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 چکیده
 و انیرانیا یفرهنگ انیم اجتماعی و روابط مدت دراز نهیشیپ ی؛عرب یهادولت با رانیا یطوالن یمرزهاوجود 
 و رانیطا روابطط تیاهمعواملی هستند که  فارس جیخلحوزه  در هادولت نیا کیژئوپلت تیموقع و اعراب
 هم هادولت میان این روابطایم که تاریخ شاهد بوده موضوع، نیا ابعاد به توجه با. دنکنیمرا برجسته  اعراب

بطر  قیطتحق نیطا در .داشته است یالمللنیب و یامنطقه هم و ،خود این کشورها یداخل سطح در ییامدهایپ
 انیطم روابطط خیتار یبررس به فرهنگی،مطالعه  و المللنیب روابط در یخیتار یشناسجامعه اساس رویکرد

ها و تحطوالت تطاریخیا اجتمطاعی و ایم که زمینهبوده سؤالو به دنبال پاسخ به این  پرداخته اعراب و رانیا
ساز تطاریخی، گگونطه شطکل هویت ها و روابط میان ایران و اعراب تا نقاط عطفسیاسی، از اولین تماس

گرفته و گه تاثیراتی بر رویکردهای هویتی و روابط میان این دو حوزه، و سیاست خارجی معاصر ایطران و 
کند که رویکردهطای سیاسطت پاسخ به این پرسش به ما کمک می های عربی، برجای گذاشته است؟دولت

تاریخی -های فرهنگیمولفه ریتأثهنگی درک کرده و مذکور را در کلیتی فر نهیزمخارجی ایران و اعراب در 
را تحلیطل کنطیم. اهمیطت دیگطر ایطن  هاآنگیرنده و تاثیرگذار بر روابط خارجی بر عملکرد عامالن تصمیم
 تیموقع به توجه با. گرددای آن بازمیکشور و اهمیت ثبات منطقه توسعه برنامهپژوهش در رابطه با ایران، به 

 دهد،یم قرار اعراب جوار در مشخص یفرهنگحوزه  کی عنوان به را رانیا که غرب جنوب یایآسمنطقه 
فضطای امطن رقابطت و  نیتطأمتعامل در منطقه به منظور  نیاز است راهبرد بلند مدتی بر مبنای ایجاد ثبات و

ر اساس حل تواند بهای اقتصادی و دیپلماتیک اندیشیده شود. به نظر ما دستیابی به گنین تعاملی میفعالیت
های مشطترک زا و همگرایی بر سر مولفطهتاریخی تنش-یفرهنگهای و یا به حاشیه راندن محورها و مولفه
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 قدمهم

ب و جنطوبی، بطا کشطورهای گنین مرزهای آبی جنوب غطرایران در مرزهای غربی و هم

استراتژیک خلیج فارس با ذخائر  حوزهعرب همسایه است. به عالوه آنکه در این منطقه، 

باشطد. رقابطت قطدرت در غنی انرژی نفت و گاز محاط بین ایران و کشورهای عربطی می

در گذشطته ) یجهطانهطای قدرتمنطد هطا پطای دولتاین حوزه، عالوه بر خود ایطن دولت

ایطاالت متحطدهر را  گسطتردهر مقطعی شوروی و ایاالت متحده و اکنون حضور بریتانیا، د

نیز به این منطقه باز کرده است. بدین ترتیب سیاسطت خطارجی ایطران از یکسطو متوجطه 

های بطزر  حاضطر در خلطیج فطارس بطوده اعراب منطقه و از سوی دیگر درگیر قطدرت

پر فراز و  رابطهقرن  11اریخ بیش از است. عالوه بر متغیرهای ژئوپلتیکی و جغرافیایی، ت

ساز، بطه های تاریخهای عمیق هویتی و تنشنشیب میان ایرانیان و اعراب همراه با گالش

ثباتی و گالش پیگیر بخشیده اسطت. شکلی از بی هاآنروابط میان فرهنگی و میان دولتی 

فطراز و فطرود هطای متمطایز، های ایرانی و عربی به عنطوان هویتحضور تاریخی فرهنگ

فرهنگی و تمدنی و مبطادالت مطادی و غیطر مطادی  حوزهروابط میان آن دو به عنوان دو 

هایی اسطت کطه های ایرانی و عربی در طول تاریخ از جمله مولفهها و فرهنگمیان دولت

 ریتطأثهای ایران و کشورهای عربی را تحطت روابط بین تمدنی و سیاست خارجی دولت

سیاسطت  مطالعطهترتیب بررسی تاریخ روابط میان ایران و اعطراب در دهد. بدین قرار می

ای و خارجی این کشورها با توجه بطه ابعطاد ایطن موضطوع، و پیامطدهای داخلطی، منطقطه

گذارد، دارای اهمیتی دوگندان است. برجا می هاآنها و تعامالت میان المللی که تنشبین

میطان  مطالعهالملل و تاریخی در روابط بینشناسی در این تحقیق با رهیافت نظری جامعه

گطران اصطلی در روابطط کنش مثابطههطا بطه تمدنی، ضمن مد نظر قرار دادن رفتطار دولت

ایم. نیز توجه داشته هاآنالملل، به متغیرهای فرهنگی و داخلی و خارجی محیط عمل بین

ططر  کطرد و شناسطی تطاریخی کطه آلکسطی دوتوکویطل مدر اینجا ما بر این اصطل جامعه

دهند نشان خود را بطرای ای که یک جامعه را تشکیل میهای اولیهگفت فرهنگ گروهمی
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 1ر، 162: 1811زاده، کنیم. )رک نقیطبکندتاکید مطیهمیشه بر پیشانی آن جامعه حک می

رغم های اساسی اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانطی علطیبر این اساس معتقدیم که مولفه

های سیاسی ایرانیان باقی ت تاریخی تاثیرات مستمری بر رفتار و هویتها و تحوالگالش

روابط و تبادالت اجتماعی و فرهنگی میطان ایرانیطان  سابقهگذاشته است. به همین ترتیب 

فرهنگطی کطه بطیش از ده قطرن دگطار تقابطل، اخطتالط و  حطوزهو اعراب بطه عنطوان دو 

های هویتی و سیاسطی ایطن دو یق بر سوگیریاند، تاثیراتی عمی از یکدیگر بودهریرپذیتأث

شناسطی تطاریخی در گروه فرهنگی داشته است. پس هنگطامی کطه مطا از رهیافطت جامعه

های اجتمطاعی خطواهیم گیریم، یک رویکرد فرهنگی به تحلیل پدیدهتحلیل خود بهره می

اند. ایطن داشت. وضعیت فرهنگی و وضعیت اجتماعی یطک جامعطه دو روی یطک سطکه

شود تا عالوه بر وابستگی متقابل یا تبعیت فرهنگ از جامعه و تبعیطت تگی سبب میوابس

 را عامطل سطنجش دیگطری نیطز قطرار دهطیم. هطاآنجامعه از فرهنگ، بتوانیم هر یطک از 

خواهیم بطه تحلیطل سیاسطت خطارجی ایطران و ر بر این اساس هنگامی که می168همان:)

بایست تحطوالت ریخی بپردازیم، از یکسو میشناسی تاکشورهای عربی با رویکرد جامعه

اجتماعی و سیاسی که میان این دو حوزه صورت گرفته و تاثیرات متقابل فرهنگی که بطر 

های فرهنگی اند را در درازنای تاریخ بررسی کرده، و از سوی دیگر مولفهیکدیگر گذارده

دو حطوزه تمطدنی را روابط اجتماعی و سیاسی میان این  ندهیآهای هویتی که و سوگیری

 ریتطأثشناسطی تطاریخی و تاکیطد بطر جامعه مطالعطهاهمیت  را تحلیل کنیم. زده استرقم 

های داخلی بر سیاست خارجی کشورها، هنگامی بیش از گذشته مطر  است که از مولفه

گطوییم. در ایطن سططح آنگونطه کطه روابط خارجی کشورهای در حال توسعه سطخن می

های ساختاری جوامع در حال نوسطازی د توجه کنیم که دگرگونیرمضانی اشاره دارد بای

 ر51: 1818گذارد. )رمضانی، ها میپیامدهایی ویژه بر سیاست خارجی آن دولت

 واسططهروابط خارجی ایران و کشورهای منطقطه، ایطران بطه  مطالعهعالوه بر اهمیت 

گنطین ثبطاتی و همها و اهداف اقتصادی و سیاسی خود نیازمند حداقل تنش و بیظرفیت

                                                           
یابی و تبارشناسی دموکراسی در شناسی تاریخی در ریشهاز روش جامعه دموکراسی در آمریکالکسی دوتوکویل در . آ1

ای که به آمریکا هجرت کرده و مبنای یک نظام اجتماعی و های اولیهآمریکا بهره گرفت. به نظر او فرهنگ پیوریتن

 آمریکا حک کردند. جامعهبرای همیشه بر پیشانی  فرهنگی را در این سرزمین پی ریختند، نشان فرهنگی خود را
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انداز در سند گشطم»باشد. مراودات و مبادالت با اعراب در یک فضای تعامل مشترک می

بیست سالة ایران، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه آسیای جنوب 

آسطیای  منطقطهبا توجه به موقعیت « هدف گذاری شده است. ش .ه 1545غربی تا سال 

فرهنگطی مشطخص در تعامطل یطا تقابطل بطا  حوزهه ایران را به عنوان یک جنوب غرب ک

راهبطردی مشطخص و  هطاآنالزم است برای همکاری و رابططه بطا »دهد، اعراب قرار می

: مقدمطهر 1811)نجفطی فیروزجطایی،« انداز اندیشطیده شطود.متناسب با اهداف سند گشم

های تر و تحلیلطی مولفطهدقیطق ای در سیاست خارجی، شناختتدوین گنین برنامه الزمه

تاریخی، سیاسی و دیپلماتیک، و جغرافیطای سیاسطی و اقتصطادی خاورمیانطه و -فرهنگی

تطاریخی در -های فرهنگطیخلیج فارس است. در این پژوهش ما با تاکید بر مولفه حوزه

های اجتماعی و فرهنگی رویکرد سیاست خارجی ایرانیان و اعطراب در پی واکاوی ریشه

-های فرهنگطیایم. در اینجا ما بر این مفروضه تاکید داریم کطه مولفطهیکدیگر بوده برابر

سطازان و تاریخی به صورت آگاهانه و ناخودآگاه از یک سطو بطر عمطل و رفتطار سیاست

های ای، و از سططوی دیگططر ایططن شططاخصهای منطقططهگیرندان دولتططی و سططازمانتصططمیم

هطای تمطدنی تطاثیری هطا و حوزهعی ملتهای جمساز بر فرهنگ سیاسی و هویتهویت

ها فرهنگی و هویتی خطود در بسطتری از تحطوالت ططوالنی و اند. این مولفهعمیق داشته

های تاریخی شکل گرفته، رشطد و تحطول یافتطه و نگطاه تدریجی به ویژه در نقطه عطف

اند. ههای فرهنگی ایرانی و عربی در قبال یکدیگر را متشکل سطاختهویتی افراد در حوزه

ها زمینهشناسی تاریخی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که: رو ما با روش جامعهازین

ها و روابط میان ایران و اعراب تا و تحوالت تاریخیا اجتماعی و سیاسی، از اولین تماس
ساز تاریخی، گگونه شکل گرفته و گه تاثیراتی بر رویکردهای هویتی نقاط عطف هویت

های عربیر برجطای ن این دو حوزه )و سیاست خارجی معاصر ایران و دولتو روابط میا
 گذاشته است؟

 

 . مبانی نظری پژوهش2

 طیمح با کشورهاهمه  یخارج استیسنظری این تحقیق این است که  مفروضهترین مهم

گویطد ر می1818) یرمضطاناهلل باشد. محیط تعامل را آنگونطه کطه رو در تعامل می خود
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ه درونی و بیرونی تفکیک کطرد. در سططح درونطی بطه بررسطی تعطامالت میطان توان بمی

میطان  تأمطلهای متوجه مسائل داخلطی و سیاسطت خطارجی و در سططح بیرونطی فعالیت

رو کططه پططردازیم. از آنهططا میالمللططی و سیاسططت خططارجی دولتهططا در نظططام بینفعالیت

های نوسطازی دگطار سطتسیا واسططههای سیاسی کشورهای در حال توسعه بطه ظرفیت

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد، سیاست خارجی در ایطن تحوالتی است که ریشه

کند. تحول در بافت جمعیتطی ایطن پیدا می خود یدرون طیمح با یتنگاتنگ رابطهکشورها 

کشورها با انتقال از اقتصاد کشاورزی به وجوهی از اقتصاد صنعتی، نیازهای متقابل اقشار 

های اجتماعی و واحدهای اقتصادی به یکدیگر، رشد شهرنشینی، افطزایش سططح وهو گر

ی سطامان سیاسطی از ایطن ریرپطذیتأثسواد، دگرگونی به سمت تنوع ساختاری، و تغییر و 

ثبطات  -گر آن بودنطدهطا خطود هطدایتدولت عمطدتاًگذشطته  سدهکه در طول -تحوالت

ماسطی دولطت از تحطوالت محطیط سیاست خارجی این کشطورها و پایطداری نسطبی دیپل

دهند. عطالوه بطر تطاثیری کطه شطرایط داخلطی بطر قرار می ریتأثتحت  قاًیعماش را داخلی

کطه از سطوی رهبطران سیاسطی  یخطارج استیس ماتیتصمدیپلماسی کشورها دارد، گاه 

 کشطورها از یاریبس هم هنوز. ستین یداخل مقاصد برآوردنبه منظور  جزشود اتخاذ می

 نیتضطم کار به هم که نندیبیم دم دو یریشمش صورت به» را المللنیب نظام یاهییتوانا

 :همطان)«.کنطدی میسازنهیبهرا  الملل نیب نظام در عمل یآزادهم  و دیآیم یداخل کنترل

 ر51

هطا در الملطل هسطتند، امطا ایطن دولتها کنشگران اصلی در روابطط بینبا آنکه دولت

ند که به نطام دولطت رانیگمیتصم ای انیفرمانرواعنی رهبران، عینیت خود متشکل از افراد ی

 وه،یشطزنند. باید توجه داشت که یک انتخطاب در واقطع ملی دست به عمل و انتخاب می

و ایطن  ردیطگیمط صطورت هطاارزش نفطوذ ریطزهست که  عمل یبرا لیبد هدفی ای رابزا

 و یدرونط طیمحط یمطاعاجت و یاسیس مناسبات و یفرهنگ یهنجارهاها خود تابع ارزش

رغم میل خطود خودآگاه یا ناخودآگاه، به میل یا علی معموالًباشند که کنشگران می یرونیب

تر باید این موضوع را مد نظر قرار داد که از منظری وسیع .کنندعمل می هاآن ریتأثتحت 

 نطدگ ایط جامعطه کی افراد یجمعتجربه  حاصل ی،اجتماع یهاادراک و باورها ها،ارزش

ها، انتظطارات و ایستارها، دیطدگاه .است خیتار از یاگسترهدر  و گریکدی مقابل در جامعه
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گیرند های ملی از یکدیگر در طول تاریخ شکل میها و فرهنگبطور کلی شناخت دولت

 یخطارج اسطتیس بطا یرونطیب و یدرونط سططح دو انیطم تعامالت لیتحلو بدین ترتیب 

 مشطاهدهبطدون »ر درواقطع 56همطان، ) .اسطت زمان از یاگستره طول در قیتحق مستلزم

های خطارجی سیاسطت توسطعهای ططوالنی، بررسطی الگوهای سیاست خطارجی در دوره

 یخطارج اسطتیستوان اینگونه گفطت کطه به طور خالصه می«. دگار ضعف است داًیشد

و  تتحوال بستر در یخیتار یهاشهیر یدارا توسعه، حال در یکشورها ژهیوبه کشورها،

 .باشدمی یالمللنیب و یامنطقه ی،اجتماع واقعیات عرصه

 

 شناسی تاریخی و رویکرد فرهنگیجامعه .2-1

الملطل بطوده اگرگه عامل فرهنگ از متغیرهای اساسی در سیاست خطارجی و روابطط بین

های اصلی )پس از جنگ جهانی دومر بسطیار کطم بطه متغیرهطای است اما نظریات جریان

رغم اینکطه بطه علطی هطاسیاست در میان ملتاند. هانس جی مورگنتا در تهفرهنگی پرداخ

، «قدرت ملی»کند، اما ذیل بحث الملل رد میصراحت نقش عوامل فرهنگی را روابط بین

 ریتطأثطور غیرمسطتقیم را یکی از عناصر این قطدرت ذکطر کطرده و بطه« منش ملی» مولفه

های رئالیسططتی و نظریططه طرهیسططیط عوامططل فرهنگططی را ملحططوه داشططته اسططت. در شططرا

