
 

 

 

 1جهان اسالمهویت های قومی  نقش استعمار در واگرایی
 2عبدالرسول یعقوبی

 چکیده

با توجه به مفاهیم کلیدی مسئله در این پژوهش، سه مفهوم واگرایی، جهان اسالم و هویت 
مدل تعریف شده است. جهت دستیابی به مدل نظری، با توجه به بررسی های انجام گرفته، »

تاثیرگذار بر واگرایی در جهان اسالم قبول برای تبیین عوامل  قابل «، مدلیتحلیل سطوح هویت
جمله عامل استعمار تشخیص داده شد. در این مدل، تبیین عوامل واگرایی، از تبیین و از

ع و پس از تبیین تأثیر روابط بین هویتطبیعت واگرای هویت های قومی، عوامل های قومی شرو
ترین عوامل تاثیرگذار در سطح گیرد.. یکی از مهمتاثیرگذار در سطح جهانی مورد بررسی قرارمی

 جهانی، استعمار است.
و مسئله تحقیق، عامل استعمار و نقش آن در واگرایی هویتی قوم   شدهانتخاببا توجه به مدل  

در این بررسی، ایجاد و تروین تفکر قوم  3فارس، به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است.
عمار، حضور عوامل نفوذی استعمار و اغفال گرایی فارسی، دخالت ها و تجاوزهای نظامی است

 نیروهای تاثیرگذار درون جهان اسالم در خصوص قوم ایرانی بررسی شده است. 
 فارسی، هویت، جهان اسالم.واگرایی، استعمار، قوم گرایی  :واژگان کلیدی

 

 
 21/12/97:  پذیرش   تاریخ؛ 12/10/97: . تاریخ دریافت1
   karshenasi1@gmail.comالعالميهعضو هيات علمی جامعه المصطفی  .2

یتی دو قوم  3 یسنده نقش استعمار در واگرایی هو بزرگ و تاثيرگذار دیگر جهان اسالم، یعنی  . در مطالعه دیگری از همين نو
 قوم عرب و قوم ترک مورد بررسی قرار گرفته است. 
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 مقدمه

و طور صریح  به اگیرد. بخشی از عوامل منازعات منازعات بدون سبب و علت صورت نمی
ناشی از زمینه هویت های قومی، مذهبی، ایدئولژیک و سایر عوامل هویتی در جهان  ـمستقیم 

، اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی را مواردی که عامالن اصلی منازعات . حتی دراسالم است
های ها و بهانهمایهترین  دستاز اصلی  مذکور،اجتماعی و فرهنگی    هویت هایدنبال می کنند،  

اسالم، هویت های اجتماعی و فرهنگی،  به راستی چرا در جهان. اندمنازعه و واگراییایجاد 
های دینی و ارزشمند بودن ارزش های اسالمی که بر همزیستی و وفاق تاکید رغم اصالتعلی

های اجتماعی و فرهنگی دارند، به جدایی از یکدیگر گرایش می یابند؟ واگرایی میان هویت 
توان از آنها به عنوان سطوح شود که میجهان اسالم، از عوامل متعددی ناشی میموجود 

گذار بر واگرایی در جهان اسالم نام برد؛ شخصیت های واگرا، طبیعت واگرای مختلف تأثیر
تر و در باالترین سطح، عوامل جهانی که هویت ها و روابط واگرای میان هویت ها و از همه مهم

 یرونی، نقش موثری در واگرایی های هویتی در جهان اسالم دارند.مثابه عامل ب به
فرهنگی، فقط به بیان پاسخ به  ا های اجتماعیاّما این مقاله با عنایت به گستردگی هویت

های قومی در جهان اسالم چگونه این سؤال خواهد پرداخت که نقش استعمار در ایجاد واگرایی
یلی و با تکیه بر رهبافتی تاریخی، که البته برای امروز تحل ـاست؟ نگارنده به روش توصیفی 

های جهان اسالم تبیین کرده آموز است، نقش استعمار را در واگراییجامعه جهانی اسالم درس
است. تروین و اشاعه تفکر قوم گرایی، جعل و یا رونمایی از تاریخ و فرهنگ سه قوم بزرگ جهان 

رفت از مشکالت، قوم گرایی است، ء این تفکر که راه برونهای استعماری و القااسالم،  دخالت
 از مهمترین نقش های استعماری غرب در ایجاد واگرایی در جهان اسالم است. 

 نظری هایمفاهیم و بنیاد

 شناسیالف( مفهوم 

 ،مفهوم واگرایی سه از اندعبارت ترین مفاهیمي که در عنوان این تحقیق به کار رفته است، مهم
 . ، استعمار و هویتجهان اسالم
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 1واگرایی

، مثل شدن دورمتباعد، فرایند تغییر و تحّول و  معنایبه لغت فارسی  هایواگرایی در فرهنگ  
 )لغت نامه دهخدا، ذیل واژه واگرایی( یکدیگر، معنا شده است.ها از و زبانها گویش شدن دور

به همسویی، تقارب و فرایند تغییر و تحّول و  ،گراییمفهوم مخالف آن، یعنی هم که همچنان
 .ها به یکدیگر تعبیر شده استو زبانها شبیه شدن گویش

 جهان اسالم

زیر  صورتبهی جهان اسالم، آن را دانشنامه جهان اسالم، با معیار قرار دادن جنبه جغرافیای
 تعریف کرده است:

هاا  »  ساا   ج قااا ساا   ایه، منط شاال   )ا ضاا ی باام مو ه ااه م سااله ف از  پیه

شاه  غام  ک قا یآ د  م نا  ق  هشاهه تا  شا  ی  فمی سای ی و ه کایی آ  و از مم

ساال   شاام  قیاق ساا  آ تاا  م ناا  ق قاا  و د سااله فمی نااه  ن پیه نااه و  د  ج  ج

ساای  شاامق  پاا  و آ داا  هاا یو حهزه ا و شاای مسل    که هاا   ن  حاا اد) «ج

 . 451 /11جل  : 1382  دل، 

و در تعریف آن  ها ترجیح دادهبرخی نیز، جنبه جمعیتی جهان اسالم را بر سایر شاخص
ی که در مناطق مختلف جهان اکثریت جمعیتشان مسلمان باشد، هایاند: »مجموعه کشورگفته

 (.68 :1392 ستوده و جمعی از پژوهشگران،)« دهندمی جهان اسالم را شکل
تحلیل کرد که برخی آن را با شرایط   گونهاینتوان  می  اختالف در تعریف واژه جهان اسالم را

توان دو شاخص نمی ،این باوجود اند.با شرایط حداکثری تعریف کردهحداقلی و برخی دیگر 
 مهم را در تعریف آن نادیده گرفت:

 ارد؛د بعد جغرافیایی جهان اسالم، که واژه »جهان« به آن اشاره .1
 .بعد عقیدتی و ایمانی مفهوم جهان اسالم که واژه »اسالم« بر آن داللت دارد .2

 هایهمه قلمرو از جهان اسالم عبارت است توان گفت که، میبا توّجه به دو شاخص فوق

 
1 .Divergence  

http://wikifeqh.ir/جهان
http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/مغرب
http://wikifeqh.ir/آفریقا
http://wikifeqh.ir/آفریقا
http://wikifeqh.ir/آفریقا
http://wikifeqh.ir/شبهقاره_هند
http://wikifeqh.ir/آسیای_مرکزی
http://wikifeqh.ir/قزاقستان
http://wikifeqh.ir/آسیا
http://wikifeqh.ir/اروپا
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اسالمی در  هایها و باوربه آموزه نسبی جمعی، ضمن التزام صورت بهجغرافیایی که مسلمانان 
 نند.کمی آنها زیست

 1تعریف هویت 

(. 34-33:  1382)الطائی،  شودمی  هویت چیزی است که کیستی و چیستی فرد با آن شناخته
 (.6، ص  1391)خسروی،  آید  می  ترین پاسخی است که در جواب پرسش از کیستیهویت کوتاه

افتراق. ، هم بر تشابه داللت دارد و هم بر توأمان طوربه در نگاه عرفی اّما دقیق، هویت، 
هویت یک جامعه، حقایق ثابت و پایدار مشترک میان اعضای یک جامعه هستند که در آن جامعه 

را مرز یا شاخصه افتراق آن  توان آنمی وجود دارند و در غیر آن جامعه وجود ندارند. بنابراین
 (. 19 – 18: 1385)گودرزی،  جامعه با سایر جوامع نامید

های دیگر داللت دارد، مالزم با واگرایی نیست و تراق از هویتجهت که بر افهویت از این 
گردد که به موضوعی برای افتخار و به عاملی زمانی به عاملی برای واگرایی تبدیل می

 گیری و تضاد منافع تبدیل گردد. ایدئولوژیک برای تصمیم
عوامل   ترینمهم  ی،ایدئولوژ  قوم، مّلت، جنس و  نژاد، مذهب،  ،زبان  .ندمتعددساز  هویتعوامل  

 های اجتماعی و فرهنگی، هویت قومی و مذهبی است.هویت ساز هستند. از مهمترین هویت 

 نظری مطالعه عوامل واگرایی هایبینانب( 

پردازان را شود، نظریهمی جویی منتهیکه در برخی موارد به منازعه و ستیزهها وجود واگرایی
 واداشته است. برای کشف عامل یا عوامل آن به تکاپو 

اند. نگارنده بر این اعتقاد است های متفاوتی ابراز داشتهو نظر  پردازان، آرادر این مورد نظریه
برخی دیگر انگشت  وها برخی انگشت اتهام را متوجه طبیعت افراد انسانی درون هویت  که

