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شناسانه  ؛ مطالعۀ آسیب»عملی در اسالم عرفان«الزامات و راهکار تدریس 

المللی امام  هاي آماري از دانشجویان دانشگاه بین بر پایۀ داده
   خمینی(ره) قزوین

  ١ هاشم قربانی

    چکیده
در مقام یکی از » عرفان عملی در اسالم«هدف این مطالعه، دستیابی به الگویی کارامد براي تدریس  هدف:

شناسی تدریس این درس مهم است؛ به کارگیري روش ناکارامد،  انشگاهها بود. آسیبتأثیرگذارترین دروس عمومی د
هاي  آمیز آموزشی، با توجه به رواج گونه دهد. بنابر این، سخن گفتن از الزامات و راهکار موفقیت نتیجۀ معکوس می

ها بر  ۀ پراکندگی دادهگیري از روش پیمایشی و آماري و ارائ بهره روش:مختلف معنویتهاي کاذب، ضرورت دارد. 
) بر پایۀ نمودارهاي ابتنا یافته بر 1( ها: یافتهتوصیفی.  -مند چند ترم و نیز به کارگیري روش تحلیلی پایۀ مطالعات نظام

) همچنین انگارة دشوارگی از معنویت 2چهار شاخصه، رشد قابل توجهی از معنویتهاي کاذب را شاهد هستیم؛ (
هکار ارائه شده، در تقویت نگرشها نسبت به معنویت اسالمی و کاربردي بودن آن مؤثر ) را3اسالمی وجود دارد. (

در این مطالعه با تبیین شیوة مواجهه با آموزش معنویت اسالمی، به راهکار تدریس موفق به عنوان  گیري: نتیجهاست. 
لعه، بر مقایسه استوار است. در طرح پیشنهادي براي تألیف کتابی آموزشی اشاره شده است. الگوي مد نظر این مطا

اي، راه رسیدن انسان به معنویت، با سنجش معنویت راستین و معنویتهاي پوشالین و راهبردها و  الگوي مقایسه
  شود. تاکتیکهاي آنها طراحی می

  
  .اي، تدریس، کارامدي معنویت، راهکار، الگوي مقایسه :کلیدي واژگان
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  طرح مسئلهالف) 
سازي تمامی سازمانهاي جامعه  مهوري اسالمی ایران، بر اشاعۀ عقالنی دین و دینیراهبرد کالن نظام ج

استوار است. داشتن جامعۀ دینی دغدغۀ نخست نظام مقدس است. آموزش و تربیت دینی گامی مؤثر در 
سازي جامعه وجود دارد. یکی از گامهاي قابل  رسیدن به این هدف است. راهکارهاي بسیار براي دینی

  در این راستا، تدوین و اجراي دروس معارف اسالمی در دانشگاههاست.تحسین 

توان بیان  هاي متعدد می در تبیین چرایی ارائۀ دروس معارف اسالمی در سطح دانشگاهی، علل و مؤلفه
شناختی یا دلیل مبتنی بر ضرورتهاي  رهیافت جامعه«کرد. اما نقش دو عامل بسیار مهم است: نخست، 

شود.  در رهیافت نخست، به عوامل موفقیت فرد در جامعه پرداخته می». دلیل معرفتی«، و دوم» اجتماعی
داشتن تخصص یکی از ارکان موفقیت فرد در جامعه است؛ اما آشنایی تحلیلی فرد با ارزشهاي اجتماعی 

 -جامعه، رکن دیگر در موفقیت است. از آنجا که ارزشهاي اجتماعی در جامعۀ ایران با ارزشهاي دینی
مذهبی و زیستن بر پایۀ آنها مورد تأکید  -مذهبی گره خورده، بنابر این، شناسایی تحلیلی ارزشهاي دینی

کند زیستنی را پیش  شود. عمر محدود انسان اقتضا می است. در دلیل معرفتی نیز بر عقالنیت انسان تأکید می
ست انسان تکلیف معرفتی خود را در قبال روي خود قرار دهد که بر پایۀ عقالنیت باشد. از این رو، شایسته ا

هاي تأثیرگذار زندگی روشن سازد. برخی از واقعیتها در زندگی فرد تأثیري ندارند؛ اما  بسیاري از گزاره
هاي خدا از انسان، جایگاه انسان و... ـ خواه انسان بخواهد یا  وجود خدا، زندگی پس از مرگ، خواسته

اشد یا بدآیند او ـ در زندگی انسان تأثیرگذارند و شایسته است بر پایۀ آیند انسان ب نخواهد و خواه خوش
  گرایی به مواجهه با امور یادشده برویم. واقع

دهد. دروس معارف اسالمی  التزام به واقعیت، سبک زندگی خداباوري را پیش روي انسان قرار می
کند. این دروس، چگونه زیستن  گیري اسالمی را در زندگی خود اخذ کنند دانشجو بتواند جهت کمک می

دهند. تقویت نگرش و گرایش اسالمی در میان دانشجویان، مجهزسازي ذهنی و  را براي انسان آموزش می
ترین اهداف گروه معارف اسالمی است. باتوجه به این  تقویت بنیانهاي عقالنی در تحلیل مسائل، از عمده

توان در  هم و ضروري است. چگونه و با چه الگویی می، بسیار م»عرفان عملی در اسالم«نکته، نقش درس 
  این درس، به اهداف یادشده رسید؟

عرفان عملی «هاي آماري، به تحلیل الزامات و راهکار تدریس  شود بر پایۀ داده در این مطالعه تالش می
  پرداخته شود. بر این اساس، سؤاالت مطالعۀ حاضر عبارتند از:» در اسالم

  ی دانشجویان با معنویت اسالمی چگونه است؟. فراوانی آشنای1
  . تأثیر معنویت اسالمی در زندگی عادي چیست؟2
  . چرایی و الزامات تدریس این درس چیست؟3
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  توان اتخاذ کرد؟ . چه راهکاري براي تدریس تأثیرگذار و کارامد این درس می4
  اند؟ . آسیبهاي پیش رو کدام5
بازخوردي در میان دانشجویان به عنوان قشر تأثیرگذار در جامعه  . رویکردهاي رقیب معنویت اسالمی، چه6

  دارند؟

  

  ب) گزارش آماري
اي تأکیدشده در این مطالعه، توجه به رویکردهاي رقیب معنویت اسالمی مهم است.  با توجه به الگوي مقایسه

چگونگی ترسیم و  عرفانهاي کاذب، فعالیتهاي گسترده و متنوعی در جامعۀ ایران دارند. شناخت آنها در
المللی امام خمینی(ره)  مواجهه با معنویت اسالمی مؤثر است. بر پایۀ سنجش آماري از دانشجویان دانشگاه بین

قزوین در چند ترم متوالی، نتایج ذیل به دست آمد. این سنجش، بر اساس چهار شاخصه انجام پذیرفت. 
  1دهندة مطالعۀ آماري در دانشگاه یاد شده است: شانآمارهاي ارائه شده در قالب جداول و نمودارهاي ذیل، ن

هاي  دوره
  2آمارگیري

تعداد و جنسیت 
  3ها پراکندگی شاخصه  کنندگان شرکت

نیمسال دوم 
  نفر 8اطالعی:  نفر/ بی 1نفر/ تأثیرپذیري:  12مندي:  نفر/ عالقه 7آشنائی:   نفر/ خانم 28  93ـ94

