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 شوی که:ای، متعهد مینموده

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامههایان( ایژ 6

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعا یت هشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخل و سایر دانشگاه
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 نام پدیدآور: و عنوان
ای/پیمان تحلیل نشانه شناختی سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تحولات منطقه

 مجندهی

 جناب آقای دکتر امین نواختی مقدم : راهنما اناستاد 

 جناب آقای رضا محموداوغلی مشاور:ان استاد

   دفاع: تاریخ

 ص. 071 ات: صفح تعداد

 حقوق و علوم سیاسی نامه:شماره پایان

 چکیده:

های موجود در روابط عربستان چالشدر این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا  هدف: 

ی همچنین به شناسای بررسی کند وسعودی و جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد تحلیلی 

ناختی شرجی عربستان بر اساس تحلیل نشانهگذار بر سیاست خاها و عوامل تاثیرو کشف  مولفه

تا در نهایت بتوان از نتایج حاصل از این پژوهش به ارائه راهکارهای موثری برای  بپردازد.

های خارجی عربستان ینی رفتارها و سیاستنین به پیش بارتباط دو کشور و همچافزایش

  .سعودی در قبال ایران دست یافت
 باشد.توصیفی می-روش تحقیقی ما در این پژوهش تحلیلیشناسی پژوهش:روش

نوع نظام سیییاسییی و سییاخت غیردموکراتی  حاکا بر جامعه عربسییتان و نیز سییاختار  :هایافته

ای از سییاز مجموعهسییازوکارهای سیینتی پدرسییالارانه در این کشییور  سییب قدرت در آن و 

ها  بی ش  بر تداوم حضور عربستان در این بحرانهای گوناگون شیده اسیت اسیتمرار و بحران

نظام سییاسی این کشور نیز اثر گذار خواهد بود و از یکسو کاهش منزلت بین المللی را با خود 

مقبولیت و مشیروعیت سییاسی نظام در نزد افکار عمومی را  دیگر به همراه داشیته و از سیوی

 .دستخوش تغییر خواهد کرد

ت گرا و ضد انقلابی اسدی در بهترین حالت ارتجاعی  واپسسیاست عربستان سعو گیری:نتیجه

ی  جامعه سنتی به دلایل  عنوانسیعودی به عربسیتان.تکه به دنبال حفظ وضی  موجود اسی

های رژیا آل سعود و طور قط  بر سییاستروسیت که بهها روبهگوناگونی با یکسیری از بحران

 کارآمدی و مدیریت آن و نیز روندهای حاکا و تعاملات آن با محیط پیرامونی اثرگذار هستند. 

شناسی  همنشینی و جانشینی  دال و مدلول  معنای صریح و ضمنی  سیاست نشیانه های کلیدی:واژه

 خارجی  عربستان سعودی
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شنهخت مسلهستمخهدج معریستهنمسعودیمددمقبهلمتقیل منشهنه1-1- 

مایتقوالتمحنطقه

مههکیلدمااژ 1-2-

شناسی  همنشینی و جانشینی  دال و مدلول  معنای صریح و ضمنی  سیاست خارجی  نشانه

 عربستان سعودی

میلهنمحسه ه:م1-3-

کارانه مشهور بوده و داشتن سیاست خارجی محافظههای متمادی به عربستان در طول دهه

 عمدتاً در پی حفظ وض  موجود بوده و بر این اساس با نیروها و روندهای خواستار تغییر و تجدیدنظر

جی خار طل  مخالفت کرده است؛ اما در طول چند سال اخیر این کشور به تغییر رویکرد سیاست

ای را دنبال کرده است؛ گذشته خود مبادرت کرده و سیاست خارجی تهاجمی و تجدیدنظرطلبانه

لذا در شرایط جدید هدف اصلی و کلان سیاست خارجی عربستان را می توان در چارچوب 

تجدیدنظرطلبی و تغییر شرایط منطقه دانست. رویکرد ضد ایرانی نوین عربستان که از مرحله 

رقابت به سمت خصومت گرایش یافته است  از جنبه گفتمانی فرا رفته و در عمل به اختلاف و 

بر این اساس است که  .ای رفته استهای مختلف منطقهرویارویی عینی با ایران در حوزه سمت

