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  1394، 3 ةم، شمارانزدهش، سال 63؛ مطالعات ملی ۀفصلنام

  
  
  
  

   هویتی عربستان سعودي و ایرانياهتمایز؛ سلفیه وهابی
  

E-mail: ebrahimiir@modares.ac.ir                اهللا ابراهیمی نبی *  
  

  1/2/1394: پذیرشتاریخ                  12/12/1393: تاریخ دریافت
  

  چکیده
 هـویتی عربـستان سـعودي بـا     ياهـ بررسـی تمایز هدف اصلی ایـن نوشـتار،     

. جمهوري اسالمی ایـران در منطقـه خاورمیانـه در ذیـل سـلفیه وهـابی اسـت            
گـري تکفیـري عربـستان چـه      اسـت کـه سـلفی   عبارت از این پرسش این مقاله  

هاي هویتی این کشور دارد؟ فرضیه پژوهش حاضر ایـن   جایگاهی در سیاست 
 ن در دوران ملک عبداهللا و ملـک سـلمان   که سیاست خارجی عربستا استنکته  

بخـشی  به   بوده و این راهبرد      »گرایی عملگرایانه  سلفی«برپایه  ) پادشاه کنونی (
به تبع، این سیاست نفوذ بر      . ها در منطقه تبدیل شده است      از سیاست سعودي  

هـاي هـویتی جمهـوري       اي ایران و مقابلـه بـا سیاسـت         نوعی مهار نقش منطقه   
 حاضر تالش دارد، نخست سلفیه تکفیـري و       ۀمقال. ار است اسالمی ایران استو  

ولوژیکی آن را بررسی و سپس نقش این سیاسـت هـویتی   دئسیاست اشاعه ای 
در نهایـت   . را در سیاست خارجی عربستان سعودي مورد کندوکاو قرار دهد         

نیز راهبرد سعودي این سیاست در امنیت و سیاست هویتی جمهوري اسالمی 
براسـاس  آوري اطالعـات      جمـع روش  . قـرار خواهـد گرفـت      ایران مورد مداقه  

  .تاي اس روش کتابخانه
  
 ، سیاسـت هـویتی  ، عربستان سعودي،یوهابسلفیه  ،  سلفیه تکفیري  :ها   واژه کلید

  . سلفیه وهابی،ایران

                                                         
 ئول مسة، نویسندالملل دانشگاه تربیت مدرس استادیار گروه روابط بین *
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  هقدمم
 در منطقه خاورمیانه ي هویتی عربستان سعودياههدف اصلی این نوشتار، بررسی تمایز     

عبـارت از  پرسش این مقالـه  . گري وهابی است سلفی ابزاربا ایران  با جمهوري اسالمی    
 چه ،گرایی وهابی قرار دارند گري تکفیري عربستان که در ذیل سلفی است که سلفی این  

کـه ایـن سیاسـت چـه        ایـن  هـاي هـویتی ایـن کـشور دارد؟ و          جایگاهی را در سیاست   
پژوهش ) فرضیه( ؟ استداللشناختی ایران پدید آورده است ی را با هویت هستییاهتمایز

کید دارد که سیاست خارجی عربـستان در دوران ملـک عبـداهللا و            أت حاضر بر این نکته   
بـه   بـوده و ایـن راهبـرد       »گـري عملگرایانـه    سلفی« ۀپای بر) پادشاه کنونی ( ملک سلمان 

  .ها در منطقه تبدیل شده است بخشی از سیاست سعودي
 اغلب پاي اسـالم  ،طنتی سعودي مطرح شدهثبات نظام سلپیرامون  هایی که    در بحث 

گویـد کـه     بـا تأکیـد مـی   )1( ضاوي الرشـید م. )37: 1985بلیگ، ( هم در میان بوده است  
. و عامل نفوذ آن در هـر جـایی اسـت   ] سعودي[م  ستون فقرات ایدئولوژي رژی  ،مذهب

عربستان سـعودي کـشوري اسـالمی     «ه  کند ک  ماده یک قانون اساسی حکومتی اعالم می      
مذهب در سرتاسر تاریخ این کـشور      . »کند  و دولت براساس شریعت حکومت می      است

بیشتر در جهت ایجاد مشروعیت و حفظ نظم سیاسی حاکم مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه        
سازي کارگشا بـوده و بـه خـانواده     اسالمِ مورد نظر علماي وهابی در فرایند ملت     . است

  .)21: 2006رشید، ( تسعود مشروعیت بخشیده اس سلطنتی آل
ابن سعود در اوایل قرن بیستم اتحاد میان خانواده خود و جنبش وهابی را از نو زنده 

اي بودند،  نظامی مذهبی قبیله گروه اخوان، موسوم به ارتش سفید که یک گروه شبه       . کرد
دادنـد و در بـه قـدرت رسـاندن او      ستون اصلی نیروي نظامی ابن سعود را تشکیل مـی      

این اتحـاد در  . جزیره عربستان نقشی اساسی داشتند    هاي شبه  شتر بخش عنوان حاکم بی   به
اي از مـردم و منـاطق        پادشـاهی او آمیختـه    . سازي ابن سعود نیز مفیـد بـود        فرایند ملت 

ابـن سـعود   . هـاي خـاص خـود را داشـتند        مختلف بود که هر یـک هویـت و ویژگـی          
 نخـستین گـام در      ایـن . هاي محمد بن عبدالوهاب را مذهب رسمی دولـت کـرد           آموزه

  .)25 :1392استنسلی، ( راستاي ایجاد هویت سعودي بر پایه اسالم وهابی بود
همین نگاه به اسالم وهابی به بسترهاي امنیتی و هویتی عربستان نیز سرایت کـرد و              

گرایـی   تلفیقی از آمیزه عملگرایی و سلفیبه سیاست خارجی این کشور را تاحد زیادي        
ـ     لهأاین مس . ساختتبدیل   ـ أ بر روابط ایران با عربستان سـعودي ت سـزایی داشـت   ه ثیر ب

که ایران هویت دینی آل سعود را به دلیل گفتمـان اسـالم سیاسـی شـیعه بـه            ویژه این  هب
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. له به تشدید تمایزات هویتی بین دو کشور دامن زده است       أاین مس . چالش کشیده است  
است خارجی تابعی از همـین  ویژه در سی  ههاي هویتی عربستان ب    به همین دلیل، سیاست   

