
 

  یائي مافیهاوند يپ
  نياخوالمسلم

  یبا عربستان سعود
  

   ترجمه فرونده فرزاد-یطاني شیباز
  

 ینه ي فروتن بود، اما در زمیس جمهوري کارآزموده و رئیژنرال" زنهاوريد آيويت ديدوا"
  .هي اندک ما،شناخت اسالم

 ترک ل را بهيزنهاور پس از آنکه با مداخله، اسرائي آبراه سوئز، آ١٩۵۶ جنگ یدر پ
ن فرصت را ي، اشد یه ناصر خنثي علیسي انگل- ی فرانسوی و توطئه  واداشتناي سیصحرا

 یدر مقابل، بسو او، .سم عرب را بهبود بخشديوناليش با ناصر و ناسيداشت که روابط خو
 ی را متحد اصلی اسالمیانه ي واپسگرايیادگراي نهاد، و بنی رویاتحاد با عربستان سعود

 نقش ی، عربستان سعود١٩٧٠تا مرگ نابهنگام ناصر در . ب ساختش در جهان عريخو
ن روزولت يهمچون فرانکل. انه را داشتي خاورمیاالت متحده در منطقه ي ایاسي نفوذ سیحام

ز روابط دوستانه يزنهاور ني شمرد، آیکا مي آمری استراتژیکه نفت عربستان را بخش اساس
زنهاور ياما آ. ن کشور استوار ساختي ایوت نفتت فراوان ثري اهمیه يبا عربستان را بر پا

را آنرا يش برد، زين کشور پي ایشانه يک انديوند با اسالم تاريمناسبات با عربستان را تا پ
، جانسون و ی کندیز، در دولت هايخت که بعدها ني ری را پیاستياو، س. افتيسودمند 

  .افتيکسون ادامه ين
زنهاور ين آي را دکترني پسرادوا در کاي آمری ت متحدهاالي ای دولت هايیانه ياست خاورميس
کا از یمرآ ی هدف امپراتور: "، کهن روزولت بودي فرانکلتزپژواک خود  نهاد کهاد يبن

خالء  :" اعالم کردزي نزنهاوري آ". نفوذ در منطقه استیانه، ادامه ي با خاورمیهمکار
  ". کند پرکاي آمریاالت متحده يا دي با،ن در آهي روسدنيازي دست ش ازي پ راانهيخاورم

 و یاالت متحده کمک نظامي قول داد که ا١٩۵٧ یه ي به کنگره در ژانویاميزنهاور در پيآ
سم باشد يانه که هدف تجاوز آشکار اردوگاه کموني در خاورمیهر کشور" خود را از یاقتصاد

 یداري بد راود ملک سعشي در اجراء تز خوزنهاوريآ. غ نکنديدر"  بخواهدیاري از ما و
 ی، خود برای عربستان سعوداريبست يد براهمي تاکدر از واشنگتن دعوت کرد و یرسم

سپاس  زنهاور را باين آي دکترزيملک سعود ن.  فرودگاه شدی راه،ی از پادشاه سعودشوازيپ
  .رفتيفراوان پذ

م نفت ک چهاريرا ي ز، دانستیان مي پای بیثروت ینه ي گنج رایزنهاور عربستان سعوديآ
شتر ي بیزي را چیزنهاور، عربستان سعودياما آ.  بودخفته عربستان یزارها ر شنيجهان، ز
 عربستان را استفاده ازين پندار هم درست بود، زيا.  دانستیم ی داشتن پاسيینه ياز گنج
 اتحاد ، ضدیريز شمشي تیچون لبه هم ،يی بعنوان مرکز جهان اسالم و اسالمگرایسعود
  . ممکن بود، چون جمال عبدالناصريی چپگرایست هايوناليو ناس یر شورويجماه

االت متحده، ي ایر امور خارجه يوز ،جان فاستر دالس زيا و نيس سينهاور، آلن دالس، رئزيآ
ا، ي سازمان سنيهمچنون عربستان بودند، ي وهابیتسي با جنبش پان اسالمیهمدست یشه يدر اند
در ن ي اخوان المسلمیالتي تشکی را به بازسازیعود آلن دالس، در نهان عربستان سیبرهبر

 ی مصر تحت سلطه ،ینکه مبادا اتحاد شورويزنهاور از ايآ. ختي انگیصر بر مبرابر نا
 یادآورين ياو چن.  بدل کند، در هراس بودیبزرگ" یون اسالميمرکز کنفدراس"ناصر را به 

  : کرد



 

ل ي گوناگون تبدینه هايزم ید بررسازمنين راستا، ني در ای آزمودن هر گونه حرکتیبرا"
 ینه ين راستا، پادشاه عربستان گزيدر ا. مي مقابل ناصر هستی به نقطه یعربستان سعود

