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 فصلية، وآدابهامجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية 
ش/ . ىـ 1399صيف، 55الالعدد ، محكمة ةيعلم

  73-96صص؛ م 2020
 الهويّة اإليرانّية في کتب العربّية المدرسّية بين التشريع والتطبيق

 )کتب العربّية للثانويّة األولی نموذجًا(
 2مـحسن زماني 1،*1ساجد زارع

 يزد. أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية كآداهبا جبامعة 1
 امعة يزدجب دکتوراه يف اللغة العربية كآداهبا . 2

 25/01/1399: البحث تاريخ قبول  22/10/1391 :البحث تاريخ استالم
 
 

 صالملخّ 
تلعب الکتب ادلدرسٌية دكران بارزان يف حتٌقق عملٌية التنشئة االجتماعٌية لدی الطلبة ألٌّنم يتعٌرضوف دلا فيها من کلمات 

الدراسية. يتٌم تدريس کتب العربية بالثانويات اإليرانية حاليان يف   سنوات غًن قليلة حبياهتم كصور كرسـو علی مدی
کاٌفة أصقاع البالد مبا فيها من أعراؽ كقوميٌات ؼلتلف بعضها عن بعض. فقضٌية کيفٌية دتٌثل اذلويٌة الوطنية هبذه 

ليت تتطٌلب إمعاف الباحثٌن كادلعنٌيٌن بشؤكف الرتبية الکتب علی كجو العمـو كاذلويٌة اإليرانية حتديدان من القضايا ا
كالتعليم. بناءن علی ذلك تستعرض ىذه الدراسة مالمح اذلويٌة اإليرانية ادلتجلٌية يف طيٌات کتب العربية الثالثة 

إليرانية يف للمرحلة الثانوية األكلی ترکيزان علی أسلوب حتليل احملتوی. فتٌم حتديد مخسة عناصر أك مکٌونات للهويٌة ا
ادلدف كاألماکن الواقعة يف جغرافيا »كىي: ضوء ما صرٌح هبا يف بعض الوثائق ادلرجعية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

، «الرموز الوطنٌية»ك، «ادلفاخر الوطنٌية اإليرانٌيةالشخصيٌات ك »ك، «األعراؼ كالطقوس اإليرانٌية»ك، «إيراف
كبالتٌايل مٌت استخراج العناصر ادلتمثٌلة بکٌل من الکتب الثالثة يف ثنايا النصوص من کلمات « ات اإليرانٌيةالقوميٌ »ك

كصور كرسـو باعتبارىا كحدات التحليل يف الدراسة كذلك من خالؿ تصنيفها ضمن اجلداكؿ ادلخٌصصة ذلا. 
ذلويٌة اإليرانية يف موضع تكشف النتائج أٌف ىذه العناصر مل تتوزٌع علی ضلو متجانس حبيث مل تکن عناصر من ا

االىتماـ ضلو األعراؼ كالطقوس كالقوميٌات اإليرانية بالقياس إلی غًنىا كىذا شلٌا ال ينسجم مع بعض ادلواٌد ادلندرجة 
لوزارة الرتبية كالتعليم « الربنامج الدرسي الوطين»ك« برنامج التحٌوؿ األساسي»بالدستور اإليراين كأىداؼ كثيقة 

  اإليراين.
 
 .األساسي التحٌوؿ برنامج كثيقة اإليرانية، اذلويٌة الوطنية، اذلويٌة اذلويٌة، :كلمات الرئيسةال
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 ةممقدّ ال
مسألة اذلويٌة من أعمق ادلسائل الثقافٌية جذكران يف احلياة الفرديٌة كاجلماعٌية لإلنساف شلا ؽلٌيز دكر 
اجلهات ادلعنٌية هبا يف ىذا اجملاؿ. طلٌص بالذکر من ىذه اجلهات نظاـ الرتبٌية كالتعليم يف کٌل بلد. 

يف حقل الثقافة  ان ظلوذجٌيان كبنائيٌ  ان سة ثقافٌية كربل دكر نظاـ الرتبٌية كالتعليم بوصفها مؤسٌ  يلعب
تکوين اذلويٌة لدی البشر حيث يتٌم قسط کبًنه من ىذه العملٌية عرب ادلصادر التعليمية اليت ك 

كمن أىٌم ىذه ادلصادر ىي الکتب ادلدرسٌية اليت کانت . يقٌدمها بٌن أيدم الطٌلبة بادلدارس
 لرتبية كالتعليم. كمازالت موضع اىتماـ الباحثٌن كالقائمٌن علی شؤكف ا

 -ما حتمل العبارة من معنی بکلٌ -« عملٌية التعليم كالتعٌلم»يف  أثر خطًن کتاب ادلدرسيلل
ضافة إمٌن، يف حتديد مناىج التدريس كکيفٌية إرساؿ ادلعلومات للمتعلٌ  يؤثٌر مباشران  حيثيف البالد 

مصدر تعليمي يلتقي عنده  » ألنٌوم؛ إلی دكره يف ترسيخ اذلويٌة مبا فيها الفرديٌة كاالجتماعٌية لديه
مة کٌل من ادلعٌلم كادلتعٌلم علی حٌد سواء؛ فهو ؽلٌثل بالنسبة للمتعٌلم أساسان باقيان لعملٌية تعٌلم منظٌ 

كمتسلسلة، كأساسان دائمان لتعزيز ىذه العملٌية، كذلذا فهو ليس رلٌرد كسيلة تعليمٌية مساعدة بل 
م ة الدراسٌية كيوٌجو ادلتعلٌ مٌية الرتبويٌة، إذ يقٌدـ اإلطار ادلنهجي للمادٌ رکيزة أساسٌية يف العملٌية التعلٌ 

تکمن أعلٌية الکتاب ادلدرسي کونو . (2878: 2114)دحالف، « إىل ما سيدرسو من معلومات كمعارؼ
مصدران من مصادر تعٌلم الطالب كتقوؽلو كحصولو علی ادلعلومات، باإلضافة إلی سهولة استخدامو 

فيؤٌکد الکثًن من   .(452: 2004)رمضاف األغا، اليفو إذا ما قورف بادلصادر ادلعرفٌية األخری كقٌلة تک
نة يف الکتب ادلدرسٌية يعرٌب عن حاجات ادلتعٌلمٌن ادلتضمٌ  االختيار الدقيق للموادٌ  أفٌ  الباحثٌن

 .(Cunnings worth, 1995: 7)اة من الربنامج التعليمي كاألىداؼ كادلناىج كالقيم ادلتوخٌ 

كذلك من ادلرحلة الثانويٌة األكىل  منيبدأ تعليم اللغة العربٌية كلغة أجنبٌية يف ادلدارس اإليرانٌية 
كمن أىٌم أىداؼ تعليم اللغة  السابع كالثامن كالتاسع(. للٌصفٌ ) من الکتب داتثالثة رللٌ خالؿ 

ة ادلهارات العربٌية كخاصٌ اللغة علی ؼ التعرٌ العربٌية حسب ما ذيکر يف مقٌدمة ىذه الکتب ىي: 
فهم معىن آيات يف الطالب  يساعد كالقراءة كالكتابة إىل حدٌ  ادثةالستماع كاحملا أم اللغويٌة األربع

األئٌمة ادلعصومٌن )ع( كالنصوص الدينٌية کما يؤثٌر علی تعزيز اللغة القرآف الكرمي، ككلمات 
 : الف(.1397مو ريزی درسی، کتاب عربی پايو ىفتم، )سازماف پژكىش كبرناالفارسٌية كتقويتها لدی الطاٌلب 

ىذا كبالنظر إلی أٌف ىذه الکتب يتٌم تدرسيها لکاٌفة الطلبة ادلواطنٌن يف أضلاء البلد اإليراين مبا 
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ة ة كمنصٌ غلب أف يينظر إىل تعليم اللغات األجنبيٌ »فيهم من قومٌيات كثقافات كأعراؼ سلتلفة فػ
يف ادلراحل  اختيار احملتول التعليميكالقيم احملٌلية، حبيث غلب  عتقداتادللتعزيز الثقافة الوطنية ك 

ـٌ مع واضيع ادلاللغة حوؿ  عليماألكىل من ت مٌن احتياجات ادلتعلٌ احملٌلية اليت تکوف علی انسجاـ تا
ما إضافة إلی (. 38: 1391)برنامو ملی درسی،  «ضمن قوالب جٌذابة ذلم قيم كثقافة اجملتمعالبيئة كال مثل

فقد  دراسٌية متتالٌية، عٌدة سنواتخالؿ  عربٌيةال بلكتأكقاهتم من حٌيزان کبًنان ب الطاٌل سبق، يکٌرس 
رؤی الٌطاٌلب،  على –سواء كاعيان کاف أك غًن كاعو – ر زلتول ىذه الكتب بشكل كبًنيؤثٌ 
جوانب إلی تأثًنىا علی اهتم الفرديٌة كاالجتماعٌية، باإلضافة ككجهات نظرىم كىويٌ  ،مواقفهمك 

