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Abstract 
The protest movement began in Tunisia in late 2010. It became the pattern of Arab 

societies' practice and quickly overthrew other Arab countries. These social-political 
developments, with the disintegration character, led to the overthrow of Hosni 
Mubarak in Egypt; But in Syria, there is a unique characteristic that did not fit the 
concepts expressed by Islamic awakening scholars in the Muslim world. Therefore, 
the necessity to review the developments of these two countries and study their 
similarities and differences as a research issue was reinforced again. Aimed at a 
comparative study of the Egyptian -Syrian protest movement, in the structural and 
institutional changes, the role of scholars and elites and people, violent or peaceful, the 
interference of the foreigners, and the results, this study has taken into account the 
question that if the Egyptian protests in comparison to the events of Syria are similar 
or different on the components of Islamic awakening. The hypothesis of the article 
states that achieving different results in Syria and Egypt is due to the difference in the 
components of Islamic awakening. The subject was done using a comparative-
comparable study method using valid library and internet resources. The findings 
based on the conceptual framework of the research indicate that Egyptian 
developments, due to dictatorship reasons, Mubarak's strong dependence on the West 
and its relationship with the Zionist regime, have been similar to the indicators of 
Islamic awakening; Despite the preceding protests and based on the Syrian 
government independence from the Western-Arab axis and acting on the front of the 
Zionist regime, Syria has been managed from abroad. As a result, Egyptian 
developments have been close to the concept of Islamic awakening and its common 
components; But in Syria, there are a lot of differences with these indicators. 
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 مفهوم براساس سوریه و مصر تحوالت سیاسی تطبیقی مطالعه

 اسالمی بیداري

 24/01/1401تاریخ دریافت:  1 علیرضا کلهر
 06/08/1401تاریخ پذیرش:  *2 بهزاد قاسمی

 چکیده
 تبدیل عربی جوامع عمل الگوي به. شد آغاز تونس کشور در میالدي، 2010 سال اواخر از که اعتراضی جنبش

 ثبـات  بـی  ویژگـی  بـا  اجتمـاعی تحوالت سیاسی  این. درنوردید نیز را عربی دیگر کشورهاي سرعت به و شده
 فـردي  منحصـربه  خصوصیات سوریه کشور در اما انجامید؛ مبارك حسنی سرنگونی به مصر کشور در کنندگی،

 لزوم لذا. نداشت همخوانی اسالمی در جهان اسالم، مفاهیم بیان شده توسط اندیشمندان بیداري با که کرده پیدا
 مسـئله  عنـوان  بـه  هـا  آن هـاي (سـلبی و ایجـابی)    تفـاوت  ها و شباهتمطالعه  و کشور دو این تحوالت بازبینی

در تغییـرات   سـوریه،  و مصـر  اعتراضـی  مطالعه تطبیقـی جنـبش   هدف با مقاله. شد تقویت دیگر بار پژوهشی،
نتـایج   آمیز، دخالـت اجانـب و   گرا یا مسالمت آفرینی علما و نخبگان و مردم، خشونت ساختاري و نهادي، نقش

رویـدادهاي   بـا  مصـر، در مقایسـه   اعتراضات کشور که؛ است داده قرار توجه مورد را سؤال این آن، حاصل از
 بـه  یافتن دست نماید که اند یا متفاوت؟ فرضیه مقاله بیان می متشابه هاي بیداري اسالمی اساس مؤلفه بر سوریه،

اسـت.   هاي بیداري اسالمی مؤلفهتفاوت در برخورداري از  از ناشی سوریه و مصر، کشورهاي در متفاوت نتایج
 انجـام شـد.   معتبـر  اینترنتی و اي کتابخانه منابع از استفاده با و اي مقایسه-مطالعه تطبیقی روش با مزبور موضوع

دیکتـاتوري،   دالیل به مصر که؛ تحوالت است این بیانگر چهارچوب مفهومی پژوهش، اساس بر مقاله هاي یافته
هـاي بیـداري    شـباهت بـا شـاخص    و در صهیونیستی رژیم با رابطه غرب و به مبارك حکومت شدید وابستگی

 حکومـت  وابسـتگی  عـدم  اسـاس  بـر  باوجود اعتراضات خفته قبلی، سوریه کشور در ولی اسالمی بوده است؛
 شـده  صهیونیستی، به نوعی از خارج مـدیریت  رژیم با تقابل جبهه در بازیگري عربی و-سوریه به محور غربی

 اسـت؛  بـوده  آن هاي مشترك مؤلفه و اسالمی بیداري مفهوم به فراوان نزدیکی با مصر تحوالت نتیجه در .است
 .است ها شاخص این با فراوان افتراق نقاط داراي سوریه کشور در ولیکن

 .عربی، محور مقاومت –محور غربی  سوریه، مصر، اسالمی، بیداري واژگان کلیدي:

 ........................................................................................................................  
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 مقدمه

 خیـزش  تـأثیر  تحـت  اولیـه،  نگـاه  در کـه  2011 ژانویـه  25 در مصـر  مـردم  اعتراضی اولیه جنبش
 هـاي  توده سریع جذب و گیري اوج با ماه یک از کمتر طی در و گرفت صورت تونس مردمی اعتراضی
 گیـري  کناره و استعفا با ابتدا را مبارك حسنی ساله سی نظام سرنوشت توانست جوانان، و مردم پرتعداد

 ادبیـات  وارد) عربـی  بهـار ( یـا  اسـالمی  بیـداري  مفهوم عنوان به آنچه .نماید منتهی سقوط به سپس و
 سـرنگونی  موجبـات  و شـده  خاورمیانه در حکومت و سیاست ایضاً و مصر تحوالت تحلیل به مربوط

 هاي پایه و نموده فراهم را لیبی در دیکتاتوري و مصر تونس، در غرب متحد و اقتدارگرا هاي حکومت
 نقـاط  داراي بـیش  و کـم  بود، کرده سست عرب جهان سراسر در را دیگر عربی دیکتاتوري هاي رژیم

 ولـی  کشورهاسـت،  این عربی و اسالمی سیر تاریخی رشد هویت خواهی از ناشی که هستند اشتراکی
 و ضعف شدت، المللی، بین بازیگران و اي منطقه کشورهاي متفاوت بعضاً منافع و داخلی متعدد عوامل

 بـا  متفاوت تغییراتی دستخوش سوریه، مانند کشورها بعضی در را آن ماهیت بعضاً و تحوالت این نوع
 دینـی  هاي ریشه یعنی اسالمی، بیداري دادن مفهوم قرار اصل با پژوهش این. است کرده کشورها سایر

 .پردازد می سوریه و مصر کشور دو هاي تفاوت بررسی تشابه و به منطقه، هاي قیام اسالمی
 در گرفته صورت تحوالت بر تمرکز با دارد قصد حاضر نوشتار تحقیق، ضرورت و اهمیت بیان در

 دو از هرکـدام  تحـوالت سیاسـی   هـاي  تفـاوت  مقایسه و تطبیق تشـابه و  به سوریه، و مصر کشورهاي
 اعتراضـی  جنـبش  و اسالمی بیداري مفهوم از حمایت چرایی توضیح به طریق این از و پرداخته کشور
 در سـوریه  حکومت از حمایت زمان هم حال عین در و اسالمی؛ جمهوري راهبرد در کالن مصر، مردم
 رفتار تلقی باعث موضوع، این به پرداختن عدم چراکه. بپردازد کشور این در داخلی بحران موج مقابل

 .شد خواهد ایران خارجی سیاست در متعارض دوگانه و
 تحـوالت  کـه  است معتقد اول دیدگاه دارد؛ وجود دیدگاه دو سوریه بحران گیري شکل علل درباره

 مـردم  تحلیلگـران،  ایـن  زعـم  بـه  اسـت،  گرفته شکل اسالمی بیداري به موسوم جنبش دلیل به سوریه
 مقابـل  در دیکتـاتوري  تبعـیض،  فسـاد،  بـا  مقابلـه  ظلـم،  از رهـایی  آزادي، به دستیابی هدف با سوریه

 کشـورهاي  در مردمـی  هـاي  قیـام  از پـس  کـه  است معتقد دوم دیدگاه اما کردند؛ قیام سوریه حکومت
 واکـنش  و جـویی  چـاره  ریـزي،  برنامـه  بـه  را آنان صهیونیستی رژیم و غربی کشورهاي ارزیابی منطقه،

 بـاقی  از اسـتفاده  بـا  مصـر  کشور در مثالً کرد؛ می نمایی رخ مختلف طُرق به هم مدیریت این. واداشت
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 بـه  و جنـبش را مـدیریت   مسیر توانستند گرایان، اسالم تجربگی بی و ارتش نفوذ سابق، رژیم هاي مانده
 .یابند دست خود نظر مورد اهداف
 باعث درنوردیدند؛ را عرب جهان که مردمی هاي خیزش موج و »اسالمی بیداري« پدیده جریان در

 تـا  و اردن بحـرین، ( حکومـت  سـه  شـده، ) یمن و لیبی مصر، تونس،( عربی حکومت چهار سرنگونی
 و شـدید  بحران دستخوش) سوریه( حکومت یک و شدند رو روبه جدي مشکالت با) عربستان حدي
 کشـورهاي  در متفـاوت  نتـایج  بـه  یـافتن  دسـت  فرضیه این تحقیق این است که گشتند، داخلی جنگ

. اسـت  بـوده  هاي بیداري اسالمی مندي از مؤلفه تفاوت در برخورداري و بهره از ناشی سوریه و مصر،
 بـا  سـوریه  تحوالت سیاسـی  که داد تشخیص توان می چطور که شود می مطرح اساسی سؤال این حال

 وجـود  خاصـی  هـاي  شـاخص  زمینـه  ایـن  در آیا اساساً دارد؟ تشابه یا تفاوت مصر در اسالمی بیداري
 کشـور  در اعتراضی تحوالت که است این نوشتار اصلی مسئله بنابراین اند؟ کدم ها شاخص آن و ؟ دارد
 علیـه  اعتراضـات  بـا  انجامیـد،  غـرب  و آمریکـا  بـه  وابسـتگان  از یکی خود به سقوط اوج در که مصر

 شـدیدي از  خـارجی  پشـتیبانی  و اسـت  آمریکـا  بـه  وابسته غیر و صهیونیسم ضد حکومت سوریه که
در  دو ایـن  یـا  است؟ اسالمی بیداري مفهوم اساس بر مشابه و اش انجام شده است، اعتراضات داخلی

 انجامیدند؟ هم متفاوتی نتایج به و اند متفاوت هاي مفهوم بیداري اسالمی مؤلفه برخورداري از
دهی  دهی پژوهش به این ترتیب است که؛ ابتدا پس از چکیده مقدمه، روش تحقیق، سازمان سازمان

ت سیاسی مصـر  هاي اختصاصی تحوال مقاله، ادبیات و مرور پیشینه تحقیق، چارچوب مفهومی، ویژگی
هاي اختصاصی تحوالت سیاسی سوریه و تحلیـل   و تحلیل آن بر اساس مفهوم بیداري اسالمی، ویژگی

 هاي اختصاصی تحـوالت سیاسـی   و جدول مقایسه تطبیقی ویژگی آن بر اساس مفهوم بیداري اسالمی
 گیري است. مصر و سوریه و بر اساس مفهوم بیداري اسالمی و نتیجه

 تحقیق مرور پیشینه -الف

 بـه  مقالـه  چنـد  سـوریه،  و سیاسـی مصـر   تحوالت با رابطه در شده انجام تحقیقات در جستجو با
 در اصـالحی  تحوالت منحنی« عنوان با اي مقاله در) 1391(صالحی  سیدجواد: شوند می تشریح اجمال
 در معارضـه  بـا توجـه بـه نقـش     را سـوریه  بحـران  ،»کشـور  این در اپوزیسیون نقش تحلیل و سوریه

 این وي در است؛ کرده بررسی اپوزیسیونی درون گفتگوهاي و المللی بین دولت، مذاکرات با مذاکرات
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 در خـارج،  هـا بـه   وابستگی آشکار آن بازیگران و همچنین اولیه خشونت نقش و تأثیر متقابل به مقاله،
 .نوآوري استو در زمینه بحران، ماهیت آن و بیداري اسالمی فاقد  نکرده توجه بحران تشدید

