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Abstract 

The purpose of the present study is to explain the ideas of Master Safā’i Hā’eri based 

on recognizing prerequisites and duties of an educator in terms of religious training so 

that the current teachers become aware of their negligence and weakness and present a 

plan for the betterment of their current condition. The method of study is descriptive-

analytic and the obtained results from the study environment, that is to say the direct and 

first-hand books of Master Safā’i Hā’eri in the field of education, were reviewed. The 

results showed that knowing spirits, evaluation and recognition, familiarity and 

friendship, attraction and intimacy and setting the background, are regarded as the 

perquisites for religious training of an educator. After providing the perquisites, an 

educator should free his/her student from enslavements such as instincts and desires, 

people’s perceptions and words, mundane and devil manifestations and concentrate on 

his/her duties revolving around purity, education, and admonition. 
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 چکیده

 شناسی وظیفه و نیازشناسی پیش پایه بر حائری صفایی استاد های اندیشه هدف پژوهش حاضر تبیین

ای برای بهبود  های خود آشنا و برنامه ها و ضعف دینی بوده تا مربیان کنونی را به غفلت تربیت در مربی

اطالعات به دست آمده از محیط  بوده و تحلیلی -توصیفی پژوهش شان ارائه کند. روشوضعیت موجود

اول استاد صفایی حائری در حوزه تربیت مورد بررسی قرار گرفته است.  مطالعه یعنی آثار مستقیم و دست 

، سازی نهجذب و صمیمیت و زمی، آشنایی و دوستی، ارزیابی و شناسایی، ها نتایج نشان داد که شناخت روحیه

مربی باید متربی خود را ، نیازها نیازهای تربیت دینی متربی برای مربی هستند. پس از فراهم کردن پیش پیش

های دنیا و شیطان رهایی داده و وظایف  جلوه، ها و سخنان مردم برداشت، هایی چون غرایز و امیال از اسارت

 تعلیم و تذکر متمرکز کند. ، خود را ذیل تزکیه
 

 صفایی حائری.، تربیت مربی، مربی، توحیدگرایی، تربیت دینی ها: ژهکلیدوا
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 . مقدمه1

شک تنها تربیت دینی است که قابلیت دارد تا زمینه نیل آدمی به کمال مطلق را فراهم کرده و  بی
(. در فرایند تربیت دینی نیز مربی 93، ص1931، موجب تعالی معنوی و الهی او گردد )پورنیکبختی

اش را  استعدادهای درونی، گیرد ن نقش را بر عهده دارد. اوست که دست متربی خود را میتری مهم
، 1011، کند )نجفی سوی متعالی شدن هدایت می به ، سازد و در یک همراهی همدالنه شکوفا می

 (.953ص
ای شده و در اینکه بدانند چه  اما متأسفانه امروزه مربیان تربیت دینی دچار نوعی ضعف حرفه

ضعف ، اطالعات زیادی ندارند. باورهای غلط، نیازها و چه وظایفی در مرحله عمل و آموزش دارند یشپ
ابراهیمی کیپایی و ، (1011دانشی و عملی در مطالعات پژوهشگرانی چون اسالمیان و همکاران )

ردی ( مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین موا1911( و نگارش و دامن پاک مقدم )1933عامریان )
کید بر تلقین و کم ، اطالعات وسیع و بدون ارتباط عرضی و طولی، رنگ بودن تفکر و استدالل مانند تأ

از ، های فردی و استعدادهای متربیان ها با تفاوت عدم ارتباط آموزش، در نظر نگرفتن جامعه متضاد
ا از اثربخشی مطلوب ها هستند و تربیت دینی ر هایی است که مربیان امروزی دچار آن ترین چالش مهم

 اند. دور نگاه داشته
نیازها و  دهد که خألیی مهم در قلمرو پیش مرور سوابق پژوهشی پیرامون مربی تربیت دینی نشان می

 های مذکور به وجود بیاید.  وظایف وجود دارد و همین خالء باعث شده تا چالش
تربیت دینی را بررسی کردند. ای مربی  های حرفه (، در پژوهشی صالحیت1931شهریاری و نجفی )

توان در دو  ها را می البالغه است، صالحیت نهج 101طبق نتایج این پژوهش که محوریت آن حکمت 
 طیف علمی )أخذ، انتقال، مراقبت( و عملی )خداگرایی، معرفت یقینی، صبر، شهامت( جای داد.

بررسی شده است. در این  ()عبیت اهل فقه منظر از اسالمی تربیت مربی در پژوهشی دیگر وظایف
، اقتصادی، خانوادگی، اخالقی عقالنی، معنوی، های تربیتی )عبادی پژوهش وظایف مربی در ساحت

 (. 1931، جسمانی( معرفی شده است )جعفری، سیاسی
نیز در پژوهشی به تبیین نقش معلم و مربی در تربیت دینی ، (1939وحدانی و صفار حیدری )

عاطفی و رفتاری از تربیت ، دهد که معلم در سه وجه شناختی طالعه نشان میپرداختند. نتایج این م
 دینی مؤثر است و ذیل هر کدام وظایفی دارد.

های مربیان در تربیت دینی را بررسی کردند.  هم در پژوهشی بایسته، (1931فر و موسوی ) صدری
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 و ها ارزش تبیین، سازی نهزمی، شرایط اصالح، صحیح روش مطابق این پژوهش مواردی مانند انتخاب
، تغافل، عمومی مراقبت تقویت، شخصیت تکریم، غیرمستقیم برخورد، تعالیم شفافیت  ، ها آن اهمیت

 ها هستند. مخاطب از جمله این بایسته مراعات خاص و های مکان و ها زمان از بردن بهره
 ای نوآورانه تالش  به گونه در پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن سوابق مطالعاتی مذکور و خالء موجود

 و نیازها پیشصفایی حائری  استاداز نظرات  گیری بهره به این مسئله پاسخ داده شود که باشده است 
 کدامند؟  دینی تربیت مربی وظایف

 . اهداف پژوهش2

 ، های استاد صفایی حائری دینی بر اساس اندیشه تربیت در مربی نیازهای شناسایی پیش( 1
 های استاد صفایی حائری. دینی بر اساس اندیشه تربیت در مربی ایفمعرفی وظ( 9

 شناسی . مفهوم3

 . تربیت3-1

استعدادها و برآوردن ، ها شکوفا کردن و جهت دادن ظرفیت  تربیت، صفایی حائری در اندیشه استاد
 از و ساختن نیماش آهن از، تیترب از رادم  اند که  ازهای متربی تعریف شده است. در این راستا نوشتهین

کند و به حد انسانی خود   رشد بشر یاستعدادها باشد که یعنی تربیت فرایندی می، است دنیآفر آدم بشر
 و آمده باالتر غریزه سطح از که است یوجود، افتهی رشد شده تیترب انسان از مراد برسد. در نظر ایشان

 .(99، ص1939، کند )صفایی حائری یم یزندگ انتخاب و فهیوظ حد در

 . تربیت دینی3-2

اما مطالعات و ، تعریف مشخصی از استاد صفایی حائری در مورد تربیت دینی وجود ندارد
 و هستی و جهان به را مرتبی نگاه دهد که تربیت دینی فرایندی است که مربی های ما نشان می برداشت
 با تواند می متربی که ستا وقت آن، رساند[ می صحیح ایدئولوژی به را دهد ]او می تغییر آن چیستی
به ، ها بدهد و ضمن گذر از سطح غریزه تشخیص و بفهمد، ببیند، آموخته اش بینی جهان از که معیاری

  عامل باشد.، اش که عبودیت است وظیفه الهی

 . روش پژوهش4

تحلیلی است. محیط یا نمونه پژوهش آثار مستقیم و  -توصیفی، روش انجام پژوهش حاضر
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 تربیت، (1919سازندگی ) و از جمله مسئولیت، در حوزه تربیت است اد صفایی حائریاول است دست 
قرآن  از برداشت روش، (1931انقالب ) از هایی درس، (1011فصل ) دو در انسان، (1939کودک )

