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باحث متخصص في شؤون إيران والشؤون اإلقليمية

الثقافة السياسية اإليرانية:
المصادر والسمات وأبعاد التأثير

د. محمد حسن القاضي

ل مفهوم الثقافة السياسية أحد أهّم المداخل لدراسة العملية  ُيمثِّ
السياسية في إيران، إذ تمارس القيم والتصّورات والمعتقدات تأثيًرا 
ا على كل التفاعالت السياسية اإليرانية على المستويين  واضًحا وقوّيً
والقواعد  المفاهيم  إّن مختِلف  القول  ويمكن  والخارجي،  الداخلي 
والقناعات التي تشكل رؤى القادة اإليرانيين لوضع إيران ودورها في 
الحلفاء  ومع  الجوار  مع  َعالقاتها  أنماط  تحّدد  والعالم،  المنطقة 
والخصوم، كما أن طبيعة استراتيجياتها وأهدافها تمثل بشكل أو بآخر 
في  بعيًدا  بجذورها  تضرب  التي  اإليرانية  الثقافية  للقيم  انعكاًسا 
عمق الماضي، ال سّيما على مستوى النخب الحاكمة، على الرغم من 
التغييرات الجذرية التي طالت أسس النظام السياسي اإليراني، وحولته 
بعد الثورة التي حدثت في عام ١٩٧٩م من نظام ملكي ذي طابع قومي 
علماني وتوّجهات حداثية غربية، إلى نظام جمهوري ذي طابع أممي 

وتوّجهات إسالمية شيعية.
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تسـعى هـذه الدراسـة إلـى استكشـاف أبعـاد الثقافـة السياسـية اإليرانيـة وتأثيرهـا علـى 
السياسـات اإليرانيـة، اسـتناًدا إلـى ثـالث فرضيـات، هـي:

الفرضيـة األولـى: أّن الثقافـة السياسـية اإليرانيـة المعاصـرة تمّثـل نتـاج عمليـة تفاعليـة 
متواصلـة بيـن مصـادر أو روافـد متعـّددة يرتبط بعضها بالتـراث الحضاري القديم إليران، 
ويرتبـط بعضهـا بتأثيـر القيـم الغربيـة علـى النظـام السياسـي اإليرانـي فـي فتـرة الحكـم 
والخبـرات  وبالتفاعـالت  الشـيعية،  اإلسـالمية  بالقيـم  اآلخـر  بعضهـا  ويرتبـط  الملكـي، 

السياسـية المرتبطـة بالتحـولت السياسـية الكبـرى.
الفرضيـة الثانيـة: أّن التفاعـل بيـن عناصـر التـراث الحضـاري والتأثيـرات الغربيـة والقيم 
الشـيعية والخبـرات السياسـية قـد أسـهم فـي وسـم الثقافـة السياسـية اإليرانيـة بسـمات 
خاصـة، كالنزعـة السـلطوية والشـك والنزعـة الماضويـة والنزعـة البراغماتيـة والطابـع 
الصراعـي، وقـد جـرت إعـادة إنتـاج هـذه السـمات بأشـكال متنوعـة علـى مـدى المراحـل 

التاريخيـة المختلفـة، ممـا منـح تأثيرهـا علـى السياسـات اإليرانيـة طابـَع السـتمرارية.
الفرضيـة الثالثـة: أّن الثقافـة السياسـية اإليرانيـة تمـارس تأثيـًرا بـارًزا علـى سياسـات 
إيـران وممارسـاتها وأدوارهـا، إذ تنعكـس سـمات هـذه الثقافـة بشـكل بالـغ القـوة والوضوح 
علـى السياسـات اإليرانيـة علـى المسـتويين الداخلـي والخارجـي، وتطبعهـا بطابع التشـدد 

والتوتـر وعدم السـتقرار.
السياسـية  الثقافـة  مصـادر  الدراسـة  هـذه  تتنـاول  السـابقة،  الفرضيـات  وفـي ضـوء 
اإليرانيـة، وسـماتها، وتأثيرهـا علـى السياسـات اإليرانيـة، مـن خـالل أربعـة محـاور، أولها: 
مقاربـة مفاهيميـة للثقافـة السياسـية اإليرانيـة. وثانيهـا: روافـد هذه الثقافـة أو مصادرها 
الرئيسـية. وثالثهـا: أبـرز سـمات الثقافـة السياسـية اإليرانيـة. ورابعهـا: تأثيـرات سـمات 

هـذه الثقافـة علـى السياسـات اإليرانيـة علـى المسـتويين الداخلـي والخارجـي.

أوًال: مقاربة مفاهيمية للثقافة السياسية اإليرانية
تَُعـّد الثقافـة السياسـية جـزًءا مـن الثقافـة العاّمـة ألي مجتمع، وهي ترتبـط بَعالقة جدلية 
بهـذه الثقافـة العاّمـة، إذ تتأثـر بهـا وتؤثـر فيهـا. وتتعلـق الثقافـة السياسـية بالمعتقـدات 
والقيم والرموز والتوجهات والمعايير والقواعد السلوكية المؤثرة على النشاط السياسي. 
والتاريخيـة  والمعرفيـة  النفسـية  المنظـورات  بيـن  السياسـية  الثقافـة  مفهـوم  ويجمـع 
واألنثروبولوجيـة فـي تفسـير الظواهـر السياسـية، وهـو بذلـك يحاول التوفيق بين مسـتوى 
التحليـل الجزئـي للسـلوك السياسـي الفـردي ومسـتوى تحليـل السـلوك السياسـي العـام 
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القائـم علـى المحـّددات والقيـم المشـتركة بيـن المجتمـع ككل.
ف الثقافـة السياسـية بأنهـا العـادات والنطباعـات والتوّجهـات التـي تؤثـر علـى  وتَُعـرَّ
الحيـاة السياسـية(١). كمـا يمكـن تعريفهـا أيًضا بأنها السـيكولوجية السياسـية لدولة معينة 
أو لشـعب مـا (أو لمجموعـة فرعيـة مـا). وهـي تتعلـق بالقيـم المتأصلـة والمسـتقرة منـذ 
أمـد طويـل، التـي تميـز المجتمعـات أو المجموعات، والتي تختلف عن المواقف العابرة أو 
المتغيـرة -التـي يمكـن جمعهـا من خالل اسـتطالعات الرأي العام- تجـاه قضايا محّددة(٢)، 
أي إّن الثقافة السياسـية تمثل اإلطار الفكري والسـيكولوجي لألنظمة السياسـية، والذي 

يحـّدد توجهـات وخيـارات صانعـي السياسـة علـى مسـتوى البيئتيـن الداخليـة والخارجية.
للنظـام السياسـي(٣). ولذلـك فهـي  التاريـخ الجمعـي  الثقافـة السياسـية بمثابـة  وتَُعـّد 
ترتبـط ارتباًطـا وثيًقـا بالهويـة الوطنيـة وبالذاكـرة التاريخيـة للدولـة، إذ تمـارس التقاليـد 
الوطنيـة والخبـرات التاريخيـة دوًرا أساسـّيًا فـي تكويـن الثقافـة السياسـية، ول سـّيما فـي 
الـدول ذات التـراث الحضـاري العريـق، كمـا فـي حالـة إيـران التـي يَُعـّد كثيـر مـن جوانـب 

ثقافتهـا السياسـية انعكاًسـا لخبـرات تاريخيـة وتقاليـد قوميـة موِغلـة فـي الِقـدم.
وتجـدر اإلشـارة إلـى أن الثقافـة السياسـية ألي مجتمـع ليسـت كتلـة واحـدة متجانسـة، 
فهـي تنطـوي فـي الغالـب علـى قـدر مـن عـدم التجانـس نتيجـًة لتبايـن النتمـاءات العرقيـة 
والطبقيـة والجيليـة. ولهـذا كثيـًرا مـا ياُلَحـظ، علـى سـبيل المثـال، الختـالف بيـن الثقافـة 
السياسـية للجماعـة العرقيـة المهيمنـة فـي بلـٍد مـا، والثقافة السياسـية لألقليـات العرقية 
األخـرى فـي نفـس البلـد، كمـا ياُلَحـظ أيًضـا الختـالف بيـن ثقافة األجيال الشـابة وثقافة 
األجيـال األكبـر سـّنًا، وهـو مـا ينطبـق علـى الحالـة اإليرانيـة، إذ ثمـة اختالفـات واضحـة 
بيـن الثقافـة السياسـية للِعرقيـة الفارسـية المهيمنـة وثقافـة األقليـات العرقيـة األخـرى، 
كاألذرييـن واألكـراد والعـرب والبلـوش وغيرهـم، فضـاًل عـن الختـالف بيـن ثقافة الشـباب 

وثقافـة األجيـال األكبـر سـّنًا.
وتُصنَّـف الثقافـة السياسـية فـي أي كيـان سياسـي إلـى نوعيـن رئيسـيين، همـا: الثقافـة 
السياسـية للنخبـة، التـي تتعلـق بالتوجهـات واألنمـاط السـلوكية ألولئـك األشـخاص الذيـن 
يحظـون بمكانـة بـارزة ومحوريـة فـي العمليـة السياسـية ويمارسـون تأثيـًرا كبيـًرا ومباشـًرا 
علـى مخرجـات هـذه العملية. والثقافة السياسـية للجماهيـر، التي تتعلق بتوجهات األفراد 
العادييـن أو العامـة إزاء السياسـة والحكـم، ول تمـارس هـذه الثقافـة تأثيـًرا كبيـًرا علـى 
الـدور الهامشـي للجماهيـر  مخرجـات العمليـة السياسـية وصنـع القـرار، وذلـك بسـبب 
فـي العمليـة السياسـية، ول سـّيما فـي غالبيـة دول العالـم الثالـث، وهـو مـا ينطبـق علـى 
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الحالـة اإليرانيـة، إذ تسـيطر النخبـة الحاكمـة علـى المجـال السياسـي بشـكل شـبه تـام، 
وتنفـرد بالتأثيـر علـى عمليـة صنـع القـرار فـي ما يخـص مختِلف القضايا على المسـتويين 

