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چکیده
خـود، دو  جغرافیـایی  هـاي  و ویژگـی مختصات ژئوپلیتیکعودي با توجه به و عربستان سایران

به ایـن سـو،   1950این دو کشور، تقریباً از دهه.آیندشمار میبهکننده در منطقه کشور مهم و تعیین
تنش و ناسـازواري میـان ایـن دو کشـور، پـس از      . اندیکدیگر را به عنوان یک رقیب در نظر گرفته

هاي نفوذ این دو کشور در منطقه، تري گرفت و به دلیل متقارن بودن حوزهجديپهلوي دوم شکل 
رقابـت ایـران و عربسـتان،    . انـد کـرده اي از تنش را میان خـود تجربـه  ایران و عربستان سطح پیوسته

ي رقابت در کنار شـماري از عوامـل مـادي و معنـوي     این زمینه. گیرداي را دربرمیي گستردهزمینه
ویژه پس از رخداد انقـالب  ایران، به. ریاض شده است-تنش و تیرگی در روابط تهران سبب بروز

اسالمی در پی نفوذ در میان کشورهاي مسلمان منطقه است و به دلیل خاستگاه ایدئولوژیک شـیعی  
هـاي ژئوپلیتیـک و   از ایـن گذشـته، پیوسـتگی   . خود با ایدئولوژي وهابیت عربستان ناهمسازي دارد

. کسب قـدرت و هژمـونی نیـز بـر رویـارویی ایـن دو کشـور افـزوده اسـت         ر منطقه بر پایهرقابت د
انگاري مـی سازهيي نظریهتحلیلی است و برپایه-شناسی توصیفیپژوهش حاضر، از لحاظ روش

بـر پایـه  . کوشد تا به واکاوي مهمترین دالیل ناسازواري در روابط میـان ایـران و عربسـتان بپـردازد    
مشـترك در  » هویـت «و » انگـاره «، »هنجـار «رسد که فقدان سه شـاخص  نظر مین تحقیق، بهنتایج ای

بر بنیاد ژئوپلیتیـک، از عوامـل مهـم ایجـاد تـنش در      میان ایران و عربستان، در کنار رقابت و قدرت
.رودشمار میریاض به-روابط تهران 

.انگاري، هویتسازهواژگان کلیدي؛ ایران، عربستان، نظریه
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مقدمه
هایران و عربستان همواره به عنوان دو کشور و دو قـدرت تأثیرگـذار جهـان اسـالم، در منطقـ     

، نقشی برتر بـراي خـود در رونـد    یاند و هر کدام بنا به دالیلخاورمیانه و خلیج فارس مطرح بوده
تـاکنون  زمـان پهلـوي اول  روابط بین دو کشـور از با این حال، . باشنداي قائل میتحوالت منطقه

عربستان به دلیل سـاختار خـاص   . )Alvandi, 2012: 369-370(همواره با نوساناتی توأم بوده است
اجتماعی و فرهنگی خود، از دیگر کشورهاي خاورمیانه و حتی کشورهاي همسایه آن در حـوزه  

اي کـه بـه پدیـد آمـدن     اي و عشـیره ساختارهاي خاص قبیلـه . باشدجنوبی خلیج فارس متمایز می
افکـار و  هاي عمیقاً سنتی و مذهبی و نیز سـیطره فرهنگی خاص منتهی شده است، همراه با آموزه

. عربستان ترکیب منحصـر بـه فـردي بخشـیده اسـت     ه، به جامع»وهابیت«هاي سلفی در قالب ایده
در اختیـار  ) میلیـارد بشـکه  262در حـدود  (نفـت جهـان   هحدود یـک چهـارم ذخـایر اثبـات شـد     

خیـز از  دارد و از این منظر، شرایط سیاسـی و ثبـات یـا نـاامنی در ایـن کشـور نفـت       ر عربستان قرا
باشـد متحـده آمریکـا برخـوردار مـی    هـاي بـزرگ بـه ویـژه ایـاالت     اهمیت زیادي بـراي قـدرت  

)Guffey, 2009: 43( .»ــوپلیتیکی و    ویژگــی ــران از لحــاظ ژئ ــاز ای ــرد و ممت ــه ف هــاي منحصــر ب
عـان کـرد کـه موقعیـت و مختصـات      تـوان اذ ر است و حتـی مـی  استراتژیک نیز بر همگان آشکا

: 1379اخوان کاظمی، (» تر استي ایران در میان کشورهاي منطقه و حتی عربستان، برجستهویژه
هاي خود، دو کشور مهـم  ها و ویژگیایران و عربستان سعودي با توجه به ظرفیتبنابراین، ). 116

پیروزي انقالب اسالمی نـه تنهـا از اهمیـت روابـط دو     . دشونکننده در منطقه محسوب میو تعیین
بلکه روابـط دو کشـور را بـا حساسـیت خاصـی همـراه کـرد و بـه آن پیچیـدگی          ،کشور نکاست

.اي بخشیدالعادهفوق
ظن اعراب حوزه خلیج فارس نسبت به آنچـه کـه آن را   از همان ابتداي پیروزي انقالب، سوء

دانسـتند، در  مـی » انقالب شـیعی و ایـدئولوژي ضـد غربـی    «تالش جمهوري اسالمی براي صدور 
دو سـال پـس از پیـروزي انقـالب،     . واکنش آنها به جمهوري اسـالمی نوپـا در ایـران هویـدا بـود     

کشورهاي مذکور با تشکیل شوراي همکاري خلیج فارس به طور عملی در جهت مقابلـه و رفـع   
تـوان در  نمونه این تقابـل را مـی  . داشتندنگرانی از بابت حضور یک ایران جدید در منطقه گام بر

هاي مـالی برخـی از کشـورهاي عربـی خلـیج فـارس بـه ویـژه عربسـتان          ها و کمکگیريموضع
آقـایی و  (وجـو نمـود  سعودي در جنگ هشـت سـاله عـراق علیـه ایـران بـه رژیـم صـدام جسـت         

ب اسالمی، چنـدان  هم رفته روابط ایران و عربستان بویژه پس از انقالروي.)13: 1389احمدیان، 
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روش تحقیـق در ایـن پـژوهش، از لحـاظ ماهیـت بنیـادي و از لحـاظ        . دلگرم کننده نبـوده اسـت  
اي قـرار  گردآوري اطالعات نیز بـر اسـاس روش کتابخانـه   شیوه. تحلیلی است-روش، توصیفی

رداري و بـ اطالعـات الزم فـیش  ... هـا، اینترنـت و  ها، مقاالت، روزنامهدارد که با مراجعه به کتاب
میـان ایـران و عربسـتان، پرسـش بنیـادي ایـن       با بررسی عوامـل تـنش در رابطـه   . تنظیم شده است

پژوهش آن است که چه عواملی سبب بروز تنش و ناسازواري میان ایران و عربستان شده اسـت؟  
رسـد بـر پایـه   نظـر مـی  شود که بهشناسی این پژوهش، این فرضیه در ذهن تداعی میروشبر پایه
تـوان عوامـل تـنش در روابـط ایـن دو کشـور را در ناهمسـازي و تقابـل         انگاري، مـی سازهنظریه
.ها، هویت و هنجارهاي مشترك جستجو کردانگاره

بنیادهاي نظري تحقیق
شناسـی هسـتی داراينظریـات جملـه از1انگـاري هسـاز :انگـاري ي سـازه نظریـه ) الـف 

