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 السلطة واألمن يف املدّونات السياسّية التقليدّية
 قراءة يف كتاب "سري امللوك" للخواجة نظام امللك.

 د. حممد علي قامسي
 د. دالل عباس أ. ترمجة

 
حاولت هذه املقالة حبث قضية األمن وارتباطها بنظرية اخلواجة نظام امللك السياسييةة    

فهنالك  كما يزعم اخلواجة نظام املليك  سياسيةة. مستخدمًة منهج اسكيز يف قراءة النصوص ال
أبرُز كتةاب مدوةنات النصائح/املدوةنات السياسيةة  عالقة "عضويةة" بني أمين الرعيةية وقيوةة    
السلطان. فاألمن مينح الرعيةة الرفاهية والرخاء  وامللك جبمعه الضرائب من الرعيةة املرةفهة يصبح 

لوقت نفسه  هنالك ضرورة حلفظ نوٍع مين التيوازن   زة. يف اصاحب "خزينة وعساكر" جمهة
أي أنةهيا  والتعادل  حبيث تظّل الرعيةة عاجزة عن مواجهة السلطان ومقاومته واالستقالل عنه  

تبقى يف حالتني: الرأفة والرهبة؛ ويرى نظام امللك أّن العوامل األصليةة لفقدان األمن يف اململكة 
 املليك   عِفملنافقني وفاسدي العقيدة والدين  وض ي وجود سالطني آخرين أقوياء  وخروج ا

وتردةده يف استخدام القوة؛ البطالة  وتسلط النساء واألطفال على أمور اململكة؛ وهذه األميور  
 هي يف رأيه املوضوع الرئيسية لألمن.

  : األمن  املدوةنات السياسيةة  القوة  اخلواجة  نظام امللك  معايري األمين املصطلحات املفاتيح
 اخلطر.

 
 
ة الدكتور قامسي  حيمل دكتوراه يف الفكر السياسي من جامعة تربية املدرسني  عضو اهليئة العلمية والبحثية* 

 ة يف مركز البحوث االستراتيجيةة.يف فريق الدراسات التأسيسيةة واملنهجية
 

فصليةة الدراسات االستراتيجية. السنة العاشرة. العدد الثيا..  
 .63املتسلسل    الرقم7002صيف 
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 :املقّدمة
لذلك انشغلت به أذهان البشير    اإلنسانات اليت حيتاجها إّن األمن واألمان من األولوية

سياسيةة  امتزج بالثقافيات وارراء   -منذ أقدم العصور؛ وألّن هذا املفهوم ذو صبغة اجتماعيةة
ألمكنة. وال شك أّن القدماء والنظريةات والعقائد املختلفة  واختلف معناه باختالف األزمنة وا

نهم من كانوا حيسةون باحلاجة إىل األمان كحاجتنا حنن إليه  وفكروا بالطرق واألساليب اليت متّك
احملافظة على السالمة واألمن  ووضعوا األفكار اليت توصولوا إليها موضع التنفيذ. ومبا أّن مفهوم 

بدة من طرح السؤوال التايل: ما هو املقصود معناه من جمتمع بعينه  لذلك كان ال  األمن يستمدة
وحبسب رؤية م ْن من األشخاص؟ بناء عليه  ميكن تركيب القضايا األساسية يف نطاق   باألمن

الدراسة األمنية باملسألة التالية: "األمن ملن من الناس"  ويف هذا السياق رمبا كان باإلمكان إعادة 
ياسيةني واالجتماعيةني الكالسيكيةني  وإعيادة النظير يف   دراسة هذا املفهوم مبنظار املفكرين الس
على  -مع مراعاة املنهجية احلديثة -اجلهد يف هذه املقالة آرائهم من زاوية جديدة. لقد انصبة

األمن وعالقته بالسلطة السياسيةة  يف إحدى أبرز امليدوةنات السياسييةة يف العصيور    مفهوم 
ة حول معىن "سياست نامية" ااملدوةنية السياسييةة      اإلسالميةة. وقد جرى البحث يف البداي

و"اندرزنامة" امدوةنة النصائح   وفهم منطقها  وتاليًا حبث مناهج قراءة مثل هذه املتون  ومن 
مّث قضيةة األمن وأبعادها واملسائل املرتبطة هبا  وربط األمن مبقولة السيلطة ووكيذلك معيىن    

 السلطة(.
  ياسية.مدونة النصائح/املدونة الس -أ

لقد طرحت آراء خمتلفة ومتنوعة حول موضوع املؤلفات واملدوةنات السياسيةة يف العامل  
وقد عرض أروين روزنتال تقسيمًا للعلوم السياسيةة يف العامل اإلسالمي  أيةده فييه  اإلسالمية  

بعض احملققني أيًضا  وعلى أساس تقسيمه هذا باإلمكان تقدمي تعريف ألنيواع الالالية مين    
 دوةنات السياسية:امل
املقبولة إسالميًّا  امللتزمة بأحكيام الشيرع   املؤلفات الشرعيةة  اليت تشرح أركان الدولة  -1

 والدين  مثل "األحكام السلطانيةة" للماوردي.
الفلسفة السياسيةة  املستمدةة من السنن اليونانيةة والسريانيةة واهليلينيةة  اليت شّذهبا الفالسيفة   -7

علًما أّن هذه ارالار غلبت عليها النزعة التجريديةة  لعدم وجود أية تشابه بني أوضاع املسلمون. 
 .اليونان قدمًيا وبني العامل اإلسالمية
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املؤلفات السياسيةة اليت تتمحور حول طرق اكتساب السلطة واحملافظة عليهيا  والعميل    -6
 .1وًرا للسلطةك حمِلالسياسي من وجهة نظرها  وقد رّكزت يف حتليلها على امَل

هذا التقسيم  وشكة آخرون كداود  7لقد أيةد بعض الباحثني كالسيةد جواد الطباطبائي
الفلسفة اإلسالميةة  هي اليت مهةيدت   .بافريحي يف ِصحةته  مدةعني أّن طريقة تقسيم الفارايب  

ياسيةة جزًءا مين  جعل املدوةنة السألّن الفارايب يف تقسيمه  الطريق لظهور املؤّلفات السياسيةة  
املنطق احلاكم على املدوةنات السياسيةة  من داخل نظام يةة  لذا جيب تقومي لملفلسفة العالفقه وا

. لكن حي   6  ومنطق التحوالت اليت طرأت عليهماالقول يف هذين الفرعني من العقل العملية
أصيحاب املؤّلفيات    وإن وافقنا يف هذا السياق على هذا الرأي نظريًّا  ال بدة من القيول إنّ 

فلسفة  وتنقصهم منهجية الفالسفة  واألرجح أنةهيم مل  السياسيةة  كانوا عمليًّا أقّل مياًل إىل ال
 يكونوا مّطلعني على تقسيم الفارايب  املذكور آنًفا.

س املدوةنات السياسيةة على هامش سنة مدوةنات النصائح األوسيع  در يف هذه املقالة سُت
قليٌد أقدم  أوردت النصائح اليت يضمن العمل هبا اخلري والصالح يف هيذا  واألمشل  واليت هي ت

الكامنة يف كتيب   ن. وواقعيًّا  الفرضيةةْين السعادة والفالح يف العامَلالعامل والعامل ارخر  ويؤمة
ة إىل السيعادة دنييا   مهم النافع احلكيم  السبل املفضي النصائح هي أّن أصحاهبا قد شرحوا بعل

م املخفيةة تلك ويعملوا هبا. ومع أّن احلكم منقولية  َكعلى الناس أن حياولوا إدراك احِلووآخرة  
ي دو فوشه هلنر"ومن أقوال حكماء مشهورين  إال أّن تعيني قائليها األصليةني  ليس أمًرا سهاًل. 

كميةية  هيي   مفيد يف هذا اجملال  يستحق الذكر: "هذه األخالق ااملدوةنات احل وصٌف "كور
ما حتيتفظ بيه    ليست سوىة على مرة األجيال  وحنن نعلم أّن السنة ة ذهنيةة واحدة حيةنتيج

الذاكرة مع ما يلحق باحملفوظات من نسيان  وتنتقل من جيل إىل آخر ومن شخص إىل آخير:  
نسيان صاحب القول  ونسيان زمان القول ومكانه  وأخرًيا نسيان الشكل الصيحيح ليذاك   

هو أّن هذا القول الذي تغيةر شكله  قد قيل يف يوم من األيام. وختتار  القول  لكنة ما ال ُينسى
 .4وُتعيد صياغته"  الذاكرة هذا القول بناء على جتارب احمليط الثقافيةة

ة  ميكن أن جنيد هليا   يف الواقع  مجيع هذه املواعظ واحلكم هي إىل حدة ما كّليةة وعامة
ن والظروف املختلفة أيًضا  ومن هنا  فهي تكتسب نظائر وأشباه يف الثقافات املختلفة واألماك

معناها احملدةد الحًقا. بتعبري آخر  حيوةر كاتب النصائح االجتماعية والثقايّف   -السياسيةيف احمليط 
أو كما   زمانه ومكانه هذه النصائح واحلكم واملواعظ  ويعطيها املعىن الذي يتناسب وظروف 

مة للظروف. لذلك  من املمكين أحياًنيا أن   ئيجعلها ماليقول دو فوشه كور يغيةر شكلها  ل
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ينقل  إذا قيس مبعايري التحقيق النقدي  فاقًدا لألصالة واالعتبار وومن هيذا القبييل    ما يكون
ونادًرا ما نرى هلا أية أالير يف آاليار   معظم ما ُنقل عن الفالسفة اليونانيةني يف كتب املواعظ  

ه اخلواجة نظام امللك عن أسباب سقوط الدولة الساسيانيةة   الفالسفة  من ذلك أّن ما أشار إلي
احلقيائق  إغفال معتمًدا على الرأي املنسوب إىل برزمجهر وزير الساسانيةني  ما هو إال نوع من 

 التارخييةة.
ااملدوةنة السياسيةة   ما هي إال نيوٌع مين امليدوةنات     "سياست نامهميكن القول إّن "
اعظ واحِلَكم السياسيةة  ينقل فيها املؤّلف حبسب مقتضييات عصيره   الوعظيةة  ُتشرح فيها املو

ابًا مناسًبا لظروفه  أو أنةه ا شكاًل جّذيةة حكًما عن القدماء  ويضفي عليهوظروفه املكانيةة والزمان
خيتارها هلدف خاص  ولتسويغ موقف من املواقف  أو مبادرة من املبادرات. طبيعة االنتقياء  

تكون النصائح يف معظمها غري منهجيةة وغيري منّظمية  وال ميكين أن    واالختيار تفرض أن 
 ُيستخرج منها أسلوب تفكري منّظم. فمعظم أصحاب هذه الكتب ال يلتزمون بتقليد فكيرية 

ومن الكتب املقدةسة أحادييَث وحكاييات      معيةن  وإنةما ينقلون من آالار الفالسفة والشعراء
تةاب املواعظ  خمتلفو األذواق الارهم. فضاًل عن أّن ُكيف آ وهنات ومعارف أخرى وحيشدوروايا

تاب املواعظ الذي يدبةجه الفقيه عن ذاك الذي يؤّلفيه األدييب    ِك لذلك خيتلفوالسالئق  
نفسيه   ب على ما عداها من ألوان  واألمرفاألوةل يأيت مصبوًغا بصبغة األمور الشرعيةة اليت تتغّل

ا وجود نوع من النظام لنقاط املذكورة آنًفا  ال تلغي هنائيًّينطبق على األديب... مع ذلك  فإّن ا
الفكرية يف هذه ارالار  ومما ال شكة فيه أّن املواعظ تصدر عن ذهنيةة خاصةة  ومالئمة لرؤيية  

ا تقتضيه ظروف حميط بعينه. لذلك تبقى هنالك إمكانيةة السيتخراج نظيام   خاصةة أيًضا  ومِل
 نهجيةة.فكرية منها  بواسطة الدراسة امل

 منهج دراسة املدّونات السياسّية: -ب
متعدةدة مستخدمة يف دراسة النصوص الكالسيكيةة القدمية. وبالنسيبة إىل  هنالك مناهج 

اخلواجة نظام امللك  مبا أّن حياته كانت معجونة بعجني السياسة  وتأالر كتابه شكاًل ومضمونًا 
األكثر مالءمة من بني املناهج األخيرى   يف التحقيق هو اسكيزبسياسة عصره  نرى أّن منهج 

 لدراسة هذا الكتاب. 
   لفهم متون الفكر السياسية هي التالية: اسكيزوأهمة النقاط اليت طرحها كوئنتني 
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كبرية يف الفهم. فعلى سبيل املثال  إذا كان لدينا طرف خيط  نوع األالر أمهيةًةلإّن  -1
والسخرية  ال ميكن يف هذه احلال أن ندرسه كيأالر   ّلف بقصد اهلجاءيشري إىل أّن الكتاب قد ُأ

 .5داليّلو استفلسفية أ
هنالك فرق بني نيةة املؤّلف ودوافعه. فالدوافع شروط تسبق ظهور األالر وظروف  -7

طرٍح أو برنامج خللق نوع من ارالار  أو تأليف إالٍر ميا   تأليفه؛ لكنة نيةَة املؤّلف وهدفه  تقدمُي
 .3بأسلوب خاص

عين   ه  الذي أخذها بدور2من آفستني 1فكرة األفعال الكالميةة اسكيزاقتبس لقد  -6
من آفستني وفيتغنشتاين يعتقد أّن الفرد بالتعبري عن موضوع ميا أو  فيتغنشتاين. لقد كان كلٌّ 

كتابته يكون قد أجنز عماًل معيةًنا؛ وبعبارة أخرى  ُيفهم من خالل الكشف عن نيةة املؤّلف  ماذا 
ارراء  تبنةيي ن وراء كتابة املوضوع/أو التعبري عنه واليدفاع  اهلجيوم  النقيد     كان يبغي م

 والنظريات املتوافرة أو رفضها(.
عمد اسكيز من خالل نقله مجلًة لكالينغوود إىل توسيع نطاقها وحمتواها. يف هذا السياق 

ال الذي جاءت كالينغوود أنةه يتوجةب علينا لفهم أية قضيةة/خرب  أن نبحث عن السؤفقد زعم 
ويرى اسكيز أّن أية عمٍل من األعمال مرتبٌط دائمًا مبوقف  حميدةد يف  هذه القضيةة لتجيب عنه  

فهم القول/الكتابة؛ أي  ب إدراك هذا املوقف املعيةن لفهم  لذلك جي2داخل الكالم أو االحتجاج
 ما كان يريده املؤّلف/القائل من خالل تقدميه للموضوع املذكور.

يا مبنيةة على العقائد ومرتكزٌة عليها: من هنا باإلمكان االعتماد على العقائيد  النوا -4
ميكن أن   ولوجود عالقة قرىب بني النيةات والدوافع  8املعروضةالفرضيةات ِمح ّكًا لتقومي تفاسري 

 تكون النيةات مفيدة يف نقد الفرضيةات.
لك جيب أن نسجام الفكرية  لذإّن لدى كّل مفّكر من املفّكرين  حدًّا أدىن من اال -5

رراء املغايرة لتلك ارارء واملناقضة هلا  ألّن املفّكر ال بعينها معناه رفضه ا َءارنستنتج أّن قبوله آ
 .9قبول الرأي ونقيضه يف الوقت نفسهميكنه 

بناًء عليه  يرى اسكيز أّن لكّل مؤّلف ظروفه اخلاصةة والزمان/املكان  الوضع السياسية  
ميع  و(  وأّن له موقفه اخلاص فيها  وهوبكتابته ألالره يكون قد أعلن عن موقفه هيذا   اخل...
عن آرائه  مسيتخدمًا لتأيييد   فيه   خيتار قالبًا معيةنًا يعبةر يف االعتبار الظروف املوضوعيةة أخذه

  بعد أن يتصرةف فيها وخيضعها هلدفه. لذلك جيب 3وقاموسه اللغوية العصر مصطلحات مواقفه
                                                 
1
 - speech acts. 

2
 - Austin. 

3
 - Lexicon. 
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ة ما الذي دفعه إىل الكتابة وقضايا العصر(  وهويف اإلجابة عنها وأجوبة العصر(  ماذا أخذ معرف
 وما هي التغيريات اليت أحلقها هبا؟من ارراء واألفكار املتعارف عليها  

 آثار اخلواجة نظام امللك ومنظومته الفكرّية: -ج
يةة  يف مرحلة كانت مين  توّلى نظام امللك وزارة إحدى أوسع األمرباطوريةات اإلسالم 

وهنالك دراسات خمتلفة ومفصةلة حلياته ولعصيره  ال  أكثر عصور احلضارة اإلسالميةة ازدهارًا. 
حاجة هنا لتكرار ما جاء فيها. لكن  ال بدة من إشارة مقتضبة إىل عدد  من العواميل الكامنية   

الديناميةات السياسيةة والثقافيةية(  بالقوة  اليت أدةت إىل التغيري يف اجملتمع ويف الساحة السياسيةة و
 والبالط يف ذلك العصر  وتركت آالارًا يصعب إنكارها يف أفكار اخلواجة ويف آرائه.

أسيقطوا دولية البيويهيةني     : على الرغم من أّن السالجقةالعالقة بني السلطان واخلليفة -1
تأييد اخلليفة   حيتاجون إىلوا وحرةروا اخلليفة  إال أنةهم مل خيضعوا لطاعته  وألنةهم كانالشيعة  

  ويتةضح من بعض عبارات اخلواجة إميانيه باخلالفية   10سعوا جاهدين لوضعه حتت سيطرهتم
منصبًا دينيًّا معنويًّا  حني ينقل على سبيل املثال عن لسان عمرو بن ليث السيسيتاّ. كالًميا   

ما هو الدين واإلميان وسريتك نةإ ل: "أنت مل هتزمين أنا  ما ُهزمموجًها إىل معتمد األمري إمساعي
من حكايية مقابلتيه    هميكن استنتاج األمر نفسه. 11الصاحلة  فضاًل عن استياء أمري املؤمنني"

للخليفة يف بغداد  اليت كرةرت الكتب التارخييةة ذكرها. يف الوقت نفسه مل يتطرةق اخلواجة إىل 
ك وامللكيةة  ولعّل مردة ِلرّكز اهتمامه على امللك  وإنةما ذكر منط العالقات اليت تربط اخلليفة بامل

ذلك مداراة أولياء نعمته والسالجقة(  أو ح  احلذر من وصف قوته هو ووكما يقيول هيو   
 نفسه  كان شريًكا يف امللك(.

اهب  ذالنحل والفرق وامل: لقد بلغت خالفات إنتشار اخلالفات املذهبّية، والفرق املتعّددة -2
طار املباحث الكالميةية  ذه اخلالفات يف إاخلواجة حدةها األقصى  ومل تبق هيف عصر  ونزاعاهتا

واللفظيةة  وإنةما تعدةهتا إىل املواجهات الدمويةة؛ ويصف الراوندي على سبيل املثال نيسابور بعد 
يهامجون أحياء عون ويتكتةلون ومحلة الغزنويةني  فيقول إّن أنصار كل فرقة من الفرق كانوا يتجمة

. بالنسبة إىل هيذه  17ون النريان فيها  وُيعملون القتل واجملازر اجلماعيةةاألخرى ويضرم الفرق
وال يعتيرف إال بصيحةة     اخلواجة الذي كان شافعيَّ املذهب شديد التعصةيب  عمداألمور  

حتديد جمموعتني من اخلالفيات:  إىل اك السالجقة(  رتومذهب األ 16ن الشافعية واحلنفيةاملذهبْي
االختالف بني املذاهب اإلسالميةة  فقد كان اخلواجة الدينيةة واخلالفات املذهبيةة: أي  اخلالفات

يرى إىل األديان األخرى أنةها منسوخة وباطلة  ويرى ضرورة منع أتباعها من دخول اليديوان  
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جتاه املذاهب اإلسالميةة األخرى ال يبدو مقنًعيا.   اظاهريًّبالط. كذلك فإّن تساهل اخلواجة وال
رمبا كان من دوافع قتيل    رين أّن هذا النمط من اخلالف املذهيبةخني واملفسةيزعم بعض املؤرةو

 مل ُيسبق إلييه  العميد الكندرية وزير السالجقة احلنفية املذهب. وكان اخلواجة متشدةًدا تشدةًدا
شياعي  طلق عليها أمساء خمتلفة مثل: املذهب اخليارجية الرافضيي  امل  جتاه الفرق الشيعة اليت ُي

أيًضيا   سري امللوكفصياًل من كثر توغري ذلك من النعوت  وهو خيصةص األقسام األ  والقرمطي
على مترةد اخلوارج وومين بينيهم    للتدليل تارخييةة متعدةدة أحداثلتسويغ مواجهتهم  ويذكر 

 الشيعة(.
من اسيََّّ   والقول إّن  يف قتل العميد الكندرية: إّن دور اخلواجة اخلالفات داخل البالط -3

  وال سند تارخييًّا هلا  إنةما هي تعبري قًة  وإن كانت قصةة ملّف14سنةة "قتل الوزراء" هو اخلواجة
 العالقات بني الالعبني.العداء الذي حيكم عن املكائد والنفاق داخل البالط  و

 وميكن تقسيم عالقات اخلواجة يف البالط إىل الالالة أنواع:
ره كما يبدو تشدةد اخلواجة وأبنائه وغلظتهم الذي كان مصد خالف اخلواجة وملكشاه  -1

   وسعاية احلاقدين على اخلواجة لدى امللك.وأهل خاصيةتهمع املقربني إىل السلطان  يف التعامل
اختالف اخلواجة وأهل البالط  وهنا باإلمكان اإلشارة إىل اخلالف بني اخلواجة وتركيان   -7

الكثري من املساعي جلعل تاج امللك أيب الغنائم  وزير ابنها خاتون زوجة ملك شاه  اليت بذلت 
يف  مبنع تدخل النساء يف األميور السياسييةة   القسم املتعّلق  ولعّل 15بركيارون  وزيًرا للسلطان

   كان مردةه هلذا اخلالف بينه وبني تركان خاتون.وصيةة اخلواجة
على إطاحته من الوزارة واحللول حمّله   اخلالف بني اخلواجة ومنافسيه  الذين كانوا يعملون -6

من طريق السعاية والوشايات وبّث الشائعات ونظري كالم سيد الرؤساء أيب احملاسين املنيدةد   
 باخلواجة  والذي انتهى بنجاح اخلواجة وموت أيب احملاسن(.

