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 چکيده
ایران و عربستان سعودي با توجه به ظرفیتها و ویژگیهاي خود، دو کشور مهم و تعیین 

دو کشور روابط کننده در منطقه محسوب می شوند از این رو متناسب با جایگاه این 

روابط آنها تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک این دو کشور در منطقه خاورمیانه و به خصوص 

هاي منطقه اي عربستان سعودي و ایران است. بحث رقابت ایران و عربستان و نوع رقابت

گردد و از زمان دوره پهلوي اول ادامه داشته ها به چندین دهه گذشته برمیروابط آن

پیروزي انقالب اسالمی نه تنها از اهمیت روابط دو کشور نکاست، بلکه روابط است اما 

دو کشور را با حساسیت خاصی همراه کرد و به آن پیچیدگی فوق العادهاي بخشید و 

این پیچیدگی در روابط متاثر از شاخص هاي متعددي می باشد. مقاله حاضر که در 

سی ایران و عربستان بعد از انقالب صدد بررسی شاخصهاي تاثیر گذار بر روابط سیا

اسالمی است پس از بسط فضاي مفهومی موضوع تحقیق، از رویکردهاي نظري 

سازهانگاري براي تبیین نظري موضوع استفاده خواهد کرد. مطابق با مستندات موضوعی 

تحلیلی و روش گردآوري اطالعات در -ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی

شاخصهاي   ، کتابخانهاي میباشد. یافتههاي این مطالعه، حاکی از آن است که،این مقاله

تاثیر گذار بر روابط سیاسی ایران و عربستان ناشی از تقابل ایران و عربستان در تعیین 

معادالت امنیتی در خلیج فارس و تقابل ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی می باشد که پس از 

انداز سیاسی در عراق، مصر، بحرین و سوریه، ویژگی هویتی انقالب اسالمی با تغییر چشم

 اي یافته و روابط این دو را تحت تاثیر قرار داده است.ـ فرقه

 اسالمی انقالب سیاسی، روابط عربستان، ایران، اژگان کليدي:و

 

 

 

 

 

 
 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
وم

س
)

 

ره 
ما

ش
11  /

ییز
پا

  6
13

9
 

ص
 /

 
33 - 

21
  

 2 محمد اگاه،  1 عاطفه عباس زاده
 ا، دانشجوي دکترایران ، شیراز،، گروه علوم سیاسیمی واحد شیرازدانشگاه آزاد اسال 1
 ، استادیار، ایران، شیراز، گروه علوم سیاسیانشگاه آزاد اسالمی واحد شیرازد 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 عاطفه عباس زاده
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 مقدمه
که روابط  .می شوند محسوب منطقه در تعیین کننده مهم و کشور دو خود، ویژگیهاي و ظرفیتها به توجه با سعودي عربستان و ایران

د سیاسی میان آنها نه تنها بر منافع ملی دو کشور تاثیر مستقیم دارد بلکه محیط امنیتی و منافع ملی دیگر کشورها را تحت تاثیر رقابت خو

هاي و عربستان تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و به خصوص رقابتقرار خواهد داد از این رو می توان گفت که، روابط ایران 

منطقه اي عربستان سعودي و ایران می باشد و این رقابت ژئوپلیتیک در قالب تنش در روابط این دو نمود اساسی یافته است به گونهاي که 

گردد و از زمان دوره پهلوي اول ادامه داشته است. بعد از انقالب ه گذشته برمیها به چندین دهاین تنش میان ایران و عربستان و نوع روابط آن

ها از عراق بودیم. در این دوران تنش باالیی در روابط به تر در دهه شصت ما شاهد جنگ عراق علیه ایران و حمایت سعوديو به طور مشخص

ت در قالب ئوپلیتیک و تنش اساسی بروز و ظهور یافته است که بر تحوالت دیگر وجود آمد. در دوران بعد از انقالب تا زمان حاضر نیز این رقاب

کشورها نیز تاثیر اساسی داشته است. لذا هدف این تحقیق این است که به بررسی شاخصهاي تاثیر گذار بر روابط سیاسی ایران و عربستان 

و تنبین نماید که چگونه ترکیب دو عامل ایدئولوژي و ژئوپلیتیک روابط  بعد از انقالب اسالمی بر اساس آموزه هاي مکتب سازه انگاري پرداخته

افزایش تنش، تشدید رقابت و بروز بحران در منطقه سوق می دهد. لذا متناسب با هدف مقاله ما با این سوال   سیاسی این دو کشور را به سمت

 ر خود قرار داده اند؟روبه رو هستیم که: چه شاخص هایی روابط ایران و عربستان را تحت تاثی

 

 پيشينه تحقيق
بررسی تقابل یا رقابت میان دو کشور ایران و عربستان موضوع مهم و حائز اهمیتی است که مورد توجه بسیاري از محققان قرار گرفته 

ورد توجه واقع شده است است. اما بررسی شاخصهاي تاثیر گذار بر روابط سیاسی ایران و عربستان کمتر در مطالعات و تحقیقات این محققان م

 برخی از این منابع که به موضوع مقاله ما نزدیک می باشدند بیان خواهیم کرد از جمله:

، تالیف سید عطا تقوي اصل است. وي ابتدا در قالب سیر تاریخی روابط ایران و اعراب 1394تحلیلی بر روابط ژئوپلیتیکی ایران و اعراب،

است که مدت بیش از سه هزار سال است که ایران با همسایگان عرب خود، یک رابطه متعادل، پایدار و توام  را مورد بررسی قرار داده و معتقد

هب با احترام متقابل را تجربه نکرده است. و این موضوع در سیر تاریخی خود وجود داشته است تا اینکه با پیروزي انقالب اسالمی وانتخاب مذ

وهابیت و داشتن بیشترین دامنه ي اختالفات با مذهب شیعه و پیامدهاي ژئوپلیتیکی ناشی از آن، حمله شیعه توسط ایرانیان، ظهور فرقه ي 

 صدام به ایران با کمک عربهاي منطقه و همراهی اعراب با استراتژیهاي هژمون قدرت براي انزواي ژئوپلیتیکی ایران بر تشدید این روابط نا

است. وي معتقد است که 139 2امه تخصصی علوم سیاسی سال نهم، شماره بیست و دوم، بهارسازگار افزوده است. مهدي علی خانی، فصلن

و  جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعودي روابط پر فراز و نشیبی را تجربه کرده اند. الگوهاي رفتاري حاکم بر این روابط ، با تعارض آغاز

کدیگر باز گشته است. وي در مقاله خود و در ارتباط با روابط ایران و عربستان به پس از دو دوره همزیستی و همکاري مجددا به تعارض با ی

نظام بین الملل به عنوان عوامل « ساختار»منطقه دو بازیگر مورد بررسی و« ژئوپلیتیک»با تاکید بر ایدئولوژي دو کشور، « هویت»سه عامل 

امل این سه عامل موجب نزدیکی یا تقابل دو کشور شده است . منبع دیگر در توجه نمود. چرا که نحوه تع  شکل دهنده این الگوهاي رفتاري

این راستا؛ محمد حسن شیخ اال اسالمی، الگوي مذهبی در دیپلماسی فرهنگی عربستان: مورد کاوي سازمان رابطه العالم االسالمی، فصلنامه 

ا اهمیت دیپلماسی فرهنگی می پردازد و ابزارهاي کارامدي این است. وي ابتد1391پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم، سال دوم، شماره چهارم،

نوع دیپلماسی را تبیین می کند در ادامه به قدرت دیپلماسی فرهنگی عربستان پرداخته و معتقد است که درعربستان نیز مجموعه اي از 

لماسی فرهنگی پیدا کند. قرار گرفتن مکه مکرمه عوامل باعث شده است تا این کشور ظرفیت هاي زیادي براي استفاده از مذهب در قالب دیپ

و مدینه منوره در این کشور، زمینه هاي تاریخی و همچنین رقابت هاي سیاسی منطقه اي منجر به اهمیت یافتن دین در رفتار دیپلماسی 

در روابط ایران و عربستان بر پایه فرهنگی عربستان سعودي شده است. منبع دیگر در این راستا؛ افشین متقی، واکاوي زمینههاي ناسازواري 

است. وي معتقد است که ایران و  42،شماره1394، بهار  12نظریه سازه انگاري، فصلنامه پژوهشهاي راهبردي سیاست، سال سوم، شماره 

به شمار می آیند. عربستان سعودي با توجه به مختصات ژئوپلیتیکی و ویژگی هاي جغرافیایی خود، دو کشور مهم و تعیین کننده در منطقه 

و در ادامه معتقد است که رقابت ایران و عربستان، زمینه ي گسترده اي را دربرمی گیرد. این زمینه ي رقابت در کنار شماري از عوامل مادي 

میان کشورهاي  ریاض شده است. ایران، به ویژه پس از رخداد انقالب اسالمی در پی نفوذ در -معنوي سبب بروز تنش و تیرگی در روابط تهران 