شلٌا محىلىنا يف ىذا البحث علی دراسة مالمح اذلوٌية اإليرانٌية ادلتجٌلٌية يف طٌيات کتب  اللغة تعليم
  عن األسئلة التالٌية: العربٌية الثالثة للمرحلة الثانويٌة األكلی بغية اإلجابة

ربٌية الثالثة للمرحلة الثانويٌة األكلی؟ کيف ترٌددت العناصر ادلمثٌلة للهويٌة اإليرانٌية يف کتب الع  -1
 كما مدی التناسق كالتوازف بٌن ىذه العناصر؟ 

 ؟بالکتب الثالثة ات اإليرانٌية ادلختلفةإىل أٌم مدل دتٌكنت ىذه العناصر من دتثيل القوميٌ  -2
 إلی أم مدی ينسجم ترٌدد عناصر اذلويٌة اإليرانٌية يف الکتب مع األىداؼ ادلصرٌح هبا يف -3

لوزارة الرتبية كالتعليم اإليرانٌية علی كجو « كثيقة برنامج التحٌوؿ األساسي»الوثائق ادلرجعٌية ك
 اخلصوص؟

   
 اإلطار النظري للبحث. 1
 ةالهويّ . 1-1

 (7-16: 1383)مًنزلمدم، لغةن تدٌؿ علی الذات، كالوجود، كالطبيعة، كالغاية كالکماؿ ادلطلق اذلويٌة 
بنفسو كفرديٌتو كحفاظو علی تکاملو كقيمتو كسلوکياتو كأفکاره يف سلتلف كىو إحساس الفرد 

 یكپناى یمعركف) ن اذلوٌية الفردٌية كاجلماعٌيةا العاـ تتضمٌ مدلوذليف ك  .(1/2372ـ: 2118)عمر،  ادلواقف
ٌية ين كاجلماععن اآلخر  هز يٌ دتفرد  كلٌ لمسات رلموعة من اذلويٌة الفرديٌة ىي إٌف  .(85: 1393توانا، 

لعائلٌية كالعرقٌية منها ىي نوع آخر من اذلويٌة تتمايز عن الفرديٌة كتشمل أنواعان سلتلفة من اذلويٌة کا
)دكراف نقالن  اجملموعةالفرد ضمن ل عضويٌة ات مجاعٌية دتثٌ ىويٌ  فکٌلها منكالتنظيمٌية كالوطنٌية كالدينٌية 

 .(128: 1387عن صادؽ زاده كمنادم، 
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، حيث تؤٌثر الظركؼ كادلواقف االجتماعٌية متعٌددة كمتمايزة تتشٌکل علی ضوءللهويٌة مفاىيم 
 .(13: 1387)کوشا، العالقات اجلماعٌية علی عملٌية حتديد اذلٌويٌة من خالؿ التنشئة االجتماعٌية 

اجملاالت العلمٌية كاالجتماعٌية األخرل مثل علم  -علم النفس انطالقان من-دخل ىذا ادلفهـو 
 ،كالتاريخ ،كالعلـو السياسٌية ،كاألنثركبولوجيا كالعلـو الرتبويٌة ،كعلم النفس االجتماعي ،االجتماع

ت ىذا ادلفهـو فيما كالعديد من رلاالت العلـو اإلنسانٌية األخرل اليت كسعٌ  ،كاجلغرافيا السياسٌية
 (.26-7: 1387)دكراف، ا ق بدراستهيتعلٌ 

القومٌية كاإلسالمٌية، الوطنٌية ك ختلفة مثل ادل ىاعلماء االجتماع اذلويٌة يف أبعاد ىذا كصٌنف
 غًٌن تتف .بعضها البعضيتنافس ة ات ذلا قيم كقواعد خاصٌ من ىذه اذلويٌ  كلٌ  .كقس علی ىذا
علی مركر الزمن، كىي التزاؿ ترتاكح بٌن مرحلة كأخری من خالؿ التحٌوؿ، كإعادة شبكات اذلويٌة 

 .(31: 1383)معيين علمدارم،  ر"تطوٌ الصًنكرة كال"فهکذا تکوف دكمان يف ، كالتفکًن البناء
 
 الهويّة الوطنّية والهويّة اإليرانّية. 2-1

من عناصر  متکاملة متکٌونةرلموعة  يو اليـو اذلوية الوطنية ىما نسميٌ  جتدر اإلشارة إىل أفٌ 
دلوذلا احلديث كادلتطٌور الثقافة مب طلىقتي ادلتعارؼ عليها يف أضلاء البلد؛ إذ ة كاإلقليمية الثقافات احملليٌ 

رلموعة من ادلعارؼ أك يف سياؽ اجملتمع كىي عبارة عن  اجتماعيان ييکتسب كل شيء   علی
  نسافمواىب يكتسبها اإل كأمٌ  كالطقوس ين كاألخالؽ كاحلقوؽ كالعاداتكالدٌ  وفكادلعتقدات كالفن

)ركح األميين، « علی صلة بالثقافةة للهويٌ  عنصركل يکوف  »بشكل عاـ ك . معٌٌن  كجزء من رلتمعو 
صف هبا رلموعة من السمات الثقافية اليت تتٌ »حيث يعتقد بعض اخلرباء أٌف اذلويٌة  (13: 1379

، نة، كاليت تولد اإلحساس لدم األفراد باالنتماء لشعب معٌٌن مجاعة من الناس يف فرتة زمنية معيٌ 
، كالتعبًن عن مشاعر االعتزاز، كالفخر بالشعب الذم ينتمي إليو ىؤالء بوطن معٌٌن  عالقةكال

 (.376: 1998)أمٌن، « األفراد
عترب اذلويٌة الوطنٌية أعلى مستويات اذلويٌة ألٌم إنساف كغالبان ما تکوف ذلا ميزة خاٌصة تٌتسم تي 

ة انتشاران كشرعٌيةن يف مجيع األنظمة هبا، مبعىن آخر، إٌف اذلويٌة الوطنٌية ىي أكثر مستويات اذلويٌ 
الوطنٌية كمن بٌن مجيع  ةأٌف اذلويٌ » یيذىب "أنتوين امسيت" إل .(197: 1379)حاجياين، االجتماعٌية 

، ىي أكثر أنواع اذلويٌة اجلماعٌية جذكران كمشوالن  « اذلويات االجتماعٌية اليت تساىم فيها البشرٌية اليـو
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(Smith, 1987: 143).  ،دكرىا يف تضامن أبناء الشعب إظلٌا  یفاذلويٌة الوطنٌية باإلضافة إللذلك
 .ىي مسة بارزة دتٌيزه عن غًنه من الشعوب

الطقوس، كالتقاليد، كادلعتقدات، كالقيم، كالعالقات االجتماعٌية السائدة يف   یالتعٌرؼ عل إفٌ 
 ، کشف عن عملٌية التنشئة االجتماعٌية ألبنائو، إىل جانب الوقوؼ على الٌرموز يکٌل رلتمعو

)قامسي، الوطنٌية"  ةالفرد ما تيطلق عليها "اذلويٌ  ینوعان من اذلويٌة لدىذا  يخلق کلٌ فالثقافٌية كالوطنٌية، 
1383 :155). 

ة ضلو التصورٌات، "ككدكارد" بأٌف عناصر اذلويٌة الوطنٌية تنتقل من خالؿ عوامل سلتلف يعتقد
 كالقصص، كاألساطًن، كالعىلىم الوطين، كأنواع ادلالبس، كالثقافة العاٌمة، كالتقاليد، كالرموز الوطنٌية

Woodward, 2000: 134)). 

بناءن علی ما سبق، نشعر مبدی أعلٌية األنظمة ادلؤثرٌة يف تکوين اذلويٌة كتعزيزىا لدی أبناء 
نظاـ الرتبٌية كالتعليم من أکثر ادلؤٌسسات فٌعالٌيةن يف تکوين اذلويٌة الشعب جملتمع ما. ىذا كيعترب 

 علی اإلطالؽ.
كلن تتحٌقق األىداؼ السامية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف ىذا اجملاؿ إاٌل من خالؿ نظاـو 

 ألخًنة،ا تعليميو نشيطو ىادؼ. من ىذا ادلنطلق قامت كزارة الرتبية كالتعليم اإليرانية يف السنوات
 .للتعليم «األساسي التحٌوؿ كثيقة» تسٌمى إسرتاتيجية بإعداد كثيقة

 

 وثيقة التحّول األساسي. 3-1
 ،لنظاـ الرتبٌية كالتعليم اإليراين ؿ األساسي الوطنيةلتحوٌ اإعداد كثيقة لقد بيذلت جهود کبًنة يف 

الوثائق اعتمادان علی  لكش كذ1414عاـ آفاؽ التعليم يف ك  الرتبٌية كأىداؼ یرؤ  بغية تبيٌن
مهورية اجلسرتاتيجية لنظاـ أساسية كاالىتماـ باألىداؼ اإلها مبا فيها من قيم ية كاستخدامرجعادل

 .(8: 1391 :)سند حتوؿ اإليرانٌية اإلسالمية

من »بدرجات  سنة دراسية 12ب خالؿ تزكيد الطاٌل  بشكل عاـ،تستهدؼ ىذه الوثيقة 
شاملة عادلة يف الفردية كاألسرية كاالجتماعية كالعادلية بطريقة منهجية  ىاأبعاداحلياة الطٌيبة يف 
 (.8: السابق)« نظاـو فٌعاؿو كمؤثٌر

الربنامج  -1 أنظمة فرعية كىي: 6مٌت اقرتاح حتقيق التحٌوؿ يف  ،يف الوثيقة ذا اذلدؼذل ان حتقيقك 
توفًن  -4القيادة كاإلدارة،  -3إعداد ادلعٌلمٌن كتوفًن ادلصادر البشرية،  -2الدراسي الوطين، 
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 الدراسة كالتقومي. -6توفًن البيئة، كادلعٌدات كالتقنٌية،  -5ادلوارد ادلالية كختصيصها، 
بوصفو أٌكؿ كثيقة كأعٌلها من رلموعة « الربنامج الدراسي الوطين»مٌت تدكين  بناءن علی ذلك

ـ التعليم اإليراين يف ضوء فلسفة الوثائق الفرعية للتحٌوؿ التابعة لوثيقة التحٌوؿ األساسي بنظا
 التعليم كالرتبية اإلسالمية.

