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Abstract 
One of the key and fundamental variables in recognizing the pattern of foreign behavior of a 

state in the international system is understanding the structure of power and how power is 

formulated and distributed in a national unit. In this study, using the neoclassical theory of 

neoclassical realism, the structure and formulation of power, how the policy-making system, 

the decision-making process in the Saudi system and the analysis of the foreign policy of this 

country, especially towards the Islamic Republic of Iran have been studied. The reason for 

adopting different approaches in Saudi foreign policy is to engineer the asymmetric power 

structure in this country. From the beginning of its formation until now, it has been based on the 

element of the king as the main nucleus of power. And the behavior of the government in the 

foreign sphere has always been a function of the situation and conditions of the king's power in 
the political system of this country. By adopting an aggressive approach to foreign policy, the 

Saudi regime seeks to manage the internal challenges that threaten and divert it to the external 

environment; In order to achieve this goal, the Islamic Republic of Iran, due to its special 

characteristics, is introduced as an immediate threat to the surrounding environment. The author 

assumes that "the formulation and structure of government power in Saudi Arabia is an 

important and influential factor in determining a variety of balancing strategies and facilitating 

the threefold relationship of cooperation, competition and conflict in the country's foreign 

policy." Therefore, the purpose of the research is to answer this basic question; "What effect 

does the formation and structure of the centralized power in the monarchy in Saudi Arabia have 

on the country's foreign policy, especially towards the Islamic Republic of Iran?" Therefore, 

considering the power structure in this country, the analysis of the causes of this country's 
interventionist behavior and approach in the region is the focus of this study. 
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تاثیر ساختار قدرت دولت عربستان سعودی بر الگوی رفتار 

 خارجی ایه کشور بویژه در قبال جمهوری اسالمی ایران

 ۵۲/۳۰/1۰۱۱تاریخ دریافت۲  1 حسیه غزیبی
 1۱/۳۰/1۰۱۱تاریخ پذیزش۲  *۵سید جالل دهقاوی فیزوسابادی

 ۰ احمد وقیب ساده
 4کیهان بزسگز

 چکیده
کی اظ متغیطهبی کلیسی و اؾبؾی زض قنبذت الگوی ضفتبض ذبضخی یک زولت زض نؾاب  ثایا الللافه فساخ ؾابذتبض      ی

قسضت و چگونگی نوضت ثنسی و توظیـ قسضت زض یک واحس ملی اؾت. زض ایا پػوهف ثب ثسطه گیطی اظ نؾطیه ناو  
ؾیبؾت گصاضیه فطایناس تهالیخ    قسضته چگونگی نؾب  واقـ گطایی نوکالؾیک  ثه ثطضؾی ؾبذتبض و نوضت ثنسی 

گیطی زض نؾب  فطثؿتبن ؾقوزی و تحلیف ؾیبؾت ذبضخی ایا کكاوض ثاه ویاػه زض قجابه خلساوضی اؾاالمی ایاطان        
پطزاذته قسه اؾت. فلت اتربش ضویکطزهبی مرتلف زض ؾیبؾت ذبضخی فطثؿاتبنه ثاه مسنسؾای ؾابذتبض نبمت ابضن      

گیطی آن تبکنون ثط فنهط پبزقبه ثه فنوان هؿته انلی قسضت ثنب  قسضت زض ایا کكوض ثط می گطزز که اظ اثتسای قکف
گطزیسه و ضفتبض زولت زض حوظه ذبضخی ضا هلواضه تبثقی اظ وضقیت و قطایظ قسضت پبزقابه زض نؾاب  ؾیبؾای ایاا     

ؾیبؾات ذابضخیه ؾاقی زض ماسیطیت     نؾب  حکلطانی ؾقوزی ثب اتربش ضویکاطزی تسابخلی زض    کكوض نلوزه اؾت.
ذلی تسسیسظا و انحطاف آن ثه محیظ ثیطونی زاضز؛ زض ضاؾتبی تح ق ایا هسفه خلسوضی اؾالمی ایطان هبی زا چبلف

ضا ثه زلیف ویػگیسبی ذبل ذوزه ثه فنوان تسسیس آنی زض محیظ پیطاماونی آن کكاوض مقطفای مای نلبیاس. م اطوو       
فبمف مسخ و تابییط گاصاضی   نوضت ثنسی و ؾبذتبض قسضت زولت زض کكوض فطثؿتبن ؾقوزیه "نگبضنسه ایا اؾت که 

زض تقییا انواؿ ضاهجطزهبی مواظنه ای و تؿسیف منبؾجبت ؾه گبنه هلکبضیه ضقبثت و منبظفه زض ؾیبؾت ذبضخی ایاا  
نوضت ثنسی و ؾبذتبض قاسضت متلطکاع   ». اظ ایا ضو هسف پػوهف پبؾد ثه ایا پطؾف اؾبؾی اؾت؛ "کكوض اؾت

ثط ؾیبؾت ذبضخی ایا کكوض ثه ویػه زض قجابه خلساوضی اؾاالمی    زض نسبز ؾلغنت زض فطثؿتبن ؾقوزی چه تبییطی 
 ایا گطایبنه مساذله ضویکطز و ضفتبض فلف واکبویه کكوض ایا زض قسضت ؾبذتبض زض نؾط زاقتا ثب ثنبثطایا«. ایطان زاضز؟

 .زهس می تكکیف ضا پػوهف ایا کبنونه منغ ه زض کكوض
 .گطایی نوکالؾیکه فطثؿتبن ؾقوزیه خلسوضی اؾالمی ایطانؾبذتبض قسضته ؾیبؾت ذبضخیه واقـ  واژگان کلیدی۲
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 هقذهِ

هبی مرتلاف   ای چنسوخسی اؾت که منكبء و ذبؾتگبه آن ضا ثبیس زض ثرف ؾیبؾت ذبضخی پسیسه

زولت خؿتدو کطز. یکی اظ متغیطهبی کلیسی و اؾبؾی زض قنبذت الگوی ضفتبض ذبضخی و کنف یک 

ثنسی و توظیـ قاسضت زض یاک    قسضت و زضک چگونگی نوضتالللفه فسخ ؾبذتبض  زولت زض نؾب  ثیا

هابی ضفتابضی یاک زولات زض مواخاه ثاب        واحس ملی اؾت. زض ح ی ت ذبؾتگبه انلی ت ابوت قایوه  

قسضت و هلچنایا چگاونگی نؾاب     ثنسی  هبی ؾبذتبض و نوضت زض ویػگی ضذسازهبی ثیطونی ضاه ثبیس

. پطواضا  اؾات کاه تبکیاس ثاط ایطثركای       گصاضی و فطاینس تهلیخ گیطی زولتسب خؿتدو کطز ؾیبؾت

ؾبذتبضِ قسضت ثط ؾیبؾت ذبضخیه ثه مقنبی ن ی تبییطگصاضی ؾبیط فوامف نیؿت. آنچه زض ایا نوقتبض 

موضز تبکیس واقـ گطزیسهه ایا اؾت که زض میبن متغیطهبی ایطگصاض زاذلی ثط فطاینس ؾیبؾات گاصاضی و   

یبؾی و چگونگی نوضت ثنسی قسضت زولته تهلیخ گیطی زض حوظه ؾیبؾت ذبضخیه  فنهط نؾب  ؾ

اظ اهلیت ویػه ای ثطذوضزاض اؾت. ثط هلیا اؾبؼ گونه قنبؾی ضغیخ هبی ؾیبؾای ثاه فناوان یاک     

قبذم و مقیبض مسخ ثطای فسخ ؾیبؾت ذبضخی زولتسب محؿوة می گطزز. اغلت نؾطیبت ضواثظ ثایا  

مؿت یخ و یب غیط مؿات یخه ؾاطاك   الللف و ؾیبؾت ذبضخی زض تحلیف ضفتبض ذبضخی زولتسبه ثه نوضت 

متغیط زولت ضفته و هطیک اظ منؾطی ذبله الگوی ضفتبضی یک واحاس ملای زض نؾاب  ثایا الللاف ضا      

ثطضؾی نلوزه انس. تلبیع ایا نوقتبض زض نوؿ ضویکطزـ اؾت که اظ زضیچه خبمقه قنبؾی ؾیبؾای واضز  

اخعای تكاکیف زهناسه ؾابذتبض    منؾومه زولت زض نؾب  ؾیبؾی فطثؿتبن ؾقوزی قسه و ضلا ثطضؾی 

فساخ  قسضت آنه ثه ثطضؾی و واکبوی تبییطات آن ثط ؾیبؾت ذبضخی ایا کكوض می پطزاظز. اظ ایاا ضو  

قسضت زض نؾب  ؾیبؾی فطثؿتبن ؾقوزی ثطای تحلیف ضفتبض و ؾیبؾت ذابضخی آن کكاوض زض   ؾبذتبض 

 ؾی اؾت.یک ضطوضت اؾبحوظه منغ ه ای ثه ویػه زض قجبه خلسوضی اؾالمی ایطان 

نگبضنسه ثطای فسخ و زضک الگوی ضفتبض ذبضخی فطثؿتبن ؾقوزی و میعان ایطگصاضی ؾبذتبض قسضت 

زولت ثط ؾیبؾت ذبضخی ایا کكوض اظ ضوـ تح یق کی ی ثسطه گطفتاه و ثاب خلاـ آوضی زازه هاب اظ     

طات عطیق تحلیف اؾنبز و مساضکه تونیف تحلیلیه ازضاکی و هلچنیا تحلیف محتاوا ثاه ثطضؾای تابیی    

نؾب  ؾلغنتی و نوضت ثنسی قسضت زض هئیت حبکلاه آه ؾاقوز ثاط ؾیبؾات ذابضخی ایاا کكاوض        

پطزاذته اؾت. هلچنیا ؾقی کطزه اؾت؛ ثب مغبلقه ذبعطات و نوقته هابی افاطازی کاه ؾابه هاب زض      

خبمقه ؾقوزی ظنسگی کطزه و یب زض زضثبض ؾلغنتی ظنسگی کطزه انس؛ ثه الیاه هابی تاو زض تاوی نؾاب       
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ای فطثؿتبن ؾقوزی ضفته تب ثتوانس؛ ثطاؾبؼ آن زازه هبه ضیكه هاب و انگیاعه هابی کابضگعاضان      قبهعازه

هئیت حبکله ؾقوزی زض اتربش ضویکطز تسبخلی زض حوظه ؾیبؾت ذبضخی ثه ویػه زض قجبه خلسوضی 

اؾالمی ایطان ضا ثطضؾی نلبیس. اؾبؾب نوضت ثنسی قسضت زولت زض هط خبمقه ای اظ نؾب  یاب منؾوماه   

 Powerی اظ منبؾجبت و قجکه هبی قسضت که ثب ضهجطان کلیسی که مقلوال ثب فنوان ثبظیگطان قسضت )ا

Actors   قنبذته می قونس؛ زض پیونس اؾت. لیکا ؾطقت و مبهیت ضواثظ و منبؾجبت میابن ثابظیگطان )

قسضته زض ؾغوح مرتلف زض خوامـ و کكوضهبی گونبگونه مت بوت اؾت. ؾابذتبض قاسضت زض نؾاب     

تب ثه اماطوظ   1932بؾی فطثؿتبن ؾقوزی نیع اظ ایا قبفسه مؿتثنی نیؿت. فطثؿتبن ؾقوزی اظ ؾبه ؾی

که ؾلغنت آه ؾقوز ثنیبن نسبزه قس؛ زاضای نؾب  ؾلغنت مغل ه و موضویی ثوزه اؾت ثب ایا ت بوت که 

ف ی ثوزه ثط ذالف کكوضهبی زیگط ؾلغنتیه انت به قسضت اظ پسض ثه پؿط منت ف نكسه ثلکه ثه نوضت ا

و اظ ثطازض ثه ثطازض زیگط منت ف گطزیسه اؾت؛ الجته موضز محلس ثا ؾللبن ثب فطو پبزقبه قسنف یاک  

 نلونه اؾتثنبیی زض تبضید ایا کكوض محؿوة ذواهس قس. 

مسنسؾی ؾبذتبض قسضت زض ایا کكوض اظ اثتسای قکف گیطی آن تبکنون ثط فنهط پبزقبه ثاه فناوان   

سه اؾت و تلبمی منبنت و پؿت هبی ؾیبؾیه مصهجی و لكگطی ثب حکخ هؿته انلی قسضت ثنب گطزی

قرم پبزقبه تن یص می گطزز. یکی اظ مسخ تطیا حوظه هبی مؿئولیت پبزقبه کاه الجتاه تقاساز اناسک     

ومقسوزی اظ قبهعازگبن نیع اخبظه وضوز ثه آن فطنه ضا زاضنس؛ حوظه ؾیبؾات ذابضخی اؾات. زلیاف     

بض نبمت بضن قسضت زض فطثؿتبن ؾقوزی ایا اؾت که ضفتابض زولات   اهلیت ؾیبؾت ذبضخی ثطای ؾبذت

زض حوظه ذبضخیه هلواضه تبثقی اظ وضقیت و قطایظ قسضت پبزقبه زض نؾب  ؾیبؾی ایا کكاوض ثاوزه   

اؾت. ثسیا م سو  که قبلوزه ؾیبؾت ذبضخی ایاا کكاوض ثاط ماساض و محاوض ثنیابزی نؾاب  ؾیبؾای         

نت و نؾب  پبزقبهی عطاحی و فللیبتی می گطزز؛ قطاض اؾت فطثؿتبن ؾقوزیه یقنی ح ؼِ ؾبذتبض ؾلغ

که ؾیبؾت ذبضخی فبمف تحکیخ و یجبت ؾلغه زاذلی پبزقبه و نسبز ؾلغنت ثبقس. م طوو نگبضناسه  

نوضت ثنسی و ؾبذتبض قسضت زولت زض کكوض  فطثؿتبن ؾقوزیه فبماف مساخ و تابییط    "ایا اؾت که 

ای و تؿسیف منبؾجبت ؾه گبنه هلکبضیه ضقبثت و منبظفاه زض  گصاضی زض تقییا انواؿ ضاهجطزهبی مواظنه 

نوضت »حبه ثب توخه ثه فطضیه پػوهف ایا پطؾف اؾبؾی مغطح می قوز؛  "ؾیبؾت ذبضخی اؾت.

ثنسی و ؾبذتبض قسضت متلطکع زض نسبز ؾلغنت زض فطثؿتبن ؾقوزی چه تبییطی ثاط ؾیبؾات ذابضخی    

 «.زاضز؟ ایا کكوض ثویػه زض قجبه خلسوضی اؾالمی ایطان
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 چارچَب هفَْهی ٍ ًظزی  -الف

زض تجییا مؿئله و ضاؾت آظمبیی فطضیهه اظ چبضچوة نؾطی واقـ گطایی نوکالؾایک ثساطه گطفتاه    

قسه اؾت. زلیف گعینف ایا نؾطیهه تلطکع و توخه الظ  آن ثه فنهط زولت و اخعای آن ثه فنوان یک 

نؾطی واقـ چبضچوة ت ذبضخی اؾت. فبمف مویط ثط تهلیلبت و ؾیبؾت گصاضی هب زض حوظه ؾیبؾ

گطایی نوکالؾیک ثه فنوان نؾطیه ی مطتجظ ثب متغیط انلی ایا پػوهف یقنی ؾابذتبض قاسضت زولاته    

ؾاغ  زاذلای   ای اظ متغیطهب زض  مدلوفهثب زض نؾط زاقتا تب  ؛زهس ایا امکبن ضا ثه نوضت ضوقلنس می

 نااوؿ "یه ضفته و ثب فنبیت ثه فواملی چون کكوضهب ثه ؾطاك منؾومه زولته ثه فنوان یک متغییط میبند

و  گیاطی  تهالیخ گیاطیه ضاثغاه میابن نسبزهابی      ضغیخ ؾیبؾیه ؾبذتبض قسضت زاذلیه ؾبذتبض تهالیخ 

(ه ثاب ثؿاظ و تجیینای    148: 1394)مكیطظازهه "گیطی زض نسبزهبی مرتلف زاذلی ؾاابظوکبضهبی تهلیخ

ولت فطثؿتبن ؾاقوزی زض ؾارسط ؾیبؾات    م هف تط ثه ثطضؾی و واکبوی فلف و ضیكه هبی ضفتبضی ز

ذبضخی ثه وثػه زض قجبه خلسوضی اؾالمی ایطان پطزاذته قوز. زض ازامه ی ثحث نؾاطی واقاـ گطایای    

نوکالؾیکه اظ نؾطیه ضوظنب نیع  ثه زلیف توخه ثه متغیط حکومتی که نبؽط ثط ؾبذتبض و فطاینس هبی یاک  

ثه ه گیطی قسه اؾت. متغیط حکومتی زض ح ی ت حکومت و تبییط آنسب ثط ؾیبؾت ذبضخی اؾت نیع ثسط

تهلیخ گیاطی   ینسهبیافطثرف هبی مرتلف یک نؾب  ؾیبؾی و و حکومت  ؾبذتبضمبهیته قکف و 

. زض فلف نیع ایا امکبن فسخ ضا ثه پػوهكگط می زهس تب ثب زضک ؾبذتبض و فساخ  مطثوط می قوززض آن 

نگط قیوه افلبه قسضته نحوه تهلیخ گیاطی  نوضت ثنسی قسضت زض یک نؾب  ؾیبؾیه که ثه نوفی ثیب

 و ؾیبؾت گصاضی اؾت؛ ثه الگوی ضفتبضی یک حکومت زض حوظه ؾیبؾت ذبضخی پی ثجطز.