نیمسال اول 
  94ـ95

  نفر 10اطالعی:  نفر/ بی 2نفر/ تأثیرپذیري:  14مندي:  نفر/ عالقه 11آشنایی:   نفر/ خانم 37
  نفر 11اطالعی:  نفر/ تأثیرپذیري: ـ / بی 10مندي:  نفر/ عالقه 8آشنایی:   نفر/ آقا 29
  نفر 11اطالعی:  نفر/ بی 1نفر/ تأثیرپذیري:  15مندي:  نفر/ عالقه 9آشنایی:   نفر / خانم 36

نیمسال دوم 
  94ـ95

  نفر 10اطالعی:  نفر/ بی 3نفر/ تأثیرپذیري:  17مندي:  نفر / عالقه 10آشنایی:   فر/ خانمن 40

نیمسال اول 
  95ـ96

  نفر  7اطالعی:  نفر/ بی 4نفر/ تأثیرپذیري:  19مندي:  نفر/ عالقه 15آشنایی:   نفر/ خانم 45
  نفر 6اطالعی:  بی نفر/ 5نفر/ تأثیرپذیري:  20مندي:  نفر/ عالقه 14آشنایی:   نفر/ خانم 45

  نفر 15اطالعی:  نفر/ بی 1نفر/ تأثیرپذیري:  14مندي:  نفر/ عالقه 10آشنایی:   نفر/ آقا 40

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
در نظرسنجی، با توجه به دانشگاهی برگزار  کننده . در جامعۀ آماري مطالعه شده، هرچند به یک دانشگاه بسنده شده است، اما دانشجویان مشارکت1

هاست و مخاطبان با طیفهاي  اند. همچنین، دانشگاه محل تالقی اندیشه هاي مختلف بوده شدن دروس معارف اسالمی در دانشگاه مذکور، از رشته
 اند. اندیشگی و انگیزشی مختلف

المللی امام خمینی است. تعداد دانشجویان، در سامانۀ گلستان دانشگاه موجود  . این آمار، مربوط به کالسهاي برگزار شدة مؤلف در دانشگاه بین2
شد. بنابر این، جامعۀ آماري، دانشجویان درس  هاي خاص طی هر ترم انجام می کننده در کالس، مطالعاتی با شاخصه است. بر پایۀ دانشجویان شرکت

  ست.عرفان عملی در اسالم در دانشگاه یادشده در ترمهاي مذکور ا
 جلسه طراحی شده است. 16یا  15هاي یک ترم در   ها و مواجهه ها بر پایۀ صحبتها، نظرسنجی . آمارهاي ارائه شده تقریبی است. این داده3
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جدول ذیل، بر پایۀ چهار شاخصۀ کلی طراحی شده که هر کدام کلّیتی از سؤاالت نظرسنجی آماري را 
  دهند: نشان می

  95تا بهمن  93کنندگان از بهمن  تعداد شرکت
  نفر 69آقا:   نفر 231خانم: 

  نفر 300کنندگان:  جمع کل شرکت
میزان آشنائی کلی 

  نفر 84(شاخصه اول): 
مندي کلی  میزان عالقه

  نفر 121(شاخصه دوم): 
میزان تأثیرپذیري کلی 

  نفر 17(شاخصه سوم): 
اطالعی کلی (شاخصه  میزان بی

  نفر  78چهارم): 
  اي آموزشی عرفان عملی در اسالمجامعۀ مطالعه شده: دانشجویان حاضر در کالسه

  

. آشنایی 1
دانشجویان با 

  عرفانهاي کاذب

ها و اعمال  ها، خواسته در این شاخصه، صرفاً به آشنایی اجمالی دانشجویان با برخی مکاتب عرفانی و آموزه
ظهور آیا تاکنون با معنویتهاي  نو آنها بسنده شده است. برخی سؤاالت نظرسنجی این بخش عبارتند از: 

از چه راهی با معنویتهاي  میزان شناخت شما از معنویتهاي دیگر چگونه است؟  اید؟  برخوردي داشته
  اید؟ و ...  گرا را مورد مطالعه قرار داده کدام مکتب معنویت اید؟  نوظهور آشنا شده

مندي  . عالقه2
دانشجویان براي 
مطالعۀ عرفانهاي 

  کاذب

مند به مطالعه در باب آنها بودند. برخی  ي کاذب را شنیده بودند و عالقهدانشجویانی که عنوان عرفانها
تا چه میزان عنوان جنبشهاي نوظهور معنوي براي شما جذابیت  سؤاالت نظرسنجی این بخش عبارتند از: 

آیا اگر روزي فراغتی پیدا کردید و خواستید کتابی مطالعه کنید، به سراغ معنویتهاي نوظهور  دارد؟ 
  مندي شما به معنویتهایی غیر از معنویت اسالمی به چه صورت است؟ و ... میزان عالقه روید؟  می

. تأثیرپذیري از 3
  آنها در زندگی

دانستند. این شاخصه بر پایۀ گزارشهاي  دانشجویانی که جنبشهاي معنوي نوظهور را کارامد و تأثیرگذار می
ري در صورت مطالعه آثار مربوط به جنبشهاي نوظهور آماري سؤاالت پیشین و همچنین میزان تأثیرپذی
هایی که انجام شد، برخی از دانشجویان، آثار و نوشتارگان  استخراج شده است. به طور کلی، در نظرخواهی

  کردند. متعلق به جنبشهاي نوظهور دینی را بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار در زندگی معرفی می

اطالعی از  . بی4
  یمکاتب عرفان

هیچ اطالعی از بحثهاي معنویت و عرفان نداشتند و براي نخستین بار در کالس آموزشی با معنویتهاي 
   1کاذب و نیز معنویت اسالمی آشنا شدند.

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
) نظرخواهی به 1. با توجه به ضرورت محدود بودن حجم مقاله، سؤاالت آماري به صورت کامل در مقاله درج نشد. دو نکته حائز اهمیت است: (1
شد و حداقل در سه بخش مجزا در اول ترم، میانه ترم و پایان ترم این نظرخواهی انجام  ورت پایدار و در طول هر ترم از دانشجویان انجام میص

 اربرديها و نیز ک شد؛ در میانه ترم از نقدها و در پایان ترم از همۀ شاخصه پذیرفت. در آغاز ترم از سؤاالت چهار شاخصه بیان شده استفاده می می
و برخی دیگر در قالب  شد میانجام  )بسیار زیاد، زیاد، متوسط، ضعیفاي( نهبه صورت چهارگزی ها ی) برخی نظرخواه2بودن معنویت اسالمی. (

  ت با روش توصیفی و استنباطی لحاظ شد.سؤاالامتحانی.  سؤالترمها در قالب یک  ۀت تشریحی و حتی در همسؤاال
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اطالع بودند  گرا، کامالً بی درصد دانشجویان نسبت به مکاتب معنویت 26هاي مذکور، فقط  بر پایۀ داده

