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 چكيده

آموزشي امام خمينـي(ره)   -هاي اخالق علمي و شاگردپروري در سيرة علمي مقاله حاضر به بررسي مؤلفه

پردازد. روش مورد استفاده در اين پژوهش تحليل اسنادي بوده و در اين باره منابع و مراجـع موجـود و    مي

بررسي سه سـؤال پژوهشـي   ها كه حاصل  اند. يافته مرتبط با موضوع مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفته

(ره) به تربيت صحيح انسان و كسب عادات و رفتارهاي درست و دروني  دهد امام  خميني است، نشان مي

دانـد    ساختن آنها توجه خاص داشته است و مسئله اساسي در زمينه تعليم و تربيت را روح و قلب آدمي مي

تار و نيات او نيز الهي خواهد شد. در اين راسـتا  و معتقد است كه اگر قلب آدمي الهي شود، همه كردار، رف

تواند الگوي خوبي براي تعليم و تعلم باشد. در ادامـه مقالـه تـالش شـده      آموزشي امام مي –سيرة علمي 

هاي اخالق علمي امام مانند نظم و تواضع، احاطه و تسلط علمي، خالقيت و نوآوري علمي  است به مؤلفه

پـروري در سـه محـور تربيـت      هـاي  شـاگرد   شود. در بخش پاياني نيز مؤلفـه  پذيري اشاره و روحيه انتقاد

 اخالقي، تربيت سياسي و تربيت علمي از نگاه امام مورد بحث قرار گرفته است. 
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 مقدمه

مطالعـاتي وسـيع و عميـق در حـوزه تعلـيم و تربيـت، پـرداختن بـه         هاي  يكي از زمينه
شـود. در ادبيـات    ياد مي» مربيان بزرگ«هايي است كه از آنان به عنوان  هاي انسان انديشه

هـا   ). در دانشگاه1387؛ اوليخ،1386اين حوزه، مطالعات وسيعي انجام شده است (شاتو، 
داختن بـه انديشـه مربيـان بـزرگ رواج     و مراكز علمي و تحقيقاتي  داخل كشور نيز پـر 

هاي مربيان بومي نسبت به سايرين مقـدم باشـد    داشته و در اين ميان بايد بررسي انديشه
هاي مطالعـاتي مهمـي كـه كمتـر در      ). بر اين اساس، يكي از زمينه1386(ميرزامحمدي، 

وجداني، ؛ 1381هاي علمي و دانشگاهي به آن پرداخته شده است (اردبيلي، قالب فعاليت
هـاي بزرگـي    هاي مربيان تربيتي بزرگ معاصر ايران و شخصـيت  )، سيره و انديشه1374

هاي جـامع و   (ره) است. البته امام خميني(ره) داراي شخصيت و ويژگي نظير امام خميني
توان ايشان را عالوه بر اسـوه و   فراتر از يك فيلسوف و مربي تربيتي  است و به حق مي

 عنوان يك مصلح بزرگ اجتماعي دانست.الگوي تربيتي، به 
هاي تربيتي امام خميني (ره) را بايد يك منظومه تربيتـي دانسـت كـه     سيره و انديشه

هاي فراواني مانند جايگاه تربيـت در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي، مبـاني و       شامل مؤلفه
ص هـاي خـا   اصول تربيت، اهداف تربيت، محتواي تربيت و ... است. با توجه به ويژگي

اي كـه ايشـان در اخـالق علمـي و      روش تربيتي امام و تأكيدات نظـري و عملـي ويـژه   
هـاي   موضوع شاگردپروري دارند، پژوهش حاضر به طور عمده به اين بخش از انديشـه 

 امام معطوف شده است .
امام خميني(ره) تحصيالت مقدماتي خود را در خمين انجام دادند و در سـن نـوزده   

ميه اراك شدند و همزمان با فراگيري فقـه و اصـول نـزد فقهـا و     سالگي راهي حوزة عل
مجتهدين وقت به فراگيري رياضيات و هيئـت و فلسـفه نـزد مرحـوم رفيعـي قزوينـي       

) ايشان عاليترين سطوح عرفان نظري و عملـي را بـه   58،  ص1375پرداختند. (خميني، 
ه.ق  1347 آبـادي كسـب فـيض كردنـد. امـام در سـال       مدت شش سال نزد مرحوم شاه

سالگي، تـدريس فلسـفه را آغـاز كردنـد. پـيش از آن مـدتي بـه        27ش) در سن  1308(
كردند. امـام   اشتغال داشت و دروسي در زمينه فقه و اصول تدريس مي» سطوح«تدريس 
 پرداختند.» تحريرالوسيله«به تركيه تبعيد شد و در آنجا به نگارش كتاب  1343در سال 

بر ابواب متداول و رايج فقهي، بـه احكـامي چـون جهـاد،     امام در اين كتاب افزون  
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). امـام  128، ص1387زاده عليـار،   دفاع، امر به معروف و نهي از منكر نيز پرداختند (قلي
و پس از گذشـت مـدتي كوتـاه، تـدريس      1344مهر  13بعد از انتقال به عراق در تاريخ 

» واليت فقيه«يا » ت اسالميحكوم«و » جهاداكبر«هاي  خود را آغاز كردند. نگارش كتاب
هاي مهم علمي امـام در دوران اقامـت در نجـف اسـت. امـام در طـول        از جمله فعاليت

هـاي مختلـف بـه رشـته تحريـر در       دوران زندگي علمي خود آثار زيـادي را در حـوزه  
 اند. آورده

امام خميني(ره) در زمينة اخالقي و تربيـت نفـس در درجـة  بـااليي قـرار داشـتند.       
ويـژه در   هاي اين صفات نفساني و اخالقي امام در سيرة علمي و آموزشي ايشان به جلوه

زمينة اخالق علمي و شاگرد پروري نيز به وضوح آشكار اسـت. بـا توجـه بـه اهميـت      
موضوع و خالء پژوهشي موجود، در اين مقاله ابتدا به شرح  مباني تعلـيم و تربيـت در   

هـاي اخـالق    شود و سـپس مؤلفـه   (ره) پرداخته مي اسالم با تاكيد بر ديدگاه امام خميني
شـود. در   (ره) بررسـي مـي   خمينـي  آموزشي امام –پروري در سيرة علمي  علمي و شاگرد

 اين باره، سه سؤال پژوهشي  زير  مطرح و بررسي شده است:
كليات مباني تعليم و تربيـت در اسـالم بـا تاكيـد بـر نگـاه امـام خمينـي (ره)          .1

 چيست؟
 آموزشي امام خميني (ره) چيست؟–هاي اخالق علمي در سيره علمي  مؤلفه .2

آموزشي امـام خمينـي (ره)    –هاي اخالق شاگرد پروري در سيره علمي  مؤلفه  .3
 چيست؟

 روش پژوهش  

در پژوهش حاضر از  روش مطالعـات اسـنادي اسـتفاده شـده اسـت. بـراي پاسـخ بـه         
هـا،   توب امام خميني (ره) اعـم از كتـاب  سئواالت پژوهش ، همة  اسناد،  شامل آثار مك

انـد . جامعـه    مقاالت و خاطرات مربوط به موضـوع تحقيـق ، انتخـاب و بررسـي شـده     
آموزشي ايشان است. ايـن   -پژوهش نيز شامل همة منابع موجود و مرتبط با سيرة علمي

هـا و مقـاالتي در خصـوص انديشـه امـام در زمينـة تعلـيم و         جامعه آماري شامل كتاب
پروري امام است كه در اين باره خاطرات منتشر  يت، روش تدريس و موضوع شاگردترب

شده از سوي دوستان و شاگردان و اطرافيان و ياران ايشـان مـورد بررسـي قـرار گرفتـه      
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هاي مربوط به موضوع مورد مطالعه بيشـتر   آوري داده است.  با توجه به اينكه اساس گرد
است، در  موارد الزم به طور مستقيم به آثار علمـي   مبتني بر اطالعات و روايت ديگران

امام  نيز مراجعه شده است. در اين تحقيق همة منابع و مراجع قابل دسـترس مـرتبط بـا    
برداري شده و در راستاي هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت.    موضوع، فيش

دست آمده نيز با اسـتفاده   هاي به گيري انجام نشده و داده بنابراين، در اين پژوهش نمونه
 بندي و تحليل شده است. هاي تحليل كيفي؛ گردآوري،  طبقه از تكنيك