دلیـل بـه خردگـرا رویکردهـاي اسـت معتقـد تقـادي انکـه بـا رویکـردي   اسـت 2ضدماتریالیستی
باشند مینقصاندچارپیرامونمسائلتحلیلدر3هاانگارهمجموعفرهنگ وعنصربهتوجهیکم

را نیـز دخیـل   فرهنـگ وهنجارهـا قواعد،ها،انگارهالملل بایدبینعرصهو براي تفسیري جامع از
هـا انگـاره توزیـع ازمتشکلالمللبیننظامانگارانهسازدیدگاهاز). Lupovici, 2009: 18(دانست 
هااندیشهوهاانگارهبهمعنا، متعلقومادهمناظرهدراولویتوماديهايتوزیع توانمندياست تا

سـه شـامل اسـت، انگـاري سـازه فرانظـري مهـم هـاي گزارهجملهازکهشناختیهستیبعد. است
:استبنیادینومهمگزاره
؛دارنداهمیتماديساختارهاياندازهبهفکريهايساختار- 1
دهند؛میشکلهاکنشومنافعبهکههستندهاهویتيگزاره- 2
).919: 1382هادیان، (دهند میشکلهمبهمتقابالًساختارهاوکارگزاران- 3

هـا، ایـده نقـش بـه سـو یـک ازیعنـی بینابینی است؛دیدگاهبهقائلانگارياز این روي، سازه
امـل مـادي و   ها توجـه دارد و از سـوي دیگـر نقـش عو    رویهوفرهنگهنجارها،ذهنیات، قواعد،

روابـط تـوان به سخن دیگر، این نظریه برآن است کـه نمـی  . داندفیزیکی را نیز کامالً مردود نمی
دروعقالنـی رفتارهـاي وسلسـله تعـامالت  یـک حـد درراالملـل بـین سیاسـت وهادولتمیان

1. Constructivism
2. Non-Materialistic Ontology
3. Images
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داد، بلکه بایـد بـه عوامـل   تقلیلالمللیبینوملیدر سطوحفیزیکیمادي وصرفاًايهچارچوب
مـادي سـاخت کنـار درالملـل بینهی روابطدشکلدرهنجارهاوقواعدها،انگارهنقشازناشی

رفتـار  بـه دهـی شـکل درفکـري هنجارهـا، ذهنیـت و عوامـل   تأثیربارابطهآن توجه داشت و در
ها و بویژه فرهنگ قائل شـد  هویت، ذهنیت، هنجارها و انگارهرا برايايویژهگاهجایکنشگران،

)Philpott, 2011: 32 .(ــاانگــاريســازهتــوان گفــت کــه هــم رفتــه، مــیروي شناســیهســتیب
دادهنظریـات پیشـین  بـه رونـدي متفـاوت  گرایانـه، اثبـات شناسـی معرفتوي انتقاديمعناگرایانه

وخردگرایـی -علمـی وگـرا عینـی -مـادي دیـدگاه ازگیـري فاصـله بـا کهصورتبدیناست؛
بایسـتی گرفت و اذعان کرد کهپیشروندي انتقادي درذهنی،فلسفی ومشیازدوريهمچنین

.)81: 1391شفیعی و رضایی، (شود توجهنیزساختارهاي معرفتیبهماديساختارهايکناردر
. کـرد رییـ الملـل تغ ي از بازیگران عرصـه روابـط بـین   رفتار خارجی بسیار،جنگ سردانیبا پا
يفضـا يریـ گالملـل موجـب شـکل   نیدر سـاختار نظـام بـ   رییتغجادیعالوه بر ايشورویفروپاش

از دوران جنگ سـرد را بـه   یمتفاوتیاسیسشیآرادیجديفضانیدر مناطق جهان شد، ادیجد
زشیـ خ،ايو منطقـه یداخلـ يهـا مدن خالء قدرت، وقوع جنگآدیپدموجبدنبال داشت که 

هــا در مناســبات هــا و انگــارهنقــش هنجارهــا، ارزشافتنیــتیــو اهمانــهیگراخــاصيهــاتیــهو
ینـ یفرآبـر نقـش   یساختار قدرت که در دوران جنـگ سـرد مبتنـ   گریاز طرف د. شدیالمللنیب

بـا  نیدر دوره نـو ،بـود يشـورو ریاتحـاد جمـاه  وکایمرآرقابت یبزرگ و چگونگيهاقدرت
کــهياو انگـاره یارزشـ ،یقــوم،یلفـه فرهنگـ  ؤکــه مياگونـه هروبـرو شــد؛ بـ  یاساسـ یراتـ ییتغ

ایـن رویـه،   .انـد هشـد برخورداريترکنندهنییو تعشتریبتیباشند از اهمیمتیدهنده هولیتشک
هاي مختلـف برگرفتـه و ضـمن رد   انگاري را قادر ساخته تا موازینی را از مکاتب و رهیافتسازه

گـرا و مکتـب   اگـر مکتـب رئالیسـم، مـادي    . هاي مکاتب، بعضی موازین آنها را بپذیردبرخی پایه
انگـاري راهـی میانـه را برگزیـده کـه تلفیقـی از آن دو باشـد؛ یعنـی         ایدئالیسم معناگراست، سازه

. وجوهی از برداشت مادي گرایانه و مواردي از برداشت معناگرایانـه در آن حضـور داشـته باشـد    
هـا و مناسـبات انسـانی و طبیعـی هسـتند و      ها قائل به قابل شناخت بـودن پدیـده  پوزیتویویستاگر 

شناسـایی بـودن حقیقـت سـخن     آرایی کرده و از غیـر قابـل  ها در قبال آنها صفپوزیتویستپست
گیرنـد و دربـاره امکـان و عـدم امکـان شـناخت       انگاران باز هم موضعی میانه میگویند، سازهمی

دیگـر آنهـا بـر ابعـاد مـادي و غیـر مـادي حیـات         به عبـارت . کنندها استدالل مییدهحقیقت و پد
انگـاران قـدرت را صـرفاً در عوامـل مـادي      سـازه ). 235: 1390مشیرزاده، (اجتماعی تأکید دارند 
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هـاي  انگـاران سـازه  بـراي سـازه  . هـا تأکیـد دارنـد   ها و اندیشـه نمایند و بر قدرت ایدهخالصه نمی
هـا و  هاي دولتی و غیره همـراه بـا اینکـه چگونـه بـه منـافع دولـت       فرهنگی، هویتتمدنی، عوامل

بینـی ایجـاد   ایـن عوامـل، نـوعی جهـان    مجموعـه . دهنـد، مهـم اسـت   ها شکل میالگوهاي برآیند
.گذارندالمللی اثر میکنند و بر الگوهاي تعامل بینمی

در عرصـه  يدیـ جدلیـ تحلنهیزم،سازتیو هويمادریبا مطرح شدن نقش عوامل غ،نایبنابر
در . کـرد یمـ دایـ معنـا و مفهـوم پ  يانگـار سـازه هیـ مد که در قالب نظرآالملل به وجود نیروابط ب

بـه عنـوان   دیـ و بادانـ ايرابطـه ينها امـور ؛ آاستيانگارسازهافتیدر کانون رهتیهوقتیحق
بـه  یعنـ یگـران یانـداز د شـم کنشگر با در نظر گـرفتن چ کیشوند که یتلقیاز معانايمجموعه

هـا دولـت نیابیترتنیبد). (Wendt, 1994: 348دهد یبه خود نسبت میاجتماعهابژکیعنوان 
نیـ وابسته به ا،دهندیمانجامهانچه دولتآاما . کنندیمنییالملل را تعنینظام بتماهیکههستند
هـم بـه   هـا تیهورییتغنیکنند، ایمرییتغزیو منافع نتیهو. ستندیها چآنو منافع تیهوکهاست 
نکتـه  نیـ ا،ابـد ییمتینچه اهمآجهیدر نت. شودیالملل مربوط منینظام بتهویبههموهادولت

