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امللّخص
يتمّثــل أهــّم عامــل يف تصميــم الكتــاب املــدريس يف األهــداف التــي مــن أجلهــا تــّم تعريــف املقــّرر الــدرايس. 
ــتخدم  ــرى، يس ــة أخ ــن ناحي ــب، وم ــوى املناس ــار املحت ــة، إىل اختي ــن ناحي ــداف، م ــذه األه ــق ه ــؤّدي حتقي ي
ــه  ــاًم، ألّن ــا لتحقيقــه. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن ُمراجعــة الُكتــب التــي ُدّونــت بالفعــل مفيــدة دائ منهًجــا خاصًّ
ــد نقــاط القــّوة والضعــف فيهــا، ويف هــذا الصــدد،  ــة ونقدهــا، يمكــن للمــرء حتدي مــن خــالل دراســة التجرب
ــة أجــزاء  ــة« يف ثالث ــادرة. ُاســُتخدم كتــاب »النحــو والــرف والقــراءة العربّي ــه أن ُيبــارش باإلبــداع واملب يمكن
ــي  ــة ه ــذه الثالثّي ــّد ه ــة. ُتَع ــة اإليراني ــدارس الثانوّي ــة يف امل ــة العربّي ــس اللغ ــام 1319هـــ.ق./1940م لتدري ع
اخلطــوة األُولــی لتأليــف كتــاب موّحــد للتدريــس يف مجيــع املــدارس الثانوّيــة يف إيــران، وتبحــث هــذه الدراســة 
يف أهــداف هــذه الُكتــب الثالثــة ومنهِجهــا وحمتواهــا مــن خــالل منهــج حتليــل املحتــوى. يرّكــز البحــث عــى 
حمتــوى الكتــاب وخاصــة مــن منظــار املقــوالت الثقافّيــة وكيفّيــة انعــكاس املكّونــات الثقافّيــة. أظهــرت 
ــة  ــوص األدبّي ــم النص ــة لفه ــة العربّي ــم اللغ ــو تعلي ــب ه ــذه الكت ــن ه ــايس م ــرض األس ــة أّن الغ ــذه الدراس ه
القديمــة. ويف هــذا الصــدد، تــّم الرتكيــز عــى التعّلــم العميــق لقواعــد اللغــة العربّيــة واختيــار النصــوص األدبّيــة 
والقديمــة. وعليــه فــإّن منهــَج الكتــاب يف تعليــم اللغــة الثانيــة هــو املنهــج التقليــدي لقواعــد الرتمجــة. أّمــا فيــام 
ــة، وقّدمــوا  ــا باملكّونــات الدينّي ــا بالًغ ــة، فقــد بّينــت النتائــج أّن املؤّلفــن َأولــوا اهتامًم يتعّلــق باملكّونــات الثقافّي
شــخصّيات خمتلفــة مــن حضــارة إيــران القديمــة وإيــران اإلســالمّية. ويف التعامــل مــع الشــخصّيات السياســّية 
والدينّيــة والقومّيــة، فقــد كانــت وجهــة نظــر املؤّلفــن خاليــة مــن التقييــم والتثمــن، وتــّم تقديــم الشــخصّيات 

بطريقــة ال تكــون ســلبّية قــدَر اإلمــكان أو مل يتــّم تناوهلــا مــن ِقبــل ديــن أو عــرق معــن.
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التمهيد

ا. مــع التغــريات والتطــّورات التي حدثت  إّن لتعليــم اللغــة العربيــة يف إيــران تارخًيــا طويــاًل جدًّ
يف النظــام التعليمــي يف إيــران، شــهدت عملّيــة تدريــس اللغــة العربّيــة بعض التحــّوالت أيًضا. 
إذا كان تعليــُم اللغــة العربّيــة ُيَعــّد منــذ ُقــرون عديــدة رضورة لفهم النصــوص الدينّيــة ومقّدمة 
لتعّلــم العلــوم احلوزويــة، فــال يــزال تدريــس اللغــة العربّيــة حَيظــى باالهتــامم مــع إنشــاء 
مــدارس جديــدة. منــذ الَعهــد القاجــاري ومــا بعــده، دخلــت العالقــات مــع الــدول األخــرى، 
بــام يف ذلــك األوروبّيــة والعربّيــة، مرحلــة جديــدة ألســباب خمتلفــة. مــع تقــّدم التكنولوجيــا، 
ــة  ــامل الفكرّي ــرش األع ــة ون ــعت ترمج ــك، توّس ــة لذل ــع، ونتيج ــاالت أوس ــت االّتص أصبح
يف الُبلــدان األخــرى. يف ُغضــون ذلــك، تغــرّيَ نمــط املــدارس وســياقها، ونتيجــة لذلــك، 
تطــّورت الُكُتــُب املدرســّية أيًضــا. أصــدرت وزارة املعــارف “نظــام إدارة املطبوعــات« يف عــام 
ــة جملــس املعــارف وأضفــى عــى  1312هـــ.ق./1933م. وحصــل هــذا النظــام عــى موافق
ــًدا. يف العــام التــايل، ويف عهــد وزارة عــي أصغــر  ــة تأليــف الُكُتــب املدرســّية نظــاًم جدي عملّي
ــي،  ــّية )صاحل ــب املدرس ــض الُكُت ــف بع ــادة تألي ــن أو إع ــوة لتحس ــاذ خط ــّم اخّت ــت، ت حكم
1397، 313(. يف 27 شــهر ِمهــر 1317هـــ.ق. ]19 أكتوبــر 1938م[، صــدر قــرار مــن 
ــرشوط  ــق ال ــد حيّق ــق واح ــى نس ــة ع ــدارس الثانوّي ــب امل ــف كت ــي بتألي ــوزراء يق ــس ال جمل
ــم  ــت لدهي ــن كان ــن الذي ــاتذة واملعّلم ــن األس ــدد م ــاب ع ــّم انتخ ــك، ت ــا لذل ــة، ووفًق الالزم
ــة  ــداد وطباع ــة إع ــّميت بلجن ــة س ــكيل جلن ــس لتش ــم والتدري ــال التعلي ــربة يف جم ــة وخ خلفّي
الُكُتــب مــن أجــل وضــع األنظمــة التــي تؤّطــر عملّيــة تأليــف مجيــع ُكُتــب املــدارس الثانوّيــة 
بــام يتوافــق مــع املنهــج املطلــوب واملتــاميش مــع مبــادئ التعليــم والرتبيــة، باإلضافــة إىل املــواّد 
العلمّيــة واألدبّيــة التــي ترّســخ األخــالق الوطنّيــة وامللــكات الراســخة التــي تنبــع مــن العهــد 
ــل  ــن الفضائ ــا م ــالح وغريه ــدق والص ــاه والص ــن والش ــّب الوط ــل ح ــم، مث ــراين القدي اإلي
ــة تعليــم وتربيــة )هبمنيــار  واألخــالق احلميــدة، والتــي متّثــل الغــرض الرئيــي مــن أّي عملّي

ــة(. ــرون، 1319م، ج2: املقدم وآخ
العربّيــة«  والقــراءة  والــرف  »النحــو  كتــاب  ُأّلــَف  يف عــام 1319ش./ 1940م، 

للمرحلــة الثانوّيــة عــى يــد ثالثــة مــن املعّلمــن واألســاتذة اجلامعّيــن، وهــم:
ــى تعليمــه يف احلــوزة، وكان أســتاَذ  ــار )ت 1375 هـــ.ق / 1955 م(، تلّق - أمحــد هبمني

ــاًم يف املجمــع العلمــي لّلغــة الفارســّية. اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعــة طهــران، وعضــًوا دائ
- حممــد حســن فاضــل تــوين )ت 1380 هـــ.ق. / 1961 م(، جمتهــد وأســتاذ يف الفلســفة 

واللغــة العربّيــة وآداهبــا بجامعــة طهــران.
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- عبد الرمحن فرامرزي )ت 1392 هـ.ق. / 1972 م(، أكاديمي وحماٍم وصحفّي.
ُيعــّد هــذا الكتــاب أّول كتــاب ُكتِــَب للتدريــس يف مجيــع املــدارس الثانوّيــة يف إيــران. َقبــل 
ــم  ــة، وكان بإمــكان املعّل ــم اللغــة العربّي ــب لتعلي ــد مــن الكت ــاك العدي ــاب، كان هن هــذا الكت
ــاب  ــّم اســتخدام هــذا الكت ــاب، ت ــار أحدهــا للتدريــس. ومــن خــالل تأليــف هــذا الكت اختي

ــة. ــل مجيــع املعّلمــن يف تدريــس اللغــة العربّي فقــط مــن ِقَب
يف هــذه الدراســة، ســنقوم بمراجعــة هــذه املجموعــة مــن الكتــب والتعــّرف عــى أهــداف 
مؤّلفيهــا ومنهجهــا وحمتواهــا مــع الرتكيــز عــى املكّونــات الثقافّيــة. مــن خــالل هــذا البحــث 

