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Abstract  
The purpose of the present study is to explore the impact of ethnic-religious identities on 

Iraq’s national identity crisis and a solution to overcome that with emphasis on Lucian 

Pye’s view (identity crisis). This research was conducted using descriptive-analytical 

method and the results showed that the political culture prevailing in Iraq including 

inhomogeneous context, militarism, tribalism, religious-ethnic intra-national identity and so 

on have deteriorated national identity crisis, and despite legal mechanisms such as 

Federalism, … in the new era, reaching a national identity has come to a crisis. In order to 

overcome the national identity crisis, it seems necessary to pay attention to an indigenous 

model compatible with Iraqi community that can bring unification between all groups based 

on creating a unifying and yet pluralist model recognizing diversity and co-existing ethnic 

groups.  
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 چکیده

با  رفت از آن عراق و راهکار برون یمل تیبحران در هو جادیبر ا مذهبی - یقوم یها تیهو ریتاث یچگونگبررسی حاضر هش هدف پژو
حاکم  یاسیس  فرهنگ دادنشان  ها افتهی انجام شده و یلیتحل -یفیبا روش توص هشو)بحران هویت( بود. پژ یپا نیلوس دگاهیبر د تاکید

را افزوده و  یمل تیبحران هو غیرهو مذهبی -یی، هویت فروملی قومیگرا فهیطا گری، نظامی ،همگناز جمله بافت نا بر جامعه عراق
الزمه  رسد ینظر مه کرده است. ببه بحران تبدیل را  یمل تیهو به دنیرسدر دوره جدید، و...(  سمی)فدرال یقانون یها زمیمکان رغم یعل
 یها براساس ساخت مدل آورنده همه گروه عراق و جمع زیست بوممطابق با  یبوم ییتوجه به الگوی مل تیآمدن بر بحران هو قیفا

 بشناسد. تیرا به رسم یانگتکثر و چندگاست که گرا  کثرت نیگرا در ع وحدت
 

 مذهبی. - یقوم یها تیهوعراق، هویت ملی،  های کلیدی:  واژه
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م هویت وا  111 مساله ساخت هویت ملی های فروملی متعارض؛ عراق جدید و تد

 . مقدمه1

سیاری از جوامع، ضعف آنها در سازی در ب های بارز کندی یا تأخیر روند ملت یکی از نشانه

دستیابی و حل مسایل مربوط به هویت ملی است. در واقع بدون وجود یک جمع یکپارچه و 

توان  اندیشند نمی ها و نمادهای مشترکی وفادار بوده و به منافع مشترکی می منسجم که به ارزش

 آحاد همبستگی و انسجا،م ایجاد های ملی از طریق کارویژه صحبت از هویت ملی نمود. هویت

 را پراکنده های شروه و افراد زندشی سیاسی، تعیین اهداف و مسیر و دهی جهت جامعه و همچنین

ها آشاهانه یا  به طور کلی در درون جامعه افراد و شروه .دهد می سوق مشترك هدف سوی به

ها را  ات هویتکنند که این ترجیح غیرآشاهانه در محیط اجتماعی که هستند ترجیحاتی را اتخاذ می

شود.  ها، بحران هویت شروع می دهد. درپی تعارض این هویت در تعارض با یکدیگر قرار می

های متعدد ظهور و بروز بیشتری دارد و  چنین وضعیتی در جوامع با تنوع اجتماعی و شکاف

اجتماعی واشرایی و  بحران هویت ملیساخته و منجر به مدا،م درشیر  های اجتماعی را شروه

 ناهمگن بافت دارای اجتماعی نظر از شود. کشور عراق از جمله این کشورها است. این کشور می

 های شرایش با مذهبی - قومی های شروه قالب در که است مختلفی های فرهنگ از متشکل و

 و شیری شکل زمینه کشور این تاریخ طول چنین بافت ناهمگنی در. کنند می زیست متفاوت

که برایند شده  فروملی های یتهو یو برجستگ یریش باعث شکل همچنین و منازعات برجستگی

 شیری بحران در هویت ملی عراق را به دنبال داشته است.  آن شکل

 یمل تیبحران در هو منجر به مذهبی – یقوم یها تیهو هچگونمهمترین پرسش این است که 

 چیست؟ و راهکار برون رفت از آن  شده است؟ عراق

)چگونگی تعارض بین 1تالش شردید با استفاده از دیدشاه لوسین دبلیو پای در پژوهش حاضر

ها پاسخ داده  شود(، به این پرسش های فروملی که منجر به ایجاد بحران در هویت ملی می هویت

های فروملی و چگونگی تاثیر آنها بر بحران هویت ملی و  شود. بر این اساس تعارض میان هویت

 امعه عراق بررسی شردید.راهکارهای حل آن در ج
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 . مفاهیم و ادبیات نظری تحقیق2

درك  یبرا است. پاسخ به این پرسش «؟من کیستم» سؤال چگونگیدر پاسخ به ای  واژههویت 

که موجب ( 42: ص1922 دارد )احمدی، مشخص و مجزا کاربرد یفرد از خود به عنوان موجود

 شود. یو فرهنگى از فرهنگ دیگر م دیگر اهلیتشناسایى فرد از فرد، شروه از شروه یا اهلیتى از 

که در  ی استا یوجه اختصاص به تعبیری شروه و هویت وجه اختصاصى هر فرد یا بر این اساس

 سرزمین، تاریخ، زبان، ادبیات، (.0: ص192۳)ابوالحسنی،  نیست یو در هیچ انسان دیگر بوده من

آیند  به شمار می اصر تشکیل دهنده هویتدین، ساختار سیاسی، فرهنگ و هنر مشترك از جمله عن

عد سلبی آن نیز داللت عد ایجابی، بلکه بر بُبُه هویت نه فقط دربردارند(. ۳01: ص19۳1 )آقابخشی،

کند که فرد یا شروه به چه چیزی، چه کسی، چه زمانی و چه  می یعنی هویت هم تعیین ،کند می

هویت بنابراین،  ها دلبستگی ندارد. از آن دهد که به کدا،م یک نشان می مکانی تعلق دارد و هم

 (. 10: ص 1912 )روحانی، بینم یخود را و دیگران را چگونه م «من» کند که مشخص می

هایی که انسان از طریق آن خود را  هویت درجات و انواع شوناشون دارد و به تناسب پدیده

ویت مذهبی، قومی، جنسیتی، توان هویت داشت، مانند ه شناساند، می شناسد و به دیگران می می

ترین مرجع  ترین و غالب نژادی و جهانی. در یک دولت ملی که متشکل از ملت است، اصلی

(. 922: ص1922 های دیگر است )قوا،م و زرشر، ملی بوده و مشتمل بر همه هویت هویت، هویت 