 
 البرنامج الدراسي الوطني. 4-1

كخريطة شاملة - ؿ األساسية لوثيقة التحوٌ النظم الفرعيٌ أىٌم من »"الربنامج الدراسي الوطين" 
ػلاكؿ ىذا الربنامج دتکٌن  .ةالتعليمي صادرعميق يف ادلكاسع شامل  حٌوؿلتؽلٌهد األرضٌية ، -مللتعلٌ 

فرص الطالب من اکتساب الکفاءات الالزمة للوقوؼ علی الظركؼ كتعديلها من خالؿ توفًن 
کما يساعدىم علی تکوين ىويٌاهتم الفردٌية  علی أساس ادلعايًن اإلسالمٌية عة شاملةمتنوٌ  ربويةت

 (.3: 1391)برنامو درسی ملی،  «كصوالن إلی حياة طٌيبة
من ادلبادئ ادلؤٌکد عليها يف الربنامج الدراسي الوطين ىي تعزيز اذلوٌية الوطنٌية. حبيث يقٌر هبا يف 

غلب أف تقـو الربامج الدراسية بتوفًن األرضية ادلالئمة لتقوية كإثبات اذلوٌية »نٌص الوثيقة بأنٌو 
حلضارة اإلسالمٌية كاإليرانٌية، الوطنٌية ترکيزان علی تعميق ادلعتقدات كالقيم اإلسالمية، كالثقافة كا

كاللغة الفارسية كآداهبا، كقيم الثورة اإلسالمٌية، كحٌب الوطن، كالوحدة الوطنية، كالتضامن الثقايف، 
 (.9: السابق)« كاالستقالؿ الوطين، كالوئاـ اإلسالمي

من خالؿ  ة ذلويٌ کوين اتكأغىن مصدر ل الثقافة ىي أىمٌ إٌف رٌح بو يف الربنامج الدراسي الوطين دلا صي  كفقان 
 ،كالتاريخ ادلاضي ،ادلعتقدات كالقيمتوجيو أفراد البشر إلی أسلوب احلياة الصحيح. کما أٌف الثقافة تشمل 

 (.26ك 25: السابق) كالفن كاألدب ادلعامل األثرية،ك  ،كالقوانٌن عراؼ،كاأل طقوسكال ،الوطنيةفاخر كادل

من ثالثة أبعاد: اذلوٌية « كثيقة برنامج التحٌوؿ األساسي» حسبتتأٌلف اذلويٌة الوطنٌية ف
أم اذلويٌة اليت تنشأ عن التعامل االجتماعي بٌن )اإليرانٌية، اذلويٌة اإلسالمٌية كاذلويٌة احلديثة كالعادلٌية 

، 21، 18، 17، 8: 1391سند حتوؿ،  )ينظر: (الشعوب متأثٌرة بوسائل التواصل كالتقٌنيات العادلٌية ادلستحدثة

كما يتناكلو  (.59: 1388؛ حاجياين، 95: 1387؛ گودرزم، 31: 1386؛ رجايي، 45: 1393 ،رىربم كآخركف ؛33
كثيقة »البحث احلايل من بٌن ىذه األبعاد الثالثة ىو اذلوٌية اإليرانٌية. ترتکز اذلوٌية اإليرانٌية يف 

كاللغة  لوطنٌية،احملٌلٌية، كالوحدة ا عٌدة عناصر كرموز منها: التنمية یعل« برنامج التحوؿ األساسي
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 ،كالعىلىم الوطين ،كاألنشودة الوطنٌية ،كالرتاث الثقايف كاحلضارم ،يٌة كاجلهاديٌةك كالركح الثور  ،الفارسٌية
 (.45: 1393)رىربم، كأرض الوطن 

التحٌوؿ مٌت اختيار عٌدة دان علی ىذه ادلبادئ ادلصرٌح هبا للهويٌة اإليرانٌية يف كثيقة لذلك كاعتما
ادلدف »کتب العربٌية الثالثة ادلدركسة كىي: كدراستها يف  عناصر للکشف عن مالمح اذلويٌة اإليرانٌية 

ادلفاخر الشخصٌيات ك »ك، «األعراؼ كالطقوس اإليرانٌية»ك، «كاألماکن الواقعة يف جغرافيا إيراف
 .«2ات اإليرانٌيةيٌ القوم»ك، «1الرموز الوطنٌية»ك، «الوطنٌية اإليرانٌية

 
 البحث خلفّية. 2

من خالؿ تقٌصي البحوث اليت عاجلت کتب العربٌية ادلدرسٌية يف إيراف كصلنا إلی دراساتو ؽلکن 
 اإلشارة إلی أبرزىا فيما يلي:

الکتب  یحتليل زلتو »يف دراستهما بعنواف ق.ش( 1398)دكست" استعرضت"جالئي كإيراف -
، کيتبى العربٌية «يف ضوء نظريٌة الوصف الوظيفي لالستعماؿ اللغوم یاألكلالثانوية العربٌية للمرحلة 

للمرحلة الثانوية األكلی يف إيراف حيث خلصت الدراسة إلی أنٌو يوجد کل الوظائف اللغويٌة 
كلعدـ كجود التوازف يف توزيع بالکتب ادلدركسة ترکيزان علی الوظيفتٌن البيانٌية كاالستکشافٌية، 

 .د ادلرجوٌ احلب يف الطاٌل  یع تنمية الکفاءة التواصلٌية لدکن توقٌ الوظائف ال ؽل
جتليات النوع االجتماعي كالعمر »يف حبثهم ادلعنوف بػق.ش( 1397)توٌصل "زارع كآخركف"  -

توازنان نسبيان بٌن مدی  ؾإلی أٌف ىنا« كالطبقة االجتماعٌية يف کتب العربٌية ادلدرسٌية األكلی يف إيراف
النسب ادلئويٌة للنوع االجتماعي الذکورم كاألنثوم اليت توزعت علی ادلواٌد ادلرئٌية كادلکتوبة ادلتضٌمنة 
يف الکتب شلا يدٌؿ علی أنو أعطيت للنساء قيمة مساكية للرجاؿ يف مواضيع سلتلفة منها ادلهنة 
                                                                                                                                               

الرمز عبارةه عن مصطلح أك اسم أك صورة قد دتٌثل شيئان مألوفان يف احلياة اليومٌية، كمع ذلك، باإلضافة إىل « يونغ»علی حسب قوؿ  .1
معافو تلوػليةو خاٌصةو. بناءن علی ذلك إذا کانت الكلمة أك الصورة دٌلت علی شيء أکثر من معناىا  ان معناه الواضح كادلألوؼ، لو أيض

( علی سبيل ادلثاؿ شلٌا أدرجناه ضمن الرموز الوطنٌية ىو 24ك 23: 1359)يونگ، دلباشر كجتاكزت عنو، فحينئذو تيعتربي رمزان.القريب أك ا
ين السامية العىلىم اإليراين الذم ؽلکن أف نعتربه رمزان للوحدة كالسيادة الوطنية أك صورة ادلناضل يف ساحة احلرب ادلفركضة اليت ترمز إلی ادلعا

 لتضحية كالشجاعة كادلقاكمة كالدفاع عن الوطن.ضلو ا
ىو جدير بالذکر فيما ؼلٌص القوميٌات اإليرانية أنو تعيش باجملتمع اإليراين قوميٌات عديدة متنٌوعة تسکن يف مناطق جغرافية  كشلٌا .2

 (.81-81: 1391يامنػش،سلتلفة منها: الرتکية كالکردية كالعربية كاللورية كاجليالکية كادلازنية كالبلوشية ك... )آر 
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لعمر كالطبقة االجتماعٌية فثٌمة توافق كانسجاـ مع كالطبقة االجتماعٌية؛ أٌما بالنسبة إلی دتٌثل ا
 الثقافة اإليرانٌية كمستوی أعمار الطلبة.

