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صدر عراق   انی جر ی: رهبریاسیگفتمان س لی و تحل یشناسان یجر
 1ی فاطمه جرجران شوشتر 

 * 2ی محمدرضا حاتم 

 3ی اردستان   ی ش ی احمد بخشا 

 4  اهلل کرم   ن ی حس 

 چکیده 
 یپرستوطن  ،ییگرایمل  مانند  ییو عناصر معنا  یتی هو  یهادال  یریصدر با به کارگ  انی گفتمان جر

دچااار باااران   بیاا متفاااوا اااارا  ر   یهاکه گفتمان  یامنگه  ،یطلبو مبارزه با فساد و اصالح

مناسااب   یبناادتی اولو  کیاا   او در کنار آن باا   آوردیبه هم م  تیفقسکون بودند مو  ای و    ی راریب

و انفعال شده بودند را جذ  کند.   یجامعه را که دچار دلسرد  هدفیشناور و ب  یتوانست اجرا

 یهاااتیموفق  کیاا رماتی کار  یهاااانی باشااد، جر  ناجاا یکه جامعه دچااار التبااا  و ه  یالبته تا زمان

دارد و در  التبا به شور و  ازین یو اطاعت ارب یعموم جیبس رای ز آورد؛یبه دست م  یریگچشم

اهداف خود نگردد سکون و   یابیموفق به دست  کیرماتی کار  یو اجتماع  یاسیس  انی که جر  یصورت

 یاساا یس  انی جر  یاوزه گفتمانگ  دی با  گذر کردن ازمراله رکود  یخواهد داشت. برا  یرکود در پ

 نیضااامو م  یمعااان  افااتی که اماده در  شودیگفته م  ییمعنا  یهااوزه به ظرف  نی را وسعت داد. ا

 دیاا جد یهایو مفصل بنااد یساز تیظرف یرا برا  نهیمضمون زم  کی وبا انتخا     باشندیبالقوه م

پاسااگ گفااتن  یمقاله در پ نی که در ا ی. سؤال اصلکندیاماده م دی جد یهاگفتمان یریدر شکل گ

 یتی و هااو یگفتمااان  یهاچااه مؤلفااه  یاراصدر د  یاسیس  انی مسئله است که جر  نی ا  میبه آن هست

شااده  یگفتمااان بااوده و سااع  لیاا و تال  ینییپژوهش ااضر به صورا تب  قیروش تاق  باشد؟یم

 .ردی رار بگ لیشده و مورد تال ییشناسا یمرکر ییمعنا یهادال

  گراییهویت، گفتمان، ملیصدر عراق، ان جری    : ی لید اژگان ک و 

 
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یاسیس یها شهیگروه اند یدکتر یدانشجو .1

       ئول()نویسنده مس. رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یاسیاستاد گروه علوم س. 2

   * m.hatami@pnu.ac.ir 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یاسیس یها شهید گروه انداستا. 3

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یاسیس یها شهیگروه اند اریاستاد. 4
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 مقدمه

های هویتی متنوع به  بندیو مفصل  ها گفتمانای همواره با استفاده از  اندیشه  های جریان

تأثیرگذاریبهینه  استفادهدنبال   حداکثری  میزان  بردن  باال  برای  مناسب  فضاهای  از   تر 

توانایی    هستند.ر ومقصد  سیوم  منشأ فکری و سیاسی دارای    ی هاانیجر   هستند.  برجامعه

تواند زمانی و مکانی فرصتی است که می  حساسهای  در برخی برههانها  گسترش نفوذ  

انکسار    زوال سیاسی  و سراشیبی  به  جریان  کردن   دامنهرا  افزون  پس  بکشاند.  پیروزی 

های شناور در جهت گسترش بازوهای حزبی  ای و استفاده از دالظرفیت جریان اندیشه

کهامری ضر از  بی  وری است  آن قابل جبران نیست. جنبش صدر عراق پس  به  اعتنایی 

سقوط رژیم بعث صدام حسین موفق شد که با پشتوانه فکری بزرگان خاندان صدر به  

ی اندیشهعنوان  جریان  گفتمان  ک  یابد.  عراق حضور  اجتماعی  و  سیاسی  صحنه  در  ای 

ایجاد جریان اسالم سیاسی   از عوامل اصلی  در بین شیعیان عراق به شمار  محمد صدر 

عمده  می بخش  که  نحوی  به  سرنگونی   هایجریانرود  از  پس  دوره  در  شیعه  سیاسی 

نوین عراق ریشه    یهاجنبشسو  یگر  د  از  رژیم بعث از درون این جریان شکل گرفتند.

دارد.  یهایتینارضادر   واقتصادی  اداری    فساد  سیاسی  سیستم  فقر  در  خواری،  ورانت 

عمومی    یهایتیرضاز عوامل موثردر نا  حضور نظامی عوامل بیگانه اامنی و  وبیکاری، نا

در صف اول معترضین اجتما عی برای  جریان صدر همواره    رهبر  .باشدیمجامعه عراق  

فساد   با  ومبارزه  بوده  عراق  سیاسی  و  اقتصادی  سامان  نابه  ازاوضاع  رضایتی  نا  ابراز 

خواستار را  اساسی  و  واصالحات  ای  بوده  هرگزاز  موضع  نیا  ن  است.کوتاه  جریان    مده 

ائتالف با  و  فعال  مشارکت  با  صدر  مقتدا  )آزادگان(  سیاسی  احرار  گروه  گوناگون  های 

ب )پویندگان( همواره  سائرون  زده  خش عمدهگروه  رقم  را  از مجلس و دولت عراق  ای 

 است. 

و  گرایی  لیجریان صدر عراق به رهبری مقتدا صدر سعی نموده با استفاده از گفتمان م

حتّی فعاالن مدنی غیر مذهبی را نیز جذب کرده و در تحوالت اخیر جایگاه  طلبی  اصالح

با روش تحلیل گفتمان   مناسبی برای خود ایجاد کرده است. این تحقیق در چند بخش و

به دنبال پاسخگویی به سؤال اصلی طرح تحقیق بوده و سعی در روشن نمودن ابهامات  

 یهامؤلفهو ائتالف سائرون دارای چه  رهبری جریان صدر    اصلی:ل  سؤا  پیش آمده دارد.
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و  یشناس    ن ایجر

گفتم   ان  لی   تحل

 ی: رهب  ریاس  یس

 صدر عراق  ن ایجر

جریان صدربا  و کنش    ارتبا ط  چگونگیبررسی  هدف ازپژوهش حاضر  گفتمانی هستند؟  

است.  یها حوزه عراق  اجتماعی  عراق  توجه    با  سیاسی  جامعه  بافت  و  محیط  اینکه  به 

به  و سیاسی جامعه  ای اجتماعی  بسیار پیچیده است بنابر این تاثیرات متفاوتی را در کنشه 

دارد. عراق  انیجر   همراه  رهبر  صدر  با    یبه  صدر  کاریک  مقتدا    ی سنت  کیزماتیوجه 

به منصه ظهور رسانده    ی و اجتماع  یاسیا در حوزه سخود ر  تیتوانسته اعتبار و مشروع 

هدا به  قدرت  ابزار  از  استفاده  با  ط  ت یو  جانبه  م  ی فکر  فیهمه  با    پردازدیخود  و 

اهداف و    نیب  یعقالن  رابطه  یای جو   یجمع  جیبس  جادیو ا  یبه مشارکت مردم  یدهجهت 

عناصر   و ترکیب  یسازرتیو غ ی رقابت است یس  جادیاست. ا ی و اجتماع یاسی س زاتیتجه

تاریک    با   مدرن  یایدن کرده    سیاست  ک ی  ارزشمند،  یخ یحس  ایجاد  را  اتلفیقی    ن یو 

مانند   ییهایسازشده و با اسطوره  یدیجد  و گسترش دامنه باعث بسط گفتمان  ییهمگرا

تکل  یالگوساز هدا  یفیبالغت  ناس  ت یو  مل  یعراق  سمی ونالیجامعه،  عناصر    یی گرایو  و 

  ک یبه  جدیدی ایجاد کرده و ان را  ی هات ی ظرف  انهیگرابه همراه عناصر اسالم  انهیتجددگرا

مان مورد  بر اساس گفتجدید    ی تیهو   جاد یدر ا  یکه سع  کندیم  لیمؤثر تبدژرف  گفتمان  

هو نظ دارد  خود  ا  انیجر  ت یر  س  نیصدر  ا  افتهی  طرهیگونه  توان   یبندمفصل   نیو  بر 

 . دیافزایم انیر ج نیا  یو اجتماع  یاسیتوسعه س

 تحلیل گفتمان  :رهیافت تحلیلی

های سیاسی و  اندیشمندان سیاسی برای فهم بهتر سیاست نظری به تحلیل گفتمانی پدیده 

ف مبانی  و  پرداخته  و    هایجریانی  کراجتماعی  نقد  مورد  بیشتری  زوایای  از  را  سیاسی 

داده قرار  پسحوزه  اند.بررسی  فکری  دالهای  اساس  بر  را  هویت  مقوله  مدرن  های  ت 

ها جدید در قالب نظریه گفتمان به  بندیگوناگون شناختی و فضاهای موجود در مفصل

کالو موفه با به کارگیری  ال  در این زمینه اندیشمندانی مانند میشل فوکو،  اند.نظم کشیده

ی ارائه نمودند. شیوه جدیدی برای تبیین مسائل سیاسی و اجتماع  مفهوم تحلیل گفتمان

هرم همچون  تعبیری  علوم  از  گفتمان  میننظریه  الهام  روش وتیک  این  در  و  گیرد 

تصور کرده و   شودکند تا خود را به جای عاملی که در جامعه علم میپژوهشگر سعی می

 سیاسی را درک نماید. تیب مسائل اجتماعی و تربدین 
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این   را  مبانی  ل یوتحلهیتجزدر  به  میای  که  ساخت آن  واسطهآزماید  معنایی  ها  های 

ممکن میشکل را  اجتماعی  تحرکات  موارد،    کنند.های خاص  این  فهم  برای  تالش  در 

تحلیل    پژوهشگر سیاسیشده    یبندت یاولو   مسائلسطح  مفاهیم  به  همچو را  ن  ای 

س  قدرتعاملیت،    سازی،غیرت را    دهد.می  رهطیو  زبانی  الگوی  بسط  موفه  به  الکالو 

در حوزه    ب یترت  نیبددانشی که خود از فرآیندهای سیاسی و اجتماعی داشتند افزودند و  

 (. 98:  1377پست مدرنیسم دروازه جدیدی به روی تحلیل گفتمان گشودند. )هوارث،  

ل گفتمان به ت وسیعی بوده که بر اساس آن تحلیوالنظریه فوکو در این باب دارای تح

بر   (65-63  :1395و فهم آن به کار رفته است. )حاجلی،  ای برای درک بهتر جهان  شیوه

 دهیم.مفاهیم اساسی در روش تحلیل گفتمان را به صورت مختصر شرح می راستااین 

 الف( گفتمان

می ساده  تعریف  یک  کردتوان  در  د  ایشیوهگفتمان    ،بیان  و  برای  جهان  فهم  و  رک 

 (1 :1390پیرامون است. )صالحی زاده، 

ها با توجه به  های فکری و زبانی جهت بازتولید هویت ها و بازیارهزبر گ   تأکیدگفتمان  

مربوط   سیاسی  و  اجتماعی  خواسته  داردمسائل  صدر  در  اینکه  چیزهایی  و  چه  باید ها 

شوند مربوط به  میر این گزاره جایگزین  د  هایی کهگیرد. دادهبمورد دقت و بررسی قرار  

است که در پی مشروعیت بخشی به یک متد فکری خاص است.  هایی  نیازها و خواسته

 ( 65-63 :1395)حاجلی، 
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و  یشناس    ن ایجر

گفتم   ان  لی   تحل

 ی: رهب  ریاس  یس

 صدر عراق  ن ایجر

 ی بند مفصلب( 

به معنای اصلی عناصر    هات یهوای که به گونه باشندیمبرقرار کننده روابط   هایبندمفصل 

رابه وجود می    هاتفاوتزنجیره هم ارزی  اصلی    یهادال مفصل بندی    در  تبدیل شوند.

