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  چکیده
هـاي   اي گـذرا بـه برخـی روش    این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی با بازکاوي مفهوم تربیت آغاز شده و با اشـاره  

هـاي مختلـف متربیـان     مناسب در گرو شناخت استعدادها و روحیهدارد که گرچه اتخاذ روش تربیتی  تربیتی، بیان می
هسـتی بـه    ها در تربیت، روش محبت و مهرورزي است. از منظـر امـام خمینـی    است؛ اما یکی از مؤثرترین روش

    رحمت و محبت وجود یافته و وجود مظهر رحمت حق است.
گرداند، نفس انسان را تکمیـل و موجـب    را آزاد میمحبت و مهرورزي قواي خفته انسان را بیدار و نیروهاي مهارشده 

رو، امام راحل بر این باور است که هدایت بدون محبـت تمـام نیسـت و     گردد. ازاین شکوفایی استعدادهاي آدمی می
هـاي   گونـه  مهرورزي به موجودات و هدایت آنان از لوازم محبت الهی است. در شاکلۀ تربیتی امام راحـل محبـت بـه   

رسد. راز تربیت امام راحل در انس و صمیمیت بـا متربـی نهفتـه و     ار و کردار ایشان به منصۀ ظهور میمختلف در گفت
  هاي این محبت و انس در زندگی ایشان، رسالت این نوشتار است. ها و نمونه ذکر جلوه

  ، تربیت، محبت، انس، تکافل.امام خمینی ها: کلیدواژه
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  مقدمه
مبتنی بر دیدگاه ایشان درباره انسان است.   سیرت تربیتی امام خمینی

موجودي اجتماعی و ابزارساز نیست؛  در نظام تربیتی اسالم، آدمی فقط
تواند بر تمام استعدادهاي خویش حکومت  بلکه مخلوقی است که می

هـا و   داشته باشد، آنها را رهبري کند و بـه آنهـا جهـت دهـد؛ بیـنش     
نگیرد، از سـطح غرایـز فاصـله      ها و غرایز الهام هاي او از هوس کنش

اب بـه سـوي   گرفته و براساس وظایف زندگی کند، و حرکتـی پرشـت  
  مانند و نامحدود داشته باشد. نیاز و بی وجودي برتر و باالتر و بی

چنین انسانی خواهد توانست بار امانت را به دوش گیرد و مظهـر  
انسان در این سیر  اسماء و صفات الهی گردد. از دیدگاه امام خمینی
انسان از طبیعت آغاز  معنوي، نیازمند تربیت و مربی است. مراتب سیر

شده و تا مافوق طبیعت ادامه مـی یابـد؛ یعنـی سـیر از طبیعـت، تـا       
رسیدن به مقامی که غیر از خدا هیچ نبینـد. ایـن موجـود قابـل ایـن      

ها را در خـودش بـا    است که از این طبیعت سیر بکند و تمام معنویت
تربیت صحیح ایجاد بکند و برسد بـه مقـامی کـه حتـی فـوق مقـام       

  ).282ص ، 7، ج 1371ـ1361مینی، باشد (موسوي خ اهللا مالئکۀ
مربی حقیقی انسان تنها آفریدگار انسان اسـت؛ زیـر او بـه تمـام     

هایش احاطه دارد. اوست که انسان و استعدادهایش را  هستی و قانون
ها و عوامل تربیتی آگاه است و  ها، دردها، درمان شناسد و از کسري می

در پهناي یـک هسـتی   انسان را نه در محدوده دنیا، بلکه براي حیات 
نهایـت مـا، و از هسـتی و     پروراند. از ما و استعدادهاي بی گسترده می

اي مهربان و دلسوز براي رشد  شمار آن آگاه است. مربی هاي بی قانون
تـر   و کمال و سعادت و بهزیستی ماست. کسی که از ما به ما نزدیک

جـود مـا   است، و ما را با خود مهربان کرده و غریزة حب نفس را در و
آوران الهی  ور ساخته است. تنها مربی حقیقی آدمی اوست. به پیام شعله

راز و رمز تربیت را آموخت، و آنها را براي تربیت انسان مبعوث کـرد.  
هریک از انبیاء که مبعوث شدند براي انسان و بـراي تربیـت انسـان    

که ما  انبیاء آمدند«فرماید:  در این زمینه می مبعوث شدند. امام خمینی
سازي  را هشیار کنند، تربیت کنند. انبیاء براي انسان آمدند و براي انسان

  ).102، ص 1375(موسوي خمینی، » آمدند
از منظر امام راحل، تربیت داراي اهداف، مبـانی، اصـول، موانـع،    

ها و مراحلی است. بررسی این فرازها در نظـام تربیتـی ایشـان     روش
ـ    فرصت دیگري مـی  ، بازکـاوي روشـی از   ن مقالـه طلبـد. رسـالت ای

یعنی روش تربیتی محبت از دیدگاه ایشـان اسـت.   هاي تربیت؛  روش
هاي محبـت در   بنابراین، ضمن تبیین مفهوم تربیت، به توصیف جلوه

  خواهیم پرداخت. مرد تاریخ معاصر گفتار و رفتار این بزرگ

  تی. مفهوم ترب1
بـه معنـاي زیـادت و    و باب تفعیل است و » ربو«تربیت از ریشه  ةواژ

). ایــن واژه 126ص ، 5 ق، ج1408منظــور،  فزونــی اســت (ابــن  
کاربردهاي متفاوتی دارد که داللت بر همین معنا دارد. نفـس زدن را  

یعنـی  » ربـوة «گویند کـه موجـب برآمـدن سـینه اسـت.       می» ربو«
یعنی افزون شدن و نمو سرمایه کـه در  » ربا«سرزمین بلند و مرتفع. 

عی به افزون شدن سرمایه با غیر سـود شـرعی اطـالق    اصطالح شر
  ).187ص تا،  شود (راغب اصفهانی، بی می

تربیت با توجه به ریشۀ آن، به معناي فراهم آوردن موجبات  ةواژ
نیز استعمال شـده  » تهذیب«فزونی و پرورش است. تربیت به معناي 

است، که به معناي پاك کردن خصوصـیات ناپسـند اخالقـی اسـت     
نویسـد: تربیـت یعنـی     مـی  راغب اصفهانی). 545ص  تا، ف، بی(معلو

ایجاد کردن حالتی پس از حالت دیگر در چیزي، تا بـه حـد نهـایی و    
  ).187ص تا،  تام و کمال خود برسد (راغب اصفهانی، بی

ـتعدادهاي    این معنا، با معناي اصطالحی تربیت که پـرورش دادن اس
حل نیز بـه ایـن معنـاي تربیـت     انسانی است، کامالً نزدیک است. امام را

انسان موجودي است که خداي تبارك و تعالی او را خلـق  «تصریح دارند: 
کرده است براي اینکه همه جهاتی که در عالم هست، در انسـان هسـت.   

