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 مقدمه
شناسی سیاسی کالسیک، بنا بر تحلی  و تحیین روابط نیروهای اجاماعی با دوهت است. در جامعپ

است و  -گسارده یا محدودی-« پایگاه اجاماعی»رای اص  بر این است کپ هر  کومای دا

نگرش فوق،  بر اساس(. 1۳-20: 1۹7۳)بشیریپ،  تواند معلّق و یا منفک اط جامعپ باشدنمی

های اقاصادی شکاف ،تر اط آنهای مخال  اجاماعی و مهمنیروهای اجاماعی کپ  ول شکاف

گذاشاپ  کنند تا بر دوهت تأثیرتالش می ؛شونداند، وارد روابط گوناگونی با دوهت میشک  گرفاپ

و آن را در جهت منافع خویش بپ  رکت و عم  وادارند؛ اگر نفوذ کافی و یا سی ره بر دوهت 

و  اند، سی رهرومنصیب و محو اگر بی دارند، این نفوذ و تسلط را  فظ کرده و توجیپ کنند؛

-11۹:: 1۹7۳بشیریپ، ) های رقیب را بپ چاهش ب لحند و مورد اعاراض قرار دهندمنافع گروه

این منظر مدعی است کپ دوهت بپ نحوی اط انحاء، اط اجاماع برخاساپ و بپ  ،(. در هر  ال112

ها با ارادۀ آن ،ها، ححقات و اقشار اجاماعی ماأثر شده و در تحلی  نهاییدرجات مخال  اط گروه

 یابد.شک  گرفاپ و تداوم می

واجپ هایی مرسد کپ با دشوارینگریم، بپ نظر میوقای با این نظرگاه بپ جامعۀ عربساان می

های دوم و سوم گیری  کومت سعودی در دهپعربساان قح  اط شک  1جامعۀ سیاسی .شویممی

ثمانی بر من قۀ  جاط و  ضور محهم تسلط  کومت ع ،قرن بیسام وجود نداشت. آنچپ موجود بود

حائلی های قآن در مناحقی چون نجد بود. در این نوا ی و بویژه در قسمت بیابانی عربساان، هویت

رغم تحوالت عمیق و عظیم، همچنان هویت قحیلگی و اناساب بپ قحائ  بپبوده و امروطه نیز   اکم

طگی تکوین این جامعپ را انعکاس نیز تا «مملکت عربی سعودی»  ائز اهمیت است.  ای اسم

بپ وجود آمده است و نپ باهعکا.  تر، این جامعپ توسط  کومت سعودیدهد. بپ بیانی صریحمی

ف شناسی سیاسی ماعارتوان با جامعپکپ آیا می ایجاد شودبنابراین این سؤال ممکن است در اذهان 

پاسخ داد کپ با وجود تأسیا جامعپ توسط توان چنین در ابادا می بپ سراغ م اهعۀ این جامعپ رفت؟

دوهت در آغاط کار، آیا امکان ندارد کپ در مرا   بعدی جامعپ باواند در  کومت مؤثر شود و آن 

 ایگاهی اجاماعی باید داشاپ باشد.را شک  بدهد؟ چون هر  کومای ناچار پ

                                                                                                   
1. polity 
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 طیرا در بعضی ؛ویژه در خاورمیانپ کردپب توان ماوجپ کشورهای بیشاریرا میاین سؤال 

اند. چرا باید عربساان ها جوامع را بپ وجود آوردهجوامع افریقایی و آسیایی دیگر هم دوهت

توان اسادالل کرد کپ وضع عربساان  ای مافاوت اط کویت و ق ر بوده مامایز باشد؟ اهحاپ می

سادالل توان اها جاری بوده است. می( و سنن مافاوت در این سرطمین1۹71 است)کریساال،

کامالً جدید است و  ای در تکوین و هسای آن تردید روا داشت.  «عربساانی»کرده کپ هویت 

شناسی سیاسی کالسیک با رسد کپ در کشورهای مشابپ هم جامعپدر تحلی  نهایی بپ نظر می

گاه جابجایی قدرت صورت مشک  مواجپ باشد. اما بپ صورت مشخص در عربساان هیچ

ی بارط و قاب  تشخیصی تکوین نیافاپ و یا در ظاهر مشهود و مؤثر نیست؛ ، تشک  سیاس؛نگرفت

اند و تنوع ایدئوهوژیک هم  داق  در س ح و سا ت اجاماعی مشاهده ا زاب و سندیکاها ممنوع

بینی سقوط  کومت سعودی، یا ا امالِ وقوع اعاراضات شود. با آنکپ ماخصصان طیادی پیشنمی

(، اما در عم  جز 1۹۳۹اند)اسانسلی، های گذشاپ م رم ساخاپدهپ های انقالبی را درو  رکت

 توجهی رکت قاب   ،یی بپ صورت مخاصرهافعاهیت شک و بپ در مقاحعی کوتاه و محدود

 مشاهده نشده است.

بود کپ عمدتاً در میان  «بهار عربی»یکی اط مقاحع مذکور، اعاراضات در جریان موسوم بپ 

جامعپ  رسد کپ بابپ نظر می ،حاپ بپ سرعت هم فروکش کرد. بنابراینشیعیان تشدید شد و اه

 . ی مواجپ هسایممافاوت

تحیین شود و سپا  «سکون و سکوت» این شود عل ابادا تالش می ،در این نوشاار

شود . در پرتو این بررسی روشن میگرددهای قاب  تشخیص در جامعۀ سعودی بررسی شکاف

هیمنپ و تسلط دوهت و  ممکن و محام  در جامعپ عربساان در مقاب  هایکپ چرا انواع شکاف

عل  و عوام  مؤثر بر تداوم و یا  ،یابد. در ادامپراب ۀ خاص دیانت و  کومت، مجال بروط نمی

ع ، در پرتو وضها بررسی شده و در نهایتا اماهی شکاف شدنتغییر مناسحات مزبور و فعال

ندۀ مدت، تحلیلی اط آیمؤثر بر آیندۀ روابط مذکور در میان تأثیر فاکاورهای کنونی و تحلی 

 اجاماعی و  کومت عربساان ارائپ خواهد شد. -های سیاسیگروه مناسحات
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 عربستان در مقام دولتی رانتیرالف. 
های رداطیپثحات سیاسی عربساان توجپ ناظران بسیاری را جلب کرده است و در باب آن تئوری

های مزبور اط  وطۀ این مقاهپ ها و مدلهاست. ذکر و یا تحلی  آن دیدگامخالفی صورت گرفاپ 

بر بُعد  ،ها، بپ جای عناصر اجاماعیخارج است. اما این اشاره الطم است کپ بیشار این تئوریسین

ی  روابط هایی کپ مکرراً در تحلاند. یکی اط نظریپاقاصاد سیاسی و تأثیر آن بر ثحات تأکید کرده

جامعپ در من قۀ خاورمیانپ و عربساان سعودی مورد اسافاده قرار گرفاپ، نظریۀ دوهتِ دوهت با 

های ماعددی . این نظریپ مورد جرم و تعدی Looney, 2001; Luciani, 1990)) رانایر است

(. 1۹۳2 ،؛ سااریGray, 2011; Ross, 2009) هم قرار گرفاپ و نقایص آن گوشزد شده است

 ط مای کپ  اص  فروشهای رانایر بپ ثروت فراوان و بیخالصۀ این تئوری آن است کپ دوهت

در خاورمیانپ مشخصاً نفت( دسارسی دارند و این درآمد قسمت اعظم عایدات ) منابع ححیعی

درصد درآمد(. بپ دهی  تأمین نیاطهای  کومت اط این حریق، دوهت بپ  20)بیش اط  کشور است

های ماهیاتی و اقاصادی دیگر محااج نحوده و با اقاصاد رانای غیرتوهیدی کشور را اداره درآمد

 کند. می

چون درآمد کالن کشورداری هم عحارت است اط توطیع و تخصیص درآمد رانای.  ،در واقع

شود، انحصاری شده و دوهت اط جامعپ اساقالل در نایجۀ فعاهیت گروهی کوچک کسب میمزبور 

(. چنین دوهای دغدغۀ پایگاه اجاماعی Luciani,1990:71-72) شودفعال مایشاء می یابد ومی

دهد و یرفاه م ،طیرا بپ تعحیر جی  کریساال و سایر اصحاب تئوری دوهت رانایر، دوهت ؛ندارد

کند و (. جامعپ در مقاب  مواهحی کپ اط رانت دریافت می210: 1۹71)کریساال،  خرداحاعت می