. عنـوان امنیـت هـستی شناسـانه آل سـعود بـوده اسـت        نگاه و تحول در این هویت بـه     
  دوران فیـصل   »اسالمیـسم  گفتمـان پـان   «روندهاي بازسازي هویتی عربستان سعودي از       

و در شد در مواجهه با انقالب اسالمی ایران منجر  «به گفتمان اسالم سنی )1975-1964(
 »گـري سـلفی   گفتمـان وهـابی  « این هویت در قالب ،هاي عربی  انقالب یرهاي اخ رخداد

  ).به جدول شماره یک رجوع شود(بروز و نمود یافت 
هاي  اي ایران و مقابله با سیاست       نفوذ بر نوعی مهار نقش منطقه      به تبع، این سیاستِ   

 ۀلأ حاضـر تـالش دارد، نخـست مـس     ۀمقال. هویتی جمهوري اسالمی ایران استوار است     
 ایـدوئولوژیکی آن را  ۀاسالمیسم و سیاست خارجی عربستان و سیاست اشاع        نسبت پان 

بررسی و سپس نقش این سیاست هویتی را در سیاست خارجی عربستان سعودي مورد  
 و ی امنیتـ ياهـ در نهایت نیز راهبرد سعودي ایـن سیاسـت در تمایز   . کندوکاو قرار دهد  

  . مداقه قرار خواهد گرفتسیاست هویتی با جمهوري اسالمی ایران مورد
  

  چهارچوب مفهومی -1
  گري سلفی اسالمیسم سعودي تا وهابی از پان
اي ناهمگون و نامتجانس است که نیازمند موشکافی بیشتري          گرایی سعودي پدیده   اسالم
گونه نخست . شود گرایی در جامعه عربستان دیده می طور اصولی سه نوع اسالم به. است

هاي جیهمان العتیبی شخصیت معروف  مرتبط با اندیشه )ي افراطیدینمدار(تکفیرگرایی؛ 
عنـوان    بـه  1990ه در سـال     کـ   طلبی یا چنان   گونه دوم اصالح  .  و حادثه مکه است    1979

 گرایـی   افراط،در نهایت گونه سوم    و. جنبش الصحوه یا بیداري معروف و مشهور است       
هگهامر و (ت اسجی مرتبط شده ارجویان سعودي در مناطق مناقشه برانگیز خ که با ستیزه
  ).114: 2007الکرویکس، 

محسوب شده که به خیزش    اي سیاسی و نو    طور نسبی پدیده    سعودي به  گرایی افراط
اسالمیـسم   هاي پان  ریشه.  مرتبط است  1980پان اسالمیسم افراطی در عربستان سعودي       

 یک ملـت یـا      ةدهند که تمامی مسلمانان تشکیل      ،پایه این انگاره است    طور اصولی بر   به
اسالمیسم  این پان. قرن نوزده با جهان مدرن مواجه شد       اواخر هستند که در  ) امت( مردم

ملت در جهـان اسـالم   ت ـ  گرایی کالن بود که فراسوي دول  نوعی فراملیةجدید نمایند
هاي ملی در دفاع     هاي جنبش  که در بسیاري از ویژگی     شد و قابل مالحظه آن     تعریف می 

  ).703: 2008هگهامر، ( دشو نقاط مشترك فراوانی دیده می، از قلمرو
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 ویـژه در دوران ملـک فیـصل    هاسالمیسم ویژگی مهم سیاست عربستان سعودي ب   پان
 ییگرا عرب او در مواجهه با موج پان    » اسالمیستی سیاست خارجی پان   «بود که به رهنامه   

از و سرمنــشاء امــري کــه آغــ .)70: 2008هگهــامر، (  شــدیل تبــد1960 در ســال ناصــر
هاي هویتی سعودي یا به بیان بهتر به فرهنگ سیاسی جامعه سـعودي در امـور                سیاست

این رویکرد در مقیاس سنتی و جهانی مورد اهتمام دستگاه آل سعود   . خارجی منجر شد  
اي  ابزار مشروعیت داخلی و منطقـه     به  گرایی سنتی و کالسیک      افراطزات آن   ابه مو . بود

 یکـی  ؛ جهانی نیـز در دو مـسیر هـدایت شـد    گرایی افراط و ددل شخاندان آل سعود مب 
المللـی و   کـسب مـشروعیت بـین      و) سیاست ضدتروریستی جهـانی   (سیاست سرکوب   

جهـانی   گرایـی  افـراط  رو از ایـن  .اي همچـون ایـران   دیگري فشار بـر کنـشگران منطقـه    
اي با نام  مقاله در »ماي یمانی«به اعتقاد . هاي سعودي بود لبه براي سیاست   شمشیري دو 

گرایی سنتی و  افراطتري از مواجهه عربستان با   منطقیۀ ارائ،»وجه عربستان سعودي   دو«
هاي خارجی  تا حد زیادي سیاست گرایی افراط «وي معتقد است که .  دارد وجودجهانی

  .)149: 2008یمانی، ( »بخشد کند و به آن قوام می و داخلی عربستان سعودي را تعریف می
 از موقعیت منحصر به فـرد  حاکی ساخت اجتماعی دین در جامعه سعودي    ینچن  هم

انحصار قدرت اجتماعی در دستان سران حکومت و عالمـان وهـابی       . نهاد مذهب است  
هـا و پیـشگیري      در قالب مؤسساتی چون داراالفتاء، مجمع علما و کمیته تـرویج ارزش           

. کنترل شدید عالمان وهابی استها نیز تحت  شود و مدارس و دانشگاه مفاسد نمایان می
در جامعه در چارچوب رابطه سودمند مشترك را این دو گروه، روند اعمال قدرت خود 

برند، به این ترتیب که علماي وهابی مـشروعیت دینـی سـران حکومـت را                 به پیش می  
هـا، بـه اداره جامعـه     کنند و سران حکومت نیز با حمایت کامل از اقتدار وهابی   یید می أت

ها در قلمرو سیاسی در  مشی ها و خط ها، سیاست ریزي ها، برنامه گیري تصمیم. پردازند می
انحصار خانواده سلطنتی است و پادشاه و دیگر اعضاي ارشد خانواده چارچوب تقسیم            

