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Abstract 

For comprehensive development of the country, Saudi Political elites drawn and 

implemented the Saudi Vision 2030 program, which due to its depth and vast 

reformations, some called it as a revolution. This outlook program was rooted in 

internal and international political, economic and social necessities and its 

designers intended to introduce a modern and successful country in the 

framework of this state document and also become a successful pattern for other  
the Middle East countries. However, studying the 2030 program after four years 

of its implementation, demonstrate that this program, to large extent, has not 

been fruitful so far. In this regard, interior challenges and obstacles have been 

the core cause of failure of the program. Accordingly, the main question of the 

research is what have been the domestic challenges and obstacles of Saudi 

Vision 2030 in political, economic and social –cultural developments? In other 

words, why to large extent Saudi Arabia has not been successful in materializing 

the Vision 2030? The findings reveal that in economic section lack of attention 

to meritocracy and inability in establishing welfare entrepreneurship and failure 

in promoting economic condition and in political aspect lack of depth relations 

with civil and social groups in the framework of political participations and in 

social- cultural section lack of attention to religious and tradition foundations 

and also conservative structure of Saudi society were key obstacles and 

challenges of the Vision 2030. The research method is analytical- descriptive 

and the developmental state theory was used for analyzing the subject-matter.  
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 چکیده

عربستان عمدتًا محصول الزامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلییی   2030انداز برنامۀ چشم 
ای را  بوده و طراحان آن برآنند تا در چهارچوب این سند کشییور مییدرن و فیشییر ت  المللی  و بین 

ب  جهان معر ی کرده و ب  الگویی مو ق برای کشورهای منطق  تبدیل شوند. اما بررسی برنامییۀ  
فس از گذشت حدود چهار سال از زمان اجرایی شدنش حاکی از این واقعیت اسییت کیی     2030

اسییت. در همییین  ی ب  اهداف اولی  خود تا حدود زیادی ناکییاب بوده این سند در عمل در دستیاب 
های داخلی از عوامییل ایییلی ناکییامی برنامییۀ ایییاحات عربسییتان  ارتباط، وجود موانع و چالش 

شوند. با توج  ب  این مسئل ، فرسش ایلی فژوهش بر این مبنا شکل گر ت  اسییت  محسوب می 
عربستان سعودی در ابعاد گوناگون توسییع  قاقتصییادی، سیاسییی و    2030انداز  »برنام  چشم   ک  

ها و موانع داخلییی مواجیی  بییوده اسییتار بیی  عبییارتی »چییرا   رهنگی( با چ  چالش   –اجتماعی  
های  اسییتار یا تیی  انداز تاکنون تا حدود زیادی ناکییاب بوده عربستان در تحقق برنامۀ سند چشم 

ساالری در نظییاب اقتصییادی  توجهی ب  ایل شایست  دهد ک  در بعد اقتصادی، بی ایلی نشان می 
در بُعیید سیاسییی  محور و ناکامی در بهبییود شییرایت اقتصییادی،  کارآ رینی ر اه   و ناتوانی در ایجاد 

های مدنی و اجتماعی در چهییارچوب مشییارکت سیاسییی و در بُعیید  ارتباط عمیق با گروه  قدان  
کارانییۀ جامعییۀ  های مییذهبی و سیینتی و با ییت محا ظ  جهی ب  بنیان تو  رهنگی بی   –اجتماعی  

دهنیید. رو   را شییکل می   2030انداز  سند چشم های اساسی  عربستان سعودی، موانع و چالش 
ای فیتر اوانزر جهییت تحلیییل مو ییو   »دولت توسع  تبیینی است و از نظریۀ    –تحقیق تحلیلی  

 است. فژوهش استفاده شده 
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 مقدمه

ها از های توسعه با هدد  تیییدر ویدعیو موامدس و سدا  ا اندازها و چشمبرنامه
گرا شوند که به دلیل ماهیو توسعهنامطلوب به مطلوب طراحی و امرا می  یویعی 

بودن دا ای ابعاد گوناگون اق صادی، سیاسی، ام ماعی و فرهنگی هس ند. د  همین 
 قم  دو دن تیییدراع عمدد  و  دا سمو ویعیو مطلوب مس لزم  ها تباط، گذا  ب
ۀ ای د  موامس اسو که ا ن تیییراع با تومه به شرا ط سا  ا ی مامعدنسب اً عمد 

ها و ماهیو مجر ان تیییراع، مومب پد د آمدن مسائل و بده گرا، نوع برنامهتوسعه
هدا داشو که ا دن چدالش  تأکیدشوند. الب ه با د  های گوناگون میتعبیر به ر چالش

ای های توسدعهد  بطن موامس د  حال توسعه ومود دا ند، اما با آغاز برنامه  عمدتاً
   کنند.عمل می  مانس  عنوانبهنیز   یتری بروز و ظهو   اف ه و ح ی گاهعینی  طو به

هدای تدا  یی داشد ه و د  طدول دهده  ۀمحو  عربس ان سابقهای توسعهبرنامه
توسدط  هبدران ا دن کشدو    هدای می لد گذش ه شاهد طراحی و امرای برنامده

تدر ن تر ن و د  عین حدال کننتوان مامس ا می  2030انداز  ا م. اما سند چشمبود 
تومهی قابلۀ  محو انای برشمرد که د  د ون آن اصنحاع و تیییراع توسعهبرنامه

تددر ن عبا تی، هرچنددد   ددی از مهماسددو. بددهبینددی شد د  ابعدداد گوندداگون پیش
اسدو کده طراحدی شد   1«2020تحدول ملدی    برنامده»د  قالب    های ا ن سندبیش

با سو از ات ا بده صدنا س ها مید آمدۀ  آن نظام اق صادی عربس ان د  زمین  براساس
های نیاز شد  و منابس م نوعی  ا د  ا ن بیش ا جاد کند، با تومده بده بنددنف ی بی

عدد سیاسدی، ام مداعی و بدرد کده د  بُتوان به ا ن ن  ه پیانداز مید گر ا ن چشم

 

1. National Transformation Program 2020 
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 ,Saudi Vision 2030)ای اسدو انداز ناظر بر تیییراع عمدد فرهنگی نیز سند چشم

های عربس ان معطو  به منبده  2030 ه اهدا  برنامه توسعه  نبا تومه به ا (.  2016
بر سدی د  همدین ابعداد قابل  عمددتاًهای م رتب بر آن نیز  گوناگونی اسو، چالش

ۀ همین ا تباط، هرچندد مویدوعاتی نظیدر ال هابداع بدازا  نفدو، ومهدهس ند. د   
ای ازمملدده گری و مددامرامو ی منطقددهالمللددی ا ددن کشددو ، نظددامینامناسددب بین

 اندازچشدمهای سدند شدن برنامه گذا  د  تحقق و امرا یتأثیرهای  ا می  چالش
 عنوانبها  شوند، اما مسائل و مویوعاع دا لی عربس ان نقش اصلی  می  محسوب

هدای برنامده تر چالشکنندد. بده عبدا تی، بیدش عمدد زا ا فدا  مدیعوامل چالش
هدای سدا  ا ی ، ناظر بر مسائل دا لی عربس ان سعودی و چالش2030  اندازچشم
 هدد  اصدلی ا دن پد وهش  ا شد لآنهدا    زای ا ن کشو  اسو که تحلیدلد ون
هدای مامس موانس و چالشدهد. د  واقس، هد  پ وهش حایر، شنا و دقیق و می

عربس ان   2030  اندازچشمگوناگون دا لی د   وند امرا ی و عملیاتی کردن برنامه  
برنامده »اصلی پ وهش بدر ا دن مبندا قدرا  دا د کده    پرسشاسو. بر همین اساس  

 –  د  ابعاد گوناگون توسعه )اق صادی، سیاسی و ام ماعی  2030  انداز توسعهچشم
بده عبدا تی  «ها و موانس دا لی موامده بدود  اسدو چالش  فرهنگی( تاکنون با چه

تاکنون تا حدود ز دادی ناکدام بدود    اندازچشمچرا عربس ان د  تحقق برنامه سند  »
اسدو عددم تومده  زم برنامده سدند گونده مطدرش شد اصلی بد نۀ  فریی  «اسو 
 – بده شدرا ط، مندابس و ویدعیو سیاسدی، اق صدادی و ام مداعی  2030اندازچشم
ها و موانس اصلی دا لی ناکامی دولدو تر ن چالشهنگی دا لی عربس ان از مهمفر

 وش پد وهش   چهدا چوبباشدد. د  همدین  می  د  تحقق برنامده توسدعه کشدو 
مهدو تحلیدل  1«پی در اواندز»ای دولدو توسدعهۀ تبیینی اسو و از نظر د  –  تحلیلی

 شود. مویوع پ وهش اس فاد  می

 ای پیتر اوانزدولت توسعه :نظری . چهارچوب1

زمان اهدا  کّمی و کیفدی، شدامل ابعداد  عنوان مفهومی ناظر بر پیگیری هم به   2توسعه 
 

1. Peter Evans 

2. Development 
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تر، هدر  گوناگونی مانند: اق صادی، سیاسی، ام ماعی و فرهنگی اسو. بده بیدان دقیدق 
عنوان مفهدومی د  مباحدد دانشدگاهی و علمدی  ا  چند نقطۀ آغاز و ود توسدعه بده 

گرف ه د  قالدب علدوم اق صدادی منحظده کدرد کده  های صو ع پ وهش   توان د  می 
مدیندی و د  مدو د    1940طو  عمد  توسط پ وهشگران م  ب وابس گی د  دهدۀ  به 

، ص.  1393توسعۀ اق صادی کشو های آمر  ای  تدین انجدام پدذ رفو )شدیرزادی، 
ق صدادی  ان دا  منبدۀ ا  غم اهمیدو غیرقابل (، با گذشو زمان مشیص شد که به 18

های سیاسی، بهبود سطح مادی زنددگی  توسعه، مباحثی مانند عدالو ام ماعی، آزادی 
های موامس نیز موا دی هس ند که د  قالدب مفهدوم توسدعه با دد  ها و سنو و ا زش 

(. با تومه به ابعاد گوناگون توسعه،  101، ص.  1371مو د تومه قرا  گیرند )قاییان،  
عملی و بر سی عیندی، نیداز    نظری و و ود به عرصه   ا ن مفهوم برای عبو  از مرحله 

تدر ن مجر دان  های امرا ی و مجر انی دا د. به همدین منظدو    دی از مهم به برنامه 
 ابی  های دسدو ها و تعیدین مسدیر گذا ی ها هس ند که د   وند سیاسو توسعه، دولو 

وی باند   های من شدر شدد  از سدنظیری دا ند. گزا ش به توسعه نقش و ما گا  کم 
ها تحو عندوان:  نیز تأ یدکنند  همین مویوع اسو. طبق   ی از ا ن گزا ش   1مهانی 

