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483پان اسالمیسم در سواحل غرب خلیج فارس با محوریت نقش ...

خلیج فارسسواحل غرب پان اسالمیسم در
میالدي)گی راه آهن حجاز(اوایل قرن بیستفرهن- نقش سیاسیمحوریت با 

1فروغ بحرینی

چکیده
یکپارچگی و اتحاد ۀنظری، احیاي جایگاه مذهبی خالفت عثمانیۀعبدالحمید دوم با اندیش، خلیفه عثمانی

زیر همراه ۀمطرح کرد که با اهداف برجسترا آهن حجاز بزار راهبا اورهاي عربی خلیج فارسمسلمانان و کش
. هاي اسالمی رخنه کرده بودو سرزمینهادولتافکار و نظام مبارزه با فرهنگ و استعمار غربی که در - بود:

پررنگ- اسالمی با رهبریت خالفت عثمانیۀبه وجود آوردن یک قدرت سیاسی جهانی به صورت اتحادی-
هنگی و نفوذ معنوي قابله با تبلیغات فرو مسواحل شمالی خلیج فارسر مذهبی عثمانی درکردن حضو

. در آستانه جنگ جهانی اولاروپائیان به ویژه انگلستان 
موافقت کرد وي ها، آلمانتوسط بغداد - با طرح راه آهن برلیندر ابتداعبدالحمید دوم در راستاي این هدف

خط آهن حجاز ، هاي اسالمی به پایتخت و تسریع و تسهیل در انتقال حجاجشدن سرزمینبه منظور متصل
. ریزي کردطرح، را در ادامه آن

این سواالت پاسخی تحلیلی و استفاده از اسناد به -دراین مقاله سعی برآن بوده است با روش توصیفی
:گرددمناسب ارائه 

اجراي بر آن تأثیرد دوم و دالحمیدر دوران عبو خاورمیانهبررسی اوضاع سیاسی خلیج فارس-
ن حجازفرهنگی راه آه- طرح سیاسی

نقش انگلستان در مصمم شدن عبدالحمید دوم بر اجراي این طرح-
این امپراتورياین طرح در شهرهاي مذهبی متصرفاتدالیل موافقت دولت عثمانی با ایجاد -
ی اشفرهنگ- سیاسیخالفت عثمانی در پیش برد اهداف میزان موفقیت -
خلیج فارسکشورهاي و غیرمسلمان مسلمانمردم نن اقدام در اذهاانعکاس ای-

. انگلیس، خلیج فارس، پان اسالمیسم، ید دومعبدالحم، مقام خالفت، هن حجازآراه :يکلیدهاي واژه

f.bahreini_90@yahoo.comوخته کارشناسی ارشد تاریخ مطالعات خلیج فارس از دانشگاه اصفهان، دانش آم- 1
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مقدمه
مالینظراز، داشتروسیهازکریمهجنگدرکهشکستیباعثمانی. ق. ه1304/ م1876سالدر

تحت،بودنددادهوامعثمانیدولتبهکهاروپاییدارانسرمایهسويازوشدتزلزلوضعفدچار
شدتشکیلاسالمبولدراروپاییدولنمایندگانیازمالیکمیسیونیککهآنجاتاگرفتقرارفشار

برايراهبهترینرابغدادآهنراهتأهیایناعضاي. کندمعلومراعثمانیدولتدیونتکلیفتا
دومویلهلمکهبودقراراینازآهنراهموضوع. کردندمطرحعثمانیدولتبدهیبازپرداخت

بهکهمسافرتاینطیدروکردهاستامبولبهسفري. ق1307/م1889سالدرآلمانامپراتور
هاآلمان. آوردفراهمرابغدادآهنراهاحداثمقدماتتاشدموفق،نداشتسیاسیجنبههیچظاهر

خطاینپایانینقطهابتداکهکردندمنعقدعثمانیباقراردادي. ق1316/م1898نوامبر27رد
بهراکویت»بوبیانجزیره«و»عبداهللاخور«منطقهشدندمصممهاآلماننهایتدراما،بودبغداد
ق1332/م1914ژوئنقرارداددرنهایتدر. دهندقرارفارسخلیجدرآهنراهپایانینقطهعنوان

ادامهوباشدبصره،بغدادآهنراهانتهایینقطهکهشدگرفتهتصمیمبریتانیاوآلمانبینمنعقده
عثمانیدولتراستاایندر. باشدپذیرامکان،عثمانی،آلمان،دولتاجازهبافقطجنوبطرفبهآن
پیادهبابودفارسخلیجیننشمسلمانکشورهايبیندرمذهبیوجههکسبدنبالبهکهنیز

از،عثمانیدولتزمانگذشتبا،دیگرسوياز. کردموافقتاشامپراتوريدرطرحاینشدن
خلیجبنادرازبندرتنها، بوشهربندردرالخصوصعلیفارسخلیجدرآلمانتجاري- سیاسیحضور
باروایناز. کردمینگرانیابراز، بودشدهآندرکنسولگرياستقراربهموفقعثمانیکهفارس
دررقابتدیگرسويازوبوشهردرهاآلمانبافرهنگیرقابتدرصدد،حجازآهنراهکردنمطرح

میان، دالیلاینازترمهموبپردازدسرخدریايسويآندرمصرکشوربااسالمجهانرهبریت
سیاسیرقابت-عربستان، کویت- عراق- فارسخلیجغربسواحلمالکیتسربرعثمانیوانگلیس
. درآورندخوداقتدارقبضهبهرانواحیاین،بودندتالشدرکدامهرکهبودآمدهوجودبهشدیدي

به،غرباستعماروتهاجمبامبارزهواسالمیسمپانجریاندرراسیاسیکشمکشاینبرجستگی
ازعثمانیپادشاهاصلیهدفهکاستمطرحسؤالاینحالواستمشاهدهقابلانگلیسویژه
رااهدافشابزارچرابود؟چهفارسخلیجوخاورمیانهنشینمسلمانمناطقدراسالمیسمپانطرح

،اسالمیسمپاناندیشهخصوصدربود؟موفقآنبردپیشدراندازهچهتاوداد؟قرارآهنراه
آنبررسیوبحثبه،طلوعیمحمودسیاسیجامعفرهنگکتابجملهازمتعدديکتب

جهاندرآرماناینتحققدرحجازآهنراهفرهنگی- سیاسینقشخصوصدرامااندپرداخته
نیامدهعملبهخاصیبررسیوپژوهش، فارسخلیجوخاورمیانهاستراتژیکیمنطقهویژهبهاسالم
عمادیوسفلیفأت»العثمانیالعهدالحجازفی«،نامباعربیزبانبهکتابیکدرجزبهاست
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نقشبهمستقیماشارهباکتاباین. استرسیدهچاپبه2011سالدربغداددرکهعبدالعزیز
برخیدر. استکردهبازخصوصایندرراوهشژپاینباب،حجازآهنراهفرهنگی- سیاسی

حددرفقط،استآمدهعملبهاقتباسآنانازمآخذومنابععنوانبهکهنیزدیگرییهاآبکت
، عثمانیخلیفهمذهبیاهدافتحققدرراهاینفرهنگی- سیاسینقشبهمستدلاماکوتاهاشارات
اینراهبردينقشواسالمیسمپانترکیبباراهایننقشتحلیلبهمقالهایندرکهشدهاشاراتی

دوم سلطان عبدالحمید. یابددستخصوصایندرتازهونوتحلیلیبهاستشدهسعیمسیر
پذیري طی سلطنت طوالنی خود همواره از آسیب)ق. ه1328-1304/م. 1909- 1876(