الداخلـي والخارجـي.
وللثقافة السياسـية عدة أنماط، من أبرزها: ثقافة التبعية: وهي ترتبط باألنظمة ذات 
البنية المركزية السـلطوية، وفي إطار هذا النمط من الثقافة يكون المواطنون على وعي 
بالنظام السياسـي ومؤسسـاته وجهاته الفاعلة، لكنهم يشـاركون بشـكل محدود وموسـمي 
فـي العمليـة السياسـية، دون أن يمتلكـوا القـدرة علـى التأثيـر فـي القـرارات الحكوميـة. 
وثقافـة المشـاركة: وهـي ترتبـط باألنظمـة الديمقراطيـة، وفـي إطارها يشـارك المواطنون 
بفعاليـة فـي مختِلـف جوانـب العمليـة السياسـية، ويمتلكـون إمكانيـة التأثيـر فـي قـرارات 
الحكومـة بوسـائل متعـّددة. وتنـدرج الثقافـة السياسـية اإليرانيـة فـي إطـار نمـط ثقافـة 
التبعية، إذ تتركز صالحيات صنع واتخاذ القرارات في قمة النظام السياسـي، خصوًصا 
فـي يـد الولـي الفقيـه، وتتسـم مشـاركة الجماهيـر فـي العمليـة السياسـية بالهامشـية، لكن 
القـول فقـط بـأن الثقافـة السياسـية اإليرانيـة تنـدرج في إطـار نمط ثقافة التبعية -شـأنها 
شـأن الثقافة السياسـية في غالبية دول العالم الثالث أو دول الجنوب- يَُعّد قراءة مفرطة 
فـي التبسـيط تغفـل كثيـًرا مـن السـمات المميـزة للثقافـة السياسـية اإليرانيـة، التي سـوف 

يتناولهـا الجـزء الثالـث مـن هـذه الدراسـة بشـيء مـن التفصيل.

ثانًيا: مصادر الثقافة السياسية اإليرانية
اإليرانيـة  السياسـية  الثقافـة  تكويـن  فـي  أسـهمت  التـي  المصـادر  أو  الروافـد  تتمثـل 
المعاصـرة فـي: التقاليـد التاريخيـة الفارسـية لفتـرة مـا قبـل اإلسـالم، والتقاليـد الثقافيـة 
الغربيـة التـي تأثـرت بهـا إيـران خـالل فتـرة الحكـم الملكي القاجـاري والبهلـوي، والتقاليد 
اإلسـالمية الشـيعية التـي تصاعـد تأثيرهـا فـي ظـل الدولـة الصفويـة منذ القرن السـادس 
عشـر، وترسـخت بشـكل كبير في الثقافة السياسـية اإليرانية بعد قيام الثورة عام ١٩٧٩، 
والخبـرات السياسـية المرتبطـة ببعـض التحـولت السياسـية والتاريخيـة الكبـرى. وتَُعـّد 
الثقافـة السياسـية اإليرانيـة المعاصـرة نتـاج عمليـة تفاعليـة متواصلـة بيـن عناصـر هـذه 

المصـادر.
١- التقاليد التاريخية الفارسية

تمثـل التقاليـد الفارسـية القديمـة المرتبطـة بـاإلرث الثقافـي واإلمبراطـوري لفترة ما قبل 
اإلسـالم أحـد أهـّم روافـد الثقافـة اإليرانيـة عاّمـًة والثقافـة السياسـية اإليرانيـة خاّصـًة، 
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وفـي هـذا اإلطـار يمـارس العتـداد بحضارة فـارس القديمة وإمبراطورياتها التي اتسـمت 
بقـوة النفـوذ والطمـوح الالمحـدود للتوسـع وفـرض الهيمنـة دوًرا بـارًزا فـي تشـكيل الوعـي 
الجمعـي لغالبيـة اإليرانييـن وهويتهـم القوميـة، وفـي تحديد قناعاتهـم وتوجهاتهم. فإدراك 
أّمـة عريقـة وحضـارة  اإليرانييـن، سـواء كانـوا ُحكاًمـا أو محكوميـن، أنهـم ينتمـون إلـى 
تليـدة، وأنهـم ورثـة إمبراطوريـة قويـة َطبَّقـت شـهرتها اآلفـاق، يرّسـخ فـي عقليتهـم شـعوًرا 
بالسـتعالء الحضـاري، كمـا يثيـر فـي وجدانهـم إحساًسـا مفرًطـا بعظمـة الـذات، ويحفـز 
لديهـم رغبـًة جامحـًة فـي تأكيـد األنـا فـي مقابـل اآلخـر، األمـر الـذي أسـهم فـي وسـم 

الثقافـة السياسـية اإليرانيـة بالنـزوع القـوي إلـى التمحـور حـول الـذات.
عالوة على ذلك، انعكست التقاليد الفارسية القديمة -المرتبطة بالتراتبية الجتماعية 
الهرميـة الصارمـة وطابـع الحكـم السـتبدادي المطلـق، والتبجيـل الزائـد للحـكام، والـذي 
بلـغ حـّد إسـباغ صفـات إلهيـة علـى الملـوك واألباطـرة(٤)- علـى طبيعـة الثقافـة السياسـية 

اإليرانيـة، إذ أضفـت عليهـا طابـع السـلطوية والبطريركية.
ومـن ناحيـة أخـرى، ثمـة تأثيـر واضـح للعقائـد الدينيـة الفارسـية القديمـة علـى الثقافة 
للعالـم  الثنائيـة  الرؤيـة  اإليرانـي  الجمعـي  العقـل  فـي  تتجـذر  إذ  اإليرانيـة،  السياسـية 
الواقـع علـى قاعـدة  الزرادشـتية والمانويـة، والتـي تؤسـس  المعتقـدات  والمسـتَمّدة مـن 
الصـراع الدائـم بيـن قـوى الخيـر وقـوى الشـر (النـور والظـالم). وتعمـل هـذه الرؤيـة فـي 
العقليـة اإليرانيـة انطالًقـا مـن تصـّور معّيـن يميـل إلـى النظر إلى الـذات باعتبارها موضع 
الخيـر والفضائـل، فـي مقابـل اآلخـر (العـدو) الـذي يَُعـّد موضـع الشـر والرذائـل. وقـد 
أسـهمت هـذه الرؤيـة فـي وسـم الثقافـة السياسـية اإليرانيـة كغيرهـا مـن الثقافـات التـي 

تعرضـت لتلـك الخبـرات بالرتيـاب وعـدم الثقـة فـي اآلخـر(٥).
٢- التقاليد الثقافية الغربية

السياسـية  الثقافـة  روافـد  أحـد  الغربيـة  الثقافيـة  والقيـم  التقاليـد  مثلـت  السـابق  فـي 
اإليرانيـة، فمنـذ النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر كان للنمـوذج القومـي الغربـي 
تأثيـر قـوي علـى المثقفيـن والحـكام القاجارييـن، الذيـن عـاش كثيـرون منهـم فـي الخـارج، 
وأجـادوا بعـض اللغـات األوروبيـة. ونتيجـًة لذلـك مـارس المثقفـون اإليرانيـون دوًرا حيوّيًـا 
فـي التوفيـق بيـن قيـم الثقافـة الغربيـة والتـراث اإليرانـي فـي إطـار البحـث عـن «هويـة 
اإليرانيـة،  للهويـة  كمصـدر   «Aryanism» اآلريـة  متبّنيـن  الـذات»،  إلـى  و«العـودة  أصيلـة» 
انطالًقـا مـن تصّورهـم أن إيـران تنتمـي إلـى نفـس العـرق الـذي تنتمـي إليـه الحضـارة 
األوروبيـة وهـو العـرق اآلري. وفـي فتـرة الحكـم البهلـوي مـن عـام ١٩٢٥ حتـى ١٩٧٩ تبّنـت 
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النخـب العلمانيـة -مدفوعـًة بالفخـر القومـي- منهًجـا رافًضـا للقيـم اإلسـالمية، مدعيـًة 
تفـّوق الحضـارة الفارسـية، ومتهمـًة اإلسـالم والعـرب بالتسـّبب فـي تدميـر حضـارة فـارس 
العريقـة، ومناديـًة بإحيـاء التقاليـد الفارسـية والمجـد اآلري. وترتـب علـى ذلـك خلـق حالـة 
مـن الشـوفينية العميقـة لـدى المثقفيـن والنخب الفارسـية(٦). وقد أسـهمت هذه التوجهات 
فـي إعـادة إحيـاء كثيـر مـن القيـم الفارسـية القديمـة وإدماجهـا فـي الثقافـة السياسـية 
اإليرانيـة فـي سـياق السـعي إلـى بنـاء هويـة قوميـة أكثـر ارتباًطـا بالنمـط العلمانـي الغربي 
وأكثـر انفصـاًل عـن تـراث إيـران اإلسـالمي، األمـر الـذي أدى فـي المقابـل إلـى رد فعـل 
مضـاد وقـوي مـن ِقبـل قطاعـات نخبويـة أخـرى كرجـال الديـن والمثقفيـن ذوي التوجهـات 
اإلسـالمية، تمثـل فـي السـعي النشـط إلـى إحيـاء التقاليـد والقيـم اإلسـالمية الشـيعية، 