مسلمان منطقه است و به دلیل خاستگاه ایدئولوژیک شیعی خود با ایدئولوژي وهابیت عربستان ناهمسازي دارد. از این گذشته، پیوستگی هاي 

احمد ژئوپلیتیک و رقابت در منطقه بر پایه کسب قدرت و هژمونی نیز بر رویارویی این دو کشور افزوده است. منبع قابل ذکر دیگر؛ دکتر 

، فصلنامه تخصصی 1392-1384ساعی، مهدي علیخانی، بررسی چرخه تعارض در روابط جمهوري اسالمی ایران و عربستان با تاکید بر دوره

است. وي در مقاله خود و به نقل از فرد هالیدي بیان می کند که خلیج فارس تحت  1392علوم سیاسی سال نهم، شماره بیست و دوم، بهار
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رقابت میان سه کشور قدرتمند منطقه ایران، عربستان و عراق بوده است. وي شش حوزه تنش را در این منطقه با محوریت تسلط منازعه و 

این سه کشور مورد شناسایی قرار داد : قلمرویی، اقلیت هاي مذهبی و نژادي، نفت، مسابقه تسلیحاتی، منازعه در حوزه سیاست خارجی و 

ین مثلث رقابت تا زمان سقوط صدام در تالش براي برتري منطقه اي و ایجاد موازنه در جریان بود . اما سقوط مداخله در امور داخلی یکدیگر ا

 صدام، با خارج کردن عراق از رقابت با ایران و عربستان، موجب شد تا رقابت میان ایران و عربستان در منطقه خلیج فارس که به لحاظ سنتی

هایی باعث شده مندي ایران و عربستان از چنین موقعیتبراي توسعه نفوذ بود، افزایش یابد. از این رو بهرهمهمترین میدان سنتی منازعه آنان 

هاي بازي و یارگیري سیاسی دو کشور فراتر از مرزهاي خود برود و تبدیل به یک میدان بازي گردد. در واقع در چنین فضایی است عمال حیطه

کند. منبع دیگر در این راستا؛ امیر قدسی، تحوالت ژئوپلیتیک هاي نیابتی قابلیت تعریف پیدا میسنی و همچنین درگیري-که نزاع شیعی

است. وي ابتدا به بررسی  1391خاورمیانه و تقابل استراتژي ها، دو فصلنامه مطالعات بیداري اسالمی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان،

هاي ژئوپلیتیکی ایران و عربستان پرداخته و در ادامه بیان می کند که عراق کانون دیگر رقابت رقابت و تنش موجود میان ایران و عربستان

اي تا حد بسیار زیادي گردد که با سقوط صدام حسین و افزایش قدرت شیعیان در ساختار سیاسی این کشور، موازنة قدرت منطقهمحسوب می

 به نفع ایران تغییر نمود. 

 

 چهارچوب نظري
 یک آن از کردهاند سعی بعضی که است علوم اجتماعی کل در فرا نظري اصطالح به تحلیلی چارچوب چیز هر از بیش ريسازهانگا

 اجتماعی اجتماعی کنشگران سرشت میکنند تأکید آن بر سازه انگاران (. آنچه 14:1389 مشیرزاده،( استخراج کنند بینالملل روابط نظریه

 اجتماعی هویت یک میشناسیم، بینالملل روابط در که انسانی کنشگر هر و دولتها .میبینند خود اجتماعی روابط در را انسانها واقع در است؛

 هستیشناسی مباحث»است.  شده حاصل بین خودشان تعامل از کنشگران هویت و کرد تصور اجتماعی ماقبل کنشگري نمیتوان دارد؛ یعنی

 هستیشناسی منتقل ، به )مدرنیته غالب جریان( شناسی معرفت از بینالمللی حوزه در رابحث  ثقل مرکز آنها و است سازهانگاران توجه کانون

 توجه هستیشناسانه بعد همین (. در Guzzini, 2000: 144«) بودن تا ببیند شدن حال در را آن موجودات و جهان است مایل که کردهاند

 کنشگران که میکنند تعریف معنایی آنها، نظامهاي نظر به و است شده معطوف هنجارها و رویهها قواعد، معانی، انگارهها، عمدتاً به سازهانگاران

 .تفسیر کنند را خود محیط باید چگونه

 (Wind, 1997:225 در این رویکرد آنچه عامل برساختن هویتهاست، مفاهیم و هنجارها هستند که به هویت شکل میدهند و .)

بنابراین منافع از پیش تعیین شدهاي براي کنشگران نمیتوانیم فرض کنیم. سازهانگاران معتقدند عوامل هویتها نیز به منافع شکل میدهند. 

ه آرمانی یا ایدهها تبدیل به ارزش و ارزشها تبدیل به هنجار و هنجار بر هویت تاثیر گذاشته و محتواي هویت را تغییر میدهند؛ هویت نیز ب

دارد. در هسته "خود"مفهوم هویت عنوانی است براي برداشتی که بازیگر در ارتباط خود با دیگران از نوبه خود اساس منافع و کنش را میسازد.

 "خود "بازیگر از دیگران نقش تعیین کنندهاي براي   قرار دارد. ادراک از خود و دیگران به عنوان روشی که در آن "ادراک"مرکزي هویت

هنجارها و ارزشهاي بازیگر هویت آن را ایجاد میکند در محتواي هویت مولفههاي سه گانه باورها،  هویت بازیگر دارد، مورد استفاده قرار میگیرد.

قرار دارد. دولتها هنجارها را به دلیل ارتباط نزدیکی که با  "غیر خودي "و  "خودي"  ارزشها و هنجارها درکنار فیلتر ادراک یا تمیز دهنده

عتقدند یکسري الگوهایی هستند که هویت بازیگر را میسازند که این هویت در راستاي منافع خود، ارزش ها دارند حفظ میکنند. سازهگرایان م

کنش بازیگر را بروز میدهد. سیاست خارجی، داخلی و یا حتی جهانی شدن یا هرج و مرج، ناشی از این هویت بازیگر است. درتعامالت بین 

لهایی را براي هم ارسال میکنند. این سیگنالها وارد فیلتر شده، خودي و غیرخودي را دولتها در نظام بینالملل هرکدام از بازیگران سیگنا

تشخیص میدهند. در روابط خودي با دیگري وجود اختالف، تمایز و تفاوت بین آنها روابط دگرسازي شکل نمیگیرد بلکه تنها زمانی فرایند 

(. هنگامی که در روابط بینالملل 12-1385،3یشود ) احدي ، دگرسازي صورت میگیرد که دیگري تهدیدي علیه هویت خود تلقی م

صحبت میکنیم بازیگران جمعی اعم از کشورها، ملتها، گروههاي مذهبی، گروههاي فشار و ... است. در مرحله بعد سیگنالهاي "  خود"  درباره

اشت خودي محسوب و اگر نداشت غیرخودي محسوب وارد هنجارها، ارزشها باورهاي بازیگر مقابل میشود اگرسازگاري د  ارسالی بازیگران

میشود اگر غیرخودي محسوب شود تهدید تلقی گردیده و واگرایی و پس از ان دگرسازي پیش خواهد آمد. سازهانگاران سرچشمه امنیت و 

نیت بیش از آن که برعوامل مادي ناامنی را در نحوه تفکر بازیگران به پدیدهها و موضوعات، به ویژه منافع و تهدیدات میدانند و معتقدند ام

قرار دارد. مقایسه روابط امریکا و انگلیس با روابط امریکا و کره شمالی میتواند مقصود   قدرت متکی باشد، برمیزان فهم مشترک بازیگران از هم

براي مقابله با این تحول چه باید سازهگرایان را تبیین کند. اگرانگلیس جنگ افزارهاي هستهاي جدیدي تولید کند امریکا نگرانی ندارد که 

ین بکند. اما اگر کرهشمالی زرّادخانهاي ازجنگ افزارهاي هستهاي شکل دهد امریکا بسیارنگران میشود و میکوشد یا کرهشمالی را از استقرار ا

نایی مادّي به یک اندازه واقعی جنگ افزارها منصرفکند یا براي حفاظت ازخودش در برابر آنها سیستم دفاعی ترتیب دهد. دراین دو مورد توا

، است ولی واکنش سیاستمداران امریکا کامالً فرق میکند. نتیجهاي که سازهانگاران از این واکنشهاي متفاوت میگیرند این است که این تفاوت
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وه تفکّر سیاست گذاران درباره نتیجه تغییرات مادّي نیست زیرا تواناییهاي مادّي را در هر دو مورد معادل هم تصوّر میکنیم بلکه نتیجه نح

 (149، 1388تغییرات مادّي است. ) چرنوف فرد، 

براساس دیدگاه ونت، آنارشی چیزي است که دولتها از آن میفهمند. بنابراین، آنارشی منطق خاص ندارد و معلول عملها یا رویههایی 

د. نکته دیگري که در زمینه فرهنگ حاکم بر نظام بینالملل و رابطه است که ساختار خاصی از هویتها و منافع و نه ساختاري دیگر را میآفرینن

آن با آنارشی محدود نکردن مفهوم هنجارها و قواعد نظام یا جامعه بینالملل به قواعد و هنجارهاي خوب است، یعنی آنچه باعث کاهش خشونت 

که باعث افزایش خشونت نیز شود. موضع سازهانگاري درمورد  در نظام میشود. یک نظام بین الملل می تواند واجد قواعد و هنجارهایی باشد

تغییر آن است که می خواهند توضیح دهند که تغییر چرا و چگونه رخ میدهد و چرا تغییرات در سطح وسیع رخ نمیدهند. تغییر هویتها در 

آنچه او فرهنگ روابط بینالملل می نامد، میتواند بلند مدت می تواند به تغییر ساختارها منجر شود. ونت بر آن است که سرشت نظام درکل یا 

   سه حالت داشته باشند: فرهنگ هابزي، الکی و کانتی که به رفتار دولتها ساختار میبخشند.