به  »سوریه بحران در المسلمیناخوان جنبش نقش بررسی«)؛ در مقاله 1396یداهللا دهقان و دیگران (
ترین گروه مخـالف دولـت سـوریه اشـاره      ترین و قدیمی نقش جنبش اخوان المسلمین به عنوان اصلی

نهـد.   م مـی نـا » حکومـت علـوي  «نمایند. اشکال این تحقیق در این است کـه حکومـت سـوریه را     می
دست علویان است ولی اهـل سـنت نیـز در     هاي مهم به حکومت سوریه سکوالر است. اکثریت پست

 وزیري یا ریاست مجلس حضور دارند. مدارج باالي مدیریتی مانند نخست
)؛ تحدیات السیاسۀ الخارجیۀ المصـریۀ؛ المعهـد المصـري للدراسـات. در ایـن      2015یاسر زیاده (

هـاي محـیط داخلـی و    تحلیل سیاسی تدوین شده، ضمن پرداختن به چالشپژوهش که در قالب یک 
ایـن   ها بر سیاست خـارجی ایـن کشـور پرداختـه اسـت.     خارجی مصر و اشاره به تأثیرات این چالش

 تحقیق در زمینه مصر قابل توجه است لیکن تحوالت سیاسی دیگر کشورهاي عربی را نادیده گرفته است.
 از بعـد  مصـر  در دموکراسـی  فراینـد  ناکـامی « مقاله ،)1398( یگراند و االسالمی شیخ محمدحسن

 اسـت  درصـدد  مقاله این از آمده دست به نتایج ،»رابینسون - اوغلو عجم نظریه منظر از 2011 انقالب
 از مـانع  و داده افـزایش  را انقالبیـون  هزینـه  آمریکـا،  به مصر اقتصاد ساختاري وابستگی دهد نشان که

هـاي بیـداري اسـالمی     این تحقیق نیـز بـدون نـوآوري در بررسـی مؤلفـه      .شد دموکراسی گیري شکل
 تحوالت را به اقتصاد مرتبط کرده است.

 مــورد در اســالمی بیــداري نظریــه بررســی« عنــوان بــا اي مقالــه در) 1390( حســینی محمــدتقی
 ایـن  فراینـد با مدیریت و هـدایت   تا است آن دربی وي معتقد است که غرب ،»خاورمیانه هاي انقالب
 غـرب  منـافع  و ها خواست تأمین مسیر در نهایت در ها را به سمت و سویی سوق دهد تا ها، آن جنبش

ایـن تحـوالت    هـاي درون دینـی و سیاسـی    این است که بـه ریشـه   باشد. خأل نوآوري این تحقیق در
 توجهی شده و عامل خارجی اصل واقع شده است. کم

 دهـد  مـی  توضیح ،»عرب جهان در مذهبی گرایی افراط« عنوان اب کتابی در ،)1395( آلترمن بی جان
 کیفـی  و کمـی  گسـترش  و ارتقا جهت فردي منحصربه فرصت عربی هاي قیام در افراطی هاي گروه که

 جذب براي ربایی آهن همچون امنیتی، نیروهاي و ارتش تضعیف از گیري بهره با آنان. کردند پیدا خود
هـاي   وي بـدون نـوآوري خاصـی، درصـدد اسـت تمـام جنـبش        .اند کرده عمل منطقه ناراضی جوانان

 گرایی مسلمانان گره بزند که منطبق با واقع نیست. اعتراضی اسالمی را به بنیادگرایی و افراط
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 در جدیـد  متوسـط  طبقـه  نقـش « عنـوان  بـا  اي مقاله در ،)1394( دیگران و نصیري فرجی شهریار
 روزافزون فساد بیکاري، باالي نرخ جدید به دلیل، متوسط طبقه که را خود فرض »مصر 2011 انقالب

انـد.  قـرار داده  .اسـت  داشـته  مصـر  2011 انقـالب  در را ایـدئولوگ  و مـدیر  هادي، نقش حاکم، طبقه
اي در زمینـه   نویسندگان در این تحقیق دالیل اقتصادي را پایـه تحـوالت قـرار داده و نظریـه نوآورانـه     

 نمایند. بیداري اسالمی ارائه نمی
 مبـانی، : سـوریه  سیاسـی  تحوالت« عنوان با اي مقاله در) 1391( دیگران و آبادي دولت باقري علی

 سـاختار  و گرایی فرقه بر مبتنی که سوریه حکومت بقاي که رسند می نتیجه این به »ها پیچیدگی و روند
 و مشـارکت  بحـران  آمدن پدید باعث و داشته طبقاتی شکاف و گسترده فساد کارکرد و بوده حزبی تک

ایـن پـژوهش    هاي تطبیقی مفهوم بیداري اسـالمی در  مؤلفه است، امکان ندارد. شده مشروعیت بحران
 نادیده گرفته شده و فاقد نوآوري در این زمینه است.

تغییـر،   و تـداوم  پویایی: 2011 انقالب از پس مصر خارجی سیاست  مقاله در) 2020( سلیم جمال
 بـه  نسـبت  سیاسـی  و دانشگاهی محافل انتظارات در تحول عامل را 2011 سال در مصر انقالب وقوع

اي با مفاهیم بیـداري اسـالمی    داند. این تحقیق نوآوري مقایسه می مصر جدید خارجی سیاست گفتمان
 را ندارد.

 اسـتمرار  و ایجـاد  در مـؤثر  عوامـل  تبیـین  و مقاله بررسی ) در1396دیگران ( و ناجی افسانه سیفی

بحـران را  » ایجاد، گسترش، کـاهش و پیامـد  «برچر، چهار مرحله  پژوهشی مدل بر مبناي ن سوریهبحرا
خـارجی   دولتـی  بـازیگران  گسـترده  دخالت هاي قومی، گیرند که چنددستگی اقلیت می بررسی و نتیجه

عامل هستند. غلبه عامل ضعف نظام بر  سوریه بحران تشدید کننده و ساز زمینه عوامل ترین مهم ازجمله
این تحقیق برجسته است که با واقعیات صحنه همخـوانی نـدارد و فاقـد هرگونـه      دخالت خارجی در

 نوآوري است.
 پرتـو  در اسـالمی  بیـداري  و مقاومـت  )؛ در مقاله پـارادایم 1392محمدتقی قزل سفلی و دیگران (

لـل ایجـادي و   اي و ع خاورمیانه، اشـارات مبسـوطی بـه تـأثیر شـرایط زمینـه       و آفریقا تحوالت شمال
استمراري بیداري اسالمی متأثر از انقالب اسالمی ایران اشاره داشته و در این زمینـه مـواردي از قبیـل    

شدن مجدد اسالم سیاسی، بازبینی در رابطه نامتناسب جهان اسالم با غـرب و   اتحاد امت اسالمی، الگو
را برگرفته از انقالب اسالمی دانسـته  تمایل به نبرد علیه تمامی اشکال ظلم استبداد و استعمار خارجی 

داننـد. نظریـات    اند مـی  و بیداري اسالمی را حاصل خیزش نیروهایی که از انقالب اسالمی الهام گرفته
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نویسندگان در تطابق مناسبی با واقعیات تحوالت بیداري اسالمی دهه گذشته کشورهاي تونس و مصر 
 تحقیـق  پیشـینه  مرور و . در مجموع با بررسی ادبیاتمورد سوریه ندارد بوده است اما هیچ نوآوري در

کـه مقالـه    داده نشـان  این مقاله با اشراف بر دامنه تحقیق و بررسی مقاالت انجام شـده در موضـوع   در
صـورت مقایسـه    بوده و جنبه جدیدي از تحوالت سیاسی مصر و سـوریه را بـه   نوآوري حاضر داراي

 تطبیقی بررسی و تحلیل کرده است.

 نی نظري و روش پژوهشمبا -ب

 در این مقاله به بررسی و مقایسه تطبیقـی تحـوالت سیاسـی کشـور مصـر و سـوریه بـا تکیـه بـر         
 ها با رویکرد مفهوم بیداري اسالمی خواهیم پرداخت. آن سلبی و ایجابی)(هاي  تفاوت ها و شباهت

 مبانی نظري -1

 النهضـه  طلبـی،  اصـالح  بنیـادگرایی،  دینـی،  تفکـر  احیـاي  اسالم، احیاي عبارات با اسالمی بیداري
 همگـی  که مفاهیم این. است شده ذکر آن مانند موارد و االسالمیه الصحوه االسالمیه، الیقظه االسالمیه،

 در مسـائل  تـرین  اساسـی  و ترین مهم از یکی عنوان به گیرند، می جاي »اسالمی بیداري« پدیده ذیل در
 یــک  مثابــه  بـه دین: گویـد مـی گیدنز که گونه آن. باشند می الملل بین و خاورمیانه اسالم، جهان سطح

 حـد  تــا  و بخشــد  مــی  شــکل  و معنا را جامعه و فرهنگ حوزه دین، مفهوم است، فرهنگی سـامانه
 ).Greetz,1973: 89( کند می معنادار و دار جهت را ها کنش و رفتارها زیادي

ساله جهان اسالم، شاید بتوان سه شخصیت بزرگ تاریخی اسالمی را نام برد  150با بررسی تاریخ 
در بودند و هرکدام به نحـوي  » بازگشت به خویشتن«و » احیاي دینی«، »بیداري دینی« پردازان هینظرکه 
بـه  دنـد کـه   هاي مهمی ایفا نمو هایی) نقش تاریخی رشد مفهوم بیداري اسالمی (هرچند با تفاوت ریس

 نیالد جمالي اندیشمند اول سید  پردازیم؛ نظریه ها می هاي آن تاریخی به بررسی اجمالی اندیشه بیترت
 بیـداري  بنیادهـاي  عنـوان  بـه  را زیـر  نکته و محور هشت اسالمی بیداري بحث در ي است کهاسدآباد
 شمارد. می بر اسالمی

 )21: تا یبی (صفایی، خودکامگ و استبداد با مبارزه لزوم   -
 جدید (پذیرش نسبی علوم مدرن و نقش مردم) فنون و علوم با آشنایی لزوم   -
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قـرآن (مـدرس    بازگشـت بـه   و بـدعت  بـدون  خرافـات،  بـدون  خالص، اصیل، اسالم به بازگشت   -
 )32: 1344چهاردهی، 

؛ 78: 1354نجـات مسـلمانان (خسروشـاهی،     بـراي  اسـالم  مکتـب  کـافی  و الزم توانایی به اعتقاد   -
 ).48-11: 1383مجموعه مقاالت، 

 ).26: 1360ی، الوثق عروهخارجی (گزیده  استعمار با مبارزه لزوم   -

 اسالم جهان اتحاد مردم بر  هیتک   -

 ).72-56: 1383مجموعه مقاالت، ( یاسالم جامعۀ به مبارزه علیه ظالمین روح بازگرداندن لزوم   -
 ).17: 1390ی در مقابل غرب. (حسینی میرسیفی، خودباختگبا  مبارزهدر  و نخبگانتکیه بر مردم    -

(از شاگردان محمد عبده که خـود از مریـدان سـید جمـال اسـت)،       قطب دیسيِ اندیشمند دوم  نظریه
. وي در جهـان اسـالم و کشـور مصـر منـادي بیـداري و بازگشـت بـه اسـالم بـوده اسـت.            است

 توان در موارد ذیل برشمارد. سید قطب را میاسالمی از نظر  بیداري ي عمده هاي شاخص
 تحکـیم  و تنظـیم  اولیـه  منـابع  عنوان به اسالم، بزرگان و ع)( امبرانیپ سنت و کریم قرآن به رجوع   -

هـا   اسالم دینی براي واقعیـت «اقتصادي، از نظر وي  و سیاسی روابط اجتماعی مابین مردم و روابط
 )102:2007(قطب،» جنبش و یک دین براي عملاست؛ یعنی براي زندگی و دینی براي 

 جهـت  در وتـالش نخبگـان   جامعـه،  در اسـالم  حاکمیت رفتن دست از به نسبت تقصیر احساس   -
 جبران مافات.

