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  آن یانداز اجتماع عربستان و چشم یشناس جامعه
  

   مشتاقی کرم اهللا
  

  
  

  30/08/1396تاریخ پذیرش نهایی:     03/7/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
غرب  يکشورها انیکشور در م نتری کیردموکراتیو غ نتری یبه عنوان سنت يعربستان سعود

پـس از   اي تحـوالت منطقـه   ،یو ارتباط یاجتماع راتییبا توجه به تغ قا،یو شمال آفر ایآس
جامعـه   ،يسـعود  دیت حاکمه جدئهی ياز جمله زمامدار یداخل یاسیس راتییو تغ 2000

. پژوهش حاضر به دنبال داند می یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد راتییعربستان را ملزم به تغ
 اي و کتابخانـه  ینترنتیو استفاده از اسناد و منابع ا یلیو تحل یفیتوص کردیآن است تا با رو

ـ و ثان شود یرا شامل م يچه ابعاد راتییتغ نیال پاسخ دهد که اوأل اؤس نیبه ا نخبگـان   اًی
. اسـاس پـژوهش حاضـر آن    کنند؟ یدنبال م راتییتغ نیرا از ا یچه اهداف یحکومت دیجد

جامعه به تـوده   رییاز تغ يریعربستان به منظور جلوگ یحکومت دیاست که طبقه نخبگان جد
ـ غرب، مقابله بـا ا  شتریب یبانیجذب پشت ،یالملل نیکاهش انتقادات ب ،یانقالب ـ و پا رانی  انی

است که اگر نتواند آن را  دهی، مبادرت ورز»سطح«در  یراتییبه تغ ،ینیران جانشدادن به بح
سکوالر  انیدربار ،یسلف انیو خشونت بار سه گروه وهاب یبکشاند با واکنش منف» عمق«به 

    رو خواهد شد. متوسط روبه دیو طبقه جد
  
  گان کلیدياژو

  یشبه دموکراس ر،ینتنورا سم،یالیمونیمحمد بن سلمان، نوپاتر ،يعربستان سعود

                                                                                                                                        
 قایو شمال آفر ایارشد مطالعات غرب آس یآموخته کارشناس دانش 

  5ـ 34؛ صفحات 1396پاییز ، 71، پیاپی 3، شماره هجدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 



فصلنامه مطالعات 
راهب

رد
ي جهان اسالم

، سال هجدهم،
 

شماره
 3

، پیاپی 
71

، پاییز 
1396

  
 

 

 6  

 

 

  مقدمه
ــت ــتان حکوم ــعودي، عربس ــه س ــارزي نمون ــزاج از ب ــاهی   امت ــتم پدرش سیس

 چیز همه که است ايگونه به آن قدرت ساختار است. 2رانتیر و 1پاتریمونیالیسم)(
 تـاریخی  سنت اي،قبیله زندگی و فرهنگ میراث. شودمی ختم سلطنتی خاندان به

 از ترکیبی با نقش مردم در حکومت و حاکمیت اسالم، رد از وهابی عرب، قرائت
 سعوي عربستان حکومت و سیاست محوري عناصر غرب، به اتکا و رانتیر اقتصاد
 ابتدایی و سنتی ساختارهاي با مطابق عربستان، حکومتی نظام. دهندمی تشکیل را

در ایـن   واقعـی  معنـاي  بـه  مجلـس  و دولت اساسی، قانون است. داري حکومت
 و سیاسی ـ اجتمـاعی   عدالت بیان، آزادي مطبوعات، آزادي و داردن کشور وجود
 کنتـرل،  اساس، این بر) 26: 1390 عباسی،(شود. دیده نمی دموکراتیک، انتخابات
 خواسـت  تنهـا  و نـدارد  سـعودي  سیاسی نظام در مفهومی پاسخگویی، و نظارت
 ساختار .است حکومت شیوه و منابع توزیع چگونگی کننده تعیین که است پادشاه
 دهه اوایل سیاسی و اقتصادي گشایش وجود با حتی عربستان اجتماعی و سیاسی

 حاضـر  پـژوهش . دهـد  تطبیـق  جدید تحوالت با را است خود نتوانسته 90 و 70
 داخلی تحوالت چرایی و چیستی تبیین به تحلیلی و توصیفی روش با دارد تالش
 فرضـیه . دهـد  پاسـخ  سـلمان  ملـک  رسـیدن  قـدرت  به از پس سعودي حکومت
پدرشـاهی ـ   « سیسـتم  از حرکـت  حـال  در ریاض حکومت که است آن پژوهش
 شــبه و مــدرن رانتیــر ـــ پاتریمونیــال نــو« بــه» کالســیک غیردموکراتیــک رانتیــر

 از طرفـی، در  کـه انـد   دریافتـه  سعودي سران عبارت دیگر، به است. »دموکراتیک
 بـه  اتکـا  و پدرشـاهی  تحکومـ  ادامه اسالمی، بیداري از پس به ویژه سوم هزاره

 سـوي  و از نیسـت  پـذیر  امکـان  دموکراسی مظاهر با مخالفت و رانتی درآمدهاي
 هـاي بنیـان  اجتماعی، ـ  سیاسی فرهنگ ها،سنت طرد به به یکباره توانندنمی دیگر

                                                                                                                                        
1. Patrimonialism 
2. Rentier  
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حاکمـان جدیـد سـعودي بـا اعمـال       .ورزنـد  مبادرت ايقبیله هايآیین و مذهبی
تغییر اتکاي خود از طبقه سنتی به طبقه متوسـط   دموکراتیک در حال تغییرات شبه

آذربایجان  شهري هستند، حرکت از جامعه سنتی به سکوالر مانند آنچه در ترکیه،
حکـام جدیـد   هـاي   گـذرد، بخشـی از برنامـه   و کشورهاي اسالمی شرق آسیا می

سعودي است، این مساله خود در چارچوب تالش ریاض براي نزدیکی بیشتر به 
 پاسـخ  بـر  داري غربی قابل تحلیل است. نوشتار حاضر عـالوه  کومتمعیارهاي ح

 درصـدد  چیسـت،  عربسـتان  اجتمـاعی  ـ  سیاسی تغییرات علت که پرسش این به
  . دهد قرار بررسی مورد نیز را تغییرات این آینده است

  
  سعودي عربستان در قدرت سنتی ساختار ـ 1

 مشـترك  عناصـر  از ییکـ  آسـیا،  غرب در مذهب و سیاست ناقص چند هر پیوند
 در پیونـد  ایـن  اسـت.  منطقـه  ایـن  کشـورهاي  اکثـر  میـان  در سازي ملت -دولت
 در ریـاض  حکومـت . است یافته تجلی وهابی ـ  سنتی قرائت با سعودي عربستان
 عربـی  خاورمیانه در سلطنتی هايحکومت کارترینمحافظه و اقتدارگراترین شمار
 قرار سیاسی و مذهبی پدرشاهی ورمح ، بر1932 سال در تأسیس بدو از که است
  )Mouline, 2010: 125-146( دارد.
 نوع ترینرایج عنوان به (که پاتریمونیالیسم بار، به تبیین نخستین 1»وبرماکس «
 توصـیف  بـراي  واژه ایـن  از او اسـت.  شـود) پرداختـه  مـی  یاد آن از سنتی سلطه

تکامـل   شـکل  را الپاتریمونیـ  وبر، حکومت کرد. استفاده پیشامدرن هايحکومت
 حـاکم  قـدرت  پدرساالر، حکومت برخالف دانست.می 2»پدرساالري« از ايیافته
ــیش پاتریمونیالیســم، در ــر آنکــه از ب ــاداري ب  مســتقیم هــايوابســتگی و هــاوف

 هـا وفاداري این سازينهادینه ناشی از   باشد، استوار ايقبیله یا قومی خویشاوندي،

                                                                                                                                        
1. Max Weber 
2. Patriarchy 
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. اسـت  نظامیان وفاداري با ساالريدیوان مراتبی هسلسل نظام یک در هاوابستگی و
 کشـور  صـاحب  عنـوان  به شاه که است حمایتی اعمال ابزار نظامی، ـ  دیوانی این
در ) 96-95 ،1385 توفیق،( دارد.می روا مختلف طرق به اشراف و اعیان به نسبت

 .دارد قرار توجه مورد محوري اصل یک عنوان به سنت کالسیک، پاتریمونیالیسم
 قانونی دارد. تعبدي مبناي او از اطاعت و است حکومت این ثقل نقطه پدر،ـ   شاه
 اراده و میـل  عبارتی، به نیست. حاکم جوامع این بر ساختارمند سیاستی و روشن
 ایـن  بـا  دهنـد.  مـی  انجـام  را قانون کار او به وفاداران و فرزندان اول حلقه و شاه
 برخـوردار  وسـیعی  بسـیار  قـدرت  از یبروکراسـ  و امنیتیـ   نظامی نیروي وجود،
  )Brooker, 2009: 49-51( است.

