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Abstract
During the Cold War that was the period of ideologies competition, Iraq's war 

against Iran took place.  In this period, in general, the alignment of countries was 

formed based on their ideological positions.  In such a situation, ideology should be 

considered as one of the most important factors affecting countries' positions 

regarding the war between Iraq and Iran, but Syria, which had the most ideological 

commonalities with Iraq and the most ideological differences with Iran, practically 

became the most important ally of Iran in this period. This research aims to examine 

the issue from the perspective of constructivism and show that how the ideologies of 

this country have not become its norm and political action of this country formed 

based on non-ideological structures. 

 To carry out this research, information has been collected in the form of a library 

and analyzed in a descriptive-analytical way. According to the results of the 

research, although the ideologies of Syria were similar to Iraq at three national, 

regional and global levels, but these ideological similarities did not create mental 

images between these two countries. On the other hand, since Syria is a security-

seeking country, its most intersubjective commonalities formed with Iran. So, this 

issue became the basis of its political action towards this war. 

Keywords: Imposed war, Syria, Ideology, Mechanistic Imagination, Islamic 

Republic of Iran. 

Associate Professor of Political Geography, Department of Geography, Faculty of 
Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran;

Amiri.ali@Lu.ac.ir

1-



)ع  نیحسدانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام  مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصتعلمی  فصل(امهدو

 383-302: ص 2922بهار و تابستان ، ششم، شمارا چهارمسال 

گیری سوریه در قبال جنگ عراق تبیین نقش ایدئولوژی در موضع

 انگاریسازهعلیه ایران از منظر رویکرد 

1علی امیری

22/20/2922تاریخ دریافت: 

37/26/2922تاریخ پ یتش: 

چکیده
اورکلی، ها، رخ داد. در این دوره، بهگ(  عتاق علیه ایتان در دوره گ(  ستد؛ دوره رقابت ایدئولوژی 

ایدئولوژی باید  گتفت. در چ(ین شتایطی،ها شکل میهای ایدئولوژیک آنگیتیاساس موضع ب(دی کشورها بتصف

شد؛ اما سوریه که گیتی کشورها در قبال گ(  عتاق علیه ایتان محسوب میتتین عوامل مسثت بت موضعیکی از مهم

بیشتتین اشتتاکات ایدئولوژیک را با کشور عتاق و بیشتتین تفاوت ایدئولوژیک را با ایتان داشت، در عمل تبدیل به 

انگاری دید. این پژوهش درصدد آن است تا این مسئله را از م(ظت رویکتد سازهتتین متحد ایتان در این دوره گتمهم

های این کشور تبدیل به ه(جار نشده و ک(ش سیاسی آن بت مب(ای بترسی نموده و نشان دهد که چگونه ایدئولوژی

 های ایدئولوژیک؟های غیتایدئولوژیک شکل گتفت نه سازهسازه

تحلیلی مورد  -اند و به روش توصیفیای گتدآوری شدهبه شکل کتابخانهبتای انجام این پژوهش، ااالعات 

ای و گهانی های سوریه در سه سطح ملی، م(طقهاند. ب(ا به نتای، پژوهش، با ای(که ایدئولوژیتجزیه و تحلیل قتار گتفته

کشور نشد. در مقابل، های ذه(ی بین این دو شبیه عتاق بود، اما این اشتتاکات ایدئولوژیک باع  ایجاد انگاره

االذهانی آن با ایتان شکل گتفت و همین باشد، بیشتتین اشتتاکات بینگو میازآنجاکه سوریه یک کشور ام(یت

موضوع مب(ای ک(ش سیاسی آن در قبال این گ(  شد.

 .انگاری، گمهوری اسالمی ایتانگ(  تحمیلی، سوریه، ایدئولوژی، سازه ها:کلید واژه
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مقدمه
گ(  »و « گ(  تحمیلی»، «دفاع مقدس»های اق با ایتان که در ایتان با نام(  عتگ
قادسیّة صدّام، ی: )به عتب« گ(  اول الی،»و « قادسیه صدام» هایو نزد اعتاب با نام« سالههشت

ه.ش میان 2276تا متداد  2203گ(گی است که از شهتیور  شود،حتب الخلی، األولی  ش(ااته می
های ساله عتاق و ایتان یکی از فاگعهان و عتاق گتیان داشت. گ(  هشتنیتوهای مسلح ایت

دومین گ(  و باالتت از گ(  گهانی اول، پا از گ(  ویت(ام و  تاریخ بشتی در قتن بیستم
 آغاز زمانی گ(  این  .230: 2239نژاد، نژاد و سلطانیآید )سلطانیبیستم به شمار میاوالنی قتن 

به آن  ایتان، دولت و حاکم بت ارتش نظمیبی از سوءاستفاده دنبال به تاق،ع مسلح نیتوهای شد که
 ایتانی نیتوهای ،2383 سال در و شد متوقف عتاق حمله اولیه، هایموفقیت رغمعلی .کتدند حمله

 .رسید بستبن به گ(  ،2388 تا 2383 سال از .ک((د اود بیتون کشور از را موفن شدند مهاگمان
 و شهتها به موشکی و هوایی به حمالت هادرگیتی گ( ، اصلی هایگبهه سیدنبست ربه بن با

 :Smith, 2015)گستتش یافت  فارسالی، در نفت حمل ست بت دریایی هایدرگیتی همچ(ین

3 .
های تاریخی گهان که معتوف به دوره تتین بتههگ(  عتاق علیه ایتان در یکی از حساس

اورکلی، در این شود، رخ داد. بهها محسوب میایدئولوژیگ(  ستد و به نوعی دوره رقابت 
ب(یاد اصلی این  شد.ها در نظام گهانی مشخص میب(دی کشورها بت اساس موضع آندوره، صف

گیتی، همان ایدئولوژی بود. در این دوره، به اصوص در مواقع گ( ، کشورهای هم موضع
گتفت(د. در چ(ین شتایطی ژیک رقیب قتار میایدئولوژیک در یک گبهه و در مقابل گبهه ایدئولو

رسید که ک(ش و رفتار کشورهای همسایه ایتان و عتاق به اصوص کشورهای ابیعی به نظت می
 عتبی با توگه به ب(یادهای ایدئولوژیک شکل بگیتد.

سوریه که در متزهای غتبی عتاق قتار گتفته است، از گمله کشورهایی است که موضع 

ر قبال این گ(  اتخاذ نمود. سوریه با حاکمیت حزب بع ، به ع(وان یک عضو تقتیباً روش(ی د
قتار گتفته بود. این کشور به رژیم صهیونیستی استائیل مهم اتحادیه عتب در گبهه مقدم اعتاب و 

های تحت ع(وان بل(دی تازگی چ(دین گ(  را تجتبه نموده و حتی بخشی از ستزمین اود را
زد. عتبیستی به شدت در آن مو  مید. در چ(ین شتایطی احساسات پانگوالن، از دست داده بو

ب(دی گهانی در زمته کشورهای بلوک شتق قتار گتفته بود، نظام بع ی این کشور که در بلوک



 انگاریگیری سوریه در قبال جنگ عراق علیه ایران از منظر رویکرد سازهتبیین نقش ایدئولوژی در موضع 
 

255 

های ژئوپولیتیکی نیاز داشت و به بیشتت از هت کشور عتبی به وحدت اعتاب بتای مقابله با چالش

 اتحاد دنیای عتب بود.همین ااات به شدت اواستار 

این کشور بیشتتین اشتتاکات ایدئولوژیک را با کشور عتاق داشت. قتارگیتی در بلوک 

تتین عتبیستی در هیئت حاکمه و ... از مهمشتق، حاکمیت حزب بع ، وگود تفکتات شدیداً پان

شد. در مقابل، سوریه بیشتتین تفاوت اشتتاکات ایدئولوژیک این دو کشور محسوب می

ایدئولوژیک را با ایتان داشت. حاکمیت حکومت دی(ی در ایتان در مقابل بع یسم سکوالر، عدم 

عتب در مقابل یک  وابستگی به دنیای شتق و غتب در مقابل سوریه متحد شتق و یک کشور غیت

های ایدئولوژیک این دو کشور دارد. ل ا با توگه به این کشور عتب و ... همه حکایت از تفاوت

بایست در این نبتد از عتاق حمایت ک(د؛ اما در عمل چ(ین به شکل تئوریکی سوریه می شتایال

 چیزی رخ نداد و سوریه تبدیل به مهمتتین متحد ایتان در این دوره شد.

در بیشتت تحقیقاتی که در گ شته در اصوص نقش یا گایگاه سوریه در گ(  ایتان و عتاق 

رو بیشتت اوان(دگان این مطالب نظت گتفته نشده است. ازایننگاشته شده است، متغیت ایدئولوژی در 

ک((د که سوریه از م(ظت ایدئولوژیکی بیشتتین اشتتاک را با به اور نااودآگاه چ(ین است(باب می

گمهوری اسالمی ایتان و کمتتین را با عتاق داشته است. با توگه به این مهم و با توگه به ای(که 

ی اسالمی ایتان، مبت(ی بت ایدئولوژی اسالمی است و از اتف همچ(ان سیاست اارگی گمهور

گیتد، الزم است که دیگت هت از چ(د گاهی متزهای گمهوری اسالمی ایتان مورد تهدید قتار می

تتی در تحقیقات مورد توگه قتار گتفته تا در صورت وقوع نقش متغیت ایدئولوژی به اور گدی

 ن متغیت استفاده نمود.شتایال گ(گی مشابه، بهتت بتوان از ای

رو مسئله این است که با توگه به این اشتتاکات ایدئولوژیک و در این بتهه زمانی ا که ازاین

ها ا ایدئولوژی در ک(ش سوریه چه گایگاهی داشت؟ چتا معتوف است به عصت رقابت ایدئولوژی

ای و لی، م(طقهبا وگود بیشتتین اشتتاکات ایدئولوژیک سوریه با عتاق )در سطوح مختلف م

های ایدئولوژیک عمل نکتد؟ این گهانی ، این کشور از ایتان حمایت نمود و بت اساس اندیشه

انگاری مورد بترسی قتار داده و پژوهش درصدد آن است تا این مسئله را از م(ظت رویکتد سازه

آن بت مب(ای های این کشور تبدیل به ه(جار نشده و ک(ش سیاسی نشان دهد که چگونه ایدئولوژی

