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 المسلمین در بحران سوریهبررسی نقش جنبش اخوان

 30/08/5139تاریخ دریافت:                                                                                      * 1 یداهلل دهقان
 11/5139/ 19: پذیرشتاریخ                                                                                          2 محمودکتابی

  3نژادیمسعودجعفر
   

 چکیده
رابیر بهای معارض مختلفی  در اییک کریور در تاکنون گروه 2011از زمان آغاز بحران سوریه در سال 

ت هی  بیا حکومی ها که از دیرینه تیاری اند؛ یک  از ایک گروهکردهآرای حکومت مرکزی سوریه صف
 المسلمیک ایک کرور است.داشته، جنبش اخوانهای علوی سوریه اختالف

 کیه اغلیه هی  بیرای اسیدهای دیرینه میان جنبش سن  سلف  اخوان با دولت علیوی وجود اختالف 
اسیت؛ اییک تصاحه قدرت و حکومت بوده، بروز سه بحیران اساسی  در اییک کریور را باعی  شده

هیا و ترشیدن اختالفودند از: بحران هویت، مرروعیت و مریارکت، سیبه عمی بها که عبارتبحران
ر مییان بیا توجیه بیه قیدرت برتیها میان جنبش اخوان و دولت مرکزی سوریه شدند و درایکدرگیری

، بارها ایک جنبش ازسوی دولیت مرکیزی سیرکو  و تعیداد زییادی از اع یا آن اسدحکومت علوی 
مان دارانش کیه همیواره ازسیوی سیازند لذا جنبش اخوان سیوریه و ریرفاشدهکرته، زندان  یا تبعید

لیت شدند، کینه و نفرت  عمیی  از دوم جهان  اخوان و کرورهای عر  منطقه نیز حمایت و تحریک
کنند؛ درنتیجیه بیا در دل داشته، همواره درصدد بودند که ایک دولت را در سوریه سیرنوون اسدعلوی 

ود، بیا خیافته، ضمک بازیاب  مجدد ، ایک جنبش نیز فرصت را مناسه2011ل آغاز بحران سوریه در سا
کرده، های فعیال در جرییان سیلف  اقیدا خصوص سن تأکید بر مقوله مذهه به تحریک اهل سنت به

زد و دسیت اسید بریارجانبیه بیا حکومیت هیای تکفییری، بیه مبیارزه همهدرخالل همکاری با گروه
 مه  در آغاز و گسترش بحران ایفاکند.راستا توانست نقر  درایک

بیر رویکیرد توصییف  روش مورد استفاده در ایک پژوهش نیز با توجه به ماهیت نظری آن، کیف  مبتن 
ز  اسیت؛ همننییک ارالعیات اشدهتحلیل  بوده که در آن از روش )تکنیک( مطالعه میوردی استفاده

 است.شدهآوری و استفادهنت  و ... جمعای، اینتربرای ایک تحقی  از رری  منابع کتابخانه
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 مقدمه
اسیت؛ سیرزمین  کیه کریورهای سوریه کنون ، درگذشته بخر  عمده از سرزمیک بزرگ شا  بوده

ی  دارد دراز در ریول تیارای بی  گرفت؛ ایک منطقه، سیابقهسوریه، لبنان، فلسطیک و اردن را دربرم 

 لف ازقبیلدانند. دررول تاری ، اقوام  مختهزار سال م که مورخان، قدمت آن را در حدود پنجتاجای 

اما  اندکردهسام ، آموری، آرام ، مصری، آشوری، بابل ، یونان ، روم  و ایران  بر ایک منطقه حکومت

یک های چندال ، فرهنگ ایک دیک جدید بر تمدنوسیله سپاه اسبا تصرف شا  در سال سیزده هجری به

انسیتند تو ترکان عثمیان )قرن هفت  و هرت  هجری(،  های بعدیر سده؛ دیافتغلبهیادشده سده اقوا  

قیه را های ارراف آن، مسیل  شیده، اداره امیور منطهای روان ، بر ایک منطقه و سرزمیکپ  از جنگ

شیید و در جریان جنگ جهیان  اول، امپراتیوری عثمیان  فروپاو  1916تااینکه در سال  بویرنددستبه

اییک  کردنمسیتعمرهاز فرانسیویان پی  نیز نا  کنون  سوریه را فرانسویان بر ایک منطقه، مسل  شدند؛ 

 (.24: 1387ند )قادری،نهاد کروراز روی تاری  کهک ایک بخش از جهان  بر ایک  سرزمیک

به نا   ، جریان حسک البناءبر کرور سوریه،  1930و 1920ی هازمان با تسل  فرانسویان در دههه 

 1935ال در کرور مصر ایجادکرده، پ  از مدت  و در س 1928المسلمیک را ابتدا در سال جنبش اخوان

 یه بیه اییکدادن بیه اوضیاس سیورآن را با شعارهای  نظیر مبارزه با سلطه استعمار فرانسه و سروسیامان

ی بیرای مان از همان ابتدا به ترکیل حکومت برمبنای اسال  و تیالش جهیادکرور واردکرد؛ .ایک ساز

ال در هیای سیاسی  فعیراستا رقابت  گسترده بیا سیایر گروهاندیرید و درایکرسیدن به ایک مقصود م 

 (.41: 1383سوریه ازجمله حز  بع  داشت )محمدابراهی ،

 بود، توانسیت خیلی  زود در اییکشیدهجنبش اخوان سوریه که برمبنای افکار سن  سیلف  ترکیل

کیه روریآورد بهدستداران  بسیار بهدرصد جمعیت آن، اهل سنت بودند، ررف 70کرور که بیش از 

درصیید مییرد  ایییک کرییور  20داران ایییک جنییبش در سییوریه در دوران مختلییف، حییدود رییرف

 (.3: 1391شوند )رویوران، م زدهتخمیک

 اییک کریور بسیار فعیال در سیاسیت داخلی   نقرتوانست  1950و1940های در دههایک جنبش 

اجتمیاع   -بر سر تصیاحه قیدرت و سیایر مسیایل سیاسی   حز  کمونیست و بع دو و با کندایفا

جنیبش اخیوان درپی  شکسیت اعیرا  از  .کنیدرقابت های پارلمانخصوص دراختیارگرفتک کرس به

داد، ناگهیان از م و ضداسیتعماری کیه انجیا  هیای گسیتردهو با توجه به تبلیغ 1948اسراییل در سال 
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مند شد )رم ان  بوش، ویژه در میان ربقات روستای  و متوس  شهری بهرهجایواه  باا در سوریه به

داران و نفیویی کیه در جامعیه سیوریه واسطه همیک ررفداران  بسیار پیداکرد و به( و ررف8: 1395

عنوان لف سیاس  و اجتماع ، تأثیرگیذار باشید و خیود را بیهبود، توانست بر مسایل مختآوردهدستبه

 (؛ همننییک150: 1393کند. )نبوی و نجات،یک  از بازیوران اصل  در عرصه داخل  ایک کرور مطرح

جنبش  دادنشگستر مه  در  نقر ایک کرور،در حز  بع  1963اخوان سوریه، پ  از کودتای سال 

های غیراسالم  مخالف دولت نییز بیا که حت  برخ  گروهتاجای ایفاکرد مقاومت در برابر رژی  حاک  

گرا و افراری  هیای چی ها، گروهتوان به کمونیستها م داشتند که ازجمله ایک گروهاخوان همکاری

ها و نفوی باای جنیبش در مییان کرد؛ به دلیل همیک موضوسبریواد سرخ، انجمک تجار، وکال و... اشاره

کرده، بیه سیرکو  جنیبش و ایک کریور از وجیود اییک جرییان، خطیر احسیا مرد ، دولت مرکزی 

 (.240و 239: 1391کند )میرعل ، م های مختلف اقدا کردن تعدادی از رهبران آن در دورهزندان 

های  کیه دولیت مرکیزی سیوریه بیرای جنیبش اخیوان ها و محدودیتاما با وجود همه سرکو 

کیه در داد تاجای های گسترده خود در کرور سیوریه ادامیهفعالیت کرد، باز ه  ایک جنبش بهایجادم 

در  حیاف  اسیدهای اجتماع  منسجم  را ضید حکومیت بود، ساختتوانسته 1980و 1970های دهه

ریتار سوریه ایجادکند و وقوس حوادث  ازقبیل اشغال افغانستان توس  شوروی، جنگ خلییج فیار ، ک

داشیت ثیرگرفتک ایک جریان سیلف  در سیوریه تأنیز بسیار در قدرت و هرزگویک و.... مسلمانان بوسن 

جرشید ها میان جنبش سلف  اخوان و دولت علوی سوریه منلذا ایک افزایش قدرت به افزایش درگیری

 (.(Briynjar, 1998:154 بود  1982ها ماجرای شورش شهر حماه در سال که اوج ایک درگیری

و از  است که کرور سوریه، با بحران و جنگ، درگیر استاکنون نیز بیش از پنج سال ه  

تریک هتریک و باسابقعنوان یک  از اصل ابتدای آغاز بحران در ایک کرور، جنبش اخوان سوریه به

 است. زدهجانبه با دولت مرکزی ایک کرور دستهای مخالف، به مبارزه همهگروه

شده درزمینه های مطرحگیری از نظریهدرمجموس، هدف تحقی  حاضر، ایک است که با بهره

و تطبی  ایک نظریه با شرای  موجود در کرور  هرایر دکمنیانخصوص نظریه های اسالم  بهجنبش

سوریه و همننیک درنظرگرفتک سواب  مبارزات  جنبش اخوان سوریه با دولت مرکزی ایک کرور در 

ن سوریه در بحران اخیر ایک کرور چه نقش جنبش اخوا»دهد که چند دهه گذشته به ایک پرسش پاس 

است؟ و آیا ایک جنبش توانسته در بحران اخیر سوریه و آغاز و گسترش جنگ داخل  بوده

های فعال در جریان سلف  که خصوص سن دارانش بهکند و از توان خود برای بسیج ررفآفرین نقش
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و فرض مقاله نیز ایک است که « ند یا خیر؟کنیز دارند، استفاه اسدای با دولت علوی های ریرهاختالف

رسد جنبش اخوان سوریه با توجه به نفویی زیاد که در ایک کرور داشت، توانست با استفاده نظرم به

بردن مرروعیت دولت علوی در ایک کرور و مخالفت با ابزاری از عامل مذهه، ضمک زیرپرسش

های سن  ر تحریک و سامانده  گروهنحوه اداره جامعه و ف ای بسته سیاس ، نقر  مه  د

زدن به بحران های فعال در جریان سلف   ضد دولت مرکزی ایک کرور و دامکخصوص سن به

 کند.ایفا

 پیشینه تحقیق -الف
های  درخصوص نقش جنبش اخوان سوریه در تحوات اخیر ایک کرور، مقاات و تحلیل

رد راستا به مواکه درایکروریاست بهشدهوشتهنظران، مطرح و نمختلف ازسوی نویسندگان و صاحه

 کرد:اشارهتوانزیر م 

ها ه خان ک« 2015تا  1945المسلمیک در تحوات سوریه بررس  نقش اخوان»ای با عنوان مقاله

ر، ان ایک اثیابی  که نویسندگاند اما با بررس  ایک مقاله درم نوشته وسعیده وحیدفر سیده لیال تقوی

