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محمد الهاشمي

وجهًا  الإ�سالمية  والطوائف  املذاهب  بني  العداء  شّكل 
بني  هذا  العداء  تراوح  وقد  الع�سور؛  مر  على  الإ�سالمي  للواقع  بارزًا 
املتبادل،  والتكفري  الكالمية  لل�سجالت  انتقاًل  واحلروب  الدموية 
واحلياة  التجارة  يف  والطوائف  املذاهب  اأتباع  بني  باملعامالت  وانتهاء 

الجتماعية ومظاهرها كالزواج واجلرية والإقرا�ض املايل. 

( كاتب وباحث اإماراتي. (
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كثريًا ما تاأ�ش�س العداء على �شيء من التمييز العرقي والإثني ال�شعوبي عدا عن 
اخلالف الفقهي والعقائدي، وانعك�س الأمر على ال�شراع ال�شني ال�شيعي بوجه اأخ�س، 
حتى جتاوز التمييز الإثني والعرقي بينهما خطوط واقع اأن اأتباع املذهبني ينت�شرون 
يف بالد العرب والعجم. ومن بني األفاظ التنابز التي يخ�ش�شها كثري من اأتباع ال�شنة 
ل�شيعة اأنهم »جمو�س« عبدة للنار – واملجو�س هم اأتباع الديانة الزراد�شتية القدمية 

التي ظهرت يف فار�س وقد كانت للنار قدا�شة عندهم، كما هو املاء اأي�شًا. 

كانت الزراد�شتية  الديانة الر�شمية ململكة ال�شا�شانيني الفار�شية التي �شقطت 
الثانية يف القاد�شية. هذه الفكرة حول بقاء الفر�س  بيد جيو�س اخلالفة الإ�شالمية 
على جمو�شيتهم لها ما يقربها من الواقع يف القدمي واحلديث و�شنتطرق اإلى بع�شها 
تعيد  اأنها  ال�شنة  اأهل  من  لها  امل�شتخدمني  تف�شريات  من  جليًا  يت�شح  لكن  لحقًا، 
جمو�شية ال�شيعة اإلى و�شع اأجدادهم ما قبل الإ�شالم، اأكرث من ربطها بني اأيديولوجية 
اأخرى،  ديانات  يف  اأثر  قد  كان  الذي  الثقايف  الزراد�شتية  واإرث  الإيراين  ال�شيعي 
كاليهودية وامل�شيحية وكذلك الإ�شالم عمومًا عدا عن الإ�شالم ال�شيعي الإثني ع�شري 

خ�شو�شًا، الذي يلتقي مع املعتقد الزراد�شتي يف و�شف الوحدانية والربوبية1.

وت�شاعدت  ت�شكلت  التي  الفكرة  هذه  على  التاأثري  من  �شيء  للموروث  كان 
وتريتها حتى ع�شرنا احلايل ب�شبب التوتر اجلاري بني �شفتي اخلليج العربي، حتى 
�شار هناك ربط بني ال�شيعة وعبادة النار وبني ال�شيعة والفار�شية الزراد�شتية، وبني 
اأ�شار  للر�شول  من�شوبًا  حديثًا  اأن  ذلك  ومن  العك�س،  اأو  العرب  على  واحلقد  ال�شيعة 
اإلى �شلمان الفار�شي وقومه باأنهم هم من اأ�شار القراآن اإلى ا�شتبدال العرب بهم اإن 
بن اخلطاب  كعمر  �شني  رمز  مقتل  اأخرى، عدا عن  واأحاديث  تولوا.2 هذا احلديث 

)1( طريقة احلياة املعا�شرة ل�شيعة اإيران ت�شري بح�شب الباحثني اإلى ارتباط عميق باملعتقدات القدمية و�شعائر املمار�شة، واأنها تن�شجم 
ب�شكل جيد مع ما جلبه الإ�شالم 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 

)2( حممد، بن عي�شى، جامع الرتمذي، اأبواب تف�شري القراآن، باب: ومن �شورة حممد �شلى اهلل عليه و�شلم ، حديث رقم 3331. موقع جامع 
ال�شنة وبحوثها على الرابط التايل: hadithportal.com. يروي الرتمذي عن اأبى هريرة قوله: تال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم هذه 
الآية »واإن تتولوا ي�شتبدل قومًا غريكم ثم ل يكونوا اأمثالكم« قالوا : ومن ي�شتبدل بنا ؟ قال: ف�شرب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على 
منكب �شلمان ثم قال: ]هذا وقومه. هذا وقومه[. ويبني الرتمذي اأن احلديث »غريب يف اإ�شناده«، ويف �شرح احلديث من حتفة الأحوذي اإن 
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واأن  بالعرب  مرتب�شون  الفر�س  اأن  فكرة  اأذكى  كله  »املجو�شي«3،  لوؤلوؤة  اأبو  يد  على 
كتب  اإلى  امل�شاعر  تلك  انتقلت  اأن  اإلى  الإ�شالم،  زعامة  على  بينهما  تناف�شية  هناك 
نف�شها  الفكرة  و�شلت  كما  الإ�شالم،  عن  ونقلوا  كتبوا  الذين  الغربيني  امل�شت�شرقني 
اإلى كثري من الباحثني الغربيني املعا�شرين وهم مهتمون بفهم جذور الإرهاب على 
خلفية اأحداث 11 �شبتمرب )اأيلول( وظهور حركات القاعدة وداع�س. حاول هوؤلء فهم 
مرجعية الفكرة اأن ال�شيعة جمو�س –اأي اأنهم كفرة بطبيعة احلال، ب�شرب اأغوار الفهم 
ال�شلفي ال�شني الذي قوى بدوره اعتقاد اأهل ال�شنة مبجو�شية ال�شيعة، دون اأن يغفلوا 
الأهمية التاريخية للموروث الزراد�شتي الفار�شي وتاأثريه يف  الأديان ال�شماوية كافة، 
يرى  كيف  نفهم  اأن  املهم  من  وا�شت�شهادات.  اآراء  من  �شيعر�س  فيما  يت�شح  ما  وهو 
يروي فكرة  وبالتحديد كيف  ال�شيعي،  ال�شني  ال�شراع  اأوجه هذا  امل�شلم  العامل غري 

