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Abstract 
Alexander Russell Webb was a Muslim American Orientalist who, in 

addition to his academic studies on Islam, was also in belief to this religion, 

and his work has a special flavor due to his empathy with Islam. Webb also 

should be considered as a well-known author and propagandist of Islam in 

the United States, who succeeded in using his cultural influence and at the 

same time his political influence as US Ambassador to the Philippines to 

spread Islam in the United States and the acceleration of Islamic studies in 

this country will play an important role. In this study, after introducing the 

scholarly and cultural personality of the Webb, we will examine his works in 

the field of Islam, Islamic civilization and the Islamic world, and we will try 

to trace and represent her empathetic view of Islam. 
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1. However, in Hist First Lecture in Hyderabad in 1892, Webb Mentioned Himself with an 

Islamic Name, Abdullah (Abd-allah, 2006: 143), After Which his Name was always 
Muhammad or Sheikh Muhammad. 

2. This Article is an Adaptation of the Research Project on the Life and Works of Muslim 
Orientalists, which was Carried out with the Support of the Fund for the Support of 
Researchers and Technologists (91002710). 
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 چکيده
بر مطالعات آکادمیک در باب  مریکایی است که عالوهآالکساندر راسل وب، مستشرق مسلمانِ 

هایی که با اسالم داشت، آثار او از رنگ و  اسالم، دل در گرو این آیین نیز داشت و در اثر همدلی
ای سرشناس و مبلغ اسالم در  بر این، وب را باید نویسنده بوی خاصی برخوردار است. عالوه

نفوذ  زمان همشمار آورد که موفق شد با استفاده از نفوذ فرهنگی خود و  مریکا بهآ متحده التایا
 متحده االتیاداشت، در رواج و پاگیری اسالم در  نیپیلیفمریکا در آعنوان سفیر  سیاسی که به

معرفی مریکا و شتاب مطالعات اسالمی در این کشور، نقشی مهم ایفا کند. در این مقاله، پس از آ
شخصیت علمی و فرهنگی وب، به بررسی آثار او در زمینه اسالم، تمدن اسالمی و جهان اسالم 
 خواهیم پرداخت و کوشش خواهیم کرد نگاه همدالنه او را نسبت به اسالم ردیابی و بازنمایی کنیم.

 مستشرقان مسلمان. ،گروش به اسالم ،مریکاآاسالم در  ،الکساندر راسل وب كليد واژگان:
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 مقدمه

پروتستانِ   ، در خانواده1در هادسونمیالدی  1910در سال  الکساندر راسل وب

و  1919متولد ، 1. مادرش کارولین الیزابت(Osman, 1944: 6) آمد ثروتمندی به دنیا
 ,Osman) و هر دو بومی نیویورک بودند 1910، متولد 3پدرش الکساندر نلسون وب

)خیابان کلمبیای فعلی(، نزدیک کلیسای  الماس. خانواده وب در خیابان (6 :1944
و  1989بنابر سرشماری سال  (Lant, 1870: 101, 127) کردند پروتستان زندگی می

پیرامون خانواده وب نام شخص دیگری به نام فرانکلین اچ وب  آمده دست بهاطالعات 
-Lant, 1870: 101-127; abd) هم به میان است که نسبت او با وب مشخص نیست

allah, 2006: 39-40)ایرلندی و  خدمتکارنام دو  1909. به گواهی سرشماری سال
 خانواده وب دارد تحولدالر به میان است که نشان از  8.999مایملکی به ارزش 

(McMullin, 1985: 12الکساندر نلسون وب و کارولین وب ده فرزند داشتند که .) 

ز تولد وب نوامبر هم برای رو 19روز نهم و  ،1910نوامبر  19متولد ، راسل  الکساندر
چهارمین فرزند آنها بود. برادران و خواهران وب به ترتیب (، Ali, 1892: 3) آمده است

ژانویه  19متولد  8، کارولین الیزابت1911ژانویه  18متولد  1زمان تولدشان ادوارد کوک
، هربرت 1918مه  11د متول ،0، هنری لفرتس1918سپتامبر  1متولد  0، الن لوییزا1913
متولد  19، نینا لوئیس1981نوامبر  39 متولد 8، کری لفرتس1981ژوئیه  19متولد  9نلسون

 بودند 1901اکتبر  11متولد  11، ویلی بانکر1988مارس  8متولد  11، آنا1980دسامبر  19

                                                                                                                                        
1. Hudsonon 

 (.abd-allah, 2006: 23واقع در حدود یک صد مایلی شمال خلیج علیای نیویورک )

2. Caroline Elizabeth Lefferts 

3. Alexander Nelson Webb 

4. Edward Cook 

5. Caroline Elizabeth 

6. Ellen Louisa 

7. Henry Lefferts 

8. Herbert Nelson 

9. Carrie Lefferts 

10. Nina Louise 

11. Anna May 

12. Willie Bunker 
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(Ali, 1892: 3) نیمی از خواهر و برادرهای او در کودکی درگذشتند حال نیباا 
(McDannell, 1986: 8; Osman, 1944: 6.)  

خانواده وب در هادسون به کار چاپ و اداره چاپخانه شهرت داشتند. الکساندر 
ترین  ، یکی از قدیمی1نلسون وب مالک یک چاپخانه و سردبیر هادسون دیلی استار

یکا آمر ینگار روزنامههای اولیه  . در دوره(Osman, 1944: 6) های هادسون بود روزنامه
بود که در  ینگاران روزنامهرواج داشت؛ پدر وب یکی از نخستین  ها نامه هفتهانتشار 
 Lant, 1870: 101; History of) به چاپ نسخه روزانه پرداختمیالدی  1910

Columbia County, 1878: 119). ینگار روزنامهتردید عالقه و پشتکار وب در  بی 
در دورانی  یخوان روزنامهها و فرهنگ  میراثی بود که از پدر داشت. البته رواج چاپخانه

. (Bellah,n. d.: 18; McMullin, 1985: 14) که وب پرورش یافت نیز عاملی دیگر بود
های شخصی و منافع خود بودند  برداری ها در پی بهره همچنین در آن زمان که روزنامه

گرفت و مقاالتی در  می سردبیری پدر وب منافع عمومی را پی روزنامه دیلی استار به
 :History of Columbia Country, 1878) داد ی انتشار میخواه جمهوریحمایت از 

49, 119). 
آنکه وب ابتدا  اطالعات کمی داریم؛ بادرباره چگونگی طی مراحل تحصیلی وب 

چندی از این مدارس کرد، پس از  در مدارس دولتی و خصوص هادسون تحصیل می
 ماساچوست سپری کرد 1روزی خانه گلندیل برید و تحصیل خود را در مدرسه شبانه

(Ali, 1892: 3; Tunison,1945: 15; Tunison,1893: 204).  وب پس از تحصیل در
سسه کالورک به ؤم ماساچوست به کلمبیا کانتی برگشت و تحصیالت خود را در کالج

ژانویه  1پایان رساند. برطبق گزارش منفرد عثمان نادره آغاز تحصیل او در این دوره 
 :Webb, 1892) های داخلی بوده است آغاز جنگ و پایان آن مصادف بامیالدی  1901

38; Saunders,n. d.: 62, 69, 70 History of Columbia Country, 1878: 243; Ali, 

این زمان امکان آموزش متوسطه برای همه سفیدپوستان و تحصیالت در  .(;3 :1892
. (Rose, 1992: 94; Tocqueville, 2000: 1/51) عالی تنها برای ثروتمندان مهیا بود

وب به دلیل بهره مالی که داشت امکان ادامه تحصیل یافت و لیسانس خود را از این 
                                                                                                                                        
1. Hudson Daily Star 

2. Glendale 
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نخستین استعدادهای  یسالگ شانزدهکالج گرفت و دیگر ادامه تحصیل نداد و در سن 
 ;Grebsonal, 1893: 204) های کوتاه و مقاالت نمودار شد قلمی او با نگاشتن داستان

Osman, 1944: 6; Tunison, 1945: 16). 
در  پررونقروانه شیکاگو)شهری  1908وب پس از جنگ داخلی آمریکا در سال 

 در ،(Edward, 1870: 333) 1برادران گیلزمیشیگان( شد و با شراکت با   ساحل دریاچه
 سازی و جواهرسازی به هم زد کاری در حرفه ساعت و کسب 1ه الکخیابان دریاچ

(Phillips, 1990: 174; Osman, 1944: 6 او در .)با لورا  سالگی هفدهدر سن  1909مه  1
شیکاگو هرچه داشت از دست  1901بزرگ سال  سوزی آتشدر  و کانگر ازدواج کرد

سوزی ناپدید شد و  آتش ازاین پسهم  3(. همسرش لورا کانگرOsman, 1944: 6) داد
هرچند برخی  ؛(abd-allah, 2006: 4) فرورفتای از ابهام  سرنوشت او در هاله

 ,abd-allah) ها حکایت از آن دارند که لورا از این سانحه جان سالم بدر برد گزارش

 ای بر جدایی آن دو یا هر خبر دیگری نیست.   ، اما نشانه(82-83 :2006
سوزی روانه نیویورک شده باشد؛ در آنجا  آتش نیازا پسرسد بالفاصله  نظر می به

و حتی چندی مدیر یک سالن  (Osman, 1944: 6) کار جواهرسازی ادامه داد مدتی به
نگاری  مدتی را در سنت جوزف به حرفه روزنامه. (Edward, 1873: 975) بیلیارد شد

که ( Laura Conger, 1979: 95, 126) پرداخت و با روزنامه دموکرات سنت جوزف
 :Grebsonal, 1893: 204; Osman, 1944) ها بود، همکاری کرد ترین یکی از قدیمی