یک المسلمیک در سوریه و رهبران آن و همنننواری از وضعیت جنبش اخوانع  تاری فق ، نو

 رخصوصگونه تحلیل  خاص داند و هیچکردههای ایک جنبش و ساختار و ترکیالت آن ارایهدیدگاه

 است.نردهنقش ایک جنبش در بحران سوریه انجا 

ک حران ایبهای جریان اخوان سوریه به ده جهت»با عنوان  حسک کبریای ای دیور که در مقاله

قر  رور، نکشده که جنبش اخوان از رری  مقابله مسلحانه با دولت مرکزی ایک نوشته، بیان« کرور

وهاب   هایناکه از جری هالمسلمیک سوریهای  از اخوانشاخهکه روریمه  در آغاز بحران ایفاکرده به

  هایریدرگی تکفیری، هایدادند که همسو با جریانشکل مسلح را  هایگروه بودند،متأثر ، اردن

ه رهای سوریشهسایر را به  هادرگیریایک را از شهرهای مجاور مرزهای اردن آغازکردند و  مسلحانه

 .دادندانتقال ......مانند حمص، حله و 
اخیر المسلمیک در تحوات نقش اخوان»ای با عنوان در مقاله حسیک رویورانهمننیک، آقای 

کارآمدن دولت علوی خاندان به تقابل جریان اخوان با دولت مرکزی ایک کرور از زمان روی« سوریه

های جنبش اخوان در سوریه آمیز فعالیتکند که رری  مسالمتم داشته، بیاناشاره 1970اسد در سال 

در مقارع مختلف تاریخ  آمیز تغییریافت و ایک تقابل از آن زمان تاکنون از ایک زمان به رری  خرونت
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تنها نه ،«های تکفیریجریان اخوان و سلف » ،با آغاز تحوات اخیر سوریهاست لذا داشتهادامه

ها و کرتار تعدادی از آنها و انهدا  که در حمله به اقلیتبل دادندرا با ه  انجا  گسترده های همکاری

گروه اخوان را از یک گروه  ها،یک رفتارهمکاری نزدیک  داشتند و انیز  و مساجد برخ  کلیساها

 .استدادهنور مل  به یک گروه خردنور مذهب  تنزلکالن

 چارچوب نظری تحقیق -ب

 های اسالمینظریه جنبش -1
ها در بشاند که ایک جنوجودآمدهبسیار در سراسر جهان اسال  به  هایجنبش ،در سده اخیر 

 ،لبه همیک دلی و انددیور متفاوت بودهیککامل با رروبهخاستواه، ماهیت، عملکرد و نتایج خود 

اند؛ کاربردهگرا بههای اسال متعدد را برای فه  جنبش  مفاهیم ،نظران مسایل جهان اسال صاحه

.. اما .و م  گرای  رادیکال، اسال  سیاس ، بیداری اسالبنیادگرای  اسالم ، اسال مانند مفاهیم  

بسیاری  و در گرا ایجادکنندهای اسال به جنبشاند درک  درست نسبتتهبسیاری از ایک مفاهی  نتوانس

 ی نمونه،اند؛ براکردهاشتباه دچاربه محققان را  ،های اسالم جای راهنمای  در فه  جنبشاز مواقع به

مفهو   کاربردن ایکاست و بههای آمریکا متعل  بودههای دین  پروتستانمفهو  بنیادگرای  به جنبش

د، های آمریکا هستنهای متفاوت با پروتستانهای اسالم  که دارای اهداف و ریرهاره جنبشدرب

 . استاشتباه  ،کاملروربه

موجود  یهاتمام  گروه ،دهی گرا نسبتهای اسال اگر بخواهی  مفهو  بنیادگرای  را به گروه

ت به اصول اولیه قرآن و سنت زیرا خواهان بازگر یندهمو  بنیادگرا ،در جهان اسال  از صدر اسال 

درباره مفهو   ؛گروه غیربنیادگرا در رول تاری  جهان اسال  وجودنداردهیچ ،دیورعبارتبههستند؛ 

دیک و سیاست میان  تفکیک   ،اسال  ،ترروشک تعبیریبه و اسال  سیاس  نیز همیک مرکل وجوددارد

های اسالم  که در کنند. برای فه  جنبشاس ای بخواهند اسال  را سیکه امروزه عدهبود قرارنداده

بایست نظریات  که درباره خاستواه و ریره ابتدا م  اندبیرتر پیداکرده  قدرت ،های اخیردوره
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سوی فه  ماهیت راه  به ،تا از ایک رری  شوندگرا مطرح شده، بررس های اسال گیری جنبششکل

 (.2: 1388ای ، صالح  و رضگروده شود ) ،گرایانفکری اسال 

دو دیدگاه متفاوت  ،گرای اسال های جنبشگیری خاستواه و منرأ شکل خصوصدر 

نظر های  که از ممحور. دیدگاهمحور و دیوری، دیدگاه واکنشیک ، دیدگاه یات ؛دنوجوددار

 زاش  انگرای  موجود در جهان اسال  را پردازند، اسال گرای  م محورانه به پدیده اسال یات

رمندان اندی محور، بسیاری ازدانند؛ در شاخه دو ، یعن  واکنشها، اصول و یات خود اسال  م ارزش

دانند به مسایل محیط  خود م گرا را واکنر  نسبتهای اسال خصوص اندیرمندان غرب ، جنبشبه

 شوند.م تر بررس صورت جامعکه درادامه، ایک دو دیدگاه به

 محور اه ذاتدیدگاه اول: دیدگ 1-1

 عوامل در گرای اسال  هایریره پیداکردن جایبه مسلمان، اندیرمندان و شناسانشرق از برخ 

 واسال   بنیادیک و یات  هایویژگ  پیامد را گرای اسال  اسال ، جهان هایبحران و خارج 

ک از سیاست و... دی دای ج فردگرای ، سکواریس ، مدرنیته، همانند بنیادیک مفاهی  با آن ناپذیریتطبی 

نفعل ماکنر  و نکه وگرای ، بیش از آهای بنیادگرای  و اسال کنند؛ به اعتقاد ایک افراد، جنبشقلمدادم 

 گیرد.م های آن نرأتای فعال هستند که از متک دیک و اصول و ارزشباشند، پدیده

 است دمعتق اسالم ، عتجما حز  مؤس  و پاکستان  ، متفکرمودودی ابوااعل برای نمونه، 

  بتن ماله ،  قانون حکمیت جهت در اسال  دیک یات  اصول و هابر ارزش امروز گرای ،اسال  که 

ها برای تسل  است. انسان انسان بر انسان تسل  از ناش  جهان، در هاشرارت محور وی، نظر است؛ از

 را خود کرده،فرض خدا را بت  اینکه یا اندکرده خدای  ادعای مصر، حاکمان همانند یا بر دیوران،

 امروز برر ،دیمودواند. از نظر شده ،مسل  مرد  بر رری  ایک از و اندقرارداده میان خل  وخدا واسطه

 انسان اینکه یبرا و بپردازد واقع  خداوند شناسای  به بایستم  اربابان ایک تمام  از خود نجات برای

هیچ و ک چهی و بپذیرد است،آمده خداوند از جانه که را قانون  بایستبپرستد، م  را خدا یک تنها

 (.106 تا 73: 1378صادرکند )عراقن ،  دستوری خود جانه از نداردح  اسال  در گروه  و ربقه
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 جایبه هللا حاکمیت یعن  دیک، یات و اصل به بازگرتک معنای به را گرای اسال  نیز، سید قطه

االه سا داند؛ از دید او، حاکمیت اسالم  برام  اجتماع  و سیاس  ورام تما  در راغوت حاکمیت

غوت است )سید رهای  برر از را معنای عبودیت، و وجودندارد اهلل غیراز حاکمیت هیچ و است اااهلل

 (.74: 1378قطه، 

یات   جزء را گرای اسال  منف ، نورش با اغله غرب ، نظرانصاحه اسالم ، متفکران برخالف

را به  گرای  اسال انولیس ، تاریخدان ،بات یه آورکنند؛ برای نمونه، م ناپذیر اسال  معرف و جدای 

کند؛ م معرف  است، شهادت و جهاد شمریر، خرونت، همان که یات دیک و معنای بازگرت به اصل

روپای  رب  اای عشدت، گفتووه، به«استاروپا بدون جنگ تسلی  اسال  شده»ای با عنوان وی در مقاله

و « اهل یمه» کاربردن مفاهیم  مانندکند؛ وی با بهم نکوهش را مسلمانان برابر در مماشات سیاست و

 ، اد اسالمری  جهتوان گفتووکرد چراکه مسلمانان از ربر ایک اعتقاد است که با مسلمانان نم « جهاد»

اند و ردهجبورکآنها را به پذیرش اسال  م های  بسیار را از هند تا پرتغال، تصرف و مردمانسرزمیک

دادند؛ او م های خود را تحویلبایست  سالحشدند و م م پذیرفتند، اهل یمه محسو که نم کسان 

ید جهان با مرد  کند که مسلمانان ادعادارند، دیک اسال ، آخریک دیک اله  است و همهم گونه بیانایک

اسال   ه دیکبراه  جز ایک نیست و اگر چنیک نرود با شمریر، مرد  را به ایک دیک بپیوندند و هیچ

 (.22و 21: 1384زاده، آورند )نقیهدرم 

 محوردیدگاه دوم: دیدگاه واکنش 1-2

 گرای ، حرکتاسال  که کنندم پافراری ادعا ایک بر مسلمان و غرب  نویسندگان از زیادی تعداد

 اسال  است؛ ایک افراد، موج بازخیزی محیط  فرارهای و بیرون  تغییرهای بهنسبت واکنر  اقدام  و

 مواجهه و جهان اسال  داخل  هایبحران از ترکیب  بلکه آن را دانندنم  اسال  یات  هایویژگ  از را

که بسیاری از افرادی که درزمینه بنیادگرای  اسالم  ایگونهکنند بهقلمدادم  غرب  تمدن با مسلمانان

گرایانه و بنیادگرایانه در جهان اسال  های اسال اند، اعتقاددارند که بروز جنبشکردهدازیپرنظریه

رورمعمول در واکنش به شرای  محیط  است که در درون ایک جوامع وجوددارد؛ ازجمله ایک به
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ارکت های هویت، مرروعیت، مر)تأکید بر بحران رینارد هرایر دکمنیان»پردازان، افرادی مانند نظریه

)تأکید  باب  سعید)تأکید بر بحران نوسازی(،  جف هین )تأکید بر بحران هویت(،  رضوان سیدو...(، 

)تأکید بر  خورشید احمد)تأکید بر بحران سرخوردگ ( و  ژاک آگوستیک برکبر بحران هژمون (، 

 (.8: 1388برشمرد )صالح  و رضای ، توانرا م « بحران استعمار(

رایر هرسد که نظریه نظرم پردازان باا بههای نظریهرس  اجمال  دیدگاهلذا با توجه به بر

ر ایک دالمسلمیک های جنبش اخوان، بیرتریک تطاب  را ه  با بحران سوریه و ه  با فعالیتدکمنیان

