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  دین و علمانیت 
ـ حاکمیتی عراق   در ساختار حقوقی 

  تورج افشون
  
  
  
  

  چکیده
ـ    ازتعریف نقـش دیـن در   تغییر و تحوالت ساختار حقوقی ـ سیاسی عراق نوین موجـب ب

تـالش مراجـع و   کـه  توان ادعـا کـرد    حوزه سیاست این کشور شده است. از این رو می
گذاري عراق تـا حـد    گذاري و قانون علماي دینی در احیاي نقش اسالم در عرصه سیاست

سـازي   ها در پیـاده  زیادي مفید بوده است، هر چند مداخله عناصر بیگانه به ویژه امریکایی
مفاد قانون اساسی عراق نمـود  از و لیبرالیسم در بسیاري » مبانی دموکراسی غربیاصول و «

  یافته است.
گراي عراق همراه مراجع و علماي دینی، بـا توجـه بـه     هاي اسالم توان گفت جنبش می

مـذهبی و قـومی جامعـه عـراق، هنـوز بـراي        ،اي و تنوعات دینی اي ـ قبیله  بافت عشیره
هـا و موانـع    دینی در ساختار حقوقی و حاکمیتی عراق با چالش سازي اصول و مبانی پیاده

گیرد این موضوع مورد بررسی قرار که زیادي مواجه هستند. در این مقاله سعی شده است 
  زوایاي آن پاسخ داده شود.از برخی به و 
  

  واژگان کلیدي 
  ماي دینیدین، علمانیت (سکوالریسم)، اشغالگران امریکایی، قانون اساسی، مراجع و عل
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  بیان مسئله 
در این مقاله به دنبال پاسخگویی به ایـن پرسـش هسـتیم کـه وزن، جایگـاه و      ما 

منزلت دین و سکوالریسم در ساختار حقوقی ـ حاکمیتی عراق چگونه است؟ در  
  هاي فرعی دیگري نیز مطرح هستند، از جمله:  پی این سؤال، سؤال

هایی نظیر تعدد و  به همراه شاخصه جامعه عراق» اي اي ـ قبیله  بافت عشیره«ـ 
تکثر اقوام، مذاهب و ادیان و همچنین حضور و فعالیت بازیگران متعدد بـه ویـژه   
اشغالگران امریکایی چه تأثیري بر گنجاندن دیـن یـا غلبـه علمانیـت در سـاختار      

  حقوقی ـ حاکمیتی عراق بر جاي گذارده است؟ 
هاي  به چه میزان در ترویج اندیشهـ علما و مراجع دینی عراق به ویژه شیعیان 

  اند؟  دینی ـ اسالمی نقش داشته
گانه شیعی،  هاي سه ـ عملکرد و مواضع سیاسی نخبگان سیاسی ـ مذهبی طیف

سازي احکـام دینـی و ممانعـت از غلبـه سکوالریسـم،       سنی و کردي درباره پیاده
  چگونه است و چه کیفیتی دارد؟ 

اي  هایی نظیر بافت عشـیره  توجه به شاخصهتوان گفت که با  بر این اساس، می
اي و تکثر و تعدد اقـوام، مـذاهب و ادیـان در جامعـه عـراق و حضـور و        ـ قبیله

ریـزي    فعالیت بازیگران متعددي نظیر اشغالگران امریکایی پـیش و پـس از طـرح   
ـ حاکمیتی عراق، ساختار این کشور بـه طـور کامـل نـه بـه       ساختار نوین حقوقی

چرخـد.   م و علمانیت سوق یافته است و نه بـر مـدار دینـی مـی    سوي سکوالریس
ها براي گنجاندن مبانی سکوالریسم، لیبرالیسم و  رغم تالش امریکایی بنابراین علی

موضوعات حقوق بشري در قانون اساسی و نهادهاي حقوقی ـ حـاکمیتی عـراق،    
عنـوان   اهللا سیسـتانی بـه   هاي مراجع و علماي دینی به ویژه مرجعیت آیـت  تالش

ــایی   ــاهر شــد و امریک ــا ظ ــر آنه ــانعی محکــم در براب ــاختار   م ــا نتوانســتند س   ه
حقوقی ـ حـاکمیتی مطلـوب خـود را در عـراق بنـا نهنـد. در نتیجـه دو نیـروي          
متعارض دینی ـ علمانی در عراق نوین به صـورت مـداوم در حـال کشـمکش و      
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کمیتی بـر  گیري ساختار حقـوقی ـ حـا    منازعه هستند. حاصل این وضعیت، شکل
تـوان آن را   مبناي رأي اکثریت با چاشنی مبانی حقوق بشري و دینی است که می

دموکراسی توافقی یا انجمنی نیز نام نهاد. مطابق قانون اساسـی مصـوب در سـال    
م، سایر قوانین کشور نیز نباید مخالف مبانی و احکام دین اسالم باشند. بـه  2005

توان کـامالً سـکوالر    عراق نوین را نه میهمین سبب، ساختار حقوقی ـ حاکمیتی  
هاي برشمرده شده  خواند و نه کامالً دینی. ولی مسلم است که با توجه به شاخصه

گرایـی اسـت و انتخابـات     در جامعه و افکار عمومی عراق، غلبه بـا دیـن و دیـن   
میالدي، این موضوع را به  2003هاي پس از  پارلمانی و شوراهاي استانی در سال

رسانده است؛ هرچند قـوانین موجـود رنـگ و بـوي اسـالمی نـدارد و بـه         اثبات
  گردد.   صورت کامل اجرا نمی

  
  مقدمه

سرزمین عراق از نخستین مراکز تمدن بشري است که از قرن بیسـتم مـیالدي بـه    
دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع زیرزمینی و امکانات اقتصادي همواره مورد طمـع  

ها جزء ممالـک وابسـته یـا     قرنکه ه است. این سرزمین و توجه استعمارگران بود
پس از جنگ جهـانی   ،همسو با امپراتوري ایران و سپس مرکز خلفاي اسالمی بود

و شکست امپراتوري عثمانی، تحت حمایت دولت بریتانیا در آمد و در سـال  اول 
  ) 324: 1384(عمید زنجانی،  .استقالل خود را اعالم کرد 1932

تدوین شـد   1925ساسی عراق در سایه اشغال نظامی بریتانیا در سال اولین قانون ا
یافت. این قانون اساسی تـا کودتـاي   دست حاکمیت به و طی آن رژیم سلطنتی عراق 

االجرا بـاقی مانـد. از    که رژیم جمهوري در آن سرزمین مستقر شد، الزم 1958نظامی 
فرمانـدهان نظـامی اداره    بـه وسـیله  عراق بدون قانون اساسی و  ،1970تا  1958سال 
کودتاي نظامی دیگـري وارد میـدان قـدرت    پیرو  ،حزب بعث ،1968شد. در سال  می

» شوراي فرماندهی انقالب«از سوي قانون اساسی موقت عراق  1970شد و در ژوئیه 
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متشکل از سران حزب بعث به تصـویب رسـید. قـانون اساسـی موقـت طـی        ،عراق
  )336: 1384(عمید زنجانی،  .نگري و اصالح شدباز 1977و  1974، 1973هاي  سال

از آنجا که حکام و نخبگان سیاسی حاکم بر عراق از دوران استقالل تـا زمـان   
وزن از اي براي دین و مذهب نداشتند دین و علماي دینـی   دغدغه ،سقوط صدام

؛ برخوردار نبودنـد حقوقی و حاکمیتی عراق  ،در ساختار قانونی چندانی و جایگاه
، ورق تا حدودي برگشـت و مرجعیـت دینـی    2003 سال س از رویدادهايولی پ

  هاي اساسی (و در عین حال غیررسمی) حاکمیت در عراق شد. یکی از پایه
 2005اکتبـر   15 در تـاریخ  ماده) که 144در نسخه نهایی قانون اساسی عراق (

