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ادلراسات اإليرانية: اجليوبوتلياك من منظور جديد

ىلع الرغم من امتدادها عرب قرون يف اجلامعات واملراكز ابلحثية الغربية كجزء من دراسات 

الرصاع  نتيجة  األخرية  العقود  يف  عظيًما  ازدهاًرا  شهدت  اإليرانية  ادلراسات  فإن  االسترشاق، 

السياسـي بني اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية والقوى الغربية منذ اندالع ثورة 1979 وما خلفته من 

أزمات متتايلة، وكذلك جلوء الكثري من أبناء الطبقة الوسطى املثقفة اإليرانية حاملة تقايلد العلمانية 

القومية إىل ادلول الغربية خاصة يف العالم األجنلو ساكسوين ىلع خلفية هذا الرصاع وهيمنة نظام 

أيديولويج معاٍد ىلع إيران باإلطاحة بالشاه. لقد طمح هؤالء اذلين استقبلتهم اجلامعات األمريكية 

إىل تطوير احلقل الفريع من دراسات االسترشاق اتلـي اكنت انتقلت قبلها بعقدين من بريطانيا إىل 

فيما  األوسط  )ثم  األدىن  الرشق  دراسات  حقل  تأسيس  إلاعدة  األمريكي  الرشيق  الساحل  مراكز 

بعد(، تلكون إيران حمور حقل فريع من دراسات املناطق، ويه دراسات تتداخل فيها اتلخصصات 

Interdisciplinary وتهتم بإنتاج علمـي يمكن اإلفادة منه يف عملية إنتاج سياسات ادلول الكربى جتاه 

هذه املناطق. من ناحية أخرى، حاول فريق من هؤالء ابلاحثني إلقاء الضوء ىلع الرتاث الفارسـي يف 

حقبتيه القديمة واإلسالمية ملواجهة الربوباغندا الغربية اتلـي لم تبارح انلظرة االسترشاقية الضيقة 

وطبقاتها  إيران  الغربية، خمزتلة  للقيم  معادية  ثقافة  تنتهج  مارقة  دولة  باعتبارها  اإلسالمية  إليران 

اثلقافية املعقدة واملركبة يف حقبة احلكم اإلساليم.

اإليرانية  اإلنسيكولوبيديا  املوسوعة  إطالق  اإليرانيون  املهجر  باحثو  فيه  جنح  ما  أبرز  من 

Encyclopedia Iranica اعم 1985، وقد ساهم فيها أكرث من 1200 باحث واكتب وحررها 40 حمرًرا إيرانيًّا 

وغربيًّا من جامعات الواليات املتحدة وبريطانيا وىلع رأسهم الربوفيسور إحسان يارشاطر مدير معهد 

املوسوعة سجل حضاري  إن هذه  القول  املرموقة، ويمكن  اإليرانية يف جامعة كولومبيا  ادلراسات 

املرجيع  اإلطار  وتعترب  احلارض،  وقتنا  حتـى  اعم  آالف  أربعة  عرب  املمتدة  اإليرانية  للثقافة  بامتياز 

لكثري من املتخصصني يف الشأن اإليراين وتضاف إىل كربى املوسواعت القومية العاملية مثل املوسوعة 

ايلهودية Encyclopedia Judaica وموسوعة اإلسالم Encyclopedia of Islam؛ اتلـي ظهرت للمرة األوىل 



كراسات علمية 33 8  

مع  األلفية  أوائل  إصدارها يف  أعيد  ثم  املسترشقني،  كبار  من  الرائد  اجليل  يد  اثلالثينيات ىلع  يف 

وإيران  تركيا  اثلقافة اإلسالمية يف  حماوالت أخرى إلصدار موسوعة إسالمية اعملية من وجهة نظر 

.Encyclopedia Islamica نفسها اتلـي أصدرت دائرة املعارف اإلسالمية الكربى

واثلقافة  األدب  جبوانب  االهتمام  إىل  إيرانيني  باحثني  اجتاه  اجلماعية  اجلهود  هذه  عزز 

اإليرانيني فقاموا بإاعدة تقديم وترمجة األعمال الشعرية اإليرانية وأبرزها شاهنامه الفردوسـي. ومع 

بني  اجليوبولوتييك  الرصاع  جبوانب  املزتايد  االهتمام  بفعل  الساحة  ىلع  األعمال  هذه  تربز  لم  هذا، 

إيران والغرب يف أطواره املختلفة ىلع مدار ما يزيد عن 35 اعًما. يرتكز الرصاع اجليوبولوتييك ىلع 

مفاهيم اسرتاتيجية باألساس مثل االحتواء وبناء انلفوذ وتوازن القوى وغريها من مفاهيم واقعية ترى 

الرصاع ادلويل سباقًا ىلع حيازة القوة وتعظيم األمن القويم، ولدلولة ىلع أنها كيان مصمت ال حيفل 

باتلعقيدات والرصااعت ادلاخلية. 

يمتلك  اذلي  العريب  العالم  اإليرانية يف  ادلراسات  واقع  إطالقه ىلع  نفسه يمكن  احلكم 

ممزيات يف تعامله مع إيران ربما لم تكن تمتلكها ادلوائر ابلحثية الغربية وتتمثل يف اتلاريخ املشرتك 

بني الكيانني قبل وبعد ظهور وانتشار اإلسالم، واتلأثري اثلقايف املتبادل بني فارس والعرب بداية من 

األدب ونهاية بتشلك اللهجات العامية. وإذا اكن االهتمام الغريب بإيران قد بدأ مع احلروب الفارسية 

العرب  اجتاه  فإن  لسوفوللكيس،  الفرس  امليالد ومرسحية  قبل  والرابع  اخلامس  القرنني  ايلونانية يف 

دلراسة إيران بدأ مع أول الرتمجات اتلـي قدمها األدباء العرب والفرس للحكمة الفارسية إىل اثلقافة 

لم ترتسخ إىل اآلن  الغربية،  أنه وىلع عكس احلالة  القرن اثلامن امليالدي. إال  الصاعدة يف  العربية 

يف ادلوائر األكاديمية العربية دراسات املناطق كحقل عليم مستقل، ويعود هذا إىل أزمات متعلقة 

ببنية صناعة القرار يف العالم العريب حيث االنفصام احلاد بني القرار واملعرفة املؤسسة ىلع ابلحث. 

العربية،  األكاديمية  وادلوائر  ابلاحثني  من  األخرية  الفرتة  يف  كبرًيا  اهتماًما  إيران  ذلك، القت  ومع 

الواسع، وذلك حبكم  الشأن اإليراين بمفهومه  العديد من ابلاحثني وادلوريات املتخصصة يف  فربز 
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أن املنطقة العربية أصبحت منذ احلرب األمريكية ىلع اإلرهاب واحتالل العراق حمور الرصاع بني 

القوى الغربية وطهران، حتـى بعض اتلقديرات تذهب إىل أن امللف انلووي اإليراين لم يكن إال 

رصااًع ىلع مقايضة انلفوذ ىلع منطقة املرشق العريب ويف القلب منها العراق وسوريا. ويمكننا رصد 

أهم  ومن  اإليراين،  بالشأن  مهتمون  عرب  باحثون  عليها  قام  اتلـي  والكتب  ادلراسات  من  املئات 

هذه األعمال إصدارات مركز اإلمارات لدلراسات االسرتاتيجية اذلي اهتم برصد جمهودات ابلاحثني 

الغربيني واإليرانيني للسياسة اإليرانية داخليًّا وخارجيًّا فضاًل عن تطوير اإلسهامات العربية يف هذا 

املجال. وكذلك األعمال الصادرة عن مركز األهرام لدلراسات السياسية واالسرتاتيجية بمرص اذلي 

يصدر شهريًّا دورية »خمتارات إيرانية« اتلـي ترصد شهريًّا احلالة اإليرانية يف جوانبها املختلفة، وقد 

ساهم فيها العديد من رواد ادلراسات اإليرانية املرصيني والعرب وىلع رأسهم ادلكتور حممد السعيد 

إدريس، باإلضافة إىل إصداره العديد من األعمال املؤلفة حول السياسة اإليرانية. وانضم إىل إسهامات 

هذين املركزين مؤخًرا املركز العريب دلراسات السياسات واألحباث بادلوحة.

كمثيله الغريب، يركز املجهود ابلحثــي العريب يف إيران، ىلع املفاهيم الواقعية اتلـي أرشنا 

إيلها مسبًقا ولكن من موقع خيتلف جذريًّا عن موقع ابلاحثني الغربيني، وقلما تم االهتمام جبوانب 

فهم االجتماع واثلقافة يف إيران، وإن وجدت حماوالت متواضعة دلراسة املجتمع اإليراين عن قرب 

واسًعا  اهتماًما  اهتموا  قد  العرب  ابلاحثني  أن  حقيقة  هذا  ويناقض  انلفوذ.  رصااعت  وعن  وبعيًدا 

تعقيدات  فهم  يمكن  وال  وبالعكس  العربية  للثقافة  طبيعيًّا  امتداًدا  باعتبارها  اإليرانية  باثلقافة 

اثلقافة العربية دون انلظر إىل اثلقافة الفارسية املتآخية واملتنافسة معها يف إيران. ولعل أبرز األمثلة 

ىلع هذه اجلهود املبكرة واتلـي لم جتد هلا امتداًدا يف وقتنا احلارض ترمجات وأحباث العالم وادلبلوماسـي 

املرصي ادلكتور عبد الوهاب عزام، وأعمال ادلكتور إبراهيم ادلسويق شتا أستاذ األدب واللغة الفارسية 

جبامعة القاهرة اذلي نقل إىل العربية عيون األدب الفارسـي القديم واحلديث، كما ساهم يف تقديم 

ودراسة الفكر اإليراين السياسـي احلديث ورموزه مثل عيل رشيعتـي وجالل آل أمحد.
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اللغات  الفارسـي ضمن أقسام  اللغة واألدب  بالعديد من أقسام  العربية  وتزخر اجلامعات 

الرشقية واتلـي تعترب نواة جيدة تلطوير مراكز دراسات مناطق ذات ثقل ىلع انلحو اذلي تطورت من 

خالهل هذه املراكز يف الغرب، إال أن هذه األقسام لم تقم بما جيب تطويره يف هذا السياق بما جيعل 

األسماء السابقة استثناء ىلع القاعدة. ويرجع هذا إىل عدم خروج هذه األقسام من نطاق ادلراسات 

أنها  تبنـي مناهج علمية جديدة تركز ىلع املجتمع وسياسته، كما  األدبية اتلقليدية دون أن حتاول 

مقيدة يف طموحها ابلحثـي بأطرها اإلدارية واملؤسسية اتلـي تعوقها عن القيام بعمل حبثـي يتجاوز 

قااعت ادلرس. وبهذا تصبح ادلراسات اثلقافية منفصمة الصلة بادلراسات االجتماعية واالسرتاتيجية 

والعكس صحيح بما ال يساعد ىلع تطوير منهج متاكمل دلراسة هذا الكيان اهلام وواسع اتلأثري.   

لقد أضحت إيران رقًما أساسيًّا يف صياغة الرشق األوسط احلايل وكذلك مستقبله، وإذا اكن 

املستقبل معقًدا وال حتكمه رصااعت القوة فقط، فمن الواجب أن حياول ابلاحثون العرب توسيع دائرة 

اهتمامهم بإيران كموضوع لدلراسة، خاصة أن اثلقافة اإليرانية احلديثة باتت جتتذب قطااعت واسعة 

من الشباب العريب. وباتلايل سيكون من احلتمـي إيالء املجتمع اإليراين االهتمام والفحص الواجب 

لفهم تعقيداته وتفاعالته اتلـي ربما تعيد تشكيل نظامه مستقباًل. غري أن اخلطوة األوىل هلذا العمل 

يه اخلروج من إسار املنظورات املذهبية والقومية الضيقة اتلـي أعيد إحياؤها بني العرب وإيران منذ 

هيمنة املاليل ىلع احلكم يف طهران وصعود اجلهاديني يف املرشق العريب بعد انتاكس اثلورات العربية. 

ومن هنا يأيت مدخل اهلوية دلراسة إيران باعتبار أن هذه القضية من أهم األزمات اتلـي 

أساسـي من مذهبها اجليوسياسـي يف  إيران احلديثة وربما فهم جزء  فهم تطور  يمكن من خالهلا 

اتلعامل مع جوارها العريب. حتاول هذه ادلراسة اتلـي بني أيدينا أن تعيد انلظر يف املفاهيم الراسخة يف 

املدرسة الواقعية يف دراسات األمن والعالقات ادلويلة بتقديم اهلوية املتنازع عليها عرب اتلاريخ اإليراين 

احلديث كوحدة حتليل لفهم خطاب ادلولة ومجااعت املثقفني يف مرحلة ما بعد اثلورة ادلستورية 1906 

واحلكم املليك ونهاية بما بعد اجلمهورية اإلسالمية. تتداخل يف إشاكيلة اهلوية اتلـي تتناوهلا ادلراسة 
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عنارص ثقافية وسياسية واسرتاتيجية عديدة؛ فيف الوقت اذلي تعكس سياسة إيران القومية اخلارجية 

اتلـي  املختلفة  القوميات  تضم  جامعة  قومية  هوية  إقامة  إىل  اتلوصل  وعدم  اهلوية  هذه  اضطراب 

تعيش يف إيران وحتل أزمة اتلنازع بني اهلوية القومية الفارسية القوية واهلوية اإلسالمية الراسخة، 

إيران مقر  املتنازعة حيث اكنت  الوضع االسرتاتييج للهضبة اإليرانية يف تشكيل هذه اهلوية  ساهم 

هذه  تعقد  ويزداد  الطويل.  تارخيها  طيلة  األجنبـي  للغزو  عرضـة  اكنت  كما  عديدة  إمرباطوريات 

اهلوية مع طبيعة ادلولة القومية احلديثة اتلـي تطلب من جمتمعاتها دعم هوية قومية واحدة تدمج 

ثقافات األقليات دون أن حتاول تفادي هذا االستحقاق اذلي يتحقق عرب عمليات تارخيية معقدة 

بالزنوع إىل فرض اهليمنة والسيطرة ىلع حميطها. وربما يعرب هذا عن جوهر أزمة عالقة إيران جبوارها 

نفوذ  بناء  احلايلة  إيران  الفارسية، حيث حتاول  للثقافة  بالنسبة  اآلخر  دور  لعب  طاملا  اذلي  العرب 

توسعـي يتصادم مع طموح الشعوب العربية الطويل حنو االستقاليلة.  

املرتجم
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تعد إيران دولة متعددة اإلثنيات؛ وقد وجدت صعوبة طويلة يف إدماج اهلويات املختلفة يف 

اخلطابات السائدة داخل اهلوية اإليرانية، واملهيمن عليها الفارسية. ومن الواضح أنه ىلع املدى الطويل 

تستوعب  أن  إيرانية من شأنها  بناء هوية  ويتضمن هذا  فرد«)1(،  املستقرة حزًيا للك  إيران  »ستطلب 

الوطنية  باهلوية  أقوى  شعوٍر  خللق  عليها  اتلأكيد  يُمِكن  اتلـي  املشرتاكت  جتد  وأن  االختالفات 

اإليرانية املشرتكة. بيد أن هذه املقولة ختيف مشلكة أعمق من جمرد إدماج األقليات اإلثنية وادلينية 

يف هوية إيرانية سائدة وجامعة. فمن الواضح أن الفرس- باعتبارهم املجموعة املهيمنة عدديًّا وثقافيًّا 

وبمفاهيم موارد السلطة- اكنوا الالعبني األساسيني يف تشكيل اهلوية اإليرانية حتـى ايلوم، غري أن 

هذه املجموعة املهيمنة نفسها تتصارع مع مفهومها اخلاص عن اهلوية، واذلي ال يزال يف حالة تغري 

مستمر حتـى يومنا هذا. يسىع هذا املقال إىل استكشاف هذه اتلوترات، ووضع املشلكة يف السياق 

األوسع املتعلق باتلوفيق بني رغبات واحتياجات اثلقافة الفارسية املهيمنة مع حقيقة ادلولة متعددة 

اهلوية  »أزمة  الرئييس يف حل  اجلزء  بأن  وطنية جامعة. وجيادل  إيرانية  هوية  إىل  واحلاجة  اإلثنيات 

اإليرانية« هو حل »أزمة اهلوية الفارسية« املركزية، واتلـي تتأرجح بني اخلطابني القويم واإلساليم، 

الذلين هلما بالغ األثر يف اهلوية اإليرانية الوطنية األوسع)2(.