 دبیر شدکرد و سر یا مالحظه قابلپیشرفت  یزود بهچینی آغاز کرد اما  ؛ او با حروف(6
(abd-allah, 2006: 91 وب در سال .)کرد و با حمایت  مکان نقلبه سنت لوئیس  1901

 11نگاری کار خود را ادامه داد و پس از  در حرفه روزنامه 1پدر زنش در ایالت میسوری
مسئول تعیین  ،ای به هم زد و از سوی دولت نگاری میسوری نام و آوازه سال در روزنامه

 ؛(abd-allah, 2006: 4) نگاری مدرن آمریکا گشت و تعریف استانداردهای روزنامه
برای چهار  زمان همنگاری وب در سنت لوئیس سپری شد. او  بیشترین ایام روزنامه

                                                                                                                                        
1. Giles 

2. Lake Street 

3. Laura Conger 

4. Missouri 
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نوشت. در این زمان دو برادر او ادوارد و  روزنامه محلی و روزنامه تایمز مطلب می
اندکی بعد پدر آنها، الکساندر نلسون وب، در ماه مارس سال  هربرت به او پیوستند و

از سال  .(Phillips, 1990: 123; Osman, 1944: 6) سالگی درگذشت 03در سن  1900
 .(abd-allah, 2006: 95) طور خاص تنها با روزنامه تایمز همکاری داشت وب به 1909

معلمی اهل  1با خانمی به نام اال هوتکیس یسالگ یسدر سن  1900ژوئن  10او در 
 :Schild, 1995: 79; Phillips, 1990) ازدواج کرد( abd-allah, 2006: 98) سیسنیاتی

و ( Rose, 1992: 154) داشت 1اال از همسر نخست خود دختری به نام الیزابت .(123
ر سنت د 1998مه  و مری ،1908مه  3راسل لورنزآورد؛  برای وب سه فرزند به دنیا

فوریه در پس از مسلمان شدنش  و سومی در مانیل (Bunker, n. d.: 282) لوئیس
. او (Tunison, 1945: 18) آن گذاشت اسالمی نائله برـ نام عربی ، که،آمد به دنیا 1999

عنوان خبرنگار و  به دموکراتکلوپ روزنامه تایمز را رها کرد و به  1908در سال 
 ,Newspapers in Missouri) پیمودنگار پیوست و مسیر رشد را خیلی زود  روزنامه

برای بار دوم به میسوری های مالی  دلیل محدودیت به 1993 سال و در؛ (2/711 :1994
و  دموکراتگروه دلیل همکاری وب با دو  نگاری پرداخت. به رفت و به روزنامه

نکه اغلب آویژه  به ،برد زمان پی به گرایش سیاسی وب در اینتوان  نمی خواه جمهوری
 ,abd-allah) های مالی بوده است ها ضرورت این گروه های وب با عامل همکاری

نگاری امین و پاک با رعایت اصول  کلی وب را روزنامهطور به (.66-68 :2006
 نگار بود اند، کسی که فقط روزنامه نویسی دارای قلمی سلیس و گیرا تصویر کرده ساده

(abd-allah, 2006: 82-83 اما آنچه اهمیت دارد آن است که او در همکاری با .)
، از سوی 1990نوامبر  8 رو در ورد بیشتری نصیبش گشت. ازاینآ ها ره دموکرات

عنوان سفیر آمریکا در فیلیپین  حزب دموکراتیک به جمهور سیرئ 1پرزیدنت کلیولند
 جمهور سیرئ (1983-1998) از سوی بنجامین هریسون ازآن پسمنصوب و 

پایتخت فیلیپین خدمت  8در مانیل 1981شد و تا سال  خواه در پست خود ابقا جمهوری
                                                                                                                                        
1. Ella Hotchkiss 

2. Elizabeth 

3. Russell Lorenzo 

4. President Cleveland 

5. Manila 
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کرد. وب از نخستین حضور خود در فیلیپین همواره از عملکرد استعماری مقامات 
 ,abd-allah) ساخت کرد و به واشنگتن منعکس می اسپانیا در آنجا اظهار نارضایتی می

به دنبال  که آناش بیش از  او در طول مدت چهار سال و نیم کنسولگری (104 :2006
های عرفانی و مطالعه در باب  موقعیت سیاسی باشد به تدبر و جستجو پیرامون انجمن

منشاء   منزله پرداخت. او مانند اغلب مستشرقان مسلمان نگاهش به شرق به اسالم می
 ژهیو بهاو را به حکمت معنوی شرق  سنن مذهبی اصیل و شیفته آن بود. این انتصاب

. عزم راسخ او برای دانستن، شرایط (abd-allah, 2006: 105) تر کرد اسالم نزدیک
دشواری چون حقوق اندک، سلطه استعمار اسپانیا و عقاید متعصبانه کلیسا، شرایط 

 کرد می تحمل قابلرا ( Webb, 1892: 77) های مسری دشوار آب و هوایی و بیماری
(Osman, 1944: 7و با ) کارگیری همسر و فرزندان خود در امور اداری کنسولگری  هب

طورکلی در   . وب به(abd-allah, 2006: 109) اندکی از این مشکالت را مرتفع ساخت
گناه  ویژه زندانیان بی گونه کمکی به مردم بومی به مدت حضورش در فیلیپین از هیچ

چند سال بعد مسلمان شد( از )کسی که  ویلیام ویلیامسوندریغ نکرد. نمونه آن رهایی 
(. ویلیامسون پس از اطالع از مسلمانی وب Stanton-Hope, 1951: 94) دار بود  طناب

آمریکائی  نیکوکار »عنوان  از او با ،ای نوشت و ضمن ستودن او از مکه برای او نامه
او مدت کوتاهی پس (. Murad, 2003-2004: 24-27) یاد کرد« دیروز و مسلمان امروز

های برجسته مسلمان هند  در مانیل، آثار مدرنیست. از اقامت در مانیل به اسالم گروید
گره را کشف کرد. و پس از بررسی و  خصوص سیدامیرعلی از رهبران جنبش علی به

موریت برای اشاعه أبدرالدین کر و عبداهلل عرب به م تفحص و مشورت با کسانی چون
. در این مسیر از حمایت مالی و فکری (Webb, 1892: 77) مریکا مصمم شداسالم در آ

آنها  برخی از مسلمانان هندی مانند عبداهلل عرب و بدرالدین کر برخوردار و همواره با
. به دیگر سخن حامیان هندی وب با قراردادی (abd-allah, 2006: 117) ارتباط بود در
موریت چون چاپ و نشر أدالر برای اسباب م 13.999ساله متعهد شده بودند تا مبلغ  8

. (abd-allah, 2006: 113) های خانواده وب او را یاری کنند روزنامه و کتاب و هزینه
 ای به ریاست بدرالدین کر و عضویت ثروتمندان هندی تشکیل چند ماه بعد نیز کمیته

 ;Webb, 1893: 68-69) موریت وب باشندأبا گردآوری منابع مالی پشتیبان مشد تا 
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Grebsonal, 1893: 204)1981سپتامبر  8ها وب از کنسولگری در  این زمینه . با 
 )به سنگاپور و هند( خود را یک روز بعد به راه انداخت شرقی داد و تور سفر ءفاعاست

(abd-allah, 2006: 120-121این سفر عالوه .) اش برای کسب  بر افزایش دانش اسالمی
. بنابر سخن خود او در (abd-allah, 2006: 123) ت خود بودیمورأحمایت بیشتر در م

چینی، مالزیایی را دید و از آنها معارفی  هندی، :های شرقی مانند این سفر انواع ملیت
های مالی و  های عثمانی و ایران دیدار و کمک خانه برگرفت. وب در این سفر از سفارت

. همچنین با برخی از بزرگان (abd-allah, 2006: 138) دریافت کردهایی  ییراهنما
ای از  کرد و چراغعلی نسخهدیدار  1مسلمان در حیدرآباد مانند خدابخش و چراغعلی

 تقدیم کرد. او در دو دیدار بابه او « شرح و بیان جهاد»اثر خود را با عنوان 
 ه صمیمانه به گفتگو نشستتهای نمایندگی از جماعت شیعی هند در کلک تأهی
( abd-allah, 2006: 141-143) . از طریق بمبئی راهی نیویورک  1983در فوریه سال

 نخستین محل برای تبلیغ و نخستین گفتگو را در اواخر ماه فوریه پیرامون منهتنشد. 
 ;Tunison, 1945: 17) انجام داد 1اسالم با یکی از دوستانش به نام ساموئل براون

Osman, 1944: 5, 6)دیگر دوست او و سومین  3با کلنل دیوید سایکلس . دومین گفتگو
 ;abd-allah, 2006: 10) دیپلمات دموکراتیک میسوری انجام شد 1آن با مارک توین

Twain, 1982: 98 .)بی برای ی علمی و اد از افراد برجسته ییها نامه دعوتطی  ازآن پس
 .(abd-allah, 2006: 177) عمل آورد دعوت بهموریت خود أگفتگو پیرامون اسالم و م

رانسیس ماریون فهای ادبی و علمی چون  وب آگاهانه در کنار دعوت از شخصیت
کننده  نگاران مشهور را هم فراخواند تا منعکس روزنامه، 0و برانسون کراکر 8کرافورد

                                                                                                                                        
ای باعنوان کتابخانه شرقی  مند به گردآوری کتاب و صاحب کتابخانه . خدابخش یکی از عالمان مسلمان و عالقه1

 اش به خاک سپردند بعد از مرگش در حومه کتابخانهبود که از قضا وب از کتابخانه او نیز دیدار کرد. او را 
های  چراغ علی نیز از اعضای برجسته جنبش علیگره، یک متفکر برجسته، (13 :8)دایره المعارف اسالم، ج

 ,Kurzman)ت جنبش اصالحات سید احمد خان بود مدرنیستی مسلمان هند، و یکی از حامیان سرسخ