حتليل کتب العربٌية يف »حتت عنواف  ـ(2116)تکشف نتائج دراسة "أجاقي كآخرين" -
أٌف الذکاءات اللغويٌة « الثانويٌة األكلی يف ضوء نظريٌة الذکاءات ادلتعٌددة كاألىداؼ ادلعرفٌية

دلنطقٌية كالبصريٌة كاجلمعٌية، كاألىداؼ ادلعرفٌية الدنيا )التذکر كالفهم كالتطبيق( ىي الذکاءات كا
كاألىداؼ األکثر تداكالن يف ىذه الکتب كال يکاد ييوجىد فيها مصداؽ للذکاءات اجلسمانٌية 

ادلنطق السائد يف كادلوسيقائٌية كالفرديٌة كالطبيعٌية، كأىداؼ التحليل كالتقييم كاإلبداع. کما ؼلضع 
 ترتيب الذکاءات كتوزيعها كاألىداؼ يف الکتاب للربنامج ادلدرسٌي كدليل ادلعٌلم.

إضافة إلی الدكريٌات كفيما يتعٌلق بالدراسات اجلامعية حصلنا علی أطركحة "صادقي" 
اليت « 1متوسطو اكؿ کتب عريب  يفرىنگ مىا كالگوىاكنقد نشانو یبررس»ش( بعنواف 1397)

لرموزى كاألظلاط الثقافٌية ادلوجودة يف الکتب للکشف عن مدی استخداـ األظلاط كالرموز للغة تعاجل ا
األـٌ كاللغة اذلدؼ كاألظلاط الدكلٌية. كتوٌصلت إلی أٌف مؤٌلفي الکتب قد صٌبوا معظم اىتمامهم 

يف ادلئة  6ذلدؼ كيف ادلئة بثقافة اللغة ا 7يف ادلئة بثقافة اللغة األـٌ، بينما ختتٌص نسبة  87بنسبة 
 للثقافة الدكلٌية علی شکل غًن متوازف.

أٌف موضوع اذلويٌة بنوعيها الفردٌم كاالجتماعٌي مبثوث يف کثًن من  كٌ أٌما بالنسبة للهوٌية فال ش
الدراسات ادلنجزة يف حقوؿ علم االجتماع كعلم النفس كغًنىا من اجملاالت اليت ليست مطمح 

بالنسبة لدراسة اذلويٌة لدی الطاٌلب اإليرانيٌن فمن حصاد ما كصلنا نظرنا يف ىذا البحث. كلکن 
 إليو ىو:

 ىاممؤلفو جايگاه» عنواف حتت دراستهما يف( ش.ق1393" )تواناكپناىي معركيف" اىتم-
 الوطنٌية اذلويٌة مبکانة« 2متوسطو دكره فارسي ادبيات ىامکتاب زلتوام در مذىيب-ملي ىويت

 توزيع يتمٌ  مل أنٌو إلی الدراسة فتوصلت الثانويٌة للمرحلة الفارسي األدب کتب زلتوی يف كادلذىبٌية
 عناصر علی األکرب الرتکيز إذ سواء؛ ضلو علی ادلدركسة بالکتب ادلذىبٌية-الوطنٌية اذلويٌة عناصر
 بأقل كالسياسٌية كالوطنٌية الفرعٌية الثقافات مکٌونات حظيت حٌن يف كادلذىيب الثقايف الرتاث

                                                                                                                                               

 .الرموز الثقافية كأظلاطها يف کتب العربية للمرحلة الثانوٌية األكلی دراسة كنقد .1
 .ادلذىبٌية يف زلتوی کتب األدب الفارسي للمرحلة الثانوٌية – مکانة عناصر اذلوٌية الوطنٌية .2
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 .ماـاىت
اذلوٌية الوطنٌية يف كثيقة برنامج التحٌوؿ األساسي يف  ق.ش(1393)درس "رىربم كآخركف"  -

، کما يعاجل مکانة «1ىويت ملی در سند حتوؿ بنيادين آموزش كپركرش ج.ا.ايراف»مقاؿ عنوانو 
اذلويٌة الوطنٌية يف اذلويٌة الوطنٌية يف كثيقة التحوؿ علی أساس منهج حتليل احملتوی، فتبٌٌن النتائج أٌف 

ىذه الوثيقة متکٌونة من ثالثة أبعاد: اذلويٌة اإلسالمٌية، كاذلويٌة اإليرانٌية، كاذلويٌة احلديثة، شلا يوٌفر 
 التضامن الوطين بٌن الطالب.

رغم زلاكالتنا للفحص عن البحوث السابقة مل صلد دراسة تستعرض قضٌية اذلويٌة اإليرانية علی 
تعليم اللغة العربية اليت يتٌم تدريسها بادلدارس كاجلامعات اإليرانية حالٌيان شلٌا ضلو مستقٌل يف کتب 

يسوٌغ لنا الولوج يف ىذا البحث الذم ؽلکن أف يوٌفر اجملاؿ أماـ الدارسٌن للکشف عن رؤاىم يف 
 الکتب ادلدرسية من زكايا سلتلفة.

 
 منهج البحث. 3

ستخراج مکٌونات اذلوٌية اإليرانية من الکتب تسًن الدراسة علی منحی كصفي فيما يتعٌلق با
ادلدرسٌية الثالثة للمرحلة الثانوية األكلی مٌث تٌتخذ أسلوب حتليل احملتوی يف تقومي البيايات 
اإلحصائية من خالؿ رؤية ناقدة. ككحدات التحليل ىي کاٌفة ادلفردات كالصور كالرسـو يف طٌيات 

 الکتب. 
 طبعها من قبل كزارة الرتبية كالتعليم اإليرانية كىي علی أٌما الکتب موضع الدراسة فقد متٌ 

 ريزی كبرنامو پژكىش )سازمافدرسان  12. کتاب العربية للصٌف السابع الذم ينطوم علی 1التوايل: 
. کتاب العربية للصٌف الثامن كىو 2 (؛.ش.ق 1397متوسطو،  اكؿ دكره ىفتم پايو آموزشی، عربی

 1397 ، متوسطو اكؿ دكره ىشتم پايو آموزشی، عربی ريزی كبرنامو پژكىش )سازمافدركس  11يشمل 
، سازماف پژكىش كبرنامو ريزی آموزشی) دركس 11. کتاب العربية للصٌف التاسع الذم يضٌم 3ش(؛ .ق

 ق.ش(. 1397، متوسطو  اكؿ دكره ىفتم پايو عربی
 ىذا كتلٌخص خطوات الدراسة فيما يلي: 

                                                                                                                                               

 .لوزارة الرتبٌية كالتعليم اإليرانية ؿ األساسية يف كثيقة برنامج التحوٌ الوطنيٌ  ةاذلويٌ  .1
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عناصر للهوٌية اإليرانٌية متوٌزعة يف ثالثة جداكؿ سلٌصصة لدراسة کٌل من  5حٌدد الباحثاف  ●
يف ضوء ادلبادئ النظريٌة دلفهـو اذلوٌية كما صرٌح هبا يف  الکتب الثالثة كمٌت حتديد ىذه العناصر

ليم اللغة الوثائق ادلرجعية كمن خالؿ عرضها علی ثالثة أساتذة أخٌصائئٌن يف علم االجتماع كتع
 العربٌية تأٌکدان من صدقها.

كبالتايل مٌت استخراج كتصنيف العناصر ادلشار إليها ضمن اجلداكؿ مٌث عيرضت علی أربعة  ●
أساتذة من ذكم االختصاص يف تعليم اللغة العربية كاإلصلليزية لييدلوا مبا عندىم فيها من تعديالت 

نت نتائج كمالحظات کشفان عن مدی التوافق بٌن تقديراهتم يف ّناية ادلطاؼ للتأٌکد من ثباهتا. فبيٌ 
بعد تطبيقها علی ادلالحظات الوارد،ة  «Interrater reliabilityرلموعة مقٌومٌن/»ادلعامل ادلعركؼ بػ

/. كىي 89يعادؿ ما ( Correlation Coefficient)أٌّنا حصلت علی درجة مستوی التناسق 
 بٌن اآلراء.  التالـؤمقبولة ألغراض البحث العلمي إذ تشًن علی كجود 

 
 عرض البيانات وتحليلها . 4

بناءن علی ما سبق قولو ضمن قسم اإلطار النظرم عن مفهـو اذلوٌية اإليرانٌية باعتبارىا جزءان من 
اذلويٌة الوطنية قد خٌصصنا يف ما يلي ثالثة جداكؿ تشمل مالمح اذلويٌة اإليرانية من خالؿ 

لصفوؼ ادلرحلة الثانوية األكلی )السابع ادلفردات كالصور كالرسـو ادلعركضة بکتب العربٌية ادلدرسٌية 
رئيسة دتٌثل اذلوٌية اإليرانٌية يف  أك عناصرمخسة مکٌونات  كالثامن كالتاسع(؛ حيث مٌت تصنيف

