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1ـ تبیین مسئله
در کنار شکلگیری علوم تربیتي معاصر ،در کشورهای اسالمي نیز تالشهايي درجهت سامان دادن
به میراث عظیم انديشه و فرهنگ اسالمي در قالب علوم تربیتي صورت گرفته است تا بتواند پاسخي به
نیازهای اين کشورها در اين زمینه باشد (باقری .)1971 ،علمالهدی ( )1971معتقد است بهداليلي چون
هنجارى بودن تربیت ،تفسیرپذيرى مفهوم تربیت اسالمى ،چالشخیزى تحقق تربیت اسالمى در فضاى
مدرنیته و پیشبینىناپذيرى پیامدهاى انتقال سنن تربیت اسالمى به تربیت جديد ،تبیین تعلیم و تربیت
اسالمي ضرورت پیدا ميکند .بررسي نظامهای تربیتي منسوب به اسالم در انديشة متفکران اسالمي نیز
از راههايي است که به تبیین هرچه بیشتر مسئلة مذکور کمک خواهد کرد.
علي صفايي حائری (1991ـ )1987از متفکران اسالمي است که بحثهای تعلیم و تربیت اسالمي
در آثار او جايگاهي ويژه دارد .عالوه بر جايگاه علمي صفايي ،موارد ديگری نیز باعث ميشود به
بررسي آرای او در اين زمینه پرداخته شود:
 .1ديدگاه او دربارة دين بهعنوان يک نظام :وی معتقد است در شرايط کنوني جامعه ،بايد نظامي از
دين را ارائه داد .چنانکه سازگاری مهمترين اصل يک مکتب و ايدئولوژی اصیل در نظر وی است
(اسکندری ،1977 ،ص )12و در عرضة طرحهای اسالمي ،بايد به جامعیت و پیوستگي آنها و ارتباط
کليشان نظر داشت (صفايي حائری ،1975 ،ص .)87اين قاعده درخصوص ارائة نظام تربیت ديني نیز
صادق است.
 .2ارائة روش تربیتي (نهفقط نظرية تربیتي) که آن را روش تربیت اسالم ميداند (همو1977 ،ب،
صص.)127-75

 .9توجه به شرايط متفاوت جامعة امروز و تأثیر آن در روش تربیت ديني (همو1977 ،الف ،صص11ـ.)15
 .1تأکید بر تفاوتهای افراد در مواجهه با تربیت ديني و روش برخورد با آن (همو1977 ،ب،
صص138ـ.)951
 .5تجارب موفق تربیتي وی :صفايي با استفاده از همان روشي که از اسالم برداشت کرده است،
در سراسر آثارش از تجارب خويش در کاربردی کردن آن روش ياد ميکند .با نگاهي به آثار صفايي
ميتوان گفت که در برخي از آثار او ،بحثهای تربیتي بهشکل پررنگتری مطرح شده است؛ مواردی
نظیر مسئولیت و سازندگي ،انسان در دو فصل ،تربیت کودک ،حرکت ،نظام اخالقي اسالم ،صراط،
رشد ،اخبات ،خط انتقال معارف ،نامههای بلوغ ،انديشة من و فوز سالک.
در اين پژوهش انديشههای اين متفکر اسالمي در حوزة انسانشناسي ،بهعنوان يکي از مهمترين
حوزههای نظری زيرساز انديشههای تربیتي ،و داللتهای آن در تربیت بررسي شده است.
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2ـ روش پژوهش
در اين پژوهش ،از سه روش «توصیف»« ،تحلیل زبان فني و رسمي» و «استنتاج» استفاده شده
است .در ادامه ،هريک بهاختصار توضیح داده ميشود:
توصیف :به منظور توصیف آنچه مورد نظر صفايي است ،استفاده از روش گردآوری دادهها و
توصیف گريزناپذير است .در تحقیقاتِ برپاية روش توصیف ،محقق بهدنبال چگونگي موضوع (مطلب)
است .در اين نوع تحقیقات ،از روشهای مطالعة کتابخانهای و بررسي متون و محتوای مطالب هم
استفاده ميشود (حافظنیا ،1988 ،صص18ـ.)17
تحلیل زبان فني و رسمي :بهسبب نثر منحصربهفرد صفايي و جعل اصطالحات متعدد توسط او،
تعريف اين اصطالحات با استفاده از آثارش در اين پژوهش بسیار مهم است .اين کار را ميتوان با
استفاده از تحلیل زباني از نوع فني و رسمي آن اجرا کرد .در اين روش ،مفاهیم بهصورت تحلیلي
بررسي ميشوند تا اجزای معنايي آنها ،روابط آن اجزا با هم و نیز روابط کل مفهوم با مفاهیم مرتبط
ديگر مشخص شود (باقری ،1978 ،ص.)97
2
استنتاج :ويلیام فرانکنا 1فلسفههای تعلیم و تربیت را به دو گروه هنجارين و تحلیلي تقسیم
ميکند .در فلسفههای هنجارين دو نوع گزاره وجود دارد :گزارههای هنجارين و گزارههای
واقعنگر9که هرکدام خود ،دارای انواعي هستند (باقری ،1978،صص .)13-18با استفاده از اين الگو،
گزارههای بهکاررفته در پژوهش به شکل زير نامگذاری و در قالب قیاسهای عملي بههم مربوط
خواهند شد.
جدول  .1الگوی نامگذاری گزارهها

مباني نوع  1گزارههای توصیفي ناظر به شرايط و قواعد تحقق «اهداف (کلي)» هستند و مباني نوع 2
گزارههای توصیفي ناظر به شرايط و قواعد تحقق «اهداف واسطي» و از آنجا که «اهداف» در مقايسه با
«اهداف واسطي» جامعتر و کليترند ،مباني نوع  1نیز غالباً گزارههايي فراگیرتر از مباني نوع  2خواهند بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- W.Frankena
2- normative
3- factual
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اصول گزارههايي تجويزیاند که نشان ميدهند برای تحقق اهداف واسطي چه دستورالعملهای
کلي را بايد در تعلیم و تربیت رعايت کرد .اصول دستورالعملهايي کلياند که شیوة کار و فعالیت در
جريان تعلیم و تربیت را هدايت ميکنند (همان ،ص.)89

3ـ مروری بر آثار و اندیشههای تربیتی صفایی حائری
در اين بخش ،با مرور آثار علي صفائي حائری ،مباحث مرتبط با انسان و تربیت مورد توجه قرار
ميگیرد.