او عالوه بر هراس از حمله نظامی و . نگران بودهاي بزرگ اروپایی اش در مقابل قدرتامپراتوري
ی هاي اروپایبیشتر از این نگران بود که قدرت، ها داشتآگاهی از توانایی اندکی که در مقابله با آن

بریتانیا. از درون متالشی کنند، آمیزاستقالل و تمامیت ارضی امپراتوري او را به شیوه نفوذ مسالمت
، همزمان با حکومت وي. آشکار خطر در عراق و مناطق مجاور عربستان و خلیج فارس بودءمنشا

هاي ینیعنی جایی که بسیاري از شیخ نش، هاي جنگ بریتانیا به طور منظم در خلیج فارسکشتی
قسمت . ندکردمیعبور و مرور ، بردندالحمایگی دولت بریتانیا به سر میمحلی در حالت تحت

اي از تجارت در بنادر بصره عراق و االحساء در ارتباط با دولت انگلیس و هند که مستعمره این عمده
. قرار داشت، کشور بود

وي با در نظر . نوشته است، م. 1889فاتح پیشین بصره در ژانویه ، اولین گزارش را محمدعلی
با اینکه در حال حاضر هیچ تحرك سیاسی از سوي «دارد: گرفتن سیاست بریتانیا اظهار می

هایی بریتانیا در حال برداشتن گام، شودمینحکومت بریتانیا در بصره و قلمروهاي عراق مشاهده 
ین کار را به آرامی و به ها اآن، تصرف سواحل عمان و عربستان تحت حمایت خود استبراي 
، انوري»(. ي مختلف و به منظور در اختیار گرفتن انحصار تجارت این مناطق انجام می دهندهابهانه

1386:125( .
به دنبال توسل به علتی آشکار ولی دروغین براي اشغال هاانگلیسیرفتمیاز آنجا که احتمال 
اي ي صحرانشینان به نواحیهاف ساختن ناآرامیسپاهیانی را به بهانه متوق، سواحل عربی باشند

ین آن مناطق ناآرام از بندر کویت در ترمهمبفرستند که نزاع جریان داشت و ازآنجایی که 
قبل از هر چیز حفاظت و تقویت آن ، شدمیهمسایگی بصره و از ساحل نجد تا بحرین کشیده 

این مناطق . )1386:125، ت(انوريضرورت بسیار داش، هر گونه خطر احتمالیمناطق در برابر 
اي که با توجه به نقشهگردیدمینقاط استراتژیکی امپراتوري سلطان عبدالحمید دوم محسوب دقیقاً

کننده پیاده شدن طرح و برنامه عمدي راه مشخص، که در انتهاي این پژوهش ارائه گردیده است
. ي سیاسی انگلستان استهامبنی بر خنثی کردن طرح، آهن حجاز توسط عبدالحمید دوم
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فرهنگی راه آهن - که شکست در اجراي طرح سیاسیدانستمیسلطان عبدالحمید به خوبی 
راه را بر روي انگلستان باز خواهد کرد و بدیهی است که بازسازي و تحت کنترل درآوردن ، حجاز

اکنون می توان انجام منطقه زیر سلطه عثمانی بسیار مهم است و اقدامات الزم را در این مورد فقط
دشمن خسارات جبران ناپذیر و البته ، برد این سیاستداد و کوچکترین خطا و تعلل در پیش

. را بر این امپراتوري وارد خواهد کردبینیپیشغیرقابل 

عثمانی و انگلیس در سواحل غرب خلیج فارسسیاسی- اقتصاديتقابل منافع
مدحت . ر شرق جزیره العرب قلمرو خود را توسعه دادنددهاعثمانی، ق1288م/1871در سال 

یی بود که بابعالی قصد استیال هانشانه، م1866در . یکی از عوامل این سیاست بود، پاشا والی بغداد
سرانجام در . شماردمیاستنباط شد که بحرین را اقلیمی تابع خود . م1869بر کویت را دارد و در 

ساء به اشغال نیروهاي عثمانی که از طریق دریا از بصره فرستاده شده بندر االح، م1871تابستان 
تحت نظارت کامل امپراتوري عثمانی ، نتیجه این عملیات این بود که این ایاالت. درآمد، بودند
عنوان بابعالی عثمانی را در هیچ جاي غرب خلیج ، اما این در حالی بود که دولت بریتانیا. درآمد

از یک سو . ي این ناحیه افزودهاآبء نپذیرفت و به این ترتیب بر مصائب امنیت فارس به جز االحسا
و این دانستمیخود را مالک کویت و بحرین و عربستان ، دولت عثمانی عالوه بر عراق و بندر بصره

در حالی بود که از سوي دیگر بریتانیا براي حفظ منافع اقتصادي خود در این مناطق در مسیر
. ابت سیاسی با عثمانی قرار گرفته بودکشمکش و رق

بدون شک ، موضع حاکم عثمانی بغداد نسبت به منافع بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم میالدي
که این موضع بیشتر از ترس نفوذ نماینده بریتانیا بر رسیدمیچنین به نظر ، موضعی خصمانه بود

.)1388:201، وریمرقبایل عرب باشد که داراي مدیریتی غیرکارآمد بودند(ل
تأثیرهاي سیاسی و غیرسیاسی انگلیس در خلیج فارس بر عراق عثمانی نیز توسعه فرهنگی و فعالیت

مسئوالن عثمانی را ، کویت و عربستان، چه بسا اهمیت توسعه سریع مصالح بریتانیا در عراق. گذاشت
.)1388:214، لوریمردر این برهه از زمان تاحد زیادي به خصومت واداشته بود(مخصوصاً
یک ه باشد و بتواند بر اساس آنبراي تصرف مصر داشتمحلی بریتانیا این بود که راهیسیاست 

یعنی جدا کردن این منطقه از دستگاه خالفت و تحت فرمان ، یل دهدکتش، دولت عربی در عربستان
، از وزراي عثمانییکی ، کامل درآوردن آن سرزمین همانند هندوستان به ویژه آنکه نصرت پاشا

اندکردهبسیار نفوذ نادر بوشهر و بغداد از لحاظ فرهنگینمایندگان بریتانیا در بکهدهدمیهشدار 
.)1386:129، (انوريکه ناشی از بی ارادگی و اهمال دولت عثمانی در منطقه است
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جزیره عربستان ي شمالی شبههابیاباننواحیدنماندشدمیثمانی مشمول امپراتوري عوالیاتی که 
در جهان به نام نفتو نیمه شرقی هالل خصیب در این زمان شاهد اکتشافات آغازین ماده سیاهی

. زدمیسرنوشت قطب صنعتی جهان را با خود رقم ، بود که با به دست گیري مهد آن
موضوع تجارت بریتانیا در خلیج فارس در طی این مدت با تاریخ سواحل عراق و عربستان تحت 

اي تنگاتنگ دارد در این مقاله مسئله اصلی برخورد و تضاد منافع انگلیس و سلطه عثمانی رابطه
دیگري را از صحنه اندتالشکه هر کدام از طرفین در باشدمیعثمانی در سواحل غرب خلیج فارس 
ي هااش در آبراههیکی به دنبال ادامه امیال استعمارگري. رقابت اقتصادي و سیاسی کنار زنند

حال آنکه یکی در مسیر اکتشافات ، اشحساس جهان و دیگري حفظ موقعیت خالفت پانصد ساله
. ش از طریق تسلط بر اماکن مذهبی در منطقه خاورمیانه بودندانفت و دیگري حفظ مشروعیت

. اوج تنظیمات و اصالحات امپراتوري عثمانی در دوران سلطنت عبدالحمید دوم به وقوع پیوست
در سال آن را طرح کرد واي بود که وي شخصاًصالحات عبدالحمید دوم در پی تحقق برنامهبیشتر ا
این اقدام اندك زمانی پس از انحالل مجلس و برطرف . به وزیران ابالغ کرد، م1879ق/ه1297