 های ایدئولوژیک؟های غیتایدئولوژیک شکل گتفت نه سازهسازه
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 تحقیق پیشینه

های الملل و سیاست اارگی، پژوهشبا توگه به اهمیت گایگاه ایدئولوژی در روابال بین

اما ؛ شوداشاره می هاآناست که در ادامه به بتای از مهمتتین  چ(دی در این اصوص انجام شده

گیتی کشور سوریه تمایز پژوهش حاضتشده است، توگه به نقش ایدئولوژی در موضعآنچه باع  

 بدان پتدااته نشده است. تاک(ونباشد که یمدر اصوص گ(  ایتان و عتاق 

 ک(دمی یدتیک، «های مسلحانهایدئولوژی و ت(ش» ، در پژوهش اود با ع(وان 3223) 2مای(ارد

 همپوشانی گتوهی هایهویت و استتاتژیک م(افع ن(دما ت(ش هایمحتک سایت با که ایدئولوژی

 آمیز رارفتارهای ت(ش توان(دمی هاایدئولوژی چگونه که دهدمی دارد. این پژوهش همچ(ین نشان

داده و هم  قتار یتتیث ابزارسازی، تحت و انطباق پ یتش، متمایز؛ تعهد، مکانیسم چهار اتین از

از قبل موگود در تغییتات ایدئولوژیکی  ایدئولوژیک هم نقش شتایال و آمیزت(ش فشارهای نقش

 بتای ایپایه ک((د ومی ادغام را موگود تجتبی هاییافته ورز،اندیشه ادعاهای این .ک(د روشن را

را  مسلحانه هایدرگیتی در ایدئولوژی نقش درباره بتدمیان هاینظتیه و تتعمین توضیحات ایجاد

 ده(د.می ارائه

 دوقطبی: ت(ش یک درون یک ت(ش در»  در مقاله اود با ع(وان 3223ان )و همکار 3هارل

 که ایدئولوژی اندگتفتهنتیجه « گتوهی درون الی(حل تضاد و گتوهی درون ایدئولوژیک شدن

 عامل است ممکن بلکه است، گتوهی درون و گتوهی بین هایت(ش اصلی گزءت(ها نه سیاسی

 باشد. یکدیگت بت ت(ش از سطح دو این یثیتت و تعامل چگونگی درک بتای نیز مهمی

« ها و ت(ش در پا از گ(  ستدایدئولوژی» ، در پژوهش اود با ع(وان 3223) 2اوگاریزا

 هاییکم، چتیک و بیست قتن اوایل در حتی و ستد گ(  از پا دوران دارد که دراذعان می

 درهتچ(د  ایدئولوژیک، ایهمتام با اود مسلحانه مبارزات اصتار داشت(د بین همچ(ان مسلح

 هاتاکتیک در سوسیالیسم و ب(یادگتایی رابطه بتقتار سازند. ناسیونالیسم، یتتت،پ انعطاف هاینسخه

 محسوسی دارای تیثیتات تاکتیکی و استتاتژیک سطوح در و داشته کارکتدها آن هایاستتاتژی و

 هست(د.
 

1- Maynard 

2- harel 

3- Ugarriza 
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 سیاست در ایدئولوژی نقش یشیبازاند»  در مقاله اود با ع(وان 2333) 2گلد دوایا

 سیاست در ایدئولوژی نقش مورد در معموالً  که را هاییاستدالل ،«ستد گ(  دوران در المللبین

 از ستی یک ک(د کهمی وی استدالل .کتده است را بترسی شوندمی مطتح شوروی اارگی

 .است شده موضوع این در تفکت از مانع واقعیت، یا م(طن در مب(ایی هیچ بدون رای،، غلال تصورات

 بتای ایدئولوژیک عاملیت از روش(ی مفهوم هیچ ما که آی(دمی وگود به دلیل این به مغالطات این

 نداریم. وی پا گیتد،می نادیده را اارگی سیاست در هاایده نقش که رئالیستی رویکتد با مقابله

 به ک(د کهمی ایجاد تتئنمطم مبانی اساس بت را رویکتدی نادرست، مفتوضات این گداسازی از

 نظت در ایدئولوژیک عامل یک ع(وان به باید چیزی چه ای(که اول :پتدازدمی متتبال سسال سه

 نوع چه دوم، .کتد متمایز ام(یت مان(د غیتایدئولوژیکی عوامل از را آن باید چگونه و شود گتفته

 سوم،؛ و ندارد یا دارد مهمی تیثیت ااص مورد هت در ایدئولوژی که دهد نشان تواندمی شواهدی

 فکت دولت رفتار در ایدئولوژیک هایانگیزه و ام(یتی الزامات تعامل مورد در است ممکن چگونه

 ک(یم.

یت ایدئولوژی بت م(افع ملی و ام(یت تیث»ای با ع(وان   در مقاله2230اانی و محمدی سیتت )

-نتیجه گتفته« ندیشه امام امی(ی )ره ید بت اتیکملی در سیاست اارگی گمهوری اسالمی ایتان؛ با 

ین م(افع ملی و ام(یت ملی را پ یتفته، لکن در رویکتدی تیماند که امام امی(ی )ره  تعقیب و 

ک(د. در این م(ظت ایدئولوژی اسالمی با م(افع ملی و ام(یت ملی را باز تعتیف می هاآناسالمی 

م و محوری اندیشه امام، اسالم سیاسی است عتضی ندارند، بلکه مفهوم مقواندیشی و همنسبت هم

 یاب(د.که دیگت مفاهیم در اول آن مع(ا می

متحده در بتابت یاالتاایدئولوژی بدبی(انه: سیاست اارگی » ، در مقاله 2239تخشید و فیضی )

اند که سیطته بدبی(انه در سیاست اارگی آمتیکا سبب مدعی شده« گمهوری اسالمی ایتان

ال با گمهوری اسالمی به م ابه یک دولت ب(یادگتا متدود شود. در عمل گتدیده تا رواب

متحده، گمهوری اسالمی را در تالش بتای گستتش روابال نفی و یا به عمد آن را در یاالتا

موقعیتی نازل قتار داده است تا اود گمهوری اسالمی و شخص رهبتی بت عدم نیاز به رابطه با 

ی(انه در واش(گتن حاکم است که اگازه بتقتاری روابال را بدبوژی ید ک((د. یک ایدئولتیکآمتیکا 

 

1- Gould-Davies 
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گ اری آن کشور یاستسدهد؛ عالوه بت این، فتصت مدااله بتای ع(اصت محیطی و متتبال با نمی

آورد که مدام ای از اصومت درها را فتاهم آورده است تا شتایال را به صورت چتاهمان(د البی

 انگیزد.یبتمها را شم(یگتایش به نفی رابطه داشته و د

بترسی واسازانه نقش ایدئولوژی در سیاست اارگی »ای با ع(وان  ، در مقاله2288ابتاهیمی )

ی مفهوم ایدئولوژی، واسازگیتد که نتیجه می« گتاییگتایی و آرمانایتان و پیوند آن با واقع

-الملل نشان میدر دو نظتیه کالن روابال بین م(افع ملی و مفهوم سیاست اارگی

اما  ،بسیاری از کشورها در ایفی از ضعیف تا زیاد نقش دارد سیاست اارگی در ایدئولوژی دهد

ک(د. بترسی واسازانه ای ایفا میگمهوری اسالمی ایتان نقش گستتده یسیاست اارگ در

سیاست  هایو مطالعه موردی آن در بتای از حوزه سیاست اارگی در ایدئولوژی نقش

« م(فعت ملی»و یا انطباق و عدم انطباق آن با  سیاست اارگی ایتان دالیل استمتار و تغییت اارگی

 دهد.را نشان می
 

 مبانی نظری
به « Idee»باشد که متکب از ایدئولوژی در اصل اصطالحی در زبان فتانسه می: ایدئولوژی

باشد. بتای با تکیه بت همین تتکیب به مع(ای ش(اات می Logiaندیشه به عالوه مع(ای تصور و ا

اند ها را بتای آن گ اشتهبه مع(ی دانش عقاید و اندیشه« scince of idea»معادل انگلیسی 

« راسیونالیسم»از  متیثتو  23ایدئولوژی از مفاهیم تولد یافته قتن  . 22: 2283نیا و دیگتان، )حافظ

)علم محوری  است. در تبارش(اسی مفهوم ایدئولوژی و کاربتد « سای(تیسم»یت اودب(یاد  و )عقالن

 28این واژه در ادبیات مدرن، بیشتت نویس(دگان از دوستوت دوتتاسی از اندیشم(دان فتانسوی قتن 

س(ت  به اور عمده در« ایدئولوژی» متیاتاما باید اذعان کتد که کاربتد ؛ اندمیالدی نام بتده 23و 

اش مارکسیستی به وگود آمد. مطابن نظت مارکا، ایدئولوگ )یا شخص صاحب ایدئولوژی  ادله

آورد، بی آنکه متوگه باشد این ادله حاوی مفاهیم و تصوراتی هست(د که از را پشت ست هم می

 یع(ی به سبب روابال« فتای(د دورتتی»شوند، بلکه بی آنکه بداند از اود فعالیت تفکت ناشی نمی

  .02: 2230یلی و دیگتان، اسماعاند )اگتماعی یا به سبب روابال اقتصادی به ذهن او وارد شده

 است مع(ایی کلمه واقعی مع(ای واژه ایدئولوژی دارای گستتدگی مع(ایی زیادی هست، اما

https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%84%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 حتی یا عقاید، یا هاایده از ایمجموعه :است آورده اود ایدئولوژی کتاب در 2پالم(اتز گان که

ها  . ایدئولوژیhoward, 1989: 1گامعه ) یا گتوه یک به متبوب هم، به نزدیک هایتشنگ

و در دستتس  آماده وگود دارند و متدم ذهن درها آن .هست(د اعتقادات وها ارزش از ایمجموعه

قابل  و یافتهیمتعم ده(د،را تشکیل می ایدئولوژی یک که باورهایی از بسیاری و هاهست(د. ارزش

 ها،نگتش از ایمجموعه ع(وان به یاورکلبه ایدئولوژی . levi, 1970: 6هست(د ) زیابیار

 افتاد آن اساس بت که شودمی تعتیف اگتماعی آلایده نظم مورد در مشتتک اعتقادات و هاارزش

