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 چکیده

کد   هاسدتبحرانناصر در ایجاد یا تشددید یکی از تاثیرگذارترین ع« امنیتی شدن هویت مذهبی»
ی هدابحرانو  هداتنشسبب شده خاورمیان  همچنان دست بد  گریبدان مبا دم امنیتدی باشدد و 

ست. عنصر اگوناگونی را تجرب  نماید ک  دومینووار هم  کنشگران منطق  ای را ب  چالش کشانده 
یدران و نشگری جمهوری اسالمی ابارز آن یعنی هویت شیع  با ک ندهینماهویت مذهبی را در دو 

ی خود در مقابد  هاتیهوسنی وهابی با کنشگری عربستان سعودی با امنیتی سازی و دگرسازی 
. در انددزدهدامن  هابحرانو ب  هرچ  فزاینده تر شدن  اندگرفت یکدیگر در وضعیت تخاصم قرار 

یتدی ب  ایدن پرسدشا امن ،«امنیت هستی شناختی»  ینظراین پژوهش تالش شده است تا براساس 
شدود.  گذاشدت  اسدت ، پاسدا داده ریتأثدر خاورمیان   هابحرانشدن مذهب چگون  بر گسترش 
ک  امنیتی شدن  دهدیمی پژوهش  اضر نشان هاافت ی تحلیلی،-برهمین اساس با روش توصیفی

ن و یدرامذهب از طریق هویت یابی تخاصم آمیز بازیگران منطق  ای، دو هویت مذهبی رقیدب، ا
طلبدی،  یی مانندد عدز هامؤلف عربستان سعودی با امنیتی کردن هویت مذهبی و برجست  کردن 

ح منطقد  ی بیوگرافیک و ا یای اعتبار از دست رفت ، سبب تشدید بحران در سدطهاتیرواشرم، 
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 مقدمه 

و اشدکال گونداگون بدوده  هداقالبخاورمیان  همواره منطق  ای مستعد بحران و تنش در 

 هایجنگ، هادولتمذهبی، جنگ لفظی میان مقاما  -، نزاع قومیهاطلبیاستقالل  است.

الیسم و بنیادگرایی مذهبی هم  داخلی و تهدیدا  خارجی، تروریسم و خشونت و رادیک

و  زننددمیو هم  همچون کالفی سردرگم وضعیتی خدو  آلدود را در خاورمیاند  رقدم 

 هایسالدر  تسلس  وار در منطق  هستند. هایبحرانهمین  زاییدهآشوب زدگی و ناامنی 

کد   اندتبددی  شددهخاورمیاند   هدایبحرانعراق و سدوری  بد  کدانون  هایبحراناخیر، 

متعدار  در مقابد  هدم  هایهویتانتظارا  و  رویکردها، ای با منافع، -گران منطق کنش

 صف آرایی نموده و هریک در مسیر  ذ  دیگری گام برمی دارند. عدالوه بدر جندگ و

اذعان نمود ک  رقابدت  توانمینزاع داخلی در عراق و سوری  بر سر موضوعا  مختلف، 

 ،سعودی کنشگران اصلی منطق  ای نظیر عربستان تیک و ایدئولوژیکیو تضاد منافع ژئوپل

جمهوری اسالمی ایران عام  اصلی تداوم و تطوی  این دو کشدمکش بدزرد در منطقد  

)وهدابی(  شده است. دو هویت مذهبی مسلط کنشگران در بحران در قالب شیع  و سدنی

رقیدب  هویدتمذهبی و افزایش واهم  از قددر  گیدری -سبب تشدید منازعا  هویتی

اصلی این تعارضا  تشدکی  شدده از جمهدوری اسدالمی ایدران در  جبه دو  ه است.شد

-یقالب پایگاه هویت شیعی و عربستان و ترکی  و قطر در قالب پایگاه اصلی هویت سدن

و هویدت دیگدری، سدعی در  یوهابی است ک  هر دو با رویکدرد امنیتدی سدازی وجدود

ده کد  عرصد  رقابدت و منازعد  بحدران پیچید ناید کاهش نفوذ و تسلط یکدیگر دارندد.

گسترده ای را فراهم نموده است، سدبب شدده تدا کنشدگران گسدترش نفدوذ و هژمدونی 

ایدئولوژیک و هویتی خود را در این منطق  کلید دستیابی ب  اهدا  استراتژیک و سیاسی 

خود قلمداد نموده و با امنیتی ساختن  ضور و فعالیت کنشگر رقیب در بحران سدعی در 

کنشگر رقیب، اتهدام  هایاستراتژیتهدیدآمیز جلوه دادن اقداما  و  دن آن بنمایند.کنار ز

 هدایکنشزنی و فرافکنی در قالب موضوعا  گوناگون جهت ناامن جلوه دادن هویت و 

و  " دق"، "غیرخدودی"و  "خدودی"طرح عندوان بازیگران، دگرسازی و غیریت سازی،

در مسیر امنیتی سداختن هویدت مدذهبی، و ایجاد هراس از هویت کنشگر رقیب  "باط "

طرح موضوعاتی نظیر هالل شیعی، امپراطوری شیعی، ایران هراسی و تهدید آمیدز جلدوه 
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موشکی جهت تهدید عربستان بد  عندوان رهبدر  هایفعالیتدادن اقداماتی نظیر گسترش 

اصلی هویت مقاب ، بیانگر اهمیت و لزوم پرداختن ب  موضدوع امنیتدی شددن مدذهب در 

بیش تدر  یهابر مبنای هویت دینی، ب  بحرانها 1سازیغیریت حران عراق و سوری  دارد.ب

ها در خاورمیاند  ریشد  در منطق  خاورمیان  نیز دامن زده است. ب  عبارتی، تشدید بحران

ها در در همان هویت دینی و غیریت سازی دارد. منطق  خاورمیان  ب  عنوان کانون بحران

قاب  این دو هویت مواجد  شدده اسدت. ازهمدین رو، پدا از انقدالب دوران معاصر، با ت

اسالمی ایران نوع تعارضا  موجود در منطق  از  الت معمول و راید  همیشدگی یعندی 

رقیب استراتژیک منطق  ای، اختالفا  نژادی و  ا ناسیونالیستی فراتر رفت  و ایدن بدار 

بارتی تعارضا  ماهیدت تدازه ب  ع ه است.در نوع ایدئولوژی و هویت مذهبی مطرح شد

. عربسدتان سدعودی درآن سدوی ه اسدتو تمام منطق  را درگیدر نمدود  ای ب  خود گرفت

ذهنی، سیاسی، هویتی و مدذهبی قدرار دارد کد  سیاسدت خدارجی هویدت  یهایمرزبند

دو دانسدت. بد  عبدارتی، هویدت  تنها وج  تشاب  اصولی هر توانیمذهبی محور آن را م

وهابی /بی جمهوری اسالمی ایران در نقط  مقاب  هویت مدذهبی سدنیشیعی انقال/مذهبی

محافظ  کار عربستان سعودی قرار گرفت  است و برآیند امنیتی شددن دو هویدت مدذهبی 

پرهزیند  و  هداییبحرانسنی، موجب شده است ک  خاورمیان  دسدت بد  گریبدان /شیعی

 هایاندیشد با پذیرش کثر   همزیستی مسالمت آمیز و تفاهم همراه جبران ناپذیر باشد.

مذهبی همچنان ب  عنوان عنصری تعریف نشده در خاورمیاند  اسدت و بدازیگران منطقد  

جنگ سدرد  دیگر را دارند. هایایدئولوژیترس و دلهره عجیبی مانند بلعیده شدن توسط 

مذهبی در خاورمیان  هم  را در گردون  تالش برای بقای اندیش  مدذهبی درگیدر نمدوده 

و در نتیج  قدر  نمایی عقاید گوناگون مذهبی در مقابد  هدم از جملد  اقدداما  است 

مدذهبی متضداد بدا هنجارهدای  هایهویت. گرددمیطبیعی بازیگران در منطق  محسوب 

در چندین ناسازگار موجب امنیتی شدن عنصر مدذهب در روابدط کشدورها شدده اسدت. 

اسدتا امنیتدی شددن مدذهب  سؤالن نگارنده در این نوشتار در پی پاسا ب  ایوضعیتی، 

عنصدر بدرهمین اسداس،  گسترش بحران در خاورمیان  تدأثیر گذاشدت  اسدت  چگون  بر

مذهب و امنیتی شدن آن موضوع محوری این پژوهش خواهدد بدود کد  از دل آن مندافع 

                                                           
1. Othering 
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 از نظرید . در این پژوهش با بهره گیدری یابدمیملی و رفتارهای بازیگران نمود و توجی  

 ب  تحلی  و بررسی پرداخت  خواهد شد. هستی شناختی،امنیت 

 

 چارچوب نظری .1

و « امنیدت هسدتی شدناختی»و « هویت»شود با تمرکز بر مبا م در این بخش تالش می

هایی ذید  آن همچدون روایدت بیوگرافیدک، عدز  طلبدی و شدرم برجست  کردن مؤلفد 

 رمیان  مطرح شود.چارچوبی برای تحلی  دو هویت مذهبی متخاصم در منطق  خاو

 

 و هویت )وجودی( یهستی شناخت تیامن .1-2

 هویت .1-2-1

، از موضدوعاتی اسدت کد  سیاسدت خدارجی دیگدرانمفهوم هویت و شدناخت خدود و 

 جهدان کجدای درکد  بدانندد  انددآنکشورها بسیار ب  آن متکی اسدت. کشورها خواهان 

 مبندای، «دگرسدازی»و « خدود» دارندد. هداآنو دیگران چ  نگرشی نسبت بد   اندایستاده

و  دهددمیو شک  دهی ب  جهت گیدری سیاسدت خدارجی کشدورها را تشدکی   ساخت

(. در واقدع، ۶۰1ا 13۸3)پورآخونددی،  آیددمی شمار ب اساس تعیین متحدین و دشمنان 

شخصدی و  تیدو هو یپیش نیاز و پیش شرط برای کارگزار کی یشناخت یامدنیت هست

امنیت  نیها ن  تنها درصدد تأم(. دولت۴۵ا 13۸۸یروزآبادی، خودشناسی است )دهقانی ف

فیزیکی و مادی یعنی سرزمین و سداختار  کم رانی خود هسدتند، بلکد  امنیدت هویدت 

. این ا ساس امنیت از فهم کنندیمتحد  قوقی را نیز جستجو م گریخویش ب  عنوان باز

 شدودیندافع خدود  اصد  م، اهددا  و مهداتیها از هویت، ارجحثابت و مستمر دولت

(. امنیت هستی شناختی، نگرش دولت ب  خود 1۵3ا 13۹۰)دهقانی فیروزآبادی و نوری، 

. گذارنددیدیگران از آن داشت  باشند را بد  نمدایش م خواهندیها مو تصویری ک  دولت

تر از امنیت فیزیکدی اسدت. ها، مهمشناختی برای دولتشود ک  امنیت هستیاستدالل می

شناختی، نگرش دولدت بد  خدود و ها ب  آن وابست  است. امنیت هستیا هویت دولتزیر

رسداند. خواهند دیگران از آن داشت  باشند را ب  منص  ظهدور میها میتصویری ک  دولت

یافت  از خود در طدی زمدان تکوین ها ک  بر اساس روایتدولت« هویت»ب  عبار  دیگر، 
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هدا را میسدر خارجی در عرصد  روابدط بدین دولتهای سیاست کنش شک  گرفت  است،