اعتقاد اأهل ال�شنة اأن ال�شيعة »جمو�س«. 

اأن بحث الغرب يف الوهابية )ال�شلفية( قادهم  اأن نالحظ  اأي�شًا  من الالفت 
الأدبيات  يف  اللدود  العدو  باعتباره  عمومًا  ال�شيعي  ال�شني  ال�شراع  يف  البحث  اإلى 
بالقتال  اأولى  واأنهم  الت�شّيع )الرف�س( كان يهوديًا  اأن من اخرتع  التي ترى  ال�شلفية 
الإيرانية  الثقافية  وخلفيته  للت�شّيع  نظرتهم  �شالح  يف  �شب  ما  وهو  اخلوارج4،  من 
اأنبت  »عربي«  كمعتقد  التيمية(5  اأخرى  م�شادر  )ويف  ال�شلفية  �شورة  �شلبية  ب�شبب 
الإرهاب املعا�شر؛ وهو ما ت�شتخدمه حكومة اإيران حاليًا يف مواجهة ال�شعودية ملغازلة 

يف �شنده �شيخ من اأهل املدينة جمهول لكن كاًل من اجلورقاين وابن حبان والألباين �شححه. وقال الوادعي اإنه �شحيح على �شرط م�شلم. 
موقع الدرر ال�شنية، املو�شوعة احلديثية، على الرابط املخت�شر التايل: 

http://goo.gl/thl6b6  

)3( يو�شف اأبو لوؤلوؤة فريوز قاتل عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه باأنه »املجو�شيى« يف اأدبيات �شنية عدة كرواية ال�شيوطي عن ابن عبا�س 
)تاريخ اخللفاء(، وهو »كافر من عباد النريان« عند ابن تيمية )منهاج ال�شنة( على الرغم من اأن الذهبي ذهب اإلى اأنه كان عبدًا ن�شرانيًا 
ملغرية بن �شعبة )املخت�شر يف الرجال(، بينما ذكرت مراجع اأخرى اأن اأبو لوؤلوؤة قتل اخلليفة لثاأر �شخ�شي واإنه مل يكن جمو�شيًا بل كان 
م�شلمًا »ذا �شاأن«، وا�شتدل على ذلك املريزا عبداهلل الأفندي يف كتابه »ريا�س العلماء« من اأن ابنته م�شلمة واأخاه م�شلم وقد ذكرا يف املوروث 

حتى بعد مقتله يف املخت�شرات وال�شري كما عند الذهبي. 

)4( ويف فتواه يعتقد ابن تيمية اإن قتال اخلوارج اأولى من قتال امل�شركني )وهم يف هذه احلالة الن�شارى واليهود والوثنيني( وبالتايل ينتج 
اأحمد بن تيمية، طبعة  اأحمد، عبداحلليم ابن تيمية، جمموع فتاوى �شيخ الإ�شالم  اأولى من اجلميع.انظر:  ال�شيعة )الرواف�س(  اأن قتال 

الأوقاف ال�شعودية، 2004.

