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امللّخص
يبــدأ تعليــم اللغــة العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة مــن املرحلــة الثانويــة األولــی مــن خــالل ثالثــة كتــب. 
وهــذه الكتــب تكــون علــی صلة مبــارشة بالديانــة الرســمّية يف دســتور اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانية 
حيــث حتمــل عنــوان »العربيــة لغــة القــرآن«. هــذا ونظــرًا لــكّل الديانــات واملذاهــب املعــرتف هبــا يف 
الدســتور اإليــراين مــن جانــب وبــام أن هــذه الكتــب الثالثــة ُتــدّرس حاليــًا يف كاّفــة أرجــاء البــالد مــن 
جانــب آخــر، تتنــاول هــذه الدراســة كيفيــة متّثــل مالمــح اهلوّيــة الدينيــة فيهــا عــرب اخّتــاذ رؤيــة ناقــدة. 
ــايس«  ــّول األس ــة التح ــة و»وثيق ــالمية اإليراني ــة اإلس ــة يف اجلمهوري ــق املرجعي ــة الوثائ ــد معاجل فبع
ــص يف  ــة تلّخ ــة الديني ــة باهلوّي ــارص متعّلق ــتعراض عن ــان باس ــام الباحث ــم، ق ــة والتعلي ــوزارة الرتبّي ل
ــة«  ــاطري الديني ــخصّيات واألس ــة« و»الش ــدات الديني ــعائر واملعتق ــة« و»الش ــة املقدس ــدن واألمكن »امل
ــة« ضمــن إدرجهــا يف مخســة جــداول باعتبارهــا أداًة  ــل واملذاهــب الديني ــة« و»النَِح و»الرمــوز الديني
ــاًء علــی ذلــك، تســري الدراســة علــی منحــی وصفــي يف اســتخراج البيانــات ثــم تّتخــذ  للدراســة. بن
أســلوب حتليــل املحتــوی ملعاجلــة وحــدات الدراســة عــرب اســتخدام اختبــار Chi-Square وهــذه 
الوحــدات هــي كّل الكلــامت والصــور والرســوم املندرجــة يف طّيــات الكتــب موضــع الدراســة. تبــّن 
ــارص املشــار إليهــا نحــو »الشــخصّيات  ــی عــدد مــن العن ــريًا عل ــزًا كب ــاك تركي ــج الدراســة أّن هن نتائ
ــة  ــل مكان ــامم بتمثي ــاب االهت ــد غ ــه ق ــن أّن ــا يف ح ــالمية دون غريه ــة اإلس ــل الديان ــا متّث ــة« مم الديني
ــرٍي حيــث يــدّل علــی عــدم أخــذ بعــض املفــاد املنــدرج  ــة املعــرتف هبــا إلــی حــدٍّ كب ــات املذهبّي األقلّي
ــاء  ــن أبن ــة ب ــدة الوطني ــق الوح ــر يف حتقي ــا يؤث ــك م ــام يف ذل ــار ب ــن االعتب ــة يف ع بالوثائــق املرجعي
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التمهيد

ُيعــّد االهتــامم باهلوّيــة الدينّيــة وتعزيزهــا يف مرحلــة الطفولــة مــن أهــم العوامــل املؤّثــرة 
للحيلولــة دون االضطرابــات الســلوكّية لــدی األطفــال، كــام يؤّثــر علــی نمــّو التفكــري الدينــي 
ــات  ــدى املؤسس ــاره إح ــم -باعتب ــة والتعلي ــام الرتبي ــب نظ ــم. فيلع ــدات لدهي ــز املعتق وتعزي
ــة. حيــث يعتــرب  ــة كانــت أو وطنّي ــة الطــالب ســواء دينّي اهلاّمــة- دورًا أساســّيًا يف تطويــر هوّي
التعليــم اهلــادف واملصــادر واملــواّد الدراســية أدواتــًا قوّيــًة تــؤّدي خــالل تضمــن اللغــة 
ــا  ــة وتعزيزمه ــة واالجتامعّي ــة الفردّي ــن اهلوّي ــی تكوي ــّية إل ــب املدرس ــوی الكت ــرتكة وحمت املش
ــل الكتــاب املــدريس يف كثــري مــن األنظمــة التعليميــة  لــدی املتعّلمــن. مــن هــذا املنطلــق يمّث
ــها  ــي يدرس ــات الت ــة يف املوضوع ــات العلمي ــی املعلوم ــب عل ــور الطال ــس لعث ــدر الرئي املص
)وهبــة، 2005: 11( ويمّثــل دورًا كبــريًا يف عملّيــة التدريــس؛ إذ يعمــل علــی تقديــم جمموعــة 
ــة لنمــّو الطالــب  اخلــربات املتمّثلــة يف املعــارف، واملهــارات، واالجتاهــات، والقيــم الروري
ــد  ــوازن يف مجيــع جوانــب شــخصّيته )الدريــج، 2004: 75(، لذلــك ال ب بشــكل شــامل ومت
مــن اختيــار املحتــوی التعليمــي بنــاًء علــی بنــود معياريــة حمــّددة وواضحــة تعــرّب عــن أهــداف 
املرحلــة املعــّدة هلــا. كــام يؤكــد الكثــري مــن  الباحثــن أّن االختيــار الدقيــق للمــواّد املتضّمنــة يف 
ــاة مــن  ــم املتوّخ الكتــب املدرســّية يعــرّب عــن حاجــات املتعّلمــن واألهــداف واملناهــج والقي

.(Cunnings worth, 1995: 7) الربنامــج التعليمــي

ــة   ــة كلغــة أجنبّي ــة املدرســية يف إيــران فيبــدأ تعليــم اللغــة العربّي أمــا بالنســبة لكتــب العربّي
ــراين – مــن  ــاين للدســتور اإلي ــادة السادســة عــرش مــن الفصــل الث ــه امل ــّص علي حســب مــا تن
املرحلــة الثانوّيــة األوىل وذلــك عــرب ثالثــة جمّلــدات للّصــّف الســابع والثامــن والتاســع. ومــن 
أهــّم أهــداف تعليــم اللغــة العربّيــة التــي رّصح هبــا يف مقّدمــة هــذه الكتــب هــي: التعــّرف علــی 
ــراءة  ــة والق ــتامع واملحادث ــارة االس ــع أي مه ــة األرب ــارات اللغوّي ــة امله ــة وخاّص ــة العربّي اللغ
ــث  ــم، وأحادي ــات القــرآن الكري ــة، إىل حــّد يســاعد الطالــب علــی فهــم مضامــن آي والكتاب
األئّمــة املعصومــن)ع(، والنصــوص الدينّيــة كــام يؤّثــر علــی تعزيــز اللغــة الفارســّية وتقويتهــا 
لــدی الطــاّلب )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی درســی، كتــاب عربــی پايــه هفتــم، 1397: 

الــف(.

هــذا وبــام أّنــه يكــّرس الطــاّلب حّيــزًا كبــريًا مــن أوقاهتــم الدراســّية لكتــب العربّيــة خــالل 
ســنة دراســّية كاملــة ويف عــّدة ســنوات متتالّيــة، فقــد يؤّثــر حمتــوى هــذه الكتــب بشــكل كبــري 
ســواء بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة- عــى رؤی الّطــاّلب، ومواقفهــم، ووجهــات نظرهــم 
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وهوّياهتــم الفردّيــة واالجتامعّيــة، باإلضافــة إلــی تأثريهــا علــی جوانــب تعليــم اللغــة ممـّـا مَحَلنــا 
ــة الدينّيــة )اإلســالمّية، واملســيحّية، والزرادشــتّية  يف هــذا البحــث علــی دراســة مالمــح اهلوّي
واليهودّيــة( املتجّلّيــة يف طّيــات كتــب العربّيــة الثالثــة للمرحلــة الثانوّيــة األولــی نظــرًا ألمهّيــة 
اهلوّيــة الدينّيــة باعتبارهــا إحــدی مكّونــات هوّيــة األفــراد يف أّي جمتمــٍع وذلــك بغيــة اإلجابــة 

عــن األســئلة التالّيــة: 

1- كيــف جتلــت العنــارص املمّثلــة للهوّيــة الدينّيــة يف كتــب العربّيــة الثالثــة للمرحلــة 
ــارص؟  ــذه العن ــن ه ــوازن ب ــق والت ــدی التناس ــا م ــی؟ وم ــة األول الثانوّي

ــات املذهبيــة  2- إىل أّي مــدى متّكنــت هــذه العنــارص مــن متثيــل مكانــة املذاهــب واألقلّي
املعــرتف هبــا يف دســتور اجلمهورّيــة اإلســالمية اإليرانيــة )الســنّة، والزرادشــتّية، واملســيحية و 

اليهودّيــة(؟

ــق  ــع حتقي ــة م ــب الثالث ــة بالكت ــة الدينّي ــارص اهلوّي ــرار عن ــجم تك ــدی ينس ــی أي م 3- إل
الوحــدة الوطنّيــة باعتبارهــا مــن األهــداف املــّرح هبــا يف الوثائــق املرجعّيــة و»وثيقــة التحــّول 

ــة بوجــه خــاص؟ األســايس« لــوزارة الرتبيــة والتعليــم اإليرانّي

  

الدراسات السابقة

ــات  ــن الدراس ــد م ــان العدي ــج الباحث ــث، عال ــرة البح ــن فك ــة ع ــورة واضح ــن ص ولتكوي
املرتبطــة بالكتــب العربّيــة املدرســّية يف إيــران، حيــث تنــاوال  حموريــن، األول: حتليــل حمتــوی 
الكتــب. الثــاين: هويــة الطــالب اإليرانيــن يف الكتــب الدراســية، وفيــام يــي عــرض ألبرزهــا:

ــوع  ــات الن ــوان »جتلي ــت عن ــم حت ــرون« )1397هـــ.ش( يف بحثه ــل »زارع واآلخ - توّص
إيــران  األولــی يف  املدرســّية  العربّيــة  كتــب  والطبقــة االجتامعّيــة يف  والعمــر  االجتامعــي 
)تقييــم اجتامعــي(« إلــی أّن هنــاك توازنــًا نســبيًا بــن مــدی النســب املئوّيــة للنــوع االجتامعــي 
الذكــوري واألنثــوي التــي توزعــت علــی املــواد املرئّيــة واملكتوبــة املتضّمنــة يف الكتــب الثالثــة 

ــّية.  ــة الدراس ــذه املرحل هل

ــل  ــوان »حتلي ــران  دوســت« )1398هـــ.ش( يف دراســتهام بعن ــي وإي - اســتعرضت »جالئ
حمتــوی الكتــب العربّيــة للمرحلــة الثانويــة األولــی يف ضــوء نظرّيــة الوصــف الوظيفــي 
ــوي« كتــَب العربّيــة للمرحلــة الثانويــة األولــی يف إيــران حيــث خلصــت  لالســتعامل اللغ
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الدراســة إلــی أّن الوظائــف اللغوّيــة بالكتــب املدروســة تركــز علــی الوظيفتــن البيانّيــة 
ــن  ــع  ال يمك ــف، وبالطب ــع الوظائ ــبي يف توزي ــوازن النس ــود الت ــدم وج ــافّية ولع واالستكش

توّقــع تنميــة الكفــاءة التواصلّيــة لــدی الطــاّلب يف املســتوی املنشــود.

- كشــفت الدراســة املعنونــة بـــ »اهلوّيــة اإليرانّيــة فــی كتــب العربّيــة املدرســّية بــن الترشيــع 
والتطبيــق )كتــب العربّيــة للثانوّيــة األولــی نموذجــًا(« لـــ»زارع و زمانــی« )1399هـــ.ش( عن 
ــوس  ــراف والطق ــل األع ــس، وجتاه ــو متجان ــی نح ــة عل ــة اإليرانّي ــارص اهلوي ــوّزع عن ــدم ت ع
ــا ال ينســجم مــع بعــض املــواّد املندرجــة  ــة بالقيــاس إلــی غريهــا وهــذا ممّ ــات اإليراني للقومّي

بالدســتور اإليرانــی والوثائــق املرجعيــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم.

ــة يف  ــب العربّي ــل كت ــوان »حتلي ــت عن ــن« )2016م( حت ــي واآلخري ــة »اجاق ــدّل دراس - ت
الثانوّيــة األولــی يف ضــوء نظرّيــة الــذكاءات املتعــددة واألهــداف املعرفّيــة« أّن الــذكاءات 
والفهــم  )التذكــر  الدنيــا  املعرفّيــة  واألهــداف  واجلمعّيــة،  والبرّيــة  واملنطقّيــة  اللغوّيــة 
ــر تــداوالً وحضــورًا يف هــذه الكتــب وال يــكاد  والتطبيــق( هــي الــذكاءات واألهــداف األكث
يوجــد فيهــا مصــداق للــذكاءات اجلســامنّية واملوســيقائّية والفردّيــة والطبيعّيــة، وأهــداف 
ــا  ــذكاءات وتوزيعه ــب ال ــائد يف ترتي ــق الس ــع املنط ــام خيض ــداع. ك ــم واإلب ــل والتقيي التحلي

واألهــداف يف الكتــاب للربنامــج املــدريّس ودليــل املعّلــم.

ــة كتــب اللغــة  ــوان »مســتوی مقروئّي ــتهام بعن ــي« )2017م( يف دراس - »نظــري وخطيب
ــی  ــة عل ــة مقارن ــران، دراس ــة يف إي ــة القديم ــی واإلعدادّي ــة األول ــة الثانوّي ــة يف املرحل العربّي
أســاس معادلــة فــرای« يؤكــدان علــی أّن كتــب اللغــة العربّيــة هلاتــن املرحلتــن بالنســبة 
للجمــل تكــون يف مســتوی جّيــد، أمــا بالنســبة للمقاطــع فليــس هنــاك اّتفــاق تــاّم بينهــا وبــن 

ــراي. ــة ف معادل

»زارع وكارگــر«)2019م( حتــت عنــوان »حتليــل متاريــن كتــاب  - تكشــف دراســة 
ــة يف  ــة باملــدراس اإليرانّي ــة للصفــن العــارش واحلــادي عــرش للمرحلــة املتوّســطة الثانّي العربّي
ــون  ــن تك ــن الكتاب ــن متاري ــرب م ــط األك ــة« أّن القس ــداف املعرفّي ــوم لأله ــف بل ــوء تصني ض
علــی مســتوی الفهــم والتطبيــق بالقيــاس إلــی التحليــل والرتكيــب والتقويــم وفــق تصنيــف 
بلــوم؛ ممــا ئؤّكــد الدراســة علــی أّن توزيــع مســتويات التامريــن املعرفّيــة جــری علــی نحــو غــري 

ــس. متجان

ــن يف  ــري مــن الباحث ــا كث ــد عاجله ــردّي واالجتامعــي فق ــا الف ــة بنوعيه ــا موضــوع اهلوّي أّم
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جمــال علــم االجتــامع وعلــم النفــس وغريمهــا مــن املجــاالت التــي ال هتّمنــا يف هــذا البحــث. 
ــة لــدی الطــاّلب اإليرانيــن فمــن أهــّم مــا توصلنــا إليــه هــو: ولكــن بالنســبة لدراســة اهلوّي

- دراســة لـ»خدايــار وفتحــي« )1387هـــ.ش( املعنونــة بـــ » هويــت مــي در كتاهباي دريس 
ــب  ــي الكت ــف أّن مؤلف ــث تكش ــطه«1 حي ــه: دوره متوس ــورد مطالع ــرورش، م ــوزش و پ آم
املدرســّية وخمّططــي نظــام الرتبيــة والتعليــم قــد قّدمــوا أداًء ضعيفــًا وغــري مناســب يف مــا يتعّلــق 

بمجــال احلضــارة اإليرانّيــة، ورمــز الَعَلــم، والّتنــوع العرقــي والقومــي و اهلوّيــة اجلنســّية.

ــگاه  ــوان »جاي ــت عن ــتهام حت ــا« )1393هـــ.ش( يف دراس ــرويف وپناهي  توان ــاول »مع - تن
مؤلفه  هــاي هويــت مي-مذهبــي در حمتــواي كتاهبــاي ادبيــات فــاريس دوره متوســطه«2 
الثانوّيــة  للمرحلــة  الفــاريس  األدب  كتــب  حمتــوی  يف  واملذهبّيــة  الوطنّيــة  اهلوّيــة  مكانــة 
فتوصلــت الدراســة إلــی أّنــه مل يتــّم توزيــع عنــارص اهلوّيــة الوطنّية-املذهبّيــة بالكتب املدروســة 
علــی نحــو متســاٍو؛ إذ الرتكيــز األكــرب علــی عنــارص الــرتاث الثقــايف واملذهبــي يف حــن حظيت 

ــامم. ــل اهت ــّية بأق ــة والسياس ــة والوطنّي ــات الفرعّي ــات الثقاف مكّون

برنامــج  وثيقــة  يف  الوطنّيــة  اهلوّيــة  )1393هـــ.ش(  واآلخــرون«  »رهــربي  درس   -
التحــّول األســايس يف مقــال عنوانــه »هويــت ملــی در ســند حتــول بنياديــن آمــوزش وپــروش 
ج.ا.ايــران«3، كــام عالــج مكانــة اهلوّيــة الوطنّيــة يف وثيقــة التحــول علــی أســاس منهــج حتليــل 
املحتــوی، فبّينــت النتائــج أّن اهلوّيــة الوطنّيــة يف هــذه الوثيقــة مكّونــة مــن ثالثــة أبعــاد: اهلوّيــة 
ــُع  ــة، يتمّت ــة احلديثــة. ومــن هــذه األبعــاد الثالثــة للهوّي ــة، واهلوّي ــة اإليرانّي اإلســالمّية، واهلوّي

ــامم والوضــوح. ــر مــن االهت البعــد اإلســالمي باحلــّظ األوف

ــالمی  ــران اس ــودكان اي ــت ك ــا »هوي ــادي« )1393هـــ.ش( يف مقاهل ــت »هباب ــام عاجل - ك
ــة  ــّية للمرحل ــب الفارس ــة يف كت ــة الوطنّي ــّي اهلوّي ــة جت ــتان«4 كيفّي ــرورش دبس ــوزش وپ در آم
االبتدائّيــة املطبوعــة باملــدراس اإليرانّيــة بعــد أن تتطــّرق إلــی اهلوّيــة الوطنّيــة يف وثيقــة برنامــج 

التحــّول.