ثطمجنبی نؾط و زیسگبه ضوظنبه زضک و تحلیف ضفتبض ذبضخی زولتسبه نیبظمنس یک فسخ و اضظیبثی زقیق 

خه ثه نوضت ثنسی قسضت ؾیبؾی اظؾبذتبض قسضت و نوؿ نؾب  ؾیبؾی یک کكوض اؾت. چطا که ثب تو

و قطایظ ؾیبؾی و اختلبفی هط زولته وظنه ؾسخ و میعان تبییطگصاضی هطیک اظ متغیطهبی پندگبناهه  

زض حاوظه ؾیبؾات    زولت ذابل  مت بوت ذواهس ثوز. هلیا ت بوت هب موخس قکف گیطی ضفتبض یک

یاا متغیطهاب زض تحلیاف    مرتلفه می گطزز. ثه افت بز وی های  یاک اظ ا   قطایظ ثه واکنف ذبضخی زض

اظ (. Rosenau,2006: 173-175ؾیبؾت ذبضخی اظ میعان ایطثركی یکؿبن و یبثتی ثطذاوزاض نیؿاتنس )  

زیسگبه انسیف وضظان ایا نؾطیهه ؾیبؾت ذبضخی تبثقی اظ خبیگبه زولت زض نؾب  ثیا الللف و هلچنیا 

بذتبضهبی زاذلای زولتساب نیاع    توانلنسیسبی قسضت مبزی آن اؾت؛ اینبن ثطای ثطزاقت هبی شهنی و ؾ
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ایا نؾطیه ثط  تحلیف انلی اهلیت قبئف هؿتنس. گیسئون ضظ نیع ثط ایا مغلت تبکیس می نلبیس که تلطکع

 -Subذاطز و فطفای )   ثابظیگطان  حتی و ؾیبؾی و اختلبفی نسبزهبی چون ضهجطانه زاذلی متغیطهبی

State Actors )و تهلیخ گیطی ن ف زا ؾیبؾتگصاضی ضونس که زض( ضنس؛ اؾتRose,1998: 151 .) 

نؾب  ؾیبؾی مدلوفاه ای اظ   "اگط تقطیف ضاثطت زاه پیطامون متغیط حکومتی ضا پصیطفته قوز که 

فنبنطی اؾت که ثب هخ تقبمف زاضنس و ثه نوضت مدعا و هخ خلقای ثاط افاطاز و مدتلاـ هابیی کاه       

)زاهه اؾاتبیا ثطیکناطه    "کننسفنبنط یب ثرف هبی نؾب  ضا تكکیف می زهنسه افلبه قسضت و ن وش می 

(. آن گبه ثه ذوثی می توان ثط تبییطات ایا متغیط ثط ؾیبؾت ذبضخی پی ثطز. ضانساه قاوئلط  69: 1394

نیع زض ضاثغه ثب اهلیت و ایط ثركی متغیط حکومتی ثط ؾیبؾت ذبضخی تهاطی  مای نلبیاس؛ میاعان و     

. اخلبؿ نرجگابنه  1ظ ایا چسبض فنهطه زضخه  هلگطایی و انؿدب  یک نؾب  ؾیبؾیه ثطاؾبؼ تطکیجی ا

. انؿدب  اختلابفیه تقیایا مای گاطزز. زض     4. آؾیت پصیطی ضغیخ هبی ؾیبؾیه 3. انؿدب  نرجگبنه 2

ح ی ت ایا فنبنط زض تقییا ضاهجطزهبی مواظنه ای زولتسب و نوؿ واکنف آنسب نؿجت ثه تسسیسات محیظ 

تبلیبفطو  (.Schweller, 2006: 47متلبیع می ؾبظنس )ثیطونی مساذله می کننس و آنسب ضا نؿجت ثه یکسیگط 

نیع ثط ایا نکته تبکیس نطی  زاضز؛ متغیطهبی ؾغ  زاذلی زض تقییا انواؿ ضاهجطزهبی مواظناه اظ ؾاوی   

 (.(Taliaferro,2009: 4زولت هب مویط هؿتنس

چبضچوة نؾطی فوق زض تحلیلی چنس ؾغحی ن ف متلابیعی اظ زولات هاب ضا اضائاه مای کناس و        

که مبثیا متغیاط ؾیؿاتلیک/ ؾابذتبضی و    متغیطهبی مساذله گطی هؿتنس ولت هب میعثبن مقت ساؾت؛ ز

وؾایقی اظ گعیناه   گؿاتطه ی   زاضنس. ثنبثطایا ملکا اؾت کكوضهب ثب ؾیبؾت ذبضخی خبمتغیط واثؿته 

امب گعینه هبیی که ثاه   .هبی ؾیبؾت ذبضخی مواخه قونس که توؾظ فوامف ؾیؿتلیک تقییا می قوز

. ثبقاس متغیطهابی مساذلاه گاط    هلابن  ملکا اؾت محهاوه   ؛انتربة می کننس حبکلبن ؾیبؾییػه و

امب ثب توخه  ؛واخه ثبقنسؾبذتبضی مچبلف یک ثب هلعمبن زو کكوض ایا احتلبه وخوز زاضز که  ثنبثطایا

والت . ثه فنوان مثبه می توان ثه تحؾیبؾت مت بوتی اتربش کننس هذوزؾبذتبضی متلبیع  ثه ویػگی هبی

زض خسبن فطة موؾو  ثه ثسبض فطثی اقبضه کطز که نحوه ثطذوضز کكوضهبی منغ ه ثب یاک   2011ؾبه 

متغیط )ثسبض فطثی( چگونه اظ یکسیگط مت بوت ثوز. ثطای فسخ ثستط ایا نؾطیه می توان ثه نحوه ضفتبض زو 

نؾطیاه تبکیاس زاضز؛   زولت کویت و فطثؿتبن نؿجت ثه متغیط ثسبض فطثی اقبضه کطز. هلبنگونه کاه ایاا   

متغیطهبی زاذلی هلچون میعان اخلبؿ و انؿدب  نرجگبن و زضخه آؾیت پصیطی نؾب  ؾیبؾی زض تقییا 

ضاهجطزهبی مواظنه ای اظ ؾوی زولتسب مویط هؿتنس. ثه زلیف ؾبذتبض نبمت بضن قسضت زض فطثؿتبن ؾقوزی 
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خلاو ضاهجاطزی تسابخلی ضا زض    و نگطانی اظ زومینوی فطوپبقیه حبکلبن ؾقوزی زض حطکتی فاطاض ثاه   

ؾیبؾت ذبضخی ذوز ثطگعیسنس که نلوز فینی ایا تلبیع ضفتبضی میبن زو کكوضه زض ثحاطان ؾاوضیه و   

زذبلت آقکبض ؾقوزی هب و حلبیت تلب  قس آنسب اظ گطوه هبی افطاعی فلیه زولت ثكبض اؾس ثاوز. ثاب   

سی قاسضت ؾیبؾای و فطایناس    ثنا  توخه ثه مجبحث نؾطی ثیبن قسهه می توان نوؿ ؾابذتبض و ناوضت  

 :متلطکع ضا ثه قطح شیف تطؾیخ نلوزهبی ؾیبؾی متلطکع و غیط گیطی زض نؾب  گصاضی و تهلیخ ؾیبؾت
  

 ّای سیاسی هتورکز ٍ غیر هتورکز  گیری در ًظام بٌذی قذرت ٍ فرایٌذ تصوین : صَرت۱جذٍل 

 ًظام اقتصادی درحال تَسعِ تَسعِ یافتِ

 اختار قذرت سیاسیس افقی عوَدی افقی عوَدی

 ساختار تصوین گیری غیرهتورکز ًیوِ هتورکز هتورکز غیرهتورکز هتورکز

 ن ف

 قرم

 حکومت

 ؾیؿتخ

 خبمقه

 ن ف

 خبمقه

 حکومت

 ؾیؿتخ

 قرم

 قرم

 ؾیؿتخ

 ن ف

 حکومت

 خبمقه

 ن ف

 قرم

 حکومت

 ؾیؿتخ

 خبمقه

 ن ف

 ؾیؿتخ

 حکومت

 خبمقه

 قرم

تطتیت و اولویت ثنسی 

متغیطهب زض ؾبذتبض 

 گیطی تهلیخ

 نلونه کكوضهب ---- ایطان فطثؿتبن هنس چیا

 ب( ساختار قذرت دٍلت عزبستاى سعَدی

ثسون فسخ و قنبذت چگونگی ؾابذتبض قاسضت ثاه لحابػ نحاوه توظیاـ و ترهایم قاسضت و         

چگونگی فطاینس ؾیبؾت گصاضی و تهلیخ گیطیه مغبلقه و تحلیف الگوی ضفتبضی یک کكوض زض حوظه 

  نواة نرواهس ثوز. ؾیبؾت ذبضخیه قطیت ثه

مدلوفاه ای اظ فواماف ؾابذتبضی و غیاط     تحات تابییط   ه اغلات  كوضهبنوضت ثنسی قسضت زض ک

اؾبؾاب  گیاطز.   ناوضت مای   نسب ثه نوضت ضؾلی و غیط ضؾلی که توظیـ قسضت زض آؾبذتبضی اؾت 

و ن هبی ؾیبؾی ؾبذتبض ؾیبؾی ثه فنوان ثركی اظ نؾب  ؾیبؾی قبمف قسضت ؾیبؾیه نسبزهب و ؾبظمب

قابذم هاب و   ثاط اؾابؼ   (. 165: 1380هبی نؾب  ؾیبؾی اؾت ) ن یات ظازهه   هلچنیا ظیط مدلوفه

هابی ؾیبؾای    فطثؿتبن ؾقوزیه خاعو نؾاب    ثنسی نؾب  هبی ؾیبؾیه حکومت مقیبضهبی مطؾو  عج ه

 ه اؾبؼ نؾب 1932اظ ظمبن تبؾیؽ زولت پبزقبهی فطثؿتبن ؾقوزی زض ؾلغنتی مغل ه قطاض می گیطز. 
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. نؾب  ؾیبؾای فطثؿاتبن هلاواضه نؾاب      ثطپبیه پسضؾبالضی ؾیبؾی و مصهجی اؾتواض ثوزه اؾت ؾیبؾیه

منجاـ انالی قاسضت زض تلاب      (. 17: 1367ای ثوزه و هنوض هخ هلیا نؾب  حبکخ اؾت )قیطاظیه  قجیله

ؾقوز ثوزه و قبه و قبهعازگبن تطاظ اوه  بن ؾقوزی متکی ثط ؾلغنت مغل ه آهؾغوح حکومتی فطثؿت

ثط تلب  قائون ظناسگی    قبهزض ایا نؾب  ؾیبؾیه  ؛ای ثطذوضزاض هؿتنس سضت و آظازی فلف گؿتطزهاظ ق

 .  ضفبیبی ذوز مؿلظ اؾت

ای اظ فوامف  مدلوفهتبییط  تحته اغلت كوضهبثب پصیطـ ایا واققیت که نوضت ثنسی قسضت زض ک

ؾبذتبضی قاسضته زض  غیط توان ثه ن ف امطیکب ثه فنوان فبمف مویط میؾبذتبضی اؾت؛ ؾبذتبضی و غیط

ن ف مسخ و اؾبؾی انگلؿتبن ذوثی پطزه اظ  هث «زضثبضه ؾلغنت»آثوضیف زض کتبة  کطز. اقبضهایا کكوض 

زاضز و مقت س اؾت؛ پیطوظی و ثه قسضت ضؾیسن ذبنوازه  میثطؾقوز  گیطی و ایدبز حکومت آه زض قکف

وزه پصیط نج قجه خعیطه فطثؿتبن امکبنؿتبن زض ؾقوزی ثسون اتکب ثه توان نؾبمی و حلبیت ؾیبؾی انگل

ؾقوزی ضا ثه ن اـ آمطیکاب ذابلی     افتس؛ انگلؿتبن فطنه پطعلـ فطثؿتبن اؾت. امب اینکه چه ات بقی می

  (.Aburish: 1996: 9-37نلبیس ) نویؿنسه هخ زض کتبة ذوز مغطح می کنس؛ ؾوالی اؾت که می

ت ؾیبؾی ذبنسان آه ؾقوز ثه فنوان مسخ ثه هط حبه زض ف سان حضوض انگلؿتبنه تضلیا ث ب و حیب

تطیا ضکا منبفـ ملی موخت گطزیس؛ حبکلبن ؾقوزی ذالء ایدابز قاسه ضا ثاب اتکاب و واثؿاتگی ثاه       

حلبیت هبی آمطیکب پطکننس. ثسیا تطتیت هسف غبئی حبکلبن ؾاقوزی تاإمیا امنیات ایاا کكاوض و      

ؾیبؾت هب و ثطنبمه هبی منغ ه ای آمطیکب ای ذوز زض قجبه فطمبنجطزاضی تلب  قس اظ  افعایف ن وش منغ ه

 14) 1324ثسلا  25ثبقس. اوج توافق و ت بهخ میبن ایا زو کكوض هنگبمی ثوز که اثا ؾقوز زض تبضید 

( ثب ضوظولت ضئیؽ خلسوض آمطیکب که اظ یبلتب ثبظ می گكت؛ مالقبت کاطز؛ ایاا نرؿاتیا    1945فوضیه 

هبی فطثؿتبن  (. واثؿتگی ؾیبؾت87: 1367قیطاظیه مالقبت پبزقبه ثب یک ضئیؽ زولت ذبضخی ثوز )

هبی ضاهجطزی ایا کكوض حتی اگط مغبیط ثب منبفـ ضیبو ثبقس؛  گیطی ثه آمطیکب تب حسی اؾت که تهلیخ

تاوان زض افاعایف نابزضات ن ات      نیع متکی ثط زؾتوضات کبخ ؾ یس اؾت. نلونه ایا موضاوؿ ضا مای  

بقی اظ کبهف نبزضات ن تی ایطانه آن ضا مغطح کاطز و  فطثؿتبن زانؿت؛ آمطیکب ثطای خجطان کؿطی ن

ثبفث کبهف قیلت ن ت قس و زض ؾبیه کؿاطی ثوزخاه قاسیسی کاه ضیابو ثاب آن ضوثاطو گطزیاس؛         

 ذؿبضت اقتهبزی قبثف توخسی ثه ایا کكوض واضز کطز.

