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نقش تربيتی خانواده و تأثير آن بر سبک زندگی منتظران در اندیشه و
سيره امام خمينی ؟هر؟
طاهره صادقی
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چکيده
تجلی پیوسللتگی و درهمآميختگی عنصللر تربيت دینی و سللبک زندگی اسللالمی در همه
ش للئون و ابعاد زندگی منتظران حقيقی ،در عص للر هجوم فرهنگی بيگانگان ،نویدبخش
طلوا خورشلليد والیت از مشللرق هدایت انسللانيت اسللت .آشللنایی با روشهای تربيت
اخالقی فرزندان در راسللتای انتظار واقعی یهور ،نيازمند اطالع از فرایند دیدگاه و سلليره
بزرگلانی اس ل للت کله در حوزه نظریلهپردازی معرفتی ،فرهنگی ،تعليم و تربيلت و عملکرد
خانوادگی ،موفقيتهایی را برای جامعه انسانی به ارمغان آورده باشند .این نوشتار در
صل للدد اسل للت تا در چهار عنوان« ،نقشآفرینان تربيت در نظام هسل للتی»« ،بنيانهای
هویتسل للاز تربيتی»« ،مدیریت و روش تربيت دینی»« ،آسل لليبهای تربيت و سل للبک
زندگی» ،با وا کاوی و بازخوانی مختصللر اندیشللهها و سلليره عملی امام خمينی ؟هر؟ در
حوزه تربيت فرزندان و سل للبک زندگی دینی ،ایشل للان را بهعنوان موفقترین ایدهپرداز و
سبکآفرین زندگی منتظران ،برای مخاطبان به اثبات برساند.
واژ گان کليدی :تربيت ،خل لانواده ،سبک زنل ل ل ل لدگی ،انتظ لل لار ،منتظران ،مه لل لدویت،

ام ل لام خمينل لی ؟هر؟.

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی ،مدرس گروه علمی -تربيتی زبان فارسی ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعه المصطفی

؟ص؟العالميه ،قم ،ایران.

 .1مقدمه
برجس لللتهترین امتياز مکتب اس لللالم نس لللبت به دیگر ادیان و مکاتب ،تربيت انس لللان اسللللت .از مجموا
آموزههای وحيانی چنين اسللتنباط میشللود که آیات قرآن و احادیث معصللومين ،با توجه به ویژگیهای
بنيادین فطرت و کرامت انسانی ،به عنصر تهذیب و تربيت انسان توجه خاص کرده و هدف اصلی نزول
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وحی و بعثت رس لللوالن الهی در این رس لللالت خطير نهفته اس لللت؛ زیرا از این نگاه ،اسللللاس عالم به تربيت
انسان است .انسان ،عصاره همه موجودات و فشرده تمام عالم است و انبيا آمدهاند تا این عصاره بالقوه
را بالفعل کرده و انس لللان به یک موجود الهی تبدیل ش لللود .این موجود الهی ،تمام صللللفات حقتعالی را

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

داشته و جلوه گاه نور مقدس خداوند است (خمينی ،1378 ،ص.)152
بدیهی اس لللت که اندیش لللمندان غيردینی ،هر کدام از زاویهای متفاوت و به دور از توجه و شللللناخت
ابعاد زندگی و مسادل روان شناسی ،مطالب بسياری را به رشته تحریر درآوردهاند ،اما آموزههای وحيانی
براسللاس هسللتیشللناسللی ،هدف آفرینش ،انسللانشللناسللی و ارتباط انسللان با نظام خلقت ،به تربيت و
زندگی انسان و هدفمندی رشد او توجه کردهاند.
این مقاله بر مبنای اندیشللههای ناب و سلليره پیامبرگونه برجسللتهترین تربيتیافته مکتب وحی ،به
تبيین تربيت خانوادگی و سبک زندگی مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران میپردازد.
 .2مفهومشناسی
 .1-2خانواده :گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر با عنوان زن،
ش لللوهر ،فرزند ،پدر ،مادر ،خواهر و برادر در ارتباط متقابل بوده ،فرهنگ مش لللترکی پدید آورده و در واحد
خاصی بهنام خانواده زندگی می کنند ( .گروه نویسندگان ،1392 ،ص)17
 .2-2سبک زندگی :روش مشخصی که در انجام گرفتن کاری یا ساخته شدن چيزی به کار رود ،راه
و رسللم ،شلليوه ،قاعده و اسلللوب« ،سللبک» ناميده میشللود (انوری .)1381 ،مراد از سللبک زندگی در این
مقاله ،شيوه مشخص و معين بر مبنا و معيار های دینی و اندیشه و سيره امام خمينی ؟هر؟ است که در
زندگی مؤمنان و منتظران یهور حضرت مهدی ؟جع؟ به کار میرود.

 .3-2منتظران :در اندیشه متعالی امام ،وا ه انتظار و ویژگی منتظران ،به یک مفهوم عميق و فراتر از
وا هنامه های رایج گفته میش لللود .در منظومه فکری امام خمينی ؟هر؟ انتظار یعنی ،مهيا بودن برای
اقتدار و گسللترش اسللالم و منتظر کسللی اسللت که تمام تالش خود را برای احيا مجدد عظمت اسللالم به
کار میبندد (خمينی ،1378 ،صص .)17-13
 .3ضرورت و اهميت
از نگاه آموزههای وحيانی ،هدف نهایی آیین و رهنمودهای فردی و اجتماعی اسللالم در شللئون مختلف
زندگی ،تربيت انسللان در تمام ابعاد وجودی اوسللت؛ زیرا نفخه ربانی و گنجينه نهفته و پا فطرت الهی،
پرتو تعاليم وحی ميس للر اس للت؛ در غير این ص للورت «حيوان ض للعيفی اس للت که جز به قابليت انسلللانيت
امتيازى از سایر حيوانات نداشته و آن قابليت ميزان انسانيت فعليه نيست .پس انسان ،حيوانی بالفعل
است در ابتداى ورود در این عالم» (خمينی ،1371 ،ص.)168
امام خمينی درباره اهميت تربيت دینی انس للان میفرماید« :مقص للد عالی اس للالم و همه مکتبهاى
توحيدى این است که انسان درست بشود .این انسان ا گر سرخود باشد و مهار نداشته باشد ،از همه
حيوانات درندهتر و موذیتر است» (خمينی ،1378 ،ص .) 504در بخش دیگری از بيانات خویش درباره
این موض للوا میفرماید« :انس للان یك موجودى اس للت که چنانچه مهار نش للود و س للر خود بار بياید و یك
علف هرزهاى باشد و تحت تربيت واقع نشود ،هرچه بزرگتر بشود به حسب سال و بلندپایهتر بشود به
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بزرگترین امتياز انسللان نسللبت به دیگر آفریدههای الهی اسللت .تجلی این گوهر در نهاد انسللان ،تنها در

حس لللب مقام ،آن جهات روحی تنزل می کند و آن معنویات تحت س للللطه ش ل ليطان ،ش ل ليطان بزرگ ،که
همان شيطان نفس است ،واقع میشود» (خمينی ،1378 ،صص. )153-152
خانواده ،خاسللتگاه تربيت و سللالمت فکری ،روحی و معنوی انسللان بوده ،رشللد و تقویت بنيانهای
اخالقی و تربيتی اعض للای خانواده ،ش للاکله اس للتواری پایههای فرهنگی نظام مردمس للاالری دینی جهت
پیشگيری از استحاله و دگرگونی ارزشها و تقویت معرفت دینی در راستای تربيت نسلی سرافراز و ماندگار
و رسيدن به آرمان شهر مهدوی است.
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 .4نقش آفرینان تربيت انسان در نظام خلقت
 .1-4پیام وحی

به استناد بسياری از آیات ،قرآن کتاب هدایت و معلم و مربی انسانها در تمام اعصار پس از نزول وحی
اسللت .این کتاب با بيان روشهای فطری تهذیب و تربيت روح ،عهدهدار سللازندگی و رشللد و کمال تمام
مراتب انسل لللان يت اسل لللت تا او را به مقام قرب الهی برسل لللاند .امام خمينی ؟هر؟ در تبيین این مطلب
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میفرماید« :این کتاب ش لللریف ،چنانچه خود بدان تص لللریح فرموده ،کتاب هدایت و راهنماى سلللللو
انسللانيت و مربی نفوس و شللفاى امراق قلبيه و نوربخش سلير الی اع اسللت» (خمينی ،1370،ص.)184
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در بيانی دیگر با توجه به خص للوصل ليات نهفته روحی انس للان میفرماید« :قرآن براى همين آمده اسلللت و
اسللالم براى همين آمده اسللت که تربيت کند انسللانها را که ا گر تربيت برایشللان نباشللد ،از همه حيوانات
درندهتر [و] موذیتر است» (خمينی ،1378 ،ص.)423
 .2-4رسالت انبيای الهی

