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چکیده

ضروریاتدست منطقهیکیاز منافعملی، مبتنیبر و کدهاگراییاستیابیبهسیاستخارجیکارآمد در ي.

یبانظامجهانندهیتعاملفزايبرايفعالوبسترياستراتژکیییگراطرازاولمنطقهيهاقدرتیکیتیژئوپل

آندردستورکارطراحانيوالگوهاییگرادهدمنطقهینشانمرانیایخارجاستیسخیشدهاست.تارفیتعر

یخیکهازنظرتاريطوربه؛تاپسازاسالمقرارنگرفتهاستشیازپرانیایاسیسيهااندستگاهزسامیوتصم

شدهاست.نگاشتهادهینادرانیمختلفحاکمبرايهادردولتیمشوخطافتیرهکیعنوانبهییگرامنطقه

یوساسانیهخامنشيهادولتیاستکهحتيتاحدییایجغرافهايیمشوخطکردهایرويریکارگغفلتازبه

کشورهاییگرابهتعاملومنطقهيازینزین اکردندیخوداحساسنمتابعةيبا وجود با جمهورنی. یاسالمي،

ییگرامنطقهيهاافتیاصولورهيریکارگوبهنیناچارازتدوخودیکیتیبهاهدافومنافعژئوپللینيبرارانیا

یدرروابطخارجکیدئولوژیصرفاکردیبهرورانیایاسالميجمهوريبندیاصراروپا،یفعلتیاست.دروضع

حد تا واقعيخود ازدسترفتنظرفیرامونیپيهاتیموجبغفلتاز خودیکیتیوژئوپلییایجغرافيهاتیو

اصولونییبهتبیلیتکمهمافتیوبامبناقراردادنرهیلیتحل-یفیپژوهشحاضرباروشتوصدراست.دهش

فعالبهییهاافتیره سییگرامنطقهکردیکردنرومنظور ساختار دررانیایاسالميجمهوریخارجاستیدر

وآس نتاشدهپرداختهيمرکزيایقفقاز افتیسهرهییگرامنطقهيهاافتیرهانیدهدازمینشانمجیاست.

همیتمدنیلیتکمهم،یفرهنگیلیتکمهم مهمکیژئواکونومیلیتکمو جمله ییگرامنطقهيهارهیافتنیتراز

شوند.محسوبمیيمرکزيایدرقفقازوآسرانیایاسالميجمهور
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مقدمه
در اغلب موارد،  ،دهد ای از گذشته تاکنون نشان می های منطقه ها و نظام گیری ائتالف بررسی تاریخی چگونگی شکل

 ،ت محدود بوده است. لیکنیو امن ،گرایی معموالً به یکی از چهار عرصۀ سیاست، اقتصاد، فرهنگ یند منطقهاسرآغاز فر

. به همین جهت و در یک شود  ها نیز فراهم می تعمیم و گسترش آن به سایر عرصه تدریج و در طول زمان، امکان به

ای  های منطقه نظام .3د: کربندی  دسته های حاصل از آن را در سه گروه گرایی و نظام یند منطقهاتوان فر برآورد کلی، می

(. با این حال، 23: 6932ای فرهنگ پایه )کلودزیچ،  های منطقه نظام .1 ؛پایه  تیای امن های منطقه نظام .6 ؛اقتصاد پایه

بدیهی است هرچه میزان  بنابراین،یابد.  سریها نیز ت تدریج به دیگر زمینه تواند به نظر از زمینۀ اولیه، می صرف ،یندااین فر

های  و پایداری آن در مقایسه با نظام ای بیشتر باشد امکان تداوم پارچگی در یک نظام منطقه ها و ابعاد وحدت و یک زمینه

یی چون ها نظامتوان  ای، می های منقطه گیری نظام شکل ۀتر خواهد بود. براساس زمینه و مبنای اولی پایه افزون تک

د. کرتلقی  هیپای را نوعی نظام اقتصاد ا منطقهی ها نظاماز و بسیاری دیگر  ،«اکو»، «آسه آن»، «نفتا»، «سارک»

های امنیت پایه محسوب کرد.  را در ردیف نظام« شورای همکاری خلیج فارس»و  «شانگهای»یی نظیر ها نظام ،همچنین

ی وحدت و همکاری نیز ها حوزهگیری خود، به دیگر  شکل ۀبرخالف مبنای اولی ،ها در طول زمان اگرچه برخی از این نظام

اروپا را در  ۀتردید اتحادی اروپایی. بی ۀیاتحاد ر خاصطو و به ،فارس، ناتو جیخلنظیر شورای همکاری  ،اند گسترش یافته

 ۀ(. پای699: 6931آورد )کومنز،  شمار ی بها منطقهنظام  نیتر موفقو  نیتر شاخص توان یمی ا منطقههای کنونی  میان نظام

ی اقتصادی ها یهمکار ۀبه زمین عمدتاًگردد و  ی دوم بازمیجهانگیری این اتحادیه به دوران پس از جنگ  اصلی شکل

ی گسترده میان دو ها رقابتگیری  دیده از جنگ جهانی دوم مربوط است؛ اما با شکل ی آسیبکشورهامیان معدودی از 

ی اروپایی، کشورهابرای  ها رقابتو تهدیدات ناشی از این  هامریکا و شوروی در طول دوران جنگ سرد و خطرا ابرقدرت

ی نظامی و امنیتی با یکدیگر برای محافظت خود در قبال تهدیدات حاصل از اه یهمکارو  تعاملرهبران اروپا را به فکر 

ی اقتصادی در ها یهمکار ةرغم تمرکز بر حوز  به ،ی اروپاییکشورها ،واداشت. به همین جهت ابرقدرترقابت میان دو 

اقتصادی،  ۀعالوه بر عرصی خود را ها یهمکاراروپا، بنا به احساس نیاز و ضرورت،  ۀگیری اتحادی ی نخست شکلها سال

 (.433: 6930نظامی و امنیتی نیز گسترش دادند )میدول،  ةبه حوز

ی ها استیسگرایی در  مفهوم منطقه دهد یمهای خارجی ایران از گذشته تا کنون نشان  بررسی تاریخی سیاست

محدود به موارد محدودی از  الباًغعنوان یک دستورالعمل راهبردی و بلندمدت مطرح بوده و  المللی این کشور کمتر به بین

ناشی از جایگاه برتر این کشور در  غالباًنظامی و امنیتی بوده است. این امر  ۀدر عرص ژهیو بهی زودگذر و ناپایدار ها ائتالف

بر مناطق حد فاصل میان  آن ةو سیطر ،ی و ساسانیهخامنشهای  وریتدر دوران امپرا ژهیو به ،مرکزی و اوراسیا ۀمنطق

و  کشورهابسیاری از  ،از این رو (.22: 6930)هاتیمی،  دشو یموری چین تا سواحل مدیترانه محسوب تهای امپرامرز

ی ها دولتو لذا  اند شده یمو مناطق تابعه قلمداد  کشورها ةی یادشده در زمرها دوراناین کشور در  ۀی تحت سلطها ملت

. هرچند در کردند ینمخود احساس  ۀی تابعکشورهای با یگرا منطقههخامنشی و ساسانی نیازی به تدوین رهیافت تعامل و 

وری تی رقیب نظیر امپراها قدرتی عدم تعرض با برخی قراردادهای هخامنشی و ساسانی با عقد ها دولتبرخی مقاطع 

کشمکش و  تداوم لیدل به، نددآور یم وجود بهصورت موقت نوعی آرامش و امنیت در مرزهای خود  و روم به ،چین، یونان

 بنابراین،. شد یمخوش تغییر و ناپایداری  در مدت کوتاهی دست قراردادهااین  غالباًی رقیب، ها قدرتی دائمی با ها رقابت

د کرگرایی داوطلبانه و سازنده قلمداد  نوعی ائتالف و منطقه ۀمنزل یی از این قبیل را بهها مانیپانعقاد  توان ینمهرگز 

اصرار و پایبندی جمهوری اسالمی ایران به  ،از یک منظر دیگر و در وضعیت فعلی نیز .(611: 6934)الیاس و آیزنک، 

ی جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود ها تیظرفپیرامونی و  یها تیواقعرویکرد ایدئولوژیک در روابط خارجی خود و غفلت از 
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ی کالن این ها استیسو منافع ملی در  محوری و غفلت از مصالح گیری و رویکرد امت . دلیل دوم این امر به جهتاست

