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.  آغاز شد١٨۶٩ پس از ترک افغانستان در ین افغانید جمال الدي سی اجتماعیزندگ
 در گذار ١٨۶٠ش در دهه ی خوdبه ادعا. ن اندک استیش از اي او تا پیدانسته ها از زندگ

د جمال در ي برجسته، سی پژوهشگریساس نوشته هابر ا.  افغانستان بوده استیاسيمسائل س
ر گذار او از ي تاثیت هاي اما فعال[13]. در افغانستان بوده استیه تزاريآن زمان مامور روس

  .ر او آغاز شدي چشمگی و در طول ربع قرن جهانگرد١٨۶٩سال 
 ییاينتایحاکمان بر. او نخست به هند رفت. دی نمایب مي کوتاه عجی با نگاهیسفر او، حت

، و با ی دولتیشواز کردند، و پس از آن با کشتيبا احترام و افتخار پ" یعالم اسالم"هند از 
ه ياو سپس به ترک.  اش کردندی هند، تا کانال سوئز در مصر همراهییايتانی دولت برینه یهز
اهو ي جنجال و هی نامتعارف و خالف عرف مرسوم ویدر آنجا نظرات مذهب. رفت
د جمال سپس به يس. ه اخراجش کردي دولت ترکیررسميغ ل بطورين دليمخت، و بهيبرانگ

سم يونالير مرتجع و بدنام مصر که دشمن ناسینخست وز" اض پاشایر"قاهره بازگشت و 
د جمال را به ماندن در مصر واداشت و ياض پاشا سیر.  شدی ویرایز بود، پذي مصر نینوپا

 ی ساله داشت و مرکز جهان٩٠٠ اینه يشي پبه او اجازه داد در جامعت االزهر قاهره که
ن ین، و نه آخرين نخستیا. افت کندی درین شود، و ماهانه مستمریگزی بود جایآموزش اسالم
 ی از قدرتهایکیر ي و همزمان حقوق بگید جمال بعنوان عالم اسالمي سیسمت رسم
ش از آتش ي تا پ سال،٨مدت به د جمال يس.  آنها بودی دست نشانده یا دولت های یاستعمار
ن کشور ی ایاسي سیس ها و اشغال مصر، در کوران رخدادهايه توسط انگلی اسکندریسوز
  .بود

 از او به یبانيد جمال در هند و فرستادن او به مصر و پشتيا از سيتانی بریت هایبا حما
اما . اد نهادي را بنیستيد جمال آرام آرام جنبش پان اسالميس در قاهره، سيعنوان مامور انگل

رومند شدن يهمزمان با ن. ز داشتي نییهای  در مصر دشواری استعماریاست هاي سی ثباتیب
ز رو يد جمال ني سیر گذاريتاث) ا سرکوب شديتانیله بريکه بوس( در مصر یستيوناليجنبش ناس

 او در ی گذراید جمال از مصر اخراج شد و اقامت هاي س١٨٧٩نگونه، در یا. به افول نهاد
ران یو ا) خيمون شهر( ، آلمان)بمدت چهار سال( هي، روس)بمدت سه سال( سین، پارهند، لند
. ر منصوب شدیر جنگ و پس از آن نخست وزی شاه به سمت وزیران از سویدر ا. آغاز شد
ران را آغاز یه سلطنت ايک مردم علیران جدا شد و تحرید که راه او از شاه ایي نپایریاما د
ش یت از خویون در حماي روحانی سازماندهی برایرفت و پنهان پناه گیاو در مسجد. کرد

 شاه ١٨٩۶روان او دريسرانجام پ. د شديه تبعير و به ترکي دستگیپس از چند. تالش کرد
  .افتیان یپا) ن شاهیناصرالد(ن سلطنت پنجاه ساله شاه يچن نی را ترور کردند و ا١رانیا

در .  داشتیز میگران متمایوسته از دي پد جمال بود که او راي سی پنهانیت هاين فعالیا
 یاند، بارها در لژهای نمای پارسا می که خود را مسلمانی، در مصر هنگام١٨٧٠دهه 

او در عرفان .  جستی شرکت میفرانسو -ی  و مصریسيانگل -ی  مصریفراماسونر
 یشا در گزاريتانیآنگاه که از مصر اخراج شد، سرکنسول بر.  غرق بودیگري و صوفیاسالم