شود. بنابر این،  درصد، استعداد فراوانی در جذب و کشش به سمت مکاتب عرفانی مشاهده می 74در  و
مندي و تأثیرپذیري  کننده را افرادي با سه شاخصۀ آشنایی، عالقه درصد دانشجویان شرکت 70بیش از 

  دهند. تشکیل می

  
یان است. بر پایۀ آمارهاي به دست آمده، این سه شاخصه در میان نکتۀ دیگر، تفاوت میان خانمها و آقا

مندي و تأثیرپذیري از مکاتب نوظهور، بیشتر در میان خانمها گستره  آقایان و خانمها متفاوت است. عالقه
دارد تا در میان آقایان. دانشجویان آقا بیشتر رویکردهاي انتقادي نسبت به مکاتب نوظهور معنوي دارند و 

طرازي با خانمها در باب  رپذیري آنها از این نوع جنبشها کمتر از خانمهاست؛ هرچند آشناییِ همتأثی
معنویتهاي نوظهور دارند. همچنین، گستره و فراوانی عمدة سه شاخصۀ نخست، بیشتر در میان دانشجویان 

ضرورت توجه جدي در  مهندسی و علوم پایه بوده است تا دانشجویان علوم انسانی. این آمار -هاي فنی رشته
حقوق «سازي دارد. نکتۀ شایان توجه آن است بر پایۀ تجربیات نویسندة این جستار، مباحث درس  مخاطب
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هاي جدي در این مورد در کالس  بیشتر در میان آقایان خریدار دارد و مباحثه» اجتماعی و سیاسی در اسالم
هاي مختلف، متفاوت است. هر  تهاي کاذب در دورهشود. نکتۀ پایانی آنکه، چرخش به سوي معنوی انجام می

دهندة اهتمام جدي به پدیدة نفوذ  شود. این امر، نشان چه دانشجویان ورودي جدید باشند، این چرخش زیاد می
فرهنگی در میان قشر جوان و نوجوان جامعه است. رهبر معظم انقالب اسالمی نیز به خطر عرفانهاي کاذب در 

اند و از همۀ مسئوالن به  کننده نامیده وذ آنها در قالب برنامه تأکید کرده و آن را امري فلجسطح دانشگاهی و نف
  )20/7/1391(بیانات مقام معظم رهبري، اند. ویژه مسئوالن آموزشی و تربیتی، اهتمام بدین نکته را خواستار شده

  

  و الزامات تدریس آن» عرفان عملی در اسالم«ج) جایگاه و اهمیت درس 
گراست. حضور برخی از مکاتب در جامعۀ ایران جاي  ان کنونی شاهد رشد مکاتب مختلف معنویتجه

طلبانه است  هاي پنهان عرفانهاي کاذب، آسیبهاي فراوان دارد. عافیت انکار ندارد. عدم وقوف به جنبه
وهی در بحث پژ اي در ساحت دین اي ناسنجیده با آنها شود. هر یک از نهادهاي تبلیغی و رسانه مواجهه

، جایگاه مناسبی براي »عرفان عملی در اسالم«معنویت، مسئولیت تحلیل انتقادي آنها را دارند. درس 
هاي مهم زیست انسانی،  شناسایی انتقادي معنویتهاي نوظهور و معرفی معنویت راستین است. از مؤلفه

سیراب کند و آسیبهاي روانی در او  تواند جان انسان را نیازمندي او به معنویت است؛ما کدامین معنویت می
ایجاد نکند؟ این درس، با تحلیل معنویتی که بر پایۀ واقعیت است، تالش دارد زندگی انسان را به نحو 
بنیادین معنوي سازد. باتوجه به نیاز فزایندة انسان به معنویت، عدم تبیین صحیح معنویت اسالمی و عدم ارائۀ 

رشد معنویتهاي دیگر باز خواهد شد. ادعا بر این است تنها معنویتی که به  آن در جامعه، زمینۀ فراخی براي
سازد، فقط  هاي آرامش، امید، رضایتمندي و ... را در زندگی انسانی جاري می آید و مؤلفه یاري انسان می

سئله توان تحلیل کرد؟ چه الزامات و راهکارهایی در این م معنویت اسالمی است. اما این امر را چگونه می
ترین درسهاي معارف اسالمی است. اهمیت این درس  وجود دارد؟ درس عرفان عملی در اسالم از مهم

ترین این  شود به برخی از مهم بناشده بر الزاماتی است که در زندگی انسان وجود دارد. در ادامه تالش می
  الزامات اشاره شود.

  . جریانهاي نوظهور معنوي1
پوستی، اکنکار، مکتب  الما، سرخ اي متعددي از جمله: عرفان حلقه، اشو، داالییگر امروزه جنبشهاي معنویت
کنند.  اند و هر یک، انسان را به سوي خود دعوت می بابا و ... در حال فعالیت جذب، تی.اس.ام، ساي
خی ترین عوامل جذب آنهاست. آمارها نشان از رشد فزایندة این جنبشها دارند. بر جذّابیت ظاهري، از مهم
. برخی به )15: 1391(شریفی، اند ها فرقۀ معنوي خرد و کالن در سطح کشور اشاره کرده از پژوهشها به فعالیت ده

: 1391؛ شریفی، 19: 1395(باقري، کنند ریزي شده در قالب معنویتهاي جذّاب و ظاهري زیبا اشاره می هجوم برنامه
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اي جامع  و نیاز به برنامه )20/ب: 1392دوست،  (شریفیاند شته. برخی نیز به موج سنگین عرفانهاي کاذب اشاره دا)63
هاي خود  . این مکاتب، آموزه)15/الف: 1392(همو، دانند ناپذیر می براي شناسایی و نقد آنها را ضرورتی اجتناب

 کننده در مراسم آنها، خود را در راستاي اي که شخص شرکت کنند؛ به گونه را به ذهن و روان انسان القا می
بیند و به دلیل مداخله در تصورات او، زمینۀ مناسبی براي پذیرش اعمال خواسته شده  شده می اهداف تعیین

اند که باید در  کند. ناآگاهی از بنیادهاي فکري و نیز عدم توجه به پیامدهاي آنها، دو عامل مهمی پیدا می
ویتهاي غیر اسالمی و با عنایت به آسیبهاي سان با توجه به رشد معن هاي آموزشی بدان توجه کرد. بدین برنامه

گیري کاربردي تدریس شود.  آنها، شایسته است در سطح دانشگاهی، درس عرفان عملی در اسالم با جهت
آشنایی با معنویت راستین، کاربردي بودن آن، ترسیم توانمندي معنویت اسالمی در قبال معنویتهاي دیگر، 

اپذیر، توجه به خود، امید، آرامش، شادي و اخالقی زیستن در جامعۀ احساس اتکا به حقیقتی ابدي و فنان
ترین پیامدهاي چنین سنجشهایی است. فهم اینکه در جهان هستی چه اتفاقی  اسالمی، از جمله مهم -ایرانی

سازد. اتفاقات جهان در  دهد و جایگاه انسان در نظام هستی کجاست، کیفیت زندگی انسان را می رخ می
هاي خود و مقایسه  طلبی و بسنده کردن به داشته ز معنویتهاي کاذب، مدخلیت دارد. عافیتساخت و سا

نکردن الگوي معنویت اسالمی با معنویتهاي دیگر، به قیمت مهجور ماندن معنویت اسالمی و رشد 
  معنویتهاي دروغین تمام خواهد شد.