 تصمیمها آن به دستیابی بتای م(اسب ابزارهای مورد در و تعیین کتده را اود اگتماعی اهداف

 در تقتیباً ایدئولوژی انسان، اگتماعی و شخصی زندگی در اساسی ع(صت یک ع(وان تند. بهگیمی

 انتخاباتی هایاولویت تا گتفته مصتفی رفتارهای و غ ایی عادات از شود؛می م(عکا انتخابی هت

  .harel et al, 2019: 52گ(سیتی ) بتابتی درباره کلی ی(یبگهان و گیتییرأدر 

 افتاد به ده(د کهرا نشان می اعتقادی هایسیستم سیاسی هایایدئولوژی در همین ارتباب،

 و هاگتوه ها،دسته در هادیدگاه و حوادث افتاد، ب(دیابقه از اتین را گامعه تا ک((دمی کمک

 مقابل در لیبتالیسم ،م الع(وان)به شده تعیین پیش از متگع نقطه یک با گهان توصیف و ابقات

 ایگامعه دادن نشان بتای ه(جاری هایتالشها آن ،زمانهم .ک((د تجسم و تفسیت  یکارمحافظه

 ده(د. اینمی را تتگیح آن عملکتد چگونگی و آن سااتار و نظم ها،ایدئولوگ که هست(د

 رفتارهایی متعاقباً و هادیدگاه نظتات، ها،ارزش فلسفی، نیازهایده(ده نشان «انتخابی هایقتابت»

 دوگانه از استفاده نمونه، با ع(وان به .باش(دمی همسو آن اتفداران ایدئولوژیکی عقاید با که است

 و اامی(ان نیازهای در اود اشتتاک اساس بت اغلبکاران محافظه لیبتال، -کارمحافظه کالسیک

 و وگدان با سیاسی نامزد یک به دادن رأی در است ممکن ک((د. اینمی عمل و اندیش(دمی ام(یت

 :van esch et al, 2021شود ) نمایان تت،صتیح و دوستانه نامزد یک گای به تتنتژیپتا

202.  

الملل، یتگ ار بت روند تصمیم سازی سیاست اارگی بازیگتان نظام بینتیثیکی از عوامل 

ها و نیز اتح ایدئولوژی یا دستگاه فکت و ارزشی حاکم بت آن است. ایدئولوژی با ارائه بدیل

باشد. ایدئولوژی  مسثتالملل تواند در تعیین اهداف سیاست اارگی بازیگتان نظام بینمی هااولویت

 

1- John Plamenatz 
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اند که بتای ای از عقاید متبوب به انسان، اگتماع و نظام سیاسی و اقتصادی دانستهرا مجموعه

ت(ها یجه، ایدئولوژی نه درنتک(د. هایی را توصیه میها و بتنامهوصول به این عقاید و اهداف، راه

ک(د، بلکه استاندارد اعمال سیاسی را نیز ارزیابی و بت گتیان اهداف سیاست اارگی را تعیین می

یت ایدئولوژی بت تیث . 28: 2233کیا و دهشیتی، گ ارد )محمودیسازی اثتات قااعی میسیاست

که چگونه یک نظام یناباشد. های مختلف مورد نظت پژوهشگتان سیاسی میسیاست از گ(به

هایی اقدام به ک(د و بت اساس چه مکانیسمهای اود را تعیین میایدئولوژیک، اهداف و اواسته

ها و نماید، بح  در اور توگه است. به عالوه نقش ایدئولوژی در اگتای سیاستاتخاذ تصمیم می

در  به ه(گام بح  از گایگاه و نقش ایدئولوژی 2به کار گتفتن م(ابع نیز حائز اهمیت است. نورت،

سازد تا دنیای ستدرگمی که دارد: یک متگع ارزیابی، متدم را قادر میسیاست اارگی اذعان می

ک((د را درک نموده و بدین وسیله اقدامات حکومت اود را نسبت به آن توگیه در آن زندگی می

اید المللی را که بهای بینک((د. این متگع م(شوری بلورین است که کشورها از اتین آن واقعیت

شود، اما به ندرت بی((د. بدون ایدئولوژی یک ملت کامالً نابود نمیزیتب(ای آنان قتار گیتد، می

 . 03: 2233نژاد و نورمحمدی، ید چیزی باشد و یا نباشد )سلطانیمسدهد که بایستی تشخیص می

 :شودمی یگیتیجهنت دو اارگی گ ارییاستس و ایدئولوژی الملل،بین سیستم بین رابطه مورد در

 ک(د؛ بانمی تحمیل گ اریاستس به اود ااص هاییدئولوژیایک از یچهی مسثت اور به سیستم

 تحمیل ایدئولوژی، ازنظت صتف م(افع، پیگیتی با رابطه در را اوبی رفتارهای سیستم حال، این

 سیستم بت تا اندتالش در کشورها بیشتت اول، ااات دلیل به صتفاً نه ااات مورد دوم، به .ک(دمی

 . levi, 1970: 23بگ ارند ) تیثیت
 

الملل است که با تیکید بت انگاری، نظتیه اگتماعی سیاست بیننظتیه سازه: انگارینظریه سازه

الملل را گتا در روابال بینهای عقالنیتنقش ع(صت هویت و م(افع، تالش دارد ناکارآمدی نظتیه

الملل، به های مدرن روابال بیناشی نظام دوقطبی و نظتیهگبتان ک(د؛ به این مع(ی که پا از فتوپ

الملل از گتایی ک(ت والتز در تبیین علل تغییتات رخ داده، نظتیه اگتماعی سیاست بینواقع ویژه نو

  هویت 2انگاران، مطتح شد. بت اساس نظتیه سازه 3انگاران به ویژه الکساندر ونتسوی سازه

 

1- northedge 

2- Alexander wendt 
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ها، فقال وگه مادی و عی(ی ندارد، بلکه نظام مع(ایی در   م(افع دولت3ها ثابت و ایستا نیست دولت

ها دارند قالب ه(جارها و سااتارهای اگتماعی، نقش اساسی و بیشتتی در تعتیف م(افع دولت

  .20: 2239)دارابی، 

الملل که اود از تتکیب سایت انگاری به صورت یکی از رویکتدهای مطالعه سیاست بینسازه

های های نظتیهها و کاستیشود، در تالش است به نحوی نواقص، نارسائیتشکیل می رویکتدها

بتاتف کتده و به اصطالح تصویت  هاآنهای اود گیتی از بتای از گزارهبهته گوناگون را با

فلسفی این  گتاییآرمانالملل به دست دهد. از لحاظ تتی از الگوهای رفتاری سیاست بینواقعی

-ها تیکید میها و اندیشهبلکه بت انگاره ،اً بت شتایال و نیتوهای مادی تکیه نکتدهرویکتدها صتف

هست(د که به عوامل فیزیکی  گ ارانسیاستها و بت اساس این تحلیل دولت ،به عبارت دیگت ورزد.

انگاران تمتکز اویش را سازه کهدرحالیبخش(د. مع(ی می هاایننظیت ستزمین، تسلیحات و گزء 

-باش(د، قتار میاالذهانی که در سطحی گستتده میان متدمان گهان مشتتک میعتقادات بینروی ا

گیتند، بت های اگتماعی در نظت میب(دیهای ملی را به صورت سااتده(د و بتای نمونه هویت

اویشتن را در روابال با سایتین  هاآنها به صورتی که های انساناین تصورند که م(افع و هویت

شوند. تحت این شتایال ک((د، از اتین همان اعتقادات مشتتک شکل گتفته و تبیین مییدرک م

ی  شزدگی )آنارابزارهایی چون نهادهای اگتماعی گمعی مان(د حاکمیت دولت یا وضعیت آشوب

: 2289د )قوام، باش( هاآنتوان(د سااته و پتدااته ذهن بت اساس بتداشت بازیگتان تشکل یافته و می

توان ذهن نمی از مستقل را واقعیت که گتفته شکل تلقی این اساس بت انگاریسازه کتتف . 9

 واقعیت نقش دارد. پا آن گیتیشکل در فاعلیت و است بی(اذه(ی امتی واقعیت و نمود بترسی

 یک یابد. پامی هم ارتباب اگتماع به ذهن این و است ذه(ی سااته واقعیت یک انگاران،سازه

به عبارت  داند؛را سااته شده می هاواقعیت تمام که شودسیاسی می واقعیت وارد تیوق انگارسازه

انگاری با نفی استقالل امت عی(ی از ذه(یت، امکان ش(اات استعالیی، عام و رها از دیگت، سازه

شود و ش(اات نیز حاصل سااته می« ما»ک(د و در مقابل معتقد است که گهان در ارزش را رد می

آید، این ذهن نیز به نوبه اود امتی ذهن است که از مشارکت فعاالنه آن گهان به دست میانفعال 

سازد و به ش(اات دست تکوین یافته است و در چارچوب گامعه، تاریخ و هویت اود گهان را می

  .287: 2283یابد )معی(ی و راسخی، می



 1011بهار و تابستان ، سال چهارم، شمارة ششم، و نبردهای معاصرمطالعات دفاع مقدس علمی  فصلنامهدو
 

262 

 هایچارچوب و (جارهاه که دارد اشاره فتض این به انگاریسازه ،سطح تتینکلی در

 شوند. م(افعمی تعتیف و سااته دائمی تعامل اساس ها هست(د، بتواقعیت که مب(ای اگتماعی

 صتفاً  سااتار ک(د ازمی استدالل عقالنی انتخاب رویکتدهای کهاور همان توان،نمی را بازیگتان

 بین در  غیته و (ابعم موقعیت،)ویژه  اصوصیات تعیین با عقالنی کتد. انتخاب است(باب مادی

 دارند، مختلف تتگیحات ویژه داللت بت این اصوصیات مختلف مقادیت چگونه ای(که و بازیگتان

-زمی(ه که ک((دمی تصور انگارانسازه ،بتعکا .آوردمی به دست زاییبتون اتین از را تتگیحات

همدیگت را  سااتارها و گتانبازی ب(ابتاین، سازند؛می را م(افع این اقتصادی و سیاسی اگتماعی، های

 ک(یم،می درک کهگونه همان را گهان گهان، مورد در ما تفکت نحوه دیگت، عبارت به؛ سازندمی

 گتاها،مادی نظت از .دارند م(افع تغییت نحوه از متفاوتی بسیار درک انگارانسازه ب(ابتاین،؛ سازدمی

 یا انگارانسازه ،بتعکا .ک(دمی تغییتا هآن زندگی محیال در وضعیت تغییت با بازیگتان م(افع

 در گهان از اود درک که کارگزاران ک((دمی وقتی تغییت م(افع که ک((دیم تصور هاآلیستایده

 :saurugger, 2013ک((د )می محاسبه دوباره را اود هایاولویت و ده(دمی تغییت را تغییت حال

890.  

