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٢٣٥

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  مستخلص الدراسة 
 

ة�العــــــرب��ــــــ��الكتــــــب� ـــة�وتحليــــــل��صــــــو اســـ رركــــــزت��ــــــذا�البحــــــث�ع�ــــــ���د ر

ة�معرفــــة�أوجــــھ�ا�تمــــام��يــــراني�ن� ســــية��يرانيــــة�مــــن�خــــالل�ضــــر راملد ور

اســــــة� س�،�ربد ـــن�خـــــــالل�املـــــــدا ـــة��مــــ ة�ال��ـــــــصية�العر�يـــ روتحليـــــــل��صـــــــو ر

ضـــوح�ع�ـــ��املـــداخل�و�ســـاليب�و�دوات� ووذلـــك��غيـــة�التعـــرف�بدقـــة�و

���ا�العرب�،وما�يجـسده�ذلـك�مـن�نمـوذج�صـارخ�الن��ا�ـات� نال���ي�ناولو

� ســـــ�ن�للعــــــالم���ـــــسانقحقـــــو ر�،�ألن�ذلـــــك��لــــــھ�ممـــــا�يـــــؤثر��ــــــ��ف�ـــــم�الدا

�عن�العر�ي�،�إذ�ال�بد�من�الوقوف ن�عن�كثب�ملعرفة�ما�يقولھ��يرانيو

ة�،�و�ــ��ال��ايــة�كيــف�يــؤثر� �مالمــح��ــذه�الــصو رالعــرب�،�وكيــف�يرســمو ن

�.ذلـــك�بطر�قـــة�مباشـــر�أو�غ�ـــ��مباشـــرة��ـــ��عمليـــة�الت�ـــشئة�لـــدى��يرا�ـــي�

ات��يـــــــــــــــراني�نخـــــــــــــــصوصا�أن�الطـــــــــــــــالب� �القـــــــــــــــيم�والتـــــــــــــــصو ر�يك�ـــــــــــــــسبو ن

ـــھ�مـــــ �لــ ـــن�خـــــالل�مـــــا�يتعرضـــــو نواملعتقـــــدات�الـــــسياسية�مــ ن�ت�ـــــشئة،�ومـــــا�ّ

سية�،�ال���من�شأ��ا�أن� ّيتلقونھ�من�أف�ار�وقيم�من�خالل�املنا���املد ر

عـــــــــ��م�وفعل�ـــــــــم�الـــــــــسيا����بالقـــــــــضايا�املختلفـــــــــة�؛� ّتـــــــــؤثر��ـــــــــ��ســـــــــلوك�م�و و

،�وترسم�ل�م�ن��ا�خاصا�ملواج�تھ�"  العر�ي" خصوصا�تجاه��خر�
ً ً

. 

س� ســية��يرانيــة�،�و�ــ��تــد اســة�جميــع�الكتــب�املد رتــضمنت�الد ر حاليــا�ر

و�استعراض��ذه�الكتب�،�. ���املراحل��بتدائية�،��عدادية�،�الثانو�ة

أمكن�قياس�مدى���ميـة�املعطـاة�ملـادة�العـرب��،�فخـضعت�املجموعـة��

ة�لتحليــــــــل�نــــــــصوص�ا�و� ــا��ــــــــذه�الـــــــصو دت�ف��ــــــ رال�املـــــــة�للكتــــــــب�ال�ـــــــ��و ر

ـــ�ا�بـــــھ�،�وأمكـــــن�اســـــتخالص�املعـــــا�ي� مواد�ــــا�،�والـــــسياق�الـــــذي�تـــــم�عرضــ

ة�...�،�صفا��ا�الرئ�سة     .رال���سا�مت�����شكيل��ذه�الصو



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٣٦

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

 ة الدراسة وتساؤالتھاّمة حول مضمون وأھمیّمقد
 

ة كمصطلح متعارف علیھ في أوائل القرن العشرین ّمفھوم الصورة الذھنی ظھر
 ًوأصبح أساسا لتفسیر الكثیر من عملیات التأثیر التي" والترلیـبمان"حیث أطلقھ 

وتستھدف بشكل رئیسي ذھن  الم  والمؤسسات األخرى، بھا وسائل اإلعتقوم
ّي الصورة الذھنیة دورا مھمّوتؤد اإلنسان،  ،ًا في صیاغة العالقة بین الدولً

وتضطلع مؤسسات عدیدة برسم تلك الصورة  وبخاصة على الصعید المجتمعي،
ومنذ قیام الثورة اإلسالمیة في إیران .  ومنھا المؤسسات التعلیمیة،وترسیخھا

 السیاسات التعلیمیة التي نفذتھا الحكومات اإلیرانیة ّ یالحظ أن١٩٧٩م عا
المتعاقبة منذ نجاح الثورة وحتى اآلن استھدفت ترسیخ صورة ما للشعوب 

ث أظھرت الفرد العربي بصورة سلبیة یبح العربیة في ذھنیة المجتمع اإلیراني،
 ّلقناعة راسخة بأنًوذلك تطبیقا  في مقابل اإلعالء من شأن الفرد اإلیراني،

 تسعى ھذه الدراسة لمحاولة فھم ّومن ثم الحضارات متصارعة ولیست متكاملة،
ر تلك ّكیفیة تناول الكتب المدرسیة اإلیرانیة لصورة العرب ، وكیف تؤث

 الطالب ّأنوبخاصة  الصورة على عملیة التنشئة لدى الشعب اإلیراني،
ّتقدات السیاسیة من خالل عملیة االیرانیین یكتسبون القیم والتصورات والمع

  األمر الذي من ،ھا المدرسةّ لعل أھم،التنشئة التي تضطلع بھا مؤسسات عدیدة
ّشأنھ التأثیر  في وعیھم السیاسي بالقضایا المختلفة؛ خصوصا تجاه اآلخر 

  .ات لمواجھة ذلك اآلخرّد آلیّھا تحدّنإ، لیس ذلك فحسب بل "العربي"
  

تحدید المالمح  :لھاّأو ،ة اعتباراتّیتھا من عدّموتكتسب تلك الدراسة أھ
ّالصریحة والضمنیة لماھی  ومن ،ة  صورة العرب في المناھج الدراسیة اإلیرانیةّ

لة في الكتب ّ على المصادر األصلیة المتمثّي فقد ارتكزت الدراسة بشكل أساسّثم
لتلك المراحل من  لما ؛الدراسیة للمراحل  الثالث االبتدائیة، اإلعدادیة، الثانویة

ة في تكوین صور وترسیخ األحكام في أذھان طالب ال یزالون في مرحلة ّأھمی
 تحلیل مضمون كتب ّ إن:وثانیھا  ویسھل فیھا التأثیر فیھم،،مبكرة من عمرھم

ر بالنسبة للسیاسة اإلیرانیة في ّف على الثابت والمتغیّالمراحل الثالث یتیح التعر
 وھي ،ة مستویاتّیل صورة اآلخر من خالل عدتحل :وثالثھا ھذا الشأن ،

ة ّفو الكتب المدرسیّه أو بلوره مؤلّ ونقصد بھ ما أعد،ّالمستوى المعد أو المبلور
ویوجد مستوى آخر في صورة العرب، وھو المستوى العمیق الذي . وعرضوه

ّال یتبدى عند مجرد القراءة المتواصلة والتحلیل البیاني، ولكن یتعین للتوص ّ ل ّ
 بواسطتھا ّ من النصوص ومرفقاتھا الكتشاف الطریقة التي تمٍّ تفكیك كلھلیإ

 منھا ،ة خصائصّ الدراسة بعدّحیث تتمیز النصوص محل. إنتاج تلك الصورة



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٣٧

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

ھا ال تكتفي بتقدیم المعلومة، ولكنھا تسعى ّق بنصوص تربویة، بمعنى أنّھا تتعلّأن
  .نطباعات واألحكامإلى التثقیف، وبناء القیم، وتكوین المواقف واال

  
  

  :تساؤالت وافتراضات الدراسة
  :ة تساؤالت وھيّتسعى الدراسة لإلجابة عن عد

  
ھل كان لالختالف الثقافي والحضاري والمذھبي بین إیران   -١

والدول العربیة انعكاس على طبیعة المناھج التعلیمیة اإلیرانیة؟ 
ت تشویھ ز ومحاوالّ من التحی تلك المناھج لم تخُلّبمعنى آخر أن
  صورة العرب؟

  
ة من المذھب ّة في إیران المستمدّالسیاسات التعلیمیھل كانت   -٢

 توظیفھا لتحقیق أھداف الثورة ّات التي تمّ اآللیىحدإالشیعي، 
 ة؟ّاإلیرانی

  
  ة في إیران؟ ّة أھداف الثورة اإلسالمیّقت السیاسة التعلیمیّھل حق  -٣

  
  :منھج الدراسة 

  
 على منھج تحلیل المضمون من خالل األسلوبین ّاسي أسٍارتكزت الدراسة بشكل

  :التالیین
   

عن  من خالل تحلیل النصوص والصور والعناوین ّالتحلیل الكیفي  -١
 تناولھا مع ّة التي تمّة، والفرعیّ استخالص المواضیع األصلیطریق

  .تصنیفھا
ز الذي یشغلھ موضوع الدراسة من حیث ّ لتقدیر الحیّالتحلیل الكمي  -٢

  . ة ترتیبھاّفحات واألسطر، وتحلیل كیفیعدد الص
  
  : في إیرانّ                             طبیعة وأھداف التعلیم المدرسي: ً  الّ   أو

د لجمیع اإلیرانیین، ویستھدف تحقیق ّ                     في إیران تعلیم موحّ               التعلیم األساسي
قة بترسیخ القیم واالتجاھات ّ             ة تلك المتعلّ                            أھداف الدولة والثورة، وبخاص

  : لیةات التاّ                      والمعاییر من خالل اآللی



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٣٨

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

ًّ                                عملیا بشكل یساعد في غرس تلك ً                           توظیف محتوى المناھج توظیفا  -١
القیم والعادات والمعاییر واالتجاھات المتعلقة بالبیئة والثقافة والتراث 

  . اموغیرھ" ق، واالستعالءّ      التفو" ومن تلك القیم ،اإلیراني

ّ                                                ب بالقیم المذھبیة والقومیة، التي تلعب دورا مھمّ           توعیة الطال  -٢ ي ً    ا فً
  . تنمیة شخصیة الطالب اإلیراني

  .استثمار المناسبات القومیة واألعیاد المذھبیة، لتعمیق تلك القیم  -٣

ربط الطالب بمجتمعھم وتراثھم من خالل إبراز دور ومكانة   - ٤
رین الحالیین والسابقین والمراحل التاریخیة التي ّ               العلماء والمفك

ف على ّ            نیة، والتعرشھدتھا إیران، وإبراز وحدتھا الجغرافیة والمكا
  .التراث الشعبيوالعادات والتقالید 

ل في محاولة رأب الصدع بین األقلیات ّ                          ي التعلیم وظیفة أخرى تتمثّ     ویؤد
ون منھا المجتمع اإلیراني، حیث تعاني إیران من أزمة ثقافیة ّ                  المختلفة التي یتك

 محو  وتعمل إیران من خالل مؤسساتھا التربویة والتعلیمیة على،واجتماعیة
نحو األقلیات إلزالة " تغریب"الفوارق بین مختلف األقلیات، من خالل سیاسة 

ً                               ما یتصل بھا تاریخیا وثقافیاّ               ھویتھم وطمس كل وفي ھذا السیاق تجدر اإلشارة . ً
 حیث ،األقلیات في المادة الثالثة عشرة منھ دّ                        الدستور اإلیراني قد حدّ       إلى أن

ون ھم وحدھم األقلیات ّ                   والیھود والمسیحیاإلیرانیون الزرادشت"ّ         على أنّ    تنص
الدینیة المعترف بھا، وتتمتع بالحریة في أداء مراسمھا الدینیة ضمن نطاق 