  . زیست معنوي انسان2
اي جز  اي به لحاظ سطح زندگی مادي زیست کند، چاره هر گونهخواه است؛ لذا به  انسان، موجودي معنویت

هاي درونی معنویت،  ترین خواستۀ انسان است. یکی از مؤلفه رجوع به معنویت ندارد. معنویت، بزرگ
شود که از آرامش درون بپرهیزد. آرامش، با امور مادي به دست  آرامش است. هیچ انسانی یافت نمی

نجهاي انسان که کماوبیش در زندگی همه وجود دارد، پرسش از معناداري آید. توجه به درد و ر نمی
  اي مستعد براي طرح مسائل متعلق به معنویت وجود دارد. کشاند. بنابر این، زمینه زندگی را به میان می

  . دگردیسی زندگی انسان مدرن در سنجش با انسان سنّتی3
شدید به معنویت است که به ویژه در انسان مدرن از دیگر الزامات تدریس این درس، احساس نیازمندي 

هاي خاصی طی چهار/ پنج  پیدا شد. بعد از دورة رنسانس، تحوالتی براي انسان پدید آمد و انسان ویژگی
برداري حداکثري از آن در جهت  قرن به خود دید؛ از جمله: تالش انسان در تعویض نگاه به جهان و بهره

و در این راستا، عقالنیت ابرازي، کنار گذاردن دین و فلسفه مابعدالطبیعه و تأمین رفاه و آزمندي شدید ا
هاي خود، حکایت از  سابقۀ فنّاوري و صنعت و... . نگاه مجدد انسان به داشته اخالق سنّتی و رشد بی

د. اضطراب وجودي، با وجود داشتن امکانات باالي رفاهی بود. این همه، توان سیراب کردن انسان را ندارن
  حکایت انسان مدرن، خود گویاي نیازمندي انسان به معنویت است.
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هاي معنوي و معرفتی اسالمی دارد؛  سازي داشته الزامات یاد شده حکایت از تالشی وافر براي فعال
سازي معنویت اسالمی و عیان نمودن توانمندي آن در معنابخشی به زندگی در  تالشی که منجر به کاربردي

  تالطم صنعتی کنونی باشد.میان دنیاي پر

 

  د) راهکار تدریس عرفان عملی در اسالم
موضع بحث در این مقام، ارائۀ راهکار تدریس عرفان عملی در اسالم است. چگونه و با کدامین الگو 

توان معنویت راستین را ارائه داد؟ آیا تدریس عرفان اسالمی بر پایۀ تفاوت دین و عرفان، تصوف و  می
هاي روز  عرفان عملی و نظري، مراحل و سنّتهاي مختلف سلوك و ... بدون استفاده از دادهعرفان، چیستی 

راه به جایی خواهد برد؟ تدریس موفق این درس چگونه باید باشد؟ چگونه معنویت راستین را معرفی کنیم 
  تا هم حقانیت و اعتبار آن رخ بنمایاند و نیز شاهد تأثیرگذاري آن باشیم؟

اي استوار است. بدون مقایسۀ معنویت اسالمی با  شده در این جستار، بر سنجش مقایسهراهکار ارائه 
معناست و اي بسا نزد دانشجو، تحجر و خمودگی  معنویتهاي دیگر، سخن گفتن از برتري آن، امري بی

 در کمین بودن شیطان و«عرفان اسالمی به نظر آید. به عنوان مثال، اگر استادي در کالس درس، مبحث 
انگارانۀ آن،  اي باید با این مسئله بکند؟ بیان ساده را بخواهد تدریس کند، چه مواجهه» هاي او گري وسوسه

کند مطالب غیر علمی! و متعلق به  زدگی دانشجو خواهد شد که در اغلب موارد، او احساس می موجب دل
توان این مسئله را  دي چگونه میشود. به نحو کاربر خرافات و اوهام که براي انسان سنّتی بود، تدریس می

هاي  براي دانشجو که تلقی زندگی در عصر ارتباطات و فنّاوري اطالعات دارد، بیان کرد؟ توانمندي داشته
هاي  نگاهی به روش قرآن در برخورد با اندیشه«معنویت اسالمی با سنجش با دیگر معنویتها باید روشن شود. 

ها و در  بلۀ قرآن با آنها، همراه با طرح و پرداختن تفصیلی به اندیشهکند؛ مقا باطل، وظیفۀ ما را مشخص می
. بنابر این،، با اقتباس از شیوة عام قرآنی که مبتنی بر الگوي )21/ب: 1392دوست،  (شریفی»گام بعد، نقد آنهاست

ي اي است، شایسته است در تدریس این درس نیز این الگو به کار گرفته شود. بر پایۀ الگو مقایسه
  اي، فرایند ذیل مؤثر است. سه فاز در این برنامه در کار است: مقایسه

  »خواهی انسان معنویت«. مبحث 1
در آغاز شایسته است به نحو خاص به این سؤال پرداخته شود که آیا انسان  یک) نیازمندي به معنویت؛

اي  را در خود احساس نکند، انگیزه اي شناختی، تا انسان نیاز به پدیده نیازمند به معنویت است؟ به لحاظ روان
پردازد. بنابر این،  براي پیشروي و مطالعه در باب آن، یا نخواهد داشت یا به سختی و بدون رغبت بدان می

بررسی نیازمندي انسان به معنویت باید در دستور کار قرار گیرد. نیازمندي انسان به معنویت را از 
  توان نشان داد. رهگذرهاي مختلفی می
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هاي خاص و سبک زندگی  توان از رهگذر تفاوتهاي انسان سنّتی و مدرن آغاز کرد و از ویژگی می -
اي که براي انسان مدرن پدیده آمد، سخن گفت. اشاره به این مسئله با نگرش رسیدن به تصویري از  ویژه

ندي انسان به معنویت ساز دستیابی به نیازم هاي خود، زمینه هاي انسان مدرن و مواجهۀ او با داشته ویژگی
است. انسان مدرن، با وجود سطح زندگی باال و داشتن صنعت و فنّاوري، همچنان تشنۀ معناي زندگی است؛ 
صنعتی که انسان را در کام خود فرو برده و او تنهایی، آشفتگی و رخوت درونی خود را با تمام معنا 

گرا در قرن  خواهی انسان، مکاتب معنویت یتاحساس کرده است. پس چه باید کرد؟ در مقام پاسخ به معنو
  بیستم تأسیس یا تقویت شدند.