تمتکز  فته( ، و دانش ها،ایده ه(جارها، مان(د دیغیتما عوامل روی بترسی بت انگارانسازه

 زندگی مورد در االذهانیو بین های معتبت گمعیایده» که نقشی بت روی ویژه اند و بهنموده

 انگاریسازه سطح، تتینعمومی در .ک((دمی تیکید ک((د،می بازی المللروابال بین در «اگتماعی

 انسان تعامل  الف) :است زیت اساسی مفتوضات ت(ی بتمب که است اگتماعی تحلیل بتای رویکتدی

  ب)گیتد. ای شکل میبه وسیله عوامل ایده اساساً بلکه گیتد،نمی شکل مادی عوامل لهیبه وس

؛ و هست(د مشتتک گمعی فهم ع(وان به االذهانیبین باورهای زمی(ه، این در ایایده عوامل مهمتتین

  .jung, 2019: 2سازند )می را گتانبازی عالین و هویت باورها این   )

های ها است تا توزیع توانم(دیالملل متشکل از توزیع انگارهانگاران نظام بیناز دیدگاه سازه

ها است. بعد هستی ش(ااتی که ها و اندیشهمادی و اولویت در م(اظته ماده و مع(ا، متعلن به انگاره

             است، شامل سه گزاره مهم و ب(یادین است:انگاری های مهم فتانظتی سازهازگمله گزاره

های هویت هست(د که به گزاره -3سااتارهای فکتی به اندازه سااتارهای مادی اهمیت دارند.  -2

رو، ده(د. ازاینکارگزاران و سااتارها متقابالً به هم شکل می -2ده(د. ها شکل میم(افع و ک(ش
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ها، ذه(یات، قواعد، سو به نقش ایدهابی(ی است؛ یع(ی از یکانگاری قائل به دیدگاه بی(سازه

ها توگه دارد و از سوی دیگت نقش عوامل مادی و فیزیکی را نیز کامالً ه(جارها، فته(  و رویه

  .292: 2239داند )متقی، متدود نمی

ه تواند مب(ای اوبی بتای تحلیل این مسئله باشد کانگاری میبت این اساس، رویکتد سازه

تا چه حد بت اساس ایدئولوژی شکل  االذهانی سوریه با اتفین گ(  ایتان و عتاقهای بینسازه

های سوریه به چه نحوی سیاست اارگی های پژوهش نشان اواهد داد که انگارهگتفت. ل ا یافته

 آن در قبال گ(  ایتان و عتاق را شکل داده است.
 

 ها:یافته
 مشترک؟ ایدئولوژی یا مشترک هایانگاره جنگ؛ و سوریه  1

شد، روابال ها بت اساس ایدئولوژی تعیین میدر کوران گ(  ستد که روابال بین دولت

باشد و این کشور با حاکمیت حزب بع  یکی از  مست (اتوانست اارگی سوریه از این قاعده نمی

اود را  رسد که سوریه موضعشد. ل ا ابیعی به نظت میهای ایدئولوژیک م(طقه محسوب مینظام

های درگیت در گ(  ایتان و عتاق بت اساس اشتتاکات ایدئولوژیک تعتیف نماید. نسبت به اتف

ها مشابه عتاق بود. حاکمیت حزب بع  در هت دو کشور از سال کامالً سوریه از م(ظت ایدئولوژیک 

 قبل شتوع شده بود.

 در 2392 دهه در   بع سوسیالیستی عتبی حزب االشتتاکی، العتبی البع  حزب) اصلی بع 

 ادبیات در بع  گتفت. اصطالح شکل سوریه در دوم گهانی گ(  بستت در و فتانسه تسلال دوره

 مع(ای به بع  ،2آرسوزی گفته به .داشت اشاره «متدگان قیام یا پیامبت فتستادن» به م هبی اولیه

 زبان، گای به 3عفلن .اعتاب فته(گی نبوغ و زبان احیای: بود «ملی زندگی هایچشمه» به بازگشت

 است چیزی بودن عتب که بود این اصلی ایده ،2سیل گفته به .داشت اشاره عتب روح احیای به

 از بسیاری مسئول که دارند تعلن باستانی نژادی بهها آن زیتا کتد؛ افتخار آن به توانمی که

 را ناشی از چهار آن که تحقیتآمیزی تاریخ دلیل به اعتاب حال، این با .است باشکوه دستاوردهای

 

1- Arsuzi 

2- Aflaq 

3- Seale 
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 ایمان دانست،می م(طقه در هاصهیونیست حضور ها وفتانسوی و بعد سلطه هاتتک حکومت قتن

انداز چشم دوباره و شود احیا دوباره ملی روحیه این تا بود الزم انقالبی .دادند دست از را اود به

 هم و آرسوزی هم داشت، م هبی مفهوم بع  اولیه تفسیت کهیدرحال .بدهد عتب ملت به م بتی

 را عتب اولیه تاریخ از تجلیل این، بت عالوه .کتدندمی اشاره بع  به سکوالر روش به اصوالً عفلن

 م(عکا را ایدئولوژی اساسی ع(اصت «سوسیالیسم و آزادی وحدت،» بع  حزب شعار .دادند نشان

 بین وحدت .اندشده آمیخته هم با و بوده مهم اندازه یک به مسلفه سه هت عفلن، گفته به .کتدمی

 آزادی مع(ای به آزادی .بود اواهد موفن سوسیالیسم و آزادی با تتکیب در ت(ها عتبی هایستزمین

 در که بع  حزب اساس(امه شد. درمی تلقی فته(گی یا سیاسی در ابعاد نظامی، بیگانگان سلطه از

 اوری که به ،«ده(دمی یلتشک را ملت یک اعتاب» که است آمده شد، تصویب 2396 آوریل

 به 2303 سال در عتاق بع «. ک(د زندگی دیگت کشورهای از گدا تواندنمی عتبی کشور هیچ»

 . Giesbers, 2018: 16-22شد ) تبدیل رسمی حزب یک به سوریه حزب از ایشعبه ع(وان

ن گ اری سوریه عبارت از اییاستسمهمتتین مسئله درباره نقش ایدئولوژی حزب بع  در 

ها و اصول ب(یادین قانون اساسی سوریه آرمان درواقعاست که شعارها و اهداف ب(یادی حزب بع  

تتین هدف اود دانسته و سه شود. حزب، تحقن ناسیونالیسم عتب را اساسینیز به محسوب می

داند. در مقدمه قانون اساسی های دستیابی به آن میمقوله آزادی، وحدت و سوسیالیسم را راه

انقالب فتاگیت عتبی ضتورتی است زنده و مستمت  -2ید شده است: تیکریه نیز بت همین موارد سو

بتای تحقن اهداف امت عتبی مب(ی بت وحدت، آزادی و سوسیالیسم. انقالب کشور عتبی سوریه 

ها از استتاتژی کلی انقالب عتب بخشی از انقالب فتاگیت عتب است و سیاست آن در همه زمی(ه

یک ضتورت ناشی از  کهآنپیشتفت به سوی ایجاد رژیم سوسیالیستی، عالوه بت  -3گیتد. مایه می

های عتب در گ(  با حال ضتورتی ب(یادی بتای بسی، تودهیندرعنیازهای گامعه عتب است، 

آزادی حقی است مقدس و دموکتاسی القی، شکل و  -2رود. صهیونیسم و امپتیالیسم به شمار می

ک(د یه(ان امکان استفاده از آزادی را تضمین میمهمت که بتای هت فتد از شیوه ایدئالی اس

 . بت اساس ماده اول قانون اساسی سوریه، گمهوری عتبی 62: 2233نژاد و نورمحمدی، )سلطانی

سوریه کشوری است دمکتاتیک، القی، سوسیالیستی و دارای حاکمیت و عضو اتحادیه 

مدیتیت  سوء هاقتن نتیجه در عتب که بودند باور این بت ها یبع  .83های عتبی )پیشین: گمهوری
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 ایدئولوژی ماهیت .است رفته قهقتا به محلی متتجع هایالیگارشی و اارگی هایقدرت توسال

 در دارد حن ملت این. ده(دمی تشکیل را ملت یک اعتاب»: شد بیان حزب اساس(امه اولیه در بع ی

بع  که یک حزب  حزب . Alasdair, 1992: 347 & 348)« ک(د زندگی واحد کشور یک

 ,Razoux)ک(د  زنده را اعتاب بین اتحاد و بتادری احساس داشت قصد سوسیالیست بود سکوالر

 رسیده قدرت ها بهدر آن بع  حزب هست(د که کشورهایی که ت(ها عتاق و سوریه.  48 :2015

 مشتوعیت و انسجام فاقد تاریخی نظت دو کشور از اند. هتکتده زیادی حمایت آن از یا است

 به .کتدند حمایت عتبی پان اهداف از بیشتت گدیت با و بوده کشور ع(وان به گغتافیایی سیاسی

 عتب ناسیونالیستی هایآرمان نگهبان و «تپ(ده عتبیسم قلب»به ع(وان  را اود همواره سوریه ویژه،

مطتح شد، این اشتتاک ایدئولوژیک که  گونههماناما  ؛ Alasdair, 1992: 348) است دانسته

 بت علیه ایتان نشد. هاآندو کشور سوریه و عتاق باع  نزدیکی و اتحاد 

با ااتالف سوریه با عتاق، تفاوت ایدئولوژیک سوریه با  توأمدر ک(ار این اشتتاک ایدئولوژیک 

که رابی(ویچ  گونههمان. باشدیمگمهوری اسالمی ایتان، به ع(وان قطب دیگت گ(  قابل تتسیم 

(Rabinovich, 1989: 104د، ایتان یک کشور انقالبی اشاره می یتا حدود یز  ن)عتب تیغک 

و  یدر درون امت اسالم آفتینگدایی هایایدئولوژی با شدت به که بود با ایدئولوژی اسالمی

