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 لهئن مسيبيتـ 1
هايي درجهت سامان دادن  گيري علوم تربيتي معاصر، در كشورهاي اسالمي نيز تالش در كنار شكل

اث عظيم انديشه و فرهنگ اسالمي در قالب علوم تربيتي صورت گرفته است تا بتواند پاسخي به به مير
داليلي چون  ) معتقد است به1381الهدي ( علم .)1380(باقري، نيازهاي اين كشورها در اين زمينه باشد 

 فضاى رد اسالمى تربيت تحقق خيزى اسالمى، چالش تربيت مفهوم تربيت، تفسيرپذيرى بودن هنجارى
جديد، تبيين تعليم و تربيت  تربيت به اسالمى تربيت سنن انتقال پيامدهاى ناپذيرى بينى مدرنيته و پيش

تربيتي منسوب به اسالم در انديشة متفكران اسالمي نيز هاي  كند. بررسي نظام اسالمي ضرورت پيدا مي
 اهد كرد. هايي است كه به تبيين هرچه بيشتر مسئلة مذكور كمك خو از راه

تعليم و تربيت اسالمي هاي  ي است كه بحث) از متفكران اسالم1378ـ1330علي صفايي حائري (
شود به  دارد. عالوه بر جايگاه علمي صفايي، موارد ديگري نيز باعث مي  در آثار او جايگاهي ويژه

 بررسي آراي او در اين زمينه پرداخته شود:  
ز عنوان يك نظام: وي معتقد است در شرايط كنوني جامعه، بايد نظامي ا ديدگاه او دربارة دين به .1

 ترين اصل يك مكتب و ايدئولوژي اصيل در نظر وي است كه سازگاري مهم دين را ارائه داد. چنان
ها و ارتباط  اسالمي، بايد به جامعيت و پيوستگي آنهاي  و در عرضة طرح )42، ص1388(اسكندري، 

ني نيز . اين قاعده درخصوص ارائة نظام تربيت دي)76، ص1385حائري، (صفايي  شان نظر داشت  كلي
 صادق است. 

ب، 1386، همو( داند فقط نظرية تربيتي) كه آن را روش تربيت اسالم مي ارائة روش تربيتي (نه .2
 ). 128-65صص
 . )45ـ44الف، صص1386(همو،  توجه به شرايط متفاوت جامعة امروز و تأثير آن در روش تربيت ديني .3
ب، 1386، همو( يت ديني و روش برخورد با آنافراد در مواجهه با تربهاي  تأكيد بر تفاوت .4
 . )350ـ197صص
تجارب موفق تربيتي وي: صفايي با استفاده از همان روشي كه از اسالم برداشت كرده است،  .5

كند. با نگاهي به آثار صفايي  در سراسر آثارش از تجارب خويش در كاربردي كردن آن روش ياد مي
تري مطرح شده است؛ مواردي  شكل پررنگ تربيتي بههاي  از آثار او، بحثتوان گفت كه در برخي  مي

نظير مسئوليت و سازندگي، انسان در دو فصل، تربيت كودك، حركت، نظام اخالقي اسالم، صراط، 
 بلوغ، انديشة من و فوز سالك.هاي  رشد، اخبات، خط انتقال معارف، نامه

ترين  عنوان يكي از مهم شناسي، به در حوزة انسان هاي اين متفكر اسالمي در اين پژوهش انديشه
 آن در تربيت بررسي شده است. هاي  تربيتي، و داللتهاي  نظري زيرساز انديشههاي  حوزه
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 روش پژوهش  ـ2
استفاده شده » استنتاج«و » تحليل زبان فني و رسمي«، »توصيف«در اين پژوهش، از سه روش 

 شود:  وضيح داده مياختصار ت است. در ادامه، هريك به
ها و  منظور توصيف آنچه مورد نظر صفايي است، استفاده از روش گردآوري داده به توصيف:

دنبال چگونگي موضوع (مطلب)  توصيف گريزناپذير است. در تحقيقات برپاية روش توصيف، محقق به
ن و محتواي مطالب هم اي و بررسي متو مطالعة كتابخانههاي  است. در اين نوع تحقيقات، از روش

 . )48ـ47، صص1377نيا، (حافظ شود استفاده مي
فرد صفايي و جعل اصطالحات متعدد توسط او،  سبب نثر منحصربه به تحليل زبان فني و رسمي:

توان با  تعريف اين اصطالحات با استفاده از آثارش در اين پژوهش بسيار مهم است. اين كار را مي
صورت تحليلي  ي از نوع فني و رسمي آن اجرا كرد. در اين روش، مفاهيم بهاستفاده از تحليل زبان

ها، روابط آن اجزا با هم و نيز روابط كل مفهوم با مفاهيم مرتبط  شوند تا اجزاي معنايي آن بررسي مي
 . )36، ص1387(باقري،  شود ديگر مشخص 

و تحليلي تقسيم  2دو گروه هنجارين تعليم و تربيت را بههاي  فلسفه 1ويليام فرانكنا استنتاج:
هاي  هنجارين و گزارههاي  گزاره وجود دارد: گزاره هنجارين دو نوعهاي  در فلسفهكند.  مي

با استفاده از اين الگو،  ).49-47، صص1387ي،(باقر كه هركدام خود، داراي انواعي هستند3نگر واقع
هم مربوط  عملي بههاي  گذاري و در قالب قياس ش به شكل زير نامكاررفته در پژوه بههاي  گزاره

 خواهند شد. 
 ها گذاري گزاره . الگوي نام1جدول 

 
 

 2هستند و مباني نوع » اهداف (كلي)«توصيفي ناظر به شرايط و قواعد تحقق هاي  گزاره 1نوع مباني 
در مقايسه با » اهداف«و از آنجا كه » اهداف واسطي«توصيفي ناظر به شرايط و قواعد تحقق هاي  گزاره

 خواهند بود.  2اگيرتر از مباني نوع هايي فر نيز غالباً گزاره 1ترند، مباني نوع  تر و كلي جامع» اهداف واسطي«

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- W.Frankena 
2- normative 
3- factual 
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هاي دستورالعمل چه واسطي اهداف تحقق براي دهند مي نشان كهاند  تجويزيهايي  اصول گزاره
اند كه شيوة كار و فعاليت در  هايي كلي اصول دستورالعمل .كرد رعايت تعليم و تربيت در بايد را كلي

 . )73ان، ص(هم كنند جريان تعليم و تربيت را هدايت مي
 

 تربيتي صفايي حائريهاي  مروري بر آثار و انديشه ـ3
، مباحث مرتبط با انسان و تربيت مورد توجه قرار علي صفائي حائري در اين بخش، با مرور آثار

 گيرد.  مي
 

 فصل  دو مشتمل بر زندگي انسانـ 3ـ1
كند.  و بعد از بلوغ تقسيم ميصفايي زندگي انسان را از حيث تربيتي به دو دورة (دو فصل) قبل 

. منظور از بلوغ در اينجا چيزي متفاوت با بلوغ تقويمي يا جسمي است. )18ب، ص1391حائري، (صفايي 
ذهني هاي  ها و قدرت كه البته آن را با فكر، هوش و مهارت 1شود اين بلوغ با شكوفايي عقل ايجاد مي

نجش است. با شكوفايي عقل، تركيب انسان كامل و مغزي هم نبايد اشتباه گرفت. عقل نيروي س
گردد؛ تا قبل از  شود و اين تركيب است كه موجب ايجاد دو ويژگي آزادي و وجدان در انسان مي مي

 . )49-47(همان، صص اين مرحله انسان تكليف و مسئوليت ندارد
ودك و شكوفايي آن در عقل در كقوة طبق اين نظر، تفاوت كودك با انسان بالغ در شكوفا نبودن 
الف، 1386، همو(تفكر و روح است قوة انسان بالغ و تفاوت كودك با حيوان در برخورداري كودك از 

شود اهداف تربيت او و  اين تفاوت در كودك و انسان بالغ موجب مي .)47ب، ص1391همو،  ؛53ص
ه در آثار صفايي عمدتاً معطوف به شد روش آن نيز براي اين دو دوره متفاوت باشد. نظام تربيتي بيان

است » مسئوليت و سازندگي«ترين نوشتة او در اين زمينه، مقالة  دوران بعد از بلوغ است كه منسجم
الف، 1386، همو(دهد  صورت كتاب درآمد. اين كتاب روش تربيت انسان بالغ را نشان مي كه بعدها به

شده براي اين دوره از  اهداف، مباني و اصول تربيتي بيان رو نيز استخراج . هدف پژوهش پيش)46ص
 حيات انسان است.

