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به  8/7/3131رهبر انقالب اسالمی در پیام 

ی بزرگ حج، مهم ترین مسائل جهان کنگره

ی  انقالب اسالمی اسالم را از منظر اندیشه

بندی نمودند: اتحاد جهان اسالم، صورت

 وضوعم سوّمین»ی فلسطین و به عنوان مسئله

 اسالم میان تفاوتِ» ،« اولویّت دارای و مهم

ایشان با «. آمریکایی اسالم و محمّدی ناب

ی تصریح  به خاستگاه این نظریه در اندیشه

فعّاالن دلسوز »امام خمینی خواستار توجه 

به این موضوع شدند. در قسمت « جهان اسالم
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قیلی این یادداشت ادوار این نظریه به بحث 

شته شد. این بخش از یادداشت  در پی گذا

آن است تا بر اساس متن دیدگاه های امام 

ای، اهلل خامنهخمینی و حضرت آیت

درآمدی تحلیلی و تا حدودی نظامند برای 

الم اس -ی اسالم نابتوجه به تمایز دو مقوله

 امریکایی دست دهد.

الم اس-شناسی نظریه اسالم نابروش

 امریکایی
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 -نابی اسالمدر نظریه ی مهمیک مسئله

ی آن است: در اسالم امریکایی طرح دوگانه

چارچوب این نظریه اسالم ناب در تمام 

وجوه و سطوح مفهومی دربرابر اسالم 

آمریکایی مطرح است. برای تشریح این بعد 

بایست به نگره و مبنای این نظریه می

 شناختی آن اشاره کرد.هستی

های در الیهای اهلل خامنهو آیتامام خمینی 

ی خود یک نگره مهم شناختی اندیشههستی

شناسی شناسی و روشدارند که در معرفت
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م ی اسالی ایشان به طور عام و نظریهاندیشه

اسالم امریکایی به طور خاص تأثیر  -ناب

 های روشنی دارد.فراوان و داللت

امام خمینی نگاهی توحیدی به  هستی دارند؛ 

گرش و کنش توحیدی اما خمینی ن

ی ی تفکر احیاگر اندیشهترین الیهبنیانی

توحیدی در دوران معاصر است. با این همه 

شناسی توحیدی امام یک تفاوت در هستی

بنیادین و ویژگی متمایزکننده وجود دارد. 

های روشنی در این تمایز که داللت
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شناسی و نهایتا اندیشه و رفتار اجتماعی روش

م خمینی دارد عبارت است از ترسیمی که اما

امام خمینی از الزامات تفکر توحیدی دارند؛ 

ظهور کامل نفرت از »از منظر امام تنها با 

ق خلوص عش»است که « مشرکین و منافقین

حاشا که »شود: می« میسر»ممکن و « موحدین

خلوص عشق موحدین جز به ظهور کامل 

   3«.نفرت از مشرکین و منافقین میسر شود

                                                           
 133، ص: 02صحیفه امام، ج . 3
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شناختی که جای بحث و ی هستیاین زمینه

ی امام شود اندیشهبسط بسیار دارد، باعث می

کارانه و محافظهخمینی بر خالف سنت

ند طلبانه، تنها بر بسط اسالم ناب تأکید نکتنزه

کایی امریاسالم -ی اسالم ناببلکه بر دوگانه

ای که عالوه بر انگشت بگذارد. دوگانه

« طرد»از اسالم، متضمن  قرائتی« طرح»

ی قرائت)های( دیگر است. بنابراین منظومه

های مختلف ی امام خمینی در حوزهاندیشه

 هایی تقابلیرا می توان حول دوگانه
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بازشناسی کرد که امام خمینی بر طرح یک 

اند. طرف و طرد طرف مقابل آن تأکید داشته

ای که در متن این رویکرد تقابلی مسئله

ی امام خمینی و پس از آن در متون و هاپیام

ای به روشنی مورد تأکید ادبیات امام خامنه

ها سازیاین دوگانه است. ایشان از این طریق

های مفهومی  متعدد می خواهند و تقابل

 -نابعالوه بر تأکید هویت معارض اسالم

اسالم امریکایی، هر یک از دو سوی این 
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زتعریف خود با« ضد»ر اساس دوگانه را ب

