
دكتر جعفر رحمانی

عالم رباني
همكاران گرامي، این مقاله در ارتباط با درس چهاردهم دین و زندگي پایه سوم 

متوسطه دوم با موضوع مرجعیت و والیت فقیه براي تدریس بهتر آورده شده است.

اهمیت تربیت دینی
حضـرت امـام خمینی )ره( هنگام حیات خـود به دفعات، 
هدف اساسـی تعلیم وتربیـت را »تربیت دینی« دانسـته اند. 

امـام )ره( می فرمایند:
é »مواظـب باشـید کـه اعمالتـان، اعمـال صالـح باشـد، 
قیامتـان بـرای خـدا باشـد، اعمالتـان بـرای خدا باشـد. هر 
کـدام بچـه دارید، تربیت کنید، تربیـت الهی بکنید، تربیت 

شـیطانی نکنید.«1
é »خودتـان را تهذیـب کنیـد و کـودکان خودتـان را 
تهذیـب کنید. کـودکان خودتان را اسـالمی بـار بیاورید.«2

é »شـما اگـر بتوانید این بچه هـا را تربیت کنیـد، طوری 
کـه از اول بـار بیاینـد بـه اینکـه ]خداخـواه[ باشـند، توجه 
به خدا داشـته باشـند، شـما اگـر عبودیـت اهلل را و پیوند با 
خـدا را بـه این بچه هـا تزریق کنیـد، این بچه هـا زود قبول 

می کننـد آن را.«3

روش های تربیت دینی در رفتار امام 
خمینی )ره(

1. روش تکریم کودکان
یکـی از روش هـای تربیـت در اسـالم کـه در قـرآن مورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت و حضـرت امـام )ره( بـه بهترین 
شـکل آن، در منـزل بـه آن روش رفتـار می کرده انـد، روش 
تکریـم کـودکان اسـت. کودکی به امام نوشـته بـود که من 
شـما را بسـیار دوسـت دارم و خیلـی عالقـه دارم شـما را 

ببینـم. امـام در جـواب نوشـته بودنـد که:
»فرزنـدم نامـه ات را خوانـدم. هر زمانی کـه می خواهی بیا 

و بـا من مالقـات کن.«4
از قـول یکـی از نواده هـای حضرت امام )ره( نقل می شـود 
کـه مـن وقتی به امـام وارد می شـدم، سـالم می کـردم، اما 
ایشـان سـعی داشـتند زودتر به من سـالم کنند. وقتی که 
ایشان سـالم می کردند، من جواب سالم ایشـان را می دادم. 

خیلـی مهربان و دلنشـین با ما برخـورد می کردند.5
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2. روش تلقین
در دیـدگاه امـام یکـی از روش هایـی کـه می توانـد مفید 

باشـد، »تلقین« اسـت:
é »انسـان خـودش هـم اگر بخواهد سـاخته بشـود، باید 
آن مسـائلی کـه مربـوط به سـاختن خودش اسـت، تلقین 
کنـد. بـه خـودش تکـرار کنـد. یـک مطلبـی که تأثیـر در 
نفـس انسـان بایـد بکند، بـا تلقینـات و تکرارها بیشـتر در 

نفـس انسـان نقش پیـدا می کنـد.«6
é »اگـر بخواهیـد یک بچـه ای را تربیت بکنیـد، باید یک 
مسـئله را چندیـن دفعـه بـا چنـد زبان، بـا چنـد وضع به 
او بخوانیـد. مطلـب یکـی باشـد، لکن طرز بیانـش متفاوت 

باشـد به طـوری کـه در قلـب او نقش بنـدد.«7

3. روش مطایبه و تفریح
»مطایبـه« بـه معنی شـوخی اسـت. حضرت امـام گاهی 
نوه هـای خـود را سـرگرم و از ایـن راه بـا آن هـا مطایبـه 

می کردنـد و مطالـب الزم را آمـوزش می دادنـد.

