
 

 خمینی امام ارتحال
 *لنگرودی عاشوری حسن والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

ُجٌلِّ» فرموده: کاظم امام ِّ ر  ِلِّ ِمن  ه 
 
ِّ أ ُعو ُقامَّ ِّ یاد  ااس  ای النَّ ِّ ِإل  اق  ح  ِماُعِّ ال  ت  اهُِّ یج  ع  ٌمِّ م  او  ِدیاِدِّ ق  ح  ِرال  ُیب   ك 

ُهُمِّ ُتِیل  یاُحِّ ال  اِصُفِّ الر  و  ع  ِّ ال  ون  ل  یم  ال  ِّ و  ِبِّ ِمن  ر  ح  ِّ ال  ُبُنون  یج  ال  ِّ و  ل ی و  ِهِّ ع  ِّ اللَّ ُلاون  كَّ و  ِّ یت  اةُِّ و  عاِقب  ِقاين ال  ُمتَّ  1؛ِلل 
 هکـ زنـدیخمی پـا بـه آهن هایپاره چون گروهی با و خواندمی فرا حق به را مردم قم اه  از مردی

  کـتو خـدا بـر و طلبنـدنمی را[ ستمگران ]با نبرد جز آنها و لغزاندنمی را آنان ]زمانه[ تند بادهای
 .«است ارانکزیپره ازآن   سرانجام و دارند

 و دارد تشــی  و ایــران تــاریخ تیــوالت در ریشــه اعتقــادی، لیــا  بــه ایــران، اســالمی انقــالب
 بود؛ شده آن ساززمینه انقالب، از پیش ایران اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، سیاسی، ساختارهای

   است: داشته قالبان پیروزی در کنندهتعیین نقش ذی ، عام  سه اما
 رهبری نقش .4 مبارزه؛ عرصه در مردم قدرتمند حضور .6 تفکراسالمی؛ و فرهنگ اعتقادات، .9

                                                           
 دانشگاه خوارزمی.  عضو هینت علمی *
 .698، ص 41، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
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   .خمینیامام پیامبرگونه
 و سیاسـی اقتصـادی، نهادهـای سـاختاری گسـیختگی کنـار در عامـ  سه این زمانهم حضور

 امـام رحلـت دربـاره گفتـار، ایـن در شد. منجر ایراناسالمی انقالب پیروزی به کشور، فرهنگی
 نماییم.می ارائه را مطالبی ایشان واالی شخصیت و خمینی

  تأثیرگذاری و شخصیت بزرگی

 ممتــازترین و نظیرتــرینکــم از ،معصــومان و الهــی بــزرگ یانبیــا از پــس خمینــی امــام
 ،خـویش صـادقانة هـایتالش و الهی بلند هایاندیشه با که است بشریت تاریخ هایشخصیت

 چهـاردهم در ایشـان شـد. جهـان و ایـران درعظیمی تیوالت أمنش و کرد دگرگون را تاریخ مسیر
 چهـاردهم صـب  هفـت سـاعت در ارتیالشان خبر و نمود رحلت شمسیهجری 9488 خرداد
  شد. اعالن ایران سراسری رادیو خبری بخش لیناّو  در خرداد

 مردم واکنش و ارتحال خبر انعکاس

 جـایجای از و شـدند عـزادار یکپارچـه ایران ملت ،خمینی امام ارتیال خبر نتشارا میض به
 گـویی بودند. کرده بغ  غم زانوی زده،ماتم مردم رسید.می گوش به شیون و گریه صدای مملکت

 بودنـد، آشـنا خمینـی پیـام و نـام بـا کهآنانی همه و ترکید هابغض ؛است داده رخ عظیم ایزلزله
 ابعـاد نیسـت قـادر بیـانی و قلم هیچ ،مورد این در زدند.می سینه و سر بر و گریستندمی یکپارچه

 و درگذشـت بـه مربـوط اخبـار نمایـد. توصیف را مردم کنترل غیرقاب  احساسات امواج و حادثه
 داشـت. قـرار جهـان اخبار صدر در هامدت تا ایران،اسالمی کبیرانقالب رهبر پیکر تشیی  مراسم
   1کردند.می یاد خمینی امام دالوصفیزا معنوی نفوذ از اعجاب با ،هانج هایرسانه

