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عليك يا إيران ، أين عظمتك ، أين سطوتك ، أين سعادتك،  أسفاه …وا"
، وجعلوا  سنة ، خربوا أرضك ,+*(وا)ياع &دة  لقد جوعك العرب ا فاة

نعمة  جرت B العالم ، وحرموك من أهلك ;هلون ا9طورات الك5ى ال3
  ...." رية، وملكهم رجل جاهل ا

  

  ا&فكر اإليراM فتحعJ مIزا آخوندزاده

  )(*-,*ص  .RST(كتاب مكتوبات ، انتشارات امروز ، ( 
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وأسـتطيع أن أثبـت  .…ا بـل [ن إيرانًيـ..... ا ا\] Zمد  لم يكن عربًيـ" 
  " ذلك 
  
  
  

يطلـق  إسفنديار رحيم مشـاl،:كتبه ا&ستشار األول للرئيس اإليراd Mاد، ومدير م
  .أب اrيمقراطية اإليرانية"  إيران  pدر دموoراn  عليه B إيران ،

  )R+t(دى ، s(روزنامه كيهان ، (  
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المح ال%$ة والضمنّية إ� الكشف عن درجة توافر ا�يهدف هذا الكتاب 
ا6انوية +  ،اإلعدادية ،ا6الث االبتدائية �كونات صورة العرب + ا�راحل

�كونات صورة  والكشف عن مستوى ا=تابع واالستمرارية وا=>مل ،إيران
Kا يفيد +  ،ا�حتوىو باستخدام أسلوب Eليل اCص ،العرب ا�تضمنة فيها

 ،سلبية(وتلك الM ضمنت بدرجة  ،الNOP عليها ا=عرف إ� ا�المح الM تمّ 
حيث نهدف إ� دراسة صورة العرب كما تبدو +  ،متدنية أو لم تضمن )إVابية

وقد شملت هذه ا\راسة السنوات ، الكتب ا�درسية اإليرانية ا�خصصة للمواد
ا\راسية من أول ا�رحلة االبتدائية ح` السنوات اCهائية للمرحلة 

جرى اgحث عن هذه الصورة + األجزاء والفصول الM تمس العرب .يةا6انو
hمبا iأو غ hمبا kاحة + ، بشm وهذه األجزاء والفصول قد تم إقرارها

nنامج ا�درpبية وا=عليم اإليرانية الPي وضعته وزارة الuحيث يمثل هذا  ،ا
wقل + ا ،الكتاب أول دراسة علمية + العالم العرCلعالم تدرس هذا ا�وضوع و

   .وموضو| ،بشk عل} شامل

 ،{زنها الكبi وا=عليم اإليرانية الكتب ا�درسية تعتp فلسفة الPبية
دائية ومغايرة حيث تكرس الكتب ا�درسية نظرة ع ،ومعينها اuي ال ينضب

 .للواقع �اه العرب

 Mتعملية جهدت هذه ا6ورة +  .�اح ا6ورة تبعت+ السنوات ال iغي
زت  حيث، وأعطتها أولوية قصوى ،ا6ورة ا6قافيةاسم سياسية أطلق عليها 

ّ
Oر

   .gناء األّمة اإليرانية � الPبية ا�ذهبية والقومية + إيران الPبية وا=عليم
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يالحظ تلك ا�الئمة وا=وافق القوي  ،لعل ا\ارس لطبيعة ا�جتمع اإليرا�
ليم اإليرانية من جهة وأهداف ا6ورة اإليرانية ب� أهداف الPبية وا=ع
فلقد �نت الPبية وا=عليم اإليرانية �لفيتها  ،وحاجاتها من جهة أخرى

� الوسيلة  ،وبفلسفتها ا�ستمدة من تعا�م ا�ذهب الشي�، القومية وا�ذهبية
األو� واألهم الM استخدمت =حقيق أهداف اإليراني� + انتصار ا6ورة 

  .إليرانية وبقائهاا
فالطالب يكتسبون القيم وا=صورات وا�عتقدات السياسّية من خالل ما 

 ،وما يتلقونه من أف>ر وقيم من خالل ا�ناهج ا�درسّية ،يتعرضون � من تنشئة
الM من شأنها أن تؤثر + سلوOهم ووعيهم بالقضايا  ،والقيم السائدة + �تمعهم
  ،السياnّ + مرحلة اCضج الوطنّية والقومّية وفعلهم

ً
 خاصا

ً
وترسم �م نهجا

إن هذه ا�عتقدات وا�pات وا�عارف والعمليات الPبوّية . ليسiوا عليه
 هويته

ً
 ،ومعارفه ،وا=صورات الM يتعرض �ا الطفل أثناء تنشئته تشk جزئيا

  .)¢(ومواقفه ،وا�اهاته

وأك¦ها فّعا�ة +  ،م الPبوّي ويُعد¤ ا�نهاج أحد ا�كونات األساسّية للنظا
ا �ن ا�جتمع يتغi ويتطور تبًعا =غiات + اgيئة وا6قافة. Eقيق أغراضهِ   ،ولم©

فال بّد للمناهج ا�درسّية أن تتغi وتتطور؛ ألن ا�جتمع من أهم ا�ؤثرات + 
راسّية صورة صادقة تعكس حالة ا�جتمع ،ا�ناهج الPبوّية  ،وثقافته ،فا�ناهج ا\»

  .)¬(وتطلعاته ا�ستقبلّية ،وحاجاته

                                                 

أبو زهiة، التسامح وا�ساواة + ا�نهاج الفلسطي®، مواد الصف� األول والسادس عي ( )¢(
، �لة تسامح

ً
  ، ³´´¬، ³وق اإلنسان، العدد مرOز رام اهللا \راسات حق. األساnّ نموذجا

 ).´¹-·¶ص

األسس اCفسّية ا�تضمنة + كتب اللغة العربّية للصفوف الرابع وا�امس "ºمد أبوصعيليك، ( )¬(
  
= 
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وا�ناهج والكتب ا�درسّية تمثل + حقيقة األمر رؤية ا\ولة ومؤسساتها 
فللمناهج دور عظيم + . ا�سئولة عن تربية النشء فيها وتشكيل شخصياتهم

 .)¢(واالجتماعّية ة والفكرّية واCفسّية وا¾سمّيةتشكيل شخصيات اCاشئة العقليّ 
تعّد دراسة ا�ناهج والكتب ا�درسّية وEليل نصها من اّ\راسات ا�همة + و

ا�درnّ أحد العناm ا�كونة الكتاب ميدان ا�ناهج وطرائق ا=دريس؛ ألن 
وأداة أساسّية + عمليM  ،وهو أداة ا�نهاج + Eقيق أهدافه ،للنظام ا=علي}ّ 
  .)¬(ا=عليم وا=علم

ا\ولة موضع  -حيث تعتp إيران  ،Àيع ا�راحل عليم +تم اختيار مناهج ا=
ويرجع ذلك إ�  ،مهما من منظومة اCظام ا=علي} ًءاا�درسة جز -ا\راسة 

حيث أنه  ،هيk ا�جتمع اإليرا� وبنيته االجتماعية والس>نية وا6قافية و
 ،الجتماعيةوطبقاتها ا اوأف>ره اوÁداته ايتكون من ÀاÁت {تلفة + تقا�ده

حيث اختلفت ألسنة ، إذ أن ا�جتمع اإليرا� �تمع مصنوع بأك¦ من ثقافة
 
ً
  شعبه و�جاتهم وجاءوا ليسكنوا + بٍت واحد هم غرباء عنه ثقافيا

ً
، وعقائديا

 و
ً
 .....اجتماعيا

تهتم ا\ول Áمة بمرحلة ا\راسة ا�درسية وتعطيها عناية خاصة �ا �ا من 
فاالهتمام با�ناهج  ،اإلنسان وصقل شخصيته ومستقبلهأثر فاعل + حياة 

 + الفكر وا�مارسات الPبوية
ً
 جديدا

ً
وطبي� أن Äتلف  ،ا�درسية ليس حدثا

=                                                 

، جامعة آل اgيت، ا�فرق األردن. رسالة ماجستi غi منشورة". والسادس األساسّية + األردن
  ).¬- ¢، ص···¢

  ).¶³، ص¢´´¬هج ا�درn، عمان، دار الÆوق، ماجد ا�طابية، بناء ا�ن( )¢(
  ).·º¢·Ç· ،¹مد عبد القادر، ا¾ديد + تعليم الPبية اإلسالمية، القاهرة، ( )¬(
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دوا| االهتمام بهذه ا�رحلة + ا�جتمعات نتيجة اختالف تلك ا�جتمعات + 
، فيةا\يموغرا، فلسفتها الPبوية وظروفها السياسية وأوضاعها االجتماعية

فمرحلة الطفولة � مرحلة تكوينية للفرد يتم فيها  ،....االقتصادية والعقائدية
 +  ،نموه ا¾س} والعقÊ واالنفعاÉ واالجتما|

ً
 عميقا

ً
وتؤثر هذه ا�رحلة تأثiا

  .+ مراهقته ورشده وشيخوخته ،حياته ا�ستقبلية

ف إلسالمية أن تُعرَ والواجب هنا � ا�رب� ا�سلم� و� مناهج الPبية ا
{ططاتهم وأسا�بهم وأدواتهم  إ�وأن تنبه ، عقلية الشيعة وتارÌهمبنا ءأبنا

  .ووسائلهم ا�علنة ،وÍسPاتيجيهم

 ،وÍن �ن حلم إيران اCهاÎ اuي يتمثل + Àع الشيعة + إمpاطورية واحدة
 نية إ� Eقيقههو ا�دف اCهاÎ اuي تسÑ ا\ولة اإليرا اÐلم فإن �سيد هذا

لكن خلق �تمع سليم وتنظيم حياة اجتماعية �ذا  ،بأدوات وطرق كثiة
 ،هاتعاÔ منإيران وما زالت  فيها ز ا�شÓت الM وقعتأبرا�ليط العجيب من 

صهر ب إذ تقوم ،للقضاء � هذا االختالف فوجدت ا=عليم األداة الوحيدة
 
ً
حد أ ذلك يمثلو ،عية وفكرية واحدة+ بوتقة ثقافية واجتما الس>ن مذهبيا

   .أهم أهداف ا=نشئة ا=عليمية + إيران

حيث  ،وتتمثل سياسة الصهر ا=علي} أك¦ ما تتمثل + اCظام ا=علي}
   .يؤخذ الطفل + سن مبكرة وÌضع إلÁدة تكوين الشخصية وصهره من جديد

العقائد  ،الفقيهوالية (ا=وجيه ا�ذهÖ ا�جبول � بعض القيم  ثم يبدأ
 ،ا�هدي الشي� اuي سوف ينقذ العالم ،الشيعية؛ مثل كره الصحابة وشتمهم

ذلكم ا=وجيه ال يعتمد  إذ ،+ ا�دارس + إيران.......) .،الطعن بأم ا�ؤمن�
� تلق� الكبار صغارهم بهذه العقائد الM تتفق مع ا�دف ا�ذهÖ فقط 
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ولكن ، ك مؤسسيا من خالل ا�ؤسسات ا=عليميةبل Eقيق ذل ؛لتولة الفارسية
 Óبوية اإليرانية يدل � أن هناك شPما $دث اآلن من خالل ا�ناهج ال

� 
ً
مؤسسات ا=نشئة (ثم اختاروا وسائل الصياغة ،ºددا تقررت صياغتهم وفقا

  .بÙء من ا�هارة وا�uء) ا=عليمية

+ غرس هذه القيم القومية  من هنا أدرOت إيران دور ا�ناهج الPبوية
 ،Kا يدل � أن هناك شº ًÓددا قد تقررت صياغتهم عليه ،ا¾ديدة وا�ذهبية

تعليم اللغة الفارسية الM  �رد هو ليس ناهجوأك¦ ما يشدد عليه + هذه ا�
واuي يشعر  تشk وÁء وحدة ا6قافة وا�شاعر للمجتمع الفارn غi ا�تجانس

  ،للسان الواحدجامع ا بغربة
ً
ال بأس به من اإليراني� يتقنون  إذ أن قسما

 ا أو بلوشالفارسية وال يتÚمونها + مناز�م نظرا لكونهم كردً 
ً
، �يبأو ح` أذر ا

القاسم ا�شPك األعظم اuي يوحد  لم تعد اللغة الفارسية و� هذا األساس فإن
من هنا رOزت ا\ولة  ،سابقاهذه ا\ولة نظرا لألسباب ا�وضوعية الM ذكرناها 

اإليرانية � ا�ذهب وتلق� األف>ر الM يفPض بها أن توحد ا�جتمع اإليرا� 
كما أنها أداة تعمق االنتماء والوالء Cظام والية الفقيه اuي تتآÜ  ،بفئاته

 ؛.hعيته يوما بعد يوم ولم �د ا\ولة الفارسية أفضل من ا=عليم =حقيق ذلك
وذلك  ،�ناهج ا=عليمية � الM تسهم + استمرار ثقافة ا�جتمع ودوامهاإذ أن ا

ومعايi السلوك اuي $قق  ،بأن $قن النسل ا=علي} قيم ا\ولة وا�جتمع
  .لتولة الفارسية أهدافها

� عدد من ا�فاهيم األساسية الM �ن البد  لقد اعتمدنا + هذه ا\راسة
وأهم  ،االنطالق من خالل بنية مفاهيمية واضحةوذلك بهدف  ،من تعريفها

  :تلك ا�صطلحات �
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ويقصد بها ºتويات ا�قررات ا�درسية  :الكتب ا&درسية اإليرانية  - أ
 تارÌو ،اإليرانية الM تتناول العرب حضارةً 

ً
 آدابو، ٍت لغاو ،جغرافياو ،ا

ً
 ،ا

 فكرو
ً
 فنو ،ثقافةً و ،ا

ً
 علومو، ا

ً
  .....سياسةً و ،ا

راسة باآلßدااÞ%ت ºد»    :ت ا\»

)- ّwا د ا&وضو، xويتمثل باآل:  

راسة -أ  {rأداة ا. 

 ا�رحلة :ا�راحل ا6الث الكتب ا�درسية +: {ليل ا\ص Zتوىً  - ب
 .ا6انوية ،اإلعدادية ،االبتدائية

ا�ناهج الM تدرس + ا�دارس هو إلطار اuي ستجري فيه ا\راسة فا
 
ً
+ مسائل معينة  ،ومضمون هذه ا�ناهج ،ل اCص ºتوىوEلي، اإليرانية حا�ا

سوف يتم األخذ àوانب أخرى حسب رؤية ا¾هة الM ستقوم (.أمثلة منهاو
إضافة إ� مراÁة ما يتعلق بإدخال مؤhات {تلفة قد تسهم + ، بتمويل ا\راسة

كموضوع عقائد الشيعة وOيف يتم توظيفها وتناو�ا +  ،إثراء هذه ا\راسة
 hمبا iبطريق غ pا�ناهج ا=عليمية اإليرانية � اعتبار أن هذا ا�وضوع يعت

 هو أداة لغرس القيم ضد أهل السنة وا¾ماعة سواء داخل إيران أو خارجها

العرب + الكتب ا�درسية اإليرانية + صورة �ذا عكفنا � دراسة 
iفإن �ذا العنوان مغز .ا�دارس ال غ Ü ةودال اهو�iإذ أن ما  ،الته الكب

أك¦ Kا تؤثر فيهم ا�واد  فيهم+ ا�درسة يؤثر  ونب اإليرانييتلقاه الطال
يPسب + تكوينهم  اخاصة � ،وا�علومات الM يتلقونها من ا�صادر األخرى

و�ذا رOزنا � الكتب ا�درسية � مستوى ا=عليم ا�درn  ،العقÊ واuه®
Îوا6انوي ،دياإلعدا ،االبتدا.  
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بشk  فقد اعتمدت هذه ا\راسة ،عليها ا\راسة تا�صادر الM اعتمدأما 
وقد تمثلت + الكتب ا\راسية  ،أساس � �موعة من ا�صادر األصيلة

وقد  ،وا6انوية ،اإلعدادية، االبتدائية :لمراحللا�عتمدة + ا�دارس اإليرانية 
الM تتعلق بموضوع ا\راسة الواردة  وترÀة اCصوص ،قراءة هذه الكتب تتم

باللغة  والقليل حرر منها أصالً  ،+ هذه ا�صادر من اللغة الفارسية إ� العربية
  .العربية

راسة تستمد أهميتها من أهمية ا�وضوع اuي تتناو�  ،ال شك أن هذه ا\»
 وهو الكشف عن درجة توافر ا�المح ال%$ة والضمنّية �كونات صورة العرب

 ،اإلعدادية ،ا�ضمنة + الكتب ا�درسية + ا�رحلة ا�راحل ا6الث االبتدائية
uا .�اه العرب فá تأß + مواجهة السياسة الPبوّية اإليرانية ،ا6انوية + إيران

بهدف إدراك  ،� نماذج الكتب ا�درسّية اإليرانية وجدنا âورة االطالع
  ، Cاشئة اإليراني� ووجدانهماuي يتم غرسه + عقول ا اال�اه

ا\راسة عن صورة العرب + الكتب ا�درسية اإليرانية من  هتنبع أهمية هذو
صورة الشخصية  خالل âورة معرفة أوجه اهتمام اإليراني� بدراسة وEليل

وذلك بغية ا=عرف بدقة ووضوح � ا�داخل  ،من خالل ا�دارس العربية
ألن ذلك ãه Kا يؤثر + فهم  ،ناولون بها العربواألسا�ب واألدوات الM يت

wفال بد من الوقوف عن كثب �عرفة ما يقو� اإليرانيون  ،ا\ارس� للعالم العر
وä اCهاية كيف يؤثر ذلك  ،وOيف يرسمون مالمح هذه الصورة ،عن العرب

  .بطريق مباh أو غi مباh + عملية ا=نشئة \ى اإليرا�

أهمية اÐوار مع  عنراسة أيضا بمناسبة إعالن إيران وتأß هذه ا\» 
 ا �لسهصياÐضارات وحوار ا�ذاهب وÄص

ً
 استشاريا

ً
=طوير العالقات مع  ا
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 � åية األهمية + وحضارّية ثقافّية وهذه ãها تعد¤ مشاريع ؛ا\ائرة العربية
 .العرwّ وا\وæّ  ا�ستوي�

راسة اÐاّ�ة أهميتها ي� وصناع وكونها تزود الPبمن أيضا  وتكتسب ا\»
بمعلومات تساعدهم + اÄاذ القرارات =قويم ºتوى مناهج  ،القرار العرب

كون = ؛،من أجل بناء تصور عل} واضح لكيفية نظرتهم إ�نا ا=عليم اإليرا�
  .نا�إتعكس نظرتهم  صادقةً  ا\راسة صورةً 

 فإن أهمية هذا ا\راسة تتجç من خال كذلك
ّ
 اÐاوى Eليل اCص ل

اuي سيكشف عن دور هذه الكتب + ا=عرف � وضمون الكتب ا�درسية �
وبا=اÉ ا�حافظة  ،ودورها + تدعيم وترسيخ قيم معينة "العرw" صورة اآلخر 

+ ضوء  ،شيعيةً  ومذهبيةً  فارسيةً  قوميةً  ثقافةً باعتبارها � ا6قافة اإليرانية 
+ ظل ºاوالت ا�يمنة  ،ؤامرة وثقافة ا�وف من اآلخرا=حديات ونظرية ا�

uاول ا6ورة تضخيمه دوماوالغزو ا6قا+ اE اولة صياغة قيم خاصة ، يºو
 é موضوع القيم ودراستها اهتمامالوقد  .باألمة اإليرانية

ً
 كثi ا

ً
من الفالسفة  ا

كما �نوا يرون  –ألنها فë اgداية �ن فلسفيêا تأمليêا  ،واgاحث� منذ فPة طويلة
 علميêا تطبيقيêا  ،من العمل العقÊ والفكري ا�جرد جزءٌ  –

ً
ولكنه أصبح ا�اها

خالل اCصف األول من القرن ا=اسع عÆ � يد اثن� من علماء اCفس هما 
واستمر االهتمام بدراسة  ،األ�ا� Sprangerوسpا�ر  Thurstonثرستون 

 من دراسات علم اCفس و�اصة علم اCفس بعد ذلك =صبح ج القيم
ً
زءا

حيث إنها  ،االجتما| بسبب تلك العالقة الوثيقة ب� القيم وثقافة ا�جتمع
تمثل توجهات األفراد وأح>مهم وا�اهاتهم من رفض وقبول ألش>ل السلوك 

 تسليط األضواء � موضوع حيوي ومهم + كذلك فإن ذلك سيسهم، ا�مارس
 
ً
مها وتعليمها" القيم"األفراد و�اصة اCاشئة منهم وهو  + حياة جدا

ّ
 ...وOيفية تعل
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 أو لم $ظ باالهتمام ا�ناسب +
ً
ا\راسات الM تناولت  األمر اuي ال يزال �هوال

  .إيران

ومن ناحية Eديد مفهوم القيم واuي أصبحت � استعماالت متعددة 
=ه �لPبية وعلم اCفس íسب �االت اgاحث� أو ا=خصصات الM تناو

فإنه يمكننا أن نعرض gعض تعريفات القيم بالرغم من  ،والفلسفة وغiها
" �الهتمام"ا�لط الكثi ب� مفهوم القيم وبعض ا�فاهيم األخرى ا�رتبطة بها 

  : فالقيم � ،وغi ذلك "وا�عتقد" "وا\افع" "والسلوك"

و عدمه لألشياء وا�وضوÁت + ضوء األح>م الM يصدرها الفرد با=فضيل أ -
  .تقويمه وتقديره �ذه األشياء وا�وضوÁت

والقيم  ،الصفات الشخصية الM يفضلها أو يرغب فيها اCاس من ثقافة معينة - 
  .ليست �ردة بل � أنماط سلوOية تعp عن هذه الصفات

الفرد من �موعة من األح>م ا�عيارية ا�تصلة بمضام� واقعية يتÆّبها  -
أن تلï هذه  خالل انفعا� وتفاعله مع ا�واقف وا�pات ا�ختلفة hيطةَ 

 من Àاعةٍ 
ً
معينة ح` تتجسد + سياقات الفرد  اجتماعيةٍ  األح>م قبوال

  .)¢( السلوOية أو اللفظية أو ا�اهاته أو اهتماماته
                                                 

ا�%ية  للجمعية السابع العل} ا�ؤتمر .العلمية للPبية أفضل فهم ºمد الكسبا�، Þو( )¢(
 ب� اللقا�، ، ا�ناهجأñد  .ð ð³¹  -ð³Ç´´¬يو�و،  ´ð- ¹¬العلمية، اإلسماعيلية  للPبية

  .الكتب Áلم: ، القاهرة)³(ط .وا=طبيق اCظرية
 دار: القاهرة .ا�واطنة ومسئو�ات القيم .)³´´¬(الودود  ºمد عبد. Ç³، ص ò··¢مكروم، 

أسبابه، أسسه، أسا�به، خطواته، :ا�ناهج حل} الوOيل، تطوير. Çð، ص ³´´¬العرw،  الفكر
  .)ò³، ص³´´¬الفكر العرw،  دار: القاهرة .معوقاته
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  �+ الكتب  ،أو ال تظهر رسم صورة اآلخر كما تظهرتهدف هذه ا\راسة إ
عندما يتوجب ، ةا6انوي - اإلعدادية –ا�درسية اإليرانية + ا�راحل االبتدائية 

  .ذلك

والواردة +  ،� إيراد اCصوص الM تتحدث عن اآلخر الكتبتعتمد هذه 
 ،uلكإÀا�ة  ورسم صورة األخر ºصلةً  ،هاب وEليل اCص ،كتب ا=دريس

�ذا سنعتمد � قراءة  ،الM تتحدث عن موضوع مع� ا�ؤلفاتند إ� ستوت
وأهل السنة +  ،العرw :ع مثليواضٍد من ا�الكتب íسب عد ó وEليل اCص

ا=عليمات  ،األدب العرw ،األدب الفارn ،ا=اريخ ،كتب الPبية ا\ينية
 إ� هناك الM تدرس فقد تم إحضار الكتب ا�ظانولك¦ة  ،الخ....االجتماعية
وقد اجتهدنا + االستقصاء من Àيع الكتب عن صورة  ،من إيرانيومنا هذا 

  .ومن ثم رسم صورة ãية وEليل اCص ،العرw وأهل السنة

وتعكس  ،تسÑ إيران من خالل ا=عليم إ� Eقيق �موعة من األهداف 
من خالل الكتب ا�درسية مدى ارتباط سياسة ا=علم من هذه ا�رحلة بطبيعة 

بعُد وجب علينا و ،....ا6قافية ،القومية ،ا�ذهبية ،جتمع اإليرا� االجتماعيةا�
 يعpأن نسأل 

ً
هل أمكن إليران عن طريق  :عن مغزى هذه ا\راسة سؤاال

لطالب + مثل هذه السن أن تعمل � صهر هذا لالكتب ا�درسية الM تقدمها 
� أي حد تتسقÍفلسفة وسياسة ا=عليم +  ا�ليط ا�تنافر + �تمع موحد؟ و
  هذه ا�رحلة مع طبيعة هذا ا�جتمع اإليرا� وأهدافه؟

تتم اإلجابة � التساؤل السابق بشk صحيح إال باCظر عp  ربما ال
  :ºورين
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 فيه ح` أنها  .¢
ً
 يكاد يكون مبالغا

ً
اهتمام إيران بمرحلة ا�درسة اهتماما

  .ها إجباريةفيجعلت سن� ا\راسة 

ؤسسات الM تعمل � تربية اCاشئة اإليراني� والM تعمل Àيعها تعدد ا� .¬
ن اختلفت Íو ،ºددة الغايات واألهداف ،واحدة تعليميةٍ  سياسةٍ  وفق فلسفةِ 

  . + أسا�بها وبرا�ها

 الطالب اإليرا� �لقومن هذين ا�حورين تنطلق جهود جبارة تعمل � ت 
دولة "بوجود  إنما هو ودوره اÐضاري + ضوء فلسفة ا=علم أن قدره ومصiه

Vب أن تنطلق من هذه  وõ قضيةٍ  وõ دورٍ  ن Ü مهمةٍ أو ،"إيران وثورتها 
 ."دولة إيران" و� وجود  ،األم القضية

حيث أسهمت عدة  ،تزايد + اآلونة األخiة االهتمام بدراسة إيران لقد
وأهم تلك  ،ولة استكشافهاوºا ،عوامل + دفع العالم العرw \راسة هذه ا\ولة

العوامل بال ريب � حالة ال%اع الM تكونت بفعل مداخل األزمات 
ودفعت  ،اإلقليمية الM باتت تهدد أواm وأسس العالقات العربية اإليرانية

وعوامل بنائها العقÊ  ،اgاحث� إ� ºاولة سp أغوار الشخصية اإليرانية
لك االحت>ك السلÖ اuي نشأ بفعل قيام ويمكن ا=أريخ gداية ذ ،والفكري

وا�نطقة ا�ليجية  ،ا6ورة اإليرانية وتداعياتها � العالم العرw عموما
 .خصوصا

 �وقد �ن الشتداد ال%اع ا�ذهÖ أثره الكبi + لفت نظر العالم العرw إ
 كما جاء تصاعد اCفوذ اإليرا� � ،ال%اعحالة أثر هذا العامل + إذ�ء 

الكتب ا�درسية اإليرانية الM دراسة ا�ستوى اإلقلي} �ؤOد أهمية وâورة 
 ،الفكرية، تشk الرNOة األساسية الM تصبغ فكر قادة إيران وöبها السياسية

  . وا�ذهبية ،العسكرية
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و� الصعيد اإلقلي} أدى سقوط العراق اuي �ن يمثل اgوابة الÆقية 
إذ أثبتت األحداث أن إيران  ،يادة اهتمامنا بدراسة إيرانللعالم العرw إ� ز

 iستمثل عن% ا=حدي ا¾ديد لتول العربية بفعل سياستها القائمة � تفج
و� الصعيد ا\اخÊ فقد �ن Cمو الظاهرة .األزمات اإلقليمية خدمة �صاÐها

أثره  األخiة العÆسنوات ال الشيعية السيما + ا\ول العربية ا�ليجية خالل
من خالل  وتعقب هذه ا\ولة با\راسة وا=حليل ،اgالغ + االهتمام بإيران

األمر اuي أبرز ألول مرة + تاريخ إيران اÐديث ظهور Eدي  ،دراسات نوعية
ºاطة برÁية ودعم عباءة  ،األقليات الشيعية الساعية إ� تدعيم وتقوية نفسها

   .وæ الفقيه الالºدود

من أهمية ا\ور اuي تضطلع به الكتب  كذلك أهمية هذا الكتاب تنبعو
حيث تسÑ هذه الكتب إ�  ،يرانية + تشكيل القيم ا�ختلفةإلا�درسية ا

 ،السياسية ،األمنية ،العسكرية ،القومية ،ا�ذهبية :ا=عرف � القيم الشخصية
ومنها تتشk  ،فللقيم أهمية خاصة + حياة الفرد وا�جتمع... .االقتصادية

أنها ال تقف إ� فأهميتها ترجع  ،ومن خال�ا تتأكد الروابط والعالقات ،ا6قافة
ëالفلس iابل تتعداه  ،عند ا=فك � =غلغل + حياة اCاس أفرادإ

ً
 ،وÀاÁت ا

  .وألنها ترتبط بدوافع السلوك واألهداف

uا Eاول  ،اومن هنا تسÑ الكتب ا�درسية إ� غرس القيم الM ذكرناها أنف
الكتب ا�درسية ا=عرف � القيم الE Mاول الكتب ا�درسية غرسها دراسة 

   .وطبيعة العالقة ب� هذه القيم ،+ عقول طلبة ا�دارس اإليرانية وترسيخها

وتعد القيم أحد العناm ا�همة + بلورة ا6قافة ا=نظيمية الM تعمل � 
وتعد ا�دارس من  ،وا¾ماÁت وتنظيمها ،فرادتوفi إطار مهم =وجيه سلوك األ

  .أهم مؤسسات ا=نشئة الM تعمل � تشكيل وترسيخ القيم \ى طالبها
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أما إيران فÄ áتلف عن غiها من ا\ول الM تعمل � تشكيل وترسيخ 
 ،هم للقيام بتنفيذ رسالة بالغة األهمية + ا�ستقبلدُ فá تعُ  ،القيم \ى طالبها

��عرفة با\ول  ،عدادهم � ما يتم تزويدهم به من معارفإتوقف حيث ال ي
بل يتعدى ذلك إ� تشكيل وترسيخ الكثi من القيم الشخصية الM  ،األخرى

" مذهبية وقومية " وتشكيل قيم  ،تسهم + بناء شخصية الطالب صاحب الرسالة
القيم الE Mاول و�ذا فإن دراسة  .تتناسب مع ا\ور ا�نتظر قيامهم به مستقبال

 ،تسهم إ� حد كبi + فهم سلوOهم وتفسiه ،الكتب ا�درسية اإليرانية غرسها
  ،وبا=اÉ توجيهه صوب Eقيق األهداف

ً
من  وال يغيب عنا أن هناك عددا

ومن أهم تلك  ،العوامل ا�ختلفة تشPك + تشكيل القيم الشخصية وترسيخها
أهم  رانإيحيث تعد ا�دارس +  ،ا�درسة :ال شكبالعوامل + اÐالة اإليرانية 

بوصفها اgيئة الE Mتضنهم �دة ال تقل عن  مؤسسات ا=نشئة � اإلطالق
 ،سياسية :إذ تعمل خال�ا � إعدادهم للقيام بأدوار ،دراسية نةً اثن` عÆة س

ما يتم تزويدهم به من  عp ،+ ا�ستقبل......... .أمنية ،عسكرية ،اجتماعية
 ،بل تتجاوز ذلك إ� صقل ا�عارف........... .،القومية ،لعلوم وا�عارف ا�ذهبيةا

وÍكسابهم العديد من ا�هارات + العلوم العسكرية واألمنية اuي باتت تضطلع 
  .ا�دارس اإليرانية ابه

كما يؤOد � أهمية هذه ا\راسة كونها أول دراسة � مستوى العالم 
ومن  ،حول الكتب ا�درسية اإليرانيةوا�هم وضوع اÐيوي العرw تعù بهذا ا�

 لقاعدة معرفية شاملة -=أخذ طابع ا=مN - هنا تتوú هذه ا\راسة أن تؤسس
الكتب ا�درسية غرسها + عقل ووجدان الطالب  القيم الE Mاول حول

ا�ناهج تعù بمؤِسَسة وبا=اÉ رفد ا�كتبة العربية بأول دراسة علمية  ،اإليرا�
  . الM يتم تدريسها + ا�دارس اإليرانية
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عتp من ا�واضيع ا�همة + حياة األفراد ومن ضمنهم طلبة =القيم إن 
كما أنها تؤثر + سلوك  ،فá إحدى ا�كونات األساسية للشخصية ،ا�دارس

 هنا يمكن القول أن القيم تمثل جزءً من و ،الطالب وا�اهاتهم
ً
من  ا مهما

  .اuي يضبط سلوك الفردا=نظيم 

إن دراسة القيم + �ال ا=عليم من خالل الكتب ا�درسية من ا�وضوÁت 
 
ً
  .القديمة نسبيا

ò�a‰†Ûa@pbiìÈ•ò�a‰†Ûa@pbiìÈ•ò�a‰†Ûa@pbiìÈ•ò�a‰†Ûa@pbiìÈ•ZZZZ@ @@ @@ @@ @

�الصعوبات الM واجهتنا + هذا ا\راسة فá كثiة ومن  أما بالنسبة إ
iكب k؛أبرزها اتساع ا�ادة العلمية وتشعبها بش Pة خاصة ما يتعلق منها بÀ

 ،فهرستها ،وÀع ا�ادة العلمية ،ا�ادة العلمية من اللغة الفارسية إ� العربية
وهذا لم يكن  ،تمهيدا =حليل اCص ،ترتيبها حسب موضوع اgحث ،تبويبها

وقد تم �اوز هذه الصعوبات من خالل تنظيم .اgتةباألمر اليسi أو سهل ا�نال 
وا�نهجية الM � مناط  م� الفكريةوبما يتناسب مع ا�ضا ،العمل وتقسيمه

  ".اإليرانية  صورة العرب + الكتب ا�درسية"íثنا عن 

وقد بذCا ا¾هد قدر استطاعتنا + متابعة ا�تغiات الM �نت تطرأ � 
 
ً
جرى  قد خاصة أن هذه ا�ناهج ؛بعد ح� ا�قررات ا�درسية اإليرانية حينا

ذلك عدا  ،دخال تعديالت وÍضافات عليهاوجرى إ ،تغيi بعضها بشk مستمر
حسب ا=خصصات الM يتم تدريسها +  �وÍنما  ؛أن هذه ا�ناهج غi موحدة

  .ا�دارس اإليرانية

كيف قدمت الكتب ا�درسية ا�قررة + ا�دارس اإليرانية صورة العرب ؟ 
دخلت ولكنها  ،تناول هذا ا�وضوع يدخل + كثi من الكتب ا�درسية اإليرانية
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الPبية  ،ا¾غرافيا ،ا�اص بكتب ا=اريخ اûCأك¦ من غiها ضمن ا=حليل 
وهناك بعض العوامل الM توضح .أك¦ من غiها ،كتب اللغة العربية ،ا\ينية

ن أ :وأهمها ،مدى أهمية دراسة هذه الصورة كما تبدو + هذه الكتب
اسة ال بأس بها مقارنة بتلك ا�وضوÁت الM تتناول ا�واد ا�تعلقة بموضوع ا\ر

كما أن ا�واد األخرى ا�تعلقة  ،ا�واد الM تتناول القضايا وا�وضوÁت األخرى
 
ً
بالقيم القومية وا�ذهبية تكتسب أهمية كبiة من حيث الNOP عليها  مثال

وأخiا فإن الكتب ا�درسية ال تتضمن الكثi من  ،من اCاحية ا=عليمية
  .ض للعرب بشk مباhاCصوص الM تتعر

و� تدرس حا�ا +  ،تضمنت ا\راسة Àيع الكتب ا�درسية اإليرانية
بيش " ومرحلة ما قبل ا¾امعة  ،ا6انوية ،اإلعدادية ،فصول ا�رحلة االبتدائية

 ü<أمكن قياس مدى األهمية ا�عطاة �ادة  ،وباستعراض هذه الكتب ."دانش
الM وردت فيها هذه الصورة =حليل  كتبللال>ملة  فخضعت ا�جموعة، العرب

وأمكن استخالص ا�عا�  ،والسياق اuي تم عرضها به ،موادهاو وصهانص
  .الM ساهمت + تشكيل هذه الصورة...صفاتها ،الرئيسة

والواردة +  ،� إيراد اCصوص الM تتحدث عن العرب العمليةتعتمد هذه 
وتستند  ،ó اCهايةإÀا�ة  خر ºصلةً ورسم صورة األ، هاوEليل ،كتب ا=دريس

�ذا سنعتمد � قراءة وEليل  ،إ� الكتب الM تتحدث عن موضوع مع�
+ Àيع الكتب ا�درسية ...الكتب íسب موضوع ا\راسة +الوارد اCص 

الM تدرس إ� تلك الكتب  ،فقد تم إحضار الكتب من إيران ،و�ذا، اإليرانية
ومن  ،تهدنا + االستقصاء من Àيع الكتب عن صورة العرwوقد اج ،يومنا هذا

  .Eليل اCصتقوم � ثم رسم صورة ãية 
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Kا دفعنا إ�  ،متناثرة ومبع¦ة أن اCصوص ا�تعلقة بالعربإ� نشi أوال 
 ،هذا ا=جميع � طابع مهم ،)ºل íث(إÁدة �ميعها لý نشk منها �موعة 

 
ً
لقد  ،ربه من واقع نظرة اإليراني� لصورة العربيق ويعطي اCصوص ترابطا

 
ً
أي من حيث تصنيف  ؛من اCاحية ا�وضوعية تناوCا هذه ا�جموعة أوال

 ،وتبعا للمساحة الM تشغلها ،ا�واضيع الM تتناو�ا هذه اCصوص تبعا ألهميتها
 ،ثم قمنا بتحليل اCص ،وOيفية توزيعها ب� {تلف الكتب ا�درسية اإليرانية

واCقاط  ،والسياق اuي وردت فيه هذه اCصوص من حيث كيفية معا¾تها
 ،وا¾وانب الM تم إهما�ا وÍغفا�ا ،وا�حاور الM �نت ºل اهتمام هذه الكتب

   .ودوافع ذلك

أن ترسخ + أذهان الطلبة Àلة من ا6وابت  Eاول الكتب ا�درسية اإليرانية
  .لنقاشتقوم � أساس يقي® غi قابل ل

�ع® االنطباÁت الM يكونها الفرد عن شخص  "صورة"سنحدد مصطلح
و�حتوى هذه . أو عن أي �موعة أو �موÁت أخرى ،أخر أو أشخاص آخرين

wتل دراسة ا�صادر . الصور أثر عميق + تفاعالت اإليرا� مع العرE لكuو
األهمية العليا عند ا�تعددة الM يست� منها اCاس انطباÁتهم عن اآلخرين 

    .دراسة السلوك اإلنسا�

حد ا�صادر الM تساهم + تكوين هذه االنطباÁت � ا=جربة أإن 
أو  ،ومرحلة ما قبل ا¾امعة ،إ� مرحلة ا\راسة ا6انوية ا�درسية من االبتدائية

فا�درسة + إيران توازي من حيث أهميتها  ،،بيش دانش>ه" ما يعرف بمرحلة 
Vتاز Ü طالب إيرا�  ،ومن اCاحية العلمية ،+ تأثiها اgالغ ،األ�ة مؤسسة

 
ً
 ،من نهارهم + غرفة الصف اÐياة ا�درسية كما يم� كثiون قسما كبiا
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+ نهاية ا�طاف األوالد + سن  ،والسيما االبتدائية منها ،وتستقبل ا�دارس
  .مبكرة يسهل معها ا=أثi عليهم

فá  ،ا + ا¾هاز ا�درn اإليرا�ا أساسيا ورئيسً رسية جزءً وتعد الكتب ا�د
ن بصورة مكثفة � وحيث يعتمد ا�علم، رNOة ا=عليم اCظري + ا�راحل �فة

 ومصدر ،لعملهم ا=علي} وسائل رئيسةً  ،الكتب ا�درسية
ً
 أساسي ا

ً
   .للمعرفة ا

إلنسانية وخصوصا تلك الM تتناول العلوم ا ،فالكتب ا�درسية ،إذن
ومعتقداته  هفيكتسب الطالب منه مواق رئيٌس  � مصدرٌ  ،واالجتماعية

 ،ومشاعره حيال �Áه ا�اص وحيال اآلخرين اuين يأتون من خلفيات {تلفة
ا�علومات ال�ورية واÐقيقية للتعرف � ا=اريخ  و� تعطي الطالب

  .اuي يعيشون + ºيطه اإلسال�

وا6انوية  ،اإلعدادية ،االبتدائية :ا�راحل ا=عليميةفا�عرفة ا�كتسبة + 
ويمكن تقû جذور ا�واقف الM يتخذها ا�تعلمون  ،دائمٍ  تف� إ� ترك اثرٍ 

    .فيما يتعلق بمجموÁت معينة جزئيا + هذا ا=وجيه

 
ً
  تمارس إيران قدرا

ً
وتستخدم اÐكومة ، من الرقابة � ا=عليم كبiا

واألمم غi  ،درسية وا�درس� =عظيم نقل ا�عرفة بإيرانالكتب ا� اإليرانية
Cقل وتكوين  ةً ليوبا=اÉ يمكن استخدامها وس ،العربية إ� الطالب أيضا

 اإلغفال ا�تعمد: ويتم ذلك بواسطة عمليت�. صور عن ا\ول األجنبيةال
Öت وا�علومات  ،وا=أكيد السلÁوالعملية األو� تقوم � �نب ا�وضو Mال

قيد  ا أك¦ اVابية � األمة العربية أو ح` اإلسالميةيمكن أن تل� ضوءً 
أما ا=أكيد السلÖ فهو عملية يتم من خال�ا إدراج العبارات السلبية  ،ا\رس

واCاقصة وغi ا\قيقة + اCص عن األمة العربية بهدف خلق صورة مشوهة 
  . الM يستهدفها اCصعن األمة وسلبية 
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 � حقن طالبها وناشئتها بأمصال اÐقد دأب
ً
ت ا6ورة اإلسالمية دوما

 من اCظرية االستعالئية والشوفينية اgغيضة 
ً
شعب "والكراهية اCابعة أصال

ليسوا "واعتبار سائر الشعوب األخرى " ، اهللا اuين يعتنقون اإلسالم اÐقي�
 تزويد الطالب باألف>ر األك¦ ع فá تقوم �، مسلم�

ً
 ،ن%ية واألشد حقدا

إ� حد تمكن  ،ا�فعمة با�واد ال>فية إلجراء عمليات غسيل دماغ م�pة
nشي� فار iمن هو غ Ü وÞ أو أي  ،هؤالء الطالب من الشعور بالكراهية

عن% آخر يقيم أو يستقر فوق نفس األرض أو األرض ا�جاورة �ا ال يؤمن بهذا 
  .ا=وجه

 للناشئة اإليراني� فá ا�اصة بPبية الطالب منذ أما أخطر الكتب توجيه
ً
ا

بهدف إثارة عواطفهم وشجونهم وترNO أذهانهم وقدراتهم Þو  ،نعومة أظفارهم
قائمة � الفصل والفرز ا�ذهÖ وا=ميN الفاضح  ،ا=مN وا=فرد ا�طلق

ة وبواسط ،)األقليات غi الشيعية(وحقوقه فوق أرض وطنه ) اآلخر(وÍنكار 
هذه الكتب يمكن إخصاب خيال الطفل وتربيته � القسوة وا=طرف القو� 

 
ً
  .واالستهانة باآلخرين وحقوقهم ،وا�ذهÖ األك¦ تعصبا

ما � ا�فاهيم واال�اهات  ،ولكن هناك سؤال يطرح نفسه + هذا السياق
� تضمينها + الكتب ا�درسية  اإليرانيةالM حرصت الكتب ا�درسية 

  :مقابل العرب اإليراني�رانية للمقارنة ب� صورة اإلي

 شعب اإليرانيون :بالنسبة لإليراني~ - ¢
ً
والشعب الفارn �ن  ،متفوقون ودولةً  ا

+  ،وهو متفوق بصموده وريادته ،تاريخ � Ü صفات العظمة ووال زال ذ
  .........علمه وحضارته
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 ،ات بكل أنواعهاتارÌهم مÊء بالف� وا�الف :بالنسبة لصورة العرب  -¬
 
ً
+ مظلومية الشيعة الM قادت إ� ف� وحالة mاعية دائمة +  �نوا سببا

 .اإلسال�ا=اريخ 

�#"����א���!� �א�����������אن#"����א���!� �א�����������אن#"����א���!� �א�����������אن#"����א���!� �א�����������אن �� �� �� �

ويسÑ ا=عليم إ�  ،ا=عليم األساn + إيران تعليم موحد ¾ميع اإليراني� 
بتعليم القيم واال�اهات و�اصة تلك ا�تعلقة  ،Eقيق أهداف ا\ولة وا6ورة

  : وا�عايi وغiها من جوانب ا=علم الوجدا� من خالل

توظيفا عمليêا يساعد + غرس تلك القيم والعادات  توظيف ºتوى ا�ناهج - ¢
 ،وا�عايi واال�اهات ا�تعلقة باgيئة وا6قافة والPاث اإليرا� ا=فوق

   .وغiها واالستعالء

الM يكون �ا دورها + تنمية  ،بالقيم ا�ذهبية والقوميةتبصi ا=الميذ  -¬
   .شخصية الطالب اإليرا�

ð- تعميق ا�عرفة �دلوالتها  ،استثمار ا�ناسبات القومية واألعياد ا�ذهبية +
   .والقيم وا�عايi الM تتضمنها

ربط ا=الميذ بمجتمعهم وتراثهم من خالل إبراز دور وم>نة العلماء  -³
ا=ارÌية الÁ Mشتها  فكرين اÐا�� والسابق� واآلثار وا�راحلوا�

وا=عرف � العادات وا=قا�د  ،وÍبراز وحدتها ا¾غرافية وا�>نية ،إيران
  .الPاث الشعÖو

ò-  تعّد هذه ا\راسة من أو� ا�حاوالت 
ً
الكتب  نصوص+ Eليل مطلقا

  .ا�درسية اإليرانية




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٢٦  
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بل  ،اuين + إيران وحدهم إن مظاهر الPبية اإليرانية لم تشمل اإليراني�
خاصة أبناء العامل�  ،شملت اإليراني� الرسمي� العامل� + ا�ارج

  .السفارات وا�ؤسساتب

ب� األقليات الM تعيش داخل  وتبذل إيران ºاوالت بالغة لرأب الصدع
إال أنه رغم Ü هذه ا�حاوالت الM تبذ�ا السلطات اإليرانية  ،يرا�الكيان اإل

للمفارقات العميقة  ؛قد فشلت + إيرانفلصهر األقليات + �تمع إيرا� واحد 
  .الصدعذلك + رأب  وحدة ا\يانةتفلح بينهم حيث لم 

وتعمل  ،واإليرانيون يعانون من أزمة ثقافية واجتماعية واقتصادية خطiة
ºو الفوارق ب� {تلف  يران من خالل مؤسساتها الPبوية وا=عليمية �حاولةإ

 ،اgلوش ،األذر"Þو األقليات ) تغريب(فعملت � تنفيذ سياسة  ،األقليات
 يإلزالة هويتهم وطمس Ü ما يتصل بها تارÌ... العرب

ً
 وثقافيا

ً
  .ا

ال بد من  ف>ن ،األقليات األخرى ةيشكون + إخالص بقي إذ أن الفرس
 لقيم وÁدات وتقا�د الطائفة األو� 

ً
فهم ال يستغربون  ،،"الفرس" د�هم وفقا

إذ ليس هناك فارق كبi  ،العالم العرw إ� أن يأß يوم تنحاز فيه األقلية العربية
  .بينهم وب� العرب

ĆîãbqĆîãbqĆîãbqĆîãbqbbbbZZZZ@@@@pbîÜÓþa@†™@ðŠ–äÈÛa@ŒîîànÛapbîÜÓþa@†™@ðŠ–äÈÛa@ŒîîànÛapbîÜÓþa@†™@ðŠ–äÈÛa@ŒîîànÛapbîÜÓþa@†™@ðŠ–äÈÛa@ŒîîànÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @

  .برز سؤال حول مستقبل ا\ولة عندما انتهت فPة العهد الشا� + إيران

ح� �نت تشi إ�ها منذ ، فإيران قد حددت عن%يتها قبل وبعد ثورتها
àمهورية إيران " عنها + برا�ها السياسية بعد �اح ا6ورة ا�وم األول لإلعالن

ومعù ذلك أن Ü من  ،"\ولة إيران"و� التسمية الرسمية "  اإلسالمية
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 َب جَ َفعْ و�ذا فلن . وا إال مواطن� إيراني� خالص� فقطيسكنون فيها لن يكون
إذا لم Vد + إحصائيات دولة إيران الرسمية أية إحصائية للمواطن� غi  أحدٌ 

بل إن ا�وجودين ....العرب ،الكرد ،اإليراني� فليس + إيران من يسمون باgلوش
 هم مواطنون إيرانيون

ً
  . رسميا

ة الM تمارسها السلطات اإليرانية + األرا� هذه � ا�مارسات العن%ي
وما حلول السلوك القو� اإليرا� + مؤسساته ا=عليمية والPبوية  ،اإليرانية

وا=ميN العن%ي إال نتيجة حتمية لطبيعة هذه  ،وموقفهم من األقليات األخرى
  .ا\ولة وفلسفتها العن%ية

 من هذا الواقع ا�Êء با=ناقضات
ً
  انطالقا

ً
 ،لعديد من ا�شÓتلوتفاديا

صناعة اإلنسان اإليرا� ا�طلوب بمواصفاته الM تريدها � ل أداةً  ت الPبيةُ pَِ اعتُ 
 � القيام بكل ما يعهد إ�ه + ا�جاالت وا�خططات اإليرانية

ً
 ،�كون قادرا

ن الPبية وا=عليم + إيران موجهان بشk متطرف وا� أق اÐدود أخاصة و
ضمن اإلطار القو� ا�ذهÖ لpامج ومناهج ا=عليم والPبية + ا�دارس 

أو االطالع � الكتب ا=عليمية اإليرانية حيث يتضح أن الطفل  ،اإليرانية
فال  ،اإليرا� إنما يوضع أمام ا�يار الPبوي وا=علي} اإليرا� الشي� فقط

  يستطيع اعتناق أية عقيدة سوى الشيعية الفارسية
ً
  .و� مفروضة عليه لزوما

اهتمت ، توحيدهم جل صهر هؤالء الس>ن + بوتقة واحدة وºاولةأومن 
فالPبية اإليرانية ، با=عليم ا�درn إيران بمؤسساتها الPبوية وا=عليمية ابتداءً 

Äضع الطالب منذ حداثته لpامج تعليمية تتحكم بعقله وتوجهه Þو Eقيق 
وتشارك + هذه ا¾هود الPبوية Ü ا�ؤسسات  ،قوميةاألهداف ا�ذهبية وال

 وتفرض � الطالب منذ ،العسكرية واإلعالمية وا=عليمية الرسميةو السياسية
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Eت شعارات تعميق  ! الصغر أيديولوجية معينة ال Ìتار سواها وال يناقش فيها
  .وVÍاد �تمع عن%ي موحد من شتات األقليات ،الو| اإليرا�

هل تستطيع ا�ؤسسات ا=عليمية والPبوية : ؤال يطرح نفسه أمامناوهنا س
أن Eل ا�شÓت وا�خاطر الM تعا� منها إيران مع أن ا=ميN  ا�دارس خاصةً 

  . ب� األقليات + إيران ظاهرة مستمرة من جيل إ� جيل؟

  + إيران ال شك أن ظاهرة ا=ميN هذه ضد األقليات
ً
+ تزيد الوضع تعقيدا

وOذلك  ،ا�جتمع اإليرا� اuي يعمل � دمج الس>ن + وحدة ثقافية واحدة
ضد غiها من األقليات أيضا تؤدي إ� فشل إيران +  عن%ية ا\ولة اإليرانية

كيف  من هنا، وºاولة كسب والئهم إليران ،ºاوالتها \مج هذه األقليات
 
ً
  يكون الوالء وا\مج أمرا

ً
  حيث ،بعيد ا�نال وهدفا

ً
 تشعر هذه األقليات دوما

ها الPبوية يصعب Eقيقه مهما أولت مؤسساتُ  حيث أنه أمر ،بعدم االنتماء
 بمرحلة االبتدائية

ً
 �  وا=عليمية من اهتمام بدءا

ً
 بالغا

ً
الM أو=ها اهتماما

ا�ستويات �فة وتشارك + عملية إعدادها ا�ؤسسات الPبوية وغiها ح` إن 
لطفل اإليرا� �ن موضع االهتمام من اإليراني� خارج إيران با عتناءاال

ويلقن ا�ذهب ، بعد أن يتعلم الفارسية ،إلم>نية إعداده للعودة إ� إيران
  .الشي�

ĆrÛbqĆrÛbqĆrÛbqĆrÛbqbbbbZZZZ@@@@æaŠíg@¿@ò�‰†½a@òÜyŠ¶@âbànçüa@ïÇaë…æaŠíg@¿@ò�‰†½a@òÜyŠ¶@âbànçüa@ïÇaë…æaŠíg@¿@ò�‰†½a@òÜyŠ¶@âbànçüa@ïÇaë…æaŠíg@¿@ò�‰†½a@òÜyŠ¶@âbànçüa@ïÇaë…ZZZZ@ @@ @@ @@ @
 بالظروف الPبوية 

ً
ليس هناك أدÔ شك + أن مستقبل األمة يتحدد كثiا

إذ أن شخصية اإلنسان تتحدد معا�ها  ،عرض �ا ا¾يل ا¾ديد من أبنائهاالM يت
ا�سئولة عن توفi أسباب نموه  والPبية � ،+ السنوات األو� من ا=عليم

حيث تتعاون مع األ�ة +  ،االنفعاÉ واالجتما| والPبوي با=عاون مع األ�ة
  .طوير ا�جتمعتو� بناء  كون قادرةً = بناء وتنشئة األجيال
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يعا� من تميN عن%ي  وبتٌ  ،متعددة ثقافاٍت  بداخلهيضم  وÍيران بتٌ 
iكب kاد مؤسسات  ،نتيجة لوجود أقليات مهمشة بشVلك اهتمت إيران بإu

ود�ها + وحدة واحدة  ،تربوية تعمل � صهر {تلف األقليات والطوائفـ
منها أن  َب لِ لك + ا�دارس الM طُ وأك¦ ما يتمثل ذ ،..مذهبية ،سياسية ،ثقافية

  .تقوم بعملية الصهر

 باأل�ة فصهر النشء
ً
بل تشارك Àيع  ،لم Eظ به مؤسسة دون أخرى بدءا

 لفلسفة معينه ºددة
ً
وا� . ا�ؤسسات + إيران + عملية د�هم وتربيتهم وفقا

م جانب ا�ؤسسات اCظامية تعمل مؤسسات غi نظامية � تربيتهم وÍعداده
 �Ðوزة

ً
وهو خاضع لعملية ا=لق�  فPى الطالب منذ صغره ،....والبسيج ،أيضا

 � Eقيق أهدافه
ً
  .بهدف الصهر والقبول بهذا ا�جتمع Áمال

هذا ما دÁ إيران إ� إقامة مؤسسات وتنظيمات {تلفة لصهرهم + هذا 
وان  ،دة متناسقةفالPبية � األداة األقوى لصهر الس>ن + ترOيبة جدي ،ا�جتمع

فقد أشار ا�مي® ورOز  ،طريقة الصهر وأدواته حددت من قبل القادة اإليراني�
iكب kأهمية هذا ا�وضوع بش �.   

 ،فطريقة اÐياة + إيران ال شك أنها متأثرة با=عليم وما Vري + ا�دارس
ت � توافق أهداف ا�جتمع وأهداف ا=عليم وحاجا واقعية داللة تلكو

إ� الPبية بش` وسائلها من ا\ولة اإليرانية فعمدت  ،ا�جتمع اإليرا� وأوضاعه
الM � بداية عملية الPبية  واهتمت بمرحلة ا�درسة ،جل Eقيق أهدافهاأ

  .واإلعداد




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٣٠  

 � مدى االهتمام بPبية الطالب وم>نته + إيران 
ً
قامة إوKا يدل أيضا

وÍقامة العديد من مراكز الطلبة و� ....اÐوزات، األندية ،العديد من ا�ؤسسات
  .متنوعة =تالءم و{تلف األعمار

  .والقومية أما الpنامج الPبوي ا�عد للطالب فيتضمن ا\روس ا�ذهبية

�bÈia‰�bÈia‰�bÈia‰�bÈia‰ZZZZ@@@@_ò�‰†½a@óÜÇ@Œî×�Ûa@a‡b½_ò�‰†½a@óÜÇ@Œî×�Ûa@a‡b½_ò�‰†½a@óÜÇ@Œî×�Ûa@a‡b½_ò�‰†½a@óÜÇ@Œî×�Ûa@a‡b½@ @@ @@ @@ @

بعد أن عرضنا ا=ميN العن%ي اuي تمارسه السلطات اإليرانية ضد 
البد  ،وبعد عرض �دى االهتمام اuي أو=ه إيران للناشئة باألقليات وا�ذاه

منها و�اذا حظيت مؤسسات ا�درسة  أن نشi إ� مدى اهتمام إيران با�دارس
+ Àيع مناطق  ونÆها ،وعملت � تعميمهابل دون غiها بهذا االهتمام 

  .إيران؟

ضافة إ� ال شك أن إيران قد Áنت وما زالت من عديد من ا�شÓت باإل
ا=ميN العن%ي اuي أنتج فوارق طبقية وثقافية واجتماعية ب� فئات ا�جتمع 

وبعد أن أدرOت إيران خطورة مثل هذه ا�شÓت عملت � ºاولة  ،اإليرا�
إVاد اÐلول ا�الئمة �ا و� تفPض + ا�دارس أن تقوم íلها ألنها انع>س 

  : شÓت ما يÊومن هذه ا�. لواقع هذا ا�جتمع

   :ا�وة االجتماعية

 ،لقد Eدثنا + اgداية عن طوائف وأقليات + إيران ومدى ا=مايز بينهم
 إزالة الفجوة االجتماعية ب� الس>ن الh � Mٌط  +ا\ولة أخفقت و

  .همرِ هْ لَص 
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  : الفجوة ا�قافية

قافية ب� هذه ا�وة ا6 َق مّ قَ  قدإن ا=ميN الواضح ب� األقليات وا�ذاهب 
 لحيث أن هنا ،األقليات الM جاءت نتيجة حتمية لk ما سبق ذكره

ً
ك سورا

 يفصل ب� فئات الشعب اإليرا�
ً
وباتوا يعيشون + مستويات ومفاهيم  ،كبiا

ن مشÚة الس>ن وصهرهم عن طريق ا�ؤسسات فإذلك أجل من  ،{تلفة
يراني� ح` يتمكنوا من Eقيق شديد من قبل القادة اإل الPبوية Eظى باهتمامٍ 

  .أهدافهم ا�علنة وغi ا�علنة إذ أن عدم ا=جانس يعيق Eقيق هذه األهداف

Êوحسب الواقع اإليرا� فقد برزت توقعات ثالث تتلخص فيما ي:  

توقعات ا�نظرين للثورة ا6قافية بعد �اح ا6ورة اإلسالمية + إيران  .¢
رى أصحاب هذا اال�اه إن ا�جتمع وي :"احتمال االنصهار واالم�اج 

 يُذيب الفوارق ا�ذهبية
ً
 موحدا

ً
 ،القومية ،اإليرا� سيصبح + اCهاية �تمعا

ويعتمد أصحاب هذا الرأي � أن الزمن  ،+ بوتقة واحدة.. .الطائفية
 ،وا=عليم ووحدة مشÓت ا�جتمع ستؤدي + اCهاية إ� تسوية نزاÁته

  .يذيب فروقهف

: احتمال ا=طبع بالطابع القو�ا�نظرين للقومية الفارسية توقعات  .¬
"Levantigation": \أن ا�جتمع اإليرا� سيصبح +  �رساويرى بعض ا

 
ً
 قوميا فارسيا

ً
 :الرأي � أمرينهذا ويعتمدون + تأكيد  ،اCهاية �تمعا

  .زيادة ا=مسك بالعادات وا=قا�د القومية الفارسية  . أ

االدÁء ا=اري� عند ، يط عرw وغريب عنهموجود إيران + º  . ب
 .اإليراني� أنهم أمة آرية فارسية
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" تفريس ومذهبة"ن وجود Äوف إيران من ذلك جعلهم يعملون � إ
ا�جتمع اإليرا� وذلك بطمس قيم وÁدات وتقا�د الطوائف واألقليات 

عملية  هاأ منأو� =بد من هنا عملت � استيعابهم + ا�دارس خطوةً  ،األخرى
+ ا�جتمع  =لك األقليات والطوائف الM � عملية صهرٍ و" ذهبةا�فريس وا="

  .اإليرا�

ð.  ا=عدد العن%ي"Ethnic pluralism":  ويرى أصحاب هذا الرأي أنه
يتألف منهم  نالعرقية والطائفية ب� الس>ن اuي ا�لفياِت  يصعب إذابةُ 

 من عدة أجناسو� هذا يبï  ،ا�جتمع اإليرا�
ً
ويضيف  ،ا�جتمع مرOبا

Ü تمسك �هذه  هذا الرأي أن مبدأ ا=حدي ب� هذه األعراق سيؤدي إ
  .األطياف بالعادات وا=قا�د ا�اصة بها

  إال أن إيران تسÑ =نفيذ ا�بدأ األول وهو االنصهار وتكرس أق
و�  ،ا�ذهب الشي�ثم  ،جهودها معتمدة � القومية اإليرانية واللغة الفارسية

فوضعت Ü أجهزة ا\ولة =نفيذ هذا الغرض  ،أك¦ ما يرOز عليه + ا�دارس
من حيث اإلhاف وا\عم ا�ادي �تم مبدأ االنصهار اuي هو hط إلقامة 

 عن ا=ناقضات الM يعا� منها
ً
uلك عملت إيران � إVاد  ،�تمع موحد بعيدا

  .وخارجها ا�دارس + Àيع أÞاء إيران

Ć�ßb�Ć�ßb�Ć�ßb�Ć�ßb�bbbbZZZZ@@@@÷‰a†½a@¿@òîßìàÈÛaë@Þìà’Ûa÷‰a†½a@¿@òîßìàÈÛaë@Þìà’Ûa÷‰a†½a@¿@òîßìàÈÛaë@Þìà’Ûa÷‰a†½a@¿@òîßìàÈÛaë@Þìà’ÛaZZZZ 

 من أهداف إيران وKا تعانيه من مشÓت تفرض نفسها نتيجة �ذا 
ً
انطالقا

Ü ذلك أدى بها إ� تأسيس ا�دارس + Àيع  ،ا=كوين ا�تنوع � أرضها
حيث تعمل جاهدة إلم>نية استيعاب  ،ا�ناطق + إيران لتشمل Àيع الطالب
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ا6انوية إلم>نية االنصهار وEقيق حلم و سة االبتدائية وا�درسة اإلعداديةا�در
  .إيران

ا¾داول ا�رفقة + هذه ا\راسة تدل � أن إيران تعمل إن ملة فبا¾و
وأن تنÆ  ،جاهدة الستيعاب Àيع الطالب الثين يمثلون الفئة العمرية النشطة

 لألهداف ا�نشودة وÍزالة  ،ت+ Ü ا�ناطق + إيران و� Ü ا�ستويا
ً
Eقيقا

  .وÍزالة ا=ميN ب� {تلف طوائف الشعب اإليرا� وأعراقه الفوارق ا6قافية

Kا سبق يتضح إن طبيعة ا6ورة اإليرانية وليس ا�ارطة ا\يموغرافية 
ا�ؤسسات الM تقوم نوع للمجتمع اإليرا� وبنيته � الM حددت نوع الPبية و

ن شk اإلنسان Íو ،شئة �ذه ا6ورة ذات األهداف والغايات ا=وسعيةبإعداد اCا
 من جانب القادة ا\يني

ً
 اإليراني� بÙء من �Eاول ا6ورة إعداده مسبقا

وال خيار أمام اإلنسان اإليرا� ضمن اإلطار اuي وضع � وهو  ،ا�هارة وا\قة
  .الفارسية الشيعية

 ،ؤسسات وا�نظمات �¾يشمن هنا أوجدت إيران العديد من ا�
جل إVاد هذا ا�جتمع ا�صنوع � أمن ....ا�درسة ،اÐوزة ،البسيج ،اgاسدران

  .أرض إيران + قالب جديد $قق أهدافها القومية أوال وا�ذهبية ثانيا

Ć�…b�Ć�…b�Ć�…b�Ć�…b�bbbbZZZZ@@@@æaŠíg@¿@áîÜÈnÛa@ÝyaŠßæaŠíg@¿@áîÜÈnÛa@ÝyaŠßæaŠíg@¿@áîÜÈnÛa@ÝyaŠßæaŠíg@¿@áîÜÈnÛa@ÝyaŠßZZZZ@ @@ @@ @@ @
ب مهارات إن مؤسسات ا=عليم توفر اgنية ا�نظمة الM يكسب منها الطال

 من هذه ا�ؤسسات الM  قد يرانن إفإو�ا  ؛الصياغة وا=وجيه
ً
أوجدت عددا

 من أهداف ا�جتمع 
ً
تعمل � تنشئة األجيال لصهرهم + بوتقة واحدة انطالقا

اإليرا� الE Mدد من قبل القائم� � هذه ا�ؤسسات ومن �م ا�pة وا\راية 
 هذا ا�جتمع ا�تعدد وا�تنوع من مشاÜ ما +بولم تهتم ، + حاجات الطالب

  .تتطلب اÐل
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 iٌد كثV هذه ا�ؤسسات ëبيئة مناز�م  من الطالب بيئةً ف iنّ أإذ  ،غ  
ً
كثiا
من اآلباء مازالوا غi مؤهل� لPبية أبنائهم وتوجيههم بأسا�ب تنسجم مع 

باإلضافة إ�  ،ال يتقنون الفارسية ومن اآلباء + إيران نفرٌ  ،أهداف ا6ورة
ف>ن البد من مثل هذه  ،انشغال الوا\ين عن تربية أبنائهم وال سيما العامل�

 من األهل فأوجدت إيران ا6ورة
ً
هذه  ا�ؤسسات =عمل � تربيتهم بدال

  .ا�ؤسسات

إن طبيعة وأهداف ا6ورة اإليرانية أدت إ� االهتمام بمرحلة ا�درسة 
 
ً
 فاقت به إيران دوال

ً
وجعلها ضمن السلم  ،غiها من دول العالم ا6الث اهتماما

  .لý يتسù �ذا ا�جتمع تشكيل الصياغة ا�ذهبية والقومية ،ا=علي}

 ´ðا�ادة  خالل من فهو ينص ،قانون ا=عليم الصادر بعد ا6ورة اإلسالمية أما
 حلةمن دستور ا¾مهورية اإلسالمية اإليرانية � �انية ا=عليم ح` نهاية ا�ر

  .)((ا=عليم اإللزا� منذ السابعة من العمرو ا6انوية

  

                                                 

)¢(  äبية وا=عليم �انا للجميع، وPند ا6ا� من ا\ستور اإليرا� فإن الgطبقا للمادة ا6ا6ة، ا
  .)، اgند ا6ا�ðا\ستور اإليرا�، ا�ادة ({تلف ا�ستويات 

م الPبية وا=عليم اuي �ن بعد انتصار ا6ورة اإلسالمية، قام �لس شورى ا6ورة بإلغاء نظا
معموال به + السابق، حيث قام ا�جلس األ� للثورة ا6قافية بوضع نظام الPبية وا=عليم بعد 

جلسة عمل وحوار �ذه الغاية، إذ تم تدوين هذا اCظام وا=صديق عليه + شهر  ´ò¢عقد 
 .ق.ه ·¶ð¢من العام) سبتمp(شهريور 

 mايراننظام آموزش و�رورش معا  
http://noorportal.net/394/427/24350.aspx  




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٣٥  

 مليون تلميذ Ç¢/³+ الوقت اÐاâ حواÉ  إيرانيبلغ عدد ا=الميذ + 
ً
أما  .ا

مبù  ألف ´¢¢هناك و مدرسو ألف معلم ´Çòا�يئة ا=عليمية فتضم أك¦ من 
من هنا ، ا=عليمو درجاتها تعمل + �ال الPبيةو للمدارس � اختالف أنواعها

 
ّ
ورياض األطفال � بداية  ،ا=علي} + إيران يمر + �سة مراحل مَ فإن الُسل

  :الُسلم ا=علي} + إيران وهذه ا�راحل �

  :ا=عليم إ� �سة مراحلو قسم نظام الPبيةين

  مرحلة رياض األطفال- ¢

  ا�رحلة االبتدائية- ¬ 

ð- ا�رحلة ا�توسطة  

  .يةا�رحلة ا6انو - ³

ò-  Éمرحلة ا=عليم العا  

 مليون تلميذ Ç¢/³+ الوقت اÐاâ حواÉ  إيرانيبلغ عدد ا=الميذ + 
ً
أما  .ا

مبù  ألف ´¢¢هناك و مدرسو ألف معلم ´Çòا�يئة ا=عليمية فتضم أك¦ من 
من هنا ، ا=عليمو درجاتها تعمل + �ال الPبيةو للمدارس � اختالف أنواعها

ورياض األطفال � بداية  ،=علي} + إيران يمر + �سة مراحلفإن الُسلم ا
  :الُسلم ا=علي} + إيران وهذه ا�راحل �

)- @òÜyŠß@òÜyŠß@òÜyŠß@òÜyŠßÞbÐ�þa@ābí‰ÞbÐ�þa@ābí‰ÞbÐ�þa@ābí‰ÞbÐ�þa@ābí‰ZZZZ@ @

وتبدأ من عمر �س  ،ا�رحلة ا=مهيدية للمرحلة االبتدائية و� تمثل
 وتهدف هذه ،واحد تُدرس فيه مبادئ اللغة الفارسية سنوات وتستمر �دة Áم

  .لالهتمام با=عليم ا�رحلة إ� جذب انتباه الطفل
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¬- òîöa†niüa@òÜyŠ½aòîöa†niüa@òÜyŠ½aòîöa†niüa@òÜyŠ½aòîöa†niüa@òÜyŠ½aIIIIóía†nia@õê‰ë…óía†nia@õê‰ë…óía†nia@õê‰ë…óía†nia@õê‰ë…HHHH 

ا6ورة اإليرانية السنوات اإللزامية  وزادت ،� ا�رحلة اإللزامية األو�
 + العهد

ً
وتبدأ ا\راسة  ،اإلمpاطوري =صبح ست سنوات بعد أن �نت �سا

 �اÔ ..... .ه ا�رحلةوا=عليم + هذ ،سنوات ستمن عمر 

 .االبتدائية مليون طالب + ا�رحلة ò,·قيد أك¦ من  ¢··¢قد شهد Áم ل 

 ،األساسية �لقراءة وترOز هذه ا�رحلة � تعليم ا=الميذ ا�هارات ا=عليمية
باCوا� الصحية  عالوة � االهتمام ،الخ... وا=فكi ،وا=ذكر ،والكتابة

  .واgدنية للطالب

ð-@@@@@òí…a†Ç⁄a@òÜyŠ½a@òí…a†Ç⁄a@òÜyŠ½a@òí…a†Ç⁄a@òÜyŠ½a@òí…a†Ç⁄a@òÜyŠ½aIIIIóíbàäça‰@õê‰ë…óíbàäça‰@õê‰ë…óíbàäça‰@õê‰ë…óíbàäça‰@õê‰ë…HHHH@@@@ 

ويلتحق  ،وتستمر ثالث سنوات "ا�توسطة " ويطلق عليها ا�رحلة ا=وجيهية
  ð¢إ�  ¢¢بها الطالب من سن 

ً
ا¾زء األول + ا�رحلة  وتعد هذه ا�رحلة ،Áما

 ،واالبت>رية للتالميذ وتهتم هذه ا�رحلة بتنمية القدرات العقلية ،ا6انوية
 .نةمعي ضافة إ� كشف ميول واستعدادات ا=الميذ للنبوغ + حاالتباإل

جديد �  وقد أدرجت وزارة ا=عليم اإليرانية + خططها إدخال تعديل
 ويتمثل + Äصيص سنت� لألطفال ما ب� ا�امسة ،ا�رحلت� السابقت�

� أن تضاف السنتان للمرحلة  ،والسابعة من العمر =ل� األساسيات
  .ا�قابل يتم Äفيض ا�رحلة ا�توسطة إ� Áم� فقط وä ،بتدائيةاال

T- @òíìãbrÛa@òÜyŠ½a@òíìãbrÛa@òÜyŠ½a@òíìãbrÛa@òÜyŠ½a@òíìãbrÛa@òÜyŠ½aIIIIéĐ�ìnß@õê‰ë…éĐ�ìnß@õê‰ë…éĐ�ìnß@õê‰ë…éĐ�ìnß@õê‰ë…HHHH@@@@ 

لكنها أصبحت �انية وينقسم  ،و� ليست إلزامية ،سنوات ومدتها أربع
 .وآخر ف® تق® أو زرا| أو �اري أو مه® ،Áم ا=عليم ا6انوي إ� ثانوي

والعلوم  ،الفNياء ،ي العام بدوره إ� أقسام الرياضياتا6انو وينقسم ا=عليم
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و$ق للطالب االöراط + قسم واحد . واالقتصاد ،اإلنسانية والعلوم ،ا=جريبية
األول وفق ا\رجات الM حصل عليها + ا¾زء األول من  منها يتحدد منذ العام

  .ا�رحلة ا�توسطة ا�رحلة ا6انوية ونع® به

s - jÓ@bß@ñ�ÏjÓ@bß@ñ�ÏjÓ@bß@ñ�ÏjÓ@bß@ñ�Ï@òÈßb¦a@Ý@òÈßb¦a@Ý@òÈßb¦a@Ý@òÈßb¦a@ÝIIIIóçbØ’ãa…@“îi@õê‰ë…óçbØ’ãa…@“îi@õê‰ë…óçbØ’ãa…@“îi@õê‰ë…óçbØ’ãa…@“îi@õê‰ë…HHHH 

 ،حيث يتم بعدها إجراء امتحان موحد � مستوى إيران ،تمتد لسنة واحدة
Vري بعده توزيع الطلبة الثين اجتازوا هذه ا�رحلة بنجاح إ� ا¾امعات 

  .حسب معدالتهم

S- ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@òÜyŠßïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@òÜyŠßïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@òÜyŠßïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@òÜyŠß)¢( 

 Á السنة األو� من ا�رحلة ا6انوية مرحلة pحيث يقوم الطالب  ،مةتعت
باالطالع ودراسة {تلف ا=خصصات تمهيدا =صنيف الطالب حسب 

 ،� الطالب اإليرا� أن Ìتار بينها، إ� ثالثة Äصصات وفروع ،معدالتهم
  :و�

  )دبيات وعلوم انساÔأ(Äصص اآلداب والعلوم  -(

 )علوم �ريÄ)Öصص العلوم ا=جريبية  -*

R-  ياءNيكع(علوم الرياضيات والفNلوم ريا� وف(  

  

                                                 

فصل قانون الPبية وا=عليم، بأن ) http://www.medu.irسايت وزارة الPبية اإليرانية، ( )¢(
�نون �ر (رn + إيران وزارة الPبية وا=عليم � ا¾هة ا�خولة باالhاف � ا=عليم ا�د

 ).·ð³¢اموزى كشور، سال 
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فمن  ،أما ا�واد الM يقوم الطالب بدراستها + {تلف ا�راحل وا�سارات
ا�ناهج ا=عليمية  نواضح ع Cا إلقاء الضوء عليها ح` نستطيع بناء تصورٍ  ا�هم

  .تمهيدا =حليل نص ºتواها ،ا�درسية اإليرانية

	��EEEEدو��01א+��א�/دو��01א+��א�/دو��01א+��א�/دو��01א+��א�/FFFFא��-#	�א,+��א*�	א��-#	�א,+��א*�	א��-#	�א,+��א*�	א��-#	�א,+��א* �� �� �� �
  :الصف األول

  )فار� �وانيم(الفارسية قراءة  

  فارn بنواسيم (الفارسية كتابة  

  )علوم �ري�(العلوم ا=جريبية  

  )ريا�(الرياضيات  

  )آموزش قرآن(تعليم القرآن  

Mالصف ا�ا:  

  )فار� �وانيم(الفارسية قراءة  

  )فارn بنواسيم(الفارسية كتابة  

  )علوم �ري�(العلوم ا=جريبية  

  )ريا�(ياضيات الر 

  )آموزش قرآن(تعليم القرآن  

  )كتاب �ر/ هديه ها� آسمان (كتاب العمل / هدية السماء 
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   :الصف ا�الث

  )فار� �وانيم(الفارسية قراءة  

  )فارn بنواسيم(الفارسية كتابة  

  )علوم �ري�(العلوم ا=جريبية  

  )ريا�(الرياضيات  

  )آموزش قرآن(تعليم القرآن  

  )كتاب �ر/ هديه ها� آسمان (كتاب العمل / ية السماءهد 

  )تعليمات اجتما�( القواعد االجتماعية 

  :الصف الرابع

  )فار� �وانيم(الفارسية قراءة  

  )فارn بنواسيم(الفارسية كتابة  

  )علوم �ري�(العلوم ا=جريبية  

  )ريا�(الرياضيات  

  )آموزش قرآن(تعليم القرآن  

  )كتاب �ر/ هديه ها� آسمان (كتاب العمل / هدية السماء 

  )تعليمات اجتما�( القواعد االجتماعية 

  :الصف ا�امس

  )فار� �وانيم(الفارسية قراءة  
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  )فارn بنواسيم(الفارسية كتابة  

  )علوم �ري�(العلوم ا=جريبية  

  )ريا�(الرياضيات  

  )آموزش قرآن(تعليم القرآن  

  )كتاب �ر/ هديه ها� آسمان (مل كتاب الع/ هدية السماء

  )تعليمات اجتما�( القواعد االجتماعية

	��EEEEدو���01א����5/دو���01א����5/دو���01א����5/دو���01א��FFFF/��5א��-#	�א,��אد�	א��-#	�א,��אد�	א��-#	�א,��אد�	א��-#	�א,��אد�	����WWWWא��-#	�א��3��	א��-#	�א��3��	א��-#	�א��3��	א��-#	�א��3� �� �� �� �
   :الصف األول اإلعدادي

  )جغرافيا( جغرافيا

   )تاريخ(تاريخ 

   )تعليمات اجتما|(القواعد االجتماعية 

  ) علوم �ريÖ(العلوم ا=جريبية 

   )حرفه وفن(ن ا�هنة والف

  )فار�(الفارسية 

   )ريا�(الرياضيات 

   )آموزش قرآن(تعليم القرآن 

   )انكلي( إ�لNي

 wعر (عر(  
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  الصف ا�اM اإلعدادي 

  )جغرافيا( جغرافيا

   )تاريخ(تاريخ 

   )تعليمات اجتما|(القواعد االجتماعية 

  ) علوم �ريÖ(العلوم ا=جريبية 

   )حرفه وفن(ا�هنة والفن 

  )فار�(الفارسية 

   )ريا�(الرياضيات 

   )آموزش قرآن(تعليم القرآن 

   )انكلي(ا�لNي 

 wعر (عر(  

  )تعا�م ديù(ا=عا�م ا\ينية 

  :الصف ا�الث إعدادي

  )جغرافيا( جغرافيا

   )تاريخ(تاريخ 

   )تعليمات اجتما|(القواعد االجتماعية 

  ) علوم �ريÖ(العلوم ا=جريبية 

   )حرفه وفن(والفن  ا�هنة
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  )فار�(الفارسية 

   )ريا�(الرياضيات 

   )آموزش قرآن(تعليم القرآن 

   )انكلي(ا�لNي 

 wعر (عر(  

  )تعا�م ديù(ا=عا�م ا\ينية 

  )القواعد االجتماعية(تعليمات اجتما| 

�EEEEدو���801'67دو���801'67دو���801'67دو�FFFF67'��801א��-#	�א��3���	א��-#	�א��3���	א��-#	�א��3���	א��-#	�א��3���	 �� �� �� �
  الصف األول ا�انوي

   )ا�سار العام( 

  )¢أدب فار� ( ¢ارn األدب الف

  )¢زبان فار� (¢فارسية  لغة

 wالعربية (¢عر¢ (  

pياءوا�ختNيك وازمايش>ه( ¢الفNف¢(   

  ) ¢شي! ( ¢كيمياء 

   )علوم زيس` وبهداشت(علوم الصحة واgيئة 

  )¢دين وزند" ( ¢ا\ين واÐياة 

  )¢انكلي ( ¢�لNي إ
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   )¢رياضيات ( ¢رياضيات 

   )مهارات بايه ريا�(متقدمةمهارات رياضية 

  )آموزش ه# وحل مسئلة(تعليم الفن وحل القضايا 

  الصف ا�اM ثانوي 

  )الفNياء الرياضية Äصص/ ا�سار ا�تخصص األول( 

  nاألدب الفار¬ ) �  )¬أدبيات فار

  )¬زبان فار� (¬فارسية  لغة

 wالعربية (¬عر¬ (  

 pياء وا�ختNيك وازمايش>ه(¬الفNف¬(   

  ) ¢شي! ( ¢كيمياء 

   )علوم زيس` وبهداشت(علوم الصحة واgيئة 

  )¬دين وزند" ( ¬ا\ين واÐياة 

  )¬انكلي ( ¬ا�لNي 

   )¬رياضيات ( ¬رياضيات 

  )آموزش ه# وحل مسئلة(تعليم الفن وحل القضايا 

   )¢هندسة ( ¢ا�ندسة 

   )جغرافيا(جغرافيا 

  )مدل سازىأمار و(اإلحصاءات وصناعة اCماذج 
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  ).آماد" دفا�(ا=هيئة ا\فاعية 

  الصف ا�اM ثانوي 

  )ا=جري� ا=خصص/ ا�سار ا�تخصص ا6ا� (

 nاألدب الفار¬ ) �  )¬أدبيات فار

  )¬زبان فار� (¬فارسية  لغة

 wالعربية (¬عر¬ (  

 pياء وا�ختNيك وازمايش>ه(¬الفNف¬(   

 pه شي! وازمايش( ¢الكيمياء وا�خت<¢ (  

  )¬دين وزند" ( ¬ا\ين واÐياة 

  )¬انكلي ( ¬�لNي إ

   )¬رياضيات ( ¬رياضيات 

   )¢هندسة ( ¢ا�ندسة 

   )جغرافيا(جغرافيا 

 pوازمايش>ه(األحياء وا�خت �  )زيست شنا

  )أمار ومدل سازى(حصاءات وصناعة اCماذج اإل

  ).آماد" دفا�(ا=هيئة ا\فاعية 

  ي الصف ا�اM ثانو

  )اإلنسانيةاآلداب والعلوم (ا=خصص / ا�سار ا�تخصص ا6الث 




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٤٥  

 nاألدب الفار¬ ) �  )¬أدبيات فار

  )¬زبان فار� (¬فارسية  لغة

 wالعربية (¬عر¬(   

  )¬دين وزند" ( ¬ا\ين واÐياة 

  )¬انكلي ( ¬ إ�لNي

   )جغرافيا(جغرافيا 

   )آماد" دفا�(ا=هيئة ا\فاعية 

  )آمار ومدل سازى(صناعة اCماذج حصاءات واإل

  )اقتصاد(االقتصاد 

   )تاريخ ادبيات ايران وجهان(تاريخ األدب اإليرا� والعالم 

   )تاريخ إيران وجهان(والعالم  إيرانتاريخ 

  ) ¢جامعه شنا� ( ¢علم االجتماع 

  الصف ا�الث ثانوي

  )الفNياء الرياضية Äصص/ ا�سار ا�تخصص األول(

nاألدب الفار ð ) �  )ðأدبيات فار

  )ðزبان فار� (ðفارسية  لغة

wعر ð) العربيةð (  

   )ðفNيك وازمايش>ه(ðوا�ختp  الفNياء
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pالكيمياء وا�ختð ) شي! وازمايش>هð (  

  )ðدين وزند" ( ðا\ين واÐياة 

Nيإ�ل ð ) انكليð(  

   )¬رياضيات ( ¬رياضيات 

   )¬هندسة ( ¬ا�ندسة 

  )انحساب(اÐساب 

  )مباÔ علم رايانه(علم الكمبيوتر 

   )جp واحتماالت(ا¾p واالحتماالت 

   )يرانإتاريخ معاm (تاريخ إيران اÐديث 

  )ا=جريÖ ا=خصص/ ا�سار ا�تخصص ا6ا�(

 nاألدب الفارð ) �  )ðأدبيات فار

  )ðزبان فار� (ðفارسية  لغة

 wعرð) العربيةð (  

 pياء وا�ختNالفð)يNك وازمايش>هفð(   

 pالكيمياء وا�ختð ) شي! وازمايش>هð (  

  )ðدين وزند" ( ðا\ين واÐياة 

  )ðانكلي ( �ðلNي إ

   )ðرياضيات ( ðرياضيات 
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   )ðهندسة ( ðا�ندسة 

 pوازمايش>ه(األحياء وا�خت �  )زيست شنا

  )أمار ومدل سازى(اإلحصاءات وصناعة اCماذج 

�زم� شنا(علم األرض (  

  )إيرانتاريخ معاm (تاريخ إيران اÐديث 

  )اإلنسانيةاآلداب والعلوم (ا=خصص / ا�سار ا�تخصص ا6الث

 nاألدب الفارð ) �  )ðأدبيات فار

  )ðزبان فار� (ðفارسية  لغة

 wعرð) العربيةð(   

  )ðدين وزند" ( ðا\ين واÐياة 

  )ðانكلي ( �ðلNي إ

  ) ¬جغرافيا (¬جغرافيا 

   )¬وجهان إيران أدبياتتاريخ (¬ريخ األدب اإليرا� والعالم تا

   )¬تاريخ إيران وجهان( ¬والعالم إيرانتاريخ 

  ) ¬جامعه شنا� (¬علم االجتماع 

  آرايه ها� ادب 

  )الرياضيات(ريا� 

   )منطق(ا�نطق 
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   )روانشنا�(علم اCفس 

��א�8�9	����א�8�9	�#-�8	���8:���א�8�9	�#-�8	���8:���א�8�9	�#-�8	���8:�:��8�	#-�8FFFF/��;<�دא�=��EEEEدو��01+�=�دא�>;��/دو��01+�=�دא�>;��/دو��01+�=�دא�>;��/دو��01+ �� �� �� �
  )الفNياء الرياضية Äصص/ تخصص األولا�سار ا�(

 nاألدب الفار¢ -¬ ) �  )¬- ¢أدبيات فار

  ) ¬- ¢شي! ( ¬-¢الكيمياء

  )دين وزند"( ا\ين واÐياة

  )¬-¢انكلي ( ¬-¢�لNي إ

   )رياضيات كسسته(الرياضيات الشاملة 

وجp  اûCهندسة Eليل (ا�ندسة ا=حليل اCصية وعلم ا¾p ا�طي 
   )خطى

  )¬-¢حساب ديفرانسيل وانتكرال (اÐساب 

  )ا=جريÖ ا=خصص/ ا�سار ا�تخصص ا6ا�(

 nاللغة واألدب الفار¢-¬ ) �  )¬-¢زبان وأدبيات فار

   )¬-¢فNيك ( ¬-¢الفNياء

  ) ¬-¢شي! ( ¬-¢الكيمياء 

  ا\ين واÐياة 

  )¬-¢انكلي ( ¬-¢�لNي إ

  ) رياضيات عمو%(الرياضيات العامة 
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  )زيست شنا�(حياء األ

  )زم� شنا�(علم األرض 

  )اآلداب والعلوم اإلنسانية ا=خصص/ ا�سار ا�تخصص ا6الث

nاألدب الفار¢ ) �  )¢أدبيات فار

 nادبيات (األدب الفار¬(  

  )دين وزند"( ا\ين واÐياة

  )¬-¢انكلي ( ¬-¢�لNي إ

  ) جغرافيا(جغرافيا 

  )تاريخ شنا�(علم ا=اريخ 

  ) علوم شنا�(ة العلوممعرف

  )فلسفه(الفلسفة 
  

bÈib�bÈib�bÈib�bÈib�@Z@Z@Z@ZòîãaŠí⁄a@ñ‰ìrÛa@�b¬@†Èi@áîÜÈnÛa@¿@ÞìznÛa@ñ�ÏòîãaŠí⁄a@ñ‰ìrÛa@�b¬@†Èi@áîÜÈnÛa@¿@ÞìznÛa@ñ�ÏòîãaŠí⁄a@ñ‰ìrÛa@�b¬@†Èi@áîÜÈnÛa@¿@ÞìznÛa@ñ�ÏòîãaŠí⁄a@ñ‰ìrÛa@�b¬@†Èi@áîÜÈnÛa@¿@ÞìznÛa@ñ�ÏZZZZ@ @@ @@ @@ @

، للتعليم تأß فPة ا=حول بعد انتصار ا6ورة وجNة حيث تكونت ¾نةٌ 
حيث يتضح من خال�ا مدى اهتمام إيران بمؤسسات ا�درسة إذ أن طبيعة هذا 

جديدة � هذا  ةً ثقافي وبنيةً  قد فرضت ترOيبةً ا�جتمع وا6ورة الM نشأت 
 ألهداف مرسومة 

ً
ا�جتمع ا¾ديد ف>ن البد من إÁدة ترOيبة هذا ا�جتمع وفقا

 من قبل قادة الفكر من رجال ا\ين اإليراني�
ً
  .ºددة مسبقا
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 اuي Eددت أهدافه ونوعية اإلنسان اإليرا� فال شك أن هذا ا�جتمع اuي
ف>ن � إيران ا=وسع + إنشاء ، لم يبق هذه ا\ور � ما � عليهيريد إعداده 

 للشk ا�حدد واختiت الوسائل واألسا�ب  اوصياغته اا�دارس وتشكيله
ً
وفقا

   .بصورة وشk جديد

 + ا�جتمعمهمًة  وا�وم Eتل الPبية وا=عليم + إيران بشÁ kم م>نةً 
Ü ذلك  ،االجتماعية واالقتصادية ا¾ديدةو اإليرا� نتيجة لظروفه السياسية

 لفلسفة منذ أدى إ� توجيه الطالب
ً
  .معينة وسياسة مرسومة اgداية وفقا

شديد من  Eظى باهتمام السلم ا=علي} الM � بداية رحلة االبتدائيةا�ف
�  االنصهار سياسة فيها اإليرانية ألنها ا�رحلة الM تتمثل قبل السلطات

اuي يعp  وا�حتوى عن الشk باgحث ا�رحلة هذه فعنيت ،طبي�الصعيد ا=
 عن هناك íث دائم نفس الوقت وä ،ا6ورة اإليرانية وأهدافها طموح عن

واللغة  ،لقائمة � أساس ا=مسك با6ورة وأهدافهااطموح ا�جتمع اإليرا� و
  .والقومية الفارسية الفارسية

ا�ؤسسات إال أن ثمة فجوات ب� الس>ن +  ورغم هذا االهتمام اgالغ بهذه
ا�جتمع الفارn  دَ وجِ إيران عن طريق هذه ا�ؤسسات طمرها لý تُ  إيران Eاول

  :ومن هذه الفجوات وأهمها ما يÊ ،ا�وحد اuي تهدف إ�ه

  :فجوة ا9عليم .(

 Mلقد ارتفعت + إيران ظاهرة الفجوة ا=عليمية ب� الطوائف واألعراق ال
عمق الفارق و + إيران بسبب نظرة هذه الطوائف القائمة � عدم ا6قةتعيش 
وتهميش ا\ولة اإليرانية Ðقوق هذه األقليات ومطاgهم ا=عليمية  ،ا6قا+

  .وا6قافية
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  :الفجوة ا�قافية .*

مرحلة كبiة من الصهر  لم يكن ب� مكونات ا�جتمع اإليرا� + األصل 
إال  ،حيث فشل اCظام ا�لE + ýقيق هذا ا�دف، ح` + عهد الشاه ا6قا+

مع هذه األقليات لكنها فشلت  أن ا6ورة ا¾ديدة + إيران حاولت إVاد تواصلٍ 
  فشالً 

ً
 باإلحباط نتيجة لألسلوب والسياسة تأصيبقد ألن هذه األقليات  كبiا

  .هاالM نهجتها ا6ورة + ا=عامل مع ا¾ديدة

هو أن ا�راجع الفارسية تناولت هذا  �وضوعما يلفت اCظر + هذا ا
ا�وضوع من زاوية �موعة من الضوابط الM تظهر عزم دولة اÐلم 

وºاولة �ريدهم ح` من  ،صهر السنة + بوتقة شيعية� اإلمpاطوري 
  ،حقوقهم اإلنسانية بالعنف واإلكراه

ً
 ودستوريا

ً
 ،وجسدت هذا ا�دف قانونيا

ستور اuي يظهر حقائق خطiة يغلفها بطابع ما يعرف ا\ وهذا يتضح من خالل
أن ا\ين الرس} لتولة الشيعية اإليرانية  فا\ستور ينص � ،"بإسالمية ا\ولة "

iهو اإلسالم الغ)¢(.  