مقابله با ایران به محور اصلی سیاست خارجی عربستان تبدیل شده است و این کشور در تلاش 

ی اخارجی خود را نیز در راستای هدف مقابله با ایران و نقش منطقهو اجزا سیاست است تا سایر ابعاد

 .آن تعریف و تنظیا نماید

روند و بررسی روابط دو کشور ای خاورمیانه به شمار میهای منطقهایران و عربستان جزء قدرت

های انی دارد. روابط ایران و عربستان در طول دههو نقش آنها در رویدادهای گوناگون اهمیت فراو



 01 مقدمه و هدف

 

های فراوانی را طی کرده است. دو کشور درمسیر روابط خود  گاه بر سر مسائل اخیر فراز و نشی 

ن اند و گاه نیز به خاطر همسو بودای و مسائل فرهنگی و مذهبی در برابر یکدیگر قرار گرفتهمنطقه

های پیش از انقلاب نیز از گرچه مناسبات ایران و عربستان در سالاند کردهمناف  با ها همکاری 

  اما تنش و مناقشه در مناسبات این دو کشور پس از انقلاب ایران هقط  و سردی کاملا مبرا نبود

 نوع ایدئولوژی متفاوتیدارای دو ایران و عربستان ه است. سابقه و متفاوت وارد شدای بیبه مرحله

تار نظری ساخرا به عنوان آبشخور ای  عربستان با ترویج قرائت وهابی از اسلام  نقش برجستههستند

ی(  ی )ایران هراسضدایران ایجاد ائتلافهمچنین با  در منطقه داشته است. رو و رادیکالهای تندگروه

ی جهان اسلام موض  و سیاست تهاجمی خود در مقابل ایران را تشدید بخشیده بحث نفت و رهبر

عربستان در جریان بهار عربی با اعزام نیروی نظامی به بحرین مان  گسترش اعتراضات و  است.

مطالبات دیرینه اکثریت شیعه و ایجاد تحولی احتمالی در ساختار سیاسی این کشور به سود آنها 

منطقه خاورمیانه به خصوص در کشورهای ن با جنبش های مردمی و انقلابی در عربستا. و ایران شد

های غیر مردمی و غیرمنتخ  در آنها حکومتمقابله کرده و خواستار حفظ یمن و بحرین

ی ای دو کشور باز متفاوت اساسی دیگر بین ایران و عربستان در منطقه به راهبردهای منطقه.است

ا های خود رخود را به عنوان حافظ مناف  آمریکا در منطقه معرفی کرده و سیاست عربستان  گردد

لمان بن س محمد از زمانی کهبه همین دلیل  است تعریف کرده بر اساس خط مشی سیاسی آمریکا

 ضد ایرانی را در هایترامپ وارد کاخ سفید شده است و سیاست به ولیعهدی رسیده و از زمانی که

در پی تضعیف ایران در سطح منطقه  نیز به موازات آندستور کار خود و دولتش قرار داده  عربستان 

بتوانند جایگاه مستحکا و بالاتری به دست بیاورند  شاید با توسل به چنین رویکردیتا می باشد 

-های فرامنطقهدخالت قدرت این در حالی است که ایران راهبرد خود را بر اساس مخالفت با هرگونه

گر غرب در ای در امور منطقه طراحی کرده است و به دنبال جلوگیری از نفوذ بازیگران مداخله

ن دو نوع نگاه متفاوت باعث تشدید تقابل ایران و عربستان شده است. عربستان منطقه است. همی

ای غربی است که اساس رژیمی است که به ناچار مجبور به تبعیت و پیروی قهری از قدرته

ها از چارچوب سیاستهای که در صورت خروج سعودی مشروعیت آن را بنا نهاده اند؛ مشروعیتی

 .کار آمدن نظامی جایگزین می شود و روی ل سعودآو پایان حیات سیاسی  انزواغربی  منجر به 

قه دارد و منط سیاست خارجی عربستان فاقد استراتژی  سنجیده است و نگاهی غیرایدئولوژی  به