ها وشيرحناها  مليسعى يف الظروف اليت حدةدنا معا يف كل األحوال  كان اخلواجة 
أن حيافظ على سلطة امللك  ويف الوقت نفسه حيافظ على وجوده ووجود أبنائيه يف   باختصار 

السلطة  وقد عرض على الشاه تروجًيا ملذهبه ولطرد اخلارجني على الدين وأتبياع امليذاهب   
 نتتضمةن مجيع املواضيع املذكورة أعاله  وتضمن يف الوقت نفسه صونصائح الباطلة ابرأيه   

سياست   سبت إىل اخلواجة فضاًل عن كتياب " لقد ُن املنافسني واألعداء. اخلواجة ومحايته من
"  كتب أخرى غري ذات أمهيةة. منها مدوةنة مواعظ  ح  يف حال كانيت  سري امللوك" أو "نامه

 .13ِسَير امللوكىل ما جاء يف ال تضيف شيًئا إنسبتها إىل اخلواجة صحيحة  
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 :األمن من وجهة نظر اخلواجة نظام امللك -د
ال ميكننا أن ندرس عصر اخلواجة الغابر  مستخدمني املفاهيم واملصطلحات املعاصرة  

كاألمن الوطينة ومصلحة األمة  ومصلحة البالد العليا  وغري ذلك من املصيطلحات  فنظيرة   
مفكري ذلك العصر هي مبعىن من املعا. خنبويةة احملور  فهم يهدفون أساًسا إىل احملافظة عليى  

وحضةه ن بتعليمه أصول الدين  فوكّلُم مه  أما يف ما يتعلق باخلواجة وأتباع امللك فسلطة امللك
نظام أّن  وال يعين ذلك  ومساعدته يف هذا اإلطارعلى مراعاة احلدة األقصى من الشرائع الدينيةة  

أالنياء   يفامللك ومعاصريه  مل يولوا أية اهتمام بأمن الرعيةة. فناصر خسرو مثاًل يقول إنةه مل ير  
  12رحلته الطويلة والبعيدة املدى يف بالد العرب والعجم "العدل واألمن" إال يف أربعة مواضيع 

إىل  " املنسيوبة نصيحة امللوككما ورد من "على أمهيةة األمن   ومعاصرو اخلواجة كذلك وقفوا
ة بوجود الغزايل: "مهما كثرت النعمة دون توافر األمن  لن تستسيغ الرعية هذه احلال  والنعم

. أما بالنسبة إىل اخلواجة فيمكن تنظيم أرائه يف هذا الباب عليى  18"األمان أفضل بالنسبة إليها
 النحو التايل:

 العالقة العضوية بني أمن الرعّية وقّوة السلطان: -1
وأمن األفراد "الرعايا" بصورة ميكن برأي اخلواجة وبعض معاصريه الربط بني أمن امللك  

 حيني اإلنسان  بع رخاء الرعية وزيادة النعمة: ألّنستقرار واألمان يستت أّن االويةة"  مبعىن"عض
تحسةن دخله وزيادته  فيعمل يزداد لديه األمل بيف حالة من االطمئنان والشعور باألمان   يكون

. حني تعيش الرعية يف وضع من الرخاء على توظيف أمواله يف الزراعة أو التجارة أو غري ذلك
تاجه بسهولة وبدون عناء الضرائب وما حت ُيتاح حينئذ للملك أو احلاكم أن جييب منهم  يةاملادة

امللك  فيقوى أمره ومتتليء خزانة الدولة. بتعبري آخر هنالك عالقة جدليةة بني االستقرار  شؤون
وضاع الرعيةة ومنوةها وبني قوة احلاكم واحلكومة... والعكيس  رخاء أ وما يتبعهما منواألمان 
أي  أيًضا.. وهنالك يف كتب النصائح حتذير للسلطان من القيام هبذا "الدور الباطيل"  صحيح

  فيإذا ميا تعرةضيت    19زينة  فتفرغ اخلتشرةد الرعيةة وتفتقرجائًرا  تالسلطان  كان: إذا اجلور
لذلك نقول  .اململكة للخطر اخلارجية  لن يتيةسر للملك جتهيز جيشه عدًة وعديًدا  فيزول ملكه

نالك تالزًما بني أمن الرعيةة وأمن السلطان  ومن ناحية أخرى جيب أن يكون هنالك نوع إّن ه
القيوة   احلساسيةة بني أمن الطرفني؛ أي أّن السلطان إذا استخدم التعادل والتوازن الشديديةمن 

 القهريةة وسياسة الترهيب  لن يتمكن الرعايا من القيام مبا يتوجب عليهم  ومن احملتمل أن يظلم
  يعادل مائة سينة مين جيور    واحدًة سنًة  وجور الرعية يف ما بينهم بعضهم البعض ارخر
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  ومين  70السلطان. إّن فقدان األمن و"خراب األرض" يتوّلدان من أمرين: عجز امللك وظلمه
 واجب السلطان أن حيفظ التوازن الدقيق بني الرأفة والرةهبة.

إّن عامل الدين يؤالر كما تؤالر السلطة يف وجود األمن  ة بني الدين والسلطة:العالقة األمنّي -2
على مقولة: الدين وامللك توأمان  اليت يبدو  سري امللوكوقد جرى التأكيد يف كتاب أو عدمه  

أنةها كانت موجودة قبل اإلسالم  ويعتقد اخلواجة  أّن أهمة شيء يلزم امللك هو الدين الصحيح؛ 
ءه خلاًل يف امُللك  وعكس ذلك صيحيح أيًضيا: "حيني    ألّن أية خلل يصيب الدين جيرة ورا

 دون يف األرضلدين خلل مشابه  ويظهير املفس ي  تضطرب األوضاع يف اململكة  حيدث يف ا
 ويقوى. وحني يكون هنالك خلل يف تطبيق الدين  تضطرب اململكة  أصحاب العقائد الباطلة

 .71املفسدون  ويؤذون امللك وال ُيظهرون له أية احترام
الع على الدين ودراسته بصورة مستمرةة  ّطىل االك إن هنا فإّن اخلواجة يدعو املِلم 

 مين أن مينع أهل البدع وفاسدو العقيدة واملذهب   شأنهألّن ذلك من واجبات السلطان؛ ومن 
  وهكذا فإّن اقتدار امللك رهٌن بسالمة الدين  وسيالمة اليدين   77عن الطريق املستقيم إبعاِده

ة  ي إىل رخاء الرعيةع ظهور اخلوارج وأعداء امللك. يف النتيجة: إّن وجود األمن يؤدةونقاؤه  مين
نقائه يتبعه حفظ األمن   ة يتيح للملكة القوةة والسلطة  وحراسة امللك للدين وحفظورخاء الرعية

 دون حدوث االضطرابات. واحلؤول
ا الفت لالنتباه. واخلوارج إّن حتليل اخلواجة نظام امللك لكيفيةة ظهور اخلوارج وأسباهب 

ومجيع املذاهب غيري احلّقية    يظهرون يف أية زمان هم يف رأيه ليسو أصحاب مذهب بعينه  و
و   وكأنةميا هي  76ب احلقة بنظره: املذهبان الشافعية واحلنفية  نامجة عن اهلوى واهلوسااملذاه

الدين وسييلة لتحقييق   يعتقد أّن هنالك دوافًعا نفسيةة وراء خروج اخلوارج  الذين يتةخذون 
وقد أشار إىل هذه النقطة يف فصول وافية خصةصها لتحليل مسألة خروج الروافض  أغراضهم.

واخلوارج. وإذا وافقنا على رأي اخلواجة أّن دافع طلب السلطة وتسخري امللك يسيتوجب أن  
ى أّن رأي ع األشخاص بذرائع نفسيةة واهية ظاهرها مذهيبة  لستر دوافعهم احلقيقيةة  نير يتذرة

نتج املعرفة. فاخلواجة يعتقد أّن بعض ارراء اجلديدة اليت تقول إّن السلطة ُتباخلواجة شديد الشبه 
التسويغات الشرعيةة و= غري احلقيقيةة بزعم اخلواجة( مردةها يف األصيل إىل دافيع "املييل إىل    

ح هبا اخلواجة وإمّنيا  صرةاليت مل ي . أما الفكرةوأفعاهلممقاصد األفراد  السلطة"  وهدفها حتقيق
  وهيذا ميا   انعكست أيًضا يف مسريته العلميةة  فقد انعكست يف وتأسيس املدارس النظاميةة(

 سنشري إليه يف ما بعد.



-10- 

 :العوامل املخّلة باألمن من وجهة نظر اخلواجة نظام امللك -هت
ية  ميا  هذه املفاهيم لدى اخلواجة  لن ُتبحث يف هذه املقالة بصورة وافية ومستفضي  

بوجود عواميل متعيدةدة   سيذكر إنةما هو إعادة صياغة نظرياته  فاخلواجة يف هذا الباب يعتقد 
أي  وراء ظهور اخللل واالضطراب وعدم األمان يف اململكة  هتدةد "موضوع" األمين األصيلية  

 امللك.
ليى  : مع أّن اخلطر الناجم عن الدول األخرى ميكن أن يتمّثل عامللوك والدول األخرى -1

ق شكل احتالل كّلية أو جزئية ألراضي اململكة  فلن نتطرق إىل حبثه بالتفصيل  وإنةما سينتطرة 
فاخلواجة يرى أّن العدد األكرب من الرسيل  إىل الطريقة اليت ينصح هبا يف التعامل مع السفراء  

ة وغري معلنة  فهم يريدون االستطالع عين أوضياع   يزورون اململكة ألغراض وأهداف خمفية
سيلطة املليك     وميدى ململكة ومن بينها الطرق واألهنار  وطريقة إعداد اجليش وجتهيزه  ا

اجلند  كّل ذلك هبدف تدبري الوسائل والطرق الكفيلة بالقضاء على اململكة.  وأحوالوالوزراء  
إّن عمل الرسل عمٌل خمادع  يغّلفون هدف زيارهتم بغالف الصداقة  ويقيدةمون اهليدايا إىل   

 .74وما أن يعود الرسل من حيث أتوا  ح  يهاجم العدوة اململكةستبعد وجود اخلطر  امللك  لي
: إّن بعض اجلماعات كما ذكرنا من قبل تتخيذ اليدين   ظهور الفرق الضاّلة واخلوارج -2

واملذهب واملعتقدات ذرائع تتستر هبا وختدع الناس  وهدفها احلقيقية السيعي وراء السيلطة   
اخلواجة ملواجهة هؤالء طرًقا متعدةدة منها: بّث اجلواسييس   وقد طرح والقضاء على اململكة.

"غري احملسوسة" ألعمال موظفي احلكومة  وعلى هذا النحو أيًضا يتمة  السريةة واملخربين  واملراقبة
الديوان أو جهاز الدولة. وينصح اخلواجة نظام أن يكيون  دخوهلم حني اختيار عمةال احلكومة 

لدولة مجيًعا من أتباع املذاهب احلّقة من اخلراسانيةني  وليس من الضياّلني  املسؤولون وعمال ا
فاض العراقيةني و= غريب إيران احلاليةة(. ويف حال تبييةن وجيود مثيل هيؤالء     الشيعة* واألر

  75األشخاص أي الروافض والشيعة يف جهاز الدولة  جيب طردهم بسرعة وبدون أية إبطياء 
ليظهروا موقفهم العدائي واحلاقد عالنية    نتظرون تراخيها وضعفهاألنةهم يترصدون بالدولة وي

 وا على احلكم.هب لينزإخوهتم يف املذ ويساعدوا
 
من املفروغ منه والبديهي أن مركز حبوث الدراسات االستراتيجيةة  يعدة مذهب التشيةع املذهب  احلقة والدين احلنييف   * 

 نظام امللك  هبدف تعريف القراء احملترمني بنظرياته وآرائه. اخلواجةيف لرأي وذكر الشيعة بني أهل البدع  وإمنا هو توص
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: اخلواجة  مثله كمثل معظم معاصريه ومن سبقه أو من أتى بعيده  اليذين   ضعف امللك -3
يرون أّن معاصريهم أسوأ من الذين مرةوا يف العصور اليت سبقهم  ويصفوهنم بأنةهم ليسوا مين  

ال يبالون كما يف السابق باليدين وال  أنةهم صفون امللوك املعاصرين هلم  ويأهل األدب واحلياء 
. إّن ضعف احلكومة يستتبع جترؤ الرعيية وتالًييا التميرةد    73حيملون مّهه وهمة حماربة أعدائه

" املنسوب إىل الغيزايل  نصيحة امللوكوالفوضى. سوء الظنة هذا يظهر بشكل أكرب يف كتاب "
"إّن هؤالء اخلالئق املعاصرين  ليسوا كالسابقني   :فيه واجة حيث وردوةن يف عصر اخللذي ُدوا

السيلطان مين   فهذا الزمان هو زمان الفاقدين للحياء ولألدب وللرمحة  ونعوذ باهلل  إن كان 
ك أن   بناء عليه  جيب على املل72بينهم ضعيًفا ال حول له وال قوةة  فإّن يف ذلك خراب العامل"

وأن يستخدم قوته يف بّث الرعب يف قلوب الرعايا وترهيبيهم  كيي ال   مسك بزمام السلطة ُي
 يتفرغوا لشؤوهنم وأعماهلم.لضوا اململكة للخطر  ويتمرةدوا ويعرة

رت يف معظيم كتيب النصيائح    اليت تكرة: إّن أهم النصائح بطالة الرعية ال سّيما اجلند -4
اط الرعيةة. فالبطالة يف نظر اخلواجية  السياسيةة  تلك اليت تدعو إىل التحذير من البطالة يف أوس

نظام امللك تؤدةي إىل احلرمان  واحلرمان يوّلد لدى الناس اليأس من احلكم  فيبحثون عن حكم 
 آخر أو حاكم دعية يركنون إليه.

يبدو أّن شخصةا يف تلك املرحلة كان قد اقترح على ملكشاه أن ُيخفض عدد اجلند من أربعمائة 
يف خزانة الدولية.   وحيتفظ هبا وأن يوّفر املبالغ اليت ينفقها عليهمألًفا  ألف جندي إىل سبعني 

ألّن أكثر من الالمثائة ألف جندي يقول اخلواجة إّن مثل هذا الناصح إنةما يبغي خراب اململكة؛ 
  فضاًل عن أمهيةة اجلند يف احملافظة على اململكة 78لون معضلة كربى للمملكةال عمل هلم يشّك

 ويصبة يف مصلحة اململكة.  وكّلما كان عددهم أكرب كّلما كان ذلك أفضلوتوسةعها  
تفصياًل   سري امللوك: من أكثر مواضيع كتاب تسلط النساء واألطفال على أمور اململكة -5

بعد موضوع اخلوارج هو حبث منع تدخةل النساء يف شؤون اململكة  ويستدل اخلواجة ليدعم  
ال يتياح هلين   بولة يف عصره  كقوله إّن النساء هنة أهل ستر رأيه بنقاط كانت إىل حدة ما مق

االطالع على شؤون امللك  لذلك هنة قاصرات يف هذا اجملال  وقد استند اخلواجة لدعم رأييه  
السيتمرار   هذا على الروايات واألحاديث واألخبار  وهو يزعم أّن النساء ما خلقن إال وسيلًة

على أميور   طهنةن على أمور احلكم ال مصداقية هلا  وتسّلالنسل   لذلك فإّن تربيتهن وتدربيه
. واألمنوذج على ذلك الساسانيةون الذين أوكلوا أمرهم 79ويؤدةي إىل زواهلا  اململكة سيودي هبا

. ال شكة أّن خلفيةة هيذه  60إىل النساء واألطفال فزال ملكهم  كما ُروي على لسان بزرمجهر
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وتركان خاتون زوجة ملكشاه؛ فضاًل عن أّن اليدعوة إىل  خالفه الوصيةة أو الدعوة  مصدرها 
منع النساء من التدخل يف األمور العامة  ومضار مشورهتن  كانت مين األفكيار الشيائعة    

 واملتداولة واملقبولة يف ذلك العصر.
 :السلطة وسيلًة حلفظ األمن -و

الذي حيتاج إىل التدبري  عدا تدخل النساء   الحظنانا يف العوامل املخّلة باألمن  قّقإذا د  
ّن ما تبّقى ميكن تأمينه مين  "التخطيط"  أ ومنع تفشي البطالة يف أوساط الرعية الذي حيتاج إىل

. بتعبري آخر  ال خطر ميكن أن يواجه اململكية يف  وتعزيزهاة خالل احملافظة على القوة العسكرية
لوايف  ليكون بإمكانيه يف حيال   الالزمة وعدد اجلنود اة ة العسكريةحال كان لدى امللك القوة

الضرورة  أن خييف الرعيةة ويرهبها ويسوسها  وأن يكون لديه القدرة الكافية واملهابة اليت متنع 
اخلوارج. مع ذلك فإّن  قيامهجمات املمالك اجملاورة أو تصدةها  وليمنع أيًضا بقوته العسكريةة 

يدتني ملواجهة التهديدات اليت تتعيرةض هليا   القوة العسكريةة وقوةة الردع  ليستا الوسيلتني الوح
مينع ظلم اململكة. فقد اقترح اخلواجة نظام امللك تنظيًما متعدةد األجهزة ملراقبة عمةال احلكومة  

احلكم  وحيفظ املذهب  ةالرعايا ويضمن رضاهم  كما مينع تسرةب اخلوارج إىل الديوان وأجهز
يعتقد أّن من واجب امللك أن يطليع باسيتمرار   الصحيح احلقة. فضاًل عن ذلك فإّن اخلواجة 

بواسطة اجلواسيس واملخربين على أوضاع العمال وأعماهلم  ويف حال اكتشاف سوء نواياهم  
 .61عليه أن يزيلهم من الوجود

على هذا النحو ميكن أن تعدة القوة والسلطة أهم وسيلة من وسائل حفظ األمن. وقيد   
ة  ظر اخلواجة نظام  وإن كانت يف الدرجة األوىل سلطة عسكريةأشرنا من قبل إىل أّن السلطة بن

ة أميٌر  ة العسيكرية ة للقوةوإعطاء األولوية ة؛ة القهريةة وبالقوةإال أنةها غري حمدودة بالقوة العسكرية
ألّن األمن برأي اخلواجة نظام هو احملافظة على حدود اململكة وقيدرة املليك عليى      مفهوم

ارضني حلكمه  الذي هم يف الدرجة األوىل اخلوارج والروافض. من هنا مواجهة املخالفني واملع
أمران مفيدان: "يرييد   هاجليش  ويرى أّن قوته وكثرة عديد بتعزيز قدراتفإّن اخلواجة يوصي 

عبدكم املطيع  أن يتضاعف عدد اجلند من أربعمائة إىل سبعمائة رجل  ألّن زيادة عدد الرجال 
وملك تركستان والصني وما وراء الصني  ومليك  والسند واهلند   تتيح لكم أن حتكموا غزنني

اليمن واحلبشة وبالد الرببر والنوبة  واملغرب وبالد الشام واألندلس ح  القريوان يف املغيرب   
وإخضاع الروم كذلك  فكلما كان جيش امللك أكثر عدةة وعديًدا زاد عدد الوالييات الييت   

 عدد تلك الواليات". حيكمها  وكّلما قّل عدد جنده قّل
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الدول  ومل يكين هناليك    دوالقوةة والغلبة هي اليت تعيةن حديف ذلك العصر  كانت  
كانت موازية لسعة احلدود  تقديس أو اعتبار ألية حدة من احلدود. لذلك فإّن القوة العسكرية 

لك قيوة  وتتيح للملك قوة أكرب  والروة أوسع  وتالًيا جيًشا أقوى عدةة وعداًدا  فتزييد بيذ  
 "الردع"  ويزداد األمان.

يف كّل األحوال  على الرغم من أّن القوة القمعية هلا منافع عديدة  إال أنةها غري ناجعة  
ة أن تقمع ة القهريةدائًما  أو على األقل ليست مضمونة على الدوام. فعلى سبيل املثال ميكن للقوة

"سلطة إّن اخلواجة أبدى اهتماًما بي اخلوارج  لكنةها ال حتدة من ظهور خوارج جدد. لذلك ف
ة/الوسائل الليةنة"  ورأى أّن من واجبات احلكومة ترويج شرائع الدين الصحيح وأحكامه  املالمي

  الذين يستطيعون الردة على "الشيبهات"  ورفيض امليذاهب    العلماءواألهم من ذلك إعداد 
درةس فيها فقط رس النظاميةة  اليت كان ُيالباطلة. وقد بادر اخلواجة نظام عمليًّا  إىل تأسيس املدا

. كان هدف اخلواجة من هيذا العميل    وأحياًنا احلنفية الشافعية الكالم األشعرية  وفقُه علُم
(  من خالل تيرويج اليدين و"املعتقيد    همواجهة الروافض وأهل البدع وحبسب وجهة نظر

  الصيحيحةَ  املعتقداِت الصحيح". كما كان يهدف كذلك أن يثبةت يف توأم امللك أي الدين
ي من وحدة العقائد وجتانسها  مما يؤدة ذلك نوٌع عندفتنتفي العقائد الباطلة من اجملتمع؛ فينوجد 

إىل البات امللك ودوامه  فيقضى على االضطراب وعدم االستقرار الناجم عن خروج الروافض  
يبقى هنالك من خلل يف  ويصبح هذا املذهب بال أنصار  ويعتنق اجلميع العقيدة الصحيحة  وال

الدين أو يف امللك. لكنة التدبري املذكور أسفر عن نتيجة عكسيةة  ويف عدد من النظاميات وصل 
  ومل يسيطر مطلًقيا  66سفك الدماء وإيقاف العمل ة إىل حدةواجملادالت املذهبية املشاحناتأمر 

 والنسق الواحد الذي كان يطمح إليه اخلواجة. االنتظاُم
فإّن مبادرته العمليةة هذه تدعم عقيدته القائلة إّن املعرفة ميكن أن تكون حصيلة مع ذلك  

معها تتقوةى هبا. كما  منسجمًة نتج معرفًةالسلطة السياسيةة  وبعبارة أوضح  ميكن للسلطة أن ُت
 يفاّن دعوة اخلواجة نظام للعلماء الشافعيةني من األماكن البعيدة للعودة إىل خراسان  والتدريس 

املراكز العلميةة اليت أسةسها  يدعم نظريته هذه أيًضا. يبدو كذلك  كما ذكرنا مين قبيل  أّن   
اخلواجة يرى أّن هنالك تالزًما بني الرعيةة القويةة وبني احلكومة أو اململكة املقتدرة. فالرعاييا  

ة  وأن الذين ينعمون بالرخاء الزراعية والتجارية بإمكاهنم بشكل أفضل أن يسياعدوا اململكي  
جيًشا أقوى  وإن مل ييراع    ومتتلك تالًياوا ما يتوجب عليهم من ضرائب  فتقوى اململكة يؤدة

 امللك حال الرعيةة  فإّن ذلك سيؤدةي إىل زوال ملكه.
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هيا يف  " للخواجة نظام امللك  هو أحد أبرز ارالار وأمّهسري امللوك: إّن كتاب "النتيجة 
ح اخلواجة يف هذا األالر  بصورة دوةنات السياسيةة. وقد وضةحقل كتب النصائح السياسيةة  أو امل

غري مباشرة  آراء الفتة لالنتباه يف موضوع األمن يف الدولة الكالسيكيةة ما قبل الدولة احلديثة. 
منيهما   أّكد على ضرورة احملافظة على كلٍّوالدين  كما  وقد أّكد فيها على التوأمة بني امللك 

ى ارخر وتقويته  كما أنةه أّكد على العالقة بني أمن الرعايا وقدرة امللك وتقويته  للمحافظة عل
ك وحدود اململكة. وهذا األمن معرةض ملخاطر داخليةة وعظمته. واملوضوع الرئيسية هو أمن املِل

وخارجيةة  وقد حاول اخلواجة نظام من خالل تأكيده على سلطة اللني والرفق مين ناحيية   
ة أخرى  وكذلك من خالل إقرار نظيام متعيدةد األجهيزة الرقابيةية     الشدةة من ناحيوسلطة 

قيرار  واجلاسوسيةة  أن يوضةح طرق احملافظة على السلطة وتعزيزها  وإقرار األمن  وتبًعا ليه إ 
هي الييت   ة واللني لدين. السلطة اليت تعتمد على الشدةالرفاهية والرخاء للرعايا واحملافظة على ا

وة الرعيةة ويف الوقت نفسه خوفها من احلاكم والقتها به واعتمادها عليه  تنتج األمن  كما أّن ق
 ِلك.تؤدةي إىل اقتدار امُلْللِك وامَلأمور 
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 الدراسات األمنية يف إيران أركولوجّية
 رضا خليلي*

 :اخلالصة
واملؤلفات املتخصةصية هبيذا املوضيوع     إّن حبث قواعد الدراسات األمنيةة يف إيران   

جيب أن حتظى باألمهيةة تدرجييًّا. ويف هذا السياق تتطرةق هذه املقالة  ضرورة من الضرورات اليت
يف االعتبار أمهيةة هيذه   آخذًة لها يف البداية إىل ماضي الدراسات األمنيةة يف إيران وكيفيةة تشّك

الدراسات وضرورهتا  مع التأكيد على الفرق بني مفهوم األمن أو اإلحساس باحلاجية إلييه   
يةة من ناحية  ومن ناحية أخرى الفرق بيني الدراسيات األمنيةية يف إييران     والدراسات األمن

والدراسات األمنيةة اإليرانيةة  لتحديد املسائل واملشاكل اليت يعاجلها هذا احلقل الدراسي  وتالًيا 
نة حلقات حتليل هذه املسائل واملشاكل. ويعتقد كاتب املقالة أّن الدراسات األمنيةة يف إيران رهي

والتبعيةة الفكريةة  وما مل تتحرةر من هذه   من التبعية: أي التبعيةة املفهوميةة  والتبعيةة العلميةة الالث
 القيود  ال ميكن الكالم على الدراسات األمنيةة اإليرانيةة كحقل مستقّل جدير بالدراسة.

