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Abstract  
The purpose of the present study is to analyze the function of identity in the foreign policy 

of Saudi Arabia. The research relies on the hypothesis that the Saudi government has 

followed its foreign policy based on “legitimizing identity”, “resistance identity”, and 

“project identity”. The theoretical framework of the study, grounded on the identity theory 

of Manuel Castells, aims to analyze the foreign policy of Saudi Arabia. The method of 

study is descriptive analysis and the results indicate that Saudi Arabia has followed its 

foreign policy based on some concepts including Takfir (accusation), reference to the past, 

religious institutionalism derived from Vahhabiat, Kingdom structure, geopolitical position, 

and fighting against revolutionary centers in the region. In this regard, this country since the 

beginning of its establishment has followed the policy of financial and military support of 

Takfiri groups.  

 

 

Keywords: Identity, Legitimizing, Castells’ Theory, Saudi Arabia, Foreign Policy. 

  

                                                           

1. Received: 2020/01/07; Accepted: 2020/07/05 

Copyright © the authors 

Assistant Professor,

mailto:alipour_mg558@yahoo.com


171  99 ، پاییز03شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

 

 
 وهشیمقاله پژ

 معناسازی در سیاست خارجی عربستان یندآفر همثاب به  هویت

1کاستلز ی هبراساس نظری
 

 
1محمود علي پورگرجي

  

 

 بروجرد، ایران.، عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه؛ بروجردیاهلل العظمی  یار، دانشگاه آیت استاد. 1
alipour_mg558@yahoo.com 





 چکیده

که عربستان با استفاده این فرض استوار است پژوهش بر  است.هویت در سیاست خارجی عربستان  دواکاوی کاربرهدف پژوهش حاضر، 
، سیاست خارجی خود را دنبال کرده است. چارچوب نظری پژوهش «دار هویتِ برنامه»و « هویتِ مقاومت»، «بخش هویتِ مشروعیت»از 

تحلیلی بوده و نتایج -روش پژوهش توصیفی. باشد میجی عربستان هویتیِ ایمانوئل کاستلز، برای تحلیل سیاست خار هبراساس نظری
 ،نهاد دینیِ برگرفته از آیین وهابیت ،رجوع به گذشته، عربستان سیاست خارجی خود را با استفاده از مفاهیم تکفیر حاکی از آن است که

قه، دنبال کرده است. در این راستا تالش این کشور های انقالبی در منط موقعیت ژئوپلتیک و مبارزه با کانون ،ساختار پادشاهی عربستان
 باشد. می های تکفیری  از بدو تأسیس تاکنون در سیاست خارجی، حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه

 

 ، سیاست خارجی.کاستلز، عربستان نظریه بخش، مشروعیت ،هویت های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 1

عنوان رهبر جهان اسال،م  برای هویت خود به عربستان رشد بازیگران در منطقه را تهدیدی
کند. هدف اصلی   به همین دلیل سیاست خارجی این کشور در راستای هویتی عمل می ،داند  می

هویت در سیاست خارجی عربستان سعودی است.  ی هدادن نقش برجست پژوهش حاضر، نشان
عربستان سعودی از  بررسی نقش هویت در سیاست خارجی عربستان از آن جهت ضروری است که

ریزی  ،م به بعد، تالش کرده سیاست خارجی خود را براساس سه نوع هویت برنامه1111های   سال
این سه هویت را در سیاست «. دار هویت برنامه»و « هویت مقاومت»، «بخش هویت مشروعیت»کند: 

تبدیل به قدرت  1دهیم. البته زمانی هویت از منظر کاستلز  خارجی عربستان مورد بررسی قرار می
)جنکینز، « شروه بدانند یک شروه، خود را متفاوت از دیگران و مشابه با اعضای درون»شود که   می

شود. شباهت با   مشخص می 9و تفاوت 0ی مشابهت وسیله  در واقع، هویت به(. »11۳: ص1921
( و Woodward,  2000:  P.213)« کسانی که مثل ما هستند و تفاوت با کسانی که مانند ما نیستند

از خودمان و دیگران است و شامل رابطه با کسانی  (یا منفی)منوط به تعریف مثبت  ،ایجاد هویت
(. پژوهش حاضر درپی طرح این 111ص: 1921طرف هستند )دالپورتا،   شود که مخالفمان یا بی  می

ان مورد استفاده معناسازی در سیاست خارجی عربست یندآفر همثاب به  پرسش است که چگونه هویت
بخش، هویت  پژوهش بر آن است که عربستان با استفاده از هویت مشروعیت ی هشیرد؟ فرضی  قرار می

کند. برای پاسخ به سؤال اصلی، الز،م   دار، سیاست خارجی خود را دنبال می مقاومت و هویت برنامه
ورد بررسی قرار یک در این پژوهش م است درك درستی از سؤاالت فرعی داشته باشیم که هر

هویت مقاومت به »، «بسترهای سیاست خارجی عربستان هبخش به مثاب  هویت مشروعیت»شیرند.   می
، «ابزار سیاست خارجی عربستان هدار به مثاب  هویت برنامه»و « اهداف سیاست خارجی عربستان همثاب

هویتیِ  ی ههای فرعی این پژوهش هستند. چارچوب نظری پژوهش حاضر براساس نظری  پرسش
 برای تحلیل سیاست خارجی عربستان استفاده شده است.  کاستلز

                                                           

1. Castells 

2. Similarity  
3. Difference 



171  99 ، پاییز03شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

 تحقیق هپیشین. 2

کدا،م از  دهد که هر  بررسی ادبیات مربوط به هویت سیاست خارجی عربستان سعودی نشان می

توان تحقیقات  بندی می  اند. در یک تقسیم  های خاصی به موضوع پرداخته  این مطالعات، از جنبه

 شده در موضوع پژوهش را در دو محور مورد بررسی قرار داد:  انجا،م

هویت را در سیاست خارجی عربستان  ی همحور هستند که مؤلف  تحقیقات هویت گروه اول،

 اند.  سعودی بررسی کرده

تبارشناسی سیاست خارجی عربستان »ای تحت عنوان   ( در مقاله1910مقد،م )  عطایی و منصوری

سیاست خارجی عربستان سعودی را در  ،«شرایانه بر بستری هویتی  عسعودی: راهبردی واق

هویت، تأثیری بر  ی هاند. پرسش اصلی مقاله این است که آیا مؤلف  های مختلف بررسی کرده  دوره

اند که دیپلماسی خارجی   سیاست خارجی آن کشور داشته است؟ نویسندشان به این نتیجه رسیده

تاکنون، دیپلماسی مبارزه با تهدید بوده و ماهیت و منبع تهدیدات، عربستان، از ابتدای تأسیس 

سیاست خارجی آن کشور در قبال سایر کشورها بوده و عنصر هویت، تأثیر چندانی  ی هکنند تعیین

 بر سیاست خارجی آن کشور نداشته است.