 كليات مباني تعليم و تربيت در اسالم با تأكيد بر نگاه امام خميني (ره).1
كليات مباني تعليم و تربيت در اسـالم  «نخستين سؤال پژوهش عبارت است از اينكه 

در پاسخ به پرسش مذكور ابتدا به كليـاتي از   »ي (ره) چيست؟با تأكيد بر نگاه امام خمين
مباني تعليم و تربيت در اسالم و سپس ديـدگاه امـام خمينـي (ره) در ايـن بـاره اشـاره       

 شود. مي
 مباني و  فلسفة تعليم و تربيت در اسالم   )الف

آن، كـه  رود. يكي در معناي عميـق و گسـترده    غالباَ فلسفة تربيت در دو معني به كار مي
هاي بنيادين دربارة انسان، سرنوشت او و تكامل وي است. دومين  همان توجه به پرسش

اي از تربيـت   معناي فلسفة تربيت يا همان فلسفة آموزش و پرورش، بيشتر شـامل جنبـه  
شود كه در معناي محدود و رسمي آن قـرار دارد. در ايـن معنـا تعلـيم و تربيـت بـه        مي

سازمان يافته است و هدفش آماده سازي كودكان براي بهتـر  ريزي شده و  صورت برنامه
هاي اساسـي فلسـفة تربيتـي     زندگي كردن است. معموالَ در اين مرحله از تربيت پرسش

 ).  20، ص1374يعني برنامه،  هدف، روش و اصول آن مطرح مي شود (نقيب زاده، 
د. از جملـه  متفكران اسالمي در خصوص تعليم و تربيت داراي نظرات متنوعي هستن

كه در خصوص آداب تعلـيم و تعلـم در   » شهيد ثاني«الدين بن نورالدين معروف به  زين
درباره شخص استاد، رعايت مسـائل زيـر را ضـرورى     اسالم نظرات خاصي دارد. ايشان

مي داند: وقار و متانت، آراستگى ظاهر، عشق ورزيدن به كار خـويش،  حسـن خلـق و    
يل اخالص، شـجاعت، همـت، ايثـار و فـداكاري. همچنـين      داشتن فضايل اخالقى از قب

منـدى در   دربارة رابطه با شاگردان نيز معتقد است، مسائل زير بايد رعايت شـود: عالقـه  
تربيت و بالندگى شاگردان،  ترغيـب در علـم و دانـش، محبـت و عواطـف، احتـراز از       
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سـت: اسـتقالل   عصبيت، مديريت در كالس. در اين راسـتا توجـه بـه ابعـاد ذيـل الزم ا     
بينـى   فكرى، اتكاى به نفس، قضاوت درست، ابتكار و خالقيت، جامعيت فكـرى، پـيش  

احتماالت، داشتن نظـم، منصـف بـودن، قاطعيـت، رعايـت اصـول اخالقـى. ايشـان در         
خصوص امر تدريس نيز معتقد است كه مسائلي بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد، ماننـد       

و كالسـه كـردن مطالـب درسـى، ابتكـار در       تخصص الزم، حضور دائم و منظم، تنظيم
 ).25،  ص1369عمل، تدريس در حال اعتدال، رعايت تدريج در تدريس (حجتي، 

ايشان در خصوص آداب و وظايف مشترك معلم و شـاگرد بـه ايـن مـوارد معتقـد       
. عمل به علم يـا لـزوم همـاهنگي رفتـار معلـم و      2. اخالص و پاكسازي نيت؛ 1است: 

. 4يابي صحيح؛  . توجه و توكل به خدا و برخورداري از جهت3شاگرد با علم و آگاهي؛ 
. برخورداري از عفّت نفس و 5س؛ داشتن حسن خلق و فروتني و كوشش در تكميل نف

. قيام بـه وظـايف و شـعائر دينـي و تـأدب بـه مـوازين اخالقـي (همـان،          6علّو همت؛ 
 ).  207-120ص

شـود.   هـاي عمـومي يـا كلـي پرداختـه مـي       عموماً در بحث فلسفة تربيتي به هـدف 
شـود.   هاي تربيتي هر كشـور از مقتضـيات زمـاني و مكـاني آن كشـور متـأثر مـي        هدف
هاي تربيتي در شرايط حاضـر، مسـتلزم شـناخت علمـي نيازهـايي       ين، تعيين هدفبنابرا

هـاي درسـي پـيش و پـس از      هـا و هـدف   اند. مثل برنامه ريزي است كه مردم پيدا كرده
 انقالب اسالمي ايران.

 مباني نظري تعليم و تربيت از نگاه امام خميني(ره) )ب

تحـول عميقـي در جامعـه    » ورثة االنبياءالعلماء «امام خميني(ره) به عنوان مصداق بارز 
انساني و عصر جديد ايجاد كرد. ايشان در حوزه تربيتي و در ادامه راه پيامبران و اولياي 

هاي برجسته اخالقي و تربيتي امـام،   نظيري برخوردار بود. از ويژگي خدا، از جامعيت كم
خصوص مطالبي از   جامعيت ايشان در هماهنگي ميان دو حوزة علم و عمل بود. در اين

نظرات و آراء امام خميني(ره) در حوزة تربيـت اشـاره مـي شـود. ايشـان در خصـوص       
همه جمعيت دنيا احتياج به تعليم و تربيت «ضرورت و نياز تربيت انسان معتقد بود كه: 

تواند ادعا كند كه من ديگر احتياج ندارم به اينكـه تعلـيم و تربيـت     دارند، هيچ كس نمي
كرد ما همه  خدا تا آخر هم احتياج داشت، منتهي احتياج او را خدا رفع مي بشوم. رسول
 ).152، ص17، ج 1361خميني،  (امام» احتياج داريم
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تربيت از مفاهيمي است كه در خصوص معنا و مفهوم آن توافق كمتري وجود دارد. 
و بالفعـل   در رويكرد تربيتي اسالم بيشترين تعاريف، ناظر بر مفهوم شكوفايي استعدادها

هـاي   هـا و توانـايي   نمودن آنهاست. در اين رويكرد، انسان موجودي است داراي قابليت
دروني و نهفته كه بايد در جريان تربيت آشـكار شـود. در حقيقـت اهـداف آمـوزش و      

هـاي مطلـوب بـراي     . پيدايش آمادگي و مهارت1پرورش يا تربيت در اسالم عبارتند از: 
الم انساني اعم از آمادگي بدني، ذهني، عاطفي و اجتماعي در مندي از يك زندگي س بهره

. ايمان به اصول دين و عمـل بـه دسـتورات دينـي بـه منظـور تـأمين        2همة مسلمانان؛ 
 سعادت دنيا و آخرت. 

امام همواره مسئله اساسي در زمينه تعلـيم و تربيـت را  مسـئلة روح و قلـب آدمـي      
الهي شود، همه كردار، رفتار و نيات او نيز الهي داند و معتقد است كه اگر قلب آدمي  مي

) ايشان معتقد بود كه با تربيت انسان عالم 167، ص6، ج1361خواهد شد (امام خميني، 
شود و آنقدر كه انسان غير تربيت شده براي جوامع مضر است، هيچ حيـواني   اصالح مي

ي جوامـع مفيـد   و هيچ موجودي آنقدر مضر نيست و آنقدر كه انسان تربيـت شـده بـرا   
 ).  103، ص14است، هيچ مالئكه و هيچ موجودي آنقدر مفيد نيست  (همان، ج

ايشان در اين خصوص تربيت را در مورد قشـر جـوان وكودكـان و نوجونـان مهـم      
ها و مراكز تعلـيم و تربيـت    دانستند تا اين حد كه معتقد بودند اگر در گذشته دانشگاه مي

لي در راه منـافع كشـور بـه تعلـيم و تهـذيب و تربيـت       ديگر با برنامه هاي اسالمي و م
كودكان و نوجوانان و جوانان جريان داشت، هرگز كشـور مـا دردسـت بيگانگـان قـرار      

، 1383شـد (همـان،    گرفت و هرگز  قراردادهاي ننگين بر كشـور مـا تحميـل نمـي     نمي
ايـن معلـم    هاست و ). امام خميني(ره) معتقد بود كه انسان داراي باالترين ظرفيت59ص

تواند او را به سوي نور و يا ظلمت ببرد. ايشان معتقد است كه معلمي نقش  است كه مي
 ).233، ص1386بسيار حساس و مهمي است و مسئوليت بسيار زيادي دارد (همان، 