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 او هاي نامه از اي مجموعه كه بلوغ هاينامه كتاب به نظر با اما نيست، واضح صفايي آثار در جسمي بلوغ با بلوغ اين نسبتـ 1

 سال پانزده سران،(پ فرزندان سني بلوغ با زمان هم را ها نامه اين او كه شود مي مشاهده است، آنان بلوغ هنگام فرزندانش براي
 .است نگاشته) قمري سال نه دختران، و قمري
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    اهميت شناخت انسانـ 3ـ2
شناسي را بايد دانشي دانست كه انسان يا انسانيت  انسان«شناسي گفته شده است:  در تعريف انسان

شناسي  اند از: انسان سي عبارتشنا دهد... چهار قلمرو اساسي انسان طور كلي مورد مطالعه قرار مي را به
فراهاني،  (فرمهيني »شناسي ساختي شناسي فرهنگي و انسان شناسي جسماني، انسان اجتماعي، انسان

نگر در رابطه با انسان و  هايي واقع گزاره«توان  شناسي را مي بر اين اساس، مباني انسان. )30، ص1378
هاي  سب ميزان جامعيت و نيز جايگاهشان در قياسدرنظر گرفت. اين مباني برح» اوهاي  ويژگي

 شوند.  تقسيم مي 2و مباني نوع  1شده در اين پژوهش، به مباني نوع  گرفته كار عملي به
اي كه براي  گونه ؛ بهشروع جريان تربيت براي متربي از شناخت انسان استاز منظر صفايي، 

دوم و  هايي دست اسالم، خدا و هستي، پرسشرساندن انسان به هدف تربيتي (عبوديت) پرسش از 
 نَفَسه عرَف منْ«شود؛ چون  فُرمي تلقي شده؛ زيرا تا انسان مجهول است، هستي و اهللا شناخته نمي

فَقَد رَفع هبكه تلقي  رسند. هنگامي كنند، به نتيجه نمي ها را از باال شروع مي كساني كه سؤال .1»ر
خواهد و نه عقل و  ك دهان و مقداري روده باشد، اين انسان ديگر نه دين ميانسان از خودش درحد ي

فكر و غرايز عالي؛ زيرا براي خوردن، همان غرايز حيواني كافي است. اما وقتي بودن انسان و چگونه 
ب، 1386حائري،  (صفاييشود  بودن او پاسخي يافت، چگونه زيستن و چگونه مردن او هم مشخص مي

  .  )90-89صص
كه انسان مجهول است،  از نظر صفايي، اگر انسان مجهول بماند، اسالم معلوم نخواهد شد. مادامي

اند،  سر كرده شود. كساني كه عمري را در اين مباحث به ضرورت دينداري و اصالت دين مشخص نمي
يطي كه در شرا. )68ب، ص1381، همو(افتند  خورند و با تلنگري از پا مي دربرابر اشكالي شكست مي

انسان مجهول باشد، هستي مجهول خواهد بود و نقش انسان در هستي هم مجهول. در اين شرايط 
، همو(وجود نخواهد آمد، اعتقادي نخواهد روييد و مسئوليتي ايجاد نخواهد شد  اي به ريشة عقيده

 . )23ب، ص1386
 

 انسان  در تعقل تفكر و تدبر، جريانـ 3ـ3
ترتيب ذكرشده در انسان  شناسي صفايي وجود جريان تدبر، تفكر و تعقل به از مباحث مهم در انسان

ها كار كند و  شود تا فكر روي آن است. تدبر (مطالعه) فرايندي است كه در آن مواد خامي تهيه مي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)102، ص4 (عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية، ج بشناسد پروردگار خود را ،هركه بشناسد نفس خود راـ 1
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حائري، صفايي (هاست  ها و زيرورو كردن آن دست دهد. تدبر مطالعة مسائل و حادثه نتايجي را به
توان با آن از معلومات، مجهوالت را  گيري است كه مي تفكر نيروي نتيجه). 106ـ105صص ب،1386

نيروي سنجش در انسان را عقل و آن سنجش را  . سرانجام)115-114، صص حائريصفايي (كشف كرد 
كند.  اي از جنس نظارت تعريف مي . صفايي براي عقل وظيفه)122، صب1386 ،همان( نامد تعقل مي

هايي كه فكر براي رسيدن به مقصد  حل ها و راه نسان دو نظارت دارد: يكي نظارت بر راهعقل ا
ها و نشان دادن بهترينشان، و ديگري نظارت بر اصل  دهد و مقايسة آن شده پيشنهاد مي درنظرگرفته

با اين نظارت دوم، ». بدي كدام است؟«و » خوبي چيست؟«ها كه اصالً  ها و خوبي ها و نفع هدف
ها براي سنجش و نشان  ها از اين مالك دهد كه در مرحلة نظارت بر راه هايي را نشان مي قل مالكع

و اين نظارت دوم عقل است كه باعث آزادي  )123ـ122(همان، صص شود دادن بهترين راه استفاده مي
اين مرحله  در .)55الف، ص1391، همو( كند شود و برايش مسئوليت ايجاد مي انسان در تركيب جبرها مي

ها  شود تا او بتواند براي رسيدن به خوبي ها براي انسان مشخص مي ها و خوشي است كه تفاوت خوبي
 هايش بگذرد.  از خوشي

شده انسان را به گرايش (عشق و عالقه)، انتخاب و  بعد از نظارت عقل بر نتايج فكر، شناخت حاصل
ها (كه منجر  د كه براي تغيير عاليق و عشقشو دهد. بدين ترتيب، مشخص مي درنهايت عمل سوق مي

ها روي آورد. پس از آنكه انسان به خوبي و ضرورت  شود) بايد به تغيير در شناخت به تغيير در عمل مي
شود و اين عالقه باعث حركت او به آن سمت  چيزي شناخت پيدا كرد، به آن مشتاق و طالب آن مي

بنابراين، براي دگرگوني رفتار كسي، بايد ابتدا . )353ب، ص1386، همو(شود. بدون طلب حركتي نيست  مي
هايش را  بايست شناخت هايش) را تغيير داد و براي اين كار ناچار مي هايش (گرايش ها و عالقه عشق

  ).44ـ43(همان، صص عوض كرد و چون شناخت در ادامة تفكر است، بايد افكارش را تغيير داد
وجود  هايي كه در انسان به باره تغيير كند. شناخت تواند يك مياما بايد توجه كرد كه انسان ن

چندان بزرگ (در ادامة جريان تدبر، تفكر و تعقل) منجر خواهند  هايي نه اند و به عمل آيند، ضعيف مي
تواند  شوند و انسان مي ها تقويت مي ها عمل كند، اين شناخت شد. اگر انسان براساس اين شناخت

اهميت . اين توضيح )159الف، ص1391؛ همو، 354(همان، ص تري را انجام دهد تر و سخت بزرگهايي  عمل
 هايي كوچك باشند.  دهد؛ هرچند عمل ها را نشان مي عمل به دانسته

ناني بگذرد، اگر اين كار را انجام دهد، در  اگر انسان روزي به اين شناخت رسد كه بايد از لقمه
اش نيز  تواند از هستي اش بگذرد و باز هم اگر اين مسير را ادامه دهد، مي هتواند از سفر مرحلة بعد مي

صورت معكوس  چشم بپوشد. بنابراين، براي پيشرفت و تقويت شناخت، تمرين الزم است. اين اثر به
شود و  اي بگذرد ولي از آن نگذرد، شناختش تضعيف مي هم وجود دارد؛ كسي كه بداند كه بايد از لقمه
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. )160الف، ص1391، همو(رود كه حتي لقمة ديگران را نيز تصاحب كند  اندك به اين سمت مي او اندك
شود، يقينش را به شك تبديل  گذارد. كفرهايي كه او مرتكب مي عمل بر شناخت انسان اثر مي

ها  آمده، آن شناخت دست ضعيف بههاي  راستا با شناخت عملِ هم. )21ب، ص1383، صفائي حائري( كند مي
 »الْيقينُ يأْتيك حتَّى ربك اعبد و«  .)355ب، ص1386، همو( رساند كند و به يقين مي را تقويت مي

  .)99 حجر،(

1 
 
 

 تركيب   تقدير، وضعيت، ادراكـ 3ـ4
 ه شد،از جريان تدبر، تفكر، تعقل، شناخت، گرايش، انتخاب و عمل كه در قسمت قبل توضيح داد

 زمينه همان در هايي شناخت به كند، مي تدبر چيزي چه در انسان اينكه به توجه با شود كه دريافت مي
 علوم در را تدبرش بايد برسد، يقيني نتايج به انسان اينكه صفايي معتقد است براي. رسيد خواهد

كه راه ـ  ها ي به شناختترين راه براي دستياب گيرد. به نظر صفايي، مطمئن كار به) بالواسطه( حضوري
استفاده از معلومات بدون واسطه (حضوري) انسان است؛ زيرا اين معلومات خطا ـ  تربيت انسان است

 كه كليدهايي. شود مي مطرح كليدها از بحث دليل، همين به ؛)78و  72الف، ص1391حائري،  (صفايي ندارند
 هايي شناخت واسطه اين به تا دهند مي نشان ها آن در تدبر براي را انسان حضوري ادراكات از هايي حوزه
 و تقدير درك وضعيت، درك از: اند عبارت كليدها اين. شود محقق تربيت هدف كه آيد دست به او براي
  .تركيب درك

ها و جوارح، و فهم حضوري اينكه  دركي است حضوري از چگونگي نيروها، اندام درك وضعيت:
؛ بدين معنا كه انسان مالك تام و تمام )87ـ86ب، صص1388، همو( نيستند اين موارد در اختيار انسان

ها را براي خودش تا  تواند آن وجود آورده و نه مي ها را براي خويشتن به اين موارد نيست. او نه خود آن

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان آن را معادل احساس، محبت، عشق و...  گذاري شده است و مي بخش گرايش با اغماض بدين شكل نام ،در اين نمودارـ 1
 خود تركيبي از شناخت، احساس و عمل است ،كه در آثار صفايي ايمان كه نوعي گرايش درنظر گرفته شده دانست. درصورتي

 . )83ص ،پ1388 ،حائري (صفايي

جريان تدبر، تفكر و تعقل در انسان .1نمودار   
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 هر زمان كه بخواهد حفظ كند. 
انسان چقدر هاي   زة استعداددرك حضوري از مقدار استعدادهاي انسان است؛ اينكه اندا درك تقدير:

 . )90ب، ص1388حائري، (صفايي  است
؛ اينكه )92-91(همان، صص درك حضوري از ارتباط استعدادهاي انسان با هم درك تركيب:

 استعدادهاي نهفته در انسان با هم هماهنگ و نيز در تضادند. 
 