2002: 277.)  
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4. Mark Twain 

5. Francis Marion Crawford 

6. Bronson Crocker Howard 
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(.و این نخستین معرفی رسمی وب و abd-allah, 2006: 175) موریتش باشندأاخبار م
های تبلیغی وب در  این اقشار بود. در ادامه طیف وسیعی از سخنرانی موریت او نزدأم

ثیر خوبی داشت. أها ت (. این سخنرانیOsman, 1944: 6) نیویورک و دیگر نقاط است
اصول و گرایشات  و محمد پیامبر»ای که پس از سخنرانی وب در ایتاکا با عنوان  گونه به

پیرامون اسالم و  ،اعتراف به جهل خود گردآمدن پیرامون وی ضمن بسیاری با« اسالم
(. هرچند وب Tunison,1945 :17; Osman, 1944: 7) پیامبرش عمل وب را ستودند

تبلیغات اسالمی »، «موریت آمریکاأم»هایی چون  موریت تبلیغی خویش را با نامأم
 بود عنوان ثابت آن« موریت آمریکاأم»نامید اما  می« اخوان المسلمین آمریکا»و « آمریکا

(Webb, 1892A: 39 )تبلیغ جهانی  یسو بهوسیع داشت و   اش گستره و رویکرد تبلیغی
  (.abd-allah, 2006: 159,160) آئین اسالم نظر داشت

عنوان نماینده  در نخستین پارلمان ادیان جهانی به میالدی 1983وب در سال 
 سخنرانی خود را ارائه دادعنوان مسلمان آمریکایی نخستین  بهو  مسلمانان حضور یافت

(abd-allah, 2006: 3).  اما با  ،بود شده شناختهکنسول آمریکا در فیلیپین  عنوان بهاو
( اگرچه abd-allah, 2006: 3) شهرتی دیگر به او داد 1999اسالم آوردنش در سال 

غ و کشیش بوستون و پیروانش سعی در برهم زدن سخنرانی وب مبلّ 1جوزف کوک
مذاهب غیرسنتی مورد  سخنان وب از سوی دیگر حضار و پیروان دیگر داشتند اما

  (.abd-allah, 2006: 4) گرفت تحسین و استقبال قرار
از سوی  1سسه مسلمانان آمریکاؤزمان با ایجاد م هممیالدی  1988وب در سال 

را بر جنبش تبلیغی خود  3عبداهلل کویلیوم در لیورپول، نام اخوان المسلمین آمریکا
موریتی مشابه در أداهلل کولیوم موازی با حرکت وب م. عب(Webb, 1891: 4) گذاشت

تمام   کننده قرآن را منتقل  آنکه ترجمه وب با (.abd-allah, 2006: 161) انگلستان داشت
کار را برای دانشی حداقلی پیرامون قرآن ضروری دانست، ضرورت این معارف آن نمی

ای درست از قرآن را تا پایان  و تالش برای ترجمه( Eraslan, 1966: 88) نستدا می
مور کردن حسن علی صاحب مولوی، مبلغ أ؛ نخستین تالش او معمرش دنبال کرد
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مسلمان هند برای ترجمه دقیقی از قرآن با پشتوانه انجمن حمایت از اسالم مدرس بود. 
همچنین بنا بود شخصی به نام دکتر آماده شود.  1983این ترجمه قرار بود سال 

 ،(abd-allah, 2006: 169) ای دقیق از قرآن انجام دهد زیر نظر وب ترجمه 1دیویس
ها حکایت از مشارکت او در تهیه  اما برخی از گزارش ؛به سرانجام نرسید کدام چیهولی 
در  . او(Osman, 1944: 5, 7-8) ( دارد1810) نویس نهایی ترجمه قرآن محمدعلی پیش

های تبلیغی خود را از بین بردن یا تضعیف دیگر  کتاب اسالم در آمریکا هدف فعالیت
داند بلکه آنها را در راستای ایجاد بستری مناسب برای تدبر و تعقل پیرامون  ادیان نمی

(. و در پارلمان ادیان هم Webb, 1893: 7) داند اسالم بدون بغض و یکسونگری می
. او یکی از اهداف اصلی (abd-allah, 2006: 183) دیگر ادا کرد همین ایده را با کلماتی

ی آمریکا و ارائه درکی عسازی نظام اجتما موریت خود را بهبود نظام اخالقی و پاکأم
 :Webb, 1893) دانست های آن می کامل از شکوه و قدرت خدا با تبلیغ اسالم و آموزه

بالفاصله تیتر نیویورک تایمز و دیگر . موضوع رسالت او در تبلیغ اسالم در منهتن (67
را های او  فعالیت ،تمسخر و تخریب اما بیشتر با هدفِ ،های آمریکائی شد روزنامه

حتی برخی او را متهم کردند که در لوای این  .(Barrows, 1893: 1/630) نوشتند می
 نمود یگری م داد و روشن اما وب قاطعانه پاسخ آنها را می ،سیاست سودای تجارت دارد

(abd-allah, 2006: 172.) 
در این برهه  طول انجامید  به 1980 تا اوایل سالمیالدی 1983حرکت وب از سال 

ها، سفر به کشورهای اسالمی و چاپ مجالت در این  با پشتکار خوب و ارائه سخنرانی
 سیس شدأکتابخانه و شرکت نشر شرقی در این راستا از سوی او ت .کرد زمینه تالش می

(Dannin, 2002: 43-44از جنبه .)  های دیگر فعالیت تبلیغی وب ساخت مسجد بود؛ در
 شدند نمازخانه و مسجد جزئی اصلی بود هایی که وب و گروهش مستقر می محل

(abd-allah, 2006: 165 .) در طبقه سوم ساختمان جهان اسالم در مسجد منهتن وب
توسط مهاجرین که ، -3سدار رپیدز بعد از مسجد-بود. گاهی از این مسجد  1چلسی

عنوان نخستین مسجد آمریکا تا  به( Nyang, 1999: 109) شده ساخته سوری و لبنانی
                                                                                                                                        
1. Dr. Davis 
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که وب به موازات . نکته جالب آن(Smith, 1999: 89, 90) کنند یاد می 1819سال 
آن شاید بنابر احساسات ناسیونالیستی خود، سهمی برای   ثیرگذاری دین اسالم و جذبهأت

تبلیغ اسالم را در آن کشور روشنگر   ها قائل بود که آینده تعقل و هوش آمریکائی
ها،  ییکلی پیرامون آمریکا . وب در کنار این تفکر(abd-allah, 2006: 166) یاندنما می

سالم به سادگی و براساس دانست و باور داشت که ا وظیفه خویش را تنها آموزش می
از (. abd-allah, 2006: 166, 167) ها نفوذ خواهد کرد شایستگی ذاتی خود در قلب

له اصلی در بسیاری از أها نسبت به اسالم را مس ییاسوی دیگر جهل آمریک
 دانست تفاهم می این سوء  دهنده تداومها و مبلغان مسیحی را برانگیزنده و  گیری جهت

(abd-allah, 2006: 167, 168 .)و ارائه اطالعات له آموزش أکه بر مس روست نیازا
های وب ایجاد محافل و  ای دارد. جنبه دیگر از فعالیت کید ویژهأپیرامون اسالم ت

شاید به ( Osman, 1944: 5, 6) های اسالمی آموزه های تبلیغ پیرامون اسالم و حلقه
سسه کولیوم یا محافل ؤ(، مPool, 1892: 394-404) تقلید از سنت رایج مسلمانان هند

 1ای ال راوسون (؛ محافلRyan, 2005: 18) بود انجمن عرفانی قاضی ویلیام
طورکلی این محافل را شش  به (.abd-allah, 2006: 177) ودترین در این مورد ب برجسته

 آورده)سانتا کالرا(  ، بروکلین، نیویورک و واشنگتن، کالیفرنیا، پوئبلومنهتن محفل و در
(Osman, 1944: 6و از )  آنان با عنوان محافل تبلیغات اسالمی یا محافل اخوان

(. در واقع این جوامع محل تبادل Muhammad, 1984: 199) اند المسلمین ذکر کرده
آراء، پرسش و پاسخ، مطالعه و گفتگو پیرامون اسالم و جایی برای حضور مسلمانان و 

نتشار های وب ا عد دیگر فعالیتو آداب مسلمانی بود. بُ غیرمسلمانان و آشنایی با اسالم
نامه صدای اسالم در این راستا از  نامه جهان اسالم و هفتهروزنامه و نشریات بود؛ ماه

تر از آن وب توجه برخی از  مهم(. abd-allah, 2006: 182) سوی وب منتشر شد
را به  3و جمهوری جهانی 1سسه اسالمی کولیوم مانند اندیشه جهان مدرنؤنشریات م

(. abd-allah, 2006: 182) رساند خود جلب کرده و در آنها هم مقاالتی به چاپ می
پیشین در یک مجلد با حجمی کمتر   نامه نشریه سوم وب در واقع ادغام ماهنامه و هفته
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 ,Webb, 1892b: 7, 10) و به شکل ماهنامه بود 1عنوان جهان اسالم و صدای اسالم به

. از سوی دیگر وب با اهدای نسخه سه سخنرانی، کتاب اسالم در آمریکا و (26 ,24 ,21
راهنمای نماز به نهادهای دانشگاهی چون هاروارد زمینه نشر اسالم و افکار اسالمی 

در کلی طور به. (abd-allah, 2006: 182) آورد ها هم فراهم می خود را در این مکان
هایی در ابراز  ب بود و از نقاط مختلف کشور نامهموریت وب خوأاستقبال از مآمریکا 

های بازرگانان هندی  اما پشتوانه مالی حرکت وب ناکافی بود، کمک ،آمد حمایت می
 ;Osman, 1944: 7) پارسی یادکرده  زاده ویژه بدرالدین که وب از او باعنوان نجیب به