الکتب ادلدركسة من زكايا سلتلفة كىي متوٌزعة علی البعد اجلغرايف للمجتمع اإليراين )ادلدف 
راؼ كالطقوس اإليرانية، ادلفاخر الوطنية، كالرموز، اإليرانية( كالبعدين الثقايف كاالجتماعي )األع

كالقومٌيات اإليرانية(. أٌما کتاب العربٌية للصٌف السابع فيعرض اجلدكؿ التايل كما بو من ىذه 
 العناصر:  

 السابع يف کتاب العربية للصفٌ  يرانيةة اإلاذلويٌ  (: عناصر1اجلدكؿ رقم )

 يرانيةة اإلاذلويٌ 
 1رقم الدركس

 ادلئويةالنسبة 
1 2 3 4 5 6 8 12 

                                                                                                                                               

 ة من العناصر ادلشار إليها.ة اإليرانيٌ الدركس اليت مل تيذکر أرقامها ضمن اجلدكؿ ال تتضٌمن علی ما يدٌؿ علی اذلويٌ .  1
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ادلدف كاألماکن 
الواقعة يف جغرافيا 

 إيراف

 ػػػ 2 ػػػ ػػػ 3 4 1 ػػػ ادلفردات
الصور  %3/19

 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ 1 1 ػػػ كالرسـو

األعراؼ كالطقوس 
 اإليرانية

 ػػػ ػػػ ػػػ 3 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ادلفردات
الصور  %4/6

 ػػػ ػػػ 1 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ كالرسـو

الوطنية  الشخصيات
 اإليرانية ادلفاخرك 

 ػػػ ػػػ 1 ػػػ ػػػ ػػػ 6 4 ادلفردات
الصور  %6/43

 كالرسـو
 ػػػ ػػػ 1 1 ػػػ ػػػ 6 8

 الرموز الوطنية
 ػػػ ػػػ ػػػ 1 ػػػ 1 ػػػ ػػػ ادلفردات

الصور  %1/29
 2 1 2 1 ػػػ 2 3 5 كالرسـو

 ات اإليرانيةالقوميٌ 
 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ادلفردات

الصور  %1/6
 ػػػ ػػػ 1 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ كالرسـو

 %111  اجملموع

حتتٌل حٌيزان کبًنان من « الشخصٌيات الوطنية كادلفاخر اإليرانية»من ادلالحظ يف اجلدكؿ أعاله أٌف 
من أمثلة ىذه العناصر ؽلکن اإلشارة منها؛  4/43عناصر اذلوٌية اإليرانية بالکتاب ما نسبتو %

إلی صورة الطبيبة اإليرانية الشهًنة الدکتورة "آذر اندامي"، كالشاعر الکبًن "سعدم" الشًنازم 
كالکالـ ك..."نصًن الدين  ء كالرياضات كالفيزياء كالطبٌ كالعامل األخٌصائي يف علم الفلك كالكيميا

 کما ىو معركض بالتايل:  ( 52ك 3: 1397ی، ريزی آموزش )سازماف پژكىش ك برناموالطوسي" 
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عن القيم  من عناصر اذلويٌة اإليرانية ما تعرٌب  1/29فتحتٌل نسبة %« الرموز الوطنية»أٌما 

)سازماف الوطنٌية لدی الشعب اإليراين من خالؿ صور سلتلفة منها صورة ادلنتخب الوطين لکرة القدـ 

، أك صورة الذم يوحي بالتضامن كالوحدة الوطنية (11: 1397پايو ىفتم، ريزی آموزشی، عربی  پژكىش ك برنامو
الذين ضٌحوا بأنفسهم طواؿ سنوات احلرب  (11: السابق)اجملاىدين اإليرانيٌن يف ساحات القتاؿ 

ادلفركضة للحفاظ علی سيادة أرض الوطن جتاه االعتداء األجنيب دفاعان عن أبناء الشعب اإليراين 
رمزان لکٌل من يهٌمو مصًن كطنو فيسرتخص النفس كالنفيس يف ىذا السبيل شلا كىکذا أصبحوا 

يف سياؽ متواصل قد جتٌلت يؤٌدم إلی تضامن الشعب اإليراين كيعٌزز ركح ادلقاكمة فيما بينهم، ك 
ة الفتاة کذلك صور   ؛(84ك 64ك 49ك 35 السابق:) صورة العىلىم اإليراين يف طٌيات الکتاب سٌت مرٌات

باعتبارىا شلثٌلةن للمرأة اإليرانية يف  (11: السابق)علی مدالٌية البطولة يف ادلباريات الرياضية  احلائزة
 الساحات العادلٌية كالدكلٌية إثباتان لذاهتا كاعرتافان بقدراهتا:
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من إمجايل عناصر اذلويٌة اإليرانية  3/19تيبدم ادلدف كاألماکن الواقعة يف اخلريطة اإليرانية %

: السابق)بالکتاب موضع الدراسة حيث ؽلکن اإلشارة إلی صورة العاصمة اإليرانية مدينة "طهراف" 

 اإلسرتاتيجٌية يف جنوب البالد:( 28: السابق)أك مياه اخلليج الفارسي  (17

  
باإلضافة إلی ذکر عدد من ادلدف كادلواقع اجلغرافية ادلتوٌزعة علی سلتلف اجلهات يف اخلريطة 

كمدينة "بدره" مبحافظة "إيالـ"  (29: السابق)اإليرانية ضمن ثنايا النصوص منها: جبل "بيستوف" 
 (39: السابق)االن كزلافظة "مازندراف" مش( 39 السابق:)غربان كمدينة "مشهد" ادلقدسة شرقان  (31: السابق)

بٌن البلدين اإليراين كالعراقي يف غرب إيراف. ىذا كتأيت  ادلمتٌدة (60: السابق)كحدكد "مهراف" 
من رلموع  6/1بنسبة %« القومٌيات اإليرانية»ك 6/6بنسبة  %« األعراؼ كالطقوس اإليرانية»

البيانات اإلحصائية يف ادلرتبة األخًنة بالقياس إلی غًنعلا. تتمٌثل مالمح األعراؼ اإليرانية من 
کما ىو  (43ك 42: السابق)دايا لذكم القربی كاألصدقاء أثناء السفر خالؿ اإلشارة إلی اشرتاء اذل

مألوؼ عند اإليرانيٌن كمن القومٌيات اإليرانية تصوير الزٌم التقليدم احملٌلي الذم ترتديو النساء يف 
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 :1من القومٌيات ادلازنية أك اجليالکية( 52: السابق)األرياؼ الشمالية اإليرانية 
 

 
 التايل فيبٌٌن العناصر ادلتضٌمنة يف کتاب العربية للصٌف الثامن:أٌما اجلدكؿ 

 الثامن ة اإليرانية يف کتاب العربية للصفٌ اذلويٌ  عناصر(: 2اجلدكؿ رقم )

 ة اإليرانيةاذلويٌ 
النسبة  رقم الدركس

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ادلئوية
ادلدف كاألماکن 

الواقعة يف جغرافيا 
 إيراف

 2 4 ػػػ ػػػ 2 11 ػػػ 1 ػػػ ػػػ ادلفردات
الصور  %2/36

 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ 1 كالرسـو

األعراؼ كالطقوس 
 اإليرانية

 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ادلفردات
الصور  0

 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ كالرسـو

ات الوطنية الشخصيٌ 
 اإليرانيةك ادلفاخر 

 1 ػػػ ػػػ ػػػ 1 ػػػ ػػػ 1 3 4 ادلفردات
الصور  %1/31

 كالرسـو
 1 ػػػ ػػػ ػػػ 1 ػػػ ػػػ 1 ػػػ 5

 الرموز الوطنية
 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ 2 1 ػػػ ػػػ ادلفردات

الصور  %3/29
 ػػػ 1 3 2 1 ػػػ 3 ػػػ ػػػ 4 كالرسـو

 4/3% ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ 2 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ادلفردات ات اإليرانيةالقوميٌ 

                                                                                                                                               

مٌت تصػػنيف ىػػػذه الصػػورة ذيػػػل القوميػػػة اجليالکيػػة )ادلازنيػػػة( كذلػػػك مػػن خػػػالؿ التشػػػاكر مػػع عػػػدد مػػػن الػػزمالء السػػػاکنٌن يف احملافظػػػات  .8
  الشمالية احملاذية لبحر قزكين. 
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الصور 
 كالرسـو

 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ

 100%  اجملموع

 كادلفاخر الوطنية الشخصٌيات»ك« ادلدف كاألماکن اإليرانية»يالحظ ادلتأٌمل يف اجلدكؿ أٌف 
من إمجايل عناصر اذلوٌية اإليرانية بکتاب العربية للصٌف  2/36ؽلٌثل کٌل منهما نسبة %« اإليرانية

منها؛ قد أشار ادلؤٌلف من األماکن كادلواقع  1/31حتتٌل %« الرموز الوطنية»الثامن کما أٌف 
بالعاصمة  اإليرانية إلی "اخلليج الفارسي" كمدينة "سنندج" ك"طهراف" ك"تربيز" ك"ساحة خراساف"