ســنحاول اإلجابــة عــى األســئلة التاليــة:
1- ما هي أهداف مؤّلفي هذه الكتب من تدريس اللغة العربية؟

2- ما هو املنهج الذي اعتمده مؤّلفو هذه الكتب يف كتابتها؟  
3- علی أّي نوع من املحتوی رّكز املؤّلفون؟

الدراسات السابقة
نذكــر فيــام يــي عــددًا مــن البحــوث التــي درســت تعليــم اللغــة العربّيــة قبــل الثــورة اإلســالمّية 

وحّللــت وانتقــدت كتــب اللغــة العربيــة يف هــذه الفــرتة:
صدقــي )1424(، تطــّرق إلــی بيــان مكانــة اللغــة العربّيــة وتعليمهــا يف إيــران قبــل الثــورة 
اإلســالمّية وبعدهــا. وحتــّدث الباحــث عــن التعليــم يف احلــوزات واملــدارس الدينّيــة وكذلــك 
يف املــدارس واجلامعــات. وذكــر الباحــث مواصفــات كّل منهــا يف عملّيــة تعليــم اللغــة العربّية.
پروينــي )1389(، درس يف بحثــه خلفّيــة تدريــس اللغــة العربيــة يف الســتينات مــن القــرن 
ــة  ــف الطريق ــه ووص ــم أعامل ــام بتقدي ــاين وق ــن خراس ــامل حس ــى أع ــز ع ــع الرتكي ــايض م امل
املبتكــرة هلــذا املؤّلــف والتــي ُتســّمى الطريقــة املبــارشة، وقــام بدراســة حَماســن هــذه الطريقــة 

وَمســاوئها.
نيكوبخــت وآخــرون )1397(، درســوا تطــّور الُكُتــب املدرســّية ملــاّدة اللغــة العربّيــة مــن 
عــام 1340ش./1961م. إىل 1396ش./2017م يف ضــوء طرائــق تعليــم اللغــة األجنبّيــة. 
وتوّصلــت الدراســة إلــی أّن الطريقــة الشــائعة يف هــذه الُكُتــب هــي طريقــة النحــو والرتمجــة. 

املــدارس  املدرســّية يف  الكتــب  تأليــف  تاريــخ  صاحلــي )1397(، تطّرقــت لدراســة 
ــن  ــة ب ــرش هــذه املصــادر التعليمّي ــة ن االبتدائّيــة والثانوّيــة، وعــى وجــه اخلصــوص، عملّي
عاَمــي 1300هـــ.ق/1921م. و1332هـــ.ق/1953م. وألجــل حتديــد املســار الذي ســلكته 
ــفوي  ــخ الش ــادر التاري ــة مص ــتخدمت الباحث ــرتة، اس ــذه الف ــية يف ه ــب الدراس ــرّيات الكت تغ
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املتاحــة يف مؤسســة الوثائــق واملكتبــة الوطنّيــة، مشــريًة إىل روايــات الطــالب بصفتهــم القــّراء 
األساســّين هلــذه الكتــب. وَتعتــرب هــذه الباحثــة أّن فوائــد كتــاب »النحــو والــرف والقــراءة 
ــامم بعمــق املواضيــع، وصغــر حجــم قواعــد النحــو  ــايل: االهت ــة« هــي عــى النحــو الت العربّي
بجانبهــا، وتغيــري خــط وكتابــة  الكلــامت  ترمجــة  إدراج  العديــدة،  والــرف، والتامريــن 

ــاب. ــة الكت ــا يف هناي ــع َمعانيه ــة م ــامت العربّي ــع الكل ــريب، ووض ــاريس والع ــوى الف املحت
ــال  ــو مق ــا، ه ــّد م ــب إىل ح ــذه الُكت ــاول ه ــذي َتن ــد ال ــث الوحي ــظ أّن البح ــام ُيالَح وك

الســّيدة صاحلــي، وهــو بحــث خمتــر للغايــة. 

مراجعة األدب النظري
حتليل املحتوى 

ــا للمحتــوى الظاهــر لوســائل االّتصــال، وهــو  ــا وكّميًّ ــا منهجيًّ طريقــٌة تقــّدم وصًفــا موضوعيًّ
أســلوب للبحــث يســتخدم لوصــف املحتــوى الظاهــر وصًفــا موضوعيًّــا ومنطقيًّا منظــامًّ وكّميًّا 
ــمل  ــد يش ــن، 1990: 175(. ق ــد الرمح ــتخدمة )داوود وعب ــل املس ــدة التحلي ــوء وح يف ض
العمــل املعنــي كتًبــا أو صحًفــا أو حمــارضات أو برامــج تلفزيونّيــة أو أّي وثيقــة أو مســتند آخــر. 
ــرض  ــن ع ــامل، يمك ــل وش ــف كام ــك، يف تعري ــف زاده، 2009: 14( لذل ــرويف ويوس )مع
ــة التنظيــم والتصنيــف والتبيــن والتفســري واالســتدالل  حتليــل املحتــوى بطريقــة جتعــل عملّي
ــوب  ــة يف النــص املكت ــم الظاهــرة والكامن واســتخراج الرســائل والرمــوز واألعــامل واملفاهي
ــة. )املصــدر  ــة والنوعّي ــاًء عــى املناهــج الكّمّي ــة، بن والوســائط واملجموعــات األخــرى املعني
نفســه: 15( “أســلوب يســتخدم إىل جانــب أســاليب أخــرى لتقويــم املناهــج مــن أجــل 
ــيوع  ــدى ش ــل إىل م ــل للتوّص ــدة التحلي ــل ووح ــداف التحلي ــى أه ــد ع ــو يعتم ــا وه تطويره
ظاهــرة أو أحــد املفاهيــم أو فكــرة أو أكثــر للخــروج بمــؤرّشات حتــّدد اجّتــاه التطويــر فيــام بعد« 
)اللقــاين واجلمــل، 2003: 86(. أســلوب علمــي يمكننــا اســتعامله يف حتليــل حمتــوى الكتــاب 
املــدريس هبــدف حتويــل مــادة التواصــل املكتوبــة إىل بيانــات عدديــة إحصائيــة يمكــن قياســها 
ــة تكــرار التحليــل  )حممــد وريــم، 2012: 21(. إّن الســمة الرئيســة هلــذه التقنيــة هــي إمكانّي
وبالتــايل صّحــة بياناتــه )كريبنــدروف، 1383، 25(. أســلوب مــن أســاليب البحــث العلمــي 
الــذي يســتهدف الوصــف املوضوعــي واملنظــم والكمــي للمضمــون الظاهــر ملــادة االتصــال 
أو نقــص املعلومــات يف حمتــوى مــواد االتصــال املطبوعــة )ســامرة والعديــي، 2008: 53(. 
ــة للباحــث.  ــر بالعوامــل واملفاهيــم الذاتّي ومــن هــذا املنطلــق هــو أســلوب موضوعــي ال يتأّث
ــه أســلوب  ــه كثــرية، ألّن ــاول الشــكل واملضمــون. جمــاالت العمــل في ــه أســلوب منّظــم يتن إّن
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كّمــي وفيــه مجيــع املعلومــات وأدوات القيــاس صادقــة وثابتــة. )حســن، 1983: 38( 
ــّية  ــب املدرس ــداد الُكت ــن بإع ــون للمتخّصص ــم الع ــوی تقدي ــل املحت ــداف حتلي ــن أه وم
أثنــاء مرحلــة التخطيــط والتصميــم، وذلــك عــن طريــق تزويدهــم بــام جیــب أن يتضّمنــه 
ــكار  ــن األف ــي م ــوی التعليم ــات املحت ــی مكّون ــّرف عل ــه. التع ــب تضّمن ــا جیتن ــوی وم املحت
واملبــادئ واملفاهيــم والقوانــن واالجتاهــات. حتســن نوعّيــة الُكتــب املدرســّية ورفــع كفاءهتــا 
يف معاجلــة املوضوعــات التــي تتناوهلــا. إجیــاد موازنــة بــن ميــول الكتــاب املــدريس وبــن ميــول 
الطلبــة واهتامماهتــم ملعرفــة املســتوی الــذي يؤّديــه املحتــوی يف التنشــئة االجتامعّيــة والنفســّية 

ــن، 2009: 177(  ــمي وحمس ــة. )اهلاش للطلب

اللغة واملقوالت الثقافّية
اللغــة أداة لرتســيخ اهلوّيــة، وبالتــايل فهــي متّثــل رمــز هوّيــة اجلامعــة )داوري أردكاين، 2007: 
3(. هلــذا الســبب يبــدو أّن الدوافــع غــري اللغويــة لتخطيــط اللغــة أقــوى بكثــري مــن الدوافــع 
اللغوّيــة، ويمكــن تلخيــص اهلــدف النهائــي ملعظــم الدوافــع غــري اللغوّيــة يف اكتســاب اهلوّيــة 
ــة،  ــة الوطنّي ــاء اهلوّي ــل يف بن ــي تدخ ــات الت ــن املكّون ــد م ــاك العدي ــه: 5(. هن ــدر نفس )املص
حيــث تــّم تقســيم رمــوز اهلوّيــة الوطنّيــة مــن حيــث املســتجيبن إىل 19 فئــة، بعضهــا متداخــل 

