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  چكيده
راجـرز  از ديـدگاه انسـان سـالمِ كـارل       (ره)تبيين پديدارشناختي شخصيت امـام خمينـي  

هـاي شخصـيت   ويژگـي كه آيا  تحقيقپرسش هدف اين پژوهش بود. به منظور پاسخ به 
اجـرز  از ديـدگاه ر ») انسان بـا كـنش كامـل   («هاي انسان سالم شاخصبا   (ره)امام خميني
ــواني  ــا دارد،همخ ــتخراج،     ب ــات الزم اس ــتنادي، اطالع ــژوهش اس ــتفاده از روش پ اس

نتايج نشان داد معيارهاي كلي راجرز دربارة شخصيت سالم در  .بندي، و تحليل شد طبقه
يابـد.   انسجام مي هستي بدون نقاب، و شهامت در تحقق خود، پويايي شخصيتنكتة سه 

آمـادگي  ؛ ازجملـه  عرضـه كـرده اسـت    اختصاصـي پنج ويژگـي  راجـرز  اين، عالوه بر 
. خالقيـت و ، احسـاس آزادي ، اعتماد به ارگانيسم خود، دار زندگي هستي، كسب تجربه
انسـان بـا كـنش    «گانـة  هشـت هـاي   توان گفت كه ويژگي هاي پژوهش مي بر اساس يافته

مصـداق دارد.   (ره)امـام خمينـي   شخصـيت از ديدگاه راجـرز، در حـد كمـال در    » كامل
 (ره)فردي در انديشه، رفتار، و سبك زندگي امام خمينـي ههاي منحصرب نين ويژگيهمچ

  ها اشاره نشده است.   وجود داشته كه در نظرية راجرز به آن
، (ره)، شخصـيت، امـام خمينـي   »انسان با كنش كامـل «انسان سالم،  هاي كليدي: واژه

  كارل راجرز.
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Abstract 
The purpose of this research was to describe the phenomenological personality of 
Imam Khomeini from the perspective of Carl Rogers’ Healthy Person. The research 
question was: Do characteristics of Imam Khomeini’s personality correspond to 
Rogers’ indicators for healthy person (“fully functioning person”)? In order to 
answer this question, the author used documentary research method, and extracted, 
categorized and analyzed the necessary data. The results showed that Rogers’ 
general criteria about a healthy person are converged from three points: personality 
dynamics, courage in self-realization, and unmasked existence. Moreover, Rodgers 
presented five particular features: open to experience, existential living, trust 
feelings, creativity, fulfilled life. According to research findings, Rogers’ eight 
indicators for healthy person (“fully functioning person”) are in complete 
correspondence with Imam Khomeini’s personality. There are also unique features 
in Imam Khomeini’s thoughts, behavior, and lifestyle that were not mentioned in 
Rogers's theory. 

Keywords: healthy person; “fully functioning person”; personality; Imam 
Khomeini; Carl Rogers 

  مقدمه  
ر تعريف انسـان سـالم يـا آرمـاني، وجـه مشـترك ابعـاد انسـان         ها د تفاوت در ديدگاه با وجود

). بحـث را از  1387معنـوي دانسـت (سـهرابي،     -اجتمـاعي  -روانـي  -توان زيستي آرماني را مي
هـاي شخصـيت    كنيم و سپس به تطبيـق ويژگـي   آرماني از ديدگاه كارل راجرز آغاز مي انسان
  پردازيم.   مي »كامل كنش با انسان« يا مسال هاي شخصيتمالكبا معيارها و   (ره)خميني امام

 انسان با كنش كاملآرماني از ديدگاه راجرز،  انسان

هدف نهايي مطلوب رشـد   ،بر اساس ديدگاه راجرز، تبديل شدن به انساني با كاركرد كامل
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 بـا  سـالم  انسـان  تيشخصـ كلي راجرز دربـارة  نظرية  شناختي و تكامل اجتماعي است. روان
شـهامت در  ، پويـايي شخصـيت  نـد از:  ايابد كـه عبـارت   كته انسجام ميدر سه ن كامل كنش

   .هستي بدون نقاب، و تحقق خود
بايـد   يا انسان بـا كـنش كامـل    شخصيت سالم از اي كه در تلقي راجرز نخستين نكته

اسـت نـه    پيش روي داشت، اين است كه شخصيت سالم روند است نه حالت بـودن، مسـير  
پـذيرد و   گـاه پايـان نمـي    هـيچ ، رود خـود پـيش مـي    حققتدر جهت مقصد. شخصيت سالم 

هاي خـود را   جنبه راند و همة اين هدف رو به آينده، فرد را به پيش مي وضعيتي ايستا ندارد.
ويژگي ديگر انسان با كنش كامل، تمايـل يـا توانـايي او بـه      پروراند. كند و مي دگرگون مي

دومين نكتة تحقق خود كه رونـدي  ين، كامل و غني زندگي كردن در هر لحظه است. بنابرا
هاي  توانايي و گسترش و انگيزش همة ،مستلزم آزمودن پيوسته، و گاه دردناك است دشوار

ور شدن در جريان زندگي  بودن و غوطه تحقق خود، شهامت گويد ميشخص است. راجرز 
هـا   نشـود و آ  چنين انساني در عواطف و تجربيات گوناگون بشري جذب و غرقه مي .است

كنـد. چنـين فـردي     ، احسـاس مـي  داردكمتـري   يتر از كسي كه سالمت روان قرا بسيار عمي
. كنـد مـي هـا را تجربـه    هميشه شادكام و خرسند نيست. هرچند اوست كه اين احساس الزاماً
خوشـبختي بـه   ؛ زيـرا  دانـد  بختي را محصول فرعي تالش براي تحقق خـود مـي   نيك راجرز

راسـتي   ايـن افـراد بـه   ). 1375خوشـدل،  ترجمـة   تـا، بـي ، 1(شولتزخودي خود هدف نيست 
كنند و به آنچه نيستند تظاهر  ها پنهان نمي ها و صورتك خودشان هستند. خود را پشت نقاب

شـوند، هـر    هاي رفتاري نمي گيرند، پيرو تجويز كنند. يا در برابر بخشي از خود سپر نمي نمي
هـاي متفـاوت از خـود     شخصـيت  ،مختلف طرايآيند و در اوضاع و ش لحظه به رنگي درنمي

هـا بـه آداب و    آزادنـد. ايـن   والـدين هـاي جامعـه و   دهند. از توقعات و ممنوعيـت  نشان نمي
 البته اينان آشكارا پرخاشگر كنند. عمل مي است، اصولي كه تنها توسط خودشان وضع شده

  شكن نيستند. قانون و سركش يا عمداً
پنج ويژگي ، راجرز بيان شدانسان با كنش كامل كه براي  هاي كلي عالوه بر ويژگي

آمادگي كسب  )1ند از: اكه عبارت عرضه كرده است انسان با كنش كاملبراي  را نيز خاص
  و  ،احســاس آزادي )4 ،اعتمــاد بــه ارگانيســم خــود    )3 ،دار زنــدگي هســتي  )2، تجربــه

ظـور آشـنايي و شـناخت    منبـه . با توجه به اينكه سه ويژگي اول قبالً بررسي شد، خالقيت )5
هاي خـاص انسـان    گانة ويژگيبه توضيح پنجدر ادامه هاي انسان با كنش كامل،  بيشتر مؤلفه
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پردازيم و سپس با ذكر مصاديقي از بيان كالمي و سـيرة   با كنش كامل از ديدگاه راجرز مي
  كنيم. ميرا از نظر تطبيقي بررسي ها  اين ويژگي  (ره)عملي امام خميني

احسـاس ارزشـمندي    گونه شرايط بازدارندة انساني كه هيچ :ي كسب تجربهآمادگ. 1
ها برخوردار است. از آنجا كـه هـيچ    همة احساسات و گرايش نداشته باشد از آزادي تجربة

آمـادگي  ، گيـرد. بنـابراين   هـا حالـت دفـاعي نمـي    كننده نيست، در برابـر آن  تهديد احساسي
شناسـد و   خوبي طبيعـت خـود را مـي   بهانساني چنين كسب تجربه، ضد حالت تدافعي است. 