)5( كما ورد يف امل�شادر امل�شتخدمة والدرا�شات حول املو�شوع التي اطلع عليها الكاتب، فاإن متاأخري ال�شلفية احلنبلية هم من يرجع اإليهم 
الباحثون اأ�شباب ظهور اتهام املجو�شية لل�شيعة اأو على الأقل انت�شارها وجماهرييتها بني ال�شعوب ال�شنية.
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حد  اإلى  اإيجابية  للفر�س  احل�شارية  ال�شورة  واأن  خ�شو�شًا  نف�شها،  الغربية  الفكرة 
كبري يف الغرب، بعك�س ال�شورة النمطية للعرب عندهم، وهو عامل موؤثر بدوره يف 
ا�شتعداد الغرب الوا�شح للتحيز لإيران يف مواجهتها مع العرب، خ�شو�شًا بعد عودة 
العالقات الإيرانية الدولية موؤخرًا. وقد يربز يف ظل هذا احلال اعتقاد اأن جمو�شية 
اإيران اأو جمو�شية ال�شيعة قد تكون ا�شطالحًا اإيجابيًا يف نظر الغرب اأكرث منه �شلبيًا، 
فاملجو�شية باأ�شلها الزراد�شتي ل حتمل ما حملته �شورة »الإ�شالموية«، وهذا يعني اأن 
جمو�شية اإيران –اإن وجدت- قد تكون اأف�شل من اإ�شالمويتها يف نظر الغربي املعا�شرـ 
وت�شب يف �شالح التعاطف مع اإيران، ل �شيما لو اأن من ا�شتخدمها كان عربيا �شنّيًا 
اأن  اأي�شًا  يعني  ما  وهذا  ال�شعودي6،  اأو  ال�شلفي  بالتدين  عالقة  على  كان  اأو  م�شلمًا، 
ا�شتخدام جمو�شية اإيران يف الوقت الراهن -بهدف النيل منها- قد يف�شي اإلى نتيجة 

معاك�شة، وكلها حتليالت ي�شعى البحث اإلى تعزيزها اأو دح�شها.

الزرادشتية الفارسية والتشّيع

النبي  يد  على  امليالد  قبل  �شنة   1800-1000 بني  ما  الزراد�شتية  تاأ�ش�شت 
ال�شر  عدو  وهو  مازدا(  )اأهورا  »احلكيم«  ا�شمه  واحد  باإله  ب�شر  الذي  زراد�شت، 
املتمثل يف »الروح احلانقة« )اأنغري ماينيو( وهي املعتقدات التي تعززت تباًعا وب�شكل 
على  الزراد�شتية  اأثر  يقت�شر  ل  والإ�شالم7.  وامل�شيحية  اليهودية  يف  مطابق  �شبه 
املجتمعية  الثقافة  اإلى  و�شوًل  ذلك  يتعدى  بل  »النوروز«8  باأعياد  الإيرانيني  احتفال 
تقل�س  لقد  واليهودية.  امل�شيحية  بالديانتني  اأ�شوة  الدينية  واملعتقدات  املعا�شرة، 
ومنذ   ،1979 الثورة اخلمينية عام  اإيران منذ �شعود  الزراد�شتية كديانة يف  انت�شار 
اإلى عقيدة  ذلك احلني حتولت الزراد�شتية من ديانة تتعاي�س مع الإ�شالم الفار�شي 

)6( �شدرت من�شورات عدة عن �شعود نظام الثورة ال�شيعي وتفاقم العداء بني اململكة العربية ال�شعودية واإيران تربط ب�شكل مبا�شر بني 
نظام ولية الفقيه والإرث واحلقد املجو�شي، من بني ذلك كتاب األفه حممد عبداهلل الغريب  بعنوان »وجاء دور املجو�س«)ي�شري موقع الغريب 
الر�شمي اأن النا�شر هو مكتبة الر�شوان - م�شر(.انظر :  جريولد غرين وفريدريك ويري وت�شارلز وولف، كتاب فهم اإيران. موؤ�ش�شة راند. 

2009

)7( ،الزراد�شتية، على  الرابط التايل:
 Religionfacts.com.

)8( عيد راأ�س ال�شنة الفار�شية وي�شادف يوم العتدال الربيعي اأي احلادي والع�شرين من مار�س )اآذار( يف التقومي امليالدي. يحتفل به 
اأي�شا يف مناطق تركية كردية واأفغانية وقفقازية، ويحتفل به �شنويا 300 مليون من �شكان العامل )امل�شدر: اليوني�شكو(
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– الزراد�شتي يف طهران  النار  معبد  اإلى  بال�شعود  اآنذاك  الثوار  قام  كافرة، حيث 
قبلة الديانة- وا�شتبدلوا ب�شورة النبي زراد�شت فيه �شورة اخلميني زعيم الثورة9. 
الثورة  ينتهجها حر�س  تع�شفية  تقريرًا عن ممار�شات   )CNN( ن�شرت حمطة وقد 
الإيراين �شد من تبقى من الزراد�شتيني الذين كانوا ميار�شون ال�شعائر القدمية �شرًا، 

واأنهم ي�شتخدمون املعابد واملقابر الزراد�شتية للتدريبات واملناورات القتالية10. 

بالن�شبة للعامة يف الغرب، فاإن ذكر الزراد�شتية ل يذّكر �شوى بثالث معلومات 
�شلبيًا بال�شرورة، اأولها الإ�شارة املغلوطة اإلى ديانة تعبد فيها النار،  منها  اأي  –لي�س 
ثانيها كتاب الفيل�شوف الأملاين فريدريك  نيت�شه »هكذا تكلم زراد�شت«، وثالثها جنم 
الروك الراحل فريدي مريكوري ذو الأ�شل الإيراين وقد كان اأ�شهر زراد�شتي معتنق 
قد  معتنق،  األف  وت�شعني  يقّدر مبائة  ما  اليوم  يتبعها حتى  الديانة  لكن  العامل11.  يف 
يقلون عن ذلك ب�شبعني األفًا ب�شبب قمع النظام الإيراين ال�شيعي لأي دين اأو مذهب 
ت�شري  بينما  ك�شرى12  عهد  يف  مليونًا   50-40 بلغوا  قد  اأتباعها  وكان  عنه،  خمتلف 
تقديرات اأخرى اإلى اأن 100 األف زراد�شتي داخل اإيران اليوم م�شجلون ر�شميًا على 

اأنهم م�شلمون13.