کشور مربوط است و دلیل سوم در این رابطه مواضع ضداستعماری این کشور در سطح جهان و نیز مخالف ماهوی با 

که این خود باعث برانگیختن بسیاری از کشورها  استجنوب غرب آسیا  ۀی غیرمردمی و وابسته در منطقها حکومت

ده و به عدم تمایل ایشان به همکاری با این کشور منجر شده است )آندریوا، شمی ایران جهت مقابله با جمهوری اسال

بر این باورند که نظام جمهوری اسالمی ایران با در  نظران صاحبی برخبراساس دالیل ذکرشده، بنابراین، (. 36: 6930

فاقد چارچوب  اصوالًالمللی  مناسبات بینپیش گرفتن رویکرد ایدئولوژیک در روابط خارجی خود و اتخاذ الگوی تقابلی در 

تالش  ،حاضر پژوهشد، طی شبیان  آنچه(. براساس 49: 6930ی روشن و واقعی است )نیوسام، یگرا و رهیافت منطقه

 د.شوگرایی جمهوری اسالمی ایران در قفقاز و آسیای مرکزی ارائه  های منطقه رهیافتده است ش

روشتحقیق
تحلیلی  -رود که در قالب توصیفی شمار می های کاربردی و حل مسئله به جزو پژوهشپژوهش حاضر از حیث هدف 

ای  های رایانه ای و نیز پایگاه های این پژوهش متکی بر منابع و متون اسنادی و کتابخانه ده است. بخشی از دادهشتدوین 

صل نتایج مستخرج از تحلیل و های پژوهش حا و همچنین اسناد و مدارک تاریخی است. بخش دیگر اطالعات و داده

گرایی فعال در قفقاز و آسیای مرکزی  جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور در راستای منطقه تکمیلی  های هم تبیین ظرفیت

 است.

چارچوبنظري
1گراییمنطقهومنطقه

از کشورها و ای  زمین یا مجموعه ةست از بخشی از سطح سیارا منطقه در اصطالح جغرافیایی و سیاسی آن عبارت

اعم از فضای خشکی یا آبی یا تلفیقی که براساس ترکیب عوامل سیاسی و  فضایی همجوار، - واحدهای سیاسی

 ،دشوجغرافیایی خاص دارای تجانس و هویت مشخص یا کارکرد مشترک بوده و از سایر مناطق و نواحی مجاور متمایز 

عربی. منطقه یا فضای جغرافیایی  ۀمنطقو شمالی، جنوب شرق آسیا، مریکای ااروپا،  ةهمانند خلیج فارس، دریای خزر، قار

در  6«منطقه»(. بنابراین، واژه یا اصطالح 333: 3102نیا،  گیرد )حافظ متجانس از حیث ساختاری یا کارکردی شکل می

های  پدیده از یمحیط فیزیکی هم از دید محیط انسان که هم از نظر شود اطالق می فضای جغرافیاییجغرافیای سیاسی به 

شود  یزیکی و انسانی سبب میفهای مشابه  (. وجود پدیده633: 3102و همکاران، ازنداهی )بدیعی  برخوردار باشدی مشابه

تر به اهداف و منافع خود ائتالفی تشکیل دهند.  تر و امن هزینه یابی کم ای از کشورها برای دست عد سیاسی مجموعهتا در بُ

شود تا کشورها در  های جغرافیایی )شامل محیط فیزیکی و محیط انسانی( مشابه سبب میبه سخن دیگر، وجود فضا

)یا تلفظ فرانسوی  1«گرایی منطقه»سوی هم گرایش پیدا کنند. از این روند با عنوان  راستای منافع و اهداف مشترک به

شده به  ای طراحی پروژه»توان  میگرایی را  منطقه(. 302-304: 3109بیگی،  شود )متقی و قره آن، رژینالیسم( نام برده می

تعریف  «ای مشخص در کنار خطوط سیاسی و اقتصادی مشخص ها برای شناسایی فضای منطقه رهبری دولت یا دولت

 دولت رهبری به ای پروژه» گرایی منطقه که کنند می اصرار 4هوت و گراگل منوال، همین به (.29: 3104زاده،  کرد )سیف

. با این حال، (10: 3101)محمدی،  «اقتصادی مشخص است - جغرافیایی فضاهای مجدد دهی سازمان آن هدف که است
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گرایی  روشنی منطقه کند که به استدالل می 3آل بوئیت ،الًگرایی موافق نیستند. مث از منطقه بسته همه با این تعریف

ها تنها بازیگران سیاسی در  زیرا دولت ؛به رهبری دولت نیست توان گفت لزوماً وضوح می ای سیاسی است، اما به پروژه

ای مختلف )رسمی یا غیررسمی( چندین  داریم که در داخل هر پروژه منطقه ما باوردهد  . وی ادامه میجهان نیستند

: 6931وس، دارند )مارک زیستی هم با هم متفاوت های اندیشه وای  های منطقه ای در حال رقابت با دیدگاه کنشگر منطقه

این به این معنا نیست که  ،(است کنشگر قدرتمندترین و ترین مهم که نگوییم اگر)است  مهم هنوز دولت ه(. گرچ192

گرایی  با چنین تفاسیری، منطقه(. 43-49: 3102)نیکنامی و همکاران،  کنشگران غیردولتی دیگر باید نادیده گرفته شوند

از طریق  اند، که دارای عالیق مشترک ،جغرافیایی ۀهای واقع در یک منطق اشاره دارد که طی آن دولت راهبردیبه 

گرایی خود تقسیمات  منطقه. و اقتصادی داشته باشند ،های نظامی، سیاسی ای با یکدیگر همکاری های منطقه سازمان

در (. 21: 6939)بوهمان و ریج،  ... ترکیبی قابل تقسیم است و ،مختلفی دارد و به انواع گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی

گرایی  شد، اما در منطقه امنیتی تأکید می -گرفت، بیشتر بر ابعاد سیاسی ان جنگ سرد شکل رگرایی سنتی، که در دو منطقه

های  خصوص با محوریت دنیای غرب تقویت گشت، بر مقوالت اقتصادی توجهی ویژه شد و تشکیل اتحادیه که به ،نوین

و تاریخی نیز  ،که ترجیحاً از سوابق مشترک فرهنگی، زبانی، دینی ـ جوامع یک بلوک سیاسیاقتصادی در میان 

 (. 96: 6934شده است )جیال و تامپسون، ضرورتی انکارناپذیر معرفی  ـ برخوردارند

 د،شون محسوب می و از عوامل بنیادی در تشکیل مناطق  ای یکی از کنشگران منطقه ها دولتچه گرا به عبارت دیگر،

که مبتنی بر  ـ های کنشگران و همچنین طیف ،ها ها، شرکت های اجتماعی جدید، رسانه حرکت های غیردولتی، سازمان

گرایی جدید در شرایط  عنوان منطقه این مفهوم به .اند نیز به همان میزان مهم ـ اند اقتصاد دست دوم از بخش غیررسمی

به  3009 ۀشود. از ده در عصر پس از جنگ سرد استفاده می عموماً «یدگرایی جد منطقه» ةواژاز شود.  حاضر شناخته می

گرایی جدید و  کند که آن دو موج منطقه گرایی اشاره می گرایی به دو موج اصلی منطقه ر ادبیات مربوط به منطقهبیشت ،بعد

 ۀ)که به گون یافتخاتمه  3099و اوایل  3029 ۀشروع شد و در پایان ده 3049 ۀشوند. موج اول در ده قدیم شناخته می

 3019 ۀموج دوم از اواسط ده .ای بود( توان گفت مربوط به توزیع منافع نابرابر در توافقات تجاری منطقه قابل استدالل می

 گرایان در تمام جهان بود، های منطقه شاهد احیای مجدد پروژه 3009 ۀنظام تجاری جهان در ده شروع شد و مخصوصاً

 (.302: 3109بیگی،  )متقی و قره شود برده می  نام« گرایی جدید منطقه» عنوان به  که اغلب از آن

گراییدراسالممنطقه

های پیرامون  ها و جمعیت تدریج سرزمین نظیر قبیله و دولت، به ،عمل یک نظام سیاسی ۀمنطقبا گسترش از منظر اسالم، 