ت. به لحاظ ترین سطح هویتی برای هر فرد بشر، هویت ملی اس ترین و بنیادی بنابراین، عالی

ی میان شخص و یک واحد  های مدرن شکل شرفت و به رابطه تاریخی این مفهو،م با پیدایش دولت

کالن سرزمینی اشاره دارد. هویت ملی با شسترش ناسیونالیسم و آغاز منازعات سیاسی و اقتصادی 

خاص  های امپریالیستی احساسات تعلق به سرزمین و دولت بعد از انقالب صنعتی بر سر رقابت

ملت استحکا،م بیشتری یافت. از این دوران به بعد  -افزایش یافت و در ادامه با تثبیت نظا،م دولت 

 بود که این مفهو،م و احساس تعلق براساس دو مولفه شناخته می شود:

 ( وجود یک سرزمین شناخته شده،1

 ( دولت یا نظامی سیاسی که رهبری این واحد سرزمینی را بر عهده دارد. 0

ای وجود داشته باشند و به نوعی میان خود و دیگری  می که این دو عنصر در جامعهمادا

 (. 04: ص1922 )احمدی، شیرد مرزبندی کند، هویت ملی شکل می
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ها،  هویت ملی صرفاً جنبه طبیعی ندارد و امری مصنوعی است که در شذر زمان براساس سنت

این  فرد درکند.  جغرافیایی معنا پیدا می تاریخ، زبان، مذهب، ساختار سیاسی و عوامل محیطی و

دهد  قرار میخویش  و آن را جزئی از شخصیت کند می ، هویت ملی را با تما،م ابعادش درونیفرایند

و نوعی دلبستگی و تعهد به  هبرد هموطنانش پی  به تشابهات خود با آن،از طریق درونی کردن و 

جوامع دیگر آشاه بل های خود در مقا ه تفاوتب . همچنینکند می ها و جامعه در خود احساس آن

 .بخشد استحکا،م می د و غیریت با دیگری راخو ی هپیوند او با جامع است که شود و این آشاهی می

در دوران کنونی ساخت هویت ملی از شروط اصلی تحقق توسعه سیاسی دانسته شده است. 

هایی همچون هویت،  عبور از بحرانای را منوط به  لوسین پای تحقق توسعه سیاسی در هر جامعه

بحران در  ها را آن بحران ترین اساسی و داند. او اولین مشروعیت، نفوذ، مشارکت، ادغا،م و توزیع می

از آنجا که برای ایجاد ملت در وهله اول حل بحران هویت امری بسیار حیاتی »داند:  هویت می

های توسعه قبل از  ز حیث توالی بحراناست، از این رو بحران هویت معموالً بحرانی است که ا

(. پای معتقد است که در فرایند توسعه سیاسی، 194: ص1922)پای، « دهد همه آنها روی می

دهد که یک جامعه دریابد که آنچه را که تاکنون به طور دربست و  بحران هویت وقتی رخ می

اش پذیرفته است، تحت «خود جمعی»چون و چرا به عنوان تعاریف فیزیکی و روانشناسانه  بی

شرایط تاریخی جدید دیگر قابل پذیرش نیست. برای اینکه نظا،م سیاسی براساس تغییر در قلمرو، 

ای خود به سطحی جدید از عملکرد دست یابد، ضروری است که  شدت، اشکال ساختاری یا رویه

های سیاسی یا  کنندشان در نظا،م از نو تعریف کنند، کی هستند؟ و چگونه با دیگر نظا،م مشارکت

شردد که  (. بنابراین، بحران هویت به این ضرورت برمی1۳2اجتماعی تفاوت دارند؟ )همان: ص

باید بین مرد،م احساس عمیق هویت ملی تحریک و در نتیجه در هر فرد احساسی پایدار از تعلق 

این  های جدید به یک جماعت شرد آمده در یک سرزمین محدود را به وجود آورد. اما در دولت

های نژادی،  های محلی و پیوندهای سنتی که موجب تعلق خاطر به مجموعه ضرورت با وفاداری

ای  ( که منجر به شروع دوره۳2: ص192۳ کند )بدیع، ای، طایفه و غیره است، برخورد پیدا می قبیله

 شود. است که از آن به بحران در هویت ملی نا،م برده می

 کند: فرایند توسعه به چهار شکل بروز می از نظر لوسین پای بحران هویت در

 ( احساسات مربوط به سرزمین و رابطه فضای جغرافیایی با احساسات ناسیونالیستی،1

م هویت وا عراق جدید و تد
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 ( ساختار اجتماعی به ویژه تقسیمات طبقاتی چنان شسترش یابد که مانع از وحدت ملی شردد،0

 ه یک هویت ملی مشترك،های فروملی و تعهد ب های قومی با دیگر هویت ( تعارض بین هویت9

(. از میان چهار نوع 1۳1: ص1922 شود )پای، ( در اثر تغییرات اجتماعی سریع ایجاد می4

کند، با توجه به مساله تحقیق در این پژوهش، نوع سو،م  بحران هویتی که لوسین پای بدان اشاره می

یت یک کشور به شود که دولت به دلیل آنکه عناصر مهم جمع بحران در هویت وقتی ایجاد می

تواند به عنوان یک واحد ملی کامالً کارآمد ایفای  های فروملی التزا،م بیشتری دارند، نمی بندی شروه

های قومی و تعهدات ملی را تشدید کرده  (. لذا، تعارض میان وفاداری1۳0نقش نماید )همان: ص

های مختلف  شروهآورد و در نتیجه  می و مشکالتی را برای وحدت و یکپارچگی جامعه پدید 

شده و  پاشند و منجر به بیگانگی انسان از خود و انسان از انسان  اجتماعی و فرهنگی از هم می

 )قوا،م، آیند در می  ها و اقتدار خویش را از دست داده افراد به صورت عناصر هویت باخته که نقش

دولت ملی و  در چنین وضعیتی در نظا،م سیاسی، مرد،م به جای وفاداری به .(191: ص19۳1

ای یکپارچه به نا،م ملت در دایره تعلقات قومی، نژادی و محلی قرار  احساس تعلق به مجموعه

( و مهمترین کارویژی دولت ملت یعنی همبستگی ملی به 921: ص 19۳1 شیرند )آقابخشی، می

 طور رضایت بخشی اجرا نخواهد شد.