، ١"القانون، ولھا أن تعمل وفق قواعدھا في األحوال الشخصیة والتعالیم الدینیة
  .اتّ                                                الدستور لم یشر إلى العرب كأقلیة ضمن تلك األقلیّ            حیث یالحظ أن

  
  

  :عات لمسارات ثالثة وھيّ                ة كانت ھناك توقّ                 ة الدولة اإلیرانیومع نشأ
  
 المجتمع اإلیراني ّ  نأ ویرى أصحاب ھذا االتجاه :االنصھار واالمتزاج -١

ّ                             سیصبح في النھایة مجتمعا موح المذھبیة، القومیة، "ً                     دا تذاب فیھ الفوارق ً
ن والتعلیم  الزمّ                                              في بوتقة واحدة، ویعتمد أصحاب ھذا الرأي على أن" الطائفیة

  . فروقھوإذابةووحدة مشكالت المجتمع ستؤدي في النھایة إلى تسویة نزاعاتھ، 
  

                                                 
-http://www.arabi-maleki.blogfa.com/post                                         انظ��ر ن��ص الدس��تور اإلیران��ي عل��ى ال��رابط الت��الي  ١

١٧١   .aspx  



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٣٩

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

 ویرى :ع بالطابع القوميّ               ة احتمال التطبّ          ة الفارسیّ           رین للقومیّ          عات المنظّ    توق -٢
ً                                                 المجتمع اإلیراني سیصبح في النھایة مجتمعا قومیاّ     ھ أنّ                أصحاب ھذا التوج ً 

ّ              فارسیا، ویعز   :ھ بأمرینّ  جزون ذلك التوً
  .زیادة التمسك بالعادات والتقالید القومیة الفارسیة :لّ    األو

ة فارسیة تقع ضمن محیط عربي ّ           إیران أمّ                           فھو القناعة اإلیرانیة بأن:ا الثانيّ   أم
  .يّ   سن

المجتمع اإلیراني من خالل " تفریس ومذھبة" فقد عملت إیران على ّ       ومن ثم
ات األخرى، واستیعابھم في المدارس ّ  یطمس قیم وعادات وتقالید الطوائف واألقل

  .كخطوة أولى لصھرھم في المجتمع اإلیراني
  
ھ ّ                       ویرى أصحاب ھذا التوج":Ethnic pluralism"د العنصري ّ      التعد -٣
نات المجتمع ّ                                                      ھ من الصعوبة إذابة الخلفیات العرقیة والطائفیة بین مكوّ   أن

ّ          با من عدّ                                 اإلیراني، ومن ثم سیظل المجتمع مرك س، ویضیف أصحاب ھذا ة أجناً
ك كل تلك ّ          ي إلى تمسّ                                ي بین تلك األعراق من شأنھ أن یؤدّ        التحدّ         الرأي أن

  .ة بھاّ                                األطیاف بالعادات والتقالید الخاص
  
 وھو االنصھار من خالل تكریس ،لّ                                 ن إیران قد سعت لتنفیذ المسار األوّ    أّ   إال

ً             ال عن المذھب ً                                                        جھودھا اعتمادا على القومیة اإلیرانیة واللغة الفارسیة، فض

  . التركیز علیھ في المدارس اإلیرانیةّ                   الشیعي، وھو ما یتم
  

 ھناك قناعة لدى القومیة الفارسیة بالشكوك في والء األقلیات ّ         ویالحظ أن
ً                                         جھودا عدیدة لدمج تلك األقلیات في المجتمع إیران  بذلت ّ         ومن ثم،األخرى

العدید من األقلیات التي  ّ            كدولة تضم-  األغلبیة الشیعیة، فإیرانياإلیراني ذ
 قد عملت على إیجاد مؤسسات تربویة تستھدف - تعاني من التھمیش بشكل كبیر

صھر تلك األقلیات والطوائف، في بوتقة ثقافیة، سیاسیة، مذھبیة واحدة من 
  .متھا المدرسةّ                             خالل مؤسسات عدیدة یأتي في مقد

  
لى تربیة النشء وإلى جانب المؤسسات النظامیة تعمل مؤسسات غیر نظامیة ع

، حیث یخضع الطالب منذ الصغر لعملیة تلقین ...وإعداده كالحوزة، والبسیج 
ن علیھم ّ                                                               بشكل منھجي بشأن طبیعة المجتمع الذي یعیشون فیھ والدور الذي یتعی

 في ذلك المجتمع، وذلك من خالل إنشاء العدید من المؤسسات لھذا هوّ       أن یؤد
  .اكز الطلبةالغرض ومنھا األندیة، الحوزات، مر

  



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٤٠

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

 ولیس الخارطة الدیموغرافیة ، طبیعة الثورة اإلیرانیةّ  نأوینبغي التأكید على 
 بموجبھا تحدید نوع التربیة والمؤسسات ّ           ھي التي تم، للمجتمع اإلیراني وبنیتھ

نات ّ                 دون االھتمام بمكو التي تقوم بإعداد النشء لتنفیذ أھداف تلك الثورة،
  .الذي یحتوي على مشكالت بحاجة إلى حلولوع ّ          دي والمتنّ              المجتمع التعد

  
 ّ  نإ إذ ؛ففي تلك المؤسسات یجد الكثیر من الطالب بیئة مغایرة لبیئتھم المنزلیة

ً                                                                         كثیرا من اآلباء مازالوا غیر مؤھلین لتربیة أبنائھم وتوجیھھم بأسالیب تنسجم 

لى مع أھداف الثورة، ومن اآلباء في إیران من ال یتقن الفارسیة، باإلضافة إ
 لمثل ھذه ّ   بد  وال سیما العاملین، فكان الاانشغال الوالدین عن تربیة أبنائھم

  .المؤسسات أن تسھم في تربیة األبناء مع األسرة
  

ً قانون التعلیم الذي صدر بعد الثورة اإلسالمیة، كان تطبیقا ّوالجدیر بالذكر أن

 التعلیم حتى ةّ على مجانیّ والذي ینص، من الدستور اإلیراني٣٠ لنص المادة
للمادة ً الثانویة والتعلیم اإللزامي منذ السابعة من العمر، وطبقا نھایة المرحلة

 للجمیع، وفي ً    اناّ                                                                 الثالثة، البند الثاني من الدستور اإلیراني فإن التربیة والتعلیم مج
  .مختلف المستویات

  
جلس  قام م١٩٧٩سالمیة عام ھ في أعقاب نجاح الثورة اإلّ                  والجدیر بالذكر أن

 بھ في السابق، حیث ً                                          لغاء نظام التربیة والتعلیم الذي كان معموالإشورى الثورة ب
 ١٥٠قام المجلس األعلى للثورة الثقافیة بوضع نظام التربیة والتعلیم بعد عقد 

  .جلسة عمل وحوار لتلك الغایة

ا ّ   أم.            ٍ ملیون تلمیذ ١٠،٤في الوقت الحاضر حوالي إیران ویبلغ عدد التالمیذ في 
ف الآ ١١٠ وھناك ،سّ       م ومدرّ          ألف معل٨٥٠لھیئة التعلیمیة فتضم أكثر من ا

  .مبنى للمدارس على اختالف أنواعھا ودرجاتھا تعمل في مجال التربیة والتعلیم

  : العملیة التعلیمیة في إیران بخمس مراحل وھيّوتمر
 ) دورهء ابتدایى (المرحلة االبتدائیة  -١

 أعقاب الثورة اإلیرانیة ازدادت ھي المرحلة اإللزامیة األولى، وفي
 ًالسنوات اإللزامیة لتصبح ست سنوات بعد أن كانت خمسا في العھد

مجاني، وتركز تلك المرحلة  اإلمبراطوري، والتعلیم في تلك المرحلة
األساسیة كالقراءة، والكتابة،  على تعلیم الطالب المھارات التعلیمیة

بالنواحي الصحیة والبدنیة  ھتمامًلخ، فضال عن االإ... والتذكر، والتفكیر
  .لطالبل



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٤١

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  ) دورهء راھنمایى (المرحلة اإلعدادیة  - ٢
وتستمر ثالث سنوات، ویلتحق  ،"طة ّالمتوس" ویطلق علیھا المرحلة التوجیھیة

ّ عاما، وتعد١٣ إلى ١١ب من سن ّبھا الطال ل في ّالجزء األو  ھذه المرحلةً
واالبتكاریة  نمیة القدرات العقلیةالمرحلة الثانویة، وتھدف تلك المرحلة إلى ت

 للطالب، باإلضافة إلى اكتشاف میول واستعدادات الطالب للنبوغ في حاالت
  .نةّمعی
  

جدید على  وقد أدرجت وزارة التعلیم اإلیرانیة في خططھا إدخال تعدیل
 ل في تخصیص سنتین لألطفال ما بین الخامسةّالمرحلتین السابقتین، ویتمث

ر لتلقي األساسیات، على أن تضاف السنتان للمرحلة والسابعة من العم
  . تخفیض المرحلة المتوسطة إلى عامین فقطّالمقابل یتم االبتدائیة، وفي

  
 ) دورهء متوسطھ (المرحلة الثانویة  - ٣

سنوات، وھي لیست إلزامیة، لكنھا أصبحت مجانیة وینقسم التعلیم  ومدتھا أربع
  .ي أو زراعي أو تجاري أو مھنيي تقنّعام، وآخر فن الثانوي إلى ثانوي

الثانوي العام بدوره إلى أقسام الریاضیات، الفیزیاء، والعلوم  وینقسم التعلیم
ویحق للطالب االنخراط في قسم واحد . اإلنسانیة، واالقتصاد التجریبیة، والعلوم

األول وفق الدرجات التي حصل علیھا في الجزء األول  د منذ العامّ یتحد،منھا
  .المرحلة المتوسطة ونعني بھ، لة الثانویةمن المرح

 
 )دورهء بیش دانشكاھى( فترة ما قبل الجامعة   - ٤

د على مستوى إیران، ّ بعدھا إجراء امتحان موحّ لسنة واحدة، حیث یتمّتمتد
یجري بعدھا توزیع الطلبة الذین اجتازوا تلك المرحلة بنجاح إلى الجامعات 

  . التھمّحسب معد
  
  : ١عاليمرحلة التعلیم ال  - ٥

  تعتبر السنة األولى من المرحلة الثانویة مرحلة عامة، حیث یقوم الطالب 
 لتصنیف الطالب حسب ًصات تمھیداّباالطالع ودراسة مختلف التخص

 : یختار بینھا ، وھي ْصات وفروع، على الطالب أنّالتھم، إلى ثالثة تخصّمعد
  )نسانى إأدبیات وعلوم ( ص اآلداب والعلوم ّتخص -
  )علوم تجریبي (ص العلوم التجریبیة ّتخص -
  )علوم ریاضى وفیزیك (علوم الریاضیات والفیزیاء  -

                                                 
  http://www.medu.ir اإلیرانیة ،موقع  وزارة التربیة  ١
 



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٤٢

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  
دتھا ّم واألھداف العامة التي حدءیدرس الطالب في المراحل المدرسیة مواد تتال

  .وزارة التربیة والتعلیم
  وزارة التربیةّ         على أنّ                                قانون التربیة والتعلیم، قد نصّ                  والجدیر بالذكر أن

  .شراف على التعلیم المدرسي في إیرانلة باإلّ                        والتعلیم ھي الجھة المخو
  

  :ت التربیة اإلیرانیة فلسفتھا التربویة من خمسة مصادر ھيّوقد استمد
  :ةّالثورة اإلسالمی  - ١

  :ة أقسام ھيّوتنقسم الثورة إلى عد
  :القومیة الثورة القومیة والمذھبیة - ١

ا ّائم على العودة إلى اإلمبراطوریة، أم وترتبط بالحلم الفارسي الكبیر الق
المذھبیة فھي مذھب روحي وسیاسي یھدف إلى تجمیع شیعة الشتات على 

