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Abstract 

Basically, transition is a common phenomenon in the international system since 

its emersion. Apart from the international system, transition ability also be 

explained in the regions. Currently, one of the areas that most affected by the 

situation transition is the Middle East, and the two actors most affected by this 

phenomenon are Iran and Saudi Arabia. Therefore, the article with using the 

theory of "power transition", tries to explain the foreign policy strategies in 

situation of power transition and in the relations between Iran and Saudi Arabia. 

In this regard, the research question is based on "what principles is governor on 

strategy of the actors in situation the transition of power and the strategy of Iran 

and Saudi Arabia as a case study?" In answer to the above question, this 

hypothesis proposed that the strategy of the actors in situation the transition of 

power is formed according to the centrality and periphery of the actors and the 

type of structure transition in which they are involved. Continuation, the 

research with supposing assumption the transition situation in the Middle East, 

discusses with the strategies of Iran and Saudi Arabia in the transitional situation 

of the Middle East. 
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 مقدمه

بیی  ئویورگ ای ار تیور     ۀسیاست خارجی رابط زۀی از مباحث مهم در حوکی
ه تور  اساس اتیوا    کباشو. در سیاست خارجی از آنجایی سیاست خارجی می
هاگ خیود را در ایی  الملل اسیررائیگبی  ۀباشو   بازیگران حوزعمل بازیگران می

ننو   همچنی  بیا ئوجیه بیه ری یر  کریزگ میحوزه با ئوجه به تور  خود طرح
صعود   افیول بیازیگران در »  تبول مفر ض  «لیکسیئوورگ »مفر ضا  مبرنی بر 

، ئوجه به ئوورگ ا ار تیور  در سیاسیت خیارجی بسییار مهیم «المللسیسرم بی 
راهبیرد بیازیگران در » کیه شیودمطیرح می ررسی ایی   همی  منظور،به باشو.می

باشو   بر چه اساسیی ئعییی   ضعیت ا ار تور  مبرنی بر چه اصول   مبنایی می
رد ا ار تیور  بیه سیاسیت خیارجی، سیسیرم کاصولاً با نگر    ر ی «.؟شودمی
بیا  مرائبسلسیلهه جایگاه بازیگران در ای  کشود مرائبی فرض میالملل سلسلهبی 

نحیوه ئوزییق تیور  در  بییانگرنییز  مرائبسلسلهباشو   ئوجه به تور  آنان می
باشیو   ر  بیازیگران مییو ای  ئوورگ بر تیوکباشو. بنابرای  ئأسیسرم موجود می

دانو   ایی  منجیر بیه رییوای   ضیعیت می کتور    ئوانایی بازیگران را دینامی
الملل نیز انواع مرعودگ از ا ار شود. سیسرم بی ظهور   افول تور  در سیسرم می

همراه بیا جنیب بیوده   منجیر بیه  تیوع  آنها ثرکه اکرده است کتور  را ئجربه 
هیاگ ت. شیواهو بسییارگ در جهیان معاصیر از جنبوه اسیشیهاگ جهیانی جنب
هیاگ نیارلوون بناریار    جنیب ا ل   د   جهیانی، جنب ؛ جیود دارد کهیمونی
در زمان ا ار تیور   کهاگ هیمونیهایی از جنبنمونه ،هاگ لوئیس چهاردهجنب
هاگ محیورگ سیسیرم ر  ای  ا ارها بی  تیور (. Gilpin, 1981, p. 200)باشو می
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. ا ار تور  صرفاً در ر ابط بازیگران محیورگ سیسیرم تابلییت ئح ی  داده است
ئواننو مسرثنی نمی محورگتور آنارشی    ۀه مناط  نیز از تاعوکاز آنجایی  ؛نوارد

باشنو، ا ار در مناط  نیز تابلیت ئح ی  دارد. ای ار تیور  در منیاط  منجیر بیه 
زییادگ بیه تیور  هیا نییز بسیرگی ایی  جنب ۀشود   اسیررهاگ محلی میجنب

هیا امیا نیوع ایی  جنب دارد،ویگر کاز ی آنها یکاگ   د رگ   نزدیبازیگران منط ه
هاگ سیازه منط یه   حریور   حساسییت تیور ، بسرگی زییادگ بیه ئسیلیحا 

 المللی در منط ه دارد.بی 
 ثیرکه اکیایران نیز در ئاریخ حیا  خود با انواعی از ا ار مواجه شیوه اسیت 

هیاگ هاامنیییان بیا م و نییه، ساسیانیان بیا منجر به جنب شوه اسیت. جنب آنها
هیاگ هایی از جنبئوان نمونهتاجاریان با امپرائورگ عثمانی را می   امپرائورگ ر  
ئوان در مورن چنی  ا ارگ در سیاست خارجی ایران را می ۀاما نمون ،ا ار دانست

 درنهاییته کین لاب اسیلامی دانسیت ئرازگ تور  عراق با ایران بعو از  توع اهم
  شو.یور کمنجر به  توع جنب بی  د  

در راسخ به ررس  اصلی ری ه    با ئوجه به مفر ضیا    اصیول ئویورگ 
بیودن ئویورگ ای ار ایی   کیعنی هیمونی ؛ی  اصل آنئرمهم  ییهبها ار تور    

ها ررائیگزگ در  ضعیت ا ار تور  به اسکه بازیگران مرکاردد فرضیه مطرح می
ننیو   سیاسیت کطلبانه   نفوذگ در مناط  ریرامونی اتوا  میهاگ ئوسعه  سیاست

زگ   حفظ اسر لال کبازیگران مر ۀخارجی بازیگران ریرامونی نیز ممانعت از مواخل
 منظوربیهلی در  ضعیت ا ار تیور  نیوعی رتابیت ک طوربهباشو. عمل خود می

زگ سیسرم  جیود دارد   کیگران محورگ   مربی  باز کدسریابی به برئرگ هیمونی
ان  تیوع جنیب نییز کیام شیود،  برابر  کویگر نزدیکهرچه تور  بازیگران به ی

 شود. بییرر می
بیا  المللیی اسیت  بی  کئوورگ سیسرمی که ئوورگ ا ار تور  یکهر چنو 

ان کیاخییر، ام ۀالملل   اهمیت یافر  مناط  در چنو دهیاگ شون سیسرم بی منط ه
 ۀاربست ای  ئوورگ در مناط  نیز  جود دارد. ای  ری ه  جیوا از بررسیی رابطیک

اربردگ بیودن آن بیه ئبییی  کیا ار تور    راهبردهاگ بازیگران در ئلیا  بیراگ 
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بای   ،رردازد. بیر ایی  اسیاسر ابط ایران   عربسران نیز در بسرر ای  ئوورگ می
در  ضیعیت ای ار تیور  اییران   عربسیران  ۀدیگرگ از فرضیه مربوط بیه رابطی

ه ری ه  حاضر با ئوجه به مفر ض ترار دادن  ضعیت ا ار تیور  در کباشو می
بررسیی نظم بودن ای  ای ار ایی  فرضییه را ی بیمرائبسلسلهخا رمیانه   ساخرار 

خا رمیانیه    ۀزگ منط یکید  بیازیگر مر عنوانبهایران   عربسران  ۀه رابطک کنومی
هیاگ ریونیوگ   مبرنی بر رتابیت   اسیرر  نفیوذ در اره فارسجخلیزیر سیسرم 

ه اییران   عربسیران کیباشو. البره با ئوجه بیه نیوع ای ارگ اگ میهاگ منط هانونک
اییران در خا رمیانیه  اسیت؛نیز مرفا    آنها باشنو، راهبردهاگ امنیریدرایر آن می

ر  راهبیرد آن نییز از    ازای استمواجه انطباقی، تکاملی و انقلابی با سه نوع ا ار 
)ئعیادل  ایسااا _ تکااملی  عربسیران بیا ای ار  کنوع بازدارنوای   مرنوع دینامیی

 باشو.می کلاسیکهاگ اگ( مواجه است   راهبرد آن نیز از نوع ائحاد   ائرلافن طه

 المللتئوری گذار قدرت و ادبيات روابط بين. 0

 & Kugler) کیردمطیرح  . 1591در سیال  «اراانسیکی»را  ئویورگ ای ار تیور 

organski, 1989, pp. 171-192 .)ی بی  جوامق صنعری   غیرصینعری ئمیایز کاراانس
ئوانو حامیل توا براگ جوامق غیرصنعری می ۀه موازنکنو کشود   عنوان میتائل می

دنبال نیوارد.  گ بیا  لی براگ جوامق صنعری چنی  ریاموگ به ،صلح   امنیت باشو
 ۀداراگ اعربیار در د ر «تیور  ۀموازنی»ه ئویورگ کیصحه ا اشر  بر ای   اتعیت 

ه در تیرن بیسیرم، صینعری شیون سیریق کباشو بر ای  با ر است ماتبل صنعری می
شود   موازنه نیز در حفظ   برتیرارگ جوامق منجر به ئغییرا  سریق در تور  می

