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 مقدمه

وپرورش فعلی کشور ما، هنووز با وجود گذشت بیش از چهار دهه از انقالب اسالمی، نظام آموزش
بوه زموا   هعمودطور بهگرفته از غرب متأثر است. پیشینه این موضوو،، تا حد زیادی از الگوهای وام

وآمد درباریا  و متمولین بوه اروپوا و فرسوتاد  جوانوا  قاجار و آشنایی ایرانیا  با متو  غربی، رفت
زما  کوتاهی پس از این مواجهه، مدارسوی بوه سو    1گردد. برای آموزش به خارج از کشور برمی

د و معلمانی از کشورهای اروپایی برای تدریس به ایرا  دعوو  شا تأسیس غربی در برخی از شهره
انودرکارا  تربیتوی بوا نگواهی  ی، دسوتسوویاز  :توجوه بووداین رخوداد از دو وجوه قابو   2شدند.
وتربیوت غربوی را بوا کمتورین دخو  و ت ور، و هوای تعلوی بینانه، اهودا،، اوووو و روشخوش
دیگر، دانشجویا  بازگشته از اروپا، نس ت بوه  سویگرفتند و از  کار  سازی در آموزش کشور بهبومی

بدا  پشت کردند. ایون  هعمدطور بهنظام آموزشی بومی و سنتی بدبین شده، آ  را ناکارآمد دانسته و 
 مشابه ادامه یافت.  تنس  بهروند در دورا  پهلوی اوو و دوم نیز با شرایطی 

سوازی و تققوا اهودا، و اوووو در جهوت بوومیهوایی  پس از انقالب اسالمی، گرچه تالش
بخوش ن ووده و حتوی اسوناد بایدسوتی  ا نتایج آ  چندا  رضوایتام   ،تربیت اسالمی وور  گرفت

اند. برخی بر این باورند  وپرورش نیز، مجاو تققا نیافته ارزشمندی چو  سند تقوو بنیادین آموزش
ید و اساسی به بازگشت به فرهنگ اووی  و رغ  تمای  شد بعد از پیروزی انقالب اسالمی، علی»که 

« تر آرزو باقی مانوده اسوت اسالمی، این گرایش در حد شعار و آرما  یا به تع یر وقیح−غنی ایرا 
 (.132، ص1385)شمشیری، 

مقور بود  آ  اسوت. دغدغو  −پرورش اقت اسی فعلی، تعلی  و یکی از آثار برجامانده از آموزش
انتقواو دانوش و تکیوه بور بعود شوناختی اسوت و معیوار شوأ  و ارزش اولی این نظوام آموزشوی، 

ها، موفقیت در کنکوور و موواردی از ایون ق یو  آموزا  و دانشجویا ، کسب نمره در ارزشیابیدانش
سایرانه بر عل  و تق ی ، بوه آمووزش و موفقیوت والدین نیز در اثر غل ه روحیه مادی و فن»است. 

(. در این میا ، آنچوه 202، ص1389)ملکی، « چیز حساس هستندتق یلی فرزندا  بیش از هر 
شوود، پورورش اسوتعدادهای اووی  انسوانی و تعوالی اخالقوی و معنووی اغلب نادیده گرفتوه موی

 است.  شاگردا 

                                                           

قانونی به تصویب رسید که طبق آن دولت موظف شد تا شش سال هرر سرال ارداقد صرد  1308در سال »عنوان نمونه  . به1
درصرد  35دانشجو را از میان دارندگان مدرک دیپلم برای ادامه تحصید به کشورهای خارجی اعزام کند. طبق این قانون 

 (.66، ص1374)ایدری عبدی، « از سهمیه مذکور مختص داوطلبان ارفه معلمی بود
یک مدرسۀ نظامی در تهران با معلمین ایرانری کره از  1302باب مدرسۀ نظامی در اصفهان و در سال  یک  1300در سال . »2

ای با معلمین ایرانری و در تبریز نیز مدرسه ،ای معلم اروپایی دائر گردید. همچنینفارغ التحصیالن دارالفنون بودند و عده
 (.357، ص1354)صدیق، « دومین مدرسۀ دولتی جدید بوداروپایی تأسیس گردید که بعد از مدرسۀ دارالفنون 
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شود کوه  مقور آ  است که معل  به عن ری منفع  ت دی  می−از دیگر معایب این نظام آموزش
و مشخ ًا انتقاو مقتوای کتب درسوی بوه شواگردا  توالش  بیشتر در جهت تققا اهدا، آموزشی

کند. در این شرایط، معل ، از جایگاه یو  الگووی اخالقوی و مربوی تأثیرگوذار، بوه شخ ویتی  می
رسد یکی از شئو  فراموش  یابد. با این اووا،، به نظر میو میدهنده اطالعا  تنز  ماشینی و انتقاو

توووجهی بووه تربیووت شوواگردا  در مقیوواس عووام و  ک  شوودح حرفووه معلمووی در جامعووه کنووونی مووا،
ا منظور از شاگردپروری چیست و از حیث مقیاس یا در مقیاس مقدودتر است. ام  « شاگردپروری»

 حوزه عم ، چه تفاوتی با نقش یا وظیف  تربیتی معل  دارد؟

گاهی و حساسیت معل  نس ت به نقوش تربیتوی خوویش و توالش  را می« شاگردپروری» توا  آ
بخش و فراتر از انتقاو معلوما ، با شوماری از شواگردا   ای مستمر، سازنده، الهام ای ایجاد رابطهبر

رسد عودم التفوا   های متعالی تعریف کرد. به نظر می مستعد به منظور هدایت آنها به سمت ارزش
ی مفقوودح نظوام آموزشوی اموروز ماسوت   هوا جدی به این رسالت در حرف  معلمی، یکی از حلقوه

کیود  نظرا  دغدغه عضلی که برخی از واحبم مند جامعه از جمله ره ور معظو  انقوالب، بورآ  تأ
 اند: کرده

هایشا  شواگردپروری باشود. ارزش اسوتاد، اعت وار اسوتاد در بیورو ، بوه  اساتید باید یکی از اهتمام»
حکیمی ارزش بیشوتری طور است. آ  استاد، آ  فقیه یا های علمیه ما ه  همینشاگردا  اوست. در حوزه

دارد که آثار وجودی او به شک  شاگردا  و تالمذح برجست  او، خودش را نشا  بدهد. شاگردپروری کنیود. 
شووید، نشینند و شما با اینها با عنوا  استاد مواجه مویهای درس شما میآیند در کالساین افرادی که می

 ر به حساب آورد  نه! باید مث  م نوعی که اینهوا را اینها را ن اید به حساب مستمع ی  سخنرانی یا ی  من
هوا خواهید با دست خودتا  بسازید، با اینها برخوورد کنیود. ال توه اسوتعدادها یکسوا  نیسوت، شوو می

ا این هد، برای اسواتید، بوه نظور مون یو  ها و فضاهای گوناگو  یکسا  نیست  ام  یکسا  نیست، زمینه
کسی نیسوت کوه سور ب ینید چقدر شاگرد پرورش دادید. شاگرد فقط آ هد، جدی باید باشد. نگاه کنید 

)دیودار مقوام « شوودشود  آنی است که به وسیله شما ساخته و تقوی  جامعه داده مویکالس حاضر می
 (.  09/08/1376 ها،معظ  ره ری با اساتید و رؤسای دانشگاه

عرفوا  »شده و بومِی   گوی تجربهدر جامعه ما، رجو، به ال یادشدههای احیای هد،  یکی از راه
وپورورش است. در عرفا  اسالمی، رابطه مربی و متربی با آنچه امروزه در عرو  آمووزش« اسالمی

های طوینی مق  رجوو، شواگردا   خورد، متفاو  بود. عرفای شاگردپرور، ساو کشور به چش  می
تا آنجا که برخی از القابی کوه بوه کردند جان   آنا  میبودند و تمام همت خود را وقف پرورش همه
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هوای معرفوت و دادند، منق ر به ت قرشا  در شاگردپروری و رساند  متربی به قلوهآنا  نس ت می
 حقیقت راستین بوده است. 

شوی  »کوه عوارفی وارسوته و شواگردپرور بووده را « الودین ک وریشوی  نجو »نمونوه،  عنوا  به
سازی مت قر، از انسوانی م تودی ار، نامی، همچو  مجسمهاند. گویی این عنام نهاده 1«تراشولی

هوای آفرید که به معرفت حقیقی نائ  شده و پس از طی کورد  راهدر مسیر سیروسلوک، انسانی می
شد و زنجیرح شاگردپروری های دیگر میالع ور به مدد استاد، خود، ولی و مق  رجو، انسا وعب

چنا  دغدغ  پرورش شاگردا  خویش را داشتند و در تعالی آنها داد. این عرفای بزرگ، آنرا ادامه می
2گرفتند. گماشتند که گاه شاگردا  بااستعداد، در مراتب عرفا  از استاد خویش پیشی می همت می

 

هوای شواگردپروری و تودوین با این اووا،، پژوهش حاضور در پوی بازشناسوی مفهووم و م لفوه
ای واقعی و موفوا از  ها در بستر عرفا  اسالمی است تا نمونهچارچوب مفهومِی ارت اط میا  این م لفه

هوای معلو  شواگردپرور را واکواوی نمایود. بودین منظوور، سوه عوار، ارت اط معل  و شاگرد و ویژگوی
شاگردپرور مربوط به دوره اوو عرفا  اسالمی )قور  دوم توا پایوا  قور  ششو  هجوری( یعنوی بایزیود 

توا مونش معلموی آنهوا در شواگردپروری  3ن ک ری انتخواب شودندالدیبسطامی، جنید بغدادی و نج 
های این پژوهش، تلنگری باشود بورای معلموانی کوه از اعجواز رابطوه  د. به امید آنکه، یافتهشوواکاوی 

دهی اخالقی و معنوی نس  آینده غافلند و رسالت معلموی  عاطفی مستمر بین معل  و شاگرد در جهت
 اند.  کتب درسی به فراگیرا ، مقدود کردهخویش را به انتقاو معلوما  

 
 نامۀ عرفای منتخب گذری اجمالی بر زندگی

 بایزید بسطامی

زیسوت. طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشا  در اواخر قر  دوم و اوای  قر  سوم هجری قمری موی
هموه آنچوه از دربارح زنودگی بایزیود اطالعوا  بسویار مقودود و ناق وی در دسوت اسوت، بوا آ 

، 1367کووب، وجوه نواقو و مو ه  نیسوت )زریون وتربیت و عرفا  او باقی اسوت بوه هوی تعلی 
(. به گفت  عطار، بایزید در راه سیر و سولوک عرفوانی و کسوب معرفوت و حقیقوت، بوه 37−35ص

گوید وی در این زموا  و به کسب عل  مشغوو شده و می مد  سی ساو از بسطام به شام سفر کرده
 (.139، ص1386را خدمت کرده است )عطار، ودوسیزده پیر 

                                                           

 «اند به سبب آنکه در غلبات وجه نظر مبارکش بر هر که افتادی به مرتبره وییرت رسریدیتراش نیز گفتهوی را شیخ ولی». 1
 .(422، ص1370 )جامی،