Ahmad, n. d.: 158 )اه کافی تنها برای مدتی کوت ،1و کسانی مانند حاج عمر چمبرلین
 (abd-allah, 2006: 5) ساله او را پوشش دهد 8موریت أتوانست م بود و نمی

ر یتغی منهتنبار مجبور شد مکان فعالیت خود را در  3سال  که در طول یک روست نیازا
 11(. او برای حل این مشکل در Tunison, 1945: 17; Osman, 1944: 5, 6) دهد

سرکنسولگری آن « ماروانی بیگ»سفارت عثمانی در واشنگتن و  از 1983دسامبر 
های اندک و مخفیانه  اما پس از مکاتبات و دیدارهای مکرر کمک ،درخواست کمک کرد

از سوی . (Eraslan, 1996: 87) هم ناکافی بود -دلیل ترس از تبعات سیاسی آن به–آنها 
ها  استفاده از این مساعدت سوءدیگر مریم نفیسه یکی از کارکنان وب او را متهم به 

توانایی وب در بازپرداخت مبالغی که برای تبلیغ گرفته بود از او  دلیل عدم کرده و به
و حتی دفتر و محل کار او را تعطیل  (abd-allah, 2006: 247-250) شکایت کرده

فقر  رغم به(. هرچند وب از این اتهامات تبرئه شد و مدتی Ferris, 1994: 210) کردند
دیگر از  موریت خویش داشت. در این شرایط دشوار بارأظ مدستی سعی در حف و تنگ

روپیه هم  1در این شرایط »مسلمانان شرق کمک خواست و خطاب به آنها نوشت: 
دین نادرست خود   ها دالر برای اشاعه کمک کار خواهد بود. مسیحیان ساالنه میلیون

مان نکنیم؟ اگر هر مسلمان به خاطر خدا و کنند چرا ما برای دین برحق هزینه می
 «خودش اندکی برای گسترش اسالم هزینه کند، اسالم بر پهنه گیتی خواهد درخشید.

(abd-allah, 2006: 248 .)محل جدید فعالیتش 1981 سال آنکه در همچنین با 
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ای نداشت باز دست از  و انتشارات آن تعطیل شد و سرمایه( 1)ساختمان جهان اسالم
ای کوچک و  خانه تبلیغ برنداشت و زندگی سخت او در کنار پارک اولستر نیویورک با

 ای کوچک نشان از ادامه جریان تبلیغات داشت دفتری محقر و چاپخانه قدیمی،
(abd-allah, 2006: 250-254ماهنامه .)   حجم کمجهان اسالم و صدای اسالم الغر و 

اش  اش به محل کنونی زندگی کار تبلیغی و حوزه( abd-allah, 2006: 254) شده بود
ان ادامه داشت. الزم به ناما تبلیغ همچ( abd-allah, 2006: 256) محدود شده بود
های مهم این انتشارات چاپ آخرین مسائل مربوط به  فعالیت ازجملهتوضیح است که 

فاصله (. abd-allah, 2006: 163) )راهنمای نماز( وب بود مسلمانان جهان و کتاب نماز
ها،  ترین ایام تبلیغات وب بود اما در این برهه هم کالج بحرانی 1980 و 1988های  سال

های  ها محل حضور وب و سخنرانی ها، مدارس، جوامع ادبی، و دیگر سازمان دانشگاه
. وب پس از (abd-allah, 2006: 173) ها به اسالم است ییتبلیغی او و گرایش آمریکا

اش در  های تبلیغی ی در کنار پارک اولستر و توقف کامل فعالیتا پنج سال زندگتچهار 
نقل مکان کرد و با پیگیری حرفه  1سال بعد به رادرفورد قریب به یک 1980سال 

(. abd-allah, 2006: 264) سال باقی عمر خود را گذراند 19نگاری و تجارت  روزنامه
آمد داشت. او با پیوستن به حزب  و از نیویورک نبریده بود و مدام رفت حال نیباا

 1989برای بار دیگر نقش مدنی فعالی یافت و حتی در سال  3دموکراتیک نیوجرسی
به نفع ویلیام  یزود بهآمریکا گشت ولی در کنگره  دموکراتحزب نامزد کاندیدای 

عنوان کنسول  به 1891در سال  ازآن پس(. abd-allah, 2006: 5) کنار کشید 1هیوز
ثمانی در نیویورک انتخاب شد و با دعوت اختصاصی دولت روانه استانبول افتخاری ع

را دریافت نمود و او نخستین « سر»، «بیگ»شد و از سلطان عبدالحمید دوم عنوان 

                                                                                                                                        
کوچک و  یک کتابخانهگرفته شده بود و دارای  کویلیوم سسه اسالمیؤساختمان جهان اسالم از مطرح کلی . 0

 و شرقی های زبان برای آموزش، قرآن، مالقات اعضا مطالعه برایسالن سخنرانی  رایگان، موزه، کوچک
-abd-allah, 2006: 162) مسجد، مرکز نشر و در سه طبقه بود (Pool, 1892: 397) اجتماعی جلسات

ها و آداب و رسوم اسالمی  وب در این مکان هر شب جمعه سخنرانی و پرسش و پاسخ پیرامون آموزه ،(165
 (.Osman, 1944: 5-6; Pool, 1892: xiv) ها تاریخچه مختصر اسالم را دایر کرده بود شب و یکشنبه

2. Rutherford 

3. New Jersey 

4. William Hughes 
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او مدتی پس ( abd-allah, 2006: 5, 265) کرد ی بود که چنین نشانی دریافت مییمریکاآ
یه و نقسطنط» سخنرانی خود را با عنواننخستین  1891از بازگشت از ترکیه در سال 

ایراد کرد و در انتها خطاب به اصحاب مطبوعات گفت که برای « زندگی مردم ترکیه
های  دریافت جوایز، افتخارات و موقعیت رغم بهوب »خوانندگان خود بنویسند که 

 عنوان وب تا پایان عمر خود به«. اش برای مردم رادرفورد همان وب قبلی است سیاسی
 . (abd-allah, 2006: 6) یک مسلمان واقعی و آمریکایی هویت خویش را حفظ کرد

ت مدیره آموزش پرورش أعنون یکی از اعضای هی وب بهمیالدی  1891در سال  
طور  به؛ همچنین ایشان در این پست باقی بود 1898 سال رادرفورد برگزیده شد و تا

 نکه برای بار دومآ . باندرادرفورد نیز بودکارمند منطقه  1891تا  1893از سال زمان  هم
 :.Osman, 1944: 7; Bunker, n. d) هم برگزیده شد اما کناره گرفت (1898-1899)

ت داوران أبه ترتیب مباشر هی 1811های بعدی وب در رادرفورد تا  . پست(282
 :Osman, 1944) المللی حقوق بشر رادرفورد بود شهرستان برگن و رئیس باشگاه بین

های تبلیغی او در مقابل پاگیری حرکت  های پایانی زندگی وب توقف فعالیت (. سال7
 1سال پیش از مرگ او ساموئل زویمر 8ای که قریب به  گونه های مخالف بود؛ به گروه

ای با همان عنوان مجله وب )جهان اسالم( ولی با هدف محو  مبلغ پروتستان مجله
 ,Aijian, 1920: 30-35; Holmes, 1926: 162) های وب به راه انداخت فعالیت راتیتأث

266; Bousquet, 1935: 40-44; Braden, 1959: 309-317 .)های انگلیسی و  وب زبان
. وب پیشگام اسالم (Webb, 1893A: 9) دانست اسپانیایی را به کمال و اندکی اردو می

-abd) نگاری اسالمی در آمریکای شمالی است روزنامهگذار  و نخستین سردبیر و بنیان

allah, 2006: 17)سسه اسالمی نیویورکؤگذار نخستین م . همچنین او بنیان (Smith, 

1999: 189-190; Ferris, 1994: 210)نخستین مکان برای عبادت مسلمانان است ، 
(Smith, 1999: 189-190) . اسالم در وب در طبقه سوم ساختمان جهان مسجد منهتن

توسط  شده ساخته، 3سدار رپیدز ـ بعد از مسجد بود. گاهی از این مسجد 1چلسی
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عنوان نخستین مسجد آمریکا تا  ـ به( Nyang, 1999: 109) مهاجرین سوری و لبنانی
 . (Smith, 1999: 189) کنند هم یاد می 1819سال 

 1810اکتبر  1در  یهفتادسالگبرد و باالخره در سن  رنج میاو از بیماری دیابت 
. وب در گورستان (abd-allah, 2006: 6) در  نیویورک تسلیم این بیماری شدمیالدی 

 (.Tunison, 1945: 18) دامنه کوه در خارج از رادرفورد به خاک سپرده شد

او برگزار برای  منهتنشهر داشتی در  بزرگمیالدی  1813میته یادبود وب در سال ک
بود؛ اما بسیاری از  برگزارشده نیچن نیادیگر مراسمی  بار کیکرد. هرچند پیش از آن 

مردم وب و خدماتش را از یاد برده بودند. در این مراسم دو تن از مسلمانان آمریکایی 
 سخنرانی کرده و شخصیت و خدمات او را ستودند 1یعنی دکتر اموری و نادره عثمان

(Osman, 1944: 7, 8). 
 ;Tunison, 1945: 14) بود و کارآمد مشرب خوشو  مایس خوشطورکلی  ب بهو

Lancaster, 1987: 16) به زبان شیرین و شیوای او و محتوای  تنها نه. مردم ویکتوریا
کردند بلکه حتی از نحوه لباس پوشیدنش الگو  اش عالقه داشته و از او تقلید می فکری

 وب عموماً( abd-allah, 2006: 7; Fishburn, 1981: 41) گرفتند و او را باور داشتند می
 پوشید غربی و لباس گشاد و صندل شرقی می وشلوار کتلباس سفید با عمامه و 

