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عراق با  بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور
 تأکید بر نقش مرجعیت

 
 2فاطمه نظری، *1هدی غفاری

 چکیده
ترین مرزهای خشکی را نیز   که طوالنی های کشور ماستترین همسایهکشور عراق در زمرۀ مهم

ی، سیاسی، اجتماعی، و تبع آن، همواره اشتراکات، مناسبات و روابط اقتصادبا ایران داراست و به
خصوص فرهنگی و مذهبی چشمگیری با هم داشته و دارند. در همین زمینه مطالعز  جایگزاه   به

های موجود در اندیش  سیاسزی شزیعه   این کشور با عنایت به ظرفیت شریعت در نظام حکومتی
عزراق   کشور این پژوهش در تالش است تا جایگاه شریعت در نظام حقوقی ای دارد.اهمیت ویژه

ی کزه بزا موهزوم    احزوزه  دررا تبیین و ارزیابی کند. در این زمینه ابتدا نظزام حقزوقی موجزود،    
هسزت ججایگزاه فع زی     آنچهشریعت تالقی دارد، ترسیم شده است. از سویی دیگر برای سنجش 

وضعیت مط زو((، نیازمنزد معیزاری     عنوانبهباید باشد ج آنچهشریعت در نظام حقوقی عراق(، با 
های مزاهوی  وارد مسائل مبنایی و جنبه اختصاربه رونیازا که مناط و مالک آن قرار گیرد؛است 

 محمزدباقر ایم. در این تحقیق، تحصیل این معیار، متکی به آرای عالمزه شزهید سزید    بحث شده
. در حقیقت پرسش اص ی این پژوهش تطابق یا عدم تطابق نظام حقوقی کشور عزراق  ستصدر ا

. پس از بررسی سیر تطور جایگاه شریعت در قزوانین اساسزی عزراق و  کزر     است با معیار مذکور
های م بزور  منظور پاسخ به پرسش اص ی، بررسی مؤلوهای مختصر از تحوالت مربوط، بهتاریخچه

الم  زی و مبنزای ایزدئولوییکی تشزکیل حکومزت(      قانون اساسی، رویکرد بین جساختار جمعیتی،
جود تالشی که در جهت نهادینه کردن شریعت در حکومت داشزته  دهد این کشور با ونشان می

با خألهایی بنیادین در اجرا کردن دین در مناسبات حکومتی و ایجزاد حکومزت مط زو(     است،
شود. ع ل ایجابی چون دخالت خارجی و ساختار جمعیتی، از یک سزو و ع زل سز بی    مواجه می

  حکومت از سوی دیگر در ایزن نتیجزه   چون رویکرد نظری ع مای برجسته و مرجعیت در زمین
 بوده است. رگذاریتأث
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 مقدمه
کشزوری راهبزردی همزواره در مرکز  توجزه پژوهشزگران بزوده اسزت و تبیزین           عنزوان بهعراق 

بزه ایزن دلیزل مقزاالت      کند.ای میبه حل مجهوالت مسائل منطقهرویدادهای آن کمک شایانی 
پس از اشغال عراق و فرایند انتقال حکومت در آن( به نگارش در آمده است که  ژهیوبهبسیاری ج

 اهللتیز آخزاص   طزور بزه اشغالگران، سازمان م زل، ع مزا و    راتیتأثموضوعاتی چون دموکراسی، 
وجوها قرار این جست رأس درایجاد نظام حکومتی فع ی اح ا( و نخبگان سیاسی بر  سیستانی،

موضزوعی   عنزوان بزه های م بور، نگاهی مستقل نبوده و نگاه به شریعت در پژوهش 1داشته است.
و عمیزق و   باارزش نوسهیففرع بر موضوعات مذکور به آن اشاره شده است. هرچند این اشارات 

ع شریعت در آنها و عدم تمرک  بر این موضوع از ع ت اصل نبودن موضوی هستند، بهوربهرهقابل 
هزای مزؤثر در تح یزل ایزن     بر این بیشزتر حزوزه  بسیاری مسائل مبنایی غو ت شده است. عالوه

شزوند. بنزابراین   هزم مشزاهده مزی    کنزار  درموضوع مغوول مانده است و توصیف و تح یل کمتر 
که برای شریعت قائل است ارزیزابی  نظام حکومتی عراق را از نظر جایگاهی  پژوهشی که مستقالً

سیستانی  اهللتیآی آن را معرفی کند، یافت نشد. از سوی دیگر اگرچه عقاید سیاسی هاچالش و
( ، تح یزل تزأثیرات اتخزا     1935ی، خدایمستقل مورد بحث پژوهشگران بوده است ج طوربهنی  

شهید صدر  اهللتیآ یآراود. شرویکرد ایشان بر یک مصداق بیرونی یعنی عراق، نی  مشاهده نمی
 ای نسزبتاً قزوی  نیز  پیشزینه   اسزت ۀ یک نظزام سیاسزی اسزالمی    دهندارائهالگویی که  عنوانبه

 سیسززتانی، اهللتیززآدارد کززه ایززن پززژوهش اسززتواده از آنهززا را در راسززتای قیززاس بززا رویکززرد 
 ا بزرای نظزام  بتوانزد الگزویی جزامع ر   قزرار داده اسزت تزا     مزدنظر صرفاً در مصداق کشور عزراق  

 شززهید صززدر از یززک سززو  اهللتیززآحکززومتی عززراق از ایززن خززالل اسززتخراو کنززد. در واقززع  
اندیشمندی که در فضای سیاسی اجتماعی، فرهنگی و قومیتی عزراق زیسزته و الگزوی     عنوانبه

 و از سزوی  ر ایزن کشزور ارائزه داده   خود را با در نظزر گزرفتن فضزای حزاکم بز      مدنظرحکومتی 
 م یزاتی رغزم عزدم توفیزق در ع   حکومزت اسزالمی اسزت کزه ع زی      پردازانهینظر دیگر از معدود

کردن این الگو، در مقام نظر به ج ییات ایزن نظریزه کزه در مقزام عمزل ضزروری اسزت توجزه         
های تح ی ی مناسزبی را فزراهم   اند، بنابراین آرای ایشان در بیان تح ی ی این نوشتار قاب یتکرده
یشان در یک مصداق خارجی است کزه نزوآوری ایزن پزژوهش     کند. سنجش طرح حکومتی امی

                                                           
و فرهنگ سیاسی در  فدرالیسم» ،محمد ی،زارع مهرآباد ؛اهللخ یلسردارنیا، . 1 برای مطالع  بیشتر: ن.ک:. 1

سازی دموکراسی هایچالش» ،زهرا، یخدای. 2 .1931، بهار 20هوتم، ش سال ،خارجی روابط م فص نا ،«عراق
حاجی . 9 .1935، زمستان 26سال هجدهم، ش ، مطالعات خاورمیانه  فص نام، «از صدام در عراق پس

، «سیستانی هللاآیتساالر شناسی گوتمان اسالم سیاسی مردمنشانه» ،ابوالقاسم، نژادعارف ؛یوسوی، امیر محمد
نقش و کارکرد »محقق، سید عدنان، . 1 .1935(، پایی  21پیاپی ج 1 سال ششم، شپژوهشنام  ع وم سیاسی، 

 .1933، پایی  22، مطالعات خاورمیانه، ش «ای مرجعیت شیعه در عراق معاصرفراطایوه
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 آید.می حسا(به
کند؛ در واقع حکومت عراق بررسی می شریعت را در بستر حکومت عراق مؤلو این پژوهش، 

. از اسزت ظرفی است که می ان ظرفیت آن برای جای دادن مظروف شزریعت در معزرس سزؤال    
، تح یل نظام حقوقی این استی بیپرفرازونشخی آنجا که نظام حقوقی عراق محصول فرایند تاری

ی خواهزد داشزت. در تبیزین جایگزاه     رع میغای ناقص و کشور بدون توجه به این پیشینه نتیجه
شریعت در نظام حقوقی حاکم بر یک کشور اکتوا بزه رویکزرد حقزوقی صزرف مزا را بزه نتیجز         

از شزرایط   متأثرابعاد گوناگون و  که در گرددیبازمرساند. این امر به ماهیت شریعت مط و( نمی
یابزد. بنزابراین بزرای ارائز  تح ی زی      مخت ف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره امکان تج ی می

و  هزا شزاخص جامع ابتنا بزر جمیزع رویکردهزا حسزر مزورد ضزرورت دارد. در همزین زمینزه         
سزاختار  یی برای سنجش جایگاه شریعت در یک نظزام حکزومتی انتخزا( شزده اسزت:      هامؤلوه

ی و در نهایت مبنای ایزدئولوییک حکومزت کزه    الم  نیبمذهبی جمعیت، قانون اساسی، رویکرد 
یی انحصاری نبوده، ب که با توجه به می ان تأثیری کزه در رابطزه شزریعت و حکومزت     هاشاخص

یافتز  خزارجی اسزت،    اند. بنابراین در حکومت عراق که یزک پدیزدۀ تحقزق   دارند، برگ یده شده
در مجمزوع   هزا کنیم که نقش شریعت در هر یک از آن مؤلوهرا بررسی می گوتهشیپای همؤلوه
. وجزود جمعیتزی   استتواند جایگاه شریعت را آن حکومت نشان دهد. مراد از جمعیت، م ت می

ای تنگاتنزگ میزان   تواند دال بزر وجزود رابطزه   کثیر با وحدت نسبی بر روی یک آیین خاص می
، سند توافق جمعی ساالرمردمی هاحکومتقانون اساسی در  دم باشد.حکومت مذکور و آیین مر

هزا و سزاختارهای   تزرین اهزداف، خواسزت   ترین و محزوری یک م ت است و در درون خود اص ی
پزژوهش   مزدنظر رو بررسی اصول و روح حاکم بزر آن  کند. ازایناساسی یک حکومت را بیان می

ز مواهیمی چون ت قیات کشورها از یکدیگر، عضزویت  ای ای که دامنهالم  نیبرویکردهای  است.
شود، اب ار مناسبی برای این سنجش ی را شامل میالم  نیبها و معاهدات در نهادها، کنوانسیون

ع زت وجزود مواضزع متوزاوت در میزان      رسد. مبنای ایدئولوییک تشکیل حکومزت بزه  نظر میبه
آیزد. در سزه شزاخص اول، پزس از آنکزه      مزی  حسزا( بزه ی پیچیده امؤلوهاندیشمندان اسالمی، 

آنها در تحقق جایگاهی متناسر و  هایو قوت هاو حقایق موجود توصیف شد، ضعف« هاهست»
شاخص نهایی بزا توجزه بزه اینکزه مبنزای تشزکیل        گیرد.مورد توجه قرار می« بایدها»مطابق با 

د و تشزکیل حکومزت را   دهد، باید جایگاه حقیقی شریعت در ایجاحکومت را مورد بحث قرار می
این معیار، مبنایی را که حکومت عزراق بزدان مبتنزی اسزت، تح یزل       واسط بهشناسایی کرده و 

ی کزه در تحزوالت   رگذاریتأثمرجعیت  عنوانبهسیستانی  اهللتیآکند. این امر با تطبیق بر آرای 
ر کزه یزک   صزد  محمزدباقر  دیسز شزهید   اهللتیز آانزد و  ی کزرده نز یآفرنقزش بعد از اشغال عراق 

