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 ملي عراق هويّتدر  «ديگري» ةمثابيران بها
 *ياسر قزويني حائري

 استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران
 (190تا ص   171 )از ص

 26/10/1397؛ تاریخ پذیرش مقاله: 8/5/1397تاریخ دریافت مقاله: 
  

 چکیده
سوم قرن بیستم تأسیس شد.  ةست که در ابتدای ده، کشوری نوپای تمدنی کهنهاریشه عراق با وجود

بوده  روروبهی فراوانی هاچالشکنون با مشکالت و ملی در عراق از ابتدای تأسیس تا هویّت گیریشکل
 یهاسالاتفاق بهقریبملی عراق است که در اکثر  یکی از این مشکالت، قرائت قومی از هویّت ؛است

بر آن سایه افکنده و پس از سقوط  م،2003تأسیس این واحد سیاسی تا سقوط نظام صدام در آوریل 
گونه ای دیگر بر هویّت ملی عراق تأثیرگذار بوده و هست. این قرائت قومی از هویّت ملی نظام صدام به

ارف در گفتمان های متع«دیگری»است و در کنار  سازدیگریت واگرا و شدّعراق از نظر گفتمانی به
همچون استعمار، امپریالیسم، صهیونیزم و ایران، در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق به اوج  گرایانهعرب

دیگری برجسته ساخته، بخش  مثابةبهایران را « شرقی جهان عرب ةدرواز»خود رسید و تحت عنوان 
. گفتمان کندمیدیگری طرد  ةمثاببهگرفتن شیعه و ایرانی عرض بزرگی از ساکنان عراق را با هم

عراق تحوالتی را به خود دیده  گیریشکلاز ابتدای  ،ی خود از ایرانسازدیگریواگرا در این  گرایانةعرب
بخش بزرگی از ساکنان عراق را  ،«صفوی»و « مجوس»، «عجمی»، «شعوبی»و با واژگانی همچون  است

مسئله ایران در عراق بعد از سقوط صدام صورت  .کندمییانه از هویّت عراقی طرد گراقومقرائت  اب
جدیدی به خود می گیرد، که با توجه به تحوالت هویتی در عراق، همچنان ظرفیت بازگشت به عقب را 

 دارد.
 

  .سازیگرایی، شعوبی، دیگریهویّت ملی، ایران، عرب هاي کلیدي:واژه

                                                           
 y.qazvini@ut.ac.ir                                                                                     رایانامة نویسنده: .*
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 مقدمه .1
 ةدر حوز ویژهبه ،ی دیرینهقدمت« من که هستم؟»و پاسخ به پرسش « هویّت» ةمسئل

ها آمدن ملتگرایی و پدیدملیبرآمدن  بهباتوجه. این امر (7: 1383)تاجیک، فلسفی دارد 
 ههای بسیاری یافته است. این نوشته قصد ندارد تا چنین مسئلپیچیدگی ،در عصر جدید

ای ه، مسئلموردنظر استبلکه آنچه در این نوشته  ،دکنای را بررسی مهم و پیچیده
 .است «دیگری»ملی در عراق و آن هم در نسبت با مسئله  هویّتمرتبط با 

عراق در شکل جدیدش کشوری است که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و 

و  شد در اوایل قرن بیستم تأسیس (20: 2015)کرمانج، مستعمرات بریتانیا  ةتوسط ادار
 شداه کشوری واحد شمرده نمیگهیچ ،گونیهپیش از آن نیز به دلیل تنوع و گون

با  ،شده در قرن بیستمملت تأسیس -. این واحد سیاسی یا دولت(198: 2013)الحیدری، 
رساند النهرین میهای نخستین جهان در بینی خود را به تمدنهویّتاینکه نسبت 

که  (22: 2015)کرمانج،  و ادیان در آن هاقومیتبه دلیل تنوع مذاهب و  ،(8: 1919)الکرملی، 

امروزی عراق داشته و  ةشدها و ارتباطاتی بیرون از مرزهای مشخصیک علقههر بساچه
برد. تعابیر معروف ملک ی رنج میهویّتدارند، از ابتدای تأسیس تا به امروز از مشکالت 

عنوان یک واحد سیاسی مستقل که در ل پس از تأسیس پادشاهی عراق بهفیصل اوّ
خوبی نشان به است، عبدالرزاق الحسنی آمده ةنوشت ی عراقتاریخ سیاسکتاب  ةمقدم

. ملک  فیصل رو بودروبهی با چه مشکالتی هویّتکه عراق آن روز به لحاظ  دهدمی

در کشوری با نام عراق ملتی  توانمیم که به باور من نگویمیبا دلی پر درد : »گویدمی
های ای گروهمجموعه ،یافت توانیمنیز تحت عنوان ملت عراق یافت، بلکه آنچه در عراق 

: 2008)به نقل از الحسنی، « باشد...میهنی و ملی می ةانسانی خیالی و تهی از هرگونه اید

ای که امکان دارد داشته تیدقّیا بی درستی یا نادرستی آن واین تعبیر جدای از  .(1/12
عراق از همان آغاز با که  دهدمیخوبی نشان باشد، از زبان نخستین حاکم عراق مدرن به

ترین مهمیی که شاید بتوان گفت از هاچالش رو بوده است؛روبهی هویّتی عمیق هاچالش
دوم قرن  ةنیم ویژهبه ،ی پس از استقاللهاسالاستقرار و ثبات عراق در تمام علل عدم
 . است 21ی نخستین قرن هاسالبیستم و 

ها باید از ابتدا آنرسد مینظرکه بهایم نوشته با چند ساحت پیچیده مواجه ما در این
 «عراق»ای به نام ما با واحد سیاسی ،نخست ةیم: در وهلکنرا به شکلی ساده تشریح 

ة دوم قرن بیستم میالدی گفت پس از تأسیس در ده توانمییم که به اجمال امواجه
باید  ،ف دیگرحاکم بوده است. از طر (145: 1996)نقاش،  گراعرببیشتر نگاهی  ،کنونتا
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سادگی نتوانست خود را با شرایط پیچیده و متنوع عراق گرا بهعربگفت که این نگاه 
گفت  توانمی ،در این کشور 21تحوالت آغاز قرن  بهباتوجهد، هرچند کنسازگار 

شاید بتوان  ،رواز همین ؛یی اساساً نتوانسته است با شرایط عراق سازگار شودگراعرب
ر بیشتر اوقات نگاهی واگرا گرا باشد، دیی بیش از آن که نگاهی همگراعربگفت که این 

بر مشکالت  رسدنظرمیبه ،امری که به جای حل مسائل عراق ؛کننده بوده استو طرد
ین ترمهمکه برخی عراق را یکی از طوری؛ بهجدیدش افزوده است دورةآن در 

ی هادورهدر  وبیشکم ،کنونتا م1921ند که از ابتدای تأسیس در دانمیکشورهایی 

گران برخی دیگر از تحلیل .(49: 2006)الزیدی، ملی بوده است  هویّتمختلف دچار بحران 
 -دولت ةکه پروژ دهدمیدر عراق به ما نشان  21که روند حوادث قرن  این باورندنیز بر 

 هویّت است نتوانسته کنونتا شده، آغاز بیستم که از ابتدای قرن این کشورسازی در ملت
 .(200: 2013 )الحیدری، دهدشکل  را ایشدهتثبیت ملی