این اصالحات همه . شدن تهدیدات مستقیم خارجی در نتیجه برگزاري کنگره برلین انجام شد
، سازمان والیات، فرهنگی و مذهبی حکومت مرکزيام عثمانی شامل امور نظامی وي نظهاجنبه

ي باقی هاسالهایی که طی بیشتر اقدام... و، امور عام المنفعه، اقتصادي، امور مالیها، قوانین دادگاه
.)1370:379، مانده سلطنت عبدالحمید صورت گرفت(جی شاو

ت پاشا این است که بایستی اقدامات فوري براي پیشرفت به عنوان نمونه یکی از پیشنهادات نصر
صورت - اقدامات فرهنگی-رفاهی منطقه و بهتر شدن تشکیالت اجرایی آن در تقویت ارتش ششم

.)1386:130، (انوريعربستان از دست خواهد رفت، در غیر این صورت در طول چند سالگیرد 
زیر همراه شد:ۀبا اهداف برجست، عثمانیخالفت مسلمین توسطۀدر همین راستا بود که نظری

هاي اسالمی رخنه کرده بود و ایجاد و سرزمینهادولتمبارزه با فرهنگ و استعمار غربی که در -
اسالمی با ۀبه وجود آوردن قدرت سیاسی جهانی از سوي اتحادی-وحدت مسلمانان در برابر آنها

هن منتهی به حجاز و جذب آفت باکمک راه ارتقاء جایگاه مذهبی خال-رهبریت خالفت عثمانی
رقابت با تبلیغات -اذهان مسلمانان به مقام دینی رهبریت جهان اسالم در منطقه خلیج فارس

اذهان مردم بوشهر را به جنبه مذهبی ، در بوشهر در آستانه جنگ جهانی اولهاآلمانفرهنگی 
بهترین وسیله براي بسط نفوذ ستنتوامیاین راه آهن . حضور عثمانی در خلیج فارس جلب کند

آوري سریع نیرو از دولت عثمانی بر نقاط دوردست امپراتوري جهت وصول مالیات و جمع
خلیفه عثمانی براي جلوگیري از از سویی دیگر. سرتاسرخاك امپرتوري در مواقع ضروري باشد

. اد مسلمانان افتادایجاد یکپارچگی و اتحۀدر اندیش، هاي عثمانیفرهنگ غرب به سرزمینرسوخ 
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خالفت در امپراتوري عثمانی-جایگاه نهاد سلطنت
خلیفه بر قلمرو پهناور امپراتوري عثمانی -طی چند قرن حکام عثمانی از طریق نهاد سلطان

اکثر اندیشمندان ، به علت ارتباطات تنگاتنگ خلفا و سالطین. ندنمودمیحاکمیت خود را اعمال 
دهند و خالفت مورد بررسی قرار می-و تحت عنوان نهاد سلطنتاین دو را به صورت توام 

کارکردهاي آن را به عنوان یک الگوي ساختاري براي یک حکومت اسالمی مطلوب برخی از 
. شمارندملی برمی- ي مذهبیهاجناح
این نهاد به . خالفت هم یک نهاد با ثبات اجتماعی بود و هم اینکه گاهی کارکرد سیاسی داشتنهاد 

نفوذ ، یک نهاد اقتدارگرا بود که هم بر امور دنیوي و هم در قلمرو امور مذهبی، اعتقاد روشنفکران
حضور داشت(حیدرزاده حاکم از حیث سنتی به عنوان رهبر مذهبی مسلمین. کردمیخود را اعمال 

.)1380:33، نایینی
لطان سلیم اول بود که قصد با سعی برخی از سالطین از جمله س، اولین انحراف بزرگ در این نهاد

این کشمکش ادامه یافت تا اینکه در زمان عبد الحمید . داشت نهاد سلطنت و خالفت را یکی کند
دوم که قصد احیاي مجدد این تفکر را در سلطنت خود داشت و البته همین تفکر بار دیگر بحران 

- اي نه چندان دوردر آینده، هبعنصر خالفت و مذ، و در ادامه این رونداي را به دنبال داشت تازه
عثمانی ولی با شکست نظامی-چگی امپراتوريات مثبت آن در یکپارتأثیرهرچند با در نظرگیري 
اش شد در جزم عزمشان به معکوس داشت و محرك دشمنان اروپائیتأثیر، در جنگ بین الملل اول

. منظور متالشی کردن هرچه سریعتر این امپراتوري
ي مذهبی ترکیه به هاوه بر خصلت سمبلیک خود که در حقیقت شناسنامه حکومتنهاد خالفت عال

فرهنگ و وجدان ، سازي یا همگرایی تاریخیک ویژگی دیگر هم داشت و آن پیوسته، رفتمیشمار 
که رهبران برجسته مذهبی شدمیاین ویژگی باعث . اجتماعی ترکیه با سایر کشورهاي اسالمی بود

هایشان متوجه این این کشور قائل باشند و سایر بالد اسالمی همیشه نگاهجایگاهی خاص براي 
.)37: سرزمین باشد(همان

پان اسالمیسم
است که در آن سعی بر این ایدئولوژي) نام یکالوحدة اإلسالمیۀاسالمیسم یا اتحاد اسالم (پان 

یوندهاي فرا ملیتی اسالم هر گونه پیوند با میهن و قومیت با پ، است که با اتحاد بین مسلمانان
. جایگزین گردد

طلبـی  هاي توسـعه شناسان اروپایی در باب سیاستنخستین بار توسط شرق» اسالمیسم-پان«واژه 
خیـاالت و اوهـام   «و »هـا دروغۀچشـم «و توسـط بسـیاري از مسـلمانان    ، کار رفـت ه دول عثمانی ب
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ا بنیانگـذار ایـن تفکـر    الدین اسدآبادي برخی نیز سید جمال. نامیده گردید»ان انگلیسیاستعمارگر
پـان . انـد اسالمیسم در تـاریخ داشـته  راد مختلفی تعاریف مختلفی از پان لیکن منابع و اف. انددانسته

کـه تحـت   بـود  جنبشی براي وحدت کشورهاي اسالمی ، در قرون نوزده و بیست میالدياسالمیسم
تـرین درد  ین و مـزمن تـر مهموي . آغاز شدنفوذ فکري سید جمال الدین اسدآبادي در قرن نوزدهم

. جامعه اسالمی را استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخیص داد و با این دو به شدت مبـارزه کـرد  
آگاهی سیاسی و شرکت فعاالنـه مسـلمانان   ، کنندهالدین براي مبارزه با این دو عامل فلجسید جمال

بازگشت بـه اسـالم نخسـتین را الزم    ، ت مسلمانانرا در سیاست واجب شمرد و براي باز یافتن عظم
.  کردمیو اتحاد اسالم را تبلیغ دانستمی

ها ها با میلیونشیوه رفتار روسیشه شیوع اندیشه پان اسالمیسمربه اعتقاد وي ، استانفورد جی شاو
پان اسالمیسم جهت جلب حساسیت و بود که باعث شدمسلمان و نیز کشورهاي حوزه بالکان 

به عبارت دیگر سلطان عثمانی که در ابتدا خود . جه مسلمانان اقصی نقاط جهان به وجود آیدتو
و به مرور دانستمیو تخت خود الزم مشوق این تفکر بود و آن را براي حفظ تمامیت ارضی و تاج

ست(جی این فکر رواج پیدا کرده امشاهده کرد که در خارج از قلمرو عثمانی و نیز از هند تا الجزایر 
.)1370:441، شاو