(. فرایند تحلیل اطالعات بدین گونه بود که ابتدا با استفاده از 1935قرآن ) جاری با تطهیر، (1931)
در گام ، اقدام به جستجو گردید، های مربی مربی و ویژگی، تربیت دینی، هایی چون تربیت ژهکلیدوا

های  ای از داده شده استخراج و یادداشت شد و مجموعه های مشخص  بعدی نظرات استاد پیرو کلیدواژه
در گام های خام و حذف موارد غیرضرور گام بعدی بود.  اما بنیادین به دست آمد. پردازش داده، خام

ارائه به  یافته شد و در پنجمین گام این فرض به صورتی منسجم و قابل  ای دست  چهارم به فرض بخردانه
 گران تربیت مربی دینی تدوین و نهایی گردید.  کنش

 های پژوهش . یافته5

 نیازهای مربی در تربیت دینی  . پیش5-1

 ها . شناخت روحیه5-1-1

ناسد، در صحنه تشخیص دهد و در لحظه عمل کند. در این صورت ها را بش مربی باید انواع روحیه
یابد که در  شود و می جهت تشویق، چه تنبیه، چه توبیخ و انذار و امثالهم سبب رشد می برخورد او چه در

صورت خطای متربیان، مثاًل نسخه غضب برای همه کالس کارایی ندارد و اگر هم داشته باشد، صرفًا 
چه کسی؟ چگونه؟ به که؟ در چه »گویند:  استاد صفایی حائری در این زمینه می منحصر به کالس است.

تواند، مسئولیت خویش را بهتر انجام بدهد و بار سنگین امانت را به مقصد  هنگام و در چه فرصتی می
خواهند به مربیان توجه دهند که  (. در واقع با این سؤال می991، ص1919)صفایی حائری، « برساند؟

گاهی از شرایط و نیز عدم شناخت زمینهحس بی توان بار  ها و روحیات، نمی اب و بدون شناخت و عدم آ
دهی مرتبیان است را به نهایت رساند. ایشان توضیح  سنگین امانت که همان شکوفایی استعداد و جهت

رد. نتیجتًا دست نخواهند آو چسبانند، نان مرغوبی به دهند کسانی که پیش از گرم شدن تنور، نان می می
درستی  توان به  توان پا به عرصه تربیت گذاشت، نمی توان به میدان آمد، نمی ها نمی  بدون شناخت روحیه

(. با توضیحات مذکور پر واضح است که شناخت 999، صبار امانت را به مقصد رساند )همان
 ه بدهد.یژو مروحیات برای مربی جزء الینفک کار تربیتی او است و باید به آن اهتما

 . ارزیابی و شناسایی5-1-2

گاهی و علم نمی بر  تواند صرفًا با تکیه  نمی، صحیح گام بردارد، تواند در مسیر تربیت مربی بدون آ
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ها از خود  العمل درستی در مقابل آن با شاگردانش کار تربیتی داشته و عمل یا عکس، تجربه و دانش خود
رو شد.  با مریض روبه، ساخته توان با نسخه از پیش نمی» گویند: نشان دهد. استاد صفایی حائری می

گاهی  به او نمی، حکم قرعه  نویسد و به هایش را نمی نسخه، طبیب پیش از دیدار بیمار رساند. کار او با آ
، هایش پس از برخوردها شناسد. آنچه او دارد همین است. نسخه ها را می چراکه عالمت، همراه است

گاهی(. »999، ص)همان« شود ها نوشته می ها و معاینه آزمایش های مربی  ها همان اطالعات و دانسته آ
باشد که در اثر کار و تجربه و بر اثر آموزش و تعلیم شناخته   ها همان تجربیاتی می است و عالمت

ها مبهم و غیر مشخص  شوند. برخوردها آنجایی است که عالمتی در دست نیست و یا عالمت می
هرچند این راه )برخوردها( با ، ید آزمایش و بررسی شود تا بهترین راه انتخاب گرددکه با، هستند

 (.990، ص)همان« هایی گرفتار خواهیم شد خطرهایی همراه است و برای رسیدن به آن در بیراهه

 . آشنایی و دوستی5-1-3

با هم اختالف دارند و  اما از نگاهی دیگر، ها در یک نگاه با هم برابرند و بر هم برتری ندارند انسان
اَلف  »ها شده است:  ها و کنش  ها سبب تنوع روحیه این اختالف ْرض  َواْخت 

َ
َماَوات  َواْْل ه  َخْلق  الَسَّ ْن آیات   َوم 

ْم  ک  َنت  ْم  َأْلس  ک  اساس سه محور  (. این ویژگی موجب شده است که افراد را بر99، )روم« َوَأْلَوان 
ها و   شناختی مورد ارزیابی و شناخت قرار دهند و روحیه جامعهشناختی و  مردم، شناختی روان

توان چنین  در ارتباط با دیگران می، های مختلف را مشخص و بررسی کنند. با توجه به این مطلب ویژگی
ها این دم  برند ... بعضی گیرند و دیر می زود انس می، ها در نگاه اول آشنا هستند بعضی»بندی کرد  دسته

، های قلبشان باز است ها تمام دریچه رو هستند. این اما ساده و مهربان و یک، نایی را ندارندخوری و آش
سختی به خود راه   به، ای هم دیرجوش و دیرآشنا هستند زبانشان با اسرارشان بیگانه نیستند ... دسته

سرعت در میانشان  توان به  هایی هست که نمی ها پیچیدگی شوند. در این دهند و با اکراه دمخور می می
سرعت را تحمل ، وخم کوهستانی های پر پیچ ها همچون راه این، دوید و به خلوتشان هجوم آورد

 )صفایی« بلکه خشن و ناهمرنگ، نه عمیق و پیچیده، اند ای دیگر خشن و ناهمرنگ کنند. دسته نمی
، شنایی ریخت. لذاتوان یکنواخت طرح دوستی و آ (. با تمام این افراد نمی999، ص1919، حائری

زیرا ، جا مهربان بود توان همه مربی باید بداند که در چه وقت چه کنش و یا واکنشی داشته باشد. نمی
از این روش سوءاستفاده کرده و در جهت منافع خود ، افرادی که مقداری شیطنت در وجودشان باشد

ای برای ورود به شخص ایجاد و  باید پنجرهو ، توجه بود  اعتناء و بی توان بی گاهی نمی، کنند وری می بهره
و انفاق هم بذل   ن جهات اقتصادییقلوب و تأم  فید به تألیچه بسا که با»گیری را باز کرد.  راه ارتباط
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(. از 159، ص1931، حائری )صفایی«  فته محبت استیر احسان و انسان شیها اس توجه شود؛ چون دل
چه عملی انجام بدهد که او را رشد دهد. در ادامه ، هر شاگردیرو مربی باید بداند که در مقابل  این
 شود: طور مبسوط به شرح چگونگی این عمل اشاره می به 

 . جذب و صمیمیت5-1-4

باید روز به ، باید آن را صمیمی و محکم کرد، بعد از آنکه دوستی صورت گرفت و ارتباط برقرار شد
شدن را امتحان کرد و موانع را برطرف نمود. از آنجایی که های صمیمی  روز به این صمیمیت افزود و راه

در این زمینه تالش ، به پرورش آن روی آورد و با پشتکار، باید با شروع دوستی، فرصت محدود است
باید به آن ، که بذر را در خاک کاشتی هنگامی»گویند:   کرد. استاد صفایی حائری در این مرحله می

خواهند ... یا  ای نمی روند و بهره ریزند و می ها که دانه را می کنی. آنبپردازی و از آن پاسداری 
هایی که قیم  اند و یا سفیه هایی هستند که توجهی نکرده هایی هستند که سنجشی ندارند و یا غافل دیوانه

گاه که عاقل است و نیازهایش را می می شناسد و زمستان خسیس را در پیش  خواهند. وگرنه کشاورز آ
بعد از ، (. با تکیه بر این مطلب991، ص1919، حائری )صفایی« دهد ها را به زمین نمی دانه، ددار

