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ی رهبر انقالب پیرامون سخنان محققانه

ی فکری امام خمینی)ره( در بیست و منظومه

ششمین مراسم سالگرد ایشان حاوی 

ی قابل توجهی پیرامون تحریف هشدار

امامِ تاریخی یا امام »بود. مبحث  )ره(امام

و طرح طمع جریان ها نسبت به « سازتاریخ

ای به نام امام خمینی از ی اجتماعیسرمایه

فرازهای مهمی در این هشدار بود. ایشان در 

این سخنرانی از راهکاری ایجابی در برابر این 

تحریف نیز سخن گفتند: فراخوان عمومی 
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به جز «. ینیبازخوانی اصول امام خم»برای 

این هشدار و راهکار، باقی این سخنرانی 

اختصاص داشت به بازخوانی برخی از 

مهمترین اصول فکری امام خمینی؛ به یک 

نمونه عینی از بازخوانی صحیح تفکر امام 

. سخنرانی رهبری در این بخش نیز )ره(خمینی

حاوی دو فراز و گفتار مهم بود. یکی 

شه امام گفتاری در روش بازخوانی اندی

خمینی و دیگری بازخوانی روشمند هفت 

 ی ذیل اصل مهم فکری امام خمینی. نگاره
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محورهای گفتار اخیر رهبری پیرامون 

 هد.دبازخوانی اندیشه امام خمینی را نشان می

نگاره شماره یک محورهای اصلی سخنرانی 

ی فکری امام خمینی رهبری در تحلیل منظومه

 4931خرداد  41

های بخش

 سخنرانی

 محورهای ارائه شده

 تحریف امام خمینی)ره( هشدار

بازخوانی اصول فکری امام  راهکار

 خمینی)ره(

 روش بازخوانی منظومه فکری نمونه بازخوانی

 امام خمینی)ره(

 اصول فکری امام خمینی)ره(
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شناسی بازخوانی در روشیکی از نکات مهم 

وار از اندیشه ایشان امام خمینی، فهم دوگانه

است.  به این معنا که اثبات ها و نفی های 

ی امام خمینی)ره( بازشناسی شود. اندیشه

ی امام خمینی)ره( از یک سو نفی اندیشه

واری است که های بدعتها انگاشتهدوگانه

 میان پیشرفت و عدالت، دین و عقل، علم و

دین، اخالق و سیاست، عدالت و معنویت، 

ر آن  تصویگرایی و فردگرایی و مانند جمع

و تصور شده است؛ و از سوی دیگر در 
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شناختی خود مبتنی بر ی معرفتالیه

های حقیقی و ها و اثبات و نفیدوگانه

بنیادینی است که ریشه در مبنای 

شناختی اندیشه امام خمینی دارد. هستی

خود  شناختیمینی در بُعد هستیمکتب امام خ

حامل این آموزه است که توحید صرفا اثبات 

خدا نیست. سخن گفتن از اثبات خدا منهای 

نفی غیر او، گفتگو پیرامون یک توحید بی 

روح است و روح توحید نفی عبدیت غیر 

خداست. از همین رو است که به عنوان نمونه 
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 یبازخوانی دیروز رهبر انقالب از اصول فکر

امام خمینی نیز دو تمام سطوح حامل دو 

ای بود. نگاره شماره دو ی اثباتی و نفیالیه

را  گانهل هفتبُعد نفی و اثباتی این اصو

 مشخص کرده است.
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اصول 

 فکری

 امام خمینی

 نفی اثبات

 اسالم آمریکایی اسالم ناب محمدی

اعتماد به قدرت 

 الهی

اعتمادی به بی

 های مستکبرقدرت

اعتقاد به اراده و 

 نیروی مردم

مخالفت با 

 تمرکزهای دولتی

حمایت از محرومان 

 و مستضعفان

مخالفت با خوی 

 نشینیکاخ

حمایت از مظلومان 

 جهان

مخالفت صریح با 

 مللیبین ال مستکبران

 پذیریسلطه استقالل کشور

های قومی و تفرقه وحدت ملت

 ومذهبی

وار رهبر انقالب از اصول فکری نگاره شماره دو: بازخوانی دوگانه

 امام خمینی 
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فقدان توجه به این نکته تصویری مبهم از 

