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 یستيالي امپریهای ن بازي از برجسته تریکي، ی تا پس از جنگ اول جهان١٨٩٩ا ازيتانيبر

 یاز سو. ود بین دم زندگي در واپسی نزار عثمانیامپراتور. ش را آغاز کرديقابل تصور خو
ن گسترش ي و راه آهن همچنيیاي دریروي نینه يک در زمي تکنولوژیشرفت هايگر پيد

با وجود تگزاس، .  به نفت داشتیري ناپذیرياز سيل، ني درونسوز و اتوموبیموتورها
ست آشکار يالي امپریست هاي استراتژید نفت کم کم براي و باکو بعنوان مراکز تولیرومان

ست ياليامپر.  دارندی فراوان و ارزشمندیز منابع  نفتياق، و عربستان نران، عريشد که ايم
دانستند و هر کدامشان ي می شطرنج بزرگی را صحنه ی جنوب غربیاي سود جو، آسیها
ن بود که خود را جانبدار مسلمانان جهان ي لندن ایباز. ديکوشيش ميت خوي حفظ موقعیبرا

ا با متجدد کردن يرابر روشنفکران جهان اسالم  در بيیوانمود کند؛ اما نه با گشاده رو
  .ش و حاکمان خودکامهي سنت اندیت از توده هايبرجستگان که با حما

گر آن روز جهان يا همزمان با سه قدرت ديتانيست بري بایانه، ميبا راندن فرانسه از خاورم
 ی نگرانیک سويد عزم نفوذ از شمال دارد ي رسیه که بنظر ميروس. دست و پنجه نرم کند

 يیصر در حال توسعه بود از سويت قي شان تحت حاکمیآلمانها که قدرت جهان. ا بوديتانيبر
 ین به بغداد نقشه مي ساخت خط آهن از برلیگر براي دیه رابطه داشتند و از سويبا ترک
 یشد هنوز برگ برنده يشان محو مي که گرچه قدرت امپراتوریو ترکان عثمان. دنديکش

ن يي راست آی مسلمانان سنیندگي نمایر دست داشتند و دست کم اسما مدعرا د" خالفت"
در )  شدیز مي نیکه شامل پاکستان امروز(لندن کامال کنترل هند را . بودند) ارتودوکس(

 یا بسويتاني بریاتيان حي سوئز را بعنوان شریمصر و کانال آب" لرد کرومر"ار داشت و ياخت
ز مناطق ين.  موثر و غالب بودیرويز نيران نير افغانستان و اانگلستان د. هند قبضه کرده بود

 ی لشکرکشی توانست برایار داشت که ميقا و تا عدن را در اختي از قبرس تا شرق آفریمهم
 کنترل عراق و یش براي خویا در بازيتانيبر. ج فارس سودمند باشديش قدرت در خليو نما

ن پهناور و شنزار عراق يم ترکان در سرزم در برابر قدرت حاکيیرويازمند نيعربستان ن
  .بود

نده يان انگلستان و شاه آي بلند مدت میوند اتحاديجاد پين هدف ايدن به اي رسین گام براي نخست
 بردن به ی پیبرا. گر بودي دی از سوی وهابیک سو و جنبش اسالمي از ی عربستان سعودی

ان ي که نخست میم زماني بازگرد١٨ ید به پس و به سده ي، نخست بایوندين پي چنیچگونگ
  .  رخ نمودی تفاهمیان وهابي اسالمگرایخانواده " خيالش"نده و ي آی، خاندان سلطنت"السعود"

ره يز شبه جزي و اسالم خی مناطق شمالی هجدهم مسلمان مروج دوره گردی سده یانه يدر م
ه، بغداد و دمشق در شرق بصر" االحساء "یانهاياينه تا بي عربستان را از مکه و مدی

ن ي دائم نداشت و شهرنشی بود که، اقامتگاه١٧٠٣متولد " محمد بن عبدالوهاب"او . ديدرنورد
با " عبدالوهاب. "دادي جهان عرب را بخود نمینبود، و زحمت آموزش در مراکز روشنفکر

ال د هر آنچه از هزار سيد خود را از قيکرد که مسلمانان باي پرخاش میختن جهاد اسالميانگ
اگر از نوع ي احین، جنبشيا. امبر اسالم به بعد آموخته اند رها سازنديش، از مرگ پيپ

  . خ سپرده بودندي تاریمه ها را به فراموشخانه ي مشتاق که خیک آن بود، با هوادارانيکالس



 

، موسس خاندان "محمد بن السعود"د، يد عبدالوهاب گروين جديي که به آین فرديمهمتر
 دانست و یامبر اسالم مي پی قرن هجدهمیآشکارا خود را نسخه " ابن السعود. "السعود، بود

ش را در ي خویمان اسالمي کرد و ای ميینهاي گسترش اسالم اقدام به فتح سرزمیبرا
د خود يل عقاي تحمیعبدالوهاب، ابن السعود و هوادارانشان برا.  کردیل ميمتصرفاتش تحم