یند تا زمانی که با مانع جدی برخورد نکند، کماکان به اگیرند. این فر یدر حوزة کنترل و نظارت آن حکومت قرار م

ای  هیک حکومت آن محدود ای منطقه براساس نگرش اسالمی، دامنۀ نفوذ و اثرگذاری مؤثر. دهد گسترش خود ادامه می

مردم و روابط  طور محسوس و نامحسوس و آشکار و پنهان قادر به کنترل فرایندهای محیطی بوده و است که دولت به

دهی  و عناصر موجود مدیریت و سازمان ،حاکم بر فضا را به نحو جدی و عملی همراه با رضایت و همراهی مردم، نهادها

 و پذیرش همگانی آن از سوی مردم تحت استاین مهم در گرو میزان مشروعیت که همبستۀ با عقالنیت  .نماید می

های گوناگون خود  دهی و مدیریت سیاسی فضا و ایفای مسئولیت ر سازمانی و قابلیت حکومت دیو همچنین کاراحاکمیت 

اگرچه قلمرو حاکمیت مسلمانان در آغاز (. بر همین اساس، 21-26: 3106است )واثق و احمدی، در قبال شهروندان 

شان نهاده بود، که اسالم در اختیار ،العادة معنوی محدود به یک آبادی کوچک یعنی مدینه بود، با تکیه بر نیروی فوق

                                                                                                                                                                   
1. Biet al 
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و با به حاشیه راندن نظام دوقطبی  کنندتعالیم اسالم را در اقصی نقاط جغرافیایی منتشر  ةتوانستند در مدتی کوتاه آواز

گیری ساختار ژئواستراتژیک جدیدی زیر سلطۀ مسلمانان و اعراب  های ایران و روم موجبات شکل وریتتحت سلطۀ امپرا

ای در مرکز و نیمۀ غربی  بسیار گسترده ۀمنطقا و قوانین اسالمی بر ه هنفوذ و تسلط آموز بدین ترتیب،ند. را فراهم آور

د و موجب تغییر در شهای اقیانوس اطلس فراهم  فریقا تا کرانهااوراسیا از مرزهای چین تا سواحل مدیترانه و شمال 

و فلسفۀ زندگی  ،حقوقی، آموزشی، تربیتی روابط اقتصادی و اجتماعی پیشین شد و شکل نوینی از نظام و مناسبات سیاسی

گرایی از منظر اسالم  رفته، در منطقه هم روی(. 312: 3109بیگی،  د )واثق و قرهبر این گسترة عظیم جغرافیایی را حاکم نمو

 (: 19: 6939عد از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردارند )وایسر، چهار بُ

میان  مثبت همبستگی ینوعکه  دهد های تاریخی اسالم نشان می اقعیتمتون و وبررسی و تحلیل  :عد فرهنگیالف( بُ

موازات  که به طوری به ؛عنوان متغیر وابسته وجود دارد به «قلمرو نفوذ»متغیر مستقل و  عنوان به« اقتدار فرهنگی»دو متغیر 

اقتدار و نفوذ حکومت اسالمی در  یابد. ها نیز افزایش می ها، قلمرو نفوذ آن افزایش درجۀ اقتدار فرهنگی و معنوی حکومت

. استمثبت و مستقیم  ۀدورة پیامبر )ص( و انقالب اسالمی ایران )جمهوری اسالمی ایران( در روزگار ما مؤید این رابط

ها کاهش  ها، میزان و دامنۀ نفوذ و اثرگذاری آن و اخالقی حکومت ،با کاهش و نزول اقتدار فرهنگی، معنوی ،همچنین

غیرمردمی  های نامشروع و عباس، حکومت امیه، بنی های بنی توان درمورد حکومت نسبت و رابطه را مییابد. این  می

 (.12: 3106کرد )واثق و احمدی، .. مالحظه .و  ،، افریقا، اروپاهفراوانی در خاورمیان

راهبردی در خط مقدم  های تجاری از جمله مفاهیم ها، بلوک در اسالم نیز همانند بیشتر نظریه :تجاری -عد پولیب( بُ

 ۀای جدید علیه سلط های منطقه سازمان ،آید. با این حال، مبانی اصیل و چندوجهی اسالم، اغلب شمار می گرایی به منطقه

گرایی مؤثر و توزیع سطح قدرت  تواند به چندجانبه له میئمساین گیرند که  شدن شکل می سازمان تجارت جهانی و جهانی

 (. 63: 6931های بزرگ ندهد )گانتر،  نمایی انحصاری به قدرت قدرت ةشود و اجازمنجر جهانی  ةدر حوز

های  گرایی به همکاری چند واحد در درون یک منطقه برای تکمیل ظرفیت عد از منطقهاین بُ :مدارانه عد توسعهج( بُ

 ۀجامع در یک منطقه مانند اتحادیبه اتخاذ استراتژی هماهنگ و  اقتصادی و فنی سایر اعضای منطقه اشاره دارد و معموالً

 (.213: 6931اسمیت،  -شود )رویس اروپا منجر می

ای در  گرایی امنیتی در اسالم به ابزاری برای مدیریت منازعات و ایجاد نظم منطقه محوری: منطقه  امنیت -عد امتد( بُ

تنها به حل منازعات  ار همپوشانی دارد و نهمد گرایی توسعه گرایی با منطقه عد منطقهمیان امت اسالمی اشاره دارد. این بُ

 (.209: 6931اسمیت،  -)رویس کند ها فراهم می تر اعضا در بحران قوی ۀانجامد، بلکه زمینه را برای مداخل منطقه می

گراییدرسیاستخارجیایرانروندمنطقه

های مختلف حاکم بر ایران نادیده انگاشته شده است.  مشی در دولت عنوان یک رهیافت و خط گرایی به از نظر تاریخی، منطقه

خود احساس  ۀی تابعکشورهاگرایی با  ی هخامنشی و ساسانی نیازی به تدوین رهیافت تعامل و منطقهها دولتحتی، 

ی رقیب ها قدرتی عدم تعرض با برخی قراردادهای هخامنشی و ساسانی با عقد ها دولت. هرچند در برخی مقاطع کردند ینم

تداوم  لیدل به، نددآور یم وجود بهصورت موقت نوعی آرامش و امنیت در مرزهای خود  و روم، به ،وری چین، یونانتنظیر امپرا

. شد یمخوش تغییر و ناپایداری  ی دستدر مدت کوتاه قراردادهااین  غالباًی رقیب، ها قدرتی دائمی با ها رقابتکشمکش و 

د کرگرایی داوطلبانه و سازنده قلمداد  نوعی ائتالف و منطقه ۀمنزل یی از این قبیل را بهها مانیپانعقاد  توان ینمهرگز  بنابراین،

بخشی از اعراب مسلمان بر ایران، تا چند قرن این کشور  ة(. با افول قدرت ساسانی و سیطر611: 6934)الیاس و آیزنک، 

ی در ایران، اگرچه درنهایت به ا هیناحی محلی و ها دولتبا ظهور تدریجی  ،؛ لیکنشد یموری اسالمی محسوب تامپرا

ی محلی در ایران امکان بروز این ها دولتاستقالل این کشور از یوغ اعراب انجامید، رقابت و کشمش مستمر میان این 
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 ۀ(. این وضعیت تا دوران ظهور سلسل21: 3102نیا،  )حافظ آورد ینم وجود بهرا  ها آنی سیاسی و نظامی میان ها ائتالف

سو و رقابت و   های محلی از یک بروز جنگ ،عنوان یک حکومت مقتدر ملی و ایرانی همچنان ادامه داشت، لیکن صفویان به

های  ت مستمر اقوام و دولتوری عثمانی و نیز تهدیداتکشمکش مداوم میان دولت صفوی با رقیب قدرتمند آن یعنی امپرا

ای  گاه فرصت و زمینه دولت روسیه در مرزهای شمالی ایران هیچ ةویژه تهدیدات بالفعل و بالقو ساکن در آسیای میانه و به

-26: 3102وجود نیاورد )طباطبایی،  ای با کشورهای مجاور برای ایران به منطقه ةبرای برقراری یک ائتالف و تعامل سازند

دولت قاجار توانست  ،های داخلی، درنهایت ومرج و کشمکش با فروپاشی دولت صفوی و بروز موجی از هرج ،ام(. سرانج21