ن�شطون  دين-  ورجال  اأكادمييني  -من  الديانة  اأتباع  فاإن  اأخرى،  جهة  من 
احرتام  من  تعّمق  التي  بالطريقة  للغرب  الزراد�شتي  واإرثهم  معتقداتهم  تقدمي  يف 
الديانة باعتبارها اإحدى اأقدم الديانات التوحيدية يف العامل14. وقد قدم الزراد�شتي 

)9( قد ي�شتنتج الباحث هنا احتمال ملا ي�شري اإليه هذا الفعل من رمزية. اإنه اإعالن لعهد جديد لنبي )اأو مهدي( يعيد جمد زراد�شت متمثال 
يف �شورة اخلميني بدل 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

)14( يقيم الزراد�شتيون �شنويا موؤمترًا عامليًا للزراد�شتية ُيقام يف عوا�شم خمتلفة، للتعريف بالديانة، ومناق�شة التحديات التي تواجهها 
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داريو�س جاهانيان –وهو اأمريكي من اأ�شل فار�شي- ورقة يف املوؤمتر العاملي ال�شنوي 
واجهتها  ا�شتنزاف  عملية  اأكرب  اأن  فيها  اأو�شح   2000 عام  تك�شا�س  يف  للزراد�شتية 
الديانة كانت يف عهد ال�شاه �شلطان ح�شني ال�شفوي  )1694-1722( ملّا خريهم بني 
الدخول يف الإ�شالم اأو «حتمل العواقب«، وقد اأدى ذلك اإلى ما قدرته مراجع فرن�شية 
بقتل ثمانني األف زراد�شتي ونزوح ما تبقى منهم، متهمًا النظام الثوري الإيراين باأنه 
املراجع  اإلى فتاوى متعددة ت�شدر من  والتطهري، وم�شريًا  القمع  لهذا  امتدادًا  ميثل 

ال�شيعية حتى اليوم واأن الزراد�شتية يف تقهقر م�شتمر حتت حكم نظام املاليل15.

التفاهم  اأن  على  دلل  ما  للغرب،  قدمت  كثرية  اأخرى  زراد�شتية  مراجع  ويف 
املزعوم بني ال�شفوية الإيرانية اأو اإيران ال�شيعية الإثني ع�شرية املعتقدة بولية الفقيه، 
كما ف�شرها اآية اهلل اخلميني وبني املجو�س غري موجود، بل اأن الزراد�شتيني اأنف�شهم 
معر�شة  ديانة  اإلى  ديانتهم  حتول  اأ�شباب  من  رئي�شًا  �شببًا  ال�شيعي  املذهب  يعدون 
جمرد  ال�شنة«  وامل�شلمني  العرب  على  املجو�شي  »احلقد  كان  اإذا  ما  اأما  لالنقرا�س. 
امرباطورية  على  العمرية  اخلالفة  ق�شاء  عن  نتج  فار�شي  �شعوبي  اأو  عرقي  �شعور 
املوؤرخون  نقله  ما  بح�شب  اأحيانًا  تثبت  قد  اأخرى،  ق�شية  فتلك  املجو�شية  �شا�شان 
الزراد�شتيون اأنف�شهم، ونقله اأكادمييون وباحثون غربيون اأي�شًا، من اأن ما تبقى من 
الزراد�شتية اليوم هي ديانة غري عاملية واأنها عرقية مقت�شرة على الفر�س بامتياز16.

الفار�شية املجو�شية والعرب تو�شح الباحثة زنوبيا رازجي، وهي باحثة زراد�شتية 
واإن  الظهور،  موؤخرًا يف  بداأت  الزراد�شتية  للجذور  للعودة  فار�شية  اأن هناك �شحوة 
الهوية  غياب  على  فعل  كردة  وخارجها  اإيران  يف  تزدهر  لالعتناق«  »عودة  هناك 
الفار�شية العريقة مل�شلحة الإ�شالم الذي متثله دولة اإيران اليوم واأن ذلك »�شجع على 

واأتباعها. كان اأخر موؤمتر للزراد�شتيني ال�شباب قد نظم يف نيوزلندا بني 28 دي�شمرب )كانون الأول( 2015 و 2 يناير )كانون الثاين(  2016.  
ملزيد من التفا�شيل عن املوؤمتر  انظر الرابط التايل:

 http://www.6wzyc.co.nz 

)15( Darius, Jahanian, Islamic Era History of Zoroastrians of Iran Through Political Analysis and His-
torical Letters, The Circle of Ancient Iranian Studies,on:
http://goo.gl/ZC3rMB 

)16( Jamsheed K. Choksy, How Iran persecutes its oldest religion



»زرادشتية« إيران بين نظرتين: عربية وغربية  

المسبــار8

النظر اإلى الإ�شالم على اأنه دين غريب فر�س بالقوة على الفر�س بعد الغزو العربي يف 
القرن ال�شابع للميالد«17، ما ي�شري اإلى اأن الزراد�شتيني ينظرون اإلى النظام الإيراين 

ال�شيعي على اأنه امتداد لهذا الغزو.