 متعلق به یارتگاههايآنان شهرها، مساجد و ز. تندشان را داشي زشت کشتار دگراندیوه يش
  .کردنديمخالفانشان را نابود م

شد، نوادگان و منسوبان او " خيالش"ا ي" معلم" پس از آنکه عبدالوهاب در عربستان ملقب به 
در شکل دولت " خيالش"و " السعود "ی اتحاد خانواده ها]٣۴[. شدندیخوانده م"خيالش"ز ين

 یب هاي فراز و نشین دولتيالبته ظهور چن. افتي ی تجل١٩٢٠ یدهه  در یعربستان سعود
س شده به ي بارها دولت تاس١٩٢٠ ی هجدهم تا اواخر دهه یل سده ياز اوا. فراوان داشت

 و کمتر یشتر جهاني بی که قدرتی ترکان عثمانیبتناوب از سو" السعود" خاندان ابن یله يوس
  . شدیده ميب برچيا قبائل رقي شان وي ایا متحدان مصريک بودند يفنات

 ی شود که آنان مسلمانانیون چه بسا با احترام گفته مي صعود وهابی درباره يیدر نوشته ها
" ديتوح "یده ي عربستان را گرد ایره يز آنها شبه جزياصالحگر و متجدد بوده اند و ن

 شود، آنها ی می تلقزين آميده توهين اي حامالن ایاز سو" تيوهاب "یواژه . (کپارچه ساختندي
 که یف متفکرياغلب در توص" وهاب "یواژه . ]٣۵[) پسندندیرا م" يید گرايتوح"عنوان 

 ”Hamid. ستين نيکه البته چن.  رودیشگام است، بکار مير قرآن پي و تفسیدر کار فلسف
Algar”عبدالوهاب موثر ی عربستان در به اصطالح تئولوژيیايط جغرافي معتقد است که مح 

 حاصل عربستان در ی بیايرسد که همواره جغرافين به نظر ميچن: "سدي نویه است؛ او مبود
 یراث فکريم"آنچه که با تسامح : "ديافزاي میو. ]٣۶["افته استي او انعکاس یخ فکريتار

 ی است که در واقع نسخه یار ساده و سطحي بسیزيخوانده شده است چ" محمد عبدالوهاب
 یشتريان بيامبر اسالم است و فاقد بسط و بي پیفته ها گی  مجموعه یتکرار شده 

 ی خشک و سطحیشه ياز اند"، ی نگاهبانان وهابیکند که حتين توجه مي به اAlgar".است
  . بزرگ نبوده استیشمندي او هرگز اندیآر. ]٣٧[" دارندیعبدالوهاب احساس شرمسار

به خروج از اسالم، ارتداد،  و متهم کردنشان ی در حمله به مسلمانان مترقعبدالوهاباما 
 ین عربيون که سده ها در سراسر سرزميوهاب. ن و بدتر از آن استاد بودي در دیبدعت گذار

 ابن السعود، یروهايوستن به نينک با پيپرداختند، اي میرانگريبه تاخت و تاز و غارت و و
نوزدهم، آنان  قرن یسيسندگان انگلي از نویکي یبگفته . د آورده اندي توانمند پدیقدرت

 و کشتار ]٣٨[شان شهره بودنديهايروزيبهنگام پ" یح کشتار بر غارتگريترج"به ) ونيوهاب(
 از کشتار و غارت یاتيعمل "ی وهاب- ی، اتحاد سعود١٧٠٠ یدر سده . ان نداشتيهرگز پا

 عربستان بود، آنگاه به یآغاز کارشان از مناطق مرکز. ببارآورد" در سرتاسر عربستان
اض و حجاز رو يمن و سرانجام به ري از يی در جنوب عربستان و قسمتها"ريعس"

، که هم اکنون در عراق است، کربالان، يعي به شهر مقدس ش١٨٠٢ آنان در ]٣٩[.نهادند
ان را يعيقبور مقدس شن شهر را به قتل رساندند و گنبدها و يت ايت جمعيورش بردند و اکثري
غما يرا به " ی قرآنی، فرش، طال، نقره و نسخ گرانبها، سالح، جامهيیدارا" و ران کردنديو

 به زعم ]۴١[. داشتندیشانيرا بر پ" رانگران گنبد هايو"ون مهر يقت وهابي در حق]۴٠[.بردند
. ران شوديز وي اماکن مقدس در مکه نیست گنبدهاي بای نوزدهم، میل سده ينان، در اوايا
 یادي بنی خواستار دگرگونیبستان سعودعر.  ادامه داردیدين ديز در عمل چنيامروز ن(

 ی سعودیسازمانها: "سدينوي م١"تويجان اسپوز. " سابق بودیوگسالوي در ی اسالمیمکانها
، یخي مساجد تاریگرگونه ي دیا بازسازيران کردن يت عربستان مسوول ويتحت حما

به زعم  و کوزوو هستند که ی در بوسنیاري بسی و قبرستانهایکتابخانه ها، مدارس قرآن

                                                 
1  John Sposito 



 

