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  فصل پنجم

  :به ادامۀ گذشته

ھای مدفون ھا و محلھا کرده است، و بقعهھا و مردهری خود را وقف ستايش قبرستانگھاست که صوفیّاما اکنون قرن

ھای قبل از اسالم باقيمانده و ھمان ھا از زمانبسياری از رسوم صوفی.  پيروان صوفيان زيارتگاه آنھا شده استۀشد

ھا و جادوگری و مادر تايش شيطانس.  صوفی ھا ادامه يافته استۀوسيله دينان قبل از اسالم بھای بیاعمال و جشن

.  شکل داده و ساحری و تردستی نيز به آن افزوده شده استتغييرھا امری عادی است، اگر چه  در جمع صوفیئیخدا

از قرن ھفدھم حکومت .  نفوذ امپرياليسم انگليس در خاورميانه شدۀًبعدا اين ايدئولوژی و مذھب صوفی ماشين محرک

 امپراتوری متعددی برای روشنفکران سياسی در جھان اسالم برپاکرد و با گسترش تدريجی پادشاھی انگليس، مراکز

ھا در ارتباط مستقيم با جمعيت مسلمان خاور نزديک و ھند ِانگليس از طريق شرکت ھند شرقی و شرکت لوانت انگليسی

 طبيعی و يا تشويق و ترغيب آنھا سوی رشد علومه  انگليس کشش مسلمانان بامپراتوریّاما برای . شرقی قرار گرفتند

 کنترولکه لندن  برای اين. شدبرای تشکيل يک سيستم پادشاھی قوی در جھان اسالم، يک خطر احتمالی محسوب می

ژی نظام پادشاھی انگليس براساس حفظ منافع انگليس در جھان اسالم بر يقدرت را دردست نژاد سفيد حفظ کند، سترات

ط با پادشاھان و شاھزادگان که روی يک اجای ارتبه ھمچنين ب. ھا را از پيشرفت باز دارد اين قرار بود که آن کشور

کرد، که ھر کدام بر ی را تشويق میئالطوايفی و قبيلهکردند، دولت انگليس سيستم ملوکسرزمين پھناور حکومت می

وانست از ظھور يک مخالف سياسی تبدينوسيله انگلستان به آسانی می.  داشتندئیروی يک سرزمين کوچک حکم فرما
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 برای امريکادولت انگليس باور داشت که انقالب . ھای تحت استعمار جلوگيری کندقدرتمند عليه حکومت خود در مکان

  .استقالل آن کشور از انگليس ضربه بزرگی بود

خاطر عدم عالقه ه  برگران انگليس بودند، برای استعمای و جدا از ھمئيافته ولی قبيلهخوبی سازمانه ھا که بالبته صوفی

 انقالب صنعتی در ھند و ۀًمثال برای جلوگيری انگليس از توسع. شدند با علم و دانش، دستيار خوبی محسوب میئیو آشنا

وقتی . گير نبودند و با ھمان کشت پنبه و چای و امثالھم راضی بودندوجه به دولت انگليس سخت ھيچه خاورميانه ب

کند گسترش اين مذھب را  استعمار در خاورميانه کمک میۀگری چقدر به ادامکه وجود مذھب صوفیانگليس پی برد 

بعد از ھمبستگی و اتحاد دولت . را برای تبليغات خود پشتيبانی مالی فراوان کرد تشويق کرد و رھبران و فرستادگان آن

- قرن نوزدھم برای انگليس الزم بود که فرقه در قرن ھجدھم، فقط يک قدم کوچک ديگر درھای صوفیانگليس با فرقه

عنوان مدل، ه ُ رم بامپراتوری دقيق ۀبا مطالع. کار گيرده  خود بامپراتوریعنوان سياست کلی ه  مذھبی را بئیگرا

ّ اليگارشی رم توانسته بود برای مدت ھزار امپراتوریکه  استعمار انگليس به اين نتيجه رسيد که يکی از داليل اصلی اين ُ

  .کرد مردم استفاده میکنترولھای مذھبی و دين برای اين بود که از فرقه. سال پابرجا بماند

 حکومت اليگارشی انگليس، جنبش به اصطالح اکسفورد را بنيان گذارد، سپس موج وسيع رفرم ١٨٢٠ھای در سال

جنبش آنھا،  . ن به حرکت در آمدمذھبی پژوھشگران دانشگاه اکسفورد و کليسای انگليکن، و کينگز کالج دانشگاه لند

 جنبش ۀ محتوا يافتتغييريت آنھا پخش انجيل مأموروجود آورد، که ه  مخصوص از انگليس بۀنوعی مسيونری يا فرستند

. چتر پوششی اين جنبش فراماسيونرھای بخش کليسيای اسکاتلندی بودند. اکسفورد در کشورھای ديگر جھان بود

يت داشتند که شعباتی از کليسياھای اسکاتلندی را در سراسر کشورھای تحت رمأموفرستادگان جنبش اکسفورد 

کرد که اعتقاد ِ اونجليس جنبش اکسفورد سعی نمیۀ خاورميانه فرستادۀّاما در مورد منطق.  انگليس بنا کنندامپراتوری

 تغييرنانی با اعتقادات صوفی کردند که آنھا را به مسلما دھد، بلکه در عوض سعی میتغييرمسلمانان را به دين مسيحی 