�شادق  اأجراهما  اأ�شبوعية  اإيرانية  ملجلة  مقابلتني  ن�س  »العربية.نت«  ن�شرت 
من  »الكثري  اإن  فيهما  قال  طهران،  بجامعة  اأ�شتاذًا  يعمل  اإيراين  مفكر  وهو  زيبا، 
الإيرانيني يكرهون العرب، ول فرق بني املتدين وغري املتدين يف هذا املجال«، م�شريًا 
اإلى اأن هناك حقدًا دفينًا على العرب ما يزال حا�شرًا لدى ال�شعب الإيراين: »يبدو 
القاد�شية بعد  نن�س  العرب ومل  اأمام  التاريخية  اأننا كاإيرانيني مل نن�س بعد هزميتنا 
مرور 1400 عام عليها، فنخفي يف اأعماقنا �شغينة وحقدًا دفينني جتاه العرب وكاأنها 
نار حتت الرماد قد تتحول اإلى لهيب كلما �شنحت لها الفر�شة )...( اإن الدوافع من 
من  العربية  وامل�شطلحات  الكلمات  طرد  كانت  الفار�شية  اللغة  جممع  تاأ�شي�س  وراء 

الفار�شية، وهذا يدل على حقدنا جتاه العرب )...(«.18

يف املقابل، ي�شري جون ليمربت يف تقرير ملجلة فورين بولي�شي، اإلى اأن العالقة 
اإيران  امل�شكلة بني  اأن  تدلل على  اإيران  وبني قطر وعمان،  تربط بني  التي  الوطيدة 
العرب  بني  التقاطعات  من  الكثري  عن  ناجتة  بل  �شعوبية،  ول  عرقية  لي�شت  والعرب 
–املربر واملغلوط  الفهم  والفر�س وقليل من فهم كل منهما الآخر مع كثري من �شوء 
 2500 من  لأكرث  اإيران  تعريب  قاوم  الذي  الفار�شي  الفخر  اأن  اأبرز  لكنه  اأحيانًا. 
اأنظمتها  على خطاب  انعك�شت  التي  ال�شوفينية  من  بكثري  الإيراين  ال�شعب  اأمد  عام 
ال�شيا�شية يف خمتلف العهود. واأ�شاف ليمربت اأن كثريًا من الندوب الدينية والعرقية 

)17( Zenobia Ravji, The Religion that the Iranian Mullahs Fear Most 

)18( �شعود الزاهد، مفكر اإيراين بارز: نكره العرب وب�شببهم نلعن اأهل ال�شنة.. ول نن�شى لهم »القاد�شية«، موقع العربية.نت، 5 اأكتوبر 
)ت�شرين الأول( 2011، على الرابط املخت�شر التايل:

 http://goo.gl/kEpNy9 

وعلى الرغم من كون هذا احلديث �شادما ومبا�شرا اإل اأن حمللني كمحمد جميح اأو�شح يف مقال ل�شحيفة ال�شرق الأو�شط اإن الت�شريح« 
غري مفاجئ على الأقل ملن در�شوا طبيعة الأبعاد املو�شوعية لالأدب الفار�شي قدميا وحديثا، كما اأنه غري مفاجئ للمراقبني الذين ير�شدون 
ال�شاأن الثقايف وال�شيا�شي الإيراين يف ت�شابكاته مع الق�شايا العربية«. انظر: حممد، جميح، �شورة العربي يف املخيال الفار�شي، �شحيفة 

ال�شرق الأو�شط الدولية، 19 دي�شمرب )كانون الأول( 2011، على الرابط املخت�شر التايل: 
http://goo.gl/ljeBkQ 
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التي تكونت عرب قرون تراأّ�شها واقع �شيا�شي داٍم للمنطقة �شهد �شقوط ملكّيات عدة 
مقابل ظهور »ثورية اإيرانية« على اأطالل اإحداها ب�شقوط نظام ال�شاه عام 1979. كما 
اأن ال�شعور ال�شعبوي العام لدى الإيرانيني باأن العرب »البدو« ق�شوا على ح�شارتهم 
ظل باقيا، وانعك�س ذلك على جهل كل من العرب والإيرانيني لكل منتجات ح�شارتهما 
احلديثة من فنون واآداب وتاريخ و�شيا�شة، مما عمق ال�شدام وال�شعور من العرب باأن 
اإيران حاقدة عليهم، على الرغم من اأنها اأظهرت يف كثري من الأحيان عروبتها اأكرث 
من العرب مبواقفها مع الفل�شطينيني على �شبيل املثال: »هل يريد العرب فعال حربا 
مع اإيران؟ رمبا ل، مبا اأن هناك نتائج مدمرة اقت�شاديا و�شيا�شيا تبعا لذلك. ولكن 
فوق كل التظلمات الدفينة يف املا�شي واحلا�شر بينهما، فاإنهم ل يجدون حرجا من 
خمتلفة  لأ�شباب  يظهرون  الذين  الأمريكان،  الزوار  اأمام  خ�شو�شًا  العداوة،  اإظهار 

�شعورا مماثال بالعدائية«19.

