«زرادشتية» إيران بين
نظرتين :عربية وغربية
محمد الهاشمي

ّ
شكل العداء بني املذاهب والطوائف الإ�سالمية وجه ًا
بارز ًا للواقع الإ�سالمي على مر الع�صور؛ وقد تراوح العداء هذا بني
الدموية واحلروب انتقا ًال لل�سجاالت الكالمية والتكفري املتبادل،
وانتهاء باملعامالت بني �أتباع املذاهب والطوائف يف التجارة واحلياة
االجتماعية ومظاهرها كالزواج واجلرية والإقرا�ض املايل.

( ) كاتب وباحث �إماراتي.
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كثري ًا ما ت�أ�س�س العداء على �شيء من التمييز العرقي والإثني ال�شعوبي عدا عن
اخلالف الفقهي والعقائدي ،وانعك�س الأمر على ال�صراع ال�سني ال�شيعي بوجه �أخ�ص،
حتى جتاوز التمييز الإثني والعرقي بينهما خطوط واقع �أن �أتباع املذهبني ينت�شرون
يف بالد العرب والعجم .ومن بني �ألفاظ التنابز التي يخ�ص�صها كثري من �أتباع ال�سنة
ل�شيعة �أنهم «جمو�س» عبدة للنار – واملجو�س هم �أتباع الديانة الزراد�شتية القدمية
التي ظهرت يف فار�س وقد كانت للنار قدا�سة عندهم ،كما هو املاء �أي�ض ًا.
كانت الزراد�شتية الديانة الر�سمية ململكة ال�سا�سانيني الفار�سية التي �سقطت
بيد جيو�ش اخلالفة الإ�سالمية الثانية يف القاد�سية .هذه الفكرة حول بقاء الفر�س
على جمو�سيتهم لها ما يقربها من الواقع يف القدمي واحلديث و�سنتطرق �إلى بع�ضها
الحق ًا ،لكن يت�ضح جلي ًا من تف�سريات امل�ستخدمني لها من �أهل ال�سنة �أنها تعيد
جمو�سية ال�شيعة �إلى و�ضع �أجدادهم ما قبل الإ�سالم� ،أكرث من ربطها بني �أيديولوجية
ال�شيعي الإيراين و�إرث الزراد�شتية الثقايف الذي كان قد �أثر يف ديانات �أخرى،
كاليهودية وامل�سيحية وكذلك الإ�سالم عموم ًا عدا عن الإ�سالم ال�شيعي الإثني ع�شري
خ�صو�ص ًا ،الذي يلتقي مع املعتقد الزراد�شتي يف و�صف الوحدانية والربوبية.1
كان للموروث �شيء من الت�أثري على هذه الفكرة التي ت�شكلت وت�صاعدت
وتريتها حتى ع�صرنا احلايل ب�سبب التوتر اجلاري بني �ضفتي اخلليج العربي ،حتى
�صار هناك ربط بني ال�شيعة وعبادة النار وبني ال�شيعة والفار�سية الزراد�شتية ،وبني
ال�شيعة واحلقد على العرب �أو العك�س ،ومن ذلك �أن حديث ًا من�سوب ًا للر�سول �أ�شار
�إلى �سلمان الفار�سي وقومه ب�أنهم هم من �أ�شار القر�آن �إلى ا�ستبدال العرب بهم �إن
تولوا 2.هذا احلديث و�أحاديث �أخرى ،عدا عن مقتل رمز �سني كعمر بن اخلطاب
((( طريقة احلياة املعا�صرة ل�شيعة �إيران ت�شري بح�سب الباحثني �إلى ارتباط عميق باملعتقدات القدمية و�شعائر املمار�سة ،و�أنها تن�سجم
ب�شكل جيد مع ما جلبه الإ�سالم من معتقدات توحيدية .انظر:

Shima Houshyar, Zoroastrian Pilgrimages and Muslim Saints: Tracing Modern Iranian Shi’ism at the
Shrine of Chak Chak, August 26, 2013, Ajam Media Collective, on: http://goo.gl/IBjjZl