طور استعداد است و این استعداد باید فعلیـت پیـدا    طور قوه است، به تنها به
  ).282ص ، 7، ج1371ـ1361خمینی، موسوي ( »کند، تحقق پیدا کند

هاي تربیتـی بایـد    تربیت پرورش استعدادهاي نهفته است. روش
اي باشند که آدمی را از ریشه متحول سازند. با تلقین کردن و  به گونه

شعار دادن به جاي آنکه استعدادها شـکوفا شـوند، متربـی در سـطح     
در هنگام هاي پاییزي این پیام را با خود دارد که  ماند. ریزش برگ می

  ریزند! میـ  حتی با وزیدن نسیمی آرامـ  ها ها، برگ خوابِ ریشه

  تی محبتی. روش ترب2
دارند، ها براساس میزان توفیقی که در رساندن به اهداف تربیتی  روش
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هـاي   توانند مورد ارزیابی قرار گیرند. عوامل بسیاري همچـون ویژگـی   می
نتخـاب روش، تأثیرگذارنـد.   توانند بر ا متربی و مربی و شرایط محیطی می

ـتعدادهاي    تر می اما آنچه از همه مهم نماید، توانایی مربی در تشـخیص اس
هاي متفاوت آنهاست. مربـی بایـد بتوانـد بـا      بالقوه افراد و شناسایی روحیه

تکیه بر آزادي متربی، در مرحله اول به او تفکر و تدبر بیاموزد؛ زیرا تربیـت  
د. مربـی در انتخـاب روشِ تربیـت بایـد     گـرد  با ایجاد معرفـت آغـاز مـی   

هاي متربیان را بشناسد، و بداند که روشی که بـراي تربیـت انسـان     روحیه
برد با فرد مغرور و خودخواه متفاوت است. بـا یـک    طلب به کار می منفعت

اعتنا، یا بـدبین و شـکاك، و یـا     توان فرد معاند و لجوج، و یا بی شیوه نمی
  ).326ـ219، ص 1382رد (صفایی حائري، مأیوس و خسته را تربیت ک

و بسیار باالتر ـ   ازجمله مربیانی است که چنین تواناییامام راحل 
هاي تربیتـی متفـاوت    است. گواه این امر اتخاذ روش  را داشتهـ   از آن

با اقشـار  ـ   چون روش الگویی، تذکر، تشویق و تنبیهـ هم  آن بزرگوار
ایشـان  ـ   نظیر و حتی بیـ   رنظی مختلف مردم و پرورش شاگردان کم

هـاي   است. در این میان، روش مهرورزي و محبت یکی از خاسـتگاه 
  مهم در سیره عملی و آموزشی ایشان است.

سازد.  محبت، کیمیایی است که از انسان خاکی موجودي افالکی می
بخشـد.   اکسیري است که برتري آدمی را بر سایر موجـودات تحقـق مـی   

طور فطري قرار داده شده که به واسطه  انسان به حقیقتی است که در وجود
  گردد. نما و امانتدار خدا می گیرد و آئینۀ حق آن از فرشتگان پیشی می

روش تربیتـی محبــت و مهـرورزي از مــؤثرترین و کارآمــدترین   
آفـرین اسـت، انگیـزه خلـق      هاي تربیتی است. محبـت، جاذبـه   شیوه
بخشـد. محبـت،    مـی  کند و انسان پرتالطم و مضطرب را آرامش می

پـذیر   عزت نفس بـه همـراه دارد و متربـی را در راه تربیـت انعطـاف     
نماید. عشق و محبت، قواي خفتۀ انسان را بیدار و نیروهاي بسته  می

کند. نفس انسان را تکمیل و موجب شکوفایی  و مهار شده را آزاد می
 پیـامبر بنیـاد روش تربیتـی    ،رو گـردد. ازایـن   استعدادهاي انسان مـی 

)؛ 187، ص 1تـا، ج   (قاضی عیاض، بی بر محبت استوار است اکرم
إِنَّ «زیرا که قرآن کریم این شیوه را به رسول خویش آموخته اسـت:  

رِینَ   تَطَهـالْم ب حـیابِینَ والتَّو بحی ؛ 222: (بقـره » اللَّه(»   ب حـی ه واللـَّ
ینَ إِنَّ اللَّ«)؛ 148: عمران (آل» الْمحسنینَ تَّقـالْم بحی ؛ 7و4: توبـه »(ه(

رِینَ   «)؛ 9 :(حجرات» إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَ« طَّهـالْم ب حـی ه » واللـَّ
منَ اللَّه لنت لَهم ولَو کُنت فَظّاً غَلیظَ الْقَلْـبِ   رحمۀٍفَبِما «)؛ 108 :(توبه

مرْ لَهتَغْفاسو منْهع ففَاع کلونْ ح159: عمران (آل» لَانفَضُّوا م.(  

عشق و مهرورزي دو سویه است. دوستی خداوند نسبت به مؤمنان 
نسبت و دوستی مؤمنان نسبت به پروردگار عالم و مهرورزي مؤمنان 

قُـلْ إِن کُنْـتُم   «به یکدیگر، در این کتاب آسمانی مورد تأکید اسـت:  
کُمذُنُوب رْ لَکُمغْفیو اللَّه کُمبِبحی یونفَاتَّبِع ونَ اللَّهب؛ 31عمران:  (آل» تُح(

»ونَهبحیو مهبحمٍ یبِقَو ی اللَّهأْتی فونُوا إِنَّ ا«)؛ 54(مائده: » فَسینَ آملَّذ
  ).96(مریم: » وعملُوا الصالحات سیجعلُ لَهم الرَّحمنُ وداً

گفت: ما فرزندانمان را به نام شـما و پـدرانتان   مردي به امام صادق
گذاریم، آیا این کار، ما را سودي دارد، حضـرت فرمودنـد: آري بـه     اسم می

ـ  » و هل الدین االّ الحب«خدا قسم  ن چیـزي غیـر از محبـت و    مگـر دی
ـپس آیـه شـریفه     ه فَـاتَّبِعونی     «مهرورزي است؟ س ونَ اللـَّ بـتُح ـتُم إِن کُنْ

اللَّه کُمبِبح21، ص 1ق، ج1403را استشهاد فرمودند (صدوق، » ی.(  
با توجه به میدان گستردة تأثیر محبت در تربیت، بزرگان معاصر ما 

تأثیر نیـروي محبـت و ارادت در    دانند: آن را بهترین روش تربیتی می
زایل کردن رذایل اخالقی از دل، از قبیل تأثیر مواد شیمیایی بـر روي  

  گوید: درباره تأثیر محبت بر انسان می شهید مطهريفلزات است. 
برد  ساز با تیزاب اطراف حروف را از بین می مثالً یک کلیشه ...

. امـا تـأثیر   نه با ناخن و یا سر چاقو و یا چیزي از ایـن قبیـل  

نیروي عقل در اصالح مفاسد اخالقی مانند کار کسی است که 

قدر رنـج و   بخواهد ذرات آهن را از خاك با دست جدا کند. چه

رباي قوي در دسـت داشـته باشـد     زحمت دارد؟ اگر یک آهن

ممکن است با یک گردش همه آنها را جدا کند. نیروي ارادت 

کنـد و دور   جمـع مـی   ربا صفات رذیلـه را  و محبت مانند آهن

ریزد. به عقیده اهل عرفان، محبت و ارادت پاکان و کُملین  می

کنـد   همچون دستگاه خودکاري، خود به خود رذایل را جمع می

ریزد... تجربه نشان داده است که آن انـدازه کـه    و بیرون می

مصاحبت نیکان و ارادت و محبت آنـان در روح مـؤثر افتـاده    

کتاب اخالقـی مـؤثر نبـوده اسـت     است، خواندن صدها جلد 

  .72ـ71ص ، 1358(مطهري، 

آفرینی محبت تا بدان حد است که قطره را به دریـا و ذره را بـه    نقش
 ). امـام خمینـی  112ص ، 1374خمینی، موسوي پیوندد ( آفتاب می

  کنند: در باب روش محبت به فرزند خویش چنین توصیه می
ـبت بـه همـه     توانی با تفکر و تلقین نظر پسرم! اگر می خود را نس