دراسات ا  الدراسات األمنيةة  الدراسات السياسيةة  الي: االستراتيجاملصطلحات املفاتيح
 االستراتيجيةة  الدراسات الدوليةة. 

 
 
 
ق يف العلوم السياسيةة  من جامعة العالمة الطباطبائي  عضو اهليئة العلميةة  وحمّق جمازالسيد رضا خليلي  * 

 يف فريق الدراسات التأسيسيةة واملنهجيةة يف مركز الدراسات االستراتيجيةة.
  .63  الرقم املتسلسل 7002العدد الثا.  صيف العام  -العاشرة ة الدراسات االستراتيجيةة  السنةفصلية -
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 :املقدمة
واحملافيل العلميةية   على الرغم من قصر املدةة اليت انقضت على بدء اهتمام اجملتمعيات   

لكنةنا نواجه اليوم كميةية    يفاعة الطروحات العلميةة هلذه الظاهرةة  واإليرانيةة بالدراسات األمنية
فات اليت تعاجل موضوع األمن يف إيران  تتيح لنا إمكانية استخدام عنيوان  من ارالار واملؤّل الفتة

"الدراسات األمنيةة يف إيران" ملعرفة ماهيةتها وتقومي خصوصياهتا. ومن الضروري  منًعا ألي إهبام 
لدراسات األمنيةية  أن نشري بدايًة إىل أّن هنالك فرًقا كبرًيا بني "الدراسات األمنيةة يف إيران" و"ا

 اإليرانيةة"  وال معىن لدراسة املوضوع الثا.  ما مل تتم معاجلة املوضوع األول.
املقصود بالدراسات األمنيةة يف إيران جمموعة من املؤلفات اليت هي يف معظمها ترمجات  

ساحة ي جمموعة املؤلفات هذه مّطوالقضايا األمنيةة يف إيران. وتغ لكتابات تتمحور حول األمن
الدراسات األمنيةة اإليرانيةة  وتضمة مجيع املسائل املتعلقة بي "األمن"  يف  املساحة اليت أوسع من

إيران ويف غريها على حدة سواء. هذا يف حني أّن الدراسات األمنيةة اإليرانيةة تنطلق من األفكار 
قراءة النقديةة حملتوى الدراسيات  احملليةة اخلاصةة باجملتمع اإليراّ.  واليت ال ميكن إدراكها بدون ال

 األمنيةة يف إيران وملاهيةتها.
ومما ال شك فيه أّن الكالم على الرؤية النقديةة ملضمون الدراسات األمنيةية يف إييران    

ًطا أو مقولة قليلة األمهيةة. فتعقيد هذه املسألة وصعوبتها نامجان عن وملاهيتها  ليس كالًما مبسة
دراسة مستقلة  كما أّن مفهوم األمن يف  -ح  اليوم -يف إيران مل تكن كون الدراسات األمنيةة

هبذه الشروط  هذا أواًل  والانًيا الرؤية النقدية تتطلب جتياوز مرحلية    حبدة ذاته إيران ال يتمتع
الدراسيات  التوصيف وصواًل إىل التحليل والتوضيح أساًسا للعمل. يف الوقت نفسه  مبيا أّن  

موضوًعا مستقاًل  من الواجب أن تعاجل الدراسية يف هيذا   مل تكن ح  اليوم األمنيةة يف إيران 
ا كان نوعها  مراحل التوصيف والتحليل والتوضيح مًعا؛ وهذا عمل تواجهه عليى    أيًّاحلقل
 مجةة.   صعوباٌتابيستيمولوجيااألقل 

ومشيكالته    إّن أمهيةته وضرورته نامجتان أواًل عن أّن معرفة قضايا هذا احلقل الدراسي 
متنع تكرارها يف الدراسات الالحقة  وتضع اإلمكانات العلميةة احملدودة يف بالدنا على الطرييق  
الصحيح  والانيةا  ال ميكن منطقًيا بدون معرفة هذه املسائل واملشكالت اليت تواجه الدراسيات  

ص داخل تلك الدراسات األمنيةة يف إيران  إجناز الدراسات األمنيةة اإليرانيةة  عمليًّا  كحقل خا
 املذكورة.
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الدراسات األمنيةية يف إييران    األهداف  من الضروري جعل ماهيةة لتحقيق مثل هذه 
مضمون هذا احلقل الدراسي وماهيته  ولنّطلع كذلك  لنتعرةفوخصائصها  موضوًعا للسؤال  

ة ميةهي الدراسة العلعلى نوعية املشاكل ومصادرها. لذا  فإّن املسألة األساسيةة يف هذه املقالة  
جابة عين هيذا   وسعًيا لإلذا اهلدف  هل حتقيًقا سات األمنيةة وماهيةتها يف إيران.ملضمون الدرا

السؤال األساسي التايل: "ما هي املشكالت اليت تعا. منها الدراسات األمنيةة يف إيران  وكيف 
 ص منها؟".ميكن للدراسات األمنيةة اإليرانيةة أن تتخطى هذه املشكالت وتتخّل

من املمكن منطقيًّا  العثور على اجلواب عن هذا السؤال  مع التأكيد على "النظريات"  
و"أهل الرأي" و"اخلطاب السائد"  من خالل صور الالث هي: "النظريةة احملوريةة"  "الشيخص  

ن احملوري"  ومن األفضل حتًما تقومي هذه احلقول الثالالة ليكون اجلواب ع احملوري"  و"النصة
 النصةز الكاتب يف هذه املقالة على دراسة "السؤال املذكور آنًفا  دقيًقا. يف الوقت نفسه  يرّك

 ٍر معيةن".احملوري"  دون أن تتمحور الدراسة على نظريةة حمدةدة أو منظِّ
إنطالًقا من فرضيةة االختالف القائم بني الدراسيات  لإلجابة عن السؤال املذكور آنًفا   

من ناحية  ميع األخيذ يف االعتبيار انعكياس      اإليرانيةة الدراسات األمنيةة يران واألمنيةة يف إ
األمنيةة يف إيران مين ناحيية   ة  يف أدبيات الدراسات اخلصائص العامةة للدراسات األمنيةة الغربية

  اللتان ُتطرحان يف الغرب 1فضاًل عن "تبعية مفهوم األمن" و"تبعية الدراسات األمنيةة" أخرى.
على مشيكلة أخيرى بعنيوان     سنتكلمساسيةتني من مشاكل الدراسات األمنيةة  لتني أكمشك

خذت بعني االعتبار يف "التبعيةة الفكريةة للدراسات األمنيةة" يف إيران. وهكذا فإّن الفرضيةة اليت ُأ
ة هي التالية: "لقد تشّكلت الدراسات األمنيةة يف إيران يف إطيار التبعيةية املفهوميةي   هذه املقالة 

والعلميةة والفكريةة  وهلذا السبب  أسفرت عن نكوص بنيوية يف تكوين دراسات أمنيةة إيرانيةة. 
لذلك ولتنقية الدراسات األمنيةة اإليرانيةة من هذه املشكالت  من الضروري التأكيد عليى أن  

 ألمن".الل املفهومي والعلمي والفكري ملوضوع ااسات األمنيةة يف إيران مع االستقتتزامن الدر
يف حبث هذه الفرضيةة  جيب األخذ بعني االعتبار  ما نواجهه من تنيوةع وتنياقض يف    

ال معىن لدراسة كيفيةة تكوةن الدراسات األمنيةة يف إييران سيوى      ويف احلقيقةارالار املوجودة
لم إضفاء االستمراريةة واالنتظام على التناقض واخللل داخل شبكة مترابطة من العالقات بني الع

والسلطة يف إيران طيلة هذه السنوات  هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى  مبا أننا نتطيرق إىل  
مالئمية   "ولوجيةية األركدراسة هذا احلقل يف إيران وتقوميه بنظرة عصريةة  نرى أّن النظريةة "

  إىل لذلك  تطرةقنا يف البداية مستخدمني هذه النظريةةوناجعٌة أكثر من غريها يف هذا السياق. 
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الدراسات األمنيةة يف إيران  ومن مث عاجلنا ودراسة ماضي الدراسات األمنيةة  والعالقة بني األمن 
الثالث الدراسات األمنيةة يف إيران  أي التبعيةة املفهوميةة لألمن  وتبعيةة الدراسات اخلصوصيات 

وهيذا   خالل هذه الدراسية   يةة  لتتوضح منللدراسات األمنيةة الغرباألمنيةة  والتبعيةة الفكريةة 
 التحقيق كيفيةة تكوةن الدراسات األمنيةة يف إيران.

 ماض  الدراسات األمنّية يف إيران: -أ
مين حقيول   ليس كقسم مستقّل  وإنةما كحقل فرعية  -إّن ظهور الدراسات األمنيةة 

 يف الواليات ليس له ح  -الدراسات االستراتيجيةة  والدراسات السياسيةة أو الدراسات الدوليةة
ماٍض تارخيية  وال يعود كحدة أقصى إال إىل  هلذه الدراسات  7األول املصدراملتحدة األمريكيةة 

 ليس أقدم من ذلك يف إيران أيًضا.هو   و6املدةة الزمنيةة الفاصلة بني احلربني العامليةتني
هو كتاب "األمن  تب باللغة الفارسيةة  وله ارتباط مبوضوع األمن الوطين إّن أول أالر ُك 

مع ذلك   .4م  عن كليةة القيادة واألركان العامة للجيش1937الوطين"  الذي صدر يف العام 
مدةة قريبة؛ وإذا راجعنا إىل  اهتمام احملافل واملراكز العلميةة واجلامعيةةبالدراسات األمنيةة  حتظمل 
قات الدوليةة يف اجلامعات اإليرانيةة  العلوم السياسيةة والعال وين املقرةرات الدراسيةة يف قسميةعنا

 م  لن نعثر على أية أالر لألمن والدراسات األمنيةة فيها.1921إىل ما قبل العام 
األمن كحقل علمية مستقّل  يف أية مرحلية مين    موضوعيف احلقيقة  مل يكن حبث  

 وفقط كموضوع  م1921املراحل  موضع اهتمام املراكز اجلامعيةة اإليرانيةة  اللهمة إال يف العام 
ة والعالقات الدوليةة. على الرغم من أنةه كان قد مرة ح  ذلك فرعية من مواضيع العلوم السياسية

  ومع أنةه منذ 5التاريخ أكثر من سبعة عقود على بدء العمل يف مدرسة العلوم السياسيةة يف إيران
م  كان مركز 1921 العام وح  1964تأسيس كليةة احلقوق والعلوم السياسيةة يف ربيع العام 

ة العلوم االقتصياديةة والسياسييةة يف اجلامعية    ا الدوليةة يف جامعة طهران  وكليةالدراسات العلي
فإّن مبحيث األمين  مل     ة والعالقات الدوليةة  يتوليةان تدريس العلوم السياسيةالوطنيةة اإليرانيةة

م  حني 1921وفقط يف العام  ؛ذكورينيدخل مطلًقا ضمن املقرةرات الدراسيةة يف القسمني امل
بدأ املركز األعلى للسياسة واألمور احلزبيةة  نشاطه يف إطار كليةة العلوم السياسيةة واالجتماعيةة  

  ليكون بذلك  3قحم مبحث األمن الوطين ضمن املقرةرات الدراسيةة يف قسم العلوم السياسيةةُأ
ة يف املراكز اجلامعيةة  وليسطرة يف الوقت نفسه ماهيةية  البداية الرمسيةة لالهتمام بالدراسات األمنية

وضيع مبحيث   سة اخلارجيةة. ففي احلقيقة  كيان  لدراسات السيااحلقل الدراسي تبعيةة هذا 
على عدم االهتميام  السياسة اخلارجيةة ومبحث األمن الوطين مًعا يف مقرةر دراسية واحد  دلياًل 



-21- 

ناحية  وممهةدا من ناحية أخرى اجملال للتبعيةة املفهوميةية  اجلدةي واخلاص بالدراسات األمنيةة من 
والعلميةة لألمن وللدراسات األمنيةة ملفهوم السياسة اخلارجيةة والدراسات الدوليةة. وعلى اليرغم  
من أّن هذا الوضع كان مرحليًّا  إال أّن الدراسات األمنيةة مل حتظ باالهتمام حي  يف املراكيز   

 للعلوم السياسيةة. األخرى  اليت تأسةس فيها من بعُد قسٌمالدراسيةة اجلامعيةة 
يف احلقيقة  مل يكن هنالك أدىن اهتمام خاص مبفهوم األمن والدراسات األمنيةة إىل ميا   

وتوضةح دراسة ارالار املتوافرة من تلك املرحلة  عدم االهتميام بياألمن   قبل الثورة اإلسالميةة. 
  أو بواسيطة  2كمفهوم مرتبط بالسياسية الداخليةية   كدرس أو ح  كفصل مستقّل  وإنةما

 .8املؤسةسات األمنيةة املرتبطة ارتباًطا واليًقا ومباشًرا باالستراتيجيةة العسكريةة
الثورة الثقافيةة"  اليت هذا الوضع بقي على حاله ومل يتغيةر ح  بعد الثورة اإلسالميةة  و" 
ساسية يف املقرةرات الدراسيةة وعناوين الدروس اليت أسفرت عن حتوةل أو  يف اجلامعات أعقبتها

يف األقسام اجلامعيةة املختلفة  ال سيةما العلوم السياسيةة والعالقات الدوليةة  وح  بعيد هيذه   
حدة من وحدات اجلدارة أو الهتمام الالزم  ومل ختصةص أية ومبحث األمن با التغيريات مل حيَظ

الدوليةة هليذا املوضيوع أية درس   السياسيةة والعالقات  الدراسات العليا والدكتوراة يف العلوم
 .9مستقّل

يعود اهتمام املراكز العلميةة واجلامعيةة مبوضوع األمن والدراسات األمنيةة يف املرحلة اليت  
أعقبت قيام الثورة  إىل السنوات اليت تلت احلرب املفروضة. ولألمهيةة الكربى واألولوية الييت  

ين خالل سنوات احلرب. أصبح موضع اهتمام مميةز بعد انتهاء هذه التجربة حظي  هبا األمن الوط
الباهظة الكلفة  فُأسةس  للمرة األوىل قسم العلوم السياسيةة ذو املنحى األمين الوطين يف العيام  

اجلدارة  مث يف مرحلية دبليوم   م يف كليةة الفارايب للعلوم والفنون  يف البداية يف مرحلة 1995
 عليا والدكتوراة.سات الالدرا

إّن تأسيس قسم العلوم السياسيةة ذي املنحى األمين الوطين يف كلية الفيارايب للعليوم    
والفنون اليت هي كليةة عسكرية  يدل على ضرورة وأمهيةة اهتمام املؤسةسات العسكريةة واألمنيةة 

فسه يعبةر عن الصيبغة  هبذا املوضوع قبل املراكز واحملافل اجلامعيةة غري العسكريةة  ويف الوقت ن
تها للعلوم العسكريةة والدراسيات  يف حقيقة األمر  تبعية وأالعسكريةة األمنيةة للدراسات األمنيةة  

على العكس مما كان عليه األمر قبل الثورة حيث نشأ االهتميام    االستراتيجيةة أيًضا. وهكذا
السياسة اخلارجيةة  كان مصيدر   باألمن الوطين يف املراكز اجلامعيةة غري العسكريةة  على هامش

كريًّا وتابًعا للعلوم العسكريةة أو الدراسيات االسيتراتيجيةة    الدراسات األمنيةة بعد الثورة عس
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وجيب البحث عن أسباب ذلك يف ظروف اجملتمع اإليراّ. طيلة سنوات احلرب املفروضة  وح  
 يف السنوات اليت أعقبتها.

م 1991و 1981السياسيةة واالجتماعيةة بني عامي يف احلقيقة  لقد ضاعفت الظروف  
من تبعيةة الدراسات األمنيةة للدراسات االستراتيجيةة والعلوم العسكريةة  ورمبا هلذا السبب أيًضا  
حصرت الكليةات غري العسكريةة موضوع األمن الوطين داخيل إطيار "القضيايا العسيكريةة     

م به كموضوع مستقّل أو حي  يف إطيار العليوم    واالستراتيجيةة املعاصرة"  بداًل من االهتما
ّذت بذلك تبعية الدراسات األمنيةة للدراسات االسيتراتيجيةة   ات الدوليةة  فغالسياسيةة والدراس

هذا التحول يف يؤدِّ مل ة املتشدةدة يف هذا اجملال. بعبارة أخرى العسكريةوزادت من سيطرة الرؤية 
للبحث يف الكليةات غري  والنظرية ة إىل اتساع النطاق العلميةالنظرة إىل األمن والدراسات األمنية

العسكريةة  ولذلك  على الرغم من اتساع نطاق االهتمام بالدراسات األمنيةة يف البالد إبتداء من 
ة بعة لإلدارات واملؤسةسات العسيكرية م  لكنة ذلك حدث يف املراكز البحثيةة التا1921العام 

جلامعيةة. وهكذا على الرغم  من أّن اتساع نطاق الدراسات األمنيةية يف  واألمنيةة  قبل املراكز ا
العقد التاسع من القرن العشرين  كان أمًرا ملحوًظا مقارنة بالعقود السابقة  ال سييةما العقيد   
الثامن  حيث كان مفهوم األمن الوطين فاقًدا للمعىن ح  لدى املنّظرين السياسيةني  لكنة ميا  

كانت شيًئا ال يذكر  ح  أّن هذه املراكز أّن مسامهة اجلامعات يف هذا اجملال يؤسف له حقًّا  
وجدت نفسها مضطرةة  يف حتضري الدروس اليت حيتاجها الّطلبة  أن تستعني بنصوص صادرة من 

ارالار القيةمة يف . لقد وصف أحد واضعي 10املراكز البحثيةة الناشطة يف هذا اجملال تأليًفا وترمجة
ظروف الدراسات األمنيةة وأوضاعها  يف السنوات الييت  راسات األمنيةة  بشكل جيد قل الدح

 أعقبت الثورة كما يلي:
"على الرغم من أّن التغيري الذي طرأ على مفهوم األمن الوطين  على مستوى واسع  قد أالر يف  

ُيعدة ظياهرة جدييدة    هلذا البحث يف إيران كثري من التوجهات الوطنيةة  لكن الطرح العلمية والنظرية
وحديثة. ومن الواجب القول إّن عبارة "األمن الوطين" ظّلت طيلة العقد الثامن امن القرن العشيرين   

صبح استخدام هذا املفهوم شائًعا يف املدوةنات السياسيةة إال ابتداء من منتصيف  قليلة االستعمال  ومل ُي
ل أذهان عدد كبري من املفكرين السياسييةني يف  العقد التاسع من القرن العشرين  ومنذ ذلك احلني شغ

املذكور حمصورة يف إطيار مالحظيات    التاريخلقد ظّلت النظرة  القائمة  إىل هذا املفهوم قبل البالد. 
املفكرين االستراتيجيةني والعسكريةني. إّن طرح األبعاد املختلفة هلذا املفهوم الذي حيّل حميّل النظيرة    

هو تطوةر جديٌد مل يتجاوز عمره بضع سنني. والشاهد على هذا االدعاء تأسيس ارحادية االجتاه  إنةما 
مراكز جديدة يف البالد يف منتصف التسعينات  كانت الغاية من وراء تأسيسها إجراء البحوث العلميةية  
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يف إطار هذا املفهوم. والنصوص اليت تعاجل األمن الوطين بأسلوب علمية  باللغة الفارسيةة  هي بشيكل  
 .11ئيسية من نتاج األنشطة البحثيةة هلذه املراكز"ر

من هنا  ميكن القول إّن الدراسات األمنيةة يف إيران  كانت بشكل رئيسيية حصييلة    
اتساع رقعة املراكز البحثيةة إبتداء من منتصف العقد التاسع من القرن العشرين وما بعده  وكان 

ويف  هابعدها دوٌر مؤالر يف البدء بتدوينوما  االجتماعيةة يف سنوات احلرب -للظروف السياسيةة
استمراريتها وح  يف جتديد ماهيتها. بناًء على هذا الوضع  يبدو طرح السؤال التايل منطقيًّا: أمل 

قبل أن تستجدة الظروف ارنفة الذكر  أو ح  قبل أن  بأية أمهيةة يكن موضوع "االمن" حيظى
 تتشّكل الدراسات األمنيةة يف إيران؟

 العالقة بني األمن والدراسات األمنّية يف إيران: -ب
الء إيي  ال ميكن أن يكون معناه عيدمُ إّن التأخر يف إعداد الدراسات األمنيةة يف إيران   

الالزمة  أو أن يكون دلياًل على الشعور بعدم احلاجة إليه. إّن نشيدان   موضوع األمن األمهيةَة
ارتباًطا واليًقيا جبيوهر الوجيود     ت اإلنسانيةة  املرتبطةول واحلاجااملي األمن واألمان من أهمة

من جمتمع إىل أخر  وما من جمتمع إنساّ. لديه ميل إىل األمن  خيتلف  وهذا األمر ال 17اإلنساّ.
لكنة ما يبعث على االختالف   شري.أكثر من جمتمع آخر  وعمر هذا امليل من عمر التاريخ الب

 األمن وأولويةة أبعاد هذه الظياهرة ووجوههيا وصيورها    هو التفاوت يف مستوى احلاجة إىل
. على هذا األساس  على الرغم من أّن الدراسات األمنيةة يف إيران ظاهرة متأخرة نسبيًّا املختلفة

لكنة االحساس باحلاجية إىل    مل يبدأ اإلهتمام هبا قبل منتصف العقد التاسع من القرن العشرين
غريه من اجملتمعات البشريةة  قدمي قدم  تاريخ الشعوب اليت استوطنت األمن يف اجملتمع اإليراّ. ك

 هذه الديار. 
يعبةر عن طول املدةة التارخييةة الفاصلة بني اإلحساس باحلاجة إىل األمين    إّن هذا األمر 

وبني أمهيةة األمن وضرورته من ناحية أخرى  ويبقى  على الرغم من التاريخ الطوييل اليذي   
مترابطتني ترابًطيا  رين  ضعف مفهوم األمن وضعف الدراسات األمنيةة ظاهرتني يفصل بني األم

الواليق بعني االعتبار  ال ميكن ختّطي هذا الضةعف. وقد عبةير     وما مل يؤخذ هذا االرتباطواليًقا
وأحد أهل الرأي املنّظرين يف هذا امليدان  عن العالقة   رائد من روةاد الدراسات األمنيةة اإليرانيةة

 الواليقة بني مفهوم األمن والدراسات األمنيةة على النحو التايل:
"إن الدراسات النظريةة حول ماهيةة األمن يف إيران  دراسات جديدة ال تزال ختطو خطواهتيا   

 األوىل. مبعىن أنةه ح  منتصف العقد التاسع امن القرن العشرين   قّلما نعثر على مؤسةسة أو مركز حيمل
احملّققني واخلرباء  واستقطابة البحوث األمنيةة  قد عمل على مجع الوالائق واملستندات  رسال على عاتقه
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وعمليًّا  لتحليل النظريات السائدة يف العامل الغريبة  وتالًيا إلنتاج نصوص وعرضها بشكل منّظم  -علميًّا
ة نظريةي  إنتاجقوةم دون البحثيةة  كان مفهوم األمن الوطين ي -املراكز العلميةة لتقصريونتيجة ومنسجم. 