های داند، ارطشآن دوهت را هم با ماهیات خویش تأمین نکرده و پاسخگو نمی ححعاً در قحال

های دمکراتیک را های معمول در سیسامطنیکند. جای مذاکرات و چانپا فدا میدمکراتیک ر

های ران، امکان بروط بحپرداطاننظریپد. اهحاپ این نکنگر دوهت رانایر پُر میهای سرکوبدساگاه

 کنند.ها در  رکت بپ سمت اصال ات سیاسی دمکراتیک را نفی نمیا اماهی آنماهی و تأثیر 

وپاتریمونیاهیسم ترکیب اند تا ایدۀ دوهت رانایر را با نبعضی اط محققین تالش کرده

های وپاتریمونیاهیسم مدعی است کپ مکانیسمن .(Özyavuz and Schmid, 2015:9-10کنند)

پادشاه  ،تواند توضیح دهد. بر این اساس، یک  اکمرا میتوطیع و تخصیص ثروت ناشی اط نفت 
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 ، بین خودرهحرگیرد کپ ضمن احاعت اط قرار می نخحگاناط  ایدر مرکز شحکپ جمهوریا رئیا

 1ی اط  امیان و پیروانا(. در نایجپ شحکپ,Erdmann and Engel :2006 20) کنندرقابت می

یابد و امایاطات بپ پایین ارائپ ها بپ باال اناقال میدرخواست ،آید کپ اط آن حریقبپ وجود می

برای آن نوع  2«پروری امی» این سحک (.,Erdmann and Engel 2006: 20-21) شودمی

تواند کارآمد باشد. اما کارآیی مدل مزبور بندی دارند، میکشورهای خاورمیانپ کپ دمکراسی نیم

مح  تردید است. طیرا کپ در این کشور نهادهای  برای تحلی  سیاست و جامعۀ عربساان

 دمکراتیک هم وجود ندارد.دمکراتیک و شحپنیمپ

نت تمرکز بر را .عالوه بر اناقادات مذکور، ایرادات دیگری هم بر رانایریسم وارد شده است

ری، ااگرایی کپ در نظریپ نهفاپ است)سو غفلت اط سایر نیروهای اجاماعی و بپ تحع آن نوعی تقلی 

طیرا اگر اساقالل اط جامعپ را صددرصد بپذیریم،  ؛انگاری در آن بارط استساده .(2۳: 1۹۳2

ها بپ شکلی اط اشکال خود را وهی این دوهت ،دوهت نحاید بپ هیچ عنوان خود را پاسخگو بداند

تئوری مزبور  .دهنداهعم  نشان میمسئول دانساپ و بپ فشارهای اجاماعی و سیاسی عکا

 یزنهای سیاسی در این کشورها را ها و انواع فعاهیتتواند اخاالفات بین اشکال  کومتنمی

 (.Gray, 2009: 10-11توضیح دهد)

ها و اصال ات مخالفی صورت گرفاپ و در پاسخ بپ نقایص تئوری دوهت رانایر، باطنگری

با اناقاد  ۹پیافادوهت رانایر تخصیصای مثال تئوری اهحاقات جدیدی بپ آن افزوده شده است. بر

 ویژه در دوران قح  اط ظهور رانت تأکیدبپ تفاوت در پیشینۀ کشورها بپ ،اط تعمیمات مکانیکی

عربساان  ای در دوران قح  اط کش  و فروش تجاری نفت، اط  نمونپ،برای  ،دارد. اط این منظر

 انای در آن با درآمد نفای پدیدار نشدهساخت ر ،رانت طیارت و تجارت برخوردار بوده و بنابراین

تئوری دوهت رانایر، اط رانایریسم ماأخر  اطشدر باطپرد «مایو گری»(. Foley, 2010: 24) است

گرایی سیاسی، فشارهای سخن بپ میان آورده و معاقد است کپ در اثر رشد جمعیت، رواج اسالم

، نایریسم رخ داده است. با تحول مزبورشدن و بلوغ دوهای، تحوهی در راناشی اط بیکاری، جهانی

خواهی های کارآفرینی، توسعپهای رانایر ماأخر بپ رویپرغم  فظ هساۀ سخت و اصلی، دوهتبپ

                                                                                                   
1. patron-client 

2. Clientelism 

3. specialized 
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وی، هفت خصیصپ مامایزکننده بین رانایریسم و  عقیدهاند. بپ ع   توجپ کرده 1پاسخگوییو 

 رانایریسم ماأخر وجود دارد:

کاری، در اثر فشار بی .انداما غیردمکراتیک مانده ،اندجوابگوتر شدههای رانایر ماأخر دوهت .1

کوشند، ها میاند، این قحی  دوهتایاطی کپ نافی اقادار و مشروعیت سنسهای جهانیتکنوهوژی

مجاها بدون  برای مثال، .بپ نیاطها و اناقادات جواب دهند ،ضمن اجاناب اط دمکراتیزاسیون

تر کنند. حرم اناخابات های خود را گساردهیا مشاورین و کمیسیوناخایارات ایجاد کنند و 

ی در این کشور، همچنین دادن امکان  ضور ری در عربساان یا مجمع گفاگوی ملشوراهای شه

(. تالش دوهت Al-Hatlani, 2015توان اط این منظر تحلی  کرد )طنان در اناخابات شوراها را می

 ماهیت نمایشی ،هادینی و یا کنارل آن نخحگانمعۀ مدنی، عربساان برای جذب عناصری اط جا

 دهد.ها را نشان میاین قحی  گشایش

های برخالف تئوری .2گری فظ  مایت ،شدن و در عین  الگشودگی در مقاب  جهانی .2

وارد ساطمان تجارت  200۱دیدند، عربساان در سال گرا و منزوی میاوهیپ کپ دوهت رانایر را درون

های خارجی را در مقیاس کم قحول د و با همسایگان، روابط همگرایانپ دارد، توریستجهانی ش

 آید.های جدید کنار میی با رسانپاکارانپکند و بپ شک  محافظپمی

یر کپ دوهت رانا پرداطاننظریپبرخالف نظر  .گرااتخاذ سیاست اقاصادی فعاالنپ و توسعپ .۹

ین گری(، ق عاً ا)بپ اساثنای توطیع داننداقاصادی می نیاط اط سیاستها را بیاین نوع دوهت

هایی برای ها، سیاست اقاصادی مشام  بر سیاست ماهی و پوهی، سیاست تجاری، اساراتژیدوهت

ها ابوظحی(، باطار کار و .. دارند. برنامۀ بلندپرواطانۀ سعودی وهای مابعد صنعای )مانند دوبی بخش

یی اعالم شد و با تردیدهایی مواجپ شد، نمونپ 2016کپ در سال برای تحول اقاصادی این کشور 

های ها عموماً مرکب اط سیاست(. این برنامپHenderson, 2016) هاستسیاساگذاری اط این

 )ملهم اط چین و موارد مشابپ(. اندکنارل شده

                                                                                                   
1. responsiveness 

2. protectionism 
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کپ دهد. با آنمی 2جای خود را بپ اقاصادهایی با موتور محرکۀ انرژی 1محوراقاصاد انرژی .2

ط آن همچنان منحع اصلی عواید است، اما عایدات آن بپ جای توطیع انرژی و درآمدهای  اص  ا

شوند. های دارای مزیت نسحی تشویق میشود و بخشاقاصادی می ۹بخشیسنای صرف تنوع

 شود.یابد و بر کارآیی و صنایع  قیقااً توهیدی تأکید میکاهش می هایارانپ

طیرا  ؛اندیشدشود. دوهت فقط بپ توطیع نمیدار کارآفرین پدیدار میدوهت سرمایپساخت  .۱

دهد ترین باطیگر اقاصادی اجاطه میکند و بپ عنوان بزرگل بحران را مال ظپ میا اما

ایفا کند.  2شدهشده و تنظیمهای باطار عم  کند و بخش خصوصی نقشی مهم، اما کنارلمکانیسم

های بزرگ هنوط دوهای گیرد، اما شرکتگذاری هم صورت میشویق بپ سرمایپها، تدر کنار این

 یشود. بخش خصوصام و.. اداره میهای تجار نزدیک بپ  کن، خانوادهبوده و توسط وفادارا

 آید.گاه بپ صورت چاهشی برای  کومت در نمیهیچ

الش بینی بحران، تها و پیشبپ دهی  بحران .اندیشیتوجپ بپ مسائ  بلندمدت و عاقحت .6

ساطی یراطشده و باکنارل بخشیی اط این هدف، اط حریق تنوعشود تا آینده بیمپ شود. بخشمی