4. روش احسان در مقابل احسان
یکـی از روش هایـی که در اسـالم بـه آن توجه می شـود، 
احسـان کردن در مقابل احسـان اسـت. اگر بزرگ سـالی از 
یـک خردسـال رفتار انسـانی ببیند، بـا انجام رفتار مشـابه 
نسـبت به کـودک، باعـث تقویت آن رفتـار در او می شـود. 
ایـن روش از جانـب حضـرت امام خمینـی )ره( مورد توجه 
بـوده اسـت. فرزند شـهید آیـت اهلل اشـرفی اصفهانی 

می کند: نقـل 
»زمانـی کـه 15 سـاله بـودم، روزی بـرای اسـتحمام بـه 
گرمابـه ای در قـم رفته بـودم. در بـدو ورود مشـاهده کردم 
یکی از آقایان که سـر خود را صابون زده و روی چشـمانش 
نیز از کف صابون پوشـیده اسـت، با دسـت به دنبال ظرف 
آب می گـردد. بالفاصلـه ظرفی را که نزدیک بود، برداشـتم 
و از خزینه پر آب سـاختم و دوبار روی سـر ایشـان ریختم. 
آن مرد نورانی نگاه تشـکرآمیزی به من انداخت و پرسـید: 

آیا شـما هم سـر خود را شسـته اید؟
عـرض کـردم: خیـر، تـازه به حمـام آمـده ام. باالخـره به 
گوشـه ای رفتـم و سـر و صـورت خـود را صابـون زدم. قبل 
از اینکـه آب بـر سـر خـود بریزم، نـاگاه دو ظـرف آب روی 
سـرم ریخته شـد. چشـم خـود را باز کـردم، دیـدم آن مرد 
بـزرگ بـه تالفی خدمت مـن، با کمـال بزرگـواری محبت 

کرده اسـت.
در خانـه موضـوع را بـه مرحـوم پـدرم گفتـم؛ لکن چون 
او را نمی شـناختم، نتوانسـتم معرفی کنم. یکـی از روزهای 
عیـد مذهبـی کـه با پدرم بـه منزل علمـا می رفتیـم، ناگاه 
چشـمم به ایشـان افتـاد و او را به پـدرم نشـان دادم. پدرم 
فرمود: عجب! ایشـان حاج آقا روح اهلل خمینی)ره( اسـت.«8

5. رفتار عملی
رفتـار مربـی بیـش از کالم او در افـراد، به ویـژه کـودکان 
تأثیـر می کنـد. کودک سـعی می کند در رفتارهـای خود از 
بزرگ سـاالنی که با او در ارتباط هسـتند، تقلید کند. تقلید 
تأثیـر فوق العاده در تربیت دارد. نکتة ظریف اینجاسـت که 
هرقـدر بین بزرگ سـال و کـودک رابطة عاطفـی قوی تری 
حاکـم باشـد، ایـن تأثیرپذیری بیشـتر اسـت. لـذا حضرت 
امـام به رابطة مادر و کودک اشـاره می کننـد و می فرمایند:
»آن قـدری کـه بچـه از مـادر چیـز می شـنود، از پـدر 
نمی شـنود. آن قـدری کـه اخـالق مـادر در بچـة کوچـک 
نـورس تأثیـر دارد و بـه او منتقـل می شـود، از دیگـران 
عملـی نیسـت. مادرهـا مبـدأ خیرات هسـتند. اگـر خدای 
نخواسـته مادرانـی باشـند کـه بچه هـا را بد تربیـت کنند، 

مبـدأ شـّرند.«9

برخوردهای تربیتی امام خمینی )ره(
ایـن بخـش از نوشـته بـه طـرح برخوردهـای تربیتـی 
حضـرت امـام خمینـی )ره( اختصـاص دارد کـه می توانـد 
بـرای مربیـان، معلمـان، اسـتادان و صاحب نظـران تعلـم و 
تربیـت دینـی مفید و قابل اسـتفاده باشـد. ایـن برخوردها 
می تواننـد به عنـوان مناسـب ترین روش هـای تربیت دینی 
کـه توسـط شـخصیت بزرگـواری همچـون حضـرت امـام 
خمینـی )ره( عمل شـده اند، شایسـته اسـت مـورد تبعیت 

و تأّسـی قـرار گیرند.