 کـردن  فـراهم  در و خـواص » اسـالمی  دانشـمندان  و علمـاء « توسـط  اساسی نقش ضرورت ایفاي   -
 ).169: 2001بیداري اسالمی (قطب،  يها نهیزم

 کشـورهاي  از اعـم  »مـردم مسـلمان   حضور« جغرافیایی، با نقاط تمامی در بیداري موج گستردگی   -
(سـید قطـب،    شوند یمو دارالسالم تلقی  است اسالمی اقلیت داراي که ییکشورها ریسا و اسالمی
1983 :135.( 

از  متأثر که موجود محلی فرهنگی و اقتصادي سیاسی، اجتماعی، يها نظام با تعارض و تقابل ایجاد   -
 ).197:1982است توسط مردم (قطب،  شرق وغرب 

). 83: 1381قطـب،  مسـلمانان (  مقـدرات  بر غربی بزرگ کشورهاي استعمارگرایانه مبارزه با تسلط   -
دانـد و   بهترین راه براي مقابله با یهود و صهیونیسم و کفار را فقط جهاد مـی  مبارزه با صهیونیسم و

 ).56: 1413(قطب،  پردازد به این نکته می »الیهودمعرکتنا مع «در کتاب 
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خـود   جایگـاه اسـالمی   یـافتن  و جهـانی  معادالت منطقـه اي و  در تر واقعی نقش ایفاي به تمایل   -
 ).7: 1374(قطب،

هـا در اعـتالي دیـن و     شخصیت نیمؤثرتري متفکر سوم که بنا به تصریح اندیشمندان جزو  نظریه   -
معلم بزرگ بیداري اسالمی بود که  این شخصیت، ره) است.( ینیامام خم بیدارگري مسلمین، بود،

بـا بیـان سـخنان و رهنمودهـا و مواضـع خـود        نظام، و رهبري يگذار انیبن، در طول دوران مبارزه
ایشـان   آورد. فـراهم  مسـلمان  و مستضـعف  هـاي  ملـت  میـان  در را هاي وحـدت و بیـداري   زمینه
 هـاي  شاخصه) را کشف و ی و استعمار خارجیاستبداد داخل(جهان اسالم  یماندگ عقب هاي ریشه

 :دادند ارائهمی و موانع آن را اسال بیداري
ج  نـور،  صحیفه( بازگرداندن هویت اصیل اسالمی و و خواصعوام  مقابله با هرگونه خودباختگی   -

10 :115.( 
ج  نور، صحیفه( یونیسمهو ص جهانی و استکبار استعمار طمع قطع دست داخلی. استبداد کنی یشهر   -

2 :139(. 
مـا  « تحت عنـوان اختصـاري ولـی پرمغـز     و نخبگان ملت و مسلمانانبه نفس  بازگرداندن اعتمادبه   -

 ».توانیم یم
 .هاي دینیرد هرگونه گرایش التقاطی و تسامح و تساهل در ارزش   -
 .جویانه مسالمتها به مقاومت  نو ترغیب آ و نخبگان به صحنه آوردن همه مردم با پرهیز از خشونت   -
 .دیگر کشورها خواهاتهيآزادي ضد استکباري و ها حرکت اسالمی يها حمایت از تفکر و حرکت   -
یزي استبداد و استعمارسـت  با فرعی کردن اهداف مبارزه -اصلی و وحدت اسالمی تأکید فراوان بر    -

 ).122-123 ،6ج نور،  صحیفه(
 ).13: 1390فقیه (نجفی، یتدینی و وال يساالر مردم تأسیس حکومت بر اساس   -

استکبار انقالب اسالمی ایران با تأثیرگذاري در دو بخش مقاومت در بعد سلبی، به نفی سلطه، نفی 
، آزادیخـواهی و  طلبـی  اسـتقالل ، خـواهی  اسـالم ، خـواهی  عـدالت استبدادستیزي و در بعد ایجابی به  و

 )98: 1396رجبی، ه است (اسدي وپرداخت گرایی معنویت

 اسالمی بیداري مفهوم گفتمانی رقباي -2

 چنـد  عبدالناصـر،  جمـال  وسیله به که عربی ناسیونالیسم بتوان شاید را گفتمان اولین راستا این در
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 بـا  مبـارزه « ماننـد  عناصـري  بر عربی جدید گفتمان. برد نام داشت، گفتمانی غلبه عرب جهان در دهه
 مـردم  حکمرانـی  فقـدان  دهه چند از بعد اما بود؛ استوار »عربیسم پان و سوسیالیسم به گرایش اسرائیل،

 زیـرین  هـاي  الیـه  نابرابري، و فقر عالوه به آمریکا و غرب به کامل وابستگی و شدید خودکامگی پایه،
 ایـران،  در اسـالمی  انقـالب  پیـروزي  بـا  واکـنش  ایـن . دارد می وا حرکت و واکنش به را عربی جوامع

 ایـن  در. شـد  تقویـت  فلسـطینی  مقاومـت  متعدد هاي پیروزي و لبنان در اهللا حزب  پیروزمندانه مقاومت
 تحـوالت  شروع گیرد. با می قرار به رهبري انقالب اسالمی محور »گرایی اسالم گفتمان« البته ها واکنش
 بـه  نگـاهی  بـا  را عربی بهار نام اعتراضات این به دادن تقلیل براي زیادي عده عربی، کشورهاي جدید
 راندنـد  حاشـیه  بـه  هـا  آن اسـالمی  وجوه و نهادند برآن عرب جهان پیشین سکوالر هاي گفتمان همان

)Azzam,2011:48 .(فضـاي  بـر  را کننـد خـود   می سعی ها گفتمان سیاسی، بحرانی تحوالت شرایط در 
انقالبـی (بیـداري   کنند، در این وضعیت رقابت گفتمانی بـین اسـالم    مسلط جدید شده فراهم معرفتی

 گیرد. گرایی) شکل می اسالمی)، ناسیونالیسم (عرب گرایی) و سکوالریسم (غرب

 چارچوب مفهومی پژوهش -3

اسالمی و مخرج مشترك نظریـات سـه اندیشـمند تأثیرگـذار      بیداري مفهوم سلبی و وجوه ایجابی
 اري اسـالمی، مفروضـات  ره)) در بیان مفهوم بیـد ( و امام خمینی جهان اسالم (سید جمال، سید قطب

ي سه اندیشمند استخراج و در مقاله به صورت عملـی و عینـی بـه     از نظریه آن هاي شاخص و منطقی
ها و بدون  کار گرفته شده است. خالصه مفاهیم مشترك نظریات این سه اندیشمند (فارغ از مذهب آن

 مؤثر جهان اسالم شامل موارد زیر است. عربی) -توجه به بستر سنی 

 هاي ایجابی شاخص -3-1

 اعمال تغییر ساختاري حداکثري و یا انطباق ساختارها با دین مبین اسالم (اسالم خالص و ناب)،   -
 تطابق حداکثري نهادها با دین اسالم و مطالبات مردم،   -
 بیداري)،( آگاه شده ایفاي نقش تعیین کننده مردم مسلمان و   -
 خواص و دانشگاهیان، ایفاي نقش علماي اصیل اسالمی و   -
 هاي اصیل اسالمی بدون وابستگی به اجانب و استعمارگران، گروه آفرینی احزاب و نقش   -
 ناب، با تأکید بر ایدئولوژي اسالم اصیل و وحدت امت اسالمی   -
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 اي و جهان، ساز منطقه ایفاي نقش مسلمانان در معادالت سرنوشت   -
 مبارزات ضد صهیونیستی تأکید بر آرمان آزادي فلسطین و   -

 هاي سلبی شاخص -3-2

 نخبگان، عدم اعمال خشونت و جنبش مبتنی بر آگاهی مردم و   -
 گرانه،مذهب پایه و نمادگرایی فرقه شعار عدم   -
 هاي اصیل به غرب (استقالل جنبش)، جنبش عدم وابستگی   -
ضـرورت دفـاع از تمامیـت     هـا و  هاي ملی و اسالمی به خارج و اسـتقالل آن  عدم وابستگی ارتش   -

 کشورهاي جهان اسالم. ارضی
  زنجیـره  کـه  اسـت  اسـالمی  مفـاهیم  و هـا  ایـده  از اي مجموعـه  اسـالمی،  بیـداري  مفهـوم  بنابراین

اسالمی، هویت  وحدت خواهی، گرایی، عدالت مردم اصیل، اسالم به بازگشت( ها اثبات از هایی شاخص
 نفـی  سـلطه،  نفـی  اسـتبداد،  نفـی  استعمار، نفی شرك، نفی( ها نفی از هایی شاخص  زنجیره و) خواهی

 .دارد خود در را) گرایی وابستگی، نفی تفرقه، نفی فرقه
کشورهاي اسالمی گفتنـی اسـت    2011در مجموع در خصوص تحوالت سیاسی و اجتماعی سال 

مسلمان همچون  راناگیاز اح ياریمعاصر جهان اسالم در تفکر بس خیدر تار یاسالم يداریمفهوم بکه؛ 
قطـب و امـام    دیحسن البنـا، سـ   ،ياقبال الهور ،یمحمد عبده، کواکب خیش ،ياسدآباد الدین جمال دیس

. کنـد  یمـ  جـاد یا یاسـالم  يها حرکت يبرا یمتفاوت تیداشتن اسالم، هو تیبوده است. محور ینیخم
رها شـده از گفتمـان    تیهو جادیا ها، زهیها و انگ و خواسته نیاثر حضور اسالم در شعارها، عناو نیاول

 يکشـورها  یاسـ یو س یحرکت اجتماع گذاري ناماست.  دیضد خدا و توح سمیالیغرب و سوس برالیل
در اسـفند   شـان یبـود. ا  يا خامنـه  اهللا آیتبار توسط  نیاول يبرا یاسالم يداریبه ب 2011در سال  یعرب

در اجـالس   1390سـال   ورماهیرشـه  26داشـتند و در   تأکیـد  یاسـالم  يداریـ بر مفهـوم ب  1368سال 
 تأکیـد  میحرکـت عظـ   نینام نما و عنوان ا عنوان به یاسالم يداریبر عنوان ب یاسالم يداریب المللی بین

 يدادهایـ رو يرا بـرا » بهـار عـرب  «کـه اصـطالح    یکسـ  نی). اول26/06/1390 ،يرهبر اناتیکردند (ب
 يا در دانشگاه جرج واشنگتن در مقالـه  یاسیعلوم س اریدانش نچی، مارك لکار بردبه  یاسالم يکشورها

ـ    زمـان  هممسعد  یاوباما؟ را استفاده کرد. جوزف اندون یبهار عرب عنوانبا  در  یاز اصـطالح بهـار عرب
و مقالـه مسـعد در    یسـ یپال نیدر مجلـه فـار   نچیاستفاده کرد. پس از انتشار مقاله ل رهیدر الجز يا مقاله
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و  یغرب استمدارانیو س یعمده جهان يها نمود و رسانه تیا تقواصطالح ر نیغرب ا میپارادا ره،یالجز
ـ  «استفاده از اصـطالح   انیغرب يرا به کار بردند. برا »یبهار عرب«اصطالح  زین ییکایآمر بـه   »یبهـار عرب

و  بـرال یرونـد ل  کیـ شـدن اسـت    يدر حـال سـپر   یعرب يکه در کشورها ياست که روند یمعن نیا
و بـه   یسـت یبرالیل يدادهایـ گذاشـته شـد رو   ها آنکه نام بهار بر  يگرید دادیاست. هر دو رو گرا غرب

حرکـت دو کشـور مصـر و     ي حاضـر  مقالـه  ).2-1: 2018(عـاملی،  بودند  گرا غرب کیمیلحاظ پارادا
 .دهد سوریه را بر اساس مفهوم بیداري اسالمی مورد بررسی قرار می

 تحقیق روش -4

مطالعـه   روش هـاي کیفـی اسـت کـه بـا      نوع پژوهشاز حیث هدف بنیادي و از  پژوهش، این در
هـا و مطالـب بـر     دادهشـیوه گـردآوري    مقایسه اي دو کشور مصر و سوریه انجام شده اسـت. -تطبیقی