هاي انسانی؛ تنهایی به چه معناست و انسان به چه معنا  احساس تنهایی، درد و رنج و بررسی مؤلفه -
توان تنهایی انسان را درمان کرد؟ با وجود حضور درد و رنجهاي فراوان در زندگی،  تنهاست؟ چگونه می

  ی براي معناداري زندگی وجود دارد؟ درد و رنج به طور کلی چیست؟چه راه

ترین  به نحو ساده و روشن باید از چیستی معنویت سخن گفت. معنویت را در ساده دو) چیستی معنویت؛
توان به احساس تعلق بنیادین انسان به امري ماوراي طبیعت معنا کرد که صبغۀ معرفتی و معنابخشی به  تعریف می

دارد و نیز پیامدهایی نظیر آرامش، امید، لذت و شادي به دنبال دارد. تعریف سنگین از عرفان و بیان  زندگی
  اي از کار نخواهد گشود. تفاوتهاي عرفان عملی و نظري و ... براي دانشجویان در مرحلۀ نخست، گره

گرا پرداخت؟  یتها باید به مواجهه و گزینش مکاتب معنو با کدام شاخصه هاي معنویت؛ سه) شاخصه
نگري؛  ) واقعیت و واقع1آید سه شاخصۀ کالن وجود دارد: ( هایی که خود عقالنی باشند؟ به نظر می شاخصه

ترین واقعیتهاي  باورهاي ناظر بر واقع یک مکتب چیست؟ و به طور کلی، چه رویکردي در باب بنیادین
افتد؟ در معنویت، اعتماد و اطمینان براي  ی) هدایت؛ سازوکار اعتمادورزي چگونه اتفاق م2زندگی دارند؟ (

) غایت و هدف؛ نهایت جایی که مکتب 3توان اعتماد کرد؟ ( مندي شرط الزم است. چگونه می هدایت
  )1392(فضلی، خواهد انسان را بدانجا برساند چیست؟ گرا می معنویت

  . اشاراتی انتقادي به معنویتهاي کاذب2
هاي آنها گامی در جهت  مکاتب متعدد ظهور یافتند. معرفی صحیح آموزهخواهی انسان،  در پاسخ به معنویت

تواند معلول  پنبه و ارائۀ تقریري ضعیف که خود می اعتماد مخاطب به مدرس است. ارتکاب مغالطۀ پهلوان
ترس یا جهل یا خطا باشد، گناهی نابخشودنی است؛ زیرا در همین مرحله، دانشجو با ارائۀ مستندات مکاتب، 

تماد دیگر دانشجویان را از بین خواهد برد. اگر ادعاي توانمندي معنویت اسالمی وجود دارد، نباید ترس اع
گرا داشت. معرفی این مکاتب، با توجه به ضرورتهاي یاد شده در  اي از نقّادي مکاتب معنویت و واهمه

دوست،  (شریفی»آنها قلمداد کنیممآبانه، معرفی آنها را، ترویج  و نباید با نگرشی مقدس«قسمتهاي پیش است 

؛ چرا که گسترة معنویتهاي کاذب، مجوز نقد آنهاست. این گزارش باید با دو ویژگی همراه )19/ب: 1392
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.گزینش برخی از مکاتب؛ به دلیل حجم عظیم مکاتب، گزارش همۀ آنها در جلسات محدود ترم 1باشد: 
آید با توجه به  مکتب در جامعه توجه کرد. به نظر می. در گزینش باید به تأثیرگذاري آن 2مقدور نیست. 
پرستی، مکتب  گرا ضرورت نقّادي دارند: عرفان حلقه، شیطان گزینی، چهار مکتب معنویت رویکرد مسئله

اي است. هر یک از این چهار، پیدا و پنهان، در جهت حذف  جذب، اشو. نکتۀ مهم، توجه به تحلیل مقایسه
  ند.ا هاي اسالمی برخی آموزه

هایی در باب خدا؛  شود و آثار طاهري پر است از واژه در عرفان حلقه، هر چند در باب خدا صحبت می
در این عرفان » شبکۀ هوشمند کیهانی«شود. حضور پر اقتدار  اما در عمل، خداوند تبدیل به خداي بیکار می

شرط الزم نیست. در این جایگاه  شود و موحد بودن گیري با آن، اساس کار معرفی می زند و ارتباط موج می
توان مورد سنجش و آزمون قرار داد.  را می» خداباوري عملیاتی«با تبیین بخشی از معنویت اسالمی، تأکید بر 

اي در باب شیطان از  ریزي نیز از دیگر ارکان عرفان حلقه است. بحث مقایسه توجه به شیطان و مسئلۀ برون
ل اسالمی، گامی دیگر در جهت آگاهی دادن به آسیبهاي این مکتب هاي اصی منظر عرفان حلقه و آموزه

ترین گزارة آن؛ یعنی وجود خدا  دار معنویت است، دین و بنیادین پرستی که امروزه داعیه است. آیین شیطان
هاي رشد این آیین ناانسانی، اهمیت دوچندانی دارد.  دهد. تبیین فعالیت آنها و زمینه را مورد تهاجم قرار می

هاي اسالمی  مکتب جذب با وجود تقریرهاي مختلفی که در ایران انجام شده است و تالش شده با آموزه
همراهی دهند، اما آسیبهاي آن نیز قابل تأمل است. عرفان اشو نیز مهم است. پراکندگی چشمگیر آثار اشو 

فهوم در میان آثار اشو ترین م در میان مردم، خود، زنگ خطري است براي معنویت اسالمی. عشق، پرآوازه
هاي اسالمی و  . سنجش عشق در آموزه)1391زاده،  (موسوياست که خود عامل جذب بسیاري از افراد است

  شود. تفاوت بنیادین آن با مکتب اشو، راهکاري موفق محسوب می

  . تبیین معنویت اسالمی3
ذب افراد است. بر پایۀ آمارهاي سازي آن، عامل مهمی در ج بیان ساده و روشن معنویت اسالمی و کاربردي

به دست آمده از کالسهایی که در بخش نخست گزارش شد، بخش اعظمی از دانشجویان تصویري 
) غامض 1آمیز از معنویت اسالمی داشتند. در نگاه اولیه و پیش از تبیین معنویت اسالمی، تلقی آنها بر ( ابهام

) غیر قابل فهم بودن 5) کاربردي نبودن (4نهاي خاص () تعلق به انسا3) پیچیده بودن (2و دشوار بودن (
استوار بود. این تلقی باید  1) نیازمند نبودن به آن در دنیاي مدرن6بسیاري از اضالع معنویت اسالمی و (

هاي معنویت اسالمی توسط استاد، بر  درست شود. ارائۀ مفاهیم سنگین و غیر قابل دسترس کردن آموزه

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ها در مراحل مختلف آموزشی  نجشهاي انجام شده در نظرخواهی است. در بخش نخست مقاله یادآوري شد نظرخواهی. این شش مؤلفه بر پایۀ س1

پذیرفت و در مرحلۀ نخستین چنین تصویري در ذهن بسیاري از دانشجویان وجود داشت. اجراي برنامه طراحی شده در این جستار، بر  انجام می
  یانی جهت رفع این مشکالت داشت.هاي پایان ترم، کمک شا اساس نظرخواهی
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شناسی خاصی از مخاطبان ندارد، در جهت معکوس حرکت  مید. مدرس که آسیبگریز آنها خواهد انجا
  کند و سخنان او، هیزم ریختن بر آتش گریز و فرار است. می

هاي هرم شروع  هاي اسالمی که به ترتیب از دامنه طراحی هرم ارزشی مبتنی بر آموزه شناسی؛ یک) ارزش
عقالنیت فعالیتها و اقدامات انسانی، اخالقی بودن،  رسد و شامل چهار ساحت شود و به نقطۀ اوج می می