أما عن اCظرة ا\ستورية للسنة + إيران فá تميNية عن%ية من حيث 
� ا=ميN ب� الشيعة والسنة ا�ذهب والعرق؛ فا\ستور اإليرا� ينص mاحة 

\ستور اإليرا� فإن رئيس ا¾مهورية Vب أن يكون من افحسب  ،+ اgالد
 ،وبذلك $رم السنة من ترشيح أنفسهم �ذا ا�نصب ،ا�ذهب الرس} للبالد

فضال عن وجود مواد عدة + ا\ستور متعلقة بمجلس ا�pاء وال�pان اإليرا� 

                                                 

 ).¬قانون أساn إيران، ا�ادة ( )¢(
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 Nّا يتسبب باضطهاد  ا�ذهب الشي�تمK عن سائر ا�ذاهب ا�سلمة + إيران 
  .)¢(أبناء هذه ا�ذاهب

 فقد اعتp ا\ستور اإليرا� األقليات + إيران  
ً
اإليرانيون "  - نظريا

ا�عروفة الM تتمتع  هم األقليات ا\ينية الوحيدة -"الزردشت وا�سيحيون
أديانها + �ال األحوال  والعمل وفق ،باÐرية + أداء مراسيمها ا\ينية

  .)¬(الشخصية
ً
  وقد بلورت ا6ورة الشيعية هذا ا=ميN دستوريا

ً
فا\ستور  ،وقانونيا

 ما تقو�فهناك نصوص m$ة + ذلك منها  ،يفرق ب� السنة والشيعة اإليرا�

أن ا�ذهب ا¾عفري االث® عÆي يبï إ� األبد ا�ذهب الرس} : " ا�ادة
  .)ð("قابل للتغiوغi  ،إليران

  Éنستطيع القول بأن حوا)ò¢ (% القومية - من س>ن إيران هم من الفرس 

وعرب  ،%)¹(وأكراد  ،%)ò¬(واCصف اgا' هم أذريون  -الرئيسية + إيران 
)ð(%،  وبلوش)¬(% ، ولور)¬(%،  جيال� ومازندارا�)Ç%(،  مانOوتر
ن من العرب ا�سلم� بمذهبهم ويبدو أن األغلبية + ا�نطقة تتكو .)³(%)¬(

                                                 

  .)ò¢¢قانون أساn، ا�ادة ( )¢(
 ).ð¢، ا�ادة قانون أساn إيران( )¬(
)ð( )إيران nا�ادة  قانون أسا¢¬.( 
�لس  أوضحت مؤhات أوردها تقرير جديد صادر عن اgنك ا\وæ أن عدد س>ن دول( )³(

 �بزيادة تقارب اCصف عن العدد اÐاÉ اgالغ  ´¬´¬مليونا Áم ) ¢,òð(ا=عاون سiتفع إ
)ðò,¹(  مليون شخص، و� أساس متوسط معدل نمو سنوي قدره)¬ (% وتمثل ا�ملكة ،

. ضمن إÀاÉ عدد الس>ن + دول �لس ا=عاون ا�لي)%) Ç¶(العربية السعودية وحدها 
 World Bank ,Worldا\وæ، اgنك ا\وæ، تم ترÀة ا¾زء ا�اص با\راسة تقرير اgنك 

Development Indicators, April ¬´´¶ ص ،Ç³ . ات وتفصيالتها وردتhهذه ا�ؤ
  
= 




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٥٣  

  .)¢(أما Ü ا¾ماÁت األخرى فتندرج Eت ما يمكن وصفه باألقليات ،الس®
=                                                 

ا=طور االقتصادي وأثره � نمو الس>ن + . اEاد غرف ا=جارة والصناعة: بشk مفصل انظر
ندوة اÐوار لقضايا العمل " + .ص Ç¬ -مؤhات Áمة  :اإلمارات العربية ا�تحدة دولة

. حسن ا�ياط ð··¢ا�جمع ا6قا+، : أبو ظð “.- Ö··¢إبريل  ·¬ - ¶¬والشؤون االجتماعية 
 -إيران - اإلمارات  -اgحرين -الكويت  -قطر : \ول ا�ليج العرw الرصيد الس>�

  .ð·¶-ð·¹، ص ¬Ç·¢نسانية، مرOز الوثائق وا\راسات اإل: ا\وحة -.السعودية
الOPيبة الس>نية \ول ا�جلس مع الNOP � حالة دولة . عبد اهللا باقر عبد اهللا بو*ه  

ا¾زء األول من اgحوث الفائزة àائزة العويس " + . ¹¬¢ – ·¶ص  -اإلمارات العربية ا�تحدة 
عبد ا�نعم  .¹··¢ا6قافة والعلوم، ندوة : د+ -" ا\ورة ا6امنة : لتراسات واالبت>ر العل}
لعرw، �لة شؤون بعض ا�تغiات الس>نية وا=نمية + الوطن ا –اÐس® الس>ن وا=نمية 

الس>نية  اإلسPاتيجيةاألمانة العامة �جلس ا=عاون، . ò¶، ص···¢يونيو، ، Ç·عربية، العدد
منظمة العمل ¶¢، ص ¢´´¬الرياض  الوضع الراهن والpامج ا�ستقبÊ، –ا=عاون  \ول �لس

العربية، ا�وارد البÆية ودورها + اÐياة االقتصادية، السجل العل} لتورة الرابعة وا6الث� 
 ).ò¶�ؤتمر غرف ا=جارة والصناعة والزراعة، ص

الوافدة من إÀاÉ قوة  ا�لي) من حيث نسب hا,ها يمكن تقسيم دول �لس ا=عاون( )¢(
�اإلمارات وقطر والكويت، وتمثل   ثالث �موÁت، تدخل + ا�جموعة األو� Ü منالعمل إ

ا�جموعة ا6انية، فتتألف من السعودية  أما. من الس>ن%) ´¶(نسبة الوافدين فيها أك¦ من 
من عدد الس>ن، أما ا�جموعة ا6ا6ة %) ´ò(وسلطنة عمان، وفيها يشk الوافدون أك¦ من 

ويالحظ . العمالة الوافدة حواÉ ثلث عدد الس>ن gحرين والM تمثل فيهافتشمل Kلكة ا
نصيب الفرد من ا\خل من جانب، ونسبة الÆ$ة الوافدة من  وجود عالقة قوية ب� متوسط

جانب آخر، فقطر، واإلمارات، والكويت � من العÆة األوائل + دول  إÀاÉ قوة العمل من
من ا\خل القو�؛ إذ بلغ نصيب الفرد من اCاتج ا�حÊ اإلÀاÉ نصيب الفرد  العالم من حيث

) ò,Ç¢(ألف دوالر + اإلمارات، و) ·,¹¢(ألف دوالر + قطر، و) Ç,Ç¢(ما يقارب  ´´´¬لعام 
+  ألف دوالر) ð,ðò¢(ألف دوالر + اgحرين، و) ¢,ò¢(بينما هو Þو . دوالر + الكويت ألف

 ).السعودية ألف دوالر +) ¶ð,¢¢(عمان، و
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لقد بلور ا\ستور اإليرا� رؤيته لألقليات والقوميات من خالل نصوص 
ويمكن القول إن  ،)¢(بعيدوال من دستورية لم تتحدث عن السنة ال من قريب 

أما ا�ادة . ا�هود وا�سيحي� � حساب السنةهذه ا�واد قد خدمت الزردشت و
أن يكون : ا¾مهورية فقد جاء بالفقرة األو� منها مايÊ الM تتعلق برئيس

أي أن يكون من . و$مل ا¾نسية اإليرانية ،رئيس ا¾مهورية إيرا� األصل
$ق � أن يصبح رئيسا  -فقط  -  وهذا يع® أن الفارn ،أبوين إيراني�

 أن اإليرا� هو الفارn؛ حيث بات عُ )¬(يةللجمهور
ً
اإليرا� يؤOد  وا\ستور ،رفا

وا�شOPة  عندما ينص � أن تكون اللغة والكتابة الرسمية )ð(ذلك + مادته
تكتÍ  ëال �اذا توجب الفقرة ا�ذكورة األصل وا¾نسية دون أنو ،� الفارسية

 ،اكم دون اCظر إ� عن%هرغم أن اإلسالم ينص � دين اÐ ،با¾نسية فقط
  كما أن

ً
 با�ذهب الشي� ا�ادة ذاتها توجب أن يكون رئيس ا¾مهورية مؤمنا

 إياه ا¾عفري الرس} للبالد
ً
علما أن هذه ا�ادة قد توسع شعاعها  )³( ومعتقدا

  �تم
ً
 أم حرمان ا�واطن الس® اإليرا� من توæ أي منصب سواء �ن تفويضيا

 Cا أن نشi إ� ا�ادة الE Mدد طريقة أداء رئيس ا¾مهورية ب�. ح` تنفيذيا
وä ح�ة  ،أقسم باهللا: "عليه القول ا=اÉ حيث توجب ،لليم� ا\ستوري

وهذا القسم يدل � ". للبالد أن أكون حاميا للمذهب الرس} ،القرآن الكريم
ا� أن يسن وال $ق كذلك �جلس الشورى اإلير ،)ò(أن ا�ذهب فوق اإلسالم

                                                 

 ).´¬و·¢قانون أساn، ا�واد ( )¢(
 ).ò¢¢قانون أساn، ا�ادة ( )¬(
)ð( ) ا�ادة ،nقانون أسا¢ò.( 
 ).ò¢¢قانون أساn إيران، ا�ادة ( )³(
)ò( )ا�ادة ،nقانون أسا¢¬¢.(  
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ويتو� �لس صيانة ا\ستور  ،)¢(القوان� ا�غايرة ألصول وأح>م ا�ذهب الرس}
  .)¬(لكuا\ستور ا�Úف بمراقبة التÆيعات مدى مطابقتها 

نستطيع القول بأن ا=ناقض الصارخ برز من خالل حرمان السنة من  
ي وهذا األمر �سد من دستور ا6ورة الشيعية اu ،حقوقهم بشk دستوري

hمبا kف عليه ا�مي® بشhوأسهم + وضع بعض بنوده ،أ،  pحيث اعت
  .)ð(ا\ستور ا6وري أن اإلسالم اÐقي� هو إسالم فرقة الشيعة اإلمامية

وقد برزت الفجوة االجتماعية نتيجة �واجهة األقليات بعملية إحباط من 
هر األقليات + إVاد طرق لص حيث لم تستطع، جانب ا\ولة وا6ورة اإليرانية

العكس سعت إ�  بل � ،إيران ضمن إطار ا\ولة الراعية لk فئات الشعب
ورغم Ü ذلك فإيران ال زالت .طمس هويتهم ا6قافية واالجتماعية وا�ذهبية

بسبب االختالفات وا=ميN العن%ي من " �تمع إيرا� موحد"Áجزة عن إVاد 
مية ال زالت تعا� من العديد من فالعملية ا=علي .نفسها جانب ا\ولة

ومن هذه ا�شÓت ما  ،ا�شÓت الM فرضتها طبيعة ا�جتمع وتعدد عناmه
Êي:  

تدرس للطالب  قدمه ºتوى ا�ناهج الMيوما  ،ا=وسع ا�ائل + بناء ا�دارس .¢
بل � العكس  ،لÖ طموحات األقليات + إيراني ضمن {تلف ا�راحل ال

زيد من ا=ناحر يو ،من ا�وة االجتماعية وا6قافية عمقي...امن ذلك تمام
  .فيما بينها

                                                 

 ).¬¹قانون أساn، ا�ادة ( )¢(
 ).¬¹قانون أساn، ا�ادة ( )¬(
)ð( )مفصلتم تناول هذا ا�وض kوع سابقا بش(. 
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افتقار كثi من ا�دارس + مناطق األقليات إ� كثi من ا�دمات وا=أهيل . ¬
 Kا يزيد من حدة ا�الفات ،� خالف بعض ا�دارس + ا�ناطق اإليرانية

  .هذه ا�ؤسسات �ب

ð .=بوية + عملية ا=علم قد أصبح � الرغم من أن إدخال اPكنولوجيا ال
 
ً
 إال أن استعما�ا + إيران ال زال ºدودا

ً
الغزو ا6قا+  منخوفا  ،âوريا

  .اuي تتذرع به ا\ولة اإليرانية دوما

إن اتفاق هذه ا�ؤسسة الPبوية اإليرانية � نوعية اإلنسان ا�راد تشكيله 
 واختiت وسائل �عيش + هذا ا�جتمع د�ل � أن 

ً
الشk قد حدد مسبقا

بد�ل إhاف ا\ولة ا=ام � هذه ا�ؤسسات Cقل  من ا�رOزية ئالصياغة بش
وال يكون ذلك إال عن طريق  ،ما + العقلية اإليرانية من جيل إ� جيل

  .ا�ؤسسات الPبوية وا=عليمية الM تبدأ با�درسة

bäßbqbäßbqbäßbqbäßbqZZZZ@@@@Šíg@¿@òîàîÜÈnÛa@ò�bî�Ûa@Òa†çcŠíg@¿@òîàîÜÈnÛa@ò�bî�Ûa@Òa†çcŠíg@¿@òîàîÜÈnÛa@ò�bî�Ûa@Òa†çcŠíg@¿@òîàîÜÈnÛa@ò�bî�Ûa@Òa†çcò�‰†½a@òÜyŠ½@æaò�‰†½a@òÜyŠ½@æaò�‰†½a@òÜyŠ½@æaò�‰†½a@òÜyŠ½@æa@ @@ @@ @@ @

عن طريق  وترسيخ ا�ذهبية الشيعية تعمل إيران � تعميق القومية اإليرانية
Êبية =حقيق ما يPال:  

تكوين �تمع قو� فارn موحد وهو هدف أساn =حقيق بناء ا\ولة  .¢
الطامح ¾مع شيعة  ،اإليرانية فرضته الطبيعة الفريدة للكيان اإليرا�

فإيران تعتp ا�دارس � ، pاطورية الشيعية ا�وعودةالشتات وبناء اإلم
  .ا�ؤسسات األو� الM بواسطتها تتم عملية ا=كوين

حيث تملك من خالل ذلك ، ع%ية بواسطة ثورتها اإلسالمية بناء دولة .¬
  .أسباب القوة ا�ادية والروحية
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ð. اشئة اإليراني�Cه وتعميقه ب� اÆاث اإليرا� ونPكما  ،ا�حافظة � ال
أن أحد األهداف األساسية للPبية  أوضحت السياسة الPبوية اإليرانية

 ،الPاث ا6قا+ اإليرا�و وا=عليم هو توفi معرفة أعمق للمذهب الشي�
لإليراني� والشيعة أينما  اتصالن تصبح إيران مرOز أوOذلك العمل � 

" ا�مي® "وما عp عنه "اإليرا�"وهذا ما أشار إ�ه قانون ا=عليم  ،وجدوا
 .ا6ورة اإليرانية اإلسالمية وأب

  يبïد حّ وَ مُ  �تمعٍ  إال أن ا�دف األول وهو تكوينُ 
ً
فال  أهم األهداف Àيعا

 وتكوين �تمع موحد من هذا ا=نوع ،األهداف بدونه ةيمكن Eقيق بقي
خالل فعملت إيران � استيعاب Àيع الطالب من  ،أك¦ ما يتمثل + ا�دارس

ا�دارس الM توسعت ا\ولة + إنشائها إلم>نية صهرهم + هذا ا�جتمع ا¾ديد 
 .=وحيد ثقافة ومشاعر ولغة ا�جتمع اإليرا�

اللغة الفارسية وا=اريخ و ،أصول التشيع ،فاهتمت إيران بتعليم الطالب
 اإليرا� وقد بلغ اهتمامها باللغة وا�ذهب 

ً
ول غiها من ا\اهتمام فاق  حدا

  .بلغتها ودينها

األساس لقيام ا\ولة  مه واللغة الفارسية وا�ذهب الشي� وا=اريخ اإليرا�
إذ أن اللغة الفارسية � وسيلة االتصال وا=فاهم وتقوم عليها عملية  ،اإليرانية

  .ويشدد � تعليمها + ا�درسة ،الصهر

سكرية استمرار وهذا ما يطلب من ا�درسة اإليرانية الM � شبه ثكنة ع
نقل مفاهيم العقلية ا�ذهبية الشيعية الM تبÆ بقيام اإلمpاطورية الشيعية 

من  ،من جيل إ� جيل العا�ية الM سيقودها اإلمام ا�هدي اuي سيحتل العالم
كK pا هو مطلوب من أهنا يؤOد اإليرانيون أن ا�طلوب من ا�درسة اإليرانية 

  .ىمثيالتها + ا\ول األخر
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فا�درسة + إيران ال زالت تعمل � حقن اCاشئة بقيم معدة مسبقا �م وال 
غلب ا�رب� + العالم يؤOدون � âورة أن تتخطى أبد من تلقينها مع أن 

ا�درسة تلق� ا�علومات وâورة ا=>مل + عملية الPبية إال أن ا�دف من 
iهذه ا�ؤسسات + إيران أعمق من ذلك بكث.  

+ هذه ا�دارس فيتم من خالل  أما ا�دف من تدريس هذه األف>ر والقيم
   :الNOP � ا�وضوÁت ا=ا�ة

ن يقفوا � الرابطة ب� أو ،طبيعتها وآثارها. ."إيران"رضأن يعرف الطالب أ - ¢
  .الشعب وبالده

 و� تاريخ الشعب ،وأبناءها وأبطا�ا اإليرانية أن يعرف الطالب آباء األمة -¬
  .+ بالده إليراÔا

ð-  تقوم عليها مبادئ ا6ورة اإلسالمية وما Mأن يعرف الطالب األسس ال
 .وأنها مصدر ا�الص للحضارة اإلنسانية ،تقدمه للعالم

من منابع الPبية الM  فالتشيع وفكرة ا�الص ا�هدوي للعالم + إيران منبعٌ 
  .صغرتستمد منها مادتها �حقن بها الطالب واCاشئة منذ ال

من  تبدو واضحةً  أهداٍف  �موعةِ  تهدف إيران بواسطة الPبية إ� Eقيِق 
خالل Eليل اCص ºتوى ا�ناهج ا=عليمية وOذلك الpامج ا=عليمية الM تقدم 

األهداف "حيث تصبح هذه األهداف �  ،للطالب اإليرا� داخل ا�دارس
أخرى معلنة ومصوغة  أهداٍف  إال أنها Äتë وراء ،مع أنها غi معلنة" ا�علنة

  .ال تعp عن اÐقيقة وأبعادها ولغةٍ  بعباراٍت 
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Eددت أهداف  فë ا�ادة الرابعة من قانون الPبية وا=عليم اإليرا� Áم
Êكو� بما يÐبوية � قيم ا�ذهب الشي� :" ا=عليم اPإرساء األسس ال

  ".إيران وا6قافة اإليرانية ومنجزات ا6ورة اإلسالمية +

 
ً
إال أن هناك عوامل وقوى دفعت إيران إ� االهتمام بهذه ا�ؤسسات وصوال

تتم عن  فعملية تكوين �تمع موحدٍ . إ� األهداف ا�علنة + قانون ا=عليم
وOذلك ما تعانيه إيران من  ،طريق الPبية الM تكون بدايتها من ا�دارس

  واجتماعيةٍ  وثقافيةٍ  فكريةٍ  تناقضاٍت 
ً
 ،يعيقها عن تكوين ا�جتمع ا�وحدأيضا

=حقيق األهداف عن طريق مؤسساتها  ف>ن البد من استخدام الPبية وسيلةً 
  .الPبوية

  :وتستمد إيران هذه األهداف من مصادر �

 سد�ا�ذهب الشي�  .¢
ً
  ،�عتقدات اإليراني� ا

ً
  .لPاثهم عp ا=اريخ وحامال

  .عp ا=اريخ متفوقةً  رائدةً  القومية الفارسية حضارةً  .¬

ð.  ًا�ذهب الشي�"للتفاعل ب� ا�صدر األول  ا6ورة اإلسالمية خالصة "
 ،واCا�ة عن قيم معينة تتلخص با=فرد" القومية الفارسية"وا�صدر ا6ا� 

 .وقيادة العالم ،ا=فوق

ونستطيع أن Þدد بعض ا�قومات األساسية للPبية وا=عليم من خالل 
 :حيث ينص القانون � ما يÊ، قانون ا=عليم الرس}

وا6ورة  ،ا=أكيد � الريادة وتصوير الرواد األوائل + اÐضارة الفارسية .¢
رهم صوّ اإليرانية بأنهم نماذج Vب االقتداء بها والُمثُل الñ Mلوها إذ تُ 

و$رص اإليرانيون � ا�وازنة باستمرار ب�  ،"دولة إيران"أنهم مؤسسو ب
�لق " العالم ا¾ديد وبشk خاص رواد ا6ورات + العالم  ورواد روادهم
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وا�قصود  ،أجيال إيرانية تؤمن با�عتقدات الفارسية وتقتدي àيل الرواد
ا من خلق جيل يؤمن با=وسع gناء اإلمpاطورية العا�ية بدءً : بالريادة

 شبابها فتعمل إيران � تنمية الريادة + ،ا�ناطق ا¾غرافية ا�حاذية إليران
منذ الطفولة ح` تستطيع أن توسع مناطق نفوذها باالستيطان إ� مناطق 

  .جديدة أخرى دون اإلفصاح عن نواياها ا=وسعية

وهو هدف بالغ األهمية ويرتبط مع هدف سابق وهو  ،ا=علق باألرض .¬
Ñيس Öواألقليات من  ،الشتات شيعةُ  �توحد فيه تكوين �تمع قو� مذه

 للزراعة فقط  ،ة الM تعيش + ا�ارجاألصول إيراني
ً
فاألرض ليست م>نا

من  ،وÍنما � ا�>ن اÐاضن آلالم اإليراني� وا�وّحد �م ،+ نظر اإليراني�
منذ نشأتهم باالضطهاد اuي لقيه الشيعة  هنا تعمل إيران � تذكi طالبها

وتنظيم ثورة  ،لةوأن وصو�م إ� بناء دو ،"ا�لوOوست الشي� " عp ا=اريخ 
 من أجداده ،لم يكن باألمر السهل

ً
وOيف  ،ح` يبï الطالب اإليرا� واثقا

  . �حتفظ بتضحياتهم ويدافع عنها أنهم ضحوا �صلوا إ� بناء دولة ثورية

ð. مل توحيد ب� فئات ا�جتمع إذ �عل  ،تنمية روح ا�ظلوميةÁ فا�ظلومية
ومرارة ، ا�عاناة ةِ لصف ومية � بوتقةٌ وا�ظل ،منهم رفاق وحدة شعورية واحدة

واستعداد  ،وا�شاعر ا�شOPة الM �عله + حالة يقظة دائمة، ا=جارب
uا  ،أ� درجات اÐذر +إذا لم يكن  ،نف0 لعدو متحفز سوف يبطش به

 .عليه أن يكون ضمن فكره ا¾م� + حالة طوارئ دائمة

ح العسكرية + اCاشئة اإليراني� فدور الPبية هو العمل � تنمية الرو
منذ طفو=هم عن طريق تلقينهم بطوالت القادة اإليراني� القادرين � âب 

 فا�ؤسسات الPبوية اإليرانية تن} + الطفِل  ،األعداء من خالل القصص
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 منذ الطفولة �تعود نمط العسكريةَ 
ً
إذا وصل إ� سن  من اÐياة ا�ومية ح` ا

 للخدمة + ا¾يشا¾ندية �ن �
ً
 .=حقيق أهداف ا6ورة ،مل اللياقة مستعدا

وا=هيئة شبه العسكرية هذه � وسيلة فّعالة �لق �تمع قادر � ا\فاع 
 وحفظ وجوده

ً
علينا أن نب® : بقو�" ا�مي®"وهو ما عp عنه  ،عن نفسه دائما

  ".وثورتنا وOأن العالم ãه يواجهنا  �تمعنا

Ðقي� باإلضافة إ� ا�دف� السابق� هو جعل دولة إيران إال أن ا�دف ا
ومن هنا �نت  ،بكل طاقاتها وÍم>نياتها باستمرار قادرة � مواجهة العالم

 ،وقوات البسيج ،واÐرس ا6وري ،األهمية القصوى + تكوين ا¾يش اإليرا�
 
ً
  . عسكرية وعقائدية وثورية وتنظيماٍت  جيوشا

إيران من خالل مناهجها بتنمية الروح العسكرية \ى من هنا يقوم اهتمام 
 إ� كون إيران + منطقة ºاطة  ،وجعلهم + حالة استنفار دائم ،طالبها

ً
أيضا

 nان يتآمرون � ثورتها ونظامها السياià"  تعزيز ��ذا تسÑ إيران إ
عل وتعزيز دورها + اÐفاظ  ،خصوصيتها من خالل االهتمام باللغة الفارسية

فأصبحت � لغة ا=دريس الM  ،الPاث اإليرا� وتعميقه ب� الشباب اإليرا�
 + مناهج ا�دارس اإليرانية

ً
 بارزا

ً
  . Eتل م>نا

 ،فá لغة دين ومذهب ،لغة تدريس فحسب واللغة الفارسية � ليست
وبا=اÉ � أداة �لق الوحدة داخل  ،وسيلة للتخاطب واالتصال الرس}و

كما أنها أداه =عميق االنتماء ، اإليرا� عن طريق اللسان ا�شPكا�جتمع 
  .والوالء لتولة وا6ورة
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مصادر  فلسفتها الPبوية من عدة لقد استمدت الPبية وا=عليم اإليرانية
 لألهداف E ؛دÁءات إيرانالضمان اقتناع أكp عدد من اإليراني� ب

ً
قيقا

ترOز الPبية القومية وا�ذهبية اإليرانية � عدة مصادر من  ،السابقة اuكر
Êأهمها ما ي:  

¢ - 	� تعتp أحد وال`عند ا=حدث عن ا6ورة اإليرانية  :א���3?�א%'<8�	א���3?�א%'<8�	א���3?�א%'<8�	א���3?�א%'<8
نه ال بد Cا من العودة إ� ا=عرف � إأهم مصادر الPبية وا=عليم اإليرانية ف

  .رتكزات الPبوية الM نادت بها هذه ا6ورةاألسس وا�

 ،الشيعية نُقطة Eول جديدة + نظرة إيران لعالقاتها ا�ارجية ت ا6ورةpِ اعتُ 
ولكيفية ا=عامل معها بعد �اح ا6ورة + بناء نظام سياn � األسس 

ل إيران اÐديثة إ� قوة ُموجهة حيث حوّ  ،الصفوية والPاث اإلمpاطوري اآلري
\عم ا=وجه ا�ذهÖ الشي� اuي قسم دول العالم اإلسال� إ� دار السالم ودار 

  ،اÐرب
ً
من ا=وافق مع ا6ورة  -با\رجة األو�  -وهذا ا=صنيف �ن نابعا

وأصبحت هذه السياسة ا¾ديدة تُمثل ردة فعل قوية �  ،اإلسالمية وا=بعية �ا
حيث  ،قومية الشوفنية الM اتبعها الشاهالسياسة العلمانية الM تشابكت مع ال

لكنها تبنت أهدافه  ،وأقصت علمانيته ،أنهت ا6ورة اإلسالمية هذا اCظام
إليران من �رد ال2Æ  عَ ِض وOذلك ألغت ا\ور اuي وُ  ،وطموحاته ا=وسعية

  ،نمرم والغُ اuي $} ا�صالح االستعمارية إ� الÆيك معها + الغُ 
ً
إ�  استنادا

� دور جديد يستهدف االنقضاض � العالم اإلسال�  ،اربه السابقة�Íو
 بعد ا\ور اuي اضطلعت به ا\ولة الصفوية باإلسهام +  ،الس®

ً
وتفتيته مذهبيا

 ،وا\ور اuي قامت به =قطيع أوصا�ا ،القضاء � ا\ولة العثمانية السنية
رير األقليات الشيعية + العالم وE ،واستكمال استقالل إيران وسيادتها ا�ذهبية
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عن ا�لة بنظر مراجع  خارجةٍ  نظمةٍ ألالعرw واإلسال� من مظاهر ا=بعية 
اuين أصبحوا يقودون سفينة اCجاة ) األنظمة السنية العربية(ا=قليد الشيعة 

  .للمهدي الشي� ا�وعود

فهل  ،Þن نريد تشكيل حكومة إسالمية")¢(:وä هذا ا�جال يقول ا�مي®
ونعتقد âورة أن  ،Þن نعتقد بالوالية")¬("Þقق ما نريد بالعمامة فقط بالطبع ال

فإذن ماذا يع® تعي� خليفة؟ هل يع®  ،وقد فعل ،يُع� اÖC خليفة من بعده
فاÐاجة إ� ا�ليفة  ،�رد بيان األح>م؟ بيان األح>م وحده ال $تاج إ� خليفة

إذا البد  ،ان� ألنه ال احPام للقانون بدون سلطةإنما � من أجل تنفيذ القو
إننا :"ويضيف". من قوة تنفيذية يكون افتقادها + أية أمة Áمل نقص وضعف

ونعتقد كذلك  ،استخلف بأمر من اهللا) ص(وبأن الرسول  ،نعتقد بالوالية
ومن أجل  ،ونسÑ من أجل تنفيذ أمر اهللا وحكمه ،ب�ورة تشكيل اÐكومة

ومن هنا فإن اCضال من أجل تشكيل اÐكومة توأم  ،س وسياستهمإدارة اCا
ولý  ،فمجموعة القوان� ال تكë إلصالح ا�جتمع ،")ð( "اإليمان بالوالية

 ،" )³("فإنه $تاج إ� السلطة ا=نفيذية ،البÆ يكون القانون مادة إلصالح
ئل � ذلك وا\ال ،فالÆع والعقل يفرضان علينا أال نPك اÐكومة وشأنها

ألن تمادي هذه اÐكومات + غيها وظلمها يع® تعطيل نظام اإلسالم  ،واضحة
وEطيم زمر  ،وال سبيل Cا إال أن نعمل � هدم األنظمة الفاسدة ،وأح>مه

ويوضح ا�مي® السبيل إ� Eطيم ". ا�ائن� وا¾ائرين من ح>م الشعب

                                                 

  ).·¹·¢، بiوت، دار الطليعة، اÐكومة اإلسالميةا�مي®، ( )¢(
  ).¶¢ا�رجع السابق، ص ( )¬(
)ð( ) ا�رجع السابق، ص¬´.(  
   ).´³ا�رجع السابق، ص ( )³(
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هذا :"إذ يقول + هذا ا�جال ،�همةومن هم اuين يقوم يقومون بهذه ا ،األنظمة
 أينما �نوا

ً
من أجل خلق ثورة سياسية  ،واجب يكلف به ا�سلمون Àيعا

  .)¢("إسالمية ظافرة منت%ة

فيقول  ،وقد أكد ا�مي® + Àيع أقوا� وآرائه � مسألة قدسية وæ الفقيه
Ê من أمور فإنه ي ،إذا نهض بأمر تشكيل اÐكومة فقيه Áدل:" + هذا الصدد

 ÖCص(ا�جتمع ما �ن يليه ا (اس أن يسمعوا ويطيعواو ،منهمCوجب � ا")¬( .
فيتصور أحد أن أهلية الفقيه  ،وال ينب3 أن يُساء فهم ما تقدم: "ويضيف أيضا

�م4لة األئمة؛ ألن 5منا هنا ال يدور حول  م4لة اCبوة أو إ� للوالية ترفعه إ
 ،فالوالية تع® حكومة اCاس ،نما يدور حول الوظيفة العمليةوÍ ،ا�رتبةو ا�4لة

  ".)ð("وتنفيذ أح>م الÆع ،وÍدارة ا\ولة

تطوير ا�مي® �فهوم ونظرية والية الفقيه قد أدت إ� أن تصبح هذه  إن
  ،الفكرة ºور اإلحياء اإلسال� للثورة اإليرانية

ً
 وأصبحت معيارا

ً
لÆعية مهما

حيث نظرت ا\ول األخرى إ�  ،وهذا بدوره أثر عليها ،خرىاCظم السياسية األ
 =هديدها

ً
  .)³(ا6ورة � أنها باتت تُشk مصدرا

                                                 

)¢( )ùصحيفة نور، جت ا�مي ،Ç ³¢، صò-¢³¶(.  
  ).¶òò- òع سابق، ص رجواليت فقيه، م( )¬(
)ð( ) ص ¬¢نور، جت صحيف ،Ç· .(  

)4( Daivd long ,The impact of Iranian Revolution on the Arabian 

Peninsula and Gulf State, John Esposito, The Iranian Revolution: Its 

Global Impact, The Florida International University press,1990. , pp 

102-103). 
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أف>ر ا6ورة اإلسالمية Àيعها تدور حول قضية اÐكم  ا�الصة أن
والÆوط الواجب توفرها  ،فاÐكم Vب أن يكون للفقيه ،وا�يمنة وا=وسع

ويستمد  ،وبالقانون والعدالة ،قصود العلم الشي�وا� ،+ هذا اÐاكم � العلم
واuي يطابق . سلطاته ليس من أي جهة دنيوية بل من اهللا الفقيه الشي�

األف>ر ا�اصة با�مي® مع ا�مارسة ا�ومية � يستنتج أن ا�قصود بذلك الفقيه 
وسلطانه فوق  ،هو شخص ا�مي® اuي Vب أن تكون إرادته فوق Ü إرادة

فلقد أm ا�مي® � اسم إيران وربطها بمفهوم مذهبية  ،)¢(لطة الشعبس
والرموز   إيران ا6ورة + تثبيت الكثi من ا�عالمعÊوقد اعتمد  ،)¬(ا\ولة
للتذكi بإمpاطورية هذه  ،ة الM لم تنتبه �ا Àيع ا\راسات العربيةiا�ط

يخ تاريخ هذه اإلمpاطورية + Ü ذلك بهدف ترس ،ا\ولة وفارسيتها وزرداشيتها
  .أذهان الشعب اإليرا� ح` بعد انتصار ا6ورة

 فقد
ً
 ودستوريا

ً
ترجم ا\ستور اإليرا�  و=أطi أف>ر ا6ورة والتشيع قانونيا

ا لكن وفق أطر ولوجية �ددً ييداÐديث فكرة اÐكم اإلمpاطوري وحدوده األ
وبما أنه  ،)ð(عرف سوى العصبيةال ي وبغطاء مذهÖ قو� ،دستورية وقانونية

                                                 

يعملوا فرادى أو �تمع� من أجل إقامة حكومة hعية تعمل أن للفقهاء  ينب3: يقول ا�مي®( )¢(
وÍذا �نت األهلية تلك منح%ة + فرد، �ن . وحفظ ا6غور، وÍقرار اCظام، � إقامة اÐدود

 -¹Ç، صòت ��ي®، صحيفة نور، مرجع سابق، . وÍال فالواجب كفاÎ، ذلك عليه واجبا عينيا
¹·.( 

، حيث يفتخر ة إيران باللغة الفارسية م>ن اآلري�، وهو العرق اإليرا� ا�تفوقوتع® ãم( )¬(
هتلر بهذا  بينه مثلهم مثل الشعب األ�ا� اuي طا�ا اع� بذلك اإليرانيون، ويعتpون أنفسهم

هذا هو . العرق، واآلريون طائفة اختلطت ب� ا�نود واألوربي�، وقد قسموا إ� ثما� طوائف
 ).¶´¬معجم فرهنك ا�ع�، ا�جت ا�امس، ص . يف اuي تذكره ا�صادر الفارسيةا=عر

)ð(  نية ا6قافية واالجتماعيةgهورية إيران اإلسالمية يعكس اÀ جاء + ا\ستور أن دستور
  
= 
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 iللواقع غ 
ً
 و�سيدا

ً
يعكس تلك ا�لفية اإلمpاطورية الM جاءت نتاجا

 
ً
 قد امتاز � مر العصور حيث إن ا�جتمع اإليرا� ،ا�ستقر وا�تناقض أصال

وOذلك  ،أهمها ظاهرة عدم االستقرار السياn واالجتما| عدة اصيات�
إضافة إ� دور اgعد  ،لعسكري � األغلبظاهرة اÐكم االستبدادي ا

 واستمرار هذا ا=أثi ،ا=اري� =أثi ا\يانات السابقة لإلسالم + إيران
وهنالك خاصية أخرى امتاز بها ا�جتمع  ،ا�وروث + بناء ا�جتمع اإليرا�

وهذه الظاهرة تؤدي إ� ا=مسك بالسلفية  ،اإليرا� وال يزال � ظاهرة ا=خلف
 فإذا �ن ا\ستور يعكس هذه اgنيات فمن الطبي� أن ،ذهبية ا=قليديةا�

وباإلضافة إ� ذلك فإن اùg ا6قافية + إيران �  ،يفتقر إ� ا=جانس واCقاء
ح` أنهم �نوا  ،نتاج للثقافة الغربية الM تعلق بها اإليرانيون منذ القدم

wدون � جنسهم اآلري األوروOمن ا=بعية ا6قافية وهذا ا= ،يؤ Áعلق خلق نو
واألخi حاول âب الPاث اإلسال� من خالل خلق ثقافة  ،اإليرانية للغرب

هجينة بديلة + ا6قافة اإلسالمية � ا6قافة الفارسية الM تد| اإلسالم من 
وأصبحت �ا تأثiات  ،� إيران دخيلةٌ  وبما أن ا6قافة ،خالل ا�ذهب الشي�

فإن ا\ستور ا¾ديد إذا �ن  ،وذاتية + خصوصية بناء ا�جتمع اإليرا�موضوعية 
ùgفإنه ،فعًال يعكس هذه ا iأوروبية ٌة غربي ةٌ فيه صبغ يكون + الشوط األخ

بعيده Ü اgعد عن تعا�م اإلسالم وقواعده + اÐكم أو + القوان� 
  .)¢(األخرى

=                                                 

والسياسية واالقتصادية للمجتمع اإليرا� القائم � أساس ا�بادئ والقواعد اإلسالمية، 
 ).قانون أسا� إيرانمقدمه : ا�رجع

 ).¢¢مقدمة قانون أساn، ص ( )¢(
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ا � أن ا\ستور Vب أن هنالك جزما وmÍار أن وقد ورد + ا\ستور 
ويعp عن ذلك من خالل  ،يعكس تسمية وأهداف إقامة ا¾مهورية اإلسالمية

اùg والعالقات السياسية واالجتماعية وا6قافية واالقتصادية للمجتمع  Àيع
+ اCهاية الطريق لNOP  وVب أن يرسم ،�فةً  وا\ولة وللثورة ومؤسساتها

وأن يطرح نهجا جديدا Cظام حكو� إسال� يقوم  ،قواعد اÐكومة اإلسالمية
  .� أنقاض اCظام الطاغو8 السابق

 مع ذلك 
ً
حيث �د أن ا\ستور  ،لم يقف األمر عند هذا اÐدفوانسجاما

حيث �ده قد  ،اإليرا� يُبيح إليران ا=دخل + الشؤون ا\اخلية لتول األخرى
Êرية واالستقالل  ،اإلسالمية+ ا¾مهورية اإليرانية “: نص � مايÐا pتعت

وتكون ا�حافظة  ،ووحدة أرا� اgالد وسالمتها أمورا غi قابلة للتجزئة
ال $ق ألي فرد أو �موعة أو  ،Àيع أفراد الشعبو و�ة اÐكومةئعليها من مس

أي مسئول أن يلحق أدâ Ôر باالستقالل السياn أو ا6قا+ أو االقتصادي أو 
 ،أو ينال من وحدة أرا� اgالد باستغالل اÐرية ا�منوحة ،يرانالعسكري إل

كما أنه ال $ق ألي مسئول أن يسلب اÐريات ا�Æوعة بذريعة ا�حافظة � 
. )¢(”ولو �ن ذلك عن طريق وضع القوان� والقرارات ،االستقالل ووحدة اgالد

للسلطات اإليرانية حق ن ا\ستور اإليرا� + الوقت اuي يعطي أما معù هذا؟ 
 ا=دخل + الشؤون 

ً
 باتا

ً
ا=دخل ا�باh + شؤون ا\ول األخرى يمنع منعا

  .و$افظ � االستقالل السياn ووحدة أرا� اgالد ،الوطنية اإليرانية

فكرة ا�الص  -ح` تضمن �اح مÆوعها  -من هنا استغلت إيران  
رويج واسعة للº � NOPورية إيران الشي� العال} من خالل القيام بعملية ت

                                                 

  ). ا�ادة ا=اسعة، أساnقانون ( )¢(
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وترسيخ هذه األف>ر + ذهن طالبها بهدف تسويق هذه  ،إلنقاذ هذا العالم
  .+ العالم الفكرة

فاإليمان با�هدي ا�وعود منقول ومنصوص عليه بشk مقدس + األدبيات  
 ،همضمن نظرة ا=فوق وا=مN للشيعة اإليراني� مقارنة بغi ا�ذهبية الشيعية

و�رد الشك بهذا  ،وهو أمر ال يقبل ا=فسi وال ا=أويل بأي حال من األحوال
 عن ا�ذهب الشي�

ً
�  -أي الشيعة  -ال لÙء إال لكونهم  ،األمر يعتp خروجا

 إلنقاذ العالم وهذه الفكرة تكسب إيران ،الفرقة اCاجية
ً
 ºوريا

ً
من هنا  ،دورا

 أن يكون ا�ذهب الشي
ً
� وفكرة ا�الص يقينية \ى شيعة إيران ال بد أوال

والشتات؛ ألن اإلسالم والتشيع وا�الص � حقائق مطلقة + نظرهم ال تقبل 
ومرOزية إيران إلنقاذ  ،وOذلك فإن االنتظار واالتصال با�هدي ،التشكيك

لكن ا�تدين� العادي� ال Vدون حاجة  ،أمور يقينية وجديرة بالقبول ا�عمورة
iتفس � � أصول علم اÐياة اÐديث إ

ً
 اإليمان بالعمر الطويل لإلمام اعتمادا

 من البÆ بمثل هذه  ،وقوانينه
ً
إنهم مؤمنون بأن اهللا سبحانه وتعا� ãف واحدا

 أك¦ من العمر  ،الرسالة
ً
وإلتمام هذه الرسالة أعطاه االستعداد للبقاء حيا

Æ9ءواهللا ،ومن هنا فهذه إرادة اهللا ،الطبي� للب Ü � وال لزوم  ، قادر
 
ً
 أو بيولوجيا

ً
 فسيولوجيا

ً
  .)¢(=فسiه تفسiا

وبا=اÉ فإنهم يعتقدون بأن تطور الظلم وا¾ور + حياتنا السياسية 
والعسكرية واإلدارية hط وÁمل مؤثر + الظهور وتعجيل  واالقتصادية

 ظهر اإلمام وأعل ح` إذا ،الفرج
ً
 وجورا

ً
ن ثورته ضد امتألت األرض ظلما

ومن الواضح أن هذا االعتقاد إن لم يؤِد إ� . عن ا�قهورين الظا�� وفرج
                                                 

)¢( ) ،Mيعh ³¬¢مرجع السابق، ص ،¢¬¬ .( 
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فهو يؤدي + اÐد  ،والظلم وا¾ور + األرض ا�ساهمة + توسيع رقعة الفساد
ألن العمل  ،وا�ضوع لألمر الواقع الفاسد األدÔ إ� عدم م>فحة الظلم وا¾ور
� أنه ليس معã ùمة  .الفرج غيبة وتأخiخالف ذلك يؤدي إ� إطالة زمن ال

  ئأن تمتل(
ً
 وجورا

ً
أن تنعدم قيم  هو ،الواردة + بعض اCصوص) األرض ظلما

فهذا  ،وال يبï موضع يُعبد اهللا فيه ،اÐق وا=وحيد والعدل � وجه األرض
 وÍنما ا�قصود بهذه الÚمة طغيان سلطان.. األمر مستحيل � خالف س: اهللا

   .)غiهم(واgاطل) الشيعة(طل � اÐق + ال%اع ا\ائر ب� اÐقاgا

 ،والفساد والظلم بسبب طغيان الÆ -بنظرهم  –وقد �نت غيبة ا�هدي  
 لظهور اإلمام وخروجه؟

ً
 وسببا

ً
�  فكيف يكون طغيان الفساد والظلم hطا

 iصوص تعبCكما ملئت ظل(أن ما هو موجود + ا 
ً
 يمأل األرض عدال

ً
 وجورا

ً
 )ما

 وجورا(وليس 
ً
وليس معù ذلك أن اإلمام ينتظر أن يط;  ،)بعد أن ملئت ظلما

وÍنما معù اCص أن اإلمام إذا  ،ظهر إ� ا�وم �خرج الفساد والظلم أك¦ Kا
  ظهر يمأل األرض

ً
ويكافح الظلم والفساد + ا�جتمع ح` يطهر ا�جتمع  ،عدال
ولعل من . )¢(ع البÆي بالظلم والفساد من قبلا�جتم اإلنسا� منه كما امتأل

 هو توافر -بل وتقريبه وتعجيل الفرج -أهم العوامل ا�ؤثرة + Eقيق الظهور 

 ،ون ا�جتمع واألمة لظهور اإلمامدُّ عِ العدد ال>+ من األنصار وا�وطئ� اuين يُ 
 ،سندونهاويدعمون حرOة اإلمام وي ،ويوطئون األرض ويمهدونها 6ورته الشاملة

وهذه ا=وطئة ال يمكن أن Eصل هذه ا6ورة الشاملة  ،ومن دون هذا اإلعداد
 من اÐقائق ا=ا�ة ،اهللا تعا� + ا=اريخ + س:

ً
  :وذلك انطالقا

                                                 

األحاديث الM يعتمد عليها الشيعة + اÐديث عن الغيبة ينسبونها إ� األئمة، كتاب معجم ( )¢(
 ).Ç·ò ،·´³ ،·´ò ،·´¶ ،·´¹ ،·´Ç ،·¢ð ات األرقامأحاديث الشيعة، ا¾زء ا6الث، األحاديث ذو
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الواحد مهما  ألن الفرد ،إن اإلمام ال يقود حرOة ا=غيi الشاملة بمفرده: أوالً 
 ال ،أو8 من قوة وOمال عقÊ وجس} ورو�

ً
 كبiا

ً
íجم   يمكن أن $قق إ�ازا

 إذا ،اإل�از الضخم اuي سيحققه اإلمام � امتداد األرض
ً
�اوزنا  خصوصا

   .اC% الفرضية اآلتية و� استخدام ا�عجزة من قبله من أجل Eقيق

 
ً
+ آخر  هاألجل إن اإلمام ال $قق اإل�ازات الكبiة الM ادخره اهللا :ثانيا

استخدام  وقد نفت الروايات.. ق ا�عجزة واألسباب ا�ارقةالزمان عن طري
ا=اريخ وا�جتمع +  وأكدت دور الس: اإل�ية + ،اإلمام ا�عجزة + ثورته

  .Eقيق هذه ا6ورة الكونية الشاملة وتطويرها وÍكما�ا

وال يع® ذلك أن اهللا ال يتدخل إ� جانب هذه ا6ورة بألطافه وÍمداده 
Öثورة اإلمام + مواجهة الطغاة واألنظمة وا�ؤسسات االستكبارية فإن ،الغي 

ال Eصل من دون إمداد غيÖ وÍسناد  ،اÐاكمة وا�تسلطة � رقاب اCاس
واCصوص اإلسالمية تؤOد وجود هذا اإلمداد  ،اهللا سبحانه وتأييد من قبل

طرä  إال أن هذا ا�دد اإللá أحد ،اإللá + حرOة اإلمام وتصف كيفيته
دور األسباب الطبيعية والوسائل ا�ادية + Eقيق  والطرف اآلخر هو ،القضية

� هذه األسباب ال يتعارض مع ا�دد  فإن االعتماد ،هذه ا6ورة وحرOتها
صç اهللا عليه (وشأن حرOة ا�هدي شأن دعوة رسول اهللا  ،واإلسناد اإل�ي�

فقد . حقيق ا=وحيد + حياة اCاساإلسالم واÐرOة الM قام بها = إ�) وآ�
ون% اهللا  ،موضع عناية ورÁية اهللا وÍمداده الغيÖ با=أكيد �نت هذه اÐرOة

با�الئكة ا�سّوم� وا�ردف� والرياح ) عليه وآ� صç اهللا(سبحانه رسو� 
صç (ولكن اهللا تعا� أمر رسو� .. بالرعب ون%ه � أعدائه ،وجند لم يروهم

))﴿ : ا�عرOة ا�صiية بأن يعّد العّدة �ذه) ليه وآ�اهللا ع ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### 
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óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 44 �عرOة بموجب س: مراحل هذه ا وتمت. )¢(﴾ 44
 ،ا¾ند وا�ال والسالح ف>ن يستخدم فيها رسول اهللا ،اهللا + ا=اريخ وا�جتمع

ويفاجئه + الزمان  ،جديدة للقتال العدو بوسائل وأسا�ب وÌطط �ا ويفان
  .)¬(وا�>ن

وهو  ،در القيم األساسية إليرانامص هو أحد أهم من هنا فإن ا�ذهب الشي�
ا�جاالت االجتماعية  نظم حياة اCاس وشؤون حياة األفراد +ا�ذهب اuي ي

شك فإن ا=عليم يشk ا�ذهب إحدى أهم  البو. �فةواالقتصادية والسياسية 
 مقوماته أساس
ً
. حيث ال جوز التشكيك به Eت أي ظرف ،للعملية ا=عليمية ا

6ورية فإن هدف العملية الPبوية هو غرس القيم الشيعية وباألخص ا من هنا
 ومن هنا فإن ا�ناهج ا\راسية ،منها + نفوس اCاشئة بمختلف مراحل ا=عليم

Îاإلعدادي وا6انوي يتوقع منها إبراز  ،و�اصة مناهج مرحلة ا=عليم االبتدا
، وأن ترتبط به ا�وضوÁت ا\راسية + {تلف ا�واد ،+ اÐياة دور ا�ذهب

و� الرغم  ،ليس �تمعا شيعيا + معظمه ا�جتمع اإليرا� لكن با�قابل فإن
تعليميا ق?يا � قسم كبi من طوائف الشعب اإليرا�  فإن هناك من ذلك

  .وملله Kن Ìتلفون مع ا\ولة اإليرا� مذهبيا وعرقيا

مصادر فلسفة أهم حد أ من خالل ما تقدم نالحظ كيف شÚت ا6ورة
جل وضع أسس أأف>ر وأطروحات من  الPبية عند اإليراني� نظرا �ا قدمته من

تربوية خاصة تستطيع من خال�ا تطبيق أهدافها اإليديولوجية والPبوية داخل 
  .ا�دارس اإليرانية

                                                 

 .)´¶/سورة األنفال( )¢(

 ).تغيi الشيخ عÊ دعموش االنتظار والعوامل ا�ؤثرة + الظهور( )¬(
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ُ ة اCتيجة أن ا6ورة اإلسالمي ستغل + Eريض اإليراني� � الشعوب ت
 األخرى وÍيهامهم íقهم ا=اري� + قيادة العالم اإلسال� وريادته كونهم

عتقد أن التشيع اuي يُ " الضوء األخ�"واعتباره ، يعتنقون اإلسالم اÐقي�
  .ضم العالملمنحه للثورة 

*- @�  :א��>�@א��>�@א��>�@א��>

يؤلف ا�ذهب الشي� أحد العناm + ترOيب الشخصية اإليرانية 
وال يزال ح` اآلن يشدد � . ا�Nة للشخص اإليرا� نفسه وهو ،وتكوينها

ارسية + صهر الس>ن + وحدة ثقافية واحدة وا�صi واللغة الف ،دور ا�ذهب
إمpاطورية اإلمام  ،إمpاطورية ا�الص" ا�شPك =حقيق حلم أرض ا�يعاد

  ".ا�هدي ا�وعودة

من ناحية ا�نطق الفكري  -حسب وجهة نظر اإليراني� -يعتp التشيع
تما| وا\ور والعقÊ هو ا¾بهة ا=قدمية + اإلسالم أو ناحية اCضال االج

 وثورية ،والرسالة ا=ارÌية
ً
 وحسما

ً
 وال�اما

ً
 ،هو أك¦ األجنحة اإلسالمية عمقا

بآخر "اإليمان ... ومن ب� Ü عقائد الشيعة وا�بادئ الM تمN بها هذا ا�ذهب
ك أح>ما وانطباÁت لحيث إن هنا ،"ا�خلص ا�وعود"و "الغيبة"و "الزمان

+ " ا6ورة اCهائية" ومبدأ  ،اإليمان بإمام الزمانو "راالنتظا"{تلفة حول قضية 
 للتفاسi والقوالب العقائدية واuهنية ا�ختلفة... نهاية ا=اريخ

ً
ولقد  .)¢(طبقا

سعت ا6ورة اإلسالمية إ� ترسيخ �موعة من القيم واألف>ر الM تشk ثوابت 
   .األحوال التشكيك بها بأي حال من قطعية + أذهان طلبتها ال Vوز

                                                 

عh ÊيعM، عن التشيع وا6ورة، ترÀة وتقديم إبراهيم ا\سو@ شتا، القاهرة، دار األم�، ( )¢(
 .)·¢¢، ¹¢¢، ص¶··¢
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يُشk إحياء وÁÍدة بعث التشيع من جديد من خالل إÁدة بعث الروح 
  .اسPاتي) إليران ا\ينية أول هدف ا�ذهبية

وÍثراء فكرة ا�الص  ،ب� الشباب فتقوية تقا�د ا�ذهب الشي� 
 
ّ
  ص وا�هدويةوالُمخل

ً
 أساسي مبدأ

ً
و�سيد فرضية حكومة  ،=حقيق العدل ا

وÁÍدة االعتبار إ� قم  ،ية الÄ Mلص العالم من الظلم وا¾ورالعدالة اإل�
 ال. يعتp هو ا�دف األس! لشيعة إيران والشتات + العالم -واCجف وOربالء 

عوامل دافعة أخرى با�اه فكرة بناء ا�جال  شك أن ا�كون اإليرا� نفسه $مل
Öيوي ا�ذهÐة"ظهورا إلمام ا�هدي" ففكرة ،اâوبقوة \عم فكرة توجه  � حا

  .إيران =ب® فكرة تطبيق ا�جال اÐيوي ا�ذهÖ وب?عة

تمN إيران دستوريا وقانونيا ضمن صبغة  وقد بلورت ا6ورة اإليرانية
أن ا�ذهب : "ا�ادة ما تقولفهناك نصوص m$ة + ذلك منها ، ،ا�ذهب الشي�

وغi قابل  ،س} إليرانعÆي يبï إ� األبد ا�ذهب الر اإلثùا¾عفري 
iم  .)¢("للتغÁ إش>الت عديدة ·¹·¢فا6ورة اإليرانية منذ قامت iتث üم و

وOذلك دعوتها للوحدة اإلسالمية الM ترفعها + وجه Ü من ، منها دستورها
  .$اول ا=نبيه � 9ء من أخطاء ا\ستور أو ا6ورة

 مهما +
ً
Nة األساسية لرؤية إيران الرO يمكن القول إن ا�ذهب لعب دورا

Aوا�ار Êعن ذلك ،للبعدين ا\اخ iأصدق تعب pولعل وصف ا�مي® يعت، 
ومن هنا فإن إحدى  ،)¬(مواجهة عقائدية نواجه العالم" الشيعة " إننا : عندما قال

وÞاول دعوتهم إ�  ،إحدى أهم أولويات ا6ورة أن نوضح لألخري� خطأهم
                                                 

 ).¬¢ا�ادة  ساn إيرانقانون أ( )¢(

 ).ò³، مرجع سابق، ص سياست خارA إيرانمنوجهر ºمدى، . ³ò¢، ص Ç، جت صحيفة نور( )¬(
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مذهبية خطابية جديدة  ا يف? إقدام ا6ورة � لغةوهذا م ،)¢(اإلسالم اÐقي�
 تاعتp والM ،للتعبi عن نفسها �اه اgيئت� ا\اخلية وا�ارجية ومتفردة

 ،مفهو� االستقال�ة واÐكم اإلسال� ا�حورين األيديولوجي� الرئيسي�
تطور + الواقع ا�دخالن األيديولوجيان الثان أثرا بشk أو بآخر �  وهما

ثم تطورت هذه ا�فاهيم �ا ُعرف بمفهوم األصالة  ،أوال )¬(عالقات إيران
و=نتقل بذلك من مفهوم تصدير ا6ورة إ� الوالية �  ،)ð(وا�رOزية وا�ذهبية

  .الشيعة داخل إيران وخارجها

أرضية خصبه إلذ�ء الروح العدائية \ى  اإليرانية + التشيع ا6ورة وجدت
طاء من اإليراني� �ا $تويه من أذون ورخص وفتاوى بالقتل األفراد البس

وبا�قابل منح صكوك الغفران ، واالغتصاب ونهب ثروات األمم األخرى
 ،� أهمية تدريس أسس التشيع ولقد أكد رجال ا\ين الشيعة ومفاتيح ا¾نان

 من دراسة Ü طالب شي� متعلالعرفة ا�و
ً
، معامة بÆائعه وأدبه فيكون جزءا

 للعمل
ً
واألمر شبيه  ،ح` ولو لم يكن سيجعل من حقل ا\راسة هذا �اال

  .والعلوم والرياضيات ،األحياء ،بتعليم ا=لميذ بمبادئ

حدود اإلمpاطورية الفارسية  وتقوم وزارة ا=عليم بتدريس الطالب اإليرا�
عة ومن خالل ذلك ãه تصبح \ى الطالب + إيران القنا، الM سادت العالم

 ليس" جيش ا6ورة اإلسالمية " ا=امة بأن Ü ما سيقوم به ا¾يش اإليرا�
 
ً
 وأن Ü ما سيقوم به فقط، ألرا� الغi بالقوة احتالال

ً
 مغتصبا

ً
 وليس جيشا

                                                 

 .)´¬- ·¢، ص ðنور، جت  ةصحيف( )¢(

 ).سوف نبحث هذه ا�فاهيم عند تناول موضوع نظرية أم القرى بعون اهللا( )¬(

)ð( )إيران، تهران، دانش Aسياست خار ،ïه تهران، إبراهيم مت<¢ð¹Ç ص ،ò¶.( 
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 � وعد نبؤات أخر الزمان �م وليس  هو
ً
إÁدة هذه األرا� ألصحابها بناءا

 � حساب الغi ال سمح اهللا
ً
  . توسعا

pمصدرا  ا�ذهب الشي� يعت 
ً
من مصادر الفلسفة الPبوية عند مهما

+ سبيل تشكيل  فلقد اعتمدت الPبية اعتمادا كبiا � ا�ذهب ،اإليراني�
وأف>ر معينة  جل ترسيخ مفاهيمأمن  ،أجيال متشبعة بتعا�م الشيعة الفارسية

خ مفهوم ا6ورة وقد رOزت تلك ا=عا�م � ترسي. + نفوس الطالب اإليراني�
امتدت  شعب إيرا� شي� االM يعيش فيه الشيعية وا¾مهورية اإلسالمية

  .عp ا=اريخ والقومية واÐضارية صورته ا�ذهبية

 
ً
 واجتماعيا

ً
ويهدف ا�ذهب إ� تربية الطالب + ا�دارس اإليرانية جسديا

 عن طريق أسس
ً
 وعقليا

ً
ب كتب ا�ذه مبادئ وح` قصص من ،وانفعا�ا
   .الشي�

وما يمكن مالحظته هو االهتمام الكبi بتدريس كتب الPبية ا\ينية + Àيع 
ومعرفة Áمة hائعه وآدابه  ،روح ا�ذهب الشي� نالحظ أن، مراحل ا=عليم

، واألمر شبيه بتعليم ،جزء من دراسة Ü طالب من خالل الكتب ا�درسية �
 أن يتÆب Ü طالب + ا�درسة من Vب حيث ،الرياضيات ،الفNياء ،األحياء

   .خالل الكتب ا�درسية روح ا�ذهب الشي�

+ نفوس طالبهم وEقيق  وقد استطاعوا بث قيم ا�ذهب الشي� وتعا�مه
هذه األهداف عن طريق ترNO ا�ادة العلمية حول ا�ذهب + {تلف الكتب 

  .وä {تلف ا�راحل ،ا�درسية

فإنهم ) الكم(=حقيق هذه األهداف عن طريق وOما أنهم رOزوا جهودهم 
 بنوع ا�ادة ا�طروحة + ا�ناهج

ً
فمنذ مرحلة االبتدائية يتم الNOP  ،اعتنوا أيضا
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وأدوات ووسائل عديدة لPسيخ  ،ةأهداف ºدد � الPبية ا\ينية ا�ذهبية وفق
   .ا�علومة

ؤى + عملية فالكتب ا�درسية اإليرانية استقت من ا�ذهب الشي� الر
iرب ا�ستقبلية. ا=غيÐعت قوان� اÀ دد �م أسلوب االستيالء  ،فقدE و�

hيعة مقدسة الستئناف  وهذه القوان� يعدها القادة اإليرانيون � األرا�
� أساس أن Ü جريمة تصبح hعية وقانونية مـن  ،اgعث الشي� + العالم

  .هدي وا=عجيل بهأجل Eقيق الوعد بنبوءة ظهور ا�

ا=نشئة الPبوية  منه ولعلنا نستشف من هذا الÓم ا�صدر اuي تنهل
ولكن الوسيلة  ؛وهو ا�ذهب الشي� ،أف>رها ..موضوÁتها ،اإليرانية معلوماتها

الM تتم من خال�ا عملية نقل هذه األف>ر والM تنتج ا=ميN وا=فرقة 
  .دارس اإليرانيةوا=عصب � مناهج ا=عليم + ا�

 � شيعة إيران
ً
فمنذ نشوء ا\ولة  ؛ليس تأثi ا\ين ا�ذهب الشي� طارئا

أك¦ تمس> بالرسالة ا�وم  لكن إيران ا6ورة ،وهذا ا=أثi مالزم �ا ،الصفوية
  .ا6ورية �ذا ا�ذهب

 وقد تضمنت تلك الفلسفة من تعا�م الطالب اإليراني� ا�فاهيم ا�ذهبية
   :ةا=ا�

 ا�صدر األساس + أصو� الفارسية واللغة وا=اريخ الفارn اعتبار التشيع - ¢
وا�حتوى األساس للتقا�د الروحية  ،للتاريخ وا¾غرافيا واألدب القو�

   .واألخالقية الM �سدت عp طول ا=اريخ

 شعب اعتبار الشعب اإليرا� -¬
ً
واء خصه اهللا باإلسالم اÐقي� واصطفاه íمل ل ا

تمNه ، إنقاذ العالم وأن اÐضارة الفارسية قد عززت سمو هذه الشعب
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  .فلهم اإلمامة والريادة ،ن اهللا وعدهم باستخالفهم + األرضأو، وتفوقه
  .ا\ستور اإليرا� ا�ادة ا�امسة

ð- وردت + ا=اريخ  ا�درسية ملء الكتب Mال iطوالت ا�ارقة واألساطgبا
Öوا�ذه nالفار.  