، بلکه از اتف دیگت نه ت(ها اسالم در متام اعالمی بع یسم گایگاهی نداشت مخالف بود.سکوالر 

شد که با ایدئولوژی اسالمی روی کار آمده در ایتان یک حزب سکوالر سوسیالیست محسوب می

هایی در روابال دو همخوانی نداشت. این تفاوت با ای(که در بعضی مواقع باع  ایجاد محدودیت

 مب(ای قطع روابال واقع نشد. گاهچیهشد، اما کشور می

است )گانسیز و دیگتان،  م هبی حکومتی ایتان و سکوالر ل ا، ازآنجاکه سوریه رژیمی

 از اتین اول وهله اتحاد در این .داشت های ااص اود راها محدودیتآن  ، اتحاد62: 2232

نزدیکی  عدم دلیل به همکاری این اما شد؛ تقویت مشتتک، دشم(ان ناشی از تعتیف مشتتکی م(افع

 همکاری از نظام دی(ی ایتان .شد محدود بیگاه گاه و واگتایی تتدید دوگانبه و و واقعی اعتماد و

 تصور سوریه در ارتدکا اسالم ستکوبگت و سکوالر ای،یک رژیم فتقه ع(وان به که رژیمی با

 آمد، فائن عتب گتایاناز اتف ملی ایتان با اتحاد انتقاد بت بع  رژیم .کشیداجالت می شود،می

ین تفاوت باوگودااما  ؛ Rabinovich, 1989: 106)شود  غافل آن از توانستنمی اما
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ی شاهد همکاری و اتحاد بین دو اورکلبهاست،  تصورقابلایدئولوژیکی که بین ایتان و سوریه 

 کشور هستیم.

های ایدئولوژیک و تفاوت اتفکل ا، با وگود اشتتاکات ایدئولوژیک بین سوریه و عتاق از ی

ایت از ایتان که نسبت به عتاق قطب ی کلی سوریه حکایت از حمتیگموضعآن با ایتان، 
باورهای ایدئولوژیک  بتاالفگیتی این موضع هتچ(د شود، دارد.ایدئولوژیک آن محسوب می

باشد. االذهانی ایتان و سوریه قابل توگیه و تبیین میباشد، اما بت اساس انگاره بینسه کشور می
« ضدیت با امپتیالیسم»و « از بع  عتاق سازیرقیب»و « رژیم صهیونیستی استائیلضدیت با »انگاره 

را به هم نزدیک ساات(د. سوریه  هاآنباش(د که های مشتتک دو کشور میمهمتتین انگاره
بود، نگاهش به رژیم صهیونیستی استائیل که درصدد گلب حمایت ایتان در مبارزه با  حالنیدرع

بع  عتاق و پیتوزی آن در گ(  رفین ایدئولوژیک اود نگاهی رقابتی بود و قدرت یافتن حزب 
االذهانی آن با ایتان بیشتت از عتاق دانست. ل ا بت این اساس اشتتاکات بینرا به نفع قدرت اود نمی

 بود.

های مشتتک انگاری عبارت است از ای(که انگارهاز نگاه الکساندر ونت، اصل نخست سازه
انگاران بت این دیدگاه بخشد. سازهن می)نه نیتوهای مادی  به سااتارهای اگتماعی انسانی تعیی

ها، م(افعی وگود ندارد. بدون م(افع، شتایال مادی مع(اداری هم نیست و هست(د که بدون انگاره
 . کشور سوریه از زمان تشکیل 99: 2239واقعیتی وگود ندارد )دارابی،  اصالًبدون شتایال مادی 

اسالمی به ع(وان گبهه پیشانی گبهه عتبی در ها قبل از انقالب رژیم صهیونیستی استائیل و سال
ل ا این وضعیت باع  شده بود تا سیاست اارگی این کشور بت اساس .شدیممقابل آن قلمداد 

 های پیتامون دشم(ی و مبارزه با رژیم صهیونیستی استائیل تعتیف شود.انگاره
رژیم صهیونیستی  و عتاق بتابت در توازن ایجاد بتای ایتان به پیوستن بتای اسد تصمیم

 ااتالفات با عتاق نظامی هایالبیگاه از تتس .علت وگودی بوده است یک موگب به ،استائیل

 ااتالفات این .شد تقویت عتاق در آن همتای و سوریه در بع  حزب بین ایدئولوژیکی
 ک(تتل و استقالل حفظ بتای احزاب نخبگان این از و گتددباز می 2372 دهه به ایدئولوژیک

 در سعی حسین، صدام حکومت در دوره در عتاق، بع  حزب .ایزدبتمی اود به متبوب گوامع
 از از نظت اسد بسیاری دولت، ت بیت فتآی(دهای تحت .داشت سوریه در اود همتای تضعیف

 ,Darwich)« شدند گتفته نظت در وی بقای بتای موگود تهدیدهای ع(وان به بتاندازانه اقدامات
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2019: 83.  

 شتقی حوزه در رژیم صهیونیستی استائیل تجاوزکارانه هایسیاست با سوریه عتصه ااورمیانه، در

هت  نیز گهانی بعد در. قتار گتفت عتاق تهاگم مورد 2382 اگوست از نیز ایتان بود. مواگه مدیتتانه

ها دشم(ان آن از امپتیالیستی قدرت یک ع(وان به متحدهایاالت که کتدندمی دولت احساس دو

 و و ضدامتیکایی اود صهیونیستی ضد هایگتایش با ایتان که دریافت ک(د. سوریهمی حمایت

 با عتاق و استائیل علیه و باشد دمشن بتای ارزشم(د متحد یک تواندمی دارد که استتاتژیکی وزن

ن و های مشتتک بین ایتاباور به اهمیت انگاره . 62: 2232ک(د )گانسیز و دیگتان،  همکاری دمشن

بیان شده است.  سابن گمهوررئیا معاون ادام، عبدالحلیمین شکل ممکن توسال تتسادهسوریه به 

 آگاه حسین صدام هایبتنامه از زیتا بخورد؛ شکست ایتان اواستیمنمی ما»گوید: آنجا که می

 یهسور .کتد توصیف صتیح را سوریه مواضع 2363 سال در ادام عبدالحلیم سخ(ان، این با. بودیم

 نتوانست اود، غتبی متزهای دررژیم صهیونیستی استائیل  نظامی قتار گتفتن بتتتی معتض با در

  .Darwich, 2019: 77-78) ک(د تحمل اود شتق در را عتاق نظامی پیتوزی
 

 سوریه غیرمادی و غیرایدئولوژیک سازیهویت و جنگ  2

-ز م(ظت هویت ملی و تجتبهعالوه بت اشتتاکات ایدئولوژیک سوریه و عتاق، این دو کشور ا

های تاریخی بیشتتین اشتتاکات را داشت(د. این دو کشور همسایه در عین ای(که گزء کشورهای 

-اند، دارای اقلیتشوند و هویت ملی اود را بت اساس پان عتبیسم تعتیف نمودهعتب محسوب می

ت دو کشور حاصل باش(د. هو م هبی؛ همچون مسیحی می هاهای قومی؛ همچون کتدها و تتکمن

در مقابل، اشتتاکات هویتی سوریه با ایتان بسیار کم شوند. تجزیه امپتااوری ع مانی محسوب می

های آن در قبال ایتان در قبل از انقالب اسالمی م(عکا ک((ده تمایزات هویتی بود. موضع گیتی

 باشد.آن با ایتان می

ثباتی در ااورمیانه و دشمن اطتناک ع بیدر قبل از انقالب اسالمی، سوریه نیز ایتان را م(ب

ک(د. عالوه بت این، ادعای دمشن دانست که به م(زله ابزار امپتیالیسم در م(طقه عمل میاعتاب می

فارس و استان اوزستان به ع(وان بخشی از ااک عتب روابال دو کشور ی،الدر مورد عتبی بودن 

بین تهتان و بغداد را مورد انتقاد قتار داد و  2209را تیته کتده بود. سوریه عهدنامه بغداد در سال 
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های عتبی را به ایتان بخشیده است و به همین دلیل به گبهه عتاق را متهم کتد که ستزمین

نژاد و های اود را در دمشن متمتکز ک(د )سلطانیبخش اهواز اگازه داد تا فعالیتیآزاد

  .202و  293: 2233نورمحمدی، 

های هویتی قالب اسالمی و به اصوص با شتوع گ(  تحمیلی، این تفاوتبعد از پیتوزی ان

های در رفتار سیاسی سوریه نسبت به ایتان گایگاهی نداشت، بلکه از اتف دیگت نقش انگاره

عتاق از تعتیف این گ(  را با چالش مواگه نمود. عتاق با شتوع گ(  بت علیه ایتان، سعی 

های ذه(ی مشتتکی را با کلیه اعتاب بت علیه ایتان تشکیل سازهداشت با تکیه بت هویت عتبی اود، 

، از «دروازه شتقی گهان عتب»گتایانه اود و تعتیف اود به ع(وان دهد. عتاق با گفتمان عتب

ایتانی ک(د.  -یاد نمود و سعی نمود تا آن را تبدیل به گ(  عتبی« نبتد قادسیه»این گ(  با ع(وان 

 نتوانستها بسیاری از کشورهای عتب را با عتاق همتاه نمود، اما هگونه انگارینابا ای(که 

 یت قتار دهد و با آن یک سازه ذه(ی مشتتک بسازد.تیثایدئولوژی پان عتبیسم سوریه را تحت 

یکی از مهمتتین کارکتدهای سیاست اارگی سوریه در گ(  تحمیلی، نقش بتگسته  اساساً

س(ی. تبدیل  -فارس یا گ(  شیعه -گ(  به گ(  عتبو مهم این کشور در گلوگیتی از تبدیل 

های اواسته اصلی صدام حسین بتای کسب حمایت ملت گ(  به گ(  اعتاب و فارس بود که

از دیدگاه دمشن حمله عتاق به  . 232: 2233نژاد و نورمحمدی، عتب بت آن استوار بود )سلطانی

که صدام سعی در القاء آن داشت، نبود؛ بلکه ایتانی آن گونه  -وگه مسئله تقابل عتبایتان به هیچ

گ(  اصوصی عتاق بود که وحدت نیتوهای ت(درو در حال مبارزه علیه رژیم اشغالگت قدس را 

 حسین صدام دمشن رادیو گ( ، وقوع دنبال به . 296: 2232تضعیف و تقسیم کتده است )فولت، 

 گ(  م(ابع این .کتد محکوم ام(اسبن زمان در اشتباه دشمن علیه اشتباه گ(  شتوع دلیل به را