((( حممد ،بن عي�سى ،جامع الرتمذي� ،أبواب تف�سري القر�آن ،باب :ومن �سورة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم  ،حديث رقم  .3331موقع جامع
ال�سنة وبحوثها على الرابط التايل .hadithportal.com :يروي الرتمذي عن �أبى هريرة قوله :تال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هذه
الآية «و�إن تتولوا ي�ستبدل قوم ًا غريكم ثم ال يكونوا �أمثالكم» قالوا  :ومن ي�ستبدل بنا ؟ قال :ف�ضرب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على
منكب �سلمان ثم قال[ :هذا وقومه .هذا وقومه] .ويبني الرتمذي �أن احلديث «غريب يف �إ�سناده» ،ويف �شرح احلديث من حتفة الأحوذي �إن
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على يد �أبو ل�ؤل�ؤة «املجو�سي» ،3كله �أذكى فكرة �أن الفر�س مرتب�صون بالعرب و�أن
هناك تناف�سية بينهما على زعامة الإ�سالم� ،إلى �أن انتقلت تلك امل�شاعر �إلى كتب
امل�ست�شرقني الغربيني الذين كتبوا ونقلوا عن الإ�سالم ،كما و�صلت الفكرة نف�سها
�إلى كثري من الباحثني الغربيني املعا�صرين وهم مهتمون بفهم جذور الإرهاب على
خلفية �أحداث � 11سبتمرب (�أيلول) وظهور حركات القاعدة وداع�ش .حاول ه�ؤالء فهم
مرجعية الفكرة �أن ال�شيعة جمو�س –�أي �أنهم كفرة بطبيعة احلال ،ب�سرب �أغوار الفهم
ال�سلفي ال�سني الذي قوى بدوره اعتقاد �أهل ال�سنة مبجو�سية ال�شيعة ،دون �أن يغفلوا
الأهمية التاريخية للموروث الزراد�شتي الفار�سي وت�أثريه يف الأديان ال�سماوية كافة،
وهو ما يت�ضح فيما �سيعر�ض من �آراء وا�ست�شهادات .من املهم �أن نفهم كيف يرى
العامل غري امل�سلم �أوجه هذا ال�صراع ال�سني ال�شيعي ،وبالتحديد كيف يروي فكرة
اعتقاد �أهل ال�سنة �أن ال�شيعة «جمو�س».
من الالفت �أي�ض ًا �أن نالحظ �أن بحث الغرب يف الوهابية (ال�سلفية) قادهم
�إلى البحث يف ال�صراع ال�سني ال�شيعي عموم ًا باعتباره العدو اللدود يف الأدبيات
ال�سلفية التي ترى �أن من اخرتع الت�ش ّيع (الرف�ض) كان يهودي ًا و�أنهم �أولى بالقتال
من اخلوارج ،4وهو ما �صب يف �صالح نظرتهم للت�ش ّيع وخلفيته الثقافية الإيرانية
ب�سبب �سلبية �صورة ال�سلفية (ويف م�صادر �أخرى التيمية) 5كمعتقد «عربي» �أنبت
الإرهاب املعا�صر؛ وهو ما ت�ستخدمه حكومة �إيران حالي ًا يف مواجهة ال�سعودية ملغازلة
يف �سنده �شيخ من �أهل املدينة جمهول لكن ك ًال من اجلورقاين وابن حبان والألباين �صححه .وقال الوادعي �إنه �صحيح على �شرط م�سلم.
موقع الدرر ال�سنية ،املو�سوعة احلديثية ،على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/thl6b6

((( يو�صف �أبو ل�ؤل�ؤة فريوز قاتل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ب�أنه «املجو�سيى» يف �أدبيات �سنية عدة كرواية ال�سيوطي عن ابن عبا�س
(تاريخ اخللفاء) ،وهو «كافر من عباد النريان» عند ابن تيمية (منهاج ال�سنة) على الرغم من �أن الذهبي ذهب �إلى �أنه كان عبد ًا ن�صراني ًا
ملغرية بن �شعبة (املخت�صر يف الرجال) ،بينما ذكرت مراجع �أخرى �أن �أبو ل�ؤل�ؤة قتل اخلليفة لث�أر �شخ�صي و�إنه مل يكن جمو�سي ًا بل كان
م�سلم ًا «ذا �ش�أن» ،وا�ستدل على ذلك املريزا عبداهلل الأفندي يف كتابه «ريا�ض العلماء» من �أن ابنته م�سلمة و�أخاه م�سلم وقد ذكرا يف املوروث
حتى بعد مقتله يف املخت�صرات وال�سري كما عند الذهبي.
((( ويف فتواه يعتقد ابن تيمية �إن قتال اخلوارج �أولى من قتال امل�شركني (وهم يف هذه احلالة الن�صارى واليهود والوثنيني) وبالتايل ينتج
�أن قتال ال�شيعة (الرواف�ض) �أولى من اجلميع.انظر� :أحمد ،عبداحلليم ابن تيمية ،جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم �أحمد بن تيمية ،طبعة
الأوقاف ال�سعودية.2004 ،
((( كما ورد يف امل�صادر امل�ستخدمة والدرا�سات حول املو�ضوع التي اطلع عليها الكاتب ،ف�إن مت�أخري ال�سلفية احلنبلية هم من يرجع �إليهم
الباحثون �أ�سباب ظهور اتهام املجو�سية لل�شيعة �أو على الأقل انت�شارها وجماهرييتها بني ال�شعوب ال�سنية.
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الفكرة الغربية نف�سها ،خ�صو�ص ًا و�أن ال�صورة احل�ضارية للفر�س �إيجابية �إلى حد
كبري يف الغرب ،بعك�س ال�صورة النمطية للعرب عندهم ،وهو عامل م�ؤثر بدوره يف
ا�ستعداد الغرب الوا�ضح للتحيز لإيران يف مواجهتها مع العرب ،خ�صو�ص ًا بعد عودة
العالقات الإيرانية الدولية م�ؤخر ًا .وقد يربز يف ظل هذا احلال اعتقاد �أن جمو�سية
�إيران �أو جمو�سية ال�شيعة قد تكون ا�صطالح ًا �إيجابي ًا يف نظر الغرب �أكرث منه �سلبي ًا،
فاملجو�سية ب�أ�صلها الزراد�شتي ال حتمل ما حملته �صورة «الإ�سالموية» ،وهذا يعني �أن
جمو�سية �إيران –�إن وجدت -قد تكون �أف�ضل من �إ�سالمويتها يف نظر الغربي املعا�صرـ
وت�صب يف �صالح التعاطف مع �إيران ،ال �سيما لو �أن من ا�ستخدمها كان عربيا �سن ّي ًا
م�سلم ًا� ،أو كان على عالقة بالتدين ال�سلفي �أو ال�سعودي ،6وهذا ما يعني �أي�ض ًا �أن
ا�ستخدام جمو�سية �إيران يف الوقت الراهن -بهدف النيل منها -قد يف�ضي �إلى نتيجة
معاك�سة ،وكلها حتليالت ي�سعى البحث �إلى تعزيزها �أو دح�ضها.
الزرادشتية الفارسية والتش ّيع