  طریق هم ارزی،   از  ،رندیگ یمدر منظومه گفتمانی قرار    که یهنگام  ،یاد شده  یهادال   .اورند

گفتمان ملی گرایی    مانند  .بخشندیمو به ان هماهنگی    پوشانندیمرا    تکثرهاو    هاتفاوت

همواره امکان ظهور وبروز و خروج  یدتوجه داشته باش  اما   در برابر گفتمان قومیت گرایی

 ( 1390:23. )جوادی،داز زنجیره هم ارزی وجود دار

 ها مدلولها و ج( دال

سازند. دال و  هایی هستند که مسیر گفتمان را روشن میها نشانهها و مدلول منظومه دال

دال  دارند.  کلیدی  نقش  موفه  نظریه الکالو  در  نمادهای  مدلول  و  مفاهیم  و  اشخاص  ها 

خاان معنای  در  خاص  گفتمانی  چارچوب  در  که  هستند  حقیقی  و  داللت  تزاعی  ص 

 کنند. می

 ها شامل: دال

ها حول دال مرکزی  بندی( دال مرکزی؛ منظور انسجام معنای است که در سایه مفصل1

 شود. حاصل می

 اند.مختلف سعی در معنی و جذب آن دارند و غیر ثابت  هایگفتمانهای شناور:  ( دال2

 : هاللومد 

گوید همان گونه که اکسیژن و  رابطه بین دال و مدلول کامالً اختیاری است. سوسور می

خورند و مدلول نیز به هم پیوند می   دال  شوند تا آب بسازند،هیدروژن با هم ترکیب می

 تا »نشانه« تشکیل دهند. رابطه بین دال و مدلول قراردادی است. 

.  میابییدرمها  ب »تفاوت« آن با سایر نشانهبه سب  راگوید ما معنای یک نشانه  سوسور می

رابطه معنا  سوسور  عقیده  پورشیرازی،  به  )کسرایی،  است.  تفاوت  حاصل  و    :1388ای 

345-343 ) 

 بخش اول: بحران هویت در عراق

نیاکان خود را دست    1920رهبران سیاسی عراق پس از استقالل عراق در سال   میراث 

هویت   به  بخشی  قوام  جدینظمایه  وام  ندادند  قرار  ملت بی  د  مسئله  به  که  سازی  توجه 
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زخممی خود توانست  اهداف  پی  در  کدام  هر  کند  ترمیم  را  مذاهب  و  اقوام  کهنه  های 

 تأکید روان شدند. نکته اصلی این است که حافظه تاریخی در چنین چیدمانی باید مورد  

اند و به طور أت گرفتهمین نشرزواقع شود؛ به طور مثال پیامبران ادیان توحیدی از این س

اخص بخش عمده تاریخ شیعه در عراق شکل گرفته است امّا پیچیدگی جمعیتی و سلطه 

که شده  باعث  بیگانه  دشمنان  حضور  و    سوءاستفادهمورد  ها  تفاوت  بیشتر  و  رقبا 

تفرقهغرض سمت  به  عمومی  اذهان  و  شده  واقع  حاش  ورزان  شوند.    ه یو  هدایت 

ب  (3  :1390)موجانی،   ارزشامّا  بر  مؤثر  عوامل  که  گفت  نظام  اید  متغیر  خصلت  و  ها 

می در جوامع محسوب  دگرگونی  عوامل  از  یکی  پیدایش ارزشی  این جهت  در  و  شود 

شخصیت  و  نظام مصلحین  پویایی  عوامل  از  حزبی  توانمند  رهبران  کاریزماتیک،  های 

اتحاد    سررشتهها  یراکندگ پ  توانند از درون اینآیند که میاجتماعی و سیاسی به شمار می

 (75 :1373و اتصال را در دست گرفته و در مسیر جدیدی گام بگذارند. )بشریه، 

در مسیر فهم تحوالت سیاسی  را    یتواند شناسه بهترکاریزماتیک می  هایجریانگفتمان   

و اجتماعی جامعه رقم بزند. باید گفت تنوع و گوناگونی هویتی به عنوان عناصر محرک  

دالرقبیدر میاری  را  هویتی  مفصلهای  طریق  از  دالبندیتوان  میان  موقت    های های 

جمعبی شناور  و  هویت قرار  و  کرده  )مجیدی، بندی  بیفزاییم.  آن  بر  را  جدیدی  های 

1393: 133 ) 

 گفتمان مرکزی جریان صدر 

مختصر می طور  گفت  به  نشانهمحصول جمع  هاگفتمانتوان  مرکزی  بندی  دال  ها حول 

گفتمان حاکم بر جریان صدر که بیشتر توسط رهبر این جریان؛ آقای سید مقتدا  .  ندهست

اندیشه اتاق  و  میصدر  طرح  وی  بیشتر  ای  با    پیرامونشود  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل 

به دلیل   یدرپیپهای  و سیاسی و ناامنی  معضالت اقتصادی  فساد وتوجه به مشکالت و 

مداخله بیگاتحرکات  نیروهای  ابرقدرت  و  نهجویانه  حمایت  از  ناشی  رقم تروریسم  ها 

از دولتی  حتی  که  رهبر جریان صدراست  های    نکته قابل توجه جبهه گیری   اما  خورد.می

را به    خود  حمایت نکرده بلکهاز عملکرد دولت    به دلیل نارضایتی  که از عوامل ان بود

کرد،  اعتراضات ورهبری   دهیعوامل شکل    جایگاه تبدیل  ا دل ولت عد  که   یاستیس   ان 

کرد. قربانی  را  گوشزد    نیا  عبدالمهدی  دوستان  به  را  نکته  این  در    کندیمسیاست  که 
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از حمایت جریان   الهی،)  صدر محروم خواهند شد.صورت عدم کفایت    ( 1:  1398فتح 

  و سخنرانی   ایراد خطبهدر فضاهای مجازی و    درپیپیهای  جریان صدر با توصیهرهبر  

با جامعه رهبر جریان  و همراهی  اذهان جمعی پرداخته    ی دهجهت به    در فضاهای عمومی

در صدر مبارزه با فساد و   های موجود سیاسی و اقتصادی و اجتماعیدر برابر نارضایتی

  ی هااست یسبا    نیست و  قائلدر این عرصه هیچ خط قرمزی  وکرده    پیدا  نمودمفسدین  

  دخالتبیگانگان از ت دس کوتاه کردن و بی کفایت   مسئوالنگیری  نشانه در پیچرخشی 

امورات ملیداخلی    در  منافع  از  دفاع  و  جامعه    عرصهدر    عراق  صف  عمومی  در 

میمعترضین   توصیه  مسئوالن  به  و  گرفته  مشکالت قرار  به  رسیدگی  برای  که  کنند 

آنها را از   دفاع نکرده و دست کفایت بی و افراداقتصادی و حفظ وحدت ملی از مفسدین 

  تأکید های سیاسی و اجتماعی جریان صدر  جمله دیدگاه  از  کرد.  اهدولت عراق باید کوت

برای   اصالحات  جنبش  و  عراقی  ناسیونالیسم  دولت   سامانبر  دولت   دهی  تشکیل  و    و 

محدود کردن حشدالشعبی )بسیج وبهبود خد مات اجتماعی و  کراتو وزرای تکنانتخاب  

 ( 1397:1ه، جعفرزاد) .خدمت در امور سیاسی ودولتی است  ( ازاقمردمی عر

در    ی اتازهگفتمان    2018صدر در انتخابات سال    مقتدا  گفتمان صدر:  در   ییگرا  یملدال  

جا  ییگرا  یمل  مهمان  یهامشخصهاز    یکیکه    هگرفت  شیپ گرا  یبه  قه  طائفه   ییفر  و 

گفتمان    دیبا  یافهیطاتعلقات    یبود که به جا  دهیرس  جهینت  نیصدر به ا  ظاهراٌ  بود.  یگر

کمون  لیدل  نیهم  به  کند.  نیزگیرا جا  یگرا  یمل احزاب  با  ائتالف  از   یمدن  ،ست یپس 

در    زیاداره امور کشور ن  یبرا  یبر تکنو کراس  هیتک  داد.  ل یسائرون را تشک  ست ی، لکیوالئ

راستا    نیدر هم  ز یدولت ن  لیتشک   یاز فن ساال ران برا  دعوت  .گنجدیم  کردیرو  نیهم

و اعتقاد به حفظ استقالل و    هایخارجوذ  نفمقتدا صدر در مورد مقابله با    کردیرو  است.

  است.   یعراق  شانی اندتمام ازاد    یاست که باعث خرسند  یامسئلهعراق    یارض  ت یتمام

 ( 8-3: 1397،یدیشه)  اساس است. نیبر ا  ییکایبا اشغال گران امر یو عمل یزبان مقابله

 بندی گفتمانهای شناور و مفصلالد

فضای  که  یهنگام متوجه  اق  رع  جامعه  گسترده  در  کنید  قومی،  یهاگروهتأمل   متعدد 

  حکومت عراق هستند.   که هر کدام خواهان سهم خود از  دشویمیو مذهبی    یا   رهیعش

و    ، ملی گرایسن  ،یتی جنس  ،گراو مدرنیته  گرا  سنت  مانند:    متعدد درون جامعه  یشکافها
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یوه  ش  همچنین سرشت و خصلت هر گروهی  شودیمدیده    وگروه های دیگری  قوم گرا

تعیین    عملکردان طبعاٌتحت    مثالً  .کندیمرا  مذهبی  جنبش  یک  عمل  اصول   ریتأثشیوه 

از  ردیگیمقرار    انیدیعقا استفاده  با  اما  در    توانیممتفاوت    ی کردهایرو و    هاسمیمکان. 

اثر بخشی و نفوذ نسبت به این گروهها تدابیری اتخاذ کرد. بندی حول مفصل  با  جهت 

آن خاص  گفتمان  نیرومندتری  ا  هیک  فکری  جریان  و  کرد  و  را جذب  آورد  وجود  به 

البته  (  112-1379:111بشیریه،)  د.دا  گسترشو یا حزب را  جریان  عرصه نفوذ فکری یک  

بردن برخی از مسائل فرهنگ سیاسی و اجتماعی    صدر با زیر سؤال  طلبیاصالحجریان  

بندی سهمیه  وسیستم  گرایی  وعشیره  گرایی  قوم  دست  جدیدی    تتحوالبه    مانند: 

ودرزمینه های سیاسی واقتصادی    . در عین حال نیز باید محتاط عمل کنداکرده است پید

نماید.  عمل  هماهنگ  جمع  طلبان    اصالح  واجتماعی  پی  در  که  اجتماعی  و  سیاسی 

از هر چیزی مشغله ذهنی مذهبی داشتند و    قبلمقدسات مذهبی و تکنوکراسی بودند،  

آنخطابه  روازاین هم   به  ا  ههای  اشاره  عین حال به صورت  در  است.  پرداخته  سیاست 

های اصالحات رسیم که رهبران جنبشهای اجتماعی میهای آشکار به کنشورای طرح

اند و رفتار سیاسی اعضای این جریان روند  های سیاسی وسیع بودهایجاد تراکنش در پی  

 ( 142-141 :1376تر کرده است. )بدیع، آن را پررنگ 

د  سوی  توقیف  ریگاز  از  پس  آمریکا  با  نظامی  درگیری  صحنه  به  صدر  مقتدا  ورود 

فرهنگ    نامههفته احیای  بود،  استراتژی  نشانگر یک  در شهرک صدر  با  )الحوزه(  مقابله 

و نیزاشغالگران  داعش  با  ملت    مقابله  استقالل  و  آزادی  حفظ  راه  در  قابل  مجاهدت 

است. تمامی  مالحظه  برای  مجاهدت  دال  این حرکت  حفظ آ  در  راه  در  خواهان  زادی 

آزادی  چشمگیر است و می  آزادی افکار رهایی بخشی برای همه  تواند منجر به جذب 

گیرد و منجر  در سطح باالیی مورد تحسین قرار میخواهان جهان باشد و این محبوبیت  

اقتدار کاریزماتیک رهبر جریان صدر می  حریتالگوی  ایجاد  به   افزاید. شده و بر وجه 

 ( 1 :1398 ن،)شبستا

 دال جهاد 

به انگیزه    که  شودیم  ملتی همدلی  و مبارزه با دشمنان بیگانه باعث همراهی و    ددال جها

که در    شودمی  های شناوریدالانگیزه باعث جذب    جادیا  دست یافته باشند.  مجاهدت
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آنمی  و  هشد  پراکنده  اجتماعی  یهاشکاف بسیج  با  مفصل توان  و  موقع  ها  به  بندی 

 .های بسیار به کار بردوناگونی را در جهت روشن شدن مدلول گ  هایپیام

 ( همراهی در موضع مجاهدت1

 جهت حفظ امنیت ملی   مبارزه( 2

 استعمارستیزی و  حیثیت   و حفظ ( دفع ظلم ظالمان3

حضور بیگانگان ارمغانی جز ناامنی برای کشور عراق به همراه نداشت بار    کهییازآنجاامّا 

ضربه سختی بر    2014و سقوط شهرهای اهل تسنن در سال    عشدیگر مسئله ظهور دا

اشت. در این میدان مقتدا صدر نیز به عنوان د  عراق وارد آورد و فجایع بسیاری به همراه

 ( 1 :1397 جعفر زاده،دهد. ) رهبر جریان صدر در کنار دیگر مراجع شیعه اعالن جهاد می

چوب عدالت، متوقف بر جهاد در  ار الملل در چاجرای عدالت و تحقق صلح و امنیت بین

د و نه جهاد  شو اسالمی بر این اساس با جهاد واقعی حفظ میسطح جهان است. هویت  

 (1:  1397 ،نظریات اسالم در وجوب جهاد است. )کعبی هااینداعشی، 

اعالن جهاد توسط مقتدا صدر به عنوان یک امر واجب برای دفاع از وطن و ناموس و  

قل و مسلمان واجب است در کنار فتوای دیگر مراجع شیعه،  عا امری که بر هر شخص  

انسانی    شأن  جریان صدر داشت چرا که دفاع از  قابل توجهی بر میزان نفوذ گفتمان  تأثیر

 و حفظ حرمت و موجودیت بر هر انسانی واجب است. 