سته از این اند. در سومین دقومی، مذهبی یا زبانی کرده هایاتهام را متوجه طبیعت هویت
 اند.توّجه کردهی یافته و به روابط بین قومی نیز هایرها نظریات، از جمود بر طبیعت هویت 

اند؛ اّما را در محور مطالعات خود قرار دادهها اگرچه طبیعت هویت ،چهارمین دسته از نظریات

 
1   . Identity 
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ین هویتی نیز فراتر ها، بلکه از روابط بهویت  افراد انسانی و طبیعت  درستی، نه تنها از طبیعتبه
هویتی توّجه عمیق  هایبر واگرایی -در این جا استعمار جهانی  –به تاثیر عرصه جهانی  ،رفته

  اند.نشان داده

 عامل استعمار در سطح جهانی

 هایدر سطح جهانی، استعمار است. کشور  های قومی و مذهبیترین عامل ایجاد واگراییعمده
مریکا، با هدف نفوذ در مناطق مختلف جهان و کسب آاروپایی و  هایدولتویژه به قدرتمند، 

استعماری وقتی از  هایاند. دولتبرای فروپاشی جوامع دینی و ملی اقدام کرده ،منافع فراملی
مذهبی و  -قومی هایقدرتمند و مستقل ناتوان باشند، با ایجاد واگرایی هایتسلط بر کشور

کوچک، ضعیف و متکی بر  هایکشور ،قوام و مذاهبتصنعی میان ا هایایجاد مرز
آورند که تسلط و نفوذ در را به وجود میقومی و یا مذاهب متخاصم بایکدیگر  هایایدئولوژی 

  ها بسیار آسان و ممکن باشد. آن
های سیاسی مبتنی بر حّق حاکمیت، جویی از اندیشه ترین ابزار استعمار در این مورد، بهره مهم 

ها و دادن به اندیشه پلورالیسم، برای اقوام، نژاد و دموکراسی، ناسیونالیسم و اصالت  لیبرالیسم 
های عنوان بیداری هویت های جمعی و به مذاهب است. استعمار این تفکر را با استفاده از رسانه 
و سی بی المللی، رادیو آزادی، بی های بین متمایز قومی، نژادی، مذهبی و زبانی در قالب سازمان 

آقای   شناسی سیاسیقومکند. مالحظه عباراتی از کتاب  ها از جمله نشر کتاب دنبال می دیگر رسانه 
دهد که او چگونه تالش کرده است در پوشش اهمیت عناصر فرهنگی، روالن برتون نشان می 

(. اگر 218  –   217:  1387گرایی را تروین کند )برتون،  زیستی و حقوقی و حتی ژنتیک اقوام، قوم 
وصیه آقای روالن مبنی بر حّق دستیابی به زمین و مدیریت بر سرزمین را برای همه اقوام مسلم ت 

 های آسیایی و افریقایی، برای هریک از کشور   -ها  با توّجه به واقعیت   –فرض کنیم، در این صورت  

های ضعیف، خواهیم داشت که برای ای موزائیکی از اقوام متخاصم و کشور مجموعه 
 های استعماری، بلکه بلعیدن آنها بسیار آسان خواهند بود. ری بردا بهره 
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آن را برای بررسی و انجام همه  1عنوان کتابی است که نیکسون پیروزی بدون جنگ کتاب 
اقداماتی که الزم است امریکا آنها را انجام دهد تا به اهدافش در پیروزی بدون جنگ با شوروی 
برسد، نوشته است. این کتاب، به خوبی نشان می دهد که چگونه در سطح عالیترین 

به اهداف مورد  های استعمار، خط واگرایی به مثابه ابزاری مفید، برای رسیدناستراتژیست 
دهد، پیگیری خط گیرد. از جمله اقداماتی که نیکسون پیشنهاد می برداری قرار می بهره 

گوید: »ما همچنین باید های قومی، مذهبی و نژادی در درون اتحاد شوروی است. او می واگرایی 
دف ما باید افزاید: »ه آمیز را به داخل خود اتحاد شوروی بکشانیم.« او می دامنه رقابت مسالمت 

 گوید: تشویق و ترغیب عدم تمرکز قدرت در اتحاد شوروی باشد«. نیکسون در تشریح این هدف می 
هااا کنااد. روسمی ملتی زمااین حکوماات»مسااکو باار اخاارین امپراتااوری چنااد

دهنااد. ناایم دیگاار اکرایناای هااا، می سااختی نیماای از کاال جمعیاات را تشااکیلبه
هاااا، هاااا، ترکمنهاااا، آذربایجانیهاااا، تاتارسااافید، قزاق هاااایهاااا، روسازبک 
قااوم هااا هااا، قرقیزهااا و دههااا، ارمنیهااا، لیتوانیها، تاجیک هااا، مولااداویگرجی
 . شود. بیش از یکصد مّلت کوچک در اتحاد شوروی وجود دارد«می دیگر

 این کار را نوعی اقدام خصمانه تلقیها داند که »بسیاری از امریکاییمی البته نیکسون 
توجیه نیکسون از پیگیری این خط که قطعًا   .«دهد: »اّما اینطور نیستمی اّما پاسخ ؛کنند«می

ع از می اتحاد شوروی هایامیز قومی و مذهبی در درون مرزبه اقدامات خشونت انجامد، دفا
 گوید: می رواست. از این و اقلیت های قومی! «المللحقوق بین»

طالعااات بااه داخاال اتحاااد شااوروی »ایاالت متحده نبایااد از پخااش اخبااار و ا
الملاال، مااا حااّق داریاام ایاان کااار را انجااام خودداری کنااد. تحاات حقااوق بین

ها دهیم و باید از ایاان حااّق خااود اسااتفاده کناایم. اگاار مااا در جنااگ اندیشااه
جانبااه اتخاااذ کناایم، یکاای از مااوثرترین داری یکیااک سیاساات خویشااتن

دساات خااواهیم داد« شااوروی از  اامکانااات خااود را در رقاباات آمریکااا 
 (.179 – 178: 1389)نیکسون، 

 
 مدار و سی و هفتمين رئيس جمهور امریكا . سياست  1
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 دهد: می شیوه و مسیر نفوذ برای ایجاد واگرایی را نشان ،نیکسون در این کتاب 
تاااریخی،  هااایکااردن ویژگی الملاال، راه باارای مطاارح بااا پشااتیبانی حقااوق بین

 بااه هیجااان در آوردن ،فرهنگاای اقااوام اتحاااد شااوروی و در نتیجااه -تماادنی
شااود و سااپس بااا می احساسااات و عواطااف قااومی، زبااانی و مااذهبی، همااوار

بساایار  هایبهانااه ،عاادالتی، تمرکااز قاادرت و فقاادان دموکراساایتمرکااز باار بی
 راهمخوبی برای ایجاااد تعارضااات قااومی و مااذهبی و تقاباال بااا قاادرت مرکاازی فاا 

 گردد.می

بزرگترین مّلت بدون کشور، ظلم تاریخی  عنوانبهنیکسون، وجود پنجاه میلیون اکراینی  
اتحاد شوروی به مردم مسلمان آسیای مرکزی، نظریه خصمانه و سرکوبگر کمونیسم، بدگمانی 

تجدید حیات اسالم!، کشتار مردم افغانستان و مالحظه اشتراکات قومی،  ،به نفوذ جهانی
برای جارزدن و پیشبرد ای  بالقوه  هایشان، و فقر و رکود اقتصادی را ظرفیتنگی و مذهبیفره 

داند: »این خاطرات تاریخی و می  برنامه فروپاشی اقوام و مذاهب موجود اتحاد شوروی
سیاسی کنونی، مردم آسیای مرکزی را به یک نیروی بالقوه برای تغییر  هایواقعیت
 (180)همان:  د.«کنمی امیز تبدیلمسالمت

 خبرپراکن است:  هایقالبی که برای این منظور انتخاب شده است، استفاده از بنگاه
 هااایآمیز )ایجاااد واگرایی»تنهااا راه باارای درگیاار شاادن مااا در رقاباات مسااالمت

 پراکنسااخن هایمااذهبی و قااومی( در داخاال اتحاااد شااوروی از طریااق برنامااه
 (.181)همان: «رادیویی خارجی و مبادله فرهنگی است

  او می گوید:
( را مااورد گرایی)هویاات گرایاایه ملیپراکنی مااا بایااد مساائلسااخن هایبرنامااه»

توّجه قرار دهد و این مردم را بااه تااالش باارای کسااب حقااوق ملاای خااود تشااویق 
روس  کنااد. اگاار رهبااران کاارملین در نتیجااه بیااداری ملاای فزاینااده مااردم غیاار

آمیز ملاای باااز ا باارای تغییاار مسااالمتدر ایاان مبااارزه امتیااازی بدهنااد، درهاا 
 ()همان خواهد شد.«
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 افزاید: می او
رادیااویی خااود را باارای داخاال شااوروی دو براباار  هایمااا بایااد پخااش برنامااه»

تااازه در ایاان زمینااه بهااره گیااریم.  کنیم. مااا همچنااین الزم اساات از تکنولااوژی
تلویزیااونی باارای سراساار  هایما باید اسااتقرار یااک ماااهواره را کااه بتوانااد برنامااه

 «1د قاارار دهاایم، هاادف خااو1999قباال از  هایدر سااال ،شااوروی پخااش کنااد
 هایپراکنیرادیاااوی آزادی آغااااز خاااوبی اسااات... ساااخن (.182)هماااان: 