آینزد، بسزط پیزدا    می حسا(بهایدئولوییست برجسته در حوزۀ حکومت اسالمی در جهان اسالم 
 خواهد کرد.
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منظزور تبیزین جایگزاه شزریعت در     تح ی ی روند مذکور را به-این پژوهش در قالبی توصیوی
کشوری اسالمی، پیش خواهد گرفت.  عنوانبهحکومت عراق با هدف تح یل الگوی حکومتی آن 

موزاهیمی از   در همین زمینه ابتدا باید موهوم شریعت تبیین شود؛ در معنای لغوی شریعت، بزه 
محزل برداشزتن آ( از رود، روش و آیزین پیزامبران، دیزن، راه      »این دست اشزاره شزده اسزت:    
(، و 1966، 3 ؛ دهخزدا، و 2512، 2 و معین،ج« ی بندگیاجرا ومس مانی، فرمان بردن در الت ام 

عرفی به مجموع  مسائل دینزی اعزم از عقایزد، اخزالق و احکزام، شزریعت گوتزه         در استعماالت
در نظزر گرفتزه   « فقزه »و معنای فقهی آن، موهومی اخص دارد و شزریعت متزرادف بزا     شودمی
اعزم از امزور اعتقزادی،    و شرع  قانونای معنرع در ش(. 19: 2 و ،1930مکارم شیرازی،ج شودمی

 (.932: 1961ت ججعوری لنگرودی، کار رفته اساخالقی و حقوقی به
توانزد  مزی « نقش شریعت در حکومت»فایدۀ این تعاریف روشن کردن این موضوع است که  

متمای  در پی خواهنزد   ایی جداگانه و نتیجهمشمواهیم گوناگونی داشته باشد که اتخا  هر یک 
اسخی جامع نی  باشزد،  پ دربردارندۀداشت، اما مراد ما از شریعت، موهومی جامع است که بتواند 

که نظزام حکزومتی و حقزوقی عزراق      است یگاهیجابه این معنا که، سؤال این پژوهش در مورد 
 برای شریعت اسالمی اعم از عقاید، احکام و اخالق قائل شده است.

 

 1جایگاه شریعت در بستر تاریخ عراق
؛ گروهزی کزه قصزد    کشور عراق از تاریخ تشکیل، عرص  تقابل میان دو گروه عمزده بزوده اسزت   

کردنزد.  برپایی حکومتی مبتنی بر اسالم را داشتند و گروهی که ع یه تحقق این هدف عمل مزی 
(. غ به در این 21: 1929؛ مرغی، 2: 1936بنجی، ج گر بریتانیا بودآغازگر این فرایند دولت س طه

 آمزده یمز  حسا(بهای ظاهری بر تن قوانین اساسی تقابل اغ ر با گروه دوم بوده و اسالم پوسته

                                                           
شده قاب یت ارجاع ج  موارد اشاره وهای زیر بوده تاریخ پیش از حم   آمریکا به عراق اقتباسی از مجموعه کتا(. 1

 ج ء به ج  ندارد:
 .25 – 20، ص 1929نمایشگاه دائمی کتا(،  . مرغی، جاسم، اوضاع معاصر کشورهای اسالمی، تهران:1
، ص 1923. ع ی، بیگدلی، تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق، مؤسس  مطالعات و انتشارات تاریخی میراث م ل، 2

23- 25. 
ع، نگاهی به تاریخ سیاسی عراق: از پایان جنگ جهانی اول تا روی کار آمدن ح (  هنگ.. الجمی ی، سر9

 .1965بعث، ترجم  محمدحسین زوارکعبه، انتشارات حوزۀ هنری سازمان تب یغات اسالمی، 
های اسالمی در جهان عر(، ترجم  حمید احمدی، انتشارات مؤسس  کیهان، . دکمجیان، هرایر، جنبش1

1962. 
س آر، مرتایمر، بررسی کشور عراق، ترجم  سید ج یل صالحی جماهیدشتی(، انتشارات باغ ابریشم، . لوی0

1963. 
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 نیتزر برجسزته از  (19: 1969شیرازی ججویس ان،  اهللتیآدر پی فتوای  1م1325است. انقال( 
م کزه پزس از   1320وقوع پیوست. قزانون اساسزی   شریعت به ریتأثتحوالت عراق است که تحت 

یزر  ایزن قزانون بزا تغی    2کزرد. تحوالت این انقال( بروز یافت، در مواد خود از اسالم حمایزت مزی  
دین رسزمی   عنوانبهم داد که در آن از دین اسالم 1303حکومت جای خود را به قانون اساسی 

 ج ئی از امت عربزی شزناخته شزد    عراق ویاد شد و به ادیان در چارچو( قانون آزادی داده شد 
ی ماننزد  تزر منسزجم ها به ایجاد تشکیالت دینی (. رواو کمونیسم در این سال12و  1، 2اصول ج

دعوه اسالمی از سوی ع ما منجر شد که تشکیل حکومت اسالمی را در میزان مزردم بزه    ح ( ال
م میزراث حز ( بعزث نظزام عزراق را یزک       1329ای جدی تبدیل کردند. قانون اساسزی  مطالبه

جمهوری دموکراتیک سوسیالیست معرفی کزرد کزه اصزول دموکراتیزک و سوسیالیسزت آن از      
ای همچنزین اسزالم دیزن رسزمی و قاعزده      .(1اصل ج گرفتمیراث عربی و روح اسالم نشأت می
هزایی بسزیار اساسزی در    (. این دولت نی  بزا چزالش  9اصل ج مبنایی در قانون اساسی عنوان شد

 اهللتیآتعامل با مبارزان شیعه مواجه بود، تا جایی که طرح کودتایی نظامی از سوی ارتشیان به 
(. در چنزین  195: 1965الجمی زی، ج د کردنزد حکیم داده شد که ایشان بنزا بزه دالی زی آن را ر   

شرایطی فقدان برنام  حکومتی از سوی مبارزان شیعه به نوع مبارزان ح ( بعث تمام شد و بزه  
دار یک ناسیونالیست عربی غیرمذهبی دولت که عمالً پرچم نیاتشکیل حکومت ایشان انجامید. 

یعه داشزت، عرصزه را بزر ایشزان     ، با توجهی که به نوو  ع مای شز (139: 1962دکمجیان، ج بود
کرد. تمام این فشارها در شرایطی بود که قزانون اساسزی مزوقتی کزه در دوران ریاسزت       ترتنگ

ی آن را مردمز  واحمد حسن البکر تدوین شده بود، اسالم را دین رسمی، و اصزول دموکراتیزک   
قزانون   .(1، اصل1323قانون اساسی موقت ج منبعث از میراث عربی و روح اسالم، اعالم کرده بود

دیزن   عنزوان بزه قوانین اساسی عراق را کزه معرفزی اسزالم     بندعیترجم نی  1365اساسی موقت 
و هدف این کشور دموکراتیزک مردمزی را تحقزق دولزت عربزی      ( 1رسمی بود، تکرار کرد جاصل 

ها با اسالم پزس  (. صحن  کشمکش بعثی1اصل ج واحده و برپایی نظام سوسیالیستی عنوان نمود
از ریاست جمهوری صدام گسترش یافت و با پیروزی انقال( اسالمی ایران که با استقبال مزردم  

تشدید شد و با آغاز تجاوز عراق ع یه ایزران بزه اوو خزود     ،(162: 1933دادفر،جهمراه بود  عراق
تشکیل مج س اعالی انقال( اسالمی عراق با هدف همگرایی وحدت معارضان مسز مان   رسید...

خود را نمایندۀ تمزام مسز مانان    نکهیابه  توجه باحکیم در تهران،  محمدباقرق، توسط دولت عرا
ای را تشکیل دهد کزه هزم   های نظامی( و توانست شاخه32: 1969جویس ان، ج کردمعرفی می

                                                           
برای مطالع  بیشتر ر. ک: بیگدلی، ع ی، تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق، مؤسس  مطالعات و انتشارات تاریخی  .1

 .1923میراث م ل، 

عنوان دین رسمی کشور اعالم کرد و مستقل و اسالم را بهعراق را کشوری آزاد و  1320قانون اساسی  2اصل  .2
 حق برپایی شعائر مذهبی را برای تمام مذاهر به رسمیت شناخت.
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در داخل و هم در اتحاد با ایران ع یه عراق در جبه  خارجی دست بزه مبزارزات چریکزی ب نزد،     
کزرد کزه ایزن مج زس در حزال ایجزاد       رفت و این بیم را ایجزاد مزی  ر میشماتهدیدی جدی به

(. مبزانی فکزری و   39همزان:  ج استای برای تشکیل دولت موقت در صورت سقوط بصره مقدمه
خزویی کزه درخواسزت     اهللتیز آصدر به شهادت ایشان منجر شزد و در پزی آن    اهللتیآاقدامات 

است از سوی حکومت و توقیف اموال و دسزتگیری و  خروو فوری از عراق را داشتند، با رد درخو
م یزت   آنچزه حکیم  محمدباقرسید  اهللتیآ(. به فرمودۀ 31همان: ج اعدام طالبشان مواجه شدند

 90: 1932حکزیم،  ج آمد، در دوران حکومت بعث همه به ان وا کشیده شزد می حسا(بهشیعیان 
ا جنگ وی با کویت نی  نقطز  تزاریخی   م مردم عراق ع یه صدام هم مان ب1331. انتواض  ( 92و

 تریجدای بود که شکست آن ج  با دخالت آمریکا ممکن نبود. آمریکا برای دفع تهدید برجسته
یعنی امکان تشکیل حکومتی شبیه به جمهوری اسالمی ایزران در عزراق، دسزت از فشزار ع یزه      

شد. در طزول تزاریخ ایزن    صدام در جبه  خارجی برداشت تا وی بتواند در جبه  داخ ی پیروز با
 گزر سز طه برای بزازیگران   شدهسرکو(کشور تحقق حکومت اسالمی تهدیدی همیشگی و البته 

شده است. آمریکا پس از واقع   گرج وهنی   2552آمده و در وقایع پس از سال  حسا(بهمنطقه 
ه عنزوان  های کشتار جمعی در عراق، برخالف نظری کز ، با بهان  وجود سالح2552سپتامبر  11
با راهبردی جدید  ،(03: 1936 ای هانتر،ج نداشته است ب ندمدتکند آمریکا در عراق راهبرد می

و طرحی نوین در منطقه به عراق حم ه کرد و با اشغال عراق و دستگیری صدام نوبت بزه پیزاده   
هزای بسزیاری در عزراق وجزود     چزالش  ایِ دموکراسی رسید.کردن طرح ایجاد الگوی خاورمیانه

آمد، پیشین  مبارزاتی مزردم  می حسا(بههای آمریکا داشت، اما آنچه تهدیدی جدی برای برنامه
عراق برای ایجاد حکومتی اسالمی بود که ممکن بود در پیوند با موهوم دموکراسی خطزر ایجزاد   
حکومتی اسالمی شبیه ایران را جدی کند، چالشی که خطر آن در پرویۀ شورای م ی اطالعزات  

نیز  بزه ایزن ترتیزر بیزان شزده        2525جهان در سال  دهندۀشکلدر خصوص نیروهای آمریکا 
ی دیز تأکنماینزد،  مزی  دیتأکمردم برای تمای  خود از دیگران به عنصر اسالم ... و مذهر » :است

 عنزوان بزه بر مزذهر   دیتأکها دخالت داشته است ...ای و تغییر رییمکه همواره در سیاست نقطه
سزوی لیبزرال دموکراسزی داشزته     رسد حرکتی بهنظر میی است که بعید بهعامل هویتی، تغییر

نادری قطر الدینی ج «باشد، ب که سبر ظهور هویت جدیدی از اعتراضات و مخالوت خواهد شد
هززایی کززه  (. بنززابراین ج ززوگیری از ظهززور و گسززترش رییززم  132 و 130: 1939 و  اکززری،

ای دهنزد، همزواره در رأس اهزداف راهبزردی منطقزه     گرایی را در دستور کار خود قرار میاسالم
ای کزه  شکسزت طزرح دموکراسزی    .(116 و 112: 1930 راسزل، ج گری نموده استآمریکا ج وه

من ل  شکست الگوی نمون  دموکراسی در میان کشورهای آمریکا خواهان پیاده کردن آن بود، به
روی های میانهروی کار آمدن حکومت بایست بارومیازاین منطقه و از دست دادن لجام امور بود.