ثب توخه ثه آنچه زض ذهول هنسؾه قسضت زض ایا کكوض ثیبن قس؛ الیوت هبؼ فلاف ث ابی ایاا    

. ثه ضوظ ضؾبنی و تغجیق اؾاتطاتػی قایوه هابی ماسیطیت قجبیاف و      1ضا اینگونه ثیبن می زاضز:  ؾبذتبض
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. 3. مسیطیت گطوه هبی اختلبفی و متحسیا زض فهط خسیسه 2مطزمبن ثبزیه نكیا ثه ضوـ هبی نویاه 

تطزه . ن ف گؿا 4اؾت بزه هوقنلسانه ایا ذبنوازه اظ پوه ثطای ذطیس فطمبن پصیطی و یب حساقف تؿلیخه 

و اغلت ؾطکوثگطایبنه ی مصهت که مطز  ضا ثه اعبفت اظ ذسا و فطمبنجطزاضی ثای چاون و چاطا اظ آه    

. غ لت و ذواة آلوزگی ذوز خبمقه ؾقوزی اؾات؛ ایاا خبمقاه غبلجاب کاخ      5ؾقوز زفوت می کنسه 

تحطک ثوزه و اظ ثسو تولس ثب حؽ فطمبن ثطزاضی اظ ذسا و حابکخ و آزاة و ؾانا ذاو گطفتاه اؾات      

(. زض ازامه تساوه و انت به قسضت زض زضون ذبناسان ؾاقوزی کاه ثطگطفتاه اظ     32: 1394الیوت هبوؼه)

نویؿنسه امطیکبیی زض ضوظنبمه نیویوضک تبیلع اؾت؛ ثه ذوثی ضونس انت به غیط متقبضف آن ضا نكبن مای  

 (.Hubbard, 2020 زهس )

 ّستِ بٌیادی ساختار قذرت    -1

پبزقبه: ثطمجنبی قبذم هب و مقیبضهبی عج ه ثناسی حکومتسابه نؾاب  ؾیبؾای فطثؿاتبن زض ظماطه       

: 1378حکومتسبی ؾلؿله مطاتجی قطاض می گیطز که پبزقبه زض ضاؼ هاط  قاسضت قاطاض زاضز ) ثالناسهه     

پبزقبه ثه فنوان موؾؽ نؾب   ه قسضت و حکومته متقلق ثهحبکلیت ؾیبؾی فطثؿتبنؾرسط زض (.  378

ثبالتطیا م ب  ؾیبؾی و ثوزه و پؽ اظ آن ثه فطظنس اضقس و ؾرؽ ثطازضان پبزقبه منت ف می قوز. پبزقبه 

وظیاطیه قاوه م نناه و قضابئیه ضا نیاع       افعون ثط تهسی پؿت نرؿت  تطیا کبنون قسضت اؾت. انلی

پبزقبه توؾظ اؾتبنساضان یب امیطان منبعقه ت وظیطانه ئهی هولیقسسو تلبمی م بمبت مسخ هلچون  هسایت

نهت و فعه می قوز. ایا انتهبة هب تنسب ثط پبیه انف قبیؿته ؾبالضی نیؿات؛ ثلکاه وفابزاضی نیاع     

ثؿیبض مسخ اؾت. میعان وفبزاضی ثطاؾبؼ ذویكبونسی و تقل بت قجیله ای ؾندیسه می قوز و هی  یک 

اظ ذبنوازه ؾلغنتی( و نه زیوان ؾبالضانه قسضت ؾیبؾی اظ م بمبت نه وظیطان )ثه اؾتثنبی چنسیا وظیط 

(. مبهیت ؾبذتبض قسضت زض ایاا  117: 1395نساضنس؛ زض ثبضه اموض مسخ تهلیخ گیطی نلبینس )اؾتنؿلیه 

کكوض ثه نوفی منحهط ثه فطز اؾت؛ هله چیع زض ذبنسان ؾقوز ذالنه می قوز. ثاطای اثاا ؾاقوزه    

ت تب ثطاؾبؼ چنایا ایاسه ای مطظهابیف ضا ثاه ضوی زیگاط      ایسه یک زولت مطزمی هطگع وخوز نساق

کكوضهبی خسبن ثگكبیس و ثه ایدبز ضاثغه ثب آنسب ثرطزاظز و هلیا امط ثوز که حبکلبن ؾقوزی ثطذالف 

(. هلبنگونه که ثیبن 28: 1398مهطی هب هی  گبه زض پی تكکیف یک امت فطثی نجوزنس ) امیطانالنیه 

ی قسضت ضا تكکیف می زهس که زض ؾبیه و شیف آن مای تاوان زو گاطوه    قس  پبزقبه  هؿته و ثنیبن انل

 .زیگط ضا ثه مثبثه الیه هبی انلی و تجقی ؾبذتبض قسضت اظ یکسیگط متلبیع و عج ه ثنسی نلوز

https://www.nytimes.com/by/ben-hubbard
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 : تذاٍل قذرت سیاسی در خاًذاى سعَدی۱شکل 

 جاًشیي برای تاج ٍ تخت سعَدی

 جاًشیي هَرد اًتظار

  تعدادی اس اعضای بسیار بزجستٍ خاودان سلطىتی، در چزخٍ قدرت َستىد  تىُا

 باشىد. مذکًر تماماً تقزیبی می َای بدلیل اختالفات تقًیمی، تاریخ
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 الیِ ّای اصلیِ ساختار قذرت -2

 آل سعَد ىخاًذا -2-1

خبمقه ه ت هعاض ن طی قبهعازگبن و ذبنسان آه ؾقوزی مدلوفاه ای گؿاتطزه و زض فایا حابه     

ی ذبنسان ؾلغنتی اؾت و میعان محسوز اؾت. کلیت ؾبذتبض قسضت زض زؾت تقساز مقسوزی اظ  افضب

 Holden andگاطزـ و تاساوه قاسضت زض ایاا نؾاب  ذابنوازگیه ثؿایبض محاسوز و پابئیا اؾات )          

Johns,1981: 238      پػوهكگط نطوغی زض هلیا ضاثغه زض مغبلقبت میاسانی ذاوز مای نویؿاس؛ هلاه .)

نس. ثه فجبضتی نؾاب   تهلیلبت مسخ امنیتیه اقتهبزی و ذبضخی ضا چنس تا اظ قبهعازگبن اضقس می گیط

نرجگبن ثؿیبضمتلطکع اؾت؛ حتی تهلیخ هبی خعیی نیع زض ضاؼ ؾلؿه مطاتت تهلیخ گیاطیه اترابش   

 (. 77: 1395می گطزز )اؾتنؿلیه 

هِطة نیع زض تونیف ؾبذتبض اقتساضگطایبنه و چگونگی نوضت ثنسی قسضت میبن قبهعازگبن اضقس 

ت مواظی اقتساض ضا اظ هاخ متلابیع مای نلبیاس. نرؿات      نؾب  ؾلغنتی زض فطثؿتبنه زو نوؿ ؾلؿله مطات

ؾلؿله مطاتت مكسوز و قبثف قنبؾبیی زولتی و زیگطی ؾلؿله مطاتت کلتط ق بف ذابنوازه ؾالغنتی   

اؾت. ذبنوازه ؾلغنتی محف تدلـ ضهجطان ؾیبؾی ثه قلبض می آیس؛ ثب ایا حابه نجبیاس ذابنوازه ضا ثاب     

تی ثوزن لعومب ثه مقنبی زذیف ثاوزن زض اماط ؾیبؾات    حکومت یکی فطو کطز؛ چطاکه ذبنوازه ؾلغن

نیؿت. ثب وخوز ایا ملکا اؾت؛ قبهعازگبنی که هی  منهت ضؾلی نساضنس؛ ثؿیبض قسضتلنس ثبقنس. زض 

مدلوؿ قبهعازگبن اضقس ؾقوزی ثطمجنبی اذتیابضاتی کاه زض ایاا نسبزهاب زاضناس؛ اظ قاسضت وتاو نیاع         

ه هبی قسضته قلبضی قبهعازه پطن وش اضقس هخ وخاوز زاضناس   ثطذوضزاض هؿتنس. الجته زض میبن ایا حل 

که هی  پبیگبه حلبیتی نسبزینه قسه ای نساضنس؛ امب هلچنبن محتط  و ثب ن وش قالطزه مای قاونس و ثاب     

(. 66-72: 1395یطوت قرهی اقبن توانؿته انس؛ قجکه هبی موکالن ذوز ضا ح ؼ کننس )اؾتنؿالی ه  

قجف اظ ولیقسسی محلس پؿط ملک ؾللبنه چطذف و تساوه قاسضت   نکته زضذوض توخه ایا اؾت که تب

ثه نوضت اف ی و زض میبن ثطازضان تنی و یب نبتنی ثوز؛ ولی هخ اینک ایا خبثدابیی قاسضت ثاب وخاوز     

ثطازض ملک ؾللبنه ثه نوضت فلوزی ثه پؿط منت ف قسه اؾت کاه ذاوز ثابل وه چبلكای زض ؾابذتبض      

 گطزز .   زاذلی قسضت زض ایا کكوض محؿوة می 

 

https://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A2%D9%84%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A2%D9%84%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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 ٍّابیت -2-2

و ه زومایا خطیابن قسضتلناس    خنبح ماصهجی زض قبمات آئایا وهبثیات     هاظ قبهعازگبن ؾقوزیپؽ 

. آماوظه هابی زینای و    اؾات  تبییطگصاض ثط ؾیبؾت و حکومت زض فطثؿتبن ؾقوزی محؿوة می قسه

الگوی حکلطانی زض قجه خعیطه فطثؿاتبن  فللبی وهبثیته هلواضه یکی اظ پبیه هبی اؾبؾی قسضت زض 

ن ف مسخ و مویطی زض فطاینس تكکیف و تساو  اقتساضگطایی زض ایا کكوض زاقته اؾات .زینابمیع  هابی    

طوی خغطافیبیی زض ایاا منغ اه   مصهجی ثه حبکلبن ؾقوزی کلک کطز؛ اقتساضقبن ضا ثط ؾطظمیا و قلل

مقت اس اؾات؛    "فطثؿتبن ؾقوزیه قسضته مكطوفیت و ث اب  "توؾقه و گؿتطـ زهنس. نویؿنسه کتبة 

ضاثغه ؾیبؾی میبن حبکلبن ؾقوزی و ضهجطان وهبثی هلواضه زض عوه ؾاه زوضه حکلطانای آه ؾاقوز    

که زیگطی امکبن و تاوان  ثؿیبض نعزیک و حلبیت کننسه ثوزه اؾت. ثه گونه ای که ثسون حلبیت هطی

پیطوظی زض فطنه میسان ضا نساقته و پبزقبه هلواضه مكطوفیت ذوز ضا ثه انوه و پبیه هابی ؾانتی و   

(. زض ح ی ت مای  :Niblock,2006 22-29مصهجیه واثؿته می زیسه اؾت؛ تب پبیگبه و حلبیت مطزمی) 

ای حبکلبن ؾقوزی فلف کطزه توان گ ت؛ وهبثیؿخ ثه فنوان موتوض محطکه و فبمف مكطوفیت ؾبظ ثط

و ضهجطان مصهجی و زینی ظمینه ثؿظ و گؿتطـ قللطو خغطافیبیی و ؾیبؾی حبکلبن ؾیبؾی ضا فاطاهخ  

 کطزه انس. 

زؾتگبه زینیه یک نیطوی ؾبظمبن یبفته زض ؾبذتبض قسضت فطثؿتبن ؾقوزی ثه قلبض مای آیاس کاه    

قجیطی فطثؿاتبن ؾاقوزی کناونیه کكاوضی     ه تبز هعاض مؿدس زض ؾطاؾط کكوض ضا ازاضه می کننس. ثه ت

پبزقابهبن  (ه 1397:47هاعاض مؿادس )زضویكایه     70هاعاض قابهعازه و    7اؾت؛ متکی ثط قجکه ای اظ 

هبی مصهجی تحت نؾط زولته مصهت ضا ثه  انس؛ ثب تبؾیؽ قوضاهب و ؾبظمبن ؾقوزی هلواضه تالـ کطزه

 فنوان اثعاض اؾتحکب  حکومت ذویف ثه کبض گیطنس.

سبزهبی مسخ مكوضتی ثطای پبزقبه و هئیت وظیطان که زض شیف هلیا الیه انالی ؾابذتبض   یکی اظ ن

قسضته یقنی مصهت وهبثیته قطاض زاضز؛ قوضای فللبی ثعضگ موؾو  ثه هیئه الکجبض القللبء اؾات کاه   

ثبالتطیا م ب  مصهجی زض ایا نسبز م تی کف اؾت که ثه حکخ پبزقبه منهوة می قوز و نؿجت ثه اموض 

(. امب ثطوظ تحوالتی زض ؾبحت زاذلی 85: 1395له اظ ؾوی پبزقبه فتوی نبزض می کنس )اؾتنؿلیهمحو

و ذبضخی فطثؿتبن ؾقوزی ؾجت گطزیس؛ خبیگبه مصهت وهبثیت و ثه ویػه فللبی زینی زض ایا کكوض 

 زؾتروـ تغییط گطزز.

سضوی ماصهجی  تضقیف و کبهف ن وش عج ه مصهجی: پؽ اظ آقکبض قسن ن ف ثطذی اظ ضهجاطان تنا  

https://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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و اقسامبت تطوضیؿتی زیگط زض آمطیکب و اضوپبه حبکلبن 2001زضایا کكوض زض ضذساز یبظزه ؾرتبمجط ؾبه 

اماب زض  ؾقوزی تهلیخ ثه کبهف ن وش و تبییط ایا نسبز زینی زض حکومت و خبمقاه فطثؿاتبن گطفتناس.    

قاه فطثؿاتبن ثاه قاست     ثا ؾللبنه ن وش و تإییط نسبز زینی زض حکومت و خبم زوضان ولیقسسی محلس

الكایده م تای    ثه ولیقساسیه فجاسالقعیع آه   ثا ؾللبنمحلس  تضقیف قسه اؾت. اگطچه ثقس اظ ضؾیسن

اماب اظ   .افؾخ ؾقوزی و تقسازی زیگط اظ م تیبن زضثابضی ثاه وی تجطیاک گ تاه و ثاب او ثیقات کطزناس       

مربل ت ثطذی نساضز.  هبثیتو او میبنه ذوثی ثب ؛توان فسلیس می ههبی متقسز قبهعازه خوان گیطی موضـ

ولیقساس   موخت قاسه اؾات؛   2030انساظ  ؾنس چكخزض ؾبظی فطثؿتبن  مسضناظ فللبی مصهجی ثب عطح 

ضا زض حس یک مصهت قرهی  وهبثیت لصا ؾقی زاضز تب ؛تنسضوی ؾنتی ضا محسوز کنس وهبثیت ؾقوزی

ثه نوفی موخت ایدبز قاکبف   ههبی زینی ن وش نسبز تضقیفِضویکطز ولیقسس خوان مجنی ثط  .ت لیف زهس

ایاا قاکبف   . اؾات و زو پبضه گی آنسب ثه وهبثیات زضثابضی و وهبثیات تناسضوی ضاس زولات قاسه        

اظ یک ؾو موخت تضقیف یکی اظ پبیه هبی قسضت ؾبذتبضی زض فطثؿاتبن قاسه و اظ    وهبثیت زضونی

 ت. ثه تسسیسی خسی ثطای فطثؿتبن قسه اؾ وهبثیت موخت تجسیف ثرف ضازیکبهؾوی زیگط 

 قبایل -2-3

قجیله و ؾبذتبض قسضت :  قجه خعیطه فطثؿتبن ثه لحبػ ؾبذتبض اختلبفی ثه عوض فلسه زاضای ثبفت 

زض ؾابذتبض قاسضت   زض فلف قجبیف قجیله ای اؾت و نؾخ ؾیبؾی نیع تبثـ هلیا ؾبذتبض قجیله ای اؾت. 

. آثاوضیفه  ی قاونس فنهاط مسلای قللاساز ما    ثه ویػه زض زضون ذبنوازه ؾلغنتی زض فطثؿتبن ؾقوزی 

ؾبذتبض و نوضت ثنسی نؾب  ؾیبؾی زض فطثؿتبن ؾقوزی ضا هلچنبن مجتنی ثط فطهنا  ثبزیاه نكاینی     

تونیف می کنس که هی  شهنیت و اعالفی اظ العامبت و اقتضابئبت ازاضه حکومات و نحاوه ماسیطیت     

قابنونی ماسون   قسضت قجلیه اگط چه ثه نوضت ضؾالی نجاوزه و   (. Aburish,1996:25) کكوض  نساضنس 

نساضز؛ امب ثه مثبثه یک فبمف ثؿیبض مسخ زض خنبح ثناسی هابی زضون حبکلیات و حتای زضون ذبناسان      

هكت قجیلاه  (. توظیـ و ت ؿیخ قسضت زض میبن قجبیف )810:  1388ؾقوز خلوه گط قسه اؾت )نبزضی ه 

ؾابذتبضهبی   وز.(ه اؾبؾب ثط مجنبی ضواثظ نؿجی و ؾججی تقطیف می قا قجیله فطفی 15انلی و حساقف 

محوضی و خطیبن انلی قسضت زض ایا کكوضه زض انحهبض قجیله ی آه ؾقوز اؾت تب خابیی کاه حتای    

(. 44:  1396نبؾیونبلیؿخ زض فطثؿتبنه منحهط ثه ؾقوزیؿخ و تبضید مطتجظ ثب آن قسه اؾت )عبهطیه 

کكوضه مای گویاس؛   ذبنخ کبضن الیوت هبوؼ اظ مكبهسات فینی ذوز زض ثبضه وضقیت قجیله ای زض ایا 
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ای اظ قجبیافه منابعق و    دلوفاه ملات ثبقاس؛ م   -فطثؿتبن ؾقوزی امطوظی ثیف اظ اینکه یاک زولات  

کننس )الیوت هبوؼه  ؽا نؿجت ثه هخ ظنسگی می اؾت که زضکنبض هخ ثب تطؼ و  ؾوء هبی اؾالمی فطقه

1396 :107 .) 