 است که ییص کشورهامخصوهای فروملی  و تعارض میان هویت ملی تیهودر بحران 

 در .ندینما یندارند و براساس آداب و سنن خود رفتار م حکومتبه کشور التزا،م  های مختلف شروه

 شی... بو نژادی ،یمذهب ،یهای قوم ، چرا که شروهشود می انعی ملت ـشکاف دولت  یطیشرا نیچن

ای  منطقه یو مذهب یاننژادی، زب ،یتابع قواعد قوم ،از آنکه خود را تابع حکومت مرکزی بدانند

دولت با ملت رابطه متقابل ندارد و ملت عامل و دست  ،این شرایطواقع در  در .پندارند یم خود

مهمترین  داند. یامر خود نم خود را برشرفته از ملت تحت زین دولت و ستین دولت ساخت هیما

 -از نوع قومیهای فروملی  شیری هویت چالش پیش روی جامعه عراق با سقوط رژیم بعث شکل

 منجر به تعارض هویت ملی شده است.  مذهبی است که

های فروملی منبعث شده از دیدشاه لوسین پای  پژوهش حاضر با تکیه بر تعارض میان هویت

شیری بحران هویت ملی است و با تمرکز بر جامعه عراق جدید به بررسی ابعاد  که نتیجه آن شکل

 پردازد.  میمساله هویت ملی و راهکارهای حل آن 
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ه به مساله بودشی بحران است ک ینا پیشین یها با پژوهش حاضر پژوهش یزوجه تما ینمهمتر

های  مذهبی به عنوان عاملی مستقل و تاثیرشذار بر کنش -هویت ملی با تکیه بر هویت قومی

 شدشی آن در دوره های سیاسی به معما رغم ایجاد مکانیز،م سیاسی در ادوار شذشته عراق و علی

ید براساس زیست بو،م عراق بتوان به ارائه مدل و راهکارهای جد یینیتب اتا بجدید پرداخته شد، 

 .یافتدست عملی برای حل بحران هویت 

 . مساله هویت ملی در عراق0

در واقع بدون زیرا  ،ملت است در قالب فرهنگ هم جمعیت یک انسجا،م بارز ملی نمود هویت

ها و نمادهای مشترکی وفادار بوده و به منافع  ه به ارزشوجود یک جمع یکپارچه و منسجم ک

در خصوص  .(10: ص1920 )بشیریه، توان صحبت از هویت ملی کرد اندیشند، نمی مشترکی می

عراق کشوری است که بر پایه چند شروه قومی توان شفت،  تبیین هویت ملی در جامعه عراق می

ای و  جمعیتی جامعه عراق عمدتاً بافتی قبیلهبه لحاظ بافت  شرفته  شکلهای ناهمگن  با هویت

 لحاظ کند. به ای در زندشی سیاسی و اجتماعی مرد،م آن ایفا می قومی داشته و قومیت نقش عمده

 که را عراق جمعیت بقیه و هستند کرد درصد 11 ـ 02 و عرب درصد ۳1 ـ  22 نژادی و قومی

 مذهبی، لحاظ از .دهند می تشکیل ،ماقوا سایر و ها آشوری ها، ترکمن شود می درصد 1 حدود

 90 ـ 9۳ و شیعه را درصد 02 ـ 01 میزان این از که هستند مسلمان درصد 1۳ عراق جمعیت

 درصد 9 نیز... و یهودیان و ها مسیحی جمله از مذاهب سایر دهند و می تشکیل تسنن اهل درصد را

 دو،م زبان. هستند زبان عرب اکثراً عراق جمعیت زبانی نظر از .اند دربرشرفته را عراق جمعیت

دارد  رواج کشور این ساکن های اقلیت بین در نیز فارسی و ترکی آن بر عالوه و است کردی

چنین بافتار و ترکیب جمعیتی بر تکوین و تداو،م ساختارهای کشور نیز  .(010: ص1924 )جعفری،

جموعه قومی یعنی اعراب، تأثیر شگرفی داشته است به نحوی که مرد،م عراق عمدتاً خود را یا زیرم

دانند. چنین  شیعی می -ای یعنی سنی ها، ارمنی و آشوری و یا زیرمجموعه فرقه کردها، ترك

وضعیتی بافتار جامعه عراق را ناهمگن و این کشور را در زمره کشورهای چند فرهنگی قرار داده 

عراق بوده و به  ی اصلی تشکیل ساختار اجتماعی در است. چنین تنوعی از نظر تاریخی هسته

: 1910 شیرد )الرهیمی، های مختلف اجتماعی را در برمی است که شروه  ی چارچوبی شسترده منزله

م هویت وا عراق جدید و تد
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 (. لذا، فهم دقیق از جامعه عراق مبتنی بر فهم از چنین وضعیتی است. 0۳ص

های متعددی را بوجود آورده که در این بین شکاف مذهبی و قومی  تنوع چنین بافتاری، شکاف

بحران ساخته و منجر به مدا،م درشیر  های اجتماعی را همیت بیشتری برخوردار بوده و شروهاز ا

ی که عراقمفهو،م هویت مشترك اجتماعی شده است. به لحاظ تاریخی، واشرایی و  هویت ملی

رسد علت عد،م  بوجود نیامده است. به نظر می عراقدر ، آن اطالق کرد رلی را بهویت م بتوان

تنوع قومی،  جستجو کرد که از های درونی این جامعه ویژشیشیری چنین هویتی را باید در  شکل

های متعددی را بوجود آورده و منجر به این  است و هویت برخوردار بانی، نژادیاقلیتی، مذهبی، ز

ملی را بوجود بیاورد. ریشه اصلی این تنوع هویتی  هویت مشتركشده که این جامعه تاکنون نتواند 

نه تاسیس عراق فرایند در آن دوره،  شردد. برمی عراق کنونی تاسیسپس از جنگ جهانی اول و به 

و در جهت منافع  که به صورت تحمیلیبل ،واست مرد،م و به صورت تدریجیمبتنی بر خ

ترسیم آنها در جهت منافع بلندمدت نیز  این کشورحتی مرزهای  و صورت شرفت استعمارشران

ها و  شده بود. بنابراین، هویتی که به عنوان کشور عراق شکل شرفت، به روشنی منطبق برخواسته

های مردمی نداشت که در آن سرزمین زندشی  و انطباقی با آرمانهای آن دولت فاتح بود  آرمان

(. 422: ص1911 دیگران، کردند. لذا، سازه عراق براساس هویت ملی شکل نگرفت )الزبیدی و می

از این رو دولت در عراق باید در یک واحد ملی که مرزهایش به طور مصنوعی و توسط بیگانگان 

ای کوچک و بزرشی که از نظر عینی و ذهنی خودمختار و شاه ه ترسیم شده و بر ملتی که از شروه

اند، اعمال کنترل سیاسی  رقیب یکدیگر هستند، بوجود آمد که پیوسته روابطی متشنج با هم داشته

های مشترك اعم از ذهنی و عینی که بر  کند. بر این اساس، در جامعه عراق وجود یا کمبود علقه

عیتی را به یکدیگر مرتبط و درهم ادغا،م کرد، شکل نگرفته های مختلف جم طبق آن بتوان شروه