 دال ناسیونالیسم عراقی 

تالف با  ر جهت ائد  سیاسی   نامهمرام   2018مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق در سال  

عراقی   ناسیونالیسم  بینش  نشانگر  که  ائتالفی  زد.  رقم  را  عراقی  کمونیسم  و  جناح 

بود  یساالرمردم تکنوکراسی  باالترین  )ائتالف سائرون(  و  دارای  ناسیونالسیم  دال    تأثیر . 

باشد. سیمان اجتماعی که دایره اتحاد و وفاق  در جوامع گوناگون میسازی  در روند ملت 

ند ایجاد تواجامعه افزون کرده و در جذب فعاالن مدنی منفعل پتانسیل باالیی را میر  را د

 ( 3ـ  1 :1398)شیعه، کند. 

 ها و دال رهایی بخشی ها و توصیهخطبه 

گذار  به راه و رسم پدر به عنوان اولین بنیان  یتأسبا توجه به بنیادهای خانوادگی صدر؛  

و ارجمند  شهدای  و  عراق  در  جمعه  ضد  ف  نماز  مبارزات  در  صدر  خاندان  رهیخته 



306 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  زدهطططط دوادوره 

شماره    سومشماره  

  ششپ اپی چه  و  

 1401  پای ز

 
 
 

با فساد مفسدی مقابله  اینک نقش  است   مالحظهقابل  ناستعماری و دفع ظلم ظالمان و  ؛ 

های  مقتدا صدر به عنوان یک رهبر کاریزما برای اجرای وظیفه به حکم عقل و خواسته

و    لمبه مقابله با ظ  دعوترهایی بخشی و  های  توصیهجریان با ارسال  طیف فکری این  

ملی عراق    لت بیگانگان و کوتاه کردن دست سهم خواهان از کیسه منابعفساد و دفع دخا

آگاهیود.ب عمومی    ایجاد  اذهان  اجتماعی،در  نیازهای  به  پاسخ  هویت    و  و  فرهنگی 

نماز جمعه زوایای    بخشییرهاهای  بخشی به ملت عراق با حفظ شعار وحدت در خطبه

می روشن  را  مقتدا  جدیدی  جمعه صدکند.  نماز  در  شرکت  به  را  مؤمنین  پیامی  در  ر 

 کند.میدعوت 

کنیم مؤمنین و ارتش اصالحات را برای نماز میلیونی جمعه »دعوت می
آورد و ظالمان را ذلیل کند و در آن مظلومان  که فاسدان را به لرزه در می

 ( 15915 کد :2020:1، صدرکنند.« )رفعت پیدا می
عقیدتی  خطبه و  سیاسی  گ نمهای  بار  کوفه  مسجد  در  جمعه  نفوذ از  و  کالن  فتمانی 

دارد و   وسیعی  عمومی  بسیج  افزایش  جهت  مسلمین  توان  بر  جمعی   و  اذهان  آگاهی 

کنیم،    افزاید.می دقت  جمعه  نماز  به  توصیه  متن  در  دریافت    گونهاینرا  ها  توصیهاگر 

 کنیم: می

 ی اللفظتحت معنای 

 زیر نهفته شده است:  ایهدر توصیه به شرکت در نماز جمعه دال

 فاسدان = متزلزل شدن جایگاهشان درآمدنبه لرزه 

 شانذلیل شدن ظالمان = خواری و کم شدن جایگاه

 وجودی  رفعت یافتن مظلومان = مرتبه یافتن و ارزشمندی

 بیاورید. به وجودحرکتی خروشان  با شرکت در نماز جمعه

  جنبه شود، بلکه در ظهور  شته نمیذادر حقیقت هویت اجتماعی با آگاهی انسانی بنیاد گ 

مسائل فهم و    شود.شود، بنیاد گذاشته میرد معاینه، یعنی واقعیتی که با ما مواجه میمو 

صورتگیریجهت   و  شودیمتأویل   حرکت  شودمی  بندیها  جمعی    جلو روبه.  و 

که  ه  همراه با آگاهی به ایجاد تفاهمی در سطح رفتارها منجر شد  در نماز جمعه  مسلمانان

مدیریت گفتمان صحیح امام    باعث رسوایی و به لرزه درآمدن ظالمان و فاسدان شده و با 
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  : 1387شوند. )فتحی،  آزاد می تفاوتی  بی  ها، مسلمانان از زنجیر اسارتجماعت در خطبه

8-10) . 

ه توسط مقتدا صدر ایراد شده است را برای نمونه  های نماز جمعه ک هایی از خطبهقسمت 

 کنیم:ررسی میب بازگویی و

 بیدار شوید و بگوئید به تمامی، سالم و سالمتی
 که بر عراق و اهل عراق است

 بیدار شوید و بگوئید
 گری و هرگز فساد و هرگز مخاصمه هرگز طائفی

 خواهیم نمی و هرگز ارهاب و هرگز مهاجم و اشغالگر را
طن و  بله بگوئید این عقیده را، عراق عراق ماست و وطنپذیریم  ینم  و 

 ماست. 
و عراق بر ذمه شماست که آن پایتخت دین و پایتخت مذهب و انسانیت  

های مظلومان در شرق و غرب عالم به آن  باشد و تمام چشمو اصالح می
 دوخته شده است. 

آن   و خیرات  ماست  و وطن وطن  ماست  عراق  عراق  بگوئید  برای  بله 

فاسدان   و  دزدان  برای  نه  هعراقی  یواماست  از  شما  هر ر  ها  و  طایفه 
از اسالم باشید یا مدنی یا اینکه مسلمان باشید یا مسیحی و یا    ایمشربه

 تا یاری شوید. و مکرم و بزرگوار بله یاری کنید میوطنهمغیره همگی 
 (1 :1442 :2020ام. )عراقی،من عراقی

 خطبههای تحلیل پیام 

ارزشتوصیه دال  شامل  امر خطیر  این  در  مقتدا صدر  ملهای  جهت حفظ  رایی  گ یهای 

و قابل احترام بو    رمسلمانیغاتحاد و یکپارچگی عراق به تمام طوایف اعم از مسلمان و  

 . دن انهاست 

عراق    یرمذهبیغبندی اندیشمندان  تر کردن حوزه گفتمان و مفصلو این خطابه با وسیع

م اتحاد  دالجهت  جذب  به  منجر  و  افزوده  مرکزی  گفتمان  شعاع  بر  شناورلی    یهای 

 کنند. تفاوتی گرفتار شده و منفعل رفتار میبی در یک ود کهشمی
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 کند:های دیگر این خطبه چنین توصیه میقسمت 

 حفاظت و مبارزه کنید مانند گذشته

 عشق به وطن از ایمان است
 ( از مقتدا) و نباید فراموش کرد،

ارزی  م  واهمیت دادن به جایگاه مردمی دامنه ه  مخاطب قرار دادن اقشار مختلف جامعه
 گوید:چنین میخطا ب به اقوام مختلف با احترام و در بخش بعدی را افزایش می دهد

 جایگاه شیعه رفیع و بلند است
 جایگاه سنی در سر و مغز است

 جایگاه مسیحی اشد است
 صائبی جایگاهش سیماست

 یگاهش مودت استایزدی جا
 اسالمی جایگاهش نهایت است

 گوید:چنین می با احترامعراق  یفمقتدا صدر خطاب به عشایر و طوا

 خرد تمام است  مدنی

 است ازینیب عربی

 روشنایی است کردی
 پر از شور و نشاط استی آشور

 مورد تقدیر است ترکمنی
 پیشگاه است کلدانی

 کامل است شبکی
 »من یک عراقی هستم.« 

ها  ت عراق با همه قومیمردم    ن توصیه خطاب به همه طوایف و ادیان عراق بود، جمعای

گوید در این امر  باشند. مقتدا صدر می خودآگاهباید بر ملیت عراقی  که   و طوایف و ادیان

با هم می یاری شوید و همه  تا  کنید  یاری  آن خطیر  به  بسازیم و  را  آینده عراق  توانیم 

گری و قشری گری و فساد مفسدین و دشمنان بیگانه و  سالم کنیم؛ تا از خطرات طائفی

 (Twitter.com/Mu2-Alsadr 2020:1) ابیم.بیها نجات نفوذی
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 ی: رهب  ریاس  یس

 صدر عراق  ن ایجر

 یدوستوطنال توصیه به د

از ستونهای اصلی همبستگی    باور والتزام به حفظ تمامیت ارضی و حفظ منافع ملی یکی

این وطن، وطن ماست و خیرات و  عراق:  لت  صیه مقتدا صدر به م  تو   واتحاد ملی است.

شماست  برای  آن  پسمبرات  نژاد ط  یا  ،  هر  از  آ  و  وایف  هستید  که  پاس مذهبی  را  ن 

بسیاری دارد و دین و انسانیت در پاسداری از آن به شما توصیه  بدارید. عراق فرزندان  

مسأله  می این  به  امر  دو  هر  و  ملت   این  و  دارند.  تأکیدکند  همه  به  مقتدا صدر  توصیه 

 (1 :1442 :2020 عراق است. )عراقی،

 ی لیسم عراقناو ناسیوگرایی و توصیه بر دال ملی تأکید 

 بر هویت عراقی  تأکید 

هر   هویت  جامعهافراد  و  جامعه  فرهنگی  هویت  هستند.  فرهنگی  هویت  یک  دارای  ای 

بر مفهوم ملت و    تأکید. مقتدا صدر با  نداجتماعی افراد آن جامعه مستقل از یکدیگر نیست 

عربی  م  گذشته رژیم بعث عراق که مروج ناسیونالیس  هب   با فاصله گرفتن از گفتمان متصل

با محکوم کردن آن و منفور دانستنش هویت غالب  فاصله گرفته و    ازان  عراق بودبعثی در

می برازنده  عراق  برای  را  و  جدیدی  عربی  هویت  از  فراتر  هویتی  عرصه    گونهاینداند. 

دال از  و  یافته  گسترش  صدر  جریان  سیاسی گفتمانی  انفعال  دچار  که  شناوری  های 

مفصلشده یک  در  میم  بندیاند  استفاده  آناسب  با  شخصی  را  خود  وی  رمان  کند. 