ها متوجد  یابد ک  آنها مفهوم میکند. تشویش و اضطراب وجودی زمانی برای دولتمی

ا 13۹2، 1سازگار نیست )اسدتی « خود»هایشان با هویت و روایت تکوین یافت  شوند کنش

در طدی زمدان  ک  بر اساس روایت تکدوین یافتد  از خدود هادولت هویتدرنتیج ،  .(1۶

را امکدان  هدادولت بدین روابدطسیاست خارجی در عرص   هایکنششک  گرفت  است، 

کد   کنددمیمفهدوم پیددا  هادولتو اضطراب وجودی زمانی برای  تشویش. کندمیپذیر 

ا 13۹۴غالمدی، ، )رسدتمی نداردسازگاری  هاآنبا هویت  هایشانکنشمتوج  شوند  هاآن

ی بدا مفهدوم هویدت گدره خدورده اسدت و هویدت از رابطد  امنیت هستی شناخت(. 1۴۴

شود در مقاب  هویت رقیب یدا دیگدری بد  خطدر خود/دیگری، وقتی ب  تقاب  کشیده می

شود. درنتیج  امنیت هسدتی افتد یا هویت رقیب تهدیدی هستی شناختی محسوب میمی

هویدت در  یابدد. از همدین روشناختی هویتِ خود در مقاب  هویت دیگری، مرکزیت می

ها بد  وجدود آمدده یدا تشددید ها ب  سوی امنیتی شدن کشیده شده و بحرانرابط  دولت

 شوند.می

 

 وجودی تیامن .1-2-2

در  وزه روابط بدین الملد  و روابدط  «خود»امنیت جویی وجودی برآمده از -مسئل  مذکور

هسدتی منیدت نقشی پررنگ داشت  باشد. بد  عبدارتی در جسدتجوی ا تواندیها ممیان دولت

، یک دولت دست ب  غیریت سازی در عرص  روابط بین المل  می زندد. اشداره بد  شناختی

چ  اساسی نظری   از کجا و بر-امنیت هستی شناختی-این نکت  ضروری است ک  این نظری 

در روابط بین المل  و سیاست خدارجی از نظرید   2امنیت هستی شناختی  یپردازی شد. نظر

در سدطح فدردی اسدتنتاد شدده اسدت. گیددنز، امنیدت هسدتی 3گیدنز  ینآنتوی وجود انسان

اس نوعی تداوم و نظم در  دواد،، سا »اساسی و اولی  افراد ب   ازیشناختی را ب  صور  ن

)دهقدانی  کنددی، تعریدف م«فرد قرار ندارندد یادراک طیک  مستقیماً در مح ییهااز جمل  آن

 یها یدختی یک نیاز اولی  و اصلی است؛ زیرا داع(. امنیت هستی شنا۴۴ا 13۸۸فیروزآبادی، 

                                                           
1. Brent J. Steele 

2. Ontological Security 

3. Anthony Giddens 
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از عدم اطمیندان و  تمیدت بد   گرانیو باز باشدینیازهای بشر م نیتریهویتی یکی از اصل

امنیت هستی شناختی را بایدد بدر (. 2۶۵ا 13۸۸، 1عنوان یک تهدید هویتی در هراسند )میتزن

یدت سدازی و تهدیددهای بستر، چند شاخص کلیدی مانندا هویدت، خدود و دیگدری، غیر

هویتی تحلی  کرد تا بتوان ب  درکی از امنیت هستی شناختی و ب  خطر افتدادن آن امنیدت و 

ی اصدلی در هامؤلفد  تدوانیمتالش برای رفع ناامنی هویت مذهبی را درک کرد. درنهایت 

 امنیتی سازی هویت را اینگون  برشمردا شرم، روایت بیوگرافیک و عز  طلبی.

 

 2شرم .1-2-2-1

ک  بدا  کنندیها بازی مدو مفهوم شرم و عز  نقش تعیین کننده ای در رفتار خارجی دولت

 شرم اسدتعاره ای بدرای فهدم ایدن امدر اسدت کد .امنیت هستی شناختی گره خورده است..

اجتماعی را بد  زیدان  یهادارند تا کنش ها را وادولت توانندیهویتی م یهاچگون  گسست

 شدرم نندد.یکی دنبال کنند و در عین  ال امنیت هستی شناختی را تقویت کمنافع امنیتی فیز

 یهاند یاز هم  هز کوشندیلت ها مم-مسأل  مرتبط با امنیت هستی شناختی است ک  دولت

 یهدااگر دولتدی بخواهدد بدا برداشدت آن دوری کنند، اما ب  هر  ال وجود آن الزم است.

رم، شدرا بازیابدد،  اشییب امنیت هسدتی شدناختمنقطع از خویش روبرو شود و ب  این ترت

سدت امدا انفصدال رادیکدالی در ا سدی کد  موقدت -باعم بروز ا ساس ناامنی می شدود

 در سدطح. (۴1ا13۹1وهداب پدور  ،)فیروزآبدادی آوردیا ساس خود بودن دولت ب  بار م

داما  ز تواندایی منطبدق سدازی اقدنگراندی دولتدی ا اشودیها، شرم اینگون  ترجم  مدولت

سدتفاده گذشت  یا آینده با روایتی بیوگرافیک ک  دولدت از آن بدرای توجید  رفتدار خدویش ا

 ،ادیفیروزآبددهقدانی شرم ب  معنای ا ساس ناامنی نسبت ب  مسائ  هویتی اسدت ) .کندیم

 .(۴2 ا13۹1،وهاب پور

 

 3عزت .1-2-2-2

                                                           
1. Jennifer Mitzen 

2. Shame 

3. Honor 
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 وشدند یدا جمعدی یدا عقلدی و معطدو  بد  خدود با توانندیعز  م برخاست  از یهاکنش

در  توانددیامتداد غرور فردی تلقدی شدود. عدز  م تواندیاخالقی. ب  زعم برخی، عز  م

ا یدشدهر  خداص « عزتمندد»خدمت نفع یک کارگزار قرار بگیرد؛ یعنی کارگزار بدا اقددام 

ین کندد. ک  آن را ب  عنوان پول خرد کند تا بقاء خویش را تضدم آوردیاعتباری ب  دست م

بدا تعقیدب  توانندیک  بر پای  عز  م ییهاخطرناک هم باشد، زیرا دولت تواندیاما عز  م

  فد  عدز  اقداما  غیر ضروری و نادرست تعریف شده، بقای خود را ب  خطر اندازندد.

کد  خویشدتن داری  ییهدابلندمد  است. از اینرو، دولت یهازهیمد  و بقاء انگ در کوتاه

ای مد  و عدز  انگیختد  خدویش را بدر یازهای کوتاهندارند ممکن است نتوانند تبعا  ن

 یهامیمددرن بدرای تصدم یهدابقای بلندمدتشان تشخیص دهندد. عدز   تدی بد  دولت

ها طی یک سیاست، عز  ملی خدویش را بد  . هنگامی ک  دولتدهدیاستراتژیک انگیزه م

 ز  ملدی راعدازم ب  تعهداتشان تکی  کرد. س  مورد از لو توانی، بیشتر ماندازندیمخاطره م

ی صداقت نسبت ب  قول خویش، دفاع از وطن یا متحدد و لطدف اجتمداع برشمردا توانیم

. اول؛ دهددیشدان منعز  خود را ب  دو شک  در رفتار کنشدگر  .(77-۶۸ ا13۸۸)فیر ی، 

فتدار رو بدین نحدو  شودیو دوم؛ راهنمای رفتار م شودیکنشگر م یخود بدل ب  هد  غائ

مفهدوم  یها. با این نگاه بد  دو نقش عز ، مؤلفد شودیبا عز  محدود م کنشگر ب  نوعی

زلت خودخواست  بر منازع ، اهمیت یافتن هویت و من تیعز  جوئی نیز عبار  از محدود

جویی هستند. در جوامع عز  محور، اهمیت یافتن هویدت بد  هدد  نبدودن بقداء پیوندد 

ت. ایدن اسد« اولویدت هویدت»پایین تدر از « اولویت بقاء و امنیت»جوامع  نی. در اخوردیم

« اختیامنیدت هسدتی شدن»قالب بیان کرد ک  در چندین جامعد  ای  نیدر ا توانیگزاره را م

گفدت اگدر  تدوانیشان اولویت بیشتری دارد. ب  عبار  دیگدر م« یکیزیف تیامن»نسبت ب  

دهدد، ایدن تددرجیح  اشیکدیزیرا بر امنیدت ف اشیشناخت یهست تیامن یاسییک وا د س

 .خود از طریق هویتش است تیثیجامع  در پی  ف   

 

 1بیوگرافیک تیروا  .1-2-2-3

بررسی مفهوم شرم در تئوری امنیت هستی شدناختی، مسدتلزم تحلید  روایدت بیوگرافیدک 

عمیق نسبت ب  روایدت رسدمی و  یاست. ب  عبارتی شرم، همان اضطراب و نگرانی وجود

                                                           
1. Biographic Narration 
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کد   دانددیم ییهایت بیوگرافیدک را داسدتان یدا داسدتانزندگینام  شخص است. گیدنز روا

. شدودیهویت و کیستی شخص ب  شک  متأمالن  از طر  فرد و یا دیگران، فهم و تصور م

کنش گران بایستی برای اقداماتشان، معناهایی تولید کنند ک  سازگاری منطقی با تصوری ک  

خدود یکدی از تجلیدا  تولیدد  داشدت  باشدد. روایدت از-روایت بیوگرافیک-از خود دارند

 ،بدادیآغالمی  سن  ،)رستمی بخشدیاست زیرا معنای هویت کارگزار را شک  م یتواقع

ازهمین رو، روایت بیوگرافیک برای هویت بسیار اهمیت دارد؛ زیدرا، مکدانی  .(1۵۰ا 13۹۴

، دهنددیاجتمداعی بدروز م هداییطخویش را از مح یهااست ک  از راه آن کارگزاران درک

. بازیگران با درجا  مختلدف توفیدق، از کنندیجایگاه خودهایشان را در این محیط تعیین م

خدویش  یهداروایت ب  منزل  شک  )آگاهی گفتاری( استفاده و از راه کارگزاران برای کنش

و برای اهدا  روایتی  رساندی. موضوعی ک  اهمیت وجودی روایت را مکنندیمعنا ایجاد م

اسداس،  ین. بدرهمدمددیملدت م-)رو دی( در دولدت کنندیتی استفاده مک  کارگزاران دول

تداملی( اسدت کد   هدایییتدر )توانا روایت بیوگرافیک یکی از پارامترهدای مسدأل  بدزرد

. نکتد  مزبدور نشدان کنندیها استفاده مها برای ابراز ا ساس امنیت وجودیشان از آندولت

ها ب  پیگیری اقداماتی بی تنداق  و امی دولتک  روایت بیوگرافیک بازتاب نیاز تم دهدیم

 (.11۶-11۵ ا13۹۴ ،راهی برای تعریف خود )ملی( است )استی 
 

 ی شدن هویت مذهبی در خاورمیانه و ارتقاء بحران در خاورمیانهتیامن .2

. زیدرا هویدت دهددیویت در خاورمیان  هست  و کانون تحول امنیتی این منطق  را نشان مه

منطقد  دامدن  نیا تی یا  اجتماعی مردم خاورمیان ، ب  بحم فراگیری امنفرهنگی و دینی 

. این تددأکید کردب  منزل  یک بعد کانونی مهم امنیت تلقی باید زده است. تأکید بر هویت را 