العرب  ا�شتخدام  وترية  ت�شاعد  اأن  له،  كتاب  يف  مقّدم  اأديب  اأر�شان  يو�شح 
لتهام الإيرانيني باملجو�شية رافق احلرب الإيرانية العراقية لأ�شباب تتعلق بخطاب 
الرئي�س العراقي �شدام ح�شني، فقد ظهرت يف من�شورات ر�شمية وغري ر�شمية عدة 
اآنذاك، يف خ�شم حرب اإعالمية رافقت احلرب الفعلية بني اجلانبني، حاولت ا�شتثمار 
ت�شمية  مثال  ذلك  على  و�شرب  اإيران،  العدوة  �شد  الكراهية  لتعميق  العتقاد  هذا 
العراقيني احلرب بـ »قاد�شّيات �شدام« يف اإ�شارة اإلى معركة القاد�شية التي اأطاحت 

بدولة الفر�س، وم�شبهة �شدام ح�شني بالفاحت العربي امل�شلم �شعد بن اأبي وقا�س20.

اتهام  اأنه  اأ�شا�س  اإيران على  الدرا�شات كان احلديث عن جمو�شية  اإحدى  يف 
للطائفة، وا�شفة  املنتمية  التنظيمات اجلهادية  ال�شنة؛ وخ�شو�شًا  العرب  ي�شتخدمه 
ذلك باأنه جزء من اأدوات احلرب الطائفية القائمة بني ال�شنة وال�شيعة، تت�شح حاليًا 

)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�شراع داخل �شوريا: 

على  ال�شيعي  الإ�شالم  نة  ال�شُّ الإ�شالميون  بها  �شور  التي  الأخرى  »والطريقة 
اأنه ميثل معتقدات اإ�شالمية غري �شحيحة هي اإطالق ا�شم »املجو�س« عليهم. وي�شري 
هذا امل�شطلح اإلى الزراد�شتية )كما ت�شمى اأحيانًا بعبادة النار(، التي تتبنى املذهب 
ال�شيعي كقناع لدين منحرف يف املا�شي )..( اإن طبيعة هذه الألقاب واجلماعات التي 
تتبناها يجب اأن تقدم �شورة كا�شفة ومثرية للقلق عند حماولة فهم تفاقم ال�شراع 
الإن�شانية  لنزع  الأجل  طويلة  ا�شرتاتيجية  الفاعلني  من  العديد  ويّتبع   )..( ال�شوري 
عن الطرف املقابل لأنهم يرون ذلك معركة دينية كونية وجودية بني ال�شلفية ال�شنية 

وال�شيعية اخلمينية«.21

ترى درا�شة اأخرى اأن ا�شتخدام ت�شميات كـ »املجو�س« و»الراف�شة« و»ال�شفويني« 
و»اأذناب الفر�س« و»اأعداء الدين« و»الزراد�شتيني« و»عبدة النار«22 وغريها ما هي اإل 
جزء من اآلة �شيطنة الآخر، واأن عجلة ال�شيطنة متتد لأرجاء العامل الإ�شالمي وتنت�شر 
م�شلمون يف  ال�شيعة  باأن  اعتقادهم  مدى  توؤثر يف  باتت  اأنها  النا�س، حتى  عامة  بني 
تعتقد  ما  كثريًا  ال�شنية  الغالبية  ذات  ال�شعوب  اأن  اإلى  النتائج  اأ�شارت  الأ�شل، حيث 
الفل�شطينية  والأرا�شي  وم�شر  الأردن  من  كل  نتائج  بح�شب  م�شلمني،  لي�شوا  اأنهم 
واملغرب، بينما اأظهرت النتائج اأن الدول ذات احل�شور ال�شيعي القوي كالعراق ولبنان 
ترى �شعوبها اأنهم م�شلمون، وكان الالفت اأن تون�س كانت ال�شتثناء الوحيد حيث راأى 
54% من امل�شاركني من تون�س ذات الغالبية ال�شنية اأن ال�شيعة »م�شلمون«23. واأ�شارت 
عن  تنم  مبمار�شات  يتعلق  ل  جمو�س،  باأنهم  ال�شيعة  اتهام  اأن  اإلى  الدرا�شات  بع�س 
هذا العتقاد بقدر ما هي ناجتة عن عن�شرية دفينة لدى م�شتخدميها لو�شم اأممية 
باأكملها بالغدر والعداء املبطن والظاهر معًا، ب�شبب تاريخها وجذورها الغابرة، واأن 

)21( مفردات الطائفية، معهد وا�شنطن، 29 يناير )كانون الثاين( 2014، على الرابط املخت�شر التايل: 
http://goo.gl/GWqS6M 

)22( عبادة النار تهمة مغلوطة للمجو�س )الزراد�شتيني(، للمطلع على كل وثائق الديانة واملن�شورات عنها، فهم يعتربون النار واملاء اأدوات 
من طقو�س الطهارة الروحية.