ضد   طلب اصالحو  گرایی  ملی هویت  بر  و  نموده  معرفی  کشور  عمومی  اذهان  نزد 

افزوده و در صدر گفتمان خود قرار  گرایی  ملی  ت ی هو   آمریکایی و فساد ستیز خود،  را 

 دهد. می

ها  شته است. تندرویذاق اثرات ژرفی به جای گ اناسیونالیسم عربی بر تاریخ تحوالت عر

گذاری  جهت پایه  یرعربی غهای  های حزب بعث عراق نسبت به قومیت کوب گریو سر 

باعث   عربی  قومیت   یگذارفاصلهناسیونالیسم  این  و  میان  مرکزی  حکومت  و  ها 

و  گرایی  های اجتماعی شد. بعد از فروپاشی رژیم بعث عراق دگرباره این قومیت شکاف

ها  سهم خواهی و رقابت میان آن  ای گرفته و موج جدیدی ازههای قومی جان تازهویت 

صدر عراق به طور    یگرا اصالحجریان  گرایی  به وجود آمد. امّا ناسیونالیسم عراقی و ملی

ی به بخشوحدتدر جهت وفاق و  گرایی  واضح و روشنی با آن متفاوت است و این ملی
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لوگیری از  منافع ملی عراق و جز  عراق برای دفاع اسازی  اقوام گوناگون در روند ملت 

 بندی شدن عراق و در خطر افتادن یکپارچگی آن است. دخالت بیگانگان و سهمیه

؛  سازدهای گوناگونی را متبلور میآیتم  ام،مقتدا صدر بر این پیام که من یک عراقی  تأکید

منفعل در جهت ساخت    در تالش برای جذب حداکثری فعاالن مدنی غیر مذهبی و  و

 رون نشان دهنده توجه به همین مسأله است. ه عراق است و ائتالف سائندآی

آلی است که برای حفظ استقالل و وحدت و هویت مردمانی است که  گرایی دال ایدهملی

داده دست  از  را  خود  داخلی  امنیت  بیرونی  نخبگان  تحریک  حس  با   پرستیوطناند. 

ها را فراهم  دی آن و اقتدار و سربلنع  یکپارچگی جوام   نهیزمد  توانای است که میعقیده

کند. این حس وفاداری و ایثار ملت را در جهت دفاع از وطن و مقاومت و حتّی پیروزی  

(  355ـ    370  :1389سازد. )نواختی،  بر بیگانگان تقویت کرده و هویت ملی را نمایان می

و منابع عراق را    یت بیگانگان و نظامیان آمریکایی که امن  سلطهدفاع از وطن در برابر    دال

 مدنی و نخبگان سیاسی دارد.  فعاالنوسیعی بر افکار عمومی،  تأثیراند، به خطر انداخته

 استعمارستیزیدال 

امریکا در   نظامی  کرد: ما حضور  پیام را منتشر  این  بارها  تویترش  مقتدا صدردر صفحه 

دانیم می  اشغالگری  را  لزوم  عراق  بر  کید  تا  امر  وضمن  نظامیان  عراق  یکخروج  از  ایی 

 ((Mu 2-Alsadr@25december;2020  .بکشاندواشوب    در گیرینباید عراق رابه    کایامر  گفت:

گروههای  الس از  شنبه  پنج  روز  عراق  پارلمان  در  سائرون  فراکسیون  عضو  الشمری  م 

را سرعت    عراقاناز    سیاسی کشور خواست تا با تصویب قانون خروج نیروهای خارجی 

ا(  1397:1شجاعیان،)  ببخشند. گفت:  عراق  پارلمان  در  سائرون  ائتالف  از  نماینده  مریکا 

از    تا   2003سال   بر    کندیمعراق حرکت    یها شرفت یپکنون در راستای ممانعت  وهمه 

دال استعمار   (1:  1398شجاعیان،)  سرپایان دادن به حضور امریکایهادر عراق اصراردارند.

تواند نشانگر بیان ر روشن است که میقدکند آنمدلولی را که در ذهن متبلور میستیزی  

 ، سیاسی، بهداشتی و امنیتی باشد. یاجتماعبحران اقتصادی، علت 
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 دال دفاع از وطن نشأت گرفته از فرهنگ عاشورایی: 

بوده که راز ایستادگی  دال ایثار و شهادت در ایدئولوژی شیعه برگرفته از فرهنگ عاشورا  

گذارد تا جایی که زندگی  را به نمایش می  فسنعزتو مقاومت در برابر دشمنان است و  

 .داندینمچیزی جز ذلت و خواری  راتحت لوای ظلم و فساد 

فرهنگ شهادت و ایثار و معنویات زنده   ی دارنددر جوامعی که چنین الگوهایی ترویج

دالمی فرهها و مدلولشود.  نهفته است  های  استقامت  ایثار و صبر و  در بحث  که  نگی 

تحمل سخت انتواند  می به  را  شناسا  عاقل  مواجهسان  و  مشکالت  و  مصائب  با  ترین  ه 

شرایط سخت بحرانی یاری کند و جریان صدر همواره از این موضوع غافل نبوده و این  

ایمان است پس   از  دوستیوطنکند:  می  گوشزد  به ملت عراقدر مواقع مناسب  توصیه را  

 یاری کنید تا یاری شوید.

در بدن اجزاء جامعه باعث جلوگیری    ان روح جامعه است کههمدر حقیقت معنویات  

 شود. و سکون قدرت می فساد

 کنیم: در همین راستا به مصادیقی چند اشاره می

بر   - اربعین حسینی و  فرهنگ عاشورا و    یهاجذبهتاکید  برای  برقراری مواکب 

 سخنرانی و مراسم دعا 

 ارزشهای انسانی اسالمیهای بر جذبه تأکید -

سرایاه  استفاد - امنیت   از  و  نظم  برقراری  برای  المهدی  جند  و  وکمک    السالم 

 رسانی در موارد ضروری 

عرصه - در  ایثار  دال  جریان  تبیین  توسط  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف  های 

 ( 511 :1443عراقی، )مستضعفان ودستگیری از صدر

گ  یک شخصیت  در  عنوان  به  مقتدا صدر  جریان  این  رهبر  جریان صدر،  مرکزی  فتمان 

مونولوگ،  بر و  می  انیشر جسته  مدیریت  و  هدایت  را  صدر  جریان  با  اصلی  وی  کند. 

می روشن  را  صدر  جریان  اهداف  وسیع  اجتماعی  نفوذ  و  کاریزماتیک  وی  جذبه  کند؛ 

 گوید: می
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چالش برابر  در  رهبامروز  فساد  مانند  اندیشههایی  سیاسی،  های ران 
هم ایستاد. »من یک واهای بیگانگان در عراق خای و دخالت منحرف فرقه

 ترسم.« ام و از تحدید نمیعراقی
 صدر افزود:

دخالت فرومایگان    نفوذ  یجلو  سخنان    و  و  را  اوهیبیگانگان  گویان 
کنیم و اهدافمان را که تقسیم های نیاکانمان دفاع میگیرم و از ارزش می

را ع است  عراق  در  فقر  بردن  بین  از  و  مردم  به سود  نفت  ثروت  ادالنه 
عراقی، )  ،( Twitter.com/mu2Al sa dr  ،2019  (  کنیم.میمحقق  

1442:1 ) 
شبکه در  صدر  گفتمان  آشیل  پاشنه  حقیقت  دالدر  تبیین  اجتماعی  و   اصالحات  های 

است که به دنبال منافع شخصی و    مفسدانی  یانهجو مداخله  نشئهو    بیگانگان  نفوذمبارزه با

گروهی عراق    یا  ملی  منابع  غارت  به  بیکاریفقو    زنندیمدست  و  اقتصادی  مردم    ر 

آنان است. پس با نشان دادن    عهده عراق که آنها را به سختی دچار کرده بر  مستضعف  

 و حمایت از مستضعفان هابه مقابله با آن عزم خود را راسخ کرده تاعرصه غیریت سازی 

شبکه از  استفاده  با  صدر  مقتدا  توصیهبپردازد.  اجتماعی  گونهای  این  را  خود  به  ه  های 

 که تأمل برانگیز است. ی جمالت کوتاهو بیان  رساند، نمایشملت عراق می

صدر به صورت چرخشی    جریانوتویتر    های تلگرامیبرای مثال: این جمله که در کانال

 شود: تکرار می

 »اجازه نخواهیم داد عراق مستعمره بیگانگان شود.« 

 -نه شرقی و نه غربی   - #
حا دارای  و  قوی  عراق  است.«  کم »کشور   : 1  :1442  ،عراقی)یت 

در    (1426511 استقالل  دال  به  بسیار    یهاهیتوصتوجه  صدر  مقتدا 
 .کند یم زدعراق راگوش وقدرت استقالل  حاکمیت   یو چشمگیراست 
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 تبیین جایگاه رهبری در جریان صدر

 گرایی و لزوم رهبری مصلحنخبه

وجود    ویا   بر برتری نخبگان  دیأک ت  .باشدیموزبده    خبره  نخبه در لغت به معنی برگزیده،

کاریزما تیک   احتمال تعویض جایگاه رهبری و    در یک جریان سیاسی یک رهبر  میزان 

می را سخت  مستقیم  طور  به  به  انتخاب  یا جریان سیاسی  و  محبوبیت یک حزب  کند. 

گسترده   ارتباط  و  کاریزما  رهبر  یک  حزبی  وی  واسطه  برون  و  حزبی  درون  روابط  در 

جریان  و شاید موفقیت دگرباره    ویا مقطعی شدهبه یک موفقیت گذرا    جرممکن است من

ویژگ سیاسی   همان  با  رهبری  پیدایش  به  )موثقی،  بسته  باشد.  سیاسی  وزن  و    : 1391ی 

صدر با توجه به پیشینه و رهبری نیایی خاندان صدر در تاریخ عراق متبلور    انی( جر 383

دار مقتو ریشه  توسط  نیز  در حال حاضر  کاریزما و   دابوده و  رهبر  به عنوان یک  صدر 

قی خود  کند که تحت این شرایط به صورت نسبتاً موفاحب نفوذ اهدافی را دنبال میص

رشد   اجتماعی  و  مذهبی  سیاسی  حوزه  در  و  عراق  جامعه  در  به    دادهرا  رقبا  برای  و 

  یک صورت همه جانبه رقابتش را ظهور و بروز داده است. مقتدا صدر با ویژگی کاریزمات

کند که جریان صدر برای توسعه اهداف و گسترش روابط  نقش همان رهبری را ایفا می

برون   و  حزبی  دارد.به    حزبیدرون  نیاز  اساس    بر  آن  در  مؤثر  عوامل    به  توانیماین 

مذ احتیاج  از:  عبارتند  عوامل  این  داشت،  اشاره  اجتماعی  به   هاتودههبی  روانشناسی  که 

منتقل   حزب سیاسی  جریان  عاداتشودیم  یا  نیروی  گروهها،  وزنه  ها  ،    وخواسته 

تفاوتی   بی  عملکرد    ها تودهوخالصه  مورد  به    یعنی  دموکراسی،   مؤثردر  مردم  توده 

نخبگان   دست  به  اختیاررا  خود  از1369:13میخلز،)  .سپارندیمخواست  سو    (  دیگر 

باورند که تاریخ به   و    شودیموشخصیت های نخبه ساخته  افراد    له یوسگروهی بر این 

را درک   نبوغ روح جامعه  براثر  که  را تشخیص   وجهتان  کنندیمنخبگان کسانی هستند 

 . نداشا عه پیداک در جامعه  یجاد حس نیاز به رهبری نخبه بایدعالوه بر ان ا .ددهنیم

 ایرهبری که بتواند اوضاع نابسامان عراق را درک کرده و برای نجات از مشکالت نسخه

توانمندم  بنویسد. رهبری خاص   کردن    صلح و  منافع ملی عراق و کوتاه  که برای حفظ 

گی  با ایستادهای پیش رو  ها پرداخته و برای چالشدست مفسدین بتواند به مقابله با آن 

 (3  :1435ای بیندیشد. )الزیدی،چاره
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نامند، همواره یکی از  مقتدا صدر که طرفداران و طیف فکری وی، او را »سید القائد« می 

چهرههبرجست سیاست ها  ترین  میان  است. امداردر  بوده  عراق  کشور  سیاسی  صحنه    ن 

های داخلی  داده ناشی از برخورداری از حمایت   آفرینینقشهایی که به وی قدرت  آیتم

البته خارجی بوده است. او چهره گرا و مقتدر ای مذهبی از خاندانی سرشناس، جوانو 

های خارجی نشان داده است.  ستقل از قدرتم  است که خود را ضد آمریکا و اسرائیل و

گرایی مانند »قرار نا عراقی« و »انا عراقی«، نوک با توجه به شعارهایی همچون فرا طایفه 

