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یاسالم ایدئولوژی استعمار بر جوامع تاثیر بررسی  

 کارشناس  ارشد تاریخ ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر a.r.keshavarzinya@gmail.com علیرضا کشاورزی نیا

 

 

 چکیده

ادعا  غرب تمدن که هاستمدت.است کرده یط را یمختلف اشکال و گذاشته سر پشت را گوناگون مراحل استعمار

 یدئولوژیا طریق نیا از و دهد نجات یکیتار و ظلمت را هاانسان و برساند سعادت به را هاانسان تواندیم که کندیم

 اما بودند، هایغرب میقد استعمار ریتأث تحت مستعمره یکشورها اگرچه گذشته در. ندینمایم لیتحم جهان بر را خودشان

 یهسلط ریز را یاسالم و یسوم جهان یکشورها خصوص به جهان، یکشورها هایغرب فرانوی استعمار و نو استعمار امروز

 لیتحم یادیز حدود تا اسالم جهان یکشورها جوانان بر را خودشان گیساخت یهایدئولوژیا و اندداده قرار خودشان

این ایدئولوژی که در ابتدا با ظهور کشورهای قدرتمند اروپایی همراه بود بعد از کشف سرزمینهای جدید دامنه  .اندکرده

اهداف ابتدایی خود را که بدست آوردن طال ، عاج ، و ...... بود را گسترش و به دنبال اهداف وسیعتر اقتصادی رفته که جهت 

عمره خود نظارت سیاسی داشته و حتی فرهنگ آنها را تحت کنترل در تداوم اهداف خود الزم دانسته که بر جوامع مست

آورند که این اقدامات در کشورهایی که مراکز اقتدار ، فرهنگ و تمدن آنها ضعیف بود به راحتی صورت پذیرفت و لیکن در 

ه تسلط کامل بر آنها نشده برخورد با سرزمینهایی مانند ایران و چین که از فرهنگ و تمدن  باالیی برخوردار بودند قادر ب

 در نحوه عملکرد خویش در این کشورها بوجود آورند تغییراتی به منظور حفظ منافع و تامین نیازهای خود کردند فلذا سعی 

 

جوامع اسالمیتهاجم فرهنگی ، ،  فرهنگی استعمار ، امپریالیسم: واژگان کلیدی
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 مقدمه

. دارند نگه وابسته خود به را هاآن و دهند قرار خود نفوذ ریز را مسلمانان تا اندکرده تالش استعمار آغاز از استعمارگران

 به یگاه از هر و رندیبگ ممکن نحو هر به را مسلمانان شرفتیپ یجلو تا اندکرده تالش گوناگون یهاوهیش با استعمارگران

 طیشرا در. اندزده یغارتگر و به چپاول دست ،هنمود تاز و تاخت یاسالم یکشورها منابع غارت یبرا گوناگون، یهابهانه

 نفوذ یاسالم یکشورها در تا دارد تالش فساد جیترو و یجمع یهارسانه قیطر از عمدتاً که نو، استعمار استفاده از با یکنون

 کار تا دهند قرار یمل و یاسالم یغن فرهنگ نیگزیجا را خودشان ناقص فرهنگ و سازد دیتهد را یاسالم فرهنگ و دکن

 جامعه مهم یطبقه و کنند دور کشورشان یمل یهاسنت و اسالم نید از را یاسالم جوانان و شود آسان شانیبرا چپاول

  .سازند محروم یمذهب و یمل یفکر استقالل نوع هر از دهند،یم لیتشک جوانان که را یاسالم

 

 

 

 

 

  استعمار فیتعر

 آن یاصل یمعن یفارس زبان در و است شده مشتق کردن آماده و ساختن یمعنا به( عمر) یعرب مسئله از استعمار کلمه

  .است آن یآبادان و عمران منظور به یامنطقه در یسکن

 ینیسرزم به افراد از یگروه مهاجرت مفهوم به که است آمده( Colony) نیکل عنوان تحت نیالت زبان در کلمه نیا

 شود،یم واقع استعمار آن در که ینیسرزم. پردازندیم آن یآبادان و عمران به و دهیگز یسکن جا آن در که است گرید

 .ندیگو همرعمست
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 توسط کشور و نیسرزم ملت، ،قوم استعمار کنندهمشخص بلکه ندارد، را مثبت مفهوم نیا استعمار ،یاسیس زبان در اما