طو  عمد  بر نقش دولو د  زمینۀ تأمین مطلدوب  به  2»دولو د  مهان د  حال تیییر«
های اساسی توسعه تأکید شد  و به اهمیو کا آمدی دولو د  کنا  وظا   مهم  بنیان 

 (. World Bank, 1997, pp. 2-9اسو ) اشا   شد  آن د  امرای توسعه  
ۀ مو د تومه پ وهشگران حدوز  3ای، مفهوم دولو توسعهد  قالب مطالب فوق

و    و مشدیص بده نقدش دولدو د   وندد   طو بهتوسعه قرا  گرفو که طبق آن  
کلدی   طو بدهاسو.  های  زم آن د  ا ن زمینه پردا  ه شد موامس و و  گیۀ  توسع

 یباشد: نیسو ا ن ه ا دن دولدو، دول دای دا ای دو و  گی مهم میهدولو توسع
گراسو و د صدد ا جاد تیییراع اساسی هم د   وابط سیاسدی و اق صدادی توسعه

ای دا ای المللی و هم د  بعد دا لی اسو؛ دوم ا ن ه دولدو توسدعهبین  د  عرصه
مسدیر امدرای   تواندد د ها ی د  بعد اق صدادی و سیاسدی اسدو کده میتوانمندی

 

1. World Bank 

2. State in the Changing World 
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از (.  11-10، صدص.  1384و د ،  )لفوتیییراع توسعه محدو  بده او  دا ی کندد  
ای، دول ی توانمندد گونه برداشو کرد که دولو توسعهتوان ا نفوق می  هایو  گی

ۀ اسو که د صدد ا جاد تیییراع اساسدی اسدو و ا دن تیییدراع  ا هدم د  عرصد
ای، با د کند. با د  نظر داش ن چنین ن  هپیگیری میالمللی و هم د  بعد دا لی  بین

محو  ها تومه کرد: تیییراع اساسی و توسعهگونه از دولوا ن  ۀمهم د با   یبه امر
های اق صددادی و سیاسددی دا د، چدده اثددری بددر ا ددن توسددط دول ددی کدده توانمندددی

دولدو ها  واهد داشو  د واقس د  مسیر امرای تیییراع توسعه محو ،  توانمندی
کدانونی چندین ۀ   و  واهد شد  نقطها ی  وبهای با چه میاطراع و چالشتوسعه

نیددز مشدداهد  کددرد:  1«دو توکو ددل»مشددهو  ۀ تددوان د  مملددامددر مهمددی  ا می
هدای هدا و  وش واهدد  ا تر ن لحظه برای ح ومو وق ی اسو که می» طرناک

ه به ن اع فوق ا ن مطلدب توم(. Tocqueville, 1947, p. 177) ود  ا اصنش کند« 
گرا د  مسدیر تحقدق توسدعه، بددون داشد ن سازد کده دولدو توسدعه ا  وشن می

ۀ گذا ی و هدم د  زمیندسیاسدوۀ های سا  ا ی، هم د  زمینای از و  گیمجموعه
 ها ی موامه  واهد شد.عه با چالشامرای توس

سی و تبیین به بر   ذکرشد های  گزا    چها چوباز ممله اند شمندانی که د   
ای پردا  ده، پی در اوانزاسدو. د  حقیقدو های  زم برای    دولو توسعهو  گی
ای د  برابدر ها ی بود  اسو که ب واند بده دولدو توسدعهشا صۀ  دنبال ا ائوی به
گونه که د  اب دای ا ن بیدش ذکدر های مسیر تحقق توسعه کم  کند. همانچالش

سی، ام ماعی و فرهنگی اسو. اوانز نیز با د  شد توسعه دا ای ابعاد اق صادی، سیا
های هرکدام از ا ن ابعاد، شا صدی  ا نظر داش ن چنین ابعادی برای غلبه بر چالش

های ناشی از بعد اق صدادی توسدعه، بده دو وی برای غلبه بر چالش اسو.ا ائه داد 
 مند و منسجم، نیس ین شا صدی اسدوکند. نظام اق صادی توانشا ص اشا   می
ها و هدم تدو ن سیاسدوۀ ای هم د  مرحلتواند به دولو توسعهکه از نظر اوانز می

های ناشی از تیییراع اساسدی اق صدادی برای غلبه بر چالشآنها    امرایۀ  د  مرحل
تر ن اصلی اسو کده د  تر ن و مهمسا  ی کانونی ا ی  ساند. از نظر وی شا س ه
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گرا با دد مددنظر باشدد و از ا دن طر دق سعهتو یمو د نظام اق صادی د  قالب دول 
تواند کا آمدی  ود  ا د  بیدش اق صدادی د  د ازمددع نیدز گرا میدولو توسعه

نیز   2و  شد نا الص دا لی  1انسانیۀ  حفظ کند. د  ا ن زمینه اوانز بر ا تباط سرما 
اما شا ص د گدری (. Evans & Rauch,1999, pp.748 &755-760) اسوکرد  تأکید

 د  و  گدی مهدم بدرای دولدو   عنوانبده ا  توان آن  که د  مجموعه آثا  اوانز می
پذ ری های اق صادی توسعه د  نظر گرفو، مسئولیوای برای غلبه بر چالشتوسعه

بدر  تأکیددولو د  قبال تحول اق صادی و ا جاد  فا  اسو. د  ا ن با   اوانز یمن 
های  زم کا آفر نی و همچندین ا جداد زمیندهۀ د  زمین یمشوق عنوانبهنقش دولو  

با سو بدا د  نظدر کند که دولو میبرای تولید کا های مد د، به ا ن امر اشا   می
المللدی داش ن اهدا   فاهی فراگیر به ا تقای ما گا   ود د  نظام تقسیم کدا  بین

زمدانی کوتدا  ۀ  بدازتومه کند و تنها به کسب سود بیش ر و انباشو سرما ه د      
 .  (36-40، صص. 1380)اوانز، مدع بسند  ن ند  

ای  ا  توسدعه حل دولدو  های سیاسی توسعه، اوانز  ا  اما د  مو د غلبه بر چالش 
بیندد. د  ا دن مدو د وی بده  می هدای ام مداعی د  ا تباط پیوس ه و منسجم بدا گرو  

عاتی د  مسیر توسدعه اشدا    عنوان منابس مو د اع ماد اطن های مذکو  به اهمیو گرو  
هدای  شود کده بددون ا تبداط پیوسد ه و منسدجم بدا گرو  می کند و م ذکر ا ن امر می 

شدود و نده  ای بده صدو ع دقیدق محقدق می های توسعه گذا ی ام ماعی، نه سیاسو 
تواند به طرز مطلوبی  قم بیو د. د واقس از نظر اواندز  دودگردانی  امرای توسعه می 
تواند منجر به توسعه شود که ات ای بده مامعده  ای زمانی می توسعه   و اس قنل دولو 

  3عنوان کنشدگران عرصدۀ عمدومی هدای ام مداعی بده و    از طر ق ا تباط با گرو  به 
هدای سیاسدی توسدعه  ا  تر ن اصل برای دولو باشد و از ا دن طر دق چالش اساسی 

 (.  Evans, 1997, p. 205؛  45-46، صص. 1380پشو سر بگذا د )اوانز،  
فرهنگدی،   –هدای ام مداعی ای بر چالش همچنین اوانز برای غلبۀ دولو توسعه 

دهد و بر و د مح اطانده   ا مدنظر قرا  می  های توسعه نوع موامهه ا ن دولو با مدل 
 

1. Human Capital 

2. GDP 

3. Public Sector Actors 
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داندد. از نظدر وی د  نظدر نگدرف ن  ها  ا شرط اصدلی تحقدق توسدعه می با ا ن مدل 
تواندد تحقدق  پدذ رد، می گس رد  صو ع می های بومی که از طر ق تحقیقاع  ظرفیو 

توسعه  ا د  ابعاد ام ماعی و فرهنگی دچا  چالش عمدد  و مددی کندد و د ن یجده  
هدای مددنی  توسعه د  بعد اق صادی  ا نیز می ل سازد. د  همین زمینه ا تباط با گرو  

  تواند بده فهدم و های سیاسی نیز ذکر شد، می عنوان شا ص مهم غلبه بر چالش که به 
ای از شرا ط ام ماعی و بس رهای فرهنگی مامعه کمد   برداشو دقیق دولو توسعه 
ای کده  های توسدعه ای  ا از  طر  ونو سی صر  از مدل شا انی کند و دولو توسعه 
اسو، حفظ کند. د واقدس دولدو  های نولیبرالی ا ائه شد  د  قالب مهانی شدن و مدل 

م ماعی به همدلی د  مسیر توسدعه دسدو  های ا ای با د تنش کند تا با گرو  توسعه 
ها و مندافس  دود نداندد  های مذکو  دولو  ا »دشمن«  ود و ا زش پیدا کند و گرو  

 (.  Evans, 1997, p. 205؛  23-27، صص. 1380)اوانز،  
ای توسعههای مهم دولوبا تومه به مطالب فوق، اوانز یمن اشا   به شا ص

گوناگون توسعه، به نوع د گری از دولو نیدز اشدا   های ابعاد  برای غلبه بر چالش
مای توسعه، د  اثر اقداماع آن، چپداول بل ه به  ،ای نیسوکند که نه تنها توسعهمی

تر ن و  گی ا ن نوع از دولدو، نبدود سدازوکا  کا آمدد بدرای شود. مهممحقق می
ع ملوگیری از پیگیری اهدا  شیصی توسط مسئو ن ح وم ی اسو. د  ا دن ندو

ند، تنها عامل و منبدس همبسد گی، اگر« معرو های چپاول ها که به »دولواز دولو
منسجم با ام ماع ومود نداشد ه و د عدوم مقامداع ۀ   وابط شیصی اسو؛  ابط

بین افراد مامعه و   مسئول صرفاً با هم ا تباط دا ند و سازمان مشیصی برای  ابطه
را طی دولو تنها عداملی بدرای تحقدق دولو ومود ندا د. از نظر اوانز د  چنین ش

ای تحقق توسعه مم دن نیواهدد شدد. اواندز د  شود و د  چنین مامعهچپاول می
آفدر ن د  داند و هدم نقشگرا  ا هم سرپرسو تحول میهمین زمینه دولو توسعه

تواندد های ذکر شد  )د  سطو  پیشدین( میتحقق آن که با بر و دا ی از شا ص
(. 46-44، صددص. 1380)اوانددز، بدده ام مدداع م  ددی باشددد د  عددین  ددودگردانی 

 نصده د    طو بدهای پی ر اوانز مهو مقابله با چدالش  های دولو توسعهشا صه
 مشاهد  اسو:نمودا  ز ر قابل
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 ای پیتر اوانز جهت مقابله با چالشهای دولت توسعهشاخصه. 1نمودار 

 2030 اندازچشمدگردیسی ماهیتی سند .  2

مدیندی  1990و دهده  1980ی با کاهش قیمو نفدو د  نیمده دوم دهده کل  طو به
های اصدنحی د  حدوز  زمامدا ان کشو  عربس ان سعودی به ف ر امدرای برنامده

های اما بیدش اعظدم برنامده(،  193: ص.  1396)شهابی و عباسی،  اق صادی اف ادند  
مدیندی   1970از سال  که    توسعه بود   های پنج سالهبرنامهآنها    تر نتوسعه که مهم

اند؛ به گوا  آما  و ا قدام د  تحقدق اهددا  توسط دولو ا ن کشو  به امرا د آمد 
ها کده تدر ن هدد  ا دن برنامدهاند. بدرای نمونده د  کندا  اصدلی ود موفق نبود 

محصدولی بدودن اق صداد و سازی اق صاد عربس ان سعودی مهو غلبه بر ت م نوع
 ود، کاهش نرخ بی ا ی هم هد  م ما ز و برمسد هات ای بودمه به صنعو نفو ب

های دولو عربس ان سدعودی د  تحقدق آن مشیصی تنش  طو بهد گری بود  که  
گذا ی شد  مای نرخ هد میندی به  2009ی که د  سال  طو بهناکام ماند  اسو.  