بندی و تعیین کابینه بر اساس چینش پارلمانی  پیکان تغییرات را به سوی مقابله به سهمیه

و متغیر  ای تند چرخشی  هبر اساس قدرت احزاب قرار داده و اگر چه او سمبل سیاست 

بود.   خواهد  اثرگذاری  محل  عراق  سیاسی  عرصه  در  همچنان  اما  است،  متنوع  و 

 ( 1 :1399، یآبادشمس)

 سیاسی گفتماندر یسازغیرتعوامل اثرگذار بر مسئله تطبیق و یا  

روانی1 و  روحی  ابعاد  خانوادگی    (  فکریو  مدیران  و  پایه    رهبر  را  پرورش  مسیر  که 

 .دکننیمگزاری 

 بر جریان سیاسی  محیط و جامعهاثرگذار ( مسائل غالب 2

 ( هویت و فرهنگ عمومی جامعه3

 ، اقتصادی و اجتماعی یاسی سمشکالت امنیتی، و پیرا مونی،  محیطی یها انیجر (4

 ترمحکم بیشتری بر مسیر فکری داشته باشند ان قسمت    ریتأث  هاتم یآاگرهر کدام از این  

 (1393:93،اننوری) .شودیمپایه ریزی 

 روانی مقتدا صدر رهبر جریان صدر: ابعاد روحی و -1-1

مجاهد    صدر از مراجع تقلید شیعه و عالم  محمدصادقسید مقتدا صدر فرزند شهید سید  

که در دوران حکومت بعثی صدام به درجه شهادت رسید. به دلیل نقش محوری خاندان 

مخفیا زندگی  به  ناگزیر  به  مجاهدت  و  مبارزه  در  اصلی   نهاو  هسته  وی  آورد.  روی 

داد و تشکیل  را  ثانی(  بر  جماعت )صدر  کامل  الگوی  عنوان یک  به  را  مسیرپدر  دراین 

های سیاسی مختلف  مانند بسیاری از رهبران گروه  سرانجام برای حفظ جان خود  گزید.

  پایداری  توانست با  او  های دیکتاتوری رژیم بعث صدام به ایران وارد شد.عراق در سال

خود را حفظ کرده    روابطهای گسترده تلفنی با اقوام و دوستان و طرفداران پدر    باطرتوا
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سال در ایران با    4ترتیب  و مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی را بررسی کند و به این  

با آرام شدن اوضاع سیاسی و    2011تحصیل در حوزه قم سپری شد و سرانجام در سال  

مقتدا صدر شخصی احسا سی  (1:  1397فرزاده،  جعاجتماعی عراق به نجف بازگشت. )

ویکی از شعارهای مهم وی خدمت رسا نی به مردم   باشدیمو طرفدار قشر مستضعف  

محروم   ی هاتودهصدر ریشه در  ان یجر  اقشاره محروم عراق است. وخصوصاُ رسیدگی به

دلیل   همین  وبه  دارد،دارد  که  امیزی  اعتراض  روحیه  به  توجه  در  ه  ان  ندهینما  وبا  ا 

سید مقتدا صدر در توئیت خود با عزت    (1397:7مطالبات از دولت شده است. )شهیدی،

چنین   واراده  کش سدینویمنفس  در  جایی  هیچ  بیگانگان  ندارند.:  من   افزود:  یو  ور 

که عاشق وطن یکپارچه    یمردم  مردم هستند.  یاشهیر، ازادی واصالح مطالبات  ت یحاکم 

پایان    یو  هستند. را  در  تظا  به مردم  میلیونی  ادامه  تجمع  در  مشارکت  هرات وهمچنین 

 ( 1398:1العالم،)  کرد. قی تشو  در عراق، هاییکایامرروز جمعه علیه حضور 

 گوناگون اقتدار در رهبری جریان صدرهای جنبه 

دارای    - نیاییمقتدا صدر  تمامی طرفداران   و  اقتدار  برای  آن  به  توجه  که  میراثی است 

بود   جریان چشمگیر  وه  صدر  اجتماعی  تاریخ  گواه  و  آن  بر  عراق  عمومی   یاذهان 

 ن اقتدار جریان سیاسی است. ارک ی از ا مردمی یک  ت یمشروع دهند.می

صدر    - جریان  رهبر  شخصیتی  جاذبه  و  نفوذ  به  توجه  با  که  کاریزمایی  قابل  اقتدار 

بوده طو    مشاهده  است   فیدر  و خاص  محترم  بسیار  جریان صدر  به    .فکری  وی  واز 

 ( 79080 :1382 ،نادمی). شودیم برده  نام القاعد یعنی رهبرن عنوا

کننده    گفت   توانمی منعکس  است   یهات یظرفاقتدار  مادی  و  درونی  عوامل  بر  عالوه 

وی  فکری    هایگیریجهت عناصر روحی و روانی نیز مسیر    یت رهبریشخصحاکم بر  

تح می  تأثیرت  را  گاهی  قرار  روگ و    اندیشیمصلحت دهند.  تند  و    ،یاهی  پذیرش 

مسئله مهم حیطه اثر گزاری واثر پذیری   اما .دهدمی بهم جلوهمسائل را م هایگیریجهت 

 است. 

پاره میدر  دیده  مسائل  به  ای  جریان  رهبر  که  دال  هایگیریجهت شود  و  های فکری 

انگاره  فرهنگی اجتماعی  و  دیدهای  نگاولویت   با  بایسته  ریستهبندی    مشخص ها  و 

در  شوندیم انتخاب    خط  ینا  و  حیطه  زوایای  از  کنشگران  انتصاب  هویت  تعیین یا 
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شیوه  شود  می اصل  در  مهم  نکته  وا  ری تأثاما  امور در    اعضاطاعت  پذیری  همه 

 ( 378 :1388)مشیرزاده، است 

 سازیاعتبار و غیریت ییجاجابه

ن  یا( مسائلی را بشمسی  1398اعتراضات ماه اکتبر در عراق )از  برای نمونهدر این زمینه  

مقتدمی سائرون  کنیم.  ائتالف  محوریت  با  صدر  سیاسی    دارای  کهیدرحالا  جایگاه 

بود مردمی  مشخصی  اعتراضات  جریان  و   در  داده  موضع  تغییر  اجتماعی  جایگاه  به 

با ائتالف سائرون در دولت حضور داشتند از حمایت دولت عادل عبدالمهدی    کهدرحالی

اعتراضات دست   رهبری  خود  و  و  ی  ماعتجا  برداشته  گرفتند  عهده  بر    ر یوزنخست را 

شد. قربانی  بود،  سائرون  ائتالف  کابینه  از  نوعی  به  حقیقت  در  که  عراق    نیا  مستعفی 

مردمی بود که دست    یتینارضا  ییدأت  چرخش موضع برای نشان دادن همدلی با جامعه و

حمایت از  ه  این جابه جایی اعتبار مقتدا صدر اعالم نمود ک   با  به اعتراض گشوده بودند.

قراردار اولویت  در  جامعه  مستضعفان  در  د  حقوق  که  کسانی  از    آزمون وهرگز 

 . کندینمحمایت  اندشدهجامعه بازنده  ورعایت حقوق خدمتگزاری

تری کرد مقتدا صدر در جریان صدر را وارد مرحله پیچیده  ،وزیرنخست گیری    ره اما کنا

  عراق واگذار کرد  جمهوررئیسرا به برهم صالح  وزیرنخست طی یک نامه رسمی معرفی 

را گسترش دهند و هم شان مردمی خود را حفظ کرده و زمینه نفوذ اجتماعی وجههتا هم 

 ( 1 :1398، اللهیفتح) ت جلوگیری کرده باشند.قدرآناز نمایش عری

 در جریانهای کاریزماتیک  انتظار و اطاعت حزبی رابطه

گرا و کاریزماتیک خروج فردی که از اطاعت رهبر جریان، سیاسی اقتدار  هایجریاندر  

باز می این خروج ضربهمیتمام  زند بسیار گران  سر  حزبی    تهیاتورای برای  شود؛ چون 

 رسد.زنی میت واقعی و یا اتهامرهبر است و حتی گاه کار به خشون

 نویسد:یتر خود میئنگار، در تو )حمید الشاکر( روزنامه

اند  قدر بزرگ شدهصدر از گروه خود رانده است کسانی هستند که آن کسانی که مقتدا  

یدل  م)  پردازند.توان مهارشان کرد و در حقیقت حق و حقوق حزبی را نمیکه دیگر نمی

 ( 1 :2019ا یست،
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کلمه   مفهوم  بر  متابعت    طاعهاطاعت حزبی  به  و  وفاداری  پی خود   گرددیبرم و  در  و 

کردن در این طیف باید با طیب خاطر و از همه جوانب   یربردافرمان .  برداردتکالیفی در  

نوع   این  یک  ازباشد.  تعهدقیاس  اطاعت  بیانگر  که  چرا  هست  نیز   ارزشی  ایدئولوژی 

درستی انجام   بهحزب با تعهد و  یاعضاحزبی وظایف  های مختلف  است و اگر در حلقه

شفتگی اوضاع حزب  رود و این آنشود، اصول حزبی نیز از قاعده و نظم خود بیرون می

 کند. را نا به سامان می

مریدان رهبر باشند   حلقهدر رابطه پیروان جریانات کاریزمایی باید گفت، پیروان باید در  

بنابراین تا زمانی که صفات رهبری از  ؛  پیشوا نسبت دهندبه    العادهخارقو دائماً خصائل  

 یابد.نظر پیروان چنین باشد محبوبیت رهبر نیز فزونی می

رابطه بین رهبر و مریدان یک رابطه عاطفی است نه عقالنی. رهبر به طور پیوسته باید 

لحظه  و  بوده  آفرین  و  حرکت  شجاعت  جسارت،  ننشیند،  آرام  از    جوییمخاطرهای 

 یات بارز چنین رهبری است. خصوص

مشروعیت کاریزماتیک زیبنده قامت رهبر است و به ندرت قابل انتقال است. مگر اینکه  

جریان سیاسی به  نمونه از  بنابراین اطاعت در این؛  تمام این شرایط را داشته باشد  کسی

 ( 80-1377:77 رسد. )حاتمی،ترین شاخص خود میمندانهرضایت 

تدا صدر همواره با جمالت کوتاه و پرمغز بوده که بتواند در میان  های گفتمانی مقمؤلفه

مونه قسمتی از یک رزومه کاری را که در پیروان شور و هیجان الزم را ایجاد کند. برای ن

باشد را بیان  کانال وزیر القائد، صالح محمد عراقی از اعضای مورد اعتماد مقتدا صدر می

 سازی مشخص شده است. غیریت و  انطباق شکنیم. در این رزومه به خوبی بخمی

 ها جریان در مواجهه با بعثی ورهبرمشارکت  
 ه با داعش رهبر و جریان در مواجه مشارکت 

 رهبر و جریان در مواجهه با ارهابین مشارکت 
 رهبر و جریان در مواجهه با تقسیم و انفصال مشارکت 

 رهبر و جریان در مواجهه با فاسدینمشارکت 
 Archives230): saleh-iq.com/2020/20/23 ) 
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اعضای جریان را نشان   ت اطاعهای رهبر جریان صدر وگیریاین رزومه به روشنی جهت 

دهد که شهامت رهبر کاریزماتیک جریان صدر باعث شده تا در همه نشان می   ؛ ودهدمی

و اگر در   امنیت عراق بودهاصالح و های سیاسی و نظامی و اجتماعی در پی ایجاد صحنه

تند و خشن شده و تا  های  واکنش  اجتماعی و سیاسی جریان صدر دچار ها  برخی صحنه

مسالمت  فرآیند سازوکار  از  انقالبی    میزانهآحدودی  هیجان  و  شور  دلیل  به  گرفته  کناره 

هدف اصلی جریان و دغدغه رهبریت آن مبارزه با عواملی  و    طرفداران جریان صدر بوده

با روحیه ایثار و جهاد و شهادت    ست بای می  است که به استقالل عراق لطمه وارد کرده و 

 . و در این مسیر پویا بود با این مصائب روبرو شد

 ایران دربارهتدا صدر و جریان صدر مواضع مق 

دیگر   مانند  صدر  برهه  هایجریانجریان  در  ایران  اسالمی  حمایت  از  مختلف  های 

رد و این اصل را  برخوردار بوده است. امّا در برخی از مسائل با ایران اختالفات نظری دا

ل و منافع  گرایی و حفظ استقالکنند که اساس گفتمان ما بر اصل ملیمی  ه یتوج  گونهاین

است  عراق  و کشور  ناسیونالیسم    ؛  اشاعه  با  جریان صدر  که  است  این  بیانگر  نکته  این 

با   مقابله  و  اصالحات  ملی،  منافع  پی حفظ  در  سیاست   هرگونهعراقی  در  های  دخالت 

و سنتی  ای  طایفه  وای  نظام عشیره  ی عراق است. از سوی دیگر به دلیلداخلی و خارج

های  وجود انگارهو  عشایر عراق  سران  با  مقتدا صدر    گستردهاط  بودن جامعه عراق و ارتب 

شود که به ایران به عنوان یک کشور  در بدنه جریان صدر باعث میای  عشیرهقوی قومی  

مشی  طلب توسعه دیگر  سوی  از  و  شود  عوامل    نگاه  تحریک  با  ناسیونالیستی  فکری 

گرم و   نخبگان خارجی چنان  می  پرحرارتبیرونی و  متفاوتی  کند  عمل  که هر حرکت 

نظر می به  کردن در مسیر مخالف جریان آب  این پروسه منافع  مانند شنا  البته در  رسد. 