                                                           
کید بر ابطال نظر کارشناسان غربی اذعان نمود: « تایمز مالی». روزنامه 1 همـه کسـانی کـه انتظـار »چاپ لندن، با تأ

هـای ُپـر هیجـان و خروشـان ایران ناگهان تغییر کند، باید با دیدن صینه یهاالله خمینی سیاستداشتند با فوت آیت
 «الله خمینی همه امیدهای خود را بربادرفته ببینند.کننده پیکر آیتجمعیت تشیی 

خمینـی در امام راز پیروزی »اسپانیا در تفسیری پیرامون شخصیت تاریخی حضرت امام نوشت: « ال پائیس»روزنامه 
خمینی فوت کرد؛ امـا راه او ادامـه خواهـد داشـت... امـروز تـأثیرات پیـام امـام در یره او بود... امام شخصیت و خم

مذهب اکثریـت سـّنیالجزایر، تونس، مصر، فلسطین، افغانستان و دیگر کشـورهای مسـلمان، حتـی آنهـا کـه دارای 
 «او را کشف کرد.خمینی پیروز بود و باید راز پیروزی خورد... امام هستند، به چشم می
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 شـد. عـزادار و زده مـاتم دینـی رهبـر تـرینآگـاه و ترینشـجاع ترین،بزرگ ماتم در اسالم جهان
 در کردنـد. وداع خـویش مرشـد بـا و آمدند گرد تهران مصالی در ،امام شیفته و عزادار هامیلیون

 امـام مطهر پیکر سپس و اقامه گلپایگانی اللهآیت توس  میت نماز خرداد، شانزدهم لیهاّو  ساعات
 تشـیی  ترینبزرگ که شد برآورد نفر میلیون ده تا کنندهشرکت جمعیت ،مراسم این در شد. تشیی 
   1گرفت. لقب دنیا جنازه

                                                                                                                                        
م و مسنول دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکـا 9118ـ9116های کاردار سفارت آمریکا در سال« هنری پکت»

از خمینـی یکـی شک، امام بی»ای با صدای آمریکا باصراحت اذعان نمود: م، در مصاحبه9180ـ9118های در سال
توان یافـت کـه از جاذبـه و نفـوذی هماننـد آنچـه ایشـان را امروز می مردان بزرگ تاریخ در این قرن بود و کمتر کسی

 « داشت، برخوردار باشد.
هـای آینـده مورخـان دوره»خمینی به عنوان رهبر قدرتمند قرن نوشـت: توکیو، با ستایش از امام « ژاپن تایمز»روزنامه 

الله خمینـی عصر حاضر معرفی خواهند کرد. آیتترین رهبر ترین و ُپرتالشگالله خمینی را به عنوان بزرمطمننا آیت
 « ایران را به قدرتی مهم در خاورمیانه تبدی  کرد.

جهـان اسـالم »نوشـت: انقالب اسالمی  داری کشتیخمینی در سکاندمشق، با ستودن نقش امام « تشرین»روزنامه 
خمینـی بـا روح بلنـد و بـا درک عمیـق م اسـت. امـاشخصیتی را از دست داد که تاریخ نظیر او را کمتر به خود دیـده 
پیمان امپریالیزم و صهیونیزم بود، به ثمر رساند. امام با مسنولیت خود در برابر تاریخ، انقالب بزرگی را علیه شاه که هم

 المللی را خنثا نمود. او کاروان انقالب اسالمی راهای استکبار جهانی و صهیونیزم بینقدرت خاّلقه خود، همه توطنه
ها، شنزارها و صیراهای مخو  جهان متالطم امروز به سوی نور هدایت کرد. امـروز با درایت و تدبیر از میان طوفان

خمینی در میان امت خود نیست؛ ایشان خطی را ترسیم کرد که به عنوان منشور ابـدی و جاودانـه انقـالب بـاقی امام 
خمینـی، نـه تنهـا بـرای  استعمار و صهیونیزم است. رحلت امام خواهد ماند و این، مبارزه مستمر با ظلم، نژادپرستی،

 « شود.ایران، بلکه برای جهان اسالم و امت عرب، ضایعه بزرگی میسوب می
خمینی رهبر یک کشور اسالمی بود که در تغییر شیوه تفکر این کشور و به امام »امارات نوشت: « گلف نیوز»روزنامه 

