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  چكيده
به نقش متغير  رو نيازا. گرايي در خاورميانه استيي و منطقهگرا هماين مقاله در پي تبيين معماي جدي فقدان  
يافتن  به دنبالبنابراين در اين نوشتار ؛ اي داشته استتوجه ويژه» المللساختار نظام بين« بنام يرگذاريثات

در » ؟اند كدمگرايي در خاورميانه موانع و علل ناكامي منطقه نيتر مهم«پاسخي براي اين سؤال هستيم كه 
گرايي در خاورميانه داليل اساسي فقدان منطقه«كه اين فرضيه است  انگرينماهاي پژوهش وهله نخست داده

علت اصلي و از سوي ديگر به  عنوان بهالملل  ي ساختار نظام بينها تيمحدودبه نقش و  سو كاز ي توان يمرا 
ي متعارض و متفاوت در كنار هم و همچنين ها تيهووجود  واسطه بهي هويت جمعي و مشترك ريگ كلشعدم 

تحليلي است كه سعي ـ  روش پژوهش مقاله توصيفي ».دروني نشدن هنجارها در اين منطقه مربوط دانست
 سؤالعلمي براي در مدار يافتن پاسخي ، يا كتابخانهو اطالعات اسنادي و  ها دادهشده است با استفاده از 

ي و انگار سازهي ها هينظرهمچنين سعي شده است با استفاده از الگوي تركيبي بين . پژوهش قرار گيريم
  .يي خاورميانه پرداخته شودگرا منطقهل ييي به درك بيشتري از مساگرا نوواقع

  الملل نيبساختار نظام ، ييگرا منطقه، خاورميانه: واژگان كليدي
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  دمهمق
اقتصادي و سياسي مهمي مانند هاي  در دو دهه پيش در نقاط مختلف جهان با ظهور اتحاديه

و حتي از منظر  قرارگرفتهمورد توجه  »نوينگرايي  منطقه« پديده، مركوسور و آسه آن، اتحاديه اروپا
يك سطح تحليل و مدلي براي  عنوان بهاي و مطالعات منطقه الملل بينبرخي از انديشمندان روابط 

هاي اين مفهوم در سال. در نظر گرفته شده استاي  ي و منطقهالملل بينل جهاني و يتحليل مسا
  .ب شده استموج الملل بيننظري بسيار مهمي را در عرصه روابط هاي  اخير بحث

يكي از . اند گرايي عقب ماندهيي و منطقهگرا همهنوز مناطقي از جهان وجود دارند كه از قافله 
كه باوجود اي  منطقه؛ است» خاورميانه«و يا به تعبير ادبيات غرب » غرب آسيا«اين مناطق 

اين منطقه و هاي  دارد و دولتگرايي  منطقه يي وگرا هم ینهيدرزمكه اي  بالقوههاي  توانايي
ي الملل بينمربوط به همكاري در مجامع هاي  و تالشگرايي  از پيشگامان منطقه، بخصوص عرب

به نمايش اي  يي منطقهگرا همو سپس ابتكارات متعددي را براي اند  بخصوص سازمان ملل بوده
ي ريكاآمآسياي جنوب شرقي و ، خصوص اروپااما در مقايسه با ساير نقاط جهان به اند؛ گذاشته
. را در جهان معاصر به نمايش گذاشته استاي  يي منطقهگرا همدرجه ترين  پايين، شمالي

بدون «يك منطقه  عنوان بهخاورميانه  ليمساگران  از منظر بسياري از محققان و تحليل جهت نيبد
و  عقيمهايي  عنوان پروژه نيز بهگرايي  منطقههاي  و پروژه تلقي» استثنا«و يك » گرايي منطقه

  .شوند مي تشريح، شكست خورده
در داخل يك ، را در ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي و فرهنگيگرايي  با توجه به اين اگر منطقه

يي و گرا همهمكاري و ، مشتركهاي  تعقيب هدف، ها استيس يساز هماهنگ صورت بهمنطقه 
رك و همچنين ايجاد نظم و هويت مشتها  اتحاد و ائتالف در كشورهاي منطقه كه به تقويت هنجار

ين علل تر مهمشود كه  مي اين پرسش مطرح؛ شود تعريف كنيم مي منجراي  سياسي و ثبات منطقه
داليل زيادي در اين امر  درواقعكدامند؟ گرايي  ناكامي كشورهاي منطقه خاورميانه در امر منطقه

از  توان يميي را گرا قهمنطدر تحقق و نهادينه كردن  داليل اساسي ناكامي كشورها. نقش دارند
ي هويت ريگ شكلالملل و از سوي ديگر به عدم  ي ساختار نظام بينها تيمحدودبه نقش و  سو كي

ي متعارض و متفاوت در كنار هم و همچنين دروني ها تيهووجود  واسطه بهجمعي و مشترك 
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  .نشدن هنجارها در اين منطقه مربوط دانست
اي  ل منطقهيتوان تحليل مسا ييتنها به الملل بيناز نظريات روابط  كدام چيهدر اين راستا چون 

، در منطقهگرايي  براي بررسي عدم تحقق منطقه. را ندارند انهيدر خاورمگرايي  و منطقهالمللي و بين
، منافع، نفوذ، باشد وهم بتواند سياست قدرت ريو فراگپذير  به چارچوبي نياز داريم كه انعطاف

، ها دهيارا در خود جاي دهد وهم به نقش  الملل بينساختار نظام  ريثات، منيتمعماي ا، قدرت
و گرا  ساختارهاي  سعي شده تا با تلفيق نظريه نيبنابرا؛ توجه داشته باشدها  هنجار، هويت
 يطوركل بههمكاري و رقابت و ، كشمكش، هنجار محور به درك بيشتري از ستيز يانگار سازه

  .در خاورميانه برسمگرايي  منطقهو مشكالت ها  چالش

  مباني مفهومي پژوهش
. برد به كار 1902اصطالحي است كه براي اولين بار آلفرد ماهان در  1خاورميانه: خاورميانه) الف

اين . آمد نمي به شمار كدام چيهكه جزء  كيخاور نزدبود بين خاور دور و اي  منظور وي منطقه
. نيستپذير  امكان يراحت بهتعريف دقيق خاورميانه . رايج شد اصطالح پس از جنگ جهاني دوم بيشتر

افغانستان ها  برخي. در رابطه با گستره و حوزه اين منطقه وجود دارد يينظرها اختالفبه همين جهت 
كنند و  مي اين منطقه را محدودتر، برخي ديگر مثل باري بوزان. آورند مي حساب بهرا جزء خاورميانه 
بوزان كشورهاي  كه يدرحال. كنند نمي برس و سودان را جزء خاورميانه محسوبق، كشورهاي تركيه

: 1381، بوزان(. آورد مي تونس و مغرب را نيز جزء خاورميانه به شمار، شمال آفريقا شامل الجزاير
 كه بعد از فروپاشي شوروي طوري به، در نظر گرفتهتر  نيز تعريف خاورميانه را گستردهها  برخي) 635

