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Designing a Conceptual Model of Geopolitical 

Relations in Southwest Asia 

  

 A B S T R A C T 

 

 Conceptual models are representations of a system that easily 

show us the abstract concepts of the relationships between objects 

in the system. In fact, no matter how systematic and meaningful 

the drawing of models in the field of science, it can improve the 

understanding of issues and topics. Meanwhile, the region of 

Southwest Asia is of special geopolitical importance due to its 

privileged geographical facilities and locations, as well as its rich 

resources. But the developments in this region have caused the 

involvement of various actors. These actors, with different and 

even contradictory goals, ideologies and behaviors, have caused 

the crisis in the region to continue. In other words, no matter how 

much the geographical source of power is geopolitically 

appropriate, if there is a basis for more attractiveness to log in and 

the role of actors too large and large. If you are currently 

presenting a new tariff on geopolitics and dividing geopolitical 

actors into three groups: main and focal actors, semi-peripheral 

actors and peripheral actors, in the next step you have tried to 

systematically present the geopolitical relations of Southwest Asia 

by presenting a conceptual model. Because accurate knowledge of 

the geopolitical relations between these actors allows 

geopoliticians to formulate the best strategy for the volatile region 

of Southwest Asia. 

 Keywords: Geopolitics, Conceptual Model, Geopolitical Relations, 

Southwest Asia. 
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 چكیده
ند که به راحتی سته ستمیس کیاز  یشینما ،یمفهومهای مدل
دهند. در را به ما نشان می ستمیدر س ایاش نیروابط ب یانتزاع میمفاه
 داریمعنو مند نظام علمی عرصه در هامدل میترس زانیبه هر مواقع، 
 .دینما ترقیدرک مسائل و مباحث را بهتر و دق نهیزم تواندیم باشد،

با داشتن امکانات و  ایغرب آسمنطقه جنوب در این میان، 
از  یبع غنابا داشتن من نیو همچن ییایممتاز جغراف یهاتیموقع
تحوالت این منطقه  اما باشد.یبرخوردار م یکیتیژئوپل ژهیو تیاهم

است. این  سبب درگیر شدن بازیگران متنوع و متفاوتی شده
سبب بازیگران، با اهداف، ایدئولوژی و رفتار متفاوت و حتی متضاد 

 منبع میزان هر اند. به بیانی دیگر، بهتداوم بحران در منطقه شده
 ارزش از است ژئوپلیتیک مناسبات ساززمینه که جغرافیایی قدرتی

 و ورود جهت تربیش جذابیت برای زمینه ،باشد برخوردار بیشتری
بنابراین  .آوردمی فراهم را تریو بزرگ تربیش بازیگران آفرینینقش
حاضر ضمن ارائه تعریفی نو از ژئوپلیتیک و تقسیم بندی تحقیق 

بازیگران ژئوپلیتیکی در سه گروه بازیگران مرکزی و کانونی، 
بازیگران نیمه پیرامونی و بازیگران پیرامونی، در گام بعدی سعی 

ژئوپلیتیکی جنوب  کرده است با ارائه یک مدل مفهومی، مناسبات
تصویر بکشد. چرا که شناخت مند به صورت نظامغرب آسیا را به

ها این دقیق روابط ژئوپلیتیکی بین این بازیگران به ژئوپلیتیسین
دهد که برای منطقه نا به سامان جنوب غرب آسیا، امکان را می

 بهترین استراتژی را تدوین کنند.
 

 كلمات كلیدي:
 .ایجنوب غرب آس ک،یتیمناسبات ژئوپل ،یمدل مفهوم ک،یتیژئوپل
 

 08/04/1399تاریخ دریافت: 

 26/06/1399یرش: تاریخ پذ

 janparvar@um.ac.irنویسنده مسئول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 مقدمه
ســازی در عرصــه علمــی از اهمیــت و جایگــاه  مــدل و مــدل 

ـ    برجسته هـا در  دلای برخوردار است. به هـر میـزان ترسـیم م
توانـد زمینـه درک   میباشد، و معنی دار  عرصه علمی نظام مند

تر نماید. چـرا کـه مـدل یـک     مسائل و مباحث را بهتر و دقیق
است. که آن یک رویداد،  "نمایش ساده شده یا انتزاع واقعیت"

کنـد، امـا   شی، یا فرآیند واقعی را توصیف، بازتاب، یا تکرار مـی 

ز های مفهـومی، نمایشـی ا  مدل. [1] دهدنمی "توضیح"آن را 
ها برای شکل دادن به یک سیستم هستند که از مفاهیم و ایده

سازی مفهومی به واقع، مدل کنند. درنمایش مذکور استفاده می
هـای فیزیکـی یـا اجتمـاعی     عنوان روشی برای توصیف جنبـه 
یک مدل مفهومی  [.2] شودجهان به روش انتزاعی استفاده می

مطالعه را مـرتبط  دقیق، محقق را قادر خواهد ساخت تا عوامل 
سازد و نوع صحیح اطالعات را از یـک نمونـه مناسـب بـدون     

شده آوریهای جمعآوری کند و تحلیل مناسب دادهتعصب جمع
را تسهیل کند. ایـن گـام در تحقیـق نیـز دسـتیابی بـه دیگـر        