(Seager, 1933: 270, 271; Tunison, 1945: 14)  ها  همواره نگاهش به دوردستو
 :Schlereth, 1991) بود ، صریح، باوقار و مهربانبود. او ظاهری آرام داشت و صبور

. او (Stiletto, 1893: 204) راند تدبر و تعقل سخن می آهسته و سنجیده و با(. 185
قد پرپشت، های  درشت و درخشان و ریش ای قهوه های ، چشمپوستی گندمگون

ای  به هندوها شباهت داشت و با لهجهو بیشتر  تنومند متوسط و چهارشانه و نسبتاً
 (.abd-allah, 2006: 8) ا بوداش پید کرد و مسلمان بودن در چهره خارجی صحبت می

 :abd-allah, 2006) اند برخالف برخی نظرها که او را متمایل به پوشش غربی نشان داده

، لباس شرقی و  (Osman, 1944: 8) کلی وب ظاهر و رفتاری اسالمی داشتطور به (9
موضوع که تصاویر باقیمانده از او گواه این  چنان داد. لباس سنتی مسلمانان را ترجیح می

 دانست و معتقد ای از انحطاط می حتی لباس غربی را نشانه (abd-allah, 2006: 9) است

                                                                                                                                        
1. Dr. Emory Tunison and Nadirah Florence Ives Osman 
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 بود مسلمانان با پوشیدن لباس غربی در مسیر فساد اخالقی قرار خواهند گرفت
(Turner, 1997: 65; abd-allah, 2006: 9) ها  او تقلید کورکورانه از رفتار و لباس غربی

دانست و  آنها می سلطه استعمار بر ساز نهیزمرا عامل دوری از سنن غنی مسلمانان و 
 (.abd-allah, 2006: 9) کرد کید میأآن ت های خود در هند بر سخنرانی

خاست پس از نماز و دعا اندکی  داد، صبح زود برمی و به زمان اهمیت بسیار میا
به مطالعه عالقه وافری  ازآنجاکهو ( abd-allah, 2006: 152, 153) کرد ورزش می

او شیفته  (abd-allah, 2006: 149, 152) نشست فرصتی به مطالعه می داشت در هر
های آثار باستانی و  فرصتی برای سرزدن به موزه مناظر طبیعی و مناظر هنری بود. از هر

 (.abd-allah, 2006: 149, 152) کرد طبیعی دیدن می
 

 های اسالمی وب اسالم آوردن و اندیشه. 1

به کلیسای  یزود به، اما یافتپرورش  و عنوان یک پروتستان به دنیا آمد به وب اگرچه
اسقفی هادسون پیوست. البته این تغییر در دوران نوجوانی او منشاء مذهبی نداشت و 

. همچنین (abd-allah, 2006: 9, 10) شتر کلیسای اسقفی بودیبیشتر به علت جذابیت ب
ای  توان تعبیر به حس استقالل مذهبی او از دیگران نیز کرد. وب در دوره میاین امر را 

فرما بود و سرزندگی مذهبی وجود نداشت و  مذهبی تعصبات حکم ازنظرآمد که  به دنیا
اجتماعی  ازنظر، (Olmstead, 1960: 372, 373) بیشتر تمایل به فردگرایی پدیدار بود

داری، اختالف داخلی  در حق سرخ و سیاه و بردهنیز نژادپرستی و اجحاف سفیدپوستان 
مشهود بود. هادسون ( Olmstead, 1960: 375; Marty, 1984: 245) کلیسای پروتستان

 فعال در این زمینه بود 1داری و همشهری وب مارتین ون بورن ها با برده آبستن مخالفت
(Abu-Lughod, 1999: 46, 82, 83; McMullin, 1985: 4).  اند که آوردهحتی 

 است  حضورداشته 3شهر کلمبیا کانتی 1وب در این زمان در جنگ داخلی و بزرگ
(Gunn, 1981: 258). 
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های  الهیات متناقض کلیساهای پروتستان، ناتوانی آنها در پایان دادن به جنگ
، و عدم پایبندی به تعهداتشان و موضع دوگانه آنها پس از جنگ داخلی، سوز خانمان

شک و تردید مذهبی را برای آمریکای نیمه دوم قرن نوزدهم به ارمغان آورده بدبینی و 
  در این فضا بسیاری از مردم به دنبال راه و روزنه(. abd-allah, 2006: 37-39) بود

؛ و (Gunn, 1981: 258; Marty, 1984: 224; LeBeau, 2000: 180) جدیدی بودند
 ,Olmstead) سکوالریسم متمایل شده بودندهایی از  گونه اند که مردم به حتی آورده

1960: 397; Menand, 2001: 80). 

های مادی متمایل شد و پس از چندی  در این فضا وب ابتدا به ماتریالیسم و مکتب
شروع به بررسی اعتقاد به عالم ارواح، عرفان و ادیان غیر غربی شد. هرچند برخی بر 

غرب، زمانی که کسانی چون ویلیام  این باورند که وب مقارن اوج بحران معنوی
با تشکیل  1، و سایر نخبگان بوستون3، الیور وندل هولمز جونیور1، چارلز پیرس1جیمز
، (Menand, 2001: 201) بودندچاره بحران معنوی مذکور های متافیزکی در پی  کلوپ

اما  (؛abd-allah, 2006: 52) کلی مسیحیت را پس زدطور بهمیالدی  1901در سال 
خانه بدوشی  اصطالح بهبرخی دیگر بر این باورند که این ایام دوران سرگردانی وب و 

. و این (Tunison, 1945: 15; Webb, 1893: 12; Ali, 1892: 4) مذهبی است ازنظراو 
گوید هیچ دینی نداشتم و  است که خود وب می یا ساله هشت  دوره در واقع همان دوره
 کردم.  ر میتنها در مکاتب مادی تفک

در حضور مسلمانان کلکته بیان داشت که او هرگز یک میالدی  1981وب در 
مسیحی اعتقادی نبوده و بنابه التزام محل تولدش یک آمریکائی و تنها اسم مذهب 

آنکه وب در  توجه جالب(. Webb, 1893: 11) کشیده است می کدیمسیحی را به 
( Webb, 1893: 12) دوران کودکی خویش همواره از کلیسا و مراسمات آن فراری بود

سردی سخنان  حوصلگی و دل ن اجتنابی نبود با بیآو بنابر سخن خود او زمانی که از 
که نگاه او به  داده است. درحالی غامض کشیش و تعلیمات جزمی کلیسا را گوش می
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نشان از  باره نیدراهای نماز نگاهی دیگر و سخنانش  و خطبهمراسمات عبادی مسلمانان 
(. او شک و تردید Webb, 1893: 11, 12) های نماز برای او دارد خطبه  اشتیاق و جذبه

خود را درباره الهیات تبلیغی از سوی کشیشان مسیحی از همان دوران نوجوانی خود 
( Webb, 1893: 11, 12) برد  پی داند. زمانی که باورهای خرافی و عقاید جزمی آنها می
التحصیلی از کالج  آغاز آشکار پس زدن این تعالیم جزمی در زمان فارغ حال نیباا

عمیق مذهبی او  تأمالتو زمان  (Webb, 1893: 12) یسالگ ستیبکالورک و در سن 
 (.Webb, 1893b: 30) بوده است

به دنبال جایگزینی معنوی برای آئین  عصرانش همدر این زمان او مانند بسیاری از 
 ,Webb, 1891b: 156, 157; Webb) سراسر تعصب و خرافی و ناکارآمد زمان خود بود

کار در میان ادیان شرقی به جستجو پرداخت، این تفحص با ؛ او برای این(7 :1893
م در ویژه تمایل به آئین بودیس گرایی به اش نبود. عرفان عرفان آغاز شد اما هدف غایی

 :Olmstead, 1960) میان بسیاری از دیگر روح گرایان هم عصر وب وجود داشت

که دانشجویان کالج کالورک را به اعتقاد توام با  1های فالک آلونزو آموزه شاید. (523
 :Rose, 1992) ثیر نبوده استأت خواند در رهیافت وب پیرامون آئین زمانش بی تعقل می

50-51; Saunders ,n. d.: 65 ) .گرایی و عالم ارواح در سنت  پیرامون روحی او جستجو
 شد انجام میکتاب مذهبی(  13999)با بیش از گیری از کتابخانه غنی آن لویس با بهره

(Webb, 1893: 13) های خود در مجالت انعکاس داد در نوشته هایش را یافته و  
(abd-allah, 2006: 54-57) انش در رهیافت تا برای دیگر معاصران و همشهری

. (Rose, 1992: 18; Olmstead, 1960: 345) مندی واقع گردد مشترکشان مورد بهره
 :Tweed, 1992: 51-53; Jackson, 1994) مرحله بعدی مطالعه پیرامون بودیسم بود

اوج گرایش بسیاری از مردم  1811تا  1908های  کلی فاصله میان سالطور به (97-100
 :Tweed, 1992: 92; Jackson, 1994) عنوان جایگزینی معنوی بود آمریکا به بودیزم به

زمانی مطالعه وب  ازنظر؛ اما برای وب بودیزم تنها یک منزلگاه موقت بود. و (50
 های . سال(Osman, 1944: 8) آغاز شد 1991پیرامون ادیان شرقی و بودیسم از سال 

و عرفان بود و محتمل است جو و مطالعه او پیرامون بودیسم تاوج جس 1991تا  1991
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. (Webb, 1891: 249) به این آئین متمایل شده باشد 1991 و 1991 های که مابین سال
وب حتی بعد از مسلمان شدنش متمایل به عرفان بود و اسالم را دارای ابعاد عرفانی 

، 1گونه که قاضی ویلیام کوان . همان(Queen, 2001, vol 2: 781) شمرد متعالی برمی
گفت عرفان یک عنصر مهم در تالش معنوی وب و  انجمن عرفانی آمریکا می رئیس

در واقع از دریچه عرفان بود که به اسالم  ؛(Khan, 2002: 6-7) زندگی مذهبی او بود
 رهنمون شد.