ت�أ�س�ست الزراد�شتية ما بني � 1800-1000سنة قبل امليالد على يد النبي
زراد�شت ،الذي ب�شر ب�إله واحد ا�سمه «احلكيم» (�أهورا مازدا) وهو عدو ال�شر
تباعا وب�شكل
املتمثل يف «الروح احلانقة» (�أنغري ماينيو) وهي املعتقدات التي تعززت ً
�شبه مطابق يف اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم .7ال يقت�صر �أثر الزراد�شتية على
احتفال الإيرانيني ب�أعياد «النوروز» 8بل يتعدى ذلك و�صو ًال �إلى الثقافة املجتمعية
املعا�صرة ،واملعتقدات الدينية �أ�سوة بالديانتني امل�سيحية واليهودية .لقد تقل�ص
انت�شار الزراد�شتية كديانة يف �إيران منذ �صعود الثورة اخلمينية عام  ،1979ومنذ
ذلك احلني حتولت الزراد�شتية من ديانة تتعاي�ش مع الإ�سالم الفار�سي �إلى عقيدة
((( �صدرت من�شورات عدة عن �صعود نظام الثورة ال�شيعي وتفاقم العداء بني اململكة العربية ال�سعودية و�إيران تربط ب�شكل مبا�شر بني
نظام والية الفقيه والإرث واحلقد املجو�سي ،من بني ذلك كتاب �ألفه حممد عبداهلل الغريب بعنوان «وجاء دور املجو�س»(ي�شري موقع الغريب
الر�سمي �أن النا�شر هو مكتبة الر�ضوان  -م�صر).انظر  :جريولد غرين وفريدريك ويري وت�شارلز وولف ،كتاب فهم �إيران .م�ؤ�س�سة راند.
2009
((( ،الزراد�شتية ،على الرابط التايل:
Religionfacts.com.

((( عيد ر�أ�س ال�سنة الفار�سية وي�صادف يوم االعتدال الربيعي �أي احلادي والع�شرين من مار�س (�آذار) يف التقومي امليالدي .يحتفل به
�أي�ضا يف مناطق تركية كردية و�أفغانية وقفقازية ،ويحتفل به �سنويا  300مليون من �سكان العامل (امل�صدر :اليوني�سكو)
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كافرة ،حيث قام الثوار �آنذاك بال�صعود �إلى معبد النار الزراد�شتي يف طهران –
قبلة الديانة -وا�ستبدلوا ب�صورة النبي زراد�شت فيه �صورة اخلميني زعيم الثورة.9
وقد ن�شرت حمطة ( )CNNتقرير ًا عن ممار�سات تع�سفية ينتهجها حر�س الثورة
الإيراين �ضد من تبقى من الزراد�شتيني الذين كانوا ميار�سون ال�شعائر القدمية �سر ًا،
و�أنهم ي�ستخدمون املعابد واملقابر الزراد�شتية للتدريبات واملناورات القتالية.10
بالن�سبة للعامة يف الغرب ،ف�إن ذكر الزراد�شتية ال يذ ّكر �سوى بثالث معلومات
–لي�س �أي منها �سلبي ًا بال�ضرورة� ،أولها الإ�شارة املغلوطة �إلى ديانة تعبد فيها النار،
ثانيها كتاب الفيل�سوف الأملاين فريدريك نيت�شه «هكذا تكلم زراد�شت» ،وثالثها جنم
الروك الراحل فريدي مريكوري ذو الأ�صل الإيراين وقد كان �أ�شهر زراد�شتي معتنق
يف العامل .11لكن الديانة يتبعها حتى اليوم ما يق ّدر مبائة وت�سعني �ألف معتنق ،قد
يقلون عن ذلك ب�سبعني �ألف ًا ب�سبب قمع النظام الإيراين ال�شيعي لأي دين �أو مذهب
خمتلف عنه ،وكان �أتباعها قد بلغوا  50-40مليون ًا يف عهد ك�سرى 12بينما ت�شري
تقديرات �أخرى �إلى �أن � 100ألف زراد�شتي داخل �إيران اليوم م�سجلون ر�سمي ًا على
�أنهم م�سلمون.13
من جهة �أخرى ،ف�إن �أتباع الديانة -من �أكادمييني ورجال دين -ن�شطون
يف تقدمي معتقداتهم و�إرثهم الزراد�شتي للغرب بالطريقة التي تع ّمق من احرتام
الديانة باعتبارها �إحدى �أقدم الديانات التوحيدية يف العامل .14وقد قدم الزراد�شتي
((( قد ي�ستنتج الباحث هنا احتماال ملا ي�شري �إليه هذا الفعل من رمزية� .إنه �إعالن لعهد جديد لنبي (�أو مهدي) يعيد جمد زراد�شت متمثال
يف �صورة اخلميني بدال من زراد�شت!
(10) Jamsheed K. Choksy, How Iran persecutes its oldest religion, CNN, November 14, 2011,on:
http://goo.gl/QLMwN6