 یل وهابي ضد شمای شناسيیباي آن با زی و سنگ قبرهایمي، نقوش اسلیشان معماريا
 ]۴٢[.") نداشتیهمخوان

 دادند، سرانجام با یش را در عربستان گسترش مي، همچنان که قدرت خو"رانگران گنبدهايو"
 آغاز  نوزدهمیه اواسط سدا با خاندان السعود در يتاني بریوندهاي پ.افتندير تماس ي کبیايتانيبر
 خاموش، که بعدها یابانياض، شهر بيا با دربار السعود در ريتاني که کنسول بریزمان. شد
 انجام ١٨۶۵ن تماس در ينخست"کند که ي گزارش مAlgar.تخت عربستان شد تماس گرفتيپا

 ی را که تا آغاز جنگ اول جهانی خود به خاندان سعودی مالیل کمک هايا سيتانيشد و بر
 ]۴٣[."ر کرديشد، سرازيوب افزون مبتنا

 دست نشانده در يی در تدارک فرمانروا١٨٩٩ آن هنگام هند در یب السلطنه يلرد کرزن نا
خاندان السعود . ه نهاديت پايرا با جد" ونيوهاب"و " السعود" لندن با خاندان یوندهايت، پيکو

 در یل دولتي تشکی براايتاني بری کرد، از سویش در عربستان تالش ميل خوي تحمیکه برا
 رفت تا هر ی در جنوب بصره بود که میت، آن زمان امارت کوچکيکو. ت دعوت شديکو

 تنها سه سال بعد خاندان ]۴۴[.ا را داشته باشديتاني بریستياليشتر نقش نگهبان قدرت امپريچه ب
ر يام"، یطبق گزارش.  عربستان استوار کرده بودیره يش را بر شبه جزيت خويالسعود حاکم

اض از دست ي بازپس گرفتن ری سال داشت برا٢٠ت ابن السعود را که آن هنگام يکو
اض بدامان ابن السعود افتاد ي ر١٩٠٢ در ]۴۵[."بدانجا فرستاد) یهواداران عثمان(ون يديرش

 او ]۴۶[.ديش برگزيز خوي گروه هراس انگیرا برا" االخوان"ن هنگام او نام يو در ا
 متعصبانه و ید مذهبين گرد آورد و آنان را با عقايه نشيل باديرا از قبا" االخوان"ان يجنگجو

" برادر خوانده ها" شمار ١٩١٢ش از يتا پ. دان جنگ فرستاديانه مسلح ساخت و به ميادگرايبن
 ی مرکزی نجد در نواحیده بود و ابن السعود منطقه ي تن رس١١٠٠٠به ") االخوان("

  .ن کشور را در کنترل داشتي ایدر بخش شرق" االحساء"عربستان و 
ت يانه به واقعي وجود نفت در خاورمیعه ي شایکم جهاني تا آغاز جنگ ١٨٩٩ یانه يدر م
 که پشتشان ی مردان نفتیله ي نفت بوسیستيکطرفه و امپرالي ی"توافقنامه"ن يد، و نخستيرس

. ديه امضا رس بودند، بیل زنداني که رهبران قبایطي بزرگ گرم بود و در شرایبه قدرتها
ن يخ نشيا، عربستان و شيتانياز نظر بر. افتيک يت استراتژيانه اهمينگونه، به ناگاه خاورميا
آرام آرام عکس . شديده مي بودند که از کانال سوئز تا هند کشیري از زنجيیج حلقه ي خلیها
ا يتانيبر ی حفظ منافع نفتی که سوئز و هند براین معني آمد، به ایه به نظر درست تر ميقض

ام يليو. "افتيک روز افزون يت استراتژيج اهمي خلین هايخ نشيران و عراق و شيدر جنوب ا
ن متحد مشهور خاندان ابن ين از چنديت، نخستيس در کوي انگلیاسي مامور س٢"ريشکسپ

 بود، که در سال یان انگلستان و عربستان سعودي مین توافق رسميالسعود، آغازگر نخست
 یله يو قب" السعود"ان ي میاباني بيیاروي در رویان نبردير در جريشکسپ.  امضاء شد١٩١۵

ش ي که او طرح کرد سالها پیاما توافق. ت او ناکام مانديکشته شد و مامور"  ديالرش"ب او يرق
ن يا. "  مستقل شود لندن و عربستان را بهم گره زدی کشوریاز آنکه عربستان سعود

 انگلستان بعنوان حاکم مستقل نجد و یه يود را تحت الحما ابن السعیتوافقنامه بطور رسم
ا يتاني بریه هاي شود که توصیمتعهد م" ابن السعود"در عوض . شناسانديمناطق وابسته بدان م

 ]۴٧[."را دنبال کند
ه در يافت که از شر ترکي يی طالیا فرصتيتاني بر١٩١۴ در سال ی با آغاز جنگ جهان

ار کرده بود، يز اختيدآمي تردی عملکردی عثمانی که امپراتوریلابد، در حاي يیعربستان رها
  .ه کردندي عربستان تکیر پهنه ي بایابانهايگر دشمن هم در بي به دو بازيیايتانيم بريدو ت
 بهره ینه ي کارکشته و درس خوانده در زمیمامور.  بودیلبي فیم نخست تحت رهبريت