 منـابع اینترنتـی   ها، مقاالت منتشر شده و همچنین استفاده از مراجعه به کتاب و اي کتابخانه اساس منابع
ا کیفی بـوده کـه بـراي سـهولت کـار پـس از       ه داده وتحلیل روش تجزیه. است شده انجام عربی معتبر
 بندي مطالب تحلیل محتوا انجام شده است. دسته

 هاي پژوهش تحلیل و تبیین داده -پ

هاي مفهومی  مصر و تحلیل آن بر اساس مؤلفه اختصاصی تحوالت هاي ویژگی -1

 بیداري اسالمی

 ژئـو  موقعیـت  بـا  و آفریقا در عربی هاي کشور ترین بزرگ از یکی عنوان به مصر کهن بسیار کشور
 منطقـه  و اسالم جهان کل بر آن تحوالت که شود می شناخته فردي به منحصر کالچر ژئو و استراتژیک

 حسـنی  حکومـت  سـقوط  بـا  مصـر  تحوالت سیاسـی ) Osman, 2010: 5. (است تأثیرگذار آسیا غرب
 گردیـد  وارد فـاز جدیـدي   مقننـه  و مجریـه  قـوه  دو سـطح  در المسلمین اخوان گرفتن قدرت مبارك،
تـر   دقیـق  فهم براي حال .کرد گیر غافل را گران تحلیل از بسیاري که بود اي گونه به تحوالت این سرعت
 و مختصـات  بـه  تـا  اسـت  الزم بـود،  رژیـم  تغییـر  بـه  معطـوف  مصر که مردم خواهانه تحول حرکت
 نماییم. بازخوانی را مصرجنبش  هاي مؤلفه و عناصر و پرداخته اعتراضی جنبش هاي ویژگی
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انطباق ساختارها با دین مبین  یا اعمال تغییر ساختاري حداکثري و شاخص ایجابی -1-1

 مصر) جنبش بودن اسالم (اسالمی

 آوریـل  6 جنبش نام به دموکراسی حامی جوانان جنبش وسیله به ابتدا در اگرچه مصر مردم جنبش
 نهضـت  پیشـبرد  در جریانـات  ایـن  غلبه و اسالمی جریانات محوریت با ادامه در ولیکن شد زده کلید
 سـرد،  جنـگ  پایـان  و سوسیالیسـتی  سیسـتم  فروپاشـی  از پـس  نیسـت  کتمان قابل چراکه یافت ادامه

 در زیادي تأثیر که بود خود بنیادگراي و رو میانه اي بخشه در اسالمی کلی بیداري یک شاهد خاورمیانه
 ).2012 الزیدي،( داشت منطقه کشورهاي براي الملل بین روابط روند

 تطابق حداکثري نهادها با دین اسالم و مطالبات مردم شاخص ایجابی -1-2

صــورت  در جریــان اعتراضــات مصــر، علیــرغم پیــروزي جنــبش اعتراضــی مــردم مصــر کــه بــه 
ان آمیز و عدم دست زدن به خشونت، به سرانجام رسید و با وجود اینکه جنبش باسـابقه اخـو   مسالمت

دسـت   با مانیفست اسالمی توانست رهبري حرکت را در تداوم و پس از پیروزي انقالب به المسلمین
 و اقتصـادي  اجتماعی، فرهنگی دینی، ابعاد در مردمی پاسخ بی و شده متراکم همچنین مطالبات و گیرد

؛ اما به دالیل خـارج از  )89: 2011انجامید (مطر، مشروعیت حکومت مبارك بحران ایجاد به که سیاسی
به دلیل مالحظـاتی  (قلمرو این تحقیق، اخوان المسلمین دست به تطابق سازي نهادها با دین اسالم نزد 

این منظر تناسب مورد انتظاري را با مفهوم بیـداري   که با غرب و برخی کشورهاي منطقه داشت) و از
قدرت رسیدن، عمر کافی نداشـته و در  بنمایش نگذاشت. جنبش اعتراضی در مصر علیرغم به  اسالمی

کـه   و بنابراین با عدم موفقیت روبرو شد. مدت کوتاهی با کودتاي ارتش و حمایت آمریکا سقوط کرد
 توان یکی از دالیل ناکامی این جنبش نامید. همین امر را می

 بودن آگاه شده و مردمی کننده مردم مسلمان و ایفاي نقش تعیین شاخص ایجابی -1-3

 ها) مصر (بیداري توده جنبش

 قشرهاي از میلیونی عظیم هاي توده سرعت به توانست کوتاه، شروعی از بعد مصر اعتراضی جنبش
 دیگـر  و سـوئز  المینا، منصوریه، اسکندریه، قاهره، مانند مصر مهم شهرهاي در خصوصاً مردم مختلف

. بکشـاند  حکومـت  در بنیـادین  تغییـرات  مطالبه و اعتراض میدان به و دربرگیرد را مصر مهم شهرهاي
 (توفیـق  مشـارکت انجامیـد   بحـران  فزاینـده  تولید حاکمیت به شدید دیکتاتوري و ساختارمند استبداد
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 تصـاعدي  رشد و اعتراضی جنبش در مردمی مشارکت انبوه حجم و کثرت دلیل به )1: 2011 ابراهیم،
 و مـردم  مطالبـات  بـه  توجـه  در نمایشی حرکات به دست مصر حکومت ها، اعتراض این در مشارکت

 و ارتـش  نیروهـاي  توسـط  نـان  پخـت  مثال عنوان به. زد عینی و سریع تغییرات به مطالبات این تقلیل
 مـوارد  جملـه  از) Mcgreal, 2001: 2( دولـت  کارکنان حقوق درصدي 30 افزایش وعده دادن و پلیس
 بـر  اقـدامات  ایـن  هرچند .است بوده وسیع و سراسري مصر مردم اعتراضی حرکت که است ذکر قابل
 براي آغاز، 2011 ژانویه 25 در مصر اعتراضات. بود داده سرعت را جنبش و دمیده مردم حرکت آتش

 مـدت  ایـن  در. انجامید کشور این ساله 30 جمهوري رئیس گیري کناره به و تداوم فوریه 11 تا روز 18
 خواسـتار  و ریختـه  ها خیابان به مصر مردم از تن ها میلیون قدرت، از مبارك گیري کناره تا روزه هجده

 ).142: 1393 دیگران، و زاده جمعه امام( شدند رژیم سرنگونی

هاي اصیل اسالمی داخلی بدون  آفرینی احزاب و گروه نقش شاخص ایجابی -1-4

 وابستگی به اجانب و استعمارگران

 محسـوب  اسـالم  جهـان  پیشـتاز  کشـورهاي  از و اسالم و عرب جهان در اندیشه و فکر مهد مصر
 کشـورهاي  سایر بر وسیعی سرایتی و انتقالی تأثیر کشور این فکري سیاسی تحوالت همواره و شود می

 سیاسی هاي فرهنگ و احزاب از متنوعی مجموعه اخیر، قرون طی در کشور این در. است داشته منطقه
 آزادي گسـترش  پرتـوي  در و مبـارك  سـقوط  متعاقب. اند داشته حضور گرایی اسالم تا سکوالریسم از

یافتـه   گسترش ي مصر مذهبی بر جامعه و سیاسی مختلف جریانات تأثیرگذاري کشور، این در سیاسی
گرایـی و   هاي سیاسی و فکـري مختلـف از جملـه اسـالم     بود. امروزه رقابت قابل توجهی میان گرایش

 کـه  المسـلمین  اخـوان  دماننـ  السـاعه  خلـق  نـه  دار ریشه و قدیمی هاي جنبش سکوالریسم وجود دارد.
 و بـوده  فعالیـت  مشغول مبارك و سادات حکومت مدت تمام در و تحوالت این شروع از قبل ها مدت

 هـدایت  به و گرفته اختیار در را تحوالت این در آفرینی نقش عنان بودند، دار میدان مبارزات عرصه در
 سـاله  سـی  حکومـت  سقوط از پس). 134: 2009 حسن، علی( یازیدند دست عمومی افکار مدیریت و

 و شده دار میدان المسلمین، اخوان خصوصاً گرا اسالم هاي جنبش بینی، پیش قابل قبل از اتفاقات با مصر
 عرصـه  در توانسـتند  عمومی اقبال و اعتماد کسب با و ربوده ها گروه و احزاب دیگر از را سبقت گوي

 و مجلـس  انتخابـات  در کـه  بـود  نحـوي  بـه  هـا  پیروزي این. بزنند رقم را مهمی هاي موفقیت سیاسی
 موفقیـت  این از پس. آوردند دست به را رأي بیشترین شده برگزار انتخابات دیگر و جمهوري ریاست
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 سـؤال  ایـن  بـه  پاسـخ  در برگزیدنـد؟  را گراهـا  اسالم ها مصري چرا که شد مطرح سؤال این گیر چشم
 غیـر  الگوهاي موفقیت عدم و نخست، ناکارآمدي .کرد اشاره اخوان موفقیت در ذیل عوامل به توان می

 گـرا  اسـالم  هـاي  جنـبش  بـودن  دار ریشـه  و مصر، دوم، قـدمت  در گرا چپ و گرا ملی از قبیل؛ اسالمی
 و اعضـا  از پرنفوذ و گسترده قدرتمند، اي شبکه آفرینی نقش و المسلمین، سوم حضور اخوان خصوصاً
 هـاي  قالـب  در آن مـدیریت  و هدایت و عمومی مطالبات به توجه و حزب و در نهایت درك هواداران

 انتخاباتی است.

 خواص و دانشمندان ایفاي نقش علماي اصیل اسالمی و شاخص ایجابی -1-5

 ایـن  حـاکم هـم بـه    قـدرت  در زمانی که مرکزیت و شروع و تداوم جنبش اعتراضی مصر، از پس
 قدرت عرصه تر سریع باید مبارك حسنی که تداوم حکومت وابسته مصر ممکن نبوده و رسیدند نتیجه

 خصوصـاً  و غـرب  بـه  مبـارك  حکومـت  شـدید  نماید. ازجمله دالیل اصلی سقوط، وابستگی ترك را
رونـد   در رو میانه اسالمی هاي گروه بازه زمانی، علما، خواص و این در). 2011الشوربجی،( آمریکا بود

 صـرفاً بـر   و دادند می سر ستیز بیگانه حداکثر و اسالمی مالیم شعارهاي عمدتاً روبه توسعه اعتراضات،
 سـلبی  شعارهاي گرایی با عمل و) التحریر میدان میانه در کثیر جمعه نماز برگزاري(اسالم  نمادین وجه

 سبب ؛ نه بر مذهب خاص.)187: 1390 سعید، پور( کردند می تأکید مبارك رفتن و »نظام اسقاط«یعنی 
اخـوان   حقیقـت،  در. دانسـت  مصر، در المسلمین اخوان در راهبرد بایست می را و چرایی این موضوع

 آغـازین  مراحـل  در طـوالنی،  و خطی تـدریجی  استراتژي نوعی واسطه به پیدایش، بدو از المسلمین،
 نمود. می تأکید اجتماعی گرایی مبتنی برنوسازي اسالم بر خود حرکت

 صهیونیستی ضد شاخص ایجابی تأکید بر آرمان فلسطین و مبارزات -1-6

 رژیـم  بـا  ارتبـاط  خصوصـاً  مصـر  اي منطقـه  سیاسـت  بـر  مصـر  تحـوالت  تأثیرگذاري موضوع در
 خـود  منـافع  تضـمین  و اسـرائیل  امنیت تأمین که منطقه در غرب اول اولویت به توجه با صهیونیستی،

 ضـد  بـر  اذعـان  با ها بود. صهیونیست دیده آسیب شدت به اسالمی بیداري با منافع، اولویت این است،
 کشـور  ایـن  در گرایـان  اسـالم  یابی قدرت از را خود وحشت مصر، در جاري تحوالت بودن منافع ملی