ي ضد اسالمی ارنست رنان هابه این اندیشه قوت بخشید و با اندیشههااشغال مصر توسط انگلیسی
ور ساخت و حمایت جهان اسالم را برانگیخت و در کنار آتش خشم مسلمانان را شعله، فرانسوي

بشی را باعث گردید که جن، ه بودعلیه مسلمانان ایجاد شدهاجوي که در اثر ظلم و جور غربی
.)1370:422، برقراري ارتباط با همه مسلمانان را ترویج کرد(جی شاو

که بیش از سی سال قبل از شدت یافتن اندیشه ، ین اسدآباديدي سیدجمال الهادر حقیقت اندیشه
زه الوه بر فکر تجدید حیات اسالم براي مبارع، پان اسالمیسم در امپراتوري عثمانی مطرح شده بود

و هانماد.)1370:275، (شاوکردمیمتحد کردن مسلمانان در برابر غرب را ترویج ، با فرهنگ غرب
مرمت مساجد و ، اي براي مسلمانانساخت مدارس ویژهاجراي طرح پان اسالمیسم:ۀي اولیهانشانه

راستاي اهداف راه آهن حجاز بود تا ابزاري باشد در ریزيطرح، آثار مذهبی و بارزترین این عوامل
س آن أمذهبی عبدالحمید دوم و اذعان به تالش در جهت یکپارچگی امپراتوري که در ر- سیاسی

. گرفتمیمکه مکرمه و مدینه منوره قرار 

ساخت راه آهن حجاز ي هاو زمینهعوامل 
در این خصوص . منابع تاریخی در تعیین زمانی که منجر به فکر ساخت راه آهن شده مختلف است

یی آمریکامهندس »زامل«را از طرف گروهی فکر ایجاد راه آهن. نظرات متعددي وجود داردراء وآ
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پادشاه عثمانی قبل از عبدالحمید ، وي این پیشنهاد را به عبدالعزیز. دانندمیآلمانی بود که اصالتاً
ولت عثمانی بار دیگر این طرح توسط وزیر امور عامه د. شودمینولی طرح وي اجرا دهدمی، دوم

در . شودمیاین پیشنهاد نیز رد ، مطرح شد که به دلیل سختی کار در منطقه وسیع دمشق تا مدینه
اي به ویکتوریا ملکه انگلستان با ارسال نامه«:کندمیهمان گونه که جون هاسلب اشاره ، ادامه

اداي فریضه سلطان عبدالحمید دوم با توضیح این مطلب که کارگزاران مسلمانش در هند جهت 
و گروهی »پیشنهاد ساخت راه آهن حجاز را مطرح ساخت، با مشکالت فراوانی روبه رو هستند، حج

(عماد دانندمی، احمدعزت پاشا العابد، دیگر اندیشه این طرح توسط منشی سلطان عبدالحمیددوم
.)120- 2011:118، عبدالعزیز یوسف

علل ساخت
کم شدن موانع و مشکالت حاجیان از جمله طول -2، سهافزایش تسلط دولت بر اماکن مقد-1

عدم امنیت در مسیر به وسیله ، و سرماي سخت زمستانهابیابانگرماي شدید تابستان در ، مسافت
منافع اقتصادي حاصل از این طرح به شکل انتقال سریع کاال - 3، هجوم و غارت برخی قبایل بدوي

شبه جزره عربستان که خود امتیازي بود در برابر و محصوالت کشاورزي در طول مسیر یمن به
اهمیت نظامی این راه آهن که -4، ي خلیج فارسهاآبي تجاري آلمان و انگلیس در هاکشتی
و در صورت ندشدمیي فرعی و دوردست شبه جزیره عربستان به وسیله آن به هم متصل هاجاده
بر این عقیده است که در وراي ، ج آنطونیوسجور. ندشدمیآوري جمعنیروهاي کمکی سریعاً، لزوم

ي سیاسی و جنگی نهفته است؛ زیرا قصد سلطان از خط مذکور آن بود که هااین پروژه هدف
یر بود زوي پیش از این ناگ. نیروهاي خود را با سرعت الزم در شبه جزیره عربستان به تردد وادارد

سلطان -5، )142تا: بی، نماید(آنطونیوسکه نیروهاي خود را از راه آبی کانال سوئز جابه جا
با - 6،اش بودعبدالحمید دوم در پی تحکیم قدرت دولت و اظهار شایستگی در پیشرفت امپراتوري

توجه به این نکته که بین مصر و عثمانی و مصر بر سر رهبریت جهان عرب در این زمان رقابت 
که آبراه شرق به غرب را شدمیسوئزي راه آهن حجاز جاي گزین کانال ، تنگاتنگی قرار داشت

مسافت را بسیار ، که عالوه بر اینبودمیاین راه در واقع میانبري در خشکی ، ساختمیمتصل 
تحکیم روابط مسلمانان بود زیرا ، ین دلیل انگیزه ساخت این راه آهنترمهم- 7،ساختمیتر کوتاه

این عمل باعث است ومؤثربط مسلمانان عبدالحمیددوم بیان کرده بود این خط در تقویت روا
. از دیدگاه لوتسکیباشدمیمسلمانان در این خصوص ۀییدیأپشتیبانی از مقام خالفتش و کسب ت

بر این عوامل افزود؛ شریف بزرگان نمایندگان و فرمان روایان مذهبی توانمیهشتمین علتی که 
هاتركاطاعت خود را نسبت به که ظاهراًاینان در حالی. شهرهاي مقدس اسالم در عربستان بودند
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از . مواضع خود را محکم کنندکوشیدندمیند و کردمیمخالفت هاتركپنهانی با ، نددادمینشان 
به احداث راه آهن حجاز اقدام ، تصمیم گرفتند براي تحکیم موقعیت خودهاتركاین رو 

.)544- 1354:543، کنند(لوتسکی
به شدیداً، آغاز شد1904ون الرفیق با عملیات ساختمانی آن که در ع-بدویان و شریف مکه

، (لوتسکینمودمیي بدویان حمایت هابریتانیا محرمانه از تحریکات عون و قیام. مخالفت برخاستند
1354 :544(.

در این دوره بسیاري از مطبوعات عثمانی به درج مقاالتی در اهمیت این پروژه و فواید آن مبادرت 
چنین نوشت: بدون تردید ساخت خط آهن حجاز چنانچه تا ، 1908جریده المنار در سال . ندکرد

ي جهان عرب به طور عام و دولت عثمانی به طور هایکی از سودمندترین پروژه، یمن ادامه میافت
ترین نقاط کشور در جنوب و شمال دور افتاده، شدن این خط آهنکشیده... رفتمیشمار ه خاص ب

این اقدام بزرگ داراي فواید اقتصادي و سیاسی مهمی بود که . به یکدیگر متصل شدندو غرب 
متعلق به عثمانی که قبالً، پس از آنکه دریاي سرخخصوصاً. هیچکس منکر سودمندي آن نبود

: 10ج، 11م1908نوامبر 23ي بیگانه شلوغ و ناامن شد(المنار هادولتبا حضور ، شدمیتلقی 
.)32ق:حال، ك. ر،.767

دستور آغاز ، که مصادف با سالروز آغاز خالفتش بود، 1901اوت 31سلطان عبدالحمید دوم در 
طلبید و ضمن آنکه در آن زمان این طرح هزینه سنگینی را می. ساخت پروژه راه آهن حجاز را داد

جهت در این راستا تصمیم به اجراي تبلیغات. دولت عثمانی با بحران مالی شدیدي مواجه شد
. مالی جهان در تکمیل این راه آهن بودهايکمکآوري جمع

ي هاالقاب و نشان و مدال، اظهار کرد که به خیرین، سلطان عبدالحمید در قبال کمک مسلمانان
کمیته عالی در استانبول به ریاست سلطان عبدالحمید براي انجام طرح؛. افتخاري اعطاء خواهد شد