 شدمنتخر مردم، چهرۀ الگوی دموکراسی اسالمی رقیر که در ایران فع یت داشت، تخریر می
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تا دموکراتی ه کردن کل منطقه با هدف استاندارد کردن منطزق سیاسزی و   ( 956: 1939آیتی، ج
یزل ال امزات کزارکردی    دلعم یزاتی کزه بزه    های اقتصادی با بحران جدی مواجه نشزود. استدالل

های ایاالت متحدۀ آمریکا برای ایجاد نظم امنیتزی در حزوزۀ توزوق    ی و ماهیت سیاستالم  نیب
 (.151: 1930 خود طراحی شده است جدهشیار،

های مخت ف، رویکردهای متواوتی در قبال اشغالگری اتخزا  کردنزد.   در چنین وضعیتی گروه
سیسزتانی بودنزد کزه در دوران     اهللتیز آخزویی،   اهللتیز آمرجعیت عظمای عراق پس از رح ت 

حکومت صدام در جهت حوظ حوزه، مشی ان وا و عدم حضور در محافل عمومی را پیش گرفتزه  
ند، به این روند اناراضی شدتبهاز اشغال عراق  نکهیابر  دیتأکبودند و تا زمان سقوط صدام نی  با 

کشور باید به دست م زت عزراق و بهتزرین     نکهیا ادامه دادند. لیکن پس از سقوط صدام با اعالم
ها حق دخالت در سرنوشت عراق را ندارند، در عرص  سیاسزی  فرزندان آن اداره شود و غیرعراقی

هزای خزود مبنزی بزر عزدم      خواسزته  تحقق بر دیتأکبه نیرویی قدرتمند تبدیل شدند که ضمن 
روهایی که با هماهنگی سازمان م زل  تأمین امنیت آن را تحت نی دخالت بیگانگان در امور عراق،

قرار داده و در روند تحت فشزار قزرار دادن آمریکزا بزرای      دیتأککنند، مورد در عراق فعالیت می
اجززرای پززرویۀ  .(123: 1933قاسززمی، ج ی نمودنززدنززیآفرنقززشتعیززین زمززان خززروو از کشززور 

از دالیزل آن  همزراه داشزت کزه شزاید یکزی      هایی جزدی بزه  دموکراسی ادعایی در عراق چالش
 ایجاد دموکراسی ماهیتی فراینزدی دارد نزه تحمی زی    کهیدرحالتحمی ی بودن این نسخه باشد، 

، بزا منصزو( کزردن    1ای که پس از ایجاد حکومت موقزت ائتالفزی  (. نسخه192: 1931 باقری،ج
ا را هز و مخالوت هایناآرام، 2قانون ادارۀ عراق در مرح   انتقالی نیتدو واعضای شورای حکومتی 

نزوعی از   بزروز  ونظزامی   صزورت بزه صورت منازعات سیاسی و مدنی و چه چه به که دتشدید کر
شد. از مخالوان سرسخت شرایط م بور جماعت صزدر ثزانی بزه رهبزر     گر میجنگ داخ ی، ج وه

ع ت مواضعشان در زمین  تشکیل حکومت اسزالمی  را به آنها هاییکایآمرمقتدی صدر بودند که 
دانسزتند، و تقابزل بزا شزورای     یت فقیه، که خود، آن را منوط به خواست مزردم مزی  در پرتو وال

تزر آمریکزا در پرتزو جزدول     حکومتی انتصابی و خواست برگ اری انتخابات و خروو هرچه سریع
 ی ع یززززه مززززردمگززززریوحشززززشززززده و پایززززان دادن بززززه کشززززتار و یبنززززدزمززززان

 اتیز عم آوردنزد کزه اقزدام بزه     شمار مزی ، تهدیدی به(http://siasi.porsemani.ir/node/1742ج
 اهللتیز آاین اقزدامات نظزامی از طریزق حزوزه،      کرد.تر مینظامی از جانر این گروه آن را جدی

ی در کشزور، کنتزرل   ثباتیبسیستانی، و فضای سیاسی موجود، در راستای ج وگیری از اف ایش 
آیتزی،  ج نگریسزت سیستانی به چشم یک متحد مزی  اهللتیآآمریکا در برابر مقتدی صدر به  شد.

را از نام خود حذف و بزه  « انقال(» (. مج س اعالی انقال( اسالمی عراق که عنوان953: 1939

                                                           
1. Coalition Provisional Authority (CPA) 
2. Transitional Administrative LAW (TAL) 

http://siasi.porsemani.ir/node/1742
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پزژوهش و  ج روتزری را اتخزا  کزرد   سازمان تغییر نام داده بود، پس از ورود به عراق موضع میانزه 
نیروهزای   بیرونزی،  حزل راه( و با وجود مخالوت بزا حزل مشزکالت از طریزق     25: 1939 تحقیق،

نظامی خود را در راستای ایجاد ثبات و سرکو( شورشیان سامان داد کزه ایزن امزر بزه ارتقزای      
حزذف   و داریز پادر راستای حضزور   انهیگراواقعجایگاه سیاسی آن منجر شد. اتخا  این سیاست 

 ای چون نزوری مزالکی،  د. ح ( الدعوه نی  با وجود رهبران برجستهنشدن از معادالت سیاسی بو
آمدند، با توجه بزه ضزرورت نهادینزه    می حسا(بههای آمریکا هرچند از منتقدان جدی سیاست

 شدن قدرت شیعیان در عراق، سعی در کاهش التهابات داشتند.
 را عزراق  ینزدۀ آ سرنوشزت  توانستمی که بود ایواقعه ترینمهم اساسی، قانون تدوین .1

 انکارناپذیر اساسی قانون نهایی بر متن آن تأثیر که قانون، تدوین فرایند بنابراین. کند تعیین
 بزه  شورایی تشکیل با ائتالف موقت حکومت. شد سپری برانگی تأمل و پرچالش بسیار است،
 راختیزا  دادن و بودنزد  شزده  برگ یزده  عراقیزان  میزان  از آن اعضای که حکومتی شورای نام

 حزق  آنهزا  تصمیمات بر ائتالف موقت حکومت که انتصابی گروه این به اساسی قانون تدوین
 تزدوین  خواسزتار  کزه  شزد  مواجه سیستانی اهللآیت رهبری به مردم اعتراضات با داشت، وتو

 بزرای  مناسزر  شزرایط  نبزودن  بهان  مقابل، در. بودند مردم منتخبان دست به اساسی قانون
 بزر  تأکیزد  با سیستانی اهللآیت ولی شد،می مطرح کشور بحرانی اوضاع در انتخابات برگ اری

 رسیدن در سعی م ل، سازمان دادن دخالت با و ندارد وجود انتخابات ج به راهی هیچ اینکه
 قزانون  نهایت در اما. نشود تکرار عراق در داد، روی افغانستان در آنچه تا داشتند مهم این به

 اساسزی  قزانون  مقدم  واقع در و بود موسوم TALبه  که انتقالی  مرح  در عراق دولت ادارۀ
 واقزع  در امزر  ایزن . شزد  تزدوین  آمریکزا  کالن راهبردهای تأثیر تحت آمد،می حسا(به دائم

 کشور آن در حضور تداوم نوعیبه که آمدمی حسا(به اشغالگران سازیم ت فرایند از بخشی
 تزدوین  در آمریکزا  ارشزد  رایز ن  دیامونزد،  الری .(1933:135 پورسعید،ج کردمی تضمین را

 بزوده  تأثیرگذار بسیار عراق سرنوشت در که کندمی تبیین خوبیبه را اینکته اساسی، قانون
 یزک  از کزه  کند،می آشکار هاآمریکایی میان در را بنیادینی تناقضات نویسپیش این: »است
 تأکیزد  عراق یکجانب  کنترل بر دیگر سوی از و کنندمی بیان را دموکراسی ایجاد آرزوی سو

 http://sitemaker.umich.edu/seminar.497.2010.iraq/constitutiona) .«نماینزززدمزززی

l_drafting_process, drafting.) 
اصالح گشتن قانون م بور مشزهود بزود. مزواردی کزه      رقابلیغکه این امر از اصرار آمریکا بر 

ها قصد داشتند قانون اساسی را با آن شکل دهند، موضوعاتی بزود کزه بزر تکثرگرایزی     آمریکایی
رو قانون نهایی شبیه به پازلی بود کزه قطعزات آن   کرد. ازاینمی دیتأکمبتنی بر تواوت و غیریت 

ن قانونی را مانعی برای رسیدن بزه قزانون اساسزی    سیستانی چنی اهللتیآبا هم تناسبی نداشت. 
دائم تعبیر کردند. در نهایت نی  این چندپارگی غیرمنطقی، بر قانون اساسی دائم عراق نی  حاکم 

http://sitemaker.umich.edu/seminar.497.2010.iraq/constitutiona
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های رسد تحت سیاستمی نظرهایی که بههای بسیاری را برای عراق رقم زد. بحرانشد و بحران
هزای  ا مدیریت آن به اهداف خود دسزت یابزد و زمینزه   اتخا ی آمریکا ایجاد شده بود تا بتواند ب

ای، امکزان ع زم کزردن یزک     دخالت مستمر خود در منطقه را فراهم کند. چنین قانون شکننده
دموکراسزی، در مقابزل   ای از اسزالم و محتزوای لیبزرال   جمهوری اسالمی پاکستانی را، با پوسزته 

نحوی که در تقابل بر حقوق تمام افراد جبه دیتأکع ت کرد و بهجمهوری اسالمی ایران فراهم می
و با توجه به بافت ساختاری عراق عمالً موجبات متالشزی شزدن آن را   ( اتحاد و موهوم م ت بود

قانون ادارۀ دولت عزراق، در   کرد، تا بدین واسطه برتری آمریکا را در منطقه حوظ کند.فراهم می
ه بزود کزه بزر اصزول رعایزت حقزوق بشزر و        ی کزرد نز یبشیپی نهایی را اساسواقع تدوین قانون 

(. متعاقر انتخابات 60: 1931سرمدی، ج گرایی قومی استوار باشدهای اساسی و نی  کثرتآزادی
مج س نمایندگان که براساس قانون ادارۀ عراق انجام گرفته بود، اعضای مج زس م زی، اعضزای    

در اثر دخالزت آمریکاییزان    کمیسیون نگارش قانون اساسی را انتخا( کردند، تشکیل کمیسیون
ها و شیعیان تبدیل شد و در نهایت بزه  ( به صحن  کشاکش سنی21: 1933جاحمدی و حائری، 

