري از نقایص صوري براثر تنگناها و مالحظات مادي باشد کـه  
کرده باشد.وادار هاي کتاب درسی رعایت اصول و شاخصهپوشی از چشمناشر را به

گیرينتیجه. 7
و ،زبـانی، سـاختاري  متنوع محتــوایی، هاي در تدوین و تألیف باید از شاخصهکتاب درسی 

معیارهـاي  عیـ جمبرخـورداري از  حاصل ،کتاب درسیتراز با متن هم. مند باشدي بهرهظاهر
دقیق کارشناسی شده و منطبق بر دسـتاوردهاي علـوم نـوین اسـت؛ تـا یـادگیري و یادمـانی        

بر این معیارها این حقیقـت را آشـکار   نظريعرفانمبانیکتاب ۀتسهیل و پایدار گردد. عرض
جهت معیارهاي ساختاري و زبانی و شکلی دچار مشـکل اسـت و   که این کتاب ازسازد می

آفـرین  تر آن ناشی از کار فردي است، براي دانشجویان بسیار مشـکل ه بیشک،این مشکالت
ر دعملـی و عـاطفی   ۀآموزشی و شناختاري، در حیطۀبر ایجاد مشکل در حیطاست و عالوه

در تـألیف کتـاب   ،روازایـن د. کنـ مخاطب تأثیر منفی دارد و اهداف آموزشی را برآورده نمی
يهـا کارشناسـان رشـته  آن فـن و نظـارت   ةمتخصصان زبـد کار گروهی اي جز درسی چاره

ی و ادبـ یویراستاران فنـ آموزشی وفناوري و ،ریزي درسیشناسی، علوم تربیتی، برنامهروان
در ابعـاد سـاختاري و   نظـري عرفـان مبانی، کتاب بررسی معیارمحوربراساس .ماندباقی نمی

بسـیاري دارد  ۀفاصـل رسی دانشگاهیکتاب دزبانی و صوري از واجدبودن حداقلی امتیازات 
.استبه هنجارهاي فناوري آموزشیتوجهجانبه باو نیازمند بازنگري جدي و همه

نامهکتاب
، تهـران:  طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهیةاي بر شیومقدمه)، 1391آرمند، محمد و حسن ملکی (

سمت.
، تهران: آییژ.تحلیل محتواي کتاب درسی)، 1388مرادي، نرگس (حسن

علـوم رشـتۀ یدانشـگاه یدرسهايکتاببرنقدي«)، 1391(مطورو معصومهسیدمحمدحسین،حسینی
.26، شپژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، »رانیادریتیترب

، تهران: سمت.مبانی عرفان نظري)، 1388رحیمیان، سعید (
شناسان.، تهران: جامعهرویکرد کتب درسیتحلیل محتوا با )، 1393امیرآتشانی (زهرا رسولی، مهستی و 
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.22ش،رعیا،»نشگاهیداسیدرکتبیابیارزايبرجامعچوبیرچها«)، 1388ناصر (،يشیدر
.21ش ،سمتسخن، »یدانشگاهیدرسيهاکتابنقدویابیارزيهاشاخص«، )1388(رضی، احمد 

عنـوان بـه یدانشـگاه یدرسـ کتابيمحتوانیتدويارهایمعواصول«)، 1385الدینی میمند، زهرا (زین
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