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السنة الرابعة – العدد الحادي عشر – أبريــل ٢٠٢٠

تصـ ــدر عـ ــن

الفجــــوة بيــن األجيـــال
وهويـة المجتمــع والدولـــة في إيــــران

د .محم ــد حس ــن القاض ــي
الباحــﺚ في الشــؤون اإليرانـيـــة واإلقليميــــة

يﺸﻬد المجتمﻊ اإليراني حراك ًا اجتماعي ًا وسياسي ًا واسع ًا،
بعد أربعين عام ًا من الﺜورة
ُ
يصر ُ
ُ
جيل
يحمل في ِ
ﻃياتﻪ ﺧالف ًا متنامي ًا بين اﻷجيال القديمة واﻷجيال الﺸابة .إذ ﱡ
الكبــار الــﺬي قــا َم بالﺜورة ﺛــم قــا َد الدولــة ،ﻻ ســيما جيـ ُـل الحــرس القديــم المتم ﱢﺜل في
السلطة ،على ذات الخطاب اﻷيديولوجي الﺜوري
رجال الدين ُ
المتحكمين في مقاليد ُ
المتمســﻚ بﺸــدة بالﺸــعارات الدينية ،محــاو ًﻻ الحفاظ علــى ســيطرتﻪ ووصايتﻪ على
واسﻊ من جيل الﺸباب،
المقابل يسعى
ٌ
ِ
قطاع ٌ
جوانﺐ المجتمﻊ والدولة كافة .بينما في ُ
َ
ﱢ
ذاتﻪ بحرية،
أﺧﺬ ِزمام المبــادرة،
والتعبير عن ِ
الﺬي يمﺜل النســبة اﻷكبر في إيران ،إلى ِ
ِ
ً
ً
ً
ً
ً
وتوجﻬات
الحاكمة ،ﻃارحا ﺧطابا مختلفا ،ومتبنّيا قيما
بقوة للنُخبة
صوتﻪ ٍ
ِ
ـماع ِ
ٍ
وإسـ ِ
فجوة
حدوث
أفﻀى إلى
مغايرة في الغالﺐ لقيم الجيل القديم وتوجﻬاتﻪ.
اﻷمر الﺬي َ
ٍ
ِ
ُ
ً
مﻀيفة مزيد ًا مــن التعقيد لوضعيتﻬا
بدورﻫا على الﻬويــة اإليرانية،
جيلية انعكســﺖ ِ
المتﺄزمة ،من ﺧالل مســاﻫمة ِتلﻚ الفجوة الجيلية ،مــﻊ ﻏيرﻫا من العوامل
الجدلية ُ
المرتبطة بعملية بناء ُ
وﻃنية
ﻫوية
اﻷمة وبالتعددية العرقية والجﻬوية ،في
إعاقة بناءِ
ِ
ٍ
ٍ
ُ
التالحم المجتمعي.
جامعة تتجاو ُز اﻻنقسامات واﻻﺧتالفات ،و ُتحقﻖ
ِ
ُ
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تســعى هﺬه الدراســة إلى استكشاف قضية هوية المجتمع والدولة في إيران من منﻈور
االختالفــات الجيليــة والعالقة بين األجيال ،وليس مــن منﻈور التنوع الجهوي والتعددية
العرقية ،اســتناداً إلى أربع فرضيات ،هي:
■ أن التغيــرات الكبيــرة والمتســارعة التــي شــهدتها إيــران خــالل العقــود األخيــرة
ٍ
ٍ
ٍ
اختالف
وخبرات متباينــة ،ما أدى إلى
لﻈروف
ســاهمت فــي تعرض األجيــال المختلفة
فــي القيــم والتوجهــات بين األجيــال القديمة واألجيال الجديــدة ،وبالتالي حدوث فجوةٍ
ٍ
متنامية بينها.
■ أن الفجوة الجيلية في إيران ذات مستويين ،أحدهما رأسي )بين جيل الكبار وجيل
الشــباب( ،واﻵخر أفقي )على مســتوى كل جيل( ،حيﺚ ال تشــترك جميع الفﺌات العمرية
التــي تنــدرج تحــت أحــد الجيلين في القيــم والتوجهات نفســها ،وإن كانــت الفجوة أكثر
وضوحاً على المســتوى الرأسي.
■ ثمــة عالقــ ٌة جدلية )تأثير وتأثر( بيــن الفجوة الجيلية والهوية في إيران .حيﺚ أدى
إخفاق النﻈام في االستيعاب الكامل لﻸجيال الشابة في إطار ٍ
هوية جامعة إلى حدوث
فجــوةٍ جيليــة أ َّدت بدورها إلى اســتمرار الخالف حول طبيعة الهوية اإليرانية.
■ أثرت الفجوة الجيلية على الهوية اإليرانية وطبعتها بلمحة واضحة من االزدواجية،
مــا بيــن هوية أيديولوجية إســالمية أممية يتبنّاهــا الجيل القديم المهيمــن على الحكم،
وهويــة قوميــة حداثية علمانية يتبناها قطا ٌع كبير من األجيال الشــابة.
وفــي ضوء الفرضيات الســابقة ،تتناول هﺬه الدراســة الفجوة بيــن األجيال وتأثيرها
على هوية المجتمع والدولة في إيران ،من خالل أربعة محاور :األول :مقاربة مفاهيمية
لمفهومــي الفجــوة الجيليــة والهويــة ،والثانــي :نﻈرة عامة علــى البنية الجيليــة للمجتمع
اإليرانــي ،والثالــﺚ :أســباب ومﻈاهــر الفجــوة الجيليــة فــي إيــران ،والرابع :انعكاســات
الفجــوة الجيلية على هوية المجتمع والدولة.
ً
أوال :مقاربة مفاهيمية للفجوة الجيلية والهوية
 -١مفﻬـوم الفجـوة الجيليـة
ٍ
مجموعـة مـن األقـران الﺬيـن تشـكلت خبرتهـم الجماعيـة مـن
يشـير مفهـوم الجيـل إلـى
)(١
ٍ
حـدث بـارز أو وقائـع تاريخيـة معينـة  .ويعتبر الجيل أكثر من مجرد مجموعة من
خـالل
األفـراد تنتمـي إلـى نفـس العمـر البيولوجـي ،فهـو أيضـاً بمثابـة وحـدة اجتماعيـة تتشـابﻪ
ظـروف نشـأتها وتجاربهـا وخبراتهـا ،وتشـترك فـي القيـم واألفـكار والتوجهـات نفسـها،
8
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وعـي عـام بالترابـط والتضامن بين أعضائها.
ويجمعهـا
ٌ
بشــكل عام إلــى التباين بيــن األشــخاص المنتمين إلى
أمــا الفجــوة الجيليــة فتشــير
ٍ
جيليــن مختلفيــن فيمــا يتعلــق باألفــكار أو اﻵراء والقيــم والتوجهات المرتبطــة بمختلﻒ
وبشــكل أكثر تحديداً ،تتعلق الفجوة الجيلية
الجوانﺐ االجتماعية والثقافية والسياســية؛
ٍ
باالختالفــات في الســلوكيات والمعتقــدات والميول بين أعضاء األجيال الشــابة ،مقابل
األجيال األكبر سناً).(٢
ويمكن القول إن مفهوم الفجوة الجيلية يتأســس على ثالثة افتراضات رئيســة هي:
أ -أن المجتمعــات تنقســم بالضــرورة إلــى أجيــال ،اســتناداً إلــى العمــر البيولوجــي،
جيــل بســماتﻪ الخاصــة التــي تميزه عــن األجيال
والخبــرات المشــتركة التــي تطبــع كل ٍ
األخرى.
ٌ
ووعي جمعي بأن لــﻪ هوي ًة خاصة تميــزه عن اﻵخرين،
تعريــﻒ للــﺬات
جيــل
ب -لــكل ٍ
ٌ
وتُكســبﻪ نوعاً من التضامن بين أعضائﻪ في مقابل اﻵخر.
ج -أن انتماء الشــخﺺ إلى األجيال األصغر ســناً يعني أن تكون توجهاتﻪ واهتماماتﻪ
ُ
ِ
وأنماط ســلوكها.
وأنماط ســلوكﻪ مختلف ًة كثيراً عن توجهات األجيال األكبر واهتماماتها
وترتبــط نشــأة الفجــوة بيــن األجيــال في الغالــﺐ بطبيعة انتقــال القيــم الثقافية من
األجيــال القديمــة إلــى األجيــال الجديــدة .حيﺚ تنتقــل الثقافة مــن الجيل الســابق إلى
الجيــل الالحــق من خــالل عملية التنشــﺌة االجتماعية .لكن بعﺾ العوامــل ،مثل التغيير
االجتماعــي المتســارع ،واألحــداث السياســية واالجتماعيــة الكبــرى ،وتأثيرات وســائل
اإلعــالم وتكنولوجيــا المعلومات ،قد تؤثر بشــدة على عملية التنشــﺌة االجتماعية بحيﺚ
كامل ودقيق؛ ونتيج ًة
ال يتم نقل النَسق الثقافي من جيل الكبار إلى الجيل التالي
بشكل ٍ
ٍ
ِ
وأنماط الســلوك بين
لهــﺬا يحــدث االختالف فــي القيم واألفــكار والتوجهات والمعايير
األجيال المختلفة ،وتنشــأ الفجوة بينها.