، ها را رها بگذاریم و به حالشان توجهی نداشته باشیم نه اینکه آن، باید سراغ پرورش افراد رفت، دوستی
شکوفا شوند. ایشان در توانستند رشد کنند و  هایی است که می هدر دادن سرمایه، ها چرا که رها کردن آن

کنند.  های مختلف آن را ذکر می الی گیره انداختن تعبیر کرده و راه، مرحله اول پرورش را به، ادامه
ت، ها عیادت، ها زیارت، ها اطعام، ها انفاق، تألیف قلوب» مداراها و ، ها رحم صله، ها خدمت و محبَّ

هایی برای  هایی برای سازندگی و راه همه گیره ها. همه و اخالق و نرمش، ها ها و تحمل حلم، ها تسامح
تنها مانع  که نه، هایی همراه بوده ضعف گاهًا با نقطه ، ها )همان(. اما بکار گرفتن این گیره« تربیت هستند

ها شده است. به جای اینکه حق  بلکه سبب جدا شدن از هدف و مسخ شدن آن، ها گردیده ثمر دادن آن
ام و اسیر خویشتن   خود را کاشته و بزرگ کرده، های او را نشان دهم  جلوهو ، را در وجودشان بکارم

ولی با انگیزه دستیابی به االغ پا به میدان نبرد گذاشت ، ام. گاه همچون مجاهدی که با هدف جهاد  نموده
اند و  گشته امروز اسیر، رسیدند د به بزرگی مییت من بایی که با تربیها روح»، و قتیل الحمار نامیده شد

از دست ، توانستند سبب رشد شوند هایی که می زمینه، اند  گانه خود مانده های بچه  در َدور اندوه و غم
(. استاد 99، ص1910، حائری )صفایی« ها درس خودنمایی را به نمایش گذاشتم رفت و جای آن
، ان نمودند. از نظر ایشانمرحله دوم پرورش را صیقل دادن بی، بعد از الی گیره انداختن، حائری در ادامه

ریزی  ایجاد صمیمیت کرد و طرح جذب را برای متربیانش پایه، ها مربی بعد از آنکه از میان بهترین راه
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ها را وارد در وادی پرورش  ریزد و آن رود. با این هدف طرح دوستی می به دنبال صیقل دادن می، نمود
های راه  بارهایش توشه، مؤمن»گویند:  ن میکند. ایشان در این خصوص در کتاب مسئولیت چنی می

همه و همه با این دید همراه است. ، مهمانی و میزبانی او، وآمد رفت، درازش هستند. دوستی و دشمنی
خواهد که تمام کارهایش یک کار بشود ... . در  کوشد که تمام کارهایش یک کار باشد. او می او می

وَن »خوانیم:  دعای کمیل می ی َتک  َک َسْرَمدًا یا َحتَّ ْدَمت  دًا َو حالی فی خ  ْردًا واح  ها و  ل َّ َاْعمالی َو َاْورادی ک 
دی َّ

های من را در شب و روز با یاد خودت آباد کن و به خدمت خودت پیوند  لحظه، خدای من»، «َسی 
این «. یک حرف باشد و حال من در خدمت تو همیشگی، های من بده ... تا اینکه تمام کارها و حرف

ها دیگر  ها؟ این آید؟ جز با یک جهت شدن کارها و یکسره شدن برنامه دست می کپارچگی چگونه بهی
، 1919، حائری )صفایی« اند کار زیاد را فهمیده ها وقت کم و چیزی به نام خارج از برنامه ندارند ... این

جهت را نشان   یک، نما همچون قبله، ها جهت پیدا کند یعنی تمام کارها و برنامه، (. صیقل دادن993ص
یک کار بیشتر ندارند ... که خود کارها مهم ، با کارهای گوناگون»دهند و نمودار کنند. صیقل دادن یعنی 

ها بیشتر از یک جهت ندارند و بیشتر از یک محرک  هاست. این مهم جهت کارها و جهت عمل، نیستند
ها همه با این  ها و انفاق دهند و حبَّ و بغض ها شکل می ها به رابطه خواهند ... این است که هدف نمی

، )همان(. اگر تمام کارهای ما یک جهت داشته باشند و با یک هدف همراه باشند« نشینی دارد نگاه هم
هدف تالش  دچار سستی و رکود و کنار کشیدن و بی، کنیم دیگر در کارها و مسیرهایی که حرکت می

اثرگذار ، های ما که در چند سطر قبل به آن اشاره شد و گیره شویم بار به مقصد رساندن نمی کردن و بی
زیرا که تمامی این کارها ، شود ها دادوستد نمی شود؛ اطعام دیگر تألیف قلوب رشوه و باج نمی، شود می

تنها تکامل انسان و استعدادهای  نه، هدف»بر محور واحد صورت گرفته است و از هدف خالی نیستند. 
(. آن هدف چیزی 11ص، 1919، حائری افته اوست )صفاییی  به استعدادهای تکامل  دادن  که جهت، او

ْل »جز توحید نیست.  ی ق  َنَّ َصالت  یَن  إ  َّ اْلعاَلم 
ه  َرب 

َلَّ ی ل  ی َو َمْحیای َو َممات  ک  س  بگو: »، (199، )انعام« َو ن 
محور قرار «. ان استیجهانپروردگار ، همانا نماز من و عبادات من و زندگی من و مرگ من برای خداوند

ت و انگیزه الهی  جهت دادن همه، امورات  دادن خدا در همه در این صورت است که اعمال ، کارها با نیَّ
دهم. در روایتی از  یک کار بیشتر انجام نمی، شود و با تمام گوناگونی کارها ردًا واحدًا میو اوراد من و  

ور  الله»رمودند: آمده است که در توصیف مؤمن ف )ع(امام صادق ن   ب 
ر  َن َیْنظ  ْوم  نَّ اْلم  ، )مجلسی« ا 

  واسطه آن چیزی که به «. بیند میو حقایق را  نگرد میبا نور خداوند  مؤمن»، (10، ص90ج، ق1019
زیرا محرک او خدا ، دیگر نیاز به امرونهی ندارد، نور خداست، شود وسوی کارها کشانده می آن به سمت
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رنجد  از نامالیمات افراد و روزگار نمی، عمل خواهد کرد. دیگر، ساس وظیفه کنداست و هر جا که اح
هایش را باور  محرومیت، هایش رنج، هایش ترسد. زحمت و از احدی به جز خدا نمی، (93، )احزاب

یباً »دارد که پاسخ دارد و همواره اعتقادش این است که  ه  َحس 
اللَّ  و خدا برای»، (93، )احزاب« َوَکَفی ب 

 ها یدشوارو  ها یسخت، خدا حسابت را دارد و در میزان الهی، دیگر عبارت   به«. محاسبه کافی است
زیرا تربیت دینی ، شود. این آن چیزی است که ابتدا باید در مربی شکل بگیرد وقت فراموش نمی هیچ

 خودش هم تربیت و ساخته شود.، تربیتی است که مربی در حین تربیت متربی، اصیل

 سازی . زمینه5-1-5

رسد. تا  سازی و بسترسازی می نوبت به زمینه، دوستی و ایجاد صمیمیت، آشنایی، بعد از ارزیابی
بسا اثر عکس نیز به همراه  ها ثمری نداشته و چه گفتن حرف، مناسب مهیاء نشده باشد  زمانی که زمینه

شود.  رای حرف جدید پیدا نمیدیگر جایی ب، ها انباشته از اطالعات باشند دارد. تا زمانی که ذهن
اینجاست که مربی باید دقیقًا بداند که چطور باید عمل کند تا حرکت صورت بگیرد. استاد صفایی در 

غذا اسراف و هم   زیرا ظرفیتی ندارد و هم، های پر را نیازی به غذا نیست معده»گویند:   این رابطه می
توانیم غذای  نمی، های قبلی پاک نکنیم ا از آلودگیشود. تا زمانی که ظرفی ر ها دچار آسیب می معده

ت می، آن بریزیم جدیدی در ها چیزی  خواهیم به ذهنقبل از اینکه ب، شود. پس چون موجب مسمومیَّ
سازی  (. زمینه909، ص1919، حائری )صفایی« ها را آماده و بستر را فراهم سازیم باید آن، بدهیم
مربی باید ، به تعبیر دیگر، گیرد حرکت صورت نمی  جرقه، نشودای است که اگر به دقت انجام  مرحله