پیرر بلنردتر  ۀهیچ مرید را درجره از درجرال کردند که ؤ شیخ عطار نقد فرموده است که وقتی از شیخ سری س»عنوان نمونه  به .2
 .(310، ص1386 )عطار نیشابوری،« من است ۀباشد؟ گفت باشد و برهان او ظاهر است، جنید را درجه بایی درج

 . دلید این انتخاب در بخش روش تحقیق توضیح داده شده است.3
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نشین ن وده و اند، عزلتدر طوو مدتی که بایزید در بسطام به سر برده است، برخال، آنچه گفته
طور اقواو بسیاری هایی که دربارح وی هست و همیناز معاشر  با مردم دوری نکرده است. گزارش

سوت، نشوا  از آ  دارد کوه وی مریودا  و که به وور  تعوالی  و سو او و جوواب از او در دسوت ا
آمدند و برخوی نیوز مودتی طووینی نوزدش شاگردا  بسیاری داشته و از نقاط دور برای دیدار او می

« ابوموسوی»تورین مریود و دوسوت وومیمی وی نزدیو  .(42ص ،1384ماندند )اسوفندیار،  می
زندگی خویش را وقف خودمت بوه برادرزادح اوست که بسیار به بایزید عالقه و مق ت داشته و تمام 

 .(37ص ،1367 کوب،وی کرده است )زرین

یکی دیگر از شاگردا  نزدی  بایزید و دومین شخ ی که در انتقاو اقواو او نقش مهمی ایفا کورد، 
است. وی اوالتًا اه  ارمنستا  بود و مدتی مقضور پیور را درک کورد و بسویاری از « ابوموسی دی لی»

سپرد. بعدها بایزید از او خواست به ارمنستا  بازگردد تا طریا عرفوا  را در آنجوا سخنا  او را به خاطر 
، «ابومن وور جقنووی»، «خطاب طورازی»، «سعید راعی»توا  به رواج دهد. از دیگر شاگردا  او می

ه  ایشا  بودند که به کم  بستگا  بایزیود موجوب اشواعه و اسوتمرار  .اشاره کرد« ع دالله یونابادی»
به تدریج و در طووو زموا   .(54−52ص ،1384دند )سهلگی، شوفیان  او و مکتب خراسا  سنت و

یواد « طیفوریوه»عنوا   از آنها به المحجوبکشفکند که در بایزید شاگردا  بیشتری به خود جذب می
 .(229−228ص ،1380شود )هجویری، می

 
 جنید بغدادی

عوال  و شوی  معورو، قور  سووم هجوری و از ابوالقاس  جنید بن مقمد بن جنید خوزاز قووایری، 
پیشگاما  ت و، بغداد است. خوانوادح او مسولما  و اووالتًا ایرانوی و از نهاونود بودنود )خطیوب 

دهد و تقت تربیت دایی خوویش وی در کودکی پدر خود را از دست می. (124ص تا،بغدادی، بی
تورین تووا  بوزرگاستادش را مویگیرد. این رابط  خانوادگی با  ( قرار میه.253سری سقطی )،.

هوای ویوژح عام  موفقیت جنید درزمین  عل  و عرفا  به شمار آورد. او از ابتدای کودکی بوا مراق وت
شوود و در ادامو  حیوا  خوویش در بغوداد و در سری با راه و روش تهذیب و سلوک نفس آشنا موی

از آ  به پرورش شواگردانی هموت  پردازد و پسآموزی میمقضر استادا  بلندمرت   آ  زما  به عل 
ند شووگمارد که هر ی  از بزرگا  زما  خویش و از تأثیرگذارا  بر عرفا  و ت و، اسوالمی مویمی

 .(363ص ،1386 )عطار،

مانده اسوت. جمله عارفا  واحب تألیف دورح خود بوده و حدود بیست کتاب از وی باقی او از
دوائ ، کتاب فی االوهیه، الوصایا، کتاب المیثاق، وفیهالسر فی انفاس الص، قصیده صوفیهجمله:  از

، رساله الی عمربن عثمان مکی، رساله الی یحیی بن معاض رازی، رساله الی بعض اخوانه، االرواح
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شرح شطحات ابی یزیدد ، مسائل فی التوحید، کتاب فی الفرق بین االخالص و الصدق، کتاب الفنا
 .(106ص ،1388 فرد، میرباقری و و بسیاری کتب دیگر منسوب به او )ده اشی بسطامی

کوه بوا طوری بوه  شهر  بسیار و نفوذ شدید جنید در اندک مدتی او را در موقعیت خاوی قرار داد
بیشتر ووفیه ع ر خود مراوداتی داشت  ال ته درجه رفاقت و نزدیکی او با همه عارفا  بوه یو  انودازه 

ای نیز از این عارفا  در زمره شاگردا  و مریدانش بودند، بعضی اوقاب و اقرانش و عده ن ود. گروهی
توا  در دو گوروه جوای شاگردا  مستقی  او را می .(78ص ،1384او بودند )اسفندیار، « واحب سر»

نیسوت و اند، اسمی از آنها در میوا  اند و اگر مریدی داشتهداد: گروه اوو آنها که شاگردی تربیت نکرده
انود گروه دوم، ووفیانی  یابد که تعدادشا  نیز به نس ت زیاد استمکتب جنید از طریا آنها ادامه نمی

هوای بعود بوا جنیود هسوتند. هوای وووفیانه سودهکه به واسطه پرورش شاگردا ، حلقه ات او سلسله
، «ابووبکر بون ابوی سوعدا »توا  بوه اند میازجمله افرادی که از اقرا ، اوقاب و شاگردا  جنید بوده

القسون بون علوی »، «علوی بون سوهی  ایزهور ایووفهانی»، «بوو عمورو اکوا،»، «ابوبکر کتانی»
ابوراهی  بون داوود »، «سه  بن ع داللوه تسوتری»، «احمد بن وهب»، «ممشاد دینوری»، «المسوحی

، «اسوانیابووحمزه خر»، «ابووعمربن جنیود»، «ابوراهی  خوواص»، «سمنو  مقب»، «الق ار الرقی
ابوع داللووه مقمود بوون »، «ابوعثمووا  حیوری»، «ابوع داللوه بوون الجوال»، «ابویعقووب النهرجوووری»

، «ابووبکر واسوطی»، «ابومقمود جریوری»، «ابووبکر شو لی»، «ابوالقسن مزین وغیر»، «الخفیف
اشواره کورد « شوی  جعفور خلودی»و « ابومقمد ع داللوه بون مقمود مورتعش»، «ابوعلی رودباری»

از میا  این افراد شش نفر آخر سرمنشأ ی  سلسله شدند و بخوش  .(145−133ص ،1378 )رادمهر،
وتربیت شاگردانی پرداختند که تعالی  مکتب جنیدیه یوا هموا  مکتوب عمدح حیا  خویش را به تعلی 

 .(39ص ،1387 بغداد که میراث جنید بوده است، به وسیل  آنا  در طوو زما  ادامه یافت )رضایی،

 
 ن کبریالدینجم

الدین ک ری ابوالجناب احمد بن عمر بن مقمد بن ع دالله ووفی خیوقی خوارزمی معرو، به نج 
  در یکوی از  540تورین وووفیا  قور  ششو  هجوری قموری اسوت. وی در سواو یکی از پرآوازه

ترین طوایف خیوه که دارای عنوا  علمی و اجتماعی بودند، دیده به جها  گشود. بوا گذشوت اوی 
زمانی کوتاه شخ یت علمی او در هما  ایام جوانی مورد توجه خاص استادا  حوزح علمی خوارزم 

پرداخوت و در مقضور بزرگوانی قورار  قرار گرفت و به والحدید پدر و استادانش به سیر و سیاحت
الدین پوس از سوفرهای علموی بسویار بوا همسور و گرفت که جا  تشن  وی را سیراب نمودند. نج 
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وتربیوت زنودگانی خوود را بوه تعلوی  بقیهخویش به خوارزم بازگشت و خانقاهی دایر کرد و  فرزندا 
 .(10−7ص ،1368)حیدرخانی مشتاقعلی،  شاگردا  فراوا  همت گمارد

الدین به س ب وقایع زندگانی و به تناسب مراتب علمی و حای  شخ وی و عرفوانی شی  نج 
عنوا   که بسیار مه  است و یکی از عل  انتخاب وی بوهچندین لقب داشته است. در این میا  لق ی 

عظموت  است. قدر  روحی او آنقدر بسیار و بوا« تراششی  ولی»، عار، و معل  شاگردپرور بوده
نوود ککووس مووس وجووود او را زر خووالو  توانسووت بووا نگوواهی  ر، بووه بوواطن هووربووود کووه مووی

 .(43ص ،1392)مقمدی،

ار پرکار بوده است و آثار فارسی و عربوی بسویاری از خوود الدین در تألیف آثار عرفانی بسینج 
رسداله »، «رساله فی السلوک»، «االصول العشره»ند از: ا جای گذاشته است. این تألیفا  ع ار  به

الهدائ  »، «فوائح الجمال و فدواحح الجدالل»، «طوالح التنویر»، «اقری الطرق الی الله»یا « الطریق
هدایده »، «السدایر الحدایر الوا دد الدی السداحر الواحدد الما دد »، «الخائف مدن لومده الالئد 

و تفسویر قورآ  در دوازده « وصدول الدی اللده»، «سکینه الصالحین»، «آداب المریدین»، «الطالبین
 .(170ص ،1388فرد، مجلد )ده اشی، میرباقری

دوازده نفور ولی از میا  تموام آنهوا  ،هرچند که ک ری در خوارزم شاگردا  بسیاری را پرورش داد
بسیار مستعدتر از دیگرا  بوده و بر همگا  پیشی گرفتند و از بزرگا  و یگانوه جهوا  در زموا  خوود 

، «الودین بواخزریسویف»، «سوعدالدین حمووی»نود از: ا شوند. این دوازده تون ع ار قلمداد می
، «الوودین رازینجوو »، «بابووا کموواو جنوودی»، «الوودین علووی ییرضووی»، «مجدالوودین بغوودادی»
الودین ابووحف  شوهاب»، «فریدالدین عطار نیشوابوری»، «بهاءالدین ولد»، «الدین گیلیجماو»

تووا  گفوت، ایون در ک  موی .(75ص ،1346)مقسنی، «بهاءالدین زکریا مولتانی» و «سهروردی
دوازده نفر کسانی بودند که با پرورش شاگردا  بسیار باعث شدند مکتب ک رویه و تعلیما  شی  تا 

الدین ادامه یابد. سرانجام شوی  ک وری  وتربیت عرفای دیگر قرار گیرد و راه نج ا م نای تعلی همد 
   در حمل  مغوو به خوارزم به شهاد  رسید.618در ساو 

 
 پیشینه تحقیق 

معلو  و شواگرد،   دهد که ارائه الگویی از رابط تربیت کشور ما، نشا  می و تاری  تعلی  مرور اجمالی بر
المریود یوا آداب  منیه»توا  به کتاب  عنوا  نمونه، می در فرهنگ تربیتی این مرزوبوم رایج بوده است. به

هوای فی  کاشوانی اشواره کورد. در سواو« راه روشن»هایی از کتاب شهید ثانی و بخش« وتعل   تعلی 
 اند. ر تربیت پرداختهثیر عرفا  و ت و، بأاخیر نیز، برخی از مقققا ، به بازخوانی ت
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تورین مهو « وحربیت از منظر عشق و عرفانحعلی »(، مقققی است که در کتاب 1385شمشیری )
این مه  بودو  همراهوی و که   است آداند و بر تأثیر مربی را کم  به فرآیند خودشناسی در متربی می

وکند که آمیز خواهد بود. او بیا  مینظار  مربی بسی دشوار و مخاطره هوای عرفوانی   در آمووزهبا تأم 
دهنوده باشود، در نقوش یو  توا  دریافت که مربی یا شی  در مقوام تربیوت، بویش از آنکوه تعلوی می

کنود در  های متربی خویش پرداخته و به او کمو  مویگر به شناخت ظرفیتتقلی  شناس و روا  روا 
 عم  به معرفت نفس دست یازد.