1. پرهیز از ایجاد تلخی در کودکان به 
جهت فرایض دینی

یـادم می آیـد زمانـی همسـرم از روی عـادت خانوادگـی، 
صبح هـا دختـرم را از خـواب شـیرین بیـدار می کـرد کـه 
نمـاز بخوانـد. امام خمینی )ره( کـه در جریان قرار گرفتند، 
برایشـان پیغام فرسـتادند که شـیرینی اسـالم را بـه مذاق 
بچـه تلـخ نکن. و چقـدر این حرف بجا بـود و تأثیر عمیقی 
بـر روحیة دخترم گذاشـت؛ به طوری که بعـد از آن خودش 
سـفارش می کـرد کـه بـرای نمـاز صبـح حتمـًا بیـدارش 

کنیـم. معنـی »ال اکـراه فی الدیـن« را آن موقـع فهمیدم.
بـاالی سرشـان  را  سـاعت  معمـواًل شـب ها  )ره(  امـام 
می گذاشـتند کـه برای نماز شـب خـواب نماننـد. در ایامی 
کـه ناراحتـی قلبی داشـتند، من چـون خوابم سـبک بود، 
شـب ها را در اتاق ایشـان اسـتراحت می کردم تا اگر نیازی 
بـود، کمکشـان کنـم. امـام سـاعت زنگ دارشـان را درون 
پارچـه ای می پیچیدنـد و دور از من در جایی می گذاشـتند 
درواقـع  نشـوم.  بیـدار  مـن  می زنـد،  زنـگ  وقتـی  کـه 
نمی خواسـتند برای مـن زحمتی ایجاد کرده باشـند. چون 
ایشـان کسـی را بـرای نمـاز صبـح هـم بیـدار نمی کردند، 
مگر اینکه سـفارش کرده باشـد. یک بار از آقا سـؤال کردم 

یکی از روش هایی 
که در اسام 
به آن توجه 
می شود، احسان 
کردن در مقابل 
احسان است. اگر 
بزرگ سالی از یک 
خردسال رفتار 
انسانی ببیند، با 
انجام رفتار مشابه 
نسبت به کودک، 
باعث تقویت 
آن رفتار در او 
می شود
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کـه آیـا اجـازه دارم، فرزندم را بـرای نماز صبح بیـدار کنم، 
فرمودنـد: »خـواب را بـرای بچه تلخ نکـن.«10

2. ایجاد امکان فراغت و شادی برای 
کودکان

بازی هایشـان  در  بچه هـا  گذاشـتن  آزاد  بـه  )ره(  امـام 
اعتقـاد داشـتند و می فرمودنـد: »اگـر بچه شـیطنت نکند، 
مریـض اسـت.« حتی بـرای بزرگ ترهـا هم تفریـح را الزم 
می دانسـتند. گاهـی کـه در روزهـای تعطیـل مرا مشـغول 
کار می دیدنـد، می فرمودنـد: »نـه، بـه جایـی نمی رسـی. 
چـون وقـت تفریح و اسـتراحت فقـط باید تفریح کـرد و به 

اسـتراحت پرداخـت.«
بارهـا بـه پسـر مـن می گفتنـد: »من تا بـه حـال، نه یک 
سـاعت از تفریحم را برای درس گذاشـته ام و نه یک سـاعت 
از وقـت درسـم را صـرف تفریـح کـرده ام. هـر کاری وقـت 

خـودش را دارد و هـر وقتـی هم کار خـودش را.«
و بـاز می فرمودند: »اگر تفریح نداشـته باشـید، نمی توانید 

خوب تحصیـل کنید.«11

3. مراعات احوال افراد تازه به دین پیوسته
وقتـی خواهـر کوچکم به سـن تکلیف رسـید، امـام )ره( 
فرمودنـد: »امسـال دیگر بایـد روزه هم بگیـری.« اتفاقًا ماه 
رمضـان آن سـال خیلـی گـرم بود. نداشـتن کولـر، کمبود 
آب و ضعـف جسـمانی خواهرم، باعث شـد کـه روز اول ماه 
مبـارک را بـه سـختی تحمل کنـد. این بود که شـب پس 

از افطـار گفـت: »مـن فردا دیگـر نمی توانـم روزه بگیرم.«
آقـا همان شـب ترتیـب مسـافرت او را بـه تهـران دادند. 
یعنـی بـه مـادر که بچـة کوچـک هـم داشـتند، فرمودند: 
»بچه هـا را برداریـد و مدتـی را در تهـران در منـزل فالنی ـ 
فرمودنـد:  مـن  بـه  بعدهـا  باشـید.«  نزدیـکان ـ  از  یکـی 
»نخواسـتم در نظـر او قبـح روزه خـواری از بیـن بـرود.«12