 با یاني ميی از خانواده یلبيف. وارد براونر نظر ادي زی مذهبی از باورهایاسي سیبردار

                                                 
2  William Shakespear 



 

ا بود، يتانين مدارس بري پرآوازه تریافته يالنکا و هند وآموزش ي با سری خانوادگیوندهايپ
 و ٤" کالجیتينيتر"ز يداده است، و نيز در آن به ملکه درس مي که خود ن٣"نستريوست م"مانند 
ستم ي بی سده یعه ي  در طل]۴٨[.ده است خوانیج که در آنجا نزد ادوارد براون درس ميکمبر
 در آنجا یلبيف. ا بوديتاني بری معماران امپراتوری برای آموزشیه يج پاي دانشگاه کمبریالديم

اق يبود اما اشت) خداناباور(ست ير انگلستان و جهان در ارتباط بود، گرچه خود آتئيبا مشاه
ن ي را چنیني دیاو باورها. دادي ماست از خود نشاني آثار مذهب در سینه ي در زمیفراوان
 یدئولوژين در برابر هر نوع ايکارامدتر....یبرتر از هر باور: " کنديف ميتوص

 و حقوق هند درس ی شرقی فلسفه و زبانهایج در رشته هاي در کمبریلبي ف]۴٩[."مخالف
 و نام ن اسالم آوردي دروغیاو که بعدها بشکل. وستيپ"  هندیخدمات اجتماع"خواند، سپس به 

ا به يتاني که از براون گرفته بود به عنوان مامور بريیز بر خود نهاد با درسهايرا ن" عبداهللا"
از " ابن السعود"ر بعنوان متحد ي شکسپیسپس رهسپار عربستان شد و در آنجا بجا. هند رفت

  .ش را آغاز کرديت خويا ماموريتاني بریسو
ت يحما" ابن السعود"س در هند، از خاندان يس سروجنينتلي، دفتر ایلبيم في که افراد تیهنگام

س که از لورنس مشهور يجنس سروينتلي ای کردند دوستانشان در قاهره در بخش عربیم
ن، بزرگ ي به حسیدفتر عرب.  کرد، مشغول بکار بودندی میبانيپشت) لورنس عربستان(

 بر حجاز استان یشمخاندان ها. ه داشتنديصل تکي، و پسران او عبداهللا و فیخاندان هاشم
همزمان خاندان ابن السعود از . راندي شد فرمان مینه مي عربستان که شامل مکه و مدیغرب
 عربستان، نجد، ی از مناطق مرکزیتخت عربستان است، بر قسمت بزرگياض که اکنون پاير

 کشور  را بری شد و نام سعودین بازيان اي پایالبته خاندان ابن السعود برنده . تسلط داشتند
 را در مقابل خاندان السعود ی که بازیصل پسران خاندان هاشميعبداهللا و ف. عربستان نهاد

ده شده يل کشينستون چرچي آن توسط وی که مرزهايینهايباخته بودند بعنوان پادشاهان سرزم
  ! عراقیصل به پادشاهيد و في اردن رسیعبداهللا به پادشاه. بود، گماشته شدند

. ا در صدد استفاده از اسالم بوديتاني و السعود، بریان هاشمياز هر دو جرت ي حمایدر راستا
 در یامبر اسالم بودند و هرکدام از حاکمان خشن هاشمي انتساب به پی مدعیخاندان هاشم
 ی برایلي پتانسیا در خاندان هاشميتانيعتا بريطب.  کردندی گذشته آنرا تکرار میطول سده ها

گر خاندان السعود که مردان ي دیاز سو. دي دی کشور در مکه مني هوادار ایل خالفتيتشک
 توانستند لندن را یا ميتاني بودند که به باور بری قويیرويار داشتند ني جنگجو را در اختیوهاب

  . کنندیاريج فارس ي خلیدر بدست گرفتن کنترل سواحل غرب
ن پروژه دست ي ایا ها در اجرید که هاشمي رسین به نظر ميش چنيشاپي، پ١٩١۶در سال 

 کرد که یا تصور ميتانينه داشتند و بري برتر در مکه و مدیتيرا آنان موقعيز. باال را دارند
ا يتاني اهداف بریقا تا هند در راستاي توانند مسلمانان را از شمال آفرین و پسرانش ميحس
ر کنترل  را ديی در حال اضمحالل، خالفت فرسوده ی هایدر آن هنگام عثمان. ج کننديبس

 از هر طرف در حلقه یترکان عثمان.  مسلمانان جهان بودندی رهبریداشتند و تنها اسما مدع
 را ی اسالمیلي استفاده از بدی تالش برایا رهبريتاني محاصره گرفتار آمده بودند و بری

م ي تیاست دست پرورده ين سيا. ار داشتي در اختی بر ضد ترکان عثمانيیبعنوان نبرو
ست و حاکم يالي فرا امپریر خارجه يلرد کرزن وز: مين تيافراد ا.  لندن بوديی انهيخاورم

