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Abstract  
The purpose of the present study is to how Ayatollāh Seyed Ali Sistāni as the supreme Shi’ite leader in Iraq 

handled conflicts between the Iraqi Shi’ites and Sunnis after 2003. The method of study is descriptive 

analysis and the results indicated that Ayatollāh Sistāni having understood the significance and sensitivity 

of the subject of Shi’ism and Sunnism and their conflicts from the beginning until today as well as the 

consequences of the disputes between these two great sects in Iraq and the region, called for the national 

and religious unity of the Iraqis. With regard to the accepted position of Ayatollāh Sistāni in Iraq, his 

penetration in his society, emphasis on national-religious integrity, and peaceful settlement of the disputes, 

we are witnessing a decrease in the bloodshed between the Shi’ites and Sunnis in Iraq. His unitarian 

dialogue has controlled ethnic-sectarian controversial grounds in Iraq.  
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 چکیده

ترین رهبر شیعی   به عنوان بلندپایه، اهلل سیدعلی سیستانی هدف پژوهش حاضر پاسخ به ای سوال اساسی است که چگونه آیت
تحلیلی بوده و  -وصیفیم. را مهار کرد؟ روش پژوهش ت6007منازعه میان شیعیان و سنیان عراق پس از سال ، مستقر در عراق

های این دو گروه از آغاز   اهلل سیستانی با درک اهمیت و حساسیت موضوع شیعه و سنّی و اختالف نتایج حاکی از آن است که آیت
 ها را خواستار شد. با توجه به جایگاه  وحدت ملی و دینی عراقی، و پیامدهای اختالف این دو گروه بزرگ بر عراق و منطقه، تا امروز

، ها  آمیز اختالف  دینی و حل مسالمت -گرایی ملی  اهلل سیستانی در جامعه عراق و تاکید ایشان بر وحدت پذیرفته شده و نفوذ آیت
 -آفرین قومی  های منازعه  گرایی ایشان زمینه  شاهد کاهش حجم منازعات خونین شیعه و سنّی در عراق هستیم. گفتمان وحدت

 کرده است.ای را در عراق مهار   فرقه

 ای. منازعات فرقه، منازعات قومی، رهبر شیعی، مرجعیت دینی، اهلل سیستانی آیت، اهل سنّت، شیعه، عراق های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

ها هر یک با توجه به   ها و سّنی  رسد. شیعه  گیری تشیع و تسّنن به روزگار صدر اسالم می  پیشینه شکل
های مذهبی   آموزه، پیامبر)ص( و رخدادهای صدر اسالم و روزگار پس از آنبرداشت و فهم خود از سخنان 

های   این دو گروه با توجه به اختالف ناشی از برداشت، اند. از گذشته تا به امروز خویش را سامان داده
یگر آمیز در کنار یکد  اکثرًا در مناطق مختلف به گونه مسالمت، هایی که به یکدیگر دارند  مذهبی و نگاه

اما ، آمیزی در میان شیعیان و سنیان عراق نیز از گذشته بوده است  اند. چنین زیست مسالمت  زیسته
میالدی روابط 223.میالدی و روند تحوالت پس از آن تا سال 51.2گیری عراق نوین در سال   شکل

های   دی و دخالتمیال223.شیعیان و سنیان را تحت تاثیر قرار داد. فروپاشی نظام صدام حسین در سال 
ای که شکل   سنی و منازعه میان آنها را در عراق سبب شد. منازعه -دو قطبی شیعه، گوناگون پس از آن

ای مسائل   چنین منازعه، هویتی به خود گرفته است. بدیهی است با توجه به جایگاه هر دو گروه در عراق
 گوناگون عراق و منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

های زمانه خویش   های گوناگون تالش در مهار بحران  فقهای شیعه در روزگاران گوناگون به شیوه
رویکرد ، ها بوده و پایه و اساس ورود فقها  اند. گوناگونی شیوه ورود آنها متاثر از زمان و مکان بحران  داشته

گاهی از منازعه پیش آمده و الله سیستانی چونان دیگر فقهای شیعه با  فقهی و مذهبی آنها است. آیت آ
از منظر فقهی به دنبال مهار منازعه شیعه و سنی در عراق ، های بدخواهان پیامدهای آن و کوتاه کردن دست

الله سیستانی تالش داشته از جایگاه مرجعیت دینی که نهادی مدنی و مورد احترام اکثریت  بوده است. آیت
داده و منازعه میان شیعیان و سنیان را مهار کرده و یکپارچگی را تحت تاثیر قرار  مردم، مردم عراق است

الله سیستانی به موضوع منازعه میان شیعیان و  بررسی نحوه ورود آیت، عراق را حفظ کند. بدین جهت
، پرسش بنیادین پژوهش حاضر این است که، سنیان در عراق کنونی و مهار آن ضرورت دارد. بنابراین

منازعه میان شیعیان ، ترین رهبر شیعی مستقر در عراق  به عنوان بلندپایه، لی سیستانیالله سید ع چگونه آیت
الله  میالدی را مهار کرد؟ پاسخ پژوهش به این پرسش چنین است که آیت 223.و سنیان عراق پس از سال 

گاهی از زمینه ی دینی مشترک ها  تاکید بر آموزه، سنی -گیری تنازع شیعی  های شکل  سید علی سیستانی با آ
 منازعه شیعیان و سنیان را مهار و از یکپارچگی عراق حمایت کرده است.، میان مسلمانان

های حاکی از آن است که تاکنون پژوهشی به مسأله منازعه شیعه و سنی در عراق و نقش  بررسی
 الله سیستانی در مهار آن از منظر هویتی نپرداخته است. آیت