هـاي   کنند و ساماندهی اجتماعی و مسئولیت برقـراري و اعمـال ارزش          کار را تعیین می   
 ).1: 1993بوتومور، ( تاس) وهابیون( مذهبی حاکم بر جامعه برعهده نخبگان

اي  به لحاظ تـاریخی رابطـه دیـن و سیاسـت در جامعـه عربـستان سـعودي رابطـه                  
 دولت و بـه   ـ هاي این ارتباط در قالب ملت با این حال، ریشه. ناپذیر بوده است جدایی

ـ      و به اندیشه1744مثابه نوعی مهندسی سیاسی، به سال    ر هـاي محمـدبن عبـدالوهاب ب
 بـن  نـشین بـود کـه محمـد        اي بادیـه   در آن زمان شبه جزیره عربستان جامعـه       . گردد می
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هاي اصیل و توحیدي اسالم دور شده و به  عبدالوهاب اعتقاد داشت این جوامع از آموزه 
او بـه  . ستا پرستش مقبره، درختان و دیگر نمادهاي دنیوي روي آورده و منحرف شده    

نیازمنـد همکـاري دیـن و سیاسـت         جامعه  ب از بدعت،    این نتیجه رسید که براي اجتنا     
  چرا که بدون قدرت اجبار دولت، دین در خطر اسـت و بـدون نظـم و انـضباط             ؛است

  ).1: 2012دیمن،  (د کرد، سازمان دولتی گرایش استبدادي پیدا خواه)قوانین شرعی(
 

  هویت محوري یا عملگرایی؟: مکاتب سیاست خارجی عربستان -2
هـاي   ی عربستان سعودي مانند بسیاري از کشورهاي دیگـر از ویژگـی           دیپلماسی خارج 

ـ  یا همـان  نخستین ویژگی شریعت اسالمی . ثر استأداخلی مت اسـالمی  ی ـ  هویـت عرب
هاي داخلی بر ساخت سیاست خارجی  لفهؤثیرگذاري مأعربستان نمونه خوبی از ت. است
 گترین دارنده نفت خام   بزر  و بودن  مقدسات، سرزمین وحی  مواردي چون حمایت از     . است

 موقـع ( نوعی هویت خاص دنبال شـود  ۀپای جهان همگی سبب شده تا سیاست عربستان بر      
 در سیاست خـارجی    سه مکتب  ،موازاتبه همین   اصوالً .)2013 ،السعودیۀ الخارجیۀ وزارة

 »کـار  گرایـی محافظـه    مکتب سلفی «به اعتقاد احمد االزي     . عربستان سعودي وجود دارد   
 ملـک  »درهاي باز تـدریجی «نایف بن عبدالعزیز وزیر سابق سعودي و مکتب      وابسته با   

: 2014 ،االزي( ترین مکاتب سیاست خارجی عربـستان اسـت        از مهم ) پادشاه پنجم ( فهد
 ما شاهد نوعی ترکیب عملگرایی      2015-2005) پادشاه ششم (در زمان ملک عبداهللا     . )6

مکتـب  این . بودیمعنوان مکتب سوم  بههاي خارجی عربستان  گرایی در سیاست با سلفی 
کدام از این  هر. ان ملک سلمان راهنماي سیاست خارجی سعودي استرهمچنان در دو

  .اي ایران منشاء بروز اختالف و تمایز شده است هاي منطقه مکاتب در مقابل سیاست
سه رویداد مهم در روابط ایران و عربستان سعودي باعث شده که دو کشور از ابزار            

رویداد نخـست   . دیگر استفاده کنند  یکالمللی   اي و بین   تی براي مهار کنشگري منطقه    هوی
صـورت چـالش راهبـردي،     له ایـران بـه  أمسطی آن  بود که  1979وقوع انقالب اسالمی    

این چالش سعودي ریشه درنفوذ فزاینـده  . مطرح شدعربستان سعودي  داخلی   نمادین و 
 2003 تحوالت داخلـی رویداد دوم . قه داشتدر منطپس از انقالب   به رشد ایران     و رو 

  ازتـا بـود کـه عربـستان را واداشـت       در ایـن کـشور      عراق و قـدرت گـرفتن شـیعیان         
 گرایـی  افـراط . استفاده کنـد  در منطقه   به نفوذ ایران    زدن   جهانی براي ضربه     گرایی افراط

ه  کـ رویکـردي .  ابزاري براي سیاست ضد هژمونی سعودي در برابر ایـران بـود          ،جهانی
و رویـداد  . براي غرب و آمریکا امري عادي جلـوه داده شـد   اي ایران له هستهأبدلیل مس 
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در این دوران عربستان سـعودي بـه گفتـه سـعود مـساعد            . هاي عربی بود   سوم، انقالب 
 رهبــري سیاســت  عمــالً،اي ایــن کــشور التمــامی بــا توجــه بــه نظــم شــکننده منطقــه

 واز الگوهاي اقتـدارگرا در مـصر و تـونس     را برعهده گرفته  1»گري سعودي  ضدانقالبی«
  .)145: 2012التمامی، ( توانست ایران باشد  تاحدزیادي می نیز،دلیل این کار. حمایت کرد

  
  شناختی عربستان سعودي  هویت و امنیت هستی-3
اي برخوردار شده است و  الملل از اهمیت ویژه است که هویت در روابط بین     یر زمانی   د

 نقش ایفا کند    تواند   چگونه می  ها  در منازعه یا همکاري میان دولت      هویتاین مسأله که    
کند که تفاوت در هویـت و   ادبیات موجود ادعا می.  محل بحث و مناقشه است    چنان  هم

 تواند منجر به همگرایی و همکاري شـود        که می  ، درحالی استمنازعه  این  فرهنگ؛ منبع   
الملـل   ان روابـط بـین    سـ اکارشن ،رتیـب  بـه همـین ت     .)1995؛ هورویتز،   1993هانتینگتون،  (

ونت، ( کنند همکاري می با یکدیگر   طور ایجابی    معتقدند کشورها با هویت هاي مشابه به      
که  اي  ههاي ایدئولوژیک و گسترد    شباهت«طور که هاس نیز اشاره می کند         مانه .)1999

عنوان   بهبه احتمال زیاد منافع دیگري را  شود آنها      موجب می  میان رهبران کشورها است   
هـا؛ آنهـا را بـه سـمت یـک اتحـاد سـوق         مکمل در نظر گرفته که در نتیجه؛ این انگیزه     