ها نظر رحمت و محبت کن، مگر نـه ایـن    ویژه انسان موجودات به

است که کافه موجودات از جهات عدیده کـه بـه احصـا در نیایـد     
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باشند، مگر نه آنکه وجود حیـات   مورد رحمت پروردگار عالمیان می

هاي الهی اسـت بـر    ها و موهبت و تمام برکات و آثار آن از رحمت

مگــر موجــودي » کــل موجــود مرحــوم«انــد:  گفتــه موجــودات و

ـته باشـد    ممکن الوجود امکان دارد که از خود، به نفسه، چیزي داش

الوجود به او چیزي داده باشـد. در ایـن    یا موجودي مثل خود ممکن

شمول است. مگر خداونـد   صورت رحمت رحمانیه است که جهان

تش جلوه شمول است تربی العالمین است و تربیت او جهان که رب

رحمت نیست، مگـر رحمـت و تربیـت بـدون عنایـت و الطـاف       

کـس کـه مـورد عنایـت و      شود. پس آنچه و آن شمول می جهان

هاي الهی است، چرا مورد محبت ما نباشد؟ و اگـر   الطاف و محبت

نظـري   بینـی و کوتـاه   نباشد، این نقصی نیست بـر مـا؟ و کوتـاه   

  .)218ـ216، ص 1371ـ1361نیست؟(موسوي خمینی، 

  مفهوم محبت. 2ـ1
اند، امـا در   کوشیده» محبت«بسیاري از متفکران اسالمی در توصیف واژة 

نظـر دارنـد. محبـت و عشـق      اینکه حقیقت آن قابل تعریف نیست، اتفاق
ـناختنی اسـت.       صفت ذاتی خداوند است و همان طـور کـه ذات حـق ناش

عربـی   ابنصفات اوـ  بخصوص صفات ذاتیـ  هرگز شناخته نخواهد شد.   
معتقد است حب امـري ذوقـی اسـت و حقیقـت آن نهـان اسـت. حـب        

  ).315، ص 2ق، ج1418عربی،  (ابن» من ذاق عرف«حقیقتی است که 
عشق و محبت را مرادف دانسـته و آن را حقیقتـی    صدرالمتألهین

صـدرالمتألهین،  داند که درتمام موجودات ساري و جـاري اسـت (   می
ز در اکثر کتب عرفانی خویش به ). امام راحل نی148ص ، 7، ج1981

  اند: توصیف عشق پرداخته
اش هم سبب ایجاد و هم عامل بقاست. هم  عشق در معناي الهی

مصداق رحمت رحمانیه و هم فرد اکمـل رحمـت رحیمیـه اسـت:     

أحببت أن أعرف فخلقت الخلـق  «ها به موجب  هستیِ همه هست

فعلیـت  مدیون محبت است و تکامل و تعـالی و بـه   » لکی اعرف

ها نیز مرهون ایـن لطـف و عنایـت الهـی اسـت       رسیدن قابلیت

  ).137، ص 1375؛ همو، 76، ص 1377(موسوي خمینی، 

  اقسام محبت. 2ـ2
شــود  محبــت پشــتوانه معرفتــی دارد و عملــی ارادي محســوب مــی

). بنابراین به حسـب قـواي ادراکـی، اقسـام     27ص ، 1361 (طوسی،

گانه است، محبت خیالی  ي پنجیابد. محبت حسی که از طریق قوا می
هاي جزئی اسـت، و محبـت    که از طریق قوه وهمیه و ادراك صورت

گیرد. محبـت واقعـی و    عقلی که لذتی است که از عقل سرچشمه می
هاي حسی و وهمی بایـد تحـت    حقیقی، محبت عقلی است و محبت

، 2ق، ج1418عربی،  تدبیر محبتی باشد که از عقل جوشیده است (ابن
، 4تـا، ج  غزالی، بی؛ 29ـ24ص ق، 1400سینا،  ؛ ابن111ص ، جز اول

  ).167ص ، 7، ج1981صدرالمتألهین، ؛ 275ص 
نیز عشق را بـه حسـب متعلَـق آن تقسـیم کـرده       صدرالمتألهین

کنـد:   است. وي با نظر به مراتب محبت، اقسـام عشـق را بیـان مـی    
عشق اصغر، عشق اوسط، عشق اکبر، عشق اکبر، عشق به خداونـد  «
ست، عشق اوسط، محبت به عالمان که متفکران در خلقت آفـرینش  ا

» ها بـه یکـدیگر عشـق اصـغر اسـت      باشد. محبت انسان هستند، می
  ).74، ص 7، ج 1981صدرالمتألهین، (

ازآنجاکه همه اسباب محبت همچون احسان، زیبـایی و جمـال،   
تناسب و سنخیت و انس و الفت، به معناي حقیقی و به تمام و کمال 

خداوند سزاوار است، عشق به او باالترین مرحله محبت است. امـا   بر
اگر آدمی خدا را بشناسد و به رابطه و نسبتی که بین او و مخلوقات نیز 
وجود دارد، آگاهی یابد، باید همه موجودات را به جهت انتسابشان به او 

). امـا نـه محبتـی    28، ص 1361دوست داشته باشد (فیض کاشانی، 
اي از محبت خداوند است  ی؛ بل محبتی که جلوه و نشانهعاطفی و حس

یابد. اینچنین محبتی ـ محبت عقلـی ـ بـین دو      و در سایه اورنگ می
هـا برخاسـته و بـه سـطح      ها و غریزه انسانی است که از سطح عادت

اند. در محبت عقلی است که محـب، محبـوب را تنهـا     وظایف رسیده
خواهد؛ محبتـی کـه    براي خدا میخواهد، بلکه او را  براي خودش نمی

محب و محبوب در راه رسیدن به کمـال و قـرب الهـی نـه سـد راه      
یکدیگر، بلکه پلکان رشد یکدیگرند؛ محبتی که محـب، محبـوب را   

  خواهد نه به تالفی عوض. بدون چشم داشت و ایثارگرانه می
ترتیب، مهـرورزي بـه موجـودات و هـدایت آنـان از لـوازم        بدین

ست، زیرا صفات و افعال و آثار محبوب، محبوب اسـت  محبت الهی ا
). پیامبر خاتم به همه بندگان خـدا  175ص ، 1377خمینی، موسوي (

هاي ظلمانی  ورزید. وي از حجاب عشق میـ   ـ حتی کفار و مشرکان
هاي منحرفان که منجـر بـه شـقاوت آنـان      ها و خودخواهی خودبینی

اسـت؛ چنانچـه بـراي    خو برد و سـعادت همـه را مـی    شد، رنج می می
، 16، ج1371ــ 1361خمینی، موسوي سعادت همه مبعوث شده بود (
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خداي رحمـان باشـد، مظهـر     ةشد ). انسانی که تربیت218ـ216ص 
کران الهی است. در وسعت سینه او کـه دریاهـا بـه چشـم      رحمت بی

  زند. ها موج می آید، کران، تا کران، عشق به همه انسان نمی

  نییتی امام خمیدر نظام تربهاي محبت  جلوه. 2ـ3
هـاي دعـوت و    پیـام  و امامان معصـوم  هاي محبت پیامبر اکرم جلوه

هـایی را   هدایتی است که در لحظه لحظه زمان و فصل فصل تـاریخ، آدم 
سـازد. چـه ایـن     خواند و از جام دیدار سرشار می کند و به خود می بیدار می

ریاد دعوتی بلند شـود.  سنت خداست که در متن غفلت، صیحه بیداري و ف
  هاي محبت انسان معصوم دو بعد دارد: تکوینی و شخصیتی. جلوه