 .16ُتذكر  وأفضل النظريات العلميةة اليت ُعرةف هبا كانت عبارة "ال وجود للخطر"
وضعف الدراسات األمنيةة يف إييران  أّن  كان من نتيجة هذا الضعف املفهومي لألمن   

م باستقصاء اجملتمع وجد نفسه عمليًّا يفتقد إىل الطرح اجلامع واحملدةد  ومل ُيبذل أية جهد للقيا
جامع لألمن اليوطين.  علمي للظروف األمنيةة يف البالد  وتدوين استراتيجيةة ضخمة  أو طرح 

الدكتور تاجيك  وهو رائد آخر من الروةاد يف حقل الدراسات األمنيةة  وأحد أصحاب  ويشرح
 وختطيًطا لربنامج أمينة معيةن على النحو التايل: القصور العلمية معرفيًّاالنظريات  

بعد مرور عقدين من حياة النظام  ومل تتوضةح ح  ارن االجتاهات االستراتيجيةة لألمن الوطين " 
نةه ليس واضًحا من أي النمو احملوري أو تراكيب منها  باإلضافة إىل أ والسعة احملورية  احملافظة احملورية 

 ن  وعالم انبىن طيرح أمي  غري ذلك(نظر إىل األمن الوطين والعنف  اللني  التعدةدية أم ن ُيزاوية جيب أ
 .14"وما هي الرؤية اليت يؤسةس هلااجملتمع؟ 
وهكذا حني جيري الكالم على الدراسات األمنيةة يف إييران  جييب أن ننتبيه إىل أّن     

أمر خمتلف عن طرح برنيامج أو  الدراسات األمنيةة يف إيران أو اإلحساس باحلاجة إىل األمن  
" األمن"  جيب أن نأخذ يف االعتبار أّن هاتني املقولتنيالوطين: لتفكيك جامعة لألمن  استراتيجيةة
معروفة لدى اإليرانيةني منذ زمن بعيد  يف حني أّن الدراسات األمنيةة يف إيران ظاهرة  كان قضيًة

جديدة  واألكثر جدةة "اإلحساس باحلاجة إىل طرح مفهوم حمدةد لتيدبةر املقيوالت األمنيةية    
 .15املختلفة"
لتأكيد على أّن الدراسات األمنيةة يف إيران جديدة وال تزال ختطيو خطواهتيا األوىل   ل 

كتاب "األمين  ت االنتباه إىل العبارات اليت وردت يف مقدةمة فوجدنا من األفضل أن نكتفي بل
م  يف حقل الدراسيات  1995ضع بعد الثورة يف العام الوطين والنظام العاملي" وأول كتاب ُو

 األمنيةة(:
كان الدافع إىل تأليف هذا الكتاب  عدم وجود أي أالر يتطرق إىل توضيح مفهيوم األمين   " 

الوطين  ومكانته يف النظام العاملي احلايل... فبحسب علمنا  مل ُينشر ح  ارن أالير مسيتقّل يعياجل    
املتفرةقة  حدود األحباث الضمنيةة وعن  املوضوع من مجيع جوانبه  ح  أّن هذا املفهوم يف بلدنا مل خيرج

تب هذا األالر املستقّل لتوضيح قواعد األمن ومل يدخل ح  ارن إىل عامل التحقيقات اجلامعيةة... لقد ُك
 .13يف املؤسةسات اجلامعيةة وغري اجلامعيةة" متداواًل احبًثجلعله الوطين ومفاهيمه  
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تحقيق أكثر بعد توضيح الفرق بني املفاهيم املذكورة آنًفا  ميكن ارن جعل موضوع ال 
العالقة بني األمن والدراسيات األمنيةية     قاعدة  سنعاجل يف هذا البحث  على وبناء عليهدّقة. 

أّن اهلدف من مفهوم األمن يف الوقت نفسه نوضح والدراسات األمنيةة يف إيران.    ولوجيةةأرك
منذ البدايية   يف هذا البحث ليس اإلحساس باحلاجة إىل األمن الذي أسفرت عنه متغيةرات أمنية

ألمين  ا عن طرح جامع أو "استراتيجيةة لوح  اليوم. كذلك فإّن هذه املقالة لن تتمخةض أيًض
ز عليه  هو دراسة الوضع املفهومي لألمن مين ناحيية    الوطين"  لكنة األمر املهمة الذي ترّك

ههميا مين   ن ترابًطا واليًقيا  وميا يواج  ْيووضع الدراسات األمنيةة من ناحية أخرى  املترابَط
 مشكالت وقصور.

 مفهوم األمن: -1
عما كان عليه إّن مفهوم األمن خيتلف يف الظروف احلالية اليت يواجهها اجملتمع اإليراّ.   

  وكذلك عن املفهوم الذي ساد يف السنوات اليت سبقت إنشاء مراكيز البحيوث   يف املاضي
يرانيةني لألمن يف القرون الوسيطى   املرتبطة باألمن الوطين. لقد كان فهم العلماء املسلمني اإل

مفهوًما سلبيًّا وحمدوًدا  ومل يكن يف نظرهم أكثر من االستقرار وعدم وجود االضيطرابات أو  
ر األمن باملفهوم اإلجيايبة الذي يدل على تنمية فسَّاخلطر الداخلية واخلارجية. يف ذلك العصر مل ُي

فعلى سبيل املثال  كان املوضوع األصلي لألمين    12قدرات اجملتمع للوصول إىل احلياة العادلة
ك وعلى حدود اململكية  الييت   ِليقتصر على امَل كما طرحه نظام امللك ايف كتابه ِسي ر امللوك 

 .18جيب أن تكون يف مأمن من اخلطر والتهديد
وإىل ما قبل إنشاء املراكز البحثيةة املرتبطة باألمن الوطين يف منتصف التسيعينات مين   

العشرين  مل يكن معىن األمن لدى أهل الرأي يف أقسام العليوم السياسييةة والعالقيات    القرن 
الدوليةة  خمتلًفا عن املعىن املذكور أعاله. وقد جرى تعريف "األمن الوطين يف أفضل النظرييات  

العالقات الدوليةة" . فعلى سبيل املثال يف أحد كتب "مبادىء 19العلميةة بي "عدم وجود اخلطر"
يف كليات العلوم السياسيةة  ورد مفهوم األمن كان لسنوات عديدة  املرجع الذي ُيدرةس  الذي

األنظمة االجتماعيةة  مبعىن احملافظة على كامل التراب الوطين  وصون حياة أبناء الشعب  وبقاء
د أي والسياسيةة واالقتصاديةة والثقافيةة والسياسيةة؛ واحملافظة على الثروات الوطنيةة  وعدم وجيو 

 .70خطر خارجي يهدةد املصاحل الوطنيةة واملعيشيةة يف البالد
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 :الدراسات األمنّية -2
يق على الدراسات األمنيةة حي   سدة الطر حاجًزاكان هذا االنطباع عن مفهوم األمن  

ن هذه الدراسيات   العسكريةة أفضل من يؤمة األجهزةألّن هذا االنطباع جعل التةبعي.  هاشكلب
ات العسكريةة وعلى أحسن تقدير(  أفضل مرجع للدراسات األمنيةة  ح  أّن أقسام يةوجعل الكل

ه لدراسة هذه الظاهرة وباألوصياف  العلوم السياسيةة والعالقات الدوليةة مل يكن لديها أية توجة
املذكورة(. يف احلقيقة  كان مفهوم األمن إىل ما قبل التسعينات من القرن العشرين ُيعدة مفهوًما 

 ارتباًطا واليًقا بضعف الدراسيات  والضعف والتخلف هذان كانا مرتبطني ضعيًفا ومتخّلًفا" "
طرح السؤال التايل: هل ُسويةت هذه املشيكلة بعيد أن   األمنيةة وقصورها. يف الوقت نفسه  ُي

يف التسعينات؟ إّن اجلواب عن هذا السؤال جنده تأسةست املراكز البحثيةة املرتبطة باألمن الوطين 
 الدراسات األمنيةة يف إيران:وضع فهوم األمن ومليف تقومي الدكتور إفتخاري 

"إّن إحساس اجملتمع العلمي بالنقص احلادة على املستوى النظري  وحاجة نظام احلكم املاسةية   
ط يف هذا اجملال. وأمثر هذا مليدان البحث هذا  كانا وراء ما شهدته اجلامعات ومراكز األحباث من نشا

الوطين مثاًرا خيةرة جتّلت بنشر مئات الكتب فضاًل عن املقاالت والرسائل واألطاريح اجلامعيةية    داجله
التحليليةة املتعلقة مبفهوم "األمين"... ميع    -وعقد املؤمترات الوطنيةة والدوليةة وجلسات النقاش العلميةة

". األجانبلني الغربيةني  و"احملّل نظريات إنةما يعِكُس ذلك  ال جيب أن يغيب عن بالنا أّن ُمعظم ما ُنشر
وتصحيح الوضع هبمة  ملء الفراغلفظة "التبعيةة" وصًفا للنصوص النظريةة املتوافرة  على أمل اخترنا لذا 

 .71املفكرين اإليرانيةني  وإنتاج نصوص حمّليةة تعاجل موضوع األمن"
راسات األمنيةة هذا التشخيص لوضع الدراسات األمنيةة يف إيران تشخيص صحيح. فالد 

يف إيران  بعد أْن ختّطت مرحلة "التخّلف" والقصور اليت سبقت العقد التاسيع مين القيرن    
العشرين  دخلت مرحلًة جديدة بعد تشكيل مراكز البحوث  واهتمام األوساط اجلامعيةة باألمن 

فقط بغري  أن نطلق عليها وصف التبعيةة  لكنة هذه التبعيةة ليست حمصورة يصحة مرحلًةالوطين  
من إنتاج حملية يسيدة مسيدة    احملّلي أو بترمجة ارالار املتوافرة يف هذا اجملال  وإنةما بفقدان األمل

 احلاصل. النقص
هو مصدر فخر حقيقًة  على هامش هذه املباحث  الكالُم على "مأس سة" الدراسات ما  

واالهتمام بي "الدراسات املنهجيةة األمنيةة و"استمراريتها"  من خالل املراكز البحثيةة واجلامعيةة 
واملأسسة واالستمراريةة مها السبيالن املنطقيةان والضروريةان  جلعل الدراسات األمنيةة يف  .احملّليةة"

لكنة ما جيب االنتباه إليه قبل ذلك وفوق ذلك  إيران حمّليةة  ولنشوء الدراسات األمنيةة اإليرانيةة؛ 
ال تسمح ح  بطرح جعل الدراسات األمنيةة يف إييران حمّليةية؛    هي مسألة التبعيةة نفسها  اليت
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بعبارة أخرى إّن الطرح ْين املقدةم ْين كسبيلْين جلعل الدراسات األمنيةة يف إيران إيرانيةيًة  ميكين   
ا حني يتمة التغّلب على مشكلة "التبعيةة"  وهذا األمر ليس ميةسًرا  إال بعيد أن ييتمة   اعتمادمه

تبعيةة يف الدراسات األمنيةة يف إيران  وعلى أساس هذا التشيخيص  تعيرض   تشخيص أبعاد ال
 السةبل لتخليصها من التبعيةة  وتالًيا جلعلها حمّليةة.

 أبعاد التبعّية: -3
ميكن إدراكها بوضوح ح  من خالل نظرة   إّن تبعيةة الدراسات األمنيةة يف إيران ظاهرٌة 

ا احلقل؛ لكنة هذه التبعيةة ليست تبعيةة فكريةة باملطلق  جاءت دبيةات املتوافرة يف هذجمملة على األ
 نتيجة ترمجة الدراسات األمنيةة الغربيةة أو اختاذها أمنوذًجا بغري حساب.

تذاء  لن تنشأ الدراسيات األمنيةية   تستمرة هذه الترمجات أو هذا االح يف احلقيقة  ح  وإن مل
األمنيةة التابعة. لذلك ال ميكن حّل مشكلة تبعيةية   احملّليةة  وفوق ذلك لن تدوم هذه الدراسات

الدراسات األمنيةة يف إيران بإحالل التأليف مكان الترمجة  والكفة عين املباحيث النظريةية    
واملنهجيةة  والتأكيد على القضايا اإليرانيةة؛ ألّن اعتماد هذا السبيل لين ُيفضيي إىل تشيّكل    

ي إىل خلخلة األرضيةة املؤاتيةة لتشّكلها  وبداًل من ختّطيي  الدراسات األمنيةة اإليرانيةة  بل سيؤد
مشكلة التبعيةة  سنعود خطوة إىل الوراء وإىل مرحلة ما قبل التبعيةة(  ويكون من الواجب حينئذ 

 البحث عن وسيلة لتجاوز مشكلة التخّلف.
تطّليع إىل  إّن مشكلة التبعيةة يف الدراسات األمنيةة يف إيران  أكثر من كوهنا نتيجية ال  

نتيجة الضعف املفهومي لألمن من ناحية  وضيعف هيذه   هي األدبيات الغربيةة يف هذا اجملال  
يةة إىل جانب هاتني الدراسات علميًّا من ناحية أخرى  مع األخذ يف االعتبار قضيةة التبعيةة الفكر

لتبعيةة املفهوميةة لألمين   ل ت األمنيةة يف إيران  جاءت نتيجًةاّن تبعيةة الدراسأاحلقيقة املسألتني. ف
والتبعيةة العلميةة للدراسات األمنيةة  والتبعيةة الفكريةة للدراسات األمنيةة الغربيةة  وما مل تعاَلج هذه 
احللقات الثالث من التبعيةة مًعا  ال ميكن الكالم على دراسات أمنيةة إيرانيةة. يف الوقت نفسه  ال 

هذا اجملال بدون معرفة ماهيةة هذه الظواهر. بناء علييه    ميكن أيًضا عرض أية طريقة للحّل يف
 نرى من الضرورية دراسة هذه احللقات الثالث من التبعيةة بشيء من التفصيل.

 التبعّية املفهومّية لألمن يف إيران: -ج
ت اإّن التبعيةة املفهوميةة لألمن ليست ظاهرة خاصةة بإيران  لكن ح  يف أدبيةات الدراس 
وتعدةديةية معانيهيا   على اإلهبام يف معىن هذه اللفظة   املتوافرة يف الغرب  هنالك تأكيٌداألمنيةة 

إىل تقدمي تعريف لألمن مبساعدة ألفاظ أخرى كاحلرب والسالم  واالستراتيجيةة   أيًضا  وسعٌي
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 التنمية ونظائرها. يف الوقت نفسه  تضاعفت مشكلة التبعيةة يف إيران  ألّنوالقوة  ووالسياسة  
تعريف األلفاظ املذكورة آنًفا اعتمد على الترمجة  وكان ناقًصا على األغلب األعم  مما زاد من 

ّّ التأكييد يف أدبييات    فتعقيد هذه القضيةة وإضفاء مزيد من اإلهبام على مفهوم األمن.  قيد 
لى أّن مفهوم  األمن الدراسات األمنيةة املتوافرة يف إيران تبًعا ألدبيةات الدراسات األمنيةة الغربيةة  ع

(  ال ُيدر ك إال من خالل عالقتيه التركيبيةية   74مفهوٌم مبهٌم  ناقٌص وقاصر ومثري للجدل و
     باملفاهيم األخرى  أو احللول حملها:

"إّن مصاديق مفهوم "األمن"  ال ميكن العثور عليها  إىل من خالل إضافته إىل مفاهيم أخرى   
ة"  "املصاحل"  "األهداف"  "التهديد"  "اخلطر" وغري ذلك... وهيي كّلهيا   أو استبداله هبا  مثل "القوة

 .75مفاهيم مبهمة  قاصرة  وُهالميةة"
إذا كان اهلدف من وراء الكالم املذكور أعاله  أّن األمن مفهوٌم نسيبة "كسائر املفاهيم  

الرأي أو معظمهيم  وم اإلنسانيةة  اليت ليس هلا تعريف واحد متفٌق عليه لدى مجيع أهل ليف الع
  أو ح  إذا كان "موضوع نقاش مستمرة بني السياسييةني واملسيؤولني وأهيل    73على األقل"

وهلذا السبب  فإّن إمكانيةة إساءة فهمه كبرية  فإّن هذا االستدالل استدالٌل منطقية؛  72الرأي"
وم امليذكور املبيهم   لكنة املسألة املطروحة هنا هي التالية: ملاذا يتوجةب علينا أن نعرةف املفهي 

 أخرى قاصرة وُهالميةة  وما من دليٍل على أنةها أكثر داللًة من مفهوم األمن.والقاصر مبفاهيم 
يف احلقيقة  هذا هو املقصود من التبعيةة املفهوميةة لألمن  وقد ُعرةف مفهوم األمين يف   

ة األخرى. وهذه املفاهيم إيران على أساس مثل هذا الفهم  على هامش املفاهيم اهُلالميةة واملبهم
األخرى اليت ُعرةف مفهوم األمن بواسطتها أو مبساعدهتا  متعدةدة  من الضروري اإلشيارة إىل  

 مناذج من هذه املفاهيم املضافة أو البديلة  ومن مّث دراستها دراسة نقديةة.
 :القّوة -1

ائل "إّن الذين لديهم هو نتيجة للفهم الواقعي الق إّن تعريف مفهوم األمن بواسطة القوةة  
استنتاجاهتم من فرضيةة وجود الفوضيى يف اجملتميع    صاغوارؤية واقعية إىل األمن الوطين  قد 

الدويل  وعدم وجود قوةة فوق القوةة الوطنيةة  ومن خالل الوصف الذي يصفون بيه األمين   
لدول  عليى أنةهيا   الوطين  يرون إىل تنظيم القوانني وعقد اإلتفاقيةات واملعاهدات لتأمني أمن ا

. مثل هذا الفهم لألمن الوطين له يف إيران أيًضا أنصار كثر. يف هذا السياق  78أمور غري واقعيةة"
 يرى البعض إىل أّن العالقة بني القوةة واألمن الوطين  هي عالقة غري مباشرة: 
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جودهيا... إّن  إّن الدول يف سعي دائم المتالك القوة  ألّن القوة ضروريةة لتأمني بقائهيا وو " 
قضايا البقاء  والرفاهيةة  واألمن  والسعادة  لكّل دولة تريد الوصول إىل هذه األهداف  تسيتوجب أن  

 .79تكون هذه الدولة قويةة. ألّن العكس سيجعل وجودها عرضة للخطر وللزوال"
القوة يف رأي البعض ارخر من القائلني هبذا املفهوم  واسطة إلجيياد  من ناحية أخرى   

 عالقة أو ارتباط بني األمن واملفاهيم األخرى  ومن بينها مفهوم املصاحل الوطنية:
"املصلحة الوطنية مرادفة أحياًنا لألمن الوطين  حيث حتتّل القوة الوطنيةة والسيعي للمحافظية    

ائل واملقوالت ومبا أّن القوةة واألمن من املفاهيم والظواهر النسبيةة  واملس عليها وتنميتها  احملور واألساس.
 .60املدرجة فيهما متغيةرة وُهالميةة  لذلك فإّن املصاحل الوطنيةة هلا مثل هذه اخلاصيةة"

 :احلرب والسل  -2
لذاك الفهم الواقعية من ناحية  إّن تبعيةة مفهوم األمن ملفهومية احلرب والسلم هو تتمة  

ية أخرى. وكما أّن الواقعيةني يرون ومعبةر عن الفرق بني هذه الرؤية وبني الفهم املثايل من ناح
  فإّن املثاليةني يرون 61أّن احلرب أو التهديد باحلرب  أوةل شرط من شروط بقاء الدول وأمنها