و تبمیا نیطوهبی گبضز ملیه  : ؾطان قجبیف فالوه ثط ن ف آفطینی زض اضتفقجبیف و ؾیبؾت ذبضخی

هلچنبن تهلیخ گیطنسگبن انلی زض ؾغ  محلی هؿتنس. لصا زولت مطکاعی نبچابض اؾات؛ آنساب ضا زض     

تهلیخ گیطی هب زض حوظه زاذلی ؾسیخ کنس و ثطای آنسب زض ؾبذتبض قسضت خبیگبه ذبنی قبئف قاوز.  

ؾیبؾات ذابضخی   "زض کتابة   امب زضثبضه ن ف و ایط ثركی قجبیف زض حوظه ؾیبؾت ذبضخیه پبضتطیک

می نویؿس؛ زولت هب گبهی اوقبت می توانناس؛ اظ قجیلاه ثاب هاسف ن اوش       "فطثؿتبن منبظفه و هلکبضی

ؾیبؾی زض کكوضهبی هلؿبیه اظ آن ثسطه ثگیطنس. لیکا ایا فنهطه ثه فنوان یاک محاطک زض ؾیبؾات    

بضخی منابفقی ثاط آن   ذبضخیه فبمف ضقیف تل ی می قوز؛ اگطچه ثه فنوان یک اثعاض زض ؾیبؾات ذا  

 (. Patrick, 2016: 9)متطتت ثبقس 

آه ؾقوز پؽ اظ ثاه زؾات   :  نکته قبثف توخه زض ایا مؿئله ایا اؾت که تضقیف ؾبذتبض قجیله ای

اؾات و حبکلابن    ای ؾابذتبض قجیلاه  نسز تضقیف زض ه خب نكینی آوضزن قسضت ثب اخطای ؾیبؾت یک

زض کخ ضن  کطزن خبیگبه ضوؾبی ؾبیط قجبیف و ثه نوفی ؾقوزی ثب ثطتط پنساقتا قجیله آه ؾقوزه ؾقی 

مؿات یخ ضفابه افضابی    ثه عاوض   هزض قجکه هبی تإمیا اختلبفیتضقیف آنسب ضا زاضنس. ثطای ایا منؾوض 

ثاه  گابضز ملای    قجکه حلابیتی پبزقابه و  زض خصة نیع ثب ضهجطان قجبیف ثعضگ ضا و قجیله ضا تإمیا کطزه 

ن اوش  زض فلف مقغوف ثه کبهف کومت ؾیبؾت ح .زولت می کننس نوفی وامساض حکومت و واثؿته ثه

زض حبه حبضط پبزقبه و قبهعازگبن اضقس زض تهلیخ گیطی هابی مساخ ملای اظ    اؾت و ؾیبؾی قیوخ 

ایا ضویکطز ؾجت قسه تب قسضت و اقتساض یک قید ثه عوض کلای اظ   ؛ضهجطان قجبیف مكوضت نلی گیطنس

 مطظهبی قجیله ذوزـ فطاتط نطوز. 

 الیِ ّای تبعیِ ساختار قذرت -3

 شَرای ٍسیزاى -3-1

ثب آه ؾاقوزه  و ؾججی ؿجت ذبنوازگی تجقی ثوزن ایا الیه اظ ؾبذتبض قسضت ثسیا م سو  اؾت که ن

 افضبی کبثینه  احطاظ و تهسی منبنت و پؿت هبی زولتی تل ی می قوز. ثیكتط زض فبمف تطیا  مسخ
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 اصلی ساختار قذرتّای  الیِ  -۲شکل
   

گو و آنساب تنساب ثاه وی پبؾار    قونس  منهوة میتوؾظ پبزقبه  ؾقوز هبی اضقس آه اظ قرهیت هزولت

ف ظ ن ف مكبوضه ای زاقت؛ امب ثب پیچیسه قسن منبؾاجبت   1958هؿتنس. ایا ضکا اظ حکومت تب ؾبه 

ؾه وظاضتربنه . (66:  1368قسضت اخطایی ضا احطاظ نلوز )آقبییه "ؾیبؾی و اقتهبزیه ثه عوض مؿت یخ 

 تنسب ثه قبهعازگبن اضقس ؾرطزه مای قاوز و   مسخ و اؾبؾیهبی  ذبضخه و ؾبظمبن هکلیسی کكوضه زفبؿ

اظ میبن ثوضوکطات هب و تکناوکطات هابی وفابزاض ثاه ؾالغنت       ؛ؾبیط وظضاء ثه حکخ پبزقبه می تواننس

؛ فلسه عج ه ثنسی کطزگطوه ؾه زولت ضا می توان زض ت ئهیزض مدلوؿ تطکیت افضبی  .انتربة قونس

و مساخ و کلیاسی ماصکوض     ذبناه  وظاضتکه مؿائولیت ؾاه    گطوه نرؿت ولیقسس و قبهعازگبن هؿتنس

فلاو  افاطاز تکناوکطات و    ثاه عاوض   هبی حؿبؼ حکاومتی ضا زض اذتیابض زاضناس. گاطوه زو       ؾبظمبن

گطوه ؾو  هؿتنس وازگبن ای ثب قبهع منبؾجبت قجیلهزاضای  کطزگبنی هؿتنس که تحهیففنی و مترههبن 

: 1381ضا ثط فسسه زاضنس )ؾجحبنی فطههبی فطهنگی و آموظقی  تهسی وظاضتربنههؿتنس که  یهبی مصهجی

184.) 

 

 

 

 پادشاه
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 ٍسارت ًفت  -3-2

زضنس تولیاس نبذابلم ملای و    50ؾبذتبض اقتهبزی فطثؿتبنه کبمال زولت محوض اؾت؛ نعزیک ثه 

مؿت یخ و غیاط مؿات یخ اظ ثراف ن ات و گابظ      زضنس نبزضات ایا کكوض ثه عوض  90هلچنیا حسوز 

اؾت که ایا ثرف ثه قست تحت کنتطه زولت قطاض زاضز. اقتهبز ضانتی ثه فنوان ظیط ؾبذت اؾبؾای  

نؾب  ؾیبؾیه اختلبفی و اقتهبزی ایا کكوضه م و  انلی ؾبذتبض قسضت زض فطثؿاتبن اؾات. آیابض و    

-1تاوان ثاه اخلابه اینگوناه فسطؾات نلاوز:       پیبمسهبی نبقی اظ اقتهبز ضانتی ثطای یک زولت ضا می 

خلت هلکبضی نرجگبن ثطای کنتطه  -3توظیـ نبفبزالنه زضامسهبی ضانتیه  -2اؾت اله زولت اظ خبمقهه 

ذطیاس   -6پیونس ضاهجطزی ثب قسضت هابی ثاعضگه    -5کبهف و یب فس  پبؾرگویی زولته  -4خبمقهه 

 افعایف اقتساضگطایی.  -7ه حلبیت و مكطوفیت

ضت وظاضت ن ت: ثب افعایف زضآمسهبی فؾیخ ن تیه نگطانی اظ افعایف قسضت ایا وظاضت کبهف قس

ذبنه ثه ویػه قرم وظیط ثه فنوان ضئیؽ مسخ تطیا زؾتگبه مبلی ایا کكوض تكسیس گطزیس و ایا ذوز 

زض زضون ؾبذتبض قسضت ذغطی ثبل وه محؿوة می قس. اظ ایا ضو پبزقبه ثب هسف کبهف قسضت وظیط 

مدلوفه فطامیا ؾلغنتیه ثب ایدبز وظاضت ننقت و منبثـ مقسنی و خسا کاطزن آن اظ وظاضت  ن ته زض 

 انطغیه زض فلف قسضت فؾیخ تطیا وظاضت ذبنه ؾقوزی یقنی وظاضت انطغی ضا کبهف زاز.

 هجلس شیَخ خاًَادگی -3-3

ی ایا مدلؽ ضکا اؾبؾی نؾب  پبزقبهی ضا تكکیف می زهس و وؽی ه انلی آن تقییا ذغاوط کلا  

ؾیبؾت زاذلی و ذبضخی حکومت  و نؾبضت ثط اموض و اقسامبت هیئت وظیطان و نحوه انترابة آنساب   

اؾت. ایا مدلؽ قسضتف ثه حسی گؿتطزه اؾت که ظمبنی کاه مهالحت ایدابة نلبیاس؛ توانابیی و      

زض ظمبن ثاطوظ اذاتالف قاسیس زض     1964قسضت فعه و نهت پبزقبه ضا هخ زاضز. قبهس مثبه زض ؾبه 

(. 63:  1368ؾقوزیه ملک ؾقوز ضا فعه  ملک فیهف ضا ثه خبنكینی وی نهت کطز ) آقبییه ذبنوازه

الجته اگطچه نلی توان اظ نؾط ؾلؿه مطاتته ایا مدلؽ ضا ثبالتط اظ قسضت پبزقبه زانؿت؛ امب می تاوان  

یاط  گ ت؛ قسضت ایا قوضا ثب قسضت پبزقبه ضاثغه ای مقکوؼ زاضز. زض ایا موضز ثه ذوثی اهلیات متغ 

فطز زض پیف نؾطیه ضوظنبه آقکبض می قوز. ثسیا م سو  که هط چه قسضت پبزقبه ثیكتط ثبقس؛ ایا قوضا 

ثیكتط خنجه مكوضتی و تكطی بتی می یبثس و هطگبه پبزقبه ضقیف ثبقس؛ ایاا مدلاؽ مكاوضتی ن اف     

 (. 122: 1397قوی تطی ای بء می کنس )عبهطیه
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 شَرای اهَر سیاسی ٍ اهٌیتی -3-4

عی حکلی فطمبن تبؾیؽ ایا نسبز مسخ زض کكوض ضا نبزض نلاوز.   2015فطثؿتبن زض غانویه پبزقبه 

 حکاخ  ثاب  قوضا افضبی اؾت؛ هله وظیط 9 و اعالفبت قوضای اموض ؾیبؾی و امنیتی متكکف اظ ضئیؽ

فطثؿتبن اؾت؛ وؽی ه  ملی امنیت ایا قوضا زض ح ی ت خبیگعیا قوضای . قونس می منهوة ؾلغنتی

 21 تابضید  اؾت. ملک ؾللبن زض پبزقبهی ؾیبؾتگصاضی ؾبظوکبضهبی اظ ض ح ی ت حلبیتایا نسبز ز

 و اظ خلله ضیبؾت ثط قوضای مصکوض ثطکنابض  وؽبیف ضا اظ کلیه نبیف ثا محلس قبهعازه ه2017 غوئا

 منهوة کطز.  وی ضا ثه خبیگعینی ولیقسس ؾللبن ثا محلس

 استاًذاراى ٍ اهیزاى هٌاطق -3-5

کكوض ثه ؾیعزه اؾتبن ت ؿیخ قسه اؾت که زض ضؤؼ آن نیع یکی ت خغطافیبییه ایا ثطاؾبؼ ت ؿلیب

 هاط  ؛ ازاضهقطاض گطفته اؾت. ایا امیط اظ اذتیبضات تاب  ثطذاوضزاض اؾات   « امیط»اظ ذبنوازه ؾقوزی ثنب  

 کكاوض  وظیاط  پیكانسبز  ثاب  ؾلغنتی حکخ ثب که قوز می اندب  مقبون یک و اؾتبنساض یک توؾظ اؾتبن

هله مؿئولیت هبی مسخّ حکومتی )زض هله فطنه هبی اقتهبزیه ؾیبؾیه نؾبمی و  .قونس می منهوة

و ایاا انحهابضی    اعاّلفبتی( تب ؾغ  ازاضه اؾتبن هبی ؾیعزه گبنه کكوضه زض اذتیبض قبهعازگبن اؾات 

ثوزن منبنت و پؿت هبی زولتی ثطای قبهعازگبن ثه گونه ای آقکبض و ثطخؿته اؾت که ذبنخ الیوت 

ضوظنبمه نگبض آمطیکبیی ایا کكوض ضا ثه مثبثه یک قطکت ثاعضگ ذابنوازگی ثاب فناوان موؾؿاه       هبؼ

  .اؾالمی آه ؾقوز مقطفی می کنس

  ًیزٍّای هسلح -3-6

تطکیت نیطوهبی نؾبمی فطثؿتبن ؾقوزی ثه زو ثرف اؾبؾای و فلاسه ت ؿایخ مای قاوز؛ گاطوه       

ضیبیی و هوایی هؿتنس. ایا نیطو زض واقـ نرؿت هلبن نیطوهبی نؾبمی اؾت که قبمف نیطوی ظمینیه ز

خبنكیا هلبن نیطوهبی اذوان و یب اضتف ؾ یس هؿتنس که ثب ؾبذتبضی قجیله ایه یک فنهط وفبزاض ثاه  

ذبنسان ؾلغنتی تل ی می قوز. زیگطی نیطوی گبضز ملی اؾت که اظ آن ثه فنوان یک نیطوی مواظنه گط 

یبز می قوز و ثه زلیف مبهیت قجیله ای ثوزنف هلواضه  زض م بثف ؾبیط نیطوهبی مؿل  زض زاذف کكوض 

موضز اتکب و افتلبز ذبنسان ؾقوزی ثوزه و ثه هلیا خساته ؾابذتبض فطمبناسهی گابضز ملای اظ ؾابیط       

(. نیطوهابی مؿال  زض   Cordesman & Al-Rodhan,2007: 194نیطوهابی مؿال  خاسا قاسه اؾات )     
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ؾیبؾت زاذلی ثطای آنبن ملنوؿ اؾت. ثب توخه  فطثؿتبن ؾقوزیه غیط ؾیبؾی هؿتنس؛ زذبلت زض اموض

ثه کنتطه قسیس ذبنسان ؾقوزی ثط ضفتبض و کطزاض نیطوهبی مؿال  زض فلاف امکابن زذبلات نیطوهابی      

مؿل  ضا اظ ثیا ثطزه اؾت. فالوه ثط نیطوهبی مصکوضه نیطوی خساگبنه زیگطی هخ وخوز زاضز که گابضز  

ای اظ وظاضت کكاوضه وظاضت زفابؿ و گابضز ملای زاضز و      ؾلغنتی نب  زاضز؛ ایا گبضز ؾبذتبض خساگبنه

 نیطوهبی آن تطکیجی اظ نیطوهبی ضؾلی و قجبیلی هؿتنس.