ملاای آنهااا خطاااب کنااد و اطالعاااتی  هااایرادیویی ما بایااد ایاان مااردم را بااه زبان
هااا حاضاار بااه پخااش باره مناطق و تاریخشان کااه دولاات تحاات ساالطه روسدر را

 (.182و ص  179)همان:  آن نیست، در اختیارشان قرار دهد

الملل، مطرح کردن حقوق اقوام گرفتن حقوق بینخدمتبسیار روشن است که امریکا از به
شود تا احساسات و می عدالتی که بر مردم غیر روس تحمیلو مذاهب، و مخالفت با ظلم و بی
ا علیه حکومت مرکزی به حرکت درآورد، قصد خدمت به قوم  هیجانات قومی و مذهبی آنها ر

گونه که نیکسون تصریح کرد، یافتن ها، همانقزاق و تاجیک و تاتار را ندارد. همه این تالش
مریکا است. این همان آ برای پیروزی بر اتحاد شوروی و حفظ منافع حیاتیبدون هزینه راهی 

چرا در مناطق  ،اتحاد شوروی جواب داده استحقیقت استعمار است و اگر این برنامه در 
قابل تجربه نباشد، جنوب شرقی آسیا حیاتی خود است،  تامین منافع    دنبالبه  دیگری که امریکا  

 دیگر.  هایباشد، یا افریقا و یا جا
نکته مهمی که تذکر ان الزم است، این است که اگر چه استعمار و استکبار به اقتضای طبع 

می کند تا برای پیروزی بدون هزینه و دستیابی به اهدافش، هزینه های  و طبیعتش، تالش
فراوان واگرایی را بر جهان اسالم تحمیل کند؛ اما نباید همچنانکه در مدل نظری و چارچوب 
مفهومی به ان اشارت رفته است، نقش منفی شخصیت ها، هویت های واگرا و روابط واگرایی را 

رای دستیابی استعمار به اهدافش نادیده بگیریم. به راستی اگر در ایجاد ظرفیت های مناسب ب
شخصیت های واگرا و روابط واگرا میان هویت های مذهبی و قومی جهان اسالم نبود، ایا 

 
همراه شد و    . برنامه های برون مرزی امریكا متأسفانه با برنامه های گورباچف مبنی بر فضای باز سياسی )گالس نوست( 1

پاشی شوروی را محقق کرده به اهداف خود رسيدند. ها با استفاده به موقع از این برنامهامریكایی   ها، فرو
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استعمار امکان بهره برداری می یافت؟ بر این مبنا، اگر چه نقش استعمار در ایجاد واگرایی 
ان اندازه، بلکه بیشتر از آن، نگرش و رفتار کسانی میان جهان اسالم محکوم است؛ اما به هم

مذهبی خود، به کمک نقش استعمار امده  ـمحکوم است که با هدف منافع شخصی و یا قومی 
 و بر طبل واگرایی در جهان اسالم می کوبند. 

 جهان اسالم قومی هایواگرایینقش استعمار در 

تاثیر بسیار شدید های قومی جهان اسالم، تحتواگرایی« سطوح تحلیل هویتمبتنی بر مدل »
ای است. تأثیرگذاری عامل استعمار های فرامنطقهای، ازجمله استعمار کشورعوامل فرامنطقه

های عرب، فارس و ترک، مستقاًل یک از قومیتهای قومی جهان اسالم، در مورد هر بر واگرایی
 مورد بحد قرار خواهد گرفت.

 در واگرایی فارسینقش استعمار 

 گرایی ایرانی، در چندین سطح قابل بررسی است:ارتباط استعمار و قوم

 گرایی باستانگرامنابع اولیه قوم

گرای ایرانی )ناسیونالیسم گذاران تفکر قومگرایی ترکی گفته شد، پایهمشابه با آنچه درباره قوم
دند که این تفکر را بنیاد گذاشتند و بعدًا گرا( نیز ایرانی نبودند؛ بلکه متفکران اروپا بوباستان

 ایرانیان آن را اخذ و تروین کردند.

صورت روایی و قابل اعتماد ثبت نکردند و متأسفانه، ایرانیان باستان، تاریخ باستان را به
به خط آرامی   –های شاهی  های مکتوبی هم که دیوان ساالری هخامنشی و دیگر سلسلهگزارش

اند. علت استفاده از پاپیروس فسادپذیر، بر جای نماندهکرده است، به به ثبت آن اقدام -
 اندبنابراین، متون بومی مورد نیاز برای بازسازی تاریخ زندگی و زمانه دوره باستان بسیار اندک 

. تنها منابع مورد استفاده برای معرفی تاریخ باستان ایران، منابعی (13: 1394)ضرغامی، 
یم )یونان باستان( و یا غرب جدید، از قرن هجدهم به بعد و با تکیه بر هستند که در غرب قد

 شناسی و همان منابع قدیمی نگاشته شده است.کشفیات باستان
صفحه تالیف کرده  700را با تکیه بر همین منابع در  کوروششناخت ضرغامی که کتاب 
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های فرهنگی، حسب ارزش های تاریخی را برکند: یونانیان رویداداست، صادقانه اعتراف می
شان بر دادند که تعصبات فرهنگیکردند، و به خود اجازه میسیاسی، و فلسفی تبیین می

گوید: زند و میهایی که از تاریخ باستان ایران داشتند سایه بیندازد. او به هرودت مثال میروایت
ن را نوعی تجاوز به نظم علت اینکه تالش ایرانیان برای فتح سرزمین یونا او به ایرانیان به

ورزید؛ از این رو ایرانیان را موجوداتی حریص و کرد، خصومت میطبیعی جهان تفسیر می
 - 13)همان:  توانند نگرش مردان آزاد را درک کنندوجه نمیهیچکرد که بهمستبد تصور می

ها کردن روایتعنوان کسی که در بازگو  . همین امر باعد شده است تا برخی هرودوت را به(15
دیگر  (. 9: 1380)موسوی، بشناسندسختی، امانت داری و عدل و داد را رعایت کرده است، به 

رابت هایی از »غدنبال آن بود تا خوانندگان کتاب خود را با قصه«، نیز به  کتزیاسمورخ یونانی، »

هایی یالپردازیهای پریان و سایر خهای قصههای جادویی، هیوالزده کند، شمشیر« شگفتشرق
ق م(،  414ق م(، کتزیاس ) 484هرودوت ) (16: 1394)ضرغامی،  کندکه چشم را خیره می

ق م( و  307ق م(، یوسف فالویوس، مورخ یهودی ) 354ق م(، گزنفون ) 460توسیدید )
اند های بعدی تاریخ ایران باستان کتاب نوشتهمورخان دیگری از این دست که در مورد دوره

شناسانی بودند که همچون در واقع، شرق(، 1383و وثوقی،  1380موسوی، )ر. ک: 
ع مطالعات خود قرار میشرق  دادند.شناسان جدید، شرق باستان را ابژه و موضو

وضعیت منابع شناخت تاریخ ایران باستان، در دوره معاصر بهتر از منابع قدیمی نیست. اکثر 
اند، منابعی هستند که به وسیله ن ایران پرداختهمنابعی که به بررسی و معرفی تاریخ باستا

خوبی هایی که در این مورد تدوین شده است، بهشناسیاند. کتابنویسندگان غربی نوشته شده
نظر از برخی منابع عربی و فارسی که بیشتر، معطوف به دوره اسالمی دهد که صرفنشان می

 1390)برای مثال ر. ک: ایرج افشار،    ستندشناسان اروپایی ههستند، بقیه منابع، نگارش شرق
، ضمن اشاره به کتابشناسی خرد و اندیشه ایران باستان در فرهنگ غربکتاب  (. 1380و موسوی، 

کند: »سیر مطالعات این عنوان یکی از منابع تمدن بشری، اذعان می« بهتاریخ و فرهنگ ایرانی»
لعات ایرانی چندان شناخته شده نیست«. رشته در جامعه امروز ایران و حتی دانشجویان مطا

ع« تصمیم می گیرد از این رو، بنا به »ضرورت بازشناسی سیر مطالعات دانشمندان در این موضو
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شناسی کاملی از تاریخ اندیشه و دین در ایران باستان فراهم« نماید. در این کتاشناسی »کتاب
بلوم، ای. استاو، از محققان های کسانی چون مکس مولر، الکساندر کوهوت و سودر»نام
های پیشین، و کسانی چون دوشن گیمن، ویدن گرن، ویکندر و شائول شکد از معاصران«، دهه 
شناسان، در حوزه تاریخ ایران باستان و ترین دانشمندان و ایرانشناسان و دینعنوان برجستهبه

 .(1379ازی، )ر.ک: ر اند.نحوه تعامل فرهنگ و تمدن ایران و غرب نام برده شده

 منورالفکران و اقتباس باستانگرایی از منابع تفکر غرب

منورالفکرانی نظیر حسینقلی آقا که در پاریس درس خوانده بود و نیز روشنفکرانی مانند 
، در روزنامه قانونخان در  و میرزاملکم  مجله کاوهزاده در  آخوندزاده، آقاخان کرمانی و حسن تقی

لود فکری دوره مشروطه و بعد از آن، ترکیبی از ناسیونالیسم لیبرال با ناسیونالیس م فضای غبارآ
 گرا را ارائه داده بودند. قوم

طور کلی شوند، بهاین افراد که همگی از قماش منورالفکران عصر مشروطه محسوب می
شناسی اقتباس شناسی و ایرانگرایی را از دانش شرقفرهنگ منورالفکری و از جمله تفکر قوم

 گوید: می سیر تفکر معاصرکردند. مددپور، در کتاب 
ناای در واقااع شاااگردان مستشاارقین بودنااد کااه بااه پیااروی از »منااورالفکران ایرا

 کردند.«.آنان در تاریخ و هنر و ادبیات و فرهنگ مطالعه و پژوهش می

 گوید: میایران و تمدن ایرانی مددپور ضمن استناد به سخنی از »هوار« در کتاب  
ع شرق شناساای و شناساای و ایران»ناسیونالیساام ایراناای در واقااع فرزنااد مشاارو

ع خاااص اروپااا، پااس قای قومال انگاری راین در غاارب بااود کااه بااه اقتضااای اوضااا
: 1387)ماااددپور، از انقاااالب فرانساااه و فتوحاااات نااااپلئون تکاااوین یافااات« 

2/204.) 