111  0011،  تابستان 33شماره ،  9سال ،  سیاست متعالیه 

حلیلی بوده و در ادامه نخست چارچوب نظری پژوهش ارائه شده و ت -روش پژوهش حاضر توصیفی
گردد. همچنین بررسی  آفرین میان شیعیان و سنیان در عراق بررسی می  های درونی منازعه سپس ریشه

 باشد. الله سیستانی از دیگر موضوعات مورد بحث در این پژوهش می های مهارکننده منازعه از منظر آیت  مولفه

 نظری. چارچوب 2

های گوناگون بتوانند موضوع پژوهش حاضر را مورد   اندیشمندان گوناگون ممکن است از منظر نظریه
تر زوایای  بهتر و دقیق، انگاری  اما پژوهش حاضر بر این باور است که سازه، بررسی و کنکاش قرار دهند

 کند.   موضوع را تبیین می
و ارزش انسانی شکل گرفته است. هویت مبتنی بر  هنجار، هویت از ساختار، انگاری  از منظر سازه

برساخته اجتماعی بوده ، باشد و بدین جهت هویت فرزند زمانه خویش است باور و تفسیر انسانی می، فکر
از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر قابل تغییر است. تمایالت ، و از انسانی به انسان دیگر

 ها به ساختارهای درونی و بیرونی بوده  باشد. قوام هویت ته از هویت میبرخاس، انگیزشی و رفتاری

و « خود(. »332-1..: ص5300، است )ونت« دیگری»و « خود»و هر هویت در بردارنده مفاهیم 
تنها بقاء را ، در نخستین رویارویی با یکدیگر در وضعیت طبیعی با توانایی مادی مشخص« دیگری»

ای از یکدیگر ندارند. در این حالت تلقی دوست یا   طلبی و پیشینه انگیزه برتریخواستار هستند. هیچ یک 
م: 5111 5،است )مرسر« دیگری»و « خود»دشمن بودن دیگری معنایی ندارد. اساسًا هویت فرزند تعامل 

 باور و تفسیر انسانی در آن نقش بسزایی دارد.، (. تعاملی که فکر3.1-3.0ص
 از یکدیگر چهار مرحله دارد. « دیگری»و « خود»فهم و درک 

شود. در این   وارد تعامل می« دیگری»با ، بر پایه تعریفی پیشینی از وضعیت خویش« خود» ،نخست
در نقش مورد انتظار خویش « دیگری»و جایگیری « دیگری»به دنبال بیان نقش خویش به « خود»مرحله 
 است. 

، «خود»کند. گونه اطالعات موجود در بیان   را معنا می« خود»کنش ، مبتنی بر تفاسیر خویش« دیگری» ،دوم
 کند.   را هدایت می« دیگری»تفسیر و معنای ، از خود و وضعیتی که در آن جای دارد« دیگری»تعریفی که 

                                                           

1. Mercer 
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زند. چنین کنشی همانند کنش   به کنش دست می، بر پایه تعریف نوینی از وضعیت« دیگری» ،سوم
در نقش مورد انتظار « خود»و جایگیری « خود»ال بیان نقش خویش به به دنب، در مرحله نخست« خود»

 خویش است. 
(. چنین 003: ص5300، کند )ونت  را تفسیر و پاسخ خویش را آماده می« دیگری»، «خود» ،چهارم

ها و انتظارات در مورد یکدیگر تثبیت شده   هویت، هویت را شکل داده و از راه فرآیندهای تعاملی، فرایندی
 یابند.  گسترش میو 

، فناوری، ساختار سیاسی، تاریخ، که متاثر از ساختار عینی و مادی جامعه« دیگری»و « خود»هویت 
در تعامل با ، ها و سّنت است  آرمان، زبان، فرهنگ، ایدئولوژی، دین، اقتصاد و ساختارهای معرفتی همچون

رقابتی )الکی( و دوستی ، باشند: دشمنی )هابزی(توانند داشته   سه وضعیت را در برابر یکدیگر می، یکدیگر
 )کانتی(.

هویت هابزی بر این پایه استوار است که بکش یا کشته شو. دیگری یقینًا دشمن است. در هویت 
دیگری حق موجودیت برای رقیب خود قایل نیست؛ پس در اعمال خشونت علیه او کوتاهی ، هابزی

ر آزادی یا زندگی رقیب تجدیدنظر کند. در این هویت هر بازیگری رود تا د  نخواهد کرد و تا آنجا پیش می
گاه است که:  آ

 ، ( بازیگر دیگر همانند خود اوست5
 ، کند  دشمن اوست و زندگی و آزادی وی را تهدید می، ( بازیگر دیگر.
 چگونه باید برخورد کرد.، ( با بازیگری که دشمن است3

هایی   استوار است. رقیبان نیز چونان دشمنان بر پایه بازنماییهویت الکی بر پایه رقابت به جای دشمنی 
گیرند. خشونت در چارچوب اصل زندگی کن و بگذار   درباره خود و دیگری و در پیوند با خشونت شکل می

تر جنبه تهدیدآمیز  هایی کم باید توجه داشت چنین بازنمایی، پذیرد. لذا  انجام می، دیگران هم زندگی کنند
از یکدیگر انتظار دارند چونان رفتار کنند که حاکمیت آنها یعنی زندگی و  -برعکس دشمنان -رقیباندارند. 