Mahmood Sariolghalam, “Understanding Iran: Getting Past Stereotypes and Mythology”, Washington Quarterly 26, No. 4 (Autumn 2003): 79.    )1(
جيب اإلشارة إىل أننا يف ابلداية قد اخرتنا عمًدا أن نُمزيزِّ بني مفهويم اهلوية الفارسية واهلوية اإليرانية وذلك يك نوسع من حتليلنا. وليس هذا قراًرا   )2(
غري جدايل سواء سياسيًّا أو لغويًّا، لكنه يُوفزِّر إطاًرا مفيًدا إليراد الفوارق يف هذه املقال. ومن املهم أن نالحظ أن إيران كدولة دائًما ما اكن يُشار 
إيلها كإيران يف اللغة الفارسية. أما فارس فهو االسم اذلي استخدمه اإلغريق لإلشارة إىل ابلالد الواقعة حتت سيطرة امللوك الفرس اذلين اكنت قاعدة 
حكمهم املنطقة املعروفة بفارس أو پارس )ومن الشائق مالحظة أن اإليرانيني الزرادشتيني اذلين هاجروا إىل اهلند يف القرن اثلامن واذلين ال يزالون 
مقيمني بأعداد ضئيلة ىلع الساحل الغريب يف اهلند وخاصًة يف بومباي، ال يزال يشار إيلهم كبارسيني، باإلضافة إىل هذا، تسىم واكلة األنباء الرسمية 
يف إيران فارس، وإحدى املحافظات اإلحدى واثلالثني يف إيران تسىم فارس، وتعرف هذه املحافظة الواقعة يف جنوب وسط إيران، واعصمتها شرياز 
واالجتماعية  اثلقافية  املجموعة  اسم  أخذوه من  اذلين  ايلونان  Persia من  فارس  اسم  الغرب  وباتلايل، ورث  اثلقافية إليران.  العاصمة  باعتبارها 
 Holland باعتبارها Netherlands املهيمنة يف املجتمع اإليراين القديم. وتتضح هذه اخلاصية يف اللغة اإلجنلزيية، عندما تشري ىلع حنو شائع إىل هونلدا
واتلـي تصادف أن اكنت املقاطعة األهم سياسيًّا واقتصاديًّا يف ابلالد. وتظهر هذه اخلاصية أيًضا يف اللغة الفرنسية عندما تشري إىل اللغة اهلونلدية 
Dutch واتلـي اغبًلا ما يطلق عليها Hollandais بداًل من استخدام اللكمة األكرث دقة ويه Néerlandais. ولم يأِت العام 1935 حتـى أرسلت وزارة 

اخلارجية اإليرانية خطابات إىل السفارات األجنبية يف طهران تطلب منها أال تشري إىل ابلالد باسم فارس ولكن باسم إيران. ولكن يف ذاك احلني، 
اكنت األمور قد جتذرت يف الغرب حبيث لم يكن هلا تأثري خارج ادلوائر ادلبلوماسية، ومن ثم، فإن مصطلح »فارسـي« ال يزال مستخدًما ىلع حنٍو 
واسع يف الغرب دلرجة أصبح معها السجاد الفارسـي والفستق الفارسـي أسماء ماراكت راقية )عندما تقارن بإيران كماركة أكرث سموًما( حبيث لم 
ترتك هذه املسميات من قبل ادلولة اإليرانية نفسها. ومن املهم أن نالحظ أيًضا أن استخدام مصطليح فارس وفارسـي أصبح عمالت راجئة بني 
 اإليرانيني يف السنوات األخرية، وخباصًة يف أعقاب اثلورة اإلسالمية اعم 1979 مع وجود أشخاص يريدون خلق هوية مفارقة بعيًدا عن تلك = 
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وإىل حدٍّ بعيد، اكنت هذه املشلكة حارضة يف إيران منذ فرتة طويلة، غري أن ميجء اجلمهورية 

اإلسالمية بعد 1979، واتلـي رأت يف ابلداية أن ابلندول يرضب بقوة يف اجتاهٍ واحد، قد أاعدها إىل 

بالطبع يف  »اإليرانية«- اكنت  باللغة  القومية واتلـي- وإن صيغت  إدخال اخلطابات  بقوة مع  الواقع 

معظمها فارسية يف بنيتها. إن هذا اتلوتر املركزي بني القومية واإلسالم هو حمور تركزي املقال.

= اتلـي هيمن انلظام اجلديد عليها وليك يُعرفوا بوضوح مع انلظام السابق. واكنت هذه يه حالة قطااعت كبرية من الشباب داخل إيران وبشلك 
أكرب يف املهجر، خاصًة يف أوساط املجموعة القوية املكونة من مليوين فارسـي- أمريكي/ إيراين- أمريكي )ألسباب سياسية واضحة(. يميل 
استخدام مصطلح »فاريس« إًذا يف إيران )أو غريها( ألن يكون هل دالالت سياسية حبيث جيذب االنتباه، خاصًة بالنسبة هلؤالء اذلين يؤيدون انلظام 
احلالـي ويميلون لالعتقاد بأن هذا املصطلح يستخدم للتأكيد ىلع وجود رابطة مع انلظام السابق وربما ىلع حنٍو أكرث جدية، تلعمد اتلميزي بني 
فكرة أن إيران يه اللغة واثلقافة الفارسيتان وأن املجمواعت اللغوية األخرى ليست إال جمرد متحدثة بلهجات فارسية. وىلع الرغم من الصعوبات 
السياسية واللغوية واتلـي تظهر مع استخدام اتلميزيات فارسـي/ پارسـي، وفارس/ إيران، وفارسـي/ إيراين، فقد تبنينا لكمات فارس/ فارسـي هنا 
كجزٍء من حتليلنا يك تساعد يف حتديد األزمة اتلـي تواجه اهلوية الوطنية اإليرانية فقط ولعدم وجود تميزي لغوي أفضل يمكن نقله بسهولة لفكرة 

اهلوية الفارسية. 
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أدى هذا اتلوتر إىل مشكالٍت مزتايدة بالنسبة للنظام اإلساليم يف طهران، يف الوقت اذلي 
حقيقة  مع  فساده  تزايد  قد  املشرتكة  واملثايلة  اإلسالمية  اهلوية  ىلع  القائم  املبكر  اخلطاب  فيه  اكن 
وجود دولة ُمسيطر عليها فارسيًّا يف جمتمع متعدد إثنيًّا وحماطة جبريان عدوانني ومسببني للقلق، وهلا 
عالقة دائمة االحرتاب مع القوة العظىم. ومع أخذ هذا الوضع يف االعتبار، فإن القضية الرئيسية دلى 
اجلمهورية اإلسالمية هو ما إذا اكن من املمكن توفيق أيديولوجيتها اإلسالمية مع حقائق القومية، 
وما يعنيه هذا بدوره بالنسبة إلدماج األقليات يف اهلوية اإليرانية. ويف هذا الصدد، جادل باري بوزان 
Buzan Barry بأن اهلوية املجتمعية يه ُمكوزِّن رئيس ملا يُطِلق عليه »إشاكيلة األمن«)1(. ومن الواضح 

أن قضايا اهلوية هذه قد تمَّ إخضاعها لألمن بزتايد، يف الوقت اذلي اكن علـى ادلولة اإلسالمية أن 
تستثمر يف لكٍّ من تأسيس هوية وطنية متماسكة وادلفاع عنها. ويستكمل املقال تناول هذه القضايا 
باستخدام إطار فكرة اإلشاكيلة وأداتها عن طريق: أواًل، رشح الكيفية اتلـي تُستخدم بها اإلشاكيلة، 
ثم استكشاف تاريخ القومية يف إيران بتناول املقاربة اليت اختذها الشاهات خللق القومية واحلفاظ 
انلهاية،  ويف   ،1979 اعم  بعد  اإلسالمية  اجلمهورية  اختذته  اذلي  االقرتاب  استكشاف  قبل  عليها، 
استكشاف اتلوترات بني مصدري اهلوية دلراسة ثنائية اإليرانية واإلسالمية، قبل عرض اإلشاكيلة 

بالاكمل اتلـي ظهرت من خالل حتليلها يف اخلالصة.

إشاكيلة اهلوية
إن تعقد اهلوية الوطنية اإليرانية إنما يعود يف جزٍء منه إىل ضم العديد من األعراق واللغات 
واألقايلم والطوائف واألديان يف ادلولة احلديثة. غري أن فريوز اكشانـي ثابت يشري إىل أن الفريد يف 
املتاكملة  اتلعبريات  املتفاوتة ىلع  اتلأكيدات  بها  اتلـي اكنت  »الطريقة  هو  اإليرانية  الوطنية  اهلوية 
للقومية ولكن املتنافسة أحيانًا قد حولت السياسة اإليران بطرق راديكايلة«)2(. لم تكن اهلوية 

Barry Buzan, People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, 2nd ed. (New York: Harvester     )1(
Wheatsheaf, 1991): 72.

 Firoozeh Kashani-Sabet, “Cultures of Iranianness: The Evolving Polemics of Iranian Nationalism”, chap. 7 in Iran and the Surrounding World:  )2(
 Interactions in Culture and Cultural Politics, edited by Nikki R. Keddie and Rudi Matthee (Seattle: University of Washington Press, 2002):

162.
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اإليرانية أبًدا متجانسة، بل اكنت دائًما متنافرة يف العديد من اللحظات اتلارخيية اخلاصة، ىلع حنٍو 
أدى إىل حتوالٍت حادة ليس فقط يف مفاهيم انلظام ولكن أيًضا يف مفاهيم اهلوية الوطنية.

ىلع مدار القرن العرشين ىلع وجه اخلصوص، أدى اتلناقض ادلائم يف اخلطابات اإلسالمية 
والقومية إىل توتر يف فهم إيران ذلاتها. يعود أحد أسباب هذا اتلوتر إىل أن اخلطابات القومية يف إيران 
قد بنيت ىلع أساس من تمجيد الرتاث ما قبل اإلساليم اذلي دائًما ما ُصّور باعتباره املصدر األصيل 
للهوية اإليرانية، مما يربط هذا فكرة إيران بمساحٍة معينة وشعور معني باذلات ومعرفٍة بعظمة املايض. 
لقد تم تبنـي هذا اخلطاب يف احلقبة ابلهلوية، مع االستخدام الُمكثَّف للماضـي اتلليد ليس فقط 
تلعزيز هيبة انلظام املليك، ولكن أيًضا إلاعدة تعزيز الشعور بالقومية اإليرانية. وقد اشتملت هذه 
العملية كذلك ىلع تبنـي مشاعر معادية لإلسالم و»معادية لآلخر«، وحاولت أن تؤسس هلوية الشعب 
ىلع أساس من اثلقافة واللغة الفارسيتني باعتبارها اتلجسيد احلديث للماضـي اإليراين اتلليد املجيد.

عن  انلأي  إىل  بالرضورة  سىع  واذلي  اخلمينـي،  اإلساليم  للخطاب  ا  حادًّ نقيًضا  هذا  يعد 
رشعنة نظم اخلطابات واهلوية القائمني ىلع أساٍس قويم للنظام املليك احلاكم، واذلهاب بعيًدا بقدر 
اإلماكن ليس فقط عن إاعدة فرض اخلطاب املؤيد لإلسالم، ولكن اختاذ موقٍف معاٍد للقومية بوضوح 
مستخدًما الرؤية ادلومجائية لألمة، وذلك من أجل جتاوز ادلولة وإيران إىل ادلعوة إىل »رسالة اعملية 
وحكم إساليم واسع«)1(. رأى اخلمينـي الروابط القومية باعتبارها منتجات للفكر الغربـي واذلي 
اكن خصًما لـ»وحدة اإلسالم« واُستخِدم كأداة تلقويضه. نتج عن هذا ربما الكشف األكرث وضوًحا 
عن اتلوترات املدفونة يف قلب اهلوية الفارسية، بعد اعم 1979، اتلـي اكن هلا بدورها أكرب اتلأثري يف 
اهلوية اإليرانية. تفاقمت هذه القطيعة مع هوية انلظام املليك بوضوح بأيديولوجيا انلظام اإلساليم 
اجلديد، واتلـي لم تتجذر يف اإلسالم الشييع واملفهوم العاليم لألمة اذلي قوَّض وجتاوز حدود ادلول 
فحسب، ولكن أيًضا يف أفاكر تضامن اجلنوب مع اجلنوب، وحماربة القمع، والطريق اثلالث املحايد 

بني استقطابات احلرب ابلاردة.

 Fouad Ajami, “Iran: The Impossible Revolution”, Foreign Affairs 67, No. 2 (Winter 1988/1989): 137.  )1(
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تشلك الفروق بني هاتني اهلويتني - واتلـي اتضحت أكرث من أي وقت مضـى يف أعقاب 

اثلورة - اعماًل أصياًل فـي فهم اهلوية اإليرانية. كما أن اتلوترات بينهما تشلك حتديًا أمام أيديولوجيا 

ادلولة واهلوية املجتمعية. وُيؤثزِّر خلق اتلوتر بني الفرس ذوي أولويات اهلوية املختلفة بدوره يف املفاهيم 

األوسع للهوية اإليرانية. وهذه اإلشاكيلة أمر هل دالالته وتضميناته بالنسبة للجمهورية اإلسالمية.

يف احلقيقة، يُمِكن القول بأن قدوم اجلمهورية اإلسالمية قد فاقم هذه اتلصداعت القائمة، 

واسع،  نطاٍق  ىلع  أخفق  قد  اإليرانيني  للك  دة  موحزِّ كقوة  اإلسالمية  اهلوية  تعمل  أن  يف  األمل  وأن 

اإلثنيات  العلمانية، وحقوق  مقابل  ادلينـي يف  املحمومة حول احلكم  اجلداالت  وانعكس هذا يف 

يف مقابل احلقوق الفردية، والرصاع حول معنـى احلداثة بالنسبة إليران وشعوبها. يُعد حتليل جوانب 

من هذه اجلداالت يف اآليلة ادلاخلية اتلـي تتعامل بها اجلمهورية اإلسالمية نفسها مع قضايا حقوق 

اإلنسان والسياسية اخلارجية واتلـي يقودها هؤالء املفرتض بهم تدعيم اهلوية اإلسالمية لدلولة برهانًا 

ا ما تمنعنا من رؤية لب القضايا؛ وهلذا، تتبنـى 
ً

، فإننا يف مواجهة صورة ُمعقدة اغبل ىلع هذا)1(. ومن ثمَّ

هذه الورقة أداة اإلشاكيلة واتلـي يُمِكن من خالهلا استكشاف قضية هوية إيران القومية.