 ی، بلحاظ مذهبیان ملل عربيست است، و در مي دست کم ضد کمون،او.  استیمناسب
  ". واال داردیگاهيجا
  .  فراوان داشتیده کاستي انيا

انه ين منافع خود در خاورمي را در صدد تامیه اتحاد شوروزنهاور کينکه فرض آينخست ا
ش ممکن ين منافع خوي تامی براین نگرش که شورويز بود، و اي پنداشت، بس اغراق آمیم

د بگونه ي کوشین درست است که مسکو ميا. قتيکسره دور از حقيازد ياست به اسالم دست 
 يیران و پاکستان رهايه، ايرک همچون تی شمالیستي ضد کمونی کشورهایره ي از زنجيی
ژه با ي بو،ر بر جهان عرب بودي تاثی برايیوه ي شین هدف در جستجويل به اي نیابد و براي

شه يقاسم در عراق، در اندم يعبدالکر ١٩۵٨ یکودتاز پس از يم مناسباتش با ناصر و نيتحک
سم نبودند و اتحاد يچکدام هوادار کمونياما نه مصر و نه عراق ه.  اتحاد مصر و عراق بودی
ن، اگر چه محتمل است که اتحاد يعالوه بر ا. ز هرگز رخ نداديان مصر و عراق نيم

 یهايزش اسالم در جمهوريسم داشته است اما مسکو از خي مثبت به پان عربی، نگاهیشورو
 پان یت از جنبش هاي به حمایلين رو تماي خود در هراس بود و از ای مرکزیايآس

 اتحاد یريگيزنهاور را از پينها، آيک از ايچ ين همه، هيبا ا .انه نداشتياورم در خیستياسالم
  . اض، بازنداشتيبا ر
ه بر اسالم، ي با تکیاالت متحده و عربستان سعوديان ايجاد اتحاد ميا یشه ين گذشته، اندياز ا
مز يج". ده انگاشتي در جهان اسالم نداشت، نادیت را که ملک سعود اعتبار چندانين واقعيا
 ی در دهه یکا در عربستان سعودير آمريسف و االت متحدهي ایپلمات کارآزموده ي، د"نزياک

 بود که گرداگردش یف النفس و کم خرد و فاسدي ضعیملک سعود آدم:" دي گوی م،١٩٧٠
 ار نابخردي بس،ت که ملک سعودين واقعيعالوه بر ا."  احاطه اش کرده بودندیمتملقان دربار

شهرت ز ين یخوارگي و می، زنبارگیندارگونه از جهان مدرن بود، به هرزگ پی با تصورو
 یفرزند بجا ١٠٠ش از يشمارش بي بiیه هاي جارملک سعود که از او و همسران و. داشت

ه تر از آن بود ين همه، ملک سعود کم ماي گذشته از ا.شوديمانده است، پدر عربستان خوانده م
  .اد نهادي را  بنيیانه ي خاورمیره بر او امپراتويکه بتوان با تک

 ینه، شهرهاي مکه و مد،، ملک سعود به عنوان پادشاه عربستان که قلمروشني ابا وجود
دو شهر  ني در ای مقدس اسالمیت مکانهاي تولیه ي گرفت، داعی را در بر میمقدس اسالم
الم، در  اسی بعنوان مرکز جهانیافتن جنگ سرد، نقش عربستان سعوديبا شدت . را داشت

ن نگرش را ي ایهرچند برخ. افتي یگاه برجسته ترياالت متحده جايک ايتفکر استراتژ
ن خود يد و اانيش را پادشاه جهان اسالم بنمايد خوي کوشینانه انگارند اما ملک سعود ميبدب
 است که ی کشوریعربستان سعود: "زنهاور نوشته استيآ.  بودیزنهاور کافي آی برايینما

." دي رخ نمای تواند در شکل رهبر مذهبیپادشاه م. س جهان اسالم در آن است مقدیمکانها
 از ی، بخشی ملک سعود بعنوان رهبر اسالمی معرفیده ي، ا"نويتيناتان س"به گزارش 

 ین امر پافشاريزنهاور بر ايآ. بود" امگا"ر با نام ي کبیايتانيکا و بري مشترک آمریاستراتژ
آنگاه ." گر باشديکدي دور کردن عربستان و مصر از ید برايا ما بیکوشش ها"  : کرد کهیم

افت ي ممنوع کردن دری برای وهابی رهبران مذهبی از سويی خواستار فتواملک سعودکه 
ش يش از پيزنهاور و برادران دالس بي شد، آی بلوک شوروی از کشورهایهر گونه کمک
  . شادمان شدند