دادان تاریخ ایران با تاریخ اروپا، ناسیونالیسم ایرانی را آخوندزاده و آقاخان کرمانی، با تطبیق 
مدن ایرانی پیش از اسالم و اسالم ایرانی! و دشمنی و کینه ستایش از ت ،اساس آنتاسیس و بر

عنوان خرافه و جهل،  به عرب، ساحت دینی حیات مسلمانان و تخطئه سنن اسالمی را تحت
 (. 205 - 204)همان:  سنتی برای بازگشت به اصل و مبادی، یعنی ایران باستان قرار دادند
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کردن مفاخر دوره باستان   یه آن تالش برای زندهگرا دو رویه داشت: یک روناسیونالیسم باستان
کرد، به بهانه مخالفت با عوامل شدت تالش میو از جمله زبان فارسی بود و همزمان با آن، به

های فلسفی، عرفانی، دینی انحطاط تمدن ایرانی، رویه دوم خود را که مخالفت با تمامی سنت
بر پایه همین اصل، »از     .(86:  1380قنبری(  )قمری )  و سیاسی اسالمی بود به نمایش بگذارد

گرا، نوعی احساس تنفر به اعراب بود. به عقیده این جریان های مهم ناسیونالیسم باستانویژگی
 (84)همان: ص  فکری، تمدن باستانی ایران، به وسیله اعراب نابود شده بود.«

های غرب، به حدی واضح است گرای منورالفکران به اندیشه بازگشت تفکر ناسیونالیسم باستان 
داند ای دیگر از اثبات مجدد غرب، پس از مرحله نفی اسالم می گرایی را چهره که مددپور، باستان 
(. به اعتقاد او، گرچه 523/ 2: 1387و مددپور،  37و  17: کتاب سوم/ 1386)ر. ک.: مددپور، 
و با حب وطن یکسان قلمداد کنند؛   ای بومیگرا را پدیده اند ناسیونالیسم باستان برخی تالش کرده 

گرا که از بسط لیبرالیسم سیاسی و حاکمیت ملی در وجه با ناسیونالیسم قوم هیچ اما این معنا به 
(؛ همچنانکه 523/  2:1387نظریه ژان بدن سرچشمه گرفته است سازگار نیست )مددپور، ، 

گری قرون اولیه بعد از ت شعوبی گرایی آخوندزاده را ناشی از تداوم احساساتوان خصلت قوم نمی 
گرای ایرانی، تا زمان برآمدن موج ناسیونالیسم های قوم اسالم دانست؛ زیرا بعد از افول نهضت 

 گرایی در ایران مشاهده نشد. ای از قوم اروپایی و منورالفکری در ایران، دیگر هیچ نشانه 
گذاران عنوان پایهانی، بهبررسی اسناد و تحلیل محتوای سخنان آخوندزاده و آقاخان کرم

شناسی، شدیدا از دهد که آنان عالوه بر تعّلق فکری به دانش شرقگرایی معاصر، نشان میقوم
اند. عباراتی که در ابتدای کتاب شان به پیشرفت و ترقی اروپا متأثر بودهحیرت و شیفتگی

ه دوم از تحّول دهد که آخوندزاده در مرحلآمده است، نشان می مکتوبات کمال الدوله
تاثیر رشد و ترقی )پروقره( »فرنگستان« قرار گرفته، آن گاه با مقایسه   شدت تحت، به  1اشفکری

های فرنگ دچار تاسف و حسرت شده رفته کشوربار حالیه ایران با وضعیت پیشوضعیت تاسف
 کند:و آرزوی تجدید عظمت ایران باستان می

 
 ( 14و    12ص  1349. در مرحله اول از تحوالت فكری، تحت تاثير ميرزا شفيع که متهم به الحاد و بی دینی بود، قرار گرفت. )ادميت،    1
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اقباات سااخن تااو را شاانیدم و بعااد از ساافر  »ای دوساات عزیااز ماان جااالل الدولااه، ع 
ا پشاایمان شااده  1انگلیس و فرانسه و ینگی دنیااا  ام. کاااش  بااه خاااک ایااران آماادم. امااّ

نیامدمی و کاااش اهاال ایاان والیاات را کااه بااا ماان هاام مذهبنااد، ندیاادمی ... جگاارم  
ای ایااران کااو آن شااوکت و سااعادت تااو کااه در عهااد کیااومرث و جمشااید  کباب شد.  

افزایاااد: »اگرچاااه  گشتاساااب و انوشااایروان و خساااروپرویز میباااود.« آن گااااه می 
سااعادت در جنااب شااوکت و سااعادت حالیااه ملاال فرنگسااتان و  گونااه شااوکت و  آن 

ینگی دنیا به منزلااه شاامعی اساات در مقاباال آفتاااب؛ لاایکن نساابت بااه حالیااه ایااران  
 . ( 16 –  15)آخوندزاده، بی تا:   مانند نور است در برابر ظلمت« 

های غرب را با حضور خود در استانبول و به علت آقاخان کرمانی نیز افکار و اندیشه
های برخی نویسندگان عصر های انگلیسی و فرانسه فرا گرفت. او کتاباش با زبانآشنایی

روشنایی قرن هیجدهم، از قبیل: ولتر، روسو، منتسکیو، اسپنسر، دکارت و داروین را خواند و 
تاثیر جریان منورالفکری اروپا در آثار خود از آنان متأثر گردید. او نیز همچون آخوندزاده، تحت

 دیشه ترقی و ناسیونالیسمی را تروین کرد که با فرهنگ و تمدن عهد باستان آمیخته بودان
ای مشابه دو همقطار خود، آخوندزاده زاده نیز رویهحسن تقی  (494و    193/  2:  1387)مددپور،  

 ( 153: 1384)ر. ک: آصف،  و آقاخان کرمانی داشت
صورت صریحتر، تحوالت غرب و به  شود که چگونه فرهنگ و تمدناکنون این سؤال مطرح می

عهد رنسانس و پروتستانتیسم، در گرایش منورالفکران و روشنفکران ایران به ناسیونالیسم 
گرا، نفی اسالم، ضدیت با قوم عرب و تالش برای دستیابی به ترقی اثر گذاشت؟ مددپور باستان

رنسانس و نهضت اصالح  گوید:اینگونه می( 187/  2: 1387)مددپور،  بعد از طرح این سوال
دینی، دو سرچشمه اصلی تاریخ معاصر غرب است. غرب با رنسانس، فکر و هنر را از سلطه دین 

های فرهنگی و ادبی آن، مسیح خارج کرد و فرهنگ و تمدنی را به ظهور رساند که محور آموز
نسان از نظر اومانیسم و متعلق به قبل از تمدن مسیحی )عهد باستان( بود. به این ترتیب، ا 

های دینی از آموزهدور  هایی یافته، طالب یک زندگی عقالنی به  دینی، از تسلط عظیم روحانیت ر
 

پا« می نامد به جز همين شهر تفليس جای   چه آخوندزاده. در واقع آن  1 فرانسه و انگليس و ینگی دنيا و یا چه بسا »یورو
 (19، ص 1386دیگری نيست. ر. ک: )مددپور، 
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گردید. غرب با نهضت اصالح دینی، در جستجوی ناکجاآباد عصر ایمان صدر مسیحیت، از ایمان 
 دینی و اصول جزمی آن دست کشید و به ایمانی مسخ شده، صورتی متجددانه از دین و
سکوالریسم رسید. اّما اصالح دین، پایان کار غرب نبود. غرب از ایمان ممسوخ هم گذشت و در 
نهایت با عصر روشنگری )حجیت تجربه و عقل خودبنیاد( مرجع رسیدگی و داوری در مورد 

 .(189 - 187)ر. ک: همان:  همه دعاوی را به عقل واگذار کرد
وبی درک کرده بود و نه تاریخ و فرهنگ ایران را، خروشنفکر ایرانی که نه تاریخ غرب را به

اساس این برداشت که رنسانس، بازگشت به یونان و عقل را مقصد خود قرار داده است و بر 
رفرمیسم دینی، بازگشت به مسیحیت اصیل صدر تاریخ مسیحی را، نسخه بدلی از آن را برای 

ران در این بود که منورالفکری و ایران تجویز کرد. اشتباه منورالفکران و بعدًا روشنفک 
گاهی، تمدن باستانی خود، یونان را بهروشنفکری غرب، بر عنوان تنها تمدن اساس نوعی خودآ

حالی که »در ایران نیز سخن از گذشته بود؛ اّما این مطلقا غیر دینی سرمشق قرار دادند؛ در
آنکه گفتند؛ بیته سخن مییافت. همگان از گذشسخن اغلب در لفافه و نهان روشی تکوین می

