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  پادشاهی عربستان سعودی

  پوراروزبه پارس: نويسنده 

  

  مشخصات کشور عربستان

 .سعودی عربستان پادشاهی  رسمی نام

  شمسی  1311:تاريخ استقالل از استعمار انگلستان 

  رياض  :پايتخت

 مشورتی مجلس يک با )ديکتاتوری( سلطنتی مطلقه : حکومت نوع

 .سابق وليعهد عبدالعزيز ابن فهد 1982 سال از استقالل و آغاز در سعود ابن: دولت  ورئيس حکومت رئيس

 …و اردنی يمنی، مصری، بحرينی، و بقيه فيليپينی،   % 72.7 سعودی عرب : نژاد

 دمام ، مدينه ، طائف ، مکه ، جده :هم م شهرهای
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  ريشه نام عربستان

  اربستان.ايران می باشد کهن آثار ساير و  اوستا  دهش بن  اسپرم زاد های گزيده  ادبيات و پهلوی آثار  تازيکستان

 تبديل گرديده به ع اول شده،الف ديل تب عربی حروف به فارسی حروف از آن امالی که ايرانی نامهای ساير مانند

ی  از واژه که . اربستان است) شده معرب (ترتيب عربستان اين به . شود می بصورت عيالم نوشته ايالم که مانند

 .شده ساخته مکان پسوند و ستان يزير مشروحه معانی ارب احتماال به

 است يونان ارب ناحيتی شعرای نظر در  .کنند می ياد دوزخ ظلمات در معنی به عموما ارب را قديم شعرای = ارب

 کفاره آنجا در مردگان موقتی برزخ و است مأوائی آن و دارند مسکن اموات از گروهی آن در که زمين زير در

 خواب، معانی يونان ارب به اساطير دربرخی . اند کرده مشتبه دوزخ با شعرا ارب را اغلب خويش دهند، گناهان

  چيزی به بودن محتاج معانی، عربی ارب دارای در:  آمده است دهخدا فرهنگدر  .است  آمده نيز اوهام و مرگ،

 محتاج و گشتن تهيدست = (االرب ارب منتهی ميدهد از هم را شدن دست بريده  معده شدن فاسد  زمانه شدن سخت

 .االطباء ناظم از) بودن

 تبديل عرب زبان در که  سياه  سوخته چهره  رنگ تيره  سياه شتر = معنی به است پهلوی زبان از واژه عرب مأخوذ

 هر نام کهن روزگاران در اينکه به توجه با و فوق شرح منتخب ارب در معانی به توجه با . است اربک شده به

 و آب بی عظيم صحرای آن برای نام اربستان انتخاب اند، کرده می انتخاب آن اقليمی تطبيق شرائط با را سرزمين

 اکنون و شده معرب نام اين شد اشاره قبًال که همانطور که رسد می نظر به نامی مناسب آنبی مانند   گرمای و علف

 .شود می بصورت عربستان نوشته

  

  آشنايی با عربستان

جهان قدرتهای کمتر مورد توجه  گذشته عربستان از آنجاييکه صحرايی سوزان و بی حاصل می باشد در طول تاريخ

) اياالت(ولی با اين حال در زمان هخامنشيان و ساسانيان بسياری از اين مناطق به عنوان ساتراپ های . بوده است 

که حکايت از ز درآنجاست ينبزرگ  وشياست آه آرامگاه دار یران، آتشگاهيدر نقش رستم ا. ايرانی محسوب ميشدند

  :به شرح زير می باشد. مالکيت ايران بر عربستان دارد 



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

 یرا برا یو پاآ یكيده، نيفر ده، او انسان را آين را آفرين زميده، او ايآفر است آه آبها را  یاهورامزدا، خداوند بزرگ«

ان شاهان يگانه شاه از ميوش را شاه آرد، يد، داريبشر آفر یبرا یده، شاديفر ت، و اهورامزدا بشر را آده اسيشان آفريا

  .اريان سروران بسيگانه، سرور از مي

ن فراخ و گسترده، پسر ين سرزميجهان از هرزمان، شاه ا ینهايوش، شاه بزرگ، شاه جهان، شاه سرزميمن ، دار