به عنوان یک حق به رسمّیت شناخته شوند. در نتیجه تالش برای مغلوب کردن یا تحت سلطه ، آزادیشان
ت و هویت جمعی فردیت بازیگران محترم اس، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. در این هویت، درآوردن

 شود که بقایشان از سوی دیگری در معرض تهدید قرار بگیرد.  آنها هنگامی آشکار می
دوستی نقش ، استوار است. در این هویت، هویت کانتی بر شعار زندگی کن و بگذار زندگی کنند
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کنند   صل میآمیز حل و ف اختالفات میان خود را به شکل مسالمت، ها در این وضعیت  ساختاری دارد. گروه
به صورت تیمی به مقابله با ثالث اقدام ، )قاعده عدم خشونت( و در صورت تهدید ثالثی علیه امنیت هر یک

نّیت و ، ای رخ دهد. هر گروه  خواهند کرد )قاعده کمک متقابل(. در این حالت تنشی وجود ندارد تا منازعه
از نّیت و رفتار گروه دیگر ندارد. هر گروه امنیت ، اینآمیزی دارد و گروه دیگر برداشتی غیر از   رفتار مسالمت

کند از امنیت خود و   و تالش می -بیند  زیرا میان خود و دیگری غیریتی نمی -داند  دیگری را امنیت خود می
دیگری در برابر تهدیدهای ثالث دفاع کند. در این هویت احساس یگانگی میان دو گروه باال است. پس اگر 

آمیز   های مسالمت  با شیوه -به دلیل حس یگانگی موجود میان دو گروه -میان دو گروه بوجود بیایداختالفی 
تا دیگری را نیز در بر بگیرد. در ، شود. این مسأله ناشی از بسط مرزهای ادراکی خود است حل و فصل می

لکه وفاداری به یکدیگر ب، آید که خود و دیگری معنی ندارد  این حالت هویت مشترک و فرادستی بوجود می
آفریند. هر یک از آن جهت که   منافع جمعی می، گیرد. این هویت مشترک  و احساس ما بودن و... شکل می

 (.012-302: ص5300، کنند )ونت  در راه یکدیگر جانبازی می، یکدیگر را دوست دارند
ای   اما چنین منازعه، ز منازعه استسرآغا، به خطر افتادن هویت خود از سوی دیگری، انگاران  به باور سازه

پذیر  گذر از هویت هابزی و دشمنی به هویت کانتی و دوستی امکان، تواند دائمی نباشد. به سخن دیگر  می
سازندگان و پاسبانان ساختارهای اجتماعی هستند. نظام ، زیرا کنشگران، باشد اما یقینًا سخت می، است

بلکه با ، ینی تبدیل شده است. گذار هویتی نه در اولین رویاروییاجتماعی برای کنشگران به یک حقیقت ع
گاهانه  شود. گیری یک فرهنگ مشترک انجام می  فکری و گذشت زمان و شکل، علمی، یک اقدام آ

 ها در عراق های منازعه میان شیعیان و سنّی  . ریشه3

نگان از گذشته تا امروز در بدون آنکه بخواهیم به مباحث تاریخی و مذهبی اختالفی و نقشی که بیگا
های درونی منازعه   به این نکته باید اشاره کرد که زمینه، بپردازیم، اند  تحریک دو گروه علیه یکدیگر داشته

عوامل ، اند. به سخن دیگر  میالدی تاکنون شکل گرفته 51.2هویتی میان شیعیان و سنیان عراق از سال 
دینی و... هویت شیعی و سّنی مردم امروز عراق را شکل داده است. ، سیاسی، گوناگون درهم تنیده تاریخی

های جدا شده از امپراتوری عثمانی تأسیس گردید و  میالدی از ترکیب سرزمین 51.2عراق کنونی در سال
های اجتماعی غیرهمگون در یک جغرافیای ناهمگون را سبب شد. هر   گرد آمدن گروه، مرزهای مصنوعی

های قومی پیشین خویش   های مذهبی و هویت  تنها درپی سّنت، ن مرزبندی مصنوعیگروهی فارغ از چنی
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هایی که هیچ پیوند مشترک ملی میان   ها و هویت  هایی که بر خود تاکید داشتند. سّنت  ها و هویت  بود. سّنت
رین جامعه آف  های منازعه  ترین ویژگی رسد مهم  (. به نظر می531: ص5312، مردم ایجاد نکردند )علوی

گرایی. در ادامه به تشریح هر یک   سویه نگری و عرب  یک، گرایی  عراق عبارتند از ساختار قبیلگی و خشونت
 پردازیم.  های جامعه عراق می  از ویژگی

 گرایی  . ساختار قبیلگی و خشونت3-0

باشد. اساسًا یکی  میهای اصلی ساختار اجتماعی عراق   ای از ویژگی  ای و عشیره  سرشت و بافت قبیله
حضور و نقش عشیره و قبیله در زندگی اجتماعی و سیاسی از ، های برجسته جامعه عراق  از ویژگی

ای از نظام   . در کشورهایی که شبکه گسترده(51.: ص5303، )مسجدی های دور تاکنون بوده است گذشته
قدرت ، ا حمایت از حکومت مرکزیای در تالش است ب  هر قبیله و عشیره، قبیلگی و عشیرگی حاکم است

های عشایر   های سیاسی عراق همواره به حمایت  نظام، خویش را نسبت به دیگری افزایش دهد. بدین جهت
میالدی سّنی 223. تا 51.2اند. باید توجه داشت که همه حاکمان عراق از سال  و قبایل پشت گرم بوده

عشایر و قبایل ، سّنی مذهب را داشتند. در همین حالمذهب بودند و در نتیجه حمایت عشایر و قبایل 
(. این 02: ص5301، حائری  شیعی مذهب به مراجع تقلید و رهبران مذهبی اتکاء داشتند )قزوینی

میالدی در 223.پیش و پس از سال ، از هر دو سو، آیینی است کیشی و هم گری که مبتنی بر هم حمایت
میالدی مشارکت داشتند و با 51.2است. عشایر در انقالب سال رخدادهای گوناگون سیاسی قابل مشاهده

صدام حسین را در جهت ، پیمان شدند  میالدی هم5110الله سید محسن حکیم در مقابل کودتای سال  آیت
از مرجعیت شیعه از آغاز فروپاشی نظام صدام ، میالدی یاری کردند5115شکست انتفاضه شعبانیه سال

تاکنون حمایت نموده و نیروهای بیداری را برای مبارزه با القاعده و تروریسم میالدی 223.حسین در سال 
 .(31: ص5300، )محقق و عالیتأسیس کردند و... 