  [.  3] سازدهای تحقیق را ممکن مینشانه
 یهاتیبا داشتن امکانات و موقع ایمنطقه جنوب غرب آس 

 ژهیو تیاز اهم ین منابع غنبا داشت نیو همچن ییایممتاز جغراف
منطقه که در محـل اتصـال    نیباشد. ایبرخوردار م یکیتیژئوپل

ـ و اروپـا قـرار دارد، محـل پ    قایآفر ا،یسه قاره آس ـ  شیدای  نیاول
ـ اد هیبوده و خاستگاه اول یتمدن بشر ـ توح انی بـه شـمار    یدی

ـ یرزمیز و منابع کیمهم و استراتژ یها. وجود تنگهدیآیم و  ین
 یرفلـز یو غ یو معادن فلز یلیو وجود منابع فس یغن ینیسرزم
در  یـی واگرا آن را دوچندان نمـوده اسـتا امـا عوامـل     تیاهم

ـ ز اریبس ایمنطقه جنوب غرب آس ـ ا یهـا اسـت و کشـور   ادی  نی
 ،یتــیامن ،یاســیگونــاگون س یهــامنطقــه همــواره بــا چــالش

 یو حت یافتگینجنگ، توسعه ،یفرهنگ ،یکیدئولوژیا ،یاقتصاد
 ،یطـ یمح سـت یز بحران آب، مشـکالت  ،یفقر و فالکت انسان

ـ یو مشـکالت جمع  لئمسا  ،ینیو سـرزم  یاختالفـات مـرز   ،یت
ــ یو مــذهب یعــات قــومتنو ــدودهو... مواجــه ب موجــب  کــه ان

به عبـارت دیگـر، در   [. 4]ست منطقه شده ا نیدر ا ییهابحران
منطقه جنـوب غـرب آسـیا تعارضـات ایـدئولوژیک، تحـوالت       

خـوردار بـوده   باالیی براستراتژیک و ژئوپلیتیک همواره از نمود 
 کـه شـاهد شـکل   ای که این منطقه بـیش از آن استا به گونه
گرایـی باشـد، حـول محـور     ای و همهای منطقهگیری ائتالف

 [.5] گرفتـه اسـت  کلای شـ های امنیتـی درون منطقـه  چالش
ها و التهابات چندسال اخیر در منطقه جنوب غرب آسیا، ناآرامی
ها، روندها، بازیگران و پیامدهای متنوع و مختلفی داشـته  زمینه

است. از یک طرف، بسترهای ملی و داخلی کشورهای منطقه، 
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هـای اقتصـادی و انسـداد سیاسـی بـه بـروز       از قبیل نارسـایی 
م ومنجر شده و از طرف دیگر، به موازات تداهای کنونی بحران

اند که شاید پیوند بحران، بازیگران جدیدی پا به عرصه گذاشته
هـا نداشـته   چندانی با مطالبات مردمی و عوامل نارضایتی تـوده 

از این رو تحقیق حاضـر سـعی بـر آن دارد کـه بـا       [.6] باشند
طراحی یـک مـدل مفهـومی از مناسـبات ژئوپلیتیـک در ایـن       

نطقه ضمن شناخت بازیگران حاضر، روابط و شکل مناسـبات  م
واقـع درک ایـن مـدل     هم نیز به نمایش بگذارد. در ها را باآن

دهـد کـه بهتـرین    ها این امکان را میمفهومی به ژئوپلیتیسین
نگـر  و بـر   استراتژی )کارآمد، کوتاه مدت، هزینـه کـم، آینـده   

 کنند.های ژئوپلیتیکی را طراحی اساس واقعیت

 

 چارچوب مفهومی پژوهش

 مدل-1
 هشـد  گرفتـه  ازهانـد  معنـای به Modus التینی ریشه از مدل، 

درون  و مـتن  بـه  کـه  کندمی کمک ما به همچنین مدل. است
 .شویم یتهدا ببینیم را هاآن مستقیما توانیمنمی که هاییپدیده
بـزرگ   شـی   یـک  از کـوچکی  بازسازی یا کوچک جزئی مدل

ـ  [.7] اسـت  یکسان واقعی شی  با کارکرد لحاظ از که است  هب
 هنـی ذ تصـویر  یا مقایسه نوعی علمی، نظر از مدل دیگر، بیانی
 از فهـد . هستیم آشنا آن با اغلب که است چیزی باها پدیده از
ـ  یـا  ذهنـی  تقریبـا  تصویری آوردندستبه مدل، یارائه  یعین
 دیـد  تواننمی که هنگامی. کردن مجسم را چیزی یعنی است،
ـ  مقایسه با هامدل اغلب دهد،می روی اتفاقی چه واقعا  یـک  اب
 توانـد مـی  کـه  دهـد مـی  تـری  ژرف بیـنش  ما آشنا به دستگاه
 یبارهدر را هایییشهاند یا و کند مطرح را جدیدی هایآزمایش
 قـوع وبه  روزی شاید که آورد وجود به وابسته هایپدیده دیگر