های خرد بطود کطه بینیم که تنها در بعضی نظریهمارکسیستی پس از جنگ جهانی دوم می

هطا در ایطن تطرین بحثشطود. مهمای گذرا و سطحی به مسائل فرهنگی اشاره میبه گونه

 هیطنظرمورد مربوط به فرانسیس فوکویاما )کتطاب پایطان تطاریخر و سطاموئل هطانتینگتن )

نظرانی کطه ر از جمله دیگر صاحب56-54: 1811زاده، نقیب) باشد.هار میبرخورد تمدن

های متفطاوت و تاکیطد کمتطر و بیشطتر بطر وزن مولفطه کطامالًهای نظری رغم دیدگاهعلی

شناسطی تطاریخی را در های فرهنگی، از رهیافت جامعهاجتماعی و سیاسی در برابر مولفه

 ،یلیت زرگال مایکل من، اسکاگپول، تداتوان به استفاده کردند می المللیتحلیل مسائل بین

 هدلی بول اشاره کرد. و ، ژان کریستف روفن، مارسل مرلنیوالرشت امانوئل

هططا، تمططدنی مططدعی اسططت کططه کنش مطالعططهمططدل  ارائططهر بططا 1841) نگتونیهططانت

ای هطویتی و... هطهای ملی و گروهها و برخوردهای میان دولتبندیها، صفگیریموضع

های بنطدیبندی و جنا گیرد. همچنین صفشکل می هاآندر گهارگوب هویت تمدنی 
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گیطرد. های دیگر صورت میتمدن در مقابل تمدن حوزهمیان کشورهای هر  عمدتاًجدید 

هططای ملططی را در هططای رهبططران سیاسططی و دولتبططدین ترتیططب وی رفتططار ملططل و کنش

سنجد. البته باید توجه داشت که کند و میا بررسی میهتمدنی آن دولت حوزهگارگوب 

 ها انجامیده است.سازی نقش دولتهای فرهنگی به کمرنگتاکید او بر حوزه

تطوانیم شناسطی میگوید با برداشتن مرز بین تاریخ و جامعهمی 1آنگونه که ای.اچ کار

شناسطی دادن جامعهشناخت خود را از تاریخ گسترش دهیم. در این پژوهش با مبنا قطرار 

ی فرهنگطی و هطویتی کردهطایروتاریخی در گارگوب نظری خود، به دنبال فهم و درک 

ایرانیان و اعراب در قبال یکدیگر از خالل تحوالت اجتماعی و تاریخی هسطتیم. درواقطع 

های فرهنگطی از بر این امر تاکید داریم که تحوالت اجتماعی و تاریخی از یکسو و مولفه

دیالکتیکی رویکردهای هویتی میان ایرانیان و اعطراب را شطکل  رابطهر یک سوی دیگر د

هطویتی  شاکلهجمعی،  خاطرهتاریخی و فرهنگی به صورت  تجربه. در نهایت این اندداده

عمیقی بر سیاست خارجی ایرانیان و اعراب در دوران معاصر  ریتأثهای فرهنگی و ارزش

 برجای گذاشته است.

 ریتططأثگیران سیاسططت خططارجی گططران و تصططمیمتخططاب کنشهططایی کططه بططر انارزش

هطا، باورهطا، تقاضطاها و موقعیطت گیریهنجارها، جهت ریتأثسو تحت گذارند، از یکمی

اند و از سوی دیگر اند و یا آموزش دیدهگران در آن زندگی کردهاجتماعی است که کنش

باشد. بطرای نمونطه از می در تعامل با نظام جهانی است که دولت در آن نظام واحد کنش

 یجهطان - یامپراتطور: اسطت بطوده شطاهد را یجهطان نظام گونه دو خیتار نیوالرشتا نظر

(World-Empiresیجهان - یاقتصاد و ر (World-Economiesزیتمطا نیتطرمهم و ،ر 

 محطور نظطام افطتیرهالبتطه  .اسطت منطابع عیطتوز مورد در یریگمیتصمها نحوه آن انیم

 را یجهان نظام عوامل تمام و ستین قائل یخارج و یداخل عوامل نیب یزیاتم نیوالرشتا

 از و جهططانی اقتصططاد محصططول را دولططتر و 111-5: 1811ی دانسططته )مشططیرزاده، داخلطط

همطان: ) .دانطدمی نیازهایش نیتأم برای داریسرمایه طبقه فشار به پاسخی و آن نهادهای

شناسی تاریخی است اما تغییر اجتماعی را هر اگرگه نگرش والرشتاین مبتنی بر جامع111

رویطدادهای ایطن یطا آن  لهیوسططور کلی و نطه بطه مشروط به تغییرات در نظام جهانی به

                                                           
1. Edward Hallett Carr 



011 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطططماره   دومدوره 

شماره پ طاپ   اول 

  1931سوم  بهار 

 
 

و « تفطرد تطاریخی»رو بطه مفهطوم ر از ایطن215: 1811راجطین و شطیرو، ) داند.کشور می

سیری ماکس وبطر دهد. از این منظر رویکرد تفهای فرهنگی اقبال گندانی نشان نمیمولفه

ای و تطاریخی مبنطای بهتطری بطرای فرد منطقههای فرهنگی منحصر بهگیبا تاکید بر ویژه

 باشد.شناسی تاریخی میتحلیل جامعه

 قانون یک شمول در قرار گرفتن با تاریخی رویداد یک وبر، ماکس شناسی جامعه در

درک »فرآینطد  لهیوسید به گر باشود. آنطور که وبر معتقد بود، پژوهشنمی تبیین عمومی

قطرار داده و بطه  ترجامعر معنایی معقول و Contextیا زمینه: ) اقیسعمل را در « گرتبیین

بایسطت ای در باب حالت روحی فاعل هنگام انجام فعل برسد. در این راستا ما میفرضیه

 انطد و بررسطی قطرائنیی که علت محتمطل عملهاارزشبه بررسی اغراض و معتقدات و 

ر 111: 1811به نقل از لیتطل، ) مستقیم و غیرمستقیم له یا علیه صحت تفسیر دست بزنیم.

در بطاب تبیطین تطاریخی  داریاخطالق پروتسطتان و رو  سطرمایهبر این اسطاس وبطر در 

خاص خطود  محدودههای اجتماعی بر خاص بودن هر پدیده و امکان تبیین آن در پدیده

هطای عططام و اسطت کطه ایطن مطورد در مقابطل تعمیمر واضطح 11: 1814) کنطد.تاکیطد می

بنطدیکس نیطز کطه از بسطیاری جهطات راه وبطر را در  نهطاردیر گیرد.شمول قرار میجهان

 بطاًیتقرشناسی تاریخی ادامه داد، نیطز معتقطد اسطت فرهنطگ و سطاختار اجتمطاعی جامعه

کطه  های گروهی گذشته هسطتند و همطینمحصوالت دیرپا و نهادی تضادها و کشمکش

تطوان تبیینطی از الگوهطای هطای اجتمطاعی شطکل بگیطرد میها و نگرشساختارها، سطنخ

ایطن  ریتطأثمایر، بنطدیکس تحطت اجتماعی و فرهنگی گوناگون ارائه کرد. به عقیده روشه

هطای اجتمطاعی ها و نگرشسطاختارها، سطنخ»سطت اصل شومپتری قطرار دارد کطه مدعی

شطکل بگیرنطد  کهنیهمگردند، ذوب یا محو نمیهایی هستند که به سادگی همچون سکه

کنند ...]و[ به درجات مختلفی از خود قدرت و قابلیت بقطا ها ادامه پیدا میتا قرن احتماالً

شناسی تاریخی ر این اصل با دریافت دوتوکویل )از جامعه115: 1811«)دهند.را نشان می

از او،  متطأثرشناسطان گر از جامعهعمیقی بر ماکس وبر و بسیاری دی ریتأثآمریکار که خود 

گفتیم دوتوکویل معتقطد  ترشیپرک: باتامور؟ر مشابهت دارد. همانطور که است )گذاشته 

دهنطد نشطان خطود را بطرای ای که یک جامعطه را تشطکیل میهای اولیهبود فرهنگ گروه

 کند.همیشه بر پیشانی آن جامعه حک می
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شناسی تطاریخی بطه منظطور تحلیطل تطاریخ بر این اساس ما در کاربست نظری جامعه

ای را که روابط و تبادالت مطادی ها و تحوالت تاریخیروابط ایران و اعراب؛ بستر، زمینه

را بطا تاکیطد بطر نقطاط  گرفته اسطتو غیرمادی میان این دو حوزه فرهنگی در آن جریان 

مچنین تضاد عطف تحوالت تاریخی، تغییرات و تاثرات متقابل اجتماعی و فرهنگی، و ه

نظطری اساسطی  مفروضهکنیم. ی هویتی و فرهنگی این دو حوزه، بررسی میهاکشاکشو 

 حطوزهتطاریخی میطان دو  گسترهکه تحوالت اجتماعی در  نهفته استما نیز در این اصل 

هطا نیطز های فرهنگی و هویتی برساخته، که این الگوها و نگرشتمدنی، الگوها و نگرش

طوری کطه تطداوم بطه 1محرک بسیاری از تحوالت آینده بوده است. خود انگیزه و نوبهبه 

ای در سیاست خارجی ایرانیطان کنندهو تعیین مؤثرهای تا دوران معاصر، عامل این نگرش

 باشد.و اعراب در قبال یکدیگر می

هطای و نقططه عطف 2هاشناختی و کلی بر اساس گسستبندی روشما در یک تقسیم

باسطتان، میانطه و  دورهدر روابط میان ایرانیان و اعطراب را بطه سطه عمیق تاریخی، تحول 

هخامنشطیان  دورهسطازی ایرانیطان در باستان که از آغاز دولت دورهایم. مدرن تقسیم کرده

میانه درواقع از آغاز تشکیل حکومطت  دوره. ردیگیدربرممیالدی را  622شود تا آغاز می

دوم  فطهیخل دورههای گسترده اعطراب در ز جنگو اتحاد اعراب تحت لوای اسالم و آغا

اعراب و تشکیل یک امپراتوری زیطر  سلطهآن گسترش قلمروی  جهینتشود که شروع می

میانهر با سطقوط امپراتطوری عثمطانی پایطان  دوره )دورهعنوان خالفت اسالمی است. این 

ی عربطی از هطای نوپطاگیرد. دوران مدرن نیز با سقوط خالفت عثمانی، تشکیل دولتمی

به قدرت رسیدن رضاشاه از سوی دیگر همراه است،  متعاقباًسو و انقالب مشروطه و یک

مدرن و میانطه را  دورههای فوق به ویژه گیرد. البته هر کدام از دورهو تا امروز را دربر می

                                                           
فرهنگ و ساختار اجتماعی »باشد که معتقد بود . این دیدگاه از جهاتی مشابه نظر رینهارد بندیکس می1

 ر114: 1811مایر، در روشه...«)هاستآنمبارزات گروهی و معذالک انگیزه و محرک  جهینت

بریم. گراکه کار میشناختی در این بحث بهطور نسبی و به قید احتیاطی روشا به. مفهوم گسست ر2

ها متوجه نقاط عطفی در تحول بسیاری از الگوهای فرهنگی و اجتماعی جوامع مورد اگرگه این گسست

بررسی بود لیکن کلیت فرهنگ آن جوامع را تغییر نداد. بلکه تحوالت و الگوهای فرهنگی جدید بر بستر 

 گذاشت. ریتأثشد و بر آن  متأثر قاًیعمرهنگ پیشین قرار گرفت، از آن ف
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های متفاوت و مستقلی تقسیم کرد. با این حال این توان به مراحل مشخصی با ویژگیمی

ها عظطیم تطاریخی انتخطاب شطده و بطه لحطاه ها و نقطه عطفم بر اساس گسستتقسی

 آید راهگشا باشد.شناختی بحث حاضر به نظر میروش محدوده

 

 . تاریخ تحول روابط ایران و اعراب1

 باستان دوره .1-1

های رابططه میطان در ایران همراه اسطت. اولطین بطار نشطانه 1سازیاین دوره با آغاز دولت

داریوش هخامنشی یافطت کطه از اعطراب بطه عنطوان  بهیکتتوان در و ایرانیان را میاعراب 

کردند نام برده بود. با این حطال هایی که در قلمروی دولت ایرانی زندگی مییکی از تیره

عربسطتان و  رهیطجزدولت هخامنشی مانند دولت اشکانی و ساسانی هیچگاه به عمق شبه 

های غیر قابل توان موقعیت اقلیمی این منطقه و زمینرا میحجاز وارد نشد. دلیل این امر 

ای ساسانیان اطالعات گسطترده دورههم رفته تا کشت و صحراهای گسترده دانست. روی

از روابط میان ایرانیان و اعراب در دست نیست. تلقطی ایرانیطان از نظطام جهطانی در ایطن 

شاهنشاهی دادگرانه  اسطوره هیپا های مختلف در طول زمان، بررغم دگرگونیدوران علی

های محلی برخطوردار ها و مدارای عقیدتی و حکومتبود که بر اساس آن مردم از آزادی

نهادند. این شاهنشطاهی سطودای گسطترش بودند لیکن حاکمیت دولت ایران را گردن می

ی روم های بزرگی مانند امپراتورجهانی پیدا کرد اما در طول زمان و در مواجهه با قدرت

ایران و رومر را پذیرفتطه بطود. ) یقطبجوی آسیای میانه، واقعیت جهان دو و قبایل جنگ

 منطقطهدهد که در این دوره بطه تطدریج ر نشان می1842خود )پیگولوسکایا در تحقیقات 

هطایی بطه شود. پطس از گالشحجاز به حائلی میان قلمروی دولت ایران و روم تبدیل می

حیره توسط دولت ساسانی در جنوب  منطقهدوم، اعراب لخمی در  ویژه در دوران شاپور

غربی ایران تقویت و تجهیز شدند تا از یک سو سرزمینی واسطط میطان ایطران بطا اعطراب 

بدوی ایجاد گردد و از سوی دیگر منافع دولت ایران در مرزهای امپراتوری روم شطرقی، 

. در مقابل امپراتطوری روم شطرقی شود نیتأمالنهرین، سوریه و حتی عربستان مرکزی بین

کطرد. در نجد را با اهدافی مشابه اهداف دولت ایران تقویطت می منطقهنیز اعراب غسانی 
                                                           

 4: 1811. دولت به عنوان یک دولت پیشا مدرن. بنگرید به مجتهدزاده، 1
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مر اعطراب حیطره در کنطار ایرانیطان در  841تا  841دوم )شاپور  دورهمقاطعی، به ویژه از 

هطای لخمیرسد توجه دولت ساسانی به فرهنگ جنگیدند. به نظر میبرابر روم شرقی می

بهرام حیره متفاوت از اعراب بدوی بوده است. یزدگرد اول به رسم ساسانیان فرزند خود 

حطاکم  ها و مربیانی به منطذرهمراه دایهپس از تولدش به مر را  584تا  521پادشاهی از )

بایطد  1.داری را نیز بیطاموزدحکومتآداب ساسانی،  وهیحیره سپرد تا ضمن آموزش به ش

که تا این دوره گالش خاصی در روابط میان اعراب و ایرانیان رخ نطداد. بطا  عنوان داشت

صر به یثرب و تشکیل حکومطت اسطالمی، تحطولی عمیطق در محمد )هجرت حضرت 

ای شد برای انسطجام اعطراب و گسطترش عرب به وقوع پیوست بطوری که مقدمه جامعه

گطاه اعطراب بطه شطکل دوم، عمطر، ن فطهیخل دورهدر سرتاسطر حجطاز. در  هاآنحکومت 

 عربستان معطوف شد. رهیجزای به خارج از شبه گسترده

 

 دوران میانه .1-2

فرهنگطی  حوزهترین گالش در تاریخ روابط میان این دو اعراب به ایران، مهم حملهآغاز 

ها در ذهنیت تاریخی حامالن این دو فرهنگ باقی گذاشطت. بود که تبعات خود را تا قرن

مر رقم خورد که آغازی برای  684یرانیان از اعراب در جنگ قادسیه )شکست ا نیترمهم

های دیگر دولت ساسانی از اعراب بود. پس از ایطن شکسطت تیسطفون پایتخطت شکست

غرقاب »دفاع ماند و از آنجا که قرارداد صلحی میان دو طرف بسته نشده بود، ساسانی بی

بردگی برده شدند و جمطع بهطای  مردم آن بخشی مقتول و بخش دیگر به»شد. « و غارت

 «.رسطیدمیلیطون درهطم می 144غنائمی کطه اعطراب در تیسطفون بطه دسطت آوردنطد بطه 

هطای ر بدین ترتیب پس از شکست لشطکر ساسطانی و مقاوت51، 1866پطروشفسکی، )