وی است. بیشتر مردم عراق  دربردارنده کنش، ساختار قبیلگی و عشیرگی د  به جهت پیوند با  -های ب 
سبب ورود تجربیات و ، ختار قدرت مدرنکنش بدوی دارند. ورود چنین مردمی به سا -عشیره و قبیله

روحیات بدوی آنها همچون خشونت و استفاده از زور در دنیای سیاست شده و دورانی پر از خشونت و 
سو فرهنگ  از یک، گرایی نهادهای سیاسی  (. خشونت501م: ص5113، سرکوب را رقم زده است )مارتر

، کند. بنابراین  مخالفان را وادار به واکنش مشابه می، دهد و از سوی دیگر  خشونت در جامعه را پرورش می
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، )پورسعید ای بلند در عراق دارد  پیشینه، گیرد. خشونت به ویژه گونه فیزیکی آن  چرخه خشونت شکل می
کوچ ، کشی  نسل، . اخراج از کشور(11-15: ص5311، ؛ رستمی و سفیدی20.-23.: ص5301

تا  51.2ت فیزیکی موجود در جامعه عراق است. از سال های اندکی از خشون  اجباری و... نمونه
ها به ویژه شیعیان   ها بود و از هیچ گونه خشونتی علیه همه گروه  میالدی قدرت کاماًل در اختیار سّنی223.

های عراق نهادینه شده است. این رفتار   در سّنی، دریغ نکردند. اساسًا کاربرد خشونت جهت حفظ قدرت
ها که شاهد از دست رفتن کامل   سّنی، میالدی کم و بیش ادامه داشت. به سخن دیگر 223.پس از سال 

نشینی خویش را تاب نیاورده به  حاشیه، میالدی بودند223.قدرت و پایان روزگار طالیی خود در سال 
تخریب حرم امامین عسکریین)ع( در سال ، گرایی آنها  بار دست زدند. اوج خشونت اقدامات خشونت

های دینی و مذهبی خویش   به آموزه، گرایی خود علیه شیعیان  میالدی بود. آنها برای توجیه خشونت221.
ق: 5023، ؛ حرانی30.-32.ص، 1تا: ج  بی، ؛ عفانی31.ص، .ق: ج5023، کنند )طبری  استناد می

 (. 100-103ص
ی به جهت نداشتن میالد 223.کنش بدوی در میان شیعیان نیز وجود دارد. شیعیان پیش از سال 

میالدی که شیعیان در رأس حاکمیت  223.اما پس از سال ، امکان ظهور و بروز کنش نداشتند، قدرت
رسد   م(. به نظر می251.، ؛ الجزیره02م: ص250.، هایی زدند )سعیدی دست به خشونت، جای گرفتند

یه آنان است. آنها نیز برای توجیه های سّنی عراق عل  گرایی دولت  ها فشار و خشونت  این خشونت نتیجه سال
ق: 5053، های دینی و مذهبی خویش استناد کردند )مفید  به آموزه، ها  گرایی خویش علیه سّنی  خشونت

، 3ق: ج5032، ؛ غروی و موسوی خویی312ص، 52؛ ج503-531ص، 1ق: ج5021، ؛ بحرانی1ص
 (.02ص

 سو نگری  . یک3-2

میالدی محکوم به 223.تا  51.2سویه از سال  ت. نگاه یکسو نگر اس ای یک  جامعه، جامعه عراق
ها   سو نگری در همه بخش تقسیم جامعه عراق به دو بخش اقّلیت کوچک حاکم و اکثریت بزرگ شد. یک

خود را امتداد جهان عرب در عراق دانسته و بر ، های حاکم  حتی قوانین و تفسیر آن قابل رویت است. سّنی
غیر عرب و ، ها را  حق مسلم آنها است. در نتیجه شیعیان و دیگر گروه، مت کردناین باور بودند که حکو

حق حاکمیت برای آنها قایل نبودند. چنین نگاهی باورهای ، دانستند. لذا  وابسته به بیرون از مرزها می
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 طلبی و برتری، سویه ( و نگاه یک.1-12: ص5315، ای را در حاکم و محکوم پدید آورد )هاشمی  ویژه
آنها را متقاعد ، ها  ها و سرخوردگی در شیعیان را سبب شد. در اقلیت بودن سّنی  خواهی در سّنی تمامیت

در حالی که اکثریت جمعیت کشور را ، های اسالمی در اداره حکومت  کرده که اتخاذ شعارها و گفتمان
های   د با تکیه بر شعارها و آرمانتالش کردن، رو دهند به ضرر آنها تمام خواهد شد. از این  شیعیان تشکیل می

های قومی و مذهبی را مدیریت و   سایر گروه، های سیاسی الئیک  ملی و قومی و گرایش به احزاب و جریان
گاهی از دین اکثر مردم عراق  زمان سّنی (. هم5.1: ص5311، کنترل نمایند )زارعان تالش کردند ، ها با آ

بر این باورند که به جهت ، طلبانه خویش سرپوش مذهبی بیابند. لذا ریگرایانه و برت  های قوم  برای گرایش
م: 223.، ؛ الکاتب و عماره13: ص5312، مذهبی در هر حال باید از حاکم سّنی حمایت کرد )علوی

، المللی به رهبری امریکا به عراق ها در برابر یورش نظامی ائتالف بین  (. با چنین نگاهی سّنی533ص
ها را به حذف   سّنی، طلبانه سویه و برتری (. نگاه یک11: ص5300، کردند )احمدی مقاومت مسلحانه

