
 

 

 یعربستان سعود یکفرهنگ استراتژ
 0۳/0۹/4۹۳6 تاریخ پذیرش: 41/41/4۹۳۱ تاریخ دریافت:

 یلیرضا خل

 چکیده
 ینیدر تع یهمواره نقش اساس یتیو مالحظات امن یتیکژئوپل هاییتواقع ینکهبا ا

 یعودسسیاستمداران اما اند، عربستان داشته یکاستراتژ یماتو تصم یاسیس یرفتارها

متأثر  باشد، یمبان ینا از یاز آنکه ناش یشاند که ببروز داده ییرفتارها یراخ یهادر سال

 یکژو استرات یاسیس یماتدهنده به تصمشکل یتیهو یهاو مؤلفه یفرهنگ یاز هنجارها

 ،وضوعماین  یتبوده است. با توجه به اهم هاآن «یکفرهنگ استراتژ» یگربه عبارت د یا

ئه شود. ارا یعربستان سعود یکفرهنگ استراتژ از یریتصو شودیمقاله تالش ماین در 

 کیدهنده به فرهنگ استراتژو عناصر شکل یمبانعوامل، است که  ینا یپرسش اصل

 یناسخ به ا؟ در پاندکشور داشته ینا یکبر رفتار استراتژ یریچه تأثد و عربستان کدامن

ن، آشود و سپس بر اساس یارائه م یکاز فرهنگ استراتژ ینظر یابتدا چارچوب ،پرسش

تان عربس یکفرهنگ استراتژسازنده  یهاعناصر و مؤلفهعوامل محیطی و  ییبه شناسا

خص شماستراتژیک این کشور  رفتارها بر در نهایت تأثیر آن شود تامیپرداخته  یسعود

 .شود

 .گرایییلهبق یی،گراسنت یت،وهاب ی،عربستان سعود یک،فرهنگ استراتژ: واژگان کلیدی
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 مقدمه
دن بر ش، فرصت چیرهحجاز حدود سیصد سال پیش که محمد بن سعود، رهبر یکی از قبایلاز 

جهاد محمد بن عبدالوهاب یافت،  استفاده از نام اسالم را در فریادرقبا و شیوخ عرب با سوء

میالدی  471۱در سال سعود زیر پرچم این خاندان و شریک مذهبی آن نخستین حکومت آل

با وجود  (.1: 4۹۳1سعود بر ستون وهابیت بر پا شد )هاوس، شکل گرفت و خیمه قدرت آل

 اما دولت اول محمد بن سعود بنیان سلطنت این خاندان را بر مبنای وهابیت گذاشت، اینکه

 سعود بن ابراهیم زمان میالدی تداوم یافت، در 4141جانشینان وی تا سال سعودی که توسط 

ودی سع دوم پس از آن تالش برای دولت. شکسته شد هم در علی پاشا حاکم مصر توسط محمد

میالدی در منطقه  4111در سال  را سعودآل دوم دولت ایجاد ترکی بن تا اینکه فیصل ،آغاز شد

سعودی  سوم دولت .خورد شکست 4117ختالفات داخلی در سال به دلیل ا که کرد نجد اعالم

د شروع ش عبدالرحمن سعود به نام عبدالعزیز بنبا تالش یکی از نوادگان آل 4۳01 سال نیز از

 بنیان ،میالدی 4۳۹1 سال در «السعودیه العربیه المملکه» به حجاز کشور نامبا تغییر  و سرانجام

 . گذاشته شدسعود در این کشور آل یپادشاه

 میالدی 4۳۱1 سال در کشور مدیریت و قدرت سر بر کشمکش و جنگ قرن نیم از پس وی

 بداللّهع فهد و خالد، فیصل،فرزندانش  سعود، از پس. شد او جانشین سعود فرزندش و درگذشت

 ولیعهد و برادر و درگذشت میالدی 104۱ ژانویه 1۹ نیز در به سلطنت رسیدند. ملک عبداهلل

نکته مهم در  (.Al-Rashid, 2002؛ 4۹16رسید )نصیری،  پادشاهی به عبدالعزیز، بن سلمان وی،

یین آها با وهابیون و نقش برجسته این اتحاد پایدار آن ،سعود بر عربستانطوالنی آل فرمانروایی

چه در تئوری و چه در عمل، وهابیت نقش بسیار  ،در واقع .در تداوم پادشاهی سعودی است

سعود ایفا کرده است. وهابیت که فرقه ای در به قدرت رسیدن و تداوم حکمرانی آلبرجسته

بر مبنای این اعتقاد محمد بن عبدالوهاب که هر کس از مذهب حنبلی  ،مذهبی حنبلی است

به  سعود چنان قدرتیر شمشیر آلالقتل است، در کناسلفی پیروی نکند خارج از اسالم و واجب

میالدی عبدالعزیز بن سعود تالش خود را برای  4۳01این خاندان داد که در سایه آن از سال 

 دادن به یک نظام سیاسی متحد در سرزمین عربستان آغاز کرد.شکل
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سعود در سرزمین عربستان که گیری حکومت آلبا وجود نقش گسترده وهابیت در شکل

های سعودی است، گسترده فرهنگ و هویت مذهبی در بنیان سیاسی دولت حاکی از نقش

سعود فقط متأثر از این مبانی هویتی نیست و از مبانی هنجاری و سیاست داخلی و خارجی آل

های مختلف فرهنگ های فرهنگی دیگری نیز متأثر شده است که جز با شناخت الیهمؤلفه

ه در نوشتار حاضر در پاسخ ب ،ا پی برد. بر این اساسهتوان به آناستراتژیک این کشور نمی

دهنده به فرهنگ استراتژیک عربستان کدامند و چه های شکلاین پرسش که مبانی و مؤلفه

راتژیک اند، ابتدا مبانی نظری و مفهومی فرهنگ استتأثیری بر رفتار استراتژیک این کشور داشته

 شناختی به شناسایی وهای تاریخی و جامعهیدهیم و سپس با بررسرا مورد بررسی قرار می

دهنده به فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی و تأثیر آن بر بررسی عوامل و عناصر شکل

 پردازیم.این کشور می هایرفتار

 

 فرهنگ استراتژیک؛ مبانی نظری و مفهومی الف.
تین و از نخسمختلف در تاریخ وجود داشته  هایشیوههرچند رویکرد فرهنگی به استراتژی به 

؛ خلیلی، 4۹11؛ ملیک، 4۹6۳گیری مفهوم سنتی آن مورد توجه بوده است )بوث، های شکلزمان

اثری که به صورت مستقیم و عالمانه به ارتباط بین (، اما ۳: 4۹۳۹؛ خلیلی، 1۱-414: 4۹۳4

را در قالب مفهوم فرهنگ فرهنگ سیاسی و نظامی و انتخاب استراتژیک توجه کرد و آن 

ای اتحاد جماهیر شوروی در در مورد استراتژی هسته 4استراتژیک تئوریزه کرد، اثر جک اسنایدر

البته نقش پیشگامی جک اسنایدر در تبیین فرهنگ  .(Snyder, 1977)دوران جنگ سرد بود 

د اندیشمندان وی نشد و از آن زمان به بعنام استراتژیک هرگز باعث انحصار این مفهوم به 

بسیاری کوشیدند ضمن ارائه تعریف خود از این مفهوم، آن را در مورد مصادیق مختلف مورد 

امروزه فرهنگ استراتژیک نه با یک تعریف و نظریه خاص،  ،بررسی قرار دهند. بدین ترتیب

شود که اغلب در قالب چند نسل یا گفتمان بلکه با تعاریف و مبانی نظری مختلف شناخته می

 . (Johnston, 1995؛ 4۹16خانی، اند )عبداهللمورد توجه قرار گرفته

                                                                                                   
1. Jack Snyder  
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نسل یا گفتمان نخست متأثر از پیشگامان مطالعه فرهنگ استراتژیک نظیر جک اسنایدر و 