ت یوین جایگواه و ضورور  شواگردپروری و »ای بوا عنووا  مقالوه ( در1388نژاد و رسوولی ) س قانی
پیراموو  م وادیقی از « سوازی نظوام آمووزش و پوژوهش دانشوگاهیمنظوور اثوربخش های آ  بوهم لفه

، و شووهید مطهووری و وجوووهی از شوواگردپروری در سوو   توودریس و سوولوک رفتوواری امووام خمینووی
عالوه، زینالی خامنوه  اند. بهمطالعه و پژوهش پرداختهها به های شاگردپروری در مدرسه خوانساریم لفه

 بررسی کوردهرا « های امام خمینیهای تربیت عرفانی در اندیشهاووو و روش»ای  ( در مقاله1390)
توانود فطور  سولی  جامعوه را بوه خوود  عرفا  اسالمی می»گیری این نوشتار آمده است:  است. در نتیجه

مققوا، «. دانودعنوا  غایت وجود انسوا  موی کری استکماو نفس را بهجلب نماید، چراکه این مکتب ف
ایجاد شرایط مساعد توسط مربی برای مهاجر  معنوی و سفر قل وی و عرفوانی متربوی »تربیت عرفانی را 

کنود و فقودا   تعریف موی« النفس و منزو انانیت و مهاجر  الی الله، بدو  دید  خود و نفسانیتاز بیت
 داند.های اخالقی موجود میبروز نارسایی أجامعه را، منش تربیت عرفانی در

ای بوا عنووا  انی هسوتند کوه در مقالوهپژوهشوگر( از دیگور 1391) و همکوارا  غفاری هشوجین
زمینو   به پوژوهش در« آموزشی امام خمینی−های اخال  علمی و شاگردپروری در سیره علمیم لفه»

اخال  معلموی اموام ماننود نظو  و تواضوع، احاطوه و تسولط های اند و به م لفهشاگردپروری پرداخته
هوای علمی، خالقیت و نوآوری علمی و روحیه انتقادپذیری اشاره کرده و در بخوش پایوانی نیوز م لفوه

 اند. بندی کرده شاگردپروری امام را در سه مقور تربیت اخالقی، تربیت سیاسی و تربیت علمی تقسی 

بررسوی آداب اسوتادی و شواگردی در آثوار »پژوهش خوود را  ( نیز هد،1392ماستری فراهانی )
ای از ادبیوا  فارسوی بوا است. از منظر وی، بخش عمده قرار داده« شاخو ادب فارسی تا قر  هشت 

کنود کوه در آ ، تعامو  اسوتاد و شواگرد از آداب و مدارانه، نوعی از تعلی  را دن او میرویکردی اخال 
 اوولی جدی برخوردار است.

نقش ارت اط م ثر استاد و طل ه بر پیشورفت تق ویلی طوالب جامعوه »( در مقاله 1395لی )خلی
در فرآیند آموزشی، ارت واط بوین اسوتاد و »د: نویسگونه میدغدغه خود را این« الم طفی العالمیه

ای اساسوی و توو م بوا شوناخت شاگرد از اهمیت زیادی برخوردار است. رابطه استاد و شواگرد، رابطوه
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های مختلوف شوناختی، ای هدایت و تربیت جن هترین هد، از برقراری چنین رابطهاب  است. مه متق
عاطفی و رفتاری انسا  است. در این میا ، استاد که وظیفه تربیوت شواگردا  را بور عهوده دارد، نقوش 

بیشوتر و  های مختلف بوا شواگردا  ارت واطکوشد تا از راهمهمی در برقراری و حفظ ارت اط دارد. او می
ها و استعدادهایشا  را شوکوفا سوازد. م ثرتری برقرار کند تا بهتر شخ یت آنا  را شک  دهد و توانایی

 ترین روش دگرگو  ساختن شاگرد و ایجاد تقووو درونوی و بیرونوی او بوهارت اط استاد و شاگرد اساسی
و شوکوفایی یزم دسوت  آید و شاگرد بدو  برخورداری از ارت اط مث ت بوا اسوتاد بوه رشودحساب می

 «.نخواهد یافت

بخش کیست؟ کنکاشوی در سولوک معل  الهام»ای با عنوا  ( نیز در مقاله1396) و همکارا  رمضانی
بنودی سولوک و مونش بوه بازشناسوی و ووور « و منش چهار معل  برجسوته ایورا  در دوره معاوور

برخورداری از شور و شوقی اوی  و درونی، اند که فراتر از اهدا، علمی و درسی، با معلمانی پرداخته
 اند.های ماندگار و ارزشمندی را بر روح و جا  شاگردا  خویش ح  کردهنقش

تالش نگارندگا  مقاله حاضر برای یافتن تققیا  مورت ط بوا موضوو، شواگردپروری در خوارج از 
معلموا  »حوو مقور  همدعطور بهترین تققیقا  به موضو، این مقاله،  کشور چندا  موفا ن ود. مرت ط

 125( نیوز زنودگی شخ وی 1999انجام شده است. برای نمونه، پژوهشگری چو  ترینوا )« اثربخش
تورین معلو  خوود را با هد، یافتن وفاتی که این ره را  بوه مق ووب 20و  19آمریکایی برجسته قر  

توجه و مق وت عمیوا بوه  اند، مورد بررسی قرار داده و به سه ویژگی مه  تسلط بر موضو، درسی،داده
د کوه افوراد موورد نویسونشدنی آنا  رسیده است. ترینا مویشاگردا  و س   و ویژگی ممتاز و فراموش

 .شده است شا  توسط چنین معلمانی دگرگو مطالعه بر این باورند که زندگی
ربخش، هوای معلو  موفوا و اثوآ  است که پیرامو  ویژگی کننده نگاهی کلی به پیشین  تققیا بیا 

های تربیت عرفوانی، حقوو  تربیتوی شواگردا  و توأثیر عرفوا  بور تعلوی  و رابطه معل  و شاگرد، روش
ا آثاری که منق رًا به بقوث شواگردپروری است  ام   شده های متعدد و متنوعی انجامتربیت، پژوهش

وپرورش وزشکه خأل این موضو، در نظام آم حالی در  شمار استپرداخته باشد، بسیار ک  و انگشت
شود و بیش از این موارد نیاز است بودا  پرداختوه شوود توا چورای راهوی پویش روی خوبی حس میبه

 د. شومند معلما  دغدغه
از طرفی دربارح تربیت عرفانی نیز مطالعا  و تققیقا  بسیار اندکی وور  گرفتوه و ایون مکتوب 

طور شایسوته موورد توجوه مت ودیا   دارد بوهبها با وجود گوهری که در وجود خود فکری و عملی گرا 
پژوهش حاضر با پرداختن به موضوو، شواگردپروری در بسوتر  رو ازاینوتربیت قرار نگرفته است. تعلی 

عرفا  اسالمی و مطالعه و واکاوی باورها و سلوک معلمی سه تن از بزرگا  این مکتب غنوی و گرانقودر 
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وپورورش کشوور برداشوته و رچه بیشوتر نظوام آمووزشامیدوار است بتواند گامی در جهت کارآمدی ه
 ند.کمعلما  را در وظیف  خطیر و رسالتی که بر گردنشا  است یاری 

 

 روش تحقیق

هوای شواگردپروری از روش تقلیو  منظور شناسوایی و اسوتخراج مفهووم و م لفوه ، بهاین مقالهدر 
توا  قطعا  گسسته و پراکندح ی   میاست. با این روش  شدهبا رویکرد استقرایی استفاده  1مضمو 

مند در کنار یکدیگر سوازما  داده و ت وویری جوامع از آ  ارائوه واقعیت اجتماعی را به روشی نظام
هوا یوا تواند کاربرد مستق  داشته باشود و هو  در رویوهداد. به سخن دیگر در این تقلی  که ه  می

ها یا الگوهایی را کوه بورای تووویف مضمو د وشککار رود، پژوهشگر می های تقلیلی دیگر بهفن
های پژوهش مه  هستند، با دقت مشوخو، بررسوی، ث وت و پدیده موردنظر یا در ارت اط با پرسش

دست آورده  دار بهای  یا چند الگوی مقرز و معن سرانجامای که گونه بندی و تفسیر نماید  بهیا ط قه
تواند بوا تفسویر بازتابشوی او نیوز هموراه باشود. میتر، این گزارش و گزارش کند. در حالت تقلیلی

گذارد  ها در ی  متن میها یا وا هسا  تقلی  مضمو  پا را فراتر از شناسایی و شمارش ع ار بدین
هوا را شناسوایی و از طریوا کدگوذاری و های آشوکار یوا ضومنی موجوود در دادهد عقیدهوشکو می
 .(1243ص ،1395 ت یابد )میرزایی،های الگویی دسبندی آنها به مضمو ط قه

شود. آنچوه شو ک  وتقلی  استفاده میعنوا  ابزار تجزیه در روش تقلی  مضمو  از ش ک  مضامین به
دهنوده و روش نموایش اسوت. شو ک   ای ش یه تارنما به مثاب  اوو  سوازما  کند نقشهمضامین عرضه می

دهنوده  کلیدی موتن(، مضوامین سوازما مضامین براساس روندی مشخو مضامین پایه )کدها و نکا  
گیرنوده  آمده از ترکیب و تلخیو مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضامین عالی دربر دست)مضامین به

هوای شو که  ووور  نقشوهسپس این مضوامین بوه  و کندمند میمثاب  ک ( را نظاماووو حاک  بر متن به 
شوود. سه سطح همراه با روابط میا  آنها نشا  داده موی های برجسته هر ی  از اینتارنما، رس  و مضمو 

مراتوب در شوند تا ت ور وجود هرگونه سلسولهها به وور  گرافیکی و ش یه تارنما نشا  داده میاین ش که
میا  مضامین را از بین ب رند، باعث شناوری آنها شوند و بر وابستگی و ارت اط متقاب  میانشا  تأکیود کننود 

