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Abstract
Objective: Secularism has gradually emerged in Saudi Arabia through the 
process of socio-economic modernization and modernization. This process 
started in the 1970s and has continued until today. Although this country has 
a traditional and religiously conservative society and Wahhabi Islam has a lot 
of influence in it, secularism through its undercurrents such as liberals and the 
western-oriented royal family, especially Bin Salman, has somehow managed 
to gain influence in Saudi Arabia; The main question of the article is what are 
the indicators of secular identity politics in Saudi Arabia?
Method: The method of this research is document analysis and information 
collection is in the form of library and interview.
Findings: With the presence of Muhammad bin Salman in the core of political 
power, the process of socio-economic modernization and modernization 
has gained more momentum in Saudi Arabia. In such a way that secularism 
is seriously pursued in this country by its supporters. The indicators and 
components of secular identity politics come out of currents such as liberals 
and Western-oriented monarchies.
Conclusion: After examining the fields, components, goals, challenges and 
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obstacles of each flow, the findings of the article show that the indicators 
of secular identity politics are as follows: political indicators; 1. Loyalty to 
the government of the Saudi family 2. Reducing the authority and isolation 
of Wahhabism in society; Social indicators: 1. Emphasis on modernism and 
opposition to traditionalism 2. Supporting women’s rights and accepting them 
as an independent identity 3. Fighting extremism and terrorism 4. Accepting 
minimal and moderate Islam and using it as a tool; Cultural indicators: 1. 
Development and spread of Western culture 2. Modern education system 
centered on peace, tolerance and tolerance; Economic indicators: 1. Transition 
from oil economy to economic liberalization 2. Development of urbanization, 
3. Economic and social freedoms.

Keywords: Identity politics, secularism, Saudi Arabia
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تحليل شاخص های سياست های هويتی سکوالر در عربستان

مهدی طاهری1
حسن مجیدی2

تاريخ دريافت: 1401/06/27             تاريخ پذيرش: 1401/09/15

چکيده
هدف: سکوالریسم از طریق فرایند نوسازی اقتصادی-اجتماعی و مدرنیزاسیون در عربستان سعودی به تدریج پدید آمده 

است. این فرایند از دهه 19٧0 شروع و تا امروز ادامه نیز پیدا کرده است. هرچند این کشور دارای جامعه ای سنتی و محافظه کار 

مذهبی به شمار می رود و اسالِم وهابی در آن نفوذ زیادی دارد اما سکوالریسم از طریق جریانات ذیل خود همچون لیبرال ها 

و خاندان پادشاهی غرب گرا به ویژه بن سلمان توانسته به نحوی در عربستان نفوذ پیدا کند؛ پرسش اصلی مقاله این است که 

شاخص های سیاست های هویتی سکوالر در عربستان سعودی کدامند؟

روش: روش این پژوهش، تحلیل اسنادی است و جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و مصاحبه می باشد.

یافته ها: با حضور محمد بن سلمان در هسته اصلی قدرت سیاسی، فرایند نوسازی اقتصادی-اجتماعی و مدرنیزاسیون شتاب 

بیشتری در عربستان گرفته است. به گونه ای که سکوالریسم به طور جدی در این کشور به وسیله حامیانش تعقیب و دنبال 

می شود. شاخص ها و مؤلفه های سیاست های هویتی سکوالر از دل جریاناتی همچون لیبرال ها و خاندان پادشاهی غرب گرا 

بیرون می آید.

که  می دهد  نشان  مقاله  یافته های  جریان،  هر  موانع  و  چالش ها  اهداف،  مؤلفه ها،  زمینه ها،  بررسی  از  پس  نتیجه گیری: 

شاخص های سیاست های هویتی سکوالر بدین گونه می باشد: شاخص های سیاسی؛ 1.وفاداری به حکومت خاندان سعودی 

2. کاهش اختیارات و انزوای وهابیت در جامعه؛ شاخص های اجتماعی: 1. تأکید بر مدرن گرایی و مخالفت با سنت گرایی2. 

حمایت از حقوق زنان و پذیرش آنها به عنوان هویتی مستقل 3. مبارزه با افراط گرایی و تروریسم 4. پذیرش اسالِم حداقلی و 

میانه رو و استفاده ابزاری از آن ؛ شاخص های فرهنگی: 1. توسعه و گسترش فرهنگ غربی2. نظام آموزشی مدرن با محوریت  

صلح و مدارا و تسامح و تساهل؛ شاخص های اقتصادی: 1.گذار از اقتصاد نفتی به آزادسازی اقتصادی 2. توسعه شهرنشینی، 

3.آزادی های اقتصادی و اجتماعی. 

واژه های کليدي: سیاست های هویتی، سکوالریسم، عربستان سعودی
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1. مقدمه
خاندان سعودی و وهابیت دو عنصر کلیدی و حیاتی عربستان به شمار می روند که قوام و وجود این کشور 

بر پایه آنها استوار گردیده است. در یکسوی ماجرا، وهابیتی قرار دارد که مشروعیت دهنده حاکمیت 

سیاسی می باشد و در سوی دیگر، حکومت خاندان پادشاهی قرار دارد که بر اساس خانواده و خاندان آل 

سعود شکل گرفته است و بدون اهمّیت دادن به شرایط امروزی و مناسبات سایر کشورها، نسبت به شرافت 

خانوادگی و تمرکز بر بقای خود و خانواده حساس است )شاپوری و نورعلی وند، 1397: 93(. 

مطابق نگرش سنتی و دینی، سلطه خاندان سعودی در عربستان و وجود عناصر محافظه کار مذهبی، 

شرایطی را به وجود آورده که جامعه سعودی در حصار دیوارهای بلند قومی، عقیدتی و طبقاتی قرار گرفته 

و نیز مناسبات و تار و پود سنت های عربی و وهابی آن را استحکام بخشیده است)هاوس، 1394: 46-

45(. البته وهابیت مهم ترین عاملی است که چنین فضایی را در جامعه سعودی به وجود آورده است. 

از همین رو سخن گفتن از سکوالریسم و لیبرالیسم و یا هر اندیشه دیگری به غیر از اسالِم وهابی در 

جامعه عربستان سخت به نظر می رسد اما از دهه 1970 حکومت سعودی به خاطر درآمدهای نفتی در 

پی نوسازی اقتصادی و اجتماعی گام برداشت. از این رو ثروت های سرشار نفتی، باعث آشنایی خاندان 

پادشاهی با فرهنگ و تمدن غربی گردید. در واقع اّولین نشانه های سکوالریسم از همین نوسازی اقتصادی 

و اجتماعی دهه 1970 پدید آمد. اوایل قرن بیست و یکم، عربستان تحت تأثیر گسترش اینترنت و فشار 

کشورهای غربی، جهت ایجاد گشایش در فضای فرهنگی و اجتماعی گام برداشت و همچنین انگشت 

اتهام مجامع بینالمللی به عربستان سعودی مبنی بر نقض حقوق بشر و حمایت از تروریزم، زمینه را برای 

ظهور و بروز نشانههای دیگرسکوالریسم فراهم آورد. البته گرایش ها و تمایالت سکوالریسم در عربستان 

به صورت تدریجی پدید آمد تا اینکه محمد بن سلمان وارد عرصه قدرت گردید و آشکارا و با شتاب 

بی سابقه ای فرایند سکوالریزاسیون در عربستان را با اقداماتی همچون سند چشم انداز 2030 تسریع داد. 

از همین رو سیاست های هویتی زمانی پدید می آیند که مسائل و موضوعات هویتی امکان سیاسی 

شدن را داشته باشند و به همین دلیل با توجه به نفوذ هویت سکوالریسم در عربستان، پرسشی در محافل 

نخبگانی و نگاشته های علمی راجع به گرایش ها و تمایالت هویتی جریان  سکوالر در عربستان مطرح 

است، اینکه شاخص های سیاست های هویتی این جریان کدامند؟ بر همین اساس، مسئله اصلی این 

جریان  زیرا  است  سعودی  عربستان  در  سکوالر  هویتی  سیاست های  شاخص های  شناخت  پژوهش، 

سکوالر دارای إلمان ها و ویژگی های هویتی است که بر اساس آن وارد فرایند سیاسی و اجتماعی جامعه 



ان
ست

عرب
در 

الر 
کو

ی س
ویت

ی ه
ت ها

اس
 سی

ای
ص ه

اخ
ل ش

حلی
ت

139

فصلنامه علمی - پژوهشی

عربستان می شود تا سیاست های هویتی مد نظر خویش را به اجرا گذارد. 

در واقع ادعای عربستان سعودی مبنی بر رهبری جهان اسالم ومحوریت کشورهای عربی و اسالمی 

در آینده، ضرورت کالبدشکافی جامعه و سیاست در عربستان را دوچندان ساخته است. از همین رو آورده 

این پژوهش می تواند باعث تقویت مطالعات نظری و پژوهشهای و مطالعات تئوریک مربوط به عربستان 

سعودی و به شناخت و تحلیل نشانههای سکوالریسم در جهان اسالم )با عنایت به نفوذ و اثرگذاری 

عربستان بر دیگر کشورهای منطقه( منجر گردد. از آنجا که عربستان سعودی در جهان اسالم صاحب 

جایگاه مهمی است، تبیین سیاست های هویتی سکوالر در جامعه این کشور امر مهمی تلقی می شود چرا 

که با شناخت آن، می توان فهمید که عربستان چطور در حوزه اسالم سیاسی به کنشگری در میان کشورهای 

مسلمان می پردازد. به همین خاطر یکی از لوازم کنشگری مسئوالن جمهوری اسالمی در جهان اسالم از 

رهگذر شناخت سیاست های هویتی سکوالر در عربستان سعودی عبور می کند.

در حقیقت نگارندگان قصد دارند برای اینکه سیاست های هویتی جریان سکوالر به دقت شناخته و 

بررسی شود، از روش تحلیل اسنادی، جریانات ذیل آن را از منظر سیاست های هویتی مورد بررسی و 

تحلیل قرار دهند تا شاخص های سیاست های هویت سکوالر احصا شود. گردآوری داده ها و اطالعات 

این مقاله به دو صورت کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصان حوزه عربستان انجام پذیرفته است. 