 آن انواع و آزاديـ 3ـ5
ار در آثار صفايي است. در اين آثار آزادي در سه شكل مطرح شده پرتكرهاي  از واژه» آزادي«
 است:
علّي گوناگوني هاي  در رابطه با انسان نظام» هاست. ها و عليت جبر همان قانون« آزادي از جبرها: .1

چه بازتابي و غريزي) و هاي  هايي علّي چه درون خود (مثل واكنش شود. انسان درگير نظام مشاهده مي
 اول شكل در آزادي. )51الف، ص1391حائري، (صفايي  بيرون از خود است (مثل تأثيرات محيط، تربيت و...)

اگر انسان تنها اسير يك  .نيست مجبور انسان جبرها، با انسان درگيري كه باوجود اين معناست به آن
متعددي وجود دارد و همين امر گاه صحيح بود كه او را مجبور ناميد؛ اما در انسان جبرهاي  جبر بود، آن

شود در هماهنگي و تضاد اين جبرها براي انسان آزادي ايجاد شود. انسان اگرچه مجبور است،  باعث مي
براي درك بهتر اين نظر اگر تنها چهار جبر  .)59ب، ص1386؛ همو، 37الف، ص1388، همو( محكوم نيست

ته شود، كافي است. هماهنگي و تضاد اين چهار در انسان درنظر گرف 1غريزه، فكر، تعقّل و بهترطلبي
شود كه انسان در مواجهه با طبيعت از ادراكات حسي برخوردار است.  جبر به اين صورت توضيح داده مي
شوند و اين فرايند جبري است. اگر انسان تنها از همين جبر برخوردار  اين ادراكات در ذهن او ذخيره مي

شد؛ اما در انسان نيروهاي ديگري هم هست. بعد از اين مرحله،  ريزي ميبود، تمام حركاتش بازتابي و غ
كند و براي رسيدن به هدفي كه در نظر است از  گيري مي نيروي تفكر از اطالعات موجود نتيجه

يابد و به تعميم، تجريد و انتزاع دست  جديدي را ميهاي  كند و راه   معلومات، مجهوالتي را كشف مي
ن فرايند هم جبري است. در گام سوم، انسان داراي نيروي تعقل و سنجش است. اين نيرو زند. اي مي

طور جبري بهترين را  سنجد و به آنچه را كه قبالً داشته است، با موارد جديدي كه فكر به آن رسيده، مي
شود كه  ين ميگيرد و چن شده را پي مي داده دهد و در ادامه، نيروي بهترطلبيِ او بهترينِ نشان نشان مي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سويش حركت كند آن را انتخاب و به ،دشبراي او مشخص » بهتر«شود وقتي  اي در انسان است كه موجب مي بهترطلبي غريزهـ 1
 . )59ص ،ب1386 ،حائري (صفايي
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ها زندگي  صورت بازتابي و بدون سنجش با آن انسان از جبرهاي سابق (جبر غريزه) يعني آنچه قبالً به
به نظر صفايي، آزادي  .)152ب، ص1386؛ همو، 52الف، ص1391حائري،  (صفاييشود  كرده است، آزاد مي مي

كه  ـ ز ميان دو نظارت عقلسبب وجود نيروي سنجش (عقل) در اوست و ا انسان در شكل اولش به
فكر براساس آن هاي  ها و طرح ها) و ديگري بر راه يكي بر اهداف و چيستي خوبي و بدي (مالك

توان آزادي انسان در اين  شود و مي اهميت نظارت بر اهداف از طرف عقل مشخص مي ـ هاست مالك
رساند و در تركيب  انسان را به آزادي ميشكل را به وجود اين عنصر در او وابسته دانست. عنصري كه 

 . )54الف، ص1391حائري، صفايي ( كند، نظارت دوم عقل است جبرهايش آزاد مي
هايي اشاره دارد كه انسان را به حركت و عمل  ها به محرك اسارتها:  آزادي از اسارت .2
اندن انسان به جايي است كه از آنجا كه هدف تربيت اسالمي رس .)29الف، ص1388، همو( دارند وامي

فقط يك محرك داشته باشد و آن محرك اهللا باشد (از سطح غرايز فراتر آيد و در سطح وظايف عمل 
به شرك و درنهايت به توحيد برسد.  1غير او آزاد شود و از كفرهاي  كند)، انسان بايد از اسارت محرك

شود كه در كنار دو دستة ديگر:  مي تقسيم شيطان و دنيا خلق، نفس، كلي دستة چهار به ها اسارت اين
، همو(شود  درمجموع، شش مورد را شامل مي» ها و تقليدها عادت«و » ها تعصب و سودها هواها،«

 . )31الف، ص1388؛ همو، 74و  65ب، صص1386
. 2. كنجكاوي؛ 1به اعتقاد صفايي، عوامل ايجاد آزادي شكل دوم در انسان از اين قرارند: 

. شناخت وسعت 5. شناخت عظمت انسان؛ 4. ايجاد (و رشد) شخصيت؛ 3طلبي (طلب)؛  حقيقت
 ها.  ها و مرگ . شناخت دردها، رنج7. شناخت عظمت اهللا؛ 6هستي؛ 

رسد و از حريت است كه به  ها به حريت مي انسان بعد از آزاد شدن از اسارت. آزادي از آزادي: 3
كند و به  مذهب، انسان آزادشده را رها نمي 2پيوندد. رسالت ميآورد و در ادامه به  عبوديت روي مي

عبد  .)50الف، ص1388، همو( يافته است دهد. عبد انسان آزادة شكل نيروهاي عظيم آزادشدة او جهت مي
دنيا را. انسان هاي  اي است كه حق را انتخاب كرده است، نه هواي خويش يا حرف خلق يا جلوه آزاده
ها، حتي از آزادي هم گذشته، به عبوديت روي آورد تا رسالتي را برعهده  آزادي از اسارت تواند بعد مي

 .)162ب، ص1386، همو(گيرد. عبوديت از آزادي گذشتن است 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،حائري (صفايي بدين معنا كه در كارها غيرخدا درنظر گرفته شود ؛مقصود كفر عملي است ؛تمنظور از كفر، كفر اعتقادي نيسـ 1
طور است معناي شرك كه در كارها، همراه خدا ديگران نيز درنظر گرفته شوند و نيز معناي توحيد كه  و همين )33ص ،الف1388

  .)339-338صص ،ب1386 ،همو(كارها براي خدا باشد  ميعني تما
   .» اشهد انَّ محمداً عبده و رسولُه« :رسالت بعد از عبوديت استـ 2
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 عقلقوة  ايجاد با كه دارد اشاره ها انسان بودن مختار به آزادي اول طور خالصه بايد گفت شكل به
 شيطان نفس، خلق، دنيا، اينكه از انسان آزادي به آزادي دوم شكل. آيد مي جودو به ها آن در
گفته  باشند، او محرك هايش عادت و تقليدها و ها تعصب هواها، سودها، ها اين از قبل و) ها اسارت(

 ادراكات در تدبر از كه است هايي شناخت به رسيدن نيز آزادي آن به رسيدن مسير و شود مي
 خود از تواند مي انسان آن تداوم و آزادي اين به رسيدن با. آيد مي دست به) كليدها( برده امن بالواسطة

  .برسد است، سوم شكل در آزادي كه عبوديت به و شود رها نيز آزادي
 

 ساختار جامعهـ 3ـ6
ي او شود كه نظام تربيت بحث از ساختار جامعه از نظر صفايي، از آن جهت در اين پژوهش آورده مي

شود. به نظر صفايي، جامعه را دو اقليت و  مختلفي كه در جامعه وجود دارد، متفاوت ميهاي  دربرابر گروه
ها  شوند، آمادگي فساد در آن هايي هستند كه زود فاسد مي دهد. يك اقليت آن تشكيل مياكثريت  يك 

كه  گيرند و همين دهند. اينان زود گند مي زياد است و وقتي هم كه فاسد شدند، فسادشان را نشر مي
شوند. اقليت دوم كساني هستند كه  كشند؛ يعني فاسد مفسد مي گنديدند، ديگران را هم به گند مي

ها زود  شوند. اين شوند. اين افراد فقط صالح نيستند؛ بلكه مصلح هم مي سرعت ساخته شده، صالح مي به
دنبال اصالح ديگران هم هستند. اينان گروه صالحِ  ها به شوند و سازنده هم هستند. آن ساخته مي

خورند و به هر طرف كه  اند، نان به نرخ روز مي تفاوت اند كه بي مانده باقياكثريت  اند. دستة سوم،  مصلح
اين دو اقليت . )204ب، ص1386؛ همو، 129، ص1392حائري، (صفايي شوند  باد بوزد، به همان سمت خم مي

؛ 129، ص1392، همو( گذارند اثر مياكثريت  تفاوت. اين دو اقليت بر  بياكثريت  ور و پركارند و اين پرش
گردانند؛ بلكه  ها دنيا را نمي پر شده است؛ اما آناكثريت  دنيا از اين گروه  .)205ـ204ب، صص1386همو، 

اكثريت  هاست كه الگوي عمل، احساس و معرفت  ين اقليتيكي از آن دو اقليت گرداننده هستند. از ا
 . )72، ص1382، همو(آيد  دست مي به