تربيت نفوس و تعليم علوم الهی به انسانها ،مهمترین انگيزه بعثت انبيای الهی است تا با اصالح اخالق
و اعتقادات ،این عصاره نظام هستی را به کمال الیق خليفه الهی برساند .امامخمينی درباره این رسالت
میفرمللایلد« :آن راهی کلله انبيلا داش لللتنللد همين تربيلت و تهللذیلب بود .انبيلا براى انسلللللان آمللدنللد ،براى
انسللانسللازى آمدند ،هيچ کار دیگرى نداشللتند؛ آمدند این انسللانها را که در صللورت انسللانند و دارند بر
خالف راه میروند ،اینها را به راه راس للت ،به راه مس للتقيم هدایت کنند» (خمينی ،1378 ،ص.)495-494
مهم هدایت گری انبيا برای تهذیب انسللان و رهایی از یلمت نفسللانی ،بزرگترین منت الهی
این رسللالت ا
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ُ َ ْ
َ ُ
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ْ َ
اع َعلی ال ُم اومني َن اإذ َب َعث في اه ْم َر ُسلللوال ام ْن ْ ْنف اسللل اه ْم ی ْتلوا َعلي اه ْم
بر مردم اس للت که آیه ش للریفه «لق ْد َمن
َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ْ
تاب َو ال احک َمة؛ یقينا خدا بر مومنان منت نهاد که در ميان آنان پیامبری از
آیا ات اه و یزکي اهم و یعلمهم ال اک
خودشان برانگيخت که آیات او را بر آنان میخواند و پاکشان می کند و کتاب و حکمت به آنان میآموزد»

(آل عمران ،)164 :آن را بيان می کند.

پیامبر گرامی اسللالم ؟ص؟در یک جمله کوتاه ،هدف اصلللی و سلياسللت راهبردی بعثت و هدایت گری
َ ُ ْ ُ َ َ َ
ْ
مم َمک اار َم االخالق؛ من برای تکم يل و تتميم بزرگیهای اخالقی
خویش را بيان می کند « :اإنما ب اع ثت الت

برانگيخته ش لللدهام» (مجلس لللی ،1404 ،ص .)328امام خمينی ؟هر؟ در تبيین این آیه و حدیث مذکور

میفرماید« :بعثت ،براى این اس لللت که اخالق مردم را ،نفوس مردم را ،ارواح مردم را و اجس لللام مردم را،
تمام اینها را از یلمتها نجات بدهد ،یلمات را به کلی کنار بزند و بهجاى او نور بنشاند ،یلمت جهل را
کنار بزند و بهجاى او نور علم بياورد» (خمينی 1378 ،ص.)435
 .3-4نقش خانواده

ش للقاوت و س للعادت انس للانها را رقم میزند .تربيت فرزندان در خانواده ،زیربنای رش للد فرهنگ و اخالق
اجتماعی اس للت و هرچه بنيان خانواده مس للتحکم باش للد ،بالندگی ،رش للد و ش للکوفایی فرهنگی و تربيتی
جامعه در تمام ابعاد و ش لليوه زندگی تجلی مییابد .امام ص للادق؟ع؟ میفرماید« :پدر باید آن گونه تربيت
نماید که در خدمت پدر و مادر باشللد و اسللم خوب بر فرزندش بگذارد و در ادب و رفتار انسللانی او سللعی
فراوان کند» (حرانی ،1404 ،ص.)322
رس لللول خدا ؟ص؟میفرماید« :بهترین چيزی که پدر میتواند به فرزندش عطا کند ،ادب و تربيت
اسللت»( .هيثمی ،1415 ،ص )159بنابراین محيط خانواده ،اولين کانون مهم تربيتی اسللت که شللخصلليت
اطفال در رابطه با اخالق و رفتار اهل خانواده ش لللکل می گيرد و چگونگی آن رابطهها در عادات و حاالت
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خانواده ،اص للللیترین رکن و پایههای ش لللاکله فرهنگ دینی و ملی جامعه و مهمترین کانونی اسللللت که

روانی کود تأثير زیادی دارد .پس میتوان گفت که خانواده ،پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان
بوده و در تعيین سللبک و خط مشللی زندگی آینده ،اخالق ،سللالمت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر
عهده دارد .عواملی مثل ش للخص لليت والدین ،س للالمت روانی و جس للمانی آنها ،ش لليوههای تربيتی اعمال
ش لللده در داخل خانواده ،ش لللغل و تحص ل ليالت والدین ،وض لللعيت اقتص لللادی و فرهنگی خانواده ،محل
س لللکونت خانواده ،جمعيت خانواده را تحت تأثير قرار میدهند .افرادی که روزی بهعنوان فرمانروای
مقتدر و س للياس للتمدار س للترگ و مدیر نيرومند و مبتکر توانا در جامعه حاض للر ش للده و مس للئوليتهای
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س لللنگين و خطيری را برعهده می گيرند ،نظام خانواده و کانون گرم پدر و مادر ،تربيت گاه نخسللللتين آنها
بوده اسللت ( گروه نویسللندگان ،1392 ،ص .)58امامخمينی ؟هر؟ ،تربيت صللحيح فرزندان در خانواده را
ضامن سعادت جامعه میداند؛ زیرا هویت شخصيتی انسان از نظر احساس ،عواطف ،رفتار و تفکر  ،در
کانون خانواده ش لللکل می گيرد و مادر نقش اول و اص للللی را عهدهدار اس لللت .ایش لللان خطاب به مادران
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میفرماید« :پرورش از دامن ش لللما ش لللروا میش لللود .دامن بانوان اس لللت که بچههای خوب را پرورش
میدهد .ممکن است که یک بچهای که شما خوب تربيت کنيد ،یک ملت را نجات بدهد .توجه داشته
باشيد که بچهها را خوب تحویل جامعه بدهيد» (خمينی ،1378 ،ص.)554
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 .5بنيانهای هویتساز تربيتی
 .1-5ازدواج

امام خمينی ؟هر؟ ،درباره نقش مهم وراثت ،نجابت و اصللالت خانواده در رشللد فکری و فرهنگی فرزندان
میفرماید« :قبل از ازدواج در قوانين اسالم هست که چه شخصی را زن قبول کند به ازدواج ،و چه زنی را
مرد قبول کند براى ازدواج ،اوصاف مرد ،اوصاف زن ،اینها مطرح هست در اسالم .در هيچ حکومتی این
مطرح نيس للت که مرد اوص للافش چه باش للد ،زن اوص للافش چه باش للد .در اس للالم این مطرح اسلللت وقت
ازدواج چه وقت باشد» (خمينی ،1378 ،ص .)504و در جای دیگر چنين میفرماید« :اسالم انسانساز
اسللت؛ میخواهد انسللان درسللت کند .از قبل از اینکه شللما ازدواج کنيد .به زن گفته اسلللت چه مردى را
انتخاب کن .به مرد گفته چه زنی را انتخاب کن؛ چه ادبی داشته باشد» (خمينی ،1378 ،ص.)81
 .2-5لقمه حالل

درآمد حالل در تمامی شللئون زندگی به ویژه در دوران بارداری ،بسلليار مهم اسللت .همانطور که در این
حدیث شللریف ذکر شللده اسللت« :السللعيد سللعيد فی بطن ْمه و الشللقی شللقی فی بطن ْمه؛ خوشللبخت
کسلی اسلت که در شلکم مادرش خوشلبخت شلده ،و بدبخت کسلی اسلت که در شلکم مادرش بدبخت
شللده اسللت» (مجلسللی ،1404 ،ص ،)153عالوهبر مسللادل روحی و اخالقی ،نوا رفتار و تغذیه مادر نيز در
سللرنوشللت فرزند تأثير بسللياری دارد .از نظر اسللالم ،غذایی که انسللان میخورد ،عالوهبر آثار مادی که در

جسلم دارد ،برحسلب اینکه از راه حالل یا حرام بهدسلت آمده باشلد ،آثار متفاوتی در روح و شلخصليت او
به جا می گذارد .این نوا آثار در حيطه تجربه علمی نمی گنجد و بههمين علت انسل لللان از آن غفلت
می کند ،اما در مکتب اسالم ،امری مسلم و تردیدناپذیر است (سادات ،1372 ،ص.)66
 .3-5شير مادر