 قاهره، ی آشکار از لژ فراماسونریی خدایل اظهار بيرا بدلياخ"د جمال يمحرمانه نوشت که س
 ید جمال عضو لژ فراماسوني، سیبگفته کدور."  عضو آن بوده اخراج شده استیکه و
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استاد " با لقب ای گرداننده ی به رهبری سرینیين لژ آیدر ا.  بوده است [14]ژنرال اسکاچ
 از یکی چون اهرام مصر یی که گویز و ناگشودني شد، چنان شگفت انگیبرگزار م" اعظم
 از یاريبس. دارد" گانیخدا" مفهوم یانجمن فراماسونر" استاد اعظم. "ب جهان استیعجا

 خاور یفته کشورهايز شي وسواس آمی قرن نوزدهم، بشکلی و فرانسویسي انگلیت هايشخص
ن دست ی بودند و از ای سرینیي آیل ها و انواع محفین، اهرام مصر، معارف ماسونيزم

ش استفاده ی خوی اعمال قدرت استعماریها ز بعنوان کانالي رقابت آمایوه يمحافل دوستانه بش
  . کردندیم

 ی االزهر قاهره جمعیخین در مسجد تارید جمال الدي سده نوزدهم س٧٠در اواخر دهه 
خ محمد يان شين میدر ا.  بودش را گردهم آوردهی خوینوپا از هواداران و همکاران مذهب

نده ید جمال شاگرد آينگونه، سیک کرد؛ اید جمال نزديگران خود را به سیشتر از ديعبده ب
 یدر ده سالگ. ا آمدي بدنی مذهبای در مصر در خانواده ١٨۴٩عبده در سال . افتیش را یخو

د جمال، يانند سهم. ل ادا کنديوه ترتي بشیرا بدرست  توانست آنیقرآن را از بر داشت و م
. ده شدي، کشی روحانی به زندگی متعالی با نگرشی گریز به سمت محافل صوفيمحمد عبده ن

 را یاسالم) ارتدوکس( ینیين اسالم است، همواره راست آی کهن در دیانی که جریگريصوف
 توان ی مییه روح و فکر و درونگراي معتقد است که با تزکیگريصوف. ده استيبه چالش کش

 یها ا محفلی گوناگون یقت های در شکل طریگريصوف. دي با خداوند رسیگانگیام به مق
  ٢.کند یت ميع فعالي وسی در مناطقی سلسله مراتبی جمعیا حرکت های و یپنهان

 با خود همراه ی محفلیزیه ری پای درنگ او را برای با عبده بیید جمال پس از آشنايس
  :سدینو ی و عبده، مد جمالي سیوگرافي، نگارنده بیکدور. کرد

 با شور و یاو جوان.  داشت سال٢٢د جمال در حدود ي با سیی هنگام آشنامحمد عبده"
 یرین خود سبب اثر پذی خانواده اش بود؛ و ای مذهبیر زندگيدا تحت تاثیحرارت بود که شد

 ال داشته باشد تا بتواند سی خاصیست جاذبه معنوی بایز ميد جمال نياما س.  شدیشتر او ميب
ن دو فراتر از رابطه یان ايارتباط م. دار کندیب و پاين عجي چنیري دراز بر عبده تاثیها

  [15]." بودی پنهانی در محفلی شاگرد- استاد
 یت ميد جمال و محمد عبده در کنار هم فعالي س١٨٧٩ تا ١٨٧١ یها انه سالي در م

 خود دست و پا ی برایارانز هوادي اطراف نیآنان نه تنها در مصر بلکه در کشورها. کردند
ز مجذوب سخنان يه نی عارف مسلک از سوریحي مسیها  گروهیان برخين میکردند و در ا

. اد نهادنديرا بن" مصر جوان "ی از هواداران او گروه سریبرخ. د جمال شدنديب سیغر
 در .ل دادندي از هواداران فداکار در حوزه مسجد االزهر تشکید جمال و عبده محفليج سیبتدر

 به او نداشت، یلیگر تماید جمال، که دي سیر مصر وحامیاض پاشا، نخست وزی ر١٨٧٨
ن يس، و همچني تازه تاسی اسالم، مدرسه"دار العلوم"خ در یعبده را به سمت استاد ممتاز تار