ان درصـد عراقیـ   59/78پرسی گذاشته شد و به تأییـد   .ش) به همه ه1384مهر  3(
ها و  )، ساختار حقوقی ـ حاکمیتی عراق با شاخص 43: 1385رسید (افشون الف، 

  فاکتورهاي زیر معرفی شده است:
  گراست. حکومت عراق حکومتی جمهوري، فدرال، دموکراتیک و کثرت .1
  . عراق کشوري چندملیتی، چندمذهبی و چندفرهنگی است.2
  شود. آن به رسمیت شناخته می . آزادي مذهبی و آزادي برگزاري مراسم مرتبط با3
  ، اسالم است.عراق . دین رسمی4
  )4: 1394 ب (افشون، .عربی و کردي است ،هاي رسمی این کشور . زبان5

در عراق که به فروپاشی رژیم پیشین  2003چنین  و هم 1991هاي  تحوالت سال
شـکل گرفـت    ، عـراق نـوین  و ظهور دولت جانشین انجامید و از دل این تحوالت

شـود؛ بلکـه جنـبش اسـالمی در عـراق همـراه        دامی کامالً خودجوش تلقی نمـی اق
براي ورود بـه رونـد سیاسـی طـی نکـرد و بـا        ي دیگر، مراحل طبیعی راها جریان

بـا ایـن حـال     .مداخله بیگانه ـ به مثابه کاتـالیزور ـ تولـدي نـاقص را تجربـه کـرد      
ب اشـغالگران را  مرجعیت دینی در عـراق توانسـت مسـیر مطلـو     ،»مساعی جمیله«

از دل تحـوالت یادشـده،   » هر عراقـی، یـک رأي  «شعار دچار چالش کند و با طرح 
بـا تلخـیص) و    /4ـ   17: 1394حاکمیتی با محوریت شیعیان را بنا نهد (افشون ب، 
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» القـوانین  ام«با گماردن ناظرانی مسلمان، دین اسالم را به عنـوان دینـی رسـمی در    
البته در کنار اذعان قانون اساسی مبنی بر عـدم مجـوز    1عراق بگنجاند و مطرح کند.

براي تصویب قوانینی که با احکام ثابت اسالمی تعارض دارد، تصریح شـده اسـت   
در ایـن   2.»تدوین قوانینی که با اصول دموکراسـی تعـارض دارد، جـایز نیسـت    «که 

توجـه  مقاله، موضوع دین و علمانیت در عراق از منظر نظریه پـارادایم قـدرت مـورد    
توان گفت که به طور کلی در هـر   می» پارادایم قدرت«قرار گرفته است. مطابق نظریه 

قـدرت ضـعیف و     جامعه یک پارادایم قدرت مسـتقر و مسـلط و تعـدادي پـارادایم    
هاي مسلط، داراي  هاي ضعیف نسبت به پارادایم اي وجود دارد که این پارادایم حاشیه

اند و میان نخبگان و نیروهاي آنان نوعی  انه یا سلبیگرایانه، تغییرطلب رویکردي اصالح
از  ./ بـا تلخـیص)  51: 1390منازعه تاریخی و کشمکش دائمی وجود دارد (سـتاري،  

این رو، ساختار سیاسی ـ حاکمیتی عراق نوین نیز از این قاعده مستثنی نیسـت و   
هـاي بـا فـراز و نشـیبی پـس از       توان گفت که همواره درگیـري و کشـمکش   می
ستقالل، میان استقرار دین و سکوالریسم در این کشور وجـود داشـته و پـس از    ا

میالدي، این وضعیت تشدید گردیده است. بر همین مبنا، در سـاختار   2003سال 
حقوقی، سیاسی و حاکمیتی عراق نوین غلبه با عامل و فاکتور دین بوده است، هر 

ار) داشته و دارد. به این چند سکوالریسم نیز حق حیات سیاسی (مطابق این ساخت
ترتیب و با توجه به غلبه فاکتور دینی در جامعه عراق و درج عدم مغایرت قوانین 
با دین مبین اسالم در قانون اساسی، تالش علما و مراجـع دینـی در ایـن راسـتا،     
معطوف به استقرار نهادها، نظام حقوقی و ساختارهاي خـاص متناسـب بـا نظـام     

حوزه انباشت، هژمـونی، هویـت و مشـروعیت گردیـده     سیاسی مطلوب خود در 
ـ حـاکمیتی عـراق نـوین،     است؛ در نتیجه، نظام حقـوقی و سـاختارهاي سیاسـی   

سـاالري   رغم مداخله منفی اشغالگران و برخی سکوالرها، در چارچوب مردم علی

                                                                                                                                         
لدولـه  (اوالً االسـالم دیـن ا   2م، المـاده  2005النص الکامل للدستور العراقی، دستور الجمهوریه العـراق  . 1

 الرسمی، و هو مصدر أساس للتشریع)
 . همان.2
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و حاکمیت مدنی و با شاخصه عدم تعارض با دین اسـالم، تعـین یافتـه و ایجـاد     
مطابق رهیافت پارادایم قـدرت، سـاخت قـدرت یـا     «. از همین رو، گردیده است

پارادایم قدرت در هر جامعه، در بستر تاریخی و زمینه اجتماعی خاص، متفـاوت  
یابـد،   گیـرد، تکامـل مـی    ناپذیري از پارادایم قدرت جوامع دیگر شکل می و قیاس

ي، کـنش و  گذار شود، بر مبناي عقالنیت پارادایمی خاص خود سیاست مستقر می
کند و در صورت فـراهم بـودن شـرایط الزم و کـافی بـراي تغییـر        بازاندیشی می

ناپــذیري بــا  پــارادایم قــدرت مســتقر در آن جامعــه، بــه گونــه خــاص و قیــاس
  )65-66: 1390(ستاري، » یابد. هاي قدرت در جوامع دیگر تغییر می پارادایم

  
  ی عراق نوینجایگاه دین و سکوالریسم در ساختار حقوقی ـ حاکمیت

و » القـوانین  ام«در قانون اساسی عراق بـه عنـوان    2003دین اسالم پس از با آنکه 
ها و نیروهاي  جریاناز دارد، هنوز برخی را پایه قوانین دیگر جایگاه و وزن اصلی 

هـا،   سیاسی ـ مذهبی عراق به ادارکی عمومی و اجماعی کلی براي تنظیم سیاست 
در چـارچوب  بیشـتر  اند و  یه دین مبین اسالم نرسیدهرفتارها و مواضع خود بر پا

انـد. اتخـاذ ایـن     ساختاري التقاطی (گاهی به نعـل و گـاهی بـه مـیخ) در نوسـان     
بسـیاري از کارشناسـان سیاسـی    تـا  دار و مریز سبب شده اسـت   هاي کج سیاست

ـ حاکمیتی عراق را در نوسان میان دیـن و علمانیـت    ساختار حقوقی ،حوزه عراق
هاي علمیه عـراق نیـز    دیدگاه کلی و غالب در حوزه سوي دیگر،ی کنند. از ارزیاب

  جدایی دین از سیاست است.مسئله مبتنی بر 
حضـور و فعالیـت   هاي دینی یا سکوالریسم در یـک جامعـه بـه واسـطه      پایه

ـ دینی و نخبگان سیاسی در ساختار  هاي سیاسی، رهبران سیاسی احزاب و جریان
براسـاس بررسـی   کـه  ضـرورت دارد   ؛ بنـابراین یابـد  د میـ حاکمیتی نمو حقوقی

هاي   کارشناسان مرکز مطالعات عراق، مروري بر برخی مواضع و رفتارهاي جریان
  دست یابیم.در این زمینه  عمومی سیاسی شیعی عراق داشته باشیم تا به دیدگاهی
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ی هـای  بـه نگرانـی   2014مرکز مطالعات عراق در گزارشی درباره انتخابـات سـال   
هـا و افکـار    پرداخته است که بازگویی آن در این پژوهش، دیدگاهی کلـی از اندیشـه  