ِ
بأنمــاط عــدم المســاواة والصــراع فــي
كمــا ترتبــط الفجــوة بيــن األجيــال كﺬلــك
المجتمعــات .فمثلمــا هــي الحــال فــي الطبقــات االجتماعية ،هنــاك أجيــا ٌل مختلفة لها
الســلطة
مصالــ ُح متضاربــة ،وبينهــا
ٌ
صراعــات تعــود بجﺬورهــا إلــى عدم المســاواة في ُ
والثروة اللتين يسيطر عليهما الجيل األكبر سناً ،ونتيج ًة لهﺬا ،فﺈن صراع األجيال ليس
ظاهر ًة جديدة ،بل عام ً
قرون مضت ،ويســتند إلى الصراع
ٍ
ال هيكلياً اجتماعياً يعود إلى
بيــن الصغــار والكبــار فــي مختلــﻒ مجــاالت المجتمــع؛ وبنا ًء على هــﺬا النهــﺞ ،يتم بناء
الجيل كوحدةٍ اجتماعية من قِ بل الجيل القديم من أجل الحفاظ على تفوقﻪ ومصالحﻪ.
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جيل واحد ليس لها
مــع األخــﺬ فــي االعتبار أن جميع الفﺌات العمرية التي تنــدرج تحت ٍ
)(٣
ٍ
بالضرورة مصالح متشــابهة ،ألنها تنتمــي إلى ٍ
اجتماعية مختلفة .
فﺌات
أنواع من المجتمعات .اﻷول :المجتمعات
ومن حيﺚ العالقة بين األجيال هناك ثالثة ٍ
بشكل تام ،وتنتقل ثقافة األجيال السابقة أو
التي يتَّبع فيها الجي ُل الجديد الجي َل السابق
ٍ
تغيير كبير إلى الجيل التالي .والﺜاني :المجتمعات التي تتعرض
ثقافة األســالف دون
ٍ
نحو يصبح معﻪ ُ
ٍ
نمط حياة الجيل الســابق غير
لتحــوالت اجتماعيــة بحيــﺚ تتغيــر على ٍ
مناســﺐ للجيل الالحق ،وبحيﺚ يبدو الجيالن وكأنهما يعيشــان في حياتين مختلفتين،
ٍ
بقصور شديد ،لﺬلك يَعتبر أفرا ُد
ويحدث نقل ثقافة الجيل السابق إلى الجيل الالحق
ٍ
كنموذج ثقافي ،وال يحــدث هﺬا الموقﻒ
الجيــل الجديــد األقــرا َن اﻵخرين من جيلِهــم
ٍ
فقط عن طريق تحديﺚ المجتمعات أو تحولها إلى نمط التصنيع ،بل يحدث أيضاً في
ٍ
ظــروف مثــل الهجــرة من الريﻒ إلــى المدن ،أو حدوث ثورةٍ اجتماعيــة أو التحول إلى
عقيــدةٍ جديــدة .والﺜالــﺚ :المجتمعــات التي تحدث فيها تغييــرات هائلة بحيﺚ يضطر
ِ
وقواعده القديمــة وف ًقا لثقافة الجيــل الجديد ،وفي الوقت
جيــ ُل الكبــار لتعديــل قيمِ ﻪ
ثقافي محــدد ،ويتحتــم عليﻪ إدارة
نفســﻪ ال يكــون لــدى الجيــل الجديــد أيضاً نمــوذ ٌج
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ومحفوفة بالمخاطر).(٤
غامضة
ظروف
حياتﻪ فــي
ويمكــن القــول إن إيــران ،شــأنها شــأن العديــد مــن الــدول الناميــة التــي تعرضت
ٍ
ٍ
ٍ
مجتمعــات حديثة،
مجتمعات تقليديــة إلى
لتطــورات متالحقــة فــي إطــار تحولها مــن
ٍ
تغييرات كبيرة وســريعة في قِ يمها
تنــدرج فــي إطــار النوع الثاني .حيﺚ شــهدت إيــران
نحو أحدث انفصاالً كبيراً وفجو ًة متنامية بين
وهياكِ لها السياســية واالجتماعية ،على ٍ
األجيال األكبر ســناً واألجيال الشابة.
 -٢مفﻬـوم الﻬوية
ُ
ُ
وصﻒ أو
بشكل عام تُ َع َّرف الهوية بأنها
تعريﻒ الوجود واالنتماء)(٥؛ وتُعد الهوية بمثابة
ٍ
ٍ
إدراك لﻸنا من خالل اﻵخر ،فهي عام ٌل ديناميكي لفهم األشخاص ألنفسهم
تصور أو
ٍ
ولﻶخريـن ،وهـي نتيجـ ٌة للتوافقـات والخالفـات .حيـﺚ تكتسـﺐ جميـع المجتمعـات
ِ
آليـات منا َقضـة اﻵخرين المنافسـين أو الخصـوم )بمعنى التباين أو
هوياتِهـا مـن خـالل
االختـالف عنهـم( ،فـي مقابـل اإلحسـاس بالتماثـل والتضامـن مـع المواليـن داخـل تلـك
المجتمعـات .لهـﺬا فـﺈن أحـد المكونـات المحوريـة للهويـة السياسـية هـو التمييـز بيـن
الـﺬات واﻵخـر .إذ تُص ﱢن ُ
الناس واألُم َم وف ًقا التجاهاتِهم السياسـية
ـﻒ الهويـة السياسـية
َ
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النـاس بيـن »نحـن« و»هم« ،أو
ُقسـم
أو انتماءاتهـم أو خصومهـم ،واألهـم مـن هـﺬا أنهـا ت ﱢ
َ
ترسـم الحدو َد بين األنا واﻵخر).(٦
مستويات ومضامي ُن متعددة ،فردية واجتماعية أو جمعية ووطنية ومدنية.
وللهوية
ٌ
تعبير عن الشخﺺ ،وكيفية تعريفﻪ لﺬاتﻪ ،ومن أين يستمد
فالهوية الفردية هي بمثابة
ٍ
إحساســﻪ باالنتمــاء )إلى مجموعــة معينة(؛ وهي هوي ٌة متغيرة وليســت جامدة ،ويمكن
التأثيــر فيهــا والتال ُعــﺐ بهــا من خــالل عمليــات التفاعــل االجتماعي .فهــي إذاً مرنة
وقابلــة للتغييــر والتعديل) ،(٧وتتقاطع الهوية الفردية مــع الهوية االجتماعية ،التي تعبر
عــن ذلــك الجــزء مــن مفهوم الــﺬات لدى الفــرد والﺬي ينبع مــن معرفتــﻪ بانتمائﻪ إلى
مجموعــة اجتماعيــة )أو مجموعات( ،مع إدراك القيمة أو األهمية العاطفية المرتبطةِ
ٍ
)(٨
بالعضويــة في هﺬه المجموعة .
أمة أو ٍ
أمــا الهويــة الوطنيــة فهي الشــعور باالنتماء إلى ٍ
كيان جيو-سياســي؛
دولة أو ٍ
وتتأســس في الغالﺐ على األصل أو اللغة المشــتركة أو التاريﺦ أو االنتماء العرقي)،(٩
ُ
سياســي باألســاس ،وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية بناء األمة والدولة.
طابع
وهي ُ
ذات ٍ
ٍ
كيان
والهويــة المدنيــة هي شــك ٌل من أشــكال الهوية ،في إطاره تكــون العضوية في ٍ
ً
وبدال من هﺬا تقــوم تِلك العضوية على
جيو-سياســي ،غيــر مقيــدة بالعِ ــرق أو الثقافة،
ٍ
مجموعة من القِ يم المشــتركة حول الحقوق وشــرعية مؤسســات الدولة للحكم؛ وهي
الشــرعية التي تُســت َمد من مشــاركة المواطنين في العديد من المؤسســات السياســية
والجمعيــات التطوعية والنقابات وما إلى ذلك).(١٠
هويات نخبوية:
ويمكن تصنيﻒ الهويات ،وال سيما الهويات السياسية ،إلى نوعين:
ٌ
هويات ّ
ٍ
قطاعات مجتمعي ًة صغيرة ،نتيج ًة لكون الواقع
خﺐ تمثل
وهي
ٌ
هشــة ،تتبنّاها نُ ٌ
ؤســس لهﺬه الهويات وال يُســاعد على وجودها وانتشــارها.
السياســي واالجتماعي ال يُ ﱢ
هويات واســعة االنتشــار بين مختلﻒ الطبقات والشــرائح ،وذلك
وهويات عامة :وهي
ٌ
ٌ
ٍ
هويــات أكثــر واقعيــة يُمليهــا الواقع السياســي واالجتماعــي واالقتصادي على
لكونهــا
ٍ
هويــات ترتبط باإلطار
المنتميــن إليهــا ،ويمكن تقســيم الهويات السياســية أيضاً إلى:
ٍ
أقرب إلى كونها
وهويات أ ُممية :وهي
الوطنــي أو القومــي ،وتُعــ ُد أكثر قرباً إلى الواقع.
ُ
متخيلًة وغير عملية ،وهو ما يبقيها في إطار الشــعارات).(١١
مركز
وإجمــاالً ،تتحــرك الهويــة فــي إطار ثالثة مســتويات أو دوائر متداخلــة ذات
ٍ
لنوع
واحــد ،فرديــة وجمعويــة ووطنيــة ،وتتحــدد العالقــة بيــن هﺬه المســتويات وفقــاً ِ
»اﻵخر« الﺬي تواج ُهﻪ :فالفرد داخل الجماعة الواحدة ،طائف ًة كانت أو جماع ًة مدنية،
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ٍ
هويــة مميــزةٍ ومســتقلة ،أو »أنــا« لهــا »آخر« داخــل الجماعة نفســها.