های ملی مبتنی بر هویّتترین سازوکارهای در هر صورت باید گفت یک از اساسی

نظران ی که از منظر بسیاری از صاحبسازدیگریی است، این سازدیگری، ملت -دولت
بارة در ،(12-11: 1383یک، )تاج استسازی هویّتهای از مشخصه ،ملی هویّتو  هویّت

که برخی جاییکند؛ تامیرنگ عمل بسیار پر ،پود نظام و سازمانعراق با ورود به تارو
 در رنگپر و سترگ سازیدیگری را در عراق همین هویّتین مشکل ترمهم ،کارشناسان

 .(237: 2013 )الحیدری،کنند می قلمداد آن یهویّت مرزهای داخل

ها در عراق، یکی از نامزدهای رنگ و تاریخی ایرانیبه حضور پرباتوجه ،در این بین
از  یا تعابیر دیگری« عجم»، «فارسی»، «ایرانی»همواره عنصر  ،در عراق مدرن« دیگری»

 بوده است.  این دست
در  ایران اینکه ؛گرددمیته بازگفپیش ةواقع پرسش این مطالعه نیز به مسئل در

منظر  در ویژهبه م( تاکنون،1921)ن از ابتدای ظهورش ی عراق مدرهویّتچالش فضای پر

 ؟داردیی واگرا چه جایگاهی گراعرب
ه د و آنچشاجمال گفته آنچه به بهباتوجهگفت که  توان، میپرسشاین در پاسخ به 

های مختلف تاریخ عراق در برهه ،دیگریمثابة بهمسئله ایران در ادامه گفته خواهد شد، 
و به جهت اغراض « از باال به پایین» ییندآن سیاسی عراق و در فرمدرن از سوی نخبگا

 .(237-236: 1394)اسمیت،  ه استبرداری شدسازی بهرهجمله مشروعیاز مختلف سیاسی
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 هويّتديگري و  .2
مطرح ملی  هویّتو همچنین  بارة هویّتین مسائلی که درترمهمیکی از  ،دآمکه همچنان

یی بر نقش گراملیملی و  هویّتپردازان خی از نظریهاست. بر« دیگری» ةمسئل ،است
 ؛ برایملی تأکید دارند هویّت ویژهبه هویّت،در تعریف « خود»در قبال « دیگری»مهم 

 وبرهویّت ملی و قومیت، در شرح نظریات ماکسان پردازنظریهکانر یکی از  نمونه واکر
 سازد، بلکهنمی ملت فسهنفیقومی  همبستگی از منظر او احساس که کندمی اشاره
 این . ویکندمیای احساس همبستگی گونه ،بیگانه عنصر با رویارویی هنگام قومی گروه

 که این گروه بدانندکند؛ مبنی بر اینمیقومی تلقی  هراسی را همان آگاهیبیگانه نوع
 توانمی. در این بین (311:1394اسمیت،) «هستند چه بدانند آنکه از پیش نیستند چه»

که در سخن از های گفتمانی نیز اشاره کرد جمله تحلیلهای پست مدرن ازبه تحلیل
 ،. از این منظرکنندمیرا یکی از ارکان مهم تعریف و تحدید تلقی « دیگری»، هویّت

. در (209: 1392 )لکالئو، موفه،« نبودن است بودن همیشه به معنای چیزی دیگرچیزی»

هایی د سرنختوانمی، شودمیخلق « ما»همراه یشه هم که« دیگری»تحلیل  ،این رویکرد
و پیامدهای اجتماعی این عمل  کندمی حخودمان طر دربارةچه یک گفتمان ة آندربار

سازی رهبری و دولت ة. این امر وقتی در عرص(95: 1389)یورگنسن و فیلیپس،  دهددستبه
تنها یک دارند ناسیونالیسم نه انی که اعتقادپردازنظریهاز سوی  ویژهبه شود،میبررسی 

نهاد رهبری )دولت( را نیز در این واحد کند، بلکه وجود میواحد سیاسی را مشخص 

این مرکز قدرت نهادینه توسط اعضای فرهنگ  ةاش اداراصلی ةگیرد، دغدغمفروض می
. (10: 1388)گلنر، ای نباید بر ما حکومت کند هیچ بیگانه ،تربه زبان ساده ؛ملی خواهد شد

، فعاالنه در استای ذهنی وجود اینکه مسئلههویّت بامعنی است که مسئله  این بدین
« دیگری»یابی قدرت تا دربارة کندمیو تالش  های عینی سیاست و فرهنگ عملعرصه

ایران از منظر  ةتا مسئل شودمیدر واحد سیاسی خودی بیم دهد. در این نوشته تالش 

 د.شوپر چالش عراقی بررسی  هویّتدر « دیگری»و « خود» ةنی و مبتنی بر دوگاهویّت
 

 ملي و قومي هويّتتشکیل کشور عراق و  .3
هویّتی پیش روی یی که همواره پس از قرن بیستم به لحاظ هاچالشین ترمهمیکی از 

ملی  هویّتاز آن تحت عنوان عدم انطباق  توانمیایست که عراق قرارداشته است، مسئله
تر عدم انطباق مرزهای جغرافیایی بر مرزهای بزرگ ةکه از مسئل 1یاد کردقومی  هویّتو 

. در (239: 2013)الحیدری، د گیرمیت ئای در عراق نشقومی و دینی و مذهبی و قبیله
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النهرین که در قرن بیستم از امپراتوری عثمانی جدا و تحت گفت بین توانمیواقع 
: 1995)بطاطو، نوع زیاد قومی و مذهبی بود عنوان عراق استقالل یافت، سرزمینی با ت

، اما پیش از تشکیل کشور عراق، شریف حسین و فرزندانش امید داشتند به یاری (1/31
های عربی حاکمیت یافته و کشور بزرگ عربی را تأسیس ها در تمام سرزمینانگلیسی

طین و سوریه و فلس ،ها حکومت کندخواست بر آنکنند. مرزهایی که شریف حسین می
اما این آرزوی شریف حسین محقق  ،گرفتدربرمی عربستان را ةجزیرعراق و تمام شبه

 -از رهگذر توافق سایکس ،عثمانی ةخوردهای عربی امپراتوری شکستنشد و سرزمین

های مختلف آن سهم دو قدرت بزرگ میالدی تقسیم و بخش 1916پیکو در می 
 ،یعنی فیصل ،در این بین یکی از پسران شریف .(104: 2011)سولت، انگلیس و فرانسه شد 

. (6/46: 1992)الوردی، قرار بود ابتدا پادشاه سوریه شود، اما در نهایت پادشاه عراق شد 
بدیل قهرمانان بی ،دوم قرن بیستم ةل و اوایل دهاوّ ةملک فیصل و پدرش در اواخر ده

تبدیل شده  گراعربافسران وآمد روشنفکران و یی بودند و بغداد به مرکز رفتگراعرب

)کرمانج، داشتند  گراعربنیز رویکردهایی کردند میتیمی که فیصل را همراهی  .بود

ای گونهیی بهگراعربپس از چندی، فیصل از  شودمی. هرچند گفته (66: 2015
ترین مهم، اما برخی از (67)همان: ملت عراقی متمایل شد  -یی مبتنی بر دولتگراملی

