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  تحلیل کنش سیاسی مرجعیت شیعیان عراق 
  صدام در دوره پسا

  احمد زارعان 
  

  
  

  30/11/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              26/10/1395تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
هـا پـیش    پس از سقوط صدام، روند سیاسی در عراق بنا به دالیل متعددي مطابق میل آمریکایی

ران وابسته به خود تـوفیقی  کارگماري کارگزا نرفت و آنها در استقرار ساختار مطلوب خود و به
ها نقش مؤثري در این رابطه ایفـا   یاهللا سیستانی به عنوان مرجع عام عراق به دست نیاوردند. آیت

هـایی کـه از طریـق مصـاحبه و      کردند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و داده 
ـ  آوري شده اي جمع مطالعه کتابخانه نش مرجعیـت شـیعیان عـراق    اند به دنبال بررسی تحلیلی ک

اهللا سیسـتانی   دهد آیت هاي این مقاله نشان می اهللا سیستانی) در دوران پساصدام است. یافته (آیت
سازي در عراق، حمایت از حقوق شیعیان به عنوان یک  در مواردي مانند حمایت از روند دولت

ـ  ا اشـغالگران، حـل و   اکثریت سیاسی، هدایت روند تدوین قانون اساسی، مواجهه هوشمندانه ب
اي و حمایـت از   هاي شیعه با یکدیگر، اتخـاذ مشـی فراطایفـه    فصل اختالفات احزاب و جریان

اهللا سیستانی بـه عنـوان شـاگرد     اند. بر این اساس، آیت روند مبارزه با تروریسم ایفاي نقش کرده
در امـور   گیـري و اظهـارنظر حـداقلی    اهللا خویی اگرچه قائل بـه موضـع   مبرز مکتب فقهی آیت

هاي ایشان تأثیر عمیقی بر روندهاي سیاسـی عـراق    گیري سیاسی هستند، اما تصمیمات و موضع
رابطـه دیـن و   «دهـد   هاي این مقاله نشان مـی  پس از سقوط صدام گذاشته است. همچنین یافته

سـه چـالش پـیش    » مرجع عربی و مرجع غیرعربـی «و » حوزه ناطقه و حوزه صامته«، »سیاست
  یعیان عراق است.  روي جامعه ش

  
  واژگان کلیدي

 اهللا سیستانی، مرجعیت، عراق، حوزه صامته، حوزه ناطقه   آیت
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  مقدمه
رهبري مذهبی جامعه شیعه در دوران غیبت در نهاد مرجعیـت متمرکـز بـوده اسـت.     

دار  مراجع شیعه حتی در مقاطع مهمی از تاریخ، رهبري سیاسی جامعـه را نیـز عهـده   
ي انقالب اسالمی در ایران، در ساختار سیاسی ـ حقوقی جدید،  اند. پس از پیروز بوده

و به این ترتیب یک فقیـه   1رهبري جامعه به فقیه منتخب مجلس خبرگان واگذار شد
در حـالی کـه الگـوي     2مسئولیت رهبـري جامعـه را برعهـده گرفـت.     ،واجد شرایط

ایر جوامـع  شود، در سـ  حاکمیت دینی و والیت فقیه در ایران یک استثنا محسوب می
  ند.  نک دیگري اعمال می  شیعه، مرجعیت و روحانیت، رهبري خود را به گونه

دهند،  درصد از جمعیت آن را شیعیان تشکیل می 65در کشور عراق که حدود 
مراجع تقلید و روحانیت شیعه نقش مهمی در زندگی سیاسی و اجتمـاعی مـردم   

ــ اجتمـاعی عـراق، نخبگـان      کنند؛ به نحوي که در اکثر تحوالت سیاسـی  ایفا می
که نام قیام سراسري مـردم عـراق علیـه    » العشرین ثوره«اند.  مذهبی تأثیرگذار بوده

اســت، تحــت رهبــري و هــدایت علمــا و  1920اشــغالگران انگلیســی در ســال 
هاي اسالمی در عـراق، در   روحانیون شکل گرفت. در میانه قرن بیستم نیز اندیشه

اهللا سـید   ستی توسط علماي تراز اولی چون شهید آیتهاي مارکسی تقابل با اندیشه
هـاي مـدون و روشـمند ارائـه شـد و در شـرایط        محمدباقر صدر در قالب نظریه

خفقان و سرکوبی که حزب بعث ایجاد کرده بـود، برخـی از روحـانیون، مبـارزه     
فکري را به عنوان مقدمه مبارزه سیاسی در پیش گرفتند. در چنین فضایی، احزاب 

                                                                                                                                         
اهللا تعـالی فرجـه در جمهـوري     عصـر عجـل   اصل پنجم قانون اساسی: در زمان غیبت حضـرت ولـی   .1

الیت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوي، آگاه بـه زمـان، شـجاع، مـدیر و     واسالمی ایران، 
  دار آن است. صد و هفتم عهده مدبر است که طبق اصل

قدر و بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران، حضـرت   اصل صد و هفتم قانون اساسی: پس از مرجع عالی
که از طرف اکثریت قاطع مردم به رهبـري شـناخته   » قدس سره الشریف«اهللا العظمی امام خمینی  آیت

  شدند، تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است.
و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر را در موارد زیر مشخص کرده است: صالحیت  اصل صد .2

علمی الزم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواي الزم براي رهبـري امـت اسـالم، بیـنش     
صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی براي رهبري. در صـورت تعـدد   

  تر باشد، مقدم است.  فوق، شخصی که داراي بینش فقهی و سیاسی قويواجدین شرایط 
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هایی که بـه یکـی    هاي اسالمی یکی پس از دیگري شکل گرفتند، جریان انو جری
از علما یا مراجع شیعه در عراق، وابسته و دلبسته بودند و مبارزات خود را علیـه  

  کردند. رژیم صدام تحت هدایت و رهبري علما دنبال می
پس از سقوط صدام و فروپاشی رژیم بعث، فصل جدیدي از حیـات سیاسـی   

هـا بـه    سازي، پـس از قـرن   اق آغاز شد و آنها توانستند در روند دولتشیعیان عر
اهللا  جایگاهی که مستحق آن هسـتند دسـت پیـدا کننـد. در شـرایط جدیـد، آیـت       

اي در تکـوین سـاختار    ها نقش مؤثر و ویـژه  سیستانی به عنوان مرجع عام عراقی
همچنـین  یابی شـیعیان در عـراق و    سیاسی ـ حقوقی جدید و متعاقب آن، قدرت 

ها ایفا کرد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و بـا    مدیریت تحوالت و بحران
اي به دست آمده، به دنبال  هایی که از طریق مصاحبه و مطالعه کتابخانه اتکا به داده

اهللا سیستانی) در دوران پس از  مطالعه و تحلیل کنش سیاسی مرجعیت عراق (آیت
  سقوط صدام است.        

   
 رجعیت در عراقم

مرجعیت شیعه یک کیـان عقیـدتی و فقهـی اسـت کـه بـا جامعـه شـیعه رابطـه          
مستحکمی دارد. هر شیعه متدینی پایبند به احکـامی شـرعی اسـت کـه براسـاس      
فتواي مجتهدي که مرجع تقلید اوست، تبیین شده است. مرجع تقلید بایـد داراي  

جعیت باشـد تـا بتـوان از    شده به عنوان شرایط خاص براي مر چند ویژگی تعیین
وي تقلید کرد. این شـرایط عبارتنـد از: بـالغ بـودن، عاقـل بـودن، مـذکر بـودن،         

زاده بودن، مؤمن بودن، مجتهد بودن و عادل بودن. عـالوه بـر ایـن مـوارد،      حالل
مرجعیت باید خردمند، آگاه و عالم به مسائل زمان و پیرامون خود باشد و قدرت 

که در سرنوشت امت اسالمی مؤثر اسـت، داشـته باشـد.    درك آگاهانه حوادثی را 
هاي سیاسی درستی اتخاذ کنـد   این شروط براي آن است که مرجع بتواند تصمیم

  ).229: 1395که حافظ مصالح امت اسالم باشد (الزبیدي و دیگران، 
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شیعیان همواره در طول تاریخ در امور سیاسی و اجتماعی بر اقتدار و پشتیبانی 
» مرجعیـت محـور  «اي  اند. جامعه شیعیان متـدین، جامعـه   متکی بوده مراجع دینی

باشد. با توجه به نقـش محـوري    است که در آن، فتواي مراجع داراي حجیت می
مراجع در جوامع شیعه، اقتدا و اتکاي شیعیان به مرجعیت همواره باعث وحـدت  

ر صـدر  تـوان د  هاي نهاد مرجعیـت را مـی   و افزایش قدرت آنها شده است. ریشه
هـاي اولیـه میـان شـیعیان رواج داشـت و       وجو کرد. اجتهاد از دوره اسالم جست

ائمه(ع) به برخی از اصحاب اجازه فتـوا داده بودنـد و مـردم را بـه آنـان ارجـاع       
دادند. مقارن با پیدایش اجتهاد، امر تقلید هم به عنوان یک اصل فقهی به وجود  می

کردند  االمکان سعی می رد. البته مردم حتیک آمد و همواره جاهل به عالم رجوع می
به منبع اصلی دست یابند و فقها هم تا حد امکان، مشکالت خـود را بـا ائمـه در    

  ). 39، 1370آبادي،  گذاشتند (اسماعیل میان می
هاي دینی،  مند کردن آموزش ینه کردن مرجعیت و روش بزرگان دین براي نهاد
م کردند. اولین مرکزي که براي این منظـور  هاي علمیه اقدا نسبت به تأسیس حوزه

تأسیس شد، حوزه علمیه نجف اشرف است که بیش از هـزار سـال قـدمت دارد.    
رود و  شهر نجف اشرف از مراکز مهم تشیع براي تحصیل علوم دینی به شمار می