وإعـادة العتبـار لهـا وتأكيـد مكانتهـا كعنصـر أساسـي فـي هويـة إيـران وثقافتهـا.
ومـن جانـب آخـر، أسـهم الحتـكاك بالقيـم الثقافيـة الغربيـة فـي نشـوء توجهـات أخـرى 
السياسـية،  بالحريـة  المتعلقـة  التوجهـات  تلـك  وهـي  اإليرانيـة،  السياسـية  الثقافـة  فـي 
والحكـم الدسـتوري، وهـو مـا اتضـح مـن خالل اندلع الثورة الدسـتورية عـام ١٩٠٥، والتي 
كان مـن نتائجهـا صـدور دسـتور ١٩٠٦، وصياغـة قانـون النتخابـات وتشـكيل البرلمـان، 
ممـا أدى إلـى إدمـاج بعـض القيـم السياسـية الحديثـة -كالمسـاواة في الحقـوق الجتماعية 

والسياسـية، والمشـاركة، وسـيادة القانـون- فـي الثقافـة السياسـية اإليرانيـة(٧).
٣- التقاليد اإلسالمية الشيعية

مـع قيـام الدولـة الصفويـة فـي بدايـة القـرن السـادس عشـر بإعـالن المذهـب الشـيعي 
عقيـدة رسـمية للدولـة وفرضـه بالقـوة علـى أغلبيـة اإليرانييـن، أصبحـت التقاليـد والقيـم 
الشـيعية مكوًنا رئيسـّيًا في الهوية الثقافية والجتماعية إليران، ففي سـياق سـعي الحكام 
الصفوييـن إلـى تحقيـق قـدر مـن الوحـدة السياسـية إلمبراطوريتهـم جـرى تبّنـي المذهـب 
الشـيعي ومأسسـته مـن أجـل اسـتخدامه كأداة قويـة إلضفـاء الشـرعية علـى الحكومـة 
المركزيـة، ومـن أجـل اسـتغالله أيًضـا فـي بنـاء هويـة متمايـزة ومعاِرضـة لهويـة الشـعوب 
المجـاورة إليـران، وخصوًصـا األتـراك العثمانيين والعرب(٨). ونتيجـًة لهذا أصبح المذهب 
ـس على مطالبة الشـيعة بشـرعية السـلطة السياسـية، وسـردية الشـهادة،  الشـيعي -المؤسَّ

والتطلـع المهـدوي- عالمـة مميـزة فـي الهويـة اإليرانيـة(٩).
وفـي المرحلـة الالحقـة، إّبـان الحكـم القاجـاري ثـم الحكـم البهلـوي، اسـتمر التجـاذب 
والصـراع بيـن التوجهـات القوميـة العلمانيـة والتوجهـات اإلسـالمية الشـيعية حتـى قيـام 
الثـورة اإليرانيـة عـام ١٩٧٩، التـي أفضـت إلـى تولـي طبقـة رجـال الديـن مقاليـد السـلطة، 
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التلقيـن  تصاُعـد  وبالتالـي  الشـيعية،  اإلسـالمية  التوجهـات  كفـة  ترجيـح  إلـى  أدى  ممـا 
اآليديولوجـي والشـحن المذهبـي المكثـف علـى نحـو رّسـخ بشـكل كبيـر التقاليـد والقيـم 
الشـيعية، وجعلهـا المكـّون األبـرز فـي الثقافـة السياسـية اإليرانيـة المعاصـرة. وفـي هـذا 
اإلطـار جـرى إطـالق الثـورة الثقافيـة التـي أخذت على عاتقها أسـلمة التعليـم والثقافة في 
إيـران مـن خـالل تنقيـة المناهـج التعليميـة والمحتوى الثقافي من التأثيـرات الغربية وغير 
اإلسـالمية لكـي تتوافـق مـع القيـم اإلسـالمية الشـيعية، بالتزامـن مـع إقصـاء المخالفيـن 
فـي التوجهـات وغيـر المواليـن لنظـام وليـة الفقيه من الجامعات وكل المؤسسـات العاّمة.

٤- الخبرات السياسية المرتبطة بالتحوالت الكبرى
مارسـت بعـض التفاعـالت والخبـرات السياسـية المرتبطـة ببعـض التحـولت الكبـرى أو 
األحـداث الفارقـة التـي شـهدتها إيـران فـي القـرن العشـرين تأثيـًرا كبيـًرا علـى الثقافـة 
السياسـية اإليرانيـة، إذ أسـهمت هـذه التفاعـالت والخبـرات فـي إعـادة إنتـاج بعـض القيم 
والتوجهات، وترسـيخها في الوعي الجمعي اإليراني. وفي هذا اإلطار يمكن اإلشـارة إلى 
ثالثـة أحـداث محوريـة، أولهـا: النقـالب علـى حكومـة محمـد مصـدق عـام ١٩٥٣، والـدور 
الـذي لعبتـه بعـض أجهـزة المخابـرات الغربيـة فـي إسـقاط هـذه الحكومـة والمالبسـات 
المعقـدة التـي أحاطـت بهـذا النقـالب(١٠)، والتـي أدت إلـى ترسـيخ العتقـاد فـي نظريـة 
المؤامـرة وتعميـق الشـك وعـدم الثقـة فـي الخـارج فـي الوعـي اإليرانـي. وثانيهـا: الصـراع 
الدمـوي الـذي أعقـب الثـورة اإليرانيـة عـام ١٩٧٩ بيـن أجنحـة هـذه الثـورة (اإلسـالميين 
واليسـاريين والليبرالييـن) والـذي اسـتمر حتـى عـام ١٩٨٢ وأدى إلـى تصفيـة كثيـر مـن 
قيـادات الثـورة، ممـا دفـع السـلطة الحاكمـة إلـى تشـديد إجراءاتهـا القمعيـة ضـد التيارات 
المعاِرضـة. وقـد أسـهم هـذا الصـراع فـي ترسـيخ نزعـة الشـك فـي اآلخـر علـى المسـتوى 
الوطني(١١). وثالثها: الحرب اإليرانية-العراقية (١٩٨٠-١٩٨٨) والعزلة اإلقليمية والدولية 
التـي تعرضـت لهـا إيـران بالترافـق مـع هـذه الحـرب، والتـي رسـخت فـي الوعـي اإليرانـي 
عقدة الضطهاد وهوس المظلومية وتراجيديا الشـهادة الشـيعية وإسـقاطاتها السياسـية.

ثالًثا: سمات الثقافة السياسية اإليرانية
عبـر عمليـة تفاعليـة متواصلـة بيـن عناصـر المصـادر السـابق ذكرهـا تشـكلت الثقافـة 
السياسـية اإليرانيـة، واكتسـبت بعـض السـمات الخاصـة، مثـل النزعة السـلطوية، والنزعة 
الصراعـي.  والطابـع  البراغماتيـة،  والنزعـة  الباطنيـة،  والنزعـة  والشـك،  الماضويـة، 
وقـد أسـهمت عوامـل تاريخيـة واجتماعيـة وسياسـية فـي إعـادة إنتـاج هـذه السـمات أو 
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استنسـاخها بأشـكال متنوعـة علـى مـدى المراحـل الزمنيـة المختلفـة، ممـا منحهـا طابـع 
السـتمرارية.

١- النزعة السلطوية
تتسـم الثقافـة السياسـية اإليرانيـة بنزعـة سـلطوية وبطريركيـة واضحـة، وتعـود جـذور 
هـذه النزعـة إلـى التـراث اإلمبراطـوري للدولـة اإليرانيـة ومـا ارتبط به من مركزة للسـلطة 
ومـن هيمنـة للدولـة علـى كل مناحـي الحيـاة، ممـا أفضـى إلـى اختـالل التـوازن بيـن الدولة 
والمجتمـع، إذ لـم تتبلـور الدولـة اإليرانيـة كنتـاج للمجتمع المدني أو كنتـاج لعقد اجتماعي 

حقيقـي، بـل تبلـورت ككيـان متعـاٍل وسـاٍم فـوق المجتمع.
الجتماعيـة  السـمات  إحـدى  للسـلطة  الشـديد  التركيـز  كان  التاريـخ،  مـدى  فعلـى 
والسياسـية األساسـية إليران. وثمة مؤشـرات عديدة على أن نمط «السـتبداد الشـرقي» 
-أو علـى األقـل كثيـر مـن سـماته أو معالمـه المعروفـة والتـي يَُعـّد أبرزهـا الحكـم المطلـق 
السياسـي  التاريـخ  مـن  مختلفـة  فتـرات  فـي  سـائًدا  كان  للسـلطة-  المفـرط  والحتـكار 
اإليرانـي. وفـي هـذا اإلطـار كانـت السـمة المميـزة للدولـة اإليرانيـة هـي أن هـذه الدولـة 
لـم تحتكـر السـلطة المطلقـة لتطبيـق القانـون فحسـب، بل احتكـرت أيًضا اسـتخدام القوة 
السـتبدادية المتعسـفة أو السـلطة المطلقـة لممارسـة الفوضـى. وقـد مارسـت الدولـة 
إذ توسـعت وظائفهـا القتصاديـة  دوًرا حيوّيًـا،  الوسـطى  القـرون  فتـرة  اإليرانيـة خـالل 
واإلداريـة ممـا أدى إلـى نـوع مـن الحكـم المطلـق المسـيطر علـى معظـم جوانـب الحيـاة، 
األمـر الـذي اسـتلزم إضفـاء نـوع مـن الشـرعية الدينيـة للحكـم مـن خـالل اعتبـار الملـك 
«ظـل اهلل علـى األرض». وقـد اتبـع نظـام إدارة الدولـة تسلسـاًل هرمّيًـا صارًمـا، إذ كان 
يجـري تعييـن الحـكام المدنييـن والعسـكريين للمقاطعـات مـن ِقبـل الملـك أو اإلمبراطـور، 
وكان هـؤلء الحـكام مسـؤولين مسـؤولية مباشـرة تجـاه الملـك نفسـه، وعـادًة مـا كانـت تتـم 
مراقبتهـم مـن ِقبـل وكالء سـّريين مـن داخـل إداراتهم أو من خارجها. وقد اسـتمّرت هياكل 
الدولـة السـتبدادية فـي إعـادة إنتـاج نفسـها عبـر الزمـن، وكان أحـد اآلثـار الجتماعيـة 
السـلبية لهـذه الهيـاكل السياسـية السـتبدادية هـو الفتقـار إلـى تكويـن أي اتحـادات أو 
نقابـات أو منظمـات مسـتقلة خـارج األطـر الدينيـة التقليديـة. وبالتالـي تدهـورت مكانـة 