افتد؟ گاهی راه  بداند که علت عدم حرکت شاگرد چه چیزی است؟ نقص در کجاست؟ چرا راه نمی
همانند کسانی که ، اند ها به خاطر مطالعات زیاد و معلومات زیاد است که انبار شده و فهم نشده نرفتن

ولی درک دینی ندارند. گاهی به خاطر آلوده بودن محیط زندگی و ، دینی هستندهای علوم  از اندوخته پر
، توان بیان کرد که سبب شده خیال بودن و همچنین موارد دیگر را می گاهی نیز به خاطر بی، اجتماعی

 تا به آن بپردازد.، خورد حرکتی انجام نگیرد. در اینجا وظیفه مربی است که بداند شاگرد از کجا چوب می
 خواهند یاد برخی از متربیان اولویت زمانی دارند و به عالقه غیرقابل وصفی می، در دیدگاه استاد حائری
شوند. البته تعدادی هم هستند که  روند و شکوفا نشده پژمرده می واالَّ از بین می، بگیرند و شکوفا شوند

روند  ها هم از بین می واالَّ آن، یه کردهایی تخل ها را باید با روش اند و آن بیش از ظرفیت خود ذخیره کرده
 (.909، ص1919، حائری )صفایی

سازی کرد. از نظر  توان زمینه دهند که چطور می استاد صفایی حائری با بیان چند مرحله توضیح می
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احترام به شخصیت ، به چالش کشیدن و پرسیدن، برطرف کردن موانع و غرورها، ایشان طهارت و تخلیه
یت و تفکر ،و تحویل گرفتن سازی طی کرد. بر این اساس  بایست در زمینه مراحلی هستند که می، حرَّ

ا گردد. در مرحله  ها و آلودگی ابتدا باید پاک شود و از اسارت، گیرد فردی که مورد تربیت قرار می ها مبرَّ
هیمی ابرا، گرفته است را شکست  هایی که در وجود شخص شکل بعد باید غرورها را از بین برد و بت

توان با  های او باز کند. این را می های درون را بشکند و راه رسیدن آب حیات را به ریشه طلبد تا بت می
رسد که  او به این نتیجه می، حباب او را ترکاندی، سؤال کردن و تلنگر زدن آغاز کرد. وقتی که با سؤاالت

آید و نفس  پایین می، دید د را میکم از آن بلندی که خو کم، های او سطحی و یا اشتباه است داده
ها و تلنگر نباید متربی را  شود. البته باید توجه داشت که مربی در سؤال حقیقت می  چموشش رام و تشنه
و یا موضعی بگیرد که منجر به گارد گرفتن او شود. مربی باید همچون پدری ، تحقیر کند و بشکند

هم مغز دارد و هم »زیرا متربی ، دلسوزانه قدم بردارددست فرزندش را بگیرد و در این مسیر ، مهربان
و به او (. »91، ص1939، حائری )صفایی« خواهد و هم روشندلی هم روشنفکری می، رو از این، قلب

« چه بر له )به نفع( یا علیه )به ضرر( خود یا مربی باشد، فهماند که غرض کشف حقیقت است می
طرح سؤال در ذهن متربی است. باید شاگرد را از پل ، موزشدر واقع بهترین شیوه آ(. »90ص، )همان

عبور داد و به یقین رسانید. مربی بایستی فرصتی به متربی بدهد تا فکر کند و سپس به او کمک ، شک
(. در آخر با شخصیت دادن و به آزادی رساندن متربی 99ص، )همان« اندک به جواب برسد کند تا اندک

هاست. متربی  کند. تفکر سرآغاز حرکت او را به تفکر وادار می، شود اخته میکه در قسمت بعد به آن پرد
رسد )ایمان( و این  با تفکر به شناخت خود و از سوی دیگر به شناخت رسم و نهایتًا به عشق خداوند می

 (.101، ص1919، حائری دهد )تقوا( )صفایی عشق او را به طاعت و عمل سوق می

 دینی  . وظایف مربی در تربیت5-2

سازی و آمادگی دادن  جذب و صمیمیت و زمینه، َآشنایی و دوستی، پس از آنکه ارزیابی و شناسایی
رسد که رسالت اصلی صورت بگیرد. در این مرحله مربی سه  نوبت به آن می، توسط مربی انجام شد

رشد دهد و شکوفا ، رور کندها را او با باید آن»و ، تعلیم و تذکر را در قبال متربی دارد، اصلی تزکیه  وظیفه
اما جای افرادش ، بیناند  و هم خوب می ندیب یمهای مدفون او را برانگیزد. مربی هم خوب  سازد و اندیشه

و در  کند یمرها  ها اسارترا از بند  ها آن، . مربی خوب با در مسیر نیاز گذاشتن مخاطبشندیب ینم
« که بیابند و حرکت کنند و بازنمانند زند یمتلنگر  اه آنو به  شود یمحوادث و اتفاقات صرفًا متذکر 

شود. رسالتی بس عظیم  (. این مسئولیت با آزاد کردن آغاز و در ادامه به آزادی منجر می51ص، )همان
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ْم »بیان فرموده است:  )ص(عنوان یکی از اهداف پیامبر اکرم که قرآن کریم آن را به  ْم َو  َو یَضع  َعْنه  ْصَره  إ 
ْغال

َ
ْم اْْل ی کاَنْت َعَلیه  ت 

، را که بر ایشان بوده است قیدوبندهاییو از ]دوش[ آنان »، (151، )اعراف« َل الَّ
ها رها کرده و به آزادی برساند.  مربی باید تالش کند تا متربی را از بند اسارت آنکهخالصه «. دارد برمی

همین ، قش مربی و مسئولیت مربین»گیرد.  این امر با قرار گرفتن در تضاد و رقابت جبرها صورت می
انسان در یک محیط تربیتی و همراه یک  که  یمادامآزادی دادن و انسان را در تضادها گذاشتن است. 

(. زمانی که متربی در شرایطی 91، ص1919، حائری )صفایی« ناچار محکوم خواهد بود، جبر است
ها و مسیرهای مختلف چه بسا متضاد را  و راه بیند گیرد که خود را محدود به یک راه و مسیر نمی قرار می

سوی احسن  او را به حرکت به ، او را به مقایسه واداشته و غریزه بهترطلبی، عقل، یابد در مقابل خود می
ه یاز جبرهای گوناگون ما کهانسان زمانی »وقت است که آزادی صورت گرفته است.  کند. آن  وادار می

رساند و  او را به آزادی می، ست؛ چون تضاد جبرهایمحکوم ن، ستمجبور ا که  یحال در، ردیگ می
( در بخش بعد به 115ص، 1911، حائری )صفایی« شوند انتخاب او می ساز نهیزم، جبرهای گوناگون

شود که متربی را محکوم خود کرده و آزادی را از او سلب  پرداخته می ها و جبرها طور مبسوط به اسارت
 شود. ها بیان می رفت از این اسارت ه بروناند و در آخر را کرده

 ها(  . شناخت موانع )اسارت5-2-1

سوی خود  تحت تأثیر نیروهایی که او را به، بشر از بدو تولد همواره تحت تأثیر و گرایش بوده است
ها  اند. گاهی این گرایش کنند. نیروهایی که توان پرواز را از او گرفته کشند و در باتالق خود غرق می می

( و گاهی در 13، ها )معراج ها و خودبینی گاهی ریشه در خودخواهی، ریشه در خون و قبیله دارد
هایی که  همچون علف، اند ( که انسان را به اسارت خود درآورده19، ها دارد )احزاب کمبودها و نافهمی

گویند:  مینه میگردند. استاد صفایی حائری در این ز مانع رشد انسان می، شوند مانع رشد گیاه می
، محیط، گاهی از بیرون و گاهی از درون هستند. از بیرون، گیرند ها و جبرهایی که انسان را می اسارت»