در تونس که مراکز آموزشی اهل » زیتونه«در قاهره و دانشگاه » االزهر«با دانشگاه 
شود. حوزه علمیه نجف از زمان شیخ طوسی تاکنون بـه   د، مقایسه میسنت هستن

عنوان یک پایگاه معتبر مذهبی مطـرح بـوده اسـت. حضـور، تـدریس و تربیـت       
مرکز تحـوالت  «بزرگان شیعه در حوزه علمیه نجف باعث شد این شهر به عنوان 

کـز  بخش شیعه از این مر هاي اسالمی و آزادي مطرح شود و نهضت» جهان اسالم
  ). 31: 1364هدایت و رهبري شوند (نفیسی، 
هایی در طول تاریخ مشـخص شـده اسـت. دوره     براي حوزه علمیه نجف دوره

اول با مهاجرت شیخ طوسی از بغداد به نجف آغاز شد. ایشان که به خـاطر تهدیـد   
به ترور از سوي عمال حکومت سلجوقیان به نجف مهاجرت کرده بودنـد پـس از   
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حوزه علمیه نجف را تأسیس کردند. شیخ طوسی که شاگرد شیخ  استقرار در نجف،
مفید بود، پس از شیخ مفیـد از مکتـب سـید مرتضـی اسـتفاده کـرد و بـا رحلـت         

هجـري قمـري ادامـه     448سیدمرتضی زعامت شیعه به وي منتقل شد و تـا سـال   
هم یافت. دوره اول تا قرن ششم ادامه یافت. دوره دوم از قرن ششم آغاز و تا قرن ن

به طول انجامید. در این دوره به علت تحرك و توقف بسیاري از بزرگان و علما در 
  حوزه علمیه کربال و حوزه علمیه حله، حوزه علمیه نجف با رکود مواجه شد. 

دوره سوم از قرن نهم هجري آغاز شد و تا قرن یازدهم هجري ادامه یافت. در 
ول بـود، فقـه اسـتداللی را وسـعت     این دوره، فاضل مقداد که از شاگردان شهید ا

احمد بـن  «بخشید و شاگردان بسیاري را تربیت کرد. در قرن دهم هجري قمري، 
به نجف مهاجرت کرد. ورود علمـاي  » مقدس اردبیلی«مشهور به » محمد اردبیلی

ایران به نجف در این دوره افزایش یافت. در این مرحله دو اتفاق مهم بـه وقـوع   
ظهور سلسـله   : اول،نجف را به شدت تحت تأثیر قرار داد پیوست که حوزه علمیه

صفویه در ایران در قرن دهم هجري و حاکمیت شیعه در تمام کشور و توجه بیش از 
پیش یک کشور مقتدر شیعی به نجف اشرف و آبادانی و رونـق ایـن شـهر و حـوزه     

 وارد کرد.ظهور اخباریون که حوزه علمیه نجف را به مرحله جدیدي علمیه آن و دوم، 
در دوره چهارم حوزه علمیه نجف دچار رکود علمی شد. دوره پنجم کـه از قـرن   

هاي حوزه  دوازدهم آغاز شد و تا قرن پانزدهم ادامه پیدا کرد از پرتکاپوترین دوره
اهللا وحید بهبهانی و  رود. این دوره تا هجرت آیت علمیه نجف اشرف به شمار می

حجـاز بـه عـراق باعـث     » وهـابیون «حشـیانه  شاگرد وي ادامه یافت. حمـالت و 
  ).1395مهاجرت برخی از بزرگان دینی به ایران شد (انصاري، 

اهللا سید محمدباقر صدر تاریخ مرجعیت شیعه و حوزه علمیه نجف را بـه   آیت
مرحلـه اول، از تأسـیس حـوزه علمیـه     اند. از نظر ایشان،  چهار مرحله تقسیم کرده
ادامه پیدا کرد. ویژگی این دوره، ارتباط فردي » ه حلیعالم«نجف آغاز شد و تا زمان 

مرحله دوم با ظهور شـهید اول آغـاز شـد. در    و مستقیم بین مردم و مجتهدان بود. 
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این مرحله، علما واسطه بین مردم و مرجعیت بودند و شهید اول توانست قـدرت  
یـت در  اي براي مرجعیت شیعه پدید آورد. در واقـع نهـاد مرجع   متمرکز و پیوسته

الغطـاء شـناخته    در مرحله سوم که بـا اقـدامات مرحـوم کاشـف    این دوره ایجاد شد. 
شود، مرجعیت تمرکز پیدا کرد و نهاد مرجعیت به مرکزي تبدیل شـد کـه توانسـت     می

همه عالم تشیع را فرا گیرد. این مرحله یک دوره طوالنی از حکومت عثمـانی تـا ورود   
مرحله چهارم که مقارن بـا   گیرد. ن بیستم را در برمیگران به عراق در ابتداي قر اشغال

تشکیل عراق نوین تا دوران معاصر است مرجعیت شیعه رهبـري مبـارزات ضـد    
عهده گرفت. در تمام این ادوار مراجـع، رهبـري و هـدایت شـیعیان را     استعماري را بر

بـا   گیـري مبـارزات   برعهده داشتند و عامل همگرایـی شـیعیان بودنـد؛ امـا پـس از اوج     
استعمارگران در مرحلـه چهـارم، مرجعیـت و حـوزه علمیـه نقـش حیـاتی در کشـور         

  شده عراق ایفا کردند. زده و اشغال بحران
ویـژه در قـرن    مرجعیت نقش مهمی را در تحوالت سیاسی و اجتماعی عـراق بـه  

هاي انقالبـی اسـت    عطف پدید آورنده کلیه نقطه«بیستم داشته است. تالش مرجعیت 
هـاي متفـاوتی    هاي آنها بر کشور عراق، دیـدگاه  ر مورد نتایج، آثار و بازتابکه البته د

). مرجعیت شیعه به عنـوان رهبـر معنـوي جامعـه و     18: 2001(رؤوف، » وجود دارد
زیادي در آگاهی جامعه و بیـداري اسـالمی ایفـا و در طـول       منبع تولید آگاهی، نقش

ه شیعی بر اساس اجتهاد مستمر و تاریخ از معارف اسالمی حفاظت کرده است. اندیش
  ).201: 2001مفتوح داراي زایش، پویایی و تأثیرگذاري بوده است (رؤوف، 

اهللا بشیر نجفی و  اهللا اسحاق فیاض، آیت اهللا سیستانی، آیت در حال حاضر آیت
اي در  اهللا خامنه اهللا حائري در قم و آیت اهللا محمدسعید حکیم در نجف، آیت آیت

اهللا  اصلی شیعیان عراق هستند، اما مراجـع فـوق زعامـت آیـت     تهران شش مرجع
سیستانی در مسائل سیاسی عراق را پذیرفته و اظهارنظرهاي متفاوتی از سوي آنها 

، 2003هـاي پـس از    در خصوص تحوالت سیاسی شنیده نشـده اسـت. در سـال   
ز عراق، سا اي، در پیشبرد امور کالن و سرنوشت اهللا خامنه اهللا سیستانی و آیت آیت
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اهللا سیستانی بـه طـور    در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کردند. از یک سو، آیت
اي  اهللا خامنـه  کند و از سوي دیگر، آیـت  کامل از وحدت علماي شیعه مراقبت می

است هیچ اقدامی از طرف ایـران در عـراق، بـدون اجـازه و نظـارت        اجازه نداده
  ).1395اهللا سیستانی انجام شود (انصاري،  آیت

  
  مراجع تاریخی عراق 4-6جدول 

  دوران مرجعیت  نام مرجع  دوران مرجعیت  نام مرجع
  1602ـ1600  مال عبداهللا شوشتري  978ـ940  ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه

  1622ـ1602  محمد بن حسین (شیخ بهائی)  991ـ978  ابوجعفر محمد بن علی (شیخ صدوق)
  1659ـ1622  محمد تقی مجلسی  1022ـ981  د)ابوعبداهللا محمدبن محمد (شیخ مفی

  1675ـ1659  محمد صالح السروي (شیخ طبرسی)  1044ـ1022  سید مرتضی
  1686ـ1675  حسین الخوانساري  1068ـ1044  شیخ طوسی (شیخ الطائفه)

  1698ـ1686  محمد باقر مجلسی  1070ـ1068  ابوالصالح الحلبی
  1759ـ1698  يعبداهللا الجزائر  1088ـ1070  عبدالعزیربن البراج

  1790ـ1759  وحید بهبانی  1126ـ1088  ابوعلی حسن طوسی (مفید ثانی)
  1813ـ1790  جعفر کاشف الغطاء  1189وفات   حمزه بن علی بن زهره

  1838ـ1825  موسی کاشف الغطاء  1201ـ1189  ابن ادریس
  1850ـ1838  محمد حسن نجفی (صاحب جواهر)  1201ـ1189  ابن ادریس

  1864ـ1850  مرتضی االنصاري  1277ـ1233  سعید (محقق حلی)ابوالقاسم جعفر بن 
  1894ـ1864  میرزا محمد حسن شیرازي  1291ـ1277  یحیی بن سعید الهذلی

  1911 -  1894  آخوند خراسانی  1326ـ1291  عالمه حلی
  1919 -  1911  محمد کاظم یزدي  1353ـ1326  عمیدالدین حسینی

  1920 -  1919  محمدتقی شیرازي  1369ـ1353  ابوطالب محمد بن حسن (فخر المحققین)
  1946ـ1920  سیدابوالحسن اصفهانی  1384ـ1369  بن مکی (شهید اول) الدین محمدبن جمال

  1970ـ1946  سید محسن حکیم  1423ـ1384  المقداد السیوري
  1974ـ1970  محمود شاهرودي  1533ـ1423  علی بن عبدالعالی (محقق ثانی)

  1992ـ1976  ابوالقاسم خوئی  1558ـ1533  نی)الدین بن علی عاملی (شهید ثا زین
  1994 -  1992  عبداالعلی سبزواري  1576ـ1558  حسین عبدالصمد