 دهد و شایدی امام خمینی به دست میاندیشه

ی از اندیشه امام خمینبتوان گفت هیچ بعدی 

بدون توجه به این بصیرت روش شناختی 

ه مثابه هم ب« اسالم»قابل بازشناسی نباشد. فهم 

ترین خاستگاه معرفتی مکتب امام بنیادی

خمینی نیز از این قاعده مستثناء نیست. تأکید 

بر اسالم به مثابه مبنای مکتب فکری امام 

خمینی و انقالب اسالمی امری کلی و 

زاست. بصیرت و فهم الزم از این بعد مابها
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ه آید کاندیشه امام تنها هنگامی به دست می

اسالمِ مورد نظر امام خمینی بر اساس روش 

توان ی اثبات و نفی شود. هنگامی میدوگانه

به شناخت مبنای اسالمی تفکر امام دست 

یافت که بپرسیم امام کدام اسالم را نفی و 

نمایند. تأکید بر کدام اسالم را اثبا ت می

اسالمی بودن حرکت امام خمینی و انقالب 

اسالمی، بخشی از حقیقت است و اگر بخش 

مهم دیگری از آن دیده نشودع ره به بیراهه 

می برد. امام به همان میزان که بر اسالم ناب 
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های غیر ناب از اسالم فشرد  برداشتپای می

 نمود؛ به تعبیری حرکت امامرا طرد و نفی می

خمینی به همان میزان که اسالمی بود، ضد 

 اسالمی هم بود. 

 -امام خمینی و خط مستمر اسالم ناب

 اسالم آمریکایی  

اهلل خامنه ای در سخنان اخیر حضرت آیت

ترین اصول اندیشه امام خود یکی از مهم

اثباتِ اسالم ناب محمدّی و نفی » خمینی را 

در  هبر شمردند. همانطور ک« اسالم آمریکایی
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این سخنرانی منظور در تشریح اصول منظومه 

فکری امام خمینی بیان شده است، منظور 

 و« ی اصلی تفکّر امام بزرگوارشاکله»

در طول سالهای متمادی، » مواردی است که

چه قبل از تشکیل حکومت اسالمی، چه در 

دوران تشکیل حکومت اسالمی، چه در 

 زساله، چه قبل ادوران جنگ تحمیلی هشت

آن و چه بعد از آن، این اصول را امام در 

» و نه « بیانات خود تکرار کرده است
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های مقطعی و مربوط به زمان یا تصمیم

 «.مکان

های امام خمینی در با مراجعه به اندیشه

یابیم درگیری اسالم ناب و اسالم می

آمریکایی یکی از بنیادهای مستمر مکتب 

فکری امام خمینی است. از اولین 

های والیت فقیه تا طول نهضت خنرانیس

مضمون آن وجود دارد و در دوران آخر 
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های بندی و در حوزهحیات امام جمع

 1مختلف تئوریزه می شود.

بازخوانی امام خمینی در چارچوب 

 اسالم آمریکایی   -اسالم ناب

اولین مطلبی که در بازخوانی اخیر رهبری 

م اثباتِ اسال»ازمکتب امام خمینی مطرح شد 

 بود.« ناب محمدّی و نفی اسالم آمریکایی

 اهللاین اولین باری نبود که حضرت آیت

ای در تشریح خط امام به این مقوله خامنه

                                                           
  اسالم آمریکایی، از امام خمینی تا رهبر انقالب-ناب نظریه اسالم. 1

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=00522 

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=28500
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کنند. یک بررسی اولیه نشان اشاره می

کرر و دهد رهبر انقالب  به صورت ممی

ی امام خمینی را مستمر این بعد از اندیشه

 کنند. برجسته می

امام خمینی بر این باور بودند که ماهیت 

انقالب اسالمی در جایگزینی این دو اسالم 

 خورد:رقم می

شما باید نشان دهید که چگونه مردم، »

علیه ظلم و بیداد، تحجر و واپسگرایى 

ا رقیام کردند و فکر اسالم ناب محمدى 
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تفکر اسالم سلطنتى، اسالم  جایگزین

سرمایه دارى، اسالم التقاط و در یک 

 0«کلمه اسالم امریکایى کردند.