د صدد  سدید  بدود و بده همدین  5/10د صد، نرخ بی ا ی ا ن کشو  به  قم   2/8
د صد، نرخ بی دا ی د  حددود  5/5میندی نیز به مای نرخ   2014  سال  ترتیب د

های دول ی با تدأ یر زمدانی ت میدل اسو. همچنین بنا بر آما ، پروژ د صد بود   6
مثدال د   طو بهاند.  بر بود های تعیین شد  هز نهشد  و عنو  بر آن بیش از بودمه

های دول ی با تأ یر ت میل شددند و حددود د صد از پروژ  97میندی    2011سال  
اند )هداوس، ا  صاص داد  شدد  داشد هۀ  ای بیش از بودمهز نهآنها    د صد از  80
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(. بنددابرا ن نیدداز بدده تجد دددنظر د  طراحددی و امددرای 135-130، صددص. 1394
شددد. ویددعیو مددذکو  کدده محو  توسددط زمامدددا ان احسدداس های توسددعهبرنامدده
های پدنج دهند  عدم موفقیو دولو عربس ان سعودی د  تحقق اهدا  برنامدهنشان

توسدعه کده تحدو عندوان   پدنج سدالهۀ  اسو سبب شد تا د  نهمین برنام ساله بود
« نام گرفو، دولو د  پی تحقق همان اهدافی باشدد کده د  2020انداز سال  »چشم

های نهم بدا برنامدهۀ  بودند. اما تفاوع مهم برنامد   قبلی نیز پیگیری شۀ  هشو برنام
قبلدی،  تر، مانند هشو برنامهتحقق اهدا  اق صادی بود. به بیان دقیق  قبلی د  شیو 

مانبده بده بیشی اق صاد و عبو  از ات ای همهنیز د  پی تنوع  2020انداز سال  چشم
برابر   دوامر  ا از طر ق    اما مقر  شد تا دولو ا ن  ،صنعو نفو و ا جاد اش یال بود

د صد از کل تولید نا دالص   20کردن بیش تولیدی و  ساندن سهم ا ن بیش به  
پنج ساله تحدو عندوان »توسدعه ملدی ای  هملی پیگیری کند. همچنین طراحی برنام

میلیدا د د  ی بدرای آن از   2/2ۀ    زی فناو ی« و ا  صداص بودمدعلوم و برنامه
توسدط دولدو دنبدال  2020انداز سدال کندا  چشدم هدا ی بدود  کده د د گر طرش

منظو  طدرش مدذکو ، اصدنحاع د  تحصدینع عدالی بدهۀ  اسو. هد  عمددشد 
، 1394اسدو )هداوس،  آمو  گانی  دنق، مب  در و پ وهشدگر بود آموزش دانش

 (.137-136 صص.

اما با  وی کدا  آمددن نسدل مد ددی از  انددان سدلطن ی کشدو  عربسد ان، 
مهدو   «محمد بن سدلمان»و     هصی ا ن گرو  از نیبگان سیاسی بهای شیانگیز 

مای مشروعیو سن ی ) عندی ان سداب بده  انددان ها جاد مشروعیو کا  زماتی  ب
مذهبی از مانب مف ی ها(؛  فس بحران مشدروعیو ناشدی   تأ یدسلطن ی و همچنین  

)نقدش تیییراع ممعی ی و ا زشدی    از مهانی شدن و تشد د مطالباع دموکراتی ،
هدای مدذهبی، عقیددتی، طبقداتی و ا جاد گسسدو  مهانی شدن د  تیییر  ف ا ها و

سیاسدی بده دلیدل   –  هدای ام مداعیای بین موانان(، یدرو ع تدامین آزادیقبیله
لدزوم کداهش وابسد گی  افزا ش ان ظا اع مامعه، د  کنا  الزمداع اق صدادی نظیدرِ

بهبود شرا ط نابسدامان   لو،یرو ع حفظ منابس انرژی توسط دو  اق صادی به نفو،
امیری و )ا  یدا یاقصاد دا لی و دسد یابی بده سدطح توسدعه کشدو های غربدی  
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سبب تیییر ماهیو سند مد دد شدد  و زمینده (،  244-235، صص.  1397دهرو ه،  
که شامل ابعاد گوناگون اق صادی، سیاسدی و   یبلندمدت   ۀتوسع  ۀبرای طراحی برنامه

 فرهنگی باشد، د  دس و  کا  ح ومو عربس ان سعودی قدرا  گرفدو.  –  ام ماعی
و برای نمونه، د  زمینه اق صدادی بندا بدر آما هدای باند  مهدانی،   زمینهد  همین  

تدا   2011زمانی  ۀ  تولید نا الص دا لی عربس ان سعودی د  بازۀ  د صد  شد سا ن
بده   2011د صد د  سال    9/9  یندی  وندی نزولی  ا تجربه کرد  و از  قمم  2016

د صددی داشد ه اسدو   8کاهش  اف ه و د  ن یجه اف دی    2016د صد د  سال    7/1
(Worldbank, 2020 .)کاهش ا زش صداد اع عربسد ان سدعودی کده بده  همچنین

د گری موازاع کاهش قیمو نفو  قم  و د )طبق مدول ز ر( نیز ازممله عوامل  
بود که مومب ا جاد تیییر د  بافو اق صادی ا ن کشو  شد  و د  ن یجه طراحی و 

 اصنحی  ا یرو ی سا و.  ایامرای برنامه
 

 (2008-2016ارزش صادرات نفتی عربستان و قیمت نفت ). 1جدول 
 سال 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

145000 190000 350000 345000 365000 250000 210000 145000 300000 
 میزان صادرات

)رینننننننننال 
 عربستان(

68/40 49/49 29/96 87/105 45/109 46/107 38/77 86/60 1/94 
 قیم  نف 

 )دالر آمریکا(

Source :(Trading Economics, 2020 & Statista, 2018) 

 
گسد رش نفدوذ ا ن رندو د    همچندیند  بعد ام ماعی هم موان شدن ممعیو و  

اند که لدزوم ا جداد تیییدراع بده تر ن عواملی بود اصلیعربس ان سعودی ازممله  
بنا بدر آمدا  باند   چها چوبمنظو  مد ر و به ر شرا ط  ا نشان دادند. د  همین 

 53/66عودی از  قدم  سدال د  عربسد ان سد  64تدا  15مهانی، د صد ممعیو بین  
د صدد د  سدال  30/71مدیندی بده  قدم    2009د صد از کدل ممعیدو د  سدال  

میلیون 24میندی بیش از  2017. همچنین د  سال (Worldbank, 2020) سید 2016
کردند و ا ن امر بیانگر یدر ب نفدوذ از شهروندان عربس انی از ا ن رنو اس فاد  می

 2017اسدو. عدنو  بدر ا دن، د  سدال  بود د صدی ا ن رنو د  ا ن کشدو     8/73
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، عربس انی بودند که با تر ن 1میلیون نفر از کا بران فیس بوک18میندی د  حدود  
 .(Internet world stats, 2018)اسو  قم د  میان کشو های  او میانه بود 

، توسعۀ اق صادی تنها بعدد مدو د تومده  2030انداز  با ومود ا ن، د  سند چشم 
فرهنگی    –محو انه شامل ابعاد ام ماعی  توسعه   انداز نبود  و ا ن برنامه طراحان چشم 

انداز  تر ن بیدش چشدم تر ن و عمدد  گردد؛ هرچند همچنان اصدلی و سیاسی نیز می 
های  مذکو  نیز ناظر بر اق صاد اسو. د حقیقو با تومه به شرا ط، تحدو ع و زمینده 

برنامه اصنحاع سیاسی، اق صدادی و ام مداعی  مومود، زمامدا ان عربس ان سعودی  
تدو ن و ا ائه نمودند. با د  نظر داش ن سدا  ا     2016د  سال    2030 ا تحو عنوان  

شدود کده  ای محسدوب می سدابقه پد د  بی   2030انداز  کا انه ا ن کشو ، چشم محافظه 
د   کاهش وابس گی عربس ان سعودی به د آمدهای نف دی، ا جداد توسدعه طو  کلی به 

های  دماتی )آموزش، بهداشو و گردشگری( و همچنین تحقق تنوع بیشدی  بیش 
تر ن اهدا  آن هس ند. به همین منظو ، تحقدق  تر ن و کلیدی به اق صاد از ممله مهم 
های مسد ح م، اق صداد شد وفا از طر دق  هدای قدوی و شدالود  مامعه پو ا با   شده 

 ش د  کسب و کا هدا و تحقدق  گذا ی بلندمدع و گشا های باا زش، سرما ه فرصو 
پذ ر و همچندین  ای توانمند و مسئولیو مل ی بلندهمو تحو ح مرانی مؤثر و مامعه 

اندد  انداز  ا تشد یل داد  هدای اصدلی چشدم انداز بیش تحقدق چشدم های  ذکر برنامه 
 (Saudi Vision 2030, 2016 .) 