  1999ـ1994  محمدصادق الصدر  1585ـ1576  احمد بن محمد (مقدس اردبیلی)
  ـ تا کنون1994  علی السیستانی  1600ـ1585  محمد العاملی

  )251 – 560: 1994منبع: (الجناتی، 
  

شود که  مورد تعداد مقلدین مراجع آمار دقیقی وجود ندارد اما گفته میاگر چه در 
اهللا  اهللا سیدکاظم حائري کـه از شـاگردان برجسـته آیـت     اهللا سیستانی، آیت بعد از آیت
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اهللا حـائري از سـال    شهید محمدباقر صدر است بیشترین مقلد را در عراق دارد. آیـت 
نامه ایرانی از عراق اخـراج شـد و بـه    از سوي رژیم بعث به دلیل داشتن شناس 1973

ایران آمد و در حال حاضر در شهر قم سکونت دارد. وي از سوي مقتدر صدر رهبـر  
  شود. الشرایط و مرجع شناخته می جریان صدر در عراق به عنوان مجتهد جامع

  
  اهللا سیستانی تحلیل کنش آیت

سیاسی سعی کرد  اهللا سیستانی در دوره صدام با سکوت و عدم اتخاذ مواضع آیت
هاي علمیه شیعه و مرجعیت را از تعرض حکومت بعث مصون نگه دارد  تا حوزه

و در این خصوص نیز تا حد زیادي موفق بود. پـس از سـقوط صـدام، رویکـرد     
اهللا سیستانی در مورد تحوالت سیاسی از سکوت مطلـق دوره صـدام    سیاسی آیت

هـاي پـس از    مرجعیـت در سـال  خارج و به مرحله نوینی وارد شد. اهم اقدامات 
  بندي کرد: توان در موارد زیر دسته اشغال را می

  
  سازي در عراق . حمایت از روند دولت1

سـازي در   اهللا سیستانی از بدو سقوط رژیم صدام خواستار آغاز رونـد دولـت   آیت
ایشـان در هـدایت رونـد سیاسـی در     . عراق شدند و از این روند حمایت کردنـد 

  و امنیتی که پس از سرنگونی صدام به وجود آمد، نقشی فعال دوران خأل سیاسی
یعنی فقط دو ماه پس از اشـغال عـراق،    2003اهللا سیستانی در ژوئیه  آیتداشتند. 

تدوین قانون اساسی توسط کمیسیون منتخب شوراي حکـومتی را مـردود اعـالم    
 کرد و خواستار نگارش قانون اساسی توسط یک مجلس مؤسسان منتخـب مـردم  
شد. مطالبه بعدي مرجعیت برگزاري یک انتخابات سراسري و آزاد بـود کـه ایـن    

اهللا  . آیـت (Visser, 2009)ابـراز شـد    2004خواسـته از طریـق تظـاهرات ژانویـه     
بخشی به دولت  سیستانی با حمایت از نظام سیاسی حاکم، همواره منبع مشروعیت

ات سـایر کشـورها دیـدار    عراق بوده است. ایشان با مقامات سیاسی عراق و مقام
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هایش از طریق نمایندگان منصوب بـه اطـالع مسـئولین و مـردم      کند و توصیه می
نامه امنیتی امریکا و عراق،  . در اثناي امضاي توافق(Dagher, 2007)رسد  عراق می

هایی را با هدف تأکید بر تضـمین حاکمیـت کامـل عـراق      اهللا سیستانی بیانیه آیت
  .(International Crisis Group, 2007: 11 – 12)صادر کرد 

سـازي نـوین در عـراق     سـازي دولـت   در تأکید بر مبتنیعراق رهبران مذهبی 
هاي دموکراتیک و ایجاد جامعه مدنی در این کشور نقـش بسـزایی    براساس رویه

اند. این تأکیدات در پرتو سابقه چندین دهه کنار گذاشتن شیعیان از قـدرت    داشته
نها قابل فهم است. با این حـال نقـش   آتبعیض و سرکوب علیه  در عراق و اعمال

  شیعیان بوده است.  جامعهتر از  این رهبران و دیدگاه آنان گسترده
هاي شیعی در انتخابات  گروه به خصوص مرجعیت، با حمایت رهبران مذهبی

مجمع ملی انتقالی و مجلس نمایندگان عراق در قالب ائتالف عراق یکپارچه وارد 
هاي انتخاباتی شدند و با توجه به داشتن اکثریت جمعیت توانستند بیشترین  عرصه
وزیـري و بخـش قابـل     ها را به دست آورند. بر این اساس پسـت نخسـت   کرسی

   هاي مهم به شیعیان اختصاص یافت. خانه توجهی از وزارت
  

  . حمایت از حقوق شیعیان به عنوان یک اکثریت سیاسی2
انتخابـات اولـین دوره پارلمـان عـراق، مرجعیـت از       و در جریـان  2005در سال 

کرسی پارلمان را به دست  175تحالف شیعه حمایت کرد و این تحالف توانست 
تنها انتخاباتی بـود کـه مرجعیـت از ائـتالف شـیعیان       2005آورد. انتخابات سال 

حمایت کرد و ایـن حمایـت در هـیچ انتخابـات دیگـري تکـرار نشـد. حمایـت         
د اوالً یک ائتالف شیعه شکل بگیرد و ثانیاً ایـن ائـتالف پیـروز    مرجعیت باعث ش

شود. ائتالف شیعه نیز با استفاده از تصاویر مرجعیت در پوسترهاي تبلیغاتی خود، 
از این فرصت نهایت استفاده را کردند. حمایت مرجعیت دلیل واضحی داشـت و  

بـه عنـوان اولـین     2005بـود. در انتخابـات    2005کننده بودن انتخابات  آن، تعیین



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 4
، پیاپی 

68
، زمستان 

1395
  

 

 

 14  

 

 

هاي قومی و مذهبی بـه لحـاظ    انتخابات واقعی تاریخ عراق، وزن هر یک از گروه
جمعیتی و سیاسی مشخص شـد و محـور اصـلی قـدرت در عـراق تعیـین شـد.        
حمایت مرجعیت از ائتالف واحد شیعیان باعـث شـد سـهم و نقـش شـیعیان در      

  ). 1395ساختار قدرت در عراق تثبیت شود (اسالمی، 
  

  . هدایت روند تدوین قانون اساسی3
نحوه تدوین و تصویب قانون اساسی یکی دیگـر از مـواردي بـود کـه مرجعیـت      
ناچــار شــد در آن مداخلــه کنــد. بعــد از تشــکیل شــوراي حکــومتی در عــراق، 

ها خواستار آن بودند که شـوراي حکـومتی، کمیسـیون نگـارش قـانون       امریکایی
مشـورت کارشناسـان مـورد نظـر امریکـا       اساسی تشکیل دهد و این کمیسیون با

ویژه پروفسور نوح فیلدمان یهودي ـ آمریکـایی کـه نقـش زیـادي در نگـارش        به
قانون اساسی موقت عراق ایفا کرد به نگارش قانون اساسی دائمی مبادرت کند و 

  شده، به آراي مردم گذارده شود.  در نهایت قانون اساسی نوشته
ها باطل اسـت.   ی نوشته شده توسط آمریکاییمرجعیت معتقد بود قانون اساس

اهللا سیستانی معتقد بود نمایندگان منتخب مردم باید مسئولیت تـدوین قـانون    آیت
اساسی را برعهده بگیرند و در نهایت، مردم عراق موافقت یا مخالفت خـود را بـا   

اهللا  نویس قانون اساسـی از طریـق شـرکت در انتخابـات اعـالم کننـد. آیـت        پیش
نی به استفتایی در مـورد نحـوه نگـارش قـانون اساسـی چنـین پاسـخ داد:        سیستا

گونه شایستگی براي تعیـین اعضـاي مجلـس نگـارش      نیروهاي اشغالگر از هیچ«
قانون اساسی برخوردار نیستند... ابتدا باید انتخابات عمومی برگزار شود تا از این 

اي نگـارش قـانون   طریق هر عراقی واجد شرایط، نماینده مورد نظـر خـود را بـر   
گاه قانون اساسـی بـه وسـیله مجلـس تـدوین شـده بـراي         اساسی تعیین کند، آن

آمریکـا بـا نظـر      مخالفـت  .»تصویب نهایی به رفرانـدوم عمـومی گذاشـته شـود    
هایی مانند دشواري اجراي انتخابات در شـرایط فقـدان آمـار     مرجعیت که با بهانه
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اهللا سیستانی بـود   یت از نظر آیتدقیق صورت گرفت، با تظاهرات مردمی در حما
که خنثی شد و سرانجام به تـدوین قـانون اساسـی مبتنـی بـر خواسـت مـردم و        

  ).20- 22: 1389نمایندگان آنها انجامید (احمدي و قزوینی حائري، 
  

  . مواجهه هوشمندانه با اشغالگران  4
اهللا سیسـتانی بـه چگـونگی مواجهـه بـا       یکی دیگر از اصول مهـم سیاسـی آیـت   

دانسـتند   شغالگران مربوط است. ایشان نیروهاي خارجی در عراق را اشغالگر میا
و مخالف تداوم حضور آنها در عراق بودند. ایشان به طور مستمر اصـرار داشـتند   
که اشغالگران باید به تدریج، قدرت را به نظام سیاسی جدیدالتأسیس منتقل کنند. 