رع و به نگارش زا« نقش هویت در سیاست خارجی عربستان سعودی»ای تحت عنوان   در مقاله

پردازد که وجود اختالف در هویت کشورها،   ( به تحلیل و بررسی این مسئله می191۳ترابی )

آورد. مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که چرا عربستان  موجبات تنش بین آنها را فراهم می

شرا  سال،مهای ا شرفتنِ کشورها و جنبش  داند، بارها با قدرت سعودی که خود را رهبر جهان اسال،م می

شرا در منطقه را   در منطقه، مخالفت کرده است؟ پژوهش معتقد است عربستان رشد بازیگران اسال،م

 داند.  عنوان رهبر جهان اسال،م می  ی خود بهتهدیدی برای هویت اسالمی و سنّ

شرایی در سیاست خارجی عربستان سعودی   هویت»ای تحت عنوان   ( در مقاله1910علیخانی )

به نقش هویت در سیاست خارجی عربستان پرداخته است. در این مقاله،  ،«ای آن ی منطقهو پیامدها

پردازد که نگاه حاکمان سعودی به هویتِ خود و نوع برداشت از آن و نیز   وی به این مسئله می

هویتِ دیگر بازیگران، موجب شده تا سیاست خارجی این کشور ضمن تداو،م و پایداری در 

هرشونه برداشت تهدیدِ ناشی از هویت  ،اساس این متفاوتی را اتخاذ کند. بر اصول، رویکردهای

شدن سیاست خارجی  دیگری یا تحوالت منطقه که در مقابل این اهداف باشد، موجب تهاجمی
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 شود.  شیری روابط تضادآمیز می  عربستان و شکل

ی را نسبت به تحقیقاتی هستند که نقش هویت در سیاست خارجی عربستان سعود ،گروه دوم

 اند.   یک کشور بررسی کرده

های  شرایانه و هویتیِ سیاست  ابعاد واقع»ای تحت عنوان   ( در مقاله1912محمدی و ذاکریان )

به جایگاه هویت در ساختار پادشاهی سعودی  ،«عربستان سعودی در قبال تحوالت سوریه

زمان متأثر از   فراملی عربستان سعودی، همهای مقاله حاکی از آن است که رفتار   اند. یافته  پرداخته

دهد که  الملل بوده است. نتایج پژوهش نشان می  مبانی هویتی و واقعیات محیطیِ منطقه و بین

شیری سیاست  عناصر هویتیِ مسلط در پادشاهی سعودی در کنار منافع نظا،م سیاسی، بر جهت

 خارجی آن در قبال بحران سوریه مؤثر بوده است. 

« اقعرل قبان در جی عربستارتبیین سیاست خاو هویتی ی هارهنگاا»ای دیگر با عنوان  هدر مقال

ها پیرامون سیاست   پردازند که اغلب تحلیل  ( به توضیح این موضوع می1910مرادی و دیگران )

شرایانه شکل شرفته و کمتر  خارجی ریاض در قبال دولت جدید عراق، بر مبنای رویکردهای واقع

دهند که سیاست خارجی   ها نشان می اصر هنجاری و هویتی توجه شده است. یافتهبه نقش عن

های هویتی این کشور از قبیل عربیت، اسال،مِ   واقع از تلفیق انگاره عربستان در قبال عراق، در

بودن، شکل یافته که نقش بسزایی در رویکرد آن در  خیز  وهابی، سیستم سیاسی سلطنتی و نفت

 ثباتی در عراق داشته است.  وضع موجود و افزایش بیمداخله، تغییر 

درصدد  ،در مورد موضوع پژوهش حاضر، هیچ منبع مستقلی وجود ندارد. نوشتار حاضر

 عربستان، خارجی سیاست در دار برنامه و مقاومت بخش،  مشروعیتسازی سه قسم هویتِ  پیاده

 .است کاستلز ی نظریه براساس

 چارچوب نظری هه مثابهویتی کاستلز ب ی هنظری. 0

های جمعی  های مختلفی دارد که این خود منجر به هویت از منظر ایمانوئل کاستلز، هر فرد هویت

شر   دنبال دارد و منبع معنا برای کنش  یندی اجتماعی را بهآهای جمعی، فر شود. هویت  مختلف می

که هویت تا زمانی که توسط است. البته در این معنابخشی باید به دو نکته توجه داشت: اول این

زمانی که یکی از  ،رو این تواند منبع معنا برای وی شود؛ از کنشگر نهادینه و درونی نشود، نمی
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شود.  ها اولویت پیدا کند، همان هویت منبعی برای شناسایی فرد می  های جمعی بر دیگر هویت هویت

ای از  پیوسته  هم  به ی همجموع یند معناسازی براساس یک ویژشی فرهنگی یاآبه سخن دیگر، فر

(. دو،م Castells, 1996: Vol. I, P.22شود ) بر منابع معناییِ دیگر اولویت داده می ،های فرهنگی ویژشی

 ،بنابراین .های جمعی مؤثر است شیری هویت اینکه قدرت و نهادها و ساختارهای اجتماعی در شکل

 یند فردیتآنشگر است و توسط خود او از رهگذر فرمعنا برای خود ک منبعِ« هویت»از منظر کاستلز، 

 شود.  بخشیدن، ساخته می

ها از نهادهای مسلط نیز ناشی شوند، اما حتی در این صورت   حال، ممکن است هویت با این

نیز فقط هنگامی هویت خواهند بود که کنشگران اجتماعی آنها را درونی کنند و معنای آن را حول 

ها، اینکه چگونه و به دست   فرینند. کاستلز معتقد است انواع مختلف هویتآ سازی بی  این درونی

تواند به صورت کلی و انتزاعی مورد بحث  شوند و چه پیامدهایی دارند، نمی  چه کسی ساخته می

 (. او ساختن اجتماعیCastells, 1996: P.27ِ)ی اجتماع  قرار شیرد، بلکه امری است مربوط به زمینه

 شود:  داند و بین سه صورت و منشأ هویت، تمایز قائل می  ستر روابط قدرت میهویت را در ب

 بخش هویت مشروعیت. 0-1

آنها را بر کنشگران  ی هشود تا سلط این نوع هویت توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد می

 اجتماعی شسترش دهد و عقالنی کند.

