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عوامل شکل  گیری جریان  های تکفیری رادیکال در سوریه
 محمدعلی میرعلی1 
محمد محسنی2

چکیده

که•جرقه•ی•آن•ابتدا•در•سال2010م• کش���ورهای•اسالمی•رخ•داد• در•دهه•ی•اخیر،•حوادثی•در•برخی•از•

گروهک• گروه•ه���ای•جهادی•رادی���کال،•به•وی���ژه• در•تون���س•زده•ش���د.•محص���ول•این•رخ���داد،•زایش•

کاوی• تروریس���تی•داعش،•در•عراق•و•س���وریه•و•در•مجموع،•جهان•اسالم•بود.•این•نوشتار•به•دنبال•وا

عل���ل•و•زمینه•های•داخلی•و•خارجی•ش���کل•گیری•جریان•های•تکفیری•با•روش���ی•اس���نادی•و•تحلیلی•

گر•چه•پیش•از•این،•زمینه•های•شکل•گیری•جریان•های• اس���ت.•یافته•های•پژوهش•نش���ان•می•دهد•ا

کنش���گران•منطقه•ای•و•فرامنطقه•ای• تکفی���ری•رادیکال•در•محیط•بحران•فراهم•بوده،•اما•صف•آرایی•

نی���ز•در•بروز•و•تش���دید•بح���ران•و•همچنین•ظهور•و•ش���کل•گیری•جریان•های•تکفیری•نقش•اساس���ی•و•

مؤثر•ایفا•نموده•اس���ت.•ظهور•جریان•های•تکفیری،•به•ش���دت،•مناس���بات••خارجی•س���وریه•را•در•دو•

گرایی•روابط• سطح•درون•منطقه•ای•و•فرامنطقه•ای•تحت•تأثیر•قرار•داده•و•زمینه••را•برای•منازعات•و•وا

کشور•فراهم•نموده•است. خارجی•این•

کلیدی:•جریان،•جهاد،•رادیکال،•تکفیری،•داعش،•سیاست،•سوریه گان  واژ

1.•دانشیار•علوم•سیاسی•جامعة•المصطفی؟ص؟••العالمیه.
کارشناسی•ارشد•علوم•سیاسی•و•روابط•بین•الملل•جامعة•ا••لمصطفی؟ص؟••العالمیه.• •.2
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مقدمه

در•دوره•ی•معاصر،•ظهور•پدیده•ی•»افراط•گرایی«•و•»تکفیری«•در•جهان•اس���الم،•به•معضل•اساس���ی•

منطقه•و•جهان•تبدیل•شده•است.•در•دهه•ی•آغازین•قرن•21م،•به•ویژه•پس•از•حوادث•11•سپتامبر،•

غرب•آسیا•شاهد•تلخ•ترین•حوادث،•تنش•ها•و•منازعات•سیاسی•و•اجتماعی•بوده•است.•قدرت•های•

کم���ک•دالرهای•نفتی،• ب���زرگ،•ب���ه•ویژه•امری���کا،•فرصتی•برای•وهابیان•س���عودی•فراهم•نمودند•تا•با•

دیدگاه•ه���ای•افراطی•و•خش���ن•خود•را•برای•نیل•به•اه���داف•تفرقه•انگیز،•وارد•چارچ���وب•ایدئولوژیک•

جنبش•های•سنی•ند.

گذرگاهی•بودن•آن• که•از•نظر•ژئوپلتیکی•و• کش���ورهای•خاورمیانه•اس���ت• س���وریه•یکی•از•مهم•ترین•

در•نقط���ه•ی•اتصال•آس���یا،•اروپ���ا•و•افریقا،•جایگاه•و•موقعی���ت•در•خور•توجه•و•اس���تراتژیکی•در•منطقه•

گس���ل•منازعات•اسالمی-• به•خود•اختصاص•داده•اس���ت.•همچنین•وجود•هس���ته•های•مقاومت•در•

کرده•است؛•از•این•رو،• کشور•را•با•رقابت•های•شدید•ژئوپلتیکی•خاورمیانه•روبه•رو• صهیونیس���تی،•این•

کش���ورهای•اسالمی• کرد•جریان•های•تکفیری•رادیکال،•به•ویژه•جریان•افراطی•داعش،• می•توان•ادعا•

که•این• را•تحت•تأثیر•رفتارهای•خشونت•آمیز•خود•قرار•داده•است.•یافته•های•تحقیق•نشان•می•دهد•

کوتاه•خود،•توانسته•اند•معادالت•جهانی•و•منطقه•ای•را•به•شدت•تحت•تأثیر• جریان•ها•در•عمر•نسبتًا•

گس���ترده•ای•در•منطقه،•به•ویژه•س���وریه،•شوند؛•به•همین• خود•قرار•داده،•منش���أ•تحوالت•و•حوادث•

گس���ترش•و•همچنین•تأثیرات• دلیل،•ضرورت•ش���ناخت•عمیق•ماهیت،•عوامل•و•زمینه•های•رش���د•و•

جریان•ه���ای•جهادی،•ب���ه•منظور•مقابله•و•رویارویی•ب���ا•آنها،•انکارناپذیر•اس���ت.•این•پژوهش•در•پی•

آن•اس���ت•ب���ا•بهره•گیری•از•نظریه•ی•»هرای���ر•دکمجیان«•درباره•ی•جنبش•های•اس���المی،•علل•ظهور•و•

شکل•گیری•جریان•های•تکفیری•رادیکال•را•در•سوریه•مورد•بررسی•قرار•دهد.

چارچوب نظری

کنون• که•هرایر•دکمجیان•برای•تحلیل•جنبش•های•اسالمی•معاصر•ارائه•می•دهد،•ا چارچوب•نظری،•

کالس���یک•در•این•زمینه•تبدیل•ش���ده•اس���ت.•ب���ه•اعتراف•برخ���ی•متخصصان•جنبش•های• به•مرجع•

کنون•در•این•باب• ک���ه•تا گیری•به•ش���مار•می•رود• اس���المی،•این•الگ���وی•نظری،•تنها•مدل•جامع•و•فرا

ارائه•ش���ده•اس���ت.•)نبوی،•1395: 19-20(•عالوه•بر•جامعیت•نظری���ه•ی•دکمجیان،•دیگر•ویژگی•های•

مه���م•آن•را•می•ت���وان•بومی•بودن•و•آش���نایی•وی•با•مختص���ات•اجتماعی•و•فرهنگی•جوامع•اس���المی•

دانس���ت.•دکمجی���ان•فقط•از•دیدگاه•مدرنیس���م•و•با•مفروض���ات•تجربه•ی•غربی،•ب���ه•جنبش•تجدید•

گونه•ای•با•هم•ترکیب•نماید• که•می•کوشد•نظریه•های•غربی•بحران•را•به• حیات•اسالمی•نگاه•نمی•کند،•
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که•با•تجربه•ی•معاصر•اس���المی•و•تحوالت•اجتماعی•سیاس���ی•جوامع•اس���المی•سازگار•باشد.•به•دلیل•

همین•جامعیت،•نظریه•ی•دکمجیان،•چارچوب•تحلیلی•بحث•برشمرده•خواهد•شد.

ک���ه•نظری���ه•ی•دکمجیان•چ���ه•قدر•ب���ا•تجرب���ه•ی•جریان•ه���ای•تکفیری• ح���ال•پرس���ش•این•اس���ت•

رادیکال•در•س���وریه•همخوانی•دارد•و•ظرفیت•تبیین•کنندگی•آن•در•این•زمینه•چه•قدر•اس���ت.•به•نظر•

ک���ه•این•نظریه•در•م���ورد•»پیدایش«•جریان•ه���ای•تکفیری•رادیکال،•بی���ش•از•دیگر•نظریات• می•رس���د•

که• کنیم• گزاره•تلخیص• گر•ُلب•دیدگاه•دکمجیان•را•در•این• مطرح•شده•توان•تبیین•کنندگی•دارد،•زیرا•ا

گیر•اجتماعی•است.«،•شرایط• »بنیادگرایی،•پاس���خی•به•آش���فتگی•های•بزرگ•و•بحران•های•حاد•و•فرا

کلمه،•دوران• اجتماعی•معاصر•ظهور•جریان•های•تکفیری•در•جامعه•ی•س���وریه،•به•معنای•»دقیق«•

گیر«•بود.•جریان•های•تکفیری•در•شرایطی•سر•برآورد• »آشفتگی•های•بزرگ«•و•»بحران•های•حاد•و•فرا

گون•اجتماعی،•فرهنگی•و•سیاس���ی•ش���ده•بود.•به•هر• گونا گرفتار•بحران•ه���ای• ک���ه•جامعه•ی•س���وریه•

که•دکمجی���ان•برای•»محیط•بحران«•جوامع•اس���المی•ب���ه•عنوان•عوامل• گ���ی•را،• حال،•هر•ش���ش•ویژ

ش���کل•گیری•بنیادگرایی•مذهبی•بیان•می•کن���د،•مانند•بحران•هویت،•مش���روعیت،•بحران•فرهنگ•و•