هویدت و جامعد  مدرتبط اسدت. امنیدت  میبدان عدلت است ک  امنیت بطور اساسی با مفاه

در اثدر روابدط خدود، بدا امنیدت مدادی در  تواندیخود مخاورمیان  با رویکرد امنیت هویتی 

نوع تعام  آن را ب  امری عادی تبدی   نیو ب  منازع  تبدی  شود. تکرار ا ردیتعار  قرار گ

(. بررسی روند تحدوال  2۴۰ا 13۹2)ابراهیمی،  شودیو بد   فد  هویتش تبدی  م کندیم

هدویتی نقدش مهمدی در تنظدیم و جاری خاورمیان  مبین این واقعیت است کد  مال ظدا  

اعمال سیاست خارجی کنشگران ایدئولوژیک اصلی منطق  یعنی جمهوری اسالمی ایدران و 

منطقد  خلدی  فدارس دارای برخدی  یها. با وجود اینک  دولتکندیعربستان سعودی ایفا م
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محرکی برای برنامد  ریدزی اسدتراتژیک در  تواندیفرهنگی هستند ک  م-اشتراکا  تاریخی

هت امنیت سازی، تعادل منطق  ای و همگرایی باشد، با این  ال، تضاد هویتی بر اسداس ج

دینی و ایددئولوژیکی، مدانعی جددی در ایدن مسدیر قلمدداد  یهاادراکا  متفاو  از قالب

. بنابراین، در  ال  اضر شاهد اختال  بین دو روایت متعار  هویدت دولتدی در شودیم

-بدین الملد  گرایدی شدیعی"آل سعود از یک طر  و  "وهابی-محافظ  کاری سنی"قالب 

جمهوری اسالمی از سوی دیگر هستیم، ک  نقش برجست  ای در شدک  دهدی بد   "انقالبی

ژئوپلتیک جدید خاورمیان  دارند. ب  همین جهت، ارزیابی تحوال  خاورمیان  در یک دهد  

. در چندین باشددیدر ایدن منطقد  م "ژئدوپلتیکی یهاهویتی شدن رقابت"گذشت   اکی از 

را شک  داده و الگدوی  "کم مای "مجزا و متعار  ساختار اجتماعی  یهاتیفضایی ک  هو

، دو کنشدگر مهدم منطقد  ای یعندی عربسدتان و ایدران، بد  کننددیرفتاری را صدورتبندی م

نمایندگی از وهابیت و گفتمان انقالبی و شیعی، هر یک تالش دارند تدا شدک  جدیددی از 

خدود ترسدیم  یهایدئولوژید، امنیت و سیاست ژئوپلتیکی را در چهارچوب امعادل  قدر 

 هویدت"عالوه بر این، ایدئولوژی وهابیت تأثیر قاب  مال ظ  ای نیز در صدورتبندی  نمایند.

عربستان ایفا کرده است. نقشی ک  امروزه این کشور در سطوح مختلف ژئدوپلتیکی  "نقشی

دنیای عرب برای خود قائ  است؛ با هویت نقشدی و سطوح سیاسی و مذهبی جهان اسالم، 

. ب  همدین دلید ، عربسدتان تحرکدا  ردیگی کومت شیعی و انقالبی ایران در تقاب  قرار م

 .کنددیایران را تهدیدی علی  مشروعیت هویتی، سیاسی و مدذهبی دولدت خدود قلمدداد م

 یهداآیندد رقابتانعکداس تضدادهای هدویتی در فر توانیبحران عراق، سوری  و یمن را م

بددزرد اهدددا   یهاژئددوپلیتیکی دانسددت. در ایددن فرآینددد، بددازیگران منطقدد  ای و قدددر 

. هریک از ایدن بدازیگران کنندیوکارهای هویتی پیگیری م ژئوپلیتیکی خود را از طریق ساز

بازیگران هویدت  غلب  بر سایر بازیگران را فراهم آورند. یالزم برا یهان یتالش دارند تا زم

تاکید داشت ک   توانیرا درخاورمیان  از نقش و کنش ابتکاری برخوردارند. ب  طور کلی مگ

منطق  ای و منازع  نامتقارن بازیگر منطق  ای از ابتکار عم  مدوثرتری  یهادر فضای رقابت

« قددر  هویدت»تندوع  دوزه کنشدگری دانسدت.  تدوانی. علت این امر را مردیگیبهره م

سداز  ند یاز مقاومت سیاسی و امنیتی را ب  وجود آورد. چنین روندی زم ییهاجلوه تواندیم

بدرهمین  .شدودیتداوم فرآیند مقاومت در محیط سداختاری نظدام بدین الملد  محسدوب م
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گفت، جمهدوری اسدالمی ایدران و عربسدتان سدعودی بدر اسداس روایدت  توانیماساس، 

 ااندکردهبیوگرافیک ک  از خود دارند، هویت نقشی برای خود تعریف 

 

 های بیوگرافیک متعارض کنشگران منطقه ایروایت .2-1

در این بخش، تالش خواهیم کرد تا روایت بیوگرافیکی را ک  دو هویدت مدذهبی متخاصدم 

 دهند اشاره کنیم.در منطق  از خود ارائ  می

 

 . روایت بیوگرافیک ایران2-1-1

ی فرهنگد وی اسیس را،یم در ش یر دهدروایتی ک  جمهوری اسالمی ایران از خود ارائ  می

 و اصدول ب  و شد منجری اسالم انقالبی روزیپ ب  ک ی فرهنگ دارد؛ 13۵7ی اسالم انقالب

براساس آن، جمهوری اسدالمی روایتدی بیوگرافیدک از خدود  ک  گشت  یتبدیی ساختارها

 توان برجست  کردادهد، چند شاخص  را در روایت بیوگرافیک ایران میارائ  می

های سلط  گر و  مایت مبارزه با قدر اع از مستضعفان و تعارض با مستکبران: دف

باشدد، از از مستضعفان جهان، همانگون  ک  یکدی از اصدول سیاسدت خدارجی ایدران می

رود. اسالم سعاد  انسان را در ک  جامع  بشر یکی از اهدا  اهدا  آن نیز ب  شمار می

داندد. بدر ها میعدالت اجتماعی را  ق هم  انسان شمارد و استقالل، آزادی وخود بر می

ها، مظلومیدت بدی تواند نسبت ب  تجاوز ب   قوق انسانهمین اساس، هیچ مسلمانی نمی

گناهان و ظلم ظالمان بی تفاو  باشد. دوران پدر فدراز و نشدیب پدا از انقدالب نشدان 

ومان و مبدارزه بدا دهد ک  سیاست کلی نظام جمهوری اسالمی ایران بر  مایت از مظلمی

 (.2۹ا 13۸۹مستکبران عالم مقرر گردیده است )شجاعی، 

قدانون اساسدی  1۵3مطابق با اصد  حفظ تمامیت ارضی کشور و توسعه اقتصادی: 

هرگون  قرارداد ک  موجب سلط  بیگان  بر منابع طبیعی و اقتصدادی، فرهندگ، ارتدش و »

و دستگاه سیاسدت خدارجی کشدور سازد. از این ررا ممنوع می« دیگر شئون کشور گردد

های کوتداه و بلندد مدد ، ها و برنامد وظیف  دارد از لحاظ نرم افزاری، با تدوین سیاست

های مرتبط با سیاست خدارجی فدراهم زمین  استقالل و عدم وابستگی کشور را در  وزه
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ماسی آورده و از سوی دیگر، با تزریق رو ی  خودباوری و نهادین  کردن آن در بدن  دیپل

 (.2۶ا 13۸۹های ملت ایران بکوشد )شجاعی، کشور، در دفاع از ارزش

یکدی از اهددا  بنیدادین سیاسدت خدارجی استقرار یک جامعهه واحهد اسه:می: 

. در مقدمد  باشدیم «استقرار یک جامع  اسالمی براساس مبانی شیعی»جمهوری اسالمی 

شده اسدت و چندین آمدده قانون اساسی ب  رسالت جهانی انقالب عنایت خاصی مبذول 

قانون اساسی با توج  ب  محتوای انقالب اسالمی ایران، زمین  تداوم این انقالب »است ک  

اسالمی  یهابویژه در گسترش روابط بین المل  با دیگر جنبش کندیرا در خارد فراهم م

ر تا راه تشکی  امت وا د جهانی را هموار کندد و اسدتمرار مبدارزه د کوشدیو مردمی م

 (۴32ا 137۰)مدنی، « نجا  مل  محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

 

 یت بیوگرافیک عربستان سعودیروا .2-1-2

 کنددیمدر روایت بیوگرافیک از خود ارائ   سعودی عربستان ک  گفت توانیم کلی بطور

 ارچهد ایدن تحقدق جهت در را خود مقدورا  تمام و کندیم دنبال را اصلی هد  چهار

 اازاند عبار  مزبور اهدا . بنددیم بکار هد 

 کشورهایی و ناتو پیمان عضو کشورهای با رابط  ایجاد با هد  این ای:منطقه موازنه

 اسدتقالل از پدا سدعودی عرسدتان. دارد ای ویدژه ارتبداط دارندد قرارها آن مدار در ک 

 سیاسدت جهدت همدین بد  و بدوده غرب بلوک  مایت مورد کشورهای از یکی همواره

 قدرار منطق  در غرب جهانی هاییاستس راستای در هاین زم بیشتر در کشور این خارجی

 نقدش اسدالم و غدرب جهدان در موجدود انقالبدی هاییاستس و افکار برابر در تا داشت 

 و نداآرامی و آشوب گون  هر از طریق این از تا کند ایفا را کاران  محافظ  و کننده متعادل

 کشدورهای دیگدر و سدعودی عربسدتان داخ  ب  آن و سرایت منطق  در نقالبیا افکار یا

 (1۴/۴/13۹۰نماید. )مرکز بین المللی مطالعا  صلح،  جلوگیری منطق  کار محافظ 

  درمین وجود و جغرافیایی مکان این در اسالم ظهوراس:م:  جهان رهبری بر تاکید

 کد  اسدت کدرده اعطدا کشور این  ب اسالمی کشورهای بین در را برتری جایگاه شریفین

 عربسدتان سدعودی رو این از. شودیم شمرده اسالم جهان قطب ینترمهم بعنوان همواره

 پادشداهی و باشدیم خاورمیان  منطق  تحوال  در کننده تعیین و مهم گذار یرتأث کشوری



44 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   سوم 

 ب ست و نهم

 1397 پای ز

 

 زا  دداکثری اسدتفاده بدا و ابتکاری هاییاستس اعمال با است کوشیده همواره سعودی

 از فراتدر و ای منطقد  بعد در و عرب، دنیای اسالم، جهان در خود گوناگون هاییتظرف

 هداییت ما بدا و کندد تعریف خود برای کننده تعیین نقش المل  بین نظام سطح در آن

 نفدوذ گسدترش و بسدط پی در اسالمی یهاجنبش و اسالمی کشورهای از گسترده مالی

 (.1۴/۴/13۹۰لعا  صلح، مرکز بین المللی مطا) یدآ بر خود

 هدر ک  معتقدند سعود آل خاندانمنطقه:  در انق:بی هایکانون با مبارزه و مخالفت

 دو  ددود شددن جمدع و    ساالن  مراسم وجود با بیافتد اتفاق اسالم درجهان تحرکی

 در کشدور، ایدن بسدت  سیاسدی سداختار بد  توجد  بدا سدعودی عربسدتان در زائر ملیون

 بد  رسدیدن بدرای. گذاشت خواهد کشور این داخلی بر اوضاع ای مدهع یرتأث هرصور 

 بدا خدود روابدط تحکدیم و تقویدت بد  هایسعود انقالبی، یهاکانون کنترل و هد  این

 برقدراری و اسدالم جهان کشورهای از برخی در  اکم رو میان  و راستی دست هاییمرژ

مللددی مطالعددا  صددلح، مرکددز بددین الاسددت ) آورده روی غربددی کشددورهای بددا ارتبدداط

1۴/۴/13۹۰.) 

