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Abstract  
Cultures of different nations were always interested in powerful forces and global governors so that 

they are always in thought of destroying the cultures and religious beliefs of other countries, by the 

way fundamental performance of imposing culture and the main task of thought colonialism is it that 

dominated people and nations give up their own characters and transferred to run-off mass in favor of 

colonial and imperial countries, so cultural attacks, namely enemy, imposes the thoughtful, religious 

and moral assaults to a nation in order to disparate beliefs, religion and morality of same society 

suddenly or to prevent from required effectiveness. To know the cultural attacks and the representation 

methods, also its relation and affection in literature need to special practices. Two authors in field of 

both Persian and Arabic literatures are Jalal Al-e-Ahmad and Abdol Alrahman Hassan Habanakeh 

Almeydani.  

The present contrastive study will be showed the motivations of these authors have been surveyed in 

order to turn to features of cultural attacks within two books "to be in service and betray of 

intellectuals" by Jalal Al-e-Ahmad and "The Prestige of Third Craft" by Abdol Alrahman Hassan 

Habanakeh Almeydani. Of the most important concepts of cultural assaults within two books are 

universities and schools, national and religious identification, partition, promoting the luxurious 

culture, language and press. Contrary to very similarities between their performances, there are some 

differences among them considerably. The method of this study is description-analyses based on 

American Contrastive schools. 

Keywords: Islamic Comparative Literature, Cultural Assaults, Thoughtful colonialism, distorting the 

culture and value, Al-e-Ahmad, Habanakeh Almeydani. 
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 پژوهشیمقالة 

 فارسی( -عربی نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی کاوش

 133-109 .، صص1400(، بهار 41)پیاپی  1دهم، شمارة یازدانشگاه رازی، دورة 

 رهنگی و ابزارهای آن در دو کتاب در آمدی بر شبیخون ف
 )عبدالرمحن حسن َحبَنکة املیدانی( أجنحة املکر الثالثة)جالل آل احمد( و  کراندر خدمت و خیانت روشنف

 1یعبد نیالدصالح
 ایران دانشگاه بوعلی سینا، همدان، دانشکدة علوم انسانی، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی،

 2ابوذر گلزار خجسته
 ایران همدان، گاه بوعلی سینا،دانش دانشکدة علوم انسانی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب،

 3انیخدادا ترایم 
 ایران ،همدان دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدة علوم انسانی، زبان وادبیات عرب، ،دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد

 22/04/1399 پذیرش:  20/07/1397 دریافت:

 چکیده
 هایارزش فیو تحر رتغیی درصدد گرانکه سلطه ایگونهبهبوده است،  انیمختلف همواره مورد توجه و تهاجم سلطه جو هایفرهنگ

و راه و روش  یفرهنگ خونیموارد است. شناخت شب نیاز جمله ا زین اسالمی فرهنگ اند؛سطه خود بوده ریز هایفرهنگ یِو مل یانسان

 یدانیجالل آل احمد و عبدالرحمن الممالزم ممارست خاص است.  ،یاسالم اتیآن در ادب ریارتباط و تأث نیهمچن و اتیحضور آن در ادب

همچون؛  یفرهنگ خونیشب هایشاخصه انیحاضر، ب یقیمعاصر هستند. پژوهش تطب یو عرب یدر حوزه ادبیات فارس ینام سندهیدو نو

احمد و  جالل آل« روشنفکران انتیدر خدمت و خ»علماء و زبان در دو کتاب  ،طلبیرفاه ت،یهو ،سازیب و مطبوعات، فرقها، کتمدارس

ت به فرهنگ جامعه نسب سندهیاز آن است که هر دو نو یحاک ،افتهیدست  جینتا نیاست. مهمتر یدانیعبدالرحمن الم« أجنحه املکر الثالثه»

. روش کار در پژوهش حاضر، کندیم یینمان دو اثر جلوهیبه وضوح در ا یفرهنگ خونیشب هایجهت، شاخصه نیاند بدخود متعهد بوده

ها از دو کتاب، به نمونه ی، به این صورت که پس از استخراج تماماست یتحلیل - یبه صورت توصیف یاسالم یقیمکتب تطببر  یمتک

 ها پرداخته شده است.تحلیل آن

 .یدانیفرهنگ و ارزش، آل احمد وحبنکه الم فیتحر ،یاستعمار فکر ،یفرهنگ خونیشب ،یاسالم یقیتطب اتیادب :یکلیدواژگان 
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 ار. پیشگفت1

 . تعریف موضوع1-1

 بوده جهانی گرانو سلطه بزرگ هایقدرت توجه مورد همواره ،ت کشورهای مختلففرهنگ و هوی  

 اصوالً و اندبوده هاکشور دیگر دینی باورهای و هافرهنگ بردن بین از پی درها پیوسته آن است.

 زیر هایو ملت افراد که است این در فکری استعمار اصلی وظیفه و فرهنگ تحمیل اساسی کارکرد

 و امپریالیستی استعمارگر کشور از عنوان بخشیبه و داده دست از را خویش اصیل هویت سلطه،

 بدهد دست از را خود و ملی اصیل فکری هایو پایه خویش خویشتن که ملتی است روشن. درآیند

 خواهد گرسلطه شورسوی ک از شده تحمیل مصرفی اقتصادفرهنگ و  پذیرای خود، دست به ناگریز

 شد. 

 درصدد که دشمنسوی  از حرکتی هرگونه از :بود خواهد عبارت فرهنگی شبیخون اساس، این بر

 ؛فرهنگی شبیخون دیگر؛ عبارت به». است یو مل  انسانی وکردارهای و رفتار هاارزش تحریف یا تغییر

 هاآن به را خود و فرهنگ گرفته دستش از را تیمل  یک غالب و رایج فرهنگ تی بخواهدمل  اینکه یعنی

 تمل  این به وسیله این از تا درآمده تمل   این سلطه تحت قرار گرفته شبیخون مورد تمل  تا کند تحمیل

-آسان کاراین برای و بگیرند خود دست در را آن و فرهنگی سیاسی و اقتصادی ضربان و یافته تسلط

ساز پذیرش تسلط که زمینه است، هر ملتی مشی خط و فکر تغییر همان ها،راه ترینهزینهوکم راه ترین

 (4-3: 1371رینولدز،)« شود.گر میفرهنگی و هویتی سلطه

 اسوتعمار و شوبیخون فرهنگوی نقود  حووزة در معاصر که و عربی فارسی ادبیات بزرگ نویسندگان از

انود، جوالل آل داشته اننگ غربی شده کشورشان را توسط بیگانگفره تجربه نیز و خود اندنموده فعالیت

که جزء قشر تحصیل کورده و توجه به ایندو با هستند. این (2)و عبدالرحمن حسن حبنکه المیدانی (1)احمد

عنوان خود با در آثار ای خاصشیوهبه رهنگی را اند استعمار و شبیخون فاند، توانستهفرهنگی جامعه بوده

 بازتاب نمایند. «ةالثالثاملکر  ةأجنح»و  «در خدمت و خیانت روشنفکران»

 و هدف اهمّیّت، ضرورت .1-2

 ویتزم است در ادبیات تطبیقی به قلمروهای اسالمی پرداخته شود و یکی از این قلمروها فرهنگ و هال

. از دیگر پذیر استبسیار آسیب ،تقویت نشودهای آن که بنیهدامیما، است و این دروازه اسالمی

مسلمان است که هدف و آرمانی  هایتی و نزدیکی بین مل همگرای ،های این پژوهشضرورت

گران غرب مطلوب سلطه این مسأله، .است انانشکوه مسلمو مشترک دارند و آن هم اعتالی اسالم 
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ا از ام  .مشهود است به روشنی در دو اثر مورد پژوهش آل احمد و المیدانیو چنین رویکردی  نیست

اشاره  نیز انو اع آن و شرح اصول و مبانی شبیخون فرهنگی و توان به توصیفاهداف این پژوهش می

 کرد.

 پژوهشهای . پرسش1-3

 است؟ گذاشته مورد پذیرش تأثیر اثر دو بر میزان چه تا فرهنگ -

 است؟ ه شدهداد بازتاب ، چگونهاثر دو این در شبیخون فرهنگیابزارهای  -

 . پیشینة پژوهش1-4

عربی  فارسی و معاصر از جایگاه درخوری در ادبنکه المیدانی جالل آل احمد و عبدالرحمن حسن حب

. ازجمله است مندان ادبیات بودهوعالقه پژوهشگرانه وج تهمواره مورد آثار ایشان برخوردارند و 

« نقد آثار جالل آل احمد»عنوان است، کتابی با صورت گرفته جالل آل احمد ةهایی که دربارپژوهش

هدف کل ی نویسنده، نشان دادن ابعاد گوناگون فکری و دستغیب است که ( نوشته عبدالعلی 1391)

است. در « جالل آل احمد»جانبه و کل ی به آثار است. ویژگی کتاب، نگاه همه« احمدآل »هنری آثار 

های کوتاه، های دیگر، داستانآثار آل احمد بررسی شده و در بخش بخش او ل کتاب، زندگی و

-همچنین مقاله .های این نویسنده تحلیل شده استها، مقاالت و ترجمهنگاریتکهای تمثیلی، داستان

بیژن عبدالکریمی نوشته ( 1389«)تبه سن زدگی و ضرورت بازگشت جالل آل احمد، غرب»ای باعنوان 

در خدمت و خیانت »کتاب . پردازدآل احمد می زدگیغرباست که نگارنده به تحلیل کتاب 
عنوان ای باتوان به مقالهجمله میازآن توجه نویسندگان بوده است که دنیز مور «روشنفکران

اشاره کرد که نویسنده در آن، به  زادگانداود مهدوینوشته ( 1388) «روشنفکران و مسئله آل احمد»

پردازد. پیرامون آثار های این قشر میخیانت بررسی روشنفکران ایرانی و همچنین خدمات و

های بررسی مبانی و روش»مقاله  همچوننیز مقاالتی نگاشته شده،  که المیدانیالرحمن حسن حبنعبد
( است که 1392، )نوشته کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم «تفسیر حبنکه المیدانی

درباره شبیخون و استعمار  های حبنکه المیدانی در تفسیر قرآن کریم، پرداخته است،روشبه بررسی 