کرد. سوء•حکومت•نخبگان•و...،•می•توان•در•»محیط•بحران«•جامعه•ی•سوریه•شناسایی•

گون،•براس���اس• گونا دکمجیان•در•بررس���ی•علل•ظهور•جنبش•های•اس���المی•در•دوره•های•تاریخی•

که•در•تاریخ•جوامع• دیدگاه•جامعه•شناسی••سیاسی،•رستاخیز•اسالمی•را•حرکت•ادواری•تلقی•می••کند•

گیر•رخ•داده•اس���ت.•دکمجی���ان•از•ترکیب•نظری���ه•ی•ادواری• اس���المی،•در•دوره•ه���ای•بحران•ه���ای•فرا

کاریزمایی•و•تض���اد•طبقاتی،•مدل•نظری• »ابن•خل���دون«•ب���ا•نظریه•های•بحران،•ش���خصیت،•رهبری•

جامع•درباره•ی•جنبش•های•اسالمی•معاصر•ارائه•می•نماید.•)دکمجیان،•هرایر،•1384: 3(

که•جوامع•عربی•و•به••طور• وی•از•جوامع•عربی،•با•عنوان•»محیط•بحران«•یاد•می•کند•و•معتقد•است•

کلی،•جهان•اس���الم،•بیش•از•دو•قرن•شاهد•بحران•های•مختلف•و•درهم•تنیده•ی•اجتماعی،•فرهنگی،•

اقتصادی•و•از•همه•مهم•تر،•روحی•بوده•است.•وی•نقطه•ی•اوج•این•بحران•را•زوال•امپراتوری•عثمانی•و•

ظهور•ایدئولوژی•پان•ترکیسم•می•داند•که•سبب•شد•هویت•یگانه•ی•جامعه•ی•اسالمی•با•چالش•اساسی•

روبه•رو•ش���ود.•ایدئولوژی•پان•ترکیس���م،•س���بب•بیگانگی•عرب•ها•و•دیگر•ملیت•های•مس���لمان•از•ترک•ها•

گس���ترش•اندیش���ه•های•ناسیونالیس���تی•در•جوامع•اس���المی•انجامید.•با•فروپاش���ی•خالفت• گردید•و•به•

عثمانی،•ملی•گرایان•مس���لمان•عرب•و•غیرع���رب،•خود•را•در•برابر•دو•وظیفه•دیدند:•نخس���ت،•رهایی•از•

کس���ب•اس���تقالل•و•دوم،•ارائه•ی•برنام���ه•ی•ایدئولوژیک•برای•اس���تقرار•حکومت•قانونی.• کنترل•غرب•و•

با•این•حال،•نخبگان•ملی•گرا•فقط•تا•اندازه•ی•محدودی•توانس���تند•به•اهداف•مورد•نظرش���ان•نزدیک•

شوند.•شکست•پروژه•ی•ملی•گرایی•در•جوامع•اسالمی،•بر•شدت•بحران•ها•افزود•و•مشکالت•اقتصادی،•
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کامی•آلترناتیوهای•اندیشه•ی•امت•واحد•اسالمی،•زمینه•های• گشت.•نا اجتماعی•و•سیاس���ی•عمیق•تر•

بازگشت•دوباره•ی•اسالم•گرایی•را•در•عرصه•ی•اجتماع•و•سیاست•فراهم•ساخت.•)همان:•59-58(

کنش•بنیادگرایانه،•به•عمق• که•میزان•شدت•وا محور•دوم•نظریه•ی•دکمجیان•عبارت•از•این•است•

گس���تردگی•بیشتر• گیرندگی•محیط•بحران•بس���تگی•دارد؛•هر•چه•بحران•ها•حادتر•و•دارای•عمق•و• و•فرا

گس���ترده•تر•خواهد•بود.•)همان:•26(• باش���د،•شدت•عمل•جنبش•های•بنیادگرا•بیشتر•و•دامنه•ی•آن•

که•براس���اس• دکمجیان•محیط•بحران•جنبش•های•اس���المی•معاصر•را•دارای•ش���ش•ویژگی•می•داند•

الگوی•دوسویه•عمل•و•همدیگر•را•تقویت•می•نمایند.•)همان:•59(•ویژگی•های•یادشده،•به•اختصار،•

در•ذیل•بیان•می•گردد:

1. بحران هویت

که•نقطه•ی•اوج•آن•در•انحالل•نهاد•خالفت•پدیدار• یکی•از•نتایج•اساس���ی•زوال•و•انحطاط•اس���المی،•

گردید،•بحران•هویت•جمعی•و•فردی•مسلمانان•در•رویارویی•با•سیطره•و•نفوذ•ایدئولوژیکی•روزافزون•

که•زوال•اندیش���ه•ی•»امت•اس���المی«•به•ش���مار•می•رفت،•موجب• غرب•بود.•زوال•امپراتوری•عثمانی،•

پدی���دار•ش���دن•ایدئولوژی•های•ناسیونالیس���تی•به•عن���وان•چارچوب•های•هویتی•بدی���ل•در•رقابت•با•

گره•از• گردید.•با•این•حال،•ملی•گرایان•و•ایدئولوژی•های•بدیل•نتوانس���تند• اندیش���ه•ی•امت•اس���المی•

کنند.•آزمون•ناموفق•ایدئولوژی•های•ملی•گرایانه•و•سکوالر،•بحران• گم•جوامع•اسالمی•باز• کالف•سر•در•

گردید•بنیادگرایی•اسالمی•به•عنوان• کرد•و•سبب• هویت•را•در•جوامع•اس���المی•بیش•از•پیش•تش���دید•

ایدئولوژی•ُپرقدرت•در•پاسخ•به•این•ازخودبیگانگی•ظهور•نماید.•)همان:•60(

2. بحران مشروعیت 

از•نظ���ر•دکمجیان،•بحران•هویت،•نقش•اساس���ی•در•ایجاد•بحران•مش���روعیت•دارد.•این•بحران•غالبًا•

با•ازخودبیگانگی•ش���دید،•ش���امل•احس���اس•نابهنجاری،•بی•قدرتی،•ناامنی•یا•ازخودبیگانگی•همراه•

که•»دورکیم«•از•آن•به•»آنومی«•تعبیر•می••کند.•آنومی•از•نظر•روانی،•به•اضطراب•های•ش���دید•و• اس���ت•

گیر•تحت•رهبری•رهبر• که•ش���رایط•مناس���ب•برای•دگرگونی•فرا کمک•می•نماید• تحریک•پذیری•توده•ها•

کاریزماتی���ک•اس���ت.•فوری•ترین•نتیج���ه•ی•بحران•هویت•و•ازخودبیگانگی،•زوال•س���ریع•مش���روعیت•

کامی•در•زمینه•های•سیاس���ی،•اجتماع���ی•و•اقتصادی،•بحران• کم•اس���ت.•نا نخب���گان•و•نهادهای•حا

که•متغیر•مستقل• مشروعیت•را•تقویت•می•نماید.•)همان:•63(•بنابراین،•بحران•هویت•افزون•بر•این•

برش���مرده•می•ش���ود،•موج���د•یا•تش���دیدکننده•ی•بحران•دیگ���ر،•تحت•عن���وان•بحران•مش���روعیت•نیز•

می•گردد.
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3. سوء حکومت نخبگان، فشار و سرکوب

کم،•همواره،•براساس•عملکرد•رهبران،•تقویت•و•تضعیف• مشروعیت•نظام•های•سیاسی•و•نخبگان•حا

که•پایگاه•مش���روعیت•ضعیفی•دارند،•فاقد•»س���رمایه•ی•سیاسی«•الزم• می•ش���ود.•نخبگان•سیاسی،•

برای•اجرای•سیاس���ت•های•مؤثر•و•س���ازنده•ی•نظم•عمومی•باثبات•هس���تند؛•در•نتیجه•ی•این•وضع،•

گزیرند،•همواره،•از•ابزار•فش���ار•و•س���رکوب•استفاده• نخبگان•برای•اس���تمرار•قدرت•و•س���لطه•ی•خود•نا

گر• که•اندک•مشروعیت•نخبگان•را•ا کاربرد•روزافزون•خش���ونت•و•اعمال•فش���ارها،•افزون•بر•این• کنند.•

وجود•داش���ته•باش���د،•از•بین•می•ب���رد،•زندگی•عینی•اف���راد•جامعه•را•تحت•تأثیر•ق���رار•می•دهد.•بحران•

که•اف���راد•جامعه•را•از•نظر•ذهنی•آش���فته•می•س���ازد،•ولی• هوی���ت•و•مش���روعیت،•متغیرهایی••هس���تند•

کمک• سرکوب•و•فشار،•اثرات•ملموسی•بر•زندگی•عینی•افراد•دارد•و•از•این•رو،•بیشتر•به•محیط•بحران•

می••کند.•)همان:•64(

4. تضاد طبقاتی یا بحران اقتصادی

از•نظ���ر•دکمجیان،•نخس���تین•نتیجه•ی•بی•صالحیتی•و•س���وء•حکومت•نخب���گان،•توزیع•ناعادالنه•ی•