 خارجی سیاست در سعودی عربستان مهم اهدا  از دیگر یکیوهابیت:  آیین ترویج

 رهبدری و داده گسدترش را خدود نفدوذ  وزه طریق این از تا است، وهابیت آیین تروی 

 اندازی راه با هایسعود روی بدین. بخشد تحقق منطق  در را خود برتری و اسالم جهان

 خدود نظدر مدورد تفسدیر بدا مطدابق را اسدالمی شریعت و افکار دینی، و آموزشی زمراک

 قدادر را آندان ایددئولوژیکی راهبدرد این. کنندیم تروی  اسالمی ممالک در را( وهابیت)

 جلدوگیری اسالمی امت تجمع محور عنوان ب  اسالمی کشورهای دیگر نقش از سازدیم

 بد  غربدی کشدورهای برابر را دینی مقاومت ه جب گیری شک  هایین زم همزمان و کرده

مرکز بین المللی مطالعا  کنند ) تضعیف( خود سنتی متحدان عنوان ب ) آمریکا خصوص

 (.1۴/۴/13۹۰صلح، 

هایی ک  جمهوری اسالمی ایران و عربسدتان سدعودی در ای میان شاخصاگر مقایس 

ر  هدویتی آشدکار اسدت. دهند داشدت  باشدیم، تعداروایت بیوگرافیک از خود ارائ  می

شدود کد  جمهدوری اسدالمی ایدران خدود را نخستین تعار  هویتی زمدانی آشدکار می

کند و هد  گذاری خدود را در بسدط ایدن انقالبدی  کومتی انقالبی و شیعی معرفی می
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کند. در نقط  مقاب ، عربستان سعودی ب  عنوان  کومتی محافظد  گری شیعی، مطرح می

دهدد کد  درسدت در نقطد  مقابد  جمهدوری ی از خود ارائد  میوهابی روایت-کار، سنی

گیرد.  کومت ایران ب  دنبال استقرار یدک جامعد  وا دد اسدالمی اسالمی ایران قرار می

است اما عربستان سعودی ک  ب  دنبال تروی  وهابیت است، چنین هدفی را استقرار نقط  

کندد. ویتی مذهبی را تشدید میداند و این مسئل  تعار  همقاب  وهابیت یعنی تشیع می

زمانی ک  جمهوری اسالمی ایران در راستای انقالبی گری شیعی از  مایدت از مظلومدان 

برد یا روایتی ک  از های هویتی خود نام میو مستضعفان جهان ب  عنوان یکی از مشخص 

گدری دهد مبتنی بر  مایت از مظلومان در جهان است، از یک سو انقالبی خود ارائ  می

دهدد کد  شیعی و از سوی دیگر نوعی رهبری بر جهان اسالم را از هویت خود ارائد  می

در مقاب  آن عربستان سعودی محافظ  کار قرار دارد ک  خود را بد  عندوان کدانون جهدان 

داند و ایدن مسدئل  بد  تعدار  اسالم و سرزمین و ی، رهبر مسلمین و جهان اسالم می

هایی در تعریفی ک  جمهوری اسدالمی ایدران و نین تعار هویتی بیشتر دامن می زند. چ

دهند، نشدانگر عربستان سعودی، از هویت خود یا روایت بیوگرافیکی ک  از خود ارائ  می

ها در منطقد ، بد  تقابد  بدا یکددیگر دو روایت هویتی متعار  است و هریک از هویت

 است. پردازند. از نتای  هویت متعار ، تشدید بحران در منطق می

 

 امنیتی سازی کنشگر رقیب«: دگرسازی هویتی» .2-2

و در « دگرسازی هویتی»، دهندیموقتی دو هویت مذهبی، روایت متعار  از خود ارائ  

نتیج  امنیتی سازی کنش رقیب هویتی از پیامدهای آن خواهد بود. عربستان سدعودی در 

 کنددیمتدالش  دهددیمئ  دگرسازی ک  از هویت رقیب یعنی جمهوری اسالمی ایران ارا

و رفتارهای هویت رقیب را امنیتی جلدوه داده و آن را تهدیددی وجدودی بدرای  هاکنش

بد  چندین  متقدابالًمقاب ، جمهوری اسالمی ایران نیدز  نقط . در کندیمهویت خود تلقی 

. بدرای مثدال، بد  دو مدورد از ایدن رسدیمدرکی از هویت رقیب یعنی عربستان سعودی 

هویتی و ب  تبع آن امنیتی سدازی کد  توسدط عربسدتان و متحددان عدرب آن، دگرسازی 

 اشاره کردا توانیمایران انجام شده است،  درباره
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منظور از هالل شیعی بیشتر جنبد  »ا باید توج  کرد طرح ه:ل شیعی و ایران هراسی

 ای عینددی و جغرافیددایی دارد. دشددمنان تشددیع از اتصددال مددذهبی جغرافیددایی شددیعیان در

هالل شیعی اصطال ی است ک  بیشتر از سوی »البت ، « .ترسندیمکشورهای عربی منطق  

کسانی ک  درصدد القای خطر شد  یافتن روابط شیعیان عراق با شیعیان خارد از عدراق 

شدیع  ». عبددا  دوم پادشداه اردن، در کداربردی شدودیمایران اسدت، اسدتفاده  خصوصاً

ایال  ایران دوستان  شیعیان عدراق اسدتفاده کدرد، پدا از او از آن برای بیان تم« هراسان 

 سنی مبارک در مصر و ملک عبدا  در عربستان سعودی، از جملد  کسدانی بودندد کد  

 واژه(. کداربرد 2۶۹-271ا 13۹2)معدرو ، « خطر هالل شیعی را در منطق  مطرح کردند.

هاللدی از  کننددهتکمید  هم زمان با ب   کومت رسیدن شیعیان در عراق، »هالل شیعی، 

ی نفوذ شیعی بود ک  کشورهای لبنان، سوری ، عراق، ایران، پاکستان و افغانسدتان ها وزه

نفوذ شیعیان ن  تنها در ایدران و لبندان   وزه. این موضوع موید گسترش ردیگیمرا در بر 

جمعیت شیع  مذهب وجود دارد. علدی رغدم  هاآنکشورهایی است ک  در   یکلبلک  در 

، با اینحال ردیگیمایران هراسی گسترده ک  با مطرح شدن هالل شیعی در منطق  صور  

اتحاد و همگرایی ایران با شیعیان منطق  بیشتر از آنک  ایددئولوژیکی و بد  خداطر شدیعی 

گری باشد ب  جهت واقعیا  سیاسدی، تدالش در جهدت و دد  اسدالمی،  مایدت از 

ریکا در منطق  است. در واقع هد  از طرح هالل آم گستردهمسلمانان و مقابل  با  ضور 

 (.1۵1ا 13۹1)آدمی، « شیعی تحریک کشورهای عرب علی  ایران است.

 

 دو هویت مذهبی رقیبو عزت طلبی هژمونیک  یجوی منزلت .2-3

تدا بدا  کننددیمبا امنیتی سازی و تقاب  دو هویت مذهبی در منطق ، هر دو هویت تدالش 

بی یا منزلت جویی، مطابق روایت بیوگرافیک ک  از خدود یی همچون عز  طلهاشاخص

دارند، هویت خود را در مقاب  هویت رقیب تقویت نموده و ب  تضدعیف هویدت رقیدب 

 بکوشند.

 

 ت:ش در جهت کسب هژمونی هویتی در منطقه« منزلت جویی»هویت شیعی:  .2-3-1
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گیری  ع ملّی و جهتفرهنگی و مذهبی، نقش مهمی در تعیین مناف یهاهنجارها و ارزش

بنابراین وقتدی از جمهدوری اسدالمی ایدران صدحبت  .کنندیسیاست خارجی ایران ایفا م

، مجموعد  هنجارهدا و "اسدالم شدیعی"از صفت اسدالمی و بد  ویدژه هویدت  میینمایم

قدرار خواهندد داد  ریتأثی تعیین کننده هستند ک  سیاست خارجی ایران را تحت هاارزش

عنصر قوام بخش ب  سیاست  نیترین اسالم و مذهب تشیع مهم(. د۴3، 13۸2)مشیرزاده، 

آن  یایران است. فرهنگ اسالمی ب  طور عام و چارچوب فقه یاسالم یخارجی جمهور

، بدر درک «ارزشدگذاران »و در عدین  دال « شدناختی»ب  طور خاص، ب  عنوان مجموع  

 نیتدریکدی از مهم. (2۵7ا 13۸۵، )مشدیرزاده گذاردیم ریبیرونی تأث یهادهیایرانیان از پد

آن بسدیار ژر  و  یهاشد یپیوند وثیق دین و سیاست است ک  ر انیرانیدینی ا یهامؤلف 

آرمدان ظهدور امدام زمدان (. ۹۶-۹3ا 13۸۰زاده،  بی)نق گرددیبد  دوران هخامنشی باز م

  برخدی ایرانیان با اسدتناد بد .اسالمی است یجمهور ینیهویت د یهامؤلف  گری)ع( از د

را زمیند   یروایا  درباره وقوع نهضت مقدماتی در شرق پیش از ظهور، انقدالب اسدالم

سبی  کدافرین  ی(. قاعده ندف۶2-7۵، 137۹)عشقی،  دانندیم ن یریساز تحقق این آرمان د

«  یقاعده ثانو»این  .ب  سیاست خارجی ایدران است افت یبر مسلمین، از دیگر قواعد بسط 

و مانندد  ی، نظامیو هر جا انعقاد قرارداد سیاسی، اقتصاد کندیعم  م« وتو  ق»ب  مانند 

ها ک  فی نفس  جائز است، اما در مر ل  ثانوی  زمین  ساز تسلط کدافران بدر مسدلمانان آن

. در واقع وقدوع (3۸۶ا 13۶1)شکوری،  کندیو آن قرارداد را باط  م شودیاست، وارد م

عم تکوین هویت جدیدی برای این کشور در عرص  داخلدی انقالب اسالمی درایران، با

ساختار بیناذهنی قوام دهنده بد  آن، هنجارهدای  نیترمهمو بین المللی گردید، هویتی ک  

اسالمی بود. هئیتی کد  بدرای دولدت جمهدوری اسدالمی -گرفت  از فرهنگ ایرانی نشأ 

و  هاتیمسدئولدر بردارندده ایران عالوه بر وظیف  صیانت از استقالل و منافع ملی کشدور 

ی متعدد است و یک نظام ارزشی قضاوتی یدا یدک هانقشتکالیف فراملی در چارچوب 

ی متفداوتی را بدرای هدامالکقالب فکری )پارادایم( جدید پدید آورده و بددین ترتیدب 

. )رسدولی ثدانی کندیمدر عرص  ملی و فراملی برای ایران ایجاد  "دگرها"و  "هایخود"

ها بدرای فدائق آمددن بدر شناختی، دولت یهست تیبر اساس نظری  امن(. 2۹ا 13۹۰آبادی،

 ی. جمهدورآورنددیرفتداری روالمندد روی م یها یدناامنی هدویتی خود ب  عادا  و رو
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بددل  یخود در سیاست خدارج یعاد یها یاسالمی ایران نیز انواعی از رفتارها را ب  رو

