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 چکیده

 

از نظ ر ایم ان،    یشخصیتی عظیم و بزرگی است که جایگاه واالی  )ره( معمار بزرگ انقالب اسالمی، امام خمینی

 مض امین  و مف اهیم  از سرش ار ( ره) خمین ی  ام ام  ک الم دارند، صبر و یقین، تدبیر و دور اندیشی و دیگر صفات 

 و اله ی  ه ای  اندیش ه  از شده جوشیده مفاهیم این دارند، یکدیگر با قوی معنوی و لفظی ارتباط که است قرآنی

 مل ت  ب ه  همگ انی  وح دت  و اتح اد  ب اب  در( ره) خمین ی  امام. است ترقی های قله به رسیدن برای واال هدفی

 مه م  موض و   ای ن  به را ملت تمام موانع، از گذشتن و مشکالت تمام حل برای و اندفرموده زیادی های سفارش

 انق الب،  پی روزی  حف ظ  ب رای  کلم ه  وح دت  حفظ اهمیت: به توانمی مضامین این جمله از کردند،می توصیه

 وح دت  کن ار  در مشکالت تحمل و همگانی صبر به سفارش اسالمی، جمهوری حفظ در مسلح نیروهای وحدت

 ک ردن  عم ل  اس المی،  اخ وت  جه ان،  مستضعفان اسالمی، دولتهای مسلمین، وحدت جهت در تالش همگانی،

رس یدن ب ه    ب رای  مل ت  بین در ایثار و شهادت فرهنگ نشر اتحاد، سایه درالهی  دستورات به ملت آحاد یهمه

 دارن د  س عی  مقاله این نگارندگان .برشمرد توانمی را اسالم دشمنان با مقابله برای قرآن سایه در ی قویانسجام

 خمین ی  ام ام گهربار  کالم در اتحاد و وحدت حفظ مفاهیم بینامتنی بررسی به تحلیلی توصیفی روش یک با که

 د.نکریم بپرداز قرآن با( ره)

 

 قرآن، امام خمینی)ره(.وحدت و اتحاد، بینامتنیت،  واژگان کلیدی:
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Abstract 

Imam Khomeini, the great architect of the Islamic Revolution, a great personality 

and is a great place for faith, patience and certainty, prudence and foresight and 

other traits, Imam Khomeini (RA) is full of Quranic concepts and themes related 

Strong verbal and spiritual with each other, this boiled concepts of divine ideas 

and a greater purpose to reach the summit of progress. Imam Khomeini unity of 

the nation, public order and to solve all the problems and selected From And 

many obstacles, all the people on this important issue recommendations, including 

these themes can be to: the importance of maintaining unity for the Revolution, 

the unity of the Islamic Republic's armed forces to maintain order in public 

patience and tolerance problems with public unity, striving for the unity of 

Muslims, Islamic states, the poor world, Islamic brotherhood, acting Him Y units 

God commands people to unite in the shade, spreading the culture of martyrdom 

and sacrifice for the nation to achieve strong cohesion can be considered in the 

light of the Qur'an to deal with the enemies of Islam. The authors of this paper, 

which has a descriptive study examines intertextual concepts of unity and 

solidarity in the eloquent words of Imam Khomeini's with the Quran. 

 

Key words: unity, intertextuality, Quran, Imam Khomeini. 
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 مقدمه-1

 عوام ل  مهمت رین  از ک ه  اس ت  اجتماعی و سیاسی شرعی، عقلی، فطری، ضرورتی اتحاد و همبستگی، و وحدت

 زن دگی  ی ک  از برخورداری برای بلکه جمعی، حیات بقای برای تنها نه بشر و است انسانی اجتما  بقای و حفظ

 ادبی ات  در دیرب از  از عم الا  بینامتنی ی پدیده(. 22: 1331 جمشیدی،) .ندارد آن پذیرش جز چاره ای مطلوب،

 و معروفت رین . نم ود  اش اره  تلم یح  و تضمین، اقتباس، در توان می را آن از هایی نمونه. است بوده رایج اسالمی

 و کالم وحی الهی در هم که ارزشمندی و مهم موضوعات از .است «اقتباس» اسالمی ادبیات در آن ترین قدیمی

ی ک   سیاس تمداران  و عالم ان  و متفکرانسخنان رهبران و  دربه تبع آن  وذکر شده (  ) بیت اهل کالم گهربار

 اس ت،  ش ده  وی هه  عنایت و توجه آن برای حفظ و تثبیت یک ملت و جلوگیری از ایجاد اختالف به که حکومت

 پ    و مب ین  قرآن در همدلی و وحدت خداوند اولین دعوت کننده به .است همدلی و اتحاد و همچنین وحدت

شیوا و بیانی دلنشین با استفاده از ادبیاتی قوی  الفاظ قالب در که هستند؛ امامان معصوم) ( و پیامبر)ص( آن از

امام خمینی )ره( ب ا ک الم ش یرین و  رف    اندیشه های الهی خود را برای بوجود آوردن ملتی متحد عرضه کنند.