هاي اوست كه بـه عنـوان موضـوع تربيـت مـورد       مقصود از مباني، انسان با ويژگي 
هايي است كه قابليت تعلـيم و تربيـت را    راي چه ويژگيگيرد و اينكه دا بررسي قرار مي

دارد. در واقع، جميع صفات خوب و بد در انسـان وجـود دارد كـه بـه واسـطه تربيـت       
شـود و آثـار و تبعـاتي     درست و يا غلط هر كدام از اين خصوصيات بالقوه، شكوفا مـي 

اخت و تعقـل،  آورد. انسان به دليل داشتن قـدرت تفكـر و شـن    براي انسان به وجود مي
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توان شناخت حقايق را دارد. اگر چه در آغاز خلقت فاقد هر گونـه شـناخت و آگـاهي    
است ولي هم استعداد شناخت را دارد و هم خداوند ابزار شناخت را به انسـان عنايـت   
فرموده است  تا به ابعاد هستي آگاهي پيدا كند. اما انسان در شناخت نـاتوان و محـدود   

توانـد آنهـا را ادراك    خداوند انبياء را براي تعليم آنچه كه انسان نمياست. به اين خاطر 
كند، مبعوث كرد تا به انسان كتاب و حكمت را تعليم كنند. در ايـن راسـتا البتـه انسـان     

پذيرد و براي آشنايي بيشتر با حقايق بايد با استدالل آنهـا   هيچ مطلبي را بدون دليل نمي
ام بدون اقامه اسـتدالل، پـذيرفتن حقـايق از فطـرت انسـاني      را بپذيرد؛ زيرا كه از نظر ام

). اين مطلب نشانگر ايـن مسـئله اسـت كـه     288، ص13، ج1361خارج است (خميني، 
انسان از تربيت خود به تنهايي عاجز است و احتياج به تعليم و تربيت از جانب كسي يا 

 دارد.  -كه همان انبياء هستند -كساني 
. اصل تقدم اصالح خـود بـر   1تعليم و تربيت داراي پنج اصل است: از ديدگاه امام، 

. اصـل  4. اصل اميد در تعليم و تربيـت؛  3. اصل تقدم تزكيه بر تعليم؛ 2اصالح ديگران؛ 
دار بـودن تعلـيم و تربيـت .     . اصل جهت5تدريجي بودن و مستمر بودن تعليم وتربيت؛ 
د به اصالح خود بپردازد و تهذيب و تزكيه ايشان همواره معتقد بود كه انسان در ابتدا باي

دانست و همواره معلمان را به ايجاد روحيه اميد در شـاگردان   معلم را داراي اولويت مي
 كرد. و پيگيري و استمرار امر تعليم توسط آنان  سفارش مي

داند. از نظر ايشـان، تربيـت    امام هدف اصلي در تربيت انسان را الهي شدن انسان مي
اي باشد كه هم به بعد فردي و هم اجتماعي وي توجه شـود. ايشـان    ايد به گونهانسان ب

داند كه اين عوامل در حقيقت سرتاسر زنـدگي   عوامل بسياري را در اين زمينه دخيل مي
شود و اثرات هر كدام از آنها در جاي خود تأثير شـگرفي بـر زنـدگي     انسان را شامل مي

ويني و مرحلة قبل از تولد شروع و پس از آن مرحلة انسان دارد. اين عوامل از محيط تك
محيط خانوادگي، محيط آموزشي، محيط اجتماعي و در نهايت تأثير قـرآن را بـر انسـان    

گيرد. از ديدگاه امام، تأثير هـر كـدام از ايـن عوامـل بـر تربيـت انسـان بسـيار          در بر مي
آنها در آينده نه تنها شـامل   ارزشمند و قابل توجه است؛ زيرا كه آثار و تبعات هركدام از

 شود. خود انسان، بلكه شامل يك جامعه مي
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 آموزشي امام خميني (ره) –هاي اخالق علمي در سيره علمي  مؤلفه .2
 –هاي اخالق علمي در سـيره علمـي    مؤلفه«دومين سؤال پژوهش عبارت بود از اين كه 

ـ     » آموزشي امـام خمينـي (ره) چيسـت؟    د گفـت كـه امـام    در پاسـخ بـه ايـن سـؤال باي
خميني(ره) در طول دوران زندگي علمي خود همواره از تحمل و تسلّط علمـي بـااليي   
برخوردار بود و به بهترين وجه مطالـب و موضـوعات علمـي را بـراي شـاگردان خـود       

كرد. ايشان اعتقاد داشت كه هر كس بايـد در  مباحـث علمـي داراي عقيـده و      بازگو مي
خاطر ايشان در بسياري از علوم داراي خالقيت و نـوآوري   نظر خاصي باشد و به همين

ويژه اساتيدشان  است. وقار، متانت و ادب بسيار زياد امام نسبت به دوستان، آشنايان و به
داد و عمل به آن  بـراي   اي مي زبانزد خاص و عام بود. ايشان به مقولة نظم اهميت ويژه

 آمد. هاي آموزشي به شمار مي شاگردانش از اولويت
 نظم علمي امام خميني(ره) )الف

نظم عمومي حاكم بر زندگي علمـي و فرهنگـي امـام در مـوارد ذيـل معمـول و قابـل         
مشاهده بود: الف) انضباط در مورد تعيين و شناسايي و انتخاب اسـاتيد و معلمـان؛ ب)   
انضباط در انتخاب اوقات فراگيري علـم و سـاعات مطالعـه و مباحثـه؛ ج) انضـباط در      

ها براي مباحثه، مبادله دروس و نظريات؛ د) نظم و هماهنگي در تعيين  تخاب هم دورهان
). وضـوح بيشـتر   214، ص1379حدود و ظرفيت طبيعي فكري و جسمي (گلي زواره، 

اين صفت بارز را مي توان در زمان استادي امام مشـاهده كـرد. امـام هميشـه در دوران     
گاهي مواقع زودتر از شاگردان بـه كـالس    تدريس خود به موقع در كالس حاضر بود و

كرد و بـا يـك نظـم منطقـي آن را      مي رسيد. ايشان هميشه سر فصل مطالب را آماده مي
داد. شاگردان امام در اين خصوص اذعان دارند كه در مدت شاگردي امـام، جـز    ارائه مي

توده، انضباط و جدي بودن و اهميت وافر به وقت، از ايشان چيز ديگـري نديدنـد. (سـ   
 ).  38، ص1380

امام خميني(ره) عادت داشت كه سر ساعت به كالس برسـد و هميشـه از شـاگردان    
خواست كه  اين گونه باشند. وقتي شاگردي دير به كالس مـي رسـيد، امـام     خود نيز مي

). درس امـام  بـه   24، ص1387اظهار ناراحتي مي كرد و به وي تذكر مي داد (فراهاني، 
ها  هميشه  و به شـكل مـنظم برقـرار بـوده      مراسم سوگواري و جمعهغير از ايام عيد و 

 ).52، ص1379است (ستوده و برادري، 
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امام در همه امور  از جمله تدريس منظم بودند. ايشان در تدريس، مطالب را خيلـي  
دادنـد.  همـين تنظـيم مطالـب،      كردند و به بهترين وجه ارائه مي عالي و مرتب تنظيم مي

ري در بهتر و زودتر فهميدن مطالب درسـي بـراي شـاگردان بـود. امـام      كمك بسيار مؤث
كرد و آنان را به رعايت ايـن   خميني(ره) رعايت نظم را به شاگردان خود نيز گوشزد مي

خوانـد. ايشـان خطـاب بـه      اصل مهم در زندگي، خصوصـاً در زنـدگي علمـي فـرا مـي     
آيـد   رس من بيايد ولي اگر مـي گويم كه به د به كسي نگفته و نمي«فرمود:  شاگردانش مي

بايد منظم باشد. شما اگر وقت شناس باشيد با احتساب فاصـله منـزل تـا اينجـا طـوري      
 )27-26، ص2، ج1374(وجداني،  »حركت كنيد كه به موقع به كالس برسيد

 تواضع علمي امام خميني(ره) )ب

ت علـم  صفت پسنديده ديگر امام تواضع علمي ايشـان بـود. تواضـع يكـي از موضـوعا     
گيرنـد.   هاي پسنديده از اين سرماية بزرگ سرچشـمه مـي   اخالق است كه بيشتر خصلت