إن الشيعة أمة واحدة uلك ال بد من Àع شيعة الشتات � أساس ا�ذهب  - ³
   .وفق الروح ا�ذهبية وÁÍدة صياغة األمة الشيعية، والوالية

وما يمكن مالحظته هو االهتمام الكبi بتدريس ا�واد ا\ينية + Àيع 
ا�دارس + (خارجها أم سواء داخل إيران  مراحل ا=عليم لإليراني�

  ).السفارات
  

ð- A�Bא���@��	��CBDא��>'��Bא��	E#א�A�Bא���@��	��CBDא��>'��Bא��	E#א�A�Bא���@��	��CBDא��>'��Bא��	E#א�A�Bא���@��	��CBDא��>'��Bא��	E#وووو����א����   :א�8�I"א�8�I"א�8�I"א��FG�H����"8�Iא�����FG�Hא�����FG�Hא�����FG�Hא�

pزت السياسة  ،اللغة من أهم عوامل ا=وحد القو� اإليرا� تعتOو�ذا ر
وآدابها + Àيع ا�راحل ا=عليمية  ،ا=عليمية � أهمية تدريس اللغة الفارسية

  .+ ا�دارس

الM تقوم عليها فلسفة الPبية وا=عليم تمثل اللغة الفارسية أهم األسس 
 هذه اللغة مبد عتباروذلك ال، \ى إيران

ً
من مبادئ القومية الفارسية الM  أ

 حيث أنها لغة هذا ا�ذهب ،والرتباطها با�ذهب الشي� ،تفخر بها إيران دوما
  .الفارn و� لغة األدب وا=اريخ ،ومؤلفاته، طقوسه وشعائره ةولغة قراء

 لغةً وقد " 
ً
=ؤدى  ،تقليديةً  �اوزت اللغة الفارسية اCطاق اuي Áشت فيه قرونا

 بل أصبحت أداةً  ،فلم تعد لغة دولة وشعائر وطقوس فحسب ،دور اللغة القومية
 .وأداة =عميق االنتماء والوالء إليران ،�لق الوحدة داخل ا�جتمع اإليرا�




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٧٨  

iقل األف>ر ووسيلة للتعبC فقطليست اللغة أداة ،  
ً
 ،ولكنها لغة فكر أيضا

لقرآن الكريم ñّل اللغة العربية شحنة واسعة إن اف -Þن العرب  -نسبة Cا لفا
 واللغة العربية لغة عقيدة ولغة ثقافة ولغة خطاب وتواصل .من القيم وا�بادئ

اللغة العربية يأß من جانب� هذه ب� ا�تعلم� من أبنائها وuلك فإن االهتمام ب
دي® فá لغة القرآن الكريم وا�حافظة عليها تع® ا�حافظة � هذا : ماأو�

القرآن الكريم و� السنة اCبوية ا�تمثلة بأحاديث رسول اهللا عليه الصالة 
قو� فا�حافظة عليها حفاظ � الPاث القو� العرw : وثانيهما ،والسالم

والرابط القو�  ،مل الوحدةو� بهذا ا¾انب تشÁ k ،ا6قا+ والفكري منه
   .اuي Vمع ب� أبناء األمة العربية بالرغم من تعدد دو�ا

و� لغة ا=عليم عنوة + Àيع  ،تعتp اللغة الفارسية + إيران اللغة الرسمية
فá من هذا ا�نظور لغة ا=فاهم وا=عبi  ،ا�دارس الواقعة � الPاب اإليرا�

و� + الوقت نفسه  ، � اختالف هوياتهم وأعراقهموا=واصل ب� اإليراني�
ولزرع القيم وÍكسابها للتالميذ  ،أداة لنÆ ا6قافة ونقلها إ� األجيال ا�تالحقة

  .من خالل ا�ناهج ا\راسية ا�ختلفة

اللغة والكتابة الرسمية وا�شOPة � "فلقد نص ا\ستور اإليرا� أن 
  .)((الفارسية

هل هذا Ìدم نÆ  ا تقديم الفارسية � اللغة العربيةوهنا نتساءل �اذ
منع هذه الشعوب من ياإلسالم وتعليم القرآن عند الشعوب اإلسالمية أم هو 

  .اإلطالع � ا�ذاهب اإلسالمية األخرى الM نÆ فكرها باللغة العربية

                                                 

 .)ò¢ا\ستور اإليرا�، مادة ( )¢(
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كذلك أصبحت ا�سالة القومية ا�وم ألوBك اuين يعيشون + إيران 
ن سi الشعوب أل ،واضحة أك¦ من أي وقت مC ..حقيقة تارÌيةها باعتبار

 جل Eقيق ا�ساواة + اÐقوق فيما بينهاأاإليرانية ا�ض® + الطريق الطويل من 
 خذ يدخل منعطفأبا�اه ا\يمقراطية و

ً
  ا

ً
ألن ا=نوع واالختالف ا6قا+  ،مهما

Á + هذا اووجود لم ا�وم والقو� ÊثKلك¦ة القومية وا6قافية + أصحاب و
إطار بت واحد واالبتعاد عن سياسة صهر الشعوب + بوتقة لغوية وثقافية 

هم من ذلك وä هذه واأل ،واحدة � من السمات اgارزة واألساسية لتيمقراطية
ن الو| ا¾م� ب� أوساط الشعوب والقوميات ا�ظلومة ارتï أ ،ا�رحلة الراهنة

íيث أصبح ا¾ميع ينادي بأ� صوته  ،�فة إرجاء ا�عمورةبصورة مدهشة + 
اÐفاظ � ا�وية القومية واإلسهام الفاعل + و مطاgا بالتساوي + اÐقوق

القو� + إطار بتهم وجودهم ضمن حدود  فيها يعيشون الMإدارة ا�ناطق 
ب Äلف ألننا ال نستطيع القبول بPجيح وفرض لغة بعينها � حسا ،الواحد

هو مساواة Àيع و ؛وليس أمامنا إال طريق واحد ،لغاتنا وثقافاتنا وفنوننا
الشعوب اإليرانية ا�ظلومة + إيران مع أوBك اuين فطروا � اللغة وا6قافة 

حيث إن مساواة األتراك واألكراد والعرب والOPمان واgلوش مع  ،الفارسية
 Mاطق� بالفارسية والCتطرح ا�وم بصور {تلفة + إيراننظرائهم من ا،  �

وÍذا سلبت  ،مسالة حياتية بالنسبة للحافظ � وحدة إيران وسيادتها الوطنية
عنة لفال ،وا�ساواة + اÐقوق وا6قافة من هذه القوميات ،اÐرية ،ا\يمقراطية

والويل + أسباب تقسيم إيران وتدمi وحدة أراضيها ستالحق أوBك اuين 
بد أإ� اللعنة الواقع � الشعوب اإليرانية وستالحقهم هذه  هذا ثلفرضوا م
  .اآلبدين
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يتنكر �ذه  أن حدٌ أوال يستطيع  ،Àيلة ن اللغة الفارسية لغةٌ أKا ال شك فيه 
�اذا ال  ،نتساءل Þن ثم ،ولكن لغة أي إنسان بالنسبة � تعتÀ pيلة ،ا¾ما�ة

تتطور وتصبح Àيلة ؟ ما اuي و موتعطي نفس الفرص للغات األخرى D تن
ن الثين فطروا � لغات وعندما $رم اآلخر ،ترíه ا¾ماهi اCاطقة بالفارسية

  .عالء شأنهما ؟إن يتعلموا لغتهم وثقافتهم وال يسعون + سبيل أ من أخرى
ا�وية القومية وا6قافية  ةإذا �ن االتهام يوجه إ� الساع� + طريق استعاد

لألكراد والعرب و وهو من ا¾ائز بالنسبة لألتراك ،لغi أحيانااها مع ومساوات
فأن مثل هذا  ،واgلوش والOPمان + اgتان األخرى باالعتداء � إيران

حيث من  ،ن يوجه إ� دولة إيران اÐا�ة فهو ينطبق عليهاأاالتهام األو� به 
íر ا�زر íجة أنها �نت طراف أن تقوم إيران + ا�ستقبل باجتياح أا�حتمل 

أو تهاجم قسما من أفغانستان  ،للسيطرة اإليرانية من األيام خاضعةً  + يومٍ 
أو íجة  ،íجة اشPاك هويتها اللغوية مع اإليراني� اCاطق� باللغة الفارسية

  .ياء خراسان الكpى وتضمها إ�هاإح

ذربيجان أغزو لوالسؤال ا�طروح هو إذا �نت إيران ال تمتلك ا¾رأة 
ن هذه إإضافة إ� ذلك ف ن تهاÀها؟أالشما�ة أو أفغانستان فكيف \ول صغiة 

 ن ال تكون جدارأاÐدود وا6غور Vب 
ً
هوازي فا�واطن العرw األ ،من اÐديد ا
الثين يشÚون أك¦ و كما إن األتراك ،+ إيران يتÚم الفارسية إ� جانب العربية

Úية وهذا من نصف س>ن طهران يتOPجانب الفارسية ال �مون � ا\وام إ
إذا �اذا öاف ا=جديد؟  ،األمر ينطبق � اgلوش واألتراك والOPمان أيضا

ج ا�Nانيات ووخر ،ترضخ بسهولة وبدون إراقة ا\ماء والعناءأن مكن يفإيران 
 اما عد ،لراهنة+ إيران ا ،ا=ارÌية واgاهضة إ� القبول بقيام نظام فيدراÉ فيها

ن بقية أصحاب اللغات األخرى وä إطار إيران شئنا أم أبينا يتÚمون إف ،الفرس
فاألتراك واألكراد والعرب والOPمان واgلوش يتÚمون إ� جانب  ،لغت�
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ما أ ،الفارسية لغتهم األصلية وÍنهم + مناطق سكناهم فقط يتÚمون لغة أمهم
فارسية فإنهم قد ترفعوا � اآلخرين إ� درجة أوBك اuين و\وا � اللغة ال

íيث أنهم غi مستعدين =علم أي من اللغات القومية األخرى غ�Á iة 
 لغاِت بواحدةٍ من ن غرور الفرس قد منعهم من ا=Úم أوهذا يع®  ،الفارسية

ا من هيئة ن ا¾ميع يقر بدءً أل ،من س>ن إيران% ¹¶ن �موعهم يكوّ  أقوامٍ 
�تحدة إ� جيش ا¾مهورية اإلسالمية اإليرانية واستنادا إ� إحصائياتهم األمم ا

وÍنما يتÚم بها ثلث س>ن  ،ن اللغة الفارسية ليست لغة Àيع اإليراني�أ ،هم
ح` طهران أيضا ال تتعلق  ،ن إيران ال تتعلق بالفرس وحدهمأل ،إيران فقط

ذرية تÚم س>نها اللغة اآلكp مدينة �Áية يأفطهران تعتp  ،بالفرس وحدهم
  ،كp مدينة يتÚم س>نها الفارسيةأو

ً
ومن Àيع ا¾وانب  �اذا ال يعلنونها رسميا

� صعيد ا�ؤسسات اÐكومية والوطنية �  م� صعيد وسائل األعالم أ ءً اسو
لكنهم + الواقع ال يب%ون و نهم ينظرون مندهش�إأنها مدينة ناطقة بلغت�؟ 

ا=نوع اللغوي إنما يتم �اهله بفعل س� حفنة من العن%ي�  هذا !شيئا
 
ً
 ،مواطنيهم من العرب واألتراك بآالف ا=هم ا�تعصب� اuين �نوا يتهمون دوما

ال أنه فطا�ا .بدلوا أوطانهم إ� سجن كبi ابتغاء �رضاة هؤالء ا�تعصب�و
فستبï  ،+ اÐقوق عPف íل ا�سالة القومية عp مساواة Àيع القومياتيُ 

ما ا�شÚة أف ،دون حل ا�شاÜ االجتماعية + بت واسع ا�ساحة كإيران باقيةً 
وان �نت هذه ا�شÚة �ا ما  ،نابعة من بنيان ا�ارطة ا¾غرافية إليرانفاألو� 

ن تفرض لغة وثقافة أفا�وم نادرا ما نشاهد  ،يشابهها + بتان العالم األخرى
تلك ن يتحمل بقية القوميات الساكنة + أد � Àيع س>نها وثلث س>ن اgال

ال ينهار اCظام  عندئذٍ ف ،لم يتم إلغاء هذا الفرض اوفيما إذ ،اgالد هذا الفرض
وÍنما سيادة إيران ووحدة أراضيها معرضة  ،حسبفاÐاكم + إيران وحده 

وال يعيد �ا دينها  فا�ساواة + اÐقوق ال يفقد هذه القوميات دينها.للخطر أيضا
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ن أو�  ،وهنا البد من توضيح مسالة أراها � åية من األهمية ،اuي فقدته
نظام الشاه عندما سمح باستعمال لغة وثقافة واحدة وأوجد مسببات نموها 
وازدهارها وفرضها � الشعوب اإليرانية من خالل منع وتداول اللغات 

الكردي والعرw والOPما� واgلو9 �  فإنه قد أصبح ،وا6قافات األخرى
 فرس iواذري إن يصواآل

ً
ن أن يتمكنوا من عرض أف>رهم ونظرياتهم كما أقبل  ا

 ن ا=عليم العام ما عدأأف>ر هذا ا�ثقف ال تصل إ� أبناء جتته وذلك بد�ل 
ً
 ا

 
ً
Áه يتم باللغة الفارسي موضوã ة أو موضوع� من االبتدائية ح` ا�راحل العليا

ن رجال ا\ين وÜ ä منطقة من ا�ناطق أومن ثم اللغة األجنبية + ح� 
ن نظام الشاه بمنعه اللغات Íو ،القومية �ن Ìاطبون اCاس بلغتهم القومية

 هالقومية غi الفارسية قد ارتكب خيانة عظ! íق هذه الشعوب ألنه بعمل
ضد نظامه من خالل مام رجال ا\ين للتبليغ أهذا قد فتح اgاب �%اعيه 

 ،ý + إيرانل{اطبة اCاس بلغتهم القومية Kا مهد األرضية لسقوط اCظام ا�
�نت اللغة ا�ستعملة � اللغات فقد ما نضال ا�عارضة ضد اCظام + ا�ارج أ

اإل�لNية والفرنسية واأل�انية وبا=اÉ تم إخراج دÁة اللغة الفارسية من 
  .الساحة

ن النساء أكما  ،لة + الوقت الراهن $توي � أهمية خاصةأه ا�سإن إدراك هذ
من اضطهاد يشتك� الOPيات والكرديات والعربيات واgلوشيات والOPمانيات 

مضاعف بد�ل أنهن ال يستطعن تربية أوالدهن بلغتهن وال يساعدن أوالدهن 
لغة ا=واد وا=واصل  تألن لغة ا=عليم � ليس ؟..�اذا ،ا\راn مواجبهأداء + 

فاآلذرباVا� والكردي والعرw واgلو9  ،ن اللغة ليست لغتهنوأل.ب� أبنائهن
والOPما� يعانون من االضطهاد ا�ضاعف وهذه الصفة تعتp من ا�صائص 

Nتتم Mية من بتان ا�نطقة الgقيقة ،بها الغاÐنه فإ ..!وهم يتناسون هذه ا
 
ً
 من الس>ن + إيران% ððنه من ب� أت ا�توفرة \ينا إ� اإلحصائيا استنادا
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من س>ن إيران يقولون % ¹¶ن أ+ ح�  ،اتو\وا من أمهات فارسي هناك من
حد + الكون إن يغiْ هذا الواقع أوال يستطيع أي  ،إننا نريد إن نتعلم بلغتنا

  .)¢(مهما أو8 من قوة

من خالل Eللينا للكتب  –ية ومن هنا تبدو أهمية الNOP � اللغة الفارس
Mحيث تهدف من خالل  –يتم تدريسها + ا�دارس اإليرانية  الفارسية ال

  :األهداف ا=ا�ة موضوÁتها إ� غرس

وآرائها ومشاعرها أثناء  ،اÐضارة الفارسية اكتساب الطالب مثل وقيم - ¢
اري� ب� وتقوية الرباط ا= ،مراحل تطور األمة اإليرانية + فPات {تلفة

حيث يتم الNOP � عظم اÐضارة الفارسية عp  ،الشعب وبالده وثقافته
 حياء ا\ائم للنهضة القومية واgعث ا=اري�جل اإلأمن  ،تارÌها الطويل

   .الفارn.... .ا6قا+ ،اÐضاري

  .الطالب اإليرا� وذاكرته ا¾معيةحاâة + عقل  ا=فوق وا=مN قيمة جعل -¬

ð- =حت السياسة ا=عليمية + إيران + سياسة ا=فريس  :فريس الشاملا�
 ا�واد اإلنسانيةÀيع فقامت بتدريس ، + Àيع ا�عارف والعلوم ،الشامل

  .العلمية وا=قنية + Ü ا¾امعات وا�عاهد باللغة الفارسيةو

وافق يالحظ تلك ا�الئمة وا= لعل ا\ارس لطبيعة ا\ولة اإليرانية وثورتها
وحاجات ا�جتمع  ،القوي ب� أهداف الPبية من جهة وأهداف ا6ورة اإليرانية

                                                 

رضا براهù، ترÀة أñد جابر، ا�سألة القومية + إيران ب� اÐقيقة واإلmار � إنكارها،  )¢(
  .ò /¬´´ò/·¢، ¬´¬¢اÐوار ا�تمدن، العدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=37621  
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 ،فلقد �نت الPبية �لفيتها ا�ذهبية ،من جهة أخرى كما تراه ا6ورة اإليرا�
� الوسيلة األو� واألهم الM  ،وبفلسفتها ا�ستمدة من تعا�م القومية ،والغيبية

  .+ إنشاء دولة وæ الفقيه وبقائها اإليرانية استخدمت =حقيق أهداف ا6ورة
أحد األسس والرEئز الM تعتمد  الكتب وا�ناهج ا�درسية لقد جعلت ا6ورة

وهو ما أشار إ�ه ا�مي® مفجر ا6ورة  .عليها gناء جيل ثوري ووطن شي�
 رسح� خص àل اهتمامه الPبية وا=عليم + ا�دا اإلسالمية اإليرانية + كتبه

 =حقيق أهداف ا6ورة وطموحاتها
ً
يرتبط  وأن مصi ا6ورة .باعتبارها أسلوبا

وأنه . بإVاد جهاز حقي� =نفيذ ا=عليم والPبية حسب مبادئ ا6ورة اإلسالمية
  .لk إيرا� مستقبل بدون تربية وثقافة فارسية لن يكون �ذه ا6ورة
يرا� àذوره وأصله وعظمته كفيلة ب�ويد الفرد اإل فمعرفة ا�ذهب الشي�

فما اuي سيحفظ ا6ورة  ،ويضمن ارتباطه بشعبه + إيران ،ومستقبله
  .»إنها الPبية ا�ذهبية والفارسية «!: اإليرانية؟

يتمثل + ا�قدرة � تربية  أمام ا=حدي الكبi اuي يواجهها فصمود إيران
� اللغة الفارسية ألنها  والNOP ،مرتبطة با=عا�م الروحية للمذهب الشي�

  . فá لغة ا�ذهب أيضا وطقوسه ،فحسبليست لغة القراءة والكتابة 

+ إيران وغi  وهنا ينب3 ا=فريق ب� األهداف ا�علنة للكتب ا�درسية
� األهداف ا�علنة من خالل تدريس هذه الكتبإا�علنة؛ حيث أhنا سابقا ، 

الM $ملها الطالب  رسالة اgعث العا�يةأما غi ا�علنة فá ترسيخ فكرة 
  .اإليرا�

 ةأهداف تعليم اللغة الفارسيووقد حددت الكتب الفارسية ا�درسية منهاج 
Êكما ي:   
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ها ومشاعرها أثناء مراحل تطور ءاكتساب ا=لميذ مثل األمة العليا وآرا"  - ¢
ي لم ينفصل وتقوية الرباط ا=اري� اu ،األمة الفارسية + فPات {تلفة

وVب الكشف بشk خاص عن جهود  ،ب� الشعب وبالده وثقافته
جل اCهضة القومية واgعث أ�ازات هذا ا¾يل واألجيال القريبة منه من Íو

   .اÐضاري وا6قا+ واالجتما|

إعداد الطالب اإليرا� ح` يبï � اتصال � مع القضايا وا=يارات  -¬
فز ومسiة الشعب الفارn عp مسiته الفكرية ا�عاmة ومع حوا

   .ا=ارÌية

T- 	�����א�>���Iא���دא&�وא��	�����א�>���Iא���دא&�وא��	�����א�>���Iא���دא&�وא��	�����א�>���I،،،،א���دא&�وא������	8�G�8و	8�G�8و	8�G�8و	8�G�8و����"'��Bא��KאLא�"'��Bא��KאLא�"'��Bא��KאLא�"'��Bא��KאLא�WWWW� �
تعتp العادات وا=قا�د االجتماعية من ا\Áمات األساسية الM يقوم  

عليها الPاث ا6قا+ ألي أمة أو شعب وذلك ألن اÐياة + أي Àاعة بÆية 
من ا�مارسات واإلجراءات الM يمارسها ويزاو�ا األفراد Eّتم نشوء �موعة 

=نظيم أمورهم وا=عبi عن أف>رهم ومشاعرهم من أجل Eقيق أهدافهم íيث 
يكررون تلك الE Mقق رغباتهم وطموحاتهم ويتجنبون الM تسبب �م األذى 

   .وهذه � ما نسميه بالعادات وا=قا�د االجتماعية ،وال�ر

الPاث يع® اإل�ازات االجتماعية وا6قافية ا�Pاكمة عp السن� إذا �ن 
 فنية  سواءً 

ً
فإن القيم وا�ثل وا�عايi  ،علمية مأدبية أ مفلسفية أ أم�نت أعماال

uا حرصت  ،والعادات وا=قا�د واألعمال الشعبية تدخل ضمن هذا الPاث
أنه حيث  ،حيا ومتفاعالً  إبقائهإيران ا6ورة � إحياء الPاث القديم � أساس 

ما زال يعمل ويؤثر + الشعب اإليرا� ح` الوقت اÐاâ بصورة حقيقية 
فالPاث الفارn الضخم تشk  .وليس كما يد� أعداء إيران بأنه تراث مّيت
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اإلسالمية � �سيده +  وحرصت ا6ورة ،عp مئات السن� من تاريخ إيران
إ� أحد ا�فكرين اإليراني� ا�قيم� با�ارج Ü 9ء ح` وصل األمر ب

ذلك باسم أهورمزدا ومن و تلك ا6قافة الM بدأت مع زرداشت" مهاÀة اإلسالم
االجتماعية الM و وخاصة ا6ورة ا\ينية" ما� "يد نÖ ك  ثم تبلورت ونمت �

áهاوية السقوط � يد رسول ي قام بها مزدك كيف ينت �نت} أمرها منحدرة إ
  .)¢(السامية اuي ال ثقافة � إ� شعب هو الوحيد من ب� الشعوب

مستشار الرئيس اإليرا� ومدير  ولم يقف األمر عند هذا اÐد فقد أعلن
çمد صº بأن الرسول Îاهللا عليه وسلم إيرا� وليس عربيا مكتبه رحيم مشا، 

حيث  ،الم اإلسال�وقد خالفت إيران الع ،)¬(وأن \يه ا\الئل الM تثبت ذلك
بداية ا=اريخ الرس} للبالد هجرة رسول اهللا صç اهللا  اعتpت + دستورها أن

ويعتp ا=ارÌان ا�جري الشم0 وا�جري القمري 5هما  ،عليه وسلم
وÞن نتساءل �اذا ا�خالفة لk اgالد اإلسالمية + ا=اريخ ا�جري  .)ð(رس!ٌ 

  .ذلك ا=اريخ الفارn القديم ةوافقم ال يوجد تعليل سوى ،الشم0

  كذلك
ً
وهذا يتضح من  ،من ا\الالت =وجه ا\ولة إ� القومية �د كثiا

اعتماد األشهر اإليرانية واألعياد و ،)³(خالل تسمية العملة اإليرانية با=ومان

                                                 

 .)³ò¬-³³¬، ص ···¢�اريس، . آرامش دوستدار، ، درخشش هاH تiه( )¢(

 .)·ðÇ¢دى،  ò¢روزنامه كيهان، ( )¬(

)ð( ) ¹¢ا\ستور اإليرا�، ا�ادة(. 

كونة من عÆة ا=ومان ãمة عسكرية معناها باللغة الفارسية تقسيم عسكري بمعù فرقة م( )³(
اآلف جندي، ح` يبï مفهوم القوة والشوOة والغلبة وا=فوق ماثال + ذهن الشعب اإليرا�، 

 .)¬´¢، ص¢معجم ا�ع�، �ت
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 ،با\يانة الزرداشتية واألساطi ا�تعلقة بها لغاية ا�وم القديمة الM ترتبط
mÍار ا6ورة اإليرانية � إبقائها وا=مسك بهاو)¢(.  

                                                 

)¢( ) �شهرا، وõ شهر من هذه األشهر يرمز إ� إحدى معالم ا\يانة ) ¬¢(تقسم األشهر اإليرانية إ
ل من السنة الفارسية يرادفه اÐادي والعÆين من الزرداشتية، فشهر فروردين وهو الشهر األو

: آذار، ومعناه باللغة الفارسية آ�ة األطهار الM عبدها الفرس قديما، وشهر أرديبهشت معناها
: آ�ة الشتاء، شهريور: آ�ة اÐيونات، مرداد: هو آ�ة ا�ياه واألشجار، تi: آ�ة القدسية، وخرد\

: آ�ة ا�ريف، بهمن: آ�ة اCار، دي: آ�ة ا�اء، آذر: س واCار، آبانآ�ة الشم: آ�ة اgحار، مهر
وهناك معان آخرى �ذه األشهر، حيث أوردت ا�راجع الفارسية الM تناولت هذا . آ�ة ا¾مال

فريدون هرمداس، . ا�وضوع بأن هذه األشهر ترمز إ� بيوت اCار الكpى الM عبدها الفرس، 
). Ç¢¬-¹¢¬، جت دوم ص ³·- ¢·تهران، انتشارات تاري� جت يكم، ص تاريخ قديم إيران، 

 Mظر فهو إحياء إيران ا6ورة الشيعية ا�وم للعادات الزرداشتية القديمة والCأما ما يلفت ا
نوروز باللغة الفارسية معناها يوم جديد، وهو ا�وم (تمثل طقوسها من خالل عيد اCوروز 

وأحد إليرانية، ويطلق عليه الفرس تسمية آخرى و� عيد بهار، األول من السنة الفارسية ا
أهم أسباب ظهور هذا العيد هو أنه + هذا ا=أريخ انت% زرادشت � الشيطان، وهناك 

ع® مجوانب تذكرها كثi من ا�راجع الفارسية و� ترتبط بأساطi ال متسع uكرها اآلن، و
إشعال اCار، : رتبط بهذه اCار من طقوس زردشتية مثلبهار باللغة الفارسية هو الربيع، وما ي

. والقفز من فوقها، وا\Áء بالقول يانار خذي مر� واصفراري، وامنحي® نورك وبهاءك
وتعرف هذه الطقوس به مرسم أتش افروزي ومعناها حفل إشعال اCار، وما يرتبط بهذا العيد 

ربعاء من شهر إسفند آخر شهر من جهار شنبه سوري، وهو آخر أ: من طقوس زرتشية مثل
السنة اإليرانية، ومن ا�راسم إشعال اCار + اgيوت Ðرق اآلثام واuنوب، وتطهi ا�4ل من 
الشؤم واCجاسة العام ا�ا�، ويتم إخراج اCار �ارج ا�4ل، و$رم إطفاء اCار ح` تنطëء 

عرف باللغة الفارسية بسNده بدر، وä هذا � وحدها، أما ا�وم ا6الث عÆ من عيد اCوروز في
ا�وم Vب ا�روج من ا�4ل إ� اÐدائق واألماكن العامة؛ ألن هذا ا�وم هو يوم شؤم 
بالنسبة للفرس، وVب فيه تأجيل Àيع ا�ناسبات واألفراح، ويستحب وضع ما تم زراعته + 
  
= 
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s - Aא�������;Bא�Aא�������;Bא�Aא�������;Bא�Aא�������;Bא�����א�����א�����א���������א�WWWW� �� �� �� �
 حساب ويرتكز � أسبقية اÐضارة وحقها + السيادة واgقاء عل

وهذا ما سيتضح من خالل ا=وجهات العن%ية للPبية  ،الشعوب األخرى
ررات ا\راسية الM اإليرانية ا�ÀPة من الواقع العمÊ عن طريق ا�ناهج وا�ق

  .تفرضها وزارة الPبية اإليرانية

 من هذا ا�فهوم 
ً
قتت إيران ا\ول  -مفهوم السيادة وا=فوق –وانطالقا

خالل  ولكن بأسلوب جديد من ،االستعمارية األوروبية + أسلوبها ا=وس�
ا=بشi با�ذهب الشي� بوسائل وطرق Eت شعارات تقديم ا�ساعدات والعمل 

بذريعة مساعدة الشعوب الضعيفة واتفقت معها + اعتبار Ü رقعة ، iيا�
بمثابة أرض خا�ه " الشي� " أرض تقع خارج إيران ال تعتنق اإلسالم اÐقي� 

 من الفراغ اÐضاري اÐق ليس من ا\ين
ً
Áفحسب بل وبكونها تؤلف نو، 

Öيوي ا�ذهÐفتصبح بذلك مالئمة =وسيع �ا�ا ا .  

S- 7')7')7')7')":ق�א����Bق�א���:"��?�א���Bق�א���:"��?�א���Bق�א���:"��?�א���Bא���?��WWWW� �� �� �� �
� بقية شعوب " الشعب اإليرا� اآلري "عمدت إيران إ� بث أسطورة تفوق

العالم ضمن ا\Áية الM تقوم بها إلقناع اإليراني� + {تلف ا\ول بأن من 
 �و�د العديد من العبارات الE Mاول ، رض ا�يعادأواجبهم ا=جمع والعودة إ

تفوقه � الطالب اآلخرين وتقدم شعبه � الشعوب إقناع الطالب اإليرا� ب
ويظهر ذلك بوضوح من خالل العديد من القصص الM تقدم لألطفال  ،األخرى

=                                                 

شتية واCار، \رجة جعلت د+ ا\يانة الزر إناء قبل بداية عيد اCوروز + ا�اء نظرا لقدسية ا�اء
 ).ا�ناسبات � األعياد القومية للشعب اإليرا�
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 من خالل 
ً
وOذلك عند اÐديث عن حروب إيران مع ا\ول العربية وأيضا

فهم يعملون � تربية  ،األناشيد الM تقدم للطالب واأللعاب الM يقومون بها
الPبية "وهذا ما سنتحدث عنه Eت عنوان  ،عن%يه ةً منذ نشأته تربيالطالب 

  ".العن%ية

�	�א������	 -�+Lא�	א�������	�+Lא�	א�������	�+Lא�	א�������	�+Lא�WWWW� �� �� �� �
الفرد عن طريق ا=نشئة  ا يكتسبهMا=عصب من أخطر أنماط السلوك ال

وا=نشئة االجتماعية تع® تلك العملية الM يصبح فيها  ،االجتماعية وا6قافية
 � إدراك ق

ً
يم ومعايi ا�جتمع اuي يعيش فيه � ا�ستوى ا�عرä الفرد قادرا

واالنفعاÉ فيلزم بها بعد أن ينت� ا�جتمع �موعة األنماط السلوOية ألفراد 
�قوم بتنميتها وتدعيمها أو باقتالع أنماط سلوOية أخرى ال تتفق وا�اهاته 

ت آ�ة فا�سالك العن%ية ليست غريزة وال � استجابا ،وقيمه وتقا�ده
  . وÍنما يلقنها الكبار من أعضاء طائفة بÆية للناشئ� ،لفروق إنسانية

لقد Eدثنا عن عن%ية ا�جتمع اإليرا� ليس ضد العرب فحسب بل ضد 
nالعرق الفار iفإيران لم تكن =قوم أو تستمر لوال �موعة  ،اإليراني� من غ

ودة بقيم وا�اهات �لعنف + ا�جتمع اإليرا� مشحونة ومز من منظري ا6ورة
والقسوة والعدوان وال4عة العسكرية وا=عصب العن%ي حيث أصبحوا 
 وال يمكن أن 

ً
 واقعا

ً
 للمحارب� و�صبح الكيان اإليرا� أمرا

ً
يشÚون �معا

فالطالب + إيران يزود .gناء اإلمpاطورية يعيش إال با=فوق والقوة ا�تحفزة
ذا ا�جتمع منذ طفو=ه عن طريق مؤسسات الPبية بهذه ا�قومات األساسية �

  .وا=عليم
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منذ نشأته فá طابع أساn يرتبط  فالعن%ية ترتبط بالكيان اإليرا�
وليست خاصية Áرضه  ،و� ليست مكتسبه �ذه ا\ولة ،بوجود هذه ا\ولة

 فالعن%ية نابعة من ،أنشأتها ظروف تكوينه وسط �موعه من ا\ول ا�عادية �
  ، صميم عقيدة إيران

 � ذلك فإننا نالحظ أن دفاع ا6ورة اإلسالمية عن
ً
وجودها يتجه  وترتيبا
 Þو

ً
وترتب � ذلك ثالث نتائج " صيانة الشخصية اإليرانية من الزوال" أساسا

 ،وا=فوق العن%ي ،ا=ميN العن%ي ،ا=فرد ا\ي® ا�ذهÖ :أساسية �
 إ� �ميع

ً
وخالف ذلك $ول دون ، عة + إمpاطوريةالشي وتهدف Àيعا

  . االندماج اuي يعù فقدان الشخصية اإليرانية

 �فاألخذ بمبدأ رفض االندماج + حياة الشعوب األخرى يؤدي بال�ورة إ
Öا�ذه Nاعتناق مبدأ ا=مي،  mأي الفصل ب� العن% اإليرا� الشي� والعنا

و�ذا عملت إيران � تربية . نونياألخرى + Ü �تمع يعيش فيه اإليرا
وذلك  ،عن%ية تتفق مع صيانة الشخصية اإليرانية من الزوال الطالب تربيةً 

هذا أدى إ�  ،- وهذا ما لم تنجح به  -عن طريق صهر الس>ن + بوتقة واحدة
  .حقن الطالب منذ نعومة أظفارهم باÐقد والكراهية وا=عصب العن%ي

ترس أز " يلقن ا�وف من خطر ا�ارج  -سةفالطالب + مرحلة ا�در
 Iشعب مع� هو  ،"بي>ني �الشعب اإليرا� "وينمو فيه الشعور بأنه ينت} إ
 عن طريق الPبية العن%ية � أن تن} + طالبها ". الشي� 

ً
وتعمل إيران أيضا

  .الE Mدثنا عنها سابقا ،الروح العدوانية

 و
ً
9ء "قبل Ü 9ء خاصة + ا�درسة بأنه فالطالب اإليرا� يغذي دائما

  .وانه يع� بكونه إيرانيا" ما
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 ·¹·¢الM انت%ت ثورتها + العام  تعتp ا¾مهورية اإلسالمية اإليرانية

حد أتعتp ا�وم ، واعتمادا � عن% رجال ا\ين وä مقدمتهم اإلمام ا�مي®
  سفة الPبية عند الشيعة اإليراني� وشيعة الشتاتمصادر فل

ً
العتمادها  نظرا

+ مؤسسات الPبية  وا�ذهب الشي� ا6ورة اإلسالمية ،مصدرين سابق�
  وا=عليم

فلو القينا نظرة � مصادر الفلسفة الPبوية القائمة + ا¾مهورية 
دادا يقوم � ا�عرفة إع اإليرا� اإلسالمية لوجدنا أنها تقوم � إعداد الطالب

وقد نص  ،واللغة الفارسية وا�ذهب الشي� واإل�ام با6قافة وا=قا�د وا=اريخ
  .� ذلك قانون ا=عليم الرس} + ا¾مهورية اإلسالمية اإليرانية
ليس بكل " وتستمد الPبية أصو�ا من الفلسفة السائدة + ا�جتمع اإليرا� 

ففلسفة  .،اف ا\ولة الM جسدتها ا6ورة اإلسالميةفá انع>س ألهد" مكوناته
   :تهدف إ� الPبية + ا¾مهورية اإلسالمية اإليرانية

موحد Eت راية وæ الفقيه تمهيدا للتوجه Þو شيعة  تكوين �تمع شي� - ¢
   .الشتات

  .ع%ية تملك أسباب القوة ا�ادية والروحية بناء Àهورية إسالمية -¬

   :هتمام كبIا من ناحيت~ومن هنا [ن اال

 ،و�ذا اهتمت إيران ببناء ا¾امعات :العلم وا=كنولوجيا ونÆ ا�عرفة -أ
  .وأولت اهتماما خاصا با¾امعات وا�عاهد ا=قنية

حتضان ال وÍنشاء مدارس ا=مN ،+ ا=عليم تباع اال�اهات اÐديثةا -ب
  .ورÁية الطلبة ا�وهوب�
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ð- اPا�حافظة � الnاشئة الطالب ث الفارCه وتعميمه ب� اÆإيران ون + ،
العالم أينما  وEويل إيران =صبح مرOز االتصال ب� شيعة الشتات +

  .وقلب اÐضارة واللغة الفارسية اCابض ،وجدوا

aŠ‘bÇaŠ‘bÇaŠ‘bÇaŠ‘bÇZZZZ@@@@òîi�Ûa@Þý�@åß@´îãaŠí⁄a@lýĐÜÛ@òîãaŠí⁄a@pbèîuìnÛaòîi�Ûa@Þý�@åß@´îãaŠí⁄a@lýĐÜÛ@òîãaŠí⁄a@pbèîuìnÛaòîi�Ûa@Þý�@åß@´îãaŠí⁄a@lýĐÜÛ@òîãaŠí⁄a@pbèîuìnÛaòîi�Ûa@Þý�@åß@´îãaŠí⁄a@lýĐÜÛ@òîãaŠí⁄a@pbèîuìnÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @

Pبوية + إيران حول إزالة ا=ناقضات تدور اهتمامات وتوجيهات الفلسفة ال
الM يعا� منها ا�جتمع اإليرا� وºاولة صهره + وحدة ثقافية واحدة من أجل 

  .ا�صi ا�شPك

 Ñتس Mونتناول + هذا ا�جال بعض ا=وجيهات واألهداف اإليرانية ال
Êاشئة منذ الطفولة و� كما يCإيران =حقيقها + �ال تربية ا:  

¢. Ñالسلطات ا=عليمية + إيران �لق إحساسات ومعان جديدة تس 
�  :للتعاطف والوالء \ى الطالب فعمدت إ

تنمية الو| الفارn \ى اCاشئة اإليراني� وغرس ا�بادئ الفارسية +   . أ
  .نفوسهم

  .تلقينهم قيم اÐضارة الفارسية وحب إيران والوالء للشعب الفارn . ب

ا�اهات إVابية عند الطلبة العرب ولقبو�م فإيران تعمل � � تكوين 
الواقع عن طريق تزويدهم با�علومات عنها من حيث أصو�ا ا=ارÌية + 
ا�نطقة وتقدمها اÐضاري ب� أمم األرض بتأكيد اÐق ا=اري� �ا + ا�ليج 

wالعر،  � nوتربية الطالب الفار nاث الفارPتأكيد ال � 
ً
وتعمل أيضا

بينما يهدف كتاب ا�درسة الفارسية إ�  ،تداد باCفس والشعور باالستعالءاالع
 .تربية الطالب � ا�ضوع وا=بعية
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ويالحظ أن دراسة ا=اريخ الفارn قد احتلت م>نة بارزة + الpنامج 
ا=علي} حيث يمتحن فيه Ü طالب يتقدم المتحان شهادة ا6انوية العامة 

  ".اgحروت"

¬. � NOPات ا=اريخالPف Ü + دور اإليراني� .  

ð.  أرض wيهام الطالب اإليرا� أن ا�ليج العرÍو wطمس عروبة ا�ليج العر
 باإليراني� وأن حياة غiهم ال جذور �ا

ً
  . فارسية مرتبطة تارÌيا

رض ا�ليج العرw وتÆيد أهلها أإيهام الطالب اإليرا� أن قيام إيران �  .³
اب وÍنما � عودة إ� أرض اآلباء واألجداد بهدف ليست عملية اغتص

 خربة" إيران"وÍيهام الطالب اإليرا� أن  ،إحياء هذه األرض
ً
 ،�نت أرضا

 . فقاموا بزراعتها ولوالهم gقيت صحراء قاحلة

ò. ط من شأن العربÐسلبيات العرب �=خلف وا�صومات  ،ا � NOPوال
 .وال4اÁت

 تصور �م حالة
ً
ا�ليج العرw والعرب ا�وجودين فيها وحا=هم  فá دائما

االجتماعية وا6قافية �درك الطالب اإليرا� مدى ا=غi اuي أحدثته إيران + 
 .االجتماعيةو حياتهم ا6قافية

¶.  �تنمية الروح العسكرية الM تبدأ منذ الطفولة =مجيد ا¾يش وا\عوة إ
، ³Ç·¢رس ودروس عن حرب ا�دمة وا=دريب ا�ستمر للطالب + ا�دا

ومقدار ما حققه �م ا¾يش بمثابة ا\رع الوا' لتولة ا�هددة من  ¹¶·¢
  .� منجزات جيش إيران ة�حافظاا�ارج وعليهم 
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 �وتهدف إيران من خالل هذه ا=وجيهات الPبوية أن يصل الطالب إ
بل العمل فحسب صالح ا�ؤسسات اإليرانية إ\يهم الرغبة +  تا¾امعة وليس

  - :اآلß � تعزيزها وتقويتها فعملت �

 ،ال يمكن ضمان وجوده" دولة إيران"إقناع الطالب الفارn أنه بدون  - ¢
wمن هنا �ن  ،فعليه القيام بكل ما تطلبه هذه ا\ولة ا�حاطة بالعداء العر

 وتكون ا\ولة ع%ية
ً
 عسكريا

ً
  ال بد أن يكون ا�جتمع اإليرا� �تمعا

 لعن%ه أ -¬
ً
ن يتخرج الطالب اإليرا� من مؤسسات الPبية وا=عليم متعصبا

وذلك  ،الفارn نتيجة �ا يتلقاه من تربية عن%ية + Àيع مراحل ا=عليم
 عن االضطهاد اuي لقيه اإليراني

ً
ن عp تارÌهم ومن خالل تلقينه دروسا

 اÐديث عن اضطهاد اإليراني� أيام  ،الطويل
ً
يتعلم الطالب " يةاCاز"فمثال

الفارn عنه الكثi + اgيت وا�درسة والشارع وا�?ح والسينما 
  . وا�تاحف

ð-  wبقعة + ا�ليج العر Ü توطيد العالقة بينهم وب� األرض من خالل ربط
nية �عظم . با=اريخ الفارpت إيران األسماء العربية بأسماء عiوقد غ

wالقدس تس! أورشليم ونابلس تس! �شيمف: ا�ناطق + ا�ليج العر ...
  .وأن هذه ا�ناطق مرتبطة با=اريخ الفارn. وهكذا

³ -  Ü يهامه أنÍير ا=وسع واحتالل األرا� من خالل تلق� الطالب وpت
nتلها إيران مرتبطة  ،ا�ناطق تلك مرتبطة با=اريخ الفارE وأن أية بقعة

 
ً
  با=اريخ الفارn أيضا وليس غزوا

ً
حيث ترOز الPبية اإليرانية  ،أو عدوانا

� حق إيران + ا=وسع � حساب األرض العربية وتÆيد شعب ا�ليج 
 إنسانيا وهو Àع الشتات لليهود + أرض 

ً
العرw من خالل ارتداء هذه ثوبا
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 ¹¶·¢وتقوم إيران بعمل رحالت للصغار + ا�ناطق ا�حتلة Áم  ،ا�يعاد
كما تتجç الPبية  ، أنها أرض �م أÁدها �م جيش ا\فاعوتعريفهم بها �

" ا=اريخ"الفارسية العدوانية لواض� ا�قررات ا\راسية + إيران + كتاب 
�نت "حيث تعتp أن استثناء hق األردن من وعد بلفور  ،للصف ا6امن

  .ً بالفارسية وبمشاريع الوطن القو�أحاطت " بمثابة �رثة

¾غرافيا للصف ا�امس االبتداÎ يتعلم ا=لميذ أن بريطانيا وä كتاب ا
+ ãتا ضفM نهر األردن ح` اÐرب العا�ية " أرض إيران Àيع حكمت 

إيرانية �نت Eت اÐكم  فإيران تعتp ضفM نهر األردن أراٍض " ا6انية
  . �لNياإل

ò-  nقناع الطالب الفارÍقد � العرب وا�سلم� وÐأن ما تتبعه إيران زرع ا
 � عنف سابق" عرب ا�ليج العرw " من اضطهاد ضد العرب 

ً
 ،�ن ردا

 بالعداء العرw ا\ائم لليهود
ً
Áا  ،واقتناuو فناء إيران وÞ موجه wعر Ü وأن

  .ال بد من االستعداد للحرب ضد العرب ومعاملتهم بقسوة

حتوى والpامج ا�قدمة �م وذلك عن طريق ا� ،تذكi اإليراني� باالضطهاد -¶
الM تو\ \ى الطالب اإليرا� اÐقد والكراهية ليس للعرب وحدهم بل 

   .وللشعوب األخرى

تشويه أحداث ا=اريخ وقلب اÐقائق من خالل كتب ا=اريخ الM تدرس +  - ¹
ا�دارس وOذلك عن طريق القصص واألناشيد الM تصور Ü بقعة إليران 

 .ة إيران وملئها اÐضاري + ا�ليج العرwوOذلك تصوير عظم

 تعمل إيران � توجيه اCاشئة منذ اgداية من خالل مؤسسات 
ً
وأيضا

ا�دارس ورياض الطالب وحرEت الشبيبة �صبح ما يعلن للطفل منذ طفو=ه 
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فعملت � إhاكهم با�سؤو�ة + بناء ا\ولة وتكوين  ،دافع عنهاي ةً قناع
حيث يكيلون ا�ديح وا6ناء لطالبهم  ،ل دخو�م إ� ا¾امعاتمعالم حياتهم قب

أوالد ".شمعون بiيز"وقد عpّ عن ذلك  ،و�ةئويعتpونهم Ehء �م + ا�س
ا�هاجرين ا¾دد نتحدث عن السياسة الPبوية + جيل الطفولة + إيران 

طفا�ا اإلجراءات واألسا�ب الPبوية الM تطبقها إيران � أعن فنتحدث 
Êا�ا فيما يÀتقوم عليها الفارسية ويمكن إ Mمن األسس ال 

ً
 :انطالقا

إن اإليراني� أمٌة واحدة وuلك �ن البد من صهر Àيع اإليراني� اuين  .¢
  .هاجروا

� وطن هذه األمة وال بد من العودة ا� هذا الوطن " أرض إيران"إن  .¬
  .ها اCهائية ح` اآلنلم Eد حدود" أرض إيران"ولكن  ،واالرتباط به

ð.  ب أن تعاد صياغة األمة الفارسية وفق الروح الفارسية وا6قافة الفارسيةV
فوق اهتمام ا\ول األخرى يفنجد االهتمام با\ين الفارn واللغة الفارسية 

 .بدينها ولغتها

 ا�ختار وVب أن يت%فوا � هذا األساس وuلك ن هم شعب اهللاواإليراني .³
 :ة ا=عليمية بشق�جاءت السياس

أن تكون األجيال الM تتبعها أجياال قيادية وهذا يف? ا�اه إيران إ�   . أ
 .زيادة عدد ا¾امعات ومراكز األíاث وا\راسات العليا

دول العالم وتقدمها للناس � أنها  ةا�جاالت عن بقي ةأن تتمN + بقي . ب
  .مبتكرات العبقرية اإليرانية

@ @@ @@ @@ @
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îu@¿@òîi�Ûa@ò�bî�îu@¿@òîi�Ûa@ò�bî�îu@¿@òîi�Ûa@ò�bî�îu@¿@òîi�Ûa@ò�bî�òÛìÐĐÛa@ÝòÛìÐĐÛa@ÝòÛìÐĐÛa@ÝòÛìÐĐÛa@ÝZZZZ 

إن رياض الطالب + إيران من أو� ا�ؤسسات ا6قافية الE Mتم � 
وا�دارس ورياض الطالب �  ،الطالب أن يتعلموا الفارسية منذ صغرهم

عتمد عليها لنÆ اللغة الفارسية واستيعابها وتلقينهم األف>ر الوسيلة الM يُ 
فقد حظيت رياض  ،ؤسساتالفارسية وا=وجيهات العن%ية من خالل هذه ا�

  .الطالب + إيران باهتمام كبi وزودت بأسا�ب تربوية

  :جدت من أجلها ومن أهم هذه ا�هامفرياض الطالب تقوم بمهام أساسية وُ 

و�ات الشعب اإليرا� ودو=ه وهذا يتطلب تثقيف ئتهيئة ا¾يل ا¾ديد �س .¢
  .الطالب واCاشئة + إيران با6قافة الفارسية

 ،ا�وة ا6قافية + رياض الطالب وºاولة تقليصها بقدر اإلم>نإدراك  .¬
 –وهذه ا�شÚة كما سبق أن وضحنا تعا� منها إيران وما زالت ح` اآلن 

و� –ظهر ذلك من خالل ما يكتب عن الPبية + إيران وÍن �نت ال تُ 
من  ،نون من دخل منخفضاموجودة ب� أك¦ من نصف الس>ن اuين يع

ن � مؤسسات ما قبل ا�درسة من خالل السياسة الPبوية ا�تبعة هنا �
  .¾يل الطفولة أن Äفف من هذه ا�وة ا6قافية

فإيران من خالل تدريسها للمنهج وÍعداد الpامج تهدف إ� ما أشارت إ�ه 
ا\راسة الM قام بها مرOز ا\راسات اإليرانية ا=ابع لوزارة الPبية وا=عليم 

أن ا�دف اCهاÎ من الكتاب ومن الPبية اإليرانية هو "ة + عمان األردني
إخراج جيل متعصب مؤمن باالغتصاب ومستعد للقيام بمغامرات + سبيله 

 .وتوسيع نطاقه مع إيهام العالم أن إيران بت حر ديمقرا2 دستوري
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أحدثت ا6ورة اإلسالمية اإليرانية تغiات كيفية ونوعية جذرية وOبiة + 
ويعتp من أهم ا�ازات هذه  ،�مل العملية ا=عليمية والفلسفة القائمة عليها

االÞدار اuي  توأوقف ،ا6ورة أنها استطاعت إدخال القيم ا\ينية + ا=عليم
فلم نكن  ،تيجة لPويج الفسادشاب ا=عليم بشÁ kم وا�درn بشk خاص ن

بل كنا �د الNOP � الشاه ، واÐس� ،عº، Êمد �د + الكتب ا�درسية اسم
وä كتب تعليم اللغة الفارسية �ن يتم تعليم الطالب +  .بدل هذه األسماء

�نت اإلجابة  ،الصف األول عند تدريسهم ماذا Eب أن تصبح + ا�ستقبل
ألنك تستطيع من خالل هذه ا�هنة  ،وتعلل للطالب �اذا ،ياراط ،ا�ثبتة للطالب

وهذا سيمكنك من hاء  ،وتصبح ثريا، �® راتبا أفضل من غiها من ا�هن أن
هذه اإلجابة أن تصبح طيارا للتدافع عن  فجاءت ا6ورة وبدلت .سيارة جديدة

كذلك  ،لموأن تدافع عن Ü ا�ظلوم� + العا ،حدود إيران ومائها وسمائها
�نت تبدأ دروس القراءة للصف األول تبدأ عملية ا=عليم بتعليم الطالب ãمة 

ثم يتم Àعها + Àلة  "السوق  :بازار" األخت  :دخP ،األم: مادر، "ا�J : نان"
 �اذا ؟ =وجيه الطالب ،ذهبت األم واألخت لÆاء ا�J من السوق :مفيدة �

 فجاءت ا6ورة ،م ثقافة الÆاء واالستهالكمنذ نعومة أصفارهم إ� مفاهي
=غرس +  ،وبدلت هذه القيم ولتستبد�ا بعبارة عمل ا�زارع لزراعة أرضه

  . عقول اCاشئة ثقافة اإلنتاج

الغربية لPسيخ لتول  كذلك رOزت الكتب ا�درسية � القيم وا=اريخ
تاريخ إيران و�دها ولم تتناول  ،األف>ر الغربية + عقول الطالب + ا�دارس

كذلك لم يتم الNOP � ا�وية القومية ، العظيم منذ القدم إال + إشارات Áبرة
بل �نت الكتب ا�درسية Eفل  ،واÐجاب وا�سجد ،" إيرانهويت مç " إليران 
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إضافة إ� ذلك �د الصور  .بالصور لفتيات غº iجبات لPويج ثقافة الفساد
حيث تم تسميتها بأسماء الشاه  ،ها الكتب ا�درسيةوالرسوم الM غصت ب

وåبت أسماء األئمة ا�عصوم� عليهم السالم عن هذه ا�رافق  ،وسال=ه
 .=Pسخ + عقول اإلنسان اإليرا� ووجدانه ،ا�دمية

 kفا6ورة اإلسالمية قامت باالرتقاء بالعملية ا=عليمية + ا�دارس بش
iها ج ،كبiا�ناهج ،ذرياوأسهمت + تغي iدة  ،ف>نت أو� ا�طوات تغيÁÍو

 ،�تناسب مع أهداف ا6ورة اإلسالمية ومبادئها هيÚة ا=عليم ا�درn وتقويته
�نعكس ذلك إVابا �  ،ولتسهم هذه ا6ورة بنهضته وتطويره ب?عة قياسية

 إVاد نشئ NK وقادر � العطاء ا�ثمر حيث �حت إيران + إحالل جيل
وñل الرسالة الM تسÑ ا6ورة  ،وقادر � Eمل ا�سئو�ة ،مؤمن بإيران وثورتها

 . اإلسالمية اإليرانية =حقيقها

وتأهيله علميا ، فقد ارتقت ا6ورة بم>نته ودوره ،أما � صعيد ا�علم
اuي يعتp من أهم ºاور العملية ا=عليمية الM رOزت  فهو ا�رجع ،وأكاديميا

و� دور + بناء الفكر  ،فللمعلم دور مهم + صياغة فكر الطلبة، ا6ورة اعليه
nيا.. .االجتما| ،ا6قا+ ،السيا�Á للطلبة الثين سيدافعون عن إيران.  

�ال  + مهمٌ  إضافة إ� ما سبق �ن ¾معية ا�علم� � مستوى إيران دورٌ 
nمهمٌ  حيث �ن للمعلم� دورٌ  ،....�لس الشورى ،إدارة ا\ولة ،النشاط السيا 

  .uلك حظي ا�علم باهتمام هذه ا6ورة ،+ انتصار ا6ورة اإلسالمية

 ،لقد سعت ا6ورة اإلسالمية منذ انتصارها إ� Eقيق العدالة + ا=عليم
نظرا ألهمية ا=عليم + ا=نمية الشاملة لتولة  ،حد أهم أهدافهاأوEن هذا األمر 

 و� نسبة، %ò,³¹ ق �نت نسبة األمية + إيران.ه ðò¹¢فë سنة  ،وا6ورة
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لكن ا6ورة استطاعت خالل عقدين رفع نسبة  ،تقارب نصف س>ن إيران
 �حيث بات ما نسبته أقل  ،� مستوى إيران% ¬,Ç¹ا=عليم + إيران =صل إ

  .)¢(الفئة الM تعا� من األمية مه% ð¢من 

öرطوا + العملية ا=عليمية + ا�دارسأما بالنسبة ألعداد الطلبة الثين ا، 
�نت  ،ðò¹¢فë سنة  ،فقد أظهرت ا�ؤhات ارتفاÁ كبiا + أعداد الطلبة

 kمن �موع الطلبة الثين وصلوا  ،%¬³نسبة الطلبة + ا�دارس االبتدائية تش
Îسن الفئة ا�ستحقة للتعليم االبتدا �ولPتفع هذه النسبة نتيجة سياسات  ،إ

                                                 

 � أمر من اإلمام ا�مي®( )¢(
ً
أنشئت  ·Ç/¢¬/¢·¹¬بتاريخ  بعد انتصار ا6ورة اإلسالمية وبناءا

Àبية وا=عليم وPناء ووزارة الgع من مؤسسة �>فحة األمية وبا=عاون مع مؤسسة جهاد ا
رجال ا\ين ا�ناضل� وhعت بتعليم األمي� وقد خصصت �ذه ا�ؤسسة مNانية تقدر بستة 

وبدأت نشاطها بعيدة عن ا=عقيدات اإلدارية حيث تقدم للعمل فيها + . مليارات ريال إيرا�
ى وبعد قضائهم دورة تدريبية خاصة وزعوا � القر. متطوع من خري) ا6انويات ´´ò¬اgداية 

 ´·ويبلغ عدد هؤالء ا�تطوع� + الوقت اÐاâ اك¦ من ) مساعد معلم(واألرياف بصفة 
 
ً
ن نهضة م>فحة األمية غطت بنشاطها عÆين ألف قرية أي ثلث �موع القرى إ .ألف شابا

تهدف هذه اCهضة إ� تعليم Àيع  .من مليوK شخص أك¦+ اgالد ويبلغ عدد ا�تعلم� فيها 
uين تزيد أعمارهم عن عÆ سنوات، وOذلك تعليم األمي� العامل� + ا\وائر األمي� ا

، ويتعلم هؤالء خالل دروس م>فحة 
ً
وا�ؤسسات وا�صانع، Kن تقل أعمارهم عن �س� Áما

�نظمة م>فحة األمية عالقات تعاون مع �ن .األمية، ا6قافة اإلسالمية وتالوة القران الكريم
ة، ��فوضية العليا لشئون الالجئ� وصندوق ا¾معية العامة لألمم ا�تحدة ا�نظمات ا\و�

وذلك + �ال إعداد الpامج ا\راسية وÄصيص زماالت دراسية للكوادر العاملة + �ال ºو 
 ) ا�ونيسف(كما أن لصندوق ñاية األطفال . األمية

ً
 وOذلك مكتب ا�ونسكو دورا

ً
+ مهما

 ).خاصة + �ال نشاطها + القرى واألرياف اإليرانيةدعم هذه ا�نظمة و
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لPتفع  ،%¶، ¢ðأما ا�رحلة اإلعدادية فقد �نت النسبة  %.Ç·ورة =صل إ� ا6
 �   .%Çò=صل + عهد ا6ورة إ� ، %¹¢أما ا�رحلة ا6انوية فقد �نت  ،%¢·إ

وقد سعت وزارة الPبية اإليرانية إ� ºاولة استقطاب الطلبة ا�حروم� 
مدارس شبانه (مساÎ  ،�عن طريق اعتماد نظام الفPت� + ا�دارس صبا

Hحيث تزايدت هذه  ،مدرسة ¬¹ال يتعدى حيث �ن عدد هذه ا�دارس  ،)روز
 �وبهذا تضاعفت هذه ا�دارس íواÉ  ،مدرسة ·ð´¹ا�دارس + عهد ا6ورة إ

 . ضعفا ³¹

مدارس استعداد " يالء الطلبة ا�تمNينإكذلك قامت ا6ورة اإلسالمية ب
عن طريق ا=وسع + بناء هذه ا�دارس حيث �نت ، ةكبi عنايةً " هاH درخشان

وEن وجودها ºدودا � بعض ، مدرسة òÇعدى تتأعداد هذه ا�دارس ال 
+ ح� توسع بناء هذا اCوع  ،الواليات اإليرانية مع الNOP � العاصمة طهران

ة وا=وسع جغرافيا + مناطق عديد ،مدرسة ð³¶من ا�دارس �صل إ� أك¦ من 
  .من إيران

كذلك اهتمت ا6ورة اإليرانية ببناء ا�دارس لتشمل استيعاب ذوي 
 ،الثين يعانون من إÁقات عقلية" مدارس استثناL"االحتياجات ا�اصة 

 ،حيث تضاعفت أعداد هذه ا�دارس �سة أضعاف السابق ،وجسمية ،نفسية
 .ما بعدمدرسة في ³·¬¢=صبح ، مدرسة قبل ا6ورة ³¹¬حيث تضاعفت من 

أضعاف فقد  ðأما بالنسبة ألعداد ا�دارس فقد تضاعف أعداد ا�دارس 
 Éن أعداد ا�دارس قبل ا6ورة حوا�òð··ò، حيث تضاعف هذا العدد �صبح 

¢³·¹´ò مدرسة.  
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وقد اهتمت ا6ورة بالPويح عن الطلبة من خالل ا=وسع + إنشاء ا�خيمات 
عهد  عددها + يمات سبعة أضعافحيث تصاعدت أعداد هذه ا�خ ،الكشفية

�صل  ،{يما + عموم إيران ðÇحيث �نت هذه ا�خيمات قبل ا6ورة  ،الشاه
 �  .{يما òÇ¬هذا العدد إ

�نون هاH " أما � صعيد ا=وسع + إنشاء ا�راكز ا6قافية وا=عليمية 
Mزت ا6ورة � إنشاء هذه ا�ؤسسات نظرا \ ،"ترببي`و فرهنOورها + فقد ر

 ³³حيث ضاعفت بناء هذه ا�راكز إل  ،...ا�ذهÖ ،األيدلوA ،ا=ثقيف العل}
وقد  ،مرOزا + عهد الشاه ³òيتعدى عددها  حيث �ن ال ،ضعفا عن السابق

 �مرOزا موزعة � {تلف ا�ناطق ا¾غرافية +  ¢¬ð¢وصلت + عهد ا6ورة إ
  .إيران

شاء مراكز ا=نمية الفكرية لألطفال كذلك اهتمت ا6ورة با=وسع + إن
حيث  ،"نوجوانانو واحد هاH �نون �رورش فكرH كود�ن" وا�راهق� 

فخالل سنوات ا6ورة  ،ها أك¦ من أربعة أضعاف السابقؤتضاعف إنشا
مرOزا +  ´·¢ �نت ال تتجاوز بعد أن ،مرOزا ¹·¶أصبحت أعداد هذه ا�راكز 

   .عهد الشاه

وسع + إنشاء هذه ا�راكز فرصة ثمينة =أسيس وقد شÚت عملية ا=
ميليشيات حزب  ،"نiوها� بسيج " مؤسسات تنظيمية ثورية مثل قوات ا=عبئة 

 ،"اEاديه ا�من هاH اسال% " اEاد الطلبة اإلسال� ،"نiوها� حزب اهللا " اهللا
 .)¢(منظمات الطلبة ا�ختلفة  ،ا�الل األñر

                                                 

يران در نهاد آموزش وبرورش، مقا�، روزنامه إسال% إانقالب  ثiأسيد �يد علوى برر� ت( )¢(
 ).ò-¬ص .ð¹ò¢خرداد،  ¬¢اطالÁت، 
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وقد ترOزت هذه  ،واجه اCظام ا=علي} خاصة + ا�دارس انتقادات شديدة
 iورة وجود فلسفة واضحة ومبنية � أساس وجود معايâ � االنتقادات

ضمن برنامج واضح وºدد ينسجم مع هذه العملية بصورة ، للPبية وا=عليم
دات من ناحية أخرى � عدم وجود كذلك رOزت هذه االنتقا ،صحيحة

حيث ينبâ 3ورة تهيئة  ،نصوص وقوان� ºددة =وضيح الفلسفة ا=عليمية
يمكن الرجوع إ�ها  ،وجود هذه القواعد للعمل بها وفق منهجية تعليمية ºددة

 ،وباCظر إ� اCظم الPبوية ا�عمول بها + إيران + الوقت اÐاâ. )¢(+ أي وقت
 ،إليران ومتوازنة أو ح` متناسقة Äدم اCظام القي} أسس واضحة وجدتفال 

الفكرية  ،ا6قافية ،االجتماعية íيث ترا| خصوصيات ا�جتمع اإليرا�
اuي بات يعا� من مشÓت عميقة أك¦  ،ا\اخلية + الوقت اÐاâ إليران

Cمن أي وقت م.  

Pظام الCلم ولكن  ،بوي + إيرانحيث تم إجراء إصالحات �ميلية � ا
  .)*(�د هذه اإلصالحات نفعا

فاCظام ا�اص بالفلسفة ا=عليمية + إيران ينب3 أن يرا| اgيئة ا=عليمية 
األسا�ب والوسائل ا�فيدة =حقيق  ،ا=طلعات ،من حيث األهداف ،ومتطلباتها

مع  ،ا=عليمية العدالة ،االرتقاء بنوعية ا=عليم ،أهداف ºور العملية ا=عليمية
                                                 

�NوهÙ براي دستيا+ به فلسفه آموزش و�رورش Àهوري اسال� . خ?وباقري، خ?و( )¢(
 .)ð¢-¬¢، ص ´ð¬¶ ،¢ðÇنÆيه شماره . ازمان �Nوهش وبرنامه ريزي آموز9س. ايران

)¬( )Êمد حس® عº ، ،هوري اسال� ايران .رضا صادق زادهÀ نظام تربيت رس} وعمو� .
 .)¶، ص ðÇ¹¢، اسفندماه. ويرايش �نجم
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إذ ينب3 .. .،ا�وية القومية وا\ينية، خصوصياته ،âورة مراÁة طبيعة ا�جتمع
واCظم ا�اصة بالPبية وا=عليم الM ينب3 أخذها  ،ا=فرقة ب� نظم ا=عليم

   .)((بع� االعتبار

أسس الفلسفة ا=عليمية اإليرانية Vب أن تقوم  تأسيسا � ما سبق فإن
   :حاور ا=ا�ة� ا�

  .اCظام ا=علي} والPبوي بيان مهمة - ¢

  .Eديد ا=حديات ا�همة وا�حورية الM تواجه اCظام ا=علي} والPبوي -¬

ð- بويPاتيجية صانع القرار الPديد إسE.  

تنظيم االسPاتيجيات والسياسات ا�اصة باCظام ا=علي} والPبوي +  - ³
  .)*(سجم مع طبيعة ا�جتمع اإليرا� ومن ،إيران بشk عل}

الPبية وا=عليم اإليرانية عن  وقد Eدث العديد من ا�سئول� + وزارة
 iوصفت بالقديمة وغ Mبوية الPتشمل ا�ناهج ال iورة إحداث عملية تغيâ

 ،وأنه ال يمكن �ذه ا�ناهج اgقاء بصورتها القديمة ،ا�واكبة للتطورات
  .)C)ðظر كذلك بهيk ا�راحل ا=عليميةوâورة إÁدة ا

                                                 

 .)ð¬، ص ·ñ¢¬ð ،¢ð¹يد ناmى، فلسفه أموزش در ايران، رسا� معلم، شماره ( )¢(

 .)³¹، ص ¬ðÇ¢در ايران امروز، نÆدانش، فلسفه تعليم وتربيت رس} سعيد مرتC بور، ( )¬(

 )3( http://www.salamatnews.com/viewNews.aspx?ID=23252&cat=5 
 .)راÔ بايد تغيi كندنظام آموزP به د�ل بهره هوP كود�ن اي(
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Áدة إوانسجاما مع ذلك صدر أمر مرشد ا6ورة ب�ورة إÁدة اCظر + 
تدوين ا�واد العامة ا�اصة بالPبية وا=عليم وبشk مستقل عن بعضها 

  .)¢(اgعض

 ،كذلك دخلت ا�نظمات ا6ورية � موضوع âورة تعديل ºتوى ا�ناهج
فرمانده بسيج "د ºمد رضا نقدي قائد قوات ا=عبئة حيث طالب العمي

  ،ب�ورة توسع ا�ناهج ا�درسية + مفهوم ثقافة الشهادة" مستضعفان
ً
 واصفا

iحد كب �مطاgا  ،ا�ناهج ا�اصة با\روس ا\فاعية بأنها جامدة وقديمة إ
ا تدريس مستعرض، ذعوا=عليم � هذا اCقد الال وقد رد وزير الPبية .بتغيiها

+ مناهج تدريس القرآن الكريم وEفيظه + أك¦ من  يثارثقافة الشهادة واإل
  .)¬(عÆة اآلف مدرسة + إيران

òîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@òîàçcòîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@òîàçcòîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@òîàçcòîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@òîàçcZZZZ@ @@ @@ @@ @

إن ا�دارس + إيران من أو� ا�ؤسسات الPبوية وا6قافية الE Mتم � 
لوسيلة الM يعتمد � او ،وا�دارس ،الطالب أن يتعلموا الفارسية منذ صغرهم

عليها لنÆ اللغة الفارسية واستيعابها وتلقينهم األف>ر الفارسية وا=وجيهات 
فقد حظيت ا�دارس  ،من خالل هذه ا�ؤسسات" القومية وا�ذهبية" العن%ية

  .+ إيران باهتمام كبi وزودت بأسا�ب تربوية

  :ه ا�هامجدت من أجلها ومن أهم هذفا�دارس تقوم بمهام أساسية وُ 
                                                 

� تعريف شود (¢)Á در نظام آموزش ïاصطالح فلسفه تطبي.  
http://shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=34490&Mode= 

  .هاH در� در ايران بسيج وتنظيم كتاب (¬)
http://www.dw-world.de/dw/article/0,6175838,00.html 
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و�ات الشعب اإليرا� ودو=ه وهذا يتطلب تثقيف ئتهيئة ا¾يل ا¾ديد �س - ¢
  .وا�ذهب الشي� ،الطالب واCاشئة + إيران با6قافة الفارسية

وهذه  ،إدراك ا�وة ا6قافية + ا�دارس وºاولة تقليصها بقدر اإلم>ن -¬
وÍن  –زالت ح` اآلن  ا�شÚة كما سبق أن وضحنا تعا� منها إيران وما

و� موجودة –�نت ال تظهر ذلك من خالل ما يكتب عن الPبية + إيران 
من هنا  ،ب� أك¦ من ثالثة أرباع الس>ن اuين يعانون من العوز والفاقة

�ن � مؤسسات ا�درسة من خالل السياسة الPبوية ا�تبعة ¾يل الطلبة 
  .أن Äفف من هذه ا�وة ا6قافية

وÍعداد الpامج تهدف إ� ما أشارت إ�ه ، يران من خالل تدريسها للمنهجفإ
أن ا�دف اCهاÎ من ا�ناهج والكتب ا�درسية هو إخراج جيل "ا\راسة 
ومستعد للقيام  ،وا=وسع ،ومؤمن باالغتصاب ،قوميا ،مذهبيا ،متعصب

 أساس وتوسيع نطاقه ضمن سياسة تعبئة شعورية تقوم �، بمغامرات + سبيله
 ،)¢( وسياسة ا�الص العال} الM سيسعون =حقيقها ،نظرية ا�ذيان ا�هدوي

  .)¬(ال Ìضع =بعية ا�ارج ،مع إيهام العالم أن إيران بت إسال� حر

òîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@¿@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@pbèuìmòîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@¿@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@pbèuìmòîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@¿@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@pbèuìmòîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@¿@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@pbèuìmZZZZ@ @@ @@ @@ @

ضات تدور اهتمامات وتوجيهات الفلسفة الPبوية + إيران حول إزالة ا=ناق
الM يعا� منها ا�جتمع اإليرا� وºاولة صهره + وحدة ثقافية واحدة من أجل 

  .ا�صi ا�شPك

                                                 

  .)ناول هذا ا�وضوع بشk مفصل الحقا، سوف نتفكرة ا�هدي( )¢(
)¬( )� .)، ا�قدمةقانون اسا
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 Ñتس Mونتناول + هذا ا�جال بعض ا=وجيهات واألهداف اإليرانية ال
Êاشئة منذ ا�درسة و� كما يCإيران =حقيقها + �ال تربية ا:  

ق إحساسات ومعان جديدة تسÑ السلطات ا=عليمية + إيران �ل - ¢
�  :للتعاطف والوالء \ى الطالب فعمدت إ

تنمية الو| الفارn \ى اCاشئة اإليراني� وغرس ا�بادئ الفارسية +  -أ
 .نفوسهم

  .والوالء للشعب الفارn ،حب إيران ،تلقينهم قيم اÐضارة الفارسية  - ب

ولقبو�م  فإيران تعمل � تكوين ا�اهات إVابية عند الطلبة العرب
الواقع عن طريق تزويدهم با�علومات عنها من حيث أصو�ا ا=ارÌية + 
ا�نطقة وتقدمها اÐضاري ب� أمم األرض بتأكيد اÐق ا=اري� �ا + ا�ليج 

wالعر،  � nوتربية الطالب الفار nاث الفارPتأكيد ال � 
ً
وتعمل أيضا

بينما يهدف كتاب ا�درسة الفارسية إ�  ،االعتداد باCفس والشعور باالستعالء
 .تربية الطالب � ا�ضوع وا=بعية

ويالحظ أن دراسة ا=اريخ الفارn قد احتلت م>نة بارزة + الpنامج 
nا=علي} ا�در.  

  .الNOP � دور اإليراني� + Ü فPات ا=اريخ -¬

ð- يهام الطالب اإليرا� أن ا�لÍو wأرض طمس عروبة ا�ليج العر wيج العر
 باإليراني� وأن حياة غiهم ال جذور �ا

ً
  . فارسية مرتبطة تارÌيا

رض ا�ليج العرw وتÆيد أهلها أإيهام الطالب اإليرا� أن قيام إيران �  - ³
ليست عملية اغتصاب وÍنما � عودة إ� أرض اآلباء واألجداد بهدف 
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 خربة" رانإي"وÍيهام الطالب اإليرا� أن  ،إحياء هذه األرض
ً
 ،�نت أرضا

 . فقاموا بزراعتها ولوالهم gقيت صحراء قاحلة

ò- ط من شأن العربÐسلبيات العرب �=خلف وا�صومات  ،ا � NOPوال
 .وال4اÁت

 تصور �م حالة ا�ليج العرw والعرب ا�وجودين فيها وحا=هم 
ً
فá دائما

ا=غi اuي أحدثته إيران + االجتماعية وا6قافية �درك الطالب اإليرا� مدى 
 .االجتماعيةو حياتهم ا6قافية

¶-  �تنمية الروح العسكرية الM تبدأ منذ الطفولة =مجيد ا¾يش وا\عوة إ
ا�دمة وا=دريب ا�ستمر للطالب + ا�دارس ودروس عن اÐرب العراقية 

د وقوات حرس ا6ورة الM تع ،ومقدار ما حققه �م ا¾يش ´Ç·¢اإليرانية 
�حافظه � ابمثابة ا\رع الوا' لتولة وا6ورة ا�هددة من ا�ارج وعليهم 

  .منجزات جيش إيران

 �وتهدف إيران من خالل هذه ا=وجيهات الPبوية أن يصل الطالب إ
بل العمل فحسب صالح ا�ؤسسات اإليرانية إوليس \يهم الرغبة +  ،ا¾امعة

  -:يÊ � تعزيزها وتقويتها فعملت � ما

ال يمكن ضمان " دولة إيران وثورتها"إقناع الطالب الفارn أنه بدون  - ¢
فعليه القيام بكل ما تطلبه هذه ا\ولة ا�حاطة àوار من األعداء  ،وجوده

 ،من هنا �ن ال بد أن يكون ا�جتمع اإليرا� ،ا�Pبص� با6ورة اإليرانية
 تعبويا

ً
 عسكريا

ً
   .ج دومامتيقظا �طر ا�ار ،�تمعا

 " الفارn"أن يتخرج الطالب اإليرا� -¬
ً
من مؤسسات الPبية وا=عليم متعصبا

nيع مراحل  ،لعن%ه الفارÀ + نتيجة �ا يتلقاه من تربية عن%ية
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 عن االضطهاد اuي لقيه اإليراني ،ا=عليم
ً
ن ووذلك من خالل تلقينه دروسا

 اÐديث عن استهدا ،عp تارÌهم الطويل
ً
جنك "ف اإليراني� أيام فمثال

çميE: رب ا�فروضة عليهم من العراقÐعنه " ا nيتعلم الطالب الفار
  ...... الكثi + اgيت وا�درسة والشارع وا�?ح والسينما وا�تاحف

ð- بقعة + إيران Ü ا�ليج و ،توطيد العالقة بينهم وب� األرض من خالل ربط
nبا=اريخ الفار wت إيران األسماء العربية بأسماء فارسية وقد غ. العرi

wر  ،وشط العرب رود اروند ،فا�ليج فارسيا: �عظم ا�ناطق + ا�ليج العرí
وأن هذه ا�ناطق مرتبطة با=اريخ . وهكذا " íر قزوين"قزوين دريا� خزر

nالفار.  

يع Àتpير ا=وسع واحتالل األرا� من خالل تلق� الطالب وÍيهامه أن  - ³
وأن أية بقعة Eتلها إيران مرتبطة  ،ا�ناطق مرتبطة با=اريخ الفارnتلك 

  íيث يف? احتال�ا ذلك بأنه استعادةٌ  با=اريخ الفارn أيضا
ً
وليس غزوا

 
ً
حيث ترOز الPبية اإليرانية � حق إيران + ا=وسع � حساب  ،أو عدوانا

 إن ؛األرض العربية
ً
سانيا وهو Àع الشتات للشيعة من خالل ارتداء هذه ثوبا

وتقوم إيران بعمل رحالت  ،"أم القرى اإليرانية" + أرض ا�يعاد الشي�
وأبو مو� اإلماراتية ا�حتلة Áم  ،الصغرى ،للطالب إ� جزر طنب الكpى

كما تتجç الPبية الفارسية العدوانية  ،�م ٌض وتعريفهم بها � أنها أر ¹¢·¢
حيث تعتp أن استثناء اgحرين من  ،راسية + إيرانلواض� ا�قررات ا\

�نت " عن طريق االعPاف بها ،الوعد اuي قطعه شاه إيران با=نازل عنها
   .بالنسبة إليران" بمثابة �رثة

وä كتاب ا¾غرافيا للصف يتعلم ا=لميذ أن اإلمpاطورية الفارسية 
  . ت Eت اÐكم الفارnحيث �ن ،�فةً حكمت دول ا�نطقة ا�حيطة بإيران 
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ò- قد � العربÐأن ما تتبعه إيران من ،زرع ا nقناع الطالب الفارÍو 
 � موقف سابق تمثل " عرب ا�ليج العرw " ضد العرب  سياسات

ً
�ن ردا

 بالعداء العرw  ،بموقف هذه ا\ول من اÐرب العراقية اإليرانية
ً
Áواقتنا

Þو فناء إيران وuا ال بد من االستعداد وأن Ü عرw موجه  ،ا\ائم للفرس
  .للحرب ضد العرب ومعاملتهم بقسوة

وذلك عن طريق ا�حتوى والpامج ا�قدمة �م  ،تذكi اإليراني� باالضطهاد -¶
الM تو\ \ى الطالب اإليرا� اÐقد والكراهية ليس للعرب وحدهم بل 

   .وللشعوب األخرى

¹ - Ðتدرس + تشويه أحداث ا=اريخ وقلب ا Mقائق من خالل كتب ا=اريخ ال
ا�دارس وOذلك عن طريق القصص واألناشيد الM تصور Ü بقعة إليران 

wضاري + ا�ليج العرÐذلك تصوير عظمة إيران وملئها اOو. 

 تعمل إيران � توجيه اCاشئة منذ اgداية من خالل ا�دارس �صبح 
ً
وأيضا

فعملت � إhاكهم با�سؤو�ة  ،عه بدافع عنهاما يعلن للطفل منذ طفو=ه قنا
حيث  ،+ بناء ا\ولة وتكوين معالم حياتهم قبل دخو�م إ� ا¾امعات

وقد عpّ  ،و�ةئيكيلون ا�ديح وا6ناء لطالبهم ويعتpونهم Ehء �م + ا�س
الثين  ،ووصفهم بصناع مستقبل إيران".الرئيس أñدى �اد "عن ذلك مؤخرا

 ،ألن منهم ا¾نود ،ووصفهم àنود إمام الزمان ،رسالة إيران للعالم سيحملون
  .)¢(....ا�فكرين ،السياسي�

                                                 

 .)·ðÇ¢تò  ،i¢روزنامه كيهان، ( )¢(
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إن إيران تتحدث عن اإلجراءات واألسا�ب الPبوية الM تطبقها إيران � 
 من األسس الM تقوم عليها القومية اإليرانية

ً
ويمكن إÀا�ا  ،طالبها انطالقا

Êفيما ي: 

وuلك �ن البد من صهر Àيع اإليراني� �  ،� أمٌة واحدةإن اإليراني .¢
   .اختالف أصو�م ومنابتهم

� وطن هذه األمة وال بد من العودة إ� هذا الوطن " أرض إيران"إن 
ألن .لم Eدد حدودها اCهائية ح` اآلن" أرض إيران"ولكن  ،واالرتباط به

الت تعتp أرض ا�ليج إيران ما زالت öبها السياسية والعسكرية ما ز
  .)¢(فارسية

                                                 

أعلن رئيس هيئة األرEن اإليرانية، أن أرض ا�ليج � أرض فارسية، و� قادة دول �لس ( )¢(
، وأعلن " ´·ð¢خرداد، ¬¢روزنامه اطالÁت، " ا=عاون أن يتنازلوا عن اÐكم لصالح إيران 

سابقا حس� hيعتمدارى مستشار مرشد ا6ورة ورئيس Eرير صحيفة كيهان أن اgحرين 
  .)·ðÇ¢شهريور،  ð¬� أرض إيرانية، روزنامه كيهان، 

ولم يكتف بذلك، فذكر + إحدى مقاالته أن تاريخ Àيع دول �لس ا=عاون ا�لي) ال 
عود إ� آالف السن�، متناسيا ا=اريخ العرw إيران يذكر كذلك بأن  يتجاوز قرنا من الزمن

قبل  اإلسال�، و�ؤOد الرؤيا القومية الفارسية، عندما أشار إ� مرحلة ظهور اإلسالم أن
اإلسالم، أنّه عند ظهور Àيع منطقة ا�ليج، وا�من، والسواحل ا¾نوبية من ا�ليج، �نت 

  .ا�ليج، ا�من والسواحل.”Eت سلطة اإليراني�

وÌلص  هو تاريخ إيران، إذا فمقاالته تشكك + سيادة واستمرار ا\ول الراهنة، وتشكك بوجود
�نطقة، ودو�ا، وشعوبها، وتؤOد حقوقا إيرانية تارÌية تعود �ا قبل اإلسالم، ا إ� أن تاريخ

 ).ðÇÇ¢آبان،  ³¬روزنامه كيهان، 
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Vب أن تعاد صياغة األمة الفارسية وفق الروح الفارسية وا6قافة الفارسية  .¬
تكثيف  ،فنجد االهتمام بالعادات وا=قا�د الفارسية ؛وا�ذهب الشي�

واللغة الفارسية تفوق اهتمام ا\ول األخرى  ،تدريس ا�ذهب الشي�
 .بمذهبها ولغتها

ð. ب أن يت%فوا � ن واإليرانيVقي� وÐهم شعب اهللا ا�ختار باإلسالم ا
 :وuلك جاءت السياسة ا=عليمية بشق� ،هذا األساس

وهذا يف? ا�اه إيران إ�  ،أن تكون األجيال الM تتبعها أجياال قيادية  . أ
 .زيادة عدد ا¾امعات ومراكز األíاث وا\راسات العليا

دول العالم وتقدمها للناس � أنها  ةقيا�جاالت عن ب ةأن تتمN + بقي . ب
وهذا ما يتضح بأسلوب ا�فاجآت  ،مبتكرات العبقرية اإليرانية

Îووي والفضاCت اإليرانية + ا�جال اÁللصنا )¢( . 

áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@òÐ�ÜÏ@�bÈßáîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@òÐ�ÜÏ@�bÈßáîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@òÐ�ÜÏ@�bÈßáîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@òÐ�ÜÏ@�bÈß@@@@òîãaŠí⁄aòîãaŠí⁄aòîãaŠí⁄aòîãaŠí⁄aZ@ @
ة تمتاز بأربع نستطيع القول أن السمات اÐقيقية للPبية وا=عليم اإليرانية

� mعنا:  
  .استحضار وتعظيم اuاكرة ا¾معية للمظلومية - ¢

  .العودة إ� ا�ا� السحيق =عزيز االرتباط باuات وخصوصيتها -¬
ð- ل القائم � فكرة ا�الص األبديباألم العمل وا=وقع ا�رتبط.  

   .ºورية العا�ية إليران وشعبها عp ا=اريخ - ³
                                                 

بت>رات مستغال ا�ناسبات ا�ذهبية �ن الرئيس أñدى �اد حريصا � إعالن هذه اال( )¢(
 ).والقومية اإليرانية، �علن عنها بنفسه
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 + تصور األمة  ،ور ا�رء uاتهوOما أن هذه العناm تشk تص
ً
فإنها تؤثر أيضا

و�ذا يلزم Ü فارn شي� أن يتذكر Ðظات أساسية + ا=اريخ كمعاناة  ،uاتها
كما تتطلب ا=قا�د الفارسية أن $تفظ بذكرى  ،ومظلومية الشيعة عp ا=اريخ

لفريضة وا .حية لألحداث الرئيسة الM صاغت تاريخ إيران عp مراحل تارÌها
 � تعا�م روح التشيع

ً
 جيدا

ً
 ا�همة الV Mب � Ü إيرا� أن يلم بها إ�اما

  .الM ينب3 أن تشk إطار النشاط ا�و� �

 عند اإليراني� يمكن Eليل اCص ودراسة معالم فلسفة الPبية وا=عليم
ياn من خالل دراسة ما قدمه أهم ا�فكرين اإليراني� + بلورة الفكر الس

 ،مؤسس ا¾مهورية اإلسالمية اإليرانية، اإلمام ا�مي® وä مقدمتهم الشي�
وباستقراء ما ، إ�يل ا6ورة اإلسالمية اإليرانية )واليت فقيه(وصاحب كتاب 

نستطيع أن öرج بعدد من ا�عالم الM اشتقت منها األهداف  كتبه ا�مي®
  :وهذه ا�عالم � ،ا=عليمية

8�#�	�وא,'��NאBO#PQ	�אBO#P	�אBO#P	�אBO#P	�א����WWWW(و,(و,(و,(و,G�Qא�N�',وא�	�8�#G�Qא�N�',وא�	�8�#G�Qא�N�',وא�	�8�#G�WWWW� �� �� �� �
�  –ما Ðق بالشيعة الM نتجت عّ  )با�سألة الشيعية(لقد ظهر ما يس! 

واضطهاد � مر ا=اريخ من الع% اإلسال� ح`  من ظلم –حد تعبiهم 
ÉاÐالعهد ا.  

باستغالل هذه اCقطة وقام مراجع  وقد قامت ا6ورة اإلسالمية اإليرانية
با=أكيد ا�ستمر � ، ار عطف شيعة إيران والشتاتا=قليد الشيعة باستدر

وأنهم  مستهدف بأنهم شعب مظلوم فصوروا الشيعة وا6ورة ،هذه اCقطة
، جل إقناعهم ب�ورة تأييد ا6ورة اإلسالميةأمضطهدون + Ü م>ن وذلك من 

  .ن $صلوا � تأييد شيعة الشتات ودعمهم بش` الطرق والوسائلأو
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� هدف� هماإفون من الNOP � هذه ا�عا� وقد �نوا يهد :   

لتساعد ا6ورة وتقف إ�  إثارة العطف والشعور باuنب \ى {تلف الشيعة - ¢
   .جانبها

جل ا=خلص من أأنفسهم ب�ورة الPابط وا=نظيم من  إقناع شيعة الشتات -¬
  .حياة اuل وفق فكرة ا6ورة

ا جعلها تؤOد � هذا ا�عù + + ذلك K وقد �حت ا6ورة اإلسالمية
  .ا�درسية =عميق هذه ا�فاهيم الكتب

�ً���S�ً���S�ً���S�ً���SWWWW�����NH�8�I8و�	�'��Bא��	�8�Iא��NH�8�I8و�	�'��Bא��	�8�Iא��NH�8�I8و�	�'��Bא��	�8�Iא��NH�8�I8و�	�'��Bא��	�8�Iא�WWWW�� �
، أثر عليهم ،- حسب الزعم الشي�  -إن االضطهاد والظلم واالستهداف

هذا أثر عليهم و�  فقدوuلك  وأفقدهم القدرة � إقامة دولة خاصة بالشيعة
   .Kا أسهم + �اح ا6ورة بالقوة ،انيا وشعورياهم وجدأوعب ،وعيهم

NK � ذاتيته ومعا�ه وقيمه  ينتمون إ� مذهب واحد ويزعم الشيعة أنهم
وأنهم بمختلف أجناسهم $ملون سماته ومالºه ا�تجانسة  ،الروحية وا�ادية

 هو اEادهم + ومظهر ذلك \يهم ،الM تالزمهم أينما أقاموا + أÞاء العالم
  ..ا�ذهب

  ،أما عن اللغة فإنها ال تكë وحدها إلVاد قومية مشOPة
ً
حيث نرى أن كثiا

كية وOندا يمثل الواليات ا�تحدة األمر اإل�لNيةمن دول العالم تتÚم 
ولم تدع ا�لPا أن هذه ا\ول  ،واسPا�ا وOثi من ا�ستعمرات الpيطانية

� اللغة  إ� أن هناك لغات �مع الشيعةباإلضافة  ،تكون القومية الpيطانية
أحد باعتبارها  أما رابطة ا�ذهب ،...ذريةاآل ،األوردو ،العربية ،الفارسية

قاطعا � اكتساب هذه القومية  مقومات القومية ا�شOPة فإنها ال تنهض د�الً 
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وحده ال يمكن أن Ìلق القومية أبدا وÍال ألصبح أصحاب ا\ين  فا�ذهب
 Qالالتينيةا�سي Eiأم �أما بالنسبة للتاريخ  .قومية واحدة من hق الص� إ

أو ح` اشPاكهم + Áطفة واحدة أو تاريخ  ،\يهم قومية وطنية تفالشيعة ليس
  .أو تراث فكري مشPك ،واحد

�3��S�3��S�3��S�3��SWWWW����	�8�	��Tא���3?�א%'<8�I��+ط�א�������Hא�	�8�	��Tא���3?�א%'<8�I��+ط�א�������Hא�	�8�	��Tא���3?�א%'<8�I��+ط�א�������Hא�	�8�	��Tא���3?�א%'<8�I��+ط�א�������Hא�WWWW� �� �� �� �
وOيف  ،�م جذورا + التشيع دواوأوج ،اإليراني� عةُ الحظنا كيف تبù الشي

وغّذتها  لعقيدةاذه ه واستفادت من ،فتهاستفادت الكتب ا�درسية من ذلك ووّظ 
 ومن خالل هذه العقيدة انبثق التشيعُ  ،أنهم موعودون بوراثة األرض هم+ فكر
 
ً
  مذهبا

ً
وا=قا�د  ،حيث تلتحم العقائد الروحية ا��متة، لإليراني� قوميا
ومن هنا فقد نصب اإليرانيون  ،وا�بادئ السياسية ،�تعصبةاالجتماعية ا
ألهدافه يتولونها بالرÁية  القو� يلتفون حو� دÁةً  �ذا ا�ذهب أنفسهم سدنةً 

ابتغاء �سيد هذه القومية  ،تساعدهم اCصوص الروحية للمذهب الشي�
  .واقعة حقيقةً  ا�ذهبية للمأل وÍبرازها لشيعة الشتات

من هذه الفكرة أيضا إلقناع  ا6ورة اإلسالمية + إيران وقد استفادت
ليسوا �رد  فشيعة إيران، بأنهم يطبقون أوامر اهللا واألئمة ا�هدي� الشيعة

 طائفة تعتنق مذهبا ديني
ً
شعبا مقدسا � مهمة  بل يعتpون أنفسهم ،وحسب ا

 بوقد أصبح ا¾مع ب� القومية وا�ذه.واجتماعية رفيعة مذهبية ،روحية
واتهموا من $اول الفصل بينهما ، بديهية من اgديهيات \ى ا6ورة اإلسالمية

  .بالضالل ألنه ال يمكن فصل ا�ذهب الشي� عن األمة اإليرانية
بشk  با6قافة الفارسية وتارÌها ،ومن هنا جاء أيضا االهتمام الكبi للتعليم

   .أÀع قل مثيله + اCظم ا=عليمية + العالم
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��WWWWوא���وא��	وא���وא��	وא���وא��	وא���وא��	����א�����א�����א�����א����������WWWWً�ً�ًً��א+��א+��א+��א+� �
و� الكراهية ا�تبادلة بينهم وب� ، الشيعة بناء � روح ا=عصب \ى

تكونت  وبناء � تعا�م ا�ذهب الشي� الفارn ،{تلف ا�ذاهب اإلسالمية
  .)الشعب ا�ختار للمهمة اإل�ية ا�قدسة(عقيدة  عند اإليراني�

مليئة باCصوص  � ا�ذهب الشي�والكتب ا�درسية الM اعتمدوا فيها 
  .الM استدل منها الشيعة � هذه العقيدة

 وارتبط بها عنٌ%  ،وقد نشأ من هذه اCظرية العن%ية ا=ميNية ا�تعصبة
  .السنية Eديدا" �اه الشعوب اإلسالمية  عدوا�ٌ 

kÛbĐÛa@òîÜÔÇ@ÝîØ’m@òîÐî×kÛbĐÛa@òîÜÔÇ@ÝîØ’m@òîÐî×kÛbĐÛa@òîÜÔÇ@ÝîØ’m@òîÐî×kÛbĐÛa@òîÜÔÇ@ÝîØ’m@òîÐî×@@@@òîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@¿òîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@¿òîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@¿òîãaŠí⁄a@÷‰a†½a@¿ZZZZ 

 متشددا يقوم �  نية قد اعتمدت منذن أسس الPبية اإليراإ
ً
اgداية منهجا

تقوم أساسا � فكرة شعب  ومن ثم فإن مرتكزات أمنها ،ا=ميN والصدارة
اهللا ا�ختار اuي $مل لواء اإلسالم اÐقي� وما $يط بهذه ا�قولة من أوهام 

   .س � تعا�م ا�ذهب الشي�سَ ؤوطالسم Eاول أن ت وتأويالت

تنفذ ا6ورة  هو األداة الرئيسة الM ،داخل إيران وخارجها ،لشي�الفرد ا
. وتعمق + نفسه شعور االنتماء إ� إيران ،أهدافها ااإلسالمية اإليرانية بواسطته

. ويتم ذلك بتضافر جهود مؤسسات تربوية عديدة تعمل =حقيق هذا الغرض
يتوقف � مدى  يةأن مستقبل إيران ورسا=ها ا6ور ودوما يشعر قادة ا6ورة

مستعدة وقادرة � ñل  أجيال إيرانية �اح هذه ا�ؤسسات الPبوية + تنشئته
نظر مؤسسات صنع القرار  وال يقل ذلك أهمية +. الرسالة العا�ية إليران

   .�فةعن توفر السالح العسكري بأش>� وصورة  ،اإليرا�
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 Ìضع والحيث تعتp ا6ورة اإليرانية Ü ،خارج إيران أما
ً
ه ؤ شي� مواطنا

íكم دور  ،ا�ستقبل وهو مواطن إيرا� ºتمل + طور ا=كوين + ،لوæ الفقيه
 ،سهم ا�مس" فتعمل � إقناعه بتقديم ا\عم ا�ادي  ،دولة جامعةوأنها إيران 

âاÐة ب� الشيعة . إليران � األقل + الوقت اiويتطلب ذلك بذل جهود كب
  .شيعة الشتات مع دولة وæ الفقيه "خارج إيران 

وهو ربط  ،وا�ؤسسة الPبوية هنا � األداة األك¦ أهمية =حقيق هذا ا�دف
عن طريق بناء أجيال إيرانية تؤمن برسالة إيران + نظم  ،شيعة الشتات بإيران

 اuي Ìلق رأي ،فيخرج منهم رجل ا\ين ،عقد حبات األقليات الشيعة
ً
 Áم ا

ً
 ا

 مذهبي
ً
وÌرج  ،ويكون حلقة ا=واصل ا\ي® مع هذه األقليات ،ذه الفكرة� ا

ëا¾ندي ،الصح. ...ÎهاCي يقاتل بقلمه وسالحه =حقيق هذا ا�دف اuا.  