اجتماعی عراق و محرومیت آنان از اعالم هویت مذهبی  -آفرینی در صحنه سیاسی کامل شیعیان از نقش
، ؛ سعیدی3: ص5303، آمیز رخ خواهد داد )صبا در این حالت همزیستی مسالمت، کشاند. به باور آنها

 (!02م: ص250.
حرکت سیاسی شیعیان در صد ساله اخیر عمدتًا حرکتی با رویکرد دینی بوده و رهبران مذهبی شیعه 

اند.   سویه داشته اند. اما باید توجه داشت که شیعیان عراق نیز نگاه یک  کرده  جهت کلی حرکت را تعیین می
، اند )فولر و فرانکه  ایی را در ذهن داشتهزد  اند و سنی  دانسته  عراق را سرزمین و کشور خود می، شیعیان
، )نجفی شیعیان به جهت مذهبی باور به یاری هر حاکم شیعی دارند، ها  (. در برابر سّنی.3.: ص5300
میالدی و کسب 223.نگاه تک ُبعدی شیعیان تا آنجا پیش رفت که پس از سال (.10ص، ..ق: ج5020
 (.50-51: ص5301، نشین شدند )ازغندی و کرمی  های شیعه  خواستار خودمختاری استان، قدرت

 گرایی  . عرب3-3

آنان ، ویژگی دیگر جامعه عراق است. حاکمان سّنی عراق همواره برای تحقیر کردن شیعیان، گرایی  عرب
کردند. بدیهی است چنین سخنی جهت حفظ قدرت و کوتاه   را غیر عرب و وابسته به بیگانگان معرفی می

دانستند.   های عراق خود را امتداد حاکمان سّنی مذهب عرب منطقه می  از آن بود. سّنی کردن دست شیعیان
، دانستند. باید توجه داشت که از گذشته  بدین جهت جایگیری در حکومت و قدرت را حق خویش می
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ق گرایی عراق تعریف و از یکپارچگی عرا  خود را در چارچوب ملی، رهبران سیاسی و مذهبی شیعیان عراق
ها و انتساب آنها   میالدی شاهد نگاه تحقیرآمیز شیعیان به سّنی 223.اما پس از سال ، اند  کرده  حمایت می

داند.   خود را در درجه اول عرب و شهروند یک کشور عربی می، به بیگانگان هستیم. اساسًا یک شیعه عراقی
 (.531: ص5311، )زارعانبدین جهت است که گاهی شاهد گرایشات ضد ایرانی در عراق هستیم 

ساختاری نابالغ است. ساختاری که مسایل گوناگون درهم گره ، رسد ساختار اجتماعی عراق  به نظر می
بدون ، آورد  از هر راهی به دنبال کسب قدرت است و وقتی که قدرت را بدست می، اند. هر گروه خورده

ای و   ای که ساختار قبیله  کند. در جامعه  نگاه و تفسیر انحصاری خویش را اعمال می، توجه به دیگران
، دشمنی، چنین نگاهی منتهی به دیگرسازی درون جامعه و کشور شده و منتهی به کینه، نابالغی حاکم است

به ، شود. وقتی که محکوم در جایگاه حاکم قرار بگیرد  تک افراد درون جامعه می خواهی و... میان تک  سهم
های روزگار محکومیت خویش است. این واقعیت با فروپاشی نظام صدام   دنبال برآورده شدن خواسته

ها و نیازها است.   سرپوشی بر خواسته، های مذهبی  ای آموزه  خود را نمایان کرد. در چنین جامعه، حسین
 223. ها در سال  هویت شیعیان و سنیان در عراق را تشکیل داده است. سّنی، چنین ساختار اجتماعی

کنند و به مبارزه مسلحانه با نظامیان ائتالف   از صدام حسین حمایت می، هت حفظ قدرتمیالدی ج
در برابر یورش ، پردازند. شیعیان با باور به عدم همکاری با حاکم جائر سّنی  المللی به رهبری امریکا می بین

: 5300، کردند )احمدیبلکه استقابل ، المللی به رهبری امریکا به عراق مقاومت نکرده نظامی ائتالف بین
عناصر و ساختار نیروهای ، ها در نحوه تقسیم قدرت در نظام نوین سیاسی (. منازعه شیعیان و سّنی11ص

زدایی و   بعثی، تفسیر قانون اساسی، مجلس، دولت، های حزبی  فعالیت، های سیاسی بازی، نظامی و امنیتی
سویه  وبی نمایان است. هر یک موضوعات گوناگون را یکالمللی به خ ای و بین  نوع تعامل با بازیگران منطقه
م: 223.، وردی؛ 5.0م: ص253.، ؛ ربیع0.م: ص253.، کند )حمود  و به سود خود تفسیر می

، ؛ درخشه و ملکی13.-.0.: ص5315، ؛ اسدی01: ص5311، ؛ رستمی و سفیدی15.-12.ص
 محدود و حذف کردن دیگری است. رسد چنین تفسیر و نگاهی به دنبال  . به نظر می(13-11: ص5313

تجربه مدیریتی باالیی دارند. پس از سال ، ها حاکمیت بر عراق  ها به دلیل سال  رسد سّنی  به نظر می
زدایی و حذف کارگزاران پیشین از ساختارهای   سو به دلیل روند بعثی این طبقه از یک، میالدی 223.