مذکور در دهة نخست انقالب اسالمی و متأثر  یها ینمدوده اسدت. بد  لحداظ زمانی، رو

 نیتدراندد. مهمآمده دیپد رانیخارجی ا استیس یاز تفوق گفتمان انقالب در هویت ساز

رفتاری ک  موجدب تخفیدف نداامنی هسدتی شدناختی و  یها یمظداهر ایدن عادا  و رو

 ااند از، عبار شودیتقویت جایگاه اسالم م

 .در برابر مستکبران الف(  دمایت از مستضعفان

 .بزرد یهابر استقالل از قدر  دیب( تأک

 .ها ایاال  متحدهد( استکبارستیزی از طدریق مدقابل  بدا غرب و در رأس آن

 .از نیروهای مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین تیو  ما سمیونید( مبارزه با صه

 (1۶1ا 13۹1یروز آبادی، نوری، دهقانی ف) .مستقر  یالملل نیدر نظم ب ینظرطلب دی( تجدهد

 

 ت:ش در جهت کسب هژمونی هویتی در منطقه« منزلت جویی»سنی وهابی:  تیهو .2-3-2

بخدش هدر جامعد ، دیدن از منزلدت بداالیی برخدوردار اسدت.  هویت یهادر میان مؤلف 

عربستان از طرفی اولین پذیرای اسالم و دربرگیرنده  رمین شریفین )مکد  و مدیند ( بد  

است و از طر  دیگر اسالم وهدابی نقدش  ان مراکز معنوی و جغرافیایی جهان اسالمعنو

داشت  است. بنابراین هویدت  1۹2۰گیری  کومت نوین این کشور در  اصلی را در شک 

متمایز عربستان ب  نحو بارز ب  دلی  مقام شامخی اسدت کد  بد  اسدالم داده شدده اسدت 

عربستان سعودی از ابتددای تأسدیا  هویتی موضع (.2۸۶- 2۸7ا137۰بلیک،  ،)درایسدل

بوده و سرشدت، ماهیدت و منبدع تهدیددا ، « دیپلماسی مبارزه با تهدید خارجی»تاکنون 

تعیین کننده سیاست خارجی آن کشور در قبال سایر کشورها بوده است. دولت سدعودی 

یت با پیشین  تاریخی یک دولت متمرکز و هو "طبیعی"ب  هدیچ وج  یک وا د سیاسدی 

از  یخارجی عربستان ب  را تد یاستس ینمشترک قوی مانند مصر یدا ایران نیست. بنابرا

. سیاست خارجی دولت عربستان سعودی شودیطدریق چارچوب امنیت ملدی فهمیده نم

ب  شد  تحت تدأثیر تحوال  و جریانا  منطق  ای و گاه بدین المللدی بدوده اسدت کد  

. امدا بد  (137ا 13۹2مقدم،  منصوری ،اند )عطاییکرده یدامنیت عربستان سعودی را تهد

توان امنیت داخلی و امنیت خارجی را دو اولویت اساس سیاسدت خدارجی یمطور کلی 



49 

 

 

 

 

امن ت  شدن 

مذهب و ارتقاء 

حران در ب

خاورم انه: با 

تأک د بر 

های عراق و بحران

-2005سوریه )

2017 ) 

 

بیشتر کارشناسان مسائ  غرب آسیا تردید ندارند ک  عربسدتان سدعودی عربستان دانست. 

ر صدد تأمین مندافع های تکفیری و وهابی تروریستی دبا  مایت مالی و معنوی از گروه

باشد. ب  عنوان نمون  در مورد  مایدت عربسدتان از طالبدان در و اهدا  سیاسی خود می

 عربسدتان مدذهبی-تبلیغدی هایفعالیتپاکستان باید نوشتا در دوره  کومت ضیاءالحق 

 گیدری شدک  باعدم بعددها هافعالیت همین ک  بود رسیده خود  د باالترین ب  سعودی

 و مسدتقیم هدایکمک بدا سدعودی عربستان. شد پاکستان در تندرو هایگروه از بسیاری

. بدردمیان اهدا  خویش را در منطق  ب  پدیش پاکست نظامی شب  هایگروه ب  غیرمستقیم

همچنین در جریان عملیا  رزمندگان عراقی در پاکسازی برخی از شهرهای ایدن کشدور 

کد  دارای پدالک عربسدتان شدوند )در جریان جنگ با داعدش( خودروهدایی کشدف می

کنندد. ها برای اقداما  تروریستی خود اسدتفاده میسعودی هستند و عناصر داعش از آن

ها در عراق و سوری  ب  موضوعی معمول گون  اسناد در مواضع تروریستالبت  کشف این

تبدی  گشت  است و تا کنون مواد غذایی، تسلیحا ، ابدزارآال  جنگدی، خدودرو و...کد  

بر آن نقدش بسدت  باشدد، توسدط نظامیدان ارتدش و رزمنددگان  سعوداز رژیم آل  آثاری

تکفیری مورد  هایسلفیوهابیت و ازسویی،  .های مردمی کشف و ضبط شده استکمیت 

 در شدیعیان تهدیدکنندده بدالقوه عامد  ترینمهم مایت عربستان، با کافر دانستن شیعیان 

 اسدالمی مدذاهب از یکدی عندوان بد  را  شدیع وهابیدان. شوندمی محسوب اسالم جهان

برابر است. این مسدأل   رکگاه با مفاهیم کفر و ش تشیع مفهوم ها،آن نظر از و پذیرندنمی

شیعیان تبدی  شدود. رژیدم  هایچالش ترینبزردسبب شده است تا وهابیت ب  یکی از 

ای را منطق سیاسی عربستان با تکی  بر اصول وهابیت از  یم نظری و عملی  ف  ثبا  

خارجی عربستان مبتنی بدر داند. لذا تا زمانی ک  سیاستدر راستای  ف  ثبا  داخلی می

های وهابی شک  گرفت  باشد، باید شاهد پیگیری سیاست دینی از سوی ها و انگارهآموزه

ریا  در سطح منطق  باشیم. این موضوع سبب گردیده است تا سیاسدت خدارجی ایدن 

تدوان از کاری استوار گردد. بد  همدین جهدت تصدویری کد  می ظ کشور بر نوعی محاف

های متکدی بد  خارجی عربستان مبتنی بر هویت وهابی ارائ  داد، تداوم سیاسدتسیاست

گرایان  با محور مقاومت اسالمی ک   ف  وضع موجود اصول  ف  وضع موجود و تقاب 

و اجتماعی امت اسدالمی( )ادام   ضور و تأثیرگذاری کشورهای غربی بر مسائ  سیاسی 
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راهبرد در سیاست خارجی کامالً با راهبرد ایاال  متحده در  این .باشدتابند، میرا بر نمی

 رفتارهدای توانددمی دارد  مریکا، تا جدایی کد  امکدانآممالک اسالمی مطابقت دارد. لذا 

 مثابد  بد  وهابیدت ایددئولوژی رو این از. کند تضعیف یا تشدید را عربستان گرایان فرق 

، ضدمن مبدارزه بدا گیردمی موضع تجدیدنظرطلبان  رفتارهای و هاضد سیاست ک  عاملی

(. دو 22/۵/13۹۶)الوقت،  نمایدکشورهای مستق ، رضایت خاطر آمریکا را نیز جلب می

هویت مذهبی رقیبا ایران و عربستان سعودی، براساس، روایت بیوگرافیک کد  از خدود 

زلت و هژمونی هویتی هستند. ب  عبارتی دو هویدت متخاصدم بدا دارند ب  دنبال کسب من

های یکدیگر، با روایت بیوگرافیک ک  از خود دارند، در دگرسازی و امنیتی ساختن کنش

مسیر کسب منزلت برای خود و تخریب، تضدعیف و  دذ  هویدت رقیدب و سدلط  و 

 رکدت مدی ها تا مر ل   ذ  کام  هویت رقیدب هژمونی هویت خود بر دیگر هویت

کننند. منزلت جویی و سلط  و هژمونی هویتی، در تقاب  و کنش گدری خدود بدا هویدت 

هدا را کندد. دو نموند  از ایدن تقاب رقیب ب  عنوان تهدیدی امنیتدی، خدود را نمایدان می

های سوری  و عراق ب  خوبی نشدان توان در تقاب  ایران و عربستان سعودی در بحرانمی

ر  برای  ذ  هویدت رقیدب و کسدب اعتبدار و هژمدونی هویدت داد ک  با  داکثر قد

 کنند.تالش می

 

و تقابل ایران و عربستان در قالهب رقابهت ههویتی دفهد تهدیهد  عراقبحران  .2-4

 )ناامنی هستی شناختی( یوجود

با سقوط صدام و گسترش ژئوپولیتیک شیع  در خاورمیان ، موقعیت و جایگداه ایدران در 

اثرگذاری و نقش آفرینی بهتری نسبت بد  گذشدت    این کشور توانست منطق  ارتقا یافت  و

داشت  باشد ک  البت  این وضعیت ب  متغیری تأثیرگذار در روابط ایران و عربسدتان تبددی  

، هراتی و دیگران)مهمی را در روابط این دو کشور ایجاد نموده است  یهاشده و چالش

 یبدرا ییبد  خصوص مذهبی از اهمیت بداالعراق هم ب  دالی  تاریخی و  .(1۵۸ا 13۹۴

درصدد شدیع ، دومدین بافدت جمعیتدی  ۶۰ایران برخوردار است. عراق با داشتن بیش از 

شود. جمعیت شیع  عراق یک متحد طبیعی و استراتژیک شیع  پا از ایران محسوب می

 یدنشود. پا از سقوط صدام و با  اکمیت شیعیان در عدراق امحسوب می یدرانبدرای ا
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ای برای ایران شدد. ب  یک دوست و همکار منطق  ی تبد یککشور از یک دشمن استراتژ

توسدع   یو فرهنگد ی، اقتصدادیاسدیدر دوران پا از صدام روابط دو کشور در ابعاد س

شدریک اول تجداری  ۵کرده است ب  طدوری کد  امدروز عراق یکدی از  یداچشمگیری پ

و  یسدت  ب  هیچ وج  خوشایند عربسدتان ناین گسترش مناسبا .شودایران محسوب می

بدرای تضعیف عدراق و کداهش مناسدبا  دو همسدای  شدیعی  یاکشور از هر  رب  ینا

 دول مسدائ   سعودی منافع ملی ایران و عربستان (.۴2ا 13۹۵)صداقت،  کنداستفاده می

کد   تددا جدایی شودیعراق، بیشتر از منظر و دیدگاه ایدئولوژیک و ژئوپلتیک نگریست  م

عدراق  هاییساماندهی سدن هایین در راستای همکاری با آمریکا در زمسعودی عربستان 

ایران در طدول  یهاب  رقابت شدید با ایران بر سر شیعیان عراق پرداخت  است. مساعد 

شیع  عراق با عندوان دو عامد  مهدم  یهاها و ایدئولوژی نسبتاً مشترک ایران و گروهسال

گون  بدا بد  قددر  رسدیدددن  ، بدینکندیران بر شیعیان عراق عم  مدر ایجاد و نفوذ ای

ها و کاست  شدن از جایگاه اقلیت سنی عراق سبب نددفوذ ایدران در  کومدت جدیدد آن

گیدری روابدط دوسدتان  بدین ایدران و عدراق  عراق پا از صدام شده است ک  ب  شدک 

شدن دولدت عدراق بد   کینزد ،هایمنظر سعوداز (. ۶۹ا 13۹1، موسوی)انجامیده است 

بدر  یشدود کد  مبتند رانیدا المیاسد قالبتر شدن گفتمان ان باعم پررنگ تواندیم رانیا