ها در زمیان ای ار تیور  ائفیاق جنب ۀه همک صلح نائوان است.  گ معر و است
 ,Kohout)باشیو افی براگ جنیب میکبنابرای  ا ار تور  شرط لاز    نه  ؛افرومی

2003, p. 57.) 
در جهیان  کسیاخرارگ   دینامیی گردکیر ی ،لی ئوورگ ا ار تور ک طوربه

دارد،  ه بر تیور کیوگ ک. ای  ئوورگ با ئأ(Organski, 1968, p. 3)باشو سیاست می
باشو. هماننیو ئویورگ موازنیه می «موازنه توا»ی با ئوورگ کهاگ میررداراگ  ییای

الملیل را توا، ئوورگ ای ار تیور  نییز بیازیگران اصیلی   ا لییه در سیاسیت بی 
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باشینو. البریه هیا داراگ رفریار ع لیانی میه د لتکیدانو   معر و است ها مید لت
سود مطل  بازیگران دارد راه خود را از ئوورگ ه بر کیوگ کئوورگ ا ار تور  با ئأ

نیو. کدانیو، جیوا مییثر رسانون تور  میکحواه هوف بازیگران را بهکتوا  ۀموازن
ثر سیود کبنابرای  با ئوجه به ئوورگ ا ار تور ، هوف بازیگران دسریابی بیه حیوا

دست آیو. ئفیا   دیگیرگ ارگ بهک  است از راه ئعارض   یا همکه ممکباشو می
ه ای  ئوورگ با موازنه تور  دارد، مربوط بیه ئغیییرا  داخلیی تیور  در در ن ک
باشو. ئوورگ ا ار تور  معر یو اسیت الملل مییورها   ارئباط آن با سیسرم بی ک
باشو. سیومی  یور میکا ار در داخل مرزهاگ  ۀالملل نریجه ا ار در سیسرم بی ک

باشو. اصولاً ئویورگ ای ار وع نگر  به  ضعیت آنارشی میبه نمربوط ئفا   هم 
مییت  ضیعیت آنارشیی را در سیسیرم کتیور ، حا ۀتور  برخلاف ئوورگ موازن

، که در نظیم آنارشییکیدانو. بیه عبیارئی از آنجیایی لی میکالملل جزئی   نه بی 
یورها بر اساس آن ئعییی  ک  ن     جایگاه  ستیورهاکاتواما   محور، تور 

اییرد. ل میکبا ئوجه به رتابت تورئی بی  بازیگران ساخرار هرمیی شی  اردد می
خود به خود منجر به ریوای   ضعیت  المللبی سیسرم  کبنابرای   ضعیت آنارشی

ئمیایز  کلی ییکهاگ نار ای  ئفا  کاردد. در ی با محوریت تور  میمرائبسلسله
باشو. اصولاً ئوورگ ه تور  میجزئی دیگر نیز  جود دارد   در مورد نوع نگر  ب

نگیرد. بیه عبیارئی، برخلیاف تیور  می ۀئر از موازنیا ار تور ، تور  را  سیق
ز است ئویورگ ای ار تیور ، که ف ط بر تور  نظامی مرمرکتور   ۀئوورگ موازن

تور  را اترصادگ، جمعیری   ئوانایی سیاسی د لت در بسیج منابق براگ حماییت 
 نو. کلی ئعریف میالملهاگ بی از سیاست

هیا را بیا ئوجیه بیه د  ی د لتکالملل، اراانس، هنگا  ئحلیل نظم بی علا هبه
عوامل اصلی  عنوانبهای  د  معیار  ؛نوکبنوگ میمنوگ طب همعیار تور    رضایت

شونو. با ئوجیه بیه معییار تیور ، بیازیگران سیسیرم هاگ بزرگ شناخره میجنب
هاگ بیزرگ، هیمیون، تیور  :ه شیاملکیایرنیو ار میهر  تیر کالملل ماننو یبی 

لیی ئویورگ ک طوربهشونو.   ریزتور  می کوچکهاگ هاگ مروسط، تور تور 
د لیت در رسس  که در آن ییکدانو ی میمرائبسلسلهالملل را ا ار تور ، نظم بی 
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مطلوبییت  ،ی   ئوورگ ا ار تور کایرد. از دیوااه اراانسالملل ترار مینظا  بی 
مزاییاگ بسییارگ  باشو   حفظ  ضق موجیودد لت هیمون حفظ  ضق موجود می

هاگ بیزرگ تیرار دارنیو   سیپس ئر از تور  هیمیون تیور براگ آن دارد. رایی 
ایرنیو. تیور    ریزتور  ترار می کوچکهاگ مروسط   در نهایت تور  تور 

اییت ار هیی از هیمون براگ حفظ موتعیت برئرگ    ضیق موجیود نییاز بیه حم
هاگ تورئمنو را با ئوزیق هیمون دیگر د لت ،هاگ بزرگ دارد. بر ای  اساستور 

 آنها منافق در زمینۀه کمنافق   سود   همچنی  ایجاد توانی    حمایت از نهادهایی 
. بیا ئوجیه بیه معییار (Tammen & Kugler, 2006)دارد  جود دارد، راضی نگه میی

راضی از  ضق موجود   ناراضیی از  ضیق  ۀبه د  دسر منوگ نیز بازیگرانرضایت
الملیل بیه بازیگران در سیسرم بی  ،یب ای  د  معیارکشونو. از ئرموجود ئ سیم می

بازیگران توگ   راضی از  ضق موجود،  شونو که عبارئنو از:ئ سیم می چهار دسره
ق بازیگران توگ   ناراضی از  ضیق موجیود، بیازیگران ضیعیف   راضیی از  ضی

نیار تیور ، کموجود   بازیگران ضعیف   ناراضی از  ضق موجیود. بنیابرای  در 
عیو مهیم دیگیر ئویورگ منوگ بازیگران از  ضق موجود نیز بُسنج  میزان رضایت

مطاب  بیا  ضیق  آنها ؛برنوهاگ راضی معمولاً از  ضق موجود بهره میاست. د لت
باشینو. سیسیرم نییز نمی ننیو   خواهیان ئغیییرا  بنییادگ درکموجیود رفریار میی

هاگ ضعیف   ناراضی شانس   ئوانایی چال  با  ضق موجیود را نوارنیو   د لت
سیت کییون  ضق موجود داشیره باشینو بیا شکه سعی در به چال  کدر صورئی 

شونو. با ای  ا صیاف ف یط د لیت ناراضیی   مواجه   ئبعا  سنگینی مرحمل می
میون   ئغیییر  ضیق موجیود را دارد چیال  بیا د لیت هی ۀتوگ ئوانایی   انگییز

لی اار د لت راضی از  ضق موجیود از هیمیون ریییی ک طوربه(. 1951 )تاسمی،
آمیز در سیسرم   اار د لت ناراضی از  ضق موجیود از شاهو ئغییرا  صلح ،بگیرد

باشییم. از احرمالاً شاهو ئعارض    توع جنب در سیسیرم می ،هیمون رییی بگیرد
رسنو معمولیاً ه به برابرگ   برئرگ از هیمون میکهایی واتق د لتثر مکه اکیی آنجا

باشینو، بنیابرای  در ای ار تیور  باییو تبل ناراضی از  ضق موجود می ۀدر مرحل
 منرظر  توع جنب باشیم.
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هیاگ اصیلی زمیانی بیه  تیوع ه جنبکیبر ای  با رنو  «والرک»ی   کاراانس
 Kugler)ئ ریباً برابر باشیو  چالیگره ئوزیق تور  بی  تور  اصلی   کریونود می

& organski, 1980 .) ه کدهنو الملل ئیایص میاینان سه  ضعیت را در سیسرم بی
تور ، برابرگ تور  بازیگران بو ن  جود  ضعیت ای ار  کبرئرگ ی :عبارئنو از

د  در د  حالیت ا ل   برابرگ تور  بازیگران همراه با ا ار تور . از دیوااه ای 
مانو   در حالت سیو  بیا ئوجیه بیه راضیی ییا آمیز باتی میالملل صلحبی  سیسرم

 یکسیان اسیتناراضی بودن تور  برابر از  ضق موجود،  ضعیت جنب   صیلح 
(Kugler & organski, 1989, p. 179 .)ی  در تلب ای  ئوورگ ایی  بیا ر نهفریه ابنابر

 د.شوارگ   مانق خیونت میکه برئرگ تور  منجر به همکاست 
لی ادبییا  مربیوط ک طوربه. نوشره شوه استچنوگ  آثار ،ا ار تور  دربارۀ

ه بیه ای ار تیور  در سیسیرم کادبیائی  یعنی ئوان به سه دسره؛به ای  حوزه را می
 & Modelski & Thompson, 1989; Organski, 1958; Organski)رردازد الملل میبی 

Kugler, 1980; Gilpin, 1981)،  ه سیاسیت خیارجی را در  ضیعیت ای ار کادبیائی
 ,1951Kugler & Zagare, 1990; Lee, 2006; Chanتاسیمی، ) کنومی تور  بررسی

2007; Lebow & Valentino, 2009; Kausch, 2015; Lacroix et al., 2015; )   
 ,Lemke)رردازنیو ه به ا ار تور  در مناط    بی  بیازیگران سیسیرم میکادبیائی 