تُعرِبّ اإلشاكيلة عن فكرة وجود مشلكة تتسم بكلٍّ من االستمرارية واخلطورة بالنسبة لكياٍن 

ما، وتُظِهر العالقات ادلاخلية املتبادلة والرتابط بني القضايا وهو األهم بالنسبة نلا. ال نتحدث هنا 

رسديتان  هناك  تكون  حينما  أكرب،  حنٍو  ىلع  ولكن  صفرية،  آيلة  تدفعها  مستعصية  مشلكة  عن 

ما  هو  فقط  هذا  فإن  »األخرى«،  عن  لالبتعاد  منهما  لكُّ  وتسىع  متباعدتني  األوىل  للوهلة  تبدوان 

يربط كالًّ منهما باألخرى ويؤكد تبعيتهما املستمرة. وأكرث من هذا، فإن مفهوم اإلشاكيلة يساعدنا يف 

جتاوز فكرة الرتابط البسيط للرسديتني، تلجاوز حقيقة وجود أسس مشرتكة قد بُنيت عليها هاتان 

ىلع الرغم من أن هذا ال يتعلق مبارشًة بالقضية الرئيسية اتلـي تتناوهلا هذه الورقة، فإن تصاعد قمع املعارضة ادلينية يف إيران للسنة والصوفية   )1(
تنتاب انلظام  بالفصل بني ادلين واحلكومة، يعرب عن بعض املخاوف اتلـي  آية اهلل حسني اكظمينـي بروجردي واذلي يطالب  وألشخاص مثل 
احلالـي حول األسئلة األكرب اتلـي تدور حول الكيفية اتلـي جيب أن تُنظم بها ادلولة. كما ينبيغ القول إنه حىت يف أوساط املؤسسة الشيعية من 

مراجع االجتهاد، هناك معارضون هلم تأويالت خمتلفة حولة هذه األسئلة احلرجة.
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الرسديتان؛ ومن ثمَّ يمكنك بناء عالقة مرتابطة تلعريف نفسك يف مقابلها، يف الوقت اذلي تستخدم 

فيه عنارص اهلوية املتماثلة، ولكن الغامضة إىل حدٍّ بعيٍد نتيجة االختالفات. ويف حالة إيران، فإن 

ثنائية االتكاء ادلائم ىلع اهلوية الفارسية باعتبارها مصدر اجلزء األكرب من اهلوية الوطنية اإليرانية، 

ن  ن من ادلول- األمم، يه ما تُكوزِّ إىل جانب حقيقة السيع إىل ادلفاع عن األرض يف اعلم واقيع ُمكوَّ

األساَسني املشرتكني لتشكيل بنية اهلوية الوطنية اإليرانية.

إن تعقد اإلشاكيلة اتلـي نعرفها هنا أمر عسري ىلع الفهم واتلصور، وهو ما يقودنا إىل سبٍب 

آخر تلبنـي فكرة اإلشاكيلة. يُستخَدم مفهوم اإلشاكيلة يف الرياضيات والعلوم املادية ابلحتة وكذلك 

يف اهلندسة، باعتباره »نموذًجا بنيويًّا« وأداة بيانية تلعزيز الفهم اإلنساين وتسهيل تطوير خطط العمل 

تلصحيح األوضاع غري املرغوب فيها ]...[ إن اإلشاكيلة يه ُمكوزِّن واحد يف نظاٍم أوسع الستكشاف 

لكمات،  عرب  وحتليلها  اإلشاكيلة  حتديد  جمرد  ليس  به  للقيام  نهدف  ما  فإن  ذلا،  اتلعقد«)1(.  وإدارة 

ولكن أيًضا تمثيلها بيانيًّا )الشلك 1(.

  John N. Warfield and George H. Perino, “The Problematique: Evolution of an Idea”, Systems Research and Behavioral Science 16, No. 3  )1(
(May-June 1999): 221.

الشلك 1: اهلوية اإليرانية



كراسات علمية 33 18  

وباتلايل، فإن هذه الورقة يشلكها خطابان خمتلفان، القويم واإلساليم، الذلان يؤسسان للجداالت حول 

اهلوية اإليرانية، بَيَد أنها تتجاوز هذا بتناول حقائق هذه اخلطابات للكٍّ من الفرس وللك اإليرانيني. 

وُيمكن تمثيل هذا بيانيًّا يف الشلك رقم 2.

املتناقضني  املصدرين  هذين  أن  نرى  أن  يُمِكن  انلماذج،  هذه  نظر  وجهة  ومن   ، ثمَّ ومن 
باعتبارها  الفرس-  هوية  أن  أيًضا  نرى  أننا  واإلساليم. غري  القويم  املصدران  هما  اإليرانية  للهوية 
 . املجموعة األكرب واألكرث قوة- ليست ثابتة يه األخرى، وتُعربزِّ عن نفس مصدري اهلوية املتعارضنينْ
إنها مشلكة ذات مستويني؛ أواًل ألن اهلوية الفارسية تُوفزِّر األساس للهوية الوطنية ىلع وجه اخلصوص، 
وبدون الزتام وثيق من لك الفرس باهلوية اإليرانية املشرتكة، سيكون من الصعب خلق أخرى. وثانيًا، 
ألن أزمة اهلوية الفارسية هلا دور يف أزمة اهلوية اإليرانية األوسع، وعندما حاولت ادلولة خلق هوية 

الشلك 2: بيئة اهلوية اإليرانية والفارسية 
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اهلوية  أزمة  تهيمن عليه  املرجيع  إطارها  بهذا ألن  تقوم  أن  العسري  أنه من  إيرانية جامعة، وجدت 
الفارسية. يتعقد األمر أكرث بسبب وجود هويات إثنية أخرى عديدة دليها مشكالت مع مفاهيم اهلوية 

القومية اإليرانية املهيمن عليها فارسيًّا.

يزداد تعقيد قضية اهلوية الوطنية اإليرانية بسبب صعوبة تميزي ابلاحثني بني احلدود احلايلة 
لدلولة اإليرانية، واتلـي تم تثبيتها بكفاءة منذ هزيمة إيران يف احلرب الروسية- الفارسية )1826-

اللغوي  اتلحديد  عن  فضاًل  اإليرانيني،  واثلقافة  للتاريخ  األوسع  املفهوم  بسبب  وكذلك   ،)1828
ملجموعة اللغات اإليرانية. دفع لك هذا باحثني مثل بروفيسور ريتشارد فري Richard N. Frye للقول: 
باللغات اإليرانية، وحيث  إيران إىل لك األراضـي والشعوب اتلـي اكنت وما زالت تتحدث  »تشري 
اللغة  تأثري  عن  وباحلديث  املاضـي«)1(.  فـي  الوجوه  متعددة  إيرانية  ثقافات  املاضـي  فـي  تواجدت 
الفارسية واثلقافة اإليرانية يف الشعوب اإلسالمية األخرى )خاصًة العرب(، قال فري »لقد أكدت يف 
مراٍت عديدة ىلع أن شعوب وسط آسيا احلايلة، سواء اكنت إيرانية أو تركمانية اللسان، هلا ثقافة واحدة 

ودين واحد وقيم وتقايلد اجتماعية واحدة، فقط اللغة يه ما تفرقها«)2(. 

ال يُمِكن تطبيق هذه اتلفسريات يف هذه الورقة اتلـي تسىع إىل استكشاف اهلوية الوطنية 
عرش،  اتلاسع  القرن  أواخر  منذ  احلايلة  اإليرانية  ادلولة  حدود  داخل  وقع  ما  ىلع  ز  ُوتركزِّ اإليرانية، 
ولكن من الواضح أن هذه اتلميزيات بني الشعوب اتلـي تعيش داخل احلدود قد ازدادت أهميتها ىلع 
حنٍو متصاعد ىلع مدار القرن العرشين، يف الوقت اذلي أدت فيه االنقسامات يف اللغة إىل انقسامات 
يف اثلقافة والرؤى والسياسة، وقد فاقمت، منذ ميجء اجلمهورية اإلسالمية ىلع وجه اخلصوص اعم 
1979، االنقسامات داخل اإلسالم، خاصًة بني الشيعة والسنة والصوفية، مع ازدياد ارتباط ادلين أيًضا 

باهلوية اإلثنية واللغوية.

Frye, see: Christoph Marcinkowski, Shi’ite Identities: Community and Culture in Changing Social Contexts, Freiburg Studies in Social        )1( 
Anthropology 27 (Zurich: LIT-Verlag Münster, 2010): 84.

)2(  املرجع السابق.
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الورقة إىل تناوهلا ىلع اتلباعد اهلويايت بني الفرس  إًذا، ترتكز اإلشاكيلة اتلـي تسىع هذه 

واملجمواعت اإلثنية األخرى وبني الفرس أنفسهم يف سياق اجلدل حول اهلوية الوطنية اإليرانية ذاتها. 

هذه انلماذج ملحقة بإدراك تأثري هذه اخلطابات يف لكٍّ من مستوى ادلولة ومستوى املجتمع )حيث 

يوجد انقطاع واضح(، وكذلك مع تأثري أهميتها بالنسبة لأليديولوجيا ومفاهيم أمن ادلولة/ انلظام.

القومية يف إيران

ا بالنسبة دلولة متعددة اإلثنيات.  إن بناء اهلوية اجلامعة أمر هام للغاية، غري أنه عسري جدًّ

وقد  ادلولة«)1(،  تقودها  »قومية  أنه  ىلع  القومية  من  الشلك  هذا   Charles Tilly تيليل  تشارلز  وصف 

ن ادلولة من »استخدام القومية كأداة  طِلق عليها أيًضا اسم »قومية تبنيها ادلولة«، ويه جهاز يُمكزِّ
ُ
أ

ىلع  يتأسس  ولكنه  ادلولة  تبنيه  واذلي  القومية،  من  الشلك  هذا  إن  للمجتمع«)2(.  حكمها  ترسيخ 

اتلاريخ واملشاعر واثلقافة املوجودة يف املجتمع، وُمصمم تلأمني حكم خنبة ما، هو سياسـي بكثافة 

وجُيمل ىلع حنٍو جيد العمليات اتلـي شهدتها إيران القرن العرشين، وال يعود هذا فقط إىل اآليلات 

والعمليات ادلاخلية، ولكن أيًضا إىل الضغوط اخلارجية اتلـي مورست للتكيف مع انلظام ادلولـي.

تُوظف اهلوية السياسية إلدماج الشعب، ىلع أساٍس من الشعور باهلوية املشرتكة داخل كياٍن 

إقليمـي، وكما جتادل ساندرا جويرمان Sandra Joireman ، فإن القومية يه إثنية مسيسة)3(. بَيَد أن 

تُشلكزِّ جمتمعة حوايل  اتلـي  األقليات  العديد من  احتوائها ىلع  وتتمثل يف  إيران دليها مشلكة جلية 

نصف الساكن، وفيما تمكنت ادلول املجاورة هلا )ويه اغبًلا أكرث جتانًسا( من تقوية أنماطها القومية، 

فإن هذا يضيف إىل تزعزع أمن ادلولة اإليرانية، واتلـي استجابت حنو هذا إىل حدٍّ بعيد من خالل 

تدعيم هويتها اخلاصة. ويؤدي هذا إىل خلق نطاق واسع من مشكالت األمن: 

 Charles Tilly, “States and Nationalism in Europe 1492-1992”, Theory and Society 23, No. 1 (Feb 1994): 133.  )1(
 Senem Aslan, “Citizen, Speak Turkish!: A Nation in the Making”, Nationalism and Ethnic Politics 13, No. 2 (2007): 246.  )2(

 Sandra Fullerton Joireman, Nationalism and Political Identity (London: Continuum, 2003).  )3(
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لكما اكنت القوميات الساعية دلوٍل بال دول، عظمت خماطر احلرب.- ١

لكما عملت هذه القوميات ىلع استعادة مهاجرها القومية، وعملت ىلع اسرتاتيجيات إحلاقية - ٢

لالستعادة، عظمت خماطر احلرب. 

أخرى، - ٣ قومية  جتاه  متجانسة  القوميات  إحدى  عليها  تعمل  اتلـي  األهداف  اكنت  لكما 

عظمت خماطر احلرب.

لكما اكنت القوميات تقمع األقليات اتلـي تعيش يف دوهلا برشاسة، عظمت خماطر احلرب)1(.- ٤

وىلع الرغم من أن هذا اإلطار لم يُصمم لكيًّا إليران، فإن ما نراه هو أن إيران تواجه العديد من 

هذه املشكالت وتنخرط يف كثرٍي من هذه احلاالت؛ حيث دلى إيران أقليات كردية وبلوشية وربما 

عربية تسىع تلكوين دوهلا، وكذلك احتمايلة انضمام اآلذريني والعرب إىل ادلول املجاورة. باإلضافة 

مهيمنني  الفرس  وأن يكون  املنطقة  تهيمن ىلع  أن  تريد  إيران كدولة  إىل  يُنظر  ما  إىل هذا، اغبًلا 

تعيش داخل حدودها  اتلـي  األقليات  قمع  اإليرانية حنو  ادلولة  إىل دفع  أدى هذا  ما  عليها، واغبًلا 

برشاسة. إن هذا هام للغاية ىلع املستوى العملـي وىلع مستوى أنه اعدًة ما يعرقل قدرة ادلولة ىلع 

إقناع األقليات بأية فكرة عن اهلوية الوطنية اإليرانية اجلامعة املوحدة.

يف احلقيقة، إن وجود أو عدم وجود »ويع مجعـي« حقيقـي للشعب اإليراين، هلو أمر حمل جدل 

إىل حدٍّ ما، باألخذ يف االعتبار تعدد الشعوب اتلـي تعيش داخل حدود إيران. تبدأ هذه الورقة من 

منظور املحاوالت ابلديلة خللق هوية إيرانية متجانسة وبناء ويع مجيع من خالل ابتاكر هوية إيرانية 

جذورها  ترجع  عملية  هذا  وُيمثزِّل  لذلات.  وحمققة  حقيقية  إًذا  تلصبح  اجلماهري  باتلبعية  تستبطنها 

اتلارخيية بشلٍك اعم إىل اثلورة ادلستورية اعم 1906. فخالل هذه الفرتة، سعت انلخبة اإليرانية، اتلـي 

إيرانية متماسكة. بالنسبة إيلهم،  اكنت متأثرة للغاية بفكرة القومية، إىل إاعدة تشكيل وبناء هوية 

 Stephen van Evera, “Hypotheses on Nationalism and War”, in Nationalism and Ethnic Conflict, edited by Michael Edward Brown et al.,     )1( 
 International Security Readers (Cambridge: The MIT Press, 2001): 128-129. 
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العملية  ويه  والوطنية«،  »احلداثة  إىل  الطريق  وتمهيد  اإلسالمية  الصبغة  لزنع  سياسة  هذا  تطلب 

اليت انعكست يف أجزاٍء أخرى من الرشق األوسط، خاصًة يف العقود األخرية من عمر اإلمرباطورية 

العثمانية وامتدت إىل دولة تركيا اجلديدة اتلـي اكنت أكرث جناًحا من غريها يف اتلأسيس هلوية وطنية 

مرتبطة باحلداثة واتلغريب، واتلـي أبعدت نفسها عن العنارص اإلسالمية للهوية للماضـي. ذللك، 

من الرضوري أن نِصف العمليات السياسية اتلـي دفعت املحاوالت إلاعدة تشكيل اهلوية الوطنية 

م باتلايل خلفية للصعوبات اتلـي تواجهها اجلمهورية  اإليرانية ىلع مدار القرن العرشين، واتلـي تُقدزِّ

اإلسالمية يف القرن احلادي والعرشين.

إاعدة بناء اهلوية الوطنية إليران

إن مفاهيم القومية واهلوية اإليرانية مصطلحات جديدة نسبيًّا يف السياسة واملجتمع اإليراين. 

تستخدم  الفارسية  يف  احلقيقة.  هذه  الفارسية  اللغة  يف  بها  مت  قُدزِّ اتلـي  الطريقة  من  هذا  ويتضح 

تُستخدم  ولم  إىل »هويت ميل«،  الوطنية  اهلوية  ترُتجم  وباتلايل  »ملة« و»هوية«)1(،  العربيتان  اللكمتان 

مثل هذه املصطلحات، كبنية سياسية، قبل ظهور عملية بناء ادلولة - األمة احلديثة - خاصًة بعد اعم 

1925. وجيادل رازموس إيلنج Rasmus Elling بأن مصطلح »ملة/ ملت« يف العربية والرتكية إنما يشري 

إىل ادلين أو الطوائف ادلينية، وُيضاف أن املثقفني اإليرانيني »سعوا إىل دمج امللة مع مفاهيم »ادلولة 

:Farideh Farhi ذات السيادة« احلديثة و»ادلولة- األمة«)2(. وتذكر فريدة فريح

 »جتد املسألة الوطنية يف إيران، باعتبارها قضية هوية وحقوق وحريات مدنية ووطنية، جذورها 

واليت  إيرانية موحدة،  وبناء هوية وطنية  اإلقليمية  املركزية  ادلولة احلديثة؛ أي يف سياسات  بناء  يف 

مورست بالقوة من خالل ادلولة ابلهلوية األوىل يف الفرتة من 1926إىل 1941، ثم بعد فرتة ركود قصرية، 

من خالل ادلولة ابلهلوية اثلانية واليت استمرت حىت العام 1979«)3(.