 تری ببخشند.کرده وغنای عینی

های امام از همین روست که در متن نوشته

ها را به وضوح مشاهد خمینی ما این تقابل

اسالم پابرهنگان »کنیم. از منظر ایشان می

م اسال» ، «داریاسالم سرمایه»در برابر « زمین

،   «ناسالم مستضعفی» در برابر « مستکبرین

الم اس» در برابر « ریخاسالم رنج دیدگان تا»

 «جواسالم عارفان مبارزه»، «دردمرفهین بی

اسالم پاک »، «طلباناسالم راحت» در برابر 
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، «طلباناسالم فرصت» در برابر « طینتان

» در برابر « اسالم پابرهنگان و محرومان»

داران نماهای متحجر و سرمایهاسالم مقدس

رای قاسالم ف»، «دردخدا نشناس و مرفهین بی

اسالم تازیانه خوردگان » در برابر « دردمند

ها اسالم تاریخ  تلخ و شرم آور محرومیت

در « اسالم ناب»و باالخره « دردمرفهین بی

  0مطرح است.« اسالم امریکایی»برابر 

                                                           

 ؛331، ص: 03صحیفه امام، ج؛ 33ص: ، 03صحیفه امام، جبه عنوان نمونه نگاه کنید به:   0

 

 



 مجتبی نامخواه  اسالم آمریکایی-امام خمینی اسالم ناب

11 
 

اسالم امریکایی

داریاسالم سرمایه

اسالم مستکبرین

درداسالم مرفهین بی

طلباناسالم راحت

طلباناسالم فرصت
داران  نماهای متحجر و سرمایهاسالم مقدس

دردخدا نشناس و مرفهین بی

درداسالم مرفهین بی

درداسالم مرفهین بی

اسالم ناب

اسالم پابرهنگان زمین

اسالم مستضعفین

اسالم رنج دیدگان تاریخ

جواسالم عارفان مبارزه

اسالم پاک طینتان

اسالم پابرهنگان و محرومان

اسالم فقرای دردمند
خ و اسالم تازیانه خوردگان تاریخ  تل

هاشرم آور محرومیت

ای که امام های مفهومیی شش تقابلنگاره

اند  را نشان می خمینی در این زمینه نوشته

 دهد. 

 

 

 

 

 

 نگاره شش:  تقابل اسالم ناب اسالم امریکایی در اندیشه ی امام خمینی
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شناختی و پیامد همین نگاه هستی

شناختی آن را دقیقا رهبر کنونی روش

ی توحید و در انقالب اسالمی در مقوله

اسالم آمریکایی دنبال  -ی اسالم نابنظریه

های قبل پیروزی  کنند. ایشان در سالمی

گفتارهای می  در درسانقالب اسال

کلی اندیشه اسالمی در قرآن و در اثر طرح

روح توحید نفی عبودیت »موجز اما ماندگار 

این نگره را به تفصیل شرح «  غیر خدا
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اند. از منظر ایشان روح توحید با نفی داده

عبودیت غیر خداست و توحید بدون این نفی 

روح و غیر ناب است. از منظر توحیدی بی

ی فکری ی مدرسهین تقابل جوهرهایشان ا

 شناختی انقالبامام خمینی وو مبنای معرفت

های دو و سه نیز رویکرد اسالمی است. نگاره

تقابلی رهبری کنونی انقالب اسالمی به این 

 دهد.مفهوم را نشان می
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نگاره دو : تشریح تقابل اسالم ناب اسالم 

 ی انقالب اسالمیامریکایی در مدرسه

 

 