عربستان که نه تنها جامعه مدنی را قبول ندارد بلکه فعالیت  خفگان حاکا بر جامعهجمود فکری و
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ی پوچ و توهمی شود  ایدئولوژ تابد باعث شده است این کشور دچار نوعیاحزاب را نیز بر نمی

های چند پارچه تعریف کرده است و فضای فکری بر مبنای هویت سازی خود راعربستان هویت

حاکا در عربستان موج  شده است تا این کشور موقعیت خود را بر اساس موقعیت جمهوری 

ست ه به دنبال آن ااسلامی ایران تعریف کند و نظام اتحاد پروری و ائتلافی که عربستان در منطق

 که روابط ایران و عربستان روابطی باید اذعان داشتباشد. میآرایی در مقابل کشور ایران صرفا صف

. های کوتاه مدت بوده استهای مقطعی و در برخی مواق  مقابلهمبتنی بر رقابت  سوءتفاها  مقابله

خارجی عربستان که اصول سیاست صدد پاسخ به این سوال استدر این راستا پژوهش حاضر در 

 باشد؟ها و ایستارهایی مبتنی میطقه بر چه انگارهسعودی در من

مپلشلنهمتققل :م1-4-

خارجی عربستان شناسی بلکه صرفا سیاستدر خصوص موضوع پژوهش ما نه از منظر نشانه

 آوریا.ها را در زیر میای چند از این ژوهشمورد واکاوی قرار داده شده است که نمونه

اند به این نتیجه انجام داده 6932محمد منصوری مقدم در سال  تحقیقی که  فرهاد عطایی و 

تاکنون دیپلماسی مبارزه با  تأسیس ابتدای سعودی از عربستان خارجی دیپلماسی که رسند کهمی

قبال  در کشور آن خارجی سیاس کننده تعیین تهدیدات  منب  و تهدید بوده و سرشت ماهیت

 بوده. کشورها سایر

سعودی  عربستان خارجیعنوان سیاست تحت 2332مقاله خود در تاریخ  در گاس گرگوری

 سعودی حکومت دائمی و اصلی هدف رژیا  داخلی امنیت چیز  هر از قبل و اشاره می کند: اول

 یا و نموده تهدید را حکومت سعودی مشروعیت منطقه مستقیماً  بزرگ هایتقدر که زمانی .است

 از و خردمی جان به را آن با مخالفت مخاطرات زیاد سعودی عربستان نمایند  مطرح نظامی تهدید

تهدید نمی  را سعودی رژیا ایمنطقه هایقدرت که اما وقتی کندمی کم  تقاضای متحده ایالات

 پیچیده نماید.  متحده ایالات با را روابطش اگر کند ریاض با آنها همراهی خواهد کرد. حتی

مولفه هویت و تاثیر آن بر  در مورد 6932منصوری مقدم به تاریخ تحقیقی که دکتر محمد 

گیرد که سیاست ده نتیجه میخارجی عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران انجام داسیاست

خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران به شدت تحت تاثیر مولفه هویت انگاره 

 داندرا دیگری خود دانسته و دولتی می ده است این کشور ایرانها هنجارها و قواعد ناشی از آن بو

ی اتنها رقیبی مها بلکه چالش کننده های دینی سیاسی اقتصادی و اجتماعی نهکه در همه عرصه
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 می ایران در پیشگرایانه در قبال جمهوری اسلاجدی است بدین جهت سیاستی خصمانه و تقابل

 .استگرفته 

 هایبا عنوان مؤلفه6939کلارده در سال  مرادی شهیدانی و سجاد هدایتی بررسی که مهدی

 سیاست رسند که دراند به این نتیجه میسعودی انجام داده عربستان خارجیسیاست بر مؤثر

 است در نظر مد اهداف به دستیابی ابزار عنوان به تکفیری تروریسا از استفاده خارجی عربستان

 با قدرت مانند توازن ایمنطقه سطح در ویژه به تهدیدها برخی با اخیر هایسال در عربستان واق 

 سعی که است بوده مواجه شمال آفریقا و خاورمیانه در عربی بهار تحولات و ایران اسلامی جمهوری

 آنها شدت از تحولات  این مقابل در های تکفیریگروه از حمایت گسترش و سازماندهی با کندمی