که وظیفه تحویل گرفتن ، وزیر امور تجاري، ییپاشا و زیر نیروي دریادوم و همکاري صدراعظم حسن
.)2011:124، تشکیل شد(عماد عبدالعزیز یوسف، مالی جهان اسالم را بر عهده داشتهايکمک

آغاز نمود که این ، 1901در بهار سال» پان اسالمیسم«پروژه راه آهن حجاز در راستاي سیاست 
به ، ه پایان رسید که قسطنطنیه را از سرزمین شمال سوریه به جنوبب1908پروژه در پائیز سال 
و این پروژه بالغ بر سه میلیون لیره هزینه در بر داشت که بیش از یک کردمیمدینه منوره وصل 

، ك فیلیپ حتی. ر. 142تا: بی، (آنطونیوسدادمیمردم مسلمان جهان تشکیل هايکمکسوم آنرا 
1958 :142(.
که به شکل هدایاي نقدي سلطان ، منابع داخلی- 1؛شدمیتأمینطرح از دو منبع اینۀسرمای

و کارمندان دولت نیز به شکل اقساطی از حقوق آنان کسر عبدالحمید دوم و صدراعظم و وزیران بود
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نقش مهمی در اجراي این طرح ، مالی از بغداد و بصرههايکمکایالت عراق نیز با ارسال . شدمی
به ریاست حاکم بصره تشکیل 1900مالی در سالهايکمکآوري کمیته جمع، ر بصرهد. داشتند

مالی داخل هايکمکعالوه بر . شد که به دالیل اهداء هدایاي بسیار مدال نقره دریافت کردند
با توجه به این نکته که پروژه راه آهن یک طرح دینی ،شدمیمعنوي نیز ارائه هايکمک، امپراتوري
شیخ االسالم در استانبول فتوائی صادر نمود که به وسیله آن اجازه داده بود ، ت حجاج بودو در خدم

. هزینه طرح به فروش برسندتأمینرا به منظور ندشدمیپوست حیواناتی که در عید قربان ذبیح 
این ابتکار با موفقیت و استقبال فراوانی در زمینه معنوي این طرح مواجه شد زیرا که صاحبان 

. پوشی کردنداز حق خود چشم، به خاطر اجراي این طرحگذشتمیی که راه آهن از آنجا یهامینز
.ندکردمیتأمینرا هاسوخت واگن، سسات زغال سنگ در حواشی خلیج فارسؤبرخی از م

عالوه بر منابع ، با توجه به اینکه این طرح یک طرح جهانی در گستره اسالم بود، منابع خارجی-2
گردید(عماد تأمین، منابع خارجی به ویژه از طرف مسلمانان بمبئی هند در این راستا، داخلی

.)129- 124: 2011، عبدالعزیز یوسف

ترفند مشروعیت در خالفت
اجراي این پروژه شاهکار سیاست عبدالحمید «:گویدمیبر این حقیقت چنین تأکیدآنطونیوس با 

، دیار اسالمی جا افتاد و چه بسا در تثبیت جایگاه خالفتکه این حماسه نافذ در سراسر ، دوم بود
.)142تا : بی، جورج آنطونیوس»(واقع شدمؤثري عبدالحمید هابیشتر از تمامی ترفند

ممکن است که اعتراف کنیم «چنین آمده:، 1907در گزارشات ساالنه سفیر بریتانیا در آستانه سال 
، شوددو عنصر شاخص در جایگاه سیاست عمومی یافت می، حداقل از بین رویدادهاي ده ساله اخیر

نخست طرح زیرکانه سلطان که توانست از این طریق در مقابل سیصد ملیون مسلمان در کسوت 
و ساخت خط آهن حجاز که در آینده نزدیکی -که سرکرده روحانی در اسالم است- خلیفه ظاهر شود

و این خود دلیلی براي ، راه مکه را براي هر مسلمانی جهت انجام فریضه حج هموار خواهد کرد
موجب شد مردم به شکلی ، اجراي این سیاست. مسلمانان مبنی بر قدرت و تعصب دینی سلطان بود

.)244و1962:243، انیس»(...اضع شونددر مقابل وي خ، کورکورانه که تا آن موقع سابقه نداشت
: آنچه موجب شد که من دست بیعت به سوي گویدمیالدین اسدآبادي در این خصوص جمال

هشیاري در راستاي عملی خالفت دراز کنم این بود که در وي آگاهی وسلطان براي پادشاهی و
و »پان اسالمیسم«ش سلطان عبدالحمید توانست از جنب. مشاهده کردم، شدن پان اسالمیسم

.)1380:26، برداري نماید(حالقي برخاسته از آن به نفع خود بهرههااندیشه
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راه آهن با اشتیاق عبدالحمید به رهبري بر دنیاي اسالم ارتباط داشت؛مستقیماًطرح پنهانی که 
ده و بدین زائران اماکن مقدس مکه و مدینه درآمۀاین راه آهن قرار بود در خدمت کلی. حجاز بود

ترتیب وجهه سلطان را به عنوان خایفه به صورتی واقعیتی محکم چه در محدوده قلمرو خودش و 
درآورد و در عین حال به تحکیم کنترل سیاسی او بر مردمان عرب در سواحل خلیج ، چه حوالی آن

.)1373:587، کمک کند(کین راس، و دریاي سرخفارس
و به وسیله مهندسان آلمانی انجام » عزت پاشا العابد«قدر مسلم این پروژه که تحت نظارت

:pinion(ي در میان مردم مسلمان داشتمؤثربازتاب مطلوب و ، پذیرفت 585-588(.
پروژه راه آهن نه تنها بر ، با توجه به روحیه مردم آن دوران در شرق عربی که رنگ دینی داشت

. گذاشتتأثیر... ، عثمانی در کویت عربستانویژه کارگزاران ه عامه مسلمین بلکه بر خواص نیز ب
حاجیان را تا ءخاطر تحقق این پروژه از سلطان سپاسگزاري کرده و این راه مسیر بین مبداه اینان ب

سیس خط کنونی حجاز به مشابه ستاره بزرگ درخشان و نیز قاب قوسین أو تکردمیکعبه تسهیل 
بلکه دنیا را به هم مرتبط ، ي حجاز و شام شدههااوائنی است که موجب به هم پیوستن سرزمین

و مسلمانان از هر گوشه دنیا به درگاه ایزدد منان براي طول عمر سلطان و آبادانی مل دست ... کرده
Revueك. ر. به دعا بردند(سخنرانی علی پاشا عبدالقادر الجزائري در برابر سلطان عبدالحمید دوم

du Monde mosulman. T. 3. PP. 524. 525(p1907).(
، امنیت و رفاه پایدار... شام منتج به تولید ثروت ملی و رفاه حاجیان گردید- ساخت راه آهن حجاز«

ري ومسلمانان را در گوشه و کنار امپرات... مسکون شدآباد و مناطق خالی از سکنه مجدداً، هاخرابی
یه مسلمانان گردید و پیوستگی دوستی و وحدت کل، به یکدیگر نزدیک کرد و موجب آشنایی

عارف »(آنان را به مبادله و رفت و آمد بایکدیگر ترغیب کرد،...زبان، رغم تفاوت در ملیتعلی
.)6- 2: 1318، حسینی

زي انگلیس و آلمان در خلیج فارسمقابله عثمانی با فرهنگ سا
گر به یمن و اي دیطرح راه آهن حجاز که از یک سو به بندر االحساء در خلیج فارس و در شاخه

، با تسلط عثمانی و متحدش آلمان به وسیله این طرح در این دو دریا، شدمیدریاي سرخ منتهی 
منافع کشور انگلستان را در مسیر هند به خطر می انداخت و حال آنکه ایاالت عربستان و کویت و 