التعـاون والعمـل الجماعـي فـي الثقافـة اإليرانيـة بشـكل كبيـر(١٢).
وقد ترسـخت الطبيعة السـلطوية للدولة اإليرانية الحديثة في العهد الملكي القاجاري 
ثـم البهلـوي بترسـيخ النمـط التسـلطي لنظـام الحكـم مـن خـالل عـدد مـن الوسـائل، مـن 
أهمهـا: الحتـكار الشـديد لمصـادر القـوة والثروة في المجتمع، وتضييق قنوات المشـاركة 
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السياسـية الفعالـة، وتعزيـز دور المؤسسـة األمنيـة واسـتخدامها كركيـزة أساسـية للحكـم 
السـلطوي وكآليـة للسـيطرة علـى المجتمـع والقضـاء علـى المعارضين.

وعلى الرغم من إسقاط النظام الملكي مع قيام الثورة اإليرانية عام ١٩٧٩، وما ترتب 
عليها من توسـيع لنطاق المشـاركة السياسـية، ول سـّيما لقطاعات الطبقة الوسـطى ذات 
التوجهـات اإلسـالمية، لكـن جوهـر الحكـم السـلطوي الـذي خبرتـه إيـران لقـرون عديـدة 
ظـل ثابًتـا ل يقبـل التغييـر فـي الثقافـة السياسـية اإليرانيـة، وخصوًصـا فـي ثقافـة النخبـة 
الحاكمـة، إذ تركـزت السـلطات فـي قمـة النظـام السياسـي، ول سـّيما فـي قبضـة مرشـد 

الثـورة الـذي حـاز سـلطات مطلقـة تسـمو فوق سـلطات المؤسسـات السياسـية.
٢- النزعة الماضوية

تَُعـّد النزعـة الماضويـة سـمة بـارزة للثقافـة السياسـية اإليرانيـة التـي تبـدو أكثـر ارتباًطـا 
نة  بالماضـي منهـا بالحاضـر والمسـتقبل، فكثير مـن القيم والتوجهـات والقناعات المتضمَّ
ل وفًقا لمعطيات  في هذه الثقافة تبدو مستغرقة في الماضي وتأبى التطّور وإعادة التشكُّ
الحاضـر، وهـو مـا يتضـح مـن توجهـات النخـب الحاكمـة التـي تنجـذب بقـوة نحـو ماضـي 
إيـران وتسـتند دوًمـا عليـه وتبحـث بيـن طياتـه عمـا يفيـد اآليديولوجيـة الحاكمـة، سـواًء 
كانـت قوميـة أو إسـالمية أمميـة، وعمـا يخدم مصالحها وسياسـاتها الداخلية والخارجية.
وفـي هـذا السـياق، تحظـى مفاهيـم مثـل تفـّوق الحضـارة اإليرانيـة القديمـة وعظمـة 
اإليرانـي،  الجمعـي  الوعـي  فـي  كبيـر  بحضـور  إليـران  والثقافـي  اإلمبراطـوري  التـراث 
وخصوًصـا فـي وعـي النخبـة الحاكمـة، وتَُعـّد أحـد أبـرز محفـزات الـدور اإليرانـي علـى 
المسـؤولين  بعـض  تصريحـات  مـن  ذلـك  علـى  أدل  وليـس  الخارجيـة.  البيئـة  مسـتوى 
اإليرانييـن، مثـل تصريحـات علـي يونسـي، مستشـار الرئيـس حسـن روحانـي، فـي مـارس 
٢٠١٥، التـي أشـار فيهـا إلـى أن «إيـران ُوِلـدت كإمبراطوريـة منذ نشـأة العالـم، وأن نفوذها 
الثقافـي والحضـاري يشـمل المنطقـة المحيطـة بإيـران والتـي تمتـّد مـن حـدود الصيـن 
وشـمال شـبه القـاّرة الهنديـة إلـى القوقـاز والخليـج وُعمـان، وأنـه مـن أجـل الحفـاظ علـى 
مصالحنا وأمننا القومي وهويتنا التاريخية ل يمكن تجاهل نفوذ إيران ومجالها الحيوي، 
وأن إيـران سـتدافع عـن كل شـعوب المنطقـة ألنهـا تعّدهـم جـزًءا مـن إيـران»، مضيًفـا أن 
«العـراق فـي الوقـت الراهـن، كمـا كان فـي الماضـي، ليـس ضمـن مجـال نفوذنـا الحضاري 
فحسـب، بـل هـو عاصمتنـا ومركـز هويتنـا وثقافتنا، ألن جغرافيا إيـران والعراق غير قابلة 

للتجزئـة وثقافتهمـا غيـر قابلـة للتفكيـك»(١٣).
ومـن ناحيـة أخـرى، تبـرز السـمة الماضويـة للثقافـة السياسـية اإليرانيـة مـن خـالل 
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النـزوع المسـتمر نحـو اجتـرار بعـض الوقائـع التاريخيـة المأسـاوية التـي جـرت منـذ نحـو 
أربعـة عشـر قرًنـا، وخصوًصـا مـا يُعـرف في التاريخ اإلسـالمي بـ»الفتنة الكبـرى« المتعلقة 
بالضطرابـات والنزاعـات التـي بـدأت باستشـهاد الخليفـة عثمـان بـن عفـان وتسـببت فـي 
نشـوب الصـراع َطـوال فتـرة خالفـة اإلمـام علـي بـن أبي طالـب، ثم استشـهاده، وصوًل إلى 
واقعة استشـهاد اإلمام الحسـين، إذ تأبى العقلية اإليرانية تخّطي النقسـام القديم الذي 
أحدثتـه هـذه الوقائـع، بـل تميـل إلـى بعثـه وإذكائـه وإسـقاطه علـى النزاعـات السياسـية 

الراهنـة بيـن إيـران وخصومهـا.
٣- النزوع إلى الشك

تتسـم الثقافـة السياسـية اإليرانيـة بنزعـة واضحـة نحـو الشـك وعـدم الثقـة فـي اآلخر، إذ 
تخيـم ظـالل الشـك بقـوة علـى التفاعـالت السياسـية اإليرانيـة علـى المسـتويين الداخلـي 

والخارجـي. وتعـود جـذور هـذه السـمة إلـى عـدة مؤثـرات تاريخيـة وسياسـية.
فمـن ناحيـة، أسـهمت الغـزوات الخارجيـة الكبـرى التـي تعرضـت لهـا إيـران والتـي أدى 
والهيمنـة  والوسـيط،  القديـم  العصريـن  فـي  عارمـة  وفوضـى  كبيـر  دمـار  إلـى  معظمهـا 
األجنبية على إيران خالل القرنين التاسـع عشـر والعشـرين من ِقبل بعض القوى الكبرى 
مثـل روسـيا وبريطانيـا وأمريـكا، فـي تكويـن ذاكـرة جماعيـة متشـككة في اآلخـر، إذ أصبح 
الشـك بمثابة آلية دفاع نفسـية جماعية كان من شـأنها أن تسـاعد اإليرانيين على تكييف 

أنفسـهم فـي مواجهـة التهديـدات الخارجيـة(١٤).
ومـن ناحيـة ثانيـة، أسـهمت النظـرة المانويـة(١٥*) الثنائيـة للعالـم المتأصلـة فـي الثقافـة 
فئتيـن متصارعتيـن، إحداهمـا طيبـة  إلـى  المجتمـع  إلـى تقسـيم  تميـل  والتـي  اإليرانيـة 
واألخـرى خبيثـة، فـي تعزيـز النـزوع نحـو الشـك وعـدم الثقـة فـي «اآلخر» باعتبـاره متآمًرا 

ا محتمـاًل(١٦). أو عـدّوً
ومـن ناحيـة أخـرى، شـهدت إيـران عـداًء واضًحـا بيـن النظـام السياسـي والمجتمـع، 
ول سـّيما بيـن الجهـاز البيروقراطـي والمؤسسـة األمنيـة مـن جهـة، وقطاعـات واسـعة مـن 
المجتمـع مـن جهـة أخـرى، نتيجـًة للممارسـات السـلبية لهـذه المؤسسـات، ولجوئهـا إلـى 
السـتخدام المفـرط لألسـاليب القمعيـة فـي مواجهـة قـوى المعارضـة، خصوًصا في أثناء 
فتـرة الحكـم البهلـوي، ممـا أدى إلـى تنامي نزعة الشـك وعدم الثقة بيـن المجتمع والنظام 