که در " نويتيناتان س. "رخ نمود"  اسالمیاتژاستر"ن ي تدوی برای کوشش١٩۵٧ل سال ياوا
االت متحده و عربستان يرامون روابط اي پیت پژوهشيزنهاور هداي آیاست جمهوري ریدوره 
ت يزنهاور، دولت به تقوي نشست ملک سعود و آیدر پ"  :سدي نوی را عهده دار بود، میسعود

د تا بر ي کوشین استراتژيا از ید و در بخشيسم آغازي در برابر کمونیاسالم بعنوان سد



 

 همان سال، ی هياواخر ژانو. دي بود، فائق آ آنانه گرفتاري که خاورميی ی اجتماعیچندپارچگ
 در ی اسالمی سازمانهای پژوهش درباره ی برایت ملي امنی شورای از سويیته يکم

 چون ی و مذهبی، اجتماعی، فرهنگینه هاي فعال در زمیقا و گروههايانه و شمال آفريخاورم
  ."دنا بتواند از آنها استفاده کي بود که سازمان سيیافتن گروههايهدف، . ل شدي ها تشکیصوف

همان که از سازمان دهندگان . بود  اسالمینه يا در زمي کارشناس س،"لبريدونالد و"آن زمان، 
ا و ناظر ي سی، ازماموران باز نشسته "جان والر. "ران بودي در ا١٣٣٢ مرداد ٢٨ یکودتا
 از اسالم یلبر دانش فراوانيو:" دي گوی مرداد م٢٨ یان کودتاين سازمان در جريات ايبر عمل
ش ي از پژوهش خو،"انهي خاورمیهاييماجراجو"ش با نام يلبر در خاطرات خوياما و." داشت

  : دي گوی سخن م فروتنانه اسالمیدرباره 
م و چون افراد  بودفعال انهيم و مسلمانان خاور اسالمراموني پژوهش پینه يهمواره در زم" 

در بهار سال .  اسالم شدمیا درباره يپژوهشگر سازمان س ،نه کم بودندين زميمتخصص در ا
رامون اسالم و سپس پژوهشگر همکار گروه يق پي تحقیته يا عضو کمي سی، از سو١٩۵٧
 یاطالعات ی گردآور ونوشتارها پرونده ها و یني با بازبدر دفتر مطالعات،.  بودمیمطالعات

ها عبارتند ين بررسي از ایبرخ.  نگاشتمیاري بسی پژوهشینوشتار ها ،مي سفرها ازاريبس
 یکار بر رو. گري دی، و آثار"اسالم در افغانستان"، "اسالم در پاکستان"، "رانياسالم در ا"از
با  کار یوه ي بعنوان شانهي استيبا ی مار خسته کننده بود، اما،ي بسی پژوهشینوشته هان يا

  ."ر رود بکای اسالمیگروه ها
جه گرفت که ي گنجاند و نتد خو چهارچوب پژوهشز دري را نی مرکزیايمسلمانان آس" لبريو"

ن کشور وجود ي اضد ین اتحاد شوروي مسلمان نشی هایختن مسلمانان جمهوريامکان برانگ
 یستي کمونافشاء نگرش" با هدف یغي تبلی کوشش ها١٩۵٠ ین، او اواخر دهه ينچنيا. دارد

  . را سامان داد" رامون اسالمي پیاتحاد شورو
 اسالم ی پژوهشگران دانشگاهیبسنده نکرد و در پ شيزنهاور، تنها به کارشناسان خويدولت آ
 از ی که برخيی شرق شناسان برجسته  از آن جمله بودند. بوداي سیره ي خارج از داشناس
ه نستون شرکت جستيش دانشگاه پريما در ه تجاربش،ی بواسطه د رمضانيسعز ي و نآنان
  :سدي نوینو ميتيس. شان بودندي از تخصص ااستفادها ي، هدف سبودند

انه که از ي خاورمیخ شناسان برجسته ينگتن با شرکت تاري در واشیشيزنهاور از همايدولت آ
 زي ن،گاگوي، استاد دانشگاه ش"کينالچيل ايخل"، یخ عثماني تاریان پژوهشگر برجسته يآن م
، همواره اقدام به االت متحدهي ایت ملي امنیشورا.  کردی مالیباني حضور داشت، پشتدر آن
انه ي خاور میرامون مسائل جاري پی علمینوشتارهان و فراخوان ينچني ايیشهاي همایبرگزار

رامون جنگ سرد ، که در ي پيیانه ي خاورمی از پژوهشهايی برجسته یدر نمونه .  کردیم
برنارد "زنهاور است، ي آی در کتابخانه یت ملي امنی کارشناسان شورایهانوشته  یگانيبا
، ی شوروی قفقاز را در امپراتوری نقشبندانشي توان دروی دهد که چگونه مینشان م" سيلوئ

  ."بعنوان ستون پنجم بکار گرفت
 یــ از سو" محمد سرور سبحان"و " نياسيوسف ي"ــ صل يک ملک فيدو تن از مشاوران نزد