تمامی قلمروی ایطران  باًیتقرم شاهنشاهی ساسانی سقوط کرد و  611ایرانیان، در  پراکنده

هطا و رغم گذشطت قرنراب در آمد. این شکست بزر  و پیامدهای آن علیبه تصرف اع

اعم از اعطراب، مهاجم )جذب دین اسالم و بسیاری از الگوهای فرهنگی غیرایرانی اقوام 

هطای مختلطف خطود را تاریخی ایرانیان باقی ماند و در دوره حافظهمغوالن و دیگرانر بر 

                                                           
داری های پیرامونی فرستاده تا آداب حکومتها را به یکی از استانرسم ساسانیان بر این بود که شاهزاده .1

 شدند.نداران آن مناطق میرا کسب کنند. آنان گاه فرما
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نظام جهانی متضمن نزاع دائمی میطان دو گطروه  تلقی مسلمانان نخستین از 1داد.نشان می

کردنطد و بود. مردمانی که اعم از مسلمان و غیره در قلمروی حکومت اسالمی زندگی می

شد، و کافران و مردمانی که در خارج از قلمروی اسالمی بودنطد خوانده می« داراالسالم»

ایطن وضطعیت،  مسطلمین در فطهیوظشطد. می« دارالحطرب»های آنان مشطمول و سرزمین

گسترش اسالم تحت حکومت خلیفه، از طریق نزاع دائمطی بطا دارالحطرب بطود. حضطور 

ای هم بطرای ایرانیطان مغلطوب وهطم بطرای اعطراب فطاتح اعراب در ایران پیامدهای ویژه

دوم  فطهیخل دورههای دیگر که از های نظامی اعراب به سرزمینداشت. فتوحات و هجمه

امیه به اوج خود رسیده بود، حامطل خالفت بنی دورهبود، و در به طور گسترده آغاز شده 

های اقتصادی، سیاسی و فرهنگطی جوامطع مغلطوب بطود. تمام عیار اعراب بر حوزه سلطه

امیطه بنی دورهصدر اسالم، استیالی عطرب بطه ویطژه در  برابرخواهانههای رغم آرمانعلی

 گیرد.محتوایی نژادی و استعماری به خود می

 پیامدهای اجتماعی حضور اعراب در ایران .1-2-1

پیامدهای حضور اعراب در ایران را باید فراتر از سه عنوان استیالی اقتصادی، سیاسطی و 

آید استعمار اقتصادی و سیاسی اعراب بطر فرهنگی اعراب بررسی کرد. اگرگه به نظر می

یکطدیگر پیامطدهایی ایران محقق شد، تاثیرات متقابل این فرهنگ ایرانیطان و اعطراب بطر 

تطرین تطاثیرات اجتمطاعی تر از خود بجای گذاشت. در ادامه طی دو بخش بطه مهمعمیق

 پردازیم.هرکدام از این دو بر دیگری می

 حکومت اعراب در ایران و آثار اجتماعی و فرهنگی آن بر ایرانیان .1-2-1-1

ا و دهقانطان ایرانطی پس از استقرار و تثبیت حکومت اعراب در ایران، بسطیاری از شطهره

پرداختند و از مجبور به عقد پیمان با اعراب شدند که در پی آن ابتدا غرامتی به یکباره می

کردنطد. می هیطتأدجزیه و عوارضی را که برای اهل ذمطه وضطع شطده بطود  مرتباًآن پس 

بایست حاکمیت خالفت عرب و مسلمانان را بطر خویشطتن شطناخته و می هاآنسرانجام 

سطازیا حکومطت اعطراب در ر در آغطاز سیاسطت اسالمی58همان: ) خیانتی نورزند.بدان 

                                                           
الشعرای بهار شاعر معاصر در بیتی که نشان از ماندگاری خاطره تلخ تهاجم اعراب بر . برای مثال ملک1

 گوید:ایرانیان است می

 ما به گرامی دین یکی داد/  ما به حرامی گو زد عرب گرگه 
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کردنطد بایست پس از اسالم آوردن با قوم و ملت خویش قطع عالقه میایران، ایرانیان می

ای اعراب، ایرانیان نو مسلمان بایطد بندی قبیلهشدند. بر اساس خصلت تقسیمو عرب می

گردیدند ولی عضو متساوی الحقوق آن سوب و پیوسته میابتدا به یکی از قبایل عربی من

شد. موالی به خوانده می« موالی»گردیدند، که جمع آن شدند بلکه موالی آن میقبیله نمی

دادنطد. تدریج به قشری اجتماعی تبدیل شدند که جمعیت غالب آن را ایرانیان تشکیل می

 طبقطه تطرینپسطت در وکنیزکطان بردگطان از پطس یاجتمطاع موقعیت و مقام نظر از هاآن

طور نگاه اعطراب بطه مطوالی بطه ر1[: تایب] ،هیشعوب جنبش. )گرفتندیم قرارعربی  اجتماع

 اسطارت و یبردگط از راهطا آن که نمودندیم مباهات یموال بر اعراب کلی تحقیرآمیز بود.

اند. اعطراب هساخت رهنمون اسالم به و داده نجات یپلید و شرک و کفر از و هساخت زادآ

 مند ساختیم و با زنجیر به بهشطتتبا شمشیر سعاد موالی را[ما شما را ]»معتقد بودند که 

ر اعطراب مطوالی را 156: 1861ممتحن، ) و همین بر برتری ما به شما کافیست.« کشاندیم

در یطک صطف  هاآنکردند، با خواندند و آنان را به کنیه صدا نمیخدانشناسر میعلوج )

را نطوعی بردگطی  هطاآنگذارندند و زن دادن بطه فتند، پشت سر ایشان نماز نمیرراه نمی

، آن دسته اشعث بن محمد بن عبدالرحمندانستند. حجاج ابن یوسف پس از شکست می

از موالی را که در رکاب وی بودند تبعید کرد و بر بازوی هریک از ایشطان نطام سطرزمین 

های فطوق تنهطا بخشطی از دیطدگاه ر نمونطه2 جنطبش شطعوبیه:) شان را داغ کطرد.تبعیدی

شطد. امطوی بطه شطدت اعمطال می دورهفرهنگی و رفتار اعراب بطا ایرانیطان بطود کطه در 

 خطاطرههای نژادی، اجتماعی و سیاسی اعراب بر ایرانیان در قرون اولیه هجطری، تبعیض

راب را بطه سازی در مقابل با اعطشکست قادسیه را در ذهن آنان ماندگار ساخته و غیریت

کنطد. نزدیطک شطدن ایرانیطان بطه شطیعیان، ای مهم در فرهنگ سیاسی آنان بطدل میمولفه

کردند و حتی حمایت آنان از گرویدن به مذاهبی که در برابر مذهب حاکمان مقاومت می

توان در زمره مبارزات فکری و عملی آنان دانست. آنگونه که ویلیام هطس عباسیان را می

گری بطه گری با حوائج ایرانیان ستمدیده همخوانی داشته و بطاطنید شیعهکننیز اشاره می

بطود پاسطخ  گرفتطهها سنت تاریخی شطکل های اساسی ملی که طی قرننیازها و خواسته

 ر14-16: 1816من،داد. )هس به نقل از بیمی
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هطا پیوستند. این جنبشهای ضد خالفت اموی میدر گنین شرایطی ایرانیان به جنبش

تطوان تقسطیم به دو دسته مبارزات فکری مانند جنبش شعوبیه و مبارزات مسطلحانه می را

 افرادی بودند کطه بطه مبطارزه فرهنگطی کالمطی روی آوردنطد. عمدتاًکرد. پیروان شعوبیه 

ی آیطین نامطه، خداینامطه، هطاکتابها بود که عبداهلل بن مقفع یکی از مشهورترین شعوبی

و ادب الصغیر را از پهلوی به عربطی ترجمطه نمطود. در جریطان کلیله و دمنه، ادب الکبیر 

های ضد حکومتی ماننطد ها و شورشتوان حضور ایرانیان را در قیاممبارزات مسلحانه می

، عبدالرحمن بن محمد بن اشعث، خوارج، زید بن علی، یحیطی بطن زیطد، و 1قیام مختار

ه.قر  182م ) 414داد. سرانجام در  تر از همه قیام ابومسلم خراسانی مورد توجه قرارمهم

دادنطد، شکسطت اصلی آن را ایرانیان و موالی تشکیل می بدنهامویان از لشکر ابومسلم که 

 گفتطهخوردند و نام ابوالعباس سفا  عباسی در مسجد کوفه به خالفطت اعطالم شطد. بطه 

ین نشطان از دهکده به یاری او آمدند که ا 64طبری هنگام قیام ابومسلم تنها در یک روز 

ر حکومطت عباسطیان 145: 1811زاده، نقیطب) آمادگی مردم برای دفع تجاوز اعراب بطود.

 ابومسطلم قتطلاعراب و ایرانیان دربرداشطت. نخسطت آنکطه  رابطهای بر پیامدهای دوگانه

 حکومطت و انیطرانیا انیطم شطکاف بغداد، در دوم عباسی فهیخل منصور توسط یخراسان

 یهطاامیق شطاهد یالدیمط هشطتم و هفطتم یهطاقرن طول در. ردک شیپ از شیب را اعراب

طوری کطه بوده، بطه ابومسلم قتل ازها متأثر آن از یاریبس که میهست انیعباس هیعل انیرانیا

در  سیاستاذسط که خود یک مغ زرتشتی بودر در میانه سده هشطتم مطیالدی،سندباد )قیام 

خواهی ی بودند که قیام خود را به خونو خرمدینان به رهبری بابک، از جمله موارد 464

زاده، همطانر پیامطد دوم، و نقیطب 41: 1866پطروشفسطکی، ) کردنطد.ابومسلم معرفی می

استعجام یا ایرانی شدن دستگاه خالفت عباسی بود. در این دوره دستگاه دیوانی خالفطت 

گرفت. بطا داری ساسانی قرار سنن و رسوم حکومت ریتأثحضور ایرانیان تحت  واسطهبه 

هطا، پطس از سطقوط خالفطت امطوی، و ضطعف تخفیف فشار دستگاه حکومت بطر ایرانی

تبطار های محلی ایرانی و ترکمقطعی خالفت عباسی پس از مر  هارون، اولین حکومت

 شدند. سیتأسپس از اسالم 

                                                           
علی قیام کرده بودند، ایرانی بنحسینخواهی دهند که اکثر سپاهیان مختار، که به خون. مورخان خبر می1

 ر11: 1811زاده،محمدی مالئری به نقل از نقیب) زدند.بودند و حتی یک کلمه عربی هم حرف نمی
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های گونطاگون تبعطیض و اسطتثمار مقاوت ایرانیان در مقابل دستگاه خالفت و شطیوه

های مختلف سیاسطی، اجتمطاعی و فرهنگطی کطه مخطالف حمایت از جنبشحکومت، با 

های فرهنگطی مهمطی کردنطد، مولفطهخواست فکری و سیاسی دستگاه حکومتی عمل می

هایی را در فرهنگ سیاسی ایرانیان تقویت کرده و منجر بطه ظهطور مولفطه« مقاوت»گون 

دیده که خطود را رانیان ستمشد. در گنین شرایطی ایدر میان آنان می« ستیزیدولت»گون 

یافتنطد، بطا بازسطازی اسطاطیری گطون نوا میهای مبارز و سرکوب شده همبا دیگر گروه

 نیحسطگرفت، در قالب امام خواهی از خون او که جهان و زمان را فرامیسیاوش و تظلم

 را به عاشورا و هرجای زمطین را بطه کطربال روزهاایشان، که کل  مظلومانهعر و شهادت )

یطابی در فضطای کرد، جهان فرهنگی خود را استمرار بخشیده و دسطت بطه هویتبدل می

زدند. درواقع سوگواری ایرانیان از شهادت امام حسین بطه عنطوان مظلومیطت و جدید می

خواهی آنان از قتل سیاوش به عنوان مظهطر ، استمرار خون«باطل»در برابر « حق»مقاومت 

« شطر»در برابطر « خیطر»مقطاوت همیشطگی  دهیاو تداوم « یبد»در برابر « نیکی»و الگوی 

های گردید. این نگرش در دوران حکومت صفوی صورت رسمی به عنوان یکی از مولفه

 فرهنگی و مذهبی در سرتاسر ایران بسط یافت.

 مولفطهر در تحقیطق ارزشطمند خطود اشطاره دارد، 1816مطن )حال آنگونه که بیبا این

رایط اضطرار و سرکوب حکطومتی بطه اصطلی از اصطول مطذهب که در ش« تقیه»فرهنگی 

های فرهنگطی ایرانیطان باشطد. بطا توانست سرپوشی برای فعالیتشیعه بدل گشته بود، می

گطذارد کطه پیامدهای فرهنگی بلندمدتی بر فرهنطگ سیاسطی ایرانیطان باقی« تقیه»حال این

بطا خطود و دیگطران  هطاآنعامطل در فضای ت« ابهام»و « اعتمادیبی»های توان در مولفهمی

فکطری و عملطی و  مبطارزه، «مقطاوت»ر در گنین فضایی از 14-11همان: ) جستجو کرد.

 نهیسطایرانیان توانستند هویت مستقل فرهنگی خطود را از طریطق انتقطال سطینه بطه « تقیه»

شطمول فرهنطگ ایرانطی همچطون های اساسطی و جهانهایی که جنبطهها و افسانهاسطوره

ای پهلوانی، جانبداری از نیکی، مبارزه بطا بطدی و غیطره را بطا خطود بطه همطراه هخصلت

 های دیگر، آن را حفظ کنند.داشت، به نسل

 



001 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطططماره   دومدوره 

شماره پ طاپ   اول 

  1931سوم  بهار 

 
 

تاثیرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانیان بر اعرراب در رررون اولیره  .1-2-1-2

 هجری

 «بارتولطد»تاثیرات حضور اعراب در ایران شهرنشین شدن اعراب بطود.  نیترمهمیکی از 

 حاکم مسکن که ینظام یهااردوگاه احداث شکل بهاوالً » عرب مهاجرت معتقد است که

 را ینیمع یاراض اعراب انیبدو اًیثان و گرفتیم صورت بوده زین فهیخل طرف از منصوب

 یشطهر یزنطدگ مراکز صورت به سرعت به هااردوگاه نیا. کردندیم تصرف و تصاحب

 در یحتط. «آمدیم وجود به یاسالم مشترک فرهنگ نقاط نیا زای بعض در و آمدندیم در

 لیتشطک را آن سطاکنان تیطاکثر اعطراب قطمماننطد  رانیا یشهرها از بعضی در دهم قرن

تحت این شرایط اعراب پس از حضطور  .بود حکمفرما بالدآن  در یعرب زبان و دادندیم

و همچنین شهرنشطینی بطه عنطوان ای از تولید ثروت داری به عنوان شیوهدر ایران با زمین

هطا و الگویی بهتر برای زندگی آشنا شدند. اعراب وابسته بطه حکومطت بطا تصطرف زمین

کردنطد کطه خطود بطه وضع باج و خراج بر دهقانان ایرانطی مطازاد هنگفتطی را کسطب می

 ر55: 1866نمود. )به نقل از پطروشفسکی، کمک می هاآنیکجانشینی و شهرنشینی 

گطوی ای جوابهای محدود حکومت قبیلهتگاه حکومتی اعراب، شیوهبا گسترش دس

 هیسطاوسیع خالفت اسالمی نبود. نیاز به دستگاه نیرومند دیوانی در  گسترهرانی در حکم

هایی از سطاالری و شطیوهقدرت و ثطروت بطه دسطت آمطده، اعطراب را بطه سطمت دیوان

ل بطه الگطوی ساسطانی از سطوی گوید توسمداری ایرانی کشاند. برتران بدیع میحکومت

قاطعی در  ریتأثابن مقفع  لهیبوساردشیر )عهد اردشیرر  نامهتیوص ترجمهخلفای اموی با 

نامه بطین پادشطاهی و مطذهب مسیر خالفت برجای گذاشت؛ به ویژه آنکه در این وصیت

بطه نقطل از ) خلفا قرار گرفت. جه .موردتهیچ تفکیکی صورت نگرفته این الگو به جد 

اوج  احتمطاالًسازی دستگاه خالفت عباسی، ر از سوی دیگر ایرانی141: 1811زاده، یبنق

داری ایرانیان بود. خاندان مشهور برمکیان از جمله ایرانیانی ی اعراب از حکوتریرپذیتأث