به باطن و حقیقت گذشته، نظری داشته باشند. آنان بیشتر در مقام تقلید از غرب بودند. این 
ع تفکر قالبی با ظهور منورالفکرانی چون میرزافتحعلی آخوندزاده و میرزاآقاخان کرمانی به  نو

 (193 - 190)ر. ک: همان:  اوج خود رسید.«
پرستی، تجددخواهی اده به استعمار، اگرچه برخی او را در این مّلتدر مورد وابستگی آخوندز

گرایی و عشق به حریت، صادق و ندای او را برخاسته از دل و مخالفت او را بدون سوء و علم
اّما برخی دیگر نیز  (؛22: 1342و ر. ک: آدمیت،  99 – 98: 1356)مجتهدی،  دانند،نیت می

ع به زندگی و آثارش گفته توان از پاکی آخوندزاده و در همان حال ضدیتش اند: چگونه میبا رجو
توان او را از مزدوری تبرئه کرد؛ در حالی که تر از این، چگونه میبا اسالم سخن گفت و مهم

کردن روسیه در قرن نوزدهم را یک پدیده مترقی تاریخ جهت غربی طلبانه»سیاست توسعه
اش، راه دانست« و از طریق تمثیالت ضد اسالمیمی  الخصوص مردم قفقازفرهنگ سیاسی علی

کرد و در همین راستا از تزار و نمایندگان های اسالمی را هموار میها بر سرزمینسلطه روس
کند: »میرزافتحعلی در خدمت دولت کرد. فریدون آدمیت، تصریح میدولت تزاری ستایش می



  

 

ت
ی هو یی  ا گر ا ر رد و

ستعما ش ا
نق

الم
س ن ا

جها می  قو اهی 
 

63 
 

های روسی که داشت، همراه هیئت . و »به اقتضای شغلی(25: 1342)ادمیت، روس بود« 
: 1349)ادمیت،  های دیگر به نواحی مختلف قفقاز سفر کرد«  برای تحقیقات علمی و یا ماموریت

ها بودن و آنها را کند: »آیا در استخدام روسبه همین علت است که مددپور سؤال می (.27
)مددپور،   ن مزدوری نیست؟«ولی نعمت خود دانستن و تا پایان عمر، صادقانه در این امر کوشید

1387 :2  /23 – 25). 
 گرا به استعمار را نادیده گرفت؛ در حالیهای باستانتوان وابستگی ناسیونالیستچگونه می

به ایران  آن،که، ناسیونالیسم از طریق نفوذ فراماسونری و عوامل دست ساز بومی و محلی 
به سالهای اوجگیری رقابت های  ،ایران انتقال یافت. اوج تالش فراماسونری برای نفوذ در 

روس، انگلیس و فرانسه برای نفوذ در کشورهای اسالمی و تعقیب اهداف توسعه  استعماری
طلبانه و منافع استعماریشان صورت گرفت. فراماسونری بر مبنای فرهنگ بورژوازی و 

و کنار گذاشتن   زدایی از دین، اصالت عقل  مدرنیسم، جوهره جهان بینی خود را بر اصل تقدس
-545:  1381)ر. ک: نجفی،  دین از جامعه  و جایگزین کردن اندیشه های اومانیستی قرار داد )

(. فراموسونری در مسیر فراَروی از دین و یا دنیوی کردن آن، برای جلوگیری از تحریک (565
در نهایت، اما    )همان(؛کند  احساسات دینی فراماسونهای درجه پایین، گاهی اعالم بی طرفی می

، نقل 564: 1350)اسناد موسسه تاریخ معاصر ایران، با نفی دین و  نفی اعتقاد به خدا و نبوت 
به مثابه عالیترین عامل همبستگی و همگرایی جهان ( 181: 1368از گروه تحقیقات علمی، 

. اسالم و جایگزین ساختن تفکر قومیت گرایی، بیشترین نقش را در واگرایی جهان اسالم دارد
فرهنگی فراماسونری در ایران« تصریح می کند:  –نجفی، در مقاله »نگاهی به تکاپوی سیاسی 

زدایی به آن تمسک می جویند، تروین میراث یکی از مهمترین ابزارهایی که فراماسونها برای دین
ها است. او می افزاید: در باستانی و قومی کشورها و بزرگ نمایی دستاوردهای غیر مذهبی آن

مین راستا است که فراماسونری در ایران به تبلیغ میتراییسم و زردشتیگری می پردازد. ه
نامگذاری لژهای فراماسونری به اسامی مانند کوروش، مزدا، میترا، داریوش، پاسارگاد و کسرا 

. توصیه (569:  1381)نجفی،  که تداعی کننده تاریخ ایران باستان هستند، از همین جهت است  
جاسوس انگلستان به وزارت مستعمرات انگلیس به اینکه »الزم است مسلمانان را   مستر همفر،
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وادار کنیم که اهمیت بسیاری به تمدنهای پیش از اسالم خود بدهند  و قهرمانان و شخصیتهای 
قبل از اسالم را زنده کنند، مانند احیای فرعونیت و فرعونها در مصر و احیای زردشتیگری در 

 ( 105: 1371)همفر، ابلیه در عراق«، از همین جهت است. ایران و احیای ب
در واقع پروژه مشترک لژهای فراماسونری و وزارت مستعمرات انگلستان بر دو پایه اساسی 

گرایی و همبستگی اسالمی ترین عامل هم شکل می گرفت: یکی، ضدیت با اسالم به عنوان پایه ای 
ر عصبیت )شووینیسم( به مثابه یکی از مهمترین گرایی و ناسیونالیسم مبتنی ب ب: تروین قوم 

عوامل واگرایی در جهان اسالم. فراماسونری برای رسیدن به اهداف استعماری، تالش می کرد تا 
از طریق روشنفکران خودباخته، اسالم را به عنوان عامل عقب افتادگی ایران و سایر کشورهای 

ترک و عرب  و به طور کلی عهد باستان را در هر اسالمی و در همان حال تمرکز بر قومیت ایرانی،  
یک از جوامع اسالمی به عنوان بهترین دوره و تمرکز بر ان را عامل نجاتبخش این جوامع معرفی 

های هنری و ادبی فراوانی های زیادی به کار افتاد و فعالیت کند. برای اثبات این فرضیه موهوم قلم 
اثر جالل الدین میرزا از شاگردان ملکم و اخوندزاده که در تمجید از  نامه خسروانکتاب مانند 

 عشق و مردانگیپادشاهان ایران پیش از اسالم و به زبان فارسی سره نوشته شده بود، نمایشنامه 
اثر ابوالحسن فروغی، از پرویز تا چنگیز اثر تقی زاده، ایران باستان حسن پیرنیا، فرهنگ پهلوی اثر 

 (.588  -  587:  1381خانلری و ... به رشته تحریر درآمد )نجفی،  پرویز ناتل  
ها و لژهای فراماسونری در ایران، ایده ضدیت با اسالم و تمرکز تمامی فراماسون  ،ترتیباین به

ترین نماد مثابه مهمپرستی بهبر ایران باستان و قومیت پارسی را تعقیب کردند و بر شاه
کید کردند.  گباستان کیدات، برخورد   (589  -  588:  1381نجفی،  )رایی تأ نکته جالب در این تأ

آن بر برادری و  دوگانه فراماسونری با پدیده ناسیونالیسم است. فراماسونری که شعار اساسی
ضمن  (590و  546)همان:  سموپولیتیسم( استها )کابرابری و طرح حکومت جهانی ماسون

کید بر برتری نژاد یهود، ارزش توجیه اشغال فلسطین، از  و یهودیت و صهیونیسم،گذاری به تأ
عنوان یکی از بهترین ابزارها برای ضدیت با دین و ایجاد ناسیونالیسم ایرانی، ترکی و عربی به
، یک از جوامع اسالمیتر اینکه این هدف را در هربرد. جالبواگرایی در جهان اسالم بهره می

ها گرایی و برای عربها با ترک برای ترک  ؛بردیپیش م شناختی شمامتناسب با وضعیت جامعه
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های بزرگ و نتیجه آن خواهد بود که قومیت ،گرایی ایرانیگرایی و برای ایران با قومبا عرب
ایرانی، عربی و ترکی در دام بزرگ واگرایی افتاده و با رفع ید از اسالم، ناخواسته، بیشترین 

 ،. با عنایت به پیوند ذاتی فراماسونی و صهیونیسمخدمت را به اهداف استعماری داشته باشند
سازی برای تشکیل حکومت واحد ترین هدف استعماری در این ارتباط مقدمهبه یقین مهم
یک از اقوام ایرانی، ترک و عرب، بازوهای ها و یهودیان است که در این صورت هرجهانی ماسون

به ایران قبل از انقالب اسالمی به شائدهند. خدمت بیاجرایی این حکومت را تشکیل می
گری برای جنبه تاریخی بخشیدن به جریان صهیونیسم اشغالگر، و نیز تالش وافر ماسونی

مد بزرگ تاریخی در راستای توجیه آدرعنوان پیشصهیونیسم و توصیف اشغال فلسطین به
 (. 568: 1381)نجفی، بر این مدعا است  هایینشانه ،دولت اشغالگر فلسطین

آقاخان ران، مانند آخوندزاده، ملکم خان و سیاری از منورالفکران صدر تاریخ معاصر ایب
گرایی ایرانی و تاریخ ایران باستان حمایت کرمانی که به نحوی با اسالم ضدیت داشتند و از قوم