 به که دارند وجود عربستان خارجی سیاست در سطوح مختلف در هاییمؤلفه راستا این بکاهد در

-سیاست به دهنده شکل هایمؤلفهدهند.می شکل تکفیری قبال تروریسا در کشور این رویکرد

 است. وهابیت مذه  و سلطنتی سیستا وجود داخلی سطح عربستان در خارجی

انجام داده  خارجی عربستانسیاستدر خصوص  6936در سال تحقیقی که دکتر عباس ملکی 

 بوده غرب و امریکا حمایت مورد همواره استقلال از پس کشور رسد که ایناست به این نتیجه می

 . است داشته قرار امریکا مخصوصا و غرب جهانی هایسیاست در راستای آن خارجیسیاست لذا و

 در اسرائیل و اعراب 6379 جنگ از بعد و بوده حساس فلسطین اشغالی مسأله مقابل در عربستان

 با مبارزه مقدم خط کشورهای اختیار در فراوانی اقتصادی هایکم  و شرکت اعراب نفتی تحریا

 . داد قرار قدس اشغالگر رژیا

خارجی به عوان واگرایی در سیاست 6973تحقیقی که دکتر بهرام اخوان کاظمی در سال 

گیرد که عربستان به دنیال رهبری سیاسی جهان نتیجه میدهد عربستان در قبال ایران انجام می

های آنان در جهت مناف  ه کشورهای عربی وحدت جهان عرب و جل  حمایتژاسلام به وی

خود تبلیغ مذه  وهابی و دعوت به آن و جلوگیری از انتشار انقلاب اسلامی و حفظ وض  موجود 

 باشد.در منطقه می

خارجی تهاجمی عربستان با عنوان سیاست 6933در سال  اسدیتحقیقی که دکتر علی اکبر 

رایانه گخارجی تهاجمی و کنشکند که عربستان سعودی  سیاستانجام داده این چنین استنباط می

را اتخاذ کرده است که از تغییر و تحولات در چهار رکن اصلی قدرت خود متاثر بوده است.خاندان 

روابط استراتژی  با آمریکا به عنوان چهار رکن اصلی  سلطنتی حاکا وهابیت درآمدهای نفتی و



 10 مقدمه و هدف

 

 های گذشته بوده است.قدرت سیاسی در عربستان در سال

در خصوص  6934حسینی در سال  دهشیری و سیدمحمدحسین تحقیقی که دکتر محمدرضا

ت گیرند که عربستان در سیاساند نتیجه میجام دادهنژئوپلتی  منطقه و روابط ایران و عربستان ا

های هایی است تا از نفوذ ایران جلوگیری کند و حمایترجی خود به دنبال تدوین استراتژیخا

مالی و معنوی عربستان از گروه داعش در این راستا قابل ارزیابی است و همچنین عربستان سعودی 

ود خ تلاش نموده است تا در صحنه تحولات یمن اثر گذار ظاهر شود و قطر را نیز در این زمینه با

 همراه نماید تا از طریق این پشتوانه لازم برای تقابل با ایران را کس  نماید.

موثر بر سیاست  هایتحت عنوان مولفه 6931شکی در سال تحقیقی که رضا نجابت و محمد کو

ترین عواملی که به اند که مهاند به این نتیجه رسیدهاخارجی عربستان در قبال ایران انجام داده

دهند عبارتنداز:ارتباط با آمریکا نفت بهره برداری ارجی عربستان در قبال ایران جهت میخسیاست

از اسلام در قال  وهابیت ساختار حکومت و جامعه عربستان وجود نظام پادشاهی در عربستان و 

ان ای عربستجویی منطقهنظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی در ایران و همچنین رقات و برتری

 ان نام دارد.و ایر

در خصوص تحلیل سیاست  6931 تحقیقی که حسین مهدیان و علیرضا آقاحسینی در سال

گیرند که عربستان سعودی به ایران به عنوان رقی  اند نتیجه میجویانه عربستان انجام دادهستیزه

انشینی جکند که این مسئله بیشتر بعد از انقلاب اسلامی تشدید شد و همچنین با نگاه می ایمنطقه

یانه با جوکارانه این کشور به رویکرد ستیزهایران رویکردهای محافظه ایسلمان و توافق هستهمل 

 ایران تغییر پیدا کرد.