 توسط گرید کشور و نیسرزم به یاسیس قدرت کی افتنی تسلط از است عبارت استعمار: یکل طور به. است گرید کشور

 1.است افتهی انجام همرعمست نیساکن یواقع تیرضا بدون تسلط نیا. مهاجم کشور اتباع

 استعمار انواع

 یغن و فیضع یکشورها به برتر یتکنولوژ و ینظام شرفتهیپ زاتیتجه از استفاده با یغرب یهاقدرت: کهن استعمار

 البته بردند،یم غارت و اولچپ به را هاآن یهاثروت ای و دندنمویم خودشان خاک مهیضم را هاآن و کردندیم هحمل جهان

  .داشت بر در را یمال و یجان یباال ینهیهز استعمارگر یکشورها یبرا استعمار نوع نیا

 و بود جهان بر اروپا ساله 155 تسلط پایان بر یآغاز منزله به( دوم یجهان جنگ انیپا سال) 5491 سال: نو استعمار

 روش سوم، جهان در ظهور حال در یاسیس یهانظام بر تسلط یبرا شان،قتدارا یرسم افول با زمانهم ییاروپا یهاقدرت

 را یکسان کشورها خود از بلکه کردند،ینم حکومت خود کشور رأس در گانگانیب نو، استعمار در. کردند ابداع را نو استعمار

 حاکمان از هاآن. دادند قرار فشار تحت را هاملت یمتماد یهاسال به این طریق،. گماشتندمی امور مصدر در حکومت یبرا

 ماتیتنظ در هاملت حضور از توانستند که شکل هر به و آوردند کار سر را یکودتاچی هاینظام گاه و کردند تیحما مستبد

 بر تسلط یبرا یگرید راه لیدل نیهم به ندارد، ییکارآ زین وهیش نیا که افتندیدر آنان امروز. کردندیم ممانعت شانیاسیس

  2.هاستملت در نفوذ آن و گرفتند شیپ در کشورها

 

 استعمار فرانو

 غاتیتبل اهرم از استفاده با هاآن شئون در شدهجیه تو دخالت قیطر از هاملت تیهو ریتسخ از عبارتستاستعمار فرانو 

 خود دخالت دادن جلوه موجه با استعمارگر یهادولت استعمار، نوع نیا در. صادق ظاهر به یهاداده و اطالعات و یارسانه

 .کنندیم مصادره خود نفع به را گوناگون جوامع یفرهنگ و یاسیس یابزارها ،گرید یهاملت امور در

                                                           

  .1333 تهران، قومس، انتشارات نهم، چاپ سم،یالیامپر عملکرد و تیماه شناخت ون،یهما ،یاله. 1 

  .22 ص ،8713 تهران، ر،یکو انتشارات چهارم، چاپ مقتدر، هوشنگ سم،یالیامپر. هاری مگداف، تام کمپ، 2 
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 ،یکشور آن مدد به که است یارتباط نینو یهایفنّاور قیطر از یاجتماع نفوذ ینوع یدهنده نشان فرانو استعمار

. کندیم لیتحم گرید یکشورها در را خود یزندگ یهاروش زین و یرفتار یهنجارها و معلومات ،هاارزش باورها، تصورات،

 یبرتر شدن یجهان یلوا در جو سلطه فرهنگ هجوم تر پنهان و تر بندهیفر اشکال که دیآیم دیپد یطیشرا ر،یمس نیا در

 توجه مورد دهد،یم شکل را یستیالیامپر یفرهنگ دیتول یاصل محور که الگوها، و هاسبک کردن یمل و ابدییم

 کنندیم یتلق فرانو استعمار جهت در را شدن یجهان سم،یالیامپر مخالفان هامروز. ردیگیم قرار ارتباطات عصر استعمارگران

 1.دانندیم گرانید بر یجهان قدرتمند گرانیباز یجانبه همه یالیاست را آن هدف که

  سمیالیامپر و استعمار رابطه

 دنبال به که دهینام( استیس) توانیم را سمیالیامپر. باشندیم کیتفک رقابلیغ و گرندیکدی مکمل سمیالیامپر و استعمار

( 5541) 5459 تا (5515) 5785 از آلمان یامپراتور مثال، عنوان به. آوردیم وجود به را( اتیعمل) یعنی استعمار آن