ای دو ابرقدرت دوران جنگ سرد و در کالین گری هستند که با تأکید بر استراتژی هسته

 هایکردن تجربیات تاریخی، مؤلفهدنبال دخیلبه ،های معرفتی و روشی همان دورانچارچوب

 ;Gray, 1981)های استراتژیک بودند گیریتصمیم های خاص جغرافیایی درفرهنگی و ویژگی

Jones, 1990; Booth, 1979 .)انکاری در معرفی و ترویج این ایده داشتند این نسل نقش غیرقابل

رفتار استراتژیک کشورها باید به ساختارهای که در کنار ساختارهای مادی و عینی مؤثر بر 

تاریخی و فرهنگی نیز توجه کرد و رفتار استراتژیک را بر مبنای فرهنگ استراتژیک درک و 

ا گفتمان دوم یمیالدی نسل  4۳10در دهه  (.111-116: 4۹16خانی، تحلیل کرد )عبداهلل

فرهنگ استراتژیک و رفتار سو تمایز آشکاری بین  های فرهنگ استراتژیک از یکنظریه

( و بر Klein, 1991استراتژیک و از سوی دیگر بین استراتژی اعالمی و اعمالی ایجاد کردند )

 ,Katzenstein) کردندکردن تفسیرهای فرهنگی از استراتژی نیز تأکید بر کاربردی ،این اساس

1996; Rosen, 1995; Kier, 1995; Lapid, 1996.)   

ی گفتمان دوم در شرایطیا  اری از مفهوم فرهنگ استراتژیک در نسلگسترش استفاده ابز

تند و های تأثیر فرهنگ بر رفتار مشکل داشپردازان همچنان در تبیین مکانیزماتفاق افتاد که نظریه

گیری نسل یا گفتمان جدیدی از فرهنگ منتهی به شکل 4۳۳0همین مشکالت بود که در دهه 

استفاده از  اب ،تر تأثیر فرهنگ بر رفتار استراتژیکسی دقیقاستراتژیک شد که در عین برر

ی، با بسط فرهنگ استراتژیک در سطوح و ابعاد مختلف از نظامی تا ملی های اثباتی و کمروش

ری اانگسازهرویکرد زمان با ظهور و حتی سازمانی، راه را برای تکامل بیش از پیش این ایده هم

در نتیجه این تحوالت، نسل (. Johnston, 1995; Lantis, 2006) الملل فراهم کرددر روابط بین

ا از مفهوم فرهنگ استراتژیک ارائه کنند، اما ب یتردقیق پردازان موفق شدند تبیینز نظریهسوم ا

های سو از جانب نسل پردازان نیز از یکورود به هزاره سوم میالدی حتی این نسل از نظریه

 اند.د نقد و بازبینی قرار گرفتهجانب طرفداران رویکرد انتقادی مورپیشین و از سوی دیگر از 

دقت و  ازفرهنگ استراتژیک، تعریف این مفهوم نیز به موازات گسترش شناخت و ادبیات 

مجموع »اگر جک اسنایدر آن را شامل  ،جامعیت بیشتری برخوردار شده است. بر این اساس

ای رفتاری معمول که اعضای یک جامعه ملی در آن های احساسی شرطی و الگوهها، پاسخایده
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مجموعه » عنوانبه مفهوم این از بوث دانست، تعریف کن( میSnyder, 1977: 8« )سهیم هستند

های خاص انطباق ها، ایستارها، الگوهای رفتاری، عادات، نمادها، دستاوردها و شیوهسنن، ارزش

تر به نظر دقیق (Booth, 1979: 121)« زور با محیط و حل مسائل و تهدیدات با استفاده از

 .رسدمی

ر آورد که دمحیطی را پدید می» اول اندیشمندان نسلفرهنگ استراتژیک از نظر  ،در مجموع

 در تعیین الگوهای استراتژیک یعنوان عامل مستقلو به« گیردآن استراتژی مورد بحث قرار می

فرهنگ  تواند فراتر از چارچوبرفتار استراتژیک نمیشود. بر این اساس، کار گرفته میسیاسی به

تواند فرهنگ را از بین ببرد، بنابراین فرهنگ استراتژیک همواره باشد و چون شرایط نامناسب نمی

 در این تعاریفبا وجود اینکه (. Gray, 1981: 35-37; 1999: 62-68راهنمایی برای اقدام است )

های بعد هم در نسل ه از زور وجود داشت که تا حدیتأکید خاصی بر نگرش نظامی و استفاد

ارتباط بین فرهنگ استراتژیک و امنیت ملی به صورت عام در آثار متأخر بیشتر اما ، شوددیده می

 های مشترکای از عقاید و انگارهفرهنگ استراتژیک مجموعه ،و بر این اساس خوردبه چشم می

های شفاهی و کتبی از تاریخ یک هویت های رفتاری ملهم از تجربیات مشترک و روایتو شیوه

دهد و اهداف و ابزارهای مناسب برای دستیابی ها شکل میروابط با دیگر گروهبه جمعی است که 

 (.Jouejati, 2006: 3; Askari Razvi, 2002: 307د )کنبه مقاصد امنیت ملی را تعیین می

شود یای تلقی معنوان محیط اندیشهاز دیدگاه اندیشمندان نسل سوم، فرهنگ استراتژیک به

ی ه صورت کمبکه به عنوان متغیر مستقل، بر رفتار استراتژیک تأثیرگذار است و تأثیر آن را هم 

هنگ فرمعتقد است جانستون  ،بر این اساسداد.  توان مورد ارزیابی و حتی دستکاری قرارمی

ز مدت و فراگیر را اهای استراتژیک طوالنیست که اولویتستراتژیک نظامی منسجم از نمادهاا

ها ها و اثربخشی نیروهای نظامی در امور سیاسی بین دولتبندی مفاهیم و نقشطریق صورت

داند ای میعنوان یک محیط اجتماعی اندیشهاو فرهنگ استراتژیک را به ،کند. در واقعایجاد می

 (.Johnston, 1995: 38کند )های رفتاری را محدود میکه گزینه

پردازان این که با بررسی تعاریف فرهنگ استراتژیک نیز مشخص شد، بیشتر نظریه گونهآن

در  ،هاآن یعنی از دیدگاه أثر از مبانی فرهنگی و هویتی است؛حوزه معتقدند رفتار استراتژیک مت

دهند. به عالم واقع این مبانی داخلی فرهنگی و هویتی هستند که به رفتار استراتژیک شکل می
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کنند، کسانی که فرهنگ را متغیر مستقل و رفتار استراتژیک را متغیر وابسته تلقی می ،عبارت دیگر

ر کنار ست. اما دکننده رفتار استراتژیک آن ابر این باورند که فرهنگ و هویت هر کشور تعیین

 عنواناین نگرش باید از نگرش دیگری هم سخن به میان آورد که فرهنگ استراتژیک را به

د. یعنی بر اساس این دیدگاه، فرهنگ استراتژیک در عین گیرمیانجی یا واسط در نظر می ییرمتغ

 ک است. کننده رفتار استراتژیعوامل بیرونی )محیط استراتژیک(، خود تعیین ایپارهاثرپذیری از 

فرهنگ استراتژیک هر کشور، در عین تأثیرپذیری از عوامل محیطی که کشورها  ،بنابراین

ها دارند، خاص آن است و با وجود اینکه ممکن است برخی اشتراکات زیادی با یکدیگر در آن

داشته  گ استراتژیکهایی هم در فرهنهایی که با یکدیگر دارند، شباهتکشورها به دلیل مشابهت

توان گفت فرهنگ استراتژیک کشورها با یکدیگر مشابهت کامل دارد. باشند، اما به هر حال نمی