تان بر مالکیت در حاشیه این راه آهن و در طرح نقشه انگلس- قبل از جداشدن از عثمانی-بحرین
. این طرح با نارضایتی و کارشکنی انگلستان همراه بودطبیعتاً. در آینده نزدیک اینان قرار داشت

:نویسدمیهاعبدالحمید دوم در خاطرات خود راجع به جایگاه خالفت خویش در اذهان انگلیسی
مثل انگلستان و روسیه ي بزرگ هادولتاما ، من فاقد قدرت الزم براي جنگ با دول اروپائی بودم«
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من -خالفت- که جمعیت قابل توجهی از مسلمانان را تحت نفوذ خود داشتند از سالح
آرامش این بود که تصمیم گرفتم نیروي منبعث از خالفتم را در جهت هم بستگی و... هراسیدندمی

پنجاه یا صد وها در آسآن... کشورم و محافظت از برادران دینیم درآن سوي مرزها به کار بگیرم
، بوزداع»(ملیون مسلمان را زیر نظر خود داشتند و خالفت روي اینان نفوذ قابل توجهی داشت

.)77و1377:76
بازتاب واکنش عمومی در سرتاسر دنیاي اسالم علیه امپریالیسم ، گیري سیاسی عبدالحمیدجهت
ترکیه . تا آسیاي مرکزي و هند بودبا تسلط روزافزون بر قلمروهاي اسالمی از آفریقاي شمالی ، غربی

عبدالحمید را به عنوان ، نقطه اتحادي شد تا مسلمانان خاورمیانه و سراسر خلیج فارس تشویق شوند
.)1373:570، تقدیس کنند(کین راس، فرمانروائی که خود را از بوغ غرب رهانیده بود

بکشند و این خط راه آهن که راه آهن مصر را به خلیج فارس خواهندمیدولت انگلیس چون «
تا وقتی که اقتدار خود را در عربستان کامل نکند به مطلوب خود ، که از عربستان بگذردبایستمی

نائل نخواهد گردید و تا وقتی حکومت عربستان شامل مصر نشود این عمل از قوه به فعل بیرون 
ك: . ر-. /38ش/5س، م1898آگوست 29ق/1316ربیع الثانی 11، حبل المتین»(...نخواهد آمد

.)1387:99، انوري
کـه جزیــره العـرب را بـه وســیله بهـم انــداختن     کشـند مــیمدتهاســت نقشـه ایـن را   هـا انگلیسـی 

یعنــی پــس از آنکــه قــواي امــراي اســالمی را از دســت خودشــان  . امــراي اســالمی تصــرف کننــد
ـ   . ها را مسـلط بـر همـه کننـد    یکی از آن، گرفتند م یکـی از امـراي اسـالم    اسـ ه جزیـره العـرب را ب

زیر حاکمیت خود درآورند تا آخر او را هـم نـابود کننـد ولـی ایـن مسـئله بـه ایـن روشـنی را چـه           
بـه شـیخ کویـت و امـام مسـقط و سـلطان الحـج حـالی کنـد          ود به اعـراب بفهمانـد  توانمیکسی 

و بـه وسـیله اخـتالف کلمــه    . کـه همـه ایـن مکایـد انگلــیس بـه منظـور نـابود کـردن شماهاســت        
، انگلیس مسلط خواهد شـد و بسـیار خـوف اسـت بـا عـدم نفـوذ عثمـانی بـه جزیـره العـرب           ، کالم

ــه   ــه هم ــات ک ــه اختالف ــود    از نتیج ــه ش ــت مالحظ ــیس اس ــدابیر انگل ــت ت ــر انگش در . اش از س
ــه ــه    گوشـ ــت و در گوشـ ــیس اسـ ــت انگلـ ــت حمایـ ــتقل و در تحـ ــج مسـ ــلطان الحـ اي اي سـ

ــ   ــانی ب ــال عســاکر عثم ــه تاح ــا ه آحضرمونســت ک ــردد نج ــیخ ، نتوانســته داخــل گ ــی ش در طرف
ق/1331رجــب 15، اســت(چهره نمــامبــارك اســت کــه بتــازگی تحــت الحمایــه انگلــیس آمــده 

.)1387:101، انوريك:. ر4/ص11/ش10س، م1913ژوئن20
آمیزي اندازي طرح راه آهن بغداد و حجاز با شروع موفقیتاتحاد دولت عثمانی با آلمان در آغاز راه

را هایی که عثمانیهاعلت. گرایش یافت، این جریان به یک تفرقه و اختالف درونیهمراه بود اما
آلمانی چشم بپوشند از این قرار بود؛ شعب تجارتی کمپانی هیئتبرآن داشت از شرکت در 
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یک طرح راه آهن بغداد و حجاز به ۀدر سای، بوشهر دائر بودو آبادان ووانکهوس آلمانی در بغداد
، بحرین، عظیم تبدیل شده بود که برتمامی بنادر مهم خلیج فارس مانند بندرعباسمرکز تجاري 

دولت آلمان در . م1897به سال. ي قدرتمندي دایر کرده بودهانمایندگی، بصره، خرمشهر، بوشهر
، روسلر، رتهاراین، هنک. گري تبدیل شدبوشهر یک نایب کنسولگري دائر کرد که به کنسول

.)1390:78، هاي آلمان در خلیج فارس بودند(انوريبه ترتیب کنسول، انواسموس و لیسته م
ملوك او به قدري جالب وو طرز رفتار وکردمیطبقات مردم بال استثناء آمیزش ۀواسموس با کلی

، (سایکسگرفتمیو حلقه ارادت اورا گردن کردمیشورانگیز بود که هرکس با او یک جلسه مالقات 
1348:24(.
که خیلی زود بدگمانی هیئتناگهانی نخستین گروه آلمانی در استانبول و برمال شدن اسرار حضور

این بدگمانی تشدید شد چون گروه تازه به جاي ، را برانگیخت با از راه رسیدن گروه دیگرهاعثمانی
ود را ي خاص خهاهدف، گرفتن از نیدرمایرتأثیربا ، باشندهاتركآنکه از لحاظ تشکیالتی تابع 

از این گذشته با . وارد عمل شدهاتركمستقل از عمالًهیئتو بنابراین گروه آلمانی کردمیدنبال 
ي آلمانی بودند این توهم در ذهن هاهیئتي تازه کار دیگري که عضو سایر هااز راه رسیدن آلمانی

ا استفاده از قرارداد ایجاد شد که آلمان براي دنبال کردن راه آهن بغداد درصدد برآمده بهاترك
ها را منطقه آنهااش که عثمانیهمسایگان خاوريبا عثمانی در قلمرو آن کشور و، تسلیحاتی خود

انجام دهد و البته مطبوعات آلمان هاتركاش را به زیان مقاصد استعماري، نفوذ خود می انگاشتند
هیئتاصلی مأموریت. )10: 1377، انکارناپذیري داشتند(گرکهتأثیراین بدگمانیپدید آوردندر

با یورش ، شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان بودتأسیساتکه مبنی بر نابودي ، کالین آلمانی
اجرا نشد و به سبب عدم حمایت عسکري بیگ فرمانده سپاه عثمانی و خودداري او از هاانگلیسی

کیلومتري شمال آبادان بودند از 192فاصله ي نفتی اي که در هالوله، صدور اجازه عبور به مرز ایران
ند دادمیعلت اصلی توقف عملیات کالین این بود که عثمانی ترجیح . نابودي نجات پیدا کردند

شرکت نفت به دست خود آنها صورت بگیرد و در این راه عالوه بر تحریکاتی که تأسیساتنابودي 
خوزستان به بصره حمله کنند و نکته قابل ي هابا کمک به عربکوشیدندمیدر خوزستان داشتند 

، از انجام فعالیت مستقل آلمان در ایران جلوگیري کنند(گرکهخواستندمیهاتوجه آنکه عثمانی
1377:161(.