و قصد داشتند  فشردندخود پای می گرایانةعربهای ایده بر سختهمراه فیصل، مدیران 
سودای اتحاد جهان عرب را با  . آنهاعربی تبدیل کنند عراق متنوع را به عراقی صرفاً

بود ساطع الحصری  ة اینهاجملاز ؛(13: 1987 )تیخونوفا،پروراندند مرکزیت عراق در سر می
جا تحصیل کرد. او ابتدا طرفدار هویّت متعدد در همانو که در استانبول بزرگ شد 

 :1996 )ابراهیم، آورد روی گراییعرب عثمانی در قالب امپراتوری عثمانی بود، اما بعدها به

از  .(8 :1987 )تیخونوفا،شد  بیستم قرن در گراییپردازان عربایده ترینمهم از یکی و (128
 جریانی اما گیرد، شکل ود در عراق ملتی متکثرگران در ابتدا قرار بنظر برخی تحلیل

عراق را با  ،این جریان ؛ی بردهویّتملتی تک سوی به را کشور این متکثر، عراق مخالف
 . (421: 1433)سعید،  خواستمی« عرب مسلمان» هویّت

 

 ييگراعرب« ديگري» .4
های نگاه اینکه از ویژهبهیی، ساده نیست، گراعربدر گفتمان « دیگری» ةسخن دربار

های نظری، تعدد جدای از تعدد نگاه .نیز ارائه کرد های متفاوتیتوان تحلیلمیمختلف 
د توانمینیز  (9-8: 2013)عواد، چه به لحاظ مکانی و چه زمانی  گرا،عربهای جریان
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برای پژوهشگر به همراه آورد،  گراعربدیگری در گفتمان  ةانطباعات گوناگونی را دربار
 توانمی، دهدمیدستبه تحلیل در که پویایی و سیال الزامات و گفتمانی ةنظری بهجهباتو اما

 تعابیر های متعددی بااز دیگری توانمیای و گفتمانی مختلف گفت که در شرایط زمینه
یی تلقی گراعرب «دیگری» را «غربی استعمار» ان،گرتحلیل از برخی گفت. سخن مختلف

 شرایط و هازمینه از برآمده ،دیگری یان ازگراعرب تلقی این واقع در .(12 )همان: کنندمی
یی در زمانی نضج یافت که همه دریافته گراعرب حقیقت در بود.شکل گیری  دوره در حاکم

بودند مستعمرانی که قرار بود به تشکیل کشور ملی اعراب کمک کنند، از تعهد خود 

اند. همین باعث بین خود تقسیم کردهرا  یشهای عربی تحت نفوذ خوتخلف و سرزمین
 ةپیکو با دید-مرزهای سایکس ویژهبه ،هابندییان همواره به این تقسیمگراعربشد تا 

-. اما اگر از منظر جریان(10)همان: آمیز تلقی کنند رزها را تحقیرتردید بنگرند و این م

یی گراعربد که خواهیم دی ،یی نظری بیفکنیمگراعرب« دیگری» ةهای مکانی به مسئل
عنوان در فلسطین و مصر، صهیونیزم را به ویژهبه ،پس از تأسیس رژیم اسرائیل

البته این بدین معنی نیست که صهیونیزم جای  ؛(22)همان:  کندمیمعرفی « دیگری»
توان بین این دو میای پیچیده و پویا د، بلکه رابطهگیرمیدیگری  مثابةبهاستعمار را 

گفت اولویت به صهیونیزم داده  توانمیاستعمار،  ةپس از پایان دور گرفت، کهدرنظر
عابد الجابری اساساً نهضت گران، ازجمله محمدتحلیلروست که برخی از همین. شودمی

امری که  ؛(107: 1994)الجابری،  داندمیقومیت عربی را نهضتی برای آزادسازی فلسطین 

 . درشودمیوضوح دیده نیز به است،اینده آن گرایی مصری که ناصریسم نممثال در عربی
« دیگری»واقع ناصر نیز که به لحاظ جغرافیایی نزدیک فلسطین است، صهیونیزم را 

 ةدوستانحتی روابط غیر در این بین .(248: 2000)التکریتی،  کندمی تلقی عربی ییگراقوم
چه رژیم پهلوی با رژیم  ؛اسرائیل نیست ةارتباط با مسئلجمال عبدالناصر با ایران نیز بی

شد تا عبدالناصر نیز با ایران ای داشت و همین باعث میصهیونیستی روابط دوستانه

د که برخی ش. تا اینجا گفته (100: 1391)کریمی و همکاران، ای نداشته باشد روابط دوستانه
رخی دیگر ، بکنندمیاستعمار تلقی « دیگری» ةیی را بر پایگراعربان تعریف گرتحلیلاز 

نند، اما برخی دیگر مانند مجید خدوری داتر مینقش صهیونیسم را در این امر جدی
 کنندمیحس ناسیونالیستی عرب تلقی  ةمسائل مرتبط با ایران و ایرانی را برانگیزانند

(1369 :17).  
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 يي در عراقگراعرب« ديگري» .5
ست توانمیرو نهمین از ؛بود تاریخ و جغرافیا به محکوم عراق در ییگراعرب که گفت توانمی

ع در روزگار ملک فیصل هنوز حس واق یی در مصر یا فلسطین باشد. درگراعربمانند 
 در کنفرانس و م1919 در فیصل وانگهی بود، نیامده وجود به بعد هایدهه صیهونیستیضد

-Crown)بسته  پیمان ،صهیونیزم جهانی آژانس رئیس ،وایزمن حییم با پاریس صلح

Tamir, 2012: 67)  و اعالمیة بالفور(Balfour)  گیریشکلم سنگ بنای 1917را که در 
 عنوانبه که صهیونیزم گفت توانمین پس ؛بود کرده تأیید بود، گذاشته را یهودی وطن

 ساطع هاینوشته اعتبار به شاید بتوان ،بین این در .شدمی تلقی فیصل ییگراعرب دیگری
 گرفت نظر در نرمد عراق یی آغازینگراعرب دیگری عنوانبه ار امپریالیزم الحصری،
 ویژهبه را الحصری تاریخ و زبان وحدت بر رویکردهای مبتنی نباید البته ؛(14 ،1987 )تیخونوفا،

کم از ؛ چرا که الحصری کمرویکردهای حاکمیت در عراق تلقی کرد همان فیصل، از پس
 عبداالله و مانند نوری السعید ،به انگلیسهای نزدیک حاکمیت کنار رفت و با چهره

برابر نیروهای نزدیک به انگلیس،  در او گفت توانمی منظر این از .(34 )همان: دکر مخالفت
 گرفتندمی الگو ایقاره اروپای ناسیونالیزم از که شد تلقی ییگراعربیکی از رهبران جریان 

 اهداف خالفبر الحصری دارند اورب و گویندمی را این عکس برخی هرچند ،(38 )همان:
 کردمی فعالیت استعمارگران با همکاری راستای در و عراق م1920استعماری انقالب ضد

 متفاوت بود. ش و عملکردش با رویکردهای( 272:1426)العلوی،

و رفت به لبنان  آن کشورم از 1941در  ،الحصری پس از بیست سال اقامت در عراق
قل شد و از جمال عبدالناصر دفاع و از میشل عفلق و صالح مصر منت وسوریه  سپس به