تأ کيد اسالم به شير مادر ،بيشتر بهدليل تقویت بنيه جسمی و تعيین نوا تغذیه و از همه مهمتر مجرای
انتقال خصللوصلليات روحی و اخالقی مادر به فرزند اسللت .امام رضللا؟ع؟ میفرماید« :برای کود چيزی
بهتر از شللير مادر نيسللت» (صللدوق ،1361 ،ص .)35حضللرت علی؟ع؟ برای کسللانی که برای فرزند خود
با اخالق او رش لللد می کند» (حر عاملی ،1367 ،ص .)188روایات معص لللومين؟مهع؟ و س للليره آنان ،بهترین
دسللتمایه تربيت فرزندان صللالح اسللت .توصلليه اسللالم به مراقبتهای ویژه در دوران بارداری ،توجه به
رعایت آداب و س لللنن دینی پس از تولد ،س لللفارش به تغذیه کود از ش لللير مادر  ،محبت و نوازش فرزند،
همبازی شلدن با کودکان و رفتار عادالنه ،همه و همه در همين مسلير اسلت (یوسلفيان ،1387 ،ص.)80
عالوه بر خصوصيات روحی مادر که هنگام شيردادن به کود منتقل میشود؛ روشن است مادری که
با محبت و عالقه به فرزندش شير میدهد ،مهر و محبت و عاطفه او به کودکش منتقل شده و در نتيجه
کود ش للليرخوار ،با عاطفه و محبت خواهد ش لللد و س لللعادت جامعه در گرو عاطفه و رحم افراد اجتماع
است (آقاخاتمی ،1370،ص.)343
 .4-5نقش محوری تربيتی و عاطفی مادر

اص لللالح جامعه ،بدون بهره مفيد از بس لللترهای تربيتی آن ميس لللر نيس لللت .بنابراین امامخمينی ،محيط
خانواده و نقشآفرینی مادران در تربيت فرزند را کليد حل مشللکالت تربيتی و آغاز راه خودسللازی انسلللان
میداند« :دامن مادرها دامنی اسللت که انسللان از آن باید درسللت بشللود؛ یعنی اول مرتبه تربيت ،تربيت
بچه اسلللت در دامن مادر و براى اینکه عالقه بچه به مادر بيشلللتر از همه عالیق هسلللت و هيچ عالقهاى
باالتر از عالقه مادرى و فرزندى نيس للت .بچهها از مادر بهتر [مس للادل] را اخذ می کنند» (خمينی،1378 ،

نقش تربیتی خانواده و تأثیر آن بر سبک زندگی منتظران در اندیشه و سیره امام خمینی ؟هر؟

دایه انتخاب می کنند ،چنين سفارش می کند« :بنگرید که کدام زن ،فرزندتان را شير میدهد؛ زیرا کود
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ص .)90همچنين میفرمود« :از دامن مادرها تربيت ش لللروا میش لللود .ا گر یك دامنهایی بود که دامن
تربيتی بود ،یعنی عالوه بر اینکه بچه را دارد بزرگ می کند ،این را به طور تربيت انسللانی ،تربيت اسللالمی ،از
اول در دامن خودش بناى بر این داش لللته باش لللد که یك بچه خوبی تحویل بدهد به جامعه ،یك بچه
متعهدى تحویل بدهد به جامعه» (خمينی ،1378 ،ص .)362در نگاه امام خمينی ؟هر؟ ،ارزش و مقام
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واالی مادران از جنبه تربيتی ،همطراز و هم شأن قرآن قرار دارد« :قرآن کریم ،انسان ساز است و زنها نيز
انسللانسللاز .ویيفه زنها ،انسللانسللازى اسللت» (خمينی ،1378 ،ص .)200ایشللان ،نقش مادر را در خانه

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

بسيار تعيین کننده دانسته و به تربيت کودکان بسيار اهميت میداد .ایشان معتقد بود که تربيت فرزند
ب
از مرد برنمیآید و این کار دقيقا به زن بسللللتگی دارد ،چون عاطفه زن ،بيش لللتر اس لللت و قوام خانواده هم
براساس محبت و عاطفه شکل می گيرد.
امام راحل میفرماید « :این مادر که بچه در دامن او بزرگ میش لللود ،بزرگترین مسللللئوليت را دارد و
شللریفترین شللغل را دارد .شللریفترین شللغل در عالم ،بزرگ کردن بچه اسللت و تحویلدادن یک انسللان
اس لللت به جامعه .این همان بود که خدای تبار و تعالی در طول تاریخ برای انبيا فرسللللتاد» (خمينی،
 ،1378ص .)466زنان مسلمان و مکتبی ،بچهداری و تربيت فرزند را ویيفه اخالقی خود میدانند .برای
اینکه زن در انجام بهترین ویيفه توفيق بيشتری بيابد ،مشارکت شایسته مرد را میطلبد تا نسلی صالح
تربيت کند و به جامعه تحویل دهد (یوس لللفيان ،1387 ،ص .)22امامخمينی را باید بهحق ،بزرگترین
احيا گر شخصيت زن در عصر حاضر خواند .با نگاهی کوتاه به سخنان ارزشمند و سيره متعالی ایشان،
به راحتی میتوان فروغ اندیش للله و بزرگی و عظمت نس لللل حض لللرت امامخمينی ؟هر؟ در احيای هویت
اصيل زن مسلمان را شناخت .بخشی از دیدگاه ایشان درباره کارساز بودن نقش زنان در تربيت مردان
چنين است « :زن ،انسان است؛ آن هم یک انسان بزرگ .زن ،مربی جامعه است .از دامن زن ان سانها
پیدا میشللوند .سللعادت و شللقاوت کشللورها ،بسللته به وجود زن اسللت .زن ،با تربيت صلللحيح خودش،
انسان درست می کند و با تربيت صحيح خودش ،کشور را آباد می کند .مبدْ همه سعادتها از دامن زن
بلند میشود .زن ،مبدْ همه سعادتها باید باشد .زنها ،مردان شجاع را در دامن خود بزرگ می کنند»
(خمينی ،1378 ،ص« .)300مللادر ،مهمترین و بيش لللترین نقش را در تربيللت کود برعهللده دارد .دامن

مادر ،بزرگترین مدرسللهای اسللت که بچه در آنجا تربيت میشللود .آنچه که بچه از مادر میشللنود ،غير از
آن چيزی اسلللت که از معلم میشلللنود .بچه از مادر بهتر میشلللنود تا از معلم .در دامن مادر بهتر تربيت
میشللود تا در جوار پدر یا در جوار معلم .تربيت ،یک ویيفه انسللانی اسللت ،یک ویيفه الهی اسللت ،یک
امر شریف است ،انسان درست کردن است» (خمينی ،1378 ،ص.)294
در تفکر اسالم و به تبع آن در دکترین مهدویت ،استحکام و خوشبختی هر جامعهای مرهون تربيت
خانوادگی افراد آن است و نقش اساسی در خانواده نيز بر عهده مادر است .مطالعه تاریخ زنان مسلمان
نش للان میدهد که آنان ،محيط خانه را بس لليار حس للاس و بااهميت ش للمرده و آن را کارخانه آدمسلللازی و
اجتماع به مرحله بروز میرسللاندهاند؛ چرا که ا گر مردانی باید باشللند که اسللاس و بنيان جامعه را بسللازند،
ُ
ُ َ ُ ٌ ََ
مه؛ فرزند از نظر اخالق ،طبيعت و
الولد م
طبوا علی َحب ا ا
تنها مادر اس لللت که آنها را پرورش میدهد « :ا
دیانت ،ساختهشده مادر است» .روایات متفاوت ،هنگام معرفی حضرت مهدی ؟جع؟ ،ایشان را فرزند
حضللرت زهرا ؟اهع؟ ،برترین زنان جهان یاد می کنند که الگو و نمونه واالی تربيتی اسللت( .هاشللمی،1388 ،
ص )133در سيره عملی و اندیشه متعالی امام ،شخصيت عاطفی و اخالقی مادر و همسر  ،نقش مهمی
را در تربيت فرزندان دارد .امام خمينی ؟هر؟ ،خطاب به بانوان میفرماید« :این مادر که بچه در دامن او
بزرگ میشللود ،بزرگترین مسللئوليت را دارد؛ و شللریفترین شللغل را دارد؛ شللغل بچهدارى .شللریفترین
شللغل در عالم ،بزرگ کردن یك بچه اسللت و تحویلدادن یك انسللان اسللت به جامعه» (خمينی،1378 ،

نقش تربیتی خانواده و تأثیر آن بر سبک زندگی منتظران در اندیشه و سیره امام خمینی ؟هر؟

دانش لللگاه انس لللانيت میدانس لللتهاند؛ بنابراین تربيتش لللدگان آنان نيز ،کمال انس لللانی را در ميدان بزرگ

ص .)466به همين دليل ایش لللان در پاس لللخ به س لللؤال دختران و نوادگان دختر خویش درباره چگونگی
رسالت مادران و زنان در منزل و هماهنگی آنها با فعاليتهای اجتماعی بانوان فرمودند« :خانه را دست
کم نگيرید ،تربيت بچهها کم نيست ،ا گر کسی بتواند یک نفر را تربيت کند ،خدمت بزرگی به جامعه کرده
است» (رجایی ،1387 ،ص.)33
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 .6مديریت و روشهای تربيت دینی درسبک زندگی
 .1-6مسئوليتپذيری

خانواده ،کانون پرورش نسللل صللالح اسللت .فرزندانی که محصللول پیوند زن و مرد هسللتند .برای پرورش
سللالم و صللالح ،نياز به یک کانون مناسللب دارند و خانواده این بسللتر را بهخوبی فراهم می کند .خداوند،
30