 ترگذاری در خارج و ا یاناً ایجاد اشاغال وسیعاهذکر و قسمای دیگر هم اط راه سرمایپجزئی فوق

 شود.قاب  اتکاتر( عملی می )برای ماهیات

ضمن  ،جملپ عربسااناط های رانایر ماأخر دوهت .ترتر و نوآورانپیاست خارجی فعاالنپس .7

وط )مث  اهجزیرۀ ق ر، یا خ  های بزرگ، بپ اسافاده اط قدرت نرمشان با قدرتای فظ روابط سن

های تر در بحرانو ورود فعاالنپ های هواپیمایی، تحلیغ ایدئوهوژیک و..(هوایی و شرکت

 (.Gray, 2011: 23-35)اند دهآور )مانند بحران سوریپ و یمن( روییامن قپ

های قحلی مربوط بپ دوهت رانایر، عدم بروط اپوطیسیون و نیروهای نظریپهم نظیر  نظریپاین 

 رسد کپ در این میان،کند. بپ نظر میاجاماعی را با فاکاورهای اقاصادی توجیپ و تحلی  می

اند تا محققانی کوشیده ،رور ایدئوهوژی بسیار مهم است. اط اینکم در مورد عربساان عنصدست

قدان باطار، این فباطار تحری  شده یا شحپ و ئوهوژیگانپ، یعنی رانت نفت، رانت ایدبا یک سپ

                                                                                                   
1. Energy-centric 

2. Energy-driven 

3. diversification 

4. regulated 
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(. 1۹۳2اری، د)ساخیز من قپ، توجیپ و تحیین کنننیروهای اجاماعی و سیاسی را در کشورهای نفت

د بپ جای دوهت رانایر اط تعحیر دوهت هیدروکربنی سخن گفت و تنها بپ سااری، بایبنا بپ تحلی  

ر، رانت باطای ماشک  اط شحپاهای هیدروکربنی کلّیت یکپارچپدوهت .س ح کالن بسنده نکرد

باطار، اهزامات سیاسی بر قواعد اقاصادی مقدم بوده و نفای و رانت سنّت در اخایار دارند. در شحپ

(. دوهت با ۹۱: 1۹۳2سااری، ) شودطده و تابع مصاهح سیاسی پدیدار میهذا اقاصادی سیاست

ی  کند، مصاهح سیاسی را بر باطار تحمدرآمد منحصر بپ فرد و عظیمش کپ اط حریق نفت کسب می

 کند. می

ت، کپ درآمد و مصرف معنایی جامعپ را در اخایار دارد، با رانت سناط ترکیب رانت نفت 

ی وظیفۀ این تکنوکراسی، کپ اهحاپ بپ معنای دقیق کلمپ تکنوکراس .شودایجاد میتکنوکراسی رفاهی 

. تکنوکراسی رفاهی بپ صورت استم آسودگی مادی و معنوی برای مرد آوردنفراهمنیست، 

طیاد، تنوع  در شک  پررنگ، جمعیت اندک، انحاشت .رنگ و پررنگ قاب  مشاهده استکم

  کند. در شکی کسب میااهعادهدوهت اجاطۀ کنارل فوق و ر()مانند عربساان و ق  اجاماعی کم

مانند ) طیرا نفوس طیاد، انحاشت کمار و تنوع طیاد یا ماوسط است ؛رنگ، شکنندگی وجود داردکم

آید (. در جامعۀ هیدروکربنی، انسان هیدروکربنی بپ وجود می۹1: 1۹۳2سااری، ایران و عراق( )

پذیرند هت است. ححقات پایین و ماوسط، ایدئوهوژی  اکمان را میکپ فردی منفع  و وابساپ بپ دو

یرا ط ؛شوندکنند و اه  فکر و روشنفکران بپ  اشیپ رانده میو اط نظم پارادایمی آن پیروی می

 انافاع . دوهتکاری در اخایار دوهت استبویژه در  اهت پررنگ، همۀ ابزارهای ایجاد محافظپ

 یابد. سوژگی تکوین میوابساگی، ترس، بیگانگی و بیترساند. هذا رساند و میمی

شدن خاص خود را بپ جامعپ تکنوکراسی رفاهی با تنظیم توطیع و مصرف درآمد، اجاماعی

دهد. جامعپ ها جهت میاش بپ آنکند، جامعپ را تجزیپ کرده و  ول نظم پارادایمیمیتحمی  

 ،بپ این ترتیب)ححقۀ غیرپارادایمی(.  مخاهفان)ححقۀ پارادایمی( و  شود:  امیاندو دساپ می

جویی رواج رو یۀ رانت ،(. بپ نکات فوق26: 1۹۳2سااری، ) شودقشربندی اجاماعی منافی می

کپ هم مانع باطار واقعی است و هم مایۀ فسادهای پنهان. بپ  ؛خواری را هم باید افزودو رانت

امعۀ شود و ظهور جفیت و رقابت تحکیم میعدم شفافیت و اصرار بر تداوم عدم شفا ،دنحال آن

 یهاپویاییکننده را ا اماالً باید با این تصویر مأیوس رسد.تر بپ نظر میمدنی خ رناک
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اهمللی تعدی  کرد. ظهور نس  جوان ماأثر اط فضای بین و شدن و فشارهای اجاماعیجهانی

ر بح  اط رانایریسم ماأخر هم اشاره حور کپ دها انع اف طیادی دارند، اما هماناین دوهت هرچند

 ها را پاسخگوتر خواهد کرد.شد، ا اماالً فشارهای بیشار درآینده، آن

دوهت عربساان با اسافاده اط رانت نفای و باطتوطیع آن در جامعپ بپ صورتی  ،در مجموع

، اط استداده و احاعت خریده دهخواه، ضمن آنکپ بپ تعحیر حرفداران نظریۀ دوهت رانایر، رفاه 

ای سعودی هم ضمن آنکپ بلوکی اط قدرت محسوب کند. علمای سنرانت سنت هم اسافاده می

کنند سعود تالش میاند، برای تحکیم  کومت آلنفعشوند و در بقا و اساحکام  کومت ذیمی

وی و رو ی افراد پرورند و نیاطهای معنسعودی می -های جدید را بر محنای تفکر وهابیو نس 

 هایی برایکنند و جواببینی، مرتفع میشان و برای محنای همان جهانمقدورات پ را، در  دجامع

ی ایابد، جامعپساخت رانای وقای انعکاس خود را در جامعپ و فرد می کنند.سؤاالت عرضپ می

و  آورداقاصادی بپ وجود می نخحگانفرهنگی و  ای  -شک  و بدون رأس و نخحگان فکریبی

شوند. این فضا موجب اند، برخوردار میگران نزدیکی کپ بپ منابع قدرت و توطیعتنها کسان

 شود. انفعال، قحول ایدئوهوژی  اکم، بیگانگی، مالهت و یأس می

 اعامادی را درمخاهفان نادر ا اماهی را ساکت کرده و بیدوهت نیز با ابزارهای سرکوبی، 

پ نظر ب ،بنابراین کند. ب و عناصر جامعۀ مدنی است، تشدید میای کپ فاقد تشک  و تحزجامعپ

ی و آن هم عمدتاً با منشأ خارجی، چنین  کومای در صورت عدم بروط بحرانی جدرسد می

 دارای اپوطیسیون مؤثری نخواهد شد.

 

 نیروهای سیاسی و اجتماعی در عربستانب. 
ور نیروهای اجاماعی و سیاسی این کش بپ سراغ عربساان برویم و اگر با تمهیدات تئوریک فوق

قشربندی در آن  ،حور کلّیاجاماعی و بپ -های سیاسیشود کپ گروهرا مرور کنیم، مال ظپ می

،  کومت کشور 1۳۳۹مصوب  ،م ابق اص  پنجم قانون بنیادین  کومتی است. ا اشیپ ،کشور

  اط سوی دیگر، م ابق اصپادشاهی بوده و در بین فرطندان عحداهعزیز بن سعود موروثی است. 