ترین منصب سیاسی بعد از خلیفهر امور مهم) ضیتفوها در کسوت وزارت بودند که سال

 نامهتیوصطکردند. در این دوره ری دولت اسالمی را مدیریت میسیاسی، اقتصادی و ادا

گنانکطه زادگان و ولیعهطدان آموختطه شطود. اردشیر جزو مواردی گردید که باید به خلیفه

)فرزند مأمونر از مأمؤن پرسید که بطه او گطه بیطاموزد،  «باهللالواثق»اند، وقتی معلم نوشته
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را بخوانطد و  ا بیاموز و او را وادار تا عهد اردشیربه او کالم خدای تعالی ر»خلیفه گفت: 

تار این نقل قول خود نشطان )به نقل از سلطانی مقدم، بی.« کتاب کلیله و دمنه را از برکند

 باشد.داری و دولت اسالمی در دوران میانه میعمیق فرهنگ ایرانی بر حکومت ریتأثاز 

تنهططا در سططه مططورد شهرنشططینی، اجتمططاعی و فرهنگططی ایرانیططان بططر اعططراب را  ریتططأث

تطوان خالصطه کطرد. اگرگطه ایطن سطه مطورد داری نمیهای حکومطتداری و شیوهزمین

 سطلطهپیامدهایی اساسی بر زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اعراب و دیگر اقوام زیر 

های فرهنگی ایرانیان گه در قرون اولیه فعالیت ریتأثدستگاه خالفت گذاشت، اما نباید از 

اعراب، گه قرن سوم و گهارم که به عصر زرین فرهنگ ایرانی و اسالمی معطروف  سلطه

در »کنطد است و گه حتی پس از آن، غفلت کرد. استاد محمد محمدی مالئری عنوان می

اموی در دمشق از ازهطری، فقیطه نطامی آن  فهیخلقرن اول اسالمی هنگامی که عبدالملک 

سالمی همچون مکه، یمطن، مصطر، شطام، و جزیطره، فقیهان شهرهای بزر  ا دربارهزمان 

خراسان و بصره پرسید ازهری به جز فقیه کوفه که تنها فرد عرب بود بقیه فقیهطان شطهر 

اند و علطت برتطری همطه از ایرانیان بوده هاآنرا با اسم و رسم از موالی شمرده که غالب 

ر بعطد از 144: 1811زاده، ببطه نقطل از نقیط«)انطد.را نیز دیانت و روایت ذکطر کرده هاآن

قطرن گهطاردهم )گذشت هشت قرن از دوران اموی، ابطن خلطدون متفکطر شطهیر عطرب 

 گوید:شناختی از میهشتم هجریر با تحلیلی جامعه -میالدی 

که واقعیت دارد، این است کطه بیشطتر دانشطوران ملطت اسطالم  ییهایاز شگفت»

اند جز در موارد نادری غیر عرب عقلی به یهاخواه در علوم شرعی و گه در دانش

اند، از لحاه زبان و مهد و اگر کسانی از آنان هم یافت شوند که از حیث نژاد عرب

 شطریعت صطاحب و ردیطنملت ) اینکه با تربیت و مشایخ و استادان عجمی هستند

 احطوال مقتضطای به مذهب این ظهور آغاز در که است این آن سبب و. است عربی

 مطا. ]...[ نداشت وجود صناعتی و دانش اسالم ملت میان در نشینی، بادیه و سادگی

 همه از عرب و کنندمی ممارست شهرنشینان صنایع، در که شدیم یادآور گذشته در

 رفطتمی شمار به شهریان هایآیین از هم علوم پس. باشدمی صنایع از دورتر مردم

 از عبطارت شطهری مطردم عهطد آن در و بود دورها آن رایج بازار وها آن از عرب و

 اهطالی و مطوالی قبیطل از بودنطد؛ آنطان نظطایر و مشطابه کسانی یار ایرانیان) عجمان
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 از هطاپیشه و صنایع: مانند آن کیفیات و تمدن در روزگار آن در که بزر  شهرهای

 تشطکیل آغطاز از کطه راسطخی تمدن علت به ایرانیان گه، کردند؛می تبعیت ایرانیان

: 1812خلطدون، ابن) «.بودنطد تواناتر و استوارتر امور این بر اند،شتهدا فارس دولت

 ر1114-1151

های فرهنگطی و اجتمطاعی بلندمطدت مولفطه ریتأثدرواقع تحلیل ابن خلدون اشاره به 

دولت، بر تحوالت اجتماعی دوران میانطه  سیتأساساسی اعراب در دوران ظهور اسالم و 

های فرهنگطی و علمطی دور ماندنطد. دلیل عمده از فعالیتاو اعراب به دو  دهیعقدارد. به 

نخست به این خاطر که اعراب تازه مسلمان و نو دولت، از زندگی شهرنشینی و بطه تبطع 

ایطن تمطدن و بطازار »آن دانش و صنایع دور بودند. بنابر دلیل دوم، آن دسته از اعرابی که 

سوی تمدن مزبطور شطتافته بودنطد و بهنشینی بیرون آمده رائج آن را درک کرده و از بادیه

ریاست در دستگاه دولت ]عباسی[ آنطان را بطه خطود مشطغول کطرده و قیطام از بطه امطور 

ر در 1111همطان: «)کشورداری آنان را از توجه به دانش و اندیشیدن در آن بازداشته بود.

می و اسطال شطهیاندگنین فضایی ایرانیان تاثیرات فرهنگی و فکری خود را بر فرهنطگ و 

گطامی و اثرگطذاری در تولیطد دانطش و فرهنطگ ایطن پیش طبعطاًاعراب بطاقی گذاشطتند. 

 پیامدهای عمیقی بر تحوالت اجتماعی و سیاسی دوران میانه برجای گذاشته است.

 

 ایرانیان پس از اسالم .1-2-2

 یرانطیا انیطرانیا». «نشطدند زهیطعرب امطا شطدند زهیاسالم انیرانیا»برنارد لوئیز معتقد است 

 از یبخشط عنطوان بطه را خطود زیتمطا و تفطاوت جداگانطه صطورت به سرانجام و ماندند

 وارد را یمطذهب یحتط و یاسطیس ،یفرهنگط دیطجد عناصر و داده نشان اسالم]قلمروی[ 

 ,Lewis)«.داشطتند یمهمط انطدازهیبط نقطش یاسطالم تمدن یزیرهیپا در و کردند اسالم

کند که اسالم در میطان ایرانیطان تولطد عنوان می« عجماسالم »لوئیز با اشاره به  ر2 :2001

 و هنطد بطه قیطر آن از بعد و انهیم یایآس ترکان یهانیسرزم به اسالم نیادوباره یافت. 

 بطه را یرانطیا تمطدن از یشطکل یعثمطان یهطاترکو  شطد واردر یکنون هیترک) انهیخاورم

 عصطر و انطهیم قطرون اواخطر در یاسالم مراکز از یمیعظ بخش .رساندند نیو یوارهاید

 یهمگط هیطترک و رانیطا ،یمرکطز یایآسط هنطد، گطون ،یاسطیس و یفرهنگ مراکز مدرن،
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 ،یترکط مختلطف یهاشیگو بهها آن از یاریبس نکهیا با. بودند یرانیا تمدن از ییهابخش

هطا آن کیطپلماتید گاه و یفرهنگ ،1یرسم زبان گفتند،یم سخن یمحل یهانازبعالوه  به

 حملطهایرانیان به لحاه سیاسی و اقتصطادی بطا  رLewis, 2001:3 and 12. )بود یفارس

های فرهنگی تاریخی خود، اعراب سقوط کردند اما در گارگوبی جدید به یاری شاخص

 هویت متمایزی و مستقلی را بازسازی کردند که با ظهور دولت صفوی تثبیت شد.

مر در ایران،  1141) یصفوت ر تا تشکیل دولم 1211) یعباسپس از سقوط خالفت 

های متمرکز و قدرتمند نبوده و جز تاثیراتی پراکنده کطه ایرانیان و اعراب دارای حکومت

صطفوی و پطیش و  دورههای تاریخی داشت، بر یکدیگر نداشطتند. در ططول ریشه عمدتاً

ن تطریکردنطد. مهمامپراتوری عثمطانی زنطدگی می طرهیسزیر  عمدتاًپس از آن نیز اعراب 

صفوی که پیامدهای مهم بر تمایزات فرهنگی میان ایرانیان و اعراب گذارد،  دورهرویداد 

رسمی شدن مذهب شیعه در ایران بود. با فراگیر شدن تشیع در ایران بر تمایزات هطویتی 

های فرهنگی میان آن دو انباشطته میان ایرانیان و اعراب افزوده و تعارضی دیگر بر شکاف

 فطهیخلخطود را در قالطب دولطت  عمدتاًط تا پایان عمر خالفت، اعراب شد. در این شرای

یططابی کططرده و از تحططوالت سیاسططی و ایرانططی هویت عهیشططعثمططانی و در مقابططل دولططت 

های تاریخی این تحطوالت کطه پیامطدهای پذیرفتند. نمونهمی ریتأثهای میان این دو جنگ

تطوان بطه یطز برجطای گذاشطت میبلندمدت سیاسی و فرهنگی خود را در دوران معاصر ن

هططای یافططت. اختالفططات مططرزی و جنگ هططا و اختالفططات ارضططی ایططران و عثمططانیجنگ

های ایران و عثمانی از دوران صفویه تا قاجار، به ویژه بر سر مرزهای آبی ایطن دو دولت

ای هویتی و ملی بطدل شطد گنانکطه در دوران العرب، به مسئلهدولت در اروندرود یا شط

ترین منازعات فرهنگی و سیاسی میان ایران و دولت ر مبنای حقوقی و تاریخی مهممعاص

 وارث میراث عثمانی در جنوب غرب ایرانر گردید.عراق )

 

 دوران مدرن .1-1

هطای عربطی، وارد دوران دولت سیتأسو متعاقب آن  1128با سقوط خالفت عثمانی در 

مطل اطالعطاتی بریتانیطا در دوران جنطگ شطویم. عوامدرن در روابط ایرانیان و اعراب می

                                                           
1. Classic 
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ای از خلیج فطارس تطا کانطال سطوئز ایجاد یک ابرکشور عربی گستره وعدهجهانی اول با 

عربی کطه کطاوه  طلبانهاستقاللر این نهضت 5: 1818فرخ،) اعراب را بر ترکان شوراندند.

و بطا فطتح کند از حجطاز آغطاز شطد عربی یاد میفرخ از آن به عنوان نخستین شورش پان

بطرخالف  اول، یجهطان جنطگ از پطسبطه خالفطت عثمطانی پایطان داد.  1111دمشق در 

 و میتقسط ططر  ،جنطگ فاتحطان عنوان به فرانسهو  انگلستانهای غرب به اعراب، وعده

 کویسطپیسا قطرارداد در کطه یتطوافق ططی و کننطدیمط یطراح را یعثمان دولت یفروپاش

 میتقسط اول فطاتح یهاقطدرت انیطم را یعربطه منطقط رسطدیم امضا به مصر درر 1116)

 شطد فرانسطه نفوذحوزه  لبنان و هیسور شامل شامات یهانیسرزم از ییهابخش .کنندیم

 ت،یطکوفطارس ) جیخلطحطوزه  در. انگلسطتان یاسطتعمارحطوزه  یامروز اردن و عراق و

 زر نیطعمطان و -بودنطد مجطزا نینشط خیشط هفت مقطع آن در که - امارات قطر، ن،یبحر

کطرد. در  برقطرار هیسطو دو ارتبطاط فارس جیخل هیحاش یبدو لیقبا از یبرخ با انگلستان

 شطکل به که گردیده فرانسه سهم ریالجزا و تونس مراکش، کشورهای قایآفر شمال منطقه

 انگلسطتان سطهم زیطن سطودان و مصطر و ایتالیا سهم یبیل ،شدندمی اداره میمستق مستعمره

اعراب بطر عثمطانی نیطز بطا  مبارزهفیصل، از قهرمانان  ر2-8: 1814 شناس،حق. )گردیدند

اسطتقالل  1182ملطل در  جامعطهکمک بریتانیا به سلطنت عراق دست یافطت و سطرانجام 

دولت عراق را به رسمیت شناخت. در گنین شرایطی از پیروزی بر عثمانیطان و شکسطت 

های عربطی کطه ونالیسطتها ناسیونالیسم مدرن عربی، تولد یافطت. نخسطتین ناسیاز غربی

خود را در بغداد تحت حمایت حکومطت فیصطل  فلسفهتباری سوری و فلسطینی داشتند 

ریزی و منتشر کردند. از سوی دیگر مدتی پیش از وقایع جنگ اول و جهطان عطرب، پایه

گرایی در ایطران ظهطور کطرده و بطه قطدرت خواهی، تجددخواهی و ملیگفتمان مشروطه

ظام پارلمانی در ایطران گنطدان کارآمطد ظطاهر نشطد، تجطددخواهی و بود. اگرگه نرسیده

 صورت گشمگیری تداوم یافت.گرایی در دوران رضاشاه بهملی

 

 از سقوط عثمانی تا جنگ سرد .1-1-1

ای ایطران های عربی، محطیط منطقطهمدرن و دولت هیترکعثمانی و ظهور دولت  هیتجزبا 

 گطرید یسطو ازخطود قطرار داد.  ریتأثتحت دستخوش تغییر و سیاست خارجی کشور را 
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 تیهطدا یبطرا یکطاف تیطظرفر 1121)وی  یپادشاه متعاقباً ور 1121رضاخان ) یکودتا

 نیتطرمهماز  رRamazani, 1986: 220-224. )کطرد فراهمرا  رانیا یخارج روابطمؤثر 

تالف شود، یکی اخطاعراب مربوط می و رانیا نیببه روابط  رضاشاه دوران در که ائلیمس

العرب است و دیگری تحوالت خطاور مرزی با کشور عراق در مرز آبی اروند رود یا شط

ملل در مورد یهودیطان مهطاجر بطه فلسططین اسطت. ایطن دو  جامعهمیانه و آغاز مذاکرات 

های تاریخی دارد، پیامدهای بلندمدتی در روابطط ایطران و مسئله عالوه بر اینکه که ریشه

 ذارد.گاعراب نیز برجای می

 

 اعراب و ایران منازعهمرزی و  منارشههای فرهنگی ریشه .1-1-1-1

 و رانیطا یخیتطار یمرزهطا سطر بطر مشطکلادامطه در  مناقشه مرزی ایران با عراق را باید

 یحقطوق تیحاکم یمدع عراقدر این نوبت  .دنبال کرد العربشط یمرز خط در یعثمان

ای دو مرز رودخانه یالمللنیب نیقوان اساس بر هک اعتقاد داشت رانیا اما بود، رود تمام بر

 معاهدهسرانجام این مناقشه به لحاه حقوقی در پی  .باشد تالو  خط یرو بر دیبا کشور

 1111ر، بین دو کشور حل شطد. هرگنطد کطه تطا انقطالب 1184سعدآباد )گهارم جوالی 

عطراق تحطت  رIran–Iraq Border 1840–1958, 1989: 1) عراق بیشتر دوام نیطاورد.

عربیسم و ناسیونالیسم که دیگر کشورهای عرب منطقه را نیز فراگرفته بطود موج پان ریتأث

به دنبال ساختن یک هویت جمعی ملی بود که در این راه رویدادهای تاریخی بطه عنطوان 

آمد. اختالف مرزی ایران و عثمانی )که امروز کار آن میساز به شدت بههای هویتمولفه

رهبران ناسیونالیسطت عطراق  احتماالًث آن بودر بر بستر گنین فضایی زنده شد. عراق وار

سطازی کار هویتکردند برای برساختن یک هویت جمعی ملی عربی که ابتدا بهتصور می

افتطد، بطه یطک  مطؤثرها بیاید و سپس به سیادت آنان در جهان عطرب و همبستگی عراقی

توانسطت العرب کطه میدیدنظر در مرزهای شطپیروزی فرهنگی و تاریخی نیازمندند. تج

به نطام ایطران قطرار دهطد « غیر»فرهنگی عربی را در مقابل یک هویت فرهنگ  حوزهیک 

های فرهنگی و اجتمطاعی همراه آورد. ریشهتوانست این پیروزی مهم را برای عراق بهمی

ناسیونالیسطم  عربیسطم واین اختالف در روابط دو کشور را با درک فضای فرهنگی و پان

 توان دریافت.عربی در آن دوره بهتر می
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یططک  مثابططهعربیسططم بططه ، پان1124 دهططهزمططان بططا حکومططت فصططیل در عططراق از هم

های خطود را در ضطدیت بطا ایرانیطان تطرین مولفطهساز که یکطی از مهمایدئولوژی هویت

آمطوزش و  شود. در این دوره ساطع الحصری که مدیر کطلیافت، تدوین و ترویج میمی

پرورش و سطپس ریطیس دانشطکده حقطوق عطراق شطد، گروهطی از مروجطان سطوری و 

اصطلی  هیمابنعربیسم را به کار در نظام آموزشی عراق فراخواند که هسته و فلسطینی پان

کند الحصری ر آنگونه که کاوه فرخ عنوان می1: 1818فرخ، ) عربیسم را پدید آوردند.پان

د که منادی خشونت بودند. از آن جمله سامی شوکت بطود کطه نسل کامل افرادی را پرور

جنگ و کشتار انبوه را ابزار دستیابی اعراب بطه « الموتصناعه»در یک سخنرانی با عنوان 

 نکتطه«. رویانطدزور خاکی است که بذر حقیقطت را می»وی  دهیعقشمارد. به آمالشان می

ویژه در عطراق ر مدارس عربطی بطهقابل توجه آنکه متن این سخنرانی در سطح گسترده د

هطای طلب، کتابعربیسم خشطونتشوکت به عنوان آموزگار پان دهیعقشود. به توزیع می

 نطهیزمترین اثطر در شوند، باید سوزاند، و بزر اعتباری اعراب میتاریخی را که سبب بی

اریخی به این خاطر که بطه فضطل فرهنگطی و تط احتماالًابن خلدون،  نوشتهتاریخ  فلسفه

 هیطپار ایطن نگطرش 6رک، همطان: ) ایرانیان اشاره داشته است را هم نباید مسطتثنی کطرد.