   .(170ص ،1390 ی و همکارا ،)عابدی جعفر

 
 ی تحقیق ها گام

( روش 2001) 2( و آترایوود و اسووتیرلینگ2006) 1(، بووراو  و کوالرک2010) 2کینوگ و هوواروکس
                                                           

1. Thematic analyzsis. 
2. King & Harouks. 
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اند که دارای شوش گوام اسوت و ایون مقالوه در راسوتای جامعی را برای تقلی  مضمو  عرضه کرده
 گام مراح  را پیش رفته است:بهگاماهدا، خود از آ  بهره گرفته و تا رسید  به نتایج 

  هاآشناشد  با متن از طریا مطالعه و مکتوب کرد  داده −

  گذاریهای اولیه و شناسهایجاد شناسه −

هوا، اسوتخراج هوا بوا قالوب مضومو ها از طریا تط یوا شناسوهجستجو و شناخت مضمو  −
  هابازبینی مضمو گذاری شده متن و پاییش و های شناسهها از بخشمضمو 

هوا بوا ترسی  ش که مضامین براساس روندهایی چوو  بررسوی و کنتورو همخووانی مضومو  −
دهنده و فراگیور های اولی، سازما ها، انتخاب مضمو کرد  مضمو های مستخرج، مرتبشناسه

  و ترسی  نقشه مضامین

  توویف و توضیح ش که آنهاها و تقلی  ش که مضامین از طریا تعریف و نامگذاری مضمو  −

 هایی چو  تلخیو ش که مضامین و بیا  مخت ر و وریح آ ،تدوین گزارش براساس گام −

های تققیا و نوشتن گزارش )عابدی  استخراج نکا  جالب، مرت ط کرد  نتایج تقلی  با س او
 .(133ص ،1390جعفری و همکارا ، 

گیری به وور  هدفمند و قضواوتی ووور  گرفتوه است که در این پژوهش، نمونه گفتنی ،همچنین
زمانی آغاز قر  دوم تا پایوا  قور  ششو  هجوری جهوت انتخواب  حاوو، باز  که در وهل ااست  بدین معن

گونه که در کتاب تاری  ت و، آمده اسوت از وودر اسوالم توا سودح  عرفای شاگردپرور تعیین شد. هما 
زیستی و زاهدانه مسلمانا  به مشرب خاوی به نوام ساده دوم، عناور و عوام  مختلفی باعث شد تا شیوح

آمد و در این قر  بود کوه بور م نوای نوو، تفکور و نمی شمار ت و، سو  یابد  ولی هنوز مکت ی متمایز به
عنوا  ی  مشرب فکری و عملی در میوا   بینش ووفیا ، ت و، اسالمی به وور  رسمی و مشخو به

(. این شرایط تا پایوا  قور  ششو  52ص ،1388 فرد،میرباقری و اشیمسلمانا  بروز و ظهور یافت )ده 
هجری ادامه یافت تا آنکه در سدح هفت  هجری، تقولی بنیادی و عمیا در عرفا  اسوالمی پدیود آمود. توا 

  و رسوم ت و، مطرح بوودها و پراکندگی آراء فقط در حیط  فرو، و آداب ق   از این قر ، اختال، دیدگاه
هفت  به بعد تقویتی به وجود آمود کوه از فورو، و آداب فراتور رفتوه و م وانی و اوووو عرفوا   ولی از قر 

گرفووت کووه عرفووا  را بووه دو دورح پوویش از سوودح هفووت  و پووس از آ  ت وودی  نمووود  اسووالمی را نیووز دربوور
 (. به همین س ب از آنجایی که در دوره اوو، نوعی وحد  رویوه در عرفوا 66ص ،1391 فرد،)میرباقری

عنوا  گوامی  هوا کمتور بووده اسوت، پوژوهش حاضور بوه و ت و، وجود داشته و تنو، و اختال، مشورب
 مقدماتی در این مسیر، تمرکز خود را بر دوره اوو عرفانی قرار داده است.

                                                           

1. Braun & Clarke. 
2. Atrayd & Stirling. 
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ا فاری از مقطع زمانی انتخاب شده، دو نکته مه  دیگری نیز در مورد انتخاب این سه عوار،، ام  
اند: بایزید  ه این سه عار،، از بزرگا  و پیشروا  عرفا  در ع ر خود بودهآنک نخست :وجود داشت

الودین از پیشوگاما  مکتوب و نجو  1از پیشگاما  مکتب خراسا ، جنید از پیشگاما  مکتب بغداد
های متمادی پس از آنها هنووز  است. این خود نشا  از آ  دارد که منش معلمی آنها تا ساو 2ک رویه

انود. ثیر منش آنها رشد و پرورش یافتوهأبه قو  خویش باقی مانده است و شاگردا  بسیاری تقت ت
آنهاست  شواگردانی کوه هرکودام مسویر رشود و « شاگردپرور بود »ساز بود ،  تر از مکتب ا مه ام  

و مونش شواگردپروری را بوه ووور   3خوبی طی نمووده و از بزرگوا  زموا  خوود شوده و را بهکما
 اند. کرده وار به نس  بعد منتق سلسله

 یپوژوهش بورا یونکوه در ا یمتون ینتر به ذکر است مه  یزم یاتقق یهایافته به پرداختن از یشپ
 4،(1)شناسوه  یشوابوریعطوار ن یدا االولحدککره  :نود ازا هوا رجوو، شوده ع ار بدا  ینمضام یبازشناس

                                                           

عنروان دو مکترب غالرب و برزرف عرفرانی ا رور  . از اواخر قرن دوم تا اواخر قرن پنجم هجری دو مکتب خراسان و بغداد بره1
اند. در خصوص مکتب خراسان که جلرودار آن بایزیرد بسرطامی اسرت بایرد دارند و پیروان بسیاری را به خود اختصاص داده

اعتقاد راسخ او و پیروانش به ااکام شریعت، سخنانی بر زبان او جاری شد که با ظاهر شرع سرازگار نبرود.  با وجودگفت که 
معروف است ناشی از توجه بایزید و پیروان او به سکر اسرت. پیشررو مکترب « شطحات»یا « شطحیات»بیان این اقوال که به 

عرفانی او با ظاهر و باطن شریعت مطرابق برود و بره دلیرد آنکره برا بغداد نیز ابوالقاسم جنید بغدادی است که آراء و معامالت 
 .(70، ص1388 فرد،میرباقری و د )دهباشیش کمتر موجب اساسیت غیر عرفا می ،اعتدال همراه بود

عنوان یک شیخ بزرف صوفی در خروارزم و خراسران، انران ای یرت و اعتبراری بررای تصروف بره  الدین کبری بهظهور نجم. 2
تا اند نسد بعد، خیلی بیش از شاگردان مکترب امرام فخرر رازی و پیشروایان و  یافتگان او تقریبا   رد که خلفا و تربیتوجود آو 

رهبران رسمی رواانی، مورد قبول و اعتقاد عامه و مرجع رواانی آنها واقع شدند. درواقع خلفای این شیخ کبرری کره تحرت 
او  ۀیان از خراسان و ماوراءالنهر تا شام و آسیای صغیر به نشرر و تررویط طریقردر عهد خوارزمشاهیان و ایلخان« کبرویه»عنوان 

اعتباری فلسفه و کالم که ااصد قهری مناظرات امام فخر و مناقشات فقها و متکلمران اهرد مدرسره  کوشیدند، با توجه به بی
قها ممکن نبود، در نزد عامه کسرب کردنرد ای که نید بدان هرگز برای متکلمین، فالسفه، اتی فالعاده بود، توجه و قبول فوق

 .(81، ص1385 کوب، )زرین شدنظیری برای تصوف به وسیله آنها تحصید و تأمین  گونه ای یت و اهمیت بی و بدین
هرای خرویش را در اختیرار تاجر ثروتمندی بروده اسرت و بخشری از دارایری« ابراهیم مؤذن». یکی از مریدان بایزید به نام 3

(. شراگردان مسرتقیم 42ص، 1384داد تا وی بتواند روزی صد شاگرد و مهمران را پرذیرایی کنرد )اسرفندیار، بایزید قرار 
انرد، اسرمی از اند و اگرر مریردی داشرتهتوان در دو گروه جای داد: گروه اول آنها که شاگردی تربیت نکردهجنید را می

گرروه دوم،  ؛کره تعدادشران نیرز بره نسربت زیراد اسرت یابردآنها در میان نیست و مکتب جنید از طریق آنهرا ادامره نمری
هررای بعررد بررا جنیررد هسررتند هررای صرروفیانه سرردهانررد کرره برره واسررطه پرررورش شرراگردان، القرره اتصررال سلسررلهصرروفیانی
ولری جرامی در  ؛نفرنرد« دوازده»الردین در تراریخ گزیرده  (. تعرداد مریردان و شراگردان نجرم134، ص1378 )رادمهر،
انرد ترن بروده« شصت»گوید و بر آن است که آنان در هنگام املۀ مغول بالغ بر می« بسیار»نها را تعداد آ االنسنفحات

مریرد و شراگرد داشرته اسرت « سیصرد»الردین  است که شیخ نجرم آمده المریدینمراددر  .(249، ص1384 )اسفندیار،
 .(16، ص1389 فرد، نجفی، )میرباقری

شیخ بزرف صوفی در خروارزم و خراسران، انران ای یرت و اعتبراری بررای تصروف بره عنوان یک  الدین کبری بهظهور نجم. 4
تا اند نسد بعد، خیلی بیش از شاگردان مکترب امرام فخرر رازی و پیشروایان و  یافتگان او تقریبا   وجود آورد که خلفا و تربیت

رواقع خلفای این شیخ کبرری کره تحرت رهبران رسمی رواانی، مورد قبول و اعتقاد عامه و مرجع رواانی آنها واقع شدند. د
او  ۀدر عهد خوارزمشاهیان و ایلخانیان از خراسان و ماوراءالنهر تا شام و آسیای صغیر به نشرر و تررویط طریقر« کبرویه»عنوان 

اعتباری فلسفه و کالم که ااصد قهری مناظرات امام فخر و مناقشات فقها و متکلمان اهرد مدرسره  کوشیدند، با توجه به بی
ای که نید بدان هرگز برای متکلمین، فالسفه، اتی فقها ممکن نبود، در نزد عامه کسرب کردنرد العاده بود، توجه و قبول فوق

 .(81، ص1385 کوب، )زرین شدنظیری برای تصوف به وسیله آنها تحصید و تأمین  گونه ای یت و اهمیت بی و بدین
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در  یدقححق(، 3)شناسه  یسهلگ یمقمد بن عل النور(، 2)شناسه  یرازیمقمد مع وم ش یقالحقا طرائق
فدوائح الجمدال و فدواحح (، 4)شناسوه  یمنوچهر مقسن  نوشت یسیاُو یکبر ینالد نج  یخاحوال و آثار ش

رادمهور  یدالودین( بوه قلو  فرین)تواج العوارف بغددادی یدد ن(، 5)شناسه  ک ری ینالدنج  ی ش الجالل
( از االولیدا حککرۀ(، مردا  خدا )تقریری دیگر از 7 الدین حمویه )شناسه غیاث مرادالمریدین(، 6 )شناسه