 «رفی گذاشت.تب  آن، جهان اسالم، تأثیر شگ
کننده در مراسم تشیی  پیکر ایشـان، بیـانگر ارتبـاط کران جمعیت شرکتدریای بی»نوشت: « السفیر»روزنامه لبنانی 

« اش و انعکاسی از اثرات انقالب اسـالمی در وجـدان ایـن ملـت اسـت.عمیق ملت ایران با رهبر قهرمان و تاریخی
 (63و  64، ش 9488)ر.ک: مجله مشکوة، تابستان و پاییز 

است. این کتاب کـه هرسـاله خمینی دو بار به عنوان رهبری میبوب، ثبت شده نام امام  گینس رکوردهای. در کتاب 1
ترین و باشـکوه تـرین را در بخـش ُپرجمعیـت م نام امام خمینـی6096شود، در سال ای از آن منتشر مینسخه تازه

گیـنس، بـه اسـتناد  است. بـه نوشـتهمردمی در طول تاریخ، ثبت کرده های ترین تشیی  جنازهها و نیز گستردهاستقبال
اظهارات مقامات رسمی، ده میلیون و دویست هزار نفر در این مراسم شرکت داشتند که در حدود یک ششم جمعیت 

 است. )ر.ک: پایگاه اینترنتی جماران(آن زمان ایران بوده 
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 ملت گسترده احساسات و شور چرایی

 هـاخیلی دادند؟ بروز خود از نظیریبی اتاحساس خمینی امام رحلت مورد در ایران ردمم چرا
 گریسـتند؛ امـام حضـرت رحلـت در کـه کردنـدنمی گریه قدر آن شانخانواده اعضای مرگ با

 ، اجتمـاعی فـردی، هـایویژگـی از ایمجموعـه گفت: توانمی پاسخ در چیست؟ امر این علت
   ها:آن جمله از ؛شد انگیزشگفت جذبه این باعث ،ایشان عرفانی و سیاسی

  جامعیت .1

 ؛آمـدمـی شمار به اسالمی هایشخصیت ترینبزرگ از ، تقوا و معرفتی عمیق درک نظر از ایشان
 زمـان، درک شـجاعت، نفـس، تهـذیب در هـم و داشـت وافـری تسـل  اسالمی معار  در هم

 در ریشـه کـه وی پـوالدین اراده بود. نظیربی دشمنان با شدت و دوستان با رأفت جامعه، شناخت
 واالیـش مقاصـد انجـام در او مان  چیزیهیچ دادنمی اجازه داشت، وندخدا به توک  و دینی باور

  شود.
  گراییمعنویت .2

 هرچـه علـم؛ و شـهرت از نـه بـود، گرفته مقام و ثروت از نه را خویش میبوبیت خمینی امام
اِنِّ» فرمود: علی امام کههمچنان بود؛ خویش پروردگار با تنگاتنگ ارتباط آن مرهون ،داشت  م 
ی ق  ه ِّ اتَّ هُِّ اللَّ بَّ ح 

 
اُسِّ أ ِّ النَّ ِّ و  ِرُهوا ِإن   ؛گیـرد مـی قـرار مردم میبت مورد ند،ک پیشه الهی تقوای هکهر 1؛ك 

   «.[نباشند تقوا اه  ]یعنی باشند داشته کراهت هرچند
 را افراد هاشرتمعا در که بود مندبهره خاصی روانی آرامش و معنوی جذبه از ایشان ،راستا این در

 در خمینی امام با مالقاتش مورد در ،آمریکایی خبرنگار ،زورث وود روبین کرد.می خود شیفته
   نویسد:می جماران

 از گردبـادی آن الیالبـه از کـه کـردممی احسـا، شـد،می وارد در از خمینـی امام کهزمانی»
 زنـدگی روح سـفید، ریش و مشکی مهعما ای،قهوه عبای آن ورای در گویا وزد.می معنوی نیروی
 کـردم حـس ،هنگام آن در کرد.می خود تماشای میو را بینندگان همه کهطوریبه داشت؛ جریان

 او ،آری اسـت.نمانده باقی او جز کسی ،سالن در گویا و ایمشده کوچک ما همه ،او حضور با که
 گمـان کـه را معیارهایی تمام او بود. کرده رسوخ حضار همه روح و قلب در که بود نور از ایبارقه