ییدر نگدا  سو منبعد از تیاز     2030  اندازچشمد ن یجه، تحول ماهوی سند  
نسل مد د حاکمان عربسد ان اسدو و از سدوی د گدر ن یجده الزامداع و شدرا ط 

نیز از تحو ع عرصده   گا فرهنگی دا لی عربس ان اسو که    –  سیاسی و ام ماعی
 –های ا یر مطالباع سیاسدی  پذ رد. طی سال می  تأثیرالمللی نظیر مهانی شدن  بین

و    د  میدان مواندان سدعودی افدزا ش  اف ده و ا دن هام ماعی مامعه عربس ان ب
اسدو کده ها کرد مویوع  هبران مد د  ا ملزم به تومه به ا ن مطالباع و  واس ه

 .کردمشاهد     اندازچشمتوان نمود آن  ا د  طراحی برنامه سند  می
 

 

1. Facebook 
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 شدندر روند اجرایی    2030سند  های داخلی موانع و چالش. 3

 های اقتصادیچالش .3-1

از طر دق   های اق صادی توسعهغلبه بر چالشای اوانز،  دولو توسعهۀ  نظر   براساس
پذ ری دولو د  قبال تحول اق صدادی مند و منسجم و مسئولیونظام اق صادی توان

سدا  ی« و »نقدش و ا جاد  فا  مم ن و میسر اسدو و د  همدین زمینده، »شا س ه
گیدرد. بده بیدان قدرا  مدی  تأکیددبا  و  رد  فاهی« مو د    ی آفر نکا  عنوانبهدولو  
نحو مطلدوبی  وندد امرا دی تواند بهای زمانی میتر از نظر اوانز، دولو توسعهدقیق

فرمدا باشدد و سدا  ی ح متوسعه  ا پیش ببرد که د  نظام اق صادی، اصل شا س ه
تولید کا های مد د از های کنن اق صادی دولو د  قالب  گذا یهمچنین سیاسو

های اق صادی نو )کا آفر نی( و با لحاظ نمدودن اصدل اساسدی طر ق ا جاد فرصو
هدای نظدری فدوق، بر سدی  فا  شهروندان طراحی و امرا شوند. با تومه به گزا  

م ضمن ن اع مهمی اسو کده د  ذ دل دو عندوان:   2030انداز  بعد اق صادی چشم
 پرداز م.می  محو  به تحلیل آنهافر نی  فا سا  ی و ب( کا آال ( شا س ه

 ساالری الف( شایسته 

سا  ی به معنی برگز د  شدن افدراد بدرای مشداغل و مناصدب  طو  عمد ، شا س ه به 
مای تومده بده منسدیو، طبقده  هدای ذهندی و فدردی بده گوناگون براسداس توانا ی 

،  1392)حسنی و هم ا ان،  ام ماعی، گرو  قومی، ثروع و موقعیو  انوادگی اسو  
طو  عمدد  مب ندی بدر  (. با ا ن حال، سا  ا  اق صادی عربس ان سعودی بده 125ص.  

شدود کده  های ح وم ی اسو. د واقس با بر سدی ا دن سدا  ا  مشدیص می ان صاب 
مای شا س گی مب نی بر دانش و تجربیاع اق صدادی، د مدۀ نزد  دی بده  انددان  به 

میدزان تعهدد بده امدرای فدرامین پادشدا  و  انددان  حاکم به لحاظ نسبی و همچنین 
های کلیددی اق صدادی اسدو. بدرای نمونده  سلطن ی، معیا  گز نش افراد برای پسدو 

طو   توان به وز ران اق صادی »شو ای وز ران« عربس ان سعودی اشا   کرد کده بده می 
  شوند. عدنو  بدر ا دن شدو ا،   اسدو و معاوندو مس قیم با نظر پادشا  منصوب می 
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نیز به ترتیب برعهدۀ پادشا  و ولیعهدد وی بدود )اس نسدلی،   1»شو ای عالی اق صادی«
( کدده پددس از اعمددال تیییددراع د  دو ۀ ملدد  سددلمان و  110و    61، صددص.  1395

، هددا و ا دن شدو ای مد دد توسدط  2ما گز نی »شو ای امو  اق صادی و توسدعه«
طو  عمدد  وز دران  نیدز بده پذ رد و اعضدای آن  ولیعهد )محمد بن سلمان( انجام می 

(. د  همین مو د،  Business Insider, 2015منصوب پادشا  د  شو ای وز ران هس ند ) 
توان به ان صاب »عبدالعز ز بن سدلمان« فرزندد پادشدا  کندونی عربسد ان  همچنین می 
اشا   داشو که ما گز ن » الدد الفدالح«    2019عنوان وز ر نفو، د  سال  سعودی به 

بدا تحقدق    (. بنابرا ن، سا  ا  اق صادی عربسد ان از دو منبده Bloomberg, 2019شد ) 
پادشدا  و نزد  دان وی    سا  ی فاصله دا د: نیسو: نقش اساسی نظر و ا اد  شا س ه 

د  تعیین افراد برای مناصب اق صادی گوناگون و نبود قد ع قانونی مهدو بر سدی  
بی بدا  انددان سدلطن ی  ها و دوم: د  اولو و بودن  معیا ها و  وند ان صاب   ابطۀ َنسدَ

 عنوان شرط مهم دس یابی به مناصب اق صادی و تجا ی.  به 
سدا  ی  اسو تا مسئله شا سد ه به ظاهر تنش شد    2030انداز  اما د  سند چشم 

ا ن سدند کده   3طو  مثال، د  بیش »اق صاد ش وفا«نحوی مو د تومه قرا  گیرد. به به 
های  اسدو، د  قسدمو »ا جداد فرصدو ی تومده شد  طو  و    به مباحد اق صداد به 

اسو که د  اق صاد عربس ان با د برای همۀ افراد اعدم از  به ا ن ن  ه اشا   شد   4برابر«
های  ود فراهم شود. د   زن و مرد و همچنین پیر و موان، فرصو برای ا ائۀ قابلیو 

با دد   5و بی دا ی«اسو که از طر ق »کمیسیون ا جداد اشد یال همین زمینه تأکید شد  
گذا ی صو ع پدذ رد.    زی و سیاسو های نیروی کا  برنامه برای اس فاد  از ظرفیو 

کرد  و افدراد دا ای معلولیدو نیدز  و    زنان تحصیل د  ادامه بر لزوم اش یال زنان، به 
اسو که دولو با د تسهینع و ام اناع مدو د  تأکید شد  و به ا ن مطلب اشا   شد  

های ذکر شد  فراهم کند تا آنان ب وانند د  مسدیر موفقیدو تجدا ی  ی گرو  نیاز  ا برا 

 

1. Supreme Economic Council 

2. Council of Economic and Development Affairs 

3. Thriving Economy 

4. Providing Equal Opportunities 

5. Job Creation and Anti-Unemployment Commission 
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انداز و  (. با تومه با مفاد مند ج د  سند چشم Saudi Vision 2030, 2016قرا  بگیرند ) 
نیز مش نع سا  ا  اق صادی عربس ان که د  سطو  پیشین مو د بحد قرا  گرفدو،  

ها د   م م ذکر شدن اهمیو برابری فرصدو  غ توان اس د ل کرد که د  ا ن سند به می 
اق صاد، هیچ برنامه و سازوکا ی برای اصنش ویعیو سا  ا  اق صدادی کشدو  کده  

سا  ی فاصله دا د، ا ائه نشد  اسو. د واقدس  های شا س ه تومهی با معیا  طو  قابل به 
و  ا   اق صادی مانند پسو وزا ع تر شدن مناصب مهم  نه بحثی د  مو د لزوم ان یابی 

های اق صادی به میان آمد  و نه به لزوم بازنگری د  اصل ان ساب بده    اسو سازمان 
های تجدا ی  های اق صادی و ثروع عنوان عامل اساسی کسب مقام  اندان سلطن ی به 

سا  ی د  سدا  ا   اسو. بنابرا ن، اس مرا  ویعیو میا ر با اصول شا س ه تومه شد  
تدومهی  بی   تأ یدکنندد    2030انداز   ی شدن سند چشم اق صادی عربس ان پس از امرا 

دولو برای پد د آو دن نظام اق صادی توانمند، کا آمدد و عاد نده بدود  و همچندین  
شدع گرف ن فاصدلۀ سدا  ا  اق صدادی عربسد ان سدعودی از ویدعیو    دهند  نشان 

 سا  ی د  اق صاد اسو. شا س ه 

 محورب( کارآفرینی رفاه 

های اق صدادی طراحدی و شود کده سیاسدوزمانی کا آفر نی  فا  محو  محقق می
زمان تومه کنند. د  حقیقدو هم  طو بهها به تولید و توز س  امرا شد  توسط دولو

عوامدل تولیدد میدان ۀ  برای تحقق چنین امری به بیدان اق صدادی، »تیصدیص بهیند
کنندگان مدد( بدین مصدر کا ها ) ا توز دس د آۀ  کا های می ل  و تیصیص بهین

، ص. 1389)سدالواتو  ، توأمان مددنظر باشدد و  قدم بیدو د  طو بهمی ل « با د 
کا ها ۀ  . الب ه با د ا ن ن  ه  ا د  نظر داش ه باشیم که منظو  از تیصیص بهین(475

 ا توز س د آمد د  ا نجا با مفهوم توز س عاد نه م فداوع اسدو و مقصدود اصدلی، 
پذ ری اق صادی( اسو و ا دن امدر مسد لزم آن اسدو کده  س )تومیهبهینه بودن توز

مانبه شود. با د  نظر داش ن ا ن ن اع، د   وند توز س منجر به  شد اق صادی همه
ا ن قسمو با اس فاد  از چند شدا ص اق صدادی بده تحلیدل ویدعیو کدا آفر نی 

هدای عداملی مهدو غلبده بدر چالش  عنوانبدهمحو  دولو عربس ان سدعودی   فا 
 پرداز م.اق صادی توسعه می
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ها بدرای بر سدی تدر ن شدا صوکا    ی از مهمشا ص آسانی انجام کسب
 دقیق شرا ط و یوابط حاکم بر محیط کسب و کا  د     کشو  اسدو کده نشدان

های گوناگون تا چه انداز  به ا جداد  د  کسدب و کدا  و دهد دولو د  بیشمی
کند. ا ن شا ص بدر مبندای تحلیدل م  میاس مرا  آن د     ویعیو مطلوب ک

،  سدیدگی بده پروانده سدا و و 1ز رشا ص ) شروع    تجا ع 10اق صادی از  
، حما دو از 5، د  افدو اع بدا 4، مراحدل ثبدو امدنک3، د  افو مر ان بدرق2ساز

و   9، امدرای قرا دادهدا8، تجا ع د  سراسر مرزها7، پردا و مالیاع6گذا انسرما ه
ۀ ( اسو که توسط بان  مهدانی محاسدبه و من شدر شدد  و  تبد10حل و ش س گی

شود. بر سی ویعیو اق صاد عربس ان سعودی بر آن مشیص می  براساسکشو ها  
تدا  2006زمانی سال ۀ ا ن کشو  د  بازۀ  دهد که  تبمبنای چنین شا صی نشان می

 (.Doing business, 2020)اسو  میندی طبق نمودا  ز ر بود   2020
 

 
 (2006-2020در عربستان سعودی ) وکارانجام کسب یشاخص آسان .2نمودار 

 

1. Starting a business 

2. Dealing with construction permits 

3. Getting electricity 

4. Registering property 

5. Getting credit 

6. Protecting investors 

7. Paying taxes 

8. Trading across borders 

9. Enforcing contracts 

10. Resolving insolvency 

3838
23

16131112
2226

49

82
949292

62

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

ر به



 129     ای نظریه دولت توسعه چهارچوبدر  2030 اندازچشمداخلی عربستان در پیشبرد سند های چالش

بدرای عربسد ان سدعودی د    2019د  مهان د  پا ان سدال    62ۀ  کسب  تبد واقس  
اسو که د  همین سال، بحر ن، اما اع م حد  عربی و مراکش به حالی  قم  و د 

 او میانده و ۀ  ویعیو به دری  ا د  منطقد  53و  16،  43های:  ترتیب با کسب  تبه
اند. عنو  بر ا ن سدقوط اق صداد عربسد ان شمال آفر قا نسبو به ا ن کشو  داش ه

ۀ دهندنیز نشدان 2017د  سال  94ۀ به  تب  2016د  اب دای سال    82ۀ  سعودی از  تب
عدم موفقیو اق صاد عربس ان سعودی د  فراهم کردن شرا ط و یوابط آسان برای 

ا ددن امددر د  حددالی اتفدداق  .(Doing business, 2020)ام کسددب و کددا  اسددو انجدد
، عربس ان سدعودی  دازدهمین کشدو  دنیدا بده 2011اسو که د  ان های سال  اف اد 

لحاظ سهولو شرا ط و یوابط برای انجام کسب و کا ها بود  و  وند نزولی ا دن 
 کشو  د  ا ن زمینه کامنً مشهود اسو.