ترسم يف الفارسية »ملت« و»هويت« )املرتجم(.  )1(
Rasmus Christian Elling, Minorities in Iran: Nationalism and Ethnicity after Khomeini (New York: Palgrave Macmillan, 2013): 121.   )2(

Afshin Marashi, Nationalizing Iran: Culture, Power, and the State, 1870-1940, Studies in Modernity and National Identity (Seattle: University    )3( 

of Washington Press, 2008): 17.
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تُؤثزِّر  العالم، واتلـي بدأت  الوستفايلة حول  بنية ادلولة  انتشار  العملية حبقائق  ترتبط هذه 

يف إيران بدايًة من أواخر القرن اتلاسع عرش. إن ترسيم حدود إيرانية واضحة تماثل املوجودة ايلوم 

ظاهرة حديثة، وقبل هذا اكنت هذه احلدود مرنة. وبفضل هذه املرونة، واتلـي حتولت إىل حدود صلبة 

أيًضا، جممواعت  لكنها تضم  ُمهيمنة،  فارسية  إيران إىل دولة ذات هوية  العرشين، حتولت  القرن  يف 

أنه  يعنـي  ال  هذا  أن  بَيَد  تقدير.  أقل  ىلع  الساكن  جمموع  من   %40 عن  يزيد  ما  تمثل  أخرى  إثنية 

لم تكن هناك حماوالت يف اتلاريخ اإليراين لفرض شلك من املركزية أو الوحدة السياسية. فيجادل 

توراج أتابكي Touraj Atabki، بأن األرسة الصفوية، ىلع سبيل املثال، حاولت أن تُوِّحد أراضيها عرب 

»مأسسة التشيع« باعتباره وسيلة جمدية خللق والء وكفاءة أكرب عند مواجهة جريانها اتلوسعيني ذوي 

 :Abbas Amanat اهلويات اإلثنية أو املذهبية املختلفة عنها تماًما)1(. وكما يقول عباس أمانت

املذهب  إعالن  فمع  الصويف.  العهد  يف  كبرًيا  دعًما  اإليرانية  املجتمعية  اهلوية  تلقت  »لقد 

واجتماعية جديدة  ثقافية  هوية  أخذت  الساكن،  أغلبية  بالقوة ىلع  وفرضه  لدلولة  الشييع كعقيدة 

س ىلع مطابلة الشيعة برشعية السلطة السياسية، ورسدية  يف التشلك. أصبح املذهب الشييع- املؤسَّ

الشهادة، واتلطلع املهدوي- عالمة ممزية يف اهلوية اإليرانية داخل حدود األراضـي املحروسة إليران 

)»مملكة حمروسة إيران« بالفارسية()2(« 

اكن املذهب الشييع يف ذاك الوقت أداة منطقية تلوحيد اإلمرباطورية املفككة نسبيًّا واتلـي 

امتدت من بغداد إىل هراة يف أقىص امتداد هلا، وضمت لكيًّا ادلول احلديثة يف أذربيجان وأرمينيا وإيران 

وكذلك معظم العراق وشمال سوريا وغرب تركيا وغرب أفغانستان. يف مثل هذه املنطقة املتنوعة، اكن 

املذهب الشييع أداة لرشعنة احلكومة املركزية)3(. 

)1(    املرجع السابق: 44. 
 Abbas Amanat and Farzin Vejdani (eds.), Iran Facing Others: Identity Boundaries in a Historical Perspective (New York: Palgrave Macmillan,   )2(
2012): 13.
 Ali Reza Sheikholeslami, “From Religious Accommodation to Religious Revolution: The Transformation of Shi’ism in Iran”, in The State,  )3(
 Religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan, edited by Ali Banuazizi and Myron Weiner, Contemporary Issues in the
Middle East (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986): 227-255.
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باهلوية،  بأهمية األرض وارتباطها  أقوى  الوطنية، أىت معها شعور  ثبتت احلدود  وبمجرد أن 

الصلبة وصعود  احلدود  لدلول، خلقت  نهائيًّا كأسلوب حياة  اختفائها  ثم  الغزو  تقلص حروب  ومع 

القومية القائمة ىلع ادلولة اإلثنية احلاجة إىل تكوين حكومات مركزية أقوى وأقوى ىلع مدار القرن 

العرشين، تلحيم احلدود مزتايدة اتلماسك من الغزو وحتافظ ىلع انلظام داخل ادلولة اجلديدة. وعندما 

جممواعت  ويع  ازداد  مركزية،  وأكرث  أقوى  دول  وجود  وسهلت  أفضل  تواصاًل  معها  احلداثة  جلبت 

األقليات. وقبل عملية مركزة السلطة هذه، اكن دلى العديد من احلاكم املحليني استقالل وحكم 

ذايت سياسـي يف مناطقهم، وحافظوا ىلع انلظام من خالل جيوشهم أو مليشياتهم أو قواتهم العسكرية 

املستقلة، وذهبوا إىل ما هو أبعد من هذا بتوقيع اتفاقيات مع القوى األجنبية، وهو األمر اذلي اكن غري 

مقبول للسلطة املركزية ذات املفهوم مزتايد الصالبة املتعلق بعدم اتلرصف يف احلدود. وفيما ازدادت 

قوة ادلولة املركزية، رساعن ما اصطدمت بقوة انلخب اإلثنية يف مناطقها حيث قاومت االندماج يف 

إيران املوحدة. وحاول الطرفان تسييس اهلوية يك يزيدوا سلطتهم أو حيافظوا عليها، مع وجود دولة 

مركزية تسىع خللق هوية قومية جديدة للك الشعوب اتلـي تعيش داخل حدودها.

واحلدود يه  األرض  أصبحت  اإليرانية  احلدود  ترسيم  مع  أنه  يف  املشلكة  ذلك، اكنت  ومع 

املعيار األساسـي، إن لم يكن الوحيد، للجنسية اإليرانية. وعىن هذا أن أناًسا منتمني إىل جممواعت 

للمرة األوىل داخل دولة مركزية ذات سيادة قامت باالختصام من استقالهلم  إثنية وجدوا أنفسهم 

اتلقليدي ومفاهيمهم الضعيفة للوالء واتلحالف. ويف الوقت اذلي اقرتنت فيه هذه العملية بالرغبة 

املذكورة مسبًقا يف اتلحديث، واتلـي جلبت معها مفاهيم القومية واالبتعاد عن اهلوية ادلينية واتلـي 

قام عليها الصفويون، وباتلايل ُخلق فراغ تم احلكم فيه ىلع أشاكل الوالء واهلوية القديمة باتلخلف، 

غري أنه يف الوقت نفسه اكنت القومية هامة تلأسيس ادلولة احلديثة وحدودها الصلبة، وهو ما جعل 

ملء هذا الفراغ بشلٍك ما حتميًّا، ويتمثل يف ثقافة وهوية وإثنية العرق الفاريس املسيطر. حتقق انتشار 

اثلقافة واهلوية الفارسية يف املاضـي عرب اتلجارة والرضورة وقوة اجلاذبية اثلقافية، وهو ما قد نُطلق 

عليه ايلوم القوة انلاعمة. غري أنه مع صعود احلكومة املركزية املصابة جبنون العظمة واملهووسة باحلدود 
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واملدفوعة بالقومية وذات القوة والسيطرة املزتايدة، اكن من ابلدييه فرض هذه اثلقافة ىلع اجلمااعت 

الفرعية داخل األراضـي اإليرانية باعتباره أمًرا رضوريًّا لألمن، وملنع حتدي اخلطاب القويم املهيمن 

واذلي تبنته ادلولة من خالل سياسات املركزة واالستيعاب)1(. 

دفعت اثلورة ادلستورية )»انقالب مرشوطه« بالفارسية( واتلـي اندلعت اعم 1905 بمسألة 

القومية اإلثنية العرقية إىل واجهة احلياة السياسية، وفيما اكن جناح اثلورة اعئًدا، إىل حدٍّ كبري، إىل 

مشاركة لك الفاعلني اإلثنيني، وال سيما اآلذريون وابلختيار واألرمن)2(، فإن اثلورة قد تأسست ىلع 

جانبني أساسيني من املطالب يمكن وصفهما بالقويم وادليمقرايط.

منها  برز  انطالق  نقطة  ومثَّلت  إيران،  تاريخ  يف  القصوى  أهميتها  ادلستورية  للثورة  اكن 

اجلدال احلايل حول ادلولة واهلوية. اجتمع حتالف ادلستوريني حول جمموعة من القيم واألفاكر واتلـي 

يمكن اتلعبري عنها ايلوم بمصطلحات حقوق اإلنسان اللطيفة، لكنها تتجاوزها إىل حكم القانون 

بني  والرصاع  واحلكومة،  املجتمع  يف  ادلين  ودور  املتسلطني،  للحاكم  االعتباطية  القرارات  مقابل 

وادلينية  والسياسية  اتلكنولوجية  باملفاهيم  االثنني  بني  اتلوازن  حتقق  وأماكن  واتلقايلد،  احلداثة 

واالجتماعية)3(. وُيمِكن القول إن هذه اجلداالت قد وجدت سبياًل هلا داخل املذهب الشييع نفسه، 

ىلع انلحو اذلي اتضح يف ادلور اهلام اذلي لعبه رجال ادلين والطبقة ادلينية يف اثلورة ادلستورية، من 

أبرز هؤالء)4( سيد حممود طبطبايئ، والشيخ فضل اهلل نوري، وسيد عبد اهلل بهبهاين، وآية اهلل نائينـي 

اذلين كتبوا بقوة دفااًع عن حكم القانون يف مواجهة الطغيان ادلينـي)5(. ويعترب هذا ذا أهمية خاصة 

 Kashani-Sabet, “Cultures of Iranianness”: 227.  )1(
 Hamid Ahmadi, “Unity within Diversity: Foundation and Dynamics of National Identity in Iran”, Critique: Critical Middle Eastern Studies  )2(
 14, No. 1 (Spring 2005): 132.

 Edward Granville Browne, The Persian Revolution of 1905-1909 (New York, NY: Barnes and Noble, 1966); Robert A. McDaniel, The  )3(
Shuster Mission and the Persian Constitutional Revolution, Studies in Middle Eastern History 1 (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1974).

 Mangol Bayat. Iran’s First Revolution: Shi’ism and the Constitutional Revolution of 1905-1909, Studies in Middle Eastern History  )4(
(Oxford: Oxford University Press, 1991): 257-258.

 Thomas Keith Wilson, Hope from انظر:  اإلسالمية،  اجلمهورية  داخل  اإلصالح  لقيادة  العلماء  قبل  من  األخرية  املحاوالت  ىلع  للتعرف   )5(
 Within: Reform in the Islamic Republic and Ayatollah Montazeri’s Mission to Fulfill the Promises of the Iranian Revolution (Master’s

 thesis, Creighton University, 2009), online e-thesis, https://dspace.creighton.edu/xmlui/bitstream/handle/10504/253/Wilson-thesis

pdf?sequence=1.
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يف حكم اجلمهورية اإلسالمية، مع بقاء االنقسام بني اإلسالموية والقومية قويًّا ومتأثًرا إىل حدٍّ بعيد 

باألصوات اإلسالمية اتلـي تُعِلن عن حتديها للنظام اإلساليم وتستمر يف طرح اجلدل حول قضايا مثل 

احلكم ادلينـي يف مقابل العلمانية، والفردانية مقابل اجلماعية، واحلقوق القومية يف مقابل احلقوق 

القومية وهكذا. دوايلك.

وىلع الرغم من االخنراط العميق للفصائل اإلثنية يف اثلورة ادلستورية، فقد برزت املشلكة 

أن  من  بداًل  للفارسية،  داللة  أنه  ىلع  يُفرس  ما  دائًما  اكن  »القويم«  مصطلح  أن  حقيقة  من  رسيًعا 

يكون حماولة تلقديم هوية أوسع لألمة اإليرانية. ومع صعود رضا شاه وإطاحته بأمحد شاه قاجار اعم 

1925، انغلقت لك الفرص ملثل هذه املبادرات ادليمقراطية، ورساعن ما تبنـى سياسات مزتايدة يف 

ادليكتاتورية وعّرف فكرة »القومية« باعتبارها تديلاًل ىلع القومية الفارسية)1(.

يمكن انلظر إىل اثلورة ادلستورية إىل حدٍّ بعيد باعتبارها نتاج اتلغيري اجلذري اذلي دفعت 

به احلداثة واألفاكر اجلديدة إىل إيران خالل العقود األخرية من القرن اتلاسع عرش، واتلـي رأت ابلدل 

ختضع لعملية بطيئة من بناء ادلولة بكل تضمينات ذلك. بَيَد أن هذه العملية تطلبت تأسيًسا تارخييًّا 

واتلـي  االسترشاقية  املؤثرات  بفعل  بعيد  حدٍّ  إىل  هذا  تفسري  يمكن  واضًحا.  أيديولوجيًّا  وإدرااًك 

القومية  اهلوية  يف  العميق  أثره  لالسترشاق  اكن  وباتلايل  اتلغيري؛  عمليات  بدورها،  ودفعت  أهلمت، 

إليران. يفهم إدوارد سعيد االسترشاق باعتباره »نظاًما هائاًل تصبح من خالهل اثلقافة األوروبية قادرة 

ىلع اتلحكم وحىت إنتاج الرشق سياسيًّا واجتماعيًّا وعسكريًّا وأيديولوجيًّا وعلميًّا وتصوريًّا خالل 

للهوية نفسها، لكنه  فّعال  مرحلة ما بعد اتلنوير«)2(. ربما ليس األمر ببساطة كفرض استعماري 

عملية من اتلأثري تؤدي من خالهلا األفاكر اتلـي اكتسبت جاذبية يف أوروبا إىل موجات من اتلأثري يف 

عيد 
ُ
أماكن أخرى تبدأ بدورها عمليات يف أماكن خمتلفة واتلـي، وإن اكن هلا مقدراتها اخلاصة، أ

  Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions, Princeton Studies on the Near East (Princeton: Princeton University Press, 1982): 127.   )1(
 Edward William Said, Orientalism (London: Pantheon Books, 1978).  )2(
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تشكيلها بفعل اتلأثري املستمر للصور الغربية عن الرشق بينما سىع الفاعلون إىل مزيد من اتلأكيد 

واإلهلام من مصادر هذه املفاهيم اجلديدة واتلـي أثرت إىل حدٍّ بعيد يف عمليات اتلغيري.

ا   ينبيغ عدم اتلقليل من أهمية دور املسترشقني؛ فيف احلقيقة، لعب الفكر الغربـي دوًرا هامًّ

املسترشقون  قام   ،Mostafa Vaziri وزيري  يذهب مصطىف  وكما  احلديثة)1(.  اجلديد إليران  الفهم  يف 

بإاعدة بناء اهلوية اإليرانية)2(، غري أنه جبانب هذا اكن هناك عدد كبري من العوامل الفكرية واتلارخيية 

ت اجلدال حول اهلوية اإليرانية أيًضا كأجزاء من عمليات أوسع. تمثل  واإلقليمية الُمؤثزِّرة اتلـي شلكَّ

أحد اتلأثريات الرئيسية يف املثقفني اإليرانيني أنفسهم، فكما رأى باحثون مثل مهرزاد بروجردي، 

قبل(  )ما  إيران  وتراث  الغربية  اثلقافة  بني  اللقاء  إدارة  يف  حيوية  »أدواًرا  املثقفون  هؤالء  لعب 

اإلساليم«)3( كجزء من السيع احلديث عن هوية أصيلة و»عودة إىل اذلات« توائم بني احلداثة واهلوية، 

واذلي اغبًلا ما يشتمل ىلع العودة إىل املاضـي إلاعدة توجيه اتلاريخ حنو دور جديد يف العرص احلديث. 

باعتبارهما  وحارضه  اإلسالم  مايض  ُريم  واملجيد،  اتلليد  املاضـي  إىل  العودة  من  العملية  هذه  ويف 

اعرضني، وأصبح اخلطاب املعادي لدلين جزًءا من السياسة اجلديدة. وكما يرشح بروجردي، نتج مثل 

نُظر إيله باعتباره جتسيًدا للك ما  »العالم اإلساليم قد  هذا اخلطاب لفكرة مؤداها )وقُصد بها( أن 

قد تُرك مؤخًرا يف أوروبا مثل: ادلين الطايغ، واالستبداد السياسـي، والركود اثلقايف، واجلهل العليم، 

واخلرافة وما إىل ذلك«)4(. 