گفتگو " جان فاستر دالس"االت متحده ي ایر امور خارجه ي با وزیعربستان سعود
ار ياو بس. ترانه بودي مدیاي دریدر کرانه " هيذقال" و اهل یک سوري، "نياسي" .کردند

ه ين بار به توصيان پادشاه داشت، و نخستي با اطرافیکي نزدیوندهاي پیو. رک و مکار بوديز
 ابن السعود را یمنافع مال" نياسي. " به عربستان رفته بود یسور یاستمداران راستگراي سی

شه يدر اند که داشت يیوندهاي ها و پی کرد، و با استفاده از پول سعودی میندگيدر دمشق نما
 ١٩۵۶ یز، از سالهايا ني س.بودن کشور ي در اینا آرامجاد ي اايه ي حکومت سوری براندازی
ن ياسي، ١٩۵٨در سال . ديه آغازي دولت سوری سرنگونیا را بريیانه يات مخفي عمل١٩۵٧و 

 ترور جمال عبدالناصر هنگام پرواز او ی ها برای سعودی طرح شده از سويیدر توطئه 
 برداشت يین توطئه يه پرده از چنيس اطالعات ارتش سوريرئ.  دمشق، شرکت جستیبسو



 

ن نقشه پرداخت ي ایاجرا یون پوند برايلي م١٫٩ به او یو اعتراف کرد که عربستان سعود
ه رهبران ي علیاالت متحده ــ عربستان سعودي این توطئه ين، آخري ا و البتهکرده است

  .ست عرب نبوديوناليناس
 يی آزاد شده یسرور برده . ن ماجرا، نقش محمد سرورسبحان بوديز در ايجالب تر از هر چ

 مامور  ویتان سعود عربسيیر داراي، در سمت معاون وز١٩۴٠ یبود که اواخر دهه 
، سرور سبحان ١٩۵٠ یدر دهه . ن مصر بودي به اخوان المسلمی مالیپرداخت کمک ها

 یاو در دهه . ن مشاوران ملک سعود شديک تري از نزدیکي عربستان و سپس يیر دارايوز
ت اخوان ي تقوی برای عربستان سعودی جهانیت هاي بعنوان ناظر فعالیت مهمي، موقع١٩۶٠
روشن . افتي یقا تا اندونزي فعال در آفری اسالمیادگراي و بنی افراطی گروههان ويالمسلم

ا اساسا ين گفتگو کرده اند و آي اخوان المسلمیا سرور سبحان و دالس درباره يست که آين
 ،یاالت متحده با عربستان سعودي ای، همداستانیبهر رو.  داده استی رويین گفتگويچن

کا در خالل جنگ ين سازمان را متحد آمرين، اياخوان المسلم به ی منبع کمک مالنيبزرگتر
  .سرد ساخت

 از یکي؟ بکار گرفت ه ناصري عل رایکا اسالم عربستان سعودي امریاالت متحده يچرا ا
 ینه يا گزيآ: "  دهدین پاسخ ميانه بوده است، چنيا  که در خاورمين سيشي پیت هايشخص

 آن ین کننده ييت تعيجنگ سرد واقع. سرد بود ما جنگ ین؟ مساله ي بود؟ ملک حسیگريد
 يیرويم و بدنبال ني دانستیمان بغداد ميست ضد غرب و پياليک سوسيما ناصر را .  بود دوره
.  کردن منطقه موثر و کارا پنداشته شدی اسالمی ها برایتالش سعود. مي مقابله با او بودیبرا

  ."ميافتيسم ي کمونابردر بر ین، متحدينچنيم، و ايما از آن استقبال کرد
 یت از عربستان سعودي در حما١٩۵٠ ی دهه یهازنهاور در سالي تالش آیامدهاي از پیکي

 افزودن یزنهاور برايآ.  بودبن الدن یدار شدن خانواده ي پد،سمي در برابر کمونیبعنوان سد
ون يليم مي نيینه، بودجه ي مقدس در مکه و مدید داران مکانهاي ها بعنوان کلیبر اعتبار سعود

ملک سعود ، . ب رساندي بتصو، انتقال زوار مکهی احداث خط آهن برای بررسدر یدالر
ن يدر خالل ا.  مسجد جامع مکه کردیخ محمد بن الدن را مامور نظارت بر بازسازيش

  . بدست آوردیمناقصه بود که بن الدن ثروت فراوان
  
 

  نياخوان المسلممامن : عربستان
  اما از سال.گرفت ی میت مالي تنها حمایعربستان سعود از نيسلمدر آغاز، اخوان الم

