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    مقدمه

  عنوان  ) را به (ره خميني  ، بيشتر امام و ايران  جهان 
و   ، سياستمداران شناسد. مردم مي  و قاطع  سياسي  رهبري
  ) آشنا شدند كه (ره با امام  وقتي  خارجي  نظران صاحب
.  داشت  را برعهده  شاه  رژيم  عليه  قيام  رهبري  ايشان
  ؛ از ايشان له معظم  و مبارزاتي  رهبري  هاي ويژگي

،  ، مقتدر، پرجاذبه ، زيرك ، باهوش سياسي  شخصيتي
  گذاشت  نمايش  امروز به  در جهان  و قاطع  فرهمند، نستوه

) بر  (ره امام  قاطع  سياسي  رهبري  ترتيب  اين  و به
  كه  اي گونه  ؛ به يافت  غلبه  ايشان  شخصي  زندگي  هاي جنبه

  ، نظام انقالب  چون  ) در دنيا؛ مفاهيمي (ره امام  نام  امروزه
  انسان  ذهن  را به  مختلف  هاي بحران  و مديريت  سياسي

نيز   رانكشور اي  در داخل  خصوصيت  سازد. اين متبادر مي
) را  (ره امام  عينه  نيز به  ايران  . مردم است  و جاري  ساري

  پهلوي  مستحكم  شد نظام  موفق  ديدند كه  اي رهبر مبارزه
  مدتي  در اندك  داشت  قدرتمندي  المللي بين  حاميان  را كه

  سازد و نظام  آن  را جايگزين  ديني  بيندازد و نظامي  از پاي
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  سهمگين  هاي از بحران  دهه  را در يك  مياسال  جمهوري
جديد در   سبكي  عبور دهد و در دنيا صاحب  سالمت  به

  شود.  سياسي  زندگي
  سياسي  شخصيت  شود اين  داده  نشان  اينكه  براي 
  خصوصي  زندگي  ، داراي و مدير قدرتمند بحران  قاطع
  قالب، مركز اسناد ان است  و سادگي  از مهرباني  آكنده

  آن»  ) را با عنوان (ره امام  از زندگي  هايي گوشه  اسالمي
و منتشر   بار چاپ  اولين  براي 1380  سال  به»  آفتاب  سوي

شد و با   واقع  پژوهان دانش  و توجه  اثر مورد اقبال  كرد. اين
گردد،  منتشر مي  بار پنجم  براي  اكنون ، هم آن  شدن ناياب
  جوان  بيشتر نسل  هرچه  شناخت  بتواند به  اميد كه  با اين

  نمايد.  كمك  اسالمي  از رهبر فقيد انقالب
  محترم  ، معاون محترم  مؤلف  از زحمات  در پايان 

، مدير و  سروي دكتر غالمرضا خواجه  آقاي  پژوهشي
  آقاي  اسالمي  انقالب  دفتر هنر و ادبيات  كارشناس

  و همكاران  عليشاهي  ، سركار خانم محمدصادق كوشكي
  . كنيم مي  قدرداني  انتشارات  محترم  معاونت  پرتالش

   اسالمي  مركز اسناد انقالب 



  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار 

كند خبر  مي  طلوع  مان سپيده  از پس  كه  ، آنگاه آفتاب 
،  با ظلمت  امانش در ستيز بي  دهد كه مي  و فجري  از فتح
وجود   . تيرگي است  آمده  دست  ، به شب  و فسردگي  سردي
  داران مشعل  ي و مبارزه  تالش  نيز در پي  ظلم  ايادي

  و معرفت  روشنايي  و معنا، به  حقيقت  عالم  فروزنده
تا ابد   ، از ازل نور با ظلمت  مداوم ي انجامد. مبارزه مي

  . است  مقدر جهان  ، سرنوشت و ليالي  ايام  گردش  همچون
  ها را روشني ، جان الهي  در پرتو وحي  هك  نبوت  آفتاب 

و   ، هدايت ضاللت  كوي  اهالي  بخشيد و به و جال مي
خود را   ، جاي رسالت  از ختم  كرد؛ پس مي  ارزاني  بيداري

  بخش روشني  داد تا در شعاع  امامت  منصب  واليان  به
و   خسته  را بدرند و جانِ  ظلمات  ي ، پرده خويش  واليت

رشد و   بنوشانند كه  دارويي  را نوش  آدميان  ي ندهدرما
  آورد.  در پي  شان بالندگي

  امامت  افروز آسمان دل  آفتاب  آخرين  غروب  اما در پي 
  عالمان  بر دوش  هدايت  ، بار سنگين غيبت  ي پرده  در پس
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  ، عرصه جور و بيداد زمانه  افتاد كه  هر عصري  و مجاهدان
فراخور   به  نيز هريك  بود و آنان  كرده  ختس  را بر آنان

  جان  را به  عظيم  رسالت  اين  و محنت  ، رنج خويش  دوران
ساز  تاريخ  و پيشوايي  صالح  خلفي  به  نوبت  خريدند تا اينكه

  از ستم  ، در عصر الحاد مشحون ما رسيد. آري  در زمان
  آفتابي  همچونكبير،   بيداد، خميني  اغيار و در جوالن

خود،   كرد تا با پرتوافشاني  طلوع  از مشرق عالم  تاب عالم
  ي پژمرده  هاي و گلبرگ  ايمان  دشت  ي فسرده  هاي گلبوته
  شعاع  كه  كند و در حالي  و بالنده  را سرزنده  ايران  بوستان

  و روشنايي  ، بيداري وجودش  آفتاب  ي و درخشنده  زرين
هر   ، جان كالمش  و حرارت  گرميآفريند،  مي  در عالم

  پويش  از آن  بنوازد كه  چنان را آن  رويشي سرد و بي  ي ذره
  برخيزد.  و طراوت

را داشتند   اش و ياري  همرهي  توفيق  كه  آنان  شك بي 
  ي رهبر فرزانه  آن  خميني  هرگز از ياد نخواهند برد كه

  و دريادلي  ، صالبت ايمان  با نيروي  معاصر، چگونه  قرن
را   ستمشاهي  حكومت  سال 2500  ظلمت  ي ، پرده خويش

  ملك  را در اين  غارتگري  و تاج  تخت  شوم  ي دريد و سايه
، وقار،  ، شجاعت ، صداقت اخالص  كه  برچيد. آنان  خدايي

  مقام  اند، در عظمت را ديده  اهللا روح  باطن  و صفاي  عطوفت
  كه  دارند، اما آيا نسلي روا نمي  ترديدي  نهضتش  و شكوه

از   باري و كوله  است  نهاده  جواني  ي دوره  امروز، پا به
مستند و گويا را   دارد، نبايد تاريخي  در ذهن  پرسش



١٥ پيشگفتار

افتخارآميز   با وقايع  آشنايي  خود ببيند تا ضمن  فراروي
  بلند انقالب  اهداف  به  ، در رسيدن گذشته  ي چند دهه

شمار   به  مطمئن  و همگامي  ، همراه اسالميشكوهمند 
  آيد؟
و   اسالمي  جديد، با انقالب  نسل  آشنا كردن  بنابراين 

و   انكار است  غيرقابل  ، ضرورتي تأثيرگذار آن  هاي شخصيت
  ممتاز انقالب  شخصيت  ابعاد شگرف ِ ، ترسيم ميان  در اين
  دارد. به  ويژه  )، اهميتي (ره  خميني  امام  ، حضرت اسالمي
از   بعضي  اهتمام  ، به اسالمي  بعد از انقالب  جهت  همين

  راستا برداشته  در اين  مهم  هايي متعهد، گام  نويسندگان
  حضرت  و معنوي  فردي  شخصيت  ، اما در اطراف است  شده
  ي تا بتواند چهره  نگرفته  صورت  شايسته  ، هنوز كاري امام

  در عظمت  كه  و نوباوگاني  جوانان  ا بهر  ايشان  نوراني
،  شانسؤاالت  اين  اند بشناساند و به مانده  متعجب  قيامش

  بود؟ از كجا برخاسته  كه  خميني  راستي هب  گويد كه  پاسخ
، صدق و  تالش  همه  بود؟ آن  همنشين  كسي  بود؟ با چه

  بود؟  صفا را از كجا آموخته
 ي  مريدانه  و الفت  انس  اصلح  كه»  آفتاب  سوي  آن« 
،  است  امام  حضرت  كبريايي  با روح  جوان  ي نگارنده  اين

  ولي  نيست  سؤاالت ي  همه  به  گفتن  پاسخ  مدعي  گرچه
ها و اسناد موجود،  ها، نامه خاطره  كند تا از ميان مي  تالش

ساز  تاريخ  شخصيت  اين  ها و ابعاد عظيم از ويژگي  اي پاره
از   هايي بخش  منظور با نگارش را بازگو كند. بدين  رنق
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و آبا و اجداد   ، از خمين امام  حضرت  خصوصي  زندگي
او را در   سير تالش  كند و سپس آغاز مي  حضرتش
  خلق  به  و خدمت  نفس  ي ، تزكيه دين  درسِ  آموختنِ

  و پرورش  رويش  با محل  آشنايي  ضمن  گيرد تا بلكه مي  پي
  را نيز در پي  اش و سعادتمندي  توفيق  ، عوامل الهي  روح  آن

و   با همسر و فرزندان  در خانواده  حضرتش  بياورد. زندگي
  شرح  گاهو آن  نوشتار است  ديگر از اين  ، بخشي نوادگان

  جانسوز آن  رحلت  در سوگ  مردم  و مشتاقي  مهجوري
  خواهد شد، گرچهدفتر   اين  بخش ، پايان عزيز سفر كرده

  . است  باقي  چنان هم  حكايت



  
  
  

    

  

  

  

  

  

  

   اول  فصل

  

   آفتاب  طليعه 

  





  

  
  

  

  

  

  ؟ كجاست  خمين ) الف 

  كه  مركزي  استان  از شهرهاي  است  شهري»  خمين« 
  هاي و با استان  قرار گرفته  استان  اين  جنوبي  در ضلع

را دارد. مثالً   صلهفا  كمترين  و لرستان  اصفهان  مجاور يعني
  كيلومتر فاصله 70از   ، بيش مركزي  ، مركز استان با اراك

بلند و   ، شهر چنارهاي تا گلپايگان  كه  دارد در حالي
را پيمود.   تمساف  اين  ، بايد نصف اصفهان  در استان  قديمي

  مناطق  از سردترين  كه  لرستان  كوهاليگودرز و اشتران
با   و شهر محالت  خمين  ر غربكشورند، د  ييالقي
  اند. شده  واقع  در شرق آن  بويش  خوش  هاي گلخانه

  ايران  از اراضي  كيلومتر مربع 2025  فقط  خمين 
نفر را  120000و كمتر از   داده  خود اختصاص  را به  زمين

  زاگرس  نشين شهر، حاشيه  . اين است  پذيرفته  سكونت  به
  و هواي  ، از آب اي كوهپايه  ناطقاكثر م  همچونو   است

سرسبز،   ، كشتزارهاي باشد. مزارع برخوردار مي  نسبتاً خوب
و   صفابخش  در آن  و پرآب  زالل  سارهاي جويبارها و چشمه
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  و طراوتند.  رونق  اسباب
  آن  گفتند. قدمت مي»  كمره«را   ناحيه  ، اين گذشتگان 

  ، به جا مانده به  هاي و فسيل ها از سنگواره  اي پاره  روايت  به
اسناد   براساس  گردد، ولي از ميالد برمي  قبل  هاي هزاره

  تاريخي  در متون  تيموريان  اناز زم  منطقه  اين  ، نام تاريخي
  . است  شده  ثبت
  بر شهر خمين  تاريخ  لدر طو  كه  حوادثي  از ميان 
،  شده  و جهان  نشهر در ايرا  اشتهار اين  موجب  چه، آن رفته

  ي گستر، همه  ِ عالم آفتاب  همچون  كه  است  تولد مردي
ديار   در اين  تأللو بخشيد. او زماني  نور خويش  را به  جهان
  به  امروز، فقط  شهر، برخالف  گشود كه  جهان  به  چشم

  ي رودخانه  ، هفت آن  شد. در وسط مي  تقسيم  چهار محله
  رود بود. به  قم  هاي از سرشاخه  كه  داشت  جريان  فصلي

،  مردم  امنيت  اشرار و حفظ  ي از حمله  منظور جلوگيري
بود و در   كرده  احاطه  گلي  گرداگرد شهر را ديوارهاي

. امروز  قرار داشت  با نگهبانان  هايي دروازه ، آن  چهارسوي
،  است  مذكور تغيير كرده  شهر، وضع  گسترش  جهت  به

  بيش  روز به  در آن  كه  اطراف  از روستاهاي  داديتع  چون
شهر قرار   ي در محدوده  رسيد، اكنون مي  آبادي 90از 

شهر را   قديمي  ها، بافت خيابان  و تفكيك  و تعريض  گرفته
از   نامور گرچه  آن  ي ، خانه بين  . در اين است  تغيير داده

، گويا در اثر  آن  جنوبي  برج  ، ولي مانده  مصون  تعرض
از   رودخانه  طغيان  در پي  و شايد هم  خيابان  گسترش
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،  عمارت  اين  هاي ساير قسمت  ، اكنون است  رفته  ميان
  ميراث  سازمان  توسط  اثر ملي  عنوان و به  شده  نوسازي
  شود. مي  حفاظت  فرهنگي

  

   اهللا آبا و اجداد روح ) ب 

  تفسير حديث و  صدد تحقيقدر  كه  پژوهشگراني 
  1»االنوار  عبقات»  با كتاب  آيند اغلب برمي  ثقلين  معروف

ميرحامد «ارزشمند،   كتاب  اين  ي شوند. نويسنده آشنا مي
  و گسترش  ترويج  جهت  كه  نيشابور است  از اهالي»  حسين
  بود.  سفر كرده  بالد هندوستان  به  نبوي  شريعت

  ، كه» ميرحامدحسين«  ، از نوادگان» علي سيد دين« 
»  شاه  دينعلي«خود   رسم  هند او را به  كشميريان

  دين  و ترويج  در تبليغ  كه  گفتند، در اثر مجاهدتي مي
  از خود فرزندي  شهيد غريب  رسيد. اين  شهادت  به  داشت

  . سيداحمد به داشت  نام» سيداحمد»  كه  يادگار گذاشت  به
را در   و اجتهاد، نجف  ر علمشه  ، راه دين  قصد آموزش

  ، فرزند محمدحسين خان در آنجا با يوسف 2. گرفت  پيش
بود آشنا شد و   خمين  فرفهان  روستاي  از اشراف  كه  بيك

  امور شرعي  ي دار اداره تا عهده  رفت  خمين  او به  دعوت  به

                                                           
 اين كتاب به عربي نگاشته شده و اخيراً به فارسي برگردانده شده است. .1
مركز  تحليلي از نهضت امام خميني(ره)، بررسي. سيدحميد روحاني، 2

  27و  26ش، صص 1322، 1اسالمي جاسناد انقالب 
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  شود.  مردم
  خواهر يوسف  خانم  با سكينه  از ازدواج  سيداحمد پس 
  فراهم  و امالكي  خود را با خريد خانه  اقامت  ، اسباب خان

  آن  و سقف  خام  و خشت  او خريد از گل  كه  اي كرد. خانه
  و به  بنا شده  در چند مرحله  قطور بود كه  چوبي  از تيرهاي

بود و   پيوسته  هم  به  و بيروني  اندروني  دو عمارت  صورت
سرسبز و از   اي سو، باغچه  ز يكا  كه  داشت  حياطي  رو به
بر   . عالوه گرفت را دربرمي  شكل  قلبي  ديگر، حوضي  سوي

، در دو  داشت  بر شهر اشراف  بلند كه  و باروي  ، دو برج اين
از   يكي  امروز فقط  بودند كه  قد برافراشته  خانه  اين  سوي

ريد خ  تومان 100  را سيداحمد به  خانه  . اين ها برجاستآن
  همسرش  ي مهريه  بود. چون  زيادي  روز مبلغ  در آن  كه
  بود.  تومان 5  زير پايشان  و فرش  تومان 20

موجود در   زراعي  امالك  از راه  خانواده  اين  معاش 
  شد. مي  تأمين  خمين  و كاروانسرا و باغ  اطراف  روستاهاي

  دختر و يك  ، سه سيداحمد با سكينه  ازدواج  حاصل 
  نام  بود، مصطفي  فرزند خانواده  آخرين  پسر بود. پسر را كه
،  خانم  سلطان  بر خواهرانش  عالوه  گذاشتند. مصطفي

  مرتضي  نام  به  برادر ناتني  ، يك خانم  آغابانو و صاحبه
بود.   دنيا آمده  به  مجدد پدرش  ازدواج  در پي  كه  داشت

در   ، ولي گماشت  همت  معل  و تعليم  در تهذيب  هم  مرتضي
  . پدر، از دنيا رفت  بعد از فوت  سال  ، يك جواني  عنفوان

،  و مجاهدت  هجرت  از عمري  ، پس سيداحمد موسوي 
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  را وداع  .ق، دار فانيـه 1286  يا اوائل 1285  در اواخر سال
  سوگش در  كه  خمين  شناس ديندار و حق  و مردم  گفت

  كردند و به  شهر بدرقه  ي را تا دروازه  شعزادار بودند،  تابوت
كربال بود تا او را در جوار جد   عازم  سپردند كه  كارواني

،  وصيتش  سپارند. طبق  خاك  ) به (ع ، حسين مظلومش
،  آن  از ميان  شد كه  تقسيم  فرزندان  ها بين دارايي  ي همه
زند، فر  آخرين  به  مسكوني  ي و خانه  از امالك  اي پاره

  خانه مكتب  به  بود كه  ساله  او هشت، رسيد.  آقامصطفي
  مقدمات  تعليم  بياموزد و آماده  و كتابت  شد تا قرآن  سپرده

  شود.  دين  علوم
  اسالف  همچون  مقدمات  از آموختن  پس  آقامصطفي 
  . او پس گرفت  را در پيش  علمي  هجرت  ، راه خويش  صالح

، دختر ميرزا احمد  احمدي  خانم  هبا حاجي  از ازدواج
  بود ـ راهي  و فضل  علم  از خاندان  ـ كه  مجتهد خوانساري

  شد.  اصفهان
و يار و   گرفت  نام  ، هاجر خانم ، در خانه مؤمنه  زن  اين 

  شوهر در حضر و سفر شد.  مونس
اجتهاد،   ي درجه  به  رسيدن  ، براي آقا سيدمصطفي 

  روز يعني  آن  و ديانت  فقاهت  مهد دانش  به  خانواده  همراه
  چون  بزرگ  سفر كرد تا در محضر مراجعي  اشرف  نجف

  را بياموزد و همين  در دين  و تفقه  تعلم  شيرازي  ميرزاي
  شود و لقب  او مجتهدي  شد كه  باعث  علمي  هاي مجاهدت

  »فخرالمجتهدين«او را   خمين  بزرگان  بگيرد كه  اهللا آيت
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   1بنامند.
، شد تا  ، خمين زادگاهش  راهي  سال 27از   پس  وي 
  دوران  و در آن  مردم  و رهنماي  ، معلم پدر بزرگوارش  چون

در   محرومين  و پناهگاه  و فريادرس  ستيزي اختناق و دين
  شود.  عدالتي بي ي  زمانه  آن

  به  در نجف  كه  جز اولياء خانم ه، ب فرزندانش  از ميان 
  و سپس  خانواده  فرزند اين  ، دومين خانم  فاطمه 2دنيا آمد،

  ، با دو سال ، آقا نورالدين پسنديده  آقامرتضي  ترتيب  به
  ي طليعه  ند، اما تا طلوعا شريف  بيت  ، مولود اين اختالف
او را   دنيا آمد كه  به  ديگر هم  ، دختري اهللا روح  آفتاب

   3گفتند. مي  خانم  آغازاده
بود. از   آشفته  سخت  اجتماعي  ، اوضاع دوران  در اين 
  و از سوي  آورده  ستوه  را به  مردم  سو فقر و ناامني  يك

دور از   قاجار، در مناطق  مركزي  حكومت  ديگر، چون
  برخوردار نبود حكومت  از اقتدار چنداني  پايتخت

با   محلي  هاي و خان  يافته  گسترش  الطوايفي ملوك
را استثمار   ، آنان مردم  و ناموس  بر مال  اندازي دست

بود   يافته  شكل  چنان  و رعيتي  پليد ارباب  كردند. نظام مي

                                                           
، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امـام خمينـي(ره)،   اهللا خميني، روح. سيدعلي قادري، 1

  87ش، ص 1378
ش، ص 1374، نشـر حـديث،   اهللا پسنديده خاطرات آيتنيا،  . محمدجواد مرادي2

15  
 44همان، ص  .3
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  آن  عادات  برخالف  داد كه مي  خود اجازه  به  كمتر كسي  كه
  كند.  عمل
نبود.   مصون  عدالتي بي  نظام  نيز از اين  شهر خمين 

  عمالً زمام  كه  داشت  با نفوذي و  پرقدرت  هاي جا خانآن
  مردم  به  و تعدي  داشتند و از اجحاف  شهر را در دست

  فروگذار نبودند.  دمي
  مردم  امور شرعي  مجتهد و مرجع  كه  آقاسيدمصطفي 

  در آن  شد. چون مي  محسوب  هم  خود قاضي  بود، خود به
  از جانب  كه  وجود داشت  عرفي  محاكم  گرچه  زمان

  مشكالت  حل  براي  مردم  شد، ولي مي  اداره  حكومت
و   مجتهدان  دست  به  كه  شرعي  محاكم  خود به  حقوقي
  كردند. به مي  شد مراجعه مي  ، داوري هر خطه  علماي
  آن  منزل  به  دادخواهي  براي  خمين  مردم  جهت  همين

  و دفاع  دادرسي  در مقام  بردند و وي مي  سيد بزرگوار پناه
را با   كرد و رعايا و ضعيفان مي  ها مبارزه با خان  از مظلوم

بتواند از بار   رساند تا بلكه مدد مي  شرعي  انفاق و وجوهات
  بكاهد.  آنان  عسرت  سنگينِ

،  و دادگستري  نوازي رعيت  چنين  كه  است  روشن 
گرفتند  مي  آمد. در ابتدا بر او خرده نمي  ها را خوش خان

  موضع  كه  گاهآن  كند، ولي را جسور و پررو مي  رعيت  هك
و   تطميع  دامن  به  ديدند دست را مي  وي  و عدل  حق

  آقاسيدمصطفي  كه  در روزي  شدند تا باالخره تهديد مي
برود،   اراك  نزد والي  قصد داشت  شهر خمين  امنيت  براي
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دند، خواستند بو  او را كرده  قصد جان  ها كه از خان  دو تن
و در خفا او را بكشند،   راه  كنند و در بين  را همراهي  وي
  او به  در تعقيب  و آنان  را نپذيرفت  سيد، پيشنهادشان  ولي
  افتادند.  راه

  ، دو روز طول زمان  در آن  تا اراك  خمين  ي فاصله  طي 
جلوتر از   كمي  ، آقا سيدمصطفي روز دوم  كشيد. صبح مي

  در راه  اجل  پيك  كهاز آن  افتاد، غافل  راه  به  نشهمراها
تدبير   كه  سلطان  و ميرزا قلي  خان  . جعفر قلي است

از   بود، ناگهان  آقا، كارگر نيفتاده  در همراهي  شان نخست
  صالح  ي بنده  اين  قلب  به  اي گلوله  و با شليك  رسيده  راه

ها و  تفنگچي  كه  يرساندند. وقت  شهادت  خدا، او را به
دو تا   بود و آن  سيد رسيدند كار از كار گذشته  همراهان

  به  آقا سيدمصطفي  جان بودند. پيكر بي  فرار كرده  هم  قاتل
  بود، اراك  زودتر رسيده  خبرش  شد و چون  روانه  اراك
را   و مدرسه  ، درس عزادار بود. علما و مجتهدين  پارچه يك

  روز ضمن  بودند. آن  شهر شده  ي دروازه  هيو را  كرده  ترك
  تعطيل  سيد بزرگوار، شهر اراك  آن  و دفن  و كفن  تشييع
  شد.  عمومي

  بر سر و سينه  رسيد مردم  خمين  به  كه  خبر حادثه 
كشيدند.   آتش  را به  قاتالن  ي خانه  ناراحتي  زدند و از فرط

نيز،   و گلپايگان  تهران ، ، در اصفهان و اراك  بر خمين  عالوه
  برپا كردند.  ختم  مجلس  مردم
  در به  از مدتي  بود ـ، پس  فراري  ـ كه  از قاتالن  يكي 
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  شد و به  تهران  ي ، دستگير و روانه و مقاومت  دري
  اعدام  ي جوخه  به  تهران  و علماي  از رجال  بعضي  پايمردي

،  قانون  حكم  به  كهآناز   ، قبل هم  ديگري  شد و آن  سپرده
  واصل  درك  به  و اضطراب  بيماري  شود از شدت  قصاص

  امتيازي  صاحب  روزها به  در آن  كه  ادب  ي شد. روزنامه
را، از   مختصر از واقعه  شد، شرحي منتشر مي  الممالك  اديب

   1. نوشت  قاتلين  سيد تا قصاص  آغاز شهادت

                                                           
  24، 23. همان، صص 1
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   اهللا تولد روح ) الف

  كند و طلوع مي  طلوع  سحرگاهان  ، هميشه آفتاب 
  الثاني جمادي 18  ما، در سحرگاه  اسالمي  انقالب  آفتاب
 1. است  داده  رخ  ش 1281شهريور  30با   ق مطابق 1320

  با ميالد كوثر نبوي  مصطفوي  فرزند خانواده  تولد آخرين
  اهللا روح  عيسي  نهادند تا چون  نام  اهللا شد. او را روح  همزمان

بخشيد او نيز  مي  دميد و حياتشان مي  مردگان  در جسم  كه
  مسيحايي  بدمد و با دم  جامعه  ي در كالبد سرد و فسرده

  بخشد.  را زندگي  خود، آن
او را شير   برگزيدند كه  اي نوزاد عزيز، دايه  اين  براي 

را شير   اهللا روح  بود تا وقتي  كرده  پدر با او شرطدهد. گويا 
  غذا كه  خود و سيني  ي جز سفره  اي سفره  دهد از هيچ مي

                                                           
، 2744ي شـماره   ر شناسـنامه . در تاريخ مذكور اختالف نظر است. چون د1

را  1320الثـاني   جمـادي  20اهللا پسنديده،  ش و مرحوم آيت1289تولد امام 
ي  چـه مسـتنداً در مجلـه     الذكر هم براساس آن دانند و تاريخ فوق صحيح مي

  باشد. ، بيان شده، مي5، ص 70حضور، خرداد 
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   1برند، نخورد. مي  برايش  آقا مصطفي  ي از خانه
فداكار،   ، در كنار مادر و عمه اهللا روح  ي خاور، دايه  ننه 

  از مالطفت  اي را در هاله  اهللا روح  ، چنان خانم  صاحبه
از   در چهار ماهگي  نوازشگر پدر كه  تا خأل دست  گرفت مي

  خواسته  بود او را نيازارد. تقدير چنين  شده  كوتاه  سرش
  از بزرگان  بسياري  نيز چون  بلند الهي  روح  اين  بود كه

  شود.  بزرگ  و مردانه  ، مستقل در يتيمي  بشريت  تاريخ
  

    اهللا روح  كودكي ) ب

  و كوچه  خانه  و حياط  را در باغ  كودكي  ، دوران اهللا روح 
و   طول  گذراند و در پرش مي  و چابكي  فرزي  و صحرا به

  كودكانه  و خيزهاي  جست  كرد و همين مي  تمرين  ارتفاع
  حاج  مرحوم  ي گفته  به  بود كه  رسانده  جايي  كار را به

در اثر   ايشان  يپا  و يك  دو دست«،  سيداحمد خميني
و   سر ايشان  جاي  از ده  بود. بيش  ها شكسته ورزش  همين

  البته 2». داشت  نيز شكستگي  ايشان  پيشاني  چند جاي
  سرشار ذكاوت  از نيروي  كه  از كودكي  دليرانه  اعمال  چنين

  نابجا نبود.  برخوردار بود چندان  و شجاعت
،  درآمد و پنج  وليتاز طف  كم هوشيار، كم  كودك  اين 