که•منجر•به•ایجاد•شکاف•های•عمیق•بین•فقرا• ثروت•و•منابع•در•محیط•بحران•عربی-•اسالمی•است•

کاستن•تفاوت•های• کش���ورهای•اس���المی•برای• که•حکام• گردیده•اس���ت.•با•وجود•وعده•هایی• و•اغنیا•

بس���یار•آش���کار•اغنیا•و•فق���را•در•چند•ده���ه•داده•اند،•بس���یاری•از•ای���ن•حکومت•ها•در•اس���تقرار•عدالت•

کام•بوده•اند؛•به•همین•دلیل،•از•نظر•دکمجیان،•ش���کاف•بی���ن•»فقیر«•و•»غنی«،•یکی•از• اجتماع���ی•نا

مهم•ترین•جنبه•های•سیاس���ی•محیط•بحران•جوامع•اسالمی-•عربی•و•یکی•از•علل•ظهور•بنیادگرایی•

بوده•است.•)همان:•66-65(

5. ضعف نظامی 

کش���ور•ها•در•تقابل•با•قدرت•های• یکی•دیگر•از•ویژگی•های•محیط•بحران•اس���المی،•ضعف•نظامی•این•

کامی•های•مدوام•آنها•در•برابر• کشورهای•عربی•و•در•نا که•بیشتر•در• مهاجم•بیگانه•است.•این•ویژگی،•

کهتری•را•در•مسلمانان•تشدید•و•در• اس���رائیل•تجلی•یافته•است،•احس���اس•ناامنی،•ترس،•حقارت•و•

کرده•است.•)همان:•66( کامی•ها•تسهیل• نتیجه،•ظهور•بنیادگرایی•مذهبی•را•با•هدف•درمان•این•نا

6. نوسازی و بحران فرهنگ

به•اعتقاد•دکمجیان،•بحران•فرهنگ،•مهم•ترین•عارضه•ای•به•شمار•می•رود•که•محیط•عربی-•اسالمی•

معاصر•درگیر•آن•اس���ت.•این•بحران•در•اثر•عمل•متقابل•عوامل•چندگانه•ی•س���ابق•تش���دید•می•شود،•

ولی•به•نظر•دکمجیان،•قوی•ترین•عامل•بحران•فرهنگی•جوامع•اسالمی،•تأثیر•مخرب•نوگرایی•است.•



12

گسترش•سیاسی•غرب،•هنجارها•و•ارزش•های•غربی•را•وارد• نوگرایان•برای•رسیدن•به•قدرت•نظامی•و•

که•مخالف•ارزش•های•جامعه•ی•اس���المی••اس���ت.•این•مس���ئله،•س���بب•پدید•آمدن• جامعه•می••کنند•

کم•هس���تند•-•و•س���نت•گرایان• •نخبگان•حا که•معمواًل تضاد•و•ش���کاف•فرهنگی•عمیق•بین•نوگرایان•-•

کامل•از•الگوهای•غربی•در•عرصه•ی•سیاس���ت،• که•نوگرایان•متمایل•به•تقلید• می•ش���ود،•زیرا•در•حالی•

گزینشی•را•با•برخی•از•جنبه•های•تجربه•ی• کثر•از•برخورد• اجتماع•و•فرهنگ•هستند،•سنت•گرایان•حدا

که•با•اسالم•سازگاری•دارد.•)همان:•68( غرب•مانند•علم•و•تکنولوژی•تجویز•می••کنند•

گروه های تکفیری در سوریه چشم انداز 

گونی،•س���وریه•را•وارد•بحران•نمودند.• گونا گروه•های•افراطی-•تکفیری•با•چش���م•اندازها•و•انگیزه•های•

که•جریان•های•تکفیری• احیای•خالفت•اسالمی•و•شیعه•ستیزی،•دو•چشم•انداز•عمده•و•مهمی•است•

برای•رسیدن•به•آن،•سوریه•را•مورد•حمله•و•تهاجم•قرار•دادند:•

1. احیای خالفت اسالمی

گروه•های•جهادی•رادیکال• ایده•ی•احیای•خالفت•جهانی•اسالمی،•یکی•از•ارکان•و•ویژگی•های•فکری•

که•ریشه•ی•تاریخی•عمیق•در•تاریخ•اس���الم•دارد.•الگوی•آرمانی•حکومت•در•نگاه• برش���مرده•می•شود•

که•خالفت•راش���دین•را•در•صدر•اس���الم•به•یاد•می•آورد.•»خالفت«،• اهل•س���نت،•مدل•خالفت•اس���ت•

س���اختار•فقهی•سیاس���ی•اهل•س���نت•برای•حکومت•بر•جامعه•ی•اسالمی•اس���ت.•)ابن•فارس،•1408،•

که•در•تقابل• ج3: 745(•نظریه•ی••خالفت•در•اندیش���ه•ی•اهل•س���نت،••ناظر•به•دیدگاه•س���لفیه•اس���ت•

•ش���ورامحورند.•)فیرحی،•1382: 53(•جمهور•اهل•سنت،•نسبت• که•معمواّل با•نظریات•جدید•اس���ت•

به•وجوب•تأس���یس•حکومت•اجماع•دارند•و•یکی•از•قوی•ترین•ادله•و•مس���تندات•اجماع•در•نظر•آنان،•

قاعده•ی•»الضرر«•است.•)فیرحی،•1375: 125(

که•نخبگان•سلفی•به•فکر•بازگشت•خالفت•اسالمی• سقوط•عثمانی•در•سال1922م،•سرآغازی•شد•

بیفتند؛•هر•چند•آرمان•احیای•خالفت•اس���المی•در•حد•دغدغه•ی•فکری•باقی•ماند،•اهتمام•مستمر،••

موجب•تئوریزه•شدن•فقه•جدید•سیاسی•اهل•سنت•شد.•اشخاصی•مانند•»رشیدرضا«•در•بازتعریف•

اندیش���ه•ی•خالفت•اس���المی•نقش•مؤثری•داشتند.•»س���یدقطب«•از•دیگر•اندیشمندان•سلفی•است•

کمان•مس���تبد،•اندیش���ه•ی• ک���ه•با•رد•تس���اهل•و•ارائ���ه•ی•نظریه•ی•لزوم•هجرت•از•جامعه•و•جهاد•با•حا

کمان•مستبد•در•پیش• کرد•و•ش���یوه•ی•انقالبی•را•برای•براندازی•حا س���لفی•را•وارد•مرحله•ی•جدیدی•

گرفت.•)عنایت،•1366: 135-132(
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ام���روزه،•جریان•ه���ای•س���لفی•تکفیری،•با•چشم•داش���ت•احیای•خالفت•اس���المی•،•می•کوش���ند•به•

کنند• کافرش���ده•را•به•جامعه•ای•مس���لمانان•و•تمام•عی���ار•تبدیل• س���رعت•جامعه•ی•-•ب���ه•زعم•خود-•

که•درباره•ی• و•حکومت•اس���المی•را•با•جهاد•مس���لحانه•و•مس���تمر•احی���ا•نمایند.•رهبران•این•جری���ان،•

ضرورت•تش���کیل•»خالفت•به•ش���یوه•ی•پیامبر؟ص؟«•)الخالفه•علی•منه���اج•النبی؟ص؟(•ادعای•اجماع•

کرده•اند،•سلطه•ی•سیاسی•را•در•جامعه•ی•اسالمی،•جزو•حقوق•ملت•نمی•دانند.•)بهنساوی،•1388: 

186(•به•همین•دلیل،••با•اندیش���ه•ی•دموکراس���ی•و•س���ازوکارهای•آن•مانند•انتخابات•و•تفکیک•قوا•به•

که• کش���ورهایی•است• کفر•تنزل•داده•اند.•س���وریه•نیز•از• کرده•و•آن•را•در•حد•ش���رک•و• ش���دت•مخالفت•

گروه•های•جهادی،•تجاوز•به• گروه•های•افراطی•مانند•داعش،•به•قصد•استیال•وارد•آن•شدند.•در•نگاه•

که•برخی•از•علمای•سلفی•مانند•»شیخ•یوسف•القرضاوی«،•رئیس• سوریه•نه•تنها•اشغالگری•نیست،•

کشورهایی•مانند•عراق•و•سوریه•را•انقالب•مردمی•دانست• کردن• اتحادیه•ی•علمای•مسلمین،•ناامن•

کشته•می•ش���وند،•قتلشان•واجب• که•به•دس���ت•جنگ•جویان•ما•در•س���وریه• کس���انی• و•فتوا•داده•بود:•

که•در•این•صورت،•شهید•حساب•می•شوند•و•به•بهشت•می•روند.•)خبرگزاری• گناهی•ندارند• است•یا•

مهر،•1392ش،•http://www.mehrnews.com؛•میراحمدی،•1393: 126-•127(

کشورهای•اسالمی،• به•هر•حال،•جریان•های•تکفیری،•با•الهام•گیری•از•افکار•رهبران•سلفشان،•در•