اف ایش تعداد سنیان در کمیسیون انجامید. امری که رسزیدن بزه قزدر مشزترک در موضزوعات      
شدن نظرهزا   کردند که در نهایت هم به تعدیل آرا و حداق یقانون اساسی را با بحران مواجه می

الجمهوریزه العراقیزه   »انجامید. مذاکرات کمیسیون در زمین  انتخا( عنوانی بزرای عزراق، بزا    می
که مورد مناقشه « اسالمی»و نه « فدرالی»مخالوت کرد و در نهایت نی  نه « االتحادیه االسالمیه

انون ادارۀ عزراق  منبعی برای قانونگذاری کزه در قز   عنوانبهبودند، در عنوان  کر نشد. بیان دین 
ای ها و نظرهای گوناگونی همراه بود که در نهایزت عبزارت میانزه   نی  عنوان شده بود، با مخالوت

انتخا( شد و اسالم منبعی اساسی، اعالم شد. این روند به تمام موضوعات مبتنی بر تکثر قومی، 
شزدند و  طرح مزی حداکثری م صورتبهدینی و زبانی تسری داده شد، به این معنا که موضوعات 

سیسزتانی بزر اتحزاد     اهللتیآدر این شرایط بحرانی  یافتند.در نهایت به امری حداق ی تق یل می
را  انتخابزات  درو از مزردم حضزور    هزا ، کنار گذاشزتن اخزتالف  کنندگاننیتدوتکیه داشتند و از 

ابزات نیز  بزا    تر فزراهم شزود. برگز اری انتخ   خواستند تا امکان خروو اشغالگران هرچه سریعمی
 29قانون اساسی با مشارکت  سینوشیپو رویدادها همراه بود تا در نهایت  هابسیاری از اختالف
: 1933احمدی و ق وینزی،  ج تثبیت شد 2550 درصد رأی مثبت در سال 63درصدی مردم و با 

90-91). 

 

 چهارگانهی هامؤلفهبررسی جایگاه شریعت در 
 ساختار مذهبی جمعیت

درصدی شزیعیان در کنزار اهزل     25-20د جمعیت عراق را مس مانان با اکثریت درص 33حدود 
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 دهنزد درصزد از جمعیزت را بزه خزود اختصزاص مزی       1 دهنزد. بزاقی ادیزان   سنت تشکیل مزی 
(. همین بافزت مسز مان   .www.cia.gov/library/publications /the-world-factbook/geos/izج

شد رقم زد. مشخص اسزت کزه ایزن جمعیزت ظرفیزت      نحوی که گوته بود که تاریخ عراق را به
ویژه با دموکراتیک بدی ی در وارد کردن دین خود به بطن زندگی سیاسی و اجتماعی دارند. بهبی

رود. ها در چنین امزوری مزی  شدن کشور و سازوکار انتخابات انتظار بیشتری بر تأثیرگذاری توده
ع زت وجزود سزاختار    آید، در عراق بزه سا( میحاما آنچه برای وجود اکثریت در جامعه م یت به

چندپارچ  مذهبی و قومی، به پاشن  آشی ی تبدیل شد که کارکردهای این جمعیت را به حداقل 
های شیعه و سنی در مقابل هم ب که در درون هر یک تنها میان گروهای که نهکشاند. چندگانگی

هرچنزد   گذاشزت. اوضزاع جامعزه اثزر مزی     در کرد وها تأکید میصورت جدی بر تواوتاز آنها به
ها بسیار تالش کرد و در مواقزع حسزاس کشزور را نجزات داد،     مرجعیت در پر کردن این شکاف

های شیعی، عمالً تا حدی بود که منافع آنها را تأمین کنزد.  نوو  کالم ایشان حتی در میان گروه
ان تبیزین شزده بزود و    تودۀ مردم هرچند به مرجعیت چشزم دوختزه بودنزد، آنچزه بزرای ایشز      

ها را حزول آن مبنزای   آمد، آن قدر مبنایی نبود که بتواند هم  گروهحسا( میخواهی بهشریعت
توانسزت از حزداکثر   رو رهنمودهای مرجعیزت در عزین تأثیرگزذاری، نمزی    واحد گرد آورد، ازاین

قانون اساسی و های خود استواده کند و همواره با بحران عدم تبعیت، چه قبل از تدوین ظرفیت
رسد عامل جمعیت در عزراق  نظر میرو بهازاین 1چه پس از تشکیل دولت م ی مواجه بوده است.

ع زت  های مخت ف سیاسی و اجتماعی را فراهم کرده است، اما بهموجبات حضور اسالم در عرصه
نداشتن رهبزری واحزد، در تنظزیم جایگزاه آن اثزر معکزوس گذاشزته و شزریعت را در معزرس          

 طراتی قرار داده است.مخا
 

 قانون اساسی
سندی م ی، در کنزار روح ک زی حزاکم بزر آن،      عنوانبهوجود مواهیمی در اصول قانون اساسی، 

بیان  در این زمینه، تواند مبین جایگاهی باشد که قانون و نظام سیاسی برای دین قائل است.می
نت اجراهایی که برای حراسزت از  ی، ضماقانونگذارمنبع  عنوانبهدین رسمی کشور، تعیین دین 

آن در نظر گرفته شده است و مشروط کردن مقامات ارشد کشوری به داشتن دیزن معزین را در   
 کنیم.قانون اساسی عراق بررسی می

، اسزالم را دیزن رسزمی کشزور اعزالم      2اصزل   1: قانون اساسزی در بنزد   بیان دین رسمی
اعزالم   2بت بوده اسزت. همزین اصزل در بنزد     کند؛ اص ی که در قوانین اساسی عراق امری ثامی

                                                           
، «اهلل سیستانی در مسائل عراقآیت های سیاسی اجتماعیدیدگاه»برای مطالع  بیشتر ن.ک: الخواف، حامد،  .1

 1932ترجم  محمدجواد رحمتی، کویر، تهران،
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آزادی عقیزده و اجزرای    نیهمچنز کند که ضامن حوظ هویت اسالمی اکثریت م زت عزراق،   می
هزا در  این قانون به تعدد مذاهر و قومیزت  9. اصل استشعائر دینی برای هم  افراد سایر ادیان 

ل اتحادی  کشورهای عربزی  کند که عراق عضو مؤسس و فعاپردازد و در ضمن بیان میعراق می
شمار کند که عراق ج ئی از جهان اسالم بهبوده و به میثاق آن پایبند است و در نهایت اعالم می

آید که بر اسزالمی بزودن هویزت ایزن     شمار میرود. در نگاه اول، موارد مذکور نقاط مثبتی بهمی
قزرار   مزدنظر یت دینی را نیز   کرده و در کنار ناسیونالیسم عربی مشهود در آن، حم دیتأککشور 

ابیم کزه  کزر اسزالم، در عزرس سزایر موزاهیم، آن ت قزی        یتر درمیداده است. اما با نگاهی ک ی
سایر مواهیم در پرتزو   که اسالمای را که انتظار دارد جایگاهی مبنایی و نقشی پررنگ از منطقی

 سازد.کند، اقناع نمی تیرؤآن معنا پیدا کنند 

 شزمرد یبرم، در ادامه اسالم را منبع اص ی قانون 2: اصل یقانونگذارع منب عنوانبهدین 
داند. ایزن مزاده   و بند اول آن تدوین قوانینی را که با احکام ثابت اسالمی تعارس دارد، جای  نمی

بزر   دیز تأکی تا قانونگذارمنبع  عنوانبهتوجهی به اسالم ای از بیکه از میان اختالفاتی در گستره
توانزد دسزتاورد   ی، به این عبارت میانه رسیده است، مزی قانونگذارتنها مرجع اص ی  نعنوابهآن 

 های قانون و در نتیجه جامعه باشد.مهمی ت قی شود که قادر به تسری روح اسالم به تمام بخش
را که در ساختار دیوان  39رسد. هرچند برخی وجود اصل نظر میدر واقع این امر بسیار بعید به

بینی کرده است، مکم ی بزرای ایزن اصزل و    ال، حضور کارشناسان فقه اسالمی را پیشعالی فدر
(، www.iraqja.iq/view.1580جالموسزوی، داننزد  تضمینی برای عدم تعدی از احکام اسالمی می

 عنزوان بزه ، قانونگزذار اما در تح یل نص ماده باید گوت، اینکه اسالم در کنار سایر منابع موروس 
کنزد،  ی بزاز مزی  قانونگزذار قی شده است، راه را برای ورود سایر منابع بزه امزر   منبعی اساسی ت 

ی بزر خزالف احکزام ثابزت     قانونگزذار همین اصل، در کنار عدم جزواز  « (»طورکه در بند همان
لذا دموکراسی نی   اسالمی، تدوین قوانینی در تعارس با اصول دموکراتیک نی  ممنوع شده است.

مط ق بیزان   صورتبهآید، با این تواوت که اصول دموکراسی می حسا(بهعرس اسالم منبعی هم
بر وجود اخزتالف نظزر در   شده، اما اسالم به احکام ثابت خود محدود شده است. قیدی که عالوه

ماهیت آن، اساساً دست یافتن به آن در بافت دینی عراق، خود محل مناقشه و تأمل اسزت. ایزن   
کنند که برخی با دادن پاسخی ک ی به سزؤال  تح یل می طورنیامعضل را قاضی سالم الموسوی 

ص( و اجمزاع آمزده   ج سنت پیامبر از ماهیت احکام ثابت اسالمی، از آن به احکامی که در قرآن،
گیرد که تواسیر متون قرآنی، سنت کنند، و از قضا مشکل از همین جا نشأت میاست، تعبیر می

اع و انواع و اعتبار انواع آن از موارد اختالفزی میزان ع مزا    تر نوس اجمص( و از همه مهمج پیامبر
همان(. اگر نخواهیم تا این ج رسدنظر نمیبوده و رسیدن به ثوابت اسالمی با این تعابیر ممکن به

توان گوت احکام ثابت اسالمی محدودۀ بسزیار مضزیقی از   حد بدبینانه به موضوع نظر کنیم، می
ا( بسیاری از مسائل از جم ه مسائل فقه سیاسی را ندارند و اساسزاً  که ت رندیگیبرماحکام را در 
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در همزین قزانون دسزت یافزت و      ادشزده توان بر هویت اسزالمی ی با چنین قواعد محدودی نمی
ی جدی این موضوع در تعامل با سایر رگذاریتأثرا انتظار داشت.  جامعه درکارکرد حقیقی اسالم 

قانون اساسی، نظام حکومتی عزراق را جمهزوری    1اصل  کهیدرحالشود؛ می آشکار شتریباصول 
کند، حضور پررنگ دموکراسی و کو  سنگین آن در برابر اسزالم  پارلمانی دموکراتیک معرفی می

افکنزد  شود، زیرا از یک سو این ماهیت نظام حکومتی است که بر روح جامعه سایه میآشکار می
خأل حضور اسالم در این مرتبه، روایتگر جایگاه نزازل   که دهد،و تمام امور را تحت شعاع قرار می

از جایگاه شأنیتی،  کر موهوم دموکراسی  نظرصرفآن نسبت به دموکراسی است. از سوی دیگر 
مط ق و بدون هیچ قیدی، ال اماتی را در پی خواهد داشت کزه بزا    صورتبهدر این قانون اساسی 

ها ایزن دموکراسزی قهرمزان    کشاکش این ناسازگاریروح اسالم و قوانین آن سازگاری ندارد. در 
ی، مواهیم به اصطالح ضد دموکراتیک اسالمی الم  نیبهای غربی است که به پشتوان  فضاسازی