                                                           
ي جمعيـت زنـان    مه، فصلناندا. به نقل از بهجت خانم، خواهر رضاعي امام. (مجله 1

  )140، ص 69جمهوري اسالمي، بهار 
 81، ص 1. اميررضا ستوده، پا به پاي آفتاب، نشر پنجره، چاپ اول، ج2
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فكر افتادند تا او   به  جان و عمه  شد. هاجر خانم  ساله  شش
  منظور از معلمي  همين  بياموزند. به  و نوشتن  را خواندن

  بيايد و ضمن  منزل  به  روز در ميان  شد تا يك  دعوت
،  كردن  و نقاشي  ، نوشتن خواندن  و تمرين  حروف  آموزش

رشد و   ي خود، زمينه  پردازي و حكايت  سرايي با داستان
  كند.  استعداد او را فراهم  شكوفايي

  مدرسه  زمان  در آن  شد ـ چون  ساله  هفت  كه  اهللا روح 
»  مالابوالقاسم«آخوند   ي خانه  مكتب  نبود ـ به  ابتدايي
با   بياموزد و چون  قرآن  روخواني  شد تا آموزش  سپرده
و از   را آموخت  جزء سي  روخوانيآشنا بود، در   حروف
بر   عالوه  خانه مكتب  در اين. او  گرفت  اي مادر جايزه  دست

،  آموخت  خوبي  را به  جزء قرآن  سي  روخواني  كهآن
و پندآموز   و يا نثر حكمي  سعدي  از گلستان  هايي بخش

،  مال ابوالقاسم  مكتب  جا كهديگر را نيز خواند، اما از آن
  را نداشت  شاگردان  براي  آموزش  ، امكان ز آنا  بيش
كرد تا   نام  ثبت  خمين  ديني  علوم  ي در مدرسه  اهللا روح

  جعفر، پسرعموي  شيخ  را از حاج  و عربي  فارسي  ادبيات
را با   صرف  بود بياموزد. علم  مدرسه  آن  رئيس  كه  مادرش

آغاز كرد. »  هدايه«و نحو را با »  االمثله شرح»  كتاب
افتخارالعلما داد   خود را به  جعفر جاي  شيخ  حاج  تدريج به

  ، نزد دايي از مقدمات  اي پاره  از آموختن  ،  پس اهللا و روح
را در نزد   منطق  ، آموزش ميرزا محمدمهدي  خود، حاج

  آنكه  آغاز كرد. او ضمن  ، ميرزا نجفي شوهر خواهر خويش
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  و بيان  معاني  و دانش»  سيوطي«  نحو را با خواندن  دانش
  كرد؛ تمرين مي  در نزد برادر تكميل»  مطول»  را با كتاب

  لطافت  را نيز چاشني  نستعليق  اصيل  با خط  خوشنويسي
از   نمود. در خوشنويسي  و نحو عربي  صرف  مطالب  بخش

  . شايد ضمير ناخودآگاهش گرفت مي  سرمشق   آقا مرتضي
  ملت  رهبر و زعيم  ، در مقام در آينده  كه  گفت او مي  به

  شود و بايد موجب منتشر مي  هايش پيام  نوشت دست  متن
  ترجيح  بسياري  كه  چنان شود؛ آن  جوانان  و رغبت  توجه

  را از روي  فرزانه  آن  ـ سياسي  الهي  ي نامه دادند تا وصيت
،  خودش  نستعليق  شكسته  زيباي  خط  به  كه  اصلي  متن

  بود بخوانند.  مزين
  

   اهللا روح  نوجواني ) ج

ور  شعله  اول  جهاني  ، جنگ اهللا روح  سالگي  در دوازده 
و   روسي  و تاز سربازان  تاخت  ي شد و عمالً كشور ما عرصه

و   اقتدار قاجاريه بي  ، پادشاه . احمدشاه گشت  انگليسي
  درسم  تعبير مرحوم  به  كه  مشروطه  سوم  مجلس

رو   نكردند. از اين  تدبيري  كدام  ، هيچ»شد  مرگ  جوان«
ماند   ونمص  جنگ  آتش  هاي ، از شراره از ايران  كمتر جايي

  قحطي  نرسيد چنان  هم  اجنبي  سربازان  پاي  كه  جاييو آن
كمتر از   اثري  بود كه  آورده  ستوه  را به  ، مردم و بيماري

  . در برنداشت  جنگ  سوزي  و خانمان  ويراني
در   مستقيم  از تعرض  ، نيز گرچه اهللا ، شهر روح خمين 
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مستقر   آن  در اطراف  روسي  سربازان  چون  بود ولي  امان
ور  شهر حمله  جانب  به  آذوقه ي  تهيه  براي  بودند و گهگاه

  رو با تجهيز برج  بماند. از اين  آسوده  توانست شدند نمي مي
  آماده  دفاع  شهر، خود را براي  اطراف  نگربنديو باروها و س

، از شور و  نوجواني  و هواي  در حال  كه  اهللا كرد. روح
و   دفاع  مادر، فنون  اذن  برخوردار بود به  فراوان  اشتياقي
شهر   اطراف  و در سنگرهاي  آموخت را مي  پاسداري
و   آب ، امنيت  پاسداران  براي  چنين داد. هم مي  نگهباني

  به  مناسبتي  ها بعد، به سال  كرد. ايشان مي  تهيه  آذوقه
  كردند:  اشاره  نكته  همين

  حالي  در عين  و من  داشتيم  خود ما تفنگ«...  
، دور  بودم  بود، بچه  بلوغم  تقريباً شايد اوايل  كه
ما و   بودند در محل  بسته  هك  سنگرهايي  اين
كنند،   كنند و غارت  تند هجومخواس ها مياين
  ، سنگرها را سركشي رفتيم جا ميآن

   1«. كرديم مي

  اند: ديگر گفته  و يا در جايي 
  كه  خمين  يعني  بوديم  كه  محلي  ما در همان« 

  تفنگ  هم  . من كرديم مي  سنگربندي  بوديم
  ي اندازه  به  بودم  بچه  ؛ منتها من داشتم
  ، ما تفنگ ساله  ده، هف شانزده  ي ، بچه ام بچگي
... ما  كرديم مي  تفنگ  بود و تعليم  مان دست

                                                           
    163، ص 1361، 10، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، جي نور صحيفه. 1
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بودند و   كه  اشراري  با اين و  رفتيم سنگر مي
  خواستند بگيرند و چه كردند و مي مي  حمله

  مركزي  بود، ديگر دولت  و مرج  بكنند. هرج
   1«. نداشت  قدرت

  كشيد و در اين  طول  ، چهار سال اول  جهاني  جنگ 
  دفاع  ميدان  ي كارآزموده  چنان ما، آن  داستان  قهرمان  مدت

  اش باكي بر تهور و بي  اش فرمانده  بود كه  شده  آوري و جنگ
  خورد. مي  غبطه
  جا گذاشت  ناگوار از خود به  ، تبعاتي جهاني  جنگ 

  جمله  شهرها و روستاها از آن  وبا در سطح  بيماري  شيوع
  اين  و عطش  تب  در آتش  كه  بينواياني بسيار  بود. چه
نيز   باختند. در خمين  سوختند و جان  مهلك  بيماري

  تاب  كه  و كهنساالني  از كودكان  زيادي  ي بر عده  عالوه
نيز   اهللا روح  ي خانواده  از اعضاي  نداشتند، دو تن  مقاومت
و باوفا   ي عمه  شدند. نخست  مهلك  بيماري  اين  تسليم

  سرپرستي  چون  ماهگي  از پنج  كه  خانم  صاحبه  مدبرش
  بود و آنگاه  كرده  دلسوز او را همراهي  اي و مربي  مهربان

از دنيا رفتند و فرزند   و فداكارش  ، مادر عفيف هاجر خانم
تنها   جواني  را در عنفوان  خويش  و نيكو خصال  جوان

  گذاشتند.
دلسوز،   دو مربي  اين  نرفت  از دست  جانكاه  اندوه 

                                                           
   92، ص 16. همان، ج 1
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  توانست ها نمي تا مدت  متأثر كرد كه  را چنان  اهللا روح
جز   دارد، ولي  پنهان  خود را از اطرافيان  ناراحتي  شدت

  چگونه  بود كه  او پند داده  به  نبود. تاريخ  صبر گريزي
  ، سربلند بيرون و ناماليمات  رنج  ي هر عصر از كوره  بزرگان

  صيقل  ناموافق  از تندبادهاي  بلند، همواره  هاي روح آمدند و
  عزيز را تا قم  دوبانوي  اين  ي ، جنازه اهللا اند. روح خورده

 1بسپارند.  خاك  به  قم  كرد تا در خاكفرج  مشايعت
  را در دامن  زمان  بوته گل  ترين عطرآگين  شاد كه  روحشان

  وارا بخشيدند.گ  را شهدي  جهان  خود پروراندند و جان
  

   اهللا روح  د: جواني

  سفر  ـ اولين1 

بهار عمر را با   از هجده  بيش  كه در حالي  اهللا روح 
  و در كنار خانواده  خمين  صفايبا  زيبا و مردمان  طبيعت
روزگار، او   هاي و ناخوش  خوش  كه  بود و در حالي  گذرانده

  بود قصد جالي  آزموده  با شهامت  جوان  يك  عنوان  را به
  بيفزايد و طريق  خويش  ي و تجربه  كرد تا بر دانش  وطن
  شد از ميان  انجام  كه  هايي گيرد. با مشورت  را در پي  كمال

                                                           
شـده اسـت.    العابدين، واقع امامزاده احمد، از نوادگان امام زين در نزديكي .1

هـا هـم    در چند سال پيش به همت مرحوم حاج سيداحمد خميني براي آن
هاي قبري تهيه شد تا مدفن آنان از تخريب در امان بماند. بـه نقـل از    سنگ
 314، ص 19ي  شماره حضورمجله 
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   1شد.  انتخاب  ، دومي و اراك  اصفهان  حوزه
  ي مدرسه  ، به اراك  از ورود به  پس  خميني  اهللا روح 

  ، آموختن طور رسمي به بگيرد و  اي تا حجره  سپهدار رفت
  او دادند نمناك  به  كه  اي را آغاز كند. حجره  دين  درس

  با خريد وسايلي  گاهير كرد. آنرا تعم  خود، آن  خرج  بود، به
  و پز كه  پخت  و وسايل  زيلو، رختخواب  همچون،  اندك

جا را  دهد، آن  را تشكيل  طلبگي  ي ساده  زندگي  بتواند يك
   2ود.تجهيز نم

رازا نكشيد و د  به  چندان  در اراك  اهللا روح  اقامت  گرچه 
  به  ، او نيز كه قم  به  يزدي  حائري  العظمي  اهللا آيت  با هجرت

  بود، در پي  آمده  اراك  به  استاد اعظم  وجود اين  ي انگيزه
  در اراك  كه  سالي  يك  شد، اما در مدت  قم  راهي  ايشان

را   و بيان  معاني  ، درس بروجردي  محمدعلي  بود، نزد شيخ
را نيز   منطق  درس  ي آغاز كرد و ادامه»  مطول»  با كتاب

و   گرفت  پي  محمد گلپايگاني  شيخ  در درس  با شركت
  را نزد حاج  خويش  نحوي  از اشكاالت  اي پاره  آنكه  ضمن
  مينرا نيز با ه  لمعه  كرد، شرح مي  حل  آقا اراكي  عباس

                                                           
كه از قـدمت چنـداني    گفتند آباد مي در آن روزها اراك را عراق و سلطان . 1

هـايي از جنـگ جهـاني بـر چهـره داشـت كـه         رانـي هم برخوردار نبـود و وي 
رفت تـا چنـد دهـه بعـد بـه       مردمانش درصدد عمران آن برآمده بودند و مي

  ترين شهرهاي ايران تبديل شود. يكي از صنعتي
ي اراك قـرار   ي علميـه  اكنون در ضـلع شـرقي مدرسـه    اين حجره كه هم .2

  گرفته، توسط سازمان ميراث فرهنگي مرمت شده است.
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   1كرد.  استاد شروع
از   با بعضي  شد، گاهي  معمم  بود كه  او در اراك 

  اطراف  روستاهاي  به  و تفريح  تبليغ  براي  خويش  دوستان
و منبر و   رسمي  هاي نطق  اولين  و شايد هم  رفت مي  اراك

  باشد.  آغاز كرده  زمان  خود را از همين  خطابه
  گرچه  اراك  ي در حوزه  اقامت  ، دوران در مجموع 

  بود. ذكر داستاني  نپاييد، اما نسبتاً پربار و سازنده  ديري
بر او   سال  يك  در اين  كه  هايي اتفاق  از مجموعه  جالب

   2: نيست  از لطف  خالي  گذشت
در اثر   كه  دو مرد گردنكش  روزي« 

از   اي پروا، در كوچه و بي  ، مست شرابخواري
  روي  آنكه  خوردند براي تلوتلو مي  كارا  محالت

پيرمرد   ي سرنخورند، توبره  كوچه  هاي يخ
كرد،  مي  زندگي  كوچه  در آن  را كه  فروشي نمك

پيرمرد   آن  ي كنند و سرمايه مي  خالي  بر زمين
  از راهو غيرتمند   جوان  اهللا سازند. روح مي  را تباه

پيچاند  مي  ها را چناناز آن  يكي  رسد و مچ مي
  افتد. پيرمرد در حالي مي  كردن  غلط  ] به[   كه
خواهد  كند و از خدا مي مي  دو را نفرين  آن  كه

  پاداش  را به  اهللا كند، روح  مرگشان جوان
كند  دعا مي  گذشتگان  سبك  ، به اش جوانمردي

                                                           
  51نيا، پيشين، ص  حمدجواد مراديم .1
  278ـ277سيدعلي قادري، پيشين، صص .2
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بعد   سال  حدود پنجاه».  پير شوي  الهي: « كه
را   اي زير نظر بيننده  ، بيت كاميون  يك  پشت
  كرد:  جلب

  بيا   ام ، گشته پير شوي  جوان  اي  گفتي 
   ببين  اي دعا كرده  در لباس  ، كه نفرين

  پشت  بيت  اين  نوشتن  علت  كاميون  ي راننده 
  كردن  خالي  داستان  كردن  را با تعريف  كاميون

  اهللا روح  و رادمردي  بزرگش پدر  نمك  ي توبره
  طالقاني  اهللا آيت  : وقتي گفت  ماجرا، چنين  ندرآ

  مجاهد نستوه  آن  در رثاي  ، امام از دنيا رفت
  فرمود:

هر روز   را دارد كه  عيب  اين  عمر طوالني« 
  سوگ  دهد و به مي  را از دست  عزيزي

فرو   برادري  نشيند و در غم مي  شخصيتي
  رسيد.  نظرم  شعر به  نيز اين  و من 1»..رود. مي

  يك  حداقل  معتقد بود كه  يقين  به  راننده  اين 
پدر   خاطر دعاي  ، به امام  روز از عمر شريف

  خود را، اجابت  ادعاي  ي و قرينه  بوده  بزرگش
دو   آن  شدن  جوانمرگ  منجر به  او كه  نفرين
  «. دانست بود مي  ياغي

ها  طلبهساير   نيز همچون  اهللا ، روح ش1300در نوروز  
  اسباب  شد. وقتي  خمين  ديد و بازديد عيد، عازم  براي

                                                           
 81، ص 9، جي نور صحيفه .1
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  به  ، قصد بازگشت بست كرد و بار سفر مي مي  خود را جمع
بود و او »  قم»  اش ، زيرا مقصد بعدي را نداشت  اراك
از   زرين  هايي ساز، برگ تاريخ  هجرت  با اين  بايست مي

  بعد ورق بزند.  هاي را در سال»  و قيام  خون»  تاريخ
  

  ساز  تاريخ  ـ هجرتي2 

و كمتر   است  معاصر ايران  آشنا در تاريخ  نامي»  قم« 
شهر   اين  به  بار، گذرش  يك  حتي  كه  است  مسافري

،  شمال  بر سر چهارراه  كهبر آن  عالوه  باشد. چون  فتادهني
  است  زيادي  هاي ، سال قرار گرفته  و شرق ـ غرب  جنوب

او   ، در قلب و طهارت  عصمت  از خاندان  عزيزي  مهمان  كه
  . است  گرفته  آرام
  (س) خواهر حضرت مهمعصو  فاطمه  حضرت 
برادر   از هجرت  سال  از يك  پس  كه  ، آنگاه(ع) االئمه ثامن

شد. در   ايران  نكرد، راهي  ، فراق او را تحمل خراسان  به
و   از دنيا رفت  ر بيماري، در اث ساوه  در نزديكي  راه  بين

  سپرده  خاك  جا به و در آن  منتقل  قم  به  پيكر مطهرش
  بيت  اهل  ي دلسوخته  شيعيان  زيارتگاه  پس  شد و از آن

  آباداني و  بر رونق  مرور زمان  به  ملكوتي  بارگاه  شد. اين
  شيخ  حاج  تواناي  دست  به  كهافزود تا اين  شهر قم

  شهر نيز كه  آن  ي علميه  ي ، حوزه يزدي  حائري  عبدالكريم
  داير بود، رونق  قمي  و ميرزاي  كاشاني  فيض  قبالً توسط

  شد.  داده
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  مؤسس  اهللا آيت  به  پس  از آن  كه  حائري  مرحوم 
  از محالت» مهرجرد«ق در 1276  ، در سال يافت  شهرت

را در   ديني  علوم  بود و مقدمات  ميبد يزد متولد شده
  كه  آنگاه  عراق شد. وي  راهي  ،  سپس  يزد آموخت  اردكان

  دعوت  بود، به  در فقاهت  مسلم  مبرز و استادي  مجتهدي
  تدريس  آمد و مشغول  اراك  به  عراقي  سيد اسماعيل  حاج

شد تا   قم  از علما، راهي  جمعي  تقاضاي  به  شد و سرانجام
  را بنيان  تشيع  مرجعيت  پايگاه  نتري ، بزرگ آنان  كمك  به

  نهد.
بود، با   دين  دانش  و جوياي  جوان  اي طلبه  اهللا آقا روح 
شهر در   اين  چهبود. گر  كرده  مهاجرت  قم  ق بهاشتيا

  آبش  و طعم  و خشك  ، گرم اراك  و حتي  با خمين  مقايسه
،  تيننخس  ي را در جرعه  واردي  هر تازه  شور بود كه  چنان

  با هجرت  ، كه آن  معنوي  ي جذبه  كرد، ولي غافلگير مي
  شده  افزون  حائري  عبدالكريم  شيخ  حاج  خصوص علما و به

خود قرار   الشعاع  را تحت  و اقليم  طبيعت  بود، ناگواري
  داد. مي

  اتاقي  كه  گرفت  اي دارالشفاء حجره  ي او در مدرسه 
،  تهراني  اديب  حمدعليميرزا م  بود. مرحوم  كوچك

  درس  تكميل  براي  اهللا روح  كه  است  استادي  نخستين
  را در نزد مرحوم  سطوح  برگزيد و سپس  و بيان  معاني
  كهبر آن  استاد عالوه  ز كرد. اينآغا  خوانساري  اهللا آيت

اند  كرده  او نيز نقل  بود، از كرامات  و دانش  فضل  صاحب
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  به  شهر قم  مردم ، با مفرط  ر خشكساليدر اث  روزي  كه
و   انبوه  كند. جمعيت  اقامه  تا نماز باران  از شهر رفت  خارج
  افمستقر در اطر  انگليسي  ، نيروهاي باران  دعاي  اجابت

  اين  داستان  كرد كه  زده  و شگفت  مرعوب  شهر را چنان
  كه  ستاديا  بود. سومين  زد مردم زياد زبان  هاي نماز، سال

و   برده  پايان  را به  سطوح  محضر او توانست  با درك
  را كسب  يزدي  حائري  اهللا آيت  حضور در درس  آمادگي

  بود.  كاشاني  شريفي  اهللا كند، آيت
، در  سطح  ي دوره  گرفتن  با پايان  خميني  اهللا روح  آقاي 

  شيخ  حاج  العظمي  اهللا ، آيت قم  ي علميه  ي حوزه  نزد زعيم
را آغاز كرد.   و اصول  فقه  خارج  ، دروس حائري  عبدالكريم

  اهللا نظير روح و پشتكار كم  و استعداد باال و نظم  هوش
  ترين از جدي  يكي  توانست  كوتاهي  در مدت  بود كه  چنان

از   شود و پس  مؤسس  اهللا آيت  فقاهت  مكتب  شاگردان
بزرگوار، جواز اجتهاد   آن  ، از دست چند سال  گذشت

  خويش  صلبي  بر فرزندان  عالوه  حائري  اهللا بگيرد. آيت
  و مرحوم  حائري  مرتضي  شيخ  حاج  اهللا آيت  (مرحوم

  زيادي  معنوي  )، فرزندان يزدي  حائري  دكتر مهدي  اهللا آيت
از   بود و پس  پرورانده  و نجف  دراز در قم  ساليان  نيز طي
  ي حوزه  و زعامت  تشيع  عالم  مرجعيت  در مقاماو،   رحلت
را پر   ايشان  خالي  جاي  توانست مي  ، كمتر كسي علميه
،  رضاخان  زدايي  دين  هاي ديگر، سياست  از سويي كند.

بود. از   را مورد تهديد قرار داده  علميه  ي حوزه  موجوديت
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  را آيات  حوزه  روز، سرپرستي  آن  رو با تدبير علماي  اين
صدر و سيد   ، سيدصدرالدين سيد محمد حجت  عظام

  گرفتند، اما تهديد تعطيلي  عهده  به  خوانساري  محمد تقي
  را بيمناك  حائري  اهللا آيت  ، شاگردان رضاخان  توسط  حوزه
  واحد و حفظ  در صدد استقرار مرجعيت   چنانكهكرد، 
  برآمدند.  حوزه  و استقالل  كيان
كردند تا   مسافرت  مختلف  شهرهاي  به  يك ها هرآن 

  بروجردي  اهللا آيت  زعامت  ديار را جهت  آن  علماي  حمايت
  به  بود كه  اهللا روح  ها حضرتآن  ي كنند، از جمله  جلب

از   معالجه  براي  بروجردي  اهللا آيت  . چون رفت  همدان
  برايها  ها و درخواست نامه  آمد، سيل  تهران  بروجرد به

،  علميه  ي حوزه  و سرپرستي  قم  به  وي  دعوت
تأخير را روا نديد و   هم  شد. ايشان  بيمارستان ي روانه

  تا مقدمات  بروجرد بازگشت  به  از معالجه  پس  بالفاصله
  كند.  سفر خود را فراهم

  مورد استقبال  قم  با ورود به  بروجردي  العظمي  اهللا آيت 
  . تقرار گرف  عمومي

  حوزه  از مشكالت  اي از پاره  همواره  كه  اهللا روح  حضرت 
،  يزدي  حائري  مرتضي  شيخ  اهللا آيت  كمك  برد به مي  رنج

را   در ساختار حوزه  تغيير و اصالحاتي  كرد كه  تهيه  طرحي
  تقديم  بروجردي  مرحوم  مذكور به  طرح  . وقتي در بر داشت

  گرمي  بود به  انديش روشن  عالمي  هك  فرزانه  مرجع  شد، آن
  سخن  هر گاه  كه  كرد، اما افسوس  پيشنهاد استقبال  از اين
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و يا   شخصي  از سر منفعت  تيآيد جماع مي  پيش  از اصالح
  و كارشكني  مخالفت  بانگ  ، چنان طلبي و عافيت  فهمي  كج

در   با آنان  مقابله  براي  كافي  و توان  اگر اراده  آورند كه برمي
  اي چاره  فرود آورد و در پي  نباشد، بايد سرتسليم  ميان

و   يافت  سرنوشتي  نيز چنين  اهللا روح  اصالح  ديگر بود. طرح
كرد،   نشيني  عقب  در برابر مخالفان  بروجردي  اهللا آيت  چون

  نرسيد.  جايي  كار به
  را به  مدتي  نااميد شد و از ناراحتي  حائري  زاده  اهللا آيت 

  از اين  نيز كه  مطهري  كرد. شهيد مرتضي  مشهد مهاجرت
،  اهللا روح  شد، ولي  تهران  بود، راهي  آمده  تنگ  به  قشريگري

  متقيان  موالي  همچونها  دشواري  ناگزير در برابر اين
  ترجيح  حوزه  در گلو، صبر را بر ترك  استخوان (ع)علي
   1داد.

  فقط  بود كه  نيامده  قم  ي علميه  ي حوزه  هب  اهللا آقا روح 
  جواز از اجتهاد خود را در فقاهت  كه  گاهبياموزد تا آن  فقه

ميز   از پشت  گرفت  بزرگ  ، حائري استاد اعظم  از دست
و   حقيقت  وجوي در جست  او همواره  تلمذ برخيزد. بلكه

با   زمان و هم  جهت  همين  بود و به  معرفت  درياي  ي تشنه
  محمدرضا نجفي  شيخ  ، نزد حاج فقه  خارج  ي دوره

  هاي از آموزه  اي و پاره  را گرفت  فلسفه  جانب  اصفهاني

                                                           
خمينـي، چـاپ    ي تنظيم و نشر آثار امام ، مؤسسهحديث بيداري. حميد انصاري، 1

    27چهارم، ص 
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  آن  را كه  و سير آفرينش  هدف  همچون،  غرب  فلسفي
بود، فرا   شده  ، آميخته داروين  تكامل  تئوري  روزها با طرح

  اهللا آقا روح  نيز به  ينيقزو رفيعي  سيدابوالحسن  . حاج گرفت
  و البته  آموخت  اسالمي  و فلسفه  هيأت  ، علم رياضيات

نيز در   يزدي  اكبر حكمي  ميرزا علي  اهللا آيت  مرحوم
  . داشت  سزايي  به  سهم  موضوعات  اين  و آموزش  راهنمايي

  دين  ي گسترده  ديگر از دانش  ، بخشي نظري  عرفان 
.  تآموخ  و عامل  عالم  در محضر استادي  بايست مي  بود كه
 و  و بصير آشنا شد همدمي  دل  زنده  رو، با عارفي  از اين

خود   بارز زندگي  هاي از موهبت  با او را همواره  نفسي  هم
  را از زبان  آشنايي  اين  اگر داستان  . نابجا نيست دانست مي

  . خود او بشنويم
  كه  نمودم مي  احساس  بودم  كه  در حوزه« 

  تالش  آن  يافتن  براي  كه  دارم  اي گمشده
  من  وضع  از اين  كه  كساني  از جمله  كردم مي

آقا محمدصادق   داشتند، مرحوم  آگاهي
  من  به  فيضيه  ي در مدرسه  بود. روزي  آبادي شاه

در   خواهي را مي  ات : اگر گمشده برخورد و گفت
را   كسي  : چه گفتم . است  نشسته  حجره  فالن
  . چون آبادي آقا شاه  : حاج ؟ گفت گويي مي

  مرحوم  ، ديدم مورد نظر شدم  حجره  متوجه
ـ   حائري  اهللا آيت  با مرحوم  آبادي آقا شاه  حاج

  و بحث  ـ نشسته  قم  ي علميه  ي حوزه  مؤسس
ديگر نيز حضور   اي عده  كنند. در كنار ايشان مي
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كردند و  مي  دو نفر گوش  آن  ثبح  داشتند و به
در   هم  كردند. من مي  ها شركت احياناً در بحث

  شدن  از تمام  . پس انتظار ايستادم  به  اي گوشه
  حركت  منزل  سوي  به  آبادي شاه  ، مرحوم بحث

تقاضا   راه  . در بين رفتم  دنبالش  هم  كردند؛ من
  تهداش  فلسفه  درس  يك  با ايشان  كه  كردم
با   كه  حال  ، اما زير بار نرفتند. در همان باشم

آمدند و  مي  و بازاريان  مردم  رفتيم مي  راه  هم
  از عرض  كردند و پس مي  سالم  شان خدمت

  آقاي  حومنمودند. مر را مي  هايي  ، سؤال ادب
  با سطح  دادند كه يم  هايي  جواب  هم  آبادي شاه

  بود. سرانجام  اسبمتن  كنندگان  پرسش  فكري
  را راضي  ، ايشان منزل  به  از رسيدن  تا قبل
  كنند. وقتي  را شروع  فلسفه  درس  كه  نمودم

.  خواهم را نمي  فلسفه  : آقا! من پذيرفتند، گفتم
از   همين  . براي است  چيز ديگري  من  گمشده

  . گويا قبول مخواه مي  عرفان  شما بحث
  . در اين رسيدم  منزلشان  به  كهكردند تا اين نمي

اينكه    . براي كردند تا وارد شوم  تعارف  هنگام
  او، حالتي  . در خانه ، پذيرفتم برسم  نتيجه  به