- إضافــة إلــی الدورّيــات وفيــام يتعّلــق بالدراســات اجلامعيــة وصلنــا إلــی أطروحــة 
"حممــد صادقــي" )1397هـــ.ش( املعنونــة بــ»بررســی ونقــد نشــانه  ها والگوهــاي فرهنگــي 

ــب  ــودة يف الكت ــة املوج ــامط الثقافّي ــوَز واألن ــج الرم ــي تعال ــطه اول«5 الت ــريب متوس ــب ع كت
الثالثــة للكشــف عــن مــدی اســتخدام األنــامط والرمــوز للغــة األّم واللغــة اهلــدف واألنــامط 
الدولّيــة. وتوّصــل إلــی أّن مؤّلفــي كتــب اللغــة العربّيــة قــد وّجهــوا ُجــّل اهتاممهــم بنســبة 87 
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باملئــة لثقافــة اللغــة األّم، بينــام اختّصــوا نســبة 7 باملئــة لثقافــة اللغــة اهلــدف و6 باملئــة للنــامذج 

ــة علــی شــكل غــري متــوازن. الدولّي

رغــم اجلهــود املبذولــة للفحــص عــن البحــوث الســابقة مل نعثــر علــی دراســة تســتعرض 
قضّيــة اهلوّيــة الدينّيــة علــی نحــو مســتقّل بكتــب تعليــم اللغــة العربيــة باملــدارس واجلامعــات 
اإليرانيــة حالّيــًا ممـّـا محلنــا علــی القيــام هبــذا البحــث بغيــة إتاحــة املجــال أمــام الدارســن للقيــام 

بالدراســات النقديــة اجلديــدة بالنســبة للكتــب املدرســّية مــن زوايــا خمتلفــة.

مراجعة األدب النظري

تعتــرب اهلويــة مــن بــن املفاهيــم واألفــكار التــي تناوهلــا الفالســفة والعلــامء، »فهــو مفهــوم 
ــا، أو  ــق، أو امليتافيزيق ــواء يف املنط ــددة، س ــة متع ــارب معرفي ــدة مش ــا يف ع ــايل، إذ نجده تِرح
األنثربولوجيــا، أو علــم النفــس، أو علــم االجتــامع، وفلســفيًا يرجــع اســتعامل مصطلــح اهلوّيــة 
 ،)Parmenides( وبارمنيــدس ،)Heraclitus(إىل مــا قبل ســقراط، خصوصا مــع هرقليطــس
ــة  ــذات، إىل الدالل ــى ال ــة ع ــود، إىل الدالل ــى الوج ــة ع ــن الدالل ــل م ــوم وينتق ــور املفه ليتط
ــة يف حــد ذاتــه، كمصطلــح قائــم بذاتــه، خاصــة مــع الفالســفة الغربيــن  عــى مصطلــح اهلوّي

املعارصيــن« )فضيلــة، 2017: 2(، وممــا يــي نعالــج هــذا املصطلــح لغــًة واصطالحــًا.

اهلوّیة

ــدة  ــر بعي ــُة بئ ــل: اهلَِويَّ ــّوة، وقي ــري ُه ــًة تصغ ــوة، وُهَويَّ ــوى، ه ــل: ه ــن الفع ــتّقة م ــة مش اهلوّي
املهــواة )ابــن منظــور، مــادة َهــوا(. واهلويــة مصــدر صناعــي مــن كلمــة هــو، للداللــة عــى أن 
الــيشء هــو هــو، وليــس غــريه، أو بأنــه هــو هــو مل يــر شــيئا آخــر، وهــي الــذات الثابتــة مــن 
خــالل تغــري أحواهلــا مثــل: هويــة األنــا )يعقــويب، 2008م: 174( كــام تــدلُّ لغــًة  علــی الــذات، 
والوجــود، والطبيعــة، والغايــة والكــامل املطلق)مريحممــدي، 1383: 16-7( وأّمــا اصطالحــًا 
ــه  ــه وقيمت ــی تكامل ــه عل ــه وحفاظ ــه وفردّيت ــرد بنفس ــاس الف ــو إحس ــا ه ــة بأهنّ ــرُف اهلوّي فتع
وســلوكياته وأفــكاره يف خمتلــف املواقف)عمــر، 2008م: 2372/1(. ويف مدلوهلــا العــام 
تتضّمــن اهلوّيــة الفردّيــة واجلامعّيــة )معروفــی و پناهــی توانــا، 1393: 85(. إّن اهلوّيــة الفردّيــة 
هــي جمموعــة مــن ســامت لــكّل فــرد متّيــزه عــن اآلخريــن واجلامعّيــة منهــا هــي نــوع آخــر مــن 
اهلوّيــة تتاميــز عــن الفردّيــة وتشــمل أنواعــًا خمتلفــة مــن اهلوّيــة كالعائلّيــة والعرقّيــة والتنظيمّيــة 
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والوطنّيــة والدينّيــة فكّلهــا مــن هوّيــات مجاعّيــة متّثــل عضوّيــة الفــرد ضمــن املجموعــة )دوران  
نقــاًل عــن صــادق زاده ومنــادي، 1387: 128(.

هــذا وصنّــف علــامء االجتــامع اهلوّيــة يف أبعادهــا املختلفــة مثــل الوطنّيــة والقومّيــة 
ــس  ــة يتناف ــد خاّص ــم وقواع ــا قي ــات هل ــذه اهلوّي ــن ه ــذا. كّل م ــی ه ــس عل ــالمّية، وق واإلس
ــن  ــرتاوح ب ــزال ت ــي الت ــن، وه ــرور الزم ــی م ــة عل ــبكات اهلوّي ــرّي ش ــض. فتتغ ــا البع بعضه
مرحلــة وأخــری مــن خــالل التحــّول، وإعــادة البنــاء والتفكــري، فهكــذا تكــون دومــًا يف 

.)31  :1383 علمــداري،  والتطّور«)معينــي  »الصــريورة 

اهلوّیة الدینّية

تعتــرب اهلوّيــة الدينيــة جانبــًا مــن أهــّم جوانــب اهلوّيــة التــي تلعــب دورًا حاســاًم يف تكويــن اهلوّية 
لــدی كل شــخٍص، حيــث يــؤّدي تعزيــز هــذا البعــد للهوّيــة إىل توحيــد األبعــاد األخــرى، كــام 
قــد تســفر التحّديــات يف هــذا املجــال عــن أزمــة يف باقــي األبعــاد، خاّصــًة يف املجتمعــات التــي 

يكــون الديــن فيهــا الركــن األســايس .

ليــس هنــاك مصــدر ثقــايف آخــر يقــدر تارخيّيــًا علــی التنافــس مــع الديــن يف تكويــن اهلوّيــة 
واالســتجابة عــن حاجــة اإلنســان إليهــا؛ لذلــك، فــإّن الديــن علــی وجــه العمــوم هــو حمــور 

.(Seul,1999: 558) ــة ــة واجلامعي ــة الفردّي اهلوي

يمكــن دراســة اهلوّيــة الدينيــة عــى املســتوين: املســتوی الفــردي الــذي يقصــد بــه التديــن 
الشــخي وثانيــًا عــى املســتوى اجلامعــي وهــو مــا يعــادل االجتــامع الدينــي أو األّمــة )دوران، 
1383: 84(. فاهلويــة الدينيــة تعنــي التمّتــع بالتــزاٍم دينــٍي يؤثــر عــى رؤی الفــرد وأميالــه 
وأفعاله)شــجاعي زنــد، 1384: 36(. البعــد الدينــي أو املذهبــي للهويــة جانــٌب هــامٌّ هلــا يمّثــل 
عالقــة اإلنســان بالديــن وانتامئــه إليــه. مــن الواضــح أّن مــا ينجــم عــن تكويــن اهلويــة الدينّيــة 
ــض  ــدٍّ راح بع ــب إىل ح ــك املذه ــدات ذل ــم ومعتق ــاه قي ــؤولية جت ــزام واملس ــعور بااللت ــو ش ه

.(htttp//:hawzah.net/ ) ــة ــة الديني ــة  للهوي ــزام حجــر الزاوي العلــامء يعتــربون االلت

 اهلویة الدینّية والوحدة الوطنّية يف الوثائق املرجعية

 Furrow,2004:) .يقــّدم املذهــب مبدئّيــًا املصادر املعرفيــة واإليديولوجيــة واالجتامعية للهوّيــة
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17)، حيــث يكــون للديــن واملذهــب وظائــف اجتامعّيــة خمتلفة منهــا الَتنْشــئة االجتامعيــة ألفراد 

ــی  ــد املجتمــع، واحلفــاظ عل ــم املشــرتكة، وتوحي ــد القي ــف الــراع، وتوطي املجتمــع، وختفي
االســتقرار االجتامعــي، وتعزيــز املراقبــة االجتامعيــة)أرشيف، 1377: 9(.

ممّــا يلفــت النظــر مــن خــالل التدقيــق يف التعاريــف املقّدمــة للهوّيــة الدينّيــة وتبيــن 
وظائــف املذهــب هــو الــدور املحــوري الــذي يــؤّدي كلٌّ منهــام يف تعزيــز الوحــدة والتضامــن 
االجتامعــي. ويف ســياق متواصــل فــإّن املجتمعــات ذات األقليــات العرقيــة والدينيــة املختلفــة 
ــی الوحــدة والتضامــن  ــام هــي يف آمــس احلاجــة إل ــة إّن ــة اإلســالمية اإليراني ومنهــا اجلمهوري
أكثــر بكثــري مــن غريهــا؛ إذ تتمتــع هــذه األقليــات بوصفهــا جــزءًا مــن مواطنــي البلــد بحقــوق 
رّصح هبــا الدســتور اإليــراين ) املــاّدة 13 و 26(. قــد تــّم التأكيــد علــی الوحــدة والوئــام 
الوطنــي بوصفهــام مــن األهــداف الكّليــة يف الوثائــق املرجعّيــة منهــا الدســتور اإليــراين حيــث 

ــادات 9، و11، و14.  ــا امل ــّص عليه تن

إضافــة إلــی ذلــك، مــن الوثائــق األخــرى التــي تؤكــد عــى الوحــدة والتضامــن الوطنــي 
هــي وثيقــة التحــّول األساســی6. واجلديــر بالذكــر أّن الديــن اإلســالمي واملذهــب اجلعفــري 
ــن  ــو الدي ــن – ه ــكان اإليراني ــن الس ــة م ــوايل 75 يف املائ ــه ح ــذي يعتنق ــرشي – ال ــي ع االثن
ــرتاف  ــّم االع ــن ت ــرش( يف ح ــة ع ــاّدة الثاني ــراين )امل ــتور اإلي ــه يف الدس ــّرح ب ــمي وامل الرس
باألقليــات الدينيــة واملذهبّيــة األخــرى مثــل املذهــب الســني، والديانة املســيحية، والزرادشــتية 
واليهوديــة، إىل جانــب الشــيعة، يف املــادة 13 مــن الدســتور. لذلــك، اختــار الباحثــان مفهــوم 
ــة الرســمية يف  ــات الديني ــع الفئ ــة اإلســالمية لكــي تشــمل مجي ــدالً مــن اهلوي ــة ب ــة الدينّي اهلوي

إيــران اعتــامدًا علــی املــاّدة اآلنفــة الذكــر.