هــو عبــارةٌ عــن
لــكل منها ما يميزها
والجماعــات داخــل األمــة ،هي كاألفراد داخل الجماعة الواحدةٍ ،
داخــل الهويــة الثقافيــة المشــتركة ،ولــكل منهــا »أنــا« خاصة بهــا ،و»آخر« مــن خاللﻪ
ُ
تتعرف على نفســها .وكﺬلك األمر بالنســبة إلى األمة الواحدة إزاء األمم األخرى .غير
أنهــا أكثــر تجريداً ،وأوســع نطاقاً ،وأكثــر قابلي ًة للتنوع واالختــالف .والعالقة بين هﺬه
المســتويات ليســت ثابتــة ،حيــﺚ تتغير حســﺐ الﻈــروف وأنواع الصــراع والال صراع،
والتضامــن والــال تضامــن ،التــي تحركهــا المصالــح الفرديــة والجمعويــة والوطنية أو
القومية).(١٢
وتكتسﺐ الهوية أهمي ًة كبيرة في المجال السياسي ،حيﺚ تُستخ َدم الهوية السياسية
مــن أجــل توحيد أفراد المجتمع ،من خالل إرســاءِ األســاس للشــعور العــام بالتضامن
إقليمــي معين .كمــا أن تحديد الكيــان السياســي أو المجتمعي
كيــان
ٍ
والتالحــم داخــل
ُ
ٍ
توجهاتﻪ وأهدافﻪ وبرامجﻪ السياسية ،إذ إن التوافق حول
لهويتﻪ يتأسس عليﻪ تحدي ُد ﱡ
ٍ
هوية موحدة يُ َم ﱢك ُن األشخاص ،سواء ًكانوا حكاماً أو محكومين ،نخب ًة أو جماهير ،من
تحديــدِ ومواءمــة مواقفهم وتوجهاتهم إزاء واقع المجتمع وقضاياه وأهدافﻪ ومصالحﻪ
نحو يَحو ُل دو َن حدوث التوترات المجتمعية العنيفة ،ويعزز االســتقرار.
العامــة ،علــى ٍ
ﺛاني ًا :نﻈرة عامة علﻰ البنية الجيلية للمجتمع اإليراني
يمكن اسـتيضاح البنية الجيلية للمجتمع اإليراني ،وال سـيما في بُعدها المتعلق بالعمر
البيولوجي ،من خالل هيكل الهرم السـكاني الﺬي يشـير إلى األحجام النسـبية للفﺌات
هرمـاً ،وفي هﺬا اإلطار
الرئيسـة ألعمـار السـكان ،ويبيـن مـا إذا كان المجتمـع شـاباً أو ِ
يتَّسـم الهـرم السـكاني فـي إيـران )كمـا يتَّضـح مـن الشـكل رقـم  (١بأنـﻪ ُمت َِّسـ ٌع عنـد
المنتصـﻒ ،مـا يعنـي أن حجـم الفﺌـات العمريـة الشـابة كبيـ ٌر نسـبياً .كمـا أن قاعـدة
الهرم متوسـطة الحجم ،أي أن هناك نسـب ًة متوسـطة من الفﺌات العمرية األصغر سـناً
)األطفـال والمراهقيـن( .فـي مقابـل الصغـر النسـبي لقمة الهرم ،والـﺬي يعني أن حجم
الفﺌـات األكبـر سـناً صغيـ ٌر بالمقارنـة مـع الفﺌـات العمريـة الشـابة والصغيـرة .وهـو مـا
ِس ِـﺐ الفﺌـات
يشـير إلـى أن المجتمـع اإليرانـي مجتمـ ٌع شـاب .حيـﺚ يتَّضـح مـن إجمـال ن َ
نحـو تفصيلـي فـي الشـكل رقـم  (١أن نسـب َة السـكان
الشـابة والصغيـرة )المبينـة علـى ٍ
دو َن سـن األربعين تبلﻎ  ،٪٦٦وأن نسـب َة من هم في المراحل العمرية ما بين  ١٥و٣٩
عامـاً تبلﻎ .٪٤١٫٢
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شـكل رقـم  :١ﻫيـكل الﻬــرم السـكاني في إيـران
)عـدد الســكان ٨٣٫٩٩٢٫٩٥٣ :العـام ٢٠٢٠م(

Source: PopulationPyramid.net Population Pyramids of the World from ١٩٥٠ to ٢١٠٠, Iran (Islamic Republic of) ٢٠٢٠,
https://bit.ly/٢Xs٥b٠X

أمــا مــن حيﺚ البُعد المتعلق بالﻈروف االجتماعية والتجارب والخبرات التاريخية لكل
جيــل ،فتنقســم أجيــال المجتمــع اإليراني الموجودة حاليــاً إلى ثالث مجموعات رئيســة،
لــكل منهــا خصوصيتُهــا فيما يتعلــق بﻈروف التنشــﺌة االجتماعية ،والخبــرات التاريخية،
ٍ
ِ
واألنماط السلوكية.
والتوجهات ،والوعي العام،
األشــخاص الﺬيــن ُولِدوا خالل األربعينات والخمســينات من
تضــم المجموعة األولى
َ
القرن الماضي ،وقد عاش هؤالء األشخاص فترات التنشﺌة االجتماعية في مرحلة الحكم
الملكــي ،والتــي اتســمت فــي الغالﺐ بالتوتر وبالمناخ السياســي الســلطوي .ممــا يعني أن
أفكارهــم وتوجهاتهــم قــد تأثــرت بالﻈروف التي ســادت في هــﺬه المرحلة ،وهــم يمثلون
جيــ َل مــا قبل الثــورة ،وهو الجيل الــﺬي َّ
خطط للثورة وقادهــا ،وتضم المجموعــة الﺜانية
أولﺌك الﺬين ولدوا خالل الســتينات وأوائل الســبعينات من القرن الماضي ،وقد عاشــوا
َ
شارك هﺬا
بشكل أو بﺂخر في هﺬه الثورة ،كما
سنواتهم األولى في وقت الثورة ،وشاركوا
ٍ
الجيــل فيمــا بعد في الحرب بين إيران والعــراق )١٩٨٠م١٩٨٨-م(؛ ولهﺬا يُعد هﺬا الجيل
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
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جي َل الثورة والحرب .أما المجموعة الﺜالﺜة فتشــمل أولﺌك الﺬين ولدوا خالل الفترة من
أواخر السبعينات وحتى التسعينات من القرن الماضي ومطلع األلفية الحالية ،وقد عاش
هــﺬا الجيــل ونشــأ اجتماعياً في ظل الثورة ،لكنﻪ تع َّرض في الوقــت ذاتﻪ لتأثير الثقافات
العالمية في ظل انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت).(١٣
وتمثل المجموعة األولى والمجموعة الثانية أجيا َل الكبار ،وتتشابﻪ هاتان المجموعتان
إلى ٍ
حد كبير في ظروف التنشﺌة االجتماعية والخبرات التاريخية ،حيﺚ عايش أعضاؤهما
ٍ
وخبرات تاريخية ،األمــر الﺬي يعني أن المنتمين إلى
أحــداثَ الثــورة ومــا تالها من وقائع
ٍ
نفس التوجهات واألفكار
بشكل عام ومع
هاتين المجموعتين يتشاركون،
ٍ
استثناءات قليلةَ ،
ِ
والوعي العام ،كما يتشــابهون إلى ٍ
أنماط الســلوك المحافﻈة في الغالﺐ.
حد معقول في
أمــا المجموعــة الثالثة فتم ﱢثل أجيا َل الشــباب ،والتي مــن المالحﻆ أنﻪ على الرغم من أن
المنتميــن إليهــا ُولِدوا ونشــأوا اجتماعياً في ظل األنﻈمة االجتماعية والسياســية للثورة،
َ
وأنماط ســلوكِ هم متحررة في الغالﺐ ،وتتشــابﻪ في معﻈمها مع
فــﺈن أفكارهــم وتوجهاتهم
ِ
وأنمــاط ســلوك أقرانِهم من الشــباب العــادي في بقية دول العالم ،ال ســيما في
توجهــات
الدول الغربية؛ وبالتالي ال تشترك
قطاعات واسعة من أجيالِ الشباب اإليراني مع أجيالِ
ٌ
ِ
وأنماط السلوك .هﺬا التباين
الكبار في الوعي الجمعي نفسﻪ ،وال في األفكار والتوجهات
الواضح بين أجيال الكبار واألجيال الشابة يُع ُد مؤشراً على أن ثم َة فجو ًة كبيرة بينهما.
ﺛالث ًا :أسباب ومﻈاهر الفجوة بين األجيال في إيران
تتم َّثـل أهـم أسـباب الفجـوة بيـن األجيـال بالمجتمـع اإليرانـي فـي :التغييـرات االجتماعيـة
والسياسـية الكبيـرة والمتسـارعة التـي شـهدتها السـاحة اإليرانيـة خـالل القـرن الماضـي،
ٍ
وظـروف اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية شـديد ِة
وتعـ ُرض األجيـال المختلفـة لخبـراٍ ت
التباين ،وإخفاق النُخبة الحاكمة التقليدية في اسـتيعاب األجيال الجديدة في إطار ٍ
هوية
موحدةٍ وجامعة.
َ
 -١التغييرات اﻻجتماعية والسياسية المتسارعة
شـهدت إيـران ،علـى مـدى القـرن الماضي ،سلسـل ًة مـن التغييرات االجتماعية والسياسـية
أقـرب إلـى الطفـرات أو االنقطاعـات التاريخيـة ،وترتبت
نحـو
الحـادة ،والتـي حدثـت علـى ٍ
َ
تحوالت جﺬري ٌة وشاملة ،وكان لها انعكاساتُها القوية على مختلﻒ جوانﺐ الحياة في
عليها
ٌ
إيران ،ال سيما على العالقة بين األجيال ،ومن بين هﺬه التغييرات تكتسﺐ عملية تحديﺚ
الدولة ،وثورة العام ١٩٧٩م أهمي ًة بارزة.