و هـا تیـ فهـم هو يبـرا ). Weber, 2001: 60(شـوند  یو منـافع چگونـه سـاخته مـ    تیاست که هو
ن آنه تنهـا از  يانگارسازه). Zehfuss, 2001: 4(الزم استیذهاناالنیبیمعانیبررسزیهنجارها ن

ن آبلکـه از  ؛داردتیـ اهم،دهدیبه ما مییالملل در بعد محتوانیاز روابط بینیجهت که فهم نو
مکتـب در چهـارچوب   نیـ ا. داردژهیـ وتیـ اهم،اسـت يفرانظـر يهدر حوزیشکوشجهت که 

انیـ بـا بـر هـم زدن مـرز م    رسـد و  یمـ تیاز واقعيدیبه درك جدیاسشنیو هستیشناسمعرفت
يدیـ جدیلـ یتحلهویشـ ،گریديها از سوو ارزشتیسو و واقعکیاز ینیعتیبرساخته و واقع

تیـ و هویمنـافع ملـ  انیـ و اسـاس منـافع هسـتند و م   هیها پاتیمکتب هونیدر ا. دهدیارائه مرا 
.کندیدو کشور را به هم مشخص ميریوجود دارد که جهت گیرابطه تنگاتنگ

کنشـگران  تیبه عنوان خصوصـ تیهونیکنند و ایکسب متیهویجمعیکنشگران در معان
برپایـه  ). Wendt, 1999: 229(وردآینهـا را بـه وجـود مـ    آيو رفتاریزشیانگيهاشیگرایالمللنیب
هـا  اقدامات بازیگران را هنجارهـا و انتظـارات یکسـان نسـبت بـه رفتـار مناسـب و ارزش       ،هینظرنیا

گیري کـرده و بـر مبنـاي پیشـینه     بازیگران بر مبناي هنجارها تصمیم،از این دیدگاه. کنندیمهدایت 
تیــکننــد و هوگــذاري مــیعوامــل ذهنــی، تجربــه فرهنگــی تــاریخی و مشــارکت نهادهــا سیاســت

ن، آیمـده در پـ  آبـه وجـود   یینهـا و نظـام معنـا   آنمیـا شکل گرفته يهاتعاملانیدر جرگرانیباز
.نها را نسبت به هم شکل داده استآیخارجاستیو سافعمنشکل گرفته که 
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ي با توجه به آنچه گفته شد، در این تحقیق تنش در روابط میـان ایـران و عربسـتان را بـر پایـه     
گیـري  مشترك بررسی خواهیم کرد که از شکل» هویت«و » هنجار«، »ذهنیت«فقدان سه شاخص 

ري کـرده اسـت و در کنـار عوامـل مـادي و      مشترك میان این دو کشـور جلـوگی  » فرهنگ«یک 
. گیري روابط دوستانه میان تهران و ریاض شده استنهادي دیگر، مانع از شکل

تاریخ روابط ایران و عربستان
حکـومتی را در  ) م1912(ش .ه1300عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل بـن ترکـی در سـال    

ش .ه1304وي همچنـین در سـال   ،آن نامیدریزي کرد و خود را سلطان نجد و ملحقات نجد پایه
علی را شکست دهـد و بـا سـرنگونی    به قسمت حجاز نیز حمله برد و توانست پادشاه حجاز ملک

تمام عربستان امـروزي را تحـت سـیطره خـود     تقریباً) شریف حسین و فرزندانش(دولت هاشمیه 
نامیـده شـد و در سـال    » پادشـاهی حجـاز و نجـد و ملحقـات آن    «این کشور جدید ابتدا . ددرآور
هـا بـر کـل شـبه جزیـره، بـه عنـوان        م، با کامل کـردن حکومـت سـعودي   1932ق برابر با .ه1351

از این دوره به بعد، عربستان بـه  ). 36: 1386احمدي، (پادشاهی عربی سعودي نامگذاري گردید
ابـط  در ادامـه بـه بررسـی رو   . عنوان یک واحد سیاسی مستقل و در قالب یک کشور شناخته شـد 

.پهلوي اول تا پس از انقالب اسالمی خواهیم پرداختایران و عربستان از دوره
ایران در اوایل قرن چهاردهم هجري دچار تحول سیاسـی گردیـد؛   :پهلوي اولدوره) الف

ش سلسـله  .ه1304ش توانسته بود قدرت را به دست بگیرد، در سال .ه1299رضاخان که در سال 
از . ریـزي نمـود  پادشاهی را بر سر نهاد و سلسله پهلـوي را پایـه  تاجخود قاجار را منقرض نمود و

توان گفت در ابتداي قـرن  بنابراین می. طرف دیگر عربستان نیز در همین دوران داراي تحول شد
چهاردم هجري شمسی دو حکومت جدید در دو کشور مهم منطقه خلیج فارس به وجود آمدنـد  

دولت سعودي براي افـزایش ارتبـاط   . همین خاطر از سر گرفته شدکه روابط این دو کشور نیز به 
,Guffey(را بـه وي تبریـک گفـت    سـلطنت رضاشـاه   ،تلگراف به پادشاه ایرانبا ارسالبا ایران،

هـا در صـدد گسـترش رابطـه بـا کشـورهاي همسـایه بـراي بـه          در این دوران سعودي. )10 :2009
ش دولـت  .ه1308م برابر با 1929ت ایران در سال حکوم. شدن دولت خود بودندشناختهرسمیت

حجاز و نجد و ملحقات آن را به رسمیت شناخت و با پیامی از طـرف رضاشـاه، پادشـاهی ملـک     
پادشـاهی  (عبدالعزیز را به وي تبریک گفت و از بهبود روابـط بـین دو کشـور ایـران و عربسـتان      

خیر در بـه  أواملی کـه موجـب تـ   یکـی از عـ  . ابـراز خرسـندي نمـود   ) حجاز و نجد و ملحقات آن
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بـین  مـیالدي 1927مـی 20شناختن دولت حجاز ونجد از سوي ایران شده بود، قـرارداد  رسمیت
سعود آمیز میان ابنسعود بود که در آن به مسئله برقراري روابط دوستانه و مسالمتانگلیس و ابن

هـایی از پادشـاه   طـی نامـه  همچنین دولت ایـران  .و بحرین، کویت، قطر و عمان پرداخته شده بود
خواست تا نسبت به ترمیم قبور ائمه شیعیان در بقیـع اقـدامات الزم را مبـذول نمایـد؛     عربستان می

تـوان گفـت کـه چـارچوب     هم رفته، مـی روي.)5: 1379محقق، (شدولی این درخواست رد می
بود و عربستان به دلیـل  پهلوي اول، از ثبات نسبی برخوردارایران و عربستان در دورهکلی رابطه

.  اي آرام و بدون مناقشه با ایران بودبرتري نسبی ایران در منطقه، سعی در ایجاد رابطه

حکومـت عربسـتان در دسـت    «زمـان پادشـاهی محمدرضـا پهلـوي،    در: پهلوي دومدوره) ب
جـاز  هـا بـه حکومـت نجـد و ح    عبدالعزیز بن سعود بود که توانسته بود بـا شکسـت دادن هاشـمی   