بعد از یک دهه پادشاهی در عراق نگرانی  1199(. فیصل در سال 00: ص1924است )احمدی، ب

شویم که در  با کمال تاسف می»دارد:  خود را نسبت به قوا،م نگرفتن هویت ملی این شونه بیان می

های  های فاقد حساسیت نسبت به ارزش هایی از انسان عراق هنوز عراقی وجود ندارد، بلکه توده

های  ای ندارند، بلکه خود را منتسب به سنت اند که هیچ آرمان میهن پرستانه ملی شرد هم آمده

کند. در نتیجه  شونه پیوند مشترك ملی را ایجاد نمی کنند که هیچ های قومی می مذهبی و هویت

آمادشی مداو،م و مستمر برای شورش در برابر هر زمینه را برای بحران خیزی هرج و مرج و 
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سازی در عراق را در طی   این شرایط هویت(«. 12: ص19۳1 زاده، سازد )سیف حکومتی فراهم می

 های بسیار همراه کرده و مساله هویت مشترك را بوجود آورد. زمان با فراز و نشیب

بر علت شده و چالش دیگری به شرایی نیز مزید  در کنار چالش تنوع جغرافیای قومیت، طایفه

بحران هویت ملی بخشیده، به نحوی که باعث شده است که فرد وابستگی و سرسپردشی به چند 

شرایی منجر به این  چیز داشته باشد که این امر تشتت هویت را تشدید کرده است. بنابراین، طایفه

د، به باش ط خونی و نسبیبراساس رواب مختلف کامالًهای  شروههای اجتماعی  همبستگی شده که

ای آن ارجحیت بر  عنوان مثال یک کُرد در شا،م اول کرد است و بعد عراقی و هویت طایفه و قبیله

. این هویت ملی آن دارد و همچنین از نظر یک سنّی، سنّی بودن از اهمیت بیشتری برخوردار است

منازعات و وجود داشته و  عراقبحران هویت به صورت طبیعی در تما،م دویست سال اخیر در 

 (. 421: ص 1911 )الزبیدی ودیگران، متنوعی را به وجود آورده است های درشیری

 شیری یک دولت ملی در عراق بوده و این عامل از ابتدای شرایی مانع مهم شکل چالش طایفه

تاسیس دولت مانع از بوجود آمدن هویت واحد فراشیر شده است. از ابتدای تأسیس عراق تا سال 

شرا بر  دهند با رویکرد فرقه درصد جمعیت عراق را تشکیل می 11اهل سنّت عراق که حدود  0229

سازی آن  اند و دولتی را بوجود آوردند که مهمترین منبع هویت جامعه عراق مسلط بوده

مهمترین  1102ایی بوده است و این مبنایی بوده که از زمان تشکیل اولین دولت در عراق شر طایفه

 شد.  سازی از سوی حکومت ارائه می منبع هویت

شد و بر طبق  شرایی حکومت یکی از ارکان سیاسی رژیم قومی لحاظ می بر این اساس، فرقه

آن حکومت برای اعراب است نه مطابق  آورد که این اصل، حق ثابتی برای حکا،م سنی بوجود می

(. لذا، در همه این ادوار 124: ص1912کردها و برای اهل سنت است نه شیعیان عرب )علوی، 

شرا بود و تنها  شد، هویت طایفه ها به عنوان هویت ملی اتخاذ می هویت برتری که از سوی دولت

ترین حد  را به ضعیف شد. چنین رویکردی رابطه دولت با شهروندان شروه اقلیتی را شامل می

رغم اینکه عراق از نهادهای دموکراتیک از جمله پارلمان و... برخوردار بود، اما  ممکن رساند. علی

آالیش  شرایی حکومت قومی در عراق منجر به عد،م امکان ایجاد یک نظا،م پارلمانی سالم و بی فرقه

ثریت جامعه باشد. وضعیت بود که بتواند قدرت را به اکثریت منتقل کند و حتی نماینده اک

ای بود که باعث طرد شیعیان و کردها از مشارکت در اداره امور کشور  مشارکت سیاسی بگونه

م هویت وا عراق جدید و تد
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شرای سنی براساس چنین هویتی در طول تاریخ عراق ساختار محکمی  مردان طایفه شردید. دولت

ایجاد کردند  شذاری ای شدن موسسات نظامی، اداری و قانون شرایی دولت و طایفه برای فرقه

(. به شکلی که ساختار سیاسی دولت از ابتدای تشکیل عراق تا مقطع سرنگونی 099)همان: ص

نفر توزیع شردید و غالباً ترکیب  414پست وزارت شکل یافته بود که بین  104۳از  صدا،م جمعاً

شد که در  های سنی مذهب می های دولتی و امنیتی شامل قبایل و طایفه ها و سازمان قومی دستگاه

 (.100: ص191۳نمودار ذیل قابل مشاهده است )شلچین و امیری مقد،م، 

 های أخذ شده از ابتدای تشکیل عراق تا سقوط صدام ترکیب مذهبی پست -1جدول 

 درصد مذهب تعداد پست

 5/73 سنی 889

 24 شیعه 296

 5/1 مسیحی 19

 5/3 یهودی 5

 5/3 صائبی 1

 95/3 مجهول 11

ای نداشتند روش و مشی جدیدی برای  ها نیز عالقه کم بودن چنین دیدشاهی، دولتبا توجه به حا

سازی این تنوع جمعیتی ابداع و دیدشاه روشنی از وابستگی و هویت ایجاد کنند )سعدی،  یکپارچه

نشین نتوانستند دایره هویت جدید و مورد ادعایشان را به  ( و غیر از مراکز عمدتاً سنی10: ص1912

نشین جنوب و کردنشین  طق کشور شسترش دهند و به همین دلیل همواره در مناطق شیعهسایر منا

شمال دولت مرکزی دارای کمترین مشروعیت و در نتیجه مقبولیت بوده و هویت قومی کردی و 

 تر از مفهومی به نا،م هویت عراقی است. مذهبی شیعی در میان ساکنان آن پررنگ

توان نتیجه شرفت که از ابتدای تاسیس دولت در عراق تا  یبا توجه به مباحثی که مطرح شد م

کشور  نیدر ا یساز  دولت ـ ملت یاصل یها عنوان مشخصه به یمل تیمفهو،م هوزمان سقوط صدا،م 

متعدد در عراق باعث  یا و فرقه یقوم یها وجود شکافو در سراسر این دوران  افتهین نیتکو

رسد  . در نتیجه به نظر میکشور شده است نیدر ا یا ـ فرقه یقوم تیهو یو برجستگ یریش شکل

 سازی این دوره در عراق بوده است. ملت ـهای دولت  دشواره هویت ملی از مهمترین ویژشی
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 . معمای هویت ملی در عراق جدید4