 توان به این موارد اشاره نمود؛که از آن میان میاست ها و مقاالت فراوانی نوشته شده رهنگی کتابف

است که نویسنده، دالیل و مبانی  )بی تا( نوشته محمد علی جاودان «در تحلیل استعمار فرهنگی»کتاب 

 دهد.استعمار فرهنگی را مورد بررسی قرار می
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ون فرهنگی در آثار جالل آل احمد و عبدالرحمن حسن حبنکه شبیخمقایسه تطبیقی  ةاما در زمین

این دو بین  شبیخون فرهنگی و مبانی آن،تحلیل  پژوهشی صورت نگرفته است؛ لذا بررسی و ،المیدانی

 است. پژوهشی نوین ،رویکرد تطبیقیبا  نویسنده

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

اسالمی که  تطبیقی جریان ادبیات براساس و طبیقیت اندازیچشم با که است آن پی در حاضر نوشته

خدمت و خیانت »در کتاب به تحلیل داند های اسالمی میتبخش میان مل ادبیات را عامل وحدت
 استعمار و شبیخون فرهنگی از ایشان تلقی و آل احمد و المیدانی «ةاملکر الثالث ةأجنح»و «روشنفکران

  .دده قرار وتحلیل بررسی مورد بپردازد،

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 . استعمار و شبیخون فرهنگی2-1

 از عربی زبان در واژه این. رودمی کاربه و شده معمول فارسی زبان در که عربی است ایواژه استعمار،

 گرفته( ر م ع)  ریشه از استعمار واژه» زبان این در و دارد ارزشمند و انسانی بس مفهومی لغت، نظر

معنی هب ،کنونی استعماردر اصطالح و « است «خواستن آبادانی» و «کردن آبادنی طلب» ممفهو به و شده

فرهنگی که  شبیخون (.7: 1358جاودان،)« آباد کردن کشور به ظاهر و غارت و چپاول آن در نهان»

پوچ و پوک کردن تفکر و فرهنگ و تمدن ملی و اصیل  :عبارت است از ،اساسی سخن ماست نقطة

و تحمیل فرهنگ کشور ار زده و تضعیف شخصیت انسانی افراد آن و القای اصول فکری کشور استعم

 (.12جای آن)همان: استعمارگر به

 فرهنگی تهاجم مسئله این»دارند: نیز در مورد تهاجم و شبیخون فرهنگی بیان می م رهبریمقام معظ 

 از را تهاجم اصل توانیمنمی ما ،آن انکار با. است روشنی واقعیت ایم،کرده تأکید آن روی بارها ما که

 ،«من انم مل ینم عنه» ،(ع) امیرالمؤمنین قول به. دارد وجود کرد، انکار نباید را فرهنگی تهاجم. ببریم بین
 تو است، برده خوابش مقابل سنگر در هم دشمنت که نیست این معنایش برد، خوابت سنگر در شما اگر

 تهدید در فرهنگی انقالب که باشیم داشته توجه باید ما کنی، بیدار را خودت کن سعی برده، خوابت

 روشن که را چیزی نبایستی ما... است دشمنان تهدید در ما اسالمی و ملی فرهنگ اصل کمااینکه ،است

 است راست این. زنندمی فرهنگی شبیخون دارند هااین گفتم وقت یک من. کنیم انکار است، واضح و

 بیندمی را صحنه که بینند،کسینمی را صحنه یعنی. فهمندنمی بعضی است، راست که داندمی خدا و

« هست. هم شبیخونی چه و است شبیخون که فهمدمی و کندمی کار چه دارد دشمن که است ملتفت
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که از فرمایش مقام معظم رهبری پیداست، فرهنگ ملی و اسالمی (. چنان3/127: 1376ای، )خامنه

است و ایشان با تذکر بر این مسئله، همگان را به  طلبان جهانی بودههجوم قدرتهمواره مورد دشمنی و 

 اند.توجه بیشتر به مسأله شبیخون فرهنگی مبذول داشته

 (أجنحة املکر الثالثة و روشنفکران خیانت و )درخدمت. خالصه و معرفی دو کتاب 2-2

 در 1342 خرداد 15 گفت: باید داحم ال جالل از «روشنفکران خیانت و خدمت در» کتاب مورد در

 احمد آل است. آشکار خوبی به آن در روحانیون نقش که بود ایران معاصر تاریخ در عطفی نقطة واقع

 و خدمت در» کتاب نگارش به واقعه این به روشنفکران اعتنائیبی دلیل به و نهضت این تأثیر تحت نیز

 1342 ماه دی در دفتر این اول طرح»: نویسدمی باره این در خود او. پرداخت «روشنفکران خیانت

 مقابلش در روشنفکران و شد ریخته تهران مردم از 1342 خرداد 15 در که خونی انگیزه به شد؛ ریخته

 که را ایاندیشه ،احمد آل ترتیب این به( 15: 1357 احمد، آل) «شستند. اعتنائیبی به را خود هایدست

جلد تدوین  دو در کتابی بخشید و عمق حادثه این با بود، کرده غازآ جدی طوربه زدگیغرب نوشتن با

 . کرد

پرداخته است. وی در  نظرگاه خویشروشنفکری از جالل آل احمد در این کتاب به ذکر مصادیق 

 ؛دهد و در مراتب بعدی، از کسانیاین راستا، ابتدا پیامبران را در سرلوحه لیست روشنفکران قرار می

گئومات، زرتشت، مانی،  و از گناه ریخته شدخصیت اساطیری ایران که خونش بیهمچون سیاوش، ش

همچون  ؛هاییبرد و بعد در دوره اسالمی هم به شخصیتمزدک، بزرگمهر و خاندان برمکی نام می

جمال سید سد بهردهد تا بند و این لیست را ادامه میکاشاره می... فردوسی، ابوعلی سینا، بیرونی و

را عنصری و قاآنی  سعدی، همچون ،افرادی ،البته آل احمد امیرکبیر. و قائم مقام فراهانی اسدآبادی،

اند ها از برخی از صفات الزم برخوردار نبودهداند، ولی معتقد است که آنهم مستعد روشنفکر شدن می

های توانند در لیست مربوطه جایی داشته باشند. در این لیست، اسامی شخصیتو در نتیجه، نمی

 شود.هم دیده می ...همچون سارتر، راسل، گرامشی وغیرایرانی 

 تقسیم فصل چهارده به کتاب این که نمود نشان خاطر باید نیز «ةاملکر الثالث ةأجنح» کتاب مورد در

رزند ناخَلَف صلیبیت بوده و صفحه است و نویسنده، به استعمار که ف 776که در یک جلد و  شودمی

خاورشناسان که از بازوهای اجرایی استعمار هستند به تفصیل و با ارائه  مسیحی و های تبشیریهیئت

های تبشیری از سوی . المیدانی در این کتاب به انجمنمصداق در کشورهای اسالمی پرداخته است

وی پرداختند. سازى شرق مىکه به تقویت مادى و معنوى نهضت مسیحىکندآلمان و فرانسه اشاره می
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برد و همچنین از در مسیحی کردن مسلمان نام می 3و هوری 2، زویمر1همچون ادوین بلس از کسانی

کند. المیدان در کتاب خود به قضیة مستشرقین نیز و قاهره یاد می 5، لکنو4های تبشیری؛ ادنبرجکنفرانس

پایان کند. در آورند را یادآوری میپردازد و خطرهایی که برای کشورهای اسالمی به وجود میمی

کند، اعمالی همچون تأسیس کتاب، المیدانی به استعمار و اعمال آن در کشورهای مسلمان اشاره می

جوانان، تحریک زنان  در میانری بندوباهند، مصر، ترکیه و...، ترویج بی مدارس غربی در کشورهای

 حجابی، استثمار فکری و جسمی مسلمان، تفرقه و....بی به

 تطبیقی اسالمی . نگاهی به ادبیات2-3

داند و با های اسالمی میبخش میان ملتاسالمی که ادبیات را عامل وحدتدر معنای  تطبیقیادبیات 

 در سده بیستم مطرح شدهاین رویکرد کند، تر میها به یکدیگر نزدیکبررسی مناسبات آثار ادبی آن

 کنیم:موضوع، بدان اشاره می پردازان اینترین نظریهدو تن از برجسته با معرفی در اینجا .است

اروپای امروز مانعی در راه پیشرفت اخالق بشریت »که ، بر این عقیده است اقبال الهوریمحمد 

حلی است که مسلمانان بدون عدول از ، جستجوی راهی بارز اندیشه اقبالهاداند. از دیگر ویژگیمی

ان خود را از سر راه بردارند. به اعتقاد اصول اسالم بتوانند مشکالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زم

طه ندا  (.9: 1389، )پروینی« وی شرق اسالمی، هویت واقعی خود را از دست داده و باید آن را بازیابد.

بیروت است. وی در مورد  های مصر وشرقی و ادبیات تطبیقی در دانشگاههای از استادان برجسته زبان

های ادبیات تطبیقی راه که پژوهشهنگامی»گوید: لمان میمس شناسی ادبیات تطبیقی در میانآسیب

کرد، اندک اندک مالحظه شد که پژوهشگران شرقی به موضوعات ها هموار میخود را در بین شرقی

ورزند. عملکرد مزبور، خطایی فاحش بود، چه موضوعات پژوهشی ها اهتمام میمورد توجه اروپایی

های شرقی مخصوصًا اسالمی، اختالف یات آنان است و تمامًا با سوژهها برگرفته از محیط و ادبغربی

باید با رعایت اصول پژوهش، به ملل اسالمی که رابطه »(. طه ندا معتقد است: 95: 1991)ندا، « دارد.