گذارد. این گزارش بر فراموشـی   نخبگان سیاسی حاکم بر عراق نوین را به نمایش می
هاي اسالمی تأکید دارد که پیشتر چـراغ راهنمـاي    ها و ارزش و غفلت از برخی آرمان

  داد داخلی (رژیم بعث صدام) بود.ها در مبارزه علیه استب این جریان
اند و بـه   گرایانه خود را کنار گذاشته در حال حاضر احزاب اسالمی، اهداف اسالم

یـن گـزارش از   ادنبال حکومت الئیک و به دست آوردن کرسی و منصب هستند. در 
اصـرار  » اسالم، برنامـه کامـل زنـدگی   «شود که در گذشته بر شعار  کسانی نام برده می

  کنند. ولی اکنون از شنیدن همان شعارها ابراز تعجب و شگفتی میداشتند، 
در » حوار خـاص «هاي سیاسی عراق در برنامه  باقر جبر الزبیدي، از شخصیت

بر این باور است کـه عـراق آمـادگی پـذیرش حکومـت      » الرشید الفضائیه«شبکه 
پـیش از   هاي در طول سال ،اسالمی و والیت فقیه را ندارد؛ در حالی که امثال وي

  سازي حکومت اسالمی در عراق تأکید داشتند. سقوط صدام بر پیاده
به حکومت مدرن افراد را بر اساس همین گزارش، سیاستمداران شیعه کنونی، 

کننـد. آنهـا حتـی کـراوات تیـره را       دموکراتیک و پیشـرفت و ترقـی دعـوت مـی    
هاي زننـده   ا رنگب یهای پسندند و براي اثبات تمدن و الئیسم خود از کراوات نمی

  .ن استدهنده رویکردهاي جدید آنا کنند که نشان استفاده می
اکنـون   ،گـراي پیشـین عـراق    کند که رهبران اسالم گزارش مذکور تصدیق می

پـذیر اسـت و    تالش دارند به دیگران ثابت کنند که دین ما [اسالم] دینی انعطـاف 
  هیچ اصل ثابتی در آن وجود ندارد.

گرایـان و   آید، با توجه به اهـداف اولیـه اسـالم    زارش برمیطبق آنچه از این گ
ایـن  گراي دیـروز در   سیاستمداران اسالمبرخی رهبران سیاسی اسالمی در عراق، 

از جمله حفظ روند سیاسی، در حـال زیـر پـا     یهاي مختلف ، امروز به بهانهکشور
ن) کـم نادیـده انگاشـتن آ    ـ اسـالمی (یـا دسـت    گذاشتن اصول عقیدتی و سیاسی
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  .با تلخیص) /17ـ20: 1394هستند (افشون ب، 
بهتـر از   یگرایان سنی و نخبگان سیاسی عرب سنی نیز وضعیت در طیف اسالم 

ها توسط رژیم سـابق بعـث    برنامهاز . با اجراي برخی وجود ندارد شیعیانشرایط 
 گرایی جایگزین اعتدال در ها، به مثابه اشغالگران، افراط (صدام) و سپس امریکایی

شیعیان به ویژه سکوالرها، بـراي زنـده   از هر چند برخی «طیف سنی شده است. 
بعثیسم به عنوان پوششی سکوالر اما ماندن در نظام صدام به حزب بعث پیوستند، 

[بقاي] حکومت اقلیت سنی شناخته شده بـود. بنـابراین تـأثیر کلـی برنامـه       براي 
اندن اهل سـنت [تعبیـر شـد] و    زدایی [با رویکردهاي امریکایی] به حاشیه ر بعث

گرایـان   بـه پشـتیبانی از اسـالم   بـه طـور جـدي    زدایـی   پاسخ اهل سنت به بعـث 
). www.irdiplomacy.ir/fa/page/19350/8» (تبدیل و تعبیر شـد هاي تکفیري]  [سلفی

گرایـی در   هاي مساعد افراط رژیم صدام زمینه» حمله االیمانیه«در واقع پیشتر برنامه 
ها فراهم ساخته بـود؛ بنـابراین طیـف     راي دوران پس از سقوط بعثیطیف سنی را ب

گرایی، به جاي اعتدال به سـمت افـراط و رفـع     نخبگان عرب سنی با چاشنی اسالم
حس حقارت گام برداشتند و دشمن اصلی خود را نه در جدال با اشغالگران، بلکـه  

  د.وجو کردن در مبارزه با شیعیان و حاکمیت با محوریت شیعی جست
کرد)، گرایشـی اصـلی در   و گرایان سنی در عراق (اعم از عرب  بدون شک اسالم

هر جریان سیاسی دیگـر کـه در   مانند روند، اما  عرصه سیاسی عراق نوین به شمار می
شوند، از این قاعده مسـتثنی نیسـتند. در    ها و انحرافاتی مبتال می مسیر خود به آلودگی

مآبان فاقد درك صحیح از موازین و اصول  ، مقدساستعمار ي مانندواقع عوامل متعدد
شرع مقدس اسالم و همچنین کسانی که از دین و مذهب بـه عنـوان پوششـی بـراي     

  ، در ایجاد این انحرافات مؤثرند.کنند توجیه اقدامات خالف خود سوءاستفاده می
نقطـه آغـاز تحـوالت    «مسعود اسداللهی بر این باور است که  ،در همین زمینه

. سقوط صدام، فقط سـقوط  گردد و سقوط صدام برمی 2003عراق به سال  امروز
هاي افراطی اهـل سـنت، یـک تحـول عظـیم       از دید جریانبلکه  ؛نظام بعثی نبود

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/
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. از دیدگاه آنـان، عـراق بـه عنـوان     شود محسوب می ]آن منفیبه مفهوم تاریخی [
دسـت   سمبل قدرت حزب بعث در طول تاریخ یعنی از زمان خلفاي عباسـی در 

» اهل سنت بود، امـا امـروز حاکمیـت آن در دسـت شـیعیان قـرار گرفتـه اسـت        
)www.defapress.ir/fa/news/47835(.  

گرایـی و   گراي سنی عـراق، اکنـون مـدافع افـراط     هاي اسالم اغلب رهبران جریان
در سطح دیگر با حاکمیت با محوریـت شـیعی   ها هستند و  حامی داعش و تروریست

اعضـاي  از در عراق چالش دارند. حارث الضاري، رئیس هیئـت علمـاي مسـلمین و    
هـا و   همواره در راسـتاي حمایـت از تروریسـت    ،2003 سال پس ازاین هیئت ارشد 
گرایان سنی در عراق گام برداشته و حتی از اشـغال برخـی شـهرهاي عـراق از      ط افرا

  ).vahabiat.porsemani.ir/content( است  براز خرسندي کردهسوي داعش ا
گراي سنی دیگر عراق، طـارق الهاشـمی، رهبـر جنـاح      هاي اسالم از شخصیت

که هنوز به جرم حمایـت و هـدایت   است تندرو (بازها) در حزب اسالمی عراق 
  .قرار دارد هاي عراق تحت تعقیب قضایی تروریست

ز وضعیت بهتري ندارند. براي مثال علـی بـاپیر،   گراي کرد نی نخبگان سنی اسالم
رئیس جماعت اسالمی، محمد فرج، رهبر حزب اتحاد اسالمی با گرایش اخوانی و 

هـا و رفتارهـاي    مال کریکار، رهبر انصار االسالم با گرایش سلفی ـ جهادي، اندیشه 
أثر متـ هاي انحرافی ماننـد وهابیـت    سیاسی مطلوبی در عراق ندارند و حتی از فرقه
مـیالدي، بـه صـراحت     2011 سـال  هستند. باپیر در جریان حوادث سوریه پـس از 