ی خارجی هاهای قبلی دارد این است که رفتار و سیاستتفاوتی که این پژوهش با پژوهش

 شناختی یعنی با استفاده ازکشور عربستان در قبال ایران و خاورمیانه را بر اساس تحلیل نشانه

علایا و رموز و نمادهای موجود در شیوه رفتاری عربستان  بررسی خواهد کرد که با چنین تحلیلی 

 ی سیاسی آنخارجی ی  کشور به دست آورد و حتی رفتارهااندازی کلی از سیاستتوان چشامی

 بینی کرد.کشور را پیش
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مسوالماصی م1-5-

ای و ایران بر چه خارجی عربستان سعودی در قبال تحولات منطقهماهیت وکنشگری سیاست

 ها و ایستارهایی مبتنی می باشد؟انگاره

مسوالمفرع م1-6-

عربستان سعودی را بر خارجی ها و عوامل تاثیرگذار در سوگیری سیاستتوان مولفهچگونه می

 شناختی بررسی کرد؟اساس نشانه

مسوالمفرع مدام1-7-

 ؟دهایی اشاره  دارنمدلول مرکزی  ضمنی و صریح رفتار سیاسی عربستان سعودی به چه دلالت

مفرضلهماصی م1-8-

 خارجی عربستان سعودی در تقابل با سیاست خارجی ج.ا.ایران  و به دنبال همسویی باسیاست

باشد و از اینرو سیاست خارجی های بزرگ است. این نظام سیاسی نظامی اقتدارگرا میمناف  قدرت

های دموکراتی  و های اقتدارگرا و جلوگیری از روی کارآمدن نظامآن در راستای حمایت از رژیا

 باشد.مردمی در منطقه می

مفرضلهمفرع ماالم1-9-

ای منجر به افزایش بحران و فروپاشی های منطقهاجمی عربستان سعودی در سیاسترویکرد ته

سازی خواهد شد و در سیاست داخلی باعث ایجاد تنش و کشمکش سازی و ائتلافمحورهای موازنه

 در هیئت حاکمه خواهد شد.

مفرضلهمفرع مدامم1-10-

عربستان  سازوکارهای مؤثر در نظام رژیا سیاسی غیردموکراتی  حاکمیت نظام سلطنتی و 

ر و مصالح کشور عربستان صرفا دکندآن کشور را تعیین میخارجیسیاستگیری دستگاهتصمیا

م.شودراستای تامین مناف  هیات حاکمه تعریف می
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مفرضلهمفرع مسومم1-11-

مرکزی و قفقاز به دنبال ترویج ایدئولوژی افراطی کشورهای آسیایخارجی عربستان در سیاست

شیعی با مساعی کشور آذربایجان و همچنین گسترش وهابیت به عنوان بنیان و ایجاد هلال ضد

م.باشددر جهت مقابله با نفوذ ایران در این منطقه میتروریستی -فکری تفکرات تکفیری

مهدفمتققل م1-12-

های موجود در روابط عربستان سعودی و ن راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا چالشدر ای

جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد تحلیلی بررسی کند و همچنین به شناسایی و کشف  

تا  ازد.شناختی بپردخارجی عربستان بر اساس تحلیل نشانهگذار بر سیاستها و عوامل تاثیرمولفه

ارتباط دو نهایت بتوان از نتایج حاصل از این پژوهش به ارائه راهکارهای موثری برای افزایشدر 

خارجی عربستان سعودی در قبال ایران هایکشور و همچنین به پیش بینی رفتارها و سیاست

 دست یافت. 