ن ي ا جمال عبدالناصرآنگاه که. ن شديت اخوان المسلمي جمعیاتي عملگاهي پا، عربستان١٩۵۴
ن را يان اخوان المسلمي از فراریاريس بی سعود عربستان،دي در هم کوب در مصررا تيجمع
ن به عربستان همزمان با ي اخوان المسلمی اعضامهاجرت. رفت و به آنها پناه داديپذ
 اخوان ی اعضا. بود های به سعود نهادنشی و رواالت متحده از ناصري ایگردانيرو

 و  مشغول شدند تجارتآنان در جده به. ساکن شدند نهياض و مکه و مدي و رن در جدهيالمسلم
 ی سده مي ن خاللدر. دندي آغازی جنبش وهابزه کردنيکالي رادنه، بهياض و مکه و مديدر ر
با ي تقریت مالي و حمایاريت از يجمع. دبون يوان المسلم پناهگاه اخی، عربستان سعوددبع

اطالعات و مطالعات وزارت دفتر  ، کارمند"د النگيويد" .ن کشور برخوردار بودينامحدود ا
 نيان المسلم افراد اخوصل، دعوتي فن کارينابخردانه تر " :دي گوی مکا،ي آمری امور خارجه

 یسم مي، همه با کمون نمودیان مي زی دعوت بني اهنگام،آن .  بودیبه عربستان سعود
 ١٩۶٠ ی در دهه  وقت عربستان ــعهدي ول ــصليف." ن بوديز چني نصلي ف.زي، و ما ندنديجنگ
 اريبساو .  عربستان شدپادشاه، السعود را خلع کرد و خود ی درباریيودتاکان ي در جرو

   .رکتر از السعود بوديوشنتر و زر، آگاهتر



 

 یوه ي بشی و جهانی خواست دولت اسالمی که میاسيار سي بسیتي جمعن،ياخوان المسلم
جان . "ن کشور بودي ای برایديز تهدياد نهد، همزمان متحد عربستان و ني بنیخالفت اسالم

 ها یند سعودياوش خ چندان همنياخوان المسلم ":دي گوی م،"جرج تاون "ستاد دانشگاها ،"ول
 نهي گزن تنهاي، اخوان المسلم از آن رو که آنها از کشتن ناصر هراس داشتند، ناچار امانبود؛
  در مصر ناصر را ضدنياخوان المسلمن بود که ي چنی عربستان سعودیاست خارجيس" .بود
 ؛ کردیت مي تقودر سودانت را ي جمعیاتيمراکز عمل  گرفت؛ی بکار مه و عراقي سورزيو ن

 همداستان ی مودودیابواالعل" یجماعت اسالم"ن با ي که اخوان المسلمدر افغانستان و پاکستان
 یاي آسیهاين، در جمهوريت از اخوان المسلمي، با حمای کرد؛ حتی میاريت را يبود، جمع

  اخوان حرکاتی سعودی سلطنتداناما خان.  کردیجاد مي ای نا آرامی اتحاد شورویمرکز
ا در يس دفتر سي، رئ"س کلویر ". کردیر در داخل عربستان تحمل نم د رانيالمسلم

 ن را دري اخوان المسلم هایسعود :"دي گویم ،١٩٧٧ تا ١٩٧٠از سال  یعربستان سعود
 سخت  کردند، امای میبانيپشت گر نقاطيددر مصر و سودان و ات آنها يداخل، تحمل و از عمل

   ."ندبود یعربستان سعود در اه اقدامات آنمخالف
االت متحده در ير ايسف و کايمرآ عرب شناسان نيبرجسته تر از یکي ،"لتسياهرمان "

ر گونه  ه سرسخت ها مخالفیسعود د،ي دانی که مگونههمان" :دي گوی م،یعربستان سعود
 کار با ی، تجربه ١٩٢٠ ی اواخر دهه  عربستانمي رژد، عالوه بر آن بودنیاسيحزب س
ن ي و اخوان المسلماکنون آنچه حسن البناء. را داشت" خواناال"صب ار متعي بسيیله يمردان قب

  نگرش اسالم محور عربستان وی راستادر همان بود که  دادند،یه انجام ميدر مصر و سور
 اخوان  نه که نبودندليما ها ی سعود،همهن ي با ا.ن بودي آفرحدتوسم يونالي ناسدر تقابل با

چ ي هیسعود .ابدی سازمان ی در عربستان سعودیگريد یاسي سیروي نچي بلکه هن،يالمسلم
 که یز، هنگاميت نيدر واقع."  تافتندی را بر نمی اسالمیاسي احزاب سی و حتیاسيحزب س

 پرده مانع یب ها یسعوداد نهد، ي بنن را در مکهي اخوان المسلم ازيید شاخه يحسن البناء کوش
  ."از آن شدند
جاد ي ا در عربستانني اخوان المسلمیاسيت سيفعال ی برایط دشواري شرا هایگرچه سعود