که• کش���تار•به•نام•جهاد•زدند.•داعش،• به•ویژه•در•س���وریه،•دس���ت•به•رفتارهای•خشونت•آمیز،•قتل•و•

گروه•های•برجسته•در•خاورمیانه•به•شمار•می•رود،• خش���ن•ترین•تشکیالت•تروریستی•در•بین•همه•ی•

کشورهای• کنون،•سبب•بحران•و•چالش•در•عرصه•ی•سیاست•خارجی•و•داخلی• از•آغاز•شکل•گیری•تا

منطقه،•به•ویژه•سوریه،•شده•است.•داعش•نه•تنها•با•انگیزه•و•چشم•انداز•تشکیل•خالفت•اسالمی•و•

که• گذاشت،• اجرای•شریعت•اسالم•در•»شامات«•به•عنوان•مرکز•خالفت•اسالمی•پا•به•عرصه•ی•ظهور•

قصد•تس���لط•بر•همه•ی•سرزمین•های•اسالمی•و•جهان•را•داش���ت.•چنانچه•»البغدادی«•در•29•ژوئن•

کرده،•زیرا•قلمرو•خالفت،• که•پس���وند•عراق•و•س���وریه•را•از•نام•س���ازمان•حذف• 2014م•اظهار•داش���ت•

همه•ی•دنیاس���ت،•نه•فقط•عراق•و•س���وریه؛•به•همین•دلیل،•نام•سازمان•را•از•»دولت•اسالمی•عراق•و•

که•به• کرد• ش���ام«•به•»دولت•اس���المی«•تغییر•داد.•)طارمی،•1394: 122(•داعش•در•همین•باره•اعالم•

دنبال•برداش���تن•مرزها•و•ایجاد•خالفت•واحد•در•س���رزمین•های•اسالمی•است؛•از•این•رو،•برای•دادن•

گس���ترش•داد•و•س���وریه•و•عراق•را• جنب���ه•ی•عملی•به•ش���عار،•فعالیت•های•خود•را•از•عراق،•به•س���وریه•

سرزمین•واحد•خواند.•)نجات،•1394: 116(

2. شیعه ستیزی

گروه•های•افراطی،•به•ویژه•داعش،•دشمنی•با•شیعه•و•مبارزه•با• یکی•دیگر•از•اهداف•و•چش���م•اندازهای•
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کوشیدند•جنگ•سوریه•را• شیعیان•است؛•از•این•رو،•تکفیری•ها•و•همچنین•دولت•های•پشتیبان•آنان•

گروه•های•تکفیری•عناصر•خود•را•با•انگیزه•های•مذهبی• جنگ•مذهبی•معرفی•نمایند؛•به•همین•دلیل،•

و•جهادی•توجیه•و•روانه•ی•میدان•می•کردند.•تکفیری•ها•تا•توانستند،•در•تبلیغات•القا•نمودند•که•جنگ•

س���وریه،•جنگ•شیعه•)علوی(•و•سنی•است.•براساس•همین•تبلیغات•روانی•سنگین•و•پرحجم،•شمار•

زیادی•از•اهل•س���نت•تکفیری،•از•سراس���ر•جهان•به•منظور•جهاد•با•علوی•ها•و•به•اصطالح•خودش���ان،•

که•ش���یعیان• »روافض«•وارد•س���وریه•ش���دند.•فتاوای•رهبران•و•مفتیان•س���لفی-•تکفیری•درباره•ی•این•

کثرت•نیروهای•تکفیری•بسیار• )علویان(•بدتر•از•یهود•و•نصارا•هستند•و•ریختن•خونشان•جایز•است،•به•

کشورهای•شیعی•از•نظام•سوریه•نیز•در•روند•افزایشی•نیروها•و•نشان•دادن•جنگ• کرد.•حمایت• کمک•

کش���ورها•و•جریان•های•حامی•نظام•س���وریه•مانند•ایران•و• که•حمایت• مذهبی•بی•تأثیر•نبود.•در•حالی•

که•سوریه،•محور•مقاومت•است•و•به•منظور•خنثی•سازی•سناریوهای•امریکا• حزب•اهلل،•با•انگیزه•ی•این•

و•رژیم•صهیونیستی•صورت•می••گرفت،•معارضان•سوریه•و•تکفیری•ها•به•منظور•ایجاد•انگیزه•در•اعضای•

خ���ود•برای•جنگ•با•ارتش•س���وریه،•جنگ•مذهبی•را•تبلیغ•می•کردند.•)زارع���ان،•1392: 27(•مهم•ترین•

که•نظام•سوریه،•علوی•مذهب• استدالل••تروریس���ت•های•تکفیری•از•سقوط•و•اشغال•سوریه•این•است•

که•»حافظ•اسد«•و•»بشار•اسد«•علوی•هستند،•چنین•تبلیغاتی•را•راه•انداختند•تا• است•و•با•این•بهانه•

جنگ•مذهبی•و•فرقه•ای•را•توجیه•کنند.•وهابی•ها،•سلفی•ها•و•تکفیری•ها•با•چنین•استداللی•،•سوریه•را•

که•علوی•مذهب•هستند،•حتی•به•صورت• کردند•و•علوی•ها•و•شیعیان•را•به•جرم•این• ارض•جهاد•اعالم•

www.•،دس���ته•جمعی•و•براساس•فتاوای•مفتی•های•وهابی•به•قتل•می•رس���اندند.•)جوانی،•1392ش

)javanonline.ir

گروه•های•تروریستی• در•واقع،•تبلیغات•جنگ•مذهبی،•توطئه•ی•خارجی•و•پشتیبانان•منطقه•ای•

گر•چه•برخی•از•زمینه•های• کردن•سوریه•از•محور•مقاومت•طراحی•شده•بود.• که•با•هدف•خارج• است•

داخلی،•مقدمات•بحران•را•در•سوریه•فراهم•ساخت،•ولی•مخالفان•با•استفاده•از•زمینه•های•داخلی،•

که•در•صورت•اجرا•شدن،•دیوار•مقاومت•فرومی•ریخت.•در• توطئه•ی•بزرگی•ضد•س���وریه•راه•انداختند•

کارشناس���ان•فرانس���وی•و•اس���رائیلی•نظریه••پردازی•جنگ•مذهبی•را•س���ال•ها•پیش•در•مرکز• حقیقت،•

که•بهترین•راه• مطالعات•مذاهب•منطقه•ی•عربی•»آریل«•در•اسرائیل•ارائه•دادند•و•به•نتیجه•رسیدند•

رهایی•اسرائیل•از•خطر•مقاومت،•راه•اندازی•جنگ•مذهبی•بین•اهل•سنت•و•شیعیان•در•خاورمیانه•

که•»ش���یمون••پرز«،•رئیس•رژیم•غاصب•اس���رائیل• و•خلیج•فارس•اس���ت.•ایده•ی•خاور•میانه•ی•جدید،•

گرفته•است.•براساس•این•ایده،•رژیم•صهیونیستی•و•حامیان• دنبال•می•کرد،•از•همین•تئوری•نشئت•
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کشور•های•عربی•همسو،•باید• کمک•برخی•از• کش���ور•های•اروپایی،•با• فرا•منطقه•ای•اش•مانند•امریکا•و•

تضاد•اعراب•و•اس���رائیل•را•به•تضاد•ایران•ش���یعی•و•عرب•های•س���نی•تبدیل•نمایند؛•بنابراین،•بحران•

که•قطری•ها•و•وکیل•مدافع•آنان•یعنی• س���وریه•باید•با•چنین•نگاهی•ارزیابی•ش���ود.•براس���اس•این•بود•

»یوسف•القرضاوی«،•سوریه•را•ارض•جهاد•نامیدند•و•آتش•جنگ•مذهبی•را•در•این•کشور•برافروختند.•

کشتار•علوی•ها•و•شیعیان•در•سوریه• که•آل•س���عود•و•وهابی•ها،•اولویت•اولشان،• بر•همین•اس���اس•بود•

شد.•)همان•جا(

عوامل شکل گیری جریان تکفیری  

گسترش•پدیده•ی•تکفیری•در•صحنه•ی•سیاسی•دنیای•اسالم،•به•ویژه•در•سوریه•را•نمی•توان• ظهور•و•

آن���ی•و•بدون•مقدمه•دانس���ت،•بلک���ه•پیدایش•این•جری���ان•،•اغلب•برآیند•ش���رایط•پیچیده•ی•داخلی•

که•در•ذیل• س���وریه•و•همچنین•تعامل•و•تقابل•قدرت•بین•بازیگران•منطقه•ای•و•فرامنطقه•ای•اس���ت•

به•آن•اشاره•می•گردد:

1. عوامل داخلی 

ب���دون•تردی���د،•»افراط•گرایی•اس���المی«،•طب���ق•نظریه•ی•دکمجی���ان،•به•مثابه•نظام•اندیش���ه•و•عمل•

کش���ورهای•مهم•خاورمیانه•به•ش���مار•می•رود• »معلول•محیط•بحران•و•فش���ار«•اس���ت.•س���وریه•نیز•از•