در مل ت   اتح اد و وح دت   خص وص  در شیوه ه ای گون اگون   کالم الهی است بهخود که بر گرفته و جوشیده از 

و نیل ب ه   دستیابیاست.امام خمینی )ره(  داشته برحذر اختالف و ایجاد تفرقه از را جوامع و مردم و گفته سخن

 در رس یدن ب ه اتح اد و     م ذهبی را  و فرهنگ ی  و سیاس ی  و اجتم اعی  و علم ی  های عرصه در ملت را پیشرفت

 توطئ ه  آنه ا از  ز اهداف شوم و پلید مستکبران و دشمنان اسالم که برنام ه ی ا می دانست، لذا همدلی و وحدت

 جوام ع  ه دم  و پاش یدن  ه م  ازبه  نهایت در و مذهبی و نهادی و قومی های تفرقه و اختالف ایجاد های داخلی،

 ای ن  جس تن از  ب رای ره ایی  پ     .باخبر و آگاه ب ود بصیرت خود با اندیشه ی قوی و  منتهی می شد، اسالمی

تم ام مل ت را ب ه     تقویت ای ن اندیش ه ه ا،    ملی و کرامت و قله های عزت به برای رسیدن فتنه ها و و ها آسیب

 نعمت های الهی دست یابن د و  به ریسمان خداوند به تمسک با دعوت کرده تا یکدیگر با برادری و اتحاد، وحدت

از ک الم گهرب ار ام ام     آنچ ه  و .شمنان به اه داف واالی اس الم برس ند   به جلوگیری از پیاده شدن اهداف پلید د

 .  آید می شمارو اندیشه های ایشان ب فضایل از کران بی  دریای از ای قطره است شده خروشان خمینی )ره(

 حال سؤال می شود:

 امام خمینی )ره( به چه مفاهیمی از وحدت و اتحاد اشاره کرده اند؟ -1

 چه اندازه ای با کالم الهی ارتباط دارند؟این مفاهیم تا   -2

 ب ا ( ره) خمین ی  ام ام  ک الم  در اتحاد و وحدت حفظ مفاهیم بینامتنی تحلیل و بررسی رویکرد با حاضر پهوهش

 رود م ی  بشمار ارزشها و آرمانهای امام خمینی )ره( و انقالب اسالمی حیطه در و است گرفته کریم صورت قرآن

 .باشد می مفید کنند می پهوهش آثار امام خمینی )ره( و آرمانهای انقالب اسالمی زمینه در که کسانی برای و

 گرفت ه  ص ورت  معمار انقالب اسالمی، ام ام خمین ی )ره(   آثار و شخصیت درباره فراوانی های پهوهش و مقاالت

 از )وح دت  :ک رد  اش اره  زی ر  م ورد  به توان می است، شده پیرامون کالم گهربار ایشان انجام که است و مقاالتی

 ،1331 دی س وم ، ح وزه  پگاه مجلهدر  ابوالفضلی حسین: با قلم تاکتیک( یا استراتهی ؛(ره) خمینی امام دیدگاه

 به چاپ رسیده است. 171 شماره
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 تعریف بینامتنیت -2

 اقتب اس،  در ت وان  م ی  را آن از هایی نمونه. است بوده رایج اسالمی ادبیات در دیرباز از عمالا بینامتنی ی پدیده

 دارای بینامتنیت. است «اقتباس» اسالمی ادبیات در آن ترین قدیمی و معروفترین. نمود اشاره تلمیح و تضمین،

 حاض ر،  م تن  ب ه  پنه ان  م تن  از معنا یا لفظ انتقال. بینامتنی عملیات و پنهان متن حاضر، متن: است رکن سه

 مت ون  متن ی  هر. است متون تفسیر در بینامتنی نظریه بخش مهمترین آن تبیین که دارد نام بینامتنی عملیات

 مت ون  ای ن  از ک ه  ای گون ه  ب ه  اس ت،  نموده آفرینی باز را آنها جدید شکلی در و داده جای خود در را مختلفی

 (.3۰2: 1333 میرزای ی، . ) کن د  م ی  راهنم ایی  پنهان متن به را خواننده که ماند نمی باقی اشاراتی جز چیزی

 ک امال  ط ور  ب ه  گ اه  نویس نده  پنهان، و صریح غیر یا است، آشکار و صریح یا غایب، و حاضر متن دو بین ارتباط

: 2۰۰۰ ری وقی، ). ش ود  م ی  بهرمن د  آن از اتف اقی  کامال و ناآگاهانه گاه و کند می استفاده غایب متن از آگاهانه

122    ) 