ممداشمتققل 1-13-

با عنایت به موضوع پژوهش روش تحقیق در این رساله به شکل کلی روش تحقیق کیفی است 

های جدید و موثر در تحلیل متون که از روششناختیکه در آن با استفاده از روش تحلیل نشانه

انتخابی است.در این پژوهش از نشانه شناسی به عنوان روش استفاده تحلیل متون باشد به دنبال می

تلاش  شناسیشده است زیرا نشانه شناسی یکی از رویکردهای تحلیل متن است و همچنین نشانه

مند تحلیل کند و به دنبال معانی پنهان و ضمنی است .های ساختمتون را به عنوان کلیتدارد 



 

م لتققمنهلشلامپم حبهنم-2

 

محقدحه2-1- 

شود ابتدا مروری بر تاریخچه نشانه شناسی داشته باشیا و سپس در این فصل سعی می

کنیا.سپس تعریفی از نشانه ارائه های دانش بشری بررسی جایگاه این علا را در میان دیگر حوزه

ای چون سوسور و پیرس مورد تحلیل و ارزیابی قرار ن برجستهاشناسهای نشانهشود و دیدگاهمی

گیرد.اما بنیان و محور مباحث این فصل به تعریف و بررسی اصطلاحات و مفاهیا بنیادین در می

نشانه به مثابه متن دخیل هستند اخصاص شناسی و به ویژه عناصری که در خوانش و تفسیر نشانه

ردازد.از پای و کشف رمزگان اثر میهای نشانهشناسی دانشی است که به مطالعه نظامنشانه یابد.می

توان سیاست را پس می تواند نشانه باشد می کند غیر از آنچه هست عمل می آنجا که هر چیزی 

ای متعددی را در معرض تفسیر و تاویل و فها های دانست که دلالتها به مثابه متنی نشانه

رفتار  که پردازدمی مسئله این بررسی به طورکلی به پژوهش این دهد. ازآنجاکهمخاط  قرار می

 معناسازی و دلالت چگونه ها  نشانه با ارتباط در متن  مثابه ی  خارجی ی  کشور بهسیاست

 تا دهندمی ها دست به دست روابط از مجموعه در این درونی و بیرونی عناصر چگونه و کندمی

 .بزنند رقا را هامعنا و هانشانه گیریشکل شرایط

شنهس مچسلتنشهنهم -2-2 

توان آن را مطالعه منظا و می شناسی را روشن کنیا خواهیا به زبان ساده معنای نشانهاگر ب

 شناسینشانه به دیگر سخن  نامید.ها سامانمند همه مجموعه عوامل موثر در ظهور و تاویل نشانه

-دهد.نشانهندگی اجتماعی مورد پژوهش قرار میها را چون بخشی از زدانشی است که آثار و نشانه

های جهان دانست که از طریق خوانش توان نوعی دانش و درک و دریافت پدیدهشناسی را می

ای از مناسبات تلقی نمود جهان را منظومهتوان آید.در این چهارچوب میها حاصل میعلائا و نشانه

نشانه عبارت  گونه که امبرتو اکو یادآور شده دهد.همانکه واحد اصلی آنها را نشانه تشکیل می

ای را جای چیزی پدیده یعنی چیزی را به جای خود یا دیگری جا زدن؛  «دروغ»است از نوعی



 

 

 .(4: 6942قلمداد کردن)ضمیران؛

ها است.شاید بهترین تعریف  تعریفی ها  اشکال بیان و محتوای آنشانهشناسی مطالعه ننشانه

ط هایی هستند که عمدتا توسها در معنای غیر استعاری پدیدهکند که نشانهباشد که فقط بیان می

ها برای نشان دادن قصد تولید کننده  و محتوای آن گرفته شوند و توسط انسانها تولید میانسان

وینده با اجرای آن .گی  نشانه پیچیده  زبانی و حرکتی است S نمونه در شکل زیرشوند.برای می

یافته و حرکات همراه او از قبیل انگشت  دهد  یعنی با کلمات سازمانناظر نشان می -به شنونده 

خواهد توجه مخاط  خود را به چیزی که میبه ویژه حرکات چشا او(دست  بازو  باتوم و صورت )

محتوای نشانه او  -ظاهرا شامل ی  پرنده  -این مورد  .ن او وجود دارد هدایت کندکه در ذه

 -خواهد شنونده محتوای نشانه  جز آن چیزی است که در ذهن گوینده وجود دارد و او می.است

شود که بنابراین به عنوان بیان آن در نظر بیان می S این بخش توسط .ناظر نیز به آن توجه کند

 .(Aarhus,2004: 1) ودشگرفته می

منشهنهمحرکت م 2-2-1-

 
 و ولیدت فرایند در حاضر عوامل  هاشناسی علمی است که به بررسی انواع نشانهاین نشانهبنابر