;(11) Zenobia Ravji, The Religion that the Iranian Mullahs Fear Most,May 2016, Issue 38, on
http://goo.gl/cDoxTr
(12) LAURIE GOODSTEIN, Zoroastrians Keep the Faith, and Keep Dwindling, the New York Times,
SEPT. 6, 2006, on:
http://goo.gl/YHMVYG

(13) Zenobia Ravji, The Religion that the Iranian Mullahs Fear Most
( ((1يقيم الزراد�شتيون �سنويا م�ؤمتر ًا عاملي ًا للزراد�شتية ُيقام يف عوا�صم خمتلفة ،للتعريف بالديانة ،ومناق�شة التحديات التي تواجهها
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داريو�س جاهانيان –وهو �أمريكي من �أ�صل فار�سي -ورقة يف امل�ؤمتر العاملي ال�سنوي
للزراد�شتية يف تك�سا�س عام � 2000أو�ضح فيها �أن �أكرب عملية ا�ستنزاف واجهتها
الديانة كانت يف عهد ال�شاه �سلطان ح�سني ال�صفوي ( )1722-1694ملّا خريهم بني
الدخول يف الإ�سالم �أو »حتمل العواقب» ،وقد �أدى ذلك �إلى ما قدرته مراجع فرن�سية
بقتل ثمانني �ألف زراد�شتي ونزوح ما تبقى منهم ،متهم ًا النظام الثوري الإيراين ب�أنه
ميثل امتداد ًا لهذا القمع والتطهري ،وم�شري ًا �إلى فتاوى متعددة ت�صدر من املراجع
ال�شيعية حتى اليوم و�أن الزراد�شتية يف تقهقر م�ستمر حتت حكم نظام املاليل.15
ويف مراجع زراد�شتية �أخرى كثرية قدمت للغرب ،ما دلل على �أن التفاهم
املزعوم بني ال�صفوية الإيرانية �أو �إيران ال�شيعية الإثني ع�شرية املعتقدة بوالية الفقيه،
كما ف�سرها �آية اهلل اخلميني وبني املجو�س غري موجود ،بل �أن الزراد�شتيني �أنف�سهم
يعدون املذهب ال�شيعي �سبب ًا رئي�س ًا من �أ�سباب حتول ديانتهم �إلى ديانة معر�ضة
لالنقرا�ض� .أما ما �إذا كان «احلقد املجو�سي على العرب وامل�سلمني ال�سنة» جمرد
�شعور عرقي �أو �شعوبي فار�سي نتج عن ق�ضاء اخلالفة العمرية على امرباطورية
�سا�سان املجو�سية فتلك ق�ضية �أخرى ،قد تثبت �أحيان ًا بح�سب ما نقله امل�ؤرخون
الزراد�شتيون �أنف�سهم ،ونقله �أكادمييون وباحثون غربيون �أي�ض ًا ،من �أن ما تبقى من
الزراد�شتية اليوم هي ديانة غري عاملية و�أنها عرقية مقت�صرة على الفر�س بامتياز.16
الفار�سية املجو�سية والعرب تو�ضح الباحثة زنوبيا رازجي ،وهي باحثة زراد�شتية
�أن هناك �صحوة فار�سية للعودة للجذور الزراد�شتية بد�أت م�ؤخر ًا يف الظهور ،و�إن
هناك «عودة لالعتناق» تزدهر يف �إيران وخارجها كردة فعل على غياب الهوية
الفار�سية العريقة مل�صلحة الإ�سالم الذي متثله دولة �إيران اليوم و�أن ذلك «�شجع على
و�أتباعها .كان �أخر م�ؤمتر للزراد�شتيني ال�شباب قد نظم يف نيوزلندا بني  28دي�سمرب (كانون الأول)  2015و  2يناير (كانون الثاين) .2016
ملزيد من التفا�صيل عن امل�ؤمتر انظر الرابط التايل:
http://www.6wzyc.co.nz