 متزلزل و سست تحوالت، برخی بروز اثر در یا و نشود حل هویت ملی بحران اشر در کشوری

 از شروهی که هنگامی براین اساس، .دارد وجود ها با یکدیگر هویت دهخر برخورد احتمال شود،

 نباشند، شان مذهبی و قومی هویت بر( ملی) کالن هویت یک شمولیت و دربرشیری خواهان افراد

 متالشی و تجزیه حتی و داخلی جنگ و جدی تعارضات بروز به است ممکن ملی هویت بحران

 ها، ثباتی بی ها، تنش از بسیاری وقوع اصلی علت هویت حرانبیانجامد. بنابراین، ب کشور یک شدن

 اماباشد.  می و... در جوامع چند فرهنگی قومی، مذهبی های جنگ داخلی، های ها، جنگ مناقشه

« ملی»قرار شیرند، هویت « ملت»تر همچون یک  های متعدد در یک چارچوب کالن که هویت وقتی

هویت  ،شیرد. بر این اساس دربرمی شانهای ا همه تفاوتچتر بزرشی خواهد شد که همه آنها را ب

به یکدیگر  ها هویتپیوند زدن به معنای که بل نیست، های دیگر ملی به معنای نادیده شرفتن هویت

 -دولت روند در که رو کشورهایی از این باشد. می« غیر»و « خود»تر از  مبتنی بر یک تعریف وسیع

 و بوده رو روبه یکپارچه و منسجم ملی هویت شیری شکل عد،م اساسی چالش با سازی ملت

 در ادوار مختلف هزینه آورند، هم شرد مشترك فرهنگ یک حول را قومی چند جامعه نتوانستند

 (.1912 اند )مودب، داده را ناتوانی و ضعف این

ست میان کردها و نخاف شک. برد مذهبی رنج می -اف قومی شکاز دو  اق از ابتدای تاسیس،عر

شروه،  سه این های مشترك میان نبود پیشینه. بوده است سنی اب و شکاف دو،م میان شیعه واعر

اس احس شتنو داهم ار کندر فتن ای قرار شربر سبمنا های پیشینیمقوله شیری منجر به عد،م شکل

های  نسته زمینهنتوا ،شذشته های ساخت دولت در دهه میان آنها شده است. ابستگیو وتعلق 

های شوناشون عراق را به هم  الزامات جغرافیایی بخش و تنها ایی را شسترش دهدشر هم مشترك

 .(۳1: ص 1921 وجود نداشته است )غرایاق زندی، «رکیمشت »زیستپیوند داده و 

سازی  ای جدید از دولت عراق با سقوط رژیم بعث با این عقبه تاریخی و فرهنگی وارد دوره

 را رکشو ینا در زیسا ملت - لتدو مقوله منسجم و حدوا ملی هویت شد. از همان ابتدا فقدان

 اصول به سرسپردشی احساس های اجتماعی به دلیل رشد تحت تأثیر قرار داد. در دوره جدید شروه

 ایجاد شد. ها و کردها سنی شیعیان، نزد ویژه به ای طایفه تعصب از سرکشی از موجی ای، طایفه

ها،  و ترس از آینده و مورد تبعیض قرار شرفتن سنی شیعیان نزد شذشته تکرار از ترس احساس

م هویت وا عراق جدید و تد
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داد. از سوی دیگر، کردها نیز به منظور تحقق آرمان دیرینه  عمق را شروه دو این بین اعتماد بحران

 تشدید میان آنان در را ای فرقه وابستگی برآمد این شرایط احساس خود، به دنبال استقالل برآمدند.

 فزاینده وابستگی احساس عراق زد. لذا، در میان شیعیان کنار را میهن به وابستگی و وفاداری و کرد

 ینا .را ایجاد کرد فراملی وابستگی از ای فزاینده احساس سنت اهل و کردها و از سوی فروملی

 قومی و مذهبی صبغه و ماهیتاز  که ندشو تشکیل اقعر در سیاسی تیجریانا هشد سبب مسئله

 زیاوضاع عراق ن .شد ی منجرا فرقه -ین دستگاه دولت در خطوط قومتکه شد تکه برخوردارند و به

 قرار شرفت: یمورد بحث و بررس یبر دو موضوع اصل ندهیبا تمرکز فزا

 شتال و تجریانا ینا رظهو (.9۳: ص0210 )الرواشدی و دیگران، نژاد ،و فرقه و دو،م نید ،اول

 تمشکال وزبر سبب نناآ نهاسردخو تماادقا برخی یا یمرکز لتدو از بیشتر زمتیاا کسب ایبر نناآ

عراق جدید سعی کرد هویت ملی خاص خود را بسازد  .سازی در عراق شد در فرایند هویت ریبسیا

های تاریخی مربوط به فرهنگ محلی را بیابد و مطرح  سو کوشید ریشه و در این سیاق از یک

باسیان( و از سوی دیگر کند)عظمت تمدن بابلی، سومری و اسالمی مربوط به زمان خالفت ع

(. اما 420: ص1911کردند )الزبیدی و دیگران،  ای و قومی را مطرح می های ذاتی منطقه ویژشی

شرایانه زمینه را برای از بین  سازی هویت طایفه های اجتماعی با برجسته های وسیعی ازشروه بخش

سازی  از آن به معمای هویت توان بردن اتحاد ملت فراهم کردند و شرایطی را بوجود آوردند که می

 تعبیر کرد.

 . هویت ملی تحت لوای قانون اساسی جدید5

ای که عراق جدید در داخل با آن مواجه بوده و هست، چگونگی تعامل با  مشکل عمده

ای است. تنوع فرهنگی و اجتماعی در عراق مشکل  های قومی و فرقه واحدهای اجتماعی و شروه

ستمر برای کسب مشروعیت سیاسی برای حاکمان را پدید آورده حفظ انسجا،م داخلی و تالش م

است. استبداد و در مواری نیز تالش برای جعل و الغای هویتی مشترك در ملت متجانس عراق از 

های اخیر بوده است. بنابراین، ناتوانی  ابزارهای اصلی برای اعمال حاکمیت به ویژه طی ده

ها از هر قو،م، قبیله و  عراقی به به نحوی که همه عراقیهای عراق در ایجاد یک هویت ملی  دولت

شری  های مرکزی عراق به نظامی توان یکی از مهمترین علل توسل دولت مذهب را دربرشیرد را می
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شیعیان و  0229(. از سال 01: ص1924و اتخاذ سیاست سرکوب در داخل برشمرد )احمدی، الف

تا با حضور در ساختار جدید قدرت و در حاکمیت کردها برای اولین بار این فرصت را یافتند 

تر و  سهیم شوند. از این زمان نخبگان حاضر در قدرت سعی بر بازتعریفی از هویت ملی شسترده

(. نخبگان جامعه با توجه 122: ص 191۳ امروزی در این سرزمین کردند )شلچین و امیری مقد،م،