ز رشدا ص  10عربس ان سعودی د  ۀ  ب فوق، نگاهی به  تباما عنو  بر مطال
 اسو:ن اع مهمی اسو که د  مدول ز ر به آن اشا   شد   کنند ذکرشد  نیز بیان

 
 رتبه عربستان در برخی شاخص های اقتصادی .2جدول 

 
 عنوان

شروع  
یا 
   ارت

رسیدگی 
به پروانه  

 وساز ساخ 

دریاف  
جریان  
 برق 

مراحل 
ثب   
 امالک 

دریاف  
 اعتبار 

حمای  از 
 گذارانسرمایه

پرداخ  
 مالیات

  ارت 
در 

سراسر  
 مرزها 

اجرای  
 قراردادها 

حل 
 ورشکستگی 

 168 51 86 57 3 80 19 18 28 38 ر به

 (Doing business, 2020منبس: )

 
بدا فدراهم کدردن   ا تبداطدهند که سا  ا  اق صادی عربس ان د   می  ا ن ا قام نشان

های انجام    کسب و کا  منبهۀ  مامس، به هم  طو بهشرا ط و یوابطی که ب وانند  
 اص، د  مو د حل و ش س گی که به معندی  طو بهاسو. کم  کنند، موفق نبود 

و د  افو   زمان، هز نه و د صد بهبودی اق صادی کسب و کا های و ش س ه شد 
اع با  که به معنی کیفیو اطنعاع اع با ی و اش راک اطنعاع اع با ی و حقدوقی 

گیرندگان هس ند. بده اسد ناد آمدا  فدوق، اق صداد عربسد ان دهندگان و واممیان وام
اسو. ا دن د  حدالی ی ویعیو نامطلوبی  ا د  میان کشو های مهان داش هسعود
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و کا ها  ا   که بازدهی کسب  1اسو که آما های مربوط به تیییراع تولیداع صنع ی
دهندد، د  بیش صنع ی اق صاد مانند تولید، معدن و  دماع مو د ا ز ابی قرا  می

ی کده از طو بدهسعودی بدود  دهند   وند نزولی شد دی د  اق صاد عربس ان نشان
 2020د صددد د  سددال  -5/15بدده  قددم  2016د صددد د  پا ددان سددال  5/5 قددم 
هددای و ا دن امددر بدده معندای نیدداز بنگا  (Trading economics, 2020)اسدو  سید 

هدای سدا  ا  اق صدادی د  قالدب اق صادی ا ن کشدو  بده تومده و تمرکدز کم 
 حل مش ل و ش س گی اسو.  تسهینع برایۀ  ا ائ همچنیناع با اع و 

تواندد بده ا ز دابی مطلدوبی از مبحدد کدا آفر نی اما شا ص د گری کده می
 2007اسو. ا ن شدا ص کده از سدال    2محو  کم  کند، شا ص  فا  لگاتوم فا 

شدود، سا نه از سوی مؤسسه پ وهشی لگاتوم محاسبه و من شدر می  طو بهمیندی  
های گوناگونی مانندد آمدوزش، امنیدو، ز ویعیو کشو ها د  حوۀ  مقا س  براساس
هددای فددردی، مسددائل ام مدداعی، آزادیۀ های کسددب و کددا ، سددرما فرصددو
آ د. با نگاهی به آما های مربوط بده کشدو  دسو میمحیطی و ح مرانی بهز سو

مهدم بده ۀ  مدیندی، دو ن  د  2019تا    2015زمانی سال  ۀ  عربس ان سعودی طی دو 
 .2و    71تدا    81ن نسبی ما گا  ا ن کشدو  بدین  قدم  ثابو بود  .1 و د:  چشم می

ۀ نامطلوب بودن ویدعیو عربسد ان سدعودی نسدبو بده سدا ر کشدو های منطقد
اند. موا دی قرا  داش ه  50ۀ  نسبی د  حدود  تب  طو به او میانه و شمال آفر قا که  

از مملده ا قدامی   3د  »شا ص بازا  باز«  163  د  شا ص امنیو و  120ۀ  مانند  تب
سو که د  ذ ل شا ص  فا  لگاتوم د  مو د اق صاد عربسد ان سدعودی د  سدال ا

  (.Prosperity, 2020)اسو  ذکر شد   2019
محو  م ضمن ا ن ن  ده هسد ند های ذکرشد  د  مو د کا آفر نی  فا شا ص

ا جداد شدرا ط مطلدوب بدرای ۀ که اق صاد عربس ان سعودی عنو  بر ا ن ه د  زمین
و    د  بعدد کیفیدو اطنعداع اع بدا ی و کا ، دا ای مش نتی بدهانجام کسب و  

اند )ا ن امر د  حالی اسو که بازدهی ها بود مبران  سا اع ناشی از و ش س گی
 

1. Industrial Production 

2. Legatum Prosperity Index 

3. Open Market Scale 
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 فاهی نیدز ۀ  کسب و کا ها د  ا ن کشو   وند نزولی و ا قام منفی داش ه(، د  زمین
و شدمال آفر قدا نددا د.  او میانه  ۀ  ما گا  مناسبی ح ی نسبو به کشو های منطق

، د  بیدش اق صداد شد وفا و د  2030  اندازچشدما ن د  حالی اسو که د  سدند  
های مولدد بده ا جداد سدازمان های کوچ ، م وسط و  انواد قسمو تقو و بنگا 

اشا   شد  و مأمو  و آن  ا تشو ق کا آفر نان موان   1های کوچ  و م وسطبنگا 
اسو. همچنین به تسدهیل دس رسدی  ع، ذکر کرد از طر ق ویس قوانین حامی تجا

های مولدد های  انواد های ام ماعی، توسعه قابلیوهای د جی الی و  سانهبه شب ه
اسدو. و ا جاد انگیز  د  بیدش غیردول دی اشدا   شد آنها    هایو حما و از طرش

کدردن تر به بودمه و فراهم ان  رد، ام ان دس رسی آسانگذا سرما هتوانمندسازی  
های دول ی برای کا آفر نان مدوان هدم از زمینه مهو داش ن سهم بیش ر از مناقصه

بده آن اشدا     2030  اندازچشدمسدند    موا د د گدری اسدو کده د  ابدن بیدش از
تدری بده و    طو بدهاسو. اما د  قسمو بهبود فضای کسب و کا  کده د  آن شد 

ا دی مانند تسهیل فرآ ند صدو  اسو؛ مومباحد مربوط به کا آفر نی پردا  ه شد 
گذا ی و مجوز برای کسب و کا ها، مذاب کردن محدیط اق صدادی بدرای سدرما ه

تأمین یمانو امرا ی قرا دادها. همچنین د  اب دای همین بیدش از سدند، هدد  
  زی د  مو د گشا ش کسب و کا ها، تسهیل  وند تبدد ل اق صداد از برنامه  عمد 

 اسدو  دی از بز گ در ن اق صدادهای مهدان ذکدر شد  کشو  عربس ان سعودی به
(Saudi Vision 2030, 2016). 2030 اندازچشدمکلدی، مدوا د ذکرشدد  د   طو بده 

مهدم  ا ۀ اند، دو ن  دعربس ان سعودی که ناظر بر مباحد مربوط به کا آفر نی بود 
انداز های مومدود د  چشدمبرنامدهۀ  کنند. نیسو ا ن ه، تمرکدز عمددمشیص می

ها مدو د غفلدو واقدس محو  بدودن ا دن برنامدهبر کدا آفر نی بدود  و  فدا   2030
ۀ اسددو کدده همدداهنگی د  د مدداسددو. ا ددن ویددعیو د  حددالی  قددم  و د  شد

اق صدادی ۀ  های می ل  اق صادی   ی از قواعد اصدلی توسدع اف گی بیشهتوسع
 صاد عربسد ان اقۀ  چنین غفل ی ثابو ماندن  تبۀ  ن یج(.  76، ص.  1368)ما ه،  اسو  

های پدس از سعودی د  ویعیو نامطلوب از نظر شدا ص  فدا  لگداتوم د  سدال 

 

1. SME 
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 بود  اسو.  2030انداز  امرای چشم
 اندازچشدم، مامس نبودن مباحد مربوط به کا آفر نی د  سدند  اما دومین ن  ه

اشا   شد که اق صاد عربس ان بده لحداظ کیفیدو اطنعداع اع بدا ی، زمدان،   اسو.
ها و بازدهی کسب و کا های صنع ی بده اسد ناد  صد بهبود و ش س گیهز نه و د
تومده بده ا دن  اسدو.  دأهای اق صادی مهانی، ویعیو نامناسبی داش هشا ص

سال از آغاز   چها موا د مومب شد  تا ا ن ویعیو نامناسب ح ی پس از گذشو  
عربسد ان ۀ  انداز همچنان باقی بماند. ا ن د  حالی اسو که  تبدامرا ی شدن چشم
 او میانده و شدمال ۀ های مذکو  ح ی د  بین کشو های منطقسعودی د  شا ص

و    د  بیدش محدیط بده  ،اندازآفر قا، نازل بود  و ا ن امر با آنچه که هد  چشم
اق صاد عربس ان سعودی به اق صادی برتدر د    عنی تبد ل  ،کسب و کا ها ذکر شد 

ی بر مامس نبودن تأ یدمشهودی دا د؛ و عنو  بر ا ن  ۀ  میان کشو های مهان فاصل
 اسو.    اندازچشممباحد مربوط به کا آفر نی د  

 های سیاسیچالش  .3-2

های ام مداعی و ات دای بده نظراع اوانز، ا تباط پیوس ه و منسجم با گرو   براساس
هدای سیاسدی توسدعه توسدط  د  حل برای غلبه بر چالشتر ن  ا ، اساسیمامعه
 طو بدهتواندد  ای اسو. د  همین زمینه  زم اسو به مفهدومی کده میتوسعه  دولو
مهو بر سدی ندوع و میدزان ا تبداط و ات دای دولدو بدا   یشا ص  عنوانبهمامس  

  قدرا  بگیدرد های ام مداعی مدو د اسد فادو    گرو کنشگران عرصه عمومی و به
عدام، مشدا کو سیاسدی بده معندای   طو بده عنی مشا کو سیاسی، تومده کندیم.  