2. پیشینه پژوهش
 پژوهش های صورت گرفته در مورد عربستان سعودی عمدتا درباره سیاست و حکومت این کشور و روابط 

خارجی آن با سایر کشورها است. اما به طور کلی پژوهش  هایی که به جامعه عربستان، جریان ها و مسائل 

آن بپردازد در مقایسه با دیگر مطالعات حوزه عربستان کمتر است. با این حال اطالعات این پژوهش ها 

در جدول ذیل آمده است:

جدول شماره 1

یافته های پژوهشموضوع پژوهش و نویسنده

مقاله » ملیت گرایی چگونه عربستان سعودی 
را متحول می کند« نوشته إمان الحسین 

)2019(

ملی گرایی در عربستان توانسته در مقابل هویت مذهبی بنیان های دینی قرار بگیرد 
و تاثیرات آن ها را در جامعه کاهش دهد. در حقیقت ظهور محمد بن سلمان در 

رأس قدرت باعث شده وی نماد اصالحات در فرایند ملی گرایی قرار بگیرد

مقاله»امکان سنجی تحقق حاکمیت جریان 
سکوالر-لیبرال به جای حاکمیت قبیلگی در 

عربستان« نوشته محمد جعفر جوادی ارجمند 
و جوادمیرگلوی بیات )1397(

با بررسی مؤلفه های قوام بخش مشروعیت دولت عربستان در چارچوب نظری 
رانتیریسم متأخر نشان می دهد در این کشور جریان سکوالر-لیبرال می تواند 

جایگزین حاکمیت فعلی شود و مورد حمایت و قبول جامعه جهانی قرار گیرد.
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مقاله»رؤیة الدولة الجدیدة لدی ولي 
العهد محمد بن سلمان« نوشته مصطفی 

کامل)2019(

بن سلمان در پی ساخت دولت جدیدی در عربستان می باشد و از همین رو جهت 
گیری های فکری وی در حوزه های حاکمیتی، اقتصادی، دینی و سیاست خارجی 

در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است

مقاله »شکاف سنت و مدرنیسم و ثبات 
سیاسی در عربستان سعودی« نوشته علی اکبر 

اسدی)1399(

سیاست های اصالحی بن سلمان و تحوالت جدید معطوف به شکاف سنت و 
مدرنیسم موجب ایجاد چالش هایی مانند کاهش مشروعیت حکومت در اقشار 

سنتی و افزایش گرایش مردم به جریان ها افراط گرا می شود، اما در نهایت این 
تحوالت به تغییرات اساسی در نظام سیاسی سعودی منجر نخواهد شد.

مقاله»کژکارکردهای وهابیسم و تعمیق شکاف 
بن سلمان با وهابیون عربستان سعودی« نوشته 

ابراهیم برزگر و همکارانش )1399(

حضور محمد بن سلمان در مقام ولیعهدی و اصالحات وسیع وی، نظام سعودی 
را با تحوالت عمیقی مواجه نموده و جایگاه علمای اعظم وهابی را با تهدیدات 
عمده ای روبه رو ساخته است. از همین رو براساس تئوری جستاری اسپریگنز، 

تغییرات جایگاه وهابیسم سنتی در عربستان از زمان روی کار آمدن بن سلمان را 
مورد بررسی قرار می دهد.

همانطور که مشخص است عمده پژوهش ها در مورد جامعه عربستان و جریانات آن به مسائلی مانند 

ملیت، وهابیت، شکاف میان سنت و مدرنیسم، اقدامات نوآورانه محمد بن سلمان و...پرداخته شده 

است اما پژوهش درباره سیاستهای هویتی این جامعه اندک و نادر است به ویژه شناسایی شاخص های 

سیاست های هویتی سکوالر با توجه به تغییرات و تحوالت جاری در عربستان و رویکردهای جدید بن 

سلمان و نیز شناسایی زمینه ها و موانع و عوامل تقویت کننده یا معارض با این سیاست ها در جهت فهم 

روند آتی این تحوالت، بدیع و نوآورانه است لذا پژوهش حاضر ازحیث نوع نگاه و بازه زمانی مورد مطالعه 

و نیز تمرکز احصا شاخص های سیاستهای هویتی سکوالر از نوآوری برخوردار می باشد.

3. مفاهیم و ادبیات نظری
1-3. شاخص

واژه شاخص در لغت به معناي میله، برآمده، تیر، تیرك، نمودار، فرد ممتاز، نمونه، نماینده، عالمت، 

پایه، رئیس، منتخب جامعه، راهنماي جاده و مشخص کننده وقت نماز ظهر است)معین، 1381:914(. 

در فرهنگ توصیفي علوم تربیتي آمده است: »شاخص« عالمت یا مقیاسي است که روابط موجود میان 

دو یا چند متغیر )کّمي ـ کیفي( را در زماني مشخص به صورت ارزش هاي عددي )میانگین، نسبت و 

واریانس( به طوري که معني و مفهوم الزم را برساند، بیان مي کند)فرمیهنی فراهانی، 1393: 277(. ارل 

َببي، شاخص را به »سنجه ترکیبي متغیرها« تعریف کرده که از ترکیب گویه هاي جزئي و هم طراز تشکیل 

 »دین داري« به عنوان شاخصي از گویه هایي مانند 
ً
شده است و متغیرهاي مورد نظر را مي سنجد. مثال

رفتن به مسجد، خواندن نماز و برگزاری مراسمات مذهبی تشکیل شده است که بر اساس آن، میزان 
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دین داري افراد را مي سنجد) ارل ببی، 1381: 346-353(. بر این اساس، شاخص، نشانه  و نمودي قابل 

اندازه گیري یا مقیاسي براي ارزیابي فعالیت هاي انجام شده است که تعیین میزان موفقیت افراد، نشان دادن 

مشکالت، پیش بیني روند کار و تعیین خط مشي کلي براي رسیدن به هدف است. بر این اساس، اصطالح 

شاخص در زبان فارسي و عرف دانشمندان، داراي مفهومي گسترده تر است؛ چراکه این اصطالح عالوه 

بر شاخص هاي کّمي به شاخص هاي کیفي  نیز داللت دارد. شاخص هاي کیفي بر خالف شاخص های 

کمی ماهیت غیرشمارشي دارد و به صورت عبارت و گزاره می آید)محبی، پاپی نژاد، 1389: 25(.

2-3. سیاست های هویتی

در یکی از فرهنگ های لغت فارسی، واژه هویت به معنای صفات جوهری یک شخص یا حقیقت 

یک شیء تعریف شده است )عمید، 1389: 1074(. به عبارتی، واژه هویت در زبان فارسی به معنای 

کیستی و چیستی است. مفهوم هویت به گونه ای است که از درون آن معناهایی همچون تشابه و تمایز 

صادر می شود بدین صورت که میان اشیا و افراد چنین نسبت هایی را به وجود می آورد؛ از همین رو تنها 

عاملی که به خاطر ویژگی ها، خصوصیات و خصائل، نسبت به افراد و گروه های اجتماعی ایجاد تشابه 

و تمایز می کند هویت است )تاجیک، 1383: 29(. در نتیجه هویت عالوه بر اینکه خودآگاهی ایجاد 

می کند، کارکرد معنا محوری نیز دارد.

مفهوم سیاست هویتی از نظر تاریخی در دهه 1960 و 1970 میالدی ظهور و بروز کرده است زیرا 

جنبش هایی مانند محیط زیست)بوم گرایان(، حقوق مدنی و فمینیست ها برای حضور در عرصه سیاست 

در این زمان فعال شده اند. در سیاست های هویتی، گروه ها و جریانات با هویتی خاصی که برای خود در 

نظر گرفته اند برای اتحاد و ائتالف سیاسی تالش می کنند. به طور کلی، سیاست هویت به زیرمجموعه ای 

از سیاست ها اطالق می شود که در آن گروه هایی از افراد با هویت نژادی، مذهبی، قومی، اجتماعی یا 

فرهنگی مشترک به دنبال ترویج عالیق یا نگرانی های خاص خود هستند؛ همچنین در دائرة المعارف فلسفه 

استنفورد آمده است که سیاست هویت به جای سازماندهی صرف بر اساس سیستم اعتقادی و مانیفست 

یا وابستگی حزبی، هدفش تأمین آزادی سیاسی یک حوزه انتخابیه خاص است که در چهارچوب وسیع 

خود به حاشیه رانده شده است)power ،2019(. به بیانی دیگر در تعریف سیاست های هویتی باید گفت 

 از هویت  بیرون می آید؛ به همین خاطر 
ً
که عمیق ترین، بالقوه ترین و رادیکال ترین سیاست ها مستقیما

 .)Alicia ،2019(سیاست هویت در واقع یک ابزار مهم برای سازماندهی و مشارکت مدنی است

  در حقیقت نظریه نگرش ها، رویکردها و نظریه های مختلف نسبت به هویت، سبب شده اند تغییراتی 
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نسبت به هویت پدید آید)تاجیک، 1384: 9(. البته هر نظریه هویتی وارد عرصه سیاسی نمی شود چون 

 بعضی از آنها با توجه به مبانی فکری و نظری که دارند، امکان سیاسی شدن را پیدا می کنند. در واقع 
ً
صرفا

اینگونه نظریه ها از منظرهای هویتی که در نظر دارند به گونه ای وارد عرصه سیاسی می شوند. از همین رو 

به صورت کوتاه و گویا به اینگونه ازنظریه ها اشاره می شود.

نظریه پدیدار شناسی با ارجاع به اندیشه »هوسرل«، یک هویِت بین االذهانی را در نظر دارد که در 

زیست جهان شکل می گیرد. در فرایند سیاسی نیز هویت بین االذهانی را می توان دگرگون نمود تا اشتراکات 

و تفاوت هایی را در آن پدید  آَورد که در نهایت مسیر زیست  جهان نیز تغییر کند)کاظمی و رضا دوست، 

1398: 153-151(. محور اصلی نظریه پسا ساختارگرایی، زبان است و به همین دلیل، چیستی و ماهیت 

هویت به وسیله زبان برساخته می شود )وارد، 1389: 134-133(. به دلیل ویژگی زبانی هویت، شرایط 

سیاسی شدن هویت یا همان سیاست هویتی در جامعه به شدت امکان پذیر می شود و هر سیاست هویتی 

در جامعه سامان می دهد.  را  و حاکمیت هویتی خویش  زبانی جدید، مرزها  آوردن خصلت  پدید  با 

)کاظمی و رضا دوست، 1398: 161(. در نظریه پسا مدرن، هویت وجود جوهری و ذاتی ندارد و به 

صورتی است که مسیرهای تشابه و تفاوت هویتی در جامعه تولید می شود. در واقع به دلیل تکثر و تزلزل 

در چیستی و موقعیت هویت، شرایطی را برای ایجاد استراتژی های سیاسی که منجر به تغییر در جامعه 

شود را فراهم کرده است و بدین ترتیب امکان سیاسی شدن هویت گسترش پیدا می کند)تاجیک، 1384: 

 موتور محرکه این نظریه، عنصر هویتی 
ً
59-58(. یکی دیگر از این نظریات، نظریه فمینیسم است. اساسا

 در راستای اجرای سیاست هویتی 
ً
زنان می باشد. در حقیقت این نظریه با عنصر اصلِی هویتِی زنان، دقیقا

قرار دارد و همچنین آن را به مثابه یک استراتژی سیاسی و یک الگوی مقاومت در جهت حذف هویت 

مردانه به کار می گیرد.)غالمی، 1391(. نظریه گفتمان از دیگر نظریاتی به شمار می رود که وارد موضوع 

هویت و سیاست هویتی می شود. هویت ها در بستر گفتمان هایی شکل می گیرند که هر کدام بر عناصر، 

دقایق، نقاط متعالی، روابط قدرت، و نظام های صدقی متفاوتی استوار شده است« )تاجیک، 1384: 

56(. همچنین این نظریه، به گونه ای وارد سیاست می شود که جامعه را در جهت سازماندهی خاصی 

قرار می دهد که سایر اشکال سیاسی ممکن را طرد  کند. در واقع عرصه سیاست در نظریه گفتمان تبدیل به 

عرصه ستیز و چالشی می شود که هر کدام از گفتمان ها به دنبال پیاده سازی هویت های مد نظر خویش در 

جامعه هستند. یکی دیگر از نظریات، نظریه هویتی کاستلز است. او اعتقاد دارد که هویت ها در جامعه 

برساخته می شوند. در واقع کاستلز معتقد است بر ساخته شدن هویت، در عرصه سیاسی و قدرت انجام 
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می پذیرد  و از همین رو وی سه گونه یا سه منشأ برای برساخته شدن هویت بر می شمارد که عبارتند از 

هویت مشروعیت بخش، هویت مقاومت، هویت برنامه دار )کاستلز، 1380: 27(.