 مستعمره به یابیدست آن هدف که استیس نیا ،نیبنابرا .بود داده قرار مستعمره داشتن و ییکشورگشا به را خود استیس

 گرفته کار به استیس نیا اهداف به دنیرس جهت در که یبعد اقدامات. دهدیم یستیالیامپر تیماه آلمان کشور به است،

. باشدیم استعمار قتیحق در شودیم أمتو آن استثمار و گرید یکشور ای و نیسرزم بر تسلط با ریتسخ با سپس و شوندیم

 و شد مردود و متروک میمستق استعمار ستمیب قرن دوم مهین از بعد خصوصه ب و مستعمرات یآزاد از پس چند هر

  2.داد ادامه خود اتیح به یستیالیامپر یهااستیس حاصل عنوان به میمستق ریغ استثمار

 

 اسالم جهان و استعمار

امور ، این طبقه ییازهاین نیبارزتر از و است جوان نسل ظهور اسالم، جهان در گذشته قرن کی تحوالت مهم مسائل از

 همراه به را یناگوار یامدهایپ و انحرافات رد،یبگ قرار یاسالم جوامع یتوجهیب و غفلت مورد اگر که است یفکر و یروان

   .داشت خواهد

                                                           

 .22. پیشین، ص 1 

 .3 ص همان، ون ،یهما ،یاله. 2 
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  استعمار به مسلمان جوانان شیگرا خچهیتار

 ضعف به مسلمانان بردن یپ یجهینت در بلکه نبود، غرب به یفتگیش لیدل به یاسالم یکشورها در ییگراغرب آغاز

 54 یسده اول یهاسال در و 57 یسده اواخر در ییگراغرب ،یاسالم یکشورها اکثر در. است غرب بوده برابر در شیخو

 .شد شروع

 برنامه گراغرب کی عنوان به کدام هر آتاترک و رضاخان شد، شروع 54 قرن اواخر در رانیا و هیترک در ییگراغرب

 ت،یروحان با مبارزه ،ییزدااسالم .بود یغرب نظام یزیرهیپا رضاخان، و آتاترک عمده تیمأمور. کردند ادهیپ را یمشابه

 به را زبانستان فرهنگ آتاترک و رضاخان. آمدیم شمار به هاآن یهابرنامه نیترمهم از هریغ و یغرب لباس کردن یاجبار

 در و شد آغاز یصفو عباس شاه دوران از ییگراغرب ،رانیا در. کردند اصیل و یمل یهاواژه رییتغ در یسع و آوردند وجود

 1.افتی شدت رضاخان دوران

 

  استعمار به مسلمان جوانان شیگرا هایو راه عوامل

 قیدق شناخت عدم ،ییگراغرب با مبارزه در یاسالم یکشورها شده انجام اقدامات و هاطرح ماندن یناکام عوامل از یکی

 که نیا از قبل انهیفردگرا یرفتارها از یاریبس که فهماندیم ما به اسالم جوانان یرفتارشناس .است اسالم جوانان رفتار

 اتیح در ریشه اسالم، جوانان غرب گرایانه رفتار اًمسلم. دارند یتیترب و یروان علت باشند، داشته یاقتصاد و یاسیس هیتوج

 تا باشند، مؤثر جوانان یرفتار رییتغ در ییتنها به توانندینم باشند، یقو یخارج عوامل که اندازه هر وآنان دارد  اخالق و

 که کرد توجه نکته نیا به دیبا یول .هستند مؤثر نباشد، موجود فرد تیشخص در یروان و یروح مناسب نهیزم که یزمان

 یبرا یمناسب سازنهیزم تواندیم که است فرد در تیهو بحران شیدایپ ،یجوان دوران یروان یهامشخصه نیتریاصل از یکی

 شوندیم یسردرگم دچار جوانان نیا و سازندیم محروم مردم تیهو کی از را اسالم جوانان چون. باشد انسان یخودباختگ

 جوانان گرید یهایژگیو. دهد نشان … و منازل از فرار رینظ یرفتار اختالل صورت به را خود تواندیم یسردرگم نیا و

 و یعاطف مسائل - 1 دیعقا و هاارزش تحول - 5 ینید التیتما - 5: جمله از ییگراغرب دهیپد به آنان شیگرا در اسالم