اسالم آمریکایی

اسالم سفیانی و مروانی

اسالم مناسک و مراسم میان تهی

اسالم در خدمت زر و زور

هاها و آفت جان ملتاسالم آلت دست قدرت

اسالم ناب

ه و اهلل علیه و آلصلی)اسالم قرآنی و محمدی 
( سلم

اسالم عقیده و جهاد 

اسالم خصم ظالم و عون مظلوم 
ها و ها و قاروناسالم ستیزنده با فرعون

ت ی حکومی  جباران و بر پا کنندهاکوبنده
مستضعفان
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نگاره سه: تشریح تقابل اسالم ناب اسالم 

 امریکایی در انقالب اسالمی

اسالم امریکایی

اسالم  خرافه  و بدعت 

اسالم  قعود و اسارت  و ذلت 

اسالم  التقاط و جهالت 

انیتاسالم دنیا پرستی با رهب

اسالم  تحجر و غفلت 

فاوتی اسالم  بی بندوباری  و بی ت

حالی و افسردگیاسالم بی

صیت اسالم  تشریفاتی  و بی خا

هااسالم  بازیچه ی  دست  قدرت

اسالم ناب

اسالم  کتاب  و سنت  

اسالم  جهاد و شهادت  

اسالم  تعبد و تعقل 

اسالم دنیا و آخرت 

اسالم  علم  و معرفت 

اسالم  دیانت  و سیاست  

اسالم قیام و عمل  

اسالم فرد و جامعه 

نجاتبخش  محرومین 
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 های اسالم ناب شاخصه

ها امام خمینی در ارتباط با اسالم ناب شاخص

سازی های متعددی دارند. این تعابیر و مفهوم

 های تئوری اسالمتصویر روشنی از مشخصه

 دهد.امرویکایی دست می -ناب

رای درک اسالم تعابیری که امام خمینی ب

دهند عبارتند از: اسالم ناب دست می

پابرهنگان زمین، اسالم مستضعفین، اسالم 

رنج دیدگان تاریخ، اسالم عارفان مبارزه 

جو، اسالم پاک طینتان، اسالم پابرهنگان و 
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 ،علیهم السالممحرومان، اسالم ائمه ی هدی 

اسالم فقرای دردمند، اسالم تازبانه خوردگان 

و شرم آور محرومیت ها، اسالم تاریخ تلخ 

صلی اهلل علیه و آله و انقالبی، اسالم ناب محمدی 

 .سلم  

سازی های امام خمینی از  تعابیر و مفهوم

، های سیاسیاسالم امریکایی گویای شاخص

 اجتماعی و معرفتی اسالم آمریکایی است:

داری اسالم مستکبرین اسالم اسالم سرمایه

طلبان اسالم احتدرد  اسالم رمرفهین بی
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فرصت طلبان  اسالم اشرافیت اسالم ابوسفیان 