علی رغم اینکه در موضوع سیاست های هویتی نظریه مشخص و واحدی نداریم اما نظریه هایی مانند 

پدیدار شناسی، پسا مدرن، پسا ساختارگرایی، گفتمان و فمینیسم به گونه ای از منظرهای هویتی وارد عرصه 

سیاسی شدند و به عبارتی سیاست های هویتی مد نظر خویش را پدید آوردند. به عبارتی دیگر به گواه این 

نظریه ها، یک موضوع هویتی زمانی می تواند منجر به ایجاد سیاست هویتی شود که امکان سیاسی شدن را 

برای خودش در نظر گرفته باشد. در حقیقت هر یک از این نظریه ها به نحوی می توانند در به کارگیری سیاست 

هویتی در جامعه دخیل باشند و مبانی خاص خود را برای إعمال آن به کار  گیرند، اما آنچه که همه نظریه ها 

بدان اذعان دارند، هنگامی سیاست های هویتی پدید می آیند که موضوعات و مسائل هویتی امکان سیاسی 

شدن را داشته باشند. همچنین از آنجا که ظهور و بروز سیاست های هویتی در جامعه به دو صورت انجام 

می پذیرد که یا حاکمان سیاسی به دنبال تصویر سازی و عقالنی کردن هویت مد نظر خویش در جامعه 

هستند یا گروه ها و جریانات جامعه به نوع و خوانش هویتی حاکمان معترض و به دنبال ایجاد بنیان های 

هویتی خویش در مقابل حاکمیت هستند. از همین رو در این پژوهش، نگارندگان ترجیح دارند برای تببین 

سیاست های هویتی سکوالر از روشی استفاده کنند که ابتدا جریانات ذیل سکوالر را تقسیم و ذیل هر جریان 

با توجه به مبانی هویتی که دارند چطور امکان سیاسی شدن می یابند که به انجام سیاست های هویتی  بپردازند.

4. سکوالریسم
سکوالریسم1 یک واژه انگلیسی است که از ریشه التین )seculum( به معنای این جهانی، اخذ شده 

است )وثیق، 1384: 164(. علی رغم اینکه این واژه در زمان مذاکرات صلح وستفالیا در قرن هفدهم 

مورد استعمال قرار گرفته است اما نخستین بار، شخصی به نام هولیک2  در قرن نوزدهم اصطالح سکوالر 

شدن را به معنای ستیزه جویانه مطرح و بر اساس آن، نظام فلسفی سکوالریسم را ساماندهی کرد تا زندگی 

دارد که هر  انواع مختلفی  مانند دین،  تنظیم شود؛ سکوالریسم  ماورا طبیعت  از  استعانت  بدون  مردم 

کدام هنجار، ارزش و ساختار فلسفی گوناگونی را بیان می دارد اما تنها در موضوع به حاشیه راندن دین از 

سیاست، دارای اشتراک هستند )سراج زاده، 1383: 20-21(. در همین راستا، محققان برای سکوالریسم 

معناهایی مانند تقدس زدایی از دنیا، عرفی و غیر دینی کردن امور بر شمرده اند اما سکوالریسم در پی 

1. secularism
2. Holyuoke
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حاکم ساختن اومانیسم یا همان انسان گرایی در جامعه است که تمام قوانین و مقرارت اجتماعی، نظام 

اجتماعی و سیاسی، نظام آموزشی و فرهنگی و نظام اقتصادی را بر اساس عقل و ذهن انسان استوار گرداند 

و در حقیقت چنین هدفی در جهت ارتقا و پیشرفت فکر این جهانی است؛ البته بدین معنا نیست که در 

سکوالریسم، دین حذف گردد بلکه دین حضور دارد اما به صورت حداقلی؛ در واقع سکوالریسم، ضدیتی 

با دین ندارد و آن را در جامعه می پذیرد. از همین رو اگر دولتی سکوالر در رأس یک جامعه قرار داشته باشد 

از مذهبی خاص حمایت و یا مخالفت نمی کند و نسبت به اعتقادات و اعمال مذهبی شهروندانش بی 

طرف است) وثیق، 1384: 168-175(. همچنین در بیان سکوالریسم می بایست به سکوالریزاسیون 

نیز اشاره کرد زیرا سکوالریزاسیون یک فرایند اجتماعی در راستای تحقق سکوالریسم است و به عبارتی 

اقداماتی که منجر به افول موقعیت اجتماعی دین یا کاهش نقش آن در جامعه گردد، فرایند سکوالریزاسیون 

نام دارد )گلستانی، 1392(. مهم ترین اقدامی که در فرایند سکوالریزاسیون می بایست به آن اشاره کرد، 

بحث لیبرالیسم است؛ از آنجا که آزادی خواهی، مهم ترین و محوری ترین مفهوم در لیبرالیسم یه شمار 

می رود )اسد علیزاده، 1383(، باید در جامعه ای که در جهت سکوالریسم حرکت می کند وجود داشته 

باشد چون تا افراد از مزیت و حقوقی مانند حرّیت و آزادی برخوردار نباشند، نمی توانند در راستای اهداف 

سکوالریسم در جامعه گام بردارند.

 در حقیقت سخن گفتن از سکوالریسم و لیبرالیسم و یا هر اندیشه دیگری به غیر از وهابیت در جامعه 

عربستان، سخت به نظر می رسد. البته با کشف نفت در دهه 1930 و ورود آمریکایی ها به عربستان برای 

تأسیس شرکت نفتی آرامکو، منجر به همکاری خاندان پادشاهی با آنها گردید و همین عامل کافی بود 

که جرقه اّولین آشنایی با مضامین فرهنگ و تمدن غربی در عربستان رقم بخورد. عالوه بر این مورد، در 

اثر درآمدهای هنگفت نفتی، خاندان سعودی و دیگر افراد وابسته به آنها با حضور در کشورهای غربی و 

تحصیل و اشتغال در آنجا، از دیگر عوامل آشنایی با غرب به شمار می رود.

 در بطن 
ً
در جامعه عربستان که اسالم ِ وهابی در آن  وجود دارد، سیاست های هویتی این جریان تماما

و عمق جامعه نفوذ پیدا کرده و به عنوان هویت جدانشدنی یک عربستانی به شمار می رود. به همین خاطر 

طبیعی است که در اثر چنین فرایندی، به وجود آمدن جریان سکوالر در این جامعه مشکل  باشد. با توجه به 

قواعد سختگیرانه وهابیت در عرصه اجتماعی و فرهنگی به خصوص نسبت به زنان و اقلّیت ها و مضامین 

غرب گرایی و نیز حاکمیت اقتدارگرایانه و غیر دموکراتیک حکومت سعودی که باعث عدم وجود مشارکت 

سیاسی مردم و عدم وجود آزادی  بیان و آزادی مطبوعات در جامعه گردیده است، جریان سکوالر از سرمایه 
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اجتماعی مناسبی در جامعه سعودی برخودار نیست و فقط جامعه نخبگانی مانند متفکران و اساتید دانشگاه، 

افراد مطبوعاتی و اهل رسانه، اشخاص رویگردان و بازگشته از وهابیت و بعضی از افراد خاندان سعودی که 

متمایل به غرب هستند در ذیل این جریان قرار می گیرند. با این وجود، تنها راه بازشدن سیاست های هویتی 

سکوالر در جامعه سعودی، اقدامات خاندان پادشاهی است زیرا عالوه بر اینکه خاندان سلطنتی می تواند 

بعضی از قوانین و شرایط سکوالر در حوزه های مختلف را در کشور پدید آورد، به خواسته ها و مطالبات 

لیبرال های سعودی برای تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی توجه و رسیدگی الزم را داشته باشد)احمدیان، 

1400(. در واقع جامعه عربستان که یک جامعه سنتی و محافظه کار مذهبی به شمار می رود، با حمایت  

خاندان پادشاهی به ویژه محمد بن سلمان، در راستای سکوالریسم قرار گرفته و به تازگی در طی چند سال 

اخیر، فرایند سکوالریزاسیون به صورت اندک در آن شکل گرفته است اما در آغاز راه می باشد. 

 با توجه به شرایط و عواملی که در سطور گذشته شرح داده شد، برای شناخت و درک بهتر شاخص ها 

و مؤلفه های سیاست های هویتی جریان سکوالر در عربستان سعودی باید جریاناتی که در ذیل آن قرار 

دارد را مورد برررسی و تحلیل قرار دهیم. از این رو جریان سکوالر به دو بخش تقیسم می شود که جریان 

لیبرال ها در یک بخش و جریان خاندان پادشاهی متمایل به غرب با تأکید بر اقدامات بن سلمان در بخشی 

دیگر قرار می گیرد و در ادامه به زمینه ها و مؤلفه ها، اهداف، چالش های و موانع هر کدام پرداخته می شود.

4-1. لیبرال ها
4-1-1. زمینه های سیاست های هویتی 

باتوجه به عواملی مانند درآمدهای نفتی، برنامه نوسازی اقتصادی-اجتماعی دهه 1970، زمینه های 

شکل گیری جریان لیبرال در عربستان فراهم گردید. لیبرال ها ضمن آشنایی با مضامین و فرهنگ غربی، با 

فضا و بستر محدود و سختگیرانه ای که آل سعود و وهابیت در عربستان به وجود آورده بودند مواجه شدند. 

ین گام خود برای حضور و تأثیرگذاری بر جامعه سنتی و محافظه کار 
ّ
از همین رو لیبرال های سعودی اّول

سعودی را در قالب ادبیات مطرح کردند که با هدف نوسازی ادبیات سعودی از لحاظ شکل و محتوا، 

صورت پذیرفت )جمعی از نویسندگان، 2013: 129(. لیبرال ها در گام دوم با فراهم شدن شرایط روی 

به نوشتن نامه و عریضه نویسی آوردند و نامه های زیادی را برای حاکمان سعودی فرستادند که محتوای 

 در جهت انتقاد از حکومت سعودی و ایجاد اصالحاتی در حوزه های گوناگون جامعه بوده 
ً
نامه ها عمدتا

است )زبیدی، 2011: 196(.
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 لیبرال های سعودی به خاطر شرایط و فضای خاص عربستان، دچار تغییر و تحوالتی در طول زمان 

عمر کوتاه خود شده اند و نتوانستند افکار عمومی عربستان را همراه خود به آوردگاه سیاسی و اجتماعی 

جامعه آورند. این جریان برخالف اسالم گرایانِ  وهابی، ریشه و ُبنیه مردمی ندارد و تمام افرادی که ذیل 

آن قرار می گیرند متشکل از نخبگان سیاسی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای می باشد. 