1ـ3ـ زندگی انسان مشتمل بر دو فصل
صفايي زندگي انسان را از حیث تربیتي به دو دورة (دو فصل) قبل و بعد از بلوغ تقسیم ميکند.
(صفايي حائری1931 ،ب ،ص .)17منظور از بلوغ در اينجا چیزی متفاوت با بلوغ تقويمي يا جسمي است.
اين بلوغ با شکوفايي عقل ايجاد ميشود 1که البته آن را با فکر ،هوش و مهارتها و قدرتهای ذهني
و مغزی هم نبايد اشتباه گرفت .عقل نیروی سنجش است .با شکوفايي عقل ،ترکیب انسان کامل
ميشود و اين ترکیب است که موجب ايجاد دو ويژگي آزادی و وجدان در انسان ميگردد؛ تا قبل از
اين مرحله انسان تکلیف و مسئولیت ندارد (همان ،صص.)13-18
طبق اين نظر ،تفاوت کودک با انسان بالغ در شکوفا نبودن قوة عقل در کودک و شکوفايي آن در
انسان بالغ و تفاوت کودک با حیوان در برخورداری کودک از قوة تفکر و روح است (همو1977 ،الف،
ص59؛ همو1931 ،ب ،ص .)18اين تفاوت در کودک و انسان بالغ موجب ميشود اهداف تربیت او و
روش آن نیز برای اين دو دوره متفاوت باشد .نظام تربیتي بیانشده در آثار صفايي عمدتاً معطوف به
دوران بعد از بلوغ است که منسجمترين نوشتة او در اين زمینه ،مقالة «مسئولیت و سازندگي» است
که بعدها بهصورت کتاب درآمد .اين کتاب روش تربیت انسان بالغ را نشان ميدهد (همو1977 ،الف،
ص .)17هدف پژوهش پیشرو نیز استخراج اهداف ،مباني و اصول تربیتي بیانشده برای اين دوره از
حیات انسان است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ نسبت اين بلوغ با بلوغ جسمي در آثار صفايي واضح نیست ،اما با نظر به کتاب نامههای بلوغ که مجموعهای از نامههای او
برای فرزندانش هنگام بلوغ آنان است ،مشاهده ميشود که او اين نامهها را همزمان با بلوغ سني فرزندان (پسران ،پانزده سال
قمری و دختران ،نه سال قمری) نگاشته است.
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2ـ3ـ اهمیت شناخت انسان
در تعريف انسانشناسي گفته شده است« :انسانشناسي را بايد دانشي دانست که انسان يا انسانیت
را بهطور کلي مورد مطالعه قرار ميدهد ...چهار قلمرو اساسي انسانشناسي عبارتاند از :انسانشناسي
اجتماعي ،انسانشناسي جسماني ،انسانشناسي فرهنگي و انسانشناسي ساختي» (فرمهیني فراهاني،
 ،1987ص .)91بر اين اساس ،مباني انسانشناسي را ميتوان «گزارههايي واقعنگر در رابطه با انسان و
ويژگيهای او» درنظر گرفت .اين مباني برحسب میزان جامعیت و نیز جايگاهشان در قیاسهای
عملي بهکارگرفتهشده در اين پژوهش ،به مباني نوع  1و مباني نوع  2تقسیم ميشوند.
از منظر صفايي ،شروع جريان تربیت برای متربي از شناخت انسان است؛ بهگونهای که برای
رساندن انسان به هدف تربیتي (عبوديت) پرسش از اسالم ،خدا و هستي ،پرسشهايي دستدوم و
فُرمي تلقي شده؛ زيرا تا انسان مجهول است ،هستي و اهلل شناخته نميشود؛ چون «مَنْ عَرَفَ نَفَسَهُ
فَقَدْ عَرَفَ رَّبَهُ» .1کساني که سؤالها را از باال شروع ميکنند ،به نتیجه نميرسند .هنگاميکه تلقي
انسان از خودش درحد يک دهان و مقداری روده باشد ،اين انسان ديگر نه دين ميخواهد و نه عقل و
فکر و غرايز عالي؛ زيرا برای خوردن ،همان غرايز حیواني کافي است .اما وقتي بودن انسان و چگونه
بودن او پاسخي يافت ،چگونه زيستن و چگونه مردن او هم مشخص ميشود (صفايي حائری1977 ،ب،
صص.)31-73
از نظر صفايي ،اگر انسان مجهول بماند ،اسالم معلوم نخواهد شد .ماداميکه انسان مجهول است،
ضرورت دينداری و اصالت دين مشخص نميشود .کساني که عمری را در اين مباحث بهسر کردهاند،
دربرابر اشکالي شکست ميخورند و با تلنگری از پا ميافتند (همو1971 ،ب ،ص .)77در شرايطي که
انسان مجهول باشد ،هستي مجهول خواهد بود و نقش انسان در هستي هم مجهول .در اين شرايط
ريشة عقیدهای بهوجود نخواهد آمد ،اعتقادی نخواهد رويید و مسئولیتي ايجاد نخواهد شد (همو،
1977ب ،ص.)29

3ـ3ـ جریان تدبر ،تفکر و تعقل در انسان
از مباحث مهم در انسانشناسي صفايي وجود جريان تدبر ،تفکر و تعقل بهترتیب ذکرشده در انسان
است .تدبر (مطالعه) فرايندی است که در آن مواد خامي تهیه ميشود تا فکر روی آنها کار کند و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ هرکه بشناسد نفس خود را ،بشناسد پروردگار خود را (عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينیة ،ج ،1ص.)112
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نتايجي را بهدست دهد .تدبر مطالعة مسائل و حادثهها و زيرورو کردن آنهاست (صفايي حائری،

1977ب ،صص115ـ .)117تفکر نیروی نتیجهگیری است که ميتوان با آن از معلومات ،مجهوالت را
کشف کرد (صفايي حائری  ،صص .)115-111سرانجام نیروی سنجش در انسان را عقل و آن سنجش را
تعقل مينامد (همان1977 ،ب ،ص .)122صفايي برای عقل وظیفهای از جنس نظارت تعريف ميکند.
عقل انسان دو نظارت دارد :يکي نظارت بر راهها و راهحلهايي که فکر برای رسیدن به مقصدِ
درنظرگرفتهشده پیشنهاد ميدهد و مقايسة آنها و نشان دادن بهترينشان ،و ديگری نظارت بر اصل
هدفها و نفعها و خوبيها که اصالً «خوبي چیست؟» و «بدی کدام است؟» .با اين نظارت دوم،
عقل مالکهايي را نشان ميدهد که در مرحلة نظارت بر راهها از اين مالکها برای سنجش و نشان
دادن بهترين راه استفاده ميشود (همان ،صص122ـ )129و اين نظارت دوم عقل است که باعث آزادی
انسان در ترکیب جبرها ميشود و برايش مسئولیت ايجاد ميکند (همو1931 ،الف ،ص .)55در اين مرحله
است که تفاوت خوبيها و خوشيها برای انسان مشخص ميشود تا او بتواند برای رسیدن به خوبيها
از خوشيهايش بگذرد.
بعد از نظارت عقل بر نتايج فکر ،شناختِ حاصلشده انسان را به گرايش (عشق و عالقه) ،انتخاب و
درنهايت عمل سوق ميدهد .بدين ترتیب ،مشخص ميشود که برای تغییر عاليق و عشقها (که منجر
به تغییر در عمل ميشود) بايد به تغییر در شناختها روی آورد .پس از آنکه انسان به خوبي و ضرورت
چیزی شناخت پیدا کرد ،به آن مشتاق و طالب آن ميشود و اين عالقه باعث حرکت او به آن سمت
ميشود .بدون طلب حرکتي نیست (همو1977 ،ب ،ص .)959بنابراين ،برای دگرگوني رفتار کسي ،بايد ابتدا
عشقها و عالقههايش (گرايشهايش) را تغییر داد و برای اين کار ناچار ميبايست شناختهايش را
عوض کرد و چون شناخت در ادامة تفکر است ،بايد افکارش را تغییر داد (همان ،صص19ـ.)11
اما بايد توجه کرد که انسان نميتواند يکباره تغییر کند .شناختهايي که در انسان بهوجود
ميآيند ،ضعیفاند و به عملهايي نهچندان بزرگ (در ادامة جريان تدبر ،تفکر و تعقل) منجر خواهند
شد .اگر انسان براساس اين شناختها عمل کند ،اين شناختها تقويت ميشوند و انسان ميتواند
عملهايي بزرگتر و سختتری را انجام دهد (همان ،ص951؛ همو1931 ،الف ،ص .)153اين توضیح اهمیت
عمل به دانستهها را نشان ميدهد؛ هرچند عملهايي کوچک باشند.
اگر انسان روزی به اين شناخت رسد که بايد از لقمهناني بگذرد ،اگر اين کار را انجام دهد ،در
مرحلة بعد ميتواند از سفرهاش بگذرد و باز هم اگر اين مسیر را ادامه دهد ،ميتواند از هستياش نیز
چشم بپوشد .بنابراين ،برای پیشرفت و تقويت شناخت ،تمرين الزم است .اين اثر بهصورت معکوس
هم وجود دارد؛ کسي که بداند که بايد از لقمهای بگذرد ولي از آن نگذرد ،شناختش تضعیف ميشود و
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او اندکاندک به اين سمت ميرود که حتي لقمة ديگران را نیز تصاحب کند (همو1931 ،الف ،ص.)171
عمل بر شناخت انسان اثر ميگذارد .کفرهايي که او مرتکب ميشود ،يقینش را به شک تبديل
ميکند (صفائي حائری1979 ،ب ،ص .)21عملِ همراستا با شناختهای ضعیف بهدستآمده ،آن شناختها

را تقويت ميکند و به يقین ميرساند (همو1977 ،ب ،ص« .)955وَ اعْبُدْ رَّبَكَ حَّتَى يَأْتِيَكَ الْيَقينُ»
(حجر.)33 ،