ام و  آه من خارج از پارس گرفته ینها هستند ممالكي، با مهر اهورامزدا، ایفرزند پارس ی، پارسیشتاسب هخامنشيو

ن من مورد احترام يقوان یدهند و تماميمرا انجام م یفرمانها یرسد و تماميآن به من م یاتهايرانم، ماليبرآنها حكم م

ستان، يرت، هرات، بلخ، سغد، خوارزم، سالم، پايماد، ا: رانميآه من برآنها حكم م يینهاين است سرزميا یآر. است

ه، ي، مصر ارمنستان، آابادوآعربستانان، بابل، آشور، يمري، گیرآيان، آميريگوش، قدو، گنداز هند، گ رخج، ثقه

  »…منيساروس، 

ه ران بوديطره ايتحت س …من و مصريان، عربستان و يداست، در زمان هخامنشيبه پين آتيا یها چنانچه از نوشته

است که در روزگار اشکانيان نيز برخی از اين کشورها حفظ و برخی از حکومت ايران خارج ميشوند ولی در زمان 

 ،يمن  ،عمان  ،عربستان  ،ساسانيان بسياری ديگر به داخل امپراتوری ايران وارد ميشوند مانند بخشی از مصر 

 ... بحرين و

 بزرگ، و سوزان کويرهای شام و شنزار و يزرع لم ای جزيره بصورت است سرزمينی حقيقت در سعودی عربستان

 از رو کاروان راه مسير در که هم از دور قديمی و کوچک شهر چند دارای بوده و فنيقيه و روم و مصر و روم به

 و دارد قرار ايران غربی جنوب در که سوزان تازيکستان بوده و وسيع ريگزار اين تاريخی و قديمی نام .است ايالت

 با که است ای قبيله چند کشور نخستين کشور اين.است بوده ايران مستعمرات جزو گذشته درتاريخ پياپی قرنهای

 اين در و باشد می عربستان بزرگ صحرای رياض فاصل حد اينکه با . است همجوار فارس خليج جنوبی سواحل

 اين شمالی مرزهای استعمار انگليسی عوامل ولی شد، نمی ديده زنده موجودات و علف و آب از اثری خشک کوير

 سهولت هرمز تنگه به فارس خليج شاهراه از نفت صدور که اند داده ادامه فارس خليج جنوبی مرزهای تا را کشور

  . کند پيدا

ن يا.گردد یباز م یدين توحين ديامبر نخستيپ …ل ايم خلين عربستان آهن است و به روزگار ابراهيسرزم ینيخ ديتار

ار يبس یآشور یج فارس دارد اما عربستان سعوديخل یحوزه  یهايگر سرزمنيخ ديتار یبه درازا یخين،تاريسرزم

چ وجه ين سابقه به هيآه ا یبه نحو).م1932(دولت مستقل در آن اندك است یو تجربه  یخيتار ید است و سابقه يجد



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

و  یاز دو نژاد سام یاعراب بوده آه مردم ین اصليعربستان سرزم یره يشبه جز. باشد یران نميسه با ايقابل مقا

سرخ محصور نموده آه از  یايج فارس و درين خلين آشور،آنرا در بيا يیايت جغرافيوضع.رديگ یرا دربر م یحام

با اينکه خود به نوعی زير چتر قدرتهای استعماری قرار  یعربستان سعود.است یت خوبيت ترانزيمز ین بابت دارايا

ن آشورها را يا یج فارس،نقش رهبريخل یجنوب یه يکوچک حاش یآشورهاهمه دارد ولی به عنوان برادر بزرگتر 

ج فارس سه يخل یآشورها در حوزه  یاسيش سيآه در آرا یج فارس برعهده دارد به نحويخل یهمكار یدر شورا

ج فارس يخل یهمكار یشورا یران،عراق و مجموعه ياز ا: شوند آه عبارتند یب شناخته ميرق یكيتژئوپل یمجموعه 

و  یاز دو نژاد سام(عرب  یت قوميبراساس اآثر یملت در عربستان سعود یالگو. یعربستان سعود یبه سردمدار