(15) Darius, Jahanian, Islamic Era History of Zoroastrians of Iran Through Political Analysis and Historical Letters, The Circle of Ancient Iranian Studies,on:
http://goo.gl/ZC3rMB
(16) Jamsheed K. Choksy, How Iran persecutes its oldest religion
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النظر �إلى الإ�سالم على �أنه دين غريب فر�ض بالقوة على الفر�س بعد الغزو العربي يف
القرن ال�سابع للميالد» ،17ما ي�شري �إلى �أن الزراد�شتيني ينظرون �إلى النظام الإيراين
ال�شيعي على �أنه امتداد لهذا الغزو.
ن�شرت «العربية.نت» ن�ص مقابلتني ملجلة �إيرانية �أ�سبوعية �أجراهما �صادق
زيبا ،وهو مفكر �إيراين يعمل �أ�ستاذ ًا بجامعة طهران ،قال فيهما �إن «الكثري من
الإيرانيني يكرهون العرب ،وال فرق بني املتدين وغري املتدين يف هذا املجال» ،م�شري ًا
�إلى �أن هناك حقد ًا دفين ًا على العرب ما يزال حا�ضر ًا لدى ال�شعب الإيراين« :يبدو
�أننا ك�إيرانيني مل نن�س بعد هزميتنا التاريخية �أمام العرب ومل نن�س القاد�سية بعد
مرور  1400عام عليها ،فنخفي يف �أعماقنا �ضغينة وحقد ًا دفينني جتاه العرب وك�أنها
نار حتت الرماد قد تتحول �إلى لهيب كلما �سنحت لها الفر�صة (� )...إن الدوافع من
وراء ت�أ�سي�س جممع اللغة الفار�سية كانت طرد الكلمات وامل�صطلحات العربية من
18
الفار�سية ،وهذا يدل على حقدنا جتاه العرب (.»)...
يف املقابل ،ي�شري جون ليمربت يف تقرير ملجلة فورين بولي�سي� ،إلى �أن العالقة
الوطيدة التي تربط بني �إيران وبني قطر وعمان ،تدلل على �أن امل�شكلة بني �إيران
والعرب لي�ست عرقية وال �شعوبية ،بل ناجتة عن الكثري من التقاطعات بني العرب
والفر�س وقليل من فهم كل منهما الآخر مع كثري من �سوء الفهم –املربر واملغلوط
�أحيان ًا .لكنه �أبرز �أن الفخر الفار�سي الذي قاوم تعريب �إيران لأكرث من 2500
عام �أمد ال�شعب الإيراين بكثري من ال�شوفينية التي انعك�ست على خطاب �أنظمتها
ال�سيا�سية يف خمتلف العهود .و�أ�ضاف ليمربت �أن كثري ًا من الندوب الدينية والعرقية
(17) Zenobia Ravji, The Religion that the Iranian Mullahs Fear Most
(� ((1سعود الزاهد ،مفكر �إيراين بارز :نكره العرب وب�سببهم نلعن �أهل ال�سنة ..وال نن�سى لهم «القاد�سية» ،موقع العربية.نت� 5 ،أكتوبر
(ت�شرين الأول)  ،2011على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/kEpNy9