السياسي(١٧).
نـة فـي  وعقـب انـدلع الثـورة فـي عـام ١٩٧٩ تعـززت نزعـة الشـك وعـدم الثقـة المتضمَّ
الثقافـة السياسـية اإليرانيـة، إذ أسـهم نظـام مـا بعـد الثـورة في إدامة وتقوية الشـك وعدم 
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الثقـة علـى مسـتوى الَعالقـات الخارجيـة والداخليـة. فعلـى مسـتوى الَعالقـات الخارجيـة، 
تنامت الشكوك الشديدة تجاه كل من القوتين العظميين، وهو ما عكسه شعار «ل الشرق 
للثـورة،  رئيسـي  كتهديـد  األمريكيـة مصنفـة  المتحـدة  الوليـات  الغـرب»، وأصبحـت  ول 
وبالتالـي لُقبـت بـ«الشـيطان األكبـر». وعلـى مسـتوى الَعالقـات الداخليـة، قـام اإلسـالميون 
الحاكمـون بتقسـيم المجتمـع إلـى ثنائيـات: إسـالمي/ غيـر إسـالمي، متديـن/ علمانـي، 
مؤيـد للثـورة/ مناهـض للثـورة، منـاوئ للغـرب/ مواٍل للغرب، مسـتضَعف/ مسـتكِبر. وجرى 
تأسـيس نظـام شـبيه فـي جوهـره بنظـام الفصـل العنصـري، يتكـون ممـن هم داخـل النظام 
مقابـل مـن هـم خارجـه، والذيـن تـم حرمانهـم مـن الفـرص والحقـوق والمـوارد المتاحـة 
لمـن هـم داخـل النظـام. ومـع أن هـذا التقسـيم الثنائـي قـد ينطبـق علـى أي تحـّول ثـوري، 
إل أنـه فـي إيـران كان مشـبًعا بجرعـة أقـوى مـن عـدم الثقـة الموجهـة ضـد «اآلخريـن». 
ففـي سـنوات مـا بعـد الثـورة، علـى سـبيل المثـال، كان يجـري تشـجيع األشـخاص مـن ِقبـل 
رجـال الديـن الحاكميـن علـى اإلبـالغ عـن الجيـران واألقـارب المناوئيـن للثـورة. كمـا جـرى 
تطبيـق هـذه الممارسـة فـي المؤسسـات التعليمية، إذ تجسـس الطـالب الموالون للحكومة 
علـى زمالئهـم. ومـن أجـل اجتثـاث غيـر المواليـن مـن مؤسسـات التعليـم العالي تـم تصميم 
نظـام اختيـار يشـبه محاكـم التفتيـش المعقـدة بعـد «الثـورة الثقافيـة» اإلسـالمية في أوائل 
الثمانينيـات. ووفًقـا لهـذا النظـام كان يتعيـن علـى الطـالب، بعـد اجتياز امتحانـات القبول، 
الخضـوع لـ«اختبـار آيديولوجـي» دينـي. وجـرى اسـتبعاد آلف مـن الطـالب ومئـات مـن 
أسـاتذة الجامعـات والموظفيـن بدعـوى عـدم أهليتهـم السياسـية أو الدينيـة. كمـا ُفِرضـت 

اختبـارات مماثلـة علـى المتقدميـن للعمـل فـي القطـاع العـام(١٨).
تسـميته  يمكـن  مـا  حـول  الثـورة  مـن  األول  العقـد  خطـاب  تأسـس  عـام  وبشـكل 
والماركسـيين  والليبرالييـن  العلمانييـن  «اآلخـرون»  ويتضمـن  واآلخريـن».  بـ«اإلسـالميين 
والقومييـن والملكييـن وغيـر الشـيعة واألقليـات العرقيـة والنسـويين والمثقفيـن وضبـاط 
الجيـش. وكدللـة علـى نزعـة الرتيـاب وعـدم الثقـة التـي سـادت خـالل هـذه المرحلـة 
جـرى توصيـف هـؤلء اآلخريـن باسـتخدام قائمـة مـن المصطلحـات السـلبية مـن قبيـل: 
أعـداء الثـورة، الطاغوتييـن، المرتزقـة، الخونـة، المنافقيـن، الطابـور الخامـس، المواليـن 
لالسـتكبار العالمـي، أعـداء اإلسـالم، المفسـدين فـي األرض، أتبـاع الغـرب(١٩). وبذلـك 
خيمـت أجـواء الريبـة وعـدم الثقـة فـي اآلخر على التفاعالت السياسـية الداخلية، وأصبح 

النـزوع نحـو الشـك سـمة بـارزة للثقافـة السياسـية اإليرانيـة.
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٤- النزعة الباطنية
تتسـم الثقافـة السياسـية اإليرانيـة بمسـحة واضحـة مـن الباطنيـة أو مـا يمكـن تسـميته 
فـي هـذه المنطقـة البحثيـة بالباطنيـة السياسـية، إذ تميـل العقليـة اإليرانيـة إلـى اإلضمار 
والغمـوض والمـداراة أو المراوغـة، وتنـزع نحو إخفاء توجهاتها وأفكارها ونياتها الحقيقية 

فـي أعمـاق النفـس، فهـي عقليـة تُخفـي وتُبطـن أكثـر ممـا تُظهـر وتُعلن.
وتعـود جـذور هـذه النزعـة الباطنيـة إلـى مبـدأ التقيـة الـذي يجيـز للشـخص أن يُظهـر 
غيـر مـا يبطـن عنـد الضـرورة دفًعـا لخطـر أو جلًبـا لمنفعـة. وقـد كان هـذا المبـدأ أحـد 
األسـاليب التـي لجـأ إليهـا فقهـاء الشـيعة فـي الماضـي لحمايـة أتباعهـم مـن الضطهـاد. 
وقـد توسـع الشـيعة فـي اسـتخدام التقيـة وأصبحـت عقيـدة راسـخة ل يجـوز تركهـا فـي 

المذهـب الشـيعي الثنـا عشـري (المذهـب السـائد فـي إيـران)(٢٠).
معتقداتهـم  الماضـي إلخفـاء  فـي  التقيـة  إلـى ممارسـة  لجـؤوا  قـد  الشـيعة  كان  وإذا 
دة ومضطَهدة، إل أنه بمـرور الوقت تجاوزت هذه  الدينيـة عندمـا كانـوا أقليـة صغيـرة مهـدَّ
الممارسـة سـياقها الدينـي وأصبحـت جـزًءا ل يتجـزأ مـن عمليـة التنشـئة الجتماعيـة فـي 
إيـران، وأضحـت تمثـل إحـدى زاويـا الموقـف النفاقي تجاه السـلطة، إذ أسـهمت في إقامة 
َعالقـة متناقضـة بيـن اإليرانييـن وجميـع مصـادر السـلطة، فهـم ينتقـدون هـذه السـلطة أو 
يسـخرون منهـا فـي السـّر، بينمـا يمدحونهـا فـي العلـن(٢١)، األمر الذي يَُعّد مؤشـًرا واضًحا 

علـى مـدى تأثيـر النزعـة الباطنيـة علـى الثقافـة السياسـية اإليرانيـة.
جية ٥- التأني والتدرُّ

يَُعـّد التأنـي والتدرجيـة مـن السـمات المميِّـزة للثقافـة السياسـية اإليرانيـة. وتعـود جـذور 
هـذه السـمة باألسـاس إلـى تأثيـر الخبـرات التاريخيـة اإليرانيـة المتعلقـة بتعـرض إيـران 
لموجـات عديـدة مـن الغـزو والجتيـاح، وخضوعهـا ألنمـاط متنوعـة مـن الحكـم التسـلطي 
لمئات السـنين، مما أسـهم في جعل الصبر والتأني بمثابة آلية دفاعية نفسـية لإليرانيين 
للتكيـف مـع األخطـار والصعوبـات وتحّمـل المعانـاة مـن أجـل البقاء والحفـاظ على الذات.

وتعـود جـذور هـذه السـمة أيًضـا إلـى تأثيـر فكـرة المهدويـة والنتظـار المترسـخة فـي 
المذهـب الشـيعي الثنـا عشـري وتحظـى بمكانـة محوريـة فـي هـذا المذهـب، والتـي تقول 
بوجـوب النتظـار لظهـور المهـدي الـذي سـيمأل األرض عـدًل ويقيـم الدولـة الشـرعية، 
وتحـث علـى الصبـر وتـرك السـتعجال فـي زمـن َغيبـة اإلمـام. وقـد ألقـت هـذه الفكـرة 
بظاللهـا علـى العقليـة الشـيعية عموًمـا والعقليـة الشـيعية اإليرانيـة خصوًصـا، ورسـخت 

فيهـا وعًيـا انتظارّيًـا، وفرضـت عليهـا جمـوًدا فقهّيًـا وسياسـّيًا لفتـرة طويلـة(٢٢).



35 مجلة الدراسات اإليرانية

الثقافة السياسية اإليرانية: املصادر والسمات وأبعاد التأثير

وقـد أسـهم المؤثـران السـابقان فـي وسـم الثقافـة اإليرانيـة عاّمـًة والثقافـة السياسـية 
إلـى أن  التأنـي والتدرجيـة. وفـي هـذا اإلطـار كثيـًرا مـا يُشـار  اإليرانيـة خاّصـًة بطابـع 
العقليـة السياسـية اإليرانيـة تُشـبه عقليـة لعـب الشـطرنج التـي تُمثـل نموذًجـا للصبـر 
والتفكيـر العميـق الطويـل، أو تُشـبه عقليـة صانـع السـجاد اإليرانـي الصبـور، التـي تُمثـل 
نموذًجـا لالسـتغراق الصامـت والتكريـس التـام للحـواس فـي عمـل مـا، والمثابـرة إلنجـاز 