ي فكرة بناء ّأساس مذھبي عنصري، حیث تدعو ھذه الثورة إلى تبن
 الشیعة ّ شرعي معترف بھ من كلّوالحصول على حق  شیعیةإمبراطوریة

 إستراتیجیةى شیعة العالم وبناء في دول العالم بشرعیة القیم والوصایة عل
شاملة تعمل على توحید جمیع الشیعة في سبیل تحقیق أھداف الثورة 

  .اإلیرانیة
    الثورة الثقافیة - ٢

 :المذھب الشیعي - ٣
ّیعتبر المذھب الشیعي مصدرا مھم ًا من مصادر الفلسفة التربویة اإلیرانیة، ً

 على ذلك المذھب ً كبیراًااعتماد اإلیرانیةفقد اعتمدت وزارة التربیة والتعلیم 
عة بالتعالیم المذھبیة من أجل ترسیخ قیم ّبفي سبیل تشكیل أجیال متش

  .نة في نفوس الناشئةّومفاھیم معی
  

زت تلك التعالیم على ترسیخ مفھوم الوطن القومي الفارسي الشیعي ّوقد رك
 ة كتبّت صورتھ القومیة والمذھبیة من عدّالذي یعیش فیھ شعب استمد

دراسیة تتحدث عن مرحلة من مراحل التاریخ وفق التسلسل الزمني 
  .  التاریخي، ملیئة بالمغالطات

  
یرانیین في المدارس القیم نت تلك الفلسفة تعلیم الطالب اإلّوقد تضم

  : المذھبیة التالیة
ھ القومي ھما المصدران األساسیان للتاریخ، ّ المذھب الشیعي والتوجّنإ .١

القومي الفارسي، وھما المحتوى األساسي للتقالید الجغرافیا، األدب 
 . الروحیة واألخالقیة



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٤٣

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

سالم  الشعب اإلیراني ھو شعب هللا الذي اصطفاه بحمل رسالة اإلّنإ .٢
 .اإلسالم-  ھذا الشعب وقیادتھ ھما وحي الدین ّنإ، وّالحق

احتواء الكتب المدرسیة اإلیرانیة على البطوالت الخارقة واألساطیر،  .٣
 . وعدھم بحمل رسالة االستخالف في األرض هللاّنإو

 من جمع ّبد  لذا ال؛ة واحدة من دون المسلمینّ شیعة إیران والعالم أمّإن .٤
 من ھنا تھدف .جمیع الشیعة في دول العالم على أساس مذھبي خالص

ًتربیة الطالب جسدیا، اجتماعیاإلى التربیة المذھبیة  ، ً، انفعالیاً، عقلیاً
 .   ؤاتھّع وتنبّعالیم التشی من خالل تًوجدانیا

 
  

 :ةّالدولة اإلیرانی - ٤
ة، وإقامة الدولة ّنجحت الثورة اإلیرانیة في إعادة بناء الروح اإلیرانی

ً دستوریا وقانونیا، وتعتبر ھذه الدولة أحد أھم مصادر تھااإلیرانیة، وبلور ً

  : إلىفلسفة التربیة والتعلیم في إیران، حیث تھدف 
عى لتحقیق أھداف الثورة على الصعیدین الداخلي بناء مؤسسات تس -

  .والخارجي
  .ة الكامنة المادیة والمعنویةّبناء دولة تمتلك أسباب القو -
  " تصدیر الثورة " المحافظة على الوھج الثوري ونشره  -
 
 :التاریخ والحضارة الفارسیة - ٥

ى یزال تاریخ الحضارة الفارسیة أحد أھم مصادر التربیة لد  كان وال
ة ّة إقامة دولة فارسیة شیعیة عصریّإیران التي أخذت على عاتقھا مھم

  : ًا على ما یليّحدیثة، لذلك كان اھتمامھا منصب
  
االعتماد على الحضارة الفارسیة في بعث الروح الفارسیة، وإشعال جذوة  -

  .ةّیرانیالقومیة لدى الثورة اإل
جھ للتاریخ، منظومة التو: التعبئة والتوجیھ من خالل حشد المفاھیم -

  .ق، الریادةّالعادات والتقالید، لتعزیز مفاھیم التفو
  :ا معالم فلسفة التربیة عند المجتمع اإلیراني فھيّ   أم
" ى ّ                                              لقد ظھر ھذا المفھوم عبر التاریخ من خالل ما یسم: فلسفة المظلومیة -

 –التي نتجت عن االضطھاد والظلم الذي تعرضوا لھ  " بالمظلومیة الشیعیة
  .عبر التاریخ-كما یزعمون 

یرانیة باستغالل وتوظیف تلك النقطة، حیث سعى قامت الثورة اإل
زعماء الشیعة إلى استدرار عطف شیعة إیران والشتات، بالتأكید 



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٤٤

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

ھ ّضطھدوا عبر التاریخ، وأناالمستمر على أنھم مذھب مظلوم، وقد 
ًالتحاد سیاسیا  من اّمھما بذل الشیعة من جھد لوقف ھذه المسألة، فال بد

  . ة أخرىّر السیناریو التاریخي مرّ، حتى ال یتكرًوروحیا
 المسألة الشیعیة ّیرانیة أنسالمیة اإلتعتبر الثورة اإل: ھ الفارسيّالتوج -

د تحت إمرة ّ للشیعة من التوحّ فقط بقیادة إیران، ولذلك ال بدّتختص
  . الفقیھّالولي

ھم موعودون ّنإیرانیة، حیث رتباط المذھب الشیعي بقومیة الثورة اإلا  - أ
استخالفھا قد جاءت في الكثیر من نصوص فكرة بوراثة األرض، و

وعد هللا " تحریف معناھا حسب رؤیة المذھب الشیعي ّالقرآن التي تم
 ومن تلك النصوص انبثقت ،"ھم في األرضّ                     الذین أمنوا لنستخلفن

حیة فكرة االستخالف للشیعة كمذھب ودین، حیث تتحد العقائد الرو
  .دةّوالمذھبیة الشیعیة المتطرفة، مع األسس والتقالید السیاسیة المتشد

استھدفت الكتب المدرسیة ترسیخ روح العدوان : العدوانیة والعنصریة  - ب
ة، ّوالكراھیة لدى الشیعة التي یكنونھا للمذاھب األخرى، وخاصة السن

ني ن لدى المجتمع اإلیراّ على تعالیم المذھب الشیعي الذي كوًبناء
، والكتب المدرسیة ملیئة بالنصوص "الشعب المخلص"عقیدة 

یرانیة على تلك ت فیھا الثورة اإلّواالستدالالت الموضوعة التي استدل
  . العقیدة

یرانیة، التركیز لقد كان من أھم أسس الثورة اإل: مّنجاز والتقدفلسفة اإل  - ت
ما یعود إلنقاذ  المھدي عندّم؛ ألنّر والتقدّالذي أواله قادتھا لفكرة التطو

 بعلوم العصر وأسلحتھ، ًحاّالعالم من الظلمات یجب أن یكون مسل
م في مجال التكنولوجیا النوویة، ّ الثورة على التقدّر حثّوھذا ما یفس

 . لتكون تلك التكنولوجیا عسكریة في النھایة
تعتبر من أھم العناصر التي تقوم علیھا فلسفة التربیة  :اللغة الفارسیة  - ث

م لدى المجتمع اإلیراني، وذلك الرتباط تلك اللغة كمبدأ من والتعلی
ھا لغة قراءة ّ  نإمبادئ القومیة الفارسیة، والرتباطھا بالمذھب، حیث 

 التراث الفارسي القدیم ،المذھب الشیعي ، وشعائره ، األدب، التاریخ
 وھي األداة لخلق الوحدة داخل المجتمع اإلیراني وأداة ........، 

 ١.نتماء والوالء إلیرانلتعمیق اال
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قـم�                                 منظمة�البحث�والتخطـيط�التعليمـي�،  .             إيران��سالمية �ـة� ردو     ،�ص�    ١٣٨٠  �،   ٣٢٦          ر

اده،�،�محمـــد�حـــس�� .  ١٣-  ١٢ ��العـــام��ـــ�     نظـــام�  ال  .                              زعل��ضـــا�صـــادق�     =                          ي�الرســـمي�ال��يـــو



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٤٥

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  :ةّة اإلیرانیّصورة العرب في المناھج المدرسی :ًثانیا 
  

  :ّ               التحلیل الكیفي:القسم األول 
  

  ة، للعربّ            ة، التاریخیّ           ة، االصطالحیّ              الداللة اللفظی - ١
  
   ةّ               الكتب االبتدائی

  
زت الكتب المدرسیة على المعنى االصطالحي للعرب في الكتب المدرسیة ّرك

؛ متمثلة في البدو وسكان الصحراء القاحلة المرتبطة بالخیمة واإلبل، اإلیرانیة
 تستخدم الكتب المدرسیة اإلیرانیة مفردة العربي للداللة على الصحراء، حیث

 .، في داللة مرادفة للبداوةالقبائل البدویة الھمجیة
  
  اإلعدادیةالكتب 

 من خالل االحتكام ف تلك القبائلّفي عقل الطالب، تخلخت الكتب المدرسیة ّرس
 خالفاتھا، عبادة األصنام، وأد البنات، معاقرة الخمر والمیسر، قطع ّللسیف لحل

مات الحضارة، ّ من مقوًاّ ھؤالء البدو لم یملكوا أیّومحاولة إظھار أن.... الطرق 
  .عن كلمة عربة مع اإلكثار من كلمة أعراب، بما تحویھ من دالالت بدیل

  
  ة ّ              الكتب الثانوی

ة، ّ       ة ھمجیّ                                                        ت الكتب المدرسیة صورة العرب قبل اإلسالم، بأنھم قبائل بدویرّ   كر
تحرمھا من المیراث، و خالفاتھا، وتمتھن المرأة وتحتقرھا، ّ                تحتكم للسیف لحل

                                                                                                                     

�،�فلــــسفھ� . ٩- ٦    ،�ص�    ١٣٨٧         اســــفندماه،  .                     ان�،�الطبعــــة�ا��امــــسة�    �إيــــر =                    ىحميــــد�ناصــــر

ســــالھ�معلــــ                  التعلــــيم��ــــ��إيــــران�، ،
ّ

          ر
ّ

ه�              ســــعيد�مرتــــ���� .    ٢٦-  ٢٣   ،ص�    ١٣٧٩  ،�   ١٢٣          رم�،�شــــما

�،فلــسفھ�     ،�ص�    ١٣٨٢                 يــران�،��ـــشردا�ش�،� إ           اليــوم��ــ��          الرســمية�    ة�    ��بيــ  ال        تعلــيم�و�  ال           ربــو

فع�سو�تھ�لتطو�ر�الطلبة�      �نظام� .  ٤٨-  ٤٧ ة�التغي��  :                                       رنظام�التعليم�و                  ورضر

http://www.salamatnews.com/viewNews.aspx?ID=٢٣٢٥٢&cat=٥ 
                               ���نظام�التعليم�العا����يرا�ي�     ية�     تطبیق  ال      فلسفھ�         ��عر�ف�ال      اصطالح�

http://shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=٠ &Id=٣٤٤٩٠     &Mode= 

سية��يرانية��و�تنظیم�التعبئة�   رالكتب�املد

 (http://www.dw-world.de/dw/article/٦١٧٥٨٣٨,٠٠,,٠.html 
  



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٤٦

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

 ّ                                                                             كما كانت تنتشر بینھم عادة وأد الموالید من البنات، بین الكثیر من القبائل، وأن
ً                            ھؤالء البدو لم یملكوا أیاّ       د، وأنالمجتمع العربي مجتمع مليء بالكذب والفسا  من ً

وفي المقابل حاولت الكتب المدرسیة إظھار الفرس بصورة . مات الحضارةّ    مقو
ق العرقي اإلیراني، فالشعب الفارسي ّ                   دت على نظریة التفوّ              نمطیة؛ حیث أك