های مختلف و تأثیر آن را بر اند، نگریسته و نتیجه آمیزش مذکور بین ملتتنگاتنگی با یکدیگر داشته

بیان گشت، از اهداف اصلی  کهچنان(. 95)همان:« زندگی، اندیشه و ابزار خویش، نظاره کنیم.های شیوه

                                                                                                                                             
1. Edwin Blas 

2. Zoomer 

3. Hory 

4. Edenberge 

5. Lucknow 
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های های ملی و اصیل فکری و فرهنگی از جریانادبیات تطبیقی اسالمی، شناخت و تشخیص جریان

اید های ملی و دینی در بررسی ادبیات تطبیقی اسالمی ببیگانه و دخیل است، بنابراین، توجه به پژوهش

-در سرلوحه امور قرار گیرد. از دیگر اهداف ادبیات تطبیقی اسالمی، افزودن تفاهم و نزدیکی بین ملت

های مسلمان است. هنگامی که توجه ما تماماً به ادبیات تطبیقی غربی معطوف شود، به عکس بر انزوا و 

به »( در کتاب 1395) زینی وند(. 12: 1391دوری ملل اسالمی از یکدیگر افزوده می شود )پروینی، 

به تفصیل به معر فی این رویکرد پرداخته است و مخاطبان را جهت « سوی نظربة ادبیات تطبیفی اسالمی

 دهیم.آگاهی بیشتر به این اثر ارجاع می

خدمت و خیانت  )در آن در دو اثر ابزارهایشبیخون فرهنگی و . بررسی و تحلیل 2-4

 (أجنحة املکر الثالثةروشنفکران و 

شبیخون فرهنگی در این دو اثرعبارت اسوت از:  ابزارهایتوان گفت: های انجام شده میبراساس بررسی

سوازی و تورویج فرهنوگ دینوی، فرقوه ها، هویت ملی و مذهبی، زبان، علما و حافظانمدارس و دانشگاه

یادشوده را طلبی است. پژوهش حاضر با بررسی در دو اثر مذکور، مبانی شبیخون فرهنگوی فرهنگ رفاه

 مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
 ها. مدارس ودانشگاه2-4-1

های اصلی نشر و اشاعة فرهنگ دینی همواره عنوان پایگاههای کشورهای اسالمی بهمدارس و دانشگاه

در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکرده و با بنای »ای که گونهاند، بهمورد هجوم استعمارگران بوده

ها در کشورهای بیگانه در صدد تعلیم و تربیت خاص خود هستند تا بتوانند سیطره و انشگاهمدارس ود

علت ایجاد  ، مهمتریننخست مرحله(. در 66)قائم مقامی، بی تا: « تسلط خود را استحکام بخشند.

گران در کشورهای تحت سلطه، برای قطع علم و دانش، های جدید توسط سلطهمدارس ودانشگاه

-دانشگاه یا مدرسه ها اگرکه غربیمسأله . باور این های جوان استلی و دینی گذشته از نسلفرهنگ م

اند و الغیر، سخت است و دوستی و خدمت به خلق داشتهای در شرق بنیاد کردند فقط نظر انسان

در  شد. مثالًها تأسیس و بنیاد ها به دست غربیدانشگاهای از بالد شرق، اولین مدارس و متاسفانه در پاره

وجود آمد که بعدها به دانشگاه آمریکایی بیروت تبدیل یک دبیرستان پروتستانی در لبنان به 1866سال 

و تربیت  تعلیم پرچمدار ،جهان عربگشت و چنانکه هنوز این دانشگاه غربی بنیاد، در این قسمت از 

اند؛ بنابراین دانشگاه پروش یافتهاین هستند و بسیاری از دانشمندان، ادیبان و نویسندگان مشهور در 

 حتی،ر.ک: )شود یافتگان این مدارس غربی تنظیم میه دست تربیتبخش موثری از فرهنگ عربی ب
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گرفتن از  مدارس شرق با کمک ها و(. در مرحله دوم استعمار خواسته است دانشگاه2/943: 2000

شاعه فساد در درون دو جنس مخالف و او اختالط ناسالم رویه و بیرون از حد عواملی چون ورزش بی

وتحقیق نو و مطالعه کارساز و عمیق به  گونه ابتکار هیچها آن و در دور شوندعلمی ها از کاربرد آن

 وجود نیاید )همان(.

های امپریالیستی درک کرده و با زبانی صریح از این واقعیت که دولتجالل آل احمد این خطر را 

 کند:گونه بیان میاین تأس ف خود را های کشور هستند، پرده برداشته وهدانشگانمودن در پی غربی 

شیراز بزنید که بغل گوش حافظ و سعدی به فرزندان  کنم سری به دانشگاه پهلویو اکنون خواهش می»

-سخن ها و حرف وها وبازیدهند. همان رقصخلف کورش و داریوش ادبیات را به انگلیسی درس می

ای است از دار آمده، دانشگاهی که در حقیقت شعبهدر افریقاش به نظرم تایم خنده کهها را دارند 

 (.2/131: 1357)آل احمد،« دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا

ها آن دست ابزارنوعی گران شده و به های درون کشور که طعمه سلطهآل احمد عالوه بر دانشگاه

 ای آفریقایی نیز سخن به میان آورده است:های کشورهای دیگر چون کشورهاست، از دانشگاه

زده کنند، ان این است که بومیان را اول غربکنند، هدفشمدارس آفریقایی که اروپاییان تأسیس می»

 (130)همان :« سپس تعلیم بدهند

اند، بلکه در راستای به تحقق رسیدن نفع کشورهای خود نداشته ها نه تنها هیچ سودی بهاین دانشگاه

-کشورهای امپریالیستی در تخریب فرهنگ اصیل دیگر ملل از جمله ملل اسالمی، گام برداشتهآرزوی 

ها در همگام بودن با استعمار و شبیخون فرهنگی آن قدم برداشته و اند. مدارس نیز چون دانشگاه

 گوید:المیدانی نیز همچون جالل آل احمد در این باره چنین می

بنات لیها أعدادًا هائلة من أبناء و إس کثریة فی بلدان العامل اإلسالمي، و اجتذبوا قد أسسوا فی هذا اجملال مدار و »
ألمتها، وألوطاهنا، اتبعة للغرب، متشبثة بذیول احلضارة األوربیة، ا إررا  أجیال متنکرة لدینها، و املسلمنی، وکان من مثراهت

وجود األمثلة علی ذلک: ما تکشفه اإلحصائیات عن  منا، م  ما فیها من الحالل وفویی رلییة وسلوکیة، و وبریق ألواهن
املیالدی اجلاری، وعدد الطالب  السبعینات من الیرن العشرین أجنبیة فی األردن يف( مدرسة طائفیة و 140قرابة )

 املعلمات فیها معظمهم من غریوبنات املسلمنی، واملعلمون و الطالبات فیها یزید علی ثالثنی الفاً، معظمهم من أبناء و 
 (.105: 2000)املیدانی، «املسلمنی.

ترجمه: مدارس زیادی در کشورهای اسالمی ساخته شد و تعداد زیادی از فرزندان مسلمانان را جذب این )

منکر دین، متنفر از وطن خود و تابع غرب و  ؛مدارس کرده و از نتایج این کارها، فارغ التحصیل شدن نسلی که

نگ و لعاب آن و نیز از هم گسیختگی اخالق و رفتار این فرزندان بود. به همچنین حریص به تمدن اروپایی و ر
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مدرسه بیگانه در اردن در دهه هفتاد از قرن بیستم بنا شد که تعداد  140عنوان مثال و بر اساس آمار، نزدیک به 

معلمان مرد و  رسیدند که بیشترشان از پسران و دختران مسلمانان بودند وآموزان آن به سه هزار نفر میدانش

  (زنشان بیشتر از غیر مسلمانان بودند

 نمودندر غربی سعی  ،ها و مدارسگر با ایجاد این دانشگاههای سلطهاز متن پیداست، دولت کهچنان

سازان فرهنگ آموزان که خود باید آیندهاند و از این مهمتر اینکه دانشفرهنگ و هویت آنان داشته

شوند که از دین و وطن خود متنفر شده و به ی در این مدارس غربی تربیت میاگونهشان باشند بهجامعه

لیسانس، ارشد و دکتری از  مقطعدر  تحصیلی کنند. اعطای مدارکفرهنگ غربی گرایش پیدا می

المیدانی درباره این  کرده جوامع اسالمی است کهقشر تحصیل نمودنهای استعمار در غربی دیگر برنامه

 نویسد:یموضوع چنین م

وأن کانوا فارغنی من  ...الدکتوراه نمنحها اجلامعات الغربیة وساسیما ههادات املاجستری و فتنة املسلمنی ابلشهادات اليتو »
 (.151)مهان: «إن کانوا أدوات لتنفیذ رطط األعداء دارل بالدهم.العلم، وحمرومنی من اإلرالص لدینهم وأمتهم و 

های غربی و به خصوص مدارک ارشد و دکتری که اعطا دارکی که دانشگاهترجمه: فریب دادن مسلمانان با م)

-شان و ابزاری برای اجرای نقشهکردند... و دانشجویانی که از علم تهی بودند و فاقد اخالص در دین و ملتمی

 .(های دشمنان در داخل کشورشان بودند

را، شکار و به دام انداختن هدف اساسی از ایجاد مدارس غربی در کشورهای اسالمی  ،المیدانی

 داند:جوانان مسلمان و در نتیجه خادمی برای استعمارگران غربی می

ک کتوراه فی خمتلف العلوم، مبا يف ذلد الالغربیة، لنیل ههادة املاجستری و اندف  فریق من أبناء املسلمنی إلی اجلامعات »
مینعة ماعیة، التی أوساها املستشرقون عنایة راصة، جلعلها هبکه اإلجتوم العربیة، والعلوم اإلنسانیة و العلالعلوم الدینیة و 

تعمار، يف أفکارهم، اساس، جیعلهم ردام أغراض اساستشراق وأغراض التبشری و بناهتم بناء جدیداً ساصطیاد أبناء املسلمنی، و 
 (153)مهان: «يف أعماهلم دارل بالد املسلمنی.ومفاهیمهم، و 

های غربی برای اخذ مدرک ارشد و دکترا در علوم مختلف به دانشگاه انانمسلمترجمه: گروهی از فرزندان )

ها عنایت خاصی داشتند تا به به آن مستشرقانروانه شدند. علومی مانند، دینی، عربی، انسانی و اجتماعی که 

رقین، را خادم خود برای اغراض و اهداف مستش هاوسیله آن توری برای صید فرزندان مسلمین قرار دهند و آن

  .(ها در کشورهای مسلمان سازندمسیحی کردن و استعمار در افکار، مفاهیم و اعمال آن

های جهانی در غربی کردن که استعمار و قدرت باشد این استمیاساس مطالب مذکور برآنچه 

ریزی برای مدارس جوامع اسالمی از هیچ کوششی دریغ نکرده و همواره در حال برنامه ها ودانشگاه