وانطالقــًا مــن هــذا تــّم اختيــار عــّدة عنــارص للكشــف عــن مالمــح اهلوّيــة الدينّيــة 
ودراســتها يف كتــب العربّيــة الثالثــة املدروســة وهــي: »املــدن و األمكنــة املقدســة«، و» الشــعائر  
واملعتقــدات الدينيــة7«، و»الشــخصّيات واألســاطري الدينيــة«، و»الرمــوز8 الدينيــة«، و»النَِحــل 

ــة«. واملذاهــب الديني

الطریقة

ــّية  ــب املدرس ــن الكت ــة م ــة الديني ــارص اهلوّي ــتخراج عن ــًا يف اس ــًا وصفي ــة منهج ــذ الدراس تّتخ
الثالثــة للمرحلــة الثانويــة األولــی، ثــّم تســتخدم أســلوب حتليــل املحتــوی يف تقويــم البيايــات 
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ــة املفــردات والصــور  ــل هــي كاّف ــدة. ووحــدات التحلي ــة الناق ــة مــن خــالل الرؤي اإلحصائي
ــات الكتــب.  والرســوم بطّي

هــذه الكتــب الثالثــة التــي حتمــل عنــوان »عربــی زبــان قــرآن«9 تــّم طبعهــا مــن قبــل وزارة 
ــذي  ــابع ال ــّف الس ــة للص ــاب العربي ــوايل: 1. كت ــی الت ــي عل ــة وه ــم اإليراني ــة والتعلي الرتبي
ينطــوي علــی 12 درسًا)ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، عربــی پايــه هفتــم 
دوره اول متوســطه، 1397 ه.ش.(؛ 2. كتــاب العربيــة للصــّف الثامــن وهــو يشــمل 10 
دروس)ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، عربــی پايــه هشــتم دوره اول متوســطه ، 
1397 ه.ش(؛ 3. كتــاب العربيــة للصــّف التاســع الــذي يضــّم 10 دروس )ســازمان پژوهــش 

ــطه ، 1397 ه.ش(.  ــم دوره اول متوس ــه هفت ــی پاي ــی، عرب ــزی آموزش ــه ري وبرنام

حتليل البيانات

ــة جــداول تــدرس كالًّ مــن الكتــب  ــة توّزعــت يف ثالث ــة الدينّي ــد 5 عنــارص للهوّي ــّم حتدي - ت
الثالثــة وذلــك مــن خــالل اختيــار هــذه العنــارص وفقــًا  للمبــادئ النظرّيــة ملفهــوم اهلوّيــة ومــا 
رّصح هبــا يف الوثائــق املرجعيــة عــرب عرضهــا علــی ثالثــة أســاتذة مــن ذوي االختصــاص يف 

علــم االجتــامع وتعليــم اللغــة العربّيــة تأكيــدًا علــی صدقهــا.

- ثــّم ُاســتخرجت العنــارص املشــار إليهــا مــن الكتــب موضــع الدراســة ضمــن جــداول 
خمّصصــة لــكّل مــن الكتــب وبالتــايل تــّم عــرض البيانــات علــی أربعــة أســاتذة أخّصائيــن يف 
تعليــم اللغــة العربيــة واإلنجليزيــة لُيســامِهوا يف تعديلــه بــام عندهــم مــن مالحظــات، وذلــك 
ــل  ــج املعام ــت نتائ ــا. أوضح ــن ثباهت ــد م ــم للتأك ــن تقديراهت ــق ب ــدی التواف ــن م ــف ع للكش
املعــروف بـ»جمموعــة مقّومــن/Interrater reliability« بعــد تطبيقهــا علــی املالحظــات 
الــواردة أهّنــا حصلــت علــی درجــة مســتوی التناســق (Correlation Coefficient) ومــا 
يعــادل 93/. وهــي قيمــة يمكــن التعويــل عليهــا حيــث تشــري إلــی وجــود التــالؤم بــن اآلراء.

عرض النتائج

ــام  ــة في ــق املرجعي ــا يف الوثائ ــا رّصح هب ــًا مل ــة وفق ــة الدينّي ــات للهوّي ــس مكّون ــف مخ ــّم تصني ت
ســبق وأرشنــا إليهــا ضمــن قســم اإلطــار النظــري للبحــث. ومــن ثــّم خّصصنــا ثالثــة جــداول 
لــكّل مــن الكتــب الثالثــة املدروســة بــرز فيهــا مــدی تكــرار هــذه العنــارص أو املكّونــات. أّمــا 

اجلــدول اآليت فيوّضــح كتــاب العربيــة للصــّف الســابع يف اجلــدول 1، كــام يــي: 
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اجلدول 1: مكّونات اهلوّیة الدینّية يف كتاب العربية  للصّف السابع

نالحــظ يف اجلــدول أعــاله أّن الرمــوز الدينيــة  حتتــّل حّيــزًا كبــريًا مــن املكّونــات مــا يمّثــل 
ــدات  ــل املعتق ــبة %28 ومتّث ــة بنس ــة الثاني ــة يف املرتب ــخصّيات الديني ــأيت الش ــام ت ــا بين %39 منه
الدينيــة %26 منهــا. أّمــا املــدن واألمكنــة املقّدســة فتحتــّل %7 مــن إمجــايل النســب املئويــة. هــذا 
ــات النصــوص والصــور. ويمكــن  ــة يف طّي ــدّل علــی النحــل واملذاهــب الديني ــا ي ومل نجــد م
ــل  ــاب الكام ــة احلج ــی هيئ ــامم إل ــّط االهت ــت يف حم ــي كان ــة الت ــوز الديني ــی الرم ــارة إل اإلش
املوصــی بــه يف الرشيعــة اإلســالمية التــي تكــّررت الصــور املعــرّبة عنهــا مــن خــالل تصويــر 
ــاب  ــاءة النســائية الســوداء كرمــز هــاّم مــن الرمــوز اإلســالمية يف مواضــع كثــرية مــن كت العب
الصــّف الســابع )ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی درســی، 1397: 11 و13 و14 و18 و22 
و35 و41 و52 و64(؛ باإلضافــة إلــی الصــور التــي تعــرض املجاهــد وهــو يصــّي يف ســاحة 
املعركــة ضــّد العــدّو )املصــدر نفســه: 17( باعتبــاره رمــزًا للمقاومــة وااللتــزام بــأداء الفرائــض 

الدينيــة:
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وبالنســبة للشــخصّيات الدينّيــة فإّنــام هــي تقتــر علــی النبــّي األكــرم )ص( واإلمــام عــي 
)ع( مــن خــالل ذكــر أحاديــث عديــدة منهــام يف طّيــات النصــوص باإلضافــة إلــی أّنــه متّثلــت 
ــرض  ــام يع ــايل( مثل ــه الع ــّد ظّل ــي )م ــة اهللّ اخلامنئ ــالمية آي ــورة اإلس ــد الث ــع صــور لقائ يف أرب

صــالة اجلامعــة ويقتــدي بــه جــّم كثــري مــن املصّلــن )املصــدر نفســه: املقدمــة و14 و43(.       

ــا  ــي م ــالمية وه ــة اإلس ــة يف الرشيع ــروض الواجب ــدات والف ــن املعتق ــاب م ــة احلج قضي
ــا  َ أمــر هبــا اهللّ ســبحانه وتعالــی نســاء املؤمنــن ضمــن عــدد مــن آيــات القــرآن الكريــم: ﴿ا َأهيُّ
ــى  ــَك َأْدَن ــنَّ َذلِ ــن َجاَلبِيبِِه ــنَّ ِم ــَن َعَلْيِه ــَن ُيْدنِ ــاِء امْلُْؤِمنِ ــَك َونَِس ــَك َوَبنَاتِ َْزَواِج ــل ألِّ ــيُّ ُق النَّبِ
ْلُمْؤِمنَــاِت َيْغُضْضــَن ِمــْن َأْبَصاِرِهــنَّ  َأن ُيْعَرْفــَن َفــاَل ُيْؤَذْيــَن{ )األحــزاب/ 59( و}َوُقــل لِّ
 } ْبــَن بُِخُمِرِهــنَّ َعــَى ُجُيوهِبِــنَّ َفْظــَن ُفُروَجُهــنَّ َواَل ُيْبِديــَن ِزينََتُهــنَّ إاِلَّ َمــا َظَهــَر ِمنَْهــا َوْلَيْرِ َوحَيْ
)النــور/31(؛ لقــد تكــّررت العنــارص املتمّثلــة هلــذا املعتقــد اإلســالمي يف مخســة عــرش موضعــًا 
بالكتــاب مــن خــالل عــرض صــور النســاء والبنــات املتحّجبــات يف مشــاهد خمتلفــة، كــام متـّـت 
ــّج  ــرآن واحل ــالوة الق ــالة وت ــون الص ــياق تك ــبق. ويف ذات الس ــام س ــا في ــة منه ــارة ألمثل اإلش
ــاعدة  ــم ومس ــب العل ــة طل ــن وفريض ــرتام الوالدي ــور واح ــارة القب ــالمية وزي ــدة اإلس والوح
اآلخريــن واســتضافة الضيــوف وإخــالص العمــل مــن املعتقــدات والشــعائر اإلســالمية 
األخــری التــي أشــريت إليهــا ضمــن الســطور أو الصــور والرســوم كــام يــي: )ســازمان 