 الدم، استقر في بالد إیران، واستطاع بإرادتھ وطموحاتھ أن یؤسس ّ      ، نقي"آري"
ّ                            ذا صار مطمعا لجیرانھ، وتصدحضارتھ، لھ ى لھم بحزم وقوة، حین غزا ً
د في ریادتھ، ّ     متفرھو ً                                 قا على غیره من الشعوب المحیطة، وّ            بالدھم، متفو

ى ّ         من تحدّ                                   حاولت الكتب المدرسیة اإلساءة إلى كل لھذا ؛رهّ    تطوومھ، ّ    تقدو
   .الفرس وحاربھم

  
تاریخ المدرسیة  للعرب، فكتب النيونالحظ تغییب اإلطار المكاني والزم

اإلیرانیة تتجنب التفاصیل السلبیة أثناء الحدیث عن تاریخ إیران بمراحلھا 
 .، مقابل اإلیجابي الفارسي"السلبي"الطویلة؛ مع التركیز على تاریخ العرب 

ر واضح ب ّالصورة التي رسمتھا الكتب المدرسیة لإلیراني كان بھا تأث
. الظالم -الشر، النور -الخیر" مانویة التي اقتبستھا إیران من ال" الثنائیة "

ٌ، فالفرس ھم آریون، وھي رد على صورة "التمییز العرقي"الصدیق  -العدو
م، العرب رمز ّالفرس رمز التقد.ّفالمتخل" السامي " " العربي" اآلخر 

 أھل اإلسالمالعرب المنحرفون عن  ،ونّسالم الحقیقیف، الفرس حملة اإلّالتخل
ب مھجوس ّحیث ُعكست تلك الصورة عن وعي متعص؛ ...البدع والضالل 

 من شأنھم، ومحاولة صناعة الھویة اإلیرانیة وفق ّبكراھیة العرب، والحط
   ١ سالم الحقیقي  معتبرة نفسھا تحمل لواء اإل  مذھبیة،–رؤیة قومیة 

  
 منھجیة الكتب المدرسیة تتجھ إلى تناول العرب باعتبارھم ّوالنتیجة ھي أن

ًا من التاریخ، وتعتمد إزاء الجوانب األخرى من التاریخ العربي ھّ مشواًجزء

 تاریخھم ّعلى أسلوب التجھیل من جھة، وتشویھ الحقائق من جھة أخرى، وأن
ّ أنواعھا، وقد كانوا سببا في مظلومیّمليء بالفتن والخالفات بكل ة الشیعة التي ً

                                                 

-  ٣٧                                                ســالمية���،الــصف�ا��ــامس��بتــدا�ي��،�املرجــع�نفــسھ�،�ص��                   �التعلــيم�وال��بيــة��  ١

�خ�  ٣٨ �فـــرع��داب�والعلـــوم�� إ       ر�تـــا  �   ١٠٣          �ــــسانية��ص�                                              ييـــران�والعـــالم�،�ا��ــــزء�النظـــر

�خ�،    ٩          ا��ــامس�،�ص       ،�الــصف�               ل��بيــة��جتماعيــة ا   ٢   ،�ص                   الــصف�الثــا�ي��عــدادي�       رتــا

�خ� �فرع��داب�والعلوم�� إ      رتا �خ�     ١١٧    ،�ص�        �سانية��                                              ييران�والعالم�،�ا��زء�النظر       رتا

�      إيران� �الثانو يوالعالم�،�الصف��و      ١١٧ ص   �،� ،                           ل

  



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٤٧

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

وتقابل ذلك عملیة . سالميقادت إلى فتن وحالة صراعیة دائمة في التاریخ اإل
ً لصورة اإلیراني، حیث لم تأل جھدا في سبیل الحفاظ على تلك ّتضخیم وسمو

  .الصورة
  

 اإلیراني ین بین تناول الكتب المدرسیة للمجتمعًح الجدول التالي مقارنةّویوض
  :يوالعرب

  ١جدول رقم 
  العرب  اإلیرانیون     

  الكافرونالمؤمنون                                        
   على آل البیتالمتآمر آلل البیت                                                  ّالمحب

  الساذجالحكیم                                                                                
  ق األفقّضی                         نسان المتصف بالفراسة            اإل

  الجھلالذكاء                                                                                      
  الغباءالفراسة                                                                              

  ّفالبدوي المتخل                                                                      ر        ّنسان المتحضاإل
  الجبنالشجاعة                                                                   

  اميالجنس السالجنس اآلري                                                                 
  ة المتصف بالمكر والخدیعةّ الدونی     ّالرقي

   التقاعس  الصبر 
  الضعف   ة ّ القو

  المتخاذل   البأس 
  خالصعدم اإل  الوفاء

  الكذب                                                                  الصدق
  الغبي الحكیم                                                   

، في داللة القبائل البدویة الھمجیة  م ّ                        أصحاب التراث، رمز التقد
  مرادفة للبداوة، األعراب

  ف ّ      التخل  نسانیة الریادة خدمة اإل
   مشاكلھمّاالحتكام للسیف لحل  االحتكام للقانون

  عبادة األصنام   دون � ّ    موح
  وأد البنات   تكریم المرأة 

   معاقرة الخمر والمیسر   یلة أصحاب األخالق النب
  متھان المرأة واحتقارھا   ا  احترام المرأة 

  حرمانھا من المیراث   االعتراف بحقوق المرأة



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٤٨

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

المجتمع العربي مجتمع مليء بالكذب   المجتمع المثالي عبر فترات التاریخ
  والفساد 

  االنحراف عن اإلسالم   سالم مدافعون عن اإل
  الضالل  أھل البدع و   ّ         أھل الحق

ّكانوا سببا في مظلومی  التفاني لخدمة آل البیت    ة الشیعةً
   
  
  ل، النظرة السلبیةّالصحراء ، البدو الرح: العرب - ٢

  الكتب االبتدائیة 
  

 وتستخدمھا ،"العرب"و " البدو: "ق النصوص وملحقاتھا بین المفرداتّال تفر
تعریف الكتب المدرسیة ز ّات ذاتھا، كما یعزّبغیر تمییز للداللة على الشخصی

البدوي " بقولھ " العربي" ف تعبیر ّلمعنى كلمة العرب لھذا التماثل، إذ یعر
  ".المتنقل عبر الصحراء

ًبذل القائمون على وضع المناھج الدراسیة في إیران جھدا كبیرا من أجل ترسیخ  ً

جت في رسم تلك الصورة إلظھار نقائص العرب ّصورة العرب السلبیة، وتدر
  .قّ الفرس جنس بشري متفوّ، وأنةّالعلمیو، ةّالدینیو، ةّلیالعق
 كبیر، والصحراء ّ موضوع الصحراء ھو الموضوع الغالب إلى حدّضح أنّویت

  .ةّدة من حیث المكان، وھي صحراء الجزیرة العربیّمحد
  

  عدادیة الكتب اإل
لعرب، ة مقارنة بین الصفات واألدوار بین اإلیرانیین واّتضمنت الكتب المدرسی

 الشخصیات العربیة ّحیث یتضح من خالل المقارنة بین الوظائف والمھن أن
ف، ّ باإلنسان المتخلة العربيتظھر في أوضاع اجتماعیة دونیة، إذ طبعت صور

، وفي الغالب في ّ المنزلة االجتماعیة الوضیعة، والذي یظھر بلباس رثيذ
ق األفق، المتآمر على ّ، ضیةّاد، ذو المالبس الرثّمرتبة دونیة راعي أغنام، حد

ه ّ، متخاذل، مشومتآمرا الجندي العربي فھو جبان ، كافر، ساذج، ّأم آل البیت ،
صف بالحكمة، الفراسة، ّھو إنسان، یت: اإلیراني في المقابل.... الشكل والفكر 

  .الحضارة، الرقي، اإلبداع: الذكاء، والصفات االجتماعیة
  

الذي یملك ... الوفاء، الصدق  البأس الصبر، القوة،: الصفات الجسدیة
 ّنسانیة؛ فیھ صفات الوفاء، محبالحضارة، التاریخ، التراث الذي خدم اإل

الطبیب، : ومخلص آلل البیت، وھو الذي یملك المنزلة والعلو االجتماعي
الذي یتمیز بصفات اإلیمان، . ر، الشاعر، الجنديّالمزارع المنتج، العالم، المفك



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٤٩

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

مسلم ي  من سلمان الفارسي، وأبّعة، الفداء، مع تعظیم دور كلالتضحیة، الشجا
   .التاریخ اإلیرانيساني في االخر

  
  الكتب الثانویة 

فة في ّالكعبة المشر:  من البعد المذھبيًبدأت الكتب المدرسیة بالمفاضلة انطالقا
  ...مقابل النجف األشرف 

 ال تنفصم عراه بین ًاً وارتباطًانكذلك حاولت الكتب المدرسیة أن توجد اقترا
، ومن ھذا ّ إلى جانب الحقًالفرس وآل البیت، فالفرس بطبعھم یقفون دوما

ھم، الذي أوصى بھ ّالمنطلق وقف الفرس إلى جانب آل البیت في مطالبتھم بحق
 لذلك اجتھد  بن أبي طالب رضي هللا عنھ،ّم لعليّى هللا علیھ وسلّ صلّالنبي

ً كثیرا إلبراز ھذه العالقة التوأمیة بین القائمون على وضع تلك المناھج
ض الفرس لالضطھاد من جانب ّوألجل ھذا المبدأ تعراإلیرانیین وآل البیت، 

ّالعرب السن موا التضحیات الكثیرة من دمھم ّ، وقد"اسّة وبنو العبّبنو أمی. "ةُّ
حیث تحاول الكتب المدرسیة تكرار فكرة ارتباط الفرس بآل البیت . وزعمائھم

، الذي غاب في "المنتظر"ًالدوام إماما تلو إمام، إلى اإلمام الثاني عشر على 
دوا األرضیة من خالل ّالسرداب، وھم ینتظرونھ إلى یومنا ھذا، ولھذا مھ

ة ّاستحداث نظام والیة الفقیھ، ألجل رعایة مصالح المسلمین؛ وإلنقاذ البشری
  .م، ولیس العرب ھم محور التغییر في العالًن طبعاوّجمعاء؛ واإلیرانی

  
  :الوظائف في الكتب المدرسیة)٢رقم  ( ح الجدول التالي ّویوض

  
   العرب ون                                                                     ّ        اإلیرانی

    
  الجندي الجبان    فرسان

      راعي أغنام                   محاربون                              
  اد ّالحدنبالء                                                                       
  المزارع المنتج                                                          

    طبیب     
    تاجر  
    العالم  

  جاھل  ر  ّالمفك
    الشاعر 

  ةّذو المالبس الرث                                   الشخص األنیق المالبس          
  



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٥٠

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

 :الفتح العربي اإلسالمي في الكتب المدرسیة- ٣
  

  :الكتب االبتدائیة -
 

 ر الكتب المدرسیة الفارسي ومیلھ نحو االستقرار والھدوء،ّ      تصو
وغیره من ؛  والبناء والعمرانالسالم واألمن، وعدم االعتداء،و

 اإلنسان الفارسي في ّ               رة وفكر؛ بل إنشعوب األرض أعداء حضا
ر ّ            یبني ویعمّ                                           أصعب أوقاتھ وھو محتل من جانب الغزاة ال ینفك

  .ّ                                           ر في الفكر والنظم، ویستفید منھ؛ حتى المحتلّ     ویطو
  

  :الكتب اإلعدادیة
ثروات، وعون بھ من إمكانیات، ّ              وبفضل ما یتمت - بالد فارس وشعبھا ّ   إن
أطماع جیرانھم من الروم والیونان، حتى  ّ                ، حیث باتوا محط- موقع وحضارة، و

ا دفعھم إلى تشكیل الجیوش، وإعدادھا لمواجھة الخطر ّ               غزوا بالدھم، مم
كذلك نالحظ التركیز على الروایات . ةّ      وقوٍ            وا لھم بحزمّ              الخارجي، فتصد