ایـن  .)7James and Fawaz :2010 ,(» سـیس نمایـد  أرا تهالعربیـ هدست یابـد و پادشـاهی السـعودی   
کـه  دالیلـی تـرین مهـم یکـی از  . ریاض شد-دوره همراه با بروز تنش و تعارض در روابط تهران

نمود، مشـکل حاجیـانی بـود کـه از طـرف ایـران بـه ایـن         بین دو کشور مسئله و مشکل ایجاد می
ها با برخـورد بـد بـا ایرانیـان شـیعه، دولـت       شدند و وهابیبراي انجام فریضه حج اعزام میکشور

حاکمـان  تـوهین ایـن مسـئله بـا ادامـه    . کردنـد ایران را مجبور به ترك ارتباط با دولت سعود مـی 
روابـط سیاسـی و اقتصـادي    شـد  سـبب  عربستان به زائران ایرانی شدت بیشتري یافت تا جایی که

شـاه عربسـتان   امـا  . )Ekhtiari and Others, 2011: 33(دوکشور به مدت چهار سال قطع شبین دو 
اي به دولت ایران خواستار از سرگیري روابط شـد و بـا موافقـت    ش با ارسال نامه.ه1327در سال 

ین ایرانـی بـه عربسـتان نیـز قـانونی      ئـر شاه ایران روابط بین دو کشور دوباره برقرار شد و اعـزام زا 
ایـران اسـرائیل را بـه    ؛از اختالفات بین ایران و عربسـتان، مسـئله اسـرائیل بـود    دیگرکیی. دگردی

دولـت  . عنوان دوست خود پذیرفته بود و با این کشور رابطه سیاسی و ارتباطی برقرار نمـوده بـود  
ولـی بـا قـدرت    ،اي اتخـاذ نکـرد  عربستان در زمان ملک سعود در مورد اسرائیل موضع خصـمانه 

فیصل بن عبدالعزیز، موضع عربستان در این موضوع نیز تغییر کرد و عربسـتان بـه یکـی از    گرفتن 
. و به همین جهت بین دو کشور در این مسئله اختالف به وجـود آمـد  مخالفان اسرائیل تبدیل شد

کی دیگر از موارد مناقشه بین دو کشور عربستان و ایران، مناقشه بر سر نام خلیج فارس بـود؛ در  ی
هاي عربستانی و دیگر کشـورهاي عـرب منطقـه، گهگـاهی     رضاشاه و محمدرضاشاه، رسانهزمان

کـه بـا اعتـراض ایـران مواجـه      کردندفارس در مطالب خود ذکر مینام مجعولی را به جاي خلیج
افزود، امـا بـا   اختالفات ایران و عربستان میمسائل دیگري از جمله بحرین نیز بر دامنه. گشتمی
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اي نسبتاً چشمگیر در روابـط سیاسـی، ایـن دو کشـور داراي روابـط تجـاري خـوبی        هوجود تنش
).Guffey, 2009: 12(نفت بودند ویژه در زمینهبه

گیـري اسـالم سیاسـی    با بروز انقالب اسالمی در ایران و شـکل :پس از انقالب اسالمی) ج
دیگـري  ش از هـر دوره شیعی، دو عامل داخلی و خارجی سبب شد تا روابط ایران و عربستان بـی 

نفـوذ آمریکـا در   از دسـت رفـتن حـوزه   ) حکومت سیاسی شیعه در ایران؛ ب) زا شود؛ الفتنش
تـاریخی و طـی جنـگ    هدر یـک دور . )Ackerman, 2013: 3(ایـران و روي آوردن بـه عربسـتان    

نین مقابله عربیسم و حمایت از عراق و همچبه دلیل پانو با کشور عربستان ایرانروابط،تحمیلی
تقویـت  بـه  به صدام سبب شد تـا وي  عربستانهاي مالیحمایت.تیره بود، با انقالب اسالمی نوپا 

پـس از پایـان یـافتن جنـگ و     .و آنها را علیه ایران به کار بـرد ی بپردازدمالنظامی وهر چه بیشتر 
هـاي  د، اما سیاسـت ایران و عربستان حکمفرما بودوران سازندگی ثبات و آرامش نسبی در رابطه

ویژه در خلـیج فـارس و   جویانه بههاي مداخلهسیاستگرایش به آمریکا از سوي عربستان و ادامه
اي ایـران،  هسـته گـري و مسـئله  تالش براي جایگزین شدن به جاي ایران در فروش نفت و وهابی

.باز هم روابط این دو کشور را به سمت تیرگی کشاند

بستانعرژئوپلیتیکیاهمیت 
استراتژیکاهمیت ) الف

به این کشـور  -خلیج فارس و دریاي سرخ-ستان در میان دوآبراه مهم جهانبقرار گرفتن عر
مسـاوي اسـت بـا    یاد شـده، استفاده از هر دو آبراه، اماموقعیت ژئوپلیتیکی خاصی بخشیده است

. )39: 1368آقـایی،  (دارنـد  قـرار  المندب تحت نفوذ ایران و یمـن  بابههرمز و تنگهعبور از تنگ
هجهـت جـایگزین نمـودن تنگـ    یدر راستاي همین مسأله، عربستان سعودي در پی یافتن مسیرهای

؛ چرا که این کشور روزانه ده میلیون بشـکه نفـت از ایـن راه صـادر     استهرمز براي صدور نفت 
ولـه نفتـی را   ، این کشـور سـه طـرح سـاختمان خـط ل     1975در پی این موضوع، از سال . نمایدمی

تأسـیس  هگذاري کالن در طرح گستردزمان، مبادرت به سرمایهو همکرد براي این منظور اعالم 
).19: 1391آشتی، (پایگاه نظامی در سواحل خلیج فارس نمود

المللیاهمیت فرهنگی و اعتبار بین) ب
. یانی داردگذشته از موقعیت جغرافیـایی ویـژه، عربسـتان بـه لحـاظ فرهنگـی نیـز اهمیـت شـا         

آرامگـاه الحـرام در مکـه و  اهللابرخاستن دین اسـالم از شـبه جزیـره عربسـتان و قـرار داشـتن بیـت       
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در مدینه، کشور فعلی عربسـتان را از نظـر تـاریخی، در مـوقعیتی قـرار داده      )ص(حضرت محمد
س، خلـیج فـار  هخصوص مسلمانان خـارج از منطقـ  است که در نظر بسیاري از مسلمانان جهان، به

هـا نفـر از مسـلمانان جهـان، ایـن امـاکن متبرکـه را        در سراسر سال، میلیـون . استگاه اسالم جلوه
حکـام سـعودي ضـمن ایـن کـه سـاالنه مبـالغ هنگفتـی از ایـن بابـت بـه دسـت             . کننـد زیارت می

آورند، نقش میزبان مسلمانان و نگهبانان امین حرمین شریفین را نیز بازي کرده، از این طریـق  می
گیري از تبلیغـات گسـترده   این کشور با بهره. کننداعتبار و امتیاز تحصیل میحاکمیت خودايبر

بـراي مثـال، ملـک فهـد در     . المللـی مناسـبی برخـوردار گـردد    در میان مسـلمانان، از پرسـتیژ بـین   
ایـن گونـه   . )97: 1390عزتـی،  (الحرمین شریفین معرفی نمودمراسمی، خویش را به عنوان خادم

دهد تا در راستاي جلـب نظـر مسـلمانان و    هاي تبلیغی، به حاکمان سعودي این امکان را میهبرنام
حضور زائـران خانـه کعبـه در ایـن مکـان، از      . تر عمل کنندنیل به نقش رهبري جهان غرب موفق