                                                           

  .22 ص ،1371 تهران، معاصر، شهیاند و دانش یفرهنگ مؤسسه شه،یاند یایجغراف غرب در د،یمج ،یکاشان. 1 
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 - 55 الگوها -4 رفاقت - 7 یاجتماع طیمح ریتأث - 8 یجنس لیم -6 یروان یهاتضاد - 1 یسرکش و تمرد - 9 یروان

  1عشق - 51 یآزاد به لیم - 55 جوانان یمست - 55 تند جاناتیه

  مسلمان جوانان و وفران استعمار و استعمار نینو یهاوهیش

 به لیم البته. دارند و داشته یسازیجهان به یشتریب لیم تیحیمس و اسالم ان،یاد انیم درری: گست پروتستان -5

 پروتستان مسیحیت گذشته، دهه چند در ژهیو به و ریاخ قرن چند در یول است، اسالم از کمتر تیحیمس در یسازیجهان

 یجهان پروژه در صورت به دو مسیحی اصالحات یا پروتستان. بود برخوردار یسازیجهان امکانات و ابزارها از اسالم از شیپ

 :گذاشت ریتأث غربی یساز

 .شودیم ادی نید کردن یعرف به آن از که درآورد دولت از تیتابع به را سایکل: نخست

 رو،نیا از. برندیم نام پروتستان ییفردگرا به آن از که برداشت خدا و مردم نیب واسط حلقه عنوان به را هاشیکش دوم:

 یاقتصاد استثمار از یدور جنگ، از زیپره ،یاخالق اصول تیرعا به دو آن از کی چیه که آمد فراهم غرب یینوگرا امکان

 .دهندینم یتیاهم رهیغ و یفرهنگ

 به ختهیآم که یغرب یدموکراس. دارد یتنگاتنگ ارتباط جهان گستره در یساز یدموکراس ندیفرا با یگستر پروتستان

  2.است یغرب جوامع در یمل و یسنت یهاارزش و نید نهادن کنار یپ در است، یستیسکوالر یهاارزش

 با ییکایامر ژهیو به ،یغرب یدارهیسرما یباورها کردن نیگزیجا یعنی یفرهنگ سمیالیامپر: یفرهنگ سمیالیامپر -5

 لم،یف ،یقیموس غذا، لباس، درها یغرب ریغ یساز همسان دنبال به سمیالیامپر نوع نیا. یسوم جهان و یمل یهاارزش

 و غیتبل ییکایآمر کروسافتیما دونالد، مک ،کوکا کوال قه،یسل مارک، ،سبک وهیش نیا در. است هایغرب با رهیغ و یمعمار

 از باعث کوکاکوال که آوردیم وجود به را تصور نیا که شودیم یقو قدر آن یفرهنگ سمیالیامپر گاه نفوذ. شودیم جیترو

 نقره به لیتبد حتی مس را و (یتییها) کندیم درمان را هایماریب(. هیروس) شودیم صورت چروک و نیچ بردن نیب

غرب  یفرامل یارسانه تهاجم نیا. ردیگیم صورت یفرامل یهارسانه کمک به اغلب یفرهنگ سمیالیامپر(. ربادوسبا) کندیم

                                                           

 .134 ص ،1324 تهران، سروش، انتشارات ،یفرهنگ یبرهنگ و یبرهنگ فرهنگ حداد، ،. عادل1 

  .132 ص ،1371 تهران، نو، طرح انتشارات ،1 ج باز، خاک نیافش و انیلق یعل احمد ترجمه اطالعات، عصر. کاستلز، مانوئل، 2 
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 ای یستیالیامپر نو سلطه به وهیش نیا از .دهدیم قرار یجهان مسلط یهاقدرت منافع مدار در را افتادهعقب یکشورها در

 .است شده کهنه استعمار و یمیقد یهاروش نیگزیجا که کنندیم ادی یغرب نرم سلطه

 :است خرید فرهنگ یساز نهینهاد ،یفرهنگ سمیالیامپر یدستاوردها از یکی

 .شودیم تزریق و جیترو شدت به شرق در هم و غرب در هم ییگرامصرف: اوالً

 چشم به التیتعط و فراغت اوقات از اعم یانسان یهاتیفعال همه در لذا د،یآیم در حیتفر کی عنوان به خرید: دوماً