آنچه اهمیت مییابد این است که هویتها و منافع چگونه ساخته می شوند. براي فهم هویتها و هنجارها نیز، بررسی معانی بیناذهانی الزم 

(. در این رابطه ونت به صراحت اشاره میکند که هویتها و منافع دولتها در تعامل با یکدیگر شکل میگیرند) 352: 1385. ) مشیر زاده، است

wendt,1992 :330.بعد از بررسی چهارچوب نظري الزم است تا دالیل اهمیت ژئوپلیتیک ایران و عربستان را بررسی نماییم. ) 

 

 و عربستاناهميت ژئوپليتيکی ایران 
به این کشور موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی بخشیده است،  -خلیج فارس و دریاي سرخ -قرار گرفتن عربستان در میان دوآبراه مهم جهان 

گذشته از موقعیت جغرافیایی ویژه، عربستان به لحاظ فرهنگی نیز اهمیت شا یانی دارد. برخاستن دین اسالم از شبه جزیره عربستان و قرار 

حضرت محمد)ص( در مدینه، کشور فعلی عربستان را از نظر تاریخی، در موقعیتی قرار داده است که   بیت اهلل الحرام در مکه و آرامگاه داشتن

در نظر بسیاري از مسلمانان جهان، به خصوص مسلمانان خارج از منطقه خلیج فار س، جلوه گاه اسالم است. از سوي دیگر می توان گفت 

% منابع نفت کل جهان در این کشور است؛ به گونه اي که عربستان می تواند  25فه ژئوپولیتیکی کشور عربستان، وجود مهمترین مؤل  که

میلیارد بشکه  160میلیون بشکه، نفت تولید کند و به این وسیله بازار نفت جهان را در اختیار گیرد ذخایر نفت عربستان، حدود  12روزانه 

میلیارد بشکه 250از کل ذخیره اپیک می باشد. ذخایر نفت این کشور را 1/3ذخایر موجود دنیا و بیش  1/4تخمین زده شده است که شامل

 (.149-148  :1394نیز برآورد کردهاند. ) متقی، 

ایان ایران کشوري است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و به اتکاء برخی مولفه هاي قدرت ملی همواره از اهمیت ش  از سوي دیگرایران 

توجهی برخوردار بوده است. که هیچ وقت از میزان آن کا سته نشده است. وجود مرزهاي آبی در شمال و جنوب کشور و همسایگی با کشورهاي 

روسیه و به لحاظ مرزهاي زمینی در غرب شمال غربی و شرق و شمال شرقی و همجواري با کشورهاي عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان و 

تانهاي مرتفع در شمال غرب و شمال شرق و دشت هاي شنی در جنوب و کویر در شرق برخوردار بوده است. اهمیت ایران و خلیج وجود کوهس

ترکستان، افغانستان... ایران در حقیقت صفحه شطرنجی هستند »...ش.( لرد کرزون مینویسد: 1264م. )1885فارس به حدي بود که در سال 

 (.44: 1361)الهی، « ن و سیادت بر جهان انجام میشود...که بر روي آن بازي دست یافت

ویژگیهاي منحصر به فرد و ممتاز ایران از لحاظ ژئوپلیتیکی و استراتژیک نیز بر همگان آشکار است و حتی می توان »و به عبارت دیگر 

:  1379اخوان کاظمی، «. ) سته تر استاذ عان کرد که موقعیت و مختصات ویژه ي ایران در میان کشورهاي منطقه و حتی عربستان، برج

116) 

بنابراین، ایران و عربستان سعودي با توجه به ظرفیتها و ویژگیهاي خود، دو کشور مهم و تعیین کننده در منطقه محسوب می شوند. 

اه کرد و به آن پیچیدگی پیروزي انقالب اسالمی نه تنها از اهمیت روابط دو کشور نکاست، بلکه روابط دو کشور را با حساسیت خاصی همر

بیشتر  فوق العادهاي بخشید. با توجه به اطالعات فراوان موجود در باره ایران از بررسی اهمیت ژئوپلیتیکی، انرژي و بین المللی خوداري کرده و

 بر دالیل تقابل با عربستان بسنده می کنیم.

 

 سير تاریخی تقابل ژئوپليتيک ایران و عربستان
هزار سال است که ایران با همسایگان عرب خود، یک رابطه متعادل، پایدار و توام با احترام متقابل را تجربه نکرده مدت بیش از سه 

است. از زمان تشکیل اولین امپراتوري گسترده در ایران توسط آریایها، بخش جنوبی خلیج فارس و بین النهرین جزو قلمرو جغرافیاي سیاسی 

طوالنی ایران بر مناطق کناره اي عرب نشین، از زمان کوروش کبیر تا انقراض ساسانیان، موجب نهادینه شدن  ایران قلمداد می شد. حاکمیت

ن حس تحقیر تاریخی در اذهان اعراب شد. مجموع اتفاقاتی که بعد از رحلت پیامبر اسالم )ص( به وقوع پیوست، دیوار بی اعتمادي ها را همچنا
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ایران و سرنگونی امپراتوري ساسانیان، فصل جدیدي از بی اعتمادي را در روابط ایران با همسایگان عربش بلندتر کرده است. حمله اعراب به 

ت ایجاد کرد و باعث شد تا اعراب با رفتارهاي تحقیرآمیز نسبت به ایرانیان ، بخشی از حس ناخوشایند تاریخی خود را جبران کنند و اختالفا

گ خلیفه اول بوسیله ابولولوي ایرانی، نقش ایرانیان در کشتن عثمان، همراهی ایرانیان با مختار براي را عمق بیشتري ببخشند. در ادامه، مر

انتقام گیري از امویان، سرنگونی حکومت نود ساله امویان و به حکومت رساندن عباسیان بوسیله ابومسلم خراسانی، خیانت منصور خلیفه 

فجیع، سقوط عباسیان توسط مغوالن با تدبیر و تشویق خواجه نصرالدین طوسی، مناقشات  عباسی به ابومسلم خراسانی و قتل او به شکلی

ن طوالنی ایرانیان با عثمانیان به عنوان جانشینان عباسیان در قالب مذهب، انتخاب مذهب شیعه توسط ایرانیان، ظهور فرقه ي وهابیت و داشت

وپلیتیکی ناشی از آن، حمله صدام به ایران با کمک عربهاي منطقه و همراهی اعراب بیشترین دامنه ي اختالفات با مذهب شیعه و پیامدهاي ژئ

 با استراتژیهاي هژمون قدرت براي انزواي ژئوپلیتیکی ایران؛ بخشی از دالیل و زمینه هاي اختالفات تاریخی ، سیاسی ، نژادي و مذهبی بین

 (16-4: 1394ایران و اعراب در طول تاریخ بوده است. )تقوي اصل، 

 

 ساختار حکومتی در عربستان
قدرت اسالمی در نگاه رسمی عربستان سعودي بر ایدئولوژي سلفی استوار است. با این حال ساخت قدرت در این کشور سلطنت خاندانی 

توان گفت بعد که میطوريسنت تجربه شده است بهگی ندارد و در طول تاریخ در دنیاي اهلاي از قدرت در دنیاي اسالم که تازاست. تجربه

ترین شکل قدرت در کشورهاي اسالمی سلطنت خاندانی بوده و چرخش قدرت همواره از طریق قدرت برتر راشدین شناخته از حکومت خلفاي

گرفته است. حکام و پادشاهان بعد از تصرف قدرت بوده که به فکر مشروع نظامی یک قوم یا یک قبیله و تصرف قهرآمیز قدرت صورت می

 -1گاه مهم یافت:اند. با این حال سلطنت در عربستان سعودي از همان آغاز دو تکیهافتادهمیجلوه دادن آن بر حسب ضرورت حفظ قدرت 

اي در عربستان سعودي، باعث تقویت گرایش سعود. ترکیب ایدئولوژي و قدرت قبیلهاي آلقدرت نظامی قبیله -2ایدئولوژي سلفی؛ 