دهنده فرهنگ استراتژیک نیز از موضوعات بحث درباره عناصر تشکیل ،بدین ترتیب

عناصر  ،کننده این ایده بودپردازان بوده است. جک اسنایدر که ابداعبرانگیز بین نظریهاختالف

های های فرهنگی و ویژگیسازنده فرهنگ استراتژیک را شامل تجربیات تاریخی، مؤلفه

(. کالین گری فرهنگ استراتژیک را ناشی از تعامل بین Snyder, 1977دانست )جغرافیایی می

های که مردم هر کشور از طریق آموزش و سایر راه 1و زاویه دیدی ۹، هنجارها1ها، ارزش4هویت

برخی معتقدند مجموع این عوامل را  (.Gray, 2006: 6-10داند )کنند، میپذیری کسب میجامعه

 (. 4۹-41: 4۹11)عسگری، ها مورد بررسی قرار داد و بینش توان در قالب ایستارهامی

: 4۹۳0 ،یعسگر)ص خا و عام عوامل سطح دو در را استراتژیک فرهنگ هدهندلیتشک عوامل

توان مورد میهم  (Jones, 1990: 38-41محیطی، اجتماعی و خرد ) -کالنسه سطح یا  (11-10

نویسندگان مختلف عناصر متنوعی را در ارتباط با فرهنگ استراتژیک  ،در مجموع .بررسی قرار داد

اند که از تکنولوژی، جغرافیا، فرهنگ سازمانی، فرهنگ سیاسی، عزم ملی و مورد توجه قرار داده

ابط مدنی، ماهیت رو مانندتا عواملی گرفته  المللشناسی سیاسی، ایدئولوژی و حتی نظام بینروان

آنچه در ارتباط با  (.۹۱۳-۹6۱: 4۹1۹خانی، گیرد )عبداهللی را در بر مینظامی و تاریخ نظام

                                                                                                   
1. Identity 

2. Values 

3. Norms 

4. Perspective Lens 
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اجماعی در مورد تعداد  ،سو این است که از یک ،عناصر سازنده فرهنگ استراتژیک اهمیت دارد

ها را در تعامل با عوامل فراگیرنده باید آن ،و نحوه ارتباط این عناصر وجود ندارد و از سوی دیگر

 ررسی قرار داد. بیرونی مورد ب

ه ای و ملی است کالمللی، منطقهسو متأثر از عوامل بین فرهنگ استراتژیک از یک ،در واقع

 دارای عناصری است که ،از سوی دیگر و گذارنددر چارچوب محیط استراتژیک بر آن تأثیر می

های خاص فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و ... به تعریف خود و دیگری برای بر اساس ویژگی

های های رفتاری برای مواجهه با تهدیدها و چالشهر ملت پرداخته و رفتار استراتژیک یا سبک

ی مذکور هاروی یک کشور و همچنین اهداف و وسایل برای محافظت از عناصر و مؤلفهپیش

عناصر و  ،محیطی کند. بر این اساس، در ادامه به بررسی و شناخت عواملرا مشخص می

 پردازیم.های فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی میمؤلفه

 

 بستان سعودیفرهنگ استراتژیک عر دهنده به. عوامل محیطی شکلب
توان نمی ویا و متغیر داشته ومحیط استراتژیک عربستان سعودی نیز مانند اغلب کشورها ماهیتی پ

ناصر توان عو نباید آن را متصلب و پایدار تلقی کرد، اما این هرگز به معنای آن نیست که نمی

ژیک ها با فرهنگ و رفتار استراتبنیادین این محیط را مورد شناسایی قرار داد و تأثیر متقابل آن

المللی، ستان سعودی در هر سه سطح بینمحیط استراتژیک عرب ،این کشور را بررسی کرد. در واقع

ا ب پویایی و تغییر، از پایایی و تداوم نیز برخوردار بوده است. داشتن ای و ملی در عینمنطقه

ای ترین دغدغهنخستین و مهم 4۳۹1تشکیل دولت سعودی توسط عبدالعزیز بن سعود در سال 

منیت نظام سیاسی جدید بود و از که برای حکمرانان این کشور مطرح شد، حفظ بقا یا تأمین ا

یت و اند با جلب حماها همواره کوشیدهکنون، به جز در مقاطعی کوتاه، سعودی همان زمان تا

 ویژه آمریکا، به این دغدغه پاسخ دهند. به های بزرگاتکا به توان قدرت

 الملل وبینسو ریشه در ساختار آنارشیک نظام  ها از یککنش رفتاری سعودی ،در واقع

ها در مبتنی بر ناتوانی آن ،المللی دارد و از سوی دیگرضرورت توجه به بقا در محیط ناامن بین

مین های بزرگ برای تأتأمین امنیت خود به صورت مستقل و در نتیجه، ضرورت اتکا به قدرت

صاد و رکت اقتعنوان منبع انرژی و موتور حآن بوده است. البته در طرف مقابل، نیاز به نفت به
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 ،ها را نیز نباید فراموش کرد. به عبارت دیگرهای غربی در پیوند میان این دغدغهصنعت قدرت

ت ها به تأمین امنیالمللی، نیاز آنها در محیط ناامن بینترکیب سه عامل احساس ناامنی سعودی

ه یری معادلگهای غربی و نیاز غرب به ذخایر غنی نفت این کشور باعث شکلاز جانب قدرت

( شده که با وجود تحول Hart, 1998; Bronson, 2006; Vitalis, 2009« )نفت در برابر امنیت»

در دوران جنگ سرد تا  همچنان ادامه یافته است. ،الملل پس از جنگ سرددر ساختار نظام بین

نب اقبل از وقوع انقالب اسالمی ایران، احساس ناامنی عربستان در سطح منطقه بیشتر از ج

المللی از جانب اتحاد جماهیر عرب در مصر، عراق، سوریه و لیبی و در سطح بیننیروهای پان

 عنوان حامی ایدئولوژیک این نیروها بود. شوروی به

 سو و نیاز کشورهای غربی به منابع با توجه به احساس ناامنی عربستان از یک ،بنابراین

عنوان دشمن مشترک عربستان و آمریکا نی بهنفت عربستان از سوی دیگر، هر دو منشأ ناام

شأ عمده عنوان دو منعرب و کمونیسم شوروی بهرادیکالیسم پان ،تعریف شدند و بدین ترتیب

 های غربی از سویسو و اهمیت حیاتی نفت برای قدرت المللی از یکای و بینناامنی منطقه

با محوریت ائتالف  اری سنتیکدیگر، هر دو کشور عربستان و آمریکا را به سمت محافظه

داد  المللی سوقآمریکایی در سطح بین -وهابی در داخل عربستان و ائتالف سعودی -سعودی

( تبدیل Baer, 2003: 18« )های نفتی آمریکاای غولشعبه منطقه»عربستان را به  ،و به تعبیری

وارد معادالت  یجدید عنوان نیرویکرد. با وقوع انقالب اسالمی در ایران، اسالم سیاسی به

دلیل اسالمی است، اما به یالمللی شد و با وجود اینکه عربستان خود کشورای و بینمنطقه

عنوان آنکه حکمرانان سعودی اسالم انقالبی با اتکا به مبانی شیعی در ایران را با اسالم وهابی به

عنوان منشأ جدید ناامنی مبنای ایدئولوژیک نظام سیاسی خود در تعارض دیدند، آن را نیز به

 .تلقی کردند

رابطه جمهوری اسالمی ایران با آمریکا نیز پس از تسخیر سفارت این کشور رو به  چون 

ویژه با افول روابط خصمانه آمریکا و شوروی و کاهش خصومت نهاد، این منشأ جدید ناامنی، به

دستور  ترینتدریج به مهمبهها از نیروهای تحت نفوذ خود در منطقه، تدریجی حمایت کمونیست