و فرهنگ خاص )یوهاب یسن(مسلمان  ینيت ديو اآثر)ی،فارسی،اردو،هندیسير زبان ها انگليسا( ی،زبان عرب)یحام

  ).206: 1383،  یر رضويم(آن شكل گرفته است

تعداد سکنه اين کشور را  (1).در عربستان سعودی تاکنون سرشماری دقيقی نشده است و شايد هم اين کار ممکن نباشد

کشورهای همسايه ييالق و  زنند که غالبًا در صحاری نجد و حجاز و احساء و بيابانهای حدود ده ميليون نفر تخمين می

مساحت قلمرو سعوديان تقريبًا يک ميليون و هفتصد و پنجاه کيلومتر مربع است که بيش از دو سوم آن . کنند قشالق می

و صحراهای لم يزرع و کوهستانهای خشک غير قابل سکونت فراگرفته است  (3)و َرْبع الخالی (2)را ريگزارهای نفود

بيش از نيمی از سکنه اين کشور . ان کافی و رطوبت و بطور کلی آب و هوای مساعد نداردو رودخانه قابل ذکر و بار

قسمتهايی از مرزهای خاکی سعودی . برند و پيوسته در حال کوچکند صحرانشين و دامدارند و زير چادر به سر می

 .پيوندد هنوز مشخص نشده و به صحاری کشورهای همسايه می

عراق و از مشرق به دريای سرخ و از جنوب به خليج عدن و اقيانوس هند و کشورهای  اين کشور از شمال به اردن و

يمن و حضرموت و مسقط و عمان و از مشرق به خليج فارس و دريای عمان و امارات و قطر و بحرين و شارجه 

 .شود و ابوظبی و عجمان و رأس الخيمه و ُفَجيره و القوين و کويت و عراق منتهی می) شارقه(

بستان در طول تاريخ و تا دهه سوم قرن بيستم هرگز روی امن و آسايش نديده و هيچ وقت همه قبايل و اراضی آن، عر

شيوخ عشاير عرب در صدر اسالم و در عهد خلفای اموی و عباسی و . زير سلطه يک حکومت درنيامده بود

اّما در عمل به دليل خوی بدوی بودن هرگز  کردند، خواندگاران عثمانی فقط گاهی به اسم با سلطان و خليفه بيعت می

نخستين بار که تمامی قبايل عرب زير سلطه يک حکومت . آوردند سر به هيچ قانون حتی قوانين اسالم فرو نمی
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درآمدند و امن و نظام در صحاری عربستان مستقر گشت و مناطق پراکنده شبيه جزيره به هم پيوست، در عهد دولت 

 .در نيم قرن اخير بود (4)عبدالعزيز ابن سعود

شود که علی رغم اختالف  تقسيم می ...امروزه عربستان به استانهايی چون نجد، حجاز، احساء، تهامه، َعسير و نجران

نجد قلب صحرا و موطن آل سعود و منشأ فرقه وهابی . شود منطقه و اقليم همه به وسيله حکمران سعودی اداره می

قه جبل َشمَّر واقع است که در نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميدان تاخت و در شمال نجد، منط. حنبلی است

شهرهای . در جنوب شرقی جبل َشمَّر، ناحيه قصيم و وادی ذوالُرمَّه و اراضی نجد واقع است. تاز آل رشيد بوده است

شهرستان ُسَدْير و شهر َمجمَّعه در جنوب . جد استُعَنْيَزه و ِدْرِعيَّه و ُبَرْيَده، موطن آل سعود و منشأ فرقه وهابی در ن

ناحيه َوْشم در جنب . اند ها و واديها و شعاب جبال ُطَوْيق بنا شده آباديهای نجد عمومًا در واحه. باشد می (5)شرقی قصيم

ستان حجاز را گاهی استان غربی عرب. وادی َمْحِمل و شهر رياض پايتخت عربستان هر دو در ناحيه عاِرض واقعند

 ،جازان  ،شهر نظامی جيزان . روند نامند و شهرهای مکه و مدينه و َيْنُبع و جدَّه و طايف از بالد حجاز به شمار می می

َاْبها که هشت هزار پا از سط دريا ارتفاع دارد مرکز ناحيه . در ناحيه عسير در تهامه و در ساحل دريای سرخ است