 

 در لغت و اتحاد در مفهوم وحدت -3

 یعن ی  اص طال   در و( 2/217: 11۰7 جوهری،) است شدن یکی و یکپارچگی یگانگی، معنای به لغت در وحدت

 مس لمانان  می ان  اتحاد(. ۰1 /1: 1377 ای، خامنه) باشند صدا هم و یکنواخت هماهنگ، باید اسالم امت و ملت

 ب ر  تحفّ ظ  معن ی  به این و است آنها ماهیت و کیان حفظ با یکدیگر، به اسالمی های فرقه شدن نزدیک معنی به

 ه دف،  این به رسیدن راه و است آن خود خاصه فرو  در فرقه هر داشتن معذور و گذاردن آزاد و مشترک اصول

 خومحم دی، ) است کنترل غیرقابل تعصّبات و زودگذر احساسات از گزیدن دوری و منطق و عقل بر کردن تکیه

1332 :12.) 

 

 وحدت در کالم الهیو مفهوم جایگاه  -4

از جمل ه ی ای ن   اس ت  نموده دعوت یکدیگر با الفت و اتحاد به را مسلماناندر چندین آیه  کریم قرآن در خداوند

 1۰3آیات که اتحاد را در سایه فرامین الهی قرار می دهد سوره مبارکه آل عمران می باشد که خداون د در آی ه   

 اله ی  ریس مان  ب ه  همگ ی ترجم ه:   «تَفَرَّقُوا وَلَا عًاجَمِی اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا: »به تمام مسلمانان دستور می دهد

 و کن د  م ی  س فارش  تفرق ه  از پرهیز و وحدت حفظ به را مسلمانان نیز( ص)پیامبر. نشوید متفرّق و زنید چنگ

 هن دی،  متق ی ) «نش وید  متف رق  هرگز و است جماعت با خدا دست که باشید جماعت با مردم ای: »فرماید می

 منعقد یهودیان و مسلمانان بین قراردادی مدینه، در حضور اوایل در( ص)اکرم رسول همچنین(. 1/2۰2: 1113

 بود سیاسی وحدت ایجاد و اختالفات بردن بین از راستای در امری پیمان، این مختلف مواد به توجه با که نمود

 اس ت؛  ش ده  اش اره  وح دت  ب ه  ها آن در که یافت توان می را زیادی آیات کریم قرآن در (.231: 1322 آیتی،)

 ح زب » ،«وسط امّه» ،«واحده هٌامّ» ،«بینهم الَّف» ،«اصلحوا» ،«تعاونوا» ،«واعتصموا» همچون مفاهیمی، ازجمله

 .«اخوه» و «اهلل صبغه» ،«اهلل
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 و همگ امی  در مؤمنان داستان: »فرماید می و کرده تشبیه واحد پیکر به را اسالم جامعه کالمی، در اسالم پیامبر 

 س ایر  گردد، می رنجی دچار انسان اعضای از بعضی که هنگامی. است جسد داستان چون هم، به نسبت مهربانی

 (.12/237: 132۰ مجلسی،) «گردند می خوابی بی و تب دچار و داده نشان واکنش انسان بدن اعضای

 

 کریم قرآن با( ره) خمینی امام کالم در اتحاد و وحدت حفظ مضامین مفاهیم -5

کالم امام خمینی )ره( سرشار از مفاهیم و مضامین قرآنی است که ارتباط لفظی و معنوی قوی با یکدیگر دارند، 

این مفاهیم جوشیده شده از اندیشه های الهی و هدفی واال برای رسیدن به قله های ترقی اس ت. ام ام خمین ی    

ه ان د و ب رای ح ل تم ام مش کالت و      )ره( در باب اتحاد و وحدت همگانی به ملت سفارش ه ای زی ادی فرم ود   

 از جمله این مضامین می توان به : اهمی ت گذشتن از موانع، تمام ملت را به این موضو  مهم توصیه می کردند، 

 ب ه  اس المی، س فارش   جمهوری حفظ در مسلح نیروهای انقالب، وحدت پیروزی حفظ برای کلمه وحدت حفظ

 اس المی،  دولته ای  مس لمین،  وح دت  جهت در همگانی، تالش وحدت کنار در مشکالت تحمل وهمگانی  صبر

نش ر  ، همه ی آحاد ملت در س ایه اتح اد ب ه دس تورات اله ی      به کردن اسالمی، عمل ، اخوتجهان مستضعفان

در بین ملت برای انسجام در سایه قرآن ب رای مقابل ه ب ا دش منان اس الم را م ی ت وان         ایثار و شهادت فرهنگ

 برشمرد. 