 ةگیری دولت قاجار در ایران، شاهد حضور و نفوذ فزایند زمان با شکل نوعی وحدت و امنیت نسبی را به کشور بازگرداند. هم

قاجار در  ۀدلیل ضعف مفرط پادشاهان سلسل باشیم. به ایران می های شرقی از جمله های استعمارگر غربی در سرزمین قدرت

د تا جایی که دولت قاجار برای رهایی شهای غربی نظیر انگلستان و روسیه مبدل  ایران، عمالً کشور به میدان رقابت قدرت

شد )بوچارد  قدرت دیگر می از فشار و تهدیدات یکی از دو قدرت استعماری انگلستان و روسیه، ناگزیر از ائتالف و همکاری با

ها و همکاری محدودی میان ایران با  (. اگرچه از دوران حکومت صفویان تا پایان حکومت قاجار تماس40: 6931گو،  و مک

ویژه در دوران حکومت قاجار، به عقد برخی  به ،ده بود و حاصل این روابطشصورت ناپایدار برقرار  برخی دول اروپایی به

یک از این معاهدات انتخاب داوطلبانه مدنظر نبوده و غالباً از سر اضطرار و ناگزیری  لی منجر شد، در هیچقراردادهای تحمی

چای با دولت روسیه و قرارداد مرزی با دولت عثمانی داده شد. بدیهی است  هایی نظیر گلستان و ترکمن تن به انعقاد پیمان

گرایی در چارچوب فرایند  و هم ،نوعی همکاری، ائتالف ۀمنزل را بههایی  توان انعقاد چنین قرارداد و پیمان هرگز نمی

 (.499: 6930د )میدول، کرگرایی قلمداد  منطقه

ویژه با  المللی ایران به آمدن حکومت پهلوی در ایران، دوران جدیدی از روابط بین با فروپاشی دولت قاجار و روی کار

ویژه انگلستان و سپس  تالف میان ایران با کشورهای غربی بهئنوعی اگیری  کشورهای غربی پدید آمد که حاصل آن شکل

های پیدا و  (. در همین راستا، همکاری64: 3102مریکا با هدف مقابله با تهدیدات روسیه و پس از آن شوروی بود )مجتهدزاده، ا

فارس با مشارکت  ها در خاورمیانه و خلیج مریکاییا ۀپنهان دولت پهلوی با دولت اسرائیل و نیز حضور ایران در استراتژی دو پای

امریکا  ةمتحد  های کالن ایاالت گرایی ایران البته در چارچوب سیاست منطقه ۀهای اولی توان جزو گام دولت عربستان را نیز می

سنتو و  ای در ایران و خروج این کشور از ائتالف منطقه 3090در جنوب غرب آسیا برشمرد. با وقوع انقالب اسالمی در سال 

المللی تحمیلی  ای و بین های منطقه دوران حضور این کشور در پیمان ،قطع همکاری با دولت عربستان در استراتژی دو پایه

گیری آن در قبال نظام  (. ماهیت ضداستعماری انقالب ایران و جهت11-19: 3104فرد و همکاران،  خاتمه یافت )پیشگاهی

های  رغم آنکه از سوی ملت  بهجنوب غرب آسیا،  ۀهای وابسته در منطق ر قبال حکومتگیری صریح آن د جهانی و موضع ۀسلط

اعتمادی به جمهوری اسالمی را در  و بی ،های خصومت، بدبینی بخشی قرار گرفت، زمینه مسلمان منطقه مورد استقبال و الهام

ای قرار داد  المللی و منطقه و تهدیدات بین ،ه، فشارمنطقه برانگیخت و این کشور را در کانون مقابل ةنشاند  های دست میان دولت

محور در سیاست خارجی جمهوری  (. درواقع، رویکرد مبتنی بر ایدئولوژی انقالبی و نگرش امت23: 3104)احمدی و همکاران، 

تعامل و های  هرگونه زمینه های غیرمردمی در جنوب غرب آسیا اسالمی ایران و تقابل ماهوی این کشور با اغلب حکومت

 (.39: 3109کرمی و همکاران، همگرایی میان ایران با این کشورها را از میان برده است )گل

هایافته
تکمیلی را  گرایی و هم و مبانی جمهوری اسالمی ایران برای اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر منطقه  مجموعه اصول

 :توان در موارد زیر بررسی کرد می
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تکمیلیفرهنگیهم

عنوان  به ،سازی وجود دارد. سرزمین ایران ران و مناطق ژئوپلیتیکی فعال پیوندهای تاریخی و اشتراکات فرهنگی جریانبین ای

های آزاد و بازارهای جهانی، موقعیت راهبردی  یابی به آب منظور دست به ،ترین مسیر برای کشورهای منطقه اقتصادی

های جغرافیایی و  تکمیلی زمینه شود برای گسترش روابط اقتصادی و هم مناسبی برای ایران فراهم کرده است و باعث می

که با داشتن ظرفیت نام برد توان  می(. پیوندهای قومی و مذهبی را 22: 3111د )هرسیج و همکاران، شوتاریخی فراهم 

ا چند کشور منطقه نتایج باالی تولیدات علمی و نخبگان علمی، هویت فراملی و بگردشگری و قرابت فرهنگی و مذهبی 

تکمیلی  تواند بسترهای فعالی برای همگرایی و هم اجزای فرهنگی ایران است که می فرامرزی زبان فارسی از جمله عناصر و

های  گرایی فرهنگی، از شاخص ریزی منطقه بر پی عالوه ،تواند ان با داشتن این امتیازات میای باشد. درواقع، ایر منطقه

جنوب غرب است که این  ۀافزاری و هژمون فرهنگی در منطق ایران باالترین قدرت نرم زیرامند شود؛  اقتصادی آن هم بهره

(. 2: 3109 کرمی و همکاران، بسزایی داشته باشد )گل دات( نقشرتواند در تعامالت اقتصادی )از جمله صادرات و وا امتیاز می

 دهد. گرایی ایران را نشان می عنوان یکی از اصول منطقه تکمیلی فرهنگی به الگوی راهبردی هم 3شکل 


تکمیلیفرهنگیهم.9شکل

(9912)واثقوهمکاران،

تکمیلیدیپلماتیکهم

 ها تعارض و تضادها ای غیرمنسجم منطقه های سازه در است. یگریکد از متأثر شدت به همجوار کشورهای خارجی سیاست

در  (.639: 3109بید،  شود )مشک می حاکم منطقه بر بحرانی فضای و بدیا  می گسترش مناقشه الگوهای یابند و می توسعه

 بازیگران و گران مداخله برای را مناسب بسترسازی ای منطقه های دولت و اجزا بین ایجادشده های شکاف مناطق، گونه این

 حال در است. کشور 32 مورد منازعه، شامل ۀعنوان یک منطق به، آسیا غرب کند. برای نمونه، جنوب می فراهم ای فرامنطقه

 عالئق قدرت سه این است. ترکیه و ،عربستان قدرت ایران، سه سازی چالش و رقابت فضای آسیا غرب جنوب ۀمنطق ،حاضر

 منازعه و سازی چالش بستر ژئوپلیتیکی( بودن عالئق )بسیط ها آن تقسیم غیرقابل نگرش و دارند متنوع و متکثر ژئوپلیتیکی

 است. انجامیده منازعه و ،بحران ای، تولید منطقه های بندی دسته گیری شکل به وضعیت این برآیند است. داده شکل را
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الگويتعاملوتعارضدرمنطقه.5شکل

(9911نیا،)حافظ

که  ـ توان انتظار ایجاد فضایی آرام در جنوب غرب آسیا تعاملی می ۀکارگیری الگوی فوق در یک رابط در صورت به

بود. این الگو برای نیل  ـ و ترکیه است ،آفرینی سه قدرت ایران، عربستان تحت تأثیر نقش هبیشترین تحوالت منطق

آفرینی بازیگران منطقه در تحوالت  پویا متکی بر نقش ای پلماسیگرایی دیپلماتیک نیازمند دی تکمیلی و منطقه سوی هم به

 ای را نیز مورد توجه قرار نداد.  های فرامنطقه آفرینی قدرت توان نقش ای است. هرچند نمی ذاتاً منطقه

جهان  اسالم، پیشرفت و توسعه در ۀگرفته از تاریخ فتوحات اولی رسد ایستارها و تصاویر شکل نظر می از سوی دیگر، به