آن  رسدنظرمیبه ،. در این بین(41:1987)تیخونوفا،مؤسسان حزب بعث انتقاد کرد  ،بیطار
دیگری « دیگری»در نهایت  ،ای که به لحاظ سازمانی در عراق حاکم شدییگراعرب

یان خواهان عراق گراعربوی از س ة ایران،مسئلگران، تحلیلبرساخت. از منظر برخی 

برداری بهرهاین کشور موردی سیاسی و اجتماعی داخل هاچالشدر  ،یهویّتتک
ملی  هویّت« دیگری»ایرانی را  هویّتی، هویّتی تکگراعربگرفت و ادبیات جریان قرار

 .(422: 1433)سعید، عراقی تلقی کرد 
 

 ساطع الحصري و ايران .6
صنعاء بود و در استانبول بزرگ شده  ةو خود زاد حلب ةساطع الحصری که پدرش زاد

فردی تأثیرگذار در مسائل  ،سال نخست تأسیس کشور عراقکم در بیستبود، دست
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ای ناپخته با آن به گونهدر عراق مواجهه یافت و به هویّت ةاصلی این کشور بود و با مسئل
از دالیل  ،عراق ةجامعآشنایی حصری را با نا ان عراقی،گرتحلیلتعامل پرداخت. برخی 

 .(270:1426)العلوی، کنندمیتلقی نوع تعامل این 
ی ساطع الحصری را گراقوم ةاصلی نظری ةهست ،گفته شد که وحدت زبان و تاریخ

زبان فیسلوف  تمحوریّ با ییگراملی ةفلسف از شودمی گفته که ایعقیده دهد؛می تشکیل
 .(82: 2015مانج، )کرگرفته شده بود  (Herder)هردر  ،آلمانی

دارد تا به جای توجه به تاریخ اسالم مییخ از منظر ساطع الحصری او را واوحدت تار

در تاریخ  ، بلکهتاریخ اسالمدر واقع او وحدت امت عرب را نه  به تاریخ عرب بپردازد. در
وجه با یکدیگر دارند. خصوص منو عموم  ةجوید، هرچند این دو عرصه رابطعرب می
که همچنان ؛نشدند مسلمان اما ،شدند عرب اقوامی اسالم از پس که کندمی تأکید الحصری

نشده ، اما مسلمانشدهواقع او به اقوام عرب اما عرب نشدند. در ،هایی مسلمان شدندگروه
عربی م غیرو به اقوا (53)همان:  کندمیو نقش ایشان در رشد علمی و ادبی اعراب توجه 

دادن به وحدت تاریخی در ن توجهی ندارد. شاید محوریتشده و نقش ایشامسلمان
ای تاریخی را نیز به میان کشد، در میان خود، پای دیگریخودیبه ،قومیت عربی

گفت  توانمی ،جمله استعمار، صهیونیزم و ایران، ازییگراعربهای مطرح در دیگری
شعوبیه و  ةم و مسئلعج -عرب ةجمله دوگانبه مسائل مطرح در تاریخ، ازباتوجهایران 

با  فرض. این داردیی را گراعربدیگری تاریخی  بیشتر ظرفیت ایفای نقش ،مانند آن

 انطباق است.هایی که در عراق داشت نیز قابلولیتئعملکرد ساطع الحصری در مس
یی گراعربرویج برای ترا  شآموزش عراق تمام تالش ةالحصری در زمان ریاست ادار

از فلسطین و سوریه و دیگر مناطق  گراعربیق استخدام معلمانی خود از طرموردنظر 
های تدریس جدید ضمن تأکید بر تاریخ، . در روش(84: 2015)کرمانج،  کاربستبهعربی 

عربی تصویر  بلکه عراق نیز سرزمینی کامالً ،تنها بر وحدت جهان عرب تأکید شدهنه

او را از شام برای تدریس به عراق . یکی از همین معلمان که الحصری )همان(شده بود 
به نگارش  فی الشام یةاالمو لةالدوتحت عنوان  کتابی ،با نام انیس النصولی ،آورده بود

از یزید تمجید  نیزی عربی و گراقومعنوان یک دولت از دولت اموی به که در آن، درآورد
واقع نگارش این  در .(131: 1996)ابراهیم، امری که اعتراضات شیعیان را برانگیخت  کرد؛

که الحصری در انجام شد؛ چرااعراب  ةکتاب در جهت ایجاد تاریخ واحد عربی برای هم

افتخار  ةکه دولت اموی مای گویدمیخاطراتش در نقد اعتراضات شیعیان بر این کتاب 
 . )همان( استشیعه و سنی  یهاتمام عرب
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 ةعراق وارد است، تالش گسترد یان واگرایگراعربین انتقاداتی که به ترمهمیکی از 
بعث به اوج  ةدر دور باورن شیعیان عراق است. این دانست ایرانی یا عجمیایشان برای 

گردد. عملکرد ساطع میة بعث بازی قبل از دورهادورهی آن به هاریشهخود رسید، اما 
ل، اوّها در قدم که او نیز پیش از بعثی دهدمیالحصری در قبال شیعیان عراق نشان 

ة امت عرب خارج میاز دایر ،و در قدم بعد کندمیشیعیان عراق را عجم و ایرانی تلقی 
بسیار مشتاق بود تا  گراعربسازد. الحصری ضمن آوردن معلمان فلسطینی و سوری 

ایرانی،  ةو ایشان را به بهان (133)همان:  بیابدعراقی را نیز  ةایرانی معلمان شیع ةریش

د. الحصری در خاطرات خود از سفری به کربال کنبودن اخراج «دیگری»عجمی، بیگانه یا 
ای که به قول الحصری مدرسه؛ گویدمیی سخن ة ابتدایبرای بازدید از یک مدرس

بلکه به  ،بالیدبه قومیت خود نمی )ص(اسالمآموزان گفته بود پیامبر معلمش به دانش
پس از  :گویدمیقول از این نقلالحصری در ادامه و پس  . بالید...خاندان خود می

 قابل. (275: 1426)العلوی، االصل است آن معلم دریافتم که او ایرانی ةدربار وجوجست

 از و دهدتقلیل می ایرانی باوری به را شیعی باور یک ،فراز این در الحصری که است توجه
قومیت عرب ترجیح  به عقیده بر را )ع(بیت اهل به عقیده که معلمی واگرا ییگراعرب منظر

 عجم، شیعه عرب،غیر «دیگری» طرد به گونهبدین و کندمی متهم بودنایرانی به دهد،می
با  ،محمدمهدی الجواهری ،عراقی ةشیع مشهور شاعر درگیری جالب حکایت پردازد.می و...