 دخالت سعودي خاندان حکومت شاهیـ   پدر سبک استمرار در مهمی عوامل
 بـن  محمـد  و سـعود  آل خاندان بین مذهبی سیاسی پیوند: از عبارتند که اندداشته

 اسـی، سی سـرکوب  قبایل، سران و حاکم خاندان بین سویه دو تعامل عبدالوهاب،
 همچون سنتی هايگروه تقویت جدید، مدنی هايگروه گیريقدرت از جلوگیري
هاي  گروه در 1»پروري حامی« پیوندهاي گسترش قبایل، و وهابی روحانیت بازار،
 اطالعـاتی  سیسـتم  دولت، اقتصادي و سیاسی قدرت تحکیم در نفت نقش سنتی،
 از )115-1392،114 ا،سـردارنی ( غربی. هايقدرت سرکوبگر وحمایت و قدرتمند
 ، نقـش »خارجی حمایت« و» وهابیت« متضاد به ظاهر عنصر دو فوق، عوامل میان

 توانسته است آنچه. اندکرده ایفا سعودي سنتی حکومت تداوم در انکاري غیرقابل
 سـعودي  نفـت  بـه  غـرب  نیـاز  عبـارتی،  به است. نفت سازد، مرتفع را تضاد این

 و غیردموکراتیـک  حکومـت  استمرار در را خود دست ریاض، است شده موجب
  .بداند پاتریمونیال باز

  
  

                                                                                                                                        
1. Clientelism 
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 نوپاتریمونیـال  بـه  غیردموکراتیـک  رانتیـر  پاتریمونیـال  حکومت از گذارـ 2
  دموکراتیک شبه نورانیتیر
 فیصل، ملک زمان از را خود پاتریمونیالیستی هايویژگی عربستان، حکومتی نظام
 تـا  1964از  کـه  او پادشـاهی  دوران در. است کرده حفظ سعودي پادشاه سومین
 امـروزي  سیاسـت  اقتدار ساختارهاي و هنجارها ها،ارزش انجامید، طول به1975
 مظـاهر  بـا  فاصـله  نشـینی،  بادیـه  فرهنگ اي، قبیله سنت. یافت استحکام عربستان
 درآمـدهاي  و غـرب  به اتکا اسالم، از وهابی قرائت سنتی، مشروعیت دموکراسی،
 و خالـد  فیصـل،  حکومـت  دوران در را سعودي حکومت لیاصهاي  ستون نفتی،
 پاتریمونیـال  ماهیـت  کماکـان  حکومـت  و دادمـی  تشـکیل  90 دهـه  اوایل تا فهد

  . داشت دموکراتیک غیر و رانتیر کالسیک،
 ایجـاد  و حکومـت  سـنتی  شـکل  در تغییر براي هاییتالش  ،90 دهه اوایل در
 عنـوان  بـا  قـانونی  بـه  توانمی یانم این در شد. انجام مدرن شبه سیاسی نهادهاي

 ماه در سعودي، پادشاه پنجمین فهد، ملک که کرد اشاره »للحکم األساسی النظام«
 گـاه  هـیچ  آنکـه  وجود با قانون این کرد. وضع ماده 83 و فصل 9 در 1992 مارس
 حکومـت  بـدوي  ماهیت تغییر کوچک در جهشی اما نشد گذارده عمومی رأي به

 مشورتی شوراي تأسیس بر عالوه همچنین دهه این در. شدمحسوب می سعودي
 بـراي  نسـبی  هايآزادي ،2000 سال سلطنتی در خانواده شوراي و 1993 سال در

 سوریه و ایران جمله از آسیاغرب  کشورهاي با هاتنش شد، گرفته نظر در شیعیان
 از بیعـت  نیز شـوراي  2007 عبداهللا ملک زمان در و 2007سال  در یافت. کاهش
  )Al-Zaidi, 2015:553-567( شد. تأسیس سعودي خاندان یک درجه اعضاي
 رانیتـر  و غیردموکراتیک پاترمونیال، ماهیتی کماکان سعودي حکومت همه این با
 اجتماعی، مخالفان به روشنی پاسخ بود نتوانسته اي،رویه تغییرات وجود با و داشت
 ق سـرکوب شـده شـعیان و   حقو جوانان، رشد به رو جمعیت دولتی، رانت بر تکیه
 بیـداري . بدهـد  سعودي دربار در قدرت پنهان جنگ فزاینده جامعه و آگاهی زنان،
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 هـاي پادشـاهی  سـایر  در نـاآرامی  و تـونس  و مصر هايحکومت سقوط و اسالمی
 در را مـداري  حکومـت  سنتی سبک و حکومتی نخبگان در تغییر ایجاد لزوم عربی،
 عهـدي  والیـت  آن متعاقب و سلمان بن یدنرس قدرت به انگیخت. بر ریاض سران
 در ریـاض  اجتمـاعی ـ  یسـ سیا انـدازي  پوست براي مناسبی فرصت محمد، پسرش
 در را خـود  ناکـامی  عوامل از یکیها  سعودي. شد قلمداد ايمنطقه و داخلی عرصه
 قطـر،  بـا  رابطـه  قطـع  ایـران،  بـا  مقابله. کردند تلقی ناکافی تحرك اي، منطقه عرصه
 ایـن  حاصـل  یمـن،  بـه  گسترده تهاجم و صهیونیستی رژیم با پنهان ابطرو برقراري
 در آنهـا  همـه  که زدند دست تغییراتی به نیز داخلی عرصه در هاسعودي. بود تفکر
 نـو  بـه  پاتریمونیـال  از اسـت:  بررسـی  قابـل  حکـومتی  رویکـرد  سه در تغییر قالب

  .باال از سیاسی نوسازي هب دموکراسی شبه از و رانتیر نو به رانتیر از پاتریمونیال،
  
  مدرن پاتیرمونیالیسم به پاتریمونیالیسم از گذارـ 1ـ2

 جدیـد  مناسـبات  نو، مفاهیم. است برآمده مدرن مناسبات دل از نوپاتریمونیالیسم
 ظهور البته و ارتباطی مرزهاي شدن شکسته جهانی، افزون روز آگاهی المللی،بین
 سـبک  در تغییـر  ایجاد به مجبور را یالپاتریمون هايحکومت جدید، متوسط طبقه
 شخصـی  همچنان مدرن پدرشاهی در حکومت است. کرده داريحکومت قدیمی
 عناوین این، بر عالوه. شودمی ظاهر ترشخصی و ترافراطی شکل در حتی و است
 ماننـد  اصـلی  قـدرت  ولی شوند، می ایجاد دموکراتیک ظاهر به نهادهاي و رسمی
 از ايآمیـزه  همچنـین  نوپاتریمونیـال  نظـام . مانـد می باقی حاکم اختیار در گذشته

 جلـب  بـراي  تهدیـد  و امتیازات پاداش، اعطاي پروري، حامی خویشاوندمداري،
 اجتمـاعی  نیروهـاي  از پذیري دولـت  آسیب و خارجی نیروهاي به اتکا وفاداري،

  )24-19: 1380 لینز، و شهابی( است.
 مجبـور  را ریـاض  مقامات ربستان،ع جمعیت رشد نرخ و اجتماعی آمار بررسی

 بـه  دربـار  دانشـگاه،  به خانواده شهري، متوسط طبقه به مرفه سنتی طبقه از گذار به
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 بـه  سـنت  و جوانـان  بـه  شـیوخ  شهر، وهابیت به سکوالریسـم،  به بیابان تخصص،
 همـین  بـا  توانسـت مـی  گذشـته  هايدهه در سعودي دربار اگر. است کرده مدرنیته
 ايرویـه  چنـین  امـا  بپـردازد  شهروندان از وفاداري جذب هب حکومت، سنتی سبک
 طبـق . نیسـت  پذیر امکان ارتباطات توسعه عصر و در سوم هزاره دوم دهه در اکنون
 نفــري 000/380/32 جمعیــت از درصــد 60 ،2017- 2016 ســال در آمــار آخــرین
 38/29 عربسـتان  سـاکنان  جمعیتـی  سن میانگین دارند، سن سال 21 زیر عربستان،

 نزدیـک  و باشدمی درصد 84 به نزدیک کشور این در شهرنشینی میزان است، لسا
ــه ــد 71 ب ــت از درص ــتان جمعی ــعودي عربس ــه س ــت ب ــی اینترن ــد. دسترس  دارن

)statista.com,a,2017 (عمـال  با او ولیعهد و سلمان بنفرهنگـی،  تغییـرات  برخـی  ا 
 را خـود  حمایتی هايستون ناقص، چند هر دارند سعی دموکراتیک شبه و اجتماعی

او همچنـین   .نماینـد  جلوگیري جامعه انقالبی انفجار از تا کرده منتقل مردم میان به
سـازي   تالش دارد براي مهار قدرت وهابیان و قرابـت بـه غـرب، سیاسـت عرفـی     

  و نهادینه نماید. عربستان نضج معهه را در جاالعلمانیسیاست، سکوالریزم یا 
  
  رانتیر نو به رانتیر از گذار ـ2ـ2

 با آن ارتباط تبیین بدون سعودي، عربستان در حکومت پاتریمونیال شکل بررسی
 درآمـد  عمده بخش که است دولتی رانتیر، دولت بود. نخواهد رانتیر، دقیق دولت
 رانتـی،  درآمـدهاي  بارز  نمونه. آوردمی دستبه خام مواد فروش طریق از را خود

 نیـازي  بی. است آسیا غرب کشورهايدر  گاز و نفت فروش از حاصل درآمدهاي
 اقتصـاد  رشـد  سیاسی، توسعه و دموکراسی مظاهر به اقبالی بی و جامعه از دولت
 نـوع  ایـن  اصـلی هـاي   ویژگـی  از رانـت،  کننـده  توزیع به دولت تبدیل و مصرفی
  .است هاحکومت
 تقویـت  را همدیگر رانتی، اقتصاد هايمؤلفه و کالسیک پاتریمونیالیسم اصول