  .کند یید میأدر خاورمیانه این فرضیه را تنیز شواهد تجربی  .)36: 2003هاس، ( دده می
یید قرار أها در منطقه این نکته را مورد ت دولتاستفان والت نیز درمورد مطالعه اتحاد 

 ،بخـش اتحـاد هـستند      هاي مشخص؛ منبع وحدت    ایدئولوژي «کید دارد که  أي ت و. داده است 
والت، ( بخش همکاري نزدیک میان پیروان است      طور ضمنی الهام   ایدئولوژي به چنین    هم

هاي سرزمینی ملـی و اتحـاد    اسالمیسم سعودي با هدف غلبه بر تفاوت   انپ. )170: 1987
 ی به عنصري در جهت واگرایی و اخـتالف  ول،هاي مختلف در منطقه بروز یافت    موجودیت
هـاي   عنوان یک ایدئولوژي کالن محل مناقشه با هویـت      اسالمیسم به   پان خودِ. مبدل شد 

  ).5: 2014دارویچ، ( اسالمیسم اخوانی است اسالمیسم شیعه و پان رقیبی همچون پان
  تعارض در اهداف باعث شـد کـه هویـت و فرهنـگ در     کهوري است آیاد در خور 

در مـورد عربـستان سـعودي، واز منظـر       . گتونی به خـود بگیـرد     نرمیانه شکلی هانتی  خاو
شناسانه؛ هویت دولت سعودي بر پایه تناسب نمادهاي اسالمی بـا         رویکرد امنیت هستی  

ایـن ادراك از هویـت   . »قانون اساسی ما قرآن و کاربرد شـریعت اسـت      «: یکدیگر است 
گفتمان سعودي . ر زیادي گذاشته است ثیأ بر ساخت سیاست خارجی این کشور ت       ،دینی

                                                         
1. "Saudi counter-revolution" policy 
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ِ  بـن   کـه برمبنـاي اتحـاد میـان محمـد        ،گرایی یا سیاسـت ضداسـتعماري      نه بر پایه ملی   
بنـابراین، در سـال     . سعود براي اتحاد شبه جزیره صورت گرفته است         لآعبدالوهاب و   

بین محمد بن سعود و محمد بن عبـدالوهاب بیعتـی صـورت گرفـت کـه بـر         .  م 1744
هـا و امـور مربـوط بـه مـسائل مـذهبی و              سیاسی به سعودي   ـ  مسایل نظامی  اساس آن 

  .)76: 1383 جی، مارتین،(ها واگذار شد  اخالقی به وهابی
عالوه بر خاندان آل سعود، یکی از نیروهـاي متنفـذ سلـسله قـدرت در      در حقیقت

تر اهمیت جایگاه علما و رهبران مـذهبی بیـش        . عربستان سعودي، رهبران مذهبی هستند    
البتـه، دامنـه قـدرت و    . سعود است به دلیل کارکرد بازتولید مشروعیت مذهبی براي آل      

داد نانوشته بیشتر به مباحث مذهبی، قـضاوت، وکالـت،        رعملکرد علما براساس یک قرا    
شود تـا کـسب     اران در مساجد محدود می    ذعلمیه و امامت نمازگ    هاي حوزه تدریس در 

رژیـم سـعودي را    طـور اخـص   گري به فسیر وهابیطور کل و ت اسالم به  .قدرت سیاسی 
اي مجزا دانسته و هـویتی مـشخص را بـراي     واداشته تا خود را از دیگر کنشگران منطقه 

دهـد    منتشر شد که نـشان مـی   2003سال   در همین ارتباط پژوهشی در    . خود قائل شود  
 نددان میت   نخس ۀترین منبع هویتی خود در درج      عنوان مهم  ها دین را به    اغلب عربستانی 

  ).233: 2014تامپسون، (  دوم قرار داردۀگرایی سرزمینی در درج و ملی
  

  هویت بر سر رقابتی پایدار: ایران و عربستان -4
مـشترك ناشـی از هـویتی کـه ایـران و            » نقش«پیش از انقالب اسالمی ایران      در دوران   

بـر ایـن    .  بود کاري و همراهی با غرب     عربستان سعودي براي خود قائل بودند، محافظه      
مشترك به تالش دو بازیگر براي حفظ وضع موجود و مهار و مقابله         » نقش«اساس این   

رو تهدید رژیـم     از این . شد میهاي تندرو و انقالبی در منطقه منجر         ها و جریان    با دولت 
، اقدامی در جهت برهم زدن وضع و نظـم        در منطقه  این کشورها و یا کشورهاي همسو     

متعارضی بـود کـه     » هویت«عرب او،    ظهور ناصر و ایدئولوژي پان    . شد  موجود تلقی می  
هاي ثروتمنـد نفتـی ماننـد ایـران و عربـستان را وادار بـه                 موروثی» «دگر«در نقش یک    

  ).206: 2012داونز، ( »دواکنش براي جلوگیري از امواج انقالبی ناشی از آن کر
اي پادشاهی  ب مهم منطقهایران به رقیو پس از وقوع انقالب اسالمی    1979در سال   

اهللا  در همـین سـال، آیـت   . این کشور تبدیل شدبراي عربستان و چالش جدید راهبردي   
خمینی قدرت را در ایران به دست گرفت و تحت لواي حمایت از اسالم شـیعی طـرح    

له موقعیـت عربـستان   أایـن مـس  . احیاي اسالم در سراسر جهان اسالم را به راه انداخت        
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چنین، ایران انقالبی در طـول       هم. وان قلب جهان اسالم به چالش کشید      عن بهرا  سعودي  
  .)33: 1392استنسلی، ( خیز االحساء حمایت کرد  از مخالفان شیعه در استان نفت1980 ۀده

  :گونه بیان کرده است هاي عربستان را این  خانواده سلطنتی نگرانیانکی از مشاوری
 به عبارت دیگر تشکیل هالل شـیعی         صفوي، یا  ۀشیعیان در پی بازتولید سلسل    

بهتـرین  . از پاکستان به ایران، عراق و لبنان و در نهایت عربستان سـعودي هـستند        
آنهـا بـه   . ها وقوع هرج و مرج و جنگ داخلی در عراق اسـت  سناریو براي ایرانی  

 زیرا سربازان آمریکایی بـراي همیـشه در       ؛دانند که زمان به نفع آنهاست      خوبی می 
 خـود در کـشور   ۀ حمایـت از بـرادران شـیع    ةها آمـاد   ایرانی. هند ماند عراق نخوا 