كار ها  اقليتبنابراين، به دو دليل بايد براي تغيير جامعه (چه درجهت صالح و چه درجهت فساد) با 
نتيجه است. به اين دليل پرزحمت  رزحمت و كمپاكثريت  كرد، نه با اكثريت: يكي به اين دليل كه كار با 

نتيجه است كه آنان متأثر از جاي ديگري هم  است كه بايد با افراد زيادي درگير بود و به اين علت كم
تر  گذارند و بدين ترتيب، كار سريع اثر مياكثريت بر ها  اقليت. دوم اينكه )129، ص1392، همو(هستند 

دروند؛ اما آنان كه به دو اقليت زنده روي  كنند، باد مي كار مياكثريت هايي كه با  رفت. آنپيش خواهد 
 . )225، ص1382، همو( آورند، موفق خواهند بود مي

آن اقليت هاي  را از نشانه» تسليم«و » طلب«دو ويژگي  )53ـ52 (روم، قرآنصفايي با توجه به آيات 
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 اوهاي  كتاب در كه صفايي تربيتي مباحث. )211-210ب، صص1386، ي حائرييفاص(داند  و مصلح مي صالح
 را شدن مصلح و صالح استعداد كه اقليتي يعني است؛ گروه اين تربيت به معطوف عمده طور به هست،

 دارند.   
و رهايشان كرد. او ديگر برنامه داشت هاي  البته، صفايي بر اين باور نيست كه نبايد براي گروه

شنوند و باري  ها حرف نمي ها را هم نبايد به حال خود واگذاشت. اگرچه اين معتقد است كه اين گروه
ها مهيا نشده باشد، نبايد  آورند، تا قبل از اينكه راه برايشان روشن نشده و شرايط انتخاب براي آن نمي

ايشان را شناخت و در هنگام مناسب به تربيتشان ه رها شوند. براي اين منظور، بايد اين افراد و روحيه
هايي كه براي تربيت افرادي با اين روحيات بيان شده است،  روش. )217ـ217صص ،مانه( 1پرداخت

 كار گرفته شود؛ به اين معنا كه نخست بايد  مراحل زير طي شده باشد:  بايد در زمان مناسب به
 روحية مخاطب؛ . ارزيابي و شناسايي 1
 . آشنايي و دوستي؛ 2
 . جذب و صميميت؛ 3
 . )332-331(همان، صصسازي و آمادگي دادن  . زمينه4

 
 مباني، اهداف و اصول تربيت از منظر صفايي  ـ4

در بخش روش پژوهش، از معناي هدف، مبنا و اصول تربيت سخن گفته شد. در ادامه، به معرفي 
آمده از آثار  دست ، اهداف (كلي و واسطي) و نيز اصول بهيختشنا انسانو توضيح مختصر مباني 

 شود.  صفايي پرداخته مي
 

 هدف كلي تربيت: عبوديت  ـ 
اي كه استعدادهاي او تا  گونه از منظر صفايي، هدف تربيت عبارت است از: از بشر، آدم آفريدن؛ به

طوري كه  ر كند و درحد وظيفه و انتخاب زندگي كند، بهها عبو حد انساني رشد كند، از سطح غريزه
. اين توضيح را )35، صب1386حائري،  صفايي( اش در او حركتي ايجاد نكند چيز جز وظيفة خدايي هيچ
 تو در اينكه يعنى عبوديت«توان با واژة عبوديت در آثار صفايي مترادف دانست؛ چراكه به نظر او،  مي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها را  وحيهبرد كه هركدام از اين ر ها، كرها و كورها، ده روحيه نام مي كلي مرده ةاو براي اين افراد در قالب سه دست ،بدين ترتيبـ 1
هاي آن و  ها، عامل آن، عالمت براي هركدام از اين روحيه .)223ص ،ب1386 ،حائري  (صفايي هايشان شناخت توان از روي عالمت مي

  مراجعه كرد. مسئوليت و سازندگي توان به كتاب روش برخورد براي تربيتش ذكر شده است كه براي تفصيلش مي
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  . )179الف، ص1391، فايي حائريص( »نيايد وجود به "للَّها" سوى از جز حركتى هيچ
ب، 1391، همو(ترين راه تا رشد انسان هم عبوديت است  هدف دين، صراط مستقيم، و نزديك

 إِالَّ الْإِنْس و الْجِنَّ خَلَقْت ما و«: )166، ص1389، همو( . هدف نهايي خلقت نيز عبوديت است)16ـ15صص
 )56 ذاريات،(» ليعبدونِ

 
 : اهميت مالحظة اختيار در تربيت1مبناي نوع اول ـ 

در توضيحاتي  .)17الف، ص1391حائري، (صفايي  معناي ساخت انسان است از نظر صفايي، فطرت به
دربارة شكل اول آزادي بيان شد، مشخص گرديد كه برپاية اين ساخت، انسان از استعدادهاي كه 

ت و هماهنگي اين استعدادها با هم (مثل هماهنگي فكر، عقل و غريزة گوناگون و متضاد برخوردار اس
(مثل تضاد مجموعة هماهنگ ذكرشده با غرايز ديگر انسان) باعث  ها با هم بهترطلبي) و نيز تضاد آن

 )38الف، ص1388، همو( شود ايجاد شخصيت او و منِ او و نيز آزادي و اختيار و قدرت انتخاب در او مي
گذارد. انسان مجبور است  اي جز آزادي و اختيار براي انسان نمي و فطرت انسان چاره تركيب و ساخت

انسان هر دو را دارد؛ جبر در اختيار و اختيار  .»1 أَمرَينِ بينَ أَمرٌ لَكنْ و تَفْوِيض الَ و جبرَ الَ«آزاد باشد: 
 .  )78الف، ص1391، همو(در عمل 

ز اختيار برخوردارند، روش تربيتي كه تفاوت انسان با ساير موجودات را ها ا از آنجا كه همة انسان
ب، 1386، همو( شود و ارزشي ندارد درنظر نگيرد، تربيتي است كه به نفي و مسخ انسان منجر مي

اي از نظر صفايي قابل قبول است كه اختيار انسان را درنظر داشته باشد و از  پس روش تربيتي .)39ص
شود كه اين  ي تربيت از نظر او، رسيدن به عبوديت است، چنين نتيجه گرفته ميآنجا كه هدف كل

توجه به نقش اختيار انسان در تربيت او، بايد از استلزامات تحقق هدف تربيت در نظر صفايي باشد. 
 اوست.  اختيار درنظر گرفتن مستلزم عبوديت به رسيدن براي انسان بنابراين، طبق اين مبنا، تربيت

 
 : تربيت انسان مختار 1هدف واسطي ـ 

تحقق هدف كلي تربيت (عبوديت) مستلزم رعايت اختيار در انسان است؛ بنابراين، با استفاده از 
آيد كه  دست مي به 1، هدف واسطي 1گزارة تجويزي هدف كلي و گزارة توصيفي مبناي نوع اول 

 .باشد او اختيار نگرفت درنظر با بايد انسان توان گفت تربيت طبق آن مي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)160، ص1 اإلسالمية)، ج -(الكافي (ط بلكه امرى است ميان اين دو  ؛نه جبر درست است و نه تفويضـ 1
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 ها، ضامن مالحظة اختيار در تربيت : دارا بودن مالك1مبناي نوع دوم  ـ
حال كه در تربيت انسان اختيار و انتخاب او لحاظ خواهد شد، از آنجا كه انتخاب، نيازمند دانستن 

ها درپي استفاده از  ها را به فرد داد. از نظر صفايي، مالك ايد اين مالكانتخاب است، بهاي  مالك
 دست داد.  آيند؛ بنابراين، ابتدا بايد كليدها را به دست مي كليدها به

اگر انسان بخواهد براساس انتخاب عمل كند، نه براساس عادت و تلقين و تحميل، اين انتخاب 
ها،  اج دارد. راه مطمئن دستيابي به اين شناختنيازمند سنجش است و سنجش به شناخت احتي

بنابراين، . )72ـ70الف، صص1391حائري، (صفايي  استفاده از معلومات حضوري و بالواسطه (كليدها) است
ها، كليدها و  توان گفت درنظر گرفتن اختيار انسان در تربيت او، نيازمند دانستن مالك در اين مبنا مي

 توسط اوست.  1ها روش
 

 ها روشها، كليدها و  : اعطاي مالك1اصل تربيتي ـ 
ها به  اي كه اقدام به دادن كليدها و مالك براساس آنچه گفته شد، از نظر صفايي، روش تربيتي

رسد كه  انسان با استفاده از اين كليدها به اين نتيجه مي فرد نكند، به اختيار او توجه نكرده است.
تر از  سطح يا پايين خواهد و انسان حركتي درجهت هم مي است. هر حركتي جهت» حركت«كارش 

 پذيرد.   خود را نمي
تر از  توضيح آنكه، انسان بعد از فهميدن اين موضوع كه جهت حركتش به هر سمتي غير از عالي

هايش  براي بررسي تمام فعاليت») رشد«صورت يك مالك (مالك  خود، به زيانش است، اين مطلب به
همخواني دارد يا » رشد«اين مالك بايد در هر مورد بررسي كند كه آيا آن مورد با مالك  آيد. او با درمي

است؛ چراكه » توحيد«دهد. مالك بعدي  دست مي بعدي را بههاي  خير؟ و همين مالك است كه مالك
ام هماهنگ نيست و اين درجهت غير او نبودنِ تم» رشد«هر كاري كه درجهتي غير او باشد، با مالك 
» رشد«است؛ چراكه از بين كارهايي كه با مالك » اهميت«كارها، همان توحيد است. مالك بعد از آن، 