 .67أّن األمن ال يتيسةر إال من خالل السالم والتعاون
فيها أية نوع من أنواع اخلطر الذي يتهيدةد   ينحسرإّن تعريف األمن بأنةه "احلالة اليت  

  واالعتقاد بأّن احلرب 66ويهدةد استقالهلا  إىل حدةه األدىن" المة كامل التراب الوطين للدول س
هي أهم العوامل اليت هتدةد سالمة أراضي الدول واستقالهلا  رؤيتان أدةيتا مًعا  إىل األمهيةة املمةيزة 

هبيذا   املتعّلقية اليت حظي  هبا تعريف األمن يف إيران قبل العقد التاسع  يف معظيم النصيوص   
احلرب  وُربط بينه وبني مفهوم ية  64املوضوع  وهو أّن األمن معناه عدم تعرةض البالد للتهديد

ميكننا أن نالحظ يف معظم ارالار اليت تصدةت طيلة السنوات األوىل لتشّكل والسلم. يف احلقيقة  
ّن مفهوم األمن هيو "عيدم   الدراسات األمنيةة يف إيران  لتقدمي تعريف لألمن  الرؤية القائلة إ

 وجود هتديد عسكري"  وهكذا حلَّ مفهوم احلرب والسلم حمّل مفهوم األمن.
 املصاحل الوطنّية: -3

عيةته له يف أدبيات الدراسات طين مبفهوم املصاحل الوطنيةة  وتبالومفهوم األمن إّن ارتباط  
على هامش مفهوم املنافع الوطنيةة   األمنيةة يف إيران  واليٌق إىل حدة أّن البعض وضع مفهوم األمن

وتبًعا له مفهيوم     ساد مفهوم "املصاحل الوطنيةة""ويعتقد هؤالء أنةه: "مع ظهور الدول الوطنيةة
 .65"األمن الوطين"

 باألمهيةية من هذا املنطلق  كان مفهوم املصاحل الوطنيةة حيظى  ألسبقيته الطويلة األمد   
  عدة معظم املنّظرين اإليرانيةني األمن  الوطينة مرادًفا للمصياحل  القصوى  ورمبا هلذا السبب أيًضا
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مصداًقا مين مصياديق   الوطنيةة  ووسيلًة لتأمينها  ويأيت تعريف الدكتور باوند لألمن الوطين  
 ارتباط مفهوم األمن الوطين مبفهوم املصاحل الوطنيةة  وتبعيةته له:

موعة الظيروف واإلمكانيات   وصٌف جمل -الوطنيةة أو بتعبري آخر  املصاحل -"إّن األمن الوطين 
واالقتصياديةة والثقافيةية. وهيذه الظيروف      واالجتماعيةةاملتوافرة اليت تتيح تلبية احلاجات السياسيةة 

سياسي  والنظيام االقتصيادية  والسياسيية  واالجتمياعية      -واإلمكانات مستقاٌة من الوضع اجليو
 .63كّل جمتمع من اجملتمعات  وتالًيا مكانته يف الساحة الدوليةة"واخلصوصيةات الثقافيةة والتارخييةة ل

صياحل  بني مفهوم األمن الوطين ومفهوم املإّن بعض ارراء اليت تقول مبثل هذا االرتباط  
الوطنيةة  تبنةت هلذا السبب االعتقاد القائل بأّن تعيني احلدود الفاصلة بني هذين املفهومني أميٌر  
شديد الصعوبة. يف الوقت نفسه ح  لدى أولئك الذين تصدةوا للتمييز بني هذين املفهيومني   

ا التوجيه يف  حتتل فكرة الترابط بني املفهومني مكانة بارزة. وميكننا أن نعثر على أمنوذج هليذ 
 العبارات التالية اليت تصف االرتباط بني املصاحل الوطنيةة واألمن الوطين ارتباًطا بني الكّل واجلزء:

معيار أو  "إّن االرتباط بني املصاحل الوطنيةة واألمن الوطين هو ارتباط بني الكّل واجلزء... لكنة 
لوطنيةة(  خيتلف باختالف النسبة اليت تسيتحوذ  إىل الكّل واملصاحل اسهم اجلزء واألمن الوطين( بالنسبة 

على كّل واحد من املفهومني  وكذلك حبسب الظروف املختلفة يف كّل جمتمع من اجملتمعات الوطنيةة... 
أصبح أكثر سعًة ضمن كمة املالحظات املتعّلقة باملصاحل الوطنيةة  إذا أخذنا علًما أّن مفهوم األمن الوطين 

التطورات املستجدةة  هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى غلب على هذا املفهيوم  يف االعتبار الظروف و
املالحظات املتعّلقة باألمن الوطين أيًضا ضيمن جمميوع   الوجه غري املتشدةد  وهبذا املعيار ستتةسع دائرة 

 .62"العليااملصاحل الوطنيةة 
 التنمّية: -1

 الفهم املاكناميارائي لألمين    إرتباط مفهوم األمن مبفهوم التنميةة  هو نتيجة نوع من 
. هذا النوع من 68فماكنامارا كان يعتقد أّن "األمن هو التنميةة  وبدون التنميةة  ال وجود لألمن"

الفهم لألمن  له يف إيران أيًضا أنصاٌر كثر؛ حبيث أّن البعض توصةل إىل االعتقاد أّن العالقة بني 
  وعلى أساس هذه الرؤية  يطرح وجود مياٍض  69ة"حباصاألمن والتنميةة عالقٌة مبنيةٌة على "امل

 حبة هذه:اصتارخيية لعالقة امل
"وعلى الرغم من أّن مفهوم األمن له أسبقيةة تارخييةة على مفهوم التنمية  لكنة مفهوم التنميية   

ا تارخييًّا يف أدبيةات النظرييات االقتصياديةة  وعليم    الوطنيةة ومفهوم األمن الوطين قد تزامن ظهورمه
االجتماع والعلوم السياسيةة والعالقات الدوليةة. وأساًسا  تبلور االجتاه العام يف العالقات الدوليةة كشكل 
من أشكال الفوضى  طيلة مرحلة "احلداالة" يف التاريخ األورويب  الذي بدأ مبعاهدة وستفاليا. كانت هذه 
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مية" على الدوام كمصلحة وطنيةية   األمة  شخصت يف أالنائها "التن -املرحلة هي مرحلة تكوةن الدولة
 .40"وطنيةةوح  كضرورة 

 السياسة: -5
إّن ارتباط مفهوم األمن مبفهوم السياسة جاء نتيجة لألجواء األمنيةة املسيطرة على بلدان  
الله على األمن الوطين  وتقيدةم  ثالث واجملتمعات النامية اليت أرخى فيها أمن الدولة بظالعامل ال

مشترًكا للمفهيومني.  ناحية  ومن ناحية أخرى  كانت "القوة" ألمهيةتها قدًرا    هذا من41عليه
تمرار يف باسي  إىل ما نشياهده ًدا يف إيران منذ أمد بعيد  الدولة الذي كان سائأمن  تقدةمأدةى 

  46تأالري األمن يف استنتاجات رجال احلكم وآرائهيم من جنزت يف إيران  األحباث األمنيةة اليت أ
تيجة هذا النوع من ارراء  إصدار احلكم بتبعيةة سياسات األمن الوطين للمسيارات  وكان من ن

 السياسيةة:
 .44عرفيةة تتبع املسارات السياسيةة""ليست سياسات األمن الوطين إال جمموعة قواعد  
على الرغم من عدم إمكانيةة مناقشة مبدأ االرتباط بني األمن والسياسة  وصحةة بعيض   

مين   مثل القول: "إّن كل شخص تدل على العالقة الواليقة بني األمن والسياسة املقوالت اليت
يعرةف األمن الوطين  حبسب الظروف اليت يعيش فيها  وحبسب رؤيتيه إىل عيامل    األشخاص
؛ لكن 43  و"إّن سعة األمن يف بلد من البلدان ترتبط ارتباًطا مباشًرا بقوةة ذلك البلد"45السياسة"

ع من العالقة يقضى بتبعيةة مفهوم األمن ملفهوم السياسة  ال يعود باإلمكان القول مبا أّن هذا النو
 مسبقة. بعالقة منطقيةة 

أمهيةة مفهوم القوةة إلدراك مفهوم األمن وح  السياسة  كما يف الواقع  ال ميكن إنكار  
ا أدةى هذا النوع مين  إاّل إذاّن مبدأ تأالري املكان والزمان السياسيةني يف فهم األمن مبدأ مقبول  

اإلرتباط إىل إغفال مفهوم األمن  ودجمه مبفهوم السياسة أو القوةة  حينئذ يكون مبدأ مرفوًضا. 
ات الدراسات على الرغم من ذلك  ميكن مالحظة مثل هذا اإلغفال أو الدمج بوضوح يف أدبية

 ن ملفهوم السياسة.  وهذا األمر يؤدةي إىل مضاعفة تبعيةة مفهوم األم42األمنيةة يف إيران
 االستراتيجّيا: -6

يف نظريات الفكر االستراتيجية القدمية جيدًّا  لوجيدنا التعرييف التيايل     إذا نظرنا  
  48لالستراتيجيا: "هي فنة تعزيز الوسائل العسكريةة واستخدامها لتحقيق األهداف السياسييةة" 

 حيتّلباألولويةة والتقدم. لذلك  ولالحظنا كذلك أّن "األمن" حيظى من بني األهداف السياسيةة  
ا من درجيتة السياسة واالستراتيجيا؛ علًما أن االستراتيجي درجة أرفعاألمن يف سلسلة املراتب  

ع الوسيلة للحصول على األمن يف وعاء السياسة؛ لكن ما جنده يف الدراسات األمنيةة اقهي يف الو
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من أن يكون مفهوم االستراتيجيا مديًنا ملفهوم  يف إيران إنةما هو فهم مقلوب هلذه العالقة  وبداًل
ا وملحًقا به. وميا  األمن تابًعا ملفهوم االستراتيجيمفهوم   على العكس من ذلك  علاألمن  ُج

الداخليةة  اليت ال تيزال تلقيي    أدةى إىل إتساع هذا النوع من الفهم  إعطاء األولويةة لألخطار
  على الباحثني:الهلا على عمل النخب السياسيةة  وح بظ

"تقسم التهديدات اليت ُتعرةض األمن الوطينة للخطر إىل جمموعتني: داخليةة وخارجيةة. التهديدات  
خارجيًّا. ومثل هذه التهديدات الداخليةة هي تلك اليت ُيعمل هبا يف داخل احلدود  ح  إذا كان منشأها 

اإليرانيةة. يف التهديد اخلارجي  تتعرةض حيدود  ال وجود هلا يف الوقت احلاضر يف اجلمهوريةة اإلسالميةة 
البالد لالنتهاك  ويتمة ذلك بواسطة القوةات األجنبيةة. يف هذا اهلجوم الذي له جوانب متعدةدة عسيكريةة  

تهدييد  ال إّنوإعالميةة وسياسيةة واقتصاديةة والقافيةة  يستخدم املعتدي األجنيبة عمالء ليه يف اليداخل.   
الواليات املتحيدة األمريكيةية ومعهيا    متمثل يف حلظة انتصار الثورة اإلسالميةة  ارجي إليران منذ اخل

 .49إسرائيل"
هذا االنطباع عن التهديدات األمنيةة اليت تواجهها اجلمهوريةة اإلسالميةة يعود إىل أواسط  

أية  لن جنيد  حنن قرأنا النصوص اليت ُدوةنت مؤخةًرا لكْن  إْن العقد التاسع من القرن العشرين 
تبعيةة األمن لالستراتيجيةا من خالل حصر هيذا املفهيوم    وهتيمن  50اختالف يذكر يف الفهم

باالستراتيجيةة الدفاعيةة املربجمة ملواجهة األخطار اخلارجيةة العسكريةة  على النظريةات اجلدييدة  
 دون استثناء.

 السياسة اخلارجّية: -7
التبعيةات اخلارجيةة أقدم ارراء وأقواها يف نطاق ميكن أن تعدة تبعيةة مفهوم األمن للسياسة  

للمرة األوىل ضيمن  مفهوم األمن املفهوميةة لألمن يف إيران. وكما ذكرنا من قبل  حني أدخل 
وكليةة العلوم السياسيةة واالجتماعيةة(  إىل جانيب  يف قسم العلوم السياسيةة املقرةرات الدراسيةة 

ك احلني وح  اليوم جند أّن أكرب نسبة من االهتمام مبفهيوم  مفهوم السياسة اخلارجيةة  ومنذ ذل
. وهيذا  51قد وردت يف الكتب املخصةصة للسياسة اخلارجيةية األمن واملفاهيم ذات الصلة به  

من ناحية  تعّلقة بالسياسة اخلارجيةة  ناجٌماالهتمام الواسع مبفهوم األمن يف الكتب واملقاالت امل
اخلطر الذي كان يهدةد األمن الوطين اإليراّ. طيلة هذه السينوات    عن األخذ يف االعتبار حمور

وناجم من ناحية أخرى عن االنطباع العاملي السائد الذي يضع مفهوم األمن وال يزال مستمرًّا  
 .57مصاحًبا ملفهوم السياسة اخلارجيةة أو بدياًل منها

السيائد يف أدبييات    لفهيم ايةة  الذي يشّكل جرتبعيةة مفهوم األمن للسياسة اخلاإّن  
هو من السعة إىل حدة أّن معظم ارالار اليت تعاجل السياسة اخلارجيةة  الدراسات األمنيةة يف إيران  
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  ح  أنةهيا  56ترى إىل االستراتيجيةة السياسيةة اخلارجيةة واستراتيجيةة األمن الوطين كأمر واحد
 ر يف عالقات إيران على املستوى الدويل:تابًعا للتغيةتعدة التغيةر يف الوضع األمين للبالد  

"من وجهة النظر املتعّلقة بأمن املنطقة  ال يوجد أي هيكليةة أمنيةة حميدةدة يف منطقية اخللييج     
العقليةة اإليدولوجيةة املثالية بالنسبة إىل العراق والعيرب والفلسيطينيةني ولبنيان     فالفارسية احلسةاسة  

هوريةة أذربيجان  وتواجد القوةات األجنبيةة يف منطقة اخلليج الفارسي  املختلفة مع تركيا ومجواملشاكل 
النقطة املهمةة هنا  والعداء إلسرائيل  هي من مجلة املشاكل والتهديدات األمنيةة اليت تواجهها إيران  لكنَّ
لتعتييم عليى   اوهي أّن التهديدات األمنيةة اإليرانيةة ختضع بشدةة لتأالري أمن النظام السياسي من ناحية  

تابع إىل حدة كيبري إىل  اليف الساحة الدوليةة  وتنوعها أو تغيةرها النظام التهديدات األمنيةة اليت يتعرةض هلا 
 .54تغيةر عالقات إيران على املستوى الدويل من ناحية أخرى"

فإّن مفهوم األمن يف إيران هو كّل شيء وال شيء يف الوقت نفسه. أو بعبارة بناًء عليه   
خرى  هو من ناحية مساٍو للقوةة واملصلحة  والتنمية ونظائرها  ومن ناحية أخرى  ميا مين   أ

قالل مفهوم األمن  مفهوم من هذه املفاهيم ميكن أن يوضةح مفهوم األمن. وليس املقصود باست
أن نرى إليه كمفهوم جمرةد  من املفاهيم األخرى  ألّن هذا األمر غري ممكن وغري مطليوب. إذا  

ظر إليه كعامل أساسيٍّ من عواميل تبعيةية   تبعيةة مفهوم األمن يف إيران  وُن كالم علىلجرى ا
الدراسات األمنيةة يف إيران  مبعىن أنةنا إذا أردنا أن نضع تعريًفا لألمن  فبيداًل مين اسيتخدام    

ز رّكملفهوم األمن(  من األفضل أن ن ا النطاقوتلك املفاهيم غري املناقضة يف هذاملفاهيم األخرى 
تكوين وزواياه  لنتمكن على هذا األساس من جهودنا على تضخم مفهوم األمن ومعرفة أبعاده 

وتالًيا فهم واقعية له  وكذلك للتوصةل إىل تعريف مناسب لظروف جمتمعنا ولشؤون األمن فيه  
يق مثيل  الدراسات األمنيةة يف إيران من مشكلة التبعيةة. يف الوقت نفسه ولتحق تنقيةمنهةد أرضيةة 
فضياًل عين   جيب اليتفكري  خطوة يف مسار حتّققه عمليًّا   للتقدمأو على األقل  هذا اهلدف 

االستقالل املفهومي لألمن  يف استقالل حقل الدراسات األمنيةة عن حقول الدراسات األخرى  
رج واستقالل الدراسات األمنيةة يف إيران عن الدراسات األمنيةة الغربيةة أيًضا  والبحث عن خمي 

 للتبعيةة العلميةة والفكريةة للدراسات األمنيةة يف إيران.
 التبعّية العلمّية للدراسات األمنّية يف إيران: -د

لألمن هي احللقة األوىل من حلقات تبعيةة الدراسيات األمنيةية يف   إّن التبعيةة املفهوميةة  
هوميةة هي يف الواقع ة املفلتبعيةإيران؛ لكن ال جيب أن حنصر املشكلة يف هذا النوع من التبعيةة. فا

نظًرا لعلميةة للدراسات األمنيةة؛ لكْن سوى التبعيةة ا تثمرمل وأوىل حلقات التبعيةة  وأشدةها تأالرًيا  
إلهبام احلقل العلمية املذكور والتداخل بينه وبني احلقول العلميةة األخرى كيالعلوم السياسييةة   
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 إىل العالقات الدوليةية لدراسات السياسيةة اخلارجيةة إضافة والدراسات االستراتيجيةة والدوليةة وا
ليسيت يف التبعيةية   للدراسات األمنيةة يف إيران  والسياسة الدوليةة(  فإّن جذور التبعيةة العلميةة

املفهوميةة لألمن  وإنةما هي مقولة معّقدة  تعود بعض عواملها إىل التبعيةة للحقول امليذكورة يف  
 إيران.

قالة سنبحث عن األسباب والعوامل الداخليةة لتبعيةة الدراسات األمنيةة يف إيران يف هذه امل 
تبعيةة الدراسات األمنيةة يف إيران.  تعميقاحلوزات العلميةة األخرى يف "لن نتطرق إىل تأالري تبعيةة 

دراسيات  لذلك انطالًقا من أولوية تبعيةة الدراسات األمنيةة يف إيران للدراسات االستراتيجيةة وال
 سنشري فقط إىل هذه األنواع الثالالة من التبعيةة.  الدوليةة

 تبعّية الدراسات األمنّية للدراسات السياسّية: -1
قبل أن تتبلور دراسات العالقات الدوليةة والسياسة اخلارجيةة كأقسام وفروع مسيتقّلة   
اسييةة  ومل خيصةيص يف   كانت مجيع املقوالت تدرج حتت عنوان عام باسم العلوم السياهُلويةة  

الدراسيةة يف قسم العلوم السياسيةة إال درسان أو الالالة ملباحث السياسية اخلارجيةية   املقررات 
  وعلى الرغم من طول املدةة  قبل أن تبدي احملافل اجلامعيةية يف اليبالد   55والعالقات الدوليةة

نذ أن حدث ذلك ألول مرةة لكن ماهتماًما مبفهوم األمن إىل جانب مفهوم السياسة اخلارجيةة  
وح  اليوم ال يزال قسم العلوم السياسيةة يرخي بظالله على دراسة العالقات الدوليةة والسياسة 
اخلارجيةة  وكذلك على الدراسات األمنيةة  اليت تبدو تبعيةتها للعلوم السياسيةة ظاهرة للعييان   

السياسيةني  هم األكثير جيدارة يف    واالنطباع السائد ح  اليوم أّن رجال السياسة واملفكرين
 بسط األمن وح  يف دراسته علميًّا.

ال تعود جليدةة الدراسيات   إّن تبعيةة الدراسات األمنيةة للدراسات السياسيةة يف إيران   
يف إيران سنجد أّن مفهوم األمن حيتيّل   األمنيةة يف البالد  فإذا نظرنا إىل تاريخ الفكر السياسية

. يف الوقت عينه مبا أّن الدراسات العلميةة للسياسة يف إيران 53ملدوةنات السياسيةةمكانة رفيعة يف ا
قد انقضى قرن من عمرها  وال تربطها أية صلة قرابة بالكتابة السياسيةة يف الفكير السياسيية   

أو ح  بسنةة تدوين الكتب الشرعيةة يف تاريخ الفكر اإلسالمية  لن نتمّكن من احلكيم   اإليراّ.
 هذه التبعيةة يف تاريخ الفكر السياسية يف البالد. على

املؤلفات الصادرة  منهايف أدبيات الدراسات السياسيةة يف البالد واليت حيتّل اجلزء األكرب  
عن قسم العلوم السياسيةة(  نرى بوضوح تبعيةة الدراسات األمنيةة للدراسات السياسيةة  وهنالك 
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مفهوم األمن الوطينة يعدة غالًبا "موضوًعا أساسيًّا ومكرةًرا يف  وعٌي كذلك هلذه التبعيةة؛ كما أّن
 .52األدبيات املتوافرة  لعلماء السياسة والسياسيةني"

إّن تبعيةة الدراسات األمنيةة للدراسات السياسيةة  هي من ناحية نتيجة ألمهيةية األمين    
من ناحية أخرى  هي ياسة  و"للدولة" كأحد املواضيع األساسيةة اليت هي مصدر اهتمام علم الس

نامجة عن سيطرة نظرية حمور القوة يف االجتاهات السياسيةة حلّل القضايا واملشاكل األمنيةية. إّن  
بالنسبة إىل الدولة  كأحد املواضيع األساسيةة يف علم السياسة  مهم إىل حدة أّن بعض أهل األمن 

 الدليل لوحيد على تأسيس الدولة:الرأي توصلوا إىل نتيجة مفادها أن "إقرار األمن" هو 
الدليل   يف كثري من النَّحل السياسيةة  "إّن األمن هو مفهوم مفصلية يف علم السياسة  حبيث أنةه 

الوحيد على تأسيس احلكومة والضابط لصالحيةتها. ما هو األمن؟ لتوضيح املوضوع من الضيروري أن  
يةة "العامل"  واحلكومة كأي عامل منفرد واإلنسان( هلا ننظر إىل الدولة على أهنا "موجود" حقيقي هلا ماه

 .58سمى "هتديًدا حياتيًّا" أو"هتديًدا أمنيًّا"حياة وحياة عمليةة(  وأي شيء يهدةد حياة هذا املوجود  ُي
انطالًقا من هذا االستدالل جيب القول إّن علم السياسة ال ميكن أن يكون وعاء األمن.  