1997, 2002; Nolte, 2006; Efird & Genna, 2002; Lemke & Werner, 1996;) امیا .
ه صراحراً به ئبیی  ا ار تیور  در خا رمیانیه بپیردازد بسییار محیو د   کادبیائی 

 ,Shabbir, 2013; Alsharabati & Kuglerباشیو )عو ئحلیلی تیوگ میهمچنی  فاتو بُ

2015; Poulin, 2012; Bialoskorski, 2019). 
بیا  اینکیهرغم رد علییکیئوان عنیوان لی با بررسی ادبیا  موجود میک طوربه

میت  ضعیت ریچیوای در خا رمیانه    جود بازیگران نیاهمگون در کئوجه به حا
  سیاخرارگ  کهاگ دینامیمؤلفهئوانو با ئوجه به ای  منط ه، ئوورگ ا ار تور  می

بینی  تایق احرمیالی در آینیوه ر منط ه   ری خود، ابزارگ براگ سنج  ئغییرا  د
دهو، درخصوص ا ار تور    سیاست خارجی در خا رمیانه ادبییا  غنیی ارائه 

ز بیر ر   کیراسخ به ررس  ییاد شیوه بیا ئمر منظوربه جود نوارد. ای  ری ه  
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بیرد   ئحلیل چنو سطحی از مول ا ار تور  براگ ئبیی   ضعیت منط ه بهیره می
ی نیامنظم را بیراگ ئبییی  ئحولیا  مرائبسلسیلهسی مول ساخرار ا ار با ر   تیا

ییب آن بیا کها در منط یه سیعی در ئرارآمو رویوهکئبیی   منظوربهمنط ه ریینهاد   
اربردگ بییودن بییه کییدارد   در ادامییه بییا هییوف ( 1951 )تاسییمی،اگ ایی ار شییاخه

اگ بیا ر   م ایسیهخا رمیانیه ررداخریه    ۀراهبردهاگ ایران   عربسران در منط ی
 نو.کیور را با ئوجه به ئوورگ ا ار ئبیی  میکراهبردهاگ د  

 روش تحليل چند سطحی. 0

اگ هاگ منط ییههاگ تییور ها   اسییررائیگارآمییوئری  ر   در ئحلیییل سیاسییتک
ر ابیط تیور  ) اگایرگ از ر   ئحلیل چنو سیطحی؛ شیامل سیطح منط یهبهره

ر ابیط بییی  ) اگسیطح ئحلیییل فرامنط یه، (یییورهاگ منط یهکاگ بیا دیگیر منط یه
باشیو.   سطح ئحلیل جهیانی می( با بازیگران خارج از منط ه اگهاگ منط هتور 

ه ف یط بیا مفیر ض کنو کمی کمکالملل ری ه ر ابط بی ای  ر   ئحلیل به دان 
ه بیا ریی  فیرض  جیود کینیو، بلکتور  جهانی عمل ن مرائبسلسله ک جود ی
 نو.کها اتوا  الملل به ئحلیل رویوهتور  در سیسرم بی  مرائبسلسلهچنوی  

 مدل تحليلی سياست خارجی در وضعيت گذار قدرت. 3

ها   معیارهیایی را ی بودن تیور    شاخصیهمرائبسلسله ۀایو ،ئوورگ ا ار تور 
ی بیودن مرائبسلسیلهدهو. الملل ارائه میبراگ سنج  ئوزیق تور  در سیسرم بی 

یورها به چنوی  دسره بیا ئوجیه بیه مییزان تیور  خیود ک سیم تور  منجر به ئ
 (.Nolte, 2007, p. 7)شود می

(، 2002) «کلمی»ی بودن تور  از دیوااه ئوورگ ا ار، مرائبسلسلهمیل کدر ئ
 کمرائبیی چنواانیه لمیرد. در میول سلسیهکیی چنواانه را ارائه مرائبسلسلهمول 

تیور  شیامل  مرائبسلسیلهچنیوی   ،المللی تور بی  مرائبسلسله کجاگ یبه
ها مطاب  با همان موازگ تور   جود دارد. زیرسیسرم مرائبسلسلهاگ از مجموعه
ننو   هیر منط یه ییا زیرسیسیرمی داراگ کی تور  عمل میمرائبسلسلهلی کمنط  

ها باشو. مناط  یا زیرسیسرمتور  مسلط در بالاگ هر  منط ه یا زیرسیسرم می کی
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جهانی    مرائبسلسلهباشنو. تور  مسلط در تور  جهانی می مرائبسلسلهئابق 
ننو. موضوعا  دیگر ماننیو کهاگ بزرگ دیگر در مناط  مواخله میهمچنی  تور 
 مرائبسلسیله چهیارچوبئوانیو در نریرل تلمیر  در منط یه میکئحویو مرزها   

باشینو باییی از  ضیعیت موجیود در منط یه می آنهیا تور  منط ه بررسی شود.
(Lemke, 2002, pp. 54-55) . 

 دهو.مول سیاست خارجی در  ضعیت ا ار تور  را نیان می 1 لکش
 

 
 مراتب بازیگران و مدل سیاست خارجی در وضعیت گذار قدرتسلسله .2ل کش

 
تیور  در ل نیز نیان داده شوه است با ئوجه به ئوورگ ا ار که در شکاونه همان

 کوچکهاگ مروسط، ان احرمالی، تور چالیگرتور  برئر،  کی لالملسیسرم بی 
ی   مرائبسلسیلهالملیل،   ریزتور   جود دارد. مناط  نیز با ئوجه به سیسیرم بی 

اگ ایرنو. بنابرای  در هیر منط یهل میک، ماننو هر  بر اساس تور  شآنها بازیگران
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هیاگ ریونیوگ   ان احرمالی، ارهچالیگرورگ، هاگ محتور  برئر   یا تور  کی
تیور  در  مرائبسلسیلهثبا   علا هبهغیرمرنف   جود دارنو.  _ بازیگران نفوذر یر

هاگ دراییر در منط یه   نحیوه عبارئی نظم منیاط  بسیرگی بیه تیور مناط  یا به
هاگ بیزرگ خیارجی بیر دارد. نفیوذ تیور  آنهیا سود   هزینه ۀدسریابی   محاسب

هاگ )در میورد انیواع سیازها  سازه منط یه دارد کمنط ه نیز بسرگی زیادگ به اسرح
 & Barbarási & Albert, 1999; Watts ؛1915 ؛ تاسیمی،1951 تاسیمی، ر.ک:منط ه 

Strogatz, 1998) هاگ جهانی نییز اگ در لایههاگ منط ه. میزان نفوذ   مواخله تور
 لیی  ،اگ در منیاط  بسییار ئأثیرا ارنیوهاگ منط هبعری از تور  ؛مرفا   است

اگ نفوذ محو دگ در سطح جهانی دارنو. همچنی  ر یر   ضعیت تیور  منط یه
 ئوانو مرفا   باشو.اگ میهاگ منط هدیگر تور  از

ی مینظم   مرائبسلسیلهبا ئوجه به ئوورگ ا ار تور  د  نوع ساخرار  علا هبه
ویگر تابل کهاگ ساخرارگ مناط  از یکنظم در مناط  مارلف با ئوجه به دینامینام
یورها بیه کثر که اکشود نظم زمانی ظاهر میی بیمرائبسلسلهساخرار  کیزنو. یائم

 ۀننیوکنظم فیراهمی بییمرائبسلسیلهویگر برسینو. سیاخرار کیبرابرگ تیور  بیا ی
ارگ را کیط براگ همگرایی   هممرری  شرایکئری  شرایط براگ درایرگ   محرمل

ه از  ضیق موجیود کیاگ ییور مسیلط منط یهک کدهو. اصولاً در ف وان ینیان می
 آنهیا هکینو، رتابت میان د  یا بییرر از د  موعی هنگیامی کحمایت   حفاظت می

 کشود. درایرگ به احرمیال بسییار در ییننو ظاهر میکنررل منط ه ئلا  میکبراگ 
هیا   علیای  زیرا هیر میوعی بیا انگیزه ؛افرونظم ائفاق میبی یمرائبسلسلهساخرار 

ئوانیو مارلفی سعی در ئحمیل نفوذ خود بر منط ه دارد. شرایط ضیو   ن ییم می
اگ هاگ منط یهیب شود؛ به احرمال بسیار زیاد تور کنظم ئری بیمرائبسلسلهدر ن 

مناسیبی بیا ر ابیط نا ،خیوبی ئعرییف شیوه ضق موجود   نظیم بیه کدر ف وان ی
ئر نیز بیه کوچکیورهاگ کشونو. می کویگر نزدیکویگر دارنو   به برابرگ با یکی

ییورگ ئوانیایی کزییرا هیی   ؛ویگر دارنیوکآمیزگ با یاحرمال زیاد ر ابط مااصمه
ز بیر حفاظیت کیئیر مرمرهاگ بزرگه تیور کیارگ درحالیکهاگ همج ب هزینه