معنویت و تقرّب به خداست، از اقدامات مهم در معرفی معنویت اسالمی است. تبیین ارتباط معنادار این 
چهار ساحت مهم است. بر عقالنیت، اخالق حاکمیت دارد و بر اخالق، معنویت و اوج معنویت نیز تقرّب به 

کند.  نیت انسانی، اخالق است و معنویت، خود از زیست اخالقی رویش پیدا میاهللا است. محصول عقال
که بر اساس اخالق باید تنظیم شود، در برنامۀ عملیاتی زیست معنویت » پذیري تعامل با دیگران و مسئولیت«

عنادارند. این م ساحت هاي انسان با این چهار . کلیۀ رفتارها، باورها و خواسته)164: 1365(کلینی، مد نظر است
هرم، مبتنی بر واقعیت است. به دیگر بیان؛ ترابطی است میان ارزش و واقعیت. تبیین این نکته ضرورت دارد 

شناسی، تأکید بر عقالنیت  پذیر است. در این هرم ارزش که معناداري زندگی صرفاً با حضور خداوند امکان
ي است که عقالنیت و معنویت را دو رقیب معرفی ا و رشد معنویت از درون آن است؛ این امر برخالف تلقی

کند. در حیات طیبۀ مورد نظر قرآن، مؤلفۀ شناختی و عقالنی جایگاه ممتازي دارد و آیات بسیاري  می
شناسی است و در این مرحله،  شناسی، خود مسبوق و مصبوغ به انسان داللت بر این مسئله دارند. ارزش

حائز » زندگی ارزشمند«و » انسان ارزشمند«د نظر استاد واقع شود. تبیین شناسی اسالمی شایسته است م انسان
شناسی با معنویتهاي کاذب، گام مؤثري  تبیین تفاوتهاي معنویت اسالمی بر پایۀ الگوي ارزش 1اهمیت است.

ترین تفاوت آن با  استوار است و این مهم» هستی خداوند«در این مرحله است. معنویت اسالمی بر پایۀ 
عنویتهاي کاذب است. پایه بودن اخالق براي معنویت از دیگر تفاوتهاي معنویت اسالمی با معنویتهاي م

سکوالر است. همچنین تبیین جایگاه توکل، خشوع و خضوع در معنویت اسالمی، رضایتمندي از زندگی بر 
  شناسی است. شپایۀ ایمان راستین به خدا و خدایی کردن تمام کارها از لوازم تحلیل این هرم ارز

الگوي سیر معنوي در معنویت اسالمی که بر شریعت، طریقت و  دو) طراحی الگوي سیر معنوي انسان؛
شود با ارتقاي معرفت عقالنی به معرفت شهودي رسید، نقش مهمی در  حقیقت استوار است و تالش می

ترین  وضع بیان شوند که مهمهاي بسیار مهمی نیز شایسته است در این م معرفی معنویت اسالمی دارد. نکته
  2آنها التزام معنویت اسالمی به شریعت است. از این رو، معنویتهاي خداباور فرادینی نیز جایگاه انتقاد دارند.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ي انسان ارزشمند همچون: مقام ها یي آن، مورد اهتمام عارفان مسلمان بوده است. مجهز بودن ذهن مدرس به ویژگها شاخصه. انسان ارزشمند و 1

ن عربی، فیض کاشانی، الهیجی، قونوي و نماي انسان، تجلی اسما و صفات در انسان، و ...  نزد اب ي انسان کامل، آئینه تمامها یخلیفگی انسان، ویژگ
البالغه،  هاي کتاب نهج قیصري و...  بسیار مهم است. گذشته از اینها، مراجعه به آثار روائی و تصویرسازي واضح از انسان ارزشمند بر پایه آموزه

  شناسی یاري خواهد رساند. شناختی ارزش صحیفه سجادیه و ... در گونه
  نهج البالغه. 47نامه ». واهللا واهللا فی الصاله فإنها عمود دینکم«...  ند:.فرمای . حضرت علی(ع) می2
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یا همان جغرافیاي فرایند طریقت (برنامۀ  سه) سخن گفتن از راهبردها و تاکتیکهاي معنویت اسالمی؛
فعالیتهاي معنادار در یک  کالن است؛ در حالی که تاکتیک بر پارهعملیاتی). منظور از راهبرد، راهبردهاي 

گرایی چنین راهبردهاي کالن و پاره فعالیتها را  فرایند براي رسیدن به مطلوب تأکید دارد. هر مکتب معنویت
مسائلی که در عرفان عملی مطرح «در دستور کار دارد. از آنجا که عنوان درس، عرفان عملی است و 

اشاره دارند، شایسته است در باب  )62: 1389پناه،  (یزدان»یشتر به سیر و سلوك و ... انجام اعمال خاصیشود، ب می
مندي توجه شود. در معنویت اسالمی  اعمالی که انسان براي رسیدن به جایگاه خاص انجام دهد، به نحو نظام
ن راهبرد را با توجه سخنان توان ای دو راهبرد کلی وجود دارد: سلوك عاشقانه و سلوك خائفانه. می

محور، راهبرد مبتنی بر ترس و راهبرد مبتنی بر  حضرت علی(ع) به سه راهبرد تسرّي دارد: راهبرد تجارت
عشق متعالی و «ورزي با خداوند متعال و  . زیستن عاشقانه، مبتنی بر عشق)282-283: 1388(جوادي آملی، عشق

. تاکتیکهاي مختلفی نیز در رسیدن به هدف )89: 1394می، (پوررست»بخش است زا و عافیت معنوي، بصیرت
معنویت اسالمی طراحی شده است: توکل، تسلیم، رضا، و ... . سخنان امام علی(رع) راهکاري موفق در این 

برداري از دعاهاي امامان معصوم نظیر دعاي عرفۀ امام حسین(ع) از مواضع  گزارش و سنجش است. بهره
  مهم این ساحت است.

از جمله: اصل توجه به خود، مسئلۀ  هاي مهم معنویت اسالمی؛ ار) تالش در ارائه برخی مؤلفهچه
(مصباح یزدي، »تقلیل تعلقات مادي و تمرین خودنگري«اندیشی و مسئلۀ مشاهده کردن خداوند. تبیین  مرگ

حث است. به جانبه خداوند در زندگی، از ضروریات این ب در راستاي رسیدن به مشاهدة همه )51: 1390
هاي عارفان در قالب  گیري از آموزه کارگیري سخنان امامان گرانقدر در قالب اصل مدعا و دلیل و نیز بهره

  سازي او دارد. تأیید، تأثیر زیادي در ذهن مخاطب و اقناع

کند که مدرس، از رویکردهاي رقیب آگاهی  این نوع مواجهه، در ذهن دانشجو این تلقی را ایجاد می
هاي آن شایستۀ اهتمام. با عملیاتی کردن این برنامه توسط  معنویت اسالمی توانمند است و آموزه دارد،

مؤلف، نگرش بسیاري از دانشجویان نسبت به مسائل ناظر بر مکاتب معنوي تغییر پیدا کرد و طراز اول بودن 
انشجو، خود به این معنویت اسالمی و کاربردي و ضروري بودن آن به نحو روشن و ساده ایجاد شد و د

هاي قرآنی که با عناوینی همچون حیات  هاي زندگی معنوي در آموزه آگاهی رسید. از این رو، تبیین مؤلفه
طیبه و زندگی سعادتمندانه از آن یاد شده، مخاطبان را با طراز واالیی از سبک زندگی قرآنی مواجه 