ت ي که با حما٦"آرتور لرد بالفور"شاوند او ي اشراف زاده، و خو٥"ليرابرت سس"ن هند يشيپ
س يي ر٨"کسيمارک سا"ن داد، يان فلسطيهودي یل دولت براي قول تشک٧"لديروچ "یخانواده 
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 ی مسوول بخش عرب٩"د جورج هوگاتيويد" و یاست خارجيس دفتر يیانه يبخش خاورم
باستان شناس، شرق شناس و محافظ " نفوذ به عربستان" کتاب یسنده يس، نويجنس سروينتليا

سم ياليگر رهبران امپري و د١١"ین بييآرنولد تو"ل، يچرچ.  در اکسفورد١٠"نيآشمول "یموزه 
 ین قالب بندينه را چنين زميا در ايتانيبراست يلورنس س. ن مجموعه بودنديز در ايانگلستان ن

  .کنديم
ن، يامبر که در حال حاضر حسي پی به خانواده ی خالفت اسالمیپس از سقوط سلطان عثمان"

را با ين به سود ما است، زيافتن حسيقدرت . دي کند خواهد رسی میندگيف مکه، آنرا نمايشر
و .  داردی همخوانی عثمانیمپراتور ای و فروپاشی با خرد شدن بلوک اسالمیعنياهداف ما 

اگر . مي کنی می ضرر خواهد بود از او طرفداری ما بینکه خالفت او برايل اين بدليهمچن
ر ي از امیاسي سیک هايي بشکل موزای عربیش برود دولتهاين پروژه پي مناسب ایبشکل
شه ي حال همني با هم و در عیوند اتحادي هر گونه پی حسود و ناتوان از برقرارین هاينش

  ." خواهند ماندی باقی اتحاد در برابر دشمن خارجیآماده 
 يی ها با الف زدن و برترنمایهاشم. رسدي ساده به نظر می کافیاست به اندازه ين سي ایده يا

ز آن را دامن زده است، يک اعراب که لورنس ني رمانتیامبر و پندارهايش به پيانتساب خو
.  ترک ها در سراسر عربستان شورش برپا کننديیوغ فرمان رواي از ی آزادیبرآنند تا برا

ست ها و با هدف يوني ها و صهیان هاشمي میجاد اتحادي ایا است، برايتانيدر پشت صحنه بر
ه، لبنان، ي سورین و سپردن حکمرانيس در فلسطي و هوادار انگلیهودي ید آوردن دولتيپد

رتر، ي فراگیبا نگاه.  هایستان به هاشم عربی و حجاز در ساحل غربیعراق، اردن امروز
البته مصر و سودان . ت مکه خواهد بوديا به مرکزيتاني و تحت کنترل بری عربین خالفتيا

  .ا هستنديتانيهمچنان در قلمرو بر
 یاسي سینده ي کاکس، نمایسر پرس.  کردی عربستان کار می شرقی در نواحیلبيهمزمان، ف

ت مناطق ين امني تضمیاست انگلستان برايد که به س بویج فارس مرديدفتر هند در خل
آن .  کردیدار گشته بود، خدمت ميل نهفته در آن پدي پتانسیز که بتازگيارزشمند نفت خ

که دانش " گرترود بل "]خانم[ز دوره گرد مشهور و فوق جاسوس ي با کاکس و نیلبيزمان، ف
ز مهارت او در زبان يشان و ني خانوادگیل عرب و شجره نامه هاي قبایار او از زندگيبس

کاکس در .  کردیداد، کار مي نشان میتين ماموري چنیسته براي شای را فردی، ویشناس
 ی که در غرب عربستان اهالیلندن هنگام. دار با ابن السعود فرستادي دی را برایلبي ف١٩١۶

گر از ي دیکي هيعل" ابن السعود "ی ساماندهی را برایلبي شوراند، فیه ترکان ميمکه را عل
  . عربستان بود، گماردید که متحد ترکان در قسمت شرقي الرشیعنيف جنگجو يطوا

 ]۵٠[. کردیافت مي دریلبي فی پوند از سو۵٠٠٠انه ي ابن السعود ماه١٩١٧ه يدر آغاز ژانو
در .  داشتیاري بسیدارهاي دی ابن السعود بود و با ويیايتانيار بري  دستیلبياز آن پس ف

 یلبي فیبه سرپرست)  عربستانیصل پادشاه بعديملک ف( ابن السعودی ساله ١۴ پسر ١٩١٩
 از ١٢"ن بالنتيلفرد سکويو"ز ي و نیلبيدار از ادوارد براون، مراد فيدار از لندن که دي دیبرا

  . از آن بود، همراه او شدیا، بخشيتانيسم هوادار برياسالم-شرو پانيمدافعان پ
. ن ناکام ماندي نویس خالفتيانه و تاسي خاورمیر نقشه ييا در تغيتاني بریستيالي امپریاما باز
 ی ماند ولیگر غالب در منطقه باقي اش بازیستيالي قدرت امپریر بواسطه ي کبیايتانيالبته بر