14
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ٍ
بسـرعة كبيرة خالل
َحضـر وتحديـﺚ الدولـة اإليرانية
فمـن ناحيـةَ ،جـرت عمليـة الت ﱡ
مجتمـع
مجتمـع تقليـدي إلـى
العقـود األخيـرة فـي إطـار تحـولِ المجتمـع اإليرانـي مـن
ٍ
ٍ
حديـﺚ ،وت َرتَّـﺐ علـى هـﺬا تزايُـد عـدد المـدن وتطورهـا ونمـو أحجامهـا ،ممـا جعـل
النسـبة األكبر من سـكان البالد مسـتقرين في المدن أو المناطق الحضرية ،بينما كان
التحضـر والتحديـﺚ،
معﻈ ُمهـم يعيشـون فـي المناطـق الريفيـة فـي الماضـي ،وقـد أدى
ﱡ
واألبعـا ُد االقتصاديـة واالجتماعيـة المختلفـة المرتبطـة بهمـا ،إلـى تزايُد تقسـيم العمل
فـي المجتمـع ،والفصـل النسـبي بيـن المؤسسـات المختلفـة مثـل مؤسسـات التعليـم
نجـ َم عـن هـﺬا تنامـي دور المؤسسـات التعليميـة
والمؤسسـات االقتصاديـة ،وقـد َ
ٍ
لكثيـر مـن
نحـو أتـاح
ٍ
كمؤسسـات للتنشـﺌة االجتماعيـة ،وتطـ ُور التعليـم العالـي ،علـى ٍ
ٍ
مسـتويات علميـ ًة مرتفعـة لـم ت ُكـن متاحـ ًة ﻵبائهـم؛ ونتيجـ ًة لهـﺬا أصبـح نَ َسـ ُق
الشـباب
القيـم لﻸجيـال الجديـدة مختلفـاً عن الجيل السـابق ،ما سـاهم فـي حدوث الفجوة بين
أجيـالِ الكبـار واألجيـالِ الجديـدة).(١٤
ٍ
ٍ
تفاعـالت ووقائـ َع
ناحيـة أخـرى ،م َّثلـت الثـورة العـام ١٩٧٩م ومـا أعقبهـا مـن
ومـن
معقـدة ،كالحـرب اإليرانيـة  -العراقيـة ،ظاهـر ًة اسـتثنائي ًة فارقـة ،وتجربـ ًة جماعيـة
للمجتمـع اإليرانـي شـاركت فيهـا جميـع الفﺌات وتأثرت بهـا ،وقد أحدثت هﺬه الﻈاهرة
بعـﺾ الﺬكريـات الجماعيـة واألفـكار والمواقﻒ الفريدة ألولﺌك الﺬين كانوا في مرحلة
التنشـﺌة االجتماعية في تلك الفترة ،وأدت التغييرات األساسـية التي حدثت في إطار
انفصـال تاريخـي في المجتمع .حيـﺚ ُغ ﱢيرت فجأ ًة جميع
تحـول أو باألحـرى
الثـورة إلـى
ٍ
ٍ
المبـادئ واألنﻈمـة القائمـة فـي الدولـة .وهكـﺬا ،فـﺈن الجيـل الـﺬي عايـش هـﺬه الثـورة
َ
اختلـﻒ عـن األجيـالِ السـابقة فـي القواعـد والقيـم ،ومـع انخـراط إيـران فـي الحـرب
ٍ
تأثيرات
بعـد الثـورة بفتـرةٍ وجيـزة ،كانـت هـﺬه الحـرب حدثاً كبيراً وواسـ َع النِطاق أنتَـ َﺞ
اجتماعية غي َر مسبوقة ،وخل َ َق جي ً
بقيم وقواعد جديدة ،وبعد أن م ّرت إيران
ال مختلفاً ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واقتصاديـة مختلفـة،
سياسـية
بﻈـروف
بتجـارب الثـورة والحـرب ،بـدأت فتـرةٌ جديـدة
)(١٥
ٍ
ٍ
وتوجهـات مختلفة .
وأعـراف
وقيـم
بأسـلوب مختلـﻒ،
وتَشـ َّك َل فيهـا جيـ ٌل جديـد
ٍ
ٍ
هﺬه التغييرات واألحداث االجتماعية والسياسية المتسارعة ساهمت في الحيلولة
دو َن انتقال نَ َسقِ القيم الثقافية والسياسية من األجيال السابقة إلى األجيال الالحقة
ٍ
طفرات
طبيعي
بشكل
وتدريجي ومستقر ،حيﺚ أ َّدت التغييرات التي حدثت على شكلِ
ٍ
ٍ
ٍ
جيـل فـي فتـرة تنشـﺌتﻪ االجتماعيـة ،مـا
مفاجﺌـة إلـى اختـالف القيـم التـي اكتسـبها كل ٍ
أفضـى إلـى اختـالف الوعـي الجمعي لكل جيل ،وتبايُن أفكاره وتوجهاتﻪ.
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تعرض اﻷجيال المختلفة لخبرات وﻇروف عامة شديدة التباين
 -٢ﱡ
مـن الطبيعـي أن تتبايـن الخبـرات التاريخيـة والﻈـروف االجتماعيـة واالقتصاديـة
والسياسـية المحيطـة باألجيـال المختلفـة بتبايـن المراحـل التاريخيـة التـي تمـر بهـا
المجتمعـات فـي مسـيرة نموهـا وتطورهـا ،وطالمـا بقيـت درجـ ُة التبايـن فـي الخبـرات
ٍ
مسـتويات معقولـة تﻈـ ﱡل
التاريخيـة والﻈـروف االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية فـي
ٍ
حـدود طبيعيـة ال تصـل فـي الغالـﺐ إلـى درجـة التنافـر
االختالفـات بيـن األجيـال فـي
لكـن الوضـع فـي حالـة إيـران بخـالف ذلـك .حيـﺚ تع َّرضـت
والصـراع والفجـوة الجيليـةَّ .
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وسياسـية شـديد ِة
واقتصاديـة
اجتماعيـة
وظـروف
لخبـرات تاريخيـة
األجيـال المختلفـة
نحـو أحـ َدثَ نوعـاً مـن االنفِ صـام بيـن هـﺬه األجيـال.
التبايـن علـى ٍ
فبالنسـبة إلـى أجيـال الكبـار ،فقـد عاشـت المجموعـة اﻷولـى منهـم ،والتـي تسـمى
ٍ
ـلطوي ضاغـط )نﻈـام
ظـروف سياسـية اتسـمت
بجيـل مـا قبـل الثـورة ،فـي ظـ ﱢل
ٍ
بمنـاخ ُس ٍ
الحكـم البهلـوي(؛ وفيمـا يتعلـق بالﻈـروف االقتصاديـة ،فقـد نشـأ المنتمـون إلـى هـﺬه
ُ
المجموعـة فـي الفتـرات التـي تلـت مرحلـة التحديـﺚ األ َّولـي إليـران )فـي عهـد محمـد
ٍ
فتـرات مـن الرفاهيـة
رضـا بهلـوي( ،وقـد شـهِ َد هـﺬا الجيـل فـي مراحـل ُعمـره األولـى
يقـرب مـن ٍ
عقـد مـن الزمـن )١٩٦١م١٩٦٨-م( ،وهـﺬا يعنـي
االقتصاديـة علـى مـدى مـا
ُ
أن خبرتهـم المشـتركة ومعتقداتهـم وأفكا َرهـم قـد تأثـرت بالﻈـروف االقتصاديـة
واالجتماعيـة والسياسـية التـي سـادت فـي هـﺬه المرحلـة).(١٦
ويمكـن القـول إن الﻈـروف العامـة التـي نشـأ فيها هﺬا الجيل ،والتي اتسـمت بالطابع
التسـلﱡطي القمعِ ـي ،المترافـق مـع إجـراءات التغريـﺐ وخطـوات العصرنـة المتسـارعة،
ٍ
قطيعـة شـبﻪ كاملـة مـع قِ يـم المجتمـع اإليرانـي التقليديـة
التـي كان الهـدف منهـا إحـداث
ذات ِ
الصبغـة اإلسـالمية الشـيعية ،قـد أ َّثـرت علـى توجهـات هـﺬا الجيـل ،وأدت إلـى
ٍ
فعـل مضـاد تم َّثـل باالنخـراط فـي الثـورة اإليرانيـة
اتخـاذ
قطاعـات واسـعة منـﻪ لـرد ٍ
العـام ١٩٧٩م ،والتـي كانـت بمثابـة خبـرة تاريخيـة فارقـة لهـﺬا الجيـل والجيـل الـﺬي يليـﻪ
مباشـر ًة.