است  حزبی و جناحی برای کسب آراء اکثریت پارلمانی و غلبه بر رقبا از جمله عواملی  

 ( 35-10 :1395تواند پاسخ مناسبی برای این مسئله غامض باشد. )قزوینی، که می

 : برای نمونه

نامه القاعد آمده چنین نوشته شده    یاعضاای که توسط  در  کانال وزیر  جریان صدر در 

 است: 
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نه غربی؛وزیرنخست خواهیم  ما می باشد و  نه شرقی  عراقی و    بلکه  ی داشته باشیم که 

 ( 1: 2020/ 11/ 17صدری باشد. )عراقی، 

کند معرفی می  یتیباکفادر فضای مجازی سید القاعد، مقتدا صدر را شخص    گونهاینو  

 مردم عراق باشد. ملی تواند با کلید زدن اصالحات، منجی که می

در    هرچند  گرا ملیو    طلباصالحمقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق به عنوان یک رهبر  

هایش به ایران های ضد ایرانی گرفته است امّا همواره با مسافرتای از مواقع سیاست هپار

های درس حوزه علمیه قم نشان داده که تا حضور در کالس   و دیدار با مقامات ایرانی و

سیاست  امکان  بیحد  کشور  طرفانههای  نزد  مقبولیتش  حفظ  خواهان  و  کرده  اتخاذ  ای 

 ایران است. 

های متغیر توسط جریان صدر باعث شده که سیاست گفتمانی جریان  است امّا اتخاذ سی

مختلف تغییرپذیری باالیی داشته    صدر به یک سیاست زیگزاگی تشبیه شده که در مقاطع

 است. 

 توجه به مرجعیت شیعی عراقی توسط مقتدا صدر 

و    هانامهتوصیههای مقتدا صدر در فضای مجازی به صورت ارائه  از سوی دیگر فعالیت 

خطابه پخش  و  شیعه  مذهبی  بیداری روزهای  روزنگار  به  مذهبی  مراسمات  و  جمعه 

ریشه بهتر  درک  برای  شناسا  میهاعقالی  ایشان  مذهبی  مرجعیت  ی  به  توجه  پردازد. 

پاسخگوی   که  عراقی  شیعی  مرجعیت  عنوان  به  خاندان صدر  مسائل    سؤاالتشیعی  و 

ع شیعیان  دیگر  و  جریان صدر  طرفداران  جوابنا،  شرعی  کانال  ایجاد  با  است  وزیر  راق 

  دار  هعهداجتماعی و تبلیغی این جریان که  های  صالح محمد عراقی و دیگر شبکهالقاعد  

های  باشند، در این زمینه فعالیت شرعی می  سؤاالتپاسخ به مسائل مذهبی و جوابگوی  

 (jawaban.com/2020;10915) وسیعی دارند.

 بندی گفتمان )جریان صدر( جهت مفصلتعیین عوامل هم ارزی 

وزنجیره هم ارزی    شودیموهماهنگی ایجاد    شوندیماز طریق هم ارزی تفاوتها پوشانده  

وارددالها را  متفاوت  گفتمانی    ی  در    نمونه  یبرا  .کندیممنظومه  گرایی  ملی  گفتمان 

وتها ی قومی و تفا  ردیگ ی مهمه اقوام رادر بر  واکنش به گفتمان قومیت گرا و طائفه گرا  
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و همواره   انجامدینم  ها تفاوتهم ارزی به حذف کامل    اما  .دهدیمومذهبی را پوشش  

 یره هم ارزی وجود دارد. امکان ظهور وبروز خروج از زنج

 عوامل هم ارزی: 

 : است جریان صدربرای افزایش میزان مشارکت اجتماعی ازاین عوامل سود جسته  

 درجهت توسعه عوامل هم ارزی وعناصر فرهنگی های اجتماعی( کارکرد شبکه1

 با تاکید بر احترام برای ارزشهای انسانی درمقتدا ص  ها و ایراداتها و توصیه( خطبه2

اربعین،    بخشوحدتعوامل    (3 راهپیمایی  ماژور  رسانی کمکمانند  فورس  مسائل    ، در 

 نسبت به مستضعفان یاریهم

هویت  یکپیوند  توسط  اجتماعی  گوناگون  نظم   های  یک  ایجاد  جهت  مشترک  گفتمان 

می مرزهایجدید  کمبی  تواند  را  و  تفاوتی  کرده  از   رهیدارنگ  ببرد.  باال  را  نفوذ حزبی 

ا هم  دالرزطریق  بین  فاصله  مدلولی  و  میپراکنده  های  ها  آن  پوشانده  به  و  شود 

ها، تهای اصلی )زنجیره هم ارزی( تفاوبندی دال شود. در مفصلهماهنگی بخشیده می

 ( 355-350 :1388کسرایی، )  شود.شوند و هماهنگی ایجاد میمی پوشانیهم 

 برای نمونه: 

 است: عوامل هم ارزی دال امنیت  ترینمهمیکی از 

مقتدا صدر در توئیت خود به کشورهایی که با مداخالت نظامی در کشور عراق امنیت  

 (salehi.iq / 2020;426511)کنند هشدار داد. این کشور را تضعیف می

هماهنگی موثربرای هم پوشانی تفا توجه به مسئله استقالل وامنیت ملی یکی از عوامل  

 وتهاست: 

دال   تأکید ملی  حفظ  بر  نظامی  دیأک ت  ،امنیت  مداخالت  با  مبارزه  دال  دال    دیتأک   ،بر  بر 

 حفظ استقالل کشور عراق 

های مرکزی نماز جمعه عراق مقتدا صدر، متنی مکتوب  در یکی از خطبهدر نمونه دیگر  

 کند: کند و اعالم میرا قرائت می

شور  از بنده خدا مقتدا صدر، به دشمن خدا نتانیاهو، نسبت به اینکه به ک
معصو  میائمه  هشدار  تو  به  باشید  داشته  بدی  نیت  تو مین  به  من  دهم، 
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ایجاد   فکر  به  یا  و  بیایی  معصومین  ائمه  کشور  به  اینکه  به  نسبت 
 دهم.سفارتخانه در عراق باشی هشدار می

 مقتدا صدر چنین توصیه کرد: 

می عالم  غرب  و  شرق  در  مستضعفان  به  عادیخطاب  و سازی  گویم 

با رژیم ذل  روابط  دارد و هیصهیونیستی  به همراه  ات من هت و خواری 
 الذله 

وبحث دشمن  شود  در این خطابه در ابتدا و به طور واضح نتانیاهو دشمن خدا قلمداد می

 . شودیمشناسی و غیریت عنوان 

تواند با  دهد تاریخی سیاسی که میسرزمین عراق را به ائمه معصومین نسبت می  و سپس

 در عراق باشد.  وحدتوند توجه به آن باعث سرعت بخشیدن به ر

می تاریخی  اشتراک  نقطه  همان  اذهان  و  وصل  جهت  اجتماعی  سیمان  یک  به  تواند 

 عمومی تبدیل شود. 

 و مسئله مجاهدت در راه خدا. 

 ایراد خطابه اضافه کرد: مقتدا صدر پس از 

اگر دست به چنین اقدامی بزنید بر اساس آیات صحیح قرآن کریم پایان 

 زد.خود را رقم خواهید 
دفاع از مظلومان فلسطینی بر اساس این حدیث که انسان باید با    بخشوحدتموضوع  

عزتمندی زندگی کند و گرنه مرگ و شهادت بهتر از زندگی با ذلت است به مخاطبین 

 کند.سازی را گوشزد مید محدوده هم ارزی و غیریت خو 

دارند منافع خود را    ها و ماجراجویانی که قصدسازی و هشدار نسبت به ابرقدرتشفاف

گاه عدالت در  فراتر از مرزهای سرزمین خود جستجو کنند. مکتب تشیع به عنوان جلوه

مفاسد نفس االمری و نیز  اسالم راستین، اصل عدل را به عنوان تبعیت احکام از مصالح و

فقه شیعه یاد کرده است )گلی   زیربنای اصل حسن و قبح عقلی و حجیت عقلی به عنوان 

 ( 32 :1389، زواره
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در مراحل گوناگون سرلوحه اهداف راهبردی جریان   ارزهمبرخی از این خطوط ارزشی  

این   و  گرفته  قرار  ج  اندیشیژرفصدر  همچون  دینی  مفاهیم  احیای  همراه  و  به  هاد 

 کند.های گفتمان مرکزی این جریان سیاسی تجلی مضاعفی پیدا میشهادت پایه

 الحات جریان صدرجایگاه ایدئولوژی در گفتمان اص 

کند که در هویت ابداً ثبوت و محدودیت طبیعی وجود ندارد و  ژاک دریدا استدالل می

کردن نفی  طریق  از  نهادنتنها  کنار  و  هویت ها  نمیها  ثبات  در  یا ها  همیشه  بلکه  بد، 

معرض تهدید هستند. دریدا از بسط مقوله ایدئولوژی و تبیین نظریه گفتمان سود جسته  

ای را بسط داده و کاربردی کرده است. خوب است در ابتدا با توجه به  عمدهو مفاهیم  

مقوله ایدئولوژی و گفتمان شروع کنیم؛ به بیان ساده ایدئولوژی    سه یمقااهمیت مسأله با  

از عقاید،مجموعه  به نمادهای ذهنی مربوط می  هانگرش  ای  این و  با  شود. الکالو موفه 

پ همه  که  هستند  موافق  هستند؛  دیده تقسیمات  گفتمانی  اعمال  و  هر   دیگرعبارتیبهها 

و  معانی  همه  و  باشد  گفتمان  از  بخشی  باید  شدن  معنادار  برای  فعالیتی  هر  و  مفهوم 

به نوعهویت  آن معنا و    داردکه  ای  خاص گفتمان و شرایط ویژه  های متفاوت بسته  به 

ویک بار ایدئولوژی داشته  گفتمان می تواندیک کل معنا دار    یهاانگاره  بخشد.میمفهوم  

سیاسی و اجتماعی نیز    ی هانهیزمباشدوبه همان اندازه که از متن ناشی می شوداز بافت و 

 (3 :1377 ،)هوارث .ردیپذیم ریتأث

دهند. اما در گفتمان سیاسی ایدئولوژیک، مدلول مقدس را به دال دفاع و جهاد پیوند می

و دربرگیرنده مفهومی است که دین و شریعت  واژه دفاع و جهاد جنبه ایدئولوژیک دارد  

برده  کار  به  الهی  فطرت  و  انسانی  حقیقت  از  دفاع  مورد  در    شده   در  ایدئولوژی  است. 