شدت در عربستان سعودي در موضع مسلط قرار دارد و در مقابل هرگونه نوآوري بهاي از قرائت اسالمی شد. گرایشی که هنوز هم کارانهمحافظه

اي و ایدئولوژي سلفی در عربستان سعودي از قدرتمندترین توان گفت سلطنت ترکیبی از قدرت قبیلهکه میطوريکند. بهایستادگی می

ن بر تأثیرگذاري آنها در تحوالت دنیاي اسالم به نحو محسوسی هاي سلطنتی باقی مانده در جهان اسالم هستند که ثروت نفتی پرتوانظام

هاي خاص خود را در اعمال ادعاي الگوي اسالمی قدرت دارد ولی در افزوده است. البته روشن است که عربستان سعودي امکانات و محدودیت

الگوي قدرت در جهان اسالم است و از طریق یک واقعیت نباید تردید روا داشت که عربستان سعودي در هرحال یکی از مدعیان داشتن 

سنت هست و این به رغم آن است که به لحاظ ایدئولوژي در جهان امکاناتی که در اختیار دارد مشغول ایفاي نقش در دنیاي اسالم اهل

شوند و یا نه تلقی نمیکاراتري نیز وجود دارد که الاقل در سطح ایدئولوژي رسمی عربستان سعودي محافظهسنت رقباي مکتبی قوياهل

تر را بیش از عربستان سعودي دارند، منتها عربستان پذیري و امکان عملی تطابق با شرایط متفاوتتوان گفت از ظرفیت تحولحداقل می

ت کالن ثرو -2وجود اماکن مقدس مکه و مدینه در عربستان سعودي؛  -1سعودي از دو امتیاز مهم برخوردار است که سایر کشورها ندارند:

کنند و و کنار جهان در قالب حج تمتع و حج عمره به عربستان سعودي سفر می نفتی. این واقعیت که هرساله صدها هزار مسلمان از گوشه

گذرانند بدون شک امتیازي است که سایر کشورهاي اسالمی فاقد آن هستند. عربستان سعودي از مدتی حداقل یک ماهه را در این کشور می

هاي دیگر گذاري مثبت بر ملتگیرد و با اتکا به ثروت نفتی خود در صدد تأثیریاز به لحاظ روانی و تبلیغاتی و به نحو احسن بهره میاین امت

 (9-2: 1393 ) مالزهی،آید. بر می

دي کرد. اول: متناسب با شرایط داخلی عربستان و گرایشات دینی در این کشور می توان جریان سلفی گري را به سه نوع تقسیم بن

وهابیت سنتی براي متشرعان سنتی عرب زبان، دوم: وهابیت جهادي براي تازه مسلمانان و مسلمانان آرمانگرا و سوم: وهابیت میانه رو براي 

 عموم گرایش هاي اسالمی از جمله نخبگان(، اولویت مبارزه و دشمنی )براي وهابیت سنتی شیعیان و ایران، براي وهابیت جهادي غرب و

و ایران، براي وهابیت میانه رو ایران و متحدانش(، میزان وفا داري به منافع حکام منطقه )وابستگی کامل در وهابیت سنتی، وابستگی مقطعی 

مصلحتی در وهابیت جهادي، وابستگی نسبی در وهابیت میانه رو (، اولویت موضوعی در تبلیغ)براي وهابیت سنتی امور مذهبی ونژادي،براي 

( لذا با بررسی این 127: 1391جهادي امور سیاسی،براي وهابیت میانه رو امور اجتماعی وسیاسی( پیگیري کرد.) ناظمی قره باغ،  وهابیت

تحلیل می توان دریافت که ساختار قدرت در عربستان بر اساس ارائه الگوي اسالمی به جهان اسالم طراحی شده و رقیب اصلی خود را ایران 

ع وهابیت شکل گرفته در ساختار قدرتی در عربستان، مبارزه با ایران را در تمام زمینه ها و در تمام مناطق از جمله آسیاي می داند و در انوا

 مرکزي را هدف خود تلقی می کنند.
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 سياست دینی عربستان
ه می کنند تا پیش از انکه دیپلماسی فرهنگی، یکی از ابزارهاي دیپلماسی عمومی است که، حکومت ها براي نوسازي این منابع استفاد

حکومت هاي دیگر را جذب کنند ، مردم آن کشورها را جذب کنند. امروزه در محافل علمی، دیپلماسی عمومی و زیر مجموعه آن مانند 

ومی در دیپلماسی فرهنگی را برنامه ریزي استراتژیک و اجراي برنامه هاي آموزشی، فرهنگی و اطالع رسانی توسط یک کشور براي افکار عم

 (91: 1388کشور هدف تعریف می کنند. )هادیان، 

سابقه استفاده از مذهب به عنوان موضوع و هم چنین ابزار دیپلماسی سابقه تاریخی طوالنی دارد اما بازگشت دین به عرصه روابط بین 

است.انتشار کتاب هاي زیاد که در طول دهه بین الملل کرده   الملل از اواخر قرن بیستم، طیف وسیعی را از مفاهیم جدید وارد مبحث روابط

سی هاي اخیر به موضوع ارتباط دین و روابط بین الملل اشاره دارند ، نشان دهنده ي بازگشت دین به عرصه روابط بین الملل است.مفهوم دیپلما

نوان موضوع و همچنین ایجاد درک دینی که چهارچوب دیپلماسی فرهنگی فهم می شود ، یکی از مفاهیم جدید است.در این مفهوم دین به ع

( جان 106-104: 1391مشترک ، ایجاد جذابیت و افزایش قدرت نفوذ در راستاي اهداف سیاست خارجی مطرح می شود.) شیخ اال اسالمی، 

را بر می شمارد . ، ابزارهاي دیپلماسی فرهنگی «دیپاماسی فرهنگی، نفوذ سیاسی و استراتژي هم گرایانه» لنکزوسکی در مقاله اي با عنوان 

نی وي عالوه بر ذکر عناصري مانند هنر، تاریخ، نمایشگاههاي فرهنگی ، برنامه هاي آموزشی و مبادله ، آموزش زبان، رسانه ها ، دیپلماسی دی

یپلماسی ( این در حالی است که د104: 1391را به عنوان ابزار و هم چنین موضوع دیپلماسی فرهنگی مطرح می کند. )شیخ اال اسالمی، 

مبتنی بر دین داراي چهار نقطه قوت براي مسائل دیپلماتیک است: اول: ایجاد موقعیتی برتر به دلیل توسل به مسائل معنوي)بخشش، احترام، 

صداقت( در مناسبات و مذاکرات که اغلب بر موانع سکوالریستی غلبه دارد. دوم: حاکم بودن اخالق، جهت حمایت از فضایی امن براي کشف 

افع مشترک و حل و فصل تعارضات، سوم:چشم اندازي براي عدالت اجتماعی و اقتصادي، چهارم: توسعه و بهبود صلح در ابعاد مختلف و من

مقابله با نگرش خصمانه و پرهیز از طرف مقابل. به هر حال عالرغم اختالف نظرهاي موجود در مورد مذهب و نقش آن در روابط بین الملل ، 

ر اهمیت دیپلماسی عمومی صحه می گذارند، بر لزوم مطالعه و به کار گیري دین در دیپلماسی عمومی نیز تاکید می کنند. همه افرادي که ب

(، در مورد عربستان نیز مجموعه اي از عوامل باعث شده است تا این کشور ظرفیت هاي زیادي براي استفاده 105: 1391)شیخ اال اسالمی، 

رهنگی پیدا کند. قرار گرفتن مکه مکرمه و مدینه منوره در این کشور، زمینه هاي تاریخی و همچنین رقابت از مذهب در قالب دیپلماسی ف

هاي سیاسی منطقه اي منجر به اهمیت یافتن دین در رفتار دیپلماسی فرهنگی عربستان سعودي شده است. در این راستا می توان به گفته 

ئولوژي را در کنار نفت ، به عنوان یکی از دو ابزار و تکیه گاهاي سیاست خارجی عربستان ذکر می اید»زراعت پیشه اشاره کرد که اعتقاد دارد:

سعودها براي تضمین ثبات داخلی و خارجی خود ، » (، از سوي دیگر الهام منیعه می نویسد:106-104: 1391)شیخ اال اسالمی، « کند.