  ).112: 2007کوپر، ( اند همسایه
 وزیر امـور خارجـه    .  نظرهاي مشابهی در این خصوص ابراز شد       2005 اکتبر   20در  

هاي خـود   ، شاهزاده سعود بن فیصل، در شوراي روابط خارجی آمریکا نگرانی          عربستان
  : بیان کردطور را این

انـد   ها به آن ثبات بخـشیده      ها به این عرصه آرامی که آمریکایی       کنون ایرانی ا«
روند و با پرداخت پـول طرفـدران         آنها به سراغ حکومت عراق می     . شوند وارد می 

هـاي خودشـان را سـر کـار          نظـامی  ها و شـبه    نظامی. آورند خود را روي کار می    
 و حـضور خـود در ایـن    کننـد  گذارند، حتی براي آنها نیروي پلیس ایجاد مـی    می

چنین، نیروهاي بریتانیایی و امریکـایی نیـز در انجـام     هم. کنند عرصه را تقویت می  
ما جنگ را با هم و براي جلوگیري از تسلط ایران . کنند این کار از آنها حمایت می   

را ] عـراق [ولی هم اکنون کل کـشور  . بر عراق پس از اشغال کویت شروع کردیم   
  :).2005الفیصل، (« ها دادیم دست ایرانیبدون هیچ دلیلی به 

مـا از ایـران     «: تایمز چنین گفـت   روزنامه   به   2006وزیر خارجه عربستان در ژانویه      
عنـوان بخـشی از    در نظـر گرفتـه و بـه   را خواهیم که موقعیت مـا در خلـیج فـارس           می

. هـاي کـشتارجمعی عمـل کنـد     اي و عـاري از سـالح     خاورمیانه عاري از سالح هـسته     
گونـه   واریم که آنها در این سیاست به ما بپیوندند و به ما اطمینان بدهنـد کـه هـیچ                  امید

  ).40: 2009بیستون، ( »تهدید جدیدي در زمینه مسابقه تسلیحاتی در منطقه رخ نخواهد داد
طبق اظهارات محرمانه یک دیپلمات آمریکایی در ویکی لیکس، ملک عبداهللا مکـرراً      

سته که با حمله نظامی در جهـت از بـین بـردن برنامـه     از دولت بوش در واشنگتن خوا     
هـاي دیپلماتیـک امریکـا در        یک نسخه از گزارش   . اي ایران، سر افعی را قطع کند       هسته

هـا از افـزایش نفـوذ ایـران در       به وضوح نشان داد که عربستانی      2008 آوریل   20تاریخ  
جاي اقدام نظامی خواستار شاهزاده سعود بن فیصل به   . ویژه در عراق، نگرانند    منطقه، به 
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هـاي   هاي شدیدتر علیه ایران، شامل تحریم مسافرت مقامات و محدودیت          اعمال تحریم 
با این حال، ضـرورت حملـه نظـامی بـراي توقـف           . هاي بانکی شده است    بیشتر بر وام  
  )2010 نوامبر 28رویترز، (ت اي ایران را رد نکرده اس برنامه هسته

 در) يکـر  جـان ( خـود یی  کـا یآمري  همتا هب 1393/ 14/12 خیتار در صلیالف سعود
  :گفت منطقه تحوالت در رانیا نقش دربارهی الؤس به پاسخ

ـ  در جنـگ  و صـلح  مسأله و است کشورها همه اشغال دنبال به رانیا« ی برخ
ـ  افتاده رانیا دست به عراق جمله از منطقهي   کشورها ـ الف سـعود . »تاس  در صلی

ـ تروری  حـام ي  کـشور  کنون تا رانیا چرا که نیا درباره يخبرنگار به پاسخ  ستی
 دخالـت ی  عربي  کشورهای  برخ امور در رانیا که نیا وجود با«: گفت نشده دهینام
 تیوضع که نیا از شیپ که میدواریام ما و ماند یمی  باق هیهمسا همچنان اما کند یم
ـ منطي کـشورها  با روابطش بهبودي برا شود تر میوخ هیهمساي  کشورها و رانیا  هق
  .)فارسي خبرگزار از نقل به ،1393 صل،یالف( »دکن الشت

  
  تمایز و تفاوت با ایران: هاي عربی  سیاست هویتی عربستان در انقالب-5

هـاي اخیـر بـر پایـه نـوعی همـاورد            روابط بـین ایـران و عربـستان سـعودي در سـال            
سـی از  مذهبی نمایان شده که رقابت بر سر منافع ژئواستراتژیک و سیای ـ  ایدوئولوژیک

و  اي از سوي دیگـر؛ دورنمـاي ایـن تمـایز     سو و رقابت پایدار براي هژمونی منطقه       یک
کـه   ویژه این  هبا رخداد بهار عربی این خصومت به شدت تشدید شد؛ ب          . خصومت است 

و نوعی برخـورد مـستقیم سیاسـت و     کرد  این موج انقالبی به بحرین و سوریه سرایت         
 سیاست  عربستان سعودي عمالً  ،تیببا جنگ نیا  . داشتمنافع ایران و عربستان را در پی        

 از نـوعی  ، گرفـت و در مقابـل ایـران       شگري و حفظ وضع موجود را در پی        ضدانقالبی
  ).25 :2014برتی و یوئل گازانسکی، (  ضد وضع موجود حمایت کردتغییر و گفتمانِ

 امنیـت و  عنوان تهدیدي بـراي   ایران را به ،عربستان سعودي در بحبوبه این تحوالت     
حاکی از   )2015(  دو کشور  منازعه سیاسی و امنیتی کنونی    . دانست سیاست هویتی خود می   

ها در پـذیرش     سعودي.  است آنهاده تاریخی و تمایزات ایدئولوژیکی عمیق بین        یروابط پیچ 
میـان  قـدیمی  ثر از پیوند أاند که مت سیاست اکراه در پیش گرفتهن اچن هماسالم سیاسی شیعه  

  ).101: 2012کامروا،(اسالم است سعودي درجهان وهابی وحفظ مشروعیت خاندان یاسالم سن
ان ر در دوتر  به صورتی ملموس،هاي هویتی عربستان در مقابله با نفوذ ایران       سیاست