آورد یزا  دست میکشد و در نهایت یا موفقیت بیشتری در تخریر چهرۀ اسالم بهرا به چالش می
ن اسزت در رد ایزن مط زر بزه نوزی عزدم       کشاند. ممکز مواهیم دینی را به تساهل و تسامح می

سازگاری اسالم و دموکراسی استناد شود و چنین تبیینی صورت گیرد کزه دموکراسزی انزواعی    
متصزف اسزت و از دخالزت دیزن در      سمیسکوالردارد، و این دموکراسی ایدئولوییک است که به 

کراسزی آمریکزایی،   آن دمو مقابل درکند؛ که آزادی افراد و شکل و ساختار حکومت ممانعت می
دهزد و روشزی   یی را ارائه میسازوکارهاصرفاً برای کسر آرای اکثریت در کنار احترام به اق یت، 

: 2556 رمضزان، ج شودنمی ریتعببرای مشارکت سیاسی و اجتماعی است و از آن به سکوالریسم 
موکراسزی معرفزی   ساالران  اسالمی آن را در همسویی بزا د (. یا با استناد به اصول مردم10و  11

ی که برخزی از آن بزه دموکراسزی    ایدموکراسکنند. در پاسخ باید گوت تقابل را رد  نیا وکرده 
های مبنایی با دموکراسی غیراسالمی دارد، تا حدی کزه در تضزاد   کنند، تواوتاسالمی تعبیر می

راسزی غیراسزالمی   بر تواوت در منشأ ایجاد حق برای مزردم، دموک گیرد، زیرا عالوهبا آن قرار می
هایی است که دامن  دخالت آن را محدود و مقید کند. این دموکراسی به نزام  فاقد اصول و ارزش

بزر ایزن،   (. عزالوه 22 و 21: 1935قرضاوی، ج دهد هر چی ی را مباح گرداندم ت به خود حق می
دموکراسی در  چراکهرسد، نظر میی که در مورد دموکراسی ارائه شد قابل خدشه بهایبنددسته

ی مزورد  الم  ز نیبز معنای عام ک مه واجد اصولی اساسی است که در میان تمام جوامع و اسزناد  
به همین حد از موهوم دموکراسی هزم   دوشرطیقیباتواق آنها از اعتبار برخوردار است، پایبندی 

اصزل  را در پی خواهزد داشزت. بزرای مثزال      سمیسکوالربا توجه به ک یت اصول م بور، حدی از 
شود کزه  شامل موضوعاتی می( 22: 2556های اساسی انسان جابو سعده، تضمین حقوق و آزادی

توانند در مقابل احکام اسالمی قرار گیرند. نهادینزه شزدن ایزن موزاهیم دموکراتیزک بزدون       می
یی ع یه قوانین اسالمی منجزر  هایریگموضعحکومت روح اسالم بر آن، در جامع  عراق به اتخا  

کنزد،  را محدود مزی  هایآزاد وبر ضرورت تغییر در قوانینی که این اصول  دیتأکست که با شده ا
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بدنی، مجازات جرایم جنسزی   مجازاتارث،  توأم شده است. مواردی چون قوانین ازدواو، طالق،
 (.www.iraqja.iq/view.2594الوضل،ج و مجازات اعدام

رسیم جایگزاه حقیقزی بزرای دیزن در عرصز       بر عدم ترسد این اصل عالوهنظر میرو بهازاین
 باشد. روروبههای جدی تواند با چالشی، در مرح   اعمال حداق ی آن هم میقانونگذار

: این بخش از آن نظر مورد توجزه اسزت کزه    ضمانت اجراهای حراست از قانون اساسی
کزه  طورهمزان  .اسزت راهکارهای پاسداری از قانون اساسی، راهکارهای پاسداری از اصول آن نی  

تواند حراسزت از  رو حراست از قانون اساسی میگوته شد اسالم بخشی از این اصول است، ازاین
 اصول مرتبط به اسالم هم باشد.

شزمار  تزرین قزانون عزراق بزه    کند که این قانون اساسزی عزالی  در ابتدا بیان می :19 . اصل1
در ادامه آمده است: تدوین قوانینی که  است. آورال امهای آن بدون استثنا هم  قسمت و رودیم

با قانون اساسی در تعارس باشد جای  نیست و هر گونه نص قانونی که در قوانین اساسی منزاطق  
بیاید یا هر نص قانونی دیگری که با قانون اساسی تعارس داشته باشد، باطل است. این مزاده بزا   

کنزد. بنزابراین   یزان قزوانین مطزرح مزی    بیانی ک ی امکان ادعای تخ ف از قانون اساسزی را در م 
رسد که دال بزر  نظر میشود ندارد. همچنین بهشمولی بر تصمیماتی که اطالق قانون به آن نمی

تواننزد رأسزاً در دادگزاه بزا     امکان استناد تخ ف از نص قانون، از سوی قضات نبوده و ایشان نمی
 تشخیص تعارس، از اجرای قانون مشکوک امتناع ورزند.

ضمن بیان ترکیر قوۀ قضزاییه، از دیزوان عزالی فزدرال نزام       33 اصل در: 39و  33اصل . 2
 و شرح و توضیح آن را بزه اصزول   -شودبه دیوان یاد می اختصاربه آن ازدر این پژوهش  -بردمی
در شرح وظایف این دیوان بزه نظزارت بزر انطبزاق قزوانین و       39اصل  کند.واگذار می 31 تا 32
 ی با قانون اساسی و توسیر متون قانون اساسی تنظیم شده است. های اجراینظام

، سزاختار و ترکیزر دیزوان متشزکل از تعزدادی قاضزی و کارشناسزان فقزه         32مطابق اصل 
اسالمی و کارشناس حقوقی است که تعداد، روش انتخا( و فعالیت دادگاه براسزاس قزانونی کزه    

در ضزمن در اصزل    گردد؛شود تعیین میبا اکثریت دوسوم اعضای مج س نمایندگان تدوین می
صالحیت توسیر اصول قانون اساسی نی  به دیوان داده شده است. اما به موجر قانون شمارۀ  39
و  هزا تیمسئولقانون ادارۀ عراق تصویر شده بود، دیوان با  11که براساس اصل  2550سال  95

امزروز مشزغول بزه کزار اسزت.       ی شده بود و بر همان اساس نی  تزا بزه  نیبشیپترکیر متواوتی 
شود دیوان سابق مطابق با قانون اساسی نبوده و فعالیت آن مبنای قانونی نزدارد  رو ادعا میازاین

در مقابزل، دالی زی    .(21: 2511شود جالمحمود، موجود استنباط می هالیتح و این امر از خالل 
 و کززاظم عبززود، www.iraqja.iq/view.405 الموسززوی،جبززر رد ایززن ادعززا آورده شززده اسززت 

www.iraqja.iq/view.1704.) 
فارغ از ورود به این مناقشات، وجزود چنزین ت ل لزی در جایگزاه حقزوقیِ نهزادی بزا چنزین         
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آید، پزذیرفتنی نیسزت. بزا وجزود ایزن      می حسا(بهای از اهمیت که پاسدار قانون اساسی درجه
ن  نظارت بر عزدم مغزایرت بزا احکزام     آرای صادره از آن بررسی شد تا مواردی که دیوان در زمی

یی صادر کرده است، ارزیابی شوند. لیکن آرایی که در این مورد وجزود داشزت،   رأثابت اسالمی، 
شد و مسزائ ی  شامل موضوعاتی در حوزۀ احوال شخصیه از جم ه طالق، مهریه، ارث و وقف، می

قانون اساسزی   39دقت در اصل . با برنداشتاساسی را که بتوان در این نوشته بدان پرداخت، در 
نماید، شاید بتوان امیدوار بود کزه  که ورود کارشناسان فقه اسالمی را به این ترکیر ضروری می

آرای صادره بیش از پیش به حواظت از احکام اسالم در مقابل سایر اصول بپردازد، هرچند تقید 
سی که براسزاس قزانون اساسزی    اسالم به احکام ثابت در این مرح ه نی  در مقابل اطالق دموکرا

وضع قوانین در تعارس با آن ج وگیری گزردد،   از وباید توسط همین دیوان از آن حراست شود 
ی همراه است. در واقع دیوان موظف به حوزظ قزانونی اسزت کزه هزر      تأم های قابل با محدودیت

رسزیدگی  بزر ایزن منزوط کزردن     بخش آن ممکن است با بخش دیگرش در تعارس باشد. عالوه
بعزد نظزارتی آن را تضزعیف     دیوان به شکایت و عدم امکان اقدام به مباشزرت از سزوی دیزوان،   

 کند.می
 31 در نهایت باید گوت در صورت رفع ایزرادات قزانونی، بزا توجزه بزه اینکزه مطزابق اصزل        

در  ی مط زوبی را رگزذار یتأثتواند پویایی و ست، میاالجراالزمتصمیمات این دیوان برای تمام قوا 
 دهند، ایجاد کند.ای که ساختارهای ک ی اجازه میمحدوده
، بزا رأی اکثریزت   جمهزور سیرئز قانون اساسی مج س نمایندگان را به برکناری  21. اصل 9

اعضای مج س نمایندگان، پس از محکومیت وی در دیوان عزالی فزدرال بزه یکزی از ع زل زیزر،       
 . خیانت.9. نقض قانون اساسی، 2. شکستن سوگند قانون اساسی، 1نماید: موظف می

این اصل کارکردی بسزیار مهزم بزرای نماینزدگان قائزل شزده و آن، تصزمیم بزه برکنزاری          
در صورت نقض قانون اساسی است، هرچند این امر فرع بزر تصزمیم دیزوان عزالی      جمهورسیرئ

 . استفدرال 
 10شوند، پس از که مطابق با آن تأیید و صدور قوانینی که در مج س وضع می ،69. اصل 1

جمهور است، امکان نظارت بر ک یز  قزوانین را از سزوی    روز از تاریخ دریافت، از اختیارات رئیس
جمهزور قزوانین را بزر خزالف قزانون      کزه رئزیس  نماید. بنابراین درصورتیجمهور میسر میرئیس

 تواند از طریق دیوان عالی فدرال اقدام کند.اساسی تشخیص دهد، می
این اصل به امکان و چگونگی اصالح و تغییر قزانون اساسزی اشزاره دارد. ایزن      ،122. اصل 0

موضوع از آن نظر حائ  اهمیت است که در صورت سهولت فرایند تغییر و اصالح قانون اساسزی،  
 راتییز تغبزا   همراسزتا سندی مستحکم، منطقاً منتوی بزوده و بایزد    عنوانبهاتکای به آن قانون 

ر قانون اساسی نی  بود. در این اصل آمده: پیشنهاد اصالح قانون اساسزی،  سیاسی، در انتظار تغیی
از اعضای مج س نمایندگان قابزل طزرح    پنجمکجمهور و هیأت وزیران باهم، یا یاز سوی رئیس
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اعضای مج زس   دوسوماست که در این صورت اصالح مواد پیشنهادی در مرح   اول به تصویر 
 6جمهور ظزرف مزدت   ی و در نهایت به تأیید رئیسپرسهمهاری نمایندگان و بعد از آن به برگ 

اصزول اساسزی    انگریز بروز منوط است. بخش دوم این اصل اصالح بخش اول قانون اساسی کزه  
دانزد؛ مگزر آنکزه دو دورۀ    ، جای  نمیردیگیبرم در راها است و بخش دوم آن که حقوق و آزادی