)23( The Sunni-Shia Divide, Council on Foreign Relations, on: http://goo.gl/1Vrkgx 
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امل�شمون  ر�شائل حتمل هذا  الجتماعي حتتوي  والتوا�شل  تويرت  تغريدات  كثريًا من 
وتنقله لآلف املتابعني، الأمر الذي يغذي نار الطائفية يف املنطقة24.

رؤية الغرب

يالحظ من خمتلف امل�شادر الغربية، اأو املكتوبة باللغة الجنليزية، الأكادميية 
اإن هناك جذورا عميقة لل�شراع ال�شيا�شي القائم  اأن الغرب يرى  منها وال�شحفية، 
اإلى اجلذور العرقية واحل�شا�شيات  بني العرب والإيرانيني يف الوقت احلا�شر، متتد 
يف  والفار�شية  العربية  العرقيتني  بني  الغائرة  التاريخ  جروح  انتجتها  التي  ال�شعوبية 
خمتلف القرون منذ اأول ظهور لدولة الفر�س. لكنها اأي�شا ت�شرتعي ال�شعور باأن كثريا 
من مفردات هذا ال�شراع القائم، تنتقل من حيز ال�شدام ال�شيا�شي والأيديولوجي 
بني دولة ولية الفقيه الإيرانية والأنظمة العربية اإلى ا�شتنادات ذات طبيعة طائفية 
لكن  �شحيحة  تكون  اأن  ي�شرتط  ل  عدائي-  اإق�شائي  –هدفها  عرقية  وعن�شرية 
الديني  اخلطاب  عن  عو�شا  ال�شيا�شي،  املواجهة  خطاب  �شمن  يغذيانهما  اجلانبني 
احلما�شي  الكالم  اأو  للطائفتني  الديني  املوروث  على  امل�شتندة  بالتهامات  املليء 
امل�شحون بالعداوة، ومن ذلك لفظة »املجو�شية« التي كان ظهورها اأوًل دينيًا، ثم اأ�شبح 
بالن�شبة  معًا.  والجتماعية  والدينية  ال�شيا�شية  الإعالمية  الآلة  مفردات  من  جزءًا 
اأن  اأن »جمو�شية نظام ولية الفقيه« خرافة، فاملراجع املذكورة تو�شح  للغرب، يبدو 
زراد�شتيي  نظر  وجهة  من  حتى  للزراد�شتني،  عدوة  تزال  وما  كانت  ال�شيعية  اإيران 

)جمو�س( اليوم اأنف�شهم.

من  بالكثري  كديانة  )الزراد�شتية(  للمجو�شية  يدين  الغرب  اأن  اأي�شًا  يت�شح 
الحرتام والمتنان، لأ�شباب تاريخية خمتلفة25، عدا اأن هناك اعتقادًا �شائعا باأنها 
تتعر�س للقهر والتطهري �شواء من قبل نظام الثورة الإيراين اأو الدولة الإ�شالمية التي 

)24( Alexandra Siegel, Sectarian Twitter Wars: Sunni-Shia Conflict and Cooperation in the Digital 
Age, December 20, 2015, on: 
http://goo.gl/oZXI5e 

)25( كانت المرباطورية الفار�شية بح�شب م�شادر تاريخية �شببا يف حترير اليهود من ال�شبي البابلي، كما اأن كثريا من املعتقدات اليهودية 
تلتقي مع الزراد�شتية، وهناك مزاعم باأن اليهود نقلوا عقيدة التوحيد عنها.
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ديانتهم  اأن  ب�شكل مغلوط-  –رمبا  وُيعتقد  الإيزيديني،  �شاماًل بحق  متار�س تطهريًا 
انبثقت منها26. وهذا يعني اأن ا�شتخدام العرب لتهام الإيرانيني باأنهم جمو�س يرّجح 
باأن ينعك�س ب�شكل اإيجابي على الإيرانيني، حتى يف ظل نظامهم احلايل. اإن مل يكن 
يحاولون  الذين  اأولئك  ميثلون  اأنهم  باعتبار  التهام  م�شتخدمي  على  �شلبًا  ينعك�س 
و�شم �شعب يدين بالإ�شالم تبعًا جلذور متتد لآلف ال�شنني. لكن ويف حيز متناق�س 
اأحيانًا يرد يف كثري من امل�شادر، وعلى ل�شان الإيرانيني وحتى املعتنقني للديانة التي 
باتت اليوم »اإثنية« الهوية، اإن اإيران تعتز بفار�شيتها وتكره عروبة الإ�شالم وما ميثله 

تاريخيًا.