اإليرانية كمدينة "کرماف" ك"إيرانشهر" اليت تقع يف زلافظة "سيستاف كبلوشستاف" ك"شًناز" 
 54ك 37: 1397ق.ش، عربی پايو ىشتم، 1397ريزی آموزشی،  )سازماف پژكىش ك برناموك"ياسوج" ك"مشهد" ادلقٌدسة 

 .(122ك 100ك 69ك 64ك 56ك 55ك

كمن الشخصٌيات كادلفاخر الوطنية دٌتت اإلشارة إلی مؤٌسس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
"اإلماـ مخيين )ره(" كمقربة کٌل من الشاعرين ادلشهورين "حافظ" ك"سعدم" الشًنازيٌن باإلضافة 
إلی صورة لبيت الشاعرة "بركين اعتصامي" كصورة للمفٌکر اإلسالمي الشهيد "مرتضی مطٌهرم"، 
ىذا كأشًن خالؿ سطور الدرس الثاين إلی "الفًنكزآبادم" مؤٌلف معجم "القاموس احمليط" كإلی 
"سيبويو" الذم کتب أٌكؿ کتاب کامل يف قواعد اللغة العربية بعنواف "الکتاب"؛ كصورة الشهيد 

ريزی  برنامو )سازماف پژكىش ك"موسوم" مؤٌلف کتب العربٌية ادلدرسٌية قبل الثورة اإلسالمية كعند بزكغها 
 .(123ك 66ك 36ك 17ك 6ك 1: ادلقٌدمة ك1397آموزشی، عربی پايو ىشتم، 

من ادلکٌونات فقد ظهرت صورة العىلىم  3/29اليت احتلت %« الرموز الوطنية»أما بالنسبة لػ
اإليراين كادلقاتلٌن اإليرانيٌن مبواضع عديدة من الکتاب إلی جانب صورة لشهداء الطاقة النوكيٌة 

بوصفها رمزان للمقاكمة يف سبيل الوطن؛ يف حٌن تشمل « الشهيد»انٌية ترکيزان علی کلمة اإلير 
من اجملموع فحسب ضمن إشارة خاطفة إلی القومٌية الرتکية  4/3« %القومٌيات اإليرانية»

علی « األعراؼ كالطقوس اإليرانية»كال ينطوم الکتاب علی ما يشًن إلی ( 55)السابق: كالکردية 
 ىذا كمٌت عرض العناصر ادلدركسة بکتاب العربية للصٌف التاسع ضمن اجلدكؿ التايل:  اإلطالؽ.
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  التاسع ة اإليرانية يف کتاب العربية  للصفٌ اذلويٌ  عناصر(: 3اجلدكؿ رقم )

 يةإليرانة ااذلويٌ 
النسبة  رقم الدركس

 9 8 7 3 2 1 ادلئوية
ادلدف كاألماکن الواقعة يف 

 جغرافيا إيراف
 ػػػ 7 4 ػػػ 2 ػػػ ادلفردات

%2/70 
 ػػػ 6 5 ػػػ 1 1 الصور كالرسـو

 األعراؼ كالطقوس اإليرانية
 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ادلفردات

%7/2 
 1 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ الصور كالرسـو

 كادلفاخر الوطنية الشخصيات
 اإليرانية

 ػػػ ػػػ 1 ػػػ ػػػ 2 ادلفردات
%9/18 

 ػػػ ػػػ 2 ػػػ ػػػ 2 كالرسـوالصور 

 الرموز الوطنية
 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ادلفردات

%5/5 
 1 ػػػ 1 ػػػ ػػػ ػػػ الصور كالرسـو

 ات اإليرانيةالقوميٌ 
 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ادلفردات

%7/2 
 ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ 1 ػػػ الصور كالرسـو

 100%  اجملموع

کانت يف زلٌط اىتماـ « ادلدف كاألماکن الواقعة يف جغرافيا إيراف»أف يبدك من اجلدكؿ أعاله 
 الشخصٌيات»بالقياس لباقي العناصر ادلرصودة مٌث حتتٌل  2/70ادلؤٌلفٌن حيث تشمل ما نسبتو %

يف حٌن صلد ترکيزان قليالن جٌدان علی باقي  9/18ادلرتبة الثانية بنسبة %« اإليرانية كادلفاخر الوطنية
« األعراؼ كالطقوس اإليرانية»كکٌل من  5/5بنسبة %« الرموز الوطنية»مبا فيها العناصر 

 من إمجايل ادلتغًٌنات. 7/2بنسبة %« القومٌيات اإليرانية»ك

علی غرار ما كجدنا يف الکتابٌن السابقٌن أشًن يف کتاب العربية للصٌف التاسع إلی مدف 
كالصور منها: زلافظات "سيستاف  كزلافظات كأماکن إيرانية سلتلفة من خالؿ الکلمات

كبلوشستاف" )مدينة "سراكاف"( ك"لرستاف" ك"فارس" ك"علداف" ك"إصفهاف" ك"ايالـ" ك"کرماف" 
" العائدة إلی ؾاألفالك"کرمانشاه" ك"گلستاف" ك"مسناف"، كمن األمكنة التارؼلية قلعة "فلك 

اليت تقع  األمخينية اإلمرباطورية العصر الساساين مبدينة "خـر آباد" كبناية "ختت مجشيد" عاصمة
ريزی آموزشی، عربی پايو ّنم،  )سازماف پژكىش ك برناموکيلومرت يف مشايل شرؽ مدينة "شًناز"   71علی بعد 

 د مبا يلي:كما تشاى(88ك 77ك 74ك 25: 1397
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صورة "اإلماـ اخلميين )ره(" كمقربة الشاعر "سعدم" الشًنازم كالعامل "ابن سينا" باإلضافة إلی 
صورة دتاثيل العلماء اإليرانيٌن کػ"خٌياـ" ك"البًنكين" ك"رازم" ك"ابن سينا" مبقٌر منٌظمة األمم 

ة ادلعركضة يف الکتاب. كىذه کٌلها من الشخصٌيات كادلفاخر الوطني(، 75ك 9: ادلقٌدمة كالسابق)ادلٌتحدة 
الکتاب يف صورتٌن للجنود كالقادة اجملاىدين يف احلرب ادلفركضة   هبذا« الرموز الوطنية»تلٌخص 

فثٌمة « األعراؼ كالطقوس»كبالنسبة لػ؛ (98ك 77: السابق)کما عهدناىا يف الکتابٌن السابقٌن أيضان 
احلليب من الغنم كىي مکتسية زيٌان  عرض للحياة الريفية كالعشائرية من خالؿ صورة امرأة تستدرٌ 

بأم اىتماـ جدير « القوميات اإليرانية». مل حتظ (93: السابق)تقليديان مألوفان عند القركيٌن اإليرانيٌن 
بالذکر حيث ال غلد الباحث شلا يدٌؿ عليها غًن صورة كاحدة دتٌثل القومية البلوشية کما يأيت 

 :(25: السابق)
 

 
أف نسٌلط الضوء علی إمجايل العناصر ادلعنٌية باذلوٌية اإليرانية اليت رصدناىا  كأخًنان إذا أردنا

ضمن اجلداكؿ اآلنفة من خالؿ نظرة عاٌمة يف الکتب الثالثة فنجد اجلدكؿ التايل بٌن أيدينا حيث 
 يبٌٌن مدی ترٌدد ادلکٌونات كمعٌدؿ النسب ادلئوية لکٌل منها يف أٌم من الکتب ادلدركسة:
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 ( نظرة عامة علی عناصر اذلويٌة اإليرانية بالکتب4رقم )اجلدكؿ 

 عناصر اذلويٌة اإليرانية

کتب العربٌية للمرحلة الثانويٌة 
معٌدؿ  األكلی

النسب 
 ادلئوية

الصٌف 
 السابع

الصٌف 
 الثامن

الصٌف 
 التاسع

 النسبة ادلئوية النسبة ادلئوية النسبة ادلئوية
 9/41 2/70 2/36 3/19 جغرافيا إيرافادلدف كاألماکن الواقعة يف 

 1/3 7/2 0 4/6 األعراؼ كالطقوس اإليرانية
 2/31 9/18 1/31 6/43 اإليرانية كادلفاخر الوطنية الشخصيات

 3/21 5/5 3/29 1/29 الرموز الوطنية
 5/2 7/2 4/3 6/1 القوميات اإليرانية

 100  اجملموع
 

 النتيجة
 توخٌينا يف ىذه الدراسة اإلجابة عن ثالثة أسئلة علی التوايل: 

کيف ترٌددت العناصر ادلمثٌلة للهوية اإليرانية يف کتب العربية الثالثة للمرحلة  السؤاؿ األٌكؿ ىو:
 الثانوية األكلی؟ كما مدی التناسق كالتوازف بٌن ىذه العناصر؟

( حتتٌل ادلدف 4درجة ضمن اجلدكؿ رقم )حسبما تبٌٌن من خالؿ البيانات اإلحصائية ادلن
يف ادلائة کما  2/31بادلائة كدتٌثل الشخصٌيات الوطنية كادلفاخر اإليرانية  9/41كاألماکن اإليرانية 

يف ادلائة من مکٌونات اذلوٌية اإليرانية بالکتب؛ يف حٌن  3/21أٌف الرموز الوطنية تبٌٌن ما نسبتو 
بادلائة علی  5/2ك 1/3اإليرانٌية حٌيزان قليالن منها ما يعادؿ تشمل األعراؼ كالطقوس كالقومٌيات 

التوايل. فتدٌؿ النتائج اإلحصائية أنو مل تتوزٌع العناصر علی ضلو متجانس حبيث مل تکن األعراؼ 
 كالطقوس كالقومٌيات اإليرانية يف موضع االىتماـ.