ولبعضهــا اآلخــر فئــات فرعيــة نشــري إليهــا فيــام يــي: )املصــدر نفســه: 20-19(
ــابه  ــا ش ــامء وم ــة الُعظ ــال احلكوم ــلوك رج ــزي، س ــد، ال ــادات والتقالي ــة )الع 1- الثقاف

ــراين( ــام اإلي ــك، الطع ذل
2- اخلصائص األخالقّية والسياسّية اإلجیابّية أو السلبّية 

3- اهلوّية اإليرانّية 
4- اآلثار التارخيّية

5- األساطري اإليرانّية 
6- الراية

7- الرياضات اإليرانّية القديمة والرياضات الوطنّية املعارصة مثل املصارعة 
8 - الدين 
9 - الِعرق 

10 - النشيد الوطني 
11 - اجلغرافيا واألماكن 

12 - االقتصاد 
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13 - الفنون 

14 - اللغــة الفارســّية )مثــل عــدم اســتخدام الكلــامت األجنبّيــة، واملصطلحــات العاّمّيــة، 
واألمثــال، واخلــّط الفــاريس ومــا شــابه ذلــك(

15 - األدب
16 - العلوم والصناعة 

17 - تاريخ احلضارة 
18 - املشاهري اإليرانّيون 

19- السياسة
يف هــذه الدراســة، ُقمنــا بدراســة املكّونــات الثقافّيــة املنعكســة يف هــذه األجــزاء الثالثــة مــن 

الكتــاب والتعبــري عــن َمظاهرها.

الطریقة
يف هــذه الدراســة، اعتمدنــا منهــج حتليــل املحتــوى لدراســة الُكتــب ونقدهــا. وُدرســت مجيــع 

حمتويــات الُكتــب الثالثــة مــن منظــور األهــداف واملنهــج واملحتــوی.
جمتمع الدراسة وأداهتا

ــذي  ــة، وال ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربّي ــم اللغ ــب تعلي ــث يف ُكُت ــذا البح ــوع ه ــل موض يتمّث
ُنــرش عــام 1319ش./1940م. اقــرتح الرســن وأندرســون )2011( تســعة مــؤرّشات 
لدراســة ُكُتــب تدريــس اللغــة لغــري الناطقــن هبــا، وهــي: أهــداف الكتــاب، االهتــامم بمشــاعر 
املتعّلمــن، طبيعــة العالقــة بــن املعّلــم واملتعّلــم، العالقــة بــن املتعّلمــن مًعــا، طرائــق التقويــم، 
أدوار املعّلــم واملتعّلــم، املــؤرّشات املهّمــة يف العملّيــة التعليمّية-التعّلمّيــة، الرؤيــة إلــی اللغــة 

ــدة، واســتخدام اللغــة األّم يف التعليــم.  ــة املؤّك والثقافــة، املهــارات اللغوّي
تناولنــا يف هــذا البحــث ثالثــة مقــوالت، وهــي: أهــداف الكتــاب والرؤيــة إىل اللغــة 
والثقافــة واســتخدام اللغــة األّم يف التعليــم. ورّكزنــا عــى الُبعــد الثقــايف للكتــب خاّصــة، 

ــه. ــارزة في ــره الب ــا َمظاه وحّددن

عرض النتائج
أهداف الكتب

ــة  ــم وتقوي ــك تعلي ــرف، وكذل ــو وال ــد النح ــم قواع ــل يف تعلي ــارش يتمّث ــدف مب ــب ه للكت
مهــارات القــراءة والفهــم. ويتامشــى اهلــدف اآلخــر الــذي يســعى الكتــاب إليــه بشــكل 
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غــري مبــارش مــع املرســوم الــذي ُأعلــن يف 27 شــهر ِمهــر 1317/ 19 أكتوبــر 1938م. 
ــذه  ــن ه ــة. وم ــامت خاّص ــة بِس ــدارس الثانوّي ــب امل ــع ُكُت ــب أن تتمّت ــوم، جی ــذا املرس ــا هل وفًق
ــَة  ــالَق الوطنّي ــخ األخ ــب أن ُترّس ــة، فيج ــة واألدبّي ــواّد الِعلمّي ــة إىل امل ــه باإلضاف ــامت أّن الِس
ــاه  ــن والش ــّب الوط ــل ح ــم، مث ــراين القدي ــد اإلي ــن الَعه ــع م ــي تنب ــخَة الت ــكاِت الراس واملل
والصــدق والصــالح وغريهــا مــن الفضائــل واألخــالق احلميــدة )ج 2، املقدمــة(. لتحقيــق 
اهلــدف األّول، توَجــد ثالثــة َمباحــث مســتقّلة يف كّل حــزء خمّصصــة لغــرض تدريــس النحــو 
والــرف والقــراءة. ولتحقيــق اهلــدف الثــاين، اســتخدم املؤّلفــون جمموعــًة متنّوعــة مــن املــواّد 

ــي. ــام ي ــي ســنوّضحها في الت

منهج الكتاب
يف مقّدمــة الكتــاب، أبــدى املؤّلفــون بعــض املالحظــات حــول منهــج الكتــاب. الكتــاب 
مكتــوب باللغــة الفارســّية لتســهيل فهــم حمتوياتــه )ج 1، ص 2( كــام أّن ترمجــة الكلــامت 
والعبــارات العربّيــة مذكــورة بدافــع الســهولة معهــا أو مذكــورة يف فهــرس املفــردات يف هنايــة 
الكتــاب )ج 1، ص 3( ولتمييــز املحتــوى الفــاريس عــن املحتــوى العــريب اســُتعمل اخلّطــان 

ــه(.  ــدر نفس ــخ )املص ــق والنس التعلي
ــس  ــج تدري ــور مناه ــن منظ ــة م ــذه املجموع ــف ه ــج تألي ــة منه ــد دراس ــك، عن ــع ذل وم
اللغــة، جیــب االعــرتاف بــأن منهــج الكتــاب هــو نفســه منهــج النحــو - الرتمجــة التقليــدي. يف 
ــا لتعّلــم اللغــة األجنبّيــة« )ريچــاردز وراجــرز،  هــذا املنهــج »ُتعتــرب اللغــة األّم نظاًمــا مرجعيًّ
1392: 7(. يف هــذا املنهــج، اهلــدف الرئيــي هــو تعليــم لغــة أجنبّيــة وتعلــم تلك اللغــة لقراءة 
أدب تلــك اللغــة. يف هــذا املنهــج، ينصــّب الرتكيــز الرئيــي عــى القــراءة والكتابــة، وال يتــم 
إيــالء اهتــامم منتظــم للتحــّدث أو االســتامع. )املصــدر نفســه( ودراســة حمتــوى دروس القــراءة 
ــة أّواًل  ُتشــري بوضــوح إىل وجهــة نظــر املؤّلفــن. يف هــذا املنهــج، يتــّم تقديــم القواعــد النحوّي
ــة ومــا ُيعادهلــا يف الرتمجــة ومتاريــن  ثــّم أمثلــة عنهــا، كــام يتــّم توفــري قائمــة بالعنــارص املعجمّي
ح بذلــك يف هــذا الكتــاب، وإّن ختطيطــه يــدّل عــى هــذه  الرتمجــة. )املصــدر نفســه( وقــد رُصّ
النقطــة متاًمــا. إّن االهتــامم اخلــاّص باجلملــة هــو أحــد الِســامت اخلاّصــة هلــذه الطريقــة. أّواًل، 
س القواعــُد النحوّيــة، ثــّم يتــم التــدّرب عــى هــذه القواعــد النحوّيــة مــن خــالل متاريــن  ُتــدرَّ
ــب نتيجــة جهــود األشــخاص الذيــن درســوا يف جمــال  ــا مــا تكــون هــذه الُكُت الرتمجــة، وغالًب
األدب، وليــس يف جمــاالت تدريــس اللغــة واللســانّيات )املصــدر نفســه(. وال يســتثنى هــذا 

الكتــاب مــن ذلــك.
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ويــرى املؤّلفــون أّنــه مــن الــروري أن حيفــز املعّلــُم الطالــَب عــى حفــظ القصائــد 
واألمثــال الــواردة يف الكتــاب. )ج 1، ص 5( لذلــك، وبشــكل عــام، فــإّن منهــج هــذا الكتــاب 
ــل يف تعليــم قواعــد الرتمجــة ويتكــّون مــن ثــالث مراحــل: »تعليــم النحــو«، »تدريــب  يتمّث
ــب  ــم جی ــون أّن املعّل ــرى املؤّلف ــة األم« وي ــتخدام اللغ ــة«، »اس ــد النحوي ــردات والقواع املف
أن يبــدأ التدريــس مــن كتــاب الــرف وأاّل يتعامــل مــع مــواّد أخــرى يف األســابيع اخلمســة 