اند، چرا که مدرسه و دانشگاه چشمه جوشان تولید فرهنگ در جوامع هستند؛ البته ین هدف خود بودها
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 نمودندر غربی الزم به ذکر است، متفکران ونویسندگان بزرگی چون طه حسین با همسو شدن 

حمد ری که اطواند، بهویژه مصر، کمک حال استعمارگران در این زمینه بودهربی و بههای عدانشگاه

گویم که این مدارس را ببندیم، بلکه نمی»گوید: می طه حسین بین التحریر والتغریبدعدوش در کتاب 

کنند و از های نوین اروپایی بر روی مصر باز میکه دری از فرهنگما به این مدارس نیاز داریم، چرا

آموزان را از انشند و مدارس بیگانه در کشور، ددهسوی دیگر مدارس کشورمان را رشد و نمو می

 (70: 2011)دعدوش،« رف نمی کنند.دین آباء و اجدادی خود منح

 سازی. فرقه2-4-2

لط و چیرگی در رسیدن به هدف تس برایاستعمارگران از آن اری است که دیگر ابز ،سازیفرقه

نه که استعمار در طی تاریخ استعمارگری خود، زیرکااز آنجا»گیرند. کار میکشورهای اسالمی به

تواند به هدف خود، که محو و نابودی اسالم دریافته بود که با شیوه منسوخ لشکرکشی نظامی، نمی

دن به هدف خود با انواع ترفندها در صدد برآمد آن را تضعیف کند و برای رسی .است، نایل آید

رویتر، به گرفت، کاربرد و کارآیی دین پس از مقابله روحانیت با قرارداد  کارابزارهای دیگری به

« روحانیت منجر شد. پیروزی مردم و که به جنبش معروف تنباکو و 5خصوص پس از رویداد روژی

-گر را برانگیخت و پس از آن با بههای استعمارتوجه قدرت»چنین مباحثی، ( 169: 1381)نجفی،

رفت. در نظر خویش، در رأس اقدامات آنان قرار گ جهت برآوردن منافع مورد کارگیری این مسأله در

عنوان ها بهبازان خارجی را به تداوم حیات این فرقهتنظر سیاس  3چنین زمانی بود که دعاوی باب و بهاء

شمار آید، به خود جلب ع، روحانیت و نظام مدافع شیعه بهتواند تهدیدی جدی برای تشیای که مینطفه

های استعماری ستور کار دولتتحریک این مدعیان در د نحوی که از همان آغاز، تقویت وکرد؛ به

های روس و خانهقرار گرفت و در مقابل نیز رهبران بهائی و ازلی نیز سرسپردگی خود را به سفارت

-ها و توطئههای بیگانه، مجری طرحانگلیس دوچندان ساختند تا از این طریق و تحت حمایت سیاست

گذاران خارجی را سیاست زیگران وهایی شوند که از یک سو رونق و از سوی دیگر جلب رضایت با

 (616: 1357)نجفی،« ه دنبال داشت.ب

آنان بر  مانع سلطة ترینمهم ،و فرهنگ دینیجهانی پس از اینکه دریافت دین  استکبار ،بدین ترتیب

های ضاله های مساعد، به ایجاد فرقهبا سوء استفاده از جهل و نادانی مردم و سایر زمینه»ایران است؛ 

گرایی به تحزب و از این طریق سعی کرد فرهنگ اصیل شیعه را تضعیف نماید و با تفرق ودست زد 

اقتدار و انسجام مردم ضربه وارد نماید وتالش کرد از یک سو با تحقیر هویت ملی و باورهای دینی 
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ها و زمینه را برای پذیرش فرهنگ منحط غرب فراهم کند و از سوی دیگر با تبلیغ گسترده مکتب

: 1386)رفیعی، « ها، به هدف خود که محو نابودی اسالم است، برسند.های پوشالی و تقویت آنبمذه

سازی در راستای تخریب مذهب و فرهنگ جوامع اسالمی است، جالل آل (. با توجه به این که فرقه60

 کند:های ضاله در زمان خویش را چنین معرفی میاحمد این فرقه

تر داشت. من بازی هم که سابقه طوالنیبازی، بهاییبازی و کسرویفردوسی بازی بگیر تااز زردتشتی»

ها که هر کدام یا ادای روشنفکری بوده است یا ادای مذهب یا جانشین قالبی این به یکی از این بازی

 (.2/152: 1357)آل احمد،« دو، خواهم رسید

غرب در جامعه  یالن کارگزارپیشرفت جامعه و عام نعما وها را ضد مذهب آل احمد این فرقه

سازی اقدام به زنده کردن عقاید نابود شده ایران قدیم که همگی دانسته است. استعمار عالوه بر فرقه

ضدیت با مذهب و فرهنگ نوین ملت داشتند، نمود تا با این روش مردم را به عقب کشانده و از 

 کند:معرفی میهای جهانی را چنین فرهنگ روز دنیا دور نگه دارد و آل احمد این برنامه قدرت

هم در بیاورند، تا سر  هایروشنفکران مجبور بودند بازی کردن جای خالیاین جوری بود که برای پر»

ها، زردتشتی بود. به دنبال نخستین آن -1ها را بشمرم: دارند. این بازی جوانان را یک جوری گرم نگه

مذهبی حکومت وقت احساس حقارت کنندگان های پیش گذشت در سیاست ضد آنچه در حاشیه

در این  بودند در مقابل پیشرفت فرنگ و ناچار اولین جستجو کنندگان علت عقب ماندگی ایران، مثالً

بدآموزی که اعراب، تمدن ایران را پامال کردند یا مغول و دیگر اباطیل... در دوره بیست ساله از نوک 

ایم و بعد سر و د که یعنی خدای زردتشت را از گور در آوردهشوسر و کله فروهر بر دیوارها پیدا می

هاشان و تجدید هایشان و انجمنشود با مدرسهکله ارباب گیو و ارباب رستم و ارباب جمشید پیدا می

 (.154)همان:« ها در تهران و یزدبنای آتشکده

ها و دانشگاه ها، غربی گرانا و عقاید منسوخ شده بودند، سلطههبر عامه مردم که درگیر فرقه نافزو

د و آل احمد این ننیز وارد این بازی ها کرده تا سلطه خود را بر جامعه ایران تحکیم بخش ،مدارس

 :آورده استاینگونه موضوع را 

از ادبیات گرفته تا معماری و از مدرسه گرفته تا دانشگاه، همه مشغول زردتشتی بازی و هخامنشی »

همان ایام، کمپانی داروسازی بایر آلمان نقشه ایرانی چاپ کرده بود به شکل زن اند. یادم است در بازی

جوانی بیمار و در بستر خوابیده و سر در آغوش شاه وقت گذاشته و کوروش و داریوش و اردشیر و 

 (.155)همان:« دیگران از طاق آسمان پایین آمده، منار درگاه یعنی بحر خزر، به عیادتش
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رفته و دیگر محبوبیتی در جامعه اش ازبینیالیسم هرگاه حس کند که فرقه ساختگیاستعمار و امپر   

زند تا بتواند در بین فرهنگ و مذهب ملت نفوذ کرده و آن را ای دیگر میندارد دست به ساخت فرقه

 گوید:آل احمد در این باره می دار کند.خدشه

اند در بسته و از شور افتاده و سر به پیله خود شدهها فرقه بازی است. حاال که بهاییبازی دیگر کسروی»

فرو کرده و دیگر کاری از ایشان ساخته نیست، چرا یک فرقه تازه درست نکنیم؟ این است که از 

« باف و آیه نازل کنسازند، اباطیلمحقق کنجکاو، یک پیغمبر دروغی میوجود یک مورخ دانشمند و 

 (.157)همان: 

ل احمد، از بهائیت سخن به میان آورده است و در مورد ارتباط و عالقه رهبر نیز همچون آ ،المیدانی

 گوید:این فرقه با اسرائیل می

: 2000)املیدانی، «قد کتب عبد البهاء قبل أکثر من مخسنی عامًا أنه يف النهایة ستکون فلسطنی موطنًا للیهود.و »
280.) 
 که، فلسطین موطن اصلی یهود است.( ت ای نوشترجمه: و عبدالبهاء پنجاه سال قبل نامه)

قه بهاییت پرده برداشته های مالی و پشتیبانی دشمنان اسالم و استعمارگران به فروی همچنین به کمک

 گوید:است و می

 (.279)مهان:  «من غریمها من أعداء األسالمود و من الیهوتتلیی هذة الطائفة دعماً وماساً من أمریکا و »
های پشتیبانی و مالی از سوی آمریکا و یهودیان و از دیگر دشمنان اسالم برخوردار کمکترجمه: این فرقه از )

  .(بودند

قه بین های گوناگون در جوامع اسالمی سعی در تفرعالوه بر اسرائیل، انگلیس نیز با ایجاد فرقه

س، اسرائیل های امپریالیستی چون انگلیها مسئولیت تحکیم بخشیدن قدرتمسلمانان دارد و این فرقه

انگلیس، سخن به میان  ( توسط4در کتاب خود از فرقه ساختگی )قادیانیه وآمریکا دارند و المیدانی

 گوید:آورده و می

الشرائ  تعمرین األنکلیز، هلدم العیائد و لحلة جدیدة، عملت مبا تسطی  من ردمة مأجورة من قبل املس يقاداینیة ه»
الثاين، نمکنی الدولة ن: اساول، تفریق وحدة املسلمنی و حتت ستار دینی هدفان رئیسیااإلسالمیة، وکان لتأسیس هذة النحلة 

 (.282)مهان:  «من بسط نفوذها علی البالد اإلسالمیة. الربیطانیة
ها و تواند در خدمت استعمارگران انگلیسی برای نابودی عقیدهای جدیدی است که میترجمه: قادیانیه فرقه)

باشد. اول، نابودی وحدت مسلمانان در پس پرده دینی تأسیس این فرقه دو هدف رئیسی میقوانین دینی باشد و 

  (های اسالمیو دوم، استحکام دولت انگلیسی در نفوذ بر سرزمین
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های مذهبی در فرقهجو از تأسیس های جهانی و سلطهشود، هدف اصلی قدرتمالحظه می چنانکه

های ضاله و کرده و فرهنگی جامعه به این فرقهن قشر تحصیل، سرگرم نگه داشتفرقهجوامع اسالمی، ت

  .استتحکیم سلطه خود بر جوامع اسالمی 

 . علما و حافظان فرهنگ دینی2-4-3

جویانه مردم، نقش اساسی و زیربنایی داشتند. آنان با نفوذ عدالت خواهانه وعلما در جنبش آزادی

مین نفوذ معنوی از آن برخوردار بودند، توانستند خیزشی ای که به دلیل همعنوی خود در جامعه و سابقه

(. 71ند )گلی زواره، بی تا: ررا علیه حکام خودکامه به وجود آورند و رهبری کنند و موانع را از میان بب

در سراسر آزمون »گوید: کند و می، محقق و مورخ انگلیسی نیز در این باره اعتراف می1پیتر آوری

از حمایت سه روحانی معروف نجف، یعنی آخوند مالمحمد کاظم خراسانی،  بزرگ مشروطه، تبریز

 (.275: 1363)آوری،« حاج میرزا حسین و شیخ عبداهلل مازندرانی برخوردار بود.