سیاسی و د  قالدب   طو بهها و نیروهای ام ماعی  دهی عن ق و منافس گرو سازمان
، 1394)بشدیر ه،  اسدو  د  نظدر گرف ده شد آنهدا    ها و مطالباعام ان بیان  واسو

هدای ا تباط پیوس ه و منسدجم بدا گرو . بر همین اساس، زمانی  (581-582صص.  
ها ب وانند ام ان بیدان و پیگیدری و همچندین پذ رد که ا ن گرو ام ماعی تحقق می

 های  ود به دولو  ا د  قالب مشا کو سیاسی داش ه باشند.ان قال  واسو
مشدو تی   یبه لحاظ سا  ا ی، نظام سیاسدی عربسد ان سدعودی دا ای نهداد

اسدو. امدا تنهدا افدراد    به ح ومو د  نظر گرف ده شد مشاوۀ  اسو که مهو ا ائ
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منصوب پادشا  ام ان حضو  د  ا ن شو ا  ا دا ند. د  کندا  »شدو ای مشدو تی«، 
شو اهای شهری نیز نهادی هس ند که د  سا  ا  سیاسی عربس ان سدعودی ومدود 

 )اس نسدلی،هم »من یب مردم« و هم »منصوب پادشا « هسد ند آنها    دا ند و اعضای
مشیص اق دا ی ندا ند و صرفاً به منظو  واکنشدی بده   طو بهاما    ،(61، ص.  1395

 11ۀ پدس از واقعدۀ ان قاداع مطدرش شدد  از ح ومدو عربسد ان سدعودی د  دو 
بدا تومده بده ویدعیو مومدود، (. 18، ص. 1394)هداوس، سپ امبر تش یل شدند  

مشدا کو بیشد ر د  منظو  اصنش شرا ط و تحقق ام ان  ها ی د  عربس ان بهگرو 
سیاسی تش یل شدند. د واقدس، پیگیدری مشدا کو سیاسدی و اع درام بده ۀ  عرص

 عنوانبدهصدا ی مومود د  عربس ان سدعودی توسدط  انددان سدلطن ی ومود ت 
ها نظیر گرو  )حدزب( امدو اسدنمی بدود  کده ها و تش لهد  اساسی ا ن گرو 

های ام مداعی و فضدای ا ن رندو نیدز اسد فاد  تحقق ا ن هد  از  سدانه  منظو به
 اسو.شد 

تواند م ضمن ن اع مهمدی المللی نیز میعنو  بر ا ن، نگاهی به آما های بین
دولو عربسد ان سدعودی باشدد کده   های ام ماعی وگرو ۀ  د  مو د ویعیو  ابط
آنهاسدو. ا دن شدا ص توسدط واحدد اطنعداع ۀ  از مملد  1شا ص دموکراسدی

:  ونددد ان یابدداتی و ۀمؤلفدده د  پددنج شددا  60و از طر ددق بر سددی  2اکونومیسددو
هدای و آزادی  6، فرهنگ سیاسدی5، مشا کو سیاسی4، عمل رد ح ومو3ت ثرگرا ی

د  ا ن بین ام ان مشا کو سیاسدی (. IU, 2020E)شود محاسبه و من شر می 7مدنی
بنابرا ن ؛  (210، ص.  1395)بشیر ه،  مهمی د   وند »دموکراتی  شدن« اسو  ۀ  مؤلف

ۀ  تبدۀ عمدد  مب ندی بدر آن اسدو. مقا سد  طو بدهویعیو دموکراسی د  کشو ها  
گذش ه د  ا ن شا ص با کشو ها ی که به لحاظ سا  ا  ۀ  عربس ان سعودی د  ده

 

1. Democracy Index  

2. Economist Intelligence Unit (EUI) 

3. Electoral process and pluralism  

4. Functioning of government  

5. Political participation  

6. Political culture  

7. Civil liberties  
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ای دا ندد د  نمدودا  های عمدد غرب آسیا با ا ن کشو  مشابهوۀ  منطق  سیاسی د 
 ز ر مشیص اسو:

 

 
 وضعیت دموکراسی در کشورهای حاشیه خلیج فارس. 3نمودار 

 ( EIU, 2020منبس: )

 
نمودا  فوق مبین ا ن واقعیو اسو که عربس ان سعودی د  شا ص دموکراسدی از 

آسیا دا ای سا  ا  سیاسی مب نی بر پادشداهی غرب ۀ تمامی کشو ها ی که د  منطق
هس ند هموا   ویعیو بدتری داش ه و ما گا  آن د  ا ن ویعیو نامطلوب ثابدو 

ای به ام یاز عربس ان سعودی و سه کشدو  د گدر از ا دن اسو. نگاهی مقا سهماند 
گذش ه د  زمینده مشدا کو ۀ مجموعه کشو ها شامل بحر ن، عمان و کو و د  ده

گذش ه مشدا کو سیاسدی ۀ  ی بر همین ن  ه اسو. د واقس، د  دهتأ یدنیز  سیاسی  
سعودی دا ند نیز از ها ی که از نظر سیاسی سا  ا ی مانند عربس انح ی د  کشو 

تومه به ا ن ن  ه یرو ی اسو   زمینهاند. د  همین  ویعیو به ری بر و دا  بود 
ای عربس ان سدعودی د  طقهآفر نی منتر ن مصاد ق نقشیهمچنان   ی از اصل  که

، 1399)فرمدی،  اسدو   و د   های سدلطن ی  قدمقالب حما و ا ن کشو  از  ژ م
 (.  541ص. 

های ام ماعی و گرو ۀ  اکنون با تومه به ویعیو فعلی عربس ان، پیرامون  ابط
پدرداز م. د  قسدمو می  2030انداز  دولو و مشا کو سیاسی، بده بر سدی چشدم

رانی مؤثر« به لزوم تحدول و بهبدود مدداوم دولدو بده »ملو بلندهمو تحو ح م
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مدد ر و امدو  مدالی   برایهای مد د  منظو  همگامی با افزا ش ان ظا اع و چالش
های عمدومی ، ا جداد سدازمانچها چوباسو. د  همین  کا آمد و مؤثر اشا   شد 

اسدو. نظدا ع بدر واقدس شد   تأکیددفعال مهو  د ابی عمل رد دولو نیدز مدو د  
ها و  دددماع از سددوی مددردم از طر ددق ا تقددای اسدد اندا دهای دولددو وپیشددرف

اند. اند که ذ ل عنوان »اسد قبال از شدفافیو« بیدان شدد ال  رونی  نیز موا دی بود 
هدای دول دی و های ا تباطی بین بنگا مشا کو دادن همگان از طر ق تقو و کانال 

املی، بدر ط و هدای مشدا کو تعدشهروندان و بیش  صوصی و اشا   به  وش
ها و عقا د های شنیدن نظراع شهروندان و شنیدن تمام د دگا هوشمند، تسهیل  ا 

انداز اسو که تحدو عندوان »مشدا کو دادن همگدان« نیز مح وای بیشی از چشم
سدعودی قصدد   اسو که دولدو عربسد اناسو. د  همین بیش بیان شد ذکر شد 

آنهدا  ا بزنند تا دولو ب واندد به در بدهافراد فرصو دهد: »حر   ود  ۀ دا د به هم
 .(Saudi Vision 2030, 2016) ا برآو د  سازد« آنها   دهی کرد  و آ زوهای دماع

انداز مدو د د  حدالی د  ا دن چشدم  2030انداز  شد  از م ن چشمموا د اشا  
نظر گرف ه شد  مهدو تحقدق  های د برنامه  چها چوباند که د   قرا  گرف ه  تأکید

هدای ام مداعی بدا دولدو و انداز تومهی بده یدرو ع ا تبداط گرو اهدا  چشم
ها و مطالباع و همچندین سدازماندهی سیاسدی مشا کو آنان د  قالب بیان  واس ه

ی بازسدازی و احیدای دولدو، هااسدو. بدرای مثدال د  برنامدهآنها صو ع نگرف ه
د ر و بیدش دول دی سنجش عمل رد، بازبینی قوانین و مقر اع و توانمندسازی م

 هدا و ا تبداطها مهو تومه به مشا کو گرو های فراوان ا ن برنامهظرفیو   غمبه
مثدال،  طو بدهاسدو. با دولو، د  ا ن زمینه هیچ اقددامی د  نظدر گرف ده نشد آنها  

هددای دول ددی« مهددو ا تقددای اشددا   بدده تأسددیس »مرکددز مددد ر و عمل ددرد بنگا 
های ام ماعی د  ا ن زمینه و همچندین قش گرو گو ی و شفافیو بدون ذکر نپاسخ

ذکر اهمیو تأسدیس مرکدز پشد یبانی از تصدمیماع بیدش دول دی د  د ون کداخ 
 (Saudi Vision 2030, 2016)سلطن ی مهو توانمند سا  ن مد ر و بیش دول دی 

هدای ام مداعی، مدوا دی هسد ند کده مای د  نظر گرف ن نقش مشدا کو گرو به
 باشد.می  2030انداز  سند چشممصداق غفلو طراحان  
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 ۀکلی با تومه به مش نع سا  ا ی کشو  عربس ان سدعودی د  زمیند  طو به
های عیندی د  مطالبداع و  واسد ه طو بدههای ام ماعی با دولو کده ا تباط گرو 

تصدد ق   اندازچشمهای گوناگون فعا ن ام ماعی مشهود اسو، بر سی سند  طی 
عمدد  بده مفهدوم  طو بده: نیسدو ا ن ده ا دن سدند کنند  چند ن  ه اساسی اسو

مشددا کو د  ما گددا  نظددا تی و صددرفاً د  بعددد مسددائل مددالی و اق صددادی تومدده 
مشا کو شهروندان عربسد انی   2030انداز  از نظر طراحان چشمد واقس  اسو.  کرد 

های اق صدادی دولدو یدرو ع دا د؛ دوم، هدیچ صرفاً د  بعد نظدا ع بدر برنامده
هدای ام مداعی های گرو ی بدرای سدازماندهی مطالبداع و  واسد هیمانو امرا 

 2030انداز سدوم ا ن ده د  چشدمو    اسوو    از نظر سیاسی د  نظر گرف ه نشد به
اسو. به عبا تی، عنو  بدر صو ع فردی مو د تومه قرا  گرف هبیان نظراع تنها به

اسدو و بیندی شد مسائل اق صدادی پیشۀ  نظا تی بودن مشا کو که صرفاً د  حوز
های همچنین فقدان یمانو امرا ی برای سازماندهی سیاسی مطالبداع و  واسدو