به همين جهت در راستاي اين تعريف آنها حتي كشورهاي . اند كرده مي »خاورميانه جديد«از صحبت 
بنابراين با اذعان به اينكه در مورد تعريف ؛ آورند مي آسياي مركزي و قفقاز را جزء خاورميانه به شمار

ر اين تحقيق اما د، وجود ندارد نظر اتفاقخاورميانه و تعريف كامل و جامعي از منطقه و گستره آن 
يعني اعضاي اتحاديه ـ  شامل كشورهاي عربي غرب آسيا و شمال آفريقا عمدتامنظور از خاورميانه 

                                                         
1
. Middle East 
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اينكه در ادبيات حاكميتي ما  ذكر قابلنكته . و ايران و تركيه است فارس جيخلشوراي همكاري ـ  عرب
  .شود از اصطالح غرب آسيا در مقابل مفهوم خاورميانه استفاده شودسعي مي

به  region از لغتمعادل كلمه التين رژيوناليسم است كه گرايي  منطقه: 1گرايي منطقه )ب
اما در ادبيات روابط  كه به معناي گرايش و اعتقاد تركيب شده است ismمعناي منطقه و پسوند 

واقع در يك منطقه هاي  رود كه دولت مي يا رژيوناليسم هنگامي به كارگرايي  منطقه، الملل بين
با يكديگر همكاري اي  منطقههاي  جغرافيايي كه داراي عاليق مشترك هستند از طريق سازمان

  .)132، 1372علي بابايي ( باشندسياسي و اقتصادي داشته ، نظامي
تر  براي بررسي و كشف الگوهاي گستردهاي  شيوه چنان، گرايي لوييس فاست نيز منطقه ازنظر

و بازيگران ديگر راهبرد و سياست ها  فرآيندي كه طي آن دولتهمكاري و منازعه در منطقه و 
همچنين درون يك منطقه فرضي به تشويق و ترويج ، گيرند مي مشتركي را در منطقه در پيش

 تعريف، مشترك در يك يا چند حوزه استهاي  استراتژي پرداخته و هدف آن نيز تعقيب هدف
  .)317: 1385، فاست( شود مي

نيز كه به همراه آندرو هيل  »2ريچارد استابس«گرايي  فهوم مناطق و منطقهتشريح م منظور به
، نخست: سه عنصر اساسي را تشخيص داده است كه عبارتند از، داده است كارهاي مهمي انجام

، دوم، مشترك در ميان يك حوزه جغرافيايي ليمساتجربه تاريخي مشترك و درك مشكالت و 
كشورها  انيدر مي نزديك و وجود پيوندهاي سياسي و اقتصادي اجتماعـ  منافع و عاليق فرهنگي
كند كه  مي اين منافع و عاليق و پيوندها مرزي را براي يك منطقه ايجاد. و جوامع در يك منطقه

اين تشديد . در درون اين مرز تعامالت دروني آن شديدتر از تعامالت آن با جهان بيرون است
خاص از هاي  رابطه در ميان گروه، شدن ناميده است و سوماي  منطقه، تعامالت را مايكل اسميت

حساس و هاي  ل و جنبهيرا ايجاد كرده تا مساهايي  سازمان، كشورهايي كه در يك جغرافياي خاص
بسيار گرايي  منطقه يبرااين عنصر و هدف و سياست . سخت امور جمعي خودشان را مديريت كنند

 .)Stubbs, 2000: 232(  حياتي و ضروري است

                                                         
1. Regionalism 
2. Richard Stubss 
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عنصر و مؤلفه تعيين كننده رفتار ين تر مهم، ييگرا نوواقعدر نظريه : الملل بينساختار نظام  )پ
، ييگرا نوواقعپدر  عنوان بهساختار در انديشه كنت والتز . است الملل بينساختار نظام ، خارجي كشورها

بين آنها در سطح  چگونگي توزيع قدرت بر اساساست كه  الملل بينبه معناي آرايش واحدها در نظام 
معطوف گرايان  ديدگاه واقع بر اساسرا  الملل بيناگر ساختار نظام . شود مي ي تعيين و تعريفالملل بين

براي كشورها در سطح مناطق هايي  بازيگران بدانيم اين ساختار محدوديت به نحوه توزيع قدرت ميان
زيادي براي شكل دادن و هاي  و توانايي ها تيظرفاز  بزرگ يها قدرت ازآنجاكهكند و  مي ايجاد

بنابراين هر قدرت بزرگ در پي نفوذ مداخله و ، ي برخوردارندالملل بينبر ساختار نظام  يرگذاريثات
 .)118ـ  192: 1381، ليك و ام مورگان( در مناطق پيراموني خودش است يرگذاريثات

  يانگار سازهبا عناصر گرايي  از واقعاي  آميزه ؛چارچوب نظري 
، ي درجه پايين همكاريبراي مطالعهگرا  سيستمي و خردهاي  برخي از محققان ديدگاه

كراني و نوبل و ) 1999( 2هادسون، )1999( 1مانند كراني، يي در خاورميانهگرا همو گرايي  منطقه

، ابستگيبا استفاده از رويكردهاي نئورئاليستي و تئوري و) 2005( فاست، )1993( 3برنن
پيامد مداخله  عنوان بهدر منطقه را اي  منطقه نهادسازيو فقدان اي  درگيرهاي منطقه، ها يدودستگ
در پي تشريح تئوريك  سان نيبد، قدرت در منطقه ديدههاي  بزرگ و موازنه سياستهاي  قدرت
  .در خاورميانه برآمدندگرايي  منطقه

نيز الگوهاي سيستمي را براي بررسي » 5منشأ اتحادها«در كتاب  4افرادي مثل استفان والت
توازن «كند كه از طريق  مي او ضمن تعديل نظريه موازنه قواي والتز عنوان. برد كار بهخاورميانه 

او اين الگو را در . در الگوهاي اتحاد را درك كردها  توان منشأ و دگرگوني مي بهتر» 6تهديد

                                                         
1. Korany 
2. Hudson 
3. Noble and Bernen 
4. Walt 
5. Orgins Alliance 
6. Balance of Treat 
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هويتي هاي  او برخالف ديدگاه غالب كه معتقد بود سياستتر  به بيان دقيق. خاورميانه آزمايش كرد
بين عربي به هاي  استدالل نمود كه سياست، بين دولتي هستندهاي  سياست گر تيهداو مذهبي 

  .)Walt, 1988: 96( بين دولتي مناطق ديگر است سيستمي همانند سياستهاي  خاطر ويژگي
شبلي تلهامي نيز در كتاب هويت و سياست خارجي خاورميانه بر مبناي ديدگاه تعديل يافته 