 انعکاس ،است. این اصول «اهللقانون اساسی کشور، کااب خدا و سنّت رسول»اوّل همین قانون 

( ماشک  اط دواطده 1۳71در  شده)تأسیا شورای علما .وضع موجود در هیأت  اکمپ است
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کپ ضمن صدور فااوی، سیسام  ،رو انی منصوب پادشاه و تحت ریاست مفای اعظم است

های امر بپ معروف و نهی اط منکر را بر اساس برداشت کمیاپ و آموطشی، قضاوت و دادگساری

های غیر کومای هم آطادی اند. ساطمانا زاب سیاسی ممنوع ،م ابق قوانین کند.وهابی اداره می

ناخابی، ا اقد ا زاب و مجلا، در فضای سیاسی این کشور فی ندارند. بنابرایناعم  قاب  مال ظپ

 مدنی مشروع سخنی بپ میان آورد.  های رسمی و جامعپها و جریانتوان اط گروهنمی

بپ دهی  ماهیت  کومت کپ سل نای و مذهحی است و بپ دهی  سیسام آموطشی تحت ادارۀ 

اسی یهای ستوان اط بح ای، نمیبپ سحب بافت اجاماعی مذهحی و سن حورعلمای وهابی و همین

در تحلی  وضعیت عربساان دمکراتیک، بپ معنای ماعارف و رایج در کشورهای دمکراتیک و نیمپ

 (.1۹۳۹)اهرشید،  های سیاسی استمناظرات و محا ثات دینی با مایپ ،. آنچپ هستاسافاده کرد

مذهب دانست. این شکاف در درجپ سعودی را باید شکاف  ترین شکاف جامعپمهم ،بنابراین

نپ اها جداگشوند و اط آنیان است کپ بر آن اساس، شیعیان حرد میاه  سنت و غیر سن اول بین

 ؛اندآمدهشود کپ با دو شکاف پدید سپ جریان مشاهده می ،تبح  خواهد شد. در بین اه  سن

یحرال ه ای اط جریان، دو حی  صحوه و علمای سنکپ بر آن اساس ،مدرن است-سناییکی شکاف 

 ،تأیید آل سعود یا نقد آن، یا بپ بیانی دیگر م را حرفداری اط  کومت/گیرند. شکاف دوفاصلپ می

ل راهای هیحجریان نیزشکاف  توان خواند. بر اساس اینواهی میکاری و تغییرخشکاف محافظپ

 گیرند.ای قرار میو صحوه در نق پ مقاب  علمای سن

 

 سنتیجریان علمای . 0

اط ابادای تشکی   کومت خاندان سعودی در قرن  ،سعود با  کومت آل سنایپیوند علمای 

، در برخی ناظرانعقیدۀ هایی توأم بوده است. بپ و نشیب هیجدم وجود داشاپ و اهحاپ با فراط

مدرن، دین تنها منحع مشروعیت آل سعود شده و  آورمشروعیت هایا زاب و پروسپ فقدان

 عمال خود اسافاده کنندان سعودی هم اط دین برای توجیپ انخحگ برخیاین امر موجب شده تا 

(Van Diemen, 2012: 4محافظپ .) ن جدید، با مظاهر تمد سنایکاری و مخاهفت علمای

تأیید  بپ درخواست  کومت های جدید رایشهرت دارد. با این  ال، علما بپ مرور تکنوهوژ

 .اندهنموداند و با ایجاد تفاوت بین مقام عم  و مقام نظر، اط اص کاک با  کومت ممانعت کرده
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. اندکردهاند، اما اط آل سعود اناقاد نها را رد کردهها و نوآوریبپ عحارت دیگر، علما بدعت

( و پیروطی انقالب 1۳7۳) پ بپ رهحری جهمیان اهعایحیگیری در مکدو  ادثۀ مهم گروگان

 سنایملک خاهد اط علمای  .تر کرداسالمی در ایران، میدان محارطۀ علمای مزبور را وسیع

گیران محارطه کند و در این راه اط نیروهای اروپایی و امریکایی جواط خواست تا با گروگان

 هم اسافاده شود.

و اجاماعی و کنار گذاشان علما هم  مایت خویش را منوط بپ توق  آطادساطی فرهنگی 

ها تشدید شد؛  ضور طنان در تلویزیون منع شد و سانسور رسانپ در نایجپ، مظاهر غربی کردند.

های جدید توسط (. تربیت نس Van Diemen, 2012: 7آموطش و پرورش بپ علما سپرده شد )

سعودی را   کومتگرایان، مشکالت جدیدی برای آل سعود ایجاد کرد. طیرا نس  جدید، تسن

 ار غربی ماحد شده استد و معاقد بود کپ این دوهت با کفکرکافی اسالمی تلقی نمی بپ  د

(Van Diemen, 2012: 11 .) 

 و عالوه بر شورای افااء و هیأت کحار علما، مناصب قضاء، مدارس سنایامروطه علمای 

 ابق . ماندای خویش مشغولهچندین دانشگاه در اخایار دارند و در س ح جهانی هم بپ تحلیغ ایده

نقاحی   ای دراست،  تحقیقی کپ بپ درخواست کمیاۀ امور خارجی اتحادیۀ اروپا صورت گرفاپ

   ترویج ایدئوهوژی سلفی در مقاب مانند مصر، کمک ماهی و  مایت اط علمای سلفی، باع

 است ی هم محسوب شدها، بخشی اط رقابت من قپگری مایتاهمسلمین شده و این اخوان

(Racimora, 2013: 5جم واقعی  .) تنهااند کپ اما محققان گفاپ ،ها معلوم نیستارقام کمک 

کاهج اسالمی و دو هزار  202مرکز اسالمی،  201مسجد،  1۱00بیش اط  ،فهدملک در دوران 

کنند و بپ سفر واعظ در آن مدارس کار می 2000کپ  دود  ،مدرسۀ دینی ساخاپ شده است

 های اسالمی جهان را در اخایار دارندرداطند. حرفداران وهابیت چهار پنجم اناشاراتیپتحلیغی می

(Choksy and Choksy, 2015.) 

شان با اما روابط ،شوندخود جزئی اط بلوک قدرت محسوب می سنایعلمای بپ هر  ال، 

و  درت کومت خاهی اط اص کاک هم نیست. با این  ال و در این جا بپ دهی  تأثیرشان بر ق

 ی قرار گرفاند.سهای  کومت مورد بررگیریتصمیم
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 جریان صحوه. 1

 هایصی  اط دانشگاهحاهای در میان علمای فارغاکارانپجریان محافظپ 1۳۳0و  1۳10های حی دهپ

 بین خاندان سل نت ، کپ هدف خود را رهاندن وهابیت اط طنجیر اتحاد و اتفاقدینی شک  گرفت

م ان، رو انیون وهابی بپ اساخدام  کطعم صحویابپ کرد.دساگاه مذهحی مساقر اعالم می و

 ؛اندسل نت محدل شده و اط جایگاه مدافع شریعت، بپ موضع سخنگو و خادمسعودی درآمده 

حوه، کپ ناظران (. جریان ص126-7: 1۹۳۹)اهرشید،  دهندطیرا هر اقدام آنان را مشروع جلوه می

ی مرکب اط در واقع ایدئوهوژ (Hamming, n.d:1) کنندوسلفی هم تعحیر مییان ناط آن بپ جر

بپ  1۳60طیرا علمای اخوانی مصر و سوریپ در دهۀ  ؛اهمسلمین داردو تفکر اخوان سنایوهابیت 

دهی  سرکوبی جمال عحداهناصر بپ عربساان پناهنده و در آنجا بپ تدریا و تحصی  مشغول شدند. 

یکی اط معماران جریان صحوه  ،پاهقراء مکسید ق ب و اط اساتید دانشگاه اممحمد ق ب برادر 

با افول قیمت نفت  ویژهبپ، در اثر تحوالت مزبور و  ال(. بپ هر Lacroix, 2010: 3) بوده است

 هوژیک اط بحران اقاصادی عرضپها و منابع، قرائای ایدئوکاهش فرصت و در نایجپ 1۳10در دهۀ 

 شد.

آرمانی  ،آرمان بودند. اما بعد اط آنصحویان شورشیانی بی 1۳10روآ، قح  اط دهۀ بپ بیان الک

(. صحویان Lacroix, 2010) طدطیرا کپ نارضایای اجاماعی در عربساان موج می ،داشاند

جنگ خلیج فارس و  ملۀ  با ویژهپمخاه  روابط گرم عربساان با کشورهای غربی بودند. ب

بپ اوج خود  های آنهاعراق بپ کویت و ورود ائاالف غربی بپ من قپ و عربساان، مخاهفت

مریکا و  ای جواط آ باط، مفای اعظم سعودی در آن طمان، در تأیید دعوت اطرسید. فااوی بن

.  کومت با نهایت رساندبپ ها و اناقادات را ( مخاهفتHamming, n.d: 3صلح با اسرائی  )

دساگیری افراد شاخصی چون سفر اهحواهی و سلمان اهعوده، جریان صحوه را بپ انزوا برد. 