سـازد و از سـوي دیگـر، از نظـر     سو به لحاظ مادي مبالغ هنگفتی را به خزانه دولت وارد مـی یک
احتیاج کشورهاي مسلمان بـه ایـن مکـان مقـدس از دیـدگاه مـذهبی، بینشـی همـراه بـا          فرهنگی، 

).145: 1381بحرانی، (احترام براي عربستان سعودي به ارمغان آورده است

ژئوپلیتیک انرژي) ج
منـابع نفـت کـل جهـان در ایـن کشـور       % 25وجـود  کشور عربسـتان، ژئوپولیتیکیهمهمترین مؤلف

نفت تولید کنـد و بـه ایـن وسـیله بـازار      ،میلیون بشکه12تواند روزانه عربستان میاي کهبه گونه؛است
اي و جهـانی بـه ایـن    این قدرت تولید، در سطح منطقـه . )Lustick, 2013(نفت جهان را در اختیار گیرد

کشور امکان داده است که در قیمت گذاري نفت و به طور کلی تولیـد، توزیـع و مصـرف آن، نقـش     
میلیارد بشکه تخمـین زده شـده اسـت کـه شـامل      160ذخایر نفت عربستان، حدود . ایفا کندخاصی را

ذخـایر نفـت ایـن کشـور را     . شـود اپک میذخیرهکل درصد از 1/3ذخایر موجود دنیا و بیش از 1/4
خـر  سـاالنه در اوا نفتـی عربسـتان،  تولیدات).Lustick, 2013: 2(اند برآورد کردهنیز میلیارد بشکه 250

. افـزایش یافـت  1990عراق به کویت در همیلیارد بشکه نفت بود که بعد از حمل2، به مقدار 1980هده
میلیارد بشکه نفت تولیـد کـرد کـه بیشـترین تولیـد نفـت توسـط        3/1، عربستان سعودي 1999در سال 

رین عوامـل  در ادامه، به بررسی مهمتـ . )Wallerstein, 2012: 4(دوشیک کشور در جهان محسوب می
، »ذهنیـت «انگاري و سـه شـاخص   سازهنظریهزا در روابط ایران و عربستان بر پایهبرانگیز و تنشچالش

مشترك خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه فقـدان ایـن سـه شـاخص     » هنجار«و » انگاره«
ب شده اسـت تـا   سب) همچون رقابت در چارچوب قدرت(مادي شناختی در کنار دیگر عوامل معرفت
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تـوان چـارچوب تحلیلـی و مـدل مفهـومی      بـر ایـن اسـاس، مـی    . تنش میان این دو کشـور شـدت یابـد   
پژوهش حاضر را به صورت زیر تبیین کرد؛

مدل از (هاي هنجاري، هویتی، سیاسی و ژئوپلیتیک در ناسازواري ایران و عربستان زمینه) 1شکل شماره
)نگارنده

حلیلها و تجزیه و تیافته
انگاريسازهنظریهبر پایهایران و عربستانتنش در رابطه) الف

، »هنجـار «انگـاري و بـر اسـاس سـه شـاخص      سـازه نظریهتنش در روابط ایران و عربستان را بر پایه
بر این اساس بایـد گفـت کـه شـماري از رخـدادها      . توان بررسی کردمشترك می» ذهنیت«و » انگاره«

تغییـر کنـد و از ایـن طریـق     این دو کشـور نسـبت بـه یکـدیگر    هاي اورها و هویتبسبب شده است تا 
از جملـه رخـدادهایی کـه    .از میـان بـرود  هـا  هـاي سیاسـی آن  قواعد و هنجارهاي قوام بخش، در رویه

دار کرده است و سـبب بـروز بـروز تـنش و     مشترك ایران و عربستان را خدشهذهنیت، هنجار و انگاره
:توان اشاره کردابط این دو کشور گردیده، به عوامل زیر میناهنجاري در رو

ویـژه عربسـتان هنـوز    فـارس و بـه  خلـیج کشورهاي عـرب حـوزه  :نشدهملت تثبیت-دولت
این مسـئله سـبب شـده    ). 43: 1391میرحیدر، (ملت قوام یابند -دولتاند بر اساس مولفهنتوانسته
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ملـت قـوي و تـاریخی    -هاي دولتمایهکه داراي بناست تا چارچوب هویتی این کشور با ایران 
ثیرگـذاري خـود را در   أبیشـترین ت ،اسالم سیاسی با هویت شیعی. است، با تعارضاتی روبرو گردد

ها و کشـورهایی  شاهد وجود حکومت،چرا که در این منطقه. خلیج فارس نشان داده استهمنطق
بلکـه بـا   دارنـد، فاصـله ملـت –ف و سنتی دولتهستیم که نه تنها از نظر تاریخی با تعریف متعار

هـاي اسـتعمارگر، بـه علـت     دولتاز سوي سازي ملت–هاي انجام شده براي دولتوجود تالش
در میـان  ، بیشترین استعداد را براي پذیرش اسـالم سیاسـی  و ناهمگنیتصنعی بودن بافت جمعیتی 

هاي مرکزي خلیج فارس مـورد سـرکوب و بـی تـوجهی قـرار      هاي شیعی که توسط دولتگروه
باشـد کـه بـه علـت     هاي خاص میعربستان سعودي داراي برخی ویژگی. باشداند، دارا میگرفته

سازي در جهت افزایش وحـدت  ها به جاي فرصتاین ویژگی،وجود حکومت و نظام اقتدارگرا
فراوانـی  اي ستان داراي تنـوع قبیلـه  داخلی عربهجامع. تضعیف وحدت ملی شده است، سببملی
ایجاد کـرده اسـت و   این کشور ههاي مختلفی را در درون جامعباشد که این امر خرده هویتمی

ایـن هویـت   . )Sciolino, 2011(ت داراي هویت ملی ارائه شده از سـوي دولـت اسـ   بنابراین ظاهراً
بـرد،  تـاریخی عمیـق رنـج مـی    ملی ساختگی که با دخالت قدرت برساخته شده است و از پیشـینه 

ویـژه در مجـاري   عربسـتان و بـه  سبب شده است تا عنصري به نام ذهنیت مشترك نیـز در جامعـه  
این ذهنیت مغشوش و چند تکه، خـود را در مواجـه   . رنگ و ناپایدار گرددقدرت این کشور کم

امل به کارشـکنی و  یابد و به ناچار به جاي گفتگو و تعاي جدي و منسجم میبا یک رقیب منطقه
.آوردمواجه روي می

برجسته کردن وهابیت به عنوان یک آرمان و علت وجودي در کشـور عربسـتان و   :وهابیت
آن با اسالم شیعی، یکی از مهمترین عواملی است که سنگینی خـود را بـر روابـط    ضدیت پردامنه

ي مـذهبی گذشـته در تـاریخ    هـا جریان وهابیت ریشه در جریـان . این کشور با ایران انداخته است
تنهـا تفـاوت در ایـن    . اي نیسـت سـابقه ها و عقاید آن چیز جدید و بیها، روشروحیه. اسالم دارد

هـاي  است که در وضعیت مناسب جغرافیایی و اجتماعی و سیاسـی نجـد، آنهـا بـرخالف جریـان     
هـا،  یـن نـوع روحیـه   در حال حاضر نیز در سـطح جهـان اسـالم ا   . قبلی توانستند روي کاري بیایند

نگـري و جزئـی و   گـري و سـطحی  ها که آکنده از جزمیت و جمـود، قشـري  مشیها و خطبینش
هاي عقلی، فلسـفی و منطقـی و   وهابیان با هرگونه گرایش«. نگري است، بشدت رایج استفرعی