ی خود که بسيار ئدليل اعتقاد فرقهه فرستادگان اسکاتلندی ب. دھندعقيده دھند که اعمال مذھبی کليسای اسکاتلندرا انجام می

 ضددينی که قادر است قدرت پاپ ۀعنوان توطئه  کليسيای کاتوليک، بۀوسيله ّشدت به با کليسای کاتوليک فرق داشت، ب

 مسيحی ۀھای انگليس با جامعھمچنين جنبش اکسفورد و فرماسيون. شدندل کليسيا کم و ضعيف کند، محکوم میرا درداخ

 ھنوز تا به امروز ھمبستگی عيسويان انگليس. حکوم شد واتيکان مۀوسيله ھم بھا ارتباط و اتحاد داشت، که آنيا عيسوی

-پشتيبانان اصلی پروژه فرقه. آيدحساب میه  عليه پاپ بئینخبگان اروپاۀ  قرون عقب ماندۀ برجستۀعنوان يک نقشه ب

وزيران مشھور و مشاوران آنھا مانند بنيامين ديزرائيلی،   انگليس، خانواده سلطنتی و بسياری از نخستۀوسيله گری ب

ُلرد پالمر ستون، لرد شافتش بری، وادوارد بلور  ِ  ۀوسيله ی انگليس ب به بعد، دستگاه پادشاھ١٨٢٠از سال .  ليتون بودند–ُ

اينھا . شدخود نديده، اداره میه َبدترين مردان و زنان خليفه مانند خيلی پست و فاسد، و آلوده و زشت، که جھان تاکنون ب

ُبرای مدل سلطنتی خود، مدل پمپی رم قديم را که پرستش حيوانات و جانوران قانون جامع شد،  مدنی آنروز شناخته میۀُ

عنوان رئيس دفتر استعماری انگليس و ھمچنين رئيس دفتر ھند خدمت کرده ه ليتون، که سالھا ب - لورُب. کردنددنبال می

اين ھا . بود) OSIRIS(ُو اسيريز ) ISIS(بود و بعد پسرش جانشين او شد، يک عضو اصلی فرقه ھای قديمی عيسيز 

سالھا در سراسر جھان مديترانه، حتی فرقه ھای مرگ در مصر در زمان فراعنه بودند که زھر کشنده جھل  را برای 

آخرين «ای تحت عنوان  گرايانه ليتون نوول فرقه–بلور . که مسيحيت جايگزين آن شود، گسترده کردند قبل از اين

 مکتب پيش رافائيلی امپراتوریجان رامسکين نيز بنياد  و. را برای نسل ھای آينده طرح ريزی کرد» روزھای پمپی

ُگذاران معبد عيسويان  ارانيا اين ھا از بنيان.  برتراند راسل را بنياد نھاد١٨۶٠زيکی متافۀ ين و  جامعالمسلماجداد اخوان

 ونيز -»Golden Down of Aldous  Huxley«  بودند،١٨٨٠در سال »  ھاکسلی الدوسئیطلوع طال« :نامه که ب
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 را منتشرکرد، ھمگی مراسم عجيب و تردستی، »Isis Unveiled» «َعيسی ان ويلد« مذھبی مادام بالواتسکی که ۀجامع

کردند که از ظواھر عادی حاکمان انگليس در اين  ھا، و خود نابودی را ترويج میھا و زشتیپرستش شياطين و پليدی

  .دوران بود

ھا سپیاز فاسدترين افراد اين فرقه ھا در آن دوره بود که قتل و کشتار ھولناک، رو) jack the Ripper( کن ژاک پاره

 دستگاه ۀ ثبت شدۀپروژھمچنين در ايران اولين . دبخشی از اعمال مذھبی انجام می داعنوان ه ھای لندن را نيزبدر خيابان

عنوان يک آزمايش انگليس در ه گری بئیاگر چه بھا.  بودئیحاکميت پادشاھی انگليس در قرن نوزدھم، ايجاد جنبش بھا

 الدين افغان پان اسالميستی جمالۀ آيند در حرکتئیجنبش بھا ًبعداّ شد، اما ھای فراماسونری غيرمذھبی شروعفرقه

  .ثيرفراوان گذاشتأ، ت)اسدابادی(

. سيس شدأهللا ناميد تء که خود را بھا"ميرزاحسين علی"نام ه  يک مسيونر بۀوسيله  ب١٨۴۴ در سال ئی مذھب بھاۀفرق

 ھزار نفر است، اگر چه بسياری از آنھا، بعد از آمدن رژيم ٣٠٠  بيش ازئیامروزه، تعداد بھائيان در ايران به تنھا

گاه ّ در ايران است اما بزرگترين پرستشئیکه  بيشترين تعداد بھا باوجود اين.  اندخمينی، به آرامی از ايران فرار کرده

  .است) Wilmette Illinois(بھائيان در حيفا، اسرائيل، و مرکز جھانی اين سازمان در ويلمت ايلی نويز 

کرد که يک مذھب جديدی است که در ايران شروع شد، و ادعا می» دين موعود« راديکال ۀعنوان فرقه  بئیمذھب بھا

 جديد آنھا جانشينی تمام ۀگويند که فلسفبھائيان می. ھای اسالم، مسيحيت، زرتشتی، و يھودی استمخلوطی درھم از ايده