گـران مخـالف    روریستی علیه اشغالاهللا سیستانی با هر نوع حرکت نظامی و ت آیت
بود و معتقد بودند تحقق یک دولت قوي و مجلس مؤثر، زمینه خروج اشغالگران 

  را از عراق به آرامی فراهم خواهد کرد.
اهللا سیستانی از هرگونه تماس با مقامات امریکایی خـودداري نمـود و از    آیت 

بخشی بـه اشـغال    مشروعیت ها را به مفهوم آنجایی که هر نوع ارتباط با آمریکایی
دانستند، از برقراري ارتباط با آنها به صورت جدي حذر کرد. در مـدتی   عراق می

که پل برمر حاکم عراق بود، حتی یک مالقات ساده یا مکاتبه بـا وي یـا نماینـده    
هاي پـس از صـدام،    اهللا سیستانی صورت نگرفت. در طول سال وي از سوي آیت

ریکا دو بار براي ایشـان نامـه نوشـت، امـا جـوابی      جمهور ام جورج بوش، رئیس
اهللا سیستانی براي معالجه در لنـدن بـود، بلـر بـراي      دریافت نکرد. زمانی که آیت

جواب ماند. با این حال ایشـان در روش   اي نوشت، اما این نامه هم بی ایشان نامه
خـی از  برخورد با آنان، اعتقادي بـه اسـتفاده از زور نداشـتند. در مقطعـی کـه بر     

ها شدند، ایشـان بـا ایـن     هاي شیعه وارد فاز نظامی در برخورد با آمریکایی جریان
رفـت کـه    ها همراهی نکردند و زمانی که در قضـایاي نجـف بـیم آن مـی     جریان

اهللا سیستانی آنها  ها را با فشار نظامی از بین ببرند، مداخله آیت ها صدري آمریکایی
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  ).  126 ـ130را از آسیب نجات داد (همان، 
  

  هاي شیعه . حل و فصل اختالفات احزاب و جریان5
هـاي شـیعه نیـز نقـش      هـاي جریـان   مرجعیت در حل و فصل مشکالت و درگیري

رخ داد و  2006و  2004هاي نجف که در دو مقطـع   مؤثري ایفا کردند. در درگیري
المهدي به عنوان بازوي نظامی جریان صدر در یک مقطع با مجلـس اعلـی و    جیش

ر مقطعی دیگر با دولت مرکزي وارد درگیري مسلحانه شد، مرجعیت بـا مداخلـه   د
هـا   موقع خود، مانع بروز فاجعه و کشتار شد. در آن مقطع، در حالی که آمریکایی به

خواستار سرکوب و قلع و قمع طرفداران مقتدي صـدر بودنـد جمهـوري اسـالمی     
جریـان شـیعه دیگـر یـا     ایران، سرکوب و قلع و قمع یک جریان شیعه توسط یک 

هـا کـه    ، صدري2004دانست. در سال  دولت مرکزي را به صالح شیعیان عراق نمی
دفتر مجلس اعلی  110دانستند  از مجلس اعلی رویگردان بودند و آنها را عرب نمی

نیـز کـه دولـت     2006را در عراق آتش زدند و درگیري شدیدي آغاز شد. در سال 
المهدي را در دسـتور کـار    لکی، خلع سالح جیشوزیري ما مرکزي عراق به نخست

خود قرار داد جنـگ دوم نجـف آغـاز شـد. در هـر دو مرحلـه، مرجعیـت بنـا بـه          
اهللا سیسـتانی   ، آیـت 2006درخواست جمهوري اسالمی ایران مداخله کرد. در سال 

به منظور درمان در لندن حضور داشتند، ایشان بالفاصله بـه عـراق بازگشـتند و بـا     
  ).1395ها پایان دادند (انصاري،  موقع خود، به درگیريحضور به 

  
  اي . اتخاذ مشی فراطایفه6

اي  ، همـواره کنشـی فراطایفـه   2003هـاي پـس از    اهللا سیستانی در طول سال آیت
ها و اظهارنظرها، همواره مصـالح عـراق و کـل اقـوام و      گیري داشتند و در تصمیم

آفرینـی در ایجـاد    عـالوه بـر نقـش    گیرند. ایشان طوایف این کشور را در نظر می
هاي شیعی، سعی کرده اسـت فرامـذهبی و فراقـومی     مصالحه و انسجام بین گروه

هاي عراقی و تأمین  و در جهت ایجاد صلح و همکاري بین تمامی گروهکند عمل 
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در حـالی کـه    .(Rahimi, 2004: 12 – 17) ثبات و امنیت در عـراق تـالش نمایـد   
هـا یـک مرجـع فراملـی      االصل بودن، براي عراقی یل ایرانیاهللا سیستانی به دل آیت

گرایانـه در   مخالف اعمال هرگونه سیاست فراملـی  1شود (غیرعراقی) محسوب می
 هـاي واضـحی در اثبـات دیـدگاه کـامالً      عراق یا توسط دولت عراق است. نشانه

سـتانی  اهللا سی اهللا سیستانی وجود دارد. این رویکرد آیـت  گرایانه (عراقی) آیت ملی
باعث شده است پایگاه اجتماعی ایشان در جامعه عراق تقویت شود و بـه عنـوان   

رغم عراقی نبودن، مصالح عراق را بر هر امـر دیگـري    مرجعی شناخته شود که به
جهـان  مهـم  مسائل  اهللا سیستانی در اغلب دارد. در دوران پساصدام، آیت مقدم می

  گیري نمودند.  لح عراق موضعورود نکردند و بیشتر در چارچوب مصااسالم 
اهللا سیستانی با اعتقاد به حفظ و تقویـت وحـدت شـیعی ـ سـنی و تمـام        آیت
اند از اتخاذ هرگونه موضـعی کـه    هاي قومی و مذهبی در عراق، سعی کرده جریان
گرایی دامن بزند اجتناب کنند. حتی در وقایع مهمی مانند انفجـار حـرمین    به فرقه

سنت  جویانه شیعیان علیه اهل مانع هرگونه اقدامات تالفیعسکریین(ع) در سامرا 
اي شـدند. در جریـان اقـدامات مخـرب و تروریسـتی       گیري جنگ فرقـه  و شکل

اهللا سیسـتانی   هاي افراطی مانند داعش و القاعده در عـراق، آیـت   ها و جریان بعثی
ب ببینند سنت نباید آسی تأکید داشتند که در روند مبارزه با تروریسم در عراق اهل

  یا مورد ظلم قرار گیرند.  
  

  . حمایت از روند مبارزه با تروریسم7
هاي قابل توجهی از عراق توسط داعش و افـزایش   پس از اشغال موصل و بخش

اهللا سیسـتانی فتـواي جهـاد     ها و اماکن مقدس شیعه، آیت گاه تهدید علیه سکونت
یخ عبدالمهدي کربالیی، ، ش1393خرداد  23کفایی را صادر کردند. در روز جمعه 

هاي نماز جمعه کـربال اعـالم کـرد: هـر کـس       اهللا سیستانی در خطبه نماینده آیت

                                                                                                                                         
اهللا سیستانی حتی شناسنامه عراقی ندارند و کماکان تابعیت ایرانـی خـود را حفـظ     شود آیت گفته می .1

  اند و حتی با گذرنامه ایرانی به لندن سفر کردند.  کرده
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ها را دارد براي مقابلـه بـا    دست گیرد و توان مقابله با تروریست تواند سالح به می
آنها (داعش) داوطلب شود؛ زیرا دفاع از عراق یک وظیفه ملی است. دو روز بعد 

، فالح فیاض، مشاور امنیت ملی عـراق اعـالم کـرد بـه دسـتور      از صدور این فتوا
به منظور سازماندهی » حشدالشعبی«وزیر عراق، تشکیالت  نوري المالکی، نخست

داوطلبین انبوهی که به فرمان مرجعیت داوطلب جنگ با داعش شده بودند، ایجاد 
یب به تصـو  1395آذر  5شده است؛ تشکیالتی که ساختار و شرح وظایف آن در 

اهللا سیسـتانی   ). به این ترتیـب، فتـواي آیـت   30: 1395پارلمان عراق رسید (آزاد، 
باعث ایجاد یک تشکیالت عقیدتی شد که نقش مهم و مؤثري در تأمین امنیت در 

  عراق و شکست داعش ایفا کرد.
    
  انداز مرجعیت در عراق چشم

شـیعیان عـراق    آینده مرجعیت یکی از متغیرهایی است که آینده مذهبی و سیاسی
را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. ظهور یک مرجع عـام یـا ظهـور مراجـع     
متعدد، عرب بودن یا غیرعرب بودن مرجع، استقرار مرجعیت در عراق یا ایران و 
مواردي از این قبیل در این رابطه قابل بررسی هستند. در حال حاضـر، از مراجـع   

اهللا سیسـتانی، ایرانـی اسـت،     نیستند. آیـت  شناخته شده در عراق، پنج نفر عراقی
اهللا بشـیر   اي ایرانی است، آیت اهللا خامنه اهللا حائري ایرانی ـ عراقی است، آیت  آیت

اهللا  اهللا اسـحاق فیـاض، افغـانی اسـت. تنهـا آیـت       نجفی، پاکستانی اسـت و آیـت  
  محمدسعید حکیم، عراقی است. 