والدین را نسللبت به تربيت فرزندان مسللئول دانسللته و خطاب به آنان فرموده اسللت« :یا ایها الذین آمنوا
ب
قو انفسکم و اهليکم نارا وقودها الناس و الحجاره» (تحریم.)6 :
پیامبر ا کرم (ص) ،درباره مسللئوليت همگانی نسللبت به یکدیگر در جامعه اسللالمی در بخش تعهد و

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

مسللئوليت اعضللای خانواده و والدین نسللبت به فرزند میفرماید« :مرد ،نگهبان خانوادهاش و نسللبت به
رس للليدگی امور زندگی خانواده مس لللئول اس لللت و زن ،نگهبان اموال زندگی منزل همسللللر و مراقب تربيت
فرزندانش اسللت و نسللبت به رسلليدگی به امور خانه و شللوهرداری و تربيت فرزندان مسللئول اسللت» (ابن
حزم ،1408 ،ص .)347در رس للاله حقوق امام س للجاد؟ع؟ بر کارکرد خانواده در س للاحت امور دینی اشلللاره
شده است« :حق فرزند بر تو این است که در تربيت ،ادبآموزی و خداشناسی او مسئوليت داری .باید
او را در محبت و اطاعت خدا کمک کنی و وسلللایل ایمان و پاکی او را فراهم س للازی .عمل تو باید درباره او
مانند کس لللی باش لللد که یقين دارد ا گر در این راه کمترین زحمتی به خود دهد ،پاداش کافی دارد و اگر
کاهلی نماید ،مورد مؤاخذه و مجازات قرار می گيرد» (صدوق ،1361 ،ص.)622
پدر و مادر باید آ گاه باش لللند که برای چه منظور و هدفی فرزندان خود را تربيت می کنند و در این
رابطه به چه چيزی پایبند هسللتند؟ آیا دلشللان میخواهد انسللانهایی شللرافتمند ،اهل کار ،خردمند و
مفيد برای خود و جامعه باش للند؟ وفادار و متعهد به اص للول انس للانی باش للند و در مقابل خود ،خانواده و
دیگران احسللاس مسللئوليت کنند یا برعکس؟ (صللادقی ،1370 ،ص )16والدین برای تربيت فرزند صللالح،
ابتدا باید محيط خانه را از هر نظر آماده کرده و عواملی را که ممکن است به تربيت کودکان آسيب برساند
از ميان بردارند .محيط خانه باید پا باشد و والدین باید مراقب عملکرد خود در مقابل فرزندان باشند
تا مبادا بهدليل رفتار نادرس للت آنان ،آس لليبی به تربيت دینی فرزندان برس للد .والدین باید به فرایند زمانی

دوران تربيت توجه کامل داشته باشند؛ بدیهی است که روش و معيار تربيت در دوران کودکی با شرایط
و معيارهای رفتارهای تربيتی در بزرگسالی تفاوتهای بسياری دارد.
امامخمينی ؟هر؟ ،همواره به نقش حساس والدین تأ کيد فراوان داشته و شقاوت و سعادت جامعه
را مرهون تعهدات و مسئوليتپذیری پدر و مادر میدانستند« :شما این مسئوليت بزرگ را دارید که باید
بچههاى خودتان را که نوزاد هس للتند و نفوسل لش للان ...تربيت را زود قبول می کند ،خوب و بد را زود قبول
می کند ،شللما از اول که این بچهها در دامان شللما بزرگ میشللوند ،مسللئول افعال و اعمال آنها هم شللما
هسللتيد .همانطورى که ا گر یك بچه خوب تربيت کنيد ،ممکن اسللت که سللعادت یك ملت را همان یك
فسللاد در جامعه پیدا بشللود .گمان نکنيد که یك بچه اسللت؛ یك بچه گاهی وقتها در جامعه ،وقتی که
وارد شللد ،در رْس جامعه واقع میشللود و محتمل اسللت که بچه یك فقير  ،یكوقت در رْس جامعه واقع
بشللود .ا گر این بچهاى که شللما تربيت کردید یك تربيت صللحيح باشللد و آنوقت آن بچه در رْس جامعه
واقع بشلود ،یك ملت را سلعادتمند می کند؛ و آن شلرفش مال شلماسلت؛ یعنی شلما این سلعادت را براى
یك ملت بيمه کردید و ا گر خداى نخواس للته به عکس باش للد؛ یك بچهاى در [دامن] مادر تربيتش تربيت
اسالمی نباشد ،تربيت انسانی نباشد ،انحراف داشته باشد ،این ممکن است که بعدها یك جامعه را به
فس لللاد بکش لللد .خيال نکنيد یك آدم اس لللت .گاهی یك آدم ،یك ده را خراب می کند؛ گاهی یك آدم یك
شهرستان را خراب می کند؛ گاهی یك مملکت را خراب می کند»( .خمينی ،1378 ،ص)274-273

نقش تربیتی خانواده و تأثیر آن بر سبک زندگی منتظران در اندیشه و سیره امام خمینی ؟هر؟

بچه تأمين کند ،ا گر یك بچه بد هم ،خداى نخواس للته ،در دامن ش للما بزرگ بش للود ،ممکن اس للت که یك

 .2-6هماهنگی و همفکری تربيتی

آموزههای دینی ،آرامش روحی زن و مرد در زندگی را دستاورد پیوند زناشویی و تشکيل خانواده میداند.
این آرامش ،بهترین دستمایه تعامل و هم گرایی والدین بر اجرای روش صحيح تربيت فرزندان بهشمار
میآید .آنچه یک زن نمونه را در ایفای ویایف خود در خانه و خانواده موفق می کند ،به کارگيری اصول و
ش لليوههای مدیریت اس للالمی در ش للوهرداری ،خانهداری و تربيت فرزند اس للت .ازاینرو ،موفقيت مرد در
مدیریت خانواده نيز تا حد زیادی به معاونت و همکاری زن وابسته است .مرد قوام و سرپرست خانواده
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اس لللت و مویف اس لللت برای اداره زندگی برنامهریزی کند .زن نيز در این مس لللئوليت معاون و همکار مرد
اس لللت .از اینرو نقش زن در مدیریت خانه و خانواده ،ا گر بيش لللتر از مرد نباش لللد ،کمتر نيسللللت .تعامل،
همکاری و هماهنگی بين پدر و مادر در تحقق روشهای تربيتی ض لللروری اس لللت .امامخمينی ؟هر؟ و
همس للر مکرمهاش در دوران زندگی خویش در تربيت فرزندان هماهنگی کامل را داشلللتند .بخش تربيت
32

دینی و انجام فرای

فرزندان بر عهده امام و دیگر مسادل خانوادگی بر عهده همسرش بود .برخی اوقات

ایش لللان ،زمان مطالعه علمی خود را در س لللحرگاهان و قبل از تهجد خود قرار داده بود تا در کمک به امور
زندگی ،همگام با همسر خود به تربيت فرزندان بپردازد (ستوده  ،1384،ص.)56

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

 .3-6صداقت و صميميت

رابطه صللميمی و ابراز محبت به فرزندان در خانواده ،در شللکل گيری شللخصلليت اجتماعی و تقویت بنيه
َ ُ
روحی کودکان تأثير بس لللزایی دارد .همانطور که در س للليره پیامبر ا کرم ؟ص؟نيز آمده اسلللللت« :التلطف
َ
اده ُ
الرسللللول؛ مهربانی درباره کودکان ،راه و رس لللم پیامبر بود» (في
لللبيان امن ع ا
ابالصل ا

کاشللللانی،1361 ،

ص .)366پیامبر ا کرم ؟ص؟نيز میفرمایند« :در نزد هر کسی که کودکی باشد ،باید با او کودکانه رفتار کند»
(حر عاملی ،1367 ،ص .)203امام ؟هر؟ ،بر این باور بود که والدین باید با فرزندان خویش با صميميت و
صادقانه و بدون هرگونه تکلف رفتار کرده و همواره به فرزندانش سفارش می کرد که با کودکانتان درست
رفتار کنيد تا آنها صحيح تربيت شوند و همواره تأ کيد داشتند که هرگاه سخنی را به فرزندان خود گفتيد
ب
حتما به آن عمل کنيد (ستوده ،1384 ،ص.)256 -255
 .4-6آميختگی قاطعيت و محبت

در محيط خانواده به همان اندازه که وجود مهر و صللفا الزم و حياتی اسللت ،قاطعيت ،جدیت و مدیریت
نيز ضروری است .خانواده ،سازمان کوچکی است که همچون هر سازمان دیگری نياز به مدیریت دارد و
ا گر مدیریت در آن ض للعيف باش للد ،نارس للاییهای فراوان بهبار میآید .البته قاطعيت را نباید با خشلللونت
اش للتباه گرفت .بههمان اندازه که خش للونت ناش للی از ض للعف روحی و اخالقی اس للت ،قاطعيت ،جدیت و
داش لللتن قدرت تص لللميم گيری ناش لللی از قدرت روحی و امتيازات اخالقی اس لللت که ا گر با عواملی مانند