  ها در سوریه حمایت کرد.   پیشه و از اعمال تروریسترا مشی ضد محور مقاومت 
گرایان شیعه و سنی در عراق (اعم از عرب  ها درباره اسالم با وجود تفاوت دیدگاه

هاي علماي وابسته یـا همسـو    ا و اندیشهو کرد)، باید گفت که اختالف بنیادینی در آر
حـاکمیتی عـراق    ـ  گراي شیعه با سنی در موضوع ساختار حقوقی هاي اسالم با جریان

وجود دارد که اخضر ابراهیمی آن را هنگامی که وزیر امور خارجه الجزایـر بـود، بـه    
 اي با خبرگزاري دفـاع پـرس   خوبی بیان کرده است. مسعود اسداللهی نیز در مصاحبه

http://www.defapress.ir/fa/news/
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در زمـان وزارت اخضـر ابراهیمـی، در    «گوید:  در همین زمینه می 1394خرداد  17در 
گـرا برنـده    هاي اسالم ها در الجزایر برگزار شد و گروه انتخابات شهرداري 1992سال 

کـرد، انتخابـات    گرایان احساس خطر می یابی اسالم شدند. ارتش الجزایر که از قدرت
هـاي   یل، جنگی خونین بین ارتـش الجزایـر و گـروه   را باطل اعالم کرد و به همین دل

وجـود داشـتن رابطـه خـوب بـا الجزایـر،       بـا  گرا آغاز شد. در آن زمان، ایـران   اسالم
گیري کرد که چرا ایـن انتخابـات آزاد را کـه     بالفاصله علیه عملکرد این دولت موضع

ران با الجزایـر بـراي   اید؟ بنابراین رابطه ای اند، باطل کرده گراها در آن پیروز شده اسالم
مدتی قطع شد. پس از بهبود این روابط، اخضر ابراهیمی در سفري به ایران بـه نکتـه   

کنید. شما خودتان  دانید از چه کسانی حمایت می شما نمی«خوبی اشاره کرد و گفت: 
کننـد.   گراهاي الجزایري هم مثل شما فکـر مـی   کنید اسالم گرا هستید و فکر می اسالم

خواهـد مرجـع    هاي شیعه، وقتی فردي می اي دارند. در حوزه ا تفاوت عمدهآنها با شم
از کـه  شود  سال درس بخواند. این دوره طوالنی باعث می 40تقلید شود، باید حداقل 

لحاظ فکري پخته شود و از نظر شخصیتی هم احساساتی عمـل نکنـد و در صـدور    
گـراي افراطـی [سـلفی     سـالم ریزي احتیاط کند؛ در حالی که براي ا فتواي قتل و خون

شـود   خواند، مفتی مـی  کند. وقتی شخصی یک یا دو کتاب می تکفیري] قضیه فرق می
  .)www.defapress.ir/Fa/Newd/47835( »و اولین فتواي آن هم فتواي قتل است

درباره علماي مذهبی عراق که بـه   این موضوع با محدوده جغرافیاي سنی عراق و
گـراي سـنی هسـتند، تطـابق دارد. در واقـع       شدت تحت تأثیر نخبگان سیاسی اسـالم 

هـاي   ها و رفتارهاي شیخ الصمیدعی، عبدالملک سعدي و رافع الرفاعی، مفتـی  اندیشه
  حاکی از این تطابق است. 2011اهل سنت عراق در جریان اعتراضات سال 

گـرا و حتـی علمـاي     هـاي اسـالم   نخبگان سیاسی جریان ،گفته شدبنابر آنچه 
سازي احکام اسالمی و حفظ اصول و  ها، براي پیاده مذهبی تحت تأثیر این جریان

چنـدان  هاي اسالمی در جامعه عراق از طریق حکومت و حاکمیت تـالش   ارزش
هـاي علمیـه شـیعه و     توان ادعا کرد که از دید علماي حوزه کنند. می نمی اي جدي

http://www.defapress.ir/Fa/Newd/
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؛ به عبارت بهتر، حکومت باید در شودعرصه سیاست وارد ی عراق، دین نباید سن
هاي پـیش از   این وضعیت در سال اختیار سیاستمداران و اهل سیاست قرار گیرد.

اي کـه در مـذاکرات میـان     سقوط صدام نیز به میزان زیادي حاکم بود؛ بـه گونـه  
، 2003تـا   1990هـاي   هاي معارض رژیم بعـث در محـدوده زمـانی سـال     جریان

شـد   وگو می همواره پیرامون ضرورت تشکیل حکومتی دموکراتیک بحث و گفت
گیـري حکومـت آینـده     هاي معارض بر سر شکل میان جریان» اجماع کلی«و یک 

و   درصد جمعیت عراق مسـلمان  97وجود داشت. این در حالی است که بیش از 
  یت و یهود هستند. مانده نیز پیرو ادیان دیگر نظیر مسیح درصد باقی 3

ـ حـاکمیتی عـراق عرصـه بـراي حضـور و فعالیـت        در واقع در ساختار حقـوقی 
ها) باز است و علماي مذهبی و حتی نخبگـان سیاسـی ـ مـذهبی      سکوالرها (علمانی

گراي عراقی نیز مانعی براي ورود آنها به عرصـه   هاي اسالم وابسته یا همسو با جریان
در برخی موارد، جایگاه نخبگان سیاسی سکوالر نه از  بینند؛ در حالی که سیاست نمی

  گراي شیعه ارتقا یافته است. هاي اسالم سوي خود آنها، بلکه با حمایت جریان
براساس گزارش مرکز مطالعات عراق، سید عمار حکـیم، رهبـر مجلـس اعـالي     

ارهاي ها و رفت اسالمی عراق، ایاد عالوي را که بعثی و سکوالر بودنش در آرا، اندیشه
خوانـد.  » مرد ملـی «، 2010اش محرز است، در آستانه انتخابات پارلمانی سال  سیاسی

هـا و اعیـاد    را بارها در مناسـبت » حکومت مدرن دموکراتیک«وي همچنین اصطالح 
(انقالب) از عنوان اصلی جریان » ثوره«توان حذف نام  و... تکرار کرده است. حتی می

را اقدامی در راستاي مطالبات جریـان   2003ل تحت رهبري وي، پس از تحوالت سا
(به رهبري عادل عبدالمهدي) تلقی کرد. قصـی محبوبـه، از    1گراي مجلس اعال غرب

کنـد   مستشاران سید عمار حکیم نیز به نمایندگان و مسئوالن مجلس اعال توصـیه مـی  
  ).18ـ 19: 1394که از کراوات استفاده کنند (افشون ب، 

                                                                                                                                         
گـرا بـه رهبـري عـادل      . در واقع درون مجلس اعـال دو جریـان در کشـاکش هسـتند: جریـان غـرب      1

گرا به رهبـري همـام حمـودي کـه البتـه سـیدعمار حکـیم در موضـوعات          عبدالمهدي و جریان اسالم
 گراست. حکومتی، بیشتر تحت تأثیر جریان غرب
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هاي سید مقتـدي صـدر، رهبـر جریـان      قوس مخالفت ناگفته نماند در کش و
، همگرایـی مقتـدي   2013وزیر وقت عراق در سال  صدر با نوري مالکی، نخست

صدر با مسعود بارزانی از غلبه منافع جناحی و حزبی بر مصالح عالیه اسـالمی در  
گرایانه اعالمـی جریـان صـدر، انتظـار      عراق حکایت دارد. با توجه به مشی اسالم

ت رهبري این جریان مرتکب چنین رفتاري نشود تا زمینه سوءاستفاده سایر رف می
  ها از آن فراهم نیاید. جریان
گرا (اعم از شیعی،  هاي اسالم ها و گروه هایی از جانب جریان رغم وجود نگرانی به