و ُخَبر و َدّمام در  (6)َاْحساِء و قطيف و َظْهران. ان در مرز يمن واقع استباشد و شهر تاريخی نجر َعِسير خاص، می

شود و  نفت عربستان از اين منطقه استخراج می. ساحل خليج فارس قرار دارند و اکثريت سکنه آنها شيعی مذهبند

عمدتا با دولت عربستان مشکل شيعيان اين کشور .گردد و از خليج فارس صادر می» رأس الَتنوره«عمدتًا از بندر نفتی 

گسترش مذهب شيعيه ميان مردم . دارند و دولت نيز از شورش ها و نفوذ شيعيان در آن بدنه کشور واهمه دارد 

عربستان به معنی سرنگونی همه دولتهای وهابی سنی و دست نشانده عربی در منطقه می باشد از اين روی دولت از 

 .يغ نميکندهيچ اقدامی برای سرکوب شيعيان در

اين . شود شهرها و استانها و اراضی عربستان غالبًا به نامهای باستانی يا به اسم عشايری که در آنها ساکنند خوانده می

تقسيمات حدود مشخصی ندارند بخصوص که اهالی آنها مرتبًا در حال کوچند و نسبت جمعيت اين کشور با مساحت آن 

وجود ندارد و  ،غير از نفت  ،ای  در اين کشور کشاورزی و صنعت عمده. از پنج نفر در هر ميل مربع کمتر است

باشد ولی به دليل موقعيت انرژی اين کشور در دهه های اخير  فقط يک ُعشر از مجموع اراضی آن قابل زراعت می

از رهبران مورد توجه استعمار انگلستان و آمريکا قرار گرفته است و با توجه به اينکه عربستان امروزه به يکی 
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اصلی تروريزم بين المللی شناخته شده است ولی به دليل منابع سرشار نفتی آن هرگز مورد بازخواست مجامع جهانی 

  !قرار نميگيرد

 العرب استعمار انگليس در جزيرة

 قطر –کويت  –بحرين ( پايه گذاری کشوری به نام عربستان نيز مانند بسياری ديگر از کشورهای حوزه خليج فارس 

استعمار انگلستان می باشد و از اين روی با اينکه در ظاهر امروزی اين کشورها استقالل يافته ) امارات و عراق  –

سالهای اول قرن بيستم، . اند ولی در عمل زير چتر دولت فخيمه انگليس و سياستهای اهريمنی اين کشور قرار دارند

خطر . ژئوپليتيک انگلستان در خاورميانه و خليج فارس بود دوران اوج سياست استعماری و فعالّيتهای اقتصادی و

انداخت، دولت  پيشرفت سريع آلمان در منطقه که تا عراق و خليج فارس پيش آمده بود و راه هند را به خطر می

ترل خود ها و معابر و بنادر راه هند را در کن انگليس را بر آن داشت تا از سويی داردانل و باب الَمْنَدب و ساير تنگه

رقيب و دولتهای منطقه را  درآورد و از سوی ديگر قدرت خويش را در خليج فارس و دريای عمان تثبيت و بی

به سال ) در مستعمرات هند(السلطنه انگليس  نايب» لرد کرزن«در همين مسير . فرمانبردار خويش سازد

ا تحت الحمايه دولت متبوع خود ساخت و به خليج فارس آمد و شيخ کويت و ساير مشايخ کنار خليج ر 1321/1903

 (7).دريايی خليج فارس و دريای عمان را بر روی آلمان و ساير دول اروپايی بست راه

با شتاب اختالفات خود را با فرانسه و روس رفع کرد و با آن دو دولت،  1322/1904دولت انگليس در سال 

روس و انگليس برای بريدن پای آلمان از  1325/1907ال در س. ای برای رويارويی با آلمان تشکيل داد اتحاديه

. ای مناطق نفوذ و فعاليت خود را در ايران و ساير بالد منطقه قسمت کردند خاورميانه و خليج فارس، طبق معاهده

دولت استعماری انگليس برای تأسيس پايگاه مطمئنی در منطقه، از طرفی شريف حسين پادشاه حجاز را به وسيله کلنل 