 هویت مقاومت. 0-2

ارزشی شود یا داغ ننگ  شود که احساس بی ی ایجاد میزمانی توسط کنشگران اجتماع ،این هویت

بر آنها زده شود. در این وضعیت، کنشگران هویت خود را براساس مقاومت در مقابل اصول مورد 

 ی هشدن و تجزی یند فردیآنهند. کاستلز معتقد است مرد،م در برابر فر حمایت نهادهای جامعه بنا می

ای هستند که در طول  شونه  های اجتماع آمدن در سازمان هم شردِکنند و مایل به  اجتماعی، مقاومت می

 کند. ، هویتی فرهنگی و همگانی ایجاد مییزمانِ حساس، تعلق و در نهایت در موارد بسیار

 دار هویت برنامه. 0-0

هویتِ جدیدی بر مبنای بازتعریف  ،شود که کنشگران اجتماعی ساخته می  این هویت هنگامی 
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شکل کلی ساختار اجتماعی  سازند و بدین صورت، درپی تغییر ویش از جامعه میجدیدِ موقعیت خ

سازی به ایجاد نتایج   یندهای هویتآیک از فر به نظر کاستلز هر (.Castells, 1996: P.30هستند )

نوع دو،م  .کند  ایجاد می را مدنی ی هبخش، جامع هویت مشروعیت .انجامد  متفاوتی در ایجاد جامعه می

سازی است   ترین شکل هویت  ـ که مهم 1ها سازی یعنی هویت مقاومت، منجر به ایجاد جماعت  هویت

کند که در غیر این صورت،  هایی از مقاومت جمعی را ایجاد می  شود. این هویت، شکل  ـ می

انجامد.  دار، به ایجاد سوژه می  ناپذیر بودند. سومین فرآیند ساختن هویت یعنی هویت برنامه  تحمل

های خود، به معانی   ها، کنشگر جمعی و اجتماعی هستند که افراد به کمک آنها در تجربه  وژهس

آرمانی سلف، نهادهای دینی عربستان و  ی هجامع .(Castells, 1996: P.37)یابند   جانبه دست می  همه

سمت  ها و معیارهایی هستند که تحلیل سیاست خارجی عربستان را به  رهبری جهان اسال،م، شاخص

 .کنیم د. این مسئله را در شفتارهای زیر بررسی مینده  بخشی کاستلز سوق می  هویت ی هنظری

 بسترهای سیاست خارجی عربستان  هبخش به مثاب  هویت مشروعیت. 4

سیاسی وهابیت، سه مؤلفه وجود دارد که سیاست خارجی عربستان را به  -های دینی  در اندیشه

«. آرمانی ی هداشتن جامع»و « رجوع به شذشته»، «تکفیر»دهد:   بخش سوق می هویت مشروعیت

عقالنی دولت سعودی بر کنشگران اجتماعی است. تکفیر  ی هترین کارکرد این نوع هویت، سلط  مهم

های سلف به معنای صدور حکم کافرشدن یا کافربودن است. جریان سلف با تبعیت از ابن   در آموزه

، تعویض کرده و این فکر را القاء «بدعت»ای نزدیک به آن یعنی  مسئله تکفیر را با ی همسئل ،تیمیه

( و 12-19ق: ص1421)ابن تیمیه، « هرکس از سلف نباشد، اهل بدعت و ضاللت است»کرده که 

(. با 040: ص91ق: ج1410)ابن تیمیه، « کسی که به بدعت فرا بخواند، مجازات او کشته شدن است»

تنها دوری از هرشونه عقیده و عملی است که منجر به   سلمان، نهی شرعی م چنین تفکری، وظیفه

آلود معتقدند نیز اعال،م بیزاری  شود، بلکه باید از افرادی که به عقاید کفرآمیز و شرك  شرك و کفر می

بخشِ   شود. مفهو،م دیگری که هویت مشروعیت  نامیده می« تکفیر»و انزجار کند که در اصطالح دینی 

سعود خود را پیرو سلف صالح،   ی سلف است. آل سازد، بازششت به دوره آشکار میاین جریان را 

                                                           

1. Communes  
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دانند و معتقدند که  اند، می  زیسته  یعنی صحابه، تابعین و تابعینِ تابعین که در سه قرن نخستِ اسال،م می

 ی سلف بازشردند )عمرو بن امروزه مسلمانان در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید به دوره

اساس، فهم دین منحصر به فهم مرد،م زمان پیامبر)ص( در  (. بر این0ق: ص1401عبدالمنعم سلیم، 

فایده است و فهم انسان از پی بردن   های ذهنی بی  مکه و مدینه است؛ به همین خاطر هر نوع فعالیت

ان سلف در چیز ناتوان است؛ حتی یک مسلمان باید از هر فکر و کار نویی پرهیز کند. پیرو  به همه

کنند؛ حتی   برخورد با مسائل جدید )برای اینکه شرفتار تناقض نشوند(، سکوت )عد،م اظهارنظر( می

رجوع »، «تکفیر»ی عملی سه مفهو،م  کنند. نتیجه  برخالف اهل ظاهر، به مفاهیم عرفی هم رجوع نمی

امور زندشی   ، آن است که هویت مشروعیت را در تمامی«ی آرمانی داشتن جامعه»و « به شذشته