 ها از گسترشکار برای همکاری آمریکا و عربستان تبدیل شد و احساس نگرانی مشترک آن

 ها انجامید.امواج انقالب اسالمی به کشورهای منطقه به تحکیم بیشتر روابط آن
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 با وجود اینکه حتی بسیار پیش از سقوط نظام کمونیستی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی،

ها با تغییر جهت به سمت اسالم سیاسی ملهم از انقالب اسالمی دستور ها و آمریکاییسعودی

م در عربیسکار مشترک خود را تعیین کرده بودند، اما با این تحول نه تنها حامی اصلی پان

المللی از بین رفت، بلکه با حمله آمریکا به عراق، ماشین جنگی آخرین بازمانده سطح بین

( و ۱7: 4۹۳4عرب نیز توسط آمریکای حامی عربستان نابود شد )دهشیار، بزرگ پانرهبران 

عنوان تهدیدهای اصلی عربستان در محیط عربیسم بهشیرازه کمونیسم و پان ،بدین ترتیب

تان سو نیاز غرب به نفت عربس ای از هم پاشید. با وجود این تحوالت، از یکالمللی و منطقهبین

نگرانی از افزایش قدرت و نفوذ اسالم سیاسی متأثر از  ،و از سوی دیگر همچنان باقی ماند

های جدیدی را المللی متأثر از آن، چالشای و بینانقالب اسالمی ایران و تحوالت منطقه

اپذیر کرد نروی عربستان و آمریکا قرار داد که تداوم معادله نفت در برابر امنیت را اجتنابپیش

(Cordesman, 2009; Gause, 2011.) 

ای کوشیدند وهابیت را با فراتربردن المللی و منطقهها با استفاده از خأل قدرت بینسعودی

عربیسم و کمونیسم و هم به مانعی عنوان ایدئولوژی جایگزین پانهم به ،از مرزهای این کشور

ا تحوالت زمان بها همبرای گسترش اسالم انقالبی متأثر از ایران تبدیل کنند. این تالش سعودی

های تروریستی و ها از گروهسو باعث آشکارشدن حمایت سعودی از یک 1004یازده سپتامبر 

د و از ها شدر نتیجه اشغال افغانستان و عراق توسط ایاالت متحده و تغییر شرایط سیاسی آن

ث سازی در خاورمیانه باعسازی به دموکراسیبا تغییر استراتژی آمریکا از امنیت ،سوی دیگر

های دموکراتیک شد که های اجتماعی عربی و اسالمی به سمت جنبشیافتن جنبشسوق

 ,Cordesmanزمان به چالش طلبید )های آمریکا را همکاری سنتی عربستان و سیاستمحافظه

عیان یگرفتن شالی رخ داد که با تغییر حاکمیت در عراق و قدرت(. این تحوالت در ح5-6 :2016

تواند از شرایط جدید برای عنوان بازیگری قدرتمند و فعال که میدر این کشور، ایران نیز به

 (. Nasr, 2004گسترش نفوذ خود و شیعیان استفاده کند ظاهر شد )

ویژه در منیتی ایران و عربستان بهزدن به هراس و رقابت انتیجه این تحوالت خود را در دامن

این تحوالت نتیجه پیوند رادیکالیسم مذهبی از  ،تحوالت منتهی به بهار عربی بروز داد. در واقع

سازی از جانب آمریکا و ترویج اسالم سیاسی از جانب ایران بود که جانب عربستان، دموکراسی
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عنی همکاری برای مقابله با ضلع سوم یخیلی سریع آمریکا و عربستان را به تجدیدنظر و افزایش 

 ایران سوق داد.

یژه برای وشدت به پیچیدگی، ابهام و ناامنی بهبه ،ناپذیر بودناین تحوالت در عین اجتناب

عنوان ترین حامی عربستان سعودی بهبزرگآمریکا که  ،سو اند. از یکعربستان و آمریکا دامن زده

نیز نشان داد، به  1004سپتامبر  44بوده، همچنان که تحوالت نمونه کامل اقتدارگرایی سنتی 

تبدیل شد  ،شوندهای تروریستی که از سوی عربستان حمایت میهدف جدی حمالت گروه

(Cordesman, 2006: 6-7; Kelly and Locker, 2016 از سوی دیگر .)،  همچنان که حمالت

تی، های تروریسدر عین حمایت از گروهتروریستی در داخل خاک عربستان نشان داد، این کشور 

ها (. رویارویی این گروهTeitelbaum, 2005: 1-11ها در معرض خطر است )خود نیز از جانب آن

پیمانانش نیز بر کسی پوشیده نیست، اما جالب آنکه عربستان و آمریکا که خود را با ایران و هم

ین نیروی ترکه جدی اندقرار گرفته یقابل ایراندانند نیز نه تنها در ممدعی مبارزه با تروریسم می

ای طقهها برای مقابله با نفوذ و قدرت منهای تروریستی بوده است، بلکه از این گروهمقابله با گروه

 کنند. ایران نیز استفاده می

د معادله اند که بایآمریکا و عربستان بار دیگر به این نقطه مشترک رسیده ،به عبارت دیگر

نامید،  «رهبری تغییر در برابر امنیت»توان آن را نفت در برابر امنیت را در فرمولی جدید که می

تکرار کنند. در این شرایط جدید، آمریکا همچنان امنیت عربستان را در مقابل آنچه تروریسم و 

تأمین کرده و عربستان نیز همانند گذشته خود را متعهد به تأمین  ،شودن خوانده میتهدید ایرا

هایی جدی ها با تنشداند، اما همچنان که روابط ویژه آننفت مورد نیاز کشورهای غربی می

ها نیز دیگر نه در قالب حفظ (، ایفای این نقش آنCordesman, 2016: 3مواجه شده است )

عنا یافته آمریکایی م -ل گذشته، بلکه در رهبری تغییر به نفع ائتالف سعودیوضع موجود به روا

(. معنای این گزاره آن است که محیط استراتژیک عربستان سعودی با 61: 4۹۳1است )همیانی، 

ها در دوران پس از جنگ سرد، همچنان حول محور اتکا به وجود تغییر در بسیاری از مؤلفه

ها و تالش برای ایفای نقش فعال در جهان عرب ی تأمین امنیت سعودیویژه آمریکا، براغرب به

وهابی  -ائتالف سعودی ،چرخد و آنچه همچنان در کانون این معادله قرار داردو جهان اسالم می

افزایش فشارهای داخلی و  در اثر در داخل عربستان است که با وجود برخی تغییرات ظاهری
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غییر باقی مانده است. این تداوم و تغییر در محیط استراتژیک همچنان متصلب و بدون ت ،خارجی

ها و عناصر فرهنگ استراتژیک عربستان بوده است که باید با تفصیل در تعامل با تحول در بنیان

 ها بپردازیم.بیشتر به آن

 

 سازنده فرهنگ استراتژیک عربستان سعودیهای و مؤلفهعناصر  .ج
 ایتوان دریافت که جامعه این کشور جامعهبه خوبی می ،کلی از عربستان سعودی یدر تصویر

سنتی است که هنوز مناسبات سنتی و خانوادگی نقشی اساسی در اداره آن دارد. با وجود اینکه 

کشف و استخراج نفت، اقتصاد و ساختار تکنولوژیک این کشور را به طور گسترده تحت تأثیر قرار 

نه تنها زمینه کارآمدی و توسعه اقتصادی را فراهم نکرده، بلکه به وابستگی روزافزون  داده است، اما

سعود به درآمدهای ناشی از آن دامن زده است. نظام سیاسی عربستان نیز مبتنی بر پادشاهی سنتی آل

ز اپراکنده و شکننده است، اما از نظر تاریخی توانسته ترکیبی  هر چند از نظر جغرافیاییاست که 