دارند: را چنین بیان می و استعمارگرایان متجاوزانمقابله با م رهبری نیز نقش علما در مقام معظ 

حفظ کند و در مقابل فرهنگ متجاوز و مهاجم بایستد، نفوذ علما آنچه توانست فرهنگ اسالمی را »

(. بعد از مشروطه، پایگاهی برای ضدیت با دین و روحانیت شد و هنوز 6/303: 1376)خامنه ای،« بود.

های صدر مشروطیت به نام آزادی، شروع به کوبیدن دین کردند، تا جایی ابتدای کار بود که روزنامه

اهلل نوری( که جزو پیشروان مشروطیت بود، در مقابل آن )شیخ فضل ی آن زمانهاکه یکی از شخصیت

(. علماء، استعمار را 3/272مجلس و مشروطیت منحرف شده ایستاد و سرانجام به شهادت رسید )همان:

که علیه استعمار  یهایدانستند و در پشت همه قیامترین خطر برای دیانت و جامعه اسالمی میبزرگ

همین دلیل نسبت به این کنیم و بههایی از نامحرمان مالحظه میگران صورت می گرفت، دستوسلطه

ها را به حقایق، اعتنایی نداشتند و واقعیت ایکردند، اما متأسفانه عدهخیزش، هشدارهایی را مطرح می

ا استبداد، متهم تهمت و اهانت جلو آمدند و این بزرگان را به همکاری ب ةگرفتند و با اسلحدر نظر نمی

 (.78کردند )گلی زواره، بی تا: می

هنگ دینی در سطح جوامع زمانی که پی به قدرت و نفوذ علما و حافظان فر ،های جهانیقدرت

فرهنگی زده تا بتوانند از قدرت علمای  -، دست به تخریب و تهمت علیه این قشر مذهبیاسالمی بردند

داند و در این گران جهانی میبزرگ در مقابل شبیخون سلطه یا سد دین بکاهند. آل احمد، روحانیت ر

 نویسد:باره می

                                                                                                                                             
1. Peter Avery 
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ت نوعی قدرت مقاوم است در مقابل هجوم استعمار که قدم اول از سن  ع به اعتبار دفاعروحانیت تشی »

زدگی ی است در مقابل غربترتیب سد  این . بهرت سنتی و فرهنگی هر محل استغارتش، غا

)آل « از استعمارش ها از غرب وچرای حکومت چون ودر مقابل تبعیت بی شنفکران و نیزرو

 (.2/32: 1357احمد،

های جهانی مخالف و ، قصد تایید این سخن را که غرب و قدرتپرسش آل احمد با طرح یک 

را متوجه این خطر از ناحیه استعمار جهانی  خواهد اذهانضد روحانیت و علما هستند، دارد و می

 گوید:می گرداند و

است چرا روشنفکران ایرانی از آغاز آشنایی با فرنگ از مخالفت با روحانیت در آمده اکنون سوال این »

های وقت که صراحت دعوی رقابت روحانیت را با است؟ آیا به تشویق و وسوسه باطنی حکومت

نوعی تقلید از یا به ها دریافته بودند؟خویش از سربند قضیه تنباکو و نهضت مشروطه و حتی پیش از آن

سسات دولتی که یکی از سیاست از روحانیت و الئیک کردن مؤبزرگان عرفا، یا به قصد انفکاک 

 (.37)همان: « اصول مرام پیشوایان عصر روشنایی فرنگ بود؟

 داند و بانشانده استعمار میهای دستهای دولتخواهیر فرهنگی روحانیت را مخالف زیادهوی قش

 کند:به این امر اذعان می صراحت تمام

های دست نشانده استعمار بود، در واقعه تنباکو روحانیت تشیع خود بزرگترین مزاحم حکومت کهبر این»

 (.45)همان: ...« و بعد مشروطه و 

های بزرگ جهانی و حتی حکومت وقت نیز از خود مقاومت روحانیت همواره با استعمار، قدرت

 شجاعت و فرهنگ باالی این قشر از جامعه را دارد:نشان داده است که نشان از 

در تحریم تنباکو روحانیت، پس از سیصد سال جلو حکومت ایستاد. به علت غیر مترقب بودن و در »

« و داللش میرزا ملکم خان روشنفکر 1عین حال مستقیم بودن حضور عامل استعمار در تن کمپانی رژی

 (.55)همان:

، دست به تخریب و تحقیر علمای دین زده تا سلطه خود را بر جوامع استعمار چنان که ذکر گردید

های مسلمان را از علمای دین، دور نگه داشته تا از فرهنگ اصیل اسالمی تحکیم بخشد و همچنین ملت

به  املکر املیدانی ةأجنحاین امر در کتاب  ها نیز روبه زوال نهد.اسالم محروم بماند و روحیه جهادی آن

 ل مشاهد است:وضوح قاب
                                                                                                                                             
1. Reggae Company 
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احتیار علماء الدین و اإلسالمي و ازدراؤهم، و إجلاهم إلی أییق مسالک اکتساب الرزق، لتنفری املسلمنی منهم و من »
 «طرییتهم، مث تیدمی جهلة منحرفنی إلی مراکز الصدارة، لیعطوا صورة مشوهة سیئة عن التطبیق اإلسالمي.

 (.196: 2000)املیدانی،
خاطر ایجاد هها و در تنگنا قرار دادن منابع کسب درآمد علما بدین و به تمسخر گرفتن آن ترجمه: تحقیر علمای)

پایه برای منفور و بد ندن جاهالن در مراکز اصلی و بلندنفرت مردم از این قشر و همچنین تقدیم و به مسند نشا

  (نشان دادن اسالم

 گیرد.میرا نیز به تمسخر  ئر اسالمیآیین و شعااستعمار، عالوه بر تحقیر و تمسخر علمای دین، 

 :کندمیاشاره  گونهاین مسأله اینالمیدانی نیز به 

 (.270)همان: «عباداهتم... من جانب املستعمرین.اساستهزاء وسخریة علماء اإلسالمی و »

  (هایشان از سوی استعمارگرانترجمه: تحقیر و به مسخره گرفتن علمی دینی و عبادت)

آید، که به دلیل نفوذ سیاسی و کتاب در این بخش این نتیجه به دست می بر اساس شواهد دو

خواه همواره این قشر های زیادهفرهنگی علمای دین در جوامع اسالمی و ضدیت با ظالمان و حکومت

رنگ کردن ها برای کماند و این قدرتهای ظالم جهانی بودهفرهنگی و مذهبی مورد شبیخون قدرت

اند و تحقیر و حتی در صدد نابودی علمای دین بوده ز هیچ اقدامی کوتاهی نکردهروحانیت اتأثیر 

 سازی بوده است.فرقه شکاف وایجاد های علمای اسالمی، یکی از راه

 گرایی طلبی و مصرف. ترویج فرهنگ رفاه2-4-4

تا بدان جا انسان  گیرد،گرایی که از وابستگی و تعلق به مظاهر زندگی دنیا نشأت میمصرفطلبی و رفاه

و ترویج این فرهنگ در  اندیشد، به چیزی دیگر نمیبرد که جز رسیدن به رفاه و تجملرا به پیش می

کاری یعنی طلبی یعنی کاهلی و کمرفاه»جامعه، عامل اصلی مرگ هر تمدن و هر حکومت است. 

-آید و تمام تمدنمی وجودبه آثار سقوطدر نتیجه و آورد ضعف تولید. عدم تولید در آمد را پایین می

(. 201: 1362)علی آبادی،« اند.اند، نابود شدههای تاریخ بشری به زور و سپس به تجمل گرایش یافته

گرایی هدف استعمارگران در کشورهای اسالمی است. در اسالم ایجاد فرهنگ زرق و برق و مصرف

های حالل غرق نکند، البته اگر پرست نباشد، خودش را در لذتتوصیه شده است که انسان لذت

های حالل غرق کرد، کار حرامی انجام نداده است، ولی اگر این کار را نکند، خودش را در لذت

 (.23کاری بزرگ انجام داده است و اسالم با لذت بخشی مخالف است )تاجدینی، بی تا: 

که از همه چیز حتی از داند کننده مصنوعات غربی میآل احمد، روشنفکر ایرانی را تنها مصرف

 غرب است:به اش معطوف نظر اجتماعی نیز عقب مانده و تنها توجه
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دعا یا مدرنیست یا دیوانه اشود یا هروئینی یا پرها که شد روشنفکر ایرانی مالیخولیایی میو این جوری»

نه  ب وکننده مصنوعات معنوی و مادی غرصورت از اثر افتاده و تنها مصرف زده و به هریا غرب

های آلکم همه ایدهکنند. به این دلیل است که او کم توانند مصرفسازنده چیزی که مردم بومی ب

: 1357)آل احمد،« شودخاصیت و ناچار عقیم میکند و از نظر اجتماعی بیروشنفکری را فراموش می

2/239.) 