افول  رکت بدون تأثیرگذاری مهم نشان داد کپ یا جریان مزبور پایگاه مهم اجاماعی ندارد و 

کردن علمای صحوی یا آنکپ امکان تحرک سیاسی در جامعپ نحوده است.  کومت بپ طندانی

. نمودهای وهابی جدیدی تأسیا نکرد و برای مقابلپ با آنان، مؤسسات و دانشگاه ااکاف

را بپ  اشیپ رانده  انها و آراء آنکوشید با جلب همکاری صحویان برجساپ، دیدگاه ،عالوهبپ

 بگذارد.و مسکوت 
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ها اط فساد،  کومت اصال اتی در بوروکراسی بپ اجرا گذاشت کپ برای رفع برخی نگرانی

دو جریان اط دل آن پدیدار شد کپ منش و روشی کامالً  ،نایجپ نحود. با افول صحوهکامالً هم بی

 مافاوت در پیش گرفاند:

الدن بود. جهادیون در افغانساان فعاهیت کرده کپ رأس آن، اسامپ بن :جریان جهادی .الف

ه و د. جریان اهقاعدبودند و خشونت سیاسی و توس  بپ محارطۀ مسلحانپ را وارد عربساان کردن

ایدئوهوژی رادیکاهی کپ تحلیغ کرده و امروطه بپ تهدیدی جهانی محدل شده است و در جریان 

 های جدیدی کرد، محصول این جریان است. مالت یاطده سپاامحر، جهان را وارد چاهش

( را AQAPاهعرب )افراحیون باطگشاپ اط افغانساان و سایر نقاط درگیری، ساطمان اهقاعدۀ جزیره

ریاض بود کپ بپ مرگ  شش  1۳۳۱گذاری معروف بمب ،هاتأسیا کردند. اوهین اقدام مهم آن

 2002و  200۹های تن اط جملپ پنج نظامی امریکایی منجر شد. اما عمدۀ  مالت در فاصلۀ سال

اهعرب و تحدی  یمن بپ شاهد افول اهقاعدۀ جزیره 200۱پا اط  .(۹26-1: 1۹۳۹ رخ داد )اهرشید،

. بپ عقیدۀ توماس هگهامر، تفاوت اصلی جهادیون عربساانی مرکز اصلی اساقرار این گروه هسایم

یدئوهوژی و نپ ااسالمیسای پان هآن است کپ جهادیون سعودی بیشار با انگیز در هابا سایر جهادی

کنند. اط حرف دیگر، مسأهپ کمک بپ مسلمانان در خارج کپ بپ فعاهیت میانقالبی  -اجاماعی

 ادی در درجپهای جههای گروهصورت فرهنگ در عربساان درآمده است، باع  شده تا فعاهیت

 (. Hegghammer, 2010: 1) اول ماوجپ خارج اط مرطهای عربساان باشد

های مخالفی م رم شده و برای ایده ،در جامعۀ عربساان تندرویدر تحیین عل  گرایش بپ 

 شدنومت بر ایدئوهوژی وهابیت را در عصر جهانیمضاوی اهرشید، کاهش انحصار  ک نمونپ،

یا ماهیت  و اقاصادی -داند. بعضی دیگر بر ناکارآمدی  کومت و مشکالت اجاماعیمهم می

 (.   Hegghammer, 2010:10اند )ها تأکید کردهافراحی تفکر وهابی و نظایر آن

طعم الکروآ، آثار شیخ حلحان اسالمی هم شهرت دارند و بپمبپ اصال :جریان لیبرالی .ب

خوانند و بپ  زب عداهت و توسعپ در ترکیپ مصر را می پیوس  قرضاوی و مافکران وس ی

(. این Lacroix, 2010) کنندجویانپ م رم میمند بوده و اصالم دینی را با هحنی مصاهحپعالقپ

خواساار شورا بپ جای دمکراسی  ،اندهایی کپ امضاء کردهگروه اط صحویان، اط حریق درخواست

حویان عحداهلل اهحامد کپ اط ص برای نمونپ،اند. و تحدی  عربساان بپ  کومت مشروحۀ سل نای شده
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گرایی هیحرال محدل شده و خود را روشنفکر مسلمانِ بپ اسالم اکنونهمناراضی معروف است، 

حالع اط جهان اتواند اط دوگانۀ شیخ مذهحی بیخواند. وی مدعی است کپ می قیقی می 1هیحرال

داند چگونپ اط اسالم  قوق بشر و ایدۀ جامعۀ مدنی را معاصر و روشنفکر سکوالری کپ نمی

ها را بپ آن (. این قحی  مواضع جریان هیحرال،Lacroix, 2013: 292) روداساخراج کند، فراتر می

اند، نزدیک های هیحرال سکوالر، ناسیوناهیست و  ای افرادی کپ دارای پیشینۀ کمونیسایگروه

ل، اند. با این  اهای شیعی هم نسحت بپ این جریان تمای  نشان دادهکرده است. بعضی اط گروه

 قدرت و نفوذ آنان چندان طیاد نیست.

های سیاسی و  قوق  مدنی خواساار اصال ات در عرصۀ آطادی 2002جریان هیحراهی اط 

ت، مشارکت سیاسی، اع ای ه  سناط برابری  قوق شیعیان و ا برای طنان و مردان شده و

های ا بپ نهادهای اناخابی، اجاطۀ فعاهیت برای ساطماناخایارات بپ نهادهای شورایی و تحدی  آنپ

گری اط حریق کاسان اط کنارل نهادهای محارطه با تروریسم و افراحی و غیر کومای و ا زاب

های این درخواست (.Hamzavy, 2006: 7-8) دینی بر سیسام آموطشی دفاع کرده است

را در معرض  «های اسالمیهیحرال» گونپ نهاد مدنی استای کپ فاقد هرگسااخانپ، در جامعپ

در جریان حرم درخواست تشکی   کومت  نمونپ،سرکوبی و تعقیب قرار داده است. برای 

( کپ  اوی اغلب م اهحات فوق بود، پلیا دواطه تن اط امضاکنندگان را 200۹)سال  مشروحپ

طداشت کرده و نُپ تن را با شرط عدم ارتکاب جرائم مشابپ آطاد کرد. علی اهدمینی، ماروک با

( بپ شش تا ده سال طندان محکوم شدند. 200۱در جریان محاکمپ )نیز اهفاهح و عحداهلل اهحامد 

 های رسیدن بپ سل نت، آنان را عفو کرد.هاهحاپ ملک عحداهلل در اوهین ما

 

 در عربستان های سکوالر. جریان1

های هایی نزدیک بپ سکوالریسم دارند، اما جریاناسالمی، ایده -کپ بسیاری اط مناقدین هیحرالبا آن

کوچک و اغلب در تحعیدی هم هساند کپ بر هویت اسالمی تأکید ندارند. با عنایت بپ ماهیت و 

نشینی  اشیپهایی جز رنگ غاهب جامعۀ عربساان،  داق  در  ال  اضر، برای چنین گروه

بینی کرد. یکی اط این قیح  ا زاب،  زب سحز عربساان است کپ غیرقانونی توان پیشی نمیاآینده

                                                                                                   
1. Islamo-liberal 
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شود.  زب مزبور اط دمکراسی بنیادین، عداهت و تساوی، عدم تمرکز، فمینیسم، محسوب می

 (.Zuhur, 2011: 101) کند مایت می .ا ارام بپ تنوع فرهنگی و طیسای و..

 

 ن عربستان. شیعیا1

م خیز من قۀ شرقیپ سکونت دارند، معلوجمعیت واقعی شیعیان عربساان کپ اغلب در مناحق نفت

 ;International Crisis Group, 2005: 1) درصد است 1۱تا  ۱ها بین نیست. تخمین

Beranek, 2009: 4) . اند برآورد کردهدرصد هم  20اما آمارهای غیررسمی این رقم را تا

(Beranek, 2009شیعیان اط ابادای تأسیا عربساان .) ،ک تحت تحعیض سیساماتی سعودی

های اوهیۀ علمای شیعپ، رویۀ سکوت و تقیپ نس اند. و فرهنگی بودهآموطشی، اقاصادی، سیاسی 

و با پرورش نس  جدیدی اط شیعیان، کپ در نج  و عراق  1۳70را در پیش گرفاپ بودند. اط دهۀ 

اع ماحول شد. باطگشت رو انیونی مانند  سن اهصفار، کپ با درس خوانده بودند، اوض

یاسی شده س -های دینیباع  تشکی  شحکپ ،های شیعی در کویت مرتحط بودند، بپ ق ی جریان

 ,International Crisis Group) اندکپ تا بپ امروط هم در سیاست شیعیان عربساان مسلط

یخ ترین نافرمانی مدنی در تار(. بسیج شیعیان ماأثر اط انقالب اسالمی ایران، باع  مهم3 :2005

 عربساان شد. 