هـا   هاي تکوینی محبت، همچون وابستگی حیات عالم و انسـان  جلوه
ـیض الهـی اسـت و     به وجود مقدس امام معصوم و اینکه وي مجراي ف

بر ما حق حدوث و حق بقاء دارد. به عبـارت دیگـر نفـس وجـود انسـان      
در نشئۀ دنیا، جـداي از هرگونـه اقـدام و فعـالیتی داراي آثـاري       معصوم

ها و برکات تکـوینی   شود. جلوه است که با عنوان بعد تکوینی از آن یاد می
ها به آن وجـود مقـدس    حضرتش همچون وابستگی حیات عالم و انسان

ایـن  «(دعاي عدیلـه)،  » بیمنه رزق الوري و بوجوده ثبتت االرض السماء«
هـاي   باشـد. جلـوه   (دعاي ندبه) می» لمتصل بین االرض و السماءالسبب ا

، برخاسته از گفتار و رفتـار وي در جامعـه   شخصیتی محبت امام معصوم
  ).14، ص 1382هاست (پورسیدآقایی،  و میان انسان

ـ      شخصیت امام راحل بـه   ۀعنـوان نایـب امـام معصـوم، آئین

محبـت در  هاي  نماي عشق و محبت به دیگران بود. جلوه تمام

گفتار و رفتار ایشان بر کسی پوشیده نیست. در بعد تکـوینی  

اي از  توان ادعا نمود که وجود مبـارك ایشـان در برهـه    نیز می

زمان، براي جهان و جهانیان، آثار و برکات فراوانـی داشـته و   

زیرا ایشان به همه فهماند که انسان کامـل شـدن و تـا    ؛ دارد

افسانه نیسـت: او عبـد    نزدیکی مرزهاي عصمت پیش رفتن

هـا و   شـب  صالح و بنده خاضع خداوند و نیایشگر گریان نیمه

روح بزرگ زمان ما بود. او الگوي کامل یک مسـلمان و نمونـه   

ها و  بارز یک رهبر اسالمی بود... او با عمري که روزها و ساعت

شـد. صـدها آیـه     هایش با مراقبه و محاسبه سپري می لحظه

مخلصین و متقین و صالحین است، مجسم  قرآن را که در توصیف

ها کرامت، و به مؤمنـان عـزت، و بـه     و عینی ساخت، او به انسان

روح معنویت، و به  مسلمانان قوت و شوکت، و به دنیاي مادي و بی

ـبیل      اهللا  جهان اسالم حرکت، و بـه مبـارزان و مجاهـدان فـی س

ن و شهامت و شهادت داد. او به همه فهماند که انسان کامل شـد 

وار زیستن و تا نزدیکی مرزهاي عصمت پیش رفتن افسـانه   علی

  ).24، ص 1تا، ج اي، بی نیست (حسینی خامنه

هاي محبت معمار کبیر انقالب اسالمی نیاز نسـل   هایی از جلوه ذکر نمونه
معاصر است؛ زیرا مربیان و استادان باید بداننـد کـه راز تربیـت در انـس و     

هره است و کسانی که گمان دارند بـا چنـد   صمیمیت و رؤیایی چهره به چ
توان به تربیت و شکوفایی استعدادها  جلسه درس و سخنرانی و موعظه می

اند. روش محبت و انس، سیرة تربیتی عملی سلف  اندیش رسید، بسیار ساده
و بزرگان ما بوده است که امروزه به شدت مورد غفلت واقـع شـده و کـار    

  ه شده است.تربیت با تدریس یکسان پنداشت

  ار محبت امام خمینیاظه. 1ـ2ـ3
در و، ر به زبان آوردن محبت، مایه تحکیم پیوند تربیتـی اسـت. ازایـن   

شان، تحت بـابی   تربیت اسالمی آگاه کردن دوستان از محبت درونی
ه   «به عنوان:  توصـیه گردیـده اسـت. امـام     » اخبار الرجـل أخـاه بحبـ

 هرگاه محبت کسی را در دل داشتی او را باخبر« اند:  فرموده صادق
(مجلسـی،   »زیرا این کار مهرورزي شما را استوارتر خواهد کـرد ؛ کن

). خداوند متعـال در قـرآن کـریم در موضـع     81ص ، 71 ق، ج1403
تربیت این شیوه را به ما آموختـه و خـود نیـز بـه کـار بسـته اسـت:        

» کلَیع تاَلْقَیوحۀًملَـى   بع نَع تُصـلنِّی وی   م نـیو مـن  ؛ )39طـه:  »(ع
محبت خویش را شامل حال تو کردم تا تحت نظر من ساخته شوي. 

گوید و لطفی را که در کودکی  خداوند با موسی سخن می، در این آیه
به او کرده است و لحظه لحظه او را زیر باران محبت خـویش داشـته   

  کند. کنند، گوشزد میکه فرعونیان او را نابود ن
یابد، نخسـت آنکـه: گـاهی     بیان محبت از دو جهت ضرورت می

ها و ظواهرِ ما، به درونمان راه یابـد؛ و یـا    تواند از اشارت مخاطب نمی
اي از حرکات و رفتارهاي عادي یـا سـهوي مـا، دچـار      در تفسیر پاره
د زبـان  توان به مد ها را می شود. در این موارد، ناهمواري سوءتعبیر می

در عین آنکه سهل و ـ   و بیان، هموار ساخت؛ زیرا به زبان آوردن مهر
سنگ است. دیگر آنکـه: بـه هـر     سخت نافذ و گرانـ   نماید ارزان می

اي از باطن است و بـا مضـاعف شـدن آن، جلـوة      حال، بیان نیز جلوه
  ).160ص ، 1368شود (باقري،  محبت نیز مضاعف می

کـه امـام    کرد، درحالی از مسجد گذرمردي آمده است: در روایت 
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نیز در مسجد نشسته بودند. یکـی از اصـحاب    و امام صادق باقر
دارم.  کرد به خدا قسم من این شخص را دوست می عرض امام باقر

دت و ؤچراکه این خبر دادن، هـم مـ  ؛ فرمود: پس به او خبر بده امام
ب است (مجلسی، کند، و هم در ایجاد الفت، خو دوستی را پایدارتر می

نیز روایت شده اسـت کـه    ). از پیامبر خدا181ص ، 71ق، ج1403
اش را دوسـت دارد،   هریک از شما دوست یـا بـرادر دینـی   »  ند:فرمود

  ).182(همان، ص » پس به او اعالم کند
وجود  هاي بسیاري از اظهار صریح محبت در سیره امام خمینی نمونه

  ها خطاب به همسر گرامیشان است:دارد. یکی از زیباترین این گفتار
تصدقت شوم، الهی قربانت بروم! در این مدت که مبتالي به 

جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما 

هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش اسـت. عزیـزم!   

امیدوارم خداوند شما را به سالمت و خوش در پنـاه خـودش   

ولـی  ، گـذرد  با هـر شـدتی باشـد مـی     حفظ کند. (حال) من

بحمداهللا تاکنون هرچه پیش آمد خوش بوده و االن در شـهر  

زیباي بیروت هستم. حقیقتاً جاي شما خالی است، فقط بـراي  

تماشاي شهر و دریا، که خیلی منظره خوشی دارد. صد حیـف  

که محبوب عزیزم همراهم نیست که این منظره عالی بـه دل  

  ).2، ص1، ج1371ـ1361، خمینیموسوي ( بچسبد!