همدواره بددنبال  یعربسدتان سدعود جد یمردم اسدت. در نت تیبا محور المی کومت اس

 تید مامختلدف و از جملد   یهاعراق با روش یاسیدر ساختار س انیعیکاهش نفوذ ش

 ونددیپ یدارا انیعی، شدسدعودی عربسدتان دگاهیداز د رایز ه است.بود بیرق یها ازگروه

گفدت هدد   دیبا تیهستند. اما در نها رانیا الب اسالمیبا انق الییبا اریبس کیدئولوژیا

مدوارد، مقابلد  بدا نفدوذ  ریو سدا یعیشد اللاز مطدرح کدردن هدسعودی عربستان  یینها

 یالگدو کیدعندوان  بد  توانستیک  م یاسیساز جمل  نظام  یمب اسالانقال یهاارزش

 یمنازعدا  داخلد تیمطرح باشد، بوده است. در نها الم کومت در پهن  جهان اس ینید

  یدعل شیخو ان یبتواند نقش مقابل  جوسعودی ب  وجود آورد ک  عربستان  یعراق فرصت

. فرایند دموکراتیک ساختار قدر  بد   اشدی  دینما فایا یرا ب  خوب رانیا الب اسالمیانق

از ساختار قدر  در عراق را نیز ب  همراه داشت، ک  این وضعیت  هایو سن هایرفتن بعث

را ب  همراه داشت ب  گون  ای ک  آنان اتخاذ هرگون  موضع سعودی عربستان های ینگران
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مثبت در مورد عراق را ب  زمان واگذار کردند و سعودالفیصد  وزیدر خارجد  آن کشدور 

تا مردم عراق دولتشان را  ماندیدولت سعودی منتظر م"گفتا اندکی پا از اشغال عراق 

انتخاب نمایند. مشارکت ما منوط ب  این مسئل  است ک  دولت آینده عراق تهدیدی برای 

با توج  ب  نفدوذ وهدابی گرایدان افراطدی در  (.11ا 13۸7)اسدی، "مردم خاورمیان  نباشد

، اسدالمرهبدری جهدان  بدر بندیسیاست خارجی عربستان سعودی، و ادعای این کشور م

تسنن و عرب واضح بود ک  تهدران و ریدا  بد  عندوان دو رقیدب در مقابد  هدم قدرار 

 (.17۶ا 13۹۴)هراتی، سلیمانی، عبادی،  خواهند گرفت

عربستان هدمدواره از منابع مالی و انسانی و ابزار ایدئولوژی اسدالمی بدرای گسدترش 

و این ابزار از ثبدا  عربسدتان در برابدر  کندیمبرداری  نفوذش در سراسر خاورمیان  بهره

بدرای پیشدبرد مندافعش سدعودی ایدئولوژی اسالم شیعی محافظت کرده است. عربستان 

درصدد  مایت از اقلیت سنی در عراق است.  مایت عربستان از اقلیت سنی در عدراق، 

ن مخدالف مالی، انسانی، سیاسی و دیپلماتیک است. در واقع عربسدتا یهاشام  مساعد 

یک عراق شیعی مرتبط با نفوذ ایران است و منافع خود را در یک عددراق باثبدا  تحدت 

عراق را باید در  هاییاز سنسعودی ، در مجموع  مایت عربستان یابدیسلط  شیعیان نم

، بخشدی، موسدوی)بدا ایدران جسدتجو کدرد سعودی ای عربستان  ارتباط با رقابت منطق 

بدرای جلدوگیری از  تدالشدر این  وزه،  هایتر سعودمهم اولویت و هد (. 7۶ا 13۹1

ای ب  نفع رقبدای  تثبیت ساختار سیاسی جدید عراق و برهم خوردن موازن  قدر  منطق 

 یهدااندد تدا از تنشکرده تدالشعربستان در منطق  است. براین اساس، مقاما  سعودی 

دروندی، در جهدت  یهاای برای بسی  افکار عمومی و توده عنوان عرص  سنی ب -شیعی

اسدتراتژیک  ال ظدا  مایت از سیاست خارجی خود استفاده کنند. این سیاست ک  از م

، بد  تسداه  شدودیای ناشدی م در خصدوص موازند  قددر  منطقد سدعودی عربستان 

درخصوص ورود جنگجویان خود ب  عراق و  مایت از شورشیان سنی منجر  هایسعود

در منطق  عالوه بر آنکد   یعیاندرتمند شدن شموع، ق(. در مج2ا 13۸7)اسدی،شده است 

 آوردیشود زمین  تقویت شیعیان عربسدتان را فدراهم مدموجب کاهش ندفوذ عربستان می

(. منافع ملی و ژئوپلتیک ایران و عربستان سعودی  دول مسدائ  2۴ا 13۸۹)نادری نسب،

کد  عربسدتان  یی. تا جاشوداز منظر و دیدگاه منافع ایدئولوژیک نگریست  می یشترعراق ب
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های عراقدی بد  دهی سدنیبیشتر با آمریکا در زمیند  سدامان یهمکار یسعودی در راستا

بر سر شدیعیان عراقدی پرداختد  اسدت. عدراق را  یرانرقابت شدید با جمهوری اسالمی ا

بدرای کسدب تفداهم یدا سعودی و عربستان  یرانتوان نقط   ساس سیاست خارجی امی

تر شددن و اعراب ب  منزل  تنگ سعودی نست. عراق متمای  ب  عربستانتقاب  ا تمالی دا

، بر یع ش یک لق  انزوا علی  ایران و بالعکا، عراق متمای  ب  ایران ب  منزل  اتحاد ژئوپلت

طلباند  از سدوی شدیعیان جدایی یشدا هم خوردن توازن قدر  در منطقد  و خطدر گرا

 .(1۹ا 13۸۵،یانعربستان سعودی است )هاد

 

بحران سوریه و تقابل ایران و عربستان در قالب رقابهت ههویتی دفهد تهدیهد  .2-5

 )ناامنی هستی شناختی( یوجود

ترین چالش داخلی نظام بشدار اسدد تداکنون تحوال  اخیر در سوری  بدون تردید سخت

بوده است. این تحوال  ن  تنها برای بشار اسد و نظام  اکم بر سوری  غیر منتظره بدوده، 

گیری و ندوع های منطق  از جمل  دوستان سوری  را هم در موضدعبسیاری از دولت بلک 

کرده است. البت  این امر ب  نقش مهدم برخورد با این تحوال  دچار تعار  و سردرگمی

منطق  ای سوری  و اهمیت بازیگری ایدن کشدور بدر تحدوال  منطقد  از جملد  مبا دم 

، مسئل  عراق و دیگر مسائ  منطقد  ای بدر مربوط ب  فلسطین، مقاومت، مذاکرا  سازش

سوری  تا کندون همدواره عامد  ثبدا  در منطقد  محسدوب (. 2۶ا 13۹1کیایی،گردد )می

هدای شده و برای ایفای این نقش ثبا  آفرین در تحوال  منطقد  مدورد توجد  طر می

آن  یکی از کشورهای منطق  ک  تحوال  سوری  بدرایمنطق  ای و بین المللی بوده است. 

سختی نیدز نسدبت بد  بحدران سدوری  کدرده  هایگیریبسیار  ائز اهمیت است و جبه  

سیاسدی عربسدتان سدعودی  . این در  الی است ک  نظامباشدسعودی میاست، عربستان 

مستبدترین نظام سیاسی منطق  است ک  ب  شد   قوق بشر،  قوق زندان، دموکراسدی، 

کد  درگیدر  باشددییکدی از کشدورهایی مبد  همدین علدت  کنددیآزادی بیان را نق  م

ناشی از بهار عربی در منطق  خاورمیان  است و سعی دارد بد  ندوعی از ورود  ییهابحران

بحران ب  کشورش جلوگیری کند. این کشور ب  طور سنتی یک بدازیگر محافظد  کدار در 

 دذ  منطق  بوده است و در رابط  با تحوال  بیداری اسالمی در جهان عرب ب  دنبدال 
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( البت  این نکت  را نیز نباید از 3ا 2۰۰۸. )برزگر، باشدیتهدیدا  و  ف  امنیت خودش م

در جهت تهدید هویت مذهبی سنی از سعودی نظر دور داشت ک  موضع گیری عربستان 

ایران ب  عنوان هویدت مدذهبی  .کندیسوی هویت مذهبی شیعی ایران در منطق  قلمداد م

از همان ابتدا با تمام توان بد   داندمیستراتژیک خود در منطق  شیعی ک  سوری  را متحد ا

 مایت از  کومت این کشور پرداخت. سوری  در مقطع جنگ ایران با عراق از  امیدان 

 -عرب ایران بود و در منطق  با ایران و  زب ا  محور مقاومت در مقاب  جریدان عربدی

ک  روابط  سن  ای با رژیدم سعودی ن غربی را تشکی  داده است. اعراب و بویژه عربستا

از اپوزیسیون این کشور  مایت مدالی و نظدامی گسدترده  هاشورشاسد نداشتند از آغاز 

ای نمودند و هد  نهایی و غایی خود را سقوط  کومت ایدن کشدور قدرار داده بودندد. 

را باید براساس همان غیریت سازی سعودی این موضع گیری اعراب ب  رهبری عربستان 

بدرای ندابودی رژیدم اسدد در سعودی هویت دینی درک کرد. ب  عبارتی، تالش عربستان 

از سدوی هویدت مدذهبی شدیعی  کنددمیسوری ، رفع تهدید وجودی است ک  ا سداس 

متوج  آن شده است. در واقع صحن  داخلی سوری  ب  مح  رقابت ایران ب  عنوان متحدد 

ان سعودی و ترکی  تبدی  شده اسدت. ترکی ب  سرکردگی عربست -سوری  و جریان عربی

در  الیک  ایران با تمام  باشدمیاز  امیان مداخل  نظامی در این کشور سعودی عربستان 

توان سعی در  ف  این متحد مهم منطق  ای خویش دارد. این دو سیاست متضاد هدم در 

راه اجزاء و هم در کلیت خود نقی  همدیگر هستند و هر دو کشور  اضدر نیسدتند بد  

بد  تحدوال  جهدان سدعودی واکنش عربستان  (.1۴/۸/13۹2 لی میان  برسند )عزیزی، 

 یهاعرب ب  طور کلی و تحوال  سوری  ب  طور خاص، انعکاسی از اعتراضا  و چالش

داخلی در این کشور هم است. در واقدع، ایدن کشدور از طریدق راهبدرد تهدیدد در قبدال 

برابر  واد، یمن و بحرین و راهبرد تهداجمی  تحوال  مصر و تونا، راهبرد مقابل  در

در سوری  سعی در منحر  کردن توجهدا  بدین المللدی از اعتراضدا  داخلدی خدود و 

صدور بحران داخلی خود ب  خارد از کشدور را دارد. در سدوری ، ایدن کشدور از طریدق 

و  سدلفی رادیکدال یهداپشتیبانی مالی و قاچاق اسلح  ب  داخ  سوری ،  مایت از گروه

ای )شبک  تلویزیونی العربی ، الحیا  و الشرق االوسط(، یکی از عوام   ایجاد فشار رسان 

اصلی در پیچیده تر شدن بحران سوری  و عدم ایجداد فضدایی مطلدوب بدرای برگدزاری 
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همچنین، از لحداظ منطقد  ای، آنچد  موجدب شدک  گیدری  گفتگوهای ملی بوده است.