فرهنگی بر بندر بوشهر زمانی اهمیت بیشتري یافت که - موضوع رقابت به منظور تسلط سیاسی
حضور واسموس که با هم رنگ جلوه دادن خود با هژنمایندگان سیاسی آلمان در بوشهر به وی

با . سعی در استحکام حضور سیاسی آلمان در بوشهر داشت، فرهنگ و آداب و رسوم جنوب ایران
این مسئله فعالیت سیاسی ، توجه به استقرار تنها کنسولگري عثمانی در خلیج فارس و بندر بوشهر
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ن رو عثمانی به منظور عقب نماندن از رقابت انداخت از ایعثمانی را در این نقطه به خطر می
. سعی در جلب اذهان مسلمانان به ویژه ایرانیان نمود، در خلیج فارسهاآلمانفرهنگی با 

المتین در خصوص تالش خلیفه عثمانی در نزدیکی به مسلمانان و ایرانیان را درتجلی روزنامه حبل
ولود اعلی حضرت سلطان عثمانی در بوشهر اتحاد دولتین عثمانی و ایران در برگزاري جشن م

در حقیقت خوش بختی بزرگ اسالم و آثار اینکه کوکب طالع اسالمیان از وبال نکبت «:داندمی
عید مولود اعلیحضرت سلطان تا ... عثمانی و ایران است، همان اتحاد دولتین علیتین، بیرون آمده

یران جشن بسیار باشکوهی گرفته اسباب مسرت امسال در چند بالد ا. کنون در ایران نگرفته بودند
خواهان اسالمیت شده چنانچه در بندر بوشهر جناب دریابیگی حکمران خلیج فارس و بنادر فارس 

از خداوند ... ي رنگارنگ باال کشیدههاجهاز جنگی دولت علیه ایران هم بیرق. عید گرفتهرسماً
، (حبل المتین» ین دولت بزرگ اسالم بیفزایدخواهیم که روز افزون بر مراتب اتحاد و یگانگی ا

.)1387:77، انوري، ك. (ر- )2ص/13ش/6س، م1899فوریه 6ش/1316رمضان 24
ا هم به حجاز ببغداد و-درادامه ساخت راه آهن برلینهاآلماندولت عثمانی با از دیگر دالیلی که

در خاورمیانه و خلیج فارس بود مسئله طرح جهاد اسالمی علیه مسیحیت، نتیجه مطلوبی نرساند
دول ، یسیاس-این چنین به بحران نظامی، که با ادغام و عدم تمایز دو مسئله فرهنگی و سیاسی

. انجامداتحاد مثلث در برابر دول متفق در پایان جنگ جهانی اول می
لی که به ي مذهبی دردسري دائمی براي مقامات آلمانی شدند در حاهامبلغان مذهبی و دیگر گروه

موشوع نابودي ارامنه عثمانی نباید اتحاد عثمانی و آلمان را در ، نظر تئوبالد فون بتمان هولوگ
ترکیه . )1384:67، ند(کایزررفتمیحتی اگر ارامنه از بین . انداختجنگ جهانی اول به خطر می

تنها اعتماد ترکه وارد جنگ شده بود که فرمانروایان آن توانسته بودند نه -آلمان-کنار کشوري
اعتماد سایر محافل و دول اسالمی را به خود جلب کنند دولت عثمانی قصد جهاد علیه بلکه اصوالً

نی عاما از آنجایی که متحد آنان ی، ي هندي داشتهاالخصوص انگلیسیمسیحیان انگلیسی علی
االسالم ي زیرکانه شیخباعث ایجاد تضادي شده بود که تفسیر و تعبیرها، نیز مسیحی بودندهاآلمان

این تضاد تا حدي بود که «. قادر به رفع آن نبود، درباره جنگ مقدس مسلمانان علیه مسیحیان نیز
.)21و 22: 1380، (نیدرمایر» ما به محض ورود به ترکیه با مخالفت روبه رو شدهیئتحتی 

تصادي و سیاسی قابل بر اجراي این پروژه و مشارکت در تحقق آن از جهات اقهاآلماننظارت 
هت ایجاد جاي پایی در منطقه ج، براي مدتی طوالنی مصر بودندهاآلماناز این رو ، توجیه است

.)1380:33، در این زمینه دست به فعالیت بزنند(حالق، در رقابت با کشور انگلیس، عربی
مذهبی -لّی سیاسیامپراطوري عثمانی به دنبال اندیشۀ والیت برجهان اسالم همواره خود را متو

که خلیج فارس زمانی بودکرانۀدرهاحضورعثمانی...«درواقع دانست. میاماکن مقدس عربستان 
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که کردمیهاي عربستان مناطقی واقع درکرانهسرزمین نجد ادعاي حاکمیت بردولت سعودي در
آنگاه وهامصريمیالدي نخست سروکلۀ19خالل قرن موجب گشت تا دراین ادعاي نجد

، هاادعاي حاکمیت عثمانی. خلیج فارس پیداشده وادعاي اعمال حاکمیت کنندها درعثمانی
در زنجیرة باریکی ازآنجاکه ازگرفتمیبرطریق بصره دراي را در رأس خلیج فارس ازمنطقه

اوایل قرن رد، این تاریخقبل ازهاعثمانی.)10: 1380، یاپ»(...گشتاستانبول گسترده میبغداد تا
چراکه جلوگیري کننداز نفوذ دولت استعماري پرتغال به حجازتاموفق شده بودندمیالدي نیز16

که درپی خشونت کوشیده بودقساوت وهاي صلیبی خود باادامۀ طرحاین قدرت استعماري در
بردن بینازگذشتن از حجاز و تصرف ساحل جده و سپس حمله به مکه و، ورود به دریاي سرخ

سوي شمال بروند گاه به آنپیامبر(ص) را بشکافند وقبر، سوي مدینه رفتهکعبه به الحرام ومسجد
ترتیب سه مسجدمهم را درجا را تصرف کنند و بدین المقدس رفته آنگذشتن از تبوك به بیت باو

از دار والیت بر دنیاي عربها نه تنها داعیهعثمانی، عالوه براین. )195: 1385، بگیرند(یاقیاختیار
جوار آن کشورهاي غیرعرب همالجزایر تا خلیج فارس بودند بلکه به دنبال سلطه برخلیج فارس و

اگرچه آنها عمالً نتوانستند دست . یافتداري تا اقیانوس هند نیز ادامه مینیز بودند و این داعیه
، بر خلیج فارس کوتاه کنند(پالمر-انتهادرانگلیسابتدا وپرتغال در-استعمارگران بزرگ زمانه را

1340 :1113-1127( .
اوالً ، که با استقرار در بندر بوشهرپنداشتندمیهاعثمانی، باتوجه به این سوابق تاریخی، حال
این طریق ثانی ازدر، بر خلیج فارس بپردازندتجاري خود-ند به توسعۀ نفوذ سیاسیتوانمی

عراق ادامه دهند و شبه جزیرة عربستان ومذهبی خویش برتجاري و-یهمچنان به تسلط سیاس
. هند بردارندسوي تجارت باگامی مؤثر به، از این راه

پایان پان اسالمیسم و راه آهن حجاز عبدالحمید دوم
و کشیده شدن این جنگ به منطقه خاورمیانه و به ویژه سواحل خلیج با وقوع جنگ جهانی اول 