  دست  از ايشان  توان هرگز نمي  گويي  كه  يافتم
عصر   كه  تا آن  قدر اصرار نمودم  . آن بردارم
د، موعو  زمان  كردند. از آن  را معين  روزي

از   آغاز شد. پس  ايشان  در خدمت  من  تحصيل
  ديدم  كه  رسيدم  جايي  به  جلسه  دو، سه
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. ابتدا تنها در  جدا شوم  از استادم  توانم نمي
حضور   آبادي آقا شاه  حاج  عرفان  درس

  اخالقشان  درس  هاي جلسه  ، اما بعد به يافتم مي
  در مسجد عشقعلي  درس  . اين رفتم  هم
بعد از   انشد. ايش برگزار مي  شنبه پنج  هاي بش

را   درس  و جلسه  جا رفتهآن  نماز به  ي اقامه
  جلسات  در تمام  از آن  دادند. پس مي  تشكيل

را   و خودم  كردم مي  شركت  معروف  عارف  اين
  هاي بحث  . تمام بودم  كار مقيد كرده  اين  به

  براي  كه  اييهآن  ، چه نوشتم مي  را هم  ايشان
  هاي بحث  كردند و چه مي  مطرح  افراد عادي

روز   روز به  ترتيب  اين  را، به  خودشان  ويژه
  افزايش  آبادي شاه  مرحوم  به  من  ي عالقه

   1«. يافت مي

  بودند حضرت  در قم  آبادي شاه  مرحوم  كه  تا زماني 
  به  وقتي شد و حاضر مي  ايشان  مستمراً در درس  اهللا روح

كرد از هر  مي  نيز سعي  اهللا كردند روح  عزيمت  تهران
  عارف  از محضر اين  مندي و بهره  مالقات  جهت  فرصتي

استاد   اين  به  اهللا زياد روح  ي كند. عالقه  استفاده  رباني
  عالوه  آبادي شاه  مرحوم  بود كه  جهت  بزرگوار، بيشتر از آن

  بود و سبزينه  نشسته  و حكمت  دانش  قله  در اوجاينكه  بر 
  جهاد و مبارزه  ، در ميدان داشت  نيز بر تن  اخالق و عرفان

                                                           
  253، ص 3اميررضا ستوده، پيشين، ج .1
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  اي بود. او در مبارزه  ربوده  از ديگران  سبقت  نيز گوي
  بار به  كرد و يك مي  نرم  و پنجه  دست  آشكار با رضاخان

   1ود.نم  تحصن  عبدالعظيم  حضرت  در حرم  ماه  يازده  مدت
  كشند  سرمه  از انوار يقين  كه  چون  عارفان 

  اشيا بينند  اندر همه  را هر نفس  دوست
و   هستي  ي جوهره  دريافت  راه  ترين موثق  را كه  عرفان 

  عملي  و عرفان  نظري  عرفان  اند، به وجود دانسته  حقيقت
  ، تحت عملي  در عرفان  چهآن  شك كنند و بي مي  تقسيم

  همراهي شود، بي ياد مي  از آن  سير و سلوك  نعنوا
  وادي  در اين  كه  اهللا . روح نيست  بصير ممكن  استادي

  جانب  خواست و مي  داشت را برمي  نخستين  هاي گام
  گري صوفي  ي ورطه  مبادا به  دارد كه را نيز نگه  احتياط
،  طريقت  اين  از آگاهان  بايست درافتد، ناگزير مي  مفرط
  محضر عارف  دادن  بود از دست  ها بگيرد و لذا دريغ درس
اخالق او   از درس  و خواص  عوام  كه  اهللا الي  و سالك  باهللا
  بود كه  چنان  و كرامتش  فضل  شدند و مراتب مند مي بهره

نظر   اهل  مورد اشارت  همواره  نفس  ي و تزكيه  در مراقبت
ميرزا جواد آقا   حاج  اهللا آيت  ، مرحوم گرفت قرار مي

  ، شخصي» المراقبات»  معروف  كتاب  ، صاحب تبريزي ملكي
  محسوب  وادي  در اين  اهللا ، استاد ديگر روح كرامت  صاحب

                                                           
هنگـي انتشـاراتي   ي فر ، مؤسسـه فرازهاي فـروزان زواره،  غالمرضا گلـي  .1

  306ـ305، صص1379حضور، بهار 
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خوابيد و  دير مي  اند؛ اگر شب او گفته  ي درباره 1شود. مي
  بيدار شود از هاتف  نماز شب  ي اقامه  براي  توانست نمي

  و براي»  است  نماز شب  يا جواد! وقت«رسيد:  ندا مي  غيبي
  شد. نماز بيدار مي  خواندن

  عارفان  اين  سراسر معرفت  از خرمن  چيني ، خوشه آري 
شود و  مي  آغوش  و تهجد هم  با تفقه  كه  ، وقتينامدار
  محك  و سنت  با كتاب  كه  گاه ، آن عرفاني  هاي آموزه

پديد » اميدوار  و ضميري  نمطمئ  قلبي»  خورد، چنان مي
آاليد و از  نمي  گناه  به  تهذيب  سو دامن  از يك  آورد كه مي

  بسط  چنان  از عرفان  گيري بهره  ديگر، گستره  سويي
كند.  مي  تسري  هم  و معيشت  سياست  به  يابد كه مي
  چنين  يافته  پرورش  كه  خميني  اهللا روح  نيست  جهت بي

  كند كه مي  توصيه  گورباچف  به  پيامي در  است  مكتبي
از   اي خود پاره  و سياسي  اجتماعي  مشكالت  حل  براي
  را مطالعه  عربي  الدين آثار محي  همچون،  عرفاني  كتب
  كند.

  
   اهللا روح  ـ ازدواج3 

  و با ايمان  ، سرزنده سالم  جواني  كه  خميني  اهللا روح 
قصد   كه  بيشتر نداشت  سال  و هفت  بود. شايد بيست

                                                           
ي  ي مؤكد به مطالعـه  ، توصيه68، ص ةاهللا در كتاب سرالصلو حضرت روح .1

  آثار مرحوم تبريزي دارند.
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  موضوع  از اين  و بيش  كم  كه  كرد و دوستانش  ازدواج
، او را  امر مهم  شتافتند تا در اين  ياريش  بودند به  مطلع

،  است  بسيار شنيدني  اهللا روح  ازدواج  مدد رسانند. داستان
  ، حاجيه همسر فداكارش  از زبان  كه  هنگامي  خصوص به

،  يار عزيز آفتاب  شود. اين  حكايت  ثقفي  راناي  قدس  خانم
با  1اند: را بازگفته  دوران  آن  ريا خاطرات و بي  صادقانه
  و بنيان  قم  به  حائري  عبدالكريم  شيخ  حاج  تاريخي  هجرت
  روبه  از علما و طالب  ، تعداد كثيري علميه  ي حوزه  نهادن
  خود بيفزايند و هم  و دانش  بر فضل  نهادند تا هم  قم  سوي
  حاج  علما مرحوم  اين  سازند. از ميان  را پررونق  قم  ي حوزه

از   آنكه  بود براي  تهران  از علماي  كه  ميرزا محمد ثقفي
ناچار با   نماند به  محروم  عبدالكريم  شيخ  محضر حاج  حظ

  خوبي  مالي  از وضع  شد و چون  قم  راهي  همسرش
  اي ، خانه سيد اسماعيل  ، كوچه در بازار قمبرخوردار بود، 

با   كم كرد و كم  تاجر معتبر اجاره  از يك  نسبتاً بزرگ
نيز   گاهي آشنا شد و گاه  فاضل  و علماي  از طالب  اي پاره

  كرد. مي  خود دعوت  ي خانه  را به  نزديك  دوستان
  برود، براي  تهران  به  قصد داشت  كه  روزي 

  دعوت  منزل  را به  صميمي  از رفقاي  جمعي ، خداحافظي

                                                           
آيد بر اساس مصاحبه همسرشان  آنچه در اينجا از ازدواج حضرت امام مي .1

ي  نامـه  باشد. متن اين مصاحبه نخست در فصل با سركار خانم مصطفوي مي
ارگان جمعيت زنان جمهوري اسالمي منتشر شد و سپس در جاهاي » ندا«

پيام ي  و مجلـه  1مختلف به چاپ رسيد. ر.ك.به: اميررضا ستوده، پيشين، ج

  72، بهمن 23، ش زن
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نيز از   و آقا سيدمحمد صادق لواساني  اهللا كرد. آقا روح
  آقاي  بود كه  مجلس  بودند. ظاهراً در همين  ميهمانان
  پرسد: چرا ازدواج مي  اهللا از آقا روح  مقدمه بي  لواساني

دهد:  مي  خبود پاس  گير شده لغاف  كه  هم  اهللا ؟ روح كني نمي
  هم  و از خمين  ام نپسنديده  ازدواج  را براي  كسي  كنونتا

  . آقاي است  نيامده  كسي  نظرم  ، به بگيرم  زن  خواهم نمي
  و در حضور آقاي  كرده  استفاده  فرصت  از اين  هم  لواساني

  داداشم  دو دختر دارد. خانم  ثقفي  گويد: آقاي مي  ثقفي
  ند.هست  گويد خوب مي

  بود كه  كرده  خود تعريف  خانم  بعدها براي  اهللا آقا روح 
  جا كوبيدهدر اين  قلبش»  جمالت  اين  با شنيدن  چگونه

  را ديده  ثقفي  دختر آقاي  كهآن ، بي جلسه  و بعد از اين» شد
  . گرفت  جاي  دلش  ي او در نهانخانه  به  باشد عشق

  در ميان  ا با دخترشر  موضوع  ثقفي  آقاي  كه  آنگاه 
  آقاي  شنيد. چون  منفي  انتظار، جواب  برخالف  گذاشت

و   فضل  و از مراتب  شناخت مي  را خوب  اهللا روح  ثقفي
  داماد و فرزندي  همواره  و از طرفي  داشت  آگاهي  ايمانش

او   دختر براي  باشد، لذا جواب  علم  اهل  كه  خواست مي
  به  خواست بود نمي  مرد روشني  نخوشايند نبود اما، چو

، دختر  كند و از سويي  ازدواج  خود، دختر را وادار به  رأي
  سال  پانزده  فقط  نپذيرد. چون  داد كه مي  خود حق  به  هم

بود او   ساله  و هفت  بيست  كه  اهللا با روح  ، ازدواجش داشت
  غفلت  ز آننبايد ا  كه  يديگر  . نكته داشت ترديد وامي  را به

  بزرگ  متنعم  اي در خانواده  ثقفي  دختر آقاياينكه   داشت



53 طلوع آفتاب

مند  روز بهره  آن  مرفه  زندگي  از اكثر امكانات  بود كه  شده
كمتر دختر   كه  داشتند و در روزگاري  بود؛ نوكر و كلفت

  دبيرستان  شد، او به باز مي  مدرسه  به  ، پايش اي بچه
او   به  رانسهف  زبان  كه  داشت  يخصوص  و معلم  رفت مي
و   آب  خوش  در تهران  ، زندگي ها گذشته. از اين آموخت مي

  هاي شور و كوچه  آب»  كه  و خشكي  هوا با شهر گرم
نبود. او   مقايسه  قابل»  داشت  فراوان  هاي و قبرستان  نمناك

  نزد مادر بزرگش  و در تهران  داشت نمي  را دوست  اصالً قم
بودند،   در قم  والدينش  كه  سالي  پنج  كرد و طي مي  زندگي

پدر   بار كه  يك  بود و حتي  رفته  ديدنشان  چند بار به  فقط
  بود. پدر در تالش  ناراحت  ، خيلي داشت  زور نگه  او را به

ندارد اگر تو را   : اشكالي گفت او مي  به  موافقت  كسب  براي
تو بد   به  گذارد ايام نمي  كه  است  برد، آدمي مي  غربت  به

توانستند  نمي  راحتي  ، به و خانواده  قدسي  بگذرد، ولي
  كهآن رسيد و او بي  اهللا روح  به  منفي  بپذيرند. جواب

، ديگر  شود از آسيد احمد لواساني  شكسته  و دل  اندوهگين
بار   برود و اين  تهران  تا به  خود خواست  صميمي  دوست

  كند.  دختر خواستگاري  ماً از آنرس
از   خالي  چندان  اهللا روح  نيز براي  زندگي  فصل  آغاز اين 

  يز منفيآسيد احمد آورد ن  كه  پاسخي  نبود؛ چون  مشكل
  براي  حجت  اتمام  عنوان  به  كه  گاهآن  خواستگاري  بود و اين
  اجتاز لج  لواساني  آقاي  شدـ و چون  بار انجام  پنجمين

  خود، آقاي  صميمي  دوست  بودـ به  شده  آزرده  كمي  زنان
  الاقل  كنيد كه نمي  را جلب  شان : چرا رضايت گفت  ثقفي
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  تصميم  ديگر را ببينند و آنگاه بيايد و يك  تهران  داماد به
خواهد شوهر  گويد: دختر مي مي  بگيرند و او نيز در جواب

  كه  دانم مي  كسي  را بهترين  اهللا آقا روح  . من من  كند، نه
  رضايت  ؛ اقوام نيست  ، همسر او باشد، اما او راضي دخترم

  را دوست  دهد؛ تهران نمي  رضايت  دهند... مادر بزرگ نمي
  جا را دوستو اين  است  آمده  قم  زور به  هدارد؛ چند بار ب

  بخواند...  خواهد درس دارد؛ مي نمي
:  بود گفت  شده  ناراحت  كه  نياما آسيد احمد لواسا 

تواند  نمي  طلبگي  ، با وضع شده  بزرگ  ، بگو با رفاه بله
مخالفند   كه  كساني  كه  است  هايي حرف  كند و اين  زندگي

  زنند. مي
  را مرد خوب  اهللا سو آقا روح  از يك  كه  ثقفي  آقاي  حاج 

 ديگر،  و از سويي  دانست مي  و با سواد و متديني
  اش شرعاً نظر خود را بر دختر و خانواده  توانست نمي

سيد   او و حاج  بين  چهآن  د كهندي  اي كند، چاره  تحميل
بگذارد و   در ميان  خانه  بود با اهل  گذشته  احمد لواساني

با   ديگر كاري  ، من نكني  اگر ازدواج«بگويد:   دختر هم  به
  «. ندارم  ازدواجت

  ايران  قدس  پيوند آسماني  خداوند كه،  حال  در همين 
  بود، به  ها مقدر كرده فراز و نشيب  اين  را در پس  اهللا و روح

دختر   اين  خواب  به  داد تا شبانگاهان  فرمان  فرشتگانش
  ها كه خواب  سازند. اين  آگاه  بروند و او را از تقديرش  جوان

سيد   كه  بيش  در همان  بودند درست  چند بار تكرار شده
بگيرد،   بود تا جواب  بار آمده  آخرين  براي  لواساني
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  شرح  گشودند كه  خانم  قدسي  روي  را پيش  اي صحنه
  بود:  او چنين  ها بعد، از زبان سال  وصفش

  شبيه  چادر كه  با يك  و پيرزني  بودم  من« 
  آن  و به  داشت  ريزي  هاي بود و نقطه  چادر شب
  بود كه  ريزنقشي  گفتند. پيرزن مي  چادر لكي

در اتاق   پشت  و با من  شناختم او را نمي  من
  آن  و من  داشت  بود. در اتاق، شيشه  نشسته

  ها چه: اين . از او پرسيدم كردم مي  هرا نگا  طرف
  نشسته  در كنار من  كه  هستند؟ پيرزن  كساني

  مشكي  ي عمامه  كه  رويي روبه  : آن بود گفت
  مولوي  كه  مرد هم  . آن است  (ص)دارد، پيامبر

  آن  بند به  شال  قرمز كه  كاله  سبز دارد و يك
  بود، در نجف  مرسوم  زمان  ـ و آن  شده  بسته

  گذاشتندـ اميرالمؤمنين سر مي  به  خدام  هم
  ي عمامه  بود كه  جواني  هم  طرف  . اين است

  حسن  امام  ن: اي گفت  و پيرزن  داشت  مشكي
و   پيامبر است  ، اين واي  : اي گفتم  . من است
  به  كردم  و شروع  است  اميرالمؤمنين  اين

 اينهااز   : تو كه گفت  ، پيرزن كردن  خوشحالي
  بدم اينهااز   ، من : نه گفتم  آيد!! من مي  بدت
  وقت  . آن دارم  را دوست اينها  آيد. من نمي

 اينها،  دارم  را دوست اينها  ي همه  : من گفتم
  امام  هستند. آن  من  هستند، امام  پيامبر من

  . پيرزن است  من  اول  امام  ؛ آن است  من  دوم
  را گفتم اينهاآيد!  مي  بدت اينهااز   : تو كه گفت
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   1«. بيدار شدم  و از خواب
را   متبرك  خواب  اين  وقتي  فردا صبح»  ايران  قدس« 
او   به  كرد، مادر بزرگ مي  تعريف  ادربزرگشم  براي
و   است  سيد حقيقي  اين  شود كه مي  : مادر! معلوم گفت مي

؛  نيست  اي اند. چاره پيدا كرده  از تو رنجشي  پيامبر و ائمه
آورد و گز   جعبه  يك  مادر بزرگ  . سپس تقدير توست  اين

  دهان  را به  آن  كه  گاهو آن  عدد برداشت  پدر يك
،  ايران  قدس  رضايت  عنوان  به  من  پس: « گفت  گذاشت مي

فرو   ديشب  خواب  در ابهت  كه  خانم  قدسي .» خورم گز مي
  سكوت  اين  . پدر كه نگفت  كرد و چيزي  بود سكوت  رفته

  بود داماد را خبر كرد كه  گرفته  نسبي  رضايتي  ي را نشانه
  ، آقا مرتضي با برادرانش  اهللا روحبعد، آقا   هفته  بيايد و يك

  لواساني  برادران  كه  ي، در حال هندي  و نورالدين  پسنديده
  ثقفي  آقاي  ، منزل تهران  كردند به مي  ها را همراهيآن  هم

مادر   همراه  بود به  مادر بزرگ  در منزل  كه  آمدند. قدسي
در اتاق،   ي شيشه  داماد آمد و از پشت  ديدن  براي  بزرگش

  چندان  كه  و قامتي  زرد رنگ  اي داماد را برانداز كرد؛ چهره
  بود با موهايي  نشسته  زير كرسي  آمد، چون نمي  چشم  به
  زد. مي  زردي  به  كمي  كه

از   دختر بود بالفاصله  پاسخ  نگران  كه  ميرزا ثقفي  حاج 
؟  گفت  چه  برگشت  كه  ايران  پرسيد: قدس  مادر قدسي

و ظاهراً پدر از   است  ، نشسته داد: هيچي  جواب  مادر هم

                                                           
  8، ص 1372، بهمن 23ي پياپي  ، سال دوم، شمارهپيام زني  مجله .1
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افتاد و   و بر زمين  او را دريافت  ، رضايت دخترش  سكوت
  خود كه  آرزوي  به  باالخره  آورد كه  جاي  شكر به  سجده
  بود خواهد رسيد.  علم  از اهل  دامادي  داشتن

  با ديدن  هداشتند ك  ابهاماتي  خانواده  اما هنوز، زنان 
آقا   زندگي  خواستند از وضعيت ها ميشد. آن نمي  داماد حل

  كنند. چون  ديدند كسب مي  الزم  كه  ، اطالعاتي اهللا روح
  ، در كنار مادر بزرگ در تهران  كه  دختري  باالخره

  طلبگي  صورت  تواند به نمي  شده  بزرگ  ، با رفاه ثروتمندش
ند و ك  زندگي  سهولت  ، به الكريمعبد  شيخ  حاج  و با شهريه

  جوان  اين  كه  نيست  ها معلومتر، هنوز بر آن مهم  از اين
  و بچه  جا زن آيا در آن  است  خمين  از اهالي  كه  روحاني

  به  ، آسيد احمد لواساني سؤاالت  اين  . در پي دارد يا نه
  زندگي  در وضع  تحقيق  داوطلب  داد و خودش  ها حق خانم
از سيد   هندي  و آقا نورالدين  رفت  خمين  شد. به  اهللا روح

و   تنها زن  ، نه اهللا روح: « او گفت  كرد و به  پذيرايي  لواساني
و   ايم و ما نشنيده  نكرده  هم  صيغه  ندارد؛ حتي  بچه

 .»پدر دارد  از ارث  كه  است  تومان 30  او ماهي  ي بودجه
را از   ثقفي ي  ، خانواده برگشت  وقتي  آسيد احمد لواساني

  ديده  چهو آن  اهللا ا روحآق  و خانوادگي  معيشتي  وضع  سالمت
  داد.  بود اطمينان  و شنيده

  مناسب  ، فرصتي حوزه  تعطيلي  ، فصل رمضان  ماه  اول 
  تهران  ، به و مدرسه   درس  ي دغدغه بود تا بي  اهللا  روح  براي

اتفاق   رو به  كند. از اين  را فراهم  اجازدو  بيايد و مقدمات
  آمد و ميهمان  تهران  به  خانه  ي اجاره  ، جهت برادران
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و   عروس  كشيد تا منزل  روز طول 8شد.   ثقفي  ي خانواده
،  گذاشت  بدان  ، قدم خانم  قدسي  كه  داماد مهيا شد. منزلي

  ، همان خانه  برد. چون پي  اش صادقانه  رؤياي  حقانيت  به
  برايش  كه  هايي پرده  بود؛ حتي  ديده  در خواب  بود كه

  آمد. نظر مي  به  بودند نيز يكسان  كرده  تهيه
برپا   پيرايه و بي  بسيار ساده  كه  عقد و عروسي  مراسم 

  : است  شده  توصيف  چنين  ايران  قدس  شد، از زبان
  به  درونان  در اتاق بزرگ  نبود. آقا جانم  عقد مفصل« 

از   تازه  بيا. من  جان  : قدسي بود و گفت  تاالر نشسته  نام
،  رفتيم نمي  ايشان  چادر پيش بي  و چون  بودم  آمده  مدرسه

آقا   پيش  و رفتم  سرم  را انداختم  چادر خواهر كوچكم
  . جانم
را : م گفت  ... آقا جانم بنشين  كرسي  طرف  : آن گفت 

  بروند حضرت  كنم  آسيد احمد را وكيل  من  كه  كن  وكيل
  عقد را بخوانند.  ي ، صيغه عبدالعظيم

  ، را وكيل پسنديده  ، آقاي برادرش  ]  هم اهللا آقا [روح 
و   دارم  : قبول و بعد گفتم  كردم  مكثي  يك  كند. من مي

  ».رفتند و عقد كردند
در   ايران  و قدس  اهللا روح  پيوند مقدس  وسيله  بدين 

، منعقد  و  عبدالعظيم  حضرت  حرم  معطر و ملكوتي  فضاي
  و نوادگان  و فضيلت  علم  خاندان  عروس  خانم  قدسي

  به  خود او نيز منتسب  پيغمبر شد و البته  راستين
  ، مرحوم پدرش  بود. چون  از روحانيت  جليلي  ي خانواده

ند چ  و صاحب  تهران  ، از علماي ميرزا محمد ثقفي  حاج
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  ، صاحب تهراني  ، فرزند ميرزا ابوالفضل جلد تفسير نوين
  بسيار مفصلي  گويند كتابخانه  كه  شفاءالصدور است  كتاب
  ي (مدرسه  سپهساالر قديم  ي مدرسه  را به  و آن  داشته
  اين  . جد اعالي است  كرده  ) تقديم شهيد مطهري  عالي
از   ، كه است  نتريكال  ميرزا ابوالقاسم  ، حاج شريف  خانم

  ، از مجتهدان و در روزگار خويش  انصاري  شيخ  شاگردان
  . است  بوده  تهران  نام  صاحب

بعدها   بود كه  تومان 1000،  خانم  قدسي  ي مهريه 
  ي ، مهريه قم  ي از خانه  دانگ  يك  كرد كه  وصيت  اهللا روح

،  فرش  مثل  اوليه  اثاث  او نيز كه  ي باشد. جهيزيه  ايشان
  معمول  و ديگر چيزهاي  آشپزخانه  ، اسباب ، كرسي لحاف

  ماه 16و 15  شد تا در شب  منتقلآنها   ي خانه  بود به
برپا   عروسي  ، جشن و آشنايان  از دوستان  ، با دعوت رمضان

  شود.
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   و خانواده  امام ) الف 

  خانواده  براي  امام  حضرت  كه  فراواني  و احترام  زشار 
  قائل  اجتماعي  زندگي  بخش  و قوام  اساسي  كانون  عنوان  به

  تربيت  ها براي خانواده  به  مؤكد ايشان  هاي بودند و سفارش
  صالح  و زنان  مردان  و پرورش  و اصالح  آينده  نسل  صحيح

از   شود، اما بيش مي  ديده  روشني  ، به آفرين  و نقش
  امام  كه  رفتارهايي  ، مجموع و تربيتي  اخالقي  هاي توصيه

  همچونتواند  داشتند، مي  خويش ي  بزرگوار با خانواده
  مؤثر باشد.  جوان  ها و نسل خانواده  براي  درخشان  الگويي

  آن  از زندگي  بخش  اين  و نگارش  پژوهش  گر چه 
  بوده رو روبه  ها و مشكالتي با محدوديت  بزرگوار، همواره

  دلرباي  ، سيماي شود تا حد امكان مي  سعي  ، ولي است
و اسناد   خاطرات  را نيز از ميان  در خانواده  اهللا روح  حضرت

منظور، ابتدا   اين  . به بكشانيم  قلم  به  جا مانده  به  و مدارك
  ها را بررسي و نوه  با همسر و فرزندان  رفتار امام  ي شيوه
  بارز و شخصيت  از خصوصيات  اي پاره  به  و سپس  كرده
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  . كنيم مي  اشاره  ايشان  فردي
  

   و همسرداري  ـ امام1 

  خانم  با حاجيه  از ازدواج  ، پس اهللا روح  حضرت 
  اجاره  سردار منزلي  آب  ، خيابان ، در تهران ) ثقفي (خديجه

  جوان  زوج  اين  نو زندگي  فصل ، ترتيب  اين  كردند و به
حقوق و   به  خوبي  به  بود كه  ، مجتهدي اهللا شد. روح  شروع

  ، دست و از سويي  داشت  آگاهي  خود و همسرش  تكاليف
و   عشق  هاي كوچه  پس  ، كوچه آبادي شاه  مرحوم  در دست

را از   اخالقي  هاي پيمود و ظرافت مي  يك  به  را يك  عرفان
و   گرفت برمي  تبريزي  جواد آقا ملكي  و طراوت  پرگل  ندام

،  و حرمت  با دقت  را چنان  همسرداري  ، آيين حال  در عين
  و يار دلنشين  بعدها همسر مهربان  كه  داشت مي  پاس

  گويد: روزها مي  آن  ، در وصف آفتاب
،  اول  يا ماه  اول  ي ، هفته مان زندگي  اوايل« 

تو   به  : من گفت  من  [امام] به ؛ نيست  يادم
  لباس  اريد  ميل  كه  هر صورت  . به ندارم  كاري

  است  اين  خواهم از تو مي  چه، اما آن بخر و بپوش
  را ترك  و محرمات  بدهي  را انجام  واجبات  كه

  خيلي  مستحبات  ؛ به نكني  گناه  ؛ يعني بكني
،  نداشت  كاري  من  كارهاي  نداشتند؛ به  كاري

.  كردم مي  زندگي  داشتم  دوست  كه  هر طوري
  نداشتند؛ چه  كاري  و آمد با دوستانم  رفت  به

و   درس  به  ؛ ايشان برگردم  وقت  و چه  بروم  وقت
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كار   به  سرم  هم  بودند و من  مشغول  تحصيل
   1».بود  خودم

،  رشانهمس  با احترام  و توأم  از رفتار مهربان  كه  زماني 
  گويند: گشايند، مي ها مي از سال  را پس  ورقي

  گذاشتند و خيلي مي  احترام  خيلي  من  به« 
  بد يا زشت  حرف  يك  دادند. يعني مي  اهميت

. هرگز  عصبانيت  اوج  زدند... حتي نمي  من  به
  كردند. هميشه نمي  ادب  ي و اسائه  احترامي بي

كردند.  مي  تعارف  من  را به  خوب  در اتاق، جاي
غذا   ، خوردن سر سفره  آمدم نمي  تا من  هميشه

گفتند: صبر  ها مي بچه  كردند؛ به نمي  را شروع
زدند،  بد نمي  بيايد. اصالً حرف  كنيد تا خانم