-د، وابسته به فرهنگدهنجالل آل احمد، روشنفکران ایرانی که قشر فرهنگی کشور را تشکیل می

 طلبی هستند:ها خود عامل رفاههای بیگانه دانسته است که این فرهنگ

اند. یک دسته به آخور فرانسه، دسته روشنفکران ایرانی هر دسته به یک آخور فرنگی و فرهنگی بسته»

مانع ترین دیگر به آخور آنگلوساکسون، دسته دیگر به آخور آمریکا و همین جور و این خود بزرگ

 (.241)همان:« سر و ته یک کرباس شدن عقول ایشان است

طلبی را عامل اصلی نابودی اخالق در جامعه دانسته و این عامل، مانعی بزرگ در المیدانی، رفاه

 شمار آورده است:و فرهنگ جامعه به پیشبرد اقتصاد

هنیار اخللیي و بدأت مستکربة، دبت فیها عوامل اساأبطرهتا الرفاهیة التی جتر ذیوهلا ی غرقت أمة من األمم يف الرتف، و مت»
ذلک تصاب عوامل التیدم العلمي واحلضاري فیهم ابلرکود واخلمول، ومث ابملوت  الدار اآلررة و بسسبتنسی هللا و 

 (.436: 2000)املیدانی، «الفناء.و 
است سرمست شد، عوامل ترجمه: زمانی که امت اسالمی غرق در رفاه شد و به رفاهی که دامنش را پهن کرده )

-شود. به دلیل رفاهکند و یاد خدا و قیامت به فراموشی سپرده میفروپاشی اخالقی در جوامع اسالمی نفوذ می

 ( میردنهد و سپس میعوامل پیشرفت و تمدن روبه رکود و سستی می ،طلبی

مانان از علم و داشتن مسلز شگردهای استعمار در عقب نگهطلبی را یکی دیگر اوی همچنین رفاه

  :داندفناوری می

التحسن الفاتن یهم سیول وسائل الرتف املشروعة وغری املشروعة من کل جانب، وزینوها هلم أبلوان الرتویج و دفعوا إلو »
 «الثاين، ابتزار أمواهلم.: األول، إفساد أرالق املسلمنی وآداهبم و فحیق ذلک ألعداء املسلمنی غرینی ربیثنی

 (.438)مهان:
ها را ن کردند و به انواع زیبایی آنانانامشروع را روانه مسلمهای رفاهی مشروع و جمه: سیلی از وسیلهتر)

وسیله آن دشمنان اسالم به دو هدف کثیف خود برسند. اول، فاسد کردن اخالق و ادب مسلمان و آراستند تا به

  (دوم، به غارت بردن امولشان
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که  شودگرایی این برداشت میطلبی و مصرفگ رفاهاز مجموع شواهد مربوط به ترویج فرهن

مانع اصلی پیشرفت هر کشور به خصوص کشورهای مسلمان را در  ،های جهانی و استعمارگرقدرت

دانند، بدین خاطر با ترویج این فرهنگ در جوامع اسالمی در پی هدف گرایی میطلبی و مصرفرفاه

 اند.شوم خود بوده

 نگ دینیت ملی و فره. هوی2-4-5ّ

های مختلفی که ها و سنتک کل منسجم برغم زبانت ملی، احساس و فهم یک ملت به عنوان یهوی 

گیرد. دارند و اگر این هویت با فرهنگ دینی یکی شده باشد، مورد دشمنی استعمارگران قرار می

و مواد انباشتی شود که مراد از مادی، آن گروه از عناصر هویت به دو دسته؛ مادی و معنوی تقسیم می»

حسی است که با طبیعت مرتبط است، همچون مال و ثروت و فرزندان و... که این نوع هویت از منظر 

باشد. دسته دوم نیز فضایل اخالقی و درجات علمی، فنی، سیادت، شرف فرهنگ دینی دارای اعتبار نمی

هستند که عنوان گروه های شغلی و تولیدات و همچنین آثار علمی و کشفیات اجتماعی و موقیعت

(. زمانی که استثمارگران و غارتگران 92: 1390)پژوهنده،« دهند.هویت حقیقی را به خود اختصاص می

شروع به مسخ و نابودی کلیه آثار فرهنگی جوامع فقیر کردند. به و در مناطق جدید چنگ انداختند 

ح، منصفانه و فعال نیست و از ، صحیها گفتند قوانین، عادات، رسوم دین، آیین و غیره شما منطقیآن

 (.178: 1362اید )علی آبادی، روست که عقب افتادهاین

سعی در القای فرهنگ و  ،جوامع اسالمیاستعمار چنانکه ذکر شد با نابودی هویت، آداب و رسوم 

 اند و آل احمد نیز به این نکته اشاره دارد:بودهها آنافکار خود به 

ها کوشد تا آنمردان بنده و اسیر نیست، بلکه میداشتن این ها هدفش خنثی نگهتن اری استعماریکستم»

ها، برای برای از بین بردن آداب و رسوم آنرا از آدمیت بری سازد و در این راه از هیچ کوششی 

)آل « کندهای ما، برای نابودی فرهنگ و... دریغ نمیجای زبانها بههای آنجانشین کردن زبان

 (.2/32: 1357احمد،

امپریالیسم و استعمار فرهنگی با زنده کردن یک سری از آداب و رسوم منسوخ شده و از بین رفته 

در پی ایجاد راهی برای »اند و در ایران، سعی در به عقب کشیدن مردم از فرهنگ اصیل اسالم داشته

احمد نیز در این باره  ( آل104: 1395زینی وند، « ) استعمار نوین و توجیه سلطة فرهنگی غرب است.

 گوید:می
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باستان را، شوق به کوروش و داریوش و زردتشت را، زدنند. شور به ایرانتنها یک شور را با من می»

ها رابطه جوانان را حتی با وقائع صدر مشروطه ایمان به گذشته پیش از اسالمی ایران را، با همین حرف

و از آن را با تمام دوره اسالمی. انگار که از پس ساسانیان تا و تغییر رژیم بریدند و نیز با دوره قاجار 

: 1357 )آل احمد،« طلوع حکومت کودتا فقط دو روز و نصفی بوده است که آن هم در خواب گذشته

2/139.) 

های استعماری و حتی دولت دست نشانده های دولتآل احمد با زبانی صریح و تند از سیاست

شدت کند و از اسالم و مبانی آن بهرنگ کردن اسالم، انتقاد میردن و کمرب در ایران در از بین بغ

 نویسد:دفاع کرده و چنین می

شان همگی این بود که بگویند حمله اعراب یعنی ظهور اسالم در نمایی که هدف اصلیاین نهضت»

ایجاد اختالل در شعور خواستند برای بار بود و ما هر چه داریم از پیش از اسالم داریم. میایران، نکبت

تاریخی یک ملت، تاریخ بالفصل آن دوره یعنی دوره قاجار را ندیده بگیرند و شب کودتا را یکسره 

یصد سال فاصله است. بچسبانند به دمب کوروش و اردشیر. انگار نه انگار که در این میانه هزار و س

شد مذهبی مرد معاصر می –زمینه فرهنگیکردن ن امر که فقط از این راه و با لقاساس ایتوجه کنید به

ایم. کشف زدگی آماده ساخت که اکنون تازه از سر خشتش برخاستهزمینه را برای هجوم غرب

گیری به ه دولت، کشتن تعزیه، سختحجاب، کاله فرنگی، منع تظاهرات مذهبی، خراب کردن تکی

 .)همان(« ها همه وسایل اعمال چنان سیاستی بود... اینروحانیت

رنگ شودن اسوالم نقل از اقبال الهوری در مورد کم به ،«احیا تفکر اسالمی»شهید مطهری در کتاب 

اسالم در میان مسلمانان وجود دارد و هم »گوید: میچنین اشاره نموده و و فرهنگ دینی در بین مسلمان 

هسوت، بانوگ اذان وجود ندارد، وجود دارد به صورتی که ما می بینویم شوعائر اسوالم در میوان مسولمین 

هایشوان غالبوا اسوالمی اسوت، محمود، کننود، اسومهایشان را به رسم اسالم دفن مویشود، مردهشنیده می

حسن، حسین، عبدالرحمان ولی آنچه که روح اسالم است در ایون موردم وجوود نودارد و روح اسوالمی 

بیو  آن در جامعوه اسوالمی (. المیدانی نیز دربواره اسوتعمار و اعموال خ13: 1370)مطهری، « مرده است.

 ای دارد:چنین عقیده

 (.113: 2000)املیدانی ، «، والیضاء على التعالیم الدینیة.سلمنی لدینهم، والنفاق يف الدینإلاثرة كراهیة امل»
  (اندازی در دین، از بین بردن معارف اصیل دینیشان، شبههترجمه: برانگیختن نفرت مسلمانان از دین)
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همواره از ناحیه دشمنان مورد هجوم  ،تترین هوی عنوان مهمای بهی در هر جامعهت دینی و ملهوی 

ها را متمایل به آداب و رسوم قرار گرفته است تا در این راستا مردم را از دین به دور نگه داشته و آن

 جاهلی کنند:

الکعبة املکرمة بعد ما أرر  منها أبن اإلسالم هکل جدید لدین الوثنیة، و أّن حممًد )ص( نصب نمثاله الذهيب يف »
 (.141)مهان: «اثیل و األصنام الیدمیة و کّسرهاالتم
های طالیی را در کعبه بنا نهاد بعد از این که پرستی است و محمد)ص( بتترجمه: که اسالم شکل جدید بت)

  های قدیمی را شکست(بت

دینی، زنده کردن آداب دوره جاهلی  های جهانی در مبارزه با هویتالمیدانی یکی از شگردهای قدرت

 گوید:میچنین داند و میو قبل اسالم 

 (.236)مهان: «إن إحیاء تیالید جاهلیة ومدح أبطاهلم يف اجلامعات واملدارس للیضاء على اإلسالم.»

  (مها و در مدارس در جهت نابودی اسالهای آنان در دانشگاهترجمه: زنده کردن رسوم جاهلی و تمجید قهرمان)

های جهانی همواره در صدد جدایی گویای این مطلب است، استعمار و قدرت ،شواهد یاد شده

اند و با زنده کردن یاد و خاطر شاهان، اساطیر و رسوم قبل از اسالم در فرهنگ دینی بوده ازهویت ملی 

یر غیر دینی ها و اساطبه آموزه تمس کیک اذهان و کنار گذاشتن دین و جوامع اسالمی، سعی در تحر

 هستند.

 . زبان2-4-6

شناسان و شناسان، روانشناسان، مردمترین موضوعاتی است که زبانها یکی از مهمارتباط بین انسان

ها، بلکه ترین ابزار برقراری ارتباط میان انسانفالسفه را به خود مشغول داشته است. زبان نه تنها اصلی

بنابراین ارتباط زبان با فرهنگ و تأثیر متقابل »شود، می همچنین بخش مهمی از فرهنگ مردم محسوب

: 1388)بابا زاده، « آن دو از اهمیت باالیی برخوردار بوده و توجه زیادی را به خود معطوف داشته است.