 مشکل يیايتاني سربازان بریز برايش نرفت و عراق ني پیستيوني صه-یبند و بست عرب
 یه و لبنان پافشاريا از سوريتاني خروج برینسه بران فرايعالوه بر ا. ن و مرگ آور شديآفر
 یاستهاي سی را درباره یاتييه قدرت را بدست گرفتند و جزيک ها در روسي کرد و بلشویم
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شتر يو گرچه لندن ب. دي اندازه دردسر آفری لندن بیس فرانسه فاش کردند که براي انگلیپنهان
ن ي ابن السعود سراسر عربستان و همچن ها گذاشته بود، سپاهی هاشمی خود را برایبرگها

 یگرترود بل درباره .  ها را در حجاز تصرف کردی هاشمیقلمرو کوچک تحت سلطه 
است ي سی به همه يید که گوي گوی سخن ميیسها شد بگونه ي انگلیعراق که باعث ناکام

 شده ی بزرگینجا گرفتار ناکاميما در ا: "دي گویکند، او م یا اشاره ميتاني بريیانه يخاورم
 ]۵١[."ميا
.  کند ارتباطش را با ابن السعود حفظ کرده استیا کار ميتاني که هنوز در خدمت بریلبيف
را " االخوان"ن همراهش، يه نشيان باديرانگر و جانيد که ابن السعود ويرسيشتر به نظر ميب
  :ديگوي میلبيف.  پرستدیم
ن ي بر ایلي عرب امروز دلیفرمانروان ين و قدرتمندترياعراب، دمکراتند و وجود بزرگتر"

ت نهفته است که بمدت ين واقعين هاست، قدرت او در اين بهتريابن السعود بهتر. امر است
 ]۵٢[."ر کرده استي مردمش را تعبیست سال خواست ها و آرزوهايب

 عرب تظاهر ی خواهی و اصول جمهوری مدافع دموکراسی اغلب به عنوان فردیلبيگرچه ف
 ]۵٣[.د به خود راه نداديت از  خاندان ابن السعود تردي در حمايیا هرگز لحظه  کرد، امیم
ا چون هوگارت، خاندان ابن يتانيسم بريالين کارگزاران امپري از سرسخت تری برخیحت

 نامه یزندگ. ستندي نگری نفرت میده يشان، االخوان، را بديان وهابيژه جنگجويالسعود و بو
 از اسالم که در هند، يی با تجربه ]چون هوگارت[یه نظر مردانب: " سدي نوی میلبيس فينو

 يیده يه و حجاز داشتند، اسالم تمامت خواه االخوان ابن السعود پديه، ترکيمصر، سور
 ]۵۴[". ناجور در جهان اسالميی و واپسگرا، وصله ی افراطی هایز بود و وهابيدآميتهد

  هزار۴٠٠عربستان  ١٩٢٠ دهه یجنگ ها خاندان السعود، در یعني، یلبيف" یدموکراتها"
ز از ي خشونت آمیريو با تفاس.  گذاشتندی برجایاعدام عموم هزار ۴٠ و یکشته و زخم
ن سوز يرانگر و زمي وی نبردها]۵۵[. قطع عضو را صادر کردند هزار٣۵٠اسالم حکم 

 از يیه ا سلسليتاني برید، برايکش" السعود"وغ ير يکه عربستان را به ز" االخوان"گروه 
 در ی که دولت سعودی زمانیحت. ترانه تا هند فراهم آوردي دست نشانده از مدین هايسرزم

 دو یريخونخوار را شمش"  االخوان" از اعراب ی در لندن و بعضیس بود، برخيشرف تاس
امروز آنان : "کنديف مين توصيرا چن" االخوان" السعود، یک دوست لبناني. دندي دیدم م
ن، دست ي حس]۵۶[." در پشتش خواهند بودیان شاهزاده اند و فردا خنجر در دستیريشمش

را منحل " االخوان"ا، از لندن درخواست کرد که ابن السعود را وادارد تا يتاني برینشانده 
آنچه مرا : " نوشت١٩١٨س در ي به مامور انگلی رسميیف مکه، در نامه ين، شريحس. کند
 انگلستان ابن یا حضرت ملکه ينست که دولت عليا... کندی نگران میزيش از هر چيب

اما ."  است، واداردی در پوشش مذهبیاسي سی، که گروه"االخوان"دن يالسعود را به برچ
 ]۵٧[.ن درخواست امتناع کرديا خونسردانه از ايتانيبر

 دانست که یا ميتانياما بر.  مستقل وانمود کنديیرويرا ن" االخوان"د ي کوشیابن السعود م
ابن [او"  کند ی مخابره میامين پي چن١٩٢٠ا در يتاني بریک مامور رسمي. ستين نيچن

 یدن به اهدافش استفاده مي رسیبرا" االخوان"ن امر آشکار شود که از ي خواهد ای نم]السعود
 يیايتاني افسران کمتر مطلع برین برخيبا وجود ا." کند و خود کارگردان پس پرده است