.( با توجه به این موضوعات دیپلماسی فرهنگی عبارت است Manea( ,2005 :)106« ) سیاست خارجی خود را بر اساس مذهب بنا کرده اند

از: مبادله ایده ها ، اصالعات، هنر، نحوه زندگی، نظام ارزشی،سنت ها و اعتقادات به منظور دست یابی به مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم 

راهکار مختلف براي شناساندن فرهنگ ملی به مردم دیگر گشورها وجود متقابل میان ملتها و کشورها: در بستر دیپلماسی فرهنگی چند ابزار و 

ر، دارد: اول: چاپ و نشر کتاب و مجالت متعدد به زبانهاي مختلف دنیا، دوم: ایجاد ارتباط گسترده با دانشمندان و مراکز علمی خارج از کشو

رده دینی با رهبران ادیان مختلف از کشورها، چهارم: برگذاري تبادل هیات هاي فرهنگی، دانشجو، استاد، سوم: ایجاد ارتباط عمیق و گست

(، که عربستان در راستاي اهداف خود تالش داشته تا از همه ابزارهاي 113: 1389نمایشگاه هنري و هفته هاي فیلم. )صالحی امیري، 

 دیپلماسی فرهنگی خود استفاده کند.

 

 ایدئولوژیکی ایران و عربستان -تقابل دینی
عربستان سعودي با توجه به مختصات ژئوپلیتیکی کو ویژگی هاي جغرافیایی خود، دو کشور مهم و تعیین کننده در منطقه به ایران و 

به این سو، یکدیگر را به عنوان یک رقیب در نظر گرفته اند. تنش و ناسازواري میان این دو  1950شمار می آیند. این دو کشور، تقریباً از دهه 

ي دوم شکل جدي تري گرفت و به دلیل متقارن بودن حوزه هاي نفوذ این دو کشور در منطقه، ایران و عربستان سطح کشور، پس از پهلو

نار پیوسته اي از تنش را میان خود تجربه کرده اند . رقابت ایران و عربستان، زمینه ي گسترده اي را دربرمی گیرد. این زمینه ي رقابت در ک

ریاض شده است. ایران، به ویژه پس از رخداد انقالب اسالمی در  -ي سبب بروز تنش و تیرگی در روابط تهران شماري از عوامل مادي و معنو

پی نفوذ در میان کشورهاي مسلمان منطقه است و به دلیل خاستگاه ایدئولوژیک شیعی خود با ایدئولوژي وهابیت عربستان ناهمسازي دارد. 

و رقابت در منطقه بر پایه کسب قدرت و هژمونی نیز بر رویارویی این دو کشور افزوده است. ) متقی، از این گذشته، پیوستگی هاي ژئوپلیتیک 

( از نظر فرد هالیدي ژئوپلیتیک معاصر خلیج فارس تحت تسلط منازعه و رقابت میان سه کشور قدرتمند منطقه ایران، عربستان 141: 1394

طقه با محوریت این سه کشور مورد شناسایی قرار داد : قلمرویی، اقلیت هاي مذهبی و و عراق بوده است. وي شش حوزه تنش را در این من
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( این مثلث 112: 1392نژادي، نفت، مسابقه تسلیحاتی، منازعه در حوزه سیاست خارجی و مداخله در امور داخلی یکدیگر ) ساعی و علیخانی، 

یجاد موازنه در جریان بود . اما سقوط صدام، با خارج کردن عراق از رقابت با رقابت تا زمان سقوط صدام در تالش براي برتري منطقه اي و ا

ایران و عربستان، موجب شد تا رقابت میان ایران و عربستان در منطقه خلیج فارس که به لحاظ سنتی مهمترین میدان سنتی منازعه آنان 

هاي بازي و یارگیري هایی باعث شده عمال حیطهربستان از چنین موقعیتمندي ایران و عبراي توسعه نفوذ بود، افزایش یابد. از این رو بهره

سنی و همچنین -سیاسی دو کشور فراتر از مرزهاي خود برود و تبدیل به یک میدان بازي گردد. در واقع در چنین فضایی است که نزاع شیعی

هاي عربی حضور داشته مندي از ظرفیت مذهبی در سرزمینبا بهره کند. در واقع ایران توانسته استهاي نیابتی قابلیت تعریف پیدا میدرگیري

ها بسیار ناخوشایند بوده و بر این ادعایند که نباید ایران در کشورهاي عربی مداخله کند. در واقع باشد. موضوعی که همواره براي سعودي

اي راهبردي خود در این مناطق حضور دارد و به هنگام وقوع هها و ظرفیتها به این موضوع واقف نیستند که ایران به دلیل پتانسیلسعودي

 هاي حل و فصل موضوعات بوده است.حلبحران، بخشی از راه

 

 یمن و تقابل ژئوپليتيکی ایران و عربستان
مودن گردد، با مرتبط نعطفی در توازن قدرت در منطقة خاورمیانه محسوب میعنوان نقطة درواقع، تحوالت نوین جهان عرب که به

اختالف بر سر   اي خلیج فارس تأثیر مهمی نهاده است.ها به یکدیگر بر امنیت منطقههاي سیاست داخلی جوامع عربی و نقش دولتپویایی

باشد. زا در روابط ایران و عربستان میهاي تنشنمایند، یکی از زمینهها که در شمال این کشور زندگی میآیندة سیاسی یمن و جایگاه حوثی

طور مشترک ترین گروه شیعة زیدي در شمال یمن در استان صعده هستند، مقامات سعودي و یمنی بهترین و بزرگها مهمز آنجایی که حوثیا

ها، مقامات سیاسی و نمایند. اما واقعیت امر آن است که به اذعان اکثر رسانههاي نظامی براي آنها متهم میایران را به آموزش و ارسال کمک

ـ عربی، ادعاي مقامات سعودي در این رابطه هرگز اثبات نشده و مشکالتی نظیر وضعیت بد اقتصادي، جنگ داخلی در استان کارش ناسان غربی 

اي و اي، فرقههاي قبیلهطلب در جنوب و نیروهاي جهادي و در رأس آنها القاعده، شکافصعده علیه شیعیان زیدي، درگیري با جنبش جدایی

 را در آستانة سقوط قرار داد، گرایی عمیق تاریخی، همگی دولت علی عبداهلل صالح را با اعتراضات گسترده مواجه نمود و آنمذهبی و قبیله

 اي که حتی متحدان داخلی آن نیز خواستار برکناري وي از قدرت شدند.گونهبه

 

 عراق و تقابل ژئوپليتيکی ایران و عربستان
گردد که با سقوط صدام حسین و افزایش قدرت شیعیان در لیتیکی ایران و عربستان محسوب میهاي ژئوپعراق کانون دیگر رقابت

که هر روز روابط سیاسی، براین، درحالیاي تا حد بسیار زیادي به نفع ایران تغییر نمود. عالوهساختار سیاسی این کشور، موازنة قدرت منطقه

رود. باشد، روابط استراتژیک عربستان در این کشور رو به افول مین کشور رو به گسترش میاقتصادي و دیپلماتیک ایران با رهبران سیاسی ای

هاي مهم شیعی عراق نیز خصوص آنکه مداخلة نظامی عربستان در بحرین، موجب انتقاد بسیار شدید دولت بغداد گردید و حتی روزنامهبه

اق یکی دیگر از صحنه هاي تقابل ژئوپلیتیک میان ایران و عربستان می باشد، چرا خواستار تحریم کاالهاي این کشور شدند. نفوذ ایران در عر

قدرت که جمهوري اسالمی ایران می تواند، با اعِمال نفوذ طبیعی در میان شیعیان عراق، تحوالت ژئوپلیتیک خاورمیانه را هدایت کرده و موازنه 

که، جمهوري اسالمی ایران به یک فاکتور ژئوپلیتیک در توازن منطقه اي و جهانی  را به نفع شیعیان و علیه منافع عربستان تغییر دهد. چرا

 (164: 1391تبدیل شده است.) قدسی، 

 

 حالل شيعی و تقابل ژئوپليتيک ایران و عربستان
ه اي و پیوند قدرت یابی شیعیان در عراق و در ادامه ارتقا جایگاه شیعیان در لبنان از یکسو به تثبیت عنصر شیعی در سیاست منطق

نه میان مسایل حوزه خلیج فارس و حوزه مدیترانه و در نتیجه تقویت نقش و اثرگذاري ایران در منطقه انجامید. عالوه بر تحوالت عراق، در صح

ر جنگ لبنان، افزایش نقش منطقه اي ایران از طریق عنصر شیعی در دو مرحله صورت گرفته است . اول با پیروزي حزب اهلل بر اسراییل د

و دوم افزایش نقش ایران با پیروزي حزب اهلل در دور جدید رقابت هاي داخلی لبنان در بهار براین اساس اعراب با محوریت  2006تابستان 

. ملک ، پرداختند«هاللی شیعی» عربستان، اردن و مصر با ابراز نگرانی از موقعیت شیعیان و پیوند ایران با مسایل عراق، سوریه و لبنان به طرح 

تالش براي گسترش مذهب شیعه در جهان » عبداهلل پادشاه عربستان در اظهاراتی بی سابقه در ارتباط با افزایش نفوذ ایران در منطقه گفت

سنی عرب شکست خواهد خورد . ما درباره گسترش شیعه هوشیار هستیم و فکر نمی کنیم در دستیابی به هدفش موفق شود زیرا اقلیت 

