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Abstract 

The process of globalization has created many challenges for countries. Small 

countries, meanwhile, face more challenges, because they are more influential and 

vulnerable communities. Researchers have published various articles and books 

about this issue and have tried to explain the situation of countries in the process of 

globalization, and their actions to resolve the problems and challenges of 

globalization. With this approach, the author of the book "The Gulf States in 

International Political Economy" has tried to explain the position of the GCC 

members in the international economy in the era of globalization. This book 

examines and analyzes the actions of small countries in the Persian Gulf to adapt to 

globalization and global conditions. In this article, with a critical review of this 

book, we have tried to examine and introduce its strengths and weaknesses. This 

study shows that the author of the book has provided valuable analysis of the 

policies and actions of the small the Persian Gulf countries to improve their position 

 

* Associate Professor, Dept. of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini 

International University (IKIU), Qazvin, Iran, ghasemi@ikiu.ac.ir 

Date received: 27/06/2022, Date of acceptance: 26/10/2022 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 



  1401، آذر 9، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام وهشپژ   240

 

in the international economy. But, at the same time, the book has numerous formal 

and content weaknesses, especially its translated text. 

Keywords: International Political, International Economy, Globalization, Persian 
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  و يك تناقض در شوراي همكاري خليج فارس يك توهم
  1)الملل خليج فارس اقتصاد سياسي بينبررسي انتقادي كتاب (

  *حاكم قاسمي

  چكيده
فراگيري فرايند جهاني شدن، با توجه به تـاثيرات گسـترده آن، چالشـهاي زيـادي را بـراي      

از كشورها ايجاد كرده است. در ايـن ميـان كشـورهاي كوچـك بـه عنـوان جـوامعي كـه         
تاثيرپذيري بيشتري برخوردارند، با چالشهاي بيشتري روبرو هستند. پژوهشگران مقاالت و 

هاي مختلفي را به اين موضوع اختصاص داده و سعي كرده اند وضـعيت كشـورها را    كتاب
جهـاني شـدن    در فرايند جهـاني شـدن، و اقـدامات آنهـا را بـراي مواجهـه بـا چالشـهاي        

با اين رويكـرد سـعي   » اقتصاد سياسي بين الملل خليج فارس« نمايند. نويسنده كتاب  تبيين
كرده است جايگاه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را در اقتصاد بين الملـل  
در عصر جهاني شدن توضيح دهد. اين كتاب اقدامات كشورهاي كوچك خليج فـارس را  

ا نگاهي نقادانـه بـه كتـاب،    براي انطباق با شرايط جهاني بررسي كرده است. در اين مقاله ب
سعي شده است نقاط قوت و ضعف آن بررسي شوند. ايـن بررسـي نشـان مـي دهـد كـه       

تها و اقــدامات كشــورهاي كوچــك نويســنده كتــاب تحليــل هــاي ارزشــمندي از سياســ 
فارس براي ارتقاء جايگاه خود در اقتصاد بين الملل ارائه كرده است، اما در عين حال   خليج
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  مقدمه. 1
را در عرصـه   جهاني شدن فرايند فراگيري است كه حوزه هاي مختلـف و انـواع بـازيگران   

ز اين رو مي توانـد تـاثيرات گسـترده اي در وضـعيت     المللي تحت تاثير قرار مي دهد. ا بين
كشورها ايجاد كند. جهاني شدن در عين اينكه تهديدهايي ايجاد مي كند، فرصـتهايي را نيـز   

وجود مي آورد. به لحاظ نظري همه كشورها مي توانند به صورت برابر از فرصـت هـاي    هب
اي بهرمندي از اين فرصـت هـا   جهاني شدن بهره مند شوند، اما در عمل توانايي كشورها بر

يكسان نيست. كشورهايي كه از قدرت و تـوان تاثيرگـذاري بيشـتري برخوردارنـد امكـان      
  تري براي بهره مندي از فرصت هاي جهاني شدن دارند.  بيش

بنابر اين در چالشهايي كه در فرايند جهاني شدن بوجود مي آيد، كشورهاي قدرتمند بـا  
ري خود مي توانند از فرصت هايي كه ايجاد مي شود استفاده كنند استفاده از توان تاثير گذا

و آسيب پذيري خود را به حداقل كاهش دهند. درحاليكه كشورهاي كوچك بـا توجـه بـه    
توانايي هاي محدود خود بيشتر در معرض آسيب قرار مي گيرند. اينكه چگونه كشـورهاي  

ا تامين كنند مسئله اي اسـت كـه   كوچك مي توانند در محيط جهاني شده منافع ملي خود ر
ژوهشـگران بـا بررسـي ايـن موضـوع      موضوع پژوهش هاي مختلف قرار گرفتـه اسـت. پ  

كرده اند وضعيت كشورهاي كوچـك را در فراينـد جهـاني شـدن، و در مواجهـه بـا         سعي
  هاي جهاني شدن تبيين نمايند.  چالش

بـه بررسـي وضـعيت    در بين منابعي كه به اين موضوع توجـه نشـان داده انـد، برخـي     
ج فارس پرداخته اند. كتاب قدرتهاي كوچك خليج فارس از جملـه  كشورهاي كوچك خلي

اين آثار است. اين كتاب به ارزيابي سياست خـارجي و امنيتـي سـه كشـور عمـان، قطـر و       
پرداخته و سعي كرده است نشان دهـد چگونـه ايـن     امارات متحده عربي بعد از بهار عربي 

را تضمين كرده و در افزايش نفوذ منطقه اي موفق عمل كرده اند(الميزاني كشورها بقاء خود 
نيز با اين رويكرد، » اقتصاد سياسي بين الملل خليج فارس«). نويسنده كتاب 1399و ريكلي 

بررسـي   چك خليج فارس را براي انطباق بـا شـرايط جهـاني شـدن    اقدامات كشورهاي كو
اين كشورها در مواجهه با جهاني شدن، مي تواند است. نويسنده معتقد است اقدامات   كرده

الگويي براي ساير كشورها باشد. در ايـن كتـاب تحليـل هـاي ارزشـمندي دربـاره تـالش        
گاه خـود در نظـام جهـاني ارائـه     كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس براي ارتقاء جاي

ين مقاله سـعي  است، اما در عين حال مباحثي مطرح شده است كه جاي نقد دارد. در ا  شده
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از نظر شكلي و محتوايي ارزيابي، » اقتصاد سياسي بين الملل خليج فارس«شده است كتاب 
 و نقاط قوت و ضعف آن معرفي گردد. 

  
  . معرفي كتاب2

 نوشــته كريســتين كــوتز اولريكســن» اقتصــاد سياســي بــين الملــل خلــيج فــارس«كتــاب 
)Kristian Coates Ulrichsen  ي پيرسـالمي، سـيدجواد صـالحي، و    ) است كه فريبـرز ارغـوان

منتشـر   1396نشـر مخاطـب در سـال    مهدي كشاورز آن را ترجمـه كـرده انـد، و توسـط     
  است.   شده

نويسنده كتاب اولريكسن يكي از پژوهشگران برجسته اقتصاد سياسي بين المللي اسـت  
كه در اين كتاب با پرداختن به اقتصاد كشـورهاي عضـو شـوراي همكـاري خلـيج فـارس       

ن المللـي ترسـيم كنـد. دكتـر     يده است جايگاه اين كشورها را در اقتصـاد سياسـي بـي   كوش
ارغواني پيرسالمي و دكتر جواد صالحي از اعضاي هيات علمـي دانشـگاه شـيراز و      فريبرز

مهدي كشاورز كارشناس ارشد مطالعات خليج فارس، كتاب را به فارسي ترجمه كرده انـد.  
اي  در مطالعات خود بر مطالعات منطقهشان مي دهد آنها مرور رزومه دو مترجم اول كتاب ن

خاورميانه و خليج فارس تمركز دارند و مي توان آنها را صاحب نظر حـوزه خلـيج فـارس    
ـ  بــق شناســنامه كتــاب، اثــر شــمار آورد. متــرجم ســوم چنــدان شــناخته شــده نيســت. ط هب

  ه است. ندارد، و صفحه آرايي آن توسط سعيده بابايي صورت گرفت  ويراستار
  
  مرور اجمالي محتواي كتاب . 3

نويسنده در مقدمه مي نويسد با وجود تغييرات عميق، كشورهاي عضـو شـوراي همكـاري    
 خليج فارس در حال تبديل شدن به مراكز بي چون و چراي قدرت و نفوذ منطقه اي هستند

رها )، و هدف از تدوين كتاب توصيف روندي است  كه ايـن كشـو  14: 1396(اولريكسن، 
  براي رسيدن به جايگاه كنوني طي كرده اند. 

در بخش اول كتاب زير عنوان جهاني شدن و خليج فـارس، مطالـب بـه چهـار فصـل      
و اقتصـاد جهـاني، توضـيح داده     تقسيم شده است. در فصل اول بـا عنـوان خلـيج فـارس    

يك است كه كشورهاي اين منطقه در طول قرن ها به عنوان محور تجـاري و اسـتراتژ    شده
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. در )60- 33: 1396(اولريكسـن،   عامل ارتباط قـاره هـاي آسـيا، اروپـا و افريقـا بـوده انـد       
دوم با عنوان كشورهاي كوچك در سياست جهاني، نقش تكاملي كشورهاي كوچك   فصل

در سياست جهان و روابط بـين الملـل بررسـي، و توضـيح داده شـده اسـت كـه چگونـه         
ن بـه يـك برنـد بـين المللـي در      تبديل شـد  كشورهاي كوچك خليج فارس با تالش براي

 هايي مانند ورزش، تجارت، و توريسم، در روابط بين الملـل ايفـاي نقـش مـي كننـد      حوزه
. در فصـل سـوم بـا عنـوان سـرمايه داري دولتـي و فضـاهاي        )94- 64: 1396(اولريكسن، 

هاي كوچـك خلـيج فـارس بـا ترسـيم      استراتژيك، توضـيح داده شـده اسـت كـه كشـور     
ازهاي ملي مي كوشند فضاهاي استراتژيك و فرصتهاي بزرگي براي خود در جهان اند چشم

ايجاد كنند. آنها با سرمايه گذاري در حوزه هايي مانند انرژيهاي تجديدپذير، آموزش عـالي،  
- 99: 1396(اولريكسـن،  و توليدات پتروشيمي در صدد ايجاد اين فرصـت هـا برآمـده اند   

زهاي خليج فارس به تـوازن مجـدد جهـاني نـام دارد.     . فصل چهارم كتاب چشم اندا)128
نويسنده تالش كشورهاي خليج فارس را تناقض دوگانه همسويي و مقاومت توصيف كرده 
و توضيح مي دهد آنها با تالش براي حضور در ساختارهاي جهاني مربوط به امـور مـالي،   

رقم زده اند، اما در مقابل امور انرژي و امور تغييرات آب و هوا، مشاركت در امور جهاني را 
  .)156- 133: 1396(اولريكسن،  تاثيرات فرهنگي و سياسي اين مشاركت مقاومت مي كنند
ركت جهــاني نــام دارد. ايــن بخــش بخــش دوم كتــاب الگوهــاي در حــال تغييــر مشــا

پنجم تا فصل نهم كتاب را شامل مي شود. در فصل پنجم با عنوان بين المللـي شـدن     فصل
وان كانونهـاي بـين المللـي و    يج فارس، ظهور دولتهاي خلـيج فـارس بـه عنـ    امور مالي خل

اي امور مالي رايج و اسالمي بررسي شده است. نويسنده زمينه هاي رشد اين كشورها  منطقه
را در مقابل روندهاي گسترده تر در تغيير قدرت اقتصادي جهاني از غـرب بـه شـرق، و از    

كـارگزاري، ظهـور مراكـز مـالي      نـد تكامـل سيسـتم   بازار به دولت، بررسي، و مـواردي مان 
- 163: 1396(اولريكسـن،   فارس، و رشد امور مالي اسالمي را تحليـل كـرده اسـت     خليج
197(.  

فصل ششم كتاب به معرفي الگوهاي درحال تغيير تجارت جهـاني، اختصـاص يافتـه و    
است. در اين  نقش دولتهاي خليج فارس را در الگوهاي تجارت و توليد جهاني توضيح داده

فصل تنوع روابط تجاري كشورهاي كوچك خليج فارس بررسي، و تالش شـده اسـت بـا    
مطالعه مواردي قابل تعميم از پيوندهاي در حال ظهور، در زمينـه امنيـت غـذايي و انـرژي،     
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ارتباطات جديد و در حال ظهور كشورهاي خليج فارس با شركاي جديد در آسيا و افريقا، 
  .)227- 203: 1396(اولريكسن،  ي روابط، معرفي و توصيف شودبا هدف متنوع ساز

فصل هفتم با عنوان هواپيمايي جهاني و كشورهاي خليج فـارس، بـه بررسـي موضـوع     
هوانوردي جهاني و فرايند رشد خطوط هوايي كشورهاي خليج فارس پرداخته، و توضـيح  

جايگـاه بسـيار    داده است كه چگونه خطوط هوايي كشورهاي خلـيج فـارس توانسـته انـد    
موثري در هوانوردي جهاني كسب كنند و قابليت مـرتبط كـردن نقـاط مختلـف جهـان را      

  .)249- 231: 1396(اولريكسن،  دست آورند هب
فصل هشتم كتاب با عنوان كارگران مهاجر در خليج فارس، مسئله كـارگران مهـاجر را   

ـ    جر فرسـت معرفـي   ا كشـورهاي مهـا  عامل ارتباط و پيوند بين كشورهاي خلـيج فـارس ب
است. نويسنده كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را بزرگترين پذيرندگان   كرده

كارگران مهاجر معرفي كرده و معتقد است كارگران مهاجر شبكه اي از ارتباطـات انسـاني،   
س و كشــورهاي مهــاجر فرســت اقتصــادي، و اجتمــاعي را بــين كشــورهاي خلــيج فــار 

يروي كار، و جمعيـت خـارجي كشـورهاي شـوراي همكـاري      دهند. مهاجرت ن مي  تشكيل
 خليج فارس را به يك قطب منطقه اي مـورد توجـه كـارگران مهـاجر تبـديل كـرده اسـت       

  .)275- 253: 1396(اولريكسن، 
فصل نهم كتاب پرسشي است با عنوان توهم امنيت؟. در اين فصل محدوديتهاي امنيتي 

در باره اينكه تالش بـراي پيوسـتن بـه     كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بررسي، و
فرايندهاي جهاني بتواند موجب امنيت براي اين كشورها شود ترديـد شـده اسـت. از نظـر     
نويسنده ادغام شدن در نظام جهاني و قـرار گـرفتن زيـر چتـر حمايـت كشـورهاي غربـي        

اينـد  هاي اجتماعي و مخالفت هاي نخبگان را بر مي انگيزد. از سـوي ديگـر در فر   اعتراض
هـاي   جهاني شدن گروههاي غير دولتي گسترش يافته كه تهديدهاي غير دولتي ضد دولـت 

عضو شوراي همكاري را موجب شده است. مهمتر اينكه اين كشورها داراي يـك تنگنـاي   
ژئوپلتيك در رقابت با همسـايگان قدرتمنـد خـود ماننـد ايـران و عـراق هسـتند. بـا ايـن          

كه كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بتوانند به امنيت ها نويسنده درباره اين محدوديت
  .)301- 281: 1396(اولريكسن،  پايدار برسند ترديد مي كند

نويسنده براي بخش نتيجه گيري كتاب عنوان تناقض خليج فـارس را برگزيـده اسـت.    
نويسنده سعي كرده تناقضي آشـكار كنـد كـه در تـالش ايـن كشـورها بـراي پيوسـتن بـه          
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جهاني و تبديل شدن به قدرت منطقه اي تاثيرگذار، با فقدان توسـعه سياسـي در   فرايندهاي 
اين كشورها وجود دارد. فقدان توسعه سياسي موجب نارضـايتي داخلـي مـي گـردد و بـا      
 پيوستن بـه فراينـدهاي جهـاني تشـديد مـي شـود. اينكـه كشـورهاي شـوراي همكـاري          

ه كنند، سوالي است كه پاسخ روشني بـه  توانند بر اين تناقض و پيامدهاي آن غلب مي  چگونه
 .)314- 312: 1396(اولريكسن،  آن داده نمي شود

 

  خاستگاه فكري و نظري كتاب. 4
رهيافت ليبراليستي به موضوع » اقتصاد سياسي بين الملل خليج فارس«خاستگاه نظري كتاب 

بـه شـكل    ملل محيط بـين الملـل  جهاني شدن است. در رهيافت ليبراليستي از روابط بين ال
بـازيگران متنـوعي بـه ايفـاي     شـود. در ايـن جامعـه     اي فراگير و جهاني توصيف مي جامعه
پردازند. يكي از اين بازيگران دولتها هستند. دولتها به عنـوان واحـدهاي مسـتقل و     مي  نقش

داراي حاكميت، از نظر حقوقي برابرند. آنها همواره در پي تامين امنيـت و پاسـخگويي بـه    
قاضاهاي گسترده و متنوع اقتصادي و اجتماعي جامعه خود هستند، و مي كوشـند  نيازها و ت

به حل مسائل و مشكالتي بپردازند كه در نتيجه شـكاف بـين تقاضـاهاي گسـترده و منـابع      
محدود در عرصه جهاني بوجود مي آيد. از اين رو مي كوشـند در عرصـه بـين المللـي در     

  ).2012خود را تامين نمايند(هالستي رقابت و همكاري با ساير دولتها منافع 
با اين رهيافت جهاني شدن فرايندي طبيعي در عرصه بين المللـي اسـت كـه تغييـرات     

تمامي جوانب روابط اجتماعي «گسترده اي در جهت تقويت جامعه جهاني ايجاد مي كند و 
سـرد  ). از اين رو جهان معاصر پس از جنگ 55: 1388شولت »(را تحت تاثير قرار مي دهد

. مهمترين تغيير اين اسـت  )21: 1388(بيليس،  بسيار متفاوت از دوران قبل از آن شده است
» مكـاني واحـد تبـديل شـده اسـت      جهـان از بسـياري جهـات بـه    «كه بـا جهـاني شـدن    

). اين فرايند جامعه جهاني را به سوي وابسـتگي متقابـل بـين دولتهـا و     62: 1388  (شولت
: 1388حـد وابسـتگي متقابـل شـكل مـي گيـرد(كالرك        جوامع سوق مي دهد و بـاالترين 

). در نتيجه با افزايش وابستگي هاي متقابل، همگرايي بيشتر بين المللي رقم مي خورد 1409
در روابـط  «و با كاستن از رقابتها، همكاريهاي بين المللي را افزايش مي دهد. زيرا درحاليكه 

ديگري است، با شكل گيري وابسـتگي   مبتني بر قدرت قاعده بازي تضاد و برد يكي باخت
 »متقابل قاعده بازي منافع مشترك اسـت و بـرد و باخـت همـه بـا هـم مطـرح مـي شـود         



 247   )حاكم قاسمي( ... يك توهم و يك تناقض در شوراي همكاري خليج فارس

 

). از منظر اين رهيافت با فرصتهايي كه جهاني شدن ايجاد مي كنـد،  226: 1368  زاده (سيف
بـا  هـا و بـازيگران بـين المللـي فـارغ از تفاوتهـايي كـه بـا هـم دارنـد، مـي تواننـد              دولت

  نمايند.  برداري ها بهره دازند و از فرصتگذاري مناسب در فضايي برابر به رقابت بپر سياست
دولتها براي كاستن از آسيب پذيري خود در مواجهه با چالشـهاي جهـاني شـدن، و بـا     
هدف ايجاد آمادگي براي ارتقاء جايگاه و تامين منافع جامعه خود، به باز تعريف راهبردهاي 

، در جهت انطباق با شرايط جهاني شدن تالش مي كنند. هريك از كشورها بـا  خود پرداخته
توجه به مزيت هاي نسبي، نقاط قوت، و فرصت هايي كه دارند، براي رفع خالء ها و نقاط 

هاي خـود بـا هـدف    آسيب پذير خود، و دفع تهديدها اقدام كرده، و براي ارتقـاء توانمنـدي  
اي  تالش مي كنند. اين وضعيت به گونهامعه بين الملل يابي به جايگاه مناسب تر در ج دست

توصيف مي شود كه گويا دولتها از فرصتهاي برابر و يكسان برخورداند و مي توانند فارغ از 
ن بهـره منـد شـوند و در تحـوالت     ها، به يك اندازه از فرصـت هـاي جهـاني شـد     تفاوت

  زند.ان موثر به ايفاي نقش بپرداالمللي به عنوان بازيگر بين
در باره تعامل در عصر جهاني شدن ديدگاههاي متفاوت و گاه متضادي ارائه شده است. 
متفكران ليبرال تا ساختارگراها سعي كرده اند توصيف و برداشت خود را از ايـن وضـعيت   
 ارائه دهند و بر اساس توصيف خود چگونگي تعامل در عصر جهاني شدن را توضيح دهند

بر رويكرد ليبراليستي از جهاني شدن وارد مي شود اين است كه  نقدي كه ).1384(سليمي، 
در تعامل در وضعيت جهاني شده، همه كشورها وضعيت يكساني ندارند و همه نمي توانند 
به يك اندازه از فرصت هاي جهاني شدن بهره مند شوند. به رغم همه تغييراتي كه در نتيجه 

در عرصه بين المللي آنچه عامل تعيين كننـده  فرايند جهاني شدن ايجاد شده است، همچنان 
نقش و تاثير دولتها در تحوالت بين المللي است قدرت ملي آنهاست. در عصر جهاني شدن 
نيز آنچه دولتها را در بهره گيري از فرصتهاي جهاني شدن براي ايفاي نقش بين المللـي در  

كـه از توانـايي و قـدرت    موقعيت برتر قرار مي دهد قدرت ملي آنهاست. يعني كشورهايي 
تري برخوردارند، بهتر و بيشتر مي توانند از فرصتهاي جهاني شدن در جهـت پيشـبرد    بيش

  اهداف و منافع خود در جهت تاثيرگذاري بر عرصه بين المللي استفاده كنند. 
واقعيت آن است كه دولتها از توانايي و قدرت يكساني براي بازي در صحنه بين المللي 

از فرصتها برخوردار نيستند و از اين نظر دولتها را بايد به گروههـا و دسـته هـاي     و استفاده
بينانـه   واقـع «) در باره دسته بندي دولتها مي نويسد: 48: 1369مختلف تقسيم كرد. فرانكل( 
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ترين مدل دسته بندي دولتها مدلي است كه از تركيب قدرت و موقعيت دولتهـا بـه وجـود    
ولتهـاي ذره اي در سـوي ديگـر را    لتها، ابرقدرتها در يك سـو و د آمده است و طيفي از دو

) نيز بر حسب ميزان قـدرت و نفـوذ بـه    17- 13: 1970كانتوري و اشپيگل(». مي گيرد  دربر
دسته بندي دولتها پرداخته و آنها به هفت دسته تقسيم كرده اند كه در يك سو ابرقـدرتها و  

هـا   بنـدي  اي گرفتـه انـد. در ايـن تقسـيم    رات جدر طرف ديگر كشورهاي ذره اي و مستعم
مللـي و تـاثير گـذاري بـر تحـوالت      ها بيشترين توان بهرمندي از ظرفيتهاي بين ال ابرقدرت

دارند، و دولتهاي ذره اي از كمترين امكان بـراي اسـتفاده از فرصـتها و تاثيرگـذاري بـر        را
ايي محدود كشـورهاي  تحوالت جهاني برخوردارند. از اين رو بر اساس توصيفي كه از توان

كوچك و ذره اي صورت مي گيرد، فراهم شدن امكان استفاده از فرصـتهاي جهـاني شـدن    
براي بدست آوردن ظرفيتي براي تبديل شدن به بازيگري موثر در تحوالت بين المللي براي 

هـاي   اين گروه از كشورها بعيد است. در فضاي جهاني شده بين المللي نيز همچنان دولـت 
توانمند به صورت بازيگران موثر در عرصه بين المللي ايفـاي نقـش مـي كننـد، و     بزرگ و 
هاي كوچك و ذره اي به رغم تغييراتي كـه ايجـاد مـي كننـد، همچنـان بـه صـورت         دولت

  بازيگراني تابع و پيرو عمل خواهند كرد.
  
  ارزيابي و نقد شكلي كتاب . 5

چاپ  يفيت، و صفحه آرايي مناسب بهبا كاز نظر شكلي كتاب در قطع مناسب، كاغذ سفيد و 
رنـگ آميـزي جلـد بـا تركيبـي از       رسيده است. در طراحي جلد، طرحي ارائه نشده ولي با

آبي و نارنجي طراحي ساده اي صورت گرفته است كه جذاب اسـت. در درون مـتن     رنگ
 كتاب هرجا كه الزم بوده نويسنده مطالب و اطالعات را در قالب جداول ارائه كـرده اسـت  

سـي مقايسـه اي   كه در جذابيت صفحات و تسهيل دسترسي خواننـده بـه اطالعـات و برر   
  مطالب موثر است.

  با وجود اين كتاب از نظر شكلي ضعف هاي متعددي به شرح زير دارد: 
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  اشكال در معرفي نام نويسنده 1.5
زاولريكسـن معرفـي شـده اسـت كـه      اول اينكه نام نويسنده بـر روي جلـد كريسـتين كوت   

است كوتز و اولريكسن با يك فاصله از هم جدا شوند. همينطور در معرفي متـرجمين    الزم
  در پشت جلد(به انگليسي) نيز فاصله بين اسامي رعايت نشده است.

دوم اينكه امالي نام نويسنده يكسان نيسـت. در روي جلـد اولريكسـن اسـت، امـا در      
وقتي به فارسي برگردانده شده  Chقسمتي از سرشناسه كتاب اولريچسن معرفي شده است. 

  در يك جا با صداي ك و در جاي ديگر با صداي چ بكار رفته است. 
  

  اشتباهات تايپي و چاپي 2.5
اشتباهات تايپي و چاپي متعددي در اثر مشاهده مي شود كه همراه با شكل صـحيح آنهـا و   

  منعكس شده اند.  1با ذكر صفحه و سطر در جدول شماره 

  تباهات تايپي و چاپياش .1جدول 

  سطر  صفحه  صحيح  اشكال  رديف

1  Global govern-ance Global governance  17   زيرنويس
  1شماره 

... با ويژگي فقر و نيافتگي   2
  شناخته مي شدند

... با ويژگي فقر و توسعه نيافتگي 
  5  50  شناخته مي شدند

  7  70  ستتر بود... امنيت انرژي نيز م  ... امنيت انرژي نيز مستقر بود  3
  3  85  نخبگان قطر ازرويدادهايي ...  ...نخبگان قطر از رويدادهاي ...  4
  آخر  119  متنوع سازي  منتوع سازي  5
  4  144  مصرف كنندگان گاز بود  مصرف كنندگان گاز توازن بود  6

چگونه كشورهاي كشورهاي   7
  8  144  چگونه كشورهاي عضو  عضو

  9  168  مالكيت  ماليكت  8
  آخر  170  خود را  را خود را  9
  20  185  شش دولت  شش دولتي  10
  23  187  سرمايه گذاري در  سرمايه گذاري دار در  11
  GCC 188  12دولتهاي  GCCدولت   12
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  13  188  تغيير يافته است  تغيير يافت  13
  23  191  مصري  صري  14
  5  209  تجارت  تجارن  15
  9  213  هلدينگ قطر  هليدنگ قطر  16
  10  216  رقبايي  رقباي  17
  4- 3  223  سلطان بن سيدالمنصوري  سلطان بين سيدالمنصوري  18
  10  231  محدوديت مكاني و قانوني  محدوديت مكاني و قانوي  19
  22  231  طوالني مدت تر  طوالني مدتر  20
  آخر  244  خطوط هوايي  خطوط هواي  21
  14  235  رقيبان  رقبيان  22
  16  235  يافتن خريدار مناسب  يافتن خريد مناسب  23

... بعد از ورود به ابوظبي براي   24
  اولين نظر

... بعد از ورود به ابوظبي براي 
  20  235  اولين بار نظر

بر اين نظر بوده كه كه امور   25
  16  235  بر اين نظر بوده كه امور بازرگاني  بازرگاني

  19  240  آل ايتاليا  آليتاليا  26
  9  240  جايگاه هواپيمايي  جايگاه هواپيماي  27
  6  240  شيخ حمد بن زايد آل نهيان  شيخ حمد بن زياد آل نهيان  28
  14  258  مختلف در  مختلفدر  29
  19  258  گونه اي  گون هاي  30
  9  260  دودماني  دوماني  31
  12  261  پي گرفته شد  پي گرفه شد  32
  3  269  محروم سازي  محرو سازي  33
  11  270  عضو  عضور  34

  
  هاي نگارشي  ضعف 3.5

تعـددي نيـز در اثـر وجـود دارد.     كاالت تايپي و چـاپي، اشـكاالت نگارشـي م   عالوه بر اش
تناسب فعل با فاعل، قرار گرفتن دو فعل پشت سر هم، فاصله بـين مفعـول و عالمـت     عدم

مفعول (را)، و ... از جمله اين اشكاالت است كه در سرتاسر اثر وجود دارد. برخـي از ايـن   
  با ذكر صفحه و سطر آمده است. 2ره اشكاالت به شرحي است كه در جدول شما
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  اشكاالت نگارشي  .2جدول 

جمله و عبارت داراي   رديف
  سطر  صفحه  جمله و عبارت صحيح  اشكال مورد نظر  اشكال

  

... در هر دو كشور نه 
محدوديت ارضي و نه 

جمعيت اندك مانعي براي 
افزايش قدرت و نفوذ آنها 

  نبوده است، ...

نه قبل از 
محدوديت و 

  زائد است جمعيت

... در هر دو كشور 
محدوديت ارضي و 

جمعيت اندك مانعي براي 
افزايش قدرت و نفوذ آنها 

  نبوده است، ...

24  19 -
21  

... دوره مائو را در سال   1
... دوره مائو را در سال   را زائد  را اعالم كرد1978

  18  41  اعالم كرد. 1978

  14  102  اي تحقق اين هدفبر  حرف اضافه زائد  ... براي تحقق به اين هدف  2

3  
سرمايه گذاري عظيم در و 
توسعه سريع محصوالت 

  پتروشيمي
  حرف ربط زائد

سرمايه گذاري عظيم در 
توسعه سريع محصوالت 

  پتروشيمي
107  3  

4  
نگراني هايي كه در مورد 

گسترش هسته اي 
 وجودداشت را

را بعد فعل و با 
  فاصله از مفعول

نگراني هايي را كه در 
ترش هسته اي مورد گس

  وجودداشت
  آخر  117

مورد توجه قرارمي داد و   حذف نابجاي فعل  مورد توجه و مدلي را  5
  اول  118  مدلي را

مذاكرات براي بر حل و   6
  6  139  مذاكرات براي حل و فصل  حرف اضافه زائد  فصل

... دولتهاي خليج فارس قادر   7
  ساخت

استفاده نابجا از را 
  (عالمت مفعول)

ي خليج فارس را ... دولتها
  4  207  قادر ساخت

 GCCمذاكره كننده   8
كاربرد فاعل مفرد 
  GCC 207  7مذاكره كنندگان   به جاي جمع

توافق نهايي را منظر اروپايي   9
توافق نهايي را از منظر   حذف نا بجاي از  ها

  11  207  اروپايي ها

... در سنگاپور را در بخش   10
ر بخش ... در سنگاپور د  را زائد  هايي ...

  22  207  هايي ...

... با ديدار وزير خارجه چين   11
  به ...

حرف اضافه نا 
  مناسب براي ديدار

با سفر وزير خارجه چين 
  21  208  به

... كشاورزي را در سودان را   12
... كشاورزي را در سودان   را زائد  اعالم كرد

  10  221  اعالم كرد

خطوط هوايي از در ميان سه   13
خطوط هوايي در ميان سه   ضافه زائدحرف ا  خط هوايي

  4  240  خط هوايي
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... به سرمايه گزاري ... به   14
  عنوان .... مي بينند

كاربرد فعل 
  نامناسب

... به سرمايه گذاري ... به 
  12  244  عنوان ... مي نگرند

15  
... انواع بسياري از داده ها كه 

  ... ضروري هستند را
  

را بعد فعل و با 
  فاصله از مفعول

... انواع بسياري از داده ها 
  7  259  را كه ... ضروري هستند

نه هماهنگ نه متمركز نشده   16
  اند

عبارت منفي با 
  فعل منفي

نه هماهنگ و نه متمركز 
  12  257  شده اند

  9  263  مقامهاي منصوب شده  عبارت نامناسب  مقامهاي كارگذاشته شد  17

  اول  264  ر نشان مي كنندخاط  واژه زائد  ... بيان خاطر نشان مي كنند  18
  7  265  در خالصه اي  واژه زائد  ... بيان در خالصه اي  19

به كارگران محلي سودمند   20
به كارگران محلي سود مي   عبارت نامناسب  مي پردازد

  18  265  پردازد

  
  اشكاالت ويرايشي 4.5

ايشي نيز ، موارد متعددي اشكال وير 2عالوه بر اشكاالت نگارشي مندرج در جدول شماره 
  در اثر وجود دارد. اين موارد به شرح زير است:

  كاربرد نامناسب مخفف كلمات:. 1
و  Gulf Cooperation Council برگرفته از سرواژه هاي كلمات  GCCمخفف كشورهاي 

ولـين بـار از ايـن مخفـف     به معنـاي كشـورهاي شـوراي همكـاري اسـت. وقتـي بـراي ا       
تـا بعـد از آن وقتـي بكـار      بطـور كامـل درج گـردد   شود الزم است معـادل آن   مي  استفاده
  شود خواننده بداند منظور نويسنده چيست.   مي  برده

  اشكال فاصله بين خطوط كتاب:. 2
 فاصله بين خطوط كتـاب در بعضـي قسـمتها بيشـتر از قسـمتهاي ديگـر اسـت. ماننـد        

مختلـف و در قسـمتهاي متعـدد    . ايـن وضـعيت در فصـول    10بعـد از سـطر    126  صفحه
  مي خورد.    چشم هب

  بكارگيري عالئم ويرايشي زائد: . 3
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كار رفتن دو نقطه در پايان جمله كه يكي زائـد اسـت. ماننـد: ... ترتيبـات حكمرانـي       هب
. يا جمله ... فاصله زيادي تا شكست مـذاكرات  19سطر  56عمدتا مبهمي مي شود.. صفحه 

  . 19سطر  206نمانده بود.. كه يك نقطه پايان جمله زائد است. صفحه 
. مانند: ... بنيانهاي اقتصاد ملي خود ..... در عمل يك   وجود نقطه چين زائد در جمله

بازي برد و باخت وجود دارد. كه صحيح جمله اين است: ... بنيانهاي اقتصاد ملي خـود در  
 204عمل يك بازي برد و باخت وجود دارد. نقطه چين درون جمله زائـد اسـت. صـفحه    

  .21سطر 
  كار نبردن عالئم ويرايشي:ب. 4
استفاده نكردن از كاما. مانند ... توسـعه انسـاني، اجتمـاعي محيطـي و اقتصـادي كـه        ـ

  .15سطر  105صحيح آن توسعه انساني، اجتماعي، محيطي و اقتصادي است. صفحه 
استفاده نكردن از خط تيره. مانند ... شيميايي هندي عماني كـه صـحيح آن شـيميايي     ـ

  .20سطر  216. صفحه عماني است- هندي
سـطر آخـر و    182نگارش يك عبارت بـه دو شـكل. ماننـد ممتلكـات در صـفحه       .5

  .3سطر  183مومتاالكات در صفحه 
 82پاراگراف نـاقص: ماننـد شكسـته شـدن پـاراگراف در وسـط جملـه در صـفحه          .6

  .19سطر  204، و صفحه 16سطر  182پاراگراف آخر، صفحه 
  

  جاعات ها و ار ضعف در پانوشت 5.5
تباهاتي ضعف و اشتباهات در پانوشت ها و ارجاعات محدود است. اما در چنـد مـورد اشـ   

  چشم مي خورد. مانند: به
در پانوشت ها در برخي موارد بعد از شماره پانوشت نقطه قرار گرفته، اما در برخـي  . 1

 ، الي اخر.26، 22، 17، 14موارد نقطه قرار ندارد. مانند زيرنويس صفحات 

ر پانوشت ها كلمات التين بايد با حروف بزرگ شروع شود امـا در برخـي مـوارد    د. 2
 رعايت نشده است.
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شماره زيرنويس ها در متن در برخي صفحات همتراز با فونت متن است. در حاليكه . 3
بايد از فونت كوچكتر استفاده شود. بعالوه عدد زير نويس به گونه اي آمده است كه گويـا  

در حاليكه بايد در باالي كلمه و با فونت كـوچكتر باشـد. ماننـد مـورد      بخشي از متن است
 .14 صفحه

و فنـي كامـل نيازمنـد اسـت.      با توجه به اشكاالت شـكلي، كتـاب بـه ويـرايش ادبـي     
است مترجمان در صورت تصميم به تجديد چاپ آن، بعد از ويرايش ادبي و فنـي    شايسته

  براي چاپ مجدد اقدام كنند.
  
  يابي محتوايي كتاب نقد و ارز. 6

محتواي كتاب اقتصاد سياسي بين الملل خليج فارس را از دو نظر مي تـوان مـورد ارزيـابي    
  قرار داد. يكي از نظر ترجمه و ديگري از نظر محتواي مطالب و ديدگاههاي نويسنده. 

  
  كناب  ةامتيازات ترجم 1.6

ديدگاههاي مطـرح شـده در    از نظر ترجمه اولين امتياز انتخاب متن مناسب است. مطالب و
اين كتاب از دو بعد حائز اهميت است. يكي اينكه مربوط به منطقه راهبردي خليج فارس و 
كشورهاي همسايه ايران است و به موضوعاتي پرداخته كه براي ايرانيان حائز اهميت است. 

 خليج فـارس كمتـر مطـرح، و تـالش    نكته ديگر اينكه در كتاب مباحث تكراري مربوط به 
رداختـه شـود. لـذا مطالـب كتـاب      است از منظري نو به سياستهاي كشورهاي منطقه پ  شده
بوده و براي عالقمندان به مسائل خليج فارس جالب و مفيد است. مترجمان با ترجمه   بديع

كتاب هم زمينه شناخت تحوالت منطقه را در شرايط جديد فراهم ساخته انـد، هـم امكـان    
  ر باره تحوالت منطقه را ايجاد كرده اند. اطالع از ديدگاههاي جديد د

  
  متن كتاب  اشكاالت ترجمة 2.6

با وجود امتيازاتي كه ترجمه و انتشار كتاب دارد، ترجمـه آن داراي ضـعف فـراوان اسـت.     
 The Gulf«اولين اشكال ترجمه اي در ترجمه عنوان كتاب اسـت. عنـوان انگليسـي كتـاب     

States in International Political Economy «        اسـت. ايـن عنـوان ترجمـه شـده اسـت بـه
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كه چندان با محتواي كتاب كه مي كوشـد جايگـاه   » سياسي بين الملل خليج فارس  اقتصاد«
كشورهاي خليج فارس را در اقتصاد جهاني و مشاركت در امور بين المللي به تصوير بكشد 

» المللي ي خليج فارس در اقتصاد سياسي بينكشورها«تطابق ندارد. در حاليكه عنوان فارسي 
  هم با عنوان انگليسي و هم با محتواي كتاب تطابق بيشتري دارد.

يـك دسـتي اسـت. ترجمـه برخـي از       ضعف مهم ديگر اين است كه ترجمه آن فاقـد 
ل سـوم، فصـل چهـارم، فصـل پـنجم،      هاي كتاب، مانند مقدمه كتاب، فصل دوم، فص بخش
از رواني و رسايي نسبتا خوبي برخوردار، و نسبتا كم اشكال است.  نهم، و نتيجه گيري  فصل

اما ترجمه برخي از قسمتها مانند فصل اول، فصل ششم، فصل هفتم، و فصل هشتم، چندان 
  روان و رسا نيست و پراشكال است. 

وجود اشكاالت متعدد در ترجمه موجب شده است تا در مواردي متن بـراي خواننـده   
بارات و جمالت نامفهوم زيادي در متن وجود دارد كـه عمـدتا از ترجمـه    نامفهوم گردد. ع

هـاي   نامناسب ناشي شده است. در ترجمه برخي عبـارات و جمـالت بـه فارسـي، معـادل     
نامناسب انتخاب شده است. برخي جمالت هم نا مفهوم و نارساست. برخي از ايـن مـوارد   

  منعكس شده است. 3در جدول شماره 

 ر ترجمه و آوردن معادلهاي نامناسباشكال د .3جدول 

  سطر  صفحه  جمله و عبارت نا مفهوم  رديف

1 
 Absolutism حالت ارتجاعي سلطنت (در ترجمه عنوان مقاله ليزا آندرسون

and the Resilience of Monarchy in the Middle East  كه معادل استبداد و
 )تاب آوري نظام سلطنت در خاورميانه براي آن مناسب است

37  16  

  13  50  نفي ماليات بدون نمايندگي  2
  5- 4  144  ... كه هدف آن ايجاد ... مصرف كنندگان گاز توازن بود.  3
  آخر  169  ... هنيه پي برد ... شركت تغيير دهنده پول محلي بود ... اداره مي شد.  4
  20  186  شركت كشتي راني همكاري زيم  5
  5و  4  187  در واقعيت، براوردهاي ... فاسد شد.  6
  13  188  همانطوري كه سياستگذاران ... تا مقاومت،  7

- 191  بودند. 2009در دوران پس از جنگ عراق ... تا   8
192  

آخر تا سطر 
2  

  23- 21  192  حمايت خليج فارس ... شفافيت كمك مي كند.  9
  12- 10  203  مجموعه مخالف اين پيشرفت ... در بن بست باقي مانده است.  10
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اي تقويت نقش دولت شهر به عنوان شهر دروازه با اتصال ... صورت ... بر  11
  21- 20  207  گرفت.

... رفتار ترجيحي را ... در بخش هايي تضمين كرد ... مي شود و   12
  24- 23  207  را تصفيه مي كند. GCCمحصوالت نفتي در

  6  209  ... تسهيل تغيير ... كه تسهيل تبديل صحيح است  13

14  Eiu  اين احتمال است. (معتقد بهEiu  اين احتمال را نشان مي دهد صحيح
  10  216  است)

  4  231  1970... به عنوان نمادي از آرزوي طرفدار خليج فارس در دهه   15
  16  232  ... جريانات درآمدي مهم در زمان فشردگي و استحكام هر جايي ديگر ...  16

سطر اول   234  .بريتانيايي فردي بوث ورث .. RAF... بريتانيايي   17
  بعد جدول

رزرو حامل هاي خليج فارس (رزرو حامل ها براي رزرو خطوط هوايي   18
  7  241  استفاده شده كه چندان مناسب نيست)

اين موضوع نيروي كار بخشي با سلسله مراتب ... خليج فارس را مي   19
  6- 4  254  سازد

  آخر  254  ي شود.... و بيشتر آن به مهاجرت به داخل كشور بوده مرتبط م  20
  14و 9  260  زانزيبار ( به فارسي زنگبار صحيح است)  21

... همانطور كه شهروندي محدود ... براساس مبناي بي ثبات قرار داده شده   22
  آخر  265  بود.

  18- 16  312  سوريه مثال مناسبي از ... متناقض را پيگيري مي كنند.  23

ترجمـه شـده، از تعـدد متـرجمين     ن يكدست نبودن ترجمه و اشكاالت متعـدد در مـت  
شده كه با ويرايش ادبي و فني متن توسط يك ويراستار تا حد زيادي قابل اصـالح و    ناشي

  رفع است.
  

  امتيازات محتوايي كتاب 3.6
كتاب اقتصاد سياسي بين الملل خلـيج فـارس از نظـر محتـوايي امتيازهـاي متعـددي دارد.       

الگوهاي رفتاري به جاي توصـيف وضـعيت، معرفـي     ترين آنها عبارتند از: پرداختن به مهم
تجربه ها و الگوهاي رفتاري موفق در بهره مندي از ظرفيت ها و موقعيت ها، معرفي ساز و 
كارهايي براي تجزيه و تحليل رفتار دولتهاي كوچـك در محـيط پرمناقشـه و آنارشـيك در     

  فارس.  عصر جهاني شدن، تبيين دقيق وضعيت پارادوكسيكال كشورهاي خليج
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ف آنهـا قناعـت نكـرده، بلكـه     نويسنده كتاب تنها به مرور اقـدامات كشـورها و توصـي   
است الگوهاي رفتاري آنها را معرفي نمايد. نويسنده كتاب كوشيده است الگوهـاي    كوشيده

رفتاري كشورهاي خليج فارس(نه صرفا رفتار آنها) را براي گسترش نفوذ بين المللي خود و 
رصه هاي منطقه اي و بين المللي معرفي كند و با معرفي ايـن الگوهـا،   افزايش حضور در ع

براي ساير كشورها نيز ارائه طريق نمايد. بنابر اين از صرف توصيف سياستها فراتـر رفتـه و   
كوشيده است الگوهاي قابل تعميمي را در باره چگونگي ارتقاء جايگاه كشورهاي كوچـك  

  در عرصه بين المللي ارائه نمايد. 
متياز مهم ديگر اينكه در معرفي الگوهاي رفتاري به طرح كلي الگوها محـدود نمانـده،   ا

بلكه به صورت مشخص و ملموس الگوهايي را كه در حوزه هاي مختلـف مـورد اسـتفاده    
ست. در بخـش اول كتـاب (فصـل اول    قرار گرفته با ذكر ويژگيها و فرايندها معرفي كرده ا

يخي كـه ايـن كشـورها در همكـاري بـا جامعـه جهـاني و        چهارم) با نگاهي به سير تـار   تا
مشاركت در امور بين المللي طي كـرده انـد، بـراي ترسـيم و توصـيف الگوهـاي رفتـاري        
كشورهاي خليج فارس در طول تاريخ و استفاده از آنها در شرايط جديد تالش شده است. 

ي خلـيج فـارس بـا    در اين بخش نويسنده با اشاره به روند جهاني شدن و مواجهه كشورها
ارهـايي توانسـته انـد بـر بسـتر      آثار آن توضيح مي دهد كه اين كشـورها بـا چـه سـاز و ك    

هاي جديدي كه جهاني شدن ايجاد مي كند، با استفاده از موقعيت و ظرفيتهاي خود  فرصت
زنـد تـا بـه حـداكثر منـافع از      هاي توسعه ملي به ايفـاي نقشـي جهـاني بپردا    و ايجاد طرح

  قتصاد دست يابند. شدن ا جهاني
از يـك سـو بـه سياسـت كشـورهاي       در معرفي سازوكارهاي مورد اسـتفاده، نويسـنده  

فارس براي تبديل شدن به برند جهـاني در حـوزه هـايي ماننـد ورزش، تجـارت، و        خليج
جهانگردي اشاره مي كند و از سوي ديگر به بررسي اقدامات آنهـا بـراي جلـب مشـاركت     

ي و فعاليت با نام و برند آنها در حوزه هايي ماننـد آمـوزش عـالي،    نهادهاي معتبر بين الملل
انرژي تجديدپذير، و توليد پتروشيمي مي پردازد. بعـالوه اقـدامات ايـن كشـورها را بـراي      
مشاركت در تصميم گيري و تدبير امور جهاني مانند بحرانهاي مالي، مسئله انـرژي، و امـور   

لگوهاي رفتاري كشورهاي كوچك خلـيج فـارس   آب و هوا و محيط زيست، نمونه اي از ا
ــاني و ار     ــور جه ــا ام ــود ب ــي خ ــور داخل ــد زدن ام ــراي پيون ــر  ب ــاه در عص ــاء جايگ تق

  داند.  مي  شدن جهاني



  1401، آذر 9، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام وهشپژ   258

 

المللي  با توجه به تغييرات و تحوالت بيناما در بخش دوم در امتداد الگوهاي تاريخي و 
فـارس در دو دهـه اخيـر    خلـيج   و فرايندهاي جهاني شدن، الگوهاي رفتـاري كشـورهاي  

اند. نويسنده الگوهاي رفتاري كشورهاي كوچك منطقه خليج فارس را الگوهاي  شده  معرفي
موفقي ارزيابي مي كند كه موجب افزايش نفوذ منطقه اي و بين المللي آنها شده و جايگـاه  

مي داند  ها را در عرصه بين المللي افزايش داده است. نويسنده اين الگوها را تعميم پذير آن
كه مي تواند از سوي ديگر دولتهاي كوچك مورد استفاده قرار گيرد. امتياز بررسي و معرفي 
الگوهاي رفتاري كشورهاي خليج فارس در آن است كه در فضـاي پرمناقشـه و آنارشـيك    

ارچوبي براي تجزيه تحليل رفتار اين دولتها بدست مي دهد، كه بدست آوردن شناخت هچ
تهـا مـوثر اسـت. از سـوي ديگـر      پيش بيني پـذير كـردن رفتـار ايـن دول     از اين الگوها در

بودن اين الگوها آنچنانكه نويسنده ادعا كرده است مي تواند سرمشقي براي ساير پذير تعميم
خـم جهـان در حـال    ها قرار گيرد و ياريگر آنها در طـي كـردن مسـيرهاي پـرپيچ و      دولت
  باشد.  تغيير

ل و تناقض آلود كشورهاي عضـو شـوراي همكـاري    تبيين دقيق وضعيت پارادوكسيكا
ويسـنده كتـاب بـا ارائـه شـواهد      خليج فارس، امتياز ديگر اين كتاب به حساب مـي آيـد. ن  

مي دهد كه چگونه كشورهاي كوچك عضو شوراي همكاري خليج فارس با تـالش    نشان
ورهايي براي مشاركت در امور جهاني، و بازسازي ساختارهاي خود مي كوشند به عنوان كش

كند  اين واقعيت را به خوبي تصوير مي موثر در عرصه جهاني ايفاي نقش كنند. در عين حال
گيـرد و بـه حـوزه هـاي سياسـي       كه تمام اين تالشها حوزه هاي غير سياسي را در بر مـي 

شـورها رخ مـي دهـد در حـوزه هـاي      نمي شود. بنابر ايـن اگـر تغييـري در ايـن ك      كشيده
نخورده  هاي سنتي و متصلب پادشاهي ها دستاظ سياسي ساختارسياسي است، و از لحغير

ها را در عرصـه هـاي تـدبير و    باقي مانده است. وضعيتي كه همچنان حضـور ايـن كشـور   
  گيري جهاني با چالش مواجه مي سازد.  تصميم

تناقض ديگري كه از نظر نويسنده كشورهاي خليج فارس با آن مواجه هستند وضـعيت  
نه تامين امنيت است. از نظر نويسنده تمام تالشي كه كشورهاي كوچك تناقض آميز در زمي

خليج فارس انجام مي دهند، براي آن است كه در شرايط جديد بين المللي به امنيت برسند. 
اقدامات آنها اگر چه تا حدي به افزايش نقش آنها منتهي مي شود، اما اينكه بتواند آنها را به 

اه است. زيرا از بعد داخلي با حفظ و تداوم سـاختارهاي سـنتي   امنيت برساند با ترديد همر
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همچنان شكافهاي سياسي داخلي در ايـن كشـورها تـداوم مـي يابـد، و از بعـد منطقـه اي        
وان قـدرت  محدوديتهاي ذاتي و ژئوپلتيكي اين كشـورها، آنهـا را از اينكـه بتواننـد بـه عنـ      

مي دارد. لذا همچنان تصور وجود تهديد اي در مقابل رقباي منطقه اي عمل كنند، باز  منطقه
  و احساس ناامني باالي سر آنها باقي خواهد ماند.

  
  اشكاالت محتوايي كتاب 4.6

با نگاهي نقادانه كتاب ضعف هايي دارد كه هم الگوهاي رفتاري مطرح شـده را بـه عنـوان    
آنهـا را بـا    الگوهايي موفق براي تامين منافع ملي متزلزل مي كند، و هم تعمـيم پـذير بـودن   

ترديد مواجه مي سازد. بعالوه موجب تشكيك در استنتاج ها و نتيجه گيري نويسنده در باره 
هـاي   نفوذ منطقه اي و بين المللي كشورهاي كوچك خليج فارس مـي شـود. ايـن ضـعف    

  محتوايي به شرح زير است:
ات اغراق در باره ارتقاء موقعيت و جايگاه كشورهاي كوچـك خلـيج فـارس. اقـدام    - 1

كشورهاي خليج فارس، موقعيت و وضعيت آنها را نسبت به گذشته بهبود بخشـيده اسـت.   
اما نويسنده كتاب در بيان تاثيرات اين تغييرات و بهبود موقعيت كشورهاي خليج فارس در 

  ايفاي نقش در امور جهاني و منطقه اي بيش از حد واقعي آن را بزرگ جلوه داده است. 
يه و تحليلهاي اغراق آميز نويسنده در باره افزايش تاثير گـذاري  برخي از عبارات و تجز

بـاره يـك كشـور و قـدرت بـزرگ       كشورهاي خليج فارس به گونه اي است كه گويـا در 
اي صحبت مي شود. در جايي كشورهاي خليج فارس در حال تبديل شدن به مراكـز   منطقه

بـر خـالف تغييـرات    اي خليج فـارس  كشوره«بي چون و چراي قدرت توصيف شده اند. 
داده در ساختار و توازن مهم ژئواكونوميك  و ژئوپليتيك، بطـور روز افزونـي در حـال      رخ

: 1396(اولريكسـن  »تبديل شدن به مراكز بي چون و چراي قدرت و نفوذ منطقه اي هستند
عنوان  قطر خيزشي سريع و تكان دهنده به . در جايي ديگر اعطاي ميزباني جام جهاني به)13
 2022 جهاني اعطاي حق ميزباني جام«ست. ت منطقه اي با ظرفيت جهاني معرفي شده اقدر

ع و حتـي تكـان دهنـده كشـورهاي     حـاكي از خيـزش سـري    2010به قطر در دسامبر سال 
  . )13: 1396(اولريكسن »فارس به عنوان قدرتهاي منطقه اي با ظرفيت جهاني است  خليج
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شـورها را فرامـوش كـرده و    وپلتيـك ايـن ك  نويسنده گاهي حتي تاثير محـدوديتهاي ژئ 
سطح باالتري از  كند كه اين محدوديتها نمي تواند اين كشورها را در راه رسيدن به مي  تاكيد

  قدرت باز دارد.
بررسي دقيق تر قطر و امارات نشان مي دهد كه چگونه در هـر دو كشـور محـدوديت    

ا نبوده است، به گونـه اي  ارضي و جمعيت اندك مانعي براي افزايش قدرت و نفوذ آنه
اظ رفـاهي  كه اين دو كشور در برخي سطوح از بسياري از كشورهاي بزرگتر و به لحـ 

  .)24: 1396(اولريكسن قدرتمند پيشي گرفته اند 

آنچنان در اين تحليل اغراق شده كه در جايي ديگر كشورهاي خليج فـارس بـه عنـوان    
كشورهاي خليج فارس به عنوان «ده اند. كنشگران با نفوذ در تغيير قدرت جهاني توصيف ش

. در )155: 1396(اولريكسـن   »كنشگران با نفوذ در تغيير قدرت جهـاني ظهـور كـرده انـد    
به تحليل ظهور دولت هاي خليج فارس به مثابـه كنشـگران   «دوم كتاب نيز نويسنده   بخش

 »اصلي در متوازن سـازي گسـترده ژئواكونوميـك جهـاني و قـدرت سياسـي مـي پـردازد        
با گذشت يك دهه و «. نويسنده در تحليل اين وضعيت مي نويسد: )164: 1396(اولريكسن 

نطقـه اي بـا بـرد بـين المللـي      نيم از تغيير هزاره، كشورهاي خلـيج فـارس بـه قـدرتهاي م    
  . )312: 1396(اولريكسن »شده اند  تبديل
الگوهـاي   تعميم پذير معرفي كردن الگوهاي رفتاري تعميم ناپـذير. نويسـنده كتـاب   - 2

رفتاري كشورهاي خليج فارس را تعميم پذير معرفي كرده است. بـه ايـن معنـا كـه ديگـر      
كشورهاي كوچك در جهان مي توانند با تبعيت از اين الگوها موقعيت خود را ارتقا بخشند 

  و به قدرتهاي موثر در امور منطقه اي و جهاني تبديل شوند. 
ر حـال تغييـر مشـاركت كشـورهاي     وهـاي د بخش دوم كتـاب الگ «نويسنده تاكيد دارد 

، و )25: 1396(اولريكسـن   »فارس در نظام جهاني را مورد بررسـي قـرار مـي دهـد      خليج
  باره مطالب فصل ششم مي نويسد:رد

امنيـت غـذايي و انـرژي كـه      با مطالعه موردي قابل تعميم از پيوندهاي در حال ظهـور 
هاي حوزه خليج فارس و يك سري حال ايجاد ارتباطات جديد و با دوام بين كشوردر

  .)25: 1396(اولريكسن  يقا و آسيا است، به پايان مي رسداز شركاي آن در افر

اين فصل به ارائه شواهد تجربي نقش بيشتر دولتهاي خليج فارس در الگوهاي تجارت 
و توليد جهاني مي پردازد. ... اين پيوندها به الگوهاي در حال تغيير تجارت بين المللي 
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اقتصـاد جهـاني هسـتند كمـك     ه مجموعا در حال شكل بخشي مجدد به رونـدهاي  ك
  .)203: 1396(اولريكسن  است  كرده

در فصل هفتم هم به صورت موردي به بررسي خطوط هوايي كشورهاي خليج فـارس  
و نقش آنها در ايجاد تغييرات عميق براي نقش كشورهاي خليج فارس در اقتصـاد جهـاني   

ا الگويي معرفي مي كند كه موجب برانگيختن رقابت خطـوط هـوايي   پرداخته است و آن ر
  . )251- 231: 1396(اولريكسن  كشورهاي بزرگ با خطوط هوايي خليج فارس شده است

امروزه در عصر ارتباطات و تبادالت بين جوامع، دولتهاي مختلف مي تواننـد بـا تبـادل    
ظر مي رسد الگوهايي كـه كشـورهاي   تجربيات، از تجربيات يكديدگر استفاده كنند. اما به ن

حوزه خليج فارس بكار گرفته اند، به علـت موقعيـت و ويژگيهـاي ژئوپلتيـك، ظرفيتهـاي      
داخلي، و بويژه برخورداري از منابع زيرزميني، تا حـد زيـادي انحصـاري اسـت و قابليـت      
تعميم ندارد. كشورهاي كوچك جهان، حتي كشورهاي كوچك ديگر در خاورميانـه كـه از   

خلـيج فـارس برخـوردار نيسـتند،      وقعيت، ظرفيت، و منابع موجود در كشورهاي كوچكم
توانند از الگوي رفتاري اين كشورها استفاده كنند. از اين رو نمي توان تجربيات آنهـا را   نمي

  تعميم پذير معرفي كرد.
نشاندن الگوي رشد و توسعه شركتي به جاي الگوي توسعه ملي. نقد مهم ديگـر بـه   - 3
گاه نويسنده اين است كه الگوي مورد استفاده كشورهاي كوچـك خلـيج فـارس را بـه     ديد

عنوان الگوي توسعه ملي مد نظر قرار داده است. رهبران كشورهاي كوچك خليج فارس به 
عنوان رهبراني ملي ايفاي نقش مي كنند، اما بررسي واقعيتهاي اين جوامع و شيوه حكمراني 

صـورت روسـاي شـركتهاي بـزرگ      كـه آنهـا بيشـتر بـه    آنها گوياي ايـن واقعيـت اسـت    
كنند. در الگوي توسعه ملي رهبران ملي تـالش مـي كننـد تـا تحـوالت سياسـي،        مي  عمل

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و ... در جامعه ايجاد كنند، و سطح زندگي و رفاه را نـه تنهـا   
در رشـد و توسـعه    براي نسل حاضر بلكه براي نسلهاي بعدي تامين و تضـمين كننـد. امـا   

شركتي روساي شركتها براي كسب و افزايش سود بيشتر براي صاحبان شركت در شرايطي 
  كه در آن به سر مي برند تالش مي كنند. 

تحـت اداره خـود    رهبران كشورهاي كوچك خلـيج فـارس بـه مثابـه مالـك سـرزمين      
ملي هدايت كننـد،  مي كنند. آنها به جاي اينكه كشورهاي خود را به عنوان واحدهاي   عمل

به مثابه يك رئيس شركت بزرگ آنها را اداره مي كنند. از اين رو به جاي تالش براي ايجاد 
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تغييرات و تحوالت بنيادي در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و ... سعي مي كننـد  
با جلب حمايت و يا كسب مشاركت شركتهاي غربي منافع مورد نظر خود را افزايش دهند. 

ين شيوه عمل رهبران خليج فارس شكل جديدي از تحت الحمايگي را رقم زده است كـه  ا
مي توان آن را الگوي تحت الحمايگي در عصر جهاني شدن ناميد. در ايـن الگـو بـه جـاي     
آنكه يك كشور به صورت يكپارچه تحت الحمايه شود، اجزاء و بخشهاي مختلـف كشـور   

ي قرار مي گيرند. مـثال دانشـگاههاي محلـي    تحت حمايت سازمان يا شركت مشابه خارج
تحت حمايت دانشگاههاي امريكايي يا اروپايي و با برند آنها فعاليت مي كننـد. ايـن شـيوه    

  عمل ممكن است موجب رونق و رشد شود اما با توسعه ملي فاصله بسيار دارد. 
اي نقد محتوايي ديگر آن است كه نويسنده كتاب الگوهـاي مـورد اسـتفاده كشـوره    - 4

ــر     ــاني غ ــه نظــم جه ــد ك ــي كن ــي م ــي معرف ــر غرب ــاي غي ــارس را الگوه ــيج ف ب را خل
  كشد. مي نويسد: مي  چالش به

هدف اصلي كتاب توصيف روندي است كه كشورهاي خليج فارس طـي آن در طـول   
چهار دهه گذشته خودشان را در بستر نظام جهاني قـدرت، سياسـت، و سياسـتگذاري    

 - و مسـتقيم –ب ميزان حضـور فـردي بسـيار فعاالنـه     قرار دادند. مسئله اصلي اين كتا
كشورهاي حوزه خليج فارس در نهادهاي بين المللي و تدبير امـور جهـاني اسـت كـه     
صرفا جنبه ديگري را به ساختارهاي كمتر تغيير يافته مي افزايد و منجـر بـه ائتالفهـاي    

 كــه نظــم جهــاني غــرب را نســبتا نــويني از اقتصــادهاي در حــال ظهــور مــي شــود 
  . )17: 1396(اولريكسن  كشد مي  چالش به

ج فـارس دوشـادوش بسـياري از    مقامهاي كشـورهاي عضـو شـوراي همكـاري خلـي     
هاي غير غربي ديگر بخشي از جنبـه هـاي جهـاني شـدن اقتصـاد را مشـتاقانه        گفتمان

پذيرفته اند و در مقايسه با پيوست هاي نظري يا جنبه هاي هنجاري تدبير امور جهاني 
  . )18: 1396(اولريكسن  ي عملي مشاركت جهاني متمركز شدندهابر ابزار

نويسنده كتاب به گونه اي از كاربرد الگوهاي غير غربي و به چالش كشيدن نظم غربـي  
صحبت مي كند كه گويا كشورهاي شوراي همكاري خليج فـارس بـه عنـوان كشـورهايي     

نـد. حـال آنكـه كشـورهاي     انقالبي و تجديد نظر طلب ضد نظم و الگوي غربي قيام كرده ا
اند  هان در عصر جهاني شدن را پذيرفتهخليج فارس نه تنها الگو و گفتمان غربي مسلط بر ج

و در چارچوب آن عمل مي كنند، بلكه سعي دارنـد از رويـارويي بـا نظـم جهـاني غـرب       
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كنند. آنها اين نظم را پذيرفته و سـعي در انطبـاق دادن خـود بـا آن دارنـد. حتـي در         پرهيز
استفاده از الگوهايي مانند بانكداري اسالمي و بدون ربا نيز تالشي براي مسـلط كـردن ايـن    
الگو در جهان ندارند بلكه سعي دارند اين الگو را در درون الگـو و نظـم غربـي سـازگار و     

  عملي سازند. 
تعليق پاياني و قرار دادن خواننده در ابهام و بال تكليفي. نويسنده كتاب تحليل خـود  - 5

ر فصـول مختلـف سـعي كـرده اسـت      را با يك تعليق به پايان رسـانده اسـت. نويسـنده د   
دهد كه چگونه كشورهاي كوچك خليج فارس توانسته اند نفوذ بيشتري پيدا كننـد    توضيح

مللي ايفـاي نقـش كننـد. بـا آنكـه      و به عنوان قدرتهاي موثر در تحوالت منطقه اي و بين ال
هي بـه شـكل اغـراق آميـز )     اي خلـيج فـارس( گـا   طول كتاب بر قدرت يـابي كشـوره  در

شود، به يك باره در فصل پاياني كتاب تحت عنوان توهم امنيت، و در نتيجه گيري  مي  تاكيد
بـات سـاز كشـورهاي    با عنوان تناقض خليج فارس، چالشـهاي امنيتـي و مشـكالت بـي ث    

ذ اين كشورها فارس يادآوري مي شود. مشكالت و چالشهايي كه نه تنها قدرت و نفو  خليج
ي از آينـده ترسـيم مـي كنـد. از     بلكه موجوديت آنها را تهديد، و چشم انداز مبهم و تيـره ا 

رو خواننده كتاب نمي تواند به جمعبندي برسد كه آيا واقعا الگوهاي رفتاري كشورهاي  اين
خليج فارس موجب افزايش قدرت و نفوذ آنها شده، يا اينكه آنهـا همچنـان و در آينـده بـا     

هديدهاي امنيتي بنيان برافكن مواجه خواهند شد؟ نويسنده با تعليق پاياني، يـافتن جـواب   ت
  اين سوال را به خواننده واگذار كرده است. 

  
  گيري نتيجه. 7

با توجه به فراگيـري فراينـد جهـاني شـدن،     » اقتصاد سياسي بين الملل خليج فارس«كتاب 
را در ايـن فراينـد ترسـيم كنـد.      سعي كرده است جايگاه كشورهاي كوچك خلـيج فـارس  

نويسنده با توجه به تاثيرات عميق و گسترده جهاني شدن، و چالشهاي آن براي كشـورهاي  
كوچك، توضيح داده است كه چگونه اين كشورها با به كار گيري الگوهاي عملي در درون 

كرده تاييد نظم جهاني توانسته اند موقعيت خود را ارتقاء بخشند. آنچه را نويسنده توصيف 
اين واقعيت است كه عصر جهاني شـدن در عـين اينكـه تهديـدهايي را بـراي كشـورهاي       
كوچك به همراه دارد، فرصتهايي را نيز ايجاد مي كند. از نظر نويسنده كشـورهاي كوچـك   
مــي تواننــد بــا بهــره گيــري از ايــن فرصــت هــا، تهديــدها را دفــع و منــافع خــود را بــه  
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ري كشـورهاي خلـيج فـارس توضـيح     با اشاره به الگوهاي رفتـا برسانند. نويسنده   حداكثر
هاي  ظرفيت هاي خود و استفاده از فرصتاست كه اين كشورها توانسته اند با توجه به   داده

عصر جهاني شدن، نقش و قدرت خود را در عرصه بين المللي و منطقه اي افزايش دهنـد.  
محتـوايي نيـز داراي امتيـازات و     صرف نظر از امتيازات و اشكاالت شكلي، كتـاب از نظـر  

اشكاالت قابل توجهي است. امتياز كتاب اين است كه سعي كرده اسـت بـراي كشـورهاي    
كوچك الگويي عملي براي اقدام در عصر جهاني شـدن در جهـت حفـظ منـافع و ارتقـاء      
موقعيت خود ارائه كند. در اين جهت كشورهاي كوچك خليج فارس را نمونه هايي موفـق  

رده است. اما ضعف محتوايي كتاب آن اسـت كـه در ارائـه ديـدگاه خـود دربـاره       معرفي ك
كشورهاي كوچك خليج فارس و ارتقاء نقش و موقعيت آنها بسيار اغراق كرده است. گاهي 
اين اغراق آنقدر زياد است كه موجب انحراف ذهن از واقعيت هايي مي شود كه كشورهاي 

   كوچك خليج فارس، با آن مواجه هستند. 
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