 من ا�عروف أن ا�دف اCهاÎ اuي تسÑ ا6ورة اإلسالمية =حقيقه هو
ق هذا ا�دف إذ Eقي ،دمج Ü الشيعة بإيران روحيا واقتصاديا با�رحلة األو�

$صل + Eقيق هذا  وسالمتها وأي خلل» ا6ورة اإلسالمية «ضمان بقاء  وه
ـ إ� خلخلة الكيان اإليرا� فا\مج االقتصادي من ناحية بدوره ا�دف يؤدي 

والE Mول دون توفر  ،الM تعا� منها إيران ا�شاÜ االقتصادية يقلل من حجم
كذلك تنظر ا6ورة اإليرانية إ� .داخليا وخارجيا ا�وارد الM تمول مشاريع ا6ورة

ا�Æوع  � أنها معيار �اح أو فشل ا\مج الرو� ب� شيعة الشتات وÍيران
إذ بدونه تذهب Ü جهود اÐرOة الشيعية العا�ية  ،ا6وري اإليرا� من أساسه

 الاصطدم وال يز، ،ولكن هذا ا�دف. أهدافها �رد أحالم يقظة وتبï هباءً 

لعل أهمها سوء إدارة ا6ورة اإلسالمية + خلق اCموذج واÐلم  ،بعقبات عديدة
حيث لم  ،ا6انية خاصة بوضعية شيعة الشتات والعقبة ،بالنسبة لشيعة الشتات

بل استطاعوا الوصول إ� ا�راكز  ،إيران دوما يتعرضوا لالضطهاد اuي تصوره
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Kا أدى إ�  ،تصادية واإلعالميةواالق العليا اÐساسة + اÐقول السياسية
  إ�ها اندماجهم + ا�جتمعات العربية الM ينتمون

ً
وهذا االندماج عملية  ،أصال

Kا  ،لم تكن هناك حواجز طبيعية تلقائية ومستمرة تتم + Ü ا�جتمعات ما
عت من وتiة ا=دخل + الM �َّ  وا\ولة اإليرانية، أربك ا�Æوع اإليرا�

الشتات بوسائل وطرق {تلفة إلذ�ء الف� واÐروب ا\اخلية  ون شيعةؤش
   .تمهيدا =حقيق مÆوعها

 
ُ
Ä مؤسسات صنع القرار عدم ارتياحها من عملية اندماجوال ë  شيعة

و�واجهة عملية االندماج تعمل الكتب ا�درسية ، الشتات + �تمعاتهم هذه
  :هدف� من خالل العملية الPبوية � Eقيق اإليرانية

  .الشي� الفرد اإليرانية ويةا�اÐفاظ �  :أوال

  .تأكيد مرOزية إيران + اgعث الشي� العال} :ثانيا

من أجل ذلك تعمل إيران من خالل هذه الكتب ا�درسية � غرس الشعور 
كما تشعرهم بأن مصiهم معلق بمصi  ،بتمNهم عن غiهم \ى اإليراني�

  .ا6ورة اإلسالمية

"  ،الطالب منذ الصغر شعور عدم الرضا باÐياة + غi إيران � تلق�و
وباستحالة  ،الظروف Àال طبيعتها ح` + أحسن ،ثرواتها ،تضخيم قدراتها

كما ترOز �  … ،تربة فقiة ،مناخ قاn ،صحراء.. .الشتاتدول " اÐياة + 
 ،وقتل + اgحرينمذابح " الM تعرض �ا شيعة الشتات  االضطهاد وا�ذابح

عدم األمن الM  وحياة ،وأفغانستان ،ح` شيعة باكستان ،ا�نطقة الÆقية
 أي» ا�ولوOوست«وهكذا تنغرس \ى الشي� اإليرا� ما يس! بعقدة  ،يعيشونها

  .اإلبادة
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أن �عل الشاب $لم  الكتب ا�درسية اإليرانية من هنا فإن واجب
  .أن + إيران أعظم ثورة + ا=اريخ البÆي رفوأن يع ،باإلمpاطورية ا�وعودة

باألرض حدد هدف الPبية  إن اهتمام ا6ورة اإلسالمية بالعمل واالرتباط
 ،"ا�نقذ " وا=عليم + إيران بأنه تكوين اإلنسان اإليرا� القائد الطلي�

  .ºور العملية الPبوية ومفتاح اgحث منهاذلك كون يكاد يو

األ� + الPبية ا6ورية  حت الريادة � ا�ثلمنذ ذلك الوقت أصب
 ،تعنيه العمل وتع® فيما ،و� �مع العديد من ا�عا� الPبوية ،اإليرانية
  ...ا=مN ،ا=فوق ،اإلبداع ،اإلنتاج

تسÑ ا�ناهج ا�درسية  عالقة بالروح العسكرية الMذو  ومصطلح الريادة
لÚمة  جزء من ا�فهوم الواضح � والM ،لغرسها + الشباب اإليرا� اإليرانية

بل � جزء ال يتجزأ من طبيعة ا6ورة اإليرانية الM تستأثر فيها القوة  ،»ريادة«
و�ذا الوضع  ،العسكرية ا�>ن األول وEتل فيه القيم ،العسكرية بأهمية بالغة

تمعها ا6ورية وموقع إيران وتكوين � أسبابه وخلفياته الM تتمثل + األهداف
  .ا�نطقة ولطبيعة دورها الوظيë + ،اCموذج

إن Ü ذلك جعل ا6ورة اإلسالمية + موقع االحتمال اÐت} للحرب وحو�ا 
واستغلت � ذلك =غرس + نفوس  ،إ� ثكنة عسكرية من دولة مؤسسات

السبل وÀيع واÐرب ا�قدسة بكل القوى  أبنائها أن ليس هناك مفر من القتال
   .للوعد اإللE áقيقا

وب� ا�هدي وجنوده  ،uلك أحيطت اÐرب ا�قدسة ب� اÐق واgاطل
جعلتها عند مراجع ا=قليد العظام + مرتبة ا�ق�  والكفار بهالة من القداسة

  .Vوز التشكيك به اuي ال




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
١٢٠  

�لق جيل إيرا�  من هنا تسÑ ا6ورة اإليرانية من خالل الكتب ا�درسية
، مشارك لألوساط ا6ورية األخرى + تنفيذ ا�Æوع اإللá ،شي� متعّصب

   .وترÀة األف>ر الغيبية إ� واقع

العدوان والعمل � ا=مّسك بÀPة  � أهُ إنّها تنّ} شخصية الطالب وتعب
  .وذلك من خالل الكتب ا�درسية ،نفسهالM وّرثهم إيّاها اإل�  الرسالة

Vد اهتمامها اgالغ بميدان  ،سالمية + إيرانا�معن باCظر إ� ا6ورة اإل
فمنذ  .الPبية وا=عليم واعتباره من أولويات EرOها Þو إقامة ا\ولة ا�ثال

حرصت � القبض بيدها � زمام ا�بادرة + �ال ، انتصار ا6ورة + إيران
اسية اÐق + وضع ا�ناهج ا\ر إرادتها بأن يكون �ا وفرضت ا6ورة ،ا=عليم

خاصة + �ال  ؛للطالب من خالل ما يعرف بإيالء أهمية قصوى للثورة ا6قافية
   .الPبية وا=عليم

 عن بنية العقل  فالفكر الPبوي + إيران
ً
يعتp أك¦ ا�صادر إفصاحا

وOشف رEئزه  ،وEديد أهدافه وأبعاده ،وأصدقها + بيان {ططاته ،اإليرا�
 ،اإلسالمية الرئيسة الM ارتكزت عليها ا6ورة وهو يعد أحد األسس ،وºاوره

  .+ بناء أجيا�ا اCاشئة وتشكيل شخصياتهم

الM $ملها الطالب " الكتب ا�درسية اإليرانية " ال شك أن هذه ا�تفجرات 
صصت لنسف Ü إم>نية تفاهم مع قد خُ  ،ن والM خلقت فكرا مسبقاواإليراني

وEليل  ،نطلع � ما + هذه الكتب نا أنستوجب مي ياألمر اu ،اإليراني�
   .من أجيال ا�ستقبل + إيراننفاجأ اCص ºتواها ح` ال 
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اÐا�ة من �موعة من ا�كونات اCفسية  تنبع اCوازع العن%ية اإليرانية
ن ما يعرف  امتداد عصوره =كوّ الشي� � وا\ينية وا�ادية الM توارثها الفكر

داخل وجدان  وهو ما Eول ،بمفهوم ال%اع ب� اإلسالم اÐقي� وغi اÐقي�
مع تغليف Ü،  Ü طالب إيرا� إ� ما يشبه العقيدة ا�توارثة لفكرة ال%اع

فارس ليسوا مثل غiهم من البÆ الختيارهم  ذلك ب4عة عن%ية ترى أن ب®
وقد  ،ا�Úف برسالة ا�الص شعوب �كونوا شعب اهللادون غiهم من ال

الزمت فكرة ال%اع والعنف وا=عاÉ � كما  ،هذه الفكرة العن%ية همالزمت
 {تلفة تPاوح ما ب�  اآلخرين الفكر الPبوي اإليرا�

ً
 وصورا

ً
وتقمصت أش>ال

 ومرو "اÐضارات ، األديان ،حوار ا�ذاهب" اÐوار بأش>� ا�ختلفة
ً
بالسلوك  را

لم نقل + Ü األزمات اإلقليمية إلVاد موطئ قدم إن اإليرا� ا=دخÊ + معظم 
أش>ل ال%اع و بالكثi من اÐوادث ،ويزخر ا=اريخ اإليرا� والشي� .�ا فيها

ا6ورة اإليرانية برباط وثيق  بل إن ا�ذهب الشي� يطبع عقيدة ،اآلخرين مع
  .ورة اإليرانيةوا6 ب� اÐرب اCهائية

 وبمرور الوقت Eول هذا ال%اع ا�قرون بنظرة عن%ية استعالئية Þو
 من

ً
 اآلخرين إ� منهاج عمل يسÑ =حقيق أهداف إيران + ا�نطقة انطالقا

االعتقاد بأنه بدون هذا ال%اع لن يتسù للمهدي العودة ح` يك¦ القتل 
iجريمة تصبح وذلك .... .والظلم ،وتعم الفو� ،وا=دم Ü أساس أن �

Ñعية وقانونية طا�ا تسh {حقيق ما س= áبالوعد اإلل .  

إ� صنم  بهذه الصورة Eول هذا الوعد + الفكر ا6وري الشي� اإليرا�
عبادته وتقدم القراب� من ذبح وقتل بÆي � أعتابه من أجل تنفيذ  يتوجب




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
١٢٢  

م ا�هدي لن يظهر ح` يعم اuبح + ألن اإلما ؛فيه الوصايا والعهود الواردة
 .العراق

ما يبدو للوهلة األو� من أن ا�Æوع اإليرا� قد حقق أحد أهم أهدافه  رغم
عرض األمن اإليرا�  � الرغم من أن احتالل هذه ا\ولة قد ،بسقوط العراق

Üيصعب �ابهتها �شا Üمشا 
ً
  .جديدة مستمرة ومن ا�مكن أن يفجر تلقائيا

�نح الÆعية للنظام السياn  خدمت الكتب ا�درسية + إيران أداةً استُ 
 ،=مجيد األمة اإليرانية ووظفت هذه الكتب أدواٍت  ،اإليرانية للثورة اإلسالمية

 كما تلعب الفلسفة الPبوية للكتب ا�درسية ،وتعزيز هويتها القومية وا�ذهبية
 + بناء الشخصية اإليرانية

ً
 مزدوجا

ً
 اإلحساس باالستمرارية iفوتو ،دورا

 âاÐمع حاجات ا Öتناسب استحضار ا�ا� ا=اري� القو� وا�ذه�
تارÌية للتعبئة وا=وجيه با�اه  حيث توفر الكتب ا�درسية فرصةً  ،وأهدافه

  . إVاد األرضية لسياسات ا6ورة وأهدافها

فسية لوصف السمات اC -بوجه Áم -يُستخدم مصطلح الشخصية القومية 
والM  ،تلك الM تتّسم بثبات نسÖ ،ما ٍب واالجتماعية وا6قافية ألمة أو شع

أو ب� هذا الشعب  ،يمكن عن طريقها ا=ميN ب� هذه األمة وغiها من األمم
  .وغiه من الشعوب

بتأثi قوي  وال شّك أّن الشخصية يمكن أن تتشkّ وفق {تلف الفروقات
وقد أدرOت ا6ورة . الجتماعية وا\ينية وا6قافيةلأل�ة وا�درسة واgيئة ا

�كون أداة فّعالة =حقيق  ،"إيران"اإليرانية أهمية إÁدة تربية وتكوين الفرد + 
فاعتمدت ا6ورة اإليرانية منذ . ا�عروفة" ا=وّسعية" أهدافها القومية وا�ذهبية

تعزيز ال4عة القومية و ،نشأتها � إثارة اCعرة ا�ذهبية داخل إيران وخارجها
لثورة اإليرانية ل\ى الفرس و� بث وترويج فكرة العالقة الوثيقة ب� ا\عوة 
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مفادها أّن ا6ورة اإليرانية  ،وأشاعت مقولة ب� اإليراني� وب� ا�ذهب الشي�
� إال صيغة ع%ية للثورة اإلسالمية ا\اعمة C%ة ا�ستضعف� وا\فاع ما

لشحن اإليراني�  ،ذلت جهود كبiة وما تزالوقد بُ . ي�عن اإلسالم اÐق
. + نفوسهم وتعزيز اÐقد والكره وا=عصب ضد غi الشيعة ،باألف>ر العرقية

 + صياغة أنماط 
ً
 كبiا

ً
ولعبت الPبية ا\ينية ا�ذهبية وال تزال تلعب دورا

ري وقادة ا6ورة اإليرانية القدماء وا�حدث� �
ّ
  حّد سواءتفكi معظم مفك

ا6ورة وقادتها � إيقاظ طاقات ا=عّصب  وفمنذ األيام األو� عمل منظر"
  .والعن%ية + نفوس اإليراني�

الشحن ا�ذهÖ ا�تكرر تسميم أف>ر عمليات  وEنوا يتوّخون من خالل
 أداةً  ا�ناهج ا�درسية تح` أصبح ،إ� مذهبي� قومي� وانقلباإليراني� �

القومية السياسية ا�تطرفة والشحن با�بادئ واألف>ر  -ف>ر ا�ذهبية لغرس األ
كنا نشعر وÞن نقرأ  ،ا�فتعلة الM + جزء كبi منها ال أساس �ا من الصحة

الشعب . شعب خاص ومنفرد بذاته وÞلل ا�ناهج ا�درسية اإليرانية أننا أمام
وأن يعاد نÆه وفق رؤية  ،هُ ءَ اا�ختار اuي عليه أن يستعيد لإلسالم اÐقي� به

 فتو\ \ينا يق� أن هذه ا�ناهج.جنود اإلمام ا�هدي ا�خلص ،آيات اهللا العظام
 Kا أسهمت + معاناة األجيال اإليرانية .بأف>ر القومية وا�ذهبية تشحن اCاشئ�

 ذلك الشعور اuي غُ  ،من شعور الكراهية ضد اآلخر
ً
 رس + قلوب الطالب جيال

  .جيل بعد

إنّما  ،والPاث وا=اريخ الفارn ،إّن الNOP � تدريس ا�ذهب الشي�
وتكوين شخصية الطالب  ،يهدف =حقيق أهداف ا6ورة اإلسالمية

وتوجيه ميو�م وتأطi سلوOهم  ،íسب منهجية هذه ا\عوة العن%ية)إليرانية(
وقد نشأ أغلب . إ� ما ينب3 أن يكون إزاء بعضهم وÍزاء غiهم من األمم
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وتÆبوا بالقيم الM  ،ا�فكرين والسياسي� والقادة اإليراني� � هذا الPاث
خاصة ¾هة الPبية  ،وعملوا � تطويعها وتكييفها �دمة ا6ورة ،ينطوي عليها

وهناك �موعة مواد  .وتسويغ االستيالء � أرا� الغi ،العدوانية- العن%ية 
مثل ماّدة  ،وä الصفوف وا�راحل �فة ،ا�دارس مدرسية إلزامية + Àيع

اللغة "" ا6قافة اإلسالمية " " ا¾غرافيا " " والPبية االجتماعية "" ا=اريخ"
ل ثُ الM تشتمل مناهجها � تلق� الطالب المُ  ،"...ا=نشئة ا\فاعية "" الفارسية 

 ،ذهب الشي�وتعليمه أصول ا� ،+ ا�عتقدات والشعائر والطقوس ا�ذهبية
 �روهم وعلماؤهم + ا=اريخ وا¾غرافيا إباإلضافة إ

ّ
طالعه � ما كتبه مفك

 ،أي أّن الغاية من إدراج هذه ا�واد + ا�ناهج ا=دريسّية. والعلوم العسكرية
وجعلهم  ،وقوgته وفق نمط ºّدد ،وصياغته ،إÁدة تكوين و| الطالب

وأّن اإليراني� " ظاهرة ثقافية خارقة"يعة يؤمنون بصورة مطلقة أّن الفرس والش
أصح جنس خلقه اهللاّ ألنهم "وأنهم ". رسالة روحية إلنقاذ العالم "أصحاب 

 ،الشعب اإليرا� من الشعوب ا�ا\ة"وأّن ". آري" أنï عرق"و ،"الفرقة اCاجية
 من ا=اريخ اÐضاري

ً
 عميقا

ً
   .يملك تراثا

 ذلك أّدى إ� ظهور �تمع قو�
ّ
Ü ùمة من معÚأفرز  ،بكل ما + هذه ال
� " همتربيتُ "اuين تثقفوا وجرْت  ،اCاشئة والشبابمن لوف األمئات 

 ، فكرة ا�ذيان ا�هدويإ�الطافحة بالغيبيات وا�رافات استنادا  ،األيديولوجية
فما اuي سنتوقعه من شخص ترعرع + . ا\ي® ا�تطّرف والقائمة � ا=عصب

  .وآمن بقدسية معتقداته ،اgيئة العدوانيةمثل هذه 

 ،دينية ،اإليرانية من قوان� عن%ية يضاف إ� ذلك أّن ما تطبقه ا6ورة
 ،وما تشيعه من مناخ قائم � ا=عّصب القو� وا�ذهÖ ،وثقافية ضد األقليات

  ،وما تمارسه من إرهاب ضد هذه األقليات
ً
  قد أثر تأثiا

ً
إزاء هذه  سلبيا
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األمر اuي من ا�مكن أن . استعالÎ ،فو@ ،ووسمها بطابع عن%ي ،تاألقليا
   .يشk قنبلة تهدد أسس واستقرار ا\ولة اإليرانية

إ� حد بعيد + " �حت"أنّها  ،وخالصة ثمرة ا�ؤّسسات ا=عليمية اإليرانية
حيث . عن%ية ثابتة عن اآلخر- نمطية أن Äلق \ى اإليراني� الشيعة فكرةً 

ولعبت ا�ناهج ا=دريسية ". اآلخرين أدÔ من اإليراني�" هم أنّ د gåيتُ يعتق
 + تدعيم هذه الصورة اCمطية العن%ية

ً
 كبiا

ً
وهو ما ساعد من طريق  ،دورا

  . آخر � تدعيم ا�اهات العدوان \ى اإليراني� �اه اآلخر

هم هو وuلك فإتباع سياسة الردع مع ،اآلخر ال يفهم سوى لغة القوة"
 هذا. ومستوى ذ�ئهم منخفض ،واآلخرون يميلون إ� الكذب. األسلوب األمثل

يتصفون  ،مؤيدون بن% اهللا منت%ون ،مؤمنوناuين هم با�قارنة باإليراني� 
   "بالشجاعة 

ز � تعليم الطالب  ،وä السياق ذاته
ّ
Oبية للثورة اإليرانية ترPفإّن سياسة ال

وتدربهم � ، وتدرسهم علم االستخبارات ،لالقتاإليرا� فنون اÐرب وا
   الكوارث

وطقوس ا�ذهب ، وا�ؤامرات ا\و�ة واإلقليمية ،فدروس اÐرب مع العراق
، أصبحت بمثابة �سيد حت} ،الشي� العنيفة وا=عبئة � الكراهية واالنتقام

العدوانية وEصيل حاصل للروح  ،وترÀة �ا تغرسه ا�ناهج ا=عليمية ا�درسية
لبسها مهما حاولت ا6ورة اإليرانية وا�وا�ة �ا أن تُ  ،\ى الشخصية اإليرانية

    .من الشعارات الpاقة

 من حياة ، ا=عايش مع اÐرب
ً
 رئيسا

ً
وثقافة االستهداف �ن وما زال جزءا

  .اإليراني�
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والعنف سمات  ،لقد أصبحت عسكرة ا�جتمع من خالل العملية ا=عليمية
ألنها Eّولت إ� شخصية  ،وستظّل تالزمها ،مة للشخصية اإليرانيةمالز

نتيجًة لوقوعها Eت تأثÀ iلة معّقدة من ا�تغiات  ،متفّجرة بثقافة ا�الص
وضعتها فيها ا6ورة اإليرانية وسط ا�حيط  ،والظروف الE Mدثنا عنها سابقا

wفالوجدان اإليرا� يرى . يةالرافض �قومات هذا السياسة العدوان" الس® " العر
 كما لو �نت حالةً  نتيجة حتمية، حالة اÐرب والعنف وسفك ا\ماء وا\مار

فá  ،رتوييفPاب ا6ورة اإليرانية لن  .بعدها سيحل العدل + العالم نهائية
çبا�زيد من القت 

ً
كما لو �نت إيران آ�ة ثأر متعطشة للت?يع  ،تطالب دائما
وليس �ّرد ، تدمiا ،قتال ،uي لن يعود ح` تمتلئ األرض ظلماا ،بعودة ا�هدي

   .دولة

 سلوك قو� إيرا� ثأر ال شك بأنه -+ رأينا  -فاالنتقام اإليرا� الشي�
ً
 ا

  )h�(ثم مذهÖ ،دمi حضارة فارس=
ً
أخر ريادتهم وقيادتهم للعالم = ثأرا

   .اإلسال�

 
ً
وثقافة ا6أر  "ا�جتمع اإليرا�"وم + فالشخصية العدوانية ا�سيطرة ا� ،إذا

للثورة " الPبية وا=عليم "� ثمرة طبيعية من ثمرات  ا�هيمنة عليه إنما
   .اإليرانية

تفرض علينا إظهار ا¾وانب العدوانية  ،وÍّن دراسة الشخصية اإليرانية
الM جرى الNOP عليها + مدارسهم ومناهجهم ا=عليمية دون  ،والعن%ية

iاطن. هاغgّولت + أذهانهم وعقلهم الوا| واE ارستهم ا�ومية  ،وبذلكK äو
إ� سمة نمطية  ،ومع اآلخرين إ� عقيدة راسخة ،مؤسساتهم ،+ داخل �تمعهم

  .معرفة الشخصية اإليرانيةو� ووبفهم و. قوgت حياتهم ومسلكهم ومواقفهم
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 ،تنادي íوار ا�ذاهب" ا�ا�جتمع اإلير"وبالرغم من ظهور قوًى وتيارات + 
 أن هذه القوى مازالت غi مؤثرة + مؤسسات صنع  ،اÐضارات ،األديان

ّ
إال

حيث مازالت القوى ا�ذهبية والقومية مازالت � األقوى + ، القرار اإليرا�
nة عن رسالة ا6ورة  ألنها � القوى الوحيدة ،توجيه القرار السياpّا�ع

  .اإلسالمية العا�ية

òîäí†Ûa@òîi�Ûa@kn×òîäí†Ûa@òîi�Ûa@kn×òîäí†Ûa@òîi�Ûa@kn×òîäí†Ûa@òîi�Ûa@kn×ZZZZ@ @@ @@ @@ @

  Eتّل 
ً
 + مناهج ا=عليم عموما

ً
 بارزا

ً
وOثi من . ا\راسة ا\ينية م>نا

Mت الÁت أسماء {تلفة  ا�وضوE لوطن وا=اريخ وا¾غرافية واللغة "تعالج�
د هذه ا�ناهج � تنمية الو| واÐّس  ،الّزاوية ا\ينية تدرس من" الفارسية

ّ
Oوتؤ

nصلة الطالب اإليرا�  الشي� الفار � NOPى الطالب بقصد زيادة ال\
   .بPاثه القديم من خالل دراسته ا\ينية

الNOP + هذه ا�ناهج � زرع األف>ر ا\ينية + عقول اCاشئة  ويتمّ 
دينية بينهم وب� أرض إيران مّما يعطيهم اÐّق + بناء دولة  وجود رابطةلتسويغ 
أّن إقامة دولة شيعية + إيران هو Eقيق �ا جاء + تعا�م  نويروجوّ  ،�م فيها

وما دام هذا . الشعب اإليرا� واختار األرض فالّرب قد اختار ،ا�ذهب الشي�
 
ً
 فإنّه يعطي امتيازا

ً
  االختيار إلّهيا

ً
  .لألرض وللشعب ا�وعود بها أيضا

اك رأي وهو فهن ،وقد اختلف + Eديد مصادر القيم + ا6قافات ا�تنوعة
رأي قديم يقول بأن مصدرها هو الفرد فهو اuي $دد الصواب وا�طأ وا�قبول 
 Vعل لألشياء قيمة من خالل قبو� �ا 

ً
وا�رفوض وا¾ميل والقبيح وهو أيضا

وهناك رأي آخر يقول إن ا�جتمع هو مصدر القيم فهو اuي  ،وال�امه بها
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يقول بأن القانون الطبي� هو مصدر وهناك رأي ثالث  ،يوجدها و$افظ عليها
  .)¢(القيم

الM تتجç  ولكننا عندما نتحدث عن القيم + ا6قافة الفارسية اإليرانية 
 فمصادر هذه ا6قافة متمايزة بشk كبi فإن األمر {تلف؛ ،خالل فPة ا\راسة

  . عن غiها من ا6قافات

هذه ا�ناهج وا�واد الM �د تفصيالت عن  ...."."وä كتب الPبية ا\ينية 
والّساÁت ا�قّررة لk  ةاالبتدائية واإلعدادية وا\يني تّدرس + ا�دارس

 � ذلك  ،موضوع
ً
، ا6انوية ،اإلعدادية ،منهاج ا�درسة االبتدائية"ونأخذ مثاال

  :"بيش دانش>ü " ومرحلة ما قبل ا¾امعة 

 ترOز كتب الPبية ا\ينية � شحن الطالب مذهب •
ً
 وÍشعارهم بعدوٍ  ،يا

  .حيث تهدف هذه الكتب إ� ترسيخ قيم ا�ذهب الشي� ،مPبص بهم دوما

يالحظ أن الكتب ا\راسية تؤOد دوما : أهمية األâحة الشيعية وقداستها •
 فتشi إ� أن اإليراني�، ....وتستعرض تارÌها ،� قدسية ا�زارات وا�راقد

ارتبطت باألحداث الM مرت  الM ،بية$تفلون بالكثi من األعياد ا�ذه
 � الشيعة عp ا=اريخ

والصور ا�تكررة حول  تسÑ الكتب ا\ينية ا�درسية ـ من خالل اCصوص •
فيطلب من  ،الÆعية ا=ارÌية وا\ينية ا�ذهبية ـ إ� إضفاء األâحة

الكعبة ، قبة الصخرة ،قدسية مدينة القدس الطالب عقد مقارنة ب�
                                                 

خا\  .Ç³، االسكندرية، دار الوحدة، ص ·Ç·¢ناm ا\منهوري، قراءات + الفكر الPبوي، ( )¢(
 .)¬·، ¹··¢عدس، Þو فلسفة تربوية معاmة، القاهرة، 
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مرقد اإلمام الرضا +  ،كربالء ،مقابل قدسية اCجف ،+ اإلسالم ،ا�Æفة
وتشi الكتب إ� أن مدينة مكة � .. ". .مرقد ا�عصومة + قم ،خراسان

 .....وتأß بعدها ،قدسية \ى ا�سلم� أك¦ ا�دن

  :أما أهداف ال�بية اإليرانية وفق ما طرح سابقا

من خالل  ،مية بإقامة دولة ا�هدي ا�نتظراإليمان ا�طلق íق ا6ورة اإلسال - ¢
" ا=كرار وا=أكيد باÐديث عن اÐق ا�ذهÖ + إقامة دولة العدل 

  " إمpاطورية ا�هدي 

وخارجها مع شيعة  داخل إيران Eقيق ا=ضامن وا=واصل الشي� ب� -¬
سهم ا�مس ا�فروض � " لضمان استمرار ا\عم ا�ادي إليران  الشتات

  .خاصة من شيعة ا�هجر "شيعة ال

ð- تكوين االستعداد \ى األجيال اإليرانية للتوسع واالحتالل والعنف، 
   .وOراهية اآلخر؛ وذلك íجة إنقاذ البÆية من الظالل والظلم

تأكيد الشعور بالقلق وا=وتر =حقيق استمرارية اإلحساس با�ؤامرة  - ³
لضمان عدم والء هذه  ،ا�تعاقبة عند األجيال اإليرانية ،واستهداف الشيعة

  .غi إيرانلاألجيال + أي �تمع آخر 

ò-  العصور =كوين اإلحساس با=مايز pضاري عÐا nإظهار ا=فوق الفار
  .ا¾ديدة والشعور باالستعالء عند األجيال اإليرانية ،وا=فوق

� صورة  تشويه وتقزيم صورة اآلخر + نظر الطالب اإليرا� مقابل ا=أكيد -¶
Duا nاحتلت العالم ،الفار Mضارة الÐصاحب ا.   
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 لقوميتها وشيعيتها - ¹
ً
ومؤمنة بكل  ،تربية وتنشئة أجيال إيرانية متعصبة جدا

 
ً
 مطلقا

ً
  .Kارساتها إيمانا

Ç - ز حول الوالء للقوميةOوا�ذهب الشي� �صوصيته الفارسية إيران وا=مر.  

سالم لإلوأسطورة الشعب ا�عتنق  ،�تكريس أسطورة ا=فوق ا=اري -·
" الشعب ا�نقذ " وتكريس أسطورة ،اÐقي� اuي \يه رسالة سامية عظيمة

  .سينقذ البÆية اuي

 ا=ذكi دوما باالضطهاد عن% -´¢
ً
 سيكولوجي ا

ً
ال بد منه من خالل الكتب  ا

والشعب اإليرا�  ،=جسيد صورة ا�لوOوست ضد الشيعة عموما ا�درسية
  ..و=بï مغروسة + اuاكرة ا¾معية ،وصاخص

ورسا=ها للتوسع وا�يمنة من خالل  ،االرتباط ا=اري� العضوي ب� إيران - ¢¢
Öعد ا�ذهgوتكوين نزعة عسكرية من خالل ا=نشئة  ،ا=وسل با

  ،الPبوية
ً
وا=عبئة ضد اآلخر وا=حريض  ،لالستعداد للحرب والقتال تمهيدا

  .عليه

وتغيi حقائق ا=اريخ بما ينسجم مع ا=طلعات  ،ا=اريخ ا�ذهÖ تزوير -¬¢
   .للثورة اإلسالمية

pbîÜÓþa@êb£@òîãaŠí⁄a@òîàîÜÈnÛa@ò�bî�ÛapbîÜÓþa@êb£@òîãaŠí⁄a@òîàîÜÈnÛa@ò�bî�ÛapbîÜÓþa@êb£@òîãaŠí⁄a@òîàîÜÈnÛa@ò�bî�ÛapbîÜÓþa@êb£@òîãaŠí⁄a@òîàîÜÈnÛa@ò�bî�ÛaZ@@ @

+ بداية اÐديث عن السياسة ا=عليمية ا�تبعة �اه األقليات نشi إ� بعض 
الب من هذه التساؤالت ا�طروحة حو�ا الE Mاول إيران أن تتبعها �اه الط

تضمن والءهم و ،األقليات منذ اgداية �حاولة احتوائهم + ا�جتمع اإليرا�
  ."للثورة اإليرانية "
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ال4عة الفارسية الشيعية ؟  كيف RE إيران" وأول هذه التساؤالت 
ن إيران لم تتبع إ –حسب ما تناوCاه سابقا –نقول  :ولإلجابة عن هذا السؤال

 أف ،ةتعليمية ناجح سياسةً 
ً
� لم تستطع Eقيق العدالة االجتماعية  وال

ثقة هذه "وا=وزيعية ب� أطياف ا�جتمع اإليرا� وأعراقه اuي هو hط للثقة 
فما زالت هذه  ،فا�جتمع اإليرا� يتأثر بالPبية وا=عليم ،"األقليات بإيران 

ºطات ا\ول وبإم>نهم أن يفتحوا �  ،األقليات Eافظ � منظومتها القيمية
ويستمعوا .. .،الOPية ،العربية :ا�جاورة اCاطقة بلغات هذه األقليات األصلية

 ،أصله ،ويشاهدوا ا\Áية ضد إيران النتها�تها Ðقوق اإلنسان نتيجة معتقده
" ا\ولة وا6ورة " Ü ذلك ببساطة يعظم من عدم إخالصهم إليران ...... .ديانته

  .الM فقدت hعيتها

 ا¾هاز ا=علي} الطبيعةَ و وال اCظام ال اCظام ا\ستوري عكسلم ي
ولم تراع ا6ورة حقوق األقليات ا�وجودة الM ، ا=عددية للمجتمع اإليرا�

   .تعيش ضمن نسيج الشعب اإليرا�

واألهداف ال شك أنها غدت تشkّ  ،والpامج الPبوية ،اCصوص ا\ستورية
 
ً
جعلتهم يشعرون وOأنهم مواطنون مع  ،خل اإليرا�\ى األقليات + ا\ا هاجسا

 ،ا6قا+ ،األم® ،ومهددون باالستهداف ح` العسكري ،وقف ا=نفيذ
 .أية ذريعةوEت  ،+ أي ظرف... .الPبوي

ا=ميN +  هذه ا�طة وجهت âبة ¾هاز ا=عليم اإليرا� اuي يعا�
 ،الفارسية وا�ذهبية قوميةفá تعمل � تعميق ا�فاهيم ال ،�فة ا�جاالت

 .للوطن اإليرا� ا¾امع وâب االنتماء
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 إن مشÚة األقليات � من أبرز ا=حديات الM تواجه الPبية وا=عليم
قيام  تسÑ إ� ،فا6ورة اإليرانية ،باعتبارهم مواطن�يعاملون  فهم ال ،اإليرانية

 تعا� من ب ،دولة شيعية
ً
عض ا=فاوتات ب� ورغم أن Àيع ا\ول تقريبا

 أدÔ من عناm الوحدة داخل نسيجها  إال ،مواطنيها
ً
أن تلك ا\ول تمتلك حدا

فاألمر أك¦  ،أما بالنسبة إليران ،الM تمكنها من اجتياز ا�شÚة االجتما|
العادات  ،ا\ين ،+ Ü 9ء اللغةمتفاوت صعوبة فالشعب اإليرا� 

إن حدة االنقسام أو ا=ناقض سوف .لوطنيةا Kا يعرقل الوحدة ،.....وا=قا�د
  .تؤدي مستقبال إ� انهيار ا\ولة من ا\اخل

�ا أهداف تعليمية ومناهج ومضام� مدروسة  ،ا�ؤسسة الPبوية اإليرانية
العدمية ا\ينية والوطنية والقومية + نفوس األجيال الشابة + روح  هدفها

وائر انتماءاتهم ا�شار إ�ها عن د بث وسلخ هؤالءوع ا�جتم صهر ا\اخل
ثبت  ،قديمة منذ عهد الشاه سPاتيجية إيرانيةاضمن  وتندرج سياسة.أعاله
يتكّيف واCظام  ،هج�..." .بلو9 إيرا� ،س® إيرا� ،عرw إيرا�"خلق  ،فشلها

األو� ليساومه  مستغالً " الوالء للقومية وا�ذهبية "العن%ي اuي iّÌه ب� 
  .ية� ا6ان

 ،ال زالت ترفض االعPاف بوجود �تمع متعدد فا�ناهج ا�درسية اإليرانية
  .وتنتهج سياسة فرق تسد

غدت قلقة من منسوب  ا قديبدو أنه با�قابل فا�ؤسسة األمنية والعسكرية
 ثَم من .....العر@ ،ا�ذهÖ ،الصحوة + ا\اخل اإليرا� سواء � ا�ستوى ا\ي®

 ،غ مناهج ا=عليم من أية إشارة إ� أي رمز يمكنه ربط العرwبرزت عملية تفري
؛ و�ذا فهناك .....لغته ،بثقافته، + إيران... الOPما� اإليرا�... .،األذري ،اgلو9
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جهاز ا=عليم  وتشييع ،=فريس ºاوالت حثيثة ومدروسة من خالل ا�ناهج
  .والس� لطمس ا�ويات األخرى

للنيل من عزيمة األقليات + ا\اخل  ،وا�ذهبية hاسة تزداد وتiة القومية
واقتالعهم من جذورهم .. .ا�ذهبية ،بغية �ريدهم من هويتهم القومية، اإليرا�

حاولت خلق جيل مهمش من  ،فا6ورة اإلسالمية ومنذ انتصارها .تماما
حيث تعتp األقليات معوقا  ،األقليات عن طريق ا=وسل با�ناهج ا�درسية

وبما ينسجم إسPاتيجيا مع  ،شيعية إيرانيةً  ديمغرافيا =عريف نفسها دولةً 
وهذه السياسة ازدادت تطرفا مع وصول  ،أهداف ا6ورة اإلسالمية اإليرانية

  .."إ� مؤسسات صنع القرار " القو� ا�حافظ " ا=يار ا\ي® القو� ا�تطرف

=وجيه ا=عليم + إيران  و¾أت إ� سياسة جديدة ،هذا األمر أدرOته إيران
Êكما ي :  

وا=خطيط لpامج تسهل  ،ا=عليم � أساس الصهر واالستيعاب الق?ي - ¢
 ب� العاصمة والواليات...ا�سابقات ،ا=طبيع الريا� ،عملية االستيعاب

  .)ا�سابقات ،الرياضة ،ارجع موقع وزارة ا=عليم(

عن طريق ترسيخ مآn ، طنوال ا=عليم � أساس اإلخالص والوالء إليران -¬
�درك ا�واطن اإليرا� نعم وفضل  ،...ا\ول ا�جاورة إليران وما تعانيه

لكننا نتساءل + نهاية ا�طاف  .ا\ولة عليه + توفi نعمة األمن واالستقرار
nاآلذري ،عن العالقة ب� الفار، wلو9 ،العرgظام ....اCهل استطاع ا
فرس "مواطن� صا�Ð باعتبارهم اإليراني�  ا=علي} اإليرا� تربية

؟ ال جواب �ذا السؤال ح` اآلن ... .بلوش إيراني�، عرب إيراني� ،إيراني�
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القاطنة + إيران فتقول  أما اإلجابة \ى األقليات ،اإليراني� \ى ا�سئول�
  .ال....حتما

اإليرا� وال هذه الpامج � عبارة عن نقل وترÀة ما تم إعداده للطالب 
بل إ� قيم مغلوطة  ،تن} فيه االنتماء إ� قيم وÁدات اإلسالم الصحيح األصيل

وا\ولة الراعية للجميع بغض اCظر ، كذلك فإن قيم ا�واطنة الصاÐة .ومشوهة
أعراقهم تكاد تكون مفقودة تماما عن مناهج ا=دريس  ،منابتهم ،عن أصو�م

  .اإليرانية

ير  داخل هذه األزمة ب� ا�وية الوطنية الفارسية  ،فالطالب اإليرا�
  .ها أصحاب القوميات من غi الفرس�إوا�وية الM ينت} 

اإليرا� بطبيعته يتبع سياسة تعليمية تتسم بالعن%ية  الشك أن ا�جتمع
Êاه األقليات =حقيق ما ي�:   

لتولة  لغi من القوميات غi الفارسية نزع أي والء + صدور الطالب - ¢
أن أهداف وخاصة  ،الM � + حالة mاع وتضاد معهم دوما ،اإليرانية

وا=عصب للمذهب  ،� قيم ثقافة ا6ورة اإلسالميةإستند تا=عليم + إيران 
واإلعداد ا6وري لرسالة إيران داخليا  ،واإلخالص لوالية الفقيه، الشي�

 الفارn معا� الكرامة وبا�قابل حجب Ü ما يثi + الطالب غi ،وخارجيا
خصوصا إذا �نوا من  ،أو ما يغذي فيهم ح` ا�ذهب غi الشي� ،والعزة

 .أتباع ا�ذهب الس®

إقناع الطالب من القوميات غi الفارسية با6ورة اإليرانية واCظام  -¬
nبوي ،السياPال، Aه... .االيدولوiح` ال يطالب بتغي.  
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ð- بويةPا6قافية ،االجتماعية ،الفكرية ،العقيدية ،إبراز سوء األوضاع ال .... +
 وا�قارنة مع الواقع اإليرا� اuي $اول إظهاره با�تمN � ،ا\ول األخرى

  .�فةً  دِ عُ الُص 

 وتصويرها تقزيم الطوائف وا�لل األخرى خاصة الM تعتنق ا�ذهب الس® - ³
م � حد تعبiهم ألنه ،وعملقة اإلنسان الشي�، للشيعة القيادي� خادمةً 

واعتبارهم طائفة قيادية ليس � مستوى إيران ، يعتنقون اإلسالم اÐقي�
 .أÀع بل العالم ،فحسب

ò- يكون أن تربية الطالب الشي�  
ً
ب من األقليات الوتربية الط ،قياديا

   .أن يكون تابعا فقط األخرى

يرا� من ا�جتمع اإل ضمن دمج األقلياتو احتواء Eاول ا�ناهج اإليرانية -¶
بقصد ربطهم با�سئو�ة ا6ورية لتفاع عن إيران  ،خالل سياستها ا=عليمية

لكن ، + الوقت اuي Eرمهم فيه هذه ا6ورة من أبسط حقوقهم اإلنسانية
  .ºاوالت إيران الحتواء هذه األقليات باءت بالفشل اuريع

اللغة  ،و=حقيق هذه األهداف يعتمدون بشk أساn � مواد ا=اريخ
  .مواد ا6قافة العامة األخرى ،"الPبية اإلسالمية " اإل�يات  ،الفارسية

nا=اريخ يعتمدون � تضخيم ا=اريخ الفار ëوتاريخ ا6ورة  ،ف
  .ومشارOة اÐضارة الفارسية + ا=اريخ العال} ،اإلسالمية

مه الPاث وما قد ،+ اللغة الفارسية نرى الNOP � القضايا القومية أما
ل وقيم ثُ فتدريسها يهدف إ� إكساب الطالب مُ  ،الفارn للحضارة اإلنسانية

وتقوية ، حدودها، أبطا�ا ،قادتها ،وآراءها ومشاعرها، األمة اإليرانية الفارسية
إغفال دور  ،تغيi حقائق ا=اريخ ،وثقافة الفرس عp ا=اريخ ،الرباط ا=اري�
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وزعزعة االنتماء  ،وطمس حضارتهم ،الفارnالقوميات األخرى + ا=اريخ 
وذلك باÐديث عن ، غرس ال4عة العسكرية ا=وسعية، القو� �ذه األقليات

+ نفوس الطالب اCاشئة  حدود اإلمpاطورية الفارسية وتضخيم خطر ا�ارج
وربط اإليرا�  ،بهدف توحيد الفئات والطوائف ا�تنافرة + ا�جتمع اإليرا�

ومن وسائلهم ، ةبهدف تعميق الروابط ب� اCاشئ ،ذ أقدم العصوربإيران من
  ....األسماء الشخصية ،ا�يادين، الفعالة إطالق األسماء الفارسية � الشوارع

يالحظ الNOP � الو|  ،"الPبية اإلسالمية " أما + مادة اإل�يات 
Öحياء ا=عا�م الشيعية، ا�ذهÍز ....ومراسمهم ،وpخالل تعا�م ا�ذهب  من وت
   .ال4عة ا=وسعية من خالل اÐديث عن ا\ور ا�رتقب للشيعة الشي�

اCتيجة أن الكتب ا�درسية اإليرانية كرست سياسات تمس ا�ضمون 
Kا دفعهم إ� رفض هذه  ،ا�تعدد للمجتمع اإليرا� وأهملته....ا\ي® ،القو�
  .� تشويه اÐقائقائمة القوالسياسة ا=عليمية برمتها  ،ا�ناهج

رضت الكتب ا�درسية اإليرانية الM تعمل � تثقيف الطلبة وفق كما فُ 
وتفريس ا�جتمع اإليرا�  ،متجاهلة األقليات + إيران ،رؤية عن%ية

 ،ا¾غرافيا الس>نية ،ا=اريخ ،فالشعر :فلم �د نصا يتحدث عنها ،ومؤسساته
iوا\ين شي�.. .ة� فارسي.... األعياد ،األساط.  

والM يرS منها أن  ،فدائرة األف>ر الM يسمم بها اإليرانيون عقول طالبهم
 فجميع الكتب ا�درسية. تستقر + أفهامهم تبدأ Áدة با=اريخ وا�ذهب الشي�

تعمد إ� الرجوع + Ü مناسبة إ� ا�ا� اuي تضمنته كتب ا=اريخ وروح 
� ا\و ،ا�ذهب الشي�Íر ا=اري� والرو� للشعب اإليرا�؛ أي إنهم يرجعون و
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 nللتاريخ الفار Kاث الضخم الرو� والفكري واألخال' والقانوPقلب ال �إ
 .القديم

وhعوا  ،من هنا شددت الكتب ا�درسية � القيم القومية بما فيه الكفاية
ريخ الشعب �ذيره + تا من خالل دعنا نسميه الو| الشي� بإدخال موضوع

من خالل  ،وارتباطه با6ورة اإليرانية هءوتراثه ا=اري� وتقوية انتما ،اإليرا�
تات عp إدراك ا�صi الواحد وا�شPك والواقع ا=اري� اuي يوحد شيعة الش

  .{تلف األجيال واألقطار

áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@pbiìÈ•áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@pbiìÈ•áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@pbiìÈ•áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@pbiìÈ•@@@@´îãaŠí⁄a@pbîßìÔÛa@lý�@´i´îãaŠí⁄a@pbîßìÔÛa@lý�@´i´îãaŠí⁄a@pbîßìÔÛa@lý�@´i´îãaŠí⁄a@pbîßìÔÛa@lý�@´iZZZZ@ @@ @@ @@ @

 
ّ
خصوًصا +  ،مون + ا�دارس اإليرانية صعوباٍت Àةيواجه الطالب وا�عل

فإّن ºتوى منهاج ا=عليم ال يشّجع � الPبية � هوية . �ال الPبية ا�دنّية
وثّمة تطّرق أيًضا إ� ا=وتّرات اCّابعة من . مدنية مشOPة �واط® إيران �فة

بات بأنّها Eّد يواجه حيث ال يتّم استيعاب هذه الصعو ،ومع ذلك. وجود أقلّيات
  ......ا�ذهبية ،وهو Eّد خاّص باألقلّيات العرقية ،وا�واطنة اإليرانية ا6ورة

 مع اّ=عامل + وخصوًصا ،األقليات �شاÜ اÐقيقّية ا�واجهة غياب إنّ 
 عليهم: مأزق + اCظام ا=علي} يضع ،ا�ختلفة اإلثنّية ا�ويّة ذات األقلّيات

 ظروف تتوافق ال لطالب ا\يمقراطّية الشورى ،قوق اإلنسانمبادئ ح تعليم
م� ا�نهاج يتيح ال. ا�بادئ هذه مع حياتهم

ّ
 حقيقية والطالب فرصة للمعل

 ا\ولة فارسية ب� الصدامات عن اCا�ة ال%اÁت طالبهم مع �ناقشوا
  .فيها ومواطنتهموشيعيتها 

 ،األقليات طالب \ى طيةا\يمقراالشورى و قيم ترسيخ ،ا�مكن من فليس
 ب� القائمة للتناقضات الصادقة ا�واجهة خالل من ،الَمِعيÙ واقعهم ضوء +
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عات ،غرافية للمجتمع اإليرا�وأطياف ا�ارطة ا\يم
ّ
 الواقع ،القومية ا=طل

فا\ولة اإليرانية  .اÐكم غi ا�عPف بها أصال مؤسسات مع والعالقات ا�و�ّ 
وتمارس العنف  ،الف الشورى وا\يمقراطية الM تدعيهابأسلوب Ì ،تتّ%ف

كيف تتّ%ف و� تسلك بهذا  ،ال تعرف ا\ولة ،ضّد األقليات بشk مفرط
  ".الشk نتيجة خوفها

 Nّياة تتمÐالعموم وجه � ،اإليرا� جتمعا� + ا، äمذهبية  قومية دولة و
 مواجهة � الطالب تربية ا�همّ  من ،.ال%اع وحاالت ا�آزق بك¦ة ،كإيران
، و� نتيجة طبيعية ¾يل تر  � هذه ا�ناهج ا�درسية ،ال%اع هذه حاالت

 مدنية هوية ،ا�دارس اإليرانية طالب \ى ننّ}  أن الالئق فليس من
  .ألن ا\ولة ستنهار + نظرهم ،وديمقراطية شورية

 مشاÜ يواجه وال مشOPة مدنية هوية � يرwّ  ال ا=علي} فا�نهاج
  .حقي�ّ  بشk ميعا¾إيران حاضنة  دولة + األقليات

منذ انتصار ا6ورة حرصت � نهج  من هنا فإن ا�ؤسسة الPبوية اإليرانية
وقد وضعت وزارة ، وموّجه + السياسة ا=عليمية والPبوية معّ� خاص وهادف

ومن ، + الكتب ا�درسيةالقيم الPبوية الM تعتمدها  الPبية وا=عليم اإليرانية
با=حديد نوÁ من  حيث وظفت، القيم الكتب الM حرصت � ترسيخ هاأهم

  .ا�ناهج =حقيق هذا ا�دف

òîãaŠí⁄a@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@ÝjÔn�ßòîãaŠí⁄a@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@ÝjÔn�ßòîãaŠí⁄a@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@ÝjÔn�ßòîãaŠí⁄a@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@ÝjÔn�ßZZZZ@ @@ @@ @@ @

Ü ديات تواجهE ا ال شك فيه أن هناكK  مؤسسة تربوية + أي دولة من
Eديات نابعة من طبيعة  نية تواجهإال أن العملية الPبوية اإليرا. دول العالم

ا=حديات يعتمد  و� قدرتها + اجتياز هذه ،األهداف الM تسÑ إ� Eقيقها
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 ألي مؤسسة تربوية  وألن �ن ،مستقبل ا6ورة اإليرانية واستمرارها
ً
 طبيعيا

ً
أمرا

الPبوية اإليرانية أك¦  إال أن األمر بالنسبة للمؤسسة ،أن تواجه ا=حديات
 ألن ا�جتمع اإليرا� خاصة األقليات قد تم إهما�ا ،ةخطور

ً
بصورة ، نظرا

  .فرض نظام تعلي} إجباري عليها وتم ،متعمدة

هو ا6مرة واCجاح األكp اuي حققه آيات  فقد �ن �اح ا6ورة اإلسالمية
فقد تب� أن ا¾يل ا¾ديد من اإليراني�  ،اهللا ومراجع الشيعة + الع% اÐديث

 أقلعموم
ً
 با=قا�د ا6ورية من ا¾يل القديم ا

ً
  .تمس>

العال} فهو  واجه الPبية اإليرانية � الصعيد الشي�ت Mأما ا=حديات ال
من  الرغم �، الشعور بالقومية اإليرانية � حساب الشعور بالرابطة الشيعية

لك إ� عدة عزى ذويُ ، اعتماد إيران � ا\عم ا�اÉ اuي يقدمه شيعة الشتات
ا¾يل ا¾ديد + إيران تر  � االعتقاد بتفوقه � شيعة  عوامل منها أن

  ال كما تزايدت، ،الشتات
ً
  .أثi العامل االقتصادي= مباالته بشيعة الشتات نظرا

 وأحدث ذلك اإلحساس بالوطنية اإليرانية � حساب اإلحساس الشي�
ألنه  ،ر وا�سئول� عن الPبية\ى ا¾يل ا¾ديد أحدث إش>�ة ب� الكبا

T � وطنية هذا فمن ناحية فإنه Ìُ  ،يتضمن + نظرهم خطرين + ا�ستقبل
ناحية  من ،ه لتولة أن يعPيه الضعف وعدم االستعداد للتضحيةءووال ا¾يل

 مباالته �اه تراثه ا\ي® وافتقاره للهوية الشيعية من شأنه أن أخرى فإن ال

  .هم إليران أحد مصادر قوتهاؤعتp والشيعة الشتات اuين يُ يفصل بينه وب� 
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{زنها  وا=عليم اإليرانية الكتب ا�درسية اإليرانية تعتp فلسفة الPبية
iي ال ينضب ،الكبuحيث تكرس الكتب ا�درسية نظرة عدائية  ،ومعينها ا

  .اه العرب واإلسالمومغايرة للواقع �

  :ا9وسعوتسويغ إغفال االحتالل  -(

أغفلت كتبهم ا�درسية ، االحتالل وا=وسعتسويغ وحول ا=وجه الPبوي + 
وأن ما تم من أعمال  ،"ا¾زر اإلماراتية " احتالل بعض األرا� العربية 

 � األمن اإليرا� 
ً
 ،®األم ،السياn" وعمران + ا¾زر لم يكن إال حفاظا

  احتالل إيران لتسيغ وõ ما ورد فيهما ادÁءات �ذبة .... .االقتصادي

  :العن�ية والفوقية B الكتب ا&درسية اإليرانية -*

من خالل  ،أبرزت جوانب الPبية العن%ية + الكتب ا�درسية اإليرانية
: + ا�واد األساسية و� واCصوص من الكتب ا�درسية رصد Àيع اCماذج

Pبية الوطنية واألدبيات ا�تداولة + الPبية ا\ينية وا=اريخ وا¾غرافيا وال
  .ا�دارس من قصص وروايات ثم ا�واد ا�تعلقة بالPبية ا\ينية والعسكرية

توصلنا من خالل Eليل اCصوص مدى اCظرة ا\ونية االستعالئية �اه 
قن بها طالب ا�دارس ومدى اÐقد والعن%ية الM ُ$  ،اآلخر + هذه ا�ناهج

بطريقة يبدو فيها أن ا=عايش ب� اإليراني� والعرب + هذه ا�نطقة  ،اإليرانية
  .من العالم سيكون مستحيالً 

فالطلبة اuين يرضعون لU اÐقد والكراهية وا\عوة إ� القتل يتحولون 
 إن.ح� يكpون وينخرطون + ا¾يش وقوات حرس ا6ورة إ� قتلة متعطش�
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من مناهج الPبية  ،قراءة موضوعّية للنماذج الM أوردناها + هذا الكتاب
تؤOد � استحالة إقامة أي حوار مذهÖ ناجح مع  ،وا=عليم للطالب اإليراني�

وهو األمر اuي يبدو  ،ما لم يتم نسف هذه ا�ناهج من جذورها ،هذه ا\ولة
وما  ،عا�م ا�ذهب الM $ملونهامستحيًال ما دام قادة إيران ا6ورة يتمسكون بت

وبشk  ،دام تزوير ا=اريخ العرw واإلسال� والطعن + الشخصية العربية
خاص شخصية سiة آل اgيت وا�لفاء الراشدين هو السمة الغاgة � هذه 

  .ا�ناهج

R- اه  � قنا�ت طالب ا&دارس أثر ا&ذهب ا�عد ا&ذه] والقو��
  :العرب

من خالل  الكتب ا�درسية + تشكيل وبلورة صورة للتعصب أثرت هذه
  ـ:ا¾وانب ا=ا�ة

  .+ أيديولوجية الشباب اإليرا� ا=عصب ا�ذهÖ والقو� أ ـ زيادة

�  ب ـ تأثi تدريس ا�ذهب الشي� بطريقة متعصبة ºتكرة للحقيقة
 فكرة

ً
سمو» ا�هدوية و إم>نية تشk ا�اهات ا=عصب ا�ختلفة خصوصا

   .الM مارسها الNيديون قديما وحديثا ودراسة أفعال اإلبادة ،الÆيعة الشيعية

òîãaŠí⁄a@òî�‰†½a@knØÛa@¿@lŠÈÛaòîãaŠí⁄a@òî�‰†½a@knØÛa@¿@lŠÈÛaòîãaŠí⁄a@òî�‰†½a@knØÛa@¿@lŠÈÛaòîãaŠí⁄a@òî�‰†½a@knØÛa@¿@lŠÈÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @

uلك فمن ا�توقع  ،نالحظ ترNO الكتب ا�درسية اإليرانية � تاريخ إيران
مقت%ا � ا=داخل ب� تاريخ إيران  ،أن يكون ا¾زء ا�خصص للعرب

ولم تÆ إ� ا=ال' ب� إيران  ،وتنصب ãها � ا�جابهة ،اإلسال�يخ وا=ار
  :والعالم العرw حيث برز ذلك من خالل الصدام األول
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 KKKKא��<:	��W8א�;���א���'�	א��<:	��W8א�;���א���'�	א��<:	��W8א�;���א���'�	א��<:	��W8א�;���א���'�	������Hول�����H1ول�����H1ول�����H1ول���1
=اريخ العالقات العربية ـ الفارسية يؤOد حقيقة متوافرة عp  إن ا�تتبع 

و� أن هذه  ،تؤيدها شواهد ا=اريخ وأحداثه ،اÐقب ا=ارÌية ا�ختلفة
وال4عة ا=وسعية � حساب  ،العالقات اتسمت بروح العداء الفارn للعرب

ة الشديدة الM تصل إ� حد ا�وس للسيطرة عليهم والرغب ،أراضيهم وبالدهم
فالعرب + صفحات كثiة . وÍذال�م واالنتقاص من م>نتهم ودورهم اإلنسا�

والقصد منه هو مزيد  ،بالطبع هذا 5م غi دقيق ،من األدب الفارn اÐديث
  .من الطعن واuم

كما سيظهر  -الM تنتá صفحاتها اإليرانيةهذا هو موقف الكتب ا�درسية 
وقد تم . بقدوم العرب ا�سلم� والقضاء � ا\ولة الساسانية واحتال�ا -

 ؛وتمجيد الفرس وملوOهم ؛تصوير العرب فيها � أنهم أقل مدني©ة من الفرس
بهذا ا=اريخ تغذيتهم و أبنائهم بتحفيظالكتب ا�درسية اإليرانية وقامت 

  .العداÎ للعرب

 السلوك شبه ا\ائم توا�جابهة �ن ظاهر ال%اعإضافة إ� ذلك فإن م 
إذ �نوا يشنون عدوانهم ãما وجدوا \يهم قدرة الفعل .. �اه العرب لإليراني�
وVما رأوا ا\ولة العربية + العراق أو ا�ليج العرw تعا� من  ،واالستقواء

\ى لقد أصبح العدوان وا=وسع أشبه ما يكون بالقانون ا6ابت .. الضعف
واستقراء ا=اريخ + اÐقب القديمة واÐديثة وا�عاmة يوفر Cا األدلة  ،الفرس

وشوهت  ،ا منهالقاطعة � هذا السلوك واuي أخفت الكتب ا�درسية جزءً 
  .اآلخر
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اختلفت عالقات العرب بالفرس من عالقات عدائية إ� Eالف وا� تبادل 
 وغيبتها درسية هذه العالقة تماماوقد أغفلت الكتب ا� ،�اري ب� الطرف�

ف>ن الNOP فقط � اÐديث عن ا\ور ا�اص بالفرس وهو ، عن طالبها
  يوضح ا¾انب االVا+ + هذا ا=اريخ 

 Éبدأوا يهيئون  ،)¢(ق م ´´·بعد أن استقر الفرس + ا�ضبة اإليرانية حوا
فغزوا ا\ولة  ،هاأنفسهم لالنقضاض � ا\ولة اgابلية وEينوا فرصة ضعف

ق م بقيادة كورش ودمروا مظاهر �Eها ومؤسساتها وآثارها  ·òðاgابلية سنة 
ودامت فPة سيطرتهم � وادي الرافدين حواÉ . وأعملوا بس>نها القتل واإلبادة

رغم ذلك فإن العرب لم Ìضعوا خضوÁ . )¬()ق م¢òð· - ðð(قرن� من الزمن
إ� ا=عاون مع العرب وOسب  - كما قال هiدوت-Kا دفع ا�لك  ،تاما للفرس

فمنذ أك¦ من ألÁ ëم والفرس  ،ودهم الحتالل م% + عهد ا�لك قمN ا6ا�
إ� . )ð(يتطلعون إ� توسيع نطاق هذه اإلمpاطورية وتهديد حدود ا\ولة ا�%ية

غم من و� الر. )³(ق م ò¬òأن تم احتال�ا من قبل الفرس � يد قمبí Nدود 
إال أن  ،ا¾هود الM بذ�ا ا¾يش ا�%ي والM توجت بطرد الفرس من م%

uا غزا سابور hق ا¾زيرة العربية وقتل  ،األطماع الفارسية لم تنته + ا�نطقة
سابور ذو (وEن يربطهم من أكتافهم ومن هنا جاء لقبه  ،اآلالف من س>نها

                                                 

 .ò¢¢بارندر، ا�عتقدات ا\ينية، ص )¢(

 .Ç¬¶، ص¢عÊ، ا�فصل + تاريخ العرب، ججواد ) ¬(

)ð( ا�فصل + تاريخ العرب، ج ،Êص¢جواد ع ،¶¬Çص¢؛ سوسة، حضارة وادي الرافدين، ج ،¢¶·. 

  فخري، م% الفرعونية، : للمزيد من ا�علومات حول االحتالل الفارn �%، انظر )³(
 .ð³¢ -ð³¹ص
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م ¬´¶وä سنة . hوان بالد الشام م غزا ك?ى أنو´ò³وä سنة . )¢()األكتاف
قتل الفرس اCعمان ابن ا�نذر ملك اiÐة لعدم موافقته � زواج ابنته من 

  .)¬(ك?ى

الM حددت  ،)ð(تشkّ معرOة ذي قار واحدة من أبرز ا�فاصل ا=ارÌية 
لقد �ن �عرOة ذي قار الM  .العالقات ب� العرب والفرس قبل ظهور اإلسالم

  ،أثرها + نفوسهم ،ها العرب � الفرسانت% ب
ً
 وقهرا

ً
ح` أن ك?ى مات كَمدا

  .)³(ح� هزَم العرُب جيشه + ا�عرOة

فمن ذلك ما قا� أعT بكر من  .يوم ذي قار وقد أك¦ت الشعراء + مدح
  :)ò(قصيدة �

ـــارOنا ـــد �ن ش ـــو أن Ü مع   ل

  

  + يوم ذي قار ما أخطاهم الÆف  

ــالوا إ� ال   ــا أم ــديهم� ــاب أي   ملنا ببـيض �ثـل ا�ـام Äتطـف    نش
ـــة ـــو ملـــك مرازي   مــن األÁجــم + آذانهــا اCطــف    يطـــارق وبن
  واgيض برق بدا + Áرض يكف    كأنمــا اآلل + حافــات Àعهــم
  وال عن الطعن + اللبات منحرف    ما + ا�دود صدود عـن سـيوفهم

                                                 

 . ´ò -¬¹¶¬، ص¢ا�سعودي، مروج، ج )¢(

 .´¹¬، ص¢، ا�سعودي، مروج، ج¶¢ð، ص¢، تاريخ، جالطpي )¬(

)ð(  ديثÐمن أهم مصادر تاريخ الفرس خالل هذه ا�رحلة إال أنه تغفل ا pرغم أن الشاهنامة تعت
 .عنها

وعن هذه ا�عرOة فقد قيل أن رسول اهللا صç اهللا عليه وسلم قد قال ح� بلغه نُ% العرب فيها  )³(
أبو نعيم، معرفة . "انتصف فيه العرب من العجم، وw ن%وا هذا أول يوم: " � الفرس

  .´¬¢¢الصحابة، رقم 
)ò( ويري، نهاية األرب، ج¶¢¢، ص¶ابن عبدر به، العقد الفريد، جCا ،¢ò³، صð³.  
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وقد  ،سهم منذ زمن بعيدويظهر أن عقدة ا�وف من العرب استقرت + أنف
ولعل + اÐوار . �نت فكرة الغلبة للعرب قد ترسخت + معتقداتهم منذ القدم

ا=اÉ اuي دار ب� سابور وعمرو بن تميم احد زعماء وشيوخ القبائل العربية 
:" )¢(يقول ا�سعودي. عندا اجتاحت جيوش الفرس بالد اgحرين د�ال � ذلك

iحرينوقد �ن سابور + مسgبالد ا � Wالد أgوفيها يومئذ بنو تميم ،ه + ا، 
.... .،وشيخها يومئذ عمرو بن تميم بن مر ،وفرت بنو تميم ،فأمعن + قتلهم

فلما وُضع ب� يديه نظر إ� دالئل ا�َرم ومرور  ،وجاءوا به إ� سابور ،فأخذوه
أنا عمرو بن : قال. فا�َمْن أنت أيها الشيخ ال: فقال � سابور ،األيام عليه ظاهرة

وقد هرب اCاس منك ِإل�افك +  ،وقد بلغت من العمر ما ترى ،تميم بن مر
 ،وآثرُت الفناء � يديك �بï َمْن مC من قو� ،القتل وشدة عقوبتك إياهم

وي%فك عما أنت  ،ولعل اهللاّ ملك السماوات واألرض Vُري � يديك فرجهم
قل يُْسمع : فقال � سابور ،لك عن أمر إن أذنَْت É فيهوأنا سائ ،بسبيله من قتلهم

ما اuي $ملك � قتل رعيتك ورجال العرب؟ فقال : فقال � عمرو ،منك
فعلوا : فقال عمرو ،أقتلهم �ا ارتكبوا من أخذ بالدي وأهل KلكM: سابور

 ،فلما بلغت وقفوا عما �نوا عليه من الفساد هيبة لك ،ذلك ولست عليهم بقيم
أقتلهم ألنا ملوَك الفرس �د + {زون علمنا وما سلف من أخبار : قال سابور

هذا : فقال عمرو ،وتكون �م الغلبة � ملكنا ،أوائلنا أن العرب ستُدال علينا
فإن : قال � عمرو ،بل أEققه وال بد أن يكون ذلك: قال ،أمر تتحققه أم تظنه

 وEسَن كنت تعلم ذلك فلم ت0ء إ� العرب؟ واهللاّ 
ً
 ألن ُيبِْ� � العرب Àيعا

وÍن أنت طالت بك ا�دة  ،إ�هم في>فئون عند إدالة ا\ولة �م قوَمَك بإحسانك

                                                 

 .¶¶¬-ò¶¬، ص¢مروج اuهب، ج )¢(
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  ،فيبقون عليك و� قومك ،وك عند مصi ا�لك إ�همئ�ف
ً
وÍن �ن األمر حقا

 فلم تتعجل ا ،وأنفع + العاقبة ،كما تقول فهو أحزم + الرأي
ً

ِإلثم وÍن �ن باطال
والرأي ما  ،وهو �ئن لكم ،األمر صحيح: فقال سابور. وتسفك دماء رعيتك؟

  ".ونصحت + ا�طاب ،ولقد صدقَت + القول ،قلَت 

فالفرس íكمائهم وفالسفتهم أدرOوا أن ا�ستقبل للعرب بعد ح� من  
خالل اإلرهاصات األو� + بالدهم الM �نت تشi إ� قرب ظهور اCبوة + 

uلك  ،فë أيام أبرويز �نت حوادث تنذر باCبوة وتبÆ بالرسالة. العرب جزيرة
فأخpه برؤيا  ،أنفذ أبرويز عبد ا�سيح بن بقيلة الغسا� إ� سطيح ال>هن"

وغi ذلك من أخبار فيض وادي السماوة وما �ن من  ،ا�وبذان وار�اج اِإليوان
  .)¢("iíة ساوة

� العمق ا=اري� Ðالة ال%اع ب� الفرس  وليس هناك ما هو أك¦ داللة 
والعرب Kا ورد + السiة اCبوية لثهÖ اuي أشار إ� أن والدة اº ÖCمد + 

م أدى إ� سقوط أربع عÆة hفة من إيوان ك?ى وأطفأ اCار الÁò¹´  Mم 
  . )¬(�ن يعبدها ا�جوس

يا تتطلبه مرحلة ال%اع حدهم أن هذا ا�وقف العداÎ �ن وقتيف? أقد  
nعن الوجدان الفار pا  :نقول. وال يعC ربما يكون ذلك صحيحا لو لم تتوفر

وOما قالوا كتب األدب مرآة . مصادر أخرى تؤOد ال4عة العدائية للعرب
uا فإن قراءة األدب اإليرا� القديم واuي . الشعوب وا�عpة عن ضمi ا�جتمع

 عpّ عنه أديبهم ا�شهو
ً
أن العداء للعرب  ر الفردوn �ؤOد تأكيدا قاطعا

                                                 

 .·ÇÇ-¬Ç¬، ص¢مروج اuهب، ج )¢(

  .³ò¬، ص¬ج وانظر الشاهنامة، .³ð-¬³، ص¢السiة اCبوية، ج )¬(
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 - ملحمة الفردوn الشهiة- فالشهنامة . مة+ الوجدان الفارÁ n مستحكمٌ 
وقد تم . ساسانية واحتال�االتنتá صفحاتها بقدوم العرب ا�سلم� والقضاء 

يش قائد ا¾) رستم(فها هو . لفرساتصوير العرب فيها � أنهم أقل مدني©ة من 
: يقول فيها) قائد ا¾يش العرw(الفارn يرسل رسالة إ� سعد بن أ+ وقاص 

� من تنشد االنتصار أيها القائد العاري ¾يش Áٍر؟ رغيف خJ يشبعك "
إن . ليس عندك فَيلة وال منابر وال مؤن وال �هNات. ورغم ذلك تبï جائًعا

جاء العرب إ� هنا  ،Éوجودك فقط + إيران يكفيك من حليب اCوق والسحا
بل وصف العرب  ،ليس هذ فحسب. أليس + وجوهكم حياء. طا�º لعرش
 ".اgدو ا�توحشون اuين يطاردون السحاÉ + الصحراء"فهم  :بأبشع الصور

  : الM أخفيت فتمثلت من خالل ،أما ا=فاعالت العربية الفارسية القديمة

  :عالقات ا رب •

وقد �نت ب�  ،الفرس وا همرب من األمم �نأقدم من خالط واتصل بالع
األمت� منافسة خصوصا + أيام ا\ولة الساسانية الM �ن ملوOها Ìرجون 

فيقاتلهم العرب بالغارات � مدن  ،العرب + أك¦ األحيان من بالدهم بالسيف
� أنهم �نوا يستخدمون العرب + دواوينهم للكتابة ، الفرس وينتقمون منهم

   .)¢(ÀPةوال

فبعد  ،وقد بدأت هذه العالقات العدائية مبكرا منذ القرن ا6الث ا�يالدي
ومن هناك أåرت � بالد  ،هاجرت إياد إ� العراق ،هزيمة إياد عÊ يد م�

                                                 

  .Ç¢¢ة، صتاريخ ا\ول الفارسي،  عظ}ألا )¢(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
١٤٨  

كذلك أåر العرب � بالد فارس مستغل� صغر سن سابور  ،)¢(فارس مرت�
وا أطراف فارس وسلبوا أهلها فهاÀ ،واضطراب األوضاع + ا\ولة ،ا6ا�

  .)¬(ألعوام  وظل العرب خصوما للفرس ،ومواشيهم وثروتهم وأك¦وا الفساد

 ،بدا بهم فأذاهم وأخرجهم من بالده ،وعندما كp سابور انتقم من العرب
ثم طاردهم +  ،من إياد وتميم كبiٍ  وتمكن من قتل عددٍ  ،وخصوصا قبيلة إياد

ويقال أنه عp ا�ليج فقتل أهل ا�ط  ،)ð(بهم وقتلهم ا¾زيرة وعp ا�ليج فأوقع
ثم سار إ� بالد عبدالقيس فأباد أهلها إال من  ،كذلك أهل هجر ،واgحرين

ثم  ،وسار + ا¾زيرة ح` اقPب من ي¦ب ،ثم أW ا�مامة فأ�ف + القتل ،هرب
 ،)³(منهمسار إ� بالد بكر وتغلب ب� فارس والروم بالشام فقتل وس� وانتقم 

  .)ò(غi أذن قتلبومن دخلها  ،ثم منع سابور العرب من دخول Áصمته إال بأذن

وقد ثأر  ،وقد �ن سابور + حياته نهما إ� قتل العرب ونزع أكتاف رؤسائهم
ح` قالوا  ،العرب بانضمامهم إ� يو�ان ملك الروم + اÐرب الM �نت بينهما

  .)¶(ن ألفاوأن العرب + جيشه مئة وسبع

                                                 

)¢( äوÐمد اº دñط ،القاهرة ،م% دار نهضة ،تيارات ثقافية ب� العرب والفرس ،اð ،¢·¹Çم ،
  .¶ص

)¬( Êصم¹¬·¢، الفرات بغدادة، مطبع، + العراق ةتاريخ ا\ول الفارسي،  عظ}ألا ع ،ð³.  
)ð( ة، صفارسيتاريخ ا\ول ال،  عظ}ألاð³.  
)³( äوÐصتيارات ثقافية ،ا ،Ç-· ،ة، صتاريخ ا\ول الفارسي، عظ}ألاðò.  
)ò( ة، صتاريخ ا\ول الفارسي، عظ}ألاðò.  
)¶( äوÐصتيارات ثقافية ،ا ،¢´.  
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 ،معرOة كpى + ذي قار مع الفرس ،كما خاض العرب قبيل ظهور اإلسالم
 
ً
  .)¢(� الفرس سجل فيها العرب انتصار كبiا

  :الفارn-ا9حالف العر� •

رأى الفرس أن أفضل وسيلة للحفاظ � األمن � أن يساعدوا القبائل 
و�ذا  ،عربالعربية � مقربة من حدودهم + تأسيس إمارة تقيهم غزوات ال

فقد �ن يزدجرد  ،وقد قامت عالقات طيبة ب� الطرف� ،)¬(�نت إمارة اiÐة
وEن �لك اiÐة اCعمان األول عنده  ،$ب العرب ويكرمهم) األثيم(األول 

  .)ð()بهرام(لPبيته ابنه  ،م4لة رفيعة

�ساعدة اCعمان � +  ،كذلك علت م>نة العرب زمن بهرام بن يزدجرد
  .)³(لكوصول للحكم بعد اختالف أوالد يزدجرد � المُ ال

   :العالقات ا9جارية •

وقد بدأ ذلك منذ زمن  ،منذ زمن قديم اتصل العرب والفرس اتصاال �اريا
وعندما ظهرت مكة وعقدت معاهدات �ارية مع األمم  ،السبئي� واÐمiي�

عراق وفارس + uلك �نت قريش ترد ال ،عقدت معاهدة مع الفرس ،ا�جاورة
  . )ò(�ارتها قبل اإلسالم

                                                 

)¢( äوÐ³¢، صتيارات ثقافية ،ا.   
)¬( äوÐص، تيارات ثقافية ،ا¢¢.  
)ð( ة، صتاريخ ا\ول الفارسي، عظ}ألاð¹.  
  .ðÇة، صتاريخ ا\ول الفارسي، عظ}ألا )³(
)ò( äوÐص، تيارات ثقافية ،ا¬´.   
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 WWWWא%'<مא%'<مא%'<مא%'<مN	�א����B#��bس�����`N���N	�א����B#��bس�����`N���N	�א����B#��bس�����`N���N	�א����B#��bس�����`WWWW����+�_+�_+�_+�_���Nא���אم�א��3�"א���אم�א��3�"א���אم�א��3�"א���אم�א��3�"
 وهذا يتضح من خالل ما ،تصور الكتب ا�درسية العرب بصور سلبية جدا

واuي يعكس موقف الفرس ا�سبق عن ، ورد + الكتب ا�درسية اإليرانية
   :اإليرانية للموضوÁت ا=ا�ة ذلك من خالل تناول الكتب نوردوس ،العرب

��و��و��و��و� J� J� J� Jم�
�א�	��
�א�	�م!� ������
�א�	�م!� ������
�א�	�م!� ���������� �!WWWW� �� �� �� �

  :األرا� السعودية

ثم يطرح  ،"كما نعلم أن اإلسالم خرج من األرا� السعودية"يقول ا\رس 
   :� الطالب األسئلة ا=ا�ة

 عن اإلجابةيطلب ا\رس من الطلبة " ا�رفقة " باالستفادة من ا�ارطة
  :األسئلة ا=ا�ة

  قسم تقع السعودية من قارة آسيا ؟ + أي - ¢

 أي اgحار وأي األرا� الE Mيط بالسعودية ؟ -¬

ð-  تقع جنوب السعودية ؟ �اذا � بلون خارطة Mيران إما اسم األرا� ال
 بنظرOم ؟

 + أي منقطة تقع اÐجاز ؟ - ³

s - + أي قسم تقع ا�دن ا�همة + السعودية ؟))(  

                                                 

)¢( )Æت جاب ونOh ،%مرحله دوم تعليمات عمو ،çصيE � تاريخ، سال دوم، دوره ى راهنما
 .)¢، ص ·ðÇ¢كتاب هاى در� ايران، 
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 ،اإلسالم قبل rينية B السعوديةثم يستعرض اrرس ا ياة وا&عتقدات ا
 ،العرب اuين يعيشون + السعودية �نوا يعيشون � شk قبائل" فيقول اrرس

تعتp مكة  ،هم القبائل العربية قبيلة قريش الM �نت تعيش + اÐجازأومن 
وتقع + طريق القوافل ا=جارية الM تمر  ،وي¦ب والطائف من أهم مدن اÐجاز

هود عليه السالم وسيدنا صالح  الرسل مثل سيدناأما .وا�من إ� الشاممن ا�ند 
براهيم إوOذلك سيدنا  .عليه السالم بالPتيب بعثوا + جنوب وشمال السعودية