ر پـذير اسـت و د   هاي شخصيتش بسته و پوشيده نيسـت، شخصـيتش انعطـاف    يك از جنبه  هيچ
هـاي تـازة ادراك و    تواند بـراي گشـودن راه   بلكه مي؛ پذير نيست هاي زندگي فعل برابر تجربه
او عواطـف   زيـرا  ؛تـر دانسـت   توان انسان با كنش كامل را عـاطفي  ها سود جويد. ميبيان از آن

  كند. را با شدتي بيشتر از انسان تدافعي تجربه مي(هم غم و هم شادي) تري مثبت و منفي وسيع
جانبـه    هسـتي، زنـدگي همـه    انسان با كنش كامل، در هر لحظـة  :دار زندگي هستي. 2

 اسـت.  اي براي او چنان تازه است كه گويي پيش از آن هرگز وجود نداشته دارد. هر تجربه
طور بـالقوه  بهتواند با خود بياورد، تازه و جديد است، يا حداقل  اي كه مي هر لحظه و تجربه

طـور  به انسان با كنش كامل بيني نيست. يي و پيشگو  تازه و جديد است. هر لحظه قابل پيش
هـر  ، بنـابراين كنـد.   كند و به جاي مشاهده، در آن شركت مي كامل در هر لحظه زندگي مي

اي آمـاده اسـت،    اي با هيجان همراه است. چون انسان سـالم بـراي كسـب هـر تجربـه      هتجرب
البتـه انسـان بـا كـنش      يابـد.  تازه پيوسته تحول و تكامل مـي  ةتجربشخصيت يا خود او با هر 

هاي تازه پيوسته آماده است.  ساختار خود او براي كسب تجربه ؛ زيراپذير است كامل انطباق
شخصيت سالم است. ايـن   ةجنبترين  يدار، اساس يزندگي هست خصيصةبه اعتقاد راجرز اين 

آيـد، آمـاده اسـت و در هـر تجربـه       شخصيت براي پذيرش آنچه در همان لحظـه پـيش مـي   
  تواند دگرگون شود. آساني ميبهبعد،  يابد كه به مقتضاي تجربة لحظة ساختاري را مي

م قابـل  يكنـ  سـت احسـاس مـي   اي كـه در  رفتـار بـه شـيوه    :اعتماد به ارگانيسم خود. 3
هاي فكري و عقلـي   عمل و قابل اعتمادتر از عامل ةدربارگيري  اعتمادترين راهنماي تصميم

هاي آني و شهودي عمل  ها يا محرك تواند بر اساس جوشش است. انسان با كنش كامل مي
ه و اما به معني عملكرد ناسنجيد ؛در چنين رفتاري خودانگيختگي و آزادي بسيار است .كند

. تصـميم نهـايي در مـورد چگونـه رفتـار كـردن در يـك        بدون توجه بـه عواقـب آن نيسـت   
شود. در برقراري رابطه با دنيا، بـه   هاي تجربي نتيجه مي موقعيت خاص، از توجه به تمام داده

دهـيم   كنـيم پاسـخ مـي    بلكـه بـه واقعيتـي كـه تجربـه مـي      ؛ دهـيم هاي ناب پاسخ نمي واقعيت
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  ).1381سيد محمدي، ترجمة ، 2002 نوركراس،(پروچسكا و 
هاي با كنش كامل، احساس آزادي اصيلي دارند تـا بـه هـر     انسان :احساس آزادي. 4

جهتي كه ميل دارند، حركت كنند و آزادانه و بدون ممانعت و بازداري دسـت بـه انتخـاب    
را باشـد، آزادي عمـل و انتخـاب بيشـتري      داشـته بيشتري  يهر چه انسان سالمت روانبزنند. 

تواند بدون محـدوديت و ممنوعيـت، فكـر و عمـل      كند. انسان سالم مي احساس و تجربه مي
انسان با كـنش كامـل از احسـاس تسـلط خـويش بـر       ، به عالوه. خود را آزادانه انتخاب كند

برد و معتقد است آينده به خـود او بسـتگي دارد و بـا حادثـه و موقعيـت و       زندگي لذت مي
انسـان سـالم بـا داشـتن احسـاس آزادي و قـدرت، در        .شود نميرويدادهاي گذشته هدايت 

 ،بخواهـد  را توانـد هـر آنچـه    كند مـي  بيند و احساس مي شمار مي هاي انتخاب بي زندگي راه
هـاي بـا كـنش كامـل، نـه از سـوي        نكتة مبنايي در اين جا ايـن اسـت كـه انسـان     انجام دهد.

  ه تنها به يك طريق رفتار كنند.كنند ك ديگران و نه از جانب خود، احساس اجبار نمي
 بسـيار خـالق   اند كه داراي كنش كامل با شخصيت سالمهاي  همة انسان :خالقيت. 5

كننـد.   طـور خـالق و سـازگار زنـدگي مـي     بـه شرايط محيطي تغيير كند،  حتي اگرو هستند 
. بــه عــالوه رفتارشــان همــراه بــا ايــن خالقيــت يــك احســاس خــودانگيختگي وجــود دارد 

 است. بالندهپذير و  هاي نيرومند پيرامون خود، دگرگوني ه و در پاسخ به محركخودانگيخت
هـا و   پـذيري بـا تجربـه    طـور انعطـاف  بـه تواند  انسان با كنش كامل، سالم و يا خودشكوفا مي

بيني بودن، امنيت يا حالتي عـاري از تـنش    هاي تازه سازگار شود. او نياز به قابل پيش چالش
هـاي اجتمـاعي و    خـالق و خودانگيختـه بـا محـدوديت    هـاي   انسـان  ندارد. از سـوي ديگـر،  

سـتايش ديگـران    ةو دلبسـت  ندارنـد حالـت تـدافعي    زيـرا  ؛دهنـد  رنگي نشان نميفرهنگي هم
رنگـي  به شرط آنكه اين هم ،دنرنگ شود با مقتضيات همنتوان د مينالبته اگر بخواه .نيستند

به  انا سازد تا خود را به بهترين وجه بپرورانند.ها را توكمك كند و آن انهايش به ارضاي نياز
هاي جدي اوضاع و احوال محيط  تواند در دگرگوني اعتقاد راجرز، انسان با كنش كامل مي

گونـه افـراد چنـان خالقيـت و خـودانگيختگي       اين .سازگاري بيشتري نشان دهد و دوام يابد
   .آيند ي طبيعي كنار ميهاي دردناك مانند جنگ و باليا دارند كه حتي با دگرگوني

هاي  ناتواني در بيان روشن و دقيق چيزي كه توانايي سبب راجرز به :ديدگاه راجرزنقد 
 .مورد انتقـاد قرارگرفتـه اسـت    ،دهد تر شدن و شكوفا شدن شكل مي فطري را براي غني ةبالقو

تي و آيـا از ايـن   شـناخ  يـا روان است فيزيولوژيكي  آيا اين توانايي بالقوه اساساً معلوم نيست كه
هاي مربوط  و پژوهش ها راجرز پاسخي براي اين پرسش ؟هاي فردي وجود داردلحاظ تفاوت



  1 ، شمارةدوم، سال 1397، شناسي فرهنگي روان      42

  

همچنين، نظرية راجرز دعوتي است به  ماهيت اين نيروي بالقوه ارائه نكرده است. ديگر دربارة
ي گيري و اغماض كامل. تأكيد بر تجربه، احساس و زيستن كامل بـرا خودخواهي تمام، آسان

خود است. اين نگرش به شخصيت سالم، از احساس رابطة مؤثر، مهرآميز، متعهدانه با ديگـران  
مركز ثقل جهان است، نه انساني كـه از  » انسان با كنش كامل«نيست. گويي مند بهرهيا جامعه، 

جويـد. روي او   مند است و با احساس مسئوليت در آن مشاركت مي داشتن روابطي متقابل بهره
ه هستي خويش است، نه به رشد و كمال ديگران. انتقاد ديگر به ديـدگاه راجـرز تعصـب    تنها ب

ها بر حسب اين است كه درست و بجا احساس  گيري ضدعقلي حاكم بر نظرية اوست. تصميم
ها. هر چند راجرز منكر سودمندي عقـل نيسـت،   شوند، نه بر حسب اعتبار و صحت منطقي آن

گيـري، جنبـة    يت يـا تصـميم  عقبارة مو سات عاطفي شخص درگويي اين عوامل نسبت به احسا
  ثانوي دارند.

طور خالصه مطـرح شـد.   هها و معيارهاي انسان سالم از ديدگاه كارل راجرز بمالك
از منظر انديشـه، شـناخت، هيجـان، و رفتـار       (ره)به خصوصيات امام خمينيتوجه اكنون، با 

هـاي   بـر مبنـاي مـالك   وي ناسـي شخصـيت   ش فردي، خانوادگي، و اجتماعي به تبيـين روان 
  پردازيم. شده از سوي راجرز ميعرضه

  ، انساني با كنش كامل(ره) امام خميني
انسـاني بـا كـنش كامـل     مثابة به  (ره)هاي شخصيت امام خميني در ادامه مصاديقي از ويژگي

ن هسـتي بـدو  ، و شهامت در تحقق خـود ، پويايي شخصيتشود. سه مولفة اول يعني  بيان مي
هـاي جزئـي يـا     هاي كلي و پنج ويژگي بعدي در زمرة ويژگـي  ويژگي ،از نظر راجرز نقاب

  خاص انسان با كنش كامل است.