  اداره  رفاه  بهمرا   بگويم  مناينكه    ولي
خواستند  بودند و نمي  اي طلبه؛  كردند، نه مي

  كه دراز كنندـ همچنان  و آن  اين  ، پيش دست
  با همان  خواست مي  دلشان ـ  خواست نمي  پدرم

  كنند، ولي  داشتند، زندگي  كه  كمي  ي بودجه
حاضر نبودند   داشتند. حتي مي  مرا نگه  احترام

  من  به  هميشه  ٭كار بكنم  در خانه  من  كه

                                                           
،  12، سـال اول، ش  نداي  ، مجلـه ها و خاطرات يار آفتاب پاي صحبت .1

  15ص 
ي پـدري خـود از امكانـاتي همچـون       در فقه شيعي، زناني كه در خانواده .٭

انـد در صـورت نيـاز، شوهرانشـان      وجود كلفت يا خـدمتكار برخـوردار بـوده   
 باشند. اين يكـي  شان مي موظف به گرفتن خدمتكار براي انجام كارهاي خانه

 ي اسالمي است. به زنان در جامعه ي قانونگذار شيعي از امتيازهاي ويژه
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  حوض  لب  خواستم . اگر مي جارو نكن گفتند مي
گفتند:  آمدند و مي مي  را بشويم  بچه  روسري

سر او، اتاق   پشت  . من بلند شو، تو نبايد بشويي
را   بچه  او نبود لباس  . وقتي كردم را جارو مي

   1«. شستم مي

، در  همسرشان  كه  دانست ها، مي توصيه  رغم  به  امام 
رو   دهند. از اين مي  را انجام  خانه  ، كارهاي ايشان  غياب

و   علمي  فراوان  هاي كردند با وجود مشغله مي  عيس
  ياري  خانه  را در كارهاي  ، خانم ، در هر فرصتي اجتماعي

احمد   ، همسر حاج طباطبايي  فاطمه  كنند. سركار خانم
  كند: مي  نقل  امام  همسر حضرت  آقا، از قول

  ، شب هايشان بچه  چون  گفتند كه مي  خانم« 
مجبور بودند تا   كردند و ايشان يم  گريه  تا صبح

  كرده  را تقسيم  شب  بيدار بمانند، امام  صبح
را   بچه  ايشان  مثالً دو ساعت  بودند؛ يعني

خوابيدند و بعد دو  مي  كردند و خانم مي  ساكت
را   بچه  خوابيدند و خانم مي  خودشان  ساعت

،  درس  شدن  داشتند... روزها بعد از تمام مي  نگه
  ها اختصاص با بچه  بازي  را به  ساعتي  امام

ها  بچه  در تربيت  خانم  دادند تا كمك مي
   2».باشند

                                                           
    14همان، صد  .1
ــام،  ، ويژنامــهاطالعــاتي  روزنامــه .٢ خــرداد  ١٤ي رحلــت حضــرت ام
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  نقل  ، به باره  در اين  زهرا مصطفوي  سركار خانم 
  از لطف  جا، خاليدر اين  ذكر آن  اند كه پرداخته  اي خاطره
  : نيست

حاال   داشتند. مهمان  مهمان  روز مادرم  يك« 
  كارها درست  بود و يا...، باالخره  آمده  زدهيا سر

  با دستپاچگي  ، خانم است  نبودند. يادم  و آماده
جور كنند. آقا   اي و ميوه  خواستند شيريني مي

  ها و پشت مهمان  ، شما برويد پيش گفتند: نه
  موقع  سماور رفتند. آن  طرف  به  هم  سر آن

   گرفت مي  سخت  هم  بود و خيلي  سماور زغالي
  قدر سماور را تكان  . آقا اين]شد مي  روشن[

  جور كردند و تشريفات  دادند تا بگيرد و چايي
ها را تنها  ، مهمان چيدند و نگذاشتند خانم

   1».بگذارند و بيايند اتاق ديگر كار كنند

در امور   ، فقط امام  حضرت  و معاونت  همكاري  البته 
، از  همسرشان  ي عالقه  بنا به  نشد. ايشا نمي  خالصه  منزل
  براي  را در خانه  ديني  دروس  ، تعليم آغاز ازدواج  همان
  هشتم  تا كالس  كه  ثقفي  خانم  آغاز كردند. حاجيه  خانم
  مدت  به  بودند، در منزل  ) را خوانده قديم  دبيرستان  (سوم

  كردند:  را مطالعه  حوزوي  دروس  سال 8

                                                                                         
→  

  ش1369
، عـروج،  خمينـي(ره)  امـام  ي هايي از سيره برداشتغالمعلي رجايي،  .1

  1ش، ج1378تهران، 
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  داد و چون  تعليم  من  ، آقا به كردم  زدواجا  كه  وقتي« 
  تعليم  به  احتياج  گفتند كه  من  ، به با استعداد بودم

.  المقدمات  جامع  تدريس  كردند به  و شروع  ندارم
  . البته ا خواندمر  المقدمات جامع  هاي درس  ي همه
  ، جامع و بعد از آن  خواندم  ت، هيئ اول  سال

  كردم  را شروع  سيوطي  كه  داشتم  بچه . دو المقدمات
  ي . بچه داشتم  شد. چهار بچه  تمام  سيوطي  و وقتي
  دنيا آمد، من  به  وقتي  است  خانم  فريده  كه  چهارم

،  نداشتم  خواندن  و درس  مطالعه  براي  ديگر وقتي
  لمعه  شرح  . مقداري كردم  را شروع  لمعه  شرح  ولي

   1».... بخوانم  توانم نمي  و هيچ  عاجزم  دمدي  كه  خواندم

  به  امام  حضرت  و محبت  عطوفت  كه  ذكر است  شايان 
از   ايشان  عميق  از هر چيز، بايد در شناخت  را، بيش  همسرشان

رفتار   . از اين دانست  اسالم  مادر در مكتب  و جايگاه  زن  مقام
و   ، فرزندان مكرمشانبا همسر   امام  و تواضع  پرمهر و محبت

از   قول  چند نقل  ما به  دارند كه  زيادي  خاطرات  اطرافيان
  ، دختر بزرگ مصطفوي  صديقه  . خانم كنيم مي  بسنده  ايشان

  اند: كرده  ، نقل امام
  قائل  خانم  براي  اي فوق العاده  احترام«...  

  سال  شصت  در طول  كه  اگر بگويم  بودند. يعني
  سفره  توي  شان دست  ، زودتر از خانم يزندگ
  شصت  در طول  . اگر بگويم ام نگفته  ، دروغ نرفت

                                                           
   14، ص 12، ش نداي  مجله.1
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  از خانم  آب  ليوان  يك  وقت  ، هيچ زندگي  سال
كردند.  مي  اقدام  خودشان  نخواستند، هميشه

  بودند كه  در شرايطي  خودشان  اگر هم
  چ. هي جا نيستاين  گفتند: آب توانستند، مي نمي
  من  را به  گفتند: بلند شويد، آب نمي  وقت

   1 »....بدهيد

  گويند:  مي  امام  دختر حضرت  ، آخرين زهرا مصطفوي 
  شان خانم  به  ، امام زندگي  در طول  نديدم  من« 

  كه  ديدم بگويند: در را ببنديد. بارها و بارها مي
  امام  نشستند، ولي آمدند و كنار آقا مي مي  خانم

بستند و  شدند و در را مي بلند مي  ودشانخ
گفتند  نمي  هم  من  شدند به پا مي  وقتي  حتي

  : خانم آقا گفتم  به  روز من  . يك در را ببندم  كه
  ايشان  به  موقع  آيند، همان اتاق مي  داخل  كه

  از ايشان  هم  خواهش  صورت  به  امر كنند. حتي
   2».خواستند نمي  چيزي

  خانم  ي عهده  را به  منزل  داخلي  مديريت  كه  حال  در عين 
از موارد،   اي در پاره  بودند، ولي  منزل  مقررات  بودند و تابع  نهاده

  حتماً نظرشان  ، مقيد بودند كه خانواده  پدر و مسئول  عنوان  به
  نشود:  عمل  آن  برخالف  شود و يا حتي  پرسيده

خواستند با  مي  تيگفتند: وق مي  امام  خانم« 

                                                           
   92اميررضا ستوده، پيشين، ص  .1
  صطفوي، سخنراني در دانشگاه شهيد چمران اهواززهرا م .2
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و آمد كنند، بايد با   رفت  جديدي  ي خانواده
  ايشان  به  امام  كردند. چون مي  مشورت  امام

  ي خانه  طور ناشناس  ابتداً و به  بودند كه  گفته
نباشد.   مناسب  است  ممكن  نروند. چون  كسي

بگويند   ايشان  بروند، به  خواهند بيرون يا اگر مي
قيدها را در   هند بروند. اما اينخوا كجا مي

   1».داشتند  از خانه  با خارج  رابطه

  توأم  و مودت  عشق  با ميزان  در رابطه  تاكنون  چهغير از آن 
  ي رويه  شد، بايد به  گفته  همسرشان  به  امام  حضرت  با احترام
  و مشورت  از مؤانست  است  عبارت  كه  ارتباط  از اين  ديگري
  ، اشاره زندگي  مختلف  در مقاطع  با همسرشان  امام  حضرت

  راز و ياري فكر، هم هم  عنوان  همسر خود، به  به  كرد. ايشان
احمد آقا در   حاج  كردند. مرحوم اعتماد مي  و با صالبت  امين
  اند: گفته  خصوص  اين

  زدني  مثال  مادرم  به  امام  حضرت  اطمينان« 
  هاي سال  را در همان  از آن  اي نمونه  كه  است

،  تركيه  به  تبعيد امام  . هنگام تبعيد شاهد بوديم
  ترين و مهم  ترين حساس  را كه  مهر خودشان
 ]تقليد  مرجع[  روحاني  يك  چيزها براي

سپردند و   زمانمادر عزي  شود به مي  محسوب
  در اين  حرفي  ما يا ديگران  به  كهآن  بدون  ايشان
  كه  كردند تا وقتي  داري نگه  بگويد، از آن مورد

                                                           
  14/3/69، اطالعاتي  ي روزنامه نامه فاطمه طباطبايي، ويژه .1
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جا شدند. از آن  مشرف  نجف  به  كيهاز تر  امام
  فردي  مهر را توسط  فرستادند كه  كتبي  پيام
  بودند، به  ذكر كرده  پيغام  در آن  نامش  كه

  كه  شديم  متوجه  دارند و تازه  ارسال  نجف
  ا بهر  سنگيني  امانت  چنين  امام  حضرت

در   امام  كه  اند و يا هنگامي سپرده  همسرشان
  بود كه  شده  بردند و شايع سر مي  به  زندان

  منزل  خواهند به مي  شاه  رژيم  امنيتي  نيروهاي
كنند، مادر   عام  بياورند و افراد را قتل  هجوم
  منزل  ايستادند و مديريت  با صالبت  مان گرامي

  به  رفتار نمودند كه  چنان گرفتند و  عهده  را به
   1».دادند مي  قلب  نيز قوت  منزل  مردان

  سخت  هاي فداكار در سال  بانوي  اين  و صبوري  شجاعت 
  رهبري  و تشويق  در ياري  ، اثر زيادي پهلوي  با رژيم  مبارزه
سيد  حاج  مرحوم  از قول  كه . چنان داشت  اسالمي  نهضت

  : است  دهش  نقل  احمدآقا خميني
  تركيه  را دستگير نمودند و به  امام  كه  شبي« 

:  گفتم  مادرم  و به  تبعيد كردند، وارد اتاق شدم
  بود. مادرم  سالم  ؟ پانزده ؟ دزد آمده شده  چه

  ي دفعه  . مثل نيست  ، چيزي : نه اظهار داشت
را   ايشان  خواهي اند. اگر مي را گرفته  آقايت  قبل

                                                           
، صـص  1مجموعه آثـار يادگـار امـام، دفتـر تنظـيم و نشـر آثـار امـام، ج         .1

  403ـ402
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،  شدم  وارد كوچه  در برو. وقتي  آناز   ببيني
  برند. چون و مي  كرده  را سوار ماشين  امام  ديدم

متكا   والده  ، ديدم شدم  و وارد خانه  برگشتم
  و خوابيده  خود انداخته  و پتو بر روي  گذاشته

  به  خوبي  نقش  مدت  در اين  . واقعاً مادرم است
برود،   تركيه  هب  كه  . او اصرار داشت داشت  عهده

   1«. اما آقا نپذيرفت

از   را بيش  خانم  ها بود كه و از خود گذشتگي  صبوري  اين 
زهرا   بود. خانم  كرده  احترام  ، عزيز و قابل در نزد امام  پيش

  : است  گفته  امام  حضرت  هاي از نوه  ، يكي اشراقي
  به  امام  حضرت  عميق ي  عالقه  علت« 

  بود. هميشه  خانم  اكاري، فد همسرشان
  پانزده  ايشان».  نظير است بي  خانم«گفتند:  مي

را   ، مشكالت نجف  گرم  و هواي  در آب  سال
بودند. در   امام  جا همراه و همه  كرده  تحمل
سر   به  در رفاه  پدريشان ي  در خانواده  كه  حالي

  بيش  اي ساله پانزده  بردند و دخترخانم مي
   وارد شدند. مثل  امام  ي خانه  به  كهنبودند 

  نداشتند ولي  را دوست  ، قم موقع  در آناينكه 
بودند   اظهار نكرده  را نزد امام  مسئله  هرگز اين

  : چه پرسيديم مي  ما كه  در پاسخ  هميشه  و امام
مند  عالقه  همه  ما اين  به  شوهرانمان  كه  كنيم
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قدر   اين  ر شما همگفتند: اگ مي  باشند؟ ايشان
قدر   تا آخر، همين  كنيد، همسرانتان  فداكاري

   1«. خواهند داشت  شما عالقه  به
  اند: كرده  ديگر نقل  در جايي 

  قدر به  : شما چرا اين پرسيدم  بار از امام  يك« 
  خيلي  اينكه  داريد؟ گفتند: براي  عالقه  خانم

  خانم  كه  يزجر  فداكار بوده  ، خيلي وفادار بوده
  خانم  به  . هميشه نكشيده  كس هيچ  كشيده

در   خيلي  ؛ من باش  راضي  گفتند: از من مي
   2.» ام كرده  بدي  حقّت

  حاج  خود به  هاي سفارش  در آخرين  جهت  همين  به 
  احمدآقا گفتند:

را ندارد. مبادا   جز خدا، كسي  به  مادرت« 
   3». يده  انجام  كاري  ميلش  برخالف

، تو  كنم  تالفي  نتوانستم  ، من باش  مواظب  خيلي« 
   4.» كن  تالفي

  

   و فرزندان  ـ امام2 

،  در تهران  كوتاه  و اقامت  از ازدواج  پس  امام  حضرت 
شدند و   جا منتقلآن  به  كردند و با خانواده  ارهاج  در قم  اي خانه

                                                           
  1220، ش زن روزي  ي امام، مجله مصاحبه با زهرا اشراقي، نوه .1
  1368مرداد  10، رسالتي  هروزنام .2
  ي نخست  ، شمارهآشناي  مصاحبه با سيداحمد خميني، مجله .3
  16، ص 12ش  ،نداي  گفتگو با يار آفتاب، مجله .4
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  ي در محله كردند،  را عوض  منزل  كه  ماه  از شش  پس
  زندگي  ي ثمره  گرفتند و نخستين  ديگري  ي ، خانه عشقعلي

دنيا   به ،بود  و بازيگوشي  باهوش  ي پسر بچه  كه  مشتركشان
،  شهيدش  و ياد پدربزرگ  نهادند تا نام  نام  آمد. او را مصطفي

  فرزند خردسال  اين  و زيركي  تيزهوشي  بماند. گرچه  زنده
پدر، او را   كه  آنگاه  ولي 1شد، مي  دردسر والدين  اسباب  گاهي

  ـ جامع  داشت  سال كمتر از سي  كه  ـ در حالي  در بهار زندگاني
  مصطفوي  گوهر ناب  ، قدر اين ؛ چنان يافت  2و منقول  معقول

»  اسالم  ي اميد آينده«ها بعد، او را  سال  شد كه  بر او روشن
  . دانست

،  معنوي  و كمال  و فضل  علمي  قامبر م  عالوه  مصطفي 
، در  امام  حضرت  و همراهي  را در ياري  نقش  بيشترين

  . داشت  اسالمي  از انقالب  قبل  تبعيد و غربت  هاي سال
  بود ترتيبي  دريافته  خوبي هرا ب  نكته  اين  كه  پهلوي  رژيم 

و در   گيسال و هفت  را در چهل  و مجاهد وارسته  عالم  داد تا اين
   آبان در  بردارد. مصطفي  ، از سر راه اسالمي  انقالب  ي طليعه
  حضرت  نگري رسيد. صبر و ژرف  شهادت  به  در نجف  1356

فرزند رشيد خود   اين  ي مظلومانه  شهادت  بود كه  حدي  به  امام

                                                           
هـاي   براي مثال داستان باال رفـتن مصـطفي در دوران كـودكي، از منـاره     .1

هللا ا توان اشاره كرد. در اين باره ر.ك.به: كتـاب روح  حرم حضرت معصومه مي
، مركز اسـناد انقـالب اسـالمي   ، تهران، صبح انقالب  ستارهحسينيان، 

1378  
به كسي كه دانش فلسفه و فقه را كامل بدانـد، جـامع معقـول و منقـول      .2

  گويند.
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  مادر داغدار او فرمود:  و به  دانست»  الهي  ي خفيه  الطاف«را از 
.  از ما گرفت  بود و اينك  ما داده  خداوند به  تيامان« 
  براي  هم  صبر كنيد. صبرتان  ، شما هم كنم صبر مي  من

   1».خدا باشد
  مصطفوي  صديقه  ، سركار خانم امام  حضرت  فرزند دوم 

كردند و از   ازدواج  اشراقي  اهللا آيت  با مرحوم  هستند كه
  دختر بزرگ  دارند. اين  و محجوبي  فاضل  فرزندان  ايشان

خاطر   به  از پدرش  كه  تصويري  ، نخستين امام  حضرت
  شب  هاي در نيمه  كه  است  مردي  ملكوتي  آورد، سيماي مي
  هايي ، اشك مهتابي  هاي . در شب است  راز و نياز مشغول  به
  اين  چشم  ، به را پوشانده  اش روحاني  صورت  پهناي  به  كه

  پس  كه  انگيز است سؤال  ، چنان خواب كم  ي ساله  نه  كودك
  نتيجه  اين  خود، به  ي كودكانه  در ذهن  فراوان بررسياز 
  آزارد كه ، آقا را مي يا ناراحتي  البد گرفتاري  رسد كه مي

  كنند. مي  و ناله  ضجه  چنين
  ملتي  تنها او، بلكه ها بگذرد تا نه سال  بايست شايد مي 

  ، از كجا نشأت ابرمرد تاريخ  اين  و صالبت  دريادلي  بداند كه
  هاي جبهه  و سلحشوران  رزمندگان  . وقتي است  گرفته مي

روز،   و شيران  شب  زاهدان  از او، همچون  تأسي  ، به جنگ
  كشاندند؛ بسياري مي  و هزيمت  زبوني  متجاوز را به  دشمن

  شب و نياز نيمه و اكسير راز  ايمان  نيروي  دانستند كه

                                                           
  343، ص 78، مهر 92، ش پيام زن ي مجله .1
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  آفريند. مي  اعجاب  ، چگونه صديقش  و رهروان  خميني
  اي ، خاطره از مادرش  نقل  به  مصطفوي  خانم  صديقه 

  : است  خود بازگو كرده  كودكي  زيبا را از دوران

گفتند: در  مي  ، خانم بودم  ساكت  خيلي  از بچگي  من« 
تو را دعوا نكرد.   تپدر  مرتبه  يك  ات زندگي  دوران  تمام
  دستش  قلم  ، آقا يك زدي  ماست  توي  بار انگشت يك  فقط

بود.   تو كافي  تو زد. براي  دست  روي  فقط  قلم  بود و با اين
  1«. كردي نمي  ماست  را توي  دستت  وقت  ديگر هيچ

  به  نسبت  امام  حضرت  و مهرباني  عطوفت  به  همچنين 
  : آموز است بسيار درس  اند كه كرده  اشاره  فرزندانشان

داشتند.   را دوست  فرزندانشان  ]  همه امام«[ 
كرد  فكر مي  رفت مي  ايشان  پهلوي  كه   هر كدام

هر   دارند. حتي  بيشتر دوست  او را از همه  كه
آقا   را پيش  اش بچه  كه  ايشان  از فرزندان  كدام
  ز همهرا ا  بچه  آن  كرد كه برد، فكر مي مي

   2».دارند  بيشتر دوست
، رفتار پدر با  امام  ، دختر دوم مصطفوي  فريده 

  : كرده  ترسيم  گونه اين  خانواده  را در محيط  فرزندانشان
و   مهربان  ها خيلي با بچه  در منزل  امام« 

ما پر از   ي خانواده  بودند و كالً محيط  صميمي
  حال ندر عي  بود. البته  و صميميت  رفاقت

                                                           
  91اميررضا ستوده، پيشين، ص  .1
  همان مدرك .2
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ما را   بودند. هميشه  و جدي  قاطع  هم  خيلي
  به  و مؤدب  نكنيم  معصيت  كردند كه مقيد مي

يا   بازي  ، هرچقدر در منزل باشيم  اسالمي  آداب
  گرفتند، ولي نمي  ايرادي  ، هيچ كرديم مي  شلوغ

  همسايه  كه  ايم كرده  كاري  فهميدند كه اگر مي
كردند و  مي  ما اعتراض  به  شدت ه، ب شده  اذيت

.  كار را كرديم  چرا اين  شدند كه مي  ناراحت
  كنيم  كاري  كرديم مي  ما نيز سعي  جهت  بدين

  ميل  شوند و برخالف  خوشحال  ايشان  كه
و   ناراضي  تا ايشان  برنداريم  قدمي  ايشان

   1».نشوند  ناراحت

  : ، معتقد است يادگار امام  سومين 
،  مسائل  ي ، در بقيه شرعي  جز در مسائل  ماما« 

  هميشه  كردند. ايشان نمي  گيري سخت  خيلي
  دهيم  خدا را انجام  ما دستورات  مقيد بودند كه

  ديني  . كارهاي دور باشيم  از گناهان  تا بتوانيم
ما رفتار   وقتي  شد. در خانواده نمي  ما ديكته  به

خود در ما تأثير   ، خود به ديديم را مي  امام
  مثل  كرديم مي  سعي  . هميشه گذاشت مي

...  شديم نمي  ايشان  مثلاينكه  ولو   باشيم  ايشان
ندهيد و ما   گفتند انجام ما مي  را به  كاري  وقتي

كار را   آن  تا آخر عمرشان  ايشان  ديديم مي
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  1«. داديم نمي  انجام  كنند، قهراً ما هم نمي

  هاي استناد صحبت  ، اگر به يستن  از لطف  خالي 
همسر و   انتخاب  ي ، شيوه مصطفوي  فريده  سركار خانم

  : را نيز بازگوييم  امام  ي در خانواده  فرزندان  ازدواج
  و چه  دخترانشان  براي  همسر، چه  در انتخاب« 

  خيلي  هايشان خانواده  ، روي پسرانشان  براي
مورد پسند آقا   هايي خانواده  داشتند كه  تكيه

ها بايد  گفتند خانواده مي  باشند. يعني
باشند و   داشته  باشند؛ سنخيت  مسلك هم

  و متعهد باشند... در مورد دامادهايشان  مؤمن
را   شان توانستند زندگي مي  قدر كه  ، همان هم

نبود.   مطرح  مال  بود و گرنه  كنند، كافي  اداره
شد و   دختر، مكلّف  وقتي  مقيد بودند كه  امام

  بود، با رضايت  راضي  ازدواج  رسيد و به  عقلش
  كه  كند. هر خواستگاري  ازدواج  پدر و مادرش

  مثال  عنوان  بود. به  آمد، نظر دختر، شرط مي
  و به  است  ، فرد خوبي شخص  گفتند: اين مي

اگر   كرد، ولي مي  . دختر قبول شماست  صالح
  هم  ، امام نه  گفت دختر مياز موارد   در بعضي
  ازدواج  كردند... در مورد مراسم رد مي

،  عروسي  گرفتند، هم عقد مي  ، هم فرزندانشان
  به  ، نسبت مختصر و معمولي  خيلي  البته
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بود،   اسالمي  بعد از انقالب  ، چون هايشان نوه
  به  جهيزيه  كردند، البته برگزار مي  ساده  خيلي

  به  اي جهيزيه  دادند، ولي مي  دخترهايشان
... مقيد  معمولي  و خيلي  حاجت  رفع  ي اندازه

  باز به  هم باشد، آن  داشته  دختر مهريه  بودند كه
  ، از اين معمولي ي  خانواده  يك  حد متعارف

داشتند و   مهريه  هم  دخترهايشان  ي همه  جهت
  1.» جهيزيه  مقداري  هم

  حضرت  ي پسنديده  لخصاي  ز ميانا  كه  ديگري  ي نكته
و   بماند، ظرافت  نبايد مغفول  با فرزندانشان  در رابطه  امام

،  طور مثال  . به هاست بچه  ديني  در تربيت  ايشان  طبع  دقت
  وقت  نماز اول  براي  زياد كه  و تأكيدي  توصيه  ضمن  ايشان

يا در  و  بازي  سرگرم  را كه  داشتند، هرگز فرزندانشان
نماز   ي اقامه  و اجبار، امر به  تحكم  بودند به  خواب
  تربيتي  ي شيوه  آثار زيانبار اين  خوبي هب  كردند. چرا كه نمي

  نقل  چنين  باره  در اين  مصطفوي  دانستند؛ از فريده را مي
  : است  شده

خواندند،  ، نماز مي اذان  ، اول سال  تمام  ايشان« 
از   دست  االن  ما نگفتند كه  به  بار هم يك  ولي

  از بازي  ؛ دست است  اذان  برداريد، موقع  كارتان
گفتند:  مي  نماز، ولي  برداريد و بايستيد براي

نماز را   ساعت  اين  شما بايد در طول

                                                           
    105مان، ص ه .1
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بيدار   را از خواب  كسي  هم  بخوانيد...صبح
اگر بيدار   گفتند: خودتان كردند و مي نمي
ند شويد نماز بخوانيد. اگر بيدار شويد، بل مي

از نماز ظهر   ظهر، قبل  نشويد، مقيد باشيد كه
   1».را قضا بكنيد  تان نماز صبح  و عصرتان

  از زنان  كه  امام  دختر حضرت  ، آخرين زهرا مصطفوي 
  : است  گفته  باشد در تأييد نظر خواهرش مي  و فعال  فاضل

  حق  د كالمداشتن  سعي  همواره  امام  حضرت« 
  و مالطفت  و آرامش  و شيريني  را با حالوت

  عتاب  به  خصوص  سازند. هرگز در اين  قرين
  خدا و انجام  شدند و عبادت نمي  متوسل
  و طاقت  سنگين  را در نظر ديگران  واجبات

  جهت  به  ساختند. همسرم گر نمي فرسا جلوه
كرد و  ر ميبيدا  را از خواب  ، دخترم خانوادگي  عادت

از ماجرا خبردار شدند،   وقتي  . امام داشت نماز وامي  به
را   اسالم  شيرين  ي چهره  فرستاندند كه  پيغام  برايش

مؤثر افتاد   چنان آن  كالم  . اين نكن  تلخ  مذاق بچه  به
  گذاشت  جاي  به  دخترم  و جان  بر روح  و اثر عميقي

  ي اقامه  براي  رد كهك  سفارش  ، خودش بعد از آن  كه
   2«. كنم  بيدارش  موقع  به  نماز صبح

سيد احمد  حاج  ، مرحوم يادگار گرانقدر آفتاب  آخرين 

                                                           
  101همان، ص  .1
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  دنيا آمد. گرچه  به  در قم 1324  در سال  كه  است  خميني
و   آرام  ، پسري با مصطفي  در مقايسه  مادرش  ي گفته  به

  از خاطرات  كه  هخود او آنگا  بود، ولي  كن  گوش  حرف
  كند از جست مي  تعريف  خويش  و نوجواني  كودكي  دوران

ها  ده  منجر به  گويد كه مي  سخن  هايي و خيزها و شيطنت
در آغاز اينكه  از   . البته است  شده  بدني  ديدگي  بار آسيب