و يگانگی جھانی  اگرچه بھائيان تبليغ عشق و محبت.  خواھد شدئی يعنی بھاھای ديگر در يک اعتقاد جھانی جديددين

توجھی قرار گونه استقبالی از آنھا نشد و مورد بيشترين بی ّکردند، اما به زودی در سرتاسر ايران و خاورميانه ھيچمی

ھرکاری را انجام دھند که مذھب ند اعنوان بنيادگراھای مذھبی شھرت يافتند که حاضره که بھائيان ب گرفتند، برای اين

را به ) شاهالدينناصر( شاه ايرانتاکه سعی کرد   به خاطر اينئی يکی از رھبران بھا١٨۵٢در سال . خود را رواج دھند

سپس بھائيان در ايران تحت تعقيب قرار گرفتند و بسياری از رھبران اصلی آنھا دستگير شده و . قتل برساند، دستگير شد

  .تبعيد شدند) استانبول امروزی(د و پس از آن به قسطنطنيه اول به بغدا

 اسکاتلندی ۀ بود ارتباط نزديک خود را ھم با فرقءهللا و پسر او عبدالبھاء که در آنوقت بھائیدر اين مدت رھبران بھا

مانی، روسيه،  عثامپراتوری که در ھندوستان، ئیھا و جنبش ھاانگليسی عيسوی و ھم با شعبات در حال رشد پرستشگاه

 دولت ترکيه تصميم گرفت که برای بھائيان خيلی خطرناک ١٨۶٨در سال . فريقا گسترش يافته بود، نگه داشتنداو حتی 

ھا تحت نظر ئیسوريه، بھا) Acre( و بدين جھت در آکر  خواھد بود که به آنھا اجازه داده شود که آزادانه فعاليت کنند

  .ھا دوباره علنی شدندئیرتمند خود در لندن، گروه بھاّاما با دوستان قد. قرار گرفتند

گری، که براون ، متخصص فرقه.جی.ً بھائيان مخصوصا در ايران دوباره قدرت گرفتند، ایۀ فرق١٨٩٠ھای در سال

ُلرد  در مصر،  انگليسيک مدير اداری. ايران را نيز مطالعه کرده، بيان داشت که بھائيان موج آينده در خاورميانه ھستند

  .عنوان دين برتر بگيرنده دھند، ممکن است که  جای اسالم را بُکرزن ادعا کرد که اگر بھائيان به ھمين ترتيب ادامه 

 دولت ترکيه ۀوسيله ب.  انگليس استۀپرورد يک محصول دستئیدانستند که بھا قرن بيستم، ھمه میۀھای اوليتا سال

 امپراتوریعنوان جايگزينی دولت انگليس در ه ی وابسته در سوريه بئ قبيلهۀقکنند که يک فرمتھم شدند که آنھا سعی می

 تحقيقات در گزارشی ۀ، دولت ترکيه روی بھائيان تحقيق کرد و نتيج١٩٠٧ و نيز در ١٩٠۴در سال . گذارندعثمانی بنيان

 جوان، ان شود، به اصطالح ترککه اينکار عملی قبل از اين.  ترکيه اخراج شوندامپراتوریپيشنھاد شد که بھائيان از 

 که در زندان ترکيه بود از زندان ءو عبدالبھا. ستون پنجم  گروه فراماسونری اسکاتلند، در يک انقالب قدرت را ربود

در .  دو شھر مالقات کردۀھا به لندن و نيويورک رفت و در آنجا با افراد عاليرتبئیپس از آزادی، رھبر بھا. آزاد شد
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 برای ء، عبدالبھائین بنا به نشريات رسمی بھاآ ترتيب داد، که در امريکاخنرانی در شھرھای  يک تور س١٩١٢

 صلح دوستان، کلوب ۀھا، جامعھا، يھوديان، مسيحيان، جامعه اسپرانتيستھا، مورمندانشجويان دانشگاه، سوسياليست

  . زنان ستمديده و بسياری مراکز ديگر سخنرانی کردۀافکار نو، جامع

ھر جا که او رفت، يک پيام را موعظه .  داده شدء ملکه انگلستان به عبدالبھاۀوسيله ب) knight(، عنوان نايت ١٩١٨در 

 ئی بھاۀفرق.  و مرزھای ملی که ھمه چيز را در يک نظم جھانی شکل دھد ھا، مذاھب کنونی جھانکرد؛ لزوم لغو مليت

 نزديکی با ۀزمان ملل متحد بازی کرد و سازمان آنھا رابطھا در ساسيس ليگ جھانی مليتأای برای تنقش برجسته

زبان . سس به اصطالح زبان اسپرانتو ازدواج کردؤ به طراح و مءدختر عبدالبھا. ھای جھان برقرار کردفدراليست

ن در  ھمچنيئیمذھب بھا. ھای جھان لغو شده و با يک زبان ھمگانی جايگزين شوندای است که تمام زباناسپرانتو پروژه

  . بين افراد جنبش رفرم اجتماعی بريتانيا نيز نفوذ کرد

در زمان . شود در ايران مورد تنفر زيادی است، و بدرستی بازوی پادشاھی انگليس محسوب میئی بھاۀامروزه فرق

خفيانه  خمينی را در چندين مورد مۀ بھائيان جنبش شيعۀ، ھمه جا گزارش رسيد که فرق١٩٧٨ناآرام کردن ايران  درسال 