ن ای ةبه بهان الحصری .دهدمی نشان باره این را در الحصری نگاه ازپیشبیش الحصری ساطع

از دبیرستان یکی در دوستانش تشویق با که را او کندمی تالش ،است ایرانی الجواهری که
 تواندنمیاخراج کند، اما با دخالت دیگر مقامات، الحصری  کند،میهای بغداد تدریس 

 ای که با الجواهری داشتهالجواهری را از کار بیکار کند. طبق روایت الحصری از جلسه
الجواهری  است؛پرسد که برای تحلیل ما اساسی می اوال مهمی از ، الجواهری سؤاست
عراقی را برای تدریس به عراق غیرها ها و سوری، فلسطینیاوچگونه است که  :دپرسمی

؟ کندجلوگیری می است، ای ایرانیو از ریشه یاما از تدریس او که عراقی شیع ،آورده
 کردمیکه ساطع الحصری چگونه تالش  دهدمی. این پرسش نشان (1/589تا: )الحصری، بی

؛ ها()عراق برای عرببدل سازد  ،خواهدگونه که میتا عراق را به کشوری صرفاً عربی آن
-ند در آن تدریس کنند، اما عراقیتوانمی ،ها چون عرب هستندعراقیکشوری که غیر

اق تدریس نباید در عر ،الحصری در عرب بودنشان تردید دارد کههایی چون جواهری 

های ایران شعری در وصف زیبایی ،کنند. الجواهری یک هفته بعد از تدریس در بغداد
که الجواهری با  اظهار داشت ،الحصری نیز با استناد به چند بیت از این شعر که سرود
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نیز  گراعربو از قدر عراق کاسته است. برخی از شاعران  کرده این شعر ایران را ستایش
. اما (590)همان: گیری شعوبی تلقی کردند ای سهلگونه ةا نتیجشعر الجواهری ر

د که پس از دانمیمبنای بداخالقی الحصری با خود را شعری  در خاطراتش،الجواهری 
 بود انیس النصولی گفته ةبر الحصری در قضی ،وزیر معارف عراق ،پیروزی المنتفکی

 واقع در که که الجواهری دهدمی ننشا نیز رویکرد این و (139و1/138 :2005 )الجواهری،
 متهم بودنایرانی به سوی الحصری از نهایت در ،است داده نشان خود از شیعیانه رفتاری

بودن ارز ایرانینیز الحصری تشیع را هم الجواهری خود گاهن از ،سخن دیگر به ؛است شده

 دانسته است.
را با نگاهی مبتنی بر جمله حسن العلوی که این مسائل گران، ازتحلیلبرخی از 

نیروهای  تضعیفچنینی الحصری را در جهت این نگرند، عملکردهایتئوری توطئه می
های انگلیس در استفاده از نفت خواهیزیاده بهکه  کنندمیملی و میهنی عراقی تلقی 

. پرسش این است که آیا (275: 1426)العلوی، عراق اعتراضات شدیدی داشتند 

عراق نیز چنین  شان باله الحصری در قبال ترکیه یا دیگر ملل در نسبتجمگرایانی ازعرب
 ،دستاینو حوادث دیگری از این حوادث .(277)همان: دادند یا خیر؟ تعصبی نشان می

یانی مانند گراعرب از سویعنصر ایرانی  دربارة را یسازدیگری ةگسترد ةخوبی دامنبه
خواستند یارانش که عراقی یکدست عربی میواقع الحصری و  . دردهدمیالحصری نشان 

 ند.کردمیها منتسب ها خارج و به ایرانیعرب ةرا از دایرآنها شیعیان بیگانه بودند،  باو 
 

 قرائت قومي از مذهب .7
یکی از اشکاالت  ،قومی و ملی هویّتمذهبی به  هویّتتقلیل  ،که گفته شدچنان
ساطع  ی که سرنخ آن به کسانی چونیگراعرب. این استیی واگرا در عراق گراعرب

-و ایشان را به (257)همان: و ایرانی تلقی « الفرس»شیعیان عرب را  ،گرددمیالحصری باز

هر » ةنخستین فردی که قانون نانوشت شودمیالبته گفته  کند؛میطرد  عنوان دیگری
مزاحم  ،راقسیاستمدار دوران پادشاهی ع ،گذاری کردرا در عراق پایه« شیعه ایرانی است

 ةبلندپای ةوکیل نمایند ،چی( بود که در سخنرانی تودیع کلنل ویلسونجی )پاچهالباجه
های پژوهشدر  مسئله. جالب است که این (37)همان: از این قانون پرده برداشت  ،بریتانیا

تیخونوا  ،روس ةنمونه نویسند برای ؛های متفاوتی را برانگیخته استهای بعد نیز نگاهسال
 برخوردچگونگی ، است ه کتابی مستقل در تمجید ساطع الحصری به نگارش درآوردهک
اما حسن العلوی عراقی یا فرهاد ابراهیم سوری یا  ،ستایدرا میبا آموزش در عراق  او
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. در این تحقیقات به کنندمیت اقدامات الحصری را نقد شدّشیرکو کرمانج کرد عراقی به
نشین که وی با تأسیس دارالمعلمین در شهر شیعهاست نقل از خاطرات الحصری آمده 

یا همان شیعیان تلقی  ؛ چراکه تأسیس چنین مرکزی را به سود جعفریهحله مخالف بود
نویسد: به مخالفان الحصری می، اما تیخونوا با لحنی انتقادی نسبت(272)همان:  کردمی

تأثیر  کاهش برایه مذهب، حصری را به دلیل اقداماتی کهای جعفریبرخی گروه
. به (30:1987) به دشمنی با مذهب جعفری متهم ساختند ،مدارس ایرانی انجام داده بود

 رفتاری ؛داردیس دارالمعلمین در حله را نیز درنظرتیخونوا مخالفت با تأس ،احتمال زیاد

مذهب به قومیت تلقی  فروکاستن نادرستای که از سوی محققان منتقد الحصری گونه
جلوگیری الحصری از نفوذ  رفتار رااین  ،اما تیخونوا با بازتولید نگاه الحصری ،شدمی

قرائتی قومی از تشیع در عراق ارائه  اوواقع خود نیز همچون  و در داندمیمدارس ایرانی 
 .  دهدمی

 گیریشکلیند آقومیت یا ملیت ایرانی در فر بودندخیل های مختلفی مسئلهجریان

)کرون، شناسانه شرق هایدیدگاهبرخی  مانند ؛را مطرح می کنند یا تحول مذهب تشیع

برخی  نیزیب( و  :1345یان ایرانی )اقبال، گراملیهای برخی و همچنین نگاه (199: 1389
 ،یان عرب. سلیم مطرگراقومو همچنین  (272: 1996)ابراهیم، مذهب مورخان سنی

-ی عراق، عراق را به لحاظ تاریخی بهعرب هویّتورای تا  کندمیتالش  ،عراقی ةنویسند

 ،یان عربگرااو قوم .(19: 2003)های متعدد معرفی کند هویّتعنوان کشوری دارای 

)مطر، سازد ( متهم میگرایانهعربسازی )فارسی« التفریس العروبی»در عراق را به  ویژهبه

ها گری ترکاز تورانیمتأثر  ،زده()عثمانی« متعثمن»یان گراعرب. از منظر او (103: 1997
جمله ی تاریخی نزاع ایران و عثمانی، ازهایی آلمانی بود، عقدهگراقومتأثیر که خود تحت

گونه بخش بزرگی از و این کنندمیها در قبال تمدن ایرانی را بازتولید حقارت ترک ةعقد
-میلقی یعنی ایران ت هویّت دیگری،تردید و منضم به اق از منظر ایشان موردعر هویّت

 . (117)همان: د وش
 

 شعوبي ةشیع .8
کسانی که اهل تسویه  هعباسی ب ةاز اوایل دور شودمیمفهومی است که گفته  «شعوبیه»