الدن که عزم قاطع دارنطد مانند ناصر تا بن»نگرش بسیاری از رهبران معاصر تندرو عرب 

بوده است. از سوی دیگطر دو دانشطجوی « وانمود کنند میراث فکری فارسی وجود ندارد

 هسطتهمر  1121) سیپطارالدین بیططاری در دانشطگاه ق و صطال سوری به نام میشل عفل

عربیسطم را بطر مبنطای اولیه حزب بعث را تشکیل دادند. عفلق که خود مسطیحی بطود پان

دانست و اسالم را تنها انقالبطی عربطی کطه در پطی خواند مبتنی میمی« رو  عربی»آنچه 

« عطربرامطت )دشمن »ایرانیان را ای کرد. وی در مقالهتبیین می بوده استاحیای عربیت 

هطای ای عربی آنرا فراگرفتند. این آموزهمعرفی کرد که بسیاری از محافل آموزشی و توده

گشت، سرانجام به حادترین صورت عربی دور مینژادپرستانه که گند دهه در محافل پان

 ه.شر علیطه 1811) م 1114خود در رژیم صدام حسین و آغاز جنگ تحمیلطی در سطال 

یطا ارونطدرود )ایران تبلور یافطت. اخطتالف مطرزی و ادعاهطای صطدام حسطین در مطورد 

هطای العربر، اگرگه یکی از دالیل مورد ادعای عراق در آغاز جنگ بطود، امطا انگیزهشط
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های عربی و شطکافهای پانریشه در آموزه قاًیعماصلی لشکرکشی و تهاجم ارتش بعث 

 فرهنگی تاریخی داشت.

 اعراب و اسرائیل مسئلهران و ای .1-1-1-2

ملل در مطورد یهودیطان  جامعهمرزهای آبی ایران و عراق، آغاز مذاکرات  مسئلهعالوه بر 

تاریخی بطه وقطوع  محدودهمهاجر در فلسطین موضوع قابل توجه دیگری بود که در این 

مرحوم محمد علی فروغطی وزیطر خارجطه وقطت ایطران،  هیتوصپیوست. در این دوره به 

حمایت صریح خود از فلسطینیان را  1188و در « جانب مسلمین را گرفت»ایران  ندهینما

رغم ایطن دیطدگاه مثبطت بطه اعطراب در دسطتگاه سیاسطت ملل اعالم کرد. علی جامعهدر 

یهودیطان و  مناقشهخارجی ایران، دیدگاهی منفی نیز وجود داشت که با نگاهی ابزاری به 

ی برای تشکیل یک امپراطوری بطالقوه متحطد عربطی عایق بزرگ»اعراب، دولت یهودی را 

تحت نفوذ اجنبی، که در آتیه ممکن است سواحل جنوبی و حدود غربطی ایطران را  کامالً

 1811ایطران در  خارجطهاهلل سطمیعی وزیطر دانست. این توصیه را عنایطتمی« تهدید کند

دیطدگاه در دسطتگاه  رسد اینکرد. با این حال به نظر میر به رضاشاه گوشزد میم 1186)

 1دیپلماسی ایران در اقلیت بوده است.

 مهطاجر انیطهودی فیتکل یبررسمأمور متحد  ملل سازمانای از سوی کمیته 1151 در

کطه  تیاکثر: شد میتقس گروه دو شد. این کمیته پس از بررسی جوانب امر به نیفلسط در

 کطه تیاقل و ندبود نیفلسط در عرب و هودی یمجزا و مستقل دولت دو سیتأس خواهان

 کی گارگوب در انیهودی یخودمختارو سپس  نیفلسط استقاللاعالم  خواستارنخست 

 زیبرانگگالش روابط وجود باایران عضو فعال گروه اقلیت بود.  ی شدند.درالف نظام طر 

 و کشطور، آن از یرانطیا اتبطاع اخطراج و زائطران بطر فشطار و نیتوه یپ در عراق، با رانیا

 بطا رانیطا روابطط نهطادن یسرد به رو، نیبحر و خوزستان مورد در عراق یادعا نیهمچن

 دربطار به یمصر مطبوعات یهانیتوه و هیفوزشاهزاده  از رانیا شاه ییجدا از پس مصر

. دادیمط ادامطه اعطراب صطف در یداریپا به یجهان مجامع در همچنان رانیادولت  ران،یا

 رانیطا ملل، سازمان یعموم مجمع 848قطعنامه  صدور هنگام 1151 دسامبر 1 درگنانکه 

مر همزمطان  1114خورشیدی ) 1821از  .داشت اعالم اعراب از تیحما در را خود یرأ

                                                           
 ر بحث شده است.1811قانون )مرتضی  نوشته« پنهان یپلماسید»ای مفصل در این تحوالت به گونه .1
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 سطالههفطت  برنامطهمنابع  نیتأمبا نیازهای مالی و تسلیحاتی ایران به ایاالت متحده برای 

فشار بر سر شناسایی  عمرانی و همچنین تقویت بنیه نظامی و نیز سردی روابط با اعراب،

 مطارس 6) 1821 اسطفند 16 دراسرائیل بر ایران افزایش یافطت. سطرانجام دولطت ایطران 

 بطاشناسایی دوفاکتو اسرائیل را اعالم داشت. محمد سطاعد نخسطت وزیطر وقطت ر 1114

 در حضطور و ینظطام مطذاکرات و متارکطه یدادهطا قطرار عقطد با اعراب» نکهیا استناد به

 نیفلسطط میتقس به راجع ملل سازمان ماتیتصم به میتسل وها سازش ضاام وها کنفرانس

 لیاسطرائ کشور با مذاکره میتصم اتخاذ و یهاشم اردن به آن نینش عرب قسمت الحاق و

از  ،اندشطناخته تیرسم به را لیاسرائ بالفعل صورت به« ملل سازمان ماتیتصم اساس بر

در « حیثیطت سیاسطی و منطافع ایطران»ضطای عمل دولت ایران در شناسایی اسرائیل به اقت

 مجلس سنا دفاع کرد.

 جبههی مذهب یروهاین به ویژه یداخل طیمح ریتأث تحتدولت ایران  مصدق،دوره  در

این کشطور  اختالفات انیجر دراز ایران  تیحماملی از یکسو، و پیشنهاد اعراب مبنی بر 

 ،از سطوی دیگطر لیاسطرائ ییساشنا یریبازپسگ صورت در نفت مسئله سر بر انگلستان با

گطاه حال دولطت ایطران هیچالمقدس کرد. با ایناقدام به تعطیلی کنسولگری ایران در بیت

فسخ شناسایی دوفاکتوی اسرائیل را اعالم نداشت و دلیطل تعطیلطی کنسطولگری را  رسماً

رغم این موضوع، هم نیروهطای مطذهبی داخطل کاهش درآمدهای کشور عنوان کرد. علی

فسطخ شناسطایی دوفطاکتوی  منزلطههای عربی ایطن اقطدام ایطران را بطه ر و هم دولتکشو

 اسرائیل قلمداد کردند.

 

 آغاز جنگ سرد .1-1-2

 انیم سرد یجنگ ،و جنگ سرد میان ایاالت متحده و شوروی دومجهانی  جنگخاتمه  با

-Arab) یرانطیا -جنگ سطرد عربطی و سواز یک رArab Cold War) یعربهای دولت

Iranian Cold Warانطهیخاورم درجهانی  قدرتدو  رقابت با زمانهم از سوی دیگر، ر 

 بنطدیصطفهطای عربطی حاصطل ر جنگ سرد میطان دولتRamazani, ibid. )شد آغاز

 برابطر در مصطر و هیسطور مطن،یعنطی ی 1«یعربط یمترقهای دولت» ی موسوم بهکشورها

                                                           
1. Progressive Arab States 
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شد. عواملی گند بودند، می لبنان و عربستان عراق، که شامل 1«عرب یارتجاع یهامیرژ»

در ایجاد جنگ سرد میان ایران و اعراب در این دوره قابل بررسی است کطه جملگطی بطر 

گرفطت و باعطث تشطدید بستری از تعارضات فرهنگی و هویتی ایرانیان و اعراب قرار می

هطای انقالبطی و شطد. نخسطتین مسطئله جنبشفرهنگطی می حطوزهشکاف میطان ایطن دو 

سطازی هطویتی خطود نسطبت بطه ایرانیطان ونالیستی عربی بطود کطه در فرآینطد غیریتناسی

بندی ناشی از نظام جهانی بطود آمیز اتخاذ کردند. دومین مسئله جنا رویکردی خصومت

که طی آن تمایل ایران به نزدیکی با ایاالت متحده و بلوک غطرب در برابطر قطرار گطرفتن 

 نطهیزمحت زعامت جمال عبدالناصر در بلطوک شطرق های انقالبی یا مترقی عربی تدولت

 االتیطا بطا شطاه تنگاتنگ ابطکرد. بدین ترتیب روتضاد میان ایران و اعراب را تشدید می

 سطرد را ناصطر بطا شطاهرابططه  ل،یاسطرائ بطا اعطراب از رانیطا مستقل یهاتوافق و متحده

 .ساختیم

در طول دوران جنگ سرد تطا  های مهم اختالف میان ایران و اعرابها و زمینهگالش

 منازعطات و اختالفاتبندی کرد: توان در این موارد دستههشتاد میالدی را می دههاواخر 

 یخیتار یمرز اختالفات، افتی شدت یعرب سمیونالیناس شیدایپ با ی کهفرهنگ و یتیهو

 لیائاسطر و نقش ریتأث گرفت،که بر بستر منازعات فرهنگی مذکور شکل می عراق با رانیا

 رقابطت ی و سطرانجامشطورو و متحطده االتیا انیم سرد جنگ ،اعراب و رانیا روابط در

 .انهیخاورم و فارس جیخل در یعرب یکشورها و رانیا قدرت

تطا پایطان  دوم یجهطان جنطگ از پس اعراب و رانیا روابطر 1986) یرمضاناهلل رو 

ر مناسطبی بطرای تحلیطل ایطن تواند معیطاکند که میجنگ سرد را به پنج مرحله تقسیم می

همطراه اسطت. ایطن  1118نخست با بازگشت شاه به قدرت در  دورهدوره به دست دهد. 

بندی میان کشورهای بلوک زمان با انقالب پان عربی ناصر در مصر و آغاز جنا دوره هم

جنگ سرد  ریتأثشرق و غرب بود. بدین ترتیب روابط ایران با کشورهای عربی نیز تحت 

 بطر تیطحاکم مطورد در رانیطا کهطن یادعطا ر بر1114 در) شاهگرفت. در این دوره قرار 

هطای خواند کطه واکطنش دولتخود  استان نیگهاردهم را آن و کرد دیتاک دوباره نیبحر

 عربی گون سوریه را برانگیخت.

                                                           
1. Reactionary Arab Regimes 
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شطود. روی کطار آغاز می 1111دوم روابط ایران و اعراب با انقالب عراق در  مرحله

قاسم در عراق با تمایالت ناسیونالیستی و نزدیک به شوروی جنگ سرد  میکرعبدالآمدن 

 منزلطهطوری که نگاه شاه ایران را از قاهره و دمشق بطه کرد بهایرانی را تشدید می -عربی

بهانطه مداخلطه  بطه را 1184 پیمان ،قاسم داشت.مراکز نفوذ شوروی به بغداد معطوف می

تحت عنوانین خرمشهر )ار اعالم کرد و مدعی شد که اهواز و اعتببی ،توافق آن در ایتانیبر

عثمانی به ایران تسلیم  دورههایی عراقی هستند که در مجعول االحواز و محمرهر سرزمین

ر بدین ترتیب اختالف مرزی ایران و عطراق بطر سطر Rajaee, 1993: 111-112. )شدند

میطان  منازعهر به مطر  شد. العرب دوباره به صورت گالشی در روابط میان دو کشوشط

از گند مانورهای دریایی و هوایی در خلیج فارس فراتر نرفت. در  دورهدو کشور در این 

قاسم طی کودتایی نظامی سرنگون شد و سرهنگ عبدالسطالم عطارف رهبطر  1168 هیفور

پان عرب نظامیان انقالبی به ریاست جمهوری عراق رسطید. بطا روی کطار آمطدن عطارف 

اق و ایران رو به بهبودی نهاد و وی طی سفری رسمی از تهران بازدید کرد. بطا روابط عر

 از یالتیتشطکاین حال عارف سیاستی دوگانه در قبال ایران پیش گرفطت. دولطت عطراق 

 درو  بشورند رانیادر  شاه حکومت هیعل تا انداخت، راه خوزستان استان در یبوم اعراب

رأس  در را رانیطا نفطت یملط شرکت هیبلندپا اماتمق از «ناصر نیالد یمح» راستا نیهم

 قابطل ریمقطاد بطا و کطرده دعطوت عطراق به را او و داد قرار «یالعرب ریلتحر» نام به یحزب

. این اقطدام عطراق البتطه بطا همکطاری دسطتگاه فرستاد خوزستان به اسلحه و پول یتوجه

 و عطراق انیطم وابططر ینسطب شطدن آرام بطااطالعاتی ایران و اسرائیل کشف و مهار شد. 

 بطا ،اشطتد یسطتیعربپان یهطارقابت و منطقه در ینسب یانزوا احساس که هیسور ران،یا

سازی هویت خطود سعی در برجسته «استیعرب وطن نفکیال جز خوزستان» آنکه یادعا

فرهنگی و ملی اعراب در مقابطل ایرانیطان متعهطد و پیشطرو  منازعهبه عنوان دولتی که در 

 است، نمود.

 مصطر کیپلماتید روابط ناصرروابط ایران و مصر نیز رو به وخامت گذارد.  1111ر د

 بطه را لیاسطرائاعطالم داشطته بطود  آن در کطه شاه از یامصاحبه لیدل بهظاهراً  را رانیا با

کیهطان  روزنامطهای بطا شاه در مصطاحبه .کرد قطعشناسد می تیرسم به فاکتو دو صورت

بطه  1114المقطدس در به تعطیلطی کنسطولگری ایطران در بیت ر با استناد1164 هیژوئ 25)
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جویی مالی، عنوان کرد که شناسایی دوفطاکتوی اسطرائیل از سطوی ایطران امطر علت صرفه

مر به منظطور انعقطاد  1111در ) یشوروجدیدی نیست. در همین دوره مذاکرات ایران و 

ای میطان ایطران و دوجانبطهپیمان عدم تعرض راه به جایی نبرد و همزمان قرارداد نظطامی 

ایاالت متحده منعقد گردید که سردی روابط میان ایران و شوروی و متعاقب آن تعطارض 

هطای انقالبطی عربطی، کرد. تقابل تهران با مسکو و رژیممیان قاهره و تهران را تشدید می

را ای مفیطد های نزدیکی ایران به اسرائیل به عنطوان یطک متحطد اسطتراتژیک منطقطهزمینه

 ساخت.فراهم می

تطرین و تطوان گنطد دلیطل عمطده ذکطر کطرد. مهمنزدیکی ایران و اسرائیل می درباب

نخستین این عوامل تقابل با ناسیونالیسم عربی ضد ایرانی به رهبری ناصر در منطقطه بطود 

ی کشطورها و عامل دوم اتحاد ایران با بلوک غرب در برابر تهدیدات شوروی و اقمارش.