» صعوبت«هماهنگ باشد، هماني كه اهميت بيشتري دارد، بايد انتخاب شود. مالك بعد » توحيد«و 
مانده همان  باقيهاي  نهقبلي به انتخاب نهايي نرسيدند، بايد از ميان گزيهاي  است. در جايي كه مالك

تر باشد، باعث ورزيدگي بيشتري خواهد  را انتخاب كرد كه سختي بيشتري دارد؛ چون كاري كه سخت

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي تربيتي مستخرج از هاي آثار صفايي است و نبايد آن را با روش پايبندي به واژه سبب در اينجا به» روش« ةكار بردن واژ به ـ1
  اصول تربيتي اشتباه گرفت.
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ن چهار اي .2»فَيخَالفُه اَلْهوى إِلَى أَقْرَب أَيهما ينْظُرُ أَمرَانِ بدهه إِذَا كَانَ و«؛ 1»أَحمزُها اَلْأَعمالِ أَفْضَلُ«شد: 
هاي  توان مالك ها مي اند و با آن هايي كلي مالك») صعوبت«و » اهميت«، »توحيد«، »رشد(«مالك 

جالسوا منْ يذَكِّرُكُم اَهللاَ «چون مهايي ه اند، توضيح داد و فهميد؛ مالك تري را كه ذكر شده خصوصي
تُهؤْينُ«و  3»رماَلرَّح بِه بِدا عقْلُ مگويد كه  بنابراين، اين اصل مي. )158ب، ص1386حائري، (صفايي  4»اَلْع

 اعطا كرد.  متربيرا به  5ها ها، كليدها و روش بايد مالك
 
 صحيح در مسير عبوديتهاي  : اهميت گرايش2مبناي نوع اول  ـ

او هاي تحول در گرايش براساس نظر صفايي، شناخت انسان از قدر (اندازه) و استمرار خودش باعث
ها جزء كليدهايي است كه مباني نظام تربيتي وي  . اين شناخت)76پ، ص1388حائري، (صفايي شود  مي

توان اهميت ايجاد  دهد و از آنجا كه هدف آن نظام رساندن انسان به عبوديت است، مي را تشكيل مي
گيري در جاي ديگري با تصريح  . اين نتيجهصحيح در مسير عبوديت را نتيجه گرفتهاي  گرايش

 صفايي نيز همراه است. 
پس گرايش به  6از نظر صفايي، ايمان از جنس گرايش است، نه صرفاً از مقولة عواطف و احساسات؛

 يؤْمنُونَ« اآلخر و گرايش به وحي همان ايمان به اين موارد است: غيب، گرايش به اهللا، گرايش به يوم
 ما و إِلَيك أُنْزِلَ بِما يؤْمنُونَ الَّذينَ و«، )114 عمران، (آل »الْآخرِ الْيومِ و بِاهللاِ يؤْمنُونَ«، )3 (بقره، »بِالْغَيبِ

 . )84-81و  76-68پ، صص1388حائري، صفايي ؛ 4 ،(بقره »قَبلك منْ أُنْزِلَ
صحيح براي هاي  م وجود گرايشتوان تصريح صفايي به استلزا با دانستن اين موارد است كه مي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفالح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات  (مفتاحعمال عملى است كه تعب و مشقّت در اقدام به آن بيشتر باشد بهترين اَـ 1
 . )45القديمة)، ص -(ط 

كرد  با آن مخالفت مى ،تر است نفس نزديك ةانديشيد كه كدام يك با خواست رفت، مىگ اگر بر سر دوراهى دو كار قرار مىـ 2
 . )289  ،البالغة (للصبحي صالح)، حكم أميرالمؤمنين (نهج

  .)161الشريعة، ص (مصباحياد خدا اندازد، بنشينيد  هبا كسى كه ديدارش شما را بـ 3
آن  ةوسيل هست كه با چيزي :عقل چيست؟ فرمود :پرسيد شخصى از امام ششم »:...بِه اَلرَّحمنُ قُلْت لَه ما اَلْعقْلُ قَالَ ما عبِد«ـ 4

 . )11، ص1 اإلسالمية)، ج -(الكافي (ط خدا پرستش شود 
ست كه و... ا البالغه نهجو  قرآنهاي تفكر، مطالعه، برداشت از  ها، روش منظور از روشبرده شد.  ها و كليدها نام از مالكـ  5
  هايي شده است. ها در خالل مباحث اشاره به برخي از آن ،حسب ارتباط با پژوهش حاضر به
 . )83ص ،پ1388 ،حائري (صفايي تركيبي است از شناخت، احساس و عمل ،ايمان بااينكه از جنس گرايش استـ 6
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رسيدن به عبوديت را فهميد؛ زيرا او معتقد است با توجه به مواردي همچون اندازه و استمرار انسان، 
ها او را متعهد  گيرد و همين گرايش گرايش به غيب، به روز ديگر، به اهللا و به وحي در آدمي شكل مي

بنابراين، رسيدن به عبوديت مستلزم  ؛)26، ص1382، ائريحصفايي ( 1رساند كند و به عبوديت مي مي
 صحيح در انسان است. هاي وجود گرايش

 
 صحيح  هاي  : ايجاد گرايش2هدف واسطي ـ 

توان نتيجه گرفت كه براي تحقق هدف نظام تربيتي  بنابر آنچه در توضيح مبناي گذشته آمد، مي
ها وجود ندارند  صحيح در مواردي كه اين گرايشهاي  د به ايجاد گرايشيعني رسيدن به عبوديت باي

اند، پرداخت؛ پس اين  ها موجودند اما با آفات و خطراتي همراه كه گرايش ها هنگامي و نيز حفظ آن
 صحيح در انسان پرداخت. هاي كند كه بايد به ايجاد و حفظ گرايش هدف بيان مي

 
 ها  ها از شناخت : تابعيت گرايش2دوم مبناي نوع ـ 

به نظر صفايي، احساس انسان نتيجة شناخت و ادراك اوست. انسان تا چيزي را نفهمد، در او 
. با درك زيبايي و خوبي و شناخت )68الف، ص1391حائري، (صفايي وجود نخواهد آمد  احساسي از آن به

آيد. انسان اگر در خود بنگرد و  وجود مي ان بهها در انس ها و طلب ها و عشق فايده و نفع، احساس
مند است و ديروز نبوده، چگونه رخ داده است،  بررسي كند كه عالقة او به آنچه امروز به آن عالقه

به آن نيز در او ايجاد   فهمد كه وقتي خوبي و ضرورت آن چيز را شناخته (فهميده) باشد، عالقه مي
گونه است. بدون طلب (عشق و عالقه) حركتي نيست و  ة انسان اينروزانهاي  شود. تمام حركت مي

 . )353ب، ص1386، همو( آيد وجود نمي بدون شناخت و درك و فهم، طلبي به
آمده است كه ايمان باآنكه از  2»بِالْأَركَانِ عملٌ و بِاللِّسانِ إِقْرَار و بِالْقَلْبِ معرِفَةٌ اَلْإِيمانُ«در توضيح 

گرايش است، تركيبي است از شناخت، احساس و عمل. بين شناخت، احساس و عمل رابطة جنس 
 . )84ـ83پ، صص1388، حائريصفايي ( كند شود و عمل مي مند مي فهمد، عالقه طبيعي وجود دارد: انسان مي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛متفاوت است ،اند ن براي آن ذكر كردهاكاررفته با گرايش در معنايي كه برخي متفكر ر اين معناي بهبايد توجه كرد كه گرايش دـ 1
دانند. گرايش در معناي  ها را فطري مي آن گاه رود و كار مي معناهايي كه در تركيب گرايش به خير، گرايش به زيبايي و... به

داري و پرورش  بايد به نگه فقط و نيست ايجاد مندكه در معاني ديگر، نياز درحالي ؛داري است كاررفته در اينجا نيازمند ايجاد و نگه به
  آن پرداخت.

 . )227  البالغة (للصبحي صالح)، حكم أميرالمؤمنين نهج( زبان، و عمل با اعضا و جوارح استوار است هايمان بر شناخت با قلب، اقرار بـ 2
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شود. شناخت  گرايش انسان كه تركيبي از شناخت، احساس و عمل اوست، از شناختش آغاز مي
هاي  شود؛ بنابراين، احساس انسان تابع شناخت به احساس و آن نيز به عمل منتهي مياست كه 

  1اوست.هاي  انسان نيز تابع شناختهاي  اوست و چون احساس يكي از عناصر گرايش است، گرايش
 

 ها  : ايجاد و حفظ شناخت2اصل تربيتيـ 
ها روي  شود) بايد به تغيير در شناخت يير در عمل منجر ميها (كه به تغ براي تغيير عاليق و عشق

بنابراين، اگر مقصود دگرگون  آورد. آورد. اگر فردي ضرورت و خوبي چيزي را شناخت، به آن روي مي
هايش) را تغيير داد و  هايش (و درنتيجه گرايش ها و عالقه كردن رفتار كسي باشد، بايد ابتدا عشق

هايش را عوض كرد و چون شناخت در ادامة تفكر است، بايد در  ست شناختباي براي اين كار ناچار 
 : )44-43ب، صص1386حائري،  (صفايي افكارش تغيير ايجاد كرد
 تغيير در عمل  ها  تغيير در عاليق و عشق ها  تغيير در شناخت تغيير در فكر 

يح در انسان است و طبق صحهاي  دنبال ايجاد و حفظ گرايش به 2از آنجا كه هدف واسطي 
اند، براي تحقق آن هدف  انسانهاي  ها تابع شناخت مشخص شد كه اين گرايش 2مبناي نوع دوم 

هاي هايي پرداخت كه گرايش گونه نوشت: بايد به ايجاد و حفظ شناخت را اين 2توان اصل تربيتي  مي
 صحيح درپي دارند. 