  تيم  تا به  و قصد داشته  بوده  فوتبال  تيم  مربي، سر جواني
در   و تفريح  ورزش  كه  پيدا است  وضوح  بد بهيا  راه  ملي

  . است  داشته  اي ويژه  جايگاه  هايش برنامه
كند،   ازدواج  از اينكه  و قبل  گرفت  ديپلم  احمد در قم 

و   عراق رفت  به  ديدار خانواده  جهت  چند بار مخفيانه
در   بود. وي  ساواك  و مراقبت  تعقيب  شديداً تحت  همواره

در   شد و سپس  معمم  امام  دست  به  سفرها بود كه  نهمي
  ، دختر حضرت طباطبايي  فاطمه  با سركار خانم  سالگي 22

  كرد.  ، ازدواج طباطبايي  سلطاني  اهللا آيت
بود در   آغاز كرده  در نجف  را كه  ديني  علوم  تحصيالت 

را در   امام  حضرت  ، نمايندگي و در ضمن  گرفت  پي  قم
را نيز   متعدد مبارزاتي  هاي و فعاليت  داشت  عهده  به  يرانا

  زندگي«،  از همسرش  نقل  به  كرد. در مجموع مي  دنبال
  از انقالب  در قبل 1»آميزي دلهره  و گاهي  ، پردغدغه جالب

  . داشت  اسالمي
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،  ، مصطفي برادرش  از شهادت  احمد آقا پس  حاج 
  رهبر انقالب  براي  امين  مشاوريو   بديل بي  و همراه  مونس

بعد از   هاي و سال  انقالب  پيروزي  شد تا در كوران  اسالمي
افروز بگردد.   عالم  شمع  بر گرد آن  اي پروانه  ، چون آن

فراق پدر   بود، نتوانست  امام  براي»  اعزّاشخاص»  احمد كه
،  مادرش  قول  به  كند. او كه  تحمل  سال  از شش  را بيش

  در چنين  دنيا آمد، درست هعيد نوروز ب  به  چهار روز مانده
، در  و گوارشي  قلبي  بيماري  رنج  از تحمل  ، پس هم  روزي
  . از دنيا رفت 1373  سال

  ها و نوه  ـ امام3

 ي  همه  مشترك  ، فصل و محبت  ، مهرباني خلقي خوش 
  پدربزرگ  از اين  امام  حضرت  هاي نوه  كه  است  خاطراتي

از   ، يكي ياد دارند. زهرا اشراقي  به  خويش  پرمهر و عطوفت
بيشتر   انس  جهت  ظاهراً به  كه  است  امام  حضرت  هاي نوه

او در  ياد دارد.  بزرگوار به  را از آن  زيادي  ، خاطرات با امام
  : است  گفته  باره  اين

  ، مهرباني ، عطوفت امام  اخالقي  هاي از ويژگي« 
  راحت  بود. ما خيلي  ايشان  خلقي و خوش

  وقوع  به  كه  مسائلي  ي درباره  توانستيم مي
  . مثالً وقتي كنيم  درد دل  با ايشان  پيوست مي
كردند و   ، فوت پدر همسرم  خاتمي  اهللا آيت  كه
  به  ايشان  ريسوگوا  در مراسم  شركت  براي  من

  خيلي  گفتند: امام ماً ميداي  ، مادرم يزد رفتم
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ابراز   من  از دوري  گيرند. ايشان را مي  سراغت
مرا   خواست مي  بودند و دلشان  كرده  ناراحتي

  آرام  بگويند تا روحم  تسليتي  من  ببينند و به
  زنگ  بالفاصله  رسيدم  تهران  به  شود. وقتي

  خواهم دادند: زهرا فوراً بيايد، مي  زدند و پيغام
  بود كه  جالب  خيلي  من  براي  و اين  ببينمش

و دردسر، باز   مشكالت  همه  با وجود اين  فردي
خواستند از  مي  . امام است  اش فكر خانواده  به

  تفاوت بي  گاه هيچ  كنند. ايشان  دلجويي  شان نوه
   1».گذشتند نمي  اي از كنار مسئله

  اند: نيز گفته  اشراقي  عاطفه  انمخ 
  ، احساس شدم مي  وارد اتاق ايشان  وقتي« 

اند  شده  سراپا غرق در شادي  امام  كه  كردم مي
  2».دادند مرا مي  سالم  ، جواب و با لبخندي

ابراز   نيز چنين  ديگر امام  ي ، نوه اعرابي  فرشته 
  اند: كرده

  پاك  ليها را خي بچه  جا كهاز آن  امام« 
  خودشان  فطرت  تر به ديدند و نزديك مي
داشتند،   عجيبي  ي عالقهآنها   دانستند، به مي

را با   هايشان پدرها بچه  گفتند: وقتي مي  حتي
  ي همه  آورند، در ميان مي  حسينيه  خود به
شود...  ها متمركز مي بچه  روي  ، نگاهم جمعيت
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  و اتفاقاً پسرم  رفتم مي  نزد ايشان  به  اگر روزي
بار   شدند. يك مي  ، ناراحت بردم نمي  را همراه

  : شيطاني ؟ گفتم را نياوردي  گفتند: حسين
  كند! مي  بدي  كند! خيلي مي

  بايد بدي  بچه  كند؟ خوب مي  بدي  گفتند: حسين 
كارها را   بايد اين  . بچه نيست  بدي اينها  كند. تازه

كنيد؛ مگر  مي  ما اشتباه. ش نيست  بدي اينهابكند، 
شما را   كنم : آخر فكر مي كند؟ گفتم مي  بدي  بچه

شما بياييد و   از اينكه  كند. گفتند: من مي  اذيت
   1«. شوم مي  را نياوريد، اذيت  هايتان بچه

ها را دور  ، غالباً بچه فراغت  در ايام  امام  حضرت« 
  يشانها در بازيآنها  كردند و با مي  جمع  خودشان

و   درسي  از وضع  هم  شدند. گاهي مي  شريك
  خوب  اي ، نمره و اگر يكي  كرده  سؤاالتي  امتحاناتشان

  همچون  اي كردند و جايزه مي  تشويق ،بود  آورده
   2».دادند عطر مي  ي شيشه

را در   با نوادگانشان  آميز امام محبت  روابط  اوج 
احمد آقا  سر حاج، هم طباطبايي  سركار خانم  خاطرات

  ديد:  توان مي
  ، خاطرات از امام  من  هاي بيشتر خاطره« 

.  است  ام ساله ، پسر پنج با علي  برخورد ايشان
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  . امام آقا داشت  به  بسيار زيادي  ي ، عالقه علي
  گفتند: من مي  داشتند. هميشه  او را دوست  هم

.  است  چيز ديگري  اما علي  ام داشته  بچه  خودم
  اتاق ايشان  آقا بود. هر روز به  ، عشقش علي
آقا   و ساعت  با عينك  داشت  . دوست رفت مي

آقا را   و عينك  ساعت  روز كه  كند. يك  بازي
  ! عينك جان  گفتند: علي  علي  بود، به  برداشته

  هم  كند. زنجير ساعت مي  را اذيت  هايت چشم
ورد. بخ  صورتت  به  است  ممكن  خدانكرده

  اتفاقي  است  . ممكن است  گل  مثل  صورتت
  بيفتد.  برايت

:  داد و گفت  امام  را به  و ساعت  ، عينك علي 
  . من ديگر بكنيم  بازي  ، بياييد يك خوب

  كوچولو.  آقا، شما بشويد علي  شوم مي
  فرمودند: باشد. 
  نشيند. آقا نمي  جاي  كه  بچه  : خوب گفت  علي 
،  را كنار كشيدند. علي  خودشان  ، كمي امام 

  نبايد دست  كه  : بچه و گفت  نشست  كنار امام
  بزند.  و ساعت  عينك  به
دادند   علي  را به  و ساعت  آقا خنديدند و عينك 

   و گفتند: بگير، تو بردي
  در اتاق جمع  دور هم  همه  روز كه  ... يك 

  هم . مادر امام  شوم مي  : من گفت  ، علي بوديم
  از من  . علي بشوند مردم  كند. آقا هم  سخنراني
  صحبت  كمي  . من كنم  سخنراني  كه  خواست
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. آقا  شعار بده  كرد كه  آقا اشاره  و بعد به  كردم
بودند، شعار دادند.   نشسته  طور كه ، همان هم

  كه  ، بايد بلند شويد. مردم ، نه : نه گفت  علي
بعد آقا بلند شدند و دهند.  شعار نمي  نشسته

   1».شعار دادند

، نيز ناظر  امام  حضرت  بيت  ، از خادمان جعفري  عيسي  حاج 
  : است  بوده  شان با نوه  انگيز امام دل  روابط  از اين  اي پاره

  بودند، از جمله  ها مهربان با بچه  خيلي  امام« 
  امام  به  ؛ مثالً علي خودشان  ي ، نوه با علي

و بعد   هستم  امام  باشيد، من  . شما علي گفت مي
توحيد و با   ي سوره  خواندن  كرد به مي  شروع

  من  گفت آورد. مي را درمي  امام  اداي  دستش
  دولت  اين  تو دهن  ، من كنم مي  تعيين  دولت

:  گفت خنديدند. يا مثالً مي مي  هم  و امام  زنم مي
  خواهم مي  . من . شما بخواب دكتر هستم  من

كشيد و او  دراز مي  هم  . امام كنم  شما را معاينه
   2«. گذاشت مي  امام  ي سينه  را روي  گوشي

  حضرت  گزاري ها افتخار خدمت سال  كه  دباغ  خانم 
با   ايشان  با صبر و متانت  توأم  ، رفتار ماليم را داشته  امام
  اند: كرده  توصيف  را چنين  هايشان نوه

  اشراقي  مرحوم  هاي از بچه  آيد يكي مي  يادم« 
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راهرو آمد و   روز به  هستند، يك  امام  ي نوه  كه
  خواهد امام مي  و گفت  برداشت  كفش  لنگه  يك

را   كفش  تا لنگه  دويدم  دنبالش  را بزند. من
اتاق   داخل  او در را باز كرد و به  ، ولي بگيرم
را   شان دست  مام، ا او را بگيرم  . تا رفتم رفت

  نداشته  كاري  فهماندند كه  من  بلند كردند و به
زد.   امام  به  ـ چهار بار با كفش  ، سه . بچه باشم

كردند و بوسيدند و گفتند:   او را بغل  بعد امام
  اين  به  كه  گويم شما مي  به  . اگر من باباجون

 اينها  كه  خاطر است  اين  به  نزني  كاغذها دست
و   را بخوانمآنها  بايد  و من  است  مردم  مال

خدا   شوند پيش  و اگر پاره  بدهم  جواب
در   خاصي  حالت  آنكه  بدون  . يعني مسئولم

  بچه  با آن  راحت  پيدا شود، خيلي  شان چهره
را   كفش  ، لنگه بچه  برخورد كردند. باالخره

   1«. رفت  و از اتاق بيرون  جا گذاشت همان

اساساً با   امام  كه  معتقد است  مصطفوي  نمخا 
  بودند:  خانواده  تر از ساير اعضاي ، صميمي هايشان نوه

  و مهربان  صميمي  خيلي  هايشان با نوه  امام« 
  و بعضاً جوان  سال بچهآنها   بودند. شايد چون

تر  تر و مهربان رفيق  ، خيلي امام  بودند، حضرت
،  بوديم  شان ما خدمت  كه  بودند. مثالً وقتي
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واگذار كنند، اما   ما كاري  به  بود كه  شان سخت
، و  كن  را آب  ليوان  گفتند: اين ها مي نوه  مثالً به
را بردار.   استكان  ، يا آن مرا بده  دواي  يا آن

 تر بودند. تر و خودماني صميميآنها  با  خالصه

  1».بودند  امام  حضرت  ي شيفته  همآنها 

  را از ميان  اي اگر لطيفه  ، نابجا نيست رابطه  ميندر ه
از   حكايت  كه  خميني  سيدحسن  االسالم حجت  خاطرات

دارد،   هايشان با نوه  امام  حضرت  و صميميت  طبعي شوخ
و فرزند دكتر   امام  ي (نوه  آقا مسيح  كه  روزي: « بياوريم

بود،   رسيده  امام  خدمت  برگشتند و به  ) از جبهه بروجردي
بنياد   كه  گفتند: تو شهيد نشدي  مسيح  به  خطاب  امام

  2»بفرستد؟!  سوريه  سفر به  شهيد ما را يك
  

     فردي  هاي ويژگي ) ب 

   ـ عبادت1 

  طنين  اند كه آگاه  خوبي  ضمير، به روشن  بينان حقيقت 
  از سكوي  كه  گاهعصر، آن  شكن بت  اين  با صالبت

  بر اندام  ، لرزه جماران ي  و ساده  وچكك  ي حسينيه
و   داري زنده از شب  افكند، ناشي مي  كفرپيشه  پرستان شب

و   از نديمان  كه  توسلي  اهللا او بود. آيت  ي خاضعانه  تضرع
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  : است  گفته  باره  ، در اين بوده  امام  همراهان
ياد خدا   به  و هر حالي  در هر كاري  امام« 

  هاي و گريه  و دعا و مناجاتبودند. ذكر 
آخر   هاي نشد. از لحظه  هرگز قطع  شبشان نيمه

  ولي  است  شده  فيلمبرداري  ، اگر چه عمرشان
  اند. چنانچه نداده  را نشان  از آن  هنوز بخشي

شوند،   داده  نشان  طور كامل  ها به فيلم  اين
  دست  را به  مباركشان  ريش  بينند چگونه مي

   1».كنند مي  اند و زار زار گريه گرفته

عمر   در تمام  امام  حضرت  بود كه  در حالي  اين 
  نوافل  و يا حتي  نماز شب  كمتر فضيلت  مباركشان
از   كه  دادند. شبي مي  خود را از دست  ي يوميه  نمازهاي

  اكثر مسافرين  كه گشتند، در حالي بازمي  تهران  به  پاريس
هواپيما،   باالي  ي در طبقه  بودند؛ ايشان  هواپيما خوابيده

   2 خواندند. مي  نماز شب
  : است  گفته  طباطبايي  فاطمه  خانم 

شد  نماز مي  نزديك  كه  ، واقعاً هنگامي امام« 
در اتاق   كه  هر كسي  شناختند. به سر از پا نمي

  نماز است  وقت  گفتند: برويد كه بود صراحتاً مي
پيدا   تبسمي  ، يك لحظات  در اين  و هميشه

كرد انتظار  مي  احساس  آدم  كردند كه مي
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   1».كشند را مي  شيريني  لحظات

را   ايران  به  قصد بازگشت  در پاريس  امام  كه  روزي 
،  جهان  معروف  تلويزيون  كانال  از پنج  داشتند، بيش

  بودند و به  خود را مستقر كرده  فيلمبرداري  هاي دوربين
كردند.  مي  را پخش  امام  حضرت  ي ، مصاحبه ور مستقيمط

ظهر   اذان  هنگام  شدند كه  متوجه  صحبت  در حين  امام
نماز   و فرمودند: وقت  كرده  را قطع  خويش  ي . گفته است
  را براي  خويش  حركت  الهي  ، جهت اقدام  و با اين  است
   2 آشكار كردند.  جهانيان  ي همه
  نبايد از آن  امام  معنوي  در سلوك  كه  ديگري  از نكات 
  وحي  نوراني  كالم  هب  زياد ايشان  ي و عالقه  توجه بود، غافل
و   قرائت  بار به 8از   روز، بيش در شبانه  گاهي  كه  است
  ايشان  و اهميت  احترام 3 شدند. مي  مشغول  در قرآن  تأمل

در   قرآن  مسابقات  رندگانب  وقتي  بود كه  حدي  به  قرآن  به
  رسيدند و در آن مي  حضورشان  به  جماران  ي حسينيه

  معمول  برخالف  شد، ايشان مي  تالوت  از قرآن  آياتي  جلسه
  قرآن  احترام  به  نشستند، بلكه نمي  خودشان  صندلي  روي
   4 نشستند. مي  زمين  روي
  بود كه  اي ، توصيه خدا در جواني  و بندگي  عبادت 
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  اي داشتند. در نامه  فرزندانشان  براي  همواره  امام  حضرت
  اند: احمد آقا نوشته حاج  به  ، خطاب پرنكته

،  است  باقي  كه  اي اندازه  به  ! از جواني عزيزم« 
  چيز از دست همه  در پيري  كه  كن  استفاده

. از  تعالي  و خداي  آخرت  به  توجه  رود؛ حتي مي
  كه  است  آن  اماره  و نفس  شيطان  بزرگ مكايد

  پيري  در زمان  و اصالح  صالح  ي را وعده  جوانان
  برود و به  از دست  با غفلت  دهد تا جواني مي

  ي دهد و تا لحظه عمر مي  طول  ي وعده  پيران
را از ذكر خدا و   ، انسان پوچ  هاي آخر با وعده

! از  فرزندم  و تو ايدارد...  او باز مي  براي  اخالص
و با ياد او ـ جلّ عال ـ   كن  خود استفاده  جواني

ياد   و اين  او... عمر را بگذران  به  و محبت
و   سياسي  هاي با فعاليت  منافات  هيچ  محبوب

او   او و بندگان  دين  به  در خدمت  اجتماعي
  1 .»كند... مي  او اعانت  تو را در راه  ندارد و بلكه

  ، همواره نمايان  مقدس  بعضي  ، برخالف امام  تحضر 
و   داشتند و از تكلف مي  را نگه  اعتدال  جانب  در عبادت

  اند: گفته  توسلي  اهللا پرهيز داشتند. آيت  وسواس
  نبود كه  معني  اين  بودند به  عبادت  اهل  امام  كهاين« 

يد را تجو  علم  هاي كاري  افراط  ها فكر كنند ايشان بعضي
  نماز عادي  يك  كردند. خير، نماز ايشان مي  در نماز اعمال
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  بودند، به  با طهارت  هميشه  گويند امام مي  كهبود و اما اين
  در آب  در وضو و اسراف  وسواس  كه  نيست  معني  اين

   1».باشند  داشته
  نماز جماعت  ي درباره  ايشان  بيت  از محافظين  يكي 
  :گويد مي  امام

  نماز جماعت  سر آقا، در صف  بارها پشت  من« 
  رعايت  در نماز جماعت  هميشه  . امام ام ايستاده

  نمودند و نماز را طوالني را نيز مي  مأمومين
برگزار   نماز را ساده  كردند و طوري نمي
آقا بود،   جاي  ديگري  اگر شخص  نمودند كه مي
دارد. نماز   نماز او اشكال  كه  كردم فكر مي  من
   2».و پرمحتوا بود  بسيار ساده  در جماعت  امام

  در نماز و راز و نيازشان  امام  حضرت  كه  از مستحباتي 
  هاي و جامه  از عطر و ادكلن  مقيد بودند، استفاده  بدان

  جوانان  بود كه  اين  آقا نظرشان  بود. البته  سفيد و روشن
باشند و   داشته  تن  به و تميز  روشن  لباس  بايد هميشه

  ، به تعالي  ، باري دوست  در برابر حضرت  نماز كه  موقع
  ظاهر و باطن  بايد خود را از آلودگي  نشينيم گفتگو مي

  . كنيم  پاك

   ـ زهد و پارسايي 2 
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  براي  است  ، يادگاري در جماران  امام  كوچك  ي خانه 
  به  ، كه يگانه  رديبدانند ابرم  تا آيندگان  تاريخ  ي هميشه

  ها انسان ميليون  ي خسته  خود، جان  انگشت ي  اشاره
  در دل  شور و شيدايي  بخشيد و چنان  را التيام  دلسوخته

را نثار   او، جان  نداي  به  لبيك  در راه  پا كرد كه  به  جوانان
  . است  زيسته  كردند، چگونه  دوست

  ، به گفتار پيشين  ونهمچ  گفتار قصد داريم  ما در اين 
از   ، تصويري جا مانده  و اسناد به  از خاطرات  اي استناد پاره

  . را بنمايانيم  امام  ي پيرايه  و بي  ساده  زندگي
  

   زيستي ساده 

  است  كافي  امام  زندگي  آاليشي  و بي  سادگي  در وصف 
عمر   در طول  ايشان  زندگي  محل  به  و اجمالي  كوتاه  نگاهي

در   كه  از ازدواج  پس  امام  . حضرت باشيم  داشته  مباركشان
  كه  ش 1324  ، تا سال گرفت  صورت  ش 1308  سال

ماً بودند و داي  نشين تولد شد، اجاره، احمد، م فرزندشان
،  همسرشان  ي گفته  كردند. به مي  را عوض  منزلشان
  يخچال  ي در محله  اي بعد از تولد احمد، خانه  چهارماه

  ي كردند. خانه  تهيه  هزار تومان 13  قيمت  به  قم  قاضي
و از   قديمي  سبك  دارد به  متر مساحت 300  مذكور كه

  هاي از خانه  بسياري  و همچون  شده  ساخته  خام  خشت
و   است  شده  تشكيل  و اندروني  بيروني  ، از دو بخش قديمي

  حياط  ي پله  آجرهاي  وقتي دارد.  اي ساده  بافت  در مجموع
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آجر   گويد: تعدادي مي  امام  بود، بنّا به  شده  ، ساييده آن
  . امام كنيم  را عوض  شده  ساييده  كنيد تا آجرهاي  تهيه
و رو كنيد و كار   را پشت  كهنه  آجرهاي  فرمايند: همان مي

   1 بگذاريد.
از   بعضي  كمك  به  امام  عراق، حضرت  بعد از تبعيد به 

  ي گفته  به  كردند كه  را تهيه  محقري  ، منزل دوستان
  : همسر ايشان

  به  بود. آشپزخانه  كوچكي  خيلي  منزل« 
غذا را   بود. ديگ  تشك  يك  ي اندازه

  ؛ چون كشيديم و غذا مي  در حياط  گذاشتيم مي
،  داشت  . دو اتاق پايين جا نداشت  آشپزخانه

  يكي  ، كه تاق باال داشتو دو ا 3*4  هركدام
  ها را فرش از اتاق  نبود. يكي  استفاده  قابل

  اجاره  هم  پهلويي  ي آقا و خانه  براي  كرديم
و   كوچك  اصوالً خانه آقا.  بيروني  كردند براي

   2».بود  اي كهنه

  ي خبرنگار روزنامه  در گزارش  خانه  اين  موقعيت 
  : است  شده  ترسيم زير  شرح  لوموند به  فرانسوي

  ، در اتاقي خميني  اللّه ما در حضور آيت  اكنون« 
  اي دو متر در دو متر و در خانه  مساحت  به
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  واقع  نجف  قسمت  در دورترين  كه  هستيم
از   و هوا، يكي  آب  از لحاظ  كه  . شهري است

از   يكي  ... در پيچ عراق است  كويري  مناطق
  آنكه  ها، براي خانه  كه  نجف  تنگ  هاي كوچه
باشد،   آفتاب  سوزان  تابش  در مقابل  سپري
  اهللا محّقر آيت  اند؛ مسكن فرو رفته  هم  به  سخت

  ، نظير مسكن خانه  قرار دارد. اين  خميني
،  اتاق آن  . در سه است  افراد نجف  فقيرترين

حضور   وي  از نزديكان  تن  حداكثر دوازده
  رؤساي  ، از قدرت كوچك  منزل  داشتند. در اين

سر   در تبعيد به  كه  يا مخالفاني  شورش
  شود و بدين نمي  ديده  و عالمتي  نشان ،برند مي

  را دارد كه  آن  قدرت  خميني  اهللا آيت  جهت
   1».برانگيزد  درآورد و قيام  حركت  را به  ايران

  بدونو   منزل  در اين  سال  سيزده  قريب  امام  حضرت 
  را رهبري  اسالمي  ، نهضت و رفاه  آسايش  وسايل  كمترين

  ندادند؛ از آن  تعمير و تجهيز آن  به  كردند و هرگز رضايت
  تر از مبارزاني مناسبت  خواستند معيشتي نمي  كه  جهت
، در  ايشان  و همراهي  همنوايي  جرم  به  باشند كه  داشته

بودند و يا در   لويپه  رژيم  نمناك  هاي بند زندان
تبعيد را   كشور، رنج  و هواي  بد آب  مناطق  ترين دورافتاده

  كردند. بر خود هموار مي
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  را برنتافت  رهبر آزاده  عراق، وجود اين  دولت  كه  آنگاه 
  امام  برآمد، حضرت  ايشان  براي  و درصدد ايجاد محدوديت

مهر  11در   ند و سرانجامعراق گرفت  ترك  به  نيز تصميم
در   ، نخست شدند. در پاريس  كشور فرانسه  راهي، 1357
و   مراجعات  گزيدند و چون  اقامت  از دانشجويان  يكي  منزل
  محلي  گرفتند به  آنجا زياد بود، تصميم  و آمدها به  رفت

  ناراحتي  موجب  اطرافيانشان  و آمدهاي  رفت  بروند كه
  نيافتند.  اي خانه  چنين  نشود. در شهر پاريس  همسايگان

  كه  پاريس  لوشاتو، نزديك  نوفل  در روستاي  منزلي 
  كوچك  ي خانه  پيشنهاد شد. اين ،بود  ايراني  يك  به  متعلق
متر   و نه  هفت  مساحت  دو اتاق تو در تو بود، به  داراي
.  قرار داشت  كوچكي  ، پستوي اتاق عقب  در انتهاي  كه  مربع

  و يك  متري  شش  ي ، آشپزخانه اتاق اولدر كنار 
تكثير   بود، دستگاه  در زيرزمين  بود. حمام  دستشويي

در   بودند. امام  قرار داده  را نيز در زيرزمين  امام  نوارهاي
در اتاق   همراه  احمدآقا در پستو، برادران ، حاج اتاق عقب

در  ،بود هوا مساعد  كه  بودند. زماني  استقرار يافته  جلويي
گسترانيدند  مي  رشي، ف خانه  مقابل  نسبتاً وسيع  ي محوطه

يا   وضو ساختن  براي  بردند. ايشان مي  جا تشريفآن  امام  كه
از اتاق را داشتند، بايد از اتاق   قصد خروج  كه  هر دليل  به

   1 گذشتند. مي  برادران
  اب، آفت بهمن 12نپاييد و در   ديري  در فرانسه  اقامت 
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كرد تا   طلوع  سبز ايران  در سرزمين  انقالب  درخشان
  بگشايد و بنيان  مرز و بوم  اين  نو در دفتر تاريخ  فصلي
  را بنهد.  ـ مردمي  الهي  نظام
در   نظير مردم بي  تاريخي  از استقبال  پس  كه  امام 

  بودن  تنگ  جهت  بودند، به  مستقر شده  رفاه  ي مدرسه
  شرقي  ، در ضلع علوي  ي مدرسه  ، به كنندگانديدار  جاي

اسفند  10تا   كوتاه  اقامت  يافتند. اين  انتقال  ايران  خيابان
  سال  از چهارده  پس  اهللا روح  حضرت  گاهو آن  داشت  ادامه

  منزل  بازگشتند و چون»  قم»  و قيام  شهر خون  ، به دوري
  ر با مردمديدا  جهت  مناسب  از موقعيتي  خودشان

  ي رفتند. خانه  يزدي  اهللا آيت  منزل  به ،برخوردار نبود
  پل  شرقي  ، در جنوب متري  شش  اي در كوچه  كه  ايشان

  رهبري  ، دفتر و كانون سال  يك  ، قريب قرار داشت  حجتيه
رهبر   بودند كه  مشتاقاني  بسيار خيل  بود، چه  نظام

  بار زيارت  اولين  ، براي انمك  را در اين  خويش  ي فرزانه
  كردند.