مج س نمایندگان با آن موافقت کنند و پزس از آن   اعضای دوسومانتخاباتی پیاپی برگ ار شود و 
 6جمهزور ظزرف   پرسی موافقت خود را با آن اعالم نمایند و در نهایت رئیسمردم طی یک همه

انزد  روز آن را تأیید کند. در قوانین اساسی اصولی وجود دارند که مقوم ماهیت وجودی حکومت
ی از آن سزخت بزه آن نظام حکومتی اسزت، لزذا    هایآنها مترادف با زیر سؤال رفتن بنیان رییتغو 

شزود. در  ی نمزی نز یبشیپاصول  شود و برای تضمین آن گاهی امکان تغییر در اینمحافظت می
قانون اساسی جمهوری عراق با وجود سختگیری که در زمین  اصول اساسی آن مطرح شزده، در  

توانزد بیزانگر   ده است که میی شنیبشیپ حاکمنهایت نوعی امکان تغییر ساختاری نرم در نظام 
ماهیت ایدئولوییک آن باشد. در واقع تمام اصول و مبانی این قانون اساسی و نظام حکزومتی آن  

دنبزال مبزانی عقیزدتی اسزالمی در زمینز       توان به ایزن لحزاب بزه   رو نمیقابل تغییر بوده، ازاین
سزاس خواسزت مزردم    امکزان تغییزر اصزول اسزالمی آن برا     چراکهحکومت اسالمی در آن بود، 

 مس مان وجود دارد.
: در قانون اساسزی، حکمزی در مزورد ضزرورت مسز مان بزودن       دولتمردانمقید کردن دین 

جمهزور کمزی قابزل    یا نمایندگان وجود ندارد. این امر در مورد رئیس ریوزنخست جمهور،رئیس
وری کزه  تأمل است، چراکه امکان تصدی چنین پستی از سوی فردی غیزر مسز مان را بزر کشز    

 نظزر کند. این امر شاید به لحزاب عم زی بعیزد بزه    قاطب  جمعیت آن مس مان هستند، فراهم می
 ، اما از بعد نظری با روح حاکم بر قواعد اسالمی سازگاری ندارد.برسد

توان گوت که با توجه به تکثرگرایی افراطزی و  با تشریح اصول قانون اساسی، در مجموع می
در قانون اساسزی و یکپارچزه نبزودن اصزول منزدرو در آن، ایزن قزانون        اختالفی  نقاط بر دیتأک

 استحکام کافی برای حمایت از جایگاه دین در جامعه را ندارد.
 

 یالمللنیبرویکرد 
در این مؤلوه سعی بر این است تا جمهوری عراق در تعامل با جهزان ارزیزابی شزود، تزا امکزان       

ی آن فراهم شود. عضویت عراق در سازمان الم  نیبسنجش می ان تأثیر هویت اسالمی بر مشی 
عزراق بزر ایزن هویزت در دوران پزس از اشزغال        دیز تأکهمکاری اسالمی امری جدید نیست. اما 

منشور آن از سوی کشزورهای   9مادۀ  2سازمان مطابق بند  نیا درست. عضویت پرمعنای دیتأک
را م ز م بزه منشزور سزازمان      عضو سازمان م ل متحد که دارای اکثریت مس مان باشند و خزود 

رو کشورهای عضو هم بر جمعیت مس مان خود و هم بر مواد منشور کنند، پذیرفتنی است. ازاین
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کنزد و  مزی  دیز تأکهزا و موزاهیم اسزالمی    دارند. منشوری که بر حمایت از اسالم و آمزوزه  دیتأک
ر کشزورهای غیزر   ها دحواظت از حقوق، ع ت و هویت دینی و فرهنگی جوامع مس مان و اق یت

یی راهکارهزا هزای پزیش روی جهزان اسزالم و اتخزا       ی در برابزر چزالش  همبستگعضو، اتحاد و 
های مبتنزی  های اسالمی و ارزشبر حقوق مردم ف سطین، ترویج و حوظ آموزه دیتأکهماهنگ، 

واقعزی   ریتصزو  ازبر اعتدال و مدارا، ترویج فرهنگ اسالمی، حوظ میراث اسالمی، حوظ و دفزاع  
وگزوی میزان مزذاهر را از    هراسی و تشویق بزه گوزت  اسالم وسالم و مبارزه با توهین به اسالم ا

منشور سزازمان(. سزازمان در همزین زمینزه برنامز  مزدون        1مادۀ ج شماردیبرماهداف خویش 
ی را طراحی کرده است. کنوانسیون حقوق بشزر اسزالمی قزاهره از مصزوبات آن اسزت.      اسالهده

سیاسی و رویکردهای چندگان  کشورهای عضو، این سازمان را از کارکردهزای  هرچند اختالفات 
توانزد  های حساس تاریخی میاساسی اسالم در برهه مسائل براصیل خود دور کرده است، توافق 

 تأثیرگذار باشد.
الم  ی موجود در مورد های بینالم  ی، ت قیوضعیت الحاق جمهوری عراق به معاهدات بین 

ویژه پس از سقوط صدام که مجامع سازد. این امر بهرا در پرتو هویت دینی آشکار میاین کشور 
های این نظام دموکراتیک نزوین هسزتند، تج زی بیشزتری     ی در انتظار بازشناسی مؤلوهالم  نیب

 خواهد داشت.
سیاسی و حقوق اقتصادی، -ی حقوق مدنیالم  نیبم میثاقین 1323عراق در سال  

؛اما دو پروتکل اختیاری آن را که اولی مربوط به حق 1گی را به تصویر رسانداجتماعی و فرهن
شد، امضا دادخواست فردی از کمیت  حقوق بشر بود و دومی به محو مجازات اعدام مربوط می

ی حذف مجازات اعدام الم  نیبدر شرایط ایجاد دولت جدید در عراق، رویکرد  کهیدرحالنکرد. 
قانون اساسی  کنندگاننیتدوکرد و تجاوز به حق حیات ت قی می را آنود و قرار داده ب مدنظررا 

(. عراق Amnesty international, 2005: 8ج خواندندیفرامعراق را نی  بر لغو این مجازات 
ی مانند اظهارات الم  نیبهای تاکنون به این پروتکل اختیاری نپیوسته، هرچند فضاسازی

 برای شورای حقوق بشر مبنی حقوق بشر عراق در بازدید دورهوجدان س یم سرپرست شورای 
زات اعدام با هدف لغو این مه تی قانونی در مورد مجا دیتمد

-http://gjpi.org/2010/03/06/human-rights-council’s-universal-periodic-reviewجمجازات

of-iraq های تدوین قانون بایستهی در زمین  الم  نیب( در کنار فرامین صادره از سوی جوامع
 Amnestyج ناپذیرتج یه طوربهبر تضمین تمام اشکال حقوق بشر  دیتأکاساسی مانند ضرورت 

international, 2005:5نبوده و به اتخا  رویکردهای  ریتأثیبحقوقی کشور  -( بر جو دانشگاهی
 منوی یا ممتنع در مورد انواع احکام اسالمی مرتبط منجر شده است.

                                                           
 .باشدمی www.arabhumanrights.org  و  http://treaties.un.org ک ی  استنادات به کنوانسیون ها از سایت. 1

http://www.arabhumanrights.org)؛
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م بدون حق شزرط بزه تصزویر    1323ی در سال نژادپرسترفع هر گونه تبعیض  ونیانسکنو 
 رسید.
آن، کزه   11مزادۀ   1م بزا حزق شزرطی بزر بنزد      1331کنوانسیون حقوق کزودک در سزال    

حق آزادی فکر، عقیده و مذهر کودکان احترام  به دکریمکشورهای طرف کنوانسیون را مک ف 
کرد ایزن مزاده کزه بزه کزودک اجزازۀ تغییزر مزذهر         ن میبگذارد، پذیرفته شد. حق شرط عنوا

تاکنون نی  عراق از این حزق شزرط عزدول نکزرده      استدهد، مخالف قواعد شریعت اسالمی می
 است.
و هویت جنسی،  هاشیگرام اعالمی  سازمان م ل در مجمع عمومی در مورد 2553در سال  

ای متضاد که سوریه مطرح از اعالمیه مورد حمایت جمهوری عراق قرار نگرفت و در مقابل، عراق
دین بر تصمیمات در عرص   راتیتأثتواند دال بر عمل آورد. این موضع صریح میکرد، حمایت به

-http://gjpi.org/2009/08/07/iraq-and-international-human-rightsج ی باشزززدالم  زززنیبززز

declarations-and-treaties.) 
شود کزه عزراق بزا حزق     اشکال تبعیض ع یه زنان بررسی می در پایان کنوانسیون رفع ک ی  

ای که مواد آن پس از اشغال عراق با هدف القای مواهیم آن به زنزان  شرط بدان پیوست. معاهده
زدایی از قانون اساسی و در نتیجه جدا کردن اسالم از جامع  عراق، در مس مان در راستای اسالم

و « اف»شد. ایزن کنوانسزیون در بنزد    ین کشور ت ریق میسیاسی و دانشگاهی ا ای،فضای رسانه
دانسزت کزه عنزوان    رو شد که خود را مقید به موزاد آن نمزی  با تحوظ عراق روبه 2مادۀ « جی»

نماینزد  های عضو تبعیض ع یه زنان را به هر شکل محکوم نمزوده و موافقزت مزی   کرد: دولتمی
نان را تعقیر نمایند و بدین منظور بزر  بدون درنگ به طرق مقتضی سیاست رفع تبعیض ع یه ز

ی برای تغییزر یزا لغزو    قانونگذاراتخا  تدابیر الزم از جم ه تدابیر »نمایند: اف( امور زیر تعهد می
فسزخ ک یز    »( جزی « . نزد یآمضیتبعز مقررات، عادات و عم کردهایی که نسبت به زنان  قوانین،

ی بر تساوی کامزل  مبنچنین موادی «. دمقررات کیوری داخ ی که تبعیض ع یه زنان را دربردار
داند، حال آنکه تسزاوی زن و  زن و مرد وضع شده است که تبعیض را مترادف با عدم تساوی می

مرد در شریعت اسالمی بدین معنا پذیرفته نیست؛ در قبال چنین رویکردهایی است که شزورای  
های تزاریخی، مزذهبی و   های طرف باید تضمین کنند که گرایشکند دولتحقوق بشر اعالم می

 ,Amnesty internationalج شزود کزار گرفتزه نمزی   فرهنگی برای توجیه تجاوز به حقوق زنان به

رغزم ایزن تب یغزات، اسزالم را  منبزع اصز ی       ، در مقابزل قزانون اساسزی عزراق ع زی     (14 :2005
ع یه اسزالم کزه   ی خواهان این بودند که زنان عراقی را الم  نیبی اعالم کرد. فشارهای قانونگذار

ی ایشان را در حقوق خود محدود کند، تحریک به مقاب ه قانونگذارتوانست با ورود به ساحت می
حقوق خود را تجزاوز   کنندۀمالیپا(. اما زنان عراقی با حمایت از هویت اسالمی، 19کنند جهمان:

زمین  حقزوق   نیروهای اشغالگر و تخریر ساختارهای جامعه عنوان کردند و منازعات موجود در
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زنان در عراق را در برابر اهداف عمیق خزویش، بسزیار پسزت و تالشزی بزرای کسزر موقعیزت        
(. همچنزین ایشزان وجزود برخزی     zangana, 2005ج سیاسی در میان رهبران زن اعزالم کردنزد  
م را بزر خزالف مسز مات    1323 قانون مجزازات  966تبعیضات مقرر در قوانین عراق مانند مادۀ 

-http://gjpi.org/wp :قزززرآن  کزززر شزززده اسزززت، اعزززالم جالعبیزززدی     اسزززالمی کزززه در 

content/uploads/1.doc )حق شزرط دیگزر عزراق در زمینز      انددهو ساحت دین را تقدیس کر .
آن و  ینات راجزع بزه  این کنوانسیون است که مربوط به ازدواو، روابط خانوادگی و تضم 12مادۀ 

منع ت ویج کودکان بوده و شرایط حاکم بر آن را منوط به عدم تعارس با شریعت اسالمی کزرده  
کرده است که این حق شرط نباید با مقررات شریعت اسالمی که به زنزان   دیتأکاست. در ضمن 

ت، تعارس حقوق مساوی با همسرانشان اعطا کرده و این ضمانی برای توازن و تعادل بینشان اس
در زمینز  مسزائل تابعیزت زنزان و حزق تابعیزت کودکزان         کزه  3 ۀمزاد  1 پاراگرافداشته باشد. 