1

نمودار  .1جريان تدبر ،تفکر و تعقل در انسان

4ـ3ـ ادراک وضعیت ،تقدیر ،ترکیب
از جريان تدبر ،تفکر ،تعقل ،شناخت ،گرايش ،انتخاب و عمل که در قسمت قبل توضیح داده شد،
دريافت ميشود که با توجه به اينکه انسان در چه چیزی تدبر ميکند ،به شناختهايي در همان زمینه
خواهد رسید .صفايي معتقد است برای اينکه انسان به نتايج يقیني برسد ،بايد تدبرش را در علوم
حضوری (بالواسطه) بهکار گیرد .به نظر صفايي ،مطمئنترين راه برای دستیابي به شناختها ـ که راه
تربیت انسان است ـ استفاده از معلومات بدون واسطه (حضوری) انسان است؛ زيرا اين معلومات خطا
ندارند (صفايي حائری1931 ،الف ،ص 82و )87؛ به همین دلیل ،بحث از کلیدها مطرح ميشود .کلیدهايي که
حوزههايي از ادراکات حضوری انسان را برای تدبر در آنها نشان ميدهند تا به اين واسطه شناختهايي
برای او بهدست آيد که هدف تربیت محقق شود .اين کلیدها عبارتاند از :درک وضعیت ،درک تقدير و
درک ترکیب.
درک وضعیت :درکي است حضوری از چگونگي نیروها ،اندامها و جوارح ،و فهم حضوری اينکه
اين موارد در اختیار انسان نیستند (همو1977 ،ب ،صص77ـ)78؛ بدين معنا که انسان مالک تامّ و تمام
اين موارد نیست .او نه خودْ آنها را برای خويشتن بهوجود آورده و نه ميتواند آنها را برای خودش تا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ در اين نمودار ،بخش گرايش با اغماض بدين شکل نامگذاری شده است و ميتوان آن را معادل احساس ،محبت ،عشق و...
دانست .درصورتي که در آثار صفايي ايمان که نوعي گرايش درنظر گرفته شده ،خود ترکیبي از شناخت ،احساس و عمل است
(صفايي حائری1977 ،پ ،ص.)79
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هر زمان که بخواهد حفظ کند.
درک تقدير :درک حضوری از مقدار استعدادهای انسان است؛ اينکه اندازة استعدادهای انسان چقدر
است (صفايي حائری1977 ،ب ،ص.)31
درک ترکیب :درک حضوری از ارتباط استعدادهای انسان با هم (همان ،صص)32-31؛ اينکه
استعدادهای نهفته در انسان با هم هماهنگ و نیز در تضادند.

5ـ3ـ آزادی و انواع آن
«آزادی» از واژههای پرتکرار در آثار صفايي است .در اين آثار آزادی در سه شکل مطرح شده
است:
 .1آزادی از جبرها« :جبر همان قانونها و علیّتهاست ».در رابطه با انسان نظامهای علّي گوناگوني
مشاهده ميشود .انسان درگیر نظامهايي علّي چه درون خود (مثل واکنشهای بازتابي و غريزی) و چه
بیرون از خود است (مثل تأثیرات محیط ،تربیت و( )...صفايي حائری1931 ،الف ،ص .)51آزادی در شکل اول
آن به اين معناست که باوجود درگیری انسان با جبرها ،انسان مجبور نیست .اگر انسان تنها اسیر يک
جبر بود ،آنگاه صحیح بود که او را مجبور نامید؛ اما در انسان جبرهای متعددی وجود دارد و همین امر
باعث ميشود در هماهنگي و تضاد اين جبرها برای انسان آزادی ايجاد شود .انسان اگرچه مجبور است،
محکوم نیست (همو1977 ،الف ،ص98؛ همو1977 ،ب ،ص .)53برای درک بهتر اين نظر اگر تنها چهار جبر
غريزه ،فکر ،تعقّل و بهترطلبي 1در انسان درنظر گرفته شود ،کافي است .هماهنگي و تضاد اين چهار
جبر به اين صورت توضیح داده ميشود که انسان در مواجهه با طبیعت از ادراکات حسي برخوردار است.
اين ادراکات در ذهن او ذخیره ميشوند و اين فرايند جبری است .اگر انسان تنها از همین جبر برخوردار
بود ،تمام حرکاتش بازتابي و غريزی ميشد؛ اما در انسان نیروهای ديگری هم هست .بعد از اين مرحله،
نیروی تفکر از اطالعات موجود نتیجهگیری ميکند و برای رسیدن به هدفي که در نظر است از
معلومات ،مجهوالتي را کشف ميکند و راههای جديدی را مييابد و به تعمیم ،تجريد و انتزاع دست
ميزند .اين فرايند هم جبری است .در گام سوم ،انسان دارای نیروی تعقل و سنجش است .اين نیرو
آنچه را که قبالً داشته است ،با موارد جديدی که فکر به آن رسیده ،ميسنجد و بهطور جبری بهترين را
نشان ميدهد و در ادامه ،نیروی بهترطلبيِ او بهترينِ نشاندادهشده را پي ميگیرد و چنین ميشود که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بهترطلبي غريزهای در انسان است که موجب ميشود وقتي «بهتر» برای او مشخص شد ،آن را انتخاب و بهسويش حرکت کند
(صفايي حائری1977 ،ب ،ص.)53
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انسان از جبرهای سابق (جبر غريزه) يعني آنچه قبالً بهصورت بازتابي و بدون سنجش با آنها زندگي
ميکرده است ،آزاد ميشود (صفايي حائری1931 ،الف ،ص52؛ همو1977 ،ب ،ص .)152به نظر صفايي ،آزادی
انسان در شکل اولش بهسبب وجود نیروی سنجش (عقل) در اوست و از میان دو نظارت عقل ـ که
يکي بر اهداف و چیستي خوبي و بدی (مالکها) و ديگری بر راهها و طرحهای فکر براساس آن
مالکهاست ـ اهمیت نظارت بر اهداف از طرف عقل مشخص ميشود و ميتوان آزادی انسان در اين
شکل را به وجود اين عنصر در او وابسته دانست .عنصری که انسان را به آزادی ميرساند و در ترکیب
جبرهايش آزاد ميکند ،نظارت دوم عقل است (صفايي حائری1931 ،الف ،ص.)51
 .2آزادی از اسارتها :اسارتها به محرکهايي اشاره دارد که انسان را به حرکت و عمل
واميدارند (همو1977 ،الف ،ص .)23از آنجا که هدف تربیت اسالمي رساندن انسان به جايي است که
فقط يک محرک داشته باشد و آن محرک اهلل باشد (از سطح غرايز فراتر آيد و در سطح وظايف عمل
کند) ،انسان بايد از اسارت محرکهای غیر او آزاد شود و از کفر 1به شرک و درنهايت به توحید برسد.
اين اسارتها به چهار دستة کلي نفس ،خلق ،دنیا و شیطان تقسیم ميشود که در کنار دو دستة ديگر:
«هواها ،سودها و تعصبها» و «عادتها و تقلیدها» درمجموع ،شش مورد را شامل ميشود (همو،
1977ب ،صص 75و 81؛ همو1977 ،الف ،ص.)91
به اعتقاد صفايي ،عوامل ايجاد آزادی شکل دوم در انسان از اين قرارند .1 :کنجکاوی؛ .2
حقیقتطلبي (طلب)؛  .9ايجاد (و رشد) شخصیت؛  .1شناخت عظمت انسان؛  .5شناخت وسعت
هستي؛  .7شناخت عظمت اهلل؛  .8شناخت دردها ،رنجها و مرگها.
 .9آزادی از آزادی :انسان بعد از آزاد شدن از اسارتها به حريّت ميرسد و از حريّت است که به
عبوديّت روی ميآورد و در ادامه به رسالت ميپیوندد 2.مذهب ،انسان آزادشده را رها نميکند و به
نیروهای عظیم آزادشدة او جهت ميدهد .عبد انسان آزادة شکليافته است (همو1977 ،الف ،ص .)51عبد
آزادهای است که حق را انتخاب کرده است ،نه هوای خويش يا حرف خلق يا جلوههای دنیا را .انسان
ميتواند بعد آزادی از اسارتها ،حتي از آزادی هم گذشته ،به عبوديّت روی آورد تا رسالتي را برعهده
گیرد .عبوديّت از آزادی گذشتن است (همو1977 ،ب ،ص.)172
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ منظور از کفر ،کفر اعتقادی نیست؛ مقصود کفر عملي است؛ بدين معنا که در کارها غیرخدا درنظر گرفته شود (صفايي حائری،
1977الف ،ص )99و همین طور است معنای شرک که در کارها ،همراه خدا ديگران نیز درنظر گرفته شوند و نیز معنای توحید که
يعني تمام کارها برای خدا باشد (همو1977 ،ب ،صص.)993-997
2ـ رسالت بعد از عبوديت است« :اشهَدُ اّنَ مُحَّمَداً عَبْدُهُ و رَسُولُه».
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بهطور خالصه بايد گفت شکل اول آزادی به مختار بودن انسانها اشاره دارد که با ايجاد قوة عقل
در آنها بهوجود ميآيد .شکل دوم آزادی به آزادی انسان از اينکه دنیا ،خلق ،نفس ،شیطان
(اسارتها) و قبل از اينها سودها ،هواها ،تعصبها و تقلیدها و عادتهايش محرک او باشند ،گفته
ميشود و مسیر رسیدن به آن آزادی نیز رسیدن به شناختهايي است که از تدبّر در ادراکات
بالواسطة نامبرده (کلیدها) بهدست ميآيد .با رسیدن به اين آزادی و تداوم آن انسان ميتواند از خود
آزادی نیز رها شود و به عبوديّت که آزادی در شکل سوم است ،برسد.