اض پاشا ساقط ی که دولت ریسرانجام هنگام.  گماردیگریات در موسسه دياستاد زبان و ادب
 از یستيونالين هنگام در قاهره جنبش ناسیدر ا.  عبده مصر را ترک کردندد جمال ويشد، س

احمد . " بودییدر حال شکوفا" یاحمد عرب"، ی قهرمان نامدار مصریدرون ارتش به رهبر
ن جنبش یا. کرد ی می را رهبریسيانگل  ضدیر جنگ بود که جنبشیکلنل و وز" یعرب
ز به ين" یاحمد عرب. "ا درآمديتانیال کامل برد و مصر به اشغیا سرکوب گرديتانیله بريبوس
 ایوه يا بود، و از شيتانیوه مبارزه مسلحانه با بريعبده مخالف ش. د شدي تبع]النکایسر[ النيس

 ی و برنامه هایسم خشن مبارزان مصريوناليان ناسي مصالحه میز، و تالش برايمسالمت آم
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 وجود ندارد که يدیترد. شوديل مين محافل عموما در خانقاه ها تشکیران ایدر کردستان ا. شوديز اجرا ميگردد ني ميتلق
  )م( باشنديت آنان به سمت خاصیتوانند اهرم هداي که نزد مردم دارند ميتقدس با توجه به ين محافليگردانندگان چن



 

 را ی نامه عبده، نظر ویسنده زندگید رضا همکار و نويرش.  کردی لندن دفاع میاستعمار
تگر یچند خود روح هدا هر.  ضد انقالب مسلحانه بود]عبده[او: " کند ین خالصه ميچن

 [16]."زار و مخالف رهبران آن بوديب او از انقالب.  بودی فکریجنبش
 یها  نسلی برایی الگوی افراطییگرا  در اسالمیست غربيالی امپریها ستیاستراتژ

 یت آنان از آرمان پنداری و حمایسم مصريوناليد جمال و عبده با ناسيت سیضد. دافتنینده یآ
س جمهور مصر جمال عبدالناصر یيبا ر" نياالخوان المسلم" از مخالفت یدولت متحده اسالم

ن و  يسم فلسطيوناليدر برابر ناس) نيت اخوان المسلمیبا هدا( حماس یستادگی، ا١٩۵٠در دهه 
 یها جنبش ان در برابریگر از مقاومت اسالمگرایار دي بسیو نمونه هابخش آن یسازمان آزاد

  .داد ی و چپ در روند جنگ سرد خبر میستيوناليناس
 آن یزه کردن عقالنی و تئورید جمال و عبده خود را تنها در گستره فرهنگ اسالمي س

 سازمان د جمال سرانجام از مصر اخراج شد، او و عبده بهي که سیمحدود نساختند؛ هنگام
عنوان اتهام نشانه . متهم شده بودند" ات تروريجوانان داوطلب عمل" از ی پنهانی گروهیده
 یی و گو[17]شد یت مید جمال هدايله سي که بوسی سرکش لژ فراماسونی است از اعضاای

س شد، خبر يتاس" نياالخوان المسلم "لهي بوس١٩٣٠ که بعدها در دهه یاز سازمان شبه نظام
.  کردیش معرفیسته خوین شايد جمال هنگام ترک مصر، عبده را بعنوان جانشيس. داد یم
 ی می کند نزد شما بر جای مصر بسنده می برایشه و دانش ویخ محمد عبده را که انديمن ش"

س ید شد، هر چند بعدها در پاري زادگاهش در مصر تبعی عبده موقتا به روستا[18]."گذارم
به "  انگلستانمهي فخیپادشاه"ت کامل ماموران ی با حمایزرويوست و با پيد جمال پيبه س

  .مصر بازگشت
 مصر را ترک گفت، رهسپار عربستان و سپس هندوستان ١٨٧٩د جمال که در سال يس

 ین همکاریشتري که بییس، جایوسته بود به پاري پی، او همراه عبده که به ویپس از چند. شد
س، اواسط دهه یآنان در پار.  مهاجرت کردندگر داشتند،یکدیز را در آن با يت آميموفق