تسرّی داده و جایی برای تفکیک دین از سایر نهادهای جامعه باقی نگذاشته است. هویت 

 شیرد:  بخش در سیاست خارجی عربستان، در بسترهای زیر انجا،م می  مشروعیت

 نهادهای دینی .4-1

نهادهای دینی عربستان با الگوبرداری از وهابیت، مشروعیت حکومت و قوانین را تأمین 

بخشند.  سعود اعتبار می  کنند. این نهادها با صدور فتوا و احکا،م دینی، به مواضع سیاسی آل  یم

های   ی رسمی چون آموزش و پرورش، دستگاه قضا، بخشهانهاد ی هوهابیت بر هم ،بنابراین

(. به 01ص: 1910، های داخلی و خارجی تأثیرشذار است )شاهوردی  سیاست ی هفرهنگی و هم

های تکفیری   است که عربستان از بدو تأسیس تاکنون، در سیاست خارجی از شروههمین دلیل 

های   توان سیاست  های تروریستی تکفیری، نمی  و پیدایش جریان اءکند. البته در منش  حمایت می

های امنیتی منطقه و نفوذ در کشورهای   کشورهای غربی را نادیده شرفت. غرب در راستای چالش

حال، حامی  این کند. با  های تکفیری حمایت می ها و جریان  ال آفریقا، از شروهغرب آسیا و شم

(. امروزه از Guzansky & Berti, 2014: P.28) های تکفیری، عربستان وهابی است  اصلی جریان

... همه و همه از حمایت مالی  های فعال در عراق، پاکستان و  های تروریستی سوریه تا شروه  جریان

 (.,P.5 :2014 Wehrey)عربستان برخوردار هستند و فکری 

 ساختار پادشاهی عربستان. 4-2

های محمد بن عبدالوهاب است.   ای مبتنی بر اندیشه  ساختار سیاسی عربستان، یک ساختار قبیله
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پادشاه در میان قبایل از چنان جایگاهی برخوردار است که همه موظف به اطاعت از دستورات او 

 و چون فرماندهی کل نیروهای مسلحهمهای کالن   مسئولیت ی ههم ،ن ساختاریهستند. در چنی

 ،(. بنابراینAlsultan, 2013: P.458-459) پادشاه است ی هبه عهد هیئمجریه و قضا ی هرهبری قو

 ی هاعضای کابین ی هترین مقا،م سیاسی و دینی کشور است و هم  عالی ،پادشاه در عربستان سعودی

شوند و فقط هم به او باید پاسخگو باشند. این اعضای   پادشاه منصوب می دولت فقط از سوی

های سعودی انتخاب   ها نیز از میان شاهزاده  سعود هستند و فرمانداران استان آل ی هکابینه، از قبیل

 (. Jeriehow, 1998: P.24شوند )  می

 موقعیت ژئوپلتیک .4-0

 به دسترسی و ممتاز موقعیت. دارد ای ویژه اهجایگ ژئوپلتیک، مطرح های تئوری درعربستان

 کشور این به فردی  منحصربه ژئواکونومیِ و ژئواستراتژیکی موقعیت فارس، خلیج و سرخ دریای

شیرد و   عربستان را در بر می ی هجزیر  این کشور حدود هشتاد درصد مساحت شبه داده است.

عربی مانند ایران، نشانگر موقعیت های غیر  مرزهای آن با کشورهای عربی و همچنین دولت

: 1911جغرافیایی خاص این کشور است و تبعات متعددی بر سیاست خارجی آن دارد )اسدی، 

عربستان  ی هجزیر  شفتمان تشیع در شبه ی هتوان در جلوشیری از اشاع آن را می ی ه( که نمون111ص

سلمین جهان و ذخایر عظیم نفتی، شاه م  عنوان قبله  دید. از طرف دیگر، وجود حرمین شریفین به

سازد. این مزایا باعث شسترش نفوذ   خوبی نمایان می  اهمیت موقعیت ژئوپلتیکی عربستان را به

(. بدیهی است که 12ص: 1900خود شده است )آشتی،  ی هسیاسی عربستان در کشورهای همسای

در صدد نفوذ در سایر سیاست خارجی عربستان سعودی نیز در راستای موقعیت ژئوپلتیکی خود، 

بوده است. البته این تأثیر، متقابل است؛ کما اینکه شفتمان سلفی   کشورها و ترویج شفتمان سلفی

 ای بهره برده است. حاکم بر سیاست خارجی عربستان نیز در حد امکان از موقعیت ژئوپلتیک منطقه

 ساختار اقتصادی، زیربنای رشد سلف. 4-4

های اقتصادی اعم از   د کامالً متکی به نفت است و دیگر فعالیتاقتصاد عربستان یک اقتصا

(. نفت و درآمدهای Stiftung, 2016: P.3الشعاع اقتصاد نفتی هستند ) همه تحت ،بازرشانی و خدماتی

نصب،   سرشار حاصل از فروش آن، عاملی تأثیرشذار بر سیاست خارجی عربستان است )نادری
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ای   بیشترین ذخایر نفت جهان است که این ذخایر به شکل عمده(. این کشور دارای 901ص: 1921

درصد  ۳2درصد صادرات و  11اند. نفت و مشتقات آن،   در استان شرقی )شیعه نشین( متمرکز شده

بیابانی به یکی از و  سلطنتی دهد. ثروت نفت باعث تبدیل این کشورِ  درآمد دولت را تشکیل می

شدن سریع کشور  نفتی، سبب مدرنیزه ی هاست. درآمدهای شستردثروتمندترین کشورهای دنیا شده 

و ایجاد دولتِ رفاه شده است. عربستان همچنین دارای ششمین ذخایر بزرگ شاز طبیعی جهان است 

طور که مظهر قدرت این   (. وابستگی عربستان به نفت، همان012-01۳ص: 1919)کوهکن و نزاکتی، 

بُعدی بودن اقتصاد عربستان   زیرا تک ،تأثیرات منفی نیز داشته باشدتواند  رود، می شمار می  کشور به

بهره بودن از صنایعی نظیر توریسم و غیره، سیاست خارجی این کشور را بر این داشته  سعودی و بی