هـذا العمـل دونمـا اكتـراث بعامـل الزمـن.
٦- النزعة الصراعية

إذ  الالسـلمية،  أو  الصراعيـة  اإليرانيـة بمسـحة واضحـة مـن  السياسـية  الثقافـة  تتسـم 
يحظـى الميـل إلـى التصـارع والعنـف بحضـور قـوي فـي هـذه الثقافـة، فـي مقابـل ضعـف 
الميـل إلـى التسـامح والسـلم. وتعـود جـذور هـذه السـمة إلـى الطابـع الصراعـي للتاريـخ 
اإلمبراطـوري اإليرانـي الملـيء بالحـروب الطاحنة والمغامرات العسـكرية، إذ يتشـكل هذا 
التاريـخ باألسـاس مـن سلسـلة مـن الصراعـات العنيفـة والنتصـارات والهزائـم والتوسـع 
والنكماش، األمر الذي أسـهم في طبع الشـخصية القومية اإليرانية بطابع حربّي قتالّي.
كمـا ترجـع جـذور النزعـة الصراعيـة التـي تميـز الثقافـة السياسـية اإليرانيـة إلى بعض 
التوجهـات الشـيعية المرتبطـة ببعـض المقـولت المنسـوبة إلـى اإلمام علي بـن أبي طالب، 
مثل: «بقية السيف أنمى عدًدا، وأكثر ولًدا»، والتي تحض على عدم الخوف من الحروب، 
فهي ل تبيد النسـل، بل قد تنميه، ومقولة «إن أكرم الموت القتل.. وأللف ضربة بالسـيف 
أهـون مـن ِميتـٍة علـى الفـراش»(٢٣)، وغيرهـا مـن مقـولت أخـرى لبعـض الرمـوز الشـيعية 
وا»، والتـي تَستحِسـن مواجهـة األهـوال، وتَُحبِّذ  مثـل «مـا كـره قـوم قـط َحـَرّ السـيوف إل ذلـُّ
المـوت فـي مياديـن القتـال، إضافـًة إلى بعض الشـعارات الشـيعية القديمـة المتجددة ذات 

اإلسـقاطات السياسـية، كشـعار «يا لثأرات الحسـين».
٧- النزعة البراغماتية

تَُعّد النزعة البراغماتية سمة بارزة للثقافة السياسية اإليرانية، إذ تميل العقلية اإليرانية 
المبـادئ  عـن  النظـر  بغـّض  المنفعـة  وفًقـا لعتبـارات  والخيـارات  التوّجهـات  تبّنـي  إلـى 
انتقائـي  منهـج  اتبـاع  مـع  والمثاليـات،  المبـادئ  النفعيـة علـى  الجوانـب  ب  وتُغلـِّ المعلنـة، 
فـي التعامـل مـع المبـادئ والشـعارات بحيـث يجـري تبّنـي مـا يخـدم المصالـح واألجنـدات 
السياسـية، وتـرك مـا ل يخدمهـا. وعنـد الحاجة تصبح النتهازيـة فضيلة والمصلحة غايًة 
ُعليـا وفًقـا للعقليـة السياسـية اإليرانيـة، وتصبـح المبـادئ والقيـم والمثاليـات قيـوًدا ينبغي 

التحـرر منها.
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وتعـود هـذه السـمة إلـى رسـوخ الحـّس التجـاري النفعـي العالـي فـي العقليـة اإليرانيـة 
نتيجـًة لرتبـاط إيـران تاريخّيًـا بَعالقـات تجاريـة مسـتديمة مـع جيرانهـا، بحكـم موقعهـا 
الجغرافـي علـى مفتـرق طـرق التجـارة القديمـة بيـن آسـيا وإفريقيـا وأوروبـا، وانخـراط 
عديـد مـن المـدن اإليرانيـة فـي أنشـطة تجاريـة واسـعة مـع التجـار الصينييـن والهنـود 
والعـرب واألوروبييـن، ممـا أكسـب اإليرانييـن مهـارات المسـاومة والتفـاوض، كمـا أكسـبهم 
الطابع البراغماتي الذي يَُعّد أحد تجليات «عقلية البازار» التي تُميِّز الشـخصية القومية 

اإليرانيـة.

رابًعا: تأثيرات الثقافة السياسية على السياسات اإليرانية بعد ثورة ١٩٧٩
تُمارس الثقافة السياسية اإليرانية تأثيًرا كبيًرا على سياسات إيران وأدوارها وأنشطتها، 
إذ تنعكس سـمات هذه الثقافة بشـكل بالغ القوة والوضوح على السياسـات اإليرانية على 

المستويين الداخلي والخارجي، وتحّدد طبيعتها وتوجهاتها واستراتيجياتها.
١- على المستوى الداخلي

انعكسـت النزعـة السـلطوية التـي تميـز الثقافـة السياسـية اإليرانيـة علـى بنيـة النظـام 
السياسـي اإليرانـي، إذ جعلتـه نظاًمـا هرمّيًـا مغلًقـا يتسـم بتركيـز السـلطات عنـد قمتـه 
ول سـّيما فـي يـد الولـي الفقيـه. كمـا انعكسـت هـذه النزعـة السـلطوية علـى عمليـة بنـاء 
لكنهـا  دسـتورية حديثـة شـكاًل،  هيـاكل  تبّنـي  مـن خـالل  والتـي جـرت  النظـام،  شـرعية 
غيـر فعالـة مضموًنـا ويمكـن التحكـم فـي تفاعالتهـا ومخرجاتهـا، ممـا انعكـس سـلًبا علـى 
شـرعية النظـام. كمـا أثـرت النزعـة السـلطوية علـى المشـاركة السياسـية، إذ اقتصـر دور 
النتخابـات علـى إضفـاء مظهـر ديمقراطـي علـى النظـام، وجـرى تفريغهـا مـن مضمونهـا 
الحقيقـي مـن خـالل إعاقـة التمثيـل المتـوازن للقـوى المختلفـة عبـر التحكـم فـي العمليـة 
النتخابيـة بواسـطة مجلـس صيانـة الدسـتور الـذي يختـص بتحديـد أهليـة المرشـحين، 
وبذلـك بـدًل مـن أن تسـهم العمليـة النتخابية في تمكيـن المواطنين من اختيار من يمثلهم 
فـي السـلطة، أصبحـت السـلطة هـي التـي تختـار مـن يمثـل المواطنيـن لديهـا، مـن خـالل 
السـماح بالمشـاركة السياسـية على نحو انتقائي، بإقصاء الشـخصيات والقوى السياسـية 
القـوى السياسـية  السـلطة، والسـماح بمشـاركة  تتوافـق توّجهاتهـا مـع توّجهـات  التـي ل 

والجتماعيـة المرتبطـة بالنخبـة الحاكمـة، أو التـي تشـارك السـلطة نفـس التوجهـات.
نة في الثقافة السياسـية اإليرانية فقد أسـهمت بشـكل  أما النزعة البراغماتية المتضمَّ
واضـح فـي تحديـد طبيعـة النظـام السياسـي مـن خـالل تبّنـي فكـرة وليـة الفقيـه التي تعّد 



37 مجلة الدراسات اإليرانية

الثقافة السياسية اإليرانية: املصادر والسمات وأبعاد التأثير

فكـرة براغماتيـة باألسـاس، إذ إنهـا قدمـت حـاّلً عملّيًـا لمعضلـة الدولـة والحكـم فـي زمـن 
َغيبـة اإلمـام، فـي المذهـب الشـيعي الثنـا عشـري، لكنهـا ل تتفق من حيـث المبدأ مع روح 
هـذا المذهـب وعقائـده الحقيقيـة (التـي تـرى وجـوب إرجـاء إقامـة الدولة إلـى حين ظهور 
اإلمـام المهـدي، باعتبـار أن السـلطة تَُعـّد مـن وظائفـه هـو دون غيره). ففكـرة ولية الفقيه 
أقـرب إلـى الحيلـة العمليـة منهـا إلـى الجتهـاد المذهبـي الصحيـح، وتَُعـّد تغليًبـا للفكـر 

البراغماتـي علـى اللتـزام المذهبـي المبدئـي (الدوغماتي).
ومـن جانـب آخـر أدت نزعـة الشـك التـي تتسـم بهـا الثقافـة السياسـية اإليرانيـة إلـى 
تعزيـز الميـل إلـى العتقـاد فـي نظريـات المؤامـرة، ونـزوع النخبـة الحاكمـة إلـى تحميـل 
العامـل الخارجـي المسـؤولية عـن المشـكالت الداخليـة، ونزوعهـا إلـى َشـيَطنة وتخويـن 
المعارضيـن والمختلفيـن معهـا فـي الـرأي. وهـو مـا يتضـح، علـى سـبيل المثـال، من موقف 
السـلطة الحاكمـة مـن أنصـار «الحركـة الخضـراء» عـام ٢٠٠٩، إذ شـّنت ضدهـم حملـة 
إعالميـة شرسـة، مّتهمـًة إياهـم بالخيانـة والعمالـة للمؤامـرة األمريكيـة الصهيونيـة التـي 
تسـعى إلسـقاط النظـام اإلسـالمي فـي إيـران(٢٤). كمـا يتضـح أيًضـا مـن موقـف السـلطة 
الحاكمـة مـن الحتجاجـات الشـعبية التـي اندلعـت فـي ديسـمبر ٢٠١٧، إذ عّدتهـا محاولـة 

مـن «عمـالء الخـارج» إلثـارة الضطرابـات والمشـكالت فـي إيـران(٢٥).
عـالوة علـى ذلـك، أّدت نزعـة الشـك أيًضـا إلـى اقتصـار التجنيـد فـي النظام السياسـي 
اإليرانـي علـى المقربيـن مـن النخبـة الحاكمـة باعتبارهـم أهـل الثقـة، إذ جـرى العتمـاد 
إلـى تفشـي  والـولء الشـخصي، ممـا أدى  الموضوعيـة كالقرابـة  علـى العتبـارات غيـر 
المحسـوبية، وهيمنـة عـدد محـدود مـن العائالت على منافذ السـلطة والثروة، األمر الذي 
أسـهم فـي إضعـاف فاعليـة النظـام السياسـي، وأدى إلـى إقصـاء قطاعـات شـعبية واسـعة 