نقل  اهللا مهدوي روحدر اظهار عالقه به کارکنان و خدمتگزاران، آقاي 
غروب روز ورود امام، با دیگر بـرادران خسـته و کوفتـه، در    «کند:  می

کمیته استقبال از امام در مدرسه رفاه براي رتق و فتق امـور در حـال   
ریزي بودیم که امام نزد ما تشریف آوردند و ما هم شـعار: روح   برنامه

شکنی خمینی، را سر دادیم. امام عبـاي خودشـان را    منی خمینی، بت
هـاي پدرانـه در پاسـخ     زمین پهن کردند و نشستند، و بـا نگـاه   روي
و در این میـان  » عزیزان من! شما روح من هستید«ها فرمودند:  بچه

  ).180ص ، 2، ج1375(ستوده، » ها به گریه افتادند همه بچه
گوید:  می مرحوم سرلشکر ظهیرنژادورزي به رزمندگان،  در عشق

ام بـه مـن    ایشان مشـرف بـوده  امام، در دو سه مناسبت که خدمت «
فرمودند که خود من شرمنده محبت ایشان هسـتم.   اظهار محبت می

در یکی از این دیدارها در حـالتی کـه دسـت مـرا در دسـت مبـارك       
دانـی مـن چقـدر تـو را دوسـت       می«خودشان گرفته بودند فرمودند: 

  ).206ص ، 2، ج1378رجایی، (» دارم
ه گاه ابراز نکوهش و یا بـه  بیان این نکته خالی از لطف نیست ک

زیـرا  هاي محبت است؛  ر، خود یکی از جلوهقهر و منعِ مه، تعبیر دیگر
زنـد و همـین    مهري، ترس از حرمان را در مخاطب دامن می ابراز بی

  کند. ترس، عامل بازدارنده نیرومندي است که متربی را کنترل می
قـاب  در قرآن کریم، خداوند گاهی به جـاي آنکـه از عـذاب و ع   

دارد:  مهري خود را نسبت به عملی، صریح بیـان مـی   سخن گوید، بی
»وءرَ بِالسهالْج اللَّه بحخدا دوست ندارد که کسی )؛ 148(نساء:  »لَا ی

ذینَ آمنُـوا... َلَـا    «. به گفتار زشت به عیب خلق، صدا بلند کند یاأَیها الـَّ
اي اهـل ایمـان... از   )؛ 87(مائـده:   »لْمعتَـدینَ تَعتَدوا إِنَّ اللَّه لَا یحب ا

  د.دار حدود در نگذرید که خدا تجاوزکاران را دوست نمی
در بـاب ابـراز نکـوهش و قهـر امـام راحـل       خانم زهـرا مصـطفوي   

کردیم و خـواب ایشـان را    بچه که بودیم بعدازظهرها بازي می«گوید:  می
ـ     به هم می ـتراحت بودن د، تنهـا کـاري کـه    زدیم. به هرحـال مشـغول اس

کردنـد؛ یعنـی    کردند. همین که صدا می کردند یکی از ماها را صدا می می
اینکه دیگر خیلی شورش را درآورید؛ خیلی زیاد اذیت کردیـد. و بـاز بارهـا    

ـتند   گفتند: امروز عصر من نخوابیدم. بچه شنیدم که می می ها امروز نگذاش
کردند، نه اینکـه   م نقل میمن بخوابم. این را به صورت تعریف براي مادر

  ).37، ص1، ج1378(رجایی، » با ما دعوا کنند که چرا اذیت کردید

  خمینی داري امام تکافل و عهده. 2ـ2ـ3
داري و تعهـد بـه تـأمین امـور و      تکافل به معناي سرپرستی و عهـده 

). تکافل به معناي 88ص ، 10، ج1368معاش فرد است (مصطفوي، 
همین جهت، بـه افـرادي    دیگر است؛ به ضمیمه کردن چیزي به چیز

گیرند، کافل یا کفیل گفتـه شـده    که سرپرستی کودکی را برعهده می
کنـد. ایـن واژه در قـرآن     است، زیرا در حقیقت او را به خود منضم می

در شکل ثالثی مجرد (کفل) به معناي سرپرستی و برعهـده گـرفتن   
تخاب کفیل بـراي  (کفّل) به معناي ان کفالت و در صورت ثالثی مزید

هـاي   کسی به کار رفته است. در نظام تربیتی اسـالم، یکـی از جلـوه   
باشـد.   داري و تکافـل مـی   ها به یکدیگر عهـده  رفتاري محبت انسان

مؤمنان، در دوستی و مهرورزي «اند:  در این باب فرموده رسول خدا
باشند که هرگاه عضوي از آن به درد  نسبت به یکدیگر مانند بدن می

شـوند.   صـدا مـی   داري و تـب هـم   د دیگر اعضاي بدن با شب زندهآی
ــان  44ص ، 4ق، ج1410(بخــاري،  ــین در جــایی دیگــر بی ). همچن

(ترمـذي،   »المؤمن لمـؤمن کالبنیـان یشـد بعضـه بعضـاً     «اند:  نموده
)؛ شخص مؤمن نسبت به دیگر مؤمنـان بـه   218ص ، 3ق، ج1403



    39محبت؛ رمز سیرة تربیتی امام خمینی
 

  .دارد توار نگه میمانند ساختمانی است که همدیگر را محکم و اس
دین مبین اسالم به پیوندهاي اجتمـاعی و عـواملی کـه افـراد را     

آورند و آنها را اعضاي یک  کنند و به صورت جامعه درمی متشکل می
اندازد، اهمیت زیادي داده  سازند و در راه یک هدف به کار می پیکر می

واحد  کنند جامعه انسانی، خود یک موجود شناسان ادعا می است. جامعه
هـاي   گونه که یک فرد انسان در عین حال که اندام است؛ یعنی همان

گردد، جامعه انسانی نیز  گوناگون دارد، یک موجود خارجی محسوب می
). در منطق نبوي، 17ـ6، ص 1388زاده،  یک وجود واحد است (نقیب

ها و ایجاد و  تکافل یعنی مشارکت و همکاري همگانی در تحقق نیکی
یمانی است. حیات جامعه انسـانی بـه تعـاون، تکافـل و     حفظ جامعه ا

، مواسات اهل ایمان با یکدیگر است. از دیـدگاه امیرمؤمنـان علـی   
مسلمانان در جامعه اسالمی با یکدیگر برادر بوده و میان آنها حقوق و 

هر حقی تو به گردن بـرادرت داري، او هـم بـه    «تکالیفی وجود دارد: 
  ).95ق، ص 1394حرانی، شعبه  (ابن» گردن تو دارد

امام راحل در رابطه با دیگران بخصـوص شـاگردان، بـه عنصـر     
آمیـز بسـیار توجـه داشـتند:      اي از رفتار محبـت  تکافل، به عنوان جلوه

در آن زمـان کـه درس   «کنـد:   نقل مـی  اهللا سیدعزالدین زنجانی آیت
به شدم. از قضا فصل زمسـتان بـود.   صرفتم مبتال به ح اسفار امام می

آمد. منزل مـا گـذر    شمار می آن موقع حصبه بیماري خطرناکی به در
جدا بود. از قضا منزل امام در حوالی آن گذر بود. ایشان پس از آنکـه  
اطالع از بیماري من پیدا کردند، هر صـبح و شـب بـه عیـادت مـن      

آمدند. یادم هست ایشان یک شب بـه عیـادت مـن آمـده بودنـد.       می
دواي اشتباهی داده بود. حال من بسیار بد  دکتري قبل از ایشان آمده و

بود. امام، این مرد ربانی و بزرگوار، در آن زمستان سرد، پیاده به دنبال 
کرد، رفتند و او را آوردند و پس از  طبیبی که به طرز قدیم معالجه می