  1.دیآیم

 جهان در و شوندیم صادر و دیتول هاآن نظر ریز یغرب و یمرکز یکشورها در یفرهنگ انیجر: یفرهنگ تهاجم -1

 لهیوس به ت،یصالح یهامالک و یاسیس نیقوان ،ییقضا ضوابط ،یاخالق یهاارزش کلمات، ر،یتصاو. کنندیم نفوذ اطراف

 تدپرس،یآسوش بنگاه چهار انحصار در باًیتقر اطالعات بازار نیا. شوندیم ریسراز سوم جهان ای شرق به غرب از هارسانه

 مشترک … و هاونیزیتلو ها،روزنامه وها،یراد اتفاق به بیقر تیاکثر که یحد تا. است پرس فرانس و تریرو تدپرس،یونای

 انگیز اسف وضع ییقایآفر یکشورها در. کنندیم وارد غرب از را یونیزیتلو برنامه %85 تا هایسوم جهان گاه و هستند هاآن

. است کرده یاندازراه قایآفر یبرا … و هاونیزیتلو وها،یراد کنار در را یاماهواره گانیرا یاطالعات سیسرو کی فرانسه. است

-هزار ساعت برنامه نیچند ساالنه .است کرده یاندازراه قایآفر در را مستند یهالمیف و یالمللنیب اخبار روز هر کشور نیا

 در نیا. دهندیم یمال کمک زبانانفرانسه  ییقایآفر یینمایس داتیتول %75 به. شودیم ارسال قایآفر مردم به گانیرا های

 هاوهیش نیا قیطر از و ه استکرد یریجلوگ ییقایآفر یبصر و سمعی صنعت ییایپو از شکل گیری یا فرانسه که است یحال

 یقایآفر به یغرب فرانسه از یعلم یدئولوژیا ،یستیز یهاوهیش ،یآموزش یهانظام ،یرفتار یهاقالب ها،نشیب ازها،ین آرزوها،

 یغرب یالگوها لیتحل با کیانفورمات یایدن و هاماهواره لهیوس به ارتباطات حال، هر در .شودیم نهینهاد و منتقل یشرق

 2.آورندیم دیپد اسالم جهان و سوم جهان در را یشرق و یغرب یالگوها یکنواختی

  استعمارها به اسالم جوانان شیگرا یامدهایپ و آثار

                                                           

  .21 ص ،1137 تهران، ،یفرهنگ یهاپژوهش دفتر ،یمیحک محسن ترجمة فرهنگ، و شدن یجهان جان، ،. تامیلسون1 

  .مختلف صفحات ،نیشیپ. 2 
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 و دیاقع بردن نیب ازعالوه بر  جوان نسل نیب در خصوصه ب و یاسالم جامعه در فرانو و دیجد ،کهن از اعم استعمار

  .شودیم گرید معضل هاده و ییگراتجمل ،یسادگ مصرف گسترش موجب ،ییگراپوچ جیترو و یمذهب و یمل یهاتیحساس

 فیتضع ،یاسالم یکشورها در ییگراغرب رشد امدیپ نیترخطرناک: یمل یهاسنت و نید به نسبت مک اعتقاد -5

 یهاآرمان آن یجا و شده یتلق خرافات عنوان به یمذهب اصلی سنن و آداب که یطور به ،است ینید فرهنگ و دیعقا

 به کم کم جامعه یمل و یمذهب به این طریق هویت. است یمذهب و یمل یهاواکنش فاقد که ،شودیم نیتلق خاص

 وجود به یساختگ یهاایسم و مکاتب هروز هر غرب، در یفرهنگ خأل جبران یبرا گرید طرف از و شودیم سپرده یفراموش

 و احساسیب و یخنث اعضای به را( جوانان) جامعه فعال عناصر نیا و ابدییم انتقال نیزم مشرق ملل به هانیا د،یآیم

 .سازدیم مبدل معتاد و فاسد اناًیاح

 نیهم فیتضع راه توانیم اند،گرفته شکل یمعنو ابعاد تیتقو هیپا بر که را یاسالم یهاآموزه: اسالم از ییجدا -5

 دوره در انسان در تیمعنو و تیماد تقابل اوج گرید طرف از. داد شکست یغرب یاپرستیدن و تیماد تقویت و فرهنگ