ها  او اذعان داشت كه تئوري، به تشريح سياست خارجي كشورهاي خاورميانه پرداخت ييگرا نوواقع
. دهند مي هيارا ـ اسراييل رايج قدرت تبيين بسيار قدرتمندي از گسست در مناقشه اعراب

)Telhami and Barnett, 1998: 26 .(احتشامي و فاست نيز براي تبيين ، افرادي مانند هينه بوش
 يچندبعددر خاورميانه از رويكرد گرايي  خاورميانه براي مطالعه منطقه الملل بينل و روابط يمسا

  .اند بهره برده
ي آنارشي از امهگوناگون همكاري در هنگهاي  نهادگرايي نوليبرال نيز بر امكانات و راههاي  نظريه

نهادها در خاورميانه بسيار . شوند مي متمركزها  طريق نقش مثبت و هنجار بخش نهادها و رژيم
آنها حاكم  بر رفتاري اصول و هنجارهاي معيني كه بايد ممكن است دربارهها  دولت: سست هستند

  .ديگران اعتماد نمايندتوانند براي حفظ يا تقويت آن هنجارها به  نمي اما، باشد توافق كنند
باعث پيدايش الگوهاي  الملل بينگويند كه ناامني ناشي از نظام  ميگرايان  همچنين نو واقع
در  1»نظام دولت«اما چون ؛ توازن در برابر تهديدات منجر خواهد شد ويژه بهرفتاري يكدست و 

كمتر  درواقع 2»نظام سطح«پويايي  رو نيازا. هنوز در حال تقويت و تحكيم خود است انهيخاورم
سطوح ديگر مورد توجه  كه يدرحال، گذارد مي ريثاتانتظار دارد بر رفتار دولت گرايي  واقع ازآنچه
 .بيشتري برخوردار است راتيثاترقيب از هاي  فرضيه

از  برخاستههاي  پژوهشگران زيادي نظريه، گذشتههاي  بود كه طي دههها  با توجه به اين ضعف
سازه انگار كه هاي  نظريه. خاورميانه بسط و گسترش دادندهاي  سياست نييتبانگاري را براي سازه

بخشند در  مي مشترك را نيز در برابر سنجش خام قدرت دولت اولويتهاي  تجربه هنجارها و ارزش
  داردگيري  چشم گاه هيتكو هويت ارزش تبييني نيرومندي دارند ها  كه ايدهاي  منطقه

                                                         
1٠State System 
2. Saystem Level 
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، ييگرا نوواقع، گرايي واقع(هاي  از مجموعه رهيافت، ا توجه به مطالب بيان شدهبنابراين ب
 يانگار سازهبا عناصر گرايي  از ابعاد واقعاي  آميزه، )يانگار سازهنو ليبرال و گرايي  نهاد، گرايي ساختار

تاريخ خاورميانه آكنده از وابستگي  كه چون. خاورميانه سودمند استهاي  براي تحليل رفتار دولت
 بيشتر توجهگرا  و ساختارگرا  واقعها  جذابيت نظريه سان نيبد. به بيگانه و مداخله بيگانگان است

همراه با پيوندهاي مشترك ها  اما به دليل عمر كوتاه و سرشت ساختگي بسياري از دولت، شود مي
. سازد مي را نيز برجسته يانگار سازهابعاد ـ  عربهاي  در ميان دولت كم دستـ  زيان و مذهبي

جداگانه كه بازتاب نوع رژيم و طيفي از مالحظات  طور بهها  افزون بر اين منافع هر يك از دولت
  .)313: 1385، فاست( و سيستمي استاي  منطقههاي  داخلي و نيز محدوديت

و پذير  انعطاف يچارچوبنيازمند  الملل بينخاورميانه در نظام هاي  بنابراين بررسي رفتار دولت
و منافع پراكنده ها  سياست قدرت و نفوذ را در خود جاي دهد بلكه نقش ايده تنها نهفراگير است كه 
  .دور ندارد ازنظردگرگون را نيز 

  ها افتهبررسي متغيرهاي پژوهش و تحليل ي. يك
  خاورميانهدر گرايي  در عدم تحقق منطقه الملل بيننقش ساختار نظام . 1ـ  1

هاي  به مطالعه همكاري در خاورميانه تا اندازه زيادي از رهيافت الملل بينرويكردهاي روابط 
نظم  ؛ بياساسي آن يعنيهاي  زيرا مفروضه؛ اند پذيرفته ريثاتگرايي  سنتي سياسي قدرت يا واقع

منيت يا تحكيم ا نيتأمكه ها  اصلي دولت دغدغه، بودن و تالش بازيگران براي ادامه حيات و بقا
موقعيت و قدرت آنها يا ايجاد موازنه در برابر قدرت و تهديدهاي ديگران است در تحليل اين منطقه 

و مداخله ها  وجود بدگماني و ميزان باالي رقابت و دشمني همراه با ناامني رژيم. كاربرد زيادي دارد
، ادامه داشتن قصه جنگ، اسراييلكانون منازعات يعني منازعه اعراب و ترين  وجود بادوام، بيروني

احساس ، در ميان خود مراتب سلسلهل مرزي و يكشمكش بر سر مسا، منازعه نيروهاي خارجي
منطقه بر اساس هاي  مواجهه با تهديدات دولت، خطر دولتي از سوي يك يا چند كشور همسايه

همه و همه اي،  از رهگذر افزايش و توازن قدرت براي برقراري نظم منطقه ويژه به، منطق قدرت
و اين  دهد كه رئاليسم براي پوشش منطقه خاورميانه جذابيت بسيار بااليي داشته باشد مي نشان



 1396، سال بيست و چهارم، شماره اول، بهار فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

15
6

در خاورميانه سايه افكنده گرايي  يي و منطقهگرا ، هممربوط به ايجاد همكاريهاي  له به كوششئمس
و  اغلب شكننده و گذرا و مقطعي بوده، هم كه صورت گرفته استهايي  ريهمكا جهيدرنتو 

به  جهيدرنتپايه و  بي سطحي و، يالملل بينهاي  چونان ساختمان نهادها يا رژيمگرايي  منطقه
فراواني  ديكاتكه بر آن گرا  واقعهاي  بدون شك يكي از اين جنبه .نينجاميده است ما بودناحساس 

  .نام آنارشي استبه اي  لهمسئ، شده

  گرايي آن در مسير منطقه ريثاترفتار بازيگران خاورميانه و  دهنده نظماصل ؛ آنارشي. 2ـ  1
بقا و « لهئمساولين اصلي كه منطق آنارشي در بين بازيگران غرب آسيا ايجاد كرده است 

ها  شود كه دولت مي باعث، دهنده نظماصل  عنوان بهآنارشي ، گرايان به اعتقاد واقع. است» خودياري
ين هدف خود در دستور كار قرار تر مهم عنوان بهمشابه يكديگر عمل كنند و همگي آنها كسب بقا را 