)1(  »وطن، زبان فاریس وشعر مرشوطه، ماشاء اهلل آجوداىن«، ما شاء اهلل اَجوداىن، 
 http://ajoudani.com/index.php?option= com_content&task=view&id=75&Itemid=26

Mostafa Vaziri, Iran as Imagined Nation: The Construction of National Identity (New York: Paragon House, 1993).    )2(
 Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism, Mohamed El-Hindi Series on Arab Culture   )3(
 and Islamic Civilization (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1996): 14.

املرجع السابق: 7.  )4(
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املضاد  املرشوع  هذا  حلق 
ُ
أ اإلساليم،  قبل  املاضـي  إىل  انلظر  من  وكجزء  نفسه،  الوقت  يف 

املسترشقني  قومية  اإليرانيون  املؤرخون  تبنـى   ، ثمَّ ومن  لآلرية.  اتلارييخ  شبه  باملذهب  لإلسالم 

األوروبيني اآلرية كمحاولة بلناء هوية وطنية وإاعدة تقديم اإليرانيني ككياٍن متجانس)1(. وبكلمات 

هوما اكتوزيان: »لقد آمن القوميون املحدثون الصاعدون بتفوق إيران، ليس فقط اعتماًدا ىلع أجمادها 

القديمة احلقيقية واملتصورة، ولكن أيًضا، وبدرجة أكرب، ولكونهم يمثلون شعبًا آريًّا فإن إيران تنتيم 

إىل العرق األورويب الغريب اذلي ابتكر احلضارة العلمية واالجتماعية العظيمة ويه أوروبا املعارصة«)2(. 

تبنـي اتلصورات اآلرية االسترشاقية  الوطنية من خالل  إيران  ابتاكر هوية  وخالل عملية 

حول ختيل هوية وطنية متماسكة، جيادل أفشني متني أصغري بأن »قوميـي إيران قد استعاروا هذه 

وغريهم  املؤرخون  استكشف  وكما  احلديثة«)3(.  اإليرانية  للهوية  أساٍس  إىل  إياها  حمولني  »الفربكة« 

إيله  نُظر  واذلي  اآلري-  العرق  تصوير  يتم  أن  احلتمـي  شبه  من  اكن  باحلارض،  وربطوه  املاضـي 

كمرادف للعرق اإليراين- باعتباره متفوقًا ىلع بقية األعراق. لقد تم تأسيس هذا الرابط ىلع أساس 

الفهم املزتايد لشجرة اللغات اهلندية األوروبية؛ حيث اعتاد املسترشقون ىلع وضع اللغات األوروبية 

واآلرية يف وحدة اتلفوق، واعتاد القوميون اإليرانيون ىلع حنو طبييع، وىلع األقل، ىلع ربط أنفسهم 

بهذه  املبرشين  أنفسهم  يعتربوا  لم  إذا  واألفاكر،  واالقتصاد  اتلكنولوجيا  يف  املتفوقة  بأوروبا  وأمتهم 

للعديد من  اتلارخيية  القديمة واإلجنازات  »اعتربت لك من احلضارة  العملية. وكما يذهب وزيري، 

تُمثزِّل نتاج جمموعة معقدة من اتلفاعالت اتلارخيية -  الشعوب واألعراق يف مراحل خمتلفة - اليت 

إيرانية وىلع وجه اخلصوص فضيلة من الشعب اآلري«)4(.

Elling, Minorities in Iran: 163.  )1(
 Homa Katouzian, Iran: A Beginner’s Guide. Beginner’s Guides (London: Oneworld, 2013): 109.  )2(

Amanat and Vejdani (eds.), Iran Facing Others: 178.  )3(
Vaziri, Iran as Imagined Nation: 62.  )4(
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الفارسية،  اتلارخيية  الفلسفية  باتلقايلد  االسترشاق  ارتبط  أخندزاده[،  ]أي  تفكريه  »يف 

للحداثة  الفلسيف  املدار  يف  بناؤها  املعاد  إيران  ضم  انلهائية  اغيته  مشرتك  خطاٍب  يف  مًعا  ودجمهما 

العاملية. أما اثلمن املدفوع هلذا االتلحاق، فهو فك ارتباط إيران من تراثها العريب اإلساليم واتلعامل 

معه ىلع أنه عنرص خاريج وغري حدايث يف اتلقايلد اإليرانية«)1(.

لم تزتامن إاعدة بناء املاضـي مع مقدم احلكومة القومية يف إيران اتلـي حكمت يف الفرتة من 

1925 إىل 1979 فقط، بل استبقتها جزئيًّا أيًضا. فنظرت انلخب العلمانية، واتلـي أهلمها الفخر القويم، 

ا مهماًل، وتبنت مقاربة هوية معادية للعرب. واتهموا العرب واإلسالم بأنهم  إىل اإلسالم باعتباره كمًّ

املجد اآلري  الفارسيون إىل إاعدة بعث  القوميون  القديمة. وداع  املجيدة  السبب وراء تدمري فارس 

يزال هذا اخلطاب  الفارسية. وال  األفاكر اإلسالمية ومدافعني عن سمو احلضارة  وإحيائه، رافضني 

قائًما إىل ايلوم؛ فيؤكد داريوش شايغان، مثاًل، يف سيع حنو فخار الرتاث الفارسـي »ألكرث من ثالثة 

قرون، كنا، حنن ورثة احلضارات العظيمة يف آسيا وإفريقيا، يف »إجازة« من اتلاريخ«)2(. 

اخلطاب القويم وإاعدة بناء اهلوية اإليرانية

ولربما وصلت عملية  بهلوي،  أرسة  إىل حدٍّ عميق حبكم  اإليرانية  الوطنية  اهلوية  تأثرت 

شاه  رضا  سياسات  جعفريان  يصف   .)1941–1926( شاه  رضا  حكم  أثناء  أقصاها  إىل  هذه  اتلأثري 

باعتبارها حماولة »بللورة هوية إيرانية يف إطار دولة مركزية هلا أفاكر حمددة ]دمج املاضـي اتلليد مع 

العديدة يف نطاق  غواية احلداثة[. لقد حاول رضا شاه أن خيزتل عدًدا كبرًيا من الساكن بتنواعتهم 

ثقايف ضيق«)3(، لقد اكن هذا دائًما أمًرا عسرًيا. لكن إدماج اآلثار السلبية للحداثة، واالعتماد ىلع 

املاضـي القديم واذلي بدا بعيًدا عن احلارض بالنسبة للكثريين، مع تبنـي اللغة واثلقافة الفارسية 

Marashi, Nationalizing Iran: 71-72.  )1(
 Daryush Shayegan, Cultural Schizophrenia: Islamic Societies Confronting the West, translated by John Howe (London: Saqi Books, 1992): 153.  )2(
 Said Zahed, “Iranian National Identity in the Context of Globalization: Dialogue or Resistance?” CSGR Working Paper 162/05  )3( 
(May 2004): 17.
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اكن يعنـي احتمال خلق املنهج الفويق يف بناء القومية ألعداء أكرث من إسهامه يف دعم اتلصورات 

اتلحتية للهوية. وجيادل عيل تونا كويوجو Ali Tuna Kuyucu يف رشحه لعملية بناء األمة بأن: 

»باعتبارها جممواعت من الوالءات ومصادر للهوية اثلقافية والسياسية، تُبنـى األمم، بفاعلية، 

واغبًلا بعنف، من خالل دول مركزية حديثة. وكما تذهب اتلحليالت ابلنائية لألمم والقوميات، فإن 

األمم ال تصنع دواًل وقوميات، بل العكس هو الصحيح«)1(.

األقليات  القومية ىلع جممواعت  اهلوية  بناء  القرسي يف  انلهج  طبَّق رضا شاه وخلفاؤه هذا 

الفارسية( للحياة اإليرانية. وكما  العام املتفرس )من  العرقية واتلـي اكن عليها االندماج يف اتليار 

املتعلقة باألقليات  Eliz، لقد تشلكت سياسة »احلاكم ابلهلويني«   Sanasarian إلزي سانساريان  تصف 

ادلينية والقومية- اإلثنية بالسيع وراء صبغ اتلجانس ىلع املجتمع وإبعاده عن اتلنوع، وذلك يك يصبح 

لك فرد يف أية أقلية دينية أو إثنية »إيرانيًّا«)2(. يف الوقت نفسه، تطلبت عمليات أخرى أيًضا مرتبطة 

باتلحديث وبناء ادلولة- األمة وجود دولة قوية تطمح لفرض حتوالت جذرية. انعكست هذه العملية 

اهلوية  وفصل  دولة مجهورية  بناء  اختارت  أتاتورك  تركيا حتت حكم  أن  من  الرغم  تركيا. وىلع  يف 

القومية الرتكية عن اإلمرباطورية العثمانية، فقد أبىق رضا شاه، ىلع انلقيض، ىلع مؤسسة امللكية، 

العريقة، وباتلايل خلق مزيج غريب  الفارسية  وأكَّد ىلع املاضـي من خالل تعظيم اإلمرباطوريات 

واحلاكم  األراضـي  وُمالك  ادلينية  املؤسسات  تقليص سلطة  إىل  أيًضا  واحلديث. وسىع،  القديم  من 

املحليني يف مناطق األقليات عن طريق إاعدة تشكيل اهلوية الوطنية لدلولة ومركزة السلطة واملزيد 

من نرش احلداثة.

 Ali Tuna Kuyucu, “Ethno-Religious ‘Unmixing’ of Turkey: 6-7 September Riots as a Case in Turkish Nationalism”, Nations and Nationalism  )1(
11, No. 3 (July 2005): 364.

Eliz Sanasarian, Religious Minorities in Iran, Cambridge Middle East Studies (Cambridge: Cambridge University Press, 2000): 5.  )2(
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فارس  من  ابلالد  اسم  تغيري  تم  والقومية،  احلداثة  اتلوءمني؛  األسطورتني  وراء  سعيها  ويف 

إىل إيران )أرض اآلريني( ليك يعاد اتلأكيد ىلع تفوق العرق اآلري ىلع األمم املجاورة. وتم استبدال 

اتلقويم اإلساليم باتلقويم الفارسـي الشمسـي بهدف إبعاد أفاكر »الفارسية« عن هوية العرب اذلين 

هذه  تصاحبت  اإليراين.  الشعب  ىلع  بالقوة  اإلسالم  بفرض  القويم  اخلطاب  يف  اللوم  عليهم  أليق 

اتلغيريات الرمزية مع االحتفاء بامللكية واتلأكيد ىلع االستمرارية مع املاضـي اتلليد واملجيد، وربما 

اكن أفضل تمثيل هلذا، تبنـي رضا شاه للقلب الترشييف »شاهنشاه آريامهر«)1(، وذلك يك يربط نفسه 

أكرث بملوك فارس القداىم. وامتدت هذه العملية مع تبنـي لقبهم القبيل »بهلوي«)2(، واذلي اختري يك 

يعكس شكاًل مرغوًبا من القومية اإليرانية. ويف رشحه الختيار وادله هلذا اللقب، كتب حممد رضا 

شاه:

احلقبة  خالل  واألباطرة  املوظفني  اسم  إنه  بالدنا:  تاريخ  يف  عريقة  جذور  بهلوي  »السم 

الساسانية، إنه اسم وادلي اذلي تركه يل واذلي سأورثه ألبنايئ«)3(. 

خلق االرتكاز ىلع املاضـي القديم رغبة اعرمة للبدء يف تطهري اثلقافة الفارسية من لك 

ما نُظر إيله باعتباره دخياًل وجلبه العرب، وهو ما اكن يعنـي، إن لم يكن القضاء ىلع اإلسالم يف 

إيران، ىلع األقل اخزتال حضوره وتأثريه يف املجتمع. وتزاوج مع هذا الشعور املعادي للعرب واتلأكيد 

ىلع اآلخر العربـي، وهو ما تطلب مزيًدا من اتلأكيد ىلع »اتلاريخ العريق لإلمرباطوريتني اإلمخينية 

والساسانية«)4(. وأكد »ما شاء اهلل أجوداىن« Mashallah Ajoudani ىلع هذه انلقطة)5( ؛ حيث جادل بأن 

)1(  يعنـي هذا اللقب ملك امللك ونور اآلريني. 
)2(  بهلوي هو اسم اللغة الفارسية القديمة ما قبل اإلسالم، وربما اختري اللقب أيًضا يلعرب عن قبيلة بهلوي املوجودة يف حمافظة مازندران واتلـي تعود 

إيلها جذور رضا شاه. 
Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History (New York, NY: Stein and Day, 1980): 53.  )3(

)4(  قامت اإلمرباطورية اإلمخينية يف الفرتة )550-330 ق. م( والساسانية )224-651م(. 
)5(  ماشااهلل اَجوداىن، ونويسنده و پژوهشگر، »دوپاره كردن تاريخ؛ مرياث شكست ايران از روسيه«، BBC Persian )6 نوفمرب 2013(، مقالة إلكرتونية 

www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/11/131102_l44_golestan_treaty_ajoudani.shtml ،متاحة عرب اإلنرتنت
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العالم اذلي اعتربته  انلخب اإليرانية، يف سعيها وراء األجماد العريقة، هدفت إىل تميزي نفسها عن 

متخلًفا، خاصًة املجتمعات اإلسالمية واإلفريقية، وذلك بربط اتلاريخ واثلقافة اإليرانية بالغرب.

وأصبحت  قيمته،  من  اتلقليل  تم  أو  اتلاريخ  كتابة  أعيدت  العمليات،  هذه  من  وكجزء 

اآلرية أكرث سيطرة ىلع اخلطاب اإليراين. وكجزء من هذا الرتويج للقومية، أضيفت تأكيدات أكرث 

إذ  الوحيد؛  اآلخر  هم  العرب  أن يكون  اكفيًا  ولم يكن  ادلولة.  اخلارجية يف خطاب  املخاطر  عن 

إيران. ويف احلقيقة، ومع األخذ يف االعتبار احلقائق اجلغرافية  لم يكونوا يف حالة مالئمة تلحدي 

العظىم.  وبريطانيا  احلقييق، خاصًة روسيا  اتلهديد  اإلمربيايلة يه مصدر  القوى  والسياسية، اكنت 

د أكرب  وأاعد اهلروب من هذا اتلهديد إاعدة اتلأكيد ىلع احلاجة إىل دولة مركزية قوية من شأنها أن تُوحزِّ

عدد من انلاس وراءها. وىلع هذه اخللفية، اعتقد رضا شاه بقوة أن إيران املستقلة تماًما لن تكون 

ممكنة ما لم يتم استيعاب لك املجمواعت العرقية، وما لم حتكم حكومة مركزية قوية لك ابلالد)1(.

، رشع رضا شاه يف عملية »اتلفريس« مغرًيا أسماء العديد من املدن إىل أسماء فارسية،  ومن ثمَّ

وأسس الفارسية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة إليران. وباتلماثل مع عملية اتلرتيك اتلـي قام بها 

أتاتورك، حاول أيًضا أن يمحو اللكمات واملصطلحات العربية من اللغة الفارسية يك يعيدها إىل شلكها 

»مثل أي شـيء  الفارسية  أن  ادلين مريز  اإليراين جالل  نقاًء)2(. وادىع األكادييم  األصلـي األكرث 

آخر، انتهكها العرب وخربوها«)3(. وعنـى هذا إزالة اللكمات العربية والرتكية، لكها تقريبًا بال استثناء، 

من القواميس الفارسية ألن هاتني اللغتني، وبعيًدا عن كونهما خمتلفتني تماًما عن الفارسية، تمثالن 

اللغات »القومية« لدلول املجاورة اخلصمة)4(.