دراسة األمن دراسة علميةة مستقّلة  مل حتظ باالهتمام  يف حني أّن عليم  يف الوقت عينه  مبا أّن 
يتمتةع بأسس تارخييةة ومفهوميةة ومنهجيةة أكثر صالبة  حتيوةل إىل   الذي السياسة يف عامل اليوم

وعاء لألمن. احلقيقة هي أّن السياسة نفسها هي حمتوى األمن  لكنة ختّلف الدراسات األمنيةة يف 
لوعاء وحمتواه واألمين والسياسية(   تبادل ا أدةيا إىل يةة حقل الدراسات هذا يف إيرانالعامل وتبع

 ألدوار  وحظيت الدراسات السياسيةة بقدرة أكرب على توضيح األمن من الدراسات األمنيةة.ل
عامل آخر من العوامل اليت أدةت إىل تبعيةة الدراسات األمنيةية يف إييران للدراسيات     

رة نظرية حمور القوة يف أوساط اخلرباء السياسيةني مين ناحيية  وارتبياط    سيطهو السياسيةة  
إال اليت ترى أّن األمن يف البالد ال يتيأمن  الدراسات السياسيةة مبفهوم القوةة من ناحية أخرى  

 يف ضوء تزايد القوة  ال سيةما القوةة االقتصاديةة: على أساس النظرة الواقعيةة  
ّلت القوة يف االقتصاد؛ ألّن حماور القوةة تتجسةد أساًسا عليى املعيايري   "بعد احلرب الباردة  جت 

 االقتصاديةة وليس العسكريةة. لذلك إذا تابعت قدرتنا االقتصاديةة مسريهتا احلاليةة  وإذا سارت يف خيطّ 
 .59  فإّن األمن يف بالدنا سيواجه خماطر ال حتصى يف املستقبل"تنازيّل

  الذي أصبح املسيطر بعد هناية احلرب املفروضة  أصيبحت  مع تزايد قوة هذا التوجه 
الدراسات األمنيةة يف إيران تدرجييًّا تابعة للدراسات السياسيةة  ح  أّن تبعيةتها العلميةة للدراسات 
االستراتيجيةة اليت أوجدهتا سيطرة نظرية حمور اخلطر يف مرحلية احليرب  تغيةيرت ملصيلحة     

 الدراسات السياسيةة.
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  ّية الدراسات األمنّية للدراسات االستراتيجّية:تبع -2
تيجيةة يف إيران أضيق من حقول الدراسيات  ارتسعلى الرغم  من أّن حقل الدراسات اال 

نةنا حاليًّا نشهد كمًّا ضخًما  يف إطار الدراسات السياسيةة  فإومل يعاجل يف احلقيقة إالالسياسيةة  
ساعد على االتساع املتزايد هليذا  ات االستراتيجيةة  وت حقل الدراسمن املؤّلفات والترمجات يف

العلميةة والبحثيةة العديدة إىل جانب املراكز التعليميةة اجلامعيةة وال سييةما   احلقل الدراسية املراكُز
 العسكريةة منها(.

 راتيجيةة يف إيران أقدم من الدراسات األمنيةة؛ لكْنحلقيقة  إّن تبلور الدراسات االستيف ا 
كّل األحوال  هذا القسم ليس له ماض عريق  ومل متهةد األرضيةة للدراسات االستراتيجيةة إال  يف

دخيل درس "القضيايا العسيكريةة    منذ أواسط العقد التاسع من القرن العشيرين  حيني أُ  
واالستراتيجيةة املعاصرة" ضمن املقرةرات الدراسيةة يف قسم العلوم السياسيةة يف كليية احلقيوق   

ة كقسيم  يةهتمام هبذه الدراسات االسيتراتيج السياسيةة يف جامعة طهران  ومل جير  اال والعلوم
 .31مستقّل  وإنةما فقط كموضوع جدير بالدراسة العلميةة يف إطار قسم العلوم السياسيةة

أما يف املراكز التعليميةة اجلامعيةة العسكريةة  فقد بدأ االهتمام هبذا القسم مبّكًرا  وميكن  
يف املراكيز التعليميةية    رََّقي قبل أن ُي  إّن هذا احلقل الدراسية بدأ يف الكليات العسكريةةالقول 

باسيم   اجلامعيةة غري العسكريةة  وح  اليوم ال يوجد يف اجلامعات غري العسكريةة قسم مستقّل
تبًطا أيًضيا  املراكز البحثيةة املرتبطة هبذا احلقل كان مر ما شابه  ومنوة الدراسات االستراتيجيةة أو

 بشكل أساسية باملؤسةسات العسكريةة واألمنيةة.
ومع أّن العسكريةني كان هلم قبل الثورة دور فاعل ومؤالر يف الساحة السياسيةة  وجرى  
الدراسات االستراتيجيةة يف الكليات العسكريةة  إنةما ال توجد آاليار  بمنذ ذلك احلني  االهتمام

لثورة اإلسالميةة  وكان كتاب "األمن الوطين" الذي صيدر يف  علميةة وافية يف هذا احلقل قبل ا
م عن كليةة القيادة واألركان العامة  أول كتاب يعاجل قضية األمن الوطين باللغية  1937العام 

الفارسيةة  ومبا أّن معظم فصوله تعاجل املسائل العسكريةة  فإنةه يعدة أول أالر يف حقل الدراسيات  
دت الدراسات األمنيةة والدراسات االستراتيجيةة يف إيران مترابطة مًعا  االستراتيجيةة. وهكذا ُوج

ومبا أّن املالحظات العسكريةة يف النظريات األمنيةة كانت هي الغالبة يف ذلك احليني  مل تكين   
 النتيجة عمليًّا سوى تبعيةة الدراسات األمنيةة للدراسات االستراتيجيةة.

ورة. واستمرةت هذه التبعيةية يف مرحلية احليرب    سنوات بعد الثلاستمرة هذا الوضع  
املفروضة بسبب النظرة العسكريةة الطاغية على املعادالت السياسيةة  وبسبب تأالري العسكريةني يف 
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يجيةة يف الكليةات غري سفر عن تعزيز الدراسات االسترات  ح  احلرب مل ُتاملسائل السياسيةة؛ لكْن
ح  اليوم حمصورة كحدة أقصى يف درسني أو الالالة عليى   هذه الدراسات ال تزالو العسكريةة 

األكثر  وال وجود لقسم علمية مستقّل يتوىل تعليم الدراسات االستراتيجيةة يف الكليةات غيري  
 العسكريةة.

لقد ظّلت مسامهة الكليةات غري العسكريةة يف تنمية الدراسات االستراتيجيةة يف إييران    
املؤلفات كمراجع دراسيةة يف املقرةرات اجلامعيةة مثل "القضيايا  بتأليف أو ترمجة بعض  حمصورة

ا يف إطيار  النظرة اخلاصةة إىل االستراتيجي   أو من خالل37العسكريةة واالستراتيجيةة املعاصرة"
 االستراتيجيةة"  كفرع من فروع قسم اإلدراة. اإلدارة"

ه األدىن بني الدراسيات  ومن نتائج هذا الوضع حاليًّا  وجود شيء من االرتباط يف حدة 
االستراتيجيةة يف الكليةات العسكريةة من ناحية  والدراسات االستراتيجيةة يف املراكز البحثيةة مين  

 والقضايا االستراتيجيةة يف مراكز البحوث. ةد السبيل للترابط بني القضايا األمنيةناحية أخرى  مهة
  وأساسها التيارخيية  يافعةع "دراسات قيف إيران هي يف الواإّن الدراسات االستراتيجيةة  
  مع ذلك تلقي الدراسات االستراتيجيةة يف إيران بظالهلا الكثيفة على الدراسيات  36ضعيف"

األمنيةة؛ حبيث أّن معظم املراكز البحثيةة الناشطة يف حقل الدراسيات االسيتراتيجيةة  تعياجل    
ذين احلقلني غري منفصلني عن بعضهما  الدراسات األمنيةة باملعىن الدقيق للكلمة  لكنة حدود ه

 وفوق ذلك  هنالك مساع إلبقاء الدراسات األمنيةة حتت خيمة الدراسات االستراتيجيةة.
ة األمن على بعض سوةغاته  ومنها اخلوف من إضفاء صفميكن أن يكون هلذا الوضع م 

اسات االسيتراتيجيةة  القضايا  لكن يبدو يف كّل األحوال أّن ضرر ربط الدراسات األمنيةة بالدر
وسبب هيذا الضيرر  هيو أّن الدراسيات      أكرب وأكثر جديةة من بعض املخاوف القائمة.

حسد عليه  وإن كنةا قد وصفنا الدراسات األمنيةة بأنةها االستراتيجيةة يف البالد ليست يف وضع ُت
و أكثر مالءمًة؛ يبد تيجيةة بصفة "املتخّلفة والقاصرة"ار"تابعة"  نرى أّن وصف الدراسات االست

فإذا كان بإمكاننا أن نعثر يف حقل الدراسات األمنيةة على حجم ال بأس به وقابل للزييادة  يف  
النصوص النظريةة املعتربة واملوالوقة  واليت يتمّثل العيب األساسية فيها أّن األفكار اليت تطرحها  

الستراتيجيةة  ختلو ح  من هذه الدراسات اال تنطبق حرفيًّا على قضايا جمتمعنا ومشاكله؛ لكنة 
النسبة من النصوص املوالوقة واملعتربة. بعبارة أخرى  ال مسوةغ لتبعيةية الدراسيات األمنيةية    

يف بالدنا قد جتاوزت مرحلة التخّلف والقصور  للدراسات االستراتيجيةة  ألّن الدراسات األمنيةة 
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دراسات االستراتيجيةة ال تزال يف نطياق  وهي يف مرحلة "التبعيةة" أو "يف حال النموة"  لكنة ال
 "متخّلف".

 تبعّية الدراسات األمنّية للدراسات الدولّية: -3
كما هو احلال يف أدبيات الدراسات األمنيةة يف   التأكيد يف إيران يف احلقيقة لقد جرى 
أيًضيا. ففيي    الواليق بني الدراسات األمنيةة والدراسات الدوليةة  على االرتباط وتبًعا هلاالعامل  

الدراسات األمنيةة الغربيةة  جيري الكالم على الدراسات األمنيةة كقسم فرعية مين العالقيات   
هليذا  نظرية تبعيةة الدراسات األمنيةة للدراسات الدوليةة بأنصار ُكُثر. وتبًعيا     وحتظى35الدوليةة

ات الدوليةية يف أدبييات   االنطباع السائد يف الغرب  ُنظر إىل تبعيةة الدراسات األمنيةة للدراس
الدراسات األمنيةة يف إيران كفرضيةة بديهيةة  وقد أشار بعض املفكرين الطليعيةني يف هذا امليدان  

 بصراحة إىل هذه الفرضيةة.
"يف العامل الغريبة  على الرغم من كثرة الكتب اليت عاجلت املسائل اليت تدور يف فلك األمين   

رحت مل حيَظ مبا يكفي من االهتمام... لقد ُطنفسه كحقل دراسية منفصل  الوطينة  إال أّن األمن الوطينة
حثت يف األوساط اجلامعيةة يف إطار الدراسات املرتبطة بالعالقات الدوليةة  ومل حتيَظ  القضايا األمنيةة وُب
 .33اخلاصةة كموضوع مستقّل" ح  اليوم مبكانتها

يةة يف إيران وردت يف بعض النصوص مين  إّن تبعيةة الدراسات األمنيةة للدراسات الدول 
باشرة بني الدراسات املعالقة ال توالقخالل الدراسات االستراتيجيةة. وهذه النصوص بداًل من أن 

وذهبيت  األمنيةة والدراسات الدوليةة  جعلت من الدراسات االستراتيجيةة حلقة الوصل بينهما  
  من خالل االعتقاد بيأّن  32االستراتيجيةةن دجمت الدراسات األمنيةة بالدراسات أبعد ذلك  بأ

ة سليمة تفضي إىل إقرار األمن يف البالد  يستدعي إجراء البحيوث يف  وضع استراتيجيةة وطنية
 ميدان العالقات الدوليةة:

الدراسات االستراتيجيةة" تظهر لنا بوضوح العالقة اليت ال تنفصم بني " ة شاملة رظ"إّن ن 
"... فالعالقة بني الدراسات االستراتيجيةة وأحباث العالقات الدوليةية  و"حبوث العالقات الدوليةة

واليقٌة إىل حدة أّن اجلهود يف األوىل تكون عبثيةة ما مل ُتمنهج هيكليةة التحقيقات العلميةة حيول  
أّن استمراريةة البحث والدراسة للوجوه املختلفة للعالقات اخلارجيةة للقوى  نزعمالثانية... حنن 

تقدةم بيدورها العيون   ة  ميكن أن متدةنا بفهم "أكثر واقعيةة" للمعضالت الدوليةة  اليت السياسية
 .38الالئق لتحديد السمات الصحيحة الستراتيجيةة وطنية"

مثل هذا النوع من فهم العالقة بني الدراسات األمنيةية والدراسيات االسيتراتيجيةة      
طلق األمن بأنةه وعي "حمور اخلطر". وحني "ُتوارتباطهما بالسياسة اخلارجيةة  ناجم عن تعريف 
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  39للبالد يف معيرض اخلطير"  صفة األمن  على الوضع الذي ال يكون فيه الوجود املشرةف 
أكثر أمهيةة من األخطار الداخليةة  يف هذا السياق األولوية لألخطار اخلارجيةة  اليت تعدة ُتعطى و
تراتيجيةة واألمنيةة  وتتفوق عليها. هيذا الوضيع   تتقدةم السياسة اخلارجيةة على الدراسات االسف

ويعتقد عدد كبري من املنّظرين والبياحثني يف العليوم   ُيهيمن على الدراسات األمنيةة يف إيران  
السياسيةة والعالقات الدوليةة أّن "متطلبات األمن  أو حتقيق األمن الوطين  هو القاعدة األساسيةة 

. بعبارة أخرى  احلقيقة  أّن 20بني الدول"ة وإدراة العالقات يف تعيني أهداف السياسة اخلارجية
يف  السياسة اخلارجيةية؛ لكينْ  املصاحل الوطنيةة ومتطلبات األمن الوطين  هي اليت حتدةد أهداف 

الدراسات األمنيةة وح  يف دراسات السياسة اخلارجيةة يف إيران ُتعطيى األولويةية للسياسية    
ألمن على السياسة اخلارجيةة واألخذ يف االعتبار الدور احلاسم لألمن. اخلارجيةة بداًل من تقدمي ا

ُتنّظم على وهكذا يتمة إمهال هذه النقطة املهمةة وهي "أّن السياسة اخلارجيةة ألية بلد من البلدان 
 .21أساس املصاحل الوطنيةة  وعلى رأسها املصاحل األمنيةة"

ة يف إيران مثلها مثل مفهوم األمن يف البالد من  الدراسات األمنيةتعا.بناء على ما تقدةم   
الدراسيات األمنيةية ملييادين    مشكلة التبعيةة. ويف احلقيقة  فإّن التبعيةة املفهوميةة لألمن وتبعيةة 

فيإّن  مع ذليك   الدراسات األخرى متهةدان األرضيةة للفقر املفهومي والعلمي لألمن يف البالد. 
التبعيةة  وميا  ة يف إيران ال تنحصر يف هاتني احللقتني من حلقات مشكلة تبعيةة الدراسات األمنية

ميهةد الطريق إىل إنتاج دراسات أمنيةة إيرانيةة  هو حلقية   ما يتطّلب مزيًدا من االهتمام  وخباصةة
اليت تيؤخةر تبليور    إىل جانب التبعيةة املفهوميةة والعلميةة  وهي التبعيةة أخرى من حلقات التبعيةة

طلق عليها اسم "التبعيةة الفكريةة"  واليت جيدر بنا أن ُن واليت ميكن أْن األمنيةة اإليرانيةة الدراسات 
 ندرس أبعادها وجوانبها املختلفة.

 :التبعّية الفكرّية للدراسات األمنّية يف إيران -هت
حدة أّن  إّن التبعيةة املفهوميةة والعلميةة لألمن وللدراسات األمنيةة ظواهر عامةة وشاملة  إىل 

حيتاج إىل جهد  هاص منالدراسات األمنيةة الغربيةة قد تبلورت على أساسها  بناء عليه  فإّن التخّل
يف الوقت عينه فإّن التبعيةة الفكريةية مقولية   مجاعية شامل  جيب ان تساهم فيه مجيع الدول. 

ُتحّل ها"  ولكي خمتلفة  ختصة الدول اليت هي "موضوع" الدراسات األمنيةة  لكنةها لسيت "هدف
  ولنيدرك الفيرق بيني    بشكل أفضل  يف الدراسات األمنيةة يف إيرانمشكلة التبعيةة الفكريةة 

 موضوع الدراسات األمنيةة وبني أهدافها  من الضروري أن نعمد إىل تقسيم األدبيات املتوافرة
 ة.الساحة العاملية الواسع يف إيران يف للدراسات األمنيةة يف العامل  لنحدةد مكانة الدراسات األمنيةة
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إّن الدراسات األمنيةة يف الغرب  قد نشأت حتت تأالري املتطلبات النامجة عن الظيروف   
الدوليةة بعد احلرب العامليةة الثانية  من خالل الصراع بني الواليات املتحدة األمريكيةة واالحتياد  

م األمن والدراسات األمنيةية  السوفيايت طيلة سنوات احلرب الباردة  وهلذا السبب  كان مفهو
كذلك  خاضعان لتأالري الرؤى العسكريةة لرجال السياسة يف البلدين  ال سيةما زعماء الواليات 

. من خالل هذا املصدر  وبسببه جاءت الدراسات األمنيةة منيذ حلظيات   27املتحدة األمريكيةة
صاحلها  وكان اهلدف األساسي نشأهتا األوىل  مالئمًة ألهداف الواليات املتحدة األمريكيةة ومل

 هذه الدراسات يف هناية األمر  تأمني األمن الوطين ألمريكا. من وراء
إّن قراءة جمملة ألوائل الكتب اليت عاجلت الدراسات األمنيةة  تشري بوضوح إىل أنةها يف  

ألمن معظمها تتمحور حول األمن الوطين للواليات املتحدة األمريكيةة. وبعبارة أخرى  كان "ا
 لكْن تدرجييًّا الوطين األمريكي" يف تلك املرحلة هو هدف الدراسات األمنيةة وموضوعها أيًضا؛ 

أدرك الباحثون يف هذا امليدان  أّن عليهم لتحقيق هدفهم  إيالء مواضيع أخرى  غيري األمين   
ألمنيةة الوطين األمريكي  شيًئا من األمهيةة. لذلك  بعد مرور بضع سنوات على بدء الدراسات ا

ًعا يف املوضوعات اليت يعاجلها الباحثون يف هذا احلقل  إنةما هلذف وحيد  هيو  بتنا نشاهد تنوة
 .26إقرار األمن الوطين للواليات املتحدة األمريكيةة

هذا التنوع يف موضوع الدراسات  مع احملافظة على هدف واحد  منذ ذليك احليني    
على أّن معرفية األمين     الواليات املتحدة يصرةإىل حدة أن أصغر باحث يف وح  ارن  توسةع

أبعاد وجوانب األضرار واملخاطر اليت يتعرةض هليا هيذا    الوطين األمريكي  مرتبٌط فقط مبعرفة
تيجة الظن خبطيأ االعتقياد   البلد. ويف احلقيقة كان اتساع نطاق الدراسات األمنيةة يف العامل ن

على الدراسات األمنيةة غري الغربيةية   بدأ الكالم نتج عن سيطرة تلك النظرة  أنقد و املذكور؛
وهنيا   لدول العامل الثالث أو الدول النامية  أو الدراسات األمنيةة املتعّلقة مبناطق أو بلدان معيةنة.

التايل: هل ميكن أن نعدة زيادة توسةع الدراسات األمنيةة يف العيامل مين حييث     ُيطرح السؤال
 أيًضا؟  مبعىن سعة األهداف املوضوع 
اجلواب عن هذا السؤال يتضمةن الكثري من التفاصيل واجلزئيةات. ويبدو مين خيالل    

النظرة اإلمجاليةة األفقيةة إىل الدراسات األمنيةة يف العامل أّن اجلواب عن السؤال املذكور أعياله  
ًدا باألمن الوطين ومتزاييف الوقت احلايل اهتماًما واسًعا ألنةنا نواجه جيب أن يكون جواًبا إجيابيًّا. 

قيد الدرس والتحليل األبعاد واجلوانب املتعدةدة للمخاطر األمنيةية   وُوضعتللدول غري الغربيةة  
ويستفيد السياسيةون واملسؤولون األمنيةون يف البلدان املختلفة من هذه اليت تواجه هذه البلدان  
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ه العام ملعظم هيذه  التوجة نالحظ هيف الوقت نفساألحباث إلدارة أزماهتم الداخليةة واخلارجيةة. 
القيوة العامليةية     أي األمن الوطين األمريكياألحباث ووليس الكل(  حنو تأمني هدف واحد  

 العظمى.
هذا الوضع  ليس معناه االعتقاد باملؤامرة  أو ح  الربجمة الدقيقة للواليات املتحدة  مثل 

التأكيد عليه  أّن نوًعا من لوطنيةة؛ لكن ما جيب األمريكيةة لالستفادة من هذه الدراسات األمنيةة ا
جيرة الباحثني يف الدراسات األمنيةة شاؤوا أم أبوا إىل تقدمي طروحيات   "التبعيةة الفكريةة البنيويةة"

حتافظ على الوضع القائم وأي التفوةق األمريكي(. هذه التبعيةة الفكريةة البنيويةة سيببها أسيبقيةة   
ريكيةة يف الدراسات األمنيةة من ناحية ومن ناحية أخرى  بسبب قيدرهتا  الواليات املتحدة األم

ة يف الوالييات  ج ي على إدراة النقاش حول هذا املوضوع. على الرغم من أّن حجم ارالار املنت 
نتج يف سائر أحناء العامل  لكينة جميرةد   املتحدة األمريكيةة يف حقل الدراسات األمنيةة  يفوق ما ُي

تها  لكنة يةواملتزايد يوًما بعد يوم يف هذا النطاق من الدراسات  مل يؤدِّ إىل طليعاالتساع الكمةي 
ة هو النموة الكيفي للدراسات األمنيةة يف هذه البالد  والقدرة على تقدمي يةما يضمن هذه الطليع

 .هخطاب علمي يف هذا السياق  يفرض على سائر بلدان الدنيا أن تتبع
كن  أن نعدة تنوةع املوضوعات األمنيةة وتسويق الدراسيات  يف مثل هذه الظروف  ال مي 

مبعىن استقالل الدراسات األمنيةة غري الغربيةة. لقيد طيوت    األمنيةة األمريكيةة إىل سائر البلدان 
  م وما بعدها املراحل التالية:1950الدراسات األمنيةة غري الغربيةة ابتداًء من العام 

الدراسات األمنيةة يف الواليات املتحيدة مين حييث     وةم  كان من1930و 1950بني عامْي 
  كانت الدراسات األمنيةة ال تيزال تطيوي   ففي ذلك احلنياملوضوع  أقّل من سعة أهدافه؛ 

مين حييث    جيًدا األمن الوطين للوالييات املتحيدة  ف السنوات األوىل من حياهتا  ومل يعرة
؛ وجوانبيه ومل تدرس أبعاده  ذا البلد ني وح  للباحثني يف ه  كأعلى هدف للسياسيةاملوضوع

لكنة اهتمام الباحثني يف السياسة والعالقات الدوليةة مبوضوع األمن الوطين للواليات املتحيدة  
تيدرجييًّا منيو    جعيل   24من القرن العشرين ل الستيناتئاألمريكيةة يف أواخر اخلمسينات وأوا

رتبطية  داف  ودراسة سائر البليدان امل األهالدراسات األمنيةة من حيث املوضوع أكرب من منو 
 باألمن الوطين األمريكي أصبح من ضمن برنامج عمل الباحثني األمريكيةني.