جبر فکر و عقل و غریزه. انسان از مجموع این جبرها به ، ها. از درون وسوسه، تربیت، وراثت، طبیعت
جبرها هست و تنها با درگیری و (. انسان همراه این 99ص، 1919، حائری )صفایی« رسد آزادی می

 ها عبارتند از: (. این اسارت53، صرسد )همان هماهنگ شدن همین جبرهاست که به آزادی می
حبَّ ، حبَّ لذت، حبَّ دنیا، گذارند. حبَّ نفس ها او را آزاد نمی ها و میل غریزه الف( غریزه و امیال:

 کشند. طرف میها در او حکومت دارند و او را به هر  شهرت و سایر غریزه
، نیاز به تعریف، دارد و نیاز به مقبولیت های مردم او را از تعالی بازمی صحبت های مردم: ب( صحبت
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 گویند. خواهند و مردم می دهد که مردم می سازد و همانی را نشان می بین خلق می او را دهن
ربایند و چه اتفاقاتی  ا را میه کنند و دل ها را به خود جذب می های دنیا چشم جلوه های دنیا: ج( جلوه

 آیند. های دنیا به وجود نمی که از پی این جلوه
این بشر پیوسته در مواجه با دشمنی است که قسم یاد کرده او را اسیر کند و طوق بردگی  د( شیطان:

 (.99ص، بر گردنش بیاندازد )همان
اما ، ها غالب شد اید بر آنکه ب، وجود مانع بر سر راه متربی است، دست آمد آنچه تا اینجا به

 چگونه؟
ها و  باید در میان تمام عشق، ها خارج شود و پای دویدن پیدا کند خواهد از بند اسارت اگر متربی می

هایش شود.  گردد تا غالب بر تمام معشوق تری سبز عشق بزرگ، هایی که در وجودش جای گرفته عالقه
تری از حبَّ دنیا در وجود او ریشه کند.  عشق بزرگ تواند بر حبَّ دنیا غالب شود که او هنگامی می

قربانی عشق ، هایش را در مذبح عشق تواند بر پلکان سعادت قدم بگذارد که دیگر محبوب هنگامی می
باید در او عشقی ، برای تربیت متربی و برای ساختنش»و این عاملی برای حرکت است. ، اعظم کند

باشد و باید در او نیرویی گذاشت که تمام زنجیرها را با خود بردارد و  ها نیرومندتر آفرید که از تمام غریزه
، که این عشق عظیم و این نیروی بزرگ در او نیاید و پا نگیرد  ها را همراه بکشد. مادامی تمام نگهبان

ذیَن آ»فرماید:  ها نجاتی نخواهد داشت. قرآن کریم می برایش حرکتی نخواهد بود و از بند اسارت َمنوا َواَلَّ
َلَّ  ا ل  ًبَّ از عشق و محبت ، اند سوی الله آمده اند و به  ها که به حق گرویده (. آن195، )بقره« هَأَشد َّ ح 

پوشیم و  تری چشم می خاطر محبوب های خود به حق برخوردارند. ما از محبوب  شدیدتری نسبت به
الله ما را از اسارت غرایز و  بَّ کنیم ... تا به آزادی برسیم. عشق شدیدتر و ح تر می خوب را فدای خوب

در ، کند. ابراهیم با آنکه اسماعیل را دوست دارد و خیلی هم دوست دارد حبَّ نفس و حبَّ دنیا آزاد می
(. استاد در جایی دیگر 91ص، 1919، کند )صفایی حائری راه حق و به خاطر دستور او قربانی می

تری  تری نیاز است و باید عشق وسیع به قدرت بزرگ، برای رهایی از پابندی غرایز»اند که  اشاره کرده
توانند عشق و عالقه را به  اند که شناخت و معرفت می افتهیکند و  ها را مغروق در خود باشد تا دیگر عشق

سن زیبایی آن را درک کند، وجود بیاورند به دنبال آن ، زیرا فردی اگر توانست چیزی را بشناسد و ح 
(. در بررسی 199، ص1931، )صفایی حائری«  شکند آن سر و دست می رود و برای رسیدن به می

ان برای انسان مقام و منزلتی )اسراء دست می بخشی از آیات و روایات به ( را در 11، آید که خدای منَّ
کند تا از مشغول شدن به چیزهایی که برای  نظر گرفته است و همواره او را متذکر به این جایگاه می
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( متوجه 91، برحذر شود. او را به مقام خلیفة اللهی )بقره، (93، اند )بقره ق شدهخدمت به او خل
کند  منع می، ( است و از اینکه عبد دیگری شود111، به اینکه بهایش فقط بهشت )توبه، کند می

 (.35، )صافات
ن در سازی ادیان روی این اصل است که حقیقت انسان را به خودش چنان معرفی کنند که انسا انسان

خودش را از دست ندهد و به خودش برگردد. کاری که مربی باید با متربیان خودش بکند ، طول حیات
کند و از خودش بیگانه  ها را به انسانیت خودشان برگرداند. متربی گاهی خود را گم می این است که آن

طوری که  به ، دش آَشنا کردکند. متربی را باید با خو چیز را فراموش می همه ، شود و وقتی بیگانه شد می
ت می بَّ دنیا را مذمَّ به دلیل این است که ، کند بفهمد کیست و ارزشش کجاست. اینکه در روایات ح 

محبت دنیا   خودش را فراموش کند ... انسان وقتی شیفته، شود انسان خودش را گم کند موجب می
اند به انسان  و هست یا نیست. انبیاء آمدها  رود چه کاره است و این شغل زیبنده اصاًل یادش می، شود می

، گوید تو وجود کریمی هستی روش تربیتی قرآن این است که اول به انسان می، شخصیت دهند ... لذا
فهمد که ارزشش  وقت می  آن، وقتی به خودش برگشت و بازگشت به خود کرد، موجود بزرگی هستی

یعنی اینکه تو قدر ، گوید فرشتگان بر تو سجده کردند یدنیا بشود. وقتی م  باالتر از این است که شیفته
گام اول برای غلبه بر ، تر از خودت بشوی. پس خودت را بدان. حیف نیست که عابد چیزهایی کم

مغناطیسی را ، ربا تر همچون آهن این عشق بزرگ، تر در دل متربی است کاشت عشق بزرگ، ها اسارت
 کند. ها آزاد می ها را از بند اسارت دهد و آن دادها را جهت میکند که دیگر نیروها و استع ایجاد می

در ادامه مربی ابتدا باید از خودش بپرسد که چگونه عشق را در وجود متربی ایجاد کند؟ چگونه 
تذکر و... داشته باشد تا عشقش ، تنبیه، جا شود؟ چگونه تشویق هایش جابه برخورد کند که سطح ارزش

تر ایجاد کند؟ خالصه چگونه  هایش نردبانی برای رسیدن به عشق بزرگ شق و ارزشتغییر کند و از این ع
مند به  شان را به زندگی تغییر دهد؟ جواب این سؤال خیلی ساده است. ما چه هنگامی عالقه نگاه و تلقی

ا ارزش آن ر، کنیم شویم؟ آن زمانی که به آن علم پیدا می سرمایه و جایگاه و منصبی می، دوست، خانه
این معرفت ماست که محرک ما شده است. ، تا بدان دست بیابیم، کنیم سوی او حرکت می به ، فهمیم می

از آن در مقام ارزیابی  آید. پس  معرفت زاینده عشق و نفرتی است که حرکت درپی آن می، دیگر عبارت   به
، 1919، )صفایی حائریدهیم  ها جهت می  ها معبودهایمان انتخاب و به آن  ها و نفرت  این عالقه

امید و مقاومت متربی بیشتر ، حرکت، رشد، (. هرچه این عشق از معرفت و شناخت بیشتر برآید91ص
باید موسای ، تر را در وجود متربی بکارد و بپروراند بذر عشق بزرگ، شود. مربی باید همچون کشاورز می
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کند و نیاز به  است که خود او حرکت میآن وقت ، مراقبت و با شناخت عجین کند، درون متربی را بیدار
ل دادن مربی ندارد. اوست که حاال با فرعون تشخیص ، جنگد. با شناختی که پیدا کرده هایش می ه 