 

 حفظ وحدت کلمه برای حفظ پیروزی انقالباهمیت  -1 -5

وح دت کلم ه و حف ظ آن و نی ز     که در کالم الهی به آن اشاره ش ده اس ت،    ساز سرنوشت و مهم موارد از یکی

 پیدا بستگی مهم امر این به آنان حیات ادامه و زمانهاست و شرایط تمام در مسلمانان میان یکپارچگی و انسجام

 .است کرده

در مدرسه علوی تهران پیام خود را به ملت ای ران اینگون ه    1327بهمن ماه سال  23امام خمینی )ره( در تاریخ 

 بیان می کند:  

من از وحدت کلمه ای که بین اقشار ملت بوجود آمده است، سپاسگزاری می کنم. خداوند شما را پای دار نگ ه   » 

ین به بعد توجه به بسیاری از ام ور الزم اس ت ک ه عم ده ی     دارد. پیروزی شما، پیروزی بزرگ اسالم است و از ا

 (1/۰1: 13۰1)جهرمی،  «آنها توجه به حفظ وحدت کلمه است.

ما در بین مبارزه هستیم و باز محتاج وحدت کلمه هستیم؛ باز باید همه ی اقشار با ه م ب رادر و در کن ار ه م     »

آماده باشند. نگذارید شعله ی الهی خاموش شود و تمسک به اسالم و حبل متین اس الم و ق رآن ک ریم و ام ام     

 (1/۰2 همان:«)کنند و با همت واالی خود تمام مشکالت را رفع کنند.عصر)عج( 

امام خمینی )ره( در پیام خود در ابتدای انقالب به نکته حائز اهمیت و مهمی اشاره کرده است که همان وحدت 

در مقابل ه ی  م ی باش د ت ا    کلمه و اتحاد در بین کل اقشار ملت با تقاوتهای قومی و اندیشه ای در مل ت ای ران   

ادگی الزم را داشته باشند. ایشان در ابتدای انقالب آمهجمات احتمالی دشمنان ملت ایران و اسالم و مستکبران 

با این پیام خود پرده از مکرها و حیله های پرورده شده در اذهان و اندیش ه ه ای بیم ار دش منان مل ت ای ران       

 برداشته است.
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ب زرگ  امام خمینی با استفاده از آیات کالم الهی توانست این پیام خود را هرچه شیوا تر و قوی تر به مردم ملت 

ایران انتقال دهد در این پیام رابطه های لفظی و معنوی با قرآن وجود دارد و از جمله ی این موارد می توان ب ه  

 وَالَ جَمِیعًا اللّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُواْ: )فرماید اشاره کرد که در آن خداوند متعال می عمران آل سوره مبارکه 1۰3آیه 

 مس لمانان،  ای: ترجم ه ( إِخْوَاناا بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُم قُلُوبِکُمْ بَیْنَ فَأَلَّفَ أَعْدَاء کُنتُمْ إِذْ عَلَیْکُمْ اللّهِ مَةَنِعْ وَاذْکُرُواْ تَفَرَّقُواْ

 ش ما  می ان  ک ه  را خدایی نعمت و بگذارید، کنار را تفرقه و اختالف و بزنید چنگ خدا ریسمان به جمعی دسته

 و کلم ه  وح دت ( ره) خمین ی  ام ام  نظ ر  از .بیاورید یاد به بودید، همدیگر دشمن که حالی در کرد، برقرار الفت

 ک ه  چ را  آی د  م ی  بش مار  جهان مسلمانان تمام بلکه ایران ملت دائمی نیاز یکپارچگی و انسجام نیز و آن حفظ

 مق درات  ب ه  آن ان  تس لط  از جل وگیری  و بیگانگ ان  مواض ع  از ممانعت سایه در مسلمانان مشترک منافع تأمین

 .است رسمی اسالمی کشورهای

وره مبارک ه توب ه م ی کن د ک ه      س   71در این کالم گهربار امام خمینی)ره( نیز اشاره بینامتنیت معنوی به آیه 

 الْمُنکَ رِ  عَ نِ  وَیَنْهَ وْنَ  بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِیَاء بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ خداوند در این آیه می فرماید: وَالْمُؤْمِنُونَ

 و ترجم ه:  ﴾71﴿ حَکِ یمٌ  عَزِیزٌ اللّهَ إِنَّ اللّهُ سَیَرْحَمُهُمُ أُوْلَئِکَ وَرَسُولَهُ اللّهَ وَیُطِیعُونَ الزَّکَاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّالَةَ وَیُقِیمُونَ

 و دارن د  م ى  باز ناپسند کارهاى از و دارند مى وا پسندیده کارهاى به که یکدیگرند دوستان ایمان با زنان و مردان

 مش مول  زودی ب ه  خ دا  ک ه  آنانن د  برن د  مى فرمان پیامبرش و خدا از و دهند مى زکات و کنند مى پا بر را نماز

 است. حکیم و توانا خدا که داد خواهد قرار رحمتشان

امام )ره( با بیانی خطاب گونه بینامتنیت لفظی و معنوی با قرآن در کالم گهربار امام )ره( روشن و واضح است و 

 با استفاده از مفاهیم قرآنی اندیشه های خود را انتقال می دهد.