لورنس فريب داد و به فکر تاسيس دولت متحد اسالمی و اتحاد اسالم و عرب انداخت و از طرف ديگر دفتر اتحاد 

های مسلمان را در دست را در لندن تأسيس نمود و سر رشته ارتباط سران و دولتمردان کشور» پان اسالميزم«اسالم 

= َفرِّق َتُسْد «بنا به اصل  ،باآن سرو کار پيدا کردند  همان دفتری که بعدها بيشتر مناديان وحدت اسالم ، خود گرفت

های ناسيوناليستی که در  دنيای اسالم را تجزيه و تضعيف کرد و به بهانه» تفرقه بينداز تا در مقام رياست باقی بمانی

بعد هم که . رفتميان اعراب معنی و مفهومی ندارد، آنها را به جان هم انداخت و دولتمردان مسلمان را زير بال خود گ

آلمان در برابر او سرسختی نشان داد، جنگ جهانی را به راه انداخت که حاصل آن شکست آلمان و عثمانی و روی 
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و مآًال سيادت انگلستان ... و تقويت قوميت عربیمانند پان عربيسم  ینشانده و احزاب نژادپرست کار آمدن دولتهای دست

ای که به  رد بل منشی سرپرسی کاکس کميسر عالی انگليس در بغداد، ضمن نامهخانم ِگرُتو .بر خاورميانه عربی بود

پدر، از بس که شاه ساختم «: پدرش نوشته سياست بريتانيا را در خاورميانه ضمن يک جمله چنين خالصه کرده است

  (8) !خسته شدم

 مبانی سلطنت آل سعود

در بيست  (10)و ملقب به شاهين صحرا (9)سعود عبدالعزيز بن عبدالرحمان معروف به ابن 1320/1902در سال 

. سالگی خود با اقدامی اسطوره مانند موفق شد رياض را تصّرف کند و سلطنت قبيله ای عربستان سعودی را بنيان نهد

بر شمشير و محمل حکومت او  ،پيوندد  و پيشينه آن به قرن هجدهم ميالدی می ،مبانی دولتی که وی تأسيس کرد 

يک روحانی متعصب نجدی به نام شيخ محمد بن عبدالوهاب در اواسط قرن  (11).حنبلی وهابی بودترويج مذهب 

و نظرات نوظهور خود را در نجد ترويج کند و امير شهر ِدِرعيَّه را مريد و  (12) هجدهم موفق شد تحصيالت سلفی

امير ِدرعيه پيمانی بسته  (13)ود،بين اين عالم نجدی و امير محمد ابن سع 1157/1744در سال  .طرفدار خود سازد

شد که به موجب آن، امير سعودی از سوی خود و اعقاب خويش پشتيبانی و اطاعت از شيخ و اعقاب او و ساير علمای 

وهابی را برعهده گرفت و شيخ نيز قبول کرد که خود و اوالد و پيروانش پيوسته راهنما و مدافع و ياور امير سعودی 

اين همان پيمان است که عبدالعزيز و ساير . و نفوذ خود را در حمايت از آن خاندان به کار برندباشند و تمام نيرو 

  .اند ملوک سعودی و نيز مشايخ آل شيخ پيوسته محترم شمرده

دار امور شرعی و فرهنگی و قانونی و  ابن عبدالوهاب و فرزندانش تا امروز حامی جدی سلطنت سعودی و عهده

اهان سعودی پيوسته فرمان پذير ايشان بوده و به حکم و فتوای شورای دينی وهابی به شاهی اند و ش قضائی بوده

بيشتر مردم عربستان نيز به دليل .گردند خلع می ،چنانکه درباره سعود بن عبدالعزيز عمل شد  ،رسند يا از سلطنت  می

د و از کشورداری دموکراتيک نيز بی بهره آنکه در هيچ زمان از تاريخ با دانش و علم و فنون جهان ميانه ای نداشتن

بودن اند امروز نيز تحت سلطه يک سيستم کشورداری قبيله ای و ديکتاتوری مطلق قرار دارند و منابع سرشار نفتی 

  .آنان نيز توسط غرب به يغما ميرود
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