گس���ل•های•نیمه•فع���ال•بحران•ها•مانند• ک���ه•از•دیرب���از،•به•دلیل•س���اختار•ناهمگ���ون•اجتماعی،•روی•

کنترلی• »ش���کاف•های•اجتماعی«•قرار•داش���ته•اس���ت،••ولی•بحران•های•مزبور،•به•دلیل•س���ازوکارهای•

کامی• ک���ه•در•دهه•ی•اخیر،•دالیل•متع���ددی•مانند•نا کمت���ر•مجال•ب���روز•و•ظهور•یافت•تا•این• ش���دید،•

کم•در•مدیریت•بحران،•یکباره•س���بب•فعال•ش���دن•بحران•و•اضمحالل•س���ازوکارهای•نظام• نظام•حا

گردید•و•موجب•ش���د•ش���رایط•»هابزی«،•یعنی•»جن���گ•همه•ضد•همه«•ب���ه•وجود•بیاید؛• اجتماع���ی•

بنابراین،•ظهور•تروریس���م•و•افراط•گرایی•در•س���وریه،•پاس���خی•به•آش���فتگی•های•عظیم•و•فعال•شدن•

گیر•اجتماعی•بوده•است.• بحران•های•حاد•و•فرا

1-1. شکاف اجتماعی

که•جامع���ه•را•از•نظر•جمعیتی• گسس���تی•اس���ت• •منظور•از•ش���کاف•اجتماعی•در•این•پژوهش،••عوامل•

گاهی•و• کس���ب•خودآ گروه•بندی•ه���ا•ممکن•اس���ت•با• گروه•ه���ای•متف���اوت•تقس���یم•می••کند.•ای���ن• ب���ه•

کنش•سیاس���ی•بپردازند؛•به•بیان•دیگر،•ش���کاف•های•اجتماعی،•خطوط•رقابت•و• س���ازمان•یابی،•به•

منازعه•بر•س���ر•هنجارها،•باورها،•ارزش•ها،•ش���أن•و•منزلت،•اقتدار•و...•اجتماعی•هس���تند.•)بش���یریه،•
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کریمی،•1390: 76(• 1374: 99؛•

منازعات•و•بحران•های•موجود•در•س���وریه•و•تبیین•چرایی••ورود•منازعات•نیروهای•اجتماعی•این•

کش���ور•به•عرصه•ی•سیاس���ی،•براس���اس•نظریه•ی•»ش���کاف•های•اجتماعی«•تجزیه•و•تحلیل•می•شود،•

که•عوامل•داخلی•مانند•بحران•هویت،•سیاس���ی•ش���دن•هویت•های•مذهبی•اهل••سنت،• بدین•معنا•

گروه•بندی•های•قومی•و•مذهبی،• گیر،•مشروعیت•و• کردها،•بحران•دولت•سازی•فرا هویت•های•قومی•

نقش•بنیادی•در•ظهور•جریان•های•تکفیری•و•رادیکالیس���م•اس���المی•در•سوریه•داشته•است.•سوریه•

کش���انده•ش���د؛•ابت���دا•اعتراض•ها•و• پ���س•از•وقوع•انقالب•در•تونس،•به•س���مت•بحران•و•جنگ•داخلی•

کنش•ه���ای•جمعی•به•صورت•مس���المت•آمیز•و•برای•اصالحات•سیاس���ی•بود،•ول���ی•به•دلیل•مدیریت•

نک���ردن•بح���ران،•بهره•برداری•رهبران•س���نی•مذهب•و•س���لفی•های•تن���درو•و•نیز•دخال���ت•قدرت•های•

فرامنطق���ه•ای،•اعتراض•ه���ا•از•جنبه•ی•مس���الت•آمیز•خارج•و•به•جنگ•داخلی•تمام•عیار•تبدیل•ش���د.•

گونی•از•شکاف•های•قومی،•نژادی،••مذهبی• گونا کمتری•دارند،•با•انواع• که•همگونی• •جوامعی• معمواًل

گیر،•سبب•به•وجود•آمدن•شکاف•های•اجتماعی• و•منطقه•ای•روبه•رو•هستند•و•فقدان•هویت••ملی•فرا

س���اختاری•می•شود.•از•حیث•ترکیب•جمعیتی،•س���وریه•نیز•جامعه•ای•ناهمگون•و•نامتجانس•است،•

که••ریشه•های•تاریخی•بسیار•درازمدت•دارد،•شکاف•اجتماعی•دیرپایی•در• چنانچه•فقدان•تجانس،•

کرده•است.•)سردارنیا،•1395: 123-117(• کشور•ایجاد• این•

2-1. شکاف قومی

گون• گونا گروه•های•نژادی•و•قومیت•های• س���وریه•از•نظر•س���اختار•اجتماعی،•ناهمگون•و•متش���کل•از•

کرد•ها،• کنار•هم•زندگ���ی•می•کنند.•عرب•ها•و• اس���ت•و•مؤلفه•های•قومی،••دینی•و•مذهبی•بس���یاری•در•

گروه•های• گروه•قومی•س���وریه•را•تش���کیل•می•دهند.•ترک•ه���ا،•ترکمن•ها•و•ارمنی•ه���ا،•دیگر• بزرگ•تری���ن•

که•در•مراحل•بعدی•قرار•دارند.•این•خرده•فرهنگ•ها•و•تنوع•قومی،•دینی•و•مذهبی،• قومی•هس���تند•

کش���ور•داشته،•در•تحوالت•اخیر•نیز•به•نحوی• که•نقش•س���ازنده•در•تقویت•فرهنگ•این• افزون•بر•این•

گذشته،•شکاف•قومی•در• اثرگذار•بوده•است.•)زارعان،•1392: 23؛•قاسمیان،•1392: 17(•در•نیم•قرن•

گروه•قومی• که•بزرگ•ترین• کردها•و•اعراب،• س���وریه•نهادینه•شده•اس���ت،•چنانچه•ش���کاف•قومی•بین•

که•به•دلیل• به•ش���مار•می•روند،•در•حال•هویت•یابی•براس���اس•عامل•قومیت•اس���ت.•ش���کاف•قومی،•

کردها•در•س���وریه•و•فش���ارها•و•محدودیت•های•سیاس���ی•و•مدنی•دولت•غیرفعال• کندگی•جمعیتی• پرا

کنار•ش���کاف•قومی• باقی•مانده•بود،•به•ش���کاف•اجتماعی•و•سیاس���ی•فعالی•تبدیل•ش���ده•اس���ت.•در•

گردش•نخبگان،•ماهیت•پلیس���ی• )کردی-•عربی(،•س���رکوب•سیاس���ی•و•فرقه•گرایی•حکومت،•فقدان•

امنیت���ی•حکومت،•بحران•مش���روعیت•و•مش���ارکت،•نارضایتی•عمیق•اهل•س���نت•از•تقس���یم•قدرت•و•
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باوره���ای•مذهبی•تکفیرگرایانه،•دیگر•عوامل•خش���ونت•و•نزاع•و•ش���کل•گیری•افراط•گرایان•تکفیری•در•

گردید•و• جامعه•ی•س���وریه•به•ش���مار•می•رود.•اس���تمرار•این•امور•عماًل•ب���ه•اعتراض•ه���ای•2011م•منجر•

کویی،•1394: 106-105( جریان•های•افراطی•و•رادیکال•های•تکفیری•را•به•وجود•آورد.•)نیا

3-1.  شکاف مذهبی

گروه•های•متمایز•تقسیم•می•کند،•شکاف•های• که•براساس•عامل•مذهب،•جامعه•را•به• شکاف•هایی•

مذهب���ی•ن���ام•دارد.•ش���کاف•های•مذهبی•براس���اس•عم���ق•اعتق���ادات•و•باورهای•پی���روان•مذاهب•و•

همچنی���ن•آموزه•ه���ای•مذهب���ی،•می•توانن���د•س���طحی•یا•عمی���ق•و•فعال•ی���ا•غیرفعال•باش���ند.•ترکیب•

گروه•قومی•ناهمگون•و•به•هیچ•روی•یکدس���ت•نیس���ت.• جمعیت���ی•س���وریه•از•نظر•مذهب���ی،•همانند•

گروه•دینی-•مذهبی•س���وریه•را•س���نی•ها•تش���کیل•می•دهن���د.•)محب•عل���ی،•1390: 164(• بزرگ•تری���ن•

امروزه،•ش���کاف••مذهبی،•از•ویژگی•های•اصلی•بنیادگرایی•در•س���وریه•برش���مرده•می••شود.•)سردارنیا،•

همان:•124-126(•دکمجیان•نیز•جنبش•اعتراضی•سنی•ها•را•ضد•حکومت•تحت•سلطه•ی•علوی•ها،•

ویژگی•اصلی•بنیادگرایی•مذهبی•در•سوریه•می•داند.•)هرایر،•1377: 202(

شکاف•های•اجتماعی•-•چه•عامل•آن•مذهب•باشد•یا•قومیت-•بیانگر•خطوط•تعارض•و•تمایزی•

است•که•بر•سر•هنجارها•و•ایستارهای•اجتماعی،•سویه•ها•و•کارکردهای•اجتماعی-•فرهنگی•گروه•های•