های گروهی ح ی د  صو ع گروهی و د  قالب  واس هام ماعی، ابراز مطالباع به
انداز ما گاهی ندا د. برآ ند ا ن ندوع نگدا  بده قانون نیز د  سند چشم  چها چوب

تددوان د  اسدد مرا  ویددعیو  ا می 2030ز اندامشددا کو از سددوی طراحددان چشددم
و    مشدا کو سیاسدی نامطلوب عربس ان سعودی از نظر شا ص دموکراسی و به

سدال از امدرای  سدهو پس از سپری شدن   2019که د  سال  یطو بهمشاهد  کرد،  
اسو. عدم تومده بده انداز، هیچ تیییری د  ویعیو مذکو  حاصل نشد سند چشم

که اوانز اشا   دا د،   ی از موانس اصلی د   وند توسدعه   گونهشا ص فوق، همان
 د. شومی  محسوب

 فرهنگی  -های اجتماعی  چالش .3-3

های ام مداعی و های توسدعه و تومده بده زمیندهدولو بدا مددل ۀ  مح اطانۀ  موامه
تواندد از ا دن ای میهای فرهنگی از نظر اوانز شا صی اسو که دولو توسعهبس ر

فرهنگی  ا داشد ه باشدد.   –های ام ماعی  طر ق توانا ی غلبه بر مش نع و چالش
توانددد بددر مسددائل و ای زمددانی مید  حقیقددو، از نظددر اوانددز  دد  دولددو توسددعه

های فرهنگدی غلبده کندد کده د  طراحدی و امدرای برنامده  –  های ام ماعیچالش
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مند بودن زمینه  ،نیسو  :ظر داش ه باشدتوأمان د  ن  طو بهتوسعه محو ، دو اصل  ا  
ا جداد   ،های توسعه ) عنی تومه به سا  ا  ام ماعی و فرهنگی مامعه(؛ دومبرنامه

ای پیرامدون های ام ماعی و دولو توسدعهفهم مش رک و تحقق همدلی میان گرو 
 های توسعه محو .برنامه

 –ی عربسدد ان سددعودی، شددامل طیدد  گوندداگونی از مسددائل ام مدداعۀ مامعدد
و    د  زندان عربسد انی، کرد  بدهفرهنگی، نظیر افزا ش ممعیو موان و تحصدیل

 شد چشمگیر ا تباطداع د  فضدای مجدازی و گسد رش نفدوذ ا ن رندو  ا د  بدر 
هدای تر اسدو: نا یدا  ی گرو تر و مهمکه از میان آنها،    مسئله اساسیگیرد  می

عنوان های مذهبی بهن منظو ، گرو (. بد Al-Rasheed, 2018, p. 3مذهبی از دولو )
 –طو  عمد  و و د   بدر مسدائل ام مداعی واکنشی د  برابر  و  ردهای دولو، به

هدا و اند و به دنبدال حفدظ و تقو دو »د نددا ی« د   انواد فرهنگی م مرکز شد 
(. به همین دلیل اسو که Alshamsi, 2011, p. 202مامعۀ عربس ان سعودی هس ند )

های اسنمی موامهۀ دولو با گرو اع قادند که توانا ی  بر ی از اند شمندان بر ا ن  
 ,Hegghammer, 2010دهد )اساسی مامعۀ عربس ان  ا ش ل می د  بلندمدع مسئله

p.238  .) ای اوانز، دولو عربس ان سعودی بدرای غلبده بدر دولو توسعهۀ  طبق نظر
با سو سا  ا  مدذهبی مامعده فرهنگی، د  گام نیسو می  –  عیهای ام ماچالش

 ا د  نظر داش ه باشد و د  مرحله بعدی، با د زمینه  ا برای تحقق فهدم مشد رک و 
ای فدراهم کندد. هدا و اهددا  توسدعههای مذهبی بدا طرشا جاد همدلی میان گرو 

با د  نظدر گدرف ن با سو  محو  نیز میهای توسعهبنابرا ن، طراحی و امرای برنامه
مسائل فوق باشد. د  ا ن میدان بدا تومده بده اهمیدو فدراوان مویدوع نا یدا  ی 

ای بر دو دا  اسدو کده د  های مذهبی از دولو، بر سی آن از اولو و و   گرو 
   سطو  ذ ل به تبیین آن  واهیم پردا و.

مذهبی  عندی  یهای پیشوا و همراهی آموز   تأ یدتأسیس ح ومو سعودی با  
ای صو ع پذ رفو. بد ن ترتیدب پیونددی عمیدق و  ابطده  «عبدالوهابمحمد بن»

اساسی بین حاکمان عربس ان سعودی و  وحانیون مذهبی )وهابی( ش ل گرفدو و 
ها، به نوعی   ی از منابس مهم و اساسی کسب مشروعیو برای ح ومدو سدعودی
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حدال د   (.  11-10، صدص.  1392)هداوس،اسدو  همراهی همدین  وحدانیون بود 
توان د  نفوذ  وحانیون مدذهبی د  ای  ا میحایر ش ل عینی چنین پیوند و  ابطه

گددذا ی و آمددوزش کشددو  عربسدد ان سددعودی از طر ددق ا جدداد فرهنددگ، قانون
و ئدو    وزا ع امدو  اسدنمی و هیها و بدههای اسنمی، مسامد،  سدانهدانشگا 

پادشدا  بدا عالمدان مدذهبی( مسد مر و مدنظم  ۀ  »ال با  العلما « )محلی برای مشاو 
 غم ا ن پیوند تدا  یی، اما علی  .(123و    85، صص.  1395)اس نسلی،مشاهد  کرد  

های د  پدیش گرف ده شدد  معاصر گروهی از  وحانیون مذهبی بدا برنامدهد  دو ۀ  
دچا  تعا م شدند. از د دگا  ا ن افدراد، دولدو زنددگی  توسط ح ومو سعودی

اسددو. روی« برمبنددای »دنیددا پرسدد ی« قددرا  داد مددادی  ا بدده مای» سدد گا ی ا دد
ترتیب، برقرا ی تعادل بین ا ن گرو  از  وحانیون مذهبی که اصرا  بر  عا و بد ن

دانندد، ها  ا دا ند و افرادی که اسدنم  ا فاقدد چندین ومهدی میمنبهۀ د ن د  هم
، 1392)هداوس،  اسو  های ا یر بود چالش بز گ دولو عربس ان سعودی د  سال 

 3و العمدر  2، العدود 1گرف ه توسدط: الحدوالیاقداماع صو ع.  (44و    40،  16صص.
عنوان سه تن از  هبران د نی عربسد ان سدعودی و تأکیدد آندان بدر امدرای فقده به

 ,Alshamsiاسنمی به مای  و  ردهای )غیدر د ندی( دولدو عربسد ان سدعودی )

2011, p. 198عنوان تدوان بدهالحرام توسط »مهیمان الع یبی«  ا می( و اشیال مسجد
بنابرا ن،   ی عربس ان برشمرد.طلبی طبقه  وحانی و مذهبمصداق  صومو و مبا ز 

عربس ان، معیا  ۀ  با زتر ن و  گی مامع  عنوانبههای اسنمی،  میزان تومه به ا زش
فرهنگی اسدو تدا   –د  بعد ام ماعی    2030انداز  مناسبی مهو بر سی سند چشم

 ا ن بیش  ا برای ح ومو عربس ان به ر د  ابیم. های  چالش
های قدوی« پو دا بدا   شدهۀ  ندوان »مامعدد  ذ دل ع  2030  اندازچشمد  سند  

های مهم ا ن، به موا دی مانندد: مباهداع بده آ دین اسدنم و   ی از بیش  عنوانبه
 وشدن ۀ  ومه تما ز ملو عربس ان از سا ر ملل، سا و آ ندد  عنوانبهوحدع ملی  

دا  و ذکدر عربسد ان اصول اسدنمی، تقو دو هو دو ملدی   شدهۀ  بر مبنای شالود
 

1. Al-Hawali 

2. Al-Oudah 

3. Al-Omar 
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و د  ذ دل بیدش  »قلب مهان اسنم« اشا   شد  اسدو. د  ادامده  نعنوابهسعودی  
های اسنمی« نیز از مبنا بودن تعالیم اسنمی برای تمدامی قدوانین، »زندگی با ا زش

اسو. همچنین، ذکر لزوم پا بندی به تصمیماع، اقداماع و اهدا  سین گف ه شد 
فرزنددان از طدر    و پدرو ش اسد عدادهای  های اسنمی و مراقبواصول و ا زش

های مسدد ح م ام مدداعی، بیددش د گددری از   ددی از شددالود  عنوانبدده ددانواد  
 (. Saudi Vision 2030, 2016)  دهد ا تش یل می  2030  اندازچشم

، چند ن  ه د  مو د تومه بده 2030فرهنگی سند    –  بیش ام ماعی  ۀبا مطالع
های . نیسو ا ن ده، برنامده سدنظر میهمل بأهای آن قابل ت اسنم، تعالیم و ا زش

 –  هدای ام مداعیدهد که نوع نگدا  بده فرهندگ و ا زشمند ج د  سند نشان می
های ملمدوس فرهنگدی عمد  معطو  به منبده  طو بهفرهنگی نزد طراحان برنامه،  

های نامحسوسدی مانندد: عقا دد و اگر فرهنگ  ا هم شامل منبدهد واقس اسو.  بود 
های مح دوای فرهندگ هسد ند و هدم شدامل منبدهۀ  زندها ی بدانیم که سدااند شه

ها ی کده مح دوای فرهنگدی  ا »بدازنمود« و یاملموس و محسوس نظیر اشیا و فن
انداز بده تأسدیس های چشم، تومه و تمرکز برنامه(35، ص.  1393)گیدنز،  کنند  می

فیز  دی امداکن مقددس و ۀ  موز ، وسا ل حمل و نقل،  دماع ال  رونی ، توسدع
ۀ اماکن فرهنگی و تا  یی د   ونس و مبین ا ن حقیقو اسو که نگا  به مقولثبو  

و تومده  موا د ملموس و محسوس صو ع پذ رف دهۀ  عمد  د  منب  طو بهفرهنگ  
ها( بده مح وا ی فرهنگ )عقا دد و اند شدهۀ  و تمرکز م قا نی میان ا ن منبه و منب

 غم ذکدر تعدالیم دوم، علدیشدود.  های امرا دی مشداهد  نمیو    د  قالب برنامه
، 2030انداز  مبنای قوانین، تصمیماع، اقداماع و اهدا  د  چشدم  عنوانبهاسنمی  

اسدو، تعدالیم و  د  اقددام ذکدر شد   عنوانبدهد  موا دی کده بدازبینی مقدر اع  
مبنا و مرمعی برای تیییراع و بدازبینی، مدد نظدر قدرا    عنوانبههای اسنمی  ا زش
توان به قسمو »برنامه بدازبینی قدوانین و مقدر اع« از نمونه می  نوانعبهاند.  نگرف ه

انداز« اشدا   کدرد. مشدابه ا دن ویدعیو د  قسدمو های تحقدق چشدمبیش » ا 
آن هدیچ  چهدا چوب دو د کده د  »پرو ش شیصیو کودکان« نیز بده چشدم می