 ایران معتقد به این گزاره است      2015 -2012در بحران سوریه    . ملک عبداهللا پدیدار شد   
 بحران بوده و عبور از بشار به مثابه تهدیـد امنیتـی ایـران         حل که بشار اسد جزیی از راه     
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 عربستان سعودي معتقد است که بحران سوریه تنها از راه سقوط بـشار اسـد  . شود تفسیر می 
السعودیۀ،  تحدیات إیران و  مکاسب: مختلۀ موازین(و ایجاد نوعی دولت سنی ممکن است        

 هـا  سـعودي . در بحران سوریه مشاهده کردتوان به کرات  له هویتی را می   أاین مس  .)3: 2015
. نگران شورش شیعی در شرق این کشور و اتصال آنها به شیعیان در ایران و شام هستند

نگرانی هویتی عربستان؛ استمرار ثبات در الگوي منطقه شیعی است؛ به همین دلیل دیگر 
. د بـوده اسـت  که در راستاي اعتبار مذهبی خو    کردند  یم سوریه را رافضی اعالم      ژآنها ر 

 از نفوذ سنتی خـود در  ندنبال بدیلی روش  ه  ها با توجه به کناررفتن سعد الحریري ب        سعودي
  .)37: 2013الرشید، (له را ممکن سازدأتوانست این مس منطقه شام بودند، سقوط بشاراسد می

 در ایـن کـشور عربـستان سـعودي عمـالً        . وضع در لبنان چیزي شبیه سوریه اسـت       
کنـد و میلیاردهـا دالر صـرف     گـروه سـنی المـستقبل را دنبـال مـی     سیاست حمایت از    

 لبنانی براي هاي هگرو مهم در عدم توافق ی عاملبه امري که ند،بازسازي ارتش لبنان کرد
 مـوازین (شده است در این کشور  2015 و   2014انتخاب رئیس جمهور توافقی در سال       

رغـم کنـار     در عـراق و بـه     چنین    هم .)3: 2015السعودیۀ،   تحدیات إیران و  مکاسب: مختلۀ
رفتن نوري المالکی و نخست وزیري حیدر العبادي و بازگشایی سـفارت عربـستان در             

لع ایـران، عـراق و عربـستان        ض شک و تردید در روابط میان سه         2014 طی سال    بغداد
 شیعه عراقی معتقد به حمایت عربستان از داعش یا همان هاي هگروایران و . هویدا است

عربستان البته از سوي آمریکا براي همکاري با        .  هستند »ت اسالمی در عراق و شام     دول«
هاي شـیعی و ایـران را در     امري که واکنش جریان  .شود بلوك سنی در عراق تشویق می     

 نـشان از تقابـل هـویتی ایـران و         یمن، پرونده دیگري است کـه عمـالً       . پی داشته است  
اهللا  سابقه و با روش و الگوي حزب  به شکلی بی انصاراهللا یمن.دهد  میعربستان سعودي

به اهرم فشار ایران علیه سیاست سعودي از منظر راهبردي و هویتی لبنان تالش کرده تا     
 ]فـارس  [عربستان بـا نـام شـوراي همکـاري خلـیج     . در جنوب شبه جزیره تبدیل شود    

 اسـب مک: مختلـۀ  مـوازین ( ست هویتی خود در یمن اسـت      سیادرصدد بازسازي نقش و     
 .)3: 2015السعودیۀ،  تحدیات و إیران

در . یی هویـت حـوثی بـا هویـت سـلفی در یمـن اسـت             رو سـال رویـا    2014سال  
 هویت جدید زیدیه به نـوعی آگـاهی سیاسـی منجـر شـد؛               ،هاي صعده و عمران    استان

عربستان . دهد ثبات نشان می اي که ساخت قدرت و هویت در منطقه را متغیر و بی لفهؤم
شناسی خـود را حـس و در          ناامنی هستی   در یمن عمالً    تحوالت وج جدید سعودي با م  

 تحلیلگران عربستانی معتقد بودند    2014با سقوط صنعا در سپتامبر      . برآمدصدد مهار آن    
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 مکاسب: مختلۀ موازین( دست ایران افتاده است   ه  که یمن سومین کشور عربی است که ب       
  .)6: 2015السعودیۀ،  تحدیات و إیران
 مـوجی از نگرانـی دسـتگاه آل         2014ها در سـپتامبر      دست حوثی ه  ط صنعا ب  سقو با

طور مستفیم امنیت  آنها معتقدند که نگاه ژئوپلتیکی ایران به یمن به. سعود را در برگرفت
رو به انتقال پایتحت یمن از صنعا به عدن و کمک          از این . کند ملی سعودي را تهدید می    

چنین مـدیریت جدیـد آل سـعود         هم .اقدام کردند به شوریان سلفی و قبائل ضد حوثی        
 ایران فزاینده نقش با مواجهه و   تعامل چگونگی براي طرحی )2015( سلمان ملک یعنی

 :کند که چالش ایران را در دو سطح بررسی میطرحی در دست تدوین دارند؛  در منطقه   
گر شکنـ «ب یکی رقابت با عربستان و تهدید منافع آن و دوم، چالش ایران در چهـارچو          

المرزوقـی پژوهـشگر     منـصور   از منظـر   .هاي مرکزي عرب    و تضعیف دولت   »غیردولتی
گران غیردولتـی دارد  شعربستانی، این گفتمان از منظر ایدئولوژیک سعی در ائتالف با کن 

هـاي   امـري کـه سیاسـت     . له باعث خلق روایت ضد سعودي شده اسـت        أکه همین مس  
  .)6: 2015المرزوقی، ( کشد هویتی عربستان را مخدوش وبه چالش می

. ها با تکیه بر سیاست هویتی مشخصی جامعه یمن را سلفی زا کردند ها سال سعودي
 تا جامعه و سیاست در یمن را به سـمت گفتمـان   ند طبق آرمان وهایبت تالش کرد     آنها

 این کشورجریان آگاهی در یمن پس از خالء قدرت در .  هدایت کنند»وهابی ـ  سلفی«
 دفـاع از هویـت      استی عبداهللا صالح درصدد بازیابی هویت راستین یمنی         و سقوط عل  

 بخشی از راهبرد مشترك قبائـل، ارتـش و   یمنی شافعی به مثابه هویت مشترك  ـ زیدي
  .انصاراهللا در این کشور فقیر و جنگ زده است