Sirus Ghani and Cyrus Ghani, Iran and the Rise of Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power (London: I. B. Tauris, 1998): 333.  )1(
Charles Kurzman, “Weaving Iran into the Tree of Nations”, International Journal of Middle East Studies 37, No. 2 (2005): 149.  )2(

Mehrdad Kia, “Persian Nationalism and the Campaign for Language Purification”, Middle Eastern Studies 34, No. 2 (Apr 1998): 9-36.  )3(
 Richard Cottam, “Nationalism in Twentieth-Century Iran and Dr. Muhammad Musaddiq”, in Musaddiq, Iranian Nationalism and Oil,  )4(
edited by James A. Bill and William Roger Louis (London: Tauris, 1988): 23-46.
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للقومية اإليرانية ابلهلوية ىلع أساس ثالثة عنارص رئيسية؛ يه:  قام اتلأسيس والرتويج 

الربهنة ىلع احلداثة، واتلفريس، وتعظيم املاضـي اتلليد؛ وهو ما يمكن تقديمه يف الشلك رقم 3.

تضمنت هذه العنارص باتلايل ىلع األقل تهميش فكرة اهلوية اإلسالمية إليران؛ إذ إن اإلسالم 

قد اكن )1( ىلع ما يبدو نقيًضا للحداثة، )2( وتم فرضه من قِبل العرب ومن ثمَّ لم يكن فارسيًّا، )3( 

ويضع نفسه نقيًضا تلعظيم املاضـي الزرادشتـي الوثنـي. أما فكرة احتمال وجود نسخة فارسية، أو 

يف احلقيقة إيرانية، من اإلسالم فبدا أنها غري حُمتىف بها. واكن دلى هذه القومية ابلهلوية، اتلـي بدأت 

وبلغت ذروتها مع رضا شاه واستمرت مع خليفته حممد رضا، جذورها يف خطابات وعمليات أوسع 

ارتبطت باملؤثرات اخلارجية. لقد عنت اخلطابات االسترشاقية والسيع وراء احلداثة تأسيس قومية 

قائمة يف جوهرها ىلع معاداة اإلسالمية، وهو ما سيؤدي يف انلهاية إىل الصدام مع اإلسالم الشييع.

وجيادل حسني بشرييه بأن: »انلموذجني املتصارعني للهوية اإليرانية، وهما القومية واإلسالم 

األيديولوجيا  العهدين:  يف  لدلولة  السياسـي  انلظام  ىلع  الرشعية  إضفاء  يف  أداتني  اكنا  السياسـي، 

اتلـي  ناحية أخرى األيديولوجيا اإلسالمية  ناحية، ومن  ابلهلويني من  للشاهات  بالنسبة  الفارسية 

روج هلا الشيعة اإلسالميون«)1(.

 Hossein Bashiriyeh, “Ideologi-ye Siasi va Hoveyat-e Ejtema’I Iran [Political Ideology and Collective Identity in Iran]”, Iran Nameh 23,  )1(
No. 3 (2003): 271-285.

شلك رقم 3: العنارص األساسية للهوية امللكية القومية 
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باختصار، اكنت هناك دائًما ثنائية بني الزنعة الفارسية القديمة واإلسالموية الشيعية. واكن 

من املحتمل دائًما أن تؤدي املواجهة األيديولوجية إىل إثارة ردود فعل من قبل اإلسالميني يف إيران. 

وقد الحظ حممد رضا فيما يتعلق بسياسات وادله اإلصالحية العلمانية أن:

»قللت إصالحات وادلي من سلطة رجال ادلين يف األمور ادلنيوية. وباتلايل، منذ اعم 1926، 

اكن هناك قطاع معني من السلطة ادلينية معارًضا بشلٍك رصيح إلصالحات الشاه وإىل حتول إيران إىل 

أمة حديثة. وعربت هذه املعارضة عن نفسها مرة أخرى يف انتفاضة 1952-1953، واعم 1963، واعيم 

 .)1(»1979-1978

يُعد هذا االقتباس اكشًفا ثلالثة أسباب؛ أواًل إنه يُعربزِّ عن عمق القطيعة بني الرؤيتـني حول 

العلمانية واحلداثة من ناحية واإلسالم  القومية إليران، وثانيًا يعيد اتلأكيد ىلع العالقة بني  اهلوية 

ح أن رجال ادلين ليسوا حمصنني ضد اتلوترات اتلـي خلقتها  واتلخلف من ناحيٍة أخرى، وأخرًيا يُوضزِّ

السياسية  السائدة بني انلخبة  انلقاشات حول اهلوية واحلداثة، وهو ما ينعكس يف بعض اخلطابات 

إىل  األساسية  جذورها  تعود  إيران  يف  األمة  ادلولة-  بناء  عملية  أن  حقيقة  د  تُؤكزِّ احلايلة.  اإليرانية 

سياسات رضا شاه)2( وابنه حممد رضا ىلع أهمية هذا اخلطاب القويم املليك، كما تؤكد ىلع حمددات 

انلقاش اتلـي برزت يف ذاك الوقت واملستمرة يف اتلأثري يف ادلولة اإليرانية ورؤيتها للهوية القومية 

حتـى يومنا هذا.

وربما تكمن املفارقة الكربى يف أن كالًّ من رضا شاه وابنه قد تعامال مع األمن وحتديات 

وُيمثزِّل  القهرية.  املركزية واالستيعابية  السياسات  العرقية من خالل  اهلوية اتلـي تفرضها األقليات 

 Pahlavi, Answer to History: 56.    )1(
 Stephanie Cronin (ed.), The Making of Modern Iran: State and Society Under Riza Shah, 1921-1941, Routledge/BIPS Persian Studies  )2(
Series (London: Routledge, 2003): 1.
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بقاء هذه السياسات بدون تغيري جوهري منذ اثلورة اإلسالمية اعم )1(1979، واستمرار إنكار حقوق 

املجمواعت العرقية تناقًضا حمزنًا، ومؤرًشا ىلع الفشل يف خلق هوية إيرانية جامعة ال تعتمد ىلع هيمنة 

الزنعة الفارسية.

بَيَد أن هذا ال يعنـي أن القومية ليس هلا نتائج أكرث إجيابية. فمن أعظم جناحات القومية 

اإليرانية أنها حمت ىلع نطاٍق واسع الزنعة اتلوسعية من القومية اإليرانية، وهو األمر اذلي استمر مع 

انلظام القائم )فيما عدا اخلطاب احلمايس خاصًة أثناء احلرب العراقية اإليرانية(. تُصوزِّر إيران نفسها 

القومية  حنو  األويل  االجتاه  بدأ  األمم،  ادلول-  بقية  ومثل  إقليميًّا«،  »مكتفية  أمة  دولة-  باعتبارها 

يف إيران مع تنايم الشعور الوطنـي واحلزن نتيجة فقدان األراضـي و»املاضـي املجيد«. وكما يقول 

احتشايم، وربما بسبب العدد الكبري من األقليات اإلثنية، »ارتبطت ]القومية اإليرانية[ عرب أجيال 

مع قضية تعزيز الوحدة اإلقليمية إليران«)2(. وهو ما حدد املهمة األهم لدلولة اإليرانية، ويه ادلفاع 

عن األراضـي اإليرانية بداًل من اتلوسع.

ىلع  املوضوع  الضغط  »إن   :1979 ثورة  قبل   Robert Graham جراهام  روبرت  جادل  وكما 

اكهل اهلوية اثلقافية اتلارخيية إليران يعزز من الشعور العارم بانعدام األمن اذلي يرسي يف انلفسية 

اإليرانية«)3(. إن هذا صحيح ايلوم كما اكن حينذاك، وبينما اكن من املمكن العودة باجلزء األكرب من 

انعدام األمن هذا بانلظر إىل اتلهديدات املحيقة بإيران، فإنه أيًضا مرتبط بالرغبة يف تأمني اهلوية يف 

الوقت اذلي تستمر اتلوترات بني الرؤيتني اإلسالمية والقومية للهوية الوطنية حمدثة أزمات ال نهاية 

هلا يف ادلولة.

 Alam Saleh, Ethnic Identity and the State in Iran (New York: Palgrave Macmillan, 2013): 62.  )1(
 Raymond Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami (eds.), The Foreign Policies of Middle East States, The Middle East in the International  )2(
System (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2002): 284.

 Robert Graham, Iran: The Illusion of Power (London: Croom Helm, 1978): 194.  )3(
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اخلمينية واإلسالموية وادلولة اإلسالمية

دائًما ما مثَّلت أفاكر اهلوية اإلسالمية حتديًا أمام اهلوية القومية اتلـي قدمتها ادلولة امللكية، 

اتلحديث  قِبل  للتحدي من  ادلينية وعالقاتها ومصاحلها  للنخب  احلقيقية  القوة  تعرض  مع  خاصًة 

واتلحوالت االقتصادية واتلـي وصلت إىل ذروتها ىلع يد حممد رضا شاه أثناء اثلورة ابليضاء. اختلفت 

اجلمهورية اإلسالمية، اتلـي صعدت من رماد اتلحالف اثلوري يف اعم 1978-1979 بطرق عديدة 

عن املعارضة اإلسالمية يف املاضـي. ففيما جيادل ساريول غالم Sariolghalam بأن »صعود اإلسالم 

الراديكايل يف إيران اكن جزئيًّا ردة فعل لسياسات نظام الشاه املعادية لدلين«)1(، فإن ادلولة اجلديدة 

اكنت أكرب من جمرد إاعدة اتلأكيد ىلع هيمنة انلخب اإلسالمية القديمة، لقد تكونت من عدد من 

اتلأثريات اتلـي تتجاوز اإلسالم الشييع اتلقليدي الال-سياسـي نسبيًّا. دائًما ما وقف اخلمينـي أمام 

األفاكر الفارسية، وأكَّد ىلع أن إيران اإلسالمية يه وحدها »ما تستحق اتلمجيد«، وكتب: 

»قبل اإلسالم، اعنت األراضـي- اتلـي بوركت اآلن بادلين احلق- بشدة من اجلهل والقسوة. 

بها  اتلـي يكتب  املسمومة  األقالم  املاضـي. سنكرس لك  اتلمجيد يف هذا  يستحق  ما  ليس هناك 

هؤالء اذلين يتحدثون عن القومية وادليمقراطية واألفاكر املماثلة«)2(.

تمثلت رؤية اخلمينيني يف أن »القومية ظاهرة علمانية، ولك ما هو »علمانـي« يتضمن رفض 

األمر اإلليه املتضمن يف القرآن تلأسيس املجتمع الصالح«)3(. وباتلبعية، سعت احلكومة اإلسالمية 

ملحو لك عالمات القومية العلمانية وجعلت من اإلسالم اهلوية األصيلة الوحيدة لإليرانيني. وسىع 

أساس  باعتبارها  القومية  اهلوية  اإلسالمية حمل  اهلوية  إىل إحالل  ببساطة  اجلديد  انلظام اإلساليم 

اهلوية اإليرانية.

 Mahmood Sariolghalam, “Understanding Iran”: 80.  )1(
)2(  مالحظات للتالميذ يف قم، 13 مارس 1979. 

 Richard Cottam, “Nationalism in Twentieth-Century Iran”: 29.  )3(
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اكن من الطبييع أن يعترب آية اهلل اخلمينـي اإلسالم والرشيعة املصدر الوحيد لرشعية ادلولة. 

قائًما ىلع  لم يكن  السياسـي  نظامه  السابق غري رشيع لكيًّا، ليس فقط ألن  انلظام  وباتلايل، اكن 

، اكن نرش اإلسالم بمثابة الوسيلة الوحيدة  املبادئ اإلسالمية، بل ألنه اكن علمانيًّا بوضوح. ومن ثمَّ

إلحياء  ايلوم  اإليرانـي  الشعب  ثار  »لقد  اخلمينـي  أعلن  اجلديدة.  لدلولة  األصيلة  اهلوية  تلحقيق 

ومتجذرة«)1(.  أصيلة  ألنها  واإلسالم،  إيران  تاريخ  يف  نوعها  من  فريدة  ثورة  يف  والرشيعة  اإلسالم 

كلك اثلورات ذات الطبيعة االجتماعية يف جذورها، اكن هدف اثلورة اخلمينية إحداث حتول يف لكٍّ 

املبارشة ثلورة 1979، استخدم اإلسالميون  من ادلولة وابلنية االجتماعية)2(، ويف خضم اتلداعيات 

إغالق  هذا  وتضمن  هلا.  والرتويج  اإلسالمية  األيديولوجيا  ىلع  احلفاظ  أجل  من  ادلينية  املؤسسات 

اجلامعات اعم 1980 ملدة اعمني يف حماولة إللغاء اتلعليم العايل القائم ىلع نماذج اتلحديث الغربية 

وغري اإلسالمية )شلك رقم 4(.

اكن السياق اذلي عمل فيه انلظام اجلديد، كما تشري فريدة فريح، وهو سياق حرب وعقوبات 

للمتشددين  باتلبعية  سمح  ما  وهو  عدائية«  بيئة  يف  معركة  »خبوض  شعوًرا  خلق  خارجية  وضغوط 

)1(  اخلطاب رقم 38 يف 20 من أكتوبر 1978 بعنوان »ثورة شعب إيران املسلم غري مسبوقة يف اتلاريخ«. 
 Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China (Cambridge: Cambridge University  )2(
Press, 1979).

شلك رقم 4: العنارص األساسية يف اهلوية اإلسالمية اثلورية
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إيران«)1(.  ألمن  احلقيقيني  »احلراس  باعتبارهم  أنفسهم  تصوير  وباتلايل  للوضع،  األمين  باإلخضاع 

 ، تعزز هذا أيًضا إىل حدٍّ ما بإيمان اخلمينـي بأن اثلورة لم تكن حول احلرية، بل اإلسالم. ومن ثمَّ

تمثل اإلطار املرجيع الوحيد، بالنسبة للمتشددين، يف خطاب األيديولوجيا اإلسالمية كما عرب عنه 

اخلمينـي واذلي رأى بمقتضاه أن:

»اغيتنا ليست احلرية املجردة، وليست االستقالل املجرد؛ فال نريد أن نصبح مثل السويد، قد 

يكون هؤالء أحراًرا ومستقلني، لكنهم يفتقدون الويع القرآين ]...[ لكن ماذا تعتقد عما يريده 

اإليرانيون؟ هل أرادوا اإلسالم؟ هل استشهدوا من أجل القرآن؟ إن دماء شبابنا لم ترق من أجل جمرد 

ماكسب مادية؛ لقد ضحوا حبياتهم وتقبلوا املوت راضني يك جيعلوا من هذه األرض أرض اإلسالم. 

لم يستشهدوا من أجل احلرية أو اتلحرر، بل من أجل ادلولة اإلسالمية، وسنضمن أن تضحياتهم لم 

تكن سدى، وحتـى لو اكن هذا عبثًا بالنسبة للمتحررين اذلين بقوا« )اخلميين يف خطاب بتاريخ 6 

يونيو 1979()2(. 

القومية«. ومن  القومية، وأن »اإلسالم ضد  نفع من وراء  أنه ال  أكَّد اخلمينـي مراًرا وتكراًرا 

طبًقا  يعرتف،  ال  واذلي  األمة،  الشمويل  املفهوم  اجلديد  انلظام  عليها  أكَّد  اتلـي  األويلة  املقوالت 

ألويلفييه روا، بالكيانات اإلقليمية. ويرى روا أن هذا املفهوم طوباوي)3(، وباتلايل وإىل حدٍّ ما، يعد 

مفيًدا للثوريني باعتباره انلقيض اتلام للقومية. واعترب اخلمينـي أن املقاربة القومية غري اإلسالمية 

»تُمثزِّل هذه احلكومة  تبناها ابلهلويون تمثل ردة عن اإلسالم؛ حيث قال:  للمجتمع واحلكم اتلـي 

تم  اذلين  وانلواب  رشعية  غري  حكومة  فيه  وباتلايل  رشيع،  غري  حاكم  رأسه  ىلع  جيلس  نظاًما 

 Homa Katouzian and Hossein Shahidi (eds.), Iran in the 21st Century: Politics, Economics and Conflict (London: Routledge, 2008): 22.  )1(
 Homa Omid, Islam and the Post-Revolutionary State in Iran (New York: St. Martin’s Press, 1994): 154.  )2(

 Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for a New Ummah, CERI Series in Comparative Politics and International Studies (New York,  )3(
NY: Columbia University Press, 2004): 18-44.
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تعيينهم يف املجلس ]انليايب[ غري رشعيني. وجملس انلواب نفسه وجملس الشيوخ غري رشعيني«)1(.