به دلیل ضعیف  ،است تا پس از روش نفوذ در کشورهای منطقه از طریق تزریق ثروت ناشی از نفت

بودن آن، از روش دیگر یعنی نفوذ اعتقادی و ایدئولوژیکی استفاده کند که همان بودن و غیرقابل اتکا 

 شری و شفتمان حاکم بر آن کشور است. سلفی

 اهداف سیاست خارجی عربستان ههویت مقاومت به مثاب .5

های سلفی و بازششت به شذشته، به دنبال نوعی   عربستانِ متکی به وهابیت، با تأکید بر اندیشه

(. یکی از 901 ، ص12ج ق:1404اومت در منطقه است )احمد بن السید زینی دحالن، هویت مق

شونه بخشیده است، به تعبیر کاستلز،  های عربستان که به آن هویت مقاومت ترین ویژشی مهم

هاست. کاستلز معتقد است افرادی هویت مقاومت دارند که داغ  احساس داغ ننگ در میان سلفی

نوعی میل به بازششت به شذشته در آنان وجود دارد، ناشی از نقد و اعتراضی  اند. اینکه ننگ خورده

واقع، ناامیدی و سرخوردشیِ ناشی از زمان حال، آنان را به شذشته  است که به زمان حال دارند. در

آنان، نقش و جایگاه خاص خود را دارد.  ی هاندیش  آرمانی در ی هاند. جامع رانده و به آن پناه آورده

اندیشه را در میان اعضای خود  شروهی معترض به وضع موجود، این  عنوان  های عربستان به فیسل

اند تا آینده نیز همچون شذشته، مأمنی برای فرار از زمان حال باشد. عربستان با تأکید بر  پرورانده

 :کند کند در راستای این هویت، اهداف زیر را در سیاست خارجی دنبال  هویت مقاومت، تالش می

 های انقالبی در منطقه مخالفت و مبارزه با کانون .5-1

شیری   های حفظ وضع موجود و مقابله با قدرت  عربستان به خاطر دنبال کردن سیاست
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خلیج فارس ـ  ی هترین کشور در میان اعراب حاشی  عنوان بزرگ  های تجدیدنظرطلب ـ به  جریان
انقالبی منطقه فائق آید. کشور عربستان دارای حکومتی های   کند بر کانون  ست تالش میا ها  مدت

( و در مقابلِ 0۳ص: 19۳2موروثی و پادشاهی، مبتنی بر مشروعیت سنتی است )بالندل، 
هایی که در صدد ایجاد حکومتی با ماهیت تجدیدنظرطلبانه که مبتنی بر تغییر معادالت   انقالب

های اصلی انقالبیون در تونس، مصر، لیبی و  تهکند. یکی از خواس  شیری می  د، موضعنموجود باش
دیگر کشورها، کنار رفتن دیکتاتورهایی است که یا به نا،م رئیس جمهور و یا به نا،م پادشاه، قدرت 

 این را در اختیار شرفته و حاضر به سهیم کردن دیگران در قدرت و شردش نخبگان نیستند. از
ین، اصالحات سیاسی و انجا،م انتخابات معترض های ترین خواسته روست که یکی از اصلی

بودن ساختارهای سیاسی،  دموکراتیک در کشورهایشان است. بنابراین عربستان باتوجه به مشابه
های عربیِ منطقه متزلزل یافت و در جهت مقابله با آن،   های حکومت خود را در مقابل انقالب  پایه

های انقالبی،  به این هدف و کنترل کانون(. برای رسیدن 1۳ص: 1911واکنش نشان داد )موسوی، 
روی حاکم در برخی از   راستی و میانه  های دستِ عربستان به تقویت و تحکیم روابط خود با رژیم

 کشورهای جهان اسال،م و برقراری ارتباط با کشورهای غربی روی آورد.

 ای منطقه ی هموازن .5-2

ل ثابت و اهداف کالن سیاست خارجی عربستان توان یکی از اصو  ای را می  سازی منطقه  موازنه
اساس،  این ای، قادر به برتری دائمی نیست و بر  دانست؛ چراکه این کشور در محیط عربی و منطقه

ها در   سازی  آفرینی عربستان در موازنه  نقش ی هسازی را مدنظر قرار داده است. سابق  اصل موازنه
شردد. بنابراین این کشور   های قبل باز می  یج فارس، به دههخل هویژه حوز  خاورمیانه و به ی همنطق

المللی را   ای و بین های داخلی و خارجی خود، در هر مقطع زمانی یک تهدید منطقه دلیل ظرفیت  به
ای نقشی مهم در   های منطقه  سازی خود قرار داده است و در این میان، رقابت  مبنای موازنه

 ی هعنوان مثال، در ده  (. به21ص: 1911ته است )سیفی و پورحسن، سازی عربستان داش  موازنه
تر کرد و در   مصر در یمن، دولت سعودی پیوند خود را با آمریکا محکم ی هدنبال مداخل  به 1102

ای از چارچوب عربی به چارچوب سازمان کنفرانس   سیاست منطقه ی هتر کردن حوز  صدد وسیع
ستانه با کشورهای غیرعرب چون ایران، ترکیه و پاکستان همراه بود. اسالمی برآمد که با روابط دو

در جنگ ایران و عراق که حکومت انقالبی ایران اعتبار رژیم پادشاهی سعودی را زیر سؤال برد، 
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(. تشکیل شورای همکاری خلیج فارس P.173-175 :Gaus, 2011عربستان از صدا،م حمایت کرد )
، 1112د بلوك عربیِ ضدّ صدا،م )شامل سوریه و مصر( در سالطور ایجا  و همین 1121در سال 

هایی   هنگامی که صدا،م به کویت حمله کرد و آن را بیداری مردمی علیه رژیم عربستان نامید، نمونه
سازی این رژیم در طول سالیان شذشته است و عربستان با استفاده از این   دیگر از سیاست موازنه

 ی به اهداف خود دست پیدا کند.سیاست توانسته است تا حدود

 تأکید بر رهبری جهان اسالم .5-0

ها در این کشور قوت زیادی به خود   ادعای رهبری جهان اسال،م بعد از به قدرت رسیدن سعودی