های اقتصادی و تسلیحاتی ایران، با  ها و احکام اسالم، صدور انقالب اسالمی ایران، حقوق بشر و پیشرفت اسالم، آموزه

ر روابط ایران با دای  ده تنش فزایندهشهای اصیل اسالم و ایران سازگاری ندارد. وضعیت ایجادشده باعث  واقعیت

ترین  ایران تمدن چندهزارساله و باورهای اسالمی و شیعی از اصلیکشورهای منطقه حاکم شود. از سوی دیگر، در 

تکمیلی دیپلماتیک در  د هماتواند ابع برداری و وسعت دیپلماسی عمومی است که می مندی و بهره های ایران در بهره قوت

 (.3منطقه را فعال کند )جدول 

تکمیلیدیپلماتیکابعادهم.9جدول

پیامدسازمانموضوعهدفقلمرو

در مقیاس دو و 

 چندجانبه

های  شناسایی دیدگاه

مشترک، اتخاذ مواضع 

 مشترک

روابط ایران و کشورهای منطقه 

 و دنیای غرب
 وزارت امور خارجه

نیل به همگرایی و 

 تکمیلی هم

 ای در مقیاس منطقه

گیری دیپلماسی  شکل

ای، اتخاذ سیاست  منطقه

 ای خارجی مشترک منطقه

کشورهای منطقه روابط ایران و 

 و دنیای غرب

کنفرانس اسالمی، گروه دی هشت، 

شورای همکاری خلیج فارس و 

 فریقااعرب، سازمان وحدت  ۀاتحادی

نیل به همگرایی و 

 تکمیلی هم

 در مقیاس جهانی

قرارگرفتن در دستور کار 

حل  به راه نجهانی، رسید

 جهانی

روابط ایران و کشورهای منطقه 

 و دنیای غرب

ملل متحد، جنبش عدم سازمان 

 تعهد، کنفرانس اسالمی

نیل به همگرایی و 

 تکمیلی هم

9911اقتباسازآدمیوهمکاران،
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ژئوپلیتیکی است. ایدئولوژی، اقتصاد،  ۀدرواقع، تغییر اتحادها در میان کشورهای اسالمی ویژگی رایج این صحن

ها میان کشورهای  ها و دشمنی همگی در تغییر دوستیهای بزرگ  و حمایت قدرت ،ها، کودتاهای موفق، منافع شخصیت

های استبدادی هستند  کند. تا وقتی که کشورهای منطقه تحت حاکمیت رژیم ها نقش ایفا می اسالمی و واگرایی آن

(. 314: 3001ها به خواست یک یا تنی چند از اشخاص بستگی خواهد داشت )روبرتسون،  تغییرات در سیاست خارجی آن

. فروپاشی نظام استعماری اروپایی، نفوذ اند ای از تحوالت ای زنجیره ر تغییرات منطقهدخارجی مهم و تأثیرگذار نیروهای 

مریکا، رشد سریع تقاضای اعمیق ایاالت متحده و شوروی در طول جنگ سرد، سقوط اتحاد شوروی و افزایش نفوذ 

تازگی  ر کشورهای مسلمان و بهبیشتو سیاست  ،تصادشدن بر فرهنگ، اق جهانی برای نفت و گاز طبیعی، تأثیر جهانی

( 990: 3119 )کوهن، فشارهای وارده بر جهان اسالم برای همکاری با ایاالت متحده و متحدانش در جنگ با تروریسم

 . رود یم شمار به یا منطقه ییواگرا ةدکنندیتشد همگی از عواملِ

تمدنی تکمیلیهم

 تیتقو جهت در توانند یم قیطر نیا از مختلف یکشورها و کنند یم عمل کشورها منافع نیتأم جهت در یواقع یکیتیژئوپل عالئق

 یکیتیژئوپل یاستراتژ یکیتیژئوپل عالئق از یبردار بهره حداکثر یبرا دارد ضرورت ن،یبنابرا .کنند تالش خود کیتیژئوپل وزن

سهم  بیشترین بتوان تقسیم لرقابیغ و طیبس کیتیژئوپل عالئق با ارتباط در رقبا با چالش نیکمتر با تا گرفت شیپ در را یمشخص

 سوی از تواند رویکرد ژئوپلیتیک صلح باشد. آورد. این استراتژی مشخص ژئوپلیتیکی می دست به ملی منابع جهت در آن از را

 .کند  می فراهم سیاسی های سیستم کشاندن به انزوا برای را الزم ۀزمین و بستر غیرواقعی یا تصوری ژئوپلیتیکی عالئق ،دیگر

 بین در را خود انزوای و ضعف ، بسترسازیکنند هزینه غیرواقعی ژئوپلیتیکی عالئق جهت در را خود منابع که کشورهایی

 سطح تابع ژئوپلیتیکی عالئق فراوری دهند. میزان می افزایش را خود آنتروپی ۀدرج وکنند  می فراهم سیاسی پویایی های سیستم

 فضای در ها آن ۀحلق و بسط ژئوپلیتیکی عالئق گسترش باشد، به رو مختلف ابعاد در کشور یک قدرت چنانچه کشورهاست. قدرت

 مرزهای از فاصله میزان به و است آن همجوارِ در کشورهای کشور یک ژئوپلیتیکی عالئق بیشترین یابد. می گسترش جغرافیایی

 های قدرت ژئوپلیتیکی های کنش همراه ای منطقه های قدرت یافت. رقابت خواهد کاهش ژئوپلیتیکی عالئق میزان و ملی

 کشتار و ،آوارگی بحران، تداوم جز جنگ، ای نتیجه ... و ،افغانستان، عراق بحرین، یمن، لبنان، کشورهای در ای فرامنطقه

 (. 39: 3102نیا،  )حافظ ندارد پی در ای منطقه ماندگی عقب و فقر و گناهان بی


ساختارقدرتبرمبنايمتغیرتمدنیدرجنوبغربآسیا.9شکل

(9911نیا،)حافظ
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های مبتنی  آمده است. بسیاری از کنش 1درواقع، ساختار قدرت بر مبنای متغیر تمدنی در جنوب غرب آسیا در شکل 

 د.کرتوان بر مبنای این مدل آزمایش  بر ژئوپلیتیک صلح را می

محورتکمیلیائتالفهم

 برقراری و ضرورت تهدیدات گسترش با و ما زمان ةپیچید دنیای در گیرد. می انجام مختلفی دالیل به کشورها میان اتحاد

 ها دولت انفرادی اقدام خود هستند. میان اتحاد و ائتالف ایجاد از ناگزیر خود اهداف به بهتر یابی دست برای ها دولت امنیت،

 پی در هم کشورها قدرتمندترین که بی دلیل نیست و است نتیجه کم یا ثمر بی که پذیرفت باید ،است غیرممکن نگوییم اگر

اتحادها و  که پیداست ناگفته کنند. نمی اقدام تنهایی به و هستند خود المللی بین اقدامات برای ائتالف و هماهنگی ایجاد

(. 66: 3109 پور و همکاران، )کریمی اند بوده الملل بین سیاست و روابط تاریخ از بخشی المللی ای و بین نهادهای منطقه

 و آن عضو بین کشورهای سازنده اقتصادی - سیاسی های همکاری و تعامالت در بسزایی نقش ای منطقه های سازمان

 و شرایط وجود مستلزم ای منطقه های موفقیت سازمان و ،دوام گیری، شکل دارند. جهانی امنیت و صلح به کمک همچنین

 جغرافیایی، و طبیعی وحدت از برخورداری همچون هایی زمینه و وجود عوامل و منطقه تعریف به توجه با است. هایی زمینه

 منطقه الزم یک کشورهای همگرایی ... برای ، ومشترک عالیق ،مشترک تهدید احساس های متقابل، وابستگی و نیازها

 (.394: 3110 پور و همکاران، )احمدی است

که مانع وقوع جنگ شود، تدوین قوانینی نظیر منشور حقوق بشر که الگوی  ،المللی بینتالش برای تأسیس نهادهای 

های سیاسی و  گیری ائتالف نمود و شکل های بشری و کرامت انسانی به جهانیان پیشنهاد می واحدی را برای حفظ ارزش

کاهش منازعات همگی در راستای تبلور  تکمیلی و ها و هم المللی مختلف برای افزایش همگرایی ای و بین های منطقه سازمان