آنان مصر وابسته به بلوک شرق بودند. ناصر نبض جهان عربی  رأسی و در رادیکال عرب

را به دست گرفته که از یکسو در نزاع و جنگ با اسرائیل است و از سوی دیگر دشطمنی 

فرهنگطی  حطوزهتاریخی با ایرانیان دارد. در این شرایط ایطران از یکسطو بطه عنطوان یطک 

برابطر اعطراب سطنی و از سطوی دیگطر در مستقل ایرانی و مسطلمان شطیعه در منطقطه در 

گرفت. در همطین دوره ناصطر های وابسته به بلوک شرق، در انزوا قرار میدولت محاصره

جای خلیج فارس کطه آشطکارا یطک اقطدام در راسطتای به« خلیج عربی»از عنوان مجعول 

ی سازی ایرانیان به عنوان منازعطان تطاریخسازی جمعی عربی به استمساک غیریتهویت

 نخسطت «ونیطگور بن» توسط «یاهیحاش ثاقیم»ارائه اعراب بود، استفاده کرد. عامل سوم 

 رونطدبطود کطه  شطاه توسطط «مثبت سمیونالیناس» کردیرو اتخاذهمچنین  و لیاسرائ ریوز

 دیطبا لیاسرائ ون،یگور بن یاهیحاش ثاقیم نیدکتر اساس بر .دیبخش سرعت را ییهمگرا

 دهیرهان بودند کرده جادیا شیبرا اعراب که یامنطقه یانزوا زا را خود که نمودیم تالش

 یخطارج اسطتیس در کطه یوپیات و هیترک ران،یا یعنی عرب جهان رامونیپ یکشورها با و

 سطمیونالیناس اسطتیس گطرید یسو از. کند برقرار ارتباط داشتند، ییهمسو لیاسرائ با زین

 شطده نهطاده بنا «یمل منافع حفظ» و «یمذهب تساهل» یاساس رکن دو بر که زیشاه ن مثبت

: 1846؛ و همچنطین ازغنطدی، 1811قطانون، . )کطردگرایی را فطراهم میاین هم نهیزم بود

 بلطوک بطه وابسطته و یعربط یکشطورها انیطم در رانیطا ینسب یانزوابدین ترتیب  ر512
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-یشطورو سطرد جنطگ طیشطرا در یعربط یهادولت انیم در لیاسرائ یانزوا و یشورو

های امنیتی همکاری .ساخت کینزد هم بهآویو را تل و تهران ی،رانیا -عربی و ییاکیآمر

ایران با اعراب به ویژه عراق داشطت.  رابطهمیان ایران و اسرائیل پیامدهای مهم موثری بر 

 از نقططه سطه در سازمان امنیطت اسطرائیل توسطکه  کیالکترون سمع استراق یهاستگاهیا

ه بود این توان را به ایطران شد بنا کردستان و المیا خوزستان، در قعرا با رانیا یمرز نوار

داد که بسیاری تحرکات عراق علیه آن دو را تحت نظطر بگیرنطد. از جملطه و اسرائیل می

عطارف  دورهدر  عراق توطئه کشفدستاوردهای اطالعاتی ایران از این همکاری مشترک 

بطود.  هیناح آن در یعرب مستقل یرجمهو کی سیتأس و خوزستان در آشوب جادیا یبرا

 بطه یعراقط یکردهطا یحاتیتسطل و ینظطام ،یمطال زیتجه در عالوه بر آن ایران و اسرائیل

هطای مشطترکی بطا نیطز همکاری عطراق حکومطت هیطعل بر «یبارزان یمصطفمأل » یرهبر

 یکدیگر داشتند.

راب و ای یعنطی جنطگ اعطسوم روابط بین ایران و اعراب با سه تحطول منطقطه دوره

، اعالم تصمیم انگلیس در مورد خروج نیروهایش از خلطیج فطارس تطا 1164اسرائیل در 

شود. ایران در طول جنگ شش مشخص می 1161و کودتای حزب بعث عراق در  1141

های امدادی اولیه به مصر گسطیل داشطت های معنوی از اعراب کمکروزه ضمن حمایت

ای خود را از غرب حفظ کند. پس از ل منطقهو بدین ترتیب در تالش بود که نقش مستق

های نزدیکی تهران و قاهره پیطدا شطد. در واقطع در سطه شکست اعراب از اسرائیل زمینه

هایی به منظور نزدیکی دو کشطور آغطاز شطده بطود. در نظطر سال پایانی عمر ناصر تالش

 از پس یشورو و مصررابطه ایران پرستیژ ناصر پس از شکست در جنگ کاهش یافته و 

دالیل خوبی برای شطاه  هانیا .بود نهاده یسرد به رو ناصر یسو از 1راجر طر  رشیپذ

دوره  در مصطر و رانیطا روابطط بود که نزدیکی با ناصر و بهبود روابط با مصر را بپطذیرد.

 شطتریب یکینزد به 1142 در مصر از یشورو انینظام اخراج از پس خصوص بهو  سادات

 .دیانجام

 دنبطال بطهکطه  شطاه فطارس، جیخل از یسیانگل یروهاین خروج از پسگر از سوی دی

کار منطقه نزدیطک های محافظهبه دولت بود منطقهدر  تیامن حفظ و رانیا تیموقع تیتثب

                                                           
1. Roger peace plan 
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کطرد بایطد حطل تهدیطد می شطاه را میرژ تیامن که یخارجمسئله شد. در این مرحله دو 

یران و عربستان بطر سطر فطالت نخست خصومت تاریخی ا رRamazani, ibid) شد.می

 در انگلسطتان بطا خصطومت دومشطد.  برططرف 1161 مشترکنامه موافقت قاره بود که با

سطال گذشطته در اشطغال بریتانیطا قطرار داشطت. سطرانجام  114بود که طی  نیبحرمسئله 

وقطت، بطا شناسطایی  خارجطهایران و اردشطیر زاهطدی وزیطر  سرسختانهرغم مقاوت علی

 از سپط .این مشکل نیز حطل شطد 1141 دراز سوی ایران  مستقل یدولت نعنوا به نیبحر

 هطمی امنطقه رقابتیک  عراق در و یسعود عربستان ران،یا، کشورهای انگلستان خروج

 رانیطا کطه 1141 سال تا تیوضع نیا .داشتند حضور ییتنها به خود هم و یابتینبه طور 

 بطر یامنطقطه قطدرت کی عنوان به ار خود حرف و کرده استفاده خود قدرت از توانست

 ر1: 1814 ،یصادق. )ادامه یافت بکند لیتحم گرانید

گهارم روابط ایران و اعراب در طول جنگ سرد با جنگ اعراب و اسطرائیل در  دوره

معروف به یوم کیپور آغاز شد که به نزدیکی ایران و اعراب انجامید. ایران در ایطن  1148

های اقتصادی، سیاسی و امداد اولیه ه گرفت و ضمن کمکتری به عهددوره نقش مستقل

 عربسطتان بطه مطایهواپ و خلبطان رانیطا کرد. در این جنگبه اعراب، غرب را سرزنش می

 منظطور بطه رانیطا آسطمان فطراز از را یشطورو یماهطایهواپ پرواز اجازه فرستاد، یسعود

 به رانیا قیطر از ییایسترالا یهودی داوطلبان اعزام با و داد اعراب به مهمات یرسانکمک

 سطادات درخواسطت بطه یمجان نفت تن ونیلیم کی ایران نیهمچن. کرد مخالفت لیاسرائ

 حطوزهایران از اعراب در این مرحله روابط دو  گستردههای نمود. حمایت ارسال مصر به

 نفطت صطادرات رونطق از پطسهای عربی بطا ایطران را بهبطود بخشطید. فرهنگی و دولت

 اردیطلیم دو حطدود و بسطت مصطر با دالر اردیلیم کی شارز به یقرارداد رانیا 1145در،

در  نیهمچنط .کطرد کمطک مصر دولت به هیمانیسل بندر و سوئز کانال یبازساز یبرا دالر

ای از پاره که البته داشت عرفات اسری یحت و سودان ه،یسور به یمال یهاکمکاین دوره 

 باونطدهرمیطداس  به ردیبنگ. )شدمی لیاسرائ و تحدهم االتیا اعتراض باعثاین اقدامات 

از آغطاز  رRamazani, 1986: 223 و ؛1811 قانون، ؛1: 1814الین،خبرآن با مصاحبه در

اعراب و اسرائیل را تغییر داد. بطدین  منازعهایران رفتار خود نسبت به  1141این دوره تا 

در  نکطهیا بطا. ایطن سیاسطت کطردیمط تیطحما مصرطلبانه صلح یهاتالش از شاهترتیب 
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 شطاه. داشطت ی نیطزانتقطاد ینگطاهنسبت به آن  اما بود سازگار کایآمر ضعامو بامجموع 

 در شطدت بطه وی موضع و کردیم مالمت 1144 در مذاکرات قطع خاطر به را نجریسیک

 از مسطتمر بطور وی ،1164 جنگ طول در ترشیپحتی  .گرفتقرار می اسرائیل با گالش

 از پطس .بخواند باز یعرب یهانیسرزم از را خود ینظام یروهاین که خواستیم لیاسرائ

 یروهطاین کامطل خطروج خواهطان متحطده االتیطا استیس رغمیعل شاه زین 1148 جنگ

 نقطد را یجهطان بانطک بطر لیاسطرائسطلطه  نیهمچن ایران .بوداز اراضی اشغالی  یلیاسرائ

. اعتمطاد بطه بطود میاورشطل یهطودی ریغ سمقد اماکن بر لیاسرائ کنترل مخالف و کردیم

نفس دولت ایران در سیاست خارجی خود و تالش در اعمال نقطش مسطتقل را بایطد در 

اقتصادی و اجتماعی ایران از اواسطط  توسعهتحوالت داخلی کشور جستجو کرد. رشد و 

و افزایش ثروت و درآمدهای نفتطی دولطت ایطران، از یکسطو باعطث تقویطت  1164 دهه

ای ایطران نظامی و قطدرت منطقطه هیبنشد و از سوی دیگر با تقویت ت دولت میمشروعی

کطرد. در خاورمیانه و خلیج فارس، آزادی عمل در سیاست خارجی کشور را تقویطت می

عربیسم و قدرت صدام حسین در عراق بود. با تضعیف زمان با رشد پاناین تحوالت هم

صدام حسین بطا دعطاوی بسطیار تنطدتر و  مصر در جایگاه سیادت و رهبری اعراب، حال

ای ایران مانع بزرگی بر سر راه به دنبال گنین جایگاهی بود. اما قدرت منطقه تریرانیضدا

 رفت.شمار میاو به

 سر بر عراق و رانیا ،1141 مارس ششم در ریالجزا یگریانجیم باگنین شرایطی  در

 بیطترت نیبد. دندیرس توافق به و تال یمرز خط قرار دادن اساس با العربشط یمرزها

 یسطو از مرزهطا نیطیتع رشیپطذ مقابطل در .شد مهار کشور دو انیم االوقوعبیقر جنگ

 ریطالجزا نامطهتوافقشت. بردا عراق درکردها  شورش از تیحما از دست زین رانیا عراق،

 هطایلیاسطرائ نظطر از»آویو را غطافلگیر کطرد. ت، تطلگرف صورت لیاسرائ اطالع بدونکه 

 بطا رانیطا روابطط کطه بود نیا نشانگر عراق، با صلح یبرا شاه میتصم ازها آن یاطالعیب

بدین ترتیب اسحاق رابین نخسطت وزیطر «. یضرور تا است یمصلحت شتریب هودی دولت

 قطرارداداسرائیل برای کسب توضیحات بیشتر از شاه به تهران سطفر کطرد. بطا ایطن حطال 

 کطردن یخنثط و انطداختن قیتعو به یبرا رانیا دولتگرانه نواقع استیس بازتاب ریالجزا

. بطود کطردتوصطیف می« عطراق و رانیطا نیبط احتراق پر جنگ کی وقوع لهیفت»آنچه شاه 
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های یوری لوبرانی سفیر اسرائیل در تهران گفته بود که: محمدرضاشاه در پاسخ به دغدغه

 بلکه ست،ین حمله نیا حتمالا سر بر بحث. گرفت خواهد قرار عراق تهاجم مورد رانیا»

 العطرب شططاخطتالف در  توان گفت کهاین اوصاف می همهبا « .است حمله وقت سر بر

 در کطه بطود عراق بطا ایطران قدرت رقابت ومنازعه  نمود باشد، منازعه لیدل آنکه از شپی

 .ماند یباق نشده حل 1141

قطالب اسطالمی ایطران پنجم در روابط ایران و اعراب در طول جنگ سرد، با ان مرحله

 یگطریدمرحلطه  وارد را یعرب یکشورها با کشور نیا روابط رانیا در انقالبشروع شد. 

 االتیطا بطا روابطط قططعترین رویداد در سیاست خارجی ایران پس از انقطالب مهم .کرد

 و اعطراب انیطم یدیطجد یبندصطف باعث کایآمر با رانیا یدشمن .بود لیاسرائو  متحده

 در لیواسطرائ) یسطعود عربسطتان و مصر عراق،. شد رانیا در قبال انهیمخاورکشورهای 

 آن دوسطتان یجنطوب مطنی و یبطیل ه،یسطور ؛ ورانیطا یانقالبط دولت دشمنانر انهیخاورم

 بطه منجطر یاانطدازه تطا متحطده االتیطا بطا رانیا یدشمناز سوی دیگر  .شدندیم شناخته

ر آغاز انقالب برخی کشورهای عربی گون . با این حال دشد عراق و کایآمر انیم ائتالف

 خطودبلندمرتبطه  ندگانینما یانقالببه رهبران  کیتبر منظور به یسعود عربستان و تیکو

 مخالفطان از که بودند یمدعنیز  یقذاف شخص و یغرب یهاروزنامه .فرستادند تهران به را

 ر6: 1814 ،ییرضاپایپس به نقل از . )به عمل آوردند یمال یبانیپشت شاه حکومت

قطرار  ریتطأثایران و کشورهای عربی را تحطت  رابطهاز جمله عواملی که در این دوره 

 اسطالمتوان به پنج مورد اشاره کرد. عوامل ایدئولوژیک یکی از این عوامل بود. داد میمی

و  ی،سطعود کارمحافظه و یاسالم تیوهاب مقابل در ینیخم اهللتیآ یانقالب و نیمستضعف

 عطراق سطکوالر و یبعثط یدئولوژیا در برابر رانیا انهیجومبارزه و انهیعودگرامو تفکرات

هطای تطرس دولت مسطئلهر در ایطن شطرایط Ramazani, 1986:224) .گرفطتیمط قرار

علیطه ایطران شطد.  هطاآنآرایی کار عربی از صدور انقالب یکطی از دالیطل صطفمحافظه

 منظطور بطه را فطارس جیخلط یکطارهم سازمان رانیا مخالفان صدر در یسعود عربستان

اشطت. عامطل دوم گذ هیطپا 1111در  رانیطا انقالب گسترش از ممنانعت جمله از یاهداف

ایطن  رانیطا در ییهطاگروه بطه انقالب صدور یبرا مبارزهمسائل داخلی ایران بود. ادعای 

 انحصطار تطا اندازنطدیب یخطارج عوامطل گطردن به را یداخل مشکالت که دادامکان را می
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اهلل خمینطی، هرگند با وجود رهبری کاریزماتیک آیطت .رندیگ دستبه را داخل در درتق

 ای برای انحصار قدرت نداشتند.عمل گسترده حوزههای سیاسی گروه

 و انقطالب از پطس مطرج و هطرج ریطدرگ رانیطا که عامل سوم تهاجم عراق در زمانی

 یاریع تمام جنگاست.  ود،گردیده ب کایآمر سفارت تسخیر از پس یاقتصاد یهامیتحر

 و رانیطا انیم کیدئولوژیا و قدرتدهنده منازعه  شینما بود شده آغاز 1114 سال در که

 جنطگ ریتطأث تحطت کماکان فارس جیخل گرید یعرب یهادولت با رانیارابطه  .بود عراق

 صطورت قطدرت و کیدئولوژیطا رقابطت اسطاس بطر همچنطان و بطود ایرانی -عربی سرد

با اینکه برخی خواستند این جنگ را جنطگ اسطالم در  ر184: 1818 ،یضانرم. )گرفتیم

انقالبی با اعراب سنی معرفطی کننطد،  عهیشبرابر کفر و یا جنگ ایدئولوژیک میان رهبران 