وب دو سال پیش از آنکه به فیلیپین برود و اسالم خود را آشکار کند با میرزا غالم 
اس هندی مکاتباتی پیرامون اسالم داشت و پس از آن احمد دانشمند مسلمان و سرشن

موریت أعید نیست در نتیجه این مکاتبات منیز همواره این ارتباط حفظ شد. و هیچ ب
فیلیپین را برای اطالع از ادیان شرقی برگزیده باشد. به هر تقدیر نخستین اظهار روشن 

 -1990های  سال مابین وب پیرامون تمایلش به اسالم در مکاتبات او با میرزا غالم
. درباره چگونگی آغاز مکاتبه وب با او (abd-allah, 2006: 61) آمده است 1990

اند که پس از مکاتبه میرزا غالم با یکی از  نظرات گوناگونی وجود دارد؛ برخی آورده
برخی دیگر نیز و  ،(Ahmad, n. d.: 157) آشنایان وب این امکان برای او نیز فراهم شد

 ,Nyang) افتی دستگویند وب پس از مطالعه برخی از آثار او به چنین کاری  می

. وب دو نامه به میرزا نوشت و او هم هر دو را پاسخ داد و آخرین پاسخ (105 :1999
پیرامون اسالم به دست وب  ییبروشورهاها و  به همراه روزنامه 1990دسامبر  10او در 
همین نامه اخیر بود که وب تمایل خود را به . در (abd-allah, 2006: 61-63) رسید

این ارتباطات نقش مهمی در افزایش  باآنکه. (Ali, 1892: 4) اسالم ابراز داشت
های  گاه در آثار و سخنرانی اطالعات وب پیرامون اسالم و مسلمانی او داشت وب هیچ

. (Ahmad, n. d.: 159-161; Smith, 1999: 189) یید نکردأخویش طریقت احمدیه را ت
ویژه در اجالس مهم دومین  های سران طریقت احمدیه به در نشریات و سخنرانی
عنوان یکی از نخستین  ههیچ سخنی از او حتی ب 1833 سال پارلمان ادیان جهانی در

 .(Weller, 1933: 43-44) مسلمانان نیست

                                                                                                                                        
1. William Quan 



111    متقدم ... آمريکايي مسلمان مستشرق وب، راسل الکساندر علمي حيات بررسي

ت وب در نخستین نامه خود به میرزا با اشاره به مطالعات و اطالعا هرحال به
اطالعاتش از اسالم شت تئین زرآگسترده خود از بودیسم، هندوئیسم و کنفوسیوس و 

کند که با این اطالعات اندک قادر به تمیز حق و حقیقت  شمارد و بیان می را اندک می
. در نامه دوم نیز خود را در (abd-allah, 2006: 63-64) نیست و به کمک او نیاز دارد
کند که دوست دارد برای  داند و اعالم می و حقیقت میآستانه به آغوش کشیدن حق 

مانع از تحقق  های مالی فعالً اما محدودیت ،بیشتر پیرامون اسالم به هند سفر کند مطالعه
 ماندویژه آنکه در زمان سفرش زن و فرزندانش بدون حامی خواهند  مهم است. به این

(q. V.; Web, n. d.).  امید و نوید این مطلب که نور پاسخ میرزا ضمن در برداشتن
حقیقت اسالم محدود به شرق نخواهد ماند و اروپا و آمریکا را هم در خواهد نوردید 

را برای وب  به او قول داد پس از اتمام ترجمه قرآن به زبان انگلیسی یک نسخه از آن
ه . هرچند وب در هر دو نامه خود به تمایلش ب(abd-allah, 2006: 64) خواهد فرستاد

آنکه در نامه  توجه جالباست.   گوید که مسلمان شده گاه نمی اما هیچ ،اسالم اشاره دارد
اسالمی خویش برای اشاعه حقیقت  تیمأمورخود را متعهد به انجام  صراحت بهدوم 

 ،اند همه پیامبران به تعلیم حقیقت و آئین درست پرداخته کند که اساساً داند و بیان می می
(. همچنین abd-allah, 2006: 64-65) در درجه باالتری قرار دارد )ص(اما تعالیم محمد

هیچ شاهدی در دست نیست که نشان دهد وب پیش از سفارت خود در فیلیپین 
مسلمان شده باشد. در مقابل شواهد اسالم آوری او در فیلیپین بسیار است؛ یکی 

نام  ه واسالم گرویدسال پیش به  8که اظهار داشت  1981مصاحبه خود او در سال 
کننده ییدأ. و اخبار دیگری که ت(abd-allah, 2006: 65) اسالمی محمد را برگزیده است

نکته دیگر  (Tunison, 1945: 16) مسلمان شدن وب در زمان حضورش در مانیل است
آنکه همسر و سه فرزند وب هم به تبعیت از او در مانیل مسلمان شدند. همچنین 

 وآمد رفتشناخت و با او  هلل تاجر مسلمان هندی که وب را میعلی حاج عبدا حسین
. (Ali, 1892: 4; Osman, 1944: 7) خوانده است« هندی  بهترین مسلمان»داشت او را 

 :گوید می که آنگاهداند  همچنین وب گرویدنش به اسالم را از طریق فلسفه متعالی می
بگویم که از مجرای فلسفه متعالی به اسالم  کنده پوستمن رک و »

 .«(Webb, 1892D: 27) رهنمون و به آن گرویدم
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گونه که لری پستون در بررسی علل گرایش غربیان به اسالم سادگی،  همان
عقالنیت، یگانگی، اخالق عملی، ارتباط مستقیم با خدا را از عامل جاذبه اسالم برای 

، بسیاری از این اصول برای وب نیز مطرح (Poston, 1992: 176-179) غربیان برشمرده
است. یکی از مضامین ثابت سخن وب   بوده و مدام کالم او ذکر این ابعاد بوده

خداشناسی، سادگی و اخالص، اخالق عملی و عقالنیت اسالم در مقابل عقاید جزمی 
 ,abd-allah, 2006: 141, 142, 145, 148) است  و زندگی مسیحی آئین مسیحیت بوده

تر از آن وب از برخی از این اصول مانند برابری و برادری و اخالق عملی  . مهم(151
کارگیری این اصول را  هبرد و ب میموریت خود بهره أدر م عنوان تاج عقاید اسالمی به آن

-abd) شمرد برمی باعث برطرف شدن بسیاری از مشکالت اجتماعی و سیاسی جهان

allah, 2006: 160, 161) .جست و  به شعر معروف سعدی استناد می که روست نیازا
 گفت: می

 که در آفرینش زه یک گوهرند اعضای یکدیگرند/ آدم یبن
 را نماند قرار دگر عضوها به درد آورد روزگار/ یچو عضو

 1(abd-allah, 2006: 136) نشاید که نامت نهند آدمی /یغم یباز محنت دیگران  تو که
 

 با اشاره به بحث قرار داده و موردنقدهمچنین همواره دکترین عقاید مسیحی را 
دانست بلکه باعث تضعیف  ساز نمی چاره تنها نهدر کلیسا آن را « نیابت قبول کفاره»

 .(abd-allah, 2006: 68) شمرد پذیری فردی برمی اخالق اجتماعی و مسئولیت
به اسالم ناتوانی دین سنتی مسیحیت برای رفع  خود راکلی علت اصلی گرایش طور به

، در دنیای مدرن که در اسالم پاسخ همه وجود داشت آمده شیپمذهبی  تردیدهای
 .(abd-allah, 2006: 69) شمرد برمی

روز زیبای من امروز است. باید »ذکر مدام او در برخورد با مشکالت این بود که 
خاطر این مشکالت کوچک ه ش بود نه بهای بیکران شکرگذار خداوند به سبب نعمت

یک انسان کامل  او حضرت محمد را نمودِ (abd-allah, 2006: 149) «شکوه کرد

                                                                                                                                        
1. All Adam’s Race is Members of one frame/since all, at First, from the Same Essence 

Came/When by hard fortune one Limb is Oppressed/The other Members lose their wanted 
Rest/If thou feel's not for others’ misery/A son of Adam is no name for thee. 
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دید و با این  دانست و بهترین نمونه عملی تحقق اصل برادری را در زندگی او می می
همچنین در سخنرانی  (.abd-allah, 2006: 161) پرداخت روزنه هم به تبلیغ اسالم می

من به کشورم و به »گفت که  خود در پارلمان جهانی ادیان خطاب به همشهریانش می
اما از کسی که اسالم را درک کند و آن را  ،ورزم گرا عشق می نوان مردمی عقل مردمش 

ها  کایییکه ما آمر دهاستیفرارسکنم و اینکه زمان آن  دوست نداشته باشد دوری می
 منصفانه کنیم تفحصگفت تدبر و  و چه می درباره این مطلب که محمد که بود

(Houghton, 1893: 460, 464; Barrows, 1893, vol 2: 989, 990, 996). 
ال یکی ؤاز س که چنانای خویش پرهیز داشت.  برآن وب از ابراز گرایش فرقه عالوه

ای خود ناراحت شد و در پاسخش یکی از  از متعصبان اهل سنت پیرامون گرایش فرقه
آنها را همین تعصبات غیرمنطقی برشمرد و گفت مهم این است که  یماندگ عقبدالیل 

 .(abd-allah, 2006: 141-143) پیامبرش او را در لباس اسالمی و انسانی ببیند
 که وب را نخستینو برخی دیگر  1در مقابل نظر دکتر موری تونیسون

 اند اسالم آورده 1اود و معتقد است برخی دیگر پیش از ندان مسلمان آمریکایی نمی
(Tunison, 1945: 13; Osman, 1944: 6; Austin, 1977: 3-5, 13-14, 51-61, 65-78 ) 