ايشان ضمن اينكه داراي ابهت خاصـي بـود، در نهايـت فروتنـي و تواضـع بـا ديگـران        
هاي علمي و اقتدار سياسي و فكري نتوانست از ايـن تواضـع    كرد و موقعيت برخورد مي

بسيار با احترام و مؤدب بود و در ذكر نام آنان بسيار بكاهد. ايشان نسبت به اساتيد خود 
آيت «دقيق و حساس بود. مثالً هميشه معتقد بود كه نام آيت اهللا حائري بايد به صورت 

به كار برده شود. اين امر از نوشته ها و گفته هـاي ايشـان مشـخص اسـت     » اهللا العظمي
 ).144، ص1381(امامي، 

داد. در بيشـتر مواقـع در    اي انجام نمـي  صحبت اضافهايشان هيچ گاه در مقابل استاد 
كـرد   كرد، صحبتي نمـي  نشست و تا استادش از او سؤالي نمي برابر استاد خود ساكت مي

داد (ستوده،  كننده مي هايي درست و قانع گشود جواب ولي وقتي هم كه لب به سخن مي
ـ  24، ص4، ج1380 ه دسـت آوردن آن  ).  مقام و منصب در نظر امام هيچ بود و بـراي ب

كرد. حتي در مواقعي كه موقعيت براي به دست آوردن اعتبار بيشتر در مقـام   تالشي نمي
العملي با وجـود اصـرار فـراوان اطرافيـان از      گونه عكس مرجعيت فراهم بود، ايشان هيچ

خود نشان نداد. اين احترام و توجه را امام نه فقـط در زمـان تحصـيل بلكـه تـا بعـد از       
تحصيل و اتمام درس استاد مربوطه نيز داشت. ايشان بعد از وفات چنـد نفـر    اشتغال به

آورد بر سر مزار آنها مي رفت و بـه خوانـدن    از اساتيدش در هر فرصتي كه به دست مي
 ).  301، ص3پرداخت (همان، ج قرآن و فاتحه مي
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خـود  كالسي هاي  امام اين خصيصه ارزشمند را در برخورد با دوستان، آشنايان و هم
كرد و همگان ايشان را به عنوان فردي كه هميشه رفتاري خاضعانه دارد،  نيز رعايت  مي

مي شناختند. ايشان براي افراد مسن و بـه ويـژه علمـا و كسـاني كـه بـا ايشـان سـابقة         
نشيني داشتند، احترام خاصي قائل بود. حتي اگر برخـي از آنـان بـا مسـائل سياسـي       هم

نبه ميانة خوبي نداشتند. امام حتي نسبت به شـاگردان خـود   نهضت و خود امام از اين ج
نيز اين گونه بود و براي ايشان مقام و موقعيت اجتماعي فرد اهميت نداشت. طبق گفتـه  

شد در سالم كردن بـر ايشـان پيشـي گرفـت.      بعضي از شاگردان ايشان خيلي سخت مي
و بـا كسـي شـوخي زيـاد      ايشان در مقابل شاگردان خود بسيار با متانت و با وقـار بـود  

گفت. امام با كمال صبر و حوصله بـا شـاگردان خـود     كرد و يا سخن بي ربطي نمي نمي
گذاشـت،   كرد و در ضمن آنكـه بـه بزرگـان و اشـخاص ديگـر احتـرام مـي        برخورد مي

 ).  155،  ص1379نظرهاي علمي خود را نيز بيان مي كرد (ستوده و برادري، 
 احاطه و تسلط علمي امام خميني(ره) )ج

امام خميني(ره) داراي قدرت و تسلط آموزشـي بـااليي در امـر تـدريس بـود. بـه نظـر        
شاگردان ايشان امام، اَفقَـه و اَعلَـم بـود. يعنـي داراي مقـام بـااليي در علـم و بحـث و         

ـ        ة جوابگويي به سؤاالت بود. ايشان دقـت نظـر بـااليي در تقريـر حـرف بزرگـان و ارائ
). ايشان اين توانـايي را داشـت   27، ص6. ج1374هاي قانع كننده داشت (وجداني،  دليل

كه مطالب علمي را كامالً دقيـق بشـكافد و در مـورد آن بحـث كنـد و اشـكاالت آن را       
اي كه در آن زمان هركسي توانايي  و جرأت ايـن كـار را نداشـت     برطرف كند، به گونه

 ).  18، ص1387(فراهاني، 
بـين بـود و در مقايسـه بـا ديگـران از تفكـر عميقـي         يني(ره)  فردي باريكامام خم

برخوردار بود. ايشان آن قدر از هوش و ذكاوت برخوردار بـود كـه از آنچـه در ضـمير     
كرد، ايشان تا آخـر مطلـب را متوجـه     گذشت، آگاه بود و تا گوينده لب باز مي انسان مي

هاي آموزشـي   ). يكي ديگر از ويژگي283، 3، ج1380شد و جواب مي داد. (ستوده،  مي
امام، مطالعه قبل از تدريس ايشان بود. ايشان همواره ساعات زيادي را صرف مطالعـه و  

كرد و هميشه قبل از شروع درس كامالً آن را مطالعه كرده بود و با  تحقيق و پژوهش مي
ا داشت شد. ايشان در مورد شاگردانش هم همين عقيده ر دست پر سر كالس حاضر مي

و معتقد بود كه آنها نيز بايد پيش مطالعه داشته باشند. امام اگر بحثـي را از قبـل مطالعـه    
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كرد، هر چند كه بدون مطالعه قبلي راجـع بـه مبحثـي هـم      كرد، سر كالس بيان نمي نمي
قادر به جوابگويي بود. ولي زماني كه امام پيش مطالعه داشـت، دقـت علمـي بـااليي از     

). آيت اهللا خاتم يزدي در اين بـاره چنـين   169، ص1381شد (امامي،  يايشان مشاهده م
هاي جالب امام در تدريس ايـن بـود كـه قبـل از درس دادن      يكي از روش«كند:  بيان مي

كردند و به هيچ كـاري جـز مطالعـه مشـغول      هاي خود را كامالً تعطيل مي مدتي مالقات
مـدتي مالقـات نداشـتند، چـون     نبودند و همچنين پس از تمام شـدن بحـث نيـز بـراي     

 ).78، ص1387(فراهاني، » نوشتند بالفاصله مطالبي را كه فرموده بودند، مي
بيـاني و شـيوايي كـالم امـام      توان به خوش هاي تسلط علمي امام مي از ديگر ويژگي

اشاره كرد. امام همواره در تدريس مباحث بيان سـاده و روانـي داشـت و اصـوالً كسـي      
د من در درس امـام حضـور داشـتم و چيـزي نفهميـدم. بيـان بسـيار        توانست بگوي نمي

بينـي، عـدم    روشن، شيوا و فصيح، گفتار بدون اغراق و ابهـام بـا اسـتقامت رأي و واقـع    
استفاده از الفاظ پيچيده علمي، تسلط علمي فلسفي، فقهـي و اصـولي بـاال، از امتيـازات     

 درس امام به شمار مي رفت. 
اي تـدريس   اي قدرت تفهـيم درس نيـز بـود. ايشـان بـه گونـه      افزون بر اين امام دار

كردند. امام ابتدا براي نقد و بررسـي   كرد كه شاگردان توانايي تجزيه و تحليل پيدا مي مي
كرد و يك يـا   نظران انتخاب مي ها را از بين فقها و صاحب ترين ديدگاه يك ديدگاه، قوي

پرداخت. با اين فرايند طرح  و نظريه مي چند جلسه را به بيان و تشريح و نقد آن ديدگاه
يك نظريه و سپس انتقاد آن، فضاي ذهني شـاگردان را درگيـر مـي سـاخت و اذهـان و      

كشـيد.   تـر را بـه بحـث مـي     كرد و در ايـن راه شـاگردان زرنـگ    ها را شكوفا مي انديشه
ت كرد و پس از طرح نظـرا  ). امام مسائل را قاطعانه مطرح مي162، ص1382(رحيميان، 

گشـت.   افزود و پس از آن بـه دنبـال اسـتدالل مـي     ديگران، نظر خودش را نيز بر آن مي
، 4، ج1380ايشان هيچ وقت عادت نداشت كه مسـائل را مـردود مطـرح كنـد (سـتوده،      

). امام وقتي وارد مسائل علمي و تحقيقي مي شد، تمام ابعاد قضـايا را بـا دقـت    205ص
شنيد، ايـن   كه وقتي كسي بيان علمي ايشان را مي كرد، به طوري كافي و وافي بررسي مي