مخـالف  د،رونـ اي که از ظاهر فراتر تصوف و عرفان و تأویل و تفسیر قرآن و با هر روش و شیوه
هرچنـد  .)Encyclopædia Britannica, 2012(» نـد نکند و آنها را به عنوان بـدعت تحـریم مـی   هست
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سعود در دهه سوم قرن حاضر تا پیروزي انقـالب اسـالمی ایـران    از زمان به قدرت رسیدن ابنکه 
جـاعی  این آیین خشک، متحجر، بنیـادگرا و ارت . تغییرات مهمی در تاریخ وهابیت رخ داده است

المللی پاسـخگوي نیازهـاي زمـان و حـل مشـکالت دولـت       توانست در ابعاد داخلی و بینکه نمی
اولـین  . کـاري را در پـیش گرفـت   نشینی کرد و محافظـه تازه تأسیس سعودي باشد، بتدریج عقب

سعود تا اواخر دوره فیصـل  نباطلبی، به دوران حکومتظرننشینی و تجدیدنقطه عطف این عقب
سعود براي اداره حـرمین شـریفین و حکومـت و    در این زمان ابن. گرددوایل دهه هفتاد برمیدر ا

وارد کردن مظاهر تمدن جدید غرب به انجام اصالحاتی اجتمـاعی و اقتصـادي و مـذهبی دسـت     
زدن گروهی از رؤساي جمعیت بنیادگراي اخوان کـه مخـالف ایـن تجدیـد نظرهـا      گردنزد و با

ت تعدادي از رؤسا و علماي وهابیت و کارهایی از این قبیل بسـیاري از اصـول   بودند و بریدن دس
و احکام آیین وهابیت را تعطیل و یا تعدیل کـرد و ضـرورت پـذیرش بسـیاري از امـور و مسـائل       

نشـدنی آنـان   با این حال، دشمنی تمـام ). 75: 1389موثقی، (زندگی جدید را به آنها تحمیل کرد
گیـري ذهنیـت و هویـت مشـترك میـان عربسـتان و       موانع جدي در شـکل با اسالم شیعی یکی از 

. ایران است
پس از پیروزي انقالب اسالمی، آمریکا یکـی از متحـدان ویـژه و یکـی     :1ذهنیت جایگزینی

از ایـن روي، عربسـتان بـه عنـوان جـایگزینی      . از مناطق استراتژیک نفوذي خـود را از دسـت داد  
رفتـه بـه یکـی از متحـدان     پس از این بود که عربستان رفتـه . دجدي براي ایران خود را مطرح کر

هاي نفتی عربستان از اي بود که سیاستاین اتحاد بگونه. استراتژیک آمریکا در منطقه تبدیل شد
رفـت، یـک تنـه و بـر     شـمار مـی  سوي آمریکا تعیین شد و با آنکه این کشور از اعضاي اپـک بـه  

ایـن  . )Sanati, 2013(نمـود  ا افـزایش تولیـد نفـت مـی    اساس خواست آمریکا اقدام بـه کـاهش یـ   
ایران و آمریکا پـس از انقـالب اسـالمی    پیوستگی و هماهنگی با آمریکا درحالی است که رابطه

به سخن دیگر، حضور و نفوذ یکی از کشورهاي ناهمسو با جمهـوري اسـالمی   . به تیرگی گرایید
مشترك میان ایران و عربستان از هم بگسـلد  هايایران در عربستان، سبب شد تا ذهنیت و ارزش

.اعتمادي میان این دو روز به روز بلندتر شودو دیوار بی
جنگ داخلی سوریه نیز یکی از عواملی اسـت کـه تـنش در روابـط تهـران و      :بحران سوریه

حمایت علنی عربستان از مخالفان دولت بشار اسد و تجهیـز  . ریاض را بیش از پیش شدت بخشید
. اي بود که توان تخریب و اقدامات تروریستی آنـان افـزایش یافـت   گونهو تسلیحاتی آنان بهمالی

1. Alternative Subjection
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از سوي دیگر، حمایت آشکار عربستان از مخالفان بشار اسد در شوراي کشورهاي عـرب خلـیج   
هاي اروپـایی و آمریکـا بـراي تحـت فشـار قـرار دادن بشـار اسـد و         فارس و متقاعد کردن دولت

ه از مخالفـان آن، تعـارض رویکردهـاي ایـران و عربسـتان را بـیش از هـر زمـان         جانبحمایت همه
دولت بشار اسد به دلیل دشمنی با اسـرائیل و تشـکیل محـور مقاومـت در     . دیگري هویدا ساخت

آیـد و بـه همـین دلیـل و نیـز پیشـینه       هاي استراتژیک ایران به شمار مـی کنار لبنان، یکی از پایگاه
ایران با دولت حافظ اسد، سبب شده است تا ایران بـر خـالف عربسـتان    روابط جمهوري اسالمی 

این تعارض و ضدیت رویکرد در قبال بحران سوریه، سبب شـد  . از دولت بشار اسد حمایت کند
دیپلماتیـک و  تا سه شاخص هنجار، ذهنیـت و هویـت مشـترك بـراي برقـرار شـدن یـک رابطـه        

مخالفـان بشـار   عالوه بر این، عربسـتان از میـان همـه   .دوستانه میان ایران و عربستان ناممکن شود
افـزاري و  هاي نرماسد، بر روي گروه تندرو و سلفی وابسته به القاعده انگشت گذاشت و حمایت

از آنجـا کـه   . )Mourtada and Barnard, 2013(افزاري خود را بیشتر متوجه این گروه کردسخت
توان پی بـرد کـه حمایـت    و ناسازي سرسختی دارد، میاین گروه بنیادگرا با اسالم شیعی دشمنی 

.عربستان از این تندروها براي مقابله با نفوذ ایران در منطقه بوده استویژه
سیاسـت خـارجی ایـران و عربسـتان داراي     :ناهنجاري ایدئولوژیک در سیاست خـارجی 

بـه آمریکـا و   از یک سو، عربستان به شـدت سیاسـت گـرایش   . تضادها و مناقشات فراوانی است
هـا در جهـت منـزوي و    مسامحه در برابر اقدامات اسرائیل دارد و از سوي دیگر، از ایـن سیاسـت  

هاي نفتی ایران، عربستان همـواره از  پس از تحریم. گیردمنفعل کردن هر چه بیشتر ایران بهره می
طلبانـه  نـگ هـاي ج اقدامات تحریمی حمایت قاطع کرده است و حتی آمریکا را به اتخاذ سیاست

در این میان، عربسـتان هـم بـه دنبـال فـروش بیشـتر       . )2007Tarek ,(علیه ایران تشویق کرده است
خواهـد کـه بـا بدسـت     نفت خود و جایگزین شدن به جاي ایران در فروش نفت است و هـم مـی  

هـم رفتـه،   روي. هاي آمریکا، بنیادگرایی خـود را در داخـل و خـارج پـی بگیـرد     آوردن حمایت
ان نیز اصول و اهداف خاصی را در ترسیم سیاست خارجی خود مد نظـر دارد کـه عبـارت    عربست
:اند از
؛رهبري سیاسی جهان اسالم به ویژه کشورهاي عربی-1
؛هاي آنان در جهت منافع خودوحدت جهان عرب و جلب حمایت-2
؛تبلیغ مذهب وهابی و دعوت به آن-3
؛اسالمی و حفظ وضع موجود در منطقهجلوگیري از انتشار و گسترش انقالب -4
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).41: 1389شجاع، (م هاي تندروي منطقه و جهان اسالمتعادل کردن پدیده-5
شـود کـه روابـط دو    دو کشور ایران و عربستان، مشـخص مـی  ها توجه به اهداف تعریف شدب