4. برخورد متین با کودکان
پنج شـش سـاله بودم که بـه قیطریه آمدیـم. آن وقت ها 
آقـا در منـزل حاج آقـا روغنی از طرف سـاواک تحت نظر 
بودنـد. یک شـب که مشـغول نماز بودند و چنـد نفری هم 
بـه ایشـان اقتدا کـرده بودند، تـا رفتم وضو گرفتـم و آمدم، 
آقـا رکعـت اول را تمام کرده بودند و رفته بودند به سـجده. 
خـب من باید تـا رکعت بعد صبـر می کردم. ولی از شـدت 
عالقـه ای کـه بـه نمـاز خوانـدن بـا ایشـان داشـتم، قامت 
بسـتم و بـه خیـال خودم وصل شـدم بـه جماعـت. بعد از 
نمـاز مادرم گفت: دختر نمازت اشـکال داشـت و دلیلش را 
هـم گفـت. اما مـن قبول نکرده و گفتم نه درسـت اسـت و 

اصـرار کـردم که به آقـا بگویم.
مـادر ناچـار جریان را به ایشـان گفتنـد. آن وقـت امام با 

حوصلـه و سـعة صـدر نزدیک به یک ربع سـاعت، برای من 
پنـج شـش مسـئله را توضیـح دادند کـه چـرا نمی باید آن 

موقـع قامـت می بسـتم و حاال چه بایـد بکنم.
در سـال های کودکـی، یـک بـار کـه بـه مشـهد رفتـم، به 
علـت عالقـه ای که بـه آقا داشـتم، یک بسـته از آن عطرهای 
ارزان قیمتی را که هر سـه چهارتایش داخل یک جعبه اسـت، 
بـرای امـام سـوغات آوردم. وقتی برگشـتیم و خدمت ایشـان 
رسـیدیم، من سـوغاتی های ارزان قیمت را تقدیم حضورشان 
کـردم. اما ایشـان با آنکـه عطرهای خوب و مرغوب داشـتند، 
آن قـدر این سـوغاتی های ناقابل مرا بـا روی باز و عالقه مندی 
تحویل گرفتند که من واقعاً شـرمنده شـدم. این نوع برخورد 

برایـم فوق العاده عجیـب بود.13

5. استفاده از ترفندهایی برای تنبیه 
نکردن کودکان

پـدر غالبًا با عملشـان ما را به دسـتورات اسـالمی تکلیف 
می کردنـد. مثـاًل بـه احتـرام مادر خیلـی حسـاس بودند و 
ایـن مـا را هـم به احترام گذاشـتن به ایشـان وا  می داشـت. 
یـادم می آیـد، یـک روز در ایـام کودکـی بـه حـرف مـادرم 
گـوش نکـردم و کاری را کـه ایشـان مخالف انجـام آن بود، 

دادم. انجام 
پـدرم خیلـی ناراحت شـدند و به قصد تنبیه مـن از جای 
برخاسـتند، ولـی بـه بهانه هـای متفـاوت بـه مـن فرصـت 
دادنـد کـه فـرار کنـم. همیشـه همین طـور بود. خودشـان 
را بـه کاری مشـغول می کردنـد، مثـل باال زدن آسـتین ها، 
دنبـال وسـیلة تنبیـه گشـتن، و ... تا بچه ها فرصـت کنند، 

بگریزنـد؛ ولی نسـبت بـه عمل خـود متنبه شـوند.14

6. احترام به نسل جوان مسلمان
در قـم کـه زندگی می کردیـم، جوانی بود کـه در کارهای 
امـام بـه ایشـان کمک می کـرد، آقـا بارهـا فرمودنـد: »من 
فالنـی را خیلی دوسـت دارم.« وقتی علت را می پرسـیدیم، 
می گفتنـد: »شـب ها کـه بیـدار می شـوم، ایـن جـوان را 

مشـغول نمـاز و مناجـات با خـدا می بینم.«

7. بازی با کودکان و اعطای جایزه به آن ها
حضـرت امـام در ایـام فراغـت غالبـًا بچه هـای خانـة ما را 
دور خودشـان جمـع می کردنـد و بـا آن ها در بازی هایشـان 
و  دربـارة وضـع درسـی  گاهـی هـم  شـریک می شـدند. 
امتحاناتشـان سـؤاالتی می کردنـد. اگـر یکـی نمـرة خوبی 
آورده بـود، او را تشـویق می کردنـد و جایـزه ای هـم بـه او 

می دادنـد؛ مثـاًل یـک شیشـه عطر.