سنی و کردي)، نقش و جایگاه مرجعیت دینی به ویژه شیعه در عـراق، امیدوارکننـده   
  کنیم: به برخی از زوایاي این جایگاه در عراق نوین اشاره می است. در اینجا

  
  مرجعیت و علما به مثابه نمادهاي دینی

، بـه  1932با دقت و مطالعه تاریخ گذشته عراق به ویژه پس از استقالل در سـال  
نقش علماي دینی و مراجع مذهبی (به ویژه شیعی) را در هـدایت  توان  میخوبی 

تعماري و ضداستبدادي مشاهده کرد. مرجعیت و علماي هاي ضداس و رهبري قیام
هـا و ارکـان جامعـه دینـی و      تـرین سـتون   ـ مذهبی در عراق همواره از مهـم  دینی

ثـوره  «بـا نـام    1920همچنین عامل بازدارنده سکوالریزاسیون بودند که طی قیـام  
استبداد علیه  1990اوایل دهه  در علیه استعمار انگلیس، انتفاضه شعبانیه» العشرین

و سـپس  » هـر عراقـی، یـک رأي   «تأکید بر انتخابات سراسري و شعار «داخلی و 
توانستند اقتدار و نفوذ معنـوي خـود    2014 سال گرایی در فتواي جهاد علیه افراط

  هاي حاکم نمایان سازند. را فراتر از ساختار حقوقی ـ حاکمیتی دولت
در عـراق و تـالش    2003 سـال  پر واضح است که عالوه بر تحوالت پـس از 

مراجع و علماي دینی در به ثمر رساندن قانون اساسی مبتنـی بـر دیـن اسـالم در     
قرن  يثوره العشرین و انتفاضه شعبانیه به عنوان رویدادها هاي قیام ، هر چندعراق

ــا بیســتم عــراق موجــب انقــالب در ایــن کشــور نشــدند،   ــداري و ام ــوعی بی ن
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رزه بـا اسـتعمار و اسـتبداد رقـم زدنـد و      بخشی را در بطن جامعه براي مبا آگاهی
  ـ حاکمیتی عراق هشدار دادند.  به خیمه زدن سکوالرها در ساختار حقوقینسبت 

بر این اساس، مسلم است که پیوند سه رکن اساسی اسالم، رهبري دینـی و مـردم   
  گیري و حضور و فعالیت سکوالرها در عراق خواهد شد.   در جامعه مانع قدرت

ها و جوانب آن)  مرجعیت دینی در عراق (با تمام شاخه است که ایننکته مهم 
هاي اجتماعی نظام سیاسی عـراق بـوده و    هاي اصلی و پایگاه همواره یکی از پایه

تر شده است؛ چنان که عملکـرد و   پررنگ 2003 سال این جایگاه پس از تحوالت
ـ   مواضع آیت ر آب کـردن  اهللا سیستانی در قبال اشغالگران امریکایی ضمن نقـش ب

ساالري دینـی را   با صبغه مردمدموکراتیک مدنی هاي حکومتی  هاي آنها، پایه نقشه
در عراق بنیان گذاشت و اصرار ایشان بر برگزاري انتخابات سراسري و اشاره بـه  

ــ مـذهبی بـراي      و همچنین گماردن ناظران دینی» هر عراقی، یک رأي«موضوع 
گرایـی، سـبب    افـراط  دفاع در برابریشان در تدوین قانون اساسی در کنار فتواي ا

تحوالت مطلوبی در راستاي ترویج گفتمان دینی در عراق نوین شد. بنـابراین بـه   
مداخالت بیگانه در عـراق و دوري بسـیاري از   که با وجود توان گفت  ت میأجر

یافتـه   هاي اصیل اسالمی، هنوز متن اصلی تکـوین  نخبگان سیاسی عراق از ارزش
  ضد دینی نیست.وقی ـ حاکمیتی عراق ساختار حق

تـوان   این سخن به معناي قدرت نداشتن سکوالریسم در عراق نیست، اما مـی 
هاي تاریخی، بـیش از آنکـه از نخبگـان     مردم عراق در بزنگاهباور داشت که همه 

شنوي داشته باشند، تـابع فـرامین مراجـع و علمـاي دینـی       سیاسی سکوالر حرف
هم در طیف شیعه و هم در طیف سنی صادق است. حل  مهممسئله این  و هستند

هاي عراق از سوي مرجعیت شیعی نظیر حـوادث نجـف    بحراناز و فصل برخی 
اهللا خویی و نبرد میان طرفداران مقتدي صدر و اشغالگران  (کشته شدن فرزند آیت

ها  ساالري دینی برخالف تمایل امریکایی )، تأکید بر مردم2004 سال امریکایی در
تدوین قانون اساسی بر مبناي عدم مغایرت با دین مبین اسالم و همچنین فتواي  و
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هـاي بـارز در طیـف شـیعی      نمونهاز توان  گرایی داعش را می افراط دفاع در برابر
. در طیف سنی، نقش برخی علماي سـنی  دانست 2003 سال جامعه عراق پس از

نشـین   یژه اسـتان سـنی  در عراق (به و 2011 سال در رهبري و هدایت اعتراضات
  االنبار) انکارناپذیر است.

ابعاد مثبت چه در با اینکه نقش علماي شیعه و سنی در تحوالت سیاسی عراق 
نیست، اما نخبگان سیاسی سکوالر و بعثی در با یکدیگر منفی قابل مقایسه چه و 

طیف سنی نیز به این درك رسیده بودند که هدایت، کنترل و رهبـري اعتراضـات   
بدون توجه به نقش علماي سنی  2011سی علیه دولت مرکزي عراق در سال سیا

هـا نظیـر    میـان سـنی  در هـایی بـا صـبغه مـذهبی      میسر نیست؛ بنابراین شخصیت
بودنـد و  پیشـگام ایـن اعتراضـات    و الصمیدعی ، رافع الرفاعی عبدالملک سعدي

 نقش سران و نخبگان سیاسی سنی و بعثی در تحریـک و تشـویق علمـاي سـنی    
  نیست. یانکار شدن 2011هاي پس از  یادشده براي بسیج معترضان در سال

ـ حـاکمیتی     پیش از پرداختن به مقوله دیـن و علمانیـت در سـاختار حقـوقی    
، ضروري اسـت  »القوانین ام«عراق مندرج در قوانین به ویژه قانون اساسی به مثابه 

و  2003از سـال  که نگاهی کوتاه به نقش و جایگاه مرجعیت شـیعی عـراق پـس    
هاي میان  اهللا سیستانی داشته باشیم تا ضمن تأکید بر تفاوت عملکرد و مواضع آیت

گرایـی در   هـاي دیـن   علماي مذهبی شیعی با اهل سنت، شناخت بهتري از زمینـه 
  عراق پیدا کنیم.

  
  اهللا سیستانی و ساختار حقوقی ـ حاکمیتی عراق نوین آیت

تواننـد بـا    عه، علمـا و مراجـع شـیعی نمـی    هاي سیاسی مـذهب شـی   بر پایه آموزه
ستیز از در آشتی و سازش درآیند یا با آنهـا روابطـی بـر مـدار      هاي دین حاکمیت

  تعاون و همکاري برقرار کنند.
براي ها، مرجعیت شیعه تحت تأثیر جو خفقان حاکم،  در دوران حکومت بعثی
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تـدریس و  هاي اسالمی بر تقویـت نهـاد آمـوزش از طریـق      حفظ اصول و ارزش
اهللا سیسـتانی بـه    ها تأکید کردند؛ اما بـا فروپاشـی رژیـم بعـث، آیـت      حفظ حوزه

مدت خود خاتمه داد و براي گنجاندن اسالم و قوانین اسالمی در  سکوت طوالنی
کـرد. بـر ایـن اسـاس، در مقابـل       ی جـدي ـ حاکمیتی عراق تالش ساختار حقوقی

سی بـر مبـانی لیبرالیسـم غربـی     اشغالگران امریکایی که درصدد تدوین قانون اسا
مانعی مانند کردند،  براي خود تصور نمیمشکلی براي عراق بودند و در این مسیر 

محکم در صحنه سیاسی عراق ظاهر شدند و با گماشتن ناظرانی مانند شیخ همام 
حمودي در کمیته تدوین قانون اساسی عراق، دین اسالم را به مثابه منبع اصلی در 

  راق گنجاندند.قانون اساسی ع
کارشناسان مبنی بر دغدغـه نداشـتن مرجعیـت    از تحلیل برخی  ،بر این اساس

اعتقادي به دخالـت علمـاي دیـن در     شیعی نسبت به سرنوشت جامعه عراق و بی
خالصه آنکه مرجعیت شـیعی عـراق بـا توجـه بـه بافـت        سیاست، مردود است.