، 1374احساس را داشت كه نيازي به مراجعه به كتاب يا گفتار ديگران ندارد (وجـداني،  
 ).123، ص1ج

شـنيد، بـه دقـت     امام داراي دقت نظر علمي بااليي نيز بود. ايشان در سخناني كه مي
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د و هيچگاه قبل از اينكه مطلبـي را  كر كرد و سپس به نقد و بررسي آن اقدام مي تأمل مي
 نويسـد:   كرد. آيت اهللا امامي كاشـاني ايـن زمينـه مـي     خوب دريابد، دربارة آن بحث نمي

ايشان در تدريس مباحث دقت نظر خاصي داشتند. ايشان، حرف همه بزرگان را نقل و «
بـود  كردند و قسـمتي را كـه درسـت     كردند و يك يك را با داليل متقن رد مي تقرير مي

كردند. بطوري كه شاگرداني كه درس ايشان را خوب فرا مي گرفتنـد، هرجـا    تكميل مي
توانست آنان را در بحـث   با هر شخصيت بزرگي رو به رو مي شدند، آن شخصيت نمي

گرفتند. اين ويژگـي مهمـي    خود مغلوب كند. ايشان تمام اشكاالت درسي را در نظر مي
 ).255، 3، ج1380(ستوده، » ستتدريس و تعليم  ا  در حوزه و عالم

ويژگي ديگر امام، احاطه و تسلط علمي، شناخت دقيق شاگردان و نحوة برخورد بـا  
آمدنـد از   آنان در كالس بود. ايشان به راحتي افرادي را كه براي تحصيل به كـالس مـي  

داد و چنانچـه حضـور در    آمدنـد، تشـخيص مـي    كساني كه به نيت و منظور ديگري مي
كرد. ولي در غيـر ايـن    نگيزة فهم مطالب بود، تا آخر با آن شاگرد همراهي ميكالس با ا

كرد. ايشان همواره به حضور  صورت با جمالتي آن فرد يا افراد را متوجه منظورشان مي
كرد و كـالس را فقـط مخصـوص گفـتن      روحي و جسمي شاگردان در كالس توجه مي

يشان به انتقادات وارده شاگردان ). ا320دانست (همان، ص يك سري مطالب درسي نمي
 ).7، ص1387رساند (فراهاني، ترتيب اثر و روز بعد طرح و قبول آن را به نظر همه مي

 خالقيت و نوآوري علمي امام خميني (ره) )د

اي ارائـه   امام خميني(ره) به خاطر روحيه تحقيق و تفكر باالي خود، مطالب علمي تـازه 
هاي علمي زيادي از خود به جاي گذاشته است. يكي  نوآوريكرد و به همين خاطر،  مي

ايـن مبحـث را كـه    «فرمـود:  » رسـائل «كند كه امام در مبحثي از  از شاگردان امام نقل مي
، 3، ج1374(وجـداني،  » ام ام و نه مباحثه كرده كنم نه خوانده اكنون براي شما تدريس مي

در علوم مختلف به تفكر بپـردازد و  ). در واقع، امام اعتقاد داشت كه محصل بايد 13ص
ما قبـل از  «كند:   داراي نظرات جديد باشد.  در اين باره، يكي از علماي نجف اظهار مي

كرديم كـه در دنيـاي علـوم     آمدن حضرت آيت اهللا خميني(ره) به نجف اشرف باور نمي
ل يافتنـد،  اسالمي حرف تازه اي باشد كه نشنيده باشيم ولي آنگاه كه ايشان به نجف انتقا

، 1379گلـي زواره،  » ( ايـم  دريافتيم كه خيلي مطالب علمي و پرارزش است كه نشـنيده 
 ).166ص
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امام در اغلب علوم متعارف حوزه اعم از فقه و فلسفه و اصول و در بيشـتر مباحـث   
كرد. ايشان در مبحث فقهي  اين علوم ديدگاه و مبناي خاص و منحصر به فردي ارائه مي

كند كه در كالم هيچ يك از علماي ديگر مانند  حثي جديدي را مطرح مي، ب»بيع فضولي«
مرحوم نائيني و مرحوم اصفهاني و مرحوم خويي نشاني از اين مبحث نيست. اگـر چـه   
امام در نجف به دليل مشغلة زياد به جز درس فقه، در حوزه هاي علمي ديگر بحثـي را  

شديد بزرگان و علماي حوزة نجـف  شروع نكرد، منتهي به علل ديگر از جمله مخالفت 
با فلسفه و مباحث عقلي، اصالً رغبتي براي تدريس فلسفه و عرفان از خود نشـان نـداد   

 )87، ص1381(خاتم يزدي، 
اثـري تـازه از امـام خمينـي(ره) در علـم      » مناهج الوصول الي علم االصول«كتـاب  

اي دارد. در مقدمه اين اصول است كه در ميان آثار قلمي و تحريري ايشان جايگاه ويژه 
در اين اثـر كـرده اسـت.    » خطابات قانونيه«كتاب آيت اهللا لنكراني اشاره به جايگاه ويژة 

خطابات قانونيه از ابتكارات امام است كه بوسيلة آن بسـياري از احكـام و مسـائلي كـه     
ـ    براي بسياري از طلبه ا ها جاي سؤال بوده، جواب داده شده است. امام ايـن مسـائل را ب

 ).284، ص1373كند (مجله حضور،  اي جديد حل مي شيوه
امام با برخورداري از تفكر خاص فلسفي، در زمينة فلسـفه گـرايش زيـادي بـه آراء     
مالصدرا داشت و احترام زيادي براي او قائل بود. ولي اين امر باعث نشده كه ايشان در 

اي موارد نيز اشـكاالتي بـه    ارهاين باره صرفاً حالت تقليدي داشته باشد، بلكه ايشان در پ
محقق و انديشمند فرانسوي، امـام   »بونو«كند. از ديدگاه  برخي مباحث مالصدرا وارد مي

هاي زيادي در حواشـي و مباحـث اساسـي     فقط يك استاد و معلم ماهر نبوده و نوآوري
ها هم در بعضي مواضع فرعي و هم در بعضـي مواضـع    فلسفه داشته است. اين نوآوري

(ره) در تدريس فلسفه، بعد از استدالل  ). امام خميني78-68، 1374ي است (مروي، اصل
داد  دقيق علمي و نقد و بررسي اقوال فالسفه بزرگ، دامنة بحث را تا عرفان گسترش مي

 ).64-61، 3، ج1381كرد (اردبيلي،  و جنبه عملي آن را مطرح مي
را مقيـد بـه نقـل و شـرح     با وجود اينكـه خـود   » شرح چهل حديث«امام در كتاب 

احاديث معصومين(ع) نموده است، در همه موارد بعد از تحليـل دقيـق عقلـي و علمـي     
وارد نصايح اخالقي مي شود تا ذهن و قلب مخاطبان را قانع سازد. در واقع، اين كتـاب  

 ايشان تلفيقي از مباحث نظري و عملي است.  
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تشكيل حكومـت دينـي داشـت، در    امام خميني(ره)  افزون بر نوآوري كه در زمينه  
ديگر حوزههاي سياسي  بخصوص سياست خارجي نيـز داراي نظـرات جديـدي بـود.     

هاي انقالب اسالمي بـه سـاير    ها و انديشه ايشان در زمينة صدور انقالب و بازگويي پيام
تـرين   ها به بهترين نحـو و درسـت   نقاط جهان معتقد است كه بايد اين اهداف و انديشه

جهانيان مطرح شود تا همگان آشكارا بـا ايـن انقـالب و اهـداف آن آشـنا       صورت براي
شوند. ايشان همچنين در زمينة تعريف خاصي از منافع ملي، رابطة انقـالب اسـالمي بـا    

ها در سياست خارجي، داراي  ها و تفكيك دشمنان نظام و تعيين اولويت ها و دولت ملت
 تفكرات سياسي نويني است.