تنها  های منطقه نه جمعی در داخل ائتالف یابی به امنیت دسته ست. ساز و کار دستارقابت و دوستی برای زندگی بهتر  ةاید

شمار  های رقیب و کشورهای اقماری آن علیه هر یک از اعضای دیگر مناطق به مانعی در برابر تجاوزات احتمالی ابرقدرت

ای در جنوب غرب  شد. در الگوهای منطقه آمد، بلکه در درون آن نیز مانع برخورد و منازعه در میان اعضای منطقه می می

. آنان بر این کنندای تنظیم و اعمال  طور روزافزون سعی دارند نتایج را بر مبنای اختالفات منطقه آسیا کشورهای غربی به

ترین  ضرورت دارد تا اصلی ،ی این منطقه با ایران وجود دارد. بر این اساساعتقادند که بدبینی خاصی در روابط کشورها

یافتنی باشد.  ای بر نهادهایی استقرار یابد که امکان پیگیری و تحقق آن دست اهداف ایران در پیگیری الگوی جدید منطقه

، برای نیل به اند نوب غربیآسیای ج ةای در حوز های منطقه یعنی آنکه اگر کشورهای غربی درصدد حداکثرسازی شکاف

ای را افزایش دهند. تا زمانی که چنین تضادهایی وجود داشته باشد، امکان  چنین هدفی تالش دارند تا تضادهای منطقه

گذاران کشور باید بر این تعامل قرار  استراتژی سیاست ،شود. بنابراین تکمیلی فراهم نمی همکاری و ایجاد فرایند هم جرایا

 ،(. از سوی دیگر332: 3112 )شاکری، ها بپردازند ها و کنترل و مدیریت بحران چه بیشتر به بازسازی شکافگیرد که هر 

تکمیلی و تعامل سازنده قرار گیرند که از منافع  رسد ایران و کشورهای منطقه صرفاً در شرایطی بتوانند در روند هم نظر می به

 . کنندعنوان نمادی از منافع کشورها تلقی  مشترکی برخوردار باشند و هویتی مشترک را به

تکمیلیژئواکونومیکهم

 جغرافیایی منابع و زمین بر اقتصاد شدن متکی بدانیم، آنگاه زمین و جغرافیا از هاستراتژی متخذ را کشوری هر ژئوپلیتیک اگر

 و منفعل اقتصادی بهکنند،  ترسیم خود ژئوپلیتیک به توجه بدون را خود اقتصاد کشورها اگر ناپذیر است. اجتناب ضرورتی

 سیاست نگاهی به با شد. خواهند ناتوان الملل بین محیط در پویا و اثرگذار اقتصادی داشتن از و تبدیل پذیر و آسیب نگر درون

 مترتب آن بر ساختاری که با توجه با ،آن بر حاکم روح که یابیم درمی آن اقتصادی های بنیان و اسالمی جمهوری خارجی
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 خارجی سیاست عرصه در این و بوده ژئوپلیتیکی و جغرافیایی های زیرساخت به توجه بدون اقتصادی بودن(، است )دولتی

 است. بازمانده و پویایی تأثیرگذاری از و شده نگر درون و منفعل بلکه کند، کسب موفقیت نتوانسته تنها نه

 و جهانی اثرگذاری آن موقعیت ژئوپلیتیک که یابیم درمی ایران جغرافیای و ژئوپلیتیک های پایه به نگاهی با که درحالی 

 قدرت دو بین قرارگرفتن مانند ژئوپلیتیکی های بنیان و جغرافیایی موقعیت با . ایرانیستن ای منطقه سطح از تر پایین در

ترانزیت  و انرژی انتقال مسیر هرمز، راهبردی ۀتنگ بر تسلط جهان، انرژی )هارتلند( بیضی مرکز در شدن بری، واقع و بحری

 در موقعیت نیز و تشیع ژئوپلیتیک کانون در قرارگرفتن و نرم قدرت و فرهنگی مرکزیت جنوب، و شمال و غرب و شرق

 سیاست نتوانسته هنوز آن وجود است. با برخوردار باالیی جایگاه و اهمیت از جهانی استراتژی در ژئوپلیتیکی نظریات ریملند

 القرایی ام با ها فرسنگ خارجی این سیاست آنکه دیگر و کند متناسب ها موقعیت این با را خود  اقتصادی های بنیان و خارجی

 به رسیدن برای نیست. فعلی سیاسی نظام ماهیت قدرت با متناسب و دارد فاصله ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و سیاسی

 سیاست استوارساختن و ژئوپلیتیکی های بنیان درک کشور ۀعالی اهداف با متناسب اقتصادی های بنیان و خارجی سیاست

 در ژئوپلیتیک های واقعیت که گونه آن ،ایران اسالمی جمهوری خارجی . سیاستاست ضروری و الزم امری آن بر خارجی

 کند تعریف اقتصادی رویکردی با را خود ژئوپلیتیک کدهای ضروری است کند، می الملل ایجاب بین محیط و پیرامون محیط

فعلیت  به بر مبتنی اقتصادی به ،خود پیرامون فضایی - سیاسی واحدهای با آمیز گرایی مسالمت منطقه ضمن ،بتواند تا

کرمی و  گام بردارد )گل کشور ۀتوسع و شکوفایی در ملی منافع و اهداف جهت در و برساند های ژئوپلیتیک بنیان رساندن

رریسک تبدیل شده گذاری خارجی به یک بازار بسیار پُ (. در شرایط کنونی بازار ایران برای سرمایه2: 3109 همکاران،

گذاری  ست که ریسک سرمایهاو ... همگی از مواردی  ،ای انرژی هسته ۀلئی ایران، مسهای موشک ها، برنامه است. تحریم

های خود را از  مریکا سرمایهاهای  های خارجی از بیم تحریم خارجی در ایران را باال برده و در حال حاضر بیشتر شرکت

تکمیلی باید با  سوی هم یران برای نیل بهاند. جمهوری اسالمی ا گذاری در ایران را زده و قید سرمایه  ایران خارج کرده

با فرار  ،صورت این غیر در .های خارجی اقدام کند  زدایی و جذب سرمایه گرایی ژئواکونومیک در جهت تنش تأکید بر منطقه

انتظار ایران نخواهد بود  در اقتصادی رکود و انزوا جز پیامدی گذار سرمایه بزرگ های شرکت و خارجی های سرمایه

 (.634: 3109بید،  )مشک

 و ها کمی مسافرت ۀتوسع و ها گروه و افراد میان ها تماس گسترش و جهانی ارتباطات ةفزایند از سوی دیگر، رشد

 شده امروز دنیای در گردشگری به راهمیتی موسومپُ بسیار اقتصادی فعالیت خالق جهان سطح ها در و گروه افراد جایی هجاب

 کنونی شرایط در مسافرت و جایی هجاب حجم موجود، اطالعات و گواهی آمار به و کارشناسان بسیاری از باور به است.

 که جایی است تا داده قرار اقتصادی فعالیت اصلی جایگاه در را گردشگری ۀمقول کشورها برخی که در یافته اهمیت آنچنان

 از مهمی بخش و شود می شمرده اقتصادی های فعالیت محور گردشگری صنعت اروپایی و آسیایی از کشورهای بسیاری در

 برای گردشگری صنعت کارکرد ترین مهم اگرچه است. داده به خود اختصاص را کشورها اقتصادی و کارکردهای درآمد

در  نقش بارزی آن، بر عالوه ،گردشگری فعالیت است، آن درآمدزایی و اشتغال ۀزمین در کارکرد اقتصادی اغلب کشورها

 جغرافیایی مناطق و ها گروه میان های فرهنگی تماس و مبادالت که است روشن دارد. فرهنگی مبادالت و ارتباطات ۀعرص

کمک  المللی بین ثبات و ،صلح تفاهم، فرایند به طریق این از و کردهفراهم  یکدیگر با را ها ملت آشنایی ۀزمین زمان طول در

 هایی زمینه قالب در جغرافیایی مختلف مناطق و ساکنان ،ها گروه افراد، میان ارتباطات و کند. درواقع، افزایش تماس می

 و نزدیکی به یکدیگر، های دیدگاه و ،ها ارزش الگوها، با ها گروه و افراد آشنایی امکان کردن فراهم ضمن گردشگری، چون

 و ها تنش از بسیاریفصل  و حل به این امر کهشود  می منجر کشور هر در سیاسی نهادهای و ها دولت همکاری میان