باألساس، مثلما حاول  اهلوية أن تكون إسالمية  ويف ظل انلظام اجلديد، اكن ىلع لك مظاهر 

الشاهات قمع لك أشاكل اهلوية اإلسالمية. وربما اكن هذا أكرث وضوًحا يف حماوالت تغيري الزي الرسيم 

يف ابلالد؛ حيث تم فرض األزياء اإلسالمية، خاصًة ىلع النساء الاليئ أجربن ىلع ارتداء احلجاب. 

بَيَد أنه مع اتلوترات املستمرة يف املجتمع نفسه، شن رجال ادلين يف ابلداية هجوًما ىلع االحتفاالت 

الفارسية القديمة مثل عيد انلريوز وهو يعرب رمزيًّا وبوضوح عن فرتة ما قبل اإلسالم.

وبينما عززت احلرب مع العراق من قبضة املتشددين، اكنت تعنـي يف الوقت نفسه أن ىلع انلظام 

د األمة  أيًضا أن خيفف تدرجييًّا من معظم توجهاته اإلسالمية الصارمة. وليك يوسع من قابليته وُيوحزِّ

لقد  القومية.  من  معدل  إىل شلٍك  ادلعوة  مع صدام ]حسني[، اكن جمرًبا ىلع  الرصاع  من خلفه يف 

ثبت يف انلهاية أن االفرتاضات اتلـي بناها كال الطرفني حول قدرة أيديولوجيته ىلع اجتذاب بعض 

أن  توقع  اذلين  أن هؤالء  منهما  األخرى اكنت ىلع خطأ؛ حيث فوئج لك  ادلولة  داخل  املجمواعت 

يكونوا موالني للروابط اإلثنية وادلينية، قد أبقوا ىلع والئهم إىل حدٍّ كبري بلدلانهم. وربما يثبت هذا 

ا من حيث اإلقناع  أن كالًّ من القومية العربية واأليديولوجيا الشيعية اإلسالمية اكنتا قارصتني جدًّ

باملقارنة بالقومية القائمة ىلع ادلولة.

د تراث ما قبل اإلسالم باعتباره عرص اتلنوير واملجد  وداخل إيران، ظل اخلطاب القويم اذلي يُمجزِّ

باعتباره عرص اجلاهلية والطغيان.  املقابل  أما اخلطاب اثلوري اإلساليم فقد صوره يف  غري مقبول، 

فكما يصفه اخلمينـي: »يا إليه، قد أخربتهم، أخربت علماء ادلين الفضالء بكل ما أعرف ]...[ إن 

األمر متعلق بأمة قد القت طيلة تارخيها عنت حكم امللوك. خالل ألفني ومخسمائة اعم من اتلاريخ، 

خطابات اخلمينـي موجودة ىلع الرابط، انظر:  )1(
“The Speeches of Ayatollah Khomeini”, BBC World Service, www.bbc.com/persian/revolution/khomeini.shtml
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اكنت حتت حكم امللوك، هؤالء اذلين لم جيلبوا شيئًا إال املعاناة وابلؤس. حتـى هؤالء اذلين يفرض 

فيهم العدل اكنوا أيًضا أرشاًرا ]...[ نعم، اعشت هذه األمة عرب اتلاريخ حتت حكم وطغيان هؤالء 

امللوك األرشار«)1(.

اكن هذا يعنـي أنه فيما استمر انلظام يف حشد اجلماهري وراء األيديولوجيا اجلديدة وإاعدة 

انبثاق هوية إيران اإلسالمية، أنه لم يعد جيتذب اهلوية القومية اتلـي استخدمها الشاهات، واتلـي 

أجربت انلظام اجلديد ىلع أن جيد خطابًا قوميًّا فارسيًّا أكرث حداثة يرتكز ىلع قدرة اللغة واتلقايلد 

الفارسية ىلع اتلوحيد، وىلع عملية ربطها باجلوانب الفريدة يف املاضـي الشييع املتداخل مع اثلقافة 

الفارسية. بعبارٍة أخرى، انتىه انلظام اإلساليم إىل استخدام عنرصين جوهريني يف عملية صناعة 

اهلوية  ثغرات  بهدف ملء  واتلفريس   )2( إظهار حداثته،   )1( امللكية:  الطريقة  القومية ىلع  اهلوية 

اإلسالمية )الشلك رقم 5(.

)1(  خطاب اخلمينـي رقم 52. 

الشلك رقم 5: العنارص اجلوهرية يف هوية مجهورية إيران اإلسالمية
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للهوية  واالجتماعية  اثلقافية  اجلوانب  لك  يف  قطيعة  ابلداية  يف  اثلورة  بدت  فيما  ذللك، 

اإليرانية، ربما فيما عدا فهم إيران نلفسها من حيث اإلقليم، فيف احلقيقة توصل انلظام اجلديد إىل 

بعض األدوات األخرى تلدعيم اهلوية اإلسالمية إليران. وبهذا املعنـى، لم يتعارض اإلسالم الشييع 

مع إيران بشلٍك كبري، بل يف احلقيقة حتول إىل آيلة تلوكيدها. وتُؤرشزِّ سياسات مثل اإلرصار القويم 

نلظام اجلمهورية اإلسالمية )تماًما كما هو حال امللكيني( ىلع ادلفاع عن املطالب اإلقليمية إليران 

يف جزر أبو موسـى وطنب الصغرى والكربى)1( واإلبقاء ىلع سياسات مثل الربنامج انلووي، ىلع أن 

طهران تعكس استمرارية مع سياسات األمن القويم السابقة ملا قبل اعم 1979. وتُمثزِّل حرب العراق 

وإيران حالة هامة ىلع وجه اخلصوص إذ إن إيران اكنت خصًما دلولة إسالمية أخرى ذات أغلبية 

شيعية. ومع هذا، ظل الشيعة العراقيون يف اغبليتهم ىلع والء بلغداد)2(. كما أن إيران اكنت يف حاجة 

إىل خطاب أكرث قومية حلشد اإليرانيني ضد العراقيني »العرب الكفار«)3(. 

»مقدسة« مرة أخرى،  اإليرانية  علنت األرض 
ُ
أ  ،1980 العراق إليران اعم  اجتياح  وبمجرد 

القومية.  اإلسالمية  إيران  هوية  إلهلام  واجلهاد  واتلضحية  الشهادة  مثل  مصطلحات  توظيف  وتم 

أنها  إال  إقليمها«)4(،  من  جزًءا  فيها  خترس  ال  اليت  إليران  األوىل  احلديثة  »احلرب  هذه  اكنت  وبينما 

مت الكثري تلحويل اخلوف من الزنعة االنفصايلة اإلثنية  تأثرًيا كبرًيا يف انلظام اجلديد. وقدَّ تركت 

إىل حتدٍّ سيايس تُمثله مطالب األقليات العرقية. حسنت ظروف احلرب االستثنائية العالقة مؤقتًا بني 

األقليات اإلثنية وادلولة. ومع هذا، انتهت تضحيات املجمواعت العرقية وقت احلرب إلرضاء ادلولة 

إىل تصاعد اتلوقعات العرقية، وودلت مطالب أكرث بالعوائد. ويف هذه األثناء، تزايد قلق طهران ىلع 

حدودها، خاصًة يف مناطق بلوشستان وكردستان، وتزامنت هذه املخاوف مع املشكالت احلدودية 

العامة مثل تهريب املخدرات والسالح، بما خلق شعوًرا أكرث باتلهديد. ويضيف ضعف الرقابة ىلع 

)1(  توجد هذه اجلزر بالقرب من الساحل الرشيق للخليج الفارسـي، وتتنازع ملكيتها إيران واإلمارات العربية املتحدة.  
 Elaheh Rostami-Povey, Iran’s Influence: A Religious-Political State and Society in its Region (London: Zed Books, 2010): 134-135.  )2(

 Alam Saleh, Ethnic Identity and the State in Iran: 33-34.  )3(
 Homa Katouzian and Hossein Shahidi (eds.), Iran in the 21st Century: 16.  )4(
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األنشطة اإلجرامية يف هذه املناطق آيلات أخرى إىل الزنعة اإلثنية االنفصايلة من ناحية اتلهديدات 

املفروضة ىلع استقرار ادلولة.

الوطنية  اهلوية  بني  األيديولويج  اتلعارض  أن  تماًما  الواضح  من  أصبح  األخرية،  اآلونة  يف 

القومية واإلسالموية، وهما املقاربتان الفوقيتان خللق اهلوية وفرضها، قد اتسع بني الشعب وادلولة يف 

بعض األوقات خاصًة خالل القرن املايض. وربما يكون من الطبييع أن تشهد ادلولة القمعية إحباًطا 

مزتايًدا فيما خيص أفاكرها وهويتها. وباتلايل، تعرضت األفاكر اإلسالمية للنظام احلايل للتحدي املزتايد 

من قبل توحد الشعب )خاصًة الشباب( مع املاضـي القديم واذلي أصبح مرة أخرى مصدر املشاعر 

غري اإلسالمية واملعادية لرجال ادلين بني الشعب وفئاته املجتمعية املختلفة.

يف مقالة كتبها املفكر اإلصاليح عباس عبدي يف جريدة »عرص ازداگن«، عقد مقارنة بني 

الرئيس األسبق هاشيم رافسنجاين وحممد رضا شاه وذلك يف معرض اجلدل بأنهما يمتلاكن أيديولوجيا 

سياسية متماثلة)1(. لقد ساهم االعتماد ىلع سياسات اتلفريس واالستيعاب العنيفة، باعتبارها األساس 

الكردية،  احلراكت  حالة  يف  املثال  سبيل  فعىل  اإلثنية.  اهلويات  تسييس  يف  القومية،  للهوية  الصلب 

يشري عباس وايل Abbas Vali إىل أن عملية بناء ادلولة- األمة يف إيران قد ساهمت يف حتويل طبيعة 

السياسات الكردية من اعتمادها ىلع اتلمردات القبلية إىل اعتماد مطالب سياسية وجمتمعية أبعد)2(، 

وهو األمر نفسه اذلي استمر حتت حكم اجلمهورية اإلسالمية.

أثار خلط عنارص اإلسالموية والقومية التساؤل مرة أخرى حول ماهية انلظام السياسـي 

اذلي بإماكنه أن حيكم اإليرانيني. وقد خلقت مؤسسة والية الفقيه تكييًفا قانونيًّا للنظام احلايل، 

 Gregory Rose السياسية: ويرشح جرجيوري روز  الرشعية  أيًضا مزيًدا من  تُوفزِّر هل  الوقت اذلي  يف 

هذا قائاًل: »إن والية الفقيه يه حمور املحّرك اثلوري. ومن خالل السيطرة ىلع العمليات األساسية 

 Abbas Abdi, “Enqelab ‘Aleyhe Tahqir (Revolution against Humiliation)”, Asr-e ‘Azadegan (2 Feb 2000).  )1(
 Abbas Vali, “The Kurds and their ‘Others’: Fragmented Identity and Fragmented Politics”, Comparative Studies of South Asia, Africa, and  )2(
the Middle East 18, No. 2 (1998): 83-94.
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للحكم، جيد الفقيه نفسه قادًرا ىلع ضمان االلزتام املؤسسـي وفًقا ألجندة إاعدة تشكيل الويع، وىلع 

اتلعبري عن حمتوى اهلوية اإلسالمية األصيلة املبتغاة وإيضاحها«)1(. 

»انليق«  األويل  الشلك  بني  اتلناقض  ىلع  وتضميناتها  احلكومة  ىلع  اهليمنة  فكرة  أكَّدت 

الفقيه،  الويل  الرشعية ملؤسسة  أوضح من خالل منح  الواقع اذلي أصبح  للحكومة اإلسالمية وبني 

»وهو ما سمح للحكومة بتجاهل القوانني اإلسالمية يف ترشيعاتها وسياساتها«)2(، وكذلك ببطء عن 

خطابها عن اهلوية اإلسالمية واتلحرك بداًل عن ذلك حنو اإلصالح واتلغيري اتلدرييج. لقد أشارت 

السياسـي، مع  اتلعديالت ادلستورية يف اعم 1989 ىلع حتول ادلولة من االجتاه ادلينـي إىل االجتاه 

حدوث تغريات مصاحبة ىلع خطابات ادلولة وهويتها القومية.

د هذا اتلكيف ىلع عدة أزمات مستمرة يف اجلمهورية اإلسالمية، لكن يتمثل أبرزها  يُؤكزِّ

يف اتلوترات املستمرة بني األفاكر القومية واإلسالم، والصعوبات يف اتلوفيق بني الرؤيتني ويف خلق 

قومية إيرانية جامعة.

اثلنائية املستمرة بني الزنعتني اإليرانية واإلسالمية

مثَّلت مسألة تكوين هوية وطنية قوية ومتماسكة اهتماًما عميًقا عرب تاريخ إيران املعارص 

دلى عوام اإليرانيني وخنبهم السياسية اذلين سعوا إىل خلق شعور مشرتك باهلوية القومية اإليرانية. 

وىلع مدار القرن املاضـي، واجه اإليرانيون العديد من األحداث اتلـي تطلب تشكيل وإاعدة تشكيل 

هويتهم باستخدام »أدوات« متعددة من أجل بناء هوية »قومية«. ودائًما ما اكنت هذه العملية أسرية 

والقومية،  اإلسالمية  مثل:  واملستمرة  واملتفارقة  املتطرفة  اثلنائيات  بني  اهلويات  ربط  إىل  احلاجة 

انلظر  بغض  لإلمربيايلة،  واملعادة  للغرب  واملواالة  اإلسالم،  بعد  ما  وتاريخ  اإلسالم  قبل  ما  وتاريخ 

 Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shi’ism from Quietism to Revolution (London: Yale University Press, 1983): 187.  )1(
 Dov Waxman, The Islamic Republic of Iran: Between Revolutionary and Realpolitik, Conflict Studies 308 (Royal Leamington Spa: The  )2(
Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism, 1998): 9.
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عن رضورة اتلوافق مع احلداثة نفسها بمختلف أنماطها واتلكيف معها. حدد عدد من املؤلفني هذه 

القومية واإلسالمية  للهوية اإليرانية؛  Maloney إن هذه املكونات اثلالثة  اتلوترات. وبعبارة مالوين 

ومعاداة اإلمربيايلة، قد تعايشت عرب تاريخ إيران احلديث، واغبًلا يف مزيج يف حالة من اتلنافس«)1(. 

من  حالة  إىل  ادلين  وحتول  تعصب،  إىل  إيران  يف  القومية  حتولت  تشاؤًما،  أكرث  وبرؤية  وباختصار 

اتلطرف)2(.

إيران  هوية  بني مصدري  لقرٍن  استمرت  اتلـي  الرصااعت  هذه  نتيجة  إن  القول  وُيمكن 

املتعارضني اكنت خلق حالة من أزمة اهلوية)3( . إن ارتباك إيران بشأن هويتها القومية يعود يف جزٍء 

منه إىل أن اإليرانيني اكنوا دائًما تابعني حلاكمهم سواء اكنوا الشاهات أم آيات اهلل، وتشلكت هويتهم 

من أىلع طبًقا هلؤالء. ويطرح هذا تساؤاًل عما إذا اكن من املمكن أن يكون املرء فارسيًّا )أو عضًوا 

يف أقلية إثنية/ دينية(، ومسلًما وقوميًّا وحاماًل للحداثة يف الوقت ذاته، واألهم، ماذا تعنـي إماكنية 

بناء هوية قومية إيرانية جامعة.