عنوان ایدئولوژی رسمی حاکم بر سعودی به -وهابیدو سنت اسالمی و عربی را در قالب ائتالف 

ان مبنای عنوسو باید در حنبلیسم به های این ایدئولوژی را از یکجامعه عربستان ایجاد کند. ریشه

بخش  یافتنعنوان شاخصه مهم جامعه عربستان جستجو کرد که باعث سوقمذهبی و مردساالری به

 گرایی و رادیکالیسم شده است. ای از مردم این کشور به سمت افراطعمده

های فرهنگی و هویتی که در تعامل با محیط استراتژیک برای آنکه اهمیت و نقش این ویژگی

ها و اند را دریابیم، در ادامه به بررسی مختصر هر یک از آنعربستان شکل گرفته و تکوین یافته

 پردازیم.دیگر میشان با یکنسبت

شود می سنتی شناخته ایعنوان جامعهجامعه عربستان بیش و پیش از هر چیز به گرایی:سنت .9

شود، هاست متحد استراتژیک آمریکا و کشورهای نوگرای غربی محسوب میکه با وجود اینکه سال

های تاریخی نظیر حساسیت به شرافت خانوادگی و تمرکز بر بقای خود و خانواده، بدون اما سنت

بط رغم گسترش روااست. به تبع این نوع نگرش سنتی، به دادن به دیگران را حفظ کردهاهمیت

های بزرگ، جامعه سعودی محصور در دیوارهای بلند قومی، دیپلماتیک دولت عربستان با قدرت

 ،ای و عقیدتی است که هر یک قدمتی به درازای تاریخ این کشور دارند. در واقعطبقاتی، منطقه

 یبلند وارهایچه عامی، همگی محصور در دیها چه ثروتمند و چه فقیر، چه دارای مقام و سعودی
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م ساکنین را در داخل حفظ دارند و هها را بیرون نگه میاز مناسبات سنتی هستند که هم غریبه

قوانین  و های عربیتقسیمات متعدد اجتماعی که با تار و پود سنت از دیوارهای بلند ناشی کنند؛می

رنت، انگان از طریق اینتمستحکم هستند که حتی با نفوذ بیگای اندازهاند و بهوهابی تنیده شده

 اند.( نیز از بین نرفتهInternet World Stats, 2016های فراگیر )ماهواره، موبایل و رسانه

انفعال جامعه برای بینند، اما مشکل ها را بر دیوارهای اقتدار خود میها ترکچند سعودیهر

دارای راهروهای تنگ و چ ها که در مارپیاکثر سعودی»و تغییر این وضعیت همچنان تداوم دارد 

ه اینکه ها بپردازند، چه برسد بنه کنجکاو هستند و نه جسور که به کشف آن ،اندتاریک گیر افتاده

 (. 1۱-16: 4۹۳1)هاوس، « بخواهند از قفس خود فرار کنند

ترین یاند، قبیله اساساز نظر کسانی که به مطالعه جامعه عربستان پرداخته گرایی:قبیله .9

جامعه عربستان بیش از آنکه مبتنی بر  ،اجتماعی و سیاسی در این کشور است و در واقع واحد

عنوان ده است که بهیتنای درهممبتنی بر واحدهای قبیلهنهادهای اجتماعی و مدنی باشد، 

(. به Anthony, 1982: 93کنند )بندی اجتماعی در این کشور ایفای نقش میترین گروهاصلی

ها اعم از فقیر یا غنی و بیکار تا مستخدمین های قبیله و سنت همه سعودینجیرز ،عبارت دیگر

سعی کرده با  ،جای ایجاد روحیه ملیرتبه دولتی را اسیر کرده است و حکومت بهعالی

رده و ای، نفوذ خود را مستحکم ککردن تمایزهای قبیلهانداختن بین مردم از طریق برجستهتفرقه

مین سعود با یکدیگر رقابت کنند. شاید به هویق کند تا بر سر وفاداری به آلرهبران قبایل را تش

ایل، باشد، بیشتر تجمعی از قب یجای اینکه دولت ملی متحددلیل است که عربستان سعودی به

 ظن دربا ترس توأم با سوء ،های اسالمی است که جدا از یکدیگر و در عین حالمناطق و گروه

 (.Kay, 1982: 173-178ند )کنهم زندگی میکنار 

تواند از لهجه، نام قبیله سعودی دیگر را تشخیص دهد. یک سعودی می»ای در چنین جامعه

دوده یباً همیشه در محزندگی اجتماعی تقریباً همیشه در خانواده است و ارتباطات خانوادگی تقر

م حتی هنگامی که مردست و هایی ویژگی متداول زندگی سعودیجدا»طور کلی به«. قبیله است

« دقبیله و خویشاوند خود را بیابنکنند همها سعی میروند نیز بسیاری از آنبه شهرهای بزرگ می

دیوارهای اقتدار جامعه سنتی  بر(. البته همچنان که تحوالت جدید ۱1-۱۱: 4۹۳1)هاوس، 

ویژه با ه و بهقرار گرفت تدریج در معرض تغییرای آن نیز به، بافت قبیلهاندانداختهعربستان ترک 
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درصد جمعیت در سه مرکز شهری ریاض، جده  10شدن و تمرکز بیش از تسریع روند شهری

بر روی تقسیمات سنتی جامعه سعودی قرار گرفته است که بیشتر تقسیمات جدیدی  ،و دمام

 میالدی به بعد است. 4۳70ناشی از توسعه ناموزون ناشی از درآمدهای نفتی از دهه 

درصد از  ۳0دولت عربستان مصداق بارز دولت رانتیر است؛ زیرا بیش از  اقتصاد رانتی: .9

باعث گسترش  ،سو کند که این وضعیت از یکنفت تأمین می فروش درآمدش را از طریق

ترش گس منجر به ،از سوی دیگر و عنوان ابزاری برای نظارت گسترده بر جامعهساالری بهدیوان

ل باعث تبدی ،سعود و در نهایتن ابزار ترویج وفاداری سیاسی مردم به آلعنوانظام رفاهی به

 (.1۳-۹4: 4۹۳۹ترین بازیگر حاکم در اقتصاد ملی شده است )استنسلی، خانواده سلطنتی به مهم

نقش اصلی نفت در درآمدهای عربستان، اقتصاد این کشور بیش از آنکه مبتنی بر تولید،  دلیلبه 

ت بوده است. این اعتیاد دول متکی خالقیت و ابتکار باشد، بر واردات، وابستگی و ناکارآمدی

 کاهش ذخایر نفتی این کشور و مانندعربستان به درآمدهای نفتی در حالی است که به دالیلی 

بر  توان در آیندهشورهای صنعتی برای کاهش اتکا به این ماده حیاتی، دیگر نمیگیری کجهت

 ،ترین منبع درآمد و سوخت رشد اقتصادی کشور حساب کرد. در واقععنوان مهمروی نفت به

ا ب ،مند بودههای اخیر بهرهجامعه عربستان در شرایطی که از درآمدهای سرشار نفتی در سال

اجه مونیز ی گسترده در میان جوانان و فقر فراگیر در جامعه سعودی چون بیکارهممشکالتی 

 (. The Global Economy, 2016بوده است )

د نه تنها جایگزینی برای آن وجو ،حال اگر این منبع عظیم درآمد به هر دلیلی نتواند ادامه یابد

زمه اقتصاد پویا ندارد، بلکه نوآوری در تکنولوژی، روحیه کارآفرینی و ذهن خالق هم که ال

 ،رت دیگراند. به عباشدت کمیاب شدهدلیل ماهیت رانتیر دولت بهربستان سعودی بهدر ع ،هستند

ر جا گذاشته و در عربستان ب ستاعتیاد به نفت تأثیرات بسیار بدی بر اقتصاد، جامعه و حتی سیا

 (.411: 4۹۳1)هاوس،  دوشو ناتوان مانند جامعه عربستان متحجر  نیز اقتصاد عربستانشده باعث