 .است ینوجوان

 است یغرب ییگراپوچ از یحالت شود،یم مشاهده یمشرق و یاسالم جوانان از یاریبس در متأسفانه آنچه: ییگراپوچ -1

 ،یاجتماع یهاصحنه در حضور و کار و لیتحص به یرغبتیب ،یجوان اوقات هدفیب گذراندن ،یمبادالت یب صورت به که

  1.کندیم بروز یفرهنگ و ینید

 و تضادها نیا از یگرید جز زین گریکدی با یاسالم و ییایآس و یشرق یهاتمدن و ملل یگانگیب: یگانگیخودب از -9

 خود با یگانگیب نیا یجهینت و شودیم غرب جهان یهاتمدن یهمه دیام که است نیا یگانگیب نیا منشأ. است یدوگانگ

 نشان را کورکورانه دیتقل جهینت در و داده پرورش اسالم جهان در را یرودنباله تسلیم و حس یگانگیب خود نیا و است

  .دانندیم و کمال تمدن

 یاصل عامل حقارت عقده نیا و دارند در خود حقارت احساس نوع کی نیزم مشرق غالب مردم امروز: حقارت عقده -1

 اتیح یبرا تالش هرگز کنند، حقارت احساس خود در که یمردم که است مسلم رایز است؛ اسالم و شرق یافتادگ عقب

  1.کنندینم خود

                                                           

  .22 ص ،1322 تهران، ،بکایی انتشارات ،ییکسما اکبر یعل ترجمه غرب، گنداب. انگه، لوئی پرنس، 1 
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 مصرف یشرق و یاسالم جوانان که دهد ادامه اشیزندگ به تواندیم یوقت استعمار: اسالم جوانان ییگرامصرف -6

 وجود به یسوم جهان و مسلمان یهاملت جوانان ذهن در را غلط تصور نیا استعمارگران القائات لذا. شوند یشکاال کننده

  2.دارد یبستگ او مصرف زانیم به فرد هر تیشخص و شودیم خالصه مصرف در تمدن که آوردیم

 

  اسالم جهان در بشرمخ نقش و استعمار

 که اندافتهیدر یخوب به هاآن. اندنبرده ادی از و کرده درک یخوب به یاسالم تمدن در را اسالم نقش استعمارگران

 یاسالم و یمل فرهنگ و اسالم با جنگ دصد در استعمارگران. هاستملت نیب وحدت رمز گانهی یاسالم عتیشر و فرهنگ

 در مستبد و کیالئ حاکمان رساندن قدرت به اختالفات، به زدن دامن اسالم، جهان ییایجغراف یتجزیه. اندبرآمده

  .است( یاسالم فرهنگ بردن نیب از) بزرگ طرح نیا یبرا یامقدمه یفرهنگ یتجزیه و یاسالم یکشورها

. سازند دگرگون را مسلمانانی شهیاند تا داشتند نیا بر را خود تالش تمام استعمارگران: باورها در یدگرگون جادیا -5

 آن مانند و یانگار مادی ،یآزاد بشر، حقوق ،یدموکراس از و کردند غیتبل یاسالم یکشورها در را یغرب یهاارزش هاآن

 باور اگر رایز ؛کنند دگرگون را هاشهیاند و باورها است الزم یاسالم و یمل فرهنگ یدگرگون یبرا که آوردند انیم به سخن

  .دینمایم تغییر زین او رفتار کند، رییتغ انسان

 یهابودجه و اندگرفته نظر در را یمتنوع یهابرنامه فساد جیترو یاستعمارگران برا: فساد و ابتذال فرهنگ جیترو -5

  :باشندیم لیذ یهانهیزم در آنان یکارها نیترعمده. اندداده اختصاص هاآن یبرا یکالن

 ون،یزیتلو و،یراد همچون گوناگون یابزارها از استفاده با است صدد در خود فرهنگ غیتبل با غرب :یارسانه غیتبل -الف

 را فساد نهیزم یجمع یهارسانه ریسا و روزنامه ،یضداخالق فشرده لوح ،ینترنتیا مبتذل یهاگاهیپا ،یاماهواره یهابرنامه

  3.است یاسالم فرهنگ و تیمعنو از یاسالم جامعه کردن یته آن یجهینت که سازد فراهم جامعه در

                                                                                                                                                                                