باشنو نیوارد. در چنیی  بسیررگ حریی اگ میهاگ نوظهور منط هخودشان از چال 
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ارگ بسییار ریایی  اسیت کیویگر راضی باشنو احرمیال همکیورها از یکه کزمانی 
(Efird et al., 2003, pp. 3-4)ی نامنظم را در مناط  بیه مرائبسلسلهساخرار  2 لک. ش

 ییوه است.کئصویر 
 

 
 (Lemke, 1995) کالمللی لممخروط قدرت بین .1 لکش

 
باشو   نزدیکیی تیور  ار منط ه میهیمون   بازیگر مواخله Aبا ئوجه به شکل، 

اسیت کیه سیاخرار  افرنییدهیو. بازیگران به یکویگر  ییای نامنظی به منط یه می
ه در آن بیازیگران بیه کنامنظم مرفا   از ساخرار موازنه تورئی است  مرائبیسلسله

 جیود  ،سیسیرم موازنیه تیوا ۀیاصی  مئرمهمرسنو. ویگر میکبرابرگ تور  با ی
امیا در سیاخرار  ،باشیواگ میه خیود از بیازیگران منط یهکیاگ اسیت دهنوهموازنه
ه لز میاً از اعریاگ منط یه کیارگ حرور دارد ی نامنظم بازیگر مواخلهمرائبسلسله
 شود.ارگ در منط ه می لی ریونو منافق منجر به مواخله ،باشونمی
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تیور  جهیانی ییا  کز تور  در دسران یکظم با ئمری منمرائبسلسلهساخرار 
شیود. در ننیو، شیناخره میکه  ضعیت موجود را ایجاد   حفاظیت مییکاگ منط ه
گ چالیگرئر از هر م حواتل بیست درصو توگکیور حاکه کهاگ ساخرارگ محیط

م کیور حیاکشود. در چنی  ساخرارگ ی، منظم فرض میمرائبسلسلهباشو، ساخرار 
 ،ائفیاق بیفریو جنب   استکمم  در ای  شرایط سعی به حفظ  ضق موجود دارد 

ی نییامنظم. در سییاخرار مرائبسلسییلهمرییرگ از سییاخرار ک لییی بییا احرمییال بسیییار 
ه در ئریاد بیا منیافق کیورهاگ ناراضی نیز از ائااذ سیاسری ک ،ی منظممرائبسلسله

ییور مسیلط کییرگ بیا ه در صیور  دراکیچرا ؛ننوکم است ررهیز میکیور حاک
 .(Efird et al., 2003, p. 4)خورنو ست میکراحری شبه

 ایگذار شاخه. 1

باشیو اگ میای ار شیاخه ،المللا ار در ر ابط بی  ۀشوهاگ فرامو ی از حل هکی
انی ایی ار مطییرح کییاگ سییاخرار موضییوعی   مدر ایی ار شییاخه (.1951 )تاسییمی،

خیود  کلاسییکالملل ا ار نیز از حالیت ی شود. اصولاً با ریچیوه شون سیسرم بمی
در ای ار (. 112 ص. ،1951 )تاسیمی،ل نوی  به خیود ارفریه اسیت کخارج   ش

وا  ای ارهاگ کیهاگ نظمیی هیر ایرد   شیاخهل میکاگ شون نظم شنوی ، شاخه
ئوان ا ار در سیسرم از بحث ساخرار موضوعی ا ار می .ننوکمارلفی را ئجربه می

الچرگ نیا  بیرد کی  ا ار در سیسرم ژئو کونومیکدر سیسرم ژئوا، ا ار کژئورلیری
اگ در انی ا ار به ای ارهاگ ن طیهکمباحث م(. 119-112 صص. ،1951 )تاسمی،

ننوه کنررلکاگ بحث ا ار بی  هاگ مارلف اشاره دارد. در ا ار ن طهفراها   زمان
از عبیور از آن دهو   بعو ان خاص ر  میکزمان   م کشونوه صرفاً در ینررلک  

ئیوان عنیوان ای ار رسو   به همی  دلیل بر آن میان به حالت ئعادل میکزمان   م
هیاگ خیاص   ه در فریاها   زمانکیاگ هرچنیو رد. ا ار ن طهکئعادلی نیز اطلاق 

 باشو.الملل بسیار مهم میا ارگ در عرصه بی براگ سیاست، افروائفاق می کوچک
اگ شیون شود، مبرنی بیر شیاخهاگ مطرح میهه در ا ار شاخکمبحث دیگرگ 

لیی کهاگ اه  دسیرورالعملکیاگ شون نظم منجر به عبارئی شاخهباشو. بهنظم می
. در ای ار (Haungs et al., 2000, p .1)شیود براگ هر شیاخه در سیسیرم نیوی  می
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الملل براگ هر شاخه نظمی با ئوجه بیه م یو را    اگ بازیگران سیسرم بی شاخه
ننیو. در کایرگ   اسیررائیگ ریردازگ مییه در آن شاخه دارنو، ئصمیمک رائی مح 

نیو، که ئجربیه مییکینظمی لان ساخرارگ بیک نار ا ارکحال حاضر خا رمیانه در 
اگ اگ نظمی را نیز در حال ئجربه اسیت. معمولیاً ای ارهاگ شیاخها ارهاگ شاخه
ا ارگ ، نمونه عنوانبههاگ ریونوگ منط ه  جود دارد. انونی   ارهکنظمی در ن اط 

ه در یمی    در شیاخه کیم اسیت مرفیا   از ای ارگ که بر شاخه شیاما  حیاک
یب ای ار کباشو. از ئرفارس با محوریت عراق در حال سپرگ شون است، میخلیج

را ئبییی  ئیوان ئحولیا  منط یه اگ نظمی بهرر مینظمی با ا ار شاخهساخرارگ بی
 رد.ک

 خاورميانه در وضعيت گذار قدرت. 9

ا  ظریف ئویورگ ای ار تیور  را بیا مطیرح کن که عنوان اردیو لمکاونه همان
الملیل  جیود دارنیو، اگ نیز در سیسرم بی هاگ فرعی منط هزیرسیسرم اینکهردن ک

اگ ئوورگ ا ار تور  بیر کلم ۀی چنواانمرائبسلسلهنو. با ئوجه به مول کبیان می
 تریی »رد کیعنیوان  کهاگ دیگر است. لمارآموئر از ئوورگکئبیی  ئحولا  منط ه 
مرائب محلی به برابرگ بیا تیور  مسیلط محلیی برسیو ایی  عرو ناراضی سلسله

آ رد که براگ ئغییر  ضق محلی موجیود بیه جنیب مروسیل دست میفرصت را به
 احیو در منط یه  تور  که ئسلط یکل است ک. می(Lemke, 1995, p. 149« )شود

هایی ماننو اییران   خا رمیانه را با ئوجه به عو  ئ ارن ریچیوه در تور  بی  د لت
تورئمنیوئر  بسییار رژیم صهیونیسری مفر ض بپنواریم. ایران از رژیم صهیونیسیری

اگ   همچنیی  برخیوردار از اما رژیم صهیونیسری داراگ ئوانمنوگ هسیره ،باشومی
نارضیایری از طریی  رتابیت  علا هبیهباشیو. ا میکیآمریضمانت امنیری   حماییت 

ها براگ ئع یب منافق خود ه د لتکنو. ر شی کاگ در منط ه ظهور   ئجلی میفرته
ننو چنو جهی   اغلب شامل مواردگ از تور  سیات   نیر  کدر منط ه دنبال می

م هب نییز  ،نوکه اسلا  در منط ه بازگ میکشود. همچنی  با ئوجه به ن یی نیز می
ا در کیاه  حریور آمریکینو. با ئوجه بیه کابزار نفوذ در منط ه ئجلی می عنوانبه

تطبییت در سیسیرم  کشیود   بازسیازگ سیسیرمیاگ مهیم مینفیوذ منط یه ،منط ه
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ییور کثیر ا تیا  که در اکرد کعنوان  کلم علا هبهالمللی در حال ئولو است. بی 
 مرائبسلسیلهر همسیایگان در سیاخرار اگ از برئیرگ تیور  در برابیمسلط منط ه

برد   در نریجه صلح برترار خواهو شو. ای  براگ منط یه خا رمیانیه محلی بهره می
اگ   عو  منط ه دلالت بر ف وان تور  مسلط منط ه کزیرا دینامی ؛ساز استمسوله

باشو. اینجا ئوورگ ا ار تور ، ماهیت سیال منط ه خا رمیانه را برجسیره ثبا  می
نو. همچنی  ماهیت رتابت نوی  ئجویونظرطلبی   حفظ  ضق موجود، رتابت کیم

 .(Parkes, 2019, p. 37)یو کاگ   جنب نیابری را به ئصویر میمنط ه
هیاگ تیور  ی تطبکنظم، نزدیهاگ بارز ا ار ساخرارگ بیاصولاً از میاصه

بسییار از  ، هاگ تیورویگر می باشو. در خا رمیانه نیز در حال حاضر تطبکبه ی
اییرگ لکی تورئی منجیر بیه شیکباشنو. ای  نزدیویگر برابر میکی الحاظ تورئی ب