 بازيگران عمل، نظمي و وضعيت طبيعي بي كه بر اساس دهند و اين نظام فاقد قوه فائقه مركزي
شود و اين كشورها  ظن كشورها نسبت به يكديگر زياد اعتمادي و سوء بي باعث شده تا، نمايد مي

هاي  ها و توانايي انگيزه، همواره نگران خطر جنگ و تهديدهاي نظامي باشند و نسبت به نيات
، ظن اعتمادي و سوء بي در قالب اين جو. اعتمادي داشته باشند بي نوعي بدبيني و، كشورهاي ديگر

ها و اهداف سياست خارجي خود  اولويت در صدررا  بقا و امنيت كشورهاي منطقه خاورميانه همواره
  .اند قرار داده
سازوكاري سيستم خاورميانه را بازتوليد  مثابه بهاعتمادي همواره  بي بقا و خودياري و لهئمس

در . هاي رفتاري از بازيگران خاورميانه ديده نشده است نيز تفاوت يريپذ جامعهدر قالب . كرده است
اند كه طي آن واحدهاي خاورميانه از طريق تصميمات و  كردهقالب رقابت نيز نظمي را توليد 

  ).31ـ  32: 1387، حاجي يوسفي( هاي مستقل به تنظيم مناسبات خود بپردازند كنش
كه اند  خاورميانه ترتيباتي را ميان خود ايجاد كردههاي  همين آنارشي است كه دولت واسطه به
كشورهاي ، در اين وضعيت آنارشيك، گر اينكهدي. مبتني بر امنيت و حفظ بقاي ملي است اساسا

حتي اين . اند تا قدرت نسبي خود را افزايش داده و به حداكثر برسانند خاورميانه تالش كرده
در  اسراييلعربي و پس از برتري نظامي رژيم هاي  ساختار آنارشيك بود كه باعث شد تا دولت
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له خودياري به مسئاي  هژبدهند و توجه ويبقا و خودياري را در دستور كار خود قرار  1967جنگ 
  .را ناديده گرفته و منافع ملي خود را در نظر بگيرند سميعرب پانداشته باشند و هنجار 

شرايط ، ي اتفاق افتادالملل بينو اي  ميالدي نيز با تحوالتي كه در عرصه منطقه 1990در دهه 
ميان ( و غيرمتقارن) ايبازيگران منطقهميان ( جديد خودياري و شكل جديد همكاري متقارن

در اين راستا كشورهاي . پديدار شد) از سوي ديگرها  ابرقدرت سو كياز اي  بازيگران منطقه
ين ابزار تطبيق با تر مهمتطبيق دهند و  خاورميانه مجبور شدند تا خود را با شرايط جديد خودياري

بازي ميان ، يدوقطبدر شرايط خودياري نظام  كه يدرحال. شرايط جديد خودياري نيز موازنه قوا بود
 ازلحاظكشورهاي منطقه خاورميانه داراي دو انتخاب ، دو ابرقدرت بازي با حاصل جمع صفر بود
تنها ، اما با فروپاشي شوروي، بودند) يا شوروي آمريكا( كسب حمايت و تضمين امنيتي از خارج

  .شد آمريكاجلب حمايت ، گزينه كشورهاي منطقه براي كسب و تضمين امنيت
 از مختلف زماني يهابرهه در عراق در خود حضور زمان از آمريكا متحده االتيا دولتاز سويي 

 در خود حضور زمان از آمريكا ديگر ابزار. است كرده استفاده كن حكومت و بينداز اختالف سياست

 به غرب كه دارند عقيدهگران  تحليل از يبسيار. است سني و شيعه اختالفات به زدن دامن عراق

 نفوذ از يجلوگير يبرا را شيعيان و روميانه يهاعرب ميان اختالف بذر آمريكا متحده االتيا يرهبر

 اين در كه سالحي و است كاشته را عربي يكشورها ساير و ايران ازجمله شيعي كشورهايي

 تحريك طريق از كه است كن حكومت و بينداز اختالف ياستراتژ همان شودمي مورداستفاده

  .)108ـ  107: 1395، وثوقي و صفري( گيردمي صورت شيعيان عليه سني اعراب
در منطقه خفرب آسيا بازيگر اصلي در عرصه سياست خارجي دولت است و نخبگان دولتي با به 

ادعاي بنابراين اين ؛ ي به منافع خاصي هستندياب دستبه دنبال ، حداكثر رساندن استقالل و امنيت دولت
اساسي و هاي  موجب ايجاد ناامني، خصيصه ذاتي يك نظام دولتي عنوان بهكه آنارشي گرايان  واقع

در حقيقت منطقه خاورميانه . است رشيموردپذ، فراگير در خصوص قدرت خواهد شدهاي  چالش
 تداعي را يالملل بينوضعيت طبيعي هاي  برخي از جلوه، )ستميرسيز( فرعيهاي  يكي از نظام عنوان به
، لويتان شاهد رواج آنارشي يعني دنيايي كه در فقدان، كند كه توسط توماس هابز توصيف شده است مي

بحران  خوش دستاي  منطقه مثابه بهتوان خاورميانه را  مي سان نيبد. آز و جنگ قدرت خواهد بود، حرص
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ه يدر اين تحليل با تعريف امنيتي ار مدنظر »آنارشي«. مطرح كرد »آنارشي« نظمي برآمده از بي ناشي از
و ( يك قدرت مركزي »ضعف«يا » فقدان« در آنكند كه  مي مطابقت »باري بوزان«شده از سوي 

وي در ) 171: 1378، بوزان. (شود مي شناسانده» آنارشيك«وضعيت  عنوان بهجهت اداره امور ) مشروع
 كشمكش زا يسازها نمونه بارزي از يك مجموعه امنيتي خاورميانه ر، قالب تحليل مجموعه امنيتي

حس ناامني نخبگان حاكم از محيط ، داند و معتقد است كه همانند بسياري از ديگر نقاط جهان سوم مي
؛ 635: 1381، بوزان. (نمايد مي مربوط به ناامني ايفاهاي  را در ايجاد پوششاي  نقش عمده عمدتا، داخلي

Ayoob, 1995: 188  ؛ 96ـBarnett, 1998: 9(.  