 از این حق شرط عدول شده است. 2511آنهاست، قبالً مورد تحوظ بوده که در سال 
ی عراق با اینکه تحزت فشزار موزاهیم دموکراتیزک قزرار دارد،      الم  نیبدر مجموع به لحاب  

 اسالمی متناسبی را از خود عرضه کند. توانسته است وجه 
 

 و تحلیل نقش مرجعیت مبنای ایدئولوژیک حکومت
آیا جمهوری عراق بزه لحزاب بینشزی و نظزری، یزک       نکهیامبانی ایدئولوییک حکومت؛ سؤال از 

توان این سؤال را مطزرح  ای اساسی و ک یدی است. در واقع می، نکتهریخ احکومت دینی است ی
هایی که مورد سنجش قرار گرفتند ظواهری در تج ی یک واقعیت ها و شاخصههکرد که آیا مؤلو

اند یا همین ظواهر، تمام حقیقت بوده است. در زمین  حکومت اسزالمی نظرهزای مخت وزی    بوده
وجود دارد، اما با صرف نظر از تطابق مورد عراق بر هر یک از ایزن نظریزات، آن را در پرتزو آرای    

شخصیت محوری تحوالت اخیر عراق بررسزی کزرده و ماحصزل را بزا      عنوانبهسیستانی  اهللتیآ
حکومزت   پزرداز هینظر عنوانبهصدر،  محمدباقرشهید سید  اهللتیآشده در نظرهای مبانی مطرح

اند، تطبیزق خزواهیم داد.   اسالمی، که در شرایط کشور عراق زیسته و این عقاید را تئوری ه کرده
سیستانی براساس یک نظری  مسزتقل و عزام در زمینز      اهللتیآی شایان توضیح است که نظرها

حکومت اسالمی بررسی نشده و تمام آرای ایشان که در این پژوهش بررسی شده، در پاسزخ بزه   
رو ازایزن  هایی است که در شرایط زمانی و مکانی خاص در مورد عراق مطرح شده اسزت، پرسش

تزوان در دو  آرای ایشزان در ایزن زمینزه را مزی     مجموع .ستینیک تئوری  عنوانبهقابل تعمیم 
 کندیمقرار داد. اولین بخش دیدگاه ایشان را نسبت به نظام حکومتی عراق تبیین  مدنظربخش 

( 29 : ش1932بر نبود هیچ قصدی مبنی بر برپایی نظام دینی در کشزور جالخوزاف،    دیتأکبا  که
کننزد. در واقزع در   ظر اکثریزت عنزوان مزی   تنها راه تعیین نظام حکومتی کشور را رأی مردم و ن

http://gjpi.org/wp-content/uploads/1.doc
http://gjpi.org/wp-content/uploads/1.doc
http://gjpi.org/wp-content/uploads/1.doc
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مجموعه آرای ایشان در مرح   ایجاد حکومت و ساختاربندی یک نظام سیاسی، محوریت اسالم 
بخش آن نظام خواهد بود. ازایزن رو در  و مشروعیت کنندهنییتعخورد و رأی مردم به چشم نمی

نه به این شکل که اگر مردم این بینش جریان یافتن شریعت فرع بر خواست مردم است، آن هم 
بخواهند نظامی دینی بر آنها حاکم خواهد شد، ب که به این صورت که به آن می انزی کزه مزردم    
بخواهند، دین در حکومتشان تج ی خواهد یافت. ایشان در پاسخ به این پرسش که نظرشزان در  

خواسزت مزا   »ایند: فرممورد اینکه نظامی اسالمی، قدرت را در عراق به دست بگیرد چیست، می
« همان خواست اکثریت م ت عراق است، بنابراین باید به آنها فرصت داد تا خزود انتخزا( کننزد   

رسد تح ی ی که گوتمان سیاسی ایشان را، محوریت اسزالم و  نظر میرو به. ازاین(92 ش جهمان:
ضزع اسزالم   (، به فرعیزت مو 01: 1935نژاد، حاجی یوسوی و عارفج کند،رضایت عامه عنوان می

اصزیل  ج بوده است. مگر اینکزه خزود ایزن بیزنش     توجهیبدر آرای ایشان نسبت به موضع مردم 
 آن دربودن مردم و فرع بودن اسالم در تشکیل حکومت( را یک ایدئولویی اسزالمی بزدانیم کزه    

شزوند، مبتنزی بزر الگزویی     صورت باید بگوییم تمام کشورهایی که به روش دموکراسی اداره می
سیستانی  اهللتیآاند. ورود اسالم به نظام حکومتی عراق از دیدگاه ی تشکیل حکومت دادهاسالم

ع ت مس مان بودن اکثریت جمعیت عزراق، نسزبت   ایشان به هرچندمنوط به خواست مردم بود، 
به چنین خواستی ظن قوی داشتند و در پاسخ به پرسش از موضع ایشان در با( جزاری شزدن   

از آنجا که اکثریت م ت عراق مس مان هستند، قطعزاً  »عنوان کردند که:  امر شریعت در حکومت
 : ش1932جالخوزاف،  « که باورهای مقدس شریعت اسالم را محترم شمرد نندیگ یبرمنظامی را 

، البته تج ی این امر در قانون اساسی را منوط به تدوین قانون اساسی به دسزت نماینزدگان   (02
همزان:  ج یابنزد های اسالمی در قزانون تب زور مزی   ها و آموزهارزش اهآنگ که انددهمنتخر م ت کر

تصریحی بر حق انتخا( نوع نظام از سوی مزردم، ایزن    نیچن وجود بارسد نظر می(. به11سند 
نظام برخاسزته از ارادۀ اکثریزت م زت بایزد     » فرمایش ایشان در تبیین رابط  دین و دولت را که:

ی خود بزا  هایریگمیتصم درهای آن را پاس بدارد و ه و ارزشدین اکثریت م ت را محترم شمرد
(، ج  در سای  موروس بودن گ ینش دینزی  19 جهمان: ش« چی ی از احکام دین مخالوت نورزد

در فرس چنین گ ینشزی ایشزان یزک     نیهمچنتوان توسیر کرد. مردم عراق در ن د ایشان نمی
در جامعه پیاده کرد، ارائزه   جانبههمه طوربهرا  نظام سیستماتیک را، که بتوان از رهگذر آن دین

فرماینزد  کنند تا مردم در صورت تمایل آن را وارد قانون اساسی خود کنند. ب که صزرفاً مزی  نمی
ی و احترام به حقوق شهروندان باشد، نظامی مط و( چندح بنظامی که مبتنی بر شورا، سیستم 

ی دینی، اصزول متعزالی اخالقزی و    هارساختیز و قوانینی را که مبتنی بر( 26 همان: شج است
 کننزد های واالی اجتماعی م ت عراق استوار شود، برای قانون اساسی مناسر ارزیابی مزی ارزش

 (.91همان: ش ج
که اگر مردم بخواهند به چنین امر مط زوبی در نظزام سیاسزی     نجاستیاحال سؤال اساسی 
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خود متج ی سازند، باید بنا به چزه مکانیسزمی    خود دست یابند و آن قوانین را در قانون اساسی
تواند ضامن تحقزق ایزن آرمزان شزود؟ در ایزن      حرکت کنند؟ آیا وجود شورا و اح ا( متعدد می

 سزازوکار ایم، در آرای ایشان نی  با ارائز   که در قانون اساسی عراق با خأل مواجهطورهمانمرح ه 
پس از مستقر شدن دولزت،   ویژهخأل در جامعه بهشویم، ب که با ظهور یافتن آثار این مواجه نمی

ایشان جبنا به فرمایش خود( بر حسر ضرورت ناچار به ورود در مسائل سیاسزی کزه از آن حزذر    
سیاسزی، نقزد سیسزتم     مشزارکت شوند. این امر که مواردی چون تشویق مزردم بزه   داشتند، می

و تزذکر   دولتمزردان ی مواقع، ارشاد های انتخاباتی در برخانتخابات و اظهار نظر در مورد فهرست
توان با اتکا به مس مان بودن مزردم،  ۀ آن است که نمیدهندنشانشود، دادن به آنها را شامل می

قوانین و نظامات ایجادشده را برای جاری شدن دین در جامعه کافی دانست. این امر به مزوازات  
ای را ند که ضرورت نظارت بر جامعهدهد همواره اموری وجود دارشرایط پیچیدۀ عراق نشان می

رو رها کردن ایزن مزردم بزدون ترسزیم     سازد. ازاینخواهد راه صالح را بپیماید، آشکار میکه می
ضزرورت   کنزد. است که خط حرکت ایشان را به کجروی تهدید مزی  چنین الگوی نظارتی، امری

ت که خزأل آن در عزراق   برای چنین نظارتی جهت تضمین کارایی آن اس مندنظاموجود الگویی 
در مواقعی که مردم و اح ا( و مسئوالن با وجود شأن واالی مرجعیزت بزه رهنمودهزای ایشزان     

ی خزوب بهکشاندند، ی نموده و از آن تبعیت نکرده و اوضاع جامعه را به بحران و تنش میتوجهیب
 اهللتیز آدر عزراق ر  داده اسزت بزا مواضزع      آنچزه مشخص شد. موضوع دیگری کزه از تطبیزق   

دارنزد و   دیتأکشود، آن است که ایشان در واقع بر ضرورت وجود حکومت سیستانی برداشت می
اسزماعی ی و  ج نه ضرورت تحقق حکومت الهی که همان حکومت کردن کتا( خدا بر مردم است

در صورت اخیر مردم با قبول اسالم و تمایل به حاکم شدن کتزا(   چراکه(، 92: 1932دیگران، 
پذیرند که توسط ارادۀ الهی مشزخص  ی را میاشدهنییتعشان، اصول و قوانین از پیش خدا بر ای

ی ایزن قواعزد مزدیریت شزود. پزس حیطز        سزو بهرو حرکت جمعی مردم باید شده است، ازاین
عزرس قزوانین   را هزم  ی مردم باید در ظل تووق حاکمیت کتا( خدا باشد نه آنکزه آن قانونگذار

پدیدۀ نزاهمگونی شزبیه بزه قزانون اساسزی عزراق حاصزل         صورت نیادر غیر  بشری قرار دهیم.
شاید ریش  چنین دیزدگاهی از   خواهد شد که مواهیم نامتناسر را در کنار هم گرد آورده است.