 الددین کبدری نج ( و 9 ع دالرحمن بن احمد جامی )شناسهاالنس  نفحات(، 8 مقمدباقر ودرا )شناسه
 .(10 نوشت  کاظ  مقمدی )شناسه

 
 های تحقیق یافته

در این بخش از تققیا، نگارندگا  پس از بازخوانی حکایا  و اقواو مربووط بوه ایون سوه عوار،، 
اسوت کوه بسویاری از  گفتنویانود. ارائه نموده 1مضمو  مه  شاگردپروری را در جدوو شماره  24

در جودوو  ها و سخنا  یافت شده دارای متنی طووینی بودنود بوه هموین سو بحکایا ، نق  قوو
مندا  با رجوو، بوه آنهوا بوه سولوک و به وور  شناسه با شماره وفقه آورده شده تا عالقه 1شماره 

بوه جهوت درک هرچوه بیشوتر موضوو،،  2منش این معلما  شاگردپرور پی برند و در جدوو شماره 
 های شاگردپروری این عارفا  نامی ذکر شده است.متنی کوتاه در ارت اط با ویژگی

 

 الدین کبری : مضامین شاگردپروری برگرفته از منش معلمی جنید بغدادی، بایزید بسطامی و نجم1جدول 

 ردیف مضامین شاگردپروری شناسه و شماره صفحه
( 139ص :1( )شناسه 500ص :2( )شناسه 390ص :1( )شناسه 381ص: 1 )شناسه
 (177ص :3( )شناسه 166ص :1( )شناسه 155ص :1( )شناسه 145ص :1)شناسه 

( 186ص :4( )شناسه 175ص :4( )شناسه 72ص :4( )شناسه 220ص :3)شناسه 
 (7ص :5)شناسه 

عبودیت و بندگی خالص 
 1 خداوند

 2 حسن خلق (201ص :4( )شناسه 357ص :3( )شناسه 148ص :1( )شناسه 307ص :6)شناسه 
( 292ص :6( )شناسه 229ص :6( )شناسه 366ص :1( )شناسه 367ص :1)شناسه 
( 353ص :3( )شناسه 354ص :3( )شناسه 356ص :3( )شناسه 148ص :1)شناسه 

 (18ص :7( )شناسه 201ص :4( )شناسه 14ص :4)شناسه 
 3 تواضع و فروتنی

 4 صبر و بردباری (192ص :4( )شناسه 356ص :3( )شناسه 278ص :6( )شناسه 217ص :6)شناسه 
( 361ص :3( )شناسه 149ص :1( )شناسه 426ص :1( )شناسه 515ص :8)شناسه 
 5 قناعت (193ص :4( )شناسه 165ص :4( )شناسه 357ص :3( )شناسه 167ص :1)شناسه 

 6 توجهی به دنیاکم (192ص :4( )شناسه 260ص :3( )شناسه 259ص :3( )شناسه 99ص :6)شناسه 
( 346ص :3( )شناسه 159ص :1( )شناسه 145ص :1( )شناسه 370ص :1)شناسه 

 7 خودسازی (2ص :5)شناسه 

( 144ص :1( )شناسه 142ص :1( )شناسه 103ص :6( )شناسه 512ص :8)شناسه 
 8 مراقبۀ نفس (173ص :4( )شناسه 168ص :4( )شناسه 316ص :3)شناسه 
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 ردیف مضامین شاگردپروری شناسه و شماره صفحه
 9 آموزیخلوص نیت در علم (321ص :9( )شناسه 166ص :1)شناسه 

( 139ص :1( )شناسه 309ص :6( )شناسه 389ص :2( )شناسه 369ص :1)شناسه 
 (12ص :10( )شناسه 13ص  :4( )شناسه 10ص :4( )شناسه 142ص :1)شناسه 

تالش و مجاهدۀ فراوان 
 10 در کسب علم

( 391ص :2( )شناسه 389ص :2( )شناسه 410ص :2( )شناسه 363ص :1)شناسه 
( 122ص :3( )شناسه 139ص :1( )شناسه 75ص :6( )شناسه 74ص :6)شناسه 

 (54ص :4( )شناسه 12ص :4( )شناسه 2ص :4( )شناسه 422ص :9)شناسه 
 11 تخصص و تبحر علمی

( 186ص :6( )شناسه 511ص :1( )شناسه 102ص :6( )شناسه 72ص :6)شناسه 
 12 هماهنگی علم و عمل (192ص :4( )شناسه 157ص :3( )شناسه 234ص :3)شناسه 

( 149ص :3( )شناسه 180ص :2( )شناسه 294ص :6( )شناسه 367ص :1)شناسه 
 (192ص :4( )شناسه 353ص :3( )شناسه 156ص :3)شناسه ( 145ص :1)شناسه 

مهربانی و شفقت نسبت 
 به مخلوقات عالم

13 

( 165ص :1( )شناسه 540ص :1( )شناسه 494ص :2( )شناسه 376ص :1)شناسه 
 (191ص :4( )شناسه 201ص :3( )شناسه 357ص :3)شناسه 

حفظ حرمت، شخصیت 
 14 و کرامت شاگردان

( 229ص :6( )شناسه 160: ص6( )شناسه 138ص :6)شناسه ( 445ص :2)شناسه 
( 78ص :4( )شناسه 135ص :3( )شناسه 488ص :2( )شناسه 159ص :1)شناسه 

 (83ص :4)شناسه 

توجه به توانایی و ظرفیت 
 15 شاگردان

( 211ص :10( )شناسه 359ص :3( )شناسه 448ص :2( )شناسه 377ص :1)شناسه 
 (18ص :7)شناسه 

ازی اهتمام بر خودس
 شاگردان

16 

( 434ص :1( )شناسه 410ص :2( )شناسه 507ص :8( )شناسه 379ص :1)شناسه 
 (174ص :4( )شناسه 154ص :1)شناسه 

حساسیت در متنبه کردن 
 17 شاگردان

( 527ص :2( )شناسه 378ص :1( )شناسه 511ص :8( )شناسه 173ص :6)شناسه 
 18 کالم نافذ و تأثیرگذار (143ص :4)شناسه ( 87ص :4( )شناسه 344ص :3( )شناسه 96ص :6)شناسه 

( 133ص :8( )شناسه 136ص :3( )شناسه 506ص :2( )شناسه 380ص :1)شناسه 
( 22ص :7( )شناسه 22ص :7( )شناسه 216ص :10( )شناسه 145ص :3)شناسه 

 (14ص :7( )شناسه 87ص :4( )شناسه 23ص :7)شناسه 

التفات ویژه نسبت به 
 شاگردان مستعد

19 

( 17ص :7( )شناسه 83ص :4( )شناسه 54ص :3( )شناسه 506ص :2سه )شنا
 (23ص :7)شناسه 

میدان دادن به شاگردان 
 20 مستعد

( 41ص :5( )شناسه 135ص :3( )شناسه 180ص :6( )شناسه 378ص :1)شناسه 
 21 نفوذ در قلب شاگردان (87ص :4)شناسه 

( 165ص :3)شناسه ( 138ص :6( )شناسه 494ص :2( )شناسه 102ص :6)شناسه 
 (211ص :10( )شناسه 192ص :4( )شناسه 348ص :6)شناسه 

دعوت شاگردان به 
مهرورزی نسبت به 

 همنوع
22 

( 192ص :3( )شناسه 148ص :1( )شناسه 379ص :1( )شناسه 376ص :1)شناسه 
 23 گذشت و تغافل (192ص :4)شناسه 

( 160ص :6سه ( )شنا396ص :2( )شناسه 379ص :1( )شناسه 540ص :1)شناسه 
 (78ص :4( )شناسه 188ص :3( )شناسه 169ص :6)شناسه 

شناخت دقیق شاگردان 
 24 با آنان رفتارو نحوۀ 
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 : حکایات و سخنان کوتاه در ارتباط با منش معلمی سه عارف3جدول 
 ردیف مؤلفه عارف قول، سخن و...حکایت، نقل

شکوه نکند و البته، نومیـد نگـرددب بـه دل عارف را، اگر به مقراض ببرند »گفت:  و بایزید می
سوی او، جز بدو راه نیابد، گر خود همه بر هـوا رود یـا بـر آاب از کیـد او برنیاسـاید، گـر خـود 
همه بر سریر نشیندب از او غافل نباشد، گر خود همه در میان بازار باشد و جـز بـدو ایمینـان 

 ب(220، ص1384 )سهلگی،« نیابد

بایزید 
 بسطامی

عبودیت و 
بندگی 
خالص 
 خداوند

1 

زدب زادگـان بسـطام بربطـی مـیآمدب جوانی از بـزر  نقل است که شیخ شبی از گورستان می
جوان بربط بر سر شـیخ زد «ب الحول و القوه اال بالله»چون نزدیک شیخ رسید، شیخ گفت: 

حلوا الصباح بهای بربط به دست خادم، با یبقی  و هر دو بشکستب شیخ باز زاویه آمد و علی
گویـد کـه دوش  خواهـد و مـی او را بگوی که بایزید عذر می»پیش آن جوان فرستاد و گفت: 

آن بربط در سر ما شکستیب این قراضه ]پول[ بستان و دیگری را بخـر و ایـن حلـوا بخـور تـا 
چون جوان حال چنان دید، بیامد و در پای شـیخ «ب غصۀ شکستگی و تلخی آن از دلت برود

و بسیار بگریست و چند جوان دیگر با او موافقـت کردنـد، بـه برکـت اخـال   افتاد و توبه کرد
 ب(148، ص1386 شیخ )عطار،

بایزید 
 2 حسن خلق بسطامی

جنیـد متـردد «ب تـو را وعـظ بایـد گفـت»چون جنید را سخن بلند شد، سری سـقطی گفـت: 
 )عطـار،« با وجـود شـیخ ادا نباشـد سـخن گفـتن»گفت:  کرد و می خایر شد و رغبت نمی

گـویی یکی در مجلس، جنید را بسی مدح گفتب جنید گفت اینکه تو مـی ب(367، ص1386
 ب(229، ص1378 گویی )رادمهر، کنی و ثنای او را می مرا هیچ نیست، تو ذکر خدای را می

جنید 
 بغدادی

تواضع و 
 3 فروتنی

کنـد  که مـی هاییدر منهج پنجم ازجمله نصیحت السالکین در منهاجالدین کبری  شیخ نجم
خوردن خشم و تسکین غضب در حال توانایی و قـدرت چـه در برابـر  و فرو»عبارت است از: 

دوست چه در برابر دشمن، به جز مواردی که ظهور خشم و غضب برای حـق باشـد و مـدارا 
 ب(192، ص1346 )محسنی،« کردن با مردم و صبر و شکیبایی

الدین نجم
 کبری

صبر و 
 4 بردباری

« گویـد  موسی! عبدالرحیم در کدام فن از فنون علـم کـالم سـخن مـی ای ابو»پرسید که  بایزید مرا
قـدر دنیـا »گفتم در فن زهد در کار دنیاب پس گفـت:  −و این عبدالرحیم دانشمندی بود در بسطام−