 دریافـت،  انحصـار  و کنتـرل  دلیل به دولت اقتصاد، نوع این در. کنندمی لتکمی و
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 مسـتقل  جامعـه  از مهم، منابع فروش از ناشی رانتی درآمدهاي توزیع و تخصیص
 انباشـت  و تمرکـز . یابـد می غیردموکراتیک و اقتدارگرا فراطبقاتی، ماهیت و بوده
 نهادینـه  و تثبیـت  سیاسـی،  تمرکزگرایی به حاکم، شخص و دولت نزد در ثروت
  .انجامدمی محور شخص و اقتدارگرا حکومت شدن

 گیـري  شـکل  بـه  منجر حاکم، خاندان و دولت توسط نفتی درآمدهاي دریافت
 شخص و دولت اساس، این بر شود. می پیرو ـ حامی قالب در فاسد حمایتی شبکه
 یاسـی س پشتیبانی و حمایت دریافت ازاي در را رانتی درآمدهاي از بخشی حاکم،
 در کند.می توزیع پیروها عنوان به اجتماعی ـ  سیاسی متنفذ هايگروه و افراد میان
 بـه  سیاسـی  اطاعـت  و وفـاداري  با اقتصادي امتیازات و هارانت فاسد، شبکه این

  )37-36: 1396 سردارنیا،( شوند.می مبادله حکومت،
 و مـدرن  یـک بوروکرات حکومـت  رانتیـر،  و نوپاتریمونیال هايدولت در ظاهراً
 بـر  حمـایتی  گسترده نظام یک طریق از پادشاه حقیقت، در اما ندارد وجود حزبی
 نظیر دموکراتیک ظواهر از است ممکن هاییدولت چنین. کند می حکومت جامعه
 تصمیمات اما باشند، برخوردار انتخابات و اساسی قانون سیاسی، احزاب پارلمان،

 کـه  چـرا  رسند،می عمل و ظهور منصه به اهپادش خواست و اراده گذر از قانون و
 سـر  تضـمین  باعـث  خویشـاوندي  و سـنت  تطمیـع،  زور، از اعـم  حمـایتی  نظام

 شـود. می انتخاباتی هايپیروزي و اساسی قانون از جانبدارانه تفسیر قوا، سپردگی
  )111: 1385 گلدستون،(

 20 طـی  شـهري  متوسط طبقه که نکته این لحاظ با ولیعهد و سعودي پادشاه 
 و هـا سـنت « بـه  نسبت را »شهر و مردم« وزن است توانسته مرور به گذشته سال
 رانتیـر  و پاتریمونیـال  هـاي آمـوزه  بر صرف تکیه که اندبرده پی کند، بیشتر »قبیله

 هسـتند  متکی سنتی نخبگان حمایت به مردم حمایت کسب جاي به که کالسیک
 شــود مــی اجتمــاعی يهــانارضــایتی ســبب نیــز حکومــت از مــردم بیگــانگی و
)Batrawi,2015: 3-4(، صورت به نه و جامعه پوسته در را اصالحاتی دارند تالش 
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 سعودي حکومت 1»قاسم یاسین«. دهد انجام شهري متوسط طبقه نفع به بنایی زیر
 در تغییـر « نویسـد: می او کند.می توصیف نورانتیر حکومتی ،2000 تا 1995 از را

 نگـاه  در تغییـر  با همراه داخلی تغییرات و سیاسی راتتغیی نظامی، سیستم ماهیت
 او، نگـاه  از ».اسـت  نورانتیر از رانتیر دولت فصل نقطه امنیت، مفهوم و المللیبین

 مشروعیت جایگزین را مدرن مشروعیت دارند تالش رانتیر نو کشورهاي حاکمان
  )Y.Qasem, 2012:66-72( کنند. سنتی

  
  دموکراتیک شبه به سنتی مشروعیت و حکومت از گذار ـ3ـ2

 بن پادشاهی از پس ویژهبه سعودي عربستان داخلی تغییرات تحلیل در سوم عامل
 شـبه  و بروکراتیـک  بـه  سـنتی  مشـروعیت  از گـذار  بـراي  ریـاض  تالش سلمان،

 گـذار  الگوي نوع سه شاهد سوم، هزاره در عربی هاي حکومت است. دموکراتیک
  اند:بوده دموکراسی به

 حکومـت  ماهیـت  ،اسـالمی  بیـداري  اثـر  بـر  کـه 2 »انقالبی گذار الگوي«اول، 
مصـر   تـا حـدودي   و لیبـی  تـونس،  همچون کشورهایی در است و شده دگرگون
  ؛اتفاق افتاد

 هـاي جنـگ  از پـس  لبنانی هايگروه توافق توانمی که 3»توافقی الگوي« دوم، 
  ؛کرد ذکر را صدام سقوط از پس عراقی هايگروه و) 1990-1975(داخلی

 با سیاسی الگو، حاکمان در این. است 4»باال از سیاسی آزادسازي« سوم، الگوي
 و داخلـی  مشـروعیت  کـاهش  بـه  منجـر  سیاسـی  سـرکوب  کـه  مساله این درك
 قـدرت  از میزانی به نیز اجتماعی نیروهاي همچنین و شودمی حکومت المللی بین
 سـمت  به اجبار به ند،کن روروبه چالش با را حکومت توانندمی کهاند  یافته دست

 چه اگر سوم، الگوي در. کنندمی حرکت تدریجی آزادسازي و سیاسی اصالحات
                                                                                                                                        
1. Islam Yasin Qasem 
2. Revolutionary Transition 
3. Pact Transition 
4. Liberalization from Above 
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 در امـا  بزننـد  انقـالب  بـه  دسـت  کـه  نیستند قوي اندازه آن به اجتماعی مخالفان
 زمینـه  اقتصـادي،  و اجتمـاعی  سیاسـی،  آزادسازي به حکام مبادرت عدم صورت
  . شودمی فراهم انقالبی ضعیتو سوي به جامعه حرکت و فروپاشی براي

 و ایجـاد  در سیاسـی  نظـام  هـر  توانایی روشن، و مختصر بیانی در مشروعیت
 سیاسـی  نهادهـاي  کـه  اسـت  خـود  شهروندان میان در باور این حفظ و گسترش
 ماتیـه «) Lipset,1959: 77( اسـت.  تـر مناسـب  نهادها سایر از جامعه براي موجود،
 زمانی مشروعیت، که دارد اعتقاد رومانیاییـ   فرانسوي سیاسی فیلسوف ،1»دوگان
 بداننـد  فرامینـی  انجام به موظف را خود کشور، هر شهروندان که شودمی حاصل
 مـاکس  مشـروعیت  نظریه از متأثر تعریف، این کنند.می صادر کشور آن حکام که
 اسـتوار  وظیفـه  و دادن حـق  کـردن،  موظف چون کلیدي مفاهیم بر که است وبر

 بـه  مردم که است مشروع وقتی قدرت که بود معتقد وبر) 4: 1374ان،دوگ( است.
 نهادهـاي  کـه  باشـند  داشته باور مردم چنانچه. باشند داشته باور آن بودن مشروع
 نتیجـه  تـوان مـی  گـاه  آن اسـت،  موجه اخالقی نظر از و مناسب مفروض، جامعه
 اقتـداري  وع،مشـر  اقتـدار  او نظـر  به. هستند مشروع شده، یاد نهادهاي که گرفت
 تلقـی  موجه یا معتبر گیرند، می قرار آن کاربرد تحت که کسانی جانب از که است
ــود ــین. ش ــانونی، چن ــه ق ــر و عادالن ــق ب ــناخته ح ــی ش ــود.م ــانی( ش  و حاجی
  ) 51-50: 1387سرشت، پاك

 عصـر  در حکومتی است معتقد آمریکایی اندیشمند 2»بایندر لئونارد« پروفسور
از  بازتابی حکومت، باشند، پذیرفته را آن حاکمیت ردم،که م است مشروع مدرن،

 این به. بداند مردمش براي کار به موظف را خود و باشد مردم اصلی خصوصیات
 آن شـده  شـناخته  ارزشـی  تصورات با مستقر رژیم اینکه یعنی مشروعیت ترتیب،
 بـه  روانـی  تمایـل  یـک  و صـرف  بیرونی امر یک مساله، این و باشد منطبق مردم

                                                                                                                                        
1. Mattei Dogan  
2. Leonard Binder 
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 يهـا  ارزش اسـاس  بـر  دولتی رژیم یک توجیه بر مبتنی بلکه نیست، مانبرداريفر
 مرکــزي هســته بنــابراین،) 1378باینــدر،( اســت. مــردم ســوي از شــده شــناخته
 مثبـت،  و پذیرفتـه  را حـاکم  نظـام  یـک  مردم، که است آن مشروعیت کننده تعیین
  .کنند تلقی قانونی و اخالقی موجه،
 که است امر این بر عمدتأ سیاسی شناسی جامعه در شناسان جامعه بحث تمرکز
 و شـود  تلقـی  مشـروع  شـهروندان  اکثریت نظر در تواند می حکومت یک چگونه
 آورنـد.  دست به را خود شهروندان اکثریت رضایت توانند می چگونه ها حکومت

 و اقتـدار  منـابع  بـه  کـه  بود کسانی اولین زمرة در وبر ماکس) 14: 1384حاتمی،(
: اسـت  کـرده  اشاره مشروعیت یا اقتدار نوع سه به او. کرد توجه عیتمشرو مبانی