گاه وسایل انتقـال   بهبودي نسبی حال من، منزل را ترك فرمودند. آن
شدنی نیست. دیگرانی  م ساختند. اینها فراموشمرا به بیمارستان فراه

کردم، اما یک مرتبه هم بـه   هم بودند که من در درسشان شرکت می
عیادتم نیامدند؛ حتی یک نفر را نفرستادند از احوالم جویا شوند که چرا 

  ).251، ص 1، ج1378(رجایی، » کنم در درس شرکت نمی
سرد بـود. مـن    در پاریس هوا«گوید:  می چی خانم مرضیه حدیده

درب منزل را  ،گردند روند و برمی کردم وقتی امام به نماز می سعی می
امـام   ،کـردم  براي ایشان باز کنم و ببندم. یک بار که درب را باز مـی 

نگاهی به در کردند و رد شدند (من با مانتو و شلوار در منـزل ایشـان   

اند که شما  عصر آن روز حاج احمد آقا آمد و گفت: امام فرموده. بودم)
ام  مگر لباس گرم مثل پالتو و... ندارید؟ گفتم: نه. با همین وضع آمـده 

و لباس گرم ندارم. ایشان مطلب را به امـام فرمـود و از طـرف امـام     
اند: بروید براي خودتـان لبـاس گرمـی     گفت: امام فرموده پولی آورد و

کـن  کنیـد مم  وآمد می تهیه کنید، چون مرتب به بیرون از منزل رفت
  ).90همان، ص » (است سرما بخورید

  خمینی ه دادن امامیانفاق و هد. 3ـ2ـ3
هدیه کردن، ابراز محبت در کردار است. در حقیقت، ابراز محبت هنگـامی  

شـود.   که جامه عمل بپوشد، گاهی بـه صـورت هدیـه دادن نمایـان مـی     
هبـه   که با نظر به کثرت خداوند از این شیوه نیز استفاده نموده است. چنان

ه  «نامنـد:  مـی » وهاب«کند، خود را  که ارزانی بندگان خویش می الْحمدللـَّ
  ).39(ابراهیم: » الَّذي وهب لی علَى الْکبرِ إِسماعیلَ وإِسحاقَ

هـاي   ها شایستگی نشان دهند و خود را الیق نعمت هرگاه انسان
محبـت الهـی    خداوند گردانند، خداوند آنها را از عطایایی کـه مظهـر  

آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَـا علَـیهِم     ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى«کند:  ور می است، بهره
  ).96: (اعراف »برَکَات منَ السماء والْأَرضِ

هدیه در سیره و سنت نبوي، مفهومی وسیع دارد که هـم شـامل   
گیـرد. در   یشود و هـم امـور معنـوي را دربـر مـ      مادیات و اموال می

هـاي   را به عنوان یکی از بهتـرین هدیـه  » موعظه«هاي دینی  آموزه
(تمیمـی  » نعم العطیه و نعم الهدیـۀ الموعطـۀ  «کنند:  ذکر می معنوي
 کـو یاست و ن یعطا و بخشش کویموعظه ن)؛ 770، 2، ج1366آمدي، 

  ).46ص  ،1ج ، 1376(دیلمی،است  یشکشیو پ هیهد
بدانیم، آدمی دائماً در معـرض  » نسیان«را از » انسان«اگر ریشه واژه 

غفلت و فراموشی است. لذا همواره به ذکر نیاز دارد تا علم فرامـوش شـده   
را به یاد آورد، و حتی گاهی علمِ در سر مدفون شده را در دل مبعوث کنـد  

آیـد و بـا ذکـر از     ). انسان با علم از جهل درمـی 150، ص 1368(باقري، 
تواند از طریق موعظه حسنه انجـام   ذکر دادن مییابد. ت ها رهایی می غفلت

  آموزي است. ها و عبرت گیرد، و از ابزارهاي آن، یادآوري نعمت
انسـان بایـد هـم    «فرماید:  ضرورت موعظه می ةدربارراحل  امام

خودش را موعظه کند و هم در معـرض موعظـه واقـع بشـود. هـیچ      
هـاي بـاال    انسانی نیست کـه محتـاج بـه موعظـه نباشـد. منتهـا انسـان       

ـتند تـا برسـد بـه      واعظشان خداست و انسان هاي بعد واعظشان آنها هس
  ).257، ص 14، ج1371ـ1361(موسوي خمینی، » آخر، تا برسد به ما
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«... کنند:  ها بیان می همچنین در باب ذکر از طریق یادآوري نعمت
هاي ظاهره و باطنه که مالک المملوك جلّ  اکنون مالحظه کن نعمت

ما مرحمت کرده که اگر جنّ و انس بخواهند یکی از آنها را به شانه به 
، 1368(موسوي خمینی، » توانند و ما از آن غفلت داریم ما بدهند نمی

آموزي تصـریح   ). همچنین ایشان در باب ذکر از طریق عبرت10ص 
فکـران   اگر روحانیون، ملت، خطبا، علماء، نویسندگان، روشـن «دارند: 

از قضایاي صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر  متعهد سستی بکنند و
هاي  این انقالب آن خواهد آمد که به سر انقالب مشروطه آمد. دشمن

(موسـوي  » هاي مشـروطه بودنـد   تر از آن روز و دشمن انقالب بیش
  ).328، ص15، ج1371ـ1361خمینی، 

الوه بر هدایاي معنـوي نظیـر موعظـه، در انفـاق و     امام راحل ع
ـ هدیه دادن امو سـبب آنکـه هدیـه     هر مادي نیز بسیار توجه داشتند. ب

امام راحل، عالقه و شوق کسانی که به . دادن، آثار تربیتی مهمی دارد
گرفتند تا با دیدن آن، هیجان و شور و  دادند، در نظر می آنها هدیه می

کنندگان هدیـه ایجـاد شـود و موجـب ایجـاد       شوق روحی در دریافت
تـرین   صمیمیت و همـدلی از ضـروري   صمیمیت و همدلی گردد. این

ها نقش دارد.  اموري است که در رشد و تکامل روحی و معنوي انسان
هاي زیادي از آن در روش تربیتـی امـام    اي است که نمونه این سیره

هاي امـام بـه مسـلمان و غیرمسـلمان      خورد. انفاق راحل به چشم می
نقـل   یم میریانآقاي سیدرحآمیز ایشان است.  اي از رفتار محبت جلوه
ام را  در آخرین مالقاتی که با امام داشتم، فرزند چنـد ماهـه  «کند:  می

همراه برده بودم. امام دستی بر سر او کشیدند و دعا کردند. من کنـار  
ها تمام شود. امـام   بوسی روي امام ایستادم تا برنامه دست هدیواري روب

ا بغل کرده بـودم،  ام ر پس از اتمام مالقاتشان رو کرد به من، که بچه
و فرمودند: بیا جلو. خدمت ایشان که رفـتم دستشـان را بـاز کـرده و     

این انگشـتر را  «انگشتري را که در دست داشتند به من داده و گفتند: 
  ).20(همان، ص  »براي این بچه نگهدار

پس از چند روز که خدمت امام کـار  «گوید:  می آقاي عیسی جعفري
ـتم: چطـور؟      کردم، یک نفر آمد و گفت:  حاجی خـوش بـه سـعادتت. گف

ـین      اي براي شما فرستاده گفت: امام هدیه ـتم: مـن کجـا و چن اند. من گف
لیاقتی که آقا به من هدیه بدهند کجا. دیدم امام با دست خودشان عبـایی  

  ).94(همان، ص » اند را خیلی مرتب با کاغذ کاهی پیچیده
امام پیامی براي تمام مسیحیان جهان  شب تولد حضرت عیسی