ـ  معمـوال  مفهومی هایمدلدر این میان  [.8]بپیوندند   روی رب
 در روابـط  و ساختارها آن در که تحقیق پدیده از محققان درک
 سـپ  . شـوند می داده توسعه ،شده بیان محقق دیدگاه راستای
 هـا آن در اصـالحات  و گرفتـه  قـرار  آزمـایش  مورد هامدل این

 مـدل . شـوند می توصیه تربیش تحقیقات برای و شده گنجانده
 توانـد می که کندمی فراهم پذیرانعطاف چارچوب یک مفهومی
 رد و گیـرد  قـرار  اصالح و آزمایش مورد تحقیق چرخه طول در

 [.3] کندمی کمک روشن عبارات با نظریه دهیشکل به نهایت

 ژئوپلیتیک -2

 های زیـادی از سـوی صـاحب   های گذشته تالشدر طی دهه 
 مفهـوم  تشـریح  و نظـران و نظریـه پـردازان جهـت تعریـف     

 . برخی از این تعاریف عبارتند از:است گرفته صورت ژئوپلیتیک
بـین   قـدرت  جغرافیایی توزیع مطالعه از، عبارتست ژئوپلیتیک-

اصـلی   و بزرگ هایقدرت بین رقابت ویژه به جهان کشورهای

[9.]   
 یکـاربرد  مطالعـه  از عبارتسـت  در تعریفی دیگر، ژئوپلیتیـک -

 گـوی ال جانبـه  دو تأثیر که سیاست، با جغرافیایی فضای روابط
 اهـ سـازمان  و سیاسـی  عقایـد  با را ساختارها و اشکال فضایی،

  [.10] دهدمی قرار مطالعه مورد
توسـط   الملـل  بـین  سیاست نگارش و قرائت شیوة ژئوپلیتیک-

 هـای گیـری  تصـمیم  بر هاآن تأثیر و یشهاند و قدرت صاحبان

 [.11]است  ایمنطقه و مقیاس ملی در سیاسی
 ظورمن به جغرافیایی محیط هایواقعیت عزتی: درک اهلل عزت-

 اردو سـطح  بـاالترین  در بتوان که نحویهبه قدرت، ب دستیابی

[. 12]کـرد   حفظ را ملی و حیات ملی منافع و شد جهانی بازی
 اضـر حاز ژئوپلیتیـک در مقالـه   با توجه به این تعـاریف متعـدد   

 رهبهـ  کسـب،  شناخت، دانشژئوپلیتیک را پرور نیز جان تعریف
 لـی، م فروملی، مناسبات قدرت در جغرافیایی منابع حفظ و وری
   [.13]داند می جهانی و ایمنطقه
 

 کیتیژئوپلمناسبات  -3
 منظور شود،می مطرح ژئوپلیتیک مناسبات بحث که هنگامی 

 تنهـا  مناسـبات  زیـرا،  اسـت  ژئوپلیتیک بین بازیگران مناسبات
 منــابع بــر مبتنــی در آن بــازیگرانی کــه اســت مطــرح زمــانی
 شـناخت ایـن   پ  ،باشند داشته آفرینی نقش قدرت جغرافیایی
 ژئوپلیتیـک  دانـش  در ایبرجسته جایگاه و اهمیت از بازیگران

 بـر  ژئوپلیتیـک  مناسـبات  داشـت  توجـه  باید. برخوردار هستند
 متعـدد  و مختلـف  بـازیگران  قدرت بین جغرافیایی منابع مبنای

بـه بیـانی دیگـر، مناسـبات ژئـوپلیتیکی       [.13]گیرد می شکل
ی اسـتا بـه ایـن معنـا کـه کشـورها و       کیتیژئوپلهمان روابط 
نصـر قـدرت، سیاسـت و جغرافیـا بـا      ها بر پایه سـه ع حکومت

 ژئوپلیتیـک  بـازیگر  [.14]ی دارند کیتیژئوپلدیگر مناسبات یک
 یـا  نهـاد   ،... و مذهبی قومی، )اقتصادی، گروه فرد، یک شامل
 نظــام حکــومتی، نظــام  ،... و )اقتصــادی، اجتمــاعی ســازمان
جغرافیـایی   منابع از برداریبهره با که شودمی غیره و ایمنطقه
 جهـت  جهـانی  و ایمنطقـه  ملـی،  محلـی،  مناسبات در قدرت
 توجه باید البته. کندشرکت می خود منافع و اهداف به دستیابی
-مـی  تبـدیل  ژئوپلیتیک بازیگر به بازیگر یک زمانی که داشت

 قـدرت  یعنی قدرت حداقل از مناسبات کنش در جهت که شود
 بیانی دیگر، به. باشد برخوردار باالتر و ملی مقیاس در بازیگری
 ملـی  مقیـاس  در قـدرت  حـداقل  با بازیگری ژئوپلیتیک بازیگر
 مناسـبات  در قـدرت  منابع جغرافیایی از برداریبهره با که است
 و اهـداف  بـه  دسـتیابی  جهـت  جهانی و ایمنطقه ملی، محلی،
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 1399 پاییز، 4، شماره 2دوره                                 فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 

طور که قبال اشاره شـد  همان [.13]کند می خود شرکت منافع
در قالـب   تـوان را مـی  مناسبات ژئوپلیتیـک  در حاضر بازیگران