 پردازی :بردن به ایک موضوس در زیر به بررس  ایک نظریه م کرور دارد که برای پ 

 های اسالمیمچیان درباره جنبشبررسی نظریه هرایر دک -2
  ای غرداند و معتقد است که دنیای نویک نم های اسالم  معاصر را پدیده، جنبشدکمنیان

کند؛ رکدرورصحیح به دلیل عد  آشنای  با تحول تاریخ  جوامع اسالم  قادر نیست، ایک پدیده را به

یان  های معاصر جرشوند، بلکه جلوهنم های  جدید محسو های اسالم ، پدیدهنظر او، جنبشبه

های گوناگون جهان اسال  تاریخ  هستند که در رول دوران پ  از ظهور اسال  در بخش

ر دای هستند که ای دورهسیاس  اسالم ، پدیده – های فکریدیور، جنبشعبارتاند؛ بهنمودیافته

یک یز، چندو مفهو  سقوط و رستاخاند. وی با استفاده از یافتههای خاص ظهورکرده و تحولدوران

های ها( و پاس العملهای رستاخیزی در تاری  اسال ، درواقع بازخوردها )عک کند که جنبشم بیان

بر هر ر براداست؛ یعن  در رول تاری  جوامع مسلمان، های سقوط و انحطاط بودهمسلمانان به دوران

ای است که هدف آن، احیپیوستهوقوسی بهسقوط و انحطاط، یک جنبش فکری یا سیاس  رستاخیز

 است.مجدد دیک اسال  بوده

در آغاز هر قرن، فردی را »گوید: ویژه اهل سنت( به حدی  نبوی که م اعتقاد مسلمانان )به 

های فکری و سیاس  اسالم  در ای مه  برای ظهور جنبش، انویزه«فرستاد تا دیک ما را احیاکندخواهی 

های رستاخیزی سن  و شیعه های  متعدد از جنبشاست. دکمنیان، نمونهن  اسال  بودهقرتاری  پانزده

های رستاخیزی در جهان اسال  عنوان حرکتامیه تا نیمه دو  قرن بیست  بهرا از دوران بن 
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کنند که جامعه اسالم  در یک محی  م های رستاخیزی در شرایط  ظهورکند؛ ایک حرکتم اعال 

آید؛ ایک محی  بحران ، دارای چند ویژگ  عمده است که از قرن نوزده  ترده، گرفتار م بحران  گس

به بعد، اغله جوامع اسالم  را در خاورمیانه کنون  دربرگرفت. محی  دوران معاصر، نوع  بحران 

اند از: ها عبارتاست که شش بحران فرع  را درون خود دربردارد که ایک بحرانفراگیر ایجادکرده

بحران هویت، بحران مرروعیت، بحران آشو  و فرار )مرارکت(، کرمکش ربقات ، ضعف نظام  و 

 (.57: 1384زاده، بحران فرهنگ )نقیه

های شپردازان  است که به بررس  جهان اسال  و بروز جنبازجمله نظریه هرایر دکمنیان

ل  و ، نوه  رابطه ععاصرهای اسالمی در جهان مجنبشاست و در کتا  گرایانه پرداختهاسال 

کند. او معتقد است م های بنیادگرایانه ترسی ها در جهان اسال  و خیزش جنبشدرون ، میان بحران

ود خرون  است، در واکنش به مسایل ددادهکه ازلحاظ تاریخ  هرزمان در دنیای اسال  بحران  رخ

 ، میان ای علت و معلولدهد که رابطهم گونه شرحاست؛ او ایک مسئله را بدیککرورهای مسلمان بوده

که روریهرلبانه وجوددارد بهای مذهب  انقالب  یا تجدید حیاتهای اجتماع  و ظهور جنبشبحران

نای ای نویک برمببردن نظ  موجود و ساختک جامعهای در جوامع اسالم ، خواهان ازمیانعده

انعطاف وه  ها ه  جامع و ه  غیرقابلایک جنبشایدیولوژی ویژه خود هستند؛ درنتیجه، ایدیولوژی 

های هه دورهای رهبرانران به شرای  بحران  جامعه است. او اعتقاددارد در اغلکننده پاس منعک 

های رکتحد تا گانه باا کاف  بوهای ششمختلف تاری  اسالم ، وقوس دو یا سه بحران از میان بحران

 (.55: 1377باشد )دکمنیان،داشتهالدنبرستاخیزی فکری و سیاس  را به

ان در بش اخوو با توجه به اینکه در ایک مقاله قصدداری  نقش جن دکمنیانلذا براسا  نظریه 

ان ه بحرگانه یادشدة وی، سهای ششرسد که از میان بحراننظرم کنی ، بهبحران سوریه را بررس 

 ان درهای جنبش اخویر را در فعالیتهویت، مرروعیت و مرارکت )آشو  و فرار(، بیرتریک تأث

 اند که در زیر به بررس  اجمال  ایک سه بحران م  پردازی :بحران سوریه داشته
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 بحران هویت-2-1

ه ای در جامعشود که عدهوی بر ایک اعتقاد است که انویزه هویت  بحران، زمان  ایجادم 

خصوص وسیله گروه  دیور و بههاسالم  بر ایک تصور باشند که هویت دین  و مذهب  آنها ب

رفته یا شود لذا برای احیای هویت ازدستم گرفتهحاکمان، تحت تأثیر قرارگرفته و نادیده

 زنند.م شده خود به قیا  دستت عیف

 بحران مشروعیت -2-2

دهند م های  را انجا که حاکمان در جوامع اسالم ، اقدا خصوص وی اعتقاددارد، زمان درایک

رسد، مرد  گونه م نظر آنان ایکهای بزرگ و تأثیرگذار جامعه است یا اینکه به برخالف نظر گروه که

 افتد.خطرم گرفته، مرروعیت نظا  بهاز حاکمان خود فاصله

 بحران مشارکت )آشوب و فشار(  -2-3

ه های بزرگ بکه اقرار مختلف جامعه یا گروهرورمعمول، زمان درخصوص مرارکت نیز به

تماع  و اج ایک نتیجه برسند که دولت مرکزی یا حاکمان، از مرارکت آنها در مسایل مختلف سیاس 

رابر بگیری در دهند، به موضعدارند، مرارکت آنها را کاهشکنند یا با اعمال فرار سع م جلوگیری

هش ند، کادانند، حاضر نیستنظر و رأی در جامعه م کنند و چون خود را صاحهم دولت اقدا 

 (.60: 1377مرارکت خود را در جامعه بپذیرند )دکمنیان،

 های تحقیقیافته-ج

 بحران هویت -1   
: هویت قرارگرفتن هویت مذهبی سنی سلفی اخوان در برابر هویت علوی دولت سوریه 

های اجتماع ، است. جنبشگرفتهجنبش، ساخته عناصری است که جنبش در مخالفت با آنها شکل

های زنند که از زمره ارزشم های  چنگمعمول برای معرف  هویت خویش به اهداف و آرمان روربه

های قوم ، از که اغله، جنبشروریقبول هموان یا بخش زیادی از جامعه است بهمطل  و قابل
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های مذهب ، از اجرای درست و دقی  زنند و جنبشم ، برابری و برادری د استقالل

(؛ لذا در ایک قسمت برآنی  که به بررس  اختالف 2: 1394ننند[ )شهریاری وجزای ،زم شریعت]د 

المسلمیک سوریه و دولت مرکزی ایک کرور و تأثیر آن بر بحران اخیر هویت مذهب  جنبش اخوان

 سوریه بپردازی .

سر  بر رورعمدهبه و دارد تاریخ  اسالم (، ریره بزرگ مذهه دو) سن  و شیعه میان اختالف

 ین  اهلجانر به شیعه وجودآمد.به واقع  اسال  چیست  و محمد )ص( ح رت ،پیامبر جانرین  مسئله

 .عتقاددارندا)س(  عل  و عثمان ،عمر ،ابوبکر یعن  چهارگانه، خلفای جانرین  به سنت اهل س( و) بیت

ادامه همننان نونکه از صدر اسال  تاک بوده اعتقادی و واقعیت سن ، و شیعه میان اسال  درون اختالف

ن دو  توس  تاری  با ایجاد تفکرهای  مانند سلفیت در قر رول در اعتقادی، هایایک اختالف دارد؛

 حکا  گرفت و البته،شدت ابک قی  جوزیو  ابک تیمیهو درادامه در قرن هرت  توس   احمد ابک حنبل

 (.160: 1387یوسف ، حاج ) کردندسوءاستفاده ها هموارهمداران از ایک اختالفسیاست و

یک  از کرورهای اسالم  در منطقه که هر دو ترکیه جمعیت  شیعه و سن  را دارد، کرور 

با های  مختلف بوده ول  سوریه است؛ ایک کرور در رول تاری ، شاهد سکونت و حکومت گروه

از  ؛یافت بر ایک منطقه تسل اسالم وسیله سپاه اسال ، فرهنگ هجری به سیزده تصرف شا  در سال 

اند مذهه، همواره حکومت و قدرت را در ایک سرزمیک دراختیارداشتهآن تاری  تاکنون، مسلمانان سن 

مسلمانان اهل سنت، در سوریه از جایواه سیاس  و  ،رورسنت  و تاریخ بهگفت که توانو م 

و اغله  ثروتمندان در ایک  دارهای زمیکتمام  خانواده رورتقریب ،، بهمند بودهبهره ،اقتصادی باای 

 .(Rousseau,2014: 7) اند، از مسلمانان اهل سنت بودهجنگ دو  جهان  منار ، تا

میان، رقابت بیک اهل سنت و علویان، همواره در ایک سرزمیک وجودداشت تا اینکه با درایک

تر شد و ها شدیدتر و مخر کان عثمان  در قرن هفت  و هرت  هجری، رقابتکارآمدن ترروی

که پ  تر شد تاجای بود، بیرتر و عمی صورت تاریخ  در ایک سرزمیک ایجادشدههای  که بهاختالف

، ابک تیمیهکه ایگونهبه ندها بر سوریه، فقهای اهل سنت، علویان را نامسلمان خواندتسل  عثمان از 

فتوای   )هفت  هجری( میالدی چهارده ، در قرن گذاران تفکر سلفیتو از بنیان اهل سنت عال 

http://www.hamshahrionline.ir/details/62630
http://www.hamshahrionline.ir/details/62630
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های اهل ها و بدرفتاری. ست کردو کافر اعالم در اسال  گذار، علویان را بدعترب  آنصادرکرد و 

ب  غرهای شمالها پیش به کوهستانبه علویان، موجه شد تا ایک اقلیت مذهب  که از سالسنت نسبت

بمانند و های خویش باق گاهبودند، همننان در سکونتپناهنده شده )منار  ساحل  ایقیه(، سوریه

 (.Smith,2012: 3دارند )هایران را از چر  بدخواهان مخف  نواهباورها و آییک

رت صحنه آمدن قد وری عثمان  و بهتو افول امپرا( 1916) سایک  پیکومتعاقه تواف  

سو، فرانسه در مقا  ازیکچراکه تغییرکرد؛ رفته رفته، اوضاس علویان 1920ه در سال قیمومیت  فرانس

رله پ  از جنگ جهان  اول، از ماهیت چندمذهب  سوریه، به نفع خویش قیمومیت  قدرت

بودند، ناف  مو ،دیور، علویان نیز اگرچه با ح ور فرانسه در سوریه چندانکرد و ازسویبرداریبهره

میک ه؛ های اجتماع  و انزوای سیاس  شدمحرومیت موجه آزادشدن آنان از بسیاری ،ایک ح ور

 داشت؛ درپ هنسهای اداری فراآنان با دستواهرا میان عامل در آغاز قیمومیت فرانسه، نوع  همکاری 

 های از پیدایش احسا وسیله بتواندبدیک ها بود تاهمواره درپ  تقویت اقلیت ،نیزه فرانس

به علویان  1920 در سال ،ژنرال گوروسان، حاک  فرانسوی سوریه، بدیک ؛کندیست  جلوگیریناسیونال

 تا سال قاللایک است داد کهکامل استقاللروربهبه آنها  1922 خودمختاری و در سال ،جبال انصاریه

 یردادبه گذشته تغینقطه عطف  بود که وضعیت علویان را نسبت ،ایک اقدا ؛ یافتادامه 1924

(Barnes,2014: 25.) 