های وسیله دستگاهویژه بهیت خود را از طریق منابع مادی بهداری و حامیان آن، حاکم(. نظام سرمایه19

ها به اند، همچنین دیگر حربه آنهای تولیدی، مالی وتبلیغاتی در کنترل خود نگه داشتهکتدولتی و شر

کنند که بح  نگاران، دانشگاهیان اجرا میپردازان، روزنامهبازی گرفتن وجدان عمومی است که نظریه

های یرها، حربهکنند. زبانِ مفاهیم و تعبکارانه به چارچوب مسائل روز مرتبط میو شیوة بیان را فریب

اند تا قدرت، ثروت و سلطه ریزی کردهگران طرحدارن وسلطهمهم در نزاع طبقاتی است که سرمایه

های فرهنگی هر (. با توجه به اینکه زبان یکی از مؤلفه63خود را به حداکثر برسانند )پتراس، بی تا: 
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ی سعی در از بین بردن زبان هر های جهان( قدرت23: 1385)داوری اردکانی،  آیدملتی به شمار می

زبان خود را جایگزین زبان کشور مورد نظر  ملت به خصوص زبان فارسی و عربی دارند، تا بتوانند اوالً

کنند و ثانیا هویت و فرهنگ را به واسطه از بین بردن زبان آنها نابود سازنند. آل احمد با لحنی کنایه 

 دارد:زبان فارسی را چنین بیان می آمیز، چگونگی آموزش زبان انگلیسی به جای

 داریوش و کورش خلف فرزندان به سعدی و حافظ گوش بغل که بزنید شیراز پهلوی دانشگاه به سری»

 (.2/131: 1357)آل احمد،« دهند می درس انگلیسی به را ادبیات

ان ترکی به زبان فارسی از جایگزین شدن زبان انگلسی به جای زب بر مسأله شبیخون غربعالوه وی 

 گوید:آورد و میدر ترکیه سخن به میان می

ترکیسم به جایش نشست و با این شد از آن حلقوم شنید، فریاد پانبعد که ندای اتحاد اسالم را نمی»

-شان را عوض کنند بله به التین زودتر باسواد میخط که یک آتاتورکی بیاید و گول و فریب دیگر

سوادند. بعد هم با این پیزرهای اروپا و آمریکا که بله به شما هم ان بیدرصدش 65تا  50شوید. اما هنوز 

تان در ناتو و این هم سهم دیگری در بازار مشترک اروپا و این هم ملتی اروپایی هستید و این سهم

 (.107)همان:« سهمی از قبرس

 داند:یگرایان را با زبان عربی در زبان قرآنی بودن آن معلت مخالفت سلطه ،المیدانی

نشر لغة املستعمر يف البالد، و إحالهلا حمّل لغة الشعب الوطنیة، و حماربة اللغة العربیة علی وجه اخلصوص، ألهنا لغة »
 (.182: 2000)املیدانی، «.الیرآن

ترجمه: ترویج زبان استعمارگر )انگلیسی( در کشورها )مسلمان( به جای زبان ملی و مخصوصاً مبارزه با زبان )

  (خاطر اینکه این زبان، زبان قرآن استهبعربی، 

عنوان زبان کشورهای مسلمان اعالم خطر ین رفتن خط و کتابت زبان عربی بهوی همچنین در از ب

 دارد:کند و از حیله و اعمال خبی  استعمارگران چنین پرده بر میمی

مویعها، أو إحداث رسم جدید بعید عن الرسم وی  احلروف الالتینیة علی هجر رسم الکتابة العربیة، و  تشجیعها ایضاً و »
 (.355)مهان:  «العريب.
های مسلمان برای کنار گذاشتن کتابت عربی و قرار دادن حروف التینی به جای آن یا ترجمه: تحریک ملت)

  (ایجاد خطی جدید به دور از خط عربی

و در مورد جایگزینی  از زبان و ملت ترکیه سخن به میان آورده است ،المیدانی همچون آل احمد

 زبان التینی به جای عربی توسط استعمارگران غربی انتقاد می کند:
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جعل مکانه الکتابة العربی و ألغی الکتابة ابلرسم ربیة، حتی يف عباداته الدینیة، و حرم علی الشعب الرتکي النطق ابللغة العو »
 (.378)مهان: «ابحلروف الالتینیة.

های مذهبی نیز ممنوع شد و کتابت به زبان ردن به زبان عربی و حتی در عبادتترجمه: بر ملت ترکیه صحبت ک)

  ت به زبان التینی جای آن را گرفت(عربی از بین رفت و کتاب

های ترین ابزار ارتباطی بین ملتن مهمواعنان به خصوص زبان فارسی و عربی بهزببه هر حال، 

های همواره مورد شبیخون فرهنگی غرب و قدرت هاعامل اصلی ترویج فرهنگ در بین آنو  مسلمان

ای که از شواهد این بخش پیداست، جوامع اسالمی همچون؛ ایران، ترکیه با گونهجهانی بوده است، به

آوردن به خواندن و کتابت زبان التین در راستای اهداف استعمار کنار گذاشتن زبان اصلی خود و روی

 اند.و امپرالیسم گام برداشته

 گیرینتیجه. 3

عنوان دو نویسنده نامی اسالمی نسبت به فرهنگ جامعه جالل آل احمد و عبدالرحمن حبنکه المیدانی به

هر دو نویسنده نسبت اند. تفاوت نبودهای امپریالیستی به این فرهنگ، بیهو چشم طمع استعمار و قدرت

 اندرا در ذهن داشته فرهنگ جامعه جامعه خود متع هد بوده و همواره بیم غربی شدنبه فرهنگ اسالمی 

کند. نمایی میر جلوهدر این دو اثبه روشنی های شبیخون فرهنگی بدین جهت، فرهنگ و شاخصه

رس  ها و مداگر با ایجاد دانشگاههای سلطهآید، دولتاساس شواهد دو کتاب این نتیجه به دست میبر

های اند وهدف اصلی قدرتت آنان داشتهو هوی فرهنگ نمودن در جوامع اسالمی سعی در غربی

های مذهبی در جوامع اسالمی، تفرقه و تحکیم سلطه خود بر جوامع جو از تأسیس فرقهجهانی و سلطه

شاره است، که به دلیل نفوذ ااسالمی است. همچنین در مورد علما و حافظان فرهنگ دینی الزم به 

خواه همواره های زیادهدیت با ظالمان و حکومتسیاسی و فرهنگی علمای دین در جوامع اسالمی و ض

های جهانی اند. استعمار و قدرتهای ظالم جهانی بودهاین قشر فرهنگی و مذهبی مورد شبیخون قدرت

فرهنگ دینی بوده است و با زنده کردن یاد و خاطر اساطیر و وملی  میان هوی تصدد جدایی همواره در 

دارند و زبان عربی می، سعی در تحریک اذهان و کنار گذاشتن دین رسوم قبل از اسالم در جوامع اسال

های مسلمان و عامل اصلی ترویج فرهنگ دینی و ن مهمترین ابزار ارتباطی بین ملتاوعنو فارسی به

 های جهانی بوده است.فرهنگی غرب و قدرت ها، مورد دشمنی و شبیخونقرآنی در بین آن

 هانوشت. پی4
: 1376احمد، آل) آمد دنیا به تهران شهر در 1302 در سال احمد، آل جالل به معروف ، احمد آل اداتس الدینجالل (1)

 سیاسی و فرهنگی اجتماعی، شرایط و تاریخ خوبی به که است معاصر پرکار نویسندگان جمله از احمد آل جالل(. 56
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 باشدمی روزگارش شرایط نمود بیانش هتج این از و است پرداخته آن نقد و به کرده منعکس آثارش در را خود عصر

 نظریات در که است موضوعاتی کردن داستانی و بازنمایی پی در خود داستانی ادبیات در احمد آل (.27: 1382 میرزایی،)

 هایارزش شدن رنگکم و زدگیغرب لهمسأ به توانمی هاآن ترینمهم جمله از که است کرده مطرح اشاجتماعی

 (. 31: 1375 بارفروش،) نمود اشاره شرایط این در روحانیون و روشنفکران رسالت نیز و بومی هایاصالت و فرهنگی

 از او پدری جد . آمد دنیا به دمشق نزدیکی در میدان شهر در ق1345 سال در المیدانی، حَبَنکه حسن عبدالرحمن شیخ (2)

 زنی مادرش، و فرانسه، استعمار برابر در جسارت به وفمعر و هانسل راهنمای استوار، عالمی پدرش، معاریف، و صالحان

 را التفّکر و دقایق التدبّرمعار  تفسیر نوشتن ق 1418 سال در وی(. 1: 1391 رهبر،)بود مجاهد و بردبار پارسا، بزرگ،
 سال همان قعدةذی پنجم کتاب، او ل جلد نگارش زمان کتاب، او ل جلد مقد مة در شده درج تاریخ اساس بر. نمود آغاز

 حوزه اسالمی تبلیغات دفتر دیجیتال کتابخانه) است بوده وی وفات روزهای با زمانهم آخر، جلد پایان تاریخ است و

 سوره 87 وی. است هاسوره نزول ترتیب براساس کریم قرآن تفسیر نگارش حبنکه، شهرت ترینمهم(. 1: 1392 قم، علمی

 همه تا نداد مهلت او به اجل زیرا است؛ کرده تفسیر ،(مدنی سورة او لین) هبقر سورة تا و علق سوره از را، قرآن از

 (.1: 2009مکی،)نماید تفسیر را قرآن هایسوره

 تبریز در عقایدش خاطر به او. آمد وجود به شیرازی محمد علی دست به هو 1260 سال در شیراز در بهائیت ضاله فرقه (3)

 گذشت در هو1309 سال در فلسطین به سفر از بعد و عراق به که گشت فرقه این زرگب اهلل،ءبها او بعد و شد باران گلوله

 (.80 -72: 1391برزگر،)

 قدرت تضعیف برای که است انگلیس ساختهدست فرقة قادیانیه .است م1389قادیانى  احمد غالم فرقه این سسؤم( 4)