6ـ3ـ ساختار جامعه
بحث از ساختار جامعه از نظر صفايي ،از آن جهت در اين پژوهش آورده ميشود که نظام تربیتي او
دربرابر گروههای مختلفي که در جامعه وجود دارد ،متفاوت ميشود .به نظر صفايي ،جامعه را دو اقلیّت و
يک اکثريت تشکیل ميدهد .يک اقلیّت آنهايي هستند که زود فاسد ميشوند ،آمادگي فساد در آنها
زياد است و وقتي هم که فاسد شدند ،فسادشان را نشر ميدهند .اينان زود گند ميگیرند و همینکه
گنديدند ،ديگران را هم به گند ميکشند؛ يعني فاسد مفسد ميشوند .اقلیّت دوم کساني هستند که
بهسرعت ساخته شده ،صالح ميشوند .اين افراد فقط صالح نیستند؛ بلکه مصلح هم ميشوند .اينها زود
ساخته ميشوند و سازنده هم هستند .آنها بهدنبال اصالح ديگران هم هستند .اينان گروه صالحِ
مصلحاند .دستة سوم ،اکثريت باقيماندهاند که بيتفاوتاند ،نان به نرخ روز ميخورند و به هر طرف که
باد بوزد ،به همان سمت خم ميشوند (صفايي حائری ،1932 ،ص123؛ همو1977 ،ب ،ص .)211اين دو اقلیّت
پرشور و پرکارند و اين اکثريت بيتفاوت .اين دو اقلیّت بر اکثريت اثر ميگذارند (همو ،1932 ،ص123؛
همو1977 ،ب ،صص211ـ .)215دنیا از اين گروه اکثريت پر شده است؛ اما آنها دنیا را نميگردانند؛ بلکه
يکي از آن دو اقلیّت گرداننده هستند .از اين اقلیّتهاست که الگوی عمل ،احساس و معرفت اکثريت
بهدست ميآيد (همو ،1972 ،ص.)82
بنابراين ،به دو دلیل بايد برای تغییر جامعه (چه درجهت صالح و چه درجهت فساد) با اقلیتها کار
کرد ،نه با اکثريّت :يکي به اين دلیل که کار با اکثريت پرزحمت و کمنتیجه است .به اين دلیل پرزحمت
است که بايد با افراد زيادی درگیر بود و به اين علت کمنتیجه است که آنان متأثر از جای ديگری هم
هستند (همو ،1932 ،ص .)123دوم اينکه اقلیتها بر اکثريت اثر ميگذارند و بدين ترتیب ،کار سريعتر
پیش خواهد رفت .آنهايي که با اکثريت کار ميکنند ،باد ميدروند؛ اما آنان که به دو اقلیّت زنده روی
ميآورند ،موفق خواهند بود (همو ،1972 ،ص.)225
صفايي با توجه به آيات قرآن (روم52 ،ـ )59دو ويژگي «طلب» و «تسلیم» را از نشانههای آن اقلیّت
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صالح و مصلح ميداند (همو1977 ،ب ،صص .)211-211مباحث تربیتي صفايي که در کتابهای او هست،
بهطور عمده معطوف به تربیت اين گروه است؛ يعني اقلیتي که استعداد صالح و مصلح شدن را دارند.
البته ،صفايي بر اين باور نیست که نبايد برای گروههای ديگر برنامه داشت و رهايشان کرد .او
معتقد است که اين گروهها را هم نبايد به حال خود واگذاشت .اگرچه اينها حرف نميشنوند و باری
نمي آورند ،تا قبل از اينکه راه برايشان روشن نشده و شرايط انتخاب برای آنها مهیا نشده باشد ،نبايد
رها شوند .برای اين منظور ،بايد اين افراد و روحیههايشان را شناخت و در هنگام مناسب به تربیتشان
پرداخت( 1صفايي حائری1977،ب ،صص218ـ .)218روشهايي که برای تربیت افرادی با اين روحیات بیان
شده است ،بايد در زمان مناسب بهکار گرفته شود؛ به اين معنا که نخست بايد مراحل زير طي شده
باشد:
 .1ارزيابي و شناسايي روحیة مخاطب؛
 .2آشنايي و دوستي؛
 .9جذب و صمیمیت؛
 .1زمینهسازی و آمادگي دادن (همان ،صص.)992-991

4ـ مبانی ،اهداف و اصول تربیت از منظر صفایی
در بخش روش پژوهش ،از معنای هدف ،مبنا و اصول تربیت سخن گفته شد .در ادامه ،به معرفي
و توضیح مختصر مباني انسانشناختي ،اهداف (کلي و واسطي) و نیز اصول بهدستآمده از آثار
صفايي پرداخته ميشود.

ـ هدف کلی تربیت :عبودیت
از منظر صفايي ،هدف تربیت عبارت است از :از بشر ،آدم آفريدن؛ بهگونهای که استعدادهای او تا
حد انساني رشد کند ،از سطح غريزهها عبور کند و درحد وظیفه و انتخاب زندگي کند ،بهطوری که
هیچچیز جز وظیفة خدايياش در او حرکتي ايجاد نکند (صفايي حائری1977 ،ب ،ص .)95اين توضیح را
ميتوان با واژة عبوديّت در آثار صفايي مترادف دانست؛ چراکه به نظر او« ،عبوديت يعنى اينکه در تو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بدين ترتیب ،او برای اين افراد در قالب سه دستة کلي مردهها ،کرها و کورها ،ده روحیه نام ميبرد که هرکدام از اين روحیهها را
ميتوان از روی عالمتهايشان شناخت (صفايي حائری1977 ،ب ،ص .)229برای هرکدام از اين روحیهها ،عامل آن ،عالمتهای آن و
روش برخورد برای تربیتش ذکر شده است که برای تفصیلش ميتوان به کتاب مسئولیّت و سازندگي مراجعه کرد.
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هیچ حرکتى جز از سوى "اللَه" بهوجود نیايد» (همو1931 ،الف ،ص.)183
هدف دين ،صراط مستقیم ،و نزديکترين راه تا رشد انسان هم عبوديّت است (همو1931 ،ب،
صص15ـ .)17هدف نهايي خلقت نیز عبوديّت است (همو ،1973 ،ص« :)177وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَ وَ الْإِنْسَ إِّالَ
لِيَعْبُدُونِ» (ذاريات)57 ،

ـ مبنای نوع اول  :1اهمیت مالحظة اختیار در تربیت
از نظر صفايي ،فطرت بهمعنای ساخت انسان است (صفايي حائری1931 ،الف ،ص .)18در توضیحاتي
که دربارة شکل اول آزادی بیان شد ،مشخص گرديد که برپاية اين ساخت ،انسان از استعدادهای
گوناگون و متضاد برخوردار است و هماهنگي اين استعدادها با هم (مثل هماهنگي فکر ،عقل و غريزة
بهترطلبي) و نیز تضاد آنها با هم (مثل تضاد مجموعة هماهنگ ذکرشده با غرايز ديگر انسان) باعث
ايجاد شخصیت او و منِ او و نیز آزادی و اختیار و قدرت انتخاب در او ميشود (همو1977 ،الف ،ص)97
ترکیب و ساخت و فطرت انسان چارهای جز آزادی و اختیار برای انسان نميگذارد .انسان مجبور است
آزاد باشدّ« :الَ جَبْرَ وَ ّالَ تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ ّبَيْنَ أَمْرَيْنِ .»1انسان هر دو را دارد؛ جبر در اختیار و اختیار
در عمل (همو1931 ،الف ،ص.)87
از آنجا که همة انسانها از اختیار برخوردارند ،روش تربیتي که تفاوت انسان با ساير موجودات را
درنظر نگیرد ،تربیتي است که به نفي و مسخ انسان منجر ميشود و ارزشي ندارد (همو1977 ،ب،
ص .)93پس روش تربیتيای از نظر صفايي قابل قبول است که اختیار انسان را درنظر داشته باشد و از
آنجا که هدف کلي تربیت از نظر او ،رسیدن به عبوديّت است ،چنین نتیجه گرفته ميشود که اين
توجه به نقش اختیار انسان در تربیت او ،بايد از استلزامات تحقق هدف تربیت در نظر صفايي باشد.
بنابراين ،طبق اين مبنا ،تربیت انسان برای رسیدن به عبوديّت مستلزم درنظر گرفتن اختیار اوست.