 توجیـه . کاریزماتیک مشروعیت و عقالنی ــ قانونی مشروعیت سنتی، مشروعیت
 مشـروعیت  در گذشـته،  هـاي  سـنت  و آداب مبناي سنتی بر مشروعیت در اقتدار

عقالنی  و قانونی مشروعیت در و رهبر استثنایی هاي بر مبناي ویژگی کاریزماتیک
 حکمرانـان  اگـر . گیردصورت می رسمی قوانین و ساالري دیوان مقررات بر مبناي
نـابودي   وسـایل  کننـد،  توجیـه  یادشده طریق سه از یکی به را خود تسلط نتوانند
 سـرنگون  اسـت  ممکـن  نداشـتن  مشروعیت تداوم صورت در و شده فراهم آنان
  .شود عوض اقتدار نوع و شوند

 باشد ماننـد  وراثتی است ممکن سنتی مشروعیت کرده، یانب وبر آنچه براساس
 باشد قبیله رسوم و آداب است ممکن یا معین خانوادة یک در سلطنت مشروعیت

. باشـد  قبیلـه  حـاکم  قبیلـه،  بـزرگ  کـه  اسـت  مرسـوم  عشـایر  بـین  در آنچه مثل
 عمومی قضاوت که است فرد هاي قابلیت و استعدادها از ناشی فرهی، مشروعیت
 حـق ) اسـت  شده مردم محبوب که کسی( کاریزما که گیرد می قرار این بر جامعه
 پیشـرفت  از قـانونی، ناشـی   -عقالنـی  مشـروعیت  .دارد حاکمیت اعمال و اقتدار
 .یابـد  مـی  تحقـق  اکثریت آراي و انتخاباتی سازوکارهاي با که است مدنی جامعۀ

  )  1392ولدبیگی،(
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 اعطـاي  و اقـدامات  برخـی  انجـام  بـا  دارنـد  تـالش  او ولیعهد و سلمان ملک
 مشروعیت پایگاه اشراف، به گیري سخت و سابقهبی اجتماعی و فرديهاي  آزادي
 انتقال متوسط طبقه یعنی جامعه؛ اعظم بخش به سنتی معدودهاي  گروه از را خود
 دموکراتیک شبه بروکراسی سپس و کاریزما به سنت از را مشروعیت اساس و داده
 و نادر هاي زمان و ها مکان پایداري و استمرار عدم ثباتی، بی با کاریزما کنند. منتقل

 و ســنتی نظــم کــه هاســتویژگــی همــین برپایــه. شــودمــی مشــخص خــاص
 کاریزمـایی  نظـم  مقابـل  در یکدیگر، با آنها زیاد اختالفات رغم به ساالرانه، دیوان
 رچوبچا و داشته سروکار روزمره زندگی با دیوانساالري، و سنت. گیرندمی قرار
 بـا  تقابـل  در کـه  خصایصـی  واسطه به کاریزما. هستند معیشتی امور فصلِ و حل
 و تـاریخ  در هـا نوآوري ایجاد و انقالبی نیروي به دارد، قرار دیوانساالري و سنت
 و تقابـل  در اسـت  گذشـته  بـه  متعلق آنچه با معموالً کاریزما. شودمی بدل جامعه
 و هـا سنت خود، ظهور با و است کنشسنت جهت، همین به و دارد قرار تعارض
 دلیل، همین به) 67: 1395 پور، جالیی فوالدیان،( ریزدمی درهم را سنتی نظامات
 سـنت هـاي   پایـه  علیـه  فرزنـدش  و سـلمان  ملـک  دفعی و سرکوبگرانه اقدامات
 کاریزما سوي بهها  سنت تخریب با آنان عبارتی، به باشد. مدت طوالنی تواند نمی
 مشـروع  بروکراسـی  و عقالنیت سوي به کاریزما از نتوانند گرا واند  کرده حرکت
 تکفیري وهابیان از اعم( سنتیهاي  گروه اعتراض با حکومت اساس کنند، حرکت
 سـنی  شـهروندان  و شـیعیان  از اعم( خواهان دموکراسی و) درباري شاهزادگان و

  .شد خواهد روبرو) شهري متوسط طبقه مذهب
  
  عربستان در اجتماعی و سیاسی تغییرات اهداف ـ3

 حتـی  در و نیسـت  بنیـادي  اگرچـه  سـعودي  عربستان در گرفته صورت تحوالت
 بسیار مصر و عراق قطر، بحرین، کویت، مانند عربیهاي  حکومت سایر با مقایسه
هـاي   سـتون  کـه  حکـومتی  بـراي  اندك، تغییرات همین اما رسد،می نظر به ناچیز
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 به ورود دهنده نوید دهند،می ابی تشکیلوه دینیهاي  آموزه و سنت را آن اصلی
 تالش او ولیعهد و سلمان ملک شد گفته. است مداري حکومت از جدیدي مرحله
 طبقـه  بـه  شیوخ از و مدرنیته به سنت از شهر، به قبیله از را حکومت هسته دارند
 آن، به توجه لزوم و جدید متوسط طبقه گیري قدرت. نمایند منتقل شهري متوسط
 انتقـادات  کـاهش  و غـرب  بـه  اتکـا  انقالبـی،  تـوده  به جامعه تبدیل از جلوگیري

منطقه، حرکت به سوي  در ایرانی ضد ائتالف تشکیل براي بسترسازي المللی، بین
 که هستند اهدافی جانشینی، مساله نهایی حل و سکوالریزه کردن جامعه عربستان

  .هستند آن دنبال به شده، بیان تغییرات ایجاد با ریاض جدید سران
  
  جدید متوسط طبقه به توجه لزوم ـ1ـ3

 از حاصل تغییرات در بخش حرکت عنصر و کانون توان می را شهري متوسط طبقه
 هنرمنـدان،  دانشجویان، شامل طبقه این دانست. عربی کشورهاي در اسالمی بیداري
 لکـه ب درآمـد  تنها نه که شودمی نظامیان از بخشی روحانیون و کارمندان، وران، پیشه

 در که است سیاسی اصالح طبقه، این هدف. دارند یکسانی کمابیش »اجتماعی شأن«
 طبقـه  انجامـد.  می فرهنگیـ  اقتصادي پیشرفت و حقوقی اجتماعی، اصالح به نهایت

 نیـز  شـهري  جامعـه  و شـهري  جامعـه  درون در سیاسی هايمخالفت کانون متوسط،

 تمام در شهري متوسط طبقه .دشومی محسوب کشور در سیاسی هايمخالفت کانون
 و اجتمــاعی اصــالحات و تغییــر عامــل و ســاز گفتمــان عنصــر عنــوان بــه جوامـع 
 طبقه متوسط شـهري در . شوند می محسوب اعتراضهاي  جنبش حامیان ترین اصلی
 بدنـه  در کـه  بـوده  عربسـتان  حکومـت  داخلی منتقد ترین مهم اخیر، دهه یک طول

 اســت. داشـته  حضـور  کشـور  ایـن  در رضمعتــ اجتمـاعی  نیروهـاي  وهـا   جریـان 
)Menoret & Al-Utaybi: 2009: 131(  

 رسـید.  نفـر  7278000 بـه  سعودي عربستان دانشجویان ، تعداد2016 سال در
)statista.com, b:2017(، هــاي  دانشــگاه بــه دانشــگاه 45 تــاکنون، 2005 ســال از

 درحـال  نیعربسـتا  دانشـجویان  ، تعداد2016 در سال. است شده اضافه عربستان
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 320یک میلیون و  ، حدود2014 سال در. رسید نفر125000 به آمریکا در تحصیل
 83 از بـیش . انـد  بـوده  کار به مشغول سعودي حکومت دولتی بخش در هزار نفر
 آمـار  طبـق . کننـد  مـی  زنـدگی  شهرها در عربستان میلیونی 33 جمعیت از درصد
 کشـور  ایـن  در خارجی کارگر میلیون 9 ، حدود2014 سال در سعودي حکومت
 هـاي آمـاري،   بر اسـاس ایـن داده  ) arabnews.com, 2016( اند. بوده کاربه مشغول
 طبقه. دهدمی تشکیل را سعودي عربستان جمعیت از عظیمی بخش متوسط، طبقه
 حکومت اجتماعی ـ  فرهنگی اصالحی اقدامات تمام هدف جامعه شهري، متوسط
. اسـت  بـوده  سعودي »2030 بلندپروازانه حطر« به ویژه تاکنون 2015 از سعودي
 را طبقه این رضایت خود نوسازانه اقدامات با دارند تالش ولیعهد و سلمان ملک
 طبقـه  پشـتیبانی  و رضـایت  بـا  را مدرنیتـه  به سنت از خود گذار و نمایند کسب
  .سازند همراه شهري متوسط

  
  انقالبی توده به جامعه تبدیل از جلوگیري ـ2ـ3
 و کالسـیک  هايمؤلفه از ايآمیزه کارگیريبه اسالمی، بیداري تحوالت از پیش تا

 خرید رفاهی، هايسیاست کنترل، ـ سرکوب راهبردهاي همچون رانتیریسم متأخر
 آزادسـازي  پیروپـروري،  و فاسـد  حمـایتی هـاي   شـبکه  طریـق  از سیاسی اطاعت
 تـاکتیکی  شـکل  در عربـی هـاي   حکومـت  توسـط  تـدریجی،  اقتصـادي  ـ سیاسی
 فارس خلیج حوزه عربیهاي  حکومت سیاسی دگرگونی از حدودي تااند  وانستهت