البته از آنجا که افرادی از طیف های مختلف فکری در این جریان حضور دارند، اختالط فکری آنها سبب 

شده تا لیبرال های سعودی منسجم و هماهنگ نباشند و به گروه های مختلفی تقسیم شوند)الخنیزی، 

به  افراد هر جریان، امری طبیعی است و تحلیل گران  122-121(. در حقیقت، تفاوت فکری   :2012

خوبی اختالف فکری لیبرال های سعودی را به خوبی نشان داده اند اما نکته ای مهمی وجود دارد و آن 

اشتراک همه لیبرال های سعودی به باورها و ارزش های اصالح طلبانه است که برای تحقق آن ها تالش 

مضاعفی را انجام می دهند. تنها تفاوت مهمی که در بین آنها وجود دارد، از نوع انتخاب تاکتیک و روش 

است؛ از آنجا که لیبرال های سعودی رویکرد اصالح گرایانه ای دارند، استراتژی متفاوتی را برای رسیدن به 

اهدافشان در نظر گرفتند. به همین خاطر از دو طیف لیبرال های اجتماعی)ابتدا تغییر در حوزه اجتماعی را 

اولویت می دانند و سپس تغییر در حوزه سیاسی( و لیبرال های سیاسی)تغییر در حوزه سیاسی را بر تغییر در 

حوزه اجتماعی مقدم می دانند( در این جریان نام برده می شود.

4-1-2. مؤلفه های سیاست های هویتی

4-1-2-1. تحّول سیاسی

بافت نظام سیاسی عربستان به شکلی است که اعتراض لیبرال ها را به همراه داشته است. حکومت 

 مستقلی که در 
ٌ
 در دست دارد و حتی اختیارات نسبتا

ً
سعودی تمام عرصه ها و حوزه های جامعه را منحصرا

حوزه اجتماعی و دینی در دستان وهابیت رسمی قرار گرفته، وابسته به نظر حاکمان سعودی است. با توجه 

به اهداف سیاسی لیبرال های سعودی، تحّول سیاسی بدیهی ترین مفهومی است که خواسته ها و مطالبات 

این جریان را به طور کلی در بر می گیرد. در ذیل تحّول سیاسی به سایر مؤلفه های سیاست های هویتی نیز 

خواهیم پرداخت:

1. قانون گرایی

 شکل گیری قانون اساسی در عربستان از مهم ترین اهداف لیبرال ها به شمار می رود. در کشوری که 

 دیگر نقشی برای مردم متصور نخواهد 
ً
همه چیز از نگاه شخصی و خانوادگی به آن نگریسته می شود طبعا
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بود. در همین راستا ابراهیم البلیهی که خود یک لیبرال است چنین می گوید:» برای آزادی از اصول و مبانی 

که جامعه را محدود و در همان عقب ماندگی قرار داده نیاز به وجود یک قانون اساسی است تا مشکالت 

را حل نموده و جامعه را در مسیر پیشرفت قرار بدهد«؛ جامعه عربستان که یک جامعه سنتی و محافظه کار 

محسوب می شود، محدودیت ها و عقب ماندگی هایی دارد پس طبیعی است که برای تغییر و تحول در 

چنین جامعه ای نخستین اقدام همان ایجاد قانون اساسی است )جمعی از نویسندگان، 2013: 313-

314(. در حقیقت برای اینکه قانون اساسی مناسبی نوشته شود نیازمند عواملی است که تمام شرایط را در 

نظر بگیرد و به سخنی دیگر، جامع و مانع باشد تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند.

2. مشارکت عمومی

   مشارکت عمومی به اندازه ای مهم است که اگر در عربستان صورت پذیرد لیبرال ها را در مسیر 

پیشرفت قرار می دهد. در حقیقت جریان لیبرال  به دنبال تسامح و مدارای مذهبی-سیاسی است که جامعه 

را از یکدستی و یگانگی حاکمیت وهابیت خارج کند تا وحدت ملی بین تمام مردم با گرایش های مختلف 

حاصل شود. در همین راستا عبدالله حامد که خود زمانی از جریان صحوی ها به شمار می رفت، اما 

گرایش و تمایل خود را به مشی لیبرالی تغییر داده می گوید: عامل اصلی خشونت در جامعه عربستان، 

فقدان مشارکت عمومی است و بهترین راه برای درمان افراط گرایی و خشونت، گفتگو و آزادی  بیاِن سایر 

جریانات و مشارکت سیاسی مردم است )یوسفی، 1386: 24(. با این اوصاف، جریان لیبرال در مرحله 

اول به دنبال تخفیف و کاهش سختگیری حکومت سعودی نسبت به مشارکت عمومی است که در مرحله 

بعدی بتواند در مقابل عقاید وهابیت مقابله کند و شرایط را تغییر دهد. البته مهم ترین بخش از مشارکت 

عمومی، حوزه سیاسی به شمار می رود که خط قرمز آل سعود و وهابیت است چراکه خاندان پادشاهی، 

حوزه سیاست را مختص خود می داند و نه تنها انتقاد و اعتراض به این حوزه را برنمی تابد که با مشارکت 

 خطاکار هستند و توانایی 
ً
 مخالف می کند و وهابیت هم نیز با اعتقاد به اینکه امت ذاتا

ً
سیاسی مردم کامال

حضور در حوزه سیاسی را ندارند، به نفی مشارکت سیاسی می پردازد.

3. پادشاهی مشروطه

  متروک الفالح که خود یک لیبرال  عربستانی محسوب می شود در مقام دفاع از پادشاهی مشروطه 

و شرایطی که برای این امر در نظر گرفته اند و رفع اتهاماتی که به جریان لیبرال وارد شد در مقاله ای تحت 

عنوان »پادشاهی مشروطه: برکناری و یا بازسازی و اصالح« توضیح می دهد که منظور لیبرال ها از پادشاهی 

مشروطه، انفصال حکومت از دستان آل سعود نیست بلکه اصالح حکومت زیر نظر آنها را می خواهند. در 
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ادامه وی می گوید: لیبرال ها خواستار تنظیم یک قرارداد اجتماعی جدیدی هستند که در آن روابط الزام آور 

بین حکومت سعودی، جامعه و مردم مشخص باشد، همچنین عالوه براینکه حقوق و وظایف هرکدام به 

صورت دقیق تعیین  شود، شهروندان نیز به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرایند سیاسی قلمداد  گردند و اینکه 

همه این موارد باید در چارچوب حکومت سعودی انجام پذیرد )القدس العربی، 1400/5/29(.  

4-1-2-2. تحّول اجتماعی

 مهم ترین چیزی که لیبرال ها در نظر دارند، موضوع اصالحات و آزادی های اجتماعی است که اگر به 

درستی انجام شود باعث تحّول اساسی و بنیادین در این حوزه می گردد. برای تحقق چنین امری، لیبرال ها 

با جامعه ای مواجه هستند که مردم آن شرایط آسانی برای تغییر و تحّول ندارند زیرا جامعه سعودی در 

محاصره سنت ها و افکار مذهبی و قبیله ای قرار گرفته است و مردم برای انجام فعالیت هایی که در مسیر 

پیشرفت انسانی قرار دارد با موانعی مواجه می شوند که چنین فعالیت هایی را ممنوع کرده است)جمعی 

از نویسندگان، 2013: 266-265(. لیبرال های سعودی برای ایجاد تحّول اجتماعی نیازمند شرایطی 

هستند که ارزش ها و مفاهیم لیبرالی را در جامعه احیا کنند. در همین راستا در ذیل تحول اجتماعی به سایر 

مؤلفه های سیاست های هویتی نیز خواهیم پرداخت.

1. آزادی های اساسی

ابتدا مهم ترین و محوری ترین امر ممکن که همان   برای ایجاد تحول اجتماعی الزم است که در 

إعطای آزادی های اساسی است در جامعه سعودی رخ دهد؛ چنین آزادی  هایی در اجتماع باید وجود 

داشته باشد تا لیبرال ها بتوانند سایر اندیشه ها و تفکرات خویش را در این حوزه عملی سازند. به همین 

خاطر عبدالله الغذامی که یکی از لیبرال ها به شمار می رود، می گوید: »منشأ فکر لیبرال بر دو پایه آزادی 

اندیشه و آزادی بیان استوار شده است« )جمعی از نویسندگان، 2013: 320(. در حقیقت آزادی، بنیان 

و اساس شکل گیری مفاهیم و ارزش های واال و بلندمرتبه ای است که برای زندگی هر انسانی ضرورت 

انواع و اقسامی برخودار است مانند  از  با اهمیت و مهم تلقی می شود  دارد. آزادی که خود موضوعی 

آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی عقیده و..که از آنها به عنوان آزادی های اساسی برای هر جامعه ای 

یاد می گردد. البته آزادی که مد نظر لیبرال ها قرار دارد به دوگونه است زیرا بخشی از لیبرال ها مانند عبدالله 

 آزادی مطلق را خواستار نیستند بلکه در چارچوب دین خواهان 
ً
حامد رویکرد اسالم گرایی دارند و عمال

لیبرال ها مانند ترکی الحمد رویکرد  از  اما بخشی دیگر  آزادی های اساسی هستند )درویشی، 1400( 

 دین از حوزه اجتماعی حذف گردد و 
ً
 خواستار آزادی های مطلق هستند که عمال

ً
ضد دینی دارند و دقیقا
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م است، 
ّ
 به صورت فردی و عرفی باشد )درویشی و عطاران، 1400(. در همین راستا، آنچه که مسل

ً
صرفا

عدم وجود آزادی های اساسی در بسترهای مختلِف اجتماعی جامعه عربستان می باشد که چنین شرایطی 

چیزی جز فضای اختناق آمیز را در پی نداشته است.

2. حامی حقوق زنان

 مطابق دیدگاه لیبرال ها، زنان عربستانی از جمله افرادی در جهان هستند که مظلوم واقع شده اند و 

هیچ حقوق و اختیاری از خود ندارند زیرا قوانینی در مورد زنان سعودی وجود دارد که بیشتر عرف جامعه 

قبیله ای و مذهبی محسوب می شده و در حقیقت تبدیل به قانون نانوشته ای شده است. از این رو در هر 

صورت، زنان در سیطره و والیت مردان قرار دارند و باید به اوامر آنان توجه کنند. در همین راستا، وجیهة 

الحویدر که یک فعال حقوق بشِر عربستانی به شمار می رود نسبت به اجحافی که در حق زنان عربستانی 

صورت پذیرفته است می گوید:» قوانینی که نسبت به زنان وجود دارد، عربستان را به بزرگترین زندان 

ل نموده است، در حالی که مردان، زندانبان این زندان هستند. زنان سعودی از معدود 
ّ

ممکن برای آنها مبد

اشخاصی در جهان به شمار می روند که حقوق و کرامت از آنها سلب شده است. در حقیقت، زنان در 

محاصره قوانین ناجوان مردانه قرار گرفته اند به صورتی که پلیس مذهبی یا مأموران حسبه، طوری زنان را 

تحت نظر دارند و تعقیب می کنند که گویی زنان از عدالت فرار کرده و مجرم هستند. اگرچه زنان عربستانی 

 سکوت و صبر پیشه نموده اند اما چنین حرکتی نشان از نقِص ذهنی و ضعِف عقلی و یا ناتوانی 
ً
عمدتا

احساسات در زنان نمی باشد بلکه با دل شکستگی که دارند خشم خویش را فرو برده و سکوت تلخی را 

اختیار کرده اند« )مدونة الحقوق المرأة السعودیة، 1400/6/2(.