 آموزشي امام خميني (ره) –الق علمي در سيرة علمي هاي اخ مؤلفه .3
هاي اخالق شاگرد پروري در سيره  مؤلفه«سومين سؤال پژوهش عبارت است از اين كه 

تالش شده است در مطالـب زيـر بـه ايـن     » آموزشي امام خميني (ره) چيست؟–علمي 
هاي مختلـف   بهسؤال پاسخ داده شود. امام خميني(ره) عالوه بر اهتمام به آموزش، به جن

 تربيتي شاگردان خود نيز توجه داشت.  
 الف) امام خميني(ره) و تربيت اخالقي شاگردان

امام خميني(ره) با رفتار خاص خود در برخورد با شاگردان به دنبال تربيت اخالقي آنان 
به بهترين نحو بود. در واقع، تمام حركـات و برخوردهـاي امـام بـراي شـاگردان درس      

توان در تأثير درس اخالق ايشـان بـر    كي از ابعاد تربيت اخالقي امام را مياخالق بود. ي
شاگردان دانست. امام همواره معتقد بود كه علم اخالق سرآغاز تمام علوم است و بايـد  
وقت و زمان خاصي  به اين علم اختصاص داد. به اين دليل درس اخـالق ايشـان تـأثير    

كـرد. (رجـايي،    والت روحي زيـادي ايجـاد مـي   بااليي بر شاگردان داشت و در آنان تح
اي كه برخي شاگردان بزرگ ايشـان، از آن دوران بـا افتخـار و     ) به گونه176، ص1384

اگر چه در آغاز مهـاجرت بـه   «گويد:  كنند. شهيد مطهري در اين باره مي حالوت ياد مي
ت محبـوبم  قم هنوز از مقدمات فارغ نشده بودم ، اما درس اخالقي كه به وسيله شخصي

شد، در حقيقت درس معارف و سير و سلوك بـود نـه    شنبه و جمعه گفته مي در هر پنج
اخالق به مفهوم خشك علمي، طوري كه مرا سرمست مـي كـرد. بـدون هـيچ اغـراق و      

شنبه هفته بعد خـودم   آورد كه تا دوشنبه و سه اي اين درس آنچنان مرا به وجد مي مبالغه
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يافتم. بخش مهمي از شخصيت فكري و روحـي مـن در آن    را شديداً تحت تأثير آن مي
هاي ديگري كه در طي دوازده سال از آن استاد الهي فـرا گـرفتم    درس و سپس در درس

 ).175(همان، ص »انعقاد يافت. 
هاي اخالقي خـود از مبـاحثي چـون غيبـت، غـرور و تكبـر صـحبت         امام در كالس

). 98، ص1378گفت (بصيرت مـنش،   كرد و در مورد زشتي و قباحت آنها سخن مي مي
داشت و ايـن   ها از گناه دور نگاه  مي تأثير سخنان ارزندة امام بر حاضران آنها را تا مدت
). ويژگـي ديگـر   173، ص5، ج1384امر از رفتار و حركات آنان مشخص بود (رجايي، 

داري و حفـظ شخصـيت شـاگردان بـود. امـام       تربيت اخالقي امام در مهرباني، خويشتن
كرد. ايشـان در برخوردهـايي    همواره با شاگردان خود با مهرباني و عطوفت برخورد مي

داري و صـبر را داشـت و هيچگـاه     آمـد، نهايـت خويشـتن    كه گاهي در كالس پيش مي
تر مـي نشسـت و    كرد. ايشان گاهي با شاگردان و يا طالب جوان شاگردي را تحقير نمي

داد (گلـي   لسه را به يكي از شاگردان خـود مـي  كرد و گاهي رياست ج با آنها مباحثه مي
 ).  196، ص1379زواره، 

عطوفت و مهرباني امام با شاگردان تا حدي بـود كـه آنهـا او را هماننـد يـك پـدر        
گذاشتند. امام طبع شـوخي و مـزاح هـم داشـت و      دوست داشتند و به ايشان احترام مي

كرد كه ايـن مسـئله هـم     ميهاي شيريني با شاگردان خود  گاهي در حين تدريس شوخي
كاست.  شد و هم از خستگي درسي شاگردان مي باعث تغيير فضاي يكنواخت كالس مي

شد و حرمت كـالس هـم حفـظ     كرد كه باعث ناراحتي كسي نمي ايشان طوري مزاح مي
). امام هميشه مراقب عزت نفس شاگردان خـود بـود  و   70، ص1387شد (فراهاني،  مي

 كرد كه ظرفيت تحمل را داشتند.   مي معموالً با كساني شوخي
امام خميني(ره) عالوه بر اهميت بـه درس و تحصـيل و مقيـد كـردن شـاگردان بـه       
مطالعه و بحث، به بعد رفاهي و اقتصادي شاگردان خود هم توجـه زيـادي داشـت و از    

كـرد   كرد و در صورت نياز، رسيدگي و توجه خاصي مبذول مي جو مي و وضع آنان پرس
 ورزيد.  ها دريغ نمي امكان از كمك به طلبهو تا حد 

امام همچنين ضمن احترام به شاگردان خويش، مراقب وضعيت اقتصادي و معيشـتي  
كرد. امكان نداشت كسالت يـا   آنان بود. در زمان بيماري و تنهايي بسيار به آنها توجه مي

غيبتي از شاگردان پيش آيد و امام از آن اطالع پيدا نكند. امام معتقد بود كه طلبه بايـد از   
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) امـام خمينـي(ره)   173بوده تا بهتر بتواند تحصيل كند. (همان، ص رفاه نسبي برخوردار
كرد و بين تُرك و كرد و عـرب و عجـم تفـاوتي     با شاگردان خود به يك شكل رفتار مي

شد. از نظر امام همه آنها براي تحصـيل علـم آمـده بودنـد. آيـت اهللا امينـي از        قائل نمي
ايشان با تمـام شاگردانشـان يكسـان    برخورد «گويد:   شاگردان امام در اين خصوص مي

بود و چنان نبود كه نسبت به بعضي بيشتر از ديگران اظهار عالقه كنند و يا آنهـايي كـه   
سابقه بيشتري در خدمتگزاري به امام داشتند، از موقعيـت ممتـازتري برخـوردار باشـند.     

نبودنـد،  هايي كه شاگردش  اين صفت به حدي بود كه حتي شاگردانشان را به ديگر طلبه
دادند. من از قديم با ايشـان مـأنوس و از شـاگردان باسـابقه و حتـي مـروج        ترجيح نمي

دانستم و از اين رو نه تنهـا   ايشان بودم. من اين صفت ايشان را از جمله محسناتشان مي
 ).31(همان، ص »شد ام به ايشان بيشتر مي شدم، بلكه عالقه ناراحت نمي

اي بـه ايشـان داشـتند و امـام هـم متقـابالً        العاده فوقدر مجموع شاگردان امام، عشق 
 تر بودند، دوست داشت. شاگردان خود، به خصوص آن دسته را كه فاضل

 ب) امام خميني(ره) و تربيت علمي شاگردان

امام خميني(ره) عالوه بر توجه به بعد تربيت اخالقـي شـاگردان خـويش، از توجـه بـه      
تـالش خـود را در جهـت بيشـتر و بهتـر فهميـدن       تربيت علمي آنها غافل نبود و تمـام  
داد. امام همواره سعي داشت كه از خـود شـاگردان    مطالب به شاگردان خويش انجام مي

در حين آموزش بهره گيرد و در حقيقت خواهان اين بود كه روحيـة تقليـد و تسـليم را    
داد و در  دي ميدر آنان از بين ببرد. ايشان به تفكر و نگرش انتقادي شاگردان اهميت زيا

تفكر ويژگي خاصي است كه خداوند رحمـان بـه انسـان كـه     «اين خصوص معتقد بود: 
هـا و   تواند اساس برنامـه  اشرف مخلوقاتش مي باشد عطا فرموده است. مربي شايسته مي

مندي از اين عطيـة الهـي قـرار داده و زمينـة انديشـيدن       هاي تربيتي خود را بهره فعاليت
 ).  6، ص1368ميني، خ» (م آوردمتربي خود را فراه

امام خميني(ره) همواره در تدريس و تربيت علمي شاگردان خود، اهميت زيادي بـه  
گيري مباحث ميداد و معتقد بود كه شنونده بايد راجـع بـه مطلـب مـورد      انتقاد و اشكال

نظر تفحص و تحقيق كند و خود نيز عقيده اي در اين خصوص ارائه دهد. بـه تعبيـري   
). هـدف  174، ص1381امـامي،  »(شاگرد هميشه بايد اهل نـق زدن باشـد  «بود كه معتقد 