 حرکت اوست.  کند. این عشق نیرو محرکه سنجد و عمل می می، دهد می
ناخت را در متربی تواند معرفت و ش بهتر است در این مرحله ابتدا مربی خود بیندیشد که چگونه می

نقل داستان و ، مقایسه، تجربه، مثاًل مطالعه، های مختلفی به ذهنش برسد جریان بیاندازد؟ شاید گزینه به
شوند.  دیگر موارد مهم این است که بدانیم ریشه کدام است و در نهایت این موارد به چه چیزی ختم می

گیرد و سپس متربیانش را به  مسیر قرار می اهمیت اندیشیدن از این جهت است که ابتدا مربی خود در
با این ، با تفکر و تجربه»فرمایند:  اندازد. استاد صفایی حائری در پاسخ به این سؤال چنین می جریان می

دست آمده و  از همین راه به، ها رسد. علوم و معارف انسان در طول قرن انسان به شناخت می، دو عامل
تفکر سنگ اول رشد انسان و زیربنای تربیت او و سرنخ این کالف ، پسزده است.  رشد کرده و جوانه 

حرکت و عمل و ، محبت  محبت است و ادامه، شناخت  و ادامه، شناخت، سردرگم است. ادامه تفکر
(. ایشان در ادامه 93ص، 1919، )صفایی حائری« آزادی و رشد و تکامل و آدم شدن و انسان شدن

 کنند: شاره میتفکر به چند نکته ا  درباره
کند و باید مواد و اطالعاتی برای فکر کردن به ذهن داد تا در همچون قوه  تفکر صرفًا کفایت نمی ـ

 اش را بمکد و آن را به قوت و حرکت تبدیل کند. عصاره، هاضمه
بخش باشد. بلکه خود تفکر هم نیازمند تعقل و  تواند نتیجه صرفًا تفکر نمی، جهت رشد انسان ـ

 .سنجش است
هایی که فکر برای رسیدن به آن تالش  دهد و بر هدف هایی که فکر ارائه می تواند بر راه تعقل می ـ

 شود. پذیر می راهگشا باشد. با سنجش مسیر و مقصد هم انتخاب امکان، کند می
ها را  تفکر و تعقل است و این هر سه نیاز به کسی دارند که آن، تدبر  انتخاب و عمل نتیجه، شناخت

ه  »اند:  بری کند و کنترل نماید که گفتهره د  ، 15ج، ق1019، )مجلسی« َهَلَك َمن َلیَس َله  حکیٌم یرش 
مربی حکیم و رهبر «. به هالکت رسیده است، آن کس که با حکیم راهنمایی همدم نیست»، (191ص

تعلیم و ، فه تزکیه و آزادیها به مقصد برساند. او در این زمینه سه وظی ترین راه تواند ما را از نزدیک دانا می
 (.93، ص1919، دار است )صفایی حائری تذکر و یادآوری را عهده، آموزش

 . تزکیه و آزادی5-2-2

صبح به ، اند طبیعت نقش نبسته های سبز بر جامه آن زمان که هنوز جوانه، باغبان در فصل زمستان
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زیر و رو کردن ، کود دادن، آب دادن ،پاشی کند. سم ها رسیدگی می آید و به آن صبح پای درختانش می
وپا گیر و در نهایت  های هرز و دست کندن علف، های اضافی و زائد شکستن و بریدن شاخه، خاک
همه زحمت   راستی این های بر جبین مانده و الهی شکر در پایان روز؛ به  های چروکیده و عرق دست

پاسخ باید گفت: برای رشد. برای آنکه هر  برای چه چیزی؟ این همه وقت گذاشتن برای چه هدفی؟ در
، طور صحیح پیموده شود  باید برچیده گردد تا مسیر رشد به، چیزی که مانع این هدف بزرگ است

باید از میان ، گیرند ثمر که هیچ منفعتی جز ضرر ندارند و فقط انرژی می های خشک و بی شاخه
باید از ، آورند که نفس درختان را به تنگ می، لهای محتم های دست و پاگیر و آفت علف، برداشته شود

 کند تا بهترین ثمر را به آزاد می، سبزقامتانش را از هر چیزی که مانع رشدشان شود، بین بروند. باغبان
هایی که در  دست آورد. مربی در برخورد با متربی باید چنین نگاهی داشته باشد که او را از اسارت

کسی که »ر او را آزاد کند تا بتواند آزادانه فکر کند و انتخاب نماید. َحَرس کند. فک، بندشان هست
باشد؛ گرچه   داشته  ست که تفکراتییش کافی نین برایتنها ا، قتی برسدیابد و به حقیخواهد راه را ب می

ه نه تنها ب، عیارند کسانی که با تفکراتی وسیم چه بسینیب ت و عامل رشد است. ما مییربنای تربیز، تفکر
کم ، ن هر دو دستهیاند. ا ده و رفتهیا منحرف گردیاند و  اند و مانده وس شدهیا مأیبلکه ، اند دهیحق نرس

، منافع، ها (. مربی باید فکر او را از مغناطیسم عادت19ص، )همان« ستند و مشخص هم هستندین
ها آزاد  ها و کشش جاذبهد فکر از یبا»کششی فکر نماید.  دور از هر تعصب و... آزاد کند تا به، غرایز

ت، فتدیگردد تا به راه ب ط  که بر قطب  ها تا هنگامی زیرا عادات و سنَّ نمای فکر انسان و وجود او مسلَّ
(. تفکر با فکر اسیر در 191ص، 1931، )صفایی حائری« جهت حرکت مشخص نخواهد بود، هستند

، رساند آورد و به حق نمی ها رشد نمیتن شود و این نه نهایت به همین تعصب و منافع و هواها منتج می
کند. همچون کرم ابریشمی که آنقدر دور خود پیله بافته که  بلکه انسان را بیشتر در خود غرق می

، انسان باید قبل از حرکت آزاد شود و از بند هواها، شود. پس تواند از آن خارج شود و در آن اسیر می نمی
 ها رها گردد. ها و تعصب هوس

توان از این کشش رها شد و فکر را آزاد کرد؟ استاد  ن سؤال مطرح است که چگونه میاکنون ای
طلبی است. کنجکاوی منجر  ها کنجکاوی و حقیقت کنند که اولین آن صفایی حائری چند گام را بیان می

(. این 15، ص1919، )صفایی حائری« شود طلبی سبب کنترل فکر می به حرکت فکر و حقیقت
ها  اما برای درمان عادت، دهد ها نجات می ما را از تعصب، طور که استاد بیان کردند انطلبی هم حقیقت

جاد یت و ایرشد شخص  لهین دو به وسیا، دهایها و تقل عادت»فرمایند:  نکته دیگری ایشان می، و تقلیدها
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، افتیاه تی ریکه در انسان شخص ت است و هنگامی ینبود شخص  د الزمهیروند. تقل ن مییت از بیشخص
متعدد ، اد کند و او را بزرگ سازدیت را در انسان زیروند. عواملی که بتواند شخص کنار می  د و عادتیتقل

، ت کمك کند )همانیتواند به رشد شخص بزرگداشت و احترام می، رقابت، سهیمقا، نیاست. تلق
دارد. او را به  ه فکر وامیزند و او را ب (. در اینجاست که مربی با چند سؤال متربی را تلنگر می15ص

، کند. چرا تقلید کنم؟ این همه استعداد و دارایی دارم دهد و به مقایسه وادار می طلبی سوق می حقیقت
دهد؟ برتری من بر حیوانات و نباتات در چیست؟ و... .  برای چه کسی خرج کنم؟ کجا بیشتر سود می

روی یفتم و از او پیشتر دارد که من به دنبال او بین بزی از میا او چه چیگری چه کم دارم و یآخر من از د»
چرا من ، ستیرم؟ اگر منطقی در کار نیچرا بدون منطق از او بپذ، لی دارد و منطقی داردیکنم؟ اگر او دل

د و تابع باشمیخودم طرحی نر ...  ن متبوع است ین الگو و بهتریبهتر، پس حق، زم؟ اگر بناست من مقلَّ
م. در برابر ما یها را مصرف کن نیم ایخواه ی و مییها هیی و سرمایی و استعدادهام و مغزیما دلی دار