ۀ مامعدتر ن منبدس فرهنگدی  مهم  عنوانبهای به نقش و اهمیو تعالیم اسنمی  اشا  
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اسو و پرو ش شیصدیو کودکدان بددون د  نظدر داشد ن عربس ان سعودی نشد 
تدومهی کدامنً سدوم، بی  اسدو.ها و تعالیم اسنمی مدنظر قدرا  گرف ده شد ا زش

های مذهبی، غفلدو از یدرو ع ا جداد همددلی میدان ا دن به گرو   مشهود نسبو
ای مهو تقو و ا فدای ههیچ برنامۀ  ها و ح ومو د  مسیر توسعه و عدم ا ائگرو 

 –د  بعدد ام مداعی    2030انداز  نقش آندان د  مامعده، نقدص د گدر سدند چشدم
ای از فرهنگی اسو. ا ن مویوع د  حالی اسو که د  مقابدل، بدرای ا جداد شدب ه

اسدو. ملی د  نظر گرف ده شد   یای ام ماعی و فرهنگی، طرحهای غیرحرفهکلوپ
مای تومه به مسدائل انداز بهن سند چشما ن ویعیو حاکی از آن اسو که طراحا

هدای فرهنگدی، نظیدر نا یدا  ی گرو  –ام مداعی ۀ و معضنع مومدود د  حدوز
مدافعان امرای دقیق قوانین و آداب مذهبی، تومه  ود  ا معطو    عنوانبهمذهبی  

های مهانی شدن و لیبرالیسدم اند که اغلب د  قالب برنامهبه مسائل و موا دی کرد 
 شود.  پردا  ه میا  آنه به

انداز های اصدنحی چشدمبر همین مبنا بر ی از پ وهشگران مع قدند، برنامده
های مذهبی ا ن کشو  اسو. ای برای برانگیی ه شدن احساساع گرو ، زمینه2030

های )محافظه کا (  و  رد اتیداذ شدد  توسدط حاکمدان کندونی  ا ز را ا ن گرو 
دهی ن یجه د صددد سدازمانکنند؛ و د تلقی میتنشی برای س و   سا  ن کشو   

غالب مذهبی عربسد ان،   عنوان اند شهبه عبا تی، وهابیو بهمبا ز  علیه آن هس ند.  
هددای اللفظی از قددرآن و ا زشو تحددو 1کا انددهشدددع دا ای تفسددیر محافظهکدده به

تفسیر آنهدا از  و  ردی که با نوع ( با اتیاذ هر Pew research, 2018اسنمی اسو )
مصدداق   پردازندد.می  اسنم میا رع داش ه باشد میالفو کرد  و به واکنش مددی

 طو بدهتوان د  اع رایداع شدیخ »عمدر المقبدل« پیگیدری کدرد کده  ا ن امر  ا می
بدود  کده   2کل سرگرمی عربس ان سعودی«  های »ادا  مشیص معطو  به سیاسو

بندابرا ن و (. Aljazeera, 2019) و شدمنجر به بازداشو وی از سوی دول  واد نه
 –  عربس ان سعودی د  بعد ام ماعی  2030انداز  تبیین و تحلیل سند چشم  براساس

 

1. Ultraconservative 

2. General Authority for Entertainment 
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توان ن یجه گرفو که: ال ( نگا  و فهدم غیردقیدق بده توسدعه د  بعدد فرهنگی می
عربسد ان سدعودی ۀ  دلیل غفلو از مسائل و شدرا ط مامعدفرهنگی به  –  ام ماعی

تنها ند ومود داش ه اسو و ب( ا ن نوع نگا  و فهم غیردقیدق ندهتوسط طراحان س
فرهنگدی  ا حدل و   –های تیییراع توسعه محو  د  بعد ام ماعی  مسائل و چالش

هدا نیدز های تشد د آن مسدائل و چالشکند، بل ه مومب فعال شدن زمینه فس نمی
 نده زمیندۀ  2030انداز  توان بیدان نمدود، د  طراحدی چشدمطو  کلی میبهشود.  می

عربس ان مو د تومه اساسی و عمیق قدرا  گرف ده و نده تدومهی بده   مذهبی مامعه
های مذهبی و تحقدق فهدم مشد رک از توسدعه صدو ع لزوم ا جاد همدلی با گرو 

 اسو.گرف ه

 گیرینتیجه

 2030  اندازچشدم وی سدند  های پدیشد  ا ن پ وهش سعی شد تا موانس و چالش
ای پی ر اوانز مو د بر سی و تبیین قرا  نظر ه دولو توسعه  چها چوبعربس ان د   

اسو تا  هبران عربسد ان پدس از طدی ها ی سبب شد گیرد. به عبا تی، چه چالش
بده هدای آن ناکدام باشدند.  د  تحقق برنامده  2030چها  سال از زمان امرای برنامه  

ماهی ی م فاوع نسبو به سا ر   اندازچشمبرنامه سند  با تومه به ا ن ه    همین منظو 
ی که عنو  بر بعد اق صادی، ابعداد سیاسدی طو به  ،دا دهای پیشین عربس ان  برنامه

 عنوانبدهای اواندز  شود، نظر ه دولو توسعهفرهنگی  ا شامل می  –و نیز ام ماعی  
اواندز مع قدد نظر قرا  گرفدو.  د مناسب برای تحلیل مویوع پ وهش    چها چوبی

با سدو اصدول و گرا برای تحقق توسعه د  کشدو  مدیولو توسعهاسو که    د
د  فرهنگی    –  های اق صادی، سیاسی و ام ماعیزمان د  حوز ها ی  ا همشا صه

پد وهش مبدین ا دن   ۀن یجد  پذ ر باشدد.نظر قرا  دهد تا تحقق توسعه واقعی ام ان
زای ای دو نهدای با چالشتوسعه  یدول   عنوانبهواقعیو اسو که دولو عربس ان  

از زمان امرا دی    ا  2030  اندازچشمهای سند  م عددی موامه اسو که تحقق برنامه
اسدو. از هدا ی موامده سا  ههدا و چدالشیتاکنون با دشوا   2016شدن د  سال  

های مهم دا لی ا ن کشو ، عدم بر و دا ی از    نظام اق صدادی توانمندد چالش
باشدد. ا دن یدع  ا تبداط رای دقیق آنها مدیها و امو منسجم مهو تنظیم برنامه
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چراکده  ؛تومهی نیبگان ا ن کشو  به مویوع شا س ه سدا  ی دا دمس قیمی با بی
که د  پو ا و کا آمد نیازمند کا گزا ان م یصص و باتجربه اسو. د حالی  یاق صاد

عربسدد ان پیوندددهای نسددبی و  ددانوادگی بدده  اندددان سددلطن ی شددرط اصددلی د  
اسدو تدا های مد ر  ی د  حوز  اق صادی اسو. همین مویوع سدبب شد ان صاب

ولیو مدی ن درد  و انگیدز  مددی ئدولو نسبو به مسائل اق صادی احساس مس
برای بهبود ویعیو اق صادی مامعه نداش ه باشد. ویعیو نامطلوب ا ن کشو  د  

ر نی د لو بدر ناکدامی زا ی، کن رل تو م، بهبود  فا  اق صادی و کا آفحوز  اش یال 
 اعنمی اق صادی دا د.  یهاد  تحقق برنامه  اندازچشمسند  

ای و اق دا گرای ا ن کشدو  و از سوی د گر و د  حوز  سیاسی، سا  ا  قبیله
ا تباطاع عمودی و از با  به پا ین ح ومو سدبب شدد  تدا شد ا  ز دادی بدین 

های دولو عربس ان سیاسواقس  د ومدنی ا جاد شود.  های   هبران و مامعه و گرو 
چراکه   ،از حما و و پش یبانی مردمی بر و دا  نبود   عمدتاًهای می ل   د  عرصه

فضای دموکراتی  بدرای تبدادل آ ا و د ددگاهای میدال  ومدود نددا د. د  سدند 
هم تنشی مهو ا جاد فضای مطلوب سیاسی و مشا کو بیشد ر   2030  اندازچشم

اسدو. های مدنی صدو ع نگرف هاسی و گس رش آزادیو    د  عرصه سیهمامعه ب
های مدنی مامعده کماکدان از به عبا تی، طی چها  سال گذش ه مطالباع و  واس ه

بر دو دا  نبدود ؛   اندازچشمهای دولو نظیر سند  و برنامهها  هیچ اولو  ی د  طرش
کلدی   طو بههای مدی از سوی فعا ن سیاسی هس یم؛  به همین دلیل شاهد واکنش

هدا و مدوانعی د  تحقدق سدند فقدان تومه به مسدائل فدوق باعدد ا جداد چدالش
هدای عربسد ان اسدو. از سدوی د گدر، سیاسدواز منظدر سیاسدی شد   اندازچشم

د الگددوبردا ی از مدددل لیبرالیسددم غربددی و عدددم تومدده بدده شددرا ط و ملزومدداع 
ند هدای مددی د  تحقدق سدسداز چدالشفرهنگی دا لدی نیدز زمینده – ام ماعی

ها و هنجا هدای تومهی به ا زش سد بینظر میهاسو. با ن کشو  شد   اندازچشم
سو و عدم کا  اسو از   ای بسیا  سن ی و محافظه ا ج مامعه عربس ان که مامعه

هدای و حاکمیو از سوی د گر مسیر تحقق برنامده های ام ماعیمیان گرو همدلی  
د واقدس اسدو. کشو   ا بدا مدوانعی موامده سا  هبلند پروازانه نیبگان مد د ا ن  
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های مذهبی که نفدوذ ز دادی د  و    گرو ههای دا لی بدولو د  ملب نظر گرو 
اسدو. اصدنحاع  دود ناکدام بود   ۀبرنامد  با ۀسا  ا  ح ومو عربس ان دا ند د 

هدای وهدابی سدعودی ها و مف دیگرف ه از سوی ا ن گرو اع رایاع می ل  ش ل
اسو با تطمیدس و تهد دد ا ن واقعیو اسو؛ هرچند دولو تاکنون توانس ه  حاکی از

تدوان می  و موانس مومودها  گذا  شود. با تومه به چالشتأثیرباعد انفعال ا ن قشر  
های  ود پیش مسیر دشوا ی  ا د  تحقق برنامه  2030  اندازچشماس ن اج کرد سند  

شا د قاد  باشد   سا  ، و شاوند  گرِچپاول   یدول   عنوانبه و دا د. دولو عربس ان  
ه صرفا تیییراتی سطحی د  حوز  اق صادی انجام دهد کده منفعدو آن بدا تومده بد

سا  ا  نظام فعلی عربس ان، نصیب  اندان سلطن ی  واهد شد؛ تیییدراع بنیداد ن 
  سد.نظر میهسیاسی و ام ماعی مب نی بر تعامل دوسو ه با مامعه امری بعید ب
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