وعلى الرغم من كون هذا احلديث �صادما ومبا�شرا �إال �أن حمللني كمحمد جميح �أو�ضح يف مقال ل�صحيفة ال�شرق الأو�سط �إن الت�صريح»
غري مفاجئ على الأقل ملن در�سوا طبيعة الأبعاد املو�ضوعية للأدب الفار�سي قدميا وحديثا ،كما �أنه غري مفاجئ للمراقبني الذين ير�صدون
ال�ش�أن الثقايف وال�سيا�سي الإيراين يف ت�شابكاته مع الق�ضايا العربية» .انظر :حممد ،جميح� ،صورة العربي يف املخيال الفار�سي� ،صحيفة
ال�شرق الأو�سط الدولية 19 ،دي�سمرب (كانون الأول)  ،2011على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/ljeBkQ
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دام للمنطقة �شهد �سقوط ملك ّيات عدة
التي تكونت عرب قرون تر�أّ�سها واقع �سيا�سي ٍ
مقابل ظهور «ثورية �إيرانية» على �أطالل �إحداها ب�سقوط نظام ال�شاه عام  .1979كما
�أن ال�شعور ال�شعبوي العام لدى الإيرانيني ب�أن العرب «البدو» ق�ضوا على ح�ضارتهم
ظل باقيا ،وانعك�س ذلك على جهل كل من العرب والإيرانيني لكل منتجات ح�ضارتهما
احلديثة من فنون و�آداب وتاريخ و�سيا�سة ،مما عمق ال�صدام وال�شعور من العرب ب�أن
�إيران حاقدة عليهم ،على الرغم من �أنها �أظهرت يف كثري من الأحيان عروبتها �أكرث
من العرب مبواقفها مع الفل�سطينيني على �سبيل املثال« :هل يريد العرب فعال حربا
مع �إيران؟ رمبا ال ،مبا �أن هناك نتائج مدمرة اقت�صاديا و�سيا�سيا تبعا لذلك .ولكن
فوق كل التظلمات الدفينة يف املا�ضي واحلا�ضر بينهما ،ف�إنهم ال يجدون حرجا من
�إظهار العداوة ،خ�صو�ص ًا �أمام الزوار الأمريكان ،الذين يظهرون لأ�سباب خمتلفة
�شعورا مماثال بالعدائية».19
يو�ضح �أر�شان �أديب مق ّدم يف كتاب له� ،أن ت�صاعد وترية ا�ستخدام العرب
التهام الإيرانيني باملجو�سية رافق احلرب الإيرانية العراقية لأ�سباب تتعلق بخطاب
الرئي�س العراقي �صدام ح�سني ،فقد ظهرت يف من�شورات ر�سمية وغري ر�سمية عدة
�آنذاك ،يف خ�ضم حرب �إعالمية رافقت احلرب الفعلية بني اجلانبني ،حاولت ا�ستثمار
هذا االعتقاد لتعميق الكراهية �ضد العدوة �إيران ،و�ضرب على ذلك مثاال ت�سمية
العراقيني احلرب بـ «قاد�س ّيات �صدام» يف �إ�شارة �إلى معركة القاد�سية التي �أطاحت
بدولة الفر�س ،وم�شبهة �صدام ح�سني بالفاحت العربي امل�سلم �سعد بن �أبي وقا�ص.20
يف �إحدى الدرا�سات كان احلديث عن جمو�سية �إيران على �أ�سا�س �أنه اتهام
ي�ستخدمه العرب ال�سنة؛ وخ�صو�ص ًا التنظيمات اجلهادية املنتمية للطائفة ،وا�صفة
ذلك ب�أنه جزء من �أدوات احلرب الطائفية القائمة بني ال�سنة وال�شيعة ،تت�ضح حالي ًا
(19) John Limbert, Why Can’t Arabs and Iranians Just Get Along? December 1, 2010, foreign policy,
on:
http://goo.gl/iZsa8g
(20) Arshin Adib-Moghaddam, The International Politics of the Persian Gulf: A Cultural Genealogy.
Routledge. Second Edition 2006. P. 37-38.
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يف معطيات ال�صراع داخل �سوريا:
ال�سنة الإ�سالم ال�شيعي على
«والطريقة الأخرى التي �صور بها الإ�سالميون ُّ
�أنه ميثل معتقدات �إ�سالمية غري �صحيحة هي �إطالق ا�سم «املجو�س» عليهم .وي�شري
هذا امل�صطلح �إلى الزراد�شتية (كما ت�سمى �أحيان ًا بعبادة النار) ،التي تتبنى املذهب
ال�شيعي كقناع لدين منحرف يف املا�ضي (� )..إن طبيعة هذه الألقاب واجلماعات التي
تتبناها يجب �أن تقدم �صورة كا�شفة ومثرية للقلق عند حماولة فهم تفاقم ال�صراع
ال�سوري ( )..ويتّبع العديد من الفاعلني ا�سرتاتيجية طويلة الأجل لنزع الإن�سانية
عن الطرف املقابل لأنهم يرون ذلك معركة دينية كونية وجودية بني ال�سلفية ال�سنية
21
وال�شيعية اخلمينية».
ترى درا�سة �أخرى �أن ا�ستخدام ت�سميات كـ «املجو�س» و«الراف�ضة» و«ال�صفويني»
و«�أذناب الفر�س» و«�أعداء الدين» و«الزراد�شتيني» و«عبدة النار» 22وغريها ما هي �إال
جزء من �آلة �شيطنة الآخر ،و�أن عجلة ال�شيطنة متتد لأرجاء العامل الإ�سالمي وتنت�شر
بني عامة النا�س ،حتى �أنها باتت ت�ؤثر يف مدى اعتقادهم ب�أن ال�شيعة م�سلمون يف
الأ�صل ،حيث �أ�شارت النتائج �إلى �أن ال�شعوب ذات الغالبية ال�سنية كثري ًا ما تعتقد
�أنهم لي�سوا م�سلمني ،بح�سب نتائج كل من الأردن وم�صر والأرا�ضي الفل�سطينية
واملغرب ،بينما �أظهرت النتائج �أن الدول ذات احل�ضور ال�شيعي القوي كالعراق ولبنان
ترى �شعوبها �أنهم م�سلمون ،وكان الالفت �أن تون�س كانت اال�ستثناء الوحيد حيث ر�أى
 %54من امل�شاركني من تون�س ذات الغالبية ال�سنية �أن ال�شيعة «م�سلمون» .23و�أ�شارت
بع�ض الدرا�سات �إلى �أن اتهام ال�شيعة ب�أنهم جمو�س ،ال يتعلق مبمار�سات تنم عن
هذا االعتقاد بقدر ما هي ناجتة عن عن�صرية دفينة لدى م�ستخدميها لو�صم �أممية
ب�أكملها بالغدر والعداء املبطن والظاهر مع ًا ،ب�سبب تاريخها وجذورها الغابرة ،و�أن
( ((2مفردات الطائفية ،معهد وا�شنطن 29 ،يناير (كانون الثاين)  ،2014على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/GWqS6M