اطالق  ،)مساوات( بین عرب و عجم بودند و بعد اهل تفضیل )برتری( عجم بر عرب شدند
 یبیه را جنبششعو ،های گذشتهدر دهه ویژهبه ،. برخی(6-5: 1368)ممتحن، شده است می

، اما برخی دیگر از پژوهشگران، امروزه کنندمیدار در تاریخ یا مکتبی فکری تلقی ادامه
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های مختلف برای احیای فرهنگ ایرانی یا تحقیر اعتقاد ندارند و تالش نظرخیلی به این 
های پیدایش و نه یک جنبشی فراگیر و مخوف هایی یکه در بستر و زمینهاعراب را تالش

گاه چهی»نویسد: . آذرتاش آذرنوش در این باره میکنندمیمکتبی منسجم تلقی یا 
نویسان غربی و )برخالف نظر بیشتر شعوبیهجود خارجی نیافت چیزی به نام مکتب شعوبیه و

. هرچه بود، جهشی فردی یا منحصر در چند فرد بود که با جهش دیگر افراد شرقی(
کسانی که مسئله شعوبیه را برجسته  رسدنظرمیبه .(281: 1387)« مند نداشتنظام ةرابط
اند آن یان ایرانی برگراملیسو از یک ؛اندیی عربی و ایرانیگراملیدو سر طیف  ،سازندمی

و از سوی  هایی فراگیر و گسترده تلقی کنندتالش ،هاهای ایرانیان را علیه عربتالشتا 
بر  ،دیگریی و ایجاد هراس و نگرانی از سازگرایان عرب نیز در جهت دیگریملی دیگر،
 .کنندمیشعوبیه تأکید  ةمسئل

، هرچند است تولید شدهگرا بازعربدر عصر حاضر نیز مفهوم شعوبیه از سوی جریان 
سخن « نهضت شعوبی شیعی»از  تشیع علوی و تشیع صفویعلی شریعتی نیز در کتاب 

 د:گویمی.  وی (90)همان:  دهدمیت و آن را به صفویه نسب (88: 1377)شریعتی،  گویدمی
 انعکاس و بیجامعه بی در شعوبی، ناسیونالیسم همچون صفوی، ناسیونالیسم آنکه برای»

که ایمان مذهبی  آن را با اسالم ،ریشه نماند و با ایمان زنده و وجدان گرم توده در آمیزد
عوبی شیعی پیغمبر آورد و یک نهضت ش ةآمیخت و حتی به درون خان، درمردم بود

گری تشیع وحدت را به تشیع تفرقه بدل سازد و هم با ساخت تا هم با شعوبی

واقع نگاه شریعتی شباهت زیادی  . در(90)همان: « گری را گرما بخشدی شعوبیگرشیعی
 شعوبی دارند. ةیان در ایجاد ترکیب شیعگراعربدارد به نگاهی که 

گری در ماجرای اتهام جواهری به شعوبی اتهام شیعیان به شعوبیه از ،که دیدیمچنان
طور گسترده  ریاست ساطع الحصری بر آموزش عراق آغاز شده بود، اما این تعبیر به ةدور

های پنجاه و شصت یان عرب در دههگراقومها( با ها )سوسیالیستدر خالل نزاع شیوعی

عنوان ها را بهوعییان برای اینکه شیگراقومرفت و کارة میالدی بهو هفتاد قرن گذشت
)سعید، ایشان را شعوبی خواندند  ،دشمنان قومیت عربی و وحدت جهان عرب نشان دهند

حزب شیوعی عراق وارد شدند و دبیرکل به . از سویی چون شیعیان زیادی (422: 1433
گونه این ؛ارز شیعی قلمداد شدای شیعی داشت، حزب شیوعی هماین حزب نیز ریشه

ارز قلمداد را هم« شیوعی، شیعی، شعوبی»یان سه مفهوم گراعربز بود که بسیاری ا

 مثابةبهیان واگرا گراعربواقع شیعیان از سوی  و در (270: 1996)ابراهیم، کردند 
گری و دشمن اعراب و حتی دشمن اسالم مطرح شدند. در جنبش شعوبی دهندةادامه
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. نوشته شدها شعوبی ةدی درباردوم قرن بیستم بود که آثار متعد های نیمةسالهمان 
ویژه در دورة جنگ ایران و عراق بیشتر موردتوجه ها در دورة بعث و بهاین نوشته

لالسالم  ةمضاد کةحر بیةالشعوکتابی با عنوان  1984قرارگرفت؛ از آن جمله در سال 
در عراق به  از عبداهلل سلوم السامرائی )شعوبیه جنبشی ضداسالم و ضدامت عربی( بیةالعر مةواال

 با و جنگ لشکر مسلمانان کندمیالسامرائی در این کتاب از فتوح آغاز چاپ رسید. 
تا از  (6:1984) کندمیقلمداد  ایرانی دولت و عربی دولت بین جنگ را ساسانی امپراتوری

عبدالعزیز  .آورددستبه عراق علیه ایران محملی برای توجیه جنگ ،بررسی تاریخی خود

نیز کتابی در  ،داشت گرایانهعرب که گرایشمورخان عراق  مشهورترینی از یک ،الدوری
 .رسیدبار به چاپ برای سومین یالدیم1981همین باره به نگارش درآورد که در سال 

میالدی برای  ةشصت قرن گذشت ةیعنی در ابتدای ده ،در ابتدا این کتاب رسدنظرمیبه
 است به نگارش درآمده ،ندگیرمیهای معاصر نام شعوبی هایی که تلویحاًمقابله با شیوعی

زمانی تقریبی این چاپ با آغاز م و هم1981، اما تجدید چاپ آن در (6 :1981)الدوری،

 که است جالب باشد. بوده تبلیغاتی علیه ایران ةدر جهت استفادشاید  ،جنگ تحمیلی
 رسدنظرمیبه .است بوده عراق ،های شعوبیانفعالیت مرکز که کندمی اشاره بارها الدوری

داخل گری از تأثیر شعوبی هندهدبیمای سازیدیگریبه  تلویحاً خود ةنوب به نیز تأکید این
 .انجامدمیمرزهای عراق 

پیش مطرح شد و کمتر ازگری جدید بیششعوبی ةساله مسئلدر اثنای جنگ هشت

یی بعثی در گراربعگری اشاره داشت، بلکه یعنی شیوعی ،های سابقبه مدلول دهه
بار از رهگذر این مفهوم  از مفهوم شعوبی بهره جست و این ،یسازدیگریتالش برای 

 نویسندگانکه  ستراستا همین در کرد. تلقی یکدیگر ارزهم را ایران و صهیونیزم ،دیگری
ند کردمیگری جدید تلقی نمایندگان شعوبی صهیونیزم و خمینیزم را ،گراعربعراقی 
یان واگرا در اتحادی با گراعربگاهی  هاسالالبته در آن  ؛(275-274: 1996، )ابراهیم

و  ندگذاشتمی شعوبیه مفهوم از فراتر را اپ ایران و شیعه جریان توصیف در افراطی هایسلفی
  .(61: 2005)الغریب،  بردندبهره می« مجوس» تعبیراز 

 

 عجم ةشیع .9
، اگر در برخی هابعثی ویژهبه ،یان واگراگرابعرکردن شیعیان عراق از سوی ایرانی تلقی