                                                           
 .11، ص 14، ج االنوار بحار. مجلسی، 1
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 بـا او شکست. هم در کنند، یاری مقامش و شخصیت ارزیابی و تعریف در مرا توانندمی کردممی
 اسـت...گرفته فـرا را جسـمم و روح تمام کردم احسا، که گذارد تأثیر ما در قدرآن ،خود حضور
 او اینکـه یا و است گذشته انبیای از یکی ،او گویا که است این ،بگویم توانممی که چیزی کمترین
   1«براند. خود سرزمین از را کافر فرعون تا آمده و است اسالم موسای

 نماز به اهتمام .3

 خود میاسن و گرفتمی وضو دقت با ،سپس د.نمومی تن بر را جامه تمیزترین ،نماز برای ایشان
 در حتـی ایسـتاد.می نمـاز بـه ،سـر بـر امهعم گذاشتن از پس و زدمی عطر ،بعد د.کرمی شانه را

 بـر را هاجامه تمیزترین نماز، هنگام در باز شکم، ناحیه در بزرگ زخمی وجود با و بیماری هنگام
 زیـر و بـود جراحـی عمـ  تیـت بیمارسـتان در ایشـان کهروزهایی در کنندمی نق  کرد.می تن

 آن در حتـی و نمـود ادا وضـ  همـان بـه را روز آن عصر و ظهر نماز داشت، قرار اکسیژن دستگاه
 2نکرد. ترک نیز را خود شب نماز حال،

 هشـتادوهفت سّن  در را طوالنی و سخت جراحی عم  چند کهدرحالی و زندگی شب آخرین در
 قـرآن و خوانـدمی شبنافله بود، وص  هایشدست به نیز مُر س   چندین و بود کرده تیم  سالگی
 ملکـوتی آرامشـی آخـر، سـاعات در بـود. حرکت در خدا ذکر به یشهالب مدام کرد.می تالوت
 د.نمومی زمزمه را اکرم پیامبر رسالت و خدا وحدانیت به شهادت مرتب و داشت

 بصیرت .4

 ماهیـت شـناخت بـود. خمینی امام شخصیتی هایویژگی از امور، در اندیشیژر  و بصیرت
 امـام حضور به نجف در 9440 سال در گروه این یاعضا .است بصیرت این از اینمونه ،منافقان
 و مسلمان مبارزان ربیشت که بود شرایطی در ،موضوع این بودند. یدیهأیت دریافت دنبال هب و رسیدند

 ؛نمایـد تأییـد را آنـان کـه خواستندمی نیز امام از و کردندمی تأیید را آنان ،انقالبی روحانیان حتی
 بـه یدقیقـ شـناخت ابتـدا همـان از و نکـرد یـدأیت را آنان گزهر ،هاسفارش این وجود با امام ولی

 نمود. پیدا آنان ماهیت

                                                           

 .63، ص خمینی102 امام عصر: حاجتی میر احمدرضا، . ر.ک1
 .86، فصلنامه حضور، ش «عصر خودرمز برتری امام خمینی بر علما و مراج  هم». ر.ک: 2
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 مداریتکلیف .5

 آن بـا هم افراد سایر اگر داد،می تشخیص خویش شرعی تکلیف را امری خمینی امام که زمانی
 دسـالگر در 9436 سـال در ایشـان کـرد.می دنبال را آن ایواهمه هیچ بدون کردند،می مخالفت

 بـرای کنید آماده را خود کنید. میکم را قلبتان» فرمود: طالب به خطاب ایبیانیه در فیضیه حادثه
 آماده را خود رفتن،سربازی برای کنید آماده را خود رفتن،زندان برای کنید آماده را خود شدن،کشته
 اسـالم از دفاع راه رد که مصائبی تیم  برای کنید آماده را خود اهانت، و شتم و ضرب برای کنید

 بـرای تبعیـد، بـرای حـبس، بـرای ببندید میکم را کمربندها است. پیش در شما برای استقالل و
 1«نشوید. مضطرب و نترسید ناسزاشنیدن، برای رفتن،سربازی

 زیستیساده .6

 بخواهیـد اگـر» فرمـود:می ایشـان .بـود امـام حضـرت هـایویژگی تـرینبزرگ از ،زیستیساده
 پیشـرفته هایسـالح و ابرقـدرتان و کنیـد دفاع حق از و بایستید باط  مقاب  در هرا، و خو بی