عـن المشـاركة الحقيقيـة فـي عمليـة صنـع القـرار(٢٦).
أمـا النزعـة الباطنيـة -التـي ترتبـط بالزدواجيـة، إذ تقتضـي أن ثمـة وجهيـن لألمـور، 
ظاهـًرا وخفّيًـا- فقـد انعكسـت علـى طبيعـة وهيكليـة النظـام السياسـي اإليرانـي، وطبَعتـه 
ن هـذا النظـام من واجهة ظاهرة تتضمن مؤسسـات  بطابـع واضـح مـن الزدواجيـة، إذ تكـوَّ
وأطـًرا تنظيميـة رسـمية، وكيـان آخـر عميـق أو خفـي، يضـم مراكـز قـوى غيـر ظاهـرة 
علـى الواجهـة لكنهـا تحظـى بنفـوذ كبيـر، كبعـض شـخصيات الحرس الثوري، وشـخصيات 
أخرى مقربة من مرشـد الثورة وليسـت لها صفة رسـمية أو ل تشـغل مناصب قيادية في 

مؤسسـات الدولـة لكنهـا تمـارس تأثيـًرا كبيـًرا علـى التفاعـالت السياسـية اإليرانيـة.
وفـي هـذا اإلطـار يُشـار، علـى سـبيل المثـال، إلـى أنـه علـى الرغـم مـن أن مرشـد الثورة 
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(الخمينـي) كان قائـد إيـران األوحـد لكـن البـالد كان يديرهـا ابنـه أحمـد الـذي لعـب دوًرا 
رئيسـّيًا فـي إزاحـة حسـين منتظـري مـن منصبـه كنائـب للخمينـي. وينطبـق الشـيء نفسـه 
علـى ُمجتبـى خامنئـي -ابـن مرشـد الثـورة الحالـي- الـذي يُعتَقـد علـى نطـاق واسـع أنـه 
يمـارس تأثيـًرا هائـاًل علـى شـؤون الدولـة، ويُشـاع أنـه لعـب دوًرا رئيسـّيًا فـي حملـة قمـع 

نشـطاء «الحركـة الخضـراء» بعـد انتخابـات ٢٠٠٩ الرئاسـية(٢٧).
ومن ناحية أخرى، أثرت سمة التأني والتدرجية التي تميز الثقافة السياسية اإليرانية 
سـلبّيًا علـى فاعليـة النظـام السياسـي مـن خـالل بـطء اسـتجابة النخبة الحاكمـة للمطالب 
طبيعـة  ذات  أو  واجتماعيـة  اقتصاديـة  طبيعـة  ذات  مطالـب  كانـت  سـواء  المجتمعيـة، 
سياسـية تتعلـق بإصـالح النظـام وبإتاحـة قـدر أكبـر مـن الحريـات األساسـية. فعلـى مـدى 
سـنوات طويلـة كانـت هناك مطالبات عديدة بتحسـين األوضـاع القتصادية والجتماعية، 
وإصـالح النظـام السياسـي مـن خـالل مراجعـة نظريـة وليـة الفقيـه، وتحقيق التـوازن بين 
السـلطات، والحـّد مـن الصالحيـات المطلقـة للولـي الفقيـه، لكن هذه المطالـب لم تلَق أي 

اسـتجابة حقيقية.
أّمـا النزعـة الصراعيـة التـي تتسـم بهـا الثقافـة السياسـية اإليرانيـة فقد انعكسـت على 
طبيعـة التفاعـالت السياسـية وطبعتهـا بطابـع التوتـر والصـراع الـذي تعـّددت محـاوره، مـا 
بيـن إسـالميين وغيـر إسـالميين (علـى غـرار الصـراع الدمـوى بيـن الطرفيـن عقـب ثـورة 
عـام ١٩٧٩)، وبيـن المحافظيـن واإلصالحييـن، وبيـن المحافظيـن أنفسـهم (مثـل الصـراع 
بيـن الرئيـس السـابق أحمـدي نجـاد ومرشـد الثـورة الحالـي). كمـا انعكسـت هـذه النزعـة 
الصراعيـة العنيفـة أيًضـا علـى طريقـة تعامـل السـلطة مـع المعارضيـن، والتـي اعتمـدت 
تعامـل  الشـديدة، وهـو مـا يتضـح مثـاًل مـن طريقـة  الَقمعيـة  باألسـاس علـى األسـاليب 
الحكومـة مـع مظاهـرات «الحركـة الخضـراء» عام ٢٠٠٩، واحتجاجات ديسـمبر ٢٠١٧، إذ 

جـرى التصـدي لهمـا بدرجـة عاليـة مـن القمـع والعنـف.
٢- على المستوى الخارجي

تؤثـر سـمات الثقافـة السياسـية اإليرانيـة بقـوة علـى طبيعـة دور إيـران وسـلوكياتها علـى 
مسـتوى البيئـة الخارجيـة، إذ أدت نزعـة الشـك وعـدم الثقـة في اآلخـر والنزعة الماضوية 
للتوتـرات  مثيـرة  متشـددة  خارجيـة  لسياسـات  إيـران  تبنـي  إلـى  الصراعيـة  والنزعـة 

العنيفـة. والصراعـات 
فقـد أسـهمت نزعـة الشـك وعـدم الثقـة فـي اآلخـر التـي تتسـم بهـا الثقافـة السياسـية 
اإليرانيـة فـي جعـل الهاجـس األمنـي المحـور الرئيسـي لألنشـطة الخارجيـة اإليرانيـة، إذ 
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أدت هـذه النزعـة إلـى خلـق شـعور دائـم لـدى إيـران بالتهديـد وعـدم اإلحسـاس باألمـن، 
ودفعتهـا إلـى تصـّور الخـارج كمصـدر دائـم لألخطـار والمؤامـرات التـي تسـتهدف كيانهـا، 
كمـا دفعتهـا إلـى تصـّور أدوارهـا وأنشـطتها التدّخليـة فـي الجـوار اإلقليمـي، ول سـّيما 
فـي العـراق وسـوريا ولبنـان واليمـن والبحريـن، كنـوع مـن الجهـد الهـادف لحمايـة الـذات، 
سـواء من خالل السـعي لحشـد األنصار أو الموالين، ول سـّيما من الجماعات والفصائل 
القريبـة منهـا مذهبّيًـا وآيديولوجّيًـا، أو مـن خـالل السـعي لتوسـيع المجـال الحيـوي اآلمـن 
إليـران، مـع غيـاب فكـرة العتمـاد المتبـادل فـي تحقيـق األمـن عـن العقليـة اإليرانيـة، 
للتوتـرات  إيـران لسياسـات خارجيـة ذات طابـع هجومـّي ومحفـزة  تبّنـي  إلـى  أدى  ممـا 

والنقسـامات فـي المنطقـة.
ومـن ناحيـة ثانيـة، أسـهم طابـع الماضويـة الـذي يميـز الثقافـة السياسـية اإليرانيـة فـي 
جعل النزعة التوسعية المرتبطة بالماضي اإلمبراطوري إليران أحد المتغيرات المحورية 
فـي السـلوك اإليرانـي الخارجـي، إذ أصبـح التوسـع والهيمنـة مـن المحـركات الرئيسـية 
اإلسـالمية  بالشـعارات  المتدثـر  اإليرانـي  النظـام  معـه  يبـدو  نحـو  علـى  السـلوك،  لهـذا 
وكأنـه يقتفـي أثـر اإلمبراطوريتيـن األخمينيـة والساسـانية، وتبـدو معه المسـاعي اإليرانية 
للهيمنـة ومـّد النفـوذ وكأنهـا تتبـع مسـارات المغامـرات العسـكرية والحمـالت التوسـعية 

لألباطـرة الفـرس فـي الماضـي البعيـد.
فـي  إيـران  تتبعهـا  التـي  األسـاليب  علـى  كذلـك  الماضويـة  النزعـة  انعكسـت  كمـا 
تعبئـة أتباعهـا والـزج بهـم فـي سـاحات الصـراع اإلقليميـة، إذ تعتمـد فـي تعبئـة أتباعهـا 
وميليشـياتها علـى اسـتحضار أحـداث تاريخيـة مأسـاوية متعلقـة بواقعـة استشـهاد اإلمـام 
الحسـين، وإسـقاطها علـى النزاعـات الراهنـة علـى نحـو معـِزز لالنقسـامات الطائفيـة، 
مدعيًة أن أنشـطتها العسـكرية الخارجية، كما في سـوريا مثاًل، هي للدفاع عن آل البيت 
وأضرحتهم (كضريح السـيدة زينب)، ورافعًة شـعارات من قبيل «لبيك يا حسـين» و«لبيك 
يـا زينـب» و«لـن تُسـبَى زينـب مرتيـن» (أي حيـة وميتـة). وكأن الثـورة السـورية لـم تُقـم ضـد 
نظام سياسـي مسـتبّد ووحشـي، بل قامت ضد الحسـين، وكأن السـوريين -الذين انتفضوا 