و به  شد لژهای فراماسونری مادر در اروپا شکار به وسیلههایی بودند که فراماسون ،کردندمی
 شدند.خدمت گرفته می

خان افشار عسگر ،جاسوسان و لژهای انگلیسی شکار شد به وسیلهاولین فردی که از ایران 
ارومی، سفیر ایران در فرانسه بود. این فرد که برای دریافت کمک علیه متجاوزان روسیه به 

مد و بدون اینکه کار مفیدی انجام آه عضویت لژ انجمن پاریس درب  ،کشور فرانسه اعزام شده بود
 (.309/  1:  1374)رائین،  ران بازگشت  به ای  ،با مأموریت تشکیل لژ فراماسونری در اصفهان  ،دهد
که مسیر زندگی او را از روحانی شدن به  کسیشفیع گنجوی،  استاد آخوندزاده، میرزا 

 گوید: بوده است. فریدون آدمیت می 2یک فراماسون احتماالً  1عرفانیت تغییر داده است،

 
و با از بين   کندیم . ميرزاشفيع، که پيش مالیان متهم به الحاد بود، روحانی شدن را برابر با ریاکار و شارالتان شدن معرفی    1

 (13و  12، ص 1349، تيآدم . )کندیم ی غفلت آخوندزاده عرفانيت را تلقين هاپرده بردن 

و   کندی م ستعمار، امپریاليسم و صهيونيسم فعاليت ی است که در راستای تحقق اهداف ا پررمزورازفراماسونری، محفل .  2
با ارائه شعارهای فریبنده سعی در  نفوذ در کشورهای جهان سوم و ایجاد وابستگی به استعمار جهانی و صهيونيسم دارد. 

 (529، ص 1381)نجفی، 



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم د
،  

تان 
مس ز و ز

یی پا
139

7
  

66 
 

»میاارزا فتحعلاای بااا چنااد تاان از دوسااتانش محفلاای داشااتند بااه نااام »دیااوان 
گردیااد. بکاای خااان، عقاال«... دیااوان عقاال در خانااه میاارزا شاافیع تشااکیل می

شاادند و میرزافتحعلاای و ابوویااان و چنااد شاااعر گرجاای در آنجااا جمااع می
   .(18 :1349، تیآدم) کردند«بحد میدرباره شاعران بزرگ ایران 

« در قفقاز و نخستین استاد و معالم دیوان عقلگاهی نیز او را »رئیس انجمن فراماسونری » 
(. خود آخوندزاده، 341: 1379اند ) ذاکر اصفهانی، ستیز نامیده آخوندزاده و بشدت روحانیت 

کند؛ فراماسون بودن او را تائید نمی سندی بر فراماسون بودن وی وجود ندارد و فریدون آدمیت 
ولی احتمال آن را نیز به مناسبت اندیشه ترقی او، اعتقاد به کار جمعی و نیز توصیه خود ایشان 

«، بسیار قبل از آنکه ملکم به تأسیس آن اقدام کند، رد مجامع« و » فراموشخانهبه ضرورت تشکیل »
ماندگی ایرانیان را ستیز بود و علت عقب شدت دین ه آخوندزاده ب  (.26 –  25: 1349، ت ی آدم )  کند نمی 

گری و ناسیونالیسم مبتنی بر تعصب دانست و در مقابل، به تروین زردشتی اسالم و خط عربی می 
 (.572:  1381داند )نجفی،  پرداخت. نجفی او را عضو لژ فراماسونری روسیه می )شووینیسم( می 

تعبیر خانملک ساسانی، یک شارالتان  ن، بهالدوله، پدر روشنفکری ایراخان ناظمملکم
ع، جاهایمان، بیبی )خانملک است  باز و هوچیعاروننگ، حقهرست، بیپطلب، پولوطن، طما

بار انجمنی  که عالوه بر اینکه خود یک فراماسون بود، برای اولین .(144/  1: 1346ساسانی، 
قدری خان، بهکند. کارنامه ملکمخانه تأسیس مینام فراموشه  همانند فراماسونری فرنگستان ب

اش، های او و ازجمله اندیشه قومگراییتوان در این تردید کرد که اندیشه سیاه است که نمی
ترین اقدامات او همکاری اش به استعمار است. یکی از کوچک های سیاسیبازتابی از وابستگی

دولت وقت و همکار ملکم در اعطای امتیاز   خان سپهساالر، صدراعظم فراماسونبا میرزاحسین
 . (387/  2: 1387) مددپور،  ها بودرویتر به انگلیسی

گرا، دشمن قومیت عرب زاده یکی دیگر از هواداران سرسخت ناسیونالیسم باستانحسن تقی
العمر( مستقل و خط عربی و بازیگر مهم نهضت مشروطه، »دومین استاد اعظم گراند لژ )مادام

لمانی در ایران استگذاران لژ« و »یکی از بنیانایران (. 531: سوم / 1357.« )رائین، های آ
اسماعیل رائین، عالوه بر تصریح به شماره پرونده فراماسونری او، با استناد به سخن عباس 

، گفتهنگامی که درباره نفوذ استعماری بریتانیا سخن می  –عضو کابینه دولت وقت    –اسکندری  
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مورد سرزنش و  ،نقش کرده است ک فراماسونر که در این مورد ایفایعنوان یرا بهزاده تقی
 24را )  کاوهشدن از ایران، مجله  زاده، پس از متواریسیدحسن تقی  (  همان)  دهد.عتاب قرار می

لمان و با هدف حمایت از متحدین به چاپ رساند. دوره ( با مساعدت1916ژانویه  های دولت آ
ع دنبال مآل  شماره( بیش از اینکه به 35ای مجله کاوه )هاول از شماره اندیشی برای اوضا
لمان شده ایران باشد، بهدیده و اشغالمملکت ستم دنبال حمله به روس و انگلیس و ستایش از آ

 .(154 :1384آصف، )وروش« بود عنوان »پشتیبان عالم اسالم« و منجی »سرزمین کهن کبه
انگلستان در مراقبت از ایشان که از زبان خودش هنگام فرار از شرح اهتمام و دقت سفارت 

ها ارزش و قدر براي انگلیسيدهد که او ایننشان مي  ،نقل گردید  زندگی طوفانیایران در کتاب  
یابد نیز تداوم مي  ،اهمیت داشته است که تأمین جاني او حتي پس از خروجش از ایران، در باکو

 (.92: 1379)تقی زاده، 
ترین حامی اندیشه تفکر قومی و باستانی ایران در عصر پهلوی نیز دعلی فروغی، بزرگ محم 

خان و از کار بود. اسماعیل رائین، پدر فروغی را از افراد تحت تأثیر ملکم فراماسونری کهنه 
کند: کند و اضافه می کسوتان تروین فرهنگ غرب و فراماسونری در ایران معرفی می پیش 

: اول / 1357یز از پی پدر به یکی از مقامات ارشد فراماسونری رسید )رائین، محمدعلی فروغی ن
گذاران لژ بیداری ایران سالگی از بنیان  32شمسی و در سن  1286(. او در سال 253و ص  40

و  682و  642، 253، 40دار نائل گردید )همان: بود و به مقام استاد اعظم با عنوان خاص چراغ 
های شطرنن سیاسی ایران در دوران ( حسین مکی، او را یکی از مهره 112و  199ج دوم / 

داند و معتقد است: »او مشروطیت و انقراض سلسله قاجار و روی کار آوردن رضاخان پهلوی می 
کرده و دانشمند و صاحب تألیفات در ادبیات و حکمت و های باهوش و تحصیل یکی از فراماسون 

ان و افرادی است که همواره طرفدار سیاست انگلستان در مدار فلسفه است و ازجمله سیاست 
ایران و مورد حمایت و اعتماد آنها بوده است. به همین جهت هم مقامات و مشاغل مهمی را 

(. محمدعلی فروغی در حمایت از نفوذ انگلستان، 23/  4: 1374شاغل گردیده است« )مکی، 
های آن به حرکت های انگلستان، آستین دست  کرد که فقط با کشور ایران را به لباسی تشبیه می 

دانند که (.  در کتاب نخست وزیران ایران، فروغی را از کسانی می 576:  1381آید )نجفی،  درمی 
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با اشاره سفارت انگلیس )یا به اقتضای روحیه خود( برای به قدرت رساندن رضاشاه به قدرت 
همین محمدعلی فروغی بود که تاج (. 301: 1391زحمت بسیار کشیده بود )قانعی و علمی، 

نژاد گذاری، او را پادشاهی ایرانی سواد گذاشت و در مراسم تاج سلطنت را بر سر رضاخان قلدر و بی 
زاد و وارث تخت و تاج کیان و در ردیف پادشاهان ساسانی و هخامنشی ستود  و منجی و پاک 

  (  41:  1369، های سیاسی همتای ایران نامید. )موسسه مطالعات و پژوهش بی 

 استعمار، صهیونیسم و سلطنت  به وسیلهگرا ترویج و تقویت اندیشه قومی باستان

گرای ایران و نیز فرایند بررسی تاریخ تحوالت دوره معاصر اندیشه ناسیونالیسم باستان
سو استعمار و صهیونیسم و از سوی دیگر رژیم دهد که از یک ایدئولوژیک کردن آن نشان می

پهلوی، هرکدام متناسب با اهداف مشترک یا اختصاصی خود، به تقویت این جریان اقدام 
گرایی ایرانی را پروژه مشترکی میان سه ضلع توان توسعه و تقویت قوممی  ،ترتیبایناند. بهکرده