عفو «المللی، مانند سازمان بين» حقوق بشر«ھای  با سازمانئی بھاۀھای فرقھا، از ارتباطاين پول. اندکمک مالی کرده

اين . رسيدھای پشتيبان خمينی میکرد، به گروه، که در اصل جنبش ضد شاه را در ايران  پشتيبانی مالی می»المللبين

- ھا در ارتباط ھستند، بيرون میئی تاکنون با بھا١٩٠٠ھای که از اوايل سال» نیيک جھا«ھا ھمچنين از حرکت جنبش

کنند، پاسخ ّھا باوجود ضديت شديد خمينی با آنھا، اينطور عمل میئیاگراز ھر ايرانی  اين سؤال شود که چرا بھا. (آمد

  .) کنندان مخدوش کردن واقعيت تشويق میعنوه  را درايران بئیھای ضد بھاًھا معموال فعاليتئی بھاۀخواھد داد که فرق

ھايت ما را ساختی، جسم ما را به بھترين شکل دادی، و ما را به با دست«: الدين افغان بيانی در مورد جمالّاما حاال

َ ال افغانی، جاسوس انگليس، که اولين جنبش ۀ، بياني»بھترين شکل خلق کردی از طريق تو ما تمام جھان را شناختيم

َالدين ال افغانی، براساس بيشتر نظريات در محلی در آسيای مرکزی  پان اسالميست را ترتيب داد، جمالئیگرابنياد

عمرش چندان اطالعی در ۀھای اولياز سال. دنيا آمده ، ب] ويراستار پورتال-در اسعد آباد کنر [ًاحتماال در کابل افغانستان

 يکی از بسيار ۀداخل رده  و خيلی  زود ب ّ که او يھودی متولد شددست نيست، اگرچه بعضی گزارشات حاکی از آن است

  . وارد شد،نام اخوان صوفی که آن قسمت از آسيا را در بر گرفته بوده تعدادی مذھب صوفی ب

ھای صوفی در ھند مستقر شدند و يا توسط  نزديک بين آسيای مرکزی و ھند، بسياری از فرقهۀخاطر رابطه ب

ھا گروه صوفی ترين اين فرقهکردند، مھمگری را که از گروه مسلمانان ھند گرفته بودند، پخش میفرستادگانشان صوفی

عنوان اخوان صوفی آسيای ه سرعت در مرکز آسيا به بندی بگروه نقش. ، بود»دشمن خنده«معنی که به. ھا بودبندینقش

هللا در دھلی، که از سال عد جانشين او شاه ولی زير رھبری شيخ احمد سير ھندی و ب١٧٠٠ھای مرکزی در اوايل سال

 ئیھردوی اين دو صوفی عھد قديم برای تبليغ يک ايدئولوژی بنيادگرا. کرد، رشد کرد  زندگی می١٧۶۵ تا ١٧٠٣

 مغول در ھند ودر سراشيبی امپراتوریاين جنبش خيلی بعد از فروپاشی . راست و برگشت به اسالم خالص برخاستند

  . شرق رشد کردسقوط اسالم در

ۀ بندی از آسيای مرکزی تا مکه، قاھره، ترکيه، و ايران مسافرت کردند و زنده شدن دوبارآموزگاران گروه صوفيان نقش

جمله شيخ خالد  هللا، شاه عبدالعزيز، يک گروه از افراد با تجربه ، منپسر شاه ولی. کردندگری قديم را تبليغ میصوفی

 از ھند ديدن کرد و از مرکز ھند ١٨٠٩دور خود جمع کرد و در سال ه  از کردھا بود، بکهرا ) ١٨٢۶-١٧٧۵(بغدادی 

دين قديمی خارج از ذھن و دليل انسان . کرد، کار خود را شروع کرد که دفتر استعماری انگليس حکمرانی میئیجا

بعضی . وک و زشت بداندشد که کليه نفوذھای خارجی را مشکباعث می» پاک و خالص بودن دراسالم«شرقی دوباره 
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. خواست که خودشان را از نفوذ رسوم ايرانی و عادات ھندی دور نگه دارنداز دستورات اسالمی از تمام مسلمانان می

ای  عربستان، و ديگری فرقهۀ که در اين دوره رشد کردند، يکی جنبش افراطی وھابی در شبه جزيرئیھادر بين جنبش

  . بنيان گذاشته شداينوسی که در ليبيفريقا بنام اخوان سادر شمال 

 در منطقه بود، که بسياری ئی، او حامل اصلی جنبش بنيادگرا١٨٩٧ در الدين افغان تا زمان مرگ جمال١٨۵٧از سال 

  . را نيز جذب خود کردئیگری و بھااز مذاھب صوفی

و نفر از متخصصان علوم  اسالمی و  دۀوسيله  ب"افغان" اطالعاتی انگليس، ۀعنوان نماينده ّدر طول مدت چھل سال ب

ِيکی ازآنھا ويلوند اسکاون بلونت، و ديگری ادوارد. شد میئیگری راھنمافرقه براون يکی از .جی.ای. براون بود.جی.ِ

مان شرق شناسی دانشگاه که در دپارت شرق شناس قرن نوزدھم در انگليس بود و از بين افرادیۀمتخصصين برجست

 متخصص اطالعاتی مأمورعنوان ه فيلبی را ببینام ھری سنت جانه کمبريج مشغول پژوھش بودند، او شخصی ب