وبالنسـبة إلـى المجموعـة الثانيـة مـن أجيـال الكبـار ،والتـي تسـمى بجيـل الثـورة
والحـرب ،فقـد عايـش أفرا ُدهـا أحـداثَ الثـورة ،كمـا عاصـروا فيمـا بعـد الحـرب بيـن
إيـران والعـراق؛ وبالطبـع فـﺈن كثيـراً مـن الجنـود الﺬيـن شـاركوا فـي القتـال كانـوا مـن
المنتميـن إلـى هـﺬا الجيـل الـﺬي تأثـر وعيُـﻪ الجمعِ ـي كثيـراً بهـﺬه الحـرب .كمـا بـﺬل هﺬا
الجيـ ُل جهـوداً كبيـرة خـالل السـنوات األولـى مـن الثـورة والحـرب ،وقـام بتصميـم وتنفيـﺬ
الثقافـة الثوريـة الجديـدة بالتعـاون مـع الجيـل السـابق).(١٧
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الفجــــوة بيــن األجيـــال وهويـة اﳌجتمــع والدولـــة في إيــــران

وقد عايشت المجموعتان السابقتان اللتان تُمثالن أجيا َل الكبار الصرا َع العنيﻒ الﺬي
أع َقــﺐ الثــورةَ اإليرانية العام ١٩٧٩م بين أجنحة هﺬه الثورة من اإلســالميين والليبراليين
واليســاريين ،وحتى على مســتوى معسكر اإلسالميين أنفسهم ،وهو الصراع الﺬي استمر
كثيــر من قيــادات الثــورة .وبالطبــع كان لهﺬا الصــرا ُع الدامي
لســنوات ،وأدى إلــى مقتــل ٍ
انعكاساتُﻪ القوية على توجهات أجيال الكبار ووعيها الجمعي).(١٨
خبــرات المجموعتيــن الســابقتين إلــى ٍ
حــد كبير ،ولهﺬا يتشــارك
وإجمــاالً ،تشــابهت
ُ
ِ
الشاســع مع
أفرا ُدهمــا فــي الغالﺐ نفس األفــكار والتوجهات ،وذلك في مقابل االختالف
نحو يبدو معﻪ الطرفان وكأنهما ينتميان
المجموعة الثالثة التي تم ﱢثل جي َل الشــباب ،على ٍ
إلى عالمين مختلفين.
جو ثُنائــي القطﺐ .فمن ناحية ،يمكن اعتبــا ُره ينتمي إلى
فقــد نشــأ جي ُل الشــباب في ٍ
ِ
ِ
ومؤسســات الثورة اإلســالمية ،وقضى
منﻈمات
الثورة ،حيﺚ نشــأ في ظ ﱢل تعليم وتدريﺐ
كل فترة التنشــﺌة االجتماعية في وقت ما بعد الثورة ،وفي الوقت نفســﻪ ليس لديﻪ خبرة
بأحــداث هــﺬه الثــورة ومشــكالت الحرب التــي تلتها .إذ يمكــن القول إن هــﺬا الجيل كان
ٍ
ناحية أخــرى ،تع َّرض هﺬا
مرتبطــاً فقــط بوعــود الثــورة اإليرانية وذكريات الحــرب .ومن
الجيل لتأثير الثقافات العالمية والغربية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وأصب َح على
َ
َ
ٍ
الﻈروف االقتصادية
عايش هﺬا الجيل
عالقة وثيقة بالنﻈام العالمي) .(١٩وفي الوقت ذاتﻪ
واالجتماعية الصعبة المترافقة مع اســتمرار انغالق النﻈام السياســي ،ما أفقده القناعة
بشــعارات الثــورة وقيمهــا التي يحملُهــا جي ُل الكبار ال ُمهيمن على الســلطة ،والﺬي ال يزال
مصراً على تنفيﺬ هﺬه الشعارات وعلى التمسك بهﺬه القيم.
وفــي هــﺬا اإلطــار ،فــﺈن التغييرات التقنية الســريعة فــي مجال تكنولوجيــا االتصاالت
والمعلومــات ،والتــي أتاحــت لجيــل الشــباب الوصو َل الواســع إلــى اإلمكانات والوســائط
ٍ
ظروف
اإلعالميــة الحديثــة مِ ثل اإلنترنــت واألقمار الصناعية ،قد وضعت هﺬا الجيل في
مختلفة عن الجيل السابق .إذ أثرت بشدة على عملية التنشﺌة االجتماعية ،وساهمت في
نحو مختلﻒ عن نَ َسقِ قِ يم أجيال الكبار؛ وفي هﺬا
تشكيل نَ َسقِ قيم األجيال الجديدة على ٍ
السياق أشارت بعﺾ التقارير إلى أن  ٪٧٢٫٨من األُسر اإليرانية لديها اتصا ٌل باإلنترنت،
أي ما يمثل  ٪٦٩٫٧من الســكان) ،(٢٠وأن  ٪٤٠من مســتخدمي اإلنترنت اإليرانيين تشمل
الفﺌــة العمريــة مــن  ٢٠إلــى  ٢٩عاماً ،وتشــمل  ٪٣٠الفﺌ َة العمرية مــن  ٣٠إلى  ٤٤عاماً،
وتشمل  ٪١٠الفﺌة العمرية ما بين  ١٠و ١٩عاماً) .(٢١كما تزايَد استخدام أجهزة استقبال
وتضاع َفت أعدا ُد
بشــكل كبير فــي جميع المدن اإليرانيــة،
القنــوات الفضائيــة الخارجية
ٍ
َ
)(٢٢
هﺬه األجهزة رغم الحﻈر الرسمي لها .
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هــﺬا االنفتــاح اإلعالمــي والتقني الﺬي خبرتﻪ األجيال الجديدة في ظ ﱢل تطور وســائل
االتصــال وتكنولوجيــا المعلومات ،مقابل االنغالق الثقافي الﺬي عاشــتﻪ األجيال القديمة
فــي ظــ ﱢل اإلعالم الرســمي األُحادي الموجــﻪ والتلقين األيديولوجي الثــوري المكثﻒ ،نجم
ثقافــي مختلﻒ كثيراً
نموذج
عنــﻪ اتجــاه القطاعات األوســع من أجيال الشــباب إلــى تبنّي
ٍ
ٍ
عن النموذج الثقافي السائد لدى أجيال الكبار .مما أدى إلى تزايد الفجوة بين الطرفين.
 -٣إﺧفاق النُخبة الحاكمة باستيعاب اﻷجيال الجديدة في إﻃار ﻫوية جامعة
فـي مرحلـة مـا قبـل الثـورة ،سـعى نﻈـام الحكـم البهلـوي إلـى إحيـاء التقاليـد الفارسـية
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
النمـط العلمانـي
قوميـة إيرانيـة أكثـ َر قربـاً مـن
هويـة
محاولـة لبنـاء وفـرض
القديمـة ،فـي
ً
انفصـاال عـن تُـراث إيـران اإلسـالمي الشـيعي .حيـﺚ جـرى التن ﱡكـر للقيـم
الغربـي ،وأكثـر
واألفـكار اإلسـالمية ،مـع التركيـز علـى تفـوق الحضـارة الفارسـية وعلـى التمسـك بالتـراث
الفارسـي لفترة ما قبل اإلسـالم) ،(٢٣وقد سـاهمت هﺬه التوجهات في تفا ُقم االنقسـامات
ٍ
ٍ
شعبية
قطاعات
فعل عكسية من قِ بل
حو َل طبيعة الهوية اإليرانية ،كما ترتَّبت عليها ردو ُد ٍ
أسباب اندالع الثورة العام ١٩٧٩م.
واسعة ،وكانت من بين أهم
ِ
ٍ
صبغة إســالمية ،اتَّضــح أن قدو َم هﺬا
كــم جديد ذي
وبعــد الثــورة ،ومــع قيــام نﻈام ُح ٍ
النﻈــام لــم يــؤدِ إلى تهدئة االنقســامات المتعلقــة بالهوية اإليرانية ،بل علــى العكس فاق َم
التصدعــات القائمــة .حيــﺚ إن األمــل في أن تعمل الهوية اإلســالمية -التــي صاغها قادةُ
النﻈام الجديد -كقوةٍ ُم ِ
نطاق واسع ،وانعكس هﺬا في
وحدة لكل اإليرانيين قد خاب على
ٍ
الحكم الدينـــي في مقابــل العلمانية ،وحقــوق الجماعات العرقية
الجــداالت القويــة حول ُ
)(٢٤
في مقابلِ الحقوق الفردية ،والتنازُع على معنـى الحداثة بالنسبة إلى إيران وشعوبها .
محو ك ﱢل مﻈاهر القومية العلمانية ،وسعى
فقد عملت الحكومة الثورية اإلسالمية على ِ
ذات ِ
النﻈام الجديد إلى إحاللِ الهوية اإلســالمية ِ
الصبغة المﺬهبية الشــيعية ،باعتبارها
أســاس الهويــة اإليرانيــة )وفقــاً لتصــورات النﻈــام وتوجهاتﻪ( ،محــ َل الهويــة القومية .مع
َ
ُ
النقيــﺾ التام للقومية ،واعتبــار أن المقاربة القومية
التأكيــد علــى مفهــوم األمة باعتباره
َ
والحكم التـــي تبنّاهــا النﻈا ُم البهلــوي تم ﱢثل ِرد ًة عن اإلســالم؛
غيــر اإلســالمية للمجتمــع ُ
ومــع ذلــك جرى الحقاً توظيﻒ االعتبارات القومية الفارســية أو إتاحة المجال لها بهدف
مــلء ثغــرات الهوية اإلســالمية الشــيعية ،أو خدم ًة ألهــداف النﻈام ،على ِغــرار ما جرى
بغرض توحيد
عدل مــن القومية
فــي مرحلــة الحــرب اإليرانية  -العراقية من تبنّي
شــكل ُم ٍ
ٍ
ِ
َ
خلــﻒ النﻈــام في هﺬا الصراع ،وقد اســتمر النﻈام في حشــدِ الجماهير وراء
اإليرانييــن
لكن دول َة ما بعد الثورة شــهِ دت ،بســبﺐ طابعهــا القمعِ ي ،إحباطاً
أيديولوجيتــﻪ الجديــدةَّ .