 

اسالم ناب 

 محمدى

 

 اسالم سلطنتى

 اسالم سرمایه دارى

 اسالم التقاط

 اسالم امریکایى
از دیدگاه امام « انقالب اسالمی»نگاره شماره سه: 

 ساختن دو اسالم است.« جایگزین»خمینی 

 

                                                           

 042، ص: 01صحیفه امام، ج 0
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رهبر انقالب هم در اولین سالگرد امام خمینی 

که رهبر انقالب در پیامی مشروح معارف  

انقالب اسالمی و بینات اندیشه امام خمینی را 

کنند؛ ایشان در این پیام بندی میصورت

های روشنی به مقوله اسالم ناب اسالم اشاره

رشی ر نگای باهلل خامنهآمریکایی دارند. آیت

به مدرسه و مکتب فکری امام خمینی و 

انقالب اسالمی تأکید دارند که ماهیت تفکر 

انقالب را در چارچوب اسالم ناب اسالم 

ى انقالب که در مدرسه»آمریکایی می داند: 
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امام ما بنیان گذارد، بساط اسالم سفیانى و 

تهى، و مناسک میان، اسالم مراسم مروانى

اسالم در خدمت زر و زور و خالصه اسالم 

آلت دست قدرتها و آفت جان ملتها برچیده 

شده و اسالم قرآنى و محمّدى )صلّى اهلل علیه 

و آله و سلّم(، اسالم عقیده و جهاد، اسالم 

خصم ظالم و عون مظلوم، اسالم ستیزنده با 

ى فرعونها و قارونها و خالصه، اسالم کوبنده
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، ى حکومت مستضعفانجباران و برپاکننده

 3«سر برکشیده است.

 و اسالم قرآنى و محمّدى
 )صلّى اهلل علیه و آله و سلّم(

 اسالم سفیانى و مروانى

اسالم مراسم و مناسک  اسالم عقیده و جهاد

تهىمیان  

 اسالم در خدمت زر و زور اسالم خصم ظالم و عون مظلوم

اسالم ستیزنده با فرعونها و 

ى قارونها و اسالم کوبنده

 ى حکومتجباران و برپاکننده

 مستضعفان

 

اسالم آلت دست قدرتها و 

 آفت جان ملتها

ای اهلل خامنهنگاه شماره چهار: از منظر حضرت آیت

مدرسه و مکتب فکری انقالب اسالمی که امام خمینی 

هایی گذاشته است صحنه برچیده شدن برداشتبنیان

م هایی دیگر از اسالاز اسالم و سربرکشیده برداشت

 است.
                                                           

 12/3/1331مناسبت اولین سالگرد امام خمینی  . پیام به 3
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ایشان در تشریح دیدگاه امام خمینی بر 

دو اسالم در روند انقالب « جایگزینی»مفهوم 

ای که آشکارا اسالمی تأکید دارند؛ نکته

وجهی انتقادی نسبت به اسالم رایج پیش از 

 ب دارد:انقال

در انقالب اسالمى، اسالم کتاب و سنت، »

جایگزین اسالم خرافه و بدعت؛ اسالم جهاد 

و شهادت، جایگزین اسالم قعود و اسارت و 

ذلت؛ اسالم تعبد و تعقل، جایگزین اسالم 

التقاط و جهالت؛ اسالم دنیا و آخرت، 
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جایگزین اسالم دنیاپرستى یا رهبانیت؛ اسالم 

ین اسالم تحجر و علم و معرفت، جایگز

غفلت؛ اسالم دیانت و سیاست، جایگزین 

یام و تفاوتى؛ اسالم قبندوبارى و بىاسالم بى

حالى و افسردگى؛ عمل، جایگزین اسالم بى

اسالم فرد و جامعه، جایگزین اسالم 

بخش خاصیت؛ اسالم نجاتتشریفاتى و بى

 ى دستمحرومین، جایگزین اسالم بازیچه

الم ناب محمّدى )صلّى قدرتها؛ و خالصه اس
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اهلل علیه و آله و سلّم(، جایگزین اسالم 

 4.«امریکایى گردید

  

                                                           
 . همان 4
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ساختن  «جایگزین»نگاره شماره پنج: امام خمینی انقالب اسالمی را 