 داند که او را نخستین مسلمان سفیدپوست آمریکائی می 3و نظر فریحه خان
(Khan, 2002: 1) ی مبلغ اسالم نام یعنوان نخستین مستشرق آمریکا توانیم از او به ما می

عنوان یکی از اسالف  اش به لیفات و سفرهای تبلیغیأها و ت در پرتو سخنرانیببریم. وب 
 :Hermansen, 1999) مستشرقان مسلمان در آمریکا موقعیت خویش را تثبیت کرد

اند اذعان دارند  اش نوشته بسیاری از کسانی که او را دیده یا درباره ،تر از همه . مهم(187
 ;Tunison, 1945: 18; Bird, 1923: 203) وب یک مسلمان واقعی درگذشت ،که

                                                                                                                                        
1. Dr. E Mory Tunison 

( زن و شوهر John and Martha Simon) (، و جان و مارتا سیمونOntario) از جمله جان اهل انتاریو .1
مسلمانان ساکن  کانادا نامشان ثبت مسلمان شده و پس از عزیمت به کانادا در شمار  1901امریکایی در سال 

( Norman) ( و تنها چند سال قبل از مسلمان شدن وب کشیشی به نام نورمنHamdani, 1997: 98شد )
می مسلمان کشیشی که به ترکیه برای موعظه انجیل و تبلیغ مسیحیت رفته بود تحت تأثیر فرهنگ و آیین اسال

 (.Garcin de Tassy, 1875: 91-92; Arnold, 1896: 465) مریکا بازگشتشد و به آ

3. Fareeha Khan 
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Osman, 1944: 8)  و ایمان و تعهد او نمونه خوبی برای تقویت فرهنگ مذهبی آمریکا
 .(Smith, 1999: 189-190) گشت

مذهبی وب را نشان دهیم به یقین مصداق آن کالم  طور خالصه سیر اگر بخواهیم به
 زیر از خود اوست:

یافتن چیزی در مسیحیت برای اقناع تمایالت پس از تالش بیهوده برای »
سوی ماتریالیسم روی آوردم و چندین سال در سرگردانی بدون  روحم به

ویژه  در این برهه با مطالعه در ادیان شرقی به. مذهب خاصی گذشت
بودیزم بودم. در این برهه بدون تعصب نسبت به دین خاصی محققانه 

ن آزندگی و مرگ و راز و رمز طور خاص حقیقت  دنبال حقیقت و به به
گشتم. و به این نتیجه رسیدم که اگر زندگی دیگری فراتر از زندگی 
دنیوی نباشد پس دین دیگر به چه کارآید و پیامبران برای چه آمدند. 

ای برای  اند زندگی این دنیا مقدمه که بسیاری گفته گونه همانکه  درحالی
دیگر است و مهم است که چگونه تر در دنیای  تر و گسترده زندگی وسیع

در مطالعه  زندگی کنیم تا چه انعکاسی در زندگی واپسینمان داشته باشد.
 یمحسواطالع از بسیاری از امور  رغم بهمکاتب مادی دریافتم که اینها 

ام  های فکری و معنوی گوی بسیاری دیگر از دغدغه توانند پاسخ نمی
های گیاهان  بدن انسان، بافت و سلول عنوان مثال آنها از آناتومی باشند؛ به

توانند  و درختان و کیفیت تولد انسان از مادرش اطالع دارند اما نمی
 ایم و به کجا آمده پیرامون فلسفه این رشد و تولد و مرگ و اینکه از کجا

گویم نبود. به  گویم باشند. کلیسا نیز مانند علم پاسخ خواهیم رفت پاسخ
و  0و هاکسلی 8و فیشته 1و هگل 3و کانت 1و الک 1مطالعه آثار میل

دیگران پرداختم اما راه به جایی نبردم. من مشتاق بودم بدانم روح و 

                                                                                                                                        
1. Mill 
2. Locke 
3. Kant 
4. Hegel 
5. Fichte 
6. Huxley 
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پاسخ خویش را تنها  زندگی پس از مرگ چیست اما هیچ پاسخی نیافتم.
و  یلوح سادهدر اسالم یافتم. و گرایشم به اسالم نه از روی زودباوری و 

حققانه و از روی آگاهی و پس از مطالعه احساسی و تعصبی بوده بلکه م
-Encyclopedia of Muslim) «تطبیقی ادیان مختلف آن را برگزیدم

American history, 2010: 577). 
 

 یشناس اسالم آثار. 2
 

 ها سخنرانی .2-1

که در تور هند انجام داد و نخستین نشر از وب در واقع مجموعه سه سخنرانی اوست 
 یک مقدمه پیرامون چگونگی مسلمان شدن او منتشر شدعلی با  از سوی حسن

(Khan, 2002: 10-11, 21; Ali, 1892: 5)،ئی وببم . همچنین سخنرانی کلکته 
 او به شکل مستقل چندین بار در آمریکا چاپ شد (abd-allah, 2006: 10) حیدرآباد

(abd-allah, 2006: 164) ،معنای دین، . سخنرانی کلکته وب شامل نحوه مسلمان شدن
کفایتی نهاد مسیحیت، فقر  نیاز ذاتی بشریت به دین، ابعاد باطنی و ظاهری دین، بی

 ,abd-allah) معنوی ماتریالیسم و علم مواد، و میراث اسالم در اسپانیای اسالمی است

این  بود. شده انجام( با عنوان اسالم 1981نوامبر  19) سخنرانی بمبئی .(185 :2006
سال  طور مستقل در بمبئی و یک ضمیمه سه سخنرانی وب و هم بهسخنرانی هم در 

. در نسخه (Webb, 1892b: 25) بعد در الهور تحت نظارت بدرالدین کر منتشر شد
 برانشده میان او و بدرالدین کر هم  ردوبدلی  بر اصالح مواردی سه نامه الهور عالوه

است. این ویرایش به اصرار کولیوم در اختیار جامعه مسلمانان لیورپول هم  شده افزوده
. این سخنرانی با تمرکز بر روی (Webb, 1892b: 26) قرار گرفت و در آنجا منتشر شد

مکرر فساد عقیده مسیحیان و ناکارآمدی مسیحیت را با ذکر  ،اسالم آوری خود
 حال نیباا (abd-allah, 2006: 178) کند های آیینی آن بیان می و شیوه های اسالم ارزش
 او با عنوان اسالم فلسفی است 1981نوامبر  18سخنرانی وب در هند، سخنرانی  بهترین

(abd-allah, 2006: 187.)  محتوی این سخنرانی همان مواد سخنرانی کلکته است با
گویی به  پاسخمین بودجه و أت ویژه کمیته موریت وب در آمریکا بهأن مهای پیرامو افزوده

کید بر ناکافی بودن علوم أدر پیشرفت تبلیغات در آمریکا و تتردید برخی از مسلمانان 
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 عنوان آئین برتر است مدرن و مادی برای پیشبرد زندگی مطلوب و معرفی اسالم به
(abd-allah, 2006: 187-189).  دسامبر  11در « بهترین راه»دیگر سخنرانی وب با عنوان

 کید اصلی برأکه از نام این سخنرانی پیداست ت گونه ایراد شد. همان در مدرس 1981
است؛ دالیل او برای این ادعا  بخش نجاتعنوان بهترین سیستم و نظام  معرفی اسالم به

گوی  . تنها مکتبی است که پاسخ1. اسالم حقیقت ابدی است 1بدین قرار است: 
به دور از خرافات  .1علم است . تنها نظام هماهنگ با عقل و 3نیازهای روح است 

 . (abd-allah, 2006: 146) کس خود مسئول افکار و اعمال خویش است هر .8است 
 

 مجالت .2-2

هایی از آن در کتابخانه سن لوئیس  درباره کیفیت مجالت وب جز جهان اسالم که نسخه
کلی طور به اطالعات اندکی داریم. (Khan, 2002: 11-12, 22-23) شود نگهداری می

 1و جیمز راسل ول 1آغاز مجالت وب با شعر بود؛ گاه از شاعران آمریکائی مانند ویتمن
او از « )درباره حضرت محمد( ،3مرگ پیامبر»یا فرانسوی مانند ویکتور هوگو که شعر 

و گاه نیز از برگردان  (abd-allah, 2006: 190-191) بود شده ترجمه 1سوی ترزا وائلی
 .(abd-allah, 2006: 190-191) برد شعر شاعران ایرانی مانند سعدی و مولوی بهره می

 

 مجله جهان اسالم. 2-3

 :abd-allah, 2006) صفحه بود 10و در  1983مه  11آغاز نشر ماهنامه جهان اسالم 

دلیل  بهولی هرچند وب تمایل بسیار برای تداوم نشر این فصلنامه داشت  (190-191
مشکالت مالی تا هفت شماره بیشتر منتشر نشد. ماهنامه جهان اسالم سراسر دربردارنده 

ابنیه و مساجد اسالمی  که دربردارنده تصاویر-مباحث تبلیغی از صفحات روی جلد 
 الحمراء یا اشعاری در شکوه این بناهامقبره پیامبر)ص(، مسجد مروارید هند،  چون

((abd-allah, 2006: 191-192)- ًبا این رویکرد منتشر  گرفته تا محتوا بوده و اساسا
آورده این ماهنامه اغلب  مزیتا ورکیوینگونه که  . همان(abd-allah, 2006: 191) شد می

تبلیغی خود را دنبال رویکرد  بر آنهای اسالم  با نگاه انتقادی به مسیحیت و بیان برتری
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و  1و حتی در دورترین نقاط آمریکا مانند نورتون ،(abd-allah, 2006: 192) کرد می
 بر . عالوه(abd-allah, 2006: 192-194) در دسترس بود و خوانندگانی داشت 1کاتزاس