« فلسطین در مقدس نبتد» از را هاآن انتژی و کتده تقسیم را عتب صفوف فتسوده، را عتبی

 نبتدهای با امپتیالیسم به ادمت» به را عتاق شهابی، حکمت سوریه، ستاد رئیا .کتدمی م(حتف

  .Hiro, 1991: 80)کتد  متهم «ک(دمی تضعیف را عتب ملت ثبات که ایحاشیه

 بودند، ایتان ک(ار در آشکارا که لیبی و سوریه مان(د عتب اتحادیه بتگسته اعضای وگود ل ا، با

 گهان کل از نمای(دگی به عتاق ای(که بت مب(ی اود نظت از بتواند که بود سخت حسین صدام بتای
 تتس از سینح صدام ،2383 سال ماهاردیبهشت در .ک(د کسب اعتباری گ(گد،می ایتان با عتب



 انگاریگیری سوریه در قبال جنگ عراق علیه ایران از منظر رویکرد سازهتبیین نقش ایدئولوژی در موضع 
 

269 

 دستیابی بتای عتب اتحادیه گمعی ام(یت پیمان از اتمشهت، گتفتن پا بتای ایتان گستتده حمله

 هشدار شد. در آن زمان اسد مصت، گمله از آن، متوسل به التماس از اعضای «نظامی هایکمک» به
 تتتیب بدین کتد؛ اواهد آراییصف ایتان با سوریه بج(گد، عتاق اتف در مصت اگت که داد

کتد  این گ(  م(صتف به پیوستن از را محتاب متد مبارک، حس(ی مصت، گدید گمهوررئیا
(Hiro, 1991: 81 . فتانا با 2382 ژانویه در سوریه و لیبی ایتان، پیوندهای)اارگه وزرای ک 

 هاآن شد، صادر لیبی و سوریه وزرای توسال که مشتتکی بیانیه در. شد تقویت دمشن در هاآن

 نیتوهای» بتابت در ایتان ک(ار در که شدند متعهد و کتدند محکوم ایتان به حمله دلیل به را عتاق
  .Hiro, 1991: 117)بایست(د  «متخاصم

 لیبی -ایتان -سوریه بلوک ظهور به م(جت بعد، به 2382 دهه این وضعیت، ازبه همین ااات، 
 رهبتی اشت و در حال رقابت بتایقتار د اردن و سعودی عتبستان -در مقابل گتوه عتاق که شد

 بود دشمن آمتیکا با کتد، حمایت ایتان از اول ائتالف  .Risseeuw, 2018: 4)ای بودند م(طقه
مخالف رژیم صهیونیستی استائیل  با توافن بتای «فلسطین -اردن گزی(ه» پیشبتد بتای هاتالش با و

 از و کتدندمی حمایت ایتان علیه عتاق از شدند،می محسوب آمتیکا اتفدار دوم گتوه .بود
رژیم  و اعتاب صلح روند ادامه و عتب صفوف در دوباره مصت شتب و قید بدون پ یتش

  .Rabinovich, 1989: 104)کتدند می حمایتصهیونیستی استائیل 

باشد و این شود، هویت سوریه و عتاق بسیار به هم نزدیک میکه مشاهده می گونههمان
اما این ؛ های ایدئولوژی بع یسم در هت دو کشور بوده استملی یکی از پایهاشتتاک در هویت 

در هویت ملی و تعتیف ایدئولوژی مت(اسب با آن نتوانست زمی(ه همکاری و اتحاد دو  اشتتاک
کشور در گ(  عتاق با ایتان را فتاهم آورد و بت عکا سوریه به سمت ایتان که کمتتین 

کشیده شد. نزدیکی سوریه با ایتان بت پایه تعتیف گدیدی بود که اشتتاک هویتی را با آن داشت 
یِ، موضع اود را گتایملسوریه از هویت اود ارائه داد. سوریه نه بت مب(ای ایدئولوژی مشتتک 

های هویتی ام(یت محور به این کار نسبت به اتفین گ(  تعتیف نمود؛ بلکه بت اساس روایت
 مبادرت ورزید.

 فتصتی ایتان در رژیم تغییت داشت، نیاز ایم(طقه متحد یک به سوریه که ایلحظه در درست

 سوریه رژیم شتایال، این در. کتد را فتاهمرژیم صهیونیستی استائیل  و عتاق بین تعادل ایجاد بتای

بین  سوریه رژیم تمایز. داد تغییت دوباره را اود هویت غیتعتب، کشور یک با اتحاد پ یتفتن بتای
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 این. شدمی قائل تفاوت غیتعتب و عتب بین که بود عتبیسمپان اساس بت اود و دیگتی

 رژیم صهیونیستی استائیل با اصومت اساس بت دیگتی و اود درگایی که تمایز هویتی چارچوب

 تغییتاتی دستخوش گتفت، صورت عتب گتاییبع ی مسلفه قیمت به فلسطین آرمان از پیتوی و

 رژیم یک. «تعتیف کتد را این رژیم هویتی روایت سوریه یکیفیز ناام(ی دیگت، عبارت به شد؛

 بع ی رژیم یک بت علیه غیتعتب، اسالمی رژیم یک ،ایتان با بع ی ایدئولوژی با سکوالر عتبیپان

 زیتا نکتد، مختل را سوریه رژیم ثبات ایتان انقالب نظت، این از. عتاق، متحد شد در دیگت عتب

 فیزیکی نیازهای تیمین وگود، این با. ک(د حفظ را دیگتی از داو تمایز توانست سوریه رژیم

 را اود هویت سوریه رهبتان روازاین. داشت را هویتی روایت در ت(اقض ایجاد توانایی سوریه،

 اتاحی مجدد و اود گستتش دادن تعتیف: است بعد دو شامل فتای(د این. کتدند اتاحی دوباره

سوریه،  رژیم کار، این با. سوریه فیزیکی ام(یتی گدید نیازهای با مطابقت بتای دیگتی -اود تمایز

شد  کشیده تصویت به تهدیدک((ده ع(وان به عتاق کهدرحالی کتد معتفی دوست ع(وان به را ایتان

(Darwich, 2019: 77-87.  جار تتینمتعارف عتاق، علیه ایتان با اتحاد با سوریه)عتبیپان ه 

 شوند ا متحد اعتاب با باید فقال اعتاب آن ابن که عتبیسم ا سیاسا اصل بتاالف .کتد نقض را

کتد، را تهدید می فارسالی، سوی آن در عتبی کشورهای که غیتعتبی بزرگ کشور یک با اسد

 گفتیم ایتان به ما»: داشت اظهار سوریه عتبی نمای نجات بتای بیهوده تالشی در ادام .متحد شد

 از و ک(دمی پیتوی عتبیپان دستورات از سوریه عتبی، کشور هت به تجاوز هتگونه صورت در که

 کشور یک عتاق که انگاشت نادیده کامالً بیانیه این حال، این با .«ک(دمی حمایت عتبی کشور

  .Darwich, 2019: 83)است  عتبی
 

 سوریه منافع نیتأم در جنگ طرفین نقش  3

تاق بتای اود تعتیف کتده که اشاره شد، نقشی که اتفین گ(  ایتان و ع گونههمان

عتاق سعی  کهیدرحالها بود. گیتی سوریه نسبت به آندر موضع مسثتبودند، یکی از عوامل 

و بازنمایی نبتدهای صدر اسالم با ایتانیان، اود را « نبتد قادسیه»گ اری این گ(  به داشت با نام

 گانهسهاروندرود و گزایت  سئلهمنمای(ده اعتاب بتای گ(  با ایتان بتای حل مسائل عتبی همچون 

 معتفی نماید، ایتان از آن به نبتد کفت و اسالم و مبارزه با استکبار تعبیت نمود.

یکی از مهمتتین « از سوی ایتان گانهسهتخلیه گزایت »بت محور « ی سیاسیسازائتالف»
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ی از حمایت اقدامات سیاسی عتاق بتای ت(ظیم م(اسبات با کشورهای عتبی به م(ظور بتاوردار

رسماً از ایتان اواست  2208ها در بتابت ایتان بود. با این هدف عتاق نخستین بار در اتداد سال آن
صدام م(شور ملی عتب را به ع(وان دفاع از حقوق  2382را تخلیه ک(د و در فوریه  گانهسهتا گزایت 

گهان عتب در  مدافع»کشورهای عتبی م(تشت کتد. صدام نقش سیاسی عتاق را در چارچوب 
کتد. همسو با غتب و امتیکا بتای م(زوی کتدن ایتان در م(طقه دنبال می« مقابل توسعه اسالم

صدام در اگالس کابی(ه بغداد اعالم کتد: عتاق بتای دفاع از عزت و حاکمیت اود و  کهچ(ان

  .233: 2230)درودیان، عزت و حاکمیت و ام(یت ملت عتب آماده درگیت شدن در گ(  است 
از سویی دیگت امام امی(ی )ره  از اتین باز تعتیف عتصه نبتد بت اساس نبتد حن و باال و 

رژیم   زمی(ه را بتای پیوند این گ(  با مبارزه با 223: 2232فت و الوندی، اسالم و کفت )شفیعی
های وهو مقاومت در بتابت دنیای استعمار و استکبار و حمایت از کشورها و گتصهیونیستی استائیل 

 را فتاهم آوردند.رژیم صهیونیستی استائیل در حال مبارزه با 
گ(  «. »ش(اسدگ(  ما گ(  عقیده است و گغتافیا و متز نمی»امام امی(ی )ره  فتمودند: 

ی نیست، گ(  ما گ(  فقت و غ(ا بود، گ(  ما گ(  ایمان شدنتمامما گ(  حن و باال بود و 
امتوز گ(  حن و باال، گ(  فقت «. »اتم زندگی وگود داردو عزت بود و این گ(  از آدم تا 
درد شتوع شده است و من دست و متفهین بی هاپابته(هو گ(   و غ(ا، گ(  استضعاف و استکبار

اند و عزم گهاد در راه مبارزه را بت دوش گتفته بارکولهو بازوی همه عزیزانی که در ستاست گهان 
بوسم و سالم و درودهای االصانه اود را به همه اند میودهادا و اعتالی عزت مسلمین را نم