تری برای دفاع در برابر تجاوز و احقاق حق مظلوم در  ویگفتمان سیاسی یک انگیزه ق

عف به همراه  برابر ظالم و مبارزه با مفسدین به همراه دارد و در حقیقت یک توان مضا

 (1 :2018 ،پور یآتش آورد. )وفایی،می

تثبیت هویت   امکان  برای  بر اولویت  هاگفتمانالکالو موفه  با صحه گذاشتن  ، مسئله را 

سیاس هویت اقدامات  تشکیل  برای  میی  حل  میها  و  ترسیم  کنند  طریق  از  که  بینیم 

  و   آورند.دست میرا به  شان  هویت   هاگفتماناست که  سازی  مرزهای سیاسی و غیریت 

برای   تالش  به  منجر  موارد  از  بسیاری  منطق  می  جویی  مبارزهدر  این  وجود  با  شود. 
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مقابل  و    رقیب   هایجریانشود که  گر، باعث ایجاد محور مقاومت و نقطه ثقلی می تقسیم

می غیریت  راند. را عقب  این شیوه  بین سازیدر  مرز حائل  ایجاد  محور  ها عموماً حول 

کارگزاران    نهادها وبندی شده و    میتقس  م، فاسد و مفسد، خودی و ناخودی،ظالم و مظلو 

هم میهم   ،با  را  ملت  دشمن  تشکیل  و  شده  هویت عرض  همزمان  متفاوت  دهند.  های 

استعمارشدگان، مظلومان و مستضعفان در اطراف مفاهیمی مانند »مردم« یا »ملت« تمرکز  

یافتن »می از تحقق  استثمارگران مانع  انسانی«، »عدالت اجتماعی« و  یابد.  آزادی«، »شأن 

شوند. )هوارث، شده و مطرح میسازی  غیریت   هاهویت   روازاینشوند؛  « میمندیبهره»

1377: 5)  

 حواشی گسترده آن:  برای نمونه توئیت مقتدا صدر نسبت به حوادث کربال و

با   تمابر دخالت گروه  تأکیدمقتدا صدر  افکار منحرف و  با  نفوذی  یالت داعشی و  های 

که   خرابکارانی  از  برخی  همراهی  با  م  سوءاستفاده  درصددبعثی  فضاهای  ناسبات  از 

ها امنیت و صلح  کند که این گروهو اضافه می  دهدیممذهبی این کشور هستند، هشدار  

اندازند و در ادامه به کشاندن عراق به سمت جنگ داخلی هشدار  را در عراق به خطر می

 (Donya-eqtesad.com\1399;1داد. )

و وابستگان به  داند  در جایی دیگر حزب صدر آمریکا را مانع رشد و پیشرفت عراق می

می داخلی  فساد  عوامل  را  صدر  داند.  بیگانگان  مقتدا  فلسطین   دربارههمچنین  مسئله 

توصیهتوئیت  و  داده  ارائه  را  زیادی  کرده های  درج  مجازی  فضاهای  در  را  زیادی  های 

همراهی با مردم غزه و نگرانی از اینکه زیر آتش دشمن چه روزگار سختی  است. نیاز به  

به یاری خدا این آتش سرانجام به    شاءاهللانستم شود و  ظلم و  ها رفع  از آن   دارند و باید

 ( saleh-iq.com /2020archives/1810)گلستان تبدیل خواهد شد. 

 بندیو سیستم سهمیه مسئله هم ارزی

در   کردهای عراق می  ییهاهیانیبمقتدا صدر  کنند؛    بندی  هیسهمسیستم    خواهداز  رد  را 

خواستیم شما بدون گوید: ما میشود. وی میبندی باعث انفصال می زیرا سیستم سهمیه

کند: »اضافه  جدایی در یک عراق واحد با ما زندگی کنید. به سیاستمداران ُکرد توصیه می

قوی و عزیزمان باشید که ظلم نکنید. باالترین   خواهیم شما »متحدکردن و افزودن« ما می

توان با آن با همدیگر در یک عراق متحد زیست. وی افزود: به  می  ی عشق است کهمعان
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سهمیه بگذارید؛  و  اشتراک  بگذارید  کنار  را  محل    جوییصرفهبندی  که  عراقی  در  را 

 ید.ها را مد نظر قرار دهزندگی شماست، در اولویت بگذارید و این شاخص

را نجات دهند )عراق را دریابید و ترک  وی افزود: بیائید همراهی کنید تا زمانی که ما  

 . ها را و طرد همه فاسدان را(بندیسیستم سهمیهکنید 

 (  ( Twitter.com/Mu-Al sadr: 2020 داریم.ما عراق را گرامی می

هایی با این محتوا  توسط مقتدا صدر در بیانیهگرایی  بر دال هویت و اتحاد و ملی  تأکید

 های خود نوشت: ا صدر در توئیت برای اکراد عراق صادر شد. مقتد

زندگی کنید بدون جدایی و انفصال در عراقی متحد و اعتدال را دوست  

بدارید و بدانید که بین اکراد و اعراب هیچ جدایی وجود ندارد. مگر با  
بو هم  با  کنیم،  عهد  تجدید  پس  وطن،  به  عشق  و  در پرهیزکاری  دن 

 کرکوک را. 
را   اعتدال  و  متحد  عراقی  و  در  اکراد  بین  که  بدانید  و  بدارید  دوست 

اعراب هیچ جدایی وجود ندارد. مگر با پرهیزکاری و عشق به وطن، پس 
 تجدید عهد کنیم، با هم بودن در کرکوک را. 

 ( twitter. Com /mu2-alsadr  ، (2020 دیگراناصالح یعنی بلندتر بودن و نه برتری جستن بر  #

به عنو   تمیآر  ب  تأکید اتحاد  نیاز جامعهاصالح و  تاملی    مسئله برای عنصر وفاق  ان  قابل 

 است که در زنجیره هم ارزی قابل بیان است. 

 واهمیت شهر کرکوک بندی مسئله سهمیه 

ژئوپولتیکی   موقعیت  و  زمینی  منابع  غنای  و  جمعیتی  پیچیدگی  با  کرکوک   قدرآنشهر 

ه مورد مناقشه  وان آن را عراق کوچک خواند و این منطقه هموارت چشمگیر است که می

 بین عراق و کردستان عراق بوده است. 

ای است که  های مجلس در استان کرکوک به گونهبر اساس قانون جدید، توزیع کرسی

ها داده شده است. این  ها و دو کرسی به ترکمنپنج کرسی به کردها، سه کرسی به عرب

. نماینده پارلمان این مسئله خالف ترکیب جمعیتی این سه گروه است در حالی است که  

بندی را در قانون انتخابات جدید گامی در جهت  ها و سیستم سهمیهعراق توزیع کرسی

 ( 1: 1396 ،شجاعیانداند. )تجزیه عراق می
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  ها و هشدارهای مقتدا صدر و ائتالف سائرون در این زمینه اثرگذار بوده چرا که توصیه

قدرتمندتر   سربلند  متحد و  یدانست. عراقها  را متعلق به همه عراقی  قتدا صدر کرکوک م

 . باشد تواندیم ترو توانمند

 صدرشیعه در گفتمان  احزاب

مقتدا صدر با انتشار یک توئیت در صفحه شخصی توئیتر، خواستار حل اختالفات میان 

منش  هایجریان دو  تدوین  لزوم  بر  همچنین  و  شد  عراق  و  شیعه  اعتقادی  شرافت  ور 

سیاسی   رقیب    هر  کرد.   تأکیدشرافت  سیاسی  وجریانات  احزاب  نزدیکی   تواند یمچند 

 غیر رقابتی اثر گذار است.   مسائل بسیار کوتاه مدت ویا متزلزل باشد اما در

 در پیام توئیتر چنین آمده است: 

اولیای و  رسول  و  دین  و  خداوند  به  وقیحانه  و  آشکار  تعدی  کوران  سوی    او،  در  از 

که تالش می ناآگاه و غیر وارسته  با حمایت قدرتگروهی  بیگانه و  کنند  های شرور و 

به  برخی شخصیت  داخل  در  و    وجهه ها  مذهب خدشه    گرایانالحاصانقالبیون  و  دین 

می نشست وارد  طریق  از  شیعی  بیت  ترمیم  و  تسریع  در  را  فوری  مصلحت  های  کنند. 

 بینم.ت عقیدتی و یک منشور شرافت سیاسی میفشرده برای نگارش یک منشور شراف

کرسی اکثریت  که  خواست  خود  حزبی  هواداران  از  صدر  در  مقتدا  را  پارلمان  های 

هواداران    زودهنگامانتخابات   جمع  در  که  پیامی  در  وی  کنند.  تصاحب  آینده  پارلمانی 

وانده شد های نماز جمعه هفته گذشته در میدان )التحریر( بغداد خجریان صدر در خطبه

 گفت: 

کسب   با  عراق  از  دفاع  به  متعهد  امّا  نداریم،  قدرت  به  طمع  چشم  ما 

کنیم زیرا    یفشانجانهای پارلمانی هستیم تا برای اصالح  اکثریت کرسی
پست   فاسد  وزیرنخست خواهان  احزاب  سلطه  از  را  عراق  تا  هستیم  ی 

 (mehr news.com,1399;1)حفظ کنیم. 
قدر چشمگیر جهت نجات عراق و آبادی آینده عراق آن  جان فشانیهای اصالح و  دال

که جبهه   مخاطب همسواست  هدایت منفعل    سازی  مسیر  این  در  و  داده  قرار  را هدف 

 کند.می
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 متغیر چشمگیرمواضع 

زمانی   مختلف  مقاطع  در  صدر  سالی  مقتدا  میان  تا  جوانی  دوران  مسائلاز  به    نسبت 

و این تغییر موضع بسته به زوایای سیاسی و  گاهی اوقات نظرات متغیری داشته  گوناگون  

 اقتصادی و امنیتی متفاوت بوده است. 

مردمی عراق )حشد الشعبی( از این دسته است.  های وی در رابطه با بسیج  گیریموضع

بیانیه در  صدر  خدشهمقتدا  باعث  انتخابات  در  را  حشد  سیاسی  مشارکت  شدن ای  دار 

می جهادی  حضو وجهه  است  معتقد  و  نظام داند  وجهه  حکومت،  در  الشعبی  حشد  ر 

 کند. سیاسی را شبیه به نهادهای نظامی و شبه نظامی می

ال  حشد  انحالل  خواستار  شدوی  ارتش  به  حشد  الحاق  و  -Donya-e شعبی 

eqtesad.com,1399:1 )  ) 

 حمایت از مستضعفینسیاست 

رهبر    سیاسی مقتدا صدر همواره این بوده است که در سطح جامعه نقش یک  ی مش  خط

و   در    طلب اصالحمعترض  فساد  مسئله  به  نسبت  مفسد  بدنهرا  وجود  و   یندولت 

 ند.بدا رو به خسران را با وجود این افراداداره کشور  نحوهو ابراز کرده  اندرکاردست 

سال   در  وی  تحصن  مثال  مرجعیت    2016برای  بیانات  از  حمایت  عراق   قدریعالدر 

راد داشت و خواستار حل مشکالت مردم و مبارزه  نسبت به ایجاد اصالحات در دولت ای

ز جامعه شده بود. در تابستان همان سال  ا  ییزدات یمحرومبا فساد و شتاب بخشیدن به  

به دلیل گرم شدن هوا در عراق و قطعی پیاپی آب و برق در شهرهای جنوبی  نیز  های 

  نه یکابوزرای    شاهد اعتراضات گسترده مردمی بودیم و مقتدا صدر علیرغم حضور داشتن

وضعیت به  رسیدگی  و  فساد  با  مبارزه  خواستار  و  پیوسته  معترضان  جمع  در    خود 

 ( 1 :1398 ،487ها شد. )حیدری، زیرساخت 

انجام شد،   نتایج یک نظرسنجی ملی که در ماه مارس  مردم    دغدغه  نیترمهمبر اساس 

 امنیت، فرصت شغلی و سامان اقتصادی است.  حاضرعراق در حال 

های اجتماعی و  ان صدر و ائتالف سائرون در ایجاد گفتمان اصالحات، در شبکهلذا جری

ای رهبر جریان، سید القاعد مقتدا صدر تحرکات بسیار وسیعی  ها و ایرادات توصیهخطبه

اند. حضور نمایندگان و نخبگان ناسیونالیست  را شروع کرده و دامنه آن را گسترش داده
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باشد.  ها میقابل مشاهده بوده و بیانگر مواضع سیاسی آن ن سیاسیدر این جریا گرا ملیو 

خود و ایجاد ارتباط با مردم عراق که    بانفوذمقتدا صدر به دلیل شخصیت کاریزماتیک و  

اند و اتحاد با عشایر  به این جریان فکری بوده مندعالقههای خاندان صدر و  تحت اندیشه