عربستان سعودی همواره سلطنت مطلقه بوده است که مراکز نظام سیاسی  نظام پادشاهی: .8

در نظام عربستان سعودی تنها »اند. در واقع ها بودهقدرت آن همه در اختیار پادشاه و شاهزاده

(. خانواده ۱7: 4۹۳1)هاوس، « سعود استیک قانون و یک داور وجود دارد که همان شاه آل

اده فبا استفاده از سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن، است ،سعود با بیش از هفت هزار شاهزادهآل
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ره مثابه شرکت خانوادگی ادااستفاده از دین، جامعه عربستان را بههوشمندانه از پول نفت و سوء

جلس را منصوب پادشاه خود رهبران مذهبی ارشد، قضات و تمام اعضای م ،سو کند. از یکمی

های های اقتصادی و رسانهاعضای خانواده سلطنتی مالک اصلی بنگاه ،کند و از سوی دیگرمی

های خبری هستند و هیچ تشکیالت اجتماعی یا مدنی که بتواند شهروندان را در مقابل سیاست

 Beling, 1980; Kostinerها بپردازد نیز وجود ندارد )سعود ساماندهی کند یا حتی به نقد آنآل

and Teitelbaum, 2000.) 

فات زدن به اختالدامن ،نقش رهبران وهابی نیز چیزی جز انفعال یا حداکثر ،در چنین شرایطی

عنوان ستون فقرات ایدئولوژی رژیم و عامل نفوذ آن در هر جایی یا در مقابل ها بهنبوده است. آن

گوناگون خود از قرآن و حکم خدا باعث ها سکوت کرده و یا با تفسیرهای متعدد و این سیاست

-Alسعود حکومت مطلقه خود را تداوم بخشد )آل ،تا از این طریق ؛اندایجاد اختالف شده

Rasheed, 2006ها (. این خصلت حتی در میان خانواده سلطنتی نیز رواج داشته است و آن

اند. خانوادگی کمک کردهبه تداوم سلطه  ،خودشان نیز خواسته یا ناخواسته با ایفای این نقش

شده، های امروزی که تقسیمسعودی»های مشابه و مشترک آن بوده است که نتیجه ایفای این نقش

سعود کرده و دیگر منفعتی در آن نیست، در پیچ و خم اعتماد و ناراحت از توافقی که با آلبی

بلکه فقط از این اسارت رنج دانند چگونه باید از آن فرار کنند، کنند که نمیای حرکت میدخمه

 (. ۱7: 4۹۳1)هاوس، « برندمی

رغم تمام مشکالت و با وجود نارضایتی از سلطه ها بهاین وضعیت باعث شده اکثر سعودی

ننده چنین کسعود، نه تنها تشنه دموکراسی نباشند، بلکه روز به روز بیشتر به مذهب توجیهآل

آن لذت هم ببرند. آنچه این وضعیت را  دخمهحاکمیتی متوسل شوند و حتی از اسارت در 

 های خاص جغرافیایی و تاریخی عربستان بوده است.ویژگی ،تشدید کرده

به همان میزان که بافت سنتی اجتماعی، رانتی اقتصادی و اقتدارگرای  پراکندگی جغرافیایی: .7

ندگی و کرده، پراکها در عربستان کمک سعودی« تفرقه بینداز و حکومت کن»سیاسی به سیاست 

شکنندگی جغرافیایی، بستر و زمینه را برای تمایالت گریز از مرکز در این کشور فراهم کرده است. 

مساحت به نام عربستان سعودی شناخته  مربع کیلومتر 610/41۳/1با  سرزمینی که امروزه ،در واقع

ها از زمان پیامبر اسالم احساء، عسیر و نجد تشکیل شده است که نه تن از مناطق حجاز، ،شودمی
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 کدام(، بلکه در حال حاضر نیز هر 41: 4۹11اند )گاس، ندرت تحت یک حکومت متحد بودهبه

که توسط  4۳16منطقه حجاز تا قبل از سال  .تمایالت قدرتمندی برای جدایی از همدیگر دارند

ویژه با خاندان به ها بود و اینتحت کنترل هاشمی ،ها قرار گرفتعبدالعزیز تحت سیطره سعودی

تا قبل از این تاریخ همواره نقشی اساسی در آن داشتند. منطقه احساء  ،توجه به جایگاه مکه و مدینه

ونت شود، محل سکترین منطقه نفتی در جهان محسوب میکه قلب صنعت نفت عربستان و غنی

ها مورد از جانب آنشیعیان است که نه تنها در نظام سیاسی سعودی نقشی ندارند، بلکه به شدت 

واره مورد ها داشته و هماند. منطقه عسیر نیز ارتباطات خاصی با یمنیتبعیض و تحقیر قرار داشته

 (. Wynbrandt, 2010: 1-3ها قرار داشته است )توجه و حتی ادعای آن

سرزمین اصلی پادشاهی عربستان بوده  ،جزیره قرار داردنجد که در مرکز شبه میان،در این 

ای های قبیلهبندیلند. این تقسیمات وقتی با تقسیمها در آن برای خود حق موروثی قائسعودی که

جزیره بوده است در کنار یکدیگر مورد توجه که همواره باعث اختالف و تنازع بسیاری در شبه

عربستان ر های گریز از مرکز دقرار گیرند، به خوبی میزان پراکندگی جغرافیایی و تمایل به فعالیت

توان دریافت که می ،( و بر این اساسMetz, 1993: 51-58دهد )سعودی کنونی را نشان می

 های جغرافیایی هویت ملی در عربستان تا چه اندازه سست و شکننده است.بنیان

جزیره عربستان از بسیار پیش از ظهور اسالم با وجود اینکه شبه عربی: -هویت اسالمی .9

 بدوی زندگی های ساکن در آنراب بوده و این سرزمین از زمانی که عربنیز محل سکونت اع

بسیاری از خصایص تاریخی را در هویت و فرهنگ  ،هزاران سال قدمت دارد داشتند نخستین و

 زمان اما از ،(Wynbrandt, 2010: 7-23توان یافت )جزیره نیز میساکنین امروزی این شبه

رت بعثت حض با بوده و خداپرستان توجه مورد حضرت ابراهیم، دست به خدا خانه شدنساخته

شد، بلکه بیشتر از اعراب، با اسالم و  اسالمی بزرگ تمدن گذاریپایه نه تنها مرکز( ص)محمد 

های با وجود قدمت تاریخی این سرزمین و تمدن ،در واقع. شودعنوان زادگاه اسالم شناخته میبه

 سیاسی منظا مختلف آن در طول تاریخ شکل گرفت، نخستینهای تاریخی مختلفی که در بخش

پیامبر  نتیجه ظهور اسالم و نبوت ،شد جزیره برقرارکه تقریباً در تمام شبه پیشرفته اجتماعی و

 سترشنیز گ جهان سراسر نه تنها در این سرزمین، بلکه در بود که اسالم و تأسیس نظام خالفت

  .(Metz, 1993: 7-12یافت ) و شهرت پیدا کرد
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هایی هم بین این دو سنت تاریخی و منشأ هویتی وجود داشته چند گاه حتی تعارضهر

ها در کنار یکدیگر در طول تاریخ باعث شده است عربستان سعودی است، اما تداوم حیات آن

داند، هویت عربی در حال حاضر به همان میزان که اسالم، به تعبیر خاص خود را منشأ هویت می

 Cordesman andمبنای نظام سیاسی و در کانون نگرش سیاسی و امنیتی خود قرار دهد )را نیز 

Obaid, 2005ریشه در حنبلیسم هاست، که مبنای بخشی از هویت سعودی (. نگرشی از اسالم

عنوان ایدئولوژی حاکم بر عنوان یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت دارد که بنیان وهابیت بهبه

کری گیرانه و نظام فویژه در روحیه سخترا گذاشته و هویت عربی نیز خود را بهجامعه عربستان 

که در مواجهه با فرهنگ و هویت مدرن، تعارضات بسیاری  ؛مردساالرانه این جامعه گذاشته است

 را ایجاد کرده است. 