شود )واثق و همکاران،  می المللی بین محیط امنیت در و ثبات گسترش باعث و انجامیده المللی بین و محلی مخاصمات
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اقتصاد  و ،فرهنگ دانش، توسعۀ و رشد در که است بشر جنبش آمیزترین مسالمت توریسم صنعت ،تردید بی (.11: 3102

گرایی  منطقه مبانی استوارساختن و ملل میان تفاهم ایجاد در عامل مؤثرترین عنوان به تواند می و گذاشته مستقیم اثر جوامع

اغلب  و شده اساسی تحول خوش دست نیز گردی جهان ةانگیز ،اخیر های سال در کند. ایفا اساسی نقش تکمیلی هم

 کوه سر به پاک هوایی و بکر طبیعتی دنبال به بزرگ شهرهای آلودگی از گریزان که دهند می تشکیل افرادی را ها توریست

دهند.  می عالقه نشان و تمایل دیگر جنبی های جاذبه به کمتر ،گذشته های دهه برخالف ،و نهند می دریا و دشت و جنگل و

 و مناسب با اقلیم ساحلی توریست قالب در توریستی و گردشگری عظیم های پتانسیل دارابودن با عربی ۀخاورمیان کشورهای

 کشورهای در و تاریخی باستانی میراث قالب در همچنین و منطقه از خارج گردان جهان و گردشگران جذب برای مطلوب

 های نامه پیمان بسط و برای ایجاد را مطلوب و الزم های زمینه بشر باستانی تمدن دو نمایندگان عنوان به ایران و مصر

 (.31: 3110باشند )بختیارپور و عزتی،  میمنطقه دارا  کشورهای بین گردشگری و توریستی

تجزیهوتحلیل
قفقازوآسیايمرکزيةتکمیلیایراندرمنطقهايهمرهیافت

تمدنیتکمیلیرهیافتهم

آسیای مرکزی  زبان رسمی پذیرفته شده و از دیرباز تاکنون  ۀزبان فارسی در یکی از کشورهای منطق ،در خارج از ایران

خراسان »که در شمال افغانستان و غرب چین قرار دارد، از نظر تاریخی بخشی از  ،. کشور تاجیکستانشود بدان تکلم می

(. با وجود قرارگرفتن چند کشور در میان ایران و تاجیکستان، زبان 31: 6930رفته است )لوزنسکی،  شمار می به« بزرگ

بخش بزرگی از جمعیت ازبکستان نیز به زبان  ،دهد. همچنین فارسی هنوز هم در این کشور به رسمیت خود ادامه می

ثیر روسیه و نیز أدلیل ت گویند. با آنکه در طی چند دهۀ گذشته به ای از زبان فارسی است، سخن می که شاخه ،«تاجیکی»

هایی بسیار کهن و نژاده از  غفلت ایران خط رسمی این کشور به سیریلیک تغییر کرده است، زبان فارسی و حتی شاخه

که نیمی از جمعیت آن  ،ویژه در ازبکستان هب ،به این زبان یتوجه بیدلیل  شود. به های ایرانی در این کشور تکلم می زبان

که مناطق درة بدخشان  ،گویند، این شاخه از زبان فارسی مقهور زبان ازبکی شده است. زبان اوستی به تاجیکی سخن می

های ایرانی است که نشان از نفوذ عمیق زبانی و  ای اصیل از زبان شاخه کنند،  واقع در جنوب تاجیکستان بدان تکلم می

که در یک جمله گاه تا رسیده است تا جایی توجهی به این شاخه از زبان فارسی  فرهنگی ایران در این حوزه دارد. اما بی

که شاعران و  ،خارا و سمرقند. عالوه بر این، دو شهر مهم و استراتژیک بشود درصد و بیشتر واژگان روسی استفاده می 29

: 6932آید )کالوسن،  شمار می هاندیشمندان ایرانی بزرگی را در خاک خود پرورده است، اکنون بخشی از کشور ازبکستان ب

تواند  ی پیوستگی زبانی با کشور تاجیکستان و تا حدی با ازبکستان است و میا(. بنابراین، ایران به لحاظ ژئوپلیتیک دار13

گذاری بر این حوزه و توجه بیشتر بدان از طریق زبان فارسی نفوذ خود را در این منطقه بگستراند. از جملۀ این  هبا سرمای

شناسی در تاجیکستان و ازبکستان و  سیس مراکز ایرانأاندازی جنبش بازگشت به الفبای فارسی، ت توان به راه اقدامات می

طقه اشاره کرد. از این گذشته، در نهای فارسی و ایرانی در این م گویشها و  های رسمی برای بررسی زبان نیز پژوهشکده

کنند. با آنکه  و قزاقستان و قرقیزستان شمار زیادی از مردم به زبان ترکی تکلم می ،چهار کشور آذربایجان، ترکمنستان

و ترکمنستان  ،تان، قرقیزستانبندی زبانی و نژادی با همتایان خود در قزاقس سخنوران ترکی در آذربایجان از لحاظ تقسیم

توان با  دلیل پیوستگی زبانی این چهار کشور و با توجه به وزن ژئوپلیتیکی زبان آذری در ایران، می هایی دارند، به تفاوت

هم با رنگ و بوی فرهنگ ایرانی و با هژمونی نسبی فرهنگ آذری در  گسترش و پژوهش رسمی دربارة زبان ترکی، آن

 زن ژئوپلیتیکی در راستای گسترش نفوذ و قدرت بر این کشورها استفاده کرد. ایران، از این و



 9259گراییجمهورياسالمیایرانباتاکیدبرقفقازوآسیايمرکزيهايمنطقهتبیینرهیافت

فرهنگیتکمیلیرهیافتهم

 ،دهند. ایران را مسلمانان تشکیل می یا بیشینۀ مردمان آن اند بیشتر کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز یا مسلمان 

ی مزیت و وزن ژئوپلیتیکی اعنوان تنها نظام مبتنی بر دین رسمی در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز، از این لحاظ دار به

منفی دارد  ةدلیل بدرفتاری با مسلمانان چچن چهر عنوان نخستین قدرت کنونی در این منطقه، به به ،ای است. روسیه ویژه

(. 43: 6930این لحاظ از مقبولیت چندانی برخوردار نیست )الیت و وکوویچ،  و در میان کشورهای مسلمان پیرامون خود از

 مساجد را ویران و ،ها برای جلب مردم تاتار به تغییر کیش و پذیرفتن آیین مسیح تالش بسیار کردند روسدر طول تاریخ، 

ای منطقۀ قفقاز و آسیای مرکزی، ردند. از میان کشورهک خانمان بیرا  زیادیگروه  و را ضبط نمودندمسلمان اموال مردم 

و  ،هایی از روسیه جمهوری آذربایجان )با اکثریت جمعیت شیعه(، ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، بخش

بنا به  ،(. سیاست خارجی ایران در قبال بدرفتاری روسیه با مسلمانان1: 6931)شفر،  اند حتی چین دارای جمعیتی مسلمان

زد، ایران عمالً  کشی مسلمانان چچن می ای که روسیه دست به نسل ن انتقادی نبوده است و حتی در دورهچندا ،دالیلی

رویۀ سکوت را در پیش گرفته بود. اما شرایط جدید جهانی و اهمیت منطقۀ قفقاز و نیز وزن ژئوپلیتیک اسالم در این 

 (.4: 6931مانان منطقه را در پیش گیرد )آسیسان، کند که ایران سیاست حمایت و نفوذ در میان مسل مناطق ایجاب می

از نظر فرهنگی، اشتراکات و  ،عنوان کشورهایی مهم در قفقاز به ،نظر فرهنگی، دو کشور ارمنستان و گرجستان از نقطه

 که از زمان امپراتوری هخامنشیان یکی از مناطق ژئوپلیتیکی ،های تاریخی مشترکی با ایران دارند. ارمنستان زمینه

ای که فرهنگ کنونی ارمنستان را  شتی قرار گرفته است؛ تا اندازهدثیر فرهنگ ایرانی و زرأحساس ایران بوده، تحت ت

صورت ممتد  دلیل موقعیت راهبردی خود، به به ،دانند. گرجستان نیز شتی( میدترکیبی از فرهنگ مسیحی و ایرانی )زر