، هفته ١٨٨۴در سال . افتیز ادامه يشان نی براه انداختند که پس از مرگ ای، شبکه ا١٨٨٠
ر ي شماره از آن منتشر شد، اما تاث١٨را منتشر ساختند که گرچه تنها " یعروة الوثق"نامه 
ن ید جمال الدينه روزنامه سیهز ی پنهاندولت فرانسه، یاگر چه بگفته کدور.  داشتییبسزا
د جمال چون يد دانست که سیبا. ستي معلوم نی آن بدرستی پرداخته است اما منبع مالیرا م

 یرفته نشد به دولت فرانسه رویا پذيتانی بریاسيت در دستگاه سیافتن ماموریدرخواستش برا 
 کند که ی، اشاره م عبده را نوشتیوگرافين بی کامل تر١٩٣٣ که در سال ٣ آدامز]١٩[.آورد

قا و ین نام و متشکل از مسلمانان هند، مصر، شمال آفري با همیارگان سازمان" یعروة الوثق""
دار کردن يد آمده است و هدف آن متحد ساختن  و بین پدید جمال الديله سيه بوده، که بوسیسور

 در  روی آنها براییز راهنماي کرده و نیدشان می که تهدیمسلمانان و آشنا کردنشان با خطرات
 با یستي پان اسالمیز انجمنيد جمال در مکه ني س[20]."رو شدن با آن خطرات بوده است

  . سازمان داد جهان اسالمیرهبر ی براخالفت واحدل يهدف تشک
ا به یشان بوده است ید جمال و عبده، ابتکار خود اي سینيچن نی ایت هاين امر که فعالیا

ن ین، درست در ایبا وجود ا. ستيس، چندان معلوم نین و پار لندیاد با همکاریاحتمال ز
. د جمال و عبده به لندن رفتنديشد و س" یعروة الوثق"رودار، دولت فرانسه مانع انتشار يگ

ا را يتانیهنگ با برا همیستي پان اسالمی بحران سودان و استفاده از جنبشی بررسیظاهرًا برا
 در یسي ضد انگلینی د-ی پس از وقوع شورش قومیدکان. شنهاد کردنديبه دولت انگلستان پ

" محمد احمد"ک يزماتیت کاري شورش در دست شخصیرهبر. اده شديشنهاد پين پیسودان، ا
ر پرچم ی را زیانيد و طغي نامی، میموعود، ناج" یمهد" که خود را ی سودانیخيبود؛ ش

 یکی.  گرفتندیهم قرار م در مقابل یینگونه، دو نوع اسالمگرایا.  بردیش مياسالم ناب پ

                                                 
3 C.C. Adams 



 

 یگری کرد و  دی بروز مینی در پوشش دیستيونالي ناسیزه هايکه در آن انگ" یمهد"شورش 
 ی فرهنگ میادگرا و بيرا بن" یمهد"د جمال بود، که گروه ي  سی گرایسي انگلیجنبش اسالم

ال دند ژنري نامیم" امبرياران پی"که خود را " یمهد "یروهاي ن١٨٨۵در سال . دانست
مرکز سودان را " خرطوم" را شکست دادند و کشتند و ٤"چارلز گوردون "یسيمعروف انگل
 یش به چاپلوسیسم خوي حفظ اعتبار پان اسالمید جمال براياز آن پس س. تصرف کردند

 ها یت با شورش سودانیا و ضديتانی از بریباني آورد اما در پشت پرده به پشتیرو" یمهد"
من از .  ترسندی مردان عاقل م ترسم، همانگونه که همهیمن م: "سدیون یاو م.  دادیادامه م

ا در يتانی گرفتن شمار هواداران آن به مصالح بری و فزون]تیمهدو[ن ین دکترینکه گسترش ایا
 ید جمال در نوشتاريس." ب برساند هراس دارمي دارد آسیمصر و هر که در مصر حقوق

ت یحما" یمهد"حرکت : سدی نویم"  سرخیایدرا در سواحل يتانیبر"جداگانه با عنوان 
 کند که با یشنهاد مي پیگریاو در نوشتار د.  کندیرا بخود جلب م" شیساده اند"مردمان 
 ی باشد، میه اصول اسالمیش بر پاي سازمانشهی که اندییرويله نيتنها بوس" یمهد"شورش 
له يان روبرو شد، مگر بوس توی اسالم نمیبا قدرت معنو: "سدی نویاو م. رو شد در توان رو