مند به درس به دور خود نبود بلكه  اي افراد عالقه امام تنها درس دادن يا جمع كردن عده
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هـاي   خواهان اين بود كه افراد در باره مباحث مطروحه بـه تفكـر بپردازنـد و بـه كتـاب     
 ).184، ص1379درسي قناعت نكنند (گلي زواره، 

امام همواره خودش در مسير تحقيـق و مطالعـه، شـاگردان را همراهـي و راهنمـايي      
اي بـود كـه شـاگرد را بـه سـوي       كرد و نحوة ورود و خروجش به مبحث بـه گونـه   مي

داد. امـام هـر دليلـي را بـا      كماالت علمي و رشد فكري در رشته مورد تدريس سوق مي
پرداخت. امام معتقد بـود كـه مباحـث     تحليل آن ميكرد و به نقد و  كمال دقت تبيين مي

رود و  مطروحه پس از پايان درس بايد نوشته شود؛ زيرا هم با گذشت زمان از يـاد نمـي  
تر آن بپردازد و نظـر و رأي خـود    تواند به مطالعه دقيق هم شاگرد پس از پايان درس مي

درس امـام توســط  ). نوشـتن تقريـرات   45، ص1387را بـر آن اضـافه كنـد. (فراهــاني،    
هاي بعد، اينگونـه تقريـرات بـه صـورت      شاگردان اين مزيت عمده را داشت كه در سال

ها و  نوشته گرفت و سهم بسزايي در ماندگاري دست مندان قرار مي كتاب در اختيار عالقه
اهللا لنكراني به عنوان يكـي از شـاگردان امـام در ايـن رابطـه       حفظ آنها داشته است. آيت

مام يك دورة كامل بحث اصول از بحث مباحث الفاظ تا آخر مباحث عقلي و ا«گويد: مي
اجتهاد را طي هفت سال تدريس كردند. من اين توفيق را پيدا كردم كه همـة دوره را از  
ابتدا تا انتها بگذرانم و قسمت عمدة مباحث ايشان را به صـورت تقريـرات بنويسـم. در    

اصـول امـام را نوشـتند. ايـن نوشـته پـس از        همين دوره بود كه آقاي سبحاني تقريرات
» تهـذيب االصـول  «مالحظة حضرت امام(ره) و انجام اصالحاتي در آن، به عنوان كتاب 

 ).172(همان، ص» منتشر شد
شـد و   كرد و در مقابل شاگردان بلند مي امام براي تشويق شاگردان به آنان احترام مي

) 14كرد (همان، ص يگران از آنان تعريف ميبرد و در مقابل د يا اسمشان را با احترام مي
هاي تشويق شاگردان دادن انعام به آنـان بـود. اخـالق و برخـورد امـام       يكي ديگر از راه

هـاي ايشـان    ناميد و اين از ويژگـي » مشوق الطلبه«خميني(ره) نسبت به طلبه ها را بايد 
غيـر ايرانـي يكـي     بود. دادن شهريه به طور مساوي به همه شاگردان از جملـه ايرانـي و  

كـرد و بـا از ميـان     هايي بود كه امام براي تشويق شاگردان از آن استفاده مـي  ديگر از راه
 ها به طور جدي درس بخوانند.   شد كه طلبه برداشتن تبعيض در شهرية مليتها سبب مي

هـاي تنبيهـي    مندي و تربيت بهتر شاگردان عالوه بر تشـويق از روش  امام براي عالقه
شمرد. يكـي   آميز و خشن را الزم مي كرد و در مواردي برخوردهاي عتاب اده ميهم استف
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هاي تنبيهي امام تذكر لفظي بود. ايشان در جايي كه شاگردي بدون دليل منطقي  از روش
داد كـه ماننـد بقيـه     شد و به فرد تـذكر مـي   كرد، عصباني مي بر اشكال خود پافشاري مي

. روش ديگر امام براي تنبيه شاگردان اين بود كه پـول  شاگردان برود و بيشتر مطالعه كند
اش  هاي تشويقي هاي تنبيهي امام به مانند روش داد. در واقع روش سهم امام را به او نمي

شـدند در بيشـتر    بسيار شيرين و دلچسب بوده و كساني كه مورد تنبيه ايشان واقـع مـي  
 ).35اند. (همان، ص ر گرفتهمواقع بر خود مباهات مي كردندكه مورد توجه امام قرا

ها در درس امام شركت كرده بودند و مطابق ميـل امـام تربيـت شـده      كساني كه سال
ها كـه امـام بـه     آمدند كه پس از گذشت سال اي به شمار مي بودند از شمار افراد برجسته

نجف رفت و شاگردان قمـي ايشـان از ايشـان محـروم ماندنـد، همـواره جـزو بهتـرين         
آنهـا  «ايشان بودند. تا جايي كه امام زماني كه در نجف بود راجع به آنها فرمود: شاگردان 

(وجـداني،  » اند كه وقتي با هم بحث كنند ديگر احتياجي به من ندارند به مقاماتي رسيده
 ).111، ص5، ج1374

 ج) امام خميني(ره) و تربيت سياسي شاگردان

يل علم باشد و به مسائل ديگر از قبيل امام خميني(ره) فردي نبود كه فقط به دنبال تحص
سياست توجهي نداشته باشد. ايشان معتقد بود كه بايد جوانان را از همان دوران جـواني  

كننـد، مسـائل    ها را تربيـت مـي   آقايان كه بچه«با اين مسائل آشنا كرد. ايشان مي فرمايد: 
آيد، بايـد   سه بيرون مياي كه از يك مدر سياسي روز را هم به آنها تعليم بكنند. يك بچه

هاي علمي بشـود...   اش را بداند. هم تربيت اش را بداند. مسائل نماز و روزه مسائل ديني
 )  203، ص6، ج1361(خميني، » و هم تربيت سياسي

و بارهـا  از    امام خميني(ره) بر اين بعد از كاركردهاي تربيتـي، تأكيـد جـدي داشـته    
رنـگ گـردد.    بايد به غفلت سپرده شده و يا كماست. بخشي كه ن  اهميت آن، سخن گفته

. شـناخت: شـخص   1بطور كلي در پرورش سياسي، برسه عنصر اصلي تأكيد مي شـود:  
. احساس: شخص چـه احساسـي   2داند و چه اعتقادي دارد؟  دربارة نظام سياسي چه مي

. 3شناسي، وفاداري، حس تعهدات شهروندي، و....)؛  نسبت به نظام دارد؟ ( شامل وظيفه
بند،  تواند باشد؟ (عالقه حس شايستگي: نقش شخص در نظام سياسي چيست؟ و چه مي

هاي خـويش را   ). امام خميني(ره) در ابعاد مختلف نكات ياد شده، ديدگاه74، ص1372
 است.    و از چگونگي پرورش سياسي در هر بعد، سخن گفته  تبيين كرده
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اخت سياسي نسل معاصر، سـهم  الف) شناخت سياسي: امام، در تكميل معرفت و شن
جويـان كشـور ـ و     اي خاص از دانش سياسي را در جان آموزش اي داشت و گونه عمده

بطور اعم نسل معاصـر ـ آفريـد. ب) احسـاس سياسـي: امـام خمينـي(ره) در پـرورش         
. روحيـه اعتمـاد بـه نفـس و     2. احساس لزوم حفظ نظـام؛  1احساس سياسي جامعه به 

. فرهنـگ اسـتقامت و شـهادت تأكيـد     4ساس عـزت و اقتـدار؛   . اح3استقالل فرهنگي؛ 
ترين وظايف نظام آمـوزش و پـرورش    داشت و معتقد بود كه پرورش اين نكات از مهم

است. ج) حس شايستگي سياسي: امام خمينى(ره)، در راسـتاى توضـيح و تعيـين نكتـه     
 ارهـا از پيونـد  فوق، معتقد بود؛ اوالً، عمل سياسى، تكليف شرعى و دينى است. امـام، ب 

اى  و جــدايى ديــن و سياســت را توطئــه  ناپــذير ديــن و سياســت ســخن گفتــه  تفكيــك
پـذيري سياسـي را وظيفـه و     است. ثانيـاً، مسـؤوليت    برانداز تلقى كرده استعمارى و خانه

است. ثالثاً، فعاليت سياسـي را    است و گريز از مسئوليت را نكوهش كرده  تكليف دانسته
داند. از جمله تأكيدات امـام لـزوم دخالـت سياسـي      طبقه خاصي نمي در انحصار قشر و

-245، 18، ج1361كرده در مسـائل سياسـي ـ اجتمـاعي اسـت (خمينـي،        نسل تحصيل
246.( 