گروه•ها•را•به•اش���کال•مختلف• گاه•و•بیگاه•این• گون•فعال•یا•مؤثر•در•بافت•اجتماعی•وجود•دارد•و• گونا

روی���اروی••ه���م•ق���رار•می•ده���د.•)س���میعی،•1385: 13-14(•هر•چه•ش���کاف•های•اجتماع���ی•از•ماهیت•

کش���مکش•سیاس���ی•برآمده•از• و•محتوای•عقیدتی•،•هویتی•و•ایدئولوژیک•بیش���تری•برخوردار•باش���د،•

آن•با•تخاصم•و•خش���ونت•بیش���تری•همراه•خواهد•بود.•همچنین•این•ش���کاف•ها•هر•چه•معطوف•به•

گسترش• دولت•باشد•و•نیروهای•معارض•برآمده•از•آنها،•دولت•را•آماج•خود•سازند،•احتمال•تشدید•و•

کش���مکش•ها•و•خش���ونت•آمیز•شدن•آنها•بیش���تر•خواهد•شد•و•هرگاه•ش���کاف•های•متعدد•اجتماعی•و•

گسترده•تر•و•ش���دید•تر•خواهد•بود•و•احتمال• کش���مکش•های•سیاسی• سیاس���ی•همزمان•فعال•شود،•

خش���ونت•آمیز•ش���دن•آنها•بیشتر•می•شود.•)دالوری،•1378: 77-84(•س���وریه•نیز•دارای•شکاف•های•

که•معطوف•به•دولت•است•و•همزمان•فعال•شده••است.•سوریه• هویتی،•عقیدتی•و•ایدئولوژیک•است•

دو•ق���وم•اصل���ی•)کرد•و•عرب(•و•دو•مذهب•اصلی•س���نی•و•علوی•دارد.•در•ش���رایط•ضعف•دموکراتیک•و•

تس���لط•علوی•ها•بر•حکومت•و•اقتدارگرایی•حکومت•بش���ار•اس���د،•امنیت•اجتماعی•اقوام•و•مذاهب•بر•

کرد•به•شدت•نگران•هویت•فرهنگی•و•زبانی•خود•شده•اند• که•نیروهای• گونه•ای• هم•خورده•است،•به•

و•اس���الم•گرایان•س���نی•نیز•از•سیاس���ت•های•سکوالریس���تی•اس���د•و•تس���لط•علوی•ها•ناراضی•هس���تند.•
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که•به•مرور•سبب•آسیب•پذیری•آن• حکومت•اس���د•مبتنی•بر•نوعی•اقتدار•گرایی•شدید•فرقه•ای•اس���ت•

گردش•نخبگان،•زمینه•ی•شکل•گیری•بحران•مشارکت• شده•اس���ت.•برگزار•نکردن•انتخابات•واقعی•و•

کویی،•1391: 138(• کرده•است.•)نیا و•مشروعیت•را•فراهم•

به••طور•کلی،•ضعف•هویت•ملی،•وجود•وفاداری•های•محلی•و•طایفه•ای•و•شکاف•های•عمیق•مذهبی،•

که•خشونت•شدیدی•در•این•کشور•در•پی•داشته•است،•از•موارد•داخلی•بحران•و•شکل•گیری•جریان•های•

کثریت•از• تکفیری•به•شمار•می•آید؛•بنابراین،•شکاف••مذهبی•با•برخورداری•از•سامانه•ی•رابطه•ی•اقلیت-•ا

توزیع•نابرابر•قدرت،•موجب•شده•است•جریان•های•تکفیری•سنی•برای•ترمیم•پی••آمدهای•سیاسی•ناشی•

از•آن،•در•عرصه•ی•سیاسی•سوریه•ظهور•یابند•و•به•کنش•سیاسی•قهرآمیز•روی•آورند.

4-1.  بی ثباتی سیاسی

گر•نظام•سیاس���ی•نتواند•به•خواس���ته•های•متنوع•مردم•پاس���خ•دهد،•ثبات•سیاسی،•به• به••طور•قطع،•ا

بی•ثباتی•تبدیل•خواهد•شد.•بی•ثباتی•سیاسی،•وضعیت•و•حالتی•برگرفته•از•تکرار•وقایع•و•حوادثی•است•

گسترش•و•تعمیق•آن،•ممکن• که•تداوم•و•پایداری•هر•حکومتی•را•مورد•تهدید•قرار•می•دهد•و•در•صورت•

که•تجلی• گردد• اس���ت•به•زوال•مشروعیت•سیاسی•نظام•و•در•نهایت،•بروز•رفتارهای•اعتراض•آمیز•منجر•

که•عبارت• بیرونی•بی•ثباتی•سیاسی•هستند.•بی•ثباتی•سیاسی،•پنج•سطح•و•ُبعد•اصلی•را•دربر•می•گیرد•

است•از:•نظام•سیاسی،•رژیم•سیاسی،•هنجارهای•سیاسی،•مقامات•سیاسی•و•تصمیم•های•سیاسی.•

)محمدرض���ا،1390: 31؛•دالوری،•1394: 71(•حکوم���ت•بش���ار•اس���د•به•دلیل•فقدان•پایگاه•مس���تحکم•

کمک• کنون•نتوانسته•است•عوامل•بی•ثبات•کننده•را•رفع•نماید•و•تنها•برای•مدت•زمانی•و•با• مردمی،•تا

کند،•ولی•در•ادام���ه•ی•راه،•حکومت• نهاده���ای•امنیتی•و•نظامی•توانس���ته•بود•ثبات•سیاس���ی•را•حفظ•

کام•ماند•و•نتوانست•از•اعتراض•های•اجتماعی•و•فعال• اقتدارگرای•بش���ار•اسد•در•حفظ•ثبات•سیاسی•نا

ش���دن•ش���کاف•های•اجتماعی،•قومی،••مذهبی•و•شکاف•بین•دین•و•دولت•جلو•گیری•نماید؛•از•این•رو،•

کنار•عوامل•ناهمگونی•قومی•و•مذهبی،•یکی•از•عوامل•آغاز•بحران•و•شکل•گیری• بی•ثباتی••سیاس���ی،•در•

جریان•های•تکفیری•رادیکال•و•بروز•خش���ونت•های•داخلی•در•س���وریه•به•ش���مار•می•آید.•از•سوی•دیگر،•

کید•بیشتر•بر•عامل• سیاس���ت•های•غیرمذهبی•حکومت•بشار•اس���د•و•مبتنی•نبودن•بر•اصول•دینی•و•تأ

قومیت•عربی•به•عنوان•هویت••ملی،•دلیل•اصلی•و•اساسی•بنیادگرایی•مذهبی•در•سوریه•است•و•سبب•

تکثیر•جریان•های•افراطی•مذهبی•و•تکفیری•های•سلفی•شده•است.

2. عوامل خارجی 

س���وریه•از•نظ���ر•موقعیت•جغرافیایی،•اس���تراتژیکی•و•ژئوپلتیکی،•بی•بدیل•اس���ت.•س���وریه•مش���کالت•
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زیرس���اختی•زیادی•در•حوزه•های•سیاس���ی،•اجتماعی•و•اقتصادی•دارد•و•مشکالت•تحوالت•ناشی•از•

که•برای•براندازی•دولت•های•س���کوالر•عربی•تدارک•دیده•ش���ده•بود،•س���وریه•را•بیش���تر• بهار•عربی•نیز•

در•تهدید•س���رنگونی•ق���رار•داد؛•صف•آرایی•بازیگران•منطقه•ای•و•فرامنطق���ه•ای•در•بروز•بحران•و•ظهور•

کوش���یدند•محیط•و• جریان•ه���ای•تکفی���ری،•نقش•مؤث���ری•ایفا•نمود•و•هر•ی���ک•از•بازیگران•مداخله•گر•

کثری•آن���ان•و•همچنین•منافع•و• که•منافع•حدا کنن���د• گونه•ای•هدایت•و•مدیریت• قواع���د•بازی•را•ب���ه•

امنیت•اس���رائیل•تضمین•ش���ود.•در•واقع،•در•مقیاس•جهانی،•تالش•برای•حذف•حکومت•بشار•اسد•

و•ظهور•پدیده•ی•افراط•گرایی،•از•آخرین•پرده•های•داس���تان•فروپاش���ی•ش���وروی•و•سناریو•تک•قطبی•

ش���دن•نظام•بین•الملل•اس���ت•و•در•مقیاس•منطقه•ای،•ایجاد•بحران•و•تداوم•آن،•به•نوعی،•نتیجه•ی•

رقابت•دو•جریان•متعارض•»مقاومت«•و•»محافظه•کار«•در•خاورمیانه•به•شمار•می•رود.•)آجرلو،•1392: 