    (ره)و امام خميني پويايي شخصيت
در سير تحولي و تكاملي شخصيت خود وضعيت ايستا نداشت و در جهـت    (ره)امام خميني

اي را ي، روند مستمر رو به آينـده تحقق خود و رسيدن به اهداف زندگي شخصي و اجتماع
هـاي   در حوزه (ره). در مورد ابعاد و وجوه مختلف شخصيت امام خمينيدر پيش گرفته بود

را معنوي، سياسي، اخالقي، هنري، عرفاني، و فلسفي مصاديق زيادي فراگير علمي، ديني، 
وجـودي   گسترش تمام ابعاد خود سعي در شكوفايي وعمر  ولدر طوي . توان برشمردمي

  .شود ميها بيان  خويش داشت كه شرح كوتاهي از آن
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، اخالقـي، فقهـي   متعـدد  صاحب تأليفات بسياري در موضـوعات   (ره)امام خميني ●
تعـدادي از   اسـت. وي گستره و تنوع ذوقي اين امر بيانگر  كه استسياسي و هنري ، اصولي
موران أستيجاري و جريان يـورش مـ  جايي منازل ا هبجادر  اوليفات نفيس أها، اشعار و ت رساله

 ءهـا و آرا  مجموعـه سـخنراني  ، امام صحيفة همچنين است. شدهمفقود  رژيم پهلوي ساواك
پـس از پيـروزي    وي .جلد بـه چـاپ رسـيده اسـت     22در  ،در امور سياسي و ديني (ره)امام

هاي  نام و در آثاري بااست رباعي ، و هايي دارد كه در قالب غزل، دوبيتي انقالب نيز سروده
  .به چاپ رسيده است محرم رازو  سبوي عشق
كند  نقل مي حسين نورياهللا  آيت و مقابله با كمونيسم: توجه به مسائل علمي روز ●

بوديم،  (ره)درس اماميك روز با جمعي از دوستان كه هم (ره)در زمان آقاي بروجردي كه
كردند و به اين وسيله جوانـان   ميشبهاتي كه ماديون مطرح  دربارة و مرفتي (ره)امام به منزل

اي  اساسي و ريشـه  كار ،فرمود براي اينكه در حوزه (ره)امامبحث شد. ، كردند را گمراه مي
هاي بامعلومات را از  من اگر جاي آقاي بروجردي باشم، چند تن از كمونيست، انجام بگيرد

دم كه بيايند شـبهات  كر مين ميأآوردم، حقوق و ديگر مخارج آنان را ت شوروي به ايران مي
انـد، مطـرح    گذاري كرده ها را كه براساس آن الحاد را پايهها و مطالب علمي آن كمونيست

علمـي   ةمقابلـ طور كامـل آگـاه شـوند تـا بـا آنـان بـه        بهكنند تا علما و فضال از شبهات آنان 
نتواننـد  ها بدهند تـا  هاي آن هاي مستدل و محكمي به آن شبهات و استدالل برخيزند و پاسخ

  ). 308 /4 :1382(ستوده،  قدر تبليغات كنندديگر اين
 (ره)خمينـي امام  گويد: ميوي درخصوص پويايي تفكر  سيد مصطفي خوانساري ●

اهللا محمدرضـا   ايـن را از آقـاي آيـت    .براي آشنايي با افكار ماديون، كتاب نقـد فلسـفه دارد  
   ).25 :1381(ستوده و برادري،  گرفت مسجدشاهي درس مي

ابوالقاسـم  اهللا  . آيـت ، نـه تقليـد  كـرد  تفكـر مـي   مباحث علميدر   (ره)خمينيامام  ●
 .آمـد  افكند و از عهده برمـي  امام در درس با بزرگان علمي پنجه مي كند كه نقل مي خزعلي

تعبـدي  ، شـنويد  حـرف مـرا كـه مـي     :فرمـود  براي ايجاد شجاعت در شاگردان مـي  (ره)امام
داريـد و نگوييـد    در مقـام بحـث، فكرتـان را آزاد نگـه     ؛ل كنيدنپذيريد، فكر بكنيد، استدال

  ).39: 1382(همان،  استاد گفته باشد! خودتان فكرتان را به كار بيندازيد، استاد گفته است
ايـن بـود كـه     (ره)امام خمينـي  از صفات بارز گويد كه مي جعفر سبحانياهللا  آيت ●
مثال وقتـي درس مكاسـب     برايود. ها ب در كتاب شجوكردنوبيش از جست ويانديشيدن 

. كنيـد ها را هم مالحظه  من تعدادي كتاب به خدمتش بردم و عرض كردم اين ،گفت را مي
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فرمود: همه را ببريد، من بايد خودم فكر كنم. كسي كـه ايـن همـه را نگـاه كنـد، بـراي        وي
ا ديگـري بـر مكاسـب ر    ةحاشـي صـديق و   ةحاشـي ماند. پس از آن، فقـط   فكرش مجالي نمي

 ).212 ،همان( برگزيد و بقيه را برگرداند

در همان  (ره): امامگويد مي (ره)امام در توضيح پويايي تفكر روحاني حميد سيد ●
خواستند  زبان تركي پرداختند. ايشان مي [فراگيري] اولين ساعات ورود به تركيه به آموزش

كنند. به حدي كـه اهتمـام   زبانان دنبال  با فراگيري زبان تركي رسالت خود را در ميان ترك
 (ره)كـه از امـام  را به فراگيري زبان تركي، سـرهنگ افضـلي از مقامـات سـاواك      (ره)امام

مبارزه را در تبعيد ادامه دهد. لذا در  (ره)كردند به وحشت انداخت كه نكند امام مراقبت مي
ر روز در تركيـه هـ   ،رو  ايـن  از .نبايـد وي را تنهـا گذاشـت    گزارش خود به تهـران نوشـت:  

  ). 355 /2: 1383(رجايي،  كردند را به جايي منتقل مي (ره)امام
كـرد كـه    ها را تشويق مـي  همواره طلبه (ره): امامگويد مي سيد عباس خاتم يزدي ●

هنگام درس سؤال و بحث و انتقاد كنند. يكي از اشـخاص كـه هنگـام درس زيـاد صـحبت      
هـا  بـه حـرف   واقعـاً  (ره)بـودم و امـام   كرد خود من را ناراحت مي (ره)كرد و گاهي امام مي

مرحـوم حـاج آقـا مصـطفي هـم       .كرد كه بايد انتقاد كنيد داد و هميشه تشويق مي گوش مي
هـا صـحبت    بلكـه اگـر طلبـه    ؛ناراحت شـود  (ره)شد امام وقت نمي كرد و هيچ زياد بحث مي

 بـه نظـرِ  شـود،   هر سـخني گفتـه مـي    :گفتمي شد و همواره نگران مي (ره)كردند، امام نمي
 ؛حرف او را بپـذيرد  چه صاحب سخن هم بزرگ باشد، انسان نبايد فوراً انتقادي بنگريد. هر

  ).35-34 /3: 1382ستوده، ( بلكه بايد با دقت بررسي كند

  شهامت در تحقق خودو  (ره)امام خميني
سازي زندگي  هاي انسان با كنش كامل از ديدگاه راجرز، گرايش او به غني يكي از ويژگي

ها و استعدادها در هر لحظة زندگي است. در ادامه مصاديقي  به كمال رساندن همة توانايي و
كنيم. عرضه مي  (ره)را از زندگي امام خميني شهامت در تحقق خودعد از ب  

. او بايـد  بودبصيرت و آگاهي بر امور جاري  (ره)خميني مهاي مهم اما از ويژگي ●
 (ره)رسـاند. امـام   سـنگين فرمانـدهي را بـه انجـام مـي      مسـئوليت  ،گيـري از اطالعـات   با بهره

. گرفـت  مـي و بـراي هـر وضـعيتي، تصـميمي مناسـب       كـرد  مـي حليل تاطالعات دريافتي را 
يك حرف با ملـت ايـران   «راحتي از بياناتش فهميد: بهتوان  را مي (ره)امامتوانايي و آگاهي 

جلويشان را بگيرند  ها را ازس است كه هم خونسردي خودشان را حفظ كنند و هم اين شايعه
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» آيـد  مطالـب پـيش مـن مـي     ةهـا نكننـد. مـن خـودم تمـاس دارم و همـ       هو هيچ اعتنا به شايع
جانـب را از وضـع   هـر روز ايـن  كـه  خـواهم   مـي  دفـاع از شوراي « ).224 /13 ،امامصحيفة (

  .)272، همان( »تذكر دهند ،ها مستحضر كنند و چنانچه احتياج به نيرو دارند جبهه
بـا توكـل بـه خـدا و بـا       كـردن،  مشـورت  وپـس از تحليـل اطالعـات      ،(ره)ام خمينيام

را  هـا  صورت شايسته صـادر و قاطعانـه اجـراي آن   بهشجاعت و قدرت روحي باال، دستورات را 
 كه ضد انقـالب  حالي در. توان مشاهده كرد كرد. در دستورات ايشان قاطعيت را مي پيگيري مي

. كـرد مـي عنـوان كردسـتان آزاد، جـدا     بـا و پاوه را  داد مينجام آخرين حركت خود را ا داشت
عنوان رياست بهمن «. مذكور نجات يابد تا منطقة شد سبب (ره)امام ساز فرمان قاطع و سرنوشت

با تجهيز كامل عازم منطقه شوند و به تمـام   دهم كه فوراً كل قوا به رئيس ستاد ارتش دستور مي
انتظار دستور ديگر و بدون فوت وقـت بـا    دهم كه بي دستور مي هاي ارتش و ژاندارمريناپادگ

، عمـل مثبـت انجـام نگيـرد     ساعت ديگر 24تا  اگر.. . تمام تجهيزات به سوي پاوه حركت كنند
 اين دستور قاطعانه چنان مؤثر واقع شد كه به گفتـة . »دانم مسئول مي ژاندارمري را سران ارتش و

كردستان و در پـاوه بـود بـه محـض انتشـار فرمـان        ر منطقةشهيد دكتر چمران كه در آن موقع د
  ). 285 /9 صحيفة امام،( همه چيز تغيير كرد (ره)امام

اسـت.   در تحقـق خـود   او شـهامت نيز تجلـي   در جهان معاصر (ره)تفكر امام گسترة
مرزهـا را   ،شـد  بينـي مـي   فراتر از آنچه كه در ابتدا توسط سياستمداران پـيش  (ره)افكار امام

سـتيزي   هاي بسـياري را بـراي مبـارزه و ظلـم     رديد و به اقصي نقاط جهان رسيد و انساندرنو
 :نوشـت هاي اسالمي در دنيـا   در تحليلي از گرايش ،آلماني ةنام هاشپيگل، هفت. آماده ساخت

اي به مسلمانان سراسر جهان بخشيده  ، حيات تازه(ره)انقالب اسالمي به رهبري امام خميني«
  .)4/1/1377مهوري اسالمي ايران، (روزنامة ج »است