 ی روتجارتاز افراد آن به  یاري بس. آشکار همچنان فعال بودمهي نشکل بتين جمعيکردند، ا
. دندي رسی فراوانی هاثروتن به ينچنيس کردند، و اي تاسيیها و شرکت ها انکآوردند و ب

ا يس  دفترسي رئ،"س کلویر. "ردند نفوذ کی ارتباط جمعیانه هاگر از آنها در رسي دیبرخ
ت اخوان يجمع" کتاب یسنده ي، نو"لشيرد ماچير" کند که ی میادآوريدر عربستان، 

 :دي گویو ما . کندی من آشناي اخوان المسلمیدي کلیت هاي از شخصیکيا ، او را ب"نيالمسلم
 .کردمدار ي دم شناختم،ين که در زندگي اخوان المسلم تنها عضو بالشيک ميد یبواسطه من "

 را ی و چند سودانمتولد  ونه بودي المدیر روزنامه يسردب او .ن بوديمحمد صالح الدنامش 
 قابل یتا زمان او.  داشتيین آشناي المسلماخوان یاعضا ی  همه بسر برده بود و بادر مصر

 اخوان ی اعضا ازیگريشمار د" .شتگا نی ميی نوشتارهاسميه کموني علتحمل بود که
 ، بودینيرزميشه زيتشان همياما فعال . به دانشگاهها نفوذ کردندی جاسوسیرا بز،ي ننيالمسلم

 سازمانها و موسسات  ازیاري داشتند و در بسی مپنهان گرانيش را از دي خوتي عضوو
  .دا بوديعربستان حضورشان ناپ

 یدعربستان سعو یستم آموزشيس. دي دی امن میها خود را در فضا دانشگاهت درين جمعيا
کته کردن يون و دي داد؛ پرورش روحانی نبود و آنچه در آن رخ ميی در سطح باالهرگز
 ی دو مرکز علمی، عربستان سعود١٩۶٠ یدر دهه  .ان جوانان بودي در می وهابیارزشها
در  (نهي مدی دانشگاه اسالمیکي .س کردي شد، تاسی راست اسالمیگاه روشنفکريکه پا
  کار خود رانهي مدی دانشگاه اسالم).١٩۶٧در (زيک عبدالعزگر دانشگاه مليدو دو ) ١٩۶١

ل ي مایمودود. ، آغاز کردیاکستان پی اسالمیزه جوي، ستی مودودی با ابواالعلیبا همکار
 هزار ینه يري با د االزهر قاهره در مقابل دانشگاهيیانه يادگراين بنيگزين دانشگاه را جايبود ا



 

ن ي اخوان المسلم.، قرار دهدی اسالم سلفیان اصليو جر ی اسالمی آموزشهاینه يساله در زم
 ناصر ی حام دانشگاه االزهر قبوالندند کهی سعودیسلطنتدان  خانشان، بهي وهابمتحدانو

 از یارياد کردند و بسينه را بني مدی درنگ دانشگاه اسالمیز بي ها نین سعودينچني، ااست
  .گرفتند ارينه را در اختيدانشگاه مد یپست هان ي به اخوان المسلمليمتما ی اسالمیعلما

 در یاسالم ی افراطيیگرا راستسرشناس ی چهره هان دههي چند که،"ز بن بازيخ عبدالعزيش"
نا ي نابیجوان هنگام  که از"بن باز".  شدنهي مدی اسالم دانشگاهسي رئمعاون ود، بعربستان

 خشونتش ياو گرا. ود ب در عربستانيیگرا تجددنيمخالف کمتر  متعصب وی وهابکي بود،
 کفر است کي کوپرنیه ي که نظر گفتی م، بن باز١٩۶۶در سال  .داشت یتسي ترورطلبانه و

 بن باز هر ! که مسطح استین نه کروي گردد و زمین مي است که بدور زمدي خورشنيو ا
 . کردیمتهم م"  اسالمامبري قرآن و پ،دا با خیدشمن" کرد، به یمخالفت مبا نظر او ه را ک

مرکز است يرب، ١٩٧۴در سال ن همه، او ي؛ با اآشفت یمصل را بري ملک ف بن باز،اتينظر
 و ارشاد ز مرکزي ن ویاحکام اسالم ی نظارت بر اجرای اداره  ،یاسالم یپژوهش ها

  . گمارده شدیاسالمات غيتبل
  وی اعظم عربستان سعودیخ، مفتيم الشي محمد ابن ابراهر نظري زنهي مدیدانشگاه اسالم

گر ي دیر سعودي او از مسلمانان غ شاگردان درصد٨۵. ون بودي وهاب یفه ي طاسيرئ
 یق دانشگاه هاي از طر توانستی منياخوان المسلمن، ينچنيا.  بودندی اسالمیکشورها