شریعت بع بر اساس اینکه من سنت با اهمیت یافتن و مبنا قرار گرفتن شریعت، اهل حنبلیسم: .5

ها حنبلی دند.ش مالکی، شافعی و حنبلی تقسیم حنفی، اصلی شاخه چهار و قوانین شرعی چیست، به

نه تنها به سنت و حدیث و فتاوی و حتی اقوال و روایات صحابه احمد بن حنبل، شان تبع امامبه

ا آن مخالفت شدت بها را نشانه بدعت دانستند و بهمنزلتی مانند قرآن بخشیدند، بلکه مخالفت با آن

در دوران خود احمد بن حنبل  هرچندها (. این عقاید حنبلی44۳۹: 4۹7۹کردند )مبلغی آبادانی، 

که مقارن با دوران خالفت مأمون بود توسط حکومت به رسمیت شناخته نشد و حتی به زندان و 

ی از متوکل عباس شکنجه وی نیز منتهی گردید، اما در میان مردم رواج بسیاری یافت و حتی بعداً

هفتم و هشتم هجری قمری توسط ابن تیمیه و  قرن در ها بعدمدافعان آن شد. این مذهب سال

سیاری از های اقبال بشاگردان ابن قیم الجوزیه با افراط بیشتر مطرح و تبلیغ شد و نه تنها زمینه

عربستان نیز برد  گری را فراهم کرد، بلکه آن را فراتر از مرزهایجزیره به سلفیاعراب شبه

(Hegghammer, 2006: 39-60 در ادامه این روند، محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم هجری .)

از  سعود پسقمری به ترویج افکار حنبلی در قالب وهابیت پرداخت و در ائتالف با قدرت آل

 مذهب رسمی عربستان تبدیل شد.به  طور قانونی، بهتشکیل این سلسله پادشاهی

ن سعود در عربستان است و عربستاگری ستون خیمه قدرت آلوهابیت یا سلفی وهابیت: .4

دهد، بدون وهابیت نیز سعود بخشی از هویت خود را از دست میسعودی همچنان که بدون آل

وهابیت در عین تدوام  ،تواند به حاکمیت نظام سیاسی و فکری کنونی ادامه دهد. در واقعنمی
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حنبل و شاگردانش و ترویج افکار و عقاید سلفی ابن تیمیه، ابن قیم الجوزیه طرز فکر احمد بن 

ها، از زمانی شدن به ابزار سلطه آنسعود و تبدیلو آل عبدالهادی، به دلیل آمیختگی با سیاست آل

که مردم درعیه را به جنگ و جهاد با سایر قبایل نجد و حجاز زیر پرچم محمد بن سعود دعوت 

ه ایدئولوژی سیاسی شناختیک عنوان مذهبی، بلکه به یعنوان نگرشنه فقط به کنون تا ،کرد

حکمرانان سعودی وهابیت را فقط شریک قدرت و حاکمیت خود  ،شود. به عبارت دیگرمی

 عنوان دونگرند و بهبخش حکومت خود میعنوان مبنای مشروعیتبهبه آن دانند، بلکه نمی

اگر »عربستان دارای نقش و سهم هستند. بر این اساس شریک استراتژیک در نظام سیاسی 

بیت را سعود باشند، باید وهاهای سیاسی بسیار دقیق و ثروت نفتی عناصر اصلی بقای آلمهارت

 مذهبی یسعود سرمشقخانواده آل ،هابرای بسیاری از سعودی» چون؛ «دستورالعمل آن بدانیم

  .(14: 4۹۳1)هاوس، « برای مؤمنین است

باشند، شان دهند که مطیع حاکمانرهبران وهابی نه تنها به شهروندان سعودی آموزش می

نظران، صاحباز این وضعیت باعث شده برخی ها نیز هستند. کننده رفتارهای آنبلکه توجیه

توانند از ها نمیکه سعودی ؛ها و مایه قوام و دوام آن تلقی کنندوهابیت را شیشه عمر سعودی

توانند آن را بنا به ذوق و سلیقه خود و بنا به مقتضیات روز توجیه می هرچندگردانند، آن روی ب

 (.11: 4۹61و تفسیر کنند )آقایی، 

 یبشعنوان جنها بهها با وهابیمدت سعودیپیوند وثیق و طوالنی کاری مردساالرانه:محافظه .6

نقش اجتماعی و سیاسی زنان سو و عقاید خاص جامعه سنتی عربستان در مورد  سلفی از یک

(Rajkhan, 2014: 13-24از سوی دیگر )، های خود را بر باعث شده است دولت عربستان که پایه

های اجتماعی و سیاسی شدت مخالف حضور زنان در عرصهبه ،این مبانی هویتی بنا کرده است

ت موجود ر میان اختالفانظران را به این نتیجه رسانده که دباشد. چنین وضعیتی بسیاری از صاحب

از  ،کدام به اندازه وضعیت، نقش و آینده زنان مورد جدال نیست. در واقعهیچ ،در جامعه سعودی

جدال بین دو جنس نیست، بلکه جنگی است بین نوگراها و »ها این جنگ فقط دیدگاه آن

عودی جامعه سگرایان بر سر آنکه مردم عربستان در چه فضایی زندگی کنند و چه نقشی در سنت

های اخیر به خوبی اجتماعی سال -تحوالت سیاسی هرچندالبته  (.۱۳: 4۹۳1)هاوس، « داشته باشند

بر جامعه عربستان هیچ مجالی برای بروز و ظهور زنان در  وهابی -نشان داده که سلطه سعودی
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مروزی مبارزه دهد، اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت که در عربستان اهای عمومی نمیعرصه

 (. Rajkhan, 2014: 17-26است ) افزایشبرای نقش زنان به طور مشهودی در حال 

امکان دسترسی به آموزش در دوره دبیرستان و دانشگاه را پیدا  4۳70زنان جوان که از سال 

دهند و با افزایش سفرهای درصد از جمعیت فارغ التحصیالن دانشگاه را تشکیل می 60و  کرده

ی نسبت های شخصو گسترش وسایل ارتباط جمعی انگیزه بیشتری برای کسب موفقیتخارجی 

( و 61-6۱: 4۹۳1درصد مشاغل دسترسی دارند )هاوس،  ۱شان دارند، فقط به کمتر از به مادران

ی هاو سنت مذهبیکنند که به واسطه باورهای ای زندگی میهنوز زنان در حصارهای تنگ جامعه

نان ، به زخانواده یت مرد دری مردها بر زنان تأکید دارد و به بهانه ارشدعربی، بر نقش حفاظت

 (.Kay, 1982: 175-182دهد )ای مینقشی حاشیه

اعمال اعتقادات متعصبانه اسالمی یا عربی توسط حکمرانان سعودی از  گرایی:سلفی .99

رش باعث گست ،سو و جمعیت جوان و مستعد برای گرایش به رادیکالیسم از سوی دیگر یک

تیجه آن که ن ؛گرایی مذهبی با چاشنی وهابیت و سلفیسم در عربستان سعودی شده استافراط

در آمریکا، بلکه حتی در حمالت تروریستی  1004سپتامبر  44را نه تنها در حمالت تروریستی 

نه اعتقادات متعصبا (.Cordesman, 2006: 6-7توان دید )در داخل خاک عربستان نیز می 100۹

د مند در حال بازتولیبه صورت نظام ،ها بر آموزش و پرورش این کشوردلیل سلطه آنها بهوهابی