8. عاقه مندی به کودکان
هـر وقـت مـا بزرگ ترها تنهـا به مالقـات امـام می رفتیم، 

امام )ره( به آزاد 
گذاشتن بچه ها 
در بازی هایشان 

اعتقاد داشتند و 
می فرمودند: »اگر 

بچه شیطنت 
نکند، مریض 
است.« حتی 

برای بزرگ ترها 
هم تفریح را الزم 

می دانستند
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ایشـان می فرمودند: »چرا بچه هـا را همراهتان نیاورده اید؟« 
می گفتیـم: »آخـر آن هـا بـا سـر و صـدا بـازی می کننـد و 
باعـث اذیـت و آزار شـما می شـوند.« می فرمودنـد: »نـه، 
مـن بچه هـا را دوسـت دارم و اگـر می خواهید مـن ناراحت 

نشـوم، آن هـا را هم بـا خودتـان بیاورید.«15

9. بازی و مشاعره با کودکان
یـک روز خدمت امام رسـیدم. چون مقداری شـعر حفظ 
بـودم، از پدربـزرگ خواسـتم که بـا هم »مشـاعره« کنیم. 
ایشـان قبـول کردنـد و شـروع کردیم به شـعر خوانـدن. تا 
اینکه من دیگر شـعرهایم تمام شـد. آن وقـت از پدربزرگم 
خواسـتم کـه بـه جـای مشـاعره »مکالمـه« کنیـم. یعنی 
هـر کس کلمـه ای بگویـد و دیگـری کلمـه ای را که حرف 
اول آن مثـل حـرف آخـر کلمة طـرف مقابل باشـد، بگوید. 
ایشـان فرمودنـد: »باشـد.« یـادم می آیـد کـه آقـا سـعی 
می کردنـد، بیشـتر کلماتی بگوینـد که آخر آن هـا به »هـ« 
ختـم می شـود. ایـن بـود کـه بـازی خیلی بـه نفع ایشـان 
تمـام شـد و مـن در پیـدا کـردن آن همه کلمه کـه اولش 

»هـ« باشـد، حسـابی دچار مشـکل شدم.

10. سرگرم ساختن بچه ها با روش های متنوع
تربیـت کـودکان و نوجوانـان در نظـر امـام از اهمیـت 
خاصـی برخـوردار بـود. غالبـًا وقتـی کـه بـا آن هـا بودنـد، 
از راه هـای غیرمسـتقیم و یـا سـرگرمی های سـالم در بـاال 
بـردن آگاهی هـای آن ها تـالش می کردند. گاهی برایشـان 
شـعرهایی آموزنده می خواندند. گاهی حکایت های مناسـب 
مشـاعره  آ ن هـا  بـا  گاهـی  حتـی  می گفتنـد.  برایشـان 
می کردنـد. خالصـه، مطالـب الزم را از این طریـق به آن ها 

می فهماندنـد.
در سـال های اقامتمـان در قم، ایشـان پیـش از ظهرها را 
در منـزل درس می گفتنـد. طلبه هـا می آمدنـد و درس تـا 
سـاعت 11:30 طول می کشـید. آقا پـس از درس بالفاصله 
می آمدنـد پیـش مـا بچه هـا و در بازی هایمـان شـرکت 
می کردنـد. مثـاًل اگـر قایم باشـک  بـازی می کردیم، ایشـان 
سـر یکـی از مـا را در دامن خود می گرفتند تـا بقیة بچه ها 
برونـد و قایـم بشـوند. ایـن هم بـازی شـدن بـا مـا هیچ گاه 
بیشـتر از 20 دقیقـه طـول نمی کشـید، چـون ایشـان 10 
دقیقـه به ظهر مانده باید خودشـان را بـرای مقدمات آماده 

می کردنـد.16

11. توصیه به آماده سازی کودکان قبل از بلوغ
روزی بـا فرزنـد یکی از نزدیکان که قد کشـیده و در حال 
رشـد بـود، خدمت امام رسـیدیم. آقـا وقتی ایشـان را دید، 
بـا خنـده بـه مـن فرمودند: هـر چـه می خواهی بـه فالنی 
بگویی، امسـال بگـو چون دیگـر صدایت به او نمی رسـد.17

تربیت کودکان و 
نوجوانان در نظر 
امام از اهمیت 
خاصی برخوردار 
بود. غالبًا وقتی 
که با آن ها 
بودند، از راه های 
غیرمستقیم و 
یا سرگرمی های 
سالم در باال بردن 
آگاهی های آن ها 
تاش می کردند
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