  :امونی و پیرامونی تقسیم بندی کردبازیگران مرکزی، نیمه پیر
 رتعبـا  مرکزی بازیگران از الف  بازیگران مرکزی: منظور

ـ  مناسـبات  کـانون  و بطـن  که در است بازیگرانی از  کژئوپلیتی
 انبـازیگر  ایـن . قراردارنـد  قـدرت  جغرافیـایی  منـابع  بر مبتنی
دسـته   ذیـل  صـورت  بـه  گروه سه قالب در توانمی را مرکزی
 :کرد بندی

: جغرافیـایی  موقعیـت  بـر  مبتنی کانونیت و مرکزیت .1
 رد کـه  شـود مـی  بازیگرانی شامل بازیگران مرکزی از نوع این

 در درتق جغرافیایی )منابع  بر منبع مبتنی ژئوپلیتیک مناسبات
 .اندگرفته جغرافیایی قرار نظر از مرکز و کانون

 نـوع  و مقیـاس  بر مبتنی کانونی و مرکزی بازیگران .2
 که ودشمی بازیگرانی شامل مرکزی از بازیگران نوع این: بازی
 قدرت یجغرافیای)منابع   منبع بر ژئوپلیتیک مبتنی مناسبات در
 قـرار  مرکـز  و کـانون  در آفرینـی نقـش  نـوع  و مقیـاس  نظر از

 در ییجغرافیـا  از نظـر  بـازیگران  ایـن  دیگر، بیان به. اندگرفته
 هاآن نیآفرینقش نوع و مقیاس بلکه ندارند، قرار مرکز و کانون
کـرده   تبـدیل  ژئوپلیتیـک  مناسـبات  مرکـزی  بازیگر یک به را
 .است

 موقعیت ترکیب بر مبتنی کانونی و مرکزی بازیگران .3
 یمرکـز  بـازیگران  نـوع  ایـن : نوع بازی و و مقیاس جغرافیایی
 بـر  مبتنـی  ژئوپلیتیک مناسبات در شود کهمی بازیگرانی شامل
 از مهـ  و جغرافیـایی  نظر از همقدرت،  جغرافیایی )منابع  منبع
 مرکزیــت و دارای کانونیـت  آفرینــینــوع نقـش  و سـطح  نظـر 
 .هستند

 هنیمــ بــازیگران از بــازیگران نیمــه پیرامــونی: منظــورب  
 صـل بالف محـدوده  در که هستند از بازیگرانی عبارت پیرامونی
 در رتقـد  جغرافیایی بر منابع مبتنی آفرینی نقش یا جغرافیایی
 را امـونی نیمه پیر بازیگران این. دارند قرار ژئوپلیتیک مناسبات
 :کرد بندیدسته ذیل صورت به گروه دو قالب در توانمی

ــازیگران .1 ــونی  ب ــه پیرام ــی نیم ــر مبتن ــت ب  موقعی
 بـازیگرانی  شـامل  بازیگران نیمه پیرامـونی  نوع این: جغرافیایی

 )منـابع   منبـع  بـر  ژئوپلیتیـک مبتنـی   مناسبات در که شودمی

 قـرار  نظـر جغرافیـایی   از محدوده بالفصل در قدرت جغرافیایی
 حاشـیه و  بخـش  در بـازیگران  ایـن  دیگـر،  بیـان  به. اندگرفته
 .قراردارند قدرت جغرافیایی منبع با پیوسته

 نـوع  و مقیـاس  بـر  مبتنـی  پیرامونی نیمه بازیگران .2
 انیبـازیگر  شـامل  پیرامـونی  نیمـه  از بـازیگران  نوع این: بازی
 )منـابع   منبـع  بـر  مبتنـی  مناسبات ژئوپلیتیـک  در که شودمی

 بخـش  در آفرینـی  نقش و نوع مقیاس نظر از قدرت جغرافیایی
 ایـن  ،دیگـر  بـه بیـان  . انـد گرفتـه  قرار آن با پیوسته اما حاشیه
ـ  مرکز و کانون در جغرافیایی نظر از بازیگران  بلکـه  د،قرارندارن
 رامونینیمه پی بازیگر یک به را هاآن آفرینینقش نوع و مقیاس
 .است کرده تبدیل ژئوپلیتیک مناسبات

 عبـارت  پیرامونی بازیگران از ج  بازیگران پیرامونی: منظور
 نظر زا پیرامون نیمه منطقه فراسوی در هستند که بازیگرانی از

 در رتقـد  جغرافیایی بر منابع مبتنی آفرینی نقش یا جغرافیایی
 را یبـازیگران پیرامـون   ایـن . دارنـد  قـرار  ژئوپلیتیـک  مناسبات
 :کرد بندیدسته ذیل صورتبه گروه دو قالب در توانمی

 ینا: جغرافیایی موقعیت بر مبتنی پیرامونی بازیگران .1
 ناسباتم در که شودمی بازیگرانی شامل بازیگران پیرامونی نوع

 راسـوی ف در قدرت جغرافیایی )منابع  منبع مبتنی بر ژئوپلیتیک
 .اندرفتهگ قرار جغرافیایی نظر از جغرافیایی قدرت )منابع  منبع