 ب(259، ص1384 )سهلگی،« خود چیست تا کسی درباره زهد در آن سخن بگوید 

بایزید 
 بسطامی

توجهی کم
 5 دنیابه 

داننـد و بیـان الدین کبری در بیان ده اصل یریقـت، اصـل چهـارم را قناعـت مـیشیخ نجم
قناعت و اصل قناعت بیرون آمدن بود از لبـا  آرزوهـای نفسـانی و تمتعـات »کنند که: می

که به مر  از همه آرزوها جدا خواهد شد مگر آن مقدار که قـوام اصـل حیـات  بهیمی، چنان
 (165ص ،1346، )محسنی« والت و ملبو  به حد اعتدال در آناست بدان از مأک

الدین  نجم
 6 قناعت کبری

اگـر بزرگتـر گـویم »گفـت: «ب از مجاهدات خود مـا را چیـزی بگـوی»نقل است که بایزید را گفتند: 
زونـی کـردب یـک سـال آبـش یاقت ندارید، ام   ا از کمترین بگویم: روزی نفـس را کـاری فرمـودمب حن

 ب(159ص ،1386، )عطار« یا تن در یاعت ده یا از تشنگی جان ده ندادمب گفتم:

بایزید 
 7 خودسازی بسطامی

کـس کـردب جـوانی مسـیحی وارد مسـجد شـد و هـیچروزی بر فراز منبر مردم را موعظه مـی
ای شـیخ! ایـن فرمـودۀ »دانست بر کدام مذهب استب در مقابل منبر ایسـتاد و گفـت: نمی

بپرهیزید از زیرکی مؤمن چراکـه  ؛اسه المومن، فانه ینظر بنوراللهاتقوا فرپیغمبر است که: 
خـواهم کـه زنـار و به همین جهت، من از تو می»جنید گفت: « افکند به نور خدا او نظر می

جوان ایاعت کرد و «ب صلیب خود بیفکنی و مسلمان شوی که وقت مسلمان شدن تو است
گشودندب جنید اصـحاا را تـرک کـرد و  مسلمان شدب اصحاا زبان به تمجید و تحسین وی

در خانه گوشه عزلت اختیار کردب هرچه بر در خانه رفتند تا او را راضی کنند به موعظه ادامـه 
آنکـه کسـی بـه دنبـالش بـرود از منـزل بیـرون آمـد و بـه دهد، قبول نکردب پس از چندی بی

ار بـوده اسـت  مسجد رفت و به موعظه پرداخـتب از وی پرسـیدند: چـه حکمتـی در ایـن کـ
 ب(512، ص1371 )صدرا، «خواست مرا در وریه هالکت بیندازدتعریف مردم می»گفت: 

جنید 
 بغدادی

مراقبۀ 
 8 نفس
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 ردیف مؤلفه عارف قول، سخن و...حکایت، نقل
یالب علم و اخبار از کسی الیق است که از علم به معلوم شود و از خبر به ُمخِبـر؛ امـا »و گفت: 

یلب کند تا مخلـوقی او را پـذیرد هر که از برای مباهات، علمی خواند و بدان رتبت و زینت خود 
 ب(166، ص1386 )عطار،« ]مرید و هوادار پیدا کند[، هر روز دورتر باشد و از او مهجورتر گردد

بایزید 
 بسطامی

خلوص 
نیت در 

 آموزیعلم
9 

کـه چهـل سـال بـر آسـتانۀ او بـه  بدان»گفت: « بدین درجه به چه رسیدی »از او پرسیدند که: 
و جنیـد −( 369، ص1386 )بـر آسـتانۀ سـری سـقطی( )عطـار،«ب قدم مجاهده ایستاده بـودم

اگر دانستمی که اندر زیر کبودی آسمان خدای تعالی را علمـی بـودی، بزرگـوارتر از ایـن »گوید: 
 ب(309ص ،1378، )رادمهر« گویم، قصد آن کردمی و به دست آوردمیعلم که با اصحاا می

جنید 
 بغدادی

تالش و 
مجاهدۀ 
فراوان در 
 کسب علم

10 

کـدام از علمـا و  نامیدند؛ زیرا او در بدایات و نهایـات علـوم بـا هـرایشان را یامه الکبری می
آمد و اکثر اوقـات بـه حـل غـوام  فرمود بر آنها فائق میدانشمندان عصر خود مباحثه می

زمان به علم، دانش، ذکاوت، فصاحت و معرفت پرداخت و بدین رو اهل مشکالت خلق می
الکبری  هجهت بود که حضرتش نزد خواص به یام این کردند، ازشیخ ایمان تام حاصل می

 ب(2ص ،1346، اشتهار یافت )محسنی

الدین نجم
 کبری

تخصص و 
تبحر 
 علمی

11 

گفت بایزیـد روز آدینـه بـرای نمـاز قصـد مسـجد جـامع کـردب از یکی از مشایخ شنیدم که می
بارانی آمده بود و گلی در راه بودب پایش لغزید و انگشت بر دیواری نهـادب پـس بـدین سـبب از 
افتادن خویش جلوگیری کردب پس درنگ کرد و براندیشید و در دل گفت یافتن خداونـد ایـن 

ز رفـتن بـه مسـجد چراکـه آن کـار فـوت دیوار و جستجوی رضای او از این کار بهتـر اسـت ا
نخواهد شد و وقت هنوز باقی استب پس رفت و بـه جسـتجوی خداونـد آن دیـوار پرداخـتب 
گفتند از آن مردی مجوسی استب به در سرای او رفت و آواز دادب مرد آمد و بایزید او را از آن 

گاه کرد و از  نتان این مایـه دقـت و و حاللی یلبیدب مرد مجوسی گفت و شما را در آییاقصه آ
است، ایمان آورد و همه آنها کـه  احتیاط است  ایمان آوردم به الله و به رسولی او محمد

 ب(157ص ،1384، در سرای او بودند به برکت این کار ایمان آوردند )سهلگی

بایزید 
 بسطامی

هماهنگی 
علم و 
 عمل

12 

د من آمد و گفـت ای بایزیـد! ایـن مردی از خداوندان حال نز»گفت: از بایزید شنیدم که می
تعالی مرا هشت کرامت ارزانی کـرد: گفتم: منزلت را رها کن، اما حق« منزلت به چه یافتی 

 ؛مانـده دیـدم و خلـق را پیشـی گرفتـه از خـودنخستین آن، این بود که نفس خویش را واپس
یشـان ا ه بـردوم آنکه، راضی شدم که به جای همه خلق به دوزخ درآیم، از فـرط شـفقتی کـ

چهـارم آنکـه، چیـزی از بـرای  ؛سوم آنکه، قصد من ادخال سرور در قلب مؤمن بود ؛داشتم
پنجم آنکه، رحمت خـدای را از بـرای خلـق بیشـتر خواسـتم تـا از بـرای  ؛فردا ذخیره ننهادم

ششم آنکه، کوشش خویش را برای ادخال سرور در قلب مؤمن و بیرون رانـدن غـم  ؛خویش
کـه را دیـدم نخسـت بـر او  هفتم آنکه، از فرط شفقت بر مؤمنـان، هـر ؛کار بردم  از دل او به
هشتم آنکه، گفتم اگـر خـدای تعـالی بـه روز رسـتاخیز بـر مـن ببخشـاید و اذن  ؛سالم گفتم

انـد، سـپس انـد و بـا مـن جفـا کـردهشفاعتم دهد، نخست آنان را شفاعت کنم که مـرا آزرده
 ب(149ص ،1384، اند )سهلگیدهکه در حق من نیکی و اکرام کر آنان

بایزید 
 بسطامی

مهربانی و 
شفقت 

نسبت به 
مخلوقات 

 عالم

13 

شبلی خواست »جنید گفت: «ب آه! آه!»گفت: نقل است که وقتی شبلی همی گریست و می
تا در امانتی که حضرت الهیت به ودیعت بدو داده است خیانتی کند، او را به صیاِح آه مبـتال 

چون این سخن بگفت، چیزی در خایر مستمعان افتـادب بـه نـور ایمـان خبـر جنید «ب کردند
« اللــه اسـت در میــان خلــقداریــد کـه عــین زنهـار! خایرهــا از شــبلی نگـاه»یافـتب گفــت: 

 ب(540ص ،1386 ،)عطار

جنید 
 بغدادی

حفظ 
حرمت، 

شخصیت 
و کرامت 
 شاگردان

14 

گـویی و همـان مسـئله را جـواا مـی پرسـند تـو آن راای مـیجنید را پرسیدند که از تو مسئله
، گویی ! جنید گفت: علی المقدار السائل الجواا )رادمهـرپرسد جواا دیگر میدیگری می

مرا هر مرید که در ارادت آمد، مرا فروتر بایسـت آمـد و بـه قـدر »و گفت:  ب(229ص ،1378
 ب(159، ص1386، )عطار« فهم او سخن گفت

جنید 
 بغدادی

توجه به 
توانایی و 

فیت ظر 
 شاگردان

15 
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 ردیف مؤلفه عارف قول، سخن و...حکایت، نقل
نقل است که مریدی بسیار مال داشت و همه را در راه شیخ درباخته بود و او را هـیچ نمانـده بـود اال 

برفـت و « بفـروش و زر بیـاور تـا کـارت انجـام گیـردب»گفـت: «ب یا شیخ! چه کـنم »ایب گفت: خانه
به خدمت شیخ شـدب شـیخ برفت و در دجله انداخت و «ب آن زر در دجله انداز»بفروختب شیخ گفت: 

یعنـی: تـا خـودبینی − راندهرچند آمد، می«ب از من بازگرد»او را براند و خود را بیگانه ساخت و گفت: 
 ب(377ص ،1386، تا آنکه راهش انجام گرفت )عطار −امنکند که من چندین زر درباخته

جنید 
 بغدادی

اهتمام بر 
خودسازی 
 شاگردان

16 

داشت که در خلوت اندیشۀ گناهی کـرده بـود و چـون در آینـه  گویند: جنید در بصره مریدی
نگریست، صورت خود را سیاه یافتب متحیر شد و سه روز از خانه بیرون نرفت و از این مقوله 

کـم آن با کسی سخن نگفت و هر سه روز به درگاه خدا نالید و استغفار کـردب پـس از آن، کـم
زیافـتب ناگـاه کسـی در زدب در را گشــودببب اش رنــگ خـود را باسـیاهی برچیـده شـد و چهـره

ای از جنید آورده بودند که روی آن نوشته بود: سه روز است که از جانب حـق مأموریـت نامه
پـس  ایـن داشتم که چهرۀ تو را از تباهی و سیاهی پاک کنمب چهره از خلق پنهان مکـن و از

 ب(507ص ،1371، دار )صدرادر درگاه حق ادا نگه

جنید 
 بغدادی

حساسیت 
در متنبه 

کردن 
 شاگردان

17 

گفتب گذر ابـوعلی رودبـاری بـر مجلـس جنیـد افتـادب روزی جنید در مسجد جامع سخن می
ابـوعلی پنداشـت کـه او را «ب اسمع یا هـذا»گفت، به آن مرد گفت: جنید با مردی سخن می