ـ هدف واسطی  :1تربیت انسان مختار
تحقق هدف کلي تربیت (عبوديت) مستلزم رعايت اختیار در انسان است؛ بنابراين ،با استفاده از
گزارة تجويزی هدف کلي و گزارة توصیفي مبنای نوع اول  ،1هدف واسطي  1بهدست ميآيد که
طبق آن ميتوان گفت تربیت انسان بايد با درنظر گرفتن اختیار او باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ نه جبر درست است و نه تفويض؛ بلکه امرى است میان اين دو (الکافي (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،1ص.)171
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ـ مبنای نوع دوم  :1دارا بودن مالکها ،ضامن مالحظة اختیار در تربیت
حال که در تربیت انسان اختیار و انتخاب او لحاظ خواهد شد ،از آنجا که انتخاب ،نیازمند دانستن
مالکهای انتخاب است ،بايد اين مالکها را به فرد داد .از نظر صفايي ،مالکها درپي استفاده از
کلیدها بهدست ميآيند؛ بنابراين ،ابتدا بايد کلیدها را بهدست داد.
اگر انسان بخواهد براساس انتخاب عمل کند ،نه براساس عادت و تلقین و تحمیل ،اين انتخاب
نیازمند سنجش است و سنجش به شناخت احتیاج دارد .راه مطمئن دستیابي به اين شناختها،
استفاده از معلومات حضوری و بالواسطه (کلیدها) است (صفايي حائری1931 ،الف ،صص81ـ .)82بنابراين،
در اين مبنا ميتوان گفت درنظر گرفتن اختیار انسان در تربیت او ،نیازمند دانستن مالکها ،کلیدها و
روشها 1توسط اوست.

ـ اصل تربیتی  :1اعطای مالکها ،کلیدها و روشها
براساس آنچه گفته شد ،از نظر صفايي ،روش تربیتيای که اقدام به دادن کلیدها و مالکها به
فرد نکند ،به اختیار او توجه نکرده است .انسان با استفاده از اين کلیدها به اين نتیجه ميرسد که
کارش «حرکت» است .هر حرکتي جهت ميخواهد و انسان حرکتي درجهت همسطح يا پايینتر از
خود را نميپذيرد.
توضیح آنکه ،انسان بعد از فهمیدن اين موضوع که جهت حرکتش به هر سمتي غیر از عاليتر از
خود ،به زيانش است ،اين مطلب بهصورت يک مالک (مالک «رشد») برای بررسي تمام فعالیتهايش
درميآيد .او با اين مالک بايد در هر مورد بررسي کند که آيا آن مورد با مالک «رشد» همخواني دارد يا
خیر؟ و همین مالک است که مالکهای بعدی را بهدست ميدهد .مالک بعدی «توحید» است؛ چراکه
هر کاری که درجهتي غیر او باشد ،با مالک «رشد» هماهنگ نیست و اين درجهت غیر او نبودنِ تمام
کارها ،همان توحید است .مالک بعد از آن« ،اهمیّت» است؛ چراکه از بین کارهايي که با مالک «رشد»
و «توحید» هماهنگ باشد ،هماني که اهمیّت بیشتری دارد ،بايد انتخاب شود .مالک بعد «صعوبت»
است .در جايي که مالکهای قبلي به انتخاب نهايي نرسیدند ،بايد از میان گزينههای باقيمانده همان
را انتخاب کرد که سختي بیشتری دارد؛ چون کاری که سختتر باشد ،باعث ورزيدگي بیشتری خواهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بهکار بردن واژة «روش» در اينجا بهسبب پايبندی به واژههای آثار صفايي است و نبايد آن را با روشهای تربیتي مستخرج از
اصول تربیتي اشتباه گرفت.
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شد« :أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا»1؛ «وَ كَانَ إِذَا ّبَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُهُمَا أَقْرَبُ إِلَى اَلْهَوَى فَيُخَالِفُهُ» .2اين چهار
مالک («رشد»« ،توحید»« ،اهمیّت» و «صعوبت») مالکهايي کلياند و با آنها ميتوان مالکهای
خصوصيتری را که ذکر شدهاند ،توضیح داد و فهمید؛ مالکهايي همچون «جَالِسُوا مَنْ يُذَكِرُكُمُ اَهللَ
رُؤْيَّتُهُ» 9و «اَلْعَقْلُ مَا عُبِدَ ّبِهِ اَلرَحْمَنُ»( 1صفايي حائری1977 ،ب ،ص .)157بنابراين ،اين اصل ميگويد که
بايد مالکها ،کلیدها و روشها 5را به متربي اعطا کرد.

ـ مبنای نوع اول  :2اهمیّت گرایشهای صحیح در مسیر عبودیّت
براساس نظر صفايي ،شناخت انسان از قدر (اندازه) و استمرار خودش باعث تحول در گرايشهای او
ميشود (صفايي حائری1977 ،پ ،ص .)87اين شناختها جزء کلیدهايي است که مباني نظام تربیتي وی
را تشکیل ميدهد و از آنجا که هدف آن نظام رساندن انسان به عبوديّت است ،ميتوان اهمیّت ايجاد
گرايشهای صحیح در مسیر عبوديّت را نتیجه گرفت .اين نتیجهگیری در جای ديگری با تصريح
صفايي نیز همراه است.
7
از نظر صفايي ،ايمان از جنس گرايش است ،نه صرفاً از مقولة عواطف و احساسات؛ پس گرايش به
غیب ،گرايش به اهلل ،گرايش به يوماآلخر و گرايش به وحي همان ايمان به اين موارد است« :يُؤْمِنُونَ
ّبِالْغَيْبِ» (بقره« ،)9 ،يُؤْمِنُونَ ّبِاهللِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» (آلعمران« ،)111 ،وَ الَذينَ يُؤْمِنُونَ ّبِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما

أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» (بقره1 ،؛ صفايي حائری1977 ،پ ،صص 87-77و .)71-71
با دانستن اين موارد است که ميتوان تصريح صفايي به استلزام وجود گرايشهای صحیح برای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بهترين اَعمال عملى است که تعب و مشقّت در اقدام به آن بیشتر باشد (مفتاحالفالح في عمل الیوم و اللیلة من الواجبات و المستحبات
(ط  -القديمة) ،ص.)15
2ـ اگر بر سر دوراهى دو کار قرار مىگرفت ،مىانديشید که کدام يک با خواستة نفس نزديکتر است ،با آن مخالفت مىکرد
(نهجالبالغة (للصبحي صالح) ،حکم أمیرالمؤمنین.)273 ،
9ـ با کسى که ديدارش شما را بهياد خدا اندازد ،بنشینید (مصباحالشريعة ،ص.)171
1ـ «قُلْتُ لَهُ مَا اَلْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ اَلّرَحّْمَنُ :»...شخصى از امام ششم پرسید :عقل چیست؟ فرمود :چیزی است که بهوسیلة آن
خدا پرستش شود (الکافي (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،1ص.)11
 5ـ از مالکها و کلیدها نام برده شد .منظور از روشها ،روشهای تفکر ،مطالعه ،برداشت از قرآن و نهجالبالغه و ...است که
بهحسب ارتباط با پژوهش حاضر ،به برخي از آنها در خالل مباحث اشارههايي شده است.
7ـ ايمان بااينکه از جنس گرايش است ،ترکیبي است از شناخت ،احساس و عمل (صفايي حائری1977 ،پ ،ص.)79
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رسیدن به عبوديّت را فهمید؛ زيرا او معتقد است با توجه به مواردی همچون اندازه و استمرار انسان،
گرايش به غیب ،به روز ديگر ،به اهلل و به وحي در آدمي شکل ميگیرد و همین گرايشها او را متعهد
ميکند و به عبوديّت ميرساند( 1صفايي حائری ،1972 ،ص)27؛ بنابراين ،رسیدن به عبوديّت مستلزم
وجود گرايشهای صحیح در انسان است.