تری از تعبیر شد، در سطوح گستردهگیری از تعبیر شعوبی نشان داده میسطوح با بهره
ساله به اوج خود این امر در جنگ هشت شد.می استفادهدادن آن برای نشان «عجم»
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کم تنها بر بود، کمعربان که در ابتدا به معنی تمام غیر« یعجم»واقع وصف  رسید. در
د، بلکه گویمیعجم ن اروپایی عربغیر به کسهیچ امروزه که ایگونهبه ؛شد اطالق هاایرانی

آمیز از یافته است، و البته تبادر تحقیراختصاص ها تاریخی به ایرانی ییندآاین واژه در فر
 قومی، شیعیان امر به مذهب تقلیل یندآفر در واگرا یانگراعرب دارد. تاریخی ایسابقه نیز آن
 بهتر را به قومیت مذهب تقلیل این وقتی خواندند،می عجم بودند، عراقی و عرب هرچند را

 خلیج ةساکن کشورهای حاشی سنت اهل البته و ایرانی هایخانواده بینیممی که یابیمدرمی
 یا و یایران گاهدارند، هیچ عجمی لقب که هاآن حتی و هاعوضی و هابستکی مانند فارس

 .(37 :1426 )العلوی، شوندخوانده می عجمی عرب، هرچند شیعیان اما شوند،نمی تلقی عجمی
 در یلیمتح جنگ یهاسال در که کندمینقل  ایجلسه از توجهجالب حکایتی العلوی حسن
 از ایتلقی چه بعثی واگرای یانگراعرب دهدمی نشان ؛ این حکایتبود شده برگزار چین
 نقل به هم او و العلوی هادی عراقی معروف از پژوهشگر نقل به وی دارند. آن یانشیع و عراق

عیسی  ،در چین از سفیر عراق در پکن»د: گویمیآن جلسه  در حاضر فلسطینی یک از

 عیسی ها؟شیعه یا هاسنی ؛انداکثریت عراق در کسانی پرسیده شد چه ،سلمان التکریتی
ها هستند. اما اگر کردها با ا در عراق بیش از عربهعجیب گفت: عجم پاسخی در سلمان

یعنی  پرسید: فلسطینی حاضر در جلسه ها خواهند شد.ها جمع شوند، بیش از عجمعرب
نظر عجیب، این اظهار. (38)همان:  «باشند؟ و سفیر گفت بلهشیعیان عراق عجم می

ساحتی حاکم تک شده از سوی حزبملی دیکته هویّتای واگرایی در گونه ةدهندنشان

که از  که حتی کردها را؛ چرادهدمیکه تقلیل محض مذهب به قومیت را نشان  است
عرب بودنشان بسیار غیر یک جهت اکثریتشان مذهب سنی دارند و از جهت دیگر

و تمام شیعیان  کندمیعجم بیرون  ة، از دایراستتر از شیعیان عراق شبههبیتر و روشن
عراق تنها کشوری در جهان باشد که حاکمان سابق آن اکثریت  خواند. شایدرا عجم می

 «دیگری»خواهند می ساحتیتک ایملی هویّت خود که چنان یهویّت منظر از را ساکنانش

جا به حاکمانش ملت را یک حاضر عصر در که باشد کشوری تنها عراق شاید .کنندمی تلقی
پس از حوادث انتفاضه سال  لثورهایعنی  ،حزب حاکم آن ةکشند و در روزناممینقد 

 الطائفی التأثیر -نقد الشعب العراقی»عنوان  باای در نقد ملت عراق م، مقاله1991
تأثیر رویکردهای مذهبی ایران تحت عراق ملت آن در که ایمقاله ؛شود نوشته «االیرانی

 (30:1999 ، ) شودمیتلقی 
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 صفوي ةشیع .10
شیعیان عراق را به ایران  ویژهبه ،شیعیان کندمیین توصیفاتی که تالش ترممهیکی از  

در  ویژهبههفتاد میالدی و  ةاز اواخر دهتعبیری که  ؛است «صفوی»منتسب سازد، تعبیر 
 )مشروع صفوی(نظام پیاده ،د. در این نگاه شیعیانشمیساله استفاده جنگ هشتة دور

ی روزگار احیا برایطلبی ایران در تالش وسعهپروژه یا طرح صفوی و سربازان ت
امروزه و پس از سقوط نظام صدام در  . این مفهوم(422: 1433 )سعید،امپراتوری هستند 

بار دیگر جای مفهوم شعوبی و همچنین عجمی را گرفته است. این م، یک 2003سال 

، بیشتر از دشومیاستفاده  های مختلف در جهان عربتعبیر که امروزه از سوی جریان
که امروزه  ایگونهبه ؛شودمیسلفی جهادی استفاده  ویژهبههای سلفی، سوی جریان

الجیش » نیز جریان موسوم به داعش، ارتش عراق را ویژهبه ،های جهادیجریان
 .(3/5/2015: )الشبوط نهدنام می« الصفوی

 

 ة ايرانمسئلقانون اساسي عراق و  .11
بودن عراق در قانون اساسی جدید این کشور که در متکثربر پیش از این اشاره شد که 

-37: 1389قزوینی،  و )احمدیدرآمد  نگارش انگیز  بهبرم و در فضایی بسیار چالش2005

درج  ةمسئل در پی داشت،های زیادی یکی از مسائلی که واکنش .بود شدهتأکید  ،(19

ر میان اعضای ائتالف عراق امری که د ؛های عراق بودت ایرانی در میان قومیتقومیّ
ای متفاوت و بعضاً هنیز واکنش ندکردمیکه بیشتر شیعیان عراق را نمایندگی  یکپارچه

گونه آمده بود: ملت عراق از دو متن پیشنهادی اینسوم  ةمادداشت. در متعارضی دربر
نی، آشوری، سریانی، ارمنی، های اصلی ترکمن، کلداملت اصلی عرب و کرد و قومیت

فارس، یزیدی و صابئین تشکیل شده که همگی آنها در دسترسی به حقوق و ک، شب

 هستند مساوی خود ملی واجبات
 فضای در و داشتدربر را هاییواکنش «فارس» واژة هاقومیت این میان در امّا ،
 حتی و کردها دیدگاه و سنی هایعرب حضور بهباتوجهعراق  اساسی قانون نگارش ةپیچید

زنی برای کسب امتیاز از سوی چانه جهتفقره یا عبارتی  مثابةبه ،باره این در هاترکمان
رو با از همین ؛تاریخی عراق هویّتهای مختلف قلمداد شد تا عبارتی برآمده از هگرو

حتی از سوی  ،قبال مواجه شده بودتبار با استهای ایرانیاینکه از سوی برخی عراقی
و  (32 :1389قزوینی،  و )احمدیهای شیعی نیز با مخالفت مواجه برخی منتسبان به گروه

 در نهایت از بند قانون اساسی مذکور حذف شد.
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 ايران در عراق جديد ةمسئل .12

ملی  هویّتتحولی اساسی در  شد،طور که گفته همان ،استقرار نظام جدید در عراق

ی شکلی هویّتعنوان عنصری مواجهه با ایران به. در این نظام را هدف قرار داده بود عراقی
مردم دو کشور  ةیندآدیدارهای فزمسائلی همچون  ،تر به خود گرفت. در این بینپیچیده