ده است، نگاه فرصت طلبان  آن کشور بد   دواد، راهبرد تهاجمی عربستان در سوری  ش

اسدت کد  از سعودی سوری  است. این کشور خواهان یک رژیم سوری طرفدار عربستان 

این طریق، هم نفود ایران را در دمشق و بیرو  تضعیف خواهد کرد و هم از دست دادن 

ران در اید کیمتحدد اسدتراتژ  یسدور(. 7/۸/13۹2عراق را جبران خواهد کدرد )قربدانی، 

دوران پا از انقالب اسالمی بوده است ب  طوری ک  تحلیلگران معتقدند سقوط اسد ند  

ای خود را از دست بدهد، بلکد  ترین متحدان منطق شود ایران یکی از مهمتنها باعم می

،  یاسدرائ -باعم از دست رفتن بخشی از توانایی اعمال نفوذ ایران در منازعدا  اعدراب

شود. دولت عربستان خود در لبنان و ب  خدصوص گروه  زب ا  میفلسطین و متحدان 

ب  این موضوع، این مسئل  را تهدیدی وجودی برای هویت مدذهبی سدنی   یبا نسعودی 

و در جهت رفع این تهدید وجدودی اقدددام بدد  دخددالت در سدوری   کندیخود تلقی م

صدور  مسدتقیم موضدوع  ب سعودی عربستان  یبرا  یکدرده است. در واقع بحران سور

در جهدت  یدر  مایت از معارضان سدورسعودی شود و اقدام عربستان امنیتی تلقی می

کاهش نفوذ ایران در منطق  و اعمال نقشی فعال بد  عنوان رهبر جهان اسدالم و افدزایش 

بحدران سدعودی توان گفدت عربسدتان نفوذ خود در منطق  قاب  تفسیر است. بنابراین می

بیند و در واقع برای کاهش و رفدع رقابت امنیتی و هویتی با ایران می چ یدر سوری  را از

نفوذ ایران ب  عنوان تهدید امنیتی برای هویت مذهبی خود در منطق  در مقاب  ندظام اسدد 

را   یکند ک  با استفاده از بحران کندونی، سدورتالش میسعودی دارد. عربستان گام بر می

جمهدوری  یادر نتیج  خارد کردن از صدف متحددان منطقد ب  طر  دوری از تهران و 

در محور جمهوری اسالمی ایران، سدوری ،  تواندیاسالمی ایران هدایت کند. این تالش م

ای را ب  ضرر جمهدوری  زب ا  و  ماس در منطق  اخالل ایجاد نماید و موازن  منطق 

(. افدزایش نقدش ایدران در 37ا 13۹۴ستوده، ،در منطق  تغییر دهد )نیاکوئی رانیاسالمی ا

در مسائ  عراق،  رانیمسائ  سیاسی امنیتی منطق  منجر ب   ضور فعال و سرنوشت ساز ا

باورندد کد  رفدع  نیسوری ، یمن و لبنان شده است. زیرا نخبگان سیاسی امنیتی ایران بر ا

ک و تهدیدا  در خارد از مرزهای ایران کم هزین  تر است. تقویدت روابددط ایددئولوژی

با ساختار سیاسی و اجتماعی دولت عراق و تالش برای تبددی  عدراق بدد   رانیا یارزش
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یک کشور دوست و متحد ایران در منطقد ، نقدش مهمدی در تقویدت جایگداه ایدران در 

ترتیبا  سیاسی امنیتی منطق  داشت  است. تقویت این اجزاء در چارچوب مسدائ  منطقد  

جهانی ایران را افزایش دهد. افددزایش اهمیددت نقددش جایگاه منطق  ای و  تواندی، میا

امنیتی است ک  برای نظام  -یاسیس طیایدران، بد  دلی  قرار گرفتن این کشور در یک مح

 (.۸۵ا 13۹۴ ،انیجهانی اهمیت  یاتی دارد )طالبی، ذاکر

 

 گیرینتیجه

ان در امنیتی شدن مذهب چگون  بر گسدترش بحدردر این نوشتار با طرح این پرسش ک  

یدابی  امنیتی شدن مذهب ازطریق هویدتبا این فرضی  ک   خاورمیان  تأثیر گذاشت  است 

ای سبب تشدید بحران در سطح منطق  شده است. از طرفی  تخاصم آمیز بازیگران منطق 

)دگرسازی( هویت مذهبی ایران و عربستان، هویت مذهبی رقیب را  یدیگر، غیریت ساز

کرده و با امنیتی ساختن هویت مذهبی، با مالک قدراردادن  ب  عنوان تهدید وجودی درک

شرم و روایت بیوگرافیک، ا یدای اعتبدار از دسدت  )منزلت جویی(، یمبا م عز  طلب

آن، تشددید و  ج یک  نت پردازندیرفت  و...برای هویت یابی مجدد و رفع تهدید ب  تقاب  م

عنصدر مدذهب و امنیتدی ین رو، ، پاسا گفت  شد. ازهمدارتقاء بحران در خاورمیان  است

شدن آن موضوع محوری این پژوهش بود ک  از دل آن منافع ملی و رفتارهای بدازیگران 

. در این پدژوهش بدا بهدره گیدری از نظرید  نظیدر امنیدت هسدتی یافتمینمود و توجی  

بد  هایی مانند منزلت جویی و هژمدونی هدویتی و غیریدت سدازی و... شاخص شناختی،

اختال  بین دو روایت ، هابحرانخاورمیان  ب  عنوان کانون  سی پرداخت  شد.تحلی  و برر

بدین الملد  "و  دآل سدعو "وهابی-محافظ  کاری سنی"در قالب  مذهبیمتعار  هویت 

ک  نقدش برجسدت  ای  ی در مرکزیت آن قرار داردجمهوری اسالم"انقالبی-گرایی شیعی

د. ارزیابی تحوال  خاورمیاند  در یدک در شک  دهی ب  ژئوپلتیک جدید خاورمیان  دارن

. دو کنشگر باشدیدر این منطق  م "هویتی یهاهویتی شدن رقابت"ده  گذشت   اکی از 

مهم منطق  ای یعنی عربستان و ایران، ب  نمایندگی از وهابیت و گفتمان انقالبی و شیعی، 

پلتیکی را در هر یک تالش دارند تا شک  جدیدی از معادل  قدر ، امنیت و سیاست ژئو

عالوه بر این، ایددئولوژی وهابیدت تدأثیر  خود ترسیم نمایند. یهایدئولوژیچهارچوب ا
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ازهمدین رو، عربستان ایفدا کدرده اسدت.  دگرسازی هویت رقیبقاب  مال ظ  ای نیز در 

نقشی ک  امروزه این کشور در سطوح مختلف ژئدوپلتیکی و سدطوح سیاسدی و مدذهبی 

رای خود قائ  است؛ با هویت  کومت شیعی و انقالبی ایران جهان اسالم، دنیای عرب ب

. بد  همدین دلید ، عربسدتان تحرکدا  ایدران را تهدیددی علید  ردیدگیدر تقاب  قدرار م

بحدران عدراق، سدوری  و  .کندیمشروعیت هویتی، سیاسی و مذهبی دولت خود قلمداد م

ئدوپلیتیکی دانسدت. در ژ یهداانعکاس تضادهای هویتی در فرآیند رقابت توانییمن را م

بزرد اهدا  خود را از طریق سازوکارهای  یهااین فرآیند، بازیگران منطق  ای و قدر 

غلبد   یالزم برا یهان ی. هریک از این بازیگران تالش دارند تا زمکنندیهویتی پیگیری م

ن گفت، جمهوری اسالمی یدرا توانیمبرهمین اساس، بر سایر بازیگران را فراهم آورند. 

و عربستان سعودی براساس روایت بیوگرافیک کد  از خدود دارندد، هویدت بدرای خدود 

هایی ک  جمهدوری اسدالمی ایدران و . ب  طوریک  با مقایس  میان شاخصاندکردهتعریف 

دهندد، تعدار  هدویتی آشدکار عربستان سعودی در روایت بیوگرافیک از خود ارائ  می

هدای یکددیگر، در مسدیر نیتدی سداختن کنشاست. دو هویت متخاصم با دگرسازی و ام

کسب منزلت برای خود و تخریب، تضعیف و  ذ  هویت رقیدب و سدلط  و هژمدونی 

کنند. منزلت ها تا مر ل   ذ  کام  هویت رقیب  رکت میهویت خود بر دیگر هویت

جویی و سلط  و هژمونی هویتی، در تقاب  و کنش گری خود با هویت رقیب بد  عندوان 

توان در تقاب  ایران ها را میکند. دو نمون  از این تقاب نیتی، خود را نمایان میتهدیدی ام

های سوری  و عراق ب  خوبی نشان داد ک  با  دداکثر قددر  بدرای و عربستان در بحران

کنندد. درنتیجد ، تقابد   ذ  هویت رقیب و کسب اعتبار وهژمدونی هویدت تدالش می

وهدابی -هویدت مدذهبی سدنی بداسالمی ایدران شیعی انقالبی جمهوری ا-هویت مذهبی

سدنی شدده -امنیتی شدن دو هویت مذهبی شدیعی منجر ب محافظ  کار عربستان سعودی 

پدر هزیند  و جبدران ناپدذیر  هداییبحرانخاورمیان  دست بد  گریبدان  . ازهمین رو،است

تدی مذهبی متضاد با هنجارهای ناسازگار موجدب امنی هایب  گون  ای ک  هویت .باشدمی

 شدن عنصر مذهب در روابط کشورها شده است.

 

 منابد
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انقالب اسالمی، بیداری »(. 13۹1بخشی تلیابی، رامین. ) و  بیبی، سید مهدی ؛آدمی، علی

پژوهشهی -فصهلنامه علمهی .«های عربی منطق اسالمی و پروژه ایران هراسی دولت

 (.2)1 .پژوهشنامه انق:ب اس:می»

فصلنامه . «ای جمهوری اسالمی ایرانبحرین و امنیت منطق بحران »(. 13۹1آدمی، علی. )

 (.۶2)21.راهبرد

. جنگ کثیف در سوریه: واشهنگتن  تیییهر رژیه  و مقاومهت (.13۹7. )تیم ،آندرسون

 .دانشگاه گیالن .شهیدانیهدایتی مهدیا ترجم 

فصهلنامه . «انداز روابط کشورهای عرب با عراق جدیددچشم»(. 13۹2ا . )ابراهیمی، نبی

 .1۵۰-123 صص (ا۴7. )مطالعات راهبردی

ترجم  سید جالل  .المللشناختی در روابط بینامنیت هستی .(13۹2). استی ، برنت جی

فرزاد رستمی و محمدعلی قاسمی، تهرانا پژوهشدکده مطالعدا   ،دهقانی فیروزآبادی

 .راهبردی

گدزارش  .ههای فهرارجدیهد و چال  عراقسازی در دولت(. 13۸7. )راکب علیاسدی، 

 های سیاست خارجی، تهرانا مرکزتحقیقا  استراتژیک.راهبردی. معاونت پژوهش

 گزارش راهبدردی، .ایرانو شرایط  عراقدر  آمریکارویکرد (. 13۸۶اکبر. ) علیاسدی، 

 های سیاست خارجی، تهرانا مرکزتحقیقا  استراتژیک.معاونت پژوهش

ا تهدران .فارس خلیج امنیتی-سیاسی نظام و جدید عراق ایران  .(13۸7) کیهدان. برزگر،

 .اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت علم تولید گسترش دفتر

 مرکدز تحقیقدا  اتهدران .جدید عراقدر  ایرانسیاست خارجی (. 13۸۵. )برزگر، کیهان

 .استراتژیک

فصلنامه مطالعات  .«هویت و سیاست خارجی در خاورمیان »(. 13۸3پورآخوندی، نادر. )

 .۶1۰-۶۰1 صص ا2۵ .راهبردی

 (.2)۶. ن  انتظامیفصلنامه دا .«ها و امنیت اجتماعیارزش»(. 13۸3ترابی، گودرزی. )

https://www.gisoom.com/book/11411071/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11411071/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1974/انتشارات-دانشگاه-گیلان/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1974/انتشارات-دانشگاه-گیلان/
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=09&&depid=44&&semid=184
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=09&&depid=44&&semid=184
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
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یک دیدگاه  هایمحدودیتو  هاتوانمندینظری  نظام جهانیا »(. 13۸۵. )مشیرزاده،  میرا

 -2۵3 صص ا71 (.)دانشگاه تهران سیاسیدانشکده حقوق و علوم مجله . «رادیکال

27۶. 