 

 وحدت نیروهای مسلح در حفظ جمهوری اسالمی -2 -5

 مس لح  و نیروهای ایران ملت به را خود پیام تهران جماران در 2۰ سال ماه اسفند 1 تاریخ در( ره) خمینی امام 

 :کند می بیان اینگونه

برادران من، شما امروز برادر هستید با اهالی مملکت. شما موظفید که با هم و ب ا س ایر ق وای مس لح هم دم      » 

 «باشید و هم نف  باشید

اگر امروز جمهوری اسالمی مقاصد خود را پیش برد و دست قدرت های بزرگ را از کشور خودش قطع کرد و » 

آنها را به قبرستان فرستاد و جمهوری اس المی را آن ط وری ک ه     با این تفاله هایی که مانده است از ر یم سابق

خدای تبارک و تعالی امر و مقرر فرموده است مستقر کرد. این معنا موجب این می شود که کشورهای اس المی  

 )جهرمی، «خصوصا شما بیمه شوید و هیچ کسی نتواند آسیب برساند و این امر در سایه اتحاد همه ی قواهاست

13۰1: 1 /112) 

همه ی قوای مسلح باید با هم متحد باشند. امروز همه ی ما در ای ن موق ع اس تثنایی بای د ی ک گ روه را ب ه        » 

 (172)همان: «حسب واقع تشکیل دهیم و آن گروه ضربت است در مقابل ابر قدرتها

یک ملت ب رای نی ل    امام خمینی )ره( وحدت و اتحاد نیروهای مسلح و قواهای نظامی و انتظامی را از ضروریات

به قله های ترقی می داند و در میان این اتحاد اشاره ای به مهیا کردن خود برای مقابله ی ب ا هرگون ه تج اوز از    
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ت ا  ناحیه دشمنان می کند، خداوند در ق رآن ب ه ای ن موض و  و مض مون ب ه پی امبر )ص( وح ی ک رده اس ت           

ر و در هر شرایطی مهیا کنند و الزمه آن را در کن ار اتح اد،   استحکامات الزم را برای مقابله با تجاوزات از هر نظ

: فرماید می انفالمبارکه  سوره 2۰ آیه . خداوند در کالم وحی دردستیابی به سالحهای پیشرفته و قوی می داند

 ق درت  در نیروی ی  ه ر : ترجمه(  وَعَدُوَّکُمْ اللّهِ عَدْوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَیْلِ رِّبَاطِ وَمِن قُوَّةٍ مِّن اسْتَطَعْتُم مَّا لَهُم وَأَعِدُّواْ)

 وس یله  ب ه  تا( نبرد میدان برای) ورزیده، اسبهای( همچنین) و سازید، آماده( دشمنان) آنها با مقابله برای دارید،

 .  بترسانید را خویش دشمن و خدا دشمن آن،

توبه اشاره می کند که در آن خداوند ب ه  سوره مبارکه  123آیه امام خمینی نیز در قسمتی از سخنان خود به و 

 اللّ هَ  أَنَّ وَاعْلَمُ واْ  غِلْظَ ةا  فِیکُمْ وَلْیَجِدُواْ الْکُفَّارِ مِّنَ یَلُونَکُم الَّذِینَ قَاتِلُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا پیامبر )ص( می فرماید:  یَا

 آن ان  و کنی د  کارزار هستند شما مجاور که کافرانى با اید آورده ایمان که کسانى ترجمه: اى ﴾123﴿ الْمُتَّقِینَ مَعَ

 است. تقواپیشگان با خدا که بدانید و بیابند خشونت شما در باید

 

 سفارش به صبر و تحمل مشکالت در کنار وحدت همگانی -3 -5

 می بیان اینگونه ایران ملت به را خود پیام تهران جماران در 132۰ سال ماه دی 11 تاریخ در( ره) خمینی امام

 :کند

شما می دانید که امروز روزی است که ایران مواجه با مشکالت است: مشکالت خارجی و مشکالت داخلی. و تا »

اینکه این مشکالت رفع شود مقداری زمان الزم است. و آن چیزی که خداوند برای مؤمنین ذکر فرم وده اس ت:   

ینی که عمل صالح داشنه باشند و در تمام اعمال ص الحه دو چی ز   همه ی انسانها در خسارت هستند؛ مگر مؤمن

 (1/312: 13۰1 جهرمی،)«  را فرموده اند: یکی سفارش به صبر و یکی سفارش به حق

امروز همه محتاجیم با اینکه: هر کدام دوستان خود را دعوت کنیم. دعوت به اسالم، دعوت به آرامش، دع وت  » 