نرمخویی ،صميميت ،سعه صدر و روشنبينی همراه شود ،آثاری بسيار مفيد و سازنده در تربيت برجای
می گذارد (سللادات ،1372 ،ص  .)54-55امام ؟هر؟ در برابر تخلفات فرزندان کوچک خود ،بيشللتر با تذکر
لفظی وا کنش نشللان میداد؛ البته ایشللان هيچگاه حتی در اوج عصللبانيت ،به فرزندان خود بیاحترامی
نکرده و فقط خطاب به آنها میفرمود« :مگر به شللما نگفتم این کار را نکنيد؟ چرا کردید؟» و فرزندان هم
می گفتند «آقا ببخش للليد» .ا گر چنانچه در برخی مواقع تنبيه از این مرحله فراتر میرفت ،در ش لللبانگاه با
خرید نقل یا ش للليرینی از فرزند خود دلجویی می کرد تا توبيخ و تذکرات تنبيهی را با عطوفت و مهربانی
آميخته باشد (ر ،. .خمينی ،1378 ،ص .)176-175
ُ َ َ َ َُ
والدکم؛ ميان فرزندانتان به عدالت رفتار کنيد» (طبرس لللی،1392 ،
عدلوا بين ا
پیامبر ؟ص؟میفرماید« :ا ا

ص .)220امام آنچنان به فرزندان و نوادگان خویش ایهار عالقه و محبت می کرد که هرکدام از فرزندان و
نوادگان چنين تصللور داشللتند که نزد امام نسللبت به دیگران محبوبترند و هيچ کدام نتوانسللتند کشللف
کنند که امام کدام یک از آنان را بيشتر دوست دارد؛ البته فرزندان و نوادگان دختر  ،بيشتر از پسران مورد
لطف و محبت امام قرار داشتند (ستوده ،1384 ،ص.)141
 .6-6انجام فرایض دینی

در بين فرای

دینی ،امام به برپایی نماز اول وقت اهميت بسياری میداد و همواره فرزندان و نوادگان را

به انجام فرای

در وقت شللرعی سللفارش می کرد .عملکرد عبادی امام آنچنان بود که فرزندان و نوادگان،

به انجام فرای

دینی عالقهمند میش لللدند .ایش لللان بر این باور اس لللت که والدین باید به ش لللایسللللتگی و

مهربانی ،کود را از هفت سالگی به نماز آشنا کنند تا وقتی به سن بلوغ و تکليف رسيدند ،انجام فرای
دینی برای آنان مشللکل نباشللد .امام خمينی ؟هر؟ ،با فرا رس ليدن سللن تکليف فرزندان خود بر چگونگی
انجام امور عبادی آنان بيش لللتر نظارت داش لللت و به خواندن نماز اول وقت فرزندان بس للليار سللللفارش
می کردند (رجایی ،1387 ،ص .)29-30نوه امام می گوید« :من هر موقع پیش امام میرفتم ،مرا تشلللویق
به خواندن نماز می کردند» (رجایی ،1387 ،ص.)29

نقش تربیتی خانواده و تأثیر آن بر سبک زندگی منتظران در اندیشه و سیره امام خمینی ؟هر؟

 .5-6عدالت در رفتار و ابراز محبت

33

همسر امام می گوید « :از هفتسالگی در تربيت دینی دقت داشتند؛ یعنی می گفتند از هفتسالگی
ُ
نماز بخوان .می گفتند اینها (بچهها) را وادار به نماز کن تا وقتی نه سللاله شللدند ،عادت کرده باشللند .من
به ایش لللان می گفتم تربيتهای دیگرش لللان با من ،نمازش لللان با ش لللما ،ش لللما بگو ،من که می گویم گوش
نمی کنند .خودش لللان مقيد بودند و میپرس للليدند ،اما همين که بچهها می گفتند نماز خواندهام ،قبول
34

می کردند و کنجکاوی نمی کردند»( .رجایی ،1387 ،ص )42یکی از دختران امام در خاطرات خود چنين
می گویللد« :امللام ،مقيللد بودنللد کلله مللا از بچگی حجللاب ش لللرعیمللان را حفک کنيم .در منزل حق انجللام

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

هيچ گونه معاصللی ،از جمله غيبت ،دروغ ،بیاحترامی به بزرگترها و توهين به مسلللمان را نداشلللتيم .به
ب
ویژه روی معاصی و توهين به مسلمان حساسيت زیادی داشتند .ضمنا ایشان هميشه تأ کيد می کردند
که بندگان خدا هيچ امتيازی ،جز از نظر تقوا و پرهيزکاری بر هم ندارند و این مسللللئله را از بچگی به ما
گوشلللزد می کردند .ایشلللان هميشللله می گفتند که بين شلللما و کارگری که در منزل کار می کند ،هيچفرقی
نيست» (رجایی ،1387 ،ص.)45
 .7-6اهتمام به رعایت آداب شرعی

امام از همان آغاز زندگی ،رعایت مقررات ش لللرعی وآداب دینی را با همس لللر خود مطرح کرد و او را در نوا
پوش لللش و س لللایر امور منزل آزاد گذاش لللت و به ایش لللا فرمود« :از تو میخواهم که واجبات را انجام دهی و
محرمات را تر نمایی» .هنگامی که دو دختر نوجوان امام بدون هماهنگی و اطالع والدین به منزل
همس للایه رفته بودند ،ایش للان برای اینکه یک کارگر نوجوان در آن منزل به کار مش للغول بود به فرزندانش
اعتراق کرد .امام ؟هر؟ ،گفتوگوی افراد نامحرم از بستگان نزدیک در منزل با یکدیگر را در حد ضرورت
جایز میدانس لللت ،ولی از اینکه زن و مرد و پسللللر و دختر نامحرم بیجهت دور هم نشللللسللللته و با یکدیگر
ص لللحبت کنند مخالفت می کرد .از اینرو ،هرگاه همه افراد و بس لللتگان امام (فرزندان و نوادگان ،عروس
ودامادها) در منزل جمع میش للدند ،س للفره پس للران جوان و مردها از س للفره دختران جوان و زنها کامال
مجزا بود.

امام ؟هر؟ ،دختران جوان را بيشتر به رعایت آداب و اخالق اسالمی دعوت می کرد و به آنان سفارش
می کرد تا خود را بيشتر از دیگران از نامحرم بپوشانند .ایشان هنگامی که به فرزندان و نوادگان عطر هدیه
می کرد ،به دختران جوانی که هنوز ازدواج نکردهاند بهدليل پیشللگيری از اسللتفاده عطر در بيرون منزل،
به آنها عطر هدیه نمیداد .هرگاه یکی از بانوان فاميل بهتنهایی برای دیدار یا انجام کاری در اتاق امام
حاضللر میشللد ،ایشللان اجازه نمیداد همزمان با او یک پسللر جوان نامحرم از بسللتگان در اتاقش حضللور
یابد (خمينی ،1378،صص.)331 ،256 ،180 ،179 ،52 ،50
 .8-6تشويق به تحصيل

نوادگانش را در انتخاب رش للته تحص لليلی آزاد می گذاش للت و فقط آنها را به فرا گيری علم و دانش تشلللویق
کرده و میفرمود« :درس بخوانيد تا وقتی بزرگ ش لللدید ،بتوانيد به جامعهتان خدمت کنيد» .ا گر مقطع
تحص ل ليلی فرزندان و نوادگان به پایان میرس ل ليد به آنان میفرمود« :وقت آن اس لللت که به مردم خدمت
کنيد» .از اینرو ،بيشتر فرزندان و نوادگان امام ،دارای تحصيالت عالی حوزه و دانشگاه هستند( .ستوده،
 ،1384ص )250یکی از بس لللتگان امام می گوید« :از مس لللادلی که آقا برای آن اهميت قادل بودند ،درس و
تحصللليل بچهها بود و به هيچوجه نمیپسلللندیدند که بچهها در طول سلللال تحصللليلی وقت خود را به
بازی گوش لللی و بطالت بگذرانند» .ایش لللان هميش للله وض لللعيت درس لللی نوهها و نتيجههای خود را جویا
میشدند (رجایی ،1387 ،ص.)29-30

نقش تربیتی خانواده و تأثیر آن بر سبک زندگی منتظران در اندیشه و سیره امام خمینی ؟هر؟

امام خميمی ؟هر؟ همواره محيط منزل را برای مطالعه و تحصيل فرزندان مهيا می کرد و تمام فرزندان و