  .شد» MI.6 سازمان ۀسه طرف«بعدھا پسر او کيم فيلبی جاسوس .  عربستان برگزيدۀانگليس در شبه جزير

را شروع کرد، که علنی عليه » ضد امپرياليسم« به اصطالح ۀالرنس، يک مطالع.ای.براون مانند فيلبی و تی.جی.ِای

گرای او فرقه. کندھای استقالل طلبی پشتيبانی میکرد که ازجنبشّاو ادعا می. کردسياست استعماری انگليس انتقاد می

 ئیبھای گری و فرقه صوفیۀتخصص او مطالع. ّھای مقدس شرقی قديمی شده بودخيلی محکمی بود، که مجذوب دين

  . بود

 . دنبال شد،ُد گوبينو که ايدئولوگ عيسوی بود. مطالعات يک بنيادگرای فرانسوی بنام ژوزفۀوسيله  تخصص او ب

خصوص ه ھای او  بنوشته. داد شديدی نسبت به انگليس نشان میۀگوبينو يک ديپلمات فرانسوی بود که عشق و عالق

يس به گوبينو در سو. ثير زيادی گذاشتأِنگليس دز اسرائيلی تروی نخست وزير ا» فلسفه در آسيای مرکزی«کتاب 

دنبال آن به ايران فرستاده شد و در بخش خدمات خارجی فرانسوی استقرار ه انگليس درآمد و ب) SIS(استخدام سيس 

ا شروع  از آنجئی بھاۀشيراز شھری است که فرق. گذراند» شيراز«در آنجا بيشتر وقتش را در شھر جنوبی ايران . يافت

ھای ايران ئیجمله آريا  و نژاد سامی، منئیاشتغال اصلی گوبينو در آنجا، اين بود که يک رابطه عملی بين نژاد آريا. شد

ھا سال. گذاران جنبش نازی شد تبليغات زياد در مورد علم نژاد و توارث، او يکی از بنيانۀواسطه بعدھا ب. برقرار کند

يک «او نوشت . بی شرح داد که چگونه او برای اولين بار به کارھای گوبينو آشنا شد خوۀبراون با خاطر.جی.ِبعد ای

 فلسفه ۀکردم که مطلبی دربارجو می و ھای جديد جست دانشگاه کمبريج، دربين کتابۀ سال پيش در کتابخان٧روز در 

کتاب . گوبينو برخورد کردِد کنتکه چشمم به کتاب دين و فلسفه در آسيای مرکزی اثرناگھان وقتی. گری بنويسيمصوفی

شود، فصل کوتاھی در آن به ھا در آن يافت می صوفیۀرا برداشتم و نگاھی به آن انداختم که ببينم اگر مطلبی دربار

ً نسبتا زيادی از کتاب ان نگاه سطحی اوليه، ديدم که بخشدر ھم. صوفيان اختصاص يافته بود، با خودم به اطاقم آوردم

را خواندم آن بخش از ... که اين فصل  ھرصورت، وقتیبه«:دھد  بھائيت نوشته شده براون ادامه میۀرھمچنين دربا

که برای کسانی» .گری تفاوت داشت صوفیۀًکتاب را که در مورد جنبش بھائيت بود، شروع کردم، موضوع کامال با فرق

ھا بود مدت. ی را که اين کتاب بر من گذاشت، تشريح کنمثيرأاند، احتياجی نيست که تًقبال اين شاھکار تاريخی را خوانده

ه اکنون ديدن شيراز ب. خواستم از ايران و پيش از ھمه از شيراز ديدن کنم، و حاال اين عالقه ام چند برابر شد که می

ّکه محل تولد ميرزاعلی محمد باب  خاطر اين   .برايم اھميت زيادی پيدا کرده بود»  استئی بھاۀسس فرقؤم«ّ

) ھاانقالب ايران و يک سال در ميان ايرانی(، براون از ايران ديدن کرد، و با نوشتن کتاب کالسيک ١٨٨٧در سال 

يکی از ھمکاران ّکه به براون فارسی ياد داد ميرزامحمدباقر، کسی. شخص با قدرت و صاحب نظری در مورد ايران شد

ّ را يک شيعه، محمدين، درويش، مسيحی، بی دين و يک يھودی ميرزامحمد باقر.  بودئی بھاۀ در فرقالدين افغانجمال
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به پايان مسيحيت می ناميد - را مذھب اسالمی سيس يک سيستم جديد دينی ، که آنأاو مسافرتش را با ت. اندتوصيف کرده

  .رساند

داخلی نخبگان  شرق شناسان انگليس بود جذب بخش مرکزيت ۀبالنت که عضو مدرس.اس.فريد ويلۀوسيله ميرزا باقر ب

باقر  سپس به ميرزا. سس جنبش پان اسالميت شدؤآن خودش يکی از اعضای م از و بعد ايرانی و آسيای مرکزی شد

نيروی .  مسيحيت بنيادگرای اسکاتلند داده شد که مراکز ايرانی و خاورميانه را نظم دھدۀوليت فراماسيونری فرقؤمس

ُکه او پست مديريت آموزش را در استانبول ترکيه ، زمانی١٨٧٠ در "افغان"غل ش.افغان بودَيبان اين جنبش در آنجا الپشت