انداز روشـنی   سیستانی، چشم اهللا در مورد آینده مرجعیت در عراق پس از آیت
اهللا اسـحاق فیـاض و    اهللا بشـیرنجفی، آیـت   وجود ندارد. مراجع کنونی مانند آیت

توانند جاي  اهللا سیستانی را ندارند و نمی اهللا محمدسعید حکیم، جامعیت آیت آیت
توانسـت   تري که ظهور خواهند کرد نخواهند  ایشان را بگیرند. حتی مراجع جوان

 سیستانی را به دست آورند. در چنین شرایطی، این احتمال وجود اهللا جایگاه آیت
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اهللا  دارد که مرجعیت اکثر شیعیان عراق به ایران منتقل شود. در این صورت آیـت 
اهللا حائري از اقبال بیشتري در جامعه عراق برخوردار خواهند بود  اي و آیت خامنه

  ). 1395(انصاري، 
  

  در عراق و حوزه علمیه نجف  روي مرجعیت دینی هاي پیش  چالش
  . چالش رابطه دین و سیاست1

، حوزه و مرجعیت در عـراق کماکـان بـر اسـاس مشـرب      2003هاي پس از  در سال
کنند. برخالف حوزه و  فقهی خود در مورد عدم مداخله گسترده در سیاست عمل می

نـه،  گراي شـیعه بـر مشـارکت فعاال    ها و احزاب سیاسی اسالم مرجعیت عراق، جریان
هـاي اسـالمی    آفرینی روحانیت و شخصیت دائمی و جدي در عرصه سیاست و نقش

هـاي   در امور سیاسی تأکید دارند. در حال حاضر، پایگاه اجتماعی احـزاب و جریـان  
گراي شیعه که در عرصه سیاسی عـراق فعالیـت و مشـارکت دارنـد، بـه دلیـل        اسالم

فته اسـت و بـه دلیـل عـدول از     ناکارآمدي دولت عراق که با محوریت آنها شکل گر
مشی اسالمی به طور خواسته (دنیاطلبی) یا ناخواسته (تحمیل شرایط) و اتخاذ مشـی  

  ).  1395عملگرایانه، در معرض تهدید قرار دارد (اسالمی، 
، دولتمردانی در عـراق روي کـار آمدنـد کـه داراي     2003هاي پس از  در سال

 معارضـان  مرهـون  عراقـی،  تمـردان دول دینـی  صبغه و سابقه دینی هستند. صـبغه 

کردنـد و پـس از    ها با رژیم صـدام مبـارزه مـی    سال که اي است گراي شیعه اسالم
گرفتند. با توجه به این  دست را به زمام امور و بازگشتند عراق سقوط این رژیم به
هاي ضددینی و سرکوب رژیم  گراي عراقی در شرایط سیاست م که دولتمردان اسال

 و مـذهبی  کمتر هاي آینده جریان وجود دارد که در احتمال این د،بعث رشد کردن
در عراق به قدرت برسند. ناکارآمدي دولت مرکزي عراق و افـزایش   حتی الئیک

تواند به کاهش نقش مذهب در عرصه سیاسی منجر شود. بـر   هاي طایفی می تنش
  باشد. عراق در دوره استثنایی کنونی، یک دوره این اساس شاید
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ن تـالزم دیـن و سیاسـت در عـراق، حـامی جـدي نـدارد و احـزاب و         گفتما
کنند از ظرفیت مذهب براي رسیدن به قـدرت   هاي مذهبی صرفاً تالش می جریان

استفاده کنند. ضمناً مذهب به عنوان یک عامل هـویتی توانسـته اسـت در برخـی     
زاب و سنت و کردها منسجم کند. در حالی که اح مقاطع، شیعیان را در مقابل اهل

هـا کـه    هاي اصلی شیعه اسالمگرا هستند و نمایندگان و رهبران این جریان جریان
اند نیز اسالمگرا هستند؛ اما دولـت برآمـده از احـزاب،     در ساختار قدرت راه یافته

هاي سیاسی  اسـالمگرا نیسـت و رویکـرد دینـی نـدارد. از       ها و شخصیت جریان
راق، نگاه سیاسی به شـعائر دینـی   سوي دیگر، حوزه نجف و مرجعیت عالی در ع

مانند اربعین، عاشورا، مهدویت و... ندارد و حوزه دین را از حوزه سیاست جدا و 
داند. به همین دلیل، حوزه نجف به حـوزه صـامته معـروف شـده      یافته می تفکیک

  ). 1395است (انصاري، 
ا و هـ  انقالب اسالمی ایران بـراي پیـروزي، بهـره زیـادي از شـعائر و اندیشـه      

هاي مذهبی برد و بعد از پیروزي انقالب، حوزه دین، تسلط خود را بر سایر  آموزه
هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی حفظ کرد؛ امـا در عـراق، ایـن     حوزه
ها صرفاً در سطح جاري است و به عمق راه پیدا نکـرده   ها، شعائر و آموزه اندیشه

گراي شیعه، در تبلیغات انتخاباتی خود  ماست. به عنوان مثال، احزاب سیاسی اسال
کنند تا بتوانند آراي مـردم را کسـب کننـد؛ امـا بـه       از نمادهاي مذهبی استفاده می
شـوند و   هاي دینی به عقـب رانـده مـی    ها و آموزه محض پایان انتخابات، اندیشه

). 1395گیرنـد (شـابندر،    گرایانه خـود را از سـر مـی    گرا کنش عمل اسالم باحزا
  رنگ شود:  تدریج کم شود نقش مذهب تحت تأثیر عوامل ذیل به بینی می پیش
گـراي شـیعه بـه دلیـل      . با گذشت زمـان، نقـش و نفـوذ دولتمـردان اسـالم     1

ناکارآمدي دولت عراق، فساد گسـترده مـالی و اقتصـادي در نهادهـاي دولتـی و      
  اختالفات درونی بر سر کسب سهم بیشتري از قدرت کاهش خواهد یافت.

در صــورت افــزایش اقتــدار شــیعه و کــاهش تهدیــد خصوصــاً از ســوي  . 2
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بخـش کـاهش پیـدا     افـزا و انسـجام   سنت، نقش مذهب به عنوان عامل قدرت اهل
  خواهد کرد. 

هـاي   . از آنجا که سازکار قانونی مشخصی براي حضور دیـن یـا شخصـیت   3
هـا و   بینی نشده است، به مـرور نقـش شخصـیت    دینی در سیاست در عراق پیش

  رنگ تر خواهد شد. احزاب اسالمی کم
  

  . چالش حوزه صامته و ناطقه2
حوزه نجف به دلیل رویکرد فقهی خاصی که بر آن حاکم است، تمایل کمـی بـه   
دخالت در امور سیاسی دارد. مرجعیت شیعه در طـول تـاریخ، حفاظـت از کیـان     

ـ  تشیع را مسئولیت اساسی خود می ن حـال،  دانست و در این راه تالش کرد. با ای
مرجعیت در بسیاري از موارد حاضر نشد مسئولیت جهان تشیع را در برابر تمامی 
تحوالت سیاسـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي برعهـده گیـرد. عالمـه سـید         

مرجعیت دیگر قادر نیست وظایف خود را که «اهللا معتقد است:  محمدحسین فضل
کـم در سـطح    ند و دسـت برخاسته از جایگاه عظیم هدایتی اوست به انجـام رسـا  

تواند انجام دهد تا چه رسد به سـطح کـل جهـان     جهان تشیع نیز این کار را نمی
اي  ). اگر فعالیت مرجع را منحصر به داشـتن رابطـه  113: 1994اهللا،  (فضل» اسالم

ساده و ابتدایی با مقلدان، تـدریس، برگـزاري نمـاز جماعـت، نگـارش کتـاب و       
اهللا قابـل تائیـد    در نظر بگیریم، نظر عالمـه فضـل  سخنرانی درباره مسائل عقیدتی 

است؛ اما در طول تاریخ و در حال حاضر مراجعی وجود دارند که توجه فراوانی 
پـردازي   به مسائل سیاسی و زندگی مردم داشته و دارنـد و در ایـن رابطـه نظریـه    

اهللا  یـت الغطاء، امام خمینـی، آ  اهللا محمدحسین کاشف اهللا نائینی، آیت اند. آیت کرده
اهللا محمدصـادق صـدر از مراجعـی هسـتند کـه در بـاب        محمدباقر صدر و آیت

حـوزه نجـف و مراجـع    حکومت و سیاست داراي ایده و نظریه هستند. فعالیـت  
گـري اکثریـت شـیعیان محـروم بـا       تقلید در طول تاریخ عراق مدرن، بر میـانجی 
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  ها متمرکز بوده است. هاي تحت تسلط سنی رژیم
گراي عـراق   هاي اسالم د سید محمدباقر صدر، پدر معنوي جریاناهللا شهی آیت

هایی کـه بـا هـم     رغم همه تفاوت گراي شیعه، به هاي اسالم رود. گروه به شمار می
اهللا سیدمحمدباقر صدر عالقـه   کنند. آیت دارند، نسبت به ایشان احساس تعلق می

ذوبـوا  «رده بود: خاصی به امام خمینی داشت و به مریدان و طرفدارانش توصیه ک
اهللا صـدر بـه اسـالم     اعتقـاد آیـت  ». فی االمام [خمینی] کما هو ذاب فـی االسـالم  

تئوریزه شده بود » حکومت مرجع«فقیه که در قالب نظریه  سیاسی و نظریه والیت
الهدي صدر به  او را به همراه خواهرش بنت 1980باعث شد رژیم صدام در سال 

  ).44: 1388شهادت برساند (اکبري، 
با این حال، مرجعیت در عراق تا کنـون نتوانسـته یـک طـرح سیاسـی بـراي       

اختالف نظر بـین موافقـان و مخالفـان دخالـت     رهبري این کشور به وجود آورد. 
هاي علمیه عراق وجود دارد. این کشـمکش   چنان در حوزه مذهب در سیاست هم

نیـز بـه دو    شود؛ حتی مراجـع  اغلب بین روحانیون سیاسی و غیرسیاسی دیده می
اهللا سیسـتانی   شوند. بر این اساس، آیت بندي می دسته سیاسی و غیرسیاسی تقسیم

کننـد   ها در امور سیاسی مداخله مـی  عمالً در زمره مرجعی قرار دارد که در بزنگاه
(Shadid, 2009) .  