 سـال  در اسـالمی  بیـداري  جریـان  از پـس  )33: 1396سردارنیا،( کنند. جلوگیري
 خلیج جنوبی حوزههاي  نشین شیخ درون در سیاسی و اجتماعی ، تحوالت2011

 راتیــتغی بــه عمــومی گــرایش افــزایش جهــت دراي  فزاینــده شــکل فــارس بــه
 گیـري  شـکل  بـدو  از حـوزه  این عربیهاي  حکومت. است یافته رشد دموکراتیک
عمال حتی که اندبرده پی عرب جهان اجتماعیـ   سیاسی بحران نـو  هاي  سیاست ا
 قرار خود توجهات محور در را اقتصادي ـ  سیاسی گشایش و اصالحات که رانتیر
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 بـه ویـژه   عـرب  سـران  شـود.  اعتراضی هاي حرکت رشد مانع تواندنمی دهد،می
 سیاسـی،  آزادسـازي  سـناریوهاي  نبـردن  پـیش  که اندرسیده نتیجه این به ریاض
 در را انقالبـی  دگرگونی به گرایش تواندمی باال از اقتصادي و فرهنگی اجتماعی،
  .کند تقویت شدت به جامعه درون
 در پژوهانـه  آینده رویکرد دو عرب، دنیاي در اسالمی بیداري تحوالت از پس
 بـه  توجـه  که با است معتقد اول رویکرد است. شده ایجاد عربی کشورهاي مورد
 گـاز،  و نفـت  از حاصـل  درآمـد  مانـدگار و  محورانه تابعیت و اي قبیلههاي  سنت
 و اقتـدارگرایی  اسـتمرار  موجـب  معیشتی و اقتصادي حمایت هاي سیاست اعمال
 تغییر ایجاد و نوسازي براي ضرورتی لذا شد، خواهد عربی بهار از نپذیرفتن تأثیر
 معتقدنـد  پژوهشـگران  از برخـی  دیگـر  سوي از. ندارد وجود حکومتگران توسط
ــد ــی رش ــواهی، دموکراس ــترش خ ــات، گس ــاهش ارتباط ــدهاي ک ــت، درآم  دول

 شـد  خواهـد  موجـب  اي قبیلـه  هـاي  سنت شدن کمرنگ و فرهنگی مدرنیزاسیون
 امـواج  مقابـل  در طـوالنی  مدت براي نتوانند فارس خلیج حوزه عربی کشورهاي

 جدیـد  مقامـات  راهکـار ) Abdullah,2014: 35-37( کننـد.  مقاومـت  طلبانه اصالح
 در پـایین  بـه  بـاال  و آمرانـه  اقدام« یعنی است؛ فوق رویکرد دو از تلفیقی ریاض،
  .»گرانه اصالح و دموکراتیک شبه هاي سیاست اعمال

 و اسالمی ريبیدا وقوع از پس که است کشورهایی جمله از سعودي عربستان
 مشـروعیت،  بحران از جلوگیري منظور به عبدالعزیز، بن سلمان رسیدن قدرت به

 الگوي انقالبی، شرایط به جامعه تبدیل جلوگیري از و المللی بین فشارهاي کاهش
 بـا . اسـت  داده قـرار  کـار  دستور در را پایین به باال از تدریجی سیاسی آزادسازي
 شـکل  بـه  رونـد  این سعودي، پادشاهی انشینج عنوان به سلمان بن محمد تعین
 ســمت بــه تــاکتیکی صــورت بــه ســلمان بــن. اســت یافتــه رشــد اي ســابقه بــی

 سـوي  بـه  حرکـت  و پاتریمونیـال  حکومـت  کالسـیک  مـدل  در تجدیدنظرطلبی
 کـرده  حرکـت  فرهنگـی  و سیاسـی  آزادسـازي  محوریت با مدرن پاتریمونیالیسم
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 شـهروندان  جدیـد  نسـل   حمایـت  کسـب  راستاي در سلمان بن تالش لذا. است
 مشروعیت و مقبولیت او تا است شده باعث اي رسانه فضاسازي در کنار سعودي
 دیـدگاه  از. آورد حسـاب  بـه  خـود  قدرت هاي پایه از یکی عنوان به را اجتماعی
 تأییـد » العلمـا  کبـار « کـه علمـاي   اصالحاتی شبه به زدن سلمان، دست بن محمد
 او لـذا . باشـد  تأثیرگـذار  عربستان مدرن و سنتی جامعه نمیا در تواند می کنند، می
 بـاال  عربسـتان  جامعـه  در را خود اجتماعی سرمایه بتواند تا زد اقداماتی به دست

  tabyincenter.ir) :1396اصالنی،( برد.
  
  المللی بین انتقادات کاهش و غرب به اتکاـ 3ـ3

 و فشــارها برابــر در را خــود بتواننــد آنکــه بــراي نوپاتریمونیــالهــاي  حکومــت
 حفـظ  المللـی  بین و اي منطقه تهدیدات و داخلی اجتماعیهاي  جریانهاي  آسیب
) 23: 1380لینـز؛  و شـهابی ( هسـتند.  خـارجی  نیروهـاي  به اتکار به مجبور کنند،

 غـرب  متحـدان  منظومـه  در را ،خـود  تـاکنون  تأسیس ابتداي از سعودي عربستان
 نظـر  در با توانمی تنها را سعودآل بقاي 1آرتز، پاول اعتقاد به است. کرده تعریف
. کـرد  درك متحـده  ایـاالت  بـا  کشور این روابط ویژه به المللی،بین محیط گرفتن
 رئـیس  روزولـت،  فـرانکلین  و سـعودي  پادشاهی سسؤم عبدالعزیز، ملک دیدار

 و عربسـتان  میـان  راهبـردي  اتحاد آغاز ، نقطه1945 در سال آمریکا جمهور وقت
. گرددبرمی1930دهه به دوجانبه روابط این پیشینه هرچند آید، می مارش به آمریکا
 اویـل  استاندارد شرکت با انحصاري ايموافقتنامه ،1933 سال در عبدالعزیز ملک
 را عربسـتان  در نفـت  اکتشاف اجازه آن، پایه بر شرکت این که کرد امضا کالیفرنیا

  .شد عربستان کويآرام شرکت کار به آغاز نقطه کهاي  یافت؛ معامله
 دو سـر  را خودشـان  هـا آمریکـایی  و هـا سعودي کندکهمی استدالل آرتز پاول
 چنـد  هـر . شد نخواهد متالشی امنیت براي نفت تاریخی پیمان و بینندنمی راهی

                                                                                                                                        
1. paul Artze 
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 در هـا سـعودي  و است رشد حال در سرعت به عربستان در ضدغربی احساسات
 کـه  اندشده متقاعد دوکشور هر هايحکومت ولی اند،شده بدنام هاآمریکایی میان
 نفت قیمت به که دارند زیادي مشترك منافع هاآن. دهند ادامه خود ویژه روابط به
 ایـران  مهـار  و عـراق  در ثبـات  ایجاد اسالمگرا، نظامیان شبه با مبارزه تجارت، و

  )1393 استنسلی،( شود. می مربوط
 و غـرب  بـین  نمـا  متناقض اي رابطه تشکیل ، موجب2001 سپتامبر 11 حادثه
 غیردموکراتیک حکومت نوع غرب، نگاه از طرفی از است. شده سعودي حکومت

 شـناخته  اسـالمی  گرایانـه  افراط رویکرد گسترش عامل سعودي، محور وهابیت و
 قـدیمی  عنـوان  بـه  ریـاض  حکومت فروپاشی به تمایلی دیگر، سوي از و شد می
 و موضـوع  ایـن  نداشـت.  وجـود  غـرب  متحد عربی کشور قدرتمندترین و ترین
 علیـه  لفظـی  فشـارهاي  بـه  اروپـا  و آمریکا است شده موجب نفت عظیم جایگاه
 غـرب  بـه  نیز شکلی ابعاد در کرده است تالش نیز عربستان کنند. بسنده عربستان
 )Mason, 2015: 70-77( شود. تر نزدیک

 مـالی،  مشـوق  سـرکوب،  وجهـی  چهـار  استراتژي به سعودي عربستان اتکاي
 کـه  چـرا  یابـد،  ادامـه  مـدت  طوالنی براي تواند نمی مجازي فضاي کنترل و سنت
 بـه  نیـاز  بشـري،  حقوق فشارهاي گسترش نفت، قیمت کاهش به توجه با ریاض

 شـدن  جهـانی  و اجتمـاعی هـاي   شـبکه  افـزون  روز رشـد  المللی، بین مشروعیت
 را استراژي این سازي پیاده امکان آن واسطه به که عواملی را از بسیاري اطالعات،

 فضاي نبود )182: 1394 دیگران، و تجري( است. داده دست از داشت، اختیار در
 داري حکومـت  در. شـود  مـی  محسـوب  کشور این در جدي چالشی دموکراتیک،
 وجـود  احزاب و آزاد نشریات مخالفان، انتخابات، مجلس، براي جاییها  سعودي