نظم ای ار سیاخرارگ بیی میاصیۀ ه دیگیرکمنط ه شوه است  در ضعیت آشوب 
باشیو، ه در آن دراییر میکیخا رمیانه با ئوجه به سه نوع ا ارگ  علا هبهباشو. می

اگ بیا ای ار سیاخرارگ یب ای ار شیاخهکرست. از ئهاگ نیز درایر در ا ار شاخه
عبیارئی ایرد. بهامل ترار میک ضعیت منط ه در حالت آشوب   ریچیوای  ،نظمبی

نظم رسیون به ثبا    در ا ار سیاخرارگ بیی دراگ بازیگران سعی در ا ار شاخه
خود راهبردهاگ بازیگران در ئ ابیل ای  اساس خودبه بر ؛یابوها افزای  میدرایرگ

هیاگ ریونیوگ(   ثبائی رنج )ایرهایرد. بعری از بازیگران از بیویگر ترار میکیبا 
هیاگ تیور  ز بر نفوذ خود در بعریی از منیاط  )تطبکبعری از بازیگران با ئمر

هیاگ تیور  در دهنو. با ئوجه به ئعود تطباگ را افزای  میمنط ه( رتابت منط ه
هیاگ اگ از جریانبر شاخه   خوشیهها از تطب کمنط ه   با ئوجه به برئرگ هر ی

هاگ نظمیی، وا  از شاخهکم بر هر کارئباطی منط ه   با ئوجه به اصول   تواعو حا
م بیر کاییرد   نظیم حیاویگر ترار میکاگ در ئ ابل با یراهبردهاگ بازیگران منط ه

ارگ در کیدر چنیی  شیرایطی هم ؛ایردامل ترار میکساخرارگ منط ه در حالت بی
 تری است.منط ه مو
لی در ئبیی  راهبردهاگ سیاست خیارجی بیازیگران سینج  ئوزییق ک طوربه

رورها براگ سنج  ئوزییق تیور  کی  فائرمهم ؛المللی تور  بسیار مفیو استبی 
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الملل، سنج  تیور  اترصیادگ، تیور  نظیامی، تیور  بازیگران در سیسرم بی 
ئمیونی بیازیگران  _ گیی  تیور  فرهن( Blaloskorski, 2019, p. 32)ی کژئیورلیر

اونیه سیاخرارگ  باشو. با ئوجه به ای  رارامررها   با ئوجیه بیه  ضیعیت ای ارمی
هاگ تور  منط ه عبارئنیو از: اییران، اگ تور  در خا رمیانه، تطبنظم   شاخهبی
بی  ای  رنج  .اکیه، عربسران سعودگ، مصر   رژیم صهیونیسری به نیابت از آمریکئر

   کدسیریابی بیه  ضیعیت هیمونیی منظوربه کابت اسررائییتطب تور  نوعی رت
برئرگ راهبردگ در منط یه  جیود دارد. بنیابرای  خا رمیانیه در  ضیعیت فعلیی   

نو. اصولاً سیاخرار چنیو تطبیی کریچیوه آن، ساخرار چنو تطبی تور  را ئجربه می
ه کاین تناس ؛نوکاگ چنوی  الزا  را به سیاست خارجی بازیگران ئحمیل میمنط ه

د    ،ری یرگ برخیوردار اسیتسیاست خارجی از خصلت ئغییرری یرگ   انعطاف
هاگ رتییب تیور  ا  تطبکه سیاست خارجی مبرنی بر حساسیت بالا به ئحرکاین

ل از سیاست خارجی نیه ئنهیا میوتری کارگ در ای  شکه عنصر همکسو  این ،است
ن  منفیی سیایر رتبیا مواجیه شیود کیئوانو در صور  ئوا   بیا  اه میکبل ،است

خا رمیانیه  ،نار ای  الزاما  تورئیک. در (11-11 صص. ،1951 )سلیمی   دیگران،
ا ار در  احوهاگ سیسیرم )ئغیییر در  است؛ از منظر ا ار نیز درایر سه نوع ا ار

ننیوه کنریرلک)ئغیییر در بای   کتور ، منزلت   ن    احوها(، ا ار سیسیرمی
اگ   ل سیسیرم )ئغیییر در نظیم منط یهکییعنی ا ار در  ،میسیسرم(   ا ار سیسر

 (.1951 )تاسمی،بازیگران اصلی سیسرم( 

 جایگاه ایران و عربستان در منطقه خاورميانه از منظر تئوری گذار. 6

 عنوانبیهاگ، اییران   عربسیران سیعودگ هاگ منط یهبا ئوجه به رارامررهاگ تور 
لی عربسران سعودگ   ایران با ئوجیه ک طوربهباشنو. اگ مطرح میهاگ منط هتور 

زگ، کیاانیه بیازیگران در منیاط  بیه مراز منیاط    ئ سییم سیه «برچر»به ئعریف 
فیارس جه خا رمیانیه   خلییزگ در منط یکیار از بیازیگران مرریرامونی   مواخلیه

ا در منط یه کیی از مرحوان امنیری ایالا  مرحوه آمریکباشنو. عربسران سعودگ یمی
ییور کا دارد. ایی  کیباشو   سعی در حفظ نظم امنیری منط ه بیا میویریت آمریمی

نفیرانس اسیلامی، کسیازمان  مؤسیسننوه ا ل نفت در منط ه اسیت. عریو کئولیو
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( اسیت. محییط کننیوه نفیت )ا ریکییورهاگ صیادر کائحادیه عیرب   سیازمان 
میانق مبادلیا  ه کدهو یور ای  تابلیت را میکجغرافیایی عربسران سعودگ به ای  

 ویگر شود. کفارس با یجلیارگ خکیورهاگ شوراگ همکبی  
بنوگ بیازیگران بیر اسیاس لی عربسران سعودگ با ئوجیه بیه ئ سییمک طوربه

منوگ در دسره بیازیگران ئوورگ ا ار تور  با ئوجه به د  معیار تور    رضایت
اگ رم منط یهالملل   بازیگر توگ   راضی در سیسیضعیف   راضی در سیسرم بی 

حیافظ  بیازیگرِ ،باشو. با ئوجه به ئوورگ ای ار تیور می فارسجخلیخا رمیانه   
سعی در ئحمیل تواعو رفرارگ خود بیر سیایر بیازیگران،  با  ضق موجود در منط ه

 & Frazier)نیو کالیا را ئعییی  مییکالگوهاگ ئعامل را مینظم   چگیونگی ئوزییق 

Stewart-Ingersoll, 2011, p. 744.) 
ی   ئیاریخ ئمیونی کاز سوگ دیگر،  ضیعیت جغرافییایی، موتعییت ژئیورلیری

   فیارسجخلیی ۀاگ   رهبر در منط یتور  منط ه کی عنوانبهیور را کایران، ای  
جامعه باسرانی برئیر بیه ایی   کنو. احساس ئعل  داشر  به یکخا رمیانه مطرح می

ارائیه طرحیی بیراگ بهبیود هاگ امنیری منط یه   یور احساس مسوولیت در طرحک
ار کیموتعیت جغرافییایی اییران غیرتابیل ان ،دهو. از طرف دیگر ضعیت منط ه می

ی خا رمیانه همیراه بیا دسررسیی مسیر یم بیه کاست.  اتق شون در منط ه اسررائیی
ه کیمیوتعیری  ؛دهیوفردگ به اییران میعمان، موتعیت منحصربهجخزر   خلیگادری

ایرگ لکجی ج اب بوده است   همی  امر منجر بیه شیهمییه براگ بازیگران خار
میت   ئمامیت ارضیی اییران دائمیاً در معیرض خطیر   که حاکر اردیوه کای  ئف

ایرنواان اییران بیه ایی  موضیوع  تیوف ئصمیم به همی  منظور،باشو. ئهویو می
تیور   کییور، مطیرح شیون در تامیت ییکه بهرری  ر   براگ حفیظ کیافرنو 
رگ منط ه   آمیادای همیییه بیراگ م ابلیه بیا ئهوییوا  خیارجی اگ   رهبمنط ه
الچرگ جهیان کانونیت ژئوکازمنظر فرهنگی نیز، ایران در (. Takeyh, 2009)باشو می

باییو. ریونیو اییران عو دیگرگ به تور  ایران میاسلا  ترار دارد   ای  موضوع بُ
ز   سیازنوه کیرمربیه اییران تیور  نیوع م آنهیا هاگ اسلامی   حماییت ازبا ار ه

انیرژگ، از  ۀنیز ضم  جایگاه مهم آن در حیوز کونومیکعو ژئواباییوه است. از بُ
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 ،1951 )تاسیمی،انون منط ه انرژگ جهان ترار ارفریه اسیت کعو سرزمینی نیز در بُ
 (.119 ص.