امام خميني(ره) تربيت سياسي جوانان را در وهلة اول بـه عهـدة خـانواده و سـپس     
طبوعات را نيـز در ايـن   هاي گروهي و م گذارد. ايشان نقش رسانه آموزش و پرورش مي

داند. ايشان معتقد بود كه يادگيري علـوم اسـالمي بـه تنهـايي كـافي       زمينه بسيار مهم مي
نيست و بايد احكام و قوانين اسالم در متن جامعـه پيـاده شـود و اجـراي ايـن احكـام       

انـد و اسـالم را فقـط در اداي     اسالمي در جامعه اي كه سردمداران بويي از اسالم نبـرده 
دانند، قابل پياده شدن نيست. از اين رو، در كنار تربيت اخالقي و علمي  ز و روزه مينما

 پرداخت.   شاگردان خود، به تربيت و آموزش سياسي آنها نيز مي
رساني امام به شاگردانش تا اين حد  اهميت و توجه به مسائل سياسي كشور وآگاهي
ز بهترين شاگردان و چه بسا بهتـرين  براي ايشان مهم بود كه به خاطر آن امام تني چند ا

عالمان جهان اسالم را قرباني كرد. بعضي از شاگردان امام نيـز فقـط در كـالس درس و    
هايي در رابطه با وضع اسالم  كردند. اينان كساني بودند كه نگراني بحث امام شركت نمي

س امـام در  در«گويـد:   و جامعه اسالمي داشتند. يكي از شاگردان امام در ايـن بـاره مـي   
كرديم، دو تيـپ شـاگرد داشـت؛ يـك تيـپ       حوزة علمية قم آن زمان كه ما تحصيل مي
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خواستند به طور جدي درس بخوانند، تيپ ديگر كساني بودنـد كـه    كساني بودند كه مي
هـاي فكـري،    هـاي ديگـر امـام، يعنـي ويژگـي      هم به خاطر علم و هم به خاطر ويژگـي 

ن ايشـان در مسـائل، در درس ايشـان حاضـر مـي      هاي روشـ  اخالقي، انقالبي و ديدگاه
 ).252، ص1387(فراهاني،  »شدند

در واقع امام خميني(ره) لزوم تربيت و تعليم سياسـي را از مدرسـه و دوران جـواني    
كند و همواره آشنا نمودن فرد را از اوضاع سياسي كشـورش از مهمتـرين    انسان ذكر مي

يت شاگردانش در حوزة سياسي دسـتاوردهاي  داند. ايشان خود با ترب وظايف معلمان مي
هاي خود را در دو حوزة علم و عمـل بـه همگـان     بزرگي در اين انقالب آفريد و آموزه

 نشان داد.

 گيري بحث و نتيجه

امام خميني(ره) ابتـدا   پروري در سيره علمي هاي اخالق علمي و شاگرد در مطالعه مؤلفه
ن در زنـدگي و سرنوشـت انسـان و جامعـه     به شناخت اهميت تعليم و تربيت و تأثير آ

انساني پرداخته شد و روشن شد كه امام همواره بر سيره و روش اسالمي تأكيد داشته و 
 ساز شكل گرفته است.   آراء و نظرات ايشان حول اين مكتب اصيل انسان

امام خميني(ره) در زمينة تعليم و آموزش انسان، ابتدا بر بعـد خودسـازي و تهـذيب    
هاي تدريس، با رفتار بي نظيري كه داشـت الگـو و    ره دارد. ايشان در تمام سالنفس اشا

نمونه ممتازي براي شاگردان خود بود. ايشان در زمينـه ادب و تواضـع علمـي بـا آنكـه      
كرد. به طوري كـه   داراي ابهت و وقار خاصي بود، با نهايت فروتني با افراد برخورد  مي

هـاي   اي از اين تواضع بكاهد. از ويژگي توانست ذرههاي علمي وسياسي ايشان ن موقعيت
پسنديده اخالق علمي امام نظم ايشان است كه رعايت آن را چه در زمان تحصيل و چه 
هنگام تدريس، مي توان به زيباترين وجه مشاهده كرد. امام همواره شاگردان خود را بـه  

 داشتن اين خصيصه ارزشمند در زندگي سفارش مي نمود.
هاي پسنديده انساني، داراي مهارت و تسلط بـااليي در   وه بر داشتن خصلتامام عال

امر آموزش و تدريس بود. ايشان در مقايسه با ديگران از تفكر عميقي برخـوردار بـود و   
داراي هوش و ذكاوت و دقت نظر بااليي بود. امام ساعات زيـادي را صـرف مطالعـه و    

با احاطه كامل بر مبحث مورد نظـر وارد   كرد و قبل از شروع درس تحقيق و پژوهش مي
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بياني و شيوايي در كالم نيز بود و تدريس سـاده و   شد. ايشان داراي صفت خوش آن مي
شد. در كنار ايـن احاطـه و    روان مباحث باعث استفاده كثير اهل علم از درس ايشان مي

ي كه داشـت  تسلط باالي علمي، امام خميني(ره) معموالً به خاطر روحيه تحقيق و تفكر
كـرد و بـه واسـطة ايـن عمـل       اي ارائـه مـي   در خصـوص علـوم مختلـف مطالـب تـازه     

 هاي علمي زيادي از ايشان به يادگار مانده است.   نوآوري
ايشان عالوه بر تدريس، به پرورش اخالقـي و سياسـي شـاگردان خـود هـم توجـه       

خـالق  داشت و شاگردانش از تمام حركـات و برخوردهـاي ايشـان در كـالس، درس ا    
هـاي   داري و حفـظ شخصـيت شـاگردان از جملـه مؤلفـه      گرفتند. مهرباني، خويشتن مي

اخالق علمي امام بود و اين امر در كنار پرورش علمي بـر زيبـايي و محبوبيـت كـالس     
افزود. امام در كنار پرورش اخالقي بـه پـرورش سياسـي شـاگردان خـود نيـز        ايشان مي

نظيـر تربيتـي و    هـاي كـم   ره) با دارا بودن ويژگيداد. در مجموع امام خميني( اهميت مي
برداري از ايـن   اي را تحويل جامعة انساني داد و استفاده و بهره آموزشي، شاگردان نمونه

تواند نسل امروز را در هر چه بهتر پرورانـدن نسـل    هاي عالي تربيتي مي ها و روش شيوه
 آينده كمك و ياري بنمايد.

 ها پيشنهاد

 اجرايي هايپيشنهادالف) 
امـام خمينـي (ره)، در اسـناد بـاال دسـتي       هـاي تربيتـي   لزوم توجه ويژه به انديشه -

 آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران؛
هـاي تربيـت معلـم بـه      هاي تربيتـي امـام خمينـي (ره) در برنامـه     استفاده از روش -

 خصوص در جذب و آموزش مربيان در سطوح مختلف آموزش و پرورش و دانشگاه؛
هـاي تربيتـي و    (ره) در موضوع روش هاي تربيتي امام خميني نهادينه كردن انديشه -

هاي مربوط و ارسال آن براي معلمان و مربيـان در   شاگردپروري از طريق تدوين كتابچه
 سطوح مختلف آموزشي؛

آمـوزان از طريـق    (ره) بـه دانـش   كيد امام خمينيأهاي تربيتي مورد ت آموزش روش -
 گويي براي كودكان؛ سرايي و قصه ند داستانفنون ويژه مان

ترويج روش هاي تربيت و شاگردپروري امـام خمينـي (ره) در سـطح جامعـه از      -
 هاي گروهي به ويژه برنامه هاي صدا و سيما. طريق رسانه
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 پژوهشيهاي ب) پيشنهاد
هـاي تحصـيلي بـه شـكل      نامـه و رسـاله   هاي تحقيقـاتي و نگـارش پايـان    انجام طرح -

هـاي اخـالق علمـي و شـاگرد پـروري امـام        باره هر كدام از مؤلفه و عميق درتخصصي 
 خميني (ره)؛

بينــي و تــدوين دروس   انــدازي و انتشــار نشــريات علمــي تخصصــي و پــيش راه -
 (ره)؛ ها  و آثار تربيتي امام خميني باره شناخت سيره، انديشه دانشگاهي در

باره سيرة آموزشـي و   المللي در ينهاي علمي ملي و ب ها و نشست برگزاري همايش -
 علمي امام خميني به عنوان اسوه و الگو.  
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