از همین رو لیبرال های سعودی از چنین ظلم و بی عدالتی که در حق زنان سعودی وجود دارد به شدت 

ناراضی هستند و تمام تالش خود را برای احقاق حقوق زنان چه در رسانه ها و چه در صحبت با مسئولین 

حکومت به کار گرفتند.در حقیقت لیبرال ها می خواهند زنان اختیار و حق انتخاب داشته باشند و بتوانند 

با آزادی کامل به زندگی بپردازند و مسئولیت کارهای خود را به تنهایی بر عهده گیرند. لیبرال ها و فعالین 

حقوق بشر، جدی ترین حامی زنان هستند که برای اصالحات حقوق زنان از هیچ تالشی دریغ نمی کنند. 

لیبیرال ها حتی در عریضه ها و نامه ها یکی از مطالبات اصلی را مبنی بر اصالح حقوق زنان گذاشتند و 

اعتراض خود را به خوبی بیان نمودند. 

4-1-3. چالش ها و موانع سیاست های هویتی

 لیبرال های عربستانی شرایط سختی دارند به شکلی که چالش ها و موانع زیادی را در پیش روی 
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خود می بینند. البته مهم ترین چالشی که در برابر لیبرال ها قرار دارد، جامعه و فرهنگ عربستان است چرا 

که دارای ویژگی هایی از قبیل بافت سنتی با مرکزیت سلفی گری، قبیله محوری و محافظه کاری مذهبی 

را  نخبه گرا  جریان  یک  عربستان،  کشور  در  لیبرالی  طیف های  همین رو  از  )اسدی، 1399(.  می باشد 

تشکیل می دهند و عموم مردم به این جریان توجه زیادی نمی کنند و به همین خاطر سرمایه اجتماعی 

لیبرال ها خیلی اندک و انگشت شمار است. پس یکی از چالش های لیبرال ها، عدم فراگیری این جریان در 

جامعه سعودی است..

 وهابیت رسمی  مهم ترین جریانی است که توانسته به عنوان یکی از موانع اصلی، برای لیبرال ها چالش 

 در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه در تضاد 
ً
ایجاد کند زیرا وهابیت رسمی عمال

با لیبرال ها قرار دارد. دیدگاه های متفاوتی که هر جریان نسبت به مسائل مختلف دارد باعث شکل گیری 

شکاف هایی در جامعه عربستان شده  است. این شکاف ها در موضوعاتی از قبیل حقوق زنان، نگاه به 

غرب، جوانان و نسل های مختلف جامعه، آزادی مذهبی، آزادی بیان و...رخ داده است. البته آوردگاه 

اصلی میان این دو جریان، حوزه اجتماعی است چرا که وهابیت رسمی انحصار کاملی نسبت به تمام 

 لیبرال های برای 
ً
موضوعات اجتماعی جامعه دارد و باتوجه رویکرد سنت گرایی جامعه عربستان، عمال

اصالح و تغییر در حوزه اجتماعی مشت آهنینی همچون وهابیت رسمی مواجه هستند.

یکی دیگر از چالش هایی که در مقابل لیبرال ها قرار دارد، جریان صحوی ها می باشد. علی رغم اینکه 

لیبرال ها و صحوی ها برای نوشتن عریضه و خواستاِر مطالباِت اصالح طلبانه از خاندان حاکم در کنار یکدیگر 

قرار گرفتند اما در حقیقت از تفاوت های عمیقی در بیان دیدگاه ها و نظرات خویش برخوردار هستند، به 

 در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. هردو 
ً
خصوص اینکه در نوع نگاه به حقوق زنان و سایر مسائل اجتماعی دقیقا

جریان در مسائل سیاسی هرچند دیدگاه های مشترکی در انتقاد از خاندان پادشاهی و فاصله گرفتن از وهابیت 

رسمی دارند اما در همین امر نیز تفاوت هایی با یکدیگر دارند، به صورتی که صحوی ها شیب مالیم تری را 

خاذ کرده و رادیکال گونه عمل نمی کنند. همچنین اگر لیبرال ها فضای مناسبی 
ّ
در این حوزه نسبت به لیبرال ها ات

برایشان به وجود آید، بی دریغ ارزش های غیر دینی و سکوالر را در عرصه مسائل سیاسی رواج خوهند داد، در 

حالی که صحوی ها مایل به حفظ ارزش های دینی در این حوزه هستند )اسدی، 1400(. همچنین یکی دیگر 

از چالش های سیاست های هویتی لیبرال ها، حکومت سعودی به شمار می رود که در حوزه سیاسی موانعی را 

 با لیبرال ها کنار آمده که 
ً
برای این جریان به وجود آورده است؛ البته در حوزه اجتماعی حکومت سعودی نسبتا

با حضور بن سلمان، چنین امری شتاب بیشتری به خود گرفته است.
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4-1-4. اهداف سیاست های هویتی 

 لیبرال ها برای اجرای هر کدام از این مؤلفه ها نیازمند شرایطی هستند که در مرحله اول، وهابیت 

رسمی و حکومت سعودی، با صدور اجازه ای مبنی بر پدید آمدن سایر جریانات سیاسی و اجتماعی، 

ق چنین امری به عنوان اولین هدف لیبرال ها 
ّ

ر جریانات فکری را در جامعه فراهم آورند. پس تحق
ّ
شرایط تکث

البته صدور اجازه تکثر جریانات سیاسی و اجتماعی در نزد لیبرال ها، برخالف نظر  به شمار می رود. 

حاکمان سعودی و وهابیت به معنای زوال حاکمیت و نابودی آنها نیست، بلکه لیبرال ها با هدف تسامح 

و تساهل فکری و عملی، به دنبال اصالحات و تغییر جامعه عربستان در جهت پیشرفت و ترقی هستند. 

هرچند وهابیت رسمی و حکومت سعودی به عنوان چالش ها و موانع اصلی در برابر جریان لیبرال به شمار 

می روند اما لیبرال ها خوب می دانند تنها راه حضور در جامعه، کنار آمدن با هردو جریان اصلی حاکمیت 

است؛ از این رو با توجه به مبانی فکری لیبرال مانند حرّیت و آزادی، جریان لیبرال خواستار همزیستی 

مسالمت آمیز در جامعه عربستان است. از دیگر اهدافی که می توان ذیل جریان لیبرال برشمرد، مبارزه 

 به دنبال ایجاد صلح و آرامش هستند از 
ً
با افراطی گری و تروریسم می باشد. از آنجا که لیبرال ها عمدتا

رند و مانند حاکمان سعودی، جریان جهادی ها را محکوم می کنند چرا که 
ّ

ت متنف
ّ

خشونت و ترور به شد

این گروه اقدامات فجایع آمیزی همچون قتل، جنایت و بمباران را در عربستان انجام داده است )عکاظ، 

1400/6/2(.البته مبارزه با منبع و منشأ چنین اندیشه های که همان وهابیت می باشد مهم ترین هدفی است 

که لیبرال ها بدان می نگرند.

جدول شماره 2: سیاست های هویتی لیبرال های سعودی

زمینه ها
درآمدهای نفتی، نوسازی اقتصادی و اجتماعی دهه 1970، شکل گیری طبقه متوسط جدید، طیف بندی های 

مختلف لیبرال ها

مؤلفه ها
تحول سیاسی )قانون گرایی، پادشاهی مشروطه، مشارکت عمومی( و تحول اجتماعی )آزادی های اساسی، 

حامی حقوق زنان( 

جامعه و فرهنگ عربستان، عدم سرمایه اجتماعی، وهابیت رسمی، صحوی ها و حکومت سعودیچالش ها و موانع

اهداف
تکثر جریانات سیاسی و اجتماعی، تساهل و تسامح فکری، همزیستی مسالمت آمیز، مبارزه با افراطی گری و 

تروریسم

کید بر اقدامات بن سلمان  4-2. خاندان پادشاهی متمایل به غرب با تأ

 خاندان پادشاهی از زمان عبدالعزیز تا به امروز ارتباطات گسترده ای با آمریکا و کشورهای اروپایی 

داشته است و بدین خاطر بیشتر فرزندان و نوادگان عبدالعزیز برای تحصیل و زندگی تمایل بیشتری به 
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حضور در کشورهای غربی دارند. همچنین خاندان حاکم برای تأثیرگذاری در منطقه و پیشبرد سیاست های 

خویش در این حوزه، نیاز به حمایت کشورهای غربی به خصوص ایاالت متحده دارد. از همین رو خاندان 

پادشاهی، ارتباط خوبی با غربی ها  دارد و طبیعی است نسبت به فرهنگ و جامعه غرب آشنا شود. به همین 

ی و در یک کالم مدرن بودن جامعه غربی، سبب آشنایی سعودی ها به مضامین و 
ّ
خاطر، پیشرفت و ترق

محتوای غربی شده است.

4-2-1.  زمینه های سیاست های هویتی 

1. نفت و درآمدهای آن

  پس از کشف نفت در عربستان، آمریکایی ها با استفاده از قدرت خویش و رابطه ای که با سعودی ها 

داشتند توانستند شرکت آرامکو را برای انجام امور نفتی، در عربستان تأسیس کنند و از همان زمان تاکنون، 

ین جرقه های 
ّ
تمام کارهای مربوط به نفت عربستان با همکاری با این شرکت انجام می پذیرد. به راستی اّول

آشنایی سعودی ها با فرهنگ غربی که مبتنی بر سکوالریسم و مدرنیزاسیون است مربوط به حضور شرکت 

آرامکو و تأثیرات آن می باشد)قزوینی حائری، 1394: 77(.

 به خاطر سیاست های اقتصادی ملک فیصل در دهه 1970 نبود بلکه 
ً
  فرایند نوسازی عربستان صرفا

با انجام تحریم نفتی از سوی اعراب در جنگ با اسرائیل، به یکباره قیمت نفت افزایش چند برابری یافت 

و دالرهای نفتی گسترده به سوی سعودی ها گسیل یافت. درست در همین مقطع ثروت آنها افزایش پیدا 

کرد و  بخشی از دالر های نفتی به شاهزادگان و نوادگان خاندان سعودی اختصاص یافت و بخشی دیگر 

به حوزه های صنعتی، اجتماعی و اقتصادی تعلق گرفت و همین عامل به عنوان حرکت خاندان حاکم 

به سمت مدرنیزاسیون قلمداد گردید. البته نکته ای که باید به آن توجه کرد، سنتی بودن جامعه عربستان 

است که سخت می پذیرد از سنت گرایی به سمت نوگرایی و مدرنیزاسیون حرکت کند. به همین خاطر 

 به صورت پوسته سخت افزاری در عربستان به وجود آمد اما از لحاظ نرم افزار و محتوا 
ً
مدرنیزاسیون صرفا

نتوانسته در این جامعه نفوذ پیدا کند )قزوینی حائری، 1394: 70(. 