امام ؟هر؟ ،به نقش مادر در تربيت فرزندان به ویژه در دوران کودکی بسلليار حسللاس بودند .ایشللان
به تربيت فرزندان در مراحل نوجوانی و رشد فرزندان بسيار توجه داشته و حتی فرزندان پسر ایشان در
کالسهای درس امام ؟هر؟ شللرکت می کردند .ایشللان هيچ گاه مانع تحصلليل دخترانشللان نشللده و آنها را
به تحص للليل تش لللویق می کردند( .رجایی ،1387 ،ص )33یکی از نوادگان امام خمينی ؟هر؟ می گوید:
« یک روز که وارد اتاق امام شللللدم به من فرمودند که درسللللت را خوب میخوانی؟ گفتم :بله .ایشلللللان
فرمودند" :خوب کاری می کنی ،چون ا گر میخواهی وقتی بزرگ شدی کار خوب و زندگی خوبی داشته
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باش لللی باید درس لللت را خوب بخوانی .همينطور ا گر میخواهی در جهان آخرت خوب زندگی کنی باید
درس بخوانی و چيزهایی را که یاد نگرفتهای یاد بگيری و به آن عمل کنی" .وقتی نمرات درسللللیام را به
امام نشللان میدادم و ایشللان از نمرات درسللی من آ گاه میشللدند؛ می گفتند" :سللعی کن از این بهتر در
درسهایت نمره بياوری تا در آینده بتوانی زندگی بهتری داشته باشی"» (رجایی ،1387 ،ص.)61-62
36

 .9-6رعایت الگوی مصرف

یکی از نکلات مهم و درسآموز زنلدگی املام خمينی ؟هر؟ ،مراقبلت بر امرار معلاش و هزینلههلای زنلدگی

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

ایشللان اسللت .ایشللان به همسللر ،فرزندان و اعضللای دفترش تفهيم کرده بود که باید در خرید و مصلللرف
اجناس و مواد غذایی بس للليار دقت کنند؛ چون ص لللورتحس لللاب هزینههای جاری منزل را خودشللللان
دریافت و بررس لللی می کرد و مراقب بود که پولها چگونه و در چه چيزی هزینه میشللللود .برای مثال در
موردی که هزینه تعميرات منزل یکی از دختران امام و نيز تعمير ماشين یکی از اعضای دفتر از پولهای
متعلق به منزل امام انجام شللده بود ،امام پس از دیدن صللورتحسللاب ،بالفاصللله دسلللتور داد تا هزینه
تعميرات از خود اشلخاص اخذ شلود و تأ کيد کرد که دیگر این گونه امور تکرار نشلود .ایشلان با خرید بيش
از نياز مواد غذایی و ذخيره سازی آن مخالفت می کرد و در چند مورد ،مسئول خرید را مورد مؤاخذه قرار
داد .ا گر در منزل ،غذا بيش از نياز مصرف تهيه می شد ،تذکر میداد .هرگاه در منزل چراغ اضافی روشن
بود ،خودش آن را خاموش می کرد و چنانچه در روز المپ ساختمان دفترش را روشن میدید ،بالفاصله
به اعضای دفتر تذکر میداد.
هرگاه برای تطهير و تجدید وض لللو از اتاق خارج میش لللد ،رادیو و تلویزیون را خاموش کرده و بعد از
انجام کار دوباره روشن می کرد .هنگام وضو گرفتن ،در فاصله اعمال وضو ،برای جلوگيری از اسراف ،شير
آب را میبسللت .از اینرو همسللر و فرزندان امام به این نکته پی برده بودند که باید اصللول الگوی مصللرف
در زندگی امام را رعایت کنند و به مقدار نياز از امکانات بهرهبرداری کنند (خمينی ،1378 ،ص،79 ،67
.)14-158

 .10-6ازدواج فرزندان

اص لللالت و نجابت خانوادگی ،همس لللطح بودن خانواده عروس و داماد و نيز همفکر و کفو بودن دختر و
پسر ،مال و معيار اصلی امام خمينی ؟هر؟ برای ازدواج بود .ایشان در دوران جوانی خود نيز مقيد بود
که با خانوادهای وصلت نماید که از نظر فرهنگ ،اخالق و رفتار در یک سطح باشند؛ بنابراین ،نکات زیر
را در مورد ازدواج فرزندانشان در نظر می گرفتند:
اول) خانوادهها باید هممسلک باشد ،سنخيت داشته و مؤمن و متعهد باشد.
دوم) تحقيق در شناخت دقيق خانواده از نظر اخالق ،ایمان و تقوی و رعایت ضوابط اسالمی.
هر دليلی میپسندید و یا اینکه او را با شرایط خانواده و فرزندان خویش مناسب نمیدانست ،موضوا را
با دختران خود در ميان می گذاش لللت ،امتيازات یا نقاط ض لللعف را بيان می کرد ،اما در نهایت دختران
تصميم می گرفتند .البته فرزندان ایشان هم به تشخيص پدرشان در قبول یا رد افراد اعتماد داشته و آن
را میپذیرفتند.
چهارم) در برخی موارد ،امام برای انتخاب داماد اس لللتخاره می کرد ،اما نه به این ش للليوه که قرآن را باز
کنند ا گر خوب آمد قبول کرده و ا گر بد آمد رد کنند .در مورد یکی از دخترانش ابتدا وض للو گرفته ،سلللپس
دو رکعت نماز خوانده و بعد از خدا برای او طلب خير کرد .یعنی ،ابتدا تمام تالشها را برای ش للناسلللایی و
تفاهم الزم انجام میداد و در نهایت از خدا طلب خير می کرد.

نقش تربیتی خانواده و تأثیر آن بر سبک زندگی منتظران در اندیشه و سیره امام خمینی ؟هر؟

سوم) مشورت با فرزندان برای کسب نظر نهایی .در این مرحله در صورتی که امام ؟هر؟ ،داماد را به

پنجم) مقيد بودند که دختر باید در حد معمول و متعارف مهریه داشللته باشللد و ا گر افرادی که برای
اجرای ص لليغه عقد به امام مراجعه می کردند مهریهش للان تنها یک جلد کالم اع مجيد بود ایش للان قبول
نمی کرد و خطبه عقد نمیخواند و در تعيین مهریه به عرف جامعه و شرایط خانواده توجه داشت؛ البته
با تعيین مهریههای سنگين مخالف بود.
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ششم) نظر امام این بود که مقدار جهيزیه در آغاز زندگی مشتر عروس و داماد ،به اندازه ضرورت و
رفع حاجت بوده و برای دختران خود نيز به همينصورت عمل می کرد و به مقدار رسم آن زمان جهيزیه
تهيه کرد.
هفتم) ایشان هيچ گاه در مسادل خانوادگی فرزندانش که ازدواج کرده و زندگی مستقل تشکيل داده
38

بودند ،به ویژه دختران دخالت نمی کرد.
هشللتم) ایشللان در مراسللم عقد ،وکيل عروس میشللد و پس از جاری شللدن خطبه عقد میفرمود:
«س لللعی کنيد با هم رفيق باش للليد .ا گر مرد هس لللتی و در بيرون خانه هزاران مس لللئله داری ،وقتی به خانه

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

میآیی ناراحتیهایت را پشلت در منزل بگذار و با لطف ومهربانی به منزل وارد شلو» .همچنين به عروس
هم توصيه می کرد «تو هم ممکن است در خانه خيلی کار کرده و خسته باشی ،ولی نباید خستگی خود
را به شوهرت منتقل کنی ،به استقبالش برو و زندگی گرمی را برای خودتان درست کنيد».
نهم) ایش للان به پس للران و نوههایش للان القا نموده بود که از زنانش للان انتظار کار نداشلللته باشلللند و اگر
همس للرانش للان در منزل کاری انجام میدهند از روی عالقه و محبت به زندگی اس للت و از سلللوی دیگر به
دخترها نيز توص للليه می کرد که کارهای منزل را انجام دهند و به اینص لللورت تفاهم و تعامل را در آغاز راه
زندگی زوج جوان نهادینه می کرد( .خمينی ،1378 ،ص.)145-144
 .11-6الگو دهی

تجربه ثابت کرده اس لللت که آموزش یا تبيین مس لللادل تربيتی و اخالقی با معرفی مصللللداق و الگوهایی که
ص ل لفللات اخالقی در آنهللا تجلی یللافتلله اسل لللت ،فرزنللدان را از دایره مفهوم گرایی ذهنی ،نظریللهپردازی و
تئوریسللازی رها کرده و در مخاطب و اعضللای خانواده انگيزه ایجاد می کند تا خود را با الگوها همسللطح
ب
َ
ماما َف َليب َدْ ب َتعل َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ُ
يم غ اير اه؛ کسی
لناس ا
يم نفسه قبل ت اعل ا
ا ا ا
کند .امام علی؟ع؟ میفرماید« :من نصب نفسه ال ا
که خود را راهرو و راهنمای جامعه قرار دهد ،باید قبل از تعليم و تربيت دیگران در تعليم و تربيت خویش

بکوشللللد» (نهج البالغه .)1117،1379/ 6 ،نص للليحت های امام خمينی ؟هر؟ فقط در قالب گفتار بيان
نمیشد ،بلکه رفتار و عمل ایشان مهمترین الگو برای دیگران بود .ایشان حتی خطاها و اشتباهات افراد