گاهانه ای که در آنها در مخالفت با ساختارها و روندهای سیاسی   موجود و از سوی دیگر به دلیل مقاومت آ
شیعیانی با ، . جایگزین آنها(15-12: ص5311، )افشوناند   به حاشیه رانده شده، موجود شکل گرفت
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گاهی و تجربه سیاسی پایین با شرایط ، تری بودند. شیعیانی که به جهت زندگی در بیرون از عراق  سطح آ
مدیریتی و اجرایی ، لذا تجربه سیاسی، تر از مناصب مهم رانده شده بودند تند. پیشعینی کشور آشنایی نداش

در دوره کنونی بازتاب پیدا کرد و سطح باالیی از ، زیادی نداشتند. این فقدان تجربه در مدیریت کشور
ملی را در خود ناکارآمدی را به دنبال داشت. شیعیان نتوانستند نگاه تشکیالتی مبتنی بر منافع شیعه و منافع 

(. .50-505: ص5311، های سیاسی نیز به صورت بلوغ یافته عمل کنند )زارعان  توسعه دهند و در کنش
 ها را شدت بخشیده است. منازعه آنان با سّنی، های شیعیان  گیری  گرایانه در تصمیم  تقدم نگاه طایفه

تاکید بر منافع ، خواهی لبی و تمامیتط برتری، سویه نگری یک، گرایی  خشونت، ساختار اجتماعی نابالغ
های عراق را شکل داده است. هویتی که برخاسته از نگاه و  ّای و... هویت شیعیان و سنی قومی و طایفه

ها بوده و منازعه میان آنان را به دنبال داشته است. بدیهی است تداوم چنین هویتی به  ّتفسیر شیعیان و سنی
های   های عراق و منطقه نیست. به ویژه آنکه در عراق کنونی مذهب و آموزه ّ سود هیچ یک از شیعیان و سنی
رسد تغییر در چنین هویتی که مخلوطی از سیاست   م(. به نظر می250.، 5دینی نقش پر رنگی دارند )لیپکا

پذیر است. آمخت با ارائه  امکان، تنها از سوی روحانیونی که در نزد مردم پذیرش دارند، و دیانت است
الله  توانند هویت پیروان خویش را تغییر داده و بر صلح و امنیت تاثیر بگذارند. آیت  می، گاهی روزآمدن

 سیستانی از جمله این روحانیون است.

 اهلل سیستانی . باور به یکپارچگی عراق از منظر آیت0

راق که اکثریت ترین رهبر شیعی مستقر در ع  به عنوان بلندپایه، الله سید علی حسینی سیستانی آیت
نقش بسیار پررنگی در کاهش  (5.-2.م: ص253.، )حمود کنند  از ایشان پیروی می -عراق -شیعیان

های صادر شده از سوی ایشان در مورد   منازعه میان شیعه و سّنی در عراق داشته است. با نگاهی به بیانیه
ها و حل و فصل   آیینی اکثر عراقیوحدت ، ها  کند: عراق برای عراقی  سه مولفه خودنمایی می، عراق

رفت از  مولفه سوم راه برون، بر مذهب، گرایی تاکید دارد و دوم  آمیز. مولفه نخست بر ملی  مسالمت
توانند نقش کلیدی در مهار منازعه میان شیعیان و   ها می  رسد این مولفه  ها است. به نظر می  اختالف

 شود. ها به تفصیل بررسی می  ر یک از این مولفههای عراق داشته باشند. در ادامه ه سّنی
                                                           

1. Lipka 



171  0011،  تابستان 33شماره ،  9سال ،  سیاست متعالیه 

 ها  . عراق برای عراقی0-0

های سّنی است و   نگاه حاکمیت بر این استوار بود که عراق از آِن عرب، میالدی 223.پیش از سال 
الله سیستانی با هوشیاری از موضوع و  آیت، میالدی 223.دیگران در قدرت جایی ندارند. پس از سال 

نژاد و   جویانه کشورهای گوناگون از هم های مداخله  گری با وجود حمایت -گیری  ی در حال شکلرخدادها
ها به کشورهای دیگر را نفی کرد و   ها و مذهب  وابستگی پیروان همه قومّیت -های خود در درون عراق  کیش

 ستار شد.آنها را شهروندان عراق و دلبسته آن دانست و مشارکت همه آنها در عراق را خوا
آنچه بیش ، میالدی تاکنون 223.الله سیستانی و سخنان نمایندگان ایشان از سال  های آیت  با بررسی پیام

با حضور همه اقوام و مذاهب  -بحث وحدت و استقالل عراق، کند  از هر موضوع دیگری خودنمایی می
ها و از آِن اکثریت شیعه و اقّلیت سّنی   عراقیعراق از آِن همه ، الله سیستانی است. به باور آیت -موجود در آن

. با وجود آنکه (01م: ص251.، )خفاف است. از آِن پیروان همه اقوام و مذاهب موجود در عراق است
ای از سوی ایشان در حمایت از   دارانه اما تاکنون سخن جانب، الله سیستانی فقیهی شیعه مذهب است آیت

های مذهبی و دینی عراق از منظر سیاسی و اجتماعی دیده نشده است   یگر گروهشیعیان و برتری دادن آنها بر د
مجوزی برای حکمرانی بر پایه مذهب ، اکثریت مذهبی بودن، . بنابراینم(250.، م؛ حدراوی251.، )خفاف

جهت جبران آنچه گروه ، تواند از فضای موجود عراق  کسی نمی، الله سیستانی اکثریت نیست. به باور آیت
ق/الف؛ 5031، )حسینی سیستانی برداری و استفاده کند  بهره، یگری در روزگار گذشته بر سر او آورده استد

ها   تعرض به سّنیالله سیستانی  سازد. آیت ( و وحدت و یکپارچگی عراق را دگرگون1.1م: ص251.، خفاف
باور وی در این موارد تنها مراجع قانونی داند. به   به بهانه همکاری با نظام پیشین و افشای اسنادشان را جایز نمی

 .(511، 1.-0.م: ص251.، )خفاف توانند ورود پیدا کنند  دار می  صالحیت
تنها در ارتباط با نظام سیاسی و ، الله سیستانی باید توجه داشت بحث اکثریت و اقّلیت در اندیشه آیت