وزير  نخست١٨۶۶ّدر آسيای مرکزی به فعاليت سياسی اشتغال داشت و برای مدتی نيز در سال .  عھده گرفته ب

 که در ھند مرکزيت  و با بعضی صوفيان  بھائيت، با نمايندگی انگليسۀ خود را با فرقۀاز آنجا رابط. افغانستان بود

ر روزھای اقامتش در ترکيه، د.  به ھند رفت و از آنجا به استانبول مسافرت کرد١٨۶٩در سال . داشتند، حفظ کرد

 دليل اينه ب. ّبعد از آن، برای مدت کوتاھی، از ترکيه اخراج شد.  مالھای مسلمان آنجا مورد تنفر بودۀوسيله  ب"افغان"

فقط دوسال قبل از آن نيز رھبر (شد، ّ علمای آنجا ضد اسالم محسوب میۀوسيله د، که بکرای را موعظه میکه فلسفه

 به قاھره رفت و به "افغان"سپس .)  دولت ترکيه دستگير شده و مجبور به ترک استانبول شده بودۀوسيله  بئی بھاۀفرق

  .ّمدت نه سال در آنجا باقی ماند

ًصر مصطفی رياض پاشا، که او را در استانبول مالقات کرده بود، رسما وزير م نخستۀوسيله  ب"افغان" ١٨٧١از سال 

.  را با حقوق باال و در دانشگاه مشھور اسالمی االزھر قاھره استخدام کنند"افغان"و سفارش کرد که . به قاھره وارد شد

ّ که فورا زياد ه از حد فعال زد شداش به اوبه آرامی گوشسای انگليسیؤ رۀوسيله  اخراج از استانبول، بۀخاطر تجربه ب ً

که در خفا  کرد، در حالی مثل يک بنيادگرای اسالمی عمل می"افغان"ھای عادی،  سال در درس٧ّنشود، برای مدت 

 االزھر را ترک کرد و به بخش يھودی قاھره نقل مکان کرد "افغان"، ١٨٧٨در سال . کردآوری میپيروان فرقه را جمع

  .زمان سياسی خود را برپاداشتجا آزادانه ساو در آن

 اسکاتلندی ۀو با کمک رياض پاشا و سفارت لندن در قاھره ، فرق.  ماسونيک عرب را اعالم کردۀسيس جامعأ ت"افغان"

ه او پيروانی از کشورھای مسلمان ب. مسيحيت بنيادگرا و نيز مرکز بزرگ فراماسيون شرق را در قاھره بازسازی کرد

ً تقريبا تمام کوشش خود را در "افغان"در بين پيروان خود، . دور خود جمع کرده ايران را بخصوص سوريه، ترکيه، و 

ُ او، محمد عبده بود که سالۀپروردبھترين فرد دست. کار برده پرستی ببت  قاھره را ترک کرد "افغان"که  ھا بعد از اينّ

  .کردگذاری بنا پايهِالمسلمين را به سرپرستی حسن الزيربنای اخوان

وقتی که « : اينطور شرح داد "افغان"، تصادم خود را با » روحانی با ماوراء الطبيعهۀرابط«نام ه ای بُعبده در نوشته

که از  (الدين افغانّ مقدس خود سيد جمالخود را درحالت  رسيدن به عقل کامل، ناشی از حقيقت مافوق طبيعت ، از رھبر

يافتم، باعث شد که خورشيد واقعيات بر من بتابد و مھترين مشکل سخت، )ت،ھای دانش بھره متفاوت گرفته اسميوه

کار ه گری قديم ب صوفیۀفقط در زبان فرق» حقيقت مافوق طبيعت«و » عقل کامل«اين نوع بيان » .واضح و روشن شود

  .رودمی

ھای سوريه در مسيحیبرای . کرد مخفی کار میۀسيس چند جامعأ ھنوز در قاھره بود، در ت"افغان"که  در حالی

 او قرار ۀثير خطابأاسکندريه صحبت کرد، او در مورد دورنمای آينده در جھان عرب صحبت و گروه  زيادی تحت ت

» جوانان مصر«وجود آوردن سازمان ه ثير قرار داد و باعث بأکه مسلمانان سوريه و مصر را تحت ت طوریه گرفتند ب

ه تا قرن بيستم ادامه داشت و ھنوز امروزه ھم بقايای آن موجود است، يک  مخفی کۀاين جامع. َيا مصر ال فتات شد

ھای اسکاتلندی   فراماسيونۀوسيله ّگرای مصر بود که برای مدت زيادی بھای ملیسازمان طرفدار نازی از فناتيک
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-يک جامعه. وان کردھای جنام ترکه  ديگر بۀوجود آوردن يک فرقه  خود را درگير ب"افغان"ھمچنين، . شد میکنترول

 در "افغان" ۀسومين کار مخفيان.دست گرفته  عثمانی بامپراتوری را از کنترولّ برای مدت کوتاھی ١٩٠٨ای که در 

 سازمان اطالعاتی انگليس ۀصورت پروژه ھا بھر کدام از اين جنبش. گراھای سوريه بود مخفی ملیۀمصر ايجاد جامع

)SIS (وجود آمدنده ب.  