  آنارشي در خاورميانهين نمودهاي غلظت تر مهم .دو
  فقدان ثبات ترتيبات امنيتي. 1ـ 2

اي  غلظت آنارشي در منطقه عدم ثبات و پايداري ترتيبات منطقه دهنده نشانيكي از نمودهاي 
شاهد آن هستيم كه ، منطقه در سطحبه دليل ضعف تأسيسات حقوقي مرجع . است انهيخاورم در

 پيشنهاد و عمل) اعم از داخلي يا خارجي( الگوي امنيتي كه در ناحيه تعدادي از بازيگرانهر 
 از ناحيه ديگر بازيگران به چالش فراخوانده ينوع بهاز پايايي زمان الزم برخوردار نبوده و ؛ شود مي
  )17ـ  18: 1388، افتخاري(. شود مي

  امنيتيهاي  واگرايي سياست. 2ـ 2
امنيتي هاي  وجود سياست، در منطقه »غلبه آنارشي بر منطقه«ديگر مدلوالت  ازجمله

براي مثال . كرده است يتوجه قابلالتهابات راهبردي  خوش دستباشد كه منطقه را  اي مي واگرايانه
از  يتوجه قابلمنطقه و اقبال تعداد  در سطح آمريكاازسوي  انهيجو مداخلههاي  تعريف سياست

يي آمريكاتا آنجا كه منطقه را به حوزه نفوذ  آمريكاو حمايت از نقش ها  بازيگران به اين سياست
مرجعيت داخلي و يا پناه بردن ( دو نوع نگاه در آنواكنش مخالفي را دامن زده كه ، سازد مي نزديك

و راهبردي هاي  خاورميانه به دليل قابليت. گيرد مي توأمان شكل صورت به) آمريكامقابل هاي  به قدرت
شطرنج جهاني تبديل  در صفحهتواند به يك قدرت مرجع  ، ميسياسي كه داردـ  اقتصادي تياهم
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  .ماند يبازماز نيل به اين موقعيت   عمالمتعدد درون آن هاي  اما به دليل گسست؛ شود
نزاع برانگيز از هاي  اصغر افتخاري يكي ديگر از آفات فضاي آنارشيك در منطقه را هدايت جريان

مناطق را بازيگران اصلي در » بوزان و ويور«اگر مطابق رويكرد . داند مي خاورميانهخارج به داخل 
منطقه : توان چنين ادعا كرد كه مي آنگاه) چه به معناي سنتي و يا جديد( معادالت امنيتي بدانيم

 قرارتري  ضعيف تيدر موقعبا ساير مناطق  در مواجههيك بازيگر مستقل  عنوان بهخاورميانه 
  .)20ـ  19: پيشين، افتخاري( گيرد مي

  عمده امنيتيهاي  وجود چالش. 3ـ  2
هاي  قومي و مذهبي و چالشهاي  چالش، عمده امنيتي مرزي و سرزمينيهاي  غرب آسيا با چالش
ين اين تر مهميكي از . مرزي و سرزميني استهاي  چالش اول منطقه چالش. ايدئولوژيك مواجه است

با توجه به اينكه اكثر مرزهاي خاورميانه تحميلي و . سرزميني استهاي مرزي و ها چالشچالش
همچنين بيشتر اين مرزها بدون  ؛ واند را ترسيم و تعيين كردهها  غربي آنهاي  مصنوعي بوده و قدرت

 گفته كه يطور بهفرهنگ و زبان و يا توپوگرافي روي زمين ترسيم شده است ، ها تيقوم لهمسئتوجه به 
باعث شده است تا غرب آسيا  لهئمساين ، باشند مي درصد مرزهاي منطقه هندسي 58شود كه  مي

  .)44ـ  45: 1388، جعفري ولداني( بيش از هرجاي ديگر در دنيا صحنه منازعات باشد

  خاورميانهمعماي امنيت در  لهئمس. 4ـ  2
 عنوان بهعامل بسيار مهم ديگري كه باعث شده تا غلظت آنارشي در اين منطقه باال باشد و 

معماي ، گرايان به اعتقاد واقع. معماي امنيت است لهئمس، قرار گيرد موردتوجهاي آنارشيك منطقه
اقدامات  كه يوقت رو نيازا. شود مي جزء ذاتي سيستم آنارشيك شمرده، امنيت در نظام آنارشيك

ن دليل شود به همي ها دولتسبب تهديد ديگر  خود خودبه، امنيت خود نيتأميك دولت براي 
هميشه نگرانند كه ديگران بيشتر از آنها از ها  زيرا دولت؛ شود مي ي نيز محدودالملل بينهاي  همكاري

  .ببرند كار بهرا بر ضد آنان  افتهيبهبودهمكاري بهره گيرند و سپس امكانات 
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ديگر مناطق را از  شود و آن نمي به اعتقاد بوزان يك ويژگي خاورميانه كه در ديگر نقاط جهان ديده
. شود مي شكست و ناكامي همه تلقي، اين است كه چگونه شكست و ناكامي يك دولت، سازد مي متمايز

توان آن را به  نمي شد و حتي نمي حتي ديده اين موضوع در رابطه با اروپاي قبل از جنگ جهاني دوم نيز
بيشتر كشورها از . همراه استدر خاورميانه حس ناامني با نزديكي و مجاورت . آفريقا نيز اطالق كرد

  ).634: 1381، بوزان( هراس بيشتري دارند، دوردستهاي  همسايگان خود در مقايسه با قدرت
در ها  دولت خورده شكستتالش  واسطه بهمعماي امنيت كه ، انيگرا واقعاز طرفي به اعتقاد 

  .)Jervic, 1976: 29( شود مي آنارشيك حاصل نظامرسيدن به موازنه قدرت در يك 

  خاورميانهتعارضات هويتي و تعارضات نقشي در . 5ـ  2
در غرب آسيا ها  دولت. زيادي بر هويت جمعي دارد ريثات، متفاوتهاي  با هويتها  رقابت گروه

 گريكديدر  يزيآم مسالمت صورت بهها  گاهي اوقات اين هويت، داراي چندين نوع هويت هستند
امري كه از ، دانستها  توان مملو از مناقشه بين اين هويت مي راتاريخ غرب آسيا  اصوال. شدند ادغام
دهد كه يك كشور بر اساس  مي اين امر زماني رخ. شود مي ياد »تعارض هويتي« عنوان بهآن 

، شود مي انتظارات و توقعاتي كه تحميل، ها خواستهبين ، شود مي تحوالت محيطي كه بر آن حادث
را در هايي  كشوري هنجارها و ارزش، ممكن است. هويت متفاوت شودوادار به انتخاب يكي از دو 
بنابراين اين ، قبلي متضاد باشدهاي  و هنجارها با هنجارها و ارزشها  پيش گيرد كه اين ارزش

يا در زماني كه . تواند موجب رفتار متناقض نسبت به هويت قبل شود مي منطقي طور بهموضوع 
بنابراين آن ، يك هويت مستلزم هزينه و انرژي زيادي است يك دولت احساس كند كه توجه به

كشور مصر در دوره سادات بهترين . كند مي زند و به هويت جديد توجه مي هويت قبلي را كنار
منجر  تيدرنهاتعارضي كه . تواند باشد مي تعريف از اين تعارض هويتي در بين كشورهاي غرب آسيا

هويت مصري تغيير جهت دهد و چنين عنوان شد كه به اين شد كه مصر از هويت عربي به 
 هويت عربي و وحدت اعراب را به دوش بكشندهاي  مصريان نبايستي بيش از اين تاوان و هزينه

  ).96: 1373، بارنت(
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  خاورميانهدرون كشورهاي  قابت هويتير. 6ـ  2
هاي  بين بحث كه يدرصورت. در غرب آسيا اين تعارض هويتي به تعارض نقشي نيز منجر شده است