ر. باید صبر کرد، آن طوری که اولیای خ دا در هم ه ی مراح ل، در هم ه ی     به جمهوری اسالمی، دعوت به صب

 (1/312) همان: «مصیبتها و در همه ی مشکالت صبر می کردند

امام خمینی )ره( با بیان مشکالتی که ملت ایران با آنها مواجه است، قدم دوم برای رسیدن به قله های ترق ی را  

باید خود شخص صبر کند و مشکالت را تحمل کند، باید دیگ ران را   تحمل مشکالت و صبر می داند که نه تنها

 نیز بر این کار دعوت کند تا عمل کنند. ایشان از متن صریح قرآن استفاده کردند، ایشان به سوره مبارک ه عص ر  

 لَفِ ی  الْإِنسَ انَ  إِنَّ ﴾1﴿ وَالْعَصْ رِ اشاره می کنند که مصداق قوی می باشد که خداوند در این سوره م ی فرماین د:   

 ح ق  غلبه] عصر به سوگندترجمه: ﴾3﴿ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا ﴾2﴿ خُسْرٍ

 و ک رده  شایس ته  کاره اى  و گروی ده  ک ه  کس انى  مگ ر  ( 2) است زیان دستخوش انسان واقعا که (1[ )باطل بر

. آیات فراوان ی ذک ر ش ده ان د ک ه خداون د در آن       (3) اند کرده توصیه شکیبایى به و سفارش حق به را همدیگر

مسلمانان را به صبر و شکیبایی فرا می خواند، امام نیز با اشاره بینامتنیت از ن و  لفظ ی ک الم گهرب ار خ ود را      

  تزیین کرده است.
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 المی، مستضعفان جهانتالش در جهت وحدت مسلمین، دولتهای اس -4 -5

 :کند می بیان اینگونه ایران ملت به را خود پیام تهران در 132۰ سال ماه مرداد 21 تاریخ در( ره) خمینی امام

شما دیدید که ما وقتی در ایران، ملتمان اتحاد پیدا کرد، چه قدرت بزرگی را شکست داد. ما می خواهیم یک » 

با هم متحد شوند. اگر متحد شوند، نه قضیه قدس دیگر باقی م ی مان د    میلیارد جمعیت دنیا از مسلمین اینطور

و نه قضیه افغانستان و نه قضاضای دیگر. و اگر وعّاظ سالطین بگذارند و اتحاد را بر هم نزنند، إن ش اءاهلل پی روز   

 (1/233 :13۰1 )جهرمی، «خواهیم شد و دول اسالمی و ممالیک اسالمی پیروز خواهند شد

 رهب ر  ،(ره)خمین ی  ام ام  دهد، گسترش اسالمی جوامع بین را وحدت کرد سعی که رهبران و رترینمؤث از یکی

 و مل ت  ب ین  ناگسستنی اتحادی و وحدت ایجاد ،(ره) امام آرمانی راهکارهای از یکی. است اسالمی انقالب کبیر

 و ای منطق ه  زب انی،  ن هادی،  اختالف ات  باش د،  حاکم آن بر وحدت که بود ای جامعه خواهان وی. بود مسلمانان

 و مص ائب  ب ه  و باش ند  حس اس  هم دیگر  سرنوش ت  ب ه  باید مسلمانان .نجوید برتری اسالمی اخوت بر ای فرقه

 و دین ی  مشترک امور به خودشان، خاص جغرافیای حوزه از خارج مسلمانان. نمایند احساسات ابراز مشکالتشان

 روز عن وان  به رمضان مبارک ماه جمعه آخرین تعیین با امام حضرت. دهند خرج به اهتمام خود ایمانی باورهای

 میان اتحاد در عطفی نقطه و دادند نشان را مسلمانان امور به خود خاص اهتمام ،«اسالم روز» و «قدس جهانی»

ام ام )ره( ب ا    .ش ود  م ی  اف زوده  روز ای ن  ابه ت  و عظمت بر سال هر و روز هر که کردند ایجاد جهان مسلمانان

استفاده از مفاهیم قرآن و پیاده کردن آنها در برنامه ریزی های خود برای پایه گذاری حکومتی قوی و مستحکم 

سعی کرده است حکومتی الهی ایجاد نماید. برای ایجاد وحدت اسالمی باید تمام جوانب را لحاظ کرد و یک ی از  

س وره مبارک ه توب ه ک ه در آن      32ام با استناد معنوی به آیه این جوانب مبارزه برای ایجاد این وحدت است. ام

 ( ترجم ه: و الْمُتَّقِ ینَ  مَ عَ  اللّ هَ  أَنَّ وَاعْلَمُ واْ  کَآفَّ ةا  یُقَاتِلُونَکُمْ کَمَا کَآفَّةا الْمُشْرِکِینَ قَاتِلُواْ ... وَ): خداوند می فرمایند

ام ام )ره(  اس ت.   پرهیزگاران با خدا که بدانید و جنگند می شما با همگی آنان چنانکه بجنگید مشرکان با همگى

مبارزه قاطعانه و مقاومت و ایستادگی را که از دس تورات اله ی ب رای رس یدن ب ه اه داف اس ت را س رلوحه ی         

 عملکردهای خود قرار داده بود.