جمهـور  رئـيس بـه گوربـاچف،    او ، نامة(ره)زندگي امام خميني ةهاي برجست از فراز ●
) 11/10/1367جمهـور شـوروي (  رئيسدر پيامي به  (ره)وقت اتحاد جماهير شوروي بود. امام

هـاي تـاريخ    در موزهبايد از اين پس كمونيسم را : «خبر از سقوط كمونيسم و فروپاشي آن داد
هـا   بـا صـالبت تمـام، بـه آن     (ره)امام). 221/ 21 صحيفة امام،( »جو كردوسياسي جهان جست

مشكل شـما عـدم اعتقـاد واقعـي بـه      ، مالكيت و اقتصاد نيست هشدار داد كه مشكل شما مسئلة
  .خداست
عراق به كويت با توجه به دورانديشي و ديدگاه  ةحملسال قبل از  هشت (ره)امام ●

هـاي عربـي هشـدار داد     هاي منطقه در كشور به حكومت 26/2/1361خود، در تاريخ عميق 



  1 ، شمارةدوم، سال 1397، شناسي فرهنگي روان      46

  

هـا خواسـت تـا دسـت از     هـا خواهـد آمـد و از آن    كه رژيم صدام پس از ايران به سـراغ آن 
عـراق بـه    ةحملـ اين امر تحقق پيدا كرد و پـس از  ). 252/ 16، همان( حمايت صدام بردارند

كشـورمان بـا شـرمندگي از آن     نالئوالقـاتي بـا مسـ   كويـت در م  ةخارجكويت، وزير امور 
  .نگري امام ياد كرد آينده

تـن از يـاران    72گـذاري شـد و    تير مقرحزب جمهـوري اسـالمي بمـب     در هفت ●
، رئـيس جمهـور و نخسـت    1360ماه بعد در هشت شـهريور  دو .به شهادت رسيدند (ره)امام

در جـايگزيني و نصـب افـراد     (ره)موزير ايران به شهادت رسيدند. تصميم قاطع و سريع امـا 
در اين حوادث به شهادت رسيدند در سـامان دادن اوضـاع كشـور     كساني كهديگر به جاي 

در آغاز نهضت بارهـا بـه ملـت     (ره)حيرت دشمنان انقالب بود. امام سبببسيار مؤثر بود و 
اعتمـاد و   ةدربـار آموخته بود كه انقالب اسالمي وابسته به افراد و اشخاص نيست و همـواره  

گفت. بر همين اساس بود كه پس از شهادت رجايي  توكل مردم به خداوند متعال سخن مي
  ).138/ 15، همان( كه هست خداو باهنر فرمود: اگر رجايي و باهنر نيستند 

هـاي   انجمـن  ةاليحـ در  قـرآن شرط مسلمان بـودن و سـوگند بـه     1341مهر 16در  ●
 (ره)يب علماي قـم و تهـران و بـاالخص امـام خمينـي     د. به اين ترتشايالتي و واليتي حذف 

بـه   1341آذر  7، رژيـم در  (ره)هاي امـام استقامتدست به اعتراضات وسيعي زدند. پس از 
خواسـتار پخـش خبـر لغـو      (ره)امـا امـام   و به اطالع علما رساند. كرداجبار اليحه را حذف 

نخسـتين پيـروزي ملـت ايـران      ،هها و راديو شد. سرانجام با تحقق اين خواست اليحه در رسانه
هاي شادماني ملت طي سخناني  در روز (ره)دست آمد. امام پس از ملي شدن صنعت نفت به

شكست ظاهري مهم نيست، آنچه مهم است، شكست روحي است. كسي كه با خدا  فرمود:
يي شد كه مـن دو سـاعت خـواب    ها مد شباارتباط دارد، شكست ندارد. در اين دو ماه پيش

  ).121-119/ 1 صحيفة امام،( نصيحت از واجبات است از شاه گرفته تا آقايان كردم،
هاي فاسد شـاه تحـريم    در اعتراض به حركت 1342، عيد سال (ره)به پيشنهاد امام ●
هـا معرفـي كـرد و    عنـوان عامـل جنايـت    در اجتماعات مردم، شخص شاه را به (ره)شد. امام

 13نسبت به سكوت علماي قم و نجف انتقاد كرد و در  مردم را به قيام عليه آنان فراخواند و
و  كـرد منتشـر  » دوستي يعني غارتگري شاه«عنوان  بامشهور خود را  ، اعالمية1342فروردين 

 ؛ن شما حاضر كردميمورأهاي م من اكنون قلب خود را براي سرنيزه« در آن اعالميه نوشت:
 »هـاي شـما حاضـر نخـواهم كـرد      ي خضـوع در مقابـل جبـار    ها و ولي براي قبول زورگويي

  ).179/ 1، همان(
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  هستي بدون نقاب  و  (ره)امام خميني
هاي با كنش كامل از منظر راجرز، هستي بدون نقـاب اسـت كـه     سومين ويژگي كلي انسان

راسـتي   گونه افـراد بـه  هاست. اين رنگي آن آاليشي و بي ثبات شخصيت آن افراد و بيبيانگر 
عمال خود را با توجه به معيارها و ضوابطي كه به آن باور دارنـد  خودشان هستند و افكار و ا

ند. اين الگوي رفتاري را به تمام هد با استقالل و بدون مالحظة افراد و جريان حاكم ارائه مي
  يافت.  (ره)امام خميني زندگيسيرة توان در  و كمال مي
 (ره)امـام  .دبـو  ويصداقت و صـراحت   (ره)بارز امام خمينيهاي  يكي از ويژگي ●

اي از  گيري نهضت اسالمي همواره بـا مـردم صـادقانه حـرف زد. هرگـز نمونـه       از بدو شكل
گونـه   با مردم يك (ره)گونه نبود كه امام توان يافت. اين نمي (ره)دوگانگي بين مردم و امام

، محصـول تعـالي اخالقـي    (ره)اي ديگـر حـرف بزنـد. صـداقت امـام      گونـه  بـه الن ئومسو با 
كـه مـن    فرمـود  598 بود. در مورد پـذيرش قطعنامـة   شو يگانگي گفتار و عمل ،خودسازي

پذيرم تا ديـروز معتقـد بـه جنـگ بـودم، و امـروز صـالح         هاي دوران جنگ را مي ليتئومس
در  (ره)دانم و در صلح هم جدي هستم. امام كشور و نظام و انقالب را در پذيرش صلح مي

ي مردم حكم رياسـت  أولي براي احترام به ر ؛ردمصدر اعالم كرد كه من اشتباه ك بني قضية
هاي سياسي رايج در دنيا مسئوالن و رهبران در  گيري جمهوري او را تنفيذ كردم. در تصميم

گونه نبـود. بـه اعتـراف دوسـت و دشـمن      اين (ره)امام .كنند خفا و آشكار دوگانه رفتار مي
  ). 564 /2 صحيفة امام،( زد همواره با مردم به صداقت و صراحت حرف مي (ره)امام

زيسـتي و زنـدگي بـدون     سـاده   (ره)امـام خمينـي  هـاي   ترين ويژگـي  يكي از برجسته
شـده  سـبب  آاليشي امام و زندگي در سطح عموم مردم  تكلف بود. اين سادگي، صفا، و بي

هايي  را از جنس خودشان بدانند و او را صميمانه دوست بدارند. نمونهوي بود كه همة مردم 
  شود. نقل ميادامه در وي زيستي  دهاز سا

هـايي بـود كـه از ايـران      قالي نبـود، زيلـو   (ره)در نجف در اتاق مجلسي منزل امام ●
هـا زيـاد مناسـب     عرض كردم كه اين گليم (ره)آورده بودند و زياد مناسب نبود. من به امام

و اجـازه  فرمود: مگـر منـزل صـدراعظم اسـت؟      (ره)نيست و اجازه بدهيد فرش بخريم. امام
  ). 61، همان(نداد 

گويـد: تعـدادي    مـي  (ره)ا به امـام ، بنّدحياط آن ساييده شده بو ةپلهاي  وقتي آجر ●
: همـان آجرهـاي   گويـد  مـي  (ره)شده را عوض كنيم. امامساييدههاي  آجر تهيه كنيد تا آجر

  ). 313 /2 :1383 رجايي،( كهنه را پشت و رو كنيد و كار بگذاريد
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اي از ايـران   لوشـاتو كـه بـودم، عـده     : در نوفله است(دباغ) گفت چي خانم حديده ●
خــود ســاده  (ره)عاشــورا آمــده بودنــد. از آنجــا كــه امــام ةدهــ، در (ره)بــراي زيــارت امــام

كردند. براي مثال، غـذاي مـا    در زندگي خود رعايت سادگي را مي ويزيست اطرافيان  مي
  ). 327 ،همان( و گاهي اشكنه بود ،غمر تخم ،فرنگي گوجه ،پنير ،لوشاتو، نان در نوفل

پـنج  انسان با كنش كامل،  ويژگي كليسه عالوه بر كه راجرز پيش از اين ذكر شد 
احساس ، اعتماد به ارگانيسم خود، دار زندگي هستي، آمادگي كسب تجربه( ويژگي خاص

از  انسان بـا كـنش كامـل ارائـه داده اسـت. در ادامـه بـه بخشـي        براي نيز  )خالقيتو  آزادي
  شود. مرتبط با اين پنج ويژگي اشاره مي (ره)الگوهاي رفتاري امام خميني