پژوهــش و برنامه ريــزی درســی، 1397: 11 و12 و14 و19 و35 و38 و61 و63 و77( 
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ــور  ــن الص ــوص وضم ــات النص ــة يف طّي ــة املتمّثل ــة املقّدس ــة الديني ــدن واألمكن ــن امل وم
ــة يف مدينــة النجــف األرشف والعتبــة  أشــريت إلــی الكعبــة املرّشفــة باإلضافــة للعتبــة العلوّي
ــة )املصــدر  ــة مشــهد اإليراني ــة الرشيفــة يف مدين ــة الرضوّي ــالء املقّدســة والعتب احلســينّية بكرب
نفســه: 19 و38 و39 و60 و61(. هــذا وقــد وجــد الباحثــان يف كتــاب العربيــة للصــّف الثامــن 

ــة تتجّلــی حســب اجلــدول 2 كــام يــي:  ــة الدينّي أّن مكّونــات اهلوّي
اجلدول 2: مكّونات اهلوّیة الدینّية يف كتاب العربية  للصّف الثامن

حيــث مــن املالَحــظ أّن احلّيــز األكــرب مــن إمجــايل املكّونــات ختتــّص بالشــخصّيات الدينّيــة 
ــن  ــا يف ح ــل %23/9 منه ــام يمّث ــة ب ــة الثاني ــة املرتب ــوز الدينّي ــّل الرم ــّم حتت ــبة %35/8 ث بنس
ــن  ــة  %19/8 م ــدات الدينّي ــغلت املعتق ــام ش ــغل %25/5 بين ــة يش ــة املقّدس ــدن واألمكن أن امل

ــة.  ــل واملذاهــب الدينّي ــه موضــع للنَِح املجمــوع وال يوجــد ب

ناهيــك عــن صــورة ســامحة القائــد اخلامنئــي متّثلــت صــورة املجاهديــن الشــهيدين 
ــر  ــی ذك ــة إل ــك باإلضاف ــة وذل ــخصيات الدينّي ــن الش ــاب م ــوي« يف الكت ــري« و»موس »مطّه
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ــطور  ــا الس ــن يف ثناي ــة املعصوي ــي األئم ــي )ع( وباق ــام ع ــرم )ص( واإلم ــّي األك ــامء النب أس
املقدمــة و5 و25و  بمواضــع كثــرية )ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی درســی، 1397: 
28 و31 و32 و38 و40 و52 و62 و63 و65 و66 و85 و86 و97 و120 و121 و122(. 
تشــمل الرمــوز الدينّيــة املتجّليــة بالكتــاب عــّدة مالمــح ظهــرت يف صــورة اخلارطــة اجلغرافيــة 
للبلــدان اإلســالمية وهــي متمّيــزة باللــون األخــر علــی خارطــة الكــرة األرضيــة بوصفهــا 
رمــزًا للوحــدة والتضامــن اإلســالمي يف العــامل كــام نجــد صــورة قبــور الشــهداء الذيــن ضّحــوا 
بأنفســهم يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن ممــا يمكــن اعتبارهــا رمــزًا للجهــاد الدينــي والتضحيــة 
ــز  ــراب كرم ــم11 واملح ــرآن الكري ــورة الق ــة ووص ــة املقّدس ــانية واملقاوم ــم اإلنس ــاء القي إلحي
للشــعائر اإلســالمية باإلضافــة إلــی صــور عديــدة تعــرض احلجــاب املوصــی بــه يف الرشيعــة 
اإلســالمية واجتــامع املســلمن بوليمــة اإلفطــار علــی مأدبــة الطعــام عنــد حلــول شــهر رمضــان 
كرمــز للوحــدة والتــالؤم، إلــی جانــب مفــردات ذات طابــع رمــزي ذكــرت يف طّيــات الســطور 
ــأيت )املصــدر نفســه: 4و 15 و16  ــا ي ــا م ــف واملســجد والصــالة ومنه نحــو املصحــف الرشي

و18 و23 و45 و48 و59 و66 و67 و68 و80 و94 و102 و105 و110 و118(:

ــة العّباســية )ع(  ــّي )ص( ومراقــد اإلمــام احلســن )ع( والعتب متّثلــت صــور مســجد النب
واإلمــام عــي )ع( واإلمــام الكاظــم )ع( واإلمــام اجلــواد )ع( واإلمــام الرضــا )ع( واحلســن 
العســكري )ع( ضمــن املــدن واألمكنــة املقّدســة التــي وقعــت فيهــا أي املدينــة املنــّورة 
ــة وســامراء ومشــهد  ــة )ع( يف البقيــع والكاظمّي ــالء وقبــور األئم ــف األرشف وكرب والنج
املقّدســة باإلضافــة إلــی إشــارة خاطفــة إلــی بيــت اهللّ احلــرام حيــث تالحــظ بــن يديــك منهــا 

)45 و63 و64 و65 و86 و120 و121 و122(: 
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ــة احلــّج  ــة املشــار إليهــا بالّصــور والرســوم يف قضّي وتلّخــص الشــعائر واملعتقــدات الدينّي
واحلجــاب والشــهادة وزيــارة قبــور الشــهداء وصــورة املجاهديــن يف ســاحات املعركــة 
وأخــريًا صــورة تعــرّب عــن اعتقــاد الشــيعة بانتظــار ظهــور اإلمــام الثــاين عــرش )عــج( الغائــب 
عــن األنظــار. عــالوة علــی ذلــك، تنــدرج يف طّيــات نّصــوص الكتــاب قضايــا نحــو اإلحســان 
للوالديــن والتشــجيع علــی التحــي باألخــالق احلســنة واالستشــهاد وزيــارة العتبــات املقّدســة 
مــن املعتقــدات املوصــی هبــا يف الرشيعــة اإلســالمية عمومــًا واملذهــب اجلعفــري الشــيعي علــی 
وجــه اخلصــوص حيــث يمكــن اإلشــارة منهــا إلــی )7 و22 و36 و45 و48 و59 و64 و65 

و66 و67 و68 و70 و80 و94 و102 و105 و122(:          

هــذا ولقــد تــّم تصنيــف مكّونــات اهلوّيــة الدينّيــة بكتــاب الصــّف التاســع ومــدی تردّداهتــا 
يف اجلــدول 3 كــام يــي: 
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اجلدول 3: مكّونات اهلوّیة الدینّية يف كتاب العربية  كتاب العربية  للصّف التاسع

ــة %16/9 منهــا  ــل الرمــوز الدينّي ــة نســبة %56/9 ثــّم متّث حيــث حتتــّل الشــخصّيات الدينّي
وتــأيت املعتقــدات الدينّيــة يف املرتبــة الثالثــة بنســبة %15/5  يف حــن ال تشــغل املــدن واألمكنــة 
ــزًا قليــاًل يعــادل %10/7 مــن إمجــايل املكّونــات بينــام مل نجــد موضعــًا للنحــل  املقّدســة إاّل حّي
ــة بالكتــاب علــی غــرار الكتابــن الســابقن. وتنحــر أســامء الشــخصّيات  واملذاهــب الدينّي
ــور  ــام أّن الص ــي )ع( ك ــام ع ــم )ص( واإلم ــول األعظ ــاب يف الّرس ــة يف الكت ــة املتمّثل الدينّي
مقتــرة علــی مــا يعــرض العــامل الفيلســوف الفلكــي والكيميــاوي املســِلم "جابــر بــن حّيــان" 
الــذي كان مــن أصحــاب اإلمــام جعفــر الصــادق )ع( كــام مــن املالحــظ )املقّدمــة و4 و5 و9 

و36 و37 و47 و55 و59 و69 و80 و89 و90 و100 و106(:
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تركــز الرمــوز الدينّيــة ويف ســياق متواصــل مــع كتــاب العربيــة للصّفــن الســابع والثامــن 
علــی مفــردات وصــور تعــرّب عــن العبــاءة النســائية واملصحــف العزيــز )ز، ح و10 و27 و38 
ــة حيــث تقــع قضيــة احلجــاب يف  و48 64و 98(، كــام هــي احلــال بالنســبة للمعتقــدات الدينّي
حمــّط اهتــامم املّولفــن باإلضافــة إلــی املعتقــدات اإلســالمية األخــری مثــل احلــّج واجلهــاد )ز 

و10 و48 و64 و77 و83 و90(. 