های الف: استعمار، صهیونیسم و ب: عوامل فکری آن در ایران یعنی؛ یک مثلد به نام
 بسته و گاه یهودی و باالخره، رژیم پهلوی دانست.روشنفکران وا

زمان با گرا با استعمار در اواسط حکومت رضاشاه و همقرین بودن ناسیونالیسم باستان
لمان، اوج بیشتری پیدا می سیاست چرخش به لمان نازی، با بهرهسوی آ گیری از نظریه کند. آ

لمان، ق مادی و معنوی دو مّلت را سازی عالیبستگی و یکسانلزوم هم وحدت نژادی ایران و آ
اش را در منطقه در قبال دشمنان های نظامی و اقتصادیتا بهتر بتواند سیاست  ،گیردنتیجه می
لمان اروپایی لمان که از سوی محافل نژادپرست آ اش پیگیری کند. ایده وحدت نژادی ایران و آ

پیدا کرده است، در ایران مورد  و با تکیه بر آخرین دستاوردهای علمی جنبه ایدئولوژیک 
استقبال شدید محافل روشنفکری و دولت رضاخان قرار گرفت. ایرانیان بدون توّجه به اهداف 

لمان شان مایه افتخار ها، از این امر خوشحال شدند که فرهنگ و تمدن و نژاد ایرانیاستعماری آ
لمانی را در ،ها شده است و از این به بعدآن امر صنعت، تربیت زنان، ورزش،  باید مدرنیسم آ

 .(334و  235 – 233 :1384)آصف،  سازی و ... الگوی خود قرار دهندساختمان

اجتماعی  - گرا آغاز تفکری در سپهر تفکرات سیاسیاز جهت دیگر، اندیشه قومی باستان
شاهنشاهی به ارائه تفکر ایدئولوژیک از نظام    ،ایران بود که خاندان پهلوی با بسط و تمسک به آن
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ای برای نفوذ صهیونیسم و استعمار و استقرار گرا، وسیلهواقع ناسیونالیسم باستان  پرداخت. در
ناسیونالیسم  ،ترتیبیناهحکومت رضاخان و عاملی برای تکوین ایدئولوژی شاهی گردید. ب

ن با روش علمی که عین ذات فلسفه جدید غربی است، با المذهبی منورالفکرا ،مأخوذ از غرب
در  سالههمراه شد و عصبیت قومی نیز بدان اضافه گشت و مبنای ایدئولوژیک یک دوره پنجاه

 (.494/  2: 1387مددپور، )ایران گردید

، بعد از اشاره به امپراتوری نامرئی »روچیلدها« و سیطره ظهور و سقوطفردوست، در کتاب 
فرهنگی دنیای غرب، بعد استعماری صهیونیستی آن بر شئون سیاسی و اطالعاتی و اقتصادی و  

 گوید: بررسی قرار داده است. او می گرای ایرانی را موردو صهیونیستی اندیشه قوم
»بااه اعتقاااد مااا، ایااران در اسااتراتژی روچیلاادها جایگاااه اساساای داشاات و لااذا 

منظااور  تااوانیم صااعود ساالطنت رضاااخان را گااامی از سااوی صهیونیساام بااهمی
ی تأساایس تماادن یهااود در خاورمیانااه ارزیااابی کناایم. تااأمین شاارایط الزم باارا

اردشاایر ریپااورتر، سرجاسااوس انگلاایس در ایااران بااه فرجااام  بااه وساایلهاین گام 
رسید که وظیفه داشاات بااا ساارکوب فرهنااگ اسااالمی مااردم ایااران، ایاان نیااروی 

: 1386)فردوساات، عظاایم را از منطقااه خاورمیانااه بیگانااه و مناازوی سااازد« 
 . (124دوم / 

افزاید: یعقوب نیمرودی، به هدایت لرد ویکتور روچیلد و در همکاری با شاپور میهمچنین 
های اقتصادی و فرهنگی به تبلیغ »مّلت ستمدیده یهود« ای درعرصههای پیچیدهریپورتر، طرح 

های منظور القاء پیوندگیری از »ناسیونالیسم ایرانی« بهدر میان »دریای توحش عرب« و بهره
 زمان با تروین عرب ستیزی، اجرا کردند. نی ایرانیان و یهود، همباستا

 ترین برنامه تبلیغی و کاربردی برای ایدئولوژیک ساله شاهنشاهی، عظیم 2500های جشن
بخشی به رژیم و کسب گذاری برای دستیابی به مشروعیتگرا و ریلکردن ناسیونالیسم باستان

کردن تفکر ها نمادی از عملیاتیاستان بود. این جشنالمللی با تکیه بر تاریخ بوجهه بین
ویژه تحقق تمایالت صهیونیسم جهانی زدایی از جامعه، حرکت در راستای اهداف غرب و بهدین 
خاطر پیوندی که با ساله به 2500های برگزاری جشن .(167 و  9: 1391)پورآرین و دل آشوب،  بود

کرد، مورد کورش، شاه هخامنشی پیدا می وسیله بهابل هایی قوم یهود از اسارت در بیادبود ر
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های اسالمی مواجه شد. ها و در همان حال با سردی و تمسخر کشورتوّجه عمیق صهیونیست
 گرفت نشئتها از محافل صهیونیستی شود، فکر اولیه برگزاری این جشنو حتی گفته می

 .(46و  9)همان: 
سازی، به تاریخ ف سیاسی و آرمانی خود، هموارههداها در جهت دستیابی به اصهیونیست

اند. پل فیندلی، عضو باسابقه مجلس نمایی تحوالت تاریخی اقدام کردهتحریف تاریخ و بزرگ 
 گوید: می های عمدیفریب نمایندگان امریکا در کتاب خود 

وپرداخته ها دربااااره اسااارائیل سااااخته»قسااامت عماااده جعلیاااات و افساااانه
هااا م از مساایحی و یهااودی اساات کااه سااالیان متااوالی آنمتعصاابین مااذهبی اعاا 

عنوان واقعیاات در جهااان پذیرفتااه انااد، تااا حاادی کااه اکنااون بااهرا تکاارار کرده
 (.هفده –: شانزده 1378)فیندلی،  شده است«

شدت از تحقیق پیرامون آن جلوگیری آیا برای قضیه هولوکاست یهودیان، که صهیونیسم به 
ست که رژیم اسرائیل با هدف حفظ و توان یافت؟ بر همین مبناتری میکند، مصداق واضحمی

گسترش روابط با حبشه و حضور در حاشیه غربی دریای سرخ، رابطه تاریخی حضرت سلیمان 
نمایی رفتار کوروش و پرداختن و ملکه سبا را برجسته کرد. تحریف تاریخ ایران باستان، بزرگ 

خشایارشاه، با اهداف مشابه انجام شده است؛ هرچند  های مرتبط با اردشیر وبه داستان
)والیتی،   نادیده گرفت  صهیونیستیسازی رژیم پهلوی را در توفیق رژیم  توان کمک و زمینهنمی

1384 :140.) 
ساله که آغاز آن را به نام کوروش،  2500های های صهیونیستی و جشنپیوند میان آرمان 

گرایی کند که تفکر باستانده است، این گمان را تقویت میرقم ز  بخش یهودیانهاییرشخصیت  
ساله ایران باستان   7500رغم قدمت  به  -ابتدای تاریخ ایران از هخامنشیان  ویژه قراردادن و به

توان تالقی شاه و صهیونیسم دیگر می  عبارت   دارای منشأ استعماری و صهیونیستی است. به  ،–
مبدئیت آن از شاهنشاهی کوروش را پروژه مشترک آن دو ساله و    2500های  در طراحی جشن
گرایی، تقویت ناسیونالیسم، نزدیک کردن شاه به اسرائیل و دور کردن ایران در مبارزه با اسالم

کند، نقش مؤثر هایی که این ایده را تقویت میاز جوامع اسالمی و عربی دانست. یکی از نشانه
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سازی برای نفوذ خزنده صهیونیسم در یهودی، در زمینهفروغی، روشنفکر فراماسون احتمااًل 
 یک های کهن دو قوم ایرانی و یهود در قبال »توحش« اعراب ازفرهنگ ایران و القای پیوند

 ست. جلدی حسن پیرنیاران مثل کتاب سهدر این دو طرف و آثار منتشرشده
می را در چارچوب رغم فرهنگ اسالمی مردم ایران که همبستگی امت اسالسان بهبدین 

زدایی و سرکوب خشن روحانیت، تروین پای اسالمنمود، پابه تمدن واحد اسالمی توصیه می
فرهنگ دوره باستان، در دستور کار قرار گرفت و چنین القا شد که گویا بین آیین کهن ایرانیان 

دیده ش منجی »قوم ستموگونه که کورو دین یهود وجوه اشتراک فراوان بوده است و همان
مهاجرین های سو با سیاستهممنطقه و بخش یهود« بود، ایران کنونی نیز باید حامی و نجات

مند بودند: رابطه ها عالقهصهیونیست(.  127: دوم /  1386)فردوست،    یهودی در فلسطین باشد
مطرح ها با رژیم پهلوی و مردم ایران  ثابه الگویی برای رابطه کنونی آنمکوروش با یهودیان را به

پیوند  ها و یهودیانکنند و چنین وانمود نمایند که مردم ایران از روزگار کهن با صهیونیست
ع رابطه مردم ایران با صهیونیست ،بنابراین اند وای داشتهمستحکم و دیرینه ع باید نو ها، با نو