شری   سعود برای صدور و انتشار وهابیت و سلفی  ای از طرف آل  های شسترده  شرفت. همچنین، تالش

یکی از محورهای ثابت سیاست خارجی عربستان  ه( به مثاب92۳1ص: 1914)نجفی و بهرامی، 

دلیل برخورداری از حرمین شریفین و ظهور اسال،م در آن، جایگاه برتری   صورت شرفت. این کشور به

ترین قطب جهان اسال،م   ای که امروزه مهم شونه را در میان کشورهای اسالمی پیدا کرده است؛ به

های داخلی و   سعود تالش کرده است با اتخاذ سیاست  ی ممتازی، آلشود. با چنین ویژش  محسوب می

الملل   ای و فراتر از آن در نظا،م بین  ای را در میان کشورهای اسالمی و منطقه  کننده  خارجی، نقش تعیین

های مالی و ایدئولوژیکی   خاطر این موضوع، همواره با حمایت  برای خود تعریف کند. این کشور به

به مقابله با  ،کند و در این راستا  های اسالمی غیروهابی مخالفت می  قدرت شرفتن جنبش خود، با

های معروف به بهار عربی در جهان   المسلمین و جنبش  شیعی در ایران و جنبش اخوان -اسال،م انقالبی

 هاست.  پردازد که نشانگر نوعی انحصارشرایی اسالمی سعودی  سنت می  اهل

 تترویج وهابی .5-4

عنوان  سعود به  ترین اهداف سیاست خارجی عربستان است تا آرمان آل  ترویج وهابیت، از مهم

قدرت ء محقق شود. این کشور با استفاده از خال رهبر جهان اسال،م، در منطقه و جهان اسال،م

ان و متأثر از ایر ای، کوشیده است تا برای جلوشیری از شسترش اسال،م انقالبیِ  المللی و منطقه  بین

عنوان ایدئولوژی مانع   های انقالبی منطقه، وهابیت را با فراتر بردن از مرزهای خود، به  کانون

اندازی مراکز آموزشی و دینی در   ها با راه این اقدامات باعث شده است تا سعودی ی هکارشیرد. نتیج  به

د )وهابیت( ترویج کنند کشورهای اسالمی، افکار و شریعت اسالمی را مطابق با تفسیر موردنظر خو
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سازد تا از یک سو مشروعیت  ها را قادر می  (. این راهبرد ایدئولوژیکی، سعودی11ص: 1912 )کرمی،

جامعه و  ی هدهند  عنوان عنصری مهم و ارتباط  به ،داخلی خود را تقویت کنند و از سوی دیگر

 ان اسال،م معرفی شوند.سنت در جه  های مذهبی اهل  قشرهای مذهبی عربستان و همچنین شروه

 ابزار سیاست خارجی عربستان هدار به مثاب  هویت برنامه .6

هویت  ،شود که کنشگران اجتماعی ساخته می  دار هنگامی   کاستلز، هویت برنامه ی هبنابر نظری

شکل کلی  سازند و درپی تغییر جدیدی بر مبنای بازتعریف جدیدِ موقعیت خویش از جامعه می

(. امروزه عربستان خود را فقط تابع یک فرد به نا،م Castells, 1996: P.30ی هستند )ساختار اجتماع

 -های سلف از احمد بن حنبل تا به امروز   داند، بلکه با استناد به تئوری  محمد بن عبدالوهاب نمی

کند. جریان سلف، بازتعریف   خود را یک جریان سلف معرفی می -در اعتراض به وضع موجود

الملل است و درپی تغییر و   بین ی هدار از موقعیت عربستان در عرص  عنوان هویت برنامه  جدیدی به

 شود:  کند که در شفتارهای زیر دنبال می  ابزاری برای سیاست خارجی عمل می هبه مثاب

  حمایت فکری و اعتقادی .6-1

ر دستیابی به سیاست خارجی عنوان ابزا  های سلفی به  دارِ عربستان، استفاده از شروه  هویت برنامه

چون القاعده و داعش، حمایت فکری و  ،های سلفی و تکفیری  مدنظر است. عربستان از شروه

ها اشرچه ممکن است در پاکستان و افغانستان یا در عراق و سوریه   کند. این شروه  اعتقادی می

 شری هستند. بر راطیِ وهابیهای اف شاخه ،تربیت شده و تبحّر نظامی پیدا کرده باشند، ولی در اصل

عنوان قدرت هژمون   هراسی، تالش دارد خود را به  اساس، الگوی سلف عربستان با طرح شیعه این

عربستان در عراق و سوریه برای تقابل و حذف الگوی انقالب  ،منطقه معرفی کند. در این راستا

های تروریستی سلف که مخالف   سعود با حمایت از جریان  کند. آل اسالمی، نقش فعالی ایفا می

، اول و همکاران کند )صادقی  عراق و سوریه خلل ایجاد میدر نظا،م شیعه هستند، در برقراری ثبات 

های اخیر با برخی تهدیدها مانند توازن قدرت با   عربستان در سال ،واقع (. در2ص: 1914

مواجه بوده است و  ،فریقاجمهوری اسالمی ایران و تحوالت بهار عربی در خاورمیانه و شمال آ

خود در  ی ههای ساخت  کند با سازماندهی و شسترش حمایت فکری و اعتقادی از شروه  تالش می

 (.012-041ص: 1919مقابل این تحوالت، از شدت آن بکاهد )هدایتی شهیدانی و مرادی کالرده، 
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 حمایت مالی .6-2

های تروریستی سلفی است. به   از شروههای مالی   دار عربستان، حمایت  های برنامه  از هویت
های مالی برای حمایت و  آوری کمک ای در جمع های شسترده  این کشور برنامه ،همین خاطر

 ی هسعود درصدد است منطق  کند؛ در این سیاست، حکومت آل  های سلف دنبال می  آموزش شروه
همواره پشتیبان مالی  ،رو این زنفوذ خود را در کنار مرزهای ایران، عراق و سوریه شسترش دهد. ا