لقد فسدت هذه العملية بدرجٍة أكرب حبقيقة أن إيران قد شهدت ىلع مدار القرن املاضـي 

سالتلني  ونهاية  ثورتني  شأن  من  اكن  لقد  احلادة.  والسياسية  االجتماعية  اتلحوالت  من  سلسلة 

وحماولة  الشعبية  اتلحراكت  من  والعديد  عسكري  وانقالب  الشاهات  من  العديد  ونيف  حاكمتني 

واتلدخالت  واالجتياحات  ادلويلة  العقوبات  من  الطويلة  والفرتات  الوطنـي  الربملان  ىلع  القضاء 

األجنبية أن تشغل اهتمام الشعب وأن تربك اهلوية الوطنية للبالد. وأضافت ثورة اعم 1979 اإلسالمية 

املزيد من التشويش إىل القضية األساسـية، أال ويه من هم اإليرانيون؟

 Raymond Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami (eds.), The Foreign Policies of Middle East States: 102.  )1(
  Eliz Sanasarian, Religious Minorities in Iran: 1.  )2(

  Hamid Ahmadi, Qoumiyat va Qoum Garayi dar Iran, Ethnicity and Ethnic Affinities in Iran (Tehran: Nashre Nia, 2000): 76.  )3(
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عندما يتم مزج اتلوتر بني اخلطابني القويم واإلساليم وحقائق اتلاريخ ويعتقد املرء أن األمة 

ال للنخب واإلعالم واملثقفني  موحدة »برؤية خاطئة عن املاضـي وكراهية اجلوار«)1(، فإن ادلور الفعَّ

واتلنظيمات اإلدارية وانلظام اتلعلييم يف تصوير األمم األخرى سلبيًّا وتمجيد اذلوات الوطنية ختيليًّا 

يصبح أمًرا حاسًما)2( . وبهذا املعنـى، تأسست بنية اهلوية القومية يف إيران بعمق ىلع مشاعر معادية 

لآلخر وىلع تنميط سلبـي لألمم املجاورة بداًل من اتلأسس ىلع شعور باخلصائص والقيم اإلجيابية 

د اإليرانيني. وتزداد أهمية هذا خاصًة ألن العديد من املجمواعت اإلثنية داخل إيران ما  اتلـي تُوحزِّ

بني قومية وتتشارك يف عنارص من اهلوية املشرتكة مع هذه األمم املجاورة. ومع هذا، فتقليديًّا، دائًما 

ما نظر اإليرانيون القوميون إىل اثلقافة اإليرانية كثقافة نقية ونبيلة لغويًّا وإثنيًّا. غري أن املفكرين 

اإلسالميني مثل علـي رشيعتـي سعوا إىل نوٍع خمتلف من اهلوية لإليرانيني. فيرشح زاهد Zahed هذا 

بأن رشيعتـي »داع الشباب وطلبة اجلامعة إىل اإلسالم باتلأكيد ىلع العودة إىل اذلات: أي إىل ثقافة 

إيران »اخلاصة«. وقد عرَّف هذا بأنه عودة إىل اإلسالم انليق«)3(، اعتقد رشيعتـي بأن »هذا ادلين هو 

السالح األكرث فاعلية ملحاربة اإلمربيايلة وهيمنة اثلقافة الغربية«)4(. 

وذلك  القومية  وحدتها  تعزيز  بغاية  لإلمربيايلة  معادة  مواقف  اختاذ  إىل  حايلًّا  إيران  تتجه 

مفروضة ىلع  دويلة  أنتج عزلة  هذا  أن  إال  هلا.  املعرضة  اتلهديدات  سيناريوهات  أسوأ  باتلفكري يف 

انلظام اإلساليم. تشري الشعارات اثلورية ادلاعية إىل االستقالل عن القوى األجنبية إىل أن الرصاع 

غالم:  ساريول  يقول  باتلحديات.  وميلء  شاق  أمر  للبالد  الوطنية  »الكرامة«  ىلع  احلفاظ  أجل  من 

»يتجذر تصور إيران عن السيادة السياسية جبذوٍر وطنية وشيعية عميقة ستبىق للعديد من السنوات 

 Ernest Renan, quoted in, see: Avi Shlaim “A Betrayal of History”, The Guardian (22 Feb 2002), Online e-article,  )1( 
http://www.theguardian.com/world/2002/feb/22/israel

Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, rev. ed. (London: Verso, 1991): 33-36.  )2(
 Saeid Zahed, “Iranian National Identity”: 19.  )3(

 Mansoor Moaddel, Class, Politics, and Ideology in the Iranian Revolution, rev. ed. (New York, NY: Columbia University Press, 1994):  )4(
152.
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م مهرداد مشييخ  القادمة يف الوقت اذلي يبذل فيه اإليرانيون جهوًدا ملوازنة تفاعلهم مع العالم«)1( وُيقدزِّ

منطًقا تارخييًّا وراء هذا »التشكك يف األجانب«، فيالحظ: »ساهمت الغزوات الكربى اتلـي قام بها 

ايلونانيون )334-330 ق.م( والعرب )القرن السابع( واألتراك )القرن احلادي عرش( واملغول )القرن 

اثلالث عرش( يف تكوين ذاكرة مجاعية متشككة يف األجانب؛ ويه آيلة دفاع نفسية مجاعية اكن من 

شأنها أن تساعد اإليرانيني يف تكييف أنفسهم مع القوى األجنبية اتلـي تُقوزِّض اهلوية اجلماعية«)2(.

من املؤكد أن هذه اذلاكرة ساعدت ىلع خلق شعور إيران بالقومية املرتبطة جبريانها. ويعد 

ا ىلع اخلصوص مع تصوير انلظام اإلساليم ايلوم نفسه باعتباره احلارس احلقييق ألمن  هذا أمًرا هامًّ

 Gregory Giles جيلز  جرجيوري  جيادل  هذا،  العظمة  جلنون  رشحه  ويف  األصيلة«.  و»هويتها  إيران 

ت أساس السلوك  بأن هذا الشعور بانعدام األمن متجذر يف حقيقة أن »فرتات اهليمنة األجنبية شلكَّ

اإليراين ادلاخيل والشخيص ىلع حنو جذري، وباالستقراء دويلًّا أيًضا«)3(. 

اخلالصة: إمجال اإلشاكيلة

اإليرانية  القومية  اهلوية  من  للكٍّ  الرئيسيان  املكونان  وهما  واإلسالمية،  القومية  تبىق 

والفارسية يف مرحليت ما بعد وما قبل اثلورة اإليرانية، العاملني األساسيني تلعريف اهلوية القومية 

، ركزت هذه الورقة ىلع اثلنائية بني القومية واإلسالمية يف إيران، واستكشافها عرب  اإليرانية. ومن ثمَّ

اتلناول املقرب للرسديات اتلـي بناها امللكيون والقوميون من جهة واإلسالميون من جهة أخرى. 

وفيما تديع لك من القومية واإلسالمية رشعيتهما األيديولوجية ىلع أسس متناقضة مفاهيميًّا، وهو 

دائًما  إيران  هلوية  الرؤيتني  أو  الربناجمني  كال  أن  أيًضا  الواضح  فمن  بينهما،  ادلائم  اتلوتر  يُفرس  ما 

اتلـي شلكت  العملية  ادلاعمني، ويه  املقابل وحلشد  نفسه يف  »اآلخر« تلعريف  استخدما وجود  ما 

  Mahmood Sariolghalam, “Understanding Iran”: 69.  )1(
 Daryush Shayegan, Cultural Schizophrenia: 86.  )2(

 Gregory F. Giles, “The Crucible of Radical Islam: Iran’s Leaders and Strategic Culture”, chap. 6 in Know Thy Enemy: Profiles of  )3(
 Adversary Leaders and their Strategic Cultures, edited by Barry R. Schneider and Jerrold M. Post (Maxwell Air Force Base, AL: USAF

 Counterproliferation Center, [2003]): 146, Online e-book, www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cpc-pubs/know_thy_enemy/giles.pdf
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جزًءا كبرًيا من خطاب لك منهما. تنعكس عملية »األخرنة« السلبية لرؤية اهلوية ابلديلة أيًضا يف 

القابلية اتلـي يمتلكها لك خطاب حلشد اجلمهور يف مواجهة »اآلخرين«، وهو األمر الواضح خاصًة مع 

تركزي القوميني واإلسالميني ىلع اخلطابات املعادية لإلمربيايلة واتلـي اجتهت تلأكد مفهويم الوحدة 

اإلقليمية والكرامة الوطنية للبالد، وهو ما يتضح يف الشلك رقم )6(.

ويساعدنا هذا بدوره ليس فقط يف إيضاح طبيعة اتلوترات 

الكيانني ومدى خطورتهما بالنسبة إليران ككيان واحد، ولكن بني هذين 

األهم بالنسبة نلا، أنه يوضح اتلعالق بني القضايا. وترى هذه الورقة أن هذا اتلعالق ليس مرتبًطا فقط 

باتلداخل اذلي تطور بني اهلويتني، بل إنه يتجاوز هذا عندما نستكشف تصوري اهلوية اإليرانية؛ 

أنهما يف حالة تعارض دائم، ولكن مع فحص أعمق لألسس اتلـي انبىن عليها  فقد يبدو االثنان 

اتلصوران، سنجد أنهما إىل جانب تشارك اتلوترات، يتشاراكن أيًضا يف العديد من اتلماثالت واتلـي 

اغبًلا ما يتم حجبها بالعداوة بني أنصار كال اتلصورين. وال يُعربزِّ عن هذا فقط عنارص مثل املعاداة 

املستمرة لإلمربيايلة واحلاجة إىل ادلفاع عن احلدود اإليرانية، ولكنه يتجاوز هذا يلوضح اتلصورات 

باعتبارها  للفارسية  القصوى  احلداثة واألهمية  اتلكنولوجية يف  اجلوانب  تبنـي  أهمية  املشرتكة عن 

مصدر اثلقافة اجلامعة بمعنـى اتلقايلد واللغة واألدب)1(. وإذا اكن هذا أوضح أثناء حكم الشاهات 

)1(  إن أهمية اثلقافة بالنسبة للهوية الفارسية ليست جمرد مبالغة، ويظهر هذا ىلع حنٍو خاص يف األدب وال سيما الشعر؛ فيعرف شعراء مثل حافظ 
بملحمته  الفردوسـي  بالطبع  رأسهم  اخليام، وىلع  ونظايم وعمر  الشريازي  و]سعدي[  العطار  ادلين[  و]فريد  الرويم  ادلين[  ]الشريازي[ و]جالل 
الشاهنامه يف الغرب ويتمتعون بماكنة جليلة يف إيران، وال حيتاج املرء إال إىل أن يقرأ مذكرات كريستوفر دي بليج Christopher de Bellaigue عن 
حياته يف إيران لريى كيف أن نصوص هؤالء الشعراء متداخلة يف نسيج احلياة ايلومية ومقدرة ىلع حنو عظيم. وىلع الرغم من أن األصول العرقية 
هلؤالء الشعراء )وغريهم( متنوعة، فإن هذا يعكس األهمية السياسية للكتابة بالفارسية وليس فقط جمرد العظمة األدبية. وجيب علينا أن نتذكر 
أن أكرث الكتابات الفارسية شهرة اكنت موجودة قبل فرتة طويلة من ظهور ادلولة احلديثة وأنها ظلت حارضة ومتبعة يف األوساط الشعبية. ويبدو أن 
استخدام األدب الفاريس كأداة للقومية يف القرن العرشين قد أدى إىل بعض االستياء بداًل عن شعور باملسار اثلقايف املشرتك كما اكنت احلال يف 

املايض. 

شلك 6: اخلطاب املشرتك الفارسـي- اإليراين/ اإلسالموي-القومي 

اهلوية اإليرانية والفارسية 
اخلطاب املؤيد للسيادة واملعادي لإلمربيايلة 

القوميةاإلسالموية
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القويم، فإنه أيًضا ملحوظ حتت حكم انلظام اإلساليم اذلي رساعن ما وجدت أيديولوجيته أن عليها 

اتلكيف مع معطياٍت أخرى. يمكن وضع جزء من هذا يف سياق اتلصورات املتعلقة باتلهديدات 

اجليوبويلتيكية واتلـي يدركها الواقعيون باعتبارها مقتضيات غري قابلة للتبدل، ولكن هناك الكثري 

مما يمكن قوهل حول اجلذور الفارسية املشرتكة بني لكٍّ من القوميني واإلسالميني القادمني من تقايلد 

منغمسة يف اللغة واألدب الفارسيني. ويمكن تمثيل هذا يف الشلكني 7 و8.

شلك 7: جوهر اهلوية اإليرانية احلايل

اهلوية اإليرانية 

اللغة واثلقافة الفارسيتان 
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وجود  مع  فارسيًّا،  املرء  يكون  أن  يعنـي  ماذا  حول  اجلدل  اتلماثالت  هذه  ز  فزِّ
ُ

حت بدورها، 

اللغة  امتالك  منهما  لك  تّديع  واتلـي  القديمة  وفارس  اإلسالمية  فارس  عن  متصارعتني  رؤيتني 

واألدب والطعام الفارسـي. ويتضح من هذا أنه حلني حل هذه اإلشاكيلة، فإن أي حماولة بلناء هوية 

إيرانية أوسع حمكوم عليها بالفشل، ليس بسبب أن الفرس لن يكونوا متحدين بما يكيف إلعمال 

هذه اهلوية ىلع حنٍو سليم، ولكن أيًضا ألنه حتـى يقنع الفرس بهويتهم اخلاصة، سيكون من الصعب 

عليهم تبنـي هوية إيرانية ثانية أوسع دون اخللط بينهما. وسيعنـي هذا أنهم سيستمرون يف انلظر إىل 

األقليات اإلثنية األخرى كتهديٍد هلويتهم، وأن هذه األقليات ستستمر يف مقاومة أن يكونوا إيرانيني 

القومية اإليرانية الصحيحة  طاملا أن هذا سيعنـي أن يكونوا فرًسا، وباتلايل جيعل هذا من اهلوية 

رسابًا.

اهلويات الوطنية 

اهلوية اإليرانية املتفرسة 
اهلوية الفارسية 

احلداثة ومعاداة اإلمربيايلة 

اإلسالموية القومية

الزنعة الفارسية الزنعة الفارسية  اإلسالم الشييع املاضوية

شلك 8 إشاكيلة اهلوية الفارسية- اإليرانية 
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يف انلهاية، فإن الطبيعة ادلائرية هلذه اجلداالت والطريقة اتلـي تستبعد بها األقليات العرقية 

خريطة  مع  وسترتكنا  أصيلة،  قومية  إيرانية  هوية  ظهور  ستمنع  املنظم  قمعها  يف  وتساهم  وادلينية 

اإلشاكيلة املتعلقة باهلوية القومية اإليرانية )شلك رقم 9(

يُشلكزِّ هذا أساس لك اإلشاكيلة اتلـي عملت هذه الورقة ىلع حتديدها. وألن جزًءا رئيسيًّا 

يف طبيعة اإلشاكيلة أنها مستمرة إىل حدٍّ ما، وأنها هامة ملستقبل الكيان، فمن غري املحتمل أن يتم 

حلها رسيًعا أو بسهولة، غري أن مجال اإلشاكيلة، أنها وىلع عكس األزمة، ال تعوق احللول. فيف حاتلنا 

هذه، فإن اإلشاكيلة تقدم نلا فهًما من شأنه تعريف حدود القضية. ومن الواضح إًذا تكوين هوية 

مما  أكرث  تتشاراكن  اللتني  املتعارضتني  األيديوجليتني  بالنسبة إليران ال يكمن يف  قومية صحيحة 

يبدو عليه األمر، بل يف هوية إيرانية مشرتكة من شأنها أن توفر سبياًل للكٍّ من الفرس وغريهم من 

اهلويات الوطنية 

اهلوية اإليرانية املتفرسة 
اهلوية الفارسية 

احلداثة ومعاداة اإلمربيايلة 

اإلسالموية القومية

الزنعة الفارسية الزنعة الفارسية  اإلسالم الشييع املاضوية

شلك 9 اإلشاكيلة اللكية للهوية القومية اإليرانية 

اهلوية اإليرانية اتلعددية 
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ىلع  تأكيدهم  مع  اخلاصة،  هويتهم  عن  يعربوا  أن  واإلسالميني  واإلثنية  ادلينية  األقليات  جممواعت 

القواسم املشرتكة واتلـي جتعل منهم إيرانيني. ومع األخذ يف االعتبار الطبيعة املعقدة ومتعددة األبعاد 

للهويات املوجودة داخل إيران، فقد يكون أساس هذه اهلوية املشرتكة حارًضا بالفعل وال حيتاج إال 

إىل املناخ املناسب لالزدهار.

شكر وعرفان

يتوجه املؤلفان بالشكر واالمتنان إىل املحكمني املجهولني ىلع تعليقاتهم الرثية. 
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