ها دور  انسان را از فسادها و آلودگی سازد. نیز داشتن چنین حیاتی، جنبۀ پیشگیرانه دارد و می
  )345: 1417(طباطبائی، سازد. می
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  1هـ) آسیبهاي پیش رو
کند؛ لذا شناخت و مواجهۀ هوشمندانه با آنها در رسیدن به آرمان  هر برنامۀ عملیاتی را آسیبهایی تهدید می

ن از منظرهاي مختلفی توا برنامه اهمیت دارد. آسیبهاي پیش روي تدریس عرفان عملی در اسالم را می
شناختی و... .  بازخوانی کرد؛ براي مثال: تلقی خاص استاد، کیفیت محتوا، فضاي حاکم بر مطالعات دین

  ها. انگاره . پیش2. نحوة مواجهه با درس؛ 1دوگونه آسیب قابل مالحظه است: 

  . نحوة مواجهه با درس عرفان عملی در اسالم1
شناسی تدریس عرفان عملی  رفان عملی در اسالم آگاه باشد. روششایسته است مدرس به روش تدریس ع

حائز اهمیت است. شنیدن نام عرفان، جذّابیت دارد. بسیاري از دانشجویان در آغاز تصویر روشنی از این 
درس ندارند. در بسیاري از دروس دیگر معارف اسالمی، معموالً تفاهمهاي بیشتري از جانب دانشجویان 

اما در این درس، در اغلب موارد، اطالعات بر نام درس با صبغۀ جذابیت وجود دارد.  شود؛ مشاهده می
گر دانشجو به ارتقاي سطح معنوي و زیست معنوي است. بنابر این، مخاطب، انتظار سخن  استاد، هدایت

و کاربردي هاي انتزاعی باشد. انتزاعی سخن گفتن  گفتن از معنویتی دارد که بر جان بنشیند و فارغ از دغدغه
نکردن مباحث، نه تنها تأثیري در دانشجو ندارد، بلکه ایجاد بیگانگی خواهد کرد. به همین دلیل با ترسیم 

سازي دانشجو از معنویت اسالمی و تقویت  چگونگی مواجهه با این درس، دو کار باید صورت پذیرد: آگاه
ود، نکوهیده است. پرهیز از جذابیت و کشش. روشی که موجب نابودسازي همان جذابیت نخستین ش

شروع  تکراري بودن مباحث نیز از شرایط تحقق تأثیرگذاري است. همچنین جایگاه طرح مسئله مهم است.
و نیز تأکید صرف بر آیات قرآنی و عبارات روایی بدون  2و ارائه مطالب با عبارتهاي سنگین، انتزاعی

س عرفان عملی در اسالم است. شایسته است مباحث به چینی، از آسیبهاي پیش روي تدری سازي و زمینه آماده
انگاري  روایی، به عنوان محصوالت انکارناپذیر قلمداد شوند. ساده -هاي قرآنی اي طراحی شود که داده گونه

اي معکوس دارد. شایسته است با طراحی هوشمندانه مباحث معنویت  در طرح آیات واالي قرآنی نتیجه
  ه عنوان تأییدیه وارد جریان بحث کنیم، نه طرح مسئله و شروع کار از آنها.اسالمی، آیات قرآنی را ب

  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
شناسی دروس و جایگاه استادان معارف اسالمی  آسیب«هاي متفاوتی از دروس معارف اسالمی انجام شده است؛ از جمله:  شناسی . آسیب1

تأثیر آموزش دروس معارف اسالمی بر نگرش «مد امینی و همکاران)؛ مح»(تحلیل و ارزیابی اثربخشی دروس معارف اسالمی«)؛ 1394فیروزي، ...»(
  وحید یوسفی) و ... . اما آسیبهاي ذکر شده در مقاله، در درسی خاص است.»(دینی دانشجویان

ارتباط گفتاري مفید  ها و روشها و قالبهاي متعددي دارد. برقراري سخن گونه«. به کارگیري عبارات روشن و معنادار در این درس بسیار مهم است. 2
 )191: 1395باجالن، ».(و مؤثر، نیازمند شناختن و به کاربستن همه آنهاست
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 هاي درس انگاره ها و پیش داشته . پیش2

هاي پیدا و پنهانی است که در زمینۀ تدریس عرفان وجود دارد. این  انگاره ترین آسیب موجود، پیش مهم
فرض متون معرفی  است، گاه به عنوان پیش آسیبها گاه در حیثیتهاي پنهانی فکر یک مدرس قابل شناسایی

  شده و گاه به عنوان رهیافت کلی تدریس.

از آسیبهاي قابل توجه در زمینۀ تدریس این درس، انگارة تولید افرادي نظیر  یک) انگارة تولید ابن عربی؛
که از ابن عربی است! آیا انتظار استاد از درس، محتوا و رهیافت کلی تدریس دروس معارف، این است 

افتد.  دانشجویان، عارفان طراز اول درست کند؟! اگر این تصور وجود داشته باشد، خطایی بزرگ اتفاق می
  کند و نه تصویرسازي ابن عربی. لذا شایسته است به دنبال انسان مطلوبی باشیم که دین معرفی می

ین تفاوتهاي دین و عرفان آن تر از مهم«استادي در تابلو نوشته بود:  انگاري حوزه عرفان؛ دو) اختصاصی
اگر این تلقی در ذهن مدرس »! است که دین، امري همگانی است؛ ولی عرفان، مخصوص افراد خاص

توان در جایگاه دانشجو، به او  گاه در درس خود موفق نخواهد شد. به راحتی می وجود داشته باشد، هیچ
رس نیست. در معنویت اسالمی، به دنبال تحقق اعتراض کرد که اگر اینگونه است، نیازي به آموختن این د

اي خاص، خطایی نابخشودنی است. تحقق  همگانی آن در میان تمامی افرادیم و اختصاص دادن آن به عده
  گري و خشونت است. گرا، مانعی در گسترش افراطی جامعۀ معنویت

دنبال ترتیب اثر دادن به آن  معنویت اسالمی با رسیدن به مرز مشاهدة خداوند، به نشینی؛ سه) خطاي گوشه
هاي مهم معنویت  محور مد نظر اسالم، از جمله مؤلفه است. شاد زیستن مبتنی بر خداباوري در جامعۀ سالمت

: 1380(رك: قمی، شود اسالمی است. در برخی ادعیه، بر شادمانی پایدار در حیات معنویت اسالمی اشاره می

شناختی وجود دارد.  هاي اخالقی و روان ی بین خداباوري با مؤلفههاي اسالمی پیوند وثیق . در آموزه)123
بیند، مورد  گیري، خودبرتربینی، جمود و خشونت و ... می معنویتی که انسان را در رخوت و کسالت، گوشه

گاه، دوري و انزوا  قرآن هیچ«تأیید اسالم نیست. سرزندگی معنوي از جمله تأکیدات معنویت اسالمی است. 
. در برخی )44: 1382(نصري، »کند هاي حیات طیبه معرفی نمی ردن به زندگی مادي را از ویژگیو پشت ک