أّمــا اجلــدول 4 فهــو يبــّن مــدی تكــرار املكّونــات الدينّيــة والنســب املئويــة املرتّتبــة عليهــا 
بالكتــب الثالثــة وفقــًا ملــا يــي:

اجلدول 4: مكّونات اهلوّیة الدینّية يف كتب العربية ملرحلة الثانویة األولی
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يتبــّن مــن خــالل إطاللــة عاّمــة علــی إمجــايل املكّونــات الدينّيــة بالكتــب الثالثــة أّن 
ــة ومقدارهــا  ــة حتتــّل املركــز األّول بــام يمّثــل %40/24 ثــّم الرمــوز الدينّي الشــخصيات الدينّي
ــغل املعتقــدات الدينيــة %20/43 واملــدن واألمكنــة  ــن تش %26/6 يف املرتبــة الثانيــة يف ح
املقّدســة %12/73 مــن املجمــوع. هــذا وال يوجــد موضــع بــأّي مــن الكتــب يتعّلــق بالنَِّحــل 

ــة.  ــب الدينّي واملذاه

Chi-Square df مستوی الداللةدرجة احلّرية

133/8484./0005

ــة  ــًا ذا دالل ــاك فرق ــاله أّن هن ــدول أع ــل باجل ــار Chi-Square املتمّث ــج اختب ــف نتائ تكش
إحصائيــة بــن تكــرارات العنــارص إذ يكــون مســتوی الداللــة 0005/. وهــو أقــّل مــن 05/. 

ممــا يــدّل علــی أن العنــارص مل تتــوّزع علــی نحــو متــوازن.

االستنتاج واملناقشة 

ــا الســؤال األّول فهــو: 1- كيــف  ــة أســئلة: أّم ــة عــن ثالث اســتعرضت هــذه الدراســة اإلجاب
جتلــت العنــارص املمّثلــة للهوّيــة الدينّيــة يف كتــب العربّيــة الثالثــة للمرحلــة الثانوّيــة األولــی؟ 

ومــا مــدی التناســق والتــوازن بــن هــذه العنــارص؟ 

التكــرارات علــی  تتــوّزع حســب  العنــارص  هــذه  أّن  البيانــات اإلحصائيــة  أظهــرت 
الشــخصّيات الدينيــة باملرتبــة األولــی ثــّم الرمــوز الدينيــة يف املرتبــة الثانيــة واملعتقــدات الدّينيــة 
يف املرتبــة الثالثــة واملــدن واألمكنــة املقّدســة باملركــز الرابــع، وأخــريًا تقــع النحــل واملذاهــب 
الدينيــة باملركــز اخلامــس. فتــدّل نتائــج اختبــار Chi-Square ضمــن اجلــدول املشــار إليــه يف 
ــّم توّزيــع العنــارص علــی نحــو متــوازن حيــث مــن املالحــظ  ــه مل يت قســم عــرض البيانــات أن
الرتكيــز الكبــري علــی الشــخصيات  الدينيــة باإلضافــة إلــی أخــذ باقــي العنــارص يف عــن 
االعتبــار. وكّل العنــارص املرصــودة بالكتــب مُتّثــل اهلوّيــة اإلســالمية عمومــًا واهلوّيــة الشــيعية 

ــة لغــة القــرآن«.    ــوان »العربّي علــی وجــه األخــص، وبمالحظــة أن هــذه الكتــب حتمــل عن

ــب  ــة املذاه ــل مكان ــن متثي ــارص م ــذه العن ــت ه ــدى متّكن ــاين: 2- إىل أّي م ــؤال الث والس
واألقلّيــات املذهبيــة املعــرتف هبــا يف دســتور اجلمهورّيــة اإلســالمية اإليرانيــة )املذهــب 
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اليهودّيــة(؟ الســنّي، والزرادشــتّية، واملســيحية و 

 ال يوجــد يف أّي مــن الكتــب الثالثــة موضــع ُيمّثــل هذه األقّليــات التي تّم االعــرتاف هبا يف 
الدســتور اإليــراين إاّل وأن نســتثني تلــك العنــارص العاّمــة املعــرّبة عــن الديانــة اإلســالمّية التــي 
تشــمل كاّفــة الفــروق واألقلّيــات علــی حــّد ســواء ومنهــا »الصــالة« و»احلــّج« و»احلجــاب«. 
فــكّل مــن هــذه العنــارص رغــم أّنــه تشــرتك فيــه املذاهــب واألقلّيــات اإلســالمّية كّلهــا ولكن ال 
يمكــن اعتبارهــا ممّثلــًة ألقلّيــة بعينهــا، ألهّنــا ال ختتــصُّ بواحــدة منهــا دون غريهــا مــن األقلّيات 

بــل تشــمل العــامل اإلســالمي بأرسه.

ــب  ــة بالكت ــة الدينّي ــارص اهلوّي ــرار عن ــجم تك ــدی تنس ــی أي م ــث: 3- إل ــؤال الثال والس
الثالثــة مــع حتقيــق الوحــدة الوطنّيــة باعتبارهــا مــن األهــداف املــّرح هبــا يف الوثائــق املرجعّية 
و»وثيقــة برنامــج التغيــري األســايس« لــوزارة الرتبيــة والتعليــم اإليرانّيــة علــی بوجــه خــاص؟

فيــام يتعّلــق هبويــة الشــعب اإليــراين وفقــًا للدســتور اإليــراين يمكــن اإلشــارة إلــی 
ــالمية _أي  ــادئ اإلس ــد واملب ــيعي والقواع ــب الش ــالمية واملذه ــة اإلس ــل الّديان ــات مث مكّون
ــامم  ــي بــن املواطنــن واالهت ــز األخــّوة اإلســالمية والتضامــن الوطن القــرآن والســنّة_ وتعزي
باألّمــة اإلســالمية حيــث تنــّص عليهــا  املــواد 1، و2، و3 ، و4، و5، و11، و12، و94، و109 
ــة  ــل الديان ــّم متّث و 110 مــن الدســتور. ويف الســياق املتواصــل مــع املكّونــات املذكــورة لقــد ت
اإلســالمية يف طّيــات الســطور والصــور بالكتــب الثالثــة تركيــزًا علــی املذهــب الشــيعي بــكّل 
وضــوح ممـّـا ســبق، وأرشنــا ضمــن اجلــداول إلــی العنــارص املعــرّبة عنهــا حيــث يمكــن اعتبــار 
ــواّد  ــه ال تنســجم مــع امل ــواد اآلنفــة الذكــر؛ إاّل أّن ــداد بعــض امل هــذا االجتــاه التعليمــي يف امت
األخــری التــي تســعی إلــی حتقيــق التضامــن الوطنــي واألخــّوة اإلســالمية بــن أبنــاء الشــعب 
اإليــراين بــام فيهــم مــن األقّليــات الدينيــة املختلفــة؛ إذ ال يمكــن هتيئــة األرضيــة املالئمــة هلــذا 
ــك،  ــی ذل ــة إل ــا. باإلضاف ــارة إليه ــة إش ــات دون أّي ــذه األقّلي ــال ه ــالل إمه ــن خ ــرض م الغ
تكــون صيانــة الوحــدة الوطنّيــة والتضامــن االجتامعــي مــن األصــول واملبــادئ املؤكــد عليهــا 
ــرورش، 1390:  ــوزش و پ ــن آم ــول بنيادي ــند حت ــايس« )س ــّول األس ــج التح ــة برنام يف »وثيق
10( كخريطــة طريــق لنظــام الرتبيــة والتعليــم اإليــراين فيمكــن القــول بــأن عــدم العنايــة هبــذه 
ــانية  ــوق اإلنس ــون باحلق ــن يتمّتع ــن الذي ــن اإليراني ــن املواطن ــزًء م ــم ج ــات باعتباره األقّلي
ــة املتســاوية لآلخريــن ضمــن املوازيــن اإلســالمية )راجــع  ــة والثقافي والسياســية واالجتامعي
ــة لــوزارة  ــه يف الوثائــق املرجعي ح ب املــادة 20 مــن الدســتور اإليــراين( ال تنســجم مــع مــا رُصّ

ــة والتعليــم اإليــراين أيضــًا. الرتبي
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هــذا وبــام أّن اهلوّيــة الّدينيــة جــزٌء مــن اهلوّيــة الوطنيــة فيبــدو أّن الكتــب املذكــورة مل تكــن 
ناجحــة إلــی حــدٍّ كبــرٍي يف خلــق اهلويــة الوطنّيــة املرتكــزة علــی التضامــن والوئــام االجتامعــي 
وعرضهــا علــی الطلبــة. ومــن ناحيــة أخــری وبالنظــر إلــی أّن الوحــدة والتامســك االجتامعــي 
ــدر  ــي يق ــة الت ــرًا للوظيف ــاله ونظ ــورة أع ــة املذك ــاق املرجعي ــرية يف الوث ــة خط ــان بأمّهي حيظي
ــة بالكتــب  ــة الديني ــاء املجتمــع وتضامنهــم فيجــب معاجلــة اهلوّي ــد أبن ــن علــی توحي هبــا الّدي
ــه ينبغــي وضــع األقّليــات بموضــع مــن االهتــامم الــذي  املدرســية ومــن جــّراء ذلــك يبــدو أّن
تتطّلبــه الوحــدة الوطنيــة املطمــوح إليهــا يف اآلفــاق املســتقبلية للبــالد حيــث يمكــن القــول بــأّن 
»اســتقرار وأمــن البــالد ســيتحّققان علــی نحــو أفضــل مــن خــالل محايــة حقــوق األقّليــات« 

)ابراهيميــان، 1391: 224(. 

ــرتاح املالحظــات  ــا يمكــن اق ــج، فإهّن ــه هــذه الدراســة مــن نتائ ــا أســفرت عن يف ضــوء م
التاليــة وهــي موّجهــة إلــی كّل اجلهــات املعنيــة بالرتبيــة والتعليــم باملــدارس اإليرانيــة وأعضــاء 

جلنــة كتــب العربيــة املدرســية بوجــه خــاص وهــي:

التوصيات

1- االهتــامم بالقواســم املشــرتكة بــن املســلمن واألقليــات الدينيــة يف إيــران لتعزيــز 
الوحــدة الوطنيــة والوئــام بــن أبنــاء الشــعب، خاّصــة املشــرتكات املذكــورة يف القــرآن الكريــم 
منهــا: اإليــامن بالّتوحيــد، واملعــاد، والنّبــوة العامــة، وفكــرة املنتظــر واإليــامن باملنقــذ املخّلــص 

و... .