اي کـه بـه رهبـري     عمدتاً براي مقابل با حوزه ناطقه  ایده و طرح حوزه صامته
در حــوزه علمیـه قــم تشـکیل شــد بـود، مطــرح شـد. از ایــن رو،     امـام خمینـی   

کردن حوزه نجف در مقابل حوزه قم و انتقال مرجعیت از قـم بـه نجـف     برجسته
یکی از اهداف رژیم شاه پیش از انقالب بود. یکی از اهداف رژیم شـاه از تبعیـد   

نجـف از سـوي علمـاي مخـالف       امام خمینی به عراق، انزواي ایشـان در حـوزه  
هاي فقهی در شیعه است که  گري یک از گرایش شرب فقهی ایشان بود. اخباريم

ها  داند. در مقابل، اصولی تنها مراجعه به روایات موجود در کتب اربعه را مجاز می
هـاي   هاي شیخ مرتضی انصاري، معتقد به فقه پویا هسـتند. ریشـه   متأثر از اندیشه
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وجـو   گري جست گري و اصولی باريتوان در اخ حوزه صامته و حوزه ناطقه را می
  ).1395کرد (انصاري، 

بر این اساس، دو رویکرد عمده در مورد رابطه دین و سیاست در میان شیعیان 
عراق وجود دارد که گرایش به هر کدام از این رویکردها آینده فکري و سیاسـی  

» امتهحوزه ص«شیعیان در این کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد: گرایشی که به 
معروف است و به دخالت مستقیم و جزیـی در امـور سیاسـی اعتقـادي نـدارد و      

شود و به دخالت و مشارکت مستقیم،  نامیده می» حوزه ناطقه«گرایش دیگري که 
  جانبه و جزیی در مسائل سیاسی و اجتماعی قائل است.  همه

ر رویکرد حوزه و مراجع شیعی عراق به امور و مسائل سیاسـی ایـن کشـور د   
هاي زمانی و در میان مراجع مختلف یکسان نبـوده اسـت؛ در حـالی کـه در      دوره
، مراجع عراق رویکرد سیاسی فعال و ضداستعماري اتخاذ کرده بودند، 1920دهه 

اي را در پـیش   محتاطانـه  بدنه اصلی حوزه و مرجعیت رویکـرد  هاي اخیر در دهه
مرجعیـت در  تـوان گفـت    مـی کنند و  اند و در امور سیاسی کمتر دخالت می گرفته

  ).1395به تدریج از مسائل سیاسی دور شد (اسالمی،  1920حوزه نجف بعد از 
بر این اساس، باید بین حوزه علیمه قم و حوزه علمیه نجف تمـایز قائـل شـد. در    

اهللا خـویی کـه قائـل بـه مداخلـه حـداقلی در        حوزه علمیه نجف، مکتب فکري آیت
از اساس با مکتب فکري امام خمینی متفاوت است. باشد که  سیاست است، حاکم می

مبانی فکري تشـیع  «در خصوص علت بروز این دو نوع گرایش، برخی معتقدند: 
و علماي شیعه در همه اعصار یکسان بوده و در ماهیت آن تفاوتی نیسـت، زیـرا   

هایی  ها و تاکتیک ها صرفاً در استراتژي هاي وحیانی است. تفاوت برگرفته از آموزه
است که در هر عصري با توجه به اوضاع و احوال سیاسی ـ اجتماعی جامعـه، از   

شود و این امر به پتانسیل باالي فقـه سیاسـی شـیعه     طرف رهبران شیعه اتخاذ می
گردد. براساس این اسـتدالل، وضـعیت سیاسـی عصـر انقـالب عشـرین در        برمی

. نـه اسـتعمار آن   ابتداي قرن بیستم با اوضاع سیاسی کنونی جهان یکسان نیسـت 
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روز قدرت و توان بسیج استعمار امروز را داشت و نه تشتت و چنددسـتگی کـه   
در ملل اسالمی امـروز وجـود دارد در آن روز وجـود داشـت. بـر ایـن اسـاس،        

کند که فقیه آگاه و مرجع بیدار  مصلحت شیعیان و مسلمانان عراق امروز اقتضا می
رگران اشغالگر اتخاذ کند که بـه ظـاهر بـا    آن استراتژي خاصی را در برابر استعما

» استراتژي به کار گرفته شده علماي نجف عصر انقالب عشـرین متفـاوت اسـت   
  ).343 – 341: 1387(مریجی، 
اي که در آینده شیعیان عراق تأثیرگذار است، سـنت فکـري مسـلط بـر      پدیده

اهللا  هــاي علمیــه شــیعه در عــراق اســت کــه از ســوي آیــت  مرجعیــت و حــوزه
اهللا سیسـتانی   دابوالقاسم خویی بنیان نهاده شد و در حال حاضر از سوي آیـت سی

گیري آگاهانه از سیاست، معرف سنتی  شود. به باور گراهام فولر، فاصله رهبري می
است که براساس آن، روحانیت از مشارکت در سیاست جاري و روزمـره فاصـله   

اسی و اجتماعی را براي خـود  گیرد؛ اما نقش نظارتی و انتقاد از رویدادهاي سی می
ها و مسائل حساس اظهـارنظر   داند و تنها در مواقع خاص و در بحران محفوظ می

  .(Fuller, 2003: 4)کند  می
محورهاي اصلی تفکر اسالم سیاسی مسلط بر حـوزه نجـف و مراجـع شـیعه     

تـأثیر قـرار خواهـد     عراق که حیات کنش سیاسی شیعیان عراق را در آینده تحـت 
  بارتند از:داد، ع

  الف) فاصله گرفتن مراجع و روحانیت از سیاست روزمره؛
ب) نقش نظارتی و انتقادي مراجع و روحانیت در عرصه سیاست و پرهیـز از  

  ورود مستقیم در مسائل عملی و جزیی سیاست؛
ج) ورود اضطراري و مستقیم روحانیت و مراجع در عرصه سیاست در مواقع 

هنگام به خطر افتادن اصل و احکـام دیـن و    خصوص بحرانی و احساس خطر به
هاي اسالمی و در معرض تهدید قـرار   مصالح اسالمی، تزلزل وحدت ملی و گروه

  گرفتن منافع کالن ملی کشور؛
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هاي سیاسی و ارجحیـت و صـالحیت آنهـا در     د) تأکید بر نقش مردم و گروه
  هاي کشور؛ تعیین شکل حکومت و سیاست

اي و جایگاه بـازیگران   یط و روندهاي جهانی و منطقه) مدنظر قرار دادن شرا  ه
مختلف در سیاست جهانی و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی تحوالت سیاسـی  

  و اجتماعی؛
هـا   هاي بزرگ در سطح کشور و طرح ها و عملکرد قدرت و) توجه به سیاست

در  داري و منافع آنها و خودداري از ارتباط و تعامـل نزدیـک بـا آنهـا، خویشـتن     
هاي خارجی به مفهوم دوري از برخوردهاي تنـد یـا پیامـدهاي     مواجهه با قدرت
چنین ورود و مقابله جـدي در مواقـع احسـاس خطـر (مؤسسـه       منفی کالن و هم
  ).48 ـ49: 1392سازان نور،  مطالعات اندیشه

شـود و از   اهللا سیستانی فقط در مواردي بسیار کلیدي وارد می در حال حاضر، آیت
گیرد، بـه   این شائبه که کنش مرجعیت در حمایت از جامعه شیعیان صورت میایجاد 

کند و معتقد است مرجعیت حتی باید مصالح کل عراق را بر مسـائل   شدت پرهیز می
اهللا سیستانی در حال حاضـر، مصـالح شـیعه بـا      شیعه اولویت بدهد. البته از نظر آیت

اق رعایت شـود مصـالح شـیعه    مصالح کالن عراق گره خورده است و اگر مصالح عر
ها و  اهللا سیستانی معتقد است اگر مرجعیت وارد درگیري هم رعایت خواهد شد. آیت

  اختالفات سیاسی شود، جایگاهش در عراق تضعیف خواهد شد.  
حوزه و مرجعیت در عراق به هیچ عنوان قائل بـه دخالـت گسـترده در امـور     

ستند و عقیده دارند حکومـت هـر   باشد و حتی حاضر به ارشاد نیز نی سیاسی نمی
داند باید انجام دهد. مرجعیت در عدم مداخله در امور سیاسی  چیزي را صالح می

هـاي قـومی و مـذهبی     مالحظه دیگري نیز دارد. از آنجا که جامعه عراق از گروه
متعددي تشکیل شده، ممکن است بخشـی از جامعـه نظـر مرجعیـت را نپـذیرد.      

اهد در نتیجه ورود بـه مسـائلی کـه از پشـتوانه عمـومی      خو نمی اهللا سیستانی آیت
بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه       برخوردار نیست جایگاه مرجعیت دچار خدشه شود.
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کننـد و   داشت که فقط بخشی از شیعیان عراق از نظریه والیت فقیه حمایـت مـی  
   ).1395شیعیان به مذهب بیشتر به عنوان یک عنصر هویتی توجه دارند (افشون، 

اهللا سیستانی اعتقادي به دخالت مرجعیت دینی در امور اجرایـی و جزیـی    آیت
در عراق ندارند و رسماً در پاسخ به سؤالی در مورد نقش مرجعیت در حکومـت  

ایشان در پاسخ به ایـن  ». والمرجعیه ال تمارس دوراً فی السلطه و الحکم«نوشتند: 
عراق پدیـد آیـد یـا خیـر،     پرسش که آیا مایل هستید دولتی مانند دولت ایران در 

چنین نیست، بلکه طالب دولتی هستم که اصـل دیـن و احکـام آن را بـه     «گفتند: 
ایشان بـه روحـانیون و رجـال    ». عنوان دین اکثریت جامعه عراقی محترم بشمارد

اند که خود را درگیر کارهاي اجرایی و اداراي نکنند و بـه کـار    دینی توصیه کرده
ر نهادهایی که کارشان اداره امور شهر و تأمین امنیت و توجیه و ارشاد و اشراف ب

  ).125: 1386خدمات عمومی براي مردم است، بپردازند (جعفریان، 
رویکرد مرجعیت مبنی بر عدم مداخله گسترده در امور سیاسـی باعـث بـروز    

اهللا  ی نیز در جامعـه شـیعه عـراق شـده اسـت. آیـت      یها نظرها و واگرایی اختالف
ز سقوط موصل فتواي جهاد کفایی براي مبـارزه بـا داعـش صـادر     سیستانی بعد ا