 تحت ی هزار جوان سعودهاهد، عالوه بر آن.  خود را رواج دهدیدئولوژي ایعربستان سعود
 انيدانشجوشمار  .ل شدندي فارغ التحصی سعودیوزش عالستم آمي در سی اسالمیآموزشها
 به ١٩۶۵ نفر در ٣۶٢۵ن رقم از يا. افتي يینده ي فزایر صعوديعربستان س یهادانشگاه

بر .  بودی مذهبیمي ندانشگاه عربستان، ۶از . دي رس١٩٨۶ هزار نفر در سال ١١٣ش از يب
 یان سعوديسوم دانشجوک يک به يزد نی تخصصی انجام شده، رشته یاساس پژوهش ها

 علوم ینه هاي درصد از آنها در زم٧٠ یک سوم دروس دانشگاهي بود و یعلوم اسالم
  .یاسالم

  از،١٩٧٠ ی دهه ی در خالل سالهایاالت متحده در عربستان سعودير اي سف،"نزيکاز ميج"
ن امر ير ا او را از مداخله دی سلطنتدان، اما خان ناخرسند بودی دروس اسالمد بري تاکآن همه

ز، همچون ين" نزيکا." " آمدی بر نمیاز ما کار چندان: "دي گویم" نزياک. "برحذر داشتند
ر و متخصص و مهندس ي عربستان مدینکه دانشگاههايشرو از ايان پي از سعودیاريبس

  و پزشکمن به آنها گفتم که : "  آوردیاد مين بياو چن.  دهد، متاسف بودیپرورش نم
ست؟ در پاسخ به من فهماندند ي نی کافین همه روحانيا  اي آت کنند وي تربو مهندسدان يميش

.  آن را ندارمیت اظهار نظر درباره يرا صالحي بکنم زيینه مداخله ين زميد در ايکه نبا
 ی روحان آن همهو پرورش.  بس نابخردانه استیستم آموزشين بود که چنان سيتصور من ا

 یرامون ساختار قدرت فرا مي مرا به گفتگو پادگان شاهز ازیبرخ . آشکاريی خطاینيد
ر يزعربستان علوم  وزارت رايز! ه استهوده بوديب." خواندند، نه آنچه من بدان انتقاد داشتم

 ی را ناممکن میريي که امکان هر گونه تغیبود، چنان نظارت و نفوذخ ي الشینظر خانواده 
   .کرد

 ی سلطنتدان خانیاز اعضا ی شمار.ده بوديچين پيمخ و اخوان المسليان السعود، الشيروابط م
.  دانستندی میقي حقی اسالمقي طر رای گریبودند و وهاب) دکسارت(نيي راست آینايپارسا

 دربار یخواره ي زنباره و می  و صدها شاهزادهملک فهدملک سعود و  چون یالبته کسان
 خاندان د باي کوشیمخ يالش یه خانواد . نداشتندی وهابیدئولوژي با ایوندين پي کمتریسلطنت
 آمد ید مي پديی ینگونه محافل خانوادگي عقد کند و ایشتري ازدواج هر چه بیوند هاي پالسعود

صل از ي مادر ملک ف نمونه،یبرا ( .رفتند یر متفاوت سلطنت و مذهب ميکه به دو مس
 گري نسبت به دد و او راي بخشی پارساگونه میاو قداسته ن، بيکه اخ بود يالش یواده خان



 

ان ي میشگي همی"جنگ قدرت ":"سلتيا "یوشته بن) .دي بخشی می برترزيپسران عبدالعز
    :دي افزای بود، او می مذهب یواده  و خانی سلطنتدانخان
 یبجاخ يالش یواده  خان از افرادیشتري نمود که شمار هر چه بین ميچنزمان، ر  گذدر
گاه يد که جاي رسیبنظر م.  شوندیل مي متمارتشا چون يینهادها به ،ی مذهبی رهبررشيپذ

  اعظمی مفت درگذشتپس ازصل ي شود، چنان که ملک فیخ سست مي الشیخانواده 
، در ني ا.نش کرديگزي جا رای وزارت دادگسترن نکرد ويي او تعی برایني جانش،١٩٧١در
 یدادگستروزارت . کرد یم  سست رای مذهبی و رهبر هایسعودان يوند دو سده ميپ قتيحق
 ی  خانوادهی از اعضایفرد د کرده،ي تجد رای مفت سمتشاهپاد ،یچند ماند، اما پس از یباق
  . گمارد بدانخ رايالش

 ی  خانوادهقدرت  همچنان که از اما. بر آنانزي نخي خانواده الشون نفوذ فراوان داشتند،يروحان
ون ي شد و روحانیکم مون يان روحانيخ در مي الشی از شمار اعضا، شدی کاسته مخيالش