 تکٌَکزات ّا ٍ في ساالراى -3-7

اظ زیگط گطوه هبی مسخ ونبحت ن وش زض ؾبذتبض قسضت ایا کكوض مای تاوان ثاه عج اه نوؽساوض      

گبن قسطنكیا و تحهیلکطزه غطة هؿتنس کاه  مترههبن و افطاز حطفه ای اقبضه کطز. اینبن قبمف نرج

هاخ ثاه فناوان    ثطذبؾته اظ زو عج ه ثبظضگبن و ذبنوازه هبی پبئیا خبمقه هؿتنس. افضابی ایاا عج اه    

اظ ن اوش چكالگیطی    هگیطناسه زض اماوض اخطایای و فللیابتی     مكبوضان پبزقبه و هاخ زض م اب  تهالیخ   

پیكجطز ثطنبمه هبی توؾقه اقتهبزی فطثؿاتبن  . ایا عیف اظ نرجگبن ثه عوض فلسه زض ثطذوضزاض هؿتنس

ثه کبض گطفته می قونس و وضوز آنسب ثه فطنه ؾیبؾت تنسب زض نوضتی امکبن پصیط اؾت که التعا  فللی 

ثه قوانیا پبزقبهی زاقته ثبقنس. مترههبن و افطاز حطفه ای زض فیا حبه یکی اظ مسخ تطیا نیطوهبی 

 نس.تدسیسنؾط علت زض فطثؿتبن محؿوة می قو

 تجار ٍ باسرگاًاى -3-8

تبخطان و ثبظضگبنبن ؾنت گطای ثؿیبض یطوتلنسه اظ زیگط گطوهسبی شین وش و تبییطگصاض ثاط ناوضت   

ثنسی قسضت زض فطثؿتبن هؿتنس. زض زوضان عاوالنی ؾالغنت فجاسالقعیعه ذابنوازه ؾالغنتی زض ظمیناه       

پؽ اظ کكف ن ت و زضآمسهبی فؾیخ  مؿبئف مبلیه واثؿته ثه حلبیت ذبنوازه هبی ثبظضگبنی ثوزنس. امب

ثب ضقس و 1973حبنف اظ آنه منبؾجبت آه ؾقوز ثب عج ه ثبظضگبن و تدبض زؾتروـ نغییط قس. زض ؾبه 

توؾقه اقتهبزیه گطوه خسیسی اظ ایا عج ه زض خبمقه ؾقوزی ؽساوض یبفات و موخات اقجابه مداسز      

واضه ثه زلیاف خبیگابه اختلابفی و    حبکلبن ؾیبؾی ثه ایا گطوه نوؽسوض گطزیس. پبزقبهبن ؾقوزی هل

آنساب ضا   نلبینس و افضبی ذابنوازه  می مكوضت  توان مبلی اینبن زض ثطذی اظ اموض ثب ایا نیطوهبی تدبضی

کنناس )قا یقیه    هبی زولتی هلچون هیبت وظیطان و هیبت نلبینسگی ؾیبؾای منهاوة مای    زض ؾلت

1387.) 
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 ٍجَد اهاکي اسالهی هکِ ٍ هذیٌِ -3-9

هلبن اثتسا ثه زالیف مصهجی و ؾیبؾی ثط خبیگبه مسخ و ن ف ثی ثسیف زو قسط مکاه و  آه ؾقوز اظ 

مسینه کبمال واقف ثوز. ضهجطان فطثؿتبن ؾقوزیه هلواضه ثه فنوان پبؾاساض امابکا م اسؼ اؾاالمی و     

ذبز  الحطمیا اظ افتجبض مصهجی ذوز مثبثه یک فبمف کلیسی زض مكطوفیت ثركی ثه نؾب  ؾیبؾی ذوز 

ثقس ذبضخی اظ آن ثسطه گیطی نلوزه انس. گطاهب  فولط زض ثابضه ن اف ایاا امابکا ماصهجی زض       و هخ زض

ؾبذتبض قسضت ایا کكوض می گویس؛ فنوان ذبز  حطمیا قطی یا یاک اثاعاض نیطومناس ایاسئولوغیک و     

فبع ی ثطای حبکلبن ؾقوزی اؾت که زض فیا حبه نوفیه مكطوفیت اؾالمی ثی نؾیطی ثه ایا کكوض 

(. زض ح ی ت حبکلبن ؾقوزی ثه ضوقی هوقلنسانه تالـ نلوزه انس؛ 132: 1394اؾت )فولطه ثركیسه 

خبیگبه و افتجبض زض نعز مؿاللیا خسابن ثطذاوضزاض    التطیا ه اظ ثبو مسینه کمکه اظ وخوز زو قسط مسخ 

؛ زض ضاؾتبی تحکیخ ؾبذتبض قسضت و ح بؽت اظ ذوز و ذبنسان آه ؾقوز ثساطه ثاطزاضی نلبیناس.    اؾت

چنیا ثب ثطقطاضی یک پیونس گ تلبنی میبن انحهبضی مبنسن حکومت زض زؾت ذبناسان آه ؾاقوز و   هل

ثه ت ویت ضاهجطزهبی اؾبؾی ذوز ثطای تولیس خصاثیت و کؿت مكطوفیت  هاما السیح بؽت اظ حط  

 (.36: 1397ه هطؾیحهامب  خلقه ظازهه فتبحی اضزکبنی ن )رطزاظثزینی و ؾیبؾی 

 بز الگَی رفتار خارجی دٍلت عزبستاى  هتغیزّای اثزگذار -4

تقبمف کكوضهب ثب محیظ پیطامونی و نؾب  ثیا الللفه متبیط اظ مدلوفه فواملی اؾت که ثرف قبثاف  

توخسی اظ ایا تقبمف مطثوط ثه نوؿ ؾبذتبض قسضت و کی یت حکلطانی زولتسب اؾات. زض هلایا ضاثغاه    

یک پیوؾاتگی و   ثب ؾبذتبض قسضت زولت زضضوظنب مقت س اؾت؛ فنبنط کلیسی زض ؾیبؾت ذبضخی که 

اضتجبط تنگبتن  اؾت؛ فجبضت انس اظ اهسافه توانبیی هبه ضاهجطزهبه اثعاضهابه ؾاجک هاب و فطایناس هابی      

(. ثطهلیا اؾبؼ ثب توخه ثاه هنسؾاه   43: 1398ؾیبؾت گصاضی و تسویا ؾیبؾت ذبضخی )ضمضبنیه 

ة می قوز؛ ثه قسضت زض کكوض فطثؿتبن ؾقوزی که پبزقبهه هؿته ای انلی زض ؾبذتبض قسضت محؿو

ثطضؾی متغیطهبی ایطگصاض ثط کبنون قسضت یقنی پبزقبه و نسبز ؾلغنت پطزاذته می قاوز. زض ازاماه ثاه    

هطیک اظ ایا متغیطهب که ثه عوض مؿت یخ ثط فطاینس ؾیبؾت گصاضی و تهلیخ گیطی پبزقبه و ثه تقجیطی 

 ه می قوز. واض  تط ثط الگوی ضفتبض ذبضخی ایا کكوض تبییط گصاض هؿتنس؛ پطزاذت
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 سیاسی: گسست در پایِ ّای قذرت   -تضاد گفتواى دیٌی -4-1

تبکنونه چگونگی تقبمف و اضتجبط زولت ؾقوزی  1932اظ ظمبن تبؾیؽ پبزقبهی ؾقوزی زض ؾبه 

ثب زؾتگبه مصهجی ثه زلیف  وخوز انتؾبضات و نگطـ هبی مت بوت وهبثی هب نؿجت ثه خبمقه و زولاته  

بی نؾب  ؾیبؾی ایا کكوض ثوزه اؾت. فسخ و زضک گؿتطه و فلق ایا چبلفه هلواضه  یکی اظ چبلف ه

ظمبنی م سو  می قوز که مطوضی ثط منؾومه ؾبذتبضی قسضت زض ایا کكوض ثكوز. زولات فطثؿاتبن اظ   

ظمبن قکف گیطی تبکنون هلواضه ثط زو ؾتون وهبثیت و قجیله آه ؾقوز ثنب قسه اؾت کاه وهبثیات ثاه    

مكطوفیت ؾیبؾیه ن ف فلسه ای زض فطاینس تكاکیف و تاساو  حیابت ؾیبؾای      فنوان مسخ تطیا منجـ

فطثؿتبن ؾقوزی ای ب کطزه اؾت. وهبثیت ثب تبؾیؽ زولت ؾقوزی مسضنه ثه گ تلبنی هػمونیک ثاسه  

قس که هلواضه اظ ؾوی حبکلبن ؾیبؾیه پكتیجبنیه حلبیت و تطویح می قس. زض ایا تقبماف زوؾاویه   

ظ زاقت تب فطنه اختلابفی ضا چنابن کنتاطه کنناس تاب اعبفات فلاومی و        زولت ثه فللبی وهبثی نیب

فطمبنجطزاضی اختلبفی تضلیا قوز و زض ؾوی زیگط فللبء و ضهجطان زینی نیع مغلئا ثوزنس که زولت 

مصهجی کاه الجتاه    -(. زولت ائتالفی ؾیبؾی61: 1393منقکؽ کننسه آموظه هبی وهبثی اؾت )الطقیسه 

قت؛ ؾطاندب  توانؿت؛ ثب ثؿظ تسضیدی ؾلغه زولت ثط زؾتگبه زینای و ثاه   مبهیت وهبثی آن غلجه زا

تجـ آن ؽسوض یک نوؿ وهبثیت زولتیه اظ وهبثیته اؾت بزه اثعاضی و مكطوفیت ثرف نلبیس و زضم بثفه 

 (.106: 1392وهبثیت زولتی ضا نیع اظ مواهت مبزی و مقنوی ثسطه منس ؾبظز ) احلسیبنه

زو ؾتون قسضت زض ؾبذتبض حکلطانی فطثؿتبنه پاؽ اظ واققاه یابظزه    ایا هلجؿتگی و هخ پیلبنی 

زؾتروـ تغییط و زگطگونی قس و حبکلبن ؾیبؾی ضا ملع  ثه ثبظتقطیف ایا اضتجابط و   2001ؾرتبمجط 

لعو  محسوز کطزن خطیبن مصهجی وهبثیت نلوز. فنهط زیاه هلبن فبملی که تاب ماستسب مبیاه انؿادب      

واققیت غیاط قبثاف انکابض     (.111: 1398ت طقه قسه اؾت )امیط انالنیه  ثوزهه هخ اینک منكب قکبف و

ثه فنوان الیه زو  قاسضت زض فطثؿاتبن تحاوالت مسلای ضخ زازه کاه       هوهبثیت زض حوظهایا اؾت که 

تاطیا نکتاه زض ایاا ذهاول      هبی ایا حوظه ضا ثؿیبض افعایف زازه اؾات. مساخ   تنبقضبت و پیچیسگی

حکااومتی  وهبثیاات اؾاات کااه ثبفااث ت ؿاایخ آن ثااه  هبثیااتو قااکبف خااسی و زوپاابضگی زضوناای

اهلیت وهابثیون  ه اظ یک ؾو موخت کبهف وهبثیت ضازیکبه قسه اؾت. ایا قکبف زضونی وهبثیت و

ثاه   گطزیسه و اظ ؾوی زیگط ثرف افطاعای وهبثیات ضا   هبی قسضت زض فطثؿتبن  ثه فنوان یکی اظ پبیه

ثطضؾای ضوناسهبی تابضیری خبیگابه     (. 1399ته تجسیف کطزه اؾت )ندبتسسیسی خسی ثطای فطثؿتبن 

قسضت فللبی وهبثی ثیبنگط کبهف تسضیدی قسضت آنبن و ت ویت ن ف اثعاضی آنسب زض حبکلیت اؾت. 
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ثطزاضی اظ فللبی وهبثی ضا افعایف زازه و اظ  ؾو تلبیف حکومت ثطای ایا نوؿ ثسطه ایا موضوؿ اظ یک

. الجته توفی ابت زولات زض   ؾقوز ضا زض پی زاقته اؾت و ذبنسان آه وهبثیت ؾوی زیگط واگطایی ثیكتط

حوظه مسیطیت چبلف هبی زاذلی و ت ویت نؾب  پبزقبهی و ؾطکوة مربل بن زاذلای ضوی زیگاطی   

هخ زاضز؛ آن ایدبز قکبف میبن خبمقه مصهجی و ت ؿیخ ثنسی آن ثه وهبثیات حابکلیتی و غیاط زولتای     

ز گطایی زض خسبن اؾال  گطزیس؛ ثه گونه ای کاه هاخ   اؾت. زض نسبیت ایا امط مندط ثه قکف گیطی ثنیب

اینک ثه ظفخ هله تحلیف گطان ؾیبؾت ثیا الللف ذبؾاتگبه فکاط ی و مولاس نؾاطی خطیابن افطاعای       

 وهبثیته فطثؿتبن ؾقوزی اؾت. 

تالـ زولت ؾقوزی ثه فنوان متغیط میبندی هلواضه مقغوف ثه ایدبز تواظن میبن فكبضهبی ثیطونی 

زاذلی ثوزه اؾت. ولی تضبز ثه وخوز آمسه میبن خطیبن مصهجی و حبکلبن ؾیبؾایه  و محسوزیت هبی 

ازامه مواظنه گطی زولت ضا ثب مكکف مواخه کطزه اؾت. قوئلط زض ضاثغه ثب ن ف زولت ثه فناوان یاک   

مواظنه گط مقت س اؾت؛ ایدبز تواظن توؾظ زولته تبثـ توفیاق زولات زض حهاوه اخلابؿ قاوی میابن       

ثط هلیا اؾبؼ   (.Schweller,2006: 48گطوه هبی اختلبفی نؿجت ثه تسسیس اؾت ) نرجگبن ؾیبؾی و

خبمقه فطثؿاتبن ؾاقوزی اظ خسابت متقاسز زض حابه تاطک        "قطایظ زاذلی که ثه تقجیط الیوت هبؼ 

(؛ محسوزیت هب و اقتضبئبتی ثط نحاوه ؾیبؾات گاصاضی و    376: 1396)الیوت هبوؼه  "ذوضزن اؾت

کكوض زض ؾیبؾت ذبضخی ضا افلبه می نلبیس. ثبضظتطیا پیبمس ایا وضاقیته  نوؿ ضویکطز حبکلبن ایا 

 ؾیبؾت ذطیس امنیت اظ عطیق تكسیس واثؿتگی ثه کكوضهبی غطثی و ذطیس فؾیخ تؿلیحبتی اؾت.

 شکاف ّای هتزاکن چٌذالیِ    -4-2

ی ه هاب و نحاو   وؿ قاکبف وخوز قکبف زض هط خبمقه ای لعومب نكبن اظ ثحطان نیؿت؛ چطاکاه نا  

ایا قکبف هب زض خوامـ مرتلفه میعان و نحوه ایطگصاضی آنسب ثط  یجبت و یاب  نوضت ثنسی یب تطکیت 

یگط ضا ت ویت کنناس و یاب ثاط    سیک ؛هبی اختلبفی ملکا اؾت قکبفثحطان زولت هبه مت بوت اؾت. 

 ؛ملکاا اؾات   . گابهی ذوانناس  هبی متاطاکخ مای   ایا نوؿ نوضت ثنسی ضا قکبف ؛ضوی هخ ثبض قونس

قاونس. وقتای    هبی اختلبفی یکسیگط ضا تضقیف کننس که زض ایا ناوضت مت ابعـ نبمیاسه مای     قکبف

قاوز و پتبنؿایف کكالکف اختلابفی      اغلت خبمقه زو قغجی مای  ؛هبی اختلبفی متطاکخ ثبقنس قکبف

ثب توخه ثه افاعایف ن ابط    ؛هبی اختلبفی یکسیگط ضا قغـ کننس یبثس. ثط فکؽ وقتی قکبف افعایف می

 (. 103:  1381س )ثكیطیههیبث ظمینه منبظفه اختلبفی کبهف می ههبی اختلبفی گطوه ثنسی میبن مكتطک
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مجنی ثط ایدبز یک هویت مكتطکه لیکا ایاا   1932فلیطغخ تالـ هبی فطاوان فجسالقعیع زض ؾبه 

ل ی مواخه اؾت. قکبف هابی فقابه   خبمقه ثب قکبف هب و گؿؿت هبی قومیه مصهجی و ؾیبؾی مرت

وهبثی محبفؾه کابض زض خبمقاه فطثؿاتبن     -وهبثیه وهبثی افطاعی -حدبظیه قیقی -ی ندسی بنهگ ؾه

ثطاؾبؼ گونه قنبؾی ضایحه اظ نوؿ قکبف هبی متطاکخ اؾت. چنبن که قطایظ ضا ثه گونه ای ضقاخ ظزه  

اؾت که امکبن ایدبز نوفی هویت ملی و فطاگیطه غیط ملکا قسه اؾت. هلچنبن هویت هبی قجیلگای  

؛  قبهس مثبه ؾبظمبنسهی گبضز ملی ایا کكوض ثه فنوان حبفؼ انلی تابج و ترات   حبئع اهلیت اؾت

پبزقبهی نیع ثطمجنبی ت ؿیلبت قجیله ای نوضت می گیطز و نكبنی اظ هویتی ملی زض آن زیسه نلی قوز 

(Niblock, 1982: 24        ثطاینس ایا وضاقیته تكاسیس اذتالفابت قاومیه قجیلاه ای و کكالکف هابی .)