مذهه محصورشده های علویرورکل ، دوران ح ور فرانسویان در سوریه، برای جمعیتبه

شد؛ استخالص  که زمینه آن را م سرآغاز استخالص سرزمین  و سیاس  تلق  هادر ارتفاس

ها کوهموجه شد تا دهقانان علوی از  ،ایک تحول اقتصادی ؛بودکردههای اقتصادی فراه پیررفت

های امنیت  و حز  شهرنریک شوند. ح ور در ارتش، دستواه ،تدریجبه ،ها سرازیر شدهسوی دشتبه

های  بود که علویان توانستند در سایه حمایت دولت فرانسه به آن ها و موفقیتبع  از دیور فرصت

ها ؛ البته فرانسویدسازنسان، برای تصرف قدرت و سلطه بر حکومت، خود را آمادهیابند و بدیکدست

ها و شدت جوانان علوی را برای ورود به نظا  ارتش و قراردادن آنها در موقعیتدر ایک زمان به

کرده، از ایک کردند تا بتوانند اقلیت علوی را بر اکثریت اهل سنت مسل های مه  ارتش حمایتپست
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کردند از تالش هاکنند لذا فرانسویهای ناسیونالیست  سن  در سوریه استفادهکار برای کنترل احسا 

تفکیک آنها، به  ،حالدرعیک های مذهب  وو با تقویت اقلیت کنندبرداریناسیونالیس  بهره ، ضدمذهه

 (.1390،3دبیری، تحکی  قدرت خود بپردازند )

 فزایشازمان با تسل  فرانسه بر سوریه و خروج علویان از شرای  ضعف و سرکو  و اما ه 

 1928ال سدا در المسلمیک ابتاجتماع  ایک کرور، جریان  به نا  اخوان -ا در مسایل سیاس  نفوی آنه

ها که جریان ، به سوریه واردشد. اخوان 1935در کرور مصر ایجاد و چند سال بعد، یعن  در سال 

ر های  شدید را ضد ح ور فرانسه دگیریشدند، از همان ابتدا موضعم مذهه تلق سن  سلف 

هل سنت درصدی ا 74درصدی در برابر اکثریت  15ریه و همننیک علویان ایک کرور که اقلیت  سو

یاس  ها که با توجه به مواضع و دیدگاهایران، جنبر  سشدند، اتخایکردند. اخوان م محسو 

کردند م  نوع ، مدافعان حقوق اهل سنت در سوریه معرفشدند، از همان ابتدا خود را بهم محسو 

سه فران انویزه اصل  خود را برپای  نوع  حکومت اسالم  واقع  و مبارزه با سلطه استعمار و

 (.85: 1393کردند. )باران ،اعال 

تریک بنابرایک پرواضح است که ح ور استعماری فرانسه در سرزمیک سوریه، یک  از مه 

بسیار تأثیرگذاشت و ایک های میان شیعه و سن  در ایک کرور، عوامل  بود که بر افزایش اختالف

میان، علویان از داد؛ البته درایکبخرید و به سمت حالت تخاص  سوقازپیش عم ها را بیشاختالف

در گذشته ازلحاظ اقتصادی و که بردند و درحال ح ور فرانسه در ایک کرور، به میزان از  بهره

درجات نظام  را در  ،سرعتبه توانستند، شدندم محسو دیده و محرو  اجتماع ، گروه  ست 

 ،بر حیات سیاس  ایک کرور 1960و با ح ور در حز  بع  در پایان دهه  بپیمایندارتش ایک کرور 

، دیور مدعیان 1970بود که ر  کودتای  در سال  اسد حاف ترجمان ایک سیاست، ژنرال  شوند؛ مسل 

جمهوری را که تا آن زمان تپست ریاس ،موف  شد 1971قدرت را کنارزد و سرانجا ، در سال 

ایک واقعه، یعن  ح ور علویان در ابتدای دهه د؛ مذهبان بود، از آن خود کنصرف در دست سن روربه

 گران دین  و سیاس  را برانویختمداران و تحلیلدر مسند قدرت، حیرت بسیاری از سیاست 1970

 (.72: 1390،زاده)جمعه
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وی و روز بر میزان نفدادن بود که روزبهیه در حال رخوقایع باا در شرایط  در کرور سور

عیار در رفته، جنبش اخوان به جنبر  تما شد و رفتهالمسلمیک نیز افزوده م قدرت جنبش اخوان

ود و بعنوان یک  از مدعیان دراختیارگرفتک حکومت در ایک کرور، مطرح شد و بهسوریه تبدیل

ما داشت ا  که شمار زیادی از اع ا آن علوی بودند، رقابتشدت با حز  بعراستا نیز، بهدرایک

تر شدند، موف  ها به دلیل حمایت  که ازسوی رژی  استعماری فرانسه مدرنهایت، در ایک رقابت، بعث 

 (. 4،1390)دبیری،، قدرت را دراختیاربویرد1963بودند تا اینکه )اخوان( توانست، ر  کودتای  در سال 

درنگ به ت عیف و محدودکردن سایر احزا  و حز  بع ، آنها ب گیری پ  از قدرت

 رتریکالمسلمیک، مرمول بیراستا جنبش اخوانزدند که درایکهای رقیه خود در سوریه دستگروه

 1964ال سرا در  عصا  رضا العطارها شد و حت  حز  بع ، تعدادی از رهبران آن، مانند محدودیت

 1970 شد، توانست در سالم که از اع ای علوی حز  بع  محسو تبعیدکرد. درادامه حاف  اسد 

قدرت  ،1970بویرد لذا با آغاز دهه دستحزب ، قدرت را در سوریه بهو از رری  کودتای درون

  ها قرارگرفت که ایک موضوس، باع  افزایش خرسیاس  در ایک کرور درعمل، در دست علوی

ند (؛ هرچStarr,2012: 35ا حکومت مرکزی ایک کرور شد )ازپیش آنها بها و مخالفت بیشاخوان 

 ه آنان، پ  از تثبیت قدرت خود، هرگز جمعیت باای اهل سنت و جایواه گذشتعلوی اسدحکومت 

های مه  ، بسیاری از  پستحاف  اسدنکرد و در دوران حکومت را در حکومت سوریه فراموش

، وزیر تشوزیر، ریی  ستاد مرترک ارونه، نخستسیاس  و نظام  دراختیار اهل سنت بود؛ برای نم

همیک  نیز، برار اسدمذهه بودند. در زمان حکومت دفاس و معاون دبیر کل حز  بع ، همو  سن 

 وریه،ستمند در حکومت نفوی و قدرهای سیاس  و نظام  پرداشته، بسیاری از چهرهوضعیت ادامه

 (.98: 1387مذهه بودند )رینارد،سن 

بزرگ در   در قدرت، پارادوکس اسد علویخاندان با تثبیت جایواه  زمانایک، ه باوجود 

های تاریخ  میان علویان و اهل سنت، با تسل  خاندان . اختالفدواندن بودسوریه در حال ریره

شدت دیور )که بهررف و افزایش نفوی جنبش سن  سلف  اخوان ازررفبر قدرت ازیک علوی اسد

سرعت به سمت یافت و بهچرمویر افزایشروریکرد(، بهم را نیز تحریکجمیعت سن  سوریه 
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استبداد  خود را از ی  قرارداشتند کههاعلویکه در یک ررف، ایگونهکرد. بهسابقه حرکتخصومت  ب 

یعن  اهل سنت  گروه اکثریتدیدند و در ررف دیور، یافته م رها اهل سنت تاریخ  اکثریت

ایک وضعیت را برای همیره و  ندتوانستو نم ند دیدمحرو  م ، را ازح  حکومت خود قرارداشتند که

 (.6:1390)دبیری، دنتاابد بپذیر

ل  های شماویژه جناح تندرو ایک جریان که در بخشالمسلمیک سوریه بهجنبش اخوان مقابله 

حاف  رسیدن قدرتاز همان روزهای نخست به اسدعلوی  حکومت خاندانبا  سوریه، مستقر بودند

و  1971ال پرس  قانون اساس  در ستظاهرات ضد همهتوان به که برای نمونه م روریآغازشد به اسد

در سال  دانرجوی علوی دانرکده افسری  در شهر حله 38عا  درادامه نیز، ماجراهای  نظیر قتل

شد، همه رکه گفتهروکرد و هماناشاره 1982و همننیک شورش و ماجرای شهر حماه در سال  1979

که وهابیت عربستان و سازمان جهان  المسلمیک سوریه ها ازسوی جنبش اخوانایک اتفاق

ریزی برنامهد، نکردم تحریکبا فتواهای گوناگون ضد خاندان اسد را  هاآن نیز، پیوسته المسلمیکاخوان

 (.Sambanis,2013 :295شد )و انجا 

دارانش ان گروه  بزرگ از اهل سنت ایک کرور که ررفعنوالمسلمیک سوریه بهجنبش اخوان

 1970های در دهه (5:1391شوند )رویوران،م زدهدرصد مرد  ایک کرور تخمیک 20در سوریه، حدود 

در سوریه ایجادکند و  حاف  اسدهای اجتماع  منسجم  را ضد حکومت بود ساختتوانسته 1980و

س  شوروی، جنگ خلیج فار ، کرتار مسلمانان بوسن  و وقوس حوادث  ازقبیل اشغال افغانستان تو

گرفتک ایک جریان سلف  در سوریه، بسیار تأثیرداشت لذا ایک افزایش هرزگویک و.... نیز در قدرت

منجرشد که اوج ایک  علوی اسدها میان جنبش سلف  اخوان و دولت قدرت به افزایش درگیری

بود که البته در ایک زمان به دلیل قدرت زیاد  1982ها ماجرای شورش شهر حماه در سال درگیری

دارانش، مجبور شدند، شد و جنبش اخوان و ررف، شورش با سرعت و شدت سرکو اسدحکومت 

در ایک جریان کرته، زندان  یا تبعیدشدند اما ها و رهبرانران کنند. تعداد زیادی از اخوان نرین عقه

ماند تا داران اخوان باق خصوص ررفمذهه سوریه بهسن  تفکر جهادی در میان بسیاری از جوانان

، فتوای جهاد ضد اشغالوران شی  البور ، علمای  مانند 2003اینکه با حمله آمریکا به عراق در سال 
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را صادرکردند و ایک موضوس به احیای مجدد تفکر جهادی اخوان در  میان جوانان اهل سنت سوریه 