در همین راستا کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس به رهبري عربستان سعودي در          
بدون و   2015 مارس   25در  که   یا طوفان قاطعیت     »عاصفۀ الحزم  «حت عنوان عملیاتی ت 

اقـدام بـه مداخلـه نظـامی در یمـن و نـابودي              آغـاز شـد،     کسب مجوز سـازمان ملـل       
اقدام غیرقانونی خود دفاع از این  ها در توجیه     سعودي. هاي این کشور کردند    زیرساخت

رئیس جمهـور فـراري یمـن را         علی عبداهللا صالح   و بازگرداندن    »بازگشت مشروعیت «
 51بر اصل متکی ها عملیات فوق را  سعودي. ل عملیات طوفان قاطعیت اعالم کردند  یدل

 بـا  هاین اصل بر حق دفاع طبیعی کـشورها ازخـود در مقابلـ    . دانند منشور ملل متحد می   
نب یمن علیه عربـستان انجـام       اامري که از ج   . کید دارد أتهدید نظامی کشورهاي دیگر ت    

  .)5: 2015، عبداهللا(  بیش نیسته و ادعایی صرفاًنشد
و سیاست خارجی سعودي از الك تـدافعی  خروج عملیات طوفان قاطعیت نشان از   
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در بحـرین و    عربـستان   البته مداخله   . تهاجمی است سوگیري آن به سمت یک سیاست       
ایـن  اولـین جرقـه   مثابه هاي عربی به  سرکوب قیام شیعیان این کشور در بحبوبه انقالب  

بحران یمن همزمان بـا تغییـر نخبگـان       . شود  نه و تهاجمی تحلیل می    گرا سیاست مداخله 
 کاري در ایـن کـشور      محافظهـ   سیاسی و نظامی عربستان نشان دهنده سیاست خارجی پسا        

تجربه نظامی و سیاسی جدید عربستان سعودي براي         بی نخبگان جوان و  . موروثی است 
بحران در یمن   طوالنی کردن   سیاسی سعودي از    تحکیم قدرت شخصی خود درساختار      

، المقدسی(  تبدیل شده است،موضوع ادراك تهدید این گروه جدید    به   دفاع کرده و یمن   
ویژه در سیاست خارجی تابعی از  ههاي هویتی عربستان ب ل، سیاستی به همین دل.)2015

 .د بـوده اسـت    شناسانه آل سعو   عنوان امنیت هستی   همین نگاه و تحول در این هویت به       
ل  دوران فیـص   »اسالمیـسم  گفتمـان پـان   «روندهاي بازسازي هویتی عربستان سعودي از       

و در شد در مواجهه با انقالب اسالمی ایران منجر  «به گفتمان اسالم سنی )1975-1964(
  . بروز و نمود یافت»گري سلفی گفتمان وهابی «هاي عربی این هویت در قالب  انقالبپی

ل سعود سـفیر سـابق عربـستان در واشـنگتن و امیـر      آرکی الفیصل در همین زمینه ت 
  :دهد شناسانه ایران ارائه می اندازي از تهدید هویتی و هستی  چشم)2015( کنونی مکه

رو اسـتحقاق     از ایـن   ،عربستان سعودي خادم حرمین شریفین و زادگاه اسالم است        «
 کـه  ،تنها رهبر اقلیت شیعه جهان نه  ،عنوان ایران خود را به   . رهبري جهان اسالم را دارد    

یـن  ا. )38: 2013سـعود،   آل( »کنـد  تمامی انقالبیون مسلمان و مبارز ضد غرب تصور مـی    
تحول و . که با خوانش جدید مواجه شده استاست اسالمیستی   نوعی رویکرد پان،نگاه

گرایـی در سیاسـت خـارجی     اسالمیسم به اسالم سیاسی باعث نوعی تقلیل پویش از پان  
  .هاي هویتی این کشور در منطقه را دچار دگردیسی کرده است ودي شده و سیاستسع

بخش در سیاست خارجی عربستان  عنوان منبع هویت طور موسعی به ، بهوهابیاسالم 
. شـود  عنوان منبع مشروعیت که به مثابه اجزاي هویت ملی سعودي قلمداد می           نه تنها به  

شیعه موجب شده تا سیاسـت عربـستان دچـار     گفتمان در مواجهه با اسالم سیاسی       این  
تقابـل میـان   ی وهـاب اسالمیستی سعودي به اسـالم   تقلیل از هویت پان  . گرایی شود  تقلیل

این گفتمـان ضدشـیعی     . تشدید کرده است  را  هاي عربستان     سیاست »دیگري«و   »خود«
هـویتی سـنی    جایگـاه   و  شد  ) نماینده دین دولتی سعودي   ( موجب تقویت قدرت علما،   

  ).15: 2014دارویچ، (  دادارتقاءکار را  افظهمح
 متـضاد و مخـالف بـا        »خـود سـنی سـعودي      «براساس این تثبیت هویتی، باز نمایی     

این گفتمان طـرد؛ براسـاس     .  در سیاست خارجی عربستان نمایان شد      » ایرانی ۀدگرشیع«
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ایـن  . داد دگربودگی دینی، روایت مذهبی سیاسـت خـارجی را بازسـاخت و ارائـه مـی           
همتایی دینی عربستان سعودي است که تنها ایران توان ارائه چنین  ایت باعث خلق بیرو

 به همین دلیل و فقـر گفتمـانی  . اسالمیسم و اسالم را دارد  تصویري دین گونه از گفتمان پان     
 گرایـی  در سیاست خارجی عربستان سعودي، سیاست این کشور به سمت نـوعی فرقـه       

 ).16: 2014دارویچ، ( خش رژیم آل سعود باشدب سوق یافت تا منشاء جدید هویت
رو بـودیم   هالمسلمین روب  به بعد ما با تحولی اساسی در گفتمان اخوان1970در سال  

 هـاي  له با توجه به رخداد انقالبأاین مس. شدمنجر در مصر سلفی  اخوان    به ایجاد  امري که 
 المـسلمین بـه   اخـوان داد کـه   این تحول و پویش نشان می. عربی رنگ و بویی جدي گرفت    

اي جـدي بـراي    سلفی را در پیش گرفته و همین امر دغدغهی ـ  طور کاملی رویکرد سن 
  بخـشی  بـه مبارك عمالً دوران اسالم سلفی در. هاي داخلی و خارجی عربستان شد  سیاست