ی و دینـی جامعـه عـراق و    ـ مـذهب  اي و همچنین اختالفات قومی ـ قبیله اي عشیره
حضور اشغالگران، از موضوع عدم مغـایرت قـوانین بـا مبـانی اسـالم در قـانون       

  اساسی، دفاعی جدي کرد و آن را به کرسی نشاند. 
اهللا سیستانی به عنوان مرجـع عـالی قـدر شـیعیان در عـراق هـیچ        آیتاگرچه 

سیاسـت کنـار   به طور کلـی از  وي توان ادعا کرد که  منصب حکومتی ندارد، نمی
البته این تصور که ایشان فراتر از  کشیده است و هیچ کاري به امور سیاسی ندارد.

گـري   میـانجی  کنـد.  حاکمیت است یا حاکمیت را رها کرده است نیز صدق نمـی 
، اعـالم  2004ایشان در درگیري میان اشغالگران امریکایی با جریان صدر در سال 

هـاي پـس از    ها در عراق در سـال  و تروریستگرایان  افراط دفاع در مقابل فتواي
تدوین قوانین بر مبناي اصول اسالم و عدم مغـایرت قـوانین   براي و تالش  2014

  کند. مهم را تأیید مینکته با اصول اسالمی از مصادیقی است که این 
گونـه   اهللا سیسـتانی از امـور سیاسـی کنـار کشـیده و هـیچ       آیت این مسئله که«
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نداشته است، به نظر تحلیلی دقیق و کارشناسانه نخواهد بـود   دخالتی در این امور
ها و مواضع سیاسی ایشان پس از سقوط صدام، حاکی از این امر است.  و دخالت

، »حامد الخفـاف «اهللا سیدعلی سیستانی به ویژه  از دیدگاه برخی از نمایندگان آیت
ردن مرجعیـت در  ایشان معتقد به دخالت نکـ از نمایندگان وي در بیروت [لبنان] 

اهللا سیســتانی در پاســخ بــه ســؤال نماینــده  امــور اجرایــی و جزئــی اســت. آیــت
نقشی در حکومت عـراق   ،که آیا مرجعیتاین[خبرگزاري] آسوشیتدپرس در باره 

و المرجعیته التمارس دوراً فی السـلطه  «نویسد:  می ،ایفا خواهد کرد بعد از صدام
کند) و در پاسخ به سؤال روزنامه  نمی (مرجعیت در حکومت نقشی ایفا» و الحکم

معتقد اسـت حکومـت از   » ما هی العالقه بین الدین و الدوله؟«واشنگتن پست که 
حکومـت   چنـین  . هـم احترام گذاشـت باید به آنان گیرد و  اراده اکثریت نشأت می

در پاسـخ  وي گونه مخالفتی با احکام دین اکثریت (اسالم) داشته باشد.  هیچنباید 
» نقش سیاسـی مرجـع و رجـال دیـن ـ روحـانیون ـ چیسـت؟        «سؤال که به این 

کنـد. ایشـان    گوید: مرجعیت هیچ جایگاهی در حکومت و سلطه، طلـب نمـی   می
هاي اداري و اجرایی اسـت. در   خواستار ضرورت دوري علماي دین از مسئولیت

» ؟...ود وظیفه رجل الدین فـی وقـت الحـال   ما حد«جاي دیگر در پاسخ به سؤال 
نویسد: صحیح نیست روحانیون و رجال دین، خود را درگیر مسـائل اداري و   می

ارشاد و اشراف بر نهادهایی که کارشان  ،اجرایی کنند، بلکه سزاوار است به توجیه
اداره امور شهر و امنیت و خدمات عمومی براي مردم است، اکتفا کننـد... وظیفـه   

 ،تعلـیم جـاهلین   ،ین و نشر احکامهاي دیگر، ترویج د آنها در این زمان مثل زمان
که به اصالح دیـن و تکمیـل   اینهاست نصیحت مؤمنین و اصالح بین آنها و مانند 

  » نیســت آن گــردد و بــراي آنهــا شــأنی در امــور اداري و امثــال نفوسشــان برمــی
  .)111ـ  142: 1388(قاسمی، 

کنندگان   ناهللا سیستانی با انتقال نظر خود به تدوی آیتکه در مجموع باید گفت 
ــم در ســاختار         ــا سکوالریس ــراي مبــارزه ب ــی ب ــی، گــام بزرگ ــانون اساس   ق
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برداشـت. همچنـین    (یـا حـداقل ممانعـت از غلبـه آن)     ـ حاکمیتی عـراق  حقوقی
ــواي    ــات و صــدور فت ــرکت در انتخاب ــراي ش ــردم ب ــویق م ــرتش ــاع در براب  دف

ـ   تروریست ه تردیـد  هاي وابسته به داعش و بعثی، کارشناسان مسائل سیاسـی را ب
که ایشان به تفکر عدم دخالت دین در حوزه سیاست قائل باشد. ضمن دارد  وامی

اینکه پس از جنگ جهانی اول، به ویژه از زمان استقالل عراق شاهد حضور علما 
و مراجع بسیاري در عرصه سیاسی عراق هستیم که هر یک در جهت پیاده شـدن  

اهللا  به هر حال، دخالت نکردن آیتهایی برداشتند.  احکام اسالمی در حکومت گام
سیستانی در تحوالت سیاسی جزئی و روزمره به این معنـا نیسـت کـه ایشـان در     
اهداف کلی و مصالح عمومی جهان اسالم و امروز عراق، اظهـارنظر نکنـد، بلکـه    

بـا  وي گیرد،  میشاهد هستیم که هرگاه مصالح جهان اسالم در معرض خطر قرار 
گیري ایشان در قبـال شـهادت    کند. موضع فتوا صادر میگیري و  موضع ،شجاعت

در جهت مصـالح   ایشان  گیري اهللا نمر در عربستان سعودي از مصادیق موضع آیت
  عراق) است. یاسالمی (فراتر از مرزهاي سرزمین

به هر حال مرجعیت و علماي دینی به ویژه شـیعی عـراق بـا خصایصـی ماننـد      
هـاي فراملـی، فرازمـانی و فرامکـانی،      ندیشـه نداشتن حس ناسیونالیستی، داشـتن ا 

سازش نکردن با حاکمیت غیردینی به ویژه ضددینی، خرد، تـدبیر و هوشـمندي در   
در تعامل سازنده با حاکمیت فعلی عراق  ،مواقع مقتضی و تأکید بر پیشرفت و ترقی

اهللا  با محوریت شیعیان هستند. به هر ترتیب، نقش ویـژه مرجعیـت بـه ویـژه آیـت     
شـده از   روحـانی نواندیشـی کـه بـا فاصـله گـرفتن حسـاب       «انی را به عنوان سیست

نبایـد نادیـده گرفـت.    » نهادهاي قدرت، قـدرت و نفـوذ خـود را دو چنـدان کـرد     
توان گفت که مرجعیت و علماي عراقی به مقتضاي  ) از این رو می1393(محمدي، 