يعني اينكه تعريف از خود جمعي ، داخلي و انتظارات متضاد در يك كشور تعارض وجود داشته باشد
هويتي در بين هاي  در اين زمينه كه چگونه نزاع. واقع نشود موردقبولدر شرايط جديد چندان 

 ياست خارجي ودر س يدگيچيپابهام و ، كشورهاي غرب آسيا و در داخل اين كشورها باعث آشفتگي
، مختلف و گاهي متضاد در منطقه شده استهاي  عدم تعريف منافع ملي و ايفاي نقش جهيدرنت

 ديكاتموضوعي است كه توسط نويسندگان كتاب هويت و سياست خارجي در خاورميانه مورد 
را براي هايي  هرچند سياستمداران فرصت، انهيدر خاورمشده كه چگونه  ديكاتدر اينجا . است قرارگرفته

اما در اين راه با هماورد بومي بازيگران ؛ كنند مي در خاورميانه جستجوها  استفاده و ابزاري كردن هويت
پژوهش مالوني در كتاب هويت و سياست  مثال .)Saiderman, 2002: 189( رقيب مواجه هستند

 خارجي كمك شوند و چطور به تبيين سياست مي ها چگونه ساختهخارجي در خاورميانه كه هويت
اسالم سياسي و هويت ضد ، تاريخي ـ ناسيوناليسم ايراني بر سه هويت در خصوص ايران، كنند مي

؛ كند مي وظايفي مكمل و متضاد توليد، معتقد است كه اين سه هويت، كند مي ديكاتامپرياليستي 
پرهزينه نظير هاي  سياست) سازد مي تصور رقابليغكه  اسراييلنظير يك اتحاد باز با (ها  سياستاي  پاره

سياسي را به هاي  و كشمكشها  نيز ستيزه تيدرنهايابد و  مي ادامه... بازي در لبنان و حمايت از حزب ا
  ).Smith, 2001: 55( دهد مي زيادي جريان حرارت

دارد كه چگونه  مي اذعان، »هويت و سياست خارجي ايران«دكتر دهقاني فيروزآبادي نيز در مقاله 
ملت ايران به آن هويتي چنداليه بخشيده  ـ اسالميت و هنجارهاي غربي در هويت دولت، ايرانيتتلفيق 

زمينه واگرايي  جهيدرنت. كند مي گوناگوني را نيز دنبالهاي  نقش، متعددهاي  است كه بر اساس آن هويت
  .)24: 1386، دهقاني فيروزآبادي( سازد مي را فراهماي  منطقهگرايي  سياست خارجي و هم

در هويت جمهوري » اسالميت  «و  »ايرانيت«مختلف از وزن نسبي هاي  تفسير گروه حتي
  .متعارض در سياست خارجي آن شده است يها يريگ سمتموجب بروز ، اسالمي ايران

 ريثاتموجود در درون جوامع خود هاي  از راه نزاع عمدتاها  هويت، عالوه بر اين در خاورميانه
در قالب رقابت و سياست حزبي ظاهر شده بطوريكه  عمدتاهويتي هاي  خاورميانه نزاعدر . پذيرند مي
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نشان داده كه ، بارنت مثال. تعريف يك هويت ملي شده است بر سردر جامعه  يدودستگباعث 
 2و سفارديم 1ميان اشكنازيم، ليبرال و مذهبي هويتي چطور باعث دودستگي ميان احزابهاي  نزاع

  .)Barnett, 1996: 91( گذاشته است ريثاتار و توانايي آنان و سايرين بر رفت

  هويت مشتركگيري  عدم دروني شدن هنجارها و عدم شكل. 7ـ  2
هنجارها نقش بسيار مهمي در ، گفته شد يانگار سازهطور كه در بخش نظري مربوط به  همان

هويت جمعي و گيري  شكلهمچنين يكي از عوامل اصلي و مهم در . دارندگرايي  يي و منطقهگرا هم
وجود اي  منطقههاي  و اتحاديهها  و سازمان» جامعه امن«مشترك بين كشورها و اعضاي يك 

 آنچهبه اعتقاد اين رويكرد  اصال. باشد مي هنجارهاي مشترك و بخصوص دروني شدن هنجارها
و هنجارهاي تاريخي ، ارزشي، اجتماعي، آورد اشتراكات فرهنگي مي را گرد همها  كشورها و ملت
در تعريف هويت جمعي همان هنجارهاي درون يك گروه و يا در » ماي صريح«، مشترك است
  .نهاد استتر  سطح وسيع

دروني . گذرد مي از مسير هنجارها يو همكارفهم مشترك ، به اعتقاد آنها رسيدن به انسجام
يعني اينكه بازيگران ؛ است فرايند يادگيري نيز بسيار مهماي  شدن هنجارها در بين بازيگران منطقه

. را ياد بگيرند و بياموزند كه چگونه عمل كنند الملل بينهنجارها و قوانين ، در تعامل با يكديگر
توانند باورهاي خود يا اعتماد خود به اين باورها را تغيير  مي از طريق يادگيري اجتماعي سان نيبد

  .از طريق آگاهانه و يك امر ارتباطي به رفتار خود شكل دهند تيدرنهادهند و 
سطح پايين  واسطه بهدهد كه  مي در غرب آسيا نشاناي  بررسي كشورها و نهادهاي منطقه

تعامالت در بين كشورهاي خاورميانه هنجارها دروني نشده است و به خاطر اينكه فرهنگ آنارشيك 
هنجارها دروني نشده است و حتي در زمينه  جهيدرنتاند  هابزي و الكي را در بين خود دروني كرده

ي از عوامل بسيار مهم يك. اند نياورده به وجودقاطعي را  نيز هنجارهاياي  و رويه يسيتأسهنجارهاي 
در خاورميانه همين عدم هنجارهاي مشترك و عدم گرايي  عدم تحقق و نهادينه شدن منطقه

                                                         
1. Ashkenazim 
2. Sephardim 
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  دروني شدن اين هنجارها بوده است
كه هنجارهاي فراملي در خاورميانه توانستند رفتار ميان دولتي را  هرچند، زين 1به عقيده يانيو

اند  نتوانستهاند،  سطح از نهادينه شدن قرار داشتهترين  ناينكه در پايي واسطه بهاما ، محدود كنند
. كمك نماينداي  و آگاهي منطقهگرايي  آورند كه به پيشرفت منطقه به وجودهنجارهاي مشتركي را 

هنجارهاي مشترك و نهادينه نشدن آن در خاورميانه گيري  توان به عدم شكل مي از دو طريق
كه سازه انگاراني مثل بارنت و ادلر و ونت به آن توجه  گردد يبرميكي به داليل ذهني ، پرداخت
  .رديگ يبرمرئاليستي را در هاي  و ديگري به داليل عيني كه بيشتر ديدگاهاند  داشته