  

 اخوت اسالمی -5 -5

قم، پیام خود را ب ه مل ت ای ران اینگون ه     در مدرسه فیضیه  1323خرداد ماه سال  1امام خمینی )ره( در تاریخ 

 بیان می کند:

از این به بعد هم اگر ما حفظ کنیم این توجهمان را به خدا، اگر حفظ کنیم این برادری و وحدت را، از ای ن ب ه   

 (1/122 :13۰1 جهرمی، بعد هم پیش می رویم؛ تا آخر هم پیش می رویم.)

ن دهند و از شیوه ی احسان که مرضی خداوند است و قرآن بر من از جوانان می خواهم که از خود عطوفت نشا

 (22۰همان:آن تأکید فرموده، پیروی کنند. )

خداوند تبارک و تعالی می فرمایند: )إنَّما المؤمنون إخوه(. برادرند اینها، باید به برادری رفتار ک رد. چط ور ش ما    

 (  3۰3همان:ید.)دلتان نمی آید که اذیت کنید، باید همینطور با هم رفتار کن
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 و اخ وت  زمینه امر این و شوند می برادر یکدیگر بابه خدا  ایمان سایه در ها انسان اسالمی، های آموزه براساس

 )إِنَّمَ ا : فرماید میسوره مبارکه حجرات  1۰در آیه  باره این در کریم قرآن. بخشد می قوت آنها بین در را برادری

 می ان  پ    برادرند؛ همدیگر با مؤمنانترجمه:  تُرْحَمُونَ( لَعَلَّکُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ

 ها اختالف جلو توان حد تا باید مؤمنان، میان ای رابطه چنین به توجه با. سازید برقرار صلح و سازش برادرانتان

 ب ه  دس تور  ه ا  آن س وره مبارک ه مائ ده ک ه نمون ه      2خداوند در آیه  .کرد عمل دینی دستور این به و گرفت را

 ... ( وَالتَّقْوَی الْبِرِّ عَلَی است به پیامبر)ص( دستور می دهد: )تَعَاوَنُوا نیکوکاری و تقوا اساس بر یکدیگر با همکاری

 طیب ه  رایح ه  که دارد وجود نیز دیگری کنید. دس تورات همکاری یکدیگر با پرهیزگاری و نیکوکاری ترجمه: در

 .  رسد می مشام به ها آن از وحدت

امام خمینی )ره( همگام و هم قدم با کالم الهی به روابط بین مس لمانان اش اره م ی کن د و در ب ین هجم ات و       

توطئه های پلید و شیطانی مستکبران به صحیح ترین روابط را ترس یم م ی کن د ت ا بدینوس یله توطئ ه ه ای        

 باشند داشته برادری احساس با مسلمینو  ثی و اتحاد و هم دلی را افزایش دهدمستکبران را خن

 

 عمل کردن به فرمان خدا -6 -5

 بیان اینگونه ایران ملت به را خود پیام جماران تهران، در 132۰ سال ماه اسفند  1۰ تاریخ در( ره) خمینی امام

 :کند می

همه باید تحت بیرق اسالم و تحت پرچم اسالم بروید، لکن نه به طور شعار، به طور واقع و ب ه ط ور حقیق ت.    » 

ب ا ی ک میلی ارد    آن روزی می توانیم ما و شما از تحت سیطره ظلم و ظلم ق درتهای ب زرگ بی رون ب رویم ک ه      

ا پیدا کنیم و توجه به اسالم بکنیم و جمعیت، و با آن همه ذخایری که ما داریم، خودمان را پیدا کنیم و اسالم ر

« ت خواه د ک رد.  ربه فرمان خدا عمل کنیم. اگر به فرمان خدا عمل کن یم، خ دای تب ارک و تع الی م ا را نص       

 (1/۰21 :13۰1 جهرمی،)

زی ر ی ک پ رچم را     امام خمینی )ره( با کالم گهربار خویش سعی در جهت دهی صحیح آحاد ملت به اتح اد در 

، پرچم اسالم است که با قدرت تمام در مقاب ل متج اوزان ایس تادگی ک رده اس ت و در می ان       دارد و این پرچم

 إِن آمَنُ وا  الَّ ذِینَ  أَیُّهَ ا  م ی فرمای د: )یَ ا    7سوره محم د  سوره مبارکه محمد اشاره کرده است:  7کالمش به آیه 