 ینا: بازی نوع و مقیاس بر مبتنی پیرامونی بازیگران .2
 رد کـه  شـود مـی  بـازیگرانی  شـامل  بازیگران پیرامـونی  از نوع

ـ  جغرافیایی )منابع  منبع مبتنی بر ژئوپلیتیک مناسبات  از درتق
 قـرار  آن ایحاشـیه  بخـش  آفرینـی در نقش نوع و مقیاس نظر
 .اندگرفته

نکته دیگری که در بحث مناسبات ژئوپلیتیک حائز اهمیت 
 بـر  مبتنـی  اشد وبمی ژئوپلیتیکبازیگران  است، تغییر مناسبات

 ایـن  و دهندمی تغییر موقعیت نیز بازیگران مناسبات تغییر این
نیمـه   بـازیگران  بـه  مرکـزی  بـازیگران  کـه  دارد وجود امکان
 در موجـود  پویـایی بنـابراین  . شوند تبدیل پیرامونی یا پیرامونی
 تغییر مکان و زمان با متناسب که قدرت منابع جغرافیایی ارزش
 جایگـاه  و شـده  تغییر دچار نیز بین بازیگران مناسبات کنند،می

 مناسـبات  در و پیرامونی  نیـز  پیرامونی نیمه )مرکزی، بازیگران

 [.13]شود می دگرگونی و تغییر دچار
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 کیتیژئوپل: مدل مناسبات  1)شکل 

 

 
 

 روش تحقیق

 روش تحقیق -1
 -تحقیق حاضر به لحاظ روش شناسـی مـاهیتی توصـیفی   
ش بـه  تحلیلی دارد. گردآوری اطالعات مورد نیاز در این پـژوه 

و  منـابع  ای و فیش برداری ، استفاده ازشیوه اسنادی )کتابخانه
ق بـا  این تحقیباشد. های علمی میها و گزارشمقاالت، تحلیل

 -علمــی توجــه بــه رویکــرد ژئــوپلیتیکی آن، اولــین تحقیــق
ـ ژئوپلیتیکی در تبیین مدل مفهومی مناسبات ژئـوپلیتیکی   ین ب

ـ این تحقیق، این است که  باشد. سوال اصلیبازیگران می دل م
 مفهومی مناسبات بازیگران زئوپلیتیـک چگونـه قابـل ترسـیم    

 است؟

 منطقه مورد مطالعه -2

ژئـوپلیتیکی   منطقـه  تحقیـق،  ایـن  مطالعـه  مورد محدوده
 19 تیکییژئـوپل  منطقـه  ایـن  باشـد. مـی « جنوب غرب آسیا »

 ترکیـه،  ایـران،  از عبـارت  کـه  شودمی شامل را مستقل کشور
 مـن، ی عربسـتان،  فلسطین اشـغالی،  لبنان، اردن، عراق، سوریه،
 پاکسـتان،  کویـت،  بحـرین،  قطـر،  عربی، امارات متحده عمان،

 باشد )براسـاس می و گرجستان ارمنستان آذربایجان، افغانستان،
 رد ایـران  ژئوپلیتیک انجمن مدیره هیأت اعضای از جمعی نظر

  .  1  )نقشه 1387/  4/  15 جلسه مورخ
 

 آسیا  غرب جنوب منطقه جغرافیای : موقعیت 1)نقشه 

 
  1399)منبع: ترسیم نگارنده، 

بازیگران پیرامونی

بازیگران نیمه 
پیرامونی

بازیگران 
مرکزی
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 1399 پاییز، 4، شماره 2دوره                                                                فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 هعمـد  هایکانون از یکی تاریخی طوربه آسیا غربی جنوب
 هـا و محـور  از و بشـر  دیـرین  هایفرهنگ و هاتمدن پیدایش
 و شـرق  بـین  تجاری و علمی فرهنگی، تبادل عمده مسیرهای
ن درصد مردم کشورهای ای 90است و بیش از  بوده عالم غرب

 نداشـت  با آسیا غرب جنوب منطقه[. 4]منطقه مسلمان هستند 
 شـتن دا بـا  همچنین و جغرافیایی ممتاز هایموقعیت و امکانات
 ایـن . باشـد مـی  برخوردار ژئوپلیتیکی اهمیت ویژه از غنی منابع
ـ  اروپـا  و آفریقـا  آسـیا،  قاره سه اتصال محل در که منطقه  رارق
 یـه اول خاسـتگاه  و بوده بشری تمدن پیدایش اولین محل دارد،
 طقـه من این کشورهای از برخی. آیدمی شمار به توحیدی ادیان
 از گـاز  و نفت سرشار منابع و جغرافیایی موقعیت خاص علت به

 هایهتنگ وجود. برخوردارند باالیی بسیار ژئوپلیتیکی حساسیت
بسـفر   وداردانل  عمان ، و هرمز )ایران مانند و استراتژیک مهم

 یمـن   و بابالمندب )جیبـوتی  عربستان ، و تیران )مصر )ترکیه ،
   [.15] دهدمی نشان تربیش را منطقه این اهمیت