ای که آماده  ف داشتند که حکومت مرکزیبه تجربه تاریخی موجود در عراق به این مطلب اشرا

تواند  های اجتماعی عراقی باشد و درپی اعمال سلطه شروه خاصی نباشد، می شناسایی حقوق شروه

های جمعیتی  در حفظ وحدت و تمامیّت ارضی کشور موفق باشد. الزمه آن مشارکت همه شروه

تدوین قانون اساسی، این نخبگان به  مختلف در فرایندهای سیاسی است. بنابراین، از ابتدای فرایند

های قانونی برای احیای هویت ملی عراقی و احترا،م به تنوعات قومی و مذهبی  دنبال ایجاد مکانیز،م

اند. چنین نگاهی در مواد مختلف قانون اساسی به آن اشاره شده است. در قانون اساسی تالش  بوده

های متنوع  عراق را با توجه به ویژشی شرایی قومی و مذهبی توجه شود و ملت شده به کثرت

 کشوری عراق»فرهنگی خود مورد توجه قرار دهند. در ماده سه قانون اساسی اینگونه آمده است: 

 عرب ملت و رود می شمار به اسال،م جهان از بخشی و است مختلف مذاهب و ادیان اقوا،م، دارای

ی در عراق اشاره شده که شویای تالش در ماده چهار به زبان رسم«. هستند عربی امت از بخشی آن

 هستند عراق رسمی های زبان کردی و عربی زبان» سازی زبانی دارد: شذاران بر عد،م یکپارچه قانون

 هر یا ارمنی سریانی یا ترکمنی مانند مادری های زبان آموزش اصول طبق دارند حق ها عراقی و

توجه «. دهند آموزش خود فرزندان به خصوصی یا دولتی آموزشی های موسسه در را دیگری زبان

نویسان به دنبال ایجاد هویت متکثر در عراق بوده و از  ها حکایت از این دارد که قانون به این مقوله

کنند و به  فرما بوده، خودداری می تاکید بر هویت عربی که تا قبل از این دوره بر جامعه عراق حکم

 مذهبی در عراق هستند. دنبال ترویج و احترا،م به تنوعات قومی و 

شذاران به منظور مقابله بر تسلط یک طایفه بر دیگران و با توجه به شرایط  از سوی دیگر، قانون

شرایی قرار دادند، زیرا  جامعه عراق فدرالیسم را در قانون اساسی به عنوان راهکاری برای تحقق کثرت

کرد. به  ها فراهم می و اقتصادی شروه بر این اساس، نقش پررنگی برای کنترل امور سیاسی اجتماعی

ها مورد استثمار قرار خواهند شرفت  ها احساس نکنند از سوی دیگر شروه ای که دیگر طایفه شونه

 کشوری عراق جمهوری»(. بر در ماده یک قانون اساسی اینگونه بیان شده: 101: ص192۳ )برنکاتی،

م هویت وا عراق جدید و تد
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«. است فدرال و دموکراتیک پارلمانی ریجمهو آن حکومتی نظا،م که است حاکمیت دارای و مستقل

هرچند این مواد قانونی و مواردی دیگر به منظور تحقق هویت ملی در عراق قرار داده شده است. 

لیسم در قانون اساسی عراق تالشی برای افدر ها و شناسایی هویت دیگر قومیت تاکید بر مواردی مانند

اختالفات  مانند دولت ضعیف، یاسی و فرهنگیس های اما مؤلفه ،شیری هویت ملی بوده است شکل

 سوق داده است. بحران هویت به سمت درون شروهی و حضور نیروی خارجی این کشور را

 - قومی های قانونی در جهت حل مشکالت بحران هویت ملی، اما شکاف رغم مکانیز،م علی

هویت ملی را دشوار  به های اجتماعی، رسیدن میان شروه های مشترك مشارکت نبود پیشینه مذهبی و

آمیز را  لذا، کشور عراق به لحاظ عینی و ذهنی نتوانسته زمینه زیست مشترك مسالمت. کرده است

های اجتماعی بوجود آورد. بنابراین، در بهترین شرایط هم احساس وحدت ملی وجود  میان شروه

های مختلف قومی  شروه شرایط ورود به عرصه سیاسی برای با توجه به اینکهجدید  دورهدر  نداشت.

های هویتی  تبدیل و شکاف یک مسأله مبهم به همچنان هویت ملی در عراق ، اماو مذهبی فراهم شده

 را تشدیدکرده است. چنین وضعیتی دو معضل مربوط به هم را ایجاد کرد: 

 اول. تعیین هویتی را که نتیجه تقسیم قدرت باشد، مشکل کرد،

هایی سوء  دهد که از هویت به نخبگان رقیب این امکان را میهای چندشانه  دو،م. وجود هویت

استفاده کنند که از نظر سیاسی آنقدر قوی نیستند تا بتوانند اصول سازمان یافته حکومت جدید را 

 تضعیف کنند. 

بر این اساس، نظا،م فدرال پیشنهادی قانون اساسی مبتنی بر تقسیمات قومی یا مذهبی منجر به 

 پایه لیسم بررافد(، زیرا 101: ص1912 )سعدی، شرا شده تا هویت ملی طایفه برجسته شدن هویت

 قومی عمالً بر پایه اقعر مینیزسر یهاوقلمر تعبیه شده بود و از آنجایی که وقلمر و مینزسر

 سمـلیرافداست، لذا، چنین وضعیتی منجر به برجسته شدن هویت قومی مناطق سرزمینی شد و 

به تشدید  قومی یهازمر تقویت با و کمک کند قیاعر ییاملیشر و یمینزسر تحدو بهنتوانست 

 منازعات قومی در جهت استقالل و تجزیه منجر شد. 

 حل معمای هویت ملی . راهکارهای معطوف به6

جامعه عراق از حیث ترکیب دینی، قومی و نژادی دارای تنوع و تکثر است. لذا، تحقق هویت 
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ترین ویژشی آن ناهمگنی جمعیتی  یست بو،م جامعه عراق که مهمملی فراشیر متناسب با شرایط و ز

 مردان و نخبگان عراق قرار شیرد.  است، باید مورد توجه دولت

 گرایی گرایی در عین کثرت . هویت ملی فراگیر براساس مدل وحدت6-1

های ایجاد هویت ملی بین اعضای جامعه این است که براساس تمایل به زندشانی  شرط از پیش

ترك به وجود آید. بنابراین، هرچند روابط بین اعضای یک جامعه ریشه در تاریخ، فرهنگ، مش

ها، دین، زبان و روابط خانوادشی دارد، اما تما،م این روابط باید در بستر  آداب و رسو،م، ارزش

های  های ملی قرار شیرد و هر قدر این روابط نیرومندتر باشد، آمیختگی و تکامل شروه همبستگی

توان شفت که  تر و پایدارتر خواهد بود. بر این اساس، مطابق واقعیت جامعه عراق می نی قویمیه

هویت ملی عراقی باید بر مبنای منافع ملی عراق باشد. این هویت باید متکثر و چندشانگی را به 

 رسمیت بشناسد و بر مبنای وجوه اشتراك داخلی، فرهنگی و منافع مشترك عراقی باشد.

مردان و نخبگان سیاسی به دنبال تحقق آن باشند.  به این مسأله راهبردی که باید دولتبا عنایت 

سازی در  ایجاد الگوی هویت ملی براساس مدل وحدت در عین کثرت است، زیرا تجربه هویت

شد، برای حل  عراق نشان داده است که الگوهای همانندساز که در دوران رژیم صدا،م دنبال می

های قومی و مذهبی در طوالنی  رآیی الز،م برخوردار نیستند و منجر به کشمکشبحران هویت از کا

های مذهبی،  شرایی که در آن ویژشی مدت خواهد شد. بنابراین، توجه به تکثرشرایی در عین وحدت

ای و نژادی را به رسمیت بشناسد و نکوشد آنها را در یکدیگر ذوب کند، از راهکارهای  فرقه

 هویت ملی در عراق خواهد بود.اساسی در حل بحران 

ترین آنها اشاره خواهد  این مدل برای تحقق نیاز به شروط و الزاماتی دارد که به برخی از مهم

مردان و  شذاری از سوی دولت ریزی و سیاست شد. اما عملیاتی شدن هر کدا،م از اینها نیاز به برنامه

  همراهی ملت دارد.

های  اسال،م به عنوان دین اکثریت جامعه عراق که از ویژشی م:های دین اسال ( استفاده از ظرفیت1

تواند  ساز از جمله پیامبر مشترك، کتاب مشترك، قبیله مشترك و... برخوردار است، می وحدت

 شرایی در کشور متنوعی چون عراق باشد. فرصتی برای هرچه بیشتر شدن هم

قرآن  های قومی و مذهبی: دیریت شکافدر جهت م قرآن کریمهای موجود در  ( بکارگیری از ظرفیت2

م هویت وا عراق جدید و تد
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ها و  ها، اختالف رنگ )اختالف زبان ها ها و وجود کثرت ضمن پذیرش تنوعات، تفاوتکریم 

 همند، هم ها، در فرایندی نظا،م مبتنی بر فطرت الهی انسانی طوایف و قبایل مختلف( با رویکرد

آمیز  یک زندشی مسالمتبرای لهی در زیر چتری ا هرشونه اختالف و تفاوتیفارغ از  ها را انسان

ا َخَلْقَناُکْم ِمْن َذَکر  َوُأْنَثی »آورد.  می مبتنی بر صلح و آرامش شرد هم اُس ِإَنّ ًبا َوَجَعلْ یا َأیَها الَنّ َناُکْم ُشُعو
ْکَرَمُکْم  ِإَنّ َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  هِ  ِعْنَد  َأ هَ  ِإَنّ  َأْتَقاُکْم  الَلّ مرد و زن  کیمرد،م! همه شما را از  ای؛ یرٌخَبِ» ،«َعِلیٌم  الَلّ

 می)شوناشون، مانند: قو،م، زبان، نژاد و...( تقس لیها و قبا که( شما را به دسته نی)اما ا میدیآفر

(. 19 )حجرات،« دیشو داده صیتشخ یبه آسان گر،یدیکآن است که از  )فقط( به خاطر مینمود

تواند مبنای  ی میو مذهب یهای قوم نه شکافخردمندا تیریمد برای انهیتکثرشرا کردیروچنین 

  ها باشد. های کالن درون دولت شذاری سیاست

بندهای مختلف  :سازی هویتقانون اساسی برای پیشبرد پروژه های نهفته در  استفاده از ظرفیت (3

 تواند مبنای عمل قرار شیرد. که می دارد شرایی کثرتقانون اساسی تکیه بر 

بهترین راهکار در این زمینه توجه به  بنیادین با تکیه بر تغییرات فرهنگی:( تغییرات اساسی و 4

های تربیتی، فرهنگی، بازنگری در دروس آموزشی و  آموزش و پرورش است. اصالح سیاست

 کننده باشد. تواند شامی بسیار مهم و تعیین شرایی می پرورشی به منظور تغییر مظاهر فرقه

وجود  های مذهبی به عنوان الگوهای وحدت آفرین: جع و شخصیتهای مرا ( استفاده از ظرفیت5

اهلل سیستانی که از پایگاه اجتماعی وسیعی برخوردار است،  های مذهبی همچون آیت شخصیت

آفرین ایفا کنند. همچنین وجود نهادهای مذهبی همچون حوزه علمیه شیعه  تواند نقشی وحدت می

تواند فرصتی مناسب در جهت  های کالن می ر تصمیمو اهل سنت و فصل الخطاب قرار دادن آن د

اله سیستانی درباره برشزاری انتخابات و فتاوای  جذب نظرات مختلف باشد. مواضع قاطع آیت

ها و یا نتایجی که فهرست انتخابات مورد تأیید مرجعیت در  تاریخی ایشان بر علیه تکفیری

تواند  اری نهاد مرجعیت در عراق داشته که میانتخابات پارلمانی به دست آورده، نشان از تأثیرشذ

 های سیاسی آینده مثمرثمر باشد. در تعیین چارچوب

بر این اساس  :اقوام یدائم آمیز ی مسالمتستیز مشارکت هم نهیشیپ با یفرهنگ میراث بر دیتاک( 6

ساز همچون تاریخ مشترك)سومری، آشوری و بابلی(  رجوع به سازوکارهای وحدت توان با می

 ها و اعراب استفاده کرد.  شرایی بین کردها، ترکمن رای همب
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های قومی و مذهبی افراد  ( توسعه نهادهای مدنی از جمله احزاب سیاسی به منظور انعکاس خواست1

 های قومی و مذهبی. و گروه

 یحال برقرار نیاصالت دادن به آنها و در ع ی در مواردیها و حت خرده فرهنگ یحفظ استقالل نسب( 8

 آنها. نیو برجسته کردن نقاط مشترک ب تیتقو قیاقوام از طر نیاتصال و ارتباط ب

افزایش مشارکت  برای تحقق آن الز،م است دولت(:) سیاسی واحد با فرد یگانگی ( ایجاد احساس9

مورد توجه قرار مناطق قومی  تقویت نهادهای مردمی در نهادینه شده، تمرکززدایی اداری و  سیاسی

آورد و جهت  یک به نوعی زمینه بروز آشوب را فراهم می های مخالف و معاند هر ا شروهزیر شیرد،

ثباتی در  به منظور بیاقوا،م کنند از پتانسیل موجود در  مقاصد سیاسی سعی می رسیدن به اهداف و

 را به سمت اغتشاش هدایت کنند. و جامعهجامعه سوء استفاده کنند 

ای است که زندشی  در دنیای معاصر اهمیت رسانه به شونهی: ( نقش رسانه در تحقق هویت مل11

اند که رفتارها و  ای بر افراد تأثیرشذار بوده ها به شونه توان بدون حضور آن تصور کرد. رسانه را نمی

مردان عراق  های رسانه از سوی دولت دهند. توجه به ظرفیت زندشی خود را براساس آنها سامان می

 راشیر را ایجاد کرد.تواند هویت ملی ف می

های خوبی برای تغییرات در عراق  ( حوزه نجف که بستر تربیت مراجع آینده است از ظرفیت11

 تواند منشاء تاثیرات عمیقی در عراق باشد. برخوردار است که می

 های مختلف ظرفیت به توان شفت، الزمه ایجاد و تحقق هویت ملی عالوه بر توجه در پایان می

. بر این است مذهبی -قومی اتها و تنوع ترا،م به تفاوتاح و بخشی رسمیت یخارج و داخلی

مجموعه اقوا،م اساس به لحاظ فرهنگی و سیاسی باید این باور درون جامعه حاکم شود که عراق از 

شرایی، انسجا،م و افزایش احساس تعلق  هم  شذاری شده است. بنابراین، با سیاستتشکیل مختلف 

 و هویت اقدامات عملی برداشت یابی آنها رفع موانع و مشکالت و ریشه تبه وطن، بتوان در جه

 را محقق کرد. ملی

 گیری . نتیجه7

 که است مختلفی های فرهنگ از متشکل و ناهمگن بافت دارای اجتماعی نظر از عراق کشور

 در بافتی چنین وجود. کنند می زیست متفاوت های شرایش با مذهبی - قومی های شروه قالب در
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شده  مذهبی -قومی  های رقابت و منازعات برجستگی و شیری شکل باعث کشور این تاریخ طول

در عراق  هویت ملی فراشیراز عد،م تحقق  یاز مشکالت ناش یبخش بزرش رسد یبه نظر م که

 ،یشر یچون نظام ییها مؤلفه است.حاکم بر جامعه عراق  یاسیس  نشات شرفته از فرهنگ

 هویت ملی فراشیرتحقق  یرو شیپ یها چالش نیتر از مهم یمذهب -یقوم منازعات یی وشرا فرقه

خود را مذهبی  -های قومی خرده هویتکرده که  جادیرا ا یطیاوضاع شرا نیدر عراق بوده است. ا

بحران . دوش یم  یتلق یگرید ینابود یبه معن یکی هاند و غلب قرار داده گریکدیبا  دیشد یدر تضاد

 های دشمنی و ها کینه این دوره در. رسید خود اوج نقطه به صدا،م سقوط با عراق جدید در هویت

 تلخ تجربیات و خاطرات و ظهور یافتند و بروز باره یک به مذهبی و قومی دار ریشه و تاریخی

 تعلقات شده، طرد مذهبی و قومی های شروه های محرومیت و ها حقارت اجتماعی، -سیاسی

 باز فراشیر ملی هویت ایجاد از را کشور این و داشته درپی را مذهب یا قومیت محور بر فروملی

  .است داشته

با تکیه بر هویت اصلی نژادی، مذهبی و زبانی خویش به  بر این اساس سه جریان اصلی کشور،

تر از حیطه ملی و میهنی  ای جدا از یکدیگر درآمدند که در چارچوبی تنگ عضویت جمعی یا دسته

ای پیشین خود بازششتند.  ن شد که هر یک از مرد،م به تعهدات طیفی و طایفهقرار داشت و نتیجه آ

شرایی نیز مزید بر علت شد و چالش دیگری به  لذا، در کنار چالش تنوع جغرافیای قومیت، طایفه

مختلف بر اساس های  شروههای اجتماعی  همبستگی بحران هویت ملی بخشیده و منجر به ایجاد

در این دوره نخبگان به منظور حل بحران هویت ملی و طراحی ساختاری  شد. روابط خونی و نسبی

های قانونی  ای اقدا،م به ایجاد مکانیز،م های قومی و فرقه برای تعامل میان واحدهای اجتماعی و شروه

شرایی قومی و مذهبی مورد توجه قرار شیرد و ملت عراق را  کردند. در قانون اساسی تالش شد کثرت

های متنوع فرهنگی خود مورد لحاظ قرار دهند و فدرالیسم به عنوان الگوی تعامل  ژشیبا توجه به وی

مشترك  های مذهبی و نبود پیشینه -قومی ای ایجاد شد. اما شکاف های قومی و فرقه میان شروه

 را با هویت ملی ها، کردها و شیعیان، تحقق های اجتماعی به ویژه میان سنی شروه میان مشارکت

 رو کرده و آن را به معمای هویت ملی تبدیل کرده است.  چالش روبه

 گرید ریمتغ کیاز  یتابع تیبلکه هوی حل کرد، ا به صورت پروژه توان یرا نم تیمسأله هو

در درون  تیبراساس حس رضا نوطن بود کیکه احساس اهل  شود یمحقق م یاست و هنگام
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آمدن بر بحران هویت ملی، توجه و ساخت الزمه فایق  با توجه به این مساله .ردیجامعه شکل بگ

 یها با هرشونه وابستگ همه شروه شردآورنده ساز، مطابق با زیست بو،م عراق و الگوی بومی هویت

 است. یو نژاد یمذهب ،یا فرقه

به دنبال باید  ی عراقاسیمردان و نخبگان س دولت بنابراین، پیشنهاد پژوهش حاضر آن است که

منافع  یبر مبناباشند که اوالً  شرا کثرت نیدر ع شرا وحدت یاساس مدلبر ییالگو جادیا وتحقق 

و  یفرهنگ ،یوجوه اشتراك داخلثالثاً بشناسد و  تیرا به رسم یو چندشانگ ثرتکو ثانیاً  باشد یمل

 یالگوها است که در عراق نشان داده یساز تیتجربه هو رایزرا لحاظ کند،  یمنافع مشترك عراق

 -یقوم یها و منجر به کشمکش ندارند ییکارآ تیحل بحران هو یبرا صدا،م()زمان  همانندساز

 ،یمذهب یها یژشیآن و که در ییشرا وحدت نیدر ع ییتوجه به تکثرشرا ،نی. بنابراشود می یمذهب

 یاز راهکارها ،ذوب کند گریکدیبشناسد و نکوشد آنها را در  تیرا به رسم یو نژاد یا فرقه

 آید. به شمار میدر عراق  یمل تیهو اندر حل بحر یاساس
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