بنوگ بیازیگران بیر اسیاس ئویورگ ای ار لی ایران با ئوجه به ئ سییمک طوربه
منوگ در دسیره بیازیگران ضیعیف   معیار تور    رضیایتتور  با ئوجه به د  

 اگالملییل   بییازیگر تییوگ   ناراضییی در سیسییرم منط ییهناراضییی در سیسییرم بی 
د لت ناراضی از  ،باشو. با ئوجه به ئوورگ ا ار تور فارس میجخا رمیانه   خلی

را ه به برابرگ تور  با د لت مسلط برسو، شرایطی ک ضق موجود در منط ه  تری 
 ,Frazier & Stewart-Ingersoll, 2011)نیو کارگ باشو ایجاد میکهم ه مساعو عو ک

p. 744.) 

ای در روابذط ای شدن نظم در خاورميانه و پيدایش گذذار شذاخهشاخه. 7

 ایران و عربستان

ویگر کیالملل، بازیگران در رتابت دائمیی بیا یمحور بی  کاصولاً در سیسرم آنارشی
 میزان برئرگ   موف یت ۀننوکئعیی  آنها باشنو   تور امنیت میبراگ حفظ ب اء   

باشو. بنیابرای  بیا ئوجیه بیه مفیر ض سب   دسریابی به اهواف خود میکدر  آنها
باشیو. الملل، صیلح   ائرلیاف ای را میدائمی بودن جنب   رتابت در سیسرم بی 

ملیل   بیازیگران البیازیگران سیسیرم بی  عنوانبیهایران   عربسیران سیعودگ نییز 
یور با کهر د   اینکه  ییهبهباشنو. اگ از ای  امر مسرثنی نمیمحورگ سیسرم منط ه

. هسیرنو جود ترار داشر  در اسرره ئمون اسلامی از د  شیاخه می هبی مارلیف 
اگ براگ ایران هاگ منط هها   محو دیتی نامنظم، فرصتمرائبسلسلهساخرار ا ار 

ییور ئوانیایی اعمیال که هیر د  کبه ای  دلیل است    دهو  عربسران را نیان می
بیان  «ریرر هریس»ه کاونه اگ را دارنو. هماننفوذ براگ ئبویل شون به تور  منط ه

ئعرییف کننیوه ئعاملیا  در  ،همان اصولی که در سطح جهانی حاکم است»نو کمی
در اینجییا . (Harris, 2014, pp. 24-59« )باشییواگ نیییز میمرائب منط ییهسلسییله

اگ خا رمیانه را بیا  جیود اییران   هاگ بزرگ، نظم منط هساخرارهاگ ائحاد تور 
نو. عربسیران سیعودگ حماییت خیود را از  ضیق موجیود کاگ میعربسران شاخه

اگ آن حفیظ مییت منط یهکا ییا حکیرغم عو  اطمینان از رهبرگ جهیانی آمریعلی
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ییورهاگ ئجوییونظرطلب کا خیود را بی کنو. اییران همیاهنگی ژئواسیررائییکمی
ارا با چی  هاگ اترصادگ عملئ ویت   همچنی  از فرصت ،المللی ماننو ر سیهبی 

ر  ئغیییرا  در سیاخرار جهیانی تیور  منجیر بیه ئغیییرا  در برد. ازای بهره می
شیود. بنیابرای  ئویورگ ای ار تیور  برجسیره اگ خا رمیانه نییز میساخرار منط ه

 کالملیل بیر دینامییهیاگ نظیا  بی را  سیاخرارگ در تطبه چگونه ئغییکنو کمی
ا ارد. اینجا عربسران سعودگ از نظم مبرنی بر توانی  حفظ  ضق اگ ئأثیر میمنط ه

ییور ئجوییونظرطلب از  ضیق ک کیی عنوانبهبرد. در م ابل ایران موجود بهره می
نظیم نیوی  ردن نظم موجیود   ایجیاد کبرد   سعی در  ار نه اگ نمیموجود بهره

رهبیرگ  ،هاگ خود در منط ه دارد. با ئوجه به ئوورگ ا ار تیور بر خواسره مبرنی
بنو از طری  مانورهاگ سیاسی مثیل انر یال نیم ؛شودبنو میا در خا رمیانه نیمکآمری

بنو بیا ئوجیه   همچنی  نیم 2011آ یو به ا رشلیم در دسامبر ا از ئلکسفار  آمری
ا در سرئاسیر منط یه. بنیابرای  در  ضیعیت فعلیی کیگ آمریبه ئحلیل رفر  نیر ها

الملل ئعییی  اگ در خا رمیانه با ئوجه به ئغییر در تطبیت بی هاگ نفوذ منط هحوزه
ی نییز کشوه است. در ای  بسرر ایران   عربسیران سیعودگ ناسیازاارگ اییوئولوژی

الملیل   ییت بی نریجه ئغیییرا  تطب عنوانبهاگ شون شاخه ۀننوک میلکه ئکدارنو 
 (.Parkes, 2019, p. 36)دار است نریجه رتابت دنباله

 الگوهای رفتاری مبتنی بر رقابت در روابط ایران و عربستان سعودی. 2

در بررسی الگوهاگ رفرارگ رتابری در ر ابط بازیگران، ابروا بایو به بسرر   شیرایط 
ر م طعیی در طیرح ه دکیرد. اییران   عربسیران سیعودگ کیئوجه  آنها ایرگلکش
(، 191 ص. ،1951 سیار   تلاانباز،)نجفی «سینجرک _ سونکنی یسیاست د سرون»

ردنیو کاگ مورد نظر هیمون را حفاظت   اعمال مییی   نظم منط هکارگ نزدیکهم
ا ارگ   محییط با  تیوع ان لیاب اسیلامی   ئغیییر   ئحیول در دسیرگاه سیاسیت

اگ شونو. ایران   ویگر فاصله   سرانجا  ئبویل به رتباگ منط هکریرامونی خود از ی
ویگر کیاگ برخورد نظامی مسر یم با یرتباگ منط ه چهارچوبعربسران سعودگ در 

سیر ویگر در رتابیت بیهکیاگ با یاما بییرر در نفوذ منط ه ،(Grumet, 2015)نوارنو 
ی بیا ئوجیه بیه اصیول کنسه ارااکبرنو. بنابرای  ایران   عربسران درایر جنگی می



 2311پاییز  ♦ 3شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     255

از ئویورگ ای ار  کلمی ۀده بود   اتربیاس ظریفانیکربینی ئوورگ ا ار تور  ری 
جنب  ۀه هم هزینکرد کهم بایو در ای   اتعیت جسرجو را تور  نیونو. دلیل آن 

خا رمیانه، ئهیران   رییاض  ۀدر منط ه بسیار بالا است   هم ارئباط بازیگران منط 
هیاگ نییابری  لی بیه سیمت جنب ،ردکویگر منصرف کم با یرا از ر یار یی مسر ی

 انو.ارای  یافره
با ئوجه به ئوورگ ا ار تور    انواع آن، ایران سعی در دسریابی به تور  از 
در ن مرزهاگ خود   همچنی  سعی به انطبیاق بیا محییط ریرامیونی خیود دارد   

ایسیرا را ئجربیه  _ ملیاکن  مر ابل با محیط، ا ار از نوع ئکعربسران سعودگ در 
امیل کایسرا هرچنو بازیگر به سیمت نیوعی ئحیول   ئ _ املیکنو. در ا ار ئکمی

باشیو، ه ایی  نیوع ایرای  از بیاب الیزا    اجبیار میکاز آنجایی  ،یابوارای  می
  است   عبور از آن راهبردها برای کلاسیکهمچنان بازیگر، درایر در راهبردهاگ 

موضیق ایسیرا بیه موضیق بعیوگ  کبازیگر از ی ،نوع ا ارباشو. در ای  ل میکمی
شود. بنابرای  راهبرد بیازیگر همچنیان خوانوه می اگه ئعادل ن طهکشود یانوه میک

عربسران نیز با ئوجه به ئجربه  بوی  منظور،نو. کا شره را حفظ می کلاسیکحالت 
ر نیی   هاگ بینظیر تیور ایسرا همچنان سعی در جلیب _ املیک ضعیت ا ار ئ

مییت ای ارهاگ ک. بیا ئوجیه بیه حادارددر منط یه  کلاسیکدرایر در موازنه تواگ 
در منط ه مرفا   است. بنابرای  الگوگ  آنها یور، الگوهاگ رفرارگکمارلف بر د  

 مارلییفِ کرییکد  ئا ۀرفریارگ هیر د  بیازیگر در عیی  رتییابری بیودن دربرایرنیو
از ناحیه عربسیران  کلاسیکهاگ د   ائرلافبازدارنوای مر ابل از ناحیه ایران   ائحا

 باشو.سعودگ می

 های رقابتی ایران و عربستان در وضعيت گذار قدرتحوزه. 9

هیا   در  ضعیت ا ار تور  ساخرارگ نامنظم فعلی، اییران   عربسیران در حوزه
انی ایران   عربسران کباشنو. از منظر مویگر در رتابت میکموضوعا  مارلف با ی

هاگ ریونوگ منط ه در رتابت   از منظر موضوعی نیز بیا ئوجیه بیه ماهییت در اره
هاگ خود در منط یه ها   طرحمرفا   ای  بازیگران   همچنی  با ئوجه به ا لویت