 (120: 1392ساعی و علیخانی، «. ) که سنی اند مذهب خود را تغییر نخواهند داد بزرگ مسلمانان

 

http://www.rassjournal.ir/


 21  -33  ، ص1396 ، پاییز11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 بحران سوریه و تقابل ژئوپليتيکی ایران و عربستان
اي روسیه، آمریکا، فرانسه و انگلیس مواجه هاي فرامنطقهاي ترکیه، ایران، عربستان، قطر و قدرتهاي منطقهدر سوریه با تداخل قدرت

میان، منطق ایران بیشتر منطق امنیتی است. ایران از حکومت بشار اسد به دلیل هسته ژئوپلیتیکی مقاومت در مقابل اسرائیل  هستیم. در این

هاي تروریستی علیه حکومت سوریه مذهبی و در تقابل با شیعیان به ایجاد شبکه -کند. اما عربستان سعودي با نگاه قومیپشتیبانی می

در پیامی به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل از  2013دسامبر  9اط، وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه در پردازد. در همین ارتبمی

عربستان که از تروریسم وابسته به القاعده  "سابقهاقدامات بی"هاي الزم را براي پایان دادن به خواهد تا اقدامشوراي امنیت سازمان ملل می

از طرفی، پس از اینکه آمریکا به سوریه حمله نکرد عربستان تصمیم گرفت به تنهایی با ساقط کردن حکومت بشار کند، انجام دهد. حمایت می

هاي جغرافیایی تروریستی نقطه مرکزي متحدان منطقه اي ایران را در قالب توازن ژئوپلیتیک به نفع خود تغییر دهد که اسد از طریق شبکه

 ( 1394.) نشریه دیدگاه ها در قلمرو جغرافیاي سیاسی، تاکنون در این امر موفق نبوده است

جنگ داخلی سوریه نیز یکی از عواملی است که تنش در روابط تهران و ریاض را بیش از پیش شدت بخشید. حمایت علنی عربستان  

وریستی آنان افزایش یافت از سوي از مخالفان دولت بشار اسد و تجهیز مالی و تسلیحاتی آنان بهگونهاي بود که توان تخریب و اقدامات تر

دیگر، حمایت آشکار عربستان از مخالفان بشار اسد در شوراي کشورهاي عرب خلیج فارس و متقاعد کردن دولتهاي اروپایی و آمریکا براي 

زمان دیگري هویدا  تحت فشار قرار دادن بشار اسد و حمایت همهجانبه از مخالفان آن، تعارض رویکردهاي ایران و عربستان را بیش از هر

 ساخت. و از سوي دیگر به جنگ سرد جدید میان ایران و عربستان و گذر دو کشور از مرحله رقابت به تضاد و تقابل ژئوپلتیکی و ایدئولوژیکی

 (153  :1394منجر شد. ) متقی،

 

 بحرین و تقابل ژئوپليتيکی ایران و عربستان
عنوان بیداري اسالمی یاد می شود، از تونس آغاز و به مصر، لیبی، بحرین، یمن و سوریه ناآرامی هاي جهان عرب که در ایران از آن به 

تسري یافت و آثار مهمی بر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه داشت . این انقالب ها یک تهدید بزرگ براي خاندان آل سعود به حساب می 

خود و در نزدیکی بحرین، جمعیتی شیعه را دارد و اتفاقا این منطقه، منطقه آیند بخصوص در بحرین چرا که؛ عربستان سعودي در مرز شرقی 

کند که اگر این رژیم در بحرین کنار داند و احساس میرود، حذف رژیم آل خلیفه را خط قرمزي براي خود مینفتی عربستان هم به شمار می

بحرین، هاي مردمیشود. بر این اساس هرچند که خواستهبیشتر می گذاشته شود، منطقه نفوذ ایران در خلیج فارس نیز مانند دو حوزه قبل

گیرد این است که اوال تهدید و مداخله شود و کاري که در مقابل آن صورت میاست اما با آن برخورد میهاي بومیبا ریشههاي مردمیخواسته

اده شود. هدف این اقدامات توجیه سرکوب مردم کشور بحرین شود شکل فرقه اي به آن دشود و ثانیا سعی میایران در این کشور مطرح می

ها و هم چنین کسب حمایت منطقه اي و بین المللی است. بر این اساس است که تهدید و خطر مداخله ایران از طرف هاي آنو رد درخواست

 (8-2: 1390شود ) علی اکبر، ها بسیار پررنگ نشان داده میسعودي

 

 ن و عربستان با راهبرد رهبري جهان اسالمتقابل ژئوپليتيکی ایرا
منطقه خلیج فارس عالوه بر آنکه داراي موقعیت جغرافیایی ممتاز و برخوردار از بازاري گسترده متکی بر دالرهاي نفتی است، کانون 

ساس براي خود رسالت رهبري دین اسالم نیز محسوب می شود. عربستان خود را مهد اسال م و پاسدار اماکن مقدس اسالمی می داند. بر این ا

جهان اسالم مبتنی بر مذهب تسنن قائل است . از سوي دیگر ایران پس از انقالب اسالمی، با وارد شدن عنصر ایدئولوژي به ساخت قدرت و 

شیع قایل گردید. سیاست، خود را به عنوان ام القرا و مرکز جهان اسالم معرفی و براي خ ود رسالت تبلیغ و رهبري اسالم مبتنی بر مذهب ت

به رغم اشتراک در اسالم، بنا به ماهیت و ساختار دو کشور و نیز برجسته شدن عامل ایدئولوژي مبتنی بر تشیع تنش هاي استراتژیک میان 

 ایران و عربستان برجسته شد. 

ز انقالب اسالمی، به سرعت پس ا» (، در این راستا دکتر سریع القلم به درستی بیان می کند.112-111: 1392)ساعی و علیخانی، 

ایدئولوژي سیاسی و انقالبی شیعه در مقابل ایدئولوژي سنی وهابی به رهبري عربستان سعودي قرار گرفت به نحوي که هر دو ایدئولوژي 

 ( 68: 1384حافظ نیا، «.) مشروعیت یکدیگر را زیر سوال بردند

جهان اسالم و رسالت نشر جهانی اسالم مبتنی بر مذهب سنی می اهداف عمده سیاست خارجی عربستان سعودي نیز همواره رهبري 

اهداف مبتنی بر تالش براي سرکردگی در منطقه، وحدت اعراب منطقه و رهبري آنها، جلوگیري از قدرت   باشد . در منطقه خلیج فارس این

باشد . از منظر امنیتی نیز عربستان سعودي بر یک نظم یابی شیعیان و کانون هاي انقالبی و جریان هاي طرفدار ایران و تحدید نفوذ ایران می 

امنیتی در پیوند با غرب به ویژه ایاالت متحده ت اکید دارد. همچنین عربستان سعودي و ایاالت متحده داراي منافع مشترک در قبال مهار 
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ران در میان اعراب به ویژه فلسطین ولبان می ایران، اطمینان از جریان آزاد نفت خلیج فارس، ثبات در یمن و شاخ آفریقا و حذف نفوذ ای

 (http://csis.org/files/publicationباشد.) 

 

 تعامالت امنيتی در خليج فارس و تقابل ژئوپليتيک ایران و عربستان
شود و حساسیت بیشتري درباره آن وجود دارد، تري به هر دو کشور محسوب میاما حوزه دیگر که به لحاظ جغرافیایی حوزه نزدیک 

هاي متفاوتی نسبت به ترتیبات حوزه خلیج فارس است. در طول چند دهه گذشته در این منطقه شاهد آن بودیم که ایران و عربستان نگاه

و با مشارکت بازیگران منطقه ده است که ترتیبات امنیتی بومیایران خواهان آن بوامنیتی خلیج فارس داشتند. در حالی که جمهوري اسالمی

کرده، عربستان سعودي و دیگر کشورهاي خلیج فارس هاي فرامنطقه اي مانند امریکا در منطقه مخالفت میاي شکل بگیرد و با حضور قدرت

هاي مختلفی پایگاه 1990به خصوص بعد از دهه  هاي مختلفاز حضور کشورهاي فرامنطقه اي در خلیج فارس استقبال کرده اند و با پیمان

 را در اختیار امریکا قرار داده اند.