اقوام، مذاهب و ادیان اي و تکثر  ـ قبیله   اي هاي بافت عشیره جامعه عراق با شاخصه
و همچنین حضور و فعالیت بازیگران متعـدد در حـوزه ایـن کشـور بـا حکـومتی       
دموکراتیک و مدنی که قوانین آن خالف قوانین اسالم نباشد و حقـوق همـه افـراد    
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  ساالري دینی)، مخالفتی ندارند.  جامعه در آن رعایت شود (مردم
  

  دین و علمانیت در قانون اساسی جدید عراق
هاي تاریخی جامعه است که به  حکومت مانند تمام نهادهاي بشر، یکی از جلوه

) بـا تغییـر سـاخت    322: 1354کنـد. (آیـور،    اقتضاي زمان و مکـان تغییـر مـی   
کـم ایـن کشـور از تهدیـد نظـامی و مرکــز       حکومـت و قـدرت در عـراق، کـم    

ل گرایی ضدایرانی و ضدشیعی به فرصتی در صحنه سیاست خارجی تبدی افراط
هـاي سیاسـی در رونـد     ) مشارکت همه گروه57ـ58: 1385(برزگر،  .شده است

  )59: 1385هاي دیگر عراق جدید است. (برزگر،  تثبیت سیاسی عراق از ویژگی
، »ام القوانین«گونه که اشاره شد، قوانین اساسی به منزله شناسنامه کشورها و  همان

ـ     رونـد. بنـابراین    ه شـمار مـی  روح حاکم بر ساختار حقوقی ـ حاکمیتی هـر کشـور ب
هاي مراجع و علماي دینـی بـراي سـوق نیـافتن نظـام       رغم تالش توان ادعا کرد به می

سیاسی عراق به سمت سکوالریسم و ضدیت با دین، روح کلـی حـاکم بـر سـاختار     
ـ حاکمیتی عراق هرچند به طور کامل دینی و اسالمی نیست، ضـدیتی نیـز بـا     حقوقی

  دین ندارد.
قانون اساسی جدید عراق در پـی سـرنگونی رژیـم دیکتـاتوري     « ،به هر حال

، براثر مداخله قدرت خارجی و در فضایی بسیار آشفته تحت تأثیر عوامـل  گذشته
خارجی و با آرمان رفع و رهایی از چنگـال اسـتبداد و دیکتـاتوري شـدید قبلـی      

ن قانون کنندگان ای هاي ذهنی و مسائل حیاتی تدوین ترین دغدغه تدوین شد. مهم
پــیش گــرفتن شــیوه انتقــال مــواردي ماننــد در و در مقدمــه آن مــنعکس شــده 

که مبین میزان اهمیت  است گیري آزادانه نمود یافته آمیز قدرت و تصمیم مسالمت
  .)68: 1391(صالحی و بهادري جهرمی،  »مسئله استبداد براي آنان است

تـر   جامعه عراق و مهمهاي قومی ـ مذهبی   اي و تفاوت اي ـ قبیله  بافت عشیره
قانون اساسی عراق بـر مبـانی دموکراسـی و    که از همه تأثیر اشغالگران سبب شد 

هـاي اسـالمی تکیـه     هاي مردم بیش از مبانی اسالم و ارزش حفظ حقوق و آزادي
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کند؛ با این حال قانون اساسی این کشور، ضد دینی نیست و اختالطـی از مبـانی   
جمهور  ست. باالترین مقام رسمی در عراق رئیسدموکراسی غربی و مبانی دینی ا

شـود   است که رئیس کشور و نماد وحدت ملی و حاکمیت کشور محسـوب مـی  
 68اساسی عراق) شرایط نامزدي این مقام تشـریفاتی طبـق مـاده     انونق 67(ماده 

  :شود قانون اساسی عراق، شامل موارد ذیل می
  تکمیل شده باشد. سال او 40الف) شایستگی و لیاقت کامل داشته و 

پایـداري،   ،اي خـوب و خبرگـی سیاسـی برخـوردار و سـالمت      ب) از وجهه
  عدالت و اخالص به میهن در او مشهود باشد.

  ، محکوم نشده باشد.کندج) به ارتکاب جرمی که به کرامت او لطمه وارد 
 جمهـور  جمهور آمده، ممکن است رئیس گونه که در بحث شرایط رئیس همان

  .با تلخیص) 79: 1391سلمان نباشد (صالحی و بهادري جهرمی، عراق اصالً م
به هر حال، تفرقه و دخالت عناصر خارجی در عراق باعث شد شکل کشور بـه  

هـا و   فدرال تغییر کند و قـانون اساسـی آن مملـو از اعطـاي امتیـازات بـه قومیـت       
 دموکراسـی «توان نـوع حکومـت عـراق را     هاي مختلف شود؛ تا جایی که می گروه

برخی دیگر این دموکراسی  .)68: 1391نامید (صالحی و بهادري جهرمی، » توافقی
که قانون اساسی، تالش شده است مفاد  اند که طبق نام نهاده» دموکراسی انجمنی«را 

هاي سیاسی موجود عراق در قدرت سهیم باشند تا رضایت همه اقوام و  بیشتر گروه
  هاي سیاسی متعدد جلب شود. مذاهب و طیف

هـاي   در قانون اساسی عراق از اصول دموکراسی و همچنـین حقـوق و آزادي   
اساسی در کنار اسالم، به عنوان مبانی نظام و مشروعیت قـوانین ناشـی از آن یـاد    

) و حاکمیت در چنین نظامی از آنِ قانونی است که مردم مبناي 2شده است (ماده 
ه پـذیرش و بـه رسـمیت    تـا جـایی کـ    ؛)5روند (ماده  مشروعیت آن به شمار می

شناختن حداکثري اقوام، ادیان و مذاهب مختلف توسط قانون اساسی عـراق کـه   
به رسمیت شـناختن حاکمیـت بـا    خورد، نشان از  در بسیاري از مواد به چشم می
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تـوان لـزوم تـأمین حـداکثري حقـوق تمـام        می . البتهاین کشور دارد منشا مردمی
ل مهم حاکم بر قانون اساسی عراق قلمـداد  ها و احزاب و طوایف را از اصو گروه
  / با تلخیص و تصرف).69: 1391هرمی، (صالحی و بهادري ج کرد

یافتـه اخیـر در    مسلم است که قانون اساسی عراق ترکیبی از فرایندهاي تحقق
این کشور است که بر اثر کارکرد عوامل دینـی و غیردینـی شـکل گرفتـه اسـت.      

دپاي قانون اساسی آمریکا را در این قانون مشاهده توان ر رغم اشارات دینی، می به
کرد. از سوي دیگر، با وجود تأیید قانون اساسی توسط اکثریـت مـردم عـراق در    

، هنوز موارد اختالفی بسیاري از موضوعات دینی 2005 سال پرسی نیمه اکتبر همه
  و غیردینی در این کشور وجود دارد کـه حـل آن بـه آینـده موکـول شـده اسـت        

  .)43ـ  54:  1385شون، الف (اف
اي بین نقش شوراي نگهبان در جمهوري اسالمی ایـران   در جدول زیر مقایسه

و دادگاه عالی فدرال عراق از نظر مطابقت قوانین با مبانی اسالمی شده اسـت تـا   
تـر شـود    گذاري و نظارت بر قـوانین در عـراق نـوین روشـن     نقش دین در قانون

  .)105: 1392زاده و منصوریان،  (حبیب
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  مقایسه شوراي نگهبان جمهوري اسالمی ایران و دادگاه عالی فدرال جمهوري عراق
  ایران  عراق  