" االخوان" دور از خرد است، که ی که هم اکنون بسیزي دادند، چیر من مساله هشدايدرباره ا
 ]۵٨[!کردنديک ها عمل ميتحت القا بلشو

 که اسالم یدولت.  سکوالر را داشتیابن السعود، دست کم در سخن فرصت انتخاب  دولت
ون يب که با وهای اتحادیا او را بواسطه يتانياما بر.  نداشته باشدیادگرا در آن قدرت رسميبن

ن ي در ايیايتانيرک بري زیاسي کاکس افسر سیپرس.  داشتیو االخوان داشت بحرکت وا م
  :ديگويباره م



 

در صدد بدست گرفتن " االخوان"افت که ي ابن السعود در١٩١۶ل ي و اوا١٩١۵در اواخر "
ن  موقت باشد و االخوایا حاکميشتر ندارد يد که دو راه بي دیاو م. کنترل امور در نجد هستند

ان او انتخاب نخست را يدر پا...  بماندی ها باقی وهابیا رهبر معنويرا از سر راه بردارد 
 ]۵٩["د، تا مبادا شکست بخورديبرگز

 به یط عربستان سعودي شراید آورد براي که ابن السعود در قدرت پدی اسالمیادگرايجنبش بن
 و يیله ي قبیابستگن بردن وي از بیابن السعود از اسالم برا.  ضرورت داشتینوع
در جامعه : "سدي نویم" بيجان حب. " استفاده کردی اسالمین مندييل به آي آن با تماینيگزيجا
 ی از همه یت فرد است، چشم پوشيت و مشروعيت، هوي که خانواده امنیاباني و بيیله ي قبی
اندانش آداب  که خود و خی ابن السعود در هنگامین امر برايا. ستي نيی ساده ینها مساله يا

ن ييتوان آي بود که تا نشان دهد تا چه اندازه میشي کردند، خود، نمای را رها ميیله يو سنن قب
 ]۶١[." کرديیله يت قبين هويگزي را جا-]۶٠[هجرت-ی اسالمیمند

 ی متعدد برایستيالي امپری نشست، پس از کنفرانس های که غبار جنگ اول جهانیهنگام
ا حاکم مطلق يتاني محو شده بود، بری عثمانی، امپراتوريیانه يم خاورین مرز دولت هاييتع

 یلبي فیبگفته .  عربستان را تحت کنترل داشتیدر منطقه بود و ابن السعود قسمت عمده 
، در حجاز، ]۶٢[ هزار تن بود۵٠ش از ي ب١٩٢٠ یابن السعود تا دهه "  االخوان"شمار 

در .  گذشتی آنان به سرعت می زمان برا ها حاکم بودند امایغرب عربستان، هنوز هاشم
 کمال آتاتورک با منسوخ ی مصطفیانه ي تجدد گرایه تحت رهبريد ترکي دولت جد١٩٢۴

ن، يحس.  وارد کردی به مسلمانان محافظه کار و اسالم رسمیکردن خالفت، شوک بزرگ
 ی عالی هاد او نقشهيشا. رديف مکه، خواست که از اقدامات آتاتورک به سود خود بهره گيشر

گر ي شده بود و دیفه خواند، اما روزگارش سپرين خود را خليحس. اد داشتيلورنس را ب
 در ین دست شسته و ابن السعود و گروه افراطيا تا آن هنگام از حسيتانيبر.  نداشتيیشنونده 

 یلبيف: " سدي نویمونرو م. م را انتخاب کرده بودي اورشلی، مفت"ینين الحسيحاج ام"حال رشد 
 روزانه اش یادداشت هاي مسلمانان، در یمگي سراسیه، و در هنگامه يدر بازگشت از سور

مه يف مکه، در عربستان محدود به حجاز بود، و خين، شري کند که قدرت حسی میادآوري
 ی اقبال ابن السعود بر آسمان صحرای که ستاره ی اش در هنگاميیفه نماي خلی هایشب باز

 ابن السعود به حجاز یروهاين ني پس از ای اندک]۶٣[".دش آور بودد، چني درخشیعربستان م
. ون را خلع کردند و صدها مرد و زن و کودک را قتل عام کردنديورش بردند و هاشمي
ل دولت ي در تمام مدت تشکیلبياض شکل گرفت و فيت رينگونه عربستان واحد به مرکزيا

  .عربستان در کنار ابن السعود بود
 اسالم ینده ين نمايسته تري درنگ در صدد برآمد که خود را به عنوان شاید بسپس ابن السعو

معاهده : "سدي نویس ميبرنارد لوئ.  رفتیش مي پی بود که به آهستگیندين فراياند، اما ايبنما
 عربستان یر که در آن استقالل کامل پادشاهي کبیايتانيان ابن السعود و بري می رسمی

 و ناخواسته یاما مسلمانان به کند. دي به امضاء رس١٩٢٧ ی م٢٠ شد در یت شمرده ميبرسم
  :دي افزایاو م." ت شناختنديد را برسميدولت جد