های سلفی و وهابی تندرو در منطقه بوده است. ترکی الفیصل، رئیس وقت سرویس اطالعاتی  شروه
شیعیان امروزه »در اظهارات رسمی عنوان کرد:  1اجالس داووس ی هعربستان سعودی، در حاشی

شکیل دهند، سالح تولید کنند و های سیاسی ت  اند بر بسیاری از کشورها مسلط شوند، شروه  توانسته
ای   )شروه منطقه« زودی آشکارا در مقابل آنها خواهیم ایستاد  بر دشمنان خود چیره شوند. به

شدت نگران افزایش قدرت   ها که به (. بنابراین، سعودی4ص: 1910راهبردی تبیین،  ی هاندیشکد
شیری آن مقابله کنند و از  با شکل یتای شیعیان با مرکزیت ایران هستند، حاضرند به هر قیم  منطقه

 برند. های تکفیری مانند داعش، علیه دولت شیعیِ عراق و دولت اسد، سود  رشد شروه

 حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی .6-0

های  دار عربستان، حمایت نظامی و اطالعاتی از شروه  یکی دیگر از ابعاد مهم هویت برنامه
توان در پشتیبانی مالی و اختصاص دادن دالرهای سعودی   میاین سیاست را  ی هسلفی است. نمون

راهکارهای عملیاتی به  ی هعراق و نیز ارائ سالح و قاچاق اسلحه به داخل سوریه و ی هبرای تهی
های معارض دولت عراق و سوریه مشاهده کرد   های برجسته در میان شروه  سرکرده

(Hegghammer, 2007: P.10-15این مسئله باره .)مالکی، نخست وزیر وقت عراق،   ا از سوی نوری
ثباتی و رشد تروریسم دانسته   مورد اعتراض قرار شرفته است و دولت عراق، عربستان را مسئول بی

های   های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از جریان  سعود با حمایت که رژیم آل هو اعال،م نمود
را ناامن کرده است. از سوی دیگر، دولت  -ویژه عراق  به -ویژه داعش، منطقه   تکفیری به تروریستیِ

و تأکید کرده است اسناد  هسعود اعال،م نمود  های آل  حمایت ی هسوریه نیز اعتراض خود را در زمین
های تروریستی در سوریه  ها در کنار قطر و ترکیه، از شروه  دهد سعودی  فراوانی دارد که نشان می

                                                           

1. Davos Summit 
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 (.Phillips, 2015: P.4آورند )  به عمل می های مالی و تسلیحاتی  حمایت

 دار در کشورهای دیگر   هویت برنامه .6-4

کار  ی هدار در کشورهای مختلف، در زمر  های سلفی در راستای هویت برنامه  حمایت از شروه

های سیاست خارجی این کشور  های اطالعاتی عربستان و یکی از اولویت  ویژه و اصلی سرویس

عنوان رویکرد رسوخ  به« جماعت تبلیغی»هایی در چارچوب   د. سازماندهی مجموعهشو  محسوب می

شود. الز،م به توضیح است که   تسنن برای عربستان محسوب می های اهل  ای در جوامع و شروه  مرحله

« های جهادی  شروه»هایی برخوردار است که بتواند در زمان محدودی به   جماعت تبلیغی از قابلیت

تالش کرد تا عد،م رضایت از جایگاه خود در ساختار امنیت  1112 ی هود. عربستان در دهتبدیل ش

های جهادی تأمین کند )متقی،   المللی را از طریق سازماندهی جماعت تبلیغی و شروه ای و بین منطقه

 است و زیرا عربستان امنیت خود را در ارتباط با منافع غرب و اسرائیل تعریف کرده  ،(9ص: 1919

های ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در منطقه، نوعی تهدید برای این کشور  پیدایش جنبش

اعتقادی که حضور پُررنگی در میان کشورهای  -یکی از جریانات سیاسی ،شود. بنابراین محسوب می

 سعود همواره با تأسیس مدارس مذهبیِ  شری است. رژیم آل  خاورمیانه و عربی دارد، سلفی ی همنطق

متأثر از تفکرات سلف، در افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه، آفریقا و حتی اروپا، این 

های مالی، تسلیحاتی و لجستیکی قرار داده است. یکی از اهداف عربستان در   جریان را مورد حمایت

خود در منطقه این اقدا،م، تربیت نیروهای سلفی است تا در مواقع بحران، از این شروه برای منافع 

(. این کشور همچنین تالش کرده است تا شفتمان غالب خود 1 ص :1919استفاده کند )کرمی چرمه، 

شری بوده را در کشورهای منطقه، از جمله مصر، افغانستان، عراق، سوریه، بحرین  که مبتنی بر سلفی

دهد و به شسترش نفوذ  -اند  عنوان مطالعات موردی در بحث حاضر انتخاب شده  که به-و یمن 

عناصر آن بپردازد. شناخت این امر برای شیعیان و جمهوری اسالمی ایران که در پیرامون خود با آن 

به تالش این دولت برای رواج و نفوذ  ،. در ادامهباشد میمواجه است، دارای اهمیت فراوان 

 .شری در این کشورها خواهیم پرداخت سلفی

های سلفی در مصر، این کشور را قادر   ها و جریان  تان از شروهمالیِ عربس ی ههای شسترد  حمایت
یندهای سیاسی سلفی، اهداف و منافع خود را در مصر دنبال کند که آتأثیر بر فر با ساخته تا
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ممانعت از شسترش نفوذ جمهوری اسالمی ایران در مصر و جلوشیری از شسترش  ،ترین آن  مهم
سعود با   شذشته، آل ی ه(. در چند ده0-1ص: 1910پور،   تفکر شیعی در این کشور است )عوض

ها در افغانستان، جریان سلف را در   پشتیبانی شسترده از نهادهای رسمی، مدارس مذهبی و دانشگاه
 (.91ص: 1911این کشور به یک قدرت مهم تبدیل کرده است )کاراجیانیس، 

شوناشونی برای ترویج عقاید خود ای در پاکستان که مدارس   ی و فرقهوجود مکاتب مذهبی سنّ
المسلمین مصر و وهابیت   های سلفی، همچون اخوان  در اختیار دارند، بستر مناسبی برای نفوذ شروه