 مبارزه کند و ]"یمهد"[ ن متظاهری تواند با ای مسلمان نمیچکس جز مرداني، هی اسالمیلیبد
  ]٢١[." خود بنشاندیاو را سر جا

 پاسخ اسالم را با اسالمد آتش را با آتش و ی کند که بایشنهاد ميد جمال پيگر، سیان ديبه ب
د جمال را ين امر، خشم سیا.  ورزدید جمال مخالفت ميد سشنهاين پیا آشکارا با ايتانیبر. داد
د جمال و عبده از ين، راه سیپس از ا.  ماندیزد، اما عبده همچنان به لندن وفادار مي انگیبرم

قا ی آورد و عبده رهسپار تونس در شمال آفری میه رويد جمال به روسيس.  شودیهم جدا م
د جمال ي که با سییت انجمن های تقویکشور براانه به چند يمخف" عبده از آنجا .  شودیم

در شکل " سميپان اسالم" توده ها یام آن انجمن ها براي پ[22]." کندیل داده بود، سفر ميتشک
  :انه آن بودیادگرايبن

 از نژاد ی مسلمانان جهان را متحد و هرگونه نشان است که همه"نيحبل مت"ن اسالم ید"
 درخشان متحد شدند و یک امپراتوریشتر مسلمانان در يپ. .. کندیسم را محو ميوناليا ناسی

فه همه ين وظیا.  فلسفه و علوم، از افتخارات آنان استینه هايشان در همه زمیدستاوردها
 مسلمان ی که زمانیی بر ملت هاین اسالميت اسالم و قوانيمسلمانان است که در راه حاکم

 آن ی و اجراین اسالمين ملت ها بازگشت به قوانی ایتنها راه چاره برا...بوده اند، تالش کنند
د ی حاکم بر همه، بایقدرت عال.... بوده استیاست؛ همانگونه که در دوران خالفت اسالم

  [23]."قرآن باشد
  از آن، در برگیی است و نمونه های عادیان امری اسالمگراین سخنان از سویامروز ا

 ١٨٨٠ اما در دهه.  شودیالقاعده بارها تکرار مو منشور " نياالخوان المسلم"خ ی از تارییها
 از ی مسلمانان تصوری متمادیرا در سده های بود زید و انقالبی جدیمين سخنان، مفاهيچن

 یخطاب به مسلمانان برا" یعروة الوثق"ام يپ.  نداشتندیاء خالفت اسالمي احیمبارزه برا
 دعوت به جهاد ییگو"  مسلمان بوده اندی که زمانییها نيدر سرزم "ین اسالمياء قوانياح
 بود که به دامان ییها ني و سرزمی مرکزیا، اروپاي از اسپانییها  پس گرفتن بخشیبرا
و " لورنس"امد آن ي بود که پید جمال، چالشيام جهاد سيپ. ان افتاده استیگر ادیا دیت يحيمس

 آن در قاهره در خالل یبا و بخش عريتانیس بریجنس سروينتلیا  او را دریتيهمکاران امن
 یج مسلمانان برايد جمال و عبده را در بسي که لندن تز سی و در هنگامیکم جهانیجنگ 

 بود یزيو آن تز چ.  افکندی داد، به هراس می پس از مرگشان ادامه میاء خالفت اسالمياح
ان  بزند و همزمی عثمانی در حال فروپاشیکر امپراتوري بر پییوانست ضربه نها یکه م
  . باشدیه تزاري روسی برایدیتهد
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 ستيونالي ناسی با لباس مبدل به مصر بازگشته بود، سرکوب١٨٨٠و اما عبده که در دهه
 ش از اواخر دههيتا پ.  تفاوت بودی بیننده اي را فقط بیسي انگلیروهاي مصر بدست نیها

 را در مصر شیا گروه خويتانیو دولت بر" لرد کرومر "یآشکارا با همدست" عبده "١٨٨٠
ن ي به مصر بازگشت و نخستی، عبده به کمک لرد کرومر علن١٨٨٨در سال . ل داده بوديتشک

 سخن گفتن عبده وهيش. ش در قاهره بدست گرفتینده خویش را، از چند سمت آيسمت رسم
 در ی کدرور[24].د جمال، محتاطانه بوديچون س"  مذهبی اجتماعیسودمند "ز دربارهين