 ةو همچنین مسئل (زیارت اربعین مخصوصاً) زیارت ویژهبهدر قالب سیاحت و تجارت و 
های نزدیک به جمهوری الشعبی و گروهحشد گیریشکل نتبع آبه داعش و گیریشکل

ین ترمهماز  ،اسالمی ایران و کمک جمهوری اسالمی ایران به عراق برای شکست داعش

در  مؤثر یهویّتعنصر  مثابةبهگفت در نگاه عراقی به ایران  توانمیمسائلی هستند که 
 .شودبرخورد میملی عراق  هویّت

طور هنوز اشغال عراق را بهها ر روزهایی که آمریکاییروی اربعین درست دپیاده
ای که هرچند رویپیاده ؛ممنوعیت زنده شد هاسالپس از  ،کامل به پایان نبرده بودند

گرفت. برخی محققان غربی معتقدند میها را نیز دربرولی از همان آغاز ایرانی ،رسمیغیر

بلکه  ،ای شکست نگاه سنیه گونهتنها بنه ،اسم زیارتوها در مکه مشارکت ایرانی
 ,Christia , et al) استاذعان به شکست نگاه ناسیونالیستی و سکوالریستی همچنین 

واقع اگر مسئله را  تر از این باشد. درمسئله کمی پیچیده رسدنظرمیبه؛ البته (2016:19
 ،روندمیان نمی گاه ازی هیچهویّتهای باید گفت که دال ،تحلیل گفتمانی ببینیم ةاز زاوی

و  ونددیگربار برجسته ش ،ای مناسبمانند تا در لحظهبلکه در فضای گفتمانی معلق می

گفتمانی خود را  هویّتگفت مواسم زیارت،  توانمی حقیقت در گفتمانی را شکل دهند.
های ملی و چه بسا سکوالر به حاشیه هویّتشک . در این فضا بیکنندمیبر فضا دیکته 

. شودمیخادم بازتولید ة زائر/زیارت و دوگان هویّتدر اینجا  ویژهبه ،دینی هویّت رود ومی
/خادم ة زائر امام حسینگفت دوگان توانمی ،زیارت اربعین ویژهبه ،واقع در این مواسم در

راند. باید متذکر شد که ها را به حاشیه میهویّتو دیگر  شودمیامام حسین برجسته 

و  اهل سنت ،در میان زائران و خادمان توانمیکه ؛ چراشیعی نیست این دوگانه الزاماً
 را نیز دید و مسیحیان هاجمله صابئیحتی متدینان به دیگر ادیان، از

گفت که این مسئله باعث  توانمیدر این بین ن .(
واقع  های ملی یا قومی شده است. درهویّت ویژهبه ،اههویّتشکست یا نابودی دیگر 

د بازگردد توانمی یسازدیگری ،های مستعدگفت که در مواقع دشوار و در زمینه توانمی

 ،اما در هر صورت ،(«یتا علم استیمشهد احساس یِعراقنگاه به مسائل زائران»، ینیقزو)
ها در آن، فضای نهادی ایرانیزیارت و مشارکت فعال نهادی و غیرفضای  گیریشکل
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 مثابةبهایران  ،ی قبل در آنهادورهکه در  ؛ هویّتیکشدبه چالش می را ملی عراق هویّت
رنگ ی پرسازدیگریداعش و حشد شعبی و  گیریشکل ةشد. مسئلدیگری مطرح می

قرات در ف داد.در کنار هم قرار یهویّتها را به لحاظ ها و عراقیشعیان، ایرانی ازداعش 
طور عام، ارتش عراق را با های جهادی بهطور ویژه و سلفیقبلی اشاره شد که داعش به

ای که داعش انجام یسازدیگریواقع این  در. کنندمیمعرفی « الجیش الصفوی»عنوان 
، کندمیای ارتش عراق را ارتشی صفوی و ایرانی قلمداد گونهو از رهگذر آن به دهدمی
ی نیز در هویّتدر رویارویی با داعش به لحاظ  ویژهبهد این دو نیرو را وانتمیخود خودیبه

 دهد.کنار یکدیگر قرار
 

 نتیجه  .13
 ،گفت که نسبت ایران و عراق فراتر از نسبتی بین دو کشور توانمی ،آنچه آمد بهباتوجه

از تأسیس کشور  ،نسبتی که در مقاطع مختلف تاریخ عراق مدرن ؛ی استهویّتنسبتی 
ی بعثی صدام در ابتدای گراعربسوم قرن بیستم تا سقوط نظام  ةق در ابتدای دهعرا
و « خود»نسبت از سوی حاکمان یا نخبگان حکومتی از باال به پایین  21اول قرن  ةده
بیر شعوبی، ابا تع ،شدتلقی شد. این دیگری که شیعیان عراق را نیز شامل می« دیگری»

که عینی باشد، بیشتر ی بیش از آنسازدیگریه این البت؛ شدصفوی طرد می یاعجمی و 
بیش از  ،کشور عراق گیریشکلدر ابتدای  ویژهبه و در ذهنیت ساخته و پرداخته شد

تسلط برای ، کارکردی داخلی که کارکردی خارجی در مواجهه با ایران داشته باشدآن
از پیروزی  ی پسسازدیگریهرچند کارکرد خارجی این . داشتمردم عراق بر بیشتر 

ی آن برای کنترل انقالب اسالمی در ایران و آغاز جنگ تحمیلی در کنار کارکرد داخل

عنوان بخشی از ها بهنام ایرانی آوردنچگونگی برخورد با تر شد. رنگنیروی شیعیان پر
یابی شیعیان به قدرت ةکه در سای این کشورمتکثر عراق در قانون اساسی جدید  ةجامع

که قومیت ترکی در این ها در قانون اساسی درحالیو عدم درج نام ایرانینگارش درآمد 
قانون اساسی به رسمیت شناخته شد، نشان از نسبتی پیچیده بین عراق و ایران و یا 

روابط بین دو کشور باید  ندادبرای سامان رسدنظرمیبهعراقی و ایرانی دارد که  هویّت

زیارت  ویژهبه ،هایی همچون زیارتتجربه رسدنظرمیبهواقع  در .شودتوجه  به آنبیشتر 
است که های خوبی تجربه ،داعش گیریشکلاربعین و کمک به عراق در زمان 

 کشد.پیش به چالش میازملی عراق را بیش هویّتایران در  یسازدیگری
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 نوشتپي
رسد نظرمیبه دربارة نسبت دو مفهوم ملت و قومیت نظریات متعدد و گوناگونی وجود دارد که .1

تواند متفاوت شود؛ برای نمونه، در نظر های موردنظر هریک از نظریات، این نسبت میبه نمونهباتوجه
صرفاً معادل مدرن هویّت قومی پیشامدرن است )اسمیت، « ملت»أرمسترانگ هویت گروهی موسوم به 

گرایی قومی را موصوف ها، ملیهعنوان یکی از گون(، اما دیگرانی همچون اریک هابزباوم، به319: 1394
است.  ethnicو قومی ترجمة مفهوم   nationدهد. در این نوشته ملت ترجمة مفهوم گرایی قرارمیملی

رسد نگاه غالب، نظرمیشود، اما بهدر زبان عربی نیز از واژگان مختلفی در قبال این مفاهیم استفاده می
   است.  ethnicدر ازای « القومی»مفهوم  و nationدر ازای « مةاال»قراردادن مفهوم 
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