ـ هدف واسطی  :2ایجاد گرایشهای صحیح
بنابر آنچه در توضیح مبنای گذشته آمد ،ميتوان نتیجه گرفت که برای تحقق هدف نظام تربیتي
يعني رسیدن به عبوديّت بايد به ايجاد گرايشهای صحیح در مواردی که اين گرايشها وجود ندارند
و نیز حفظ آنها هنگاميکه گرايشها موجودند اما با آفات و خطراتي همراهاند ،پرداخت؛ پس اين
هدف بیان ميکند که بايد به ايجاد و حفظ گرايشهای صحیح در انسان پرداخت.

ـ مبنای نوع دوم  :2تابعیّت گرایشها از شناختها
به نظر صفايي ،احساس انسان نتیجة شناخت و ادراک اوست .انسان تا چیزی را نفهمد ،در او
احساسي از آن بهوجود نخواهد آمد (صفايي حائری1931 ،الف ،ص .)77با درک زيبايي و خوبي و شناخت
فايده و نفع ،احساسها و عشقها و طلبها در انسان بهوجود ميآيد .انسان اگر در خود بنگرد و
بررسي کند که عالقة او به آنچه امروز به آن عالقهمند است و ديروز نبوده ،چگونه رخ داده است،
ميفهمد که وقتي خوبي و ضرورت آن چیز را شناخته (فهمیده) باشد ،عالقه به آن نیز در او ايجاد
ميشود .تمام حرکتهای روزانة انسان اينگونه است .بدون طلب (عشق و عالقه) حرکتي نیست و
بدون شناخت و درک و فهم ،طلبي بهوجود نميآيد (همو1977 ،ب ،ص.)959
در توضیح «اَلْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ ّبِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ ّبِاللِسَانِ وَ عَمَلٌ ّبِالْأَرْكَانِ» 2آمده است که ايمان باآنکه از
جنس گرايش است ،ترکیبي است از شناخت ،احساس و عمل .بین شناخت ،احساس و عمل رابطة
طبیعي وجود دارد :انسان ميفهمد ،عالقهمند ميشود و عمل ميکند (صفايي حائری1977 ،پ ،صص79ـ.)71
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بايد توجه کرد که گرايش در اين معنای بهکاررفته با گرايش در معنايي که برخي متفکران برای آن ذکر کردهاند ،متفاوت است؛
معناهايي که در ترکیب گرايش به خیر ،گرايش به زيبايي و ...بهکار ميرود و گاه آنها را فطری ميدانند .گرايش در معنای
بهکاررفته در اينجا نیازمند ايجاد و نگهداری است؛ درحالي که در معاني ديگر ،نیازمند ايجاد نیست و فقط بايد به نگهداری و پرورش
آن پرداخت.
2ـ ايمان بر شناخت با قلب ،اقرار به زبان ،و عمل با اعضا و جوارح استوار است (نهجالبالغة (للصبحي صالح) ،حکم أمیرالمؤمنین .)228
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گرايش انسان که ترکیبي از شناخت ،احساس و عمل اوست ،از شناختش آغاز ميشود .شناخت
است که به احساس و آن نیز به عمل منتهي ميشود؛ بنابراين ،احساس انسان تابع شناختهای
1
اوست و چون احساس يکي از عناصر گرايش است ،گرايشهای انسان نیز تابع شناختهای اوست.

ـ اصل تربیتی :2ایجاد و حفظ شناختها
برای تغییر عاليق و عشقها (که به تغییر در عمل منجر ميشود) بايد به تغییر در شناختها روی
آورد .اگر فردی ضرورت و خوبي چیزی را شناخت ،به آن روی ميآورد .بنابراين ،اگر مقصود دگرگون
کردن رفتار کسي باشد ،بايد ابتدا عشقها و عالقههايش (و درنتیجه گرايشهايش) را تغییر داد و
برای اين کار ناچار بايست شناختهايش را عوض کرد و چون شناخت در ادامة تفکر است ،بايد در
افکارش تغییر ايجاد کرد (صفايي حائری1977 ،ب ،صص:)11-19
تغییر در فکر  تغییر در شناختها  تغییر در عاليق و عشقها  تغییر در عمل
از آنجا که هدف واسطي  2بهدنبال ايجاد و حفظ گرايشهای صحیح در انسان است و طبق
مبنای نوع دوم  2مشخص شد که اين گرايشها تابع شناختهای انساناند ،برای تحقق آن هدف
ميتوان اصل تربیتي  2را اينگونه نوشت :بايد به ايجاد و حفظ شناختهايي پرداخت که گرايشهای
صحیح درپي دارند.

ـ مبنای نوع دوم  :3تأثیر گرایش قویتر بر دیگر گرایشها
چنانکه گفته شد ،انسان درپي شناختهايش دارای احساس ميشود .حال فرض کنید که شناختي
در انسان هست که در او عشقي (احساسي) پديد ميآورد که از تمام عشقهايش بزرگتر ميشود.
اين عشق بزرگتر در انسان باقي عالقههای کوچکتر او را متأثر ميسازد و به آنها جهت ميدهد.
محبت بزرگتر در انسان تسامحي ايجاد ميکند و به او قدرتي ميدهد که از چیزهای بسیاری
بهراحتي بگذرد .بنابراين ،اگر انسان به اين عشق بزرگتر (عشق به خداوند) برسد ،عشقهای حقیر و
کوچکترش (سیئات) تحتالشعاع قرار ميگیرند و او ميتواند بهآساني از بسیاری از شهواتش بگذرد و
آنها را کنترل کند (صفايي حائری1931 ،الف ،صص .)277-275بدين ترتیب ،ايجاد گرايشي قویتر
درجهت صحیح موجب ايجاد و حفظ گرايشهای صحیح در انسان خواهد شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ اين نتیجهگیری با فرض مترادف نبودن واژههای «گرايش» و «احساس» در آثار صفايي گرفته شده است؛ حال آنکه در فرض
ترادف نیز ،گزارة بیانشده بهطريق اولي صحیح خواهد بود.
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ـ اصل تربیتی  :3ایجاد گرایش (عشق) بزرگتر
از آنجا که هدف واسطي  2بهدنبال ايجاد و حفظ گرايشهای صحیح در انسان است و طبق
مبنای نوع دوم  9دانسته شد که اگر گرايشي قوی در آن جهت بهوجود آيد ،ساير گرايشها را در
همان راستا متأثر خواهد کرد؛ بنابراين برای تحقق آن هدف ميتوان اصل تربیتي  9را نیز اينگونه
نوشت :بايد به ايجاد گرايشي قویتر درجهت صحیح پرداخت.

ـ قانون تبدیل (و ترکیب)
حال که اصل  2يعني «ايجاد و حفظ شناختها» و اصل  9يعني «ايجاد گرايش (عشق) بزرگتر»
مطرح شد ،الزم است قبل از طرح ادامة مطالب ،به نکتهای اشاره شود .از نظر صفايي« ،ايجاد شناخت»
و «ايجاد عشق بزرگتر» ارکان قانوني بهنام «قانون تبديل» را تشکیل ميدهد که البته روش
«مداومت بر عمل» هم به آن کمک ميکند (صفايي حائری ،1972 ،ص .)172به نظر او ،حاصل ترکیب
شناختها با سیئات و نیز ترکیب عشق بزرگتر با سیئات موجب تبديل آنها به حسنات ميشود« :يُبَدِلُ
اهللُ سَیِئاتِهِمْ حَسَناتٍ» (فرقان81 ،؛ صفايي حائری1931 ،الف ،ص .)121مورد اول يعني ترکیب شناختها با
سیئات با مثالي درمورد انسان بخیل توضیح داده ميشود .بخیل ميخواهد دارايياش را زياد کند؛ اما اگر
او به چنین شناختي برسد که اگر آنچه را دارد به جريان اندازد زياد ميشود و اگر نگه دارد راکد ميماند
و از میان ميرود «هذا ما ّبَخِلَ ّبِهِ الْباخِلُونَ »1ترکیب اين شناخت با آن بخل او را به سخاوت ميرساند؛
چراکه همراه اين شناخت ،او هرچه بخیلتر باشد ،بهتر است (همان ،ص275؛ همو1977 ،ب ،ص.)113
درمورد دوم هم بیان شد که ترکیب عشق بزرگتر با عشقهای کوچکتر (سیئات) آنها را متأثر
ميکند ،به آنها جهت ميدهد و تطهیرشان ميکند (همو1931 ،الف ،صص275ـ.)277
ـ مبنای نوع اول  :3اهمیّت آزادی از اسارتها در مسیر عبودیّت
به اعتقاد صفايي ،انسان در انجام دادن اعمالش محرکهای مختلفي دارد .اين محرکها ذيل عنوان
کلي اسارتها نامگذاری ميشوند .نفس ،خلق ،دنیا و شیطان دستههای کلي اين اسارتهايند که هرکدام
ميتوانند محرک انسان در انجام دادن کارهايش باشند .اشاره شد که از منظر صفايي« ،عبوديت ،يعنى
اينکه در تو هیچ حرکتى جز از سوى "اللَه" بهوجود نیايد» (صفايي حائری1931 ،الف ،ص)183؛ بنابراين ،آزادی از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «اين همان است که بخیالن به آن بخل ميورزند ».امیرالمؤمنین
(للصبحي صالح) ،حکم أمیرالمؤمنین .)135

هنگام عبور از کنار زبالهداني چنین فرمودند (نهجالبالغة،
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محرکهای ديگر (اسارتها) ،از استلزامات رسیدن به هدف عبوديت است.