ا را ارتباط و معنپردازد؛ و سرشت و چگونگی ها میآنها  و نیز قواعد حاکا بر نشانهتعبیر  و مبادله

ای ملموس و قابل مشاهده کند. نشانه  پدیدهای گوناگون مطالعه میهای نشانهها و نظامدر پدیده



 

 

-دلالت میشود و بر آن ای که با ی  پدیده غای  دارد  جانشین آن میواسطه رابطهاست که به

ود. وسیله یکی از حواس انسان دریافت شکند.نشانه  ضرورتآ باید نمود مادی داشته باشد تا بتواند به

تواند مادی یا ذهنی  واقعی  یا کند میشود و بر آن دلالت میاما چیزی که نشانه جانشین آن می

ت  نشانه اس توان گفت آنچه در ی  بافتنوعی باشد. در این چارچوب میخیالی  و طبیعی یا مص

تواند در تواند مدلول ی  نشانه دیگر باشد. در عین حال هر پدیده میخود در بافت دیگر می

 ها و قواعد حاکا برای از نشانهمجموعه ای متفاوتی ایفا کند. بههای نشانههای متفاوت  نقشبافت

شود و در چارچوب همین نظام است گفته می سازند  رمزگانروابط میان آنها که ی  نظام را می

نظام و بر پایه قواعد کنند. در چارچوب همین شوند و ارزش و معنا پیدا میها تعریف میکه نشانه

-انهنش سازندرا می یا متن شوند و ی  پیامها با یکدیگر ترکی  میو روابط موجود در آن نشانه

ش سه پرسکوشد به های گوناگون زندگی اجتماعی بشر میها در ساختشناسی با بررسی نشانه

ها به درک واسطه نشانهبنیادین پاسخ گوید: نخست اینکه  دنیای پیرامون ما  با توجه به اینکه ما به

عنوان ی  محیط انسانی چگونه ساخته شده است؛ دوم آنکه  این دنیا شویا  بهو فها آن نائل می

 به هچگون نتیجه  در و  شودمیرمزگشایی و ای گوناگون رمزگذارینشانههای چگونه به کم  نظام

-وناگون و شبکهگ هایفرهنگ خرده و هافرهنگ از که قلمرویی گردد می بدل فرهنگی قلمرو ی 

ا هو پرشماری تشکیل شده؛ و سوم اینکه  ما چگونه از رهگذر نشانهای خاص پیچیده های نشانه

زنیا تا این قلمرو را به جهان فرهنگی جمعی و مشترکی کنیا و دست به کنش میارتباط برقرار می

 .(Innis,1985: 35) بدل کنیا

 3-2-مااژ منشهنه1

 کلمات  ها رنگ بوها  صداها  .است دارد نشانه رقرا ما پیرامون محیط در که چیزی آن هر

 به معنایی که وقتی تا اما شوندمی نشانه ظاهر ی  شکل در اینها تمامی . . . و حرکات تصاویر 

 نوشتن  کردن  صحبت هنگام به هاانسان ما .نیستند برخوردار نشانه ماهیت از نکنیا منصوب هاآن

 .داریا نشانه به وابسته رفتارهایی موسیقی  دادن به گوش هنری  اثر خلق فیلا  تماشای خواندن 

 کنندمی استفاده هانشانه از که کسانی میان از توافق که است قراردادی به وابسته نشانه از ما تعریف

 شناخت خود پیرامون محیط بر آن واسطه به ما که است چیزی نشانه حقیقت .شود می ناشی

 ما برای تا کنیا تعریف نشانه ی  آن برای تا داریا نیاز بشناسیا را چیزی که برای آن ما .یابیامی

 به هانشانه .است نشانه موضوع همان کندمی دلالت آن بر نشانه که چیزی باشد و شناخت قابل

 در و یابندمعنا می گیرندمی قرار هانشانه سایر کنار در که وقتی تنها و هستند معنا واجد تنهایی

 سایر با ایرابطه نشانه ی  که نظامی در یعنی شودمی ارزش دارای نشانه که است شرایط همین