اسالم مالهای کثیف و درباری اسالم مقدس 

های علمی و شعور حوزهنماهای بی

دانشگاهی اسالم ذلت و نکبت  اسالم فریب 

-و سازش و اسارت اسالم حاکمیت سرمایه

داران اسالم مقدس نماهای متحجر اسالم 

س اسالم رفاه و تجمل داران خدا نشناسرمایه

اسالم التقاط اسالم سازش و فرومایگی اسالم 

سلطنتی اسالم شاهنشاهی و ملکی اسالم 

 منافقین.
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اسالم ناب

اسالم 
پابرهنگان

زمین  اسالم 
ین مستضعف

-اسالم رنج

دیدگان 
تاریخ 

اسالم 
عارفان 

مبارزه جو 

اسالم پاک
طینتان 

اسالم 
و پابرهنگان

محرومان 

اسالم ائمه 
علیه هدی

السالم 

ی اسالم فقرا
دردمند

اسالم تازیانه
خوردگان 
تاریخ تلخ و
شرم آور 
ها  محرومیت

اسالم 
انقالبی 

ی هفت و هشت  ها در نگارهاین مشخصه

 نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

نگاره هفت: شاخصه های اسالم ناب در ادبیات امام 

 خمینی)ره(
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ی
کای

ری
 ام

الم
اس

داریاسالم سرمایه

اسالم مستکبرین

درد اسالم مرفهین بی

طلباناسالم راحت

اسالم فرصت طلبان  

اسالم اشرافیت

اسالم ابوسفیان

اسالم مالهای کثیف و درباری

های علمی و دانشگاهیشعور حوزهاسالم مقدس نماهای بی

اسالم ذلت و نکبت 

فریب و سازش و اسارت

داراناسالم حاکمیت سرمایه

اسالم مقدس نماهای متحجر 

داران خدا نشناساسالم سرمایه

اسالم رفاه و تجمل  

اسالم التقاط

اسالم سازش و فرومایگی

اسالم سلطنتی

اسالم شاهنشاهی و ملکی 

اسالم منافقین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاره هشت: اسالم 

آمریکایی در ادبیات 

 امام خمینی)ره(
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های اسالم سازی شاخصبعدها همین مفهوم

اسالم آمریکایی را رهبر انقالب -ناب

 هایسازیاسالمی با تشریح کرده و مفهوم

 افزایند.جدیدی به ادبیات این نظریه می

های اسالم ای شاخصاهلل خامنهحضرت آیت

 که یاسالم»کنند: تشریح میچنین ناب را این

 و جاهلی قدرت اقطاب و زور و زر صنادید

 عدل اسالم»، 1«ترساندمی دنیا در را طاغوتی

 از حمایت اسالم»، «عزت اسالم» ،«قسط و

                                                           
 3138/23/33مردم مختلف اقشار بیعت مراسم در بیانات 1
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 اعدف اسالم»، «محرومان و پابرهنگان و ضعفا

 اسالم»، «مستضعفان و مظلومان حقوق از

 با ناپذیریسازش و دشمنان با جهاد

 و اخالق اسالم»، «گرانفتنه و زورگویان

 و ظلم با که اسالمی»، 3«معنویت و فضیلت

 ار فساد و چپاولگری و درافتد زورگویی

 جهاد اسالم»، «قرآنی اسالم»، 1«کند محکوم

 اسالمی»، 3«خدا به توکل اسالم»، «مبارزه و

 یزندگ از جدیدی وضع به را خود پیروان که

                                                           
 3138/23/33حج عظیم کنگره به پیام 3
 3138/23/03مردم مختلف اقشار بیعت مراسم در بیانات 1
 3138/28/03ایثارگران و شهدا خانواده دیدار در بیانات 3
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 قدرت صاحبان خدمت در و کندمی دعوت

 قرار غرب و شرق رؤسای و

 و فساد و ظلم کهاسالمی »7«گیردنمی

 بشر زندگی محیط در را اخالقی انحطاط

 اسالمی»،«انقالبی اسالم»، 8«کندنمی تحمل

 و مستضعف طبقات فکر به که

، «ساززندگی و زندگی اسالم»3«محروم

اسالم قرآنی و محمدی » 32«مبارز اسالم»

                                                           
 3138/23/23کشور سراسر مردم مختلف اقشار و مسئوالن و جمعه یائمه دیدار در بیانات 7
 3138/23/20میلیونی بیست ارتش فرماندهان گردهمائی به قوا کل فرمانده پیام 8

 333133/23/20 سال آغاز در رضوی مطهر حرم در بیانات 3
 3133/21/20مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات 32
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و  اسالم عقیده»، «آله و سلم( اهلل علیه و)صلی

،  «اسالم خصم ظالم و عون مظلوم»، «جهاد

ها و ها و قاروناسالم ستیزنده با فرعون»

مت ی حکوی  جباران و بر پا کنندهاکوبنده

 الماس»، «و سنت کتاب اسالم»، «مستضعفان

، «تعبد و تعقل اسالم»،  »جهاد و شهادت

، «و معرفت علم اسالم»، «اسالم دنیا و آخرت»

اسالم قیام و »، «و سیاست دیانت اسالم»