 وميات اإليرانية ادلختلفة؟إىل أٌم مدل دتٌكنت ىذه العناصر من دتثيل الق كالسؤاؿ الثاين:
من القومٌيات اليت صيرِّح هبا مباشران من خالؿ الکلمات كالصور ىي: اجليالکية أك ادلازنية 
كالبلوشية )يف الصور( كالرتکية كالکردية )يف طًيات النصوص( شلٌا يبدك أنٌو دٌتت مراعاة توزٌع 
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ذکر القومية العربٌية كاللورية غفلوا عن  القوميات يف البالد ًنسبٌيان من قبل مؤٌلفي الکتب، بينما
صلة مباشرة هبذه الکتب ادلدرسية حيث يأيت  -القومية العربٌية-كالرتکمانية رغم أنٌو تکوف لألكلی 

تعليم اللغة العربٌية يف مقٌدمة أىدافها. كمن جهة أخری ؽلکن القوؿ بأٌف ادلدف اإليرانية اليت يقطن 
قد عين هبا إلی حٌد مقبوؿ حيث دتٌثل ىذه ادلدٌف ادلتوٌزعة يف اخلريطة  فيها سلتلف القومٌيات الوطنٌية

فتغطٌيها الکتب الثالثة بأمجعها إال قومية كاحدة  -باعتبارىا مىواطن ذلا-اإليرانية کاٌفة القوميات 
ىذه كىي القومية الرتکمانية؛ إذ مل تتٌم اإلشارة إليها كمل ييذکر من ادلدف اإليرانية اليت تسکن فيها 

 القومية قٌط.
إلی أٌم مدی ينسجم ترٌدد عناصر اذلوية اإليرانية يف الکتب الثالثة مع  السؤاؿ الثالث:

الربنامج الدرسي »ك« برنامج التحٌوؿ األساسي»األىداؼ ادلصرٌح هبا يف الوثائق ادلرجعية ككثيقة 
 لوزارة الرتبية كالتعليم اإليرانية علی كجو اخلصوص؟« الوطين

ة الوطنٌية كالتضامن االجتماعي بٌن ادلواطنٌن كالقومٌيات اإليرانية من األصوؿ كادلبادئ إٌف الوحد
الدستور »ادلؤٌکد عليها يف الوثائق ادلرجعٌية ادلعرتؼ هبا يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية منها 

 19دلادة حيث تنٌص ا« الربنامج الدرسي الوطين»ك« كثيقة برنامج التحٌوؿ األساسي»ك« اإليراين
بادلساكاة يف  -من أية قومٌية أك قبيلة کانوا-يتمتٌع أفراد الشعب اإليراين »من الدستور اإليراين أنٌو 

 (43: 1385)منصور، « سببان للتفاضلاحلقوؽ كال ييعترب اللوف أك العنصر أك اللغة أك ما شابو ذلك 

الشعب نساءن كرجاالن علی حٌد  محاية القانوف تشمل مجيع أفراد»علی أٌف  20کما تؤٌکد ادلادة 
سواء كىم يتٌمعوف جبميع احلقوؽ اإلنسانية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ضمن 

)سند « صيانة الوحدة الوطنية كالتضامن االجتماعي»باإلضافة إلی  (62: السابق)« ادلوازين اإلسالمية

أنٌو كفقان دلا عثرنا عليو من خالؿ البيانات اإلحصائية  إاٌل  (10: 1390حتوؿ بنيادين آموزش ك پركرش، 
ادلرصودة يف ىذه الدراسة دتثٌلت ادلدف كاألماکن كادلفاخر كالرموز اإليرانية يف الکتب الثالثة علی 

بادلائة من عناصر اذلوٌية اإليرانية ادلتجٌلية فيها كىذا  8/93ضلو مطلوب الفت للنظر إذ تشمل 
سابقان من األىداؼ ادلتوٌخاة يف الوثائق ادلرجعية اآلنفة الذکر، كلکٌنها يف الوقت  يؤيٌد ما أشرنا إليو

ألٌف ىذه العناصر  نفسو ال تناسب مدی دتٌثل األعراؼ كالطقوس كالقومٌيات اإليرانية بتلك الكتب
 بادلائة حتتٌل حيزان قليالن جٌدان بالقياس لغًنىا. 2/6بنسبة 

ؿ ىو أٌف اجملتمع اإليراين يتکٌوف من قوميٌات سلتلفة ذات األعراؼ فما غلدر بالذکر يف ىذا اجملا
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كالطقوس اخلاٌصة هبا من جانب كيتٌم تأليف کتب العربية كتدريسها جلميع الطالب يف أضلاء 
اجملتمع من ىذه القوميات ادلختلفة من جانب آخر فيجب أف يؤخذ ىذا التنوٌع القومي كالعيريف 

هات ادلعنٌية بتأليف الکتب ادلدرسة خدمةن لتعزيز أسس االقتدار بعٌن االعتبار من قبل اجل
كالتضامن الوطين كالسيادة األرضية كالوحدة الوطنية كانطالقان من بعض األىداؼ ادلصرٌح هبا يف 

تربية جيل ػلاكؿ الدفاع عن العزٌة كاالقتدار الوطين ضمن »كثيقة التحٌوؿ األساسي ادلتمثٌلة يف 
تنمية التضامن االجتماعي كالوحدة الوطنية كإحياء »ك (18: السابق)« تفاىم الوطينمراعاة الوحدة كال
(. ؛ برنامو درسی ملی، اصل سـو19: السابق)« اإليرانية الفاخرة لدی التالمذة كادلعٌلمٌن-اذلويٌة اإلسالمية

کتب يف ادلائة من الربامج التعليمية بال 20يف ادلائة إلی  10کما صيرٌح بأٌف غلب ختصيص 
ادلدرسية لػلًمهىن كاألعراؼ كالطقوس كاحلاجات الشعبية كظركؼ البيئة احملٌلية يف احملافظات اإليرانية 
ادلختلفة كادلناطق القركية كالعشائرية علی كجو اخلصوص ضمن مراعاة ادلواصفات ادلطلوبة يف إطار 

لذلك . (38 :1390موزش ك پركرش، سند حتوؿ بنيادين آ)خلق الکفاءة كتنمية اذلوية الوطنٌية لدی الطلبة 
عٌدة مالحظات أك اقرتاحات موٌجهة إلی الباحثٌن الکراـ يف رلاؿ تعليم اللغة العربية ىناؾ 

باجلامعات اإليرانية كمعاىد تعليم اللغة كأعضاء جلنة تأليف کتب العربية ادلدرسية بشكل خاص 
 لألخذ بعٌن االعتبار:

السائدة ادلشرتکة لدی أبناء الشعب ادلزيد من االىتماـ باألعراؼ كالطقوس اإليرانية إيالء  ●
ادلتنٌوعة بادلدف كاحملافظات  اتباختالؼ الثقافات أك القوميٌ  بعضاليت ختتلف بعضان عن أك 

ادلختلفة کاألطعمة التقليدية كمراسيم الزكاج كحفالت الضيافة كأزياء ادلالبس، كاألمثاؿ احمللٌية 
كادلعتقدات الشعبية كالرتاثية لديهم. فبما أنو ال تتجٌلی عناصر اذلوٌية يف الکتب إاٌل يف النصوص 

رلاؿ آخر عند ادلؤلفٌن، لذلك كفيما يتعلق بالنصوص ؽلکن إدراج العناصر  ؾكالصور كليس ىنا
ادلذکورة أعاله ضمن دركس مستٌقلو أك يف سياؽ حوارات كزلادثات أك ضمن نصوص قصًنة 

درجة بالتمارين شلٌا يتٌم استخراج أسئلة منها تقٌدر مستوی کفاءة الطلبة يف فهم کٌل نص، من
باإلضافة إلی عرض صور متنٌوعة دتٌثل يف طٌياهتا عناصر اذلوٌية اإليرانية ادلشار إليها هبذه الدراسة. 

م اللغة العربية فمن ادلتوٌقع أنٌو تکوف إضافة مثل ىذه النصوص كالصور تساعد ادلتعٌلمى علی تعلٌ 
أکثر فأکثر ضمن توسيع سلزكنو اللغوم كترسيخ األعراؼ الوطنٌية يف بالو إذ أٌف ما تعٌرؼ عليها 

 مٌت من خالؿ لغة أجنبية غًن مألوفة لديو.
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تنويع زلتويات کتب العربية ادلدرسية كغًنىا شلا ييدٌرس يف اجلامعات كادلعاىد من کتب تعليم  ●
يغٌطي أبعاد اذلوٌية اإليرانية بوصفها اذلويٌة األـٌ کما يغٌطي اذلوٌية العربٌية اللغة العربية إلی حٌد 

ٌثل قومٌية من القومٌيات اإليرانٌية ادلعرتؼ  باعتبارىا اذلوٌية اذلدؼ. ىذا كنظران إلی أٌف اذلويٌة العربية دتي
 هبا يف الدستور أيضان فيجب أف تکوف ذلا مکانتها ادلتمٌيزة هبذه الکتب.