 (.150 :1393منجرشد )نبوی و نجات، 

ورشیان و و پ  ازهجو  گسترده ش 2011دنبال ایک موضوس و با آغاز بحران سوریه در سال به

 تحدانجانبه ازسوی آمریکا و مصورت همههای خارج ، مانند داعش به ایک کرور که بهتروریست

، مذهههای سن شدند، بسیاری از گروهم ، اسراییل و... حمایتاش نظیر عربستانایمنطقه

شت و المسلمیک قرارداهای سلف  که در رأ  آنها جنبش اخوانهای فعال در جریانخصوص سن به

ا( ویژه دوما و حرستبه شکل سنت  در ارراف شهرهای  بزرگ، مانند حله، حمص و دمر  )به

 دلیل ند؛اردشدوجوی  از نظا  سرعت، به فاز مسلحانه و انتقا یافته، بهح ورداشتند، فرصت را مناسه

ویژه در هب علوی اسدهای اخوان و خاندان های  شدید بود که میان سلف جوی ، اختالفایک انتقا 

 (.9: 2013بود )الحاج، ایجادشده حاف  اسددوران 

هب  و کردند، مسایل مذشدت بر آن تأکیدم دارانران بهها و ررفآننه در ایک زمان، اخوان  

های حسا ااست لذا تحریک کردهها حقوق آنها را ت ییعاعتقادی و مبارزه با حکومت  بود که سال

ه در ر حماها( و آمیختک آن با یادآوری خاررات  مانند ماجرای شههای سلف  ) اخوان مذهب  سن 

شدن ترورساخت و سبه عمی ای از نفرت و خرونت را در سوریه شعله، ناگهان آمیزه1982سال 

ت و ک نفردارانش در ایک کرور شد و درنهایت، همیهای میان علویان و جنبش اخوان و ررفاختالف

  شد عرب  نیز همراه بود، باع –دریغ کرورهای غرب خرونت که با هدایت، حمایت و تحریک ب 

ت ف دولهای سن  مخالکه جنبش اخوان، ضمک بازیاب  سریع خود در سوریه، همراه با سایر گروه

 (.128: 1391بزند )رجب ،ایک کرور دست علوی، به فاز مسلحانه واردشده، به مبارزه با دولت اسد

شود، یک  از دایل اصل  بنابرایک با توجه به مطاله یادشده در ایک قسمت، مرخص م 

علوی المسلمیک سوریه با دولت مرکزی ایک کرور که تحت رهبری خاندان رویاروی  جنبش اخوان

گردد و همیک اختالف هویت سن  آنها بازم  -های مذهب  متفاوت شیعه ارداشت، به هویتقر اسد

خاندان اسد ک ، چهل سال حکومت های  شدید میان دو ررف در رول دستمذهب ، باع  درگیری

به ایفای نقش منف  و مخر  ازسوی جنبش اخوان ضد  2011شد و البته با آغاز بحران در سال 



 
 هیدر بحران سور نیالمسلمنقش جنبش اخوان یبررس

 

 
 

143 

شود که گرچه اختالف مذهب  میان جریان اخوان و منجرشد؛ البته از  است، اشاره برار اسدحکومت 

کرد، هدف اصل  هر دو گروه م در رول ایک مدت، بیرتر خودنمای علوی اسد حکومت 

گر تحلیل ،گراها  فولرزمینه، که درایکروریگرفتک حکومت و قدرت در ایک کرور بود بهدستبه

کند: م و مطرح نیز به ایک موضوس، اشاره ای،در مقاله قبله عالمنویسنده کتا  برجسته آمریکای  و 

سال  1500های  میان قرایت اهل تسنک و تریع از اسال  وجوددارد، با گذشت حدود اگرچه تفاوت»

باشد، به داشتهشناس  و تفاوت در ایدیولوژی ریرهبیش از آنکه در دیک هااز صدر اسال ، ایک اختالف

گرفتک کنترل مذهب ، قدرت و دردست هایتر از اختالفمه  و دنگردهای اجتماع  بازم رقابت

 (.308: 1393)فولر،« شوداند که مطرح م دولت

 بحران مشروعیت -2
 عد  پذیرش مرروعیت دولت مرکزی سوریه ازسوی جنبش اخوان و مخالفت با آن: جنبش

ز اخوان با پیروی او  مصطف  السباع وسیله ر حله بهدر شه 1935در سال  سوریه المسلمیکاخوان

ع ادی و رفاقتص دادن به اوضاس نابسامانمنظور مقابله با اشغال سوریه ازسوی فرانسه و سامانمصر به

  گروه 1937وجودآمد. در سال هجهان عر  از رری  احیای اسال  بمیان موجود  هایشکاف

 ،دگرفتنتصمی  سوریه ها و رال  علو  دین ان دانرواهکوچک از جوانان سوری مرکه از دانرجوی

ان ان عنوخواستند با همآنها م  ؛ویرندبعهدهرب ایک کرورالمسلمیک را در مسئولیت جنبش اخوان

 دلیل تسل  ووجودآورند اما به هصورت رسم  وابسته به جنبش بمرخص شوند و سازمان  به

لذا  کنندفعالیت و در پوشش ند با عناویک مجازمجبور شد ،خرونت رژی  قیمومیت )فرانسه(

یز در دیور ن  هایانجمک ،شد و سپ سی أانجمک مجاز داراارق  )خانه ارق ( در حله تراستا درایک

رورکل  آنها به (.75: 1394 ،فروحیدیو  تقویبیروت، ررابل ، دیرالزور و ایقیه برپا شدند )حماه، 

 برهه عالوایک گرو ؛شناختندم « شبا  محمد»یکدیور را با نا   و های متعدد بودندگروه  با نا 

 نیزرا « هفتو»و « سرایا»نظام  دو سازمان شبه، اخالق  و مسایل فرهنو ، اجتماع  پرداختک به

 ند. دوجودآوربه
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گرفت و در آن تصمی  کردحله برگزارشهر در را  (کنفرانس نرست  ) 1944در سال جنبش 

طف  شی  مصو کمیته مرکزی عال  به ریاست سرپرست کل،  کندمنحل را آن شهرمرکزی  شاخهکه 

ود را آیند و آییک خالمسلمیک گرده ها با عنوان اخوانتما  انجمک ،باشد و قرارشدداشته سباع 

 1949سال  مه و درادادرایجادکردند؛ را  روزنامه المنار های خود نیزو برای انترار دیدگاه کنندیوانه

)یزدان   کردو اهداف خود را بازخوان  برگزار ،«لیجرد»در شهر  را دیور رورمجدد، نرست بش بهجن

 (.15: 1391و همکاران، 

ایک  ل بسیار فعال در سیاست داخ  نقر ،المسلمیک سوریهاخوان، 1950و  1940های در دهه

-سایل سیاس  ، بر سر تصاحه قدرت و سایر محز  کمونیست و بع دو  با ه،ایفاکرد کرور

ه بو با توجه  1948کرد؛ ایک جنبش درپ  شکست اعرا  از اسراییل در سال رقابت اجتماع 

ای  بقات روستویژه در میان رداد، ناگهان از جایواه  باا در سوریه بهم های  گسترده که انجا تبلیغ

یک رکزی امموضوس، دولت واسطه همیک داران  بسیار پیداکرد؛ بهمند شد و ررفو متوس  شهری بهره

ان رهبر کردن تعدادی ازکرده، به سرکو  جنبش و زندان کرور از وجود جریان حاضر، خطر احسا 

 (.(Briynjar, 1998:154 کرد آن اقدا 

ها بعث  ها بر سر تصاحه قدرت، ایکها و بعث ، کمونیستهادرنهایت در رقابت میان اخوان 

ری  رهای مختلف ارتش توانستند از ت فرانسه و ح ور در بخشبودند که به دلیل داشتک حمای

تحریک  کنند؛ ایک رخداد در سوریه،، قدرت را در سوریه تصاحه1963برگزاری کودتای  در سال 

کومت و با ح داشت بر انویزه آنها برای مخالفتبیرترجریان اخوان در برابر حکومت مرکزی را درپ 

که  ورییان سگراها بر قدرت، اسال ا پ  از وقوس کودتا و تسل  بعث شدت افزود لذکردن آن بهساق 

رگیر دزی، ضد دولت مرک بارجمع  خرونت هایسری اقدا یک ها قرارداشتند، بادر رأ  آنها اخوان 

 بر تسل  حز  بع  بربار، عالوههای خرونتگونه اقدا (؛ انویزه اصل  ایک55: 1385دویرت ،شدند )

 موارد زیر بود:   نظیرقدرت، مسایل

که مرروعیت خود را در تأکید بر ایدیولوژی )اییک رژی  جدید ههای نیمسیاست -1

 ؛قبول نبودگرایان قابلکه برای اسال  (جستسوسیالیس  عر  و تأکید بر جدای  دیک از سیاست م 
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مخالفت با  -3 ؛ردادن به حیات پارلمان  در کروها و پایانانحالل همه احزا  ازسوی بعث  -2

گسترش سیاست سرکو   -4 و 1958پ  از  عربیس  جمال عبدالناصرپانگرایانه و های وحدتررح

 گونه مسایل،لذا بروز ایک( 65: 1390المسلمیک )احمدی،ویژه اخواننیروهای مخالف بهضد و فرار 

 کرد. گرایان تسهیلازسوی اسال را توسل به خرونت 

ک  ری مستحاقتدار سازمان  و رهب ، دارایعصا  عطارتحت رهبری  زمان،ها که در ایک  اخوان

یاروی  با نیروهای امنیت  دولت بع  در حماء و دمر  به رو 1965و  1964 هایسال ند، دربود

خصوص در دو تحوات  جدید در صحنه سیاس  سوریه به ،1966سال  اما با آغاز پرداختندمسلحانه 

 به رهبر جناج چ  حز  بع  صالح جدید سو،ازیک کهروریشد، بهجریان بع  و اخوان ایجاد

داری از به ررف را سیاست فعال ضداسراییل  نوع  عربیس  نزدیک شد و پانجریان رهبر  ،ناصر

 1966 سال جانبه میان سوریه، مصر و اردن در اواخرگرفت که در تواف  نظام  سهها درپیشفلسطیک

المسلمیک به جناح انرعا  درون  اخوان ،دیورسویاز یافت وتجل  1967از جنگ پیش و چند ماه 

در سال  ها توس  بعث رهبر کاریزماتیک اخوان ،ا  عطارصپ  از تبعید ع)که  کاررادیکال و محافظه

: 1391کرد )میرعل ،  عیفتشدت بهرا اقتدار سازمان  و رهبری جنبش اسالم   افتاد(،اتفاق 1965

240.) 