 یاریت ان  کنی د  ی اری  را خ دا  اگ ر  ای د  آورده ایم ان  که کسانی أَقْدَامَکُمْ( ترجمه: ای وَیُثَبِّتْ یَنصُرْکُمْ اللَّهَ تَنصُرُوا

که نوید یک یاری را می دهد و این مفهوم را در دله ا م ی ک ارد ک ه ای      دارد.  می استوار را گامهایتان و کند می

 مردم اگر با خدا باشید خدا باماست

 

 فرهنگ شهادت و ایثار -7 -5

 :کند می بیان اینگونه ایران ملت به را خود پیام قم، در 1323 سال شهریور ماه 2تاریخ  در( ره) خمینی امام

ما از شهید دادن باکی نداریم، اولیای ما هم شهید شدند، یا مسموم شدند، یا مقتول. اولیای ما هم بع ض آنه ا   » 

ک ه از  . برای اسالم هر چه بدهیم کم داده ایم. ش هادت ارث ی اس ت    در حب  و بعض آنها در تبعید به سر بردند

 (1/1۰3 :13۰1 جهرمی،) «.اولیای ما به ما می رسد. آنها باید از مردن بترسند که بعد از موت را فنا می دانند
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 خود مصلحت بر را غیر منفعت و داشتن مقدم خویش غرض بر را دیگران غرض برگزیدن، معنی به لغت در ایثار

 آمده خدا راه در اخالص و بخشش فداکاری، تالش، معنای به اسالم در و(  3232: 1377 دهخدا،) داشتن مقدم

 همراه خواهی دیگر و خیرخواهی شهادت، همچون مفاهیمی با و است انسان الهی معرفت و رشد بیانگر که است

 ش هادت  و گ واهی  ای مس ئله  م ورد  در که کسی اصطال  در و گواه معنی به لغت در شهادت همینطور و. است

 ( 222:  11۰2 منظور، ابن. )است گردیده مطر  بدهد،

 واالترین از و الهی مفاهیم ترین عالی جزء و اسالم دین در واال و ارزشمند فرهنگ یک عنوان به ایثار، و شهادت

. یاب د  دس ت  مق ام  آن به خدا راه در و عقیده از دفا  برای تواند می متعهد انسان یک که باشند می هایی ارزش

 و اس ت  دینی و اعتقادی ی پدیده یک بعنوان ارزش این که باشد می اهمیت دارای جهت بدین شهادت فرهنگ

 اش اره  عم ران  آل س وره  ش ریفه  12۰ ی آیه این به توان می نمونه برای و است شده اشاره آن اهمیت بر قرآن

 مب ر  گم ان  هرگ ز  و: ترجم ه ( یُرْزَقُ ونَ  رَبِّهِمْ عِنْدَ أَحْیاءٌ بَلْ أَمْواتاا اللَّهِ سَبیلِ  فی قُتِلُوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ: ) نمود

ش هادت  . شوند می داده روزی پروردگارشان نزد در و اند زنده بلکه ، اند مرده شدند کشته خدا راه در که کسانی

 همواره برگزیدگان و خدا اولیاء و بوده برخوردار واالئی اهمیت و قداست از خدا راه در شهادت اسالمی نگرش در

 (   2۰: 137۰ فکرت،. )اند بوده آن طلب در

 

 نتیجه گیری -6

 مقال ه  ی ک  در همگرای ی اتحاد و  و وحدتتبیین مفاهیم  برای( ره)خمینی امامکالم گهربار و راهبر  تمام گرچه

 و اتحاد و وحدت ستاوردهایبه د ایشان. داد رائهإ خالصه صورت به توان می را آن کلیت اما گنجد، نمی مختصر

قوی شدن در  -1در اندیشه های خود ترسیم کرده بود را به مرحله عمل گذاشته بودند که شامل: همگرایی که 

گسترش و توس عه ی ارزش های    -3های هم جانبه در سایه اتحاد و برادری،  پیشرفت -2برابر هرگونه هجمات، 

ن تم ام ارزش ها و   جهانی ش د  -2گسترش فرهنگ اسالمی و قرآنی و عمل کردن به قرآن،  -1 ،اعتقادی و دینی

 تفرق ه،  -1 نیز به زیانهای و آسیب های نداشتن وحدت اشاره کرده است ک ه ش امل:  )ره( امام  آرمانهای انقالب.

 م ی  دش منان  برابر در شکست باعث تفرقه -2، قدرت و آسیب پذیر شدن می گردد رفتن بین از و ضعف سبب

 در اخ تالف : انحراف -2درگیری،  و جنگ بروز -1 موجب از هم گسستگی و اختالف می گردد. تفرقه، -3، شود

 .ضاللت و گمراهی-3، نابودی و شکست -7، خواری و ذلت -2،است حق از دوری و انحراف دارنده پی
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