 به هاآن طبیعی منابع بردن یغما به و مسلمانان افکار فانحرا منظور به و پاکستان هند و منطقه خصوصاً جهان در مسلمانان

 (.93: 1368)مشکور، آمد وجود

به اروپا در  ناصرالدین شاهیکی از امتیازاتی است که نتایجی نامطلوب به بار آورد. در پی سفر سوم  ،قرارداد رژی (5)

. ش که به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران، سرهنری درومند ولف انجام گرفته بود، دولت انگلیس ه 1269سال 

به ماژور جرالد تالبوت  سازی آن رافرصت مناسب را برای کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست آورد و زمینه

تنباکوی ایران تکمیل  محصولاو، اطالعات خودش را درباره  ت همراهأاز شاه و هیتالبوت در جریان پذیرایی .محول کرد

شرکت » یات وسیع در ایران، شرکتی به ناماو برای اخذ امتیاز و شروع عمل د.و سپس رایزنی در این زمینه را آغاز کر

داران انگلیسی تأسیس کرد. وی پس از تأسیس شرکت رژی، وارد ایران شد و نگلیس و سرمایهرا با کمک دولت ا« رژی

برد. کرد، با دادن رشوه کارش را از پیش میطور محرمانه آغاز کرد. تالبوت هر جا به مانعی برخورد میمقدمات کار را به

هزار لیره نیز به شخص شاه 15رار گذاشت هر سال هزار لیره رشوه داد و ق25تا جایی که در مقطعی حتی به خود شاه نیز 

 (.4/1557: 1367)محمود، هدیه )رشوه( بدهد

 و مآخذ . منابع5
 قرآن کریم. 

 ، چاپ اول، تهران: چاپ سپهر. 2و1، جلد در خدمت و خیانت روشنفکران .(1357جالل ) احمد، آل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
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 .فردوسی ران:ته ،احواالت شرح مثال و چاله دو و چاه یک .(1376) ------------

 ، جلد اول، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: چاپ عطایی.تاریخ معاصر ایران .(1363آوری، پتر )

 پژوهش مجله ،«خارجی هایزبان آموزش با هاآن ارتباط و اصطالحات فرهنگ، زبان،» .(1388) جمیله بابازاده،

 .28-19 ،55شماره خارجی، هایزبان

 حزب و خانواده مقطع دو بر تاکید با احمد آل جالل فکری دگرگونی علل بررسی» .(1375) احمد بارفروش،
 اجتماعی. علوم دانشکده تهران، دانشگاه ارشد،کارشناسی نامهپایان ،«توده

 .93 -71 چهارم، شماره دوم، سال پلکان، مجله ،«نقد ترازوی در بهائیت فرقه» .(1391) محمد برزگر،

 .75 -63 ،110 شماره غرب، سیاحت ، مجله«سیاسی افول زبان و زبان یاستس» .(تا بی) جیمز پتراس،

 چاپ اول، تهران، سمت. )دراسة نظریة و تطبیقیة(،(. األدب القارن 1391)پروینی، خلیل 

، «زدایی از ادبیات تطبیقیادبیات تطبیقی اسالمی: گامی مهم در راستای آسیب ةنظری» .(1389) ---------
 ..80-55، 14، شمارهنی زبان و ادبیات عربانجمن ایرامجله 

 سال اسالمی، اجتماعی های پژوهش ،«دینی فرهنگ در ملیت و هویت جایگاه» .(1390) محمدحسین پژوهنده،

 .118 -89 ،5 شماره هفدهم،

 .25 -23 اول، شماره رشد، مجله ،«طلبی رفاه فرهنگ» .(تا بی) فرهاد تاجدینی،

 ، چاپ دوم، تهران: سازمان تبلیغات همگام.حلیل استعمار فرهنگیدر ت .(1358جاودان، محمدعلی )

 .ةداراملعرفابوالقاسم پاینده، بیروت:  ة، ترجم2و 1، جلد تاریخ عرب(. 2000حتی، فیلیپ )
 ، نهران: سازمان تبلیغات اسالمی.6و 3، جلد حدی  والیت .(1376ای، سیدعلی )خامنه

 .29 -17 ،2 شماره ،11 سال پارسی، نامه ،«ملی زبان عنوان به فارسی زبان شأن»، (1385) نگار اردکانی، داوری

 طه حسنی بنی التحریر و التغریب، مصر: دار انشری للنشر. .(2011دعدوش، امحد )
 -58 ششم، سال معاصر، ایران سیاسی تاریخ و اندیشه ماهنامه ،«استعمارگران سازیفرقه»، (1386) مریم رفیعی،

60. 

 .قم حدی  علوم اندیشه، حدی  پژوهشینامه سالنیم ،«اندیشه حدی »، (9113) سلیمه رهبر،

، ترجمة سید حسین سیف زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین وجوه امپریالیسم .(1371رینولدز، چارلز )

 الملل.

 یار دانش. ، چاپ اول، تهران:ادبیات تطبیقی اسالمی به سوی نظریة .(1395وند، تورج)زینی

 ، تهران: چاپ صنوبر.امپریالیسم و جهان عقب مانده . (1362لی آبادی، علیرضا )ع

 ، تهران: نی.آموزش یا استعمار فرهنگی .قائم مقامی، فرهت )بی تا(



 1400(، بهار 41 یاپی)پ 1شمارة  ازدهم،یدورة  ،یقیتطب اتادبیّ نامةکاوش 132
 

 حبنکه تفسیر هایروش و مبانی بررسی»، (1392) قم علمیه حوزه اسالنی، تبلیغات دفتر دیجیتال کتابخانه
 .کریم قرآن و معارف علوم ،«تفکرال معارج تفسیر در المیدانی

 سال مبلغان، رسانیاطالع ماهنامه ،«مشروطه انقالب در علما اساسی نقش» .(تا بی) رضا غالم زواره، گلی

  .83 -70 ،157 شماره سیزدهم،

 .، تهران: اقبال4، جلد تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس .(1367محمود، محمود )

 آستان قدس رضوی.  ، مشهد:فرق اسالمی فرهنگ .(1368مشکور، جواد )

  .السورینی العلماء رابطة ،«احلاضر العصر فی املفسرین اعالم من املیدانی حبنکه عبدالرمحن». (2009) جمد مکی،
 ، تهران: صدرا.احیا تفکر اسالمی .(1370مرتضی ) مطهری،

 : دارالقلم. ، دمشقةاملکر الثالث ةاجنح .(2000املیدانی، عبدالرمحان حسن حبنکه )
 ، تهران: سروش.های جالل آل احمدآثار و اندیشه -زندگی-ل اهل قلم جال .(1382میرزایی، حسین )

 ، تهران: کتابخانه طهوری.بهائیان .(1357نجفی، سید محمد باقر )

 ، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.تاریخ تحوالت سیاسی ایران .(1381نجفی، موسی )

 النهضة العربیة.، بریوت: دار الطبعة الثالثة، دب املقارناأل .(1991ندا، طه )
 

 



 

 بحوث فی األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 2676-6515 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 2676-6523 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 حمّکمةمیالة 

 حبوث يف األدب املیارن )األدبنی العريب والفارسي(
 133-109 .، صص1442ربی  (، 41) 1، العدد السنة احلادیة عشرة ،جامعة رازي

 سالمي املیارندب اإليف األ أدواتهالغزو الثیايف و 
 لعبدالرمحن حسن حبنکة املیداين منوذجا(« أجنحة املکر الثالثة» جلالل آل امحد و«  روهنفکران انتیردمت و ردر »)کتااب  

 1صالح الدین عبدی
 وآداهبا،کلیة العلوم اإلنسانیة،جامعة بوعلی سینا، مهذان، ایران أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربیة

 2ابوذر گلزاررجسته
 وآداهبا،کلیة العلوم اإلنسانیة،جامعة بوعلی سینا، مهذان، ایران م اللغة العربیةاه يف قسالدکتور  طالب مرحلة

 3میرتا رداداداین
 وآداهبا،کلیة العلوم اإلنسانیة،جامعة بوعلی سینا، مهذان، ایران ة يف قسم اللغة العربیةری ماجست

 

 20/11/1441 الیبول: 02/02/1440 الوصول:

  امللّخص
بنةةاء علةةی ارضةةاء ابنةةاء وطةةنهم و  ةةنا  حتریفهمةةا القةةیم والثقافةةة و  یةةریتغ نةةوونیاملهیمنةةون  ثیةةغةةلومم، حو  نیمةةاتلا  موضةةت امتمةةام املهیمنةة کانةة الةةدو    یالثقافةةة لشةةت إن  

، خيضةةت  األدب اإلسةةالم يف هاالعةةفااب غلغةةلو الثقةةايف وطریقةةة وجةةوده يف األدب ، و ةةذل  عالقتةةه و ثةةری  سةةالمیة تکةةون نةةا ینةةوون تغیریمةةا. إن  الثقافةةة اإلو  القةةرار فیةةه
عةةن تعبةةری الالعةةر   املعا ةةرین. البحةةث املقةةارن احلةةا  مةةو شةةهوران يف جمةةا  األدب الفارسةة  و عبةةدالرمحن املیةةدا  مهةةا کتةةاغن املجةةال  آ  امحةةد و  إن   اخلا ةةة. دربةةةلل

آل  امحةةةةد و « و خیانةةةة  روشةةةةنفکراندر خةةةةدم  » کتةةةةا  ، ولغةةةةة يفمةةةةاء، وعلمةةةةدارك، و تةةةةب، و ةةةةحافة، وطا فیةةةةة، ومویةةةةة، ورفامیةةةةةأ ةةةةو  الغةةةةلو الثقةةةةايف مثةةةة  
، وغلتةةا ، تةةةنعبئ خصةةةا ا الغةةلو الثقةةةايف بوضةةةو  يف مةةةذین   ةةةال البتةةةابنی ملتلمةةون بثقافةةةة جمةةةتمعهمللمیةةدا . أمةةةم النتةةةا   تشةةری إ  أن   « أجنحةةة املکةةةر الثالثةةةة»

 ، حیث یتم استخراج    العینات من  تابنی وحتلیلها.قارنة بطریقة و فیة حتلیلیةسالمیة املاملدرسة اإل ىاألثرین. تعتمد املنهجیة املستخدمة يف مذه الدراسة عل
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