 شـاه  شـخص  جـز  کـس  هـیچ  برابر در وزیران و است وزیر نخست پادشاه، ندارد.
 ارتبـاط  برقـراري  در را عمیقـی  شـکاف  حکومـت،  از سبک این. نیستند پاسخگو
 از حمایـت  بـه  موظـف  را خود که است کرده ایجاد غربی کشورهاي با سطح هم
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 هیچ به اگرچه او ولیعهد و سلمان ملک اصالحی رفتارهاي. دانند می ریاض رژیم
 شـدت  از امـا  نـدارد  همـراه  بـه  سعودي ستانعرب مردم براي را دموکراسی وجه،
 طلـب،  اصـالح  را سـعودي  جدیـد  رهبـران  و کاهد می سعودي به غرب انتقادات
  )Friedman,2017( کند. می ترسیم تغییر براي مصمم و نواندیش

  
  منطقه در ایرانی ضد ائتالف تشکیل براي سازي بستر ـ4ـ3

 سـکوالر  ـ سوسیالیسـتی  وژيایدئول گسترش هدف با 1960و1950 هايدهه در مصر
 راهبـردي  چالشی و عربستان ايمنطقه عمده خاورمیانه، رقیب عربی هايپادشاهی در
 جاي اسالمیـ   انقالبی رویکرد با ایران ،1979 سال در. شدمی محسوب ریاض براي
. نگریستمی ایران انقالب گونه به تعارض و رقابتی نگاه با سعودي و گرفت را مصر
 کـار  دستور درها  دولت جايبه راها  ملت به توجه و انقالبی اسالم احیاي طرح ایران،
 چـالش  بـه  اسـالم  جهـان  قلـب  منزلـه  به را عربستان موقعیت موضوع، این داد. قرار
 چـالش  کویـت،  اشغال و تبدیل جدیدي، تهدید به صدام ،حمله1990 دهه در. کشاند
 گرایـی ملی احیاي از سعودآل اق،عر بر عالوه 90 دهه در .شد عربستان راهبردي تازه
  )1393 استنسلی،( بود. نگران ایران حمایت مورد شیعیان داخلی
 عرصـه  در شـدن  فعـال  و تحمیلـی  جنـگ  پایـان  از پس ایران گیري قدرت با
 بـه  را خـود  سـابق  نفـوذ  ایران، با رقابت در عربستان ،90 دهه اواسط ازاي  منطقه
 در اسـرائیل  کـردن  مجبـور  در اهللا حـزب  يپیروز با امر این. داد دست از تدریج
 و سـوریه  و ایـران  استراتژیک روابط گسترش ،2000 سال در لبنان جنوب تخلیه
 ایـن . گرفـت  شـدت  صـدام  سـقوط  پی در عراق شیعیان گیري قدرت نهایت، در

 نفـوذ  کـه  شـد  ایـران  محوریت به قدرتمند جریان یک گیري شکل سبب موضوع
: 1392 آجرلـو، ( داد. قـرار  تـاثیر  تحـت  شدت به را خاورمیانه منطقه در عربستان

 و 2012 ،2008هـاي   جنـگ  در فلسـطینی  مقاومـت  در ایران رنگ پر نقش) 222
 اسـالمی،  بیـداري  اولیـه هاي  سال در عرب هايملت میان در ایران نفوذ و 2014



عه
جام

 
اس

شن
 ی

شم
و چ

ن 
ستا

عرب
 

ماع
اجت

داز 
ان

 ی
  آن

 

   

 23  

 

 

 جـاري  تغییـرات  که خواهندنمی سعودي مقامات. داشت وا هراس به را عربستان
 جمهـوري  نفـوذ  و نقـش  تقویـت  به عربی، منجر کشورهاي سایر در و منطقه در

 مقامـات  امکـان،  صـورت  در حتـی . شود عربی کشورهاي سایر در ایران اسالمی
 بـه  عربـی  کشـورهاي  از برخـی  در را تغیـرات  که دارند تالش سعودي عربستان
 بـه  اي منطقه قواي توازن تغییر و نفوذ و نقش کاهش باعث که برند پیشاي  گونه
  )216: 1392ترابی،( شود. ایران ضرر

 هـیچ  به که دادند نشان شیعی هالل چون موضوعاتی طرح با سعودي مقامات
 گـذار  در را چاره راه و نیستند راضی سپتامبر 11 از پس داده رخ شرایط از عنوان
 بازگردانـدن  براي ترفعال حضور سیاست به آوردن روي و خود سنتی سیاست از
هـاي   انقـالب  فضـایی،  چنین در سعودي عربستان رهبران. دانندمیاي  منطقه توان
) 230-229: 1392 ترابـی، ( یافتنـد.  خود جدیدهاي  آزمون براي فرصتی را عربی
 رابطـه  قطع و مقابله بحرینی، معترضان سرکوب در نظامی حضور یمن، به تهاجم
 فلسـطین  مساله در گري میانجی در آمریکا جاي به جایگزینی براي تالش قطر، با
 که عربستان جدید حاکمه هیات سوي از است تالشی سعودي، عربستان سوي از
 اولویـت  در را ایـران  بـا  مقابلـه  و گرفته قرار قدرت رأس در سو این به 2015 از

  .اند داده قرار خود اي منطقه سیاست
 نمایشـی  اصالحات به ایران، با تقابل به موازات دارند تالش سعودي حکومتگران

 انتقـادات  کـاهش  بـر  عـالوه  المقدور حتی تا بزنند دست داخلی اجتماعی و یفرهنگ
  .شوند مطمئن مدت کوتاه در حداقل سعودي، شهروندان طغیان المللی، از عدم بین

  
  سکوالریزه کردن حکومت و جامعه ـ5ـ3

حرکت به سوي سکوالریزم در کشورهاي اسالمی در قـرن اخیـر بـه چهـار دلیـل      
گرایش به سبک  .2تالش براي کاهش انتقاد از سوي غرب  .1صورت گرفته است؛ 
 .5ناسیونالیسـم   .4مبـارزه بـا مخالفـان مـذهبی      .3داري غـرب   زندگی و حکومت
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ثیرپذیري از سوسیالیسم. به جز دو مـورد آخـر، حکومـت عربسـتان سـعودي در      أت
سکوالریزه کردن حکومت و جامعه خود سایر موارد را مـد نظـر قـرار داده اسـت.     

ترین دالیـل گـرایش حاکمـان     ابق با غرب و کاهش نفوذ متنفذین وهابی از مهمتط
تصـمیمات   2017جدید ریاض به سـوي سکوالریسـم حکـومتی اسـت. از سـال      

فرهنگی و اجتماعی از سوي بن سـلمان و ولـی عهـد او    هاي  اي در حوزه سابقه بی
ه ورزشگاه، حق انجام پذیرفته است، اعطاي حق رانندگی به زنان، حق ورود زنان ب

ورزشــی در مــدارس بــراي هــاي  صــدور فتــوا از ســوي زنــان، برگــزاري کــالس
دختران،حق برگزاري کنسرت براي زنان و اجازه ورود زنان مجرد به عربسـتان بـه   

اگر چـه   )McLaughlin,2017(عنوان توریست و قانون مبارزه با خشونت علیه زنان 
شـوند   مـی  وق طبیعی زنان محسوبدر بسیاري از جوامع اسالمی و عربی جزء حق

ی در حکومت محافظه کار عربسـتان دگرگـونی عمیـق    یها اما اعمال چنین سیاست
  شود. می محسوب
 واشـنگتن  بـه  2017در مـاه مـارس    سـلمان  که سفري در آمریکا ارشد مقامات
. دهـد  پایـان  کشور این در وهابیت سلطه به تا اند خواسته وي از صراحت به داشته،
آمریکـا   در سـعودي  البی  رئیس االنصاري سلمان حمایت از که سلمان بن آیااینکه 

 برخوردار سعودي ساز جریان و مشهور نگار روزنامه الدخیل ترکی البته و) ساپراك(
کنـد یـا    تبـدیل  سکوالر پادشاهی نظام به دینی نظامی از را عربستان تواند می است،
المللی بسـتگی   اي و بین ح ملی، منطقه) به سه عامل در سه سط8: 1396 (کلهر، خیر

دارد. در سطح ملی به میزان رضایت جامعه سعودي خصوصأ طبقه متوسط شـهري  
در هـا   ، در سطح منطقه به موفقیـت یـا شکسـت سـعودي    از نخبگان جدید ریاض

ی بـه میـزان   لـ المل موضوع سوریه، عراق، قطر، یمن و تقابل با ایران و در سطح بین
  ریکااز حکومتگران جدید عربستان بستگی دارد.حمایت اروپا و آم

  
  ناراضی شاهزادگان سرکوب و جانشینی بحران به بخشی پایان ـ6ـ3

 شـمار  بـه  سـعودي  دربار تهدید آشکارترین جانشینی، مساله کردن نهادینه در ناتوانی
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 بـراي  را شـرایط  قـدرت،  انتقـال  رویـه  در مشروع معیارهاي نشدن مشخص رود. می
) 191: 1393 استنسلی،( است. داده افزایش سلطنتی خاندان درونی اتمنازع گسترش
 قـدرت  بـه  از پـس  عربستان جدید تحوالت در را خود زمانی، هر از بیش مساله این

 تغییـرات  و جانشـینی  مسـاله . اسـت  داده نشـان  2015 ژوئیه در سلمان ملک رسیدن
 و ترین پیچیده از یکی همواره اینکه بر عالوه سعودي پادشاهان از یک هر دلخواهانه
 پاتریمونیـال،  حکومـت  در که است آن نشانگر بوده، کشور این مشکالت ترین مبهم
 بنیانگـذار  عبـدالعزیز،  ملـک  وصـیت  طبق. است مقدم چیز همه بر سلطان اراده و امر