 صهیونیسـتی  رژیم آینده این تحوالت، به اندازي چشم با. کردند نمی پنهان خاورمیانه در اسالمی بزرگ
وجـود آمـده در تـونس و     ناشی از وقوع تحوالت بیداري اسالمی به قدرت تغییر موازنه کرد می سعی
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 به را جدید خاورمیانه در قدرت معادالت تغییر رژیم، ایـن چراکه نمایـد، هدایت خود نفع به را مصر
 و مـدت  میـان  منـافع  تضاد شدید با در و احزاب اسالمی، مـردم تأثیرگذاري و ماهیت تحـوالت جهت

 عناصـر جدیـد الظهـور    داشتن نظر در با. نمود می خودارزیابی و مغایر امنیت ملی خود تلقی بلندمدت
 کرامت خـواهی مــردم   و اسالمی موج نوظهور بیداري ازجمله، خاورمیانه، در شناختی مبتنی بر جامعه

 را خـواهی  اسـالم  مـوج  بـر  مبتنـی  واقعیـات کشورهاي عربی بود جهانی ناچـار سـلطه نظـام منطقـه،
 و موسـوي (کنـد   حرکت بومی امنیت بر مبتنی هاي روش و سـاختارها بـازتعریف سمت و به پذیرفته
 خصوصـاً  آمریکـا  و غرب کالن راهبردهاي با مورد این که است واضح پر ولی). 158: 1391 دیگران،

 محتواي تحلیل تحقیق در نمونه عنوان به. بود کامل تعارض در صهیونیستی رژیم امنیت تثبیت و حفظ
 جنـبش  اول هـاي  هفتـه  بـازه  در مصـر  تحـوالت  اخبار ارسال در جهانی بزرگ خبرگزاري چهار اخبار

 درصد، 10.7 با ،»مبارك حسنی دولت سقوط از صهیونیستی رژیم نگرانی« گزاره مصر، مردم اعتراضی
 اول هفتـه  گـزاره  تـرین  مهـم  ،»آمریکـا  و غرب براي مصر تحوالت نامشخص پیامدهاي« گزاره از بعد

 ).84: 1391 ملکی، ونیکی مجیدي( بود جهانی چهارگانه معتبر هاي خبرگزاري محتوا تحلیل

 اسالمی مردم و نخبگان)شاخص سلبی عدم اعمال خشونت (جنبش مبتنی بر آگاهی  -1-7

و جمعیـت   کننـده  بسـیج  در بـدو حرکـت، گـروه اولیـه     هرچنـد  مصـر  مردم اعتراضی جنبش در
هـاي   هفتـه  طـول  ولـی در نبودنـد؛   گرایان اسالم میان طور شاخص از به شونده، بسیج کننده و مشارکت

 گسـترده  فعالیـت  سوم بـه بعـد   هفته از جوانان،ً  المسلمین وعمدتا اخوان قالب در گرایان اسالم اولیه،
 از گـرا،  اسـالم  هـاي  گـروه  .نمودند  ایفا آمیز شکل مسالمت را به اصلی مشارکت و کرده شروع را خود

 ایـن  آغـازگر  هـا  آن واقـع،  یوسـتند. در پ آن بـه  و کردند حمایت جنبش این از المسلمین اخوان جمله
 چنـین  بروز موجب که دالیلی ترین مهم از. شدند تبدیل آن از مهمی بسیار بخش به اما نبودند، جنبش

 طلبـی اسـالمی در   هویـت  و خواهی کرامت بود، شده مصر و اسالمی کشورهاي در گسترده تظاهرات
خشونت قابل توجهی از طرف معترضـین   بود. اعتراض مردم مصر بدون شعارها و جنبش سلمیه مردم

 به پیروزي رسید.

 گرانهمذهب پایه و نمادگرایی فرقه شاخص سلبی عدم انتخاب شعار -1-8

 مصر کشور جمعیت از درصد 99 مصر؛ نزدیک به جنبش بودن نژادي غیر و قومی غیر غیرمذهبی،
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 را مانـده  بـاقی  درصـد  یـک  و) هـا  بربـر  و ها نشین بادیه مصري،( هایی شامل با زیرشاخه سامی، نژاد را
 جمعیـت کشـور مصـر   ). 24: 1384 زاده، فالح( دهند می تشکیل نژادها سایر و ارمنی یونانی، نژادهاي
 و قـومی شـاخص نبـوده    تنـوع  داراي عـراق،  و سـوریه  لبنان، قبیل کشورهاي دیگر عربی از برخالف

 هویتی -قومی شدید هاي رد تضادها و نزاعوا سهولت اکثریت بافت جمعیتی این کشور را، به توان نمی
 داراي عثمـانی،  امپراتـوري  فروپاشی دوران از برساخت شده عربی کشورهاي برخالف مصر. داد قرار
 همگـن،  جمعیتـی یکسـان و   داراي همـواره  کشور نیست. این »واحدسازي« و »جداسازي« مرحله دو

طلبـی بـوده و    تمرکـز گریـز و جـدایی    و هاي هواخواهانه متمرکز بدون انگیزه سیاسی متحد و ساخت
 منطقـه  در مذهبی-قومی و فرهنگی -انسجام اجتماعی از برجسته نمونه و است تاریخی تسلسل واجد

 شـافعی  تسـنن  اهـل  را مـردم  درصد 94 قریب و نبوده مذهبی قومی تنوع دچار مصر. است خاورمیانه
 پـس  المسلمین اخوان جنبش سبب همین به). 130: 1393 میرحسینی، و توانا( دهند می تشکیل مذهب

 را جنـبش  عمـالً  قـدرت،  کسـب  و پیروزي و انتخابات برگزاري آستانه تا و مبارك و دولت سقوط از
 پایه مذهب داخلی هاي جنگ هاي هزینه مصر جهت این از و ننموده قومی و مذهبی هاي درگیري وارد

 .نپرداخت را قومی یا و

 هاي اصیل به استعمار غرب (استقالل جنبش) جنبش شاخص سلبی عدم وابستگی -1-9

 اسـالم،  جهان در گوناگون منظر از مصر کشور غرب خصوصاً آمریکا؛ گانه استعمار سه آفرینی نقش
 جمعیـت . اسـت  آمریکـا  متحـده  ایـاالت  براي استراتژیک ژئو کشوري خاورمیانه و افریقا عرب، جهان

 تصـمیمات  نـوع  و صهیونیسـتی  رژیـم  بـا  همسایگی سرزمینی، وسعت و نفري میلیون 100نزدیک به 
 باریکه با ارتباط سوئز، المللی بین ژئواکونومیک و کانال جهانی، هاي قدرت برابر در کشور این اتخاذي

 رهبـري  المسـلمین،  اخـوان  دار جنبش ریشه االزهر، دانشگاه بزرگ رفح، گذرگاه از برخورداري و غزه
 و راهبردهـا  در کشور این تا است شده باعث عرب جهان در رکشو این نرم قدرت و عربی گرایی ملی

 ایـن  در). 57: 1395 مسـعودنیا،  و اللهـی  حبیـب ( باشـد  برخـوردار  اي جایگاه ویـژه  از آمریکا، اهداف
 رژیـم  امنیـت  از شـامل؛ حمایـت و حفاظـت    مصـر  در آمریکـا  راهبـردي  اهـداف  ترین مهم خصوص

روسیه در منطقه، کنترل اوضاع داخلی مصر، استقرار امنیـت در  صهیونیستی، پیشگیري از نفوذ ایران و 
گرایـان و ایجـاد و افـزایش فرصـت      المللی کانال سوئز و تجـارت زمینـی، تقابـل بـا اسـالم      آبراهه بین

 .)6-10: 1393 پرتو،( هاي آمریکایی بود اقتصادي و تجاري براي شرکت
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 بود، نوسان در غیرمستقیم تا مستقیم از مصر در متحده ایاالت منافع به نسبت تهدیدات که ازآنجایی
 در گرایـی  واقـع  تا گرایی آرمان از مبارك از پس دوران در نیز مصر قبال در آمریکا خارجی سیاست لذا

 رویکـردي  مصـر،  اعتراضـی  تحوالت قبال در آمریکا رویکرد فوق، موارد به عنایت با حال. بود نوسان
 وسـاطت  در سـعی  اعتراضـات  و تحـوالت  گرفتن اوج با مبارك، حکومت از اولیه حمایت از گانه؛ سه
 ).52: 1395 مسعودنیا، و اللهی حبیب( است بوده تحوالت در آمریکا مداخله نهایت در و طرفین بین

ها و  هاي ملی و اسالمی به خارج و استقالل آن شاخص سلبی عدم وابستگی ارتش -1-10

 دفاع از تمامیت ارضی کشورهاي جهان اسالم

 مـردم  علیـه  مصر ارتش توان از کرد سعی مبارك حسنی مصر، مردم اولیه اعتراضات شروع از سپ
 ارتـش  امـا  نمایـد؛  اسـتفاده  مردم، قیام کردن خاموش براي پلیسی و امنیتی نیروهاي سایر توان در کنار

 از و خـودداري  مـردم  سـرکوب  از امنیتی و پلیس هاي نیرو اولیه، برخالف سرکوب و خشونت از پس
 صـدور  بـا  و جدا مبارك دولت از را خود نوعی به و کرد انتخاب را سومی راه و گیري کناره حکومت
. کشید نخواهد سالح مردم روي به هرگز ارتش و است برحق مردم، هاي خواسته کرد اعالم اي اعالمیه

 سیسـتم  قلب عنوان به . ارتش)97-96: 1391 عالیی،( نمود طرفی بی اعالم نوعی به ارتش اقدام این با
 شـدن  رادیکالیزه عدم عامل را خود و شد قدرت آمیز مسالمت انتقال نگهبان مصر، بر حاکم دیکتاتوري

 تمامیت حافظ و ثبات حامی عنوان به را خود رو این از. کرد می قلمداد سیاسی و اجتماعی هاي حرکت
 – اجتمـاعی  فـاز « از مصـر  تحـوالت  تـا  نـداده  اجازه ارتش منظر این از. بود کرده مطرح مصر ارضی

 .شود وارد »نظامی – امنیتی فاز« به »سیاسی

سوریه و تحلیل آن بر اساس مفهوم  تحوالت اختصاصی و تحلیل هاي ویژگی -2

 بیداري اسالمی

انطباق ساختارها با دین مبین  شاخص ایجابی اعمال تغییر ساختاري حداکثري و یا -2-1

 اسالم

 نو پدیـد کـه   اجتماعی -هاي اعتراضی جنبش یا اسالمی بیداري شروع با و م 2011 سال ابتداي در
سوریه نیز که از  داد؛ روي دار ریشه مذهبی و زبانی قومی، هویتی، سیاسی، هاي نارضایتی از بستري در
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 در انقـالب  وقـوع  دنبـال  به بود، واحدهاي سیاسی تقسیم شده پس از سقوط امپراتوري عثمانی جمله
 در شـد؛  داخلی اعتراضات و شروع به سرعت دستخوش تحوالت مصر، اعتراضات درو شروع  تونس

 درعـا (ازجملـه شـهرهایی کـه در     شهر جنوبی در معترضان اولیه خشونت« مانند دالیلی به کشور این
 و زا بحران آفرینی نقش توسط اداره امنیت عمومی، آنان سرکوب سخت و هاي تندرو بود) کنترل سلفی

 دخالـت  حلـب،  و حمـاه  درعـا،  شـهرهاي  در تندرو هاي سلفی و اهل سنت رهبران و نمؤثری ویرانگر
 هـاي  جریـان  گسـترش  و ظهـور  و اي فرامنطقه و اي منطقه هاي قدرت منفی کشورهاي همسایه سوریه،

یابـد   سوق عیار تمام داخلی جنگ سمت به کشور این کوتاهی بسیار مدت در که شدند سبب »تکفیري
خـواهی   داري بعـدي داعـش، در اسـالم    بنابراین و با توجه بـه میـدان   ؛)112: 1395 کیانی، سردارنیا و(

اصیل مبتنی بر بیداري اسالمی حرکات اعتراضی در سوریه، تردیدهاي جدي در میان محققـین ایجـاد   
 .شده است

 شاخص ایجابی تطابق حداکثري نهادها با دین اسالم و مطالبات مردم -2-2

اعتراضی در سوریه به قدرت دست نیافت تا قابـل ارزیـابی باشـد. دولـت     در این شاخص جنبش 
 سوریه یک دولت سکوالر اعالم شده است.