2. دهه 1990 و اوایل قرن بیست و یکم 

با  از سال 1992 شروع شد که     در حقیقت مسیر اصالحات در حوزه های سیاسی و اجتماعی 

اقداماتی همچون تدوین اساسنامه حکومتی و تشکیل مجلس شورای مشورتی توسط ملک فهد انجام 

پذیرفت. در ادامه پس از وقوع یازده سپتامبر، حکومت سعودی برای انجام اقدامات اصالحی گام برداشت 
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زیرا از یکسو آمریکا و کشورهای غربی، آن ها را تحت فشارهای بین المللی گذاشته بودند و از سوی دیگر، 

به خاطر به وجود آمدن چنین فضایی، جریانات اسالم گرا و لیبرال  برای انجام مطالبات و خواسته های 

خویش اقداماتی را انجام دادند. در همین راستا، حکومت سعودی اقداماتی مانند اصالحات در حوزه 

آموزش و پرورش مبتنی بر مبارزه با تروریسم، برگزاری گفتگوهای ملی، مجوز صدور تشکیل انجمن 

روزنامه نگاری، تغییرات در نظام قضایی و تصویب قانون آیین های دادرسی، تصویب الیحه »اصالح مقام 

و منزلت عرب« برای تشویق اصالحات در جهان عرب و...را انجام داد )بزرگمهری:1385-1384(. 

3. روی کار آمدن محمد بن سلمان

حضور محمد بن سلمان در حکومت عربستان، به صورت تدریجی و بدون هیاهوی رسانه ای و نیز 

بیشتر با کمک پدرش انجام پذیرفت به گونه ای که ملک سلمان هنگامی که به پادشاهی رسید، او را به 

تصدی وزارت دفاع و ریاست دادگاه سلطنتی منصوب کرد. با حضور بن سلمان در عرصه سیاسی، وی با 

در دست داشتن قدرت به لطف پدر، چند ارگان دولتی را تعطیل و دو شورای عالی امنیت ملی و شورای 

عالی اقتصادی را جایگزین آنها کرد. بن سلمان ریاست هر دو شورا را به عهده گرفت و با هدفی که برای 

 در مسیری قرار گرفت که همه چیز را تحت 
ً
تغییر ساختار دولت و افزایش قدرت خویش داشت، عمال

کنترل خود بگیرد. 

 در مسیری قرار گرفته بود که از همان دوران نوجوانی و جوانی 
ً
 این در حالی است که بن سلمان دقیقا

بدان فکر می کرد، زیرا وی همیشه رویایی را در ذهن داشت که بتواند بدان جامعه عمل بپوشاند و آن اینکه 

روزی رهبر جامعه عربستان گردد؛ چنین چیزی را می توان از صحبت های افرادی که با وی در همان 

مقطع دیدار و گفتگو داشتند فهمید چرا که بعضی از همکالسی های بن سلمان در دانشگاه ملک سعود، 

در مورد او چنین گفته اند:» بن سلمان همیشه بحث ها را در بین بچه ها مدیریت می کرد و دوست داشت 

هرجا که او باشد همه چیز را خودش اداره کند، همچنین وی همیشه می گفت می خواهد مانند اسکندر 

مقدونی باشد«؛ یا یکی از شاهزادگان هم نسِل بن سلمان درباره وی چنین می گوید:» بن سلمان همیشه 

از حکومتداری صحبت می کرد و می گفت می خواهد روزی در حکومت، سهمی داشته باشد تا بعضی 

از چیزها را تغییر دهد؛ همچنین وی به شدت به مارگارت تاچر1 عالقه مند بود و همیشه دوست داشت 

از او صحبت کند چرا که تاچر توانسته بود نظام اقتصادی انگلیس را توسعه بخشد« )هوبارد، 1399: 

 .)21-22

1. Margaret Thatcher
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4-2-2. مؤلفه های سیاست های هویتی

4-2-2-1. توسعه غرب گرایی

 ثروت مالی فراوان در هر کشوری که باشد، مسئولین حکومت را وادار می کند تا در جهت پیشرفت 

 شرایط کشور عربستان نیز بدین شکل است و خاندان سعودی چنین کاری 
ً
ی گام بردارند. دقیقا

ّ
و ترق

با این تفاوت که ثروت سعودی ها ناشی از منابع طبیعی همچون نفت است.  البته  را انجام می دهند. 

از این رو تمایالت و گرایش های خاندان پادشاهی در راستای نوگرایی و نوسازِی مدرن قرار دارد. تمام 

برنامه های حکومت که برای اعتال و نوسازی حوزه های گوناگون جامعه در طول سال های گذشته توسط 

رهبران سعودی در دستور کار قرار گرفته است، برگرفته از برنامه های مدرن سازی به سبک غربی می باشد.

و  نوسازی  جهت  در  عربستان  که  نشده  باعث  غرب،  به  سعودی ها  تمایل  و  عالقه   
ً
صرفا البته   

مدرنیزاسیون قرار بگیرد بلکه خواسته های غربی ها هم در این راستا مؤثر بوده است. از یکسو غربی ها 

همواره فشارهایی را به حاکمان سعودی وارد کردند که اگر عربستان خواهان حضور در فرایند جهانی 

و بین المللی و ارتباط با ما باشد چاره ای جز تغییر و تحول و اصالحات در جامعه را ندارد و از سوی 

دیگر، از آنجا که روابط عربستان و آمریکا مطابق معامله »نفت برای امنیت« ناگسستنی است سعودی ها 

تردیدی برای انجام اصالحات مدنظر آمریکایی ها به خود راه نخواهند داد )استنسلی، 1393: 34-37(. 

از همین رو مؤلفه های سیاست های هویتی خاندان پادشاهی به ویژه بن سلمان و انجام سند چشم انداز 

2030 توسط وی، در راستای توسعه غرب گرایی تعریف می شود و به همین خاطر موارد زیر برای انجام 

اصالحات و مدرنیزاسیون عربستان در ذیل توسعه غرب گرایی قرار دارد:

الف( توسعه اقتصادی

  درآمدهای نفتی به مثابه ابزاری مهم برای توسعه اقتصادی عربستان به شمار می رود اما خاندان حاکم 

با این نگاه که کشورشان برای همیشه نمی تواند وابسته به اقتصاد تک محصولی نفت باشد، برنامه های 

پنج ساله توسعه اقتصادی را از سال 1970 ایجاد کردند که در حقیقت تا به امروز، ده دوره از این برنامه ها 

 مبتنی بر توسعه اقتصادی بدون نفت، 
ً
در دستور کار حکومت قرار گرفته است. اهدف این برنامه ها عمدتا

از  برای جلوگیری  گاز  و  نفت  بخش  در  افزوده ها  ارزش  توسعه  اقتصادی،  فعالیت های  به  تنوع بخشی 

خام فروشی، تأسیس شهرک هایی برای تولید کاالهای صنعتی و معدنی، اشتغال جوانان و افزایش رفاه 

شهروندان و...بود )عظیمی، 1374: 42(.

 اما در عمل، انجام چنین برنامه هایی در طول دهه های گذشته به شکلی پیش رفت که با اهداف و 
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آرمان هایی که برای آن ها در نظر گرفته شده بود فاصله زیادی داشت. در حقیقت اقتصاد این کشور به 

صورتی به درآمدهای نفتی وابستگی پیدا نموده که برای تغییر و گذار از اقتصاد نفتی، حاکمان سعودی را 

با مشکالتی سخت مواجه کرده است. در این راستا، بخش خصوصی یک از مؤلفه های گذار از اقتصاد 

نفتی به شمار می رود که خاندان پادشاهی برای تقویت آن تالش هایی را انجام داده است، مانند اقداماتی 

که ملک عبدالله به منظور نوسازی و صنعتی شدن کشور آغوش خویش را برای این بخش باز گشود، 

البته علت چنین اقداماتی بیشتر به خاطر عضویت در سازمان تجارت جهانی ضرورت داشت تا بخش 

خصوصی توسعه و تقویت یابد که در نهایت باالخره عربستان توانست در سال 2005 عضو سازمان 

خاندان  بیست و یکم،  قرن  اوایل  در  این رو  از   .)109-119  :1393 )استنسلی،  شود  جهانی  تجارت 

پادشاهی برای توانمندسازی بخش خصوصی، زیرساخت ها و خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، 

کنترل ترافیک، ارتباطات و حمل و نقل، تأمین آب و برق را به عهده آن گذاشتند )شاپوری و نور علی وند، 

1397: 70-74(. در واقع در ذیل توسعه اقتصادی، مولفه ای وجود دارد که عبارت است از:

1. گذار از اقتصاد نفتی به آزادسازی اقتصادی 

محمد بن سلمان پس از آنکه وارد عرصه قدرت شد، با تشکیل شواری عالی اقتصاد به دنبال حل 

می شناخت  را  عربستان  حکومت  و  جامعه  نزدیک  از  بن سلمان  بود.  اقتصادی  مشکالت  و  چالش ها 

و می دانست که ادامه مسیر اقتصاد نفتی به سود کشور نیست. البته مشکالت اقتصادی از قبیل: عدم 

به مردم،  یارانه های سنگین دولت  و  مالی، هزینه ها  و  اداری  فسادهای  بودجه،  مالی، کسری  شفافیت 

افزایش جمعیت جوان و افزایش بیکاری، بن سلمان را برآن داشت که با سرعت بیشتری برای گذار از 

اقتصاد نفتی به اقتصاد توسعه ای و مستقل گام بردارد و اهدافی همچون سیاست های خصوصی سازی، 

آزادسازی اقتصادی و تنوع بخشی به اقتصاد را سرلوحه کار خود قرار داد. از همین رو بن سلمان با مشورت 

و همکاری با مؤسسات اقتصادی و مالِی غربی در پی ایجاد چشم اندازی برای توسعه اقتصادی عربستان 

بود که در نهایت سند چشم انداز 2030 با پشتیبانی حاکمیت متولد گردید. 