سیاست خارجی خود را تعیین و به اقدام مبادرت می کنند.  -داخل و خارجی  -در نظریه سازهانگاري، بازیگران در مسیري دو طرفه 

داخلی تاکید میکند. از شاخصهاي هنجارهاي داخلی میتوان به نظم  سازهگرایان اجتماعی یا ملی بر اهمیت هنجارهاي اجتماعی درون جامعه

حقوقی و قانونی، برنامههاي حزبی، خط و مشیهاي انتخاباتی، بحثهاي پارلمانی و افکار عمومی اشاره کرد. دراین نظریه تاکید می شود که 

منطق رفتاري سیاست اقتصادي یک بازیگر نتیجه منطقی بازیگران رفتار خود را بر اساس منطق اجتماعی و اقتصادیشان سازمان میدهند و 

محاسبه عقالیی سود و زیان است. بازیگران آگاهانه در جستجوي تامین اهدافیاند که براي آنها بیشترین اهمیت و کمترین هزینه را داشته 

هنجار رفتاري متفاوت است و انگیزههاي رفتاري  باشد. سازهانگاران بیشتر متن اجتماعی بازیگران را کانون توجه خود قرار میدهند، در اینجا

که سیاست خار یک کشور را مشخص میکند متفاوت است، رفتار بازیگر زمانی عقالنی است که با توافقات بیناالذهانی تناسب و توافق داشته 

الذهانی و مشترک از رفتار مناسب ( باشد. در تحلیل سازهانگارانه از سیاست هاي اقتصاد مقاومتی، هنجارهاي اجتماعی )انتظارات بین ا

متغیرهاي مستقل براي توضیح رفتار سیاست اقتصادي میباشند. در سازهانگاري هنجارها مقدم بر منافع بازیگران میباشند و تاثیر هنجارها 

جارها همچنین باعث مشروعیت تنها به فشارها و مشوقها محدود نمیشود، بلکه عالوه بر تاثیر تنظیمی داراي تاثیر تکوینی نیز میباشند، هن

ري اهداف و تعریف منافع بازیگران میشود. تصمیمگیرندگان سیاست خارجی قبال انتظارات اجتماعی از رفتار مناسب را از طریق فرایند جامعهپذی

در جامعه بینالملل  سیاسی که همه شهروندان دولت موضوع آن هستند، درونی کردهاند. سیاستمداران قبل از اینکه نماینده دولتهاي خود

شوند، عموما دورههاي سیاسی ملی را تجربه میکنند که انتظارات اجتماعی خاص از رفتار مناسب را بیشتر در آنها درونی می کند. هویت، 

میکنند و از  منافع را شکل میدهد و منافع نیز سرچشمه رفتارها و اقدامات میباشد و منافع خود را در روند تعریف موقعیتها و نقشها، تعریف

میان رفتن و یا شکست در آن وضعیتها یا ایجاد آشفتگی براي هویت، نقش ها را دچار مشکل ساخته و منافع را نامعلوم میسازد. برخی 

تحلیلگران اصرار دارند که اصول ارزشی و هنجاري سیاست جمهوري اسالمی ایران را مغایر با هنجارها وارزشهاي بینالمللی نشان دهند. در 

ط این دیدگاه، این مبانی با اصول و ارزشهاي جوامع غربی نشات گرفته از لیبرالیسم در تعارض است و این اختالفات هویتی، مانع گسترش رواب

اري یا حل مسالی کالن ایران با سایر بازیگران نظام بینالملل میشود. براساس این تحلیل،این تعارض هویتی مهمترین عامل اثر گذاردر سیاستگذ

ارهاي نظام بینالملل در برابر ایران بویژه در بحث تحریمهاي اقتصادي خواهد بود زیرا تاکنون جمهوري اسالمی ایران به هیچ یک از ارزشها وهنج

 تاکید دارد که این تحلیل، با مبناي غلط و نامناسب ترویج میشود. ˈداخلیˈعمل ننموده و تنها بر ارزشها وهنجارهاي  ˈبین المللˈ

 

 بر شاخص هاي تاثير گذار بر روابط سياسی ایران و عربستان در چهارچوب نظریه سازه انگاري تحليلی
سیاست خارجی خود را تعیین و به اقدام  -داخل و خارجی  -عربستان( در مسیري دو طرفه -در نظریه سازهانگاري، بازیگران) ایران

سازهانگاران  .ند که براي آنها بیشترین اهمیت و کمترین هزینه را داشته باشدبازیگران آگاهانه در جستجوي تامین اهدافیا .مبادرت می کنند

بیشتر متن اجتماعی بازیگران را کانون توجه خود قرار میدهند، در اینجا هنجار رفتاري متفاوت است و انگیزههاي رفتاري که سیاست خارجی 

در  است که با توافقات بیناالذهانی تناسب و توافق داشته باشد. رفتار بازیگر زمانی عقالنی یک کشور را مشخص میکند متفاوت است،

نظیمی سازهانگاري هنجارها مقدم بر منافع بازیگران میباشند و تاثیر هنجارها تنها به فشارها و مشوقها محدود نمیشود، بلکه عالوه بر تاثیر ت

 عربستان و ایران روابط در تنش .و تعریف منافع بازیگران میشود داراي تاثیر تکوینی نیز میباشند، هنجارها همچنین باعث مشروعیت اهداف

 گفت باید اساس این بر .کرد بررسی می توان مشترک« ذهنیت»و « انگاره»، «هنجار»شاخص سه اساس بر و انگاري سازه نظریه پایه بر را

طریق  این از و کند تغییر یکدیگر به نسبت کشور دو این هویتهاي و باورها تا است شده سبب« انگاره » و « ذهنیت » رخدادها از شماري که

 برود. میان از ها آن سیاسی رویه هاي در بخش، قوام هنجارهاي و قواعد
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لذا می توان گفت که بعد از پیروزي انقالب اسالمی رقابت ایران و عربستان در قالب تقابل ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی بروز و نمود پیدا 

 قرار گرفته توجه مورد دیگر سوي از سلفی/ سنی عنصر و سو یک از شیعه عنصر بر تاکید با پررنگ شکلی  در دو دهه اخیر کرده است. و نیز

 موضوعات ترین اصلی از یکی تمایز کشورهاي خلیج فارس شده است. مساله و ایران میان شده متمایز فضاي ایجاد به منجر امر این . است

 ایدئولوژیک هاي قالب که هرگاه  ژئوپلیتیک دیگري و لوژیک ایدئو بعد یکی  »دارد و داشته بعد دو تمایز این . است امنیت و تضاد اختالف،

 (114-113: 1392ساعی، « ) کند. می پیدا افزایش تضاد براي زمینه کنند پیدا تالقی وژئوپلیتیک با هم ترکیب شوند و

چند کشور به تنهایی براي چالش بنیادین میان آنها کفایت نمی کند، اما اگر این چرا که رقابت بر سر یکی از این عوامل میان دو یا 

ه رقابت مبتنی بر تلفیق میان دو عامل هویتی و ژئوپلتیک ي در کنار تاثیرات ساختاري نظام بین الملل همراه باشد، منجر به تعارض شده و ن

توان گفت تشدید درمجموع می  نیتی شدن روابط می انجامد. عالوه بر موارد باالتنها بار مخاطره آمیز خواهد داشت بلکه به پیچیده شدن و ام

هایی نظیر گسترش اختالفات شیعی ـ سنی، رقابت بر سر مدیریت هاي ژئوپلیتیکی ـ هویتی میان دو کشور ایران و عربستان که با ویژگیتنش

ور شدن محور مقاومت شیعی، شعلهت نرم ایران در عراق، افزایش قدرتاي و گسترش قدرهاي هستهبازارهاي جهانی نفت، توسعة توانمندي

اي این کشور در عراق و افغانستان همراه شده، جنگ سرد نوینی را در دوبارة آتش اعتراضات قبایل شیعی شرق عربستان و زوال قدرت منطقه

نمایند که با افزایش اي یاد میثباتی منطقهترین منبع بیمهم عنوانها از ایران بهمبنا، سعوديمنطقة خلیج فارس شکل داده است. برهمین

اي خود درصدد تشکیل هالل شیعی است. در مقابل نیز ایران، عربستان را عامل تداوم حضور نظامی نیروهاي خارجی در خلیج قدرت هسته

قدان ارزشها، هنجارها، قواعد، هویت و انگاره هاي مشترک دانند.لذا در تحلیل نهایی می توان گفت که، بر پایه نظریه سازه انگاري، ففارس می

ه میان این دو کشور نیز از جمله عوامل بسیار مهم در شکل نگرفتن رابطه استوار میان ایران و عربستان است. به طور خالصه و بر اساس نظری

دو کشور از قرار زیر است: فرهنگ سیاسی حاکم بر سازه انگاري می توان گفت که مهمترین شاخص هاي مهم و تاثیر گذار در روابط سیاسی 

عربستان با فرهنگ سیاسی ایران دار اي ناهمگونی و تضاد شدیدي است؛ فرهنگ اجتماعی ایران داراي پیشنه تاریخی قوي و اثبات شده اي 

ارد؛ ایدئولوژي حاکمیت در ایران ملت نضج نیافته است، تعارض شدیدي د -است که با فرهنگ اجتماعی عربستان که در آن هنوز عنصر دولت

گر به دلیل تأکید بر اسالم شیعی با آرمان سیاسی عربستان که بر وهابیت تأکید میکند، تجانس ندارد و حتی این دو ایدئولوژي در مقابل یکدی

ن کشور خدشه دار شود؛ دفاع قرار میگیرند؛ برخورد ناشایست عربستان با حجاج ایرانی سبب شده است تا ذهنیت جمعی ایرانیان نسبت به ای