های تعارض فرهنگی و هویتی اعراب در برابر ایرانیان در کنار این جنگ آشکارا بر ریشه

« سطردار قادسطیه»ه بطود. صطدام حسطین خطود را های قدرت در منطقه استوار شدرقابت

گرفتطه را بطه عهطده « پرستفارسا مجوسا آتش»خواند که رهبری اعراب در جنگ با می

ر از سوی دیگر جنگ در میان ایرانیان به سطرعت بطه عنطوان تقابطل 1: 1818فرخ ) .است

 هطاآنتاریخی  های فرهنگی وها و شاکلهبر اساس مولفه« باطل»در برابر « حق»تمام عیار 

ای کطه ریشطه در به عنطوان مولفطه« ستیزیظلم»و « مقاومت»تفسیر شد. بار دیگر فرهنگ 

های تطاریخی آگاهی جمعی ایرانیان از هویت خود دارد، با بازسازی وقطایع و شخصطیت

در سیمای متجطاوزین، و تقابطل آن « شیطان»و « شر»مانند رویداد عاشورا، و ترسیم عینی 

های زندگی ایرانیان برجسته شد. ایرانیان با تفسیری که ریشه صحنه، در «خدا»و « خیر»با 

برشمردیم، سردار قادسطیه، ارتطش و حامیطان او را در  ترشیپای آن را تاریخی و اسطوره

در « های زمطانیزیدی»و « باطل»، «کافر»منتهاعلیه قطب شرارت و تباهی با عناوینی گون 

ای شناخته و در ناخودآگاه خود روایت اسططوره« نییان زمانحسی»و « حق»، «اسالم»برابر 

کردنطد. بطه لحطاه را بازسطازی می« بطدی»در برابطر « نیکطی»تقابل و مبطارزه و مقاومطت 

اجتماعی و تاریخی نیز، یکی از دالیل این جنگ ریشطه در تقطابالت تطاریخی ایرانیطان و 

میطان ایرانیطان و هطم اعطراب در یابی هم در های فرهنگی هویتاعراب دارد که که زمینه

هطای رهبطران فکطری و ساخت. البته بطرخالف ایرانیطان، تالشدوران مدرن را فراهم می

طلبانه یافت کطه های نژادپرستانه و خشونتسیاسی تندروی عربی راه به سوی ایدئولوژی



019 

 

 

 

 

خ تحول در تاری

روابط  ایطط ا  و 
تحل ط   اع اب:

رواب  خطاری  

بطططا روی ططط د 
شناسطط  یامعه

 تاریخ 

 

داد. سطازی پطرورش مطیهطای هویتستیزی را به عنوان یکطی از کانوندر دل خود ایران

بعثطی میطان  نژادپرسطتانههای گذشطته و تبلیغطات های این رهبطران عطرب در دهطهتالش

دهد افتاد. آنگونه که کاوه فرخ به درستی تذکر می مؤثرهای عربی در جنگ تحمیلی توده

درتاریخ جدید عرب، اعراب در برابر هیچ دشمن مشترکی، تعصب، سطماجت، شطور و »

ر بطا آغطاز جنطگ تحمیلطی، 12همطان: ) ن ندادنطد.حرارت و اتحادی به این دیرپایی نشا

 یکشطورها یبطاقسوریه و لیبی تنها کشورهای عربی بودند که از ایران حمایت کردنطد و 

های اقتصطادی، سیاسطی، آشطکارا در زمینطه ینیفلسطط ی سیاسطیهطاگروهعالوه  به یعرب

بطه یطاری رسطاندند و از سرتاسطر جهطان عطرب نیروهطای رزمنطده  صطدامتسلیحاتی به 

 .های جنگ علیه ایران پیوستندجبهه

 و یاطالعطات یهطاکمکها جست. عراق از عامل گهارم را باید در سیاست ابرقدرت

علیه ایران برخوردار بود. اریطک  یشورو یحاتیتسل یهاکمک تا متحده االتیا یجاسوس

عد کردنطد بریتانیا، ایاالت متحده، کویت و عربستان، عراق را متقا»گوید که مارگولیس می

افزار، اطالعات و مستشار در اختیطار ور شود؛ سپس مخفیانه پول، جنگکه به ایران حمله

ر عامل پنجم را باید در رقابت قدرت در خلیج فارس جست. 15همان، «)عراق گذاشتند.

 مقابطل در فطارس جیخلط قدرت به شدن لیتبد در صدام یآرزو و عربستان یهااستیس

. داشطت قطرارهطا آن یرهبطر بطه اسطالم جهان نظم مورد در رانیا یانقالب رهبران دگاهید

(Ramazani, ibidای خود بر خلیج فطارس را ر اگرگه با سقوط شاه، ایران تسلط منطقه

از دست داد، اما رهبران انقالبی جدید ایران همچنان به دنبال برتری قدرت در منطقه این 

 بودند.بار تحت عنوان ایدئولوژیک رهبری جهان اسالم 

 

 روابط ایران و اعراب پس از جنگ سرد .1-1-1

 دهطهروابط ایران و اعراب پس از جنگ سرد با گند رویداد در اواخر  دورهپایان آخرین 

دوره  آغطازشد که شامل وقایعی گون رحلطت امطام خمینطی، هشتاد میالدی مشخص می

و  تیطکو هبط عطراقه حملط، رانیا در یرفسنجان یهاشم آمدن کار رو با یانقالب دوریترم

بندی حاصل از آن هست. این رویدادها خود آغازی بطرای اولطین سقوط شوروی و صف

ریاسطت  دورهامریکطایی بطود. در  -روابطط ایطران پطس از جنطگ سطرد شطوروی مرحله
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 و انطزوا از خروج یبراایران  کیپلماتید یازهاین ریتأث تحتجمهوری هاشمی رفسنجانی 

های نوسطازی، روابطط ایطران بطا ی و برنامطهبازسازمنابع  نیأمت یبراکشور  یمال یازهاین

در همراهطی بطا ایطران  توانسطتیمطکه  یسعود عربستانکشورهای عرب منطقه به ویژه 

 نیتطرمهم، رو بطه بهبطودی گطذارد. یکطی از کند فایا نفت متیق شیافزا در یموثر نقش

، موضع ایطران نسطبت بطه تدابیر سیاست خارجی دولت که اعراب را به ایران نزدیک کرد

جنگ خلیج فارس و محکوم کردن هجوم ارتش عراق به کویت بطود. پطس از ایطن دوره 

 گطریدبرخی  و مصر ن،یبحر اردن، ،یسعود عربستان با روابط بهبود و یریسرگ ازشاهد 

گرایی و نزدیکی، ایطران و اعطراب های همرغم این نشانهی هستیم. علیعرب یکشورهااز 

گانه در خلیج فارس که مورد مسائلی گون حاکمیت ایران بر جزایر سه وزهحهمچنان در 

 حضطور رشدو اعتراض ایران به  لیاسرائ و اعراب صلحعربی بود،  متحدهامارات  منازعه

 ، با یکدیگر اختالف داشتند.فارس جیخل در متحده االتیانظامی 

 تطرورقطایعی گطون و ریتطأثروند صلح اعراب و اسرائیل تحت  1114سال  آستانهدر 

 در هطایسطازشهرک شطروع، به همطراه کنست در صلح نیمخالف یروزیپ و نیراب اسحاق

عالوه بر آن سیاست خطارجی ایطاالت متحطده  بست رسیده بود.، به بنالمقدستیب شرق

در قبططال رونططد صططلح و رویکططرد آن نسططبت رژیططم عططراق در اذهططان عمططومی جوامططع و 

کرد که عالوه بر ناامیطدی اعطراب از رونطد صطلح، بطه های عرب متناقض جلوه میدولت

ر صطدام 181-1: 1818زد.)رمضطانی، دامطن می کشطورهاایطن  یعموم افکار یزیستغرب

ساخت که در منطقه در برابر طالوتی حضرت داودی را مجسم می»هنوز در گشم اعراب 

بطه ) یطیاشطرر در گنطین 151همطان: «)جهانی به نام ایاالت متحده قد علطم کطرده بطود.

بست رسیدن روند صلح به رهبری ایاالت متحدهر هنگامی که محمد خطاتمی بطا پیطام بن

ها و میان ایران و همسایگان خود از جمله اعطراب بطه قطدرت صلح و دوستی میان تمدن

های عضو شورای همکطاری ویژه دولتقلوب مسلمانان جهان به طور کلی، ]و[ به»رسید 

آب شدن یخ جنطگ  دورهریاست جمهوری خاتمی،  دوره« د.خلیج فارس را به تپش آور

ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، کشطورهای عضطو  دورهایرانی بود. در  -سرد عربی

کنفرانس اسالمی موافقت کردند که هشتمین نشست اجالس سران عضو در ایران برگزار 

ان کشطورهای طلبی خاتمی میزبان سطرتهران و گفتمان صلح 1114شود. بدین ترتیب در 
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 نیتطرمهمر 152همان: ) ای گرد هم آمده بودند.سابقهکنفرانس اسالمی بود که با شوق بی

 یهطامجازات ساختن محکوم در اعراب تیحماای که ایران از این اجالس گرفت نتیجه

زدای انعکاس یافت. سیاسطت تطنش تهران یرسم هیانیب دربود که  متحده االتیا یاقتصاد

گسترش روابط تجاری ایران و کشورهای عربی و بهبود روابطط بطا مصطر،  دولت ایران به

الجزایر و به ویژه عربستان سعودی با سفر امیرعبداهلل ولیعهد سعودی به تهران منجر شد. 

 شطدن مطر  و انزوا از رانیا خروج»این فضای تعامل مشترک را  جهینتاهلل رمضانی رو 

بهبود روابط و تعامطل  ر151: 1818 ،یرمضان) کند.عنوان می« اسالم جهان رهبر عنوان به

 جطهینتویژه پس از گند دهه تقابل ایدئولوژیک و یک جنطگ پرهزینطه، ایران و اعراب، به

 سطدههطای عربطی از اوایطل تحلیلی مهمی در بر دارد. تحوالت روابط میان ایران و دولت

های مولفطه کننطدهنییتعی بیستم تا پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حطاکی از نیطرو

های هاشطمی و پطس از آن تاریخی میان ایران و اعراب بود. اما تالش-فرهنگی انهیواگرا

خاتمی و اسطتقبال اعطراب نشطان داد کطه در بسطتر تطاریخ روابطط میطان ایطن دو حطوزه، 

 زیستی در یک فضای تعامل مشترک نیز وجود دارد.هایی برای همزمینه

ابط ایران و اعراب پطس از سیاسطت تعامطل مشطترک خطاتمی، ترین گالش در رومهم

ای تطازه کطرد. بود که روابطط ایطن دو را وارد مرحلطه 2448سقوط صدام حسین در سال 

زدایططی و تعامططل مشططترکی کططه ایططران پططیش گرفتططه بططود مططانع از رقططابتی سیاسططت تنش

مطدن دولطت شد. پس از سقوط صدام و روی کطار آبرانگیز در عراق و منطقه نمیگالش

شیعه مذهب در آن کشور، نفوذ ایران در منطقه افزایش یافت. ریچارد هطس از مسطئوالن 

ایطران بطه »ای متذکر شد که پس از جنطگ عطراق، وقت سیاست خارجی آمریکا در مقاله

پیمان با او تقویطت های همنفوذ ایران وگروه»و در « یکی از دو قدرت منطقه تبدیل شده

ای از اعطراب در قبطال بندی تطازهر در این شرایط صفHaas, 2006: 85-6«)است. شده

 برابطر در یعربط متحطده امطارات و مصر اردن، ،یسعودایران را شاهد هستیم که طی آن 

 قرار گرفته و سوریه، لبنان و عراق در کنار ایران بودند. رانیا

 نژاد در ایطران شطاهدپس از خاتمی و با آغطاز ریاسطت جمهطوری محمطود احمطدی

تغییراتی در رویکرهای سیاست خارجی ایران هستیم. اگرگطه سیاسطت گفتگطو و تعامطل 

ها در این دوره به کنار گذاشته شد، اما روابط ایران با برخی کشورهای عطرب میان تمدن
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منطقطططه ماننطططد قططططر و عمطططان رشطططد داشطططت. )ر.ک صطططفوی بطططه نقطططل از آفتطططاب 

نژاد کطه بطه نطوعی لطت احمطدیر رویکرد سیاسطت خطارجی دو1: 1811/خرداد/14نیوز،

و سرسپردگان آن در منطقه بطود، در « مستکبرین»بازگشت به سیاست تهاجمی ضدیت با 

گرفطت. ای بود، قرار میمقابل سیاست خاتمی که متمایل به تعامل مشترک و ثبات منطقه

علیه لبنان، در شرایطی کطه اعطراب ایطران را  2446در این دوره جنگ ناموفق اسرائیل در 

دیدند به نفوذ بیشتر این کشور در میان افکار عمومی عربی کمطک یکی از حامی لبنان می

رییس جمهطور ایطران بطه دعطوت دولطت قططر در اجطالس شطورای  2444کرد. در سال 

همکاری خلیج فارس، شورایی که پس از انقالب اسالمی برای مقابله با تهدید ایطران بطه 

حطال روابطط ایطران بطا برخطی از ت کطرد. بطا اینابتکار عربستان تشکیل شده بود، شطرک

کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی به تدریج رو سردی نهاد. تحوالتی که در ایطن 

توان در دو تحول عمطده های عربی گردید را میدوره باعث سردی روابط ایران و دولت

جدید  ورهدروابط خارجی جستجو کرد. نخست تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران در 

دوم که به تحول در سیاست جهانی مربوط است، روی کار آمدن اوباما در  مسئلهاست و 

او بطرای آغطاز مطذاکرات بطا ایطران بطود کطه واکطنش اعطراب را  برنامطهایاالت متحده و 

برانگیخت. سیاست خارجی نوین ایران که از یطک سطو بطا رویکطرد دیپلماسطی عمطومی 

بر افکار عمومی جهان عرب و معرفی ایطران بطه عنطوان  درصدد تاثیرگذاری ایدئولوژیک

است و از سوی دیگر بطه دنبطال گسطترش قطدرت « مبارزه با استکبار و صهیونیسم»رهبر 

ای عربسطتان های منطقهباشد، در مقابل با سیاستای ایران به عنوان قدرت برتر میمنطقه

یج فطارس کطه هطر کطدام که سودای رهبری اعراب را در سر دارد و کشورهای عربی خل

 گیرد.خواهند، قرار میای میسهمی از قدرت منطقه

مطذاکره ایطاالت  دهیطا، و سر و صدای بطر سطر 2441روی کار آمدن باراک اوباما در 

هطای عطرب هطر روز دسطته دسطته راهطی وزارت دیپلمات»متحده با ایران، سبب شد که 

رای تعامطل بطا تهطران خطرنطاک خارجه آمریکا شده و هشدار دهند که تمایطل آمریکطا بط

 هطاآنر اعراب از تعامل میان ایران و ایاالت متحده واهمه دارنطد. 1: 1811کوهن .«)است

بر خلطیج فطارس را کطه همزمطان متحطد ایطاالت  1141تا  1145ای ایران در تسلط منطقه

بطه نقطش  بار ایران با توجهآورند. اعراب ترس از آن دارند که اینمتحده بود را به یاد می
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ای که در خلیج فارس، عراق، لبنان و فلسطین دارد، از موضع قطدرت وارد حساس منطقه

کار های محافظهمذاکره با ایاالت متحده شود و این پیام را به اعراب تحت حکومت رژیم

توان با این کشور رابططه داشطت. راجطر عربی برساند که بدون وابستگی به آمریکا نیز می

اعطراب بطه شطدت نگطران »کند که ایاالت متحده نقل میز مقامات دولت یکی اکوهن از 

برای حفظ منافع خود در عراق و افغانستان دست به  دولت ایاالت متحده[هستند که ما ]

ر عالوه بر 2همان: .«)هایی با ایران بزنیم که منجر به سلطه این کشور بر منطقه شودمعامله

زدایی از روابطط میطان ایطران و شروع فرایند تنش رسد در صورت تعامل وآن به نظر می

کار و سنتی خاورمیانه نیز کارکرد خود در حفظ ثبات منطقطه را های محافظهامریکا، رژیم

ها به تدریج از دست داده و به منظور تغییرات و اصطالحات داخلطی نیز از دید امریکایی

ی میان ایران و ایاالت متحطده زدایهای غربی قرار بگیرند. ترس از تنشتحت فشار دولت

هطای تنطدروی اسطرائیلی کطه کار عربی و جنا های محافظهتوان درد مشترک رژیمرا می

هویتی و فرهنگی با غیریتی به نام ایران  منازعههویت و قدرت سیاسی خود را در گروی 

 بینند دانست.می

راب جسطتجو شود در رویکردهای سیاست خارجی اعطپیامدهای این دو تحول را می

 گانهسطهشکایت خود در مورد حاکمیطت بطر جزایطر  2441عرب در مارس  هیاتحادکرد. 