بني  وثيقًا  ارتباطًا  هناك  اأن  ال�شنية  العربية  الأدبيات  من  كثري  تو�شح  وفيما 
»املجو�س عبدة النار« وظهور ال�شيعة وكراهية الإيرانيني للعرب، فاإن الغرب يتغا�شى 
عن حما�شة هذا اخلطاب ل�شالح واقع �شيا�شي تتناق�س فيه املعطيات، مبا اأن اإيران 
فيها  واأن  فل�شطني،  عروبة  وتدعم  العربية،  الأنظمة  بع�س  مع  جيدة  عالقات  متلك 
»داع�س«،  مثل  �شيئًا  تنتج  اأن  دون  الإ�شالمية  بالدولة  نف�شها  وت�شمي  »�شّنة«،  فر�شًا 
وتفتخر برتاثها القائم على تقدي�س بيت النبوة العربي، وانتماء كثري من مالليه اإلى 

�شل�شلة ن�شبه –مبن فيهم اخلميني قائد ثورة ولية الفقيه نف�شه27. 

ديني  نظام  وهي يف ظل  اإيران، حتى  اأن  املن�شورات  من  كثري  الغرب يف  يرى 
وحا�شرهم  امل�شوهة  النمطية  ب�شورتهم  العرب  من  اأعمق ح�شارة  تزال  ل  تو�شعي، 
الباحثني يف  اأن كثريًا من  والديني. كما  والت�شلط الجتماعي  بـ )الإرهاب(  املت�شل 
اأن  يرون  عمومًا،  والثقافية  الجتماعية  والدرا�شات  اأو�شطية  ال�شرق  الأنرثوبولوجيا 

)26( ت�شري كثري من املراجع حول الأديان اإلى الإيزيدية على اأنها طائفة زراد�شتية يف الأ�شل. ولكن الباحث الإيزيدي عمو ح�شن اأو�شح اأن 
هذه فكرة مغلوطة لأن الديانتني ت�شتندان اإلى امليثولوجيا الفار�شية نف�شها، لكن الإيزيدية اأقدم يف الظهور، وتت�شابه مع التعاليم الزراد�شتية 

دون تطابق اأو ارتباط. انظر:
Amo Hasan, Introduction To The Persian Origins Of The Yezidi Religion, hindu geopolitics, Decem-
ber 9, 2014, on:

 http://goo.gl/KpVPB7 

)27( املوقع الر�شمي للخميني) Imam-khomeini.com( على الرابط املخت�شر التايل: 
http://goo.gl/2eMDXV 
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الأحيان  غالب  يف  الإ�شالمية  هويتهم  مع  ان�شجمت  لالإيرانيني  احل�شارية  اجلذور 
بينما حدث العك�س من وجهة نظرهم عند العرب، وتعّد يف بع�شها اأن الت�شّيع ي�شرتك 
يف كثري من املعتقدات واملظلوميات والرتاث الديني مع الديانتني اليهودية وامل�شيحية، 
تكره  اإق�شائية  »ال�شنية«  العربية  الهوية  اأن  العتقاد  منهم  كثري  لدى  عمق  ما  وهو 
اأ�شلها، تغّيب كل ما �شبقها ول تتعاي�س مع بقائه وخيارات الحتفاظ به،  احلياة يف 
اأي�شًا ما يعمق من �شعور التعاطف والتفاعل املبا�شر وغري املبا�شر مع الق�شايا  وهو 
الإيرانية �شواء ال�شيا�شية اأو الثقافية والجتماعية، وال�شتعداد الذي ظهر �شريعًا لدى 

دول الغرب لحتواء اإيران وفتح �شفحة جديدة معها برغم كل التحفظات.

الخاتمة

الديني  بالتطرف  مت�شلة  بروباغاندا  من  جزء  باملجو�شية،  اإيران  اتهام  اإن 
والعرقي يف اآخرها، ميكنها مداعبة م�شاعر اجلماهري يف داخل دول املنطقة املحتقنة 
متطرفني  وفكر  لتنظيمات  ينتمون  ي�شتخدمها  من  واأكرث  ودينيًا،  واجتماعيًا  ثقافيًا 
وبع�شهم يتبع القاعدة وداع�س، وبالتايل فاإنها اأقل من اأن ت�شتخدم اأداة �شيا�شية لأي 
�شراع كان يف زمننا املعا�شر، واأقل من اأن ترتبط باأي موؤ�ش�شة تابعة لدولة حمرتمة 
دوليًا، ول اأي من ممثليها. هكذا الغرب يراها، وكان علينا اأن نراها كذلك يف الأ�شل، 
حتى واإن افرُت�س اأن هناك �شيئا من احلقيقة يف اتهام الإيرانيني باملجو�شية اأو احلقد 
الربوباغاندا  من  فالهدف  للعروبة،  املحتقرة  الفار�شية  الرنج�شية  اأو  العرب  على 
اأن حتقق انت�شارات تعزز من املوقف ال�شيا�شي، وهذا ما ل يحدث يف حالة املوقف 

ال�شيا�شي الدويل املعني بالدرا�شة.