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يخﺺ أفكارها وهويتها ،وبالتالي تع َّرضت األفكار اإلسالمية للنﻈام الحالي
متزايداً فيما
ُ
ٍ
ٍ
مجتمعية مختلفة ،وخاص ًة من الشــباب ،حيﺚ انجﺬبت
فﺌــات
للتحــدي المتزايــد من قِ بل
هﺬه الفﺌات إلى الماضـــي القومي القديم الﺬي أصبح مصد َر المشــاعر غير اإلســالمية
والمعادية للنُخبة الحاكمة المتمثلة في رجال الدين).(٢٥
الحكم
لقد وقعت النُخبة الحاكمة التي تنتمي إلى الجيل القديم في نفس خطأ
نﻈام ُ
ِ
البهلوي بتب ﱢنيها مقارب ًة فوقية إلنشاء الهوية ،من خالل سعيها لفرض أفكارها وتصوراتها
فعــل مضاد من قِ بل
عــن طبيعــة هــﺬه الهوية علــى كامل المجتمع ،األمر الــﺬي أحدثَ ر َّد ٍ
قطاعات مجتمعية ليست بالقليلة ،وخاص ًة من جيل الشباب ،تم َّثل في تبنّي ٍ
ٍ
هوية ُمغايرة
لهوية النُخبة الحاكمة ،ما فا َق َم من الفجوة بين األجيال.
فقد عملت النُخبة الحاكمة ،في إطار سياساتها ومساعيها ألسلمة الدولة والمجتمع،
نحو يتوافق مع تص ّوراتها للهوية اإليرانية ،وذلك من خالل
على تشكيلِ الوعي الجمعي على ٍ
العمل على قولبة هوية المجتمع وثقافتﻪ العامة عب َر ما يُعرف بـ»الثورة الثقافية« ،والتعليم
المؤدلﺞ ،وتســخير المؤسســات الدينية للترويﺞ للتوجهات الرســمية ،واحتكار الســيطر ِة
علــى وســائل اإلعالم كافة ،والتح ﱡكم الصارم فــي مضامين اإلنتاج الثقافي واإلعالمي .ما
ٍ
قطاعات واسعة ،خاص ًة من أجيال الشباب ،من الثقافة
أثر عكسي تم َّثل في نفور
أدى إلى ٍ
ٍ
توجهــات ثقافيــة ُمغايرة لهــﺬه الثقافة الرســمية التي تبثﱡها مؤسســات
وظهــور
الرســمية،
ِ
ٍ
مكثﻒ و ُمتواصل ،وتتبنَّاها النُخبة الحاكمة ال ُمنتمية إلى جيل الكبار.
بشكل
الدولة
ٍ
ٍ
وأوجﻪ
بطــرق
إجمــاالً ،أ َّدت األســباب الســابقة إلــى تشــكيل وعــي األجيــال اإليرانيــة
ٍ
ٍ
متباينــة ،األمــر الــﺬي أفضــى إلى حدوث فجوةٍ
جيليــة متنامية بين أجيــال الكبار وأجيال
الشباب ،أي على المستوى المجتمعي الرأسي .مع األخﺬِ في االعتبار أن ثم َة فجو ًة جيلية
على المســتوى األفقي أيضاً ،أي على مســتوى كل جيل على ِح َدة ،وإن كانت أقل وضوحاً
وتأثيراً ،وهي ناتج ٌة عن عدم اشتراك جميع الفﺌات العمرية التي تنتمي إلى الجيل نفسﻪ
فــي القِ يم واألفكار والتوجهات نفســها .حيﺚ إن األجيــال القديمة تع َّرضت لمؤثرات عهد
الشاه وعهد الثورة ،وتأثرت بمختلﻒ التوجهات اإلسالمية والقومية والعلمانية والليبرالية
واليســارية التــي تنازعــت خالل هﺬيــن العهدين؛ ولهــﺬا ،رغم َغلَبة التوجهات اإلســالمية
ٍ
توجهــات مغايرة .كما أن
الثوريــة علــى هــﺬا الجيل ،فــﺈن ثمة قطاعات محــدودة مِ نﻪ ذات
ِ
ِ
مؤسسات الثورة اإليرانية وتلقينها األيديولوجي ،وتع َّرضت
مؤثرات
األجيال الشابة تلقَّت
ِ
لمؤثــرات ثــور ِة تكنولوجيــا االتصاالت والمعلومــات؛ ولهﺬا ،وإ ْن كانت القطاعات األوســع
ٍ
ٍ
ٍ
فﺌــات أُخرى منها ،وإن كانت
حداثية تحرريةَّ ،إال أن ثمة
توجهات
مــن هــﺬه األجيــال ذات
ٍ
توجهات محافﻈة.
محدود ًة نسبياً ،ذات
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
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أمــا مﻈاهــر الفجــوة الجيلية في إيران ،فهي تتم ّثل فــي التباين الواضح في القِ يم بين
أجيال الكبار واألجيال الشابة .حيﺚ تشير بعﺾ الدراسات إلى أن أجيال الشباب اإليراني
تُولي مزيداً من االهتمام لقيمة التحفيز الﺬي يعني الرغبة في التغيير واالبتكار واكتساب
بيﺌات جديدة ،واالســتمتاع بالحياة .كما تُولي هﺬه األجيال أيضاً
ٍ
ٍ
خبرات مختلفة وتجربة
اهتمامــاً متزايــداً لقيمــة التوجيــﻪ الﺬاتي الﺬي يعنــي تحديد األهداف واالســتقاللية في
اتخــاذ القــرارات ،ويــد ُل تزايُد الميل نح َو التوجيﻪ الﺬاتي والتحفيز على أن الشــباب أكثر
اســتعداداً إلجــراء التغييــر فــي أنفســهم أو على المســتوى الشــخصي ،وفــي المجتمع أو
علــى المســتوى العــام ،وفي المقابل تميــ ُل أجيا ُل الكبار إلى عدم التغييــر ،وتُولي اهتماماً
ٍ
مؤشــرات
متزايــداً لقِ يــم االمتثــال أو الطاعــة والتقاليــد واألمــان االجتماعــي ،وهــي تُعد
للميول المحافﻈة).(٢٦
كما تَﻈ َه ُر الفجوة الجيلية أيضاً في التباين الحاد بين أجيال الكبار واألجيال الشابة في
ِ
أنماط الســلوك .حيﺚ يتضح أن األجيال األصغر ســناً أقل اهتماماً بالقواعد والسلوكيات
بعــﺾ التقارير إلــى تنامي النزعة
الدينيــة مــن أجيــال الكبــار) .(٢٧وفي هﺬا اإلطار تُشــير
ُ
ِ
أوســاط الشباب اإليراني؛
الال دينية ،وانتشــار ظاهرة اإلعراض عن الدين أو اإللحاد في
ِ
الســلطات
فعل من قِ بل بعﺾ
وذلك كرد ٍ
قطاعات أجيال الشــباب على إســاءة اســتخدام ُ
الحاكمــة للديــن في مختلــﻒ جوانﺐ الحياة اليوميــة .حيﺚ د َف َع النموذج اإلســالمي الﺬي
صاغﻪ النﻈام وتروج لﻪ
مؤسسات الدولة كثيراً من اإليرانيين إلى اإلعراض عن الدين)،(٢٨
ُ
وعلى الرغم من أن ثم َة رأياً يﺬهﺐ إلى أن هﺬه القطاعات من الشباب اإليراني ال ترفﺾ
الدين في ح ﱢد ذاتﻪ بل ترفﺾ التحكم المفرط من قِ بل النخبة الحاكمة في مختلﻒ جوانﺐ
حياتهم باســم الدين ،فﺈن تنامي ظاهرة اإللحاد في أوســاط بعﺾ قطاعات الشــباب يُعد
مؤشــراً واضحاً على مدى ُعمق الفجوة بين أجيال الكبار التي تتســ ُم بالميول المحافﻈة
وتولي اهتماماً ملموساً لالعتبارات والسلوكيات الدينية في الغالﺐ ،وأجيال الشباب التي
قطاعات واسع ٌة منها َّ
أقل اهتماماً بهﺬه االعتبارات والسلوكيات.
تبدو
ٌ
وكﺬلــك تتمﻈهــ ُر الفجوة الجيلية بوضوح في التبايــن الكبير بين أجيال الكبار وأجيال
الشباب في التوجهات ،وخاص ًة التوجهات السياسية .فبينما تميل أجيال الكبار في الغالﺐ
القطاعات األوسع من األجيال الشابة إلى
السلطة القائمة واإلذعان لها ،تميل
ُ
إلى احترام ُ
الســلطة وعدم االمتثال لها ،كما تميل إلى االهتمام باإلصالح السياســي
االســتهانة بهﺬه ُ
ِ
قطاعات
والديمقراطيــة والتعدديــة وحريــة الــرأي والتعبير ،وهــو ما يتض ُح من ممارســة
الشباب دوراً مهماً في انتخاب رجل الدين اإلصالحي ،محمد خاتمي ،رئيساً عام ١٩٩٧م،
ومشــاركتهم فــي تﻈاهــرات جامعــة طهران العــام ١٩٩٩م .كمــا يتضح أيضاً مــن انضمام
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كثيــر مــن الشــباب إلــى »الحركة الخضــراء« اإلصالحية ،التــي عارضت التالعــﺐ بنتائﺞ
ٍ
االنتخابات الرئاســية العام ٢٠٠٩م ،وكﺬلك مشــاركتهم في االحتجاجات الشــعبية أواخر
ٍ
اقتصادية واجتماعية ،وتح َّولت
ألســباب
العــام ٢٠١٧م ،وأوائــل العام ٢٠١٨م ،والتي بدأت
ٍ
إلى المطالبة بتغيير النﻈام السياسي ،وأيضاً مشاركتهم في احتجاجات نوفمبر ٢٠١٩م.