يف العقدين السادس والسابع من القرن العشرين أصبحت أبعاد اتساع الدراسات األمنيةة  
يات املتحيدة  مع الوال يف أمريكا من حيث املوضوع مرتبطة بالبلدان الغربيةة األخرى املتحالفة
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ه االهتمام إىل موضوعات أكثر جدةة يف الدراسات األمريكيةة  لكن ابتداء من العقد الثامن توجة
 هي عبارة عن الدول النامية ودول العامل الثالث. األمنيةة األمريكيةة والغربيةة(

ضيعت كتيب     وبعده ُو25يأوةل املؤلفات يف هذا اجملال  وضعه كلوزيج وهاركاو 
قاالت عديدة يف هذا اجملال  أدةت إىل كسر احتكار الدول الغربيةة وأمريكا وحلفائها حت مودبة

أميام البياحثني    الغربيةني( للدراسات األمنيةة  وُفتحت جماالت جديدة يف هذا احلقل البحثيية 
األمنيةني. يف الوقت عينه ما جيب التأكيد عليه هنا  ومحله على حممل اجلد  هو أّن اتساع نطاق 

ة  مل تكن مطلًقا مبعىن أّن دول العامل الثاليث واليدول   راسات األمنيةة يف هذه املرحلة الزمنيةالد
وإمنا هو نوع من التوسةع يف موضوع الدراسات  ة؛ النامية قد أصبحت هدف الدراسات األمنية

ألمنيةة هبدف ضمان األمن الوطين للواليات املتحدة األمريكيةة. ومل جتر   يف احلقيقة  الدراسات ا
للدول النامية ودول العامل الثالث يف داخل هذه البلدان؛ وإنةما كانت نتيجة لتزاييد اهتميام   

األكرب واألفضل ألمريكا وحلفائها  الساسة الغربيةني هبذه البلدان  يف سبيل ضمان األمن الوطين 
 الغربيةني.رين األمريكيةني ووالذين قاموا هبذه األحباث يف معظمهم من الباحثني واملنّظ

بعبارة أخرى  ظّلت الدول الغربيةة وأمريكا على وجه اخلصوص حتتكر التوسةع الكمةي  
والكيفي للدراسات األمنيةة إىل ما قبل اهنيار االحتاد السوفيايت  لكن بعد ذلك  وخباصةة لقصور 

سيوفيايت  واليذي   اهنيار االحتاد الأبعاد التحوالت األمنيةة العامليةة و الدراسات األمنيةة عن شرح
هةدت األرضيةة لظهور الدراسيات  الدراسات األمنيةة الغربيةة  ُم أدةى إىل زيادة ارراء النقديةة يف

 األمنيةة يف سائر البلدان.
إّن الدراسات األمنيةة يف إيران أيًضا  تكيةفت يف هذه املرحلة الزمنية مع الظروف  إنةما  

على اعتبار أّن سي لتبلور الدراسات األمنيةة يف إيران؛ ال جيب اعتبار هذه الظروف السبب األسا
هذه القوةة املتشظيةة يف الدراسات األمنيةة الغربيةة  لفتت انتباه البلدان املختلفة إىل القضايا األمنيةة  
وكان للظروف اخلاصةة بكل بلد من البلدان املختلفة ال سيةما إيران تأالري يف مثل هذا التوسيع.  

عرفه اليوم يف إيران كدراسات أمنيةة ما هو إال انعكاس للدراسات األمنيةة الغربيةة مع ذلك  ما ن
إّن أهم القيود  توجهاهتا ومنهجيةتها. ا ترمجات لتلك الدراسات  أو تبنةي  وهي إمةاملتعّلقة بإيران

 اليت نتجت عن التبعيةة الفكريةة يف الدراسات األمنيةة يف إيران هي على الشكل التايل:
: جاءت فكرة األمن الوطين يف الغرب نتيجًة لنشيوء الدولية   غرابة فكرة األمن الوطين -1

احلديثة  وبناء عليه  حني جيري الكالم على األمن الوطين  ميكن تصوةر دول تتمتع بقيدرات  
فائقة متّكنها من تأمني احتياجاهتا والدفاع عن حدودها. هذه الدول متليك بالفعيل قيدرات    
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يف حيني أّن   ؛23يةة واقتصاديةة واجتماعيةة  وتتمتةع نسبيًّا بأوضياع مسيتقرةة  عسكريةة وسياس
  غري مناسب إليران وغريب عن أجوائها.كان استخدام هذه الفكرة 

: الدراسات األمنيةة يف الغرب  نشأت يف ظروف كانت تسيطر اختالف األوضاع االمنّية -2
ر الدول الغربيةة وغيري  ئملتحدة األمريكيةة بسافيها أجواء دوليةة خاصةة على عالقات الواليات ا

الغربيةة. هذه األجواء الدوليةة خالل احلرب الباردة كانت ختتلف كّل االختالف عن األوضاع 
األمنيةة يف الدول النامية كإيران مثاًل  لكنة هذا اخلتالف بعد انتهاء احلرب الباردة  وصيل إىل  

الدول املتقدةمة والدول النامية  أو دول الشمال ودول حدة أصبح فيه من غري املمكن أن تصنةف 
اجلنوب يف خانة واحدة. وكان هنالك اختالف كبري يف األوضاع األمنيةة يف اليدول الغربيةية   

يف الساحتني الدوليةة والداخليةة على حدة سواء. هيذا االخيتالف يف   والوضع األمين اإليراّ.  
إطار العالقات املتوتةرة. ويف الوقت الذي تترك فيه األوضاع ر عنه يف عبةالوضع األمين ميكن أن ُي

 يف الوضع األمين يف إيران  فإّن العكس غري صحيح مطلًقا. اعميًق ااألمنيةة يف الدول الغربيةة تأالرًي
األمن الوطين يف الغرب  تبلور على أساس أولوية إّن تعريف  اختالف األولويات األمنّية: -3

ارجية  ومل يفقد األمن العسكري شيًئا من أمهيةته وأولويته ح  بعد انتهاء اخلطر العسكرية اخل
هدةد إيران أشدة قوةة؛ لكنة الدراسات تاحلرب الباردة. يف حني أّن األخطار غري العسكريةة اليت ت
أولت األمهيةية الكيربى لألخطيار     األمنيةة يف إيران بسبب تبعيةتها للدراسات األمنيةة الغربيةة 

ريةة  على حساب التهديدات غري العسكريةة. هذا يف حني أّن عدًدا كبرًيا من أهل الرأي العسك
يعتقدون أّن األخطار واألضرار السياسيةة واالجتماعيةة واالقتصاديةة أكثر أمهيةة يف الواقيع مين   

 األخطار العسكريةة.
املتقدةمة اليت لديها قضيايا  : على العكس من البلدان الغربيةة تنّوع القضايا األمنّية يف إيران -4

ومسائل أمنيةة مشتركة  حنن يف إيران نواجه أبعاًدا متنوةعة من األمن الوطين  وتتهددنا أخطيار  
عين ذليك إّن   خمتلفة األشكال واألحجام  ال ميكن اختصارها بالبعد العسكري لألمن  فضاًل 

راهتا هلذه األزمات  أو اليتفكري  تصوةر اقتراح احللول هلا على أساس جتارب الدول الغربيةة يف إد
إنةما هو تصوةر باطيل وغيري     هبا يف إطار الدراسات األمنيةة الغربيةة احملور اليت تقّلل من أمهيةتها

 صحيح.
: إّن تنوع األخطار األمنيةية يف إييران   عدم تناسب إدارة األمن الوطين لألخطار القائمة -5

 وذج الدراسات األمنيةة الغربيةة دونه عراقيل عديدة والتنظري حوهلا على أساس أمننسبتها عالية  
على الرغم من هذا التنوةع والتعقيد وصعوبة وضع األمنوذج النظري املشيترك يف هيذا    لكْن
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استعانت بنماذج إدارة األمن الوطين الغريب القتيراح    ما حدث هو أّن إدارة األزماتاحلقل  
 ةغري مناسب امك الرن؛ بأنةه ا وصفهالوطين  اليت ن أساليب إدارة األمنأسلوب مباحللول؛ أي 

 يف البلدان الغربيةة:ملعاجلة األوضاع األمنيةة 
استخدموا نتائج احتكاكهم باملفاهيم "إّن األشخاص الذين تلقوا دروسهم يف املدارس الغربيةة   

وا اهتماًما  أو مل ُيتح الغربيةة يف ما خيصة طروحات األمين الوطين  ويف الوقت نفسه  مل يولواألواليات 
هلم أن جييبوا عن التساؤل املتعّلق بالرابط بني ماهية اجملتمع واحمليط االجتماعي والدولة من ناحية  وماهيةة 

 .22األمن الوطين وبيئته من ناحية أخرى"
 إّن تبعيةة إدراة األمن الوطين يف إيران للنماذج الغربيةة  إنةما هي يف الواقع ذروة التبعيةية  

ة  هم إمةا من أبدوا محاًسا يف حقل الدراسات األمنيةة اإليرانيةالفكريةة. بعبارة أخرى  ح  الذين 
 داخيل طار النماذج الغربيةة  أو أنةهم إن مل يكونوا كذلك  فإّن مساعيهم الذين يفكرون يف إ

    تفض  إىل أية نتيجة. املقفل للدراسات األمنيةة املوجودة  مل اإلطار
  :النتيجة

ال إمكانيةة ارن لتقيدمي رأي  يف إيران ليس تارخًيا بعيًدا  مبا أّن تاريخ الدراسات األمنيةة  
من خيالل الكيمة املتزاييد     نظريةة خاصةة يف هذا احلقل  لكْنحول نظريةة خاصةة أو صاحب 

باستمرار للمؤلفات اليت تعاجل هذا املوضوع  ميكن القول هبويةة خاصةة ألدبييات الدراسيات   
إىل تقومي مضمونه ومساته. أوىل هذه السمات الالفتة  تالًيا ألمنيةة يف إيران كنصة عام  والتطرةقا

يف الدراسات األمنيةة يف البلدان األخرى  هي الفترة الزمنيةة الفاصلة بني الشعور باحلاجية إىل  
ة الزمنيةة الفاصلة بيني  البالد  هذه املدةاألمن يف اجملتمع اإليرا. وبني تبلور الدراسات األمنيةة يف 

احلالتني نامجة عن الضعف املفهومي لألمن وعن تبيعةته من ناحية  ومن ناحية أخرى هي نتيجة 
ونتيجة هلذه السمات تشهد الدراسات لضعف الدراسات األمنيةة من الناحية العلميةة واملنهجيةة. 

م  ومتنيع  ا األخرى بشكل منّظاألمنيةة يف إيران حلقات الالث من حلقات التبعيةة  تعزةز إحداه
التحديةات األمنيةة اليت تواجهها اليبالد    من جتعلظهور دراسات أمنيةة إيرانيةة كحقل مستقّل  

 موضوًعا للدراسة وهدًفا يف الوقت عينه.
أوىل حلقات التبعيةة عبارة عن التبعيةة املفهوميةة؛ مبعىن أّن مفهيوم األمين يف إييران      

وبداًل من يات الدراسات األمنيةة يف العامل  مفهوم تابع للمفاهيم األخرى  كمفهوم األمن يف أدب
معرفة أبعاده وخباياه الداخليةة  هنالك سعي دائم للتعريف به وجتزئته وحتليله من خالل إضافته 
إىل مفاهيم أخرى أو استبداهلا به  كما أّن تقدةم بعض املفاهيم كاحلرب والسيلم واملصياحل   
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على مفهوم األمن يتالءم يف األساس مع مفهوم األمن  اليذي   تيجياياسة واالستراالوطنيةة والس
 متقدةًما على تلك املفاهيم.  منطقًيا  جيب أن يكون

احللقة الثانية من حلقات التبعيةة  هي التبعيةة العلميةة. هذه احللقة  مرتبطة إرتباًطا مباشًرا  
أخرى متفاعلة مع التبعيةة الفكريةة. التبعيةة العلميةة معناها بالتبعيةة املفهوميةة من ناحية  ومن ناحية 

عدم القول هُبويةة مستقّلة هلذا احلقل الدراسي. وليس املقصود باالستقالليةة هنا جتريد هذا املفهوم 
األخرى  وإنةما املقصود تعيني احلدود والثغور اليت تتيح لنا  الفروعالعلمي من املفاهيم و والفرع

 ن شكله وأهدافه.هذا احلقل أو مواضيعه  وع سئلة عن موضوعأن نوجه أ
التبعيةة  هي عبارة عن التبعيةة الفكريةة  أي تبعيةية   حلقات من الثالثةيف النهاية  احللقة  

تبعيةية علميةية   تتضمةن  اليت الدراسات األمنيةة يف إيران للدراسات األمنيةة الغربيةة. وهذه التبعيةة
إىل فرض الصفات املاهوية وح  القي ميةة للدراسات األمنيةة يف الوقت نفسه    ترىوتبعيةة فكريةة

الغربيةة على الدراسات األمنيةة يف إيران. مع وجود حلقات التبعيةة هذه  لن يكون الكالم عليى  
 الدراسات األمنيةة اإليرانيةة باألمر السهل؛ لكن ما جيب أن ننتبه إليه  هو أّن الكيالم عليى "  

الدراسات األمنيةة يف إيران"  وطامليا أّن   ت األمنيةة اإليرانيةة" غري ممكن خارج أدبيات "الدراسا
حقل الدراسات هذا ال ينمو كمًّا وكيًفا كما جيب  فإّن التنميةة الكيفيةة والكميةة للدراسيات  

 .ستظّل بعيدة املنالاألمنيةة اإليرانيةة 
ستمرار للدراسات األمنيةة الغربيةة  لكن ال جيب يف احلقيقة  الدراسات األمنيةة يف إيران  ا 

أن ننسى  أنةه من غري املمكن أن تتبلور الدراسات األمنيةة اإليرانيةة كحقل دراسيي: هيدف   
دراساته وموضوعها كذلك  إيران ويف الدرجة األوىل(  وسائر البلدان واملواضيع األخرى ذات 

وجييب أن  ت األمنيةة يف إيران. مشواًل للدراساالصلة بإيران  من خارج احلقل األوسع واألكثر 
ة يف احلقل العام  نظريًّا ومنيهجيًّا وهيذه   تكوةن هذا احلقل اخلاص مع تغيريات جذريةيترافق 

 التغيريات جيب أن تلحظ النقاط التالية كحدٍّ أدىن:
ب والسلم على حنو حيافظ على ارتباطه ببعض الظواهر كاحلرتعريف مفهوم األمن  -1 

ونظائرها  ويؤكد يف الوقت نفسه على استقالل هذا املفهوم  ويتركز  سياسة واالستراتيجياوال
 على تنمية هذا املفهوم بداًل من إضافته إىل مفاهيم أخرى أو استبداهلا به.كذلك االهتمام 
الدراسات األمنيةة عن احلقول الدراسييةة األخيرى  ميع    التأكيد على استقالل  -7 

ت نفسه بارتباط هذا احلقل العلمي حبقول أخرى كالدراسيات السياسييةة   يف الوق االعتراف
 .واالستراتيجيةة والدوليةة ونظائرها
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ز لرؤى النقدية  والتأكيد على ارالار اليت ترّكي لإعطاء األولوية يف ترمجة املؤلفات  -6 
 اهتمامها على املنهج املعريف والتحليلي لألمن.

ب تقدمي تعريف أشد سعة يةة اخلاصةة بإيران اليت تتطّلالتأكيد على الظروف التارخي -4 
 لألمن  وأن تويل اهتماًما للعناصر املاديةة وغري املاديةة مًعا.

ث تكيون  فات العلميةة  حبيوضع التحديةات األمنيةة اإليرانيةة حمور االهتمام يف املؤّل -5 
لدراسات األمنيةة اإليرانيةة اليت موضوع الدراسات األمنيةة وهدفها يف الوقت نفسه. يف احلقيقة ا

بلور على تميكن أن تكون حصيلة النمو الكمةي والكيفي للدراسات األمنيةة يف إيران  جيب أن ت
أّن للبلدان األخيرى أهيدافها   ترى حنو تكون فيه مستقّلة املوضوع واهلدف ويف الوقت عينه  

لى هذا األساس  ال تبقى تابعة للدراسات ومواضيعها املستقّلة  ودراساهتا األمنيةة اخلاصة هبا  وع
 األمنيةة الغربيةة وغري الغربيةة.
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 :احلواش 
املفهوميةة لألمن  وتبعيةة الدراسات األمنيةة كنت من قبل قد درست املشاكل املتعّلقة بالتبعيةة  -1

"األمين    ←هيذا اجمليال   يف األدبيات املتوافرة  يف مقالتني مستقّلتني. ملزيد من االطالع يف 
  فصلية الدراسات االستتراتيجّية اخلطايب"   -تزامن التطور التارخيي ا؛السياسة واالستراتيجي
الدراسيات   أركولوجيةية   "234 ← 269م  ص 7005  شتاء 60السنة الثامنة  العدد 

م  ص 7003خرييف   66  السنة التاسعة  العيدد  فصلّية الدراسات االسترتيجّيةاألمنيةة" 
436- 490.  

ّن املصدر األول للدراسات األمنيةة  كان اجلامعات ومراكز يعتقد عدد كبري من املنّظرين  إ -7
 Trager, F.N and kronenberg, P.S., National security and ←البحوث األمريكيةية  

American society, Lawrence: University press of kanas, 1973, p. 35.                
 -خمتارات من املقاالت السياسية : يف  "األمن الوطين. باك "سي -بركووتيز  مورتون و يب -

وث مركيز البحي   طهيران    7ط  ةوث االسيتراتيجية الفارسية مركز البحي  ترمجه ،األمنّية
 . 104ص   7ج ة االستراتيجية

نطتاق  ت نقديتة يف  قراءااحلرب الباردة" يف: منية وهناية "التحقيقات األيفيد د  بالدوين -6
  م7001  شورات .من   طهران علي رضا الطيةبة ترمجها بالفارسيةمجعها و ،األمن الدويل

 .175 ص
 م.1937  ةركان العامةواألطهران  كلية القيادة   من الوطيناألالرضوا.  سعيد   -4
ن اليدي  رّفي بأمر مظم 1899-17-10بتاريخ   سة العلوم السياسيةة عملهاباشرت مؤسة -5

 طهران   يرانيف إ اجلديدة تاريخ املؤسسات احلضارية حسني  ردكا. األ: حمبويب  ← شاه.
 .401ص  ول ج أ م 1925  جامعة طهران

اليت  ة.السياسية و االجتماعية   التابعة لكّلية العلومةاحلزبيةو الشؤون سة العليا للسياسة املؤسة -3
صادقة وزارة العلوم وم  اح حزب إيران اجلديدةعلى اقتربناء   ـ ھ1921ت عملها يف العام بدأ

دخلت هذه أ .راسات العليا يف العلوم السياسيةالدجازة و مرحلة يف مرحلة اإل والتعليم العايل 
و لفتت  من الوطين" ة واأل"السياسة اخلارجية لشهادة اجلدارة درسالدراسة  مقرراتاملؤسسة يف 

علي  زغندي أ م.ن ← يف دروس العلوم السياسية. ينالوط منمبحث األىل ول مرةة إاالنتباه أل
 م 7006 يتران إعادة تعريف اإلسالم وإطهران  مركز   7ط  عل  السياسة يف ايران رضا
 .21-39 ص
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ذات االرتبياط بالعالقيات    سنوات  ةقبل الثورة وبعدها بعدة نتاليت ُدوةالار ن دراسة ارإ -2
والعالقات  لطالب العلوم السياسية ةدراسية مراجعوكانت  ة يف ايران اخلارجيةة ة والسياسيةوليةالد

ئقة هبيا  من مل حتظ باملكانة الالة أو ح  مبحث األمنيةاألن الدراسات بوضوح أ تدّل ة الدولية
 الدولّيتة السياستة  " فعلى سبيل املثال كتياب والطالب يف هذين القسمني. ساتذة ى األلد

العلوم السياسيةة والعالقات الدوليةية   لطلبةالدراسة الذي كان من مصادر  "ةوالسياسة اخلارجّي
ات كليةي  بعض من القرن العشرين يفينات وح  أواسط التسع تلك السنوات درس يف ظّل ُيو

 صيفحات(  710صل ومن صفحتني من أ قّللبحث األمن الوطين أ صة  خصةالعلوم السياسية
ة السياسة الدولّيت  هوشنغ  ر مقتد ←ا. يًضة أسياسة اخلارجيةالهداف كهدف من أ وعاجله

 .102-104 ص م 1991  مفهرس طهران  ة،والسياسة اخلارجّي
الر ميدوةن  ل أكأوة ة ركان العامةالذي نشرته كليةة القيادة واأل "الوطينمن األكتاب " يدّل -8

مهيةة املتزايدة هليذا املوضيوع ليدى    على األ يران يف إمنيةة والعسكريةة يف حقل الدراسات األ
بذهلا "جملس  هود اليتن اجلفإ فضال عن ذلك منيةة. ني ولدى املؤسةسات العسكريةة واألكريةالعس
دلييل   ة( وطنية منيةة وأستراتيجيةتدويني إفاك"  يف السبعينات لاو"الس ع الوطين املشترك"الدفا

ن يكون موضيع  قبل أ ة ة والعسكريةمنيةكان حمّط أنظار املؤسسات األ من ضوع األّن موعلى أ
منيية  الداراسيات األ  ةتبعيةمهةد السبيل ل وهذا الوضع  ل اجلامعيةة ومراكز اجلوث.فاهتمام احملا

 تيدوين ملزيد من االطيالع عليى تياريخ     ا.يًضة والعلوم العسكريةة أللدراسات االستراتيجية
حمميد   تاجيك  ← ة عسكريةمنية و الالدوائر األة األمن الوطين بواسطة املؤسسات واستراتيجية

مركيز    طهران .اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية ةة الوطنّيمنّياألات مة لالستراتيجّيمقّد  ضار
مسار تطيور الدراسيات   "  صغرأ تخارى اف ؛109 ص م 7007  الدراسات االستراتيجيةة