گانه را جزایطر سطه مسطئلهما  دهیعقخلیج فارس را به شورای امنیت سازمان ملل برد. )به 

هطویتی  منازعهارضی ایران و عراق در اروندرود، نمود یک  مناقشهمانند بایست بهنیز می

دار و خنطده»عرب را معمر قذافی رهبر وقت لیبطی  هیاتحادت.ر این اقدام و فرهنگی دانس

 از شطکایت دنبال به و کرده رها را اسرائیل اعراب اینکه از قذافی»توصیف کرد. « مسخره

 هطم ایران عرب دوستان دوستانه، غیر اقدام یک در حتی. بود شده متعجب هستند، ایران

 کردنطد همکاری مراکش و سعودی عربستان صر،م اردن، با قطر، و حماس سوریه، گون

الیطن: مجتهطدزاده در مصطاحبه بطا اسطالم آن«).کردنطد امضطا  ایطران علیطه را طوماری و

هطای عربطی هطا و گروهر این اقدام نشطان از آن دارد کطه کطنش دولت1811/شهریور/84

فرهنگی مناسبات  ریتأثتحت  قاًیعمای های سیاسی منطقهرغم مصلحتدوست ایران علی

رفتار تهطاجمی اعطراب نسطبت بطه ایطران، وزیطر  ادامهو هویتی تاریخی نیز قرار دارد. در 

را خططری جطدی  رانیطر ا1811) 2441خارجه عربستان در نشستی مطبوعاتی در سطال 
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لیکس نیز عمطق توان آن را حل کرد. انتشار اسرار ویکیقلمداد کرد که تنها با تحریم نمی

به ایران را بیشتر آشکار ساخت. بر اساس این اسناد فاش گردید  نگاه منفی رهبران عرب

 بطه ینظطامحملطه  به بیترغ را متحده االتیا )با توصیف ایران به سر افعیر عبداهلل ملک

گویطان بطزر  و دولطت ایطران را حطامی ه بود، مبطارک رهبطران ایطران را دروغکرد رانیا

 یبطرا یعطوامل رانیطا کطه بطود دهشط یمدع یمصر مسئوالن از یکتروریسم خوانده و ی

 رReuters, Nov,29,2010ویکی لیکس به نقل از . )دارد مصر در میرژ یبرانداز

خطود قطرار داد، تحطوالت  ریتطأثای که روابط ایران و اعراب را تحطت آخرین مرحله

جطدی و  نهیزمکشورهای خاورمیانه طی دو سال گذشته است. تحوالت کشورهای عربی 

های عربی ایجطاد کطرد کطه اوج آن را در و تعارض میان ایران و دولتجدیدی از رقابت 

بایطد  هیسور و نیبحر تحوالت رامونیپ رانیا و یعرب یکشورها منافع و مواضع اختالف

رخ داد روابط میطان  2411این شرایط و رویدادهایی که در سال  ریتأثمشاهده کرد. تحت 

سطه دیپلمطات ایرانطی بطه  1814فروردین  ایران و اعراب رو به وخامت بیشتر گذارد. در

 هیطانیب نیترالحندیشد صدوراتهام اقدامات جاسوسی از کویت اخراج شدند که منجر به 

شطد. شطدت گطرفتن  گذشطته سطال یسط یطط رانیطا هیعل فارس جیخل یهمکار یشورا

هایی وسیع از مردم بحرین علیه حکومت، به حضطور نظطامی غیرقطانونی اعترضات بخش

سعودی در این کشور انجامید کطه مطورد اعتطراض شطدید ایطران قطرار گرفطت. عربستان 

گاه ثابت نشد ایران را به ایجاد شطورش عربستان سعودی و بحرین، طی اظهاراتی که هیچ

 برنامطهایاالت متحده ایران را متهم به طراحطی  2411کردند. در اکتبر در بحرین متهم می

یک ماه بعد در مجمع عمومی سطازمان ملطل متحطد ترور سفیر عربستان در امریکا کرد و 

ایطن وقطایع  ریتطأثر تحت 1814/آبان/21تابناک:) ای علیه ایران به تصویب رسید.نامهقطع

ای بیشتر ایران شطدند و از سطوی های عربی موفق به انزوای منطقهایران، از یکسو دولت

 ه رسید.گذشت دههدیگر روابط ایران و اعراب به سردترین وضعیت طی دو 

پس از جنگ سرد روابطط ایطران و اعطراب را تحطت  دورهدر مجموع عواملی که در 

منازعطه و فطراز و فرودهطای توان بدون اولویت بدین قرار شطمرد: داد را میقرار می ریتأث

آن، مسطائل  ندهیآروند صلح اعراب و اسرائیل، روابط بین ایران و ایاالت متحده و  برنامه
ورهای منطقه )مانند به قدرت رسیدن هاشطمی و خطاتمی و تغییطر و تحوالت داخلی کش
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نژاد در ایران، سطقوط صطدام در عطراق، تحطوالت و احمدی دورهزدایی در رویکرد تنش

های مردمی کشورهای عربی و سقوط رهبران مصر و تونس، و بحطران در سطوریه جنبش
های سیاسططتو بحططرینر، رقابططت قططدرت در خلططیج فططارس و خاورمیانططه و سططرانجام 

. البته قابل توجه است که تحول در این های بزر  به ویژه ایاالت متحده در منطقهقدرت

بایست در بستری تاریخی از روابط فرهنگی و هویتی میان اعراب و ایرانیطان موارد را می

از  هطاآنتوانند از زمان منتزع کنند. تفسطیر های خود را نمیها سیاستتحلیل کرد. دولت

توانطد مبتنطی بطر آینطده باشطد. ه مبتنی بر گذشته است، همچنین که از گذشته نیز میآیند

 نطهینهاداینکه ایران و اعراب بتوانند در آینده فضای تعامل مشترکی مبتنی بر قواعد  الزمه

ای از حقطوق هطر های خود برقرار کنند، درک واقعی و منصفانهرقابت و تعامل در ارتباط

توان امیدوار بود که تفسیر وف به تعامل است. در گنین شرایطی میمعط ارادهدو طرف و 

های نطژادی و دگرسطتیزی تر و دور از سطوگیریتر، منصطفانهها از گذشته نیز عالمانطهآن

فرهنگطی  حطوزهباشد. برخالف دوران ریاست جمهوری خاتمی، آنچه امروز در بطین دو 

حطال دولطت ایطران بطرای اشطد. بطا اینبجریان دارد، گندان معطوف به ایجاد تعامل نمی

توانطد از اختالفطات میطان جلوگیری از اجمطاع کشطورهای عربطی علیطه منطابع خطود می

های عربی مانند قطر و عربستان سعودی، بهره گیطرد کطه البتطه ایطن نطوع سیاسطت دولت

 در انتخطاب نهطایی معمطوالًهای خود را دارد و با توجه به رفتار سیاسی اعراب که هزینه

 باشد.پذیر نیز نمیبینیدهند، گندان پیشبرادر عرب خود را به کشورا دوست ترجیح می

 

 روابط ایران و اعراب ندهیآهای همگرایی در . زمینه4

کند، همگرایی و آنچه او اجتماع امنیتی میان کشطورها گونه که کارل دویچ اشاره میهمان

د کطه ایطن شطرایط، محطیط اجتمطاعی و باشطای میزمینطه، نیازمند شطرایطی پس1نامدمی

سازد. از جمله این شرایط گیری همگرایی فراهم میاقتصادی و روانی الزم را برای شکل

های اصلی مربوط به رفتار سیاسی، وجطود یطک راه توان به سازگاری ارزشزمینه میپس

تقابطل تر و پرسطودتر، مهای اقتصطادی قطویزندگی متمایز و جذاب، انتظار نیل به هدف

پطذیری متقابطل بینیها در جریانات ارتباطی و مبادالتی و حد بطاالیی از پیشبودن پاداش

                                                           
 ما به اجتماع امنیتی کثرت گراست. اشاره. در اینجا 1
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ای در میطان زمینهر برخی از این شرایط پس14-11: 1811مشیرزاده:) رفتارها، اشاره کرد.

ی فرهنگی این دو حطوزه در تعطارض بطا یکطدیگر هامؤلفهایران و اعراب وجود ندارد یا 

بینطی پطذیر نیسطت و در هطای عربطی گنطدان پیشروابطط ایطران و دولتهستند. فضای 

بخاطر فضای امنیتی منطقه، به دنبال به حداکثر رسطاندن  عمدتاًمناسبات میان یکدیگر نیز 

توانند بطه سططحی زمینه میقدرت و سود نسبی خود هستند. مواردی دیگر از شرایط پس

توان بطر فرهنگی می حوزهبرای مثال در دو  از همراهی و پذیرش متقابل ارتقا داده شوند.

های اسالمی و تاریخی کطه ایطران و اعطراب را بطه یکطدیگر پیونطد سازگاری میان ارزش

های فرهنگی خصمانه تاکید داشطت ای و دیدگاهدهند به ضرر تعارضات مذهبی، فرقهمی

ی میطان دو زدایی فرهنگی و سیاسطو به همگرایی رسید. در گنین شرایطی همگام با تنش

بطا ) شتریبای به امید نیل به رشد اقتصادی توان با تقویت روابط اقتصادی منطقهحوزه، می

های هر دو حوزه در گالش برای گذار و نوسازی هستندر و ارتقای توجه به اینکه دولت

های خصوصیا تجاری، صنعتی و خدماتی در هر دو گطروه مناسبات اقتصادی میان بخش

هطای فرآیند همگرایطی و تعامطل در منطقطه کمطک کطرد. تاکیطد بطر ارزشاز کشورها، به 

های مشترک مذهبی کطه بطه مشترک دینی و تقویت قرائت آزادمنشانه و متسامح از آموزه

های فرهنگطی و احتطرام متقابطل از ها یاری رساند، ضمن پذیرش تفاوتسازگاری ارزش

هطا دی با توجه به اینکه این فعالیتها و مناسبات متقابل اقتصایک سو و ارتقای همکاری

توانطد بینطی پطذیری و ثبطات نیازمنطد هسطتند از سطوی دیگطر میبه سطح باالیی از پیش

ای حداقلی همگرایطی باشطند. در گنطین زمینههایی مهمی برای رسیدن به شرایط پسگام

 فرهنگطی -توان بطا وارد کطردن بطازیگران سیاسطیفضای تعامل و همکاری احتمالی، می

دیگری از خاورمیانه مانند ترکیه، معیارهای همگرایی را گسطترش داده و از قطبطی شطدن 

 ای جلوگیری کرد.فضای منطقه

 

 گیرینتیجه

شناسی تاریخی تاریخ روابط ایران و اعراب را به بررسطی در این تحقیق با رویکرد جامعه

سطت در بسطتری از گذاشتیم. فرض این مقاله بر این بود کطه روابطط ایطران و اعطراب نخ

های تاریخی فرهنگی که به مناقشات هویتیا ملی و مطذهبی در دروان اختالفات و گالش
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ژئوپولیتیطک  حطوزههطا در نو انجامید شکل گرفته است، دوم ایطن اختالفطات و ناهمگنی

خاورمیانه و خلیج فارس رقابت و منازعه بر سطر قطدرت را تشطدید کطرده و سطوم ایطن 

محطیط درونطی کشطورها و اقتضطائات داخلطی  ریتأثسو تحت از یک ها و منازعاترقابت

هطای محطیط بیرونطی و سطاختار ها و ظرفیتو از سوی دیگر با توجه به محدودیت هاآن

دهند. بدین ترتیطب ضطمن محطور قطرار نظام جهانی خود را در اشکال مختلفی نشان می

جی کشورها، به تحوالت گران اصلی در سیاست خارهای ملی به عنوان کنشدادن دولت

ای و جهانیر آنان نیطز توجطه منطقه) یرونیبفرهنگی, اجتماعی و سیاسی محیط درونی و 

 داشتیم.

ها و شناختی مطا در ایطن اصطل نهفتطه بطود کطه سطاختارها، سطنخفرض اساسی روش

کننطد. ایطن هطا ادامطه پیطدا میتطا قرن احتماالًشکل بگیرند  کهنیهمهای اجتماعی نگرش

تحوالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده از یکسو  ریتأثها که تحت ارها و نگرشساخت

الگوها  ریتأثگذارند و سوی دیگر خود در طی زمان تحت می ریتأثهای فرهنگی بر مولفه

گیرند. بر این اساس نقاط عطف تاریخ تحول روابط ایطران های فرهنگی قرار میو شاکله

های فرهنگطی، هنگی را بررسی کرده و تالش کردیم مولفهفر حوزهو اعراب به عنوان دو 

 ساخته، استخراج کنیم. متأثرتمدنی را از یکدیگر  حوزهاجتماعی و سیاسی که این دو 

فرهنگی و هطویتی و همچنطین سیاسطی،  حوزههمجواری ایران و اعراب به عنوان دو 

کند. به طبع حمیل میگذاری این کشورها تگیری و سیاستالزاماتی بر فرآیندهای تصمیم

ای بینی ناپذیری و ناامنی در مناسبات منطقهفضای تنش و خصومت منجر به تشدید پیش

های سو دامن زدن به فضای امنیتی منطقه و افول همکاریآن از یک جهینتخواهد شد که 

تر شدن مرزهای هویتی میطان اعتمادی و پررنگتجاری است و از سوی دیگر افزایش بی

هطای عربطی ها و رویکردها به صورت همگام میان ایران و دولته. تغییر سیاستدو حوز

توانطد های اقتصادی و فرهنگی میهای متقابل به ویژه در حوزهبه منظور پیشبرد همکاری

هطا همکاری مسئلهگامی مهم در راستای تعامل و همگرایی باشد. با این حال تا زمانی که 

قواعطدی از بطازی سیاسطی و متعاقطب آن در  نطهینهادوب ای در گارگو تعامالت منطقه

هطای منطقطه های همکاری گندجانبه مورد پطذیرش دولتسطحی باالتر، تشکیل سازمان

هطای سطنتی زدایی و تعامل جدیطد همطواره از جانطب نگاههای تنشواقع نشود، سیاست
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ننده خواهطد های اجتماعی و فرهنگیا تاریخی میان ایطران و اعطراب شطکمبتنی بر شکاف

بود. باید به یاد داشت که اگطر کشطورهای اروپطایی اکنطون بطه سططح بطاالیی از روابطط، 

اروپا دست یافتند، روابط خود را بطر  هیاتحادتعامالت و وابستگی متقابل و همگرایی در 

ها تنش و ای و قرنهای قومی و منطقهها جنگهای دو جنگ ویرانگر جهانی، سالویرانه

نگی بنا کردند. آنچه آنان را به این همگرایی یاری رساند فرامطوش کطردن تعارضات فره

ای بهتطر، های فرهنگی و تاریخی به خاطر ساختن آیندهها و تنشهایی از خصومتبخش

 تر و آزادتر در کنار یکدیگر بود.زندگی مرفه

قه و تثبیت ای بهتر در منطانداز و آیندهرسد که ایران برای دستیابی به گشمبه نظر می

خلیج فارس و خاورمیانه، نیاز دارد که  حوزهموقعیت و افزایش تدریجی قدرت خود در 

همزمان با فرآیند توسعه و نوسازی و تقویت ساختارهای اقتصادی، اجتمطاعی و سیاسطی 

زدایی با کشورهای تعامل مشترک و تنش واسطهداخلی، امنیت و ثبات در منطقه را نیز به 

تاریخی نشطان  تجربهجویانه مد نظر قرار دهد. گرایانه و همکاریاهی واقعمنطقه، و با نگ

دهد که زمانی ایران توانایی تثبیطت قطدرت خطود در منطقطه را دارد کطه از یطک سطو می

خلیج فارس و منطقه این واقعیت را که هرکدام سهم و منافعی نسبی در  حوزهکشورهای 

ترم شمرده شطود بپذیرنطد و از سطوی دیگطر این حوزه دارند که باید از سوی دیگری مح

زدایطی محطیط بیرونطی، بطه ای در فضطایی از تعامطل و تنشایران به عنوان قدرتی منطقطه

هطا های اقتصادی و سیاسی محیط درونی خود پرداخته تا تواناییظرفیت توسعهتقویت و 

ن بطا تطوااش را افطزایش دهطد. در گنطین شطرایطی میکنش در محیط بیرونی محدودهو 

دست یافتن به قطدرت  نهیزمهای عقالنی و بلند مدت، به اهداف خود در گذاریسیاست

 آمیز دست یافت.ای، در یک فضای رقابت اقتصادی و علمی مسالمتبرتر منطقه
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