 یجه مين نتيچن" الرسالة"روت بنام يخ محمد عبده چاپ بي شیهاينران مجموعه سخیبررس
ندار، در نهان، همچون استاد ی دین و به ظاهر پارسايشيآشکار است که عارف پ: "رديگ
ج با لرد کرومر یعبده، پس از بازگشت به قاهره بتدر." ش بوده استی آزاد اندیش متفکریخو

لرد کرومر از خانواده .  کردیبود، آغاز به همکارا در مصر يتانیسم بريالیکه سمبل امپر
ه یري در دفتر انجمن خ١٨٧٠او در دهه . ار بانفوذ و قدرتمند شهر لندن بوديبانکدار بس

  . کردیز خدمت ميا، و سپس با سمت سر مميتانی برندهی مصر، نخست با سمت نمایهمگان
 بعنوان ١٨٨٣مربه سال ا شورش عربستان را درهم شکست، لرد کرويتانیپس از آنکه بر

خ يش. ن کشور بودی ایر رسمي حاکم غ١٩٠٧و سرکنسول به مصر بازگشت، و تا سال  مامور
 و معمار استعمار ییايتانیزه جو، و لرد کرومر اشراف زاده بري ستیمحمد عبده، اسالمگرا

ر به با بازگشت کروم. گر شدندیکدیا و مشوق عبده، دوست و محرم اسرار يتانی بریامپراتور
ژورنال  "یري مجدد االزهر و سردبی سازماندهی براایته ي کمیمصر، عبده به رهبر

نظرات . "ديز رسي مصر نی در مجلس قانونگذاریندگیاو به نما. ده شدیمصر برگز" یرسم
ته ين کمیاست مهمتری محترم بود، و عبده رای ارشد آن مجلس، درباره هر مساله یاعضا
  [25]."را بدست گرفت  آنیها

"  مصریمفت"د جمال، محمد عبده به عنوان ي، دو سال پس از مرگ س١٨٨٩سرانجام در 
 در سراسر مصر بود و یعت اسالمین شريمفسر ارشد قوان "یاو بعنوان مفت. ده شدیبرگز
 پس از [26]."گرفت، حرف آخر بودي مسائل ارجاع داده به او را در بر میش که همه یفتاوا

ش از ي شد، نفوذ و قدرت او بیز جاريبده در سازمان اوقاف مصر نخ محمد عي شیآنکه فتاوا
 .افتیش گسترش يپ

ه ي در روسید جمال چند ساليگرفت، سي می که قدرت نفوذ عبده در مصر فزونیهنگام
 متحده یکشورها"ت از تز یا در حمايتانی بریشنهادش از سويد جمال پس از رد پيس. بود

 مامور ید جمال مدتيس "ی کدوریبگفته . ه رفته بودي قهر به روسیبه نشانه " یاسالم
تواند در هند که قلب ينکه میه در اي متقاعد کردن روسیشود او براي گفته م[27]."ه بوديروس

س ی از سرویطبق گزارش.  را روشن کند، ناکام ماندی شورشیا بود جرقه يتانی بریامپراتور
 ی نقشه یه را درباره ي سران روسیت برختوانس"د جمال ي، س١٨٨٨ا در سال يتانی بریتيامن

ن یه ايرسد که روسي اما بنظر م[28]."ه متقاعد کنديآغاز شورش در هند با چراغ سبز روس
  . به لندن بازگشته استید جمال پس از چنديرفته و سیشنهاد را نپذيپ

، ٥ک هاي فراماسونها، گنوستیاي در دنیید جمال با لندن گونه گون بود؛ از سويروابط س
گر با ی دیان غرق شده بود و از سویگر مذهب باوران و پارسایان و ديعارفان، صوف

اکنون زمان آغاز .  داشتیک دوستی خاور نزدیفته يسندگان، مسافران و شرق شناسان شینو
 از آن ی مذهبی بزرگ بود، که جنبش هایی نوزدهم بسان خمره یلندن در اواخر سده . بود
 ی به تئوریابي دستیده یستها ايالیز امپري از روشنفکران و نیاريدر ذهن بس. دی تراویم