وضقیتی پبضازکؿیکبه ثطای زولت فطثؿتبن ؾقوزی اؾت. ثسیا نوضت که حبکلبن  اختلبفی و ایدبز

ؾقوزی اظ یک ؾو ثطای تجسیف قسن ثه قسضت منغ ه ایه نیبظمنس ثطؾبذتا هویت زینی و مجبنی فکطی 

وهبثیؿخه ثه فنوان مسخ تطیا و اؾبؾی تطیا اثعاض ن اوش ذاوز زض منغ اه و پیكاجطز اهاساف ؾیبؾات       

اظ ؾوی زیگط ثه زلیف فس  توفیق زض مسیطیت گؿؿت هب و قکبف هبی زاذلی و ذبضخی ذوز اؾت. 

فس  ثطذوضزاضی اظ یک زولت فطاگیطه نبگعیط ثه نعزیک قسن ثه کكوضهبی غطثای و کؿات حلبیات    

ذبضخی ثوزه اؾت. ثطاینس ایا زو ضویکطز متقبضو زض حوظه ؾیبؾت ذبضخیه زض فلف ایا  کكوض ضا 

گی ملی نؿجت ثه محیظ ذبضخی مواخه کطزه اؾت. زض هلیا ضاثغه گبؼ ثب نوفی ؾطزضگلی و گؿیرت

اگط ایا محسوزیت هب نجوز اؾطائیف یک قطیک و متحس ایسه آه ثطای فطثؿاتبن محؿاوة   "می گویس 

ثنبثطایا حبکلبن ؾاقوزی زض چنایا وضاقیتیه هطگوناه ثطزاقاتی اظ      (. 359: 1394)گبؼه  "می قس 

ضهجطی خسابن فطثای واؾاالمی    آنسب یقنی ح ؼ نؾب  پبزقبهی و  هویت زیگطی که زض ت بثف ثب اهساف

واکنف تسبخلی   نآنسب ثبقسه ضا تسسیس تل ی کطزه  و نؿجت ثه آهب و ت ؿیط ذبل ذوز  موظهآثطاؾبؼ 

 گیطی نوفی اظ منبؾجبت ذهلبنه ذواهس ثوز. قکف هینس ایا ضویکطزآکننس که ثط اتربش می

    ًاکاراهذی یا هحذٍدیت ساختاری -4-3

هبی  هساف کلی حکومت و اخطای کبض ویػهکبضآمسی نؾب  هبی ؾیبؾی ثطاؾبؼ میعان زؾتیبثی ثه ا

فلومی ثه ویػه چسبض کبضکطز ثنیبزی یقنی الف( ایدبز هلجؿتگیه ة( حاف منبظفاه و کكالکفه ج(    

: 1384 تغجیق ثب قطایظ متحوهه ز( زؾتیبثی ثه آضمبن هب واهساف افال  قسهه ؾندیسه می قوز )ثكیطیهه

(. حکومت فطثؿتبن ؾقوزی اظ اثتسای تإؾیؽ هلواضه ؾقی می کطز؛ ؾبذتبض قسضت ؾیبؾی ذاوز  62
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ضا زض قبمت یک هویتی اؾالمی تقطیف کناس کاه حاوه محاوض آن ثتواناس؛ اهاساف کلای حکاومتی و         

 کبضویػهبی فلومی و اؾبؾی ضا مح ق و اخطا نلبیس. 

ؾبظگبضی مغبلجبت آنبن ثب ضوح هویت زینی کاه   ثب ؽسوض نؿف خسیس و مسضن زض ایا کكوض و فس 

حبکلبن ؾیبؾی تبکنون ثطای ذوز تقطیف کطزه ثوزنس؛ زض فلف ضقف توانلنسی و ؽطفیات پبزقابه و   

نسبز حکلطانیه زض پبؾرگویی ثه نیبظهب و انتؾبضات و توققبت خسیس آقکبض قسه اؾت. فلت ایا اماط  

محلاس ثاا ؾاللبن ضا ثبیاس زض محاسوزیت هابی        ضا فلیطغخ ذواؾت هیئت حبکله آه ؾقوز ثه ویػه

ؾبذتبض ؾیبؾی ایا کكوض خؿتدو کطز که ؽطفیت تح ق اینگونه انتؾبضات اختلبفی ضا نساقاته اؾات   

(. نسبیت اینکه نتیده و آیبض ایا چبلف زاذلیه ثط فطاینس تهلیخ گیاطی حبکلابن   193: 1382)عبهبییه

سف انحطاف افکبض و اشهبن زاذلی ثاه ذابضج اظ   ؾیبؾی و ضویکطز آنبن زض حوظه ؾیبؾت ذبضخی ثب ه

 مطظهبه زض قبلت ثطؾبذتا تسسیسات فطضی و زقلا ذبضخی ؽسوض و ثطوظ یبفته اؾت.

 کشوکش ٍ هٌاسعِ قذرت -4-4

توظیـ قسضت و منبظفه ثط ؾط ت ؿیخ آن هلواضه ثه فنوان یک چبلف تابضیری و مساخ زض ذبناسان    

یی ثطای تنؾیخ ضونسهبی خبنكینی مكکالت فسیاسه ای اظ  ؾقوزی مغطح ثوزه اؾت. ف سان ؾبظوکبضهب

پؿاط   8فطظناس اظ   5خلله چبلف هبیی ثطای یجبت و امنیت ایا کكاوض پسیاس آوضزه اؾات. ثاب ماطگ      

فجسالقعیع و پیط قسن ؾللبن پبزقبه کنونی فطثؿتبنه موضوؿ خبنكینی ثه فبملی تنف آمیع و یجبت ظزا 

 ماسفی  و چناسقغجی  خبمقاه  زض فلف خبمقه ؾقوزی ضا یاک  زض نؾب  ؾیبؾی ایا کكوض تجسیف قسه و

 . کطزه اؾت

 ؛ثیف اظ آنکه اظ منكإ زضونی مطز  فطثؿتبن ؾطچكله گطفتاه ثبقاس   هثحطان توظیـ و ت ؿیخ قسضت

(. زض هنگب  فاوت  141: 1397اؾت )زضویكیه نبقی اظ خن  قسضت زض زضون ذبنسان حبکخ ؾقوزی 

 تقیایا  خبنكاینی  ضا ثطای یکی ثطازضانه اظ میبن مكوضتی قوضایفلی االنوه  پبزقبه و تقییا خبنكیا

م اطن   یکای  زاضز؛ وخاوز  ترات  و تابج  ماسفی  ثطازض زو تنسب ؾللبن اظ غیط اکنون می کطزه اؾت. امب

 ثاا  محلاس  ناب   ثاه  ای پسیسه زیگط ؾوی اظ اؾت. هخ احلس و زیگطی مقعوه قسه اظ منهت ولیقسسی

  .اؾت علت خبه و قسضتلنس خوانی که وخوز زاضز ؾللبن

ـ  پاسض  ونیت عجق که هؿتنس ؾقوز آه نرؿت نؿف اظ ثطازضانی اوهه مسفیبن الیه  ثاه  ضؾایسن  توقا

 ثنبؾات  اگاط  مقت سناس؛  کاه  هؿاتنس  ؾالغنتی  ذابنوازه  اظ زو  نؿف ثه مطثوط زو  الیه. زاضنس پبزقبهی
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 و ؾیبؾای  تدطثاه  اظ نؿجت ثه محلس ثا ؾللبن آنسب ثطؾس؛ فجسالقعیع فطظنسان اظ ثقس نؿف ثه حکومت

هاخ   زهاهه  چناس  اظ پاؽ  که هؿتنس غیطؾلغنتی نرجگبن نیع ؾو  الیه هؿتنس. ثطذوضزاض ثبالتطی لیبقت

 هبی الیه اظ ؾسلی هی  که افطازی. علت می کننس حکومت ثبالی هبی ضزه اظ ضا ذوز ؾسخ و اینک حق

 ماصهجیه  عج ه اظ چسبض  الیه. اؾت آنبن نجوزن قبهعازه آنبن ضقف ن غه تنسب و نساضنس حکومت انلی

 غیط و اختلبفی -فطهنگی ضازیکبه هبی حطکت ثه نؿجت قست ثه که هؿتنس وهبثی ضهجطان ذهول ثه

 و ؾاقوزی  حکومت هبی آموظه ثب مغبیط ضا آنبن و هؿتنس نبضاضی ؾللبن ثا محلس ؾنتی غیط و مصهجی

  .زاننس می وهبثیگطی ؾنت

فتبض ذبضخی پبزقبه تابییطات ذابل ذاوز ضا زاضز. ثاه     ایا منبظفه قسضت و کكلکف زاذلیه ثط ض

گونه ای که مسخ تطیا العا  ثطای هئیت حبکله خست فبئق آمسن ثط ایاا قاطایظ چناس قغجایه کؿات      

حلبیت قسضت هبی ثعضگ ثب هسف تضلیا ؾلغنت و ح ؼ یجبت و امنیت اؾت که اظ آن عطیق ثتوانس 

 مواظنه زاذلی ضا ثه ن ـ زیگطی تغییط زهس.

 دٍلت راًتیز -4-5

زضآمس فؾیخ حبنف اظ ن ت یک مبهیت ضانتیط اظ زولت ؾقوزی ؾبذته اؾت که مقلاوال زض تجیایا   

قبذم هبی زولت ضانتیط ثه زو مكرهه اؾبؾی توخه می قوز. نرؿت آنکه ضانت زض کنتطه نرجگبن 

ثاطای  حبکخ اؾت و زو  اینکه نرجگبن حبکخ هلواضه ثطای ح ؼ یجبت ؾیبؾی زولاته اظ ایاا ضانات    

(. واثؿاتگی فعایناسه و   153: 1376کنتطه خبمقه و خلت هلکبضی اؾت بزه می کننس )حبخی یوؾا یه  

قسیس زولت ثه زضآمسهبی ن تی و ثی نیبظی و اؾتغنبء حبکلبن ثه زضآمسهبی مبلیبتی ثه فنوان یک منجـ 

ثه عوض عجیقای  انلی تبمیا هعینه هبی کكوضه آنسب ضا مؿت ف اظ مطز  و حلبیت هبی مطزمی ؾبذته و 

زض چنیا حبلتی نؿجت ثه تهلیلبت و اقسامبت ذوز نیع هی  مؿئولیت و پبؾارگویی زض قجابه ماطز     

نساضز. کبتوظیبن نیع زض تقطیف زولت ضانتیط ثه قیوه توظیـ نبثطاثط زضآمسهب زض ؾغ  خبمقه اقابضه مای   

تیط ثه قاست مت ابوت اؾات و    کنس. ثه گونه ای که میعان ثسطه منسی افطاز زض یک خبمقه ثب ؾبذتبض ضان

زولت ضانتیط اؾبؾب اظ ضانت ثه فنوان اثعاضی خست کؿت ضضبیت افطاز خبمقه و ثبال ثطزن مكاطوفیت  

(. زولت فطثؿتبن زض چبضچوة الگوی زولت ضانتیط زض پی 198: 1384ذوز ثه کبض می ثطز ) کبتوظیبنه 

ن تای زض پای کؿات حلبیات و      افعایف امنیت اقتهبزی و ؾیبؾای ذاوز ثاب اؾات بزه اظ زضآماسهبی     

زض میابن  ثطای تقلیق و تثجیت ن اوش و تبییطگاصاضی   مكطوفیت زاذلی ثوزه اؾت. هلچنیا اظ ایا اثعاض 
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خسبن فطة و کكوضهبی اؾالمی و ای بی ن ف فقابه و ماویط زض ؾابظمبن هابی منغ اه ای هلچاون       

ف محسوز کطزن ضقجبی قوضای هلکبضی ذلیح فبضؼه اتحبزیه فطة و ؾبظمبن هلکبضی اؾالمی ثب هس

 گطفته و می گیطز.ثسطه منغ ه ای ذوزه نیع 

نیجالک نیع مبهیت زولت ؾقوزی ضا اینگونه تونیف می کنس که ؾیبؾت هبه ضفتبضهب و ضهجاطی زض  

ثبقی مبنسه اؾت. چنبنکه اذتهبل منبثـ و نحاوه   1948فطثؿتبن هلچنبن زض مسه حکلطانی ؾبلسبی 

ه تهلیلبت ویػه پبزقبه ثوز و هلچون گصقته پبزقبه خسات تهالیخ   هعینه زضآمسهبی حبنلهه ثؿته ث

گیطی هبی ؾیبؾی ف ظ ثب حل ه زاذلی یقنی قبهعازگبنه فللبی زینیه ضهجطان قجبیف و ثبظضگبنبنه هاخ  

فکطی و ضایعنی می کنس و غیط اظ حل ه مصکوضه موؾؿبت و نسبزهبی ؾبذتبضی زیگط خنجاه قاکلی و   

تهلیخ گیطی هابی ؾیبؾای پبزقابه و نحاوه توظیاـ زضآماسهب نساضناس        نوضی زاقته و هی  ن كی زض 

(Niblock,2006:22       زض مدلوؿ می توان چنیا فنوان کطز که آیبض و پیبماس ایاا فنهاط ثاط فطایناس .)

امنیات   "ثطاؾبؼ ایا مقبزلاه یقنای    1932ؾیبؾتگصاضی و تهلیخ گیطی زض ؾیبؾت ذبضخی اظ ؾبه 

 اؾتواض ثوزه اؾت. "یکبفطثؿتبن زض اظای امنیت انطغی امط
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 تاثیر هتغیر ٍ عَاهل داخلی بر رفتار خارجی پادشاُ سعَدی -۳شکل 

 گستزُ اثزبخشی ٌّذسِ قذرت ًظام سلطٌتی بز سیاست خارجی عزیستاى سعَدی  -4-6

ه ؾبذتبض و نوضت ثنسی قسضت 1932اظ اثتسای قکف گیطی زولت ؾو  فطثؿتبن ؾقوزی زض ؾبه 

  ؾیبؾی ایا کكوض ثط زو پبیه قجیله آه ؾقوز و ماصهت وهبثیات اؾاتواض گطزیاسه و مسنسؾای      زض نؾب

آن ثه گونه ای پی ضیعی قسه اؾت کاه زض هؿاته انالی آن پبزقابه و ذبناسان ؾالغنتی و زض        قسضت

 پادشاُ

 ای فطامنغ ه هبی قسضت ثه . واثؿتگی1

 . اتحبز و ائتالف ؾبظی ثب کكوضهبی زوؾت 2

 ت ویت و تحکیخ ضواثظ ثب وهبثیت زولتی .3

 ثطؾبذتا تسسیسات فطضی وزقلنبن ذبضخی .4

 امنیت کؿت هسف واثؿتگی ثه غطة ثب. 5

 

 

 ؾیبؾی -ن زینی. تضبزگ تلب1

 . قکب هبی متطاکخ چنس الیه2

 . نبکبضامسی یب محسوزیت ؾبذتبضی3

 .کكلکف و منبظفه قسضت4

 اقتهبز ضانتیط .5
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پیطامون آنه فللبی مصهجی و قجبیف قطاض گطفته اؾت.  منؾومه قسضت ثنب ثه مبهیت ضانتای آنه ف اظ زض   

ذبنسان ؾلغنتی تقطیف قسه و گطوه هبی اختلبفی و مطز  زض ایا زایطه ن كی نساقته و ثه عوض  حل ه

عجیقی حبکلبن ؾیبؾی هخ نؿجت ثه تهلیلبت و ؾیبؾت گصاضی هبی ذوز ثه هی  مطخقی پبؾارگو  

گ تگاو و  "نیؿتنس. الكیسبثیه زض ضاثغه  ثب ؾبذتبض قسضت و مبهیت نؾب  ؾیبؾی ایا کكوض مای گویاس:   

یعنی حتی زض میبن ثبالتطیا ؾغوح حکومتی نوضت نلی گیطز و تهلیلبت زض حل اه هابی ثؿایبض    ضا

محسوز و مقسوز و زض پكت زضهبی ثؿته اتربش می قوز که ثه زلیف ضانتیط ثاوزن حبکلیاته مؿائوالن    

 (.Al-shihabi,2016: 44هی  وؽی ه ای ثطای پبؾرگویی نؿجت ثه نتبیح تهلیلبت ذوز نساضنس ) 

ؾبذتبض زو وخسیه فللبی مصهجی وهبثی متولی اموض اختلبفی و زینی ثوزه و مؿبئف مطثوط  زض ایا

ثه حوظه ؾیبؾت ذبضخی نیع زض نالحیت ذبنوازه آه ؾقوز تقطیف قسه اؾت. امب زض ضویکطز پبزقبه 

فقلی و ولیقسس خوانه تواظن میبن ایا زو ؾتون انلی قسضت یقنی مصهت وهبثیت و اخلبؿ نرجگبن و 

عازگبن ثطهخ ذوضزه اؾت. ثه افت بز واقـ گطایبن نوکالؾیکه ؽسوض و ثطوظ آیبض ایا فس  تقبزهه زض قبه

میعان و زضخه هلگطایی و انؿدب  زاذلی زض تقییا ضاهجطزهبی مواظنه ای زولتساب و ناوؿ واکانف آنساب     

تساب اظ  نؿجت ثه تسسیسات محیظ ثیطونی نلبیبن می قوز و هلیا اماط ذاوز موخات تلابیع ضفتابض زول     

(. حلله نؾبمی فطثؿتبن ثه یلا یکی اظ مواضز ثی تقبزلی و Schweller, 2006: 47یکسیگط می گطزز )

 اذتالف میبن نرجگبن ؾیبؾی اؾت که زض ضفتبض ذبضخی ایا کكوض ؽسوض و ثطوظ یبفته اؾت.