جمهور برکنار  درهمین زمینه، محمد مرسی رییس   . المسلمین تبدیل شده بود    از هویت اخوان  
  :کند می گرایی را چنین تشریح طور علنی وابستگی خود به سلفی  به2012 درشده مصر 

مـرگ  . ؛ رهبر ما، و جهاد، مسیر ماست   )ص(قرآن، قانون اساسی ما، حضرت محمد     «
 از طریق همین این ملت صرفاً   .شریعت، شریعت شریعت  . در راه خدا آرزوي دیرینه ماست     

عنـوان    بـه گـري سـنی جدیـد    گوي سلفیال .)2012مورسی، (»درسن شریعت به کامیابی می   
بنابراین در این دوره . کرد الگوي اسالمی، منبع مشروعیت عربستان سعودي را تهدید می

شاهد بروز گفتمـان جدیـد در سیاسـت خـارجی عربـستان سـعودي تحـت عنـوان               ما
 تهدیدي هویتی محسوب ی همانند اسالم شیع   اخوانیهویت  .  بودیم »گري وهابی  سلفی«

وجـود  . مدن ژنرال السیـسی قابـل ارزیـابی اسـت    آروي کار با ست مهار آن شد که سیا  
در . المسلمین سلفی تهدیدي بالقوه براي نظریـه دینـی پادشـاهی سـعودي اسـت         اخوان

المسلمین  هاي سلفی اخوان  شیوخ مذهبی سعودي ریشه،ها همین زمینه و با کمک رسانه    
شیخ محمد بن لیدان یک عضو بلندپایـه  .  زمینه صادر کردند  نرا رد و فتواهایی را در ای      

المسلمین از مکاتـب فکـري    اخوان «افزاید که میدر پی اعالم این فتوا     شوراي مدارس دینی    
  .)2013السیالی، (»در پیشینیان سلفی نبوده است آنها اسالمی راستگو نیست و نام و نشان

 امنیـت    عربـستان نـشانگر بازگردانـدن      این تحول جدید هویتی در سیاست خارجی      
له نیازمنـد  أشد، این مـس  هویتی به امر سیاسی در سیاست و حکومت سعودي تفسیر می      

رو تفـسیر خـشک      ایـن  گري اخوانی شـد، از     روایت هویتی مشخص در مقابله با سلفی      
ـ      سلفی هـا؛   سـعودي . دلیلـی ممکـن در سیاسـت خـارجی بـود     ه گري وهابی از اسالم ب
بـه ایـن ترتیـب نخبگـان         .کردند کار معرفی می  و خیانت  المسلمین را افراطی، کافر    اخوان
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سلطنتی سعودي قادر بودند انسجام ظاهري و هویت مجزاي خود را حفظ کنند و قادر               
  ).19: 2014دارویچ، ( به بازگرداندن امنیت هویتی خود شدند

  
  گیري نتیجه -6

هـاي هـویتی عربـستان سـعودي در منطقـه            هدف اصلی این نوشتار، بررسـی سیاسـت       
پرسـش ایـن   . گري وهابی است نه و ایجاد تمایزات آشکار با ایران با ابزارسلفی      خاورمیا

گرایی وهـابی قـرار    گري تکفیري عربستان که در ذیل سلفی   گونه بود که سلفی    مقاله این 
کـه ایـن گفتمـان       هاي هویتی این کشور دارد؟ و این        چه جایگاهی را در سیاست     ،دارند

 هویـت شـیعی در منطقـه شـده اسـت؟ اسـتدالل       هویتی چگونه باعث ایجاد تمـایز بـا         
یید کرد که سیاست خارجی عربستان در دوران ملک عبـداهللا  أپژوهش حاضر ت ) فرضیه(

 بخـشی به   بوده و این راهبرد      »گرایانه گري عمل  سلفی«برپایه  ) پادشاه کنونی ( و ملک سلمان  
  .یل شده استها در منطقه و عامل تمایز و تفاوت با ایران تبد هاي سعودي از سیاست

اي   شروع تـازه ،اي در سیاست خارجی عربستان با ابزار هویت        تغییر اساسی و ریشه   
دیپلماسـی ایـن کـشور از منطـق         . شناسـی اسـت    در مورد عربستان شناسی یا سـعودي      

امـري کـه از شـواهد       .  شده است  »کاري پسامحافظه«کاري خارج و وارد دوران       محافظه
کید نخبگان درجه أهاي هویتی این کشور حاکی از ت انتغییر گفتم . بسیار برخوردار است  

اسالمیسم بـه اسـالم سـنی و در     تغییر از پان. له هویت وهابی استأنخست آل سعود بر مس    
 شناسـانه آل سـعود     نهایت اسالم وهابی نشان دهنده عمق و جایگاه هویت در امنیت هستی           

ن سعودي را بـه ورطـه        این تحول گفتمانی تا حد زیادي سیاست خارجی عربستا         .دارد
این تحول جدید هویتی در سیاست خارجی عربستان نـشانگر   .گرایی کشانده است    تقلیل

. شـود  بازگرداندن امنیت هویتی به امر سیاسی در سیاست و حکومت سعودي تفسیر می    
دگـر  «. ثر از مقوله هویـت اسـت  أزیادي مت دگرهاي سعودي در سیاست خارجی تا حد   

 شکل دهنده عناصر هویتی جدید در سیاست خارجی عربستان          »دگر اخوانی « یا   »شیعی
  .کند یید میأهاي مورد بررسی تا حدزیادي استدالل پژوهش حاضر را ت این شاخص. است
  

 هاي هویتی عربستان سعودي در سیاست خارجی گفتمان: 1 ةجدول شمار
 اسالمیسم دوران فیصل پان 1979اسالمیسم شیعی  پان: گفتمان رقیب

▼  
 2003اسالم سنی  اسالم شیعی: ن رقیبگفتما

▼  
 2011گري سلفی  وهابی گري اخوان سلفی: گفتمان رقیب

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  سلفی وهابی؛ تمایزهاي هویتی عربستان سعودي و ایران

  159

  ها یادداشت
 نـوه  آخرین و لندن دانشگاه در شناسی انسان استاد ،الرشید محمد بن طالل دختر الرشید، مضاوي دکتر خانم -1

  .کردند یم حکومت سعودي عربستان در 1921-1830 هاي سال خالل در که است الرشید خاندان
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