
عن طريق األدب والتأليف والسياسة

واجهت "العربية" 
تجييًشا بالكراهية من الفرس

صت الباحثة األمريكية المتخصصة في الدراســـات اإليرانية جويا بلنـــدل الحالة اإليرانية  شـــخَّ
والنزعة القومية الفارســـية منذ القرن التاسع عشـــر الميالدي حتى عصرنا الراهن، حيث ناقشت دور 
األدب في رســـم صورة الذات، خاصة في إيـــران، التي تعددت فيها األعراق واإلثنيات، وبيَّنت األســـباب 

المؤسسة لظهور النزعة القومية الشوفينية لدى الفرس. 

أكدت جويا أن محاولة االنتقاص الفارســـي للعرب قديمٌة في أدبيات الفرس، حيث نضحت به 
كتب الفرس التي حاولت تشويه صورة اإلنســـان العربي، وإظهاره على أنه غير متمدن، مقابل اإليراني 
المتنعم الحضاري. وعندما جاء النظام البهلوي في القرن العشـــرين سعى إلى دمج األقليات القوميَّة 
كلها في إيران الفارسية - بما فيهم العرب- مركزًا على السياسة واالقتصاد في طهران، ساعًيا إلى تدمير 
األســـاس االقتصادي للقوميات األخرى غير الفارســـية، وقوبلت حاالت التذمـــر واالعتراض تلك ببذر 
الشعارات الفارسية القومية والدعاية الفكرية الستعادة أمجاد اإلمبراطورية الفارسية العتيقة لما قبل 
اإلسالم، واعتبار العرب واإلسالم ســـببين للتخلف اإليراني، وطمس الحضارة الفارســـية العريقة التي 
امتدت إلى آالف الســـنين، وتحميل الدين الوافد مســـؤولية هذا التخلف، والنظر إلى حملة هذا الدين 
وناشـــريه العرب باعتبارهـــم الكارثة الحقيقية التي حلـــت بالثقافة اإليرانية، بســـبب تخلف النموذج 
الحضاري المســـيطر، خاصة أن العربي تمثل دوره في الهمجي آكل السحالي حافي القدمين، الذي ال 
يعرف الحضارة، ولذلك كانت خطوته األولى تدمير الحضارة الفارســـية العريقة، باعتبار أن إيران تنتمي 
إلى عرق آري ولغـــة هندو-أوروبية، مقابل العربي الســـامي المتخلف بكل المقاييـــس األنثربولوجية 

حسبما حاول الفرس تصويره.

ة في األدب الفارســـي الحديث، والتـــي تعني الوالء  النزعـــة الثقافية القومية هي ثيمـــة ُمِلحَّ
واإلخالص لألمـــة والقومية الفارســـية. التي وجدت في إرثهـــا قبل اإلسالم مصدًرا وتمجيـــًدا بالديانة 
الزرادشـــتية وعبقرية العرق اآلري، ولعن العرب المســـلمين؛ لتســـببهم في انحـــدار إيران العظيمة.. 
فأصبحت اللغة الفارســـية شأنًا مركزيًّا إليدلوجيا النظام الحاكم البهلوي الذي سعى بدوره إلى ترسيخ 
الهوية اإلثنية للشعوب غير الفارسية في إيران جاعالً إياها جزًءا من األمة اإليرانية من خالل جعل اللغة 
الفارسية اللغة الرســـمية للدولة واإلعالم والتعليم واألدب. وأنشئت أكاديمية خاصة باألدب الفارسي 
أصـــدرت قوائم بالكلمات الفارســـية الجديدة، بعد إعادة صياغتها بغية إزاحـــة الكلمات األجنبية عنها، 

خصوًصا المفردات ذات األصول العربية. 

وعلى أية حال، فصورة العربي ُشـــّوَهت في العديد من األعمال األدبيـــة اإليرانية منطلقة من 
العصبية والعنصرية الفارسية والحقد ضد العرب، واستندت على إرثها الفارسي المبغض للعرب، الذي 
تضخـــم عبر قرون من الزمان، حيث كان الكره والتجييش ضد العرب ســـيد الموقف، واســـتمر حتى 
العصـــور المتأخرة، وإن اختلفت األســـاليب وتغيـــر الطرح، فقد اجتمع ذلك كله على تشـــويه العرب 

والطعن فيهم ولعنهم ووصفهم بأقذع األوصاف.
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العنصرية  األمثلـــة على  ونذكر هنا بعض 
الفارســـية ضد العرب والعربية، ففي كتاب  دهمذا 
"لغة نامـــه" يصف العرب بإســـهاب بمصطلحات 
العرق، وأنهم شعب سامي وهم جماعة من البشر 
يختلفون عن العجم.. إنهم ســـكان شـــبه الجزيرة 
أفريقية،  وشـــمال  والسودان  والمشـــرق  العربية 
ويصفهم بقوله: "إنهم شـــعب يســـتجر العزة من 
ماضيه ومن عرقه شـــأن كل الشعوب المتخلفة". 
ويصف الروائي محمـــد علي جمال زاده الذي يدعي 
انتســـابه إلى آل البيت القول الشـــائع دون تعليق 
منـــه: "العربي في الصحـــراء يأكل الجـــراد مثلما 
يشـــرب كلب أصفهـــان المياه المثلجـــة"، وهذه 
المقولة بينت مدى شـــعوبية محمـــد علي جمال 
الـــذي كان ينظر إلى اإلسالم باعتبـــاره جزًءا متمًما 
ا بأي حال  للثقافـــة اإليرانية، وال يعتبر نفســـه عربيًّ
من األحـــوال. ولو نظرنـــا إلى ما كتبه ســـنجد أنه 
ا في سعيه لنزعة عصبية  اســـتخدم أنموذًجا غربيًّ
إيرانيـــة، ووضع لها هدًفا له لغة وهوية مشـــتركة 
فارســـية إيرانية. ولكن في حكايته "الفارسية سكر" 
ـــد الســـيد أروبـــة الحداثة  يوحي أنه بقدر ما ُيَجّسِ
الشكلية؛ فإن المال العربي يمثل الوشوشة الدينية، 
التي لن تســـاعد أيًّا منهما في تطويـــر إيران، وهنا 
يقـــرن اآلخر العربي بالوشوشـــة الدينية والتخلف، 
ويفرض على الذات اإليرانية التي عرَّفها بالفارســـية 

المسلمة أنها تسير باتجاه الحداثة وبناء أمة. 

رغم ادعاء الروائي الفارسي 
محمد علي جمال زاده 

انتسابه العربي؛ كان األكثر 
تنمًرا على العرب
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