والنصوص التي تظھر دور الفرس بمعزل عن العناصر األخرى في صنع 
  .مجریات األحداث التاریخیة

  
  :كتب الثانویةال

ھ لوال الفرس لما قامت الحضارة اإلنسانیة، ولوال وجود ّ                         تظھر الكتب الثانویة أن
كذلك تتضمن تلك الكتب . الفكر والنظام الفارسي لبقیت بالد وحضارات مجھولة

ً                 إخضاعھا مسبقاّ            كثیرة؛ تمٍ            رة في أحیانّ        ھة ومزوّ                   حقائق  تاریخیة مشو
سالمي، باعتباره  كتب المدرسیة للفتح اإلولوجیا السیاسة  كتعریف الییدإل

ھم ّ                           ، ووصفت الفاتحین العرب بأن...ھجمة عسكریة  ً،        ، احتالالً     غزوا ً،        اجتیاحا
ل تلك ء معدودة، وتتساٍ        بأسطرّ        سالم؛ إال لعظمة اإلْ           ن، ولم تشروغزاة،  طامع

عتبرت بالد فارس، وشعبھا كانوا ام إلیران، في الوقت الذي ّ          ماذا قد:الكتب
ة ّ                                  سبب انتصار المسلمین ھو حجم العدّ                             دین لإللھ قبل مجيء العرب، وأنّ    موح

سالم،  سوى  سبعة نصوص عن عظمة اإلْ                 ح األفضل، ولم نجدّ    تسللوالعدید، وا
شارة للفاعلین العرب سالم، دون اإلسالم،  فجر اإلتحت عنوان سطوع شمس اإل

.١  
                                                 

��  ال     كتاب�  ١ �خ�،�الصف��و لتا �ـ���ايـران�                  ر                                             رعدادي��،�شـركت�جـاب�و�ـشر�كتـاب��ـاى�د

�خ�،�الــــــــــــصف�الثــــــــــــا   ١١٢  -   ١٠٤  ،�  ٧٤-      ٦٨    ،�ص�    ١٣٨٩  ،� -  ٥٤          عــــــــــــدادي�،�ص�    �ي��                   ر،�تــــــــــــا

�خ�،�الصف�الثالث�� .  ٥٥    =                               �ال��بية��جتماعية�،�الصف�الرا�ع   ١٢٠-  ١٢         عدادي��،�                     رتا



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٥١

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  
، ةّة العربیّ الشخصیّ ضد الكتب المدرسیة تسعى إلى التعبئةّا سبق أنّضح ممّویت

َّة أصیلة، كرست نفسھا ّسم بعدوانیّة تتّة العربیّ الشخصیّالكتب أنتلك ترى حیث 
فالعرب في أحداث التاریخ اإلسالمي یظھرون وكأنھم للصراع ضد إیران؛ 

نساني ى اإلّ، لیس لھ صلة ثابتة وأصیلة بالتاریخ اإلسالمي، أو حتٌّ ثانويٌعنصر
اعتمدت الكتب المدرسیة أسلوب االنتقاء، واجتزاء الروایات من ھنا . َّالمدون

والنصوص التي تظھر النزعة الشوفینیة الفارسیة بمعزل عن القومیات األخرى 
فقد  أما في أحداث التاریخ اإلسالمي،.في صنع مجریات األحداث التاریخیة

ازھم، ُ تجاھل دورھم في مجریات الدعوة اإلسالمیة، وإذا أرید إبرّحاول النص
كانوا یشعرون بالخطر من "فھم أعداء الدعوة النبویة، فقریش وزعماؤھا 

فالعرب . كان من أشھر المعادین لإلسالم" األموي"، وأبو سفیان "اإلسالم
  .یظھرون، وكأنھم لیسوا ھم الذین نشروا اإلسالم في الجزیرة العربیة والعالم

  
سالمي في الكتب المدرسیة  الفتح العربي اإل)٣رقم ( ح الجدول التاليّویوض

 :اإلیرانیة
  

  العرب  ونّ        اإلیرانی
  معتدونالمیل نحو االستقرار والھدوء                  

، غزو ، اجتیاح: سالميالفتح اإلالدفاع عن حضارتھم                         
  حملة عسكریة

  سلبعاشوا على النھب وال السالم واألمن وعدم االعتداء             
  سكنوا الخیام غزاة طامعونسالم   سطوع شمس اإل ،البناء والعمران

  ف ّالتخلمكانیات                    ة باإلّحضارة غنی
  الجمل   ثروات                       
 عاشوا على النھب ،بال حضارة  حضارة وإمبراطوریة      

  والسلب
  فونّمتخل      ّ موقع مھم

  ونّھامشی خ      اع التاریّصن
   قاحلة صحراء  بیئة خضراء یانعة   

                                                                                                                     

                                             �،ال��بيــة��جتماعيــة�،�الــصف�ا��ــامس��بتــدا�ي�،�ص�   ١١٥  -   ١٠٠             �بتــدا�ي��،�ص�  = 

�خ�           .   ١٠٨   �،�  ٨٩ � إ      رتــا �،                            ييـــران�والعـــالم�،�ا��ـــزء�النظـــر �الثـــانو ي،�الـــصف��و       ��ص�،�                    ل

١٦٠-   ١٥٨  �،   ١٠٩- ٨  ١٠  ،�  ٩٥  -  ٩٠     



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٥٢
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 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  صنامعبدوا األ  دون قبل اإلسالم ّموح
  أھل البدع والضاللحملة اإلسالم الحقیقي                         

  عدم االعتراف الثقافي     الثقافة الغنیة
  فة ّالكعبة المشر    النجف األشرف     

  الحرم الرضوي             الحرم النبوي             
  
األدب الفارسي والعلماء الفرس واألجانب ، مقارنة  بنظرائھم العرب  في  - ٤

  الكتب المدرسیة اإلیرانیة
  المرحلة االبتدائیة 

  .تعظیم األدباء والشعراء الفرس
  عدادیة المرحلة اإل

اء ّ                                                                ھناك إھمال متعمد لألدب العربي والعلماء العرب، یقابلھ تعظیم للعلم
  .والشعراء اإلیرانیین، بشكل أكبر من المرحلة االبتدائیة

  
  المرحلة الثانویة 

 باإلشادة بشكل أكبر ًتزداد في ھذه المرحلة فكرة تعظیم األدباء الفرس، مقرونا
ھ نحو ّا یعكس نظرة إیران للتوجّواألجانب؛ ممبالعلماء واألدباء الغربیین 

 .سالمیة على خالف ما تطرحھ الثورة، والخروج من الدائرة العربیة اإلالغرب
ث عن ابن خلدون، دون اإلشارة إلى انتماء ھذا ّ یتحدٍد واحٍلم نجد سوى درس

  . ١العالم للعرب
  
  ّة تجاه العالم العربيّة اإلیرانیّة في الكتب المدرسیّالروح التوسعی - ٥

  ة ّالمرحلة االبتدائی
ى الخلیج العربي وتسمیتھ تبدأ الكتب المدرسیة في تلك المرحلة التعریف عل

بالخلیج الفارسي، كدلیل واضح على النظریة التوسعیة التي عاشت بھا إیران 
تعزیز في الماضي وتعیشھا الیوم، والتي تسعى من خالل الشرح والتكرار إلى 

                                                 

١�� ســية�،�الــصف��و ل��كتــاب�الفا �    .   ٥٠          عــدادي�،�ص�                            ر �ــ���،�الــصف��و ل�دب�الفا                         ر

�،� سية�  ٧٣-  ٥٤          يالثانو �خ�،� .  ٨٣-  ٨١                          ،�الصف�الثالث��بتـدا�ي�،�ص�    "  ة    قراء  "           ر،الفا         رتـا

�� -  ٥٧  ،�  ٤٩-  ٤٨  ،�  ٤٥  ،�    ٣٩٤٣-  ٣٨  ،�  ٣١  -  ٢٨  ،�  ١٧-  ١٤   �،� ٦- ٣            عدادي��،�،ص�          لالصف��و

�خ�،الـــــــصف�الثـــــــا�ي��   ،�تـــــــ  ٦٦-  ٦٥  ،�  ٦٣-  ٦٢  ،�  ٥٨ �خ�،الـــــــصف�                   را                            رعـــــــدادي�،�كتـــــــاب�التـــــــا

       عـــدادي��                   عر�ـــى�،الـــصف�الثـــا�ي��  .   ٨٦  ،�  ٤٢  ،�  ٣٣  ،�  ١٣  ،� ٨  ،� ٦             عـــدادي��،�ص�،�        الثالـــث��

   .  ٥٦-  ٥٤    ،،ص�
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مبراطوریة لدى الطالب اإلیرانیین، واالعتزاز بحدود دولة فكرة الحدود اإل
  ١ .ً إیران تاریخیا

  
  ة  ّ      عدادیلة اإلالمرح

ً  مراراالتركیز على تناول حقوق إیران التاریخیة في المناطق المجاورة لھا
 تكرار تناول :ة موضوعات، من أبرزھاّیظھر ذلك من خالل عد وً،وتكرارا

ة البحرین والعراق، في ّالكتب المدرسیة للموضوعات السابقة، مع تناول ملكی
، ّالمطالب اإلیرانیة بالبحرین بشكل خاصأكثر من موقع وملكیتھما إلیران، وأن 

 استثناء ّاعتبار الكتب المدرسیة اإلیرانیة أنو. لھا سند تاریخي وقانوني یدعمھا
البحرین من الوعد الذي قطعھ شاه إیران بالتنازل عنھا، عن طریق االعتراف 

  .بالنسبة إلیران" كان بمثابة كارثة كبرى"بھا 
ً إلیران حقوقا ّد للطالب اإلیراني، أنّ تؤكْنة أّوھنا تحاول الكتب المدرسی 

ً تاریخیة یجب استعادتھا، من خالل ضرورة عودة البحرین والعراق أیضا
  . "إیران " للوطن األم 

  
   

ة ّ تتن��اول الكت��ب المدرس��یة  ھ��ذا الموض��وع ، وف��ق ع��د                      بالن��سبة لمملك��ة البح��رین
الح��دیث بح��رین ، و البمملك��ةً  ع��دم االعت��راف مطلق��ا:الم��سار  األولم��سارات ؛ 

ى م��ن خ��الل  ّرات الدول��ة اإلیرانی��ة ؛ فنج��د ذل��ك یتب��دّعنھ��ا  ، ض��من س��یاق تط��و
  عن��د تن��اول -عل��ى س��بیل المث��ال ول��یس الح��صر  -بع��ض األمثل��ة الت��ي نتناولھ��ا 

 العوام�ل الت�ي  ع�ن ّث  النصّیتحد رات ضعف وسقوط آل بویھ في إیران ،ّتطو
   : لى ضعف آل بویھ بعد عضد الدولةإت ّدأ

  . مراءقالیم التي كانت تحت سیطرة األجزاء األأمراء أالتنافس بین  -١

ع ّنتیجة توس،  التجارة ي، یعنھحدوث فشل في مصدر ھام لدخل آل بوی -٢
  . ین في الشامیالخلفاء الفاطم

                                                 

�خ،�الــصف�الثالــث��  ١                                  ال��بيــة��جتماعيــة�،الــصف�ا��ــامس��،�  ٢١- . ٤          عــدادي�،�ص�                    رتــا

  ،�  ٦٠-  ،�     ٤٦،٥٦   �،�  ١١   �ص�                                     ال��بيـــــة��جتماعيـــــة�،الـــــصف�الرا�ـــــع��بتـــــدا�ي   ١١٣-   ١١٠  ص�

ســــــية�،�القـــــــراءة��،�الــــــصف�ا��ـــــــامس��بتــــــدا�ي�،�ص� ،    ٨٨-  ٨٦           جغرافيـــــــا�،�   ١٥٩                                               ر�الفا

�� �خ�،�الــصف�الثالــث��  ١٢-  ١١         عــدادي�،ص�          لالــصف��و �خ� ٩  - ٤         عــدادي��ص�                     رتــا       رتــا