صحنه ستیز  رورمجدد،به سوریه ،1982تا  1970های در فاصله سالو  درادامه 

توانست از رری   حاف  اسد، 1970مرکزی ایک کرور شد چراکه در سال  المسلمیک با دولتاخوان

عنوان حزب ، قدرت را در ایک کرور دراختیاربویرد و یک سال بعد، جایواه خود را بهکودتای  درون

ها بود تنها قدرت سیاس  سوریه در دست بعث وحاا دیور نه کندور تثبیتجمهور در ایک کرریی 

ی هاآغازشد و چریک 1971جهاد در سال از اولیک مرحله ها نیز به آن اضافه شدند لذا بلکه علوی

 مرحله دیور جهاد ند؛حزب  را هدف قرارداد هایموران امنیت  و مقا أ، رهبران علوی، مجنبش اخوان

ها توس  اخوان  دانرجوی علوی دانرکده افسری در حله و صالت 38با کرتک  1979 ژویک در

های دولت ، مراکز پلی  و مراکز حز  بع  چرمویر دیوری به ساختمان تحمال افتاد واتفاق

  آغازشد.
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 با هدایتگسترده  های در هفدهمیک سالورد کودتای حز  بع ، اعتصا  1980در مار  

قصدی سوء ،در همان سال ؛کردفلج ایک کرور را سوریه را فراگرفت وشهرهای جریان اخوان، 

ها نفر نه، دهداد و به ایک بهاالمسلمیک نسبتبه اخوان دولت، آن را گرفت کهصورت اسدضد نافرجا  

 (.47: 1391و اصالح ، 143: 1387کرد )سعیدی،از رهبران و اع ای اخوان را زندان  یا اعدا 

ا در رالمسلمیک، جبهه اسالم  یا مل  های مختلف اخوانرهبران گروهپ  از ایک جریان، 

یرکل  را به دب البیانون  ابونصر، ایک جبهه، شی  محمد 1980وجودآوردند؛ در سال به سوریه

خواستار  ،ایهر  بیانی رورمجدد، رری  رادیکال را برگزید و، بهاو پ  از گذشت یک ماه ؛دکرانتخا 

لذا با بر مبان  اسال  شد بخش مبتن وریه و تبدیل آن به نظام  دموکراتیک و آزادیکردن نظا  سساق 

های  دا ف اقنیروهای امنیتی ،1982و  1981های سالمیان در توجه به ایک رویکرد جنبش اخوان، 

، 1982. سال دادندانجا ضد جبهه اسالم  در شهرها و روستاهای شمال و مرکز سوریه  گسترد را

ی بردن ف بهرسید، نیروهای افرار  جبهه هتر شد و به شهر حماگسترده ،که دامنه شورشزمان 

ما اکردند، مدت سه هفته در مقابل ارتش سوریه مقاومتواردشدند و به عیار با دولت مرکزیتما 

  رغبهکرد طشهر سقو ،و درنتیجه کنندای و هوای  ارتش مقاومتنتوانستند در مقابل حمالت توپخانه

 هقیا  حما های مخالف نظا  سوریه،از سایر گروه های رهبران جبهه اسالم شدت مبارزه و درخواست

رتش از ا با استفاده حاف  اسد؛ در ایک زمان، باع  درگرفتک قیا  عموم  سراسری در سوریه نرد

رد یا عیدکبها را زندان  و تشدت سرکو  و هزاران نفر از اخوان قدرتمند خود، شورش حماه را به

: 1386رنگ شد )رینارد، شدت محدود و ک کرت و درنتیجه، فعالیت جنبش اخوان در سوریه به

167.) 

داشت؛ در ایک ادامه 2000در سال  برار اسدکارآمدن ایک موضوس تا زمان فوت حاف  و روی 

تصاحه قدرت بود، پ  از کردهها در اروپا تحصیلسال، حاک  جوان سوریه با توجه به اینکه سال

نوامبر سال  16راستا در تاری  نسبت باز سیاس  را در کرور ایجادکند که درایککرد تا ف ای بهتالش

های گونه اقدا ، تعداد شرصد نفر از زندانیان سیاس  ازجمله زندانیان اخوان را آزادکرد؛ ایک2000

بیانیه جوانمردانه برای اقدا  »نا  با را ای بیانیه 2000در سال  باع  شد تا جریان اخوان نیز برار
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دولت  »دنبال ایجاد آنها به ،مردود بوده ،تما  اشکال خرونت ،شددر ایک بیانیه اعال کند؛ منترر «سیاس 

 (.99: 1380،)عنایت مدن  هستند

له ر فاصدداده در عراق و افغانستان و ح ور نظام  آمریکا در ایک کرورها اما حوادث رخ 

های ارتش و کرد چراکه مقا باز ه  ف ای تردید وخطر را بر سوریه حاک  2003تا  2001های سال

 را به بودند، هردارهای از  براردستواه ارالعات  سوریه که همو  از نیروهای وفادار به 

ازحد ف ای باز سیاس  در کرور دادند و وی را جمهور جوان درخصوص ایجاد بیشریی 

ت از های مخالف دولهای زیادی که برخ  افراد و گروهاستفادهسوء های مخر  ودرخصوص اقدا 

جود بهانه و کرد تا بهتالش برارکردند لذا خواهندبرد، آگاه( بهرهبرار اسدایک ف ا برای سرنوون  او )

باشد داشتههای مخالف نظیر اخوان کنترلویژه گروههای سیاس  بهشرای  امنیت ، بیرتر بر فعالیت

بردن کبرای ازبی ازسوی اخوان مهم  که سیاس  رغ  گا هب(؛ درنتیجه 20: 1393نژاد،ی )ابراه

 عد لیل دبنابرایک به نرد دیدهآنها  بهنسبتتغییری در مواضع حکومت هیچ شد،ها برداشتهاختالف

 سران 2005در سال  کهتاجای  دچار شد، سرخوردگ  سیاس به همورای  نظا  با اخوان، ایک جنبش 

 مخالف دولت سوریه آن رارا که مجموعه « اعالمیه دمر  برای تغییر دموکراتیک»جنبش 

 دشداری سبه ناکام  ایک جریان در ورود و مرارکت در امر حکومتکردند؛ ، تأییدندبودکردهمطرح

با   رای ملرلب  از ایجاد بحران بزرگ سوریه، در قاله شودر دوره حاضر و با فرصتتا ایک جنبش 

شدن به کازقبیل حمایت از رویکرد نویک حما  در جدای  از نظا  اسد، نزدیراهکارهای  اتخای 

ر بکه کند ای اخوان و متحدان آن و عد  ماجراجوی  درخصوص اسراییل تالشرویکرد جریان منطقه

سوریه دو المسلمیک زمینه، جریان اخواندرایک (؛ 8:1391رویوران،سوار شود ) ،امواج تحوات منطقه

 ها را برای مقابله با دولت مرکزی ایک کرور در دستور کار خود قرارداد:دسته اقدا 

های پیش از بود ر  سالدستواه جاسوس  اخوان توانسته : هایی در قالب جنگ نرماقدام 2-1

ات و های اولیه بحران از رری  زنان وابسته به خود، در سازمان ارالعآغاز بحران و همننیک در ماه

راستا کند؛ درایککرده، از زنان ع و نیز برای پیربرد اهداف خود استفادهارتش سوریه نفوی

های سازمان حقوق برر و تبان  با با تمرکز بر فعالیت بود کهکردهریزیگونه برنامهالمسلمیک ایکاخوان
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یل سوریه پرداخته، با ارایه نمای  مسابان حقوق برر سوریه که مقر آن در انولستان است، به بزرگدیده

)العال ،  کندای، خوراک خبری تأمیکهای ماهوارهآمار و ارقا  نادرست و تصاویر جعل ، برای شبکه

2013 :4.) 

رب  خصوصیات یک جنبش  تر اخوان، ساختک گروه  قدرتمند،برایک، هدف بزرگعالوه

ز چهار رح نییفاکند و زمان اجرای راسالم  معاصر بود که قادر باشد نقر  مؤثر در عرصه سوریه ا

ها با درگیری بود از: مدیریتبود؛ اهداف فرع  ایک اقدا  نیز عبارتشده( تعییک2014تا  2010سال )

رای های  که اخوان بای، امنیت  و حقوق برر. اقدا رسانه –دولت سوریه براسا  سه محور سیاس  

ر جنبش دوان  بودند از: نفوی تعدادی از جوانان اخرتداد، عباشدن ررح خود در سوریه انجا اجرای 

بوک، های  در فی سوی هدف موردنظرخود و ترکیل کارگروهمردم  سوریه برای هدایت آنها به

خصوص ای بههای ماهوارههای خبری و نیز ترکیل کارگروه  برای هدایت شبکهتوییتر، سایت

 .(2013و ماتزی: 1393بار و ویدیو )کیهان:س  برای ارسال اخب الجزیره، العربیه و ب 

تغییر و  ،یمیالد 2011مار   15با آغاز بحران سوریه در  ها در قالب جنگ مسلحانه:اقدام 2-2

بودن منوسجماعت  که به دلیل م ؛دادالمسلمیک سوریه رویمتعدد و مه  در جماعت اخوان  تحوات

 اما نددبرسرم که در خارج از سوریه به بودسه دهه  در ایک کرور، اغله رهبران آن حدودفعالیتران 

آمده برای تحق  اهداف و منافع خود ، از شرای  پیشندکردبا کلیدخوردن بحران تالش

 ریهسو ان مید عرصهدر به همیک دلیل از همان ابتدا به یک  از بازیوران مه   کنند؛برداریبهره

ن در رو، ایک جریا؛ ازایکدادندانجا  ایک کرورمرکزی ا  نظضد  های  گسترده راو فعالیتشدند تبدیل

درن برای مدر حمایت از ایجاد دولت مدن   2000 سال مرابه بیانیهرا ای بیانیه ،2012مار   25

در  ای و جهان  از فرایند انتقال قدرتهای منطقههای بزرگ و دریافت حمایتنظر قدرت جله

عت جما ه،های مسلح در ایک کرور تأکیدکرد؛ دراداماز گروه منترر و بر ترکیل و حمایت سوریه 

زه مبار و به عرصه کردهای  مسلح  وابسته به خود اقدا به ترکیل گروهسوریه،  المسلمیکاخوان

 نهادگرفتک قدرت در ایک کرور پایدستنظا  سوریه با هدف براندازی آن و بهضد مسلحانه 

 (.6:1394کبریای، )

غرب  ایک کرور که در شمال« ادله»استان  خصوصبه سوریه  شمال نار ، مدر ایک مدت

المسلمیک و اع ا و عناصر وابسته به آن در آنجا ای بود که جماعت اخوانتریک منطقهقراردارد، مه 

ها کرد، رواب  خود را با دوستان و خاندانالمسلمیک تالشاخوان جنبش ،به همیک دلیل؛ داشتندفعالیت
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میالدی که دیور بحران  2013ر  سال  .کندپیمان خود در ایک منار  حف های دوست و ه و شبکه

ای به نا  کمیته ایک کرور، المسلمیکاخوان جنبشبود، واردشده عیارجنگ تما مرحله  ، بهسوریه

 ؛داشترا برعهده جنبشهای مسلحانه ایک نوع  مسئولیت فعالیتداد که بهرا ترکیل« سپرها هیئت»

های پدافند پیررفته مانند سیست   هایسالح ،میالدی 2013در رول سال « سپرها هیئت»راستا ایکدر

خیر عرب  حوزه خلیج های سبک را از کرورهای نفتحمل، توپ، تانک و انواس سالحهوای  قابل

ه و ریف ادل. تردیدکردهای مسلحانه و تروریست  خود را در سوریه عملیات ه،کردفار  دریافت