ها پخش کردند. در کنار این پیـام دسـتور دادنـد.     دادند که خبرگزاري

اند که معموالً گز، آجیل و شیرینی  هدایایی را که برادران ایرانی آورده
بود. بین اهالی نوفل لوشاتو تقسیم شود. این کار انجام شد و در کنـار  

فت. خانمی وقتی هدیه امام را گرفت، هر بسته یک شاخه گل قرار گر
اش فرو ریخـت. ایـن    چنان هیجان زده شد که قطرات اشک از چهره

طرز رفتار امام چنان در آنها اثر گذاشت که از ایشـان وقـت مالقـات    
درنگ وقت داد. آنها ده پانزده نفر از اهالی محل بودند  خواستند. امام بی

جم فرمود کـه احـوال آنهـا را    به متر هاي گل آمدند. امام که با شاخه
ایم که  بپرسید و ببینید که آیا کار و نیاز خاصی دارند؟ گفتند ما تنها آمده

اي گل به ایشان هدیه کنیم. امـام بـا    امام را از نزدیک ببینیم و شاخه
گرفتند و در میـان   هاي گل را یکی یکی از دست آنها می تبسم شاخه

  ).202، ص 2دند (همان، ج دا ظرفی که در کنارشان بود قرار می

  خمینی عفو و گذشت امام. 4ـ2ـ3
عفو و گذشت عبارت است از: تغییر ارادي و آگاهانۀ قلبی و کوشـش  

هاي خوب به جاي افکار بد، و احسـاس   فعال براي جایگزینی اندیشه
دردي با خاطی، و گذشت از اشتباهات او، کـه بـا انگیـزه آرامـش      هم

گیرد. در قـرآن   ضایت خداوند صورت میروانی و پرورش او یا جلب ر
رْ بِـالْعرْف   «کریم نیز بر عفو و گذشت تأکید شده است:  أْمـو فْوالْع خُذ

  ).199: (اعراف» وأَعرِض عنِ الْجاهلینَ
خداوند اولین مربی است که با بخشش اولـین متربیـان خـویش    

ذشـت در تربیـت،   عفـو و گ رو،  ازایـن نامیده شد. » عفُو«(آدم و حوا)، 
قدمتی همسان با خلقت انسان دارد. عفو و بخشش، عامل مهمـی در  
تعدیل روابط بین افراد و برقراري آرامش روانی است. بخشش، جلـوه  
عملی محبت است که عالوه بر ترسیم روابـط بـین افـراد و کـاهش     

هاي اجتماعی، در تأمین سـالمت روانـی، کـاهش اضـطراب و      تنش
و پرخاشـگري، اخـتالالت عـاطفی و رفتـاري،     افسردگی، عصـبانیت  

  افزایش اعتماد به نفس بسیار کارآمد است.
عفو و گذشت به مقتضـاي فضـل و رحمـت انسـان اسـت و رفتـار       

آمیز و پربخشش مربی در قید رفتار متربی نیسـت. حتـی در کتـب     محبت
تربیتی بیان شده است که اگر فرد براي اولین بار اسـت کـه خطـا کـرده،     

ورزد و پیش از اعتذار مربی، اقدام بـه عفـو نمایـد. بـر      عفو مبالغه  مربی در
هـاي متربـی برطـرف     طبق این روش، موارد فراوانی از خطاهـا و لغـزش  

). براساس اصل عفو و گذشت، مربـی،  120، ص 1368گردد (باقري،  می
دعوکُم  «آورد:  هاي بسیار خوبی در جهت اصالح فرد فراهم مـی  فرصت یـ
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  ).10(ابراهیم: » أَجلٍ مسمى  لَکُم من ذُنُوبِکُم ویؤَخِّرَکُم إِلَى لیغْفرَ
سه صفت از صـفات خـوب   «فرماید:  می در روایتی امام صادق

دنیا و آخرت است: گذشت از کسی به تو ستم کرده، پیوسـتن بـه آن   
ـ    گـاه   داري، آن کسی که از تو بریـده، خویشـتن   رو  هکـه بـا نـادان روب

  ).107ص ، 2ق، ج1403(کلینی، » شوي می
داد که افرادي نسبت  موارد بسیاري رخ می در سیرة امام خمینی

شـدند و از   به شخص امام توهین و بدگویی کرده و بعد پشیمان مـی 
فرمـود:   کردند، و امام بالفاصله مـی  محضر ایشان درخواست عفو می

اي  نامـه تبار از آمریکـا بـه امـام     مسلمانی عرب». ایشان را بخشیدم«
ام و این گناه  نوشت که من با توهین به شما مرتکب گناهی بزرگ شده

دهد، و ملتمسانه درخواست  به صورت کابوسی وحشتناك مرا آزار می
عفو دارم. وقتی به عرض امام رسید با آهنگی آکنده از محبت فرمودند: 

  ).325، ص 3، ج1371ـ1361(موسوي خمینی، » ایشان را بخشیدم«
تر از رفتارهاي  و اغماض در رفتار امام راحل بسیار پررنگاین عفو 

تربیتی امام راحل مبتنی بر لطافـت و    تنبیهی ایشان بود. اصل اساسی
ــرم ــل  ظرافــت و ن ــو در مقاب ــا خــودي«خــویی و عف ــر » ه و در براب

درشت و سخت و باصالبت بود. او به عنوان یک مدیر » ها غیرخودي«
أَشداء علَى الْکُفَّارِ رحماء «ارز آیه شریفه جامعه ایران اسالمی، مصداق ب

منَهیبودند. حضرت امام در مدیریت بحران، بخصوص در 29(فتح: » ب (
زمان جنگ تحمیلی بین ایران و عراق، سرسختانه و شجاعانه از تنبیه 

نظـر   توانیم که صرف مگر ما می«گفت:  و مجازات متجاوز سخن می
کند؟ مـا   جانی را به جنایت خودش تشویق می کنیم از یک چیزي که

باید جانی را در دنیا رسوا کنیم و جرمی که کرده است از او بگیریم تا 
  ).322، ص 19(همان، ج » این امور الاقل محدود بشود

  صبر و بردباري. 5ـ2ـ3
هاي محبت مربی براي تربیـت افـراد، صـبر و بردبـاري      یکی از جلوه

ار باغبان و زارع است؛ زیرا تربیت در ظرف است. کار تربیت همانند ک
رسد و اگر مربی عجله کنـد، محصـول    زمان مشخصی به نتیجه می

  باغش که متربیان هستند از بین خواهند رفت.
هـاي ارزنـده تربیـت     هاي متعـالی و فضـیلت   صبر یکی از ارزش

خواهـد رسـالت    وقتـی مـی   حضرت موسیرو،  ازایناسالمی است. 
رب «نمایـد:   کند از خدا سعه صدر درخواست می بزرگ خود را شروع

خواهـد کـه بـه خـاطر      و خداوند از پیـامبرش مـی  » اشْرَح لی صدرِي

  ).127: رضایت خدا در برابر تربیت مردم صبر کند (نحل
. 1هاي معنوي در کنار صبر ذکـر شـده اسـت:     در قرآن بیشترِ ارزش

الحات  « ِعمل صالح:  لُـوا الصـمعرُوا وبینَ صشـکر:  2)؛ 11(هـود:  » الَّا الَّذ .
ــکُورٍ« ـبارٍ شَ لَــى«. توکــل: 3)؛ 5(ابــراهیم: » صـعرُوا وـب ینَ صـالَّــذ   ــم ربهِ