 هاي تحقیقیافته

مناسبات بین بازیگران مركزي و كانونی با  -1

 یكدیگر
رتنـد  بازیگران مرکزی و کانونی منطقه جنوب غرب آسـیا عبا    

ت ناسـبا از: ایران، عربستان، ترکیه و ایاالت متحـده آمریکـا. م  
ــران و عربســتان  ــژئــوپلیتیکی ای ــبــر ترک یمبتن  تیــموقع بی

ـ و مق به منبع یا منابع قـدرت  یی )نزدیکی ایجغراف ـ و  اسی وع ن
باشـد.  آفرینـی یـک بـازیگر  مـی    ی )قدرت و وسعت نقـش باز

ـ افمنبـع )منـابع  جغر  ی ترکیه مبتنی بر کیتیمناسبات ژئوپل  ییای
ما و ا ه استقرارگرفت ییایقدرت در کانون و مرکز از نظر جغراف

 و قیاسم نظر از قدرت )منابع  جغرافیایی منبعآمریکا مبتنی بر 
 یـان ب بـه  اسـت.  قرارگرفتـه  مرکز و کانون در آفرینینقش نوع
 ندارد، رارق مرکز و کانون در جغرافیایی از نظر بازیگر این دیگر،
 یمرکـز  بـازیگر  یـک  به را آن آفرینینقش نوع و مقیاس بلکه

سـبات  برای مثال از منا .کرده است تبدیل ژئوپلیتیک مناسبات
ـ     ران وژئوپلیتیکی دو بازیگر مرکزی و کانونی بـاهم، روابـط ای

 عربستان به طور خالصه مورد بررسی قرار گرفت. 
ایران و عربستان دو کشـور مهـم و اسـتراتژیک در سـطح     

دو همـواره   منطقه خاورمیانـه و خلـیف فـارس هسـتند و ایـن     
را در تـاریخ تعـامالت    های فراوانروابطی توأم با فراز و نشیب

روابط با وقوع انقالب اسـالمی ایـران    اند. اینخود تجربه کرده
 است. هـر تری پیدا کردهارد فاز جدیدی شده و حالت خصمانهو

چند در برخی از ادوار پ  از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران     
ایـن دو کشـور    شاهد گسـترش روابـط و تـنش زدایـی میـان     

یزانی از رقابت و خصـومت میـان ایـن دو    ایما اما همواره مبوده

در حال حاضر نیز روابط میان ایـن دو  . کشور وجود داشته است
عراق،  نظیر سوریه،ها کشور تنش آلود است و در برخی از حوزه

و بحرین به رویارویی غیرمسـتقیم انجامیـده اسـت. ایـن      یمن
اسـتراتژیک و ایـدئولوژیک    تیک،یهای ژئوپلروابط واجد ویژگی

های میان ایـن دو  ها در تنشت و تأثیر هرکدام از این مولفهاس

متفاوت از اسـالم،   یرهایفست [.16] غیرقابل انکار است کشور
ـ  یهااستیجهان اسالم، س یرهبر یبرا لیتما متضـاد و   ینفت

همواره موجـب   یغرب یکشورها گریمتحده و د االتیرابطه با ا
 .است دو کشور بودهاین منازعات در روابط 

ي و كانونی با مركز گرانیباز نیمناسبات ب -2

 بازیگران نیمه پیرامونی
بارتنـد  بازیگران نیمه پیرامونی در منطقه جنوب غرب آسـیا ع    

ــر.    ــی و قط ــده عرب ــارات متح ــراق، ام ــین، ع ــبات از: چ مناس
ظر از ن قدرت ییایمنبع )منابع  جغرافی چین مبتنی بر کیتیژئوپل
ن بـا آ  وسـته یامـا پ  هیبخش حاشدر  ینآفریو نوع نقش اسیمق

از  ه است. به بیان دیگر، درست است که ایـن کشـور  قرار گرفت
مـا  لحاظ جغرافیایی در منطقه جنوب غـرب آسـیا قـرار نـدارد ا    

ی گری خود به یک بازیگر نیمه پیرامـون متناسب با سطح کنش
بتنـی  منیز  امارات و قطر یکیتیمناسبات ژئوپل است.تبدیل شده

نظـر   قدرت در محـدوده بالفصـل از   ییایبع  جغرافمنبع )منابر 
 واست  یی در بخش حاشیه اما پیوسته با آن قرار گرفتهایجغراف
ـ اسـت.   ها را به بازیگران نیمه پیرامونی تبـدیل کـرده  آن  یراب

 بـا  یو کـانون  یمرکـز  گریباز بین یکیتیمثال از مناسبات ژئوپل
ین چـ و  ایـران )بـازیگر مرکـزی     ، روابطبازیگر نیمه پیرامونی
 قـرار  یبـه طـور خالصـه مـورد بررسـ     )بازیگر نیمه پیرامونی  

 گرفت.
روابط ایران و چین هم قدیم و هم جدید است. قدیم از آن 

انـد و  هـای شـرق بـوده   ترین امپراطـوری روی که این دو مهم
فرهنگـی   صی چـون جـاده تـاریخی ابریشـم و نفـوذ     روابط خا

علت جدید بودن روابط ایران و چین در قـرن  اند. متقابل داشته
تـوان بـه زوال و حاشـیه رفـتن ایـن دو      میالدی، می 19و  18