ی این گانهای ابعاد دهاهلل خامنهدانستند.  حضرت آیتدو اسالم می

 دهند.جایگزینی را شرح می

 اسالم خرافه و بدعت اسالم کتاب و سنت

 اسالم قعود و اسارت و ذلت اسالم جهاد و شهادت

 اسالم التقاط و جهالت اسالم تعبد و تعقل

 اسالم دنیاپرستى یا رهبانیت اسالم دنیا و آخرت

 اسالم تحجر و غفلت اسالم علم و معرفت

 اوتىتفبندوبارى و بىاسالم بى اسالم دیانت و سیاست

 حالى و افسردگىاسالم بى اسالم قیام و عمل

 تخاصیاسالم تشریفاتى و بى اسالم فرد و جامعه

ت ى دسجایگزین اسالم بازیچه بخش محرومیناسالم نجات

 قدرتها

 اسالم ناب محمّدى
 )صلّى اهلل علیه و آله و سلّم(

 اسالم امریکایى
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سال بعد از این پیام نیز ، بیست 1301سال 

رهبر انقالب در بازخوانی اندیشه امام خمینی 

ترین نقطه در مبانی امام و اولین و اصلی»از 

 فرمایند: می«  نظرات امام

ترین نقطه در مبانی اولین و اصلی»

ی اسالم امام و نظرات امام، مسئله

ناب محمدی است؛ یعنی اسالم 

م الستیز، اسالم عدالتخواه، اسظلم

دار محرومان، مجاهد، اسالم طرف

اسالم مدافع حقوق پابرهنگان و 
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دیدگان و مستضعفان. در رنج

مقابل این اسالم، امام اصطالح 

را در فرهنگ « اسالم آمریکائی»

سیاسی ما وارد کرد. اسالم 

آمریکائی یعنی اسالم تشریفاتی، 

تفاوت در مقابل ظلم، در اسالم بی

م خواهی، اسالمقابل زیاده

ه اندازی بتفاوت در مقابل دستبی

حقوق مظلومان، اسالم کمک به 

زورگویان، اسالم کمک به اقویا، 
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ها ی ایناسالمی که با همه

سازد. این اسالم را امام می

گذاری کرد: اسالم آمریکائی. نام

فکر اسالم ناب، فکر همیشگی امام 

بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران 

 5«جمهوری اسالمی نبود.

به  شانسال گذشته در رهبر انقالب در پیام

های قابل توجهی از نیاز امت حجاج زوایه

اسالمی به این مفهوم را تشریح کردند. در 
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ممه»ی این پیام ایشان سه موضوع را در زمره

دارترین موضوعات مرتبط با ترین و اولویت

ی مسئله» بر شمردند: یکی « امت اسالمی 

های فاصلهودن گرهاتحاد مسلمانان و گش

« افکن میان بخشهای امت اسالمی است

وع سومین موض»ی فلسطین و دیگری مسئله

ای مهم و دارای اولویت، نگاه هوشمندانه

است که فعاالن دلسوز جهان اسالم باید به 

تفاوت میان اسالم ناب محمد و اسالم 

داشته باشند و از خلط و اشتباه  آمریکایی 
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دیگران را برحذر  میان این دو، خود و

  3«.بدارند

سازی اسالم ناب اسالم مفهوم

 امریکایی 

ی امام خمینی حاکی از بررسی اندیشه

سازی های متعددی است که ایشان از مفهوم

ی اسالم ناب اسالم آمریکایی دو مقوله

اند. پس از ایشان رهبر انقالب هم با داشته
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های متعددی برای تداوم این ادبیات شاخص

اند. ناسی این دو اسالم بیان کردهبازش

سازی های های شماره چهار پنج مفهومنگاره

امام خمینی پیرامون اسالم ناب اسالم 

دهد و نگاره شش و آمریکایی را نشان می

هفت بیانگر تداوم و بسط این ادبیات را در 

 اندیشه رهبری است. 
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سازی امام ج: مفهومنگاره شماره پن

 خمینی پیرامون اسالم ناب
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سازی امام نگاره شماره شش: مفهوم

 خمینی پیرامون اسالم آمریکایی 
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سازی نگاره شماره هفت: مفهوم

ای پیرامون اهلل خامنهحضرت آیت

 اسالم ناب
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سازی نگاره شماره هشت: مفهوم