ـلَاةِ واستَعینُوا بِالصبرِ «و روزه:  . نماز4)؛ 42(نحل: » یتَوکَّلُونَ الصبقـره:  » و)
  ).3(عصر: » وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ«. حق: 5)؛ 45

ها، بالها و  علماي اخالق، صبر را ثبات و آرامش نفس در سختی
کــه از  اي گونــه بــهـ   مصــایب و پایــداري و مقاومــت در برابــر آنهــا

طر و شادي و آرامشـی کـه پـیش از آن حـوادث داشـت،      خا گشادگی
بیرون نرود و زبان خـود را از شـکایت و اعضـاي خـود را از حرکـات      

  اند. تعریف کردهـ  )355ص ، 4، ج1377ناهنجار نگاه دارد (نراقی، 
، از شرح حدیث جنـود عقـل و جهـل   نیز در کتاب  امام خمینی

صبر عبارت «آورد:  تعریف صبر را چنین می خواجه نصیرالدین طوسی
پس اظهـار  ، است از خودداري از شکایات، با آنکه در باطن جزع است

یعنی  ها، صبر است؛ ت ننمودن از ناگوارينکردن جزع باطنی و شکای
صبر متقوم به دو امر است: نخست اینکه از نامالیمی کـه بـر او وارد   

یت و شود، در باطن کراهت داشته باشد، دیگر آنکه از اظهار شـکا  می
  ).410ص ، 1377موسوي خمینی، » (جزع خودداري کند

چـون روز قیامـت   «فرمودنـد:   در روایت آمده است که امام صادق
آیند. بـه آنهـا    خیزند و به در بهشت می شود یک دسته [اي] از مردم برمی

ـبر      شود که شما چه اشخاصی هستید؟ مـی  گفته می گوینـد: مـا اهـل ص
گوینـد: مـا بـر     ر چه چیز صبر کردید؟ مـی شود: شماها ب هستیم. گفته می

فرمایـد:   طاعت خدا و از معصیت خدا صبر کردیم. پس خداي عزوجل می
  ).422(همان، ص » راست گفتید، داخل بهشت شوید

کننـد؛ اقیانوسـی کـه در برابـر      را به اقیانوس تشبیه می  امام خمینی
ـیض نامالیمات و مشکالت آرام و صبور و متین بـود و در برابـر ت   هـا و   بع

هـاي آن را   ها خروشان و پرتالطم؛ اقیانوسی کـه کرانـه   ها و ظلم ناعدالتی
ـیچ       «... کسی ندید.  آن بزرگـوار، مثـل اقیانوسـی عمیـق و آرام بـود و ه

ـیدیم و مشـکالت    تالطمی در او تأثیر نداشت. با نگاه او به آرامش می رس
  .)10، ص 1378اي،  (حسینی خامنه» یافتیم بزرگ را کوچک می

این اقیانوس صبر و صالبت، در مشکالت نخست به خدا توکـل  
اما پرمغـز بـه    ،اي کوتاه گاه با جمله جست، و آن داشت و از او مدد می

چیـزي نیسـت،   «داد:  دیگران نیز درس صبوري و متانت و توکل می
  ).189ص ، 3، ج1378(رجایی، » شود شاءاهللا حل می ان
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ـ   ـهادت فرزن ـان را دادنـد بـه آرامـی     امام راحل زمانی که خبر ش د عزیزش
» انا هللا و انا الیـه راجعـون  «انگشت خویش را حرکت داده و سه مرتبه فرمودند: 

ـعی کنیـد   «اي که امام بعد از کلمه استرجاع گفتند، این بود کـه:   و تنها جمله س
  ).247، ص 2(همان، ج» مستحبات را نسبت به ایشان انجام دهید

  گیري نتیجه
رویکـردي جدیـد، سـعی در بـازخوانی بخشـی از سـیرة       با  این مقاله

تربیتی امام راحل را داشت. نظام تربیتی امام متکی بر نگرش ایشـان  
در باب انسان، به عنوان مخلوقی است که باید اندیشه و کردارش، نه 
برگرفته از غرایز، بلکـه از وظـایف سرچشـمه گیـرد. موجـودي کـه       

در سـیر  ، و صـفات الهـی اسـت    الهی و مظهر اسماء ۀدار، خلیف امانت
الهــی خــویش بــه ســوي مقــام الوهیــت، نیــاز بــه مربــی دارد کــه  
استعدادهایش را کشف کند و بـه آنهـا شـکل و جهـت دهـد. مربـی       
حقیقی آدمی، پروردگار جهان است و انبیاء الهی نیز مشق تربیت از او 

  آموخته و براي پرورش انسان مبعوث گردیدند.
هـا و   ، اسوهعالوه بر انبیاء و امامان معصومدر نظام تربیت اسالمی، 

اي از تـاریخ،   هاي کامل وجود داشته کـه در هـر برهـه    الگوهایی از انسان
  اند. در دوران معاصر، به یقین، امام خمینـی  ها شده دار تربیت انسان عهده

ـناخت     نمونه کامل و شایسته از مربی آگاه، مهربان و دلسوز بود کـه بـا ش
هاي متفاوت متربیـان   دادهاي بالقوه آدمی و تشخیص روحیهدقیق از استع

زده برخاسـت؛   ـ بخصوص شاگردانـ  به امر تربیـت یـک نسـل طوفـان     
نسلی که نیاز به رهبري کردن و تربیت نمودن و بارور سـاختن، همچـون   

  عطش به آب، در او تشنگی آفریده بود.
امـا   ،هاي متعددي اسـت  مبتنی بر روشراحل،  سیرة تربیتی امام

هـاي تربیتـی    روش محبت و مهرورزي یکـی از کارآمـدترین شـیوه   
ایشان است. محبت مفهومی است که گرچه حقیقت آن نهان اسـت،  

هم سبب ایجـاد،  موجودات ساري است و از منظر امام راحل، در کلیه 
جوشد و پشتوانه معرفتـی   و هم عامل بقاست؛ محبتی که از عقل می

ها خداوند است و به سایر موجـودات بـه   دارد. متعلق چنین محبتی، تن
  گیرد. جهت انتسابشان به خداوند تعلق می

نماي محبت بـود. در وجـود وي عشـق بـه      امام راحل آئینه تمام
اي کـه در   زد. مربی ها، دریاگونه موج می خداوند و مهرورزي به انسان

گفتار و کردار خویش، عشق را به نمایش گذاشت، تا از ایـن رهگـذر   
ورزي را  پرورش خصایص انسانی را بارور سازد، و چگونه عشقزمینۀ 

هـا،   هـا، خـدمت   ها، اطعـام  ها، انفاق نیز به دیگران بیاموزد. تألیف قلب
هـا، اخـالق و    ها و تحمل ها، حلم ها و دیدارها، مدارها و تسامح زیارت
هاي ایشان، همـه و   ها، ابراز و اظهار محبت ها و تکافل ها، انس نرمش

با محوریت محبت  هاي تربیتی امام خمینی هایی از روش وههمه، جل
  آموزد. و مهرورزي است که بهترین شیوه تربیت را به نسل معاصر می

درود بر ابرمردي که بزرگ بود و از اهالی فردا. به تولـدي دیگـر   
رسید و در این تولـد بـه تولیـد پرداخـت و از تنهـایی و صـعوبت راه       

ناپـذیر   بان، مدیر و مدبر، شجاع و خستگینترسید. مربی دلسوز و مهر
و عارف و عالم بود. او حجت زمان خویش بود و به جهانیان، چگونـه  

  زیستن و چگونه مهرورزیدن و چگونه تربیت کردن را آموخت.
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