  گيري نتيجه
محسوب گرايي  براي منطقه نخورده دستيك سرزمين  خاورميانهدر نگاه معاصر منطقه 

دارد و هم امكان ارتقاي اين گرايي  زيادي براي منطقههاي  زمينهاي  هم در سطح منطقه. شود مي
بيش اي  كليشه و يك توصيف ساده كي نيااما ، ي وجود داردالملل بينمشاركت و همكاري به سطح 

وجود تاريخ و زبان و دين و زبان ، خورد مي به چشم ياديزبسيار گرايي  عناصر هم هرچند. نيست
ابزار نيرومندي در راستاي رسيدن  خاورميانهمبتني بر نفت كه همه و همه هاي  مشترك و اقتصاد

چه به لحاظ امنيتي و چه به ، جغرافيايي ازنظرولي چه  اما، دهد ميگرايي  يي و منطقهگرا همبه 
از آنند كه تر  و عميقتر  اي فاصله و تفاوت و گاهي تقابل در اين حوزه ريشه، لحاظ ارزشي و هويتي

هاي  نگاهي به كشور. منطقه اميدوار باشيم شدن آن درتر  و عميقگرايي  سطح همبه افزايش 
تاريخ و فرهنگ مشترك پيشرفت  رغم بهدهد كه اين كشورها نشان مي خاورميانهاسالمي و منطقه 

ساير مناطق  برخالفحتي . اند نكرده حاصلاي  در تقويت تعامالت درون منطقهاي  قابل مالحظه
تمايل به همكاري را افزايش داده و ، سپتامبر 11و پس از  روپاشي شورويجهان كه پس از ف

بسيار مثبت و رو به جلويي را در هاي  و حتي قدماند  اقدامات زيادي را در اين زمينه انجام داده
خصوص اقتصادي  هو بها  هاي مشترك در همه زمينهاي و اتخاذ سياستراستاي ايجاد نظم منطقه

                                                         
1. Yaniv 
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هيچ استراتژي مشتركي را در پيش داشته باشند اند  نتوانسته تاكنونعرب هاي  دولت اما؛ اند برداشته
  .وظيفه دشوار تعريف تروريسم به اجماع برسند ي دربارهيا حتي 
نفوذ و مالحظات ، اي بدون يك هسته سرشت قدرتمنطقه، خاورميانهكل منطقه  طور به
است و اي  شكل نظم منطقه دربارهو مناقشه  آمريكا متحده االتيا خصوص بهبيروني و هاي  قدرت

  .در منطقه شده است) سازماني( اين موضوع مانع پيشرفت نهادي و يا
كدامند؟ گرايي  در امر منطقه خاورميانهين علل و ناكامي كشورهاي تر مهم كه نيادر بررسي 

اصلي را در تعيين همچنان نقش ها  كه دولت هرچند. قرار داد يموردبررسيستي ابتدا دولت را با
در آغاز فعاليت ها  و نقش دولت كنند مي بازي درازمدتو همكاري موفق در گرايي  آينده منطقه

 متوجه. كنيم مي نگاه خاورميانهدر ها  به ظرفيت دولت كه يوقتاما ، بسيار مهم استگرايي  منطقه
غير پاسخگو و ، يتفاقد مشروع، ورشكسته، ناكام، هاي ضعيفشويم كه هنوز با برخي دولت مي

بلكه اراده الزم براي تحقق همكاري و ، توانايي تنها نهها  رانتي مواجه هستيم و اين دولتهاي  دولت
 در كنار اين. اند محدود و اختصاصي نداشته صورت به جز به، اي راكارآمد كردن نهادهاي منطقه

و  نامتوازنانجام تقسيمات ، هويتانطباق ضعيف ميان دولت و ، وجود دولت سازي آمرانه و از باال
قرار  نشانده دستكوچك و هاي  در كنار دولت، بزرگ و ناراضيهاي  كه بر اساس آن دولت نابرابر
همچنين وجود مرزهاي ، و باالخره نفوذ مداوم در منطقه از سوي كشورهاي مركزاند  گرفته

ت امنيتي خود به بيرون معضال وفصل حلباعث شد تا كشورهاي منطقه براي ، مصنوعي و تصنعي
  .توجه داشته باشند

، گرايي در امر منطقه خاورميانهدر اين راستا براي بررسي تحليلي اين موضوع ناكامي كشورهاي 
سيستمي هاي  و تحليل محور دولتگرايي  واقعرويكردهاي در قالب توان  مي رايك بخش بسيار مهم 

مفهوم آنارشي و نقش  خصوص بهي و الملل بينساختار نظام كه روي مفهوم هايي  تحليل؛ تحليل كرد
وجود عوامل و داليلي مثل عوامل . فراواني دارند ديكات منطقهدر همكاري در  بزرگهاي  قدرت
منازعات قومي و سرزميني ، مناقشه بر سر جايگاه رهبري و هژموني، اختالفات ايدئولوژيك، مذهبي

، مهم و بزرگ در منطقههاي  جنگاي،  داخلي و منطقهمنازعات  وجود، و حقوق مربوط به آب
، ياريخودوجود معماي امنيت و به دنبال آن رفتن به سمت ... مكاني و، مرزي، اختالفات سرزميني
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 كه شدن در فضاي با حاصل جمع صفرگير  موازنه سازي و در، مسابقه تسليحاتي، بازدارندگي
غلظت ، دهند مي را تشكيلغرب آسيا همگي منابع نيرومند و پايدار بومي كشمكش و ناامني در 

هاي  باعث شده تا بازيگران اين منطقه به كارايي سياست جهيدرنتآنارشي در اين منطقه باالبرده و 
گرايانه  واقعفنون  يريكارگ بهين امنيت نيز از طريق بنابرا؛ سخت پاي بند باشند انهيگرا واقعامنيتي 
در منطقه از استعمار ها  خارجي و نفوذ گسترده اين قدرتهاي  بعالوه وجود قدرت. شود مي دنبال

و نقش و محضور  غرب آسيادر  يقطب تكنظام  ازآن پسجنگ سرد و  يدوقطبگرفته تا نظام 
همكاري در  هرگونهعدم وجود يك قدرت چالش گر با آن  واسطه بهدر منطقه  آمريكامستقيم 

نظامي ـ  سياسي صورت بهمنطقه را با مشكل مواجه ساخته و در اين حالت ساختار امنيتي منطقه 
و تجارت درون اي  همچنين به دليل حجم بسيار كم مبادالت منطقه، در كنار اين. است مانده يباق

معي نيز در ي به يك خرد جياب دست احتماال، و تعامالت اجتماعي اندكغرب آسيا در اي  منطقه
با گرايي  باعث شد تا همكاري و منطقه، غرب آسيامنطقه دشوار شده است وجود چنين فضايي در 