 
 ها  تر بر ديگر گرايش گرايش قوي: تأثير 3مبناي نوع دوم ـ 

شود. حال فرض كنيد كه شناختي  هايش داراي احساس مي كه گفته شد، انسان درپي شناخت چنان
شود.  تر مي هايش بزرگ آورد كه از تمام عشق در انسان هست كه در او عشقي (احساسي) پديد مي

دهد.  ها جهت مي سازد و به آن متأثر مي تر او را كوچكهاي  تر در انسان باقي عالقه اين عشق بزرگ
دهد كه از چيزهاي بسياري  كند و به او قدرتي مي تر در انسان تسامحي ايجاد مي محبت بزرگ

حقير و هاي  تر (عشق به خداوند) برسد، عشق راحتي بگذرد. بنابراين، اگر انسان به اين عشق بزرگ به
آساني از بسياري از شهواتش بگذرد و  تواند به رند و او ميگي الشعاع قرار مي ترش (سيئات) تحت كوچك

تر  بدين ترتيب، ايجاد گرايشي قوي .)286-285الف، صص1391حائري، (صفايي  ها را كنترل كند آن
 صحيح در انسان خواهد شد. هاي درجهت صحيح موجب ايجاد و حفظ گرايش

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حال آنكه در فرض  ؛در آثار صفايي گرفته شده است» احساس«و » گرايش«هاي  گيري با فرض مترادف نبودن واژه اين نتيجه ـ1
  طريق اولي صحيح خواهد بود. شده به بيان ةگزار ،ترادف نيز
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 تر گ: ايجاد گرايش (عشق) بزر3اصل تربيتي ـ 
صحيح در انسان است و طبق هاي  دنبال ايجاد و حفظ گرايش به 2از آنجا كه هدف واسطي 

ها را در  وجود آيد، ساير گرايش دانسته شد كه اگر گرايشي قوي در آن جهت به 3مبناي نوع دوم 
گونه  اين را نيز 3توان اصل تربيتي  همان راستا متأثر خواهد كرد؛ بنابراين براي تحقق آن هدف مي

 تر درجهت صحيح پرداخت.  نوشت: بايد به ايجاد گرايشي قوي
 

 قانون تبديل (و تركيب) ـ 
» تر ايجاد گرايش (عشق) بزرگ«يعني  3و اصل » ها ايجاد و حفظ شناخت«يعني  2حال كه اصل 

» ايجاد شناخت«، اي اشاره شود. از نظر صفايي مطرح شد، الزم است قبل از طرح ادامة مطالب، به نكته
دهد كه البته روش  را تشكيل مي» قانون تبديل«نام  اركان قانوني به» تر ايجاد عشق بزرگ«و 
به نظر او، حاصل تركيب . )162، ص1382حائري، (صفايي  كند هم به آن كمك مي» مداومت بر عمل«

 يبدلُ«شود:  ه حسنات ميها ب تر با سيئات موجب تبديل آن ها با سيئات و نيز تركيب عشق بزرگ شناخت
ها با  مورد اول يعني تركيب شناخت. )124الف، ص1391حائري، صفايي ؛ 70 ،فرقان(» حسنات سيئاتهِم اهللاُ

اش را زياد كند؛ اما اگر  خواهد دارايي شود. بخيل مي سيئات با مثالي درمورد انسان بخيل توضيح داده مي
ماند  شود و اگر نگه دارد راكد مي ر آنچه را دارد به جريان اندازد زياد مياو به چنين شناختي برسد كه اگ

رساند؛  تركيب اين شناخت با آن بخل او را به سخاوت مي »1هذا ما بخلَ بِه الْباخلُونَ«رود  و از ميان مي
 .)119ب، ص1386؛ همو، 285(همان، صتر باشد، بهتر است  چراكه همراه اين شناخت، او هرچه بخيل

ها را متأثر  تر (سيئات) آن كوچكهاي  تر با عشق درمورد دوم هم بيان شد كه تركيب عشق بزرگ
 . )286ـ285الف، صص1391، همو(كند  دهد و تطهيرشان مي ها جهت مي كند، به آن مي

 
 ها در مسير عبوديت : اهميت آزادي از اسارت3مبناي نوع اول  ـ

ها ذيل عنوان  مختلفي دارد. اين محركهاي  انسان در انجام دادن اعمالش محرك به اعتقاد صفايي،
هايند كه هركدام  كلي اين اسارتهاي  شوند. نفس، خلق، دنيا و شيطان دسته گذاري مي ها نام كلي اسارت

 يعنى وديت،عب«اشاره شد كه از منظر صفايي،  توانند محرك انسان در انجام دادن كارهايش باشند. مي
بنابراين، آزادي از  ؛)179الف، ص1391حائري،  (صفايي »نيايد وجود به "اللَّه" سوى از جز حركتى هيچ تو در اينكه

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،البالغة نهج( داني چنين فرمودند هنگام عبور از كنار زباله ميرالمؤمنينا »ند.ورز اين همان است كه بخيالن به آن بخل مي«ـ 1
 . )195  حكم أميرالمؤمنين، )(للصبحي صالح
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  ت است.ها)، از استلزامات رسيدن به هدف عبودي ديگر (اسارتهاي  محرك
 

 ها  : آزادي از اسارت3هدف واسطي ـ 
داده شد، هدف واسطي مستخرج از آن مبنا و هدف كلي  3نوع اول طبق توضيحاتي كه در مبناي 

  ها آزاد شود. انسان بايد از اسارتعبوديت بدين صورت خواهد بود: براي تحقق هدف عبوديت، 
 
 طلبي  : كاركرد كنجكاوي و حقيقت4مبناي نوع دوم  ـ

ايجادكنندة اين آزادي بيان  ها) فهرستي از عوامل در توضيح شكل دوم آزادي (آزادي از اسارت
طلبي. اين  كنجكاوي و حقيقتهاي  نام شد. دو مورد اول اين عوامل دو ويژگي در انسان است به

شوند. انسان خود داراي اين دو خصوصيت  ها نيازي به ايجاد ندارند و تنها با تذكر فعال مي ويژگي
طلبي موجب  شود و حقيقت حركت فكر مي كنجكاوي باعث شروع .)80ب، ص1386حائري، (صفايي  است

بنابراين، ؛ )162، ص1392، همو؛ 76(همان، صابتدايي هاي  بآزادي انسان از هواها، سودها و تعص
 است. ) ها اسارت از آزادي( دوم شكل آزادي عوامل از طلبي حقيقت و سازي كنجكاوي فعال
 

 لبي ط : تقويت كنجكاوي و حقيقت4اصل تربيتي ـ 
شود كه جهت تحقق  داده شد، اين نتيجه حاصل مي 4براساس توضيحاتي كه براي مبناي نوع دوم 

كنجكاوي  فعال شود. متربيطلبي در  ها بايد كنجكاوي و حقيقت يعني آزادي از اسارت 3هدف واسطي 
ها با تذكر و سؤال اند و نيازي به آموزش ندارند. مربي تن طلبي دو ويژگي موجود در انسان و حقيقت

هايي هستند كه مربي بايد  اش را در اين موارد انجام خواهد داد؛ اما عوامل بعدي نيازمند شناخت وظيفه
گاهي تعليم بعد از تزكيه و گاهي قبل  قرآنها را آموزش دهد. سرّ اين مطلب كه در  روش رسيدن به آن

 ها خير اند و برخي از آن (تزكيه) نيازمند آموزشاز آن آمده نيز در همين است كه برخي از عوامل آزادي 
 . )62ب، ص1391؛ همو، 80ب، ص1386؛ همو، 46ـ45الف، صص1388حائري، (صفايي 

 
 : كاركرد رشد شخصيت   5مبناي نوع دوم  ـ

اشاره شد. اين عامل  1در بخش معرفي عوامل آزادي شكل دوم، به عامل (ايجاد و) رشد شخصيت
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايجاد «كه در اينجا معناي مقابل  درحالي ؛عرفي كاربرد دارد شود كه در زبان دربرابر نبود شخصيت مطرح مي» ايجاد شخصيت«اصطالح ـ 1

يا » تقويت«از » ايجاد شخصيت«جاي اصطالح  شايد بهتر باشد كه به ،درنظر گرفت. بنابراين» ضعف شخصيت«توان  را مي» شخصيت
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ها دومين گرفتاري انسان هستند كه  شود (تقليدها و عادت ها مي ي انسان از تقليدها و عادتباعث آزاد
دربارة معناي شخصيت از ديدگاه . )75ب، ص1386حائري، (صفايي  اند) ها گريبانش را گرفته قبل از اسارت

يت بيان شده ها از نتايج ضعف شخص صفايي بايد گفت با توجه به اينكه تقليد و ترس از تغيير عادت
معناي افزايش خودباوري  ، شايد بتوان شخصيت يافتن فرد را به)46الف، ص1386؛ همو، 75(همان، ص است

الف، 1386، همو(ديگر وي هاي  وي درنظر گرفت. همچنين، تعبير شخصيت دادن را با توجه به نوشته
ي معتقد است علت تقليدها صفاي توان معادل احترام نهادن و بزرگ داشتن درنظر گرفت. مي )50ص

گيرد. عوامل متعددي براي رشد  ضعف شخصيت است. شخصيت انسان در انتخاب او شكل مي
بنابراين، طبق  ؛)76ب، ص1386، همو(داشت  شخصيت وجود دارد؛ ازجمله تلقين، مقايسه، رقابت و بزرگ

آيد:  دست مي ن شد، اين گزاره بهها و آزادي شكل دوم بيا ها با اسارت آنچه درمورد رابطة تقليدها و عادت
 رشد شخصيت از عوامل آزادي شكل دوم است. 