 
 المصادر 

 أ( الکتب
 (، كزارت آموزش كپركش مجهوری اسالمی ايراف. 28/16/1391برنامو درسی ملی مجهوری اسالمی ايراف )مصوبو  -
رلمع تشخيص مصلحت نظاـ، پژكىشكده ، هتراف، جامعو شناسي ىويت ايرانيق.ش(، 1388حاجياين، إبراىيم ) -

 .حتقيقات اسرتاتژيك
 هتراف: انتشارات جهاد دانشگاىي. ،ىاىا و نظريوىويت اجتماعي: رويکرد(، ق.ش1387) ،، هبزاددكراف -
 ، هتراف: نی.مشکل ىويت ايرانيان امروز(، ق.ش1386رجايی، فرىنگ، ) -
دفرت تأليف   .1/114عربی پايو ىفتم دوره اول متوسطوق.ش(.  1397) ،سازماف پژكىش كبرنامو ريزی آموزشی -

 کتاهبای درسی عمومی كمتوسطو نظری. كزارت آموزش ك پركرش مجهوری اسالمی ايراف.
. دفرت تأليف  125عربی پايو ىشتم دوره اول متوسطو ق.ش(.  1397) ،ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 کتاهبای درسی عمومی كمتوسطو نظری. كزارت آموزش ك پركرش مجهوری اسالمی ايراف.
. دفرت تأليف  141 عربی پايو نهم دوره اول متوسطوق.ش(.  1397ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ . )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 کتاهبای درسی عمومی كمتوسطو نظری. كزارت آموزش ك پركرش مجهوری اسالمی ايراف.
 ، اجمللد األٌكؿ، القاىرة: منشورات عامل الکتب.عربية المعاصرةمعجم اللغة الـ(، 2008عمر، أمحد سلتار، ) -
،حتقيقات  ىاي سياست: ىويتدانستني ،(ق.ش1387) ،کوشا، زلمدمهدم - )چاپ اكؿ( هتراف: كزارت علـو

 كفناكرم، دفرت برنامو ريزم اجتماعي ك مطالعات فرىنگي.
 ، هتراف: صدرا. در ايرانشناختی ىويت ملی تکوين جامعو(، ق.ش1387گودرزی، حسٌن، ) -
 دكراف. :، هترافقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،(ق.ش1385) ،منصور، جهانگًن -
 ، هتراف: انتشارات دتدف ايراين.ي ىويت ملي در ايرانگفتارىايي درباره ،(ق.ش1383) ،مًنزلمدم، داكد -
، هتراف،، ترمجة ابىايشسمبول انسان و (،شق.1359) ،يونگ، كارؿ گوستاك - كتاب  و طالب صارمي ،چاپ دـك

 .پايا

- Cunnings worth, A, (1995), Choosing your course book. Oxford: 

Heinemann. 

- Smith, Anthony. D (1987); The Ethnic Origins of Nations, United States, 

Wiley-Blackwell. 
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- Woodward, Kath (2000); Questioning Identity: Gender, Class, Nation, 

London: Routledge. 
 

 ب( الدوريات
فصلنامو تعالی ، «ادلللیىا از منظر قانوف اساسی ك موازين بٌنحقوؽ اقليت»(، ق.ش1390آريا منش، بشًن، ) -

، مشاره  هتراف، ،حقوق  . 94-77، صص 13ساؿ چهاـر
سلسلة أحباث  مؤتمر" العولمة والهوية الثقافية،اذلوية مفهـو يف طور التشكيل،  ـ(،1998، )زلمود ،أمٌن العامل -

 .األمًنيةلقاىرة: اذليئة العامة لشؤكف ادلطابع اعلى للثقافة، ألاجمللس ا ،7ادلؤدترات رقم 
مطالعات فصلنامو ، «شناختی ىويت ملی در ايراف كطرح چند فرضيوحتليل جامعو»(، ق.ش1379حاجياين، ابراىيم، ) -

 . 228_193، صص 5مشاره  هتراف، ،ملی
مجلة جامعة ، «مستول مقركئٌية كتاب اللغة العربٌية للصف التاسع األساسي يف فلسطٌن(. »ـ2014) ،دحػػالف، عمر -

 . 2906-2877صص  ،28ج ، فلسطٌن، النجاح لألبحاث )والعلوم اإلنسانّية(
حتليل أسئلة كتاب اجلغرافيا للصف السادس األساسي يف فلسػطٌن كفق » ،(ـ2004) ،رمضاف األغا، عبد ادلعطي -

 .467-451صص  ،1العدد  ،12ج  غزة،، مجلـة الجامعـة اإلسـالمّية )سلسـلة الدراسات اإلنسانّية( ،«تصنيف بلـو
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 گذاری تا اقدامهای درس عزبی اس قانون هويت ايزانی در کتاب

 های عزبی متوسطة اوّل()مطالعة موردی کتاب

 2، محسن سمانی*1ساجد سارع

 . اػتبدٔبس گشيٌ صببن ي ادبٕبت عشبٓ داوـگبٌ ٔضد8

 صببن ي ادبٕبت عشبٓ داوـگبٌ ٔضد. دکتشْ 8

 چکيده

کىىذ؛ صٔشا آمًصان أفب مٓپزٔشْ داوؾگٕشْ فشآٔىذ جبمعٍَبْ دسػٓ وقؾ ببسصْ دس ؿکلکتبة

َبْ صٔبدْ اص صوذگٓ تحلٕلٓ خًد، َمًاسٌ بب ياطگبن، تلبئش ي آمًصان دس طًل ػبلداوؾ

َبْ دسع عشبٓ پبّٔ حبضش، کتبةَب ػش ي کبس داسوذ. دس حبل َبْ مًجًد دس أه کتبةؿکل

ؿًد. مًضًع َبْ مختلف، تذسٔغ مٓمتًػّطّ ايّل دس َمّ وقبط أشان بب وظادَب ي قًمٕت

َب، اص جملٍ چگًوگٓ ومًد ًَّٔت ملّٓ بٍ طًس کلّٓ ي ًَّٔت أشاوٓ بٍ طًس ئظٌ دس أه کتبة

طلبذ. اص پشيسؽ سا مٓاوذسکبسان امًس آمًصؽ ي مًضًعبتٓ اػت کٍ تًجٍّ پظيَـگشان ي دػت

أه سي، أه جؼتبس بب اػتفبدٌ اص سيؽ تحلٕل محتًا عىبكش ومًدٔبفتٍ اص ًَّٔت أشاوٓ دس ػٍ 

اػت. بذٔه ؿکل کٍ بشاػبع آوچٍ دس اػىبد  عشبٓ متًػّطّ ايّل سا مًسد بشسػٓ قشاس دادٌ کتبة

ىج عىلش تـکٕل ببالدػتٓ جمًُسْ اػالمٓ أشان بذان تلشٔح ؿذٌ، پغ اص مـخّق کشدن پ

، «سػًم أشاوٓ آداة ي»، «إٔشان امبکه جغشافٕبٔٓ ؿُشَب ي»دَىذِ ًَٔت أشاوٓ، ٔعىٓ

-، أه عىبكش اص کتبة«َبْ أشاوٓقًمٕت» ي «ومبدَبْ ملٓ»، «مفبخش ملٓ أشان َب يؿخلٕت»

ي َش  الْ ياطگبن، مته ي تلبئش بٍ عىًان ياحذَبْ تحلٕل، اػتخشاجَبْ مًسد بشسػٓ، دس البٍ

اػت. بشأىذ حبكل اص أه پظيَؾ وـبن  بىذْ ؿذٌکذام دس جذايل مخلًف بٍ خًد دػتٍ

َب بٍ كًست َمگه وٕؼت ي بٍ بشخٓ اص عىبكش دَذ کٍ پشاکىذگٓ أه عىبكش دس کتبةمٓ

َبْ أشاوٓ وؼبت بٍ دٔگش عىبكش اَمّّٕت کمتشْ ًَّٔت أشاوٓ اص جملٍ آداة ي سػًم ي قًمٕت

اػت. أه وتبٔج بب آوچٍ دس بشخٓ اكًل مىذسج دس قبوًن اػبػٓ ي اَذاف ػىذ بشوبمّ  ؿذٌدادٌ 

 تحًّل بىٕبدٔه آمًصؽ ي پشيسؽ ي بشوبمّ دسػٓ ملّٓ رکش ؿذٌ، َمخًاوٓ وذاسد.

 ًَٔت، ًَٔت ملّٓ، ًَٔت أشاوٓ، ػىذ بشوبمّ تحًّل بىٕبدٔه.: ها کليدواژه
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