 در یاريان، هواداران بسی ادی آشتیمساله .  شعله ور شدی مذهبی از باورهاینیوحدت آفر
 حفظ ین برای نویشه هاین ها و اندیي از آید بسترین باور که شایبا ا. افتیختگان يان فرهيم
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معتقدان .  عالم استي ذات روحانينش درباره يا بی يعرفت قلبس ميگنوس.  استيدن به رستگاري و راه رسي زندگيهدف اصل
  )م. ( باور دارندي و عالم روحانيسم عالم ماديدانند و به دوالي ميکی و تاري روشني مبارزه يجه ينش را نتین آفریين آیبه ا



 

. دیا فراهم آيتانی بریستيالی امپری گون فرهنگ امپراتور در قلمرو گسترده و گونهیکپارچگی
د جمال يو س.  گشت سر برآوردی نوزدهم بازمیل سده یشه اش به اوای که ریمذاهب تجرب

 ی فلسفیی و شک گرای، فراماسونریگريق به عرفان، صوفي عمیدش به اسالم با تعهدیکه د
  .ن باورها گشتی ای همه یرایخته بود، پذيآم

د جمال در لندن با شرق شناس مشهور ادوارد براون ي سی هایین آشنایمهمتر از یکی
ژه یستم بوي بشرق شناسان سدهقت پدر خوانده يج در حقیادوارد براون استاد دانشگاه کمبر. بود

، عالوه بر ١٩٢۶ش از مرگش در ياو تا پ.  استیرانشناسی و ای مطالعات مذهبنهيدر زم
 داشته ییر بسزايز تاثي نییايتانیاستگذاران بري از سیاري بسان بری از دانشجویادیشمار ز
انه در ير مسائل خاورميا به شدت درگيتانی که برید که ادوارد براون، زمانیم ديخواه. است

 یس جاسوسی بود، استاد و دوست دو نفر از ماموران برجسته سرویکم جهانیجنگ 
 در یاري بسی، براون سفرها١٨٩٠و  ١٨٨٠ یدر دهه ها.  و لورنس بود٦یلبيانگلستان، ف

ن یي و آی گری، صوفی شبه مذهبی جنبش هانهياو در زم. ران کردیا ه ويجهان عرب و ترک
  .افتیت تخصص یي چون بهای نوظهوری مذهبیها

رزا محمد يم(او "سد ینو ی مبراون.  بود٧"رزا محمد باقريم" ادوارد براون یرانیاستاد ا
 مذهب، یعياو بتناوب ش.  تسلط داشتی بود و به شش زبان بخوبدهی از جهان را دیمين) باقر
را  ش که خود او آنی خویستم مذهبي بود، و سیهودیو ) خداناباور(ستي، آتئیحيش، مسیدرو

ک شدند و براون یار نزدين دو به هم بسی ا[29]."د، داشتينام یم" یحي مس-یوحدت اسالم"
 بود، به پژوهش در ی مرکزیايان آسیص اد که متخص٨"نويجوزف گوب"ر آثار يکه تحت تاث

  .ب بودی غرین مذهبیين آیفته اي پرداخت و سراسر عمر شتیيبها چون ییها نه جنبشيزم
انه و ی جوی آشتیز باوريان نیيرزا محمد باقر، بهايم" یحي مس-یوحدت اسالم"همچون 

  .ز داشتينقاط نگر یو د" فايح" در یکردند که هواداران یج میران تروی را در ایر عرفيغ
 آنان یاسي و سیستند و رهبران مذهبی نگرینانه ميت را بدبیيانه بهايها در خاورم سال

در واقع .  انگاشتندیس میجنس سروينتلی و ای فراماسونیرا توطئه گر، مرتبط با شبکه ها
ام ن فرقه به نیانگزاران اي از بنیکی یس بودند و پس از جنگ اول جهانيان هوادار انگلیيبها
ن ید ادوارد براون برجسته تریشا.  ملقب شدSirر به لقب ي کبیايتانی بریاز سو" عبدالبهاء"
 مذهب ندهی در آییاو آشکارا باور داشت که جنبش بها. ت باشدیي بهانهي در زمیسنده غربینو

  . خواهد داشتییر بسزايانه تاثيدر خاورم
 یین رهبران بهايمد باقر و همچنرزا محيد جمال و عبده، هر دو با ادوارد براون، ميس