در عربستان مذهب فقط در بخش آموزش و پرورش نفوذ نکرده تا در »و تقویت است. در واقع 

آن استقرار یابد، بلکه آموزش و پرورش کامالً وابسته به مذهب است و نه تنها تمام مدارس 

آموزان را نیز مطالعات مذهبی ای از مطالعات دانشلتی، مذهبی هستند، بلکه بخش عمدهدو

(. این نوع آموزش که عمدتاً مبتنی بر حفظیات نه 44۱-446: 4۹۳1)هاوس، « دهدتشکیل می

یر گرا از عربستان به ساای جز تولید و صدور نیروهای تروریست و افراطتفکر است، نتیجه

نفر عاملین  4۳نفر از  4۱که مصداق بارز آن را در مشارکت  ،نبوده است غرب کشورهای منطقه و

 (.Kelly and Locker, 2016توان دید )سپتامبر می 44حمالت 

ای است که به بازتولید روزافزون البته مشکالت بخش آموزش تنها جزئی کوچک از چرخه

است. جامعه عربستان جامعه  گرایی و صدور تروریسم توسط عربستان سعودی انجامیدهافراط

 11تا  10سال سن دارند و بیکاری در جوانان  10درصد آن زیر  60است که بیش از  یجوان
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ای که حدود یک (. در چنین جامعهThe Global Economy, 2017درصد است ) 10ساله حدود 

د جهان است، امیترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در چهارم ذخایر انرژی دنیا را دارد و بزرگ

، )هاوسبرابری و آزادی بسیار پایین است جوانان سعودی به داشتن شغل مناسب و احساس 

های گفتگو در اینترنت، ها، اتاقبا وجود اینکه دولت سعودی مدارس، دانشگاه (.46۹: 4۹۳1

کند، یم ها نظارتهای مذهبی و همه ارتباطات تلفنی را در عربستان کنترل کرده و بر آنسخنرانی

 Internet Worldاما با افزایش رو به رشد سرعت استفاده از اینترنت توسط جوانان سعودی )

Stats, 2016های افراطی، این نظارت و کنترل چندان کارساز نبوده ( و افزایش تعداد وب سایت

 است. 

 سکردن افراطیون، کاستن احساحکومت عربستان بر روی مرز باریکی بین سست»در واقع 

اش برای حفظ بقای خود و حمالت آشکار به این شعبه رادیکالی ناخوشایند محافظان آمریکایی

 «کرده و تبلیغ زهد و اسالم بکندکند تا مشروعیت حکومت خود را حفظ از اسالم حرکت می

  تواند این شیوه حکمرانی را ادامه دهد.(، اما مشخص نیست تا چه زمانی می477: 4۹۳1)هاوس، 

کدیگر ها با یو نحوه ارتباط و تعامل آن عناصر سازنده فرهنگ استراتژیک عربستانو  عوامل

 توان در شکل زیر نشان داد:را به صورت نمادین می
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عناصر سازنده فرهنگ استراتژیک عربستان در عین  دهد،همچنان که شکل فوق نشان می

ها حال که در تعامل با محیط استراتژیک آن هستند و تحوالت محیطی به تقویت و تضعیف آن

گیری نظام تصمیم تالشبه منجر اند، ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و در کنار هم کمک کرده

وهابی  -از طریق حفظ ائتالف سعودی برای حفظ موجودیت نظام سیاسیاستراتژیک عربستان 

ای از طریق حفظ موقعیت برتر در جهان عرب و در در داخل، حفظ برتری در محیط منطقه

المللی از طریق حفظ رهبری در جهان اسالم و همپیمانی با حفظ بقا در محیط ناامن بین ،نهایت

  .اندشدههای بزرگ قدرت

 ترین سد دفاع در مقابل نفوذ بیگانگانان سنت را مهمها با اتکا به عناصر مذکور همچنسعودی

جای دانند؛ بهاجتماعی می ساختارهای را بهترین محافظ ایقبیله هایکنند؛ وفاداریتلقی می

 سیاست ند؛ ازکناقتصادی استفاده می پیشبرد ساختار برای خارجی کار نیروی کار داخلی از نیروی

 تهدیدهای سازیگیرند؛ با برجستهسیاسی بهره می نظام حفظ برای کن حکومت و بینداز تفرقه

 اسالم جهان داعیه رهبری جغرافیایی خود هستند؛ با پیوند هایشکنندگی بر دنبال غلبهبه بیرونی

دیگران را بر  با خود هویتی ؛ مرزهایهستندهویتی خود  درصدد حل تعارضات عرب جهان و

؛ با وجود احساس خطر از جانب طیف افراطی کنندتعریف و مشخص می اساس اصول حنبلیسم

یاسی خود س مشروعیت مبنای عنوانبه وهابیت با استراتژیک سلفی، به اتحاد -های وهابیگروه

 سلطه دنبال حفظبه ،های عمومیدهند؛ از طریق مخالفت با حضور زنان در عرصهادامه می

سیاسی داخلی و هم در مقابل امواج اجتماعی خود هم در مقابل رقبای ایدئولوژیک و  -سیاسی

 حفظ رایرا ب سنتی کاریرفتار در قالب محافظه برانگیز مدرنیسم غربی هستند و همچنانچالش

 دانند.امنیت خود الزم می و هژمونی

 

 گیرینتیجه
ناخت تبع این ویژگی، شدشوار است و به آن فهمبا وجود اینکه جامعه عربستان بسیار پیچیده و 

های خاص خود است، اما بررسی دقیق از فرهنگ استراتژیک آن نیز دارای مشکالت و پیچیدگی

تا حد زیادی مبنای رفتارهای  این کشورهای فرهنگ استراتژیک عوامل، عناصر و مؤلفه

ر آن د گیریهای پنهان و آشکار تصمیمرا مشخص و ما را با الیه آناستراتژیک سیاستمداران 
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های فرهنگ استراتژیک عربستان کند. بر اساس آنچه از بررسی عوامل، عناصر و مؤلفهآشنا می

توان دریافت که ارتباطی وثیق میان محیط، فرهنگ و رفتار استراتژیک می ،سو حاصل شد، از یک

 رتبع برخی تحوالت در محیط و تحول در برخی عناصبه ،این کشور وجود دارد و از سوی دیگر

در یز باشیم. ها نی استراتژیک سعودیباید منتظر تغییر در برخی رفتارها ،فرهنگ استراتژیک آن

در عین توجه به این تحوالت نباید از ماهیت نسبتاً پایدار فرهنگ استراتژیک عربستان  ،واقع

 غفلت کرد. 

 -ویت اسالمیه گرایی، اقتصاد رانتی، نظام پادشاهی، پراکندگی جغرافیایی،گرایی، قبیلهسنت

ک عربستان اتژیترین عناصر فرهنگ استرعربی، حنبلیسم، وهابیت، مردساالری و رادیکالیسم مهم

شدن، احساس نیاز به ایجاد هویت ملی، چند با روندهایی مانند شهریسعودی هستند که هر

گیری مجلس مشورتی و شوراها، تغییر شیوه آموزش سنتی، تالش برای توسعه متوازن، شکل

ورود محدود و کنترل شده زنان به مناسبات اجتماعی و سیاسی و حتی مقابله صوری با تروریسم 

گری دیگر از تصلب پیشین برخوردار نیستند، اما هنوز مبنای رفتار استراتژیک و افراطی

ها را در تالش برای حفظ ائتالف مردان سعودی هستند. نمود واقعی و عینی این مؤلفهدولت

عنوان رهبر بی در داخل، تالش برای حفظ برتری در جهان عرب، ایفای نقش بهوها -سعودی

عنوان ارکان رفتار استراتژیک عربستان های بزرگ بهجهان اسالم و تداوم همپیمانی با قدرت

 .توان دیدسعودی، که با وجود تغییرات در شرایط محیطی همچنان تداوم دارند، به وضوح می
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