 مخفی ۀ رسمی اخراج شد، او محکوم به اين شده بود که يک جامعۀ از مصر برطبق يک نوشت"افغان" ،١٨٧٩در سال 

خواھند دين و حکومت را نابود کنند، ولی خيلی دير بود وجود آورده که میه را ب» شورشيان جوان«و ھمچنين جنبش 

ب داد، که خود او قيامی عليه خديو  شورشی عربی در مصر ترتيۀ سازمان يافتۀ يک فرق"افغان"، جنبش ١٨٨٢در :

ه وجود آورد که مصر را به ای برای انگليس باين شورش زمينه. وجود آورده  ب، را اخراج کرده بود"افغان"انگليس که 

ّ از مصر، برای مدت کوتاھی "افغان". خود موفق شدۀ  در مصردر برنام"افغان"باالخره .  ارتش خود اشغال کندۀوسيل

زبان و در پاريس يک با پشتيبانی مالی انگليس در مصر، يک ژورنال فرانسه.  از آنجا به اروپا رفتبه ھند رفت و

 ١٨٨٣، که نام يک سازمان مخفی بود در سال )ی چسب غيرمحلولامعنه ب(وثکه .ال.نام ارواحه  عربی زبان بۀروزنام

  .ودالمسلمين بوثکه نشريه مستقيم پيشتاز اخوان.ال.ارواح. بنيان گذارد

 آن اتحاد مسلمانان و بيداری آنھا  و آشنا کردن آنھا از ۀاولين سازمان پان اسالميست بود، که خواست اين سازمان،

در بين اعضای گروه . کرد که اين خطرات را لمس کنند  میئیبود و آنھا را راھنما کندخطراتی که آنھا را تھديد می

فريقای شمالی و ھمينطور بسياری مسيحی و اھا، از مناطق ا، سوریھھا، ترکھا، ھندی در پاريس، مصری"افغان"

سرعت وجود آمد، ولی بهه ب» ُکراه.ال.ام«نام ه  در مکه ب"افغان" پيروان ۀوسيله يک سازمان ديگری ب. يھودی بودند

 که به مذھب امريکائیتوان از مالکم خان ، يک مسيحی  می١٨٨۴ در پاريس در "افغان"در بين ھمکاران . سرکوب شد

 ۀگذاران فراماسيون فرقپدر مالکم خان يعقوب خان از بنيان.  سفير ايران در لندن شد١٨٨٠شيعه گرويد، و بعد در سال 

  .اسکاتلندی و ھمچنين ھمکار نزديک ويلفرد بالنت در ايران بود

َميرزا محمد باقر،  مأمور ديگر اطالعاتی بود، که معلم زبان فارسی ای »  اسالمی –مسيحيت «گذار بنيانبراون و .جی.ّ

ول ؤًالنھرين بود، به اسالم گرويد و بعدا مسَنام رورند لوئيز سبونجی که در شمال بينه يک کشيش مسيحی ديگر ب. بود

  .دفتر شخصی ويلفرد بالنت شد

ا و ھم ّ راديکال ضددينی بود که ھم کاتوليک ھۀنام اديب اسحاق، نويسنده يک فريماسيون مسيحی سوری ديگر ب

  .کردھايش محکوم میآخوندھای مارونی را در خاورميانه در نوشته

سيس کرد که أ يک ژورنال ت"افغان".  فرانسه ياد داد"افغان" جيمز سانوا نيز يک يھودی مصری فرماسيون بود که به 

ھای ايرانی، بعد ئیياری بھابس. ، خالصه شوند»دين انسانيت«ھا بايد در يک دين، تأکيد اصلی آن در اين بود که تمام دين

  . در مصر جمع شدند"افغان"که از خاورميانه بيرون رانده شدند، زير چتر  از اين

باشد، اين است که تعداد بسيار اندکی از آنھا  معمولی و بدون وابستگی به اين فرقه میۀّآنچه که مورد توجه حتی يک بينند

رسيد که خيلی به سختی به نظر می. داشتند» دين جھانی« وابستگی به جنبش ۀًمسلمان بودند و تقريبا تمامی آنھا يک زمين

 ۀکيد مداوم به اعتقاد خود دربارأ که ت"افغان"و .  افراد مناسب برای خلق يک جنبش پان اسالمی باشندۀاينان آن مجموع

نستند صدای ناجی مسلمانان شيعه، تواً که تقريبا نمیئیدر يک دين را داشت، به اضافه، فرقه بھا» سه دين اصلی«ّاتحاد 

در .  از صدايش خيلی بزرگتر و رساتر بود"َال افغان"يعنی مھدی موعود را رساتر از آنچه ھست برسانند، زيرا قدرت 

که در يک صدای متفاوت در . توان ناميدجز بنيادگرای اسالمی میه عروة الوثقا، اورا ھر چيزی ب الۀصفحات نشري

  .رفی شده استصفحات آن نشريه مع
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 مسلمانان ۀنجات دھند(تواند آرزو داشته باشد که صدای بلند مھدی را  نمی"افغان"نام انگالند، نوشت که ه شخصی ب

) ّجنگ مقدس(در گلو خفه کند، زيرا صدای او رساتر از تمام صداھا است و قدرت او بيشتر از صدای جھاد ) شيعه

کند که خودش قادر است که اين صدا انگالند فکر می: ادامه داد "فغانا". شوداست، که از زبان تمام مسلمانان شنيده می

گوش ھای ھيماليا به داال خير و از شمال تا جنوب بهکه بتواند صدای خود را در تمام شرق از کوه را خفه کند، قبل از اين