   .  ٩٢-  ٩٠  ،� ٥- ١          عدادي�،�ص�        الثا�ي��   ،
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عمال شغب في المناطق المختلفة مثل جزیرة البحرین، وبسبب أ حدوث      -٣
  . ن یقمعوھمأتطیعوا تجزئة حكومة آل بویة لم یس

 یھزموھم وینھوا ْنأ وبالنھایة استطاع السلجوقیین ،لھذا ضعفت قدرتھم
  .١حكمھم

  
 محاول��ة الكت��ب المدرس��یة تعزی��ز الفك��ر التوس��عي  ل��دى طلب��ة : الم��سار الث��اني

ى التربی��ة الفارس��یة ّة ، حی��ث تتجل��ّ إیرانی��ًاواعتب��ار البح��رین أرض��الم��دارس ، 
رات الدراس�یة ف�ي إی�ران ، م�ن خ�الل  اعتب�ار  اس�تثناء ّالعدوانیة لواضعي المقر

كدول�ة االعتراف بھ�ا والبحرین من الوعد الذي قطعھ شاه إیران بالتنازل عنھا ، 
ن، ال زال��ت ت��دفع ثمن��ھ لغای��ة بالن��سبة إلی��را" ك��ان بمثاب��ة كارث��ة كب��رى  "م��ستقلة

  .اآلن

لفارسیة حكمت  اإلمبراطوریة اّ  تلقین طالب المدارس  أن: المسار الثالث 

بما فیھا البحرین ،  حیث كانت تحت الحكم  كافة دول المنطقة المحیطة بإیران،

ھاد في عرض الخرائط الجغرافیة ، والدالئل التاریخیة ، التي تواالج .الفارسي

 على سبیل المثال ال –إذ تعتبر الكتب المدرسیة .  تدعم وجھة النظر تلك 

اه عباس الصفوي تحریره لجزیرة البحرین، نجازات الشإ ّ من أھمّ أن-الحصر 

سمھ، ا بًناّبعد ببندر عباس تیم ي فیماّومضیق ھرمز ، وبندر كمبرون الذي سم

وتطرح الدروس المدرسیة  في الختام .  نجلیز  من خالل التعاون مع اإلّوھذا تم

نجازات التاریخیة للشاه  اإلّز على أھمّمجموعة من األسئلة على الطلبة ترك

 من اً جزیرة البحرین كانت جزءّنأ لترسیخ المعلومات السابقة حول عباس

  ٢.األراضي اإلیرانیة 

اقة ّ الدول العظمى وبالذات بریطانیا كانت من الدول السبّ أن:المسار الرابع 

لى التعاون  بین إة إیران للبحرین ، حیث أشارت الكتب المدرسیة ّالداعمة لملكی

نجلیز بالشرعیة رة البحرین ، إلظھار اعتراف اإلنجلیز لتحریر جزیإیران واإل

                                                 

�خ�  ١ �،إيرانرتا �الثانو ي�والعالم�،�الصف��و   .١٤٣-١٤٢،�ص�١٣٨٩ل

�خ�،�الصف�الثالث�� ٢   .٥-٤ص�. ١٣٨٩عدادي��،�ركتاب�التا
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نجلیز معھم  لما تعاون اإلّ ھذه المناطق تعود ملكیتھا إلیران ، وإالّالتاریخیة بأن

  ١.لتحریرھا

  
یالحظ محاوالت اإلسقاط على األحداث فا بالنسبة للمملكة العربیة السعودیة، ّأم

؛ ًالّلة، عن طریق وصفھا أوعبر الحقب التاریخیة المختلفة في تناول تلك الدو
ھا كانت مصدر الجاھلیة، والمركز الذي جابھ الدعوة النبویة، وربط فكرة ّبأن

سالم باألعراب الذین كانوا یقطنون السعودیة، مع التركیز على إبراز ارتباط اإل
  .  أقبح الصفات لھم

 ّ للربط بین الماضي والحاضر، لیذكر الطالب أنّھا محاولة من النصّإن
ھم أصحاب الجاھلیة األولى التي " المسلمین في المملكة العربیة السعودیة"

 انطلق منھا الدین التيسم السعودیة باعتبارھا الدولة ا وال یظھر .قاومت الدعوة
ى ّمدینة الرسول صل" ة، والمدینة ّسالمي، ویستعاض عن ذلك بذكر مدینة مكاإل

؛ حیث كان یطلق ًودیة قد ظھر حدیثا اسم السعّم؛ على الرغم من أنّهللا علیھ وسل
  ً.علیھا الحجاز سابقا

  
  المرحلة الثانویة 

عدادیة، مع التركیز على الجزر ذاتھا الواردة في المرحلة اإل تكرار األفكار
ماراتیة المحتلة، حیث یأتي ذكرھا من خالل تناول أسماء األماكن الجغرافیة اإل

 المتعلق ّرھا مناطق فارسیة، فالنص جزر، أنھار، خلیج، شط، باعتبا.اإلیرانیة
" بأماكن إیرانیة "  األمر یتعلق ّببعض المفردات الجغرافیة، یرید ترسیخ أن

طنب " الجزر اإلیرانیة "  العرب ّشط" الخلیج الفارسي، رود أروند : أبدیة مثل
، وتنظیم رحالت لطالب المدارس " الصغرى، جزیرة أبوموسى  طنبالكبرى،

 بالنسبة إلیران، وتدریس واإلستراتیجیةناول أھمیتھا العسكریة لتلك المناطق وت
  . تلك األفكار في مختلف المناھج

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .١٠ -٩املرجع�السابق�،�ص� ١



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٥٦

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  
  :ح الشكل التالي الفكر التوسعي اإلیرانيّیوض

  

  
  الصورة الجغرافیة للعرب في الكتب المدرسیة اإلیرانیة - ٦
  

  الكتب االبتدائیة 
بشكل حثیث عن أطر إقلیمیة بدیلة عن تسعى المناھج التعلیمیة اإلیرانیة للبحث 

اإلطار العربي؛ حیث تبدأ كتب الجغرافیا في تأسیس ذھنیة لدى الطالب على 
 منطقة الشرق األوسط من أغنى مناطق ّ                                  اعتبار إیران دولة شرق أوسطیة، وأن

  .العالم بالنفط والغاز
  عدادیة الكتب اإل

ة الوالیات المتحدة تعرض الكتب المدرسیة لسبب صراع الدول الغربیة خاص
سالمیة وھو استھداف الثورة اإل" الفارسي" األمریكیة على منطقة الخلیج 

 الدول العربیة النفطیة، باتت مصدر التھدید نتیجة استضافتھا ّ            والنفط، وأن
ً                               ل خطرا كبیرا على إیران وأمنھاّ                                    للقواعد العسكریة الغربیة؛ والتي تشك من  -ً

 أحد ّ                                   افیا المدرسیة، إلى نتیجة مفادھا أنوتخلص دروس الجغر -وجھة نظرھا



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٥٧

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

أسباب إقامة إسرائیل في المنطقة كان بھدف الحفاظ على مصالح الغرب 
  .  ولیس ألسباب استعماریة دینیة مرتبطة بفلسطین والطاقة فقط،

  
  الكتب الثانویة 

 جغرافیة العالم العربي ال تدخل ضمن برنامج تعلیم الجغرافیا في ّ  نأیالحظ 
ً                 عنوانا واحدا ّ                                                   لمدرسیة اإلیرانیة  للمرحلة الثانویة ، لذلك ال نجد إالالكتب ا ً

جاء بحكم الحدیث عن الدول التي تشترك " العراق" ً           صا لموضوع ّ     متخص
بجبریة جغرافیة مع تلك الدولة، والتركیز على االرتباط المذھبي معھ، وھناك 

ٍ                                                    عنوان لدرس تعلیمي مختصر في كتاب غیر جغرافي لطالب ال مرحلة االبتدائیة ٌ
تكاد تكون الخریطة السیاسیة الجامعة من ھنا .. " مصر ھبة النیل"تحت عنوان 

بة عن كتب الجغرافیا المدرسیة في إیران، بل جاء العالم ّ                  للعالم العربي مغی
، حتى "الفارسي"العربي ضمن خرائط لمناطق فرعیة للشرق األوسط والخلیج 

یمكن  و١ .ة العالم العربي بالوطن العربيأنھ ال یمكن انتزاع اعتراف بتسمی
طمس اسم العالم العربي، والتركیز    من أھم أھداف كتب الجغرافیا،ّالقول إن

حیث تحرص كتب الجغرافیا المدرسیة في .فقط على مفھوم الشرق األوسط
وإسناد أسماء المواقع الطبیعیة . المرحلة الثانویة على تعظیم جغرافیة إیران

ً األسماء الجغرافیة إلى تسمیاتھا القدیمة تمجیدا لتاریخھم القدیم، اإلیرانیة إلى

مات، ّوالتركیز على الخارطة الجغرافیة للحضارة الفارسیة؛ ومنحھا صفة المسل
ثبات فارسیة المكان ا ورد في التاریخ السحیق، إلّمستوحین األسماء مم

  .والزمان
  
  

لعربي تم تغییبھ عن عمد في كتب  البعد اّاھا أنّا سبق إلى نتیجة مؤدّونخلص مم
سیا آ من بعض النصوص المبعثرة على حساب الحدیث عن دول ّالجغرافیا إال

  .الوسطى والقوقاز، أمیركا ودول أوروبا
  

                                                 

١  ��                       كتــــــــاب�التعلــــــــيم�وال��بيــــــــة�  ،   ٢٩-  ٢٧  ،�  ٢٢-  ١٨         عــــــــدادي�،ص�                    لجغرافيــــــــا�،�الــــــــصف��و

� ��                                   ��،�كتــاب�ال��بيــة��جتماعيــة��،�الــصف�  ١٢       عــدادي�ص                    لســالمية���،�الــصف��و

  ،�   ١٠٣  ،�  ٩٩  ،�  ٩٧  ،�  ٩٢                  ��ـــامس��بتـــدا�ي�،�ص�                    ��،�نفـــس�املرجـــع�الــصف�ا  ٤٠         الرا�ــع�ص�

١٣٤  ،�   ١٠٨  ،�   ١٠٦     

  



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٥٨

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

ن لدیھ ّ الطالب اإلیراني بعد انتھاء مراحل التعلیم المختلفة یتكوّ فإنّومن ثم
ضارة فارس، وھم شعب روا حّ العرب غزاة، دمّاه أنّ مؤدٌّيً معرفٌمخزون

 تلك المنظومة مصاحبة للطالب في ّف، دینھم خطأ، ثقافتھم بائسة، وتظلّمتخل
  .مرحلة التعلیم الجامعي الذي یواصل ترسیخھا

  
 :ة للعرب في الكتب المدرسیةّح الشكل التالي الصورة الجغرافیّویوض

  

  
  
  

  يّ             التحلیل الكم :القسم الثاني 
  
  )٤رقم ( ةّجدول صفات العرب السلبی - ١

  عدد النصوص  الكتب
  ً  اّ   نص ١٥  الكتب االبتدائیة
  ً  اّ     نص٢٣  الكتب اإلعدادیة

  ً   اّ     نص٤١  الكتب الثانویة
  



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٥٩

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  
الوظائف والمنزلة االجتماعیة للعرب مقابل اإلیرانیین  - ٢

 ، لمجموع مختلف الصفوف في المراحل التعلیمیة الثالث
 :)٦، ٥رقم (موضحا في الجدول 

  ٥جدول رقم  
  

  )٦( رقم جدول
الصفات االیجابیة   الصفات السلبیة للعرب  

  لإلیرانیین
  ًاّ نص٨٩   نصوص   ٩   وصفاتھالجندي

  ًاّ نص٢١٨  ً اّ نص١٣  ف الحضاريّالتخل
  ًاّ نص١٢٧     وص نص٨  الصفات الجسدیة

  ًاّ نص٤١٩  ًاّ   نص٢٣  الصفات األخالقیة
 
 