بـه غـرب   افزون بر این، تفاوت در نوع نگاه دو کشور. کشور بر تقابل و رقابت استوار شده است
کـه فـارغ از  داشـت جویانـه بـا غـرب   انقالب ایران فرآیندي ستیزه. نیز ماهیتی ایدئولوژیکی دارد

کـرد و  الملـل را در قطـب غـرب نفـی مـی     هاي حـاکم بـر نظـام بـین    هاي آن، جریانعلل و ریشه
ــابراین نمــی ــد در همــان اوان، توانســت بن ــا .همچــون عربســتان غــرب را جــذب نمای رویکــرد ب

آمریکا نیز در مقابل اقدامات این چنینی عربستان و همچنین تأمین نفـت از  یی عربستان، گراغرب
وجود این تفکر باعث شـده اسـت، بـه    . همواره امنیت عربستان را تضمین کرده است،این کشور

برانگیـز در  رغم حاکم شدن هر جریان فکري در آمریکـا، ایـن کشـور از طـرح مسـائل اخـتالف      
کنـد بـا هـر    پوشی کند و عربستان نیز تـالش مـی  به منظور تأمین نفت خود چشمرابطه با عربستان 

در مواقـع بحرانـی نیـز دو    . عنصري در آمریکا همخوانی داشته باشد تا امنیت خود را تأمین نماید
: 1383برزگـر،  (انـد کشور با درك اهمیت این پیوند، بحران را بـا یکـدیگر پشـت سـر گذرانـده     

212.(
عربـی در  هاي مختلف، همواره از ادعاهاي امارات متحدهعربستان با بهانه:ریخبا تامناقشه

مورد جزایر ابوموسی، تنـب بـزرگ و تنـب کوچـک حمایـت کـرده اسـت و گهگـاه بـا حـالتی           
عربستان با وجود مـدارك و شـواهد   . قاطعانه، ایران را به تصرف این سه جزیره متهم نموده است

نـام  ناپـذیر دربـاره  ت و تعلق سه جزیره به ایـران و نیـز اسـناد خدشـه    تاریخی بسیار در مورد مالکی
عربی مبـادرت ورزیـده   متحدهسازي و حمایت از ادعاهاي اماراتخلیج فارس، همواره به تاریخ

خلـیج  «و یـا  » خلـیج «المللـی بـراي اسـتفاده از عنـوان جعلـی      هاي بیناست و براي تطمیع سازمان
در ،شـاهزاده نـایف  این مداخله تا حدي اسـت کـه   . ر نبوده استاز هیچ کوششی فروگذا» عرب
گانـه ایرانـی   شوراي همکاري خلیج فارس ایران را به اشـغال جزایـر سـه   هايوزراي کشورهجلس

ــران،  روزنامــه(هــا و دخالــت در بحــرین مــتهم کــرد ابوموســی و تنــب ي جمهــوري اســالمی ای
28/9/1391.(

فاسترکه«جاناستاصطالحیآنهتازشکلبه1اسالمیگراییبنیـاد :بنیادگرایانـه تروریسم
ــهامور خاروزیر2،داالس» ــتشکستپیدرآمریکاوقتجـ ــادولـ بحراندرفرانسهوبریتانیايهـ

غربی بودکشورهايمیاندرنگرانیايگونهپیدایشگویايکهبردکاربه1956درسوئزکانال

1. Islamic Fundamentalism
2. John Foster Dulles
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)Beverley, 2005: 30 .(   طالبانیسـم و بـا   بنیادگرایـان اسـالمی، بـا آغـاز پـروژه     حمایـت عربسـتان از
آمریکـا در سـایه  . هاي امنیتی و جاسوسی آمریکا شکلی رسمی بـه خـود گرفـت   همکاري سرویس

. منافع خود و ضدیت با کمونیسم اقدام به تشکیل این جریان تندرو و تروریستی در افغانسـتان نمـود  
هـاي عربسـتان از تنـدروان اسـالمی و     آمریکا از حمایتاي بود تا بر اساس آن،این همکاري مقدمه

. تروریسم چشم بپوشد و علناً دست عربستان را براي اقدامات بنیادگرایانه و ضد بشـري بـاز بگـذارد   
ــهبهابهفارسخلیجدرآمریکارهبريبهغربینیروهايحضوروفارسخلیججنگ سرکوبنــــ
بنیادگرایی،عربستاندریژهبــــهواسالمیکشورهايدرنظامیيهــــاهپایگاایجادحسین وصدام

چنـــین حمایـــت علنـــی از    ).53: 1390اســـدي و غالمـــی،  (کرد تازهايمرحلهواردرااسالمی
هـاي  فعالیـت شـود کـه بـدانیم دامنـه    برانگیزتـر مـی  گري و تروریسم زمانی آشکارتر و بحـث سلفی

هـاي تنـدرو و مسـلح موجـود در     جریـان عربستان به داخل ایران نیز کشـیده اسـت و ایـن کشـور از     
» جنـداهللا «وهـابی کـه بـا موجـودیتی بـه نـام       - این جریان سـلفی . کندبلوچستان پاکستان حمایت می

اي ترین اقدامات تروریستی در داخل خـاك ایـران زد، یکـی از مجراهـاي تغذیـه     دست به وحشیانه
. کردخود را از عربستان سعودي دریافت می

هـاي  توان اذعان داشـت کـه فقـدان زمینـه    با توجه به آنچه گفته شد، می:چالش ژئوپلیتیکی
مشترك هنجاري، ذهنی و هویتی میان عربستان و ایران، سبب شده است تا این کشور بـه چـالش   

هـاي خـارجی عربسـتان در راسـتاي     ژئوپلیتیکی علیه ایران دست زند؛ به ایـن معنـی کـه سیاسـت    
هــا و عربســتان بــا اســتفاده از توانمنــدي. ایــران اســتمنفعــل و منــزوي کــردن سیاســت خــارجی 

. هاي جغرافیایی خود در پی کنار زدن ایران از منطقه و جانشین شـدن بـه جـاي آن اسـت    ظرفیت
بسیار مهم را در همین راستا پی گرفته است؛ عربستان دو حوزه

اي ایران؛هستهسازي منفی از پروندهذهنیت)1
ت به نفت ایران،  نیازکردن بازار جهانی نفبی)2

اي ایـران  هسـته پرونـده عربستان دربارهوسیلهپراکنش جوسازي منفی و هراسناك از ایران به
ترکی بـن فیصـل،   ابراز نارضایتی شدید کرد و 5+1تا حدي است که عربستان از اقدامات گروه 

شـده  5+2بـه گـروه  5+1خواستار تبدیل گـروه  ،سعوديعربستانرئیس سابق سازمان اطالعات
).1391وبسایت فارسی بی بی سی، شهریور (است

شـوند و بـا   هـا بـه هـم وابسـته و نزدیـک مـی      انسـان ،فرهنـگ یـاري بـه «:فرهنگ نـاهمگن 
آیـد کـه پیونـدگاه اشـتراکی     ملت به وجـود مـی  ،همین فرهنگ استمشترکات ذهنی که زائیده
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هایی براي عـدم پیـدایش ذهنیـت،    نهوجود آمدن زمیبه). 131: 1381اسالمی ندوشن،(» استآنها 
مشترك در میان ایران و عربستان، سبب شـده اسـت تـا ایـن دو کشـور از لحـاظ       هنجار و انگاره