2- االهتــامم ببعــض الثقافــات واألعــراف والطقــوس العريقــة والنبيلــة  - وغــري املعارضة  
ــات  ــدی األقلّي ــراين- ل ــتور اإلي ــّرح هبــا يف الدس ــائدة امل ــراف الس ــد واألع ــة والتقالي للثقاف
املذهبّيــة- كــام نــّص الدســتور )انظــر: املــواّد 12 و13و14( يف الكتــب املدرســّية، وذلــك 
ــات  ــذه الثقاف ــی ه ــة عل ــّرف األغلبي ــة تع ــدروس بغي ــوی ال ــن وحمت ــور والعناوي ــن الص ضم
الفرعيــة وتنميــة الوحــدة واهلوّيــة الوطنيــة وذلــك خــالل االستشــارة وتبــادل اآلراء ووجهات 
النظــر مــع األخّصائــن يف علــم االجتــامع واألنثربولوجيــا إلــی جانــب الشــخصيات البــارزة 
مــن األقليــات املذهبيــة واملعروفــن مــن رموزهــا، حتكيــاًم للوحــدة الوطنيــة ألجــل اســتقرار 

النظــام و نمــّوه يف ظــل هــذه الوحــدة.

علــی  والوقــوف  الشــعب  أبنــاء  لــدی  العــام  الوعــي  مســتوى  الرتفــاع  نظــرًا   -4
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ــن  ــي م ــادي والروح ــار امل ــو واالزده ــة للنّم ــهيالت الالزم ــوارد، والتس ــات، وامل االحتياج
ــراد  ــدی أف ــدود ل ــع والالحم ــل الواس ــة التواص ــاج نتيج ــو االندم ــع نح ــه املجتم ــٍة، وتوّج جه
ــة  ــه العــامل بحــق قري ــا احلــايل الــذي أصبــح في املجتمــع مــن جهــة أخــرى - الســيام يف عرن
صغــرية - يبــدو أّن التعليــم العــاّم جیــدر أن يكــون يف خدمــة املصلحــة العامــة وجتنــب القضايــا 
اخلالفّيــة قــدر اإلمــكان كــام ال ينبغــي أن تكــون الكتــب املدرســية بمعــزل عــن األجــواء 

ــالد. ــائدة يف الب ــة الس ــة والديني الثقافي

اهلوامش

ــة  ــة الثانوّي ــم )املرحل ــة والتعلي ــوزارة الرتبّي ــة يف الكتــب املدرســّية التابعــة ل ــة الوطنّي 1- اهلوّي
نموذجــًا(.

ــة  ــاريس للمرحل ــب األدب الف ــوی كت ــة يف حمت ــة – املذهبّي ــة الوطنّي ــارص اهلوّي ــة عن 2- مكان
ــة. الثانوّي

3- اهلوّية الوطنّية يف وثيقة برنامج التغيري األسايس لوزارة الرتبّية والتعليم اإليرانية.

4- اهلوّية لدی األطفال الدارسن باملرحلة اإلبتدائّية يف إيران اإلسالمّية.

5- دراسة ونقد الرموز الثقافية وأنامطها يف كتب العربية للمرحلة الثانوّية األولی.

6- تســتهدف وثيقــة التحــّول األســايس الوطنيــة التــي أصدرهتــا وزارة الرتبّيــة والتعليــم 
اإليرانيــة تبيــَن رؤی وأهــداف الرتبّيــة والتعليــم يف آفــاق عــام 1404هـــ.ش مــن خــالل تزويــد 
الطــاّلب ضمــن 12 ســنة دراســية بدرجــات »مــن احليــاة الطّيبــة يف أبعادهــا الفرديــة واألرسيــة 
ــر« )ســند حتــول  ــاٍل ومؤّث ــة يف نظــاٍم فّع ــة شــاملة عادل ــة بطريقــة منهجي ــة والعاملي واالجتامعي
بنياديــن: 1390: 8(. وانطالقــًا هلــذا اهلــدف يف الوثيقــة، تــّم اقــرتاح حتقيــق التغيــري يف 6 
أنظمــة فرعيــة وهــي: 1- الربنامــج الــدرايس الوطنــي، و2- إعــداد املعّلمــن وتوفــري املصــادر 
البرشيــة، و3- القيــادة واإلدارة، و4- توفــري املــوارد املاليــة وختصيصهــا، و5- توفــري البيئــة، 

ــم )املصــدر نفســه: 8(. ــة، و6- الدراســة والتقوي واملعــّدات والتقنّي

ــة،  8- الرمــز عبــارٌة عــن مصطلــح أو اســم أو صــورة قــد متّثــل شــيئًا مألوفــًا يف احليــاة اليومّي
ومــع ذلــك، باإلضافــة إىل معنــاه الواضــح واملألــوف، فلــه أيًضــا معــاٍن تلوحييــٍة خاصــٍة. بنــاًء 
ــب أو  ــا القري ــن معناه ــر م ــی يشء أكث ــت عل ــورة دّل ــة أو الص ــت الكلم ــك إذا كان ــی ذل عل
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املبــارش وجتــاوزت عنــه، فحينئــٍذ ُتعتــرُب رمزًا.)يونــگ، 1359: 23 و24(. علــی ســبيل املثــال 
ممّــا أدرجنــاه ضمــن الرمــوز الدينّيــة هــو العبــاءة النســائية التــي يمكــن أن نعتربهــا رمــزًا 
ــی  ــز إل ــذي يرم ــهيد ال ــح الش ــالمية ومصطل ــة اإلس ــاف يف الرشيع ــل والعف ــاب الكام للحج
املعــاين الســامية نحــو التضحيــة والشــجاعة واملقاومــة والدفــاع عــن القيــم اإلنســانية والســيادة 

ــة. الوطني

9- »العربية لغة القرآن«.

10- إّن الــدروس التــي مل ُتــدرج أرقامهــا ضمــن اجلــداول مل جیــد الباحثــان فيهــا مــا يــدّل علــی 
اهلوّيــة الدينّيــة مــن العنــارص املشــار إليهــا أعــاله.

ــورة  ــًا وص ــاه لفظ ــا أدرجن ــم م ــه رغ ــر بأّن ــر بالذك ــم، فاجلدي ــرآن الكري ــق بالق ــام يتعل 11- في
ضمــن اجلــداول اإلحصائيــة، ممــا يلفــت النظــر يف أول نظــرة علــی الكتــاب هــو لفــظ القــرآن 
يف عنــوان الكتــب الثالثــة املعنونــة بـــ »العربيــة لغــة القــرآن« حيــث حيمــل داللــة إيدئولوجيــًة 
ــًا  بــارزًا لصالــح الديانــة اإلســالمّية علــی حســاب  أثــرت علــی حمتــوی الكتــب تأثــريًا أحادّي
ــل إىل  ــة ومدخ ــو عتب ــوان ه ــامم؛ إذ  العن ــع االهت ــا موض ــب أن نضعه ــری جی ــات األخ الديان
ــول  ــام يق ــص، ك ــى الن ــارئ ع ــز الق ــًا يف حتفي ــب دورًا هاّم ــه أن يلع ــذي بإمكان ــص ال ــامل الن ع
»بــارت« »أّن العناويــن عبــارة عــن أنظمــة دالليــة ســيميولوجية، حتمــل يف طّياهتــا ِقَيــاًم أخالقيــة 

واجتامعيــة وإيديولوجية«)محــداوي، 1997: 99(.

املصادر واملراجع
القرآن الكریم

آريــا منــش، بشــير. )1390ه.ش(. »حقــوق اقليــت  هــا از منظــر قانــون اساســی و موازيــن بيــن  المللــی«. 
فصلنامــه تعالــی حقــوق. تهــران. ســال چهــارم. شــماره 13. ص 94-77.

ــران  ــی اي ــام سياس ــی در نظ ــای دين ــت  ه ــوق خــاص اقلي ــان، حجــت اهلل )1391ه.ش(. »حق ابراهيمي
ــماره 29. ص  ــال 9. ش ــامی. س ــاب اس ــات انق ــه مطالع ــون اساســی«. فصلنام ــر قان ــد ب ــا تأكي »ب

 .266-243

ابن منظور )1993م(. لسان العرب. بريوت: دار احياء الرتاث العريب.

اخــوان، منــريه )1395ه.ش(. »حقــوق اقليــت هــا در حقــوق بــن امللــل و مجهــوری اســالمی ايــران«. فصلنامــه 
مطالعاتــی صيانــت از حقــوق زنــان. هتــران. ســال دوم. شــامره 4. ص 48 – 70(.
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اشــرفی، ا )1377ه.ش(. بــی  هویتــی اجتماعــی و گرایــش بــه غــرب. بررســي عوامــل اجتماعــي 
ــه الگوهــای فرهنــگ غربــی )رپ و هــوی متــال( در  ــان ب ــر گرایــش نوجوان ــر ب فرهنگــي مؤث

تهــران. پايــان نامــه كارشناســی ارشــد. دانشــكده علــوم انســانی. دانشــگاه تربيــت مــدرس. 

ــة.  ــالة الرتبي ــة رس ــارص«. جمل ــهد املع ــتجدات املش ــة ومس ــج الرتبوي ــر املناه ــد )2004(. »تطوي ــج، حمم الدري
ســلطنة عــامن. )5(. ص 70 - 81.

برنامه درسی ملی مجهوری اسالمی ایران. وزارت آموزش وپروش. مصوبه 1391/06/28. 

ــد  ــرح چن ــران و ط ــی در اي ــت مل ــناختی هوي ــه  ش ــل جامع ــم، )1379ه.ش(. »تحلي ــي، ابراهي حاجيان
ــماره 5. ص 193_228. ــران. ش ــی. ته ــات مل ــه مطالع ــه«. فصلنام فرضي

حاجيانــي، ابراهيــم )1388ه.ش(. جامعــه شناســي هویــت ایرانــي. تهــران: مجمــع تشــخيص مصلحت 
نظــام. پژوهشــكده تحقيقات اســتراتژيك

ــدد 3. ص 79 –  ــد 25. الع ــر.  املجل ــامل الفك ــة ع ــة«. جمل ــيميوطيقا و العنون ــل )1997م.( »الس ــداوي. مجي مح
.112

دوران، بهــزاد. )1387ه.ش(. هویــت اجتماعــي: رویكرد هــا و نظریــه  هــا. تهــران: انتشــارات جهــاد 
دانشــگاهي.

رجايی، فرهنگ. )1386ه.ش(. مشكل هویت ایرانيان امروز. تهران: نی.

رهبــری، مهــدی وميثــم بلباســی وســيد محمدجــواد قربــی )1394ه.ش(. »هويــت ملــی در ســند تحــول 
بنياديــن آمــوزش وپــرورش ج.ا.ا«. فصلنامــه مطالعــات ملــی. ســری 61. ســال شــانزدهم. شــماره 1. 

ص 45 – 66.

اول  دوره  هفتــم  پایــه  عربــی  ه.ش(.   1397( آموزشــی.  ريــزی  وبرنامــه  پژوهــش  ســازمان 
ــی و متوســطه نظــری. وزارت آمــوزش و  ــاب هــای درســی عموم ــف كت ــر تألي متوســطه114/1. دفت

ــران. ــامی اي ــوری اس ــرورش جمه پ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )1397 ه.ش(. عربــی پایــه هشــتم دوره اول متوســطه 
125. دفتــر تأليــف كتابهــای درســی عمومــی ومتوســطه نظــری. وزارت آمــوزش و پــرورش جمهــوری 

اســامی ايــران.

ــطه  ــم دوره اول متوس ــه نه ــی پای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )1397 ه.ش(. عرب
141. دفتــر تأليــف كتابهــای درســی عمومــی ومتوســطه نظــری. وزارت آمــوزش و پــرورش جمهــوری 

اســامی ايــران.

شــجاعی زنــد. عليرضــا )1384(. »مدلــی بــرای ســنجش دينــداری در ايــران«. مجلــه جامعــه شناســی 
ایــران. دوره 6. شــماره 1. ص 34- 66.
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صــادق زاده، رقيــه ومرتضــی منــادی. )1387ه.ش(. »جايــگاه نمادهــای هويــت ملــی در كتــاب هــای 
ــای  ــوآوری  ه ــه ن ــوم انســانی«. فصلنام ــخ دوره متوســطه: رشــته عل ــات فارســی و تاري درســی ادبي

ــم. ص 136-125. آموزشــي. تهــران. شــماره 27. ســال هفت

ــامل  ــورات ع ــرة: منش ــد األّول. القاه ــارصة. املجل ــة املع ــة العربي ــم اللغ ــار. )2008م(. معج ــد خمت ــر، أمح عم
ــب. الكت

ــة عنــد تشــارلز تایلــور. رســالة املاجســتري يف الفلســفة. بــإرشاف أ.د. مراجــي  فضيلــة، قــريف )2017م(. اهلوی
ــة الفلســفة. رابــح. اجلزايــر. جامعــة  08مــاي  1945قاملــة. كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة. كلّي

ــي در  ــي- مذهب ــت مل ــاي هوي ــه  ه ــگاه مؤلف ــی. )1393ه.ش(. »جاي ــادق پناه ــی و ص ــي، يحي معروف
محتــواي كتــاب هــاي ادبيــات فارســي دورة متوســطه«. فصلنامــه تعليــم وتربيــت. تهــران. دوره 30. 

ــماره 4. ص 83   104. ش

معينــي  علمــداري، جهانگيــر )1383ه.ش(. »هويــت. تاريــخ و روايــت در ايــران«. مجموعــه مقــاالت 
ایــران: هویــت. مليــت. قوميــت. بــه كوشــش حميــد احمــدی. تهــران: موسســه تحقيقــات و توســعه 

علــوم انســاني. ص 52-25.

منصور، جهانگير )1385ه.ش(؛ قانون اساسي جمهوري اسامي ایران. تهران: دوران.

ــارات  ــران: انتش ــران. ته ــي در ای ــت مل ــاره  هوی ــي درب ــدي، داود )1383ه.ش(. گفتارهای ميرمحم
ــي. ــدن ايران تم

وهبه، نخله )2005(. »جودة الرتبية من وجهة نظر اليونسكو«. جملة رسالة الرتبية. )10(. 11- 16.

يعقويب، حمّمد )2008م(. معجم الفلسفة. القاهرة. دار الكّتاب احلديث.

ــاپ  ــي. چ ــب صارم ــو طال ــة اب ــمبول هایش. ترجم ــان وس ــتاو )1359ه.ش(. انس ــگ، كارل گوس يون
ــا. دوم. تهــران. كتــاب پاي

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

- Furrow, J.L., King, P.E. & White, K. (2004) "Religion and Positive Youth 
Development: Identity, Meaning, and Prosocial Concerns". Applied 
Developmental Science, No. 8, PP 17–26

- Seul, J.R. (1999) ”Religion, Identity and Integration Conflict“, Journal of 

Peace Research, vol. 36, No5. PP 553-569.
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شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی )1390ه.ش(. ســند حتــول بنيادیــن در نظــام تعليــم و تربيــت رســمی عمومــی 
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چكيده

آمــوزش زبــان عربــی در مــدارس ايــران از دورة متوســطة اّول بــا ســه كتــاب شــروع می شــود. 
ايــن كتاب هــا بــا عنــوان »عربــی زبــان قــرآن« ارتبــاط مســتقيمی بــا ديــن رســمی جمهــوری 
اســامی ايــران دارد. بــا توجــه بــه همــة اديــان و مذاهــِب رســمی در قانــون اساســی ايــران، 
ــون در سراســر كشــور تدريــس می شــود،  ــه اينكــه كتاب هــای مذكــور هم اكن ــا توجــه ب و ب
پژوهــش حاضــر بــه بررســی انتقــادی چگونگــی نمــود مشــخّصه های هويــت دينــی در آنهــا 
ــران و »ســند  ــردازد. از ايــن رو، پــس از بررســی اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی اي می پ
تحــول بنياديــن« وزارت آمــوزش و پــرورش، پژوهشــگران برخــی عناصــر مرتبــط بــا هويــت 
دينــی را در كتاب هــا مشــخص كردنــد. ايــن عناصــر شــامل »شــهرها و مكان هــای مقــّدس«، 
ــی« و  ــای دين ــی«، »نماده ــطوره های دين ــخصيت ها و اس ــی«، »ش ــادات دين ــعائر و اعتق »ش
»فرقه هــا و مذاهــب دينــی« اســت كــه در قالــب پنــج جــدول بررســی شــد. بــر ايــن اســاس، 
پژوهــش حاضــر بــا رويكــرد توصيفی تحليلــی و روش تحليــل محتــوا انجــام گرفتــه اســت و 
در آن از آزمــون مربـّـع خــي اســتفاده شــده اســت. واحدهــای تحليــل، تمامــی واژگان، تصاويــر 
ــی از  ــه برخ ــی از آن اســت ك ــش حاك ــج پژوه ــت. نتاي ــدرج در كتاب هاس ــكل های من و ش
عناصــر مذكــور از جملــه »شــخصيت های دينــی«، كــه نمايانگــر ديــن اســام هســتند، بســيار 
مــورد توجــه بودنــد؛ در حالی كــه بــه جايــگاه اقليت هــای بــه رســميت شــناخته شــده، توجــه 
ــدرج در  ــاد من ــه برخــی از مف ــام ب ــدم اهتم ــن موضــوع بيانگــر ع ــی نشــده اســت. اي چندان
اســناد باالدســتی اســت كــه در تحقــق وحــدت مّلــی ميــان شــهروندان در جامعــة ايــران مؤثــر 

اســت. 
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Abstract

Learning Arabic starts with three books under the title of: Arabic the 
language of Quran. These books has a direct connection with the official 
religion of Islamic republic of Iran’s official constitution. Considering 
that all religions are recognized in Iran’s constitution and Arabic 
textbooks are taught all over Iran, this study attempts at dealing with 
criticizing how religious identities were represented in these textbooks. 
Therefore, after reviewing the macro level official documents in Iran 
and ‘the Fundamental Reform Document’ of the Ministry of Education’, 
the researchers determined the relevant elements of religious identity. 
The elements include ‘religious places and cities’, ‘religious rituals’, 
‘religious figures’, ‘religious symbols’ and ‘religious sects’. The study 
enjoyed a critical analysis and a descriptive method of research. The 
units of analysis were lexical items, illustrations and pictures of the 
textbooks. The results indicated that some items like ‘religious figures’ 
representing Islam have been the focus of attention, while minority 
religions were underestimated. This may be interpreted as deviation 
from the contents of macro level official documents, which are expected 
to actualize the national unity among the Iranian communities.  
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