  :سالمي الفتح العربي اإل) ٧رقم  ( جدول 
  

  عدد النصوص  اإلیرانیون
  ٢  المرحلة االبتدائیة

  ١  عدادیة المرحلة اإل
   ٤  یة المرحلة الثانو

  
  

  : تعظیم األدب الفارسي  )٨رقم ( جدول
  

  عدد النصوص  اإلیرانیون
ً     نصا ٧٦  المرحلة االبتدائیة ّ  

ً       نصا١٦٩  عدادیة المرحلة اإل ّ  
  ً اّ نص٢٨٨  المرحلة الثانویة 

   النصوصعدد  الكتب
   نصوص٦  الكتب االبتدائیة
   نصا١٨  الكتب اإلعدادیة

   نصا ٢٥  الكتب الثانویة

  عدد النصوص  الكتب
   نصوص٦  الكتب االبتدائیة
   نصا١٨  الكتب اإلعدادیة

   نصا ٢٥  الكتب الثانویة



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٦٠

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  
 ، النصوص التي أبرزت االھتمام بالغرب  والعلماء األجانب من غیر العرب

  )٩رقم (جدول 
  

  عدد النصوص  رانیین عدا العرب الغرب وغیر اإلی
  ١١  المرحلة االبتدائیة

  ٣٨  عدادیة المرحلة اإل
   ٧١ المرحلة الثانویة 

  
  

  الروح التوسعیة في الكتب المدرسیة تجاه العالم العربي )١٠رقم ( جدول 
  

  عدد النصوص   الكتب
  ً  اّ   نص١٤  الكتب االبتدائیة
  ً  اّ     نص٢١  الكتب اإلعدادیة

  ّ   اّ     نص٣٧  الكتب الثانویة
  
  

  :الصورة الجغرافیة إلیران )١١رقم  ( جدول 
  

  عدد النصوص  الكتب
  ً  اّ     نص١٦  الكتب االبتدائیة
  ً  اّ     نص٢٣  الكتب اإلعدادیة

  ّ   اّ     نص٢٨  الكتب الثانویة
  
  
  
  



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٦١

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  
  :نتائج الدراسة ً:      ثالثا

  
ل ّ                                                                  من خالل تحلیل تناول الكتب المدرسیة اإلیرانیة لصورة العرب یمكن التوص

  :لنتائج التالیةإلى ا

 :في تناولھا لصورة العرب " ة اإلیجابي ونقیضھالثنائی " صورة ي الّ    تبن - ١

ًمنطلقا في فھم "فكرة الثنائیة "ى ّ الكتب المدرسیة اإلیرانیة تتبنّنإیمكن القول 

رمز " العرب"رمز الخیر، واآلخر " اإلیرانیون "ورسم صورة اآلخر، فھم
النمطیة التي رسمتھا الكتب المدرسیة  ّحظ أن حیث یال. إلى یومنا ھذاّالشر

اإلیرانیة للعرب تستھدف ترسیخ حالة من عدم االرتیاح للعرب من خالل 
ر عن ّقتھا تلك الكتب لصورة العربي، وتعبّصورة الثأر التاریخي التي عم

 غرسھ في وجدانھ على أنھا ّصورة األحداث التي یفسرھا الطالب وفق ما تم
ٍّتھدید أو تحد التھا إلى اإلخفاق في التعامل ّي زیادة معدّلكیانھ الشخصي، وتؤد ٌ
 وكذا شعوره بالقلق والخوف وفقدان الثقة بھ، وتشویھ تلك ،مع العربي

  .الصورة

 ھناك مراحل تاریخیة ّومما یسترعي االنتباه في الكتب المدرسیة اإلیرانیة أن
 محایدة، والسبب فى مفصلیة لم تذكر فیھا كلمة واحدة إیجابیة للعرب أو حتى

تتوافق مع متطلبات   ھو تقدیم مادةّذلك یرجع لطریقة تألیف تلك الكتب، فاألھم
الثورة اإلیرانیة، وبصورة تتضمن تزویر التاریخ، وتضمن التشویھ، وقلب 

  .الحقائق

  دّ                                                            رباك فكر الطالب اإلیراني وتجھیلھ حول العالم العربي بشكل متعم إ- ٢
إلیرانیة على قضایا وموضوعات استمرت  في إبعاد زت الكتب المدرسیة اّرك

الطلبة اإلیرانیین جھد اإلمكان عن اھتماماتھم في الموضوع العربي اإلسالمي، 
ة، ومحاولة ّوفق برامج تزید من احتماالت الجھل بالقضایا األساسیة المھم

ّإلھائھم بأخرى بعیدة نسبیا، وترك  ،"إیرانیة التعلیم"ز في مجملھا على أرینة ً
كذلك حاولت وفق برامج أخرى ترسیخ بعض األفكار واالھتمامات المذھبیة 

 ّوالنتیجة ھي أن ًوالقومیة بدیال عن الموضوعات األخرى العربیة واإلسالمیة،
الت على وجھ العموم باتوا  أكثر قدرة على فھم مسئولیتھم ّالطالب ذوي المؤھ

  ".لعربًالوطنیة والمذھبیة، وأوسع مجاال إلدراك صورة ا
  
  



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٦٢

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

   واإلساءة إلیھاتغییب وتشویھ صورة العرب - ٣
  

 في بعض موضوعات الكتب ً غائباّ العالم العربي ظلّعلى الرغم من أن
ًالمدرسیة، ولكنھ یظھر مكانا تدور فیھ أحداث التاریخ المستقاه من تاریخ الحالة 

الصراعیة بین العرب واإلیرانیین، وھي الصفة الغالبة، وقد أصبحت تلك 
ّھا حسب الرؤیة اإلیرانیة، إطارا للسرد والتحلیل النصّاألحداث، وتحلیل نص ي ً

ّ موضوعا لھ، وتحتلًالتاریخي، وأحیانا  من حیث الموضوعات، - إیرانً
ًزا أكبر بالنسبة إلى الصور المرفقة بدروس الكتب ّحی -الخرائط والصور، و

جد أنھ یمتد بحیث یشمل ا اإلطار الزماني لألحداث التاریخیة، فنّأم المدرسیة،
 كتب المراحل ّالعصور القدیمة، والوسطى، حتى الفترة المعاصرة، فنجد أن

ب التفاصیل السلبیة، وھي بالتالي كتب غیر ّز على إیران، وتتجنّالمدرسیة ترك
ا اإلطار الزماني والمكاني ّكاملة، وال تشتمل على تجانس بین النصوص، أم

  .نقوصةم سوى صورة مّللسرد، فال یقد

تسمیات تحمل  الشخصیات الواردة في الكتب المدرسیة ّومن ناحیة ثانیة نجد أن
 ذكر الكتب ّ ومن ھنا فإن،"المسلمین" أو دیني" فلسطیني" ذات طابع وطني 

لھ " عربیة" المدرسیة لألصل الوطني، وعدم الحرص على التعریف بھا كھویة 
  .ب المدارس للعربّ نظرة طال من شأنھ التأثیر فيّنإمغزاه ودالالتھ، حیث 

سم ّة مستویات تتّوتتعامل الكتب المدرسیة اإلیرانیة مع اإلنسان العربي على عد
ًده من وجوده وحضوره تجریدا متزایدا حتى یختفي كلیا، أي ّبكونھا تجر ً ً

عبر تشویھ صورتھ، إلى العربي الغائب عبر  ف،ّبتحویلھ من العربي المتخل
  ً.إھمالھ تماما

ًھا من ّ مشواً الكتب المدرسیة تتجھ إلى تناول العرب باعتبارھم جزءفسیاسة

ّالتاریخ، أو تاریخا طویال من التشو ً ه، بھدف طمس الوجود والتاریخ، المعالم ً
ة، وتعتمد إزاء الجوانب األخرى من التاریخ العربي على أسلوب التجھیل ّالعربی

 ّ عملیة تضخیم وسمومن جھة، وتشویھ الحقائق من جھة أخرى، وتقابل ذلك
  .لصورة اإلیراني، وتجتھد في سبیل الحفاظ على تلك الصورة

سم ّ الشخصیة العربیة تتّومن ناحیة ثالثة تشیرالكتب المدرسیة في إیران إلى أن
ّبعدوانیة أصیلة، كرست نفسھا للصراع ضد وإن ، ھ ّ اإلیرانیین، وھم یعتقدون أنَّ

 ھناك ّ من ذلك أنّ األھمّ غیر أن،رانكان العرب لم ینجحوا في كسر شوكة إی
 محاولة ترسیخ قناعة لدى ّ ثمًإجماعا بین الدول العربیة على محاربة إیران،

ً أمرا طبیعیاانّب أن التوسع والھیمنة یعدّالطال ً. 



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٦٣

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

ًولم یالحظ صورة واضحة للعرب في النصوص، فقد حاولت النصوص تجاھل  ً

 وإذا أرادت إبرازھم، فھم أعداء .دور العرب في مجریات الدعوة اإلسالمیة
ّالدعوة النبویة، انطالقا من أن كانوا یشعرون بالخطر من "ھا ء وزعماًا قریشً

  .كان من أشھر المعادین لإلسالم "األموي" سفیان ا وأب،"اإلسالم

 االنتقائیة والفوقیة منت الكتب المدرسیة اإلیرانیة مفاھیّ ومن ناحیة رابعة تضم
 نظرتھا بالتكرار والكراھیة والتناقض في العالقة، فكراھیة  وتتمثل،والعدائیة

 .سالم وحتى الیومالعرب تظھر منذ حقبة ما قبل اإل

 موضوع ّ التكرار في إثارة أيّولو عدنا إلى الكتب المدرسیة لوجدنا بروز خط
ًمطروح، فالكتب المدرسیة تورد تناقضا شدیدا وانتقائیا ومشوھا لتناول  ً ً ًَّ

ًتاریخیة التي كان الفرس عنصرا فیھا، وتستھدف ترسیخ قناعة لدى ات الّالمحط

 یشیر -في اإلسالم وما بعد نجاح الثورة - تاریخ الفرس ّالطالب مفادھا أن
ًة مالحقة دائماّباستمرار إلى كون الشیعة ضحی ً ً.  