توانند موارد  ها می نیطان و الله؛ ایش، ایدن، دل مردم، های مختلفی وجود دارد؛ مثاًل دل ما ها و مصرف راه
دهند و بازده  ادتری مییها سود ز ن راهیك از ایم کدام ینید ببیمصرف استعدادهای ما باشند. اکنون با

تر. کدام  باتر و کاملیازترند و زین ترند و بی قیال، ها سزاوارترند نیك از ایادتری خواهند داشت ... کدام یز
ط و حکومت دارند؟ کدام یها بر د نیك از ای زتر هستند؟ ما اگر یرومندتر و عزیها ن نیك از ایگری تسلَّ
ن که ید. بگذر از ایم رسیجه خواهیبه نت، میسه کنیمقا م ویگونه آزاد فکر کن نیم و ایگونه آزاد شو نیا

چ سودی نخواهند آورد و فقط یکننده هستند و ه ها فقط مصرف نیا، طانیا و شیدن، خلق، نفس
خواهد تا ما را در راه آن فدا کند و  زی نمییازی ندارد و چیالله ن، د ... ولییاستعدادهای ما را خواهند بلع

هایش و شیطان با تمام  (. وقتی متربی دریافت دنیا با تمام زینت19ص، رد )همانیبه بازی بگ
خواهند من را  اند و می های من چشم دوخته به سرمایه، هایش ها با تمام کشش هایش و هوس وعده

تصمیم ، خواهند های خودشان می کامی بلکه برای خوش، قربانی خودشان کنند و من را نه برای خود
ها درآید و همچون کودکی که از ترس اجانب به آغوش  آزاد شود و از اسارت آن ها گیرد از چنگ آن می

های بعد استاد صفایی حائری راه رهایی فکر را چنین  گام به دامان حق پناه ببرد. در، برد پدر پناه می
دست  هایی که از تعلیم و آموزش به که با استفاده از عوامل زهد و آزادی و شناخت، کنند توصیف می

شناخت عظمت انسان و شناخت وسعت راه و »های بیشتری برسیم. همچنین  توانیم به آزادی می، آید می
تری  تر و متنوع میهای عظ ما را به آزادی، ها و شناخت مرگ شناخت رحمت الله و شناخت دردها و رنج

 (. 13ص، 1919، حائری رساند )صفایی می
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گذاشتند.  ی و آزادی انسان بودند و او را آرام نمییان هر دو عامل رهیا،  و طلب  خالصه کنجکاوی
ن یبه چه کسی روی خواهی آورد؟ در ا، «روی؟ به کجا می»، «أیَن تذهبون؟»ن است: یحال نوبت به ا

 (.99ص، 1011، هاست )صفایی حائری ها و آموزش میمرحله نوبت تعل

 . تعلیم و آموزش5-2-3

اتالف انرژی و حتی خدایی ناکرده ، ها یأس، ها تگیخس، تربیت بدون مربی  گام نهادن در عرصه
ضرورت مربی از این جهت است که مانع ، شدنی نیست  که جبران، ها را گاهًا به دنبال دارد گمراهی

ها نجات داده و  از هالکت، آموزد های غلبه بر آن را می مشکالت راه و راه، ها شود و راه را نشان دهد این
، گذارد های مشتاق را تنها نمی هستی خداست و او دل  بزرگ  مربی»شود.  میمانع تضییع استعدادها 

ها که  د. آنینما بلکه رهبری می، کند رها نمی، خواهند حرکت کنند ی را که مییها آن، مربی بزرگ هستی
دست  د و به راهیت او خواهند رسیبه هدا، ی ندارندیخبرند و راهنما اما از راه بی، د بروندیاند با افتهی

ت( جهاد کنند آن. » افتیخواهند  هدایتشان خواهیم ، های خود قطعًا به راه، ها که در راه ما با )خلوص نیَّ
و راه را پیش پایش باز ، شود دارش می عهده، (. اوست که هر کس که طلب کند93، )عنکبوت« کرد

(. مربی حقایق 19-10، ص1919، خواهد کرد و مربی را در دسترسش قرار خواهد داد )صفایی حائری
، آورد ها را به مسخ خود درنمی کند و انسان مرید و مریدبازی نمی، خودنمایی ندارد، دهد را نشان می

کند. این مربی همچون پل، انسان را به  دارد و به خود مشغول نمی انسان را در خود نگاه نمی»مربی واقعی 
ی او را در پشت خود رساند، نه آن حق می  (.10-19، ص1919نگاه دارد )صفایی حائری،  که همچون سدَّ

از زاللی رودخانه تا ، دهد های بزرگ می کند و درس ترین چیزها استفاده می از ساده، او برای درس دادن
خ بودن زغال که ، از شکوفه زدن درختان در بهار تا آفت زدن درختان و هزاران تمثیل و تشبیه و سؤال، ر 

(. 11ص، تا مرا به فکر وادار کند و به حرکت بیاندازد )همان، ای من باشدتواند تلنگری بر هر کدام می
ای روشن از  های حساب شده و بنیادی و با داشتن نقشه مربی با خواندن و نشان دادن آیات و طرح سؤال

 ،ها اندازد و افراد را به تکاپو برای جواب. طرح سؤال نسبت به بیان استدالل فکر را به جریان می، مسیر
ها چه بسا فکر حرکتی نکرده و  زیرا که در بیان استدالل، بهترین روش برای جریان انداختن فکر است

خواهد پاسخی بیابد و برای یافتن پاسخ  ها می انسان در برابر سؤال»زیر بار استدالل متوقف شود. 
. طرح سؤال برای یابد کند و جریان می بایست فکر کند و دست و پا بزند. در نتیجه فکر حرکت می می

ی را یها م سؤالینیب دهد و می اند و قرآن از آن خبر می امبران از آنجا رفتهیراهی است که پ، حرکت فکری
بعدی در طرح   (. نکته11ص، اند )همان که تلنگرهای محرك فکر هستند و در قرآن بکار گرفته شده
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گاهی و دقت همراه باشد (. مربی باید 13ص، م و حمله )هماننه با هجو، سؤال آن است که باید با آ
تا متربی فکر ، باید وقت دهد، ها نباید منتظر نتیجه فوری باشد توجه داشته باشد که پس از طرح سؤال

 چه بسا زمان طوالنی برای جوانه زدن و رویاندن الزم باشد. ، کند و ذهنش خیس بخورد

 . تذکر5-2-4

با دشمنانی درگیر است که سعی در رباییدن ، زندگیها اشاره شد که انسان در طول  در بخش اسارت
(، و برای اینکه مانع رشد انسان شوند، مقتدرانه پا به 39، ص)همان 3و خلق 2شیطان ،1نفس»، او دارند

، ها کاری نفس با آرزوها و رنگ، اند به طریقی همت بر گمراهی انسان نهاده اند. هر کدام میدان گذاشته
گیرند. آه از این همه  هایش مرا برای خود بکار می خلق با نیازمندی، ها وسوسهشیطان با تزیین دنیا و 

کنند و در  همگان را به خواستگاری خود دعوت می، ها با ظاهری فریبنده این، دشمنی و سختی راه
بیش از ، دهند و بر فرض که بدهند ها چیزی ندارند و چیزی نمی این»رسانند.  می شانگاه به قتل  حجله

ها دشمن هستند  (. این11، صها سراسر نیازند )همان ستایند. این گیرند و بازمی پس می، دهند که می آن
های او مقاومت کرد و پاسخش را داد  باید در برابر دشمن و نقشه، اند. لذا هایی را تدارک دیده و نقشه
این ، کند ان را قوی میآورد و انس ورزیدگی و رشد می، (. این ایستادگی در برابر دشمنان39ص، )همان

رساند. آن کسی که  اندازد و مرا به آزادی می تضاد هوی با خداست که استعدادهای مرا به حرکت می
نیاز باشد  ای است که بی مربی، هایش بَرهاند تواند این انسان مفلوک را نجات دهد و از دست دشمن می

ها  ها و گم کردن د در برابر وسوسهیمربی با»اد کند. مرا زیاد کند و از چنگ تعلقاتم آز، و راه را نشانم دهد
ها  اورد و از دزدها و راهزنیتری را در نظر ب های انسان را بشمارد و بازارهای گرم هیسرما، و غرورها

شود تا من از دام غفلت نجات یابم که من  ها موجب می (. این گفتن33، ص)همان« دیها بگو داستان
و ، اند که مانع رسیدنم به اهداف شوند هایی که قسم خورده هایی دارم و دشمن سرمایه، راه و هدفی دارم

ها  نهایت به کم هایم بهره گیرم و در مسیر بی دهد تا از سرمایه این مربی مهربان است که مرا تذکر می
وقت که   (. آن951ص، 99ج، ق1019، افسوس بر طوالنی بودن راه و کمی توشه )مجلسی» قانع نشوم.