را هم ،زبانی تذکر نمیداد ،بلکه نارض للایتی خود را ابراز میداش للتند که این برای اطرافيان بس لليار مؤثر بود
(رجایی ،1387 ،ص .)24یکی از فرزندان امام ؟هر؟ درباره رفتار پدرش لللان با آنان چنين می گوید« :امام،
هميشه مقيد بودند که ما دستورات خدا را انجام بدهيم ،تا بتوانيم از معاصی دور باشيم .کارهای دینی
به ما دیکته نمیش لللد .در خانواده وقتی ما رفتار امام را میدیدیم ،خودبهخود در ما تأثير می گذاشللللت»
(رجایی ،1387 ،ص .)45امام خمينی ؟هر؟ درباره نقش الگودهی رفتار مادر میفرمود« :بچه وقتی در
دامن مادرش هست ،میبيند مادر اخالق خوش دارد ،اعمال صحيح دارد ،گفتار خوش دارد ،این بچه
از همانجا اعمالش و گفتارش به تقليد از مادر ،که از همه تقليدها باالتر اس ل لت و به تزریق مادر ،که از

 .7آسيبشناسی تربيتی و سبک زندگی
 .1-7آسيبهای درونی

آسيبهایی که از محيط خانواده ،بنيانهای تربيتی فرزند را تخریب می کند و عبارتند از:
 .1-1-7عدم آشنايی به روشهای تربيت

بسللياری از نابسللامانیهای روانی و اخالقی انسللان ،ناشللی از تربيت نادرسللت او در دوران کودکی اسللت.
بنابراین ،ا گر خانواده با اصللول و روشهای صللحيح تربيت کود آشللنا باشللد و آنها را به کار بندد ،در دوره
نوجوانی با مش للکالت کمتری روبهرو خواهد ش للد .از اینجا میتوان دریافت که آموزش خانوادهها و آشلللنا
کردن آنها با روشهای ص لللحيح تربيتی ،تا چه اندازه در تأمين س لللعادت فردی و اجتماعی افراد جامعه
ُ ََ َ َ َ َ
ََ َ
یق ال َی از ُید ُه ُسل َرع ُه
مؤثر اسللت .امام صللادق؟ع؟ میفرمود « :ا
العامل علی غ اير ب اصلير که کالسللا اد ار علی غ اير ا
الطر ا
ب
لللير اال ُبعدا؛ هر کس بدون علم و آ گاهی عمل کند ،مانند کسللللی اسللللت که به بيراهه میرود؛ هر چند
السل ا
شتاب کند ،از هدف دورتر میشود» (کلينی 43/1 ،1388،1407 ،و.)54

 .2-1-7بیتوجهی به شرایط و نيازهای زمان

عدم در نيازها و ش لللرایط زمان و مکان و توجه به واقعيت های متفاوت زندگی انسل لللان ها ،یکی از
مش للکالت فراروی والدین در تربيت فرزندان اس للت .حض للرت علی؟ع؟ درباره آش للنایی به آداب در تربيت

نقش تربیتی خانواده و تأثیر آن بر سبک زندگی منتظران در اندیشه و سیره امام خمینی ؟هر؟

همه تزریقها مؤثرتر است .تربيت میشود» (خمينی ،1378 ،ص.)274

39

میفرماید« :فرزندان خود را به آداب و روشهای خودتان مجبور نس لللازید؛ زیرا آنان برای زمانی که غير از
زمان شلللماسلللت آفریده شلللدهاند» (ابن ابیالحدید ،بیتا ،ص .)267اصللللیترین مسلللأله تربيت ،شللليوه
برقراری رابطه فکری و عاطفی با نوجوانان است و آن نيز در گرو آشنایی با اسرار و رموزی است که ا گر پدر
و مادر یا مربی با این اسرار و رموز آشنا نباشند ،نمیتوانند به عالم نوجوانان راه پیدا کرده و پیوند فکری و
40

روحی با او برقرار کنند .بعد از برقراری این ارتباط ،پدر و مادر بهتر میتوانند نقش تربيتی خود را اعمال
ب
کنند ،اما ا گر چنين ارتباطی برقرار نش لللود ،تالشهای آنان غالبا به نتيجه مطلوب نرسلللليده و گاه نتيجه
معکوس میدهد .متأسللفانه بسللياری از خانوادهها به علت بیتوجهی به شلليوه برقراری ارتباط ،فرزندان

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

خود را به سادگی از دست میدهند.
 .3-1-7کمبود محبت عاطفی بهدليل اشتغال والدين

حضلللور دادم و تماموقت روزانه فرزند در مهد کود یا انتقال آنان به پرورشلللگاهها و دوری از کانون گرم و
محبتآميز خانواده ،علت بس لللياری از بزهکاریهای اجتماعی اس لللت .امام خمينی ؟هر؟ درباره اثرات
تخریبی کمبود محبت مادری در جامعه می گوید« :وقتی بچه در پرورش لللگاه و بدون مادر با اجنبی
بخواهد سر و کار داشته باشد و محبت مادر از سر او کم بشود ،این بچه عقده پیدا می کند .بسيارى از
این مفسل لللدههللایی کلله در جللامعلله واقع میش لللود ،از این بچللههللایی هس لللتنللد کلله عقللده دارنللد؛ از این
انسلللانهایی هسلللتند که عقده دارند .مبدْ یك عقده بزرگ ،این جدا کردن بچه از مادر اسلللت [ .کود ]
محبت مادرى الزم دارد» (خمينی ،1378 ،ص.)91
 .4-1-7انحراف فکری و عقيدتی والدين

خلقت انس للان در نظام آفرینش ،بر مدار فطرت س للالم و پا قرار دارد .مس للادل تربيتی و آموزشلللی ،عامل
تغيیر رفتار و پردهپوش لللی بر فطرتهای الهی اس لللت .همانطور که پیامبر گرامی اسللللالم ؟ص؟میفرماید:
« کل مولد یولد علی فطرة حتی یکون ْبواه یهودانه و ینص لللرانه و یمجس لللانه؛ هر زادهشللللدهاى بر فطرت
توحيد زاده است ،پس والدین ،او را یهودى یا نصرانی یا مجوس گردانند» (احسادی ،1403 ،ص.)35

 .2-7آسيبهای اجتماعی

وضعيت محيط تحصيل ،رفتار و فکر ،هم کالسیها ،دوستان و همراهان ،از دیگر عوامل تهدید و آسيب
سبک زندگی و تربيت فرزندان است .بررسیهای علمی نشان میدهد که در دوره نوجوانی ،تأثيرپذیری
نوجوانان از همسللللاالن ،بيش لللتر از هر فرد دیگری مانند خانواده و معلم اسللللت .بههمين دليل ،خطر
دوسلللتیهای نامناسلللب در این دوران بسللليار بيشلللتر و آثار و عواقبش خطرنا تر اسلللت؛ برای همين،
کنترل و نظارت والدین و مربيان ،اهميت ویژه دارد .والدین باید مراقب باشند که فرزندان نوجوان آنها با
چه کسللانی دوسللت میشللوند( .سللادات ،1372 ،ص )11امام ؟هر؟ در تحصلليل و تربيت فرزندان بسلليار
دقت داشت و تا حد مقدور ،مراقب رفت و آمد فرزندان با دوستان و همکالسیهایشان بود تا بدانند که
؟هر؟ او را کنترل می کرد که دوستانش چه کسانی هستند .درباره نوادگان نيز هنگامی که به سن تکليف
میرس ل ليدند به تعليم و تربيتش لللان حس لللاس بوده و از فرزندان خود میپرس ل ليدند« :آیا ش لللما میدانيد
بچه تان کی از خانه بيرون میرود و چه وقت باز می گردد؟ با چه کسللللانی رفت و آمد می کند و یا چه
صحبتهایی می کند؟ (خمينی ،1378 ،ص.)159-29
امللام ؟هر؟ ،در پیللام خود بلله منللاس ل لبللت آغللاز سل لللال تحص للليلی سل لللال 61بلله دليللل تحر فرهنگی
گروهکهای مخالف نظام ميان دانشآموزان ،به والدین توصيه می کند تا از رفت و آمدهای فرزندانشان
به خوبی مراقبت کرده و با مربيان مدارس در این امور تعامل داشللته باشللند« :مادران و پدران متعهد ،از

نقش تربیتی خانواده و تأثیر آن بر سبک زندگی منتظران در اندیشه و سیره امام خمینی ؟هر؟

آنها با چه کس لللانی ارتباط برقرار می کنند .هنگامی که حاج احمد آقا به تحص للليل اش لللتغال داش لللت ،امام