ذبنخ مضبوی الطقیسه چگونگی منبؾجبت فقلی زو ضکا اؾبؾی و مسخ ؾبذتبض قسضت زض فطثؿتبن 

ثاطذالف ظفاخ غبلاته زولات     "یقنی فللبی زینی و ذبنسان ؾقوزی ضا اینگونه تونیف مای نلبیاس:   

ؾقوزی یک حکومت زینی نیؿت ضغیخ ؾقوزی تطکیت زوضگه ای اؾت که زیا ضا تبثـ اضازه ؾیبؾای  

می ؾبظز نه کبمال ؾکوالض و نه کبمال مصهجی اؾت. نؾب  ؾقوزی مبهیتی پطاگلبتیک زاضز که ثب تکیه ثط 

قسضت ن ت و ت سؼ زض زاذف و ذبضجه ثه ث بی ذوز ازامه می زهاس قاکبف میابن حاوظه اختلابفی      

تحت کنتطه فللبی مصهجی و حوظه ؾیبؾی تحت کنتطه ؾلغنته ثبفاث ثاطوظ تضابزهبی خاسی زض     

ؾغ  فطزی و اختلبفی قسه اؾت و هلایا تضابز ثؿاتط منبؾاجی ثاطای پاطوضـ ذكاونت فعایناسه         

ؾیبؾی وهبثی ه ثصض هبی کكلکف و  -ی کنس ثه گونه ای که گ تلبن زینیزضفطثؿتبن ؾقوزی فطاهخ م

 (.109: 1393نعاؿ ضا زض ذوز پطوضانسه اؾت ) الطقیسه 

منكبء تلبیع الگوی ضفتبض ذبضخی فطثؿتبن ثب ؾبیط کكوضهبی ذلیح فبضؼه زض ایا ح ی ت نس تاه  

وضزه اؾت. ؾیبؾت ذابضخی  اؾت که ؾیبؾت ذبضخی ایا کكوضه ثب یجبت و امنیت زاذلی اـ گطه ذ
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تبکنون زض پی تح ق زو هاسف ثاوزه اؾات: اوهه ح اؼ و نایبنت زض م بثاف        1932فطثؿتبن اظ ؾبه 

تسسیسات ذبضخی و زو ه ث بی نؾب  ؾیبؾی آه ؾقوز. ثه نوضت تبضیری فطثؿتبن ؾقوزی ثه فناوان  

ساوض هاط قاسضت    اثطقسضت ن تی هلواضه زض پی احطاظ ن ف ضهجطی زض خسبن فطة ثاوزه اؾات و اظ ؽ  

مسفیِ ثطخؿته فطثی و غیط فطثی زض منغ ه خلوگیطی می نلبیس. زیگط اینکه ثب هطگونه تسسیس ؾیبؾای  

اظ ؾوی خسبزگطایبن اؾالمیه نبؾیونبلیؿخ پبن فطثیؿخه ثقث فطثی و اؾال  گطایبن میبنه ضو مثف اذوان 

کكانس؛ م بثلاه نلبیاس      اللؿللیا که ثه عوض کبمفه مكطوفیت و امنیات آه ؾاقوز ضا ثاه چابلف مای     

(Nuruzzam,2019 .)  ثنبثطایا فنهط ؾیبؾت ذبضخی ثطای مسیطیت گؿؿت هب و چبلف هبی زاذلای

که ثب انتربة محلس ثه فنوان ولیقسس تكسیس هخ گطزیسه؛ ثؿیبض مسخ و حیابتی اؾات. ایاا ظضؾابالضان     

ای و ثایا اللللایه    ؾقوزی زض تالقنس؛ ثب اتربش ضویکطزهبی فقبالناه و تسابخلی زض ؾیبؾات منغ اه    

منؾومه نؾب  ؾلغنتی ذوز تقطیف کطزه ضاه اظ گعنس منبظفبت زاذلی قسضت و تسسیسات زضونیه ح اؼ  

نلبینس. ثه ایا تطتیت مول ه هبی اؾبؾی زض ؾیبؾت ذبضخی فطثؿتبن ضا ثب فنبیات ثاه ت ؿایخ ثناسی     

 (. 40: 1398ضوظنب می توان اینگونه ثیبن نلوز )ضمضبنیه 

 خارجی عربستاى سعَدی ّای سیاست هؤلفِ -۲جذٍل 

 ح ؼ ذبنسان ؾلغنت و تساو  قسضت اهساف

 یطوت فؾیخ حبنف اظ ن ت ه وهبثیت ضؾلی و اخلبؿ قجیله ای   توانبیی هب

 اؾتطاتػی 
تجسیف قسن ثه قسضت هػمون منغ ه و ن ف آفطینی ثه فنوان یک قسضت ثطتطه منعوی کطزن ضقجبی 

 ایطان منغ ه ای ثویػه خلسوضی اؾالمی

 ائتالف ؾبظی منغ ه ایهکؿت حلبیت قسضت هبی فطامنغ ه ایه ذطیس تؿلیحبت اثعاضهب

 ؾجک هب
ثب توخه ثه خسبنی قسن پسیسه خسبزه فطثؿتبن هخ اظ لحبػ لدؿتیکی و هخ اظ لحبػ ایسئولوغیک 

 (12:  1393اهلیت و توان ثبالیی زاضز)الطقیسه 

رٍیکزد سیاست خارجی عزبستاى در قبال  تاثیزات ساختار قذرت ًظام سلطٌتی بز -5

 ایزاى

پیف اظ تجییا چطایی و فلف ضویکطز تسبخلی ؾیبؾت ذبضخی فطثؿتبن زض قجابه ایاطانه ماطوض و    

نگبهی تبضیری ثه ضواثظ زو کكوض ایطان و فطثؿتبن ؾقوزی ثه زضک ثستط مؿائله ثاه ویاػه پبؾاد ثاه      
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زض ثؿتط تبضیری ذوز متبیط اظ عیف گؿتطزه  پطؾف م بله کلک می نلبیس. منبؾجبت زو کكوض هلواضه

ای اظ مول ه هبی ایطگصاض ثوزه که ایا امط ذوز ثط پیچیسگی مؿائله افاعوزه اؾات. زض زوضان پایف اظ     

ان الة اؾالمیه آمطیکب ثه زالیف گونبگونی ایطان ضا ثه فنوان غانساض  منغ ه ثطگعیسه و اظ ثیا زو ؾتون 

هابی   کننسه مبلی ثطنبماه  ه فطثؿتبن زض م ب  زو ه ثیكتط اظ زیسگبه تبمیافلسهه ایطان انتربة اوه ثوز و ث

مبنسگی نانقتی و ف اسان ؾابظمبن هابی      قس. فطثؿتبن ثه فلت کلی خلقیت و ف ت امنیتیه توخه می

: 1362توانؿت غاناساض  ثبقاس ) فاونتاه     ازاضی و ؾیبؾی مؿتحکخه ثب وخوز یطوت نبقی اظ ن ت نلی

406.) 

لسضضب قبه نیع می زانؿت که قیقیبنه زض م بیؿه ثب اهف ؾنته زض اقلیت اناس و  اظ ؾوی زیگط مح

ایطان نلی توانس؛ ضهجط ایا خطیبن ثبقس. ثلکه مطکعیت فطثؿتبنه ثه فلت وخوز قسطهبی م سؼ مکه و 

مسینه و هلچنیا ن وش اقتهبزی و مقنوی ضهجطان ؾقوزی زض خسبن اؾال ه اقتضبء می کنس که ؾاقوزی  

ی هلجؿتگی اؾالمی ضا زض فلف ثطفسسه ثگیطنس. اماب ایاطان مای تواناس؛ ثاه فناوان کكاوضی        هب پیكتبظ

 (.    139: 1387قسضتلنس پكتیجبن انلی ایا حطکت ثبقس ) احلسیه 

زض ایا قطایظه هئیت حبکله فطثؿتبنه ایطان ضا ثه فنوان یک تسسیس که امنیت و  مكطوفیت آن ضا 

ثه فنوان ضقیجی که مبنـ اظ ن ف آفطینی و ثطخؿاته قاسن ن اف     ثه چبلف ثکكس؛ نگبه نلی کطز. ثلکه

منغ ه ای آن قسه اؾت؛ می نگطیؿت؛ ثب پیطوظی ان الة اؾالمی مقبزالت منغ اه ای ثاه کلای تغییاط     

کطز. نؾب  ؾیبؾی فطثؿتبن ؾقوزی ثب توخه ثه تحوالت منغ ه ای و اقتضبئبت زاذلیه انوه و اهساف 

مواظناه    -2ثطتطی خاویی پیطاماونیه    -1عوض فلسه زض چسبض محوض کالن ؾیبؾت ذبضخی ذوز ضا ثه 

ائتالف ؾبظی ثیا اللللی تقطیف کطزه اؾات )   -4وهبثیه  -مطکعگطایی اؾالمی -3ؾبظی منغ ه ایه 

(. ثسیا تطتیت ثطای زؾتیبثی و تح ق ایا اهسافه ایطان فالوه ثط ضقیت منغ ه ایه تجسیف 1396اؾسیه 

ضهجطی اؾال  ان الثی ضا زاقته و زض حکخ یک ضقیت ایسئولوغیک ثطای اؾال  ثه فنهطی قسه که زافیه 

 ؾل ی که زولت ؾقوزی آن ضا نلبینسگی می کنسه قللساز می گطزز.

ایا امط اظ منؾط حبکلبن ؾقوزیه یقنی ثه چبلف کكیسن مكطوفیت ذبناسان ؾاقوزی. اظ ایاا ضو    

چون خن  تحلیلی فطاق فلیه ایطان(ه زولت ؾقوزی زض ثطهه هبی ظمبنی و فطنت هبی مرتلف )هل

ثحطان ؾوضیهه کبهف قیلت ن ت و موضوؿ هؿته ای ثه نوضت غیطمؿت یخ و ثقضی مواضز مؿت یخ و 

فلنی ثه م بثله ثب ایطان و مسبض پیبمسهبی ان الة اؾالمی ثطآمس. ثب وقوؿ ثسبض فطثی نگطانی فطثؿاتبن اظ  

ه  زلیاف ایاا اماط ضا زض    "فطثؿتبنه زوؾتبن یب زقلنبن ایطان و"نبحیه ایطان تكسیس قس. نویؿنسه کتبة 
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ه وحست فطثی ضا 2011ثطزاقت حبکلبن ؾقوزی اظ ایا تحوالت می زانس. ثه ظفخ آنسب تحوالت ؾبه 

نكبنه گطفته و زض نسبیت هسفف تغییط ؾبذتبض و لعو  انالحبت ؾبذتبضی زض کكوض فطثؿاتبن ثاوز و   

 ویت و گؿتطـ قسضت و ن وشـ زض منغ ه ثسطه خؿت. آنسب ایطان نیع ثه ذوثی اظ ایا فطنت ثطای ت

هلبننس اوایف ان الة اؾالمیه ذواهبن قکف گیاطی ذبوضمیبناه اؾاالمی خسیاسه زض غیابة امطیکاب و       

متحسانف زض منغ ه هؿتنس. فالوه ثطآن ثسبض فطثی ایا پیب  ضلنی ضا نیع زاقت که اظ نؾط آمطیکبئیسابه  

(. اظ ایاا ضو  Keynoush,2016: 227 وش ایطان زض منغ اه ضا ناساضز )  فطثؿتبن توان مسبض و قسضت ؾس ن

مالحؾه می قوز؛ زض ضفتبض ذبضخی ؾقوزیه موضوؿ ایطان و ت بثف ثب آنه ثه فنوان یک تسسیس حیابتی  

 زض مساض انلی و ضاهجطز حیبتی ؾیبؾت ذبضخی ایا کكوض قطاض می گیطز. 

و ثیا اللللی زض زهه گصقته ثه ویػه پاؽ اظ   ثطهلیا اؾبؼه مسلوه تحوالت و تغییطات منغ ه ای

ه ثطای ضهجطان ؾقوزی ایا ثوز که ازامه ؾیبؾت محبفؾه کبضاناه زض ؾیبؾات   2011ثسبض فطثی زض ؾبه 

ذبضخی زیگط ثه نالح و تبمیا کننسه منبفـ حبکلبن ؾقوزی و ثه تقجیطی زقیق تط ح اؼ کیابن نؾاب     

ـ زگطگونی هبی ؾیبؾی و امنیتی نبقای اظ ثسابض   ؾلغنتی نیؿت. زض چنیا قطایغی که منغ ه زؾترو

فطثی گطزیسه اؾت و ثیكتط ضقجبی فطة فطثؿتبن ؾقوزیه زضگیط ثحطان هبی ؾیبؾی و اقتهبزی ثوزه 

و ثقضی اظ هخ پبقیسگی ضا تدطثه می کطزناس. حکلطانابن ؾاقوزی ث ابی ذاوز ضا زض یاک ؾیبؾات        

افاعایف ن اوش منغ اه ای ذاوز ثطآمسناس       ذبضخی فقبه و حتی مساذله خویبنه زنجبه کاطزه و زض پای  

(Felsch, 2020: 132-143     ثب توخه ثه اینکه انتربة قیوه هبه اثعاضهبه یب اهساف ثسیف ثاطای فلافه .)

(؛ ثه عوض عجیقی تقبضو اضظقی نؾاب   40: 1398کبمف ظیط ن وش اضظـ هب نوضت می گیطز )ضمضبنیه

خلسوضی اؾالمی ایطانه موخت می قوز؛ ایاطان   پبزقبهی ؾقوزی نبقی اظ ت کطات وهبثیؿخه ثب نؾب 

 زض مدلوفه ی زقلنبنه زولت ؾقوزی قطاض گیطز.

ثط اؾبؼ هلیا منغقه فطثؿتبن ؾقوزی زض عطاحی یک ؾیبؾت ذبضخی فقبالنهه زض نرؿتیا گاب   

ثطای ن ف آفطینی و ثطتطی خویی منغ ه ای ثب مبنـ خلسوضی اؾالمی ایاطان مواخاه اؾات. اظ منؾاط     

قوزیه زض مسه منغ ه ای ایطانیه زولتلطزان ایا کكوض زض پی ؾبذتبضی منغ ه ای مجتنی ثاط  حبکلبن ؾ

زولتسبی ضقیف و قکننسه هؿتنسکه زض پطتو آن ثتواننس؛ ثب اؾت بزه اظ نیطوهبی نیبثی ذوزه اهساف ذوز 

نس قغجی یقنی افعایف ن وش و مساذله گطی زض کكوضهبی منغ ه ضا افعایف زهنس. ثطاینس ایا ؾیبؾتِ چ

کطزن خوامـ فطثیه مسیب قسن ثؿتط و فضب ثطای ضقاس و گؿاتطـ گطوهسابی خسابزی ؾانی اؾات.       

اللللی ثه ویػه امطیکبئیسب زض تحلیف نبزضؾت اظ تحوالت منغ اه و ثاسون توخاه ثاه فلاف       نیطوهبی ثیا
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طوهابی  هبی خسبزی ؾنی مثف ال بفسه و زافف که ثب هسف م بثله ثب ن اوش ایاطان و نی   گیطی گطوه قکف

واثؿته ثه آن تكکیف قسه انس؛ ثب ایا گطوهسب واضز خنا  قاسه و زض فلاف  فضاب ضا ثاطای ت ویات و       

(. زولت Saud Manqarah,2019: 15 گؿتطـ ن وش ایطان و تح ق نؾخ مغلوة ایطانی فطاهخ می کننس )

وش منغ اه ای  ؾقوزی منبؾت تطیا و قبیس ن ستطیا ضاهکبض زض م بثله ثب قسضت فعاینسه ایطان و ؾس ن ا 

آن ضا زض ثسطه گیطی اظ ؽطفیت فللبی وهبثی و کكبنسن خجسه هلأوضزی ثه فطنه مصهجی می ثیناس. اظ  

ایا ضو کبضگعاض انالی ؾابذتبض قاسضت زض ایاا کكاوض یقنای پبزقابه و ذبناسان ؾاقوزی ثاب ن ابة            

ن اوش و  ایسئولوغیک تالـ کطزنس تب ؽطفیت فللبی وهبثی ضا  نیع زض ذسمت هسف مصکوض یقنی ؾاس  

 تضقیف قسضت ایطان ثه کبض گیطنس. 