 شیعی با برگزاری مراسم عاشورا و برخورد خشن نیروهای پلیا با عزاداران، جریان

ساطمان انقالب اسالمی در »را بپ  «جنحش اصال ی شیعیان»تر شد. شیخ اهصفار اسم رادیکال

. این رویۀ رادیکال کردامریکایی م رم  سعودی و ضد تغییر داد و شعارهای ضد «اهعربجزیره

شیعیان بپ این نایجپ رسیدند کپ محارطۀ  غاهب 1۳10وهی در اواخر دهۀ  ،مدتی بپ حول انجامید

ساان توانند انقالبی در عربجمعیت شیعیان، آنان نمی کمیفایده است و بپ دهی  آمیز بیخشونت

با  کومت مصاهحپ کردند و تحعیدیان باطگشاند و  کومت قول رفع  ،کنند. بنابراینایجاد 

 International Crisis) های درسی موهن نسحت بپ شیعیان و .. را دادتحعیضات و اصالم برنامپ

Group, 2005: 4 ر د« پلوراهیسم و آطادی در اسالم»(. شیخ  سن اهصفار هم با اناشار کااب

کراسی سخن بپ میان آورد. گفامان اخیر وی و آطادی و دمساطش شیعپ و سن، اط 1۳۳0سال 

(. در کنار این جریان اصلی، Beranek, 2009: 5) تاکنون در نزد شیعیان سعودی مؤثر بوده است
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اهلل  جاط گروه موسوم بپ  زب ،هاهای رادیکاهی هم وجود داشاپ است کپ بخشی اط آنجریان

 اند. اهلل هحنان و ایران مرتحط بودهدند و ادعا شده است کپ با  زبتأسیا کر 1۳17را در سال 

شیعیان و دوهت عربساان را  1۳۳۹گروه مزبور مذاکره با آل سعود را مردود دانساپ و توافق 

(. ادعا شده است کپ این گروه در پا Jones, 2012: 13; Jones, 2009: 20) خواندتسلیم می

ه شیعیان عربساانی امروط ،نیروهای امریکایی بوده است. بپ هر  ال انفجارهای اهخُحر و  ملپ بپ

ویژه در جریان اعاراضات بهار عربی و اعدام رو انی معروف نمر باقر پرغم برخی  وادث ببپ

اهنمر، اهداف معادالنپ و دمکراتیک مانند آطادی مذهحی، رفع تحعیض، ممانعت اط اهانت بپ شیعیان 

های هیحرال و معادل محسوب شیعیان ماحدان باهقوۀ جریان کنند.می ها را م رمو نظایر آن

رسد کپ وضع روابط ایران و عربساان بر رفاار اهمللی نیز بپ نظر میشوند. در عرصۀ بینمی

باید بپ  ،هاعالوه بر این با شیعیان و امکان سایز و ساطش بین حرفین تأثیر مهمی دارد. هاسعودی

ت نسحی رغم محرومیت مضاع ، بپ دهی  قلبپشیعیان اسماعیلی در نجران اشاره کرد کپ 

 های مدنی چندان مشهود نیساند.ها و عرصپشان، در رسانپجمعیت

 

 های غیردینی شکافج. 
 ،عربساان و قشربندی آن، بپ دهی  ساخت رانای دوهت، بارط نیست پها در جامعبا آنکپ شکاف

، ممکن است در آینده نددر  ال  اضر فعال نیسا هرچنداما چند شکاف مهم وجود دارد کپ 

با  ،فعالهای غیر. در ادامپ، اط این شکافشوندباع  بروط مشکالتی برای  کومت سعودی 

  تفصی  کماری بح  خواهد شد.

 

 شکاف نسلی. 0

جمعیت این کشور با نرخ رشد  .های جهان استترین جمعیتجمعیت عربساان یکی اط جوان

 ،یابدرسیده( افزایش می 2012میلیون نفر در  1/26بپ  2002میلیون نفر در  ۹/22)اط  1/1 پساالن

 2002میلیون در سال  ۹/2)اط  درصد بوده است 6/2 ینرخ رشدآن دارای وهی جمعیت جوان 

نرخ  2/12)در قیاس با ددرصد دار 27(. بیکاری جوانان نرخ باالی 2012میلیون در سال ۱/۱بپ 

 :Alkhabeer Capital, 2014) ها بیکارنداهاحصیالن دانشگاهدرصد فارغ 2۹ و ک  بیکاری(
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 11بینی و پیش 2000درصد در سال  10بپ  1۳70درصد در دهۀ  21)اط  (. شهرنشینی سریع7

 ,Alkhabeer Capital) کند( کارجویان بیشاری را روانپ باطار می202۱شهرنشینی در  ددرص

هم مشکالتی پیش  های دوهت برای افزایش اشاغال شهروندان(. در عین  ال، برنامپ2 :2014

مهارت ناکافی، دسامزد باالی اتحاع سعودی در قیاس با کارمندان و کارگران خارجی،  .آوردمی

 ها، بیکاری را  تداوم بخشیده است. تر و نظایر آنندادن بپ مشاغ  س وم پایینتن

ها های اجاماعی و رادیکاهیسم و نظایر آنبپ آسیب ،بیکاری عالوهجمعیت بپجوانی 

های طندگی، مشک  مهم مسکن را هم بر مشکالت انجامد. اط سوی دیگر، افزایش هزینپمی

 .ها هم هشداردهنده استها، نظرسنجیدر کنار این(. Montagu, 2015: 12) افزایدموجود می

عودی در اغلب موارد بیش اط جوانان سایر کشورهای عربی حرفدار جوانان س ،اساس تحقیقات بر

-ء برسوناححق نظرسنجی مؤسسۀ اصد نمونپ،. برای هساند آطادی،  قوق بشر و دمکراسی

درصد جوانان سعودی با این  ۳0تحت عنوان پیمایش جوانان عرب،  2016مارسالر در سال 

قوق انسانی طنان تالش کنند، موافق گزینپ کپ رهحران باید برای تقویت آطادی شخصی و  

 Asda´a Bursonهای بعدی قرار دارند )اند. کشورهای عمان، یمن، کویت و امارات در ردهبوده

Marstdler, 2016: 29 اندیار و یوتیوب بودهئبیشارین کاربران تو عربساانی(. جوانان (Burson 

Marstdler, 2016: 39رسد این امر امکان بروط اعاراضات را افزایش خواهد داد. (. بپ نظر می

بودن، رنگ و بوی محا ثات دینی سلفی و بیشار محا   جوانان هم در صورت سیاسی چوناما 

  (.Hegghammer, 2010 : 194) وجود دارد نیز بپ دام جهادیون افاادن آنانپوهابی دارد، امکان 

 

 . شکاف قبائلی1

هایی صورت گرفاپ تا هویت جمعی سعودی، اگر نگوییم هویت ملّی بپ معنای پ تالشکبا آن

. مقامات عربساان هساند های قحیلگی  ائز اهمیتاپ شود، اما هنوط هم هویتخماعارف آن، سا

 اند کپ عحارتند اط تشکی مهم را مدّ نظر داشاپسپ عام   «سعودی»و  «عربساانی»در ایجاد هویت 

طدواج ویژه اط حریق اپ)ب یاملیت  ول خاندان سل نت بر اساس پیوندهای قحائلی و من قپ پهسا

 اساس گسارش دساگاه فرطندان رؤسای قحای  و خاندان آل سعود(، بسط چارچوبی نهادین بر

شک  ) بوروکراسی برخوردار اط ثروت نفت و ایجاد فرهنگ سیاسی محانی بر میراث فرهنگی نجد
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(. اهحاپ امروطه اپوطیسیون سعودی Beranek, 2009: 5) برداشت آنان اط اسالم(هحاس، سنن و 

پ قحائ  شان بکند، اما هنوط هم افراد هویت خویش را با تعلقکمار بر هویت قحیلگی تأکید می

ب کنند و  ای اط تعحیر سعودی اجانابزرگی چون تمیم، عایحپ، قح ان، عنزه و شمّر تعری  می