  آمادگي كسب تجربه  و  (ره)امام خميني
عمـل جـزء    ها و دست زدن به آمادگي براي كسب تجربه و به اجرا درآوردن تفكرات و برنامه

به بهتر شود. در بيان مصداق آمادگي كسب تجر هاي انسان با كنش كامل محسوب مي ويژگي
كه در سـطحي بـاالتر از آمـادگي اسـت، اسـتناد شـود. در ايـن         (ره)است به عمل تجربي امام

انـدوزي   آموخت و خود الگوي مجسم تجربـه  اي تجربه مي از هر پديده (ره)خصوص كه امام
هـا اشـاره   كـه بـه برخـي از آن   هسـت  زدني  هاي مثال و اسوة رفتار مطلوب انساني بود نيز نمونه

  شود. مي
كه بيانگر آمـادگي كسـب تجربـه    را  (ره)و تكامل در امام آمادگي هرگونه تغيير ●

شـهريور، شـاه بـا رژيـم      17 ةحادثبعد از گيريم:  مي  پي او است بر اساس مستندات در سيرة
كه يا از دخالت در امـور  كند را محدود و مجبور  (ره)امام خميني تاعراق وارد مذاكره شد 
داد  احتمـال مـي   (ره)به كشور ديگري برود. از آنجا كه امام خمينـي ايران دست بردارد و يا 

د، فرانسـه را بـراي اقامـت    شـو مخالفت  شهاي همسايه، با اقامت نفوذ شاه در كشور به واسطة
مطـرح  معينـي  پـيش مـن مكـان    « :گفـت موقت انتخاب كرد و عازم پاريس شد و در پيـامي  

د ملتي كه با فـداكاري خـود قـدم در راه    سربلند با. نيست، عمل به تكليف الهي مطرح است
  ).482-481 /3 ،همان» (پيروزي حق برداشت

نسبت به ساير افراد، بـه يكـي از     (ره)در راستاي بيان ابراز عشق و محبت امام خميني
عالوه بر اينكه در ابراز  (ره)پردازيم. امام به وضع شاگردان ميسخنان وي فرازهاي ديگر از 

را بـه  احتـرام بـه دوسـتان    اي بـود،   او ارتباط داشتند، الگوي برجسـته  محبت به كساني كه با
كـه   هايي ه: در جلسگفت مي الدينيءمرحوم سيدرضا بهاكرد.  طريق اولي پيوسته رعايت مي
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انـداخت و خـودش از عقـب     جلو ميرا ها  هميشه آن، كرد با دوستانش شركت مي (ره)امام
  ). 253 /3 :1383رجايي، ( كرد ميآمد و با اين حركت از دوستانش تجليل  مي

با اينكه انسـاني متفكـر    (ره): امامگويد مي (ره)دربارة امام سبحاني جعفرآيت اهللا  ●
برد، از مجالس انس با دوسـتان غفلـت    حاضران را در سكوت فرو مي شو باوقار بود و هيبت

وران جـواني  در د :فرمـود  دانست و مي اين مجالس را نوعي ورزيدگي ذهن مي وكرد. ا نمي
انسـي تشـكيل دهـيم و     ةاي بر ما نگذشت، مگـر اينكـه بـا دوسـتان جلسـ      ما پنجشنبه و جمعه

انسي  ةبرنامخارج از قم و بيشتر به سوي جمكران برويم. در فصل برف و باران در حجره به 
 ايسـتاديم  رسيد، همگي به نماز مي كه صداي مؤذن به گوش مي شديم و هنگامي مشغول مي

   .)214 /3: 1382ستوده، (
مرد خيلـي   (ره)امام نقل كرده است كه محمدعلي اراكيالعظمي   اهللا مرحوم آيت ●

پيـدا كـردم. در حـرم بـوديم كـه گفـتم:       احتيـاج  رئوف و مهرباني بود. يك روز من به پول 
بـه تنـدي   . ده توماني براي من پيدا كني؟ گفت: الساعه، الساعه، صبركن، صـبركن  يتوان مي

   ).218 /2، همان( پولي را آورد و به من داد رفت بيرون و
ايـن   (ره)از سـجاياي اخالقـي امـام   گويد  مي آبادينجفمرحوم عباسعلي ايزدي  ●

اگر هنگام درس عصـباني   مثالًنكته را به خاطر دارم كه در هنگام خشم، بسيار خوددار بود. 
 زد و بـا ايـن   ر زمين ميو دستش را ب !گفت: موالنا خواست فرياد بزند، فقط مي شد و مي مي

اي از زبـانش   گـاه كلمـه زننـده    شد كه هيچ نفس عجيبي داشت همين باعث مي كه تسلط بر
گفت، فقط در همان حد بلنـد گفـتن بـود يـا اينكـه       شنيده نشود. حتي اگر حرفي را بلند مي

   ).292-291 ،همان( موالنا! به حرف توجه كن گفت: آقا! گوش كن. حداكثر مي

  دار زندگي هستيو  (ره)خمينيامام 
سـاختار خـود او بـراي كسـب      اسـت و پـذير   انسـان بـا كـنش كامـل انطبـاق     از نظر راجـرز،  

دار،  زنـدگي هسـتي   هاي تـازه پيوسـته آمـاده اسـت. بـه اعتقـاد راجـرز ايـن خصيصـة          تجربه
 كـه مصـاديق آن را در شخصـيت و سـيرة زنـدگي      شخصيت سـالم اسـت   ةجنبترين  اساسي
  .نشينيم مي به تماشا (ره)امام

تصـميم  آگاهانـه   .در حوادث از زمان جلـوتر و از رويـدادها آگـاه بـود     (ره)ماما ●
به مطالعة اسالم، فلسفة اسـالم،   دعوت گورباچف .كرد در زمان مناسب عمل مي .گرفت مي

اي از شـناخت زمـان و حـوادث     دقت در مبـاني اسـالمي و خداپرسـتي نمونـه    و فلسفة الهي، 
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بـا قـدرت و تصـميم    « فرمايـد:  الهي و سياسي خـود مـي   ةامنوصيتدر  )(ره. اماماستتاريخ 
اراده به پيش روند و بدانند كه با رفتن يك خدمتگزار در سـد آهنـين ملـت خللـي حاصـل      

ايـن ملـت و مظلومـان     اهللا نگهـدار  ند وا نخواهد شد كه خدمتگزاران باال و باالتر در خدمت
  ). 451-450 /21 صحيفة امام،» (جهان است
توانست حركت كند و روي تخت  در ايام بستري، با اينكه از جايش نمي (ره)امام ●

دعـاي وضـو را   ولي ـ   حوصله ندارد جور مواقع، معموالً آدم اصالً گرچه اينـ ا  خوابيده بود
هـا را  مزه كـردن دهـان، استنشـاق و دسـت     كرد، همان آداب يعني مزه روي تخت زمزمه مي
در هر شرايط  (ره)امامت نماز بخواند باز همان آداب را داشت. خواس اول بشويند. وقتي مي

از خـاطرات   ،همـان ( آورد جـا مـي  بـه و آداب نمـاز را   دادميو در هر موقعيتي خود را وفق 
  ). 221  )،عضو هيئت پزشكي امام( دكتر محمد شريفي

 .لوشاتو ذبح حيوانـات در خـارج از كشـتارگاه  طبـق قـانون ممنـوع بـود        در نوفل ●
 با آنكه در ديار كفر بـود  (ره)ذبح كردند. امام (ره)روزي گوسفندي را در محل اقامت امام

، (فروغـي و همكـاران   خورم از اين گوشت نمي، چون تخلف از قانون حكومت شده گفت
1371 :95.(   

بود كه در يك تابستان به تهران آمده بود و هر روز بـه   ويدر همان آغاز جواني  ●
اهللا سيد ابوالحسن رفيعـي   را به امامت آيت ءرفت تا نماز مغرب و عشا مي مسجد جامع تهران
 .نشسته بودند اوتا مدتي مردم به انتظار  .آمد اما امام جماعت منظم نمي ؛قزويني برگزار كند

بلند شد رو به جمعيت گفت: همه با هم به آقا بگوييم مرتب بيايد. اين جوري كـه   (ره)امام
شود. بعد از اينكه آقاي رفيعي آمـد و   ، وقت بسياري از مردم ضايع ميايشان غيرمرتب بيايد

خبر داد. آقـاي رفيعـي گفـت: آن مـرد كـي بـود؟ آن شـخص         وينفر به  نماز گزارد، يك
حـاج آقـا    اوافتـاد، فرمـود:    (ره)را نشان داد. همين كه چشم آقـاي رفيعـي بـه امـام     (ره)امام
ست، اگـر يـك   وحق با ا .مهذب و ،منظم ،اباتقو بسيار، وارسته ،مردي فاضلاست، اهللا  روح

بـه نقـل از   ، 8، همـان ( را جلو بيندازيد تا بـه جـاي مـن نمـاز بخوانـد      اووقت من دير آمدم، 
  ). همدانينوري اهللا  آيت

بـه  دار يـا زنـدگي هدفمنـد اسـت.      هاي زنـدگي هسـتي   و انضباط يكي از مؤلفه نظم
انسـان  شخصيت سالم است.  ترين جنبة ساسيدار، ا زندگي هستي اعتقاد راجرز اين خصيصة

كند و به جاي مشـاهده، در آن شـركت    طور كامل در هر لحظه زندگي ميبهبا كنش كامل 
تمـام  كند. در همين راستا و بر اساس روايـت بسـتگان، نزديكـان، دوسـتان، شـاگردان و       مي
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مصـاديقي از سـبك   . بوده استاو ترين خصوصيات  نظم از برجسته، (ره)امامافراد مرتبط با 
  شود.  بيان مي (ره)زندگي پيوسته توأم با نظم امام