ة االمتن التوطين يف   استتراتيجيّ  يف:  ة"يرانيةي اإل ة والتجاربالعاملية املسارات ة؛االستراتيجية
 .40ص م 7005االستراتيجيةة   مركز الدراسات طهران   نّيةيراة اإلسالمّية اإلورّياجلمه

ة قسام العلوم السياسيية ة املقرةرة يف أاملواد الدراسية شهدته ر الكبري الذيم من التغيةعلى الرغ -9
مين   اأيًّ لكنةع ما كانت عليه قبل الثورة؛ مقارنة م بعد الثورة االسالميةة والعالقات الدوليةة  

 ضيمن  مل تدخلو الدكتوراة  اجلدارة أو الدراسات العليا أيف شهادة ة سواء املراحل الدراسية
ذات من العنياوين  غري ذلك و أ  ةمنيةاألو الدراسات راهتا مادة دراسيةة باسم األمن الوطين أمقرة

 .117-93 ص م.س   رانعل  السياسة يف إي ← .هبذا املوضوعالصلة 
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يف  منيةية تراتيجيةة واألم  صدرت الالالة كتب يف حقل الدراسات االسي 1995يف سنة  -10
ة والعالقيات  قسام العليوم السياسيية  كمراجع دراسيةة يف أ اعتمدت  ان  ومنذ ذلك احلنيإير
املعاصرة" و"أسيس  ة واالستراتيجيةة "القضايا العسكريةي كما يف بعض الدروس وليةة  ال سيةالد
 وثا نتاج مراكز البحغزن منذ أ ْ  لكنالكليةات العسكريةة(   بشكل رئيسي يفو من الوطين"األ

اليار  ا مكان ارتدرجييًّ النتاج  احتل هذا ةاالستراتيجيةما مركز الدراسات السية  سوق الكتب
 :عبارة عن وهو  الذكرالسابقة 

  طهران  القضايا العسكرّية واالستراتيجّية املعاصرةروشندل     علي رضا وجليلغنديأز -
  م.1995  مست

 م.1995  طهران  مست  األمن الوطين والنظام الدويلروشندل  جليل   -
  طهيران  معهيد   دراسة املفاهي  النظرّية لألمن الوطينمجراسي الفراها.  علي أصغر   -

 م.1995اإلدراة الرمسي  
مقوالت األمن التوطين يف اجلمهورّيتة اإلستالمّية    ويل بور زرومي  السيد حسني   -11
 .71م  ص 7004  طهران  مركز الدراسات االستراتيجيةة  يرانّيةاإل

 .1  م. س. ص األمن الوطين والنظام الدويل -17
مراحل التفكري التأسيستّية يف الدراستات األمنّيتة    افتخاري  أصغر ومجع وترمجة(   -16

 .18م  ص 7007  طهران  مركز الدراسات االستراتيجيةة  الوطنّية
 .75. م. س. ص 1. 1  ج تيجّيات األمن الوطينمقّدمة السترا -14
 .99م. ن  ص  -15
 .7 -1  م. س. ص األمن الوطين والنظام الدويل -13
  فصلية الدراسات االستتراتيجّية رجنري  مقصود  "مفهوم األمن يف القرون الوسطى"   -12

 .81م  ص 7003  ربيع 61السنة التاسعة  العدد 
طة واألمن يف املدوةنات السياسة التقليديةة؛ دراسة كتاب سري القامسي  حممد علي  "السل -18

  السينة العاشيرة    63  العدد فصلية الدراسات االستراتيجّيةامللوك للخواجة نظام امللك"  
 م  النتيجة.7002صيف 

 .18  م. س  ص مراحل التفكري التأسيسّية يف الدراسات األمنّية الوطنّية -19
 .664م  ص 7007  طهران  40ط  ء العالقات الدولّيةمبادىعامري  هوشنغ   -70
 .19 -18  م. س  ص التفكري التأسيسّية يف الدراسات األمنّية الوطنّية مراحل -71
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 .19م. ن  ص  -77
إهبام فكرة األمن والتأكيد على تعدةد معانيه يف أدبيات الدراسات األمنيةة املتيوافرة يف  إّن  -76

  ←ذكر مناذج عديدة منها  على سبيل األمنوذج الغرب  فكرة طاغية  وميكن 

- Wolfers, Arnold., Discord and Collaboration, Baltimor: Johns Hopkins 

University press, 1962. 

- Buchan, Alastair, war in Modern society, London: Collins, 1962. 
  

 جمموعة مقتاالت واجتاهاته"  يف  تاجيك  حممد رضا  "مدخل إىل مفاهيم األمن الوطين -74
م  1992  طهران  املعاونيةة األمنيةة والعسكريةة لوزارة الداخليةة  مؤمتر التنمية واألمن الشامل

 .48  ص 7ج
م  7000  طهران  منشورات .  اجملتمع األمين يف خطاب خامت تاجيك  حممد رضا   -75
 .12ص 
 -طالعتات السياستّية  ا جملية ليوطين"  بصريي  حممد علي  "تطوةر مفهوم األمين ا  -73

 .133م  ص 1999  134 -136العدد  االقتصادّية،
حجاريان  سعيد  "تطور مفهوم األمن الوطين يف اجلمهوريةة اإلسالميةة اإليرانيةية"  يف:   -72

 .787  م. س  ص جمموعة مقاالت مؤمتر التنمية واألمن الشامل
  السنة األوىل  السياسة الدفاعّية جملةن الوطين"  قامسي  حاكم  "املفاهيم املختلفة لألم -78

 .59م  ص 1997  7العدد 
 .38  م. س. ص السياسة الدولّية والسياسة اخلارجّية -79
م  ص 1996  طهران  قيوس   العالقات الدولّية نظريًّا وعمليًّاكاظمي  علي أصغر   -60

102. 
يف إقرار األمن  على أسياس الفهيم    ملزيد من االطالع على أمهيةة احلرب ودور القورة -61

 ,Waltz, Kenneth N., Theory of International politics -: ←الييواقعي 

Massachusett: Addison- Wesley, 1979.                                                            

مشيري زادة  طهيران       ترمجته بالفارسية محرياالسياسة بني األم مورغنتا  هانس جي   - 
 م.1995مركز الدراسات السياسيةة والدوليةة  

  ←بنظر املثاليةني  يتحّقق األمن يف ضوء حتّقق السالم العاملي  -67
- Clark, Grenvill and Louis B. Sohn, World peace Through world Law, 5

th
 

edition, Cambridge MA: Harvard University press, 1986. 

.64  م. س  ص دراسة املفاهي  النظرّية لألمن الوطين -66  
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:←كأمنوذج  -64  
 جملية القادري  السيد علي "مبادىء السياسة اخلارجيةة يف اإلسالم: مفهوم األمن"  - 

 .707 -700م  ص 1989  صيف 7  السنة الثالثة  العدد السياسة اخلارجّية
  .102 -103ص    م. س السياسة الدولّية والسياسة اخلارجّية -  

 .5م. س. ص  األمن الوطين والنظام الدويل، -65
  السينة  االقتصادّية -السياسّيةاطالعات  جملةباوند  داوهرميداس  "املصاحل الوطنيةة"  -63

 .50م  ص 1990 1  ك40اخلامسة  العدد 
.72  م. س  ص مقوالت األمن الوطين يف اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية -62  

38- Mc Namara. Robert. S., The Essence of Security, New York: Harper and 

Row, 1968, p 149. 

.150 -149  م. س. ص أمن اجملتمع يف خطاب خامت  -69  
  طهران  مركز الدراسيات السياسييةة   70  ط دراسات األمن الوطينالربيعي  علي   -40

 .765م  ص 7004والدوليةة 
  ←نظام احلاكم على األمن الوطين يف دول العامل الثالث والدول الناميةبصدد تقدةم أمن ال -41

- Ayoob, Mohammad, “Security in the third world: the worn about to turn”, 

International Affairs, Vol. 90, no.1, winter 1983- 4, pp. 41- 51. 

- Kolodziej, Edward A. and Robert E. Harkavy (ed), security policies of 

Developing countries, Lexington: Lexington Books, 1982. 
اجملتمتع يف   أمتن و 176 -99  م. س  ص مقّدمة الستراتيجّية األمن الوطين ← -47

 .83 -32  م. س  ص خطاب خامت 
 .15  م. س  ص األمن الوطين والنظام الدويل؛ 71م. ن  ص  -46
 .74  م. س  ص لنظرّية لألمن الوطيندراسة املفاهي  ا -44
  السنة األوىل  العدد السياسة الدفاعّيةحاكم "املفاهيم املختلفة لألمن الوطين"  القامسي   -45

 .56م  ص 1997  7
 .76  م. س  ص األمن الوطين والنظام الدويل -43
يتران  سياستة إ  ؛38  م. س  ص السياسة اخلارجّية والسياسة الدولّية ←كأمنوذج  -42

  .102ص   م. س  العالقات الدولّية بني النظرّية والتطبيق  717  م. س  ص اخلارجّية

48- Liddell Hart, B. H., Strategy: the Indirect Approach, London: Faber, 

1967, p. 336. 
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السياستة   جملية طارم سري  مسعود "بعض أبعاد السياسة الدوليةة والسياسة اخلارجيةة"  -49
كوشش زيبا فرزين نييا  طهيران  مركيز      إعداد رجّية: حملة عن نشاط عشر سنوتاخلا

 .115الدراسات السياسيةة والدوليةة  ص 
 .157 -151و 33  م. س  ص سياسة إيران اخلارجّية ←كأمنوذج  -50
البحث حول األمن أو األمن الوطين كان مركز االهتمام يف معظم الكتيب واملقياالت    -51

سياسة إيتران اخلارجّيتة يف   : إحتشامي  أنو شريوان  ←السياسة اخلارجيةة  املتوافرة حول
ترمجه بالفارسيةة إبراهيم متةقي وزهرة بوستينتشي  طهران  مركز حمفوظيات   ،مرحلة اإلعمار

األطتر  ؛ سجاد بور  السيد حمميد كياظم    141 -196م  ص 1999الثورة اإلسالميةة  
طهيران  مركيز الدراسيات     ة اخلارجّيتة اإليرانّيتة،  والبحثّية لدراسة السياساملفهومّية 

اخلارجيةية   م؛ شهايب  سهراب وفريدة فرهي  "الرؤى األمنيةة والسياسة1999االستراتيجيةة  
م؛ القادري  السيد علي 1994السنة التاسعة  العدد األول  شتاء السياسة اخلارجيةة اإليرانيةة"  

السينة الثالثية      السياسة اخلارجّيتة مفهوم األمن"  "مبادىء السياسة اخلارجيةة يف اإلسالم: 
الصدر حممد  "أمن اجلمهوريةة اإلسالميةة اإليرانيةة اليوطين:   م؛1989والرابع   العددان  الثا.

"  السياسة اخلارجيةة  السنة التاسعة  العدد السياسة اخلارجّيةوإستراتيجيةة املواجهة يف  األخطار
 م.1994األول  شتاء 

تقد عدد كبري من أصحاب الرأي يف حقل الدراسات األمنيةة  أّن مفهوم األمن جيب أن يع -57
 :←طرح يف إطار مباحث السياسة اخلارجيةة  والعالقات الدوليةة أو السياسيةة الدوليةة ُي

آراء نقدية هافندورن  هلغا  "معضلة األمن: التنظري وإجياد قسم يف حقل األمن الدويل"  يف:  -
   .777 -191  م. س  ص ألمن الدويليف حقل ا

- Taylor, Trevor (ed), Approaches and Theory in International Relations, New 

York: Longman, 1988. 
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 احلولية السابعة والعشرون من فصلية:
 حوليات األدب والعلوم االجتماعّية

 كوي جامعة ال -اليت تصدر عن جملس النشر العلم 
 بعنوان:

 أثر الشعر العريب
 يف الشعر الفارس 
 دراسة مناذج

 لألستاذ الدكتور فكتور الكك رئيس مركز اللغة الفارسّية يف اجلامعة اللبنانية.
 

يتناول الباحث مقاطع منوذجية ذات داللة دقيقة وعميقة على التفاعل بني أديبة العيرب  
ال سيةما يف مرحلة نشوئه يف اواخر القرن الثالث  والفرس  وتأالر الشعر الفارسي بالشعر العريب

للهجرة/التاسع للميالد وصواًل إىل القرن اخلامس للهجرة/احلادي عشر للميالد  أي املرحلة اليت 
بلغ خالهلا الشعر الفارسي أوج تأاّلره بالشعر العريب  وقد رّكز حبثه على هيذه املرحلية ميع    

 صور الالحقة حلقب مديدة.إشارات إىل استمرار ذلك التأالر يف الع
وقد اعتمد الباحث منهجية الدراسات األدبية املقارنة كاشفا جوانب بكًرا من التنافيذ   

احليوي بني الشعر الفارسي والشعر العريب يف إطار التراث العيريب اإلسيالمي املشيترك  أو    
ة مدةة تكاد تشيارف  "امللحمة الثقافيةة املشتركة" كما مسةاها  وهو الذي عايش ارداب الفارسية

على الرغم من تارخيهميا   -نصف قرن. وقد أشار إىل أّن حركة الترمجة بني العربيةة والفارسيةة
ال تزال ح  اليوم خفرة ضامرة  ربةما لتوجةه جمتمعاتنا الشرقيةة إىل تيراث   -احلضارية املشترك

علًما أّن الترمجيات مين    األمم األوروبيةة والغربية بوجه عام منذ حقب االستعمار واالنتداب 
 العربية بالفارسيةة أنشط وأرحب  مع ما توفره الترمجة من تفاعل بني احلضارات.

... إّن أالر احلضارة اإليرانيةة يف الشعر العريب سبق ظهور اإلسالم الذي آخى بني العرب  
فرييد... إال  واإليرانيةني  بل مجيع الشعوب اليت انضوت حتت لوائه  ومزج بينها يف مدة حيوية 

للروابط بني العرب والفرس يتبيةن مسات هذا التأالر والتأالري  -كصاحب املقالة -أّن الدارس املتتبع
املتبادلني  منذ مرحلة ما قبل اإلسالم وقد شّكل املناذرة ملوك احلرية صلة الوصل بني األمتني: 

الذبيا. وسواهم من اليذين   هذا التأالري بيةن األالر يف شعر عدية بن زيد وشعر األعشى والنابغة
 كانوا يتردةدون إىل بالط األكاسرة أو ملوك احلرية التابعني لبين ساسان.
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غري أّن مدة التفاعل احليوية الذي شهدته األمةتان بعد اإلسالم االذي جعل من العيرب   
. يف هيذا  أمةة   مل يعهد له التاريخ مثياًل  وقد أنتج العرب والفرس مًعا حضارة زاهية مميةزة..

السياق نبغ يف العربيةة شعراء كثر متفوقون من أصول فارسية  او من األجيال املوّلدة  كإمساعيل 
بن يسار وبشار بن برد وأيب نواس ومهيار الديلمي  وغريهم وكان طبيعيًّا أن تتجلى يف شعرهم 

واملعا. والصيور   العريب جتليات متنوعة  ليس أقّلها الطابع التجديدي الذي جتّلى يف التراكيب
واألخيلة  فضاًل عن أمناط احلياة... وتوالت قافلة الشعراء والكتاب وها ابن املقنع حيتّل سيدةة  

 األدب النثرية  وغريه... 
مث... يف القرن اخلامس للهجرة برزت للعيان هنضة الشعر باللغة الفارسيةة الدريةة احلديثة اليت هي 

 ة اإليرانيةة واللغة العربيةة.نتاج التفاعل بني اللغة الفهلوية
هذه املرةة كان الشعر العريب هو الذي حيتّل املرتبة العليا  فكان من الطبيعي أن يكيون   

األمنوذج واملثال الذي يستقي منه شعراء الفرس املواضيع واألساليب والقوالب والفنون البالغية 
 بنية اللغتني  إشتقاًقا وتركيًبا. وأوزان الشعر العربيةة  على الرغم من االختالف اجلذري يف

ظّل التفاعل بني شعرية اللغتني قائًما لعهود طويلة مل يوقفه سوى الغزوات املتدفقة على  
بلدان املشرق اإليراّ. والعريبة وديار اإلسالم بوجه عام مروًرا باملغول والصليبيةني وقيام السلطنة 

 والفرنسي.العثمانيةة  وانتشار االستعمارين الربيطا. 
عاد التواصل بني العرب واإليرانيةني ببطء وبتردةد منذ ما بعد احلرب العاملية األوىل  وبعد  

احلرب العاملية الثانية بعد استقالل عدد من البلدان العربية  وقيام متثيل دبلوماسي بينها وبيني  
فارسيةة لترمجة آالار كل إيران  ندب بعض املثقفني واألدباء والشعراء أنفسهم من أبناء الضاد وال

منهما باللغة األخرى  أو اقتباس املوضوعات والقصص والقوالب الشعريةة  وال خيفى تأالر العدد 
الكبري من الشعراء  بشعر اخليام الذي تصدى لترمجته بالعربية عدد كبري من الشعراء  وال تزال 

 هذه احلركة ناشطة ح  اليوم.
 سالميةة اليت فرضت تعليم العربية يف املناهج الدراسية.وزادت بدون شك بعد الثورة اإل -

حتدث الكاتب بعد ذلك عن جتليات احلضارة العربية اإلسالمية  عرب التاريخ يف هذه "امللحمية  
الثقافية املشتركة" اليت ال قعر هلا وال ساحل  تغّطي عامل الكون والفساد وتتصل ببحار عيامل  

 احلقيقة والشهود.
 بية يف إيران.القرآن والعر -
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: بعد أن أصاب الوهن السلطة املركزيةة يف بغداد وبدأ حّكيام األطيراف   شعراء اللسانني -
 باالستقالل. 

 الشعر العريب َمَثل أعلى: -
نشأ شعراء الفارسية يف كن ف الشعر العريب فاختذوه مثااًل حيتذى يف املضمون والشيكل  

والتبيني والعروض... ويفصةيل رشييد اليدين    والفنون واألغراض واملضامني وأساليب البيان 
الوطواط األمر صراحة حيث يقول: "يف اقتباس املعارف واملعا. الدقيقة ومتانة السبك مجييع  
الشعراء اإلسالميةني عيال على املتنيب  وقد طارت شهرة ديوانه بني العرب والعجيم  فتيرى   

 صدور الفضالء ُيِعزةون ديوانه".
 ّية أنفسه  بشعراء العربية:تشبيه شعراء الفارس -أ

م( يشبه نفسه حبسان بن الابت وجرير وأيب متام وصيريع  940واملتوىف سنة  فالرودكي
 الغوا. مسلم بن الوليد وسحبان وائل سيةد الفصاحة والبيان...

سيةد شعراء  هريچمنووصار هذا األمر من بعد الرودكي سنةة أخذ هبا معظم الشعراء  ح  أّن 
ة يف األدب الفارسي حيشد يف قصيدته الشهرية "الشمعة"  اليت خيتمهيا مبيدح   الوصف واخلمر

 الشاعر عنصري يف الالالة أبيات  أمساء أكثر من عشرين شاعًرا عربيًّا من خمتلف العصور. 
 املبالغة يف استخدام املفردات العربّية: -ب

ظها عربية موشةاة مثاًل إىل نظم قصيدة معظم ألفا كاملعّزيووصل األمر ببعض الشعراء  
الذي مل يتورع عين ذكير األطيالل     المع  اجلرجاينببعض األلفاظ الفارسيةة. وفعل مثله 

 واالرحتال ودعد والرباب  وسؤال صاحبه عن ليلى وأخبارها...
 عومل املثالية العربية:

 يعود هذا التأالر املبالغ به يف ذلك احلني إىل عدة عوامل: 
 ان معمواًل به يف إيران.: نظام التعليم الذي كأواًل
اإليرانية منتهى الرفعة والتفوق خالل القرنني الرابع واخليامس   -: بلوغ العربية بني النخبةثانًيا

 للهجرة.
: تشجيع البالطات واحلضرات املستقّلة وشبه املستقلة عن السيلطة املركزيية يف بغيداد    ثالًثا

 الكتةاب والشعراء والتنافس بينها الستقطاهبم.
: كون األكثرية من شعراء الفارسيةة ح  عهود متأخرة مين الشيعراء ذوي اللسيانني     ارابًع

 يقرضون الشعر بالعربية والفارسية يف آن.



-59- 

: تأسيس النظاميات يف زمن السالجقة كمراكز تعليم عاٍل يف املدن املهمةة كان له أالره خامًسا
 يف احلفاظ على العربيةة.

اللغة من أساليب البيان واملعا. والفنون الشعرية: سعدي  واملثال األوضح على ما حتتمله 
الذي مجع حبر ية الفصاحة والبالغة باللسانني العريب والفارسي  وحافظ الشريازي الذي ميتلىء 
ديوانه باألشعار امللمةعة واألبيات العربية؛ ولكم جاءت قوافيه عربية مقرونة بعالميات اجلميع   

 .بالفارسيةة أو ما شاكل ذلك..
 إّن أول بيت من أول غزلية ُأالبتت يف ديوانه يوازي هذا الشطر األول من البيت العريب: 
 أدر كأًسا وناوهلا... إال يا أيها الساقي  
يعمد الدكتور الكك بعد ذلك: إىل تقدمي أمثلة على تأالر الشعراء اإليرانيةني بالشيعراء   

 والرالاء وفن املناظرة. العرب ومقارنتها وترمجتها يف خمتلف الفنون: املدح 
ومن التيمات الشعرية اللصيقة بفن املديح وفن الغزل القائم على الوقوف على أطيالل   

األحبة  تيمة غراب البني  الذي ُينِذر بفراق األحبة واألصحاب  وقد أكثر الشعراء اإليرانيةيون  
 من ذكر غراب البني يف أشعارهم.

لذي أخذ به شعراء الفارسية إال وهو معارضة فضاًل عن ذلك هنالك نوع من التقليد ا 
الذي عارض شعًرا لعتةاب بن ورقاء الشييبا.   هريچمنوالقصائد العربية  يتجلى ذلك يف شعر 

الرياحي  ومخرية شهرية ألعشى قيس  فضاًل عن اقتباسه من مضامني القرآن واحلديث النبوية 
 وأمثال العرب  وكّل ما هو عريب...

ًرا تقليد الشعراء الفرس لشعر الغزل العريب  وبالغوا يف تقليد شيعراء  وأخرًيا وليس آخ 
العربيةة يف غزل األطالل واختذوا من عرائس الشعر العريب أمساء حملبوباهتم مثل: عزةة وعفراء وميةة 

 وأمة أوىف وسواهن... ح  أنةهم ذكروا أحياًنا األماكن املرتبطة هبنة... 
دكتور فيكتور الكك  إضافة مهمة للمكتبة العربية  وحلقية  إّن هذا الكتاب لألستاذ ال 

 جديدة من حلقات الوصل بني األدبني العريب والفارسي.
  

 
       
    
    