 ارشـد  بـرادر  به همواره حکومت داشت، پسر 36 مرگ لحظه در که سعودي عربستان
 بـه  قـدرت  انتقـال  حـق  پادشـاه  هستند، زنده شاه برادران قتیو تا یعنی شدمی منتقل
 از قدرت واگذاري آن و افتاد اتفاق یکبار فقط نانوشته قانون این. ندارد را خود فرزند
 تعیین در فیصل ملک که چرا بود، فیصل ملک یعنی دوم برادر به سعودي ملک سوي

 خود  بزرگ برادر از عبور با وي افزود. سعود آل جانشینی به را دیگري ولیعهد، قانون
 نهادینـه  را امـر  ایـن  پادشاهی، براي شایستگی نداشتن دلیل به) عبدالعزیز بن محمد(
صـرفاً   نـه  رسـد  می است پادشاهی شایسته که برادري ترین بزرگ به پادشاهی که کرد
  .تر بزرگ برادر

 نیـز  فهـد  ملـک  دوران در 1992 سـال  در عربسـتان  حکومتی نظامنامه تدوین
 ملـک  کند. رفع عبدالعزیز نوادگان و فرزندان بین در را جانشینی بحران توانستن

 و قـدرت  انتقـال  شـیوه  سـازي  نهادینه هدف با و پادشاهی خود دوران در عبداهللا
 قدرت، توازن ایجاد سعودي، خاندان درون در جانشینی بحران تداوم از پیشگیري
 قـدرت  کـردن  محـدود  و عودس آل قدرت سلسله در خود فرزندان جایگاه تثبیت
 2007 سـال  در را بیعـت  شـوراي  عنوان تحت جدیدي تشکیالت سدیري، جناح
 بـه  و دارند حضور عبدالعزیز ذکور فرزندان همه بیعت شوراي در. کرد اندازي راه
 بـا  که کند، می شرکت شورا در پسرانشان از یکی اند کرده فوت که فرزندانی جاي
 حـال  در مجمـوع  در انـد،  نداشـته  پسري که اي شده فوت شاهزاده دو شدن کسر
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 یـک  قطعاً وي از پس دانست می که عبداهللا. هستند شورا این عضو نفر 34 حاضر
 شـرایط  سـلمان  و نـایف  سـلطان،  سدیري برادر سه( شد خواهد پادشاه سدیري
 این خودش از بعد که کرد تنظیم اي گونه به را جدید نامه آیین) داشتند را جانشینی
 سدیري پادشاه قدرت از و باشد داشته پادشاه ولیعهد تعیین در زیادي قشن شورا
  )1396comدرویشی،( شود. کاسته

 نظامنامه پنج ماده اساس بر سعودي عربستان در قدرت انتقال قانونی سازوکار
 نظامنامـه  پنج ماده در. گرفت می قرار بیعت شوراي اساسنامه همچنین و حکومتی
  : است آمده حکومتی
  . است پادشاهی سعودي حکومت ساختار) الف
 بـر  عبـدالعزیز  ملـک  نوادگـان  و فرزنـدان  ترین صالح دست در حکومت )ب
  . بود خداخواهد رسول سنت و خدا کتاب اساس
  . است پادشاه برعهده ولیعهد نسب و عزل )ج
  . است پادشاه تدستورا و تفویضات اجراي و والیتعهدي امور انجام ولیعهد وظیفه )د
 مراسم تا گیرد می دست در را او اختیارات پادشاه، مرگ صورت در ولیعهد ) ه
  .شود انجام بیعت
 تشـکیل  بـر  مبنـی  عبـداهللا  ملک دستور صدور با ماده این ج ، بند2006 سال در
 بـر  ولیعهد، انتخاب و پادشاه با بیعت براي دعوت شد مقرر و تعدیل بیعت شوراي
 تأکیـد  بیعـت  شـوراي  اساسـنامه  6 ماده. شود انجام» بیعت شوراي« اساسنامه مبناي
 نظامنامـه  و بیعـت  شـوراي  اساسـنامه  اسـاس  بر شورا این پادشاه، مرگ با که دارد

: دارد مـی  بیـان  بیعـت  شوراي اساسنامه هفت ماده .کند می بیعت ولیعهد با حکومتی
 از نفر سه یا دو یک، شورا اعضاي مشورت با و پادشاهی به رسیدن از بعد ولیعهد«

 شـورا  اگـر  کنـد.  مـی  معرفـی  شورا به دارد مدنظر عهدي والیت براي که را افرادي
دارد، نامزد منصـب   مدنظر خودش که را دیگري شخص باید نپذیرفت را کدام هیچ
 شـوراي  نظر مورد کاندیداي با پادشاه موافقت نکردن صورت در. کند عهدي والیت
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 اسـت  کـرده  انتخاب پادشاه که رنف یک و خود کاندیداي بین باید شورا این بیعت،
  ».بپذیرد ولیعهد به عنوان آورد بیشتري را رأي هرکس و کند برگزار انتخابات
 اضـافه  سلطنتی دربار به را جدیدي منصب مرگ، از قبل ماه 10 عبداهللا، ملک
 جانشـین  منصب اعالم با وي. شد جانشینی بحران شدن تر پیچیده موجب که کرد

 شـوراي  ایـن،  وجـود  با. گماشت سمت این به را مقرن هشاهزاد برادرش ولیعهد،
 را خود کارویژه سلمان، ملک رسیدن قدرت به و عبداهللا ملک فوت از پس بیعت
 مـی  ماه در عبدالعزیز بن مشعل شورا؛ یعنی آن رئیس مرگ از پس و داد دست از

 تـدا اب عبـداهللا  ملک مرگ با. یافت تقلیل تشریفاتی تشکیالت یک به عمالً ،2017 
 از بعد اما کرد، اعالم ولیعهد عنوان  به را عبدالعزیز بن مقرن شاهزاده سلمان، ملک
 بـه  نـایف  بـن  محمد شاهزاده و شد برکنار پادشاه دستور به وي ماه یک گذشت
 نیـز  پادشـاه  فرزنـد  سـلمان  بـن  محمـد  و شد انتخاب سلمان ملک ولیعهد عنون
، 2017 ژوئـن  در نهایتـاً  سـلمان  ملک. گرفت دست به را ولیعهد جانشین جایگاه
 فرزند بیعت، شوراي عضو 34 از نفر 31 بیعت اخذ با و برکنار را نایف بن محمد
  .کرد منصوب عهدي والیت به را محمد خود،

 وجود با زیرا نداشت را جایگاهی چنین کار ابتداي در اما سلمان ملک خاندان
 بـراي  فرصـتی  عبداهللا، بن متعب و نایف بن محمد همچون بانفوذي هاي شاهزاده
 خـود  راه سر موانع تدریج  به ها آن لذا ماند، نمی باقی سلمان فرزندان اندام عرض
 جایگاه تا را او سلمان بن محمد از خوب تصویرسازي با توانستند و زدند کنار را

 خود فرزند به قدرت انتقال براي سلمان ملک ساله سه تالش. بیاورند باال ولیعهد
 افـراد  رسـاندن  قدرت به و قدیم کادر نمودن بازنشسته: است داشته یمتنوع ابعاد
 آل خانـدان  قدرتمنـد هـاي   چهـره  راندن حاشیه به مهم،هاي  وزارتخانه در وفادار
 طلبانـه  جـاه  برنامـه  آغـاز  عبـداهللا،  بـن  متعـب  و نـایف  بن محمد همچون سعود

 و رهنگـی ف سـابقه  بـی هـاي   آزادي اعطـاي  ،2030 اجتماعیـ  اقتصادي اصالحات
 عنوان به او معرفی خارج براي و داخل دراي  رسانه عظیم کمپین اندازي راه نهایتاً
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 خارجی عرصه در. نوسازانههاي  طرح و مدرن افکار داراي قاطع، جوان،اي  چهره
 خـارجی  سیاسـت  اصلی چهره عنوان به را است خود نموده تالش سلمان بن نیز

 دیگـر  و مسـکو  واشـنگتن،  بـه  بارهـا  گذشـته  سال سه طی. کند معرفی عربستان
هـاي   سیاسـت  اصـلی  گیر تصمیم دهد نشان است تا کرده سفر جهانهاي  پایتخت
  )16: 1396 کاظمی،( است. ریاض
 سـایر  و بیعـت  شـوراي  رضـایت  جلـب  سـلمان،  ملـک  خانـدان  دیگـر  اقدام
 جدیـد  تغییرات طرح با مشکل این که بود تصمیمی چنین اجراي براي ها شاهزاده
 سلمان، ملک به دستور ، 2017 ژوئن 21 در. شد برطرف نیز حکومتی ظامنامهن در

 اضـافه  آن بـه  اي جمله و شد ایجاد حکومتی نظامنامه پنج ماده ب بند در تغییري
 یـک  از او ولیعهـد  و پادشاه نباید) عبدالعزیز( مؤسس ملک فرزندان از پس«: شد
 در کـه  معناسـت  بدان تغییر نای ».باشند عبدالعزیز ملک نوادگان از یکسان شاخه
 از بایـد  وي ولیعهـد  عبدالعزیز، ملک نوادگان از یکی به پادشاهی رسیدن صورت

 بر. دهد قرار خود ولیعهد را پسرش یا برادر ندارد حق وي و باشد پسرعموهایش
 برسـد  پادشـاهی  منصب به شود موفق سلمان بن محمد که درصورتی اساس این
 بـه  خـاطر  اطمینـان  ایـن . کنـد  منتقـل  فرزندانش از یکی به را حکومت تواند نمی
 محمـد  زدن کنـار  بـراي  را بیعت شوراي مثبت نظر و رأي توانست حاکم خاندان
  .باشد داشته دنبال به سلمان بن محمد ولیعهدي و نایف بن

 عربسـتان  در اقتصـادي  و اجتمـاعی  فرهنگـی،  اصـالحات  و اقـدامات  از بسیاري
 ایجـاد  زنان، به فتوا صدور اعطاي حق زنان، به دگیرانن حق اعطاي جمله از سعودي
 کمیتـه  تشـکیل  و 20301 انـداز  چشـم  سـند  تدوین جده، در زنان براي بوکس باشگاه
 زایـی  مشـروعیت  منظور به ولیعهد، ریاست به و سلمان ملک دستور با فساد با مبارزه
  .اند آمده در اجرا به منتقد شاهزادگان از زدایی مشروعیت و جدید حاکمه هیات براي

                                                                                                                                        
 سعودي وزیر 20 به قریب مشارکت با و سلمان بن محمد ریاست به توسعه و اقتصادي امور شوراي 1.