ای پیرامون اهلل خامنهحضرت آیت

 اسالم آمریکایی

 

دگی ی این گستری دیگر اینکه با همهمسئله

مفهومی، اسالم آمریکایی شامل دو بعد 
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کالن اسالم سکوالر و اسالم متحجر 

شود. اسالم امریکایی صرفا اسالم می

زده یا اسالمی که مورد تبلیغ یا حمایت غرب

ت. ی آمریکا باشد؛ نیسمستقیم ایاالت متحده

ه دو مثاب از منظر امام خمینی تجدد و تحجر به

 کنند. قرائتیمانع در فهم اسالم ناب عمل می

ی ی اجتماعاز اسالم که متأثر از این دو زمینه

شود، اسالم تجدد و اسالم تحجر ارائه می

خواهد بود. اسالم آمریکایی عنوان عامی 
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برای هر اسالم برخاسته از هر دوی این 

 هاست.زمینه

رهبر انقالب اسالمی در تشریح این بُعد 

اسالم آمریکائی فقط آن » نظریه معتقدند

الم بلکه اس« نیست که آمریکاپسند باشد

خارج از این »آمریکایی هر چیزی است که 

ی هم بر اساس این نظریه  7«اسالم ناب است.

و هم « اسالم متحجّرِ آمیخته با خرافات»

 ی با اصول امریکایی وشدهدادهاسالمِ تطبیق»
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 هر»نقد هستند که مورد « هامورد نظر غربی

از همین  0«.ها اسالم امریکایی استدوی این

روست که از دیدگاه ایشان اسالم آمریکایی 

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

  1«.نوع متحجر و خشن» 

در سخنرانی اخیر نیز بر این نکته تأکید کرده 

اسالم آمریکایی در زمان ما و در »و فرمودند: 

تا آنجایی که  -ی زمانها و در همهزمان امام 

شناسیم، ممکن است در آینده هم ما می
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دو شاخه بیشتر ندارد: یکی  -جور باشد همین

اسالم سکوالر، یکی اسالم متحجّر؛ لذا امام، 

 -کسانی را که تفکّر سکوالری داشتند آن

یعنی دین را، جامعه را، رفتار اجتماعی انسانها 

همواره در  -استند را، جدای از اسالم میخو

ی ردیف کسانی گذاشت که نگاه متحجّرانه

ی افتادهبه دین داشتند؛ یعنی نگاه عقب

غیرقابل فهم برای انسانهای نواندیش و 

 «ی برروی مبانی غلط، تحجّر؛متعصّبانه
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ی دیگر تعریفی بود که رهبر انقالب از مسئله

اخستگاه اسالم ناب داشتند. تعریفی که 

استنباط اسالم  اعی و روشخاستگاه اجتم

 کند:ناب را تبیین می

اسالم ناب از نظر امام بزرگوار، آن »

اسالم متّکی به کتاب و سنّت است که 

با فکر روشن، با آشنایی با زمان و مکان، 

با شیوه و مِتُد علمیِ جاافتاده و 

های علمیّه، ی در حوزهشدهتکمیل

آید. استنباط میشود و به دست می
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ر نیست که روش استنباط مورد جواین

توجّه نباشد و هرکسی بتواند قرآن را باز 

کند و اصول حرکت اجتماعی را 

استنباط بکند؛ نه، این یک مِتُد دارد، این 

یک روش دارد؛ این روش علمی است، 

کارشده است، کسانی هستند که 

میتوانند این روش را دنبال کنند. اسالم 

ه ن است. البتّناب از نظر امام بزرگوار ای

هرکسی هم که آن مِتُد را بلد است، آن 

روش را بلد است، قادر نیست؛ باید فکر 
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روشن داشته باشد، باید آشنا با زمان و 

مکان باشد، باید نیازهای بالفعل جوامع 

بشری و جوامع اسالمی را بشناسد، باید 

های ی دشمنیدشمن را بشناسد، نحوه

اسالم ناب  وقت میتوانداو را بداند، آن

 12«را مشخّص کند و بشناسد و بشناساند

 

 

 

 

                                                           
 1314خرداد  14. بیانات 12



 مجتبی نامخواه  ، فهم دفاع مقدس و باز تولید آنخمینیامام 

41 
 

 

 

 

 