، ین عوامل آن نیز رقابت سیاسی بر سر دو راه آهن بغداد و حجاز بودترمهمکی از که ی، فارس
م به 1914در سال .ا بر خود اشکال هندسی جدیدي یافتندي این مناطق در صفحه جغرافیهاکشور

به وجود آمد و فکر تقسیم و خلیج فارس بعد تغییراتی در سیاست انگلیس نسبت به خاورمیانه 
.)1373:197، طقه از جمله ایران و عراق به مناطق نفوذ را دنبال نمودند(نائبیانکشورهاي این من

عمالً از همه دعواهاي خویش در دولت علیه(ترکیه)، 1913ژوئیه29ترکی-پیمان انگلوۀبرپای
» والیتی خودفرمان«پوشی کرد و کویت راقطر و بحرین چشم، ي کرانه دریاي عمانهاامیرنشین

سازي پایانی خاور جزیره جنگ جهانی نخست امکان برده. مپراتوري عثمانی شناختمستقل از ا
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هاي االحساء سرزمین.)1367:296، عربی را براي بریتانیا فراهم آورد(تاریخ معاصر کشورهاي عربی
:1376، جدا شدند(همزلی النگریکهاتركو قطر و کویت در خالل جنگ جهانی اول از قلمرو 

سفیر فرانسه را در ، پل کامبون، م1915اکتبر 21وزیر خارجه انگلستان در ، د گريسر ادوار.)19
از مکاتبات شریف حسین مطلع ساخت و پیشنهاد کرد که دولت فرانسه نیز منافع خود در ، لندن

یک ، م1916متعاقب آن کنسول فرانسه نیز در فوریه ، ی عثمانی را به بحث بگذاردیبخش آسیا
.)1369:149، هاي عربی عثمانی مطرح کردند(احمدياستانفرمول براي تقسیم

ي به سمت هاها مکه معظم و راهقیام کردند و قواي آنهااعراب برضد عثمانی، م1916در ماه ژوئن
در تمام ، النهرینپس از پیروزي کامل نیروهاي انگلیسی بر عثمانی در بین. حجاز را تصرف نمودند

وسایل و مقدمات کشاندن عراق که دیگر موجودیت ۀشغول تهیمهاانگلیسی، م1919سال 
ي صلح هاتوافق، در جنوب غرب آسیا. اش در جنوب غرب آسیا تثبیت شده بودحاکمیت سیاسی

یی تقسیم کردند ولی نه چون هابریتانیا و فرانسه هالل خصیب را به بخشگونه پیش رفت:بدین
ي جدید که با تصویب هاایی جدید با مرزها و نامسابق به شکل مستعمره بلکه به صورت کشوره

مملکتی سلطنتی ، النهرین با نام عراقبین. جامعه ملل تحت اداره و قیمومیت خود نگاه داشتند
درآنجا به تخت -حاکم حجاز-تحت قیمومیت بریتانیا درآمد و ملک فیصل پسر شریف حسین

نگلستان به همه اهداف خود ا، جهانیدر آستانه اتمام جنگ اول.)1381:356، نشست(لوئیس
الجیشی امپراتوري عثمانی تجزیه شد و کشورهاي عربی آن که در زمینه اقتصادي و سوق، رسید

. به وسیله قشون انگلیس اشغال گشتند، حائز اهمیت فراوان بودند

گیرينتیجه
به ی را در جهان اسالم اعتبار جایگاه خالفت عثمان، هن حجازآعبدالحمید دوم با مطرح ساختن راه 

باالخره انگلستان به آرزوي ، چرا که با به وقوع پیوستن جنگ جهانی اول. بازیافتصورت موقت 
توانند با میهارسید و مشخص گردید انگلیسی، دیرینه خود مبنی بر مستعمره قرار دادن عربستان

نی اي به تدریج از مالکیت عثماهعربستان و حجاز را به طور ماهران، نجد، ي ماهرانههااجراي توطئه
مؤثر واقع شد اما این موفقیت زودگذر بود ، رهنگی عبدالحمید دومف- هرچند اقدام سیاسی. درآورند

ي اسالمی هاپیروي سلطان از سیاست. خیر انداختأو فروپاشی امپراتوري را تنها براي ده سال به ت
اش ي سیاسیهاکه به خاطر تحقق بلند پروازيبه دلیل باورش نبود بلو عربی در خلیج فارس صرفاً

ي اروپایی در دست هادولتاي در مقابله با برگ برندهستتوانمیزیرا در خالل این تحققات ، بود
گردید که فرهنگی همراه ، اقتصادي، سیاسی و نظامیو نتایج ساخت این خط با اهداف . داشته باشد

خیر أرا براي مدت اندکی به تو سیاسی امپراتورينحطات اداريبست انبه وسیله آن فرار از ب
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در تقویت ، تجزیه استعبدالحمید زمانی که حس کرد قدرت حکومت او رو به ضعف و. انداخت
هدف عبدالحمید دوم ایجاد دولت . چنین ترفندي را پیاده کرد، براي حفظ خالفتشاساسی مذهب

در خلیج فارس بود تا با نظارت بر عملیات طرح واحدي از مسلمانان جهان از دمشق تا بندر االحساء 
مقام محفوظ داشتنرد و به این ترتیب با خالفت مسلمین را در دست بگیشخصاً، راه آهن حجاز

ی یي اروپاهادولتعظمت امپراتوري از دست رفته را بازگرداند و دست ، معنوي خالفت
و دنبراي مدت اندکی کوتاه ک-عراق،کویت، عربستان-یشهاالخصوص انگلستان را از سرزمینعلی

اما با . کردیگوشزد ممرتباًر از دست رفتن هند را براي انگلستان خط، با شوراندن مسلمانان هند
سال پس از درگذشت عبدالحمید دوم و در زمان 9(م1918جنگ جهانی اول در اتمام 

فیاي امپراتوري عثمانی باقی اي در صفحه جغراجانشینانش) دیگر نه اتحادي و نه حتی یکپارچگی
جزیره ، خود را صاحب بنادر بصره، فرهنگی- نماند و این انگلستان بود که در این کشمکش سیاسی

دانست. میبندر االحساء و تمامی سواحل شمال غرب و غرب خلیج فارس ، بوبیان
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Pan-Islamism on West coasts of the Persian Gulf central political role -
Cultural Hejaz Railway

Forough Bahraini1

Abstract
Ottoman caliph, Abdul Hamid II, the idea of reviving the religious status of the
Ottoman Caliphate, the idea of unity and solidarity of Muslims and Arabic
countries in the Persian Gulf and the Middle East by means of the Hejaz
Railway was proposed that the purpose of the following highlights:
Fight against Western culture and ideas that had infiltrated the government and
Muslim lands
- To create a world political authority with the leadership of the Islamic Union
of the Ottoman Caliphate
- Highlighting the Ottoman religious presence in the northern coast of Persian
Gulf, and deal with the cultural and moral influence of advertising on the eve of
World War I in Europe, particularly England .
Abdul Hamid II, in line with this objective in the design of railway Berlin -
Baghdad by the Germans, he agreed to Muslim lands to connect the capital to
accelerate and facilitate the transport of pilgrims, the Hijaz railway line below
it, the plan.
This article is intended to describe methods - analysis and use of documents to
be submitted to the appropriate answer:
- The political situation in the Persian Gulf and the Middle East during
Abdulhamid II and its impact on political projects - Cultural Way N Hijaz - the
UK decide Abdulhamid II on the project
- Reasons for the Ottoman government agreed to establish the scheme in the
realm of religious cities of the empire - the Ottoman Caliphate success in
advancing political objectives
- its culture - reflected in the minds of Muslim and non-Muslim action Persian
Gulf and Middle East countries .

Keywords: Hejaz Railway Caliph, Abdul Hamid II, Pan-Islamism, Persian
Gulf, Britain.
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