 مقدس را یدار کرد و از شاه خواست که کنترل شهرهاي هند از جده دیات مسلمان اعزاميه "
ن يد به اابن السعو.  مسلمان بسپاردی کشورهایده يندگان برگزي متشکل از نمايیته يبه کم

در ژوئن همان . ا به هند بازگرداندي را از راه دریات اعزامي نکرد و هیدرخواست توجه
 ی جمهور همه ی رتبه و روسای عالیت هاي با دعوت از شخصيیسال ابن السعود کنگره 

از تمام . ل دادير مسلمان تشکي غی کشورهای اسالمیندگان سازمانهاي و نمایممالک اسالم
همانان آشکارا يابن السعود خطاب به م.  نفر در کنگره شرکت کردند۶٩تنها ممالک مسلمان 

همانان ي از جانب می متفاوتین هنگام او با عکس العمل هايدر ا... خود را حاکم حجاز خواند
د را يرفتند و نظم جديگران پذيد.  مخالفت کردند و کنگره را ترک گفتندیبرخ. مواجه شد

 ]۶۴[."ت شناختنديبرسم



 

ز روشن ين" االخوان"ف خود را با گروه يست ابن السعود سرانجام تکلي باین ميته از اگذش
ار يکارشان تمام شده بود و از سلطنت ابن السعود بس" االخوان "١٩٢٠ یتا اواخر دهه . کند
ه ي بادیروهايمانده ني منحل اعالم کرد و باق١٩٢٩ش از يابن السعود آنان را تا پ. ده بودنديرنج
ن او يعالوه بر ا. ون را ترک نکردياما وهاب.  مسلح عربستان ادغام کردیروهايا در نن رينش
س ي داشت، پلی و کمتر مذهبیشتر جهاني بیتيش در حجاز که اهميت قدرت خوي تثبیبرا
ن راست يگر قواني و دی پنجگانه، حجاب اسالمین گزاردن نمازهاي تضمی را برا١٣یمذهب

انجمن امر به معروف "، ابن السعود ١٩٣٠ ین دهه ي آغازیسالهادر . اد نهادي بنی وهابینييآ
 ی برای مشتاق تذکرات لفظی سواد و افراطینان بيه نشيرا که متشکل از باد"  از منکریو نه
گر عادات يگار و دي از مصرف سیري نماز و بستن مغازه ها بهنگام نماز و جلوگيیبرپا

  .وه هنوز هم وجود داردي شنيو ا. د آوردي بودند، پد]۶۵["یضد اخالق"
تانبا در قلب جهان اسالم، مکه و ي بری برای اتکائی نقطه یظهور دولت عربستان صعود

 ینگونه به نظر ميا، ايتانيسم برياليک امپري پراگماتیست هاياز نظر استراتژ. د آوردينه پديمد
 و یکيئولوژش را نسبت به نظرات تي ارزش خوی مسلح ابن السعود برتریروهايد که نيرس

 آنان ثابت کرده بودند و ی پنهانیخ محمد عبده و انجمن هاي، شین افغانيد جمال الدي سیعرفان
د جمال ثابت کرده بود يژه سيبو. ز نبوديت آميد جمال و عبده کامال موفقي لندن از سیتجربه 
 یده ي ايیايتاني که از نگاه برجستگان بری و اغفال گر است و در حالیستيالي امپريیکه کاال

 یني عیاو جالب بود اما در جلب توده ها ناکام ماند و با مخالفت ها" ی اسالمیدولت متحده "
  .ران مواجه شديه و اي حاکمان ترکیاز سو
.  بعد شدی در دهه هايی ظهور اسالمگرایه ي  انگلستان پایله ي بوسیل دولت سعوديتشک
 لنگرگاه اهداف یلت عربستان سعودکا دوي آمریاالت متحده ي انگلستان و سپس ایبرا
 يیروي نخست نیت در درجه ين زمان هنوز وهابيتا ا. ستم بودي بی در سده یستياليامپر
 ها ثابت کند و یش را به سعودي خوی توانست وفاداری و میاسي سيیروي بود تا نیمذهب

 یبا نگاهاما . ع بقبوالندي وسیفراتر از آن، خود را به اهل تسنن جهان اسالم در سطح
 یروي آن نی گمشده یامده بود، و حلقه يد ني تا آنهنگام پدیاسي به مسائل، اسالم سیامروز

 جذاب و ضد یهايدئولوژيه اي بود، که بتواند عليی توده يی با پشتوانه ی اسالمیاسيس
د جمال ي که سيیهنوز دانه ها.  عمل کندسميوناليناس و سميکمون یعنيد ي جدیست سده ياليامپر
 و یون عربستان سعودي وهابیژه يت و مراقبت ويبا حما.  عبده کاشته بودند جوانه نزده بودو
 که عبده در آن بذرش را کاشته بود سر ید از خاکي جدی اسالمیرويک نيس يجنس سروينتليا

 ی کنار کانال سوئز، نه چندان دور از عربستان سعودین بار در شهري نخستیبرا. برآورد
ه، يليشهر اسماع. د آمدي پدی مردمی با پشتوانه ]نياخوان المسلم[ یاسالم یادگرايحزب بن
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