 
 : رشد شخصيت 5اصل تربيتي ـ 

كه همان آزادي از  3شود كه جهت تحقق هدف واسطي  دريافت مي 5براساس مبناي نوع دوم 
 ت. پرداخ متربيهاست، بايد به رشد شخصيت (تحكيم و تقويت شخصيت) در  اسارت

 
 ها ساز آزادي از اسارت : شناخت عظمت انسان، زمينه6مبناي نوع دوم ـ 

شود  قانع نمي  كه انسان دانست بيشتر از حيوانات توانايي، استعداد و سرمايه دارد، ديگر به كم هنگامي
را پنجاه تومان كسي كه سرماية خود  )46الف، ص1388حائري، (صفايي  كند و به لذت، رفاه و ... قناعت نمي

آورد؛ ولي كسي كه دو ميليارد تومان سرمايه براي خودش سراغ دارد، به  فروشي روي مي بداند، به شلغم
اند كه از تمام  ها كه دريافته آن. )101ـ100ب، صص1386، همو( صادرات شلغم هم راضي نخواهد شد

خاطر بهشت نيز حركت   تي بهترند و حتي مكاني بهتر از بهشت هم وجود دارد، ديگر ح هستي بزرگ
روست كه شناخت  اين از ؛)104، ص1380حائري، صفايي ؛ 72 (توبه، »أَكْبرُ اهللاِ منَ رِضْوانٌ«كنند؛ زيرا  نمي

 برده.  نامهاي  عظمت انسان عاملي است براي رهايي از اسارت
 
 

                                                                                                                        
رشد «ز عبارت فقط ا ار برد،ك اما از آنجا كه اين پژوهش مقيد است اصطالحات خود صفايي را به ؛استفاده شود» تحكيم شخصيت«

   .كرده است استفاده» نبود شخصيت«جاي  به» ضعف شخصيت«و دربرابر آن از   »ايجاد و رشد شخصيت«جاي  به» شخصيت
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 : شناخت عظمت انسان 6اصل تربيتي ـ 
يابي به هدف  شود كه براي دست ع دوم قبلي اين نتيجه حاصل ميطبق توضيحات مبناي نو

توضيح آنكه، با مشاهدة استعدادهاي  ايجاد كرد. متربيبايد شناخت عظمت انسان را در  3واسطي 
انسان هاي  شود كه كار او چيست. با بررسي استعداد انسان و مقايسة آن با جانداران ديگر مشخص مي

توان  ها را مي رسد كه مجموع آن هايي مي ها با هم (درك تركيب)، انسان به شناخت آنهاي  و نسبت
هاي  توانايي و نامحدود ابعاد . شناخت1اند:  ها سه دسته شناخت عظمت انسان ناميد. اين شناخت

 د و حركت. شناخت (نياز عالي انسان) رش3؛ )اختيار جبرها، از( انسان آزادي . شناخت2انسان؛  عظيم
توان به كارآيي آن پي برد، با  طور كه از وسايل داخل اتاق مي همان. )143-141، صص1388(اسكندري، 

توان به كار او وقوف يافت. اگر كار انسان خوردن، خوابيدن  مشاهدة استعدادهاي دروني انسان هم مي
هاي  عقل مزاحم خوشيگذراني بود، به فكر، عقل، آزادي و انتخاب نيازي نداشت. فكر و  و خوش

 . )151-150ب، صص1386حائري،  (صفايي كند ها و تضادها را ايجاد مي اوست؛ چراكه براي او انواع سؤال
 

 ها  ساز آزادي از اسارت : شناخت وسعت هستي، زمينه7مبناي نوع دوم ـ 
ر به اين معناست كه آيد. درك تقدي دست مي شناخت وسعت هستي عمدتاً با كليد درك تقدير به

توان فهميد كه انسان چقدر  انسان مقدار استعدادهايش را ببيند. با درنظر گرفتن مقدار استعدادها مي
توان حدود حركت آن را تعيين كرد. از  طور كه از ميزان سوخت ماشين مي ادامه دارد؛ همان

نه ماه نيست و ادامه دارد؛ توان فهميد كه او براي آن  استعدادهاي اضافي جنين در شكم مادر مي
چراكه در آن محيط با اين استعدادها كاري ندارد؛ پس بايد جاي ديگري وجود داشته باشد و او در 

 . )156، صب1386حائري،  صفايي(آنجا ادامه يابد 
دست خواهد  ها در اين دنيا درنظر گرفته شود، نتايج مشابهي به حال اگر استعدادهاي انسان و مقدار آن

ها از تضاد استعدادها و باالخره از آزادي و اختيار  د. انسان برخالف حيوان از فكر و عقل و درنتيجة آنآم
دهد انسان محدود به اين هفتاد  برخوردار است. اين آزادي و اختيار او سرماية نامحدودي است كه نشان مي

؛ پس او بيش )156(همان، ص ي نداشتگونه بود، به چنين استعدادهايي نياز سال دنيا نيست؛ چراكه اگر اين
تر از اين جهان است. صفايي معتقد است چون اين  از اين محدوده ادامه دارد و درنتيجه، هستي هم گسترده

 قرآن كريم به نظر او، 1نهايت است. رسد كه هستي هم بي نهايت است، انسان به اين نتيجه مي استعداد بي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام اين وسعت هستي احاطه ندارد تا بتواند داند عقل و فكر او بر تم مي زيرا ؛كند به وحي و دين را حس مي نياز جا انسان از همينـ 1

  او را هدايت كند.
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. انسان از )4 ن،(تي »تَقْويمٍ أَحسنِ  في الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَد« كند: ه مياز همين راه براي اثبات معاد استفاد
پس چگونه  »بِالدينِ بعد يكَذِّبك فَما « استعدادهاي عظيم و بهترين شكل برخوردار است و درنتيجه،

 و السماوات اهللاُ خَلَقَ ما أَنْفُسهِم  في كَّرُوايتَفَ لَم و أَ«و يا در اين آيه:  )7(تين،  تواني معاد را تكذيب كني؟ مي
ضالْأَر ما ما ونَهيرُونَبِ إِالَّ بلَكاف هِمبر قاءنَ النَّاسِ بِلإِنَّ كَثيراً م ى ومسلٍ مأَج قِّ وحائري،  ؛ صفايي8 (روم، »الْح

نخواهد شد؛   ديگر اسير چيزهاي كوچكانسان اگر به شناخت وسعت هستي برسد، . )157، صب1386
 ها (آزادي شكل دوم) است.  بنابراين، شناخت وسعت هستي نيز از عوامل آزادي از اسارت

 
 : شناخت وسعت هستي 7اصل تربيتي ـ 

ها بايد به ايجاد شناخت وسعت هستي  طبق مبناي قبلي براي تحقق هدف واسطي آزادي از اسارت
 در متربي پرداخت. 

 
 ها  ساز آزادي از اسارت : شناخت عظمت و رحمت اهللا، زمينه8مبناي نوع دوم ـ 

هايش دراختيار او نيست (كليد درك وضعيت). زماني  يابد كه داشته انسان با تفكر در خودش درمي
ها  داراي فقر، عجز، ضعف و جهل بوده، زماني به بلوغ، قدرت و حكمت رسيده است و زماني ديگر آن

فهمد كه  كند و مي ها او را به محكوميت خويش واقف مي ها و گرفتن را ازدست خواهد داد. اين دادن
گرايان و  بايد حاكمي داشته باشد؛ زيرا محكوم بدون حاكم معنا ندارد. اين مورد را حتي مادي

كم است. آن حاهاي  پذيرند كه حاكمي در كار است؛ اما بحث بر سر ويژگي ها هم مي ماركسيست
ها. حاكم هرچه هست،  گيرند؛ حال چه ماده، چه انرژي و چه قانون ها هم حاكمي را درنظر مي آن

گاه خود، محكوم خواهد بود، ماده و انرژي خود  ها را داشته باشد؛ زيرا آن محكومهاي  نبايد ويژگي
 حاكم را برشمردهاي  گيتوان ويژ خواهد. با اين توضيح مي گذار مي اند و قانون هم قانون محكوم

دهد كه انسان با استفاده از همين  صفايي در ادامه نشان مي .)145ـ144، صصب1386حائري،  صفايي(
نيازي، نازايي،  دست آورد: يگانگي، بي حاكم را به اين شكل بههاي  تواند ويژگي كليد درك وضعيت مي

مانندي، يكتايي، داراي قدرت و عظمت  عدالت، بينامحدودي، احاطه، حضور، علم و آگاهي، حكمت، 
، 1388؛ اسكندري، 146ـ145ب، صص1386؛ همو، 44الف، ص1388؛ همو، 104ـ99پ، صص1391حائري، (صفايي 