  شش حقوقدان و شش فقیه  نه قاضی (یک رئیس و نه عضو)  تعداد اعضا

معرفی شوراي عالی قضایی عراق و انتخاب   نحوه انتخاب اعضا
  توسط دو سوم مجلس نمایندگان

  مقام معظم رهبريشش فقیه با انتخاب 
  شش حقوقدان با معرفی رئیس قوه قضائیه 

  و انتخاب مجلس شوراي اسالمی

  مواد قانونی مربوط
  قانون اداره عراق براي دوره

  44انتقالی: ماده  
  94تا  92قانون اساسی دائم عراق: مواد 

  قانون اساسی 99تا  93اصول 
  جمهوري اسالمی ایران 

  شش سال و امکان عضویت مجدد  العمر مادام  مدت عضویت اعضا

  شوند فقها توسط رهبري عزل می  در صورت محکومیت ناشی از فساد اخالقی  امکان عزل
  قانون در خصوص حقوقدانان ساکت است

امکان عضویت با 
هـا و   هاي آموزشی در دانشگاه غیر از سمت  در قوانین اشاره نشده است  مشاغل دیگر

  مؤسسات تحقیقاتی ممنوع است

  ها تصالحی
  (موارد اصلی)

ـ نظارت بر انطبـاق قـوانین و مقـررات بـا     
  قانون اساسی

  ـ تفسیر قانون اساسی
ـات    ـ ایفاي نقش داوري در حل و فصـل اختالف

  نهادهاي حکومت مرکزي
ـ تأییـد نتـایج انتخابـات عمـومی مجلـس      

  نمایندگان
جمهـور،   ـ رسیدگی به اتهامات وارده به رئـیس 

  وزیر و وزرا نخست
صل اختالفات بین حکومـت مرکـزي   ـ حل و ف

ـتان  ـا، شـهرها و ادارات    با مناطق فدرال، اس ه
  محلی

هـاي   ـ حل و فصل اختالفات بین حکومت
  ها مناطق فدرال و بین استان

ـتن مصـوبات مجلـس     ـ تشخیص مغایرت نداش
  شوراي اسالمی با شرع و قانون اساسی

  ـ نظارت بر انتخابات
  ـ تفسیر قانون اساسی

  روش کنترل سیاسی  روش کنترل قضایی  اساسیشیوه دادرسی 
نحوه رسیدگی به 
مطابقت قوانین 
عادي با قانون 

  اساسی

  پسینی و صرفاً در صورت 
  درخواست رسیدگی

نظارت قانون اساسی: پیشینی (قبل از اعتبار 
  قانونی یافتن مصوبات)

  پسینی نظارت شرعی: هم پیشینی و هم

نحوه شروع به تفسیر 
  قوانین مورد اشاره قرار نگرفته استدر   قانون اساسی

با ارجاع مقام معظم رهبـري یـا درخواسـت    
ــیس ــوراي   رئ ــس ش ــیس مجل ــور، رئ جمه

اسـالمی، رئـیس قـوه قضـائیه یـا یکــی از      
  اعضاي شوراي نگهبان

  االجرا الشمول، قطعی و الزم عام  االجرا الشمول، قَطعی و الزم عام  اعتبار تصمیمات



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال شانزدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

63
، پاییز 

1394
  

 

 

 66  

  گیري  نتیجه
گیري ساخت جدید قـدرت و سیاسـت در ایـن     ر عراق و شکلتحوالت جدید د

انداز نوینی از نقش دین را در عرصه حکومت نمایان و ترسیم کرده  کشور، چشم
هاي سیاسی، امنیتی، مذهبی، قومی و اقتصـادي و   نظام ،تواند در آینده است که می

  دهد. قرارخود اي را تحت تأثیر  اي و فرامنطقه همچنین نقش بازیگران منطقه
هـایی ماننـد فدرالیسـم، تکثرگرایـی      از سوي دیگر، عـراق نـوین بـا شاخصـه    

زمان با تأکید بر تـأثیر مبـانی    گذاري هم (پلورالیسم)، اذعان به نقش دین در قانون
دموکراسی غربی و لیبرالیسم، از دیدگاه منافع و امنیـت ملـی جمهـوري اسـالمی     

اره از اسـتقرار دموکراسـی بـومی    ایران اهمیت دارد. جمهوري اسالمی ایران همو
توأم با فاکتورهاي دینی ـ اسالمی در این کشور حمایت کـرده و بـر حـق تعیـین      

  سرنوشت توسط ملت عراق اصرار داشته است.
شیعی عراق طی سـالیان  عالمان تالش مراجع و علماي دینی به ویژه با وجود 

و » انتفاضه شعبانیه«، »ثوره العشرین«در آنان هاي  ها و رهبري متمادي و مجاهدت
گرایـی و تروریسـم و    گیري حشد الشعبی به منظور مبـارزه بـا افـراط    اخیراً شکل

گـذاري، هنـوز جنـبش     گنجاندن مبانی دینی در جهـت قـانون   همچنین اصرار بر
سازي مبانی دینی در این کشـور پـیش    براي پیادهرا اسالمی عراق مسیري دشوار 
سبب تولد ناقص این جنبش شده، اما  2003در سال رو دارد. البته مداخله بیگانه 

سازي مبانی و  گرا در راستاي پیاده هاي اسالم علماي دینی و جریان ،تالش مراجع
  هایی از امید را ایجاد کرده است. اصول دینی، بارقه
با توجه به تحوالت نوین در عـراق، تغییـر نظـام سیاسـی و      و در نگاهی کلی

آن تحـول در سـاختار   به دنبال یان در نظام سیاسی و افزایش نقش و جایگاه شیع
سـاختارها و هنجارهـاي خاصـی را در جامعـه     ایـن کشـور،   ـ حاکمیتی   حقوقی

با کشورهاي دیگر (به ویژه همسـایگان و  آن شیعیان، واحد ملی عراق و مناسبات 
جهان عرب و جهان اسالم) موجب شده که بررسـی و دقـت در ایـن متغیرهـاي     
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ها و تهدیـدها   ها، فرصت اي متغیر، متناقض و متقارن از چالش مجموعهتأثیرگذار، 
گـذاري   سازي و سیاسـت  گیري، تصمیم بر اهمیت تصمیم و را براي ما ایجاد کرده

  در این مقوله افزوده است.
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  ، پاییز و زمستان.2ش 
حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اساسی کشورهاي غربی و )، 1384ـ عمید زنجانی، عباسعلی (

  ، تهران: نشر میزان.1ج  کشورهاي اسالمی،

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/


فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال شانزدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

63
، پاییز 

1394
  

 

 

 68  

سیاست در عراق پس از اشـغال بـا تأکیـد بـر اندیشـه      مرجعیت و «)، 1388اهللا ( ـ قاسمی، فرج
، بـه نقـل از: حامـد الخفـاف،     45، ش 12دوره  فصلنامه علـوم سیاسـی،  ، »اهللا سیسـتانی  آیت

بیـروت: دارالمـورخ    النصوص الصادره عن سماحه السید السیستانی فی المسـاله العراقیـه،  
  م. 2007/  ه 437العربی، 

 www.hamoudi.org/images/dostor.pdfقابل دستیابی در: ، 2005ـ قانون اساسی عراق، مصوب 

 شـهریور، قابـل دسترسـی در    16، »هاي ثبـات در عـراق   آفرین نقش«)، حسن 1392( ـ محمدي
 www.tabnak.ir/fa/news/432802 :هاي سایت

هـا و اوضـاع    میالدي با توجه به ایـدئولوژي  2014نگاهی به انتخابات «ـ مرکز مطالعات عراق، 
  ». سیاسی شیعیاحزاب 

و » دولت«به مثابه رهیافت نظري جدید و جایگزین نظریات » پارادایم قدرت«ـ ستاري، سجاد، 
  .1390، تابستان 3، ش 6، س پژوهشنامه علوم سیاسی، »نظام سیاسی«
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