ام کـرد گوید، بایستاد و گوش با وی داشتب کالم جنید در دل وی جای گرفـت و اثـر تمـمی
پس در معارف و دقـایق توحیـد  آن هرچه در آن بود ترک نمود و بر یریقت قوم اقبال کردب از

 ب(527، ص1382، شاگرد جنید بوده است )شیرازی

جنید 
 بغدادی

کالم نافذ 
 18 و تأثیرگذار

، شـمرد )محمـدیخواند و از سایر مریدان برتر میمی« یایر»الدین سعدالدین حمویه را نجم
الـدین سعدالدین حمویـه در رابطـه بـا اولـین دیـدار خـود بـا شـیخ نجـم− ب(216ص ،1380

ام را بوسید و مرا کنار خود نشـاند که به نزد شیخ رفتم، برخاست، سینههنگامی»نویسد: می
و گفت: به راستی خداوند مردانی در عالم غیب دارد که هر کس را بـه سـوی اهـل خـودش 

 ب(14ص ،1389، )حمویه« کنندراهنمایی می

جنید 
 بغدادی

التفات 
ویژه نسبت 

به 
شاگردان 

 مستعد

19 

الدین کبری تربیت و ارشـاد و مصـاحبت بیشـتر دو تـن از شـاگردان خـود حضرت شیخ نجم
الـدین رازی )دایـه( و شـیخ فریدالـدین عطـار نیشـابوری را بـه عهـده شـیخ یعنی شیخ نجـم

 ب(83ص ،1346، مجدالدین بغدادی محول فرموده بودند )محسنی

الدین نجم
 کبری

میدان دادن 
به شاگردان 

 مستعد
20 

گفت عبدالله از فرط محبت بایزید به جایگاهی رسـیده بـود از شیخ ابوعبدالله شنیدم که می
کرد و توجه نداشت که سراویل خویش را نپوشـیده اسـت، اگـر قـبال  که گاه آهنگ بایزید می

 ب(135ص ،1384، نپوشیده بود )سهلگی

بایزید 
 بسطامی

نفوذ در 
قلب 

 شاگردان
21 

کـنم تـو را بـه و سـفارش مـی»نویسـد: الدین چنین مـیالدین خطاا به شاگرد خود سید رضینجم
فرمـوده اسـت:  اصالح ذات البین و رساندن رحمت و نفع به خلق خدایب بـه تحقیـق کـه نبـی

است که مردم را زیـان رسـاند و  بهترین مردم کسی است که مردم را نفع رساند و بدترین مردم کسی
باشـد و از کسـی کـه  اللهکنم که در برخورد با حوادث متابع کتاا خدا و سنت رسولسفارش می

بر او ستم کند عفو نماید و عطا کند به کسی که او را محـروم دارد و نیکـی کنـد بـه کسـی کـه بـه او 
 ب(211ص ،1380، )محمدی« بدی کند؛ زیرا که آن دأا صالحان و صدیقان است

الدین نجم
 کبری

دعوت 
شاگردان 

به 
مهرورزی 
نسبت به 
 هم نوع

22 

زدب از خجالـت برفـت و بـاز  نقل است که جنید را مریـدی بـودب مگـر روزی خطـایی از او سـر
گذشـتندب نظـر شـیخ بـر آن مریـد افتـادب خانقاه نیامدب تا یک روز جنید با اصحاا در بازار می

و « ما را مرغی از دام نفور شـده»اصحاا را بازگردانید و گفت: مرید از شرم بگریختب جنید 
رفت تا به جـایی رفتب گام گرم کرد و میعقب او برفتب مرید بازنگریست، شیخ را دید که می

کجـا »رسید که راه نبودب روی به دیوار بازنهاد از شرم شیخب ناگاه شیخ بدو رسیدب مرید گفت: 
پـس او «ب کار باید مرید را پیشانی به دیوار آید، شیخ آنجا بهجایی که »شیخ گفت: «ب آیید می

 ب(379ص ،1386، را باز خانقاه برد و مرید در قدم شیخ افتاد و استغفار کرد )عطار

جنید 
 بغدادی

گذشت و 
 23 تغافل
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 ردیف مؤلفه عارف قول، سخن و...حکایت، نقل
این ساعت به صـد  و شـو  او کسـی نیسـت و »گفتند که: یک روز اصحاا شبلی را مدح می

گفتنـد ناگـاه شـبلی در آمـد و آنمـه مـی«ب روتر از او کسی نیست از رونـدگانهمت و پاک  عالی
دانیـد، او مـردود و مخـذول و ظلمـانی اسـتب او را از اینجـا بشنودب جنید گفـت: شـما او را نمـی

بیرون کنیدب اصـحاا بیـرونش کردنـدب شـبلی بـر آن آسـتان نشسـت و اصـحاا در بیسـتند؛ و 
که ما هرچه در حق شبلی گفتیم، راسـت گفتـیمب ایـن چـه بـود  دانی ایها الشیخ! تو می»گفتند: 

ا شـما او را بـه تیـی تیـز پـی ستودید، هزار چندان است؛ ام  آنمه او را می»گفت: «ب که فرمودی 
 ب(540ص ،1386، )عطار« کردیدب ما سیری در آن پیش نهادیم و پی گم کردیممی

جنید 
 بغدادی

شناخت 
دقیق 

شاگردان و 
نحوۀ 

 برخورد با
 آنان

24 

 

مربوط به شاگردپروری برگرفته از قوو و فع  سه عار، مذکور، این   م لفه 24پس از بازشناسی 
 قرار گرفتند.« فراگیر»و « دهنده سازما »تری با عنوا   مضامین اولیه در ذی  مضامین کلی

 
 دهنده و فراگیر شاگردپروری برگرفته از منش معلمی  : مضامین اولیه، سازمان3جدول 

 الدین کبری جنید بغدادی، بایزید بسطامی و نجم

 مضمون فراگیر دهنده مضامین سازمان مضامین اولیه شاگردپروری فراوانی
 عبودیت و بندگی خالص خداوند 48

 منش فردی

منش 
 شاگردپروری

 حسن خلق 48
 تواضع و فروتنی 40
 صبر و بردباری 39
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 تالش و مجاهدۀ فردی در کسب علم 48
 تخصص و تبحر علمی 48
 هماهنگی علم و عمل 44
 مهربانی و شفقت نسبت به مخلوقات عالم 45

 فردی منش میان

 حفظ حرمت، شخصیت و کرامت شاگردان 47
 ظرفیت شاگردان توجه به توانایی و 44
 اهتمام بر خودسازی شاگردان 41
 حساسیت در متنبه کردن شاگردان 36
 کالم نافذ و تأثیرگذار 47
 التفات ویژه نسبت به شاگردان مستعد 43
 میدان دادن به شاگردان مستعد 42
 نفوذ در قلب شاگردان 45
 دعوت شاگردان به مهرورزی نسبت به همنوع 40
 گذشت و تغافل 43
 با آنان رفتارشناخت دقیق شاگردان و نحوۀ  46
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مضوومو  اولیوو  شوواگردپروری، در قالووب دو مضوومو   24د، شوومالحظووه  3چنانچووه در جوودوو 
انود. مونش فوردی بوه نقووی شورط اولیوه یوا م نوایی  قرار گرفته« فردی میا »و « فردی»دهندح  سازما 

به آنهوا، بوه تودریج ووالحیت شواگردپروری را در خوود ایجواد  شاگردپروری است و معل  با التفا 
یا هما  سلوک یا منشی اسوت کوه در   شده فردی، رفتار مداوم و تث یت خواهد کرد. منظور از منش میا 

زنود.  می ویژه شاگردا ، از وی سر های دیگر بههای فردی در معل ، نس ت به انسا  نتیجه ایجاد ویژگی
 ندی، چند نکته قاب  ذکر است:ب در مورد این تقسی 

فردی چندا  ه  ساده نیست و  اینکه، جداسازی و تفکی  این موارد در قالب فردی و میا  نخست
وو ر و »یوا « تواضوع و فروتنوی»بندی آنها، ممکن است مق  اختال، نظر باشد. بورای نمونوه،  دسته

ا نمود بیرونی دارند  یعنی ام    لی هستند که حاو  خودسازی فردی و شخ ی هستندیفضا« بردباری
ا از آنجا که، این وفا ، جزء شوروط اولیوه معلو  شواگردپرور شوند. ام  در رابطه با دیگرا ، نمایا  می

  اند شوند، در دسته اوو قرار گرفته مقسوب می

عنوا  مقدمو  شواگردپروری  هوای ذیو  مونش فوردی، بوه نکته دوم اینکه، گرچه مجموعوه ویژگوی
نیست که هر معلمی ق   از شورو، بوه تربیوت دیگورا  و قورار  آ  یاا این به معنام   ،شوندمقسوب می

طور تمام و کماو ایجواد کنود  گرفتن در جایگاه معلمی، یزم است این خ وویا  فردی را در خود به
هوای معنووی و اخالقوی در خوود، مسوئولیت خطیور کرد  این ویژگوی  و پس از رشدیافتگی و نهادینه

ومعلمی را بر ا عهده گیرد. آراستگی به حد قاب  ق ولی از منش فردی برای شرو، معلموی یزم اسوت. ام 
هوا رشد و تربیوت انسوا  حگیرد که معل  در جاد این منش فردی زمانی در مسیر تکام  حقیقی قرار می

گام بگذارد. معل  تا در ارت اط با شاگرد قرار نگرفتوه اسوت، حفوظ حرموت، گذشوت، تغافو  و دیگور 
 یابند. فردی، مجاو بروز، آزمایش و تکام  نمی مین میا مضا

هوا در شومایی کلوی، تور مضومو  بنودی منطقوی ها و جمع تر یافته حاو، برای ارائه منظ  ا به هرام  
عنوا  ابوزاری تقلیلوی در  ای از مضامین توسط مقققا  ترسی  شده است. شو ک  مضوامین، بوه ش که

د. این ش که ش یه نقش  تارنموایی اسوت کوه ارت واط مضوامین شوبرده می روش تقلی  مضمو  به کار
 دهد. دهنده و فراگیر را نشا  می اولی، سازما 
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 دهنده شاگردپروری برگرفته از منش معلمی  : شبکه مضامین سازمان1شکل 

 الدین کبری جنید بغدادی، بایزید بسطامی و نجم

های شواگردپروری ارت اط میا  م لفه های پژوهش، چارچوبی مفهومی از در بخش دیگری از یافته
موابین تر یا دارای اولویت، همچنین روابط فی مضامین مه به تری نس ت  ارائه شده است تا درک عمیا

هوای عرفوای مثواو، بوا توجوه بوه تقلیو  ویژگوی عنوا  آنها و تأثیر هر ی  بر دیگری وور  گیرد. بوه
سای  ع ودیوت و بنودگی خوالو خداونود، معلو   توا  نتیجه گرفت که درشاگردپرور مورد بقث، می