  .صفحات مختلف ن،یشیپ. 1 

  .231 ص ،1383 تهران، حکمت، نشر ،یاحمد احمد ترجمه غرب، یفلسف تفکر نقد. ژیلسون، اتین، 2 

 م،ق اسالم، یجهان نهضت یقاتیتحق مؤسسه نشر ،یموسو نیغالمحس ترجمه معاصر، انحطاط روی در رو اسالم ر،یمن ق،یشف. 3 

  .131 ص ،1323
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 امد در را مسلمان جوانان کردندیم تالش ییاروپا یبارویز زنان هاآن در که کردند ریدا یمراکز: هاتفرجگاه جادیا -ب

 .کنند اسیر گناه و شهوت

 متیق با مخدر مواد انواع و گردان روان یهاقرص بلکه شراب، تنها نه امروزه: مسلمان جوانان انیم در شراب عیتوز - ج

 به لهیوس نیبد و برندیم نیب از را یانسان کرامت هانیا. شودیم پخش و عیتوز جوانان انیم اسالم جهان در زیناچ اریبس

 .زنندیم دامن زین یاجتماع یهایناهنجار و رداریواگ یهایماریب ،یاخالق فساد

 یبندوباریب و فساد جیترو با که میهست نو استعمار یسو از مبارزه عون نیهم شاهد یاسالم یکشورها در ما امروز

 - محور تیترب آموزش یاسالم یکشورها در که میشاهد ما امروز طرح، نیا جهینت در د،ینما فتح را اسالم جهان خواهدیم

 روشن .است داده محور ایدن و محور انسان - محور کار آموزش به را خود یجا سازانسان و - محور خدا - محور خدمت

 .دارد دنبال به یادیز یاجتماع یفسادها ،یالکل مشروبات مصرف که است

. است مسلمان یهاملت یاسالم و یمل تمدن یهایژگیو از کامل حجاب با و بلند یهالباس: پوشش یالگو رییتغ - د

 یهنیزم غربی انیعر مهین پوشش با و ببرند نیب از را هاملت پوشش تا اندکرده تالش زین نهیزم نیا در استعمارگران

 افغانستان ران،یا ه،یترک مانند ییکشورها در استعمارگران اعمال رو،نیا از. سازند فراهم یاسالم یکشورها در را یبندوباریب

  1.داد یغرب لباس به را خود یجا یاسالم و یمل لباس جیتدر به و گرفتند حجاب کشف جشن

 

 یریگجهینت

 با استعمار. دیگرد مطرح اسالم جهان خصوصه ب ،فرانو د،یجد ،کهن از اعم استعمار ،یجمع ارتباط لیوسا گسترش با

 فرهنگ در یدگرگون منظور به هارسانه قیطر از اسالم جهان در نفوذ یبرا را راه نیبهتر ،یفرهنگ کالن یهاهینظر پشتوانه

 ،یمل اعتقادات دیبا اسالم جهان جوانان رفتار یدگرگون یبرا که اندافتهیدر یخوب به استعمارگران. است دانسته جامعه

 .کرد دگرگون را آنان یاسالم و یفرهنگ

                                                           

  .18 ص ،1138 ،[جایب] - غیبل نشر استعمار، شهیهم توطئه ییگراپوچ فرهنگ و فساد هعاشا رضا، ،یآباد فتح. 1 
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 نیب از را یاسالم یکشورها یمل فرهنگ و ندینما ترویج را یغرب فرهنگ ،یاسالم جامعه در تا دارند تالش استعمارگران

 کمال با مسلمانان گاه آن و سازند گانهیب خود یاسالم و یمل فرهنگ را با یاسالم جوانان تا شوندیم موفق کار نیا با. ببرند

 تیهو و گذشته از یاسالم جوانان ،استعمارگران و یفرد یهاخواسته لیتحم با. دهند تناستعمارگران  یهاخواسته به لیم

 مسدود هاآن بر یفرهنگ و یعلم یهانهیزم در شرفتیپ راه و شوندیم یسردرگم دچار و شوندیم محروم خودشان یمل

-یترق و رشد باعث آنان یمل تیهو که باشند باور نیا بر یاسالم جوانان دیبا پس. شودینم حاصل یشرفتیپ چیه و شودیم

 .استعمارگران یلیتحمهای یدئولوژیا نه شود،یم شان
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