یک سال از گ(  »در آستانه سالگتد گ(  فتمودند که: «. ک(مهای آزادی و کمال ن ار میغ(چه
گ رد. یک سال از هجوم بع  کافت عتاق به ستزمین صدام تکتیتی آمتیکایی با اسالم عزیز می

و بترسی ابعاد مختلف آن، « هفته گ( »اک(ون در آستانه اسالم و گمهوری اسالمی ایتان گ شت. 
های گ(ایتکاری که از آستین حزب بع  کافت عتاق و صدام عفلقی ها و پیامدها و دستاز انگیزه
تا ثمتات تلخ و شیتی(ی که در مقابله حن و باال و اسالم و کفت به بار آورده است، سخن  پیداست

  .223: 2232فت و الوندی، باشد )شفیعیمی

امام امی(ی )ره  در همان آغاز با نگاهی دوراندیشانه، عامل اصلی این تهاگم را آمتیکا دانست(د 

- . حمله عتاق به ایتان از نظت امام امی(ی )ره  یک حمله بی22: 2238م(ش و دیگتان، )بصیتت

اواست از هت ایتان میدلیل غافلگیتانه بود. امتیکا عتاق را وادار کتد تا به ایتان حمله ک(د، زیتا 
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ید تیکنظت با این شیطان بزرگ قطع رابطه ک(د و ل ا گتفتار گ(  تحمیلی شد. امام امی(ی )ره  با 

دهیم، گ(  را در بت ای(که ما با امتیکا در ستیزیم و این ستیز را تا استقالل واقعی ادامه می

  .293: 2230ودیان، )درین استقالل کشور تبیین کتد تیمچارچوب مبارزه با امتیکا و 

گ(  به ع(وان ژئواستتاتژی ایتان بتای آزادسازی قدس قلمداد گتدید در پی تداوم گ( ، 

و ایتان قصد اود را از تداوم گ(  تا آزادسازی قدس نشان داد. در نظتگاه ایتان به همان میزان 

د داشت به که شهتهای مقدس عتاق همچون کتبال و نجف نیاز به آزادی از اسارت رژیمی فاس

 بود. گونهینالمقدس نیز اهمان میزان بیت

گ( ، »نیتوهای عتاقی را از کشور به عقب راند و سپا با شعار  2272ایتان از اتدادماه 

در ااک عتاق پیشتوی کتد )آبتاهامیان، « گ ردراه قدس از کتبال می»و « گ(  تا پیتوزی

اظهار داشت )ره  لح صدام، ]امام[ امی(ی ژوئن، یک روز پا از پیش(هاد ص 32 . در 222: 2283

گ(  را تا »قول داد که  ،شیتازیصیاد  ،الوقوع است و روز بعد رئیا ستادکه حمله به عتاق قتیب

 ,Karsh) «المقدس نماز بخوانیمستنگونی صدام حسین ادامه دهد تا بتوانیم در کتبال و بیت

بتای بازگشت نیتوها از لب(ان تالش )ره   امی(یل ا، بالفاصله پا از فتمان امام   .36 :2002

گ رد در م(طقه شتق می« قدس از کتبال هرا»بتای پیشتوی در ااک عتاق در چارچوب شعار 

شعار اهداف سیاسی ایتان « گ ردراه قدس از کتبال می . »222: 2230بصته آغاز شد )درودیان، 

بود، هدفی که موفقیت در آن به در گ(  شد. این شعار حاکی از تعهد مستمت به هدف فلسطین 

  .73: 2922)رستمی و دیگتان،  انهدام ع(صت صهیونیستی در بغداد، یع(ی صدام حسین وابسته بود

دانست(د که با شت و ستم مبارزه ک((د که در این مورد به صدام شیعیان ایتانی وظیفه شتعی اود می

المقدس از داشت: آزادسازی بیت ها این مبارزه بخش دیگتیشد. از نظت آنحسین متبوب می

ها این مارش نظامی به سمت شهتهای مقدس نجف و دست اشغالگتان و ستمگتان صهیونیست. آن

-کتبال در گ(وب عتاق، یا کاظمین در نزدیکی بغداد را به ع(وان بخشی از پیشتوی به سمت بیت

حد ایتان و یک کشور کتدند. ازآنجاکه سوریه متالمقدس، سومین شهت مقدس اسالم، نگاه می

رژیم  را المقدس قتار داشتستسخت ضد صهیونیستی بود، تمام آنچه بین گمهوری اسالمی و بیت

. متگ در راه از بین بتدن این مانع باع  ورود به بهشت در زندگی پ(داشتمیکافت صدام حسین 

  .Hiro, 1991: 106شد )پا از متگ می
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یت در گ(  بتای اود تعتیف نموده بودند، کشور ل ا با توگه به نقشی که دو کشور درگ

تت ین اهداف اود م(اسبتیمها با به عمل آورد و نقشی را که بتای ثال  ارزیابی اود را از آن

تشخیص داد، انتخاب نمود. ل ا سوریه، با نادیده گتفتن اشتتاکات ایدئولوژیک اود با عتاق، 

 تت تشخیص داد.نقش ایتان را مطلوب
 

 سوریه موضع پیچیدگی مضاعف عام( المل(؛بین نظام یدئولوژیکا ساختار  0

 -مارکسیسم استالی(یستی نسخه بین ااتالف حول المللبین روابال 2383 تا 2390 سال از

 در المللاز بین قسمت یک ندرت به .چتایدمی داریستمایه دموکتاسی لیبتال نیتوهای و ل(ی(یسم

 دو نتیجه در المللبین سیاست ازآنجاکه .یافت نجات غتب و شتق مشاگته پیامدهای از دوره این

 آمتیکایی نگارروزنامه که ت(ش هایایدئولوژی بود، شده متوقف محوری اروپا از گهانی گ( 

 ,casselsروا  یافت ) گهان ستاست در بتای آن به کار بتد، را «ستد گ( » عبارت لیپمن والتت

 بتای گمله از که داشت وگود اصلی سکوالر وژیایدئول دو ستد گ(  اول در . 207 :1996

 در -شوروی گماهیت اتحاد و آمتیکا متحدهایاالت -ابتقدرت دو بین ژئوپولیتیک رقابت به ادمت

 ایدئولوژی و لیبتال دموکتاتیک آزاد بازار ایدئولوژی -هاایدئولوژی این .بودند شده گتفته نظت

 .بودند غیتانحصاری و گتاماموریت گتایانه،تبلیغ ل،شمو گهان هاییایدئولوژی دو هت -کمونیستی

 ماند باقی صح(ه در هاآن از یکی فقال ،سوسیالیستی شوروی گماهیت اتحاد فتوپاشی از پا

(Mullerson, 2016: 49.  

های رقیب های هم متام، ضمن اتحاد با یکدیگت در مقابل ایدئولوژیدر این دوره ایدئولوژی

توان استتاتژی کتدند. با توگه به این وضعیت به راحتی مید چالش میآرایی و ایجانیز صف

اما رفتار سوریه در قبال گ(  ایتان و عتاق نه ت(ها بت  سیاست اارگی کشورها را تعیین نمود؛

الملل باشد. از م(ظت سااتار نظام بین، بلکه در ت(اقض با آن نیز میاساس این الگو قابل تبیین نیست

شدند. در ستد سوریه و عتاق هت دو گزء کشورهای بلوک شتق محسوب می در دوره گ( 

راه اود را از وابستگی به یکی « نه شتقی، نه غتبی»مقابل گمهوری اسالمی ایتان با تعتیف شعار 

های اتحاد از دو قطب رقیب گدا سااته بود. سوریه حتی در مقااعی از گ(  توانست، سیاست

 ان را تعدیل نماید.گماهیت شوروی نسبت به ایت

ای که بالفاصله پا از آغاز گ(  به شوروی داشت، با صدور حافظ اسد ای سفت رسمی
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اعالمیه مشتتکی با بتژنف از حن محتوم نشدنی ایتان نسبت به ستنوشت مستقل و به دور از 

 انجام با کتملین، موافقت با سوریه . 93: 2282)موسوی، « هتگونه نفوذ اارگی حمایت کتد

 ساات مهمات و اسلحه سوسیالیستی، شوروی گماهیت اتحاد و بلغارستان یونان، فتاز بت توازهاییپ

 را شوروی ساات هایایتان تانک  .Hiro, 1991: 80)کتد  م(تقل ایتان به محتااانه را شوروی

 زمین به زمین هایآوردن موشک دست به و با  Ibid: 133)کتد  اتیداری لیبی و سوریه از

داد  پاسخ گ(  شهتی عتاق به چین احتماالً و لیبی سوریه، از شوروی گماهیت تحادا بلوک

(Chubin, 1989: 21 . ین با اعطای کمک)های نظامی به سوریه و تحویل کتملین همچ

یتان موافقت کتد. به این تتتیب، سوریه تبدیل به کانالی شد که از اتسلیحات ساات شوروی به 

نژاد و نورمحمدی، شد )سلطانیاات شوروی به ایتان م(تقل میاتین آن تسلیحات نظامی س

این واقعیت که تسلیحات شوروی از اتین سوریه، لیبی و حتی بتای از  ل ا،  .273: 2233

به عتاق اسلحه  ارسال یستیکه اتحاد گماهیت شوروی سوسیال یکشورهای سوسیالیستی در زمان

حتی عمین رهبتان عتاق روبتو شد که معتقد بودند رسید، با ناراکتد به ایتان میاودداری می

  .Baram, 1989: 79) ها کامالً آگاه استمسکو از این تحویل

البته، در متاحل پایانی گ( ، در ک(ار وضعیت حاکم بت گ( ، بتای تحوالت موگب 

 تتین سطح کاهش یابد. کاهش اینگتدید تا روابال ایتان و اتحاد گماهیت شوروی نیز به پایین

های ایبت و یت مستقیمی بت روابال سوریه و ایتان داشت. بعد از حمالت ایتان در عملیاتتیثروابال، 

بدر، مسکو تالش کتد تا ایتان را به پ یتش پایان دادن به گ(  از اتین م اکته متقاعد ک(د؛ اما 

بگیتد. های کتملین موگب گتدید تا مسکو تحویل اسلحه به عتاق را دوباره از ست شکست تالش

اعضای حزب توده به اتهام گاسوسی بتای شوروی دستگیت شدند و  2382عالوه بت این، در فوریه 

دیپلمات مسکو ااتا  شدند. این امت در ک(ار حمایت ایتان از مجاهدین  28در آوریل همان سال 

های ثمت نشستن کمک بهها با توگه افغان، روابال دو کشور را با ت(ش گدی مواگه ساات. روس

های اود به عتاق و متقاعد سااتن فتماندهان آن کشور درباره تغییت استتاتژی تسلیحاتی و مشاوره

کتدند و به سود عتاق ارزیابی می کامالًاز پداف(دی به آف(دی، اوضاع را در سطح استتاتژیک 

. به همین درصدد بودند با به دست گتفتن ابتکار عمل، ک(تتل و هدایت گ(  را نیز به عهده گیتند

ها متقاعد یکاییآمت بتاالفها را مان(د عتاق و گهات مشاهده قابل توگه بتتتی عتاق، روس
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 و 278: 2233نژاد و نورمحمدی، ساات که بتای پایان دادن به گ(  تعجیل نداشته باشد )سلطانی

220.  