لی ایران   عربسران از منظیر جغرافییایی   ک طوربهباشنو. ویگر در رتابت میکبا ی
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ی  ئییرمهمه کیرردازنیو ر میویگکیی در چنیوی  حیوزه بیه رتابیت بیا یکژئیورلیری
د  بازیگر محورگ ای  زیرسیسیرم  عنوانبهفارس جهاگ رتابری در خوشه خلیحوزه

فیارس جباشیو. در خوشیه ارئبیاطی خلییاگ مید  تور  منط ه عنوانبه  شاما  
رتابت ایران   عربسران در عراق   یم    در شاما  در فلسطی ، سیوریه   لبنیان 

 از اهمیت بسیارگ برخوردارنو. 
ا به عراق منجر به ئغییر موازنیه تیوا ک  حمله آمری 2009حوادث سال  عراق:

هاگ بعیو ا به عراق   آشوبکبی  ایران   عربسران سعودگ شو. در اتق حمله آمری
محلیی ئویورگ ای ار تیور  در ن  مرائبسلسله زمانهمت از ماهیت ایکاز آن ح
  است بیازیگران کمم را محلی مرائبسلسلهلان داشت. کالمللی بی  مرائبسلسله

 .Lemke, 1995, p) دهنوسادای ئحت ئأثیر ترار تورئمنو خارجی ایجاد، دفاع یا به

 ،ونی رژیییم بعییثا بییه عییراق   سییرنگکییدر خا رمیانییه نیییز بییا حملییه آمری (.238
ا به عراق کلی ئهاجم آمریک طوربه. شوتور  محلی دسراو  ئغییر  مرائبسلسله

آمیز اییران اردییو   معادلیا  اگ   همسایه خصومتمنجر به نابودگ رتیب منط ه
ارایی در ایرگ فرتیهلکا به عراق منجر به شکامنیری منط ه را ئغییر داد. حمله آمری

اگ     بیی  رتبیاگ منط یهکییمکصحنه دراییرگ    یورکیور شو   ای  کای  
منط ه رتیب   ئهوییوگ  کلاسیکه در نظم کالمللی در خا رمیانه اردیو. عراق بی 

اره ریونیوگ شیو. ایره ریونیوگ  کبراگ ایران   عربسران سعودگ بود ئبویل به ی
 اگ بیراگاگ   فرامنط یهایرگ رتابت بی  بازیگران منط هلکشون عراق منجر به ش

ه اییران   عربسیران کییی آنجیاییور اردییو   از کسب   اسرر  نفوذ در ای  ک
نوعی درایر در ای  باشنو بهبازیگران محورگ منط ه مطرح می عنوانبهسعودگ نیز 

 رتابت شونو. 
را در میورد انحنیاگ تیور  بیزرگ در  که عراق ادعیاگ لمیکدرحالی یمن:

اگ هاگ فرتیهاگ از ریچییواینیو، یمی  نمونیهکاگ برجسره میمنط ه مرائبسلسله
ایران  ،. در یم (Parkes, 2019, p. 38)نو کرا ریچیوه می که رتابت اسررائییکاست 

)دهیییرگ   نیو کاز اتلیت حوثی   عربسران سعودگ از د لت یم  حماییت میی
ه کیالبره ای  حمایت خود رییه در ایی  موضیوع دارد (. 191 ص. ،1959 حسینی،
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هیاگ م ا میت هاگ رادشاهی در منط ه   ایران حامی ار هومتکن حامی حعربسرا
گ با عربسیران   همچنیی  بیه جوارهملی یم  به علت ک طوربهباشو. در منط ه می

ییور عربیی منط یه کف یرئیری   اینکیهرغم علیی ،ه داردکیاگ دلیل جمعیت شییعه
. بیا ئوجیه بیه اسیتن ی براگ ایران   عربسراکداراگ اهمیت ژئواسررائیی ،باشومی

اگ خیود، شیرایط منط یه   بر اسیاس ئوورگ ا ار تور  ایران   عربسران در یم 
 مرمایل به جنب نیابری اردیونو.

در خوشه شاما  رتابت بی  ایران   عربسران سیعودگ در فلسیطی ، لبنیان   
ه در تالب د  جریان ارئباطی حامیان غرب   ماالفیان بیا سیلطه کباشو سوریه می

اگ   تیورئی در رتابیت منط یه بیانگرایرد. ای  رتابت در منط ه صور  می غرب
هیاگ یورهاگ عربی دراییر در ان لابکباشو. نمود بارز چنی  رتابری در منط ه می

لی، بعو از  توع ان لابیا  عربیی بیا فعیال شیون ک طوربهئجلی یافت.  2011سال 
بیازیگران دراییر در ان لابیا  افیزای  اگ، رتابت براگ ئأثیر بر هاگ منط هکدینامی

رتابت اییران   عربسیران  ،المللییافت. در ای  م طق از منظر بسیارگ از ناظران بی 
عربیی  هاگ. ان لاب(Gause, 2014)جنب سرد نوی  خا رمیانه شناخره شو  عنوانبه

رد. در جرییان کیاگ فارس را نیز دسیراو  اخرلافیا  فرتیهجخلی ۀهمچنی  منط 
وب کهاگ ضو د لری را سیر، عربسران سعودگ شور 2011ق بحری  در سال  تای

عربیی،  هیاگلیی در جرییان ان لابک طوربیهرد. کی  از د لت اتلیت سنی حمایت 
در مصر، ئونس   بحیری  حماییت   اییران،  برترارهاگ عربسران سعودگ از رژیم

ایی  (. Matthiesen, 2013, p. 111; Chen, 2017, p. 40)هاگ منط ه بود حامی ان لاب
اگ شون منط ه با ئوجه به د  دسیره حامییان  ضیق موجیود   شاخه خود منجر به

 ماالفان  ضق موجود اردیو. 
ی   جغرافییایی کجوا از رتابت ایران   عربسران در اسیرره ژئیورلیری ،علا هبه

اگ مارلیف نییز  جیود دارد. ییور در موضیوعا  منط یهکمنط ه، رتابت ای  د  
ییور در موضیوعا  منط یه کد   هیاگهیا   رتابتن   بیانگر 2   1هاگ جو ل

 باشو.می
 

 ای ایرانهای منطقهنقش .2دولج
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 هام صیف نلش ایهای انطلسنلش

 ایرهبری انطلس
های رشد داخلا خ د و ویژگا انللابا ب دن نظام خ د، نلش مبا م جس بس دیناای 1191ایران ات سال 

انللابا  یعن ان باتیگرای خ د بسایران با م جس بس قدرت انطلس کرده اسز.ایفا  انطلساؤثری در مج لات 
 انظ ر مغییر وضع ا ج د در انطلس دارد.ای با دوستان خ د بسهای انطلسرده و سعا در ای اد رژیمکعمل 

حافظز ات اسلام و 
 اذهب

ای را های فرقسو جنگ اسز ای ب دنلف فرقساالًا اخاکایران با م جس بس ویژگا اسلااا ب دن نظام خ د، 
 ش رهای اسلااا انطلس دارد.کهایا برای امجاد ارائس طرح درپذیرد و سعا نما

 انللابا ب دن
هایا برای حمایز ات ایران با م جس بس ویژگا انللابا ب دن نظام خ د، حااا استضعفان جهان اسز و طرح

 استضعفان انطلس دارد.
 ند.کایفا اارا  های اختلف انطلسنلش حللس پی ندی بین بخش ،ا خ دکایران با م جس بس ا قعیز ژئ پلیتی حللس ارمباطا

 ضدااپریالیسم ب دن
ش رهای انطلس کایران با م جس بس ویژگا ضدااپریالیستا ب دن نظام خ د ات اداخلات ااپریالیستا در 

 ند.کامانعز اا

 ای عربستانهای منطقهنقش .1 جدول
 هام صیف نلش ایهای انطلسنلش

 ایرهبری انطلس
فارس و خاورایانس سعا بس امانعز ات نف ذ ایران در انطلس دارد. عربستان جعربستان سع دی در انطلس خلی

ند کفارس ایفا ااجر انطلس خلیانظ ر مضمین رهبری خ د دفارس بسجاری خلیکنلش فعالا در ش رای هم
 ای برای گسترش نف ذ خ د در انطلس دارد.های انطلسرژیمو سعا در استفاده ات 

اجافظز ات اسلام و 
 اذهب

انظ ر دستیابا بس انافع ای و اذهبا در انطلس بسعربستان سع دی بس دنبال داان تدن بس اختلافات فرقس
 دانند.ثباما در انطلس ااعن ان نیروی اصلا باباشد.  نها شیعیان را بسخ د اا

 ع ا ج دحافظ وض
اص لًا عربستان سع دی با م جس بس مئ ری گذار قدرت در دستس باتیگران راضا ات وضع ا ج د قرار دارد و 

 بس همین دلیل سعا بس حفظ وضع ا ج د در انطلس دارد.