آنکه نظام سیاسی عراق و قانون اساسی آن  ایشان بر این باور هستند که پس از، قوانین است. به دیگر سخن
مورد پذیرش بوده و اقلّیت باید به نظر ، آنچه اکثریت ملت عراق انتخاب کنند، بر همگان عرضه شد

با هر  -بلکه سخن از همه ملت عراق، اکثریت احترام بگذارد. در اینجا سخن از مذهب و یا قومّیت نیست
الله سیستانی هرگونه نظام سیاسی برخاسته از پایگاه مذهبی و  یتاست. اصواًل آ -مذهب و قومّیت، سلیقه

 .(5.م: ص253.، های اسالمی تاکید دارد )حمود کند و بر عراق یکپارچه براساس آموزه میقومی را رد 
ایشان را ، ها در بازسازی میهن خویش  الله سیستانی و تاکید بر مشارکت همه عراقی گرایانه آیت  نگاه ملی
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، ؛ معموری11: ص5312، نژاد )حاجی یوسفی و عارفها تبدیل کرده است   ء و پناهگاه همه گروهبه ملجا
در بازسازی عراق در سیره  -اکثریت و اقلّیت -های ملی و مذهبی  . باور ایشان به مشارکت همه گروه(5311

ق در گرو همراهی های ایشان نیز قابل رویت است. به باور ایشان بازسازی عرا  عملی و نشست و برخاست
 .(11م: ص251.، )خفاف ها است  محترمانه همه گروه

سیاسی بشود و جامعه عراق را  -الله سیستانی با هر بحثی که منتهی به تفرقه و گسست اجتماعی آیت
مخالف است. وی بر این باور است که تصمیمات باید مبتنی بر مصالح و منافع عراق و همه ، پاره کند پاره

الله سیستانی با فدرالیسم  ای و قومی. در همین زمینه آیت  های فرقه  نه مبتنی بر خواست، ذ شودمردم آن أخ
جنوب و مرکز عراق دانست. وی به وحدت کل ، مذهبی مخالفت کرد و آن را موجب تفرقه شهروندان شمال

مدل سیاسی و اداری  هرگونه، باور دارد. به باور وی -نشین نشین و سّنی به ویژه وحدت مناطق شیعه -عراق
بدون توجه به  -ها میان شهروندان عراق  ای سامان بیابد که منجر به توزیع عادالنه ثروت  عراق باید به گونه

 .(13-11: ص5312، نژاد )حاجی یوسفی و عارف بشود -قومّیت و گرایش فکری، مذهب

 ها  . وحدت آیینی اکثر عراقی0-2

به ، ها و کشورهای گوناگونی هویت مذهبی هر گروه از مردم عراق  میالدی گروه 223.پیش و پس از سال 
الله سیستانی با آگاهی از پیامدهای چنین تاکیدهایی و  کردند. آیت  ویژه شیعه و سّنی را بیش از پیش پررنگ می

گاهی از دین اکثریت مردم عراق  سازی نگاه دو قطبی شیعه و سّنی در جامعه تالش کرد. در جهت پاک، با آ
و در  -های دور تاکنون پابرجا بوده است  که از گذشته -الله سیستانی اختالف شیعه و سّنی به باور آیت
وجود ندارد. به باور ، آن را بپذیرند و بدان راضی باشند -شیعه و سّنی -حلی که همگان ّحال حاضر راه

بحث و بررسی قرار بگیرند. آنچه های علمی مورد   ها تنها در نشست  الله سیستانی بهتر است این بحث آیت
، است. مسلمانان به خدای یکتا -شیعه و سّنی -باید بدان تاکید کرد امور مشترک و مّتفق علیه مسلمانان

دانند. موّدت   رسالت پیامبر)ص( و قرآن کریم باور و ایمان دارند. منبع احکام شرعی را سّنت نبوی می
 .(.53-532م: ص251.، )خفاف اند  یرفتهحج و... را پذ، روزه، نماز، بیت)ع( اهل

مسلمان است و ، الله سیستانی بر این باور است که هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند آیت
)حسینی  مال و آبرویش محترم است، جان -گذاری داشته باشد  حتی اگر گمراهی و بدعت -مسلمان

. پس هرگونه رفتار بیرون از چارچوب (.53-532م: ص251.، ق؛ خفاف5035ق/الف؛ 5031، سیستانی
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 .ق/ب(5031، )حسینی سیستانیحرام است  -شیعه یا سّنی -ها دینی و انسانی با مسلمان
 -و حتی دیگر مذاهب و ادیان -اعم از شیعه و سّنی، ها  هر آنچه به مسلمان، الله سیستانی به باور آیت

تبّری از ، . به باور وی(51م: ص251.، )خفافرد محترم است و کسی اجازه تعرض به آن را ندا، تعلق دارد
اما دشنام دادن  (110م: ص222.، )حسینی سیستانی دشمنان پیامبر)ص( و خاندان او گرچه جایز است

های   رفتاری به شدت ناپسند و مخالف سفارش، ها و سب برخی از صحابه و زنان پیامبر)ص(  به سّنی
نشانه تبّری نبوده و ، . چنین رفتاریم(253.ق/الف؛ 5031، انی)حسینی سیست ائمه)ع( به شیعیانشان است

الله سیستانی در  )دفتر آیت شود  کشی میان مسلمانان را سبب می تفرقه و آدم، حرام است. چنین رفتارهایی
تنها در اماکن مذهبی هر گروه و آیینی ، . به باور ایشان جایگاه امور مذهبی غیر مناقشه برانگیز(5312، قم