ای   شونه  ای و مذهبی پاکستان به  (. ساختار فرقه92-9۳ص: 1922 عربستان فراهم کرده است )عارفی،
تحریک طالبان »با عناوین متفاوت، همچون شرا  های مختلف اسال،م  ها و جریان  است که شروه

، «المجاهدین هحرک»، «لشگر طیبه»، «لشگر جهنگوی»، «تحریک نفاذ شریعت محمدی»، «پاکستان
جماعت »، «بخش بلوچستان  ارتش آزادی»، «طالبان پنجابی»، «جنبش محمد»، «حرکة الجهاد اسالمی»

 (. 10ص: 1911گران، اند )مطلبی جونقانی و دی  و غیره ظهور کرده« اسالمی

المسلمین مصر است   اخوان ی هها به عراق برای اولین بار، در شسترش شاخ  روند ورود سلفی
اتحاد علمای مسلمان »، «حزب اسالمی عراق»های عراقیِ اخوان، ازجمله   که تحت تأثیر آن، شاخه

 1122در سال  پدید آمدند.« جمعیت علمای مسلمین»و « اتحاد اسالمی کردستان»، «کردستان
های دیگری مانند   با شروه 0220شکل شرفت که در سال « االسال،م جند»تشکّل جدیدی به نا،م 

وجود   به« انصاراالسال،م»، تشکّل سلفی افراطیِ واحدی را به نا،م «حرکة التوحید»و « حماس الکردیه»
  .(124-120ص: 1921آوردند )سیدنژاد، 

، هدف قرار دادن رهبران علوی، 0222 المسلمین تا سال های اخوان  در سوریه، ازجمله فعالیت
و « حلب»دانشجوی علویِ دانشگاه افسری در شهر  92مأموران امنیتی، مقامات حزبی، کشتن 

ها باعث درشیری شسترده   کننده بود. این فعالیت  ها و اعتراضات فلج  و همچنین اعتصاب« صالت»
که موجب فرار سران اخوان از سوریه به دیگر  شد« حماه»میان ارتش و نیروهای اخوان در 

سو   . خروج اخوان از سوریه و همنشینی آنان با شیوخ وهابی و سلفی، از یکشردیدکشورها 
شری در سوریه   موجود سبب شد تا سلفی ءخال ،موجب تأثیرپذیری از آنان شد و از سوی دیگر

 (. 1910رشد یابد )محمدی، 

دلیل عمق   به 0211ای مقابله با اعتراضات و تحوالت سال خلیفه در بحرین بر  رژیم آل
سو برای تداو،م و بقای سیاسی خویش به  بودن مشروعیت داخلی رژیم، از یک شستردشی قیا،م و کم
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با حمایت از  ،( و از سوی دیگر199-100ص: 1911 ائتالف با بازیگران خارجی روی آورد )نیکو،
جمعیت تریبون ملی اسالمی یا »های عربستانی، نظیر   فیهای سلفیِ بحرینیِ متأثر از سل جریان

که با « جمعیت شورای اسالمی» و «االسالمیه لةجمعیت االصا»، «المسلمین  جماعت اخوان
خلیفه همسو هستند، باعث شکست این تحوالت در بحرین شد و به شسترش   های رژیم آل  سیاست

 .بیشتر شفتمان سلفی در این کشور اقدا،م کرد هرچه

 گیری  نتیجه. 7

کاستلز، به این نکته توجه دارد که قدرت دولت در نهادها،  ی هسیاست خارجی عربستان با نظری
کنندشان نهادها متمرکز نیست، بلکه قدرت را باید در هویت جست. سه مفهو،م رایج  ها یا کنترل  سازمان

، «تکفیر»تبدیل کرده است: بخش   بینی عربستان، سیاست خارجی آن را به هویت مشروعیت در جهان
عربستان را  ی هکند تا سلط  این نوع هویت، تالش می«. آرمانی ی هداشتن جامع»و « رجوع به شذشته»

از طریق نهادهای دینی، ساختار  این امر بر کنشگران اجتماعی شسترش دهد و عقالنی کند که
ین کشور با تأکید بر مفهو،م اعتراض شیرد. ا  پادشاهی، موقعیت ژئوپلتیک و ساختار اقتصادی انجا،م می

واقع نوعی هویت مقاومت در برابر شفتمان  آرمانی سلفی، در ی هبه وضع موجود و پایبندی بر شذشت
که به آن هویت مقاومت بخشیده -های عربستان  ترین ویژشی کند. یکی از مهم شیعه را مطرح می

ل به بازششت به سلف در آنان وجود دارد، به تعبیر کاستلز، احساس منفی است. اینکه نوعی می -است
اهداف سیاست خارجی  هناشی از نقد و اعتراضی است که به زمان حال دارند. هویت مقاومت به مثاب

 ی ههای انقالبی در منطقه، موازن های مبارزه با کانون  شود و از طریق مؤلفه  عربستان محسوب می
دار   هویت برنامه ،کاستلز ی هشود. بنابر نظری ، دنبال میای، رهبری جهان اسال،م و ترویج وهابیت منطقه

خویش  هویت جدیدی بر مبنای بازتعریف جدید از موقعیتِ ،شود که کنشگران ساخته می  هنگامی 
سازند و درپی تغییر هستند. امروزه عربستان خود را فقط تابع یک فرد به نا،م محمد بن عبدالوهاب  می

در اعتراض به وضع  -های سلف از احمد بن حنبل تا به امروز   به تئوری داند، بلکه با استناد  نمی
عنوان هویت   کند. جریان سلف، بازتعریف جدیدی به  خود را یک جریان سلف معرفی می -موجود
دار،   . در هویت برنامهباشد میالملل است و درپی تغییر   بین ی هدار از موقعیت عربستان در عرص  برنامه

تسهیالتی و  و همساز هستند حمایت مالی ،هایی که با ایدئولوژی خود تان از شروهدولت عربس
ها که در منطقه و در کشورهای   کند و همچنین از نظر فکری و عقیدتی نیز از این شروه اطالعاتی می
 سازی کنند.  کند تا آنها اهداف عربستان در منطقه را پیاده آفرین هستند، حمایت می  مختلف نقش
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