   
  ةّ            ة واالنفعالیّ         ة العرقیّ       الفوقی-٤ 

في الكتب المدرسیة من خالل ثالثة یرانیة تنطلق الفوقیة التاریخیة من الثورة اإل
ع یعتبر ّوالقومیة الفارسیة، فالتشی،  الشیعیة ،المذھبیة: مفاھیم مترابطة وھي

 وھذا ،"ضالون"وسائر الشعوب " شعب هللا المختار“الشعب اإلیراني 
ّالمصطلح، شعب هللا المختار، ُوجد لـھ تعبیر في صور وأشكال ومظاھر عد َ ٍ ٍ ة، ٌ

السیاسیة والثقافیة واالقتصادیة، وحتى االختراعات  الُصعد ّوعلى كل
د الشیعي ـ الفارسي ّواالكتشافات العلمیة كانت تھدف إلى إبراز الفوقیة والتفر

 .بال منازع

البطولة األسطوریة "، و"الفوقیة" وقد أسھبت الكتب المدرسیة في حدیثھا عن
 حیث القدرات ، وأسھبت في المقارنة بین اإلیرانیین والعرب من"الفارسیة

ة األخالقیة، وإبراز الفوقیة األسطوریة لشعب هللا المختار، ّالعقلیة والفنیة والقیمی
 ىزھم حتى على الرومان، وبالنسبة للنظرة الدونیة للعرب فھم على مستوّوتمی
ّا وحضاریّ إنسانیٍّمتدن   . ًاً

 لصورة العرب من وجھة نظر ًا ھناك تشویھّمن ناحیة أخرى یالحظ أن
 ّب بكراھیة العرب، والحطّرسیة، حیث ُعكست تلك الصورة عن وعي متعصفا

  .ةّ شیعی–ة ّمن شأنھم، ومحاولة صناعة الھویة اإلیرانیة وفق رؤیة فارسی



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٦٤

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  
فالصورة التي ترسمھا الكتب للفرد اإلیراني قائمة على أساس التمییز العرقي، 

ّانطالقا من أن  على صورة ٌّر، وھي ردرون بالخیّروا ویبشّ الفرس ھم آریون بشً
، وال یستقیم وصف تلك الصورة سوى من خالل "السامي " " العربي" اآلخر 

ًال، ومحاولة إحیاء العادات ّالتأكید واإلغراق بالرجوع إلى أصل الفرس القدیم أو

  ً.ة بتلك الحقبة ثانیاّوالتقالید الخاص
  

الة تعبئة انفعالیة یرانیة إحداث ح من ناحیة ثانیة تحاول الكتب المدرسیة اإل
 اآلخر، من خالل تعظیم عقدة االستھداف لدى الشیعة، وشحنھم ّوجدانیة ضد

  .ةّ العرب السنّھة ضدّبطاقات عدوانیة موج

 :ة في عالقات العرب مع إیرانّ                التناقض والتبعی - ٥

ّ الطبیعة التي تسود العالقات بین العرب وإیران تصور بأنّإن َّ ھا یسودھا العداء، ُ
ّاع، ودائما مثقلة بمصادر التوتالصرو ٌ  .رً

ز عن األمم ّمن ناحیة أخرى تحاول الكتب المدرسیة إظھار الفرس بمظھر المتمی
ة الطالب، ّوالشعوب األخرى، حیث أخذت ھذه المیزة طریقھا إلى نفسی

 ،سالمیةتھا الثورة اإلّتھ، وقد استغلّ في تكوین شخصیًاّ أساسیًوأصبحت عامال
إلى أعماق التاریخ،  ً- اصطناعا–ت جذورھا ّأسالیب عدیدة، ومدت تغذیتھا بّوتم

ًخت قیما قائمة على الخرافة، قد تكون أقوى أثرا في ّفالكتب المدرسیة قد رس ً

ة لدى الطالب من الحقائق التاریخیة ذاتھا، وبخاصة إذا ّة العنصریّخلق النفسی
  .ة المذھبّاصطحبت مع الزمن قدسی

ة واعتمادھا في تحلیل ّة بموضوع الحرب النفسیّسیت الكتب المدرّكما اھتم
ً وإدارة الصراع مع اآلخر، واستخدامھا سالحا من أفضل األسلحة ّالنص

ٌھا أنھ سالح غیر مباشر یعتمد ّالمؤثرة بالنسبة لطالب المدارس العتبارات أھم
على المعرفة النفسیة وتطبیقاتھا في التعامل مع الوعي اإلنساني وتشكیلھا 

  .  دةّیھھا وفق صیاغة محدوتوج

التالیة فیما  ل منطلقات أو مقوالت الحرب النفسیة اإلیرانیة في المرحلةّوتتمث
  :یلي

التاریخي إلقامة إمبراطوریة  ّمقولة عظمة التاریخ اإلیراني، الحق -
 .الخالص الشیعي



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٦٥

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

ھم شعب ذو مذھب ّ أي أن،ة اإلیرانیة أو وحدة المذھب والقومیةّمقولة األم -
 .حد، وقومیة واحدة ھي القومیة اإلیرانیةوا

 .مقولة إیران الكبرى -

 .أجل البقاء والعیش مقولة إیران الثورة المكافحة من -

 .ّفمقولة إیران الدولة ذات التاریخ الحضاري المجید، في محیط متخل -

مة لحمایة الغرب، ّ والجیران األدوات المتقد،ّةإیران المستقل مقولة -
دون التوتّدید إیران، وأنوالقاعدة لتھ ر في المنطقة من خالل ّ العرب یصعِّ

  .استضافة القواعد العسكریة األجنبیة في منطقة الخلیج

 .د إیرانّالذي یمتلك مصادر الطاقة ویھد ّ الثريّمقولة خطر الجار العربي -

 .ةّة العربیّتشویھ الشخصی -

 .غیرھا قة علىّة متفوة راقیّة باعتبارھا شخصیّة اإلیرانیّتصویر الشخصی -

 . إیران ھي حامیة اإلسالم الحقیقي وحاضنتھ في العالمّمقولة أن -

  .اإلقلیمي والعالمي  إیران الثورة ھي دولة ساعیة من أجل السالمّمقولة أن -



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٦٦

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  

ا  

 نظام التعلیم في إیران ّنإًال ّلإلجابة على تساؤالت الدراسة یمكن القول أو
 كان ھناك ّومن ثم بمبادئ الثورة اإلسالمیة وأھدافھا، ًاًیرتبط ارتباطا وثیق

 وھو أمر بالغ الخطورة حیث یالحظ ،حرص على تسییس المناھج التعلیمیة
 ذلك من شأنھ الحیلولة دون حدوث تقارب مجتمعي بین إیران ودول ّأن

 المنطلقات المذھبیة  بسببماّلیس بسبب الخالفات السیاسیة وإن الجوار،
زھا مؤسسات ّ وتعز،التي حاولت مناھج التعلیم ترسیخھاوالحضاریة 

 ّ التعلیم ھو أحد أھمّوتكمن الخطورة في أن.  منھا وسائل اإلعالم،أخرى
 غرس أفكار وقیم لدى النشء ھا من خاللّمصادر التنشئة السیاسیة التي یتم

رت البیئة اإلقلیمیة ّ ویكون ھناك صعوبة في تغییرھا حتى لو تغی،اإلیراني
 العالقات ّ سوف تظل، اتجاه نحو عالقات إیجابیة مع دول الجوارفي

  .مؤسسة على قناعات مذھبیة وحضاریة

لالختالف الثقافي والحضاري والمذھبي بین إیران والدول كان : ًوثانیا
العربیة انعكاس على طبیعة المناھج التعلیمیة اإلیرانیة بحیث استھدفت تلك 

 فدول ، ذلك یجافي الواقعّ الرغم من أنالمناھج تشویھ صورة العرب، على
مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة قد استطاعت توظیف ما لدیھا من ثروة 

  . ةّفي تحقیق مسیرة تنمویة أشادت بھا المؤسسات الدولیة المعنی

سة بشكل أساسي على ّالسیاسات التعلیمیة في إیران مؤس ّیالحظ أن: ًوثالثا
  .اإلیرانیةأجل تحقیق مبادئ الثورة مبادئ المذھب الشیعي من 

  
ة ّ جدلیًداّ تسییس مناھج التعلیم في إیران یعید إلى األذھان مجدّنأوالخالصة ھي 

  .  الثورة والدولة في إیران بعد مرور نحو أكثر من ثالثة عقود على تلك الثورة

 

 
 



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٦٧

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

 ھوامش الدراسة
 

  الكتب العلمیة : ً     أوال 
  

                          ة تح����صیل الفل����سفة التعلیمی����ة           دراس����ة كیفی����  .                خ����سروباقري، خ����سرو - ١
                     منظم���ة البح���ث والتخط���یط   .                                 والتربوی���ة لجمھوری���ة إی���ران اإلس���المیة

   .  ١٣-  ١٢    ، ص     ١٣٨٠   ،   ٣٢٦                     التعلیمي ، دوریة رقم 
                                                   فلسفھ التعلیم و التربیة  الرسمیة  الیوم في  إی�ران                سعید مرتضى بور ، - ٢

    ،     ١٣٨٢            ، نشردانش ، 
              لتری�وي  الع�ام                 النظ�ام  الرس�مي ا  .                              علیرضا صادق زاده، ، محم�د ح�سني - ٣

   . ٩- ٦    ، ص     ١٣٨٧         اسفندماه،  .                    ، الطبعة الخامسة         في إیران
  

  الكتب المدرسیة اإلیرانیة : ً       ثانیا 
  

                                              ش�ركت ج�اب ون�شر كت�اب ھ�اى درس�ى ای�ران ، تھ�ران ،  .               كتب الت�اریخ - ١
                                                       ، ت���اریخ إی���ران والع���الم ، الج���زء النظ���ري ف���رع اآلداب والعل���وم     ١٣٨٩

                              ي ، الثال��ث ، الراب��ع ،  الخ��امس            ،ال��صف الث��ان    :                       اإلن��سانیة  ،  ال��صفوف 
                                                            االبت����دائي  ، ال����سادس ، األول اإلع����دادي ، الث����اني اإلع����دادي ، الثال����ث 

   .                                         اإلعدادي  ، األول الثانوي ، الثاني الثانوي 
  

                                      ش�ركت ج�اب ون�شر كت�اب ھ�اى درس�ى ای�ران ،  .                     كتب التربیة اإلس�المیة - ٢
     ،                                ،ال����صف الث����اني ، الثال����ث ، الراب����ع    :             ،  ال����صفوف     ١٣٨٨        تھ����ران ، 

                                                                   الخامس االبتدائي  ، السادس ، األول اإلعدادي ، الثاني اإلعدادي ، الثالث 
                                            اإلعدادي  ، األول الثانوي ، الثاني الثانوي ،

  
                                        شركت جاب ونشر كتاب ھاى درس�ى ای�ران ،  .                     كتب التربیة االجتماعیة   - ٣

                                         ،الصف الثاني ، الثالث ، الرابع ،  الخ�امس     :          الصفوف   .     ١٣٨٧        تھران ، 
                                                      ئي  ، ال����سادس ، األول اإلع����دادي ، الث����اني اإلع����دادي ، الثال����ث       االبت����دا

   .                 الثالث الثانوي                                           اإلعدادي  ، األول الثانوي ، الثاني الثانوي ،
  

                                              شركت جاب ون�شر كت�اب ھ�اى درس�ى ای�ران ، تھ�ران ،    .             كتب الجغرافیا - ٤
                                                   ،الصف الثاني ، الثالث ، الرابع ،  الخامس االبتدائي      :          الصفوف    .    ١٣٩١
                                                           س ، األول اإلعدادي ، الثاني اإلعدادي ، الثالث اإلعدادي  ، األول        ، الساد

   .                         الثانوي ، الثاني الثانوي 



      
 

    
 

 
 
  
 
 

٢٦٨

 رية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندني والثالثالثاين من العدد  التاسعاملجلد 
 ّة اإليرانيةّصورة العرب يف الكتب املدرسي 

  
                                    شركت ج�اب ون�شر كت�اب ھ�اى درس�ى ای�ران ،       .                    كتب الفارسیة ، األدب - ٥

                                      الراب��ع ،  الخ��امس االبت��دائي  ، ال��سادس ،     :          ال��صفوف   .     ١٣٨٧        تھ��ران ، 
                            ث اإلع�دادي  ، األول الث�انوي ،                                      األول اإلعدادي ، الث�اني اإلع�دادي ، الثال�

   .               الثاني الثانوي 
  

  الدوریات : ً       ثالثا 
  

  .١٣٧٩، ١٢٣ّ                                                          حمید ناصرى ، فلسفھ التعلیم في إیران ،،رسالھ معلم ، شماره 
  
  

:مواقع الكترونیة : ً       رابعا   
 

  التعبئة  و تنظیم الكتب المدرسیة اإلیرانیة 
 (http://www.dw-world.de/dw/article/٦١٧٥٨٣٨,٠٠,,٠.html 

  
 اصطالح  تعریف الفلسفھ التطبیقیة  في نظام التعلیم العالي اإلیراني 

http://shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=٠&Id=٣٤٤٩
٠&Mode= 

  
arabi.www://http-الدستور اإلیراني على الرابط التالي

aspx.١٧١-post/com.blogfa.maleki  
   ir.medu.www://httpموقع  وزارة التربیة اإلیرانیة ،

  
  ضرورة التغییر : نظام نظام التعلیم ورفع سویتھ لتطویر الطلبة 

c&٢٣٢٥٢=ID?aspx.viewNews/com.salamatnews.www://http
٥=at 
 
  

  

 
 