مـن أجـل الحريـة والكرامـة والمسـاواة والعدالـة- جيـش يزيـد بـن معاويـة.
تغيُّـر  تفّسـر  فهـي  اإليرانيـة  السياسـية  الثقافـة  تميـز  التـي  البراغماتيـة  النزعـة  أمـا 
عـن  النظـر  بغـّض  المصالـح،  لبوصلـة  وفًقـا  الخارجيـة  اإليرانيـة  والتوجهـات  المواقـف 
المبـادئ والشـعارات المعلنـة، األمـر الـذي طبـع كثيـًرا مـن السياسـات الخارجيـة اإليرانيـة 
بالنتهازيـة. فعلـى سـبيل المثـال، اسـتند القـادة اإليرانيـون علـى العتبـارات المصلحيـة 
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النفعيـة وتجـاوزوا تأثيـرات عقـود طويلـة مـن العـداء وانعـدام الثقـة بيـن إيـران وروسـيا، 
وصـوًل إلـى إقامـة َعالقـات وثيقـة بين الطرفين وتنسـيق مواقفهمـا تجاه عديد من قضايا 
ـت إيـران جانًبـا شـعاراتها المتعلقـة بمقاومـة  المنطقـة كمـا فـي القضيـة السـورية. كمـا نَحَّ
اإلمبرياليـة والسـتكبار العالمـي، ونسـقت مـع الوليـات المتحـدة األمريكية إلسـقاط حكم 
حركـة طالبـان فـي أفغانسـتان فـي عـام ٢٠٠١، إذ قامـت إيـران باعتقـال قيـادات القاعـدة 
علـى أراضيهـا وقدمـت خرائـط للقـّوات األمريكيـة لمواقـع حركـة طالبـان فـي أفغانسـتان، 
وَعـَرض الجيـش اإليرانـي تدريـب ٢٠ ألـف جندي أفغاني كجزء من برنامج تقوده الوليات 
المتحـدة إلعـادة بنـاء الجيـش األفغانـي(٢٨). ونسـقت أيًضـا مـع الوليـات المتحـدة في غزو 
العـراق وإسـقاط نظـام صـدام حسـين عـام ٢٠٠٣. كمـا دفعـت النزعـة البراغماتيـة إيـران 
إلـى تجاهـل العتبـارات اآليديولوجيـة المذهبيـة، وتعاونـت مـع خصومهـا المذهبييـن، إذ 
قامـت بتقديـم الدعـم لتنظيـم القاعـدة وطالبـان مـن أجـل منـاَوءة الوجـود األمريكـي فـي 

المنطقـة(٢٩).
المواقـف  ازدواجيـة  تقتضـي  التـي  الباطنيـة،  النزعـة  انعكسـت  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
السياسـات  طبيعـة  علـى  خفيـة،  وأخـرى  معلنـة  وتوجهـات  مواقـف  بيـن  مـا  والتوجهـات 
الخارجيـة اإليرانيـة ووسـمتها بالزدواجيـة. ويتضـح ذلـك مـن خـالل النظـر إلـى طبيعـة 
أهـداف السياسـة الخارجيـة اإليرانيـة التـي تتضمـن وجهين متناقضيـن، أحدهما معلن أو 
ظاهـر وهـو غيـر حقيقـي فـي الغالـب، واآلخـر غيـر معلـن. فعلي سـبيل المثال، تُعلـن إيران 
أن هدفهـا مـن التدّخـل فـي سـوريا هـو دعـم مـا يسـمى بمحـور المقاومـة، وأن هدفهـا فـي 
اليمن هو مساعدة المظلومين، لكن الوقائع تشير إلى أن أهدافها الحقيقية غير المعلنة 
هـي توسـيع النفـوذ والهيمنـة، والضغـط على دول الجوار اإلقليمـي وخصوًصا دول الخليج 
العربيـة ومحاصرتهـا ببـؤر التوتـر، فضاًل عن الحصول على أوراق ضغط لمسـاومة الدول 
الكبـرى علـى مصالـح إيـران السـتراتيجية ونفوذهـا اإلقليمـي وملفهـا النـووي. وفـي هـذا 
اإلطـار يتناقـض كثيـر مـن التصريحـات الرسـمية للمسـؤولين اإليرانييـن مـع الممارسـات 
اإليرانيـة الفعليـة، ففـي حيـن يؤكـد بعـض القـادة اإليرانييـن أن إيـران ل تمثـل تهديـًدا ألي 
دولة وتسـاند سياسـة الوسـطية والتواصل مع العالم(٣٠)، تشـير الممارسـات الفعلية إليران 

والميليشـيات التابعـة لهـا أو المدعومـة منهـا إلـى نقيـض ذلـك تماًمـا.
اإليرانيـة  السـتراتيجيات  طبيعـة  علـى  انعكسـت  فقـد  والتدرجيـة  التأنـي  نزعـة  أمـا 
المتعلقـة بدعـم العناصـر والفصائـل المواليـة لهـا فـي الخـارج، إذ اعتمـدت إيـران علـى 
استراتيجيات بعيدة المدى تقوم على الستثمار السياسي طويل األجل في دعم شركائها 
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أو المواليـن فـي بعـض دول الجـوار اإلقليمـي. وذلـك مـن خـالل اسـتقطاب الجماعـات أو 
الفصائـل التـي تمتلـك إمكانيـات أفضـل، أو تحظى بفرص أكبر للنجاح مسـتقباًل، ودعمها 
سياسـّيًا ومالّيًـا وعسـكرّيًا، وتعزيـز قدراتهـا مـن خـالل البنـاء القاعدي طويـل األمد، الذي 
غالًبـا مـا يفضـي فـي نهايـة المطـاف إلـى تمكيـن هـذه الجماعـات مـن الوصول إلـى مواقع 
سياسـية مؤثـرة فـي دولهـا. وفـي هـذا اإلطـار عملـت إيـران على السـتثمار فـي دعم عديد 
مـن الفصائـل الطائفيـة فـي العـراق ولبنـان واليمـن منـذ فتـرة طويلـة تزيـد علـى ثالثـة 
عقـود. كمـا انعكسـت نزعـة التأنـي والتدرجيـة كذلـك علـى تبنـي إيران لسـتراتيجية إطالة 
أمـد األزمـات علـى مسـتوى البيئـة الخارجيـة، إلـى حيـن تغير الظـروف والتوازنـات لصالح 
إيـران. وهـو مـا اتضـح مـن خـالل قضية برنامجها النووي التي اسـتمرت التجاذبات حولها 
لسـنوات طويلـة. كمـا يتضـح أيًضـا مـن األزمتيـن السـورية واليمنيـة، إذ تصـّر إيـران علـى 
مواصلـة دعـم حلفائهـا فـي سـوريا واليمـن إلـى حيـن تغيـر الظـروف الدوليـة واإلقليميـة 

والتوازنـات الداخليـة لصالحهـم.

ر خالصة: الثقافة السياسية اإليرانية بين الجمود والتغيُّ
يسـعى النظـام اإليرانـي الحاكـم جاهـًدا إلـى فـرض قيمـه وتوجهاتـه وتصّوراتـه، ونشـرها 
والتلقيـن  المكثفـة  السياسـية  الدعايـة  عبـر  اإليرانـي  المجتمـع  فـي  نطـاق  أوسـع  علـى 
اآليديولوجـي، لكـن هـذا المسـعى يواجـه عقبـات كبيـرة، فهنـاك قدر واضح مـن النفصال 
فـي التوجهـات بيـن شـرائح مجتمعيـة واسـعة والنظـام الحاكـم. فقطاعـات إيرانيـة عديدة، 
ول سـّيما مـن الشـباب واألقليـات العرقيـة، ل تتشـارك بالضـرورة نفـس النسـق القيمـي أو 
نفـس التوجهـات والتصـّورات واألوهـام مـع النخبـة السياسـية الحاكمـة، فهـذه القطاعـات 
آيديولوجيـًة، ول تنظـر  انفتاًحـا وأقـل  أكثـر  الحاكمـة والقيـادات-  النخبـة  -علـى خـالف 
إلـى العالـم بنظـرة ثنائيـة متشـددة، وتؤمـن بـأن الحاضـر والمسـتقبل ل يمكـن بناؤهمـا 
مـن  المظلـم  الصراعـي  الجانـب  اسـتحضار  إلـى  تميـل  سياسـية  ثقافـة  إلـى  اسـتناًدا 
الماضـي والسـتغراق فيـه وإسـقاطه علـى تفاعـالت الحاضـر. كمـا أن هـذه القطاعـات 
ليسـت مسـكونة بهاجـس الشـك فـي اآلخـر والخـوف منـه، ول تنـزع نحـو إلقـاء كل اللـوم 
بخصـوص المشـكالت اإليرانيـة الداخليـة علـى المؤامـرات الخارجية والخصـوم، بل تميل 
إلـى تحميـل النظـام اإليرانـي المسـؤولية عـن معظـم هـذه المشـكالت. وكذلـك ل ترى هذه 
القطاعات أن ثمة أي جدوى من وراء السياسـات النتهازية للنظام اإليراني وتهافته على 
توسـيع نفـوذه الخارجـي، وتنظـر بغضـب وعـدم ارتيـاح إلـى هـذه السياسـات، ومـا يترتـب 
عليهـا مـن معانـاة علـى المسـتوى الداخلـي جـراء تكلفتهـا الباهظـة، ومـا ينجـم عنهـا مـن 
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تفاقـم للتوتـرات والنقسـامات والصراعـات علـى المسـتوى اإلقليمـي (وهـو مـا اتضـح مـن 
خـالل شـعارات الحتجاجـات الشـعبية التـي اندلعـت في ديسـمبر ٢٠١٧). هـذه التوجهات 
المجتمعيـة المناِقضـة لتوجهـات النخبـة الحاكمـة تمثـل ضغًطـا في اتجـاه تغيير بعض قيم 
الثقافـة السياسـية اإليرانيـة، لتجعـل منهـا ثقافـًة أقـل تشـدًدا وريبـة وماضويـة وصراعيـة، 
وأكثـر اعتـداًل وإيجابيـة وواقعيـة. وإن كان هـذا التغيير لن يتحقق سـريًعا وجذرّيًا بالطبع، 
فتغييـر الثقافـة السياسـية ليـس باألمـر الَهّيـن ويتـم علـى مـدى فتـرة طويلـة مـن الزمـن. 
وحتـى ذلـك الحيـن سـتظل الثقافـة السياسـية اإليرانيـة كعنصر محفز للتوتـرات واألزمات 

علـى مسـتوى البيئتيـن الداخليـة والخارجيـة.
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