ــة )ج 1، ص 2(. ــراءة والرتمج ــل دروس الق ــّم يدخ األوىل، ث

حمتوى الكتاب ومنهج عرضه
دّونــت هــذه الكتــب يف ثالثــة أجــزاء للســنوات األوىل إىل الثالثــة مــن املرحلــة الثانوّيــة. يتكــّون 
كّل جــزء مــن ثالثــة مواضيــع: الــرف والنحــو والقــراءة، وقــد تــّم تأليفهــا بشــكل مســتقّل. 
بعبــارة أخــرى، تتــّم صياغــة هــذه املوضوعــات بشــكل منفصــل وال يتــّم التعبــري عنهــا مًعــا، 
ا ويف اجلزَأيــن  مــع وجــود اختــالف يكمــن يف أّن ترقيــم الكتــاب يف اجلــزء األّول كان مســتمرًّ
ــدد  ــزء وع ــات كّل ج ــّم رسد موضوع ــتقّل. يت ــكل مس ــوع بش ــم كّل موض ــّم ترقي ــن ت اآلخَري

الصفحــات املخّصصــة لــه يف اجلــدول التــايل:
القراءةالنحوالرفرقم اجلزء

1228140
2815855
34013456

ــا  ــن معه ــة ال يمك ــو، بطريق ــات النح ــص ملوضوع ــرب خمّص ــزء األك ــظ أّن اجل ــام ُيالَح وك
ــث. ــن األّول والثال ــراءة يف اجلزَأي ــرف والق ــع ال ــة مواضي مقارن

الرصف
ــرف.  ــة بال ــات اخلاّص ــن املوضوع ا م ــدًّ ــرًيا ج ــاًم كب ــون حج ــة، أدرَج املؤّلف ــذه الثالثّي يف ه
يتنــاول اجلــزء األّول أساســّيات هــذا العلــم، وقــد تــّم عــرض موضوعــات احلــروف العربّيــة 
ــة،  ــاب الســنة الثاني ــث واملفــرد واجلمــع باختصــار. يف كت ــر واملؤّن واألســامء واألفعــال واملذّك
تــّم التعبــري أّواًل عــن نفــس املوضوعــات املذكــورة يف اجلــزء األّول بمزيــد مــن التفصيــل، ثــّم 
ــة:  ــات التالي ــمل املوضوع ــي تش ــرف، والت ــم ال ــق بعل ــرى تتعّل ــات أخ ــت موضوع ُنوقش
تعريــف علــم الــرف، املتــّرف وغــري املتــّرف، املذّكــر واملؤّنــث، املفــرد واملثنـّـى واجلمــع، 
املقصــور واملمــدود املنقــوص، املنســوب واملصّغــر، النكــرة واملعرفــة، الضمــري وأنواعــه، اســم 
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اإلشــارة، االســم املوصــول، املعــّرف بـــ ال التعريــف وباإلضافــة، املنــرف وغــري املنــرف، 
مبحــث الفعــل، الســامل وغــري الســامل، الــالزم واملتعــّدي، املعلــوم واملجهــول، الفعــل املــايض 
واملضــارع واألمــر، تريــف الفعــل، مبحــث احلــرف. وبشــكل عــاّم، متّــت مناقشــة ُمعظــم 
ــة مــن علــم الــرف،  موضوعــات علــم الــرف يف الســنة الثانيــة. يتــّم رسد األقســام املتبقّي
ــّرف،  ــري املت ــّرف وغ ــي: املت ــث، وه ــزء الثال ــة، يف اجل ــات التالي ــمل املوضوع ــي تش والت
اجلامــد واملشــتق، املصــدر، املشــتّقات )اســم الفاعــل، اســم املفعــول، الصفــة املشــّبهة، الصيغــة 
املبالغــة، اســم التفضيــل، اســم الزمــان واملــكان، اســم اآللــة(، مبحــث الفعــل، وأقســام املايض 

واملســتقبل، ومبحــث احلــرف )أنــواع احلــرف العامــل وغــري العامــل(.
كان منهــج املؤّلفــن يف التعبــري عــن املوضوعــات الرفّيــة مــن النــوع الــذي يتــّم فيــه تقديم 
التفســريات أّواًل حــول القواعــد الرفّيــة باللغــة الفارســّية، كــام تــّم تقديــم أمثلــة لــكّل مســألة 
باللغــة العربّيــة. ويف هنايــة كّل درس، توَضــع أســئلة ومتاريــن وُيطلــب مــن الطالــب اإلجابــة 
ــات  ــون يف مقّدم ــه املؤّلف ــذي رّصح ب ــهيل ال ــل التس ــن أج ــه م ــارة إىل أّن ــدر اإلش ــا. وجت عليه

الكتــاب، فقــد ُترمجــت الكلــامت والتعابــري العربّيــة إىل اللغــة الفارســّية.

النحو
كــام ذكرنــا، يف مجيــع الُكتــب الثالثــة، املوضــوع الثــاين املســتقّل يف الكتــاب خمّصــص للنحــو. 
اســتخدم املؤّلفــون نفــس املنهــج التقليــدي لتعليــم النحــو. يف اجلــزء األّول تطّرقــوا إىل مباحث 
اجلملــة وأقســامها، املبتــدأ واخلــرب والفاعــل واملفعــول، اإلعــراب، املعــرب واملبنــي، املضــاف 
واملضــاف إليــه، املعلــوم واملجهــول. ويف اجلــزء الثــاين، َتناولــوا مواضيــَع رفــع املضــارع 
ونصبــه وجزمــه، اجلــوازم وأدوات جــزم الفعــل، املعــرب واملبنــي، الفاعــل، نائــب الفاعــل، 
ــدأ  ــم وتأخــري املبت ــة والنكــرة، تقدي ــدأ واخلــرب )املعرف ــدأ واخلــرب، مباحــث خمتلفــة يف املبت املبت
ــم وتأخــري االســم واخلــرب، أفعــال  ــدأ واخلــرب(، األفعــال الناقصــة، تقدي واخلــرب، حــذف املبت
املقاربــة أو الرجــاء، احلــروف املشــّبهة بالفعــل، احلــروف املشــّبهة بـــ ليــس، ال النافيــة للجنــس، 
أنــواع اإلعــراب. أمــا املوضوعــات الــواردة يف اجلــزء الثالــث فهــي: املفعــول املطلــق، املفعــول 
بــه، االشــتغال، املفعــول لــه، املفعــول فيــه، املفعــول معــه، احلــال )أقســام احلــال، تعــدد احلــال، 
حــذف عامــل احلــال(، التمييــز، املســتثنی، املنــادی وأنواعــه )إعــراب املنــادی، تابــع املنــادی، 
ــب،  ــال التعج ــوب، أفع ــال القل ــدوب( أفع ــادی املن ــتغاث، املن ــادی املس ــم، املن ــادی املرخ املن
أفعــال املــدح والــذم، شــبه الفعــل )اســم الفاعــل، اســم املفعــول، عمــل الصفــة املشــبهة، اســم 
ــد،  ــت، التوكي ــع )النع ــة، التواب ــا، اإلضاف ــر وَمعانيه ــروف اجل ــل(، ح ــم الفع ــل، اس التفضي
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البــدل، عطــف البيــان، العطــف باحلــروف(، خــرب األفعــال الناقصــة، احلــذوف النافيــة، 

األســامء املشــبهة بالفعــل، اســم ال النافيــة للجنــس. 
مــن الواضــح أّن الغــرض الرئيــي للمؤّلفــن هــو تضمــن مجيــع املوضوعــات التــي 
وردت يف كتــب النحــو التقليدّيــة. بالطبــع، يف تصميــم هــذه املواضيــع، جــرت حماولــة لتقليــل 
ــون أّواًل  ــاّذة. رشح املؤّلف ــاالت الش ــذف احل ــق ح ــن طري ــكان ع ــدر اإلم ــع ق ــم املواضي حج
املوضوعــات باللغــة الفارســّية وذكــروا عــّدة أمثلــة لــكّل موضــوع. يف هنايــة كّل درس، توَجــد 
أســئلة ومتاريــن للطالــب. واجلديــر بالذكــر أّنــه خالًفــا للمنهــج املّتبــع يف درس الــرف، فــإّن 

متاريــن درس النحــو مل ُترتجــم إىل الفارســّية واكتفــی بالنــص العــريب.