عنوان نخستین نشریه اسالمی در آمریکا و نخستین نشر ادواری  این مجله به ،آن
 3تر از آن در ماهنامه جهان اسالم  . مهم(Nyang, 1999: 103) است توجه قابلمسلمانان 

به قلم حاج عبداهلل براون « شواهد و قرائنی از اسالم»ثابت با عنوان  صورت بهصفحه 
و در کنار این مطالب  (abd-allah, 2006: 74) به دعوت به مسلمانی تعلق داشت اساساً

شدند دیگران را نیز ترغیب  ر هر مرحله مسلمان میبا ذکر معرفی افراد جدیدی که د
آن نشر مطالبی پیرامون حقوق زنان در  بر . عالوه(abd-allah, 2006: 193-194) کرد می

اسالم و مقایسه وضعیت زنان در جهان اسالم با آمریکا و جوامع غربی از دیگر 
ی سروانتس  لهمقا (abd-allah, 2006: 194-195) موضوعات مطرح در این نشریه بود

 :abd-allah, 2006)به این رویکرد در ماهنامه چاپ شد« زنان ترکیه»با عنوان  3اسمرالدا

کلنل رابرت  :گرایان مانند های میان برخی از علم . از سوی دیگر وب از تنش(233-235
یید أح مقابل کلیسا ضمن تحمایت از جناو کلیسا برپا بود با گرین اینگرسول 

های کلیسا در دنیای مدرن هماهنگی اسالم با علم و عقل را مکرر  آموزهناکارآمدی 
 :Melton, 1999: 137-143, 148; Fishburn, 1981: 4; Rose, 1992) شد یادآور می

127; Tweed, 1992: 61). 
 

 صدای اسالم. 2-4

به  1981ژانویه  18اطالعات ما درباره مجله صدای اسالم اندک است؛ این مجله در 
نامه منتشر شد اما پس از چندی به دلیل مسائل مالی به شکل ماهنامه  هفته صورت

و تا اواخر جوالی همان سال بیشتر منتشر نشد.  (Eraslan, 1996: 87-88) بیرون آمد
 است.   آن تداوم ماهنامه جهان اسالم بوده یمش خطتردید مطالب و  بی
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 جهان اسالم و صدای اسالم. 2-5

عنوان  به 1988اسالم ماهانه بود و برای اولین بار در ژانویه سال  جهان اسالم و صدای
عنوان آخرین نشر انتشارات جهان اسالم بیرون  جایگزینی موقت برای دو مجله قبلی به

تر از نشریات پیشین و وب امیدوار بود با  آمد. کیفیت نشر این مجله بسیار پایین
کید اصلی این ماهنامه هم أیداست که تبهبود بخشد. ناگفته پ حمایت طرفداران آن را

 :abd-allah, 2006) است  تبلیغ اسالم و پراکندن نور حقیقت اسالم در آمریکا بوده

 هرروزدهد که جامعه آمریکا  در نخستین شماره آن وب نوید این مطلب را می (،196
بیشتر  رشانیگ دامنبه حقیقت اسالم و کارآمدی آن برای رفع مشکالت اجتماعی 

. در (abd-allah, 2006: 196-197) برده و روند مسلمان شدن آنها روبه رشد است پی
 ی و انگلیسی به میان استیمعرفی نومسلمانان آمریکاادامه روند پیشین مطالبی هم در 

(abd-allah, 2006: 197.)  کسانی مانند عبدالقادر، کشیش مسیحی پارسی زبان مقیم
 ,abd-allah) شکنجه از سوی خانواده راه درست را برگزید فشار و رغم بهبمبئی که 

. همچنین مطالبی پیرامون گسترش اسالم در آمریکا، انگلستان، آفریقا، و (197 :2006
 حال نیباا. (abd-allah, 2006: 197) چین و اینکه روند اسالم آوری دو برابر شده است

های مسیونرهای  تان و دخالتدر کنار این مطالب بحث از مشکالت عثمانی در ارمنس
عنوان دالیل اصلی ناامنی در آنجا محور اصلی این ماهنامه بود. البته وب  ی بهیآمریکا

ای جداگانه و به شکل ناشناس انتشار  دلیل مسائل امنیتی این مطالب را بیشتر در جزوه به
های وب و در نقد  طور عمده سخنرانی . این ماهنامه به(abd-allah, 2006: 199) داد می

تر از همه پیرامون عوامل برتری اسالم بر  حضرت محمد و مهم نامه یزندگمسیحیت، 
 :Khan, 2002) کرد سازگاری آن با عقل و دین مطالبی منتشر می جمله مندیگر ادیان 

-abd) متوقف شد 1898 سال در نهایت نشر ماهنامه به دلیل مسائل مالی در اواخر .(17

allah, 2006: 199). 
 

 ها .کتاب3
 

 اسالم در آمریکا. 3-1

کتاب اسالم در  1983موریت خود یعنی آوریل أوب مدت کوتاهی پس از آغاز م
-نوشت، مختصر  را نوشت. این کتاب نیز بنابر سنت وب که کوتاه می کایآمر
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 ,Khan) تواند تفکرات او را نشان دهد است اما بهترین اثری است که می -صفحه01

با سه سخنرانی او در هند  یتوجه قابلنحو  از سوی دیگر مطالب آن به .(10 :2002
مشترک است. به دیگر سخن مطالب اسالم در آمریکا همان تلخیص سه سخنرانی او با 

هنوز هم این کتاب در اروپا و  ازآنجاکه. (Khan, 2002: 10) هایی اندک است افزوده
 ,Khan) بوده است برخوردارای  گستردهرسد از نشر  نظر می آمریکا در دسترس است، به

 موردتوجهاثری اسالم شناسانه بسیار   . نکته جالب دیگر اینکه این اثر به مثابه(10 :2002
وب در این اثر نیز مانند گذشته رویکرد خویش را نه از بین بردن دین  199 قرار گرفت.

و از بین بردن  خاصی یا تضعیف آئینی بلکه فراهم آوری بستری برای شناخت اسالم
. پیرامون چگونگی (Webb, 1893: 7) کند نسبت به آن معرفی می یفهم کججهل و 

های  ، آموزه(Webb, 1893: 43) اش در میان مسلمانان مسلمان شدن و اقامت طوالنی
داری  اسالمی و زندگی حضرت محمد و موضوعاتی چون جهاد، حجاب، ازدواج و برده

. او از (Webb, 1893: 33, 43, 45 ,F10) گوید ن میو برخی از قوانین اسالمی سخ
 ,Webb)آورد کند و سخن به میان می محمد غزالی به کرات در این اثر خود استناد می

1893: 26-27.) 
 

 نماز یراهنما. 3-2

و  نمازخواندنبرای آموزش چگونگی میالدی  1983را در سال  نماز یراهنماوب 
 10ترین اثر او و در  این اثر کوتاه (.Webb, 1893A: 14) طریقه وضو و طهارت نوشت

به یقین انتشار این اثر ضمن کمک به نومسلمانان در  (.Webb, 1893A: 7) صفحه است
 بود. یورز غرضنیز منبع اطالعی بدون  رمسلمانانیغآوردن نماز برای  جا به

 

 حقایقی چند درباره ترکیه. 3-3

اما کتاب  ،نشریاتش بود  های ضمیمه ترکیه جزوههای وب درباره  نخستین نوشته باآنکه
عنوان یکی از نخستین تحقیقات عالمانه و کاری جدی در  حقایقی چند درباره ترکیه به

سال بعد از  1یعنی قریب به میالدی  1988این اثر در اوایل سال  191این زمینه بود. 
صفحه  08دوم در سفر وب به ترکیه و دریافت لقب سر)بیگ( از سلطان عبدالحمید 

  کتابش سراسر اطالعات ارزشمند درباره رو نیازا .(Khan, 2002: 28-29) نگاشته شد
، بنادر، صنعت و آهن راهاسالمی و مظاهر تمدنی ترکیه مانند توسعه  ورسوم آداب
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تر از همه بیان  کشاورزی و اصالحات آموزشی و حتی اطالعاتی در جانورشناسی و مهم
نقش آباء کلیسای بر  دیتأکامپراتوری عثمانی و  ریگ دامنث ارامنه مطالبی پیرامون بح

در ضمن این  (،abd-allah, 2006: 203-209) هاست مسیحی بر توسعه این ناآرامی
از تجهیزات  مند بهرهاحیاکننده امپراتوری و  عنوان بهمطالب ستایش عبدالحمید دوم 

 .(abd-allah, 2006: 203-209) مدرن نظامی است
 

 1مشکالت ارمنستان. 3-4

 :abd-allah, 2006) منتشر ساخت 1980وب مشکالت ارمنستان را در ژانویه سال 

سوی  در نیویورک از منتشرشده؛ این اثر در واقع گردآوری پنج مقاله (207-208
ی که مدتی در ترکیه زندگی کرده بودند، با اضافات و ینویسندگان اروپایی و آمریکا

همان مطالب کتاب پیشین او درباره ترکیه است. علت  که عموماًتوضیحاتی تحلیلی 
-abd) ها بود گزینش این پنج مقاله از سوی وب همدالنه و عالمانه بودن این پژوهش

allah, 2006: 208) له ارمنستان أپیرامون مس یورز غرضجو اغراق و  تردید در که بی
. محور اصلی بحث در (abd-allah, 2006: 208) گشت می دوچنداناین آثار ارزششان 

استناد  هاست که وب با ارمنی عام قتلو  1989این اثر اوج بحران ارمنستان در سال 
ها و  هایی سعی دارد نشان دهد که عامل اصلی این اغتشاشات اروپایی شواهد و تحلیل

 ,The Encyclopedia of Islam) ددولت عثمانی رفع اتهام کنها بوده و از  ییآمریکا

2003: vol 1, Artical“ARMINIYA”). 
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