 نجاتبخش»، «اسالم فرد و جامعه»، «عمل

 اسالم»، «انقالبی اسالم»، 33«محرومین
                                                           

 32/1/3133خمینی پیام به مناسبت اولین سالگرد امام  33
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 و درست تفسیر با اسالم»، 30«واقعی

 اسالمِ»، «خالص و ناب اسالم»، 31«انقالبی

 و اسالمِ»، «اسالمی امّت بین وحدت و توحید

، «بیالس المؤمنین علی للکافرین اهلل یجعل لن

المِ اس»، «علیه یعلی ال و یعلو االسالم اسالمِ»

 یهمعل لفتحنا اتّقوا و آمنوا القری اهل انّ لو و

 اسالم»، 33«األرض و السّماء من برکات

 انسان یدهندهتوجه و انسان یهشداردهنده

 ،«قرآن اسالمِ»، «تدبر و تفکر و تعقل به

                                                           
 3133/21/27سیما و صدا مسئوالن دیدار در بیانات 30

 3172/23/01کشور سراسر یجمعه یائمه دیدار در بیانات 31
 3180/20/03نظام کارگزاران دیدار در بیانات 33
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 یعنی»، 31«بیت اهل اسالمِ»، «سنت اسالمِ»

 الماس»، «عدالتخواه اسالم»، «ستیزظلم اسالم

 اسالم»، «محرومان دارطرف اسالم»، «مجاهد

 و دیدگانرنج و پابرهنگان حقوق مدافع

 ،«اقدام اسالم» ،«عمل اسالم»،33«مستضعفان

 ،«خدا به توکل اسالم» ،«مردم یتوده اسالم»

 37«الهی وعد به ظن حسن اسالم»

                                                           
 3188/20/03مریوان مردم دیدار در بیانات 31
 3183/21/33(ره) خمینی امام حرم در تهران یجمعه نماز هایخطبه 33

 یداریب و اسالم جهان هایدانشگاه اساتید جهانی اجالس در کنندگانشرکت دیدار در بیانات 37

 3133/23/03اسالمی
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همچنین از منظر رهبر انقالب اسالمی 

 اسالمی»عبارتست از: « اسالمی آمریکایی»

 اریاستکب قدرتهای منافع خدمت در که که 

اسالمی »، «آنهاست اعمال یکنندهتوجیه و

 تننپرداخ و دین اهل انزوای برای ییکه بهانه

 ملتهای سرنوشت و مسلمین امور به آنان

 کردن جدا برای ییوسیله» ،«است مسلمان

 سیاسی و اجتماعی احکام از عظیمی بخش

 کردن منحصر و دین یمجموعه از اسالم

 دردبی انسانهای اسالم» ،«است مسجد به دین
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 رفاه به و خود به جز که است سوزیبی و

 را دین و خدا اندیشند؛نمی خود حیوانی

 برای ییوسیله تجار، یسرمایه همچون

 یهمه و دانندمی طلبیقدرت یا زراندوزی

 و میل برخالف که را روایاتی و آیات

 راموشیف یزاویه به محابابی باشد، منفعتشان

، «.کنندمی تأویل وقیحانه یا و افکنندمی

 منافع که است رؤسایی و سالطین اسالم»

 یآستانه در را خود مظلوم و محروم ملتهای

 و ندکنمی قربان اروپایی و امریکایی یآلهه
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 یادامه برای آنان حمایت به مقابل، در

 چشم خود ننگین قدرت و حکومت

 که است دارانیسرمایه اسالم »، «دوزند.می

 و تهافضیل یهمه بر پا خود، سود تأمین برای

 که است اسالمی»، 38«.کوبندمی ارزشها

 در آسانی به امّا دارد؛ را اسالم اسم و ظواهر

 «گیردمی قرار شرق و غرب و امریکا خدمت
 معنویت و دین و روحانیت که اسالمی»، 33

 دور خدا و مردم از و خود مسیر از را

                                                           
 3138/23/33حج عظیم کنگره به پیام 38
 3138/23/23کشور سراسر مردم مختلف اقشار و مسئوالن و جمعه یائمه دیدار در بیانات 33
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 و شادی یاسالمی که مایه»، «کندمی