زمینه، هر ها تفاوتی آشکار داشته باشد و در این رابطه اعراب و دیگر مسلمانان با صهیونیست
 . (51: 1391آشوب،  )پورآرین و دل دو مّلت ایران و یهود باید این سابقه تاریخی را زنده بدارند

ع تاریخ اطور که فردوست میاساس، همانبر این  یران باستان گوید: مشی تبلیغاتی که در موضو
هدایت  های انگلستان را درشد، نقش پس پرده روچیلدپیگیری می ساله 2500های و جشن

 (. 127: دوم / 1386)فردوست،  دهدرا نشان می 1اینتلیجنس سرویس عوامل ایرانی
های فرهنگی و گذاری های پشت پرده خاندان یهودی و ثروتمند روچیلدها در سیاست فعالیت 

دار یهود در این مورد، حاکی از های گسترده و دامنه جعل و تحریف تاریخ ایران باستان و فعالیت 
ع قوم نقش تأس  گراست.گرایی ایرانی و یا همان ناسیونالیسم باستان یسی استعمار و یهود در موضو
الله حی، یکی از سران انجمن کلیمیان تهران و نماینده مجلس شورای ملی و عضو برجسته  لطف 

ساله تاریخ یهود در ایران    2500های های مذکور را در حقیقت جشن تشکیالت صهیونیسم، جشن 
 (. 49:  1382و نیز: ر. ک: روزنامه کیهان، دوازدهم مردادماه،    177:  138آشوب: داند )دل می 

 
   (Secret Intelligence Service انگلیس  به س زم   اط   ت مخف  بمیل نی .  1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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ای صادر »مجمع عمومی کنگره جهانی یهود« به این مناسبت قطعنامه که جهت نیستبی
 دهد: کند و اقدامات متنوعی را در دستور کار خود قرار میمی

  ؛منابع و مأخذ توراتاساس تدوین تاریخ مربوط به کوروش بر (الف
  ؛تدوین برنامه خاصی برای تدریس در مدارس یهود ب(
  ؛ش کبیر و محمدرضا شاهوگذاری دو جنگل مصنوعی به نام کورنام (ج
های مختلف ها و شهرها و مؤسسات اجتماعی در پایتختها، میدانگذاری خیاباننام د(

  ؛شوجهان به نام کور
به نقل از:  146 :1384)والیتی،  های مختلف جهانشورهایی در کتشکیل کنفرانس ه(

 .(116 – 114 :1340شاهنشاهی ایران،  یهاجشندبیرخانه شورای مرکزی 
بین  های مورد ادعایی خودها با برگزاری مراسم گوناگون سعی در تحکیم پیونداسرائیلی

آویو« مراسمی با عنوان »شب ایران« در »تل 1354ایران باستان و قوم یهود داشتند. در سال 
 برگزار کردند که یکی از سخنرانان اعالم کرد: 

دانم و اعالمیااه »من شخصااًا کااوروش کبیاار را اولااین صهیونیساات در تاااریخ ماای
جمااع  کااوروش کمتاار از اعالمیااه بااالفور نبااوده اساات... و اسااحاق رابااین در

االصاال پااس از تشااریح نقااش ایااران باسااتان در اشاااعه تماادن و یهودیااان ایرانی
فرهنااگ! و اشاااره بااه سااهم واالی کااوروش کبیاار، شاهنشاااه هخامنشاای در 

گااذار بازگرداناادن یهودیااان بااه فلسااطین، گفاات: بااه عقیااده وی، »لقااب بنیان
گااردد، در حقیقاات غلااط بااه هرتاازل اطااالق میاصاالی صهیونیساام کااه بااه 

 (.144: 1384)والیتی، نده کوروش کبیر است« براز

، 1391بن گورین، با تکیه بر آیاتی از عهد عتیق، )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،     
چنین مورد تحسین قرار ای مانند کوروش این گوید: هیچ فرمانروای بیگانه می  21، ص 1جلد 

 (.21/    1: جلد  1391عات، ب  نگرفته است )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطال
عالوه بر مؤسسات دولتی انگلیس و  –یهودیان در این مورد تنها نبودند و مسیحیان نیز 

های مرتبط با این جشن فعاالنه شرکت کردند. در برگزاری مراسم و شرکت در فعالیت –فرانسه 
 ،ی غیر کاتولیک کلیسا  239شورای جهانی کلیساها مرکب از    1350نمونه، در چهارم مهر  برای  
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ها، روز یکشنبه را به قرائت آیاتی از انجیل های جهان دعوت کرد به مناسبت جشناز کلیسا
مقدس در مورد کوروش کبیر اختصاص دهند. همچنین مرکز کاتولیکی واتیکان با حضور پانصد 

آرین و دل )پور  پنن قرن تمدن ایران برگزار کردوکنفرانسی را به نام کوروش و بیست  ،کاردینال
آمده است: کنفرانسی در  بزم اهریمنکتاب  10/ب/115در سند شماره  (.55: 1391آشوب، 

جمله شش مقام منهای شهر وین با حضور جمعی از روحانیون عالیترین سالنیکی از معروف
 در عالم« برگزار 1ها، تحت عنوان »نفوذ ایران از طریق زرتشت و سیروس کبیرتن از کاردینال

العاده توصیف شد. در این کنفرانس، کاردینال کونیک، شباهت میان مسیحیت و زرتشت را فوق
عنوان شخصیت و آیینی که مقام بسیار مهمی در کند و از شخصیت زرتشت و آیین او بهمی

 1: جلد 1391مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، کند )تاریخ تمدن بشر دارند، یاد می
/ 302 - 305) 

گرایی ایرانی، دهنده نقش استعمار و صهیونیسم در ایجاد قومنظر از شواهدی که نشانصرف
نیز در موارد  طور خاص وجود دارد، امام خمینیساله به 2500های طور عام و جشن به

کید داشته  اند:متعددی به نقش تأسیسی استعمار و صهیونیسم در این مورد تأ
مشااغول  اساارائیل هایکارشااناسانااد بااه ماان، وشااتهخبر شاادم و ن کهطوری»به
 «کننااددارنااد درساات ماای هاااآنهسااتند و ایاان تشااریفات را  این جشن داشتن بپا

  (.362/  2ج :1389)امام خمینی ره، 

دارد  »به ایاان ممالااك اسااالمی بگوییااد کااه نرویااد در ایاان جشاانی کااه اساارائیل
در  های اساارائیلسکنااد. کارشااناکنااد و درساات ماایبساط جشاانش را بپااا ماای

کننااد. در ایاان جشاانی کااه اطااراف شاایراز دارنااد بساااط جشاان را درساات ماای
)امااام خمیناای نرویااد« کننااد، دارنااد ایاان عماال را ماای های اساارائیلکارشااناس

 (368 / 2ج :1389ره، 

قاادر هتااك نااوامیس مساالمین و اسااالم بااوده نااامیمون آن هایبااا ایاان جشاان»
)خطاااب بااه امیرعباااس هویاادا، آن. شااماها اساات کااه قلاام را عااار اساات از ذکاار 

 
 .است ش وکور  فارسی نامسيروس یونانی شده .  1
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و ناااظر فقاار و ... ایااد نشسااته ...مجلاال  هااایکاخ در وزیر وقاات ایااران( نخساات
 بااهباار شاائون اقتصااادی کشااور، بلکااه  ، تساالط اساارائیل...گرساانگی ملاات، 

)امااام  «باشاایددر فرهنااگ ماای دخالاات اساارائیل ،اناادگاازارش داده کااهطوری
 (123 / 2ج :1389خمینی ره، 

 گیرینتیجه

های مذهبی و قومی شده جهان اسالم، از قرن هجدهم تاکنون، وارد عرصه جدیدی از واگرایی
بار آن در امان نبوده است. باوجوداین، از آثار و پیامدهای خسارت  ،گاهاست و از آن زمان هیچ
هایی از زمان با عرصهدهد که این پدیده همهای جهان اسالم نشان میبررسی تاریخ واگرایی

رفتی برای خارج های دینی، راه برونبا تکیه بر اصالت  ،تاریخ که جهان  اسالم تالش کرده است
. این مهم نشانگر شودای تشدید و تقویت  د، از سوی عوامل فرامنطقهشدن از مشکالت خود بیاب

کند. گرایی در جهان اسالم، مشاهده  است که استعمار تعارض روشنی میان منافع خود و هم  آن
مثابه راهی بدون هزینه برای دستیابی استعمار به  ،های قومی و مذهبی در جهان اسالمواگرایی

رفت از مشکالت جامعه جهانی ره انقالب اسالمی که برای برونبه اهداف استعماری، در دو
های قومی گیری از ظرفیتتشدید شده است. غرب استعمارگر با بهرهشود، تالش می اسالم،

ها ایجاد و همراهی های واگرا و یا روابط واگرای هویتجهان اسالم که متأسفانه توسط شخصیت
مطمئنًا، غارت منابع اقتصادی جهان اسالم و نابودی یابد. شوند، به اهداف خود دست میمی

ترین اهداف استعمار و از مهم ،های فرهنگی، سیاسی، انسانی و اقتصادی جهان اسالمظرفیت
توانند با نادیده گرفتن صهیونیسم جهانی است و این خود مسلمانان هستند که می

ابی به استعمارگران را از دستی ط واگرا، های روابهای واگرا و از بین بردن ظرفیتشخصیت
 اهدافشان محروم سازند.    

  



  

 

ت
ی هو یی  ا گر ا ر رد و

ستعما ش ا
نق

الم
س ن ا

جها می  قو اهی 
 

75 
 

 منابع
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