کتد، ن حفظ میاالذهانی اود با شوروی را در قبال ایتابا ای(که سوریه تا حدودی تعامل بین

االذهانی ایتان با سوریه اما در اصوص عتاق بت عکا عمل کتد. این وضعیت ناشی از تعامل بین

 اارگی سیاست به نسبت هاآن توزیچتاکه کی(هباشد نه شوروی. در اصوص آمتیکا می

او   بهرژیم صهیونیستی استائیل  از کشور این قااع حمایت به توگه با م(طقه، در متحدهایاالت

 رسیده بود.
 

 تجزیه و تحلی(

های تاریخی؛ یع(ی دوره گ(  ستد رخ تتین بتههگ(  ایتان و عتاق که در یکی از حساس

های مختلفی از اتف بازیگتان سیاسی به اصوص همسایگان عتب در پی داشت. در داد، واک(ش

آن با کشورهای های ایدئولوژیک گیتی سوریه با توگه به تشابهات و تفاوتاین میان موضع

سه ب(یان ایدئولوژیکی در این عصت الزمه تعیین ای بتاوردار است. درگیت در گ(  از اهمیت ویژه

باش(د. نخست ایدئولوژی حاکم بت سوریه که با ع(وان بع یسم مورد اشاره گیتی سوریه میموضع

تای نخست ایدئولوژی عتبیسم و سوم ایدئولوژی سوسیالیستی. دوگیتد. دوم ایدئولوژی پانقتار می

 های گهانی بود.ای بودند و سومی از ایدئولوژیملی و م(طقه

های نشان داده شده است، شباهت ظاهتی ایدئولوژی 2های شماره همان اور که در شکل 

ها یک روح دهد، بتاالف گمهوری اسالمی ایتان و سوریه، آندو کشور عتاق و سوریه نشان می

بودند. اعتقاد به هت سه نوع ایدئولوژی مطتح شده، فصل مشتتک  ایدئولوژیکی در دو گسم

عتبیسم و بع یسم گای شدن در اردوگاه شتق و پ یتش سوسیالیسم، پانها بود. واقعظاهتی آن

بی(ی دی(ی عتاق و سوریه بت حال گهاندرعینگونه تمایز ایدئولوژیکی باقی نگ اشته بود. هیچ

ها تایی شیعه محور بود، ماهیت سکوالر داشت(د و نظام سیاسی آنگاالف ایتان که مبت(ی بت دین

 پشتوانه م هبی تعتیف نشده بود.

 

 : ارتبااات ایدئولوژیک ظاهتی کشورهای سوریه، عتاق و ایتان2شکل شماره 
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 منبع: نویسنده
 

 با ای(که سوریه بیشتتین اشتتاکات ایدئولوژیک را با عتاق و بیشتتین تفاوت را با ایتان
شد و اورکلی سوریه در اول این گ( ، مهمتتین حامی و متحد ایتان محسوب میداشت، اما به

دهد گیتی سوریه در قبال گ(  عتاق با ایتان نشان میداری نمود. موضعاین کشور از ایتان گانب
را  هاباشد. کشور سوریه نه ت(ها آنکه رفتار این کشور مبت(ی بت عوامل مادی و ایدئولوژیک نمی

سازی االذهانی با اتفین گ(  دست به واقعیتهای بیننادیده گتفته است، بلکه بت اساس انگاره
گیتی نموده است. بتای دولت سوریه صتفاً هویت عتبی گایی بتای زده و بت مب(ای آن تصمیم

گیتی آن نسبت به اتفین گ(  نداشت، بلکه مهم این بود که چگونه این هویت به م(افع موضع
گیتی سوریه در قبال هت کدام از کشورهای اتف گ( ، باع  تحول در دهد. موضعن شکل میآ

شد. ل ا، سوریه گانب کشوری را گتفت که بیشتت م(افع آن را تیمین هویت و م(افع این کشور می

نژادی داشته باشد. سوریه با  -کتد، نه ای(که صتفاً با آن اشتتاکات هویتی، به اصوص قومیمی
به درکی که از اود و انتظاراتی که از هت کدام از دو کشور درگیت در گ(  داشت، هویت توگه 

گیتی عتبیسم مب(ای تصمیماود را تعتیف نمود و نگ اشت هویت صتفاً عتبی و ایدئولوژی پان
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 آن کشور در اصوص این گ(  قتار گیتد.

ظت گتفت و هویت اود را های مشتتک با اتفین گ(  را در نعالوه بت ای(که سوریه، انگاره
مورد بازبی(ی قتار دارد، نقشی که دو کشور عتاق و ایتان در این گ(  بتای اود تعتیف نمودند، 

عتبیستی از اتف سوریه شد. با های سیاسی و پانعاملی بود که باع  نادیده گتفتن ایدئولوژی
ش کتد کلیه اعتاب را با ایتانی معتفی نمود و تال -ای(که عتاق این گ(  را به ع(وان گ(  عتب

های سوریه مطابقت داشت. ایتان با اود همتاه سازد، اما بازنمایی ایتان از این گ(  بیشتت با انگاره

معتفی نمودن این گ(  به گ(  کفت و اسالم و گ(  استکبار آمتیکایی بت علیه ایتان، بین آن و 
االذهانی با سوریه پیدا س اشتتاکات بینآزادسازی قدس و فلسطین پیوند بتقتار نمود و بت این اسا

بیشتت مورد توگه قتار رژیم صهیونیستی استائیل نمود و با توگه به موقعیت سوریه در مبارزه با 
 گتفت.
 

     گیتی سوریه در قبال گ(  عتاق با ایتان از م(ظته نظتیه : تبیین موضع3شکل شماره 

 انگاریسازه

 
 منبع: نویسنده

 

یه در قبال گ(  ایتان و عتاق، حکایت از ت(اقض ایدئولوژیک آن در گیتی سورموضع
باشد. ای دارد. در سطح گهانی نیز تا حدودی همین وضعیت قابل مشاهده میسطح ملی و م(طقه

الملل در موضع سوریه گویای آن است که این کشور صتفاً بت اساس گایگاه اود در نظام بین

ها شتکت نکتد. با ای(که سوریه و عتاق در سااتار نظام ولوژیدوره گ(  ستد و دوره رقابت ایدئ
های مشتتک آن با ایتان تعیین ک((ده بود. الملل در گایگاه یکسانی قتار داشت(د، اما انگارهبین

الملل و به اصوص امتیکا از رژیم صهیونیستی باع  شد که این کشور به حمایت سااتار بین
تار متعتض بود، گتایش بیشتتی پیدا ک(د. سوریه در این سمت ایتان که نسبت به این ساا

الملل حتکت نکتد، بلکه به انگاره ایتان اصوص بت اساس تصورات و گایگاه اود در سااتار بین
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و « مبارزه با استکبار»های در مورد این سااتار و به اصوص امتیکا توگه نمود. از این م(ظت انگاره

اورکلی اال مشی سیاست اارگی سوریه را تعیین نمودند و به« مبارزه با رژیم غاصب استائیل»
-باشد، گانب کشوری را گتفت که انگارهمی 2گوباید گفت ازآنجاکه سوریه یک کشور ام(یت

شود، موقعیت دیده می 3گونه که در شکل شماره کتد. همانهای آن بیشتت این نیاز آن را تیمین می
ایتان باع  شد تا کشور سوریه بدون در نظت گتفتن کلیه ژئوپولیتیک سوریه و گ(  عتاق با 

سطوح ایدئولوژی، هویت اود را مورد بازتعتیف قتار دهد؛ این بازتعتیفی م(افع آن را نیز تعتیف 

 نمود و همین مب(ای ک(ش و رفتار دولت سوریه در قبال این گ(  شد.
 

 گیرینتیجه
ی سوریه در قبال گ(  ایتان و عتاق گیتگونه که تحلیل نقش ایدئولوژی در موضعهمان
های گیتی یک کشور نسبت به یک بحتان م ل گ( ، صتفاً بت اساس انگارهدهد، موضعنشان می

گیتی فعال یک کشور نسبت به چ(ین وضعیتی گیتد. موضعایدئولوژیک بسیار مشابه شکل نمی
االذهانی است که کات بینهای ایدئولوژیک باشد. مهم اشتتاتواند بت اساس انگارهصتفاً نمی

االذهانی غیتایدئولوژیک شکل بگیتد. ممکن است بت اساس عوامل دیگتی یا اشتتاکات بین
-توان اذعان داشت، این است که عامل مهم در شکلانگاری میآنچه که بت اساس تئوری سازه

فاوت باشد. تواند متاالذهانی است که مبادی آن میگیتی روابال بین کشورها، اشتتاکات بین
آرود، اما حالت قاعده االذهانی مستحکی به وگود میهتچ(د ایدئولوژی، همواره اشتتاکات بین

 تواند حالت عکا آن هم وگود داشته باشد.ندارد و می

گونه که مشاهده شد، ایدئولوژی مشتتک و هویت مشابه بین سوریه و عتاق باع  همان

های گمهوری اسالمی ا نگتدید؛ اما در مقابل این انگارههاالذهانی بین آنایجاد اشتتاکات بین

االذهانی بین آن و ایتان بود که باع  گلب نظت دولت سوریه شد و سبب شد تا اشتتاکات بین

 ها شکل بگیتد.های ایدئولوژیک آنگمهوری اسالمی بتاالف تفاوت

 

 

 

 

1- security- seeking 
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