، 02 «شودمی خدا دشمنان دل آسایش

 هب محروم و مستضعف طبقات که اسالمی»

 که اسالمی»، «ندهند دل و نشوند امیدوار آن

 رهایقش یفروکشته و خفته آرزوهای نتواند

 سطح در فقط نه - دنیا سطح در را مظلوم

 » 03«کند. احیا و زنده - خودمان کشور

 و قدرتمندان خدمت در که اسالمی

 هب که است اسالمی اسالم، است »،«اغنیاست

                                                           
 یعلمیه مدارس و قم یعلمیه یحوزه طالب و علما از کثیری جمع دیدار در بیانات 02

 3138/30/20تهران
 3138/30/32پاسداران دیدار در بیانات 03
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 صاحبان و زراندوزان و دارانسرمایه نفع

 00«است خارجی هایبانک در دالر میلیاردها

 الماس»، «خدا دشمنان مقابل در تسلیم اسالم»

 اسالم»، «و بدعت خرافه اسالم» «01طاغوت

التقاط و  اسالم»، »و ذلت قعود و اسارت

اسالم دنیا پرستی با »، «جهالت

 اسالم« ،«تحجر و غفلت اسالم»،«رهبانیت

الی و حاسالم بی»، «تفاوتیو بی بندوباریبی

، «اصیتخو بی تشریفاتی اسالم»، «افسردگی

                                                           
 333133/23/20 سال آغاز در رضوی مطهر حرم در بیانات 00

 3133/21/20مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات 01
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 اسالم»، «قدرتها دست یبازیچه اسالم»

و  قعود و اسارت اسالم»، «و بدعت خرافه

اسالم دنیا »، »التقاط و جهالت اسالم»، «ذلت

، «تتحجر و غفل اسالم»، «پرستی با رهبانیت

-الم بیاس»، «تفاوتیو بی بندوباریبی اسالم»

و  تشریفاتی اسالم»، «حالی و افسردگی

 دست یبازیچه اسالم» ؛«خاصیتبی

 با آمیخته متحجّرِ اسالم» 03«هاقدرت

 ولاص با یشدهدادهتطبیق اسالمِ»، «خرافات

                                                           
 3133/21/32(ره)خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد اولین مناسبت به پیام 03
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 اسالم»،01«هاغربی نظر مورد و امریکایی

 اسالم»، «التقاطی اسالم»، «سلطنتی

 اسالم» 03«سوسیالیستی اسالم»، «داریسرمایه

، «ظلم لمقاب در تفاوتبی اسالم»،«تشریفاتی

 تفاوتبی اسالم»، «خواهیزیاده مقابل در»

، «مظلومان حقوق به اندازیدست مقابل در

 کمک اسالم»، «زورگویان به کمک اسالم»

 «الئیک اسالم»، «تکفیری اسالم» 07«اقویا به

                                                           
 3180/20/03نظام کارگزاران دیدار در بیانات 01
 3188/27/20رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات 03
 3183/21/33(ره) خمینی امام حرم در تهران یجمعه نماز هایخطبه 07
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 «سپاری و لندن و واشنگتن مطلوب اسالم» 08

 و متحجر اسالم «»غربگرا و اسالم الئیک»

 ار صهیونیستی رژیم که اسالمی»، «خشن

 ردیگ اسالمیِ مذاهب با ولی کند،می تحمل

اسالمی که » ،«شودمی مواجه رحمانهبی

 دراز ناتو و آمریکا سوی به آشتی دست

 ایقبیله هایجنگ به داخل در ولی کند،می

 با اسالم اشدّاء»، «زندمی دامن مذهبی و

 اسالم»، «کفار با رحماء و مؤمنین

                                                           
 3132/33/33تهران جمعه نماز هایخطبه 08
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 اسالمِ»، «دالر یبرده اسالمِ»، 03«انگلیسی