  کرد. رسمی رونمایی 2030انداز چشم سند از 2016 آوریل 25 در و تدوین



عه
جام

 
اس

شن
 ی

شم
و چ

ن 
ستا

عرب
 

ماع
اجت

داز 
ان

 ی
  آن

 

   

 29  

 

 

  سعودي حکومت آیندهـ 4
 جامعـه  در سیاسی سامان«  کتاب در آمریکایی سیاسی دانشمند 1نتینگتون،ها ساموئل
در  جوامـع  در انقـالب  و دگرگـونی  شـرایط  توصیف و تبیین به 2»تغییر دستخوش
 تواند می نامتوازن توسعه که است داشته بیان کتاب این در او. پردازد می توسعه حال
 توسـعه  نـاهمگونی  کـه  است معتقد او شود.ها  حکومت سقوط و انقالب ساز بسب

 بـراي  را تلخ سرانجامی حکومتی، نهادهاي و سیاسی توسعه با اجتماعی و اقتصادي
 بـدون  اجتمـاعی  و اقتصـادي  توسـعه  نتینگتون،ها  نظر از .آفرید خواهد ها حکومت
 جامعـه  توسط ییها رگونیدگ به منجر سیاسی توسعه و حکومتی نهادهاي در تحول
  )1370 هانتینگتون،( شوند. می ختم سیاسی و اجتماعی انقالب به که شد خواهد
 منطقـه  ایـن  کشـورهاي  از یـک  هـیچ  کـه  است آن نشانگر آسیا غرب تجربه
 بـا  تـزاحم  موجـب  کـه  ورزند مبادرت اقداماتی به طوالنی مدت براي توانند نمی
هـاي   حمایـت  از عدول بحرین، از نظامی نیروي خروج شود. کشورها سایر منافع
 که بحرانی پایان براي تالش و سوریه تروریستیهاي  گروه از اولیه شرط و قید بی
  .است ارزیابی قابل چارچوب همین در آمده است، وجود به یمن در

 بـا  اجتمـاعی،  و اقتصادي فرهنگی، تغییرات اثر جدید عربستان در حاکمه هیات
 و سـو  یـک  از سـلفی  وهابیـان  اول، طغیـان  هسـتند:  وبـرو ر داخلی بالقوه خطر دو

 هـم  اسـالم  که داد نشان 90 دهه تجربه. دیگر سوي از سکوالر ناراضی شاهزادگان
 در برهـه  آن در برانـداز.  ایدئولوژي یک هم و باشد زامشروعیت منبع یک تواند می
 سـالم ا شـد،  مـی  متوسـل  وهـابی  اسالم به مشروعیتش افزایش براي رژیم که حالی
 فرمـول  این اعتبار ساختن دار خدشه صدد در منطق همان از استفاده با سلفی گرایان

   طبیعـی  ائـتالف  تقـدیر، امکـان   هـر  بـه ) 237: 1382 الرشـید، ( بودنـد.  مشروعیتی
 و سـلمان  ملک که است خطري ریاض، جدید حاکمه هیات علیه وهابیـ   سکوالر

                                                                                                                                        
1. Samuel P. Huntington 
2. Political Order in Changing Societies 
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 گسـل  ایجـاد  بـراي  را خود تالش امسبب، تم همین به هستند. روبرو آن با ولیعهد
 اقتصـادي،  تغییـرات  از حاصل بالقوه خطر دومین .بندند می کار به گروه دو این بین

 گردد؛ اصالحاتیمی باز اصالحات این در توازن عدم مساله به فرهنگی و اجتماعی
 و سـلمان  ملـک  کـه  شـد  خواهـد  شـهري  متوسط طبقه طغیان و خشم به منجر که

  .سازند استوار آن بر را خود مشروعیت بناي دارند تالش حاضر حال در ولیعهد
 حـوزه  منهـاي ها  عرصه همه در نوسازي که گیرند می صورت زمانیها  انقالب
 سیاسـتی  در وهله اول، سیاسی براي موفقیت باید نظام یک. گیرد صورت سیاسی
 پـیش  به ولتید عمل با را اقتصادي و اجتماعی اصالح آن، پایه بر که نهد بنیان را
 به را نوسازي مولود نیروهاي که باشد داشته را آن در وهله دوم، باید توانایی. برد

 را نوینی اجتماعی آگاهی نیز باید در وهله سوم. کند جذب نظام درون شایستگی
نیـاز   لـذا  )388-387: 1370هـانتینگتون، ( آورد. وجود به نوسازي پیامد عنوان به

 نهادهاي ایجاد یعنی سیاسی فرهنگی، نوسازي و ماعیاجت اقتصادي، اول نوسازي
 نظـام سیاسـی بتوانـد    تـا  اسـت  منسـجم  و مسـتقل  پیچیـده،  پذیر، تطبیق سیاسی
 دهد سازمان راها  آن سیاسی اشتراك و کند جذب خود درون به را تازههاي  گروه
 ملک جهت، همین به. برد پیش به را اقتصادي و اجتماعیهاي  دگرگونی سپس و

 سیاسـی  اصـالحات  ایجـاد  بـدون  طـوالنی  مـدت  در تواننـد  نمی لیعهد و نسلما
 مصـادر  برخـی  تعیـین  جهـت  مـردم  براي يأر حق و ملی مجلس ایجاد همچون
  .ورزد مبادرت نمایشی اصالحات به تنها مدیریتی، و حکومتی

 
  نتیجه
 غـرب  هـاي  حکومت ترین غیردموکراتیک و ترین سنتی از یکی سعودي، عربستان
 کشـور  از آن به عنوان تنهـا  وجود، این با. است اسالم جهان و عرب انجه آسیا،
 تغییـر  و انقـالب  کودتـا،  از تـاکنون،  تأسـیس  بدو از که است یاد شده مناطق در

هاي  برهه در سعودي حکومت تغییرات و اصالحات. است مانده مصون حکومت
 رصـه ع در انقـالب . اسـت  داشـته  غیراساسـی  و محـدود  موقت، جنبه گوناگون،
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 دراي  منطقــه و جهــانی تحــوالت همچنــین و اجتمــاعی و ارتبــاطیهــاي  رســانه
 برخـی  انجـام  بـه  مجبـور  را ریـاض  سـران  مـیالدي،  سـوم  هزاره اولیههاي  سال

 کـرده  سـعودي  عربسـتان  شهروندانهاي  خواسته از بخشی برآوردن و اصالحات
 لـزوم  عرب، دنیاي در اجتماعیـ   سیاسی عظیم تحوالت و اسالمی بیداري است.
 کارآمـدن  روي از پـس  سـعودي  جدید نخبگان. است کرده بیشتر را تغییرات این
 نـه ( حکـومتی  رویکـرد  در تغییراتـی  بناي سلمان، بن عهدي ولی و سلمان ملک

 آمـاده  را خود سعودي حکومت آن، اساس بر کهاند  گذارده را سعودي حاکمیتی)
 از و رانتیـر  نـو  بـه  رانتیـر  لـت دو از پاتریمونیـال،  نـو  بـه  پاتریمونیـال  از حرکت

  .کند می دموکراتیک شبه به غیردموکراتیک
 بـه  قبیلـه  از مدرنیسـم،  به سنت از را خود اتکاي دارد قصد سعودي حکومت

. دهـد  تغییـر  شهري متوسط طبقه به سنتی طبقه از و شهروندان به شیوخ از شهر،
 کـاهش  نقالبـی، اهـاي   تـوده  بـه  جامعه تبدیل از جلوگیري هدف با ریاض رژیم

 ضـدایرانی،  ائـتالف  ایجـاد  غـرب،  توجـه  حداکثري جذب و المللی بین انتقادات
 اقـدامات  جانشـینی،  بحـران  بـه  دادن پایـان  و تبدیل عربستان به جامعه سـکوالر 

 موفقیـت  بـا  آن را نتواند که صورتی در را آغاز کرده است و غیربنیادي و سطحی
 آن در شـد.  خواهد مواجه سیاسی و اجتماعی تر پیچیدههاي  بحران با ببرد پیش به

 با دیگر سوي از و سکوالر درباریان ـ  سنتی وهابیان ائتالف با سو یک از صورت
 حاکمـه،  هیـات  احتمـالی  پاسـخ  و شـد  خواهد روبرو شهري متوسط طبقه خشم

  .بود خواهد »آهنین مشت«
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