که• گرفت؛•برنامه•ای• 17-177(•به•بیان•دیگر،•س���وریه•در•برابر•برنامه•های••ازپیش•طراحی•ش���ده•ق���رار•

کند.•چنانچه•»رونالد•دوما«،•وزیر•امور•خارجه•ی• باید•رژیم•اسد•را•از•عرصه•ی•سیاسی•سوریه•حذف•

که•برنامه•ی•براندازی•دولت•سوریه،•در•بریتانیا•طراحی• فرانسه،•در•اواخر•دهه•ی•1980م•ابراز•داشت•

ش���ده•است،•ولی•»برژینسکی«،•مشاور•امنیت•ملی•پیشین•امریکا،•رخدادهای•سوریه•را•حاصل•فکر•

کردن•خاورمیانه•با•هدف•تقویت•اس���رائیل•برمی•ش���مرد.• نومحافظ���ه•کاران•امریکای���ی•برای•بی•ثبات•

که•س���وریه•از•نظ���ر•ایفای•نقش•محوری•در•منطقه،•به•ویژه•در•محور• )امامزاده•فر،•1392: 4(•از•آن•جا•

مقاومت،•اهمیت•بسزایی•دارد•و•از•سوی•دیگر،•اتحاد•با•ایران•و•مقاومت•اسالمی•در•لبنان•و•فلسطین،•

کشورهای•عربی•و•همچنین•ترکیه•معرفی• آن•را•قطب•اصلی•مقاومت•در•برابر•غرب،•اسرائیل•و•برخی•

که•هدف•سناریو•بازیگران•خارجی•برای•حذف•اسد•و•تغییر•نظام•سیاسی•این• نموده،•بدیهی•است•

گذشته،••کشورهای• کش���ور،•خارج•نمودن•س���وریه•از•محور•مقاومت•اس���ت؛•از•این••رو،•در•یک•دهه•ی•

کش���ور•دارای•موقعیت•اس���تراتژیک•و•سوق•الجیش���ی• که•این• کردند• محور•غربی-•عربی•تالش•زیادی•

گون���ه•ای،•از•محور•مقاوم���ت•و•خط•س���ازش•ناپذیری•در•برابر•قدرت•اس���رائیل•خارج• را•مغل���وب•و•ب���ه•

که•ظهور•جریان•های•تکفیری•و•راه•اندازی• کارشناسان•و•صاحب•نظران•بر•این•باورند• کنند.•بسیار•از•

گفت•وگوی•»بثینه• جنگ•داخلی•س���وریه،•به•منظور•تأمین•منافع•رژیم•صهیونیستی•است.•چنانچه•

که•»جنگ•س���وریه•در• ش���عبان«،•مش���اور•رئیس•جمهور•س���وریه،•با•ش���بکه•CNN•امریکا•مبنی•بر•این•

جهت•منافع•اس���رائیل•به•س���وریه•و•مردم•آن•تحمیل•شده•اس���ت.«•ادعای•یادشده•را•تأیید•می••کند.•

)خبرگ���زاری•ف���ارس،•http://www.farsnews.com 1392(•»عام���وس•هارع���ل«،•تحلیلگر•روزنامه•ی•

که•در•آن،•ارتش•سوریه•تا•حد•چشم•گیری•تضعیف•شده•و• صهیونیس���تی•هاآرتص•نیز•جنگ•س���وریه•را•

ذخایر•تسلیحاتی•آن•رو•به•کاهش•نهاده•است،•تأمین•کننده•ی•منافع•رژیم•صهیونیستی•ارزیابی•نمود.•
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)پایگاه•خبری-•تحلیلی•صراط،•http://www.seratnews.ir 2392(•همچنین•»س���ینثیا•مکینی«،•از•

کرد• گفت•وگو•با•شبکه•ی•تلویزیونی•پرس•تی•وی•اظهار• اعضای•پیش���ین•مجلس•نمایندگان•امریکا،••در•

که•منافع•اس���رائیل،•در•س���ناریو•جنگ•با•سوریه•پی•گیری•می•شود.•)باش���گاه•خبرنگاران•جوان،••1392 

javanonline.ir(•قطع•پیوند•راهبردی•سوریه•با•ایران•و•ایجاد•اختالف•و•ناامنی•با•حضور•جریان•های•

افراط���ی•در•منطق���ه،•یکی•دیگر•از•اهداف•س���ناریو•ازپیش•طراحی•ش���ده•ی•بازیگران•معارض•س���وریه•

اس���ت.•چنانچه•جدایی•تهران•و•دمش���ق•اتفاق•بیفتد،•توازن•راهبردی•در•خاورمیانه•به•سود•امریکا•

که•ایجاد•فاصله•بین• کرد.•اسرائیل•و•مقامات•ارش���د•این•رژیم•بر•این•باورند• و•اس���رائیل•تغییر•خواهد•

س���وریه،•حزب•اهلل•و•ایران•و•درگیر•ش���دن•آنها•در•جنگ•فرسایش���ی،•می•تواند•به•نابودی•یا•دس���ت•کم•

کاهش• تضعیف•آنان•منجر•شود؛•در•نتیجه،•توان•آنان•در•صدمه•زدن•به•اسرائیل•به•نحو•چشم•گیری•

خواهد•یافت.•)رعایا،•1392: 45(

در•مورد•نقش•کشورهای•خارجی•مانند،•عربستان،•ترکیه،•قطر،•اردن•و•امارات•و•برخی•از•کشورهای•

کشورهای•غربی،•به•ویژه•امریکا،•در•شکل•گیری•و•موفقیت•جنبش•های•افراطی-• عربی،•اس���رائیل•و•

کمتر•تردی���دی•وجود•دارد.•در•بین•س���طوح•بازیگران•مداخله•گر•در•بحران•س���وریه،•نقش•و• تکفی���ری•

کش���ورهای• اثرگ���ذاری•ایالت•متحده•ی•امریکا•از•جهات•مختلفی•برجس���ته•اس���ت.•در•واقع،•همه•ی•

گروه•های•تروریس���تی،•از•امریکا•پیروی•می•کنند.•بدون•تردید،•جریان•های•افراطی•مانند• س���ازنده•ی•

کش���ورهای•غرب•گ���رای•منطقه•ای•و• القاع���ده،•داع���ش،•النص���ره•و...،•مول���ود•منافع•مش���ترک•برخی•

گروه•های•افراطی،•مس���تقیم•و•غیرمستقیم،••منویات•امریکا• فرامنطقه••ای•به•رهبری•امریکا•هس���تند.•

گروه•ه���ای•افراطی•تکفیری•از•ابتدا•براس���اس•طراحی•س���رویس•های• را•در•منطق���ه•تأمی���ن•می•کنن���د.•

گرفته•اند.•)آجرل���و،•1392: 178(• اطالعات���ی•و•امنیت���ی•قدرت•های•منطق���ه•ای•و•فرامنطقه•ای•ش���کل•

حمایت•های•مستقیم•و•غیرمستقیم•تجهیزاتی•و•اطالعاتی•کشورهای•غربی•به•رهبری•امریکا،•ادعای•

کشورهای•سازنده•ی•جریان•های•تکفیری،• یادش���ده•را•تأیید•می••کند،•چنانچه•حمایت•های•همه•ی•

کشورهای•اسالمی•و•به•ویژه•سوریه•شده•است.•بسیار•روشن•است• سبب•رشد•و•قدرت•گیری•آنان•در•

کشورهای•اسالمی،•مانند•القاعده،•طالبان،• که•س���ازمان•های•تروریستی•سازمان•یافته•و•پرقدرت•در•

•شبکه•ی•حقانی،••داعش،•جبهه•النصره•و...،•از•حمایت•های•مختلف•مالی،••سیاسی•و•نظامی•برخی•

کس���تان،••عربس���تان•سعودی•و• از•دولت•های•منطقه•ای•و•فرامنطقه•ای•برخوردارند.•در•این•میان،•پا

که•ایاالت•متحده•در•س���ال•1981م•تا•1991م• گونه•ای• ایاالت•متحده•بیش���ترین•نقش•را•داش���تند،•به•

که•مش���غول• کرد• کمک•مالی• گروه•ه���ای•مجاهد•افغانس���تان• ح���دود•س���ه•میلیارد•دالر•به•القاع���ده•و•

که•القاعده•و• نبرد•با•ش���وروی•بودن���د.•در•این•دوره•)1981م•ت���ا•1991م(•نیز•هیچ•مدرکی•وجود•ن���دارد•
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گروه•های•تروریس���تی• »بن•الدن«•برنامه•یا•حمله•ای•ضد•منافع•امریکا•انجام•داده•باش���ند.•درباره•ی•

مانن���د•پ.ک.ک،•داع���ش•و•جبهه•النصره•نیز•حمایت•آش���کار•و•پنهان•برخ���ی•از•قدرت•ها•در•مجموع•

کشورهای•اسالمی•و•همچنین•دولت•های•غیراسالمی•هویداست.•)عباس•زاده،•1387: 22-20(

واقعیت•این•است•که•گروه•های•ترویستی•و•تکفیری•بدون•حمایت•کشورهای•قدرتمند•نمی•توانند•