د  این مهربانی و شوفقت، حفوظ حرموت و کراموت شونس ت به شاگردا  خویش مهربا  و شفیا می
هایی، نفوذ در قلب شاگردا  است. این زنجیوره از مووارد، شاگردا  را در پی دارد و ثمرح چنین خ لت

 راند.یپیش متری به  طور شایسته روند شاگردپروری را به
 

 

 

 

 

 



      27 ... های شاگردپروری در عرفان اسالمیبازشناسی مؤلفه

 

 
های شاگردپروری برگرفته از منش معلمی جنید بغدادی، بایزید بسطامی و : چارچوبی مفهومی از ارتباط مؤلفه2شکل 

 الدین کبری نجم

است که تفاو  و نقطه عطف پژوهش حاضور نسو ت بوه  گفتنیپیش از پرداختن به م قث پایانی 
تققیقا  پیشین خود رجو، به مکتب غنی عرفا  اسالمی و بازشناسی منش سه عار، بنامی است که 

اند و سلوک معلمی و شاگردپروری آنها در طوو تواری  های بزرگی را در داما  خود پرورش داده انسا 
قاب  توجه آ  است که آنچه این مقاله را کاربردی و مفید فایوده ا نکته زبانزد خاص و عام بوده است. ام  

 های ق   است. های آ  با پژوهشقرار خواهد داد، ش اهت بسیاری از یافته
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وحربیدت در آداب حعلدی ( در کتاب 1359ها با آنچه شهید ثانی )برخی از این م لفه ،عنوا  مثاو به
اگردا  آورده اسوت، مشوابهت دارد. ایشوا  نیوز حسون دربارح وظایف معل  نس ت به خود و شو اسالم

خلا، فروتنی و نرمش نس ت به شاگردا ، احترام به شخ یت شاگرد و اعتورا، بوه اهمیوت افکوار او، 
هوای هوا را از ویژگویپاییش ق د و هد،، مق ت و التفا  معل  و ت وفیه و پواییش دو از آلوودگی

( نیز در مقال  خوود، توذکرهای 1388نژاد و رسولی )س قانیعالوه  شمرند. بهمعل  نمونه و م ثر برمی
نشوین در اخالقی نافذ به دانشجویا ، تالش وافر بر و وری در مقاب  دانشجو، بیا  روشن، گورم و دو

داشتن حقیقی و عملی شاگردا ، تسلط جامع بر موضو، درس، توجوه بوه شواگردا  و  کالس، دوست
رو بود  در مقضر همکارا  و دانشجویا ، پرهیوز از تجمو  و چگونگی زندگی و روحیا  آنا ، خوش

رعایت سادگی، سنجش فه  و درک شاگرد در ابتدای درس و میدا  داد  بوه طوالب و دانشوجویا  از 
، شهید مطهری و مدرسو  آقاحسوین و آقاجمواو خوانسواری های شاگردپروری امام خمینیویژگی

 هایی دارد. هش ش اهتشده در این پژو دانستند که با نتایج حاو 
بخوش را احاطو  های معل  الهوام( نیز در مقال  خود برخی از ویژگی1396) و همکارا  رمضانی

شناسوی، علمی، همخوانی عل  و عم ، مراق ه، زهد، پرهیز از ک ر و غرور، تکوری  شواگردا ، قابلیوت
 هوای حاوو ند که با م لفهدوستی دانستگیری از مشارکت علمی شاگردا ، عفو و گذشت و انسا بهره

هوای معلو  شواگردپرور در  شده در این پژوهش مطابقت دارد. تمامی اینها نشانگر آ  است که ویژگی
ای یکسا  بوده و شاگردپروری با برخورداری از منشی خاص و اخالقی حرفوه هر ع ر و زمانی تقری اً 

و مطوابا بوا فرهنوگ غنوی  توانود الگوویی بوومیهوا مویپوذیر اسوت و مجموو، ایون پوژوهشامکا 
اسالمی در اختیار تمام معلمانی قرار دهد که دغدغ  تعالی و رشد شاگردا  خویش را دارنود و −ایرانی

 وتربیت اسالمی در آنا  هستند.در پی تققا اهدا، غایی و متعالی تعلی 

 
 گیریبحث و نتیجه

تربیووت امووروز ایوورا ،  و تعلووی کووه در مقدمووه ایوون نوشووتار اشوواره شوود، یکووی از مشووکال  نظووام  چنووا 
وتربیوت کشوور  ها، متربیا  و مت ودیا  تعلوی  ساختگی به خانواده  است و این کلیش« مقوری آموزش»

آموزا  همانا ان اشت مقفوظوا ، تسولط وووری و رندانوه بور  کند که تنها مالک موفقیت دانش القاء می
، ربوود  گووی سورانجامی به مدارس خاص و منظور ع ور از امتقانا  آزمایشی و ورود مفاهی  درسی به

هوا نیوز،  اسوت. در ایون میوا ، بسویاری از خوانواده« مرگ و زندگی کنکور  مسابق»س قت از دیگرا ، در 
هوای  طلب و کاس ا  و تاجرا  آموزشی افتواده و نهواو خواسته یا ناخواسته، در دام مالکا  مدارس منفعت

 کنند. ین مسابقه آماده مینورسته خود را فقط برای برنده شد  در ا
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شووند.  نیز بوه چنود دسوته تقسوی  موی« معلما »در چنین شرایطی، دیگر متولیا  تربیت یعنی 
عم  به درآلود، ماهی منفعت خود را وید کرده و  گروهی، موقعیت را مناسب دیده و از این آب گ 

بوه سواختگی بوود  ایون  شوند. گروه دیگر، معلمانی هسوتند کوه کارگزار تاجرا  آموزشی ت دی  می
  مختلوف، از انگیوزه و هموت یزم بورای شونا در یوا به دیام    اند پی برده« رقابت به ظاهر علمی»

« منتقود»تفواو  یوا حوداکثر  خال، جهت این امواج، برخوردار نیستند و به تدریج به معلما  بوی
این آشوفته بوازار، هنووز بوه  ا گروه سوم، که تعدادشا  چندا  ه  زیاد نیست، درشوند. ام   ت دی  می

تور از تعلوی  و انتقواو  شأ  تربیتی معل ، ایما  راس  دارند و پورورش و تربیوت نسو  آینوده را مه 
بخشوی بوه دسوته   دهی و انگیوزه ، نهیب زد  به دسته اوو، جهتهمقالاین دانند. هد،  معلوما  می

ه رسالت فراموش شده معل  امروز یعنی دوم، و ارائه راهکار عملی به دسته سوم برای التفا  بیشتر ب
 است.« شاگردپروری»و « پرورش شاگرد»

است که در این نوشتار، پرورش شاگرد و شواگردپروری، دو مفهووم یوا هود، تربیتوی  گفتنیال ته 
معلموی اسوت و معلو  بایود بورای هموه   پرورش شاگرد، رسالت ذاتوی حرفو مشابه و یکسا  نیستند.

ناپوذیر هور معلو   اجتناب  ، بدا  اهتمام ورزد. پس، پرورش شاگرد، وظیفشاگردا  خود، در حد وسع
ا شواگردپروری، مقیاسوی مقودودتر دارد و گیرد. ام   همه شاگردا  را دربرمی عام داشته و  است که جن 

شود. در اینجا، معل  بوا هودفی وایتور از  های یزم را شام  می مایه ورفًا تعدادی از شاگردا  واجد بن
و مستمری را بوا تعودادی از شواگردا  مسوتعد و   ، ارت اط ویژه«پروری نخ ه»و حتی « پروری ینجانش»

تر از جایگاه فعلی خود برساند. با ایون اوووا،، مفهووم  کرده تا آنها را به جایگاهی رفیع باانگیزه برقرار
 بندی نمود: توا  وور  را به شرح ذی  می« شاگردپروری»

ای   انه بورای ایجواد رابطوهل ت به نقش تربیتی خویش و تالش خاآگاهی و حساسیت معل  نس»
منظور هودایت  بخش و فراتر از انتقاو معلوما ، با شماری از شاگردا  مستعد به مستمر، سازنده، الهام

 «.یافته و شاخو های تربیت های متعالی و ساختن شخ یت آنها به سمت ارزش

کید این پژوهش آ  است که اگر قرار باشود شواگردپروری، در مسویری منط وا بوا معیارهوای  تأ
ها را برای معلو  شواگردپرور تعیوین  ها و بایستهتربیت اسالمی قرار گیرد، باید شماری از والحیت

هوای نیو  بوه آ ، رجوو، بوه الگوهوای بوومی و موفوا ماننود  رسود یکوی از راه نمود و به نظور موی
 شاگردپروری در عرفا  اسالمی باشد.

های شاگردپروری به تققیا و مطالعه در زندگانی، احوواو و نقووح با هد، بازشناسی م لفه این مقاله
الدین پرداخت و نتایج حاو  آموده بغدادی، بایزید بسطامی و نج  پرورش شاگردا  عارفانی چو  جنید

ا  اهمیوت ویژگی و م لفه در شاگردپروری آشنا نموود. فراوانوی و میوز 24از این بازشناسی، مقققا  را با 
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های به دست آمده، گویای آ  است که این عارفا ، در وهل  اوو با توس  به مراق وه نفوس ی  از م لفه هر
ای قابو  ق ووو  ای با خداوند برقرار کرده و به درجوه های خودسازی، ارت اط عمیا و خال انه و دیگر روش

  اخالقوی مهموی چوو  حسون یفضوایافتند. از برکا  و نتایج این مقام، ظهوور  دست می« ع ودیت»از 
خلا، تواضع، و ر، گذشت و تغاف ، قناعت، حفظ حرمت و کرامت بنودگا  خودا و همواهنگی علو  و 

وار در اطرا، شمع وجودشا  جمع شوند و کوالم و پیوام آنهوا،  شد شاگردا ، پروانه عم  بود که باعث می
 باشد. در قلب متربیا  نفوذ و تأثیری ماندگار داشته

دهد که آنا ، شناخت دقیقی نس ت به متربیا  خوود  منش معلمی این سه عار،، نشا  میواکاوی 
داشتند و با توجه به توانایی و ظرفیت آنها، م احث معرفتی را مطرح نموده و شورایط رشود و شوکوفایی 

 کردند. از طرفی با آموزش مهورورزی از بوروز ووفاتیخوبی فراه  می شاگردا  مستعد و توانمند را به
بور خودسوازی بوه ایجواد و تث یوت  افوزو نمودنود. آنهوا چو  کینه، حساد  در بین آنا  جلوگیری می

گماردند و با وجود ویژگی گذشت و تغاف  عمومی، گواه نسو ت بوه وفا  نیکو در شاگردا  همت می
ووفا ، کردند. مجموع  این خطاهای شاگردا  بسیار حساس بودند و آنا  را به نقو مقتضی متن ه می

شوا  توأثیر هایی ساخته بود که در عما قلب شاگردا  خویش نفووذ کردنود و کوالماز این عرفا، انسا 
هوای تقوت و توانسوتند در هودایت و تعوالی انسوا  داشت یهای عامانسا ای بر متربیا  و حتی ویژه

 های م ثری بردارند.تربیت خویش گام
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