ان شده شسران قحائ ، اط حرف وطارت کشور، مسئول رتق و فاق امور قحائ  ، الکنند. بپ هر می

ؤسای کردن رباع  شده مناقدان اط آن بپ اجیر امری کپ ؛اندشان شدهو رابط بوروکراسی و قحیلپ

 (.Samin, 2015: 188قحائ  تعحیر کنند )

 هیندگی باوانند در آهای قحیلهویت ،تداوم شرایط فعلیصورت رسد کپ در بعید بپ نظر می

 ویژه اگر رشد سریع شهرنشینی را هم در نظر بگیریم.پب ؛کنند اعربساان نقش مهمی ایف

ویژه ا مد طکی یمانی و  جاطی است کپ ب-، شکاف نجدیهای مشابپیکی اط شکاف

روی آن تأکید داشاپ و  رکت  جاطیپ را هم تأسیا کردند. می یمانی  «می یمانی»دخارش 

ترین الت ماعددی هم در تأکید بر شکاف مزبور تأهی  و مناشر کرده است. یکی اط مهمکاب و مقا

 جاطیان را  ،است. یمانی در این اثر «اسالم:  جاط و جساجوی هویت عربساانی هگهوار»ها آن

های  رکتگونپ ، اینبا این  ال (.Yamani, 2004) دوهت خوانده استمردمی بی

 هدر آیند ستانیافاپ است. بعید  سعودی انعکاس قاب  اعانایی در عربساان، تأثیر و انپحلحجدایی

 ،رسد کپ دوهت رانایر با توان ماهی خویشبپ نظر می ،قاب  تصور هم  ائز اهمیت شوند. در واقع

 ا تضعی  کرده است.هم رؤسای قحائ  را جذب کرده و هم امکان بروط اعاراضات ر

 

 اجتماعی و سیاسی در عربستانروابط دولت و نیروهای د. 
 پ، در ساخت رانایر و هیدروکربنی جامعشدکپ در م اهب آغاطین این مقاهپ اشاره  گونپهمان

یا وجود ندارد  ،دوهت هدهد و قدرت اقاصادی خارج اط چنحرعربساان، دوهت بپ جامعپ شک  می

ع شوند. این وضو اط آن منافع می هساند یا آن نیروهای اقاصادی هم وابساپ و حفیلی دوهت

قدان فشود. در گیری ححقات بپ معنای کالسیک کلمپ میشک  قالل افراد و عدمباع  نفی اسا

ها و نهادهای های ساطماننهادهای مدنی و سرکوبی شدید جوانپ اساقالل اقاصادی و ممنوعیت

هی داشاپ باشند. در واقع، طمانی توانند بروط و ساطماندمدنی و عناصر آن نمی پغیر کومای، جامع

آن شکاف در  کم معدوم یا غیرفعال است. اط  ،کپ  ول شکافی ساطماندهی وجود نداشاپ باشد



 17    ...دولتعربستان: روابط  یاسیس یشناسجامعه

بخش اط مذهب هم در دست علمای وهابی  امی انحصار اسافادۀ مشروعیت ،حرف دیگر

نگی هرهای ماعدد تحت تعاهیم خودشان، فضای فکری و ف کومت است و آنان با پرورش نس 

 ار گران تقریحاً در تمام موارد، با سهوهت نسحی مخاهفان کومتاند. در نایجپ، را هم مسخّر کرده

 اط پشایحانی علمای وهابی و  ای اکثریت جامعپ برخوردارند.  ،دارند و در این راهاط پیش پای برمی

ا   مح ،نایجپدهد. در حرم افکار مافاوت را هم نمی هو مذهحی عربساان اجاط سنایبافت 

هم در تحلی  نهایی مذهحی شود. اپوطیسیون سعودی و اخاالفات منحصر بپ محا   دینی می

دیده اط وهابیت. ا اماالً اکثر مخاهفان  کومت سعودی،  ای بین شیعیان آطرده و آسیباست؛ 

 تر اط  کومت دارند.سنایمواضعی تندتر و 

های ها و نیروگیری یا ضع  گروهمهم بر قوترسد در داخ  عربساان دو فاکاور بپ نظر می

درآمدهای نفای و افزایش یا کاهش این درآمدها.  ،یکی .سیاسی و اجاماعی سعودی مؤثر است

ها و بودجپ و هزینپ بپ کاهششود و  کومت مجحور در ادواری کپ قیمت نفت دچار نوسان می

نرمش در رفاار  کومت  ،مواردییابد. در چنین ، نارضایای افزایش میشودخدمات عمومی می

 جمعیای، رشد سریع جمعیت و تحوالت دیگریشود. رود و گاهی هم مشاهده میاناظار می

است. جوانی جمعیت، مشک  اشاغال و مسکن و م اهحات اجاماعی و فرهنگی آنان، تداوم 

 ندهرچ(. 2۳-۱0: 1۹۳1 مشکالت..، )عربساان؛ کندروندهای فعلی را با اشکال مواجپ می

 ویژه در صورت تداوم قیمتپهای مهمی بهایی در این راساا صورت گرفاپ، اما بحرانریزیبرنامپ

گرا کپ اط قول مایو گری نق  شد، اتخاذ سیاست توسعپ گونپبروط خواهد کرد. همان ،پایین نفت

 اط اجزای ساخت دوهت رانایر ،و جوابگوشدن دوهت و کارآفرینی دوهای و توجپ بپ بلندمدت

 شود.کپ در عربساان هم بپ وضوم مشاهده می ،ماأخر است

تواند و های سیاسی سعودی هم اشاره شد کپ دوهت سعودی نمیدر بح  اط اط اوضاع گروه

د نطیرا محا   و عناصر رادیکال بپ میدان خواه ،خواهد فضای سیاسی باطتری ایجاد کندنمی

 علمای ،کومت هم نقش مهمی دارند. در واقع امی   سنایآمد. در اتخاذ چنین سیاسای، علمای 

کنند. ضمن آنکپ حرم محا   اناقادی نظر  کومت همراهی نمیبا بسیاری اط تغییرات مد سنای

  کومت خاندانی آل سعود ،و تضعی  جایگاه آنان و در نهایت سنایباع  افول انحصار علمای 

ححقات  همراهی نسحااً گسارده و گرهای  مایتفقدان گروه ،مدنی پضع  جامع خواهد شد.
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 ،تکوین اپوطیسیون جدی را اط میان برده است. بنابراین پماوسط و پایین اجاماع با  کومت، طمین

با آل سعود و  سنایعلمای  پروابط  سن پرسد در صورت تداوم جریان نفت و ادامبپ نظر می

واهد بینی بپ همین روال ادامپ خقاب  پیش هاهمللی، اوضاع عربساان در آیندبین هفقدان فشار عمد

 یافت.

 

 های اجتماعی و سیاسیانداز روابط دولت عربستان و جریانچشمه. 
 ،اط آنچپ گفاپ شد و اط تصویر نیروهای اجاماعی و سیاسی و بنیان رانایر و هیدروکربنی عربساان

 .ترسیم کردطیر بپ شرم نیروهای مزبور و  کومت را  آیندهی روابط توان خ وط کلمی

 .مدت وجود نداردمیان هرسد امکان بروط اپوطیسیون قوی و فراگیر در آیندبپ نظر می. 1

د با وجوکنند، های کنارل و سرکوب  کومت با قدرت تمام عم  میگذشاپ اط آنکپ دساگاه

 ماهیت رانایری  کومت و وابساگی اقاصادی عموم مردم بپ  کومت، تحلیغ و ترویج ایدئوهوژی

وهابی، بروط ایدئوهوژی مخاه  با  ها و تداوم  مایت رو انیتپ عرصپم لوب  کومت در هم

های مذهحی و دینی بح  ،تواند ظاهر شوددشواری مواجپ است. آنچپ در جامعۀ عربساان می

آورد و یا بپ سهوهت با دساگاهی پلیسی و مذهحی تحت درمی گراییاست کپ یا سر اط جهاد

ع  مردم، در قیاس با آنچپ باهف پنویدبخشی هم برای نس  جوان و عام آیندهححعاً  آید.کنارل درمی

های هیحراهی کشیده شوند، امکان تحلیغ کند. این محا   اگر بپ  وطهموجود است، ترسیم نمی

اظ قانونی حکنند. ضمن آنکپ بپ هحرفداران قاب  توجهی کسب نمی ،سناییابند و در بافت نمی

  وجود ندارد. این وضع بپ سرخوردگی، یأس، بیگانگی با کان تجمع و تشکو قضایی هم ام

 شود.های افراحی منجر میجامعپ، انزوا و یا ا یاناً باطگشت بپ  رکت

رهنگ سیاسی گیری فهای مدنی و سیاسی در عربساان، باع  عدم شک ت. فقدان سن2

 دمکراتیک شده است.سیاسی  -های اجاماعی  و پذیرش روالمع وف بپ همکاری، تحم

های کارگری و سندیکاهای برخالف بسیاری اط کشورهای خاورمیانپ، عربساان  ای اتحادیپ

سمت مدت بوده و سریعاً بپ ها موقت و کوتاهفعاهیت، نایجپدر صنفی هم نداشاپ است. 