ایجاد شد. با وجود این، » حشدالشعبی«کردند و بر اساس فتواي ایشان، تشکیالت 
کـه بـا فتـواي    » حشدالشـعبی «گاه حاضر به اسـتفاده از نـام    نمایندگان ایشان هیچ

هاي  واره در خطبهاهللا سیستانی هم مرجعیت قوام یافته بود، نشدند. نمایندگان آیت
ــربال از واژه  ــه ک ــان«نمازجمع ــاي  » داوطلب ــردن نیروه ــام ب ــراي ن (متطــوعین) ب

هـاي   کردند تا از هرگونه شائبه نزدیک شدن به سیاست استفاده می» حشدالشعبی«
جمهوري اسالمی ایران یا نهادهاي وابسته به آن در عراق دور بمانند. با توجه بـه  

به اندیشه والیت فقیه معتقـد اسـت و خـود را    » حشدالشعبی«این که بدنه اصلی 
هـا و   رسـد برخـی از شخصـیت    داند، به نظـر مـی   مطیع رهبر انقالب اسالمی می

  ). 1395ها در عراق، از ایرانیزه شدن حشدالشعبی نگران هستند (آزاد،  جریان
اهللا سیستانی همچنین حاضر به صدور فتوا براي جهاد در سوریه در دفـاع   آیت
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در این رابطه گفتند:  2013 ی م 15روز بیت(ع) نشدند. اطرافیان ایشان  اهل  از حرم
اهللا سیستانی براي بار سوم صدور فتوا براي جهاد در سوریه را رد کرده است  آیت
، یکـی از نماینـدگان مراجـع    2013ژوئن  21). همچنین روز 2013،  صیدا (بوابه

تقویـت شـائبه تـالش بـراي      نجف گفته بود که مشارکت در نبرد سوریه به دلیل
کننـد، نافرمـان هسـتند     تشکیل هالل شیعه ممنوع و کسانی که به سوریه سفر مـی 

)washin, 2013هاي  )؛ در حالی که تا پیش از بحران امنیتی داعش، برخی از گروه
 ها در حال جنگ بودند.   عراقی در سوریه علیه تروریست

ور عـراق، خصوصـاً در چنـد    توان گفت در دوران تشکیل کشـ  طور کلی می به
دهه اخیر، مرجعیت شیعه در عراق ترجیح داده است در قبال مسـائل و تحـوالت   

اهللا سـید   اهللا سـید محمـدباقر صـدر و آیـت     سیاسی ـ اجتماعی سکوت کند. آیت 
محمدصادق صدر که هر دو به شهادت رسیدند از استثنائات حوزه علمیه نجـف  

ادي به مداخله در امور سیاسی و اجتمـاعی  شوند و اکثر مراجع، اعتق محسوب می
اهللا  ، آیـت 2010ندارند. به عنوان مثال، در انتخابات دومین دوره پارلمان در سـال  

سیستانی فقط در موارد معدودي مانند اصالح قـانون انتخابـات و ضـرورت بـاز     
   ).1388هاي انتخاباتی اظهار نظر کردند (نوریان،  بودن لیست

تـوان   هاي مذهبی و مراجع بزرگ شـیعه، نمـی   یک شخصیتبا این حال، در تفک
بندي کرد. بـراي مثـال،    آنها را به طور مطلق، بر اساس حوزه صامته یا ناطقه تقسیم

توان به صورت مطلق در زمره حوزه صامته قرار داد، زیـرا در   اهللا خویی را نمی آیت
شده بودنـد اسـتاندار   هاي جنوبی عراق که آزاد  جریان انتفاضه شعبانیه، براي استان

اهللا سیسـتانی کـه از شـاگردان     تعیین کردند؛ یعنی والیت خود را اعمال کردند. آیت
شوند نیز داراي چنین گرایشی هستند. به همین  اهللا خویی محسوب می برجسته آیت

دلیل، ایشان حاضر شدند به صورت محدود در امور سیاسی مداخله کننـد. بـا ایـن    
قیه در ایران را اعمال والیت به صورت نامحدود و کـنش  توان والیت ف وصف، می

مرجعیت در عراق را اعمال والیت به صـورت محـدود توصـیف کـرد؛ زیـرا اگـر       
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اهللا سیستانی قائل به دخالت در امور سیاسی نبودند نباید در امـور سیاسـی هـر     آیت
  ).1395کردند (انصاري،  چند به صورت محدود دخالت می

هللا سیستانی در برخی موارد استثنایی، اعمال والیت کردند، ایـن  ا که آیت رغم آن به
تحلیل که مرجعیت در عراق، نقشی شـبیه والیـت فقیـه در ایـران ولـی بـه صـورت        
نانوشته دارد، چندان دقیق نیست. در ایران، والیت فقیه بـر اسـاس اصـول قـانونی و     

اسـت؛ در   اي در سـاختار سیاسـی کشـور    حقوقی داراي جایگاه مشخص و برجسـته 
حالی که در عراق، مرجعیت صرفاً رهبري مذهبی و معنوي جامعه را برعهـده دارد. از  

باشـد و   آنجا که تصمیمات مرجعیت عراق فاقد پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی می
سنت، شیعیان سکوالر و حتی بخشی از جامعه  ممکن است مورد پذیرش کردها، اهل

کنند قرار نگیرد، مرجعیـت تنهـا    ی دیگر تبعیت میمذهبی عراق که از یک رهبر مذهب
کند که مطمئن باشد اکثریت جامعه عراق از تصمیم و فتواي وي  در مواردي ورود می

کنند. از این رو، مرجعیت تا کنـون در مـوارد محـدودي ماننـد ضـرورت       حمایت می
ر یـک  تدوین قانون اساسی توسط منتخبان مردم، تدوین قانون انتخابات کـه بـه تغییـ   

حـوزه انتخابـاتی (اسـتانی) و امکـان رأي دادن بـه       18حوزه انتخاباتی (کل عراق) به 
مرجعیت  کنون تا اند. هاي بسته منجر شد، دخالت کرده هاي باز در مقابل لیست لیست

زدایی و حل و فصل اختالفات موجود بین  برانگیزي مانند قانون بعثی در موارد چالش
  نکرده است. اي هاي شیعه مداخله جریان
  

  . چالش مرجع عربی و غیرعربی3
در مذهب تشیع، ماهیت مرجع دینی، ماهیتی فراملی اسـت؛ زیـرا مـذهب تشـیع،     
اساساً مذهبی فراقومی و فرانژادي است. بر ایـن اسـاس، گـاهی مرجعیـت دینـی      

عامل لبنان، گاهی در نجـف و گـاهی در قـم قـرار داشـته اسـت.        شیعیان در جبل
صل در مقاطع زمانی طـوالنی، مرجعیـت دینـی جامعـه شـیعه در      اال مراجع ایرانی

). وکیلی قمـی در  51: 1386اند (جعفریان،  عراق و سایر کشورها را برعهده داشته
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در مورد مراجع بزرگ شـیعه در طـول هـزار سـال، از      1345تحقیقی که در سال 
مجتهـد   58از «تاریخ تأسیس حوزه علمیه نجف تا کنون انجام داده نوشته اسـت:  

نفـر   16عـرب،   24تن عـرب هسـتند. از    24تن ایرانی و  34بزرگ شیعه، تعداد 
نفر سوري و یک نفر اهل عمان بوده است. از نظر مرکـز تحصـیالت،    7عراقی و 

مورد دیگر اطالعی نـداریم. ایـن افـراد     4نفر در ایران و از  14نفر در عراق،  40
نفر در عـراق   34نفر در سوریه و  6نفر در ایران،  18پس از رسیدن به مرجعیت، 

  ).67: 1345(وکیلی قمی، » ساکن شدند
از آنجا که اولین دولت مقتدر و فراگیـر شـیعی در پـنج قـرن اخیـر در ایـران       

اي بـه تعظـیم شـعائر مـذهب شـیعه و       تأسیس شد و دولت صفوي اهتمام ویـژه 
شته است. گسترش و تبلیغ آن داشت، مرجعیت شیعه بیشتر رنگ و بویی ایرانی دا

گرایی ایرانی تعریـف   گاه خود را در چارچوب ملی با این حال، مراجع ایرانی هیچ
نکردند و به همین دلیل توانستند رهبري جامعه شـیعه را بـه دسـت بگیرنـد. بـه      

کـه پـس از درگذشـت میـرزا     » الشـریعه اصـفهانی   شـیخ «هاي  عنوان نمونه، بیانیه
دهد کـه   دار شد نشان می ق را عهدهمحمدتقی شیرازي، مرجعیت عام شیعیان عرا

االصل بودن، در زمینه مسائل جهان اسـالم و نـه فقـط تشـیع      رغم ایرانی ایشان به
  هاي صادر شده از ایشان عبارتند از: اند. بخشی از بیانیه اهتمام داشته

بیانیه دعوت به اتحاد مسلمانان براي مقاومـت در برابـر تجـاوز بـه ممالـک      ـ 
  میالدي؛ 1910اسالمی در سال 

  میالدي؛ 1911اعالم جهاد علیه روسیه به دلیل تجاوز به ایران در سال ـ 
  میالدي؛ 1911اعالم جهاد علیه ایتالیا به دلیل حمله به لیبی در سال ـ 
  میالدي؛ 1914هایی به دلیل وقوع جنگ در عراق در سال  بیانیهـ 
  میالدي؛ 1914 ـ1920هاي  لهایی علیه انگلستان به دلیل اشغال عراق طی سا بیانیه  ـ

هایی در راستاي تشویق مردم عراق به انقالب علیه اشغالگران انگلیسی  بیانیهـ 
 ).53: 1386میالدي (جعفریان،  1920در سال 
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رغم آنکه مرجعیت شیعه از لحاظ ماهیت، فراملی اسـت، در برخـی مقـاطع     به
ه است. بـه عنـوان   تاریخی، رویکردهاي قومی در رجوع مردم به مراجع مؤثر بود