 بودن آگاه شده و مردمی کننده مردم مسلمان و شاخص ایجابی ایفاي نقش تعیین -2-3

 هاي مسلمان) سوریه (بیداري توده جنبش

 و عربـی  کشـورهاي  بیشتر کرده است. درعامل بیداري مردمی در اعتراضات سوریه کمرنگ جلوه 
 ماننـد  شهرها کالن ویژه به شهرها در و متمرکز صورت به اعتراضی حرکات جغرافیاي مصر، خصوص به

 معارضـه  سیاسـی،  بحـران  از هـا  سال گذشت از پس سوریه در ولی است بوده پرجمعیت هاي پایتخت
 نشـده  سـوریه  شـهرهاي  کالن و حلب مشق،د در آمیز سلمیه اعتراض اقدامات ها و توده بسیج به موفق
دمشـق   بـه  تظاهرات کشاندن در عمالً متعدد موارد در سوریه معارضه .)2011 سی، بی بی سایت( است

و بـه همـین دلیـل دسـت بـه       نـاموفق  سوریه اقتصادي قلب عنوان به حلب و عنوان پایتخت سیاسی به
 منـاطق  در اغلـب  معارضـان  و مخالفـان  فعالیت و اعتراضی هاي کانون همچنین. زد خشونت عریان می

 و شـهرها  کـالن  حومـه  و کوچـک  شـهرهاي  در و) ترکیه با مرز خصوصاً و عراق اردن، با مرز( مرزي
 داده رخ تحـوالت  دیگـر  با خود نوع در این متغیر )2011است (دوران،  بوده) روستا انقالب(روستاها 
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 .است بوده متفاوت یمن و بحرین لیبی، و تونس و مصر در

هاي اصیل اسالمی داخلی بدون  گروه آفرینی احزاب و شاخص ایجابی نقش -2-4

 سلفی جریانات و اسالمی هاي وابستگی به اجانب و استعمارگران گروه

 فـرا  هـاي  رسـانه  توسط ها خیزش این در ها آن حضور و اسالمی جریانات مصر، مردمی جنبش در
 را معـارض  جوانان جریان داشتند تالش خارجی هاي قدرت و بوده مطرح قرمز خط عنوان به اي منطقه

 را عرب جهان مدام غرب گروهی هاي رسانه. بهراسانند مذهبی سلفی جریانات و اسالمی هاي گروه از
در داخـل   .ترسـاندند  مـی  قـدرت  بـه  هـا  آن رسـیدن  و) روهـا  میانـه  حتـی ( اسـالمی  جریانات خطر از

هاي اسـالمی   متحده یک جریان روشن و قوي وجود دارد که معتقد است جنبش گذاران ایاالت سیاست
اصل نیروهاي دموکراتیکی نیستند و بنابراین، ادغام  اگرچه مدعی اصالحات دموکراتیک هستند، اما در

هـا   )؛ زیرا اگر آن1: 2005ها در روند سیاسی در جهان عرب بسیار خطرناك خواهد بود (حمزاوي،  آن
همچنـین از   به یک بازیگر اصلی سیاسی تبدیل شوند، برخالف قواعد بازي دموکراتیک خواهند بود و

گرایان مـثالً در   عنوان نمونه اگر اسالم به رسمیت شناختن حق موجودیت اسرائیل سرباز خواهند زد. به
)؛ 2: 2005هنـد کـرد (حمـزاوي،    مصر به قدرت برسند، علیه معاهده صلح مصر و اسرائیل اقـدام خوا 

 سـوریه  معارضه دیگر و کرده باز را سوریه در افراطی وهابی و سلفی جریانات دست غرب که درحالی
 و پراکنده مخالفان اقدامات و تظاهرات سوریه در. کرد می تشویق جریانات این با ائتالف و اتحاد به را

 و بسـیج  را خـود  هـواداران  از زیـادي  جمعیت نتوانسته سوریه معارضه وهیچگاه است بوده حجم کم
 .)1400 طاهري،(کند  آوري جمع

 شاخص ایجابی ایفاي نقش علماي اصیل اسالمی و خواص و دانشمندان -2-5

 جریـان  سـوریه  در: تحـوالت  دربـاره  سـوریه  روشنفکران و دانشگاهی و آکادمیک محافل دیدگاه
. نشـد  آکادمیـک  و روشـنفکري  دانشجویی، قشر تحریک و جذب به موفق حتی به ندرت هم معارضه
 را خـود  عـادي  رونـد  آن، ادامه در و بحران شروع از پس سوریه علمی و آموزشی مراکز و ها دانشگاه

 و نبوده تعطیل) نظامی و امنیتی تهدیدات نه سیاسی اعتراضات علل به( نیز روز یک حتی و کردند طی
 .)2013 الماردینی،( است بوده طبیعی و عادي گذشته مانند امتحانات و تدریس وضعیت
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 صهیونیستی ضد شاخص ایجابی تأکید بر آرمان فلسطین و مبارزات -2-6

آمریکـا و رژیـم    ماننـد ( خـارجی  عامل نقش مصر، خصوصاً و عربی کشورهاي بیشتر تحوالت در
 ايهـ  طـرف  نقش و حضور ابتداي شروع تحوالت سوریه، از اما بوده ها حکومت سود به) صهیونیستی

 حکومـت  علیـه  و فعـال  پررنگ و کشور این تحوالت تشدید روند در عبري) -محور غربی( خارجی
 سـوریه،  داخلـی  معارضـین  مـدیریت  و گیـري، حمایـت   شـکل  در متغیر این. است کرده عمل سوریه
 داشـته  نشـین  خـارج  مخالفان هدایت و تحریک در مهمی نقش و است بوده بسیار مؤثر آفرین و نقش

هـاي کشـورهاي همسـایه (ترکیـه و اردن و خصوصـاً رژیـم        حمایـت  ایـن  )2: 2012(الخیراهللا، است 
اي  فرامنطقـه  و) اي (عربسـتان، قطـر، امـارات و کشـورهاي عضـو اتحادیـه عـرب        منطقه صهیونیستی)

 دهـی  حتی آمـوزش و سـازمان   مالی و اي، هاي سیاسی، تبلیغاتی، رسانه شامل حمایت (آمریکا و اروپا)
 تـنش و  تشـدید  در مهـم و مـؤثري   نقش بسیار و در مورد رژیم صهیونیستی درمانی و پزشکی)بوده (

 علیه عریان زور از استفاده بر حتی مقاطع بعضی در خارجی عامل. است داشته سوریه در تداوم بحران
 کردنـد نمود و آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها به مراکز سـوریه حملـه    می تأکید علناً سوریه حکومت

هـا و معارضـین دولـت     گیري سیاسـی و تبلیغـاتی گـروه    در این زمینه کمترین موضع )1396 عطایی،(
اي  ها و جـه در تبلیغـات رسـانه    سوریه علیه اسرائیل چه در مذاکرات رسمی، چه در مواضع و اعالمیه

 هـاي پیـدا و پنهـان رژیـم     مشاهده نگردید کـه عکـس آن صـدق کـرده و ایـن معارضـین از حمایـت       
 ).1397اند (سایت قدسنا،  صهیونیستی برخوردار بوده

شاخص سلبی عدم اعمال خشونت (جنبش مبتنی بر آگاهی اسالمی مردم و  -2-7

 نخبگان)

 و سیاسـی  و آمیـز  مسـالمت  زیـادي  حـد  تـا  معترضان و مخالفان مبارزه شیوه مصر، اعتراضات در
 خود مبارزاتی شیوه و خود مطالبات سقف آغاز همان از سوریه، معارضه جریان ولی بوده غیرمسلحانه

 نظـامی  حتـی  و امنیتـی  آمیـز،  خشونت هاي شیوه با و سوریه دولت براندازي سخت وسوي سمت به را
 قابـل  بسـیار  نیـز  مخالفـان  میـان  در خشونت کاربرد دیگر، کشورهاي برخالف سوریه در. دادند سوق
 مسـلحانه  عملیـات  و بیشتر شدن مسلح سمت به مخالفان آوردن روي) Akal,2011( است بوده توجه
 را خـود  اعتراضـات  اوایـل  همـان  از کـه  بـود  سوریه تحوالت خاص ویژگی حکومت وابستگان علیه
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 تـأثیر  تحـت  و مسـتقل  کـه  االصل سوري معارضه جریان از بخشی که است حالی در این کرد نمایان
 اصالحات دنبال به نیز هنوز و بود کرده اتخاذ آمیز مسالمت مبارزه و سیاسی شیوه نبوده، خارجی عامل
 .هستند خشونت بدون

 گرانهشاخص سلبی عدم انتخاب شعار مذهب پایه و نمادگرایی فرقه -2-8

 گرایانـه  فرقـه  اي و طایفـه  محتواي سوریه و انتخاب شعارهایی با مذهب پایه شدن جنبش و قومی
ــین؛ ــط معارض ــات و در توس ــروع اعتراض ــوالت ش ــوریه تح ــا س ــعارهایی ب ــامین ش ــه مض  اي طایف

 کـه  درحـالی  )؛2011شـد (الثـوره السـوریه الهتافـات الطائفیـه،       داده می سر اي فرقه و) گرایانه مذهب(
 کـه  سـوریه  در معترضـین . بود نشده مطرح عنوان هیچ به تونس و مصر اعتراضات در شعارها اینگونه

 و حجـیم  تبلیغـات  بـا  و متعـدد  دالیـل  بـه  کردنـد،  مسلحانه را اعتراضات دامنه کوتاهی مدت از پس
: 1392زارعان،( ورزیدند می تأکید آن بر و مطرح خود مطالبات جزو را مذهبی و طایفی موارد پررنگ،

 اهـل  اکثریـت  اینکـه  اول سبب. نبود موفق عراق اندازه به سوریه در اي فرقه جنگ اندازي راه ولی ؛)27
 سـوریه  بـر  حاکم رژیم که علت این به شاید دوم و نکردند حمایت شیوه این از) سوریه داخل( سنت

 حـافظ  جمهوري ریاست زمان در مشخصاً( عربی سیاسی صحنه در بیشتري تجربیات و بود تر باهوش
 بـه  کـه  اي فرقـه  شـعارهاي  گیري اوج برابر در اپوزیسیون سران). 2016 سلمان،(بود  کرده کسب) اسد

 ادبیـات  همان از نیز خود حتی که بودند ساکت  تنها نه بود شدن پررنگ حال در ها راهپیمایی در مرور
 والمسـیحی  عالتـابوت   العلـوي ( »بیـروت  بـه  هـا  مسـیحی  تابوت، در ها علوي« شعار. کردند می استفاده

 اسـتثنائی  سـوریه  در )1396 عطـایی، ( شـد  می داده سر بلندتر دولتی ضد هاي راهپیمایی در) عالبیروت
 کـه  اسـت  بـوده  تـر  پررنـگ  اي طایفه گفتمان چیرگی و مذهبی عامل بر معارضه تأکید و داشت وجود
 .کـرد  مـی  متمـایز  مصـر  و عربی کشورهاي و آفریقا شمال تحوالت دیگر از را سوریه حوادث ماهیت
 و طبیعـی  شـکاف  نـوع  از ولـی  داشـت،  وجـود  متکثر، جوامع مانند مذهبی شکاف سوریه در هرچند

 انـواع  بـا ( سـلفی  و اخـوانی  جریـان  دو معاصـر  تـاریخ  در). 31: 1392 زارعـان، (است  بوده غیرفعال
 بردنـد  می بسر تقابل و تضاد حالت در همواره و جدا هم از گفتمانی و عقیدتی دالیل با) آن هاي طیف
 دمشـق  سیاسـی  نظـام  علیـه  مشـترك  ائتالفـی  جبهـه  در سلفی جریان و اخوانی جریان سوریه در ولی

 لیبرالی و تندروها نوع از اسالمی جریان میان مصلحتی ائتالف نوعی سوریه، در تنها. کردند می فعالیت
 شـریک  و متحـد  نشـین  غرب سوریه الئیک و لیبرالی معارضان که بود آمده وجود به سوریه، معارض
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 .کردند می فعالیت حکومت علیه سوریه اخوانی جریان

جنبش): هاي اصیل به استعمار غرب (استقالل  شاخص سلبی عدم وابستگی جنبش -2-9

 اعتراضات سوریه داخلی در بجاي خارجی سیاست بیان مطالبات

هاي اصـالح   خواسته بیان مطالبات و شده توسط اکثریت متظاهرین، اعالم شعارهاي مصر کشور در
بعضـی از کارشناسـان در   . است بوده رفع تبعیض ایجاد عدالت و قبیل از هاي داخلی حکومت سیاست

 منطقـه  در قدرت کهنه مناسبات بازنگري در آمریکا و غرب جدید ، طرحاین زمینه معتقدند اعتراضات
 ).118: 2011 أبودوح، کاظم( آن بود مدیریت در تالش و عمومی هاي حرکت از گیري بهره با

 بـه  مرتبط معارضه، توسط شده مطرح شعارهاي از همان ابتداي شروع تحوالت سیاسی، سوریه در
 در. اسـت  بـوده  سـوریه  متحـد  کشورهاي علیه سوریه و مستقالنه خارجی سیاست و اي منطقه مسائل

اي سـوریه   هاي منطقـه  نفع رقبا و طرف به شعارهایی سوریه بعضاً معارضه نقطه مقابل، سوي خط و آن
 حتـی  و قطـر  سعودي، ترکیـه،  نمودند همچون تداوم بحران سوریه ایفا می که نقش جدي در شروع و

هـاي خـارجی    طـرف  بـه  معارضـه  وابستگی و بودن غیرمستقل از نشان که کردند می مطرح نیز آمریکا
این زمینه پادشاهی عربستان سعودي از هیچ کمکی حتی نظامی بـه نفـع معارضـین سـوري      در .داشت

 ).2013دریغ نکرد (المعشر، 

هاي ملی و اسالمی به خارج و استقالل آنها و دفاع از  عدم وابستگی ارتش -2-10

 ي جهان اسالمتمامیت ارضی کشورها

 را خـود  طرفـی  بـی  ادامـه  در و حکومت از حمایت به ابتدا ارتش مصر، مردم اعتراضی حرکت در
 و اسـت  شـده  ظـاهر  مردمی مطالبات حامی عنوان به هم گاهی و) 97-96: 1391 عالیی،( کرده اعالم

 هدیـه  گـل  اوقـات  بعضی در حتی و بودند نداده انجام امنیتی نظامی اقدام و شعار ارتش علیه مخالفان
 شعارهاي ارتش علیه مخالفان بحران آغاز همان در و سوریه در ولی) 2011 مصطفی، نادیه(نمودند  می

 وابستگی و نهاد این علیه و دادند انجام امنیتی مسلحانه آمیز خشونت اقدامات و داده سر منفی و تقابلی
 از بخشـی  ریزش علیرغم و حال بااین. کردند اندازي راه عظیمی اي رسانه سازي جریان حکومت، به آن

 .است مانده باقی حکومت به وفادار آخر تا نهاد این ارتش، بدنه
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 تحوالت سیاسی مصر و سوریه هاي مشترك مفهوم بیداري اسالمی، با : مقایسه مؤلفه1جدول شماره 
 

 تحوالت دوکشورونظریه         
 بیداري اسالمی              

 

 ها شاخص      

 تحوالت سوریه تحوالت انقالب مصر
مفاهیم مشترك بیداري 

 ایجابی) -اسالمی (سلبی 

مطالبه تغییرات ساختاري بر 
 پایه اسالم اصیل

تغییر حکومت و قانون  
اساسی و پذیرش 

چندحزبی و انتخابات 
عنوان مطالبه بر پایه  به

 اسالم

تغییرات جدي قانون اساسی 
و پذیرش سیستم چندحزبی و 

 انتخابات

ایجابی: اعمال تغییر 
 ساختاري حداکثري و یا
انطباق ساختارها با دین 

مبین اسالم (اسالم 
 خالص و ناب)

مطالبه تغییرات نهادي بر پایه 
 مردم اسالم و نظر

در زمینه تغییرات نهادي 
تغییر تعداد اندکی از 
نهادها بر پایه اسالم و 
 مردم صورت گرفت

هاي  بندتغییر نهادي در برخی 
قانون اساسی بر پایه اسالم و 

 آراء مردم صورت پذیرفت

ایجابی: تطابق حداکثري 
نهادها با دین اسالم و 

 مطالبات مردم

کنندگی نقش مردم  تعیین
 (بیداري)

بسیار  حضور مردم
پررنگ در تجمعات 
میلیونی در شهرهاي 

بزرگ و قاطعیت مردم در 
 وضعیت انقالبی

م هاي مرد عدم پیوستن توده
به معارضین مسلح و برعکس 

ها در  حضور پررنگ اجنبی
تحوالت سیاسی و تالش 

 براي تغییر نظام

ایجابی: ایفاي نقش 
مردم مسلمان  کننده تعیین

 آگاه شده (بیداري) و
 

 نخبگان نقش علما و
حضور علما و نخبگان و 
دانشجویان بسیار پررنگ 

 در حمایت از جنبش

عدم پیوستن علماي بزرگ 
نخبگان و کشور و 

دانشگاهیان به معارضین 
مسلح و برعکس حضور 

 ها پررنگ اجنبی

ایجابی: ایفاي نقش 
 علماي اصیل اسالمی و
 خواص و دانشگاهیان

 

 آفرینی احزاب و نقش
 هاي اصیل اسالمی گروه

آفرینی گروه قدیمی  نقش
اخوان المسلمین، داراي 
پشتوانه قدیمی و قوي 

 تاریخی

نظامیان آفرینی اولیه  نقش
هاي  جداشده و گروه

 الساعه وابسته به خارج خلق

آفرینی  ایجابی: نقش
هاي اصیل  گروه احزاب و

اسالمی بدون وابستگی به 
 اجانب و استعمارگران
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 تحوالت سیاسی مصر و سوریه هاي مشترك مفهوم بیداري اسالمی، با : مقایسه مؤلفه1جدول شماره ادامه 
 

 ه تحوالت دوکشورونظری        
 بیداري اسالمی              

 

 ها شاخص      

 تحوالت سوریه تحوالت انقالب مصر
مفاهیم مشترك بیداري 

 ایجابی) -اسالمی (سلبی 

 نقش ایدئولوژي

ایدئولوژي اسالمی بدون 
تأکید بر افراط یا 

گرایی و انسجام  فرقه
 نسبی

ایدئولوژي سلفی تکفیري 
گرایی  افراطی با تأکید بر فرقه

عدم انسجام و وحدت بین و 
 ها ها و جریان گروه

ایجابی: وحدت امت 
با تأکید بر  اسالمی

 ایدئولوژي اسالم اصیل و
 ناب

 ایفاي نقش فراملی و فرا
 اي منطقه

ایفاي نقش اولیه در بستن 
 سفارت رژیم صهیونیستی

عدم تعارض با رژیم و حتی 
ها  برخورداري بعضی از گروه
 از حمایت رژیم در جوالن

ایجابی: ایفاي نقش 
مسلمانان در معادالت 

اي و  ساز منطقه سرنوشت
 جهانی

 آرمان آزادي فلسطین

ضد صهیونیستی بودن 
جنبش در شعارها و 

تسخیر سفارت اسرائیل و 
 قطع رابطه اولیه

عدم ضدیت با رژیم 
صهیونیستی و در مواردي 
برخورداري از حمایت و 

 پشتیبانی

ایجابی: تأکید بر آرمان 
 فلسطین و آزادي

 مبارزات ضد صهیونیستی

جلوه اصلی جنبش؛ 
 گرا آمیز یا خشونت مسالمت

عدم ابراز خشونت 
توجه و عریان و  قابل

استفاده از مشی 
 آمیز انقالبی مسالمت

خشونت سنگین و عریان و 
درگیري مسلحانه معارضین از 

ابتدا و استفاده از مشی 
 مسلحانه

سلبی: عدم اعمال 
بر  خشونت (جنبش مبتنی
 )آگاهی مردم و نخبگان

 شعارهاي جنبش
گرایی  عدم تأکید بر فرقه
 ها و تکفیر گروه

گرایی و  باالترین حد از فرقه
 تکفیر و نمادسازي غیریت

سلبی: عدم انتخاب شعار 
مذهب پایه و نمادگرایی 

 فرقه گرانه

 استقالل یا وابستگی به خارج
استقالل نسبی جنبش و 
حمایت اولیه غرب از 

 مبارك

وابستگی حرکت به غرب و 
اي و ضدیت  هاي منطقه قدرت

اي با  شدید سیاسی و رسانه
 حکومت غیر وابسته سوریه

سلبی: عدم وابستگی 
هاي اصیل به غرب  جنبش

 (استقالل جنبش)
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 تحوالت سیاسی مصر و سوریه هاي مشترك مفهوم بیداري اسالمی، با : مقایسه مؤلفه1جدول شماره ادامه 
 

 تحوالت دوکشورونظریه         
 بیداري اسالمی              

 

 ها شاخص      

 تحوالت سوریه تحوالت انقالب مصر
مفاهیم مشترك بیداري 

 ایجابی) -اسالمی (سلبی 

 نقش ارتش

طرفی اولیه و پیوستن  بی
تمامیت  ارتش و تأکید بر

ارضی توسط انقالبیون و 
 مردم

حمایت ارتش از حکومت به 
ماهیت وابسته معارضین  دلیل

به خارج و تمایل معارضین به 
 طلبی و تجزیه جدایی

سلبی: عدم وابستگی 
هاي ملی و اسالمی  ارتش

ها  به خارج و استقالل آن
و ضرورت دفاع از 

کشورهاي  تمامیت ارضی
 جهان اسالم

 (منبع: محقق ساخته)

 گیري نتیجه

هـاي   ر جـدول فـوق و بـا تطـابق ویژگـی     با عنایت و بذل توجه به مسـئله اصـلی مقالـه، حـال د    
هـاي مفهـوم    با شـاخص  2011اختصاصی تحوالت سیاسی مصر خصوصاً جنبش اعتراضی اوایل سال 

هـاي مهـم ایجـابی نظریـه بیـداري       بیداري اسالمی، مشاهده گردید که بیشترین همپوشانی با شـاخص 
ه بافـت غیـر قـومی و    گفتـه ازجملـ   اسالمی را دارا است. همچنـین در بخـش سـلبی بـه دالیـل پـیش      

گراي جمعیتی مصر، تأکید بر ضد استکباري و ضد صهیونیسـتی بـودن جنـبش، عـدم اعمـال       غیرفرقه
خشونت عریان وعدم کشاندن جنبش به جنگ داخلی وعدم وابسـتگی آشـکار حرکـت اعتراضـی بـه      

بـاالي   شـباهت « اي و فرامنطقه اي، دریک نگاه اولیه، جنبش از یـک اصـالت ذاتـی و    هاي منطقه طرف
با مخرج مشترك نظریات سه شخصیت تأثیرگذار جهـان اسـالم در زمینـه بیـداري اسـالمی      » گفتمانی

مدت کوتاهی به اهداف اولیه مبنی بـر برکنـاري و سـقوط دیکتـاتوري مصـر       برخوردار و توانست در
 هـاي مشـترك   اما در تحوالت اعتراضی کشور سوریه با بررسی و مطالعه تطبیقی بـین شـاخص   برسد؛

هاي خاص حرکات مسـلحانه اعتراضـی    استخراج شده از چارچوب مفهومی بیداري اسالمی و ویژگی
هاي سلبی، نه تنها به حد مناسبی از تطابق  جدول فوق، چه در بخش ایجابی و چه در مؤلفه سوریه در
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و  هاي ایجـابی  شود که از بیشترین درجه مغایرت با شاخص خوریم، بلکه مشاهده می ها برنمی شاخص
هـاي   سلبی مفهوم بیداري اسالمی برخوردار است. مواردي مانند خشونت سنگین اعمالی توسط گـروه 

هـاي   گرایی و طایفی کردن جنبش چه در شعارها و چه در رفتار، وابستگی شدید گـروه  معارض، فرقه
اي،  منطقـه  هـاي فـرا   اي و قـدرت  هـاي منطقـه   اصلی موجود درصحنه به کشـورهاي همسـایه، طـرف   