( ((2عبادة النار تهمة مغلوطة للمجو�س (الزراد�شتيني) ،للمطلع على كل وثائق الديانة واملن�شورات عنها ،فهم يعتربون النار واملاء �أدوات
من طقو�س الطهارة الروحية.
(23) The Sunni-Shia Divide, Council on Foreign Relations, on: http://goo.gl/1Vrkgx
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كثري ًا من تغريدات تويرت والتوا�صل االجتماعي حتتوي ر�سائل حتمل هذا امل�ضمون
وتنقله لآالف املتابعني ،الأمر الذي يغذي نار الطائفية يف املنطقة.24
رؤية الغرب

يالحظ من خمتلف امل�صادر الغربية� ،أو املكتوبة باللغة االجنليزية ،الأكادميية
منها وال�صحفية� ،أن الغرب يرى �إن هناك جذورا عميقة لل�صراع ال�سيا�سي القائم
بني العرب والإيرانيني يف الوقت احلا�ضر ،متتد �إلى اجلذور العرقية واحل�سا�سيات
ال�شعوبية التي انتجتها جروح التاريخ الغائرة بني العرقيتني العربية والفار�سية يف
خمتلف القرون منذ �أول ظهور لدولة الفر�س .لكنها �أي�ضا ت�سرتعي ال�شعور ب�أن كثريا
من مفردات هذا ال�صراع القائم ،تنتقل من حيز ال�صدام ال�سيا�سي والأيديولوجي
بني دولة والية الفقيه الإيرانية والأنظمة العربية �إلى ا�ستنادات ذات طبيعة طائفية
وعن�صرية عرقية –هدفها �إق�صائي عدائي -ال ي�شرتط �أن تكون �صحيحة لكن
اجلانبني يغذيانهما �ضمن خطاب املواجهة ال�سيا�سي ،عو�ضا عن اخلطاب الديني
املليء باالتهامات امل�ستندة على املوروث الديني للطائفتني �أو الكالم احلما�سي
امل�شحون بالعداوة ،ومن ذلك لفظة «املجو�سية» التي كان ظهورها �أو ًال ديني ًا ،ثم �أ�صبح
جزء ًا من مفردات الآلة الإعالمية ال�سيا�سية والدينية واالجتماعية مع ًا .بالن�سبة
للغرب ،يبدو �أن «جمو�سية نظام والية الفقيه» خرافة ،فاملراجع املذكورة تو�ضح �أن
�إيران ال�شيعية كانت وما تزال عدوة للزراد�شتني ،حتى من وجهة نظر زراد�شتيي
(جمو�س) اليوم �أنف�سهم.
يت�ضح �أي�ض ًا �أن الغرب يدين للمجو�سية (الزراد�شتية) كديانة بالكثري من
االحرتام واالمتنان ،لأ�سباب تاريخية خمتلفة ،25عدا �أن هناك اعتقاد ًا �شائعا ب�أنها
تتعر�ض للقهر والتطهري �سواء من قبل نظام الثورة الإيراين �أو الدولة الإ�سالمية التي
(24) Alexandra Siegel, Sectarian Twitter Wars: Sunni-Shia Conflict and Cooperation in the Digital
Age, December 20, 2015, on:
http://goo.gl/oZXI5e
( ((2كانت االمرباطورية الفار�سية بح�سب م�صادر تاريخية �سببا يف حترير اليهود من ال�سبي البابلي ،كما �أن كثريا من املعتقدات اليهودية
تلتقي مع الزراد�شتية ،وهناك مزاعم ب�أن اليهود نقلوا عقيدة التوحيد عنها.
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متار�س تطهري ًا �شام ًال بحق الإيزيديني ،و ُيعتقد –رمبا ب�شكل مغلوط� -أن ديانتهم
يرجح
انبثقت منها .26وهذا يعني �أن ا�ستخدام العرب التهام الإيرانيني ب�أنهم جمو�س ّ
ب�أن ينعك�س ب�شكل �إيجابي على الإيرانيني ،حتى يف ظل نظامهم احلايل� .إن مل يكن
ينعك�س �سلب ًا على م�ستخدمي االتهام باعتبار �أنهم ميثلون �أولئك الذين يحاولون
و�صم �شعب يدين بالإ�سالم تبع ًا جلذور متتد لآالف ال�سنني .لكن ويف حيز متناق�ض
�أحيان ًا يرد يف كثري من امل�صادر ،وعلى ل�سان الإيرانيني وحتى املعتنقني للديانة التي
باتت اليوم «�إثنية» الهوية� ،إن �إيران تعتز بفار�سيتها وتكره عروبة الإ�سالم وما ميثله
تاريخي ًا.
وفيما تو�ضح كثري من الأدبيات العربية ال�سنية �أن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني
«املجو�س عبدة النار» وظهور ال�شيعة وكراهية الإيرانيني للعرب ،ف�إن الغرب يتغا�ضى
عن حما�سة هذا اخلطاب ل�صالح واقع �سيا�سي تتناق�ض فيه املعطيات ،مبا �أن �إيران
متلك عالقات جيدة مع بع�ض الأنظمة العربية ،وتدعم عروبة فل�سطني ،و�أن فيها
فر�س ًا «�س ّنة» ،وت�سمي نف�سها بالدولة الإ�سالمية دون �أن تنتج �شيئ ًا مثل «داع�ش»،
وتفتخر برتاثها القائم على تقدي�س بيت النبوة العربي ،وانتماء كثري من مالليه �إلى
�سل�سلة ن�سبه –مبن فيهم اخلميني قائد ثورة والية الفقيه نف�سه.27
يرى الغرب يف كثري من املن�شورات �أن �إيران ،حتى وهي يف ظل نظام ديني
تو�سعي ،ال تزال �أعمق ح�ضارة من العرب ب�صورتهم النمطية امل�شوهة وحا�ضرهم
املت�صل بـ (الإرهاب) والت�سلط االجتماعي والديني .كما �أن كثري ًا من الباحثني يف
الأنرثوبولوجيا ال�شرق �أو�سطية والدرا�سات االجتماعية والثقافية عموم ًا ،يرون �أن
( ((2ت�شري كثري من املراجع حول الأديان �إلى الإيزيدية على �أنها طائفة زراد�شتية يف الأ�صل .ولكن الباحث الإيزيدي عمو ح�سن �أو�ضح �أن
هذه فكرة مغلوطة لأن الديانتني ت�ستندان �إلى امليثولوجيا الفار�سية نف�سها ،لكن الإيزيدية �أقدم يف الظهور ،وتت�شابه مع التعاليم الزراد�شتية
دون تطابق �أو ارتباط .انظر:

Amo Hasan, Introduction To The Persian Origins Of The Yezidi Religion, hindu geopolitics, December 9, 2014, on:
http://goo.gl/KpVPB7

( ((2املوقع الر�سمي للخميني(  )Imam-khomeini.comعلى الرابط املخت�صر التايل:
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يمشاهلا دمحم

اجلذور احل�ضارية للإيرانيني ان�سجمت مع هويتهم الإ�سالمية يف غالب الأحيان
بينما حدث العك�س من وجهة نظرهم عند العرب ،وتع ّد يف بع�ضها �أن الت�ش ّيع ي�شرتك
يف كثري من املعتقدات واملظلوميات والرتاث الديني مع الديانتني اليهودية وامل�سيحية،
وهو ما عمق لدى كثري منهم االعتقاد �أن الهوية العربية «ال�سنية» �إق�صائية تكره
احلياة يف �أ�صلها ،تغ ّيب كل ما �سبقها وال تتعاي�ش مع بقائه وخيارات االحتفاظ به،
وهو �أي�ض ًا ما يعمق من �شعور التعاطف والتفاعل املبا�شر وغري املبا�شر مع الق�ضايا
الإيرانية �سواء ال�سيا�سية �أو الثقافية واالجتماعية ،واال�ستعداد الذي ظهر �سريع ًا لدى
دول الغرب الحتواء �إيران وفتح �صفحة جديدة معها برغم كل التحفظات.
الخاتمة

�إن اتهام �إيران باملجو�سية ،جزء من بروباغاندا مت�صلة بالتطرف الديني
والعرقي يف �آخرها ،ميكنها مداعبة م�شاعر اجلماهري يف داخل دول املنطقة املحتقنة
ثقافي ًا واجتماعي ًا وديني ًا ،و�أكرث من ي�ستخدمها ينتمون لتنظيمات وفكر متطرفني
وبع�ضهم يتبع القاعدة وداع�ش ،وبالتايل ف�إنها �أقل من �أن ت�ستخدم �أداة �سيا�سية لأي
�صراع كان يف زمننا املعا�صر ،و�أقل من �أن ترتبط ب�أي م�ؤ�س�سة تابعة لدولة حمرتمة
دولي ًا ،وال �أي من ممثليها .هكذا الغرب يراها ،وكان علينا �أن نراها كذلك يف الأ�صل،
حتى و�إن افترُ �ض �أن هناك �شيئا من احلقيقة يف اتهام الإيرانيني باملجو�سية �أو احلقد
على العرب �أو الرنج�سية الفار�سية املحتقرة للعروبة ،فالهدف من الربوباغاندا
�أن حتقق انت�صارات تعزز من املوقف ال�سيا�سي ،وهذا ما ال يحدث يف حالة املوقف
ال�سيا�سي الدويل املعني بالدرا�سة.

المسبــار

13