ـ هدف واسطی  :3آزادی از اسارتها
طبق توضیحاتي که در مبنای نوع اول  9داده شد ،هدف واسطي مستخرج از آن مبنا و هدف کلي
عبوديت بدين صورت خواهد بود :برای تحقق هدف عبوديت ،انسان بايد از اسارتها آزاد شود.

ـ مبنای نوع دوم  :4کارکرد کنجکاوی و حقیقتطلبی
در توضیح شکل دوم آزادی (آزادی از اسارتها) فهرستي از عوامل ايجادکنندة اين آزادی بیان
شد .دو مورد اول اين عوامل دو ويژگي در انسان است بهنامهای کنجکاوی و حقیقتطلبي .اين
ويژگيها نیازی به ايجاد ندارند و تنها با تذکر فعال ميشوند .انسان خود دارای اين دو خصوصیت
است (صفايي حائری1977 ،ب ،ص .)71کنجکاوی باعث شروع حرکت فکر ميشود و حقیقتطلبي موجب
آزادی انسان از هواها ،سودها و تعصبهای ابتدايي (همان ،ص87؛ همو ،1932 ،ص)172؛ بنابراين،
فعالسازی کنجکاوی و حقیقتطلبي از عوامل آزادی شکل دوم (آزادی از اسارتها) است.

ـ اصل تربیتی  :4تقویت کنجکاوی و حقیقتطلبی
براساس توضیحاتي که برای مبنای نوع دوم  1داده شد ،اين نتیجه حاصل ميشود که جهت تحقق
هدف واسطي  9يعني آزادی از اسارتها بايد کنجکاوی و حقیقتطلبي در متربي فعال شود .کنجکاوی
و حقیقتطلبي دو ويژگي موجود در انساناند و نیازی به آموزش ندارند .مربّي تنها با تذکر و سؤال
وظیفهاش را در اين موارد انجام خواهد داد؛ اما عوامل بعدی نیازمند شناختهايي هستند که مربّي بايد
روش رسیدن به آنها را آموزش دهد .سرّ اين مطلب که در قرآن گاهي تعلیم بعد از تزکیه و گاهي قبل
از آن آمده نیز در همین است که برخي از عوامل آزادی (تزکیه) نیازمند آموزشاند و برخي از آنها خیر
(صفايي حائری1977 ،الف ،صص15ـ17؛ همو1977 ،ب ،ص71؛ همو1931 ،ب ،ص.)72
ـ مبنای نوع دوم  :5کارکرد رشد شخصیت
در بخش معرفي عوامل آزادی شکل دوم ،به عامل (ايجاد و) رشد شخصیت اشاره شد .اين عامل
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ اصطالح «ايجاد شخصیت» دربرابر نبود شخصیت مطرح ميشود که در زبان عرفي کاربرد دارد؛ درحالي که در اينجا معنای مقابل «ايجاد
شخصیت» را ميتوان «ضعف شخصیت» درنظر گرفت .بنابراين ،شايد بهتر باشد که بهجای اصطالح «ايجاد شخصیت» از «تقويت» يا
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باعث آزادی انسان از تقلیدها و عادتها ميشود (تقلیدها و عادتها دومین گرفتاری انسان هستند که
قبل از اسارتها گريبانش را گرفتهاند) (صفايي حائری1977 ،ب ،ص .)85دربارة معنای شخصیت از ديدگاه
صفايي بايد گفت با توجه به اينکه تقلید و ترس از تغییر عادتها از نتايج ضعف شخصیت بیان شده
است (همان ،ص85؛ همو1977 ،الف ،ص ،)17شايد بتوان شخصیت يافتن فرد را بهمعنای افزايش خودباوری
وی درنظر گرفت .همچنین ،تعبیر شخصیت دادن را با توجه به نوشتههای ديگر وی (همو1977 ،الف،
ص )51ميتوان معادل احترام نهادن و بزرگ داشتن درنظر گرفت .صفايي معتقد است علت تقلیدها
ضعف شخصیت است .شخصیت انسان در انتخاب او شکل ميگیرد .عوامل متعددی برای رشد
شخصیت وجود دارد؛ ازجمله تلقین ،مقايسه ،رقابت و بزرگداشت (همو1977 ،ب ،ص)87؛ بنابراين ،طبق
آنچه درمورد رابطة تقلیدها و عادتها با اسارتها و آزادی شکل دوم بیان شد ،اين گزاره بهدست ميآيد:
رشد شخصیت از عوامل آزادی شکل دوم است.

ـ اصل تربیتی  :5رشد شخصیت
براساس مبنای نوع دوم  5دريافت ميشود که جهت تحقق هدف واسطي  9که همان آزادی از
اسارتهاست ،بايد به رشد شخصیت (تحکیم و تقويت شخصیت) در متربي پرداخت.

ـ مبنای نوع دوم  :6شناخت عظمت انسان ،زمینهساز آزادی از اسارتها
هنگاميکه انسان دانست بیشتر از حیوانات توانايي ،استعداد و سرمايه دارد ،ديگر به کم قانع نميشود
و به لذت ،رفاه و  ...قناعت نميکند (صفايي حائری1977 ،الف ،ص )17کسي که سرماية خود را پنجاه تومان
بداند ،به شلغمفروشي روی ميآورد؛ ولي کسي که دو میلیارد تومان سرمايه برای خودش سراغ دارد ،به
صادرات شلغم هم راضي نخواهد شد (همو1977 ،ب ،صص111ـ .)111آنها که دريافتهاند که از تمام
هستي بزرگترند و حتي مکاني بهتر از بهشت هم وجود دارد ،ديگر حتي بهخاطر بهشت نیز حرکت
نميکنند؛ زيرا «رِضْوانٌ مِنَ اهللِ أَكْبَرُ» (توبه82 ،؛ صفايي حائری ،1971 ،ص)111؛ ازاينروست که شناخت
عظمت انسان عاملي است برای رهايي از اسارتهای نامبرده.

«تحکیم شخصیت» استفاده شود؛ اما از آنجا که اين پژوهش مقید است اصطالحات خود صفايي را بهکار برد ،فقط از عبارت «رشد
شخصیت» بهجای «ايجاد و رشد شخصیت» و دربرابر آن از «ضعف شخصیت» بهجای «نبود شخصیت» استفاده کرده است.
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ـ اصل تربیتی  :6شناخت عظمت انسان
طبق توضیحات مبنای نوع دوم قبلي اين نتیجه حاصل ميشود که برای دستيابي به هدف
واسطي  9بايد شناخت عظمت انسان را در متربي ايجاد کرد .توضیح آنکه ،با مشاهدة استعدادهای
انسان و مقايسة آن با جانداران ديگر مشخص ميشود که کار او چیست .با بررسي استعدادهای انسان
و نسبتهای آنها با هم (درک ترکیب) ،انسان به شناختهايي ميرسد که مجموع آنها را ميتوان
شناخت عظمت انسان نامید .اين شناختها سه دستهاند .1 :شناخت ابعاد نامحدود و تواناييهای
عظیم انسان؛  .2شناخت آزادی انسان (از جبرها ،اختیار)؛  .9شناخت (نیاز عالي انسان) رشد و حرکت
(اسکندری ،1977 ،صص .)119-111همانطور که از وسايل داخل اتاق ميتوان به کارآيي آن پي برد ،با
مشاهدة استعدادهای دروني انسان هم ميتوان به کار او وقوف يافت .اگر کار انسان خوردن ،خوابیدن
و خوشگذراني بود ،به فکر ،عقل ،آزادی و انتخاب نیازی نداشت .فکر و عقل مزاحم خوشيهای
اوست؛ چراکه برای او انواع سؤالها و تضادها را ايجاد ميکند (صفايي حائری1977 ،ب ،صص.)151-151