  " + مكة ،عليه السالم Áش فPة + السعودية

 ،إبراهيم ويضيف الكتاب أن عددا من أهاÉ السعودية �نوا يتبعون سيدنا
iعبادةولكن الكث �وحولوا الكعبة  ،األصنام  منهم ومع مرور الوقت Eولوا إ

+ مثل هذه  ،الM بناها سيدنا إبراهيم لعبادة اهللا حولوها إ� بيت لعبادة األصنام
  .)¢("الظروف ظهر اإلسالم + السعودية

  :من خالل دراسة ا\ص {ليل ا\ص

. أول ãمة + اCص يظهر عدم اÐياد وºاوالت اإلسقاط � األحداث منذ
العرب اuين ". "كما نعلم أن اإلسالم خرج من األرا� السعودية: "من ذلك

عدد من أهاÉ السعودية �نوا "."�نوا يعيشون + السعودية � شk قبائل
ولكن الكثi منهم ومع مرور الوقت Eولوا إ� عبادة  ،يتبعون سيدنا إبراهيم

+ مثل هذه الظروف ظهر  ،لعبادة األصنام بيت.. .وحولوا الكعبة ،األصنام
  ".اإلسالم + السعودية

                                                 

عمو%، Ohت جاب تاريخ، سال دوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله دوم تعليمات ( )¢(
 .)¬، ص ·ðÇ¢ونOÆتاب هاى در� ايران، 




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
١٥٢  

 أن . �اذا ،$اول اCص إلصاق اسم السعودية با¾اهلية قبل اإلسالم
ً
علما

وEن اإلقليم اuي  ،مس! السعودية لم يظهر إال مع مطلع القرن العÆين
  .ظهرت فيه ا\عوة اإلسالمية يعرف بإقليم اÐجاز

�ذكر القارئ أن  ،ن اCص للربط ب� ا�ا� واÐاâإنها ºاولة م
وأن  ،هم أصحاب ا¾اهلية األو� الM قاومت ا\عوة" ا�سلم� + السعودية"
وبا=اÉ فإن الفكر ا�تطرف . ا�عاmين ما هم إال نتائج ألوBك) السلفي�(

ا ما يريد هذ. واإلرهاب اuي يعيشه العالم ا�وم ما هو إال من إنتاج السعودية
 دون أن ي%ح بذلك

ً
  .اCص إظهاره تلميحا

 :اإلسالمظهور 

عرفنا + ا\روس " :تصف الكتب ا�درسية اإليرانية ظهور اإلسالم فتقول
ظهر ، سالموالعالم عشية ظهور اإل إيرانا�اضية ا=غiات الM حدثت + تاريخ 

تغيiات  إ�دى أ سالماإلن ظهور أ إ� باإلضافة ،+ شبه ا¾زيرة العربية اإلسالم
 ،يرانإ+ اgداية حدثت تغيiات كبiة + ا\ول ا�جاورة مثل  ،+ هذه ا�نطقة

همية دينية أ�  اإلسال�بناء � ذلك فان معرفة ا=اريخ  ،وح` + Àيع العالم
يران ومعرفة إهذا ا=اريخ مع تاريخ بتنا  وذلك الرتباط ،بالنسبة Cا ا�سلم�

  ".ت ا=ارÌية + العالم مهما=غيiا

  :شبه ا)زيرة العربية

وتقع + ا¾نوب الغرw من  ،كp شبه جزيرة + العالمأالسعودية "يقول اCص 
واgحر  ،وا�حيط ا�ندي وíر عمان ،و� أطرافها مياه ا�ليج الفارn ،آسيا

  .ومن شما�ا سهول رملية وسيعة تمتد إ� العراق واألردن ،األñر
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 ذ القدم �نت ا¾زيرة لعربية مسكنمن
ً
ãمه عرب تعù  ،للقبائل السامية ا

  "اgدو وس>ن الصحراء

يضيف اCص أن أك¦ س>ن ا¾زيرة العربية من س>ن اgادية وموارد 
 ،وعدد منهم �ن من س>ن ا�دن ،معيشتهم �نت من تربية األغنام وا¾مال

وEنوا يعملون با=جارة  ،العربية�نوا يعيشون با�دن الصغiة + ا¾زيرة 
  )¢(".والزراعة

  :{ليل ا\ص

 أن  ؟�اذا. السعودية با¾اهلية قبل اإلسالم $اول اCص إلصاق اسم
ً
علما

  .مس! السعودية لم يظهر إال مع مطلع القرن العÆين؟

  .وEن اإلقليم اuي ظهرت فيه ا\عوة اإلسالمية يعرف بإقليم اÐجاز

  .شياء بمسمياتهاVب أن تس! األ

  "ãمه عرب تعù اgدو وس>ن الصحراء" :جاء + اCص

  ُ ن العرب قبل أن يرسخ + عقله أشعر القارئ و�تب اCص يريد أن ي
ن أو. Eتكم للسيف Ðل مشاãها ،اإلسالم ما هم إال قبائل بدوية همجية

  .هؤالء اgدو لم يملكوا أيا من مقومات اÐضارة

 حسن
ً
�نت قبيلة � قدر  اكذلك فقريش الM أشار إ�ها بأنهإذا �نوا  ..ا

من :" قال اCص. ؟ أم هم غi ذلك ،هل هم عرب ،كبi من ا=طور االقتصادي

                                                 

، Ohت جاب ونOÆتاب هاى )رشته ادبيات وعلوم انساÔ(، نظرى ¢تاريخ ايران وجهان ( )¢(
 .)´·، ص، ·ðÇ¢در� ايران، جاب يزدهم، 
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ب� القبائل + شبه ا¾زيرة العربية الM �ن �ا امتياز خاص قبيلة قريش حيث 
  ية أك¦ن ا=جارة مع الشام أعطتها أهمإوOذلك ف ،�نت ا�Æفة � الكعبة

وال بد من اÐديث بÙء من ا=فصيل عن أحوال العرب قبيل اgعثة 
  . اCبوية

+ نهاية القرن السادس ا�يالدي �نت مكة تتمتع بمرOز رياn + جزيرة  
فقد �نت � اgت العرw الوحيد اuي حظي بنوع من  ،العرب ال شك فيه
 ، فلم Ìضع Ðاكم أجنÖ قطواuي �ن يتمتع باستقال� ،االستقرار وا=نظيم

ا�مالك العربية األخرى قد تدهورت ووقعت Eت  فيه + الوقت اuي �نت
االحتالل أو اCفوذ األجنÖ؛ فا�من فقدت استقال�ا منذ نهاية الربع األول من 

وعمها  ،)¢(القرن السادس وسقطت Eت حكم األحباش ثم حكم الفرس
Êكما فقدت قدرتها � ا=حكم +  ،4=هاوبذلك فقدت م ،االضطراب ا\اخ

وOذلك �نت . ا=جارة ب� الÆق والغرب الM �نت + أيديها منذ آماد بعيدة
Kلكة اiÐة قد فقدت استقال�ا بعد أن غiت فارس سياستها Þوها بعد أن 

. )¬(وجعلت منها إمارة فارسية $كمها أمi فارn ،استنفدت Ü طاقتها اÐيوية
كة الغسانسة؛ فقدت قوتها كذلك بعد أن غi الروم سياستهم Þوها وKل

  .)ð(فاضطربت أحوا�ا وذهبت وأصبحت + شبه فو�

وقد وافق هذا الوقت بدء نهضة عربية ب� قبائل الشمال الM بدأت تتحرر 
وبدأت تأخذ بيدها أمام حرOة ا=حرر ا¾ديدة الM بدت  ،من نفوذ ا¾نوب

                                                 

  .òð- ¬ò³ ،¬¶ò¬، ص ¢ابن األثi، ال>مل، ج )¢(
 .³´¢، ص ³جواد عÊ، ا�فصل، ج  )¬(

)ð( ا�فصل، ج جو ،Ê³¢، ص ³اد ع´. 
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باuات واإلحساس بالقومية العربية الM عpت عن نفسها + تباشiها بالشعور 
نهاية القرن السادس ح� اشتبك العرب مع الفرس + معرOة ذي قار وانت%وا 

وثار ا�منيون � سلطان  ،وح� تمرد الغساسنة � طغيان الروم ،عليهم
  .األحباش

تطلعوا إ� منطقة  وÍذا �ن العرب قد تمردوا � السيادة األجنبية؛ فإنهم قد 
ولم تكن هذه . عربية مستقلة تتو� زÁمة هذه اCهضة العربية وتقودها

ا�نطقة سوى مكة الM �نت تتمتع باستقال�ا والM فشل الغزو األجنÖ أمام 
وEنت مكة � اgيئة . م´ò¹أبوابها؛ ح� وجهت اÐبشة إ�ها ñلتها + سنة 

فرصة ا=نظيم واالستقرار والM �نت بعيدة  العربية ا�الصة الM أتيحت �ا
وEنت إ� ذلك بعيدة عن ا=أثر  ،عن �ال ا=صارع ا\وæ + ذلك الوقت

فقد �نت مكة � صلة  ،باÐضارات األجنبية من غi أن تفقد االتصال بها
وEنت تعرف من أمورها  ،بدول ذلك الزمان من بNنطي� وفرس وأحباش

ولكنها �نت أبعد عن  ،)¢(ë للتعامل معها واالستفادة منهاوحضارتها قدًرا يك
وهذه ا�Nة � الM جعلت  ،ا=أثر باÐضارات ا�جاورة من �م وغسان وا�من

بيئة مكة عربية خالصة قادرة � خلق نهضة تعp عن روح العروبة تعبiًا 
قة أن تكون ولسنا نشPط + هذه اgيئة ا�ال ،دقيًقا قادًرا � Àع العرب

Öأجن iتأث Ü لتول ا�جاورة  ،مغلقة تماًما أمام Wمثل هذا االنغالق ال يتأ
فمكة �نت � اتصال باgالد ا�جاورة íكم حياتها  ،للعالم ا�تح�

إال أنها لم تكن تعرف هذه اgالد ا�عرفة الM تفقدها شخصيتها  ،االقتصادية
وهذا االتصال ا�حدود بالعالم ا�ارA مNة  ،ليدأو الM ال تPك �ا إال �ال ا=ق

                                                 

 .·¬ñد أم�، فجر اإلسالم، صأ )¢(
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األمر اuي لم يكن  ،جعلت اgيئة اÐجازية قادرة � األصالة واÐيوية
موجوًدا + غiها من أرجاء ا¾زيرة العربية؛ وuلك �نت أصلح بيئة للنهضة 

  .وأصلح وسط يستطيع أن Ìرج للناس نهضة جديدة ونظاًما جديًدا ،بالعرب

وقيام قريش � رÁيته وتنظيم اÐج  ،وجود اgيت اÐرام + مكة وOذلك
وÍقامة األسواق العامة + موسمه وأسواقه �ن فرصة =جمع العرب + بقعة  ،إ�ه

 ،واحدة يزاولون فيها {تلف النشاط ا\ي® واالقتصادي والسياn واالجتما|
Üن فرصة =بلور األف>ر وحل ا�شاEظاهر اإلحساس بالقومية ومظهًرا من م ،و

  .والPابط

وOذلك أتاحت الظروف ا\اخلية وا�ارجية لقريش أن �مع + يدها  
وتقوم � تنظيمها وÍعداد القوافل Cقلها ب� ا¾نوب  ،ا=جارة ا�ارجية

مستغلة فرصة ا=صارع ا\وæ وانشغال الفرس والروم بذلك ال%اع  ،والشمال
لة ا�رOز األد+ وا\ي® اuي حظيت به ب� وOذلك مستغ ،ا\موي بينهما

القبائل العربية؛ األمر اuي أÁنها � القيام � أمر هذه ا=جارة واCجاح + 
فأصبحوا يتمNون بال¦وة إ� جانب ا�Nة  ،Kا أكسب القرشي� ثروة كبiة ،ذلك

برياسة وحظيت قريش  ،وبذلك حظيت مكة باحPام عرÁ wم ،ا\ينية واألدبية
. وأصبحت + موقف الزÁمة والتÆيع �ذه القبائل ،Áمة ب� القبائل العربية

 ألن تكون موضع اCواة + قيام نهضة قومية عربية
ً

. وهكذا أصبحت أهال
  .واطمأنت قريش إ� هذا ا�رOز وعملت � تدعيمه وحرصت � دوامه

م تكن تملك ل - بالوضع اuي �نت عليه قبل ظهور اإلسالم-لكن مكة 
� ح� �ن الروح العرw يتطلع  ،إال أن تبلور ا6قافة العربية ا¾اهلية وتpزها

إ� مثل جديدة تساير نهضته ا¾ديدة وتدعمها غi ا�ثل القديمة الM بدءوا 
  .والM بدأ ا=pم بها يبدو واضًحا + مكة نفسها ،يpمون بها
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حسب -أنهم �نوا  ،ن إ� نظام جديدوا\�ل � أن ا¾اهلي� �نوا يتطلعو
وقد . )¢(يتحدثون عن عالمات ونذر تنبئ عن قرب ظهور نÖ منهم -تفكiهم

إنها وقعت قبل ظهور اإلسالم إرهاًصا به : روى القدماء معجزاٍت ونذًرا قالوا
 � أن  -إن صحت- وتلك الروايات  ،ومنبئة بقرب ظهوره

ً
�نت د�ال

� ظهور مصلح من بينهما¾اهلي� تطلعوا إ� اإلÍن اإلصالح  ،صالح وEو
قديًما ال يأß إال � أيدي اÐكماء واألنبياء؛ وهذا ا=طلع الطبي� + À Üاعة 

و� هذا األساس . âوري يسبق Ü حرOة إصالحية ويمهد �ا إحساٌس 
يمكن أن نقرر أن العرب + ا¾اهلية أحسوا ب�ورة اإلصالح؛ وهذا 

وEنت اgيئة مستعدة . uي هيأهم لالنتقال من حال إ� حالاإلحساس هو ا
لقبول اCظام ا¾ديد؛ ألنها بيئة �ا وحدتها ا�تمNة من اCاحية اللغوية ومن 
 ،ناحية ا¾نس؛ فا¾اهليون �نوا يفهمون لغة واحدة وÍن اختلفت �جاتهم

+ الشمال بد�ل قصائد الشعراء ا¾اهلي� الM �ن يفهمها العرب Àيًعا 
وأما وحدة ا¾نس فظاهرة + حفظ العرب ألنسابهم وردها ãها إ�  ،وا¾نوب

فهم شعب يتصل أفراده بصلة ا\م والقرابة أوثق ما يربط اCاس  ،أصل واحد
قحطانية وم�ية -فالعرب برغم انقسامهم إ� �موÁت كبiة  ،من رباط

فهم كأبناء األب الواحد  ،فإن شعورهم بالوحدة والقرابة لم يضعف -وربيعية
 -اللغة وا¾نس- و� هذين األساس� القوي� + كيان األمم  ،اختلفت بيوتهم

وقد عملت هذه األسس شيئًا فشيئًا � . ا¾ديدة ةَ ح� جاء الوحد بù اإلسالمُ 
 ،أن يتم العرب وحدتهم؛ فأحسوا بأن ا�ثل القديمة لم تعد معpة عن أنفسهم

                                                 

  . ¬³¬ -¢¬¬، ص ¢ابن هشام، السiة، ج  )¢(
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جديدة + اCوا�  الً ثُ وأخذوا يتحولون عنها وينشدون مُ  ،فأخذوا ينتقدونها
  ا\ينية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية

فلما اتصلوا باألمم ذات  ،فإن العرب �نوا وثني� ،فأما من اCاحية ا\ينية 
األديان الراقية اكتشفوا ما + الوثنية من عجز عن إشباع الغريزة ا\ينية + 

ف>نت  ،يان السماوية قد دخلت جزيرة العرب منذ وقت مبكرواألد. اإلنسان
@Æة + شمال شبه ا¾زيرة وشما�ا الÆانية منت%Cة  ،اÆذلك �نت منتOو

. + �ران وقد اتسع نطاقها بعد الفتح اÐبÙمهم وEن �ا مرOز  ،+ ا�من
pمن ا¾زيرة؛ في¦ب وخي Éنت ا�هودية معروفة + القسم الشماEوفدك و 

وEنت  ،وEنت معروفة كذلك + ا�من ،وتيماء ووادي القرى �نت يهودية
ÙبÐوعند ظهور اإلسالم �نت توجد +  ،تصارع ا�سيحية هناك ح` الفتح ا

وEن من ا�توقع لو لم يظهر اإلسالم أن يدخل العرب . ا�من جا�ة يهودية كبiة
مية وEنوا ينظرون + الوثنية نظرة لوال أنهم بدءوا نهضة قو ،+ أحد ا\ين�

وقد �ن من Áدة األمم + تلك العصور أن -خاصة ويعتpونها رمًزا لقوميتهم 
 -تعتp ملتها أو Þلتها موضع كpيائها ورمًزا لشخصيتها وعنوانًا � ثقافتها

ومن أجل  ،وهم uلك يريدون ديانة تعp عن روح العروبة وتكون عنوانًا �ا
هذا إ� . عقالؤهم عن اÐنفية دين إبراهيم اuي �نوا يعدونه أبًا �مذلك íث 

وال بد أن العرب  ،ما Ðق ا\يانات األخرى من تفرق واختالف ب� طوائفها
�نوا � صلة بأهل هذه ا\يانات و� معرفة با�الف ب� طوائفها؛ األمر اuي 

ويتطلعون إ� ظهور نÖ  ،جعلهم يتندرون بأصحابها وينعون عليهم اختالفهم
  .)¢(ويقسمون أنهم لو جاءهم نذير �كونن أهدى من إحدى األمم ،منهم

                                                 

  . ³´¬- ´´¬للمزيد، انظر، الÆيف، مكة وا�دينة، ص )¢(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
١٥٩  

ف>نت رمًزا إ� أن الروح  ،وقد ظهرت حرOة ا=حنف قبل اإلسالم مباhة
واإلسالم ح� جاء �ن معpًا  ،العرw �ن يتلمس يومئٍذ دينًا آخر غi الوثنية

 � نضوٍج . عن ميلهم الرو� ومعpًا ،عن شعور العرب بالوحدة
ً

 وEن د�ال
  .)¢(فلسë استعد � العرب + القرون ا�تطاولة السابقة ديٍ® 

فاgعد  ،هو االسم ا=اري� للخليج "ا�ليج العرw"اÐقيقة ا6ابتة أن اسم 
بينما  ،فثلY سواحل ا�ليج تقع + بتان عربية، يؤOد ذلك) الس>ن(ا\يمغرا+

وأنه ح` السواحل اإليرانية تقطنها قبائل عربية  ، حواÉ ا6لثتطل إيران �
 ،السواحل إ� الÆق من بندر عباس(+ أم ) إقليم األهواز(الشمال سواء + 

وبا=اÉ فمن األو�  ،)� تلك اgالد ح` ضمتها إيرانمسيطرة  �نتحيث 
�ليج ا(فكيف يكون  ،يعيش حو� �ن تسمية ا�ليج وفق الشعب اuي

nمة جزيرة العرب وس>ن عرب  )الفارÐ ما $يط به أرض عربية من õو
 صخل

كما عرف + الوثائق العثمانية وطوال قرون �ليج اg%ة وهو االسم 
  .ا=اري� �ذا ا�ليج عند األتراك

وÍذا . ح` + أوج عظمتهم ،وä الواقع فإن الفرس لم يكونوا يرOبون اgحر
 ما أنشأوا + ا�

ً
فالساحل الشماÉ . �ن íارته من غi الفرس ،ليج أسطوال

: ويمتد � طو� Þو ألë كيلومP ،الÆ@ اuي يكّون اآلن الساحل اإليرا�
Kا عزل س>ن الفرس  ،سلسلة �Áة من ا¾بال الصعبة ا�نافذ إ� ا\اخل

ر الزمن ولقد اشتهر الفرس منذ åب. والسلطة ا�رOزية فيها عن حياة اgحر
                                                 

  . ¬´¬ا�رجع نفسه، ص )¢(
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ليس من ا�ليج 9ء : "ح` قال بعض مؤرZ العرب ،�وفهم من حياة اgحار
 " ا�ليج العرw"و� ذلك فإن ذيوع اسم ". فارn إال اسمه

ً
اآلن قد جاء موافقا

 .Ðقيقة جغرافية ثابتة فيما قامت بينه وب� العرب أوثق الصالت قبل اإلسالم

ن ين أ تسمية ا�ليج بالفارn هل تريد إيران مقابل موافقة العرب �
لم Eتل أ ،العرب األرا� الM احتلتها � شاطئ ا�ليج من الÆق والغرب

تذكروا وال تنسوا ا¾زر . =وطن قبائل عربية ،الM تع® إقليم العرب. عربستان؟
تذكروا مطاgتهم باgحرين رغم أن . العربية اإلماراتية الM اغتصبتها إيران

 قرار
ً
 .دو�ا حسم عروبة اgحرينا

wا\ظام االجتما: 

+ ا�ملكة قلة ا�اء وا¾و  ا¾ويةو بسبب الظروف ا¾غرافية"يقول اCص 
وهذه الظروف ا�عيشية الصعبة  ،ن اÐياة فيها صعبة ومرهقةإاÐار وا¾اف ف

فقد تعود اCاس � نمط من ا�عيشة وتأثروا بهذه  ،وقلة ا�وارد الطبيعية
فراد القبيلة �نوا متعصب� أ ،حياة العرب �نت � شk قبائل ،فالظرو

وعندهم  ،gعضهم اgعض و$افظون � العادات وا=قا�د وقانون القبيلة
سئلة �نت القبائل العربية أي أحساس با�سئو�ة و$مون القبيلة بدون إ

  و كبiٍ أ ي خالف صغiٍ أتتحارب مع بعضها � 
ً
+ بعض  ،ويتنازعون كثiا

جراء هذه اÐروب  نحيان �نت تطول اÐروب لسنوات ولم يكونوا يتوصلواأل
لة Ìتارون من بينهم بيعضاء القأ�ن  ،ال للكراهية والعنف وعدم الرñةإ

 شيخ
ً
 كبi ا

ً
  ا

ً
Áكريم وشجا 

ً
 للقبيلة خpةٍ  اذ ،ا

ً
القبيلة $ظى  وEن شيخُ  ،رئيسا

وEن  ،القبيلة يتمتع بامتيازات خاصة وEن شيخ ،فراد القبيلةأباحPام Àيع 
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فراد القبيلة حسب قوان� وÁدات أحد أيرتكبه  أي خطأيتعامل مع 
  .)¢("القبيلة

  :توضيح

  :األبرياءقتل 

وEنت  ،+ اÐروب القبلية �نت النساء تت�ر أك¦ من الرجال"يقول اCص 
ها القبائل اا�سائر تتلقهذه  ،خذ سباياؤ� أو تُ ؤو تُ أقتل نساء القبائل ا�هزومة تُ 

ن النساء ال أباإلضافة إ� هذه األâار الM �نت تتعرض �ا النساء و ،ا�هزومة
�نت بعض القبائل تعتp  ،دافع عن القبيلة مثل الرجالتُ  وأتستطيع أن تقاتل 

 ة موجودأا�ر
ً
وEن Áدة مأساوية و�  ،للقبيلة سيئةً  وسمعةً  Áرٍ  ال قيمة � وÁمَل  ا

وä  ،د ا�وا�د من اgنات وEنت هذه العادة منتÆة ب� الكثi من القبائلوأ
  ."ال يملكن حق ا�لكيةكّن بعض العائالت 

  :{ليل ا\ص

إن Áدة الوأد الM أشار إ�ها القرآن الكريم لم تكن \ى Àيع قبائل  
فلم تكن Eدث Ü ó  ،ولكنها �نت نادرة اÐدوث ،العرب + ا¾اهلية

Áدة الوأد �نت منتÆة عند عرب جنوب اÐجاز فقط أما إلصاقها  ،قبائلال
ولو �نت منتÆة انتشارا .ببقية العرب فهو باطل ا�قصود به اإلساءة للعرب

 
ً
النقرض العرب وما استطاعوا الزواج بأك¦ من امرأة لقلة النساء وO¦ة  كبiا

  .الرجال
                                                 

 ، Ohت جاب ونOÆتاب هاى)رشته ادبيات وعلوم انساÔ(، نظرى ¢تاريخ ايران وجهان ( )¢(
 ).¢·- ´·، ص، ·ðÇ¢در� ايران، جاب يزدهم، 
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١٦٢  

فمن أين  ،Ü العرب + ا¾اهلية ل إذا �نت Áدة الوأد موجودة \ىاءنتس *
 
ُ
  .ا¾اهلية من العرب اuين Áرضوا ا\عوة؟ ن قبلهم أهُل الصحابة ومِ  �ب جيُل أ

ل إذا �نت النساء عند العرب ال يملكن حق ا�لكية اءكما نتس* 
هانات فمن أين جاءت ثروة السيدة خدVة بنت خويت ر� اهللا عنه والM ومُ 

  .)¢( قبل اgعثة؟ بها ç اهللا عليه وسلمالرسول ºمد ص اتاجر �

  :)» اªطاط ال¨كإمن ا9وحيد (األديان الرا§ة B شبه ا)زيرة العربية 

 ،ذكرى سيدنا إبراهيم عليه السالم ،بيت اهللا + مدينة مكة"يقول اCص 
قضوا حياتهم با\Áء إ�  ،رسول اهللا الكبi وابنه سيدنا إسماعيل عليه السالم

مع مرور الوقت لم يبق من ا\ين اإلبراهي}  ،هللا الواحد وºاربة الÆكعبادة ا
ومن ب� هذه ا=قا�د لم يبï  ،وتعا�مه غi ذكريات متفرقة وبعض ا=قا�د

+ بداية بعث الرسول األكرم سيدنا ºمد صç اهللا  ،غi زيارة الكعبة ء9
دون با\ين اإلبراهي} عليه وسلم �ن عدد قليل من العرب يعبدون اهللا ويعتق

  ".ويؤمنون با�وم األخر

، �جموعة من العائالت الM يوجد بينها صلة ا\م والنسب تقال :قبيلة - ¢
 pو نوع من االستقال�ة ي قبيلة يصبح \يهاأعندما تك 

ً
Áئلة فرÁ Ü تصبح 

  .للقبيلة خرىفرع األمن هذه القبيلة وتدخل + mاع ومنافسه مع األ

غلب اCاس أو ،�ن معظمهم يسكنون + مكة ،وا يسمون اÐنفاءهؤالء �ن
  :+ مكة �نوا يدينون بأديان {تلفة

  
                                                 

 ).¢·- ´·ص، ا�رجع السابق، ، ¢تاريخ ايران وجهان ( )¢(
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١٦٣  

هم صفه �ن يطلقها القرآن أ" يقول اCص  :األوثانال¨ك وعبادة  - ¢
الM �نوا يصنعونها  األصنامالكريم � العرب + ع% ا¾اهلية الÆك وعبادة 

الE Mظى باحPام  األصناممن هذه  ،ا�اص بها وõ قبيلة �ا صنمها ،بأيدهم
العزى ) اÐياة وا�وت ة�آ( ةمنا )ة�الشمس وأم اآل ة�آ(ت الgåية القبائل ال

مكة لزيارة  وEن اCاس من معظم مناطق ا¾زيرة العربية يزورون) ةالزهر ة�آ(
وEنوا  ،صنام من Ü شk ولونوEنت مليئة باأل ،شهر اÐرمبيت اهللا + األ
بينهم  ةمي� وEنت را\صنام �ن معظمهم من األعبدة األ ،صناميغiون هذه األ

  .عقائد وÁدات خرافية

ك¦ أ ،ك¦ ا�هود �نوا من س>ن ا�منأ" يقول اCص  :اrيانة ا¬هودية -¬
�ن  ،طرافهاأا�هود اuين �نوا يعيشون + السعودية �نوا يعيشون + ي¦ب و

ح>م واأل ةحبار ا�هود يدرسون ا=وارأن ا�هود واuين يسمون بالروحانيو
ل ال4اÁت í يقومونوأسئلة األوEنوا يردون �  ،+ بيت ا�دارس الÆعية

  .صنامواÐكم ب� العرب عبدة األ

ð- يانة ا&سيحيةrص  :اCداية ب� العرب " يقول اgت ا�سيحية + اÆانت
ن لتين ا�سيQ ب� العرب وبعد ذلك ذهب ا�بلغ ،س>ن بالد الشام والعراق

 كن اسPاحة القوافل ا=جاريةامأن انتÆوا + ويالرهبان ا�سيح ،س>ن اgادية
هم مرOز للمسيحية أ ،جل ا=بليغ لتيانة ا�سيحية للعربأماكن العبادة من أ

  ".+ شبه ا¾زيرة العربية �ن + مدينة �ران + جنوب ا¾زيرة العربية

 � الرغم ،�نت مدينة صغiة + اÐجاز ةمك"يقول اCص  :وس>نها ةمك

  ةنها �نت مزدهرأال إمن قلة ا�اء وا¾و اÐار 
ً
 واقتصاديا

ً
  :سب�لوذلك  اجتماعيا

  ا=جارة ب� الشام وا�من -  ¬    وجود الكعبة - ¢
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١٦٤  

بيلة من ب� القبائل + شبه ا¾زيرة العربية الM �ن �ا امتياز خاص ق
عطتها أوOذلك فان ا=جارة مع الشام  ،قريش حيث �نت ا�Æفة � الكعبة

  .أك¦همية أ

 إال، �ن العرب + ا¾اهلية �نوا يعتقدون باسم اهللا األأ� الرغم من  - ¢
شار أالقرآن ، كpللتقريب بينهم وب� اهللا األ ةصنام واسطنهم �نوا يعتpون األأ

�ن اÐروب ا\ائمة ب� أبما  )³ اآليةسورة الزمر ( هذا االعتقاد ا�را+ إ
� مكة لزيارة الكعبة �ن إمن ياب اآلالقبائل �نت تشk عقبه لثهاب واإل

ي نوع من اÐرب وال4اÁت خالل أالعرب وحسب ا=قا�د القديمة يمنعون 
شهر وEنت تعرف باأل، ºرم ورجب، ذي القعدة، ربعة اشهر يع® ذي اÐجةأ

 أهذه ا=قليد استمر ، اÐرم
ً
يعتقد . مر دي®أولكن íكم  اإلسالمبعد  يضا

 ن ا�هود + ا�ملكة العربية السعودية لم يكونوا عربأاgعض 
ً
ولكنهم ، صلباأل ا

� مناطق {تلفة ومن ضمنها ا¾زيرة العربيةإسالف ا�هود اuين هاجروا أمن   

  :{ليل ا\ص

يعتقد اgعض أن ا�هود + ا�ملكة " ماذا يقصد ال>تب بهذه ا�الحظة 
 العربية السعودية لم يكونوا عرب
ً
ولكنهم من أسالف ا�هود اuين ، باألصل ا

والM جعل �ا من ". هاجروا إ� مناطق {تلفة ومن ضمنها ا¾زيرة العربية
 ".يعتقد اgعض:" خاصة أنه لم Vزم بها وقال، األهمية أن يضعها + إطار خاص

� كبi ,ة كريهة يشمها Ü ذي بصiة بأنه جزء من {طط أليس فيها را
wالعرب وا�ليج العر.  

 بعد يوم�ن ا=جار Vنون األ"يضيف اCص 
ً
من  رباح وال¦وة الكبiة يوما

وهذا  ،فقدان العدالة االجتماعية واالقتصادية إ�دى أكل الربا وهذا أا=جارة و
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١٦٥  

وزادت  ،يوخ ورؤساء العائالت الكبiةخال' ب� شالفساد األ إ�دى أالرفاه 
  .)(("ا�شقة وا=عب ب� الطبقات ا\نيا وزيادة العبيد بينهم

  :{ليل ا\ص

هذا ما mح به اCص و$اول ترسيخه + العقلية  ،العرب فاسدو األخالق 
وهذا الرفاه أدى إ� الفساد األخال' ب� شيوخ ورؤساء  :"يقول اCص. الفارسية

  ".كبiةالعائالت ال

 - ال بد أن أوضح حقيقة مهمة و� أنه ح` بعض ا�ؤرخ� ا�سلم� 
إ� ا اؤأس –وألجل إظهار عظمة اإلسالم وما جاء به من مبادئ وقيم وعدالة 

فانظر رÁك اهللا إ� ما قا� ابن ختون + الرد � . ظا�ة بصورٍ وصوروهم لعرب ا
Äلص من نفوذ الpامكة  بعد أن بÆب ا�مرمن اتهمه الفرس وأعوانهم 

وأما ما : "� شيم العرب + ا¾اهليةإوالM من خال�ا أشار -الرشيد  - الفرس
لخمر واقPان سكره بسكر اCدمان فحاشا لتموه � اÐ>ية من معاقرة الرشيد 

اهللا ما علمنا عليه من سوء وأين هذا من حال الرشيد وقيامه بما Vب �نصب 
عدالة وما �ن عليه من صحابة العلماء واألو�اء ا�الفة من ا\ين وال

ك والعمري وم>تبته سفيان ا6وري اوºاوراته للفضيل بن عياض وابن السم
وبكائه من مواعظهم ودÁئه بمكة + طوافه وما �ن عليه من العبادة 

حI الطpي وغiه . وا�حافظة � أوقات الصلوات وشهود الصبح ألول وقتها
Êعة نافلةأنه �ن يصOيوم مائة ر Ü + ، ن يغزو�  

ً
 و$ج Áما

ً
لقد زجر  ،Áما

ابن أ+ مريم مضحكه + سمره ح� تعرض � بمثل ذلك + الصالة �ا سمعه 

                                                 

 ).¢·- ¢·، ا�رجع السابق، ¢تاريخ ايران وجهان ( )¢(
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ِ : قالف". وما É ال أعبد اuي فطرK و�Íه ترجعون"يقرأ  فما  .مَ واهللا ما أدري ل
 وقال

ً
ا ابن أ+ مريم + الصالة ي: تمالك الرشيد أن ضحك ثم ا=فت إ�ه مغضبا

 إياك إياك والقرآن وا\ين ولك ما شئت بعدهما
ً
  . أيضا

 فقد �ن من العلم 
ً
بم>ن لقرب عهده من سلفه ا�نتحل� والعبادة أيضا

 
ً
وقد �ن  ،uلك ولم يكن بينه وب� جده أ+ جعفر بعيد زمن إنما خلفه غالما

القائل �الك ح�  وبعدها وهوأبو جعفر بم>ن من العلم وا\ين قبل ا�الفة 
يا أبا عبد اهللا إنه لم يبق � وجه األرض أعلم م® : أشار عليه بتأ�ف ا�وطأ

 ينتفعون به ،ومنك
ً
�نب فيه  ،و�Í قد شغلت® ا�الفة فضع أنت للناس كتابا

لقد  ،فواهللا: قال مالك ،ووطئه للناس توطئة ،رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر
  .ف يومئذعلم® ا=صني

ولقد أدرOه ابنه ا�هدي أبو الرشيد هذا وهو يتورع عن كسوة ا¾ديد لعيا�  
 وهو بمجلسه يباh ا�ياط� + إرقاع ا�لقان  ،من بيت ا�ال

ً
ودخل عليه يوما

من ثياب عيا� فاستنكف ا�هدي من ذلك وقال يا أمi ا�ؤمن� � كسوة هذه 
ولم يصده عنه وال سمح  ،لك ذلك: �فقال  ،هذا من عطاÎ االعيال Áمن

باإلنفاق فيه من أموال ا�سلم� فكيف يليق بالرشيد � قرب العهد من هذا 
وا=خلق بها أن  ،ا�ليفة وأبوته وما ُرw عليه من أمثال هذه السi + أهل بيته

وقد �نت حالة األhاف من العرب ا¾اهلية +  ،يعاقر ا�مر أو Vاهر بها
�مر معلومة ولم يكن الكرم شجرتهم وEن hبها مذمة عند الكثi اجتناب ا

والرشيد وآباؤه �نوا � ثبج من اجتناب ا�ذمومات + دينهم ودنياهم  ،منهم
)¢(وا=خلق با�حامد وأوصاف الكمال ونزÁت العرب

.  
                                                 

 ).¢¬-´¬ابن ختون، ا�قدمة، ( )¢(
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ً
رñه - قال الشيخ ابن باز . من Áدات ا¾اهلية كذلك ألم يقر اإلسالم بعضا

يد| ا�ستÆقون أن اإلسالم أبï � 9ء من الوثنية :" + الرد � سؤال -اهللا
  ".وذلك مثل تقبيل اÐجر األسود فكيف ترد عليهم

وEن  ،فقد �ن من أمور ا¾اهلية أمور طيبة أقرها اإلسالم" :)¢(قال سماحته
هلية وEن من أمور ا¾ا ،من أمور ا¾اهلية ا\ية مائة من اإلبل وأقرها اإلسالم

وهذا فيه تعظيم اهللا  ،وOذلك تقبيل اÐجر واستالمه ،القسامة وأقرها اإلسالم
وليس ا=pك باÐجر أو الطلب للحجر ولكنه طاعة هللا +  ،وطلب مرضاته

 ،واهللا امتحن عباده بذلك هل يطيعون أم يعصون ،استالم اÐجر والرOن ا�ما�
ر األسود والرOن ا�ما� أقر اهللا واستالم اÐج ،فإذا أمرهم اهللا بÙء امتثلوا

 هل يسمعون ويطيعون
ً
هل يمتثلون ما hع اهللا �م  ،ذلك فيهم ابتالًء وامتحانا

إ� أعلم أنك حجر ال : أم ال؛ فلهذا �ا قّبل عمر ر� اهللا عنه اÐجر األسود قال
  . ت� وال تنفع ولوال أ� رأيت اÖC صç اهللا عليه وسلم قّبلك ما قبلتك

 ،وب� + اإلسالم إكرام الضيف ،ا �ن من أمر ا¾اهلية إكرام الضيفكم 
وõ هذا وغiه من م>رم األخالق الM $بها اهللا وحث عليها رسو� صç اهللا 

وÀيع ا�صال الطيبة من أمر ا¾اهلية قد بقيت + اإلسالم وأقرها  ،عليه وسلم
  ".اإلسالم

 :� الطلبة لPسيخ بعض األف>ر تطرح األسئلة ا=ا�ة ،وبعد نهاية اCص

                                                 

  ).ا�وقع الرس} لسماحة الشيخ ابن باز � الشبكة العنكبوتية( )¢(
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  :جبأفكر و

 �اذا �ن وجود الكعبة + مكة سبب
ً
الزدهار مكة من اCاحية االجتماعية  ا

  واالقتصادية

  )ع( إسماعيل

  عدنان

  قريش

  ق بن 5ب

  عبد مناف

  عبد شمس هاشم

  ميهأ بù هاشم

  ميهأب®  طلبعبد ا�

  ñزة عباس بو طالبأ عبد اهللا

  ب® العباس )ع(عÊ  )ع(ºمد 

#��#$#��#$#��#$#��#$� J� J� J� J��%&�#���	و�د����#�&%���	و�د����#�&%���	و�د����#�&%���	א*�(�#)�+��א*�(�#)�+��א*�(�#)�+��א*�(�#)�����و�د����+�� �� �� �� �

وÁش  .و\ سيدنا ºمد صç اهللا عليه وسلم + مدينة مكة"يقول اCص 
أهل مكة �نوا يعلمون نزاهة سيدنا ºمد صÊ اهللا عليه  ،مرحلة شبابه + مكة

  ."وسلم uلك لقبوه باألم�
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عندما  ،د الفقراء والضعفاءºمد األم� �ن نصi ا�ظلوم� وEن يساع"
 تعاهد مع عدد من شباب مكة � مساندة ا�ظلوم� ه�ن عمر

ً
  .عÆين Áما

سيدنا ºمد صç اهللا وعليه وسلم + عمر ا�امسة والعÆين وبرأس مال 
وقد عرف بالصدق  .سيدة طاهرة وPºمة باسم خدVة ذهب إ� الشام للتجارة

دى هذا أن تسلمه السيدة خدVة Ü أموا�ا وأ ،واألمانة والوفاء + العمل
صفاته الرائعة شÚت أرضية مناسبة لزاوج السيدة خدVة من سيدنا  ،للتجارة

  .)((والدة سيدة اإلسالم العظيمة وأثمر هذا الزواج ،ºمد صç اهللا عليه وسلم

#,�#$#,�#$#,�#$#,�#$� J� J� J� J�,�)א�(�,�א�(�,�א�(�,�א�������#�&%��א�.(�����-���#�&%��א�.(�����-���#�&%��א�.(�����-���#�&%��א�.(�����-��WWWW� �� �� �� �

لم �ن يذهب إ� åر حراء سيدنا ºمد صç اهللا عليه وس"يقول اCص 
 شهر
ً
+  ،وä هذا ا�>ن �نت اgعثة اCبوية ،+ Ü سنة وذلك للتفكi والعبادة ا

وحسب األوامر اإل�ية أن يدعو  ،ذلك الوقت �ن يبلغ من العمر أربع� سنة
ودÁهم إ� اإليمان بيوم  ،اCاس إ� عبادة اهللا الواحد وترك عبادة األصنام

من بدعوته سيدنا عÊ عليه السالم وزوجته آأول من  ،يمان بنبوتهواإل ،القيامة
  .)*(السيدة خدVة سالم اهللا عليها

من خالل دراسة اCص �د أنه عندما يكتب ا=اريخ Vب أن تكون 
 
ً
وÞن عندما نقول أن . تهتدي به الكتب ا�درسية األمانة العلمية واÐياد نpاسا

من بدعوة اº ÖCمد صç ا� عليه وسلم وسبق عÊ بن أ+ طالب �ن أول من آ
                                                 

وم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب تاريخ، سال د( )¢(
 ).¬، ص ·ðÇ¢ونOÆتاب هاى در� ايران، 

تاريخ، سال دوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب ( )¬(
 .)ð-¬، ص ·ðÇ¢ونOÆتاب هاى در� ايران، 
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إن هذا من قبيل Éّ للحائق . + ذلك زوجته خدVة بنت خويت ر� اهللا عنها
  .فل#جع إ� كتب السiة ا�وثقة ونرى ماذا تقول + ذلك. ا=ارÌية

أÀعت تلك ا�صادر � أن خدVة ر� اهللا عنها �نت أول من آمن  
مر الرسول صç اهللا عليه وسلم بتبشiه  ،با\عوة اCبوية

ُ
وEنت بذلك أول من أ

من  +بÆ خدVة ببيت أأمرت أن :" صç ا� عليه وسلماهللا قال رسول . + ا¾نة
  .)¢("قصب ال صخب فيه وال نصب

. ثم �ن عÊ بن أ+ طالب ر� اهللا عنه أول ذكر من الرجال آمن با\عوة
  .)¬(عÆ سن� � أصح األقوالÁش + حجره وهو يومئذ ابن  فقد


א/�#
א/�#
א/�#
א/�#� J� J� J� J���WWWW/�א���א�������1א0��/�א���א�������1א0��/�א���א�������1א0��/�א���א�������1א0 �� �� �� �

رسول اإلسالم الكريم �ن يدعوا + اgداية و�دة ثالث سنوات "يقول اCص 
 �بعد  ،+ هذه الفPة أمن عدد قليل من أهاÉ مكة بدعوته ،اإلسالم + ال?إ

ه وقومه إ� عبادة اهللا ن يدعوا أهلأو، ذلك أمره اهللا أن Vهر با\عوة أمام ا¾ميع
  ."وحده وترك عبادة األصنام

ودÁهم  :Àع نÖ اإلسالم أهله وقومه + م>ن واحد وخطب فيهم"ويضيف 
وقال  ،وÍطاعة أوامر اهللا ،وعبادة األصنام ،+ هذه ا�طبة إ� االبتعاد عن الÆك

ن أول إف حسب كتابات ا�ؤرخ�، )سيكون أZ وخليفM أول شخص يؤمن +(
عندها  ،به من هذا ا¾مع هو عÊ عليه السالم Ü قلبه ظهر اإليمان منأمن 

                                                 

  .³ðð¬مسلم، حديث رقم ؛ صحيح ¬¬ðÇصحيح اgخاري، حديث رقم ( )¢(
  ).¬Ç¬، ص¢ابن هشام، السiة اCبوية، ج( )¬(
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١٧١  

 عرف الرسول الكريم أن علي
ً
بعد هذه اÐادثة وبمساعدة اهللا بلغ  ،خليفته ا

  .)¢( "اإلسالم وازداد عدد ا�سلم� با=دريج

  :{ليل ا\ص

روى . وCقرأ ما ذكرته ا�صادر ا�وثوقة عن بدايات ا\عوة ا¾هرية
دÁ " وأنذر عشiتك األقرب�:" �ا نزلت آية: عن أ+ هريرة قال )¬(الشيخان

يا ب® كعب : فقال ،رسول اهللا صç اهللا عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم© وخص
يا ب® مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من  ،بن لؤي أنقذوا أنفسكم من اCار

ولم يرد فيها 9ء Kا ورد .." يئافإ� ال أملك لكم من اهللا ش.... يا فاطمة...اCار
". سيكون أZ وخليفM أول شخص يؤمن +) "ا�زعوم(ديث اÐ+ اCص من 

 
ً
وية ا�وثوقة فلم بتتبع نص القول ا�زعوم + مصادر السنة اC وقد حاولت جاهدا

  .أجد � أصال

  :مولود يستحق ا�ناء ا�اص

 + السنة الM هجم فيها "يقول اCص 
َ
Oفبة األَر iيال � مكة بقصد تدم

عظيم وEن هذا  + قريش مولودٌ  شخصية فضل وأشهرأ\ + بيت وُ  ،الكعبة
  ا�ولود

ُ
قC طفو=ه + اgادية  ،منةآمه أبوه عبد اهللا وأ ،طلق عليه اسم ºمدأ

وهو طفل صغÁ iش عند جده عبد  هبعد وفاة وا\ي ،عند سيدة تد� حليمة
هاÉ أطلق أ ،طالب وهو رجل كريم اCفس بأه ا�طلب ومن بعده + بيت عم

                                                 

تاريخ، سال دوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب ( )¢(
 ).ð، ص ·ðÇ¢ونOÆتاب هاى در� ايران، 

  .³´¬؛ صحيح مسلم، حديث رقم ¢³¹¹صحيح اgخاري، حديث رقم  )¬(
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١٧٢  

نه عرف + �تمع ملئ الكذب والفساد أل ،م�مكة � سيدنا ºمد لقب األ
رسلته أو ،وغنية ةهذا الصدق جذب � سيده عفيف ،عرف بالصدق والطهارة

بالOpة  زواج ملئٍ  إ�دت أوهذه ا�عرفة  ،الشام للتجارة إ�برأس مال منها 
الM ذكرت  )س(والدة بنت باسم فاطمة  تهذا الزواج �ن حدى ثمراتÍو

سيدنا ºمد صç اهللا عليه  )ا�i الوفi والع� الطاهرة(ن باسم الكوثر آبالقر
الM عقدت لتفاع عن  )حلف الفضول(ـ+ ا�عاهدة ا�شـهورة ب وسلم شارك

 ادث �اÐا�الف  حكمه ا�دروس + فصل وOذلك ،ا�ظلوم� والضعفاء
ن يؤدي ا� حدوث فو� أهذا ا�الف اuي �ن Kكن  ،األسودوضع اÐجر 

  ".مكمة القيّ راقة ا\ماء + مكة لوال حُ Íو

سيدنا ºمد صç اهللا عليه وسلم اuي �ن حسب العقيدة "يضيف اCص 
 عن عبادة  إبراهيما=وحيدية لسيدنا 

ً
وEن �  ،األصنامعليه السالم بعيدا

 يامأ� الرغم من ذلك يق
ً
ولكنه  ،)åر حراء(+ جبل اCور  والعبادة ا�لوة+  ا

لم يPك اÐياة االجتماعية  ،وقات مثل الرهباني وقت من األألم يكن + 
+ اCهاية وÐ äظه من Ðظات خلواته  ،حداث ا�ومية للناس العادي�واأل

  ".ا�هيبة مع نفسه سمع صوت ملك الو� وبدأت مرحلة اCبوة

  .ميالدي ´Áò¹م الفيل يطابق  األولربيع  ¢¹ - ¢

طفا�م ا� اgادية أس>ن اÐجاز من العائالت الغنية �نوا يرسلون  -¬
ن أجل أمراض ا�عدية مثل الكولiا وOذلك من جل ñايتهم من األأوذلك من 

  .)¢(صيلةالعربية األ خالق واللغةطفا�م األأيتعلم 
                                                 

، Ohت جاب ونOÆتاب هاى )رشته ادبيات وعلوم انساÔ(، نظرى ¢هان تاريخ ايران وج( )¢(
 .)ð -·³·، ص، ·ðÇ¢در� ايران، جاب يزدهم، 
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  :{ليل ا\ص
رف + نه عُ أل ،األم�هاÉ مكة � سيدنا ºمد لقب أطلق أ :"جاء + اCص

  ".رف بالصدق والطهارةالكذب والفساد عُ ب�تمع ملئ 

ن نوضح Àلة من اÐقائق حول هذا ال�ييف للحقائق الM يهدف أنود 
ساءة للعرب من خالل وسمهم منذ ا¾اهلية بصفات ال اإل إ� ال>تب من خال�ا

 واuي حاول جاهد ،هاد من خالل اCصوسيكون بعض االستش. أخالقية
ً
أن  ا

  .سالميربط ب� الرذيلة والعرب قبل اإل

  ".+ قريش شخصية فضل وأشهرأ\ + بيت وُ  :"جاء + اCص )¢

 ".ةوغني ةعفيف ةهذا الصدق جذب � سيد": وجاء أيضا  )¬

 ð (ذلكOـهورة ب+ ا�عاهدة ا�ش شارك:" و)عقدت  )حلف الفضول Mال
 ".وم� والضعفاء لتفاع عن ا�ظل

ð( ذلكOأن العرب �نوا يرسلون أبناءهم  و�ن أجل أمن :"الصحراء إ
  .األصيلةالعربية  واللغة األخالقطفا�م أيتعلم 

  .نعلق � ما جاء + اCص فقط

  .أليست قريش الM نعت أحد بيوتها بأنها من أفضل وأشهر العرب؟ -

وÁشت + أيام  لعربأليست السيدة خدVة ر� اهللا عنها من نساء ا -
  .ا¾اهلية قبل أن ي4ل الو� � الرسول صç اهللا عليه وسلم؟

 .أليس حلف الفضول من م>رم األخالق الÁ Mشها العرب + ا¾اهلية؟ -
وأما حلف الفضول فحدث® زياد بن :")¢(وحول سبب تسميته يقول ابن هشام

                                                 

 .´¹¢- ·¶¢، ¢ابن هشام، السiة اCبوية، ج )¢(
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١٧٤  

ئل من قريش إ� حلف عبد اهللا اÎ<g عن ºمد بن إسحاق قال تداعت قبا
فاجتمعوا � + دار عبد اهللا بن جدÁن بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي لÆفه وسنه ف>ن حلفهم عنده بنو هاشم وبنو ا�طلب 

هدوا � أن ال اوأسد بن عبد العزى وزهرة بن 5ب وتيم بن مرة فتعاقدوا وتع
 
ً
iهم Kن دخلها من سائر اCاس إال قاموا معه من أهلها وغ Vدوا بمكة مظلوما

حلف  فسمت قريش ذلك اÐلف ،وEنوا � من ظلمه ح` ترد عليه مظلمته
  ".الفضول

لقد شهدت + دار عبد اهللا ابن :" ألم يقل به رسول اهللا صç اهللا عليه وسلم
  .)¢("جدÁن حلفا ما أحب أن É به ñر اCعم ولو أد� به + اإلسالم ألجبت

من :" أليس العرب �نوا يرسلون بأبنائهم ا� الصحراء كما جاء + اCص
  ".صيلةالعربية األ خالق واللغةطفا�م األأن يتعلم أجل أ

من فقرات اCص  إذا هذا هو ا�جتمع العرw كما وصفه ال>تب + بعٍض  
  .دون أن يقصد

 :بعض األف>رتطرح األسئلة ا=ا�ة � الطلبة لPسيخ  ،وبعد نهاية اCص

  ئلة نموذجيةسأ

  ما � مNة حياة القبائل ؟ - ¢

  :سماء وا�صطلحات ا=ا�ةوضح األ -¬

  السابقون) ج     بيعة العقبة االو�) ب   ءحنفا )لفأ

                                                 

 ).¢¹¢، ص¢ابن هشام، السiة اCبوية، ج() ¢(
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ð- نت سائدة + شبه ا¾زيرة العربية قبل اإلما � األ� Mسالم ؟ديان ال  

� اÐبشة ؟إوضح سبب وOيفية هجرة ا�سلم�  - ³  

  :ف®رحث واألا�

سالم وضاع + شبه ا¾زيرة العربية قبل اإلموضوع عن األ ادعدقم بإ - ¢
  .و نهج اgالغةأ� القرآن إوذلك بالعودة 

ي جزء منه �ن أن ؟ ح` اآل) رسول اهللاºمد (هل شاهدت فيلم  -¬
 مرتبط
ً
 إ�سالم ح` هجرة سيدنا ºمد صç اهللا عليه وسلم بتاريخ العرب واإل ا
 تعتpه مثi ي¦ب

ً
  ك¦ ؟ و�اذا؟ألالهتمام  ا

ð- دوافع  موضوع حول ادعدقم بإ من خالل مراجعة كتب ا=اريخ
  هدم الكعبة� mارهم Íمن مهاÀتهم مكة و ةبرهأهداف جند أو

سالم وخصوصيات ح القرآن الكريم NKات ا�جتمع العرw قبل اإلوض© 
وتكييفه مع ا�جتمعات  ،قتصاديةا6قافية واالجتماعية واال ،و�ا¾اهلية األ

  .)¢(خرى + ا�جتمعات ا¾اهليةأح` عودة ا¾اهلية مرة  ،ا�عاmة

  :{ليل ا\ص

هذه األسئلة وخاصة آخرها Eاول تأكيد ما أشار إ�ه اCص من ºاولة 
الطعن بالعرب قبل اإلسالم بأنهم شعوب همجية Eل اÐرام وتقتل ألتفه 

يطرح فكرة خطiة  -السؤال األخi - كما أنه. يلة�تمع ãه رذ ،األسباب
  .بالعرب )رهاب والفكر ا�تطرفاإل(بمحولة ربط ا¾اهلية

                                                 

نOÆتاب هاى ، Ohت جاب و)رشته ادبيات وعلوم انساÔ(، نظرى ¢يران وجهان إتاريخ ( )¢(
 � .)¶·، ص ·ðÇ¢يران، جاب يزدهم، إدر
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١٧٦  

أفضل كتاب بعد هو كتاب نهج اgالغة   أنكما أنها تريد أن تؤOد �
موضوع  ادعدقم بإ):" + اgحث واألف>ر( كما جاء + السؤال األول:" القرآن
و أسالم وذلك بالعودة ا� القرآن العربية قبل اإل وضاع + شبه ا¾زيرةعن األ

 ".نهج اgالغة 

#-2#+#-2#+#-2#+#-2#+� J� J� J� J/�3%4-�א���WWWW��8א���!�3��8א���!�3��8א���!�3��8א���!77773/�א����5�6�א�-�3%4//�א����5�6�א�-�3%4//�א����5�6�א�-�3%4//�א����5�6 �� �� �� �

يع® أhاف قريش اuين �نوا يأخذون  ،ا�خالف� لإلسالم" :يقول اCص
�نوا يعرفون أن ا\ين  ،وEنوا يشعرون با�طر من اإلسالم ،همنالرقيق ويظلمو

Ì وحسب تعا�م اإلسالم ال عبودية +  ،الف الظلم والعبوديةاإلسال�
  ".اإلسالم

وبهدف  ،اCاس ةلم يكن Ìتلف عن بقي :بالل اÐبÙ" :يضيف اCص 
OÆيل والوعود لرسول اهللا أن ومنع انتشار اإلسالم حاول ا�Ðن من خالل ا

وعقيدته  ولكن رسول اهللا صç اهللا عليه وسلم استمر بإيمانه، يثنوه عن دعوته
  .بعد ذلك بدء ا�OÆون باضطهاد وتعذيب ا�سلم� ،واستمر + طريقه

�OÆقابل رسول اهللا وا�سلم� هذا  ،� الرغم من استمرار تعذيب ا�
  .االضطهاد بالصp وا=حمل واستمروا بنÆ اإلسالم

الرسول صç اهللا عليه وسلم �ن يقرأ آيات القرآن للناس ويعلمهم أح>م 
  ،الم وا=عا�م السماويةاإلس

ً
ونتيجة هذه ا¾هود وا=عب اuي �ن يزيد يوما

  .)¢("�ن عدد ا�سلم� يزيد ،بعد يوم

                                                 

تاريخ، سال دوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب ( )¢(
 ).ð-³، ص ·ðÇ¢ونOÆتاب هاى در� ايران، 
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�	#د	#	#د	#	#د	#	#د	# J� J� J� J��)9د�2>�א�-�3%4;:�א�د�2>�א�-�3%4;:�א9(��<=���1�د�2>�א�-�3%4;:�א9(��<=���1�د�2>�א�-�3%4;:�א9(��<=���1�1���=>WWWW� �� �� �� �

ا��OÆ  ةيشتد غضب وOراهي ،ãما �ن عدد ا�سلم� يزداد" يقول اCص 
 �ب وأبو أبو ،جهل أبو ،المهم ا�عادين لإلسأمن أك¦ و ،لإلسالم وا�سلم�

ازدادت مضايقة ا��OÆ للمسلم� با=دريج إ� اÐد اuي أدى  ،سفيان
ن يعطي أوامره إ� عدد من ا�سلم� أن يOPوا مكة ويهاجروا أبرسول اإلسالم 

ترأس ا�سلم� اuين هاجروا إ� اÐبشة جعفر بن أ+ طالب  .إ� اÐبشة
هذا الفريق من ا�هاجرين شاهد ا�ارطة +  �عرفة الطريق اuي سلكه(

  ".الصفحة الM تÊ هذه الصفحة 

"OÆمكة شخص وأرسل م 
ً
باسم عمرو بن العاص إ� ملك اÐبشة وñلوه  ا

ملك اÐبشة  ،هدايا كثiة إ� ملك اÐبشة وطلب منه أن يسلمه ا�سلم�
لك اÐبشة من بعد أن تأكد م ،واuي �ن من أتباع سيدنا عي عليه السالم

رد هدايا  ،عقائد ا�سلم� وأنهم يعبدون اهللا الواحد األحد ويؤمنون بالرسل
  . )¢(" ا��OÆ وسمح للمسلم� أن يبقوا + اÐبشة وضمن �م األمان واÐرية

#�/#	#�/#	#�/#	#�/#	� J� J� J� J3%4-%4��8א�@�?#د�
�WWWWא9?#
�א�@�?#د%4��8-3%4א9?#
�א�@�?#د%4��8-3%4א9?#
�א�@�?#د%4��8-3%4א9?# �� �� �� �

 عندما لم يستطيعوا أن يعيدوا "يقول اCص 
ً
ازداد غضب ا��OÆ كثiا

و�ذا السبب قرروا أن يكتبوا فيما بينهم معاهدة تنص  ،�سلم� من اÐبشةا
 أ� ºاmة الرسول و

ً
  ،تباعه اقتصاديا

ً
وان ال  ،يع® أن ال يشPوا منهم شيئا

 و
ً
  ".ن يقطعوا عالقتهم بهم أيبيعوهم شيئا

                                                 

تاريخ، سال دوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب ( )¢(
 .)³، ص ·ðÇ¢ى در� ايران، ونOÆتاب ها
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١٧٨  

طالب والرسول  ن بأمر هذه ا�عاهدة توجهوا برفقة أبوبعد أن عرف ا�سلم
طالب  وخالل هذه ا�دة �ن أبو ،حول مكة وÁشوا هناك ثالث سنوات ادٍ إ� و

  .يننون احتياجات ا�حاmَ يؤم»  والسيدة خدVة

 :ةسلم بعد مدأ[ن اسمه ا\جا° و ا بشةملك 

، طالب أن اCمل األبيض اخp سيدنا ºمد أبأبعد مده "ويضيف اCص 
، إ� ا��OÆ توجهوا إ� ا�عاهدة عندما وصل ا�p ،وبإرادة اهللا أكل ا�عاهدة

ÖCتيجة أن ،وثبت �م صدق 5م اCف>نت ا OÆف ا�mظر عن وCن ا
ن وبهذا التسلسل استطاع ا�سلم )+ السنة العاhة للبعثة(ºاmة ا�سلم� 
  .)¢(ن ين%وا اإلسالمأن $افظوا � دينهم وأو ،أن يثبتوا أقدامهم

  :سالم B ا&دينةاإل

عرفنا + ا\رس ا�ا� عن حياة الرسول صç اهللا عليه وسلم "ول اCص يق
هم أنتعرف + هذا ا\رس �  ،و� للبعثةوجهوده خالل ا6الثة عÆ سنة األ

خiة ' حياة رسول اهللا ا=طورات الM حدثت لالسالم خالل العÆ سنوات األ
  ".ذلك باسم ا�دينة � ي¦ب الM سميت بعدإبعد هجرته صç اهللا عليه وسلم 

  :سالماالختالفات ب~ مكة وا&دينة B مواجهة اإل

االجتماعية االقتصادية وا6قافية ب� مكة  وضاعبمقارنة األ"يقول اCص 
سباب ردة الفعل ا�ختلفة ب� مكة وا�دينة + أن نعرف أوا�دينة يمكن 

                                                 

تاريخ، سال دوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب ( )¢(
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ه وسلم + مدى �اح الرسول صç اهللا عليب� والفرق  ،سالممواجهة اإل
  ".ا�دينت�

كبiة ب� الطبقة اÐاكمة  ةٌ + هذه ا�دينة يوجد فجو" يقول اCص  :مكة
 ،فرعاأل ،وا�كونة من رؤساء القبائل الطبقة اÐاكمة ىيدأ�نت ب ،والعبيد
جل أهذه ا�جموعة من  ،Ü ال¦وات والسلطة بيد هذه الطبقة ،واÐ>م ،العشائر

 ،سالمواالقتصادية لم تقبل باإل ،مصاÐها االجتماعية اÐفاظ � ثرواتها وحفظ
اÐل  هو اإلسالم أندرOوا أغلبية فقد ما طبقة العبيد وا�دم والM تشمل األأ

 إال اإلسالمولكنهم لم يملكوا وسيلة Ðماية  ،�الصهم من مشاãهم ا=ارÌية
من استمرار  ةنه ال فائدأسباب تؤOد Ü هذه األ ،ن يتحملوا ا�شقة والعذابأ

  ".صحابه + هذه ا�دينةأبقاء الرسول و

وضاع االجتماعية واالقتصادية + ا�دينة Äتلف األ"يقول اCص  :ا&دينة
 �مالً  ةعنها + مك

ً
االقتصاد الزرا| والصناÁت ا�فيفة + ي¦ب  ،اختالفا

 ما �نت هذه الطبقة تمتلك القدرة أ
ً
Áن يكون� أوجدت طبقة متوسطة ونو 

 �iا تأث
ً
ن ال4اÁت واÐروب والM إ� ذلك فإضافة باإل ،+ تقرير ا�صi ا

رهقت اCاس أوس وا�زرج + ي¦ب والM طويلة ب� األ استمرت لسنواٍت 
نهم وبدون إuلك ف ،نهاء هذه ال4اÁتنهم �نوا يعدون اللحظات إلأ\رجة 

  .)¢("ياجاتهمفضل حل الحتأسال� تردد وجدوا + تعا�م ا\ين اإل

                                                 

، Ohت جاب ونOÆتاب هاى )رشته ادبيات وعلوم انساÔ(، نظرى ¢تاريخ ايران وجهان ( )¢(
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طويل بعد انتهاء اÐصار االقتصادي للرسول  لم يمض وقٌت "يقول اCص 
هذان االثنان من أفضل  ،وأصحابه ح` توä أبو طالب والسيدة خدVة
بعد وفاتهما ازداد تعذيب  ،مساعدي وأصحاب الرسول صç اهللا عليه وسلم

�OÆاهللا عليه وسلم وأصحابهل واضطهاد ا� Êلرسول ص.  

وتعرفوا  ،من أهاÉ ي¦ب إ� مكة + السنة اÐادية عÆة للبعثة سافر عددٌ 
  ".إ� الرسول صç اهللا عليه وسلم واعتنقوا اإلسالم

عندما وصل خp بعثة رسول اهللا إ� ي¦ب وعرفوا أن دين "يضيف اCص 
ا\ين وأطاعوا الرسول صç اهللا عليه  قبلوا ودخلوا + هذا ،اإلسالم هو ا�نقذ

وتعاهدوا معه أن ين%وا و$موا رسول اهللا �ذا سموا باألنصار + هذا  ،وسلم
بعد هذا األمر  ،أمر رسول اإلسالم إ� ا�سلم� با�جرة إ� ي¦ب صدر الوقت

دفعات إ� ي¦ب هاجرت هذه ا�جموÁت من ا�سلم�  ،هاجر ا�سلمون دفعات
يع® مكة وهاجروا  –åدروا مدينتهم  ،Ðفظ دينهم وÍيمانهم وأموا�م إ� ي¦ب
 بعد ذلك جهز رسول اهللا نفسه أيضا .)اuين هاجروا(ا�هاجرين  ،إ� ي¦ب

وح` ال  ،وقد �ن ا�OÆون قد صمموا أن يهاÀوا بيته + الليل ويقتلوه ،لهجرةل
ليلة بفراش الرسول صç نام سيدنا عÊ + تلك ال ،ينجح {طط ا��OÆ هذا

Ìرج ويفر وال ينام  أنن Ìاف من ا�وت وأ�ن من ا�مكن  ،اهللا عليه وسلم
ن ينكشف ا�خطط وتتعرض حياة أ+ هذه اÐالة من ا�مكن  ،+ الفراش

هذا العمل الشجاع �ن íاجة إ� شخص ºل ثقة  ،الرسول إ� ا�طر
  .)¢("وشجاع

                                                 

تاريخ، سال دوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب ( )¢(
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   :رس � الطالب األسئلة ا=ا�ةوبعد االنتهاء من اCص يطرح ا\

  :سئلة وا&ناقشةاأل

 + السعودية قبل اإلسالم ؟ - ¢
ً
  ما ا\ين اuي �ن شائعا

هل تعرف + أي سنة و\ ºمد صç اهللا عليه وسلم ؟ اíث + هذا  -¬
 ا�وضوع

ð- ر حراء ؟å � �اذا �ن يذهب الرسول صç اهللا عليه وسلم إ

 ؟ يدعو عليه وسلمإ� ماذا �ن الرسول صç اهللا  - ³

ò- اف قريش با�طر من انتشار اإلسالم؟أ �اذا شعرh 

 امأل الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبة -¶

 أرسل مOÆون مكة شخص -ألف
ً
$مل ا�دايا إ� ملك ............ .باسم ا

  اÐبشة

  بال?........... .دÁ الرسول صç اهللا عليه وسلم إ� اإلسالم �دة -ب

نان �نا يؤم» ..................... .ا�قرب� إ� الرسول بأسماء اثن� من -ج
 mَيناحتياجات ا�حا.  

  .)¢(� دور سيدنا عÊ عليه السالم نمهمت� تدال �توضح حادث - ¹
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با¾اهلية  يرتبط السؤال بما أسلفناه من Eليل اCص حول ربط السعودية
mار الكتب ا�درسية Íو ،وديةاألو� من خالل تكرار الNOP � ديانة السع

� ºاولة من ال>تب للربط ب� و ،� استخدام لفظ السعودية بدال من اÐجاز
âاÐهم أصحاب ) ا�سلم� + السعودية(�ذكر الطالب أن  ،ا�ا� وا

ا�عاmين ما هم إال نتائج ) السلفي�(وأن  ،ا¾اهلية األو� الM قاومت ا\عوة
  .ألوBك

ؤال األخi حول دور سيدنا عÊ كرم اهللا وجهه فإن ال>تب يريد أما الس 
منذ اgداية إثارة اهتمام الطالب بأن آل اgيت �نوا هم ºور تطور ا=اريخ 

  . اإلسال�

  :عمال العدوانيةالعداوة واأل

 مقر تكون نأن ا�دينة �ن من ا�مكن أ� الرغم من "يقول اCص 
ً
 منآ ا

ً
 ا

 ومطمئن
ً
ن الرسول صç اهللا عليه وسلم وا�سلم� أال إ اإلسالموتوسعة النتشار  ا

عداء من ا�الفات و�واجهة األ ي نوعأن يكونوا مستعدين �واجهة أVب 
  :عبارة عن �األصليعداء األ

 ،ةن عن مكوح` لو ابتعد ا�سلم"يقول اCص  :الف ب~ ا&¨o~ا9ح
ن ا�صومات ما زالت شارات كثiة بأإن ما زالت هناك ولكن ح` اآل

 �ذا السبب فقد  ،م>نية ا�واجهة ب� الطرف� ما زالت قائمةÍو ،موجودة
ُ
 جpواأ

طوال العÆ سنوات الM قضها الرسول صç  مواجهة ا���OÆ عدة مرات 
 مع مDÆ مك

ً
سالم عداء اإلأ� إضافة باإل ،ةاهللا وعليه وسلم وخصوصا

ن ا�سلم� عبارة عن أن يثبتوا أا=اريخ  خرين اuين $اولون � طولاآل
  ".راقة ا\ماءإسالم عن طريق �موعة ترغب باÐرب ويريدون نÆ اإل
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نه وال معرOة من ا�عارك الM حدثت + ع% أيشهد ا=اريخ "يضيف اCص 
نما �نت تأخذ ا¾انب ا\فا| Íو هجوميةً �نت الرسول صç اهللا عليه وسلم 

  ".اإلسالمعداء أمقابل هجمات 

  

cccc⁄a@lëŠ§a@áç⁄a@lëŠ§a@áç⁄a@lëŠ§a@áç⁄a@lëŠ§a@áçì�ŠÛa@‰aŠÔn�a@Þaì�@òîßý�ì�ŠÛa@‰aŠÔn�a@Þaì�@òîßý�ì�ŠÛa@‰aŠÔn�a@Þaì�@òîßý�ì�ŠÛa@‰aŠÔn�a@Þaì�@òîßý�òäí†½a@¿@áÜ�ë@éîÜÇ@�a@óÜ•@Þòäí†½a@¿@áÜ�ë@éîÜÇ@�a@óÜ•@Þòäí†½a@¿@áÜ�ë@éîÜÇ@�a@óÜ•@Þòäí†½a@¿@áÜ�ë@éîÜÇ@�a@óÜ•@ÞZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

 نتيجة اÐرب سبب اÐرب طرف اÐرب وقت حدوثها اسم اÐرب الرقم

 بدر ¢
هجري  ¬السنة

 قمري
OÆةمك وم 

موال أºاولة الستعادة 
ا�سلم� الM صادرتها 

 قريش

انتصار ساحق 
للمسلم� 
É¹ مقتل حوا´ 
 مÆك

 حدأ ¬
هجري  ðالسنة 

 قمري
OÆمكة وم 

ا\فاع عن هجوم 
 ة� ا�دين ةجنود مك

بهدف تعويض ا�زيمة 
  + معرOة بدر

  
  
  
 

هزيمة 
ا�سلم� 

بسبب عدم 
طاعة بعض إ

 ألوامرا¾ند 
 çالرسول ص
 اهللا عليه وسلم

ð  
 

ا�ندق 
 )حزاباأل(

هجري  òالسنة 
 قمري

 مDÆ قاتف
مكة وسائر 

ل القبائ
من  ةً و�موع

 ا�هود

ا\فاع مقابل هجوم 
حزاب اuين جنود األ

تعاهدوا للقضاء � 
  سالماإل

 

هزيمة 
 حزاباأل
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 نتيجة اÐرب سبب اÐرب طرف اÐرب وقت حدوثها اسم اÐرب الرقم

³ 

عدة 
حروب مع 

 ا�هود

 ¹و ¶السنوات 
 هجري قمري

قبائل 
و�موÁت من 
يهود ا�دينة 

 ،ةب® قريظ(
صطلق ا�ب® 

iضCب® ا، 
 iب® نض
ويهود قلعة 

pخي 

رد � نقض العهود 
 ،هانات ا�هودÍو

 ،وخياناتهم ا�كشوفة
ومساعدات ا�هود 

للم�OÆ ضد 
 ا�سلم�

 هزيمة ا�هود

ò فتح مكة 
هجري  Çالسنة 

 قمري
OÆمكة وم 

 �OÆرد � نقض ا�
 ،ةيلصلح اÐديب

ومهاÀة حلفاء 
 ا�سلم�

انتصار 
 ا�سلم�

 حن� ¶
هجري  Çالسنة 

 قمري
OÆهوازن وم 

ا\فاع ضد القبائل 
اuين  ،صنامدة األعب

سالم بعد وقفوا ضد اإل
 فتح مكة

هزيمة 
�OÆا� 

 تهؤم ¹
هجري  Çالسنة 

 قمري
 %ىجند بُ 

قتل مبعوث � رد 
حاكم � يد  الرسول
واuي يعتp  ،ب%ى

 
ً
Áربإمن  نوÐعالن ا 

شهادة ثالثة 
من قادة جند 

 اإلسالم
وهزيمة 
 ا�سلم�

Ç تبوك 
هجري  · ةالسن

 قمري
 جند الروم

ردة فعل � 
االستفزازات 

 العسكرية � اÐدود

 األمرلم يصل 
� ا�واجهة إ

 العسكرية
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  اوؤن ا�سلم� لم يبدأتب�  ،سباب وقوع هذه اÐروبأا=حقيق + 
ً
 يوما

  .)¢(سالملفرض اإل ووسيلةً  ن الرسول لم يستخدم اÐرب أداةً أو ،Ðرببا

  :جبأفكر و

سالم ن اإلأسالم باستمرار �ثبتوا اإل عداءأبنظرك �اذا سÑ "يقول اCص 
  سالم ؟ف نÆ اإلينه بقوة السأو ،دين العنف

نهم �نوا أوا\�ل  ،هل كتاب ويعبدون اهللا الواحدأا�هود  :ا�هود) ب
ولكن  ،وعقدوا مع ا�سلم� معاهدات صلح ،سالم قبل ظهورهيؤمنون باإل
عدائهم للمسلم� من � بروز واستمرار ال4اÁت وإدت أسباب أهناك عدة 

  :بينها

  .مي� وا¾هلةسالم قC � سلطة ا�هود ا6قافية � العرب األاإل - ¢

واuي  ،سالم للرباعالن Eريم اإلÍو ،� ا�طرإتعريض ا=جارة مع مكة  -¬
  .â بمصالح ا�هودأ

السلوك الرا' والسل} للرسول صç اهللا عليه وسلم وبنود "يضيف اCص 
ذاء اCف0 أليا ،هم للمسلم�ئظهار عداإÜ هذا لم يمنع ا�هود من  االتفاقية

عداء ا�سلم� أذالل ا�سلم� وخيانتهم للمسلم� عن طريق مساعدة Íو
الرسول صç اهللا عليه وسلم + اgبداية  ،وا=جسس لصاÐهم وºاربة ا�سلم�

 
ً
� الروابط جل ا�حافظة أ� عداء ا�هود وذلك من إلم يكن يلتفت كثiا

                                                 

، Ohت جاب ونOÆتاب هاى )رشته ادبيات وعلوم انساÔ(، نظرى ¢وجهان تاريخ ايران ( )¢(
 ).¢´¢-··، ص ·ðÇ¢در� ايران، جاب يزدهم، 
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السليمة مع ا�هود ولكن مع استمرار غiة وحقد ا�هود ضد ا�سلم� هذا 
  .âارمر سبب األاأل

� الكعبةإ قبلة ا�سلم� من بيت ا�قدس iوتغي  iوهذا سبب تدم
 واgقية ا�هودِ  تل بعُض قُ  ،ريةكا�واجهة العس إ�مر باCهاية وصل األ ،العالقة

 باإل ،ن يOPوا ا�نطقةأال إ مامهم حالً ألم يكن 
ً
� دخول بعض إضافة طبعا

  .سالمتباع ا\ين ا�هودي + اإلأ

� نتيجة مع الرسول إعندما لم يتوصلوا  ،شبه ا¾زيرة العربية وما مسيحيأ
قبلوا  ،نهمأال إسالم صç اهللا عليه وسلم من خالل ا�باحثات ولم يقبلوا اإل

ولم يدخلوا  ،منأل� افظوا ا�ذا ح. سلم�باالل�امات الM قطعوها مقابل ا�
  .)¢("+ mاÁت مع ا�سلم� مثل ا�هود

  :جبأفكر و

 َص ن + اgداية يُ و�ن ا�سلم"يقول اCص 
¤
ون با�اه بيت ا�قدس اuي هو ل

نهم تابعون أضعف ا�سلم� و ن اعتp ا�هود هذا عالمةَ أوبعد  ،قبلة ا�هود
 إ�مر بتغيi القبلة من بيت ا�قدس جاء األ ،للهجرةنية + السنة ا6ا ،لليهود
من وحدة كعبة ا�سلم� وا�هود ؟ وما ا�دف  � الرسالة بنظرOم ما ،الكعبة

  من تغi القبلة فيما بعد ؟

 ي¦ب بقيادة عبد اهللا بن بغنياء أقلية أ :نوا�نافق) ج
ُ
شÚوا وأب سفيان  َ+ أ

وEت تأثi ح>م  نهم �نوا � عالقةوأل هؤالء ،فصائل ا�نافق� + ا�دينة

                                                 

، Ohت جاب ونOÆتاب هاى )رشته ادبيات وعلوم انساÔ(، نظرى ¢تاريخ ايران وجهان ( )¢(
 ).¢´¢، ص ·ðÇ¢در� ايران، جاب يزدهم، 
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ن وا�نافق ،ش>ل ا=نظيم ا�خë ضد ا�سلم�أصبحوا شÓً من أ+ الواقع  ،مكة
�ذا  ،نونهم مسلمأيمانهم ظاهري ويعلنون إ ،+ قلوبهمما يظهرون عكس 

ن آالقر ،صعب من ا�واجهة مع ا��OÆ والكفارأ�نت ا�واجهة مع هؤالء 
 -الرسول صç اهللا عليه وسلم  ،ر + آياته من نفاق وخطر ا�نافق�الكريم حذ

  .قابل عداوة ا�نافق� بسعة صدر - Ðفظ ا�دوء االجتما|

 Ðاق ال�ر با�جتمعإجل أعمال الM �ن يقوم بها ا�نافقون من من األ 
ضعاف اÐالة اCفسية \ى عداء وذلك إلونÆ الشائعات لصالح األ ،ا=جسس

  .)¢(Vاد ا�الفات بينهمÍخلق الفو� ب� ا�سلم� وو ،سلم�ا�

  :ليل ا\ص{

  :جاء + اCص

صبحوا شÓً من أ+ الواقع  ،وEت تأثi ح>م مكة نهم �نوا � عالقةوأل"
  :ش>ل ا=نظيم ا�خë ضد ا�سلم�أ

 ح` ا�نافق� + ،ول فيها الطعن بالعرباال يPك �تب اCص فرصة إال و$
  .تصال وعلم بذلكاوأنا أبا سفيان �ن �  ،ا�دينة �نوا بإمرة ح>م مكة

 
ُ
  .َ+ إ�كم حقيقة ا�نافق� و� رأسهم عبد اهللا بن أ

  
ُ
وÍنما �ن هدفه  ،زعماء مكة + + موقفه إرضاءَ لم يكن دافع عبد اهللا بن أ

 هدم اإلسالم اuي هدم مُ 
ْ
 ل

ً
دم الرسول صç �د أن يتحقق � + ي¦ب لوال مق >

  .اهللا عليه وسلم
                                                 

، Ohت جاب ونOÆتاب هاى )ته ادبيات وعلوم انساÔرش(، نظرى ¢تاريخ ايران وجهان ( )¢(
 ).¢´¢، ص ·ðÇ¢در� ايران، جاب يزدهم، 
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لكن يوم . أصبحت مدينة ي¦ب تغÊ با�الفات وتضارب ا�صالح واألهواء
وات القوم كبi من َ�  تل عددٌ عاث أصاب الفريق� بأâار كبiة؛ فقد قُ بُ 

. وأصيبت ا�متل>ت بأâار فادحة نتيجة ا=قطيع وا=حريق ،Àيًعا ورؤسائهم
فبدأت .. يفكرون + âورة وضع حد �ذه ا�نازÁتاألمر اuي جعل اCاس 

من السالم ين%ف اCاس فيه ألعما�م ويتذوقون  األف>ر تتجه إ� إVاد جوٍ 
و�اصة اgطون الصغiة الM لم تكن �ا مصالح +  ،uة الراحة وهناء العيش

 ٌiكث Ñلك سu ن همها أن تعيش + سالم؛Eال4اع و Cفوذ من الزعماء وذوي ا
  .من الطرف� لكف Ü من Eدثه نفسه بمحاولة إثارة الفتنة وÍيقاد نار العداوة

  � إ
ً

و� العموم فإن بعاث قد أضعف بطون ي¦ب ãها وأوجد فيها ميال
كما $دثنا  ،ح` إنه �قال إنها أرادت أن تملك عليها ملً> من ا�زرج ،االEاد

ا�دينة وسيد أهلها عبد  -ليه وسلمصç اهللا ع-وقدم رسول اهللا : ابن إسحاق
 
ُ
لم �تمع  ،من قومه اثنان فهتلف عليه + Ìhلول العوä ال  بن سَ َ+ اهللا بن أ

األوس وا�زرج قبله وال بعده � رجل من أحد الفريق� ف>ن قومه قد نظموا 
صç اهللا عليه - فجاءهم اهللا تعا� برسو�  ،� ا�رز �توجوه ثم يملكوه عليهم

ه عنه إ� اإلسالم ضغن ورأى أن رسول فلما ان%ف قومُ . وهم � ذلك -لموس
فلما رأى قومه قد أبوا إال اإلسالم  ،قد استلبه ملً>  -صç اهللا عليه وسلم- اهللا 

ا � نفاق وِض  ê%غندخل فيه �رًها م)¢(.  