الساعه و علماي تکفیري عموماً غیر سـوري، عـدم برخـورداري از     هاي خلق گردانی توسط گروه هصحن
وحـدت و   پشتوانه مردمی و نخبگان محافل دانشگاهی خصوصاً در شهرهاي بـزرگ، عـدم تأکیـد بـر    

هاي مختلف معارضین، عدم ضدیت با رژیم صهیونیستی و عدم  پایان بین خود گروه هاي بی باالتر نزاع
بـا   ها بودند که فاقد همپوشـانی گفتمـانی   هاي عینی این شاخص تأکید بر آرمان آزادي فلسطین، نمونه

 باشند. مفهوم بیداري اسالمی می
شده در بخـش نظـري و    هاي مشخص گیريِ پژوهش، بر اساس مؤلفه و شاخص بنابراین، در نتیجه

ي اسالمی در تحوالت کشـور مصـر و   ي مقاله با کاربست مفهوم بیدار چارچوب مفهومی مقاله، فرضیه
 سـوریه و مصـر،   کشـورهاي  در متفاوت نتایج به یافتن گردد؛ به این صورت که دست سوریه تایید می

صـورت اختصاصـی    که هریـک بـه   است هاي بیداري اسالمی از مؤلفه تفاوت در برخورداري از ناشی
 آید می دست به نتیجه سوریه، اینموردبررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفت. در تطابق تحوالت مصر و 

 بود، گرفته شکل) اسالمی بیداري مفهوم اساس شباهت باال با بر که( مصر کشور زاي درون تحوالت که
) خـارجی براندازانـه   هـاي  دخالـت  بـر اسـاس   عمدتاً که(سوریه  شده افزا و مدیریت برون تحوالت با

به طریق اولـی و   .بودند متفاوت و نبوده برخوردار مفهومی یکسانی و شباهت از بود، سازماندهی شده
جنـبش   از زمـان  هم حمایت چرایی توضیح به هاي آتی توان در پژوهش می تحقیق، از حاصله نتیجه با

 تطـابق  اسـالمی  بیـداري  مفهـوم  بـا  که اسالمی جمهوري کالن در سیاست مصر، مردم اعتراضی اصیل
 خـارج  از بحـران  مـوج  مقابـل  در سـوریه  حکومـت  زا ایـران  حمایت زمان-هم حال و در عین داشته

 .پرداخته شود کشور، این به شده مدیریت

 منابع

 منابع فارسی -الف

 ، ترجمه عبداهللا سمند، تهران: مولی.الوثقی گزیده عروه)، 1360اسد آبادي، سید جمال ( −
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 و شـدن  جهـانی  بسـتر  در عربـی  بهار تحوالت دومینوي« ،)1393( زاده، سید جواد و دیگران جمعه امام −
 .28 شماره ،4، دوره سیاسی علوم فصلنامه ،»ارتباطات توسعه

 امام آثار نشر و تنظیم موسسه تهران: ،10 ، ج6 ، ج2 ج ،نور صحیفه، )1368(اهللا  سید روح امام خمینی، −
 ).ره( خمینی

 صـدر،  امیرفـاطمی  متـرجم  ،عربـی  هـاي  قیـام  از پـس  مـذهبی  گرایـی  افـراط  ،)1395( بی جان آلترمن، −
 .الهدي المللی بین نشر تهران، کوکبی، جمیله و جمنی راه ابوالقاسم

 مطالعـات  فصـلنامه  ،»مصـر  انقالب و ایران اسالمی انقالب اي مقایسه بررسی« ،)1390( فرهاد پورسعید، −
 .52 مسلسل شماره دوم، شماره ،چهاردهم سال راهبردي،

 اخـوان  جنـبش  در گرایی اعتدال و گرایی افراط بررسی«، )1394( محمد میرحسینی، و محمدعلی توانا، −
 .1 ، شماره3دوره  ،اسالم جهان سیاسی شناسی جامعه ،»مصر المسلمین

: آمریکـا  مداخلـه  و وساطت حمایت، گانه سه رویکرد« ،)1395( مهدي، مسعودنیا، مهدي، اللهی حبیب −
 .34 شماره دوازدهم، سال ،سیاسی علوم فصلنامه، »ایران و جدید مصر مقایسه

 ، قم: دارالعلم.الدین اسدآبادي یادنامه سید جمال)، 1354خسروشاهی، سید هادي ( −

 در اخوان المسلمین جنبش نقش بررسی«)، 1396دهقان، یداهللا، کتابی، محمود، جعفري نژاد، مسعود ( −

 .1 شماره ،5 دوره ،اسالم جهان سیاسی شناسی جامعه فصلنامه دو، »سوریه بحران

راهبـردي   مطالعـات  فصـلنامه  ،»سـوریه  در اجتمـاعی  هاي شکاف شناسی سنخ« ؛)1392( احمد زارعان، −
 .4 ش چهاردهم، سال ؛اسالم جهان

 دو ،»اجتمـاعی  هـاي  شـکاف  منظـر  از سـوریه  بحران تحلیل«، )1395( فائزه کیانی، اهللا، خلیل نیا، سردار −
 .1 شماره ،4 دوره ،اسالم جهان سیاسی شناسی جامعه فصلنامه



 
 )21(پیاپی 1401 زمستانو  یزپای، 2، شماره 10شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره  جامعه دوفصلنامه علمی

 

 
 

224 

 در مـؤثر  عوامل تبیین و بررسی«)، 1396اسالمی محسن ( افسانه، جمشیدي محمدحسن،ناجی،  سیفی −

 جهـان  سیاسـی  شناسی دو فصلنامه جامعه، »برچر پژوهشی مدل برمبناي بحران سوریه استمرار و ایجاد

 .1 شماره ،5 دوره ،اسالم

 در ایـن  اپوزیسـیون  نقـش  تحلیـل  و سوریه در اصالحی تحوالت منحنی«، )1391( جواد سید صالحی، −
 .70 ش نوزدهم، سال ؛خاورمیانه مطالعات فصلنامه ،»کشور

 جا: شرق. الدین اسد افغانی، بی تا)، سید جمال صفایی، ابراهیم (بی −

دوره  ،اسـالم  جهان راهبردي مطالعات. مصر در ارتش سیاسی جایگاه و نقش). 1391( حسین، عالیی، −
 .50، شماره 13

 در جدیـد  متوسـط  طبقـه  نقـش « ،)1394( حسـین  هرسـیج،  حسـین؛  مسعودنیا، شهریار؛ نصیري، فرجی −
 .2 شماره ،4 دوره ،جهانی سیاست فصلنامه، »2011 انقالب

 تحقیقـات  و مطالعـات  فرهنگـی  موسسه: تهران مصر؛ عربی جمهوري ؛)1384( محمدهادي زاده، فالح −
 .معاصر ابرار المللی بین

تحـوالت   پرتـو  در اسـالمی  بیداري و مقاومت پارادایم« )،1392قزل سفلی، محمدتقی، فرخی، سمیه ( −
 .2 شماره ،1 دوره ،اسالم جهان مطالعات فصلنامه، »خاورمیانه و آفریقا شمال

 العالمیه. البحوث مرکز: قم خسروشاهی،: ترجمه ،اسالم در اجتماعی عدالت)، 1381( سید قطب، −

 نا. بی تهران، کرمانی، حجتی علی: ترجمه ،اسالمی ایدئولوژي هاي ویژگی )،1367( سید قطب، −

 .اطالعات انتشارات تهران، زنگنه، صباح ترجمه ،اسالمی بیداري ،)1374( محمد قطب، −

الدین و نهضت بیداري اسالمی، تهـران: مجمـع تقریـب مـذاهب      )، سید جمال1383مجموعه مقاالت ( −
 اسالمی.
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 دربـاره  هـا  خبرگـزاري  اخبـار  کیفـی  محتـوي  تحلیـل « ،)1391( محمـد  ملکـی،  نیکـی  حسن، مجیدي، −
 .2 شماره سوم، و بیست سال ،رسانه ، نشریه»بهمن 23 تا دي 27 از مصر تحوالت

 بیـداري  بـر  تمرکـز  بـا  -اسـالم  جهـان  در اسـالمی  هاي نهضت شناسی جریان«، )رقبا( محسن محمدي، −
 .6 شماره ،هاي منطق هاي پژوهش نشریه ،»آفریقا شمال و خاورمیانه در اسامی

 ، تهران: اقبال.الدین افغانی آراء و معتقدات سید جمال)، 1344چهاردهی، مرتضی (مدرس  −

 جایگـاه  و مصـر  انقالبـی  تحـوالت ) «1391(محمدرضـا   موسـوي،  حسـینعلی،  تـوتی،  محمد، موسوي، −
 .20 شماره هشتم، سال ،سیاسی علوم تخصصی فصلنامه »منطقه در اسرائیل
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 annaba.org.201-7-12– البراغماتی والتحول مصر أسالمیو )،2012( الزیدي حسین باسم −

 .للدراسات الجزیـرة مرکـز المسلحۀ، للقوات األعلى المجلس مصر ، یحکم)2011( جودت بهجت، −

 از برگرفتـه » الشـرعیۀ  ومعظلۀ السلطات بین التوازن المصري نظام ازمۀ« ،)2011(حسنین  ابراهیم، توفیق −
 الجزیره. پایگاه

الوحدة  SWI swissinfo.chهل تبدأ أمریکا حوارا حقیقیا مع اإلسالمیین؟ )؛2005، العمرو (حمزاوي −
 .(SRI)  لهیئۀ اإلذاعۀ والتلفزیون السویسریۀ الدولیۀ التابعۀ

 .67829؛ الرقم: جریده االخبار» دور العناصر الخارجیۀ فی األزمۀ السوریۀ« )؛2012الخیر اهللا، داود ( −

 العربی. بروکینغز مؤسسۀ ،تأزم الوضع فی سوریا مقال )؛2011دوران، میشل ( −

 ؛ المعهد المصري للدراسات.تحدیات السیاسۀ الخارجیۀ المصریۀ)، 2015زیاده یاسر ( −

 .2012annaba.org-7-12– أسالمیو مصر والتحول البراغماتی)، 2012الزیدي، باسم حسین ( −

 العروبـۀ،  علـى  والمذهبیـۀ  الطائفیـۀ  حروب عن: وبالعکس العراق إلى سوریا من )،2016( طالل سلمان، −
 وآراء. قضایا – 11 رقم الصفحۀ على 26-10-2016 بتاریخ السفیر جریدة

 .110850: المقال الرقم قطر، الشرق، ،سوریا فی الکبرى المواجهۀ)، 2015سمیر ( الحجاوي، سمیر −

 الجزیره. پایگاه از برگرفته ،القرار یصنع کیف االمریکیۀ المصریۀ العالقات ،)2011(الشوربجی، منار  −

 الجزیره. ازپایگاه برگرفته ،السلمیۀ والمغالبۀ العربیۀ القومیۀ ثورةمصربین، )2011( منی عبدالفتاح، −

 .23 العدد ،السیاسیۀ للعلوم العربیۀ مصر، فی السیاسی واالصالح اسالمیون ؛)2009(عمار  حسن، علی −

 دارالشرق.: بیروت  الیهود، مع )، معرکتنا1413سید ( قطب، −

https://www.brookings.edu/search/?post_type=article
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 .دارالشروق: قاهره و بیروت ،الکریم القرآن ظالل فی، )1982( دسی قطب، −

 .دارالشروق: قاهره و بیروت ،مقوماته و ااسالمی التصورخصائص ). 2007( سید قطب، −

 ، دارالشرق)، العالمی و السالم و العالم القاهره2001سید ( قطب، −

 .397 العدد العربی، المستقبل ،ینایرفیبرمصر الثانی کانون 25 ثورة ،)2011(خالد  ابودوح، کاظم −

، حول شؤون الشـرق األوسـط  مؤسسۀ کارنیغی،  الرابع، عامها فی العربیۀ ) الصحوة2013مروان المعشر ( −
 .53927الرقم: 

 .385 العدد المستقباللعربی، ،الثورةالمصریۀالخلفیاتوالبدایات ،)2011(جمیل  مطر، −
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