سیستانی را باید در این نوع نگاه به حکومت یافت که ابتدا نظام سیاسی از دریچز    اهللتیآسوی 
ودۀ حقوق مردم مشخص شود و پس از تعیین این حزدود  شود محدمقبولیت ترسیم و تالش می

 کننزد مزی  وجزو جسزت ی مشزروعیت آن حزدود را در شزریعت    مبنا وروند به سراغ شریعت می
(. در واقع، ایشان در تبیین مسائل عراق، نظر اسالم در زمینز  مشزروعیت   263: 1935بشارت، ج

، ب که مسائل دینزی در آرای ایشزان   کنندحکومت را جدر مرح   ایجاد و بنیان نهادن( لحاب نمی
 شود(.در مرح   پس از ایجاد حکومت، موضوع شریعت مطرح میج فرع بر تشکیل حکومت است

حاال اگر آنچه را که در عراق روی داده به ساحت فکری شزهید صزدر عرضزه کنزیم، نظزام       
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با ارائ  نظری   پذیر خواهد بود. ایشانی تبیینخوببهحکومتی عراق و نظری  حکومت سیاسی وی 
بنیزان   کننزد. ی حکومت مشروع از نظر اسالم را تبیزین مزی  خوببه« خالفت و خط نظارت خط»

ای از عناصزر و  این نظریه بر توحید بنا شده است؛ براساس نگرش توحیدی، جهزان از مجموعزه  
انزد. در ایزن دیزدگاه    اج ای مرتبط تشکیل شده است کزه در راسزتای هزدف عزالی در حرکزت     

ت مط ق از آن خداوند است و خداوند انسان را جانشین خود در زمزین قزرار داده اسزت،    حاکمی
مهاجرنیزا،  ج گزردد یبازمجانشینیِ هر گونه قدرتی که خداوند در جهان دارد و هر امری که به او 

(. از منظر ایشان وجود دولت اسالمی، هم ضرورت دینی دارد و هم اقتضای تکزوینی،  93: 1933
تواند استعدادهای انسان را در جهان اسالم شکوفا سزازد و او را تزا   که می است یراهتنها  چراکه

هزا و  هزا، وابسزتگی  جایگاه طبیعی و خاص خود در تمدن انسان برسزاند و آنهزا را از پراکنزدگی   
تعریزف   گونزه نیز ا(. ایشان این دولت اسالمی را 296: 1966جمشیدی، ج ها رهایی بخشدتباهی
لتی است که براساس دین اسالم و مبانی آن، در مورد وجود، زندگانی و جامعه دو»کنند که: می

شکل گرفته است. ایشان با وجود ضزرورت برپزایی ایزن حکومزت، مشزروعیت آن را منزوط بزه        
از  کزه  شودیمکنند. از نظر ایشان خط خالفت در دوران غیبت به مردم واگذار پذیرش مردم می

خالفت از سوی خدا ...حاکمیزت   مقررشدههای هی و بر پای  ستونطریق آن و با اجرای احکام ال
 مزدنظر دولزت اسزالمی    نیزی تب در .(209همان: ج «و رهبری سیاسی و اجتماعی را محقق سازد

کزه امزت از   ایشان باید گوت که این دولت بر دو رکن امت و مرجعیت استوار است، و تزا زمزانی  
م زی بزر نظزارت مرجزع صزحه نگزذارد، مرجزع        ی، تأیید یا پزذیرش ضزمنی و ع  پرسهمهطریق 

 دارعهزده بنابراین مسئولیت انتخا( آگاهان  شخص »بالوعل دارای نظارت نخواهد شد؛  صورتبه
های این مرجع ناظر را خداوند معین (. ویژگی201همان: ج« باشدمرجعیت عام بر عهدۀ امت می

که مرجع دارد، حوظ و نشر پیام  هاییمسئولیت کرده و فقط انتخا( مصداق بر عهدۀ امت است.
ی اجتهاد برای درک احکام اسالم و تطبیق مسائل روز با آنها و اشراف ریکارگبهو رسالت اسالم، 

و مراقبت بر امت در جهت تحقق خالفت خود و اجرای دقیق قوانین در چارچو( اسالم در بین 
بایزد بزرای وی    هزا، لیت( که برای تحقق اهزداف و تزوان اجزرای مسزئو    959همان: ج مردم است

تزرین نماینزدۀ دولزت و    هایی در نظر گرفت؛ از نظزر ایشزان مرجزع، عزالی    اختیارات و صالحیت
ۀ نام دهای انتخابات ریاسزت قزوۀ مجریزه و تنویذکننزدۀ     دکنندییتأفرمانده کل نیروهای مس ح، 

نجزام آنهزا   ( که بایزد بزرای ا  951همان: ج دهندۀ قوانین اساسی با شریعت استحکم وی، تطابق
 هیأتی تشکیل دهد.

دهزد،  تمام مسائل مورد ابتالی عزراق را پوشزش مزی    دقتبهاین چکیده از آرای شهید صدر 
اوالً نظریه به یک مبنای ایدئولوییک توحیدی متصل است و با نگاهی توحیدی به تکامل انسزان  

رهزایی انسزان از    حلهرابه انسان دارد و بر همین اساس تنها  انهیگراواقعخ قت، نگاهی  هدف و
خزود   اتینوسزان  بزر داند. بنابراین در عراق که هر گزروه  ها را زندگی در ظل این دولت میتباهی
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توحید وارد امر حکومت نشده است و بزر ضزرورت دینزی و تکزوینی متکزی       با( ازتکیه دارد یا 
ادی انسزان را  هایی چون اجرای تام احکزام دینزی و تکامزل و آز   توان انتظار خروجینیست، نمی
رو ابتنای نظام حکومتی عراق بر ضرورت وجود نوزس حکومزت، کارکردهزای یزک     داشت. ازاین

آیزد و از  مزی  حسزا( بهی را خواهد داشت که احکام اسالمی از قوانین مردم آن نیردیغحکومت 
در  دلیل حاکم ساختن امر خداوند. بنابراین کارکردهای حداق ی دینشوند نه بهاین نظر اجرا می

گیزرد و در کنزار   شهید صدر دو مؤلوه برای این حکومت در نظر می چنین نظامی طبیعی است.
دارد؛ امری کزه خزأل آن در حکومزت     دیتأکمند نظام صورتبهحق انتخا( مردم، بر خط نظارت 

نکت  مهم دیگر در آرای ایشان  هایی جدی برای اسالم مردمان آن ایجاد کرده است.عراق چالش
که مردم خالفت خدا را براساس قواعد او اجرا کنند؛ به این معنا که در عزرس قزوانین   آن است 

شزود.  الهی هرچه باشد قابل پذیرش نخواهد بود، که در قانون اساسی عراق این ایراد دیزده مزی  
رنج برده و  هاع ت نداشتن مبنای ایدئولوییک دینی از این تعارسالبته مجموع حکومت عراق به

یق رساندن چنین نظام مخت ط المبنایی براساس واقعیات موجود در نظر شزهید صزدر   در به توف
هایی را که در تقابزل بزا   مردم سعی کنند اسالمی شدن بخش آنکهره به جایی نخواهد برد، مگر 

 اسالم قرار دارند، مطالبه کرده و اصالح کنند.
 

 نتیجه
همواره بزر   که شودیم  اساسی حاصل از پس وقایع تاریخی کشور عراق تا زمان حاضر چند نکت

بوده است؛ یکی تالش عمومی در راستای ایجاد حکومتی است کزه حقیقتزاً    اثرگذارمعادالت آن 
تا به امروز در این کشور به اسم اسزالم و بزا روح موزاهیمی     آنچهاسالم باشد، نه مانند  دارهیداع

ی عزدم توفیزق ایزن    گزر ید سزت. دیگر چون سوسیالیسم، کمونیسزم و لیبرالیسزم، اجزرا شزده ا    
ای نهایی برای اجرای اهداف، عدم اتحاد و چنزدپارچگی  ها به دالی ی چون نداشتن برنامهحرکت

هزای جمعیزت، قزانون    قومیتی و مذهبی و دخالت خارجی است. تح یل جمهوری عراق با مؤلوه
، ایزن نتیجزه را   ی و مبنای ایدئولوییکی که حکومت بر آن مبتنی اسزت الم  نیباساسی، رویکرد 

یی در تبیزین جایگزاه شزریعت در    تنهزا بهبر نقشی که دهد که تمام این عوامل عالوهدست میبه
کنند. نظری  حکومت اگزر  تری حاصل مینتیج  جامع گریکدجمهوری عراق دارند، در تعامل با ی

د و بر ایزن  با توجه به نقط  اشتراک جمعیت، دین اکثریت را مالک قرار دهد و بر آن مبتنی شو
 آنگزاه اساس الگویی منسجم از حکومت ارائه دهد که مردم حق رد یا قبول آن را داشته باشزند،  

همگام کارکردهای حکومزت را اجزرا    صورتبهها قادر خواهند بود با محوریتی واحد، سایر مؤلوه
کزومتی  کنند و مردم را در مسیر تعالی قرار دهند. اما اگر عنصر جمعیت بدون وجزود الگزوی ح  

بزر نقزاط اخزتالف و مغزایرت، اقزدام بزه ایجزاد         دیز تأکهایشان، و با متناسر با نیازها و خواست
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 برندۀ امزور کشزورند،  هایی که مقوم حکومت و پیشها در سایر مؤلوهحکومت کنند، این مغایرت
هزا را تضزمین   ی این مؤلوههمگامشوند که وجود آمدن محور واحدی میمنعکس شده و مانع به

هزای م بزور در   امری که با بررسی مؤلوزه  دهند؛رو کارایی حقیقی خود را از دست میند، ازاینک
دهد. اموری مانند پراکنزدگی و عزدم وحزدت جمعیزت، نزازل بزودن       عراق به این امر گواهی می

ی، ت ل ل و کارامدی محدود دیوان عالی فزدرال  دموکراس برابرجایگاه اسالم در قانون اساسی در 
ن حواظت از اصول متعارس قانون اساسی سرگردان است، مقید نکزردن شزروط ریاسزت    که میا

ی و نوو ی که آمریکا پس از اشغال الم  نیبجمهوری به مس مانی. البته عراق با وجود فشارهای 
ی خزوش درخشزیده   الم  ز نیببر هویت اسالمی خود در عرص   دیتأکدر  بر قوانین آن پیدا کرد،

سیسزتانی در ایزن    اهللتیز آدارد. نقزش   دیز تأکد از کشزورهای غیرمسز مان   است و بر تمای  خو
تحوالت و سعی ایشان بر سامان دادن به کشور عراق بسیار برجسته است، اما از خالل مشکالت 

 مزد اناکارعراق، الگوی حکومتی پیشنهادی ایشان در مقایسه با الگوی پیشنهادی شزهید صزدر،   
ید صدر عم یاتی نشده است که بتوان در مورد امکزان تحقزق   رسد، هرچند الگوی شهنظر میبه

توان دریافت که الگزوی عم یزاتی نظریز  شزهید     موفق آن اظهار نظر کرد، اما با تأمل در آن می
بر ضرورت، امزر خزط    دیتأکسیستانی است که هر گاه با  اهللتیآاقدامات  افت یتکاملصدر شکل 

ی حاصل شده است. حال اگر این نظزارت بزا ابز ار مقتضزی     اند، نتایج مثبتنظارت را اعمال کرده
 نتایج مؤثرتری را در پی خواهد داشت. قاعدتاًهمراه شود، 
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