 . )102ـ78صص
دست  كند و از كليد درك وضعيت به تا اينجا از صفاتي ياد شد كه به شناخت عظمت خدا كمك مي

بر اينكه  كنند. اين مطلب عالوه ها بزرگ مي ستند كه عشق او را در دلآمد؛ اما صفات ديگري هم ه
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قرار هم » قانون تبديل«از » تر عشق بزرگ«مربوط به شناخت عظمت اهللا است، در ادامة ايجاد 
 اند:  . اين صفات چنينگيرد مي

 زيبايي: او زيباست؛ چون زيبايي را آفريد. .1
 كامل و بدون نقص و نياز است.  .2
 است نه گيرنده: بخشند و رحمان. دهنده  .3
مهربان است: مهربان شدن انسان با خودش (حب نفس) آفريدة اوست. بخشندگي او از روي  .4

 نَحنُ«تر است:  دهد كه در ازايش چيزي بگيرد. او از انسان به او نزديك عادت يا سياست نيست. نمي
أَقْرَب هنْ إِلَيلِ مبح ريدولُ اهللاَ أَنَّ«او و خودش فاصله است:  و ميان )16 (ق، »الْوحنَ ييب رْءالْم و قَلْبِه« 

  .)24 انفال،(
 . )147ب، ص1386حائري، (صفايي گيرد  دهد و نمي او بهترين دوست است كه مي .5

آفريند؛ اما شناخت خوبي و بدي، عشق و نفرت را  شناخت مجرد خالق در انسان احساسي نمي
شود انسان به عشق او برسد و اين معشوق  اين، شناخت اين صفات اخير باعث ميكند؛ بنابر ايجاد مي

 .)148، صهمان(ها آزاد شود  ديگر، يعني نفس، خلق، دنيا و شيطان بسنجد و از آنهاي  را با محبوب
دل انساني كه بر اثر شناخت عظمت اهللا و رحمت او سرشار از عشق به او شد، ديگر هستي او را پر 

الف، 1388، همو( گيرد شود و اوست كه از دنيا توشه برمي اهد كرد و در كام دنيا هضم نمينخو
ها (آزادي شكل  ؛ بنابراين، شناخت عظمت اهللا و رحمت او نيز از عوامل آزادي از اسارت)48ـ47صص

 دوم) است. 
 

 : شناخت عظمت اهللا و رحمت او8اصل تربيتي ـ 
ها بايد شناخت عظمت اهللا و  براي تحقق هدف آزادي از اسارت 8ع دوم براساس توضيحات مبناي نو

 رحمت او را در متربي ايجاد كرد. 
 

 گيري نتيجهـ 5
عنوان يكي از اركان تفكرات صفايي، نقشي مهم در نظام تربيتي او دارد. اين پژوهش  شناسي به انسان

ي، سه مبناي نوع اول، سه هدف عنوان هدف نظام تربيتي صفاي با استخراج هدف كلي عبوديت به
واسطي، هشت مبناي نوع دوم و درپي آن هشت اصل تربيتي، سعي در توضيح آراي صفايي در اين 

شكلي كه در جدول زير آمده است، باهم در  ها براساس الگوي استنتاجي و به زمينه داشت. اين گزاره
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 اند.  ارتباط
 شناسي آمده در حوزه انسان دست ل بهاهداف، مباني و اصوهاي   گزاره. 2جدول 

 99  � ناظر بر آن تربيتي اصول و حائري صفايي ليعهاي  انديشه شناختي در انسان مباني

 

 

 اند.  ارتباط
 شناسي آمده در حوزه انسان دست ل بهاهداف، مباني و اصوهاي   گزاره. 2جدول 
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 منابع
 

 كريم قرآن
، هالديني في األحاديث هالعزيزيعوالي اللئالي ق)، 1405الدين (  زين أبي جمهور، محمد بن  ابن

 قم: دار سيد الشهداء للنشر. 
پنهان: رويكرد سيستمي به حيات معنوي هاي  انديشه)، 1388( عالء الديناسكندري، 
 قم: ليله القدر. ،انسان

، 1، جو تربيت جمهوري اسالمي ايرانتعليم  هفلسفدرآمدي بر )، 1387( خسروباقري، 
 تهران: علمي و فرهنگي.

، 28، شانساني علوم شناسي روش، »اسالمى تربيت و تعليم قلمرو و ماهيت«)، 1380ــــــــــ (
 .33ـ23صص 

 .  ، بيروت: األعلميالشريعة مصباحق)، 1400( (منسوب به ايشان)  جعفر بن محمد عليه السالم
، تهران: سازمان اي بر روش تحقيق در علوم انسانيمقدمه)، 1377( حمد رضانيا، محافظ

 ها (سمت).مطالعه و تدوين كتب علوم نساني دانشگاه
 (للصبحي صالح)، قم: الهجرة.  هالبالغ نهجق)، 1414( الشريف الرضي، محمد بن حسين

من الواجبات  هوالليلمفتاح الفالح في عمل اليوم ق)، 1405( محمد بن حسين،  يالشيخ البهائ
 قديمة)، بيروت: نشر دار األضواء.  -(ط والمستحبات

 ، قم: ليلة القدر. درآمدي بر علم اصول)، 1380( حائري، علي صفايي
 قم: ليلة القدر. :1ج، هاها و نقد مكتبنقد هدف  ،روش نقد)، 1381( ــــــــــ
 ، قم: ليلة القدر. از معرفت ديني تا حكومت ديني)، 1382( ــــــــــ
 القدر.  ، قم: ليلهمن هانديش)، 1385( ــــــــــ
 ، قم: ليله القدر.تربيت كودكالف)، 1386( ــــــــــ
 ، قم: ليله القدر. مسئوليت و سازندگيب)، 1386( ــــــــــ
 القدر.، قم: ليلهها، آزاديها، آرماننقد مكتب: 2، جروش نقدالف)، 1388( ــــــــــ
، اگزيستانسياليسم ـ ها: آرمان تكاملنقد مكتب: 5، جروش نقدب)، 1388( ــــــــــ

 القدر.ليلهقم: 
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 ، قم: ليله القدر. خط انتقال معارفپ)، 1388(حائري، علي  صفايي
 القدر. هليل، قم: فوز سالك)،  1389(ــــــــــ 
 القدر. ، قم: ليلهحركتالف)، 1391(ــــــــــ 
 القدر. ، قم: ليلهانسان در دو فصلب)، 1391(ــــــــــ 
 ، قم: ليله القدر.1، جتطهير با جاري قرآنپ)، 1391(ــــــــــ 
 القدر. ، قم: ليلهروش برداشت از قرآن)، 1392(ــــــــــ 

، 32، شدانشگاه و حوزه، »اسالمى تربيت و تعليم تبيين ضرورت«)، 1381( الهدي، جميله علم
  49ـ33صص
 ، تهران: اسرار دانش. يتيفرهنگ توصيفي علوم ترب)، 1378( فراهاني، محسن فرمهيني
 .هاإلسالمي: دار الكتب  )، طهرانهاإلسالمي ـ (ط الكافيق)، 1407( ، محمد بن يعقوب الكليني

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir

Arch
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


 

 

 ١مبادئ علم االنسان يف آراء عيل صفايئ حائري و األصول الرتبویة القامئة علیها
 

 ٢محمدرضا رشيف
 ٣سیدمهدي سجادي
 ٤محمد قربانعيل

 

 املستخلص
راج مبادئ علم االنسان (االنرثبولوجیا) واألصول الرتبویة الناجمة عنها حسب لی استخإترمي هذه الدراسة 

عتامد علی ثالثة هذه الدراسة اإل  يف متتاالسالمیین املعارصین.  نفکریاملآراء عيل صفايئ حائري وهو من 
الباحث بدراسة  قامففي البدایة ». االستنتاج«و» تحلیل اللغة الفنیة والرسمیة«و» الوصفي«: مناهج و هی

و » هیکل املجتمع«و» االنسان يف الفصلین«بعض املصطلحات واملفاهیم املستخدمة يف آثار صفايئ مبا فیها: 
» استیعاب الوضعیة واستیعاب التقدیر واستیعاب الرتکیب«يف االنسان، و» التدبر والتفکیر والتعقل«تیار 

و قد قام بإستخراج ثالثة عام يف نظام صفايئ الرتبوي،  کهدف» العبودیة«؛ ثم نظر إلی »الحریة«(املفاتیح) و
مبادئ للنوع األول من علم االنسان املقتبس من االختیار، واالتجاهات الصائبة وحریة االنسان، وثالثة أهداف 
وسطی، ومثانیة مبادئ للنوع الثاين من علم االنسان، ومثانیة أصول تربویة من آثاره حيث تم تشکیلها علی 

 القیاس العميل.أساس 

 
 املفردات املفتاحیة 
 األصول الرتبویة، االستنتاج ، عيل صفايئ حائري، علم االنسان(االنرثبولوجیا) 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٠/١١/٢٠١٥ تاریخ القبول النهايئ: ؛١١/٤/٢٠١٥:ملقالةتاریخ استالم اـ 
 msharafi@ut.ac.ir                                                                االستاذ املشارک يف قسم فلسفة التعلیم والرتبیة بجامعة طهرانـ ٢
 sajadism@modares.ac.ir                                           رتبیة بجامعة تربیت مدرساالستاذ املشارک يف قسم فلسفة التعلیم والـ ٣
m.ghorbanali@chmail.ir                     جامعة طهران (املؤلف املسؤول)من خریج ماجستیر يف قسم  فلسفة التعلیم و الرتبیة ـ ٤
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