با این تذکرها از غفلت نجات ، اش با خلق و خدا رسید ان به شناختی نسبت به خود و هستی و رابطهانس
وقت که خدا در  آن ، شود دیگر در زرق و برقش اسیر نمی، وقت که حقارت دنیا معلوم شد یابد. آن  می

                                                           

ب  ». 1
َك   َأْعَدی : )ص(یَقاَل النَّ وِّ ت    َعد 

َك الَّ  (70ص، 76ج، ق3041، )مجلسی «َك یَن َجْنبَ یبَ  یَنْفس 
 99، اعراف. 2

 10، تغابن. 3
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ها باز شدند و  و دیده ها آرام گرفتند وقت که طوفان  آن، آید دیگر غیر او به چشم نمی، چشم او بزرگ شد
رسد.  گردند و نوبت به جهاد اکبر می حقایق آشکار؛ آن زمان است که دوست و دشمن معلوم می

نقش مربی و »رسانند و وظیفه مربی نیز همین است.  که ما را به آزادی می راستی این تضادها هستند به 
، 1919، ن است )صفایی حائریدادن و انسان را در تضادها گذاشت  ن آزادییهم، ت مربییمسئول

افتد و  خودش راه می، این تضادها را شناخت، وقت که شاگرد این دوگانگی را دریافت (. آن 91ص
 کند.  حرکت می

 گیری . نتیجه6

، برای داشتن عملکردی مطلوب انجام شد، پژوهش حاضر با هدف تبیین نقشه راه مربی تربیت دینی
 ا تحت پوشش قرار داد. در این پژوهش مشخص شد که:وظایف ر و نیازها ای که پیش نقشه
 ، هایی هستند ها گرفتار اسارت انسان ـ
 ، تر است رویاندن عشق برتر و بزرگ، ها راه رهایی از اسارت ـ
 ، کنند عشق را سبز می، معرفت و شناخت ـ
 ، تفکر و تجربه است، راه رسیدن به شناخت ـ
 ، آزادی و...، عمل، حرکت، محبت، امحبت ر، شناخت، آورد شناخت می، تفکر ـ
 ، ها را رهبری کند هر سه نیاز به مربی دارد تا آن، تعقل، تفکر، تدبر ـ
 ، تعلیم و تذکر را دارد، مربی تربیت دینی سه وظیفه تزکیه ـ

باشد این است که احتمااًل برای خواننده محترم این سؤال مطرح شود که چرا این  ای که مهم می نکته
شود؟ در پاسخ به  شود؟ چرا از تزکیه شروع می ابتدا شروع نمی، ز تفکر که کلید شناخت استوظایف ا

ها گرفتار در  این است که انسان، کند این سؤال باید گفت: علت اینکه مربی کار را از تزکیه شروع می
و ، تفکر کنندتوانند درست و صحیح  نمی، ها خارج نشوند ها هستند و تا زمانی که از این اسارت اسارت

 از تفکر نداشتن بدتر است. ، هاست و این تفکر اسیر تفکرشان در بند اسارت
عمال موارد مذکور دقت بیشتری بکار بگیرد اثر تربیتی ، پژوهش حاضر نشان داد که هرچه مربی در ا 

 فطرت و وحی هستند. زیرا که برگرفته شده از، بیشتری به همراه دارد
توسط ، حائری شود که فرایند مورد نظر استاد صفایی  ژوهش پیشنهاد میتوجه به نتایج این پ با

خدمت و همچنین مراکز و مدارسی که با هدف تربیت  خدمت و حین های بدو  دانشگاه فرهنگیان و دوره
 مورد استفاده قرار بگیرد.، کنند  مربی تربیت دینی فعالیت می
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 قرآن کریم.

 ه.البالغ نهج
 و دوم گام در انقالب چهارم نسل دینی تربیت موانع و ها (. چالش1933فاطمه )، عامریان هادی؛، کیپایی ابراهیمی

کید با ها آن با رویارویی ای رسانه راهکارهای  .115-199، ص(9)19، خانواده و پژوهشرهبری.  بیانات بر تأ
های  (. اجرای برنامه درسی مبتنی بر تفاوت1011نس، دیوید )اسالمیان، زهرا؛ سعیدی رضوانی، محمود؛ کرمی، مرتضی؛ اپو

 .1-91، ص(0)19، تربیت اسالمیها و راهکارها.  و پرورش ایران؛ چالش فردی درس دین و زندگی در نظام آموزش 
، بلیغیپژوهشنامه تربیت تشناسی رشد.  شناسی تربیت دینی و رابطه آن با روان (. تبیین و آسیب1931کبری )، پورنیکبختی

 .91-39، ص(1)1
نامه کارشناسی ارشد. مجتمع آموزش  . پایانبیت)ع( اهل فقه منظر از اسالمی تربیت مربی وظایف(. 1931طالب )، جعفری

 عالی فقه.
ای مربی تربیت دینی: ارائه چارچوبی همسو با حکمت  های حرفه (. صالحیت1931حسن )، الله؛ نجفی روح، شهریاری
 .135-999، ص(0)91، وهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمیپژالبالغه.  نهج 101

 .91-59، ص(1)1، مطالعات فهم قرآنهای مربیان در تربیت دینی.  (. بایسته1931الله؛ موسوی، ابوالقاسم ) فر، نبی صدری
 القدر. . قم: لیلهروش نقد(. 1911علی )، حائری صفایی
 .القدر لیله : مق .سازندگی و مسئولیت(. 1919علی )، حائری صفایی
 القدر. . قم: لیلهبشنو از نی(. 1910علی )، حائری صفایی

 القدر. . قم: لیلهحرکت(. 1919علی )، حائری صفایی
 القدر. . قم: لیلهروحانیت و حوزه: مشکالت و راهکارها(. 1931علی )، حائری صفایی
 .القدر لیله : قم .تربیت کودک(. 1939علی )، حائری صفایی
 .القدر لیله : قم .قرآن جاری با تطهیر(. 1935علی )، یحائر صفایی
 .القدر لیله : قم .قرآن از برداشت روش(. 1931علی )، حائری صفایی
 .القدر لیله : قم .(قیام)انقالب  از هایی درس(. 1931علی )، حائری صفایی
 .القدر لیله: قم .انسان در دو فصل(. 1011علی )، حائری صفایی

 .99، 91، 15، 90ج، الوفاء: بیروت .بحار االنوار ق(.1019) محمدباقر، مجلسی
. طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی هویت دینی مبتنی بر تفسیر المیزان در دوره اول متوسطه(. 1011حسن )، نجفی

 دانشگاه عالمه طباطبائی.، شناسی و علوم تربیتی رساله دکتری. دانشکده روان
شناسی تربیت اسالمی در مدارس راهنمایی استان قم و  (. آسیب1911ناهید )، مقدم حمید؛ دامن پاک، نگارش

 .91-53، ص(1)9، مدیریت فرهنگیراهکارهای مدیریتی درمان آن. 
 شی. در: مجموعه مقاالت پنجمین همادینی تربیت در مربی و معلم نقش(. 1939حجت )، لیال؛ صفار حیدری، وحدانی
 ران. کرمان: دانشگاه کرمان.یا تیربت و میتعل فلسفه انجمن یمل

 