 2013المسلمیک ر  سال اخوان جنبشتریک منار  فعالیت مسلحانه و تروریست  مه  ،ریف حمص

های حله، حماه و ریف منارق  از استان ،پراکنده ایگونهبه میزان  کمتر و به البته میالدی بودند و

 (.56: 1393دند )کوشک ،بو جنبشهای وابسته به ایک های  توس  گروهدمر  نیز شاهد عملیات

ناح از جدو میان جرقه اختالف رفته رفتههای مسلحانه و توسعه دامنه آنها، تردید درگیری

 های مسلحبیک گروه هاایک اختالف؛ کردالمسلمیک را روشکاخوان جنبشهای مسلح وابسته به گروه

 بر سر مسئلهحله بروزکرد و اسا  اختالف نیز و حماه  هایدر استان جنبشوابسته به 

ل های مسلح فعابود و بهانه ایک اختالف نیز مخالفت گروه جنبشدر  ورهبری گرفتک قدرتدستبه

یاض ر» ،دادهتغییر« سپر انقال  هیئت»سپرها بود که نا  خود را به  هیئتدر حله از وابستو  به 

(  16:1393ند،نوا) کردم اداره ، آن راو رهبر ساب  ایک جماعت« حماه»های شهر ، از اخوان «الرقفه

 (.1395و سایت مررق:

ود و ورزایش سپر انقال  و اف هیئتگرای مسلح به های تندرو و افراطبا پیوستک گروهدرادامه 

المسلمیک، اخوان جنبشمنار  تحت تصرف  به مانند داعش های مسلح تروریست گروهدیور  نفوی

کند که آنها را لح  حمایتهای مسگرفت، از گروهالمسلمیک تصمی اخوان جنبشجناح حله 

ة ه کتیببهای تروریست  موسو  گروهتوان به ها م ؛ ازجمله ایک گروهخواندرو م های میانهگروه

از  ةالزاوی فعال در منطقه جبل ، صقور الرا لواء التوحید فعال در حله ، الفاروق فعال در حمص

المسلمیک اخوان جنبشایت مال  و نظام  حماز  کرد کهاشاره توابع ادله و أحرار الرا  در ادله

 (. 8:1394مند بودند )کبریای ، بهره سوریه،

بسزا را در ناکام  و شکست   نقر ،المسلمیکدو جناح اخوانمیان بروز ایک اختالف سیاس   

آمده به سود خود از شرای  پیشتوانست داعش  کهجای کرد تا سپر انقال  بازی هیئتهای فعالیت

اما ایک پایان کار نبود، بلکه با ادامه .کندرا تصرف جنبشداری و منار  تحت نفوی ایک بربهره
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 ،تدریجها بهالمسلمیک، ایک گروهاخوان جنبشهای مسلح وابسته به های گروهها و ناکام شکست

اما باوجودایک، جنبش  دادندحمایت مال  و نظام  کرورهای عرب  حوزه خلیج فار  را نیز ازدست

که در میان مرد   های وابسته به آن با توجه به سابقه تاریخ  و نفویی گستردهالمسلمیک و گروهخوانا

سوریه دارند، همننان یک گروه مخالف مسلح مه  در کرور سوریه و در تقابل با دولت مرکزی ایک 

 شود.م کرور محسو 

 بحران مشارکت -3
گ به های بزرکه اقرار مختلف جامعه یا گروهرورمعمول، زمان برمبنای بحران مرارکت نیز به

اع  اجتم وایک نتیجه برسند که دولت مرکزی یا حاکمان از مرارکت آنها در مسایل مختلف سیاس  

ر دولت گیری در برابکنند، به موضعدارند، مرارکت آنها ک کنند یا با اعمال فرار سع م جلوگیری

 رارکتدانند، حاضر نیستند، کاهش مرأی در جامعه م  نظر وکنند و چون خود را صاحهم اقدا 

 (.60: 1377خود را در جامعه بپذیرند )دکمنیان،

مر   المسلمیک در سوریه و خهای جنبش اخوانفعالیتنواه  به تاری  براسا  ایک و با 

له قاه در کدر جامعه سوریه علویان اجتماع   -ها و مدیریت سیاس ایک جنبش و همننیک نوس اقدا 

شود که درخصوص مسایل  که حز  بع  توانستند بر قدرت ایک کرور مسل  شوند، مرخص م 

در  جریان گیرند، تقابل  جدی میان ایک دودرزمره بحران مرارکت قرارم  دکمنیانبراسا  نظریه 

ال س، پ  از تثبیت قدرت خود در سوریه در حاف  اسدکه دولت است تاجای سوریه وجودداشته

ل و... درپ ، خطر اسراییبه دلیل شرای  موجود در ایک کرور ازجمله وقوس کودتاهای پ  1971

رد؛ حدودکهای سیاس  و اجتماع  را در سوریه منوع  ف ای فعالیتداد که بههای  را انجا اقدا 

های  کرده، ممنوعیتازجمله اینکه حز  بع  را حز  اصل  و مسل  در کرور سوریه معرف 

حزا  االمسلمیک، برای فعالیت برخ  احزا  سیاس  مانند احزا  وابسته به جنبش اخوان گسترده را

ها یتهای  گسترده ازسوی وی درخصوص فعالکمونیست  و احزا  کردی ایجادکرد؛ همننیک نظارت

 و وق بررهای دفاس از حقو کمیته (سندیکاهاهای صنف  )اتحادیهنهاد، های مرد ترکیل سازمانو 

 براروران ها کمابیش در دشد؛ ایک اقدا ها، رادیو و تلوزیون انجا های گروه  مانند روزنامهرسانه

 (.61: 1387یافت )سعیدی،نیز ادامه اسد

پ  از ورود به  ای اخوانعنوان زیرمجموعه جریان منطقهبهالمسلمیک درمقابل، جنبش اخوان
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 ،مقابله با اشغال سوریه ازسوی فرانسه نظیر ها و افکارش ابتدا شعارهای سوریه برمبنای دیدگاه

جهان عر  از رری  میان موجود  هایو رفع شکاف سوریه دادن به اوضاس نابسامان اقتصادیسامان

(؛ اما پ  از تسل  حز  بع  و خاندان علوی 35: 1376کرد )امام ، را مطرح واقع اسال   احیای

شد، در اداره مسایل سیاس  و اجتماع  که در باا بیانبر قدرت و با توجه به نحوه عملکرد آنها  اسد

منظور جذ  حداکثری مرد  و افزایش المسلمیک، ضمک حف  شعارهای اولیه خود بهجنبش اخوان

های خود، شعارهایش را بیرتر به سمت مسایل  مقبولیت عموم  و جذ  مرارکت مرد  در برنامه

ترتیه بتواند با استفاده از نفوی و جایواه خود ند تا بدیکدارداد که در سطح جامعه، بیرتر پذیرشسوق

خصوص ربقات روستای  و متوس  شهری، )رم ان  های مختلف جامعه سوریه بهدر میان بخش

کند و ضمک ت عیف جایواه دولت های عموم  مرد  اقدا ( به تحریک احسا  16:1395بوش،

توان به موارد زیر ها م تریک ایک شعارله مه یابد؛ ازجمازپیش دستمرکزی، به اهداف خود بیش

 کرد:اشاره

داند و البته م ، حکومت را رکن  از ارکان اسال  حسک البناءاخوان سوریه تحت تأثیر اندیره  -1

 دارد.های حزب  در سوریه تکیهو فعالیترویکرد تکثرگرا برای ایجاد حکومت و اداره آن به 

منظور به ترکیل مجل  نمایندگان از راه انتخابات آزاد و صالحالمسلمیک سوریه بر اخوان -2

ا عدد رد و تکثرگرای  و وجود احزا  سیاس  متنکگذاری و نظارت بر امور کرور تأکیدم قانون

 پذیرد.م 

و  هابه آزادی اجتماس ،همننیک درخصوص آزادی و حقوق سیاس  ی اجتماع  شهروندان -3

 کنند.م کاستثنای مواردی که به امنیت عموم  و گسترش خرونت کمهباعتقاددارد، مرارکت در آن 

نهاد، های مرد اجتماع  دیور، تأکید اخوان بر آزادی ترکیل سازمان هایاز مسایل و موضوس-4

های دفاس از حقوق برر، ت میک حقوق زنان برای مرارکت سیاس  و سندیکاها و کمیته

 واخل  دهای دولت  به حف  امنیت ردن حوزه فعالیت دستواهآوردن مناصه دولت  و محدودکدستبه

 (.61: 1377موسوی الحسین ، ) بودهای سیاس  کیان دولت و ممنوعیت آنان در سرکو  جریان

نبود »تاریخ  برای ایک جنبش، نظیر  تجار  تل لذا برمبنای همیک مسایل و وجود برخ  

، حکومت مرکزیاصالحات بنیادیک توس   نجا ا ، ناامیدی ازدر سوریه های سیاس  مدن آزادی

بود که جنبش اخوان سوریه با آغاز بحران ایک کرور در « مذهب  و خاستواه ایدیولوژیک هایاختالف

های خود را ، اردن و...، یک  از حربهعرب  نظیر عربستان -های غرب با کمک برخ  کرور 2011سال 
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: 1394های حقوق برری قرارداد )کبریای ، اری با سازمانبرای مبارزه با دولت مرکزی سوریه در همک

های با تمرکز بر فعالیت بودند کهکردهریزیگونه برنامهها ایکراستا اخوان که درایکروری(به9

بان حقوق برر سوریه که مقر آن در انولستان است، ضمک های حقوق برری و تبان  با دیدهسازمان

نمای  مسایل ایک کرور پرداخته، با ارایه اس  اجتماع  در سوریه  به بزرگدادن اوضاس سیوخی  جلوه

کنند تا ای، خوراک خبری تأمیکهای ماهوارهآمار و ارقا  نادرست و تصاویر جعل ، برای شبکه

کردن حکومت علوی خاندان اسد نایل بر ساق ساله خود مبن ترتیه شاید بتوانند به هدف چهلبدیک

 (.2:2013،شوند )العال 

 گیرینتیجه

ه، المسلمیک سوریداشتی  بر چوونو  تأسی  جنبش اخواندر ایک نوشتار، ضمک اینکه مروری

وضوس مشد. برای تحلیل بهتر به بررس  نقش ایک جنبش در بحران اخیر ایک کرور نیز پرداخته

های و بحران دکمنیانخصوص نظریه هرایر های اسالم  بههای جنبشکردی  تا از نظریهتالش

ت و کنی  که از میان شش بحران یادشده، سه بحران هویت، مرروعیگانه فرع  وی استفادهشش

های جنبش مرارکت را که دارای بیرتریک مطابقت با شرای  موجود در کرور سوریه و فعالیت

 دادی .المسلمیک در ایک کرور بود، انتخا  و براسا  آن، مقاله را شرح و بس اخوان

المسلمیک که با عنایت به مطاله یادشده در ایک مقاله، مرخص شد که جنبش اخوان لذا

بود از بدو ورود به کرور سوریه، تالش  برمبنای تفکرهای سن  سلف  در مصر، ایجاد و فعال شده

داد؛ ایک جنبش با توجه به گسترده را برای تصاحه حکومت و قدرت در ایک کرور از خود نران

درصد جمعیت  74سرعت توانست در کرور سوریه که بیش از اش بههب  و اعتقادیهای مذگرایش

آورد و در میان اقرار و دستدادند، جایواه  مناسه برای خود بهم آن را اهل سنت ترکیل

مند شود و خصوص ربقه روستای  و متوس  شهری از نفویی باا، بهرههای مختلف مردم  بهگروه

توانست در مسایل گوناگون سیاس  و اجتماع  کرور سوریه ح ور و نقر   واسطه همیک نفویبه

شود و برای باشد و از همان ابتدا به یک  از بازیوران اصل  در عرصه داخل  سوریه تبدیلفعال داشته

باشد داشتهها و حز  بع  رقابتتصاحه قدرت با سایر احزا  قدرتمند ایک کرور مانند کمونیست

های گسترده استعمار فرانسه، حز  بع  بر اثر تحوات داخل  کرور سوریه و دخالتکه اما زمان 

)که بعدها تحت تسل  کامل علویان قرارگرفت(، توانست بر قدرت و حکومت مسل  شود، 
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بار واردشد و چون جنبش های میان جنبش اخوا و حز  حاک ، به فاز مسلحانه و خرونترقابت

ها نیز داران  بسیار داشت، ایک درگیریمند بود و ررفمعه سوریه، بهرهاخوان از نفویی باا در جا

 بسیار خونیک و شدید شد. 