اسالم فاقد » ،«اشرافیگری و فساد در غرق

اسالم »، 12«مردم یتوده در عملی امتداد

اسالم سازشگر  »، «سازشگر با طاغوت

 هاىهدف خدمت اسالم در» ،«باصهیونیسم

  .13«آمریکا

 

                                                           
 3132/33/33 تهران جمعه نماز هایخطبه 03
 یداریب و اسالم جهان هایدانشگاه اساتید جهانی اجالس در کنندگانشرکت دیدار در بیانات 12

 3133/23/03اسالمی
 3131/23/28قرآن با انس محفل در بیانات 13
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اسالم آمریکایی: اسالم تجددزده و 

 تحجر زده

 ی اسالمی مهم دیگری که در نظریهمسئله

ناب اسالم امریکایی امام خمینی مطرح است 

که از منظر ایشان اسالم امریکایی صرفا این

زده یا اسالمی که مورد تبلیغ یا اسالم غرب

ی آمریکا حمایت مستقیم ایاالت متحده

باشد؛ نیست. از منظر امام خمینی تجدد و 

تحجر به مثابه دو مانع در فهم اسالم ناب عمل 

 اسالم که متأثر از این دو کنند. قرائتی ازمی
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شود، اسالم تجدد ی اجتماعی ارائه میزمینه

و اسالم تحجر خواهد بود. اسالم آمریکایی 

عنوان عامی برای هر اسالم برخاسته از هر 

 هاست.دوی این زمینه

 اسالم »از منظر رهبر انقالب اسالمی 

 ندآمریکاپس که نیست آن فقط آمریکائی

آمریکایی هر چیزی است بلکه اسالم « باشد

در   10.«است ناب اسالم این از خارج»که 

ی هم سازی های این نظریهواقع در مفهوم

                                                           
 3188/27/20رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات 10
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و هم  «خرافات با آمیخته متحجّرِ اسالم»

 و یامریکای اصول با یشدهدادهتطبیق اسالمِ»

 هر» مورد نقد هستند که« هاغربی نظر مورد

از همین  11«.است امریکایی اسالم هااین دوی

روست که از دیدگاه ایشان اسالم آمریکایی 

 و« غربگرا و الئیک نوع»دو نوع عمده دارد: 

  13«.خشن و متحجر نوع »

                                                           
 3180/20/03نظام کارگزاران دیدار در بیانات 11

 3132/33/33 تهران جمعه نماز های. خطبه 13
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نگاره نه: امام خمینی مفهوم اسالم امریکایی شامل موارد 

 دانند.متعدد اسالم تجدد و اسالم تجدد  می

 

ی
الم آمریکای

س
ا

اسالم  تحجر

اسالم مقدس نماهای 
متحجر   

اسالم مقدس نماهای بی شعور  
حوزه های علمی و دانشگاهی 

اسالم مالهاهای کثیف  
درباری

اسالم راحت طلبان 

اسالم سازش و فرومایگی 

اسالم تجدد

اسالم سرمایه داری  

اسالم  رفاه و تجمل 

اسالم مرفهین بی درد 

اسالم مستکبرین  

اسالم منافقین 
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اسالم ای نیز مفهوم اهلل خامنهنگاره ده: حضرت آیت

ی اسالم تجدد و امریکایی را در موارد متعددی درباره

 برند.اسالم تجدد  به کار می

 

 

 

ی
الم آمریکای

س
ا

اسالم  تحجر

اسالم  مراسم  و مناسك  
میان تهی  

اسالم متحجر آمیخته با 
خرافات

اسالم  بی حالی  و 
افسردگی  

اسالم تجدد

اسالم تطبیق داده شده  با اصول  
ها آمریکایی و مورد نظر غربی

اسالم سرمایه داری

اسالم سوسیالیستی
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