ت یو فعاالنی با سهوهت و مشروع هایابد؛ کپ  ذف چنین جریانق میو افراط سو شدنیطیرطمین

 گیرد.صورت می
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های مزبور باوانند  ول شود کپ گروهاپوطیسیون مانع اط آن می دروناخاالفات شدید در . ۹

کومت عربساان،   گرایاپوطیسیون جهاد نمونپ،یک ایده یا چارچوب بپ فعاهیت بپرداطند. برای 

کپ ال آن  برند.بند ا کام شرعی نیست، طیر سؤال میکافی مذهحی و پای کپ بپ  درا بپ دهی  آن

گیری مذهحی و تفاسیر قدیمی و غیرماناسب با طمانپ و هزوم رعایت اپوطیسیون هیحرال، اط سخت

آورد. این ادعا اط نظر اپوطیسیون تندروی ها سخن بپ میان میبیشار  قوق شهروندان و نظایر آن

 (.Hegghammer, 2010: 91-2)هساند  ها قاب  مجاطاتکفرآمیز بوده و حرفداران آن ،مزبور

های افراحی اپوطیسیون ترجیح ها،  کومت سعودی را بپ حی در چنین شرای ی، ححعاً هیحرال

حیفی کپ اهحاپ خصوماش نسحت بپ شیعیان هم آشکار است و در  مالت گاه بپ گاه بپ  ؛دهندمی

یسیون پوطآیی ابسار مناسحی برای گردهمشود. بنابراین، دی آنان مشاهده میمراکز دینی و عحا

 وجود ندارد.

اگر بپ مذهب ماوس  شود، این عرصپ،  .اپوطیسیون عربساان با یک معما مواجپ است .2

های جدید در این امکان ظهور گفامان هرچندو طمین باطی  کومت است.  سنایمیدان علمای 

 ی و اجاماعی اساخراجاصال ات سیاس ،سا ت منافی نیست، اما بعید است اط این مناقشات

پ نوآوری گوننع هرکپ باید توجپ داشت کپ ایدئوهوژی وهابیت و تفکر سلفی بر مود. ضمن آنش

های هیحراهی و دمکراتیک، انعکاس و توجپ م لوبی محانی است. اط حرف دیگر، توس  بپ ارطش

ها هشود. این گرونشینان میو خارج های آکادمیکیابد و منحصر بپ  لقپدر جامعۀ عربساان نمی

انی مک ،دوهت هطیرا خارج اط چنحر ؛شوندجذب سیسام میهم بپ سهوهت کنارل و سرکوب یا 

  یات نیست. پبرای ادام

رسد تحول مهم سیاسی با توجپ بپ نکات فوق و محانی  کومت در عربساان، بپ نظر می

طمانی در این کشور ممکن خواهد شد و هنگامی نیروهای اجاماعی و سیاسی مساق  در آن سر 

برخواهند آورد کپ در ارکان اصلی کشورداری سعودی یعنی ساخت رانایر و  مایت مسامر 

 ،تر استاقاصادی مهم پاین میان، ضع  در بنی دری پدید آید. اپاط  کومت، رخن سنایعلمای 

نند. در کها، در نهایت  کومت را تأیید میرغم برخی اناقادات و نارضایایبپ سنایطیرا علمای 

آهارناتیو بهاری برای آنان قاب  تصور  و موجود نیست. اما کاهش قیمت نفت و درآمدهای  ،واقع

پ اقاصادی افراد منسوب ب پجامعپ را دامن طده و بر فاصلدر ت اقاصادی تواند اناقادانفای، می
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وفاداری بوروکراسی و سران عشایر و قحائ  را تضعی   ؛خاندان آل سعود و مردم عادی بیفزاید

های اجاماعی غیرفعال درآمد را موجب شود و شکافکند و اعاراضات نس  جوان بیکار و بی

طیرا  ؛رسدانداط دمکراتیک قاب  تصور بپ نظر نمیچشم نیزورت را فعال ساطد. اهحاپ در آن ص

گیری . قوتهساند گفامان فرهنگی و اجاماعی وهابیت پیافانس  جوان هم در نهایت تربیت

 ترین سناریوها در آن طمان است.اط محام  ،های رادیکالگروه

 

 گیرینتیجه
 پواس هیدروکربنی دوهت عربساان و بپ دهی  ماهیت رانایر واسادالل شد کپ بپ پمقاهاین در 

شهروندان، ححقات و اقشار اجاماعی بپ معنای کالسیک دهی بپ جامعپ و توانایی  کومت در شک 

کی بر خاندان سل نای، نیروهای مذهحی کشور قاب  تشخیص نیست.  کومت ما کلمپ در این

 نای نارل اعضای خاندان سل، بوروکراسی منافع اط آن و نیروهای مسلحی کپ کامالً تحت کسنای

فعاهیت سیاسی، فقدان فضای باط سیاسی و اجاماعی  کردن(، ممنوعLaham, 2002: 88) است

و فرهنگی و امکان بح  و گفاگو، کنارل آموطش و پرورش و مراکز دانشگاهی توسط علمای 

ست. اط میان برده ا وهابی، امکان و ا امال فعاهیت سیاسی و بروط نیروهای اجاماعی و سیاسی را

های مساق  اط  کومت، افراد دچار انزوا، انفعال، یأس و سرخوردگی ها و ساطمان در فقدان تشک

شوند. عجیب نیست کپ جوانان سعودی اط نرخ باالی افسردگی در میان کشورهای عربی می

ا احالع  کومت عربساان هم ب(. Alotaibi, 2015: 18; Al-Qadhi et al. 2014) برخوردارند

ها بر جریان شدن و کاهش کنارل دوهتاط تحوالت اجاماعی و سیاسی ناشی اط عصر جهانی

ورده عم  آآفرین آن بپو اعاراضساط سیساطی تأثیرات دمکراهایی برای خنثیاحالعات، تالش

 .است

ام سهای اقاصادی برای کمک بپ اقشار فقیرتر، ایجاد برخی تغییرات جزئی در سیاجرای برنامپ

سیاسی با تأسیا شوراهای شهرها و برگزاری اناخابات و دادن  ق رأی بپ طنان و جذب نخحگان 

ریزی اقاصادی برای ایجاد اشاغال و کاسان اط وابساگی بپ نفت و  رکت بپ معارض، برنامپ

رانایر، کارآفرینی دوهای و تقویت بخش خصوصی تحت کنارل دوهت اط آن سمت دوهت پُست

 جملپ است.
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یا مخفی و طیرطمینی و یا رادیکاهیزه شود و در  ،رایط فوق باع  شده تا محا   سیاسیش

های سیاسی و بسار اجاماعی مناسب، اخاالفات فعاهیت پنحی  بماند. در فقدان سابق ،هر  ال

شدن هر نوع فعاهیت سیاسی، ضع  ها و خصمانپ تلقیهای آناپوطیسیون و پارادایم درونشدید 

های اجاماعی و اقاصادی برای طمینپ نحودمدنی و  پفقدان عناصر باطیگر جامعمفرط و  ای 

گیری اقشار و ححقات، نیروهای مذهحی همچنان رنگ مذهحی خواهند داشت؛ ضعی  و شک 

نحی  خواهند ماند و نخحگان آن، در بسیاری اط موارد، جذب هیأت  اکمپ خواهند شد. در 

خ ر در وضعیت آنان نزدیک تحول مهمی هرود در آیندر نمیشیعیان هم باید گفت کپ اناظا مورد

)غیر اط حی  هیحرال( با اع ای  قوق  و اپوطیسیون مذهحی سعودی سنایطیرا عموم علمای  ،دهد

 پوم برخی تمایالت رادیکال در جامعا. این وضع باع  تدهساند ها بپ شیعیان مخاه و آطادی

اط س ح و نوع روابط عربساان و ایران هم ماأثر  شیعیانشیعپ عربساان خواهد شد. اهحاپ اوضاع 

 شود.می
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