میالدي، چهار نفـر   1864نمونه، پس از درگذشت شیخ مرتضی انصاري در سال 
اهللا  هاي میـرزا محمـد حسـن شـیرازي، میـرزا حبیـب       از مجتهدین برجسته به نام

اي، کاندیداي مرجعیـت   کمره رشتی، شیخ محمدحسین کاظمی و سید حسین کوه
ها  شیخ محمدحسین کاظمی و تركها سراغ  عام شیعه بودند. در این مقطع، عرب

ها هم به میرزاحسن شیرازي و میرزا  اي رفتند. فارس کمره به سراغ سیدحسین کوه
  ).87: 1972اهللا دشتی مراجعه کردند (الوردي،  حبیب

االصـل اسـت.    مرجعیت عام عراق در حال حاضر برعهده یک مجتهـد ایرانـی  
مـیالدي   1992نـد کـه در سـال    اهللا خـویی بود  اهللا سیستانی شاگرد مبرز آیت آیت

اهللا عبـداالعلی سـبزواري جانشـین ایشـان      اهللا خویی، آیت درگذشت. پس از آیت
اهللا سیدمحمدصادق صدر تا  ، آیت1994شدند و پس از درگذشت ایشان در سال 

مـیالدي، از مراجـع برجسـته عـراق محسـوب       1999پیش از شـهادت در سـال   
اکثر شیعیان عراق و بسیاري از شیعیان در اهللا صدر،  شدند. پس از شهادت آیت می

  اهللا سیستانی مراجعه کردند. کشورهاي عربی به آیت
اهللا  مسئله مهم دیگري که باید به آن اشاره کرد پذیرش رهبـري مـذهبی آیـت   

سیستانی در عراق، توسط جمهوري اسالمی ایـران اسـت. رهبـر معظـم انقـالب      
عیـار از   الن عراقی را به تبعیـت تمـام  اسالمی و مراجع تقلید در قم، مردم و مسئو

هـا و   اند و مسئوالن ایرانی نیز سیاست اهللا سیستانی توصیه نموده رهنمودهاي آیت
  ).1395اند (انصاري،  اقدامات خود را در هماهنگی با مرجعیت عراق پیش برده

اهللا سیسـتانی از مـوارد مهمـی اسـت کـه       آینده مرجعیت در عراق پس از آیت
گـراي   هـاي اسـالم   را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. برخی جریـان آینده شیعه 

قومی مانند جریان صدر تمایل دارند یک مرجع عرب، مرجعیت عـام شـیعیان در   
هاي غیراسالمی نیز مـورد   عراق را برعهده گیرد. این رویکرد حتی از جانب گروه
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ک مرجع ایرانـی  حمایت قرار گرفته است. از نظر آنها، مراجعه شیعیان عراق به ی
دیگر، خصوصاً اگر ساکن ایران باشد نفوذ ایران را در عراق افزایش خواهـد داد.  

یابی حزب بعث در عراق مطرح شد.  طرح ایجاد مرجعیت عربی در ابتداي قدرت
زدایـی از جامعـه شـیعه در عمـل       حزب بعث پـس از آن کـه دریافـت مرجعیـت    

عربی را که با نظـام سیاسـی حـاکم    باشد، سیاست ایجاد مرجعیت  پذیر نمی امکان
هاي علمیـه و اخـراج    هماهنگ و همراه باشد، در پیش گرفت. عراقی کردن حوزه

اتباع خارجی از آن نیز یکی دیگر از اهـداف حـزب بعـث در اواخـر زمامـداري      
  ). 1395صدام بود که مجالی براي عملی کردن آن پیدا نکرد (انصاري، 

مـیالدي، طـرح    1994سـبزواري در سـال   اهللا عبـداالعلی   پس از فـوت آیـت  
اهللا سید محمدصادق صدر به عنوان یک مرجع عراقی توسط رژیـم   مرجعیت آیت

شد با انتشـار   صدام پیگیري شد. وي که در عراق فردي پاك و مهذب شناخته می
بودن خود، وارد جرگه مراجع شد و رژیم صدام نیز از  رساله عملیه و با تلقی اعلم

ت کرد؛ بـه نحـوي کـه در رادیـوي عـراق از وي بـا عنـوان        مرجعیت وي حمای
اهللا صدر با اتخاذ مواضع  شد. در ادامه، زمانی که آیت یاد می» الدینی االعلی مرجع«

تند، رژیم صدام را از خود ناامید کرد مورد سوء قصد قرار گرفت و به همـراه دو  
ایجاد مرجعیت تن از فرزندانش به شهادت رسید و عمالً اولین طرح جدي براي 

). بـا ایـن   116: 1386عربی و حوزه عراقی با شکست رو به رو شـد (جعفریـان،   
حال، کماکان موضوع ضرورت انتقال مرجعیت دینی شیعیان عراق به یک مجتهد 

گرا در عراق است. البتـه اهـداف و اغـراض     هاي قوم عرب مورد توجه شخصیت
  سیاسی نیز در تقویت این گرایش مؤثر است. 

  
  گیري جهنتی

هاي شیعه نزدیک به ایران کـه در عـراق از محبوبیـت عمـومی      مرجعیت و گروه
برخوردارند در جریان حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیـم صـدام، مقاومـت    
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داري در مقابل مهاجمان نکردند، زیرا آمریکا در حال برآورده کـردن آرزوي   معنی
ها را به شیعیان کـرده   ترین ستم زرگکردن رژیمی بود که ب دیرینه آنها یعنی ساقط

اي است که علت عدم صدور حکم جهاد از سـوي علمـا و مراجـع     بود. این نکته
  ).  6: 1383نوري،  کند (خواجه علیه اشغالگران آمریکایی را به خوبی تبیین می

رو شدند کـه انتظـار    ها پس از اشغال عراق با وضعیت بغرنجی روبه آمریکایی
آنها با پیچیدگی ساختار اجتماعی و بافت جمعیتـی عـراق مواجـه    آن را نداشتند. 

شدند و مشاهده کردند شـیعیان وابسـتگی عجیبـی بـه نهـاد و شخصـی بـه نـام         
مرجعیت دارند. آنها مرجعیت را یک موجودیت فقهی یافتند که با گستره وسیعی 

 اش بـه  از جامعه شیعه رابطه مستحکمی دارد و یک فـرد شـیعه متـدین، پایبنـدي    
کنـد و پیـروي از    احکام شرعی بر اساس فتوایی است که مرجع تقلید صـادر مـی  

داند. مرجعیت شـیعه   مرجع را در سایر امور اجتماعی و سیاسی نیز امري الزم می
هایی چون تعجیل در برگزاري انتخابـات و تـدوین    نقش مهمی در تحقق خواسته

ان بـا خـروج نیروهـاي    زمـ  هـم قانون اساسی توسط منتخبان ملت عراق ایفا کرد. 
آمریکایی از عراق، مرجعیت به طور خودخواسته کمتر در امور سیاسـی دخالـت   

ترین کنش مرجعیت در این دوره، صدور فتواي جهاد علیه داعـش در   کرد و مهم
اهللا سیسـتانی کماکـان رهبـري مـذهبی اکثـر       بود. با وجود ایـن، آیـت   2014سال 

م موضـع ایشـان در موضـوعات سیاسـی یـا      شیعیان عراقی را برعهده دارد و اعال
  اجتماعی، حمایت جامعه شیعیان را به دنبال خواهد داشت. 

اهللا سیستانی در روندهاي سیاسی  توان گفت آیت در تحلیل کنش مرجعیت می
کننده  ، فقط در موارد خاصی که داراي ماهیت کالن، اساسی و تعیین2003پس از 

سیاسی بر اسـاس واقعیـت جمعیتـی عـراق،      آفرینی کردند. تثبیت نظام بود، نقش
تشکیل نظام سیاسی بر اساس خواست و اراده مردم، حفـظ اسـتقالل و تمامیـت    
ارضی عراق و حفظ کیان شیعه از تهـاجم تکفیـر و اختالفـات درونـی، مسـائلی      

اهللا سیستانی را متقاعد کرد در امور سیاسی مداخله کند. با توجه به  بودند که آیت
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شـود   شـناخته مـی  » حـوزه صـامته  «گیري از سیاست،  نجف با کنارهاین که حوزه 
شکنی در این سـاختار   آفرینی مرجعیت را باید نوعی چارچوب همین حد از نقش

  مذهبی در نظر گرفت.
طور که مرجعیت شیعه تاکنون در حوزه سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی     همان

اهد یافت. بـا وجـود ایـن،    عراق مؤثر بوده است، این تأثیر در آینده نیز تداوم خو
میزان این تأثیر به عوامل متعددي بستگی دارد. تمرکز قـدرت مرجعیـت در یـک    
نفر مانند شرایط کنونی یا توزیع آن در چند نفر بر میزان قدرت و نفوذ مرجعیـت  
مؤثر خواهد بود. همچنین رویکرد مرجع آینـده عـراق در مـورد میـزان و نحـوه      

دان و حمایت اجتماعی و اقتصادي آنها از مرجعیت دخالت در سیاست، تعداد مقل
و داشتن مقلدانی از کشورهاي مختلف، رویکرد مرجع آینـده بـه مسـائل ملـی و     

اي و پذیرش از سوي حوزه علمیه نجف و علماي اعالم عراق نیـز در ایـن    منطقه
اهللا سیسـتانی، یکـی از    بینی کرد پـس از آیـت   توان پیش رابطه مؤثر است. البته می

هاي پیش روي جامعه مذهبی شیعیان عراق، مناقشه بر سر مرجع ایرانی یـا   الشچ
  مرجع عربی فارق از شرط اعلمیت باشد. 

  
  



فصلنامه مطالعات 
راهبرد
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