تابی  مسلمانان را که تمام فرزندان اسالم با بیۀدھندِ مسلمانان افغانستان و سند ھند برساند، که با افتخار رسيدن نجاتۀھم

آن بسيار کوتاه بود،اما ّالوثقا اگر چه مدت چاپ عروةَال.  مھدی، مھدی، مھدی موعود را خبر دھد. در انتظارش ھستند

  .ثيرآن بسيار بزرگ بودأت

ر سراسر جھان اسالم بدون ً مختلف که قبال دۀصدھا فرق.  صدای جنبش پان اسالمی در منطقه شد"افغان"سرعت به

ھای مخفی در سوريه، مصر، ترکيه، حاال جامعه.  پيوستن کردندرھبر پراکنده بودند، زير يک چتر رھبری شروع به ھم

ّسرعت رشد کردند و مانند قبل در کناری نبودند اما اين اطالعات که آنھا بخشی از يک جنبش متحد ايران، و ھند به ّ
کرد، ولی او صدای بلند محکوم میه ً، دولت انگليس را تقريبا در ھر نفس ب"افغان"و اگرچه . بودھستند، خيلی محتاطانه 

ھای اسالمی کننده برای انواع فرقه اطالعاتی مورد مصرف انگليس بود و از لندن مانند يک شمع روشنمأموريک 

  .کردافراطی استفاده می

ھای مذاھب، علوم اجتماعی و من در اروپا در رشته«:ود را تشريح کرد ای به ويلفرد بالنت، روش خخان، در نامهمالکم

ھا را ھای جوامع مخفی و فرماسيونھای مختلف مسيحيت و سازمانسيستم سياسی غرب درس خواندم و روح فرقه

  .اشنددھم که دانش سياسی اروپا با عقل دينی آسيا با ھم ھمراھی داشته بای را ارائه میآموختم، و من برنامه

 حالت تغييرّ فرم دھيم و من مصمم ھستم که لوازم تغييرفايده است که سعی کنيم که ايران را به فرم اروپا دانم که بیمی

»  مدلتغيير«در ظرف فقط چندين سال ، . کنند، يعنی لباس دينرا درک می دادن را در پوششی بگذارم که مردم آن

سازی آن انقالب ً دقيقا دوباره١٩٧٩- ١٩٧٨انقالب . شودرو میه  روب١٩٠۵ايران با يک انفجار انقالب ناآرام در 

در ايران ناصرالدين شاه از او .  به روسيه و پس از آن به ايران مسافرت کرد"افغان"، ١٨٨۵در سال .  بود١٩٠۵

ده است، و ّناصرالدين شاه برای مدت بيش از چھل سال  در ايران حکمرانی کر. وزير شوددرخواست کرد که نخست

يک سال . کرد که نخست وزير شود درخواست نمی"افغان"ھيچ جای شکی نيست که او بدون ھيچ مشورتی با انگليس از 

-  به"افغان"در آنجا . رھبر پان اسالمی به لندن فرار کرد.  دستور داد که کشور را ترک کند"افغان" به ١٨٩٠بعد در 

 ناآرامی ۀ برنام١٨٩١ داده بود، در شروع سال ءسفير ايران در لندن استعفاُخان که باالخره از پست ھمراھی با ملکم

- و خان به شاه تھمت زدند که مردان مذھبی را تحت تعقيب قرار داده و افراطی"افغان". سياسی ايران را سازمان دادند

 خود را ۀکيد کرد اطالعيأاش ت روی جنبش اسالمی"افغان"که وقتی. زندھای شيعه را که عليه شاه ايران ھستند شالق می

  .ّ کرد، که خود را از اعقاب پيامبر محمد بداندءالحسينی امضانام سيده ب

ولی دولت انگليس فقط پاسخ داد که .  اعتراض کرد"افغان"ھای ًشاه چندين بار رسما به دولت انگليس نسبت به فعاليت

الدين  ناصر"افغان"، يکی از دوستان نزديک ١٨٩۵ره، در سال باالخ.  کنندکنترولتوانند عمليات يک فرد مستقل را نمی

  .شاه را به قتل رساند

 در لندن براساس "افغان  "١٨٨۴ انگليس آشکار و واضح شد، در مالقات امپراتوری به "افغان"وقتی وابستگی 

 رود ۀدراغيان جنگنده، در ئی که يآور به دولت انگليس کرد؛ اگر لندن از سودان يعنی جاگزارشات ، يک پيشنھاد حيرت

 ترتيب يک قرارداد نظامی عليه روسيه را به سرپرستی "افغان"وقت جنگند، بيرون آيد، آننيل، عليه اشغال انگليس می
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ّاما جنبشی را که او تحت شعار پان اسالميست . ُ مرد١٨٩٧ در "افغان". انگليس با ترکيه، ايران و افغانستان خواھد داد
  .زا پخش شد و تا قرن آينده تداوم يافت زنده ماند و مثل يک اپيدمی مرگ سيس کرده بودأت

المسلمين روی آوريم و گذاران اخوانسوی مصر و پايهه که ببينيم اين جنبش چگونه ريشه گرفت، بايد اکنون ب برای اين

   .گيری اخوان را در مصر دنبال کنيمجريان شکل

  ادامه دارد

 

 
 