با توجه به هدفی که برای توسعه اقتصادی وجود دارد یک بخش کامل در سند چشم انداز   
ً
اساسا

2030 با عنوان اقتصاد شکوفا در این زمینه اختصاص داده شده است. سند چشم انداز، برنامه های بسیاری 

را ذیل اقتصاد شکوفا، تعیین کرده است به گونه ای که عربستان سعودی در مسیر مدرنیزاسیون و توسعه 

اقتصادی قرار می گیرد؛ بارزترین و مهم ترین این برنامه ها عبارتند از: »سرمایه گذاری در نظام آموزشی 

مبنی بر تربیت مردان و زنان در شغل های متناسب با نیاز بازار کار، ایجاد تسهیالت برای کارآفرینان و 
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بنگاه های کوچک، ایجاد فرصت های برابر شغلی برای تمام شهروندان، تنوع بخشی به حوزه های اقتصادی 

در جهت سرمایه گذاری های بلند مدت، تقویت بخش خصوصی  به ویژه افزایش خصوصی سازِی بخشی 

از دارایی های شرکت آرامکو، ورود به حوزه های اقتصادی جدید مانند اقتصاد دیجیتالی و تکنولوژی های 

جدید، تأسیس قطب های گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی، « )آجرلو، 1397: 80-85(.

 بن سلمان در جهت اجرای سند چشم انداز، توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد نفتی را در نظر دارد که 

از این رو تالش می کند با اکتشاف معادن جدید، تأسیس کارخانه های تولیدی، انعقاد قرارداد با کارتل های 

بزرگ اقتصادی، حضور در اقتصاد بین المللی و سرمایه گذاری غول های بزرگ اقتصاد در عربستان، اهداف 

خویش را در راستای مدرنیزاسیون و سکوالریسم، جامه عمل بپوشاند )کرمی، 1400(. بن سلمان حتی 

نگاه سکوالر را بر حج و زیارت خانه خدا که یک مسئله اصلی و حیاتی در اسالم می باشد حاکم کرده 

است زیرا قصد دارد مطابق سند چشم انداز، حج را از یک مسئله ایدئولوژیک تبدیل به صنعت گردشگرِی 

زیارت و درآمدزایی اقتصادی کند )عطاران، 1400(. اما مهم ترین اقدام بن سلمان برای جذب سرمایه گذار 

و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و قطب های گردشگری مدرن می باشد که در 

سند چشم انداز بدان اشاره شده است.

ب( توسعه اجتماعی

 صحبت از توسعه اجتماعی در جامعه عربستان خیلی سخت به نظر می رسد، در واقع چنین امری 

بدین خاطر است که انحصار حوزه اجتماعی در دستان اسالِم وهابی می باشد که به وسیله وهابیت رسمی 

به اعمال حاکمیت در این حوزه پرداخته است. با وجود چنین شرایطی، امکان تغییر و تحول و اصالحات 

در این حوزه وجود ندارد اما خاندان پادشاهی از ابتدا به صورت تدریجی این مسیر را دنبال کردند که در 

دهه های مختلف سرعت بیشتری بدان داده شده است. 

  یکی از ویژگی هایی که در فرایند توسعه اجتماعی وجود دارد، آگاهی شهروندان است که در عربستان به 

صورت تدریجی از طریق رسانه های دیداری و شنیداری، مطبوعات و روزنامه ها و به خصوص سایت های 

اینترتنی و فضای مجازی صورت پذیرفته است. البته خاندان پادشاهی از آنجا که همیشه با رویکرد امنیتی 

 به خاطر حفظ بقای خویش، تمام رسانه ها، مطبوعات و فضای مجازی 
ً
به تمام مسائل نگاه می کند، عمدتا

را رصد کرده تا مبادا گروه یا جریانی بتواند بر علیه شان اقداماِت مخربی انجام دهند. اما چنین شرایطی 

اینترتی روی برگردانند بلکه بالعکس از  باعث نشده که شهروندان از شبکه های مجازی و سایت های 

زمانی که اینترنت در دهه 1990 وارد عربستان گردید، به صورت تصاعدی و غیرقابل باور، استفاده از 
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اینترنت و رسانه های اجتماعی، فرا گیر شده است که مطابق آخرین آمار در سال 2021، بیش از 95 درصد 

سعودی ها در اینترنت فعال هستند یعنی از جمعیت 35 میلیونی عربستان، 33 میلیون نفر کاربر اینترنت 

هستند و از این تعداد، به صورت میانگین، حدود 28 میلون یعنی 80 درصد در شبکه ها و رسانه هایی 

مانند یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و..کاربر فعال هستند؛ در حالی این آمار دهشت انگیز است که 

مطابق آمار بین المللی، افزایش جهانی رسانه های اجتماعی ساالنه 9/2 درصد است اما عربستان سعودی 

 .)GMI, 2021( با نرخ رشد ساالنه 8/7 درصد در بین سایرکشورها دارای رکورد منحصر به فرد می باشد

در همین راستا، یکی از مصادیقی که خاندان پادشاهی را برای تسریع در فرایند توسعه اجتماعی تحت 

فشار قرار داده است، تغییرات نسلی و افزایش جمعیت جوان در این کشور است. در حقیقت گذار نسلی 

 خواهان 
ً
و تغییرات اجتماعی، نسل جدیدی را به وجود آورده که مانند پیشینیان خود فکر نمی کنند و عمدتا

تغییر و تحّول و اصالحات هستند )میرزاده کوهشاهی، 1396(.

   یکی از مواردی که فرایند توسعه اجتماعی را تسریع بخشید، ورود  بن سلمان به عرصه سیاسی و 

حکومت عربستان است. در حقیقت بن سلمان دارای ویژگی ها و گرایش های اصالح طلبانه ای می باشد 

و به همین علت مصمم است تا عربستان را به یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین کشورها در جهان تبدیل 

کند. از همین رو به برنامه ها و اقدامات وی در جهت نوسازی و توسعه اجتماعی خواهیم پرداخت. در ذیل 

توسعه اجتماعی، مولفه ای تحت عنوان ملی گرایی نوین قرار می گیرد که عبارت است از:

1. ملی گرایی نوین

بن سلمان برای اینکه بتواند سیاست هویتی جدیدی را به وجود آورد نیاز دارد برنامه ها و اقداماتی را در 

راستای اصالحات و توسعه اجتماعی انجام دهد که می توان چنین چیزی را ذیل ملی گرایی نوین تعریف 

نمود )Alhussein, 2019: 5-8(. از همین رو، بن سلمان برای پیشبرد چنین هدفی در حوزه اجتماعی 

با انحصار اسالم ِ وهابی مواجه بود و به همین دلیل از همان ابتدا سیاسِت کاهش اختیارت علمای وهابی 

و حذف آنها را در پیش گرفت و در پی  تغییر و جایگزینی شاخص ها و سیاست های هویتی این جریان 

 وجود خارجی ندارد، ما اعتقاد 
ً
 بن سلمان اعالم نمود که »وهابیت اصال

ً
برآمد. طی اظهار نظری رسما

نداریم که چیزی به عنوان وهابیت وجود دارد« )بن هوبارد، 1399: 73(، در جایی دیگر وی می گوید : 

رویکرد اسالم گرایی که وهابیت نامیده می شود، اشتباهات زیادی را انجام داده است )اسدی، 1400(. 

 همان مسیر سکوالریسم است که وی در قالب اقدامات و برنامه های اصالح طلبانه 
ً
چنین رویکردی دقیقا

خویش دارد انجام می دهد. البته نکته  خیلی مهمی در مورد چنین اقدامی از سوی بن سلمان وجود دارد و 
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آن اینکه وی می خواهد مبنای مشروعیت جدیدی را برای خود و خاندان پادشاهی در جامعه ایجاد کند، 

به همین دلیل قصد دارد طی فرایندی برای مشروعیت سازی، کارآمدی را جایگزین اسالم ِ وهابی کند؛ از 

 عنوان خادم الحرمین الشریفین را کنار می گذارد و عنوانی دیگر انتخاب 
ً
این رو اگر وی پادشاه شود قطعا

می کند )درویشی، 1400(.

از  تا بخشی  نمود  ایجاد » شورای سرگرمی1« در سال 2016 تالش  با  در همین راستا، بن سلمان 

 رویکردهایی دارد 
ً
برنامه ها و اقدامات خویش در جهت توسعه اجتماعی را عملی سازد. این شورا عمدتا

که مبتنی بر رفاه شهروندان است و به همین دلیل این سازمان یکی از مجری های برنامه سند چشم انداز 

2030 در زمینه رفاه اجتماعی و ارتقا فرهنِگ سرگرمی است. از آنجا که بن سلمان می داند برای اینکه 

سیاست هویتی ملی گرایی نوین در جامعه اجرا شود نیاز ضروری به وجود چنین سازمانی دارد تا با انجام 

برنامه های تفریحی، سرگرمی و شادی، اقشار و حامیانی از جامعه عربستان را جذب خود کند. 

یکی دیگر از برنامه های بن سلمان، بحث حمایت از حقوق زنان و اصالحات گسترده در این زمینه 

است. بن سلمان در چارچوب سندچشم انداز 2030 برنامه های بسیاری را برای بهبود جایگاه زنان و نقش 

آنان جهت مشارکت در عرصه های مختلف جامعه در نظر گرفته است؛ این برنامه ها که از اعطای حق 

رانندگی و حضور مستقل زنان در اجتماع گرفته تا به رسمیت شناختن زنان به عنوان شهروندان شاغل 

می باشد )کامل، 2019(. بن سلمان در کنار برنامه های سند چشم انداز، اندک اندک به طور رسمی به 

انجام اقداماتی در راستای حمایت از زنان مبادرت ورزید که بعضی از این اقدامات عبارتند از: مجوز 

پلیس در کنار مردان در مسجدالحرام،  حضور زنان در ورزشگاه ها و مسابقات ورزشی، حضور زنان 

انتصاب بانوان در عرصه های سیاسی و دستگاه های اجرایی حکومت. اما مهم ترین اقدام بن سلمان در 

این زمینه، اعطای مجوز صدور فتوا به زنان مفتی بود که این اقدام، انحصار و مرجعیت مطلق وهابیت را 

به چالش کشید.

طی  بن سلمان  است.  آموزشی  حوزه  در  اصالحات  بن سلمان،  اقدامات  و  برنامه ها  از  دیگر  یکی 

فرمان هایی دستور داد که ابتدا برنامه های آگاه سازی اسالمی لغو و تمام مراکز آن در مدارس منحل گردد 

و در مرحله بعدی، تمام عقاید وهابیت از کتب آموزشی قدیم حذف شود و کتب های جدید درسی با 

محوریت مدارا، صلح، دوستی، همزیستی مسالمت آمیز، تسامح، تساهل، برابری جنسیتی زنان و مردان 

تنظیم و تدوین گردد )برزگر و همکارانش: 1399(؛ در آخرین مرحله بن سلمان دستور داد به طور کلی 

1. هیئت ترفیه
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ساختار آموزشی در شکل و محتوا می بایست مطابق سبک های جدید غربی اصالح و نیز از تکنولوژی های 

نوین در برنامه های آموزشی استفاده شود )احمد جبریل، 1442: 9(. 