 گیزی  ًتیجِ

تحوالت محیغی و اقتضبءات منغ ه ای هلچون اظ ثیا ضفتا گ تلبن پبن فطثیؿخه ثه حبقیه ضفاتا  

کكوضهبی هخ تطاظ و یب قسضتلنس زض خسبن فطةه اضلحاله کلونیؿته انعوای خسبنی ایطان و زض آذط 

ی اظ منغ هه هؿته انلی قسضت زض فطثؿتبن ؾقوزی ضا ثه ایا ذطوج آضا  و تسضیدی نیطوهبی امطیکبی

خلـ ثنسی و تحلیف ضؾبنسه  اؾت )حساقف تب قجف اظ انتربثبت امطیکب(؛ ثطای غبلت و فابئق قاسن ثاط    

چبلف هبی زاذلی که قطح مجؿوط آن گصقت؛ چبضه ای خعء ضفتا ثه ؾطاك خقجه خبزویی ؾیبؾات  

کبضانه ثه یک ؾیبؾت ذابضخی تسابخلی و فقبالناه نیؿات.      ذبضخی و تغییط ضویکطز ؾنتی و محبفؾه

کبضگعاضان انلی قسضت زض نؾب  ؾلغنتی ؾقوزی زض ح ی ت زض شیف ایا ضویکطز چنسیا هسف ضا هخ 

 ظمبن زنجبه می کننس:

نرؿت مسیطیت گؿف هبی زاذلی و ثحطان خبنكینی که ثه مثبثه اتف ظیط ذبکؿتط اؾات. توظیاـ   

یخ آن هلواضه ثه فنوان یک چابلف تابضیری و مساخ زض ذبناسان ؾاقوزی      قسضت و منبظفه ثط ؾط ت ؿ

مغطح ثوزه اؾت. ف سان ؾبظوکبضهبیی ثطای تنؾیخ ضونسهبی خبنكینی مكاکالت فسیاسه ای اظ خللاه    

چبلف هبیی ثطای یجبت و امنیت ایا کكوض ضا پسیس آوضزه اؾت. اظ ایاا ضو ضویکاطز خسیاس زض ضفتابض     

ضا می زهس؛ ثب کؿت ضضبیت قسضت هبی ثعضگ ثه ویاػه امطیکاب و زازن   ذبضخی ثه پبزقبه ایا امکبن 

امتیبظات فطاوان ثه آنسب زض اظای ذطیس تضلیا ؾلغنته یجبت و امنیته ثتوانس مواظنه زاذلی ضا ثاه ن اـ   

 زیگطی تغییط زهس.
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ای ایطان اؾت؛ ازضاک هئیت حبکله فطثؿتبن اظ ن ف  گصاضی زو  مسبض و کنتطه قسضت منغ ه هسف

ای خلسوضی اؾالمی ایطان نبؽط ثط یک فنهط ثی یجبت کننسه و فبمف تسسیسظایی اؾت که امنیت  نغ هم

و  مكطوفیت نؾب  ؾلغنتی آن ضا هسف گطفته اؾت. مضبف ثط اینکه ایطان فالوه ثط ضقیات منغ اه ای   

ؾل ی کاه   فطثؿتبنه زافیه ضهجطی اؾال  ان الثی ضا زاضز و زض حکخ یک ضقیت ایسئولوغیک ثطای اؾال 

زولت ؾقوزی آن ضا نلبینسگی می کنس؛ محؿوة مای قاوز. ثنابثطایا نتیداه و ثطایناس ازضاک و فساخ       

حبکلبن ؾقوزی اظ ایطانه ت بثف ثب خلسوضی اؾالمی ایطان ثه فنوان یک تسسیس حیبتی زض مساض انلی و 

 گیطز.  ضاهجطز حیبتی ؾیبؾت ذبضخی ایا کكوض قطاض می

طینه ذوز یقنی ثطتطی خویی منغ ه ای اؾت؛ نؾب  ؾاقوزی اظ زهاه   و هسف آذط تح ق آضظوی زی

نؾخ مغلوة ذوز ضا زض چسبض فنهط خؿتدو می کطزه اؾت. نرؿت اتحبز ثب قسضت هبی ثطتاط   1930

خسبنی ثه ویػه آمطیکبه زو  منعوی کطزن ضقجبی ذوز زض منغ هه ؾو  ثه زؾت گاطفتا ضهجاطی خسابن    

(. تحلیف محلس ثاا ؾاللبن اظ   1396ن یک قسضت ثطتط )احلسیه اؾال  و چسبض  ن ف آفطینی ثه فنوا

قطایظ کنونی ایا اؾت که هخ اینک تلب  قطایظ ثطای تح ق ثطتطی خویی منغ ه ای و تجسیف قسن ثه 

نؾیخ ضویکطز ؾیبؾت ذبضخی ثب قسضت هػمون زض منغ ه فطاهخ اؾت و ضاهکبض اؾبؾی زض ایا م غـه ت

اؾت. حتی اگط هعینه ایا ؾیبؾته فبزی ؾبظی ضواثاظ ثاب ضغیاخ    هبی ثعضگ ثه ویػه واقنگتا  قسضت

نسیونیؿتی ثبقس و زض ایا مؿیط ثب هط زولتی که مبنـ و یب معاحخ آن ثبقس؛ م بثله و زقلنی می نلبیس. 

ثطایف ت بوتی میبن خلسوضی اؾالمی ایطانه قغطه فطاقه تطکیه و یب هط کكوض زیگط نلی کناس؛ چطاکاه   

 ضا زض گطو پیطوظی زض ایا هلبوضز ثطؾبذته ذوز می زانس . ث بی نؾب  ؾیبؾی ذوز

تطزیسی نیؿت که تكسیس ضقبثت میبن زو کكوض فطثؿتبن ؾقوزی و خلسوضی اؾاالمی ایاطانه ثاه    

مهلحت هی  یک نجوزه و زض فلف ثبظی کطزن زض ظمیا عطاحی قسه غطثی هبؾت و موخت تحلیف و 

بن ؾقوزی فلیطغخ کبضقکنی هاب و زقالنی هابی    فطؾبیف توان هط زو کكوض می قوز. کكوض فطثؿت

فلنی که فلیه خلسوضی اؾالمی ایطان اندب  زازه و می زهس؛ هطگع اظ منؾط زولتلطزان ایطانه یک تسسیس 

تل ی نكسه و هلواضه زض ضاه هبی ثطون ضفت اظ وضقیت کنونیه پیكنسبز گ تگاو و هلکابضی اظ ؾاوی    

سخ ایا اؾت که ازضاک حبکلبن ؾاقوزی اظ ایاطانه ایاا    مؿئوالن ایطانی مغطح قسه اؾت. ولی نکته م

اؾت که خلسوضی اؾالمی ایطان فبمف تنف ظا و ثی یجبتی زض منغ ه اؾات و زض تاالـ اؾات؛ نؾاب      

ؾلغنتی زض ایا کكوض ضا ؾطنگون کنس. ثنبثطایا زض وهله نرؿت ضاهکبض اؾبؾی زض ثطون ضفت اظ ایاا  

کلابن ؾاقوزی نؿاجت ثاه تحاوالت      تغییاط ازضاک حب وضقیت ذهلبنه زض منبؾجبت زو کكوضه لاعو   
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خ ذوز می تواناس؛ ثاب اضؾابه    ای ثه ویػه ایطان اؾت که ثی تطزیس خلسوضی اؾالمی ایطان ثه ؾس منغ ه

هبییه ایا ضونس تغییط ازضاک ضا قتبة ثركس. الجته ن ف مسخ و مویط هلؿبیگبن چاون فاطاق و     ؾیگنبه

 ذاوز  ثه ضا آضامف و نل  که منغ ه پطالتسبة غطة آؾیب ضویقغط ضا هخ نجبیس نبزیسه گطفت. ثطای این

زض قبلت گ تگاو   ثتواننس؛ ثبیس فطثؿتبن و ایطان اؾالمی خلسوضی ویػه ثه منغ ه کلیسی ثبظیگطان ثجینس؛

ثه فسخ مكتطکی اظم سو  تسسیس و یجبت زض منغ ه ثطؾنس. چطاکه هطگوناه عاطح منغ اه ای و تطتیجابت     

طمع و موف یتكبنه ضهیا تغییط ازضاک و شهنیت هب اظ تسسیاسات منغ اه ای   امنیتی هلچون عطح نل  ه

 اؾت؛ زض غیط ایا نوضت زض فلف عطح هب هلچون گصقته ف ظ ثط ضوی کبغص ذواهس مبنس.    

 هٌابع 

  کتاب

 ه نكط میعانه چبح اوهه تسطانؾیبؾت و حکومت زض فطثؿتبن ؾقوزی .(1368) قبییه ؾیس زاوزآ. 

 مطکع اؾنبز و تبضید  ضواثظ ایطان و فطثؿتبن زض ؾسه ثیؿتخ )زوضه پسلوی(( 1387) احلسیه حلیس

 زیرللبؾیه چبح اوهه تسطان.

  ه ضثابضه فطثؿاتبن: ماطز ه گصقاتهه زیااه ذغاوط گؿؿات و آیناسه        ( ز1394)کبضنهبوؼه الیوت

 .1394 وظیبن و مطتضی ضخبیی ذطاؾبنی ؾبهمتطخلبن فبعله مسؿب کبضام

 ه تطخلاه آظیناب ضثابنیه نكاط     فطثؿتبن ؾقوزی اظ ؽساوض تاب ؾا وط   ( 1398) امیط انالنیه اضزوان

 مبهطیؽه چبح زو ه تسطان.

 (1381ثكیطیهه حؿیا )ه نكط نیه چبح هكتخه تسطان.قنبؾی ؾیبؾی خبمقه 

 (1384ثكیطیهه حؿیا ))ه نكط نگبه مقبنطه چبح زو ه تسطان.گصاض ثه زمکطاؾی) مجبحث نؾطی 
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 ه تطخله حلیاطا مكایطظازهه نكاط    تحلیف ؾیبؾی مسضن( 1394)ثطوؼه اؾتبیا ثطیکنط هضاثطته زاه

 فطهن  خبویسه تسطان.

 (1397زضویكیه زاضیوـ )هانتكبضات زانكگبه فطثؿتبن ؾیبؾت ذبضخی زض ؾبیه ثحطان هبی زاذلی

 امب  نبزق)ؿ(.

 نداف ظازهه   ضضاب  متطخخ هخسیس اؾالمی هبی خطیبن و ؾقوزی فطثؿتبن(1393)مضبوی الطقیسه

 .نبقط پػوهكگبه فطهن ه هنط و اضتجبعبته چبح اوهه تسطان

 ( 1398ضمضبنیه ضوح اهلل )    چبضچوثی تحلیلی ثطای ثطضؾی ؾیبؾت ذابضخی خلساوضی اؾاالمی

 ه تطخله فلیطضب عیته نكط نیه تسطان.ایطان

 (1381ؾجحبنی فطه محلسخواز )ی زض ضواثظ ایاطان و فطثؿاتبن و تابییط آن ثاط     هلگطایی و واگطای

 ه کتبة زکتطای زانكگبه فبلی زفبؿ ملی.امنیت ملی ایطان

 تسطان. اوهه چبح فطانسیفه انتكبضات هؾقوز آه نؾب  (1367)نوضالسیا قیطاظیه 

 (1397عبهطیه ؾیس مسسی )ه موؾؿه فطهنگای  فلف تساو  قسضت ضغیخ پبزقبهی فطثؿتبن ؾقوزی

 ان.هنطی مكقطه تسط

 ( 1394فولطه گطاهب )ه تطخله فجبؼ مرجاطه نكاط مطکاعه چابح ه اتخه      قجله فبلخ غئوپلیتیک ایطان

 تسطان.

 ه تطخلاه: فجسالطضاب   (1962ااا 81ظزایای)  تابضید تانف    یک ثؿتط و زو ضویبه (1362)فونتاه آنسضه

 . تسطان هوقن  مسسویه نكط نوه

https://bookroom.ir/people/35352/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://bookroom.ir/people/35353/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B1
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 (1384کبتوظیبنه هلبیون )لسضضب ن یؿی و کبمجیع فعیعیه چابح  ه تطخله محاقتهبز ؾیبؾی ایطان

 یبظزهخه نكطمطکعه تسطان.

 ( 1392احلسیبنه حؿا)  ویػه مؿبئف زاذلی فطثؿتبن(ه زیا و زولات زض فطثؿاتبن    9ذبوضمیبنه(
ه موؾؿه فطهنگی مغبلقبت و تح ی بت ثیا اللللی اثطاض ؾقوزیه اظ زولت وهبثی تب وهبثیت زولتی

 مقبنط تسطانه چبح نرؿته تسطان.

 ه انتكبضات ؾلته تسطان.الللف هبی ضواثظ ثیا حوه زض نؾطیه( ت1394) یطظازهه حلیطامك 

 ه انتكبضات ؾلته تسطان.قنبؾی ؾیبؾی زضآمسی ثط خبمقه( 1380) ظازهه احلس ن یت 

 ّا هقالِ

 (فطثؿتبن ؾقوزی و نؾخ مغلاوة منغ اه ایه مدلوفاه م ابالت نرؿاتیا      1396احلسیه حلیس )

 . اللللی اثطاض مقبنط تسطان ؾؿه مغبلقبت و تح ی بت ثیامو تسطانه هلبیف ثیا اللللی امینت

 فهالنبمه  ه «ؾیبؾت ذبضخی فطثؿتبن ؾقوزی: منبثـه اهساف و مؿابئف » (.1396اکجط )  فلی هاؾسی

 .132-107(ه نم75) 20ه قلبضه  مغبلقبت ضاهجطزی

 (ضانته زولت ضانتیطه ضانتیطیؿخه یک ثطضؾی 1376حبخی یوؾ یه امیطمحلس ) اعالفابت  م سومیه

 .125 -126ه قلبضه ؾیبؾی اقتهبزی

 (ؾبذتبض قسضت زض فطثؿتبن ؾاقوزیه تبلی ابت و نوقاته هابه وثاالگ ناوشض       1387ق یقیه نوشض )

 ق یقی 

 ثبظقنبؾی منغق ضفتبضی خسیس اظ نبحیه خبمقه ؾیبؾی ایا کكوض؛ پابضازوکؽ  (ه 1382) عبهبییه ؾیسخوازه

 .191-231 ه نم1 قلبضه ه11 ه ثسبضه زوضهضاهجطزفطثؿتبنیه 
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 (حبکلیت نؾب  ؾیبؾای قیجلاه محاوض    1396عبهطیه ؾیسمسسی )   فهالنبمه  زض فطثؿاتبن ؾاقوزیه

 .43-67نم . 15ه ؾبه پندخه قلبضه ای هبی منغ ه پػوهف

 تدعیه و تحلیف الگوی ( 1397)حؿیاه هطؾیحه ؾیسخواز ه امب  خلقه ظازههحؿیا هفتبحی اضزکبنی

هابی ؾیبؾای خسابن     فهلنبمه پػوهف هغبلقه موضزی فطثؿتبن ؾقوزیقسضت نط  زض ذبوضمیبنه: م

 .29-62ه نم1397ثسبض  ه ؾبه هكتخه قلبضه اوه.اؾال 

 ( ثطضؾی خبمقه قنبذتی نؾاب  ؾیبؾای   1388نبزضیه فجبؼ )     فطثؿاتبن ؾاقوزیه مدلاه ؾیبؾات

 .3ؾبه ثیؿت و ؾو ه قلبضه ذبضخیه

 (1399ندبته ؾیسفلی) ه ؾبیت ذجطی تحلیلی ضت فطثؿتبن ؾقوزیهبی ؾبذتبض قس تعلعه زض پبیه
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