  اثر بيماري بر  امام  ، حضرت58  سال  بهمن 3روز  
  قلب  در بيمارستان  شدند و حدود دو ماه  تهران  راهي  قلبي

  اصرار داشتند كه  شدند. پزشكان  بستري  شهيد رجايي
  كه  آرام  و در محلي  بايد در جوار بيمارستان  امام  حضرت
  رو بازگشت  از اين شوند.  ، ساكنهوا، كمتر باشد  آلودگي
  هم  شد، اما در كنار بيمارستان  منتفي  قم  به  ايشان
  بعضي  با انتقال  پيدا نشد، بنابراين  مناسب  اي خانه

در   امام  ، حضرت در تجريش  يمنزل  به  پزشكي  تجهيزات
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  به  سوم  ي بود. طبقه  طبقه  سه  خانه  شدند. اين  جا ساكنآن
و در   يافته  اختصاص  امام  حضرت  ديدارها و جلسات

،  همكف  ي و در طبقه  ايشان  ي خانواده  دوم  ي طبقه
  عمارت  اين  عمومي  مستقر بودند، اما وضعيت  پاسداران

  باشد.  امام  حضرت  مورد طبع  خيلي  نبود كه  اي گونه به
  هد و با تقوا، مكانيرهبر زا  اين  پيرايگي و بي  پارسايي 

،  جامعه  پايين  طبقات  همچوناو را   زندگي  طلبيد كه را مي
  اطرافيان  به  پذير كند، بنابراين امكان  و قناعت  در سادگي

.  روم مي  قم  نيابيد به  مناسبي  منزل  فرمودند: اگر برايم
  سهولت  ، به تهران  و مختصر در شمال  ساده  اي خانه  يافتن

  كه  تا اين  گرفت  صورت  زيادي  و جوي  نبود، جست  كنمم
  شد. داستان  تهيه  مناسب  ، مكاني در جماران  باالخره
  االسالم حجت  را با خاطرات  جماران  به  امام  حضرت  انتقال

  : گيريم مي  ، پي جماراني  امام
  ما كه  احمدآقا آمدند منزل  روز حاج  يك« 

پيدا   امام  سكونت  براي  مناسبي  جاي  برويم
ناهار   پيدا نشد. ظهر در منزل  . جايي كنيم

:  احمدآقا گفتم  حاج  به  خطاب  كه  خورديم مي
  كوچك  ي بخورد، خانه  دردتان  ما به  اگر منزل

  يكي  را با حسينيه  مان و همشيره  اخوي
  را برآورده  ايشان  هاي تا بتواند خواسته  كنيم مي

  كردند و گفتند: خوب  برآوردي  شانسازد. اي
  بپسندد.  ، منتها بايد خانم است

نجا را  آوردند و آ  روز عصر تشريف  همان  خانم 
  ،  ولينبود  مطلوبشان  خيلي  ديدند و با اينكه
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، در  پذيرفتند. حسينيه  خاطر امام  به
  خاطر امام  به  را فقط  آن  كه  داشت  اي جداگانه

  ، بنايي چهار روز در حسينيه  باز كردند. سه
نبود. قرار شد   تكميل  ساختمان  ؛ چون داشتيم

،  جزيي  تعميرات  برود. اين  كارها زودتر پيش
شدند   متوجه  امام  كشيد. وقتي  چهار روز طول

شدند و چهار   بود، راضي  الزم  تعميرات  اين  كه
  دادند. بعد از چهار روز تشريف  روز مهلت

   1«. جاستما اين  مناسب  و گفتند: منزلند آورد
  از ماه  شد، قبل مي  پرداخت  منزل  ي اجاره  كهبا اين 

ها  خانه  اين  دستور دادند، صاحبان  ، امام رمضان  مبارك
  كه  نيست  جمع  خاطرم  كنند. من  صحبت  بيايند و با من

هستند يا   راضي  صاحبانش  مانم مي  كه  منزل  آيا در اين
  و اعضاي  اتفاق برادرشان  به  جماراني  امام  خير. آقاي

  از مردها پرسيدند: آيا شما راضي  ، اول آمدند. امام  خانواده
  هستيد؟

  شما به  كردند كه  تعارف  رهبر خيلي  در مقابل  آنان 
  از اين  افتخار داديد و تا قيامت  مان و محل  ما، فاميل

  تعارفات  فرمودند: اين  . امام نيمك مي  قدرداني  الهي  موهبت
داريد يا   بگوييد آيا رضايت  طور جدي  را كنار بگذاريد و به

  به  گاهكردند. آن  دادند و اظهار رضايت  توضيح  خير؟ آنان
  سؤالآنها  وارد شدند، از  ها كه ها فرمودند بيايند. خانم زن
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مند  القهع  در زندگي  چيزي  دارد شما به  امكان  كردند كه
نيز اظهار   وانبرويد. بان  ديگري  باشيد و نخواهيد جاي

   1 . مانم فرمودند: حاال مي  امام  گاهكردند. آن  رضايت
با   كه  اي ، در خانه اسالم  ، رهبر جهان ترتيب  بدين 

  ، مستأجر آقاي متر مربع 70  متر و زيربناي 120  مساحت
شدند.   يجماران  ، داماد آقاي حسيني  سيدحسن

  اند: كرده  نقل  رحيميان  االسالم حجت
  به  خارجي  از خبرنگاران  روز جمعي  يك« 

بود   ، جواني از آنان  بودند. يكي  آمده  جماران
و   خانه  از ديدن  سخت  كه  ظاهراً آمريكايي

  كهبود. با آن  شده  و گيج  زده فتشگ  امام  اقامتگاه
  براي  ديد، باز هم خود مي  چشم  چيز را به همه

  و باور نبود...  هضم  او قابل
  فلزي  ، داربست امام  منزل  كوچك  حياط  روي 

  از سرماي  منظور جلوگيري  تا به  شده  نصب
  آن  ، روي تابستان  و گرماي  و آفتاب  زمستان

  بود: اين  اين  شود. سؤالش  پهن  برزنت  ي پارچه
آنها  آيا برق در ؟ چيست  براي  ها و نرده لوله

  امام  ي دارد؟! و بعد پرسيد: واقعاً خانه  جريان
  ؟ است  همين

  زيادتر شد و در ادامه  ، تعجبش من  و جواب  با توضيح 
  ذهن  به  آن  سؤال  حتي  كه  او گفتم  را براي  اي نكته

                                                           
  60زواره، پيشين، ص  غالمرضا گلي .1
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  بود.  او خطور نكرده  ي كنجكاو و خبرنگارانه
  امام  بينيد، ملك مي  كه  هخان  اين  تازه  دادم  توضيح 

از   كهبيشتر شد و با آن  تعجبش . است  اي و اجاره  نيست
  تواند باور كند، تصور چنين نمي  بود كه  معلوم  اش چهره

در   تأثير قرار داد. اشك تحت  شدت  او را به  چيزي
   1».شد  زد و منقلب  حلقه  چشمانش

در   همواره  امام  ت، حضر و اطرافيان  نزديكان  گواهي  به 
كردند و هرگز  مي  موجر و مستأجر دقت  آداب  رعايت
  اذن  ، بدون مسكوني  منزل  در اين  و تصرف  دخل  ي اجازه

  به  حسينيه  روي  رو به  ي دادند. خانه را نمي  خانه  صاحب
در نظر   الزم  و معالجات  درماني  خدمات  ي منظور ارايه

  اين  كهبر اين  مشروط  امام  حضرت  كه بود  شده  گرفته
  موافقت  آن  دهد با تأسيس  ي ارائه  عمومي  مركز، خدمات

شدند   بستري  بيمارستان  دو بار در اين  كردند و خودشان
  . داشت  را در پي  شان ملكوتي  ، رجعت آن  بار دوم  كه

   ـ قناعت 3 

  كه  است  اي ، وظيفه زندگي  نيازهاي  در رفع  اهتمام 
  قرار گرفته  مورد سفارش  و شرع  عقل  از جانب  همواره

و   جسمي  بسا عوارض  ، چه احتياجات  تأمين  و عدم  است
  از مردم  اي عده  روي زياده  دارد، ولي  را در پي  فراوان  روحي

  انساني  جوامع  همواره  كه  است  ديگر، معضلي  اي و فقر عده

                                                           
، چـاپ چهـارم،   پاسدار اسالمي آفتاب،  محمدحسين رحيميان، در سايه .1
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  ؛ اما مكتب است  سوق داده  ياناً بحرانو اح  توازن  عدم  را به
از   جويي و صرفه  اعتدال  به  ، با توصيه اسالم  بخش حيات

  در حل  ديگر، سعي  از سوي  محرومان  سو و انفاق به  يك
  عيني  تجسم  كه  راحل  و امام  است  داشته  مشكل  اين

نيز   جويي و صرفه  بودند، در قناعت  و اسالمي  اخالق انساني
از   شدند. يكي  خود شناخته  پيروان  عيار براي  تمام  الگويي
  : است  در عراق گفته  ايشان  ياران

  كاري  در كربال بودند ما براي  امام  بار كه  يك« 
حضور   ايشان  ، خادم رفتيم  شان خانه  اندرون  به

  در يخچال  ببينم  كه  كنجكاو شدم  . من نداشت
و در   رفتم  آشپزخانه  . به چيز هست  آقا چه
  تنها يك  در يخچال  ديدم ؛ را باز كردم  يخچال

   1«. است  هندوانه  پاره  پنير و يك  كاسه
  اند: ) گفته (دباغ  چي حديده  سركار خانم 

  براي  از ايران  اي ، عده بودم  لوشاتو كه در نوفل« 
بودند. از   عاشورا آمده  ي ، در دهه امام  زيارت

  زيستند، اطرافيان مي  ، خود ساده امام  جا كهآن
را   سادگي  خود رعايت  نيز در زندگي  ايشان

لوشاتو،   ما در نوفل  ، غذاي مثال  كردند. براي مي
  و گاهي  مرغ و تخم  فرنگي ، پنير و گوجه نان

   2».بود  اشكنه  هم  اوقات
ز ا  پس  كردند كه  نقل  در جايي  آقا مصطفي شهيد حاج 

                                                           
  92، ص 2غالمعلي رجايي، پيشين، ج .1
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، در  آزاد شويم  كه  كرديم باور نمي  ، چون از تركيه  بازگشت
  انديشه  در اين  شديم  پياده  بغداد از هواپيما كه  فرودگاه

بگيرند و   عراق بيايند، ما را تحويل  رژيم  مقامات  كه  بوديم
  جا هر چهآن  بدارند؛ ولي  نظر نگه  و تحتببرند   اي گوشه  به

  كسي  ظاهر ديديم  حسب  به  كرديم  نگاهدور و بر خود را 
؛ بعد، از  زديم  جا قدموار آن آيد؛ غريب ما نمي  سراغ  انگار به
  بگيريم  تاكسي  خواستيم . مي بيرون  آمديم  فرودگاه  محيط
زدند و  مي  چانه  تاكسي  ي كرايه سر  . امام كاظمين  برويم
بابا بيا   كه  كردم مي  شوخي  دانستند؛ من مي  را گران  كرايه

  ؛ معطل و برويم  اند سوار شويم تا ما را دستگير نكرده
و از   كاظمين  و رفتيم  شديم  سوار تاكسي  . خالصه نكنيم

   1. شديم  مشرف  اشرف  نجف  آنجا به
  اند: گفته  چنين  باره در اين  زهرا مصطفوي  خانم 

:  گفتم  ايشان  به  كه  ديدم  از امام  پيراهني  من« 
  پيراهن  اين  ها، عكس روزنامه  بدهم  است  خوب

  ظاهراً آستينش  پيراهن  كنند. اين  را چاپ
  حرام  بود كه  خواسته  هم  بود، مادرم  كوتاه

نبرد.   از بين  را هم  لباس  تكه  نشود و در ضمن
  را بريده  آستين  بازوي  از وسط  اي لذا تكه

  ، به باً چهار انگشت، تقري تكه  بودند؛ بعد يك
  آن  ، رنگ رنگش  بودند، اما نه  دوخته  جايش

                                                           
االســالم  ، بـه نقـل: از حجـت   26/4/68، جمهـوري اســالمي ي  روزنامـه  .1
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نو بود و سفيد   لباس  جنسش  بود و نه  پارچه
، چلوار بود (طبيعتاً  پارچه  ؛ اما آن]بود[  تترون
از   دو تكه فرق دارد). يكي  با هم  شان رنگ
  بود. من  ناهماهنگ  بودند و خيلي  دوخته  وسط
  : بدهيد عكسش گفتم  امام  به  كردم  نگاه  وقتي

  شما چه  ببينند لباس  بيندازند كه  را در روزنامه
  عيبي  ، هيچ . آقا گفتند: نه است  جور لباسي

  وليدارد،   عيب  گويم نمي  : من گفتم ندارد.
،  . گفتند، نه است  ناهماهنگ  خرده  ، يك خوب
ر ؛ بگذا نزن  آن  به  ؛ دست است  خوب  خيلي

   1«. است  خوب  باشد؛ خيلي
  اعتقادند كه  بر اين  جملگي  امام  حضرت  اطرافيان 

، بسيار  و پرهيز از اسراف  جويي صرفه  بزرگوار به  تقيد آن
  را در غير وقت  شان اتاق مطالعه  زياد بود. هرگز چراغ

  راهرو را روشن  گذاشتند. چراغ نمي  ، روشن مطالعه
  خاموشش  توانم نمي  طرف  د: از آنگفتن كردند؛ مي نمي
  را دو قسمت  كاغذي  دستمال  ماند. يك مي  ، روشن كنم
  ليوان  كردند؛ يك مي  استفاده  نصفه  صورت  كردند و به مي
  استفاده  ليوان  از همان  گذاشتند و تا شب مي  را صبح  آب
د؛ ريختن را دور نمي  ليوان  آب ي  باقيمانده  كردند. يعني مي
گذاشتند و  مي  آن  روي  چيزي  ؛ يك است  گفتند: اسراف مي

                                                           
  90غالمعلي رجايي، پيشين، ص  .1
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   1 خوردند. را مي  ليوان  ، آب تا شب
احمد آقا  حاج  مرحوم  از قول  رفسنجاني  هاشمي  آقاي 
  اند: فرموده  امام  كه  كرده  نقل

  بينم مي  شود كه مي  تلخ  اوقاتم  من« 
آيد،  مي  از اطراف  مختلفي  هاي گزارش

  كشور و غيره  ، وزارت ، ژاندارمري ، سپاه هربانيش
اند و  كاغذ نوشته  را روي  مطلب  يك  و همه

  وضعي  چه  فرمودند: اين مي  اند. امام فرستاده
  جور استفاده  از كاغذ، اين  در مملكت  كه  است
   2».شود مي

  : است  گفته  رابطه  در همين  خرازي  كمال  آقاي 
  ضمن  ايشان  داشتيم  با امام  هك  در مالقاتي« 

،  خبري  نشريات  انسجام  از عدم  ابراز نگراني
  به  متعدد و مختلف  هاي بولتن  فرمودند كه

نهادها و   از طرف  آميزي اسراف  صورت
بعضاً   شود كه منتشر مي  مختلف  هاي ارگان

  اسرافي  چنين  ندارد كه  و دليلي  است  تكراري
  اي فرمودند: جلسه  رابطه  در اين و .گيرد  انجام

  اين  كه  هايي نهادها و ارگان  با حضور مسئولين
شود تا از   تشكيل ،كنند ها را منتشر مي بولتن
   3 .»كنند  جلوگيري  اسرافي  چنين

                                                           
  100، ش 9، سال پليس انقالبي  مجله .1
  14/12/61، اطالعاتي  روزنامه .2
  23/3/62، اطالعاتي  روزنامه .3
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  قانون 142  اصل  به  در عمل  وقتي  امام  حضرت 
  ليعا  ديوان  خود را به  و اموال  دارايي  ، صورت اساسي

چطور   شدند كه  متعجب  ، بسياري داشت  كشور اعالم
  مسلّم  و مرجع  اسالمي  كشور بزرگ  رهبر يك  است  ممكن

دارد و   اسالم  در سراسر عالم  شماري بي  مقلدان  تقليد كه
  در حسابش  شرعي  وجوهات  ها تومان ميليون  فقط  روزانه

باشد!   نيا مستغنيد  قدر از مال  آيد، اين در مي  گردش  به
  بود از:  عبارت  ايشان  دارايي  صورت

  ؛ در قم  قديمي  مسكوني  منزل  يك. 1 
  بود و بعد به  پدري  ارث  كه  در خمين  زميني  . قطعه2 

  واگذار شد؛  مستضعفين  به  ايشان دستور
  هدايا و نذورات  محل  كه  در تهران  مختصري  . وجه3 

  1بود.  شخصي
  آلمان  اشپيگل  روزنامه  بود كه  جهت  همين  شايد به 

  : نوشت
  اعتراف  به  كه  است  بوده  خميني[امام]   فقط« 

  زندگي  عمر، يك  در تمامي  دشمنانش  حتي
  و محقر و دور از هرگونه  با تواضع  همراه

و   است  داشته  دنيوي  و تجمالت  تمايالت
  حال  در شرح  سياه  ي لكه  ترين كوچك
   2 .»شود نمي  ديده  شا زندگي

                                                           
صورت دارايي امام براساس فرم مربوط به ديوان عالي كشور است كـه در   .1

  به چاپ رسيد. 24/3/68، اطالعاتي  روزنامه
  89، ص 1370، بهمن حضوري  مجله .2
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   ـ تواضع 4

  حضرت  خصوصي  از زندگي  در پاريس  نگاري روزنامه 
  گفتند:  در جواب  كرد و ايشان  سؤال  امام

  خصوصي  زندگي  مثل  من  خصوصي  زندگي« 
  هستم  اي طلبه  . من است  عادي  مردم  ي همه
  ».ها ساير طلبه  مثل

و نفوذ   قدرت  ي از حيطه  لمانآ  خبرنگار تلويزيون 
  گفتند:  در جواب  رهبر فرزانه  پرسيد. آن  ايشان

  و خود را خادم  برادر هستم  ايران  با مردم  من« 
   1«. دانم مي  و سرباز آنان

،  خبرنگار و ديگر جهانيان  اين  ، براي زمان  شايد در آن 
عدآسا بر ر  سخنانش  كه  نبود مردي  قبول  قابل  سادگي  به

در برابر   گونه  آيد، اين سر استبداد و استعمار فرود مي
  او را در رأس  كه  زماني  باشد، ولي  و خاشع  خاضع  ملتش

  : گفت مي  ديدند كه مي  و قدرت  محبوبيت  هرم
جا ، اين است  ضعيفي  ي طلبه  يك  يخمين«...  

او   به  هم  كند و مردم مي  با شما صحبت  نشسته
  به  . آدم است  نوكر خودشان  دارند، چون  قهعال

  2»...دارد.  عالقه  خادمش  به ، نوكرش
  به  ندارد كه  اي ، واهمه خميني  آمد كه  باورشان  كم كم 

                                                           
  47ـ46، صص3، جي نور صحيفه .1
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و يا »  كردم  اشتباه  من«يا »  خواهم عذر مي«بگويد:   مردم
   1».مرا ببخشيد«

  مياسال  رهبر انقالب  و افتادگي  فروتني  ي روحيه 
  از ايشان  كه  و تمجيدي  تعريف  از هرگونه  بود كه  چنان

  راضي  دادند كه شدند و تذكر مي مي  ناراحت  شد، سخت مي
  برود.  سخني  من  و ستايش  در مدح  نيستم

،  در نجف  چندي  هاي سال  كه  فرقاني  االسالم حجت 
،  است را داشته  امام  حضرت  به  و خدمت  همراهي  توفيق

  اكراه  ايشان  خصوصيات  ، از بيان امام  حضرت  از رحلت  قبل
  : گفت و مي  داشت

،  شما بگويم  را براي  چيزي  توانم نمي  من« 
  ناراحت  از من  بفهمد، خيلي  اگر ايشان  چون
  كند كه  مرا نفرين  حتي  است  شوند و ممكن مي

   2«. ام را كرده  ايشان  و مدح  چرا تعريف
  اند: نيز آورده  زهرا مصطفوي  نمخا 

  كه  ، در مواقعي رفتار امام  كه  شاهد بودم  من« 
  و ايشان  كرده  تعريف  از ايشان  تلويزيون

  صداي  بود كه  صورت  اين  به  است  شنيده مي
  بعد كه كردند تا مي  را خاموش  تلويزيون
  اصوالً از تعريف  امام شد. مي  تمام  طرف  صحبت

   3».شدند دلخور مي  دنكر

                                                           
  247ـ245، صص3غالمعلي رجايي، ج .1
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  صدا و سيما نيز بارها تذكر داده  مسئولين  به  ايشان 
نكنيد. آقا   را پخش  و تصوير من  قدر فيلم  اين  بودند كه

  كند: مي  ـ نقل  امام  حضرت  هاي از نوه  ، ـ يكي مسيح
مدير   عنوان  به  محمد هاشمي  آقاي  وقتي« 

  به  سيدند. امامر  امام  صدا و سيما خدمت  عامل
  ندارند هر وقت  ميل  فرمودند كه  ايشان

  و خبر ايشان  ، عكس دارد، اول  خبري  تلويزيون
  1 »...باشد.

،  امام  حضرت  بيت  از خادمان  ، يكي ميريان  سيدرحيم 
  : است  گفته  منزل  و اهل  با خدمه  رفتار ايشان  ي درباره

،  رفتيم و مي  مبودي  ايشان  خدمت  ما بارها كه« 
ما را   امام  حضرت  تواضع  داشتند روح  كاري

  كردند به مي  شروع  داد. امام مي  خجالت
  كنيد مرا. كه  : ببخشيد، حالل كردن  عذرخواهي

  نشست مي  صورتمان  روي  واقعاً عرق شرمندگي
  مثالً از ما اين  عظمتش  نبا آ  چطور امام  كه

   2».كنند ها را مي درخواست
  
   ـ نظم 5

خود و  ي  خانواده  به  كه  ) در وصيتي (ع  علي  اميرالمؤمنين 
  شان دست  به  حضرت  آن  ي نامه وصيت  كه  كساني  ي همه

                                                           
  ي سومين سالگرد امام نامه ، ويژه71، خرداد جمهوري اسالميي  روزنامه .1
  45ي  ، شماره78خرداد  13، انتخابي  روزنامه .2
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  بلغه  و من  و اهلي  ولدي  اوصيكما و جميع«فرمايد:  مي ،رسد مي
  . و تقوا  نظم  به  سفارش  يعني» ؛ مامرك  و نظم  اهللا  ، بتقوي كتابي
،  امام  حضرت  شخصيتي  هاي ويژگي  از بارزترين  يكي 

در   . ايشان است  در امور زندگي  ايشان  بسيار دقيق  انضباط
روز خود  شبانه  ساعات  ي همه  ، براي مباركشان  حيات  طول

امور   به  رسيدگي  ، عبادت بودند. مطالعه  كرده  ريزي برنامه
  در ساعت  ايشان  خواب  و حتي  ، استراحت ، تفريح شرعي

  شد. مي  انجام  و معيني  مشخص
در   بود كه  ايشان  جواني  آغاز دوران  شايد در همان 
مسجد   بودند و هر روز به  آمده  تهران  به  تابستان  يك

  امامت  و عشا را به  رفتند تا نماز مغرب مي  تهران  جامع
  ر كنند، اما امامبرگزا  قزويني  رفيعي  سيدابوالحسن  اهللا آيت

  انتظار او نشسته  به  مردم  آمد تا مدتي نمي  منظم  جماعت
گفتند:   جمعيت  رو به  بلند شده  امام  بودند، حضرت

  جوري  بيايد. اين  مرتب  آقا بگوييم  به  با هم  بياييد همه«
  ضايع  از مردم  بسياري  آيند، وقت مي  غير مرتب  ايشان  كه
آمدند و نماز   رفيعي  آقاي  كهعد از اينب ».شود... مي

  مردم  به  سيد جواني  : يك گفت  ايشان  نفر به  گزاردند، يك
  تقريباً به  بيايد. ايشان  مرتب  آقا بگوييم  به  كه  گفت مي

  گفتند: آن  رفيعي  . آقاي داشت  شما اعتراض  آمدن  نامرتب
نماز   رفط  آن  را كه  ، امام شخص  بود؟ آن  سيد كي

  به  رفيعي  آقاي  چشم  كه  داد. همين  نشان ،گذاردند مي
  هستند؛ مردي  اهللا آقا روح حاج  ايشان«افتاد، فرمودند:   امام

و   و بسيار با تقوا و منظم  و وارسته  هستند بسيار فاضل
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،  دير آمدم  من  وقت  . اگر يك است  با ايشان  ، حق مهذب
   1».نماز بخواند  من  جاي  تا به را جلو بيندازيد  ايشان
  در مقام  بود كه  چنان  ايشان  دقيق  ي و برنامه  نظم 

  شدند و به حاضر مي  درس  تأخير در كالس  ، بدون تدريس
 ،آمدند مي  درس  كالس  دير يا زود به  كه  نامنظم  شاگردان

  جايي  توانستند به  در دنيا، كساني  كردند كه گوشزد مي
در   بكشند كه  بيرون  را از آب  خويش  و گليم برسند
در   امام  حضرت 2اند. بوده  و انضباط  نظم  ، داراي زندگي

  و تغييرناپذير بودند؛ به  دقيق  اي برنامه  ، داراي اشرف  نجف
  را با كارهاي  شان ، ساعت و اطرافيانشان  شاگردان  كه  نحوي
  باره در اين  ايشان  رداناز شاگ  كردند. يكي مي  تنظيم  ايشان
  : است  گفته

از   اي عراق، با عده  به  از سفرهايمان  در يكي« 
و عشا در   از نماز مغرب  و فضال پس  طالب
  . وقتي بوديم  نشسته  اميرالمؤمنين  صحن

خواستند بروند   شد و آقايان  تمام  صحبت
آمد.   پيش  ساعت  كردند، اختالف  را نگاه  ساعت
بود،   عربي  كه  امير هم  حضرت  صحن  ساعت
داد  مي  را نشان  از مغرب  پس  دو و نيم  ساعت

فرق   دقيقه  تا هفت  پنج  آقايان  با ساعت  كه
،  از در قبله  امام  بود كه  وقت  . در همين داشت

                                                           
، كـانون پـرورش   هاي باغ خـاطره  گلاهللا نوري همـداني،    به نقل از آيت .1

  1371فكري كودكان و نوجوانان، تهران، 
  پاسدار اسالم االسالم سيدحميد روحاني، به نقل از حجت .2
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جا آن  كه  از اساتيد نجف  دند. يكيش  وارد صحن
دو   ند، االكني  را ميزان  هايتان ساعت  :گفت ،بود

  سال سيزده  رود و اين مي  از شب  ساعت  و نيم
،  )، هر شب در نجف  امام  اقامت  سيزدهم  (سال
  صحن  داخل  به  ، قدم ساعت  در همين  امام
   1».گذارند مي

از   ساعتي  بود كه  اين  امام  منظم  هاي از برنامه  يكي 
  اين  رعايت  به  مبپردازند. اهتما  زدن  قدم  روز را به شبانه
  بروجردي  ، آقاي دامادشان  بود كه  ، چنان سازنده  ي برنامه
  : است  گفته

 15 در شب  امام  از دستگيري  پس  وقتي« 
روز   نوزده  بردند، مدت  تهران  را به  خرداد ايشان

  به  داشتند. سپس  نگه  محلي  آقا را در يك
بردند.   انفرادي  سلول  يك  به  ساعت 24  مدت

چهار   سلول  آن  فرمودند: طول مي  خود امام
  طبق،  ساعت  تا نيم  سه  بود و من  و نيم  قدم
   2«. زدم مي  جا قدم، در آن ام روزه  همه  روال

  
  ) (ره  امام  روزانه  ي ـ برنامه 6

  وقتي  بود كه  اي گونه  ، به وقت  در تنظيم  و ظرافت  دقت 

                                                           
االسـالم سـيدعبدالحميد ايروانـي، مصـطفي وجـداني،       به نقـل از: حجـت   .1

، خمينـي  هاي ويژه از زندگي امـام  سرگذشت انتشارات پيام، چاپ اول،
  ،  5ج
  154، ص 1اميررضا ستوده، پيشين، ج .2
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داشتند و احياناً   عهده  كشور را به  بريرسماً ره  امام  حضرت
از   ـ اعم  بيني پيش  غيرقابل  و رويدادهاي  بود حوادث  ممكن

ـ در   فوري  و پيام  يا سخنراني  ، فرماندهان حضور مسئوالن
زهرا   خانم   همچنانكه  وارد كند، ولي  خللي  ايشان  ي برنامه

  با كمترين  ايشان  ي هروزان  ي اند تقريباً برنامه گفته  مصطفوي
  شد. ، اجرا مي تغييري

.  است  منظم  خيلي  امام ي  روزانه  ي برنامه« 
در   ضرب  را كه  روز ايشان  يك  ي برنامه  يعني
  ايشان  ي ساالنه  ي برنامه  ،روز بكنيم 365

  به  هفت  ساعت  كه  شود. از صبح مي  مشخص
يند، آ مي  خودشان  دفتر كار و بيروني  طرف

  دكتر، يك  گاهي  شود. البته مي  ها شروع مالقات
  مثل  كند و يا احياناً افرادي مي  از ايشان  معاينه
  جا هستند كهآن  توسلي  يا آقاي  رسولي  آقاي
  دهد. من را مي  كارشان  هاي برنامه  انصاري  آقاي