خير در كـالس  أچنان بـود كـه در مقـام تـدريس، بـدون تـ       يودقيق  ةبرنامنظم و  ●
گوشـزد   نـد آمد شد و به شاگردان نامنظم كه دير يا زود به كالس درس مي درس حاضر مي

گليم خـويش را از آب بيـرون بكشـند     كرد كه در دنيا كساني توانستند به جايي برسند و مي
، بـه نقـل از سـيد    81/ 5ج : 1362 ،يانـد (وجـدان   نظم و انضـباط بـوده   يكه در زندگي دارا

   عبدالحميد ايرواني).
روز را بـه قـدم زدن    اين بود كه ساعتي از شـبانه  (ره)هاي منظم امام يكي از برنامه ●

: وقتـي بعـد از دسـتگيري    ه اسـت گفتـ  ،ه)(رماما داماد ،بپردازد. در اين باره آقاي بروجردي
روز آقا را در يك محلي نگه  19خرداد ايشان را به تهران بردند، مدت  15در شب  (ره)امام

فرمود: طول آن  مي (ره)خود امام .ساعت در سلول انفرادي بردند 24داشتند. سپس به مدت 
ام، در آنجـا قـدم    زهسلول چهار قدم و نيم بود و من سه تـا نـيم سـاعت، طبـق روال همـه رو     

  .) 1/154 ،همان( زدم مي
را داشته، گفتـه   (ره)امام ها توفيق همكاري در دفتر و بيت رحيميان كه سال آقاي ●

، از نظافـت و  شو اتـاق كـار و محـل عبـادت و خـواب      (ره)است: هميشه محيط زندگي امام
خوشـبو آكنـده   هـاي بسـيار    انگيز عطر درخشيد و فضاي پرطراوتش از بوي دل پاكيزگي مي

و  ،قناعـت  ،زيسـتي  كامـل سـاده   نمونـة  (ره)اينكـه امـام  وجـود   بـا   ،تـر  بود. به عبارت روشن
و اسـتفاده از   ،پـاكيزگي  ،نظافـت  جويي در استفاده از امكانات زندگي بـود در زمينـة   صرفه

   ). 186 ،همان( ها در حد كمال مقيد بود بهترين عطر
خوردن، وقت استراحت، وقت مطالعـه،    اوقت غذ :گويد مي حسين نورياهللا  آيت ●

كـنم   فرامـوش نمـي   .ها و تمام كارهايش بر اساس نظـم و برنامـه بـود    وقت جواب دادن نامه
آمدند، مـثالً چهـار يـا     كردند، مرتب نمي شركت مي (ره)امام بعضي از كساني كه در درس

بـود، يـك روز    شدند. چون ايشان خيلي به درس مقيد درس مي ةجلسپنج دقيقه ديرتر وارد 
در موقـع   كـه  چنـان طور منظم حضور پيـدا كنـيم.   بهدرس فرمود: ما بايد در درس  ةدر جلس

آييم همه بـا هـم    رويم، بايد موقعي هم كه براي درس مي رفتن از اينجا، همه با هم بيرون مي
 شود كـه درس را درسـت نفهمنـد    خير بعضي از افراد باعث ميأدرس بشويم و ت ةجلسوارد 

  ). 2/165 :1382ه، ستود(
 :گويـد  مـي  (ره)دربارة نظـم مشـخص در سـير مطالعـاتي امـام      سيدمحمود دعايي ●
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بعد از شهادت حاج آقا مصـطفي بـه خانـه برگشـت، سـاعتي بـود كـه         (ره)هنگامي كه امام
گفـت: مـن از قبـل     آقا در اين خصوص مي كرد. حاج احمد خاص خود را مي ةمطالعايشان 
. سـت ا اي خوانـده  كتابي را در آن ساعت برداشته بود، تا چه صـفحه  (ره)دانستم كه امام مي

كه از سر مزار برگشت، به اندازة هر روز  روز قبل از شهادت برادرم، نگاه كرده بودم. وقتي
  ). 47  /2 همان،( مطالعه كرد و آن را زمين گذاشت و به كار ديگري پرداخت

  اعتماد به ارگانيسم خود  و  (ره)امام خميني
اعتماد بـه ارگانيسـم   از ديدگاه راجرز،  با كنش كامل انسانِ ترين ويژگي خاصاز مهم يكي
هـاي   ، اعتماد داشتن به احساس كردن واكـنش اعتماد به ارگانيسم خود است. منظور از خود

وسـيلة يـك هنجـار    بـه هـاي ديگـران يـا     وسيلة قضاوتبهشخص، به جاي هدايت شدن تنها 
تواند بر اسـاس   انسان با كنش كامل ميهاي عقالني است.  ضاوتوسيلة قبهاجتماعي يا حتي 

در چنـين رفتـاري خـودانگيختگي و     .هاي آني و شـهودي عمـل كنـد    ها يا محرك جوشش
توانـد   كند درست است، مي اي كه فرد احساس مي و رفتار كردن به شيوه آزادي بسيار است

هاي متعـددي كـه    د. در روايتبخش باشراهنماي ارزشمندي براي يك رفتار واقعاً رضايت
  است. تبلور يافته  (ره)اين ويژگي در الگوهاي رفتاري امام خميني ،دهيم متعاقباً ارائه مي

لوشـاتو بـا    هـاي گروهـي دنيـا در نوفـل     روزي كه شاه فرار كرد، نمايندگان رسانه ●
ور مستقيم ايـن  ط تلويزيوني در سراسر دنيا به شبكة 15مصاحبه داشتند. شايد  ةبرنام (ره)امام

وقـوع   تـرين رويـدادهاي تـاريخ انقـالب بـه     زيرا يكـي از بـزرگ   ؛كردند برنامه را پخش مي
را بدانند. ايشان چند دقيقه صحبت كرد، بعـد سـؤال    (ره)خواستند نظر امام پيوست. همه مي

ــام كــرد: ظهــر شــده اســت؟   ــه ام ــي ب ــد ظهــر شــده اســت  (ره)وقت ــام گفتن گفــت:  (ره)ام
اقامـة نمـاز    سـبب اهللا. در آن لحظه ايشان موضوع به آن اهميت را به  هرحم  عليكم و  والسالم

خـود در حـال    بيننـدة  هـا  هاي بيگانه بـراي ميليـون   در شرايطي كه رسانه .وقت رها كرد اول
مصـاحبه   ةادامـ نمـاز در اول وقـت را بـر     ةاقامـ  (ره)بود، امام (ره)امام ةمصاحبارسال خبر و 
   .)2/686 صحيفة امام،( ترجيح داد
 (ره)هاي خود امـام  را در بيان خاطره اعتماد به نفس و ايستادگي در برابر موانع ●
در نظر دارم كه به يكي از آقايان ائمه در زمـان  «گفت:  ميوي توان يافت، جايي كه  هم مي

در «گفـت:  » كنيد؟ اگر شما را اجبار به تغيير لباس كنند چه مي«فشار براي تغيير لباس گفتم 
گفتم: اگر من را اجبار كنند و امـام جماعـت باشـم، همـان     » يمآ نشينم و بيرون نمي ميمنزل 



 53هاي...       بر پاية ويژگي (ره)شناسي شخصيت امام خميني روان

  

داشت و در وقت مقتضي بـا اعـراض     ها را نگه روم. بايد پست روز با لباس تازه به مسجد مي
  ). 224 /2 ،همان» (جمعي، طرف را كوبيددسته

 يال البـه  در زيـ ن اهشـ  بـه  يياعتنـا يو بـ  خـدا  يـاري  به اعتماد و خود به اطمينان ●
 و يمخفـ ) لي(وسـا  اديـ ز يآمـدها و رفت ميكه بود سي: در پارزند يم موج (ره)امام سخنان
 چـه  هـر  گفتند يم م،يند كه دست بردارنكه ما را وادار كنيا يها آشكار بود. براوقت يبعض
 را مملكـت  مـن  كـه  داد غـام يپ شـاه  خـود  م،يكن يم ديبخواه يكار هر م،يده يم ديخواه يم

كارها در دست شما باشد و من به او اعتنا نكردم و  و من شاه باشم و همة كنم يم شما ميتسل
  ).6/230 ،همان( را ياري كرد اين مدت قدرت الهي بود كه ما

خـوبي   تـوان بـه   را در برخـورد بـا طـاغوت مـي    ش بـر ارزش عملـ   (ره)اعتقاد امام ●
وزيـر، وزيـر كشـور را     ود نخسـت من در آن حصري كه بودم و منصـور شـده بـ   كرد: مشاهده 

خـواهيم چـه باشـيم و چـه      چه بوده و ما ميو فرستاد پيش من، كه بلي حكومت سابق چه بوده 
من گفتم كه مـا نـه بـا حكومـت سـابق دشـمني داشـتيم و نـه بـا شـما            .اه باشيم و از اين حرف

صـورم، رهـا نكنيـد.    خود من را هم از اينجا كه مح يكنيد و ب برادري، ما بايد ببينيم شما چه مي
هاست من با شما هيچ قوم و خويشـي نـدارم و مـن     براي اينكه وقتي رها بشوم، باز همان حرف

كســاني كــه  ةهمــكــنم بــه  حــاال هــم مــن اعــالم مــي .گــويم اگــر يــك چيــزي را ديــدم مــي
 كدامتان عقد اخوت نبستم و اگر عقد اخـوت هـم بسـته بـودم (در     اندركارند، من با هيچ دست