4-2-3. چالش ها و موانع سیاست های هویتی

پس از آنکه بن سلمان روی کار آمد، وی شعار مبارزه با افراط گرایی را سرلوحه کار خویش قرار داد و 

حتی در همان آغاز کار، مرکزی را تحت عنوان »تقابل با اندیشه های افراط گرایی و رادیکالیسم« به وجود 

آورد. از آنجا که بن سلمان می دانست که منشأ شکل گیری اندیشه های افراطی و رادیکالی، وهابیت است، 

با این نهاد،  اختیارات هیئت امر به معروف و نهی از منکر را کاهش داد. در ادامه برای موازی سازی 

بن سلمان نهادی مذهبی تحت عنوان »مجمع خادم الحرمین الشریفین للحدیث النبوی« را تشکیل داد و 

از اهمیت آن کاست)واس السعودیة، 1400/6/4(.

 یکی دیگر از چالش هایی که خاندان سعودی در جهت غرب گرایی و مدرنیزاسیون مواجه است، 

جامعه عربستان می باشد. جامعه این کشور از یکسو، دارای بافت سنتی و قبیله ای است و به همین دلیل 

در چهارچوب قبیله محوری قرار دارد و از سوی دیگر، بافت مذهبی و گرایش به سلفی گری سبب شده 

تا به عنوان مانعی در برابر تغییرات، اصالح و پیشرفت قرار بگیرد )السلومی، 2012: 1( به همین خاطر 

تحلیل گران نسبت به موفقیت بن سلمان در اجرای اصالحات و مدرنیزاسیون عربستان به دیده تردید و شک 

نگاه می کنند، علی رغم اینکه بن سلمان حمایت جوانان و زنان سعودی را از تصمیمات و سیاست های 

خویش دارد اما عمده مردم به ارزش های سنتی و مذهبی گرایش دارند )احمدیان، 1400(.

4-2-4. اهداف سیاست های هویتی

 خاندان پادشاهی به دلیل برخورداری از ثروت فراوان، تمایل زیادی به انجام اقداماتی در جهت 

پیشرفت و ترقی کشور داشته اند. از آنجا که خاندان سعودی از ابتدا همیشه در راستای غرب گرایان به 

خصوص آمریکا گام برداشته، با فرهنگ و تمدن غرب آشنا شده است؛ به همین خاطر شاهزادگان و اکثر 

خاندان پادشاهی تمایل به گرایش های لیبرالی و سکوالرگرایانه غربی دارند و به راستی می توان اذاعان کرد 

که تفکر خاندان حاکم مترقی تر از جامعه عربستان است )کرمی، 1400(. در نتیجه برای اینکه حکومت 

سعودی در فرایند مسیر پیشرفت قرار بگیرد و بتواند در سازمان های جهانی و مجامع بین المللی حضور 

جدی داشته باشد نیازمند حرکت در جهت نوسازی، مدرنیزاسیون و سکوالریسم است. از همین رو از 

زمان ملک فیصل این فرایند به صورت تدریجی شروع و تا به امروز ادامه پیدا کرده است و با حضور 

این حرکت  به عبارتی سرعت و شتاب  و  دنبال می شود  با رویکرد جدی تری  اهدافی  بن سلمان چنین 
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به شدت افزایش پیدا کرده است. به هرحال با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان اهداف خاندان 

پادشاهی در این راستا چنین برشمرد: حفظ بقا و استمرار حاکمیت خویش، کسب حمایت غربی ها 

به خصوص آمریکا، حرکت تدریجی به سمت نوسازی و مدرنیزاسیون. البته بن سلمان نیز عالوه بر به 

کارگیری چنین اهدافی، برنامه ها و اقدامات متفاوت دیگری را در راستای اهداف شخصی خود در نظر 

گرفته است؛ بن سلمان قصد دارد ضمن بهره گیری از چهارچوب مدرنیزاسیون و سکوالریسم، جامعه را از 

بستر سنتی و قبیله ای خارج کرده و در جهت ساخت یک دولت-ملت بر اساس ملی گرایی نوین هدایت 

و رهنمود کند، همچنین به شعار خویش مبنی بر مبارزه با افراط   گرایی و تروریسم جامه عمل بپوشاند؛ در 

واقع بن سلمان برای ترفیع چهره بین المللی خویش، می خواهد خود را به عنوان یک رهبر مدرن و غرب گرا 

معرفی نماید )اسدی و کرمی، 1400(. 

جدول شماره3: سیاست های هویتی خاندان سعودی متمایل به غرب، با تاکید بر اقدامات بن سلمان

زمینه ها
نفت، ثروت فراوان، وجود شرکت آرامکو در عربستان و اقدامات آن، حرکت تدریجی به سمت نوسازی و 
مدرن کردن عربستان، اقداماِت اصالحی نظام سیاسی در حوزه های سیاسی و اجتماعی، فشارغربی ها و 

نهادها و سازمان های بین المللی، روی کار آمدن محمد بن سلمان و اقدامات وی، سند چشم انداز2030

مؤلفه ها
توسعه غربی: 1. توسعه اقتصادی )گذار از اقتصاد نفتی به آزادسازی اقتصادی( 2.توسعه اجتماعی )ملی 

گرایی نوین بن سلمان(

اسالِم وهابی، جامعه و فرهنگ عربستانچالش ها و موانع

اهداف
حفظ بقا و حاکمیت خاندان پادشاهی، حرکت به سمت مدرنیزاسیون و سکوالریسم، کسب حمایت 

غربی ها، حضور در اقتصاد جهانی، مبارزه با افراط گرایی و تروریسم، معرفی به بن سلمان به عنوان رهبری نوگرا 
و تحول خواه
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نتیجه گیری 
 از این جامعه با عنواِن 

ً
بافت اجتماعی جامعه عربستان متأثر از سنت  و مذهب است به گونه ای که معموال

محافظه کاِر دینی یاد می شود. فارغ از هر مسئله ای، دین در عربستان از جایگاه ویژه ای برخوردار است 

و به عبارتی این کشور هویت اصلی و مشروعیت خویش را از دین اسالم به قرائت وهابی می گیرد. پس 

شرایط چنین جامعه ای به طور واضح مشخص است که عموم مردم عربستان با هر گرایش و مسلک دینی 

که باشند، افراد متدّین و با ایمان هستند. با توجه به چنین ویژگی هایی و سخت گیری وهابیت نسبت به 

مسائل و موضوعات جدید، سکوالریسم و یا هر اندیشه ای که دین در آن نقش محوری نداشته باشد به 

 
ً
سختی می تواند در جامعه این کشور ظهور و بروز داشته باشد. به همین دلیل لیبرال ها و بن سلمان معموال

اسالم را می پذیرند تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند اما تعریف آنها از اسالم متفاوت است یعنی 

اسالم حداقلی و میانه رو.

از همین رو لیبرال ها در پی تحّول سیاسی و اجتماعی در جامعه عربستان هستند. در واقع رکن محوری و 

اصلی لیبرال ها، مفهوم آزادی است که این جریان می خواهد چنین امری در تمامی حوزه های جامعه اعم از 

اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع رخ دهد. علی رغم اینکه لیبرال ها برای اجرای سیاست های هویتی خود 

در جامعه با خاندان حاکم و هابیت رسمی چالش هایی را دارند اما خوب می دانند مشکل و دشمن اصلی 

 لیبرال ها را در حال 
ً
آنها، وهابیت است و حداقل خاندان حاکم به جز حوزه سیاسی در سایر حوزه ها، نسبتا

حاضر همراهی کرده و حتی برخی از مسئولین حکومت را از میان بروکرات ها و تکنوکرات های لیبرال انتخاب 

می کند. پس عامل اصلی که می تواند پیشران  آرزوهای لیبرال ها قرار بگیرد، همین خاندان پادشاهی است.

 البته خاندان پادشاهی در کنار لیبرال ها، یکی دیگر از عوامل پیشبرد سکوالریسم در عربستان به شمار 

می رود چراکه این خاندان تمایل و گرایش شدیدی به غرب دارد و همواره در راستای کسب حمایت آنها 

قدم برمی دارد و به همین خاطر معموال برخی اوقات در اثر فشار غربی ها به تغییر و اصالح در جامعه 

می پردازد. عالوه بر این موارد، خاندان پادشاهی عالقه زیادی نسبت به نوسازی و مدرنیزاسیون دارد و 

همواره به صورت تدریجی در این راستا گام برداشته است. با این اوصاف پس از روی کار آمدن بن سلمان، 

وی این مسیر تدریجی را دگرگون کرد، به گونه ای نسبت به اجرای برنامه های مدرنیزاسیون در راستای 

با این حجم از تغییرات در چنین   چنین تحوالتی 
ً
حوزه های اقتصادی و اجتماعی شتاب داد که عمال

مقطعی غیر متصور بود اما بن سلمان با اهدافی همچون انزوا و کاهش وهابیت در جامعه، مدرنیزاسیون و 

گذار از اقتصاد نفتی، به دنبال معرفی خود به عنوان رهبر نوگرا و تحول خواه است که در آینده به راحتی بر 

تخت پادشاهی بنشیند.
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 درنتیجه لییرال ها و خاندان پادشاهی، به ویژه شخص بن سلمان، مدرنیزاسیون و سکوالریسم را به 

گونه هایی در عربستان راه اندازی نموده و در پی تحقق آن گام برداشته اند. علی رغم اینکه لیبرال ها و خاندان 

با  سعودی متمایل به غرب در یک راستا و ذیل جریان سکوالر تعریف می شوند اما در حوزه سیاسی 

یکدیگر چالش دارند چراکه لیبرال ها به دنبال اصالح آن هستند و خواستار مشارکت عموم، اعطای حق 

انتخاب به مردم و در نهایت پادشاهی مشروطه می باشند اما خاندان پادشاهی و حتی بن سلمان تحت هیچ 

شرایطی اجازه نخواهند داد کسی در حکومت در کنارشان باشد و به عبارتی حکومت پادشاهی مطلق را 

زیبنده خود و خاندان سعودی می دانند. اما در سایر حوزه های اقتصادی و اجتماعی هر دو جریان خواهان 

از همین رو  و مدرنیزاسیون عربستان گردد.  پیشرفت  به  تغییراتی هستند که منجر  و  آزادی  اصالحات، 

پس از بررسی زمینه ها، مؤلفه ها، اهداف، چالش ها و موانع، هر دو جریان ذیل سکوالر، شاخص های 

سیاست های  هویتی سکوالر در عربستان سعودی مشخص گردید که در جدول ذیل به آنها اشاره می شود.

جدول شماره 4: شاخص های سیاست های هویتی سکوالر

1. وفاداری به حکومت خاندان سعودیشاخص های سیاسی
2. کاهش اختیارات و انزوای وهابیت در جامعه

1. تأکید بر مدرنیته و مخالفت با سنت گراییشاخص های اجتماعی
2. مبارزه با افراط گرایی و تروریسم

3. حامی حقوق زنان و پذیرش آنها به عنوان هویتی مستقل
4. پذیرش اسالم حداقلی و میانه رو و استفاده ابزاری از آن

1. نظام آموزشی مدرن با محوریت صلح، مدارا، تسامح و تساهلشاخص های فرهنگی
2. توسعه و گسترش فرهنگ غربی

1. گذار از اقتصاد نفتی به آزادسازی اقتصادیشاخص های اقتصادی
2. توسعه شهرنشینی

3. آزادی های اقتصادی و اجتماعی
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