مت ه حکوها با کوبیدن بر ربل هویت مذهب  سن  و ادعای اینکجنبش اخوان در تما  آن سال

دی علوی درص 15باید مانند دوران گذشته در دست اکثریت مطل  اهل سنت سوریه باشد نه اقلیت 

لف ع مختاسا  در مقاربرد و برهمیکم ایک کرور، پیوسته مرروعیت نظا  علوی حاک  را زیرپرسش

اه هر حمشها در ماجرای شد که اوج ایک درگیریهای مسلحانه واردم با حکومت مرکزی، به درگیری

ک ای بش بابود که تعداد زیادی از رهبران جنبش کرته، زندان  یا تبعیدشدند و جن 1982در سال 

 شدت، منزوی شد.سرکو  و شکست به

ول خصوص ایجاد ف ای باز سیاس  در یک سال ابه برارکارآمدن اما حوادث پ  از روی 

جدد گیری محکومت وی و بعد ه  ماجراهای  مانند حمله آمریکا به افغانستان و عراق، باع  شکل

 فعال رورمجدد در سوریهبش بههای خفته ایک جنهای جریان اخوان در سوریه شد و هستهفعالیت

یه در ن سورشدند و تاحدودی قدرت پیریک خود را در ایک کرور احیاکردند تا اینکه با آغاز بحرا

د ره، درصددر دل داشت و هموا اسد، جنبش اخوان که کینه و نفرت  عمی  از دولت علوی 2011سال 

قه   منطن  اخوان و کرورهای عرسرنوون  ایک دولت در سوریه بود و پیوسته ازسوی سازمان جها

اب  کند و ضمک بازینهایت استفادهب آمده، شد، توانست از فرصت پیشم نیز حمایت و تحریک

و  های مختلف در مسایل سیاس مجدد خود با توجه به نقش تاریخ  و تأثیرگذارش در دوران

ه، به قوله مذهبر م بار نیز با تأکیدک، ایهای مختلفاجتماع  سوریه و نفوی باا در میان اقرار و گروه

های کند و ضمک همکاری با گروههای فعال در جریان سلف  اقدا خصوص سن تحریک اهل سنت به

 سدابرار جانبه با حکومت برده، به مبارزه همهتکفیری، مرروعیت حکومت مرکزی را زیرپرسش

 کند.ه جنگ داخل  سوریه ایفازدن ببزند و از ایک رری  توانست نقر  مه  در دامکدست

 منابع 

 منابع فارسی -1

نامه علمی نقشش ویژه ،«نقش وهابیت تکفیری در کرتار مرد  سوریه»(؛ 1393، محمد )نژادابراهی  -
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سسیه دار اععیال  لمدرسیة اهیل البییت ؤم ؛سلفیه تکفیری در گسترش جنگ مذهبی در سوریه

 .علیه  السال 

های اسالمی از نهضت سیلفه سید بحال تشا بیشداری نبشسیر تحول ج (؛1390حمید ) ،احمدی -

 انترارات دانرواه اما  صادق )س(. ، تهران:1چ  ؛(1349-1391اسالمی )

  .؛ تهران: اترارات وزارت امور خارجهسیاست و حکومت در سوریه(؛ 1376امام ، محمدعل  ) -

هیران: ؛ تگشاارش راهبشردی ،«های بحران در سیوریهتأمل  بر ریره»(؛ 1392امامزاده فرد، پرویز ) -

 .364مرکز تحقیقات استراتژیک، ش 

کیز : میک اعصیالح ىلیل الجهیاد؛ مرالسلفیة والسلفیون فشی سشوریة(؛ 2013الحاج، عبدالرحمک ) -

 الجزیرة للدراسات.

ک منحن  تحوات اصالح  در سوریه و تحلیل نقش اپوزیسییون در ایی»(؛ 1391اصالح ، جواد ) -

 .3؛ سال نوزده ، ش خاورمیانهفصلنامه مطالعات ، «کرور

المللی  ترجمیه و نریر مرکیز بیک ؛ تهیران:تاریخ امپراتشوی عممشانی(؛ 1393باران ، محمدرضا ) -

 (.سالمصطف  )

ه المسیلمیک در تحیوات سیوریاخوانبررس  نقیش »(؛ 1394تقوی، سیده لیال و سعیده وحیدفر ) -

 ؛ سال سو .تاریخنامه خوارزمی، «1945-2015

فصشلنامه ، «المسیلمیک در مصیر و سیوریهای اخوانبررسی  مقایسیه» (؛1390) زاده، راحلیهجمعه -

 ، 51سال سیزده ، ش  ؛، جهان اسال مطالعات راهبردی

دها بیرای جمهیوری اسیالم  تهدیی و هافرصت شیع ؛ هالل»(؛ 1387امیرمحمد ) حاج  یوسف ، -

 .1؛ ش فصلنامه دانش سیاسی، «، اعرا  و آمریکاایران

چ  ؛ترجمه حمیید احمیدی ؛های اسالمی معاصر در جهان عربجنبش (؛1388) هرایر ،دکمجیان -

 نترارات کیهان.، تهران: ا5

 .ققنو  تهران: خلیل ؛ مهسا ترجمه ؛سوریه (؛1385تری ) دویرت ، -

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1913974
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1913974
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1913974
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 ؛ تهران: مرکز مطالعات صلح.بررسی تحوالت سوریه(؛ 1395رم ان  بوش، فرزاد ) -

ی همایش ملی بررسش، «المسلمیک در تحوات اخیر سوریهنقش اخوان»(؛ 1391رویوران، حسیک ) -

 .)اهداف و چر  انداز فرارو( تحوالت اخیر سوریه

هیادی  ترجمیه ؛المسشلمین از آاشاز تشا امشروزتاریخ جمعیشت اخوان (؛1387) میرلرینارد،  -

 انترارات وزارت امور خارجه. تهران: ؛سروشاه خ

واکیاوی جایویاه و نقیش اسیتراتژیک سیوریه مناسیبات منطقیه »(؛ 1391رجب ، سهیل )زمسیتان  -

 .34، ش خرداد؛ سال ده ، دوره سو 15فصلنامه ، «الملل وبیک

 .20883.1393/07/05 ؛ ش«سوریه به حمله در آمریکا نظا پیاده داعش»(، 1393) روزنامه کیهان -

 امور زارتو انترارات :تهران الملل ؛بیک و سیاس  مطالعات دفتر (؛ سوریه؛1387ابراهی  ) سعیدی، -

 .خارجه

 های راه، ترجمه محمود محمودی، تهران: انترارات احسان.(، نرانه1378سید قطه ) -

 های قیوم  و میذهب  دربررسی  تیأثیر شیکاف»(؛ 1392شهریاری، ابوالقاس  و محدثیه جزایی  ) -

 .15؛ سال چهار ، ش فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم، «گیری رادیکالیس  در نیجریهشکل

گیری و رشید رادیکالیسی  اسیالم  در نیجرییه: مطالعیه بسترهای شول»(؛ 1394) _________ -

 .17الملل؛ دوره پنج ، ش ، فصلنامه مطالعات سیاس  و بیک«موردی بوکوحرا 

، «هاهگرایانه: نظریات و دییدگاهای اسال مبان  جنبش»(؛ 1388  )صالح ، عبا  و علیرضا رضای -

 ..5؛ سال دو ، ش فصلنامه مطالعات سیاسی

 ؛ شفصلنامه مطالعشات خاورمیانشه، «های سیاس  مودودیاندیره»(؛ 1378عراقن ، سید عبا  ) -

16. 

، 4 چ ؛ ترجمیه عبادالیدیک خرمریاه ؛اندیشه سیاسی در اسالم معاصشر(؛ 1380) حمیید، عنایت -

 انترارات خوارزم .

 ، تهران: نرر مرکز .1؛ ترجمه عبا  مخبر؛ چ قبله عالم، ژئوپلیتیک ایران(؛ 1393فولر، گراها  ) -
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 .نرر قوم ، تهران: 1؛ ج تاریخ اسالم کمبریج(؛ 1387قادری، تیمور ) -

پییارادوک  سیاسییت خییارج  آمریکییا در »(؛ 1393کوشییک ، محمدصییادق و ،محجوبییه کریمیی  ) -

 .64؛ دوره هفده ، ش فصلنامه راهبرد، «انهخاورمی

 ؛ لومونشد دیپلماتیشک، ترجمه بهیروز عیارف ، نریریه «شورش در سوریه»(؛ 2011گرش، آایک ) -

 پاری .

        مطالعییات        مؤسسییه ترجمییه ؛سششوریه المسششلمیناخوان(؛ 1383دیوییران ) و ابییراهی  محمیید، -

 .نور سازانیرهاند مطالعات مؤسسه تهران: نور؛ سازاناندیره

 ترجمیه ؛معاصشر اسالمی جنبش ترینبارگ المسلمن اخوان(؛ 1377اسحاق ) موسوی الحسین ، -

 ارالعات. انترارات ، تهران:8شاه ؛ چ  خسرو دیها سید

 مؤسسیه بوسیتان قی :  ؛سشوریه و لبنان در مدرنیته و سنت چالش(؛ 1391محمیدعل  ) میرعل ، -

 .کتا 

هیای نوسیلف  سیوریه شناسی  گروهجریان»(؛ 1393لی  نجیات )نبوی، سید عبیداامیر و سیید ع -

 .4؛ سال چهار ، ش های سیاسی جهان اسالمفصلنامه پژوهش، «براسا  تحلیل گفتمان

سششیمای اسششالم و مسششلمان در ادبیششات فرانسششه پشش  از حاد ششه (؛ 1384زاده، احمیید )نقیییه -

 تهران: سازمان فرهنگ و ارتبارات اسالم . ؛2001سپتامبر11

، «المسیلمیک سیوریهبازتا  انقال  اسالم  بر جنبش اخوان»(، 1390و دیوران ) اهللان ، عنایتیزد -

 .274تا  253 ص ،28ش  ؛فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی
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