  ).12/497 صحيفة امام،( گفتم خودتان را اصالح كنيد كرديد، مي خالف مي كه) صورتي
از شروع نهضت تا واپسين دم حيات، اعتماد به خـود و اعتمـاد بـه مـردم در      ●

اعتقادم بر اين است كه اين نهضت را تا به ثمر رسـيدن   مشهود بود: (ره)امام خمينيسيرة 
مـا روحـانيون مـردم را هـدايت كـرديم و تمـام       بايد ادامه داد و هرگز ساكت ننشست. ابتدا 

م رژيم را افشا كرديم و روشنگري روحانيون، بحمداهللا مفيد واقع شـد و مـردم روشـن    ئجرا
طوري كه همه بـا هـم بـا يـك      وجود آمد، بهبهايران  ةجامعشدند و يك تحول فكري براي 

برچيـده شـدن نظـام     صدا به دنبال يك راه و مقصد در حركتند و آن نابودي اين دودمـان و 
 فرماسـت حكـم شاهنشاهي و برقراري حكومت اسالمي است و اين هدف در سراسـر ايـران   

  ). 184 /5، همان(
ما حرفمان اين است كه آقا به قانون اساسي عمل كنيد. مطبوعـات آزادنـد، قلـم    « ●
مـن بـه او    و ... به دست و پا افتاد ]مدير اطالعات[. .. بگذاريد بنويسند مطالب را، آزاد است

رت بـزنم كـه ايـن    كردم بنشينم چ ها نيستم كه اگر يك حكمي پيغام دادم كه من از آن آدم
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كـه  ديـدم   ياگر من خداي نخواسـته يـك وقتـ    .افتم دنبالش حكم خودش برود، من راه مي
افـتم و از هـيچ    زنم و دنبـالش راه مـي   كند كه يك حرفي بزنم، مي مصلحت اسالم اقتضا مي

  ). 293-292 /1 صحيفة امام،» (ام بحمداهللا تعالي، واهللا تا حاال نترسيده .ترسم چيز نمي
جهـان   (ره)خمينـي اهللا  را حتي دشمنان خارجي هم ستودند. آيت (ره)امام خميني ●

اي مصـمم و   چهـره  (ره)اهللا خميني رفت. آيت شمار ميبهرا تكان داد و راهنماي مطلق ايران 
هـا در مقابـل   كرد كه گويا آن اي برخورد مي گونه به انلفمخاپوالدين بود كه در برخورد با 
يك پادشاه را سرنگون نكرد و يك ابرقدرت  (ره)اهللا خميني اسالم فاقد قدرت هستند. آيت
الهـدي،   علـم ( و قدرت خود براي مسلمانان دنيا را تكان داد ارا متحير نساخت. او با پيام تقو

   به نقل از آسوشيتدپرس). ،88: 1374

  احساس آزادي   و (ره)م خمينياما
هاي با كنش كامل، سالم و يا خودشكوفا، احساس آزادي اصيلي دارند تا به هر جهتي  انسان

كه ميل دارند، حركت كنند و آزادانه دست به انتخاب بزنند. در ابتداي ايـن بحـث مناسـب    
ضوع آزادي بيان دربارة مفهوم و مو  (ره)خميني امام هاي رسد كه برخي از ديدگاه نظر ميبه

شود تا بستر و زمينة الزم در جهت ذكر مصاديق از زندگي و خصوصـيات ايشـان در مـورد    
  كند، فراهم شود.  كه راجرز مطرح مي احساس آزادي

همـة  اعتقـادات مـن و   «فرمايـد:   مـي  اسـاس آزادي انسـان  دربـارة   (ره)خمينـي  امام
و  (ص)يـا پيـامبر اسـالم     كـريم آمـده اسـت و    قـرآن مسلمين، همان مسـائلي اسـت كـه در    

  تـرين و   كـه مهـم  ـ اند كه ريشه و اصل همة آن عقايد   بيان فرموده پيشوايان به حق بعد از آن
اصل توحيد است. مطابق اين اصل ما معتقـديم كـه خـالق و    ـ   ترين اعتقادات ماستارزشبا

همـة  ه از عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خداي تعالي است كـ همة آفرينندة جهان و 
آمـوزد كـه    حقايق مطلع است و قادر بر همه چيز است و مالك همه چيز. اين اصل به ما مي

انسان، تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند، مگر 
بـه  هاي ديگر را  اينكه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بنابراين، هيچ انساني هم حق ندارد انسان

آمـوزيم   تسليم در برابر خود مجبور كند و ما از اين اصل اعتقادي اصـل آزادي بشـر را مـي   
كه هيچ فردي حق ندارد انساني و يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند. از اين اصل مـا  
نيز معتقديم كه قانونگذاري براي بشر تنها در اختيار خداي تعالي است. همچنان كـه قـوانين   

خلقت را نيز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و كمال انسان و جوامـع تنهـا در   هستي و 
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گرو اطاعت از قوانين الهي است كه توسط انبيا به بشر ابالغ شده است و انحطـاط و سـقوط   
هاست. بنابراين، انسان بايد عليه ايـن   علت سلب آزادي او و تسليم در برابر ساير انسانبهبشر 

كنند قيام كند و خـود   اسارت و در برابر ديگران كه به اسارت دعوت مي بندها و زنجيرهاي
خـدا باشـند و از ايـن جهـت اسـت كـه       بنـدة  خود را آزاد سازد تا همگي تسـليم و  جامعة و 

شـود و نيـز از همـين     هاي استبدادي و استعماري آغـاز مـي   مبارزات اجتماعي ما عليه قدرت
صـحيفة  » (انـد  يكسـان ها در پيشگاه خـدا  انسانهمة  گيريم كه  اصل اعتقادي توحيد الهام مي

كـه هسـت، موفـق بشـويم كـه احكـام آن را اجـرا         طـور  آناسالم اگر ). «388-387/ 5 امام،
 ،همان» (شود ملت سعادت ايجاد ميهمة شود، براي  بكنيم، براي همة شما سعادت ايجاد مي

ملت مسلمان، فطرتاً يك انسان  يكي از بنيادهاي اسالم، آزادي است. انسان واقعي. «)6/526
  ).4/242، همان» (آزاد شده است

زنـدانبانان،  بـه سـؤاالت    ندادنپاسخ و  زندان حتي در  (ره)خميني امام آزادگي ●
: شـما صـالحيت اينكـه مـرا     است. بيان توأم با شهامت اينكهوي نفس باالي بهگوياي اعتماد

 48سـاعت يـا    24. حتـي يـك مرتبـه    ، بسيار معروف استمحاكمه و بازجويي كنيد نداريد
فرمود: در آن اتـاق تـنفس    (ره)را به سلول انفرادي برده بودند كه خود امام (ره)ساعت امام

خـواهيم مـا جـا نداشـتيم،      برايم مشكل بود بعد از اينكه آمدند مرا بردند گفتند: معذرت مي
دهـد: نخيـر    پاسـخ مـي   هـا به آن (ره)امام .خواستيم جاي بهتري براي شما در نظر بگيريم مي

ولـي شـما كـور     ؛هـم داريـم   خواستيد به من نشان دهيد كه ما يـك چنـين جـايي را    شما مي
 ايم، ما بـراي شـهادت آمـاده هسـتيم     ايد. اين چيزي نيست، ما براي بدتر از آن آماده خوانده

 ).اهللا محالتي االسالم فضل تشهيد حج، به نقل از 27 /3 :1382 ستوده،(

  خالقيت  و  )(رهامام خميني
، بسـيار  هسـتند  كـه داراي كـاركرد كامـل    با شخصـيت سـالم  هاي  همة انسانبه نظر راجرز، 

طـور خـالق و سـازگار زنـدگي     بـه كنـد،  ميو با وجود اينكه شرايط محيطي تغيير اند خالق
 روند تكامـل بشـر  » پيشرو مناسب«از اين روست كه راجرز انسان با كنش كامل را . كنندمي
  گيريم. مي  پي (ره)ويژگي خالقيت را در الگوهاي رفتاري امام صاديق. مداند مي

 (ره)امـام بـود.    (ره)خميني امام هاي يكي از شاخصه جنگ ابتكار عمل در صحنة ●
نظامي رزمندگان و استيصال دشـمن در بعضـي از مواقـع، فرمـان طـرح       براي تقويت روحية

هـاي وسـيع و مهـم كـه      عـد از عمليـات  كرد و ب اي و محدود را صادر مي هاي منطقه عمليات
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تهـاجمي بـه فرمانـدهان عمليـاتي      شد براي حفـظ روحيـة   ضربات كوبنده به دشمن وارد مي
ها نگذاريـد دشـمن آرامـش پيـدا كنـد، اگـر بگذاريـد دشـمن          شما در جبهه داد: دستور مي

يـد  انـدازد. با  كنـد و شـما را بـه زحمـت مـي      رود و تجهيز زيـادتر مـي   آرامش پيدا كند، مي
نگذاريد كه او يك شب هم از اضطراب بيرون بيايـد، االن در اضـطراب هسـتند، نگذاريـد     

 ).80 /20 صحيفة امام،( ها از اضطراب بيرون بيايندكه آن

هـاي   يكـي از توطئـه  فراهم شـد:    (ره)خميني امام زمينة وحدت مسلمانان با ابتكار ●
هـاي بسـياري    اين هدف شوم تـالش  و سني بود كه براي بين شيعه اختالف، دشمنان انقالب