  بدانم  كه  نيستم  آقايان  قسمت  در داخل
  هايي مسلماً مالقات  ، ولي چيست  هايشان برنامه
بعد از   كه  است  خصوصي  عقد يا ديدارهاي  مثل
سراسر كشور يا   با آقايان  است  هايي ، مالقات آن

  كار دارد... بعد از اين  كه  ها يا هر كس خانم
  محل  ، از طرف حدود نه  ، ساعت كارها، ايشان
  قدم  گردند؛ موقع برمي  بيروني  به  كار خودشان

  زنند تا ساعت مي  قدم  ساعت  . نيم است  زدنشان
  روند كه مي  اتاقشان  شود. بعد به مي  و نيم  نه

  هاي بولتن  دارند؛ مثل  مطالعاتي  مقداري  يك
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  از سراسر كشور براي  كه  و گزارشاتي  خبري
.  است  مهر و موم  همه  فرستند كه مي  ايشان

  د و مقيد همكنن را باز مي  همه  خود ايشان
  كنند. مي  را مطالعه  هستند و همه

  دارد. يك  ادامه  ده  به  ربع  تا يك  شان مطالعه 
  ميل  آورند، ايشان مي  اي ميوه  ده  به  ربع
  فصل  به  و بستگي  است  مختلف  كنند كه مي

  يا كاهو. بعد ايشان  ، توت نارنگي  دارد. مثل
  روند براي مي  قهدقي  و ده  ده  خوابند يعني مي

  ايشان  و نيم  يازده  و تا ساعت ] قيلوله[  خواب
  هاي برنامه  شوند براي  آماده  شوند كه بيدار مي

.  نماز و نافله  و بعد هم  وضو، قرآن  نماز؛ يعني
  آيند براي مي  كه  دقيقه  و پنج  يك  تا ساعت

  دقيقه  و پنج  شد تا يك  تمام  ناهار. نماز كه
اگر از اوالدها   دارند كه  وقت  دقيقه  د دهحدو

  صحبتآنها  با  كه  است  باشد، وقتي  كسي
  بينيم را مي  نباشد باز ايشان  كنند، اگر هم مي
  مطالعات  دنبال  هستند كه  مطالعه  مشغول  كه

ـ دقيقاً ـ   دقيقه  و پنج  يك  . ساعت است  صبح
هار، نا  ، براي [اتاق] خانم  آيند طرف مي

  ؛ آبگوشت است  روزها آبگوشت  تمام  ناهارشان
بدهند   در آن  تغييري  ليمو اگر احياناً يك

يا   اگر برنج  آيد. البته نمي  خوششان  چندان
چيز   يك  خورند. باالخره مي، باشد  هم  خورشت

  آبگوشت  منزل  اهل  ي خورند، اما بقيه مي
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.  ستا  ايشان  مخصوص  آبگوشت  ندارند، چون
دارند،   غذا خوردن  براي  كه  از نظر دقتي  البته
اندازند.  مي  گردنشان  بند به  را با يك  اي حوله
  و نايلون  است  لباسشان  از باال تا پايين  حوله

  نازك  نايلون  يك  داخل  كه  است  تقريباً محكمي
  ي گذارند. همه مي  حوله  را روي  آن  كه  است

بايد   چيز هم  باشد. همه  مچيزها بايد منظ
  از نظر نظم  و كسري  كم  باشد. هيچ  دقيق
اگر احياناً   ؛ يعني نيست  ناهار ايشان  ي برنامه

  ، ايشانتغيير كند  آبگوشت  زير بشقاب
با   ارتباطي  زير بشقاب  كهگويند: چرا؟ با اين مي

  ي زير كاسه  بشقاب  يك  غذا ندارد. فقط
  هميشگي  بشقاب  همان  د كهگذارن مي  آبگوشت

  مخصوص  ها همه غذا و قاشق  ي . كاسه است
كردند،   ميل  . بعد ناهار را كه است  خود ايشان
كنند؛  مي  صحبتبعد از ناهار   اي چند دقيقه

ها  يا دخترها و نوه  جا باشيمخصوصاً اگر ما آن
، راديو  مدت  اين  طول  در تمام  البته  باشند كه

  كنند. مي  و راديو گوش  است  همراهشان
كنند.  مي  را گوش  مجلس  مكالمات 

تا دو را حتماً   يك  ساعت  بين  هاي سخنراني
  روند به دو مي  از ساعت  كنند. قبل مي  گوش
دو را در   و اخبار ساعت  اتاق خودشان  طرف

كنند. تقريباً تا بعد از  مي  گوش  اتاق خودشان
كنند.  مي  را مطالعه  خبري  گزارشات  ظهر كه
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چهار   ساعت  كنند و درست مي  بعد استراحت
  كنند. بعد نيم مي  ميل  شوند و چاي بلند مي

  قدم  ، ايشان روند؛ سر ساعت مي  راه  ساعت
گويند؛  روند؛ ذكر مي مي  راه  وقتي  زنند. امام مي

باشد، اما   نداشته  مهمي  اگر راديو مطلب  البته
  يا مسائل  از نظر سياسي  خاصي  موقع  اگر يك
كنند و  مي  راديو گوش  باشد حتماً به  كشوري
  و به  بلند است  بندش  دارند كه  راديويي

راديو،   همراه  اندازند و گاهي مي  شان مشت
در   تسبيح  هم  خوانند. گاهي مي  روزنامه
  گويند. البته ، ذكر مي هست  شان دست

  ها) دور ايشان ا (نوهه بچه  گاهي  كه  جاستاين
را   كشند و راهشان را مي  شان آيند و دست مي
  زنند. البته نمي  حرفي  هم  كنند و ايشان مي  كج
راديو   نخواهند دقيقاً به  كه  است  در مواقعي  اين

 ،باشد  خاص  بدهند؛ اما اگر در مواقع  گوش
بيايند   ها دورشان بچه  دهند كه نمي  اجازه  هيچ
  و راديو را حتماً گوش  بكنيم  صحبتي يا ما

  كنند. مي
  تمام  شان رفتن  راه  كه  چهار و نيم  ساعت 

  اگر فصل  كنند. البته مي  ميل  چاي  شود يك مي
  مقدار تغييراتي  يك  برنامه  باشد اين  تابستان

چهار   ساعت  كه  طور نيست  اين  دارد؛ يعني
  بستگي  د، اينبلند شون  از خواب  هميشه  ايشان

روز دارد. اگر روز، بلند   و بلند بودن  كوتاه  به
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از   مطالعاتي  ، ايشان رفتن  باشد و بعد از راه
از  و عصر دارند.  صبح  هاي روزنامه  اخبار مختلف

يا   است  كنند، سرمقاله مي  دقت  كه  مسائلي
آنها   روي  نظر خاصي  ايشان  كه  هايي سخنراني

  مطالعه  خودشان  مقيد هستند كه دارند و حتماً
جا باشند يا ما آن  اگر خسته  هم  كنند. گاهي

بخوانيد.   من  شما براي گويند: ما مي  به  باشيم
مايلند حتماً بدانند و   را كه  از مسائل  بعضي

  . خوانيم مي  بخوانند برايشان
خوانند و بعد از  مي  ، باز قرآن از غروب  قبل 

  قرآن  يرند و بعد دوبارهگ وضو مي  قرآن
  شوند كه مي  نماز آماده  خوانند و بعد براي مي

  . بيشتر اوقات است  نافله  طبيعتاً همراه  نمازشان
نماز   آسمانو زير   حياط  روند داخل مي
سرد باشد و   هوا خيلي  كهخوانند؛ مگر اين مي

نكند سرما بخورند، باز   كنند كه  احساس  ايشان
  مطالعه  و مشغول  خودشان  جاي  بهگردند  مي
  شوند. مي

كنند،   مقيدند مطالعه  كه  هايي از كتاب 
را با آنها   روي  كه  جديد است  چاپ  هاي كتاب
و   و مجله  روزنامه  همراه  كنند، به مي  نگاه  دقت

 1 دارد.  از عصر برنامه  تلويزيون  كه  از زماني

                                                           
ي تلويزيون كه فقط از دو كانال تشكيل شـده بـود، از    در آن زمان، برنامه .1

    شد. ساعت چهار بعد از ظهر شروع مي
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را   تلويزيونگذارند و  ديگر راديو را كنار مي
دو   كانال  چهو   يك  كانال  كنند، چه تماشا مي

  نماز را خواندند و مطالعاتي  كهباشد. بعد از اين
  نيست  يادم  اي دقيقه  ، بيست ربع  يك ،كردند

  راديوهاي  به  كنند. شايد گاهي مي  چه  كه
بعد از   هفت  دهند تا ساعت مي  گوش  بيگانه

  كنند كه مي  گوش  چنانشود اخبار را  ظهر مي
  كه  دهند و يا خيلي ما را مي  سالم  جواب  فقط

كنند؛  مي  احوالپرسي  كنند با چشم  صحبت
در   و اگر خودمان  باشيم  بايد ما ساكت  يعني

  نبايد صحبت  با هم  ديگر حتي  اتاق هستيم
  حرفي  شوند؛ ولي مي  ناراحت  ، چون بكنيم
  . كنيم مي  حظهما مال  زنند. البته نمي

، اگر احياناً  خبري  بعد از اخبار و گزارشات 
را   حتماً آن ،باشد  خاصي  و سخنراني  مصاحبه

از   طبيعتاً از بعضي  دهند. امام مي  گوش
آيد؛ مثالً از  مي  ها بيشتر خوششان برنامه
  وقت  آيد. يك نمي  وششانخ  خانواده  ي برنامه

شد،  مي  پخش  خانواده  ي و برنامه  جا بودمآن  من
  را خاموش  نكردند و تلويزيون  نگاه  ايشان

  ي اصالً برنامه: : چطور؟ گفتند گفتم  كردند. من
  تصنعي  خيلي: چرا؟ گفتند:  . گفتم نيست  خوبي
  . نيست  و اصالً خوب  است

  نرمش  ، موقع ربع  اخبار، يك  بعد از شنيدن 
  و يك  زمين  يكشند رو دراز مي  كه  است  ايشان
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  كه  طوري  گذارند، آن مي  زير سرشان  شمدي
را باال   پايشان  كه  دستور دكتر هست  طبق
  و راست  خم  را با زانوهاشان  آورند و پايشان مي
  خودشان  ها را هم نرمش  كنند. تعداد اين مي
  ساعت  را رأس  دستور شام  شمارند. ايشان مي
  حاضر بشود و براي  امتا ش  دهند. البته مي  نه

باز   كشد كه مي  طول  بياورند مقداري  ايشان
،  كنند. بعد از شام تماشا مي  تلويزيون  ايشان

را آنها   را دارند كه  خودشان  خاص  كارهاي
  طول  ده  تا حدود ساعت  دهند كه مي  انجام

  براي  دقيقه  و ده  تا ده  ده  كشد. ساعت مي
دو   روند و ساعت مي  خودشاناتاق   به  استراحت

شوند ـ باز  ، بلند مي نماز شب  ، براي شب  نيمه
  به  كند؛ بستگي تغيير مي  اندكي  اينجا ساعات

در   بشود تغييراتي  عوض  ها كه دارد، فصل  فصل
شود ـ تا نماز  ايجاد مي  ايشان  و بيداري  خواب
ا ر  نماز شب  كهخوانند. بعد از اين مي  نافله  صبح

در   كه  تا نماز صبح  است  اي فاصله  خواندند يك
  در آن  دارند كه  قوطي  يك  فاصله  اين

،  داده  دفتر جواب  را كه  استفتائاتي
  مستقيماً بايد خود ايشان  را كه  هايشان بعضي

گذارند و  مي  مقوايي  قوطي  ببينند، دفتر در يك
آنها   به  هفاصل  در اين  امام  دهند كه مي  امام  به

خوانند. بعد  را مي  كنند و بعد نماز صبح مي  نگاه
  شش  كنند تا ساعت مي  استراحتي  از نماز صبح
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زنند و  مي  را قدم  ساعتي شوند و نيم بلند مي  كه
را سر   شان  خوانند. صبحانه مي  قرآن  از آنبعد 

  قبل  برند و ايشان مي  دقيقه  و سي  شش  ساعت
  اند. ساعت كرده  را ميلصبحانه   هفت  از ساعت

   1».روند مي  دفتر خودشان  طرف  به  دوباره  هفت
نيز   شان هفتگي  هاي در برنامه  نظم  همين« 

، بعد از  جمعه  ، هر صبح مثال  بود. از باب  حاكم
  ي ، آماده هشت  اخبار ساعت  ي خالصه  شنيدن

الً شدند. معمو مي  حمام  و راهي  بوده  استحمام
  شان را خدمت  نيز چند گزارش  جمعه  روزهاي

،  ساعت  در اين  كه  بوديم  آموخته  . ولي بردم مي
  چيزي  يا امضا كردن  شنيدن  براي  مجالي

  باز كردن  مشغول  بالفاصله  نداشتند؛ چرا كه
، بر  حال  شدند و در همان مي  هايشان تكمه

  ساعتدر   ، هميشه ترتيب  خاستند و بدين مي
شدند و  مي  وارد حمام  و چند دقيقه  هشت

  كيسه  زدند. توفيق مي  و صابون  كيسه  هميشه
  پيرمردي  ها، نصيب سال  در طول  امام  كشيدن
  جماران  عمومي  كارگر حمام  بود كه  مخلص

  و پنج  هشت  ساعت  ، نزديك بود. هر روز جمعه
  امام  ي هبا اشار  بود كه  جا آماده در آن  دقيقه
شد.  مي  وارد حمام  كشيدن  كيسه  براي

  طول  ساعت  از يك  معموالً بيش  امام  استحمام

                                                           
  14ـ10، صص 2غالمعلي رجايي، پيشين، ج .1
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،  نه  بعد از ساعت  چند دقيقه  كشيد و ايشان مي
   1».شدند مي  خارج  از حمام

  

   و نظافت  ـ نظم 7 

  گفته  از پزشكانشان  ، يكي امام  و نظافت  نظم  ي درباره 
  : است

  محضر امام  به  درماني  خدمات  انجام  براي« 
  به  چشمم  كه  كار بودم  مشغول . رسيدم
تا   و منظم  مرتب  خيلي  افتاد كه  پارچه  اي قطعه
  . نخست قرار داشت  ايشان  بود و نزديك  شده

آقا داشتند   و تنها وقتي  چيست  نفهميدم
را   آن  شدم  متوجه ،كردند را پا مي  جورابشان

در   بيننده  اند كه كرده  و منظم  مرتب  چنين  كه
  ، جوراب شود چيست نمي  اصالً متوجه  اول  نگاه

را   دوم ي  لنگه  وقتي  كه  است  . جالب است
   2 . است  خورده  وصله  پوشيدند ديدم

در   همكاري  ها توفيق سال  كه  رحيميان  االسالم حجت 
  : است  ، گفته را داشته  امام  حضرت  دفتر و بيت

و اتاق   امام  حضرت  زندگي  محيط  هميشه« 
، از  حضرت  آن  و خواب  عبادت  كار و محل

                                                           
  184محمدحسين رحيميان، پيشين، ص  .1
خمينـي(ره)،   ي بررسي انديشه و آثار تربيتي امـام  مجموعه مقاالت كنگره .2

  552ص 
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  درخشيد و فضاي مي  و پاكيزگي  نظافت
بسيار   انگيز عطرهاي دل  از بوي  پرطراوتش

  رغم  تر علي روشن  عبارت  بود. به  خوشبو آكنده
  زيستي ادهس  كامل  ي نمونه  امام  حضرت  كه  اين

  از امكانات  در استفاده  جويي و صرفه  و قناعت
و   نظافت  ي در زمينه  بودند، ولي  زندگي

عطرها در حد   از بهترين  و استفاده  پاكيزگي
   1».، مقيد بودند كمال

  ، با بيان امام  حضرت  ي ، نوه زهرا اشراقي  خانم 
  دوستي  تو نظاف  نظم  ي روحيه  پندآموز، اين  اي خاطره

   2 اند: را يادآور شده  امام
  كه  و در حالي  آمدم  خانه  به  از دانشگاه  روزي« 

، مستقيماً  نداشتم  مرتبي  سر و وضع
  بود و هم  سياه  لباسم  . هم رفتم  شان خدمت
در   طور كه همان  . ايشان خاكي  هايم كفش
  كردند و از من  زدند، اخمي مي  قدم  حياط

؟  روي مي  دانشگاه  به  قيافه  : چرا با اينپرسيدند
  جمهوري  : در دانشگاه گفتم  شوخي  به  هم  من

.  رفت  توان نمي  بهتر از اين  با وضع  تان اسالمي
  كهاين  . يكي اي كرده  گفتند: تو دو تا گناه  ايشان

  آن  من  كه  بگويي  خواهي و مي  رياكار هستي
  كفش  جفت  يك  كه  ندارم  مالي  قدر استطاعت

                                                           
  168محمدحسين رحيميان، پيشين، ص  .1
  199اميررضا ستوده، پيشين، ص  .2
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  خالف  كه  است  نظمي ديگر تو بي  اه. گن بخرم
: اگر  گفتم  هم  . من است  اسالم  و قانون  شرع

  دانشگاه  به  تري مرتب  با سر و وضع  بخواهم
فرمودند:   ايراد بگيرند، امام  شايد از من  بروم

  اگر خواستند ايراد بگيرند. بگو خميني
   1«. بروي  دانشگاه  به  د مرتبباي  كه  است گفته

  
   فرصت  ـ اغتنام 8 

  نبود كه  امري  از آن  مناسب ي  و استفاده  وقت  ارزش 
  ي هر لحظه  بيايد و براي  اهميت كم  اهللا روح  در نظر حضرت

بيشتر  ي  استفاده  به  بودند، اما ايشان  كرده  ريزي برنامه  آن
  فرصت  كه  هايي مجال خود و احياناً  و بهتر، از اوقات

  انديشيدند. داد نيز، مي مي  ايشان  متعدد به  كارهاي
  اند: كرده  حكايت  باره در اين  رحيميان  االسالم حجت 

  به  امام  كه  طور مكرر شاهد بوديم  ما به« 
  كه  ورزش  عنوان  به  عصرانه  زدن  قدم  هنگام

  متسال  تأمين  براي  و الزم  مهم  خود، كاري
  خدمتك  قو علي»  در راستاي  له  معظم

  خدا بود، در دست  دين  به  خدمت»  جوارحي
و در   ذكر خدا مشغول  داشتند و به  تسبيح
داشتند و با   كوچك  ديگر، راديوي  دست

                                                           
الزم به توضيح است، ذكر اين خاطره مربوط به اوايـل انقـالب اسـت كـه      .1

  يدند.د پيراگي را در نامنظمي و ژوليدگي مي اي، سادگي و بي عده
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  و خارج  داخل  مسائل  ، در جريان آن  استماع
  گرفتند... قرار مي

، حدود 68  فروردين  اوايل  از روزهاي  در يكي 
، حقير را  امام  بعد از ظهر، حضرت  هفت  ساعت

  مشرف  احضار فرمودند. وقتي  كاري  انجام  براي
بود.   گذشته  از مغرب  ساعت  ، حدود يك شدم

نماز   تعقيبات  مشغول  كه  در حالي  امام  حضرت
  و عشا بودند:  مغرب

گفتند.  بود و ذكر مي  شان در دست  ـ تسبيح1 
  بردن  بودند و با باال، پايين  خوابيده  پشت  ـ به2

  پزشك  را كه  مخصوصي  ، نرمش پاهايشان
ـ تصوير 3دادند. مي  ، انجامبود  كرده  توصيه
بود و سيما را   نروش  تلويزيون  صداي  بدون

  راديو گوش  صداي  بهـ 4مدنظر داشتند 
  ي امور، نوه  اين  ي بر همه  ـ عالوه5دادند  مي
كرد از  مي  سعي  كه  در حالي  زشانعزي

دراز   تقليد كند، در كنارشان  امام  هاي حركت
  اخبار و ديدن  ذكر و استماع  بود. گفتن  كشيده

  از ابراز عطوفت  ، مانع نرمش  سيما و انجام
  فرزندشان  خردسال  كودك  به  نسبت

   1».شد نمي
  يشپ  كه  خاص  هاي از فرصت  گيري بهره  در خصوص 
  كرد:  زير اشاره  حكايت  به  توان مي ،آيد مي

                                                           
  110ـ109محمدحسين رحيميان، صص .1
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،  تركيه  ورود به  ساعات  اولين  در همان  امام« 
  پرداختند. ايشان  تركي  زبان  آموزش  به

  ، رسالت تركي  زبان  خواستند با فراگيري مي
  كنند؛ به  دنبال  زبانان ترك  خود را در ميان

،  تركي  زبان  ريفراگي  به  امام  اهتمام  كه  حدي
در   را كه  ساواك  ، از مقامات افضلي  سرهنگ

  وحشت  به  بود سخت  ايشان  مراقب  تركيه
بتواند با   زبان  با آموختن  مبادا امام  كه  انداخت

را در   برقرار كند و مبارزه  ارتباط  تركيه  مردم
  خود به  كند، لذا در گزارش  دنبال  تبعيدگاه

  ! از اين را تنها گذاشت  نبايد وي : نوشت  تهران
  منتقل  جايي  را به  ، هر روز امام رو در تركيه

   1».كردند مي

                                                           
  1سيدحميد روحاني، پيشين، ج .1
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  ؟ كنم  خانه  از اين  هجرت  من  روز كه  آيد آن  
  ؟ كنم  النه  عدم  در شاخ  پر زده  از جهان

  وجـود دلـدار  ر شـمعد  كه  حـال  رسـد آن 
   كنم  پروانه  شب كارِ  و پر سوخته  بـال

   بـرگـردانـم  و صـومعـه  از خـانـقـه  روي 
   كنم  ميخانه  در ساقي  بر خاك  سـجـده

   و شيخ  صوفي  ي نشد از موعظه  حاصل  حال 
   كنم  و ديوانه واله  صـنمي  كـوي  رو به

   سان چه و دامند  دانـه  لبـت  و و خالگيس 
  ؟ كنم  دانه  و از اين  دام  از اين  فارغ  دل  مرغ

  ؟  رخت  بربندم  بتكده  در اين  شود آيا كه 
  ؟ كنم  بيگانه  ي خانه  بـر اين  پـشت  رزنـانپ

  )» (ره  خميني  امام« 

جانسوز و   از هجرتي 1368  خرداد سال 13  غروب 
  دلفروز انقالب  آفتاب  عاشقان  جان  داد كه دردآور خبر مي

  . سوخت را مي  ايران  سرخ
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  روزها  آخرين ) الف 

خود را   روزهاي  واپسين 1368  سال  ارديبهشت 
، دختر  (زهرا) مصطفوي  خانم  فهيمه  روزي  گذراند كه مي

  و نظم  از برنامه  . او كه پدر رفت  ديدن  به  امام  حضرت
بود،   مطلع  غذا و ساير كارهايشان  پدر در صرف  دقيق
» بگو غذا بياورند«او گفتند:   به  معمول  پدر برخالف  وقتي

غذا   هميشه  بودند برخالف  متوجه  كه  كرد. پدر هم  تعجب
،  دارم  ضعف  خيلي«گفتند:   كنند، بالفاصله مي  مطالبه

  «. بلند كنم  توانم را نمي  قاشق  حتي
دختر دلبند   ، اين اهللا  روح  حضرت  از طرف  اظهار ضعف 

برد   پدر پي  حال  بودن  غيرطبيعي  كرد و گويا به  را نگران
  را در ميان  مسئله  ، دكتر طباطبايي فوراً با دامادشان  كه

  زنگ  امام  مونس  ، پزشك دكتر عارفي  به  و بعد هم  گذاشت
  هم  قاشق  حتي  كه  آقا را فرا گرفته  شديدي  ضعف  زد كه

شد و   فعال  پزشكي  كنند. تيم توانند بلند نمي
داد تا   انجام  ايشان  بدن  متعدد را روي  هايي آزمايش
  حضرت  پزشكي  ، تيم ش1368  ارديبهشت 28در   سرانجام

  له معظم  گوارش  در دستگاه  خونريزي  عاليم  از اولين  امام
  داد.  اطالع
  را مشخص  امام  حضرت  ي در معده  ، دو زخم معاينات 
بود. با   نسبتاً عميق  و ديگري  سطحي  يكي  كرد كه مي

  متخصص  با پزشكان  ها، مشاوره زخم  ي مشاهده
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  . گرفت  صورت  گوارشي  هاي بيماري
وجود   از احتمال  ها، حكايت زخم  ظاهري  مشخصات 

و   پرتونگاري  بود و مطالعات  بدخيم  اي بيماري
  از ضايعاتي شان نيز ن امام  ي  از معده  برداري عكس
متر و   سانتي 5تا  4،  زخم  ترين داد. بزرگ مي كننده نگران

بود و در   و متورم  و كامالً برجسته  نامنظم  آن  ي حاشيه
  . وجود داشت  تازه  و خون  آثار خونريزي  معده
  تكميلي  هاي آزمايش  ماه  ارديبهشت 31،  نبهروز يكش 
مورد   امام  حضرت  وميو عم  قلبي  شد و وضعيت  انجام

  ي درباره  گيري تصميم  شد، زيرا كه  واقع  دقيق  بررسي
  حضرت  و سال  سن  به  شخصي  براي  جراحي  عمل  انجام
و   ، بسيار دقيق ايشان  عمومي  و حال  قلب  و با وضع  امام

  امام  حضرت  براي  از نظر جسماني  كه  بود. مشكلي  حساس
كرد.  را تهديد مي  ايشان  ، جان ز دو جنبهبود ا  آمده  پيش
و   كنترل  و غيرقابل  و كشنده  وسيع  ايجاد خونريزي  يكي

و ورود   در جدار معده  ايجاد سوراخ  احتمال  ديگري
  صورت  در آن  كه  شكم ي  حفره  داخل  به  معده  محتويات
در   جراحي  شد و يا بايد عمل مي  ، سريعاً مستولي يا مرگ

  خطرش  احتمال  شد كه مي  انجام  بسيار نامناسب  ضعيو
  قلب  كامل  با آمادگي  جراحي  بود كه  بسيار بيشتر از زماني

  . گرفت مي  صورت  بدن  عمومي  و وضعيت
و   جسماني  از وضعيت  امام  حضرت  كه  حالي  شرح 

  خونريزي  از افزايش  دادند، حاكي مي  ارائه  گوارش  دستگاه
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  افزوده  آن  روز بر ميزان  بود و روز به  گوارش  دستگاهدر 
  شد. مي

  توجه  قابل  و عمق  ، وسعت اندوسكوپي  مطالعات 
از   در مورد يكي  خصوص هداد و ب مي  ها را نشان زخم
  بنابراين داد. خبر مي  جدار معده  شدن  ازكها، از ن زخم

بسيار   ي ارضهاز دو ع  ، متفقاً در پيشگيري پزشكان  تصميم
  اي در آينده  آن  وقوع  امكان  ـ كه  و كشنده  خطرناك

قرار   جراحي  عمل  نمود ـ بر انجام مي  ، حتمي نزديك
  ، حضرت فرزند امام  اطالع  به  تصميم  و اين  گرفت
  احمدآقا رسيد.  حاج  والمسلمين االسالم حجه
  ياندر م  مملكتي  را با مسئولين  نيز مسئله  ايشان 

  امر، موافقت  از جوانب  از اطالع  پس  همگي 1. گذاشت
  است  فرمودند: هر طور صالح  هم  امام  كردند. خود حضرت

  كنيد.  عمل
  جراحي  عمل  اين  ماتمقد 1368  خرداد ماه  روز دوم 
بود   اي گونه  به  امام  سن  و كهولت  مزاجي  وضع شد.  آماده

بودند.   جراحي  عمل  اين  انجام  ننگرا  ، سخت اطرافيان  كه
و   كرده  همسرشان  ، آقا رو به شام  صرف  ، در موقع شب

  گفتند:
  كه  روم مي  دارم  سرازيري  در يك  من  خانم« 

                                                           
، ص ي يادمان دومين سالگرد رحلـت امـام   نامه ويژهي حضور،  مجله .1
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  شما بگويم  را به  ندارد. اين  بازگشت  ديگر راه
چيز   . اين روم مي  دارم  كه  دانم ديگر مي  من  كه

از تو   كه  چيزي  ؛ ولي من  براي  است  مسّلمي
هياهو   من  در مرگ  كه  است  اين  خواهم مي

  صبر داري  كه  دانم . مي باش  ؛ صبر داشته نكني
  ؛ ولي صبر داشتي  ات در زندگي  هميشه  چون