 بـه را خـود نکنـد، بدر میدان از را شما و نگذارد اثر شما روح در آنان هایتوطنه و شیاطین و آنان
   2«بپرهیزید. مقام و جاه و منال و مال به قلب تعلق از و دهید عادت زیستنساده

   گوید:می نیکاراگوئه، آموزش وزیر و مسییی کشیش اله،کاردین ارنست
 خـدمت ایـران، به سفری در بودیم... اقتصادی میاصره تیت شدیداا  نیکاراگوئه، انقالب از بعد»

 در را انقـالب رهبـر خانه گذشتم. جماران وخمرپیچپُ  هایکوچه از رسیدم. اسالمی انقالب رهبر
 و ساده لبا، با است پیرمردی بود، انداخته لرزه به را غرب و شرق که مردی یافتم. سادگی نهایت

 «.هستیم ستمکاران علیه مبارزان کنار در ما» بود: این گفتند، ایشان کهحرفی تنها میّقر. اتاقی در
 رهبـر پـاپ، مقـّر  بـه سـفر ادامه در نیست. مقایسه قاب  چیزهیچ با که بود قلبی قّوت ،سخن این

 و فـاخر و قیمـتگـران هـایلبا، آن باشکوه، مقّر  آن و تودرتو کاخ آن .رفتم جهان هایکاتولیک
 نبایـد بشود، شما به کلیسا جانب از کمکی خواهیمی اگر گفت: که پاپ تلخ برخورد و تند رفتار

 بایـد قاعـدتاا  مـن رهبـر گفـتم: من درنیفتید. مریکاآ با ،همچنین و باشید داشته کاری سیاست، به
 راه واقعـاا  و کنـدمـی زندگی سادگی آن به که است خمینی امام من رهبر یستید.ن اما ؛باشید شما

 رفتـار بـود، حـاال مسی  حضرت اگر است. دشمن آمریکا با و رودمی را مسی  حضرت
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 1«.داشت را خمینی امام
 بودنمردمی .7

 بسـیار ایرابطـه آنـان بـا مردم، فرهنگ و هاخواسته روحیات، از دقیق شناخت با امام حضرت
 را او ملـت آحـاد تـکتـک کـه بـود ایگونـهبـه ،رابطه این بود. کرده ایجاد صمیمانه و مستیکم
 را آنـان صـالح جـز چیـزی امـام کـه دانسـتندمی و پنداشتندمی دلسوز و مهربان پدری همچون

 کـه کـردمی سـفارش را دولتمـردان هـم و دانسـتنمی مردم از باالتر را خودش هم خواهد.نمی
 ،باشـد ارشـد منصـب صـاحب هرچه» فرمود: کهچنان ؛بردارند قدم مردم نف  به و باشند ردمیم

 فرماید:می ملت و دولت رابطه خصوص در یا و 2«خدمتگزارباشد. بیشتر باید
 دولت نه یعنی ؛باشد ملت و دولت بین ما تفاهم همین ها برنامه رأ، در شاید اسالمی رژیم در»

 و بکند؛ اذیت بکند، ارعاب بکند، تهدید را مردم و بکند تیمی  بخواهد و داندمی جدا را خودش
 اسـالم دولتـی. مقـررات از بکننـد فـرار یـا بکنند تضعیف را دولت که بودند این درصدد مردم نه

 در زنـدگی، در اسـت، بـوده رأ، در کـه حـاکمش آن کـه اسـت بـوده طور این لاّو  از وضعش
 3«. جور... همان یا است، بوده تریینپا یا مردم با اینها، در معاشرت،

 بودنمردمی همین ،روحانیان از برخی به مردم عالقه رمز که کندمی اشاره دیگر جای در حضرت
 ،روحـانیین دارنـد. عالقـه دوستشان به مردم هستیم؛ آنها دوست ما ]که[ اندفهمیده مردم» :است

 4«دارند. عالقه فرزندانشان به ند،املت پدر
 میلیـونی مراسـم تـا ،مردم نظیربی استقبال و ورود لیظه از توانمی را مردم با امام صمیمانه رابطه

 دفـاع سـال هشـت از بعـد خصوصبه ،مزارش سر بر مردم دائمی حضور با و یشانا جنازه تشیی 
 نمود. مشاهده ،بود فراوان مشکالت با همراه طبیعتاا  که حکومت سال ده و مقد،
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