القراءة
ــَع خمتلفــة  ــار املؤّلفــون نصوًصــا خمتلفــة ألقســام القــراءة. تغّطــي هــذه النصــوص مواضي اخت
وال يوَجــد معيــار حمــّدد الختيارهــا. وكأّن ترتيــب التعبــري عــن هــذه القضايــا مل يكــن لــه 
ــد  ــراءة: املوب ــّية للق ــدروس األساس ــض ال ــن بع ــن عناوي ــال، م ــبيل املث ــى س ــّدد. ع ــار حم معي
ــك،  ــد، الّدي ــوء، األس ــار الس ــان، ج ــظ اللس ــّق األم، حف ــر، ح ــر البح ــن حف ــورشوان، م وأن
مــن كلــامت الرســول )ص(، طلــب العلــم وغريهــا. وتوجــد يف اجلــزء الثــاين مباحــث، مثــل: 
ــان،  ــن يف اإلحس ــل، التفنّ ــل الكام ــات الرج ــرم )ص(، صف ــول األك ــم للرس ــا وِحَك وصاي
ــث،  ــث مباح ــزء الثال ــن اجل ــا. ويتضّم ــورشوان وغريه ــة أن ــف، عدال ــيد، لطائ ــّراء والرش الف

ــا. ــف وغريه ــواب لطي ــاء اهلل، ج ــة، قض ــادرة، النميم ــة، ن ــل: الصدق مث
لذلــك، مــن الواضــح أّن القضايــا قــد ُأثــريت يف مواضيــع متفّرقــة. النقطــة األخــرى املهّمــة 
ــه مل يتــّم العثــور عــى أّي ســبب يــدّل عــى أّن املؤّلفــن اّتبعــوا معايــري خاّصــة لرتتيــب  هــي أّن
هــذه النصــوص، مــن األســهل إلــی األصعــب، وعــى ســبيل املثــال، أن تكــون نصــوص الســنة 

األوىل أقــّل صعوبــة مــن النصــوص الالحقــة.
يف عــّدة حــاالت، ذكــر املؤّلفــون املصــادر التــي اختــاروا منهــا النصــوص. لكن مل يتــّم ذلك 
ــران  ــي: إي ــوص ه ــذه النص ــادر ه ــإّن مص ــورة ف ــاالت املذك ــب احل ــث. وبحس ــزء الثال يف اجل
ــرى(،  ــات األخ ــن اللغ ــة م ــر )ترمج ــای ديگ ــه از زباهن ــفة، ترمج ــخ الفالس ــن، تاري ــن عهَدي ب
جواهــر األدب، احللقــات املدرســّية، ديــوان ابــن الــوردي، صناجــة الطــرب، علــم االجتــامع، 
العقــد الفريــد، عيــون األخبــار، كتــاب األذكيــاء، جمــاين األدب، َمــدارج القــراءة، املســتطرف، 

املعلومــات املدنّيــة، نفحــة اليمــن.
ــّم  ــريب أّواًل ث ــص الع ــر الن ــّم ذك ــل يف أن يت ــوص يتمّث ــذه النص ــرض ه ــلوب ع وكان أس
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ــار  ــع معي ــة إىل الفارســّية. ويف هــذا الصــدد مل ُيّتب ترمجــة الكلــامت التــي عّدهــا املؤّلفــون صعب
ــذه  ــاول ه ــّم تن ــّية. مل يت ــة إىل الفارس ــامت الصعب ــم الكل ــاالت مل ُترتج ــض احل ــد، ويف بع موّح
املســألة بشــكل كامــل يف اجلــزء الثالــث، ووردت نصــوص خمتلفــة فقــط دون أّي مالحظــات 

ــة. إضافّي

املقوالت الثقافّية
مــن الزوايــا التــي يمكــن للمــرء مــن خالهلــا الدخــول إىل حمتــوى الكتــب التعليمّيــة وحتليلهــا 
هــو دراســة املقــوالت الثقافّيــة. إّن دراســة حمتــوى هــذه الُكُتــب الثالثــة مــن الكتــب ُتشــري إىل 

أّن العنــارص التاليــة قــد تــّم أخذهــا بعــن االعتبــار مــن ِقبــل املؤّلفــن:

1 - اجلوانب الدینية 
يف تأليــف هــذا الكتــاب، َأوىل املؤّلفــون اهتامًمــا بالًغــا للقضايــا الدينّيــة، وهلــذا االهتــامم أســباب 
ــاء.  ــذا االّدع ــى ه ــة ع ــدى األدّل ــة إح ــات القرآنّي ــف لآلي ــتخدام املكّث ــّد االس ــّددة. وُيَع متع
ــال،  ــَد مــن األمثلــة والتامريــن مــن آي الذكــر احلكيــم. عــى ســبيل املث ــاَر املؤّلفــون العدي اخت
مجيــع العبــارات الــواردة يف الصفحــات مــن 30 إىل 32، و46، و47، و49 مــن اجلــزء األول، 
والصفحــات 5 و6 و12 مــن كتــاب النحــو يف اجلــزء الثــاين، وعبــارات الصفحــات مــن 36 
ــو يف  ــاب النح ــن كت ــن 5 إىل 10، و42 و43 م ــات م ــرف، والصفح ــاب ال ــن كت إىل 39 م
اجلــزء الثالــث، آيــات خمتــارة مــن القــرآن الكريــم. وتوَجــد، بالطبــع، حــاالت أكثــر بكثــري ممـّـا 
ُذكــر. باإلضافــة إىل االســتخدام املبــارش آليــات مــن القــرآن الكريــم، فقــد ُأدرجــت الِقصــص 
القرآنّيــة، مثــل »قابيــل قتــل أخــاه هابيــل« يف الصفحــة 35 مــن اجلــزء الثــاين، والعبــارات التي 
ُتشــري إىل املحتــوى الدينــي، مثــل »اهلل أكــرب خلــق اهلل العــامل« )ج 1، ص 38(، واألحاديــث 
ــن  ــد م ــزء األول، أو العدي ــن اجل ــة 71 م ــا ورد يف الصفح ــل م ــالم، مث ــي اإلس ــدة لنب العدي
أحاديــث اإلمــام عــي )ع( التــي تظهــر يف الصفحــة 78 مــن اجلــزء األّول، وهــي مثــال آخــر 

عــى اهتــامم املؤّلفــن بالقضايــا الدينّيــة.

2 - األماكن اجلغرافية
ــذه  ــدن. يف ه ــن وامل ــامء األماك ــر أس ــي ذك ــة ه ــة الثقافّي ــري إىل اهلوّي ــي ُتش ــرى الت ــة األخ املقول
ــة، ُذكــرت مــدن خمتلفــة يف إيــران مــّرات عديــدة. مهــدان مــن  السلســلة مــن الُكتــب التعليمّي
أّمهــات بــالد إيــران )ج 2، ص 12(، شــرياز )ج 2، ص 4 و78؛ ج 3، ص 3(، طهــران 
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)ج 2، ص 10 و78(، تربيــز، خراســان، مشــهد الرضــا، نيســابور ســبزوار )ج 2، ص 33(. 
ــدن  ــض امل ــامء بع ــاب أس ــل وردت يف الكت ــة، ب ــدن اإليرانّي ــون بامل ــِف املؤّلف ــع مل يكت وبالطب

ــد. ــريوت، دمشــق، القاهــرة، مكــة، العــراق، بغــداد، اهلن ــدان األخــرى ومنهــا: ب والبل

3 - الشخصيات
إحــدى املوضوعــات املهّمــة يف تقديــم املظاهــر الثقافّيــة هــي التطــّرق إىل الشــخصّيات األدبّيــة 
والثقافّيــة والتارخيّيــة وُحــّكام البــالد. يف هــذه األجــزاء الثالثــة مــن الكتــاب، اختــاَر املؤّلفــون 

هــذه الشــخصّيات مــن زوايــا خمتلفــة وَذكروهــا يف الكتــاب.

أ( الشخصيات الدینية
النقطــة التــي جتــدر اإلشــارة إليهــا يف هــذا الصــدد هــي اهتــامم املؤّلفــن بكبــار الديــن وُعظامئــه. 
وكــام ذكرنــا، اســتخدَم املؤّلفــون كالم نبــي اإلســالم واإلمــام عــي )عليــه الســالم( بالشــكل 
ــال، »عــي إمــام« )ج 1،  ــل، وُأشــري إليهــا يف حــاالت أخــرى كذلــك. عــى ســبيل املث األمث
ص 34( و »أحــّب عــّي حممــًدا« )ج1، 38(. كــام ُأشــري إىل أســامء الصحابــة اآلخريــن، فعــى 
ســبيل املثــال: »مّلــا ُأيت ُعمــر باهلرمــزان أراد قتلــه« )ج1، ص 39(، ُعمــر بــن اخلّطــاب )ج2، 
ــاء،  ــاء واألولي ــامُء األنبي ــرت أس ــام ُذك ــراءة، ص 8(. ك ــاس )ج3، ق ــن عّب ــراءة(، اب ص 43 ق

مثــل لقــامن )ج1، ص 84( وموســى )ج1، ص 114( يف مواضــع خمتلفــة مــن الكتــاب.