خوش استعمار شدنشان اشاره کرد. در دوران پ  کشور و دست
از جنگ دوم جهانی نیز ایران در جبهه غرب و سرمایه داری و 
چین در جبهه شرق و کمونیست قرار گرفتند. با وقـوع انقـالب   

چین جـای ایـن دو    در 1978می در ایران و بعد از دسامبر اسال
ه شـرقی و نـه   عبارت دیگر، ایران با شعار نکشور عوض شد. به
گـری قـرار گرفـت و چـین بـا پـذیرش       غربی در مسیر انقالب

 گرایـی قـرار  داری در مسـیر توسـعه  رهبریت آمریکا در سرمایه
ن گرفت. پ  از درگیر شـدن ایـران در جنـگ بـا عـراق، چـی      

ی ایران بود. بعـد از سـال   یالت براهسین گزینه تامین تترمهم
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های کنون نیز این دو کشور در بعد اقتصادی همکاریتا 1990

  [.17]اند بسیاری داشته

ي و كانونی با مركز گرانیباز نیمناسبات ب -3

 بازیگران پیرامونی
ـ   د از:بازیگران پیرامونی در منطقه جنوب غرب آسیا عبارتن

ی کیتیلمناسبات ژئوپ. پاکستانو  نیبحر ،تیکوافغانستان، هند، 
ـ قدرت از نظـر مق  ییایبر منبع )منابع  جغراف یمبتن هند  و اسی

بات مناسـ است. ای قرار گرفتهی در بخش حاشیهنآفرینوع نقش
ـ  زین پاکستان و فغانستانا یکیتیژئوپل   نـابع بـر منبـع )م   یمبتن
ت از قـدر  ییایمنبع )منابع  جغراف یفراسو قدرت در ییایجغراف

ــنظــر جغراف ــ ییای ــرار گرفت ــد. هق ــراان ــبات یب ــال از مناس  مث
 ،یمـون رایپ گریبـا بـاز   یو کانون یمرکز گریباز نیب یکیتیژئوپل
  یمـون رایپ گری)بـاز  پاکستان  و یمرکز گری)باز عربستانروابط 
 .قرار گرفت یمورد بررس طور خالصهبه

 یخیصورت تاربه پاکستان و عربستان انمی روابط دوجانبه
ـ دوسـتانه و نزد  اریبس از  یکـ ی یعربسـتان سـعود   اسـت.  کی
پاکستان و هند  یهاپاکستان در زمان جنگ انیحام نیتریقو

در سـال   یکشور بنگالدش از پاکستان شـرق   یبود، و با تأس
در مـورد مناقشـه    سـتان عرب. کـرد یمخالفت م یالدیم 1971
ـ موضـع ا  یو حام کندیم تیاز موضع پاکستان حما رکشمی  نی

ـ   ، ایـن دو کشـور  و پاکسـتان اسـت.    دکشور در روند صـلح هن
از طالبـان و   یبانیپشـت  یبرا یاگسترده یاسیو س یمال تیحما
 1980در افغانستان در دهـه   یافغان در جنگ شورو نیمجاهد

در  یالدمـی  1991–1990 یهـا سالدر و  انجام دادند یالدمی
محافظـت از امـاکن    یفارس، پاکستان برا فیجنگ خل انیجر

 داشـت  لیگسـ  ینظـام  یروهاین ،یمقدس در عربستان سعود

کننــدگان در مشــارکت نیتــراز بــزرگ یکــعربســتان ی [.18]
 نیـز  در سراسـر پاکسـتان   یمذهب یهاساخت مساجد و مدرسه

 ست.ه

نیمه پیرامونی با مناسبات بین بازیگران  -4

 بازیگران پیرامونی
بـا   نیمه پیرامونی گریباز نیب یکیتیمثال از مناسبات ژئوپل یبرا
 کویـت   و نیمه پیرامـونی  گری)باز عراقروابط  ،یرامونیپر گیباز
بـه   قرار گرفـت.  یطور خالصه مورد بررس  بهیرامونیپ گری)باز
در چنـد سـال    تیدر روابط عراق و کو ریگچشم شرفتیرغم پ
ـ یاز ب ینیاما همچنان جو سنگ ر،یاخ بـر   ،یاعتماد توام با نگران
ـ ز یزده که بخشـ  مهیدو کشور خ نیمناسبات ا یفضا از  یادی
)اشغال کویت توسـط   91و  90 یدر حوادث سال ها شهیآن ر

و صدام و ملزم شدن عراق به پرداخت غرامت به ایـن کشـور    
ـ ا یاقتصاد یهامتاثر از رقابت یبخش دو کشـور در دهانـه    نی
خـور  »در منطقـه   یرانیله حـق کشـت  ئمسـ  دارد. فـارس  فیخل

ـ ن یامنطقـه  یهـا و حد و مرز آب« عبداهلل از مسـائل   یکـ ی زی
است که همـواره طـرح آن سـبب     تیعراق و کو انیحساس م

[.19] در دو کشــــور شــــده اســــت یاســــیجنجــــال س

 
 تیکی منطقه جنوب غرب آسیامناسبات ژئوپلمدل مفهومی :  2)شکل 

 

موقعیت جغرافیایی•

مقیاس و نوع بازی•

موقعیت جغرافیایی•

مقیاس و نوع بازی•

موقعیت جغرافیایی•

مقیاس و نوع بازی•

ترکیبی•

موقعیت جغرافیایی•

مقیاس و نوع بازی•

بازیگران نیمه  
پیرامونی با 

پیرامونی

بازیگران مرکزی
با یکدیگر

بازیگران مرکزی
یبا نیمه پیرامون

بازیگران مرکزی
با پیرامونی

مناسبات 

 ژئوپلیتیک

روابط ایران با 

 عربستان

روابط ایران با 

 چین

روابط عراق با 

 کویت

روابط 

عربستان با 

 پاکستان
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 نتیجه گیري
ای هـا در عرصـه علمـی از اهمیـت و جایگـاه برجسـته      مدل   

ساده شـده   شینما کی واقع ها درکه آن برخوردار هستند، چرا
ـ رو کی هاآنباشند. می تیانتزاع واقع ای ـ  ،یشـ  داد،ی  نـد یفرآ ای
 "حیتوض"اما آن را  د،نکنیتکرار م ایبازتاب،  ف،یرا توص یواقع
ها روابط بین یک سیسـتم را بـه   . به بیانی دیگر، مدلدهدینم

یـک شـکل بـه نمـایش      کننـد و در قالـب  خوبی مشخص می
 ژئوپلیتیـک  از گذارند. در تحقیق حاضر نیز ابتدا تعریفی نـو می
 حفـظ  و وریبهره کسب، شناخت، ژئوپلیتیک دانش آن، در که
 و ایمنطقـه  ملی، فروملی، مناسبات قدرت در جغرافیایی منابع

درگــام بعــدی مناســبات  و [13] نظــر گرفتــه شـد در  جهـانی 
ژئوپلیتیکی در منطقه جنوب غـرب آسـیا در قالـب یـک مـدل      

هنگامی که از مناسبات ژئوپلیتیک صحبت به میـان   آورده شد.
 بـر  مبتنـی  ژئوپلیتیـک  بـازیگران  بـین  آید، منظور مناسباتمی
 تعریـف  در کـه  اسـت  درسـت  .اسـت  قـدرت  جغرافیایی منابع

 در مسـتتر  این مفهوم اما است نیامده بازیگر عنوان ژئوپلیتیک
 و بـدون  طرفهیک صورتبه مناسبتی هیچ زیرا است، مناسبات
 میـزان  هـر  به .گیردنمی شکل دارند، قرار آن در که بازیگرانی
 اسـت  ژئوپلیتیک مناسبات ساززمینه که جغرافیایی قدرتی منبع
 بیشـتر  جـذابیت  بـرای  زمینه ،باشد برخوردار بیشتری ارزش از

 را تـری و بـزرگ  تـر بـیش  بازیگران آفرینینقش و ورود جهت
 در حاضر بازیگران تنوع و گستردگی به توجه با .آوردمی فراهم
 گونهآن ها،آن بندیتقسیم و هاشناخت آن ژئوپلییتک مناسبات
 کلی صورتبه نیست. اما پذیرامکان ،است شایسته و بایسته که
مناسـبات   در حاضـر  بـازیگران  ایپایـه  درک و شـناخت  جهت

در قالب بـازیگران مرکـزی، نیمـه     را هاآن توانمی ژئوپلیتیک
 گرانیمنظـور از بـاز  پیرامونی و پیرامونی تقسـیم بنـدی کـرد.    

ــاز ی،مرکــز اســت کــه در بطــن و کــانون مناســبات   یگرانیب
این نـوع   قدرت قراردارند. ییایبر منابع جغراف یمبتن کیتیژئوپل

جغرافیایی، مقیاس و نوع بازی و یـا  اساس موقعیت بازیگران بر
گیرنـد. بـازیگران نیمــه   ترکیبـی در مرکـز و کـانون قــرار مـی    

در محدوده بالفصل جغرافیایی یـا نقـش آفرینـی    پیرامونی نیز 
مبتنی بر منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات ژئوپلیتیـک قـرار   

اساس موقعیت جغرافیایی و نوع و سطح بازی در ها بر. آندارند
آفرینــی حاشـیه و پیوسـته بـا منبــع )منـابع  بـه نقـش      بخـش  
ـ اسـاس موقع برو در آخـر بـازیگران پیرامـونی     پردازنـد می  تی
ای و فراسـوی  هیدر بخش حاشـ  یو نوع و سطح باز ییایجغراف

ــه نیــز مناســبات   ــد. در ادام ــرار دارن ــه نیمــه پیرامــونی ق ناحی

 یکـدیگر، بـازیگران   ژئوپلیتیکی بازیگران مرکزی و کـانونی بـا  
مرکـزی بــا بـازیگران نیمــه پیرامـونی، بــازیگران مرکـزی بــا     
بازیگران پیرامونی و بازیگران نیمه پیرامونی با نیمـه پیرامـونی   
مورد بررسی قرار گرفت و یک مـدل مفهـومی بـرای مطالـب     

 ترسیم شد.
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