را منتشر " یعروة الوثق "د جمال و عبده روزنامهي که سی زمانی کدوربگفته. تماس داشتند
د يز سين.  و قرآن بحث و مناظره داشته اندی تئولوژس دربارهیکردند، عبده و باقر در پار یم

  .فرستاده است یشان میرایانه ي در مرکز خاورمیی رهبران جنبش بهایجمال روزنامه را برا
دنش به مقام نخست يران تا رسید جمال در اي که در مشهور شدن سیگریشخص د

ران در یر اير کبيسفان دراز يملکم خان سال.  بوده استرزا ملکم خانيم نقش داشته، یریوز
د جمال، يز همچون سيملکم خان ن. بود" ها  فراماسونیرانیانجمن ا"او پسر موسس .  بودلندن
" یمذهب بشر" از ی اصالح شده و جهانایرزا محمد باقر معتقد بود که گونه يان و میيبها
د جمال گرچه يس. ران استیژه ایانه و بوي در خاورمیستيالی امپریاسياز هر گونه اقدام سيشنيپ

د، به يادگرا دست نکشي اسالم بنی نوعیان توده ها براير گذار در مي تاثایوه يغ به شياز تبل
د ي رسد که سی به نظر م[30]. "اد نهاديرا بن"  عربیانجمن فراماسون"ز يلکم خان ن ماشاره

ا توده ها، و ی" شانیساده اند "یانه براي اسالم عاماین مرد هزار چهره، به گونه یجمال، ا
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 ی آشتین دو، مکتبیب اي هم از ترکی، و بر رویی قشر باالیخته پسند براي فرهایوه يش
  .باور داشتانه و جهانشمول یجو

. دي از آن به شکست انجامیبخش د و دست کم دريان رسید جمال به پاي سی کاراما دوره
 و ر جنگیوزران به عنوان یت ملکم خان در ایش را با حمای عمر خویانی پایا شتر سالهياو ب

.  موثر نبودیاسيا برجستگان سیگر بر شاه ی دیاما آراء و.  کردی سپررینخست وز
م یبا شکستن حر) ران خسته شده بودیون ايد جمال با روحانيکه از ارتباطات س (سرانجام شاه"

ه منتقل ير و به مرز ترکي بود دستگیماري که در بستر بید جمال را در حاليمسجد، س
  ران سرگردان بود و بگفتهیه، افغانستان و ايان ترکيد جمال مي س١٨٩٠ در دهه [31]."کرد
 بار [32]." را جلب کندیتي و امنی اطالعاتیها  سازمانکرد تا توجه یتالش م "یکدور

 در استانبول و ١٨٩۵در . "ديد جمال به داد او رسي سی زندگیانی پایا در سالهايتانیگر برید
اه نوشته و يست سيد نام او را در لي که دولت سلطان عبدالحمیش از مرگش در حاليدو سال پ

ک مردم به شورش یز او را بجرم تحريران نیدولت اران کرده بود و یدش به استرداد به ایتهد
ر ير کبي به سفین هنگام به عنوان شهروند افغانید جمال در ايکرد، س یب ميضد سلطنت تعق

د جمال اجازه خروج از يا به سيتانی کنسول بر[33]." مراجعه کردین جاني تامیس برايانگل
 هيترکد جمال به يسرانجام س. ه کردي او پاسپورت تهید را داد و برايقلمرو سلطان عبدالحم

 سرطان یماري در آن از ب])م( سرگردانیهودای[ست سرگرداني که پان اسالمییبازگشت؛ جا
 که او در کتابش ید جمال با شهرتيادوارد براون معتقد بود که نام س.  درگذشت١٨٩٧به سال 

ز همچنان يمرگش ن سال پس از یها  داده است، سالی به و١٩١٠در سال " رانیانقالب ا"
  .مشهور خواهد ماند

 بر نام او، یانید جمال پاين نوشت که مرگ سيست عملگرا، چنيالیاما لرد کرومر، امپر
 یش نمیر معمول خوي غی مذهبشهیآنان با اند. " استیاگران اسالميعبده و نسل نخست اح

گر به ی دیز سو دراز بدنبال خود بکشند، ای مدتیتوانستند مسلمانان محافظه کار را برا
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 یل نتوانست همراهين دليخته نشد و بهمي آمیالدي با اسالم ناب قرن هفتم می کافاو به اندازه
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