هم كه هايي  مشكالت جدي در تحقق و نهادينه شدن آن مواجه شود و به همين دليل نيز همكاري
  .موقت و مقطعي باشد، محدود صورت به، صورت گرفته

تصوير محيط ذهني بازيگران ، كه عنصر ذهني( زه انگارانبر اساس تعريف منطقه از ديدگاه سا
تصور مشترك به همزيستي با يكديگر و تصور داشتن آينده اي،  و فرا منطقهاي  درون منطقه

) شمارند مي بسيار مهم و با اهميتاي  نظم منطقهگيري  به منطقه و شكل يده شكلمشترك را در 
ولي ، ها در كنار يكديگر قرار دارنداين كشور، غرب آسياي با نگاهي به كشورهاي اسالمي و منطقه

عناصر  هرچنددر اين كشورها . ي زيادي دارندفاصلهاي  تا رسيدن به يك تصوير مشترك منطقه
گرايي  منطقه. همواره موجود نيستگرايي  ولي عناصر منطقه، هميشه وجود دارداي  قوي و منطقه

در سطح ملي . هاي يك منطقه بستگي دارداقدامات دولتها و بايد ايجاد شود و اين به سياست
هويت ملي در  بند مينبه علت عدم تعريف جامع و مشخص از هويت ملي و روايت ، ها تيهو

هاي  متعارض و متضاد در كنار هم مثل هويتهاي  و همچنين وجود هويتغرب آسيا كشورهاي 
هويتي در درون هاي  بخش و نزاعمشروعيت هاي  هويت، مذهبي و قوميهاي  هويت، دودماني
در . در اين منطقه شده استنقشي هاي  ضكه منجر به تعارض هويتي و تعارغرب آسيا جوامع 
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يعني نزاع ، و پان عربيستي همراه با سطح فرو ملي سمياسالم پانهاي  وجود هويت زين يفراملسطح 
و همه ، ولت مستقلبراي تشكيل يك دغرب آسيا هاي كردي و فلسطيني در و كشمكش هويت

  .به وجود آيدغرب آسيا جالبي از همكاري و تقابل و تضاد در  ي مجموعهباعث شده تا  همه
اسالمي منطقه براي پاسخ دادن به نيازهاي  كشورهاي خصوص به، با توجه به اين مشكالت

 نوينگرايي  منطقه. استفاده نمايندگرايي  منطقههاي  و جهاني خود بايد از ظرفيتاي  منطقه، ملي
در  خاورميانهشدن و در انزوا قرار گرفتن كشورهاي اي  تواند راهي براي جلوگيري از حاشيه مي

حقوق اي،  منطقههاي  توانند با استفاده از ظرفيت مي كشورهاي غرب آسيا. باشد شدن يجهانفرايند 
از هويت فرهنگي  فرهنگي و اجتماعي خود را تضمين نمايند و با حمايت، سياسي، امنيت اقتصادي

براي . فرهنگي قدرت هژمون را به چالش بكشند يساز كپارچهيو  يساز كسانيگفتمان ، خود
 ینهيدرزماي  گستردههاي  بايستي تالش، همكاري اقتصادي ینهيدرزمي به موفقيت ياب دست

دولت و ايجاد تور حفاظتي هاي  سياست يساز هماهنگ، تجاريهاي  بازسازي زيرساخت شبكه
  .صورت گيرد، شود ها مي متوجه آنها  منفي ناشي از اين پيشرفت راتيثاتبراي كساني كه 

   



 1396، سال بيست و چهارم، شماره اول، بهار فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

16
7

  :هاويادداشت منابع
انتشارات دانشگاه : ن، جلد دوم، چاپ اول، تهرا »گذار از وضعيت آنارشي به پراكندگي  :بحران خاورميانه«، )1388(،افتخاري، اصغر .1

  ).ع(امام صادق 
ها و  ترجمه آرش غفوريان، ماهنامه ديدگاه» 21هاي تئوريك بر امنيت خاورميانه در آستانه قرن  نگرش«، )1378(بوزان، باري  .2

  .141، شماره ها ليتحل
، 16ترجمه احمد صادقي، فصلنامه سياست خارجي، سال » خاورميانه ساختاري همواره كشمكش زا«، )1381(بوزان، باري  .3

  .، پاييز3شماره 
  .پژوهشكده مطالعات راهبردي: ، تهران»ها و منازعات در خاورميانه چالش«، )1388(جعفري ولداني، اصغر  .4
، تهران دفتر مطالعات »)2001ـ  1991(اي سياست خارجي ايران در پرتو تحوالت منطقه«، )1387( رمحمديحاجي يوسفي، ام .5

  .المللي وزارت امور خارجه سياسي و بين
پژوهشكده مطالعات : تهران، »هويت و منفعت در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران«، )1386( نيلدا دهقاني، سيد جالل .6

  .راهبردي، چاپ اول
  .دفتر مطالعات سياسي: ، تهران»الملل فرهنگ روابط بين«، )1372( علي بابايي، غالمرضا .7
 .دفتر مطالعات سياسي: لطاني نزاد، تهران، ترجمه زير نظر احمد س»المللي خاورميانه روابط بين«، )1385(فاست، لوئيس  .8

، ترجمه سيد جالل دهقاني »اي، امنيت سازي در جهان نوين هاي منطقه نظم « ،)1381( ديويد و پاتريك مورگان، ليك .9
 .انتشارات مطالعات راهبردي: ، تهرانيروزآباديف

بر عراق و  ديكات با خاورميانه منطقه هايگريافراط در آمريكا متحده االتيا نقش«، )1395(وثوقي، سعيد و صفري، عسگر  .10
  .17هاي راهبردي سياست، سال پنجم، شماره ، فصلنامه پژوهش»سوريه

11. Ayoob,Mahamad (1995), The Third World Security Predicament, State Making, 
Regional Conflict and the International System, Boulder, Colo,: Lynne Rienner Press. 
12. Barnett, Michael (1998) Dialoge in Arab Politics: Negatiation in Regional Order. 

New york: Columbia University Press. 
13. Jervis,Robert (1976) Perception and Misperception in International Politics, 

Princeton, NJ: PrincetonUniversity Press, 
14. Barnett. Michle (1996), The Culture of National Security, Norms and Identity in 

World Politics, New York: colombia University Press. 
15. Saideman, Stephen, (2002), Thinking Theoretically about Identity and foreign 

policy, Cornell University press. 

16. Smith, M., (2001), «Reginalization and Globalization», Basingstoke: Palgrave. 
17. Stubbs, R., (2000), «Reginalization and Globalization», in: R. Stubbs and G. R. 

D. Underhill eds., Political Economy and the Changing Global Order, Toronto: 
Oxford University Press. 

18. Telhami, Shibley؛ Barnett, Michael (1998), Identity and foreign policy in the 
middle East, Cornell University press. 

19. Walt, Stephen (1988), « Testing Theories of Alliance Formation: The case of 
Southwest Asia»International Organization, 42, 2, Spring. 

  