. سبک زندگی معنوي )78: 1388(مصباح یزدي، شود نشینی به عنوان تفکري انحرافی معرفی می ، گوشهنوشته ها
  )112(انعام: گاه بر انزوا تأکید ندارد. قرآنی، هیچ

مطلوب بنیادین در عرفان اسالمی، رسیدن به مقام انسان کامل  مل؛چهار) انگارة تولید انسان کا
. )37: 1389(رك: همان؛ چیتیک، هاي خاصی براي این مقام لحاظ شده است . ویژگی)42: 1386(احمدپور و همکاران، است

ر اند به این مقام دست پیدا کنند؟ اگر مدرس، تمام تالش خود را ب اما چند درصد از انسانها توانسته
داشت انسان کامل بگذارد، خطایی دیگر پدید خواهد آمد. ما در این درس به دنبال انسان مطلوب از  تحقق

نگاه اسالم هستیم؛ انسانی که دانشجو و بلکه تمام آحاد جامعه احساس کنند و به آستانۀ آگاهی آنها برسد 
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نایافتنی که حتی خود استاد  آرمانی دست توانند به آن مقام برسانند نه انسان که با تمام وجود خودشان را می
  نیز اي بسا که بدان حد و اندازه نرسیده باشد.

ها و اشعار  توان از برخی آموزه در حد تأیید می پنج) یکسان انگاشتن معنویت اسالمی با عرفان مولوي؛
ه خود، مسئلۀ مرگ ناب او بهره برد؛ اما مولوي را همان معنویت اسالمی انگاشتن، اشتباه است. اصل توجه ب

جانبۀ خداوند در زندگی، تالش براي خانه نساختن در زمین بیگانه و ... از  اندیشی، احساس حضور همه
سازي دارند؛ اما از آنها به عنوان تأیید  اند که در ابیات ناب مولوي معرفی شده و جنبۀ اقناع جمله مسائلی

اي یا نزدیک به واقعیت برخی آسیبهاي دوران پایان  شود. رخداد افسانه برداري می معنویت اسالمی بهره
زندگی مولوي ممکن است براي دانشجو این سؤال را مطرح کند که اگر معنویت اسالمی همان مولوي 

  است، سرانجامی جز این نخواهد داشت!

به انگارة دیگري که باید با آن مبارزه کرد، تعارضِ پرداختن  شش) خطاي تعارض معنویت و رفاه مادي؛
معنویت اسالمی و بودن در رفاه مادي است. چنین تصوري در معنویت اسالمی وجود ندارد. معنویت 
اسالمی به دنبال آن است که فرد یا جامعه، هرگونه زندگی مادي داشته باشد، اعم از اینکه به لحاظ مادي در 

 پوست باشد یا سفیدپوست، گینرنها و مرارتها؛ جامعۀ سنّتی باشد یا مدرن؛ انسان  رفاه باشند یا در سختی
به معناي  1در رفاه بودن تواند صاحب معنویت شود. باید توجه داشت داراي فنّاوري باشد یا فاقد آن و ...، می

ندادگی بدانهاست. تبیین عبارت واالي حضرت علی(ع):  هاي مادي نیست؛ آنچه مهم است دل تعلق به داده
  اي دارد. در این موضع نقش ویژه )167ه، خطبه البالغ (نهج»بار شوید تا برسید سبک«

هاي متعالی عرفان نظري نظیر  مؤلفه ؛»عرفان عملی در اسالم«هفت) تدریس عرفان نظري در درس 
سازي آنها، ابهام، پیچیده بودن و  پذیري/ظهورات وجود و ... بدون ساده مسئلۀ وحدت وجود، تشکیک

اي است که باید به  ترین نکته سازي بحث مهم کرد. کاربردي سنگین بودن را در ذهن دانشجو القا خواهند
آن توجه شود. براي مثال، در عرفان نظري بر مرشدگزینی یا پیرگزینی توصیه شده است. این بحث باید به 
صورت کاربردي و در قالب الگوسازي و تأثیرگذاري آن بر پایۀ متون تعلیم و تربیت تبیین شود. همچنین 

بسیار مهم است؛ در معنویت اسالمی، الگو همان حضرت رسول اعظم(ص) و امامان شیعه(ع)  متعلق الگو نیز
باشند، نه پیرهاي خانقاهی! همچنین بیان کردن مقامات نفس آنگونه که در میان عارفان شایع است، نظیر  می

خفی، غیب  غیب الجن، غیب النفس، نفس لوامه، نفس مطمئنه، غیب القلب، غیب العقل، مقام سر، مقام«
چیزي جز وحشت و تحیر دانشجو را به عنوان مخاطب عمومی به دنبال  )43: 1386(احمدپور و همکاران، »الغیوب

  نخواهد داشت.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
فرض این مسئله، ابتناي رفاه مادي بر احکام راستین اسالمی و از جمله حالل بودن دارایی است. همچنین با این  . یادکرد این نکته سزاست که پیش1

 یابد. ورزي در زندگی، معنایی دیگر می عت و قناعتتفسیر، بسیاري از مفاهیم از جمله قنا
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هاي پیچیدة عرفان عملی عارفانی مانند سراج  القاي آموزه انگاري مقامات و مراحل سلوك؛ پله هشت) پله
انصاري و... و وسواس بیش از اندازه در اینکه ترتب  طوسی، کالباذي، ابوطالب مکی، خواجه عبداهللا

کند. آیا به واقع آنگونه که نقشۀ  مقامات رعایت شود، مسئله را به مسئلۀ غیر کاربردي و انتزاعی تبدیل می
تواند آموزشی کارامد براي  عملیاتی صوفیان در معرفی رعایت ترتیب مقامات و احوال رخ داده است، می

آید برنامۀ عرفان عملی نیازمند دگردیسی در  آنها به معنویت اسالمی باشد؟ به نظر می عموم مردم و دعوت
  عملیاتی کردن آن است.

نامۀ عارفان مسلمان و ارائۀ فهرستی بلندباال از آنها،  بازگویی شرح حال و زیست گویی؛ نه) تاریخ عرفان
ه عرفان اسالمی از قرن دوم به بعد خطاي دیگر در معرفی معنویت اسالمی است. همچنین تأکید بر اینک

بندي خاص از عارفان و  (براي طبقهشکل گرفت، در عمل، دین اسالم را خالی از رویکرد معنویت نشان خواهد داد.
  )37: 1386صوفیان ر.ك: احمدپور، 

  

  و) پیشنهاد و برایند
از معنویتهاي غیر راستین اي در آموزش معنویت اسالمی و پرهیختن  برایند این جستار، طرح الگوي مقایسه

گستر شده  سازي اهمیت خاصی دارد. با کمال تأسف، شاهدیم عرفانهاي کاذب دامن است. وجه کاربردي
گستري بدون علت نیست؛ استفاده از ابزارها و راهبردها و تاکتیکهاي کاربردي و ملموس،  است. این دامن

معنویت اسالمی بر عینی و همگانی بودن تأکید  شود. باید تالش شود در ارائۀ ترین عامل محسوب می مهم
عرفان عملی در «شود. پیشنهاد این مطالعه، تألیف کتابهاي آموزشی با رهیافت معرفی شده براي درس 

 است.» اسالم
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