رابع ًا :انعكاسات الفجوة بين األجيال علﻰ هوية المجتمع والدولة
على مدى القرن الماضي ،واجهت إيران العدي َد من األحداث الكبرى التي استدعت تشكيل
ٍ
أو إعادة تشكيل هويتها باستخدام مصاد َر متعدد ِة األبعاد من أجل بناءِ
هوية وطنية؛ وقد
حاولت هﺬه الهوية مبدئياً إنشاء ِ
الصالت بين الثُنائيات المتباعدة والمثيرة للجدل ،والتي
تتم َّثـل فـي االعتبـارات اإلسـالمية واالعتبـارات القوميـة ،وتـراث مـا قبـل اإلسـالم وما بعد
اإلسـالم ،والمـواالة للغـرب ومناهضـة اإلمبرياليـة ،وقـد تعايشـت مكونات الهويـة اإليرانية
الثالثـة )القوميـة ،واإلسـالموية ،ومعـاداة اإلمبرياليـة( المعبرة عن الثُنائيات السـابقة ،في
بشـكل عام شـهِ َد التاري ُﺦ اإليراني
تنافس أحياناً أُخرى .لكن
توافق أحياناً ،وفي
تمازج أو
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
نحو أحدثَ ارتباكاً في الهوية
الحديـﺚ زيـاد ًة مطـردة فـي التنـازع بيـن هﺬه المكونات ،على ٍ
)(٢٩
الوطنيـة اإليرانيـة .وعقِ ـﺐ حـدوث الثـورة العام ١٩٧٩م تزايَد هـﺬا االرتباك  ،ومع تنامي
السلطة ،وأجيال الشباب المه ّمشة
الفجوة بين جيل الكبار الﺬي قام بالثورة وأمسك بزمام ُ
في الغالﺐ ،أُضيﻒ مزي ٌد من التعقيد لهﺬا االرتباك.
ٍ
قطاعات
فقــد أدت الفجــوة بيــن األجيــال إلى إحداث فجوةٍ بيــن هوية الدولــة وهوية
ِ
واسعة من المجتمع ،حيﺚ أفضى التباين الحاد في القيم والتوجهات واألفكار بين أجيال
ٍ
الشــباب وأجيــال الكبــار التــي تنتمي إليها النُخبــة الحاكمة ،إلــى ثُ ٍ
ازدواجية في
نائيــة أو
ٍ
ذات ِص ٍ
هوية أيديولوجية ِ
الهوية ،ما بين ٍ
إسالمية أُممية يتبناها النﻈام الحاكم وبعﺾ
بغة
الفﺌــات ،ســواء مــن المقتنعين بتوجهات هﺬا النﻈام وشــعاراتﻪ وقِ يمــﻪ ،أو المنتفعين منﻪ.
ٍ
فــي مقابــل ٍ
قطاعات مجتمعي ٌة واســعة،
صبغة علمانيــة تتبنّاها
هوية حداثيــة قومية ذات
ٌ
اقتنــاع بمكوناتِها
وخاصــ ًة من األجيال الشــابة ،ســواء كان تبني هــﺬه الهوية المغايرة عن
ٍ
نوع من التعبير عن الرفﺾ أو المخالفة للنُخبة الحاكمة،
وقِ يمها
ِ
وأفكارها ،أو كان بمثابة ٍ
كثير من الشــباب الثق َة بالشــعارات
التي أ َّدت خيب ُة األمل في أدائها السياســي إلى فقدان ٍ
والقيم التي تحملُها ،كما أ َّدت إلى رفضهم الهوية التي تتبنَّاها.
وبهﺬا ساهمت الفجوةٌ المتنامية بين األجيال في استمرارية حالة التنافس أو التنازع
بين الثُنائيات التي تتضمنها الهوية اإليرانية ،من خالل نشــوء بُ ٍ
عد جديد لهﺬه الثُنائيات،
وهو البُعد الناجم عن الثنائية الجيلية القيمية )جيل الثورة بقِ يمﻪ األيديولوجية المحافﻈة،
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فــي مقابــل جيلِ ما بعد الثورة بقِ يمــﻪ الحداثية المتحررة( ،وهي الثُنائية التي انبثقت منها
ثُنائيــة هويــة الثــورة فــي مقابــل هوية ما بعــد الثورة .فمن ناحيــة ،ثم َة هوية الثــورة ،والتي
المؤسســات
هي بمثابة الهوية الرســمية للدولة ،وهي تحتل الواجهة الســطحية ،إذ تم ّثلها
ُ
والهياكل الحكومية التي تحمل ِس َمت الثورة اإليرانية وشعاراتها ومبادئها ،وتُعب ُر هﺬه الهوية
باألساس عن توجهات أجيال الكبار ال سيما عن توجهات النُخبة الحاكمة ،ولهﺬا فهي هوي ٌة
نحو يضمن استمراري َة
طابع نخبوي في الغالﺐ ،حيﺚ صاغتها الطبقة الحاكمة على ٍ
ُ
ذات ٍ
ُ
ٍ
واعتبارات
سس
ُحكمها ويعزز سيطرتها على مختلﻒ جوانﺐ المجتمع ،كما أقامتها على أ ٍ
بأسلوب فوقي تح ُكمي
نطاق واسع ،وفرضتها
سياسية أيديولوجية تفتقر إلى القبول على ٍ
ٍ
ٍ
ناحية أخــرى ،ثمة هوية ما بعد الثورة،
يُغفــل تنــو َع عناصــر الهوية الواقعية للمجتمع ،ومن
والتــي تُعــد بمثابــة هوية المجتمــع أو باألحرى القطاعات األوســع من المجتمع ،ال ســيما
ٍ
الســلطة الحاكمة والمؤسســات
القطاعات الشــبابية التي تشــعر
بحالة من االغتراب إزاءِ ُ
طابــع عام ،حيﺚ إنها ِ
واســعة االنتشــار بين مختلﻒ الشــرائح
الرســمية ،وهــي هويــ ٌة ذات
ٍ
والطبقات العليا والمتوسطة والدنيا ،كما أنها أكثر تعبيراً عن الواقع االجتماعي والثقافي
السلطوية ،حيزاً كبيراً في المجال المجتمعي
للمنتمين إليها؛ وتحتل هﺬه الهوية ،رغم القيود ُ
العام بجانبﻪ الواقعي المتم ﱢثل في الجامعات والمدارس والشوارع وأماكن الترفيﻪ والتجمع،
وجانبﻪ االفتراضي المتم ﱢثل في شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي.
هﺬا االزدواج في الهوية يتَّضح من خالل العديد من المﻈاهر ،والتي من أهمها التعبﺌة
والتعبﺌة المضادة من قِ بل المنتمين إلى الهويتين المتنازعتين .حيﺚ تعمل النُخبة الحاكمة
الممثِلــةِ لهويــةِ الثــورة أو الهوية األيديولوجية اإلســالمية األُممية ،على حشــدِ الدعم لهﺬه
الهوية بتكثيﻒ التلقين األيديولوجي من خالل محتوى المناهﺞ التعليمية ووســائل اإلعالم
ً
ِ
ِ
ومســيرات
تﻈاهرات
فضال عن
الرســمية وغيرهــا مــن المؤسســات والهياكل الحكوميــة،
الﺬكــرى الســنوية النتصــار الثورة .وفي المقابل كثيراً مــا تُع ﱢبر القطاعات الممثِل ُة لهوية ما
بعد الثورة أو الهوية ذات ِ
الصبغة القومية الحداثية العلمانية عن نفسها من خالل التعبﺌة
السياســية المضــادة التــي تتم َّثل فــي االضطرابــات واالحتجاجات العديدة التي شــهدتها
ٍ
شــعارات مفا ُدها رفﺾ الفﺌات
إيران خالل األعوام الماضية ،والتي غالباً ما كانت تحمل
المشــاركة فيهــا للنﻈــام القائم باعتباره ال يم ﱢثلهــا أو ال يُع ﱢبر عن هويتهــا ،مِ ثل اضطرابات
ِ
جامعــة طهــران عــام ١٩٩٩م ،والتﻈاهــرات الرافضــة لنتائــﺞ االنتخابــات الرئاســية العام
٢٠٠٩م ،واالحتجاجــات الشــعبية أواخــر العــام ٢٠١٧م وأوائل العــام ٢٠١٨م ،واحتجاجات
نوفمبــر ٢٠١٩م؛ والتــي كان يتب ُعها في الغالﺐ تســيير الفﺌات المتبنيــة للنهﺞ األيديولوجي
ٍ
لتﻈاهرات مضادة ُمؤيدة للنﻈام.