اند قدرت حضور  کنند توانستهعرفی میو ملی معراق و اینکه خود را یک جریان عربی  

و   سیاسی  حزبی  نیروهای  ترکیب  و  اتحاد  با  و  داده  نشان  دولت  و  رقبا  به  را  خود 

-1 :1397 ،های خود بیفزایند. )اقتصاد آنالیناجتماعی و مسئله اطاعت حزبی بر موفقیت 

3) 

 جریان صدر و جامعه عشایری عراق

در عر گسترده  اغتشاشات  مقتددر جریان  بیانیهاق  به صدور  به  ا صدر  تا  پرداخت  هایی 

دیرینهآن   واسطه رابطه  که  عراق  عشایر  با  ارتباطها  داشت،  و  موثری    ای  کرده  برقرار 

 .هدایت شوندعشایر در مسیر درستی 

 هایی که در فضای مجازی صادر شدند:ها و توصیههشتک #

 سپاس از عشایر ما که اصالت دارند.  #

 و حامی وطن هستند.هدارنده عشایر ما نگ  #

 هستند. مدافع وطن رتی باغعشایر ما   #

رهبر جریان صدر در پی حوادث اسفناک کربال و اقدامات خرابکارانه، برای جلوگیری از  

 صفحه رسمی خود نوشت:  دریتی ئتوسعه و تکرار چنین وقایعی در تو 

عرا امنیت  حفظ  دنبال  به  که  عشایری  و  عراقی  قهرمان  فرزندان  محافبه  و  از  ق  ظت 

تروریست  برابر  در  کشور  هستند  مقدسات  بعث  شرور  و  معدوم  رژیم  و  داعش  های 

ها  تان نیازمندیم. محافظت از استانها و مناطقگویم که به شما برای محافظت از استانمی

 کارانه اعتماد دارم و بدانید که عراق در خطر است. در برابر تجاوزات و اقدامات خراب

نزدیکانتان را که در خرابکاری و آتش زدن و    ود که امیدوارم شماجریان صدر افزرهبر  

 سرقت و تجاوز به مقدسات 

با نیروهای   شرکت داشتند به راه راست هدایت کنید. او همچنین از عشایر خواست تا 

 (,Saleh-iq-archivers, 511: 2021)امنیتی همکاری کنند. 

 اد؛ برای حفظ اتح توجه به دال تعصب و غیرت در عشایر
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 توجه به دال حمایت گری در عشایر برای دفع خطر ناامنی؛ 

 در عشایر برای حذف تروریسم؛ از وطن   توجه به دال دفاع

توصیهپیام  هااین در  که  بود  لزوم هایی  شد.  فرستاده  عشایر  برای  صدر  مقتدا  های 

هم و  عشایر  جوانان  عشایرراهنمایی  رؤسای  و  شیوخ  توسط  رؤسای  پیمانانشان  زیرا   ،

به صورت  عشایر در مسائل اجتماعی و سیاسی نقش برجسته ای دارند و اغلب مسائل 

شود. حفظ امنیت توسط عشایر و اینکه نقش می  وفصلحلشیخوخیت و کدخدامنشی  

تروریست  و  مردم  بین  همت  حائل  است.  مهم  و  حیاتی  بسیار  کنند  ایفا  را  مزدور  های 

توان زد بوده و به عنوان متحد سیاسی میا همواره زبانهمندی آنعشایر و خصلت غیریت 

های سیاسی قابل مذاکره و ایجاد عوامل ذهنی جهت اشتیاق  ها اعتماد کرد. خواستهبر آن 

امنیت عمومی و   تأمین  به  اعتبار برای عشایر منجر  ایجاد  اتحاد ملی توسط  به مودت و 

ن صدر را باال ذ و تحرک جریابندی میان عشایر و جریان صدر شده و میزان نفو مفصل 

 برد.می

 یریگجه ینت

توانسته  به رهبری مقتدا صدر  اثرگذار در عراق  به عنوان یکی ازجریانات  جریان صدر 

جریانی   بروز  و  ظهور  میان    گراملیو    طلب اصالحعرصه  سازگاری  خواهان  که  باشد 

استقالل دول  حفظ  دادن  قرار  مخاطب  با  صدر  مقتدا  است.  تکنوکراسی  عراق،  و  ت 

با فساد دولتمردان شده و  مستضعفین جامعه  احقاق حق پایمال شده    رخواستا و مبارزه 

آماده در صحنه و   را رهبری  راه خود  این  گرادر   دیتاک   .دهدیم  نشانو مستقل    تحول 

ها    بردال سازی  دگر  چارچوب  در  طلبی  واستقالل  محوری  عدالت  اصلی  های 

ان  یاخواستهواصالحات   دنبال  به  مقتدا صدر  که  است.است  ان  تلورانس   جام  چه  اگر 

را دچار تحرک و فراز  سازی  های چرخشی وی در مقاطع حساس میدان غیریت سیاست 

ان از حیطه اثرگذاری و نفوذ شود که این جری و فرود کرده است، امّا این نکته باعث نمی

شود. را    خارج  جریان  این  نفوذ  حوزه  گرا  ملی  گفتمان  به  گرا  طائفه  گفتمان  تبدیل 

ائتالف با نخبگان غیر مذهبی  ،  حفظ هواداران سنتی جریان صدر  یش داده وعالوه برافزا

شبکه از  کاربردی  استفاده  و  گستردگی  منفعل  باعث  فرهنگی  فضای  و  اجتماعی  های 

گ  برایحیطه  و  شده  صدر  جریان  رقیبان ظهور    فتمانی  برای  را  فضا  سیاسی،  رقابت 
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میتنگ حفظ  کند.تر  جهت  کاریزماتیک  ا  رهبران  و  ارزشی  با    مشترک حساسی  نظام 

خود ترسیم  ،  مخاطبین  در    یگذاراست یسدر جهت  که  هستند  اثرگذاری،    دامنهخاصی 

اولو  و  بخشیده  وسعت  را  منظور  فکری  جریان  هویت  را  یت ایجاد  سیاسی  جریان  های 

بده آن   دنرجحان  اهداف  و  همسو  کنشگران  مسیر  کننده  تعیین  مشخص  طور  به  ها  و 

و برای دست    زکه از روی نیا  اشدین مسیر باید متوجه اعضا وهوادارانی باما در ا  باشند

وچشم به براورده شدن   آمدهبه اطاعت حزبی در  جریان صدر  آلایده    یهاوعدهیابی به  

دارندنا عراق   مقتدا  .تظاراتشان  ملت  دادن  قرار  مخاطب  با  همبستگی    ستارخوا  صدر 

 .باشدیماه وامنیت رف، استقالل نیتأمدر جهت  ووحدت جامعه عراق

 
 منابع 

جامعه1379)  ،نیاس  بشیریه، سیاسی  (  زندگ  نقش  ،شناسی  در  اجتماعی  سیاسی،نیروهای   نی،   نشر  ی 

 . تبران

 . امام صادق دانشگاه ،تبران  در نظریاا جدید در علم سیاست، یری ( س1373) ،نیاس بشیریه،

 اگاه. نشر ،تبران ،اامد زاده، بینق  :ترجمه سیاسی، ( توسعه1376) ،برتران بدیع،

زاده، مرد 1397)  ، سمانه  جعفر  عراق،   (  چبره  خضرا،   ازشبرک  چند  منطقه  تا    کد  ، تبران  ،شفقنا   صدر 

 15-1ص  ،568650

فوکو1395)  ،یعل  ااجلی،  وارتباطاا،نشریه    ،تبران  گفتمان،  لیتال  ،گفتمان  ، (  فرهنگی    دوره   مطالعاا 

 87- 63ص  ،43 شماره ،12

نشر علوم وفنون مشروعیت اکومت در اندیشه سیاست شیعه، تبران،    یمبان  ،(1388ااتمی، مامد رضا، )

 رازی

 .28 شماره گفتمان وتالیل سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، هینظر (،1388) مامد علی، دیس  اسینی زاده،

اصغر،  دی س  سلطانی، تبران، (  1383)  علی  سیاسی  علوم  فصلنامه  روش،  و  نظریه  مثابه  به  گفتمان    تالیل 

 . 28 رهشما

 نماز جمعه در میدان التاریرتوسط مقتدا صدر  یها ( خطبه1399) ،مامد شجاعیان،

در1399)  ،ایکنا عراق،   (  شیعیان  وسیاسی  عقیدتی  همگرایی  برای  صدر  مقتدا  بین    یخبرگرار  خواست 

 دانشگاهی استان  م.  جباد ،1399تاریگ استخراج  ،3938826کد خبر: iqn.irالمللی  ران، 

ابادی، صدر،1397)  ،یعل  شمس  مقتدا  خوانی  باز  ورزی،   درا  (  وسیاست  مطالعاا    شکدهیاند  یابی 

 ، تبران. 29964 کد ،1399 استخراج راهبردی تبیین،

  پرتابل   تاقیق کیفی،  یهاروش  ( در امدی بر تالیل گفتمان میشل فوکو،1390)  عبدالبادی،  ،زادهصالای  

 .141-113ص  ،تبران  دوم، سال ،3جامع علوم انسانی، شماره 
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ایثار    تأثیر»،  (1389)  لی جل  ،صفری بسیجیانفرهنگ  معنوی  ارتقای  بر  ، ش  حصونفصلنامه    ،«و شبادا 

 .10-1ص  ، م و دی، آذر ،27

عبدالرامن البی،  عراق»،  (16/9/1398)  فتح  سیاسی  شطرنج  در  صدر  مقتدا  پیچیده  ش  شرق،  «بازی   ،

 .5-1 ص تبران، 3590

هرمنوت 1387)  ،یعل  فتای، هرمنوتیکی،فل  کی(  فلسفه  یا  هایدیگر،  در  سفی  هرمنوتیک  بر    پرتابل   امدی 

 . 18- 8ص   ،تبران ،28شماره  جامع علوم انسانی،

رضاغرابی    روینی سید  کشور»،  (1395)ببمن    ،  این  خارجی  سیاست  به  عراق  شیعه  اارا   ،  «رویکرد 

 . 42-39ص  ،انتبر ،16657مطالعاا راهبردی، شماره  شکدهیاند، عصر شیعه، مجموعه مقاالت

ارآمدی در ک  ابرارنظریه گفتمان الکالو موفه،  »،  (1388)پاییر    کسرایی، مامد ساالر، پوزش شیرازی، علی

تبیین پدیده دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،  «های سیاسیفبم  ،  3، ش  فصلنامه سیاست، مجله 

 . 355ا  350ص 

بخش دوم / اندیشکده  ،  « ورزیسیاست  و  یاب ی درامقتدا صدر؛    یبازخوان»  ،(1397)  ، علییآباد شمس

 .تبران .29964، کد راهبردی تبیین

عباس در  جباد»  ،(21/6/1397)  کعبی،  جباد  تشخیص  بر  دال  زوایای  بررسی  پایگاه  ،  «غیبت  عصر، 

 .1، ص 9228، کد تخصصی وسایل؛ فقه حکومتی 

،  پاسدار اسالم«،  دیث اسالم مکتب معتدل/ عدالت ماوری در  رآن و ا»،  (1395)  گلی زواره، غالمرضا

 .54-50ص  ،  م،298 ش

علی سید  عراق»،  (18/10/1390)  موجانی،  در  چالش  تداوم  بستر  هویت،  استخراجباران   »  9/9/1399  ،

magiran.com،  1437کد  آوری: راد، نیما،جمع  ،شرق یخبرگرار . 

مه اطالعات سیاسی و  فصلنا  ،«ا تدار و ااکمیت در روند جبانی شدن»،  (1382)آذر و دی    نادمی، داوود

 .85-78 ص  ،نتبرا  ،4و  3، ش 196-195 ماره، شاقتصادی

نقش نخبگان در رشد و توسعه متوازن جوامع آسیایی، جستارهای سیاسی  »،  (1393)  نوریان، عبدالاسن

-133ص    پنجم،  سال  ،12  شماره  دوره پنجم،  بین الملل،  روابط  ،فصلنامه علمی پژوهشی ،  «معاصر

 . تبران ،158

های  روشنفکری و گفتمان سیاسی در تعیین مؤلفهتنازع گفتمانی  »  (، 1399)  هی مرض، عباسعلی، آتشی،  وفایی

جنگ  ادبیاا  بر  تکیه  با  اسالمی  انقال   از  بعد  داستانی  ادبی،  «ادبیاا  پژوهی  متن  ، فصلنامه 
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