 ی میردخ بسي و الشیان خاندان سعودينگونه، روابط ميا.  گرفتندی آنها را میجوانتر جا
 قرار ی سعودی و خاندان سلطنتیت سنتيف جوانتر در مقابل روحانيط د، و اندک اندک،ييگرا
  .زيانه و خشونت آميزه جوي ستيیوه يز بشي جست؛ آن نیش را مي راه خو و گرفتیم
 درازمدت یوندهايافت، آثار پي ی می نمود خارجخي السعود و الشان خاندانيچنانکه نبرد مهم

 شتري بخي الش کهیدر حال.  شدیشتر آشکار مي و بشتري ب،نياخوان المسلمبا خ ي الشخاندان
، ندديشي اندی می سعودیپادشاه  به ثباتزير چاز هش ي پ، وند بودیاسي و کمتر سیمذهب
پس از .  بودند مسلکی انقالب اغلبو  یاسي ساري بس،زگري ستنيسلم اخوان المیاعضا
 ی در عربستان ساکن شدند، خانواده ني اخوان المسلمی از اعضایاريکه شمار بس، ١٩۵۴
 یسعود او را از خي الشیواده  خان منافع اگر.افتيزگرانه يشات ستيز اندک اندک گراي نخيالش
  . داشتیشتري شدت بنياخوان المسلم ین امر درباره يا کرد، ی دورتر مها
  و پژوهشگر مسائلانهي خاورمینه ي زمدر ايسن يشي پلگريتحل، "مارتا کسلر "یگفته ه ب

د و يي چندان نپای سلطنتدان به خانی عربستان سعودوني وهابی وفادار،نياخوان المسلم
اخوان :" دي گویکسلر م. "ن خاندان داشتندي به ایتعلق خاطر کمترن ي اخوان المسلمیاعضا
ست يروشن ن.  وفادار بودند دربار بهخي الش خاندان ازشتريه مراتب بر عربستان ب دنيالمسلم
ت ي جمع اما درونا نه،ي بود ی سلطنت سعودی براندازیشه ي در اندنيا اخوان المسلميکه آ

 ی حال آنکه کسان، ها بودندی حکومت سعودیل به سرنگوني ماین گروهياخوان المسلم
  ."ت بودندي جمعیالتي تشکیهان گسترش و سازماندهخوا

 ی اسالم تندروین و گروه هاي، اخوان المسلموني، وهابی سعودی سلطنتدان خاناني مروابط
، کي هری قدرت نسبروها متاثر ازين نيان اي قدرت میموازنه .  رفتیهمچنان رو بشکنندگ

 يی چنان موازنه یدگيچي پ.ود بیي منطقه یاست هايسز ي، نی سلطنتدان خان درونیزهايست
 ی با شاهزادگان سعوديیوندهاي که اغلب پی اسالمیه يري شد که  موسسات خیشتر ميآنگاه ب

 ت کهين واقعيا.  کردندی می مالیه يست را تغذي تروریا ناخواسته، گروههايداشتند، خواسته 
، بر  کردندی م عملی سلطنتدان خانی اعضاگريداغلب مستقل از شاه، دولت و  شاهزادگان

 دانخان": دي گوی م"س کلویر. " افزودیت عربستان مي قدرت در حاکمی موازنه یدگيچيپ
 رشوه یگريد هست که به یکس وارههم. ستيکپارچه ني یتيهرگز حاکم، ی سعودیسلطنت
 قدرت ی سعودی سلطنتدان خانی هااستيس هستند که در یاري بسیموسسات اقتصاد .دهد

   ."اعمال نفوذ دارند
 آنگاه، ملک سعود و افتي قدرت اعمال نفوذ ین در عربستان سعودياخوان المسلم که یزمان

 در . عربستان کشاندندی رسمیاست خارجي سیت را به گستره يجمعصل، ماهرانه يملک ف
 یاست خارجين را در سينفوذ اخوان المسلم یخي تاریداد تحول زاي رو دو،١٩۶٠ یدهه 

 یگري د، و١٩۶٢ در مسلمانان ی جهانیه ي اتحادسيتاس ست،نخ. عربستان برجسته نمود
 با صلي ملک فی تحت رهبریعربستان سعود. ١٩۶٩ دری سازمان کنفرانس اسالمشيدايپ



 

 نهاد که سرانجام ناصر ی،رو"ی اسالمی کشورهابلوک"س ي تاسیکا، بسويت کامل آمريحما
  . نشاندندیکي از تاريیرا در هاله 

 
 

                                                 
i ار مرد همسردار باشديتواند در اختي م، جز نکاح چهار زن مجازی شود که با عقدی گفته میزنانه  از اسالم بیه در بخشی جار .
  .)م. (غه نام دارديع صيه و متعه و در مذهب تشی در مذهب اهل سنت جاریر رسمين نوع عقد موقت و غیا