در•کشورهای•اسالمی•قدرت•و•نفوذ•چندانی•داشته•باشند،•بلکه•ظهور•و•گسترش•جریان•های•تکفیر،•

برآیند•تعامل•و•تقابل•قدرت•بازیگران•منطقه•ای•و•فرامنطقه•ای•اس���ت.•قدرت•های•مداخله•گر•از•فضا•

گروه•های•تروریستی•را•شکل•داده،•تقویت• کرده،• کش���ورهای•اسالمی•اس���تفاده• و•ش���رایط•موجود•در•

کش���ورها•براس���اس• می•کنن���د.•در•قرن•20م،•رویکردها،•مواضع•و•تصمیم•گیری•های•راهبردی•بیش���تر•

گرایش•به•سوسیالیس���م•یا•لیبرالیس���م•صورت•می•گرفت.•با•فروپاشی•اتحاد•شوروی•در•اواخر•هزاره•ی•

گونه•ی• دوم•و•پایان•دوران•سوسیالیسم،•از••سویی•و•پیروزی•انقالب•اسالمی•در•ایران،•از•سوی•دیگر،•

گفتمان•نوظهور•بازگشت•به•اسالم•)اسالم•گرایی(• دیگری•از•بلوک•بندی•جهانی•و•منطقه•ای•براساس•

کشیده•بود،•پس• که•مکاتب•فکری-•فلس���فی•ش���رق•و•غرب•را•به•چالش• گفتمان•جدیدی• پدید•آمد؛•

از•ویرانی•اندیشه•ی•سیاسی•سوسیالیسم،•با•داعیه•ی•ایجاد•تمدن•نوین•اسالمی،•در•برابر•لیبرالیسم•

قد•برافراشت•و•مبانی•نظری•آن•را•زیر•سؤال•برد.•ظهور•اندیشه•های•افراطی•مانند•القاعده•و•طالبان،•

گفتمان•انقالب•اس���المی•و•ایجاد•مدل•های•بدلی•و•تقلبی• داعش•و...•را•می•توان•نوعی•بدیل•س���ازی•

کاهش•نفوذ•و•تأثی���ر•ایران•را•در•جهان•اس���الم•دنبال•می•نماید.• که• گرف���ت• از•اس���الم•سیاس���ی•در•نظر•

ک���ه•از•نفوذ• کمک•های•م���ادی،•معنوی•و•رس���انه•ای•دولت•ه���ای•منطقه-• افراط•گرای���ی•اس���المی•ب���ا•

گفتمان•انقالب•اس���المی•نگران•اند-•به•سرعت•در•سراسر•جهان•اسالم•در•حال• جمهوری•اس���المی•و•

گس���ترش•است•و•به•همین•سرعت،•ش���کاف•های•مذهبی•و•درگیری•ها•و•منازعات•مذهبی•و•فرقه•ای•

گفتمان•در•حال•وقوع•است.• افزایش•می•یابد.•به•نظر•می•رسد•در•سوریه•نیز•نوعی•نبرد•

که•عضو•مهم•و•متحد•راهبردی•محور•مقاومت•در•منطقه•اس���ت،•در•بحران•ویرانگر•اخیر،• س���وریه،•

گر•اس���د•همچون•همتای•اردنی•اش،•تابع•سیاس���ت•های• گفتمان•مقاومت•را•می•پردازد.•ا هزینه•ه���ای•

کشور•منطقه•به•شمار•می•آمد.• کنون•س���وریه•با•ثبات•ترین• س���لطه•گرایانه•ی•امریکا•در•منطقه•می•بود،•ا

چون•سوریه•در•ائتالفی•ضد•صهیونیستی•قرار•دارد،•باید•چنین•تاوان•بپردازد؛•بنابراین،•جنگ•داخلی•

گفتمان•های•رقیب• کش���ور،•نتیجه•ی•تقابل•راهبردهای•برگرفته•از• س���وریه•و•ظهور•افراط•گرایی•در•این•

در•منطقه•اس���ت.•جنگ•داخلی•س���وریه،•بخشی•از•راهبرد•امریکا•در•تحقق•هدف•مهار•انقالب•اسالمی•

کار• که•نظام•س���لطه،•از•ابتدای•پیروزی•انقالب•اس���المی•در•ایران•با•به• و•نابودی•محور•مقاومت•اس���ت•

گون•و•متنوعی•پی•گیری•می••کند.•)زارعان،•1392: 38-37( گونا کتیک•های• بستن•راهبردها•و•تا
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کش���ورهای••منطق���ه•ای•در•ایجاد•بح���ران•و• ک���ه•نق���ش•قدرت•ه���ای•ب���زرگ•و• س���خن•پایان���ی•ای���ن•

ش���کل•گیری•جریان•ه���ای•تکفیری•رادیکال•بس���یار•برجس���ته•اس���ت.•حمایت•های•م���ادی•و•معنوی•

کش���ورهای•مداخله•گ���ر•از•جریان•ه���ای•تکفی���ری،•ب���رای•حف���ظ•منافع•اس���رائیل•و•تضعی���ف•جبهه•ی•

کش���ورهای•س���ازنده•ی•جریان•های•افراطی•ب���ا•بحران•آفرینی•و•ایجاد• گرفته•اس���ت.• مقاومت•صورت•

کرده•ند؛•برای•نمونه،••چین،•روسیه،••ایران،• ناامنی•در•س���وریه،•منطقه•را•وارد•دس���ته•بندی•جدیدی•

ع���راق•و•تا•حدودی•لبنان•و•برخی•س���ازمان•های•غیردولتی،•در•یک•جبهه•در•برابر•دولت•های•غربی،•

کش���ورهای•عربی•مانند•عربستان•و•قطر•و•برخی•س���ازمان•های•غیردولتی•همچون• ترکیه،•بخش���ی•از•

کش���ورهای•مخالف•س���وریه،•امریکا• کرده•اند.•در•رأس•همه•ی• جری���ان•اخوان•المس���لمین•صف•آرایی•

سیاست•خارجی•خود•را•بر•پایه•ی•پشتیبانی•از•اسرائیل•و•نظام•های•اقتدارگرای•ضدکمونیسم•منطقه•

کش���ورهای•ضد•غربی-•ضد•اسرائیلی•استوار•نموده•است•و•همواره•می•کوشد•با•پشتیبانی• و•تضعیف•

از•جریان•های•تکفیری،•بین•دولت•سوریه•و•مخالفان•آن•توازن•قدرت•برقرار•نماید•تا•شاید•طوالنی•تر•

شدن•جنگ،•به•نابودی•زیرساخت•ها•و•تضعیف•سوریه•در•برابر•اسرائیل•بینجامد.

نتیجه گیری

در•این•پژوهش،•مجموعه•حوادث•و•بحران•های•ناش���ی•از•رویدادها•و•قیام•های•اخیر•موسوم•به•بهار•

که•سوریه•را•نیز•تا•مرز•سقوط•پیش•ُبرد. گرفت• عربی•مورد•تجزیه•و•تحلیل•قرار•

کوش���یده•اس���ت•با•بهره•گیری•از•نظری���ه•ی•»ادواری«•دکمجیان•در•باب• نویس���نده•ی•این•نوش���تار•

»جنبش•های•اسالمی•معاصر«،•علل•و•زمینه•های•داخلی•و•خارجی•شکل•گیری•جریان•های•افراطی•

و•تکفیری•بررس���ی•نماید.•شکاف•اجتماعی،•ش���کاف•قومی-•مذهبی•و•بی•ثباتی•سیاسی،•مهم•ترین•

که•ظهور•پدیده•های•تکفیری•و•بنیادگرایی•اس���المی،•معلول•این• عواملی•داخلی•بحران•س���وریه•بود•

آشفتگی•های•اجتماعی•در•سوریه•به•شمار•می•آمد.

که•جریان•های•تکفیری•برای• احیای•خالفت•اس���المی•و•شیعه••ستیزی،•دو•چشم•انداز•مهمی•بود•

رس���یدن•به•آن،•سوریه•را•مورد•حمله•و•تهاجم•قرار•دادند.•یافته•های•پژوهش،•این•فرضیه•را•تقویت•

که•با•اقدامات•رادیکالی،•در•سطح• گسترش•جریان••جهادی•تکفیری،•افزون•بر•این• که•ظهور•و• نمود•

گسترش•داده•،•در• داخلی،•ش���کاف•های•اجتماعی•را•شدت•بخش���یده•و•نزاع•های•قومی-•مذهبی•را•

که•از•پی•آمدهای• گروه•متعارض•در•خاورمیانه•ش���کل•بگیرد• س���طح•بیرونی•نیز•س���بب•شده•است•دو•

که• کش���ورهای•محافظه•کاری•اس���ت• گرایی•از• گروه•مقاومت•و•وا کش���ورهای• •آن،•همگرایی•س���وریه•با•

براندازی•حکومت•بشار•اسد•را•حافظ•منافع•خود•در•منطقه•می•دانند.•
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