ـ مبنای نوع دوم  :7شناخت وسعت هستی ،زمینهساز آزادی از اسارتها
شناخت وسعت هستي عمدتاً با کلید درک تقدير بهدست ميآيد .درک تقدير به اين معناست که
انسان مقدار استعدادهايش را ببیند .با درنظر گرفتن مقدار استعدادها ميتوان فهمید که انسان چقدر
ادامه دارد؛ همانطور که از میزان سوخت ماشین ميتوان حدود حرکت آن را تعیین کرد .از
استعدادهای اضافي جنین در شکم مادر ميتوان فهمید که او برای آن نه ماه نیست و ادامه دارد؛
چراکه در آن محیط با اين استعدادها کاری ندارد؛ پس بايد جای ديگری وجود داشته باشد و او در
آنجا ادامه يابد (صفايي حائری1977 ،ب ،ص.)157
حال اگر استعدادهای انسان و مقدار آنها در اين دنیا درنظر گرفته شود ،نتايج مشابهي بهدست خواهد
آمد .انسان برخالف حیوان از فکر و عقل و درنتیجة آنها از تضاد استعدادها و باالخره از آزادی و اختیار
برخوردار است .اين آزادی و اختیار او سرماية نامحدودی است که نشان ميدهد انسان محدود به اين هفتاد
سال دنیا نیست؛ چراکه اگر اينگونه بود ،به چنین استعدادهايي نیازی نداشت (همان ،ص)157؛ پس او بیش
از اين محدوده ادامه دارد و درنتیجه ،هستي هم گستردهتر از اين جهان است .صفايي معتقد است چون اين
استعداد بينهايت است ،انسان به اين نتیجه ميرسد که هستي هم بينهايت است 1.به نظر او ،قرآن کريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ از همینجا انسان نیاز به وحي و دين را حس ميکند؛ زيرا ميداند عقل و فکر او بر تم ام اين وسعت هستي احاطه ندارد تا بتواند
او را هدايت کند.
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از همین راه برای اثبات معاد استفاده ميکند« :لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في أَحْسَنِ تَقْويمٍ» (تین .)1 ،انسان از
استعدادهای عظیم و بهترين شکل برخوردار است و درنتیجه « ،فَما يُكَذِّبُكَ ّبَعْدُ ّبِالدِينِ» پس چگونه
ميتواني معاد را تکذيب کني؟ (تین )8 ،و يا در اين آيه« :أَ وَ لَمْ يَّتَفَكَرُوا في أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اهللُ السَماواتِ وَ
الْأَرْضَ وَ ما ّبَيْنَهُما إِّالَ ّبِالْحَقِ وَ أَجَلٍ مُسَمًى وَ إِنَ كَثيراً مِنَ النَاسِ ّبِلِقاءِ رَّبِهِمْ لَكافِرُونَ» (روم7 ،؛ صفايي حائری،

1977ب ،ص .)158انسان اگر به شناخت وسعت هستي برسد ،ديگر اسیر چیزهای کوچک نخواهد شد؛
بنابراين ،شناخت وسعت هستي نیز از عوامل آزادی از اسارتها (آزادی شکل دوم) است.

ـ اصل تربیتی  :7شناخت وسعت هستی
طبق مبنای قبلي برای تحقق هدف واسطي آزادی از اسارتها بايد به ايجاد شناخت وسعت هستي
در متربي پرداخت.

ـ مبنای نوع دوم  :8شناخت عظمت و رحمت اهلل ،زمینهساز آزادی از اسارتها
انسان با تفکر در خودش درمييابد که داشتههايش دراختیار او نیست (کلید درک وضعیت) .زماني
دارای فقر ،عجز ،ضعف و جهل بوده ،زماني به بلوغ ،قدرت و حکمت رسیده است و زماني ديگر آنها
را ازدست خواهد داد .اين دادنها و گرفتنها او را به محکومیت خويش واقف ميکند و ميفهمد که
بايد حاکمي داشته باشد؛ زيرا محکوم بدون حاکم معنا ندارد .اين مورد را حتي مادیگرايان و
مارکسیستها هم ميپذيرند که حاکمي در کار است؛ اما بحث بر سر ويژگيهای آن حاکم است.
آنها هم حاکمي را درنظر ميگیرند؛ حال چه ماده ،چه انرژی و چه قانونها .حاکم هرچه هست،
نبايد ويژگيهای محکومها را داشته باشد؛ زيرا آنگاه خود ،محکوم خواهد بود ،ماده و انرژی خود
محکوماند و قانون هم قانونگذار ميخواهد .با اين توضیح ميتوان ويژگيهای حاکم را برشمرد
(صفايي حائری1977 ،ب ،صص111ـ .)115صفايي در ادامه نشان ميدهد که انسان با استفاده از همین
کلید درک وضعیت ميتواند ويژگيهای حاکم را به اين شکل بهدست آورد :يگانگي ،بينیازی ،نازايي،
نامحدودی ،احاطه ،حضور ،علم و آگاهي ،حکمت ،عدالت ،بيمانندی ،يکتايي ،دارای قدرت و عظمت
(صفايي حائری1931 ،پ ،صص33ـ111؛ همو1977 ،الف ،ص11؛ همو1977 ،ب ،صص115ـ117؛ اسکندری،1977 ،
صص87ـ.)112

تا اينجا از صفاتي ياد شد که به شناخت عظمت خدا کمک ميکند و از کلید درک وضعیت بهدست
آمد؛ اما صفات ديگری هم هستند که عشق او را در دلها بزرگ ميکنند .اين مطلب عالوهبر اينکه
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مربوط به شناخت عظمت اهلل است ،در ادامة ايجاد «عشق بزرگتر» از «قانون تبديل» هم قرار
ميگیرد .اين صفات چنیناند:
 .1زيبايي :او زيباست؛ چون زيبايي را آفريد.
 .2کامل و بدون نقص و نیاز است.
 .9دهنده است نه گیرنده :بخشند و رحمان.
 .1مهربان است :مهربان شدن انسان با خودش (حبّ نفس) آفريدة اوست .بخشندگي او از روی
عادت يا سیاست نیست .نميدهد که در ازايش چیزی بگیرد .او از انسان به او نزديکتر است« :نَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ» (ق )17 ،و میان او و خودش فاصله است« :أَنَ اهللَ يَحُولُ ّبَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ»
(انفال.)21 ،
 .5او بهترين دوست است که ميدهد و نميگیرد (صفايي حائری1977 ،ب ،ص.)118

شناخت مجرد خالق در انسان احساسي نميآفريند؛ اما شناخت خوبي و بدی ،عشق و نفرت را
ايجاد ميکند؛ بنابراين ،شناخت اين صفات اخیر باعث ميشود انسان به عشق او برسد و اين معشوق
را با محبوبهای ديگر ،يعني نفس ،خلق ،دنیا و شیطان بسنجد و از آنها آزاد شود (همان ،ص.)117
دل انساني که بر اثر شناخت عظمت اهلل و رحمت او سرشار از عشق به او شد ،ديگر هستي او را پر
نخواهد کرد و در کام دنیا هضم نميشود و اوست که از دنیا توشه برميگیرد (همو1977 ،الف،
صص18ـ)17؛ بنابراين ،شناخت عظمت اهلل و رحمت او نیز از عوامل آزادی از اسارتها (آزادی شکل
دوم) است.

ـ اصل تربیتی  :8شناخت عظمت اهلل و رحمت او
براساس توضیحات مبنای نوع دوم  7برای تحقق هدف آزادی از اسارتها بايد شناخت عظمت اهلل و
رحمت او را در متربي ايجاد کرد.

5ـ نتیجهگیری
انسانشناسي بهعنوان يکي از ارکان تفکرات صفايي ،نقشي مهم در نظام تربیتي او دارد .اين پژوهش
با استخراج هدف کلي عبوديت بهعنوان هدف نظام تربیتي صفايي ،سه مبنای نوع اول ،سه هدف
واسطي ،هشت مبنای نوع دوم و درپي آن هشت اصل تربیتي ،سعي در توضیح آرای صفايي در اين
زمینه داشت .اين گزارهها براساس الگوی استنتاجي و بهشکلي که در جدول زير آمده است ،باهم در
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ارتباطاند.
جدول  .2گزارههای اهداف ،مباني و اصول بهدستآمده در حوزه انسانشناسي
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