ب( الشخصيات إیران ما قبل اإلسالم
يتمّيــز تاريــخ احلضــارة اإليرانّيــة بالعراقــة، ويمكــن تقســيُمه عموًمــا إىل عَريــن: قبــل 
اإلســالم وبعــده. لقــد اهتــّم مؤّلفــو هــذه الُكُتــب بــكّل مــن العَريــن مــن تاريــخ هــذه 

احلضــارة. 
فيــام يتعّلــق بشــخصّيات إيــران مــا قبــل اإلســالم، فــإّن أنــورشوان هــو الشــخصّية 
التــي ُذكــرت مــن غريهــا يف هــذه الكتــب الثالثــة. ويف بعــض احلــاالت، ُذكــرت أقــوال 
أنــورشوان، مثــل: »العــدل ســور ال يغرقــه مــاء وال هيدمــه منجنيــق” )ج 1، ص 32(. ويف 
ــة  ــل: أنــورشوان العــادل )ج 1، ص 43(، عدال ــه، مث بعــض األوقــات، ُأشــريت إلــی عدالت
أنــورشوان )ج 2، ص 4 قــراءة(، أو حكايــات تــدور حولــه. عــى ســبيل املثــال: ســمع املوبــد 
ضحــك اخلــدم يف جملــس أنــورشوان )ج 1، ص 44(، املوبــد وأنــورشوان )ج 1، ص 64(، 

وأنــورشوان والفتــاة )ج 2، ص 12 قــراءة(، أنــورشوان )ص 36، ص 50 قــراءة(. 
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ومــن الشــخصّيات اإليرانّيــة األخــری يمكــن اإلشــارة إلــی كــوروش الكبــري يف الصفحــة 
107، ويزدجــرد بــن ســابور يف اجلــزء 3، الصفحــة 14 مــن كتــاب القــراءة. وُذكــرت قّصــة 
ــا ُأيت عمــر باهلرمــزان أراد قتلــه ... )ج1، ص  أرس هرمــزان أيًضــا يف أحــد دروس القــراءة: مّل
39( وُذكــر هبــرام أيًضــا يف أحــد الــدروس وُنقلــت عنــه حكايــة )ج 1، ص 67 قــراءة(. 
وُرِويــت قّصــة ِســناِّمر، أحــد أشــهر املهندســن املعامرّيــن اإليرانّيــن يف العــر الساســاين، يف 
هــذا الكتــاب، وتضّمنــت القّصــة حكايــة قتلــه عــى يــد النعــامن. )ج 3، ص 13 و14 قــراءة(. 

ج( شخصيات إیران اإلسالمية
بعــد أن اعتنــق اإليرانّيــون اإلســالم، نــرى حضــوًرا ملجموعــة واســعة مــن اإليرانّيــن يف بنيــة 
ــابع  ــرن الس ــايس يف الق ــم العّب ــة احلك ــى هناي ــر حّت ــذا األم ــتمّر ه ــالمّية. واس ــارة اإلس احلض
اهلجــري وشــهد العديــد مــن التقّلبــات. ظهــر العديــد مــن الشــخصّيات خــالل هــذه الفــرتة 
الطويلــة وتفّوقــت يف خمتلــف املجــاالت بــام يف ذلــك املناصــب احلكومّيــة واآلداب والعلــوم. 
ويف هــذه األجــزاء الثالثــة مــن هــذا الكتــاب التعليمــي، ذكــر املؤّلفــون أســامء بعــض هــؤالء 
الشــخصّيات. مــن العلــامء املســلمن اإليرانّيــن، ُذكــر أفــراد مثــل أبــو رحيــان املنجــم )ج 1، 
ــراءة(  ــرازي )ج 3 ص40 ق ــن ال ــر الدي ــب )ج 1، ص 43( فخ ــّا الطبي ــن زكري ص 43(، اب
ســهل بــن نوبخــت )ج3 ص 55 قــراءة( وابــن ســينا )ج3 ص 46 قــراءة(. وأشــار املؤّلفــون 
إىل جمموعــة أخــرى مــن الشــخصّيات اإليرانّيــة يف هــذا الكتــاب، وهــم ُوزراء إيرانّيــون شــغلوا 
مناصــب يف خمتلــف احلكومــات العربّيــة واملســتقّلة وشــبه املســتقلة، ومنهــم: حييــى بــن خالــد 
الربمكــي )ج3، ص 33 تــالوة(، والــذي ُذكــر لــه موضــوع بعنــوان: يف رثــاء الربامكــة )ج 3، 
ص 35 قــراءة( يتطــّرق فيــه ملــا حــدث للربامكــة، نظــام امللــك )ج 1 ص 86(، ابــن العميــد 
ــراءة(،  ــة )ج 3 ق ــامد الدول ــراءة(، ع ــث )ج 2 ص 39 ق ــوب لي ــراءة(، يعق )ج 3 ص 17 ق

ــة الديلمــي )ج 3 ص 42 قــراءة(. معّزالدول

د( احلكام والسياسّيون العرب
بســبب اعتنــاق اإليرانّيــن لإلســالم ومــن ناحيــة أخــرى انتشــار اإلســالم يف إيــران وســيطرة 
ــل  ــا قب ــرتة م ــن ف ــة م ــة العربّي ــخ والثقاف ــي التاري ــد َحظ ــران، فق ــى إي ــة ع ــات العربّي احلكوم

ــن.  ــامم اإليرانّي ــابع باهت ــرن الس ــايس يف الق ــم العّب ــة احلك ــالم إىل هناي اإلس
يف هــذا الكتــاب، ورد اســم النعــامن )ج3، ص 13( كأحــد احلــّكام العــرب يف عــر مــا 
قبــل اإلســالم واســم أيب ســفيان )ج1، ص 79( والــذي كان ُمعارًضــا لنبــي اإلســالم، وســبق 
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أن ورد ذكــر أســامء الشــخصّيات الدينّيــة مــّرات عديــدة يف هــذه الُكُتــب. الشــخصّية األخــرى 
التــي يمكــن ذكرهــا هنــا شــخصّية قيــس بــن ســعد )ج 3، ص 12( الــذي كان مــن أصحــاب 

النبــي )صلــی اهلل عليــه و آلــه( وأصحــاب اإلمــام عــي )عليــه الســالم(.
ومــع ذلــك، فــإّن معظــم الشــخصيات املذكــورة يف هــذا الكتــاب مرتبطــة بالعــر األمــوي 
ومــا بعــده، وتشــغل شــخصّيات العــر العّبــايس حّيــًزا كبــرًيا من الكتــاب. ومن الشــخصيات 
التــي ارتبطــت بالعــر األمــوي والتــي ُذكــرت يف الكتــاب يمكــن أن نذكــر معاويــة )ج 2 ص 
ــرة )ج2 ص 36  ــن أيب صف ــب ب ــراءة(، املهّل ــة )ج3 ص 8 ق ــن عتب ــد ب ــرف(، الولي 11 ال
ــراءة(،  ــري )ج 3 ص 10 ق ــن الزب ــروة ب ــراءة(، الع ــاج )ج3 ص 32 ق ــراءة(، احلّج ص 46 ق

والوليــد بــن يزيــد )ج 3 ص 14 قــراءة(.
ومــن شــخصّيات العــر العبــايس، يمكننــا أن ُنشــري إىل هــارون الرشــيد )ج 1، ص 75، 
ج 3، ص 34 قــراءة(، املأمــون )ج1 ص 111 وج2 ص 54 قــراءة وج3 ص 18 قــراءة(، 
ــّد  ــام ُيَع ــراءة(. ك ــن )ج 3 ص 31 ق ــراءة(، واألم ــور )ج1 ص 115 وج3 ص 48 ق واملنص
صــالح الديــن األّيــويب )ج 2، ص 16، ص 49 قــراءة( مــن الشــخصّيات املذكــورة يف هــذا 

الكتــاب.
النقطــة املهّمــة يف التعامــل مــع هــذه الشــخصّيات هــي أّن املؤّلفــن حاولــوا أاّل يّتخــذوا أّي 
موقــف دينــي أو عقائــدي جتــاَه هــؤالء األشــخاص، وبالتــايل فــإّن املــاّدة التــي اختــريت حــول 
هــذه الفئــة مــن الشــخصّيات إمــا حمايــدة وجمــّرد تعبــري عــن حــدث طبيعــي، خاّصــة يف التعامــل 
مــع اآلخريــن، أو أّنــه ذكــر ســامت إجیابّيــة هلــؤالء األشــخاص، ويف النهايــة، هنــاك القليــل مــن 
األشــخاص الذيــن مل تصــدر عنهــم مثــل هــذه الصفــات واألفعــال خــالل حياهتــم. عــى ســبيل 
املثــال، وعــى الرغــم مــن إمكانّيــة الُعثــور عــى العديــد مــن األمثلــة التارخيّيــة حــول ُمعارضــة 
ــالل  ــق بإح ــاب يتعّل ــذا الكت ــفيان يف ه ــن أيب س ــال ع ــا ُيق ــإّن م ــالم، ف ــي اإلس ــفيان لنب أيب س
الســالم بــن املســلمن والكّفــار )ج 1، ص 79(، أو عندمــا ُيذكــر معاويــة، يتــّم تقديمــه، ومــن 
دون أّي موقــف خــاص، باعتبــاره اخلليفــة األّول للدولــة األموّيــة: )كان معاويــة أّول اخللفــاء 
األموّيــن(، وعندمــا ُيذكــر احلّجــاج بــن يوســف الــذي حُيســب مــن الشــخصّيات ذات البطــش 
ويرتبــط اســمه بالقتــل وســفك الدمــاء وإراقتهــا، ُيشــار إىل وفاتــه نقــاًل عــن الشــاعر النمــريي 

الــذي وصــف أخــت احلّجــاج يف قصيــدة.
ُاّتبــع نفــس املعيــار بالنســبة للشــخصّيات األخــرى: الوليــد بــن عتبة بن أيب ســفيان ومســألة 
رعايــة الفقــراء ودفــع ديــون املدينــن وإطــالق رساح الغــالم املذنــب، املهّلــب بــن أيب صفــرة 
ــه  ــري وخضوع ــن الزب ــروة ب ــرب ع ــب، وص ــرم املهّل ــود وك ــد، وج ــق العبي ــى عت ــجيع ع والتش
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للقضــاء والقــدر اإلهلــي، الوزيــر املهّلبــي )ج 3، ص 42 قــراءة( وزيــر معّزالدولــة الديلمــي 
ومنزلتــه الســامية ورحابــة صــدره ومّهتــه العاليــة، وتعزيــة هــارون الرشــيد للكســائي، وأدب 
ــلوب  ــور وأس ــو املنص ــارب، وعف ــع األق ــل م ــه يف التعام ــه وتواضع ــه وعدالت ــون وحلم املأم

قضائــه، وشــهامة صــالح الديــن األيــويب وكرمــه وشــجاعته.
يف غضــون ذلــك، فقــط يف قّصــة برامكــة، تطــّرق املؤّلفــون إىل قضّيــة مقتــل عائلــة الربامكــة 
ــّم احلديــث عــن األمــن العبــايس، فقــد ُأشــري إىل  ــه عندمــا يت ــد هــارون الرشــيد. أو أّن عــى ي

جهلــه بكياســة املأمــون.

ه( األدباء العرب 
ســبق وذكرنــا أّن اإليرانّيــن ُيوُلــون اهتامًمــا كبــرًيا لــألدب العــريب ألســباب متعــّددة. 
ــة.  ــور التارخيّي ــف العص ــن خمتل ــة م ــة عربّي ــخصّيات أدبّي ــف بش ــاب التعري ــذا الكت ــن ه تضّم
فمــن العــر اجلاهــي ُذكــر امــرؤ القيــس )ج2ص21 نحــو(، األعشــی )ج2 ص21 نحــو(، 
عنــرتة بــن شــّداد )ج3 ص 44 قــراءة(، اخلنســاء )ج2 ص10(، كعــب بــن ُزهــري )ج3 ص 
ــو(، حاتــم الطائــي )ج2 ص22قــراءة(.  49 قــراءة(، أكثــم بــن صيفــي )ج 2 ص 34 نح
ومــن بــن أدبــاء العــر األمــوي ُذكــر نــر بــن ســّيار )ج2 ص 36 قــراءة(، الفــرزدق 
ــاء  ــن أدب ــن ب ــمقمق )ج1 ص 86(. وم ــو الش ــراءة(، أب ــراءة وج3 ص 25 ق )ج2ص 45 ق
العــر العّبــايس يمكــن اإلشــارة إىل الشــخصّيات التاليــة، حيــث كانــت معظــم الشــخصّيات 
ــظ )ج1  ــراءة(، اجلاح ــف )ج3 ص 51 ق ــو دل ــايس: أب ــر العب ــن الع ــاب م ــة يف الكت األدبي
ص74، ج3 ص 30 قــراءة(، الكســائي )ج1 ص75، ج2 ص 15 قــراءة(، الفــّراء )ج2 ص 
4 قــراءة(، أبــو العــالء املعــّري )ج2 ص 53 قــراءة(، املتنّبــي )ج3 ص 44 نحــو(، حييــی بــن 

ــراءة(.  ــام )ج3 ص 51 ق ــو متّ ــراءة(، أب ــم )ج3 ص 18 ق أكث
وال نری، يف هذه الُكُتب، ذكًرا لألدباء والشعراء العرب املتأّخرين واملعارصين.

و( الشخصيات الغربية 
ــكندر )ج 1، ص 50، ص  ــل اإلس ــهرية، مث ــة الش ــخصّيات الغربي ــض الش ــامء بع وردت أس
75، اإلســكندر( عــّدة مــرات يف الكتــاب. كــام ُذكــرت شــخصّيات مشــهورة، مثــل فرانكلــن 
األمريكــي )ج 2، ص 3 قــراءة(، إرنســت رونــان، الفيلســوف الفرنــي )ج 2، ص 35 

ــدود. ــكل حم ــراءة( بش ــرش )ج 2، ص 28، 40 ق ــادي ع ــس احل ــراءة(، لوي ق
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4 - حّب الوطن وحّب امللك

مــن األهــداف التــي تــّم ذكرهــا رصاحــة يف مقدمة الكتــاب تقويــة روح الوطنّية أو الشــعور 
ــة يف  الوطنــي، والتــي تــم تعريفهــا عــى أهّنــا األهــداف الُعليــا لتأليــف كتــب املــدارس الثانوّي
تلــك الفــرتة. ويف هــذا الصــدد، تــّم تضمــن مظاهــر اإلقنــاع والرتغيــب هبــذا األمــر يف طّيــات 
الكتــاب، عــى ســبيل املثــال، مصطلحــات مثــل إيــران وطننــا، وطننــا إيــران )ج1، ص 35( 
والوطــن عزيــز أهلــه )ج 2، النحــو، ص 15( ونصــوص بعنــوان: إيــران ال متــوت أبــًدا )ج1، 

ص 107( وفضــل إيــران عــى التمــّدن اإلســالمي )ج 2، النحــو، ص 15(.
هنــاك قضّيــة أخــرى ُأثــريت متاشــًيا مــع الشــعور بالوطنيــة ووفًقــا ملقّدمــة الكتــاب كانــت 
إحــدى األهــداف الُعليــا هلــذه الفــرتة مــن تأليــف الُكُتــب التعليمّيــة، وهــي قضّيــة حــّب امللــك. 
لذلــك، فــإّن مواضيــع مثــل الســلطان ظــّل اهلل )ج1، ص 43( ونــّص أحــد الــدروس حــول 

موضــوع اهلل، امللــك والوطــن )ج1، ص 108( مدرجــة هلــذا الغــرض.

َمصادر الكتاب وَمراجعه
كــام ُيشــاَهد بوضــوح يف هــذا الكتــاب، يف دروس الــرف والنحــو، جــرت حماولــة لتدريــس 
ــع  ــاز مجي ــاب بإجی ــدّرس الكت ــرى، ُي ــارة أخ ــو. بعب ــرف والنح ــع ال ــة يف مواضي دورة كامل
ــض  ــُتخدمت بع ــد اس ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــة العربّي ــدي لّلغ ــو التقلي ــرف والنح ــث ال مباح
املصــادر لتأليــف دروس القــراءة التــي تشــمل نصوًصــا نثرّيــة وشــعرّية. ُذكــرت هــذه املصــادر 
ــزء  ــوص اجل ــريت نص ــي اخت ــب الت ــوح الكت ــدم وض ــن ع ــم م ــى الرغ ــص. وع ــة الن يف هناي
ــاين. ــن األّول والث ــا نصــوص اجلزئ الثالــث منهــا، إاّل أّن طبيعــة النــص ونوعــه يشــبهان متاًم
أّدت هيمنــة النظــرة التقليدّيــة واختيــار النصــوص الرتبوّيــة مــن الُكُتــب األدبّيــة إىل 
ــن.  ــات الــدروس والتامري ــال يف طّي ــد القديمــة واحِلكــم واألمث ــري مــن القصائ إدراج قــدر كب
ــدار )ج1، ص  ــل ال ــار قب ــة: اجل ــة حكيم ــل أو مجل ــر َمَث ــدروس، ُذك ــن ال ــد م ــة العدي يف هناي
ــن  ــري م ــد خ ــور يف الي ــض )ج1، ص 69(، وعصف ــد راب ــن أس ــري م ــف خ ــب طائ 68(، كل
عــرشة يف اهلــواء، هــي أمثلــة عــى ذلــك. وبالطبــع جتــدر اإلشــارة إىل أّن بعــض النصــوص هلــا 
طابــع معــارص وتتنــاول قضايــا هــي مــن ابتــكارات العــر احلديــث. مواضيــع مثــل الســّياح، 
وســاعي الربيــد، واملستشــفى، واملرفــأ، واجلريــدة هــي مــن فئــة هــذه املواضيــع. ومــع ذلــك، 
ا بالنســبة  يف هــذه احلالــة، فــإّن اجلوانــب األدبّيــة والتقليدّيــة والقديمــة للنصــوص غالبــة جــدًّ

ــراءة.  ــدرس الق ــارة ل للنصــوص املخت
ــر األدب،  ــاين األدب، جواه ــي: جم ــوص ه ــذه النص ــا ه ــريت منه ــي اخت ــادر الت إّن املص
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ــن  ــة م ــامع، الرتمج ــم االجت ــار، عل ــون األخب ــوردي، ُعي ــن ال ــوان اب ــّية، دي ــات املدرس احللق
ــتطرف،  ــن، املس ــن عهَدي ــران ب ــراءة، إي ــدارج الق ــة، م ــات املدنّي ــرى، املعلوم ــات األخ اللغ
نفحــة اليمــن، كتــاب األذكيــاء، تاريــخ الفالســفة، صنّاجــة الطــرب، الغــزال، العقــد الفريــد.

االستنتاج واملناقشة
يمكــن متابعــة األهــداف التــي يســعى الكتــاب إىل حتقيقهــا عــى مســتوَين. أحدمهــا 
ــة لغــري  ــم اللغــة العربّي ــارش مــن خــالل تعلي ــي يّتبعهــا املؤّلفــون بشــكل مب هــو األهــداف الت
الناطقــن هبــا، يف هــذه احلالــة اإليرانّيــن، واآلخــر هــو األهــداف التــي ســعى املؤّلفــون ضمنيًّــا 
إىل حتقيقهــا. بالنســبة للمســتوى األّول، يمكــن أن نذكــر تعّلــم اللغــة العربّيــة لفهــم النصــوص 
الدينّيــة والنصــوص األدبّيــة، وخاّصــة النصــوص األدبّيــة القديمــة. وجتــدر اإلشــارة يف هــذا 
الصــدد إىل تدريــس مقــّرر كامــل يف قواعــد اللغــة العربيــة يشــمل مجيــع موضوعــات الــرف 

ــة القديمــة. والنحــو، وأّن معظــم نصــوص دروس القــراءة انُتخبــت مــن الكتــب األدبّي
وفيــام يتعّلــق باهلــدف الثانــوي للكتــاب، والــذي كان يف الواقــع اهلــدف األســمى جلميــع 
الُكتــب املدرســّية يف ذلــك الوقــت، أشــار املؤّلفــون إىل األهــداف التــي جیــب معهــا عــى 
ــة أن تؤكــد عــى ترســيخ اخلصــال الوطنّيــة وامللــكات الراســخة التــي  النصــوص التعليمّي
كانــت متأّصلــة يف نفــوس اإليرانّيــن منــذ القــدم، مثــل حــّب الوطــن وامللــك والصــدق 

ــدد.  ــذا الص ــاب يف ه ــات الكت ــض حمتوي ــار بع ــم اختي ــد ت ــه فق ــح. وعلي ــل الصال والعم
ــة،  ــات الثقافي ــز عــى املكّون ــوى والرتكي ــل املحت ــاب مــن منظــور حتلي ــا إىل الكت وإذا نظرن
ــار احلــاالت التاليــة مــن مظاهــر هــذه األهــداف: االهتــامم اخلــاص بالنصــوص  فيمكــن اعتب
الدينّيــة، ذكــر األماكــن اجلغرافّيــة التــي ُتَعــّد مــن الِســامت البــارزة ألّي ثقافــة، اإلشــارة 
والتعريــف بالشــخصّيات التارخيّيــة والثقافّيــة والتــي تشــمل شــخصّيات إيــران مــا قبــل 
اإلســالم وإيــران مــا بعــد اإلســالم وشــخصّيات عربّيــة إســالمّية وبعــض الشــخصّيات 
ــة والســلبّية  ــد مــن األحــداث اإلجیابّي ــة. وعلــی الرغــم مــن أّن األفــراد يمــّرون بالعدي الغربي
خــالل حياهتــم ومناصبهــم، لكــّن املؤّلفــن نظــروا إىل اجلوانــب املحايــدة أو اإلجیابّيــة هلــم ومل 
يرغبــوا يف اخّتــاذ مواقــف مبنّيــة عــى الديــن أو املذهــب أو العــرق. وهلــذا الســبب كانــت معظــم 

ــة. ــخصّيات إجیابّي ــرت للش ــي ُذك ــاف الت ــداث واألوص األح
ــة القديمــة، وعــى الرغــم مــن  إّن املصــدر الرئيــي الختيــار املحتــوى هــو الكتــب العربّي
أّن بعــض ظواهــر ومقــوالت العــامل احلديــث قــد نوقشــت أيًضــا يف نصــوص دروس القــراءة 
ــم  ــوى وتعلي ــم املحت ــاب يف تقدي ــج الكت ــاّم، كان منه ــكل ع ــن بش ــن، ولك ــة والتامري واألمثل
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ــة لقواعــد الرتمجــة، ويف هــذا الصــدد، اســُتعملت اللغــة  ــة هــو الطريقــة التقليدّي اللغــة العربي

ــة. ــم اللغــة العربي األّم، وهــي الفارســّية، لتعلي
املصادر واملراجع
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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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چكيده

ــه انتخــاب  ــای ك ــه گونه ــی اســت؛ ب ــاب درس ــرفصل و كت ــل در طراحــی س ــن عام ــدف، مهمتري ه
محتــوا و روش در راســتای تحقــق اهــداف صــورت ميپذيــرد. مطالعــة كتابهــای درســی از يــك ســو بــه 
نقــد تاشــهای پيشــين ميانجامــد و از ســوی ديگــر بــا بررســی نقــاط قــوت و ضعــف آن ميتــوان در 
كارهــای آينــده دســت بــه ابــداع و ابتــكار زد. مجموعــه كتاب هــای »صــرف و نحــو و قرائــت عربــی« 
در دهــة ســی و چهــل شمســی در دبيرســتانهای ايــران تدريــس ميشــد. در پژوهــش حاضــر بــا روش 
تحليــل محتــوا بــه بررســی اهــداف، روش و محتــوای ايــن كتابهــا پرداختــه شــده اســت. در خصــوص 
محتــوای كتــاب بــر مؤلفــه هــای فرهنگــی و چگونگــی بازتــاب ايــن مؤلفــه هــا تمركــز شــده اســت. 
بررســيهای نشــان داد كــه هــدف اصلــی كتــاب، آمــوزش دســتور زبــان عربــی در راســتای فهــم متــون 
ســنتی بــوده اســت. روش كتــاب، روش دســتور ترجمــه اســت و از زبــان مــادری بــرای آمــوزش ايــن 
مباحــث اســتفاده شــده اســت. در خصــوص مؤلفــه هــای فرهنگــی مشــخص شــد كــه نويســندگان 
ــاب از هــر دو  ــی شــده در كت ــد. شــخصيت هــای معرف ــی داشــته ان ــه مســائل دين توجــه ويژهــای ب
دورة ايــران باســتان و اســامی انتخــاب شــدهاند. شــايان ذكــر اســت كــه نويســندگان در پرداختــن بــه 

شــخصيت های سياســی، دينــی و ملــی رويكــردی بيطــرف داشــتهاند. 
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Abstract

The most important factor in designing a textbook is the goals that 
are defined for the lesson. Achieving these goals results in selection 
of appropriate content and specific method. In addition, reviewing 
the earlier textbooks is always a key to recognize the weaknesses and 
strengths of the textbooks and inspire new ideas and innovation. In 1940, 
“Arabic Grammar and Reading” book, in three volumes, has been used 
for teaching Arabic in Iranian high schools. It is the first book written for 
teaching in all high schools in Iran. This research has examined the aims, 
content and method of such books with a content analysis approach. The 
content of the book focuses on cultural categories and the reflection of 
such cultural components. The research revealed that the main purpose 
of the book was to teach Arabic to understand literary and ancient texts. 
To achieve these goals, deep learning of Arabic grammar and choosing 
the literary and ancient texts were focused upon. Accordingly, the 
method used in this textbook is grammar translation method. Regarding 
the cultural components, the results indicated that the authors paid 
special attention to the religious  figures. Authors introduced political 
and religious figures without considering appraising and valuing them. 
Their approach to introducing these figures was positive and natural in 
which no specific religious and ethnical viewpoint was adopted.  
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