ها و   های دولتی عراق که متعلق به همه مردم عراق با قومّیت  و برافراشتن آنها در نهادها و سازمان است
. به باور ایشان هر آنچه سبب تفرقه در (5311، )معموری مجاز نیست، های گوناگونی هستند  مذهب

که حرم  الله سیستانی وقتی ناصواب است. با چنین نگاهی است که آیت، شود  جامعه عراق می
ها را از  یکند و دامن سنّ   خویشتنداری شیعیان را مطالبه می، گیرد عسکریین)ع( مورد تعدی و تجاوز قرار می

 .(512-510م: ص251.، )خفافها را خواهان است   داند و ناهمراهی آنان با تروریست  رخدادها پاک می
هستند و از بذل محبت به آنها کوتاهی نباید ها جان شیعیان   الله سیستانی بر این باور است که سّنی آیت

به شیعیان وارد شده است. اینجا ، مذهبی عراق وارد بشود -های قومی  کرد. هر آسیبی به هر یک از گروه
وظیفه انسانی و شرعی ، دیگر شیعه و سّنی معنی ندارد. شهروندی از شهروندان عراق آسیب دیده است. لذا

الله سیستانی وجوب کفایی دفاع  دیده بشتابند. با چنین نگاهی آیت ی آسیبشهروندان دیگر است تا به یار
جهت حمایت ، نشین  ها بر مناطق سّنی  الله سیستانی با مشاهده تسلط تروریست از عراق را صادر کرد. آیت

وجوب کفایی دفاع از عراق را ، ها و حفظ وحدت و یکپارچگی عراق  های تحت سلطه تروریست  از سّنی
های مسّلح جدای از   و نه تشکیل گروه -را به پیوستن به ارتش عراق -شیعه و سّنی -ر کرد. وی همگانصاد

 (.151، 1..-5..م: ص251.، )خفاف ها فراخواند  جهت مبارزه با تروریست -ارتش
، های گوناگون عراقی  الله سیستانی چنین است که بدون توجه به مذهب و قومّیت گروه رویه عملی آیت

های آنها   برد. چونان که کشته  تعبیری یکسان در مورد آنها استفاده کرده و همگان را با تعبیری واحد نام می از
های اسالمی بدون توجه   سازی آموزه پیاده (.551-550م: ص251.، )خفاف نهد  در جنگ را شهید نام می

گذاری باید   اور است آنچه که در قانونبر این ب، از تاکیدهای ایشان است. لذا، به خوانش شیعی یا سّنی آن
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اسالمی است ، باشد. چنین اسالمی یعنی اسالم می، عدم مخالفت با دین اکثریت مردم عراق، رعایت شود
 باشد. که بر کلیات و امور مّتفق علیه شیعه و سّنی استوار می

 آمیز  . حل و فصل مسالمت0-3

ها به   بشری است. مهم آن است که این اختالفامری طبیعی در جامعه ، اختالف دیدگاه و منافع
هویتی موزاییکی دارد. در ، ای حل و فصل بشوند که هیچ یک از طرفین دعوا آسیب نبینند. جامعه عراق  گونه

ها   ای است که ساختار قبیلگی دارد و حل و فصل اختالف  ها فراوان است. جامعه  ای اختالف  چنین جامعه
گاهی از تاریخ سیاسی طرد و حذف همراه است. آیت در آن تنها با خشونت و اجتماعی  -الله سیستانی با آ

در گروه همکاری ، بر این باور است که بازسازی عراق، مذهبی مستقر در آن -های قومی  عراق و هویت گروه
 است. یکدیگرمذهبی گوناگون درون کشور با  -های قومی  گروه

های   آمیز همه مردم در کنار یکدیگر و وجود اختالف  مسالمتالله سیستانی به زیست محترمانه  آیت
گاه است که اختالف، گوناگون در جامعه عراق باور دارد حل و فصل ، های موجود با نزاع و جنگ  اما آ

مشکالت نوینی را بوجود خواهد آورد. ، بلکه از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد. تداوم آن، شود  نمی
آمیز دو طرف دعوا   های هویتی در جامعه عراق را تنها مبتنی بر گفتگوی مسالمت  تالفوی حل و فصل اخ

)حسینی هر یک از طرفین باشد  قومیطلبی مذهبی و  داند. گفتگویی که بر پایه برابری و به دور از برتری  می
 . (511-510، 11م: ص251.، ق/الف؛ خفاف5031، سیستانی

 گیری  . نتیجه5

تر سرکوب شده بودند و  که پیش -با توجه به حاکم شدن شیعیان، میالدی 223.سال در عراق پس از 
ها  تنش و منازعه میان آنها و سّنی، های کلیدی سیاسی نظام نوین  بر پست -اکثریت جمعیتی را دارا هستند

ای درصدد   راه با هر شیوه اینرنگ و بویی دیگر گرفت. هر گروه به دنبال تأمین امنیت خود برخاسته و در 
های برخورد هر گروه با گروه دیگر است.   هایی از شیوه  کشتار و... نمونه، حذف دیگری برآمدند. کوچ اجباری

های این دو گروه از آغاز تا   الله سیستانی با درک اهمیت و حساسیت موضوع شیعه و سّنی و اختالف آیت
ها را خواستار شد.   وحدت ملی و دینی عراقی، منطقه و پیامدهای اختالف این دو گروه بزرگ بر عراق و، امروز

 -گرایی ملی  الله سیستانی در جامعه عراق و تاکید ایشان بر وحدت با توجه به جایگاه پذیرفته شده و نفوذ آیت
شاهد کاهش حجم منازعات خونین شیعه و سّنی در عراق هستیم. ، ها  آمیز اختالف  دینی و حل مسالمت

 ای را در عراق مهار کرده است.  فرقه -آفرین قومی  های منازعه  ایی ایشان زمینهگر  گفتمان وحدت
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