رفت وآمدهاى فرزندانش للان س للخت مراقبت نمایند و آنان را زیر نظر بگيرند و وض للع درس للی آنان را دنبال
کنند؛ چرا که نقش مادران و پدران در حفک فرزندانشللان در سللنين دبسللتان و دبيرسللتان بس ليار مهم و
ارزشمند است .باید توجه داشته باشند که فرزندانشان در سنينی هستند که با یك شعار گمراه کننده،
فریب میخورند و خداى ناکرده به راهی قدم می گذارند که جلوگيرى از آن از هيچ کس سللاخته نيسللت.
مادران و پدران توجه داشته باشند که آنان از همه کس مؤثرتر براى نجات فرزندانشان از گرداب جهل و
فساد میباشند .به همين دليل ،دلسوزانه و متعهدانه با اساتيد فرزندانشان در تماس بوده و آنان را در
این مهم یارى دهند و از آنان یارى گيرند» (خمينی ،1378 ،ص.)5-4
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 .3-7تهدیدات بيرونی (تهاجم گسترده فرهنگی دشمن)

تحرکات پیچيده و مرموز و گس لللترده فرهنگی تبليغی دش لللمنان در رویارویی با فرهنگ اسللللالم ناب در
گسللتره جهان اسللالم و خاور ميانه ،بزرگترین تهدید فرهنگی بهشللمار میآید .امام خمينی ؟هر؟ در یک
تحليل عميق ،س للردمداران اس للتکبار جهانی را عامل اص لللی انحطاط اخالقی جهان معرفی می کند که با
بهره گيری از ابزارها و تکنيک های تبليغی ،ارزش های دینی را هدف قرار میدهند« :آن چيزى که دارد
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این س لياره ما را در سللراش ليبی انحطاط قرار میدهد ،انحراف اخالقی اسللت .ا گر انحراف اخالقی نباشللد،
هيچ یك از این س لللالحهاى جنگی به حال بش لللر ض لللرر ندارد .آن چيزى که دارد این انسللللانها را و این

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

کشللورها را رو به هال کت و رو به انحطاط می کشللاند ،این انحطاطهایی اسللت که در سللران کشللورها و در
دستاندرکارهاى این حکومتها ،از انحطاط اخالقی ،دارد تحقق پیدا می کند و همه بشر را دارد سوق
میدهد به سللراشلليب انحطاط و نمیدانيم که عاقبت امر این بشللر چه خواهد شللد» (خمينی،1378 ،
ص .)161امام خمينی ؟هر؟ برای احيای ارزشهای انس لللانی ،جهاد فرهنگی را تنها راه کار مقابله با این
تهاجم شلليطانی میداند« :ما در عصللرى واقع شللدهایم که یلمت دنيا را گرفته اسللت .ما در عصللرى واقع
شدهایم که ارزشهاى انسانی به کلی از بين رفته و به جاى آن ارزشهاى غير انسانی و شيطانی نشسته
اسللت .ما در عصللرى واقع هسللتيم که ش لياطين عالم هجوم به انسللانها و ارزشهاى انسللانی آوردهاند و
میخواهند که دنيا را به سلطه شيطان درآورند .ما در این عصر با اتکا به خداى تبار و تعالی و استمداد
از اس لللالم و قرآن کریم و ولی عص لللر ؟اهع؟ باید خودمان کوش لللش کنيم و خودمان جهاد کنيم» (خمينی،
 ،1378ص.)410
 .4-7نمونههای عينی تهدیدات تربيتی در جامعه

تهدیدات و آس للليبهایی که در دو دهه اخير به ص لللورت چش لللم گيری در جامعه اسللللالمی رشللللد یافته را
میتوان در چهار محور اساسی دستهبندی کرد.
 .1-4-7تهاجم فرهنگی و جنگ نرم :افول نسبی ارزشهای اسالمی در نسل جدید و کمرنگ شدن
فضایل و کماالت اخالقی در دهه اخير ،دغدغهای است که نمیتوان از دیده پنهان داشت.

 .2-4-7جایگزینی ض لللد ارزشها بهجای ارزشها :اس لللتحاله تدریجی در معيارهای ارزش گذاری در
کارکرد و رفتارهای فردی و اجتماعی یا به تعبيری تخطئه ارزشهای اس لللالم و انقالب اس لللالمی در حوزه
تشکيل خانواده و تربيت فرزندان.
 .3-4-7طوفان سللهمگين امواج گسللترده ماهوارهها و فضللای مجازی :سللایتهای اینترنتی و سلليل
ویرانگر شبهات دینی ،ترویج اباحه گری و رشد قارچ گونه عرفانهای ساختگی و صوفی گری ،شعارهای
بیمحتوا در عرصه فرهنگی و اقتصاد و اجتماع ،تجمل گرایی و خرافه ،سطحینگری به مبانی فرهنگی و
اعتقادی اسالم و نظام اسالمی از نمونههای دیگر این آسيبهاست.
امروزه دامن گير جامعه شللده و قصللد دشللمنان از ترویج این گونه فسللادها تخریب بنيانهای مسللتحکم
خانواده است.
 .8نتيجه گيری
امام خمينی ؟هر؟ ،قبل از اینکه سياستمداری انقالبی ،فقيهی برجسته و رهبری حکيم و قاطع باشد،
یک مربی و اس لللتاد تربيتی منحص لللربهفرد اس لللت که هم خویش را براس لللاس آموزهها و معرفت ناب دینی
مهذب س للاخت و هم در تدریس علوم عقلی و نقلی و رهبری انقالب اس للالمی و بنيان گذاری نظام دینی
نسلللی رها شللده از دامهای شللياطين قرن را تربيت کرد که قالب تنگ آرزوهای پسللت مادی دنيا را درهم
شللکسللته و به فراخنای عالم اخالق و معنویت راه یافتند .در اندیشلله ایشللان ،بحث مهدویت با مسلللادل
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 .4-4-7بزهکاریهای اجتماعی (ارتباطات نامشروا) ،فساد اخالقی و اعتياد به انواع مواد مخدر که

بنيادین و راهبردی نظام اس للالمی پیوند خورده اس للت .بنابراین ،یکی از مباحث مهم در تحليل انتظار و
مهدویت ،تربيت یاران حض لللرت اس لللت و پایه اجرای این ایده به س لللبک زندگی و ش للليوه تربيتی خانواده
بس لللتگی دارد .امام ؟هر؟ پایان مس لللير رودخانه خروش لللان انقالب اس لللالمی را ورود به اقيانوس بيکران
حکومت مهدوی میداند و مجموعه نطام اس لللالمی را امانتی الهی معرفی می کند که باید به صللللاحب
اص للللی آن تقدیم ش لللود .یکی از ویایف منتظران ،خودس لللازی و اص لللالح جامعه اس لللت و این مهم جز با
پایه گذاری صحيح سبک زندگی دینی در خانواده ميسر نمی شود ،چون والدین ،نقش اول را در تربيت
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نسلللل جدید برعهده دارند و رسلللالت آنها تربيت نسللللی اسلللت که با شلللکفتن گلهای فضلللليلت و کمال
انسانی ،پایه گذار تمدن نوین اسالم بوده و تمام صفات و خصوصيات یاران مهدی ؟جع؟ در این نسل
تجلی یابد.
حفک هویت دینی ،اخالقی نس لللل امروز با تقویت بنيان فرهنگی خانواده و تبلور رسللللالت مدیریتی،
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عاطفی و تربيتی والدین صللورت میپذیرد .یهور نسللل جدید انقالب اسللالمی که بخش اصلللی جمعيت
جوانان نظام مردمساالری دینی بهشمار میآیند ،ایران اسالمی را به رتبه جوانترین جمعيت کشورهای
دنيا ارتقا داده و زمينههای توسللعه و پیشللرفت آماده اسللت .بنابراین ،ا گر همزمان با توسلللعه و پیشلللرفت

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

سلللياسلللی اقتصلللادی و دفاعی ،جایگاه مهم و رفيع و کارسلللاز تربيت دینی خانواده و سللللبک زندگی مورد
غفلت قرار گيرد ،در حقيقت توسللعه و پیشللرفت مبتنی بر مبانی دینی نظام اسللالمی صللورت نمیپذیرد،
بلکه تمدن صللنعتی غربی با قالب فکری و فرهنگی صللادراتی خود جایگزین ارزشهای دینی در خانواده
و جامعه می گردد .بنابراین ،در طراحی نظام مهندسی فرهنگی کشور ،باید به خانواده اهميت بيشتری
داده و راه کارهای تقویت بنيان های ترقی و تربيتی خانواده و مقابله با آس للليبهای آن را بيشللللتر مورد
بررسی قرار داد .امام خمينی ؟هر؟ براین باور است که یکی از عالدم اصلی یهور امام زمان ؟جع؟ تحول
روحی و توجه به جهان معنویت و عالم غيب است و انقالب اسالمی مقدمه یهور ایشان است .ایرانيان
متعهد و پایبند به اس للالم ناب ،پرچم نظام اس للالم را به دس للت مقدس امام زمان ؟جع؟ میسلللپارند .از
اینرو ،ایشان خطاب به ملت ایران میفرماید« :ما باید فراهم کنيم کار را .فراهم کردن اسباب این است
که کار را نزدیك بکنيم ،کار را همچون بکنيم که عالم براى آمدن حض لللرت؟ع؟ مهيا بشللللود» (خمينی،
 ،1378ص.)17
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