 .یانه و شمال آفریقهاجیرافیای سیاسی خاورم(. 137۰) .بلیک، یان و درایسدل، آالیسدر

المللی وزار  امور ، تهرانا انتشارا  دفتر مطالعا  سیاسی و بینمیر یدردره  ترجم 

 .خارج 

. سیاست خارجی جمههوری اسه:می ایهران .(13۸۸). جالل سید ،دهقانی فیروزآبادی

 تهرانا سمت.

 سیاسدت خدارجی جمهدوری» (.13۹1نوری، و یدد. ) و دهقانی فیروزآبادی، سید جالل

-1۵۰ا صدص(۵7) فصلنامه مطالعات رهبردی.. «اسالمی ایران در دوران اصولگرایی

1۸۰. 

شهناختی در امنیهت هستی(. 13۹1) .پور، پیمانوهاب و دهقانی فیروزآبادی، سید جالل

 .پژوهشکده مطالعا  راهبردی اتهران. سیاست خارجی جمهوری اس:می ایران

شدناختی و اسدتمرار امنیدت هستی»(. 13۹۴) غالمی  سن آبادی، مسلم. و رستمی، فرزاد

 .1۶۶-13۵ا صص (1)۴. فصلنامه سیاست جهانی .«ای ایران و غربمناقش  هست 

اسالمی نظام جمهوری اسالمی ایدران -هویت انقالبی» (.13۹۰) رسولی ثانی آبادی، الهام.

-2۹ صدص (ا۹۶) .مجله سیاست خارجی .«مختلف سیاست خارجی هایگفتماندر 

۴۸. 

های ایدران و عربسدتان و موازند  نیروهدا در های نطقرقابت»(. 13۸۹ی، مرتضی. )شجاع

 .23۹. اط:عات سیاسی و اقتصادی. «خاورمیان 

 قما نشر ص ،فقه سیاسی اس:م (،13۶1) ابوالفض  شکوری،

 .«خصدومت تدا رقابدت ازا عربسدتان و ایدران روابدط الگدوی»(. 13۹۵) محمد. صداقت،

 .3۵-37 صص (ا1۴)2  ماهنامه پژوه  ملل

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/85958/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7_%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/52104/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c--%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/52104/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c--%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/104/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c(%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86)
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گیری منطقد  اسدالم سدلفی افدراط گدرا و شدک » (.13۹۴ذاکریان، مهدی. ) و امیر طالبی،

. «گرایی نوین در خاورمیان ؛ انقدالب اسدالمی ایدران و فرآیندد منطقد  گرایدی ندوین

 ..۸۴-۶۵ صص ا32ی. رهیافت انق:ب اس:م

فصهلنامه مطالعهات  .«بررسی و نقد نظری  امنیتدی سداختن»(. 13۸۵. )خانی، علی عبدال 

 .۵11-۴۹1 صص (ا3)۹. راهبردی

رین امنیهت دکته ریزیطرحبر  ایمقدمهامنیت؛  هاینظریه(. 13۸3) .عبدال  خانی، علی

 .ابرار معاصر تهران المللیبینفرهنگی مطالعا  و تحقیقا   . تهرانا مؤسس ملی

 .روابهط ایهران و عربسهتان در دوران روحهانی هایچال (. 13۹2عزیزی، هوشنگ. )

-https://www.cmess.ir/Page/View/2013در:  13۹7تیدر  2۶بازیابی در تاریا 

11-04/466 

 .زادها مد نقیدبترجم ا  .ها: امام  شیعه و ایرانزمانی میان زمان(. 137۹. )یلی، لعشقی

 .مرکز بازشناسی اسالم و ایران

ای ایران توسط ترامه  نشهانه هسته هایتحری تعلیق مجدد  (.13۹۶عصر دیپلماسی. )

 /http://asrdiplomacy.ir/42442ازا  13۹7 تیر 27بازیابی در تاریا . چیست

تبار شناسی سیاست خارجی عربسدتان »(. 13۹2. )منصوری مقدم، محمدد و عطایی، فرها

-133 صدص ا17 .روابط خارجی .«سعودیا راهبردی واقع گرایان  بر بستری هویتی

1۶۸. 

 . تهرانا انتشارا  سمت.سیاسی و دولت در اس:منظام (.13۸۸فیر ی، داوود. )

علمدی و مطالعدا   هایپژوهش. مرکز عربستان و بحران سوریه(. 13۹2قربانی، فهیم . )

 اینترنتدددددددددددددددیاسدددددددددددددددتراتژیک خاورمیانددددددددددددددد  در آدرس 
https://www.cmess.ir/Page/View/2013-10-29/470 

نشهریه تحقیقهات  .«محیطی از منظر ژئوپلتیک امنیت زیست»(. 13۹۰راد، مراد. )کاویانی

 .1۰۶-۸۵ صص ا23.جیرافیایی کابردی علوم

. بازیدابی ایهران نفتی تحری  سیاست در سعودی عربستان نق (. 13۹1کرمی، کامران. )

 /http://peace-ipsc.org/fa ازا 13۹7تیر  2۴در تاریا 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/183
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1151
https://www.cmess.ir/Page/View/2013-11-04/466
https://www.cmess.ir/Page/View/2013-11-04/466
https://www.cmess.ir/Page/View/2013-11-04/466
http://asrdiplomacy.ir/42442/
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/197765/%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af_%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/197765/%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af_%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/261263/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%db%8c_%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/261263/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%db%8c_%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/984788/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c--%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/984788/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c--%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/984788/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c--%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/984788/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c--%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa%db%8c
http://peace-ipsc.org/fa/
http://peace-ipsc.org/fa/
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نشهریه رویهدادها و  .«هداتفاو و  هداویژگیبحدران سدوری ا » (.13۹1) کیایی، مهدرداد.

 .7ا 2۶۹. هاتحلیل

مجلهه . «ها در ژئوپلتیک خلی  فدارسها و تعار تفاو »(. 13۸۵مدنی، سیدمصطفی. )

 پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

مبانی و اهداف سیاسهت خهارجی عربسهتان  (.13۹۰) المللی مطالعا  صدلح.مرکز بین

 https://cutt.ly/qrMdDW از: 13۹۰ تیر 1۴  بازیابی در تاریا .سعودی

  .سمت اتهران. المللروابط بین هاینظریهتحول در  (.13۸۴) .میرامشیر زاده،  

وری اسه:می ایهران از منظهر تحلیل سیاست خارجی جمه .(13۸۵) .مشیرزاده،  میرا

در نسرین مصفا، نگاهی ب  سیاست خارجی جمهدوری اسدالمی ایدران،  .انگاریسازه

 .المللیدفتر مطالعا  سیاسی و بین اتهران

 .««هدالل شدیعی»های جغرافیایی قلمروهای شیع  نشین ویژگی»(. 13۹2)معرو ، یحیی. 

 (.33)1۰. پژوهشی مطالعات انق:ب اس:می-فصلنامه علمی

تأثیر ایددئولوژیک بدر سیاسدت خدارجی »(. 13۹1بخشی، رامین. ) و موسوی، سیدمحمد

المللهی دانشهگاه آزاد فصهلنامه تحقیقهات سیاسهی و بین .«عربستان در قبال ایران

 .11. اس:می واحد شهرضا

. نوشت  مایکد  شدیهان، المللشناختی در امنیت بینامنیت هستی(. 13۸۸میتزن، جنیفر. )

سددیدجالل دهقددانی فیروزآبددادی، چدداه اول. تهددرانا پژوهشددکده مطالعددا  ترجمدد  

 راهبردی.

 حقوق اساسی و نهادهای سیاسهی جمههوری اسه:می ایهران.(. 137۰مدنی، جالل. )

 تهرانا نشرهمراه.

های روابط جمهوری اسالمی ایدران و عربسدتان در چالش»(. 13۸۹نادری نسب، پرویز. )

 (.1)۴۰. فصلنامه سیاست .«منطق 

 . تهرانا سمت.ی سیاسیشناسجامعهدرآمدی بر (. 13۸۰، ا مد. )زادهبینق

خارجی روسدی  بدا تحوال  مربوط ب  آمریکاستیزی در سیاست»(. 13۸7نوری، علیرضا. )

 (۴2)11 .فصلنامه مطالعات راهبردی .«تأکید بر سیاست خارج  پوتین
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. فصهلنامه مطالعهات راهبهردی .«درآمدی بر امنیت اجتمداعی»(. 13۸2نویدیان، منیژه. )

۶(1۹) 

 علید  سدعودی عربستان راهبرد ماهیت»(. 13۹۴) .اصغر علیستوده، و  امیر سید نیاکوئی،

 ،اسه:می انق:ب پژوهشنامه فصلنامه .«عدراق و سوری  منازعا  در اسالمی انقالب

۴(17.) 

 دستاوردهای وهابیت برای سیاسهت خهارجی عربسهتان؛ از تقویهت(. 13۹۶الوقت. )

ازا  13۹7 تیددددر 27بازیددددابی در تدددداریا  سههههتیزی.تروریسهههه  تهههها شیعه
http://alwaght.com/fa/News/106554 

 .3۹. مجله راهبرد .«کاوشی در روابط ایران و عربستان سعودی»(. 13۸۵) هادیان،  مید.

فصهلنامه  .«المل  تا سیاسدت خدارجیازروابط بینانگاریا سازه»(. 13۸2هادیان، ناصر. )

 (.۶۸)17 .سیاست خارجی

تبیدین سیاسدت خدارجی »(. 13۹۶)مدرادی کدالرده، سدجاد.  و هدایتی شهیدانی، مهددی

فصلنامه تحقیقهات  .«عربستان سعودی در قبال تروریسم تکفیری در عراق و سدوری 

 .3۰ .سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اس:می واحد شهرضا

 دوجانب  روابط بر عراق جدید سیاسی نظم بازتاب»(. 13۹۴) دیگران. هراتی، محمدجواد،

 .1۹۴-1۴۹ صص (ا۹)۴. جهانی سیاست فصلنامه .«عربستان و ایران

سیاسدی بازتداب نظام»(. 13۹۴عبادی، عبدالوا دد. ) و سلیمانی، رضا ؛هراتی، محمدجواد

 (ا3)۴. فصهلنامه سیاسهت جههانی .«جدید عراق بر روابط دوجانب  ایران و عربستان

 .1۹7 -1۶۹ صص
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