المحافﻆ
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والمﻈهر اﻵخر ال ُمع ﱢبر عن ازدواجية الهوية أو ثُنائيتها هو التعبير العلني عن التوجهات
الثقافيــة واالجتماعيــة المعادية للتقاليد القائمة على مبــادئ الثورة اإليرانية وقِ يمها ،من
ٍ
توجهات قومية أو
خــالل تبنّــي بعﺾ القطاعــات المجتمعية ،وخاص ًة من فﺌات الشــباب،
علمانية ُمتعارضة مع التوجهات الرسمية المحافﻈة ،ومن األمثلة الدالة في هﺬا اإلطار،
ظاهرةُ االحتشاد إلحياء ذكرى بعﺾ الشخصيات الفارسية التاريخية ،كالملك كورش ،مع
ٍ
ٍ
شــعارات قومية أو
ترديد
شــعارات مناهضة للنﻈام الحاكم) .(٣٠وكﺬلك التجمع لالحتفال
ببعﺾ المناسبات ذات الجﺬور الفارسية القديمة مثل »أربعاء النار«) ،(٣١وظاهرة ما يُعرف
بالزواج التقليدي الفارســي ،والتي تتم َّثل في رغبة بعﺾ الشــباب بﺈقامة مراســم زواجهم
وفــ َق التقاليــد الفارســية القديمة ومــن دون النصوص الدينية ،وخصوصــاً تِلك التي تُتلى
وتُكتﺐ باللغة العربية) ،(٣٢وأيضاً ظاهرةُ ما يُســمى بـ»الزواج األبيﺾ« ،وهو عالق ٌة زوجية
مكتوب أو ُعرفي ،على
زواج
تســتن ُد إلى
ٍ
ٍ
اتفاق ثُنائي بين الرجل والمرأة من دونِ أي عقدِ ٍ
)(٣٣
ِ
ِغــرار
نمــط العالقــات الســائد في الــدول الغربية ؛ وذلــك باإلضافة إلــى إظهار بعﺾ
َ
أنماط معيشتهم المتحررة والمتمردة على القِ يم اإليرانية المحافﻈة ،والمشابهة
الشباب
ِ
لنمــط الحيــاة فــي الغــرب ،وهو مــا يتضح من خــالل العديد من المجموعــات على بعﺾ
مواقع التواصل االجتماعي).(٣٤
طابع اجتماعي باألساس،
هﺬه الﻈواهر وإن كان بعضها محدوداً ،وإن كان ُمعﻈمها ذا ٍ
َّإال أنها ال تخلو من الداللةِ وال من المضمونِ السياسي .حيﺚ تُع ﱢبر عن التنا ُقﺾ الصارخ
بين الهوية الرسمية للدولة وهوية بعﺾ فﺌات المجتمع.
عدم اال ﱢتســاق بين هوية الدولة وهوية المجتمع
بيــ َد َّ
أن المﻈهــ َر األبــ َرز لالزدواجية أو ِ
فــي إيــران هــو االختــالف حــو َل طبيعة األهــداف والمصالــح الوطنيــة العامــة .حيﺚُ من
ِتاج للتوافق العام حو َل ٍ
هوية
ال ُمفتــرض أن يكــون تحديد هﺬه األهداف والمصالح بمثابة ن ٍ
موحــدة للكيــان الجيوسياســي ،وهــو ما ال يتوافر فــي الحالة اإليرانية .فمــن ناحية ،تنزع
َ
النُخبة الحاكمة ،التي تنتمي إلى جيل الكبار والتي تُع ﱢبر عن الهوية الرســمية للدولة ،إلى
أهداف عابرةٍ للحدود الوطنيةِ ،
ٍ
طابع عدائي في الغالﺐ ،ومرتبطة ببناء النفوذ
تبنّي
وذات ٍ
دعم الجماعــات الموالية للنﻈام اإليراني في الخارج ،مع
فــي الجــوار اإلقليمي من خالل ِ
التركيز على الهواجس األمنية والتصا ُرع مع الخُ صوم الخارجيين والداخليين ســوا ًء كانوا
حقيقيين أو وهميين.
وفــي المقابــل تميــ ُل غالبية أجيال الشــباب ،والتي تُع ﱢبر عن هوية القِ طاع األوســع من
المجتمــع ،إلــى التركيــز على األهــداف والقضايــا الداخلية باألســاس؛ وفي هــﺬا اإلطار
ٍ
مجموعة من األهداف والمطالﺐ من أهمها :اإلصال ُح
ينصﺐ اهتما ُم أجيال الشباب على
ُ
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دور أكب َر في مختلﻒ
السياســي ،وتوســي ُع هامِ ش الحرية والمشاركة السياسية ،وممارس ُة ٍ
جوانــﺐ المجتمــع وفي تحديــد مصير بلدهم ،وتحقيــ ُق العدالة واالزدهار على المســتوى
الوطنــي ،وتحســي ُن الﻈــروف االقتصاديــة واالجتماعية ،وتوفيــ ُر ُفرص العمــل ،واالرتقاءُ
بمســتوى المعيشــة ،مع الرغبــةِ في التفا ُعل مع العالم والثقافــات المختلفة ،بمعنى إقامة
ٍ
عالقات إيجابية وتعاونية مع العالم الخارجي واالندماج معﻪ).(٣٥
خالﺻـــــة
إن تنـاو َل موضـو َع الفجـو ِة ال ُمتناميـة بين األجيال وانعِ كاسـاتِﻪ علـى هوية المجتمع والدولة
َ
سـوف تنتهِ ُجها الهوية اإليرانية على المديين المتوسـط
يُثي ُر التسـاؤ َل عن المسـارات التي
والبعيد .هل ستستم ﱡر حال ُة الثُنائية التي اتَّسمت بها هﺬه الهوية على مدى العقودِ الطويلةِ
الماضيـة ،أم سـتتم َّك ُن إحـدى الهويتيـن ال ُمتنازعتيـن مِ ـن تنحيـةِ األُخـرى تماماً ،أم سـتزو ُل
َّ
تستوعﺐ جمي َع فﺌات
لتحل محلَّهما هوي ٌة توافقية
حال ُة االزدواجيةِ والتنازُع بين الهويتين
ُ
أن القِ يم الفرديـة واالجتماعية
الدولـة والمجتمـع؟ وتك ُمـن اإلجابـة علـى هـﺬا التسـاؤلِ فـي َّ
ٍ
بسـهولة فـي الغالـﺐ ،كمـا أنـﻪ يص ُعـﺐ
تتأسـس عليهـا الهويـات ال تختفـي أو تـزو ُل
التـي
ُ
َّ
أن تتم َّكـن ٌ
ٍ
قيمـة فرديـ ٌة أو اجتماعيـة مـن ِ
لتحـل محلَّهـاَّ .إال
بشـكل تـام
قيمـة أُخـرى
تنحيـة
ٍ
َّ
الﻈواهـر اإلنسـانية كافـة غيـ ُر جامـدة ،حيـﺚُ إنهـا قابلـ ٌة للتغييـر
أن الهويـة شـأنُها شـأ ُن
ِ
َّ
ٍ
ٍ
زمنيـة طويلة ،أو من
فتـرات
والتطـور سـواءٌ مـن خـالل التحـ ّوالت البطيﺌـة والترا ُكميـة عبـ َر
الفارقة والتحوالت السياسـية
خـالل الطفـرات االسـتثنائية فـي حالـةِ األحـداث التاريخيـة ِ
واالجتماعيـة الكبيـرة ،وإ ْن كان هـﺬا التغييـ ُر ال يتـ ُم فجـأ ًة أو بيـن ٍ
وضحاها ،بل يجري
ليلـة ُ
نطاق واسـع عندما
تدريجـي و ُم
نحـو
سـتقر نسـبياً ،وهـو َقـد يحـدثُ علـى ٍ
ٍ
فـي الغالـﺐ علـى ٍ
ٍ
َّ
األكبر سناً في المجتمع؛
تح ﱡل األجيا ُل األصغر ،بقيمِ ها وتوجهاتِها الجديدة،
محل األجيالِ
ِ
ٍ
األرجـح لن تشـ َه َد طبيع ُة هوية الدولةِ
تغييرات
والمجتمـع في إيران
وبنـا ًء علـى هـﺬا ،علـى
ِ
ِ
ِ
التوجهـات الثوريـة
القريـﺐ العاجـل ،بـل ستسـتم ﱡر حالـ ُة الثُنائيـة والتنـازُع بيـن
جﺬريـة فـي
ِ
ذات ِ
والتوجهات القومِ ية الحداثية ِ
ِ
ذات ِ
األيديولوجية ِ
الصبغة العلمانية
الصبغة اإلسالمية
إطار الهوية اإليرانية ،سواءٌ على المدى القصير أو المتوسط.
في ِ
بعﺾ التغييرات نتيج ًة
لكن على المدى الطويل من ال ُمحتمل أ ْن تشه َد الهوي ُة اإليرانية َ
لضغوط األجيالِ الجديدةِ ،
ِ
وحراكِ ها االجتماعي والسياســي المســتمر ،هﺬه الضغوط َقد
نحو يُفضي إلى
تُسهِ م في إعاد ِة تشكيل هياكلِ القوى القديمة في النﻈام السياسي ،على ٍ
ِ
وتوجهاتِها،
رغبات هﺬه األجيال
يعكس
سياسي أفضل
تمثيل
حصولِ األجيالِ الشابة على
ٍ
ُّ
ُ
ٍ
ال توافقياً
وتطورات في الهوية اإليرانية عب َر اتخاذِ ها شــك ً
ٍ
ٍ
تغييرات
مــا يــؤدي بالتالــي إلى
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ُ
واألفكار الحداثيــة والقومية إلى جانﺐ
بعﺾ القِ يــم
وأكثــ َر اســتيعابي ًة
إطاره ُ
ِ
تتعايــش في ِ
يتناقــﺺ نُفو ُذهــا ،لكن لن تتــم ِ
تنحيتُهــا تماماً أو
القِ يــم اإلســالمية ال ُمحافﻈــة التــي َقــد
ُ
اختــزا ُل تأثيرهــا علــى المجتمع والدولة في أضيقِ الحدود ،ومن ال ُمحتمل أ ْن تُســه َم تِلك
ِ
التوترات بين الرؤيتين اإلسالمية والقومية للهوية الوطنية اإليرانية،
التطورات في تقليلِ
التوجهات الرادِ يكالية للنُخﺐ الحاكِ مة.
كما ستُؤدي إلى التقليلِ من حد ِة
ﱡ
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