                                                             
1,sign 



 

 

 ایدهنده رسانه تشکیل بلکه نیستند معناسازی برای محملی صرفا هاشانه. کندمی برقرار ها نشانه

 تاثیر شرایط تحت و گوناگون هایموقعیت در هاشانه. آیدمی وجود به آن در معنا که هستند

 .(64: 6934)رضوانی زاده .یابندمی متفاوتی معناهای پیام ی  یگیرنده یا و فرستنده روانشناسی 

ز طریق آدمیان ا اند.در واق گر تعریف کردهاندیشمندان اسنان را حیوان دلات از یبعض

نها تآفرینند به گفته چارلز ساندرس پیرس ها و آیات و نمادها معنا میخلق ابداع و تفسیر ناشانه

مکن است ها مدون نشانه امکان پذیر نیست.نشانهتفکر ب توان اندیشیدهاست که میرتو نشانهدر پ

نکه اما آنچه بدیهی است ای تصویری یا آوایی و یا بساوایی  و نظایر آن را به خود گیرد. منش کلامی 

س یرافزاییا.پمی هااین امور به تنهایی دارای معنا نیستند بلکه معنا چیزی است که ما بر آن

 شود که شخصی چنان دلالتی را بر آن هموار کند.گوید در صورتی چیزی به نشانه تبدیل میمی

نشانه هر  (.43: 6942پذیرد.)ضمیران ها در سایه قرارداد صورت میمعمولا افزودن معنا به نشانه

که نماد  -ی  رنگ  ی  ژست  ی  چشم   ی  شی  ی  معادله ریاضی و غیره  -چیزی است 

 به عنوان ی  نشانه واجد شرایط است زیرا نماد صداهای کلمه قرمز  .چیزی غیر از خودش است

r - e – d توع خاصی از رنگ و چیزهای دیگر اسدهند  بلکه نماد نکه آن را تشکیل می نیست 

(Danesi,2004:4.) 

ز دهد اظن و تصوری که نشانه ارائه میآورند تا براساس ی  ها این امکان را به وجود میشانهن

رای از ی  نشانه بچیزی را استنتاج کنیا.توانایی استفاده  مخفی و یا ناپیداست  آنچه ناآشکار 

  دومین ویژگی ی  دهدنشان می در مورد چیز دیگری یا آنچه نشانهگذاری فرضیه استنباط و پایه

هر چیزی می تواند  دهند.ها را نشان میپدیدههایی هستند که سایر ها پدیدهنشانه است.نشانه

یش دارای ویژگی از پ برخلاف ی  پرنده و ی  چرخ خیاطی  نقش ی  نشانه را ایفا کند.زیرا نشانه 

های ی  نشانه در قال  روابطی که آن نشانه ویژگی ای نیست.در عوض تعیین شده و پیش نمونه

شود.)یوهانس سون اری  لارسن ترجمه بازنمود می گردد تبیین ودهد مرتبط میبا آنچه نشان می

 .(51: 6947میرعمادی 
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Abstract 

Research Aim: In this regard, the present study seeks to examine the challenges 

in the relations between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran based 
on an analytical approach and also to identify and discover the components 

and factors influencing Saudi foreign policy based on semiotic analysis. 

Finally, the results of this study can be used to provide effective solutions to 
increase the relationship between the two countries, as well as to predict the 

behavior and foreign policy of Saudi Arabia towards Iran. 
Research method: Our research method in this research is analytical-
descriptive. 
Findings: The type of political system and the undemocratic structure that 

governs Saudi society, as well as the structure of power in it and the 

traditional patriarchal mechanisms in this country, have caused a series of 
various crises. It will be a transition and, on the one hand, will bring with it 

a decrease in international prestige, and on the other hand, it will change the 

political acceptance and legitimacy of the system in the eyes of public 
opinion. 
Conclusion:  Saudi Arabia's policy is at best reactionary, reactionary, and 

counter-revolutionary, seeking to maintain the status quo. Saudi Arabia, as a 
traditional society, faces a number of crises for a variety of reasons, which 

certainly affect the policies of the Al-Saud regime and its efficiency and 

management. The prevailing trends and their interactions with the 

environment are also influential. 
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