   1«. باش  صبر داشته  هم  دفعه  اين

  و سالمتي  گفتند: شما باز خواهيد گشت  منزل  اهل 
تكرار   دوباره  امام  ولي . باز خواهيد يافت  خود را دوباره

 و»  در كار نيست  بازگشتي  كه  دانم بار مي اما اين« كردند:
  و گفتند:  احمد آقا كرده  همسر حاج  رو به  سپس

  و عالمي  فرد بسيار مؤمن  كه  پدرتان  به« 
دعا كند و از   بزنيد و بگوييد برايم  تلفن 2 است

مرا   مرا بپذيرد و عاقبت  خداوند بخواهد كه
  3 .»خير گرداند...  به  ختم

  راهي  و طباطبايي  اتفاق دكتر عارفي  به  وقتي  امام 
احمدآقا را در   ، حاج شدند، در كنار در خانه مي  بيمارستان

  و سپس  را بوسيده  و چندبار ايشان  گرفته  آغوش
ال ديگر با  روم مي  من  كه  سرازيري  اين«گويند:  مي

                                                           
  206، ص 1اميررضا ستوده، پيشين، ج .1
بـه ديـدار بـاقي     1376طباطبـايي كـه در سـال     اهللا سـلطاني  مرحوم آيت .2

  شتافتند.
  308، ص 1يشين، جغالمعلي رجايي، پ .3
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   1«. آيم نمي
  وقتي: « است  مورد گفته  در اين  بيت  از خادمان  يكي 
  كه  پزشكاني  به  رفتند خطاب مي  بيمارستان  سوي  به  امام

تقصير   گفتند: نه  مزاح  كردند به مي  را همراهي  ايشان
  سنش  كه  است  ، تقصير شناسنامه تقصير من  ، نه شماست
  باال و قرار است  رفته  شناسنامه  ختاري  ، چون باال رفته

آيد.  مي  ها پيش برنامه  بخورد، لذا اين  سرخ  قلم  رويش
  با ناراحتي  خنديدند ولي  و دكتر طباطبايي  دكتر عارفي
هستيد.   زنده  سال  هاي شما سال  آقاجان  گفتند: نه

   2.»آيد نمي  پيش  مشكلي  هيچ  شاءاهللا ان  رويم مي
  شد. يكي  آماده  جراحي  جهت  نماز صبح  ز ادايا  پس  امام
  فشار داخلي  دادن  و نشان  مايعات  رساندن  براي  نازك  ي دو لوله
 45و  7  و در ساعت  ها قرار گرفت در رگ  مركزي  هاي و ريه
  . بنا به گشت  منتقل  اتاق عمل  برانكارد به  يك  توسط  ، امام دقيقه
از دكتر   ، مركب جراحي  ، تيم اتاق عمل در  دكتر فاضل  ي گفته
، دو نفر  ، پرستار اتاق عمل تكنسين  ، يك ، دو جراح فاصل

  قلب  و دو متخصص  بيهوشي  تكنسين  ، يك بيهوشي  متخصص
  شدند.  عمل  انجام  ي آماده

بود با   عمل  انجام  مراحل  ترين از حساس  يكي  كه  بيهوشي
آغاز   جراحي  ، انجام دقيقه 30و  8  شد و ساعت  انجام  موفقيت

                                                           
  307همان، ص  .1
  ، گفتگو با سيدرحيم ميزبان45، ش 78خرداد  13، انتخابي  روزنامه .2
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  در معرض  اي مدار بسته  تلويزيون  توسط  عمل  و جريان  گشت
قرار  ،حضور داشتند  اتاق عمل  در بيرون  كه  اشخاصي  ي مشاهده

و  10  كشيد و در ساعت  طول  كمتر از دو ساعت  . جراحي گرفت
  رسيد.  پايان  به  دقيقه 20

بود،   دچار عارضه  كه  امام  ي از معده  ي، قسمت عمل  در اين 
و از   گشت  متصل  هم  به  باقيمانده  هاي شد و قسمت  برداشته

  ، مشكل عمل  شد و در طول  برداري و كبد نيز نمونه  غدد لنفاوي
  ، يو منتقل ، سي آي  بخش  به  امام  نيامد. سپس  پيش  خاصي

  كامل  امكانات  ، داراي ويژه  هاي از نظر مراقبت  كه  شد؛ بخشي
  حضرت  ناي  داخل  ي . لوله است  احتمالي  خطرات  كنترل  جهت

  حضرت  تنفسي  ماند تا وضع  باقي  آينده  ساعت 24  براي  امام
   1».شود  كامالً مطمئن  امام

مدار   تلويزيون  بيمارستان  در سالن  ، چون مدت  در اين 
  را نشان  پزشكان  فعاليتو   اتاق عمل  بود كه  اي بسته

  به  سالن  ، در اين امام  حضرت  ي خانواده  داد، اعضاي مي
را   جراحي  كشور، عمليات  از مسئوالن  چند تن  همراه

  مدت  زياد، در اين  و اضطرابي  كردند. بيم مي  دقيقاً تعقيب
  ، خبر موفقيت دكتر فاضلاينكه  بود تا   را فرا گرفتهآنها 
  اطالع  همه  به  نداشت  قلبي  ي عارضه  گونه  هيچ  كه را  عمل

كشور   با حضور مسئوالن  اي ، جلسه از آن  داد و پس
،  پزشكي  نفر از تيم  دو تا سه  شد و با مشورت  تشكيل

                                                           
  33، دومين سالگرد رحلت امام، ص ي يادمان نامه ويژهي حضور،  مجله .1
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  شد.  مشخص  مردم  كردن  آگاه  ي نحوه
بود   قرار گرفته  مورد توجه  موضوع  در اين  كه  اي نكته 

 2  روز، ساعت  زياد بود و همان  از ايجاد نگراني  جلوگيري
شد،   خوانده  مردم  از اخبار راديو براي  بعد از ظهر، متني

  گوارشي  خونريزي  علت  ، به امام  حضرتاينكه  بر   مبني
  ايشان  اند و حال قرار گرفته  جراحي  موفق  مورد عمل

بر از خ  كه  اطالعيه  لحن  رغم  . به است  بخش رضايت
و   عاشق  داد، مردم مي  امام  جراحي  آميز بودن موفقيت
جديد   بار از كسالت  اولين  براي  ، ناگهان امام  ي دلباخته

  شدند.  و نگران  مطلع  امام
  و سيماي  گروهي  هاي رسانه  بعد كه  روزهاي  در طي 

  گزارش  امام  از بهبود حال  ايران  اسالمي  جمهوري
  كه  رفت مي  ، با ناباوري مردم  نگران  هاي لدادند، د مي

  كند.  را از خود بيرون  و اضطراب  دلهره
  ، به وقت  جمهوري ، رئيس اي خامنه  اهللا آيت  حضرت 

،  تهران  خميني  در مسجد امام  امام  حال  بهبودي  ي شكرانه
  برگزار كردند.  دعا و نيايش  مراسم

  تقريباً حال  كه بعد  هفته  تا يك  امام  حضرت 
  بودند و فرزندان  بستري  در بيمارستان ،داشتند  مساعدتري

  وجودشان  وار بر گرد شمع پروانه  و نوادگانشان
  عمومي  ، حال بعد از عمل  اول  گرديدند. در روزهاي مي
  در ناي  تراشه  ي وجود لوله  دليل  به  بود، گرچه  خوب  امام
و ابرو   چشم  و با حركت كنند  توانستند صحبت نمي



 137 غروب  آفتاب

روز   بعد از ظهر همان 6  رساندند، ساعت را مي  منظورشان
  نوار قلبي  در منحني  اختاللي  طور ناگهاني  ، به نخست
  شد.  مرتفع  پزشكان  با تالش  پديد آمد كه  ايشان
از   بهتر بود، چند تن  امام  حال  روز، چون  آن  فرداي 

  ي لوله  رسيدند و چون  ايشان  ، خدمت مملكتي  مسئوالن
  كردن  صحبت  قادر به  ايشان ،بود  شده  برداشته  امام  ناي

،  امام  هاي كليه  خرداد، وضع 4،  شنبه بودند. در روز پنج
  شده  انديشيده  ، تدابير الزم از قبل  پيدا كرد كه  اشكاالتي

  ، ايشان و پزشكان  اطرافيان  ي گفته  ، به وضعيت  بود. در اين
  دادند. مي  را دلداري  حاضرين

  ديدارشان  به  خانواده  از اعضاي  ، تعدادي در روز جمعه 
ديدار   به  رفسنجاني  هاشمي  آقاي  و نيم 10  رفتند و ساعت

را در   ايشان  ، خبر سالمتي احوالپرسي  آمد تا ضمن  امام
  بدهد.  مردم  به  نماز جمعه

  مردمي  شما به«گفتند:  هاشمي  آقاي  به  امام  حضرت 
بگوييد از خدا بخواهند مرا ببخشد   آيند نماز جمعه مي  كه

  بيم  امام  عبارت  اين  از نقل  كه  هاشمي  آقاي ».و ببرد
  بيفزايد و يا دشمن  مردم  مبادا بر نگراني  كه  داشت

كار   احمدآقا پرسيد: ما چه  كند، از حاج  سوءاستفاده
  حرف  ؟ از اين بزنيم  مردم  به  را چگونه  حرف  ؟ اين كنيم

احمد آقا   بكند. مرحوم  سوءاستفاده  دشمن  است  ممكن
  امام  ، بلكه بروم  امام  بار ديگر پيش  يك  : بگذاريد من گفت

نباشد. يادگار   تلخي  اين  به  مردم  براي  بگويند كه  اي مسئله
آقا! «گويد:  مي  ايشان  شوند به بر پدر وارد مي  وقتي  امام
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را متأثر آنها   حرف  دارند و اين  شما را دوست  مردم
اگر شما   بگوييم  مردم  بدهيد ما به  كند. شما اجازه مي

را   مردم  هاي محبت  جواب  شديد، شما خودتان  خوب
  گفتند:  هم  امام  . حضرت»دهيد مي

  وييد كهبگ  هاشمي  آقاي  را به  جمله  ندارد. اين  عيب« 
در نماز   هم  هاشمي  آقاي». گفتند  را هم  اين  فالني
  مردم  مرا به  فرمودند: سالم  امام: « خرداد، گفت 5 ي  جمعه

كردند   ابراز احساسات  كه  و از كساني  برسان  خوبمان
ها  محبت  اين  جواب  زودي هب  شاءاهللا ان  و بگو من  تشكر كن
خداوند مرا   دعا كنند كه  بخواه  داد و از مردم  را خواهم

   1».بپذيرد
بود.   خوب  امام  عمومي  ، وضعيت روز، شنبه  آن  فرداي 

  شد كه  بود، مشخص  شده  ي از معده  كه  برداري با عكس
خاطر وجود   اند و به خورده  جوش  امام  ي معده  هاي بخيه
با   نهمثا  داخل  ، بررسي ادراري  در دستگاه  خونريزي  معالي

  حسي و صرفاً با بي  عمومي  بيهوشي  و بدون  دستگاه
  نشد.  مشاهده  مهمي  ي نكته  شد كه  ، انجام موضعي

  سيماي  ، از طريق امام  از حضرت  روز تصاويري  همان 
 8  شد. روز دوشنبه  پخش  مردم  براي  اسالمي  جمهوري

  كهشد   دچار مشكل  امام  و ريوي  تنفسي  خرداد، وضع
  درمان  به  هم  كليوي  و اختالالت  داشت  ادامه  همچنان

                                                           
  317غالمرضا رجايي، پيشين، ص  .1
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  داد. نمي  پاسخ
  از پزشكان  با تعدادي  مشاوره  ي ، جلسه روز چهارشنبه 

از   امام  بيماري  شد و وضع  سراسر كشور تشكيل  متخصص
  . در كنار مشكالت قرار گرفت  مورد بررسي  مختلف  هاي جنبه

بود   خون  شمارش  فرمول   تغييرات ، شتوجود دا  كه  متعددي
  سريع  انجام  بود و لزوم  امام  اصلي  بيماري  از پيشرفت  حاكي  كه

  ي ، اجازه امام  عمومي  وضع  كرد، ولي مي  را مطرح  درماني  شيمي
  هاي ، آزمايش داد و از سويي نمي  پزشكان  را به  درماني  شيمي
  داد و به مي  بيشتري  از مشكالت  نشان  ، هر لحظه ايشان  خون

  دستگاه  كه  را آغاز كردند، در حالي  درماني  شيمي  ناچار پزشكان
  را داشتند.  ناگواري  شرايط  امام  حضرت  هاي و كليه  ريوي
  امام  حضرت  هاي خرداد، كليه 13،  روز شنبه  سرانجام 

  آن  خروج  شدند كه  ها نيز پر از مايعي از كار افتادند و ريه
  كه  هنگام  نبود. صبح  ، ممكن شده  انجام  هاي با درمان

  اي تا صبحانه  ديدار پدر رفت  به  ، دختر امام خانم  فهيمه
  پنير بود به  و اندكي  شيرين  نان  چند لقمه  مختصر كه

  گفتند:   داريد؟ امام  ميل  بدهد، صدا زد: آقا! چاي  ايشان
».  كن  و خالصم  بده  هست  من  بر گردن  كهاين« 

  به  كه  كوچك  نشاند و دو لقمه را مي  ايشان  دخترشان
  دهد، ولي مي  ايشان  به ،بود  چايخوري  قاشق  يك  ي اندازه

  خورده  چهو آن  كردن  سرفه  كنند به مي  عشرو  آقا بالفاصله
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   1 گردانند. بودند، برمي
  را نشان  تغييراتي  امام  روز، نوار قلب  همان 11  ساعت 

 1  ساعتاينكه  تا   يافت  كاهش  كم كم  داد و فشار خونشان
را خواستند تا   دفترشان  از اعضاي  بعد از ظهر، دو تن

  از وقت  قبل  وضوي  ظاهراً در موضوع  را كه  شرعي  مسائلي
بسيار   با صدايي  (البته بگويندآنها   به ،بود  و بالد كبيره

  گفتند: به  نبود) و سپس  فهم  قابل  راحتي  به  كه  ضعيف
  خانواده  اعضاي  ي همه  بگوييد بيايند. وقتي  بيت  اهل

  صحبت  شرعي  مسائل  به  راجع  حاضر شدند، آقا چند كلمه
  فرمودند:  كردند و آنگاه

  راه  . مواظب است  و مشكلي  سخت  راه  ، خيلي راه  اين« 
و بعد   ».باشيد  فتار خودتانو گ  ، كار خودتان خودتان

  را خاموش  . چراغ شما ندارم  به  ديگر كاري  من«فرمودند: 
  كه  خواهيد بمانيد و هر كدام مي  كنيد و هر كدام

   2».خواهيد برويد مي
  را روي  هايشان چشم  هم  شد ايشان  خاموش  اتاق كه  چراغ 
بعد،   ساعت 1رفتند.  بيهوشي  حال  به  گذاشتند و در واقع  هم

داد و   دست  ايشان  به  بعد از ظهر، شوكي 3  حدود ساعت
  و تنفس  با ماساژ قلبي  پزشكان  از كار افتاد و بالفاصله  شان قلب

  براي  كار انداختند و دستگاهي  را به  امام  قلب  ، دوباره مصنوعي
  كار گذاشتند. تيم  ايشان  ي سينه  ، جلوي قلب  ضربان  به  كمك

                                                           
  123اميررضا ستوده، پيشين، ص  .1
  134همان، ص  .2
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دهند،   را نجات  كردند تا بتوانند امام مي  وقفه بي  تالشي  پزشكي
را   دار فاني  اين  بودند كه  كرده  را جزم  عزمشان  گويا امام  ولي
  تعالي  حق  ، حضرت محبوبشان  ي جاودانه  وصال  گويند و به  وداع

  برسند.
،  زديم  ما تك  بود: هرچه  گفته  باره در اين  دكتر عارفي 
خبر   بعد از ظهر، اولين  و نيم 8  زد. ساعت  پاتك  امام  بدن

  شد. گوينده  پخش  سراسري  ي از اخبار شبكه  كننده  نگران
  امام  دفتر حضرت  از سوي  امشب  اطالعيه  : اين خبر گفت

  : انتشار يافت  شرح  اين  به
و عزيز   شريف  ملت  اطالع  . به تعالي  بسمه« 

بعد از ظهر  3  امروز در ساعت  سانيمر مي  ايران
،  العالي  ، مدظله امام  حضرت  در سير درمان

  كوشش  با همه  آمد. پزشكان  پيش  مشكلي
  به  امام  حضرت  درمان  ناپذير خود براي خستگي
ند و از ا سرگرم  الزم  هاي و درمان  مراقبت

  كنيم مي  درخواست  خداجوي  ملت  ي همه
دهند. اميد و   خود را ادامه  ي نهخالصا  دعاهاي

، مورد  شما مردم  ي ادعيه  رود كه انتظار مي
   1».قرار گيرد  حق  حضرت  اجابت

  جماران  سوي  به  امام  ، عاشقان اطالعيه  اين  با پخش 
داشتند و   بر آسمان  قرار دست و بي  تاب بي  شتافتند. آنان

طلبيدند.  را مي  امام  از خدا، سالمتي  و تضرع  با ناله

                                                           
  34ي يادمان دومين سالگرد رحلت امام، ص  نامه ه، ويژحضوري  مجله .1
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و   و زنان  ، پر از جوانان جماران  به  منتهي  هاي خيابان
بودند و   رهبر خويش  حال  اندوهبار جوياي  بود كه  مرداني

شد. در سراسر  مي  افزوده  و اندوه  غم  بر بار اين  هر لحظه
بودند و تا   شده  در مساجد و تكايا جمع  ، مردم ايران
را از خداوند   امام  بقاي  كنان ضجه  شب  هاي نيمه
  ، روح ديگر بود. خميني  تقدير چيزي  خواستند، ولي مي

  ، انتظار فرج خويش  اشعار عرفاني  در بين  روزگاري  خدا كه
  در ساعت 1كشيد، خرداد مي  ي معبود را در نيمه  به  و وصل

  شدن  خرداد، با صاف  ، سيزدهم شنبه  ي دقيقه 20و  22
  . پيوست  حق  حضرت  رحمت  به  لبنوار ق
  بيت  حفاظت  ، نيروهاي كشوري  مسئوالن  زمان  در آن 

  بودند. سكوتي  ستانبيمار  در صحن  دفتر امام  و اعضاي

خواستند  مي  همه  بود. از طرفي  جا را فرا گرفته  مرگبار همه

شند از كنند و فرياد بك  ناله  و ناراحتي  افسوس  از شدت

  كردند در وضع مي  سفارش  م، داي ديگر، مسئوالن  سويي

منتشر   امام  حضرت  خبر رحلت  كه  نيست  ، مصلحت كنوني

  زماني  بود؛ درست  شب نيمه 2حدود   شود. شايد، ساعت

شدند،  و راز و نياز مي  نماز شب  مشغول  امام  حضرت  كه

بر كردند.   منتقل  كوچكش  ي خانه  حياط  پيكر مطهر را به

و   داده  آقا را غسل  مطهر و نوراني  ، بدن چوبي  تختي  روي

                                                           
  :154ي تنظيم و نشر آثار امام، ص  ديوان امام، مؤسسه» انتظار«غزل  .1

  ي خرداد كشم آيد        انتظار فرج از نيمه ها مي گذرد، حادثه ها مي سال
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  پيچيدند و يك  را نيز برد يماني  كفن  كردند. روي  كفن

پيكر   گذاشتند. سرانجام  امام  ي سينه  را روي  جلد قرآن

و   تشييع  گذاشتند تا جهت  را در سردخانه  مطهر امام

  باشد.  آماده  تدفين

  

   امام  در سوگ ) ب 

  مردم  كه  خرداد، هنگامي  ، چهاردهم يكشنبه  صبح 

از   اي كردند تا شايد خبر تازه  خود را روشن  راديوي

،  و ناباوري  حسرت  بشنوند، در كمال  امام  جسماني  وضعيت

  اسالمي  جمهوري  از صداي  قرآن  آيات  مداوم  با پخش

  ولي  در برگرفترا   آنان  جانكاه  بيمي  شدند. گرچه  مواجه

اخبار راديو، با  ي  بامداد، گوينده 7  ساعت  رأس  وقتي

  : گفت  محزون  صدايي
خدا   خدا به  . روح راجعون  اليهو انا  اناهللا« 

  ».. پيوست
  را كه  احمدآقا خميني  حاج  مرحوم  پيام  آن  دنبال  و به

  مردم  اطالع  را به  اسالمي  گذار انقالب بنيان  خبر ارتحال
  واقعيت  خواستند اين نمي  بسياري شد.  ، پخشرساند مي

  خبرگان  مجلس  آن  دنبال  را بپذيرند؛ اما به  بسيار تلخ
  آورد:  اي اطالعيه  نيز طي  رهبري

  عشق  ي ساالر قافله  ! كاروان ايران  بزرگ  ملت« 
  ي خدا بود، سرحلقه  لطف  اش بدرقه  و ايثار كه

  ، حامي اهللا ، روح ذكر فيض  محفل  مقيمان
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  شكن بت  ، خميني و اميد محرومان  مستضعفان
و   شكست مي  بت  اش با فرياد عاشقانه  كه

  از سطوت  همواره  و ستم  ظلم  كريه  هاي تنديس
  اعلي  ملكوت  لرزيد، به برخود مي  نامش

  «. پيوست
خرداد)  14روز (  همان 9  ساعت  رأس  خبرگان  مجلس 
،  امام  حضرت  ـ سياسي  الهي  ي نامه داد. وصيت  جلسه  لتشكي

  جمله  اين  باز شد و ايشان  از مهر و موم  مشكيني  اهللا آيت  توسط
  از مرگ  را پس  نامه وصيت  اين: « گفت مي  را كه  نامه از وصيت

،  امكان  عدم  بخواند و در صورت  مردم  براي  ، احمد خميني من
يا   اسالمي  شوراي  مجلس  محترم  مهور يا رئيسج  محترم  رئيس
را بپذيرند و در   زحمت  كشور اين  عالي  ديوان  محترم  رئيس

  براي» بخواند  نگهبان  محترم  ، شوراي امكان  عدم  ترصو
  كردند.  قرائت  حاضرين

  اهللا ، آيت جمهور وقت رئيس  توسط  نامه وصيت  متن 
انجاميد   طول  به  و نيم  دود دو ساعتح  شد كه  ، قرائت اي خامنه

  ، حضرت نظر خبرگان  و تبادل  بحث  چند ساعت  طي  و سپس
و از   خميني  امام  ي پرورده شاگرد دست  كه  اي خامنه  اهللا آيت

  و فداكاران  و از مسئوالن  از انقالب  پيش  و مجاهدان  مبارزان
،  خطير انقالب  هاي صحنه  ي بودند و در همه  از انقالب  پس

  نظام  رهبري  آرا به  و مؤثر داشتند، با اكثريت  فعال  حضوري
  انتخاب  اين  دنبال  شدند. به  انتخاب  ايران  اسالمي  جمهوري
  حمايت  ، با اعالم مختلف  هاي ها و تشكل و گروه  ، مردم شايسته

و از   هتفرق  به  را كه  ضدانقالب  اميدهاي ي  جديد، همه  از رهبري
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  كردند.  بر آب  نقش ،بودند  دوخته  چشم  نظام  گسيختگي  هم
روزها    آن  و آنچه  الهي روح  آن  هجران  غم  اما در وصف 

و   نام  ، هركجا كه از ايران  خارج  و حتي  ايران  در سرزمين
افتاد،  بود اتفاق مي  بخش و حركت  شورآفرين  ياد خميني

  . براي درد فراق نيست  آن  و شرح  توصيف  را ياراي  قلم
و   بست برمي  رخت  از جهان  رهبري  بار بود كه  نخستين
  كنان و شيون  و شيدا، بر سرزنان  شوريده  ها انسان ميليون
  در اين  ها تن از ده  كردند. بيش مي  او ضجه  هجران  در غم

  از كف  و جان  داده  از دست  تحمل  تاب  عظمي  مصيبت
  جمعيت  و ازدحام  اندوه  از شدت  دند و بسيار بودند كهدا

ها  درمانگاه  ي ، روانه عزاداران  دست  به  و دست  بيهوش
  شدند.
  تهران  ، در مصالي با پيكر مطهر امام  روز وداع  كه  آنان 

  زدند كه خود مي  ي بر سر و سينه  بودند، چنان  گرد آمده
  توانستند ترجمان مي  يمانو ا  عشق  وادي  آشنايان  فقط
را نيز   ، شب دلسوختگان  باشند. اين  و روحيات  حاالت  اين

 16كردند و در بامداد   صبح  امامشان  با پيكر عطرآگين
  العظمي اهللا آيت  مرحوم  امامت  ها نفر به خرداد، ميليون

  آن  تشييع  به  نماز گزاردند و سپس  بر پيكر امام  گلپايگاني
  پرداختند.  سفر كردهعزيز 
 9از   بيش  جمعيتي  ، شركت رسمي  هاي در خبرگزاري 

  كبير آمده  خميني  تشييع  روز براي  در آن  نفر كه  ميليون
را با   تشييع  ، مراسم انبوه  جمعيت  شد. اين  گزارش ،بودند

را با   امام  حضرت  كرد و ناگزير تابوت  مواجه  مشكل
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  ي شعله  دادند، ولي  زهرا انتقال  هشتب  سوي  كوپتر به هلي
و شيدا   عاشق  مردم  هاي دل  از درون  خميني  به  عشق
  كوپتر حامل هلي  نشستن  مجال  كشيد كه مي  زبانه  چنان

  فرصتي  در يك  كه  گاهداد و آن را نمي  پيكر مطهر امام
  ي و دلداده  تاب جمعيت بي  ، چنان نشست  زمين  به  هكوتا
  بزرگوار ممكن  آن  دفن  آوردند كه  او هجوم  هجران غم

تا در   بازگشت  جماران  سوي  كوپتر به ناچار هلي  نشد و به
  تر بازگردد. مناسب  فرصتي

  حضرت  كفن  باز آمدند، ديدند كه  جماران  به  وقتي 
  شده  برده  و تيمن  تبرّك  به  مردم  ، توسط ذره  ، ذره امام

  براي  را كه  ، كفني اي خامنه  اهللا آيت  . حضرت است
  دادند تا جسد حضرت  بودند، ارائه  كرده  تهيه  خودشان

  شود.  ديگر بار كفن  امام
شد.  مي  افزوده  بر تعداد جمعيت  ، هر لحظه حال  در همين 

راديو از   مكرر از طريق  هاي اطالعيه  ، طي مراسم  ستاد برگزاري
بازگردند و ناگزير در بعد از   منزلشان  به  كه  خواست مي  مردم

  به  ناباوري  را در كمال  زياد، پيكر امام  روز، با دشواري  ظهر همان
  رسمي  تعطيل  هفته  با يك  بود كه  در حالي  سپردند و اين  خاك

اد د  دست  ، فرصتي اسالمي  در ايران  عمومي  روز عزاي  و چهل
و   مداحي  به  زني سينه  هاي تهيئ  داغدار، در قالب  تا مردم

  خود را التيام  ي شكسته  قلب  بپردازند تا بلكه  سرايي نوحه
  بخشند.

او   و راه  جاودان  او همواره  ، اما نام رفت  خميني 
  پررهرو خواهد ماند.  همچنان



   

 تصاوير





  

  1شروع عكسها 



 150 آن سوي آفتاب 

2  



 151 غروب  آفتاب

3  



 152 آن سوي آفتاب 

4  



 153 غروب  آفتاب

5  



 154 آن سوي آفتاب 

6  



 155 غروب  آفتاب

7  



 156 آن سوي آفتاب 

8  



 157 غروب  آفتاب

9  



 158 آن سوي آفتاب 

10  



 159 غروب  آفتاب

11  



 160 آن سوي آفتاب 

12  



 161 غروب  آفتاب

13  



 162 آن سوي آفتاب 

14  



 163 غروب  آفتاب

15  



 164 آن سوي آفتاب 

16  



 165 غروب  آفتاب

17  



166 آن سوي آفتاب 

  پايان عكسها18



 167 غروب  آفتاب

  ها نمايندگي



 168 آن سوي آفتاب 

  1منشورات



 169 غروب  آفتاب

2  



 170 آن سوي آفتاب 

3  



 171 غروب  آفتاب

4  



 172 آن سوي آفتاب 

  عنوان التين

  خواهد شد.  بسته  صفحه  در اين  كتاب   التين  عنوان 
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