 اتجد غرب
ش رهای غربا در انطلس اسز. البتس کننده انافع کباشد و حااا و مضمینعربستان، اتجد غرب اا

 گرایا نیز دارد.های خ د و رفتن بس سمز عملگیریسعا بس مغییر جهزعربستان 
های حمایز ات رژیم
 سلطنتا

 های پادشاها در انطلس اسز.عربستان با م جس بس رژیم سلطنتا و پادشاها خ د، حااا رژیم

 راهبرد ایران و عربستان سعودی در وضعيت گذار قدرت در خاورميانه. 01

اگ در  ضعیت ا ار تور  ئلا  در ارائه ن   رهبرگ دارنو. در هاگ منط هتور 
ان ارائیه ن ی  امپرائیورگ   کیه امکی ضعیت ا ار تیور  در منیاط  از آنجیایی 

اگ  جود نیوارد، بیازیگران بیه سیمت ارائیه ن ی  هاگ منط ههیمونی براگ تور 
اگ ار هیی از منط یههاگ شونو. براگ ارائیه ایی  ن ی ، تیور رهبرگ مرمایل می

ننیو. بنیابرای  در کرهبرگ   بسیج میی ،کئح   اهواف میرر منظوربهبازیگران را 
ی کی هشونو   در هر شاخئ سیم می ای   ضعیت مناط  به چنوی  شاخه   خوشه

نظیم هیر  ،اگ، رهبرگ آن شاخه را برعهوه دارد. بر ای  اسیاسهاگ منط هاز تور 
م اسیت کاگ حیاتواعو   اصول خاصی بر هر شاخه اگ مرفا   از دیگرگ  شاخه

(. Destradi, 2010ر.ک: اگ هاگ منط یههییاگ تییور )بیراگ مطالعییه در میورد ن  
اگ را ئحیت ئیأثیر اعراگ مجموعه امنیری منط هشو  به اگ رهبرهاگ منط هتور 

 آنهیا ننیو.کت کیامنیریی خیاص حر _ هاگ سیاسیایرگه در جهتکدهنو ترار می
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ننو. هنگامی کهاگ سازاار با اهواف خودشان هوایت میمنط ه را به سمت ا لویت
شود تور  رهبر بیازیگران دیگیر را بیراگ مسوله امنیری مواجه می که منط ه با یک

دهو. در اینجیا ل ئحت فیار ترار میکائااذ سیاست مناسب براگ حل مسوله   می
اگ و ئبیویل بیه تیور  رهبیر منط یهئواننه بازیگران به د  صور  میک بایو افت

از طری  ایجیاد ارئبیاط  ناستننو. در حالت کایفا شونو   ن   رهبرگ در منط ه 
در اینجا بازیگر رهبر از نیوعی مییر عیت برخیوردار  ؛د سرانه با همسایگان خود

هاگ خود   ایجاد ئیرس در دیگیر است. در حالت د   از طری  اسرفاده از ئوانایی
ای  حالت بازیگران دیگر صرفاً به دلیل ئرس از ئلافی، رهبرگ تیور   در ؛هاد لت
. جییوا از (Frazier & Stewart-Ingersoll, 2011, p. 741)ر یرنییو اگ را میمنط ییه

اگ در  ضعیت ای ار هاگ منط هئهویوا  ناشی از  جود ن   رهبرگ براگ تور 
اهبردگ شویوگ هیم ساز ئهویوا  رتور  در مناط ،  ضعیت ا ار نیز خود سبب

بنیابرای   ؛باشیواز ناحیه سیسرم   هم از ناحیه  احوهاگ سیسرم، علیه  احیوها می
م بیر سیسیرم کباشیو. ای ار حیامی آنهیا نیاز به راهبردهاگ مارلفی براگ م ابله با

اصیلی آن  ۀاگ خا رمیانه، نظم سیسرمی موجود بر خا رمیانه را در سه شیاخمنط ه
اییران بیا  بیوی  منظیور،الچرگ ئغیییر داد. کی  ژئو کونومیک، ژئواکیعنی ژئورلیری

باشو. ایران با فیارهاگ ناشی از سیسیرم چنوی  نوع فیار ناشی از ا ار مواجه می
داخلی رشو، فیارهاگ ناشی از ا ار در سیطح  کجهانی، فیارهاگ ناشی از دینامی

اسیت    اگ، فیارهاگ ناشی از محیط درحال ا ار داخلیی مواجیهجهانی   منط ه
الچرگ   کی، ژئوکونومییک، ژئواکاگ شون نظم ژئورلیرییای  فیارها منجر به شاخه

هاگ ریرامونی ایران، اییران اگ شون سازهارئباطی ریرامونی ایران شوه است. با شاخه
نیز از تور  سازنوه، نوآ رانه    یرانگر براگ راسیخ بیه ئهوییوا  موجیود بهیره 

 نررلک همچنی    چی    ر سیه  ییهبهچنوبازیگرگ  نررل بر رایه رهیافتکبرد   می

 اییران گاشیاخه ای ار راهبیرد ئری برجسیره عنوانبه ئوانومی بازدارنوای بر مبرنی

 (.  111 ص. ،1951 )تاسمی،شود  انگاشره
یعنی فییارهاگ سیسیرمی   فییارهاگ  ؛عربسران سعودگ با د  نوع ا ل فیار

اما با فیارهاگ ناشیی از ای ار در  ،مواجه نیستهاگ داخلی رشو کناشی از دینامی
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  ئاحو دگ نیز با فیارهاگ محیط داخلیی مواجیه اسیت.  اگسطح جهانی   منط ه
خیود  اگامل محیط جهانی   منط هکیعنی ا ارگ ناشی از ئ ؛املیکعربسران ا ار ئ

ز اگ خا رمیانیه ایور در سیسرم منط هکنو   با ئوجه به  ضعیت ای  کرا ئجربه می
بیرد. حماییت اهنوه در مواجه با ا ار در محیط ریرامونی خود بهیره میک کدینامی

ییور   همچنیی  اسیرفاده از منیابق نفریی در ر ابیط بیا بیازیگران کهیمون از ای  
 کرییکبیا ئا کلاسییکیور را به سمت ائااذ راهبرد موازنه تواگ کاگ، ای  فرامنط ه

با ئوجیه بیه چنیی  دهو.  رمیانه سوق میخا اگسازگ در نظم منط هائحاد   ائرلاف
راهبردهاگ ایران در برابر عربسران سعودگ مبرنی بر بازدارنوای   آن هم  ،شرایطی

 Zagare ر.ک:به بازدارنوای   انواع آن )براگ مطالعه راجقاز نوع مر ابل   د جانبه 

& Kilgour, 2000; Myerson, 2006 )امیا راهبردهیاگ عربسیران سیعودگ در  ،اسیت
)در مورد ائحادهیا   اگ   فرامنط ه اگهاگ منط هبرابر ایران مبرنی بر ائحاد   ائرلاف

  یییارگ  (Snyder, 1997; Walt, 1997; Michener, 1998 ر.ک:ابعییاد مارلییف آن 
ییور را در کراهبردهیاگ امنیریی د   4   9هیاگ لکباشو. شیجسر  از هیمون می

 دهو.ا ار نیان می  ضعیت
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 گيرینتيجه

ه در کیالمللیی   ئغییرائیی ره زمیی  از تیور  بیازیگران بی ک اننکثر ساکزنوای ا
ری یرد. ئویورگ ای ار می ئیأثیرا  بسییارگ اییردتور  صور  می مرائبسلسله

ه ای ار کهاگ ا ار تور    ئأثیرائی هاگ بازیگران در زمانتور  به بررسی ن  
لی با ئوجه بیه طورکبهرردازد. می ،ا اردها   انرظارا  بازیگران میتور  بر ن  

محیط ریرامونی بیازیگران  ،ئوورگ ا ار تور  با ئغییر   ئحول در تور  بازیگران
ه کینیو. هرچنیو کدنبال آن راهبرد بازیگران نییز ئغیییر مییدیوه   بهنیز مرحول ار

بیا  باشوالملل می  مربوط به سیسرم بی  کئوورگ سیسرمی کئوورگ ا ار تور  ی
اربست کان کام ،المللارایی در سیسرم بی ایرگ مناط    اهمیت یافر  منط هلکش

م که با ئوجه به  ضعیت حیاکی از مناط ی کای  ئوورگ در مناط  نیز  جود دارد. ی
. اسیتخا رمیانیه  ۀبر آن بر اساس ئوورگ ا ار تور  تابلییت ئبییی  دارد، منط ی

م بر آن در  ضعیت فعلی در ای ار تیور  کهاگ حاکخا رمیانه با ئوجه به دینامی
زگ خا رمیانیه کیاز بازیگران مر موردنو. د  کترار دارد   انواع ا ارها را ئجربه می

باشینو. ای ار  ضعیت ا ار ترار دارنو ایران   عربسران سعودگ میدر شو  به هک
م بیر عربسیران ک  ای ار حیا استاملی   ان لابی کم بر ایران از نوع انطباتی، ئکحا

ییور کم بیر د  کباشو. با ئوجه به نوع ا ار حاایسرا می _ املیکسعودگ از نوع ئ
از نوع بازدارنوای   مرنیوع  راهبرد ایران ؛نیز مرفا   است آنها ور، راهبردهاگکم 

 است. کلاسیک  راهبرد عربسران از نوع ائحاد   ائرلاف  کدینامی
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