است تا ایران را به « هویت متضاد» عربستان از پان عربیسم و زنده کردن تنش هاي قبیله اي عرب و عجم، نوعی کوشش براي ایجاد و ساخت

ایران را تضعیف کند؛ هنجارهاي حاکم بر سیاست خارجی عربستان، تعارض شدیدي با هنجارهاي « غیر خودي»مثابه ي یک رقیب و یک 

 دارد. این تعارض تا بدان حد است که عربستان حتی از اختالف ایران با سایر کشوره)همانند امارات بر سر جزایر سه گانه و نیز غرب بر سر

پرونده هسته اي( نیز در جهت تشدید این تعارض سود می جوید؛ فقدان در هویت، هنجار و انگاره مشترک سبب شده است تا فرهنگ مشترک 

ریاض به ثبات نسبی رسیده است، اما فقدان فرهنگ  -یان این دو بازیگر سیاسی پدید نیاید و هرچند در برهه اي از زما ن، روابط تهران نیز م

مشترک نتوانسته است یک رابطه دیرپاي را شکل دهد؛ در کنار عوامل فرهنگی و معرفتی، باید به عوامل عینی و مشخصات ژئوپلیتیکی این 

اشاره کرد که مانع از همسویی و همراستایی این دو کشور براي برقر اري ارتباط دوستانه می شود. از میان این عوامل می توان دو کشور نیز 

فت، به رقابت در چارچوب قدرت، پیوستگی ژئوپلیتیک، حوزههاي نفوذ مشترک )همان عراق، سوریه، لبنان و( رابطه با آمریکا و اسرائیل، بازار ن

 (.159-156: 1394ي ایران، رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور و غیره اشاره کرد ) متقی، پرونده هستها

 

 رویکرد سازه انگاري و تغيير رویکرد سياست خارجی ایران در جهت کاهش تنش با همسایگان خود
 تحليل سياست خارجی ایران و عربستان در چهارچوب رویکرد سازه انگاري

وجه به سطح میانی )حل مشکالت هویتی بین االذهانی( توجه ندارد. تاکید ایران بر ارزشهاي سطح این تحلیل، کالن است و به هیچ 

و استقالل از سلطه به خود نشان میدهد که ایران با هویتی مستقل و بر گرفته از هنجارها و ارزش هاي داخلی )از جمله صیانت از   اسالمی

جی( رفتار متناسب )نه مناسب( را با نظام بینالملل داشته است. رویکر سیاست منافع ملی با بهرهگیري از عزت و حکمت در سیاست خار

خارجی و روي آوردن به ارزشهاي جهان شمول، بخشی از ارزشهاي اساسی ایران اسالمی است که قدرتهاي مقابل آن را به وضوح درک 

مهوري اسالمی ایران در خالل قریب سه دهه از عمر ج. ˈارزشهاي بین االذهانی استˈکردهاند. پذیرش اصل گفت وگو به معناي پذیرش 

انقالب اسالمی، رویکرد تنشزدایی و اعتمادسازي را در سیاست خارجی خود در پیش گرفت، فرایندي تعاملی ات که باید در قالب ارزشها و 

بینالملل و در نهایت پایبندي به تعهدات  هنجارهاي بیناالذهانی از جمله احترام متقابل، منافع مشترک، نهادینه شدن و پذیرش مقررات حقوق

، اخالقی و نزاکتی تفسیر شود. از این رو در چهارچوب نظریه سازه انگاري سیاست خارجی برساختهاي اجتماعی است. تنها با توجه به اندیشهها

گر سازهانگاران به اثرگذاري هنجارها هویتها، ارز شها و هنجارهاي اجتماعی است که می توان مسائل سیاست خارجی را درک کرد به عبارت دی

و ارزشهاي مشترک یک جامعه به عنوان متغیر مستقل بر رفتار خارجی تاکید دارند. عدم توجه جامعه بینالمللی به خواست مبتنی بر هنجارها 
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ین اعتقادند که هنجارها، شکل هاي نهادینه شده اسالمی مردم در ایران، رویکرد سیاست خارجی را رقم زده است. سازهانگاران بر او ارزش

ب در دهنده قواعد هستند . ازسوي دیگر، هنجارها میتوانند ایجاد کننده و یا برهم زننده نهادها وساختها باشند. چنین فرایندي از آغاز انقال

اسالمی ایران توانست  ایران شکل گرفته است. شکلگیري سیاست خارجی بدون توجه به قالبهاي هنجاري حاصل نخواهد شد. گفتمان انقالب

گام جدیدي در ارتباط با گسترش سیاست خارجی در چارچوب گفتمان اسالمی بوجود آورد. این امر آثارخود را در حوزههاي مختلف جغرافیایی 

زمینههاي به جا گذاشت. به طوري که می توان گفت، در این فرایند در کنار عوامل مادي، اقتصادي و معیشتی)ساختارهاي مادي( عوامل و 

غیرمادي و هنجارها و ارزشهاي اسالمی)ساختارهاي فکري و هنجاري( نیز دخالت داشتهاند و این ارزشها و هنجارها، اهداف و انگیزههاي 

مشترک در میان مقامات جمهوري اسالمی ایران الگو گرفتهاند؛ زیرا شیوههاي که در این راستا بکار بسته میشود، نحوهی انجام فعالیتهاي 

تصادي و اهداف تعیین شده آنها در شباهت کامل با شیوههاي بکار گرفته شده و ارزشها و هنجارهاي مورد تاکید در انقالب اسالمی ایران اق

میباشد. با توجه به اینکه جمهوري اسالمی تالش دارد تا گفتمان انقالب اسالمی را تسري بخشد، ضرورت دارد امنیت هویتی در چارچوب 

می، رویکرد توسعهاي در سیاست خارجی با بهرهگیري از الگوي اعتماد سازي و تنش زدایی، مبتنی بر احترام متقابل، عدم آموزههاي اسال

دخالت، کاهش بعد ایدئولوژیکی، حکم فرما شدن رویکرد عقالنیت بر سیاست خارجی را مورد مداقه قرار دهد تا ضمن بی اثر نمودن تهدیدات، 

کارامد به جهان عمل نموده و گفتمان انقالب را گسترش دهد؛ چرا که فاکتور سیاست   ائه الگوي سیاستی مستقل وخود به عنوان عاملی در ار

خارجی عاملی مهم، تاثیر گذار و کارمد در جلوه دادن یک نظام سیاسی تلقی میشود.بنابراین میتوان گفت که جمهوري اسالمی ایران با تکیه 

الل محوري و نفی نظام سلطه)، در محور سیاست خارجی براي مدیریت کاهش تنش با همسایگان عربی خود بر هویت اسالمی و انقالبی (استق

 ، ضمن بهرهگیري از عناصر قدرت نرم در تعامل مؤثر و سازنده با روابط بینالملل، محیط امنی براي سیاست خارجی فراهم سازد.
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 نتيجه گيري
ی و جنوبی خلیج فارس به واسطه اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک منطقه و ویژگی ایران و عربستان سعودي دو همسایه بزرگ شمال

ی هاي ژئوپلتیک و ایدئولوژیک خود به رقباي طبیعی یکدیگر بدل شده اند. لذا متناسب با این وضعیت تقابل ژئوپلیتیکی ایران و عربستان ناش

انداز سیاسی در عراق، مصر، بحرین و سوریه، ویژگی هاي عربی با تغییر چشمنقالباز تعیین معادالت امنیتی در خلیج فارس، بوده که پس از ا

ایران با عربستان در قالب تقابل   اي یافته و تقابل ژئوپلیتیکی را تشدید کرده است لذا این مسئله سبب شده تا تنش در روابطهویتی ـ فرقه

امر منجر به ایجاد فضاي متمایز میان ایران و کشورهاي منطقه شده است این موضوع ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی بروز و ظهور پیدا کند و این 

ا، سبب شده تا این دو کشور نتواند مشکالت فیمابین را حل نموده و روابط بین خود را تقویت کنند چرا که از نظر سازه انگاران فقدان ارزشه

شور از جمله عوامل بسیار مهم در شکل نگرفتن رابطه استوار میان ایران و عربستان هنجارها، قواعد، هویت و انگاره هاي مشترک میان این دو ک

است. چرا که فرهنگ سیاسی غالب در دو کشور کامال در تضاد می باشند این تضاد فرهنگی توسط دو رویکرد ایدئولوژیکی متفاوت در قالب 

یتیکی میان این دو کشور نیز بر مولفه هاي فرهنگ سیاسی و رقابت سالم شیعی و اسالم سنی وهابی تقویت می شود چنانچه تقابل ژئوپل

» و حتی« رقیب» ،« غیر خودي»ایدئولوژیکی افزوده شود این دو کشور را به سمتی سوق خواهد داد تا هر کدام از اینها دیگري را به عنوان 
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