های اقتصادی و تجاری  است و حتی تا زمان قاجار نیز یکی از قطبها در ایران قرار گرفته  همواره مورد توجه حکومت

ای از اشتراکات  شد. داد و ستدها و آمد و شدهای تاریخی میان ایران و گرجستان مجموعه فعال با ایران شناخته می

لیتیک گیری از آن در راستای کدهای ژئوپ ه است که امکان بهرهکردپیوندی را برقرار  های هم فرهنگی و زمینه

 کند. گرایی را تسهیل می منطقه

ژئواکونومیکتکمیلیرهیافتهم

 ةحوز ،طور کلی هب. گردد میبازذخایر انرژی آن  بهقفقاز بیش از هر چیز  آسیای مرکزی و ۀاهمیت ژئواکونومیک منطق 

پس از  ،سنگ جهانغال زدرصد  61 ،درصد نفت 2درصد گاز،  11با برخورداری از  آسیای مرکزی و قفقازجغرافیایی 

این دو منابع نفت از برای اولین بار  یهروس ،به لحاظ تاریخی .استالمللی انرژی  دومین کانون مهم بین ،خلیج فارس

نفتی که امروزه در  ةیعنی حوز ،د. عموماً تالش روسیه بر استخراج ذخایر غرب و جنوب غربکربرداری  منطقه بهره

باکو تقریباً  ةحوز 3099نوزدهم شروع شد و تا سال  ةز بود. استخراج نفت از اواسط سدمتمرک ،سواحل آذربایجان قرار دارد

بیستم کاستی گرفت. نگرانی از  ةسد یاین سطح از تولید بعدها در طکرد. اما  نصف نفت خام مصرفی دنیا را تأمین می

اورال روسیه و  -ولگا ۀر منطقبه موازات آن کشف نفت د پذیری باکو از حمالت نظامی طی جنگ جهانی دوم و آسیب

های اتحاد جماهیر شوروی پدید آورد. این سیاست جدید به  گذاری سرمایه  سپس در سیبری غربی تغییری در اولویت

فروپاشی شوروی زمینه را برای حداکثر تولید انرژی در . های اکتشافی و تولید در این ناحیه منجر گشت کاهش فعالیت

به منابع  فراوانینیاز  قفقاز پدیدار شدندآسیای مرکزی و  ۀکشورهای جدیدی که در سواحل منطق قفقاز پدید آورد. ۀمنطق

ساختار  ۀکه ارثی ـ ساختار اقتصادی آشفته. های توسعه داشتند امور کشور و اجرای برنامه ةدرآمدی الزم جهت ادار

: 6934)اولیر،  را متوجه منابع انرژی خود کرد قفقازآسیای مرکزی و  ۀکشورهای منطق ـ مانده از شوروی سابق بود برجای

و انتقال این  ،و مدیریتی الزم برای اکتشاف، استخراج ،های تکنولوژیک، مالی این کشورها از قابلیت (. از آنجا که323
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درمورد . ندکردهای نفتی معطوف  سوی شرکت یابی به اهداف مورد نظر توجه خود را به برای دست ،منابع برخوردار نبودند

 ةشد ذخایر اثبات»براساس برآوردهای قابل اتکا  ،با این حال .قفقاز آمار متعددی ارائه شده است ۀذخایر نفتی دریای منطق

تریلیون فوت  119تا  612میلیون تن( و ذخایر گاز طبیعی آن  4تا  6میلیارد بشکه ) 2/16 تا 32قفقاز بین  ۀنفت منطق

تریلیون فوت  321که در حدود  این احتمال وجود دارد ،البته. ب( برآورد شده استتریلیون متر مکع 9تا  4/2) مکعب

آسیای مرکزی  ۀ. بنابراین و با توجه به ژئوپلیتیک انرژی منطقطق وجود داشته باشدامناین در  مکعب گاز طبیعی دیگر نیز

ویژه در تاجیکستان(، مواد معدنی )در  هب )بویژه در آذربایجان(، آ تواند بر منابع غنی نفت و گاز )به و قفقاز، ایران می

ها را از سرزمین خود فراهم  انتقال آن ۀکم زمین غال سنگ )قرقیزستان( تمرکز کند و دستزو  ،ترکمنستان و قزاقستان(

ابل آسانی ق ویژه با وجود سواحل طوالنی و بنادر فراوان ایران در ساحل شمالی آسیای مرکزی و قفقاز به هآورد. این مهم ب

 (.649: 3102یابی است )متقی،  دست

گیرينتیجه
گرایی جمهوری اسالمی  منطقه رهیافتتکمیلی  تا از طریق بررسی مبانی و مفروضات هم شدحاضر تالش  پژوهشدر 

گرایی جمهوری اسالمی  های تحقیق نشان داد رهیافت منطقه د. یافتهشوآسیای مرکزی و قفقاز ارائه  ۀایران در منطق

اسالمی و در  ۀنظری و عملی است. در بخش نظری، این رهیافت مبتنی بر اصول و مبانی اندیش ۀارای دو جنبایران د

ی متون و منابع اسالمی ال البهبوده و از  توأمانطور  ی و ژئوپلیتیکی این کشور بهیی جغرافیاها تیواقعبخش عملی نیز با 

عد علمی و تحقق عینی، قابل استخراج و تدوین است. در بُ کشور ی و ژئوپلیتیکییو نیز منابع مرتبط با وضعیت جغرافیا

رویکرد  ۀترین این موانع غلب که از جمله مهم استرهیافت جمهوری اسالمی ایران با برخی موانع داخلی و خارجی مواجه 

که در صورت تغییر  تاسپایه بر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران   دو الگوی ایدئولوژیک پایه و امنیت تقابلی در قالب

تکمیلی )رقابت تعاملی( امکان توفیق رهیافت یادشده در عمل در دسترس  این رویکرد از وضعیت تقابلی به وضعیت هم

عنوان یک واحد سیاسی مستقل در طول تاریخ اثرگذاری تمدنی و فرهنگی  . در این چارچوب، ایران از آنجا که بهاست

که  ـ آسیای مرکزی و قفقاز ۀای داشته باشد. در این مورد، منطق تواند روابط سازنده د میداشته است، با مناطق پیرامونی خو

واجد  ـ عنوان یکی از مناطق استراتژیک مورد غفلت واقع شده است اخیر جمهوری اسالمی ایران به ۀچهار ده یدر ط

هایی فعال در راستای رهیافت عنوان کد بهاز آن توان  و ژئواکونومیک است که می ،های تمدنی، فرهنگی ظرفیت

ی سیاست خارجی ها دستورالعملعنوان مجموعه  به ها گزارهو  ،رد. این مبانی، مفروضاتکگرایی ایران استفاده  منطقه

تواند از  آسیای مرکزی و قفقاز می ۀنتایج این پژوهش، جمهوری اسالمی ایران در منطق ۀ. بر پایشوند یمکشور محسوب 

با توجه به  ،و ژئواکونومی به سیاست خارجی فعالی دست یابد. در رهیافت فرهنگی ،، تمدنطریق سه عنصر فرهنگ

ها و  مناسبی برای تعمیق روابط از طریق گزاره ۀآسیای مرکزی و قفقاز، زمین ۀساختار و جمعیت مسلمان منطق

ای آسیای مرکزی و نیز کشور کشوره ۀبیشین ،نظر رهیافت تمدنی نیز های مشترک اسالمی وجود دارد. از نقطه واقعیت

دو کشور ارمنستان و  ،آذربایجان در قفقاز با درنظرگرفتن محوریت زبان فارسی و ترکی اشتراکاتی دارند. همچنین

گیرند. با توجه به اهمیت زبان و  تمدنی ایران بزرگ قرار می ةگرجستان در قفقاز نیز از نظر تاریخی و تمدنی در حوز

گرایی ایران در قفقاز و آسیای  های منطقه تواند سیاست کردن این عناصر می و تمدنی، لحاظ فرهنگ در ساختار هویتی

و  ،آسیای مرکزی و قفقاز از ذخایر انرژی، معدنی ۀهای ژئواکونومیک نیز دو منطق مرکزی را بهبود بخشد. از لحاظ ظرفیت

ضعف  طتواند بخش قابل توجهی از نقا ها می کارگیری آن های هیدروپلیتیکی مناسبی برخوردارند که به نیز قابلیت

 ژئواکونومیکی در داخل ایران را تکمیل کند.
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