روز والدت . سالكرد  ابا دعوت به وحدت اين توطئه را نيز خنث (ره). اما امام خمينيكردند
در جمـع   (ره)و امـام خمينـي   شـد وحدت اعـالم   عنوان هفتةبه (ع)و امام صادق (ص)پيامبر

را آغـاز كردنـد و   برادران اهل تسنن و تشيع با هم توحيد كلمه «علماي شيعه و سني فرمود: 
. ما به حسب حكم خـداي تبـارك و   .. دشاميدوارم كه تا آخر، اين توحيد و وحدت باقي با

هـاي   هاي اسالمي، با ملت هاي كشور مسلمين جهان با دولت تعالي اخوت خودمان را با همة
هـا اعـالم   هستند، ما برادري خودمان را با آن يهر مذهبي كه هستند، در هر كشور درمسلم 

  ). 474-469 /15، همان» (كنيم يم
امـام   1368در ارديبهشـت  در رفع مشـكل قـانون اساسـي:     (ره) خميني امام ابتكار ●
اي فرمـود كـه بـا تشـكيل شـورايي كـه از سـوي         اهللا خامنـه  اي به آيـت  ، طي نامه(ره)خميني
ي بـه  ا و در نامه گيري كند معرفي شد، نسبت به رفع مشكالت قانون اساسي تصميم (ره)امام

، مجتهـد عـادل   الزم نيست ]براي رهبري[ مرجعيتشرط «رياست مجلس خبرگان فرمود: 
   ).371 /12 صحيفة امام،» (كند مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور، كفايت مي

مـاه مبـارك    ةجمعـ در راستاي حمايت از ملت مظلوم فلسـطين آخـرين    (ره)ماما ●
بـراي حمايـت از مـردم    و جهـان  وز مردم ايران رمضان را روز قدس معرفي كرد و در اين ر

زنند تا حمايت خود را از ملت فلسطين و پيروي خود  مظلوم فلسطين دست به راهپيمايي مي
  . را از رهبر كبير انقالب نشان دهند

براي تهيـة  » مجلس خبرگان«فرمان تشكيل  (ره)، امام خميني1358چهارم خرداد  ●
الزم است ملت مبـارز ايـران، هرچـه زودتـر     « فرمود:  ياميقانون اساسي را صادر كرد و در پ

در را انقالب عظـيم اسـالمي خـود     دست گيرد و ثمرة مملكت خويش را به سرنوشت آيندة
  ). 7/482 صحيفة امام،» (دست آوردبهنظامات اجتماعي و روابط  همة

كشـيدند و افـراد    هـا را بـه آشـوب مـي     هاي منافق، شـهر  در شرايطي كه گروهك ●
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تـرين   عظـيم » نماز جمعـه «با فرمان اقامة  (ره)رساندند، امام خميني اهللا را به شهادت مي حزب
 ةجمعـ اهللا طالقاني را به امامـت   ، آيت1358و در مرداد  اجتماع عبادي سياسي را تشكيل داد

جمعه كه نمايشي از قدرت سياسي و اجتماعي  نماز« و در پيامي فرمود: كردتهران منصوب 
  ). 492 /7 ،همان،» (رمحتواتر اقامه شودتر و پمند ه، بايد هر چه شكواسالم است
اي در هـيچ جـاي دنيـا نداشـت، خـود       كه سابقه هاي انقالب اسالمي تأسيس نهاد ●

انجام گرفت و همه شاهد بوده و هستيم كـه تـا چـه     (ره)ابتكار ديگري بود كه به دست امام
اي رفـع مشـكالت اجتمـاعي، ارتقـاي فرهنـگ      اندازه اين نهادهاي برآمده از متن مـردم بـر  

امـام   1358خـرداد   درانـد.   گشـا و مفيـد بـوده    اسالمي، تأمين امنيت كشـور ضـروري، گـره   
  منظـور رسـيدگي هـر چـه بهتـر و      بـه براي تسريع در امر سازندگي در جامعـه و   (ره)خميني
تـا   كـرد ادر انقالب اسـالمي را صـ   سازندگي جهادتر به مناطق محروم، دستور تشكيل عسري

 /8 صـحيفة امـام،  ( ديني را بـه جهانيـان ارائـه دهـد     ةپيشرفتاسالمي سالم و  ةجامعالگويي از 
بـه منظـور حمايـت و رسـيدگي بـه اوضـاع و احـوال         (ره)امام خميني 1357). در سال 179

سـال   ). در367 /6 ، همـان د (امـداد را دا  ةكميتمستضعفان و محرومان جامعه دستور تشكيل 
 (ره)، امـام خمينـي  1358مـاه   در دي .را صادر كـرد » بسيج مستضعفين«ان تشكيل فرم 1358

، 1358اسـفند   25در و  )447 /13 ، همـان (كرد را صادر  نهضت سوادآموزيفرمان تشكيل 
و در پيامي فرمـود: پيـروزي انقـالب     كرد فرمان تشكيل بنياد شهيد انقالب اسالمي را صادر

ختلف ملت است، كه در صف اول بايد شهداي انقالب هاي م اسالمي مرهون فداكاري قشر
هـاي قبـل    در مصاحبه (ره)امام خميني ).185 /12  صحيفة امام،( اهللا را محسوب داشته رحم

و با اعالم روز  كردمياز انقالب و در سخنان بعد از انقالب همواره از مقام زنان وارسته، تجليل 
   .كرد ارا خنث دشمنان ةتوطئ ،به نام روز زن   زهرا تولد

اي فرمود كه با  اهللا خامنه اي به آيت طي نامه (ره)، امام خميني1368در ارديبهشت  ●
معرفي شدند، نسبت به رفـع مشـكالت قـانون اساسـي      (ره)تشكيل شورايي كه از سوي امام

  ).371 /21، همان( گيري كنند تصميم
مطالعـه مطـرح كـردن    گونه كه در مقدمة اين نوشتار آمد، حـداقل فايـدة ايـن     همان

شـهر روانـي    يك انسان كامل در آرمـان مثابة به (ره)علمي اين واقعيت است كه امام خميني
 (ره) هاي شخصيت امام خميني پديدارشناسان جايگاه ممتازي دارد و بررسي تطبيقي ويژگي

جامعيت، كمـال، عظمـت   بيانگر هاي انسان سالم از ديدگاه پديدارشناسان مشهور  با ويژگي
تـوان گفـت كـه امـام      ست. بنابراين، مـي اووحي، آرامش باطني، حرمت خود، و آزادگي ر
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الگـوي كامـل و جلـوة تمـامي از انسـان بـا كـنش كامـل كـارل راجـرز اسـت.             (ره)خميني
ولـي در   ،ها نپرداخته اسـت  فردي كه راجرز به آنههاي شخصيتي منحصربويژگيهمچنين، 

هـايي ماننـد، تقـوا،    ويژگـي ا سـخن گفـت صـفات و    همي توان از آن (ره)خميني امامسيرة 
طلبـي، و  شـهادت اطمينان و توكل به خدا، تهذيب نفس، همساني با مـردم، عشـق بـه خـدا،     

  طلبد.ميها پژوهش مستقلي را  تواضع است كه بررسي و تبيين اين ويژگي

  گيري بحث و نتيجه
انسان با كنش كامل يا عنوان مصداق به (ره)ينيحضرت امام خمهاي  آنچه دربارة ويژگي

اي از درياي وجود ايشان بود. تبيين  شخصيت سالم (از منظر كارل راجرز) گفته شد، قطره
طلبد.  واقعي ابعاد مختلف شخصيت آن انسان كامل فرصت و وسعت فكر بيشتري را مي

  ولي همراه با موالنا بايد گفت:
 آب دريــا را اگــر نتــوان كشــيد

  

 دهم به قدر تشـنگي بايـد چشـي     
  ج

هاي پژوهش، حـداقل فايـدة ايـن مطالعـه مطـرح كـردن علمـي ايـن         با توجه به يافته
ــه (ره)واقعيــت اســت كــه امــام خمينــي  ــة يــك انســان كامــل در آرمــان ب شــهر روانــي  مثاب

ــازي دارد و بررســي تطبيقــي ويژگــي  ــا   هــاي شخصــيت وي پديدارشناســان جايگــاه ممت ب
سان مشـهور بيـانگر جامعيـت، كمـال، عظمـت      هاي انسان سالم از ديدگاه پديدارشنا ويژگي

بنـدي  روحي، آرامـش بـاطني، حرمـت خـود، و آزادگـي اوسـت. بنـابراين، در يـك جمـع         
الگوي كامل و جلوة تمامي از انسان با كنش كامل كارل  (ره)توان گفت كه امام خميني مي

اختـه  هـا نپرد  فردي كه راجرز بـه آن هاي شخصيتي منحصربهراجرز است. همچنين، ويژگي
هـايي  ها سخن گفـت صـفات و ويژگـي   مي توان از آن (ره)خميني اماماست، ولي در سيرة 

مانند، تقوا، اطمينـان و توكـل بـه خـدا، تهـذيب نفـس، همسـاني بـا مـردم، عشـق بـه خـدا،             
هـا پـژوهش مسـتقلي را     طلبي، و تواضع است كه بررسي، تحليل و تبيين اين ويژگي شهادت

هـاي ديگـري از   فـرد و زوايـا و مؤلفـه   مند همين ابعاد منحصربههطلبد و پژوهشگران عالقمي
  .روشن و برجسته خواهند ساخترا  (ره)شخصيت حضرت امام خميني
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