روابط میـان دو دولـت از میـان    فرهنگی نیز هرگونه امکان همگرایی میان این دو کشور در زمینه
تفـاوت و نـاهمگرایی شـدیدي    مهـم و اساسـی داراي  فرهنگ ایران و عربستان از دو جنبـه . برود

است؛
فرهنگ اجتماعی-فرهنگ سیاسی ) 1

فرهنگـی در طـول تـاریخ اسـت و همـواره بـه عنـوان یـک فرهنـگ          ایران داراي غنا و پیشینه
بـا بـروز انقـالب اسـالمی و حاکمیـت اسـالم       . ساز و تأثیرگذار در منطقه مطرح بوده استجریان

پـیش از  . عربسـتان بـا ایـران بـیش از پـیش افـزون یافـت       سیاسی شیعه در ایران، ناسازي فرهنگـی  
گرایی سرسـختی بـود و بـا ایـران کـه بیشـینه      هاي تند و وهابیانقالب نیز عربستان داراي سیاست

از ایـن گذشـته،   . کـرد دادنـد، احسـاس نـاهمگونی و تضـاد مـی     مردمان آن را شیعیان تشکیل می
سعود و برجسته کردن افراطی قوم عـرب بـه   هاي پان عربیسم در میان حاکمان آلوجود گرایش

عنوان یک آرمان وجودي، سبب شده است تا ناخودآگاه ایران و فرهنگ ایرانی بـه عنـوان یـک    
جنگ سرد فرهنگـی میـان ایـران و عربسـتان از دیربـاز ریشـه       «به عبارت دیگر، . رقیب تلقی شود

در عدم تشـکیل هویـت مشـترك و    و به یکی از عوامل تأثیرگذار ) Sanati, 2013(» دوانیده است
.پیدایش تنش و تناقض میان این دو کشور تبدیل شده است

نتیجه
هاي خود، دو کشـور مهـم و تعیـین کننـده     ها و ویژگیو عربستان سعودي با توجه به ظرفیتایران

که به دالیل گوناگونی سبب تنش مداوم در روابـط ایـن دو کشـور شـده     شونددر منطقه محسوب می
. انـد به این سو، یکدیگر را به عنوان یک رقیب در نظر گرفتـه 1950این دو کشور، تقریباً از دهۀ . تاس

گیرد؛ رقابت در خلـیج فـارس، خاورمیانـه، جهـان     اي را دربرمیگستردهرقابت ایران و عربستان، زمینه
ودي فـراز و فـرودي از   ایران و عربستان از زمـان تأسـیس عربسـتان سـع    هرابط. المللبیناسالم و عرصه

کشـور عربسـتان سـعودي کـه     . تآمیز تا خصومت و قطع رابطه را تجربه کرده اسهاي مسالمترقابت
آلـودي بـا ایـران    تـنش مدتی پس از روي کار آمدن رضاشاه در ایران بنیاد نهاده شـد، در آغـاز رابطـه   

رفتـه  . کـرد ا پیگیـري مـی  نداشت و به سبب نوپدید بودن حاکمیت در ریاض، بیشتر مشی همگرایـی ر 
نفـوذ و  مردان ریاض به دنبال گسترش حـوزه رفته، اما، با تثبیت قدرت و حاکمیت در عربستان، دولت
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چنین موضعی، با توجـه بـه آنکـه ایـران در زمـان پهلـوي       . پراکنش ایدئولوژي خود در منطقه برآمدند
، نوعی تقابـل و تضـاد را گریزناپـذیر    بود» هویت شیعی«دانست و داراي دوم خود را ژاندارم منطقه می

تر شـدن هویـت شـیعی، زمینـه بـراي تقابـل بیشـتر و        با رخداد انقالب اسالمی ایران و پررنگ. نمودمی
با این حال، در کنـار عوامـل عینـی و    .اصطکاك قدرت میان ایران و عربستان، بیش از پیش فراهم شد

ی نیز اشاره کرد که سـد راه ارتبـاط مسـتحکم میـان     ملموس، باید به شماري از عوامل فرهنگی و معرفت
. اعتمادي میان آنها را با سرعتی فزاینده، بلند و بلندتر کـرده اسـت  ریاض شده است و دیوار بی- تهران
هـاي  ها، هنجارها، قواعـد، هویـت و انگـاره   توان گفت که فقدان ارزشسازه انگاري، مینظریهبر پایه

اسـتوار میـان ایـران و    یز از جمله عوامل بسیار مهم در شکل نگرفتن رابطهمشترك میان این دو کشور ن
تـوان گفـت کـه مهمتـرین عوامـل در      انگاري میسازهطور خالصه و بر اساس نظریهبه. عربستان است

:ایران و عربستان از قرار زیر استتنش میان رابطه
اي نـاهمگونی و تضـاد   فرهنگ سیاسی حاکم بر عربسـتان بـا فرهنـگ سیاسـی ایـران دار     - 1

.)Omayma, 2007(شدیدي است 
اي اسـت کـه بـا فرهنـگ     تاریخی قوي و اثبات شدهفرهنگ اجتماعی ایران داراي پیشنه- 2

.ملت نضج نیافته است، تعارض شدیدي دارد-اجتماعی عربستان که در آن هنوز عنصر دولت
آرمان سیاسـی عربسـتان کـه بـر     ایدئولوژي حاکمیت در ایران به دلیل تأکید بر اسالم شیعی با - 3

.گیرنددئولوژي در مقابل یکدیگر قرار میکند، تجانس ندارد و حتی این دو ایوهابیت تأکید می
برخورد ناشایست عربستان با حجاج ایرانی سبب شده اسـت تـا ذهنیـت جمعـی ایرانیـان      - 4

.دار شودنسبت به این کشور خدشه
اي عـرب و عجـم، نـوعی    هـاي قبیلـه  تـنش عربیسـم و زنـده کـردن    دفاع عربستان از پـان - 5

ي یـک رقیـب و یـک    اسـت تـا ایـران را بـه مثابـه     » هویت متضـاد «کوشش براي ایجاد و ساخت 
.تضعیف کند» غیرخودي«

ایـن  . هنجارهاي حاکم بر سیاست خارجی عربستان، تعارض شدیدي با هنجارهاي ایران دارد- 6
هماننـد امـارات بـر سـر     (ران با سایر کشـورها  تعارض تا بدان حد است که عربستان حتی از اختالف ای

.جویدنیز در جهت تشدید این تعارض سود می) ايهستهگانه و نیز غرب بر سر پروندهجزایر سه
مشترك سبب شده است تا فرهنگ مشترك نیـز میـان   فقدان در هویت، هنجار و انگاره- 7

ریـاض بـه ثبـات    -ن، روابـط تهـران  اي از زمـا این دو بازیگر سیاسی پدید نیاید و هرچند در برهه
.دیرپاي را شکل دهدنسبی رسیده است، اما فقدان فرهنگ مشترك نتوانسته است یک رابطه
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در کنار عوامل فرهنگی و معرفتی، باید به عوامل عینی و مشخصات ژئـوپلیتیکی ایـن دو   - 8
اري ارتبـاط  کشور نیز اشاره کرد که مـانع از همسـویی و همراسـتایی ایـن دو کشـور بـراي برقـر       

تــوان بــه رقابــت در چــارچوب قــدرت، پیوســتگی  از میــان ایــن عوامــل مــی. شــوددوســتانه مــی
، رابطه با آمریکا و اسـرائیل،  ...)همان عراق، سوریه، لبنان و(هاي نفوذ مشترك ژئوپلیتیک، حوزه
.اي ایران، رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور و غیره اشاره کردهستهبازار نفت، پرونده
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