فكأن قلوب أهل ي¦ب � اختالف قبائلها وO¦ة نزÁتها سئمت حالة 
وأحست باÐاجة إ� من Ìرجهم منها ويوجه نشاطهم إ� ما هو  ،لعداوةا¾فاء وا

  .أجدى عليهم وأك¦ نفًعا
                                                 

  ).Ç·¢- ¶·¢، ص¬ابن هشام، السiة اCبوية، ج() ¢(
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  :تطرح األسئلة ا=ا�ة � الطلبة لPسيخ بعض األف>ر ،بعد نهاية اCص

  :جبأفكر و

  ما � العوامل االجتماعية الM تpز ظاهرة اCفاق ؟ - ¢

 + ا�دينة -¬
ً
  )¢(ك¦ من مكة ؟أ �اذا اCفاق �ن ظاهرا

  :ا\تيجة

كما نالحظ حاولت الكتب ا�درسية اللجوء إ� إسقاط األحداث وºاولة 
. اللمز ب� الفينة واألخرى بأن العرب + الع% اÐديث ما هم إال نتاج للما�

لعربية السعودية وتزييف اسم ا¾زيرة الM ظهر بها �ملكة اإن ºاو=هم الزج با
 ºاولة منهم لربط السعودية باألحداث ا�تطرفة الM يشهدها اإلسالم ما هو إال

العرب اuين ". "كما نعلم أن اإلسالم خرج من األرا� السعودية. "العالم ا�وم
عدد من أهاÉ السعودية �نوا "."�نوا يعيشون + السعودية � شk قبائل

ولوا إ� عبادة ولكن الكثi منهم ومع مرور الوقت E ،يتبعون سيدنا إبراهيم
+ مثل هذه الظروف ظهر  ،بيت لعبادة األصنام.. .وحولوا الكعبة ،األصنام

 ،$اول اCص إلصاق اسم السعودية با¾اهلية قبل اإلسالم". اإلسالم + السعودية
 أن مس! السعودية لم يظهر إال مع مطلع القرن العÆين. �اذا

ً
وEن . علما

  .ة اإلسالمية يعرف بإقليم اÐجازاإلقليم اuي ظهرت فيه ا\عو

 âاÐاولة من الكتب ا�درسية للربط ب� ا�ا� واº ذكر القارئ  ،إنها�
 ،هم أصحاب ا¾اهلية األو� الM قاومت ا\عوة) ا�سلم� + السعودية(أن 

                                                 

، Ohت جاب ونOÆتاب هاى )رشته ادبيات وعلوم انساÔ(، نظرى ¢تاريخ ايران وجهان ( )¢(
 ).¬´¢، ص ·ðÇ¢در� ايران، جاب يزدهم، 
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وبا=اÉ فإن الفكر ا�تطرف . ا�عاmين ما هم إال نتائج ألوBك) السلفي�(وأن 
هذا ما يريد . اuي يعيشه العالم ا�وم ما هو إال من إنتاج سعودي واإلرهاب

 دون أن ي%ح بذلك
ً
  .اCص إظهاره تلميحا

هانات ل إذا �نت النساء عند العرب ال يملكن حق ا�لكية ومُ اءكما نتس 
فمن أين جاءت ثروة السيدة خدVة بنت خويت ر� اهللا عنه والM تاجر بها 

  .قبل اgعثة؟ �ا  عليه وسلمالرسول ºمد صç اهللا

كما Eاول أدبياتهم ومقرراتهم ا�درسية تصوير العرب بأنهم فاسدوا  
وهذا الرفاه أدى إ� الفساد :" جاء + أحد ا�قررات ا�درسية الفارسية. األخالق

  ".األخال' ب� شيوخ ورؤساء العائالت الكبiة

c��3א���אم�א�c��3א���אم�א�c��3א���אم�א�c��3א���אم�א�WWWW����dאن�و��%���eد�א�������א��'dאن�و��%���eد�א�������א��'dאن�و��%���eد�א�������א��'dאن�و��%���eא�����'�د�א�������א��f#�g�T��N���f#�g�T��Nא��������f#�g�T��Nא��������f#�g�T��Nא�������،،،،����
6�8� F��Iא�� /#�� ]� Lא�� @86�8� F��Iא�� /#�� ]� Lא�� @86�8� F��Iא�� /#�� ]� Lא�� @86�8� F��Iא�� /#�� ]� Lא�� @8� W� W� W� Wא����� h�� Fدو��� F�G�Hא����� h�� Fدو��� F�G�Hא����� h�� Fدو��� F�G�Hא����� h�� Fدو��� F�G�H��+�I8� ����+�I8� ����+�I8� ����+�I8� ��

bא����?��i�W8ص��I��,אbא����?��i�W8ص��I��,אbא����?��i�W8ص��I��,אbא����?��i�W8ص��I��,אKKKK� �� �� �� �
الطالب با�سلمات  إقناعإ�  ،يرانية ا�وجهةتسÑ سياسة الPبية وا=عليم اإل

وºاولة تنسيق  ،ثي يغPف من ا�نابع ا�ذهبية والقومية إليرانلا=ارÌية 
إلظهار أن ا6ورة تمكنت من بناء �تمع  ،وتكثيف دراسة تاريخ فارسوتنظيم 

 ،+ مادة ا=اريخ ظروف الشيعة اإليرا�وعندما يدرس الطالب  .القدوة والعدل
 وما Áشوه يصبح العداء للعرب قدر
ً
 وفiوس ،ال مفر منه ا

ً
$مله هذا الطالب  ا

 وال غرابة أن Ìرج الطالب من ا�درسة عن% ،أينما ذهب
ً
  ،يا

ً
  ،حانقا

ً
  .وحاقدا

عÊ من شأن اإليراني� تقول وتُ  ،إيرانغرق الكتب ا�درسية عن بطوالت تُ 
  :اCصوص
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  :إيران قبل اآلري~

خرى أن وقبائل و+ الوقت اuي �ن يعيش فيه السومري"يقول اCص 
ناطق ا�دن الكبiة ا�وEنوا يتمرOزون +  ،يعيشون + بالد ما ب� اCهرين

  .)¢( امنه نتعرف + هذا ا\رس � بعٍض  ،يرانإÞاء أ+  iةوالصغ

  :)مدينة سوخته( )جIوفت القديمة( 

لو مP عن جiوفت يك ´¹ جiوفت القديمة تقع � بعد"يقول اCص 
اCاس + هذه ا�دينة متقدم� من اCاحية العلمية  ،عن زابل اÐا�ة ،القديمة

iكب kاس + م ،والصناعية بشCوفت �ناiارية مع  �م عالقاٌت  تدينة ج�
وا� فخارية أحجار الصناعيون هناك �نوا يصنعون من األ ،خرىرا� األاأل

 ،+ مدينة جiوفت القديمة يوجد معبد كبi ،ختام وغi ذلكأÀيلة وتماثيل و
 بالطب أ وä مدينة سوخته مشهورين بشk كبi ،وهو م>ن للعبادة

ً
يضا

وجد اCاس + مدينة سوخته أ ،ل والصناÁت ا�شبية والنسيجوصناعة ا=ماثي
الفنانون + هذه ا�دينة  .وذلك عن طريق انابيب من الفخار هشبكة =وصيل ا�يا

 �نوا يرسمون رسوم
ً
را� وEن ا�زارعون يقومون برى األ ،وا�Àيلة � األ ا

 إ�خته �نوا يسافرون ا=جار + مدينة سو.الزراعية من اCهر القريب من ا�دينة
سباب غi معروفة ح` ن تالشتا ألان ا�دينتاهات ،الغرب بتجارةوالÆق 

  .)*(ناآل
                                                 

ب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، كتا( )¢(
¢ðÇ· ص ،¬Ç.( 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
¢ðÇ· ص ،¬Ç(. 




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
١٩٢  

  :حضارة سيلك

  ،ثرية باسم سيلكأبالقرب من �شان يوجد تالل 
ُ
كتشفت + تله سليك ا

حجار العقيق أو ،س حجرية ومعدنيةووفؤ ،زهارفخارية و�سمات لأل وانٍ أ
نها �نت قبل قدوم أM اكتشفت + هذه ا�نطقة تدل � ثار الاآل ،والفiوز
اCاس + سليك  ،ماكن العامرة وا�تقدمةوEنت هذه ا�نطقة من األ ،اآلري�

 مزارع�أ�نوا 
ً
 ئوEنوا ينش ،يضا

ً
�ن هؤالء $بون الرسم �  ،ون البسات� معا

  .)¢(دوات الزينةأوا� وصناعة األ

  :إيرانحكومة B غرب  ،يالمإ

ُ  ناٌس أبالقرب من نهر �رون �ن يعيش "يقول اCص   ،�يالميسمون اإلي
 إ�بعد ذلك ا�هوا  ،�ن هؤالء يعيشون + اgداية + ا¾بال ويرعون ا�اشية

  .نهارالسهول لالستفادة من مياه الفيضانات واأل

 نفسهم مدنن بنوا ألويالمياإل
ً
ع وا القالأنشأوä ا¾بال  ،+ السهول كبiةً  ا

  .عداء �مدوا منها + حال مهاÀة األياÐصينة ليستف

وبها شوارع كثiة  ،وEنت كثيفة الس>ن ،يالم مدينة شوشإ�نت Áصمة 
  .وا�عابد وا�نازل

 أن وشوريهاجم اآل
ً
�ذا السبب اEد  ،يالمإوOذلك مدينة  ،بابل ،يضا

ضعاف هذه إ+ هذه اÐرب �نت السبب  ،�شورين ضد اآلون واgابليويالمياإل
  .اÐكومات ا6الثة

                                                 

هاى در� ايران،  كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب( )¢(
¢ðÇ· ص ،¬·.( 
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واختiت مرة  ،شورية فقد بقيت مدينة شوش + م>نهارغم اÐمالت اآل
  .�يني�خرى Áصمة + عهد األأ

iوفت ¾ي وجود ألم يكن هناك  ،وج قوتهمأن + ومييالعندما �ن اإل
  )¢( .�نتا قد تالشتا لفPة ،القديمة ومدينة سوخته

  سئلة وا�حثاأل

 :الفرا´ت ا9ا¬ة بال³مات ا&ناسبة امأل -(

وجدو أ ،نابيب الفخاريةوباالستفادة من تمديد األ............. .اCاس +) أ
  .شبكة =وصيل ا�ياه

  ..............يالم �نتإ Áصمة) ب
  .�نت بالقرب من �شان... ...........ثريةا=الل األ) ج

  متطورين ؟هاÉ مدينة سوخته أي ا�جاالت �ن أ+  -¬
ð-اكتشفما � اآل Mية الÌتالل سيلك ؟ تثار ا=ار +  
  )*( ؟�شوري واآل�يالميما نتيجة حروب اإل - ³

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،ð´ -ð¢.( 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
¢ðÇ· ص ،ð¢.( 
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 :الرومو يرانإحروب 

 �نت دو� الروم قوية وخاض الرومان مع �ش>ني+ عهد اإل:يقول اCص 
 يراني� حروباإل

ً
بة =لك اÐروب رغ ةسباب الرئيسحد األأو �ن .عديدة ا

ن يفصلوا أش>ني� يريدون لم يكن ملوك اإل. رمنستانأخذ أمpاطور الروم بإ
  .يدي الرومأن تقع + أو يرانإرمنستان عن أ

Eن و .إيرانجاء �حاربة  ،قائد رو� قوى ! حدى اÐروب جاء كراسوسإ+  
 .رمنستانأيضا قد تعاون مع ملك أ

ً
 يرانيإ �ن سورنا ج#اال

ً
  ا

ً
Áذهب  شجا

 ثناء هذه اÐرب قتل كراسوسأä و .يهزمهم نأة الروم واستطاع �واجه
 �موعة و �موعة من جيشهو

ُ
  .هرب اgقيةو �تأ

 مرأ ةِ ل هذه ا�زيم�ن Eمُ 
ً
 صعب ا

ً
� الروم ولكن بعد مدة فكر الروم بشن  ا

نهم تراجعوا أال إ ،يرانإن فكروا + اÐرب مع أ ولكن بعد ....يرانإهجوم � 
  .)¢(عن فكرتهم

  :{ليل ا\ص

$اول اCص الـتأكيد � أن إيران دولة مسا�ة �نح إ� السالم 
  ،واالستقرار

ً
لكن �تب اCص كعادته . + موقف ا\فاع ال ا�جوم وEنت دوما

حد أ�ن داريوش من :"فهو يقول + وصف عهد ا�لك داريوش ،يقع + تناقض
 + ع%ه شهدت إيران توسع.ملوك ا�خامنشيان

ً
  "ا� حد كبi ا

                                                 

، ص ðÇ¹¢دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران،  تعليمات اجتما�، جهارم( )¢(
·¹-·Ç.( 
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ً
أم أنه  ،هل هذا ا=وسع جاء من فراغ ،إذا �ن عهد داريوش قد شهد توسعا

  .جاء نتيجة حروب طاحنة خاضها الفرس ألجل ا=وسع � حساب جiانهم

ترافقها . � ا=وسع منذ القدمإشخصية عدائية ت4ع  إن الشخصية الفارسية
ة � اآلخرين وÍذال�م الرغبة الشديدة الM تصل إ� حد ا�وس للسيطر

  .واالنتقاص من م>نتهم ودورهم اإلنسا�

مظاهر العدوان العسكري ا�سلح �ن السلوك ا6ابت للفرس �اه جiانهم  
إذ �نوا يشنون . وال يزال هو العدوان العسكري ا�سلح ،من العرب وغiهم

لة العربية + وVما رأوا ا\و ،عدوانهم ãما وجدوا \يهم قدرة الفعل العسكري
لقد أصبح العدوان وا=وسع أشبه ما .. العراق أو ا�ليج العرw تعا� من الضعف

واستقراء ا=اريخ + اÐقب القديمة  ،يكون بالقانون ا6ابت \ى الفرس
  .واÐديثة وا�عاmة يوفر Cا األدلة القاطعة � هذا السلوك

بدأوا  ،)¢(ق م  ´´·حواÉ فالفرس منذ أن استقروا + ا�ضبة اإليرانية  
فغزوا  ،يهيئون أنفسهم لالنقضاض � ا\ولة اgابلية وEينوا فرصة ضعفها

ق م بقيادة كورش األ�ي® ودمروا مظاهر �Eها  ·òðا\ولة اgابلية سنة 
ودامت فPة سيطرتهم � . ومؤسساتها وآثارها وأعملوا بس>نها القتل واإلبادة

 Éقرن� من الزمنوادي الرافدين حوا)òð· - ðð¢ق م()¬( .  

 µالسالم عليه(ميالد ا&سيح عي(:  

ش>ني� + مع اإل و\ ا�سيح عليه السالم زمن حروب الرومان:يقول اCص

                                                 

 ).ò¢¢بارندر، ا�عتقدات ا\ينية، ص( )¢(

 ).Ç¬¶، ص¢جواد عÊ، ا�فصل + تاريخ العرب، ج( )¬(
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وقد اختi عي عليه السالم من . فلسط� الM �نت Eت حكم الروماني�
� إاCاس  دÁالقرى وو � ا�دنإذهب عي عليه السالم  ،جلو قبل اهللا عز

 �ى من الظلمواأل وح! اCاس ،عمال اÐسنة� القيام باألÍعبادة اهللا الواحد و
  .األطفال ا �Eن حنونو

با=دريج ازداد و قبل عدد من اCاس دعوة عي عليه السالم ةä اCهايو
الروم �ن يعبد  إمpاطورك¦هم من الشعب الرو� ولكن أن Eو عددهم

 صنام وEن األ
ً
 إ�تباعه أوتعرض . عداءهمن أواعتp عي عليه السالم  ظا�ا

  .)¢(ذى وا=عذيب مدة طويلةاأل

  ش®ني~ضعف اإل

فقد �pين � اÐروب مع الروم  اش>ني� �نون اإلإ� أ فةً ضاإ"يقول اCص 
يران إمن شمال  يضا �pين � ºاربة القبائل الM �نت تشن اÐمالتأ ا�نو

 Þاء اgالدأن من Àيع ويران ح>م ºليإيضا داخل أوحكم  .يرانإ � hقإ
حروب اÐ>م و يران من ظلمإضاق اCاس + .يضا اÐروب معهمأخاضوا و

 ةهذه العوامل �نت وراء ضعف اÐكوم. بشدةئ�ا�حلي� ف>نوا مستا
  .)*(بشk كبi ةش>نياإل

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 ).Ç·ص

، ðÇ¹¢اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، تعليمات ( )¬(
 ).··ص




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 
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  : ةسئلاأل

  يضا االش>نيون؟أ �ن يقال �م �اذا بعد تأسيس حكومة اgارثي� - ¢

  ماذا فعل ؟و من �ن سورنا -¬

ð-  رفí العبارة الصحيه Nص(م( رف وí العبارة ا�اطئه)خ:(  

  )   (يران � تيسفون Íو �ن السبب الرئيس Ðروب الروم -

  )     (فراد ا�جلس� أيتألف �لس مهستان من  -

  : اكمل الفراغ - ³

 )¢( .............را�أو\ ح�ة ا�سيح +  -

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 ).··ص
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١٩٨  

رفاق Íو ،� اÐفاظ � إيران من خالل ا\روس لNOPاو�د تكرار 
" فنجد عبارة ، ا\روس باللوحات ا=عبiية الM تعp عن الوالء واالنتماء إليران

وºاولة استنهاض  ،أصدق تعبi عن ذلك" Àيع األماكن + إيران � أنا 
 ،تاريخ كوروش" وتمجيد ا=اريخ  ،ليد االنتصاراتوÄ ،القيم القومية وا�ذهبية

   .)¢(للحفاظ عن إيران ،..حروب الفرس والروم ،داريوش

اuي يقوم " يا وط® " " ى وطن أ" و�د تعريف إيران يتكرر من خالل درس
 ،ا6قافة ،اللغة ،أرض ا\ين ،إيران اgت الكبi العزيز الوضاء ،بوصف إيران

 ،ثورتها ،حضارتها القديمة ،تارÌها ،وتث® � إيران ،بطا¾سد والروح ا�Pا
  .)¬(قدرتها وانتصارها + اÐرب ا�فروضة عليها

وا=ضحية والفداء +  ،رضهاأوا\عوة للحفاظ � إيران وñاية حدودها و
  .)ð(وا=غ® بإيران وبتارÌها من خالل الشعر ا�غù .سبيل Eقيق هذا ا�دف

                                                 

فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناh " أر� "" � زم� من " درس ( )¢(
تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناh ´¢، ص·ðÇ¢اب ونÆ كتابها� در� ايران، Ohت ج

أمل أرض " " اميد ايران زم� " درس ¹·، ص Oh¢ðÇ¹ت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ " إيران 

  .´¢¢-Ç´¢، ص·ðÇ¢كتابها� در� ايران، 
، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� إيران، 

 ).´´¢، ¢·- ·Çص

)¬( ) �فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 ).ðÇ· ،¢¬ð¢در� ايران، 

)ð( ) سال دو"" تواى ايزدى مرز ايران من " درس ،�م دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، فار
فار�، سال سوم " إيران " قصيدة  ðÇ· ،¬ð¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

  
= 
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يراني� اuين اتصفوا بمهاراتهم ت ا¾نود اإلوقصص تpز انتصارا
وتمجد بعض ا\روس تاريخ إيران و�دها القديم من  ،وشجاعتهم الفردية

حيث يذكر ا\رس عن عظمة  ،خالل تناول مفهوم الشجاعة والقوة والصدارة
واuي يعتp  ،+ العالم عندما أسست السلسلة ا�خامنشية أقوى دولة، إيران

pشيد أكÀ تÄ  ٍويتحدث ا\رس عن اندحار  ،� هذه العظمة شاهد
  .)((عندما حاول ا\خول إ� فارس ،سكندر ا�قدوKاإل

 و�د تمجيد
ً
من خالل الNOP  اإلسالموا6ناء � دورها + خدمة  ،إليران ا

 � دور العديد من اCخب ذات األصل اإليرا� مثل سلمان الفارn وا6ناء
حيث اقتبس الكتاب  ،"سلمان منا آل اgيت " Ðديث عليه من خالل ترديد ا
سالم إ خدمات متقابل"  ا من كتاب مرتC مطهريا�درn اإليرا� جزءً 

حيث يستعرض ا\رس ا�دمات الM ، "عطاء وÍسهام  :اإلسالم وÍيران"" وÍيران 
وت?د أسماء بعض  ،..الفن ،قدمتها إيران لإلسالم + �ال العلم وا�عرفة

نصi  ،ا�يام ،أبور$ان اigوK ،الفارا+ ،ابن سينا :اء اإليراني� مثلالعلم
nا�ال صدرا ،ا\ين الطو..   

=                                                 

، ·ðÇ¢دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 .)¶¬¢ص

  . ð´ -¢ð³¢، ص ·ðÇ¢افست، فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة ( )¢(
وتعرض الكتب األيرانية =اريخ إيران القديم، وºاولة غرس قيم الشجاعة الM �نت عند 
الفرس من خالل قصة هرمزEن انكشان وو\ه اñد + ا\فاع وعدم االستسالم أمام ا�غول، 

 هرات درس حيث أÁقوا حرOة جيش ا�غول + اgداية ح` يتحصن ا¾يش ويستعد للقتال +
 عن اÐرية " " دفاع از آزادى " 

ً
Áجاب ششم، " دفا ،çصيE �فار�، سال اول دوره ى راهنما

 ).ò¶-¢¶¹¢، ص ·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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اÐ>يات ا�شوقة و و�د الNOP � تاريخ إيران من خالل �د القصص
  ،عن هذا ا=اريخ وشخصياته

ً
  .)¢(+ أذهان الطلبة  ح` يبï هذا ا=اريخ باقيا

�א��א+@ �א��א+@א���אم �א��א+@א���אم �א��א+@א���אم �و��Fא���ق�א�A�kא%��Fא���ق�א�A�kא%��Fא���ق�א�A�kא%��Fא���ق�א�A�kא%WWWW����G�HG�HG�HG�Hא���אم 1��lm"�و�و��א� 1��lm"�و�و��א� 1��lm"�و�و��א� 1��lm"�و��5ل�א���ق���5ل�א���ق���5ل�א���ق���5ل�א���ق�������א�
"8�O8"א���+"�א��O8"א���+"�א��O8"א���+"�א��Oא���+"�א�KKKK� �� �� �� �

تهدف الكتب ا�درسية إ� ترسيخ مفهوم القومية اإليرانية وعراقة ا¾نس 
  .الفارn اآلري

وهجرتهم إ� أرض إيران قبل أربعة  ،ث عن العرق اآلريياÐد :يقول اCص
حيث سميت  ،حيةيوضا=وÍرفاق ذلك بالصور  ،وسكنهم + ا¾بال ،سنة آالف

 ،اgارتيون ،الفرس ،ا�اديون" قسام ا¾نس اآلريأواÐديث عن  ،إيران نسبة �م
  .)¬(واÐديث عن حكومات اآلري�

                                                 

" بكاءاألمi " كريه ى امi "أشJ زاده ى وزير " الشاب اDu " نوجوانان باهوش " درس ( )¢(
م دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� فار�، سال دو

فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، " األم " " مادر " درس  ðÇ· ،¢´¬-¢´¹¢در� ايران، 
  .ðÇ· ،¬ð¢جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

جاب جهاردهم، ناOh hت جاب  أدبيات فار�، سال سوم متوسطه،" طاق بستان " درس 
 .)¶·- ¬·، ص·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 

تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت " هجرت اآلريون "مهاجرت آريا� ها " درس ( )¬(
 .)Ç¶ -ÇÇ، ص ðÇ¹¢جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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´îãaŠí⁄a@ƒí‰bm´îãaŠí⁄a@ƒí‰bm´îãaŠí⁄a@ƒí‰bm´îãaŠí⁄a@ƒí‰bmZZZZ@ @@ @@ @@ @

  :العرق اآلري

و� تع® أنهم عن% ) ا�ختار شعب اهللا(مقولة ا¾نس اآلري :يقول اCص 
  .ةالبÆي من العناmفوق غiهم  عن%ٌ  ....متمN عن غiهم

  ؟نومن هم اآلري
  :القبائل اآلرية
، + تربية ا�وا9وتعمل + اgادية تعيش ن قبائل واآلري"يقول اCص 

  .يرانإرا� ومرا| شمال هضاب صÊ �ن + األمسكنهم األ
  .)¢(نهار وا�را| مع ماشيتهمن يعيشون + ا�يام قرب األو�ن اآلري

  :هجرة اآلري~

Cصيقول ا: Éجاءت ، ربعة آالف سنهأ منذ قبل حوا�رضنا القبائل الM أ إ
 ةا�صبو سكنوا السهول ا��اء .من شمال íر ا�زر ة�نت تس} نفسها اآلري

  .)¬(يرانإرضنا أسميت  ،بعد ذلك. ةالسالسل ا¾بليو

  :يران بعد تسميتهاإ» إاآلري~  ءم¸

 .نووالفرثي ،الفرس ون�ديا: ن ثالث �موÁتو�ن اآلري¤  :يقول اCص
اgعض منهم نصب ا�يام  .يران ا�ختلفةإاستقرت هذه ا�جموÁت + مناطق 

                                                 

اب ونÆ كتاب هاى در� ايران، كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت ج( )¢(
¢ðÇ· ص ،ð¬(. 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
 .)¶Çص
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خر منهم آيضا اشتغل عدد أو .ا�اشيةمشغول� بPبيه  اطراف ا¾بال وEنوأحول 
  .)¢(را� ذات ا�ناخ ا¾يدبالزراعة + األ

  :حوار B الصف

  )¬(االستقرار؟و للعيشاإليرانية  را�ن األو�اذا اختار اآلري، برأيكم

  ن ؟و&اذا هاجر اآلري

 ´´³òقبل حواÉ  إيرانضاب + شمال ا� را�أبدأت هجرة اآلري� من 
 ،روباأو إ�ا�هت �موعة منهم ). ا�ارطة + الصفحة ا=ا�ة إ�انظر (، سنة

  .إيرانخرى + هضاب + أوبقيت �موعة ، ا�ند إ�خرى ا�هت أو�موعة 

  :ا=ا�ة �نت السبب + هجرة اآلري� األسبابن أن وكر ا�ؤرخذ

 زيادة عدد الس>ن - ¢

 قلة ا�را| -¬

ð- هجوم القبائل ا�جاورة 

اختار  ،برودة ا¾و بشk مفان Kا سبب تدمi ا�را| وا�وا9 واCاس
 وä نفس الوقت ،األرا�وبا=دريج استقروا + هذه  ،إيرانن هضاب + واآلري

 يران قبائل إ�ن يعيش + هضاب 
ُ
ن وواستقر اآلري ،نويالميخرى يسمون اإلأ

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)¶Çص

، ðÇ¹¢اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ( )¬(
 .)Ç¹ص




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٢٠٣  

 =فوقهم العسنو .با=دريج بالقرب منهم
ً
ن وصليري فقد خضع الس>ن األكظرا

 .)¢(سلطتهمليراني� اإل

�نت مناسبة للسكن من Ü  ،نو�ها اآلريإيران الM دخل إهضاب 
نهار وOذلك وجود ا¾بال العا�ة واأل ،كثiةٌ  ومراٍع  شاسعةٌ  راٍض أ ،اCوا�

  .)¬(األجانبطرافها �ذا من السهل ا\فاع عنها مقابل أ+  واgحار الكبiة

  :{ليل ا\ص

يشعر القارئ  ثيرانية حيا=أكيد � ا�وية القومية اإل¹اول ا\ص 
 uا نطرح سؤ. خ هذه ا�فاهيمس» رَ بمحاوالت ال>تب حشد Ü ما يُ 

ً
 هل توجد :اال

  ؟)ð(شخصية وطنية أو قومية إيرانية

وتفسÜ i ما يكتبه العرب عن  - عروبة ال>تب عتباراب - وح` ال نتهم
 ال تزييفليس إ هأنيران إ

ً
حد الكتاب ورد رأيا ألأسف ،للحقائق كما يزعمون ا

وأثبت أن س>ن . �الغربي� اuي نسف نظرية ا=فوق القو� والعر@ لإليراني
�مpت  حاول اgاحث. تلفة ال �معها تلك الروابط ا�زعومةإيران قوميات {

أن يناقش قضية العرق اآلري ووحدة ا¾نس ". إيران حرب ا=اريخ:" + دراسته
  .يقول �بمرت؟ اماذ. يرانيون إثباته عp {تلف الوسائلاuي $اول اإل) العرق(

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،ðð.( 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
¢ðÇ· ص ،ð³(. 

)ð(  ت، إيران حرب ا=اريخ، ص�مpòð. 
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ؤال ا�طروح يبï الس ،بعد ا=حدث عن أديان {تلفة ولغات متعددة :يقول
 هو أي نوع من الشعوب هم اإليرانيون؟ سأتناول موضوع ا6قافة الوطنية بPددٍ 

ذلك أن األحداث القريبة قد أظهرت عÆات األمثلة من األح>م  ،شديد
قام معلقو ا=لفاز + اثن� وثالث� ". ثقافة إيرانية"السطحية عن 9ء يقال � 

نتيجة  هوإنما سياn الراهن + إيران لنص مدع� بأن االضطراب الل Eليالً 
 أن لإليراني� pوصاروا Ì. وطنية خاصة لسمةٍ 

ً
 باالستشهاد"وننا مثال

ً
 ،"ولعا

وأن  ،"يرفضون اÐقيقة ا�وضوعية"و ،"يكرهون Àيع اÐلول الوسط"وأنهم 
  .الخ"... ا=عصب + صلبهم"

ا ا�زيد من الواهية أن يتعلمو يةاCص ت�ن � أصحاب هذه ا=حليال 
 من صفات اgعض من اإليراني� وطبقوها � أمة . اÐقائق

ً
لقد أخذوا شيئا

 للظروف السياسية الراهنة ،بكاملها
ً
أن  ،واألسوأ من هذا. وجعلوا منها تفسiا

هم ضحية من  ،مثل Ü الشعوب األخرى ،هؤالء ا�حلل� قد نسوا أن اإليراني�
. M تصنع األنظمة السياسية واالجتماعيةضحايا ا=اريخ والظروف األخرى ال

وOما (إن االدÁء بأن هذه األنظمة تنشأ من بعض سمات الشخصية الوطنية 
. هو ادÁء يرفض Ü وا=عقيد وا=ناقض + البÆ) يفهمه األجنÖ بصورة ناقصة

تقود إ� ا�بالغة +  ،وأح>م مبت?ة كهذه فيما يتعلق بقضية إيران اÐاâة
 (� حساب السمات األخرى ) �=دين(ات بعض السم

ً
والM ) �لشفقة مثال

  .� أجزاء مهمة + ا�iاث ا6قا+ اإليرا�

  
ً
 متمNا

ً
 ثقافيا

ً
إن لم يكن  وهو تراث خاٌص  ،يملك اإليرانيون بالفعل تراثا

 ب� الشعوب
ً
لكن عالقة هذا الPاث بأي نظام سياn سائد + زمن . متفردا

 iدةمع� عالقة غOظم السياسية ب?عة. مؤCا iا=قا�د  ،تتغ iح� تتغ +
 . واألعراف ببطء

ً
يطلق بعض علماء السياسة � تلك . هذا إذا �نت تتغi حقا
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ا6قافة "اCماذج ا6قافية ا�اصة الM تظهر � اgنية السياسية عبارة 
 األحداث وهو مصطلح أك¦ دقة íيث يتحاº Pاولة تفسi ،لألمة" السياسية

اCفسية واالجتماعية اCاقصة لأل�  يةاCص تالسياسية عن طريق ا=حليال
يمكن للثقافة السياسية أن تتضمن �  ،وä حالة إيران. واألفراد اإليراني�

  .)¢(سبيل ا�ثال اÐاجة + اÐصول � قيادة قوية وواضحة

  :أساطI وملوك دارسون

  
ً
قد أعطت إيران  ....مةٍ ألمن الوجود القائم إن أك¦ من �سة وعÆين قرنا

 
ً
 ومعقدا

ً
 غنيا

ً
 تارÌيا

ً
 وä منطقة الÆق األوسط ال توجد دولة �ا ماٍض . موروثا
لكن إيران Eتفظ بعالقات قوية  ،موحدة غi م% أمةً باعتبارها طويل 

تراث إيران من خراب الغزوات  القد �. با�ا� اإلمpاطوري وما قبل اإلسالم
 من األ

ً
جنبية الM �ن �ا أن تمحو ثقافات عدد من الشعوب األقل تكيفا

وأسسوا  ،وهدموا ا�با� ،و� الرغم من أن الغزاة أزهقوا األرواح. اإليراني�
 حاكمة أخرى

ً
 وأديان ولغاٍت  وñلوا Áداٍت  ،دوال

ً
إال أن ا�وية اإليرانية  ،جديدة ا

 تنجو من ا\مار
ً
ويبï ا�جتمع ا¾ديد اuي يظهر بعد Ü  ،ا�تمNة �نت دائما

 
ً
 قحا

ً
 للشعوب األخرى + أك¦ بتان الÆق األوسط وشمال . غزوة إيرانيا

ً
وخالفا

لم تصبح العربية لغة اإليراني� بعد االنتصارات اإلسالمية +  ،أفريقيا مثالً 
 لألناضو��. القرن السابع ا�يالدي

ً
ني� من لم تتم عملية تPيك اإليرا ،وخالفا

وحينما انهارت اإلمpاطورية . قبل ا�جرات الOPية + القرون الوسطى
مع  ،وهما رمزا ا�وية القومية ،تكيفت اللغة وا6قافة اإليرانية ،الساسانية

من الصعوبة + إيران اCظر إ�  .اÐضارة اإلسالمية ا¾ديدة وازدهرتا معها
                                                 

  .)�ò³مpت، إيران حرب ا=اريخ، ص(  )¢(
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إن . \ارس� وا�علم� وحدهما=اريخ � أنه موضوع أكادي} يعود إ� ا
أنفسهم إ� ا=اريخ من ينظرون  ،اإليراني� اuين �ب عليهم معايشة تارÌهم

إن . � أنه �موعة إ�ازات قام بها القديسون واألنبياء واألبطال األسطوريون
بقايا ا�ئات من األبنية وا¾سور والصخور ا�نحوتة الM تنتÆ � طول السهل 

 عن أ�ادهم  اإليرا�
ً
� أشبه بكتب ا=اريخ الM تلقن اإليراني� دروسا

Ìلق ا�يار الشعÖ أد=ه ا�اص الM تقودنا إ� مثل هذه اآلثار ح� . الغابرة
مثال . تربطها بأبطال ما قبل اإلسالم األسطوري� والقصص الشعÖ اإلسال�

ينيون + برسيبوليس ذلك أن اإليراني� يربطون ب� القصور الM بناها األ�
� مسافة �س� ميًال شماÉ غرw شiاز والصخور الساسانية ا�حفورة 

 ئتمتل. باألبطال األسطوري� من أمثال Àشيد ورستم � ا=واÉ ،بالقرب منها
مثال ذلك اÐرم الزرادشM  ،إيران بالكثi من اآلثار ا�نسوبة إ� اÖC سليمان

وقp سايروس العظيم +  ،وا�عروف بتخت سليمانالكبi جنوب أذربيجان 
ويعرف بمسجد أم  ،+ إقليم فارس ناءٍ  ويقع � مرتفعٍ  ،مدينة باسارåري

  .)¢(سليمان

فقد ن0 اإليرانيون بعض تارÌهم قبل اإلسالم وخلطوا  ،من ناحية أخرى 
iعض اآلخر باألساطgل وخ?وا ما زا ،وشاهبور ،إن أسماء مثل اإلسكندر. ا
iدد + األساطPيع لكن أسماء أخرى مثل األ. ذكرها يÀيني� والسالجقة و�

 قد تالشت من ذاكرة الشعب
ً
وال يوجد ب� اإليراني� . اÐ>م اgارثي� تقريبا

من يعرف هذه األحقاب غi قلة من االختصاصي� Kن درسوا اآلثار القديمة 
 لوجه مع  لقد قام ا�يار. وا�راجع األدبية األجنبية

ً
الشعÖ بعد أن أصبح وجها

                                                 

  .)·�òمpت، إيران حرب ا=اريخ، ص(  )¢(
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اآلثار الواضحة لأل�اد الغابرة بربط هذه اآلثار بشخصيات مألوفة مثل Àشيد 
 من ربطها بأسماء غi معروفة مثل سايروس وداريوس 

ً
ورستم وسليمان بدال

  .وزيكزيس

  :اإلرث ا9اري« 

 يبسط ا=اريخ ا�دون وعدد هائل من األساطi أجنحتهما � �س
 ويسجالن ذلك التشبث العنيد لعدد من ا=قا�د اإليرانية + 

ً
وعÆين قرنا

لم يبق غi أربعة  ،وخالل قرون من االضطرابات السياسية واالجتماعية. أصو�ا
نماذج تارÌية أساسية �نت قد Eملت الكثi للحفاظ � اإلحساس اإليرا� 

واهتمام  ،ودافع دي® عميق ،احرةوهذه اCماذج � القيادة الس. با�وية القومية
  .)¢(وقبول بالطرق األجنبية ا�تكيفة مع اuوق اإليرا� ،بالعدل

  :القيادة الساحرة

إن الصخور ا�نقوشة والعبادات ا�حفورة عليها والM تعود إ� عصور ما  
األلقاب ا�فخمة للصوفي� والقاجار  ،أساطi الشاهنامة. قبل اإلسالم

وا\Áية الM رافقت آية  ،قصص الشعبية عن بطولة اإلمام عÊال ،واgهلوي�
و� أن ملوك إيران وأباطرتها  ،واحدة ملحة Ü هذه تؤOد فكرةً ... اهللا �ي®

�ن هذا السحر . أي بسحر تلك الشخصية ،وأئمتها قد حكموا بقوة شخصيتهم
 Dالفارسية القديمة  ،"فار"يسمونه اآلن (ا�لو äنسبة للحضور بال") خورنق"و

 للملكية اإليرانية
ً
 أساسيا

ً
وعالمة � ا�طوة  ،ا=اري� ال[ إليران hطا

وألن هذا السحر ال . اإل�ية الM يهبها ا�الق ألصحاب اÐق الÆ| + اÐكم

                                                 

  .)´¶�مpت، إيران حرب ا=اريخ، ص(  )¢(
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�د أن أول ما يقوم به  ،يملكه إال اÐ>م ذوو ا�ط الواضح وال%يح + ا�الفة
هكذا أقام الساسانيون الوحدة مع . hعيته ا�لكيةاÐاكم ا¾ديد هو ترسيخ 

والصفويون مع إمام الشيعة  ،واgايزيديون مع ملوك ما قبل اإلسالم ،�يني�األ
  .السابع مو� ال>ظم

لقد تضارب تراث القيادة الساحرة مع ا�حاوالت الM قامت =حديد  
القليل من ا�ؤهالت  وحينما تكون القيادة فردية يصبح \يها. السلطة + إيران

 ،وقد واجهت ا�حاوالت الشÚية + Eديد قوة القائد. أو ا�عايi ا�وضوعية
 
ً
معارضة قوية من الشعب اuي يعرف بأن ºاوالت كهذه  ،�لقوام ا�ت� مثال
 . اإل�ية والشعبية ،ت�دار� انتهاك لÓ اإل

ً
 تفسiيا

ً
لم يقدم الشيعة مذهبا

 �صوص ا¾ماع
ً
. ة البÆية كونها �موعة من اCاس Äتار قائدها بنفسهاشÚيا

 من ذلك
ً
Ìتار الفرد . �د أن العملية �ري بطريقة شخصية وغh iعية ،بدال

وä . وهو نموذج متبع + ا�سائل ا\ينية ،"مرجع ا=قليد"ا�ؤمن مصدر قيادته + 
ة خلف القائد يعp ا�ؤمن عن اختياره الفردي وذلك بالصال ،صالة ا¾ماعة

 ) أمام ،بشناماز(
ً
 وعلما

ً
Áاس وأك¦هم ورCه أفضل اpي يعتuسواء �ن . وا
أو من أي مصدر  ،القائد يستمد هيبته من العطف اإللá أو تهليل ا¾ماعة

إن اإليراني� ال $تملون . فإن اCاس تأمل فيه اÐكم بصورة فردية وباته ،آخر
وهم يسخرون من ح>مهم العاجزين  ،نبقاء رؤسائهم فPة طويلة من الزم

 ،)¬¬¹¢-³·¶¢حكم من (آخر حاكم صفوي  ،"شاه سلطان حس�"بتسميتهم 
 بضعفه وعدم كفا

ً
  .)¢(تهءوEن مشهورا

                                                 

  .¢¶�مpت، إيران حرب ا=اريخ، ص  )¢(
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Iاألساط:  

 فإ� جانب ا=اريخ اuي يعيد صياغته علمُ . يوجد إليران تارÌان قديمان 
ريخ وط® أسطوري عن ا�آثر هناك تا ،اآلثار القديمة وأíاث ا�ؤرخ� األجانب

يوجد . اgطو�ة الM قامت بها شخصيات تارÌية وأخرى أسطورية خارقة
ا=اريخ األخi واuي يستو� مصادره من الPاث الشعÖ واألعمال العظيمة 

nالشفا� للشعب اإليرا� ،لألدب الفار Öاث الشعPبدأ تدوين . + ال
وبلغت أر^ تعبi �ا +  ،ل الع% الساسا�األساطi اإليرانية ألول مرة خال

وذلك + القصيدة ا�لحمية ا�ؤلفة من حواÉ  ،القرن اÐادي عÆ ا�يالدي
nتستمد الشاهنامة . �س� ألف بيت من الشعر وا�عروفة بالشاهنامه للفردو

وتعيد �د تاريخ األمة اإليرانية منذ  ،مادتها من ا�صادر من قبل اإلسالمية
. ة + القرن السابع ا�يالدييية ا�لق ح` سقوط اإلمpاطورية الساسانبدا

 ،لكن لم تستطع ح` هذه ا=حفة األدبية استنفاد الPاث ا�لح} اإليرا� ãه
واستمرت األعمال اgطو�ة الM قام بها األبطال الوطنيون تنسج � منوال الفن 

Æادي عÐمنذ بداية القرن ا nوح` ا�وم واألدب الفار)¢(.  

زمن اآل�ة  -  � نظرة إيران إ� ماضيها ما قبل اإلسالم ةالشاهنام 
وÀيع . واألرواح الÆيرة واألبطال ا�ارق� واÐ>م ذوي الرجاحة والعدل

 هم � أو ساساني�اÐ>م اuين يرد ذكرهم + ملحمة الفردوn سواء �نوا بارثي
فقد حدث  ،من ناحية أخرى. لكبiشخصيات تارÌية ما عدا اإلسكندر ا

 
ٌ
�لعيالمي�  ،كثiة من اuاكرة الوطنية إيرانيةٌ  بالفعل أن åبت دول

                                                 

  ).Ç¶�مpت، مرجع سابق، ص(  )¢(
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 . واأل�يني� وا�يدي� والسالجقة
ً
ليست األساطi اإليرانية القديمة تارÌا

 
ً
. وEن الغرض منها إطراء وÍعالء شأن أمثلة معينة + ا�جتمع اإليرا� ،نقديا

ان رابكا + دراسته للشاهنامه ثالثة مفاهيم أساسية للنظام حدد اgاحث ج
 من االعتقاد القو�

ً
  :األخال' اإليرا� القديم الM ظلت جزءا

 . ال%اع ب� ا�i والÆ واالنتصار اCهاÎ لألول - ¢
ً
يظهر هذا ال%اع واضحا

� و� بالد تقع إ(+ ا6نائية ا\ينية واÐرب ا�ستديمة ب� إيران وطوران 
 
ً
  ).الÆق والشمال الÆ@ من إيران قديما

 كهذا هو  إن© . اÐاجة إ� حاكم h| ذي خط واضح من ا�الفة -¬
ً
حاكما

  .الوحيد اuي ينال ا�بة اإل�ية ا�منوحة للملوك

ð- |سيده اإلقطا �ح` لو �ن هذا السيد  ،الوالء ا�طلق من قبل ا=ابع إ
 
ً
  .جائرا

 تعود بتارÌها إ�  يدة�نت إليران عالقات ج»  
ً
 وغربا

ً
iàانها العرب جنوبا

+ القرن ا6الث قبل ا�يالد هزم عرب با�iا + . قرون ما قبل الفتح اإلسال�
وجرى بعد ذلك أن حكم الساسانيون . hق سوريا اإلمpاطور شاهبور األول

 من ا\ول العربية ا=ابعة
ً
غرw  ،ة�يدي� + ا�iÐنت أهمها Kلكة األ. عددا

وä أواخر القرن السادس أدخل االمpاطور خ?و ا6ا� Kلكة . الفرات
وبهذا فقد أزال بطريقة غi حكيمة  ،�يدي� Eت حكم اإليراني� ا�باhاأل

 اNgنطي–دويلة ºايدة تقع ب� إمpاطوريته وأعدائها + الغرب 
ً
ومن  ،نوأوال

  .)¢(ن من شبه جزيرة العربوثم ا�سلم

                                                 

  ).Ç³ا�رجع السابق، ص(  )¢(
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هارت اإلمpاطورية الساسانية ب?عة بعد أن هزم ا�سلمون جيوشهم + ان
وذلك  ،¢³¶ونهاوند + عراق العجم Áم  ،ð¹¶ة + العراق Áم يمعرMO القادس

وفسدت دو=هم  ،بعد أن ذهبت عن الساساني� تلك ا\ويالت العربية ا�حايدة
ائم تورات السلطة زبعد هذه ا�. بعد سن� طويلة من اÐرب مع اNgنطي�

ولم يالق العرب + دخو�م اgالد غi مقاومة  ،الساسانية ا�رOزية + إيران
و�Áن ما سيطرت ا�دن  ،أقامت ا¾يوش العربية + اgحرين. ºلية ضعيفة

 ،ربيجان وOرمان وخراسانأذالعراقية + اg%ة والكوفة � عربستان وفارس و
م با=فاوض � انفراد مع العرب للوصول إ� وقامت عدة مدن من هذه األقا�

وبغض اCظر . � الوالء لتولة اإلسالمية صيغ االستسالم ورفع ا¾زية د�الً 
تشi كتب ا=اريخ إ� قيام بضعة ثورات +  ،عن هذه االنتصارات السهلة

وثورات أخرى مهمة  ،مناطق جرت فيها ثورات مشابهة من قبل لكنها أ�دت
استمرت . موطن الساللة الساسانية اÐاكمة من قبل ، فارسضد العرب +

@Æا�قاومة الفعالة مدة أطول من ذلك + ا�ناطق الواقعة + أقا_ ا¾نوب ال .
 - )طوخارستان(وä إقليم اgلخ h@ خراسان  ،)طpستان(وä ساحل قزوين 

ك عرفت و� أقا�م �ن اÐ>م اإليرانيون ا�حليون فيها $كمون Kال
ßاuباستقال�ا ا.  

أخذ عدد كبi من رجال القبائل العرب با�جرة إ� إيران + القرون األو� 
wبعد الفتح العر، iداية . يدفعهم + ذلك خصوصية األرض والكسب الوفgا +

سكن . لم يسيطر الفاEون � غi ا�دن وا�راكز الزراعية ا�همة والطرق
Eوهما من حصون الشيعة األو� ،شانعرب الكوفة + قم و،  ùح� ب +

ا�حاربون العرب من اg%ة مدينة جديدة � شiاز وذلك � السهل ا�صب 
وEنوا يستخدمونه قاعدة ألعما�م العسكرية ضد ا6وار اإليراني�  ،من فارس

وEنت قاعدة النطالق ñالت الغنائم � وسط  ،وä خراسان. + اسطاخار
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قام قسم من العرب + مدن عسكرية + ح� احتفظ اgاقون بطريقتهم أ ،آسيا
  .)¢(اgدوية + العيش + أطراف الصحارى الكpى

وظلت  ،مع ذلك ظل اإليرانيون اuين صاروا مسلم� إيراني� بقوميتهم
األساطi اgطو�ة واuكريات ا�ا\ة �ا� األمة اإلمpاطورية حية ب� 

أي لغة –وحينما صارت العربية لغة الكتابة الوحيدة . ن ا¾ديدا�هتدين إ� ا\ي
لكن اÐال لم يستمر . �نت غريبة � معظم اإليراني� -ا\ين وا6قافة والعلم

 إذ أن كتابتها لم تكن أشد غرابة من الطريقة ا�عقدة الM تكتب بها 
ً
طويال

. ب� الكهنة والنساختلك اللغة الM بقيت ºصورة . اللغة الفارسية الساسانية
ثم قدر �ا أن تظهر من  ،ولم يبق غi الفارسية لغة للتداول + إيران اإلسالم

للكتابة وا=دوين + �الس اÐكم ا�ستقلة +  جديد + القرن العاh لغةً 
  .)¬(+ خراسان وترانسوزاينا–شمال إيران 

السياسية  من ا�فارقات ا=ارÌية أن هذا الزمن اuي تمN بالقالقل
 ع% ازدهار للثقافة الفارسية

ً
فقد شارك الشعراء . وا=جزئة �ن أيضا

وا�ؤرخون والرسامون وا�طاطون + صنع أعمال فنية فريدة خالل القرن� 
Æوالرابع ع Æو� الرغم من أن الصعوبات االقتصادية وا�وارد . ا6الث ع

� أعمال اgناء الكبiة ا�حدودة �جالس اÐكم الصغiة قد حددت ال%ف 
إال أننا �د  ،+ هذه الفPة الM تمNت بالفو� السياسية وفساد اÐكم

 + الفنون األقل تكلفة
ً
توÁ äم (+ هذه الفPة كتب الشهi حافظ . ازدهارا
¢ðÇ· (حافظ مثل ا�واجة . رائعته الشعرية ا�عروفة iوهناك أسماء أخرى غ

                                                 

  ).Çòا�رجع السابق، ص(  )¢(
  .)¬·ا�رجع السابق، ص(  )¬(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٢١٣  

الشاعر الساخر عبيد ز�E اuي يقف + ا�قام األول كرما� وسلمان الصف) و
أن يظهر مثل هذا االزدهار الغ®  ويبï األمر غi واضٍح . ب� الشعراء الفرس

ربما ساعد غياب السلطة ا�رOزية عن ال�مت . وسط تلك الكوارث السياسية
تحارب� وربما �ن وجود العديد من األمراء ا� ،ا\ي® + تشجيع اÐرOة األدبية

قد جعل من يفشل من الكتاب والفنان� + أحد ا�جالس أن Vد حظوته عند 
من ناحية أخرى حدث أن Àيع ح>م تلك الفPة . األمi ا�صم اآلخر

يPاوحون ب� القوة والغالظة وتشجيع األعمال الفنية الرائعة كما �د عند أ+ 
  .العشق ا�و + شiاز

  :الصفويون

فقد . مع بداية اÐكم الصفوي شيعيةً  مستقلةً  موحدةً  يران أمةً يبدأ تاريخ إ 
وضع ا�لوك الصفويون اللبنة األو� + أساس إيران اÐديثة وذلك àعل الشيعة 
اإلمامية دين ا\ولة الرس} بعد أن �نت ح` ذلك الوقت عقيدة يعتنقها القلة 

 عديدة تدار من اCاس وأÁدوا توحيد وسط إيران و� ا�نطقة الM ظ
ً
لت قرونا

�نت بالد الرافدين  ،مثال ذلك(من ا�ارج � أنها جزء من إمpاطورية كpى 
أو �نت مقسمة ب� القادة العسكري� �gويهي�  ،)مرOز ا�الفة العباسية
  .)¢(والساماني� والزياري�

  :أصل الصفوي~

 ¬ò¬¢(ين فقد أسس الشيخ صë ا\. أصل الصفوي� åمض وغi معروف 
– ¢ðð³ ( + اذربيجانأالطريقة الصوفية الصفوية @h ردبيل . � إ

ً
واستنادا

                                                 

  ).¬·ا�رجع السابق، ص(  )¢(
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ينتسب صë ا\ين إ� إمام الشيعة مو�  ،شجرة األنساب الرسمية للصفوي�
من ناحية أخرى فإن معظم اgاحث� يرفضون القبول بهذا النسب ). ع(ال>ظم 

ن أجداد العائلة الصفوية �نوا إ حديث ويقول باحٌث  ،Áية صفويةدويعتpونه 
Æادي عÐاذربيجان + القرن ا � هاجروا إ

ً
مهما يكن نسب الشيخ . أكرادا

 أن حفيده جونيد . فإنه س® يتÚم الOPية ،صë ا\ين
ً
حكم (ويبدو واضحا

قد Àع حو� �موعة من ا�قاتل� الشيعة أخذهم من ) ¶³ò¢-³³¹¢ب� 
وأصبحت الطريقة الصوفية الصفوية  ،األناضولا�سلح� الOPمان + hق 

 منظمة دينية عسكرية منظمة Eكم منطقة 
ً
حارب الصفويون . ردبيلأتدرVيا

قره (دولة ا�روف األسود ) ³ò¶ -¢³ÇÇ¢حكم ب� (بقيادة جونيد وحيدر 
اÄذ . ودولة hوان شاه ا�حلية h@ القوقاز ،الOPمانية + األناضول) قوينلو

أي أصحاب " كNيلباش"أñر K NKا أعطاهم اسم  غطاء رأٍس  اتباع حيدر
  ،الرؤوس اÐمر

ً
 ازدرائيا

ً
  .وEن + اgداية اسما

�ن إسماعيل بن حيدر + الرابعة عÆة من عمره حينما تو� قيادة  
وبعد أن دحر إسماعيل دولة hوان شاه  ،¢´ò¢وÁ äم . ··³¢الكNيلباش Áم 

احتل  ،واسمه ألواند) آق قوينلو(لة ا�روف األبيض والقائد الOPما� \و
ومن هناك قال بأن . ذربيجان ونصب نفسه شاهنشاه إيران + تpيزأجنوب 

الشيعة اإلمامية � عقيدة ا\ولة الرسمية وأمر بلعن ا�لفاء الراشدين ا6الثة 
 
ً
 سقط معظم غرب إيران � يد ·´ò¢و ¬´ò¢ب� �Á . ل من � ا�نابرواأل

وبذلك امتد حكمه إ� خراسان  ،وزبكي�انت% � األ ¢ò¢وÁ äم  ،إسماعيل
 + هارات

ً
  .)¢(ودولة تدمر سابقا

                                                 

  ).ð·ا�رجع السابق، ص(  )¢(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٢١٥  

 ،Vب أن يكون ظهور الشاه إسماعيل + اgداية �رد مغامر ترD ناجح آخر
من ناحية أخرى . دفعه ذ�ئه وسطوة السلب إ� تأسيس منظمته العسكرية

 يتصف أضاف الصفويون إ� هذه 
ً
 صارما

ً
الصفات ا�ألوفة عقيدة دينية ونظاما

�ن �اح الشيخ . إضافة إ� والئهم ا=ام للشيخ وتعا�مه ،به مقاتلو الكNيلباش
إسماعيل نتاج قرون من ا\Áية الM بثتها شبكة من ا�علم� وا�رشدين 

وتستد| قصة صعود الصفوي� إ� السلطة . ا\يني� والقادة العسكري�
 ،تاريخ األجداد القدا%: استذ�ر الPاث القديم Ð>م إيران ما قبل اإلسالم

والقبائل السبع  ،وذلك ا�لك اuي ظهر من ا�فاء �دحر أعداءه ،نسب ا�لوك
ýبذرة للعون ا�ل kدت لتشEا Mم الصفويون بنجاحهم . ال<Ðيدين ا

شخصيات ا�لوك السحر ا�عروف ل: العسكري إ� ثالثة مصادر مرجعية
وهيبة ا�رشد ال>مل للصوفية وهو  ،قوة اإلمام ا�نتظر للشيعة ،اإليراني� العظام

  .القائد الرو� ال>مل ¾ماعة الكNيلباش

  :الصفويون والشيعة

 من ا�وية الوطنية اإليرانية 
ً
إن . جعل الصفويون من ا�ذهب الشي� جزءا

وقد ساهمت األف>ر القومية  ،ة معقدةالعالقة ب� إيران وا�ذهب الشي� عالق
ال توجد + األساس أية عالقة . اÐديثة بعض األحيان + تشويه هذه العالقة

 
ً
  وOونه متأصلة ب� كون ا�رء إيرانيا

ً
جاء التشيع أول األمر إ� إيران من . شيعيا

وEنت ا�عاقل اإليرانية األصلية للحرOة � . حرOة عربيةباعتباره العراق 
. ناطق الM سكنها ا�حاربون العرب والالجئون من الكوفة + جنوب العراقا�

�نت gåية إيران من  ،من ناحية أخرى وقبل وصول الصفوي� إ� اÐكم
سادت العقيدة الشيعية + كيالن ومازندران وä بعض ا�دن ا6انوية . السنة
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� سيطر السنة + ح ،كقم وEشان وتفريش ونهاوند ،األخرى من عراق العجم
  .)¢(� مدن مهمة كأصفهان وشiاز وتpيز

نعرف إال القليل عن الشk واالنتشار ا\قيق للحرOة الشيعية + إيران ال  
وذلك ألن ا�ط ا�رسوم ب� العقيدت� الشيعية اÐديثة . ما قبل الصفوي�

 � ا\وام
ً
عباn � سبيل ا�ثال قام ا�ليفة ال. والسنية لم يكن واضحا

ا�أمون + القرن ا=اسع بتنصيب إمام الشيعة ا6امن الرضا بن مو� ال>ظم 
وä القرن ا6الث عÆ �ن اÐ>م السنة + فارس يوقرون âيح . خليفة �

. ويغدقون عليه ا�بات ،أخ اإلمام الرضا + شiاز) شاه شiاغ(اإلمام أñد 
�نت موجودة ب� الفالح� وعمال  هناك د�ل � أن ا�عتقدات العامة للشيعة

حكمت السالالت . وÀاÁت ال تناول إال القليل من اهتمام اgاحث� ،ا�دن
أجزاء  -�gويهيون وال?بداريون والOPمان من دولة ا�روف األسود–الشيعية 

 لكن لم Eاول أي منها جعل ا�ذهب الشي� �من إيران قبل م)ء الصفوي
 gت

ً
 رسميا

ً
  س® دينا

ال نعرف إال القليل عن الطريقة الE Mول فيها gåية  ،وبالطريقة نفسها 
� الرغم من وجود معارضة + ذلك الوقت . اإليراني� إ� العقيدة الشيعية

 ب� علماء السنة + منتصف القرن ا6امن  ،للتغيi الق?ي + ا\ين
ً
خصوصا

Æقبلت ا�ذهب الشي� ولو أن من الواضح أن معظم إيران قد ت هإال أن ،ع
 ،وبلوشستان ،ككردستان–ا�ناطق اgعيدة عن سيطرة اÐكومة ا�رOزية 
nوا�ناطق ا\افئة من فارس وساحل ا�ليج الفار -  

ً
  .ظلت سنية عموما

                                                 

  ).³·�مpت، إيران حرب ا=اريخ، ص(  )¢(
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 + إيران 
ً
 ،�نت ا=عا�م الشيعية زمن الشاه إسماعيل غi معروفة تماما

\ين واألئمة والكتب من سوريا ف>ن � الصفوي� استحضار علماء ا
 أول . واgحرين

ً
و� الرغم من أن اإليمان الشي� عند الكزيلبان �ن بدائيا

 يؤOد � الطبيعة شبه اإل�ية للقادة ،األمر
ً
إال أن بعض جوانب ذلك  ،متطرفا

�=هذيب وتأسيس الطريقة الصوفية إعالء شأن اإلمام عÊ وÁئلته  ،اإليمان
قد يكون الشاب إسماعيل قد تعلم . عند اإليراني� السنة من قبل�نت مألوفة 

مبادئ أئمة الشيعة ) ··³¢ – ³·³¢(+ فPة اختفائه عن األعداء + كيالن 
وسواء �ن . االث® عÆ من معلمه ا¾ليل الشيخ شمس ا\ين ºمد اللح)

 
ً
 أم سياسيا

ً
كزيلباش لم PÌ إسماعيل ا�بادئ ا�تطرفة لل ،ا\افع عقائديا

بل اختار الشk الشي� ا�عتدل األك¦  ،تولةلوVعلها مبادئ ا\ين الرس} 
 \ى Áمة ا�ؤمن�

ً
 وقبوال

ً
  .)¢(استحسانا

 رسميً  
ً
 �لق أمة  الم يكن فرض ا�ذهب الشي� دينا

ً
للصفوي� �فيا

 غذ©  ،إيرانية
ً
 دينيا

ً
ت ى ا�الفالكن ما قام به إسماعيل قد خلق بالفعل تمNا
�لعثماني� + الغرب  ،السياسية ب� الصفوي� + إيران وجiانهم من السنة

�ن �ذه العقيدة  ه مايعتقد ا�ؤرخ اليساندور بوسا� أن. زبكي� + الÆقواأل
 من ا�وية 

ً
العربية الM جاء بها رجال القبائل األتراك أن تكون خالصا

  :ويضيف ،اإليرانية

 �ن نوعه مع  � الرغم من أن العقيدة
ً
 أيا

ً
 فلسفيا

ً
ا¾ديدة ال تملك ارتباطا

 الفرس شعب
ً
يمكنهم منها ا\فاع عن أنفسهم  أت �م أرضيةً إال أنها هي©  ،أو أمة ا

 Ü من خطر فقدان ا�وية + �تمع إسال� شديد االستحواذ والت?ب من
                                                 

  .)ò·�مpت، ا�رجع السابق، ص(  )¢(
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 من خطر الضياع + íر األتراك طا�ا �ن هؤالء أقرب 
ً
من جوانبه خصوصا

+ ثقافة إسالمية .. + اÐقيقة Þن أمام حالة من االÞراف الفارn. يمثل السنة
  ".ترجع أصو�ا إ� الع% الصفوي

طرأ تغi � موقع الطبقات ا\ينية خالل الزعزعة ال>ملة + القرن ا6امن  
Æا أثر بشدة � �رى ا=اريخ اإليرا� ،عK . ن القادة الصفويون األوائل�–

قد فرضوا هيبتهم ا�اصة � الشؤون  - بعد تعاظم قوة إسماعيل مسواء قبل أ
وبما أن جوهر حرOة ا�سؤول� الصفوي� األوائل اuين Vري اختيارهم . ا\ينية

 دينية وعسكرية وسياسية
ً
�دهم  ،+ الغالب من ب� الكgNاش قد ضم أسسا

لصفويون بعد تتويج إسماعيل أخذ ا. يمارسون نفوذهم + Àيع األقسام ا6الثة
يعهدون باألمور ا\ينية إ� طائفة خاصة من األئمة والقضاة يقال �م  ¢Á¢´òم 

�ن . وEنوا + اgداية من العرب ثم أصبحوا بعد ذلك من اإليراني�" علماء"
الشاه + بداية األمر يسيطر � هؤالء العلماء ا\يني� وذلك بت%فه بتعيينهم 

وظل هو القائد ا�حبب والصوä اgاط® �حارw الكNيلباش  ،يهموال%ف عل
 Kا . من ناحية أخرى

ً
 وسياسيا

ً
 ماديا

ً
 استقالال

ً
أحرز العلماء الشيعة تدرVيا

 فعلي� + دولة تقع ضمن ا\ولة
ً
سيادة أ� من سيادة بوطاgوا  ،جعلهم ح>ما

  .)¢(را�الشاه وأخذوا ينافسونه � مرجعية والء الشعب اإلي

بù علماء ا\ين القاعدة االقتصادية الستقال�م وذلك بسيطرتهم �  
ومنذ اgداية . كذلك � ا¾انب السياn ،مس والزEةشؤون الوقف وأموال ا�ٌ 

حكم شاه عباس األول بدأ Àاعة العلماء ا\عوة بأن الشاه قد ال يكون هو 
م اgعض من أوBك العلماء + القرن قا. الو_ ا�ؤتمن � والية اإلمام ا�نتظر

                                                 

  .)Ç·ا�رجع السابق، ص(  )¢(
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ً
ن �م + غياب اإلمام ا�نتظر إوقالوا  ،ا6امن عà Æعل دعوتهم أك¦ وضوحا

أو � األقل اÐق –اÐق الشامل + Kارسة السلطة ا\نيوية باسم اإلمام نفسه 
أدت . بسبغ هذه السلطة � من يعتقدون بأنه األك¦ كفاءة للقيام بوصية اإلمام

Ðروب األهلية + القرن ا6امن عÆ وºاوالت نادر شاه + اسPضاء السنة ا
والشيعة إ� ذهاب عدد من رجال ا\ين خارج إيران واإلقامة إ� جوار العتبات 

 عن الضغط السياn للحكومة . ا�قدسة + العراق
ً
واستمروا من هناك وبعيدا

  .)¢(م اإلماماإليرانية + فرض دعواهم + السلطة ا\نيوية باس

حاز علماء ا\ين � قوة إضافية نتيجة للخالف العقائدي ب� ا�درست�  
و� الرغم من أننا لسنا íاجة هنا إ� . اإلخبارية واألصو�ة + الفكر الشي�

إال أن انتصار األصو��  ،ا\خول + تفاصيل هذا ا�الف الف® ب� ا�درست�
 إ� دع

ً
 عقائديا

ً
. وة العلماء + ا�طاgة بسلطة أ� من سلطة الشاهأضاف أساسا

وهم ما  ،بù ا�رOز اuي حازه األصو�ون قاعدة =كوين ا�ريدين ا\يني�
بل  ،وهم ليسوا �رد مف?ين {ول� للقانون السماوي. ندعوهم با�جتهدين

 مراجع كف
ً
 اuي يتوجب � Ü مؤمن شي�) مراجع ا=قليد(ة للمقتين ؤأيضا

�نت هذه العقيدة تع® أن آلراء ا�جتهد + . بهم دون مرتبة ا�جتهد االقتداءُ 
 أكp + عيون أتباعه 

ً
ا�سائل ا\ينية وا�سائل السياسية الÄ Mص ا\ين وزنا

. من ا�راسيم الM يصدرها ملك غi كفء + تفسi رغبة اإلمام ا�نتظر
 أن ا�لك مغتصب ف

ً
عÊ وذلك بوضع أفعا� خارج وجدت تلك العقيدة أيضا

–إطار الÆعية ا\ينية وجعل العلماء األوصياء � السلطة ا\نيوية الوحيدة 

  .و� تلك السلطة الM يملكها اإلمام ا�نتظر
                                                 

  .)··ا�رجع السابق، ص(  )¢(
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  :يرانإحياة اآلري~ B هضاب 

 ،يرانيةرا� اإليع® األ نورا� الM دخلها اآلريسميت األ :يقول ا\رس
 ،والفرثي� ،الفرس ،ا�ادي� ،م عبارة عن ثالث �موÁتوه ،را� اآلريةباأل

واgارت� سكنوا + ا�ضاب الشما�ة  ،وä ا¾نوب الفرس ،ا�ادي� + الغرب
ونسبة ا� الفرس  ،يراني�وبعد ذلك سميت هذه ا�جموÁت اإل ،يرانالÆقية إل

وما ) بارس بفارn تعري ¢(يران باسم ا�ليج الفارn إسميت ا�ياه + جنوب 
  .نح` اآل االسمزالت معروفة بهذا 

يدعو  وEن اهورا امزدا نÖ الزردشت� ،بعد فPة ظهر ا\ين الزردشM ا¾ديد
uاس اCالكتاب ا�قدس للزردشت� يس! اوستا  ،يران القديمةإ+  ينا)¢(.  

  :{ليل ا\ص

يران إنكرر ما قلناه + موضع سابق من اCصوص السالفة حول ºاولة  
nقيقة ا6ابتة أن اسم  .تسمية ا�ليج بالفارÐا"wاالسمهو  "ا�ليج العر 

فثلY سواحل ا�ليج ، يؤOد ذلك) الس>ن(فاgعد ا\يمغرا+ ،ا=اري� للخليج
وأنه ح` السواحل  ،بينما تطل إيران � حواÉ ا6لث ،تقع + بتان عربية

السواحل (أو + ) إقليم األهواز(الشمال اإليرانية تقطنها قبائل عربية سواء + 
مسيطرة � تلك اgالد ح` ضمتها  حيث �نت ،إ� الÆق من بندر عباس

  ،)إيران
َ
 ،و� تسمية ا�ليج وفق الشعب اuي يعيش حو�وبا=اÉ فمن األ

فكيف يكون ا�ليج الفارn وõ ما $يط به أرض عربية من Ðمة جزيرة 
 ص ؟العرب وس>ن عرب خل

                                                 

)¢( )،çصيE �يران، إOhت جاب ونÆ كتاب هاى در�  كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما
¢ðÇ· ص ،ð³-ðò(. 
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كما عرف + الوثائق العثمانية وطوال قرون �ليج اg%ة وهو االسم 
وä الواقع فإن الفرس لم يكونوا يرOبون  .ا=اري� �ذا ا�ليج عند األتراك

 . ح` + أوج عظمتهم ،اgحر
ً
�ن íارته من  ،وÍذا ما أنشأوا + ا�ليج أسطوال

 ،آلن الساحل اإليرا�فالساحل الشماÉ الÆ@ اuي يكّون ا. غi الفرس
Pكيلوم ëو ألÞ ويمتد � طو� : �سلسلة �Áة من ا¾بال الصعبة ا�نافذ إ

ولقد . Kا عزل س>ن الفرس والسلطة ا�رOزية فيها عن حياة اgحر ،ا\اخل
ح` قال بعض مؤرZ  ،اشتهر الفرس منذ åبر الزمن �وفهم من حياة اgحار

و� ذلك فإن ذيوع اسم ". ء فارn إال اسمهليس من ا�ليج 9: "العرب
"wقيقة جغرافية ثابتة فيما قامت بينه وب� " ا�ليج العرÐ 

ً
اآلن قد جاء موافقا
 .العرب أوثق الصالت قبل اإلسالم

 nن ين أهل تريد إيران مقابل موافقة العرب � تسمية ا�ليج بالفار
لم Eتل أ ،يج من الÆق والغربالعرب األرا� الM احتلتها � شاطئ ا�ل

تذكروا وال تنسوا ا¾زر . =وطن قبائل عربية ،الM تع® إقليم العرب. عربستان؟
تذكروا مطاgتهم باgحرين رغم أن . العربية اإلماراتية الM اغتصبتها إيران

 .قرارا دو�ا حسم عروبة اgحرين

wكومة اإليرانية � تسمية ا�ليج العرÐار اmإن إnبا�ليج الفار ، 
\�ل واضح � اCظرية ا=وسعية الÁ Mشت بها إيران + ا�ا� وتعيشها 

خاصة بعد رفض ا�مي® رفضا قاطعا الصيغة الM وضعها ا�ؤتمر . ا�وم
اإلسال� =جاوز ا�الف � تسمية هذا ا�ليج واقPح تسميته با�ليج 

الستعماري للجزر العربية اإلماراتية كما تواصل إيران احتال�ا ا. اإلسال�
وهو ما يتناó تماما مع ا�طاب ا\ÎÁ اإليرا� اuي يزعم مواجهته  ،ا6الث

  .لالحتالل اإل�ائيÊ لألرا� الفلسطينية والعربية
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  سئلة وا&ناقشةاأل
 :الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبة امأل -(

  ...........................ول لآلري� �نت مرا|ا�سكن األ) أ

  ....................يران القديمة �نإاسم نÖ ) ب

  ...........................كتاب الزردشت� ا�قدس يس!) ج

  ؟يرانية+ ا�ضاب اإل ين سكنت Ü �موعة من ا¾هة ا�م®أصل �ط  -  ¬

  الغرب      ا�ادي� 

  الشمال الÆ@      الفرس 

  ا¾نوب      الفرثي� 

  لÆقا

ð- ن ا�جرة ؟و�اذا قرر اآلري  

 يرانية للسكن فيها ؟ي� ا�ضاب اإلر�اذا اختارت �موعة من اآل- ³

ò- ظرCارسم من دون ا� واكتب ت�اري� اgرالكتاب مسi هجرة اآل إ
  .)¢(ي جهة جاءواأاسم Ü �موعة ومن 

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،ðò(. 
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 :األسئلة{ليل ا\ص � 

من خالل ا=أكيد �  ،دة + ا\رسترسيخ ا�فاهيم الوار األسئلةEاول 
تذكi ا=الميذ بماضيهم ا=اري�  إ� األسئلةكما تهدف . ري للفرساألصل اآل

  .يرانإواÐضاري وأثر ذلك + بناء 

 :ةول حكومة آريأ

 ن قوموشوريEن اآلو ن متجاورينوشورياآلو نو�ن ا�ادي :يقول ا\رس
ً
 ا

 äارب� وºمالغلب األأÐلم . ينهبونهاو رض ا�ادي�أت � وقات يشنون ا
نهم لم أل؛شوري� عليهماآل مام هجماتأا�ادي� الوقوف  ةيكن باستطاع

درOوا أ ةولكن + اCهاي منظمُ  يكونوا متحدين ولم يكن \يهم جيُش 
وشÚوا  .� الوجود حكومة ا�ادي�إظهرت و واEدوا مع بعضهم اgعض. ضعفهم

 جيش
ً
 منظم ا

ً
  .شوري�زيمة اآلتمكنوا من هو ا

أطلقوا عليها اسم و جبال الوند ة+ نطاق سلسل ةن مدينوبù ا�ادي
  .)¢(وEنت تقع هذه ا�دينة + مدينه همدان. هكمتانه

يوجد + إحدى ساحات مدينه ، ألسد حجري مٍ �س©  ةَ صور :ا\رُس  يضيُف 
ن من وا�لوك ا�ادي ن تمكنأن بعد همدان منذ زمن حكومة ا�ادي� ح` اآل

ونتيجة لظلمهم وقمعهم للشعب وانشغا�م باللهو  ،ح>م حكومتهمÍو تقوية
+ ذلك ا�Ð استفاد .رفض اCاس ا=عاون معهمو ضعفت حكومتهم ،وا�رح

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)¶Çص




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٢٢٤  

 اCهايةä و خاض اÐرب مع ا�ادي�و قائد الفرس كوروش من هذا الضعف
  .)¢(إيرانصبح هو ملك أو هزمهم

  :سئلةاأل

  ري� اذكرهمثالثة �موÁت من اآليران إ إ�جاء  - ¢

  امأل الفراغ -¬

  .Áصمه �م...... اÄذ ا�اديون -

ð-  ا�ادي�؟ حكومة�اذا اختفت)¬(.  

  :النشاط B الصف

 
ً
  :ةالفراåت ا=ا� أكمل ،ا\رس ة�ريط وفقا

  .يرانالشمال الغرw إلو سكن ا�اديون + غرب - ¢

  نيراإ........... ن +وسكن الفارسي -¬

ð- إل..... سكن @Æيران+ الشمال ال)ð(.  

                                                 

، ðÇ¹¢ا�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، تعليمات اجتم( )¢(
 .)Ç¹ص

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
 .)ÇÇص

)ð( ) ،ايران �، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در
 .)ÇÇص




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٢٢٥  

  :{ليل ا\ص

س تهدف األسئلة Àيعها إ� ترسيخ مفهوم القومية اإليرانية وعراقة ا¾ن
  :اCص ترسيخها + وجدان الطالب أرادالقيم الM . الفارn اآلري

وقد سبب . � بقية الشعوب ا�حيطة اإليرا�تأكيد نظرية ا=فوق العر@  -
  .ذلك ظهور األعداء اÐاقدين واÐاسدين �ا

  :{ليل ا\ص

 إ�إن العقدة العن%ية واالستعالء اuي Áشه ويعيشه الفرس دفعتهم  
 u¬¹لك �د انه + . أنفسهم من الشعوب اآلرية اCقية العرق وا\م اعتبار

أصدر رضا شاه مرسوما يق� بمنع استخدام ãمة  ،¶ð·¢ديسمp �نون األول 
 . واستبدل ãمة إيران بها ،س نهائيا + ا�عامالت الرسميةفار

 "ال بد أن نشi إ� أن اCص قا�ا ب%احة دون أن يدري بأنهم ليسوا آري�
أرضنا القبائل الM �نت تس}  إ�جاءت ، ةمنذ قبل حواÉ أربعة آالف سن

  . "نفسها اآلرية

صادر ا=ارÌية بأن شعب أن اgاحث Vد نفسه أمام حقيقة ثابتة تؤOدها ا�
بل هو  ،أنه ليس كذلك: إيران اuي يع� بقوميته الفارسية وانه جنس آري

ثنية وهوية إن نظرة إÀا�ة � اÐالة اإل. عبارة عن خليط من عدة شعوب
 ،ترينا بوضوح إن إيران بت متعدد القوميات القوميات ا�تنوعة القاطنة + إيران

�ن " �س سو" فهناك شعب يس!  ،شعوب ش` فس>ن إيران هم مزيج من
وأما + ا¾نوب الغرw . )¢(وال يعرف إ� أي جنس ينت} ،يقطن غرب إيران

                                                 

  .)¬¢iنيا، تاريخ إيران القديم، صب( )¢(
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أما األجزاء اgاقية ف>ن يقطنها األحباش أو ÀاÁت  ،)¢(ف>ن يعيش العيالميون
لم يبق اÐال � ذلك بل وفد إ� بالد إيران اآلريون ا=ابعون . )¬(من السود

 .uلك يقال أن اإليرانيون من ا¾نس اآلري )ð(للجنس األبيض

حاول اآلريون بعد سيطرتهم � مقدرات اgالد دمج ا�كونات ا�ختلفة  
ليشk هؤالء Àيعا قوة Äدم  ،للمجتمع اإليرا� من خالل صبغها بالطابع اآلري

دوا أفضل لم V) اآلريون(ويبدو أن هؤالء . اÐ>م ا¾دد ومصاÐهم ا�ختلفة
Aأبناء القوميات ) العرب ا�جاورين �م(من خلق عدو خار �D يتنا

وبا=اÉ يتنازلون . ا�ختلفة طموحاتهم باالستقالل وا=حرر من سيطرة اآلري�
واuي يظهر أن مفهوم تصدير ). العرب(عن تطلعاتهم وينشغلوا بمقاومة العدو

ساس اuي اعتمدته ا6ورة ا�مينية األزمات الM �نت تعا� منها إيران هو األ
  .=صدير ثورتها وأف>رها إ� ا�ناطق العربية ا�جاورة

وتاريخ ظهوره ومدى ) آري(�ذا ال بد من استجالء مفهوم ا�صطلح  
حول مفهوم )³(صحيفة الوسط اgحرينية لم أجد أفضل Kا نÆته. علميته

  :ا¾نس اآلري

ت موضوÁ ذا أهمية أكاديمية فقط إن نظرية ا¾نس اآلري والغزو ليس 
ولكنا تؤثر � فهمنا للتطور ا=اري� للهند ومصادر تراثها القديم الرائع 
 pشهدت تطورا ملموسا ع Mومؤسساتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال

                                                 

  .)¶¬ا�رجع السابق، ص( )¢(
  .)¹¢ا�رجع السابق، ص( )¬(
)ð( )كيم، صÐعبد القادر، زرادشت اÇ(.  
 .)ه³¬³¢صفر  ·¬م ا�وافق ð´´¬مايو  ¬´ا¾معة ، ðÇ¬العدد  .نيش أجروالا�قال \( )³(
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لقد نمت ا6قافة والقومية ا�ندية وتطورت عp األلفيات . األلفيات ا�اضية
� ضفاف األنهار  -ند القدماء الُملهم� اuين كتبوا بفضل حكماء ا�

وعرفوا اÐقائق  ،األدب الفيداوي اuي يشk أساس اÐضارة ا�ندية -ا�قدسة 
 .ا�ا\ة عن خالق الكون وخلقه ووسائل ا�حافظة عليها

وتُنكر  .�ن رواد ا6قافة الفيداوية القديمة الس>ن األصلي� + ا�ند 
و� بذلك تتحدى  ،اآلري هذه اÐقيقة وتُقر بأنهم من أصل أجنÖ نظرية الغزو

وä هذه ا�قالة Þاول كشف زيف . سبب وجود ا6قافة والصبغة القومية ا�ندية
عن طريق سياق أدلة من الكتب  (AIT) القصة ا�لفقة Cظرية الغزو اآلري

 .وا=اريخ وعلم اآلثار وتقديم hح صحيح لألدب الفيداوي

p القضية اآلرية من القضايا ا�ثiة للجدل وEنت مثار اهتمام وتعت 
ا�ؤرخ� وعلماء اآلثار وا�ختص� بتاريخ ا�ند وعلماء االجتماع ألك¦ من 

. إن نظرية الغزو اآلري � �رد نظرية افPاضية وليست واقعة فعلية. قرن
ا يتم رفض ويرفض ا�رء تصديق اCظريات الM يتم تعديلها بشk مستمر كم

ومع ظهور معلومات . هذه اCظريات تماما مع ظهور معرفة ومعطيات جديدة
جديدة + العقدين ا�اضي� وا=حليل اCص ا�وضو| للبيانات األثرية 
 �والكتابات األخرى أصبحت صحة نظرية الغزو اآلري موضع شك بالنسبة إ

 .العلماء وتم رفضها بصورة m$ة من قبل الكثi منهم

إن أغرب 9ء + هذه اCظرية هو عدم وجود أصل �ا + السجالت  
Æا�ندية بل + علم السياسة األوروبية والقومية األ�انية + القرن ا=اسع ع .

فال يوجد ذكر للهجرة أو الغزو أو ا¾نس اآلري + أّي من الكتب أو ا�الحم 
 ".سطوريةالقصة ا�ندية األ"ا�ندية القديمة أو ح` اgورانا 
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فë العقدين ا�اضي� فان اكتشاف الطريق ا�فقود Cهر �سواß الفيداوي 
وحفر سلسة من مواقع َهَربان امتدت من روبار + اgنجاب إ� لوثال ودولفiا 

واكتشاف اgقايا األثرية �ذابح  ،+ جوجiات � طول هذا الطريق ا�فقود
س ا�رتبطة بقراب� الفيداوي� الفيداوي� وا�وبا" األماكن ا�قدسة"

اندس من قبل الكثi من / وتفسi كتابات ا�ربان ،وا�جناس + مواقع هربان
ورأى علماء اآلثار  ،العلماء �فة تنت} إ� العائلة السنسكريتية الفيداوية

أمثال ديلز والتشن أن حضارة ا�ربان قد انتهت ليس نتيجة ما يس! بالغزو 
واكتشاف مدينة دورE ا�فقودة Eت  ،سلسلة من الفيضاناتاآلري بل نتيجة 

مياه اgحر بالقرب من ساحل جوجرات ووجود شبه ب� هذه ا�دينة وحضارة 
وا=فسiات ا�وضوعية ا\قيقة القرينية للفيداوي� تُب� بشk مقنع  ،هربان

وية بعد االندس وارتباطها مع اÐضارة الفيدا/ ا�وية ال>ملة Ðضارة ا�ربان
 .ذلك ما يستد| إÁدة فحص للسلسلة ال>ملة Cظريات ا¾نس والغزو اآلري

  nن ا�جتمع ا�ندوEالفيداوي�  -� مدى آالف السن�  -و �ينظر إ
كمصدر للمعرفة الروحية والعلمانية وا\Áمة األساسية للثقافة ا�ندوسية 

 .نية + هذه اÐقيقة َقْط ولم تُشكك سجالتنا ا=ارÌية أو ا\ي. ووجودها

اuين سجلوا تفاصيل �اربهم أثناء (وقد شهد الرحالة من الغرب والÆق 
. بأهمية األدب الفيداوي وأصله الطبي�) إقامتهم الطويلة والقصiة + ا�ند

وفجأة وä القرن ا�ا� أو ما يقارب ذلك يقول العلماء األوروبيون ا�زعومون 
مون إ� ا�ندوس وانهم جاءوا من قبيلة بربرية من القبائل إن الفيداوي� ال ينت

كما يشi هؤالء ! الرُّحل قدمت إ� شمال ا�ند ودمّرت اÐضارة األصلية الراقية
إن هذا سيئ . العلماء أيضا إ� أن اللغة السنسكريتية ليست من أصل هندي

 .باعث � السخرية ومناف للعقل ويتحدى الفطرة السليمة
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ة بربرية من الرُّحل الغزاة ال يمكن أن تأß من ا�يال وتقدم هذا إن قبيل
اCوع من اÐكمة السامية وا=جارب الروحية األصيلة ا�الصة والفلسفة 

وهو ما �ده + األدب  -العا�ية للتسامح ا\ي® وا=آلف للبÆية Àعاء 
 .الفيداوي

 :العيوب الرئيسة B نظرية الغزو اآلري

يكمن + عدم تقديم تفسi عن  اآلرىرئيس + نظرية الغزوإن العيب ال
سبب وجود أية إشارة إ� أية ديانة خارج ا�ند + األدب الفيداوي اuي يفPض 

كذلك فإن اإل�اع الفلý + ريج فيدا . أنه يعود إ� األلفية ا6انية قبل ا�يالد
األلفية ا6ا6ة قبل  يشi إ� حوادث +) الكتب ا�ندية السنسكريتية ا�قدسة(

ومن . م.ق´´´ðا�يالد أو قبل ذلك تبّ� وجود الPانيم الفيداوية قبل العام 
ا�فPض أن اآلري� ا�زعوم� قد قاموا بغزو ا�ناطق + وادي هرابا وقضوا � 

 !س>نه وحضارته

 اإل�لNفقبل نزول . ولم يكن هناك َقْط عداُء ثقا+ ب� الشمال وا¾نوب
لقد . الساحة ا�ندية �ن هناك تفاعل مستمر وتبادل ثقا+ ب� ا�نطقت�� 

�نت اللغة السنسكريتية وا�سماة باللغة اآليه � اللغة ا�شOPة للمجتمع 
 .بأ�ه آلالف السن�

لقد �نت أبرز ثالث شخصيات من ا�ندوسية ا�تأخرة من ا¾نوبي� اuين 
 
ً
عن الكتب ا�قدسة  وصن كتبوا Eليل اCص+ الشمال واuي يلقون احPاما

وح` + العصور القديمة �ن  ãهم لفيدا بالسنسكريتية فقط لصالح الس>ن
ويلï أجاستيا وهو حكيم . من ا¾نوب..بعض ا�ؤلف� العظام �حاورات بوذا

باعتباره يلÜ ï تقدير واحPام + ا¾نوب  ،لْهم من شمال ا�ندفيدي شهi مً 
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 شخص
ً
وOذلك هل �ن جنوب  .م بإدخال العلم الفيداوي إ� جنوب ا�ندقا ا

ا�ند غi مأهول بالس>ن قبل طرد الس>ن األصلي� لوادي اندس؟ إذا �نت 
  ،اإلجابة بال

ً
من هم الس>ن األصليون ¾نوب ا�ند اuين قبلوا القادم�  إذا

 .ا¾دد من الشمال من دون أي قتال أو عداء

يؤيد صحة الشبه ب� الطقوس ا\ينية للهرابا واآلري�  وهناك د�ل قاطع 
وجود أوجه و ،وب� شعائر ا�رابا ا\ينية وآ�تهم ومذاíهم القربانية. الفيداوي�

شبه مع العقيدة اآلرية Kا يشi إ� استمرارية ووجود ا6قافة الفيداوية مع 
م يسموا أماكنهم ن غرباء �اذا لوفلو �ن ا�ندوس اآلري .حضارة وادي اندس

ا�قدسة بأسماء خارج ا�ند؟ �ا ينشدوا أناشيد الشكر والتسبيح الM تمدح 
األنهار العديدة الM تتخلل شبه ا¾زيرة بكاملها وا¾بال ومستودÁت ا�ياه 

 ومنح الصفة اإل�ية �ذه ا�صادر الطبيعية؟

وليس ) قدسةاألرض ا�(فلو �ن اآلريون غرباء �اذا يعتpون هذه األرض 
 أو الوطن األم؟) األرض ا�قدسة(أرضهم األصلية 

 :أصل نظرية ا)نس اآلري

نظرية  تبسيُط  - العالم األ�ا� ا�شهور بتاريخ ا�ند  - إ� ماكس مولر  ىيعز
ا¾نس اآلري وجعلها + متناول مدارك ا¾مهور + منتصف القرن ا=اسع 

Æباره باعتومع أنه عندما تعرضت سمعة مولر  .ع�Á 
ً
 سنسكريتي ا

ً
لل�ر +  ا

إذ ال يوجد + أي م>ن + األدب  -وقت الحق وتم Eديه من قبل نظرائه 
ه وأعلن أاعPف �ط -من اCاس  عبارة آريا تشi إ� جنٍس  نالسنسكريM أ

ولكن . اgتةأن عبارة آريان تع® فقط Áئلة لغوية ولم تنطبق � أي جنس 
استغلت ا�جموÁت القومية السياسية األ�انية  لقد. ال�ر �ن قد وقع
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والفرنسية هذه الظاهرة العرقية لنÆ معلومات عن سيادة ا¾نس اآلري 
وقد استخدم هتلر هذه السيادة ا�زعومة لسخافاته . ا�زعوم اuي يضم اgيض

ا�تطرفة ا�تمثلة + زÁمته السياسية وñلته العنيفة الpبرية لPويع ا�هود 
 .وقد أفC ذلك إ� اإلبادة ال>ملة �الي� األبرياء .�جتمعات األخرىوا

 ماذا تع¿ نظرية الغزو اآلري B الواقع؟

طبقا �ذه اCظرية فقد تم غزو شمال ا�ند واحتال�ا من قبل جنس من 
نه قد قدم من آسيا أعتقد واuي يُ ) اآلريون(الرُّحل ذوي البÆة الفاEة يد� 

  أك¦َ  م وقام بتدمi حضارةٍ .ق ´´ò¢حواÉ ) أرض �هولةأو (الوسطى 
ً
 ألناٍس  رقيا

 .�نوا يقطنون وادي اندس وفرض عليهم ثقافته ولغته

ويعتقد أن س>ن وادي اندس �نوا إما من ا\رافيديان أو األوسOPس أو ما 
وترتكز نظرية الغزو اآلري � العناm  .يعرف اآلن باسم طبقة الشودرة

 :اآلتيةالرئيسة 

لقد �نت  ،الغزو اuي قامت به هذه ا�جموعة ،تعتp آريا �موعة عرقية
قامت  ،�ن موطنها خارج ا�ند ،بناؤها فاتQ البÆةأ�موعة من الرّحالة وEن 

 Éبالغزو حوا¢ò´´ إلخ... م ودّمرت حضارة وادي اندس العريقة.ق. 

ري دعما �ذه ويمكن تلخيص األدلة الM تقدمها نظرية الغزو اآل
Êا=خمينات فيما ي: 

ذكر ال%اÁت + األدب الفيداوي والعثور � هياÜ : د�ل حدوث الغزو -
 .عظمية + مواقع موها�ودرو وهرابا الM تم ا=نقيب فيها




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٢٣٢  

ل وذوي بÆة فاEة - ال يوجد أي : ا\�ل � أن اآلري� �نوا من القبائل الرُح©
�رد Äم� باستثناء بعض العبارات ا�قتبسة الM  ن األمرإ. د�ل � ذلك

 .تم تفسiها بطريقة خاطئة نقال عن فيدا

 ،عدم وجود ا�يول: ا\�ل � عدم وجود طابع آري درافيدي Ðضارة اندس -
 .إلخ... اختالفات عرقية ،عربات �رها ا�يول) b ا�ندوس(عّباد لشيفا 

+ بالد  ،د�ل اعتبا2 وÄمي®: م. ق ´´ò¢زو ا\�ل � ا=اريخ ا�فPض للغ -
 Éهرين والعراق وجود أناس �نوا يعبدون اآل�ة الفيداوية حواCما وراء ا

  .�يليةاإل) الكرونولوجيا(ا�يقاتية  ،م.ق ´´¢¹

واآلن دعنا نفحص اÐقائق بالنسبة إ� األدلة ا�زعومة الM تدعم نظرية 
 .الغزو اآلري

 Àا قي Áل³مة آرياا&ع: 

واألوروبية  اإل�لNية+ اللغة ) آريا(أدخل ماكس مولر ãمة  Çòð¢+ العام 
. بمعù أنها تنطبق � �موعة عرقية ولغوية عندما اقPح نظرية ا¾نس اآلري

لقد :"عندما كتب قائال ÇÇÇ¢وعÊ أية حال فقد فّند نظريته بنفسه العام 
ال أع® ا\م أو العظام أو ) ارياس(أقول  أعلنت ا�ّرة تلو األخرى أنه عندما

 .أع® فقط أوBك اuين يتحدثون اللغة اآلرية إن®. الشعر أو ا¾مجمة
� فوبالنسبة إّuية اÆي يتحدث عن ا¾نس اآلري إن العالم باألعراق الب

وا\م اآلري والعيون والشعر اآلري هو إنسان {طئ بدرجة كبiة مثل Áلم 
 ".دث عن معجم كبi وOتاب Þو صغiاللغة اuي يتح

. بربطها با¾نس أو اللغة) آريا(وä األدب الفيداوي لم يتم تعريف ãمة 
 
ً
إنسان  ،شخص مستقيم ،رجل مهذب َطِلق الُمحّيا: من ذلك إ� إنها تشi بدال
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قبل اسم الشخص مثل ) أو hُِي) سيد(نبيل وgåا ما تستخدم مثل ãمة 
 .إلخ... ااريابوترا وآريا�ني

. بمعù $رث أو يفلح) آر(وطبقا �اكس مولر فان ãمة آريا مشتقه من 
 .ا�زارع أو من يقوم بفالحة األرض أو مالك األرض:uلك فان آريا تع®

 أمuلك فإن ãمة آريا ال تشi إ� جنس أو لغة سواء + الكتب ا�قدسة 
 ،ا�نغوæ ،قازيا¾نس القو: وهناك أربعة أجناس رئيسة فقط. العادات

 .سPاÉ والز�ا� الشبيه بالزن)األ

  
ً
Áمن اآلري� وا\رافيدي� فرو Ü pا¾نس القوفازي  ويعت �تنت} إ

إن . وتصنف عموما + الفرع ا6انوي نفسه �نطقة اgحر األبيض ا�توسط
 + ا¾نوب أو � من س>ن الشمال وا\رافيدي�اآلريبالفرق ب� ما يس! 

فمن اCاحية . جتمعات األخرى + شبه القارة ا�ندية ليس فرقا + ا¾نسا�
ويصبح لون البÆة أك¦ . ن ا¾ميع ينت} إ� ا¾نس القوقازيإاgيولوجية ف

ُدْكنة عند االقPاب من خط االستواء ويميل شk ا¾سم إ� الصغر بسبب 
 .ا=أثi ا�ستمر للحرارة

  وال يمكن أن تُشk هذه الفروق
ً
. Cظرية وجود جنس� {تلف� أساسا

ويمكن للمرء أن يالحظ فروقا مشابهة بشk أك¦ وضوحا ب� الشعوب 
ويمكن أن يكون . القوقازية ا�الصة من ا¾نس األبيض + أوروبا

القوقازيون بعدة ألوان تPاوح ب� األبيض ا�الص إ� األسمر ا�الص تقريبا مع 
وبالطريقة نفسها تقريبا فان ا¾نس ا�نغوæ  .لون�درجة من اللون اg® ب� ال

 
ً
فإن بÆة الكثi من الصيني� أك¦ بياضا من الكثK iن يس! . ليس أصفرا
 .بالقوقازي�
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وتكشف دراسة �Áية مهمة حديثة عن أصل الس>ن أجراها فريق من 
ت البÆية تاريخ وجغرافيا ا¾ينا(العلماء العا�ي� اgارزين طيلة �س� Áما 

وطبعه جامعة  ،من تأ�ف لوE كفاÉ سفورزا وباولو منوزي واigتو بياتزا
أن الس>ن اuين Áشوا + شبه القارة ا�ندية وا�ناطق ا�جاورة بما + ) برنستون

 .ا¾نس القوقازي - ذلك أوروبا ينتمون إ� جنس واحد 

ية ب� هنود الشمال وطبقا �ذه ا\راسة ال يوجد أي فرق من اCاحية العرق
 .وما يس! بهنود ا¾نوب ا\رافيدي�

كما تؤOد هذه . لقد بï الOPيب العر@ دون تغيi تقريبا آلالف السن�
  .ا\راسة � عدم وجود جنس يُعرف با¾نس اآلري

n8�oא���אم�אn8�oא���אم�אn8�oא���אم�אn8�oא���אم�אWWWWو������]Hو��]Hو��]Hو��]H"א�������א�������א�������א������������"א%��א�"א%��א�"א%��א�א%��א����FNH,�7+وFNH,�7+وFNH,�7+وFNH,�7+ص�،�،�،�،�و�I��,א��+�I8ص��I��,א��+�I8ص��I��,א��+�I8ص��I��,א��+�I8
�א���+" �א������ W8"+א���� �א������ W8"+א���� �א������ W8"+א���� �א������ W8،،،،وووو����� ���م ���م ���م �[����+����L�����b����+b����+b����+bאL�QאL�QאL�QאQא,א,א,א,��م-]�-]�-]������אًאًאًًא-Pא�Ep�Pא�Ep�Pא�Ep�Pא�Ep�ًً�ً�ً������q��Hو�q��Hو�q��Hو�q��H������6ً�ً�ًً�وr��6r��6r��6r�

 iKKKK#	�+��������א�A��stא%��O�"�א��ونi#	�+��������א�A��stא%��O�"�א��ونi#	�+��������א�A��stא%��O�"�א��ونi#	�+��������א�A��stא%��O�"�א��ون
�د Àيع الروايات ا�تعلقة با=اريخ  ،+ الكتب ا�درسية قيد ا�عا¾ة

 wنه ال إح`  ،يرانإ�د هذه الكتب متعاطفة مع  ،اإليرا�ا�تداخل العر
 ية بمحطاتها ا�ختلفة منصفةً من هذه الروايات ا=ارÌ يمكن اعتبار أٍي 

  .للعرب ولو بصورة معتدلة

مصادر الفكر الPبوي  يعتp االعتماد � كتب ا=اريخ اإليرانية أحد أهم
  : حيث ترOز كتب ا=اريخ ا�درسية اإليرانية � ا�حاور ا=ا�ة ،اإليرا�

لك بمثابة ويعتp ذ ،ويتمثل + أن تاريخ إيران Kتد ومتوغل + القدم :األول
  .بال استثناء حجر الزاوية \ى Àيع كتب ا=اريخ ا�درسية
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Mويتمثل + أن تاريخ فارس :ا�ا Nفهو تاريخ يضم الفرس  ،عظيم ومتم
   .نويتفاعلون داخله مع عدة عناm هم فيه ا�تفوق ،وحدهم

والر@ واÐضارة  ،ويتمثل + أن تاريخ فارس اتسم بالعطاء واgذل :ا�الث
pها الطويل عÌحت  فقد، أما دولة ا6ورة اإلسالمية اإليرانية ،مراحل تار�

  .ألنها صاحبة رسالة إ�ية، بعد نضال وmاع
حيث تناولت الكتب  ،إيرانبرOزت الكتب ا�درسية � ا=اريخ ا�اص 

 
ً
ومن األشياء ا¾ديرة  ،تتعلق بمراحل تاريخ هذه ا\ولة ا�درسية أحداثا
وبشk يعكس الوجه ا�Æق �ذا  ،ة اإليراني� �ذه ا�رحلةبا�الحظة معا¾

وهذا يهدف إ� ºاولة ربط  .وال يدينها ا=اريخ وبشk $سب �ذه ا\ولة
ا=الميذ بطريقة غi مباhة بPاث أجدادهم الفرس من خالل توثيق الPاث 

  .)¢(الفارn + عقو�م ووجدانهم
 :Âينيةاأل

  :كوروش
اÐكومة  سسأ، زال كوروش حكومة ا�ادي�أن أبعد  :يقول اCص

 الMسس حكومته أuلك .هخامنش )جد كوروش(�ن اسم جده  .�ينةاأل
كبiة + ذلك  هزم كوروش حكومات.)�ينيةاأل(يسمونها هخامنشسيان  ا�نو

و نتيجه uلك شهدت ؛راضيهاأسلب و بابل؛ واستو�و مثل �دى ،الوقت
 حكومته توسع
ً
 انتشارو ا

ً
 كبi ا

ً
  .)¬(ا

                                                 

دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب ونÆ تاريخ، سال سوم، دورهء راهنما� Eصيç، مرحله ى ( )¢(
 ،� .)·ðÇ¢كتاب ها� در

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
 ).·Çص
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  :{ليل ا\ص

لم تستطع الكتب ا�درسية اإليرانية رغم Ü ا�حاوالت الM بذ=ها =لميع 
فماذا يمكن Eليل اCص � . يرانية وأنها �نت دولة تميل إ� السلما\ولة اإل

كبiة +  هزم كوروش حكومات."العبارة ا=ا�ة والM وردت + اCص قبل قليل
uلك شهدت  ةونتيج ؛راضيهاأسلب و بابل؛ واستو�و دىمثل � ،ذلك الوقت

 حكومته توسع
ُ
 انتشارو ا

ً
 كبi ا

ً
  .ا

  :داريوش

+ ع%ه شهدت .حد ملوك ا�خامنشيانأ�ن داريوش من  :يقول اCص
 يران توسعإ

ً
قا�م حكومة ا�خامنشيان + عهد أ� خارطة إانظر . � حد كبiإ ا
ن إف ةلتولة ا�خامنشي ةالواسع ات� ا�ساحإباCظر و كما ترون. داريوش

  .دارتها لم تكن سهلةً إ

 أع%ه  +�ز داريوش أ
ً
 ةسك العمل ،عما� تعبيد الطرقأمن  .ةً مهم عماال

  .نشاء ا¾ند ا�ا\Íو ،تعي� رئيس بتيةو ،ةاuهبي

 :الطرق تعبيد -(

را� أ من كثiةٍ  طرقٍ و ةٍ شاسع مر داريوش بتعبيد مساحاٍت أ :يقول اCص
Eن و .ةالعاصمو القرىو هم وسائل االتصال ب� ا�دنأ�نت الطرق من .رانيإ

ُ  طريٌق  ،طول طريٍق أو همأاسم    .س! بطريق ا�لكي

كن تس! بيت الpيد وEن يوجد دائما امأوEن يوجد � الطريق الرئيسة 
 + هذه ا�حطات خيو
ٌ
الpيد يستبدلون ا�يول � الطريق  وEن سعاةُ  صغiةٌ  ل
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 يضا قالعٌ أEن � طول الطريق و .+ اgالد ٍط بعد نقاأ� إ تصل الرسائل ح`
  .)¢(يوجد فيها عدد من ا¾نود Ðماية الطرق والقوافل ةٌ مبني

  :الصف Bحوار 

  .)¬(+ ع%ك قارن ب� سا| الpيد + ع% ا�خامنشيان وسا| الpيد

 
ً
رسيخه + وجدان وضمان ت ،هذا بهدف جعل الطالب يستح� ا=اريخ دوما

   .الطالب اإليرا�

  :ا�هبية العملةسك  -*

من  ةِ مر داريوش بسك العملأ يران الشاسعةإبسبب مساحات :يقول اCص
  . ةراحو ةٍ الÆاء بسهولو اuهب ح` يستطيع اCاس اgيع

ð- طةÄ تعي~ قائد:  

من و نتيجة uلكو ،يران + زمن ا�خامنشيانإازداد اتساع  :يقول اCص
 قائد قسام واختار لk قسمٍ أ �إبتقسيم اgالد  مر داريوشأفضل أ ةٍ دارإجل أ

ً
 ا

  .دارتهإل

³ - rتشكيل ا)يش ا�ا:  

الف آمر من داريوش تم تشكيل جيش مكون من عÆة أب :يقول اCص
  .ن للحربيا مستعدمن ا¾نود ا�تدرب� اuين �نوا دائمً  شخٍص 

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)´·ص

، ðÇ¹¢جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، تعليمات اجتما�، ( )¬(
 .)¢·ص
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  :Æله اسكندر

 Áم ò¬¬شيان حكم ا�خامن :يقول اCص
ً
ضعفوا وذلك  واخر حكمهمأ+ . ا

وc ذلك الزمان �ن اسكندر ا�قدوK . عجز ا�لوكو بسبب ا�الفات ا\اخلية
 هزم.يرانإ�  ةً شن ñلو ،ن يسيطر � العالمأمنيته أوEنت  ملك ا�ونان

 شعال اCار وقتل عددإسكندر بقام اإل ،يرانإفتح و اسكندر ا�خامنش�
ً
 iكب ا

ً
 ا

  .)¢(خامنشيان ا�عروفة يع® Äت ÙÀمن اCاس + Áصمة ا�

  :{ليل ا\ص

 ،ألهم مالمح ال%اع ب� الفرس وا�ونان موجزٍ  ال بّد من استعراٍض  ،هنا
ويعد كتاب تاريخ ا�ونان . ه مدى الرغبة الفارسية + ا=وسعظهر مالºُ ي تُ uوا

 .فالرجل صاحب اختصاص ،عحول ا�وضو �ؤلفه ºمد عياد من أفضل ما ُكتب

قبل ا�يالد قام مغامر عبقري من أ�ة ) ´òò(حواÉ سنة  :")¬(يقول عياد
اuي �ن  ،)آستيساغ(با6ورة � ملك ا�يدي� ) كورش(فارسية نبيلة اسمه 

 من الشعب لقسوته وظلمه
ً
فتغلب عليه دون كبi عناء وقبض عليه  ،مكروها

 وبذلك انتقل اÐكم من ا�
ً
  .يدي� إ� أبناء جنسهم الفرسأسiا

� توطيد سيادته + أÞاء ا�ملكة الواسعة الM ورثها ) كورش(لم يقت% 
 + تاريخ 

ً
 كبiا

ً
بل استطاع توسيع حدودها وتأسيس إمpاطورية قوية لعبت دورا

  .العالم

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)ð·- ¬·ص

  .)¬¶¬-ò³¬، ص¢، ج´º¢·Çمد عياد، تاريخ ا�ونان، دار الفكر، دمشق، ( )¬(
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) كريزوس(فإن ). �دية(بدأت الفتوحات الفارسية باالستيالء � Kلكة 
gي اضطرب من �اح  ،الدملك هذه اuحروبه إلخضاع ) كورش(ا +

�ن قد çÄ عن أحالمه + ا=وسع اgحري وأخذ يعمل + . ا�قاطعات ا6ائرة
هذه من ولعله �ن يأمل أن $صل . إ� العرش) استياغ(سبيل إرجاع صهره 
قد و. بعد عن بالده ا�طر الفارnباألناضول ويُ ) قبادوقية(الطريق � مقاطعة 

ملك ) نابونيد(ولكن . سبارطةÍأن يضمن تأييد بابل وم% و) كريزوس(أراد 
 + Eرير بالده من اÐماية ) آستياغ(ضد ) كورش(اuي ساعد  ،بابل

ً
أمال

وقد . لم يكن �ج? � القيام بأية حرOة �وفه من انتقام الفرس ،األجنبية
مل متمسك� بسياسة سبارطيون با�ساعدة ولكنهم تقاعسوا عن العاإل هوعد

 يتبعونها
ً
اuي أدرك خطر ) آماسيس(أما ملك م% . العزلة الM ظلوا دوما

� أن . صغi عن طريق اgحر بإرسال جيٍش  فقد ر� ،الفرس � بالده
 ) كريزوس(

ً
Áجدات من حلفائه بل أ�ع + ا�جوم {دوCلم ينتظر وصول ا

بنبوءة  ،حسب Áدتهم ،فأجابوهبكالم العراف� اuين استشارهم + األمر 
وä اÐقيقة فقد ... åمضة تقول أن حرOته ستؤدي إ� انهيار Kلكة عظيمة

ولكنها � Ü حال " عظيمة"ربما لم تكن  ،انتd األمر بالقضاء � Kلكة
. كما اعتقد ،نفسه وليس ا�ملكة الفارسية) كريزوس(مزدهرة وقوية � Kلكة 
وخرب اgالد الM + طريقه ) هاليس(أن اجتاز نهر  وذلك أن هذا ا�لك بعد

واضطر إ� الPاجع ح` حدود ) بPية(اصطدم با¾يش الفارn عند مدينة 
وقد ظن أن الفرس لن يقدموا � مهاÀته + فصل الشتاء ف?ح . Kلكته

جنوده ا�أجورين وأخp حلفاءه ا�%ي� واإلسبارطي� بتأخi اCجدة إ� الربيع 
عند أسوار ) �دية(أخذ يتقدم ب?عة وباغت جيش ) كورش(ولكن . =اÉا

وبعد حصار أسبوع� سقطت . فشتته منذ اÐملة األو�) سارديس(العاصمة 
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 + أيدي الفرس سنة ) كريزوس(ا�دينة ووقع 
ً
وقد أحسن ) ò³¹(أسiا

  .معاملته وأقطعه عدة مدن + بالد فارس) كورش(

+ الوصول إ� íر ) كورش(ن الطبي� أن يفكر بعد هذا االنتصار �ن م
. Vه اuي Eتاج إ�ه اإلمpاطورية الفارسية + سبيل مصاÐها ا=جارية العا�يةإ

� شواطئ هذا اgحر مشهورة بغناها ولكنها منقسمة " األيونية"وEنت ا�دن 
  .سهلة تغري الفا�E ةً � بعضها وبا=اÉ ضعيفة فتؤلف uلك غنيم

أدرك الس>ن ) ايونية(ندما شاعت األخبار عن تأهب الفرس للهجوم � ع
مدى تقصiهم + تهيئة وسائل ا\فاع وعرفوا أي خطر عظيم �ن يهدد 

لكنهم ح` + هذه الظروف اÐرجة لم يستطيعوا االتفاق � القيام . استقال�م
 حاول الفيلسوف . بعمل مشPك

ً
واطنيه ا�لطي أن يقنع م) تاليس(وعبثا

فإنه بينما أخذ أهل بعض ا�دن يهربون إ� ). ايوK(ب�ورة تأسيس اEاد 
{تلف ا¾هات �نت ا�دن األخرى تعلن Ü واحدة منها عن عزمها � ا\فاع 

تطلب ) إسبارطة(وä الوقت ذاته ذهبت عدة وفود إ�  عن نفسها مستقلةً 
عض ا�ندوب� \راسة ولكن اإلسبارطي� اقت%وا � إرسال ب. مساعدتها

  .بأي عملاCهاية ا�وقف دون أن يقوموا + 

لقد �نت مباغتة فجيعة لليوناني� � شواطئ آسية الصغرى عندما رأوا 
 وتستوí æملة واحد � مدنهم ãها

ً
وقد . ا¾يوش الفارسية تطبق عليها Àيعا

وا6انية ) يسسارد(قسمت هذه اgالد إ� واليت� فارسيت� Áصمة إحداهما 
  ).داسكيليون(

االستمرار + زحفه Þو ) كورش(هل يريد : هنا أخذ ا�ونان يتساءلون
اgطل اuي (فإن هذا . الغرب؟ ولكن يبدو أن الوقت لم يكن قد حان بعد
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ً
). اسخيلوس(حسب قول الشاعر ا�ونا� ) اختصه القدر باÐظ �ن حكيما

يد األمن + ا�ناطق الÆقية من لقد أدرك بأنه Vب عليه قبل Ü 9ء توط
تسبب ) زرادشت(تباع أاإلمpاطورية حيث �نت ا\Áيات الM يقوم بها 

يتحاP ح` إثارة {اوف  ،+ بادئ األمر ،وuلك نراه. ا6ورات ا�توا�ة
قضاها + ºاربة ا6وار ) ·ò³ò-òð(ولكن بعد مرور ست سنوات . الÚداني�

أ�ع إ� إزالة Kلكة ) السند( الÆق ح` ضفاف نهر وÁÍدة ا�دوء واCظام +
ثم ). نابونيد(والقبض � ا�لك ) بابل(فأمر أحد قواده بالزحف � . الÚدان

وقد وعد الس>ن بأنه سيعيد  ،دخل ا�دينة + موOب عظيم واستقبل كأنه منقذ
 �ذه السياسة سمح ،تشييد ا�عابد الM خربها سلفه

ً
Áي  ،لليهود كما أنه اتباuا

ولعل . وبتجديد بناء ا�عبد ،بالرجوع إ� القدس ،�نوا + األ� منذ زمن طويل
 يسÑ إ� بسط حكمه 

ً
 مظفرا

ً
هذه � ا�رة األو� + تاريخ آسية نرى فيها فاEا

وال شك + أن هذه . دون قهر وعنف ويpهن � احPامه لعقائد ا�غلوب�
+ استسالم بقية بالد آسية  بليغٌ  ن �ا تأثiٌ السمحة � ،السياسة اÐكيمة

كذلك �ن األمر مع . إ� الفرس دون حرب) �كية(و) قارية(الصغرى مثل 
سوى ضم ) كورش(حينئذ لم يبق أمام . الفنيقي� بقيادة مدينM صيدا وصور

uلك مات  بولكنه بينما �ن يتأه. م% إ� اإلمpاطورية �تم Eقيق أهدافه
  ).¢¬ò¬·-ò) (قمبN(ورة åمضة وترك إ�از هذه ا�همة إ� ابنه فجأة وبص

) آماسيس(فإن ا�لك . $تاج إ� مpر للهجوم � م%) قمبN(لم يكن 
�ن قد سافر بنفسه إ� جزيرة قpص وأخذ هناك يتآمر ضد الفرس مع 

  ).ساموس(دكتاتور جزيرة ) بو�قراتس(و) �دية(ملك ) كريزوس(

Nلم يزحف قمب  
ً
� م% إال بعد تهيئة Àيع األسباب دون أن يPك شيئا
للمصادفات أو اÐظوظ وقد بذل Ü عنايته =أم� ا=عاون ا=ام ب� ا¾يش 
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 ÐرEت السفن الفينيقية والقpصية ا=ابعة �) ع>(فجعل . واألسطول
ً
. مرOزا

+ وبعد أن اتفق مع عرب الصحراء وضمن حيادهم ومساعدتهم سار àيشه 
وä ا�عرOة اÐاسمة الM جرت ب� ). ا\=ا(إ� ) غزة(الطريق الM تمتد من 

بلغ عدد القتç ) آماسيس(خلف  ،)بسامتيخ ا6الث(وجيش ) قمبN(جيش 
 
ً
مام العاهل أوبذلك أصبحت الطريق مفتوحة . من ا�%ي� �س� ألفا

وقد اضطهد . ةوجلس � عرش الفراعن) Kفيس(الفارn فتقدم إ� العاصمة 
)Nاة ا\يانة ا�هودية وبينما رفض ) قمبñ ا\يانة ا�%ية + ح� أنه �ن من

  .أحسن استقبال الوفد الليÖ) برقة(تها� ا�وناني� ا�قيم� + 

 ،حيث أخذ يهدد القرطاجي� واألحباش ،+ م%) قمبN(أثناء إقامة 
 أنه ) غوماتا(وصلت إ�ه األخبار عن قيام �هن اسمه 

ً
أخو ) سمرديس(مدعيا

وقد اشتعلت ا6ورة + فارس وانضم . ا�لك اuي �ن قد قتل بإيعاز منه
+ العودة إ� Áصمة ) قمبN(فأ�ع . الكثiون إ� هذا ال>هن ا�طالب بالعرش

  .وهناك روايات تد| بأنه أصيب با¾نون. بالده ولكنه مات + الطريق

 ،�نت � أهمية عظيمة + تاريخ ا�ونان ،تهرغم ق% مد ،)قمبN(إن حكم 
إذ أنه بفتح م% زالت من ا�يدان ا\ولة ا6انية ا�وا�ة لليوناني� بعد Kلكة 

وبذلك أصبح + استطاعة ). كورش(الM �ن قد قC عليها ) �دية(
اإلمpاطورية الفارسية أن تشن الغارة � اgحر األبيض ا�توسط من ا¾ناح� 

  .دة إ� رÁياها الفينيقي�مستن

 أن يقوم بها 
ً
كما  ،"ا�لك اuي ال نظi �" ،)دارا(هذه ا�همة �ن مقدرا

أوج عظمتها ) ¶ò¬¢ -³Ç(واuي بلغت فارس Eت حكمه  ،)اسخيلوس(يصفه 
Öهuوع%ها ا.  




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٢٤٣  

àيوشه ا�ظفرة من  ،دون ãل ،بل ظل يتنقل ،يعرف الراحة) دارا(لم يكن 
وVب االعPاف بأنه قد ). ساموس(سند ومن م% إ� جزيرة القفقاس إ� ال

توصل إ� بسط سيطرته ا=امة � اإلمpاطورية الشاسعة الM صارت خاضعة 
واحدة وتنتÆ فيها ديانة رسمية واحدة �  مرOزيةً  تتبع إدارةً : واحد لسيدٍ 

يادة إن Àيع الشعوب �نت تعPف بس. الزرادشتية ولغة مشOPة � اآلرامية
  .تدفع � ا¾زية وتقدم ا¾نود): دارا(ملك ا�لوك 

الفردي االستبدادي ا�طلق لم Ìل من فوائد �ختلف ) دارا(إن حكم 
Ôق األوسط واألدÆتان + الgالد وانتظام . اgفإن استقرار السلم + هذه ا

ة اإلدارة اÐكومية ا�رOزية وزوال اÐواجز ا¾مرOية وصك عملة ذهبية وفضي
وقد ازدهرت الزراعة ونشطت . موحدة Kا ساعد � إنعاش اÐرOة االقتصادية

ا=جارة واتسعت األعمال ا�ا�ة وقويت ا6قة فأخذت ا�صارف تقرض األموال 
+ ا�ائة بعد أن ) ¬¢(� مقياس واسع وبفائدة أقل Kا + ا�ا� إذ أصبحت 

 
ً
 ) ´¬(�نت قبال

ً
إلÀال شعر اCاس بأن حياة جديدة + ا�ائة وبا) ðð(وأحيانا
  .أخذت تدب + عروقهم

 أن تو� هذه اCهضة إ� الكثi من ا�راقب� + ذلك العهد 
ً
ليس غريبا

) دارا(وهناك دالئل تشi إ� أن . شاملة ،بفكرة Àع العالم ãه + دولة واحدة
ا إ� ا�ند فإن اgعثات االستكشافية الM أرسله. نفسه �نت Äامره هذه الفكرة

� جنوب إيطا�ة برئاسة طبيبه ا�اص ) سكيالكس(برئاسة أمi اgحر Íو
  .إنما �نت تهدف إ� معرفة اإلم>نيات =حقيق الفكرة) ديموOيديس(

فقد �نت . ن إ� مثل هذا ا�ÆوعووEن من الطبي� أن ال يرتاح ا�وناني
فس بقرب انهيار تعلل اC) كورش(ا�دن األيونية الM استو� عليها 

 ،إن �ن هذه ا�دن. االمpاطورية الفارسية وتتعلق باألمل + اسPجاع حريتها
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قد أدرOوا الفرق الكبi ب� هذا  ،بعد أن Áشوا مدة �فية Eت حكم الفرس
سمية ولكنهم �نوا اÐكم وب� ñاية الليدي� اuين �نت �م السيادة اال

ال . نا� من الوجهة ا6قافية وا\ينية واالقتصاديةÌضعون + الواقع للنفوذ ا�و
شك + أن السلطة الفارسية لم تكن تر� إ� االضطهاد السياn أو الفكري 
بل �نت تسمح لk مدينة باالحتفاظ بمؤسساتها � hط أن تؤدي ا¾زية 

. نهابانتظام وتطيع ا\كتاتور ا�ونا� أو ا�ستشار الفارn اuي يتو� إدارة شؤو
$Pم Áدات ا�وناني� وعقائدهم ويطالب موظفيه بمراÁة هذه ) دارا(وEن 

الM �نت بدأت + أوائل  ،السياسة ويتب� من األخبار أن اÐرOة الفكرية
وظل الشعراء والفالسفة ) ايونية(قد استمرت مدة أخرى +  ،القرن السادس

  .لعلوم بلغت ذروة ا=قدميعpون عن آرائهم وعواطفهم íرية تامة كما أن ا

 =غيi نظرة ا�وناني� إ� الفرس
ً
فقد ظلوا . ولكن Ü ذلك لم يكن �فيا

ألنهم لم يقتبسوا اÐضارة ا�ونانية بل احتفظوا بلغتهم " برابرة"يعتpونهم 
ثم أن روح العداء �اه الفرس �ن آخذة + االزدياد بسبب . وديانتهم وÁداتهم

منع �ار هذه ا�دن عن ) دارا(ارية للمدن األيونية ألن إهمال ا�صالح ا=ج
متابعة العمل + ا¾نوب من اgحر األبيض ا�توسط وجعل همه ñاية الفينيقي� 
. ا�نافس� �م ح` أصبح �ار صيدا وصور يزاñون األيوني� + بالدهم نفسها

 ?Ä تفقد استقال�ا M9ءوهكذا أدرك ا�وناني� بأن األمة ال Ü بذلك.  

إن ا=نظيم االقتصادي لإلمpاطورية الفارسية لم يكن �تم دون السيطرة 
قد أراد أن يقوم íملة � ) قمبN(�ذه الغاية �ن . � اgحر األبيض ا�توسط

أنه من ا�صلحة تغيi هذه ) دارا(ولكنه فشل + ذلك واآلن رأى . قرطاجة
مع القرطاجي� وºالفتهم عن طريق فعمل � Eس� العالقات . السياسة
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نه �ن يريد + ا\رجة األو� فرض سيطرته � العالم إ. مساعدة الفينيقي�
  .ا�ونا� ãه

� أنه قبل اإلقدام � ذلك �ن ال بد � من االطمئنان � سالمة 
و� العن%  ،)السكيت(فقد �نت قبائل . اإلمpاطورية من جهة الشمال

تسكن + ا�ناطق ا�حيطة باgحر األسود وä روسية  ،رق اإليرا�األساn للع
وبينما �ن قسم من هذه القبائل قد استقر � . الوسطى ح` بالد ترOستان

ظل القسم اآلخر +  ،ضفاف األنهار الكبiة + روسية وان%ف إ� الزراعة
Eنت موجات و. حالة اgداوة يتنقل ب� شواطئ íر قزوين والسهول األوروبية

ومن . متوا�ة من هؤالء اgدو تتدفق Þو ا¾نوب للغارة � اgالد ا�تح�ة
�ذه  ا�عروف أن انهيار ا\ولة اآلشورية + أواخر القرن السابع �ن نتيجةً 

ن اإلمpاطور الفارn قد أراد مهاÀة السكيت إ) هiودوتس(يقول . الغارات
 قد نتقام من أوBك الغزاة اuين �نواواال ،إشغال شعوبه باÐرب: لسبب�

ومن السهل أن يضيف إ� ذلك عدة ). كيخ?و(اجتاحوا بالد إيران + عهد 
 =أم� سالمة اÐدود ) السكيت(فإن فتح بالد . أسباب أخرى

ً
�ن âوريا

الشما�ة لإلمpاطورية كما أنه يضمن السيطرة � اgحر األسود ومناجم 
 
ً
 غنيا

ً
) ارسطون(وEن بعض ا�وناني� مثل . من ºصول اÐبوب القفقاس وموردا

عن ثروة تلك اgالد الM تنتج كمية كبiة ) دارا(قد أخpا ) بNانس(دكتاتور 
 فإن تقدم الفرس + هذه ا¾هة . من اÐبوب ويك¦ فيها اuهب

ً
وأخiا

وÍخضاعهم ا�وناني� القاطن� ب� ا\ردنيل ونهر الطونة Kا يضعف روح 
 ا�ساعدة من أبناء جنسهم

ً
  .ا6ورة عند األيوني� اuين �نوا يأملون دوما

تذكر الروايات  ،كبiة ٍت ا� رأس قو) دارا(تقدم ) ¬¢ò(+ ربيع سنة 
القديمة أنها تبلغ سبعمائة ألف جندي وستمائة سفينة فاجتاز اgوسفور دون أية 
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تمديده ا�هندس صعوبة بفضل ا¾? ا�ؤلف من السفن اuي أhف � 
وقد ا�ه األسطول إ� اgحر األسود ودخل من مصب ). ماندروقلس(ا�ونا� 

الطونة �لت� + ا�وعد ا�ع� با¾يش اuي وصل إ� هناك دون أن يصادف أية 
+ ) دارا(وبعد اجتياز اCهر � ا¾سور الM بناها ا�ونانيون توغل . مقاومة

  ).ولغاالف(ح` نهر ) السكيت(بالد 

يتحاشون مالقاته ويقت% ) هiودوتس(كما يقول  ،ولكن هؤالء �نوا
وهكذا تكبد . فرسانهم � مباغتة ا¾يش الفارn با�جوم من ح� إ� آخر

 ،خسائر فادحة دون أن ينت% � هذه القبائل ا�شهورة بالشجاعة) دارا(
  .ثة ال تعرف نتا\هافاضطر إ� العودة من حيث أB Wال تنقلب اÐملة إ� �ر

استطاع الPاجع بالقسم األكp من جيشه إ� الطونة ثم ) دارا(ورغم أن 
 القائد  ،العودة إ� بالده

ًEتار)Nفإن ) تراقية(�تو� مهمة إخضاع مقاطعة ) مغاب
 بسمعة اإلمpاطور ) السكيت(فشل اÐملة � بالد 

ً
 بليغا

ً
قد أÐق âرا

أنه ال يغلب وقد أخذت بعض ا�دن ا�ونانية + الفارn اuي �ن اشتهر ب
اgوسفور وطروادة وخالكيديكية تثi االضطرابات وتك¦ من الشغب وبينما 

�ن  ،+ معا¾ة مشاÜ طارئة + أÞاء أخرى من اإلمpاطورية) دارا(انهمك 
 Éة) سارديس(+ ) آرتافرينيس(الواOحاول . ال يقدر � القيام بأية حر 

ً
وعبثا

أن يقنعه بإرسال ñلة إ� بالد ) آثينة(ë من اuي �ن نُ ) هيبياس(\كتاتور ا
 عن . ا�ونان

ً
. وال يرغبون + ذلكاألثيني� فإن الفرس لم يكونوا يعرفون شيئا

أن يتجه من جديد إ� الغرب إال بعد أن ثارت ا�دن األيونية ) دارا(ولم يقرر 
  .هم� مساعدت) آثينة(� والته و�ا�ت 
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 :ةسئلاأل

� الوجود؟ إكيف ظهرت حكومه ا�خامنشيان  - ¢  

  .ضحهاو .ةعمال مهمأ�ر داريوش + ع%ه ثالثة أ -¬

ð- يد؟ ا�اذpبنيت القالع + ع% ا�خامنشيان ب� طرق بيوت ال)¢(  

Çنشاط ص:  

 قوف - ¢
ً
�ن يربطها الطريق  الMا�ناطق : اذكر: ا\رس بداية+  للخريطة ا

Dعض؟ ا�لوgمع بعضها ا  

 نقاض باسارEد أو ل Äت Àشيد ا=ارÌية اآلثاري ºافظه تقع أ+  -¬

ð-  � ية اآلثار ه� هذ ا�حافظةهميه أناقش ماÌبنظرك ؟ ا=ار)¬(  

  :{ليل ا\ص

تهدف األسئلة السالفة إ� ºاولة ربط ا=الميذ بطريقة مباhة بPاث 
Pعقو�م ووجدانهمأجدادهم الفرس من خالل توثيق ال + nاث الفار .  

                                                 

، ðÇ¹¢دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، تعليمات اجتما�، جهارم ( )¢(
 .)³·ص

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
  .)³·ص
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   )ا�ارثي~( ش®نيوناإل
ن هزم اسكندر ا�خامنشيون ووقعت بالدنا بيد أبعد  :يقول اCص

 ن ح>موه السلوقيؤصبح خلفاأبعد موت اسكندر .جانباأل
ً
ن أحاولوا . للبالد ا

  . يرانإ+  واللغة ا�ونانية ا�طو ينÆوا العادات وا=قا�د
وخاضوا  ن بقيادة آشكووصل اgارثي، بعد فPة من الوقت :يقول ا\رس
ون � هذا يشاكنين حكومه اإلوسس اgارثيأ.هزموهمو جانباÐروب مع األ

  .أخرىدارة بالدهم مرة إيرا� بالدهم واستلموا اCحو اسPجع الشعب اإل
Çحوار ص:  

ــم يكــن  ــاذا ل ــون� ــاح�  اإليراني ــد حكــم مرت وغــi راضــ� + عه
  .)¢(؟�السلوقي

  :ةاختيار العاصم
 )ا�ائة باب(صد دروازه  مدينه اgدايةش>نيون + اختار اإل :يقول ا\رس

فيما بعد اÄذوا تيسفون  لكنهم ،ن�م الM � مقربه من دامغان اآل ةً Áصم
مواجهة  ان يقPبوا من الغرب ح` يستطيعوأ�نوا يريدون  منهأل ؛�م ةً Áصم

 .مهاÀتهمالروم + حال قيامهم ب

من خالل انتصاراته �  يرانإل حو© . مهرداد ش>ني�ا�لوك اإلب� من �ن 
  .)¬(ةوقوي ة� دولة عظيمإجiانه من ا\ول و الروم

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)ò·ص

، ðÇ¹¢ا�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، تعليمات اجتم( )¬(
 ).ò·ص
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  :{ليل ا\ص

 ،ما قا� ال>تب هو الصوابهل  ،�م ش>نيون تيسفون Áصمةً �اذا اÄذ اإل
جل السيطرة بالد العرب أل: بأم أن الفرس منذ قيامهم وعيونهم ترنوا إ� الغر

  .وا=وسع

  :للقراءة

التشاور واÄاذ  جلأن من ا �لسk» ش>ني� شُ + عهد اإل :يقول اCص
ة يتشk من العائل �ا�جلس ينحد هذأ، مور اgالدأ دارةإحول  القرارات

رؤساء القبائل و �ن يتشk ا�جلس من اCبالء ،ش>ني�اإل لةمن سال ا�الكة
 أن إف ةٍ عند اÄاذ قرارات مهم.¾يشوقاده ا

ً
+  عضاء ا�جلس� Vتمعون معا

بعد موت ا�لك فان  ،مثال. اuين �نوا يسمونه �لس مهستان واحدٍ  �لٍس 
  .)¢(ه خليفة �ئبناأ�لس مهستان Ìتار من 

  :ص{ليل ا\

إن ا=نظيم االجتما| لتولة الفارسية تشk ضمن إطار ºدد ا�دف وهو  
ويبدو . فالطبقات يغلب � تنظيمها الطابع العسكري. اCظام السياnخدمة 

مت ا�جتمع الفارn �كون �تمعَ   ،حرٍب  أّن اإلمpاطورية الفارسية نظ©
والقرية ) åنة(اgيت "فاعتمدت نظاًما أ�يًا وÍقليميًا يرتكز � أربع وحدات 

ساء القرى يضطلعون بدور �ن رؤ .)¬( )"دهيو(واإلقليم) زنتو(والقبيلة ) ويس(

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)¶·ص

 .)³كريستنسن، إيران + عهد الساساني�، ص( )¬(
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وEنوا يُنّشئون رÁياهم  ،...فهم �نوا كبار أمراء ا�لك" ،أساn + هذا ا=نظيم
  .)¢("� اÐرب

 ßيأ ýظم اإلقطاعية والطبقية لCا �خضع ترOيب ا�جتمع الفارn إ
 ويشi تن? إ� تقسيم ا�يk االجتما| اuي. متوافًقا مع اCظم اÐربية لتولة

العضو األول هو أهل : إ� أعضاء أربعة منهم ا�لك"�ن سائًدا أيام الساساني� 
)  Rathaestarإرتشتاران(والعضو ا6ا� ا�قاتلة  ،)Athravanآثروان(ا\ين 

) وسPيوشان(الفالحون (والعضو الرابع ا�هنة ) دبiان(والعضو ا6الث الكت©اب 
  .)¬( )هو Äشان(والصناع 

ولة الساسانية تقسيمات اجتماعية أخرى منها ما أورده وظهرت + ا\
وح%  ،ردشi اCاس � أقسام أربعةأجعل : "بقو�" ا=اج"ا¾احظ + كتابه 

والقسم ا6ا� النّساك  ،فاألول األساورة من أبناء ا�لوك: Ü طبقة � قِْسَمِتها
مونوالقسم ا6الث األطباء والكتاب وا�ن ،وسدنة بيوت اiCان والقسم  ،ج»

âابهم ومهما �نت تسمية الطبقات الM اْقتُِمَدْت + أالرابع الزّراع وا�هان و
. فارس فإّن هذا ا=نظيم أوe بالطبيعة اÐربية الM بُنِيَْت عليها دولة الفرس

 ،�ن عسكريًا بطبعه وتربيته ،فا�لك اuي �ن يقف � رأس هذه الطبقات
ك¦ ملوك الساساني� شغوفون باÐرب واشOPوا فعًال إن أ"ويقول كريستنسن 

  . )ð("+ أعما�ا

                                                 

  .)¹ا�رجع السابق، ص( )¢(
 ).¬¢صع سابق، تن?، كتاب تن?، مرج() ¬(

)ð ()كريستنسن، إيران + عهد الساساني�، مرجع سابق، ص¢¢·(. 
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. للفرس منذ ما قبل ا�يالد) القومية(ر إلظهار الصورة خ» اCص بأكمله سُ  
وOيف أن العن% اآلري استطاع àهوده الفردية أن يؤسس ا\ولة ويقيم اCظام 

قد خلق �ا األعداء من  وOما أن هذا اCجاح اuي حققه الفرس. + تلك اgالد
فوذ نحد كبi اÐد من  إ�لكن الفرس استطاعوا . ا�جاورين ا�ونان والرومان

�نوا  هلكن أعداء ،االستقرار وا�دوء إ�فالفارn بطبعه يميل . هؤالء الغزاة
  .م%ين � اÐرب

 إ�ومن هذا ا�نطلق وقف الفرس  ،جانب اÐق إ�الفارn بطبعه يقف  
به اÖC صç اهللا عليه وسلم ) أوf(ل اgيت + مطاgتهم íقهم اuيجانب آ

وألجل هذا ا�بدأ تعرض الفرس لالضطهاد . لعÊ بن أ+ طالب ر� اهللا عنه
  .نةمن قبل ا�سلم� السُ 

االنتقاء للروايات بما Ìدم ا�دف والسياق العام للكتاب وهو تمجيد  -
  .Ìهم عp العصورظهار ا¾انب ا�Æق من تارÍالفرس و

  .تزييف اÐقائق -

" آداب وفرهنك ايرانيان " درس  ونالحظ الNOP � هذا ا�حور من خالل
إذ يرOز � دور ا6قافة واألدب اإليرا� + نهضة  ،اإليرانية األدب وا6قافة"

 ،وبناء ا�ؤسسات ا�اصة لنÆه ورÁيته ،ودورهم + رÁية العلم ،البÆية
 الMخالقية ا�صوصيات األ، + ا6قافة اإليراني�ون ا=طور \ى واستعراض فن

ا=طور + فنون  ،هندسة اÐدائق والعمارة + العهد الصفوي ،اإليرانيونçE بها 
  .)¢( .....الري ،الزراعة

                                                 

)¢( ) �فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 .)ðÇ· ،ð¬-ð¹¢در� ايران، 
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عن نص النشيد الوط®  ،"النشيد الوط®" " �ود مç " يتحدث درس 
" بهمن :وأهم ا�فردات الM رOز عليها و� ،وأهمية ºتوى هذا النشيد ،اإليرا�

" اÐرية " آزادى  ،استقالل ،"مام ا�مي® اإل" مام إ، يمانإ ،"انتصار ا6ورة 
ويذكر ا\رس أهمية االفتخار با=اريخ  ،"الشهداء "  إسال�شهيدان Àهورى 

  .)¢(اإلنسانيةاÐضارية الM أضاءت سماء  واإل�ازات ،القديم إليران

رث اإل" " مiاث فرهنI " الNOP � القيم القومية من خالل درس و�د
العمالت  :رث مثلخرى + هذا اإلألكن هذا ا\رس يتناول مسائل " ا6قا+ 
وOيفية  ،وتارÌها....أدوات الطعام والÆاب ،ا=ماثيل ،اآلثار، السيوف ،القديمة

  .)¬( ..استخدامها

فيتناول " ثروات إيران القومية " "  يرانإثروت ها� مç " أما + درس 
 ،Äت Àشيد، سعدى ،مام الرضامرقد اإل" أبرز هذه ال¦وات مثل  ا\رس

åر � صدر +  ،بوعÊ سيناأ ،مقpة بابا طاهر ،ا6الثة ا¾سور + أصفهان
                                                 

 .)¶¬¢- ³¬¢، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(

  .Ç¢¢-¶¢¢، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، ( )¬(
، ¶-ð، ص ·ðÇ¢تاريخ، سال اول راهنما� EصيOh ،çت جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، 

¢³ -¢¹ ،¬Ç- ð¢ ،ðÇ-ð·³ð ،³ò ،³Ç-³· ،ò¹-òÇ ،¶¬-¶ð ،¶ò-¶¶ �، كتاب تاريخ، دوم راهنما
، òò ،ò¹، ³¹- ¶³، صورة الغالف، ·ðÇ¢ب ونOÆتاب هاى در� ايران، EصيOh ،çت جا

، كتاب تاريخ، سوم راهنما� EصيOh ،çت جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، ¹¶، ¢¶-´¶
¢ðÇ· ،صفحة الغالف ،¶ ،Ç ،¢ð ،ðð ،³¬ ،Ç¶ . ، " ا=اريخ "" تاريخ " درس�تعليمات اجتما

، ð·، ¢·، ´¹، ، - ·¶، صðÇ¹¢تابها� در� ايران، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ ك
، ðÇÇ¢تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران،  ¬´¢
 .)، صورة الغالف´¬¢، ³¢¢، ¢¢¢، ¬´¢، ··، ¬·، ¶¹ص
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االع�از با�ط الفارn وفنونه + Ü  ،وأرك بم ،مقام عطا نيشبوري ،همدان
أبرز ثروات إيران القومية وال ين ا\رس  هذه. .الفارسيةالكتب ا�درسية 

  .الغابية ،ا�عدنية ،اÐديث عن ال¦وة اCفطية

  )¢( ...تراثها ،وتارÌها ،� االع�از بإيرانإا\رس  ويدعو

 ،يراني� مقابل ا=وراني�وشجاعة اإل ،و�د تمجيد إيران وانتصاراتها قديما
ن خالل درس يpز شجاعة أحد ا�قاتل� وصمودهم بكل شجاعة واقتدار م

تل هذا ا�قاتل اوق.حيث يد� آرش كمان كi ،ومهارته القتا�ة ،�ييراناإل
يران من إأن Eرر  ،حيث دb Á السماء عند وصولة إ� قمة دماوند .ببسالة

 ،القدوم واالنضمام إ�ه =حقيق هذا ا�دفإ� داع� Ü من يسمعه ، عداءاأل
  .)¬(يه Ü من سمع صوتهفتقاطر عل

وا=وسل با=اريخ  ،رسم هذه الصورة من خالل الكتب ا�درسية إن اختيار
واgحث عن صور ونماذج إلسقاطها �  ،والPبية ا�ذهبية لPسيخ هذه الصورة

  . ا�وم" وæ الفقيه " مر � إيران آلPسيخ فكرة استمرار ا= ،ما تعيشه إيران

  .)ð( ترسخ قيم اÐضارة الفارسية خرى الMو�د القصص األ
                                                 

 ´Ç-¢ð¬¢، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(
يات فار�، سال سوم متوسطه، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ادب

 .)، صورة الغالف·ðÇ¢ايران، 

فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، " آرش كمان كi " درس ( )¬(
¢ðÇ· ص ،¢¬¬ -¢¬ò(. 

)ð( ) درس " Ôياة " " آداب زند�Ðسال " آداب ا ،�سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، فار
 .)·¹Ç-¹، ص ·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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وتمجد بعض ا\روس تاريخ إيران و�دها القديم من خالل تناول مفهوم 
عندما أسست ، حيث يذكر ا\رس عن عظمة إيران ،الشجاعة والقوة والصدارة

واuي يعتÄ pت Àشيد أكp شاهد  ،+ العالم السلسلة ا�خامنشية أقوى دولة
عندما  ،سكندر ا�قدوKا\رس عن اندحار اإل ويتحدث ،� هذه العظمة

و�د الNOP � تاريخ إيران من خالل �د  )¢(حاول ا\خول إ� فارس
هذا ا=اريخ يظل ح`  ،اÐ>يات ا�شوقة عن هذا ا=اريخ وشخصياتهو القصص

  .)¬(باقيا + أذهان الطلبة 

" نك ايرانيان آداب وفره" ونالحظ الNOP � هذا ا�حور من خالل درس 
إذ يرOز � دور ا6قافة واألدب اإليرا� + نهضة  ،اإليرانية األدب وا6قافة"

 ،وبناء ا�ؤسسات ا�اصة لنÆه ورÁيته ،ودورهم + رÁية العلم ،البÆية

                                                 

وتعرض  ð´-¢ð³¢، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(
من  الكتب األيرانية =اريخ إيران القديم، وºاولة غرس قيم الشجاعة الM �نت عند الفرس

خالل قصة هرمزEن انكشان وو\ه اñد + ا\فاع وعدم االستسالم امام ا�غول، حيث أÁقوا 
دفاع از " حرOة جيشا�غول + اgداية ح` يتحصن ا¾يش ويستعد للقتال + هرات درس 

فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناh " دفاع عن اÐرية " " آزادى 
 .)ò¶-¢¶¹¢، ص ·ðÇ¢نÆ كتابها� در� ايران، Ohت جاب و

" بكاءاألمi " كريه ى امi "أشJ زاده ى وزير " الشاب اDu " نوجوانان باهوش " درس ( )¬(
 �فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها

ر�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، فا" األم " " مادر " درس  ðÇ· ،¢´¬-¢´¹¢در� ايران، 
  .ðÇ· ،¬ð¢جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

ادبيات فار�، سال سوم متوسطه، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب " طاق بستان " درس 
 .)العلم االيرا�¶·- ¬·، ص·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 
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 الMخالقية ا�صوصيات األ، يراني� + ا6قافةواستعراض فنون ا=طور \ى اإل
ا=طور + فنون  ،ة اÐدائق والعمارة + العهد الصفويهندس ،يرانيونçE بها اإل

  )¢( .....الري ،الزراعة

�א%����WWWWאn8�oאn8�oאn8�oא����n8�oא���אمא���אمא���אمא���אم u�Bא%א�� u�Bא%א�� u�Bא%א�� u�Bدא�>��� �<د'<8"�� �<د'<8"�� �<د'<8"�� "8>'�����bא���� @8� �وא���אم �א�����P�bس @8� �وא���אم �א�����P�bس @8� �وא���אم �א�����P�bس @8� �وא���אم ��Pس
vD�Bא�vD�Bא�vD�Bא�vD�Bא�KKKK 

ا=اريخ اإليرا� هو تاريخ بالد فارس وأساطiها الM تتحدث عن 
=اريخ تمازج ب� وهذا ا )¬(إمpاطورية وصلت حدودها إ� hق العالم وغربه 

 � العصبية الفارسية =وحيد  ،زهو االنتصار وأسطورة ا=فوق وا=وسع
ً
تأسيسا
 ،وÐماية أنفسهم من األعداء ،الشعوب الM انضوت Eت لواء هذه اإلمpاطورية

صهروا القوميات األخرى بهدف تشكيل العصبية قد ف ،وإلبراز خصوصيتهم
  .)ð(اآلري  وÍعالء انتمائهم للعرق ،الفارسية

  - ومثلما استخدم الفرس عرقهم اآلري استخدموا  
ً
القوة والعنف  -أيضا

 ،ا�مزوج بالوحشية gناء هذه اإلمpاطورية وñايتها من اآلخرين وا�نافسة معهم
ثم استخدم الفرس هذه السياسة فيما بعد من خالل العصبية الفارسية الشيعية 

الكبiة مع ا\ولة اإلسالمية السنية الM قادها ا من ا�نافسة بدءً  ،Ðماية أنفسهم
 ÉواÐ العثمانيون)Ç´´ ( 

ً
ثم مع ا\ول األخرى الM ظهرت بعد  ،سنة تقريبا

وا العصبية الشيعية الفارسية ا�عادية وشÚ©  ،انفراط عقد ا�الفة العثمانية
                                                 

نما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� فار�، سال دوم دوره ى راه( )¢(
 .)ðÇ· ،ð¬-ð¹¢در� ايران، 

 ). ¢¢ -´¢ñزه األصفهاÔ، تاريخ بيامiان وشاهان، تهران، انتشارات أمi كيi، ص ( )¬(

)ð( ) ،بهاور iشاهنامه از روي طبع معروف، تهران، انتشارات م ،�  ).´Çص، ·¬ð¢أبو القاسم فردو
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 وقد استخدم الفرس هذه السياسة ح` يصبح. للعرب السنة كما هو + السابق
  ال4اع

ً
Áنزا  

ً
وقد  ،وخطوا تارÌهم � هذا األساس ،ب� السنة والشيعة مذهبيا

كتب الفرس تارÌهم كما شاءوا من وجهة نظر العداء الشديد للحضارات 
والفتح اإلسال� gالد فارس  ،ووفق فلسفة ونظرية ا�ؤامرة ،والشعوب األخرى

  .عن الفرس وأسا�بهم واضحةً  يعطينا صورةً 

 Ðالد فارس+ اg قيقة إن الفتح اإلسال�  
ً
� اإلطالق؛  لم يكن سهال

ولم يتم  ،حيث أمC ا�سلمون Þو عÆة أعوام + حروب متقطعة مع الفرس
  ،جزg فيها سوى فتٍح 

ً
 ما �نت األقا�م ا�فتوحة تعلن تمردها خصوصا

ً
فكثiا

سبق للفرس  ولقد ،من جانب القادة العسكري� الفرس بعد أن صاÐوا العرب
 
ً
  أن حاربوا الروم حربا

ً
حيث �ن � رأس  ،Áم) ´´³(استغرقت أك¦ من  âوسا

 ا�ا�ة  - رجال ا\ين اuين �نوا Ìشون � مصاÐهم ة ُا�قاومة طبق
ً
 -خصوصا

وتذكر ا�صادر الفارسية أنه ال عجب من أن �د األعيان . من âائب وأمالك
هان عليهم أن ي4لوا عن دينهم ولغتهم  قد دوالقادة والعامة من س>ن اgال

و� الرغم من انتشار اإلسالم فقد بقيت الروح القومية  )¢(ويدينوا باإلسالم
  .)¬(واستمر الوقوف مع ا�قاومة ضد اÐكم اإلسال�  ،الفارسية حية

�تو "وتذكر ا�صادر الفارسية نفسها أنهم وقفوا مع إمpاطور الص�  
ينوي االستيالء � آسيا بما فيها بالد فارس ضد ا¾يش  اuي �ن" تسونك
 )³(وترى الكثi من ا\راسات الفارسية أن حضارة بالد فارس. )ð(اإلسال�

                                                 

  ).¬¹ -¢¹، ص ¶ðð¢ران، هدو قرن سكوت، تهران انتشارات ت: د اÐس� زرين كوبعب( )¢(
 ).¹¶¬ -¶¶¬، ص ¶ðð¢تاريخ تمدن إيران، تهران .ه#ى ماسه، ( )¬(

)ð( )!يد �ظ� . ،iتاريخ روابط إيران وج�، تهران، انتشارات أم¢ðò¬ ص ،Ç¢.( 

 ).لة الفارسية ولغاية ا�وميpز ا�راحل الM مرت بها ا\و) ¢(ا�لحق رقم( )³(
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ا�سلم� العرب الفا�E اuين  توقفت قرن� من الزمن؛ وذلك بسبب استيالء
غول غزوات ا�بحيث شبهوا الفتح اإلسال�  ،أوقفوا تطور اÐضارة الفارسية

  ،)¢(واإلسكندر
ً
Áوضمن ُ{طٍط  ثم استمرت عملية مواجهة الفتح اإلسال� تبا 

فpز دور الفرس + اÐرOة الشعوبية  ،وضمن سلسلة {ططة وKنهجة ،مدروٍس 
والM سعت إ� استقطاب  ،ا\اعمة والقائمة � ا=عصب للعجم ضد العرب

الفارn القديم ا�ناوئ  الفرس بهدف بلورة �مع فارn ُمرتبط àذور الPاث
  .)¬(واإلسهام + إحيائها ãما خفتت ،لإلسالم؛ بهدف بعث ا�قاومة

من  ،ويرى الكثi من اgاحث� أن قيام هذه اÐرOة يعود إ� عدة عوامل 
أبرزها أن اÐضارة الفارسية �نت تبعث + نفوس شعوبها روح ا=حدي 

تسÑ إ� تدمi منظومتها اÐضارية  وعدم القبول بوجود قوى {الفة �ا ،والو|
ورفض قبول اÐكم العرw اإلسال� اuي أزال ا�لك  ،وا\ينية والقيمية

 �وية ا\ولة الفارسية
ً
وقد �ن للشعور القو� . )ð(الفارn اuي �ن يعتp رمزا

                                                 

تاريخ . ، ñيد حس®Ç¢¢زرين كوب، مرجع سابق ص-أمثلة � هذه ا\راسات الفارسية( )¢(

تاريخ إيران، تهران، . حسن علوي .´Ç- ð¬ص  ðò¹¢أدبيات إيران، تهران، انتشارات �وش، 

ارات أمi كبi انتشانتشارات تاريخ إيران از دوران باستان نابايان سده نوزدهم، تهران، 

  ).¬¢¢ – ¢¢¢ص

عبد العزيز ا\وري، مقدمة + : هناك دراسات كثiة تناولت هذا ا¾انب من األمثلة عليها( )¬(

الشعوبية ودورها . ، صبÀ Qيلò¶ -³¶، ص ·¶·¢ا=اريخ االقتصادي العرw، بiوت، 

 ).¶¬ا=خريÖ + الفكر العرw اإلسال�، بغداد، نÆ مكتبة ا¾امعة، 

)ð( )ا\ين mمد ناº . ها األسود، القاهرةÌص ¶¹·¢الشعوبية وتار ،·-¢´.( 
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+ تغذية اÐرEت  كبiٌ  والعصبية العن%ية ا�تأصلة + نفوس الفرس نصيٌب 
  .)¢(الوسائل والطرق  بكلللحكم اإلسال� وتقويتها  ا�عارضة

 إ� Eقيقه عp ا=اريخ �ن 
ً
ال شك بأن هدف الفرس اuي يسعون دوما

بهدف اسPجاع �دهم القديم  ،يرOز � مسألة القضاء � السيادة العربية
 .)¬(وبا=اÉ إقامة دولة فارسية متمNة ا�صوصية + مظهرها وحقيقتها ،ا�غتصب

الرؤى  من � ذلك وال أدل ،أما + الوقت اÐاâ فإن ا=اريخ يعيد نفسه
اuين يرون أنه ومنذ عهد رضا  ،واألف>ر الM يطرحها بعض ا�فكرين اإليراني�

 ،"ا=اريخ العظيم "إيران فإننا íاجة أك¦ إ�  Eديثو عمارإشاه ومع بدء إÁدة 
الÐ Mقت به من " العفونة " Íزالةو "و " تطهiه" هذا ا=اريخ اuي Vب بعد 

wو آثار ا�جوم العرæب ربطه ،ا�غوV ديثةÐياة اÐا�عمل ،مع مظاهر ا، 
 اÐديثة مع ا�ؤسسات االقتصادية العمارةو بناء ا�دنو ا�عهدو ا¾امعةو
 و

ً
وبعبارة .با=اريخ ا�ا� العظيم العسكرية اÐديثة حيث البد أن يرتبط �ددا

" حربة اgندقية " باألساس � تستند" ا=نمية ا�فروضة " أن طريق أوضح 
، السياسيةو ا�دنية ،ا6قافية مقرونة بانتهاك ونë الكثi من حقوق ا�واطن�

ا�وديل من اCظام  ن هذاأو" حذف اآلخر ود�ه "ومضمونه ال[ يتلخص + 
   :قائم � األسس ا=ا�ة

  .سياسيةنë اÐقوق واÐريات ال - ¢
العسكري للعادات وا=قا�د وح` لغة األقوام أو  –ا\مج اإلجباري  -¬

  .لغة واحدةو اإليرانية + ثقافة واحدة الشعوب"
ð- �<النسيج الس iتغي.   

                                                 

 ). ¶´¢ -ò´¢ص ·¶·¢القاهرة . ا�واÉ + الع% األموي. ºمد اCجار( )¢(

  ).¶¬، ص Ç³·¢دارا=اريخ، ، القاهرة، الفرس وحقيقتهم. ºمود أيوب( )¬(
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ووضع العراقيل + طريقها �نعها من تبوء " األقوام " حرمان الشعوب  - ³
سة بدال من أن تف� إ� وهذه السيا ،ا\ينية والعسكرية العليا ا�ناصب

 السيادةو العسكرية –الصناÁت ا\فاعية إ� تستند  تأسيس دولة قوية
سيطرة اCظرة األمنية اgوليسية �  �تمع صنا| ديمقرا2 أدت إ�و

 .الفنيةو ا6قافية ،االقتصادية ،اÐياة السياسية بمختلف أبعادها االجتماعية
 ،شبه غربية ،ا¾انب حاديةِ أ ته ذا رؤيةٍ وا�طلوب من ا�جتمع أن يكون برم

يعرف  العسكري أو ما ها للباسؤأي بالظاهر ارتدا ،صناعية ،غi تقليدية
  .)¢(بعسكرة اgالد

   :حكومة ا&ادي~

 كيف وجدت حكومة ا&ادي~ ؟

سكنوا + غرب  ،ن هم �موعة من اآلري�وا�ادي ..كما قرأت"يقول اCص 
 إ

ً
 ،زواج والزوجاتخوات واألخوة واأللوقت شk اإل+ ذلك ا ،يران تدرVيا

  ،جدادوOذلك ا¾دات واأل ،بناءواأل
ً
وتشk عدة  ،Áئلة كبiة تعيش معا

Áقبيلةئ 
ً
وللمحافظة � هذه  ،وõ قبيلة �ا ا�را| ا�اصة بمواشيها ،الت معا

 حدى هذه القبائل يس!اآل�ة عند إوEن رمز  ،القبائل القرى أتنشأا�را| 
 بع ،وEن يق� معظم وقته + حل ا�الفات ب� اCاس )كوديا(

ً
يوم  دوEن يوما

ن ا�ادي� أ� إضافة باإل ،�نت مشاÜ ا�ادي� كثiة ،يزيد اهتمام اCاس به
شوري� + وEنوا يتعرضون للهجوم من قبل اآل ،كثiة �نت بينهم خالفاٌت 

ن وأشوري� وضع حد �جوم اآل �ن يووباCهاية اتفق ا�اد .وقاتمعظم األ
 ويتحدو ايOPو

ً
  اا�الفات جانبا

ً
   .معا

                                                 

 .)ð³، ص ·¶ð¢ن، د، م، ñد حسن، نظرى به كفتار ناسيوناليست در إيراأ( )¢(
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٢٦٠  

 كو وعينوه قائدعوا + ا�>ن اuي يعيش فيه ديااجتم
ً
كو من اÄذ ديا ،�م ا

تقع  ،� مدينة كبiةإبعد ذلك Eولت قريته يع® هكمتانه  ،� قريته Áصمةً 
ÉاÐهكتانه ا�وم م>ن مدينة همدان + الوقت ا. )¢(.  

   :صبحت قويةأحكومة ا&ادي~ 

 ن جiانوشورين واآلو�ن اgابلي"يقول اCص 
ً
ن وقت ا�ادي ،للمادي� ا

 وOذلك بنوا سور ،وا + ا¾بال القالع الكبiأنشأجiانهم و
ً
 �Á ا

ً
 حول هكمتانه ا

نشاء القالع الكبiة + ا¾بال وبذلك لم يعد إ�ن من نتائج اEاد ا�ادي� 
ن ووOذلك اEد الفرس والفرثي ،شوري� مهاÀة ا�ادي� بسهو�ة اآلباستطاع

 أن وصبح ا�اديأوبهذا  ،مر ا�ادي�وا ألععداء وخضللوقوف بوجه األ
ً
 ،قوياء جدا

   .ن $تلوا Áصمتهم نينواأشوري� ون يهزموا اآلأواستطاعوا 

مع بالد �دي جارًة صبحت حكومة ا�ادي� أشوري� بعد سقوط اآل
  .)¬(ابلوب

  &اذا ضعفت حكومة ا&ادي~؟

ويوجد ثالثة  ،فقد ضعفوا بعد فPة ،لم يطل حكم ا�ادي�"يقول اCص 
   :سباب �نت وراء ضعف ا�ادي�أ

   .مراء اÐكومة ا�اديةأالرفاهية الزائدة وOسل ملوك و :األولالسبب 

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،ð¶-ð¹(. 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
¢ðÇ· ص ،ð¹(. 
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يراني� عدم رضاء ا�جموÁت ا6انية من اإل :السبب ا6ا� لضعف ا�ادي�
نهم �نوا يأخذون منهم ال�ائب وال أل ،عن ا�لوك ا�ادي� وخاصة الفرس

   .طاعة أوامر ا�ادي��ذا لم يعودوا مستعدين إل ،مور اgالدأيهتمون ب

 ،�ذا فقد ثار الفرس ضد ا�ادي� ،�يب� ا�اد ٌت حدث خالفا ،+ اCهاية
  .)¢(طاحوا íكومة ا�ادي�أوباحتال�م هكمتانه 

  :سئلة وا&ناقشةاأل
 :الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبة امأل - ¢

وEن يقC معظم وقته + ............ .حدى القرى يس!إ�ة + رمز اآل) أ
  .ب� اCاس حل ا�الفات

 ن جiانوصبح ا�اديأشوري� بعد سقوط اآل )ب
ً
............... .مع ا

  ...............و
+ الوقت اÐاâ م>ن  وتقع............... .� مدينة�نت Áصمة ا�ادي) ج

  مدينة همدان
  سباب وراء قوة ا�ادي� ؟أاذكر ثالثة  -¬
ð-  � سباب ضعف حكومة ا�ادي�؟أما)¬(  

                                                 

هنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى را( )¢(
¢ðÇ· ³، ص´(. 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
¢ðÇ· ³، ص´(. 
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  Âيني~؟كيف تش³ت حكومة األ

   :Âيني~ والفرساأل

كنها را� الM ساأل ،من اآلري� ن الفرس �نوا �موعةً أقرأنا "يقول اCص 
 ،ل متعددةئفارس �نت تتكون من عدة قبا ،فارس) �ارس(الفرس �نت تس! 

رئيس هذه القبيلة �ن يس!  ،حدى هذه القبائل قبيلة باسارEدإوEنت 
 رئيس Ü القبائلأوEن  ،هخامنش

ً
كp أوبذلك تعتp قبيلة هخامنش من  ،يضا

   .قبائل الفرس

 بعد يومأاتسعت  ،بناء هخامنش الفرسأوOذلك حكم 
ً
 ،قا�م القبيلة يوما

 شمال خراسان + الوقت اÐاâ الM �نت من قبل من 
ً
احتل هؤالء ايضا

 ،يالمي� واgابلي�تعرف الفرس � حضارة اإل ،يالمي�را� ا�اصة باإلاأل
   .وتعلموا منهم الكتابة ،استفاد الفرس منهم + فنون الزراعة وبناء ا�دن

   )+ الفPة ا�خامنÙ(ط ا�ي� نموذج من ا� ¢³صفحة 

� وا�نقوش � قطعة من اuهب وقطعة من الفضة والM اCص + األ( 
+ هذه الكتابة كتب داريوش ملك ا�خامنÙ  ،اكتشفت + Äت Àشيد

 ا�عروف تعريف
ً
رادة إن هذه � إوقال  ،هرا� ا=ابعة Ðكمعن نفسه وعن األ ا

  .)¢(ك¦ عن عهد داريوشأف � مواضيع + ا\رس القادم نتعر ،اهللا

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ³، ص¢(. 
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   :ا&لك كورش

حكم بالد  إ�هحفاد هخامنش اuي وصل أحد أكورش "يقول اCص 
وقد انضم  ،� ا6ورة ضد ا�ادي� واÐرب مع ملك ا�ادي�إد� كورش  ،فارس

 عدد من كبار ا�ادي�أ إ�هالفرس وانضم  إ�ه
ً
و�ذا السبب انت% كورش  ،يضا

   .حكومة ا�ادي� وانتهت

وبابل وباحتال� هات�  ،وبعد ذلك احتل Áصمة �دي مدينة سارد
نشأها أطلق كورش � اÐكومة الM أ ،يرانإقا�م أا�دينت� الكبiت� توسعت 

Ùهاية قتل كورش +  ،اسم جده هخامنCإوبا @Æحدى حروبه + الشمال ال
   .يرانإل

لM يفتحها � عكس معاملة الفا�E هاÉ ا�دن اأ�نت معاملته مع 
  ،نه لم يكن يدمر ا�دن الM يفتحهاأ� إضافة باإل ،االخرين

ً
بل �ن ايضا

 هذه األ ،يسامح و$! ساكنيها
ً
ن هذه أ�  خوية واÐميدة د�ٌل خالق األطبعا

كورش هو  نإبعض ا�ف?ين يقولون ، خالقبا=دين واأل مشهورٍ  لشعٍب  ةٌ صف
   .اuي ذكره القرآن ،ذو القرن�

من  انهم استفادووأل ،تم بناء الكثi من ا�با� الكبiة �يني�+ عهد األ
  .)¢(من هذه ا�با� ثارٍ آن بعض ح` اآل اÐجارة + هذه ا�با� فال زالت موجودةً 

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ³، ص¬(. 
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  :قصة برديا

 ،حدهما يس! كمبوجيه وا6ا� يس! بردياأن ا�ن لكورش و\"يقول اCص 
ن أولكنه خاف  ،ن يفتح م%أه وقرر يبأكp بعد األ االبن إ�لك وصل ا�
 مرأصدر فأ ،� م%إخوه � ا�لك + الوقت اuي يتحرك فيه أيستو� 

ً
 اً �ي ا

+ ذلك الوقت وصل  ،� م% واحتلهاإبعد قتل برديا توجه كمبوجيه  .بقتل برديا
 ٌpكمبوجيه إ خ �عجب وغضب عند وقد ت ،يرانإن برديا جلس � عرش أ

pسماعه هذا ا�.  
ً
Á?د مÁ�  .نه توä + طريق العودةأال إ ،يرانإ إ

�ن يد� كئومات وEن شبيه برديا  ،إيرانالشخص اuي جلس � عرش 
�ن اÐارس ا�اص الخ كمبوجه عندما علم  ،�ن من ا�ادي�) خ كمبوجهأ(

نه لم طاعه اCاس ألأو ،رديانه بأالق% وعرف نفسه �  إ�ذهب  ،بمقتل برديا
  .يكن عندهم علم بمقتل برديا

اكتشف + همدان  ،صورة لوÁء ذهÖ من العهد ا�امنشان ³ðصفحه 
ثار آكشف + السنوات ا�اضية الكثi من (ن + متحف نيويورك وموجود اآل
 يرانية والM اÐضارة اإل

ُ
ا�تاحف +  إ�ونقلت  ،ل ا�ستعمرينبَ تلفت من قِ أ

   .)باروأو يكاأمر

جل كسب اCاس ا� جانبه ساندهم ضد ظلم ا�ادي� أكئومات من 
 أال إوالفرس 

ً
� إالفرس يفتقرون  لم يكن كبار .ن حكمه لم يستمر طويال

  .)¢(كورش بمهاÀة الق% وقتله أقرباءحد أادة داريوش يقاموا وبق ،ا�كر واÐيل

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ³، صð-³³(. 
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  :سئلة وا&ناقشةاأل
 ناسبةكمل الفراåت بالÚمات ا�أ -(

  ..............طلق عليها اسم جدهأسسها كورش والM أاÐكومة الM ) أ
وEن رئيسها يس!  .............حدى القبائل الفارسية قبيلةإ) ب

  .هخامنش
� ق% ا�لك وقتلوا كئوماتإ................. .قام كبار الفرس بقيادة) ج.  

  صل ب� العمودين ذات العالقة �ط -¬
  خذ اÐكم من برديا بالكذبأ      كورش 

  مؤسس اÐكومة ا�خامنÙ      كمبوجه 
  اÐملة � م%      داريوش 

  شمال خوزستان ؟� ما � نتيجة سيطرة اال�يني� -*

R- %را� عندما سيطر كورش � األ �اذا خاف ملوك �دي وبابل وم
 ا�ادية ؟

 بِل قِ هزم من كيف �نت معاملة كورش للناس والشعوب الM �نت تُ 
  )¢(جيشه؟

                                                 

جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران،  كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت( )¢(
¢ðÇ· ، ³³ص(. 
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  :)Âيني~األ(يران B عهد ا�امنشيان إداري وجIان الوضع اإل

  :خرىأÂيني~ مرة » األإداريوش يعيد القوة 

ن أرغم  ،�يني�ضعف قدرة األأ ،جلوس كئومات � العرش"يقول اCص 
 
ً
ن لظروف و�ينياأل وقد تعرض ،ح` بعد مقتل كئومات ،حكمه لم يطل كثiا

 
ً
  .�يني�قا�م األأثوارت كبiة +  تقام ،صعبة جدا

ح`  ،شوري� بشk مستمر �دة ثالث سنوات متواصلةداريوش حارب األ
 أاستطاع 

ً
وhح  ،كيف حارب ،وقد ذكر + لوحة بيستون ،ن يهزمهم Àيعا

  .هئعداطريقه معاقبته أل

  لوحة بيستون صورة ³òصفحه 

 حراس �ول شخص� � ا�مأ –اgارزه  لوحة كتبيه بيستون ورسوماتها(
عÊ أ+  ،�همأالشخص ا6الث داريوش واgقية ا�تمردون اuين تم  ،داريوش

�يني� �ن خطهم � شk األ مسماري( ،سفل اللوحة كتابات با�ط ا�ي�أو
هذا ا�ط اخPع من قبل السومرين واكتمل +  ،يالمي�مسمار وتعلموه من اإل

  .)¢() العهود ا=ا�ة

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، (.)¢(
¢ðÇ· ³، صò(. 
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  Âيني~؟قا¬م األأدارة إكيفية 

 ،عداءن داريوش استطاع القضاء � األأ� الرغم من "يقول اCص 
 أال إ�يني� قوتهم � األإن يعيد أواستطاع 

َ
ستمرار ا ألجل نهأنه �ن يعلم جيدا

 سلوبأن يتبع أاÐكم Vب 
ً
 منظم ا

ً
 وخاص ا

ً
  .ا

ين ساعدوه � قتل وضع كبار الفرس واu ،دارة شؤون بالدهداريوش وإل
 عددٌ  ،من كبار اgالد + ا\يوان كبiٌ  �ن عددٌ  ،ا�ناصب العا�ة كئومات +

مدير  ،عرفون بمدير الÆطةوEنوا يُ  ،خر �نوا + مناصب {تلفة + اÐكومةآ
ا�حافظ +  هذا يساعد ريً كعس وEن قائدٌ  ،الÆطة + الواقع يعù ا�حافظ

  .Áدي موظُف وعما� أ
رسل أuا  ،ن يقوم ا�حافظ بفو� ضد ا�لكأنه �ن من ا�مكن ألو

 داريوش ا� مناطق حكم هؤالء جواسيس
ً
وEن هؤالء ا¾واسيس يرسلون  ،ا

� داريوش عن طريق سا| الpيدإا=قارير .  

� آخرإ لرسائل من م>نٍ ا واuي �ن يستفيد من ا�يول ال?يعة وينقل،  +
بيت الpيد �ن يوجد  ومسئول ،! بيت الpيدماكن تسأ جدتوُ الطريق 

  .يضعونها Eت ت%فهم ،عندهم خيول مرتاحه وشبعانه

  :Âيني~قا¬م حكومة األأل ةخارط
  �يني�قا�م األأ� إضافها داريوش أا�ناطق الM : خ�اللون األ

  �يني�� اقا�م األإضافها داريوش أا�ناطق الM  :اللون الزهري

  )¢(�يني�قا�م األأ� إضافها كمبوجيه أا�ناطق الM  :صفراللون األ
                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ³، ص¶(. 
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  :Âيني~عواصم األ

اختاروا  ،قا�مهمأن يكونوا قريب� من أ�يني� وبهدف األ"يقول اCص 
� هذه العواصم + الفصول ا�ختلفة من إوEنوا يذهبون  ،عواصم �م عدة مدنٍ 

  .السنة

 اكباتانأوEنوا يسموها  �يني� مدبنة همكتانهحدى عواصم األإ
ً
هذه  ،يضا

خرى مدينة شوش وEنت �يني� األÁصمة األ ،ا�دينة �نت العاصمة الصيفية
pشيد من  ،العاصمة الشتوية هذه ا�دينة تعتÀ تÄيني�شهر عواصم األأ�، 

طالل هذه القصور أوما زالت  ،�نت Eتوى � �موعة من القصور العظيمة
ح�وا الفناني� أوقد  ،قيمت بأمر من داريوشأهذه ا�با�  ،نباقيه ح` اآل

�ن يقام + Äت Àشيد  ،�يني�قا�م األأوا�عماري� من Àيع  ،واÐرفي�
  .احتفاالت بداية السنة ا¾ديدة ،Áصمة الربيع

يران ثار ا�عمارية إلهم اآلأتعتp من  ،صورة =خت Àشيد :³Ç+ صفحة 
من هذه  و� الكثi ،شيد ق% عظيم مبù من اÐجر+ Äت À ،والعالم

شخاص اuين يقدمون و األأ ،حجار يوجد عليها نقش للجنود واÐيواناتاأل
  .)¢(ن تشاهد Äت Àشيد بدقةأل + ا�ستقبل حاوِ  ،ا�لك ا�خامنÙ إ�ا�دايا 

  :Âيني~ وا¬وناناأل

ن من جهة الغرب وهم وهمّ م جiانٌ  م�ن � ،�يني�+ عهد األ"يقول اCص 
وEن �ا  األخرى�نت مستقلة عن ا�دينة  ،Ü مدينة + ا�ونان ،ا�ونان

                                                 

سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران،  كتاب تاريخ،( )¢(
¢ðÇ· ³¹، ص(. 
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 ،ثيناأسبارت ومدينة إشهر مدن ا�ونان مدينة أمن  ،حكومة مستقلة تديرها
 ك¦ُ أولكن �ن  ،وEن $كمهم ملك مستبد ،سبارت �نوا ºارب�إاCاس + 
 و�ار ةً ثينا íارأاCاس + 

ً
ومع  ، عن طريق االنتخاباتعَ� وEن اÐاكم يٌ  ،ا

 �ى اÐرب عبيدأثين� �نوا يأخذون ذلك فان األ
ً
ب�  وقعت عدة حروب ،ا

خرى أحيان أن وä ويرانيحيان �ن ينت% اإل�يني� وا�وناني� + بعض األاأل
  .هذه اÐروب �نت السبب + ضعف اgتين ،نو�ن ينت% ا�وناني

 ،نشاء مقابر + جوف الصخوربإن و�ينيمر ا�لوك األأ :صورة :·³صفحة 
بالقرب من  )نقش رستم(حدى هذه ا�قابر + م>ن يس! إ� + الصورة + األ

ما سبب ذلك  ،متار عن سطح االرضأترتفع هذه ا�قpة عدة  ،Äت Àشيد
  )¢(بنظرك ؟

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ³، صÇ -³·(. 
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  سئلة وا&ناقشةاأل

 :ناسبةكمل الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�أ -(

  ..................�يني� تس!شهر عواصم األأمن ) أ

  .......................و سبارتإشهر مدن ا�ونان مدينة أمن ) ب

عسكري  عما� قائدٌ أ�ن يساعده + ..................... .ا�حافظ ا�نطقة) ج
  وموظف

  كتبة بيستون ؟ ي مواضيع تتحدث لوحةأعن  -¬

ð- يد + زمن األاذكر مهمت� مpيني�؟ن مهام سا| ال� 

  )¢(وزمان االستفادة من Á Üصمة ؟ ،�يني�سماء عواصم األأاذكر  - ³

                                                 

در� ايران، كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى ( )¢(
¢ðÇ· ³، ص·(. 
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 &اذا 
ُ
  مني~ ؟يخطيح باألأ

  Âيني~ضعف حكومة األ

�نت  ،بعهدة ا�لك األمور�يني� �نت Ü + فPة حكم األ"يقول اCص 
  ،ا�لك ال حد �ا ةسلط

ّ
 وOذلك فك

ُ
راء بكسب السلطة والوصول ا� مر األ

  ،لكالمُ 
ُ
باCتيجة زادت العداوة + اgالط  ،مراءوتبع ذلك ºاولة الشاة لقتل األ

  تل عددٌ قُ و
ُ
  .�يني� بسبب طلبهم للسلطةمراء األمن ا�لوك واأل

 ن ا�لوك األإف ،بعد ذلك
ُ
وضعوهم  فإنهم ،مراء�يني� وللحد من شغب األ

عدادهم إعدم إ� دى أKا  ،ن االختالط باCاس+ قصور بعيدة ومنعوهم م
 ح` تغi ا�لوك األولم يطل األ، عداد الصحيحاإل

ً
 أشخاص� إن و�ينيمر كثiا

  .عمال بيد رجال اgالطصبحت األأو ،غi جديرين با�لك

عدم طاعة ا�حافظ Ðكومة ó سبب تضعف ا�لوك واضطراب اÐكومة 
  .وائههألناس حسب ل ه�يني� وظلماأل

مثل  ،�يني�قا�م األأجزاء من بعض األ ó ن اCاسإخرى فأمن ناحية 
  واgابلي� ،ا�%ي�

ثارة إا بأو�يني� بدوا�وناني� اuين لم يكونوا مرتاح� \فع ال�ائب لأل
قا�م نفصال بعض ا�ناطق مثل م% عن األاهذه الفو� سببت  ،الفو�

  .)¢(�ينيينةاأل

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،ò´-ò¢(. 
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  :يرانإر ا&قدوÊ � سكندإلÆلة ا

 بعد يوممع استمرار انعدام قدرة األ"يقول اCص 
ً
و ظهر عدٌ  ،�يني� يوما

 ٌiاسكندر وهو من هذا ا�طر �ن من قِ  ،�م + ا�ونان خط �بل شخص يد
  )+ شمال ا�ونان(مقدونية 

يران إاستغل العداء ب�  ،ما�آ� إلوصول لو سكندر وبعد غزو ا�وناناإل
 ولرغبتهم أن وا�وناني ،يرانإوحرض ا�وناني� �هاÀة  ،ونانوا�

ً
االنتقام ó يضا

  .وOسب الغنائم رافقوه

 ،�يني�خر ا�لوك األآيران وهزم داريوش إسكندر + اCهاية هاجم اإل
+ ذلك الوقت قام قائد  ،جانباأل يرانية ضد هؤالءورغم هذا لم تنته ا�قاومة اإل

ه بالوقوف + وجه يآريوبرزن ومع مناm ،يد�س يرا� شجاع + فارإ
 سكندر وقتل عدداإل

ً
قتل + ساحة ا�عرOة بسبب قلة ولكنه ُ ،من ا�وناني� ا

  .عدد جنوده

 م%أسكندر فتح اإل
ً
 اواحتل جزءً  نيراإبعد ذلك ا�ه ا� شمال hق  ؛يضا
 ،هشبابة قمولكنه مرض +  ،� ايرانإوÁد بعد ذلك  ،من آسيا الوسطى وا�ند

  .)¢(ومات + بابل

  :يرانإسكندر B خلفاء اإل

ا�ونان  ،جزاءأ� ثالثة إقا�مه أه تسكندر قسم قادبعد موت اإل"يقول اCص 
  .سكندر ويد| سلوOوسحد قادة اإلأيران �نت من نصيب إ ،يرانÍو ،وم%

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،ò¢(. 
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ك¦ وOذلك أألنها أكp وعدد س>نها  ؛هم من م% وا�ونانأيران �نت إ
  .�ينينة الكبiةاث ا6قا+ للحضارة األPد بها اليوج

عدد السلوق�  ،يران السلسة السلوقيةإشÚوا +  ؤهسلوOوس وخلفا
iوا�وناني� لم يكن كب 
ً
و�  ،سكندرن يتبعوا سياسة اإلأوuلك قرروا  ،ا

  .يرانإشخاص ذوي اCفوذ + مصادقة األ

ùعدد ونالسلوقي ب 
ً
 أن وها ا�ونانيران وسكنإيمن ا�دن +  ا

ً
ك¦ هذه أ ،يضا

من الص� وتمر من آسيا  أطريق اÐرير تبد ،ا�دن تقع + مسi طريق اÐرير
س>ن ا�دن  ،بيض ا�توسطاgحر األ إ�يران وتصل بعد ذلك إالوسطى وشمال 

  .)¢(الM تقع + هذه الطريق �نوا يعملون + ا=جارة

                                                 

راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران،  كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى( )¢(
¢ðÇ·ص ،ò´-ò¢(. 
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  :سئلة وا&ناقشةاأل

 ا�ة بالÚمات ا�ناسبةكمل الفراåت ا=أ -(

حد قادته أيران من نصيب إصبحت أسكندر بعد موت اإل) أ
  .................ويد�

من فارس بمرافقة ................... .يرا� الشجاع باسمالقائد اإل) ب
  .سكندره وقف + وجه اإليمؤيد

  ؟�يني® � اÐكم األإ �اذا وصل وبا=دريج ملوك غi جديرين -¬
ð-  هم من م% وا�ونان ؟أيران إ�اذا �نت 

 ؟ أجزاءي أطريق اÐرير تربط  - ³
ً
  )¢(من العالم معا

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،ò¬(. 
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  :يرانإجانب من رجون األش®ني~ Ëُ األ

  :~يش®نو�ئلة األ ا�ارت~

حدى ا�جموÁت اآلرية الM �نت إ) الفرثي�( �اgارت"يقول اCص 
 �نوا خيالةً  ،ملون برÁية ا�اشيةوEن معظمهم يع ،يرانإتسكن + شمال hق 

  .ماهرين وOذلك �نوا رماةً  ،ماهرين ورشيق�

�ن  ،حدى القبائل اgارتيةإرئيس  ،ئل متعددةاقب إ�قسمون ناgارت ي
�ن م>ن حياة  ،وEنت Áئلته تعيش + hق íر ا�زر ،اسمه ارشك او اشك

 اgارت� مناسب
ً
ن طريق اÐرير تمر أ� إضافة اإلب ،وتربية ا�يول ،لر| ا�اشية ا
هم مدن السلوقي� و� أمن  )مئة باب(مدينة صد دروازه  ،بالقرب منهم

�حافظة � ر� ان و�ذا حاول السلوقي ،بالقرب من م>ن حياة اgارت�
  .)¢(اgارت� منهم

  :~يثورة اشك � السلوق

ب�  وقع خالٌف  ،يرانسكندر إل سنة من مهاÀة اإل�قبل ثمان"يقول اCص 
�موعة من ا�ونان� اuين �نوا يعيشون + آسيا الوسطى Äلفوا عن  ،السلوقي�

بهذه  طاحةن حاولوا اإلوالسلوقي ،طاعة السلوقي� وشÚوا حكومة مستقلة
 ،وهزم ا¾نود السلوقي� ،استغل اشك ا�الف ب� ا�وناني� ،اÐكومات

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ·،  صòð(. 
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 وق ،ا�وناني� يران من حكمإجزاء من أوبذلك انفصلت 
ُ
را� سس + األد أ

  .)¢(�ش>نيحكومة األ يران شkُ إا�حررة من 

  :يرانإن والعائالت الكبIة B وش®نياأل
يرانية العائالت الكبiة اإل ،نوش>نيخلفاء اشك يسمون األ"يقول اCص 

هذه العائالت الM �نت تPأس  ،نوش>نيو�واجهة السلوقي� ساعدوا األ
 وبهذه الشÜ k  ،مدادهم با�يالةإش>ني� بساعدوا األ ،الكبiةالقبائل 

ً
طبعا

�نت Äرج من حكم ا�ونان �نت تلتحق بهذه العائالت ويتبعون  رٍض أ
  .)¬(.Ðكمهم

  : الشاسعة~ش®نيقا¬م األأ
ن وأل ،�مواجهة السلوقيó ن يوش>نبعد اشك استمر ا�لوك األ"يقول اCص 

c و ،ك¦ من مئة Áمأ ،استمرت هذه ا�واجهة ،اومونهم �نوا يق�السلوقي
فرهاد ا6ا�  ، بشk �مل�ن يهزموا السلوقيأ ونش>نياCهاية استطاع األ

 )اشك ا=اسع(ومهرداد ا6ا�  ،�ين يقتل ملك السلوقأاستطاع  )اشك السابع(
gداية الM �نت + ا تهوقد نقل Áصم ،ش>نيةقا�م األن يوسع األأاستطاع 

� مدينة صد دروزه إاوايل نقلها  مدينة)âاÐبالقرب من دامغان + الوقت ا( 
  .)ð(ة� مدينة سلوقيإ

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،òð(. 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
¢ðÇ· ص ،òð(. 

)ð( )h ،çصيE �Oت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما
¢ðÇ· ص ،ò³(. 




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٢٧٧  

  :~يش®نيران B زمن األإجIان 

يران تأسست حكومة + ا¾زء الÆ@ إل ،ش>ن�+ زمن األ"يقول اCص 
  .جون �اوEنوا يرو ،ن �نوا يدينون با\يانية اgوذيةوالكوشاني ،كوشا�

 ،قا�مهمأ�ن الرومان يوسعون  ،يرانإش>نية + عندما تأسست اÐكومة األ
هم + آسيا وبعد مداأقروبا وضعوا أوجزاء أ من iن احتل الرومان الكثأبعد 

  .�ش>نيصبحت فلسط� وترOيا جiان لألأ ،احتالل سوريه

يتقدم Þو  الروم إمpاطور�ن  ،)إمpاطور(الرومان �نوا يسمون ملكهم 
  .استمرت لسنوات ،و�ذا وقعت بينهم حروب دموية ،يرانإ

 ،�ن ا�يالة اgارت� ،الكثi من هذه اÐروب �ن ينهزم فيها الرومان
وبعد كذلك وبمداهمات �يعة �نوا يقضون  ،يرانيةرا� اإليتقدمون + األ
سكندر  اإلن يقتأراد القائد الرو� كراسوس أ، حد اÐروبمن أعليهم ومثال 

تل هو وقُ  ،سورنا يرا�زم من قبل القائد اإلوقد هُ  ،يران وا�ندإا�قدوK ويفتح 
  .ومعظم جنوده

+ هذه الظروف ظهر سيدنا عي عليه السالم �داية اCاس + فلسط� 
  ).ال بل الروما�( .والM �نت Eت اÐكم الpيطا�

� عباده اهللا إاCاس  خالق حسنة دÁأو ،لطيف سيدنا عي وبكالمٍ 
عطاه اهللا أوقد  ،وهو �ن يدعم ا�حروم� وا�ظلوم� ،ونd عن الظلم ،الواحد

الرومان  ،غضبت تعا�م سيدنا عي عليه السالمأ ،القدرة � شفاء ا�ر�
� اCاس  ،�ة متعددة واعتادوا � الظلم والطغيانآاuين �نوا يعبدون 

� عبادة اهللا إوOذلك دÁ اCاس  ،م ب� ا�دن والقرىتنقل عليه السال ،والعباد
 من  ،وحده

ً
يسمون  ،عمال ا�iأسيدنا عي +  تباعأ�ن اثنا عÆ شخصا
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ومع مرور الوقت عرفوا  ،اإل�يلÀعوا حديثه واسمه ،  بعد ذلك�اÐواري
ن وOبار الروم �نوا + اgداية يؤذو إمpاطورن أ إ�ضافة باإل ،�با�سيحي
 مسيحيأيصبحوا هم أوباCهاية وä ضوء هذا الوضع  ،�ا�سيحي

ً
بعد  ،�ضا

  .)¢(رضية النتشار ا�سيحية ذلك تهيأت األ

  :سئلة وا&ناقشةاأل

 كمل الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبةأ - ¢

  ..............يران حكومةإ تأسست + hق �ش>ني+ زمن األ) أ

  ........................�ن الرومان يسمون ملكهم) ب

� مدينة سلوقإ.......... .م نقل Áصمتهومهرداد ا6ا� و�نع هجوم الر) ج.  

  وجد العالقة ب� العودين وصل بينهما �طأ -¬

  قتل ملك السلوق�    أشك 

  �يش>نقا�م األأوسع   فرهاد ا6ا� 

  ش>نيةتأسيس اÐكومة األ  مهرداد ا6ا� 

  ائد الرو�اÐرب مع كراسوس الق

ð- يران إالعائالت +  ماذا تعرف عن دور كبار óإشا�ن� وصول األ �
 اÐكم ؟

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،òò-ò¶(. 
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 � ؟يش>نك¦ اÐروب مع األأزم الروم + �اذا هُ  - ³

ò-  قارن ا�ارطة + صفحةò³  واذكر ما الفرق ب�  ¶³وا�ارطة + صفحة
 )¢(يني� ؟�� عنها + عهد األيش>نيرانية + عهد األقا�م اإلاأل

  :سئلة{ليل ا\ص � األ

فهو : يرا�سئلة + �ملها ا=أكيد � مفهوم تفوق العن% اإلتهدف األ
  .ا�نت% دوما � أعدائه

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،ò¶(. 
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  :~ش®ني&اذا انقرضت حكومة األ

  :ش®نيةقا¬م األكيف [نت تدار األ

� مساعدة العائالت إن $تاجون وش>نيكما قرأت �ن األ"يقول اCص 
 ،مور اgالدأدارة � إ�ذا �ن �م قدرة كبiة  ،�يخراج السلوقيرانية إلاإل

 يرانية كبiوEن قوة ونفوذ العائالت اإل
ً
� لم يكن يش>نن األأ\رجة  ا

  .خذ مشورتهمأبدون  ءباستطاعتهم فعل 9

 جل ا�شورة فقد شÚت هذه العائالت مع اÐكومة �لسأمن 
ً
�ن يس!  ،ا

 �لسأش>نية شÚوا الت األئا�لك والعا ،�لس الكبار
ً
 يضا

ً
بمجلس  }سُ  ا

 ،عضاء ا�جلس� الكبار وا�لكأوضاع ا�همة فان �ن Vتمع وä األ ،ا�لك
  .)¢(ويصبح اسم هذا ا�جلس �لس مهستان

  :ش®نيةضعف ا كومة األ

لم يكن �لس ا�لك يستشار من  ،�يش>ن+ نهاية عهد األ"يقول اCص 
ب� ا�لوك Ðفظ  ومنافسه mاع فقد حدث ،uلك ،عضاء العالة ا�الكةأقبل 

وخالل هذه  ،ا=اج والعرش إ�يصلوا  أنمراء اuين يريدون سلطتهم ب� األ
  .ال%اÁت وا�نافسات قتل عدد كبi منهم

ن أمر سبب هذا األ ،سيالن ا\ماء ب� العائلة ا�الكةاÐكومة ضعف ألقد 
مر لم ولكن هذا األ ،ماكن {تلفةأت الكبiة واÐكومات + تزيد قوة العائال

                                                 

اريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، كتاب ت( )¢(
¢ðÇ· ص ،ò¹(. 
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 من 
ً
 ح` اختلفوا معا

ً
نتيجة هذه اÐروب  ،قا�مهمأل توسعة أجيطل كثiا

  .)¢(ووقع الظلم الكبi � اCاس ،وضاع + اgالداأل بتاضطر وسيالن ا\ماء

 B ¿يrعهد األإالوضع ا B يش®نيران~:  

 �ن �موعة من اCاس يعبدون الظواهر �ش>نيأل+ عهد ا"يقول اCص 
واgعض وبسبب دÁيات اÐكومة الكوشانية +  ،مثل القمر والشمس ،الطبيعية

 + غرب pكأقطنون وبشk ين �نوا وا�سيحي ،بوذي�أصبحوا يران إhق 
 وEن عددهم يزداد يوم ،يرانإ

ً
ك¦ االيراني� أ+ ذلك الوقت �ن  ،بعد يوم ا

  .نوتيزردش

 بموضوع ا\ين نن لم يكونوا يهتمووش>نيا�لوك األ
ً
 مهم يسول، كثiا

ً
 ا

 ،دين واحد + اgالدهناك ذا لم يكن �و ،ي ديانة يتبع اCاسأ�هم إبالنسبة 
  .)¬(عدم رضا رجال ا\ين الزردشó Mالسبب هو وهذا ا�وضوع �ن 

  :ش®نيةعدم الرضا عن ا كومة األ

 ،وضاع + اgالد واضطراب األ�ش>نيومة األضعف حك"يقول اCص 
  ،مرسببت عدم ر� بعض الكبار عن هذا األ ،وبا=دريج

ً
ن بعد أوخصوصا

والروم من  ،الصحراءVوبون بل اuين يران من الشمال من قِ إحدود  تÀوه
wا\يانات ا�ختلفة سب© أو ،الغرب والشمال الغر Æا=بليغ لن 

ً
ب ا=فرقة يضا

  .�ياgوذي� والروم ا�سيح  �نوا $مون�ن الكوشانيأل ؛ اCاسوالقلق ب�
                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،òÇ(. 

ى در� ايران، كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب ها( )¬(
¢ðÇ· ص ،òÇ(. 
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 ، رجال ا\ين الزردش�Mش>نيراض� عن األالك¦ اCاس غi أوEن من 
 ن عددإ�ذا السبب ف

ً
ردشi بابك وهو مع ا\ين أمن كبار ح>م فارس ساندوا  ا

Mم هزمأ ،الزردش<Ðبابك وبمساعدة كبار ا iش>نياألآخر ملوك  ردش�. 
  .)¢(سنة ´³Ç بعد حكم استمر �ش>نياأل ةوبهذا انقرضت سالل

  :سئلة وا&ناقشةاأل

 كمل الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبةأ - ¢

 �لس�ش>ني+ عهد األ) أ
ً
 ......... شk �لس الكبار و�لس ا�لوك معا

 بموضوعوش>نياأل كلم يكن ا�لو )ب
ً
  ...............ن يهتمون كثiا

  .........................�ش>نيراض� عن األالك¦ اCاس غi أ من) ج
 وجد العالقة ب� العودين وصل بينهما �طأ -¬

  يرانإغرب     اgوذي� 
  يرانإجنوب     ا�سيح� 
  يرانإ    الزردشت� 

  )¬(يرانإhق 

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،ò·(. 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
¢ðÇ· ص ،ò·(. 
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  :تأسيس الساللة الساسانية

  :ش®ن~ردشI ضد األأثورة 

حدى العاالت الزردشتية وEن يسكن + i هو ابن إلردشأ"يقول اCص 
وا\ه بابك وجده ساسان وبسبب هذه ا�>نة  ،Áئلته �ا م>نة دينية ،فارس

 الروابط األأو
ً
�م سلطة ونفوذ كبi صار �ية القريبة من حاكم فارس يضا

  .ن يصل ا� حكم فارسأردشi وباستغالل هذه السلطة أاستطاع  ،ب� اCاس

 �نت سبب ،� السلطةإردشi أ وصول
ً
نه �ن يعلم أل ،�ش>نيلقلق ملك األ ا

ردشi أض وحرّ  ،�ش>نين ضد األوشi سوف يثوردرأا\ين الزردشM و ن رجالأ
 كبار اgالد � ا6ورة ضد األأ

ً
  .�ش>نييضا

 Mمل أوقد وعد رجال ا\ين الزردش� kمع كتابهم ا\ي® اوستا بشV ن
واستعد عدد من كبار اgالد للتعاون مع  ،مور ا\ين الزردشMأن ينظم أو
� السلطة عن طريق مساندتهم إgåية الكبار سعوا للوصول ، ردشiأ

  .)¢(ردشiأل

  :ردشI يؤسس حكومة قويةأ

 ،ا�ه مع جيش كبi �حاربته ،ردشiأثورة بردون أعندما علم "يقول اCص 
عرف ، �ش>نيردشi وقتل ملك األأ انت% فيها ،وقعت حرب شديدة بينهما

وانقراض حكومة (نها وقت تأسيس اÐكومة الساسانية أن هذه السنة وا�ؤرخ
  .)ساسان(ردشiأخذت اسمها من اسم جد أهذه الساللة  )�ش>نياأل

                                                 

راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى ( )¢(
¢ðÇ· ص ،¶´(. 
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 أعد ذلك حارب ب
ً
وبهذا أسس  ،ردشi ح>م ا�ناطق ا�ختلفة وهزمهم Àيعا

 كبiة وجيش حكومةً 
ً
 كبi ا

ً
 ائمود ا

ً
  :مرينأ� إوEن يهدف من وراء هذا العمل  ؛ا

 .منع زيادة قدرة اÐ>م + ا�ناطق ا�ختلفة - ¢

 .يران وخاصة الرومإعداء اuين هاÀوا اÐرب مع األ -¬

 مرأصدر وOما وعد أردشi أ
ً
 مرأصدر أوOذلك  ،àمع كتاب اوستا ا

ً
� Àيع إ ا

  .)¢(لزردشMاكp مر ال>هن األأن يطيعوا أالكهنة 

  :اrين الزردش3 يصبح اrين الرسÎ للبالد

 بتأسيس الساللة أتنظمت "يقول اCص 
ً
مور ا\ين الزردشM كثiا

 أو ،اÐكومة صبح الكهنة + ñايةأو ،الساسانية
ً
 بعد  فقد ازداد عددهم يضا

ً
يوما

ن أن أ اوبذلك استطاعو ؛،ا�سيحيةدÁة ا\يانات اgوذية وكهنة  عدادأيوم � 
  .ديان íريةاألتلك تباع أعقائدهم ب� ينÆوا 

يراني� ويد� ما� àمع حد اإلأردشi قام أابن  ،ولاأللك شابور ا�+ عهد 
 وجد دينأو ،ا�هودية وا�سيحيةو ديان الزردشتيهمور من األبعض األ

ً
 جديد ا

ً
 ،ا

 لم يطل األ ،رجنك وEن يوجد به رسوماتأوOتاب ما� ا�شهور باسم 
ً
مر كثiا

يطلق �ن تباع ما� أ ،تباعهأول شابور األقتل ما� وح`  اتبع �موعةٌ  ح`
  .)ةمانوي(عليهم 

� ين � زيادة عدد ا�سيحو+ هذا الوقت اعPض الكهنة الزردشتي
بعد  ،تلباCهاية بعد موت شابور اعتقل ما� وقُ  ،وا\يانات اgوذية وا�سيحية

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،¶´(. 
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غ ينع من ا=بلا�وتم  .} + اgالدين الرسصبح ا\ين الزردشM هو ا\أذلك 
  قويةٌ  صبح للكهنة سلطةٌ أومنذ ذلك ا�Ð  ،خرىديان األلأل

ً
 وازدهرت ،جدا

 أماكن عبادتهم ا�عروفة ببيت اCار وأ
ً
  .صبحت غنية جدا

كما ترى الPفية للملوك  ،هناك صوره لصحن من الفضة من العهد الساسا�
  تقادك ؟ثر ذلك عليهم باعأما  ،ورحالت الصيد

  .)¢(يرانيون + ذلك الوقت بارع� + الصناÁت الزجاجية�ن اإل

  :{ليل ا\ص 

  &اذا اعتنق الفرس الزرادشتية؟

أن وحدة ا�جتمع الفارn ال تتم  أوارو ،جهد ملوك الفرس � ربط ا\ين 
فمن وصايا . فا�لك با\ين يبï وا\ين با�لك يقوى ،إال بهذا الرابط ومدى قوته

 ،إن ا\ين وا�لك أخوان ،يا ب®: ردشi البنه سابور عندما نصبه للملك قال �أ
 
ُ
وما لم  ،وا�لك حارُسه ،س ا�لكوال غù لواحد منهما عن صاحبه فا\ين أ

  .)¬(فضائعٌ  ٌس وما لم يكن � حار ،فمهدوم يكن � أُس 

 ،�ن إيمان كشتاسب من أعظم العوامل الM أيدت زرادشت ،ومن هنا 
وجاء اCاس من Àيع أÞاء  ،سارعت رعية ا�لك Àيعها إ� ا\خول + دينهف"

رجالن من حاشية "بل آمن به . إيران إ� بلخ يبتغون اعتناق ا\ين ا¾ديد
ين + سبيل ا�جاهدَ  ،قدر �ما أن يكونا اÐواري� ا�خلص� للزرادشتية ،ا�لك

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،¶¢(. 

  .)¶ò¬، ص¢ا�سعودي، مروج اuهب، ج() ¬(
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أخو " فراشا أوسPا"و ،وزير ا�لك" جاماسب"وهما  ،ع عنهاانÆها وا\ف
إن : ح` قيل ،Kا ساعد + نÆ الزرادشتية ،جاماسب والوزير ا6ا� للملك

وبإيمان كشتاسب . نسخ بيده عدة نسخ من األبستاق -هذا–جاماسب 
�د  ،وuا". أعلن ا\ين الزرادشM ا\ين الرس} لتولة"وحاشيته بدين زرادشت 

لقد : "ومنها ،ة + بعض أسفار األبستاقعبارات ا�دح وا6ناء لكشتاسب مدون
ا�د ا�مù  - دين أهورامزدا–�ن هذا ا�لك هو اuي صار \ين زرادشت 

  .)¢(والسند ا�قدس

 ثم انتشارا
ً
زد �  ،نالت الزرادشتية � يدh كورش ويد ابنه قمبN تأييدا
يكن  ولم ،هذا أنتذلك أنه �ا تو� دارا عمل � رواج الزرادشتية وسجل 

بل �نوا من دÁة ا\ين  ،ُحّ>م الفرس قائم� باألمور السياسية فحسب
. فوطدوا أرEنها وعملوا � ذيوعها ،ومن سدنة هذه الرسالة ،الزرادشM كذلك

 بعدما أصبحت دين ا�لوك +  -بعد ذلك–ثم انتÆت 
ً
 واسعا

ً
الزرادشتية انتشارا

هذا هو ما تّم � : ول دارا ا�لكإمpاطورية صاراته + نقش بهيستون وفيه يق
  .)¬(هذا هو ما فعلت بفضل أهورامزدا ،يدي ببابل

شi بن بابك الساسا� دو=ه � دÁمة دوأقام أر"ثم جاءت الفPة الساسانية 
وال بقاء للملك  ،فال قيام لتين بغi ا�لك. )ð(وطيدة من وحدة ا�لك وهذا ا\ين

وال غرو أن . اآلخر معتمد عليه غi مستغن عنهفÓهما قائم �  ،بغi ا\ين
 �أيو_ 

ً
 قائال

ً
يا ب® إن ا\ين وا�لك : "ردشi ابنه سابور عندما نصبه مل>

                                                 

  .)¢¶-¢òعبد القادر، زرادشت اÐكيم، ص(  )¢(
  .)¹¢، ¶¢عبد القادر، زرادشت اÐكيم، ص(  )¬(
)ð(  )ص ،n³بدوي، جولة + شاهنامة الفردو´(.  
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 ،وا�لك حارسه ،فا\ين أسس ا�لك ،وال غù لواحد منهما عن صاحبه ،أخوان
ن فإ ،و�ذا. )¢(" فضائعٌ  وما لم يكن � حارٌس  ،فمهدومٌ  وما لم يكن � أٌس 

وطلب من ا�وابذة إعداد hح  ،ردشi أوà fمع ما تفرق وب� من األبستاقأ
Kا  ،)¬(� نهجه اويسiو ،�ذا الكتاب ثم تقرير �ذا الÆح ح` يفهمه اCاس

وهكذا ما  ،م>نتهاتضيع جعل الزرادشتية تطل برأسها من جديد بعد أن �دت 
ويبث فيه روح اÐياة  ،بعثه من مرقدهب� الفPة واألخرى يُقّدر �ذا ا\ين من ي

  .�ح` جاء اإلسالم اÐنيف فقC � الزرادشتي ،من جديد

أن ح>م الفرس لم يكونوا قائم� باألمور السياسية  ،ومن هنا يتضح 
ومن سدنة هذه الرسالة اuين  ،بل �نوا من دÁة ا\ين الزرادشM ،فحسب

وهكذا قام ا\ين الزرادشM � . شارهاوعملوا � ذيوعها وانت ،وطدوا أرEنها
ع حول وما � إال سنون تمر وتنق� ح` �مٌ  ،ا\اع� � ،أكتاف ا�ؤمن� به

فعن الّسلف بدأ  ،وا يورثونه �تعاقب األعقابأالزرادشتية األتباع اuين بد
 ،ب� األتباع � والئهم لتعوة الزرادشتية ،وبذا ،توارث ا�لف �ذا ا\ين

  .)ð(ئهم íقوقهاووفا

ح`  ،لقد �حت جهود األكا�ة + نÆ فكرة تأ�ههم ب� أفراد شعبهم 
 صار ذلك اعتقاد
ً
íيث اعتقد الفرد  ،ال يقبل اCقاش + الوجدان الفارn ا

وفوق  ،وأنهم فوق البÆ ،الفارn بأن األكا�ة �ري بعروقهم دماء إ�ية
ذا دخل � ك?ى ارت! ساجًدا � ف>نوا يعظمونهم؛ ف>ن الرجل إ ،القانون

                                                 

  .)³Ç¬، ص¬ا�سعودي، مرجع سابق، ج( )¢(
  .)¶¬بطروشوفý، اإلسالم + إيران، ص(  )¬(
)ð(  )يران، صالسقاÍ¹¬ف، ا\ين + الص� وا�ند و¬(.  
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خلقت ا�الة القدسية الM أحاط بها ا�لوك . فال يقوم ح` يؤذن � ،األرض
 ،اÐاجة إ� وسيط ب� هؤالء ا�لوك وب� العالم ا�ارA ،الساسانيون أنفسهم

 . )¢(وقد �ن هذا الوسيط هو كبi الوزراء

 � �ق بعض ا�لوك الساسانيا�لك للمؤسسة ا\ينية أطل ةو=أكيد رئاس 
 ¬¹¬ - ¢³¬فقد أطلق سابور األول  ،أنفسهم األلقاب الفخمة

ً
 م � نفسه ألقابا

نوhوان نفسه أولقب ك?ى  ،خو الشمس والقمرأ ،قرين اCجوم ..عدة منها
اإل� الطيب اuي يهب السالم للوطن وس! ك?ى ا6ا� نفسه الرجل ا�ا\ 

وبهذا عمل ا�لوك الساسانيون � Àع  ،ظيم ب� الرجالواإل� الع ،ب� اآل�ة
بهدف  ،السلطت� ا\ينية وا\نيوية وجعل مسألة ا\ين Eت نظر ا\ولة

  .)¬(السيطرة � طائفة رجال ا\ين اuين طا�ا استخدموا نفوذهم ضد ا�لوك

 أو=أكيد ارتباط ا\ين با\ولة فقد بذل  
ً
انة كبiة لنÆ ا\ي ردشi جهودا

  ،الزرادشتية
ً
فأمر ببناء بيوت اiCان +  ،بمستشاره ا�وبذان موبذ تن? مستعينا

ثم جاء سابور األول ابن . )ð(ثم أمر àمع تعا�م زرادشت + �ت ،كثi من اgالد
ردشi فأدخل + هذه ا�جموعة من الكتب ا�قدسة اCصوص الM ال تتعلق أ

وم وما وراء الطبيعة والM �نت موجودة + با\ين والM تبحث + الطب واCج
  .)³(بالد ا�ند وا�ونان

  

                                                 

اب، قادة فتح بالد فارس، صòð¬، ص¢ا�سعودي، مروج اuهب، ج( )¢(   .)´¬؛ خط©
  .)´ð¢كريستنسن، إيران + عهد الساساني�، ص() ¬(
)ð ()ا�رجع نفسه، ص¢ð´³¬¢، ص¢، أم�، فجر اإلسالم، ج-¢¬ò(.  
  .)´ð¢صكريستنسن، إيران + عهد الساساني�، () ³(
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  :يران B العهد الساساMإجIان 

+ بداية تأسيس الساللة الساسانية اتبع الرومان ا\يانة "يقول اCص 
علن ا\ين ا�سيQ ا\ين أو الروم �ن اسمه كنستانت�أباطرة حد أ ،ا�سيحية

) استانبول ا�وم(القسطنطينية  إ� نقل Áصمته من روما، الرس} + هذه اgالد
 ح` يكون قريب
ً
 اإلمpاطوريةتقسيم  إ�دى أمر هذا األ ،يرانيةمن اÐدود اإلا

اÐكومة +  ،خرى + روماأنه يوجد دولة + القسطنطينية ودولة أل ،الرومانية
رف بروما عتُ فما اÐكومة + روما أو ،عرف بروما الÆقيةالقسطنطينية تُ 

  .الغريبة

يران وروما الÆقية وEنت إ+ العهد الساسا� وقعت حروب شديدة ب� 
+ ذلك الوقت اتبع معظم اCاس +  ،سباب هذه اÐروبأحد أرمنستان أ
+  .را�رمنستان ا\يانة ا�سيحية وEنت روما الÆقية تريد احتالل هذه األأ

حيان ينت% وä بعض األ ،حياناأل ن + بعضويرانيهذه اÐروب �ن ينت% اإل
  .فيها الرومان

وشÚوا +  العرب B السعودية هاجرت �موعة من �+ عهد الساساني
�نت حكومتهم تس! حكومة اiÐة وEنت مهمتها  ،القسم ا¾نوw حكومة

  يرانية من هجوم القبائل العربية ñاية اÐدود اإل

يران + �Íن ب� ا�ند و ،ذلك الوقتيران من الÆق + إ�نت ا�ند جiان 
  .)¢( عالقات �ارية�عهد الساساني

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،¶ð(. 
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  :{ليل ا\ص

 لم �د أك¦ من ذلك تزييف
ً
للحقائق ا=ارÌية ا6ابتة الM ثبتت باآلثار  ا

 بل اعتما ،ال �رد 5م سجل + بطون الكتب ،واCقوش
ً
 ،� اآلثار واCقوش دا

العلمية اآلثارية الM قام عليها كبار علماء  إ� ما توصلت � اgعثاتباإلضافة 
فارسيتها  إثباتيران إا�Ð قامت + بالد العرب الM تريد  فدولةُ . اآلثار

اسية قادمة تهدف من خال�ا =حقيق فكرة السيطرة واCفوذ � يألهداف س
 .حساب بالد العرب

ق ا=جارية يقول جواد عÊ مبينا أسباب قيام عدد من ا\ول � طول الطر 
و�  ،استغل األعراب أهمية الطرق الpية الM تمر باgوادي:" وä اgوادي

واستغلوا  ،فتحكموا + مسالكها ،hاي� ا=جارة العا�ية بالنسبة uلك الوقت
من  اgاديةِ  قطعُ  فلم يكن + وسع جيٍش  ،أهمية ا�اء بالنسبة للقوافل وا¾يوش

ا�عسكر الÆ@ وا�عسكر الغرw وهو : سكرينوأخذوا يعاملون ا�ع ،غi ماء
ويفرضون �  ،ا�عسكر الروما� وفًقا Ðاجتهما إ� هذه الطرق وا�اء

ا�عسكرين hوًطا تتناسب مع مواقفهما العسكرية ومع األحوال السائدة 
وصاروا pVون Ü معسكر من ا�عسكرين � تقديم  ،بالنسبة =لك األيام
واالنضمام إ�ه ضد ا�عسكر  ،م؛ =قديم خدماتهم �أحسن الPضيات �

 ،Edessa" الر¤ها"وÍمارة  ،إمارة ا�Ð: ومن هذه اإلمارات. الشحيح اgخيل
 ،Singara" سنجار"وÍمارة  ñ "Arethusa - Emesaص -الرس� "وÍمارة 

وحكومة ا�ناذرة +  ،ماثم حكومة الغساسنة + بالد الش ،وحكومة تدمر
  .)¢(العراق

                                                 

 .)ò¹¬، ص³ا�فصل، ج( )¢(
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 ،Áمرة ويالحظ أن بعض هذه اÐكومات تكونت + مدن �نت قديمةً  
ا أل�ٍ  ،س>نها من غi العرب êباستيالء  ،حاكمة عربية ومع ذلك صارت مقر

فصار اÐكم عليها  ،تلك األ� عليها وبإخضاعها Ðكمها واÄاذها مقاًما �م
وgåهم من غi  ،أما ا�حكومون فهم الس>ن األصليون. + أيدي تلك األ�

  ولسانهم هو لسان ب® إرم + الغالب ،العرب

+  أوä مواضع ا�اء والÚ ،وهناك إمارات تكونت � أطراف اÐضارة
 ،أو + مواضع غi بعيدة عن حدود اÐاâة من العراق وبالد الشأم ،اgادية

ويعود الفضل + تكونها  ،وخاصة + الُعَقد الM تتصل بها طرق القوافل
 ،وال سيما موضعها من خطوط سi القوافل ،وظهورها إ� هذه األمور ا�ذكورة

وعن  ،عن ا=جارة الM تمر بها" إتاوات"حيث يتقا� سادات تلك ا�واضع 
ال بأس به من هذه  فيتجمع �م دخٌل  ،ا=جارة الE Mمل إ�ها gيعها + أسواقها

ويكون . رجات ا=عسف با=جارا¾باية الM قد ترتفع أحيانًا ح` تصل إ� د
سادات هذه ا�واضع أصحاب حظ عظيم؛ إذ �نت مواضعهم عصبًا âوريêا 

 
ً
íيث ال �د القوافل الكبiة ا�حملة با=جارة اCفيسة  ،+ �ارة اgادية رئيسا

ا êبد)¢(..   

فá ا�وم آثار شاخصة + الpية بوادي ال¦ثار جنوب غرw  ،"ا�Ð"أما 
 ،ولعلماء اآلثار آراء + أصل التسمية. كيلومPًا منها" ´³¢"� بعد  ،ا�وصل

ومنهم من ذهب إ� أنها من أصل  ،فمنهم من ذهب إ� أنها من أصل إر�
 ،"العسكر: "أي" اiÐة"بمعù  ،ومنهم من رجح أنها من أصل عرw ،عpا� إر�

                                                 

  .)ò¹¬، ص³ا�فصل، ج( )¢(
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. ¬+ الالتينية Hatra "هPا"وبـ ،+ ا�ونانية Atraiو Atra" أترا"وقد عرف بـ
  .+ الكتابات الM ُع¦ عليها + ا�Ð" حطرا"و� 

أن القبائل العربية � الM أسست هذه  E. Herzfeld" هرتسفت"ويرى 
أسستها + القرن األول قبل ا�يالد حصنًا منيًعا أقام ساداتها فيه  ،ا�دينة

يث استغلوه بذ�ء ح ،وا�ونان سمستفيدين من ا�الف اuي �ن ب� الفر
�ا �وضعهم من الشأن العسكري  ،فحصلوا � أموال من ا¾انب� ،وحنكة

ازدادت ا�دينة  ،وEنوا ãما ازداد ما�م وبرزت أهميتهم. والسياn واالقتصادي
سكنتها جا�ات  ،ذات شأن كبiةً  ح` صارت مدينةً  ،وعمرانًا توسًعا وبهاءً 
إ� �ار  هونقل �ارة آسي ،وساطة + اgيع والÆاءوتولت ال ،أ�زت ،أجنبية أيضا

  .و�ارة أوروبا وحاصالتها إ� �ار آسية ،أوروبا

رأي " م¢ò·¢"سنة " ا�Ð"وقد قو©ت الكتابات اآلرمية الM ع¦ عليها +  
القائل بأن اuين أسسوا هذه ا�دينة هم قبائل عربية؛ وذلك لورود  ،"هرتسفت"

جد أن نسبة األسماء العربية وقد وُ . مع أسماء إيرانية وÍرميةأسماء عربية فيها 
ب® "و� مكتوبة بلغة  ،"تدمر"تزيد � نسبة األسماء العربية + كتابات مدينة 

ولكن ذلك ال . وهذا Kا يدل � وجود جا�ة عربية قوية + ا�Ð ،كذلك" إرم
د نُعت رئيس معبد وق. يع® + الزمن اÐاâ أن åلب الس>ن �نوا عربًا

ملوك "� غرار تلقيب ملوك ا�Ð أنفسهم بـ ،"سادن العرب"ا�Ð الكبi بـ
رب ي تا دي : "وقد قال عن نفسه ،"أفرهط"هو  ،واسم هذا السادن". العرب
وذكر مPجم اCص أن ا�ألوف + كتابات  ،"أفرهط سادن العرب: "أي ،"عرب

ولكن تنسبهم إ�  ،ا�تعبدين: إل� أيا�Ð أنها ال تنسب ال>هن إ� عبدة ا
كما هو + هذا  ،.. ".سادن عبدة اإل�"ال  ،.. ".سادن اإل�"بأن يكتب  ،اآل�ة
تقليًدا  ،وخالف Áدة القوم ،قد خالف ا�ألوف" أفرهط"ويرى مÀPه أن  ،اCص
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ملك " ³"ملك العرب"ملك ا�Ð من تلقيب نفسه بـ" سنطروق"�ا فعله ا�لك 
من " ·¹"وقد ع¦ت مديرية اآلثار العامة + العراق � نص وسمته بـ". اباألعر

�Ðع¦ عليها + ا Mصوص الCجاء فيه اسم ا�دينة  ،ا"�Ðفلم  ،ألول مرة" ا
�  ،"حطرا: "وقد ورد � هذا الشk. سم + نصوص سابقةيسبق ورود هذا اال

  .)¢(ب® إرم"Þو ما ينطق به + لغة 

رأي " م¢ò·¢"سنة " ا�Ð"ت الكتابات اإلرمية الM ع¦ عليها + وقد قو©  
القائل بأن اuين أسسوا هذه ا�دينة هم قبائل عربية؛ وذلك لورود  ،"هرتسفت"

وقد وجد أن نسبة األسماء العربية . أسماء عربية فيها مع أسماء إيرانية وÍرمية
ب® "و� مكتوبة بلغة  ،"دمرت"تزيد � نسبة األسماء العربية + كتابات مدينة 

ولكن ذلك ال . وجود جا�ة عربية قوية + ا�Ð وهذا Kا يدل � ،كذلك" إرم
  .يع® + الزمن اÐاâ أن åلب الس>ن �نوا عربًا

� غرار تلقيب  ،"سادن العرب"وقد نُعت رئيس معبد ا�Ð الكبi بـ
وقد قال  ،"أفرهط"هو  ،سادنواسم هذا ال. "ملوك العرب"لوك ا�Ð أنفسهم بـم

وذكر مPجم اCص  ،"أفرهط سادن العرب: "أي ،"رب ي تا دي عرب: "عن نفسه
 ،ا�تعبدين: أن ا�ألوف + كتابات ا�Ð أنها ال تنسب ال>هن إ� عبدة اإل� أي

 ،.. ".سادن عبدة اإل�"ال  ،.. ".سادن اإل�"بأن يكتب  ،ولكن تنسبهم إ� اآل�ة
وخالف  ،قد خالف ا�ألوف" أفرهط"ويرى مÀPه أن  ،هذا اCص كما هو +
� من تلقيب نفسه ملك اÐ" سنطروق"تقليًدا �ا فعله ا�لك  ،Áدة القوم

  .)¬("ملك األعراب" "ملك العرب"بـ
                                                 

  .)¬¶¬، ص³ا�فصل، ج( )¢(
  .)¬¶¬، ص³ا�فصل، ج( )¬(
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  :سئلة وا&ناقشةاأل

 الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبة ألام - ¢

   ..........س!ي �م>ن عبادة الزدشتي) أ

   ...........ية موضوعقيران والروم الÆإسباب اÐروب ب� أحد أ )ب

   ................يران حكومة باسمإشk العرب + جنوب ) ج

  ردشi + فارس؟أ�اذا قويت Áئلة  -¬

ð- من تأسيس جيش دائم؟أما هو هدف iردش  

  hقية وغربية ؟ ،� قسم�إ�اذا قسمت روما - ³

ò-وحكومة �ب� حكومة الساسانيا�هم لفرق هل تعرف ما هو ا 
  )¢( ؟�ش>نياأل

   :{ليل ا\ص

سئلة فإن األ ،� ترسيخ بعض ا�فاهيم والقيم العقائدية والقوميةإإضافة 
وبا=اÉ الPويج لفكرة . تهدف إ� ترسيخ مفهوم القوة والعسكر + تاريخ إيران

  .أهدافها القريبة واgعيدة ش>�ا ا�وم =حقيقأيران للقوة بمختلف إامتالك 

                                                 

جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت ( )¢(
¢ðÇ· ³¶، ص(. 
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  ~ ؟ييران B عهد الساسانإكيف [ن وضع 

Mالعاصمة وا�الط الساسا:   

هذه ا�دينة �نت  ،�نت تيسفون Áصمة السانيان ا�شهورة"يقول اCص 
 وعدد الس>ن فيها كبi ،تقع � ساحل نهر دجلة

ً
قيمت أ ،تيسفون كبiة جدا

�ن يعيش + هذا الق%  ،ك?ى ر ا�با� ق%شهأمن  ،فيها ا�با� الكثiة
 ق% �ن فخملهذا ا ،نوا�لوك الساساني

ً
 وفيه عدد كبi من اÐراس  ا

ً
جدا

   .......... والطهاة و�ا�وسقيو ،وا�دم

فقد جلبوا  ،ب الكبiة من اCاسئخذهم ال�اأوب ،نوا�لوك الساساني
� هذا الق%إالكثi من الكنوز ا6مينة )¢(.  

Mا&جتمع الساسا B الطبقات:   

و أhاف طبقة األ ،� طبقت�إينقسم اCاس + العهد الساسا� "يقول اCص 
   .وطبقة اCاس العادي� ،الكبار

ال إ ،قل بكثi من اCاس العادي�أhاف وعددهم مع وجود هذه الطبقة األ
 ،يديهمأنت ب�ا�همة عمال األOذلك Àيع معظم ال¦وات و نهم �نوا يملكونأ

من هم فقط  :الً مث .�نوا يتمتعون بامتيازات خاصةأنهم � إضافة باإل
   :قسامأ � ثالثةِ إقسمون يُ  hاف والكبار �نوااأل..يستطيعون ا\راسة

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،¶ò(. 
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 ،مور بيت اCارأدارة إرجال ا\ين الزردشM اuين �نوا يتولون  :الكهنة  - ¢
 .مور ا\ينيةواأل

ين �ن ا\فاع عن اÐدود وا�شارOة + اÐروب قادة ا¾يش اu :ا�حاربون -¬
 .من مهماتهم

ð- ين يقومون باأل وموظف :ا�علم�uكومة الساسانية اÐمثل  ،عمال ا�ختلفةا
 .ل �نت + عهدتهمئوOتابة الرسا، مراقبة اÐسابات

وEنوا يشÚون معظم اCاس +  ،نواCاس العادي - كما قلنا- :الطبقة ا6انية
هؤالء لم يكن �م اÐق ح`  ،واÐرف� ،� فئت� ا�زارع�إمون يران وينقسإ

  .با\راسة

ولكن  ،بئن يدفعون + Ü سنه مبالغ كبiة من ال�اون واÐرفيوالقروي - ³
باCتيجة �ن الكثi من اCاس غi  ،اCاس ةهذه ا�بالغ ال ت%ف � رفاهي

  .راض� عن ا�لوك الساسان�

بقايا هذا الق% معروفة بطاق  ،+ تيسفون صورة لق% ك?ى ò¶صفحة 
ن بعض أا�وم نرى  ،سنه ´¢¢هذه الصورة قبل حواÉ  ،نئيوان ا�داإو أك?ى 

  )¢(+ الوقت اÐاÉ ؟ ىين تقع طاق ك?أهل تعرف  ،منها قد تهدم

ظهرت + ا\ولة الساسانية تقسيمات اجتماعية أخرى منها ما أورده 
وح%  ،ردشi اCاس � أقسام أربعةأجعل : "قو�ب" ا=اج"ا¾احظ + كتابه 

والقسم ا6ا� النّساك  ،فاألول األساورة من أبناء ا�لوك: Ü طبقة � قِْسَمِتها

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،¶ò-¶¶(. 
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مون ،وسدنة بيوت اiCان والقسم  ،والقسم ا6الث األطباء والكتاب وا�نج»
M اْقتُِمَدْت + هم ومهما �نت تسمية الطبقات الâابُ أهان والرابع الزّراع والمُ 

. فارس فإّن هذا ا=نظيم أوe بالطبيعة اÐربية الM بُنِيَْت عليها دولة الفرس
 ،�ن عسكريًا بطبعه وتربيته ،فا�لك اuي �ن يقف � رأس هذه الطبقات

إن أك¦ ملوك الساساني� شغوفون باÐرب واشOPوا فعًال "ويقول كريستنسن 
  . )¢("+ أعما�ا

أخذوا ، استكمل الفرس وحدتهم وسيطرتهم � إقليم إيرانبعد أن  
وحروبهم مع ا�ونان  ،إسPاتيجية \و=هم مستمدة من تارÌهم با=خطيط لوضع

ردشi وخلفائه األوائل متجهة إ� أوأصبحت سياسة الفرس منذ عهد ... والروم
دة بصورة ñاية اÐدود من الÆق والشمال والغرب والM �نت � ما يبدو مهد© 

ولن يسPيح ملكهم ما  ،عنايتهم ãها إ� غزو الروم وقتا�م"دائمة íيث وّجهوا 
  .)¬("سكندري�لم ينتقم \ارا من اإل

                                                 

 .)·¢¢إيران + عهد الساساني�، ص كريستنسن،() ¢(

 .)Ç¶تن?، كتاب تن?، ص ( )¬(
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  سئلة وا&ناقشةاأل
  الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبة كملأ - ¢

  .............شهر مبا� تيسفونأمن ) أ
  .................و................ قت�� طبإ+ العهد الساسا� ينقسم اCاس ) ب
  ............و............ .دارةإرجال ا\ين الزردشM + عهدتهم ) ج

  وجد العالقة ب� العمودين وصل بينهما �طأ -¬
  موظë اÐكومة    الكهنة 

  �اÐرفي    ا�حارب� 
  قادة ا¾يش    ا�علم� 

  الزردشM    رجال ا\ين 
ð- ا�علم� + العهد الساسا� ؟ماذا �نت وظيفة  

  )¢(hافمثال� � االمتيازات الM �ن Eصل عليها طبقة األأذكر – ³

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،¶¶. 
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  :سقوط الساللة الساسانية

  :اضطراب ا كومة الساسانية

حكم مدة طويلة  ،نوشiوانأ �شهر ا�لوك الساسانيأمن "يقول اCص 
  .يهزم الرومن أوضاع + اgالد وواستطاع ان $افظ � هدوء األ

حد قادته أوقد واجه اضطرابات مع  ،خرين خ?و برويزومن ا�لوك اآل
وقد هزم خ?و برويز + اÐرب الM وقعت ب� خ?و  ،باسم بهرام جوب�

� ملك روما الÆقيةإبرويز وبهرام جوب� و¾أ .  

� ايران مع جيش الروم إÁد  ،ز وبعد زواجه من ابنه ملك الروميخ?و برو
uت ي وضعاE  خرى � عرش ا�لكأت%فه وهزم بهرام جوب� وجلس مرة.  

سالم صç اهللا عليه وسلم يدعو اCاس + + عهد ملكه �ن رسول اإل
نه قام أا�عروف  ،� خ?و برويزإكتب عليه السالم رسالة  ،سالم� اإلإا�دينة 

pيتمزيق رسالة الرسول من منطلق الغرور والك.  

 أ خرىأمن ناحية 
ً
روما íجة ا6أر \م وا\  إ�رسل خ?و برويز جيشا

تل العديد من وقُ ، åر � العديد من ا�دنأر وزوجته اuي قتل بيد الرومان ودمُ 
 + هذا الوقت استغل الرومان ،قادة جيشه اuين قدموا � الكثi من ا�دمات

 ، لفPة�حاmوا Áصمة الساساني ،يرانإالفرصة الM سنحت �م وهاÀوا 
  .يراني�وانسحبوا + اCهاية نتيجة �قاومة اإل

الفو� ب�  تعمال خ?و برويز وOذلك هزيمته من قبل الروم سببأ
مر مع آبا=بقتله باCهاية قام عدد من الكبار اuين خافوا � حياتهم  ،اCاس

  .ابنه
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ي منهم ألم يكن  ،ربع سنواتأحكم بعد خ?و برويز عÆ ملوك خالل 
  .)¢(ملك خصوصيات القيادة وبهذا اختل نظام اgالدي

  :{ليل ا\ص

يران القوية القادرة � دحر إبراز إن اCص يرOز دائما � أا�الحظ  
� )عقدة ا=فوق والسيطرة(ز Cا مدى سيطرة pوهذا بدوره ي. عداءاأل
  .يراني�اإل

  &اذا سقطت ا كومة الساسانية ؟

سقوط ا\ولة الساسانية وانتصار ا�سلم�  ابأسبهم أن نلخص أنستطيع 
  :بهذا

 بسبب الظلم الشديد والفساد �عدم ر� اCاس عن ا�لوك الساساني - ¢
 وتفكك اgالد

 ه سبحانهسواء قتلوا + سبيليوفقهم نه سوف أيمان ا¾نود ا�سلم� باهللا إ  -¬
 .)¬(انت%وا أم 

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ¹¶، ص-¶Ç(. 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
¢ðÇ· ص ،¶·(. 
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  سئلة وا&ناقشةاأل

  ات ا�ناسبةالفراåت ا=ا�ة بالÚم كملأ - ¢
  ............حد قادتهأخ?و برويز واجه فو� مع ) أ

سالم صç اهللا عليه وسلم دÁ رسول اإل.............. .+ زمان ا�لك) ب
  .سالم + ا�دينة� اإلإاCاس 

  وجد العالقة ب� العمودين وصل بينهما �طأ -¬
  مزق رسالة الرسول صç اهللا عليه وسلم      أنوشiوان 

  �خر ملوك الساسانيآ    برويز  خ?و
  �يشهر ا�لوك الساسانأمن     يزدكرد ا6الث 

  ول ا�لوك الساسان�أ

ð- ي جلب العارأبرuعمال خ?و ؟أيران من إل يك ما هو العمل ا  

�ني� قا�م األأومقارنتها �ارطة  ¹¶بمراجعة ا�ارطة + صفحة  - ³
 ما � ا�ناطق ا¾ديدة الM  ،�ش>نيواأل

ُ
  )¢( ؟�قا�م الساسانيأ� إضيفت أ

                                                 

كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
¢ðÇ· ص ،¶·(. 
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��u�PWWWW+<د���Pس�u�P+<د���Pس�u�P+<د���Pس�u�P+<د���PسKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKא���אم�א��Oدسא���אم�א��Oدسא���אم�א��Oدسא���אم�א��Oدس �� �� �� �
وهو من ا�واضيع  ،برز من خالل فتح بالد فارسفقد الصدام السادس أما 

إال أن معظم الكتب ºل اgحث ال  ،ا�قررة + كتب ا=اريخ ا�درسية اإليرانية
  Äصص � فصالً 

ً
فقرات واردة + الفصول وتكتë بمعا¾ته + عدة  بذاته قائما

للحديث عن  مستقالً  ولم يعمد كتاب واحد إ� Äصيص ولو فصالً  ،ا�تعلقة
  . هذا الفتح

ال Äتلف الكتب فيما  :أم مذهب {الف أم ñلة عسكرية ،دين جديد-أ
و� تنحاز إ� الطابع ، سال�بينها عند Eديدها لطبيعة وصف االجتياح اإل

 اإلسال�أما الطابع العسكري فيحدد الفتح  ،ال�سا\ي® لفوائد ا\ين اإل
  .سال� Eت عناوين تارÌيةgالد فارس باالجتياح ويعالج الفتح اإل

gالد  اإلسال�ا�درسية عن األسباب وراء الفتح  ال تتساءل الكتب-ب
حيث تو� هذه الكتب بأن .وظروف إيران، هاءوا\وافع ورا فارس مثالً 

وال تهتم نفس هذه الكتب بذكر  ،العدوان � بالد فارس +بدأوا ا�سلم� قد 
وموقف الفرس +  ،وOيفية انتصار ا�سلم� ،هذا الفتححالف اCجاح اuي 

  .اgداية من هذا الفتح

وا�ؤامرات الM حاكوها  ،لم تفضح ا�مارسات الفارسية لوقف هذا الفتح -ج
�Eاشئة + بالد فارسسالمية ا¾ديدوا\ولة اإل ،ضد ا�سلم� الفاCة ا ،

  .سالميةمر � ا�الفة اإلآائع الM ارتكبوها للتظوالف

الكتب ا�درسية  ال شك أن هذه األحداث وما تالها ترتكز � إبراز - د
ولكن هذه اCظرة تشPك + القراءة  ،حادية تتسم بعدم ا�وضوعيةألوجهة نظر 

ضمن حلقة  ،معظم ا�المحسالمية + اإل ا�ذهبية =ناول موضوع ا�الفة
وح`  ،العثمانية ،سالميةمرورا با�الفة اإل ،سال�متصلة تمتد من الفتح اإل
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 إ�همورفض ا\ين الوافد  ،اإلسالمنسجم مع فن ا�جابهة مع يوبشk  ،يومنا
 ،تمرOز فيه حول اuات الفارسيةيوتناول ا=اريخ بصورة  ،العربية بنسخته

 وغرس قيم ،ودورهم" سال� الفاعل� + الفتح اإل "و�اهل صورة أهل السنة 
 –العرب " أو حضارت�  ،"فارn شي�  –عرw س® " ال4اع ب� شعب� 

  ."الفرس

 :الساسانيون

جل أاÐ>م ا�حل� من  اشتدت اÐروب ب� ،�ش>نيمع ضعف حكومة األ
 حد هؤالء اÐ>مأردشi حفيد ساسان أ�ن .را� بعضهم اgعضأ ذخأ

uالوجود حكومته إظهر أثم . بالد فارس ون$كم وا�ن ينا�حلي� ا �Mس!  ال
 
ً
 ةبح اسمها حكومأصو ه� الوجود باسم جدإظهرها أو نفسه عليها مل>

  .)¢(�الساساني

Îين الرسrا:  

 �اسم كتاب الزردشتي. اÐميدةفعال األو الطيبة الÚمة ،ا=فكi الطاهر
  .)¬(اوست

 ذا اÄذ ملوك الفرس ا\ين الزرادشM دين�ا :{ليل ا\ص
ً
 رسمي ا

ً
هل  ،لتولة ا

 .أم ألغراض سياسية؟ ،عن اقتناع

                                                 

، ðÇ¹¢كتاب هاى در� ايران، تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع ( )¢(
  .)´´¢ص

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
 .)´´¢ص
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شi بن بابك الساسا� دو=ه � دÁمة دوأقام أر"ثم جاءت الفPة الساسانية 
وال بقاء للملك  ،فال قيام لتين بغi ا�لك. )¢(وطيدة من وحدة ا�لك وهذا ا\ين

وال غرو أن . هما قائم � اآلخر معتمد عليه غi مستغن عنهفÓ ،بغi ا\ين
 قائًال �أيو_ 

ً
يا ب® إن ا\ين وا�لك : "ردشi ابنه سابور عندما نصبه مل>

 ،وا�لك حارسه ،فا\ين أس ا�لك ،وال غù لواحد منهما عن صاحبه ،أخوان
فإن  ،و�ذا .)¬("وما لم يكن � حارس فضائع ،مٌ وما لم يكن � أس فمهدو

وطلب من ا�وابذة إعداد hح  ،ردشi أوà fمع ما تفرق وب� من األبستاقأ
Kا  ،)ð(� نهجه اويسiو ،�ذا الÆح ح` يفهمه اCاس �ذا الكتاب ثم تقريرٍ 

وهكذا  ،م>نتهاتضمحل جعل الزرادشتية تطل برأسها من جديد بعد أن �دت 
ويبث فيه روح  ،ا ا\ين من يبعثه من مرقدهما ب� الفPة واألخرى يُقّدر �ذ

  .ح` جاء اإلسالم اÐنيف فقC � الزرادشت� ،اÐياة من جديد

أن ح>م الفرس لم يكونوا قائم� باألمور السياسية  ،ومن هنا يتضح 
ومن سدنة هذه الرسالة اuين  ،بل �نوا من دÁة ا\ين الزرادشM ،فحسب

وهكذا قام ا\ين الزرادشM � . ذيوعها وانتشارهاوعملوا �  ،وطدوا أرEنها
وما � إال سنون تمر وتنق� ح` �مع حول  ،ا\اع� � ،أكتاف ا�ؤمن� به

فعن الّسلف بدأ  ،يورثونه �تعاقب األعقاب أواالزرادشتية األتباع اuين بد
 ،شتيةب� األتباع � والئهم لتعوة الزراد ،وبذا ،توارث ا�لف �ذا ا\ين

  .)³(ووفائهم íقوقها

                                                 

  .)´³بدوي، جولة + شاهنامة الفردوn، ص( )¢(
  .)³Ç¬، ص¬ا�سعودي، مرجع سابق، ج( )¬(
)ð(  )اإلسالم + إيران، ص ،ýبطروشوف¬¶(.  
  .)¬¹¬ا\ين + الص� وا�ند وÍيران، ص السقاف،(  )³(
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ح`  ،لقد �حت جهود األكا�ة + نÆ فكرة تأ�ههم ب� أفراد شعبهم 
 صار ذلك اعتقاد
ً
íيث اعتقد الفرد  ،ال يقبل اCقاش + الوجدان الفارn ا

وفوق  ،وأنهم فوق البÆ ،إ�ية الفارn بأن األكا�ة �ري بعروقهم دماءٌ 
>ن الرجل إذا دخل � ك?ى ارت! ساجًدا � ف>نوا يعظمونهم؛ ف ،القانون
خلقت ا�الة القدسية الM أحاط بها ا�لوك . فال يقوم ح` يؤذن � ،األرض

 ،اÐاجة إ� وسيط ب� هؤالء ا�لوك وب� العالم ا�ارA ،الساسانيون أنفسهم
  . )¢(وقد �ن هذا الوسيط هو كبi الوزراء

ا\ينية أطلق بعض ا�لوك الساساني� � ا�لك للمؤسسة  ةو=أكيد رئاس 
ا م � نفسه ألقابً ¬¹¬ - ¢³¬فقد أطلق سابور األول  ،أنفسهم األلقاب الفخمة
نوhوان نفسه أولقب ك?ى  ،خو الشمس والقمرأ ،عدة منها قرين اCجوم

ك?ى ا6ا� نفسه الرجل ا�ا\  اإل� الطيب اuي يهب السالم للوطن وس}
وبهذا عمل ا�لوك الساسانيون � Àع  ،اإل� العظيم ب� الرجالو ،ب� اآل�ة

بهدف  ،السلطت� ا\ينية وا\نيوية وجعل مسألة ا\ين Eت نظر ا\ولة
  .)¬(السيطرة � طائفة رجال ا\ين اuين طا�ا استخدموا نفوذهم ضد ا�لوك

 أو=أكيد ارتباط ا\ين با\ولة فقد بذل  
ً
لنÆ ا\يانة كبiة  ردشi جهودا

فأمر ببناء بيوت اiCان +  ،مستعينا بمستشاره ا�وبذان موبذ تن? ،الزرادشتية
ثم جاء سابور األول ابن . )ð(ثم أمر àمع تعا�م زرادشت + �ت ،كثi من اgالد

اردشi فأدخل + هذه ا�جموعة من الكتب ا�قدسة اCصوص الM ال تتعلق 

                                                 

اب، قادة فتح بالد فارس، صòð¬، ص¢ا�سعودي، مروج اuهب، ج( )¢(   .)´¬؛ خط©
  .)´ð¢كريستنسن، إيران + عهد الساساني�، ص( )¬(
)ð ()ا�رجع نفسه، ص¢ð´³¬¢، ص¢، أم�، فجر اإلسالم، ج-¢¬ò(.  
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طب واCجوم وما وراء الطبيعة والM �نت موجودة + با\ين والM تبحث + ال
  .)¢(بالد ا�ند وا�ونان

  :نوشIوانأخÏو 
�ن $كم ا�دن .�حد ا�لوك الساسانيأ نوشiوانأ�ن خ?و "يقول اCص 

  .هزمهم + Àيع تلك اÐروبو خاض عده حروب مع الرومانو اÐدودية

Áصمة  ،�نت تيسفون.يرانإنوشiوان مدن كبiة + أبù + عهد خ?و 
نوشiوان أكذلك بù خ?و . روع ا�دن + ذلك الزمانأ ف>نت من �الساساني

 Cفسه ق%
ً
 رائع ا

ً
  .)طاق ك?ا(اسمها  الMو نقاضه موجودةأما زالت بعض و ا

قد و علم الطب ا�دينةازدهر + هذه .شابور بالقرب من ةمر ببناء جامعأو
  .األخرىدول العالم و يرانإطباء من أ ا�دينة� هذه إيضا أجاء 

راج + هذا  .الرائعةبنيه الع% الساسا� أيوان من إ أوصورة طاق ك?ى 
   يوانإالع% بناء 

 تطور اgناء وقطع اÐجارةو شهدت العمارة
ً
 كبi ا

ً
 .العهد الساساÔ + ع% ا

 أيضا أ + هذا الع% �Eن للفنانو
ٌ
صاراتهم � مثل نقشهم تذ�ر انت ةٌ مهم عمال

  .حجارة ا¾بال

استطاع االنتصار �  .ول شابور األ�قوى اÐ>م الساسانيأ�ن اسم 
 مرأاالنتصار  شابور بعد هذاأصدر  .الروم وقام بأ�ه إمpاطور

ً
بنحت مشهد  ا

  .)¬()منحوته رستم(حد ا¾بال + بالد فارس أ الروم � سفح إمpاطورتسليم 
                                                 

  .)´ð¢كريستنسن، إيران + عهد الساساني�، ص() ¢(
، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¬(

 .)¬´¢-´´¢ص
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  :الطبقات االجتماعية

� طبقت� طبقه العظماءإقسم الشعب + العهد الساسا� "اCص  يقول 
  .�طبقه اCاس العاديو

 رجال ا\ين الزردشMو �ا�حاربو مكونه من اCبالء ،طبقه العظماء اCبالء
الطبقة العادية مكونة من  وOذلك. + اgالد ةعمال ا�همتسليمهم األو

وä وقت و يدفعون ال�ائبو لونوEنوا يعم .اÐرفي�و العمال ،ا�زارعون
رOوب و ،ةالقراءو ةوEن تعلم الكتاب. منهم ا�شاةاÐرب �نوا يشÚون جيش 

 اCار خاص إطالقتعلم و ا�يل
ً
 ةالعادي الطبقةفراد أوEن  .بناء طبقة العظماءأب ا

  .)¢(العظماء ةطبق إ�ال يستطيعون الوصول 

  :{ليل ا\ص

مت ا�جتمع الفارn �كون �تمع يبدو أّن اإلمpاطورية الفارس ية نظ©
) åنة(اgيت "فاعتمدت نظاًما أ�يًا وÍقليميًا يرتكز � أربع وحدات  ،حرب

�ن رؤساء القرى  .)¬()"دهيو(واإلقليم) زنتو(والقبيلة ) ويس(والقرية 
وEنوا  ،...فهم �نوا كبار أمراء ا�لك" ،يضطلعون بدور أساn + هذا ا=نظيم

  .)ð(ون رÁياهم � اÐربيُنّشئ

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 ).ð´¢ص

 .)³كريستنسن، إيران + عهد الساساني�، ص( )¬(

)ð( )¹ا�رجع نفسه، ص(.  
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 ßيأ ýظم اإلقطاعية والطبقية لCا �خضع ترOيب ا�جتمع الفارn إ
ويشi تن? إ� تقسيم ا�يk االجتما| اuي . متوافًقا مع اCظم اÐربية لتولة

العضو األول هو أهل : إ� أعضاء أربعة منهم ا�لك"�ن سائًدا أيام الساساني� 
  (Rathaestarإرتشتاران(والعضو ا6ا� ا�قاتلة  ، thravan)Aآثروان(ا\ين 

) وسPيوشان(الفالحون (والعضو الرابع ا�هنة ) دبiان(والعضو ا6الث الكت©اب 
  .)¢()هو Äشان(والصناع 

وظهرت + ا\ولة الساسانية تقسيمات اجتماعية أخرى منها ما أورده 
وح%  ،i اCاس � أقسام أربعةردشأجعل : "بقو�" ا=اج"ا¾احظ + كتابه 

ا6ا� النّساك والقسم  ،فاألول األساورة من أبناء ا�لوك: Ü طبقة � قِْسَمِتها
مون ،وسدنة بيوت اiCان والقسم  ،والقسم ا6الث األطباء والكتاب وا�نج»

. âابهم ومهما �نت تسمية بُنِيَْت عليها دولة الفرسأان وهّ الرابع الزّراع والمُ 
 ،�ن عسكريًا بطبعه وتربيته ،فا�لك اuي �ن يقف � رأس هذه الطبقات

 ا�إن أك¦ "ويقول كريستنسن 
ً
لوك الساساني� شغوفون باÐرب واشOPوا فعال

  . )¬("+ أعما�ا

Çحوار ص:  

 برأيك خالل اÐروب الطويلة الM �نت تقع ب� الروم"يقول اCص 
  .)ð(ك¦ ت�را؟ و�اذا؟أاس �نت من اC ةي �موعأ اإليراني�و

                                                 

 .) ¬¢تن?، كتاب تن?، ص() ¢(

 .)·¢¢كريستنسن، إيران + عهد الساساني�، ص() ¬(

)ð( ) ،ايران �، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در
 .)ð´¢ص
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 :األسئلة

  ماذا فعل؟و ردشiأمن هو  - ¢

 الÚمة الفكر الطاهر ةساسيأ�ن ا\ين الزردشM � ثالث قواعد  -¬
 .........ةالطيب

ð- كم طبقإ � -ð + العهد الساسا�؟ م اCاُس سّ قُ  ةاجتماعي ة

 )خ(ه íرفالعبارات ا�اطئو )ص(مN العبارات الصحيحة íرف  - ³

 ردشi ا\ين الزردشM دينأعلن أ-
ً
 رسمي ا

ً
 )    (   ا

  )    ( باب ة مدينة ا�ئ�الساساني ة�نت Áصم-

 ةEنوا يشÚون منهم فريق ا�شاو العظماء تدفع ال�ائب ة�نت طبق -
  )¢( )    ( + ا¾يش وقت اÐرب

Çنشاط ص:  

  .)¬( ىنقاض طاق ك?أن ي بت تقع اآلأ+ : بمساعده ا�علم قل

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)ð´¢ص

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
 .ð´¢ص
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  :سالم إ» إيراندخول اإل
سالم تستخدم الكتب ا�درسية اإليرانية لفظة األعراب =وصيف دخول اإل

هجم  :إيران� " تصفه با�جوم " سالم دخول اإل :إ� إيران تقول العبارة
 �حيث حاربوا الساساني ،� أرض إيران + ذلك الوقت نوعراب ا�سلماأل

  .)¢(ن مدينة تيفسون Áصمة إيران وا�سلمفتح  اCهاية وä.وهزموهم
+ الوقت اuي هاجم فيه  :وä نص أخر تقول الكتب ا�درسية اإليرانية

 ،ن تشغلهم ال%اÁت فيما بينهمو�ن ا�لوك الساساني، يرانيةالرومان اÐدود اإل
 بعد يوم وضاع اgالد مضطربة وغضُب أ�نت 

ً
ن الكبار أل ،اCاس يزداد يوما

وضاع اgالد ا�ضطربة أاستغلوا  ،االمتيازات الM �نوا $ظون بها إ�ة ضافباإل
للظلم والطغيان  �ن هذا مرافق لزيادة ،ك¦ وقوة اكpأللحصول � ثروات 

  .ك¦ ضد اCاسأ
هم القوي وعقيدتهم الراسخة $اربون نيماإن وبوحوال �ن ا�سلم+ هذه األ

 Æصمتهمأ واستطاعوا حاربوا ا¾يش الساسا� ،اإلسالملنÁ وفر  ،ن $تلوا
  .قتل هناكحيث � خراسان إ خر ا�لوك الساسان�آيزدكرد 

عن   وسمعوا�تعب اCاس طوال سنوات من ظلم واستبداد ا�لوك الساساني
بهذا بدأت فPة  ،عهد اCور أسالم وبدسالم ودخلوا + اإلرسالة �اة وعدالة اإل

يران وسقطت اÐكومة الساسانية بعد إ+ تاريخ  )سال�العهد اإل(جديدة باسم 
  .)¬(شم0  –هجري  ´ð+ سنة  ¶¬³

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، ( )¢(
 .ò´¢ص

)¬( ) �ايران، كتاب تاريخ، سال اول، دوره ى راهنما� EصيOh ،çت جاب ونÆ كتاب هاى در
¢ðÇ· ص ،¶Ç(. 
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 :خر حول نفس ا&وضوعآنص 

 :يرانإسالم B سطوع شمس اإل

خاض . نوشiوانأ� ا�لك بعد خ?و إوصل خ?وبرويز "يقول اCص 
 خ?و برويز حروب
ً
 عول هذه اÐروب ووسّ أانت% + . مع الرومان مرات عدة ا

 بعد ذلك قدم � الروم اقPاحو .من الغرب يرانيةقا�م اإلاأل
ً
ولكنه لم  للصلح ا

زم من قبل هُ  ،uلك ةً نتيجو .� وجهة نظر قادتهإولم يص;  ،يوافق � االقPاح
  .لفرارهأدى ذلك و الرومان

 نانيأ �ن خ?و برويز رجالً 
ً
+ ذلك . كثiة Eن \يه قصورٌ و و$ب اللهو ا

� خ?و إ سلم رسالةً و سالم العظيم ºمد صç اهللا عليهل اإلالزمان كتب رسو
مزق و لكن خ?و برويز لم يقبل تلك ا\عوةو سالم� اإلإدÁه فيها و برويز

ÖCاهللا عليه رسالة ا çسلمو ص)¢(.  

  )سطوع شمس اإلسالم( :ا\ص الوحيد ا�ي وجدناه يقولهذا هو  :مالحظة

  :~ضعف الساساني

 ساءت يومو وضاع اgالدأد حكم خ?و برويز ضعفت بع "يقول اCص  
ً
 ا

. ةالساساني ة� ضعف اÐكومإدت أالروم و يرانإب�  ةاÐروب الطويل. يومبعد 
من  + مقتل عدد كبiٍ  تسببتيلزمها مصاريف كثiة وOذلك  وهذه اÐروب

و=أم� مصاريف هذه اÐروب قامت  ةالساساني ةاÐكوم يراني�ا¾ند اإل
Kا جعل اCاس  ،جل تام� تكا�ف اÐربأزيادة ال�ائب من بفرض و

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 ..³´¢ص
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  ونزدادي
ً
 بعد يوم فقرا

ً
وا=فاوت  + ح� �ن اCاس يعانون من الفقر ،يوما
  .)¢(ا�رحو لهولبا �لوك الساسانيون منشغلا��ن  ؛الطب� ب� اCاس

 :يرانإ» إسالم اإل دخول

هزموا ا¾يش و و حاربوا.يرانإالعرب ا�سلمون  هاجم ،+ هذا الزمان
 يران تيسفونإ ةفتح ا�سلمون Áصم ،ةä اCهايو .الساسا� + عدة مناطق

  .)¬(ربع مائه Áمأالساسانيه من بعد  ةتفككت اÐكومو

  :حوار B الصف

عداد كبiة من أ مع وجود � الساساني�ا�سلم جيُش  �اذا هزم"يقول اCص 
  ؟�ا؟ علل انتصار ا�سلمك¦ تقدممن ا=جهNات األو ا¾يوش

Áاس  سال�ا\ين اإل دCعبادة اهللا الواحد وإا �Í 
ُ
قد و ؛خوة� اÐرية واأل

وبا=دريج استقبلوا  ،من ظلم ا�لوكيرانية ا�ختلفة ضاق اCاس + ا�ناطق اإل
 أبد ،يرانإ� إسال� ا�قدس وبدخول ا\ين اإل ،سال� بصدر رحبا\ين اإل

  .)ð(يخ بالدناجديد من تار عهدٌ 

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)³´¢ص

، ðÇ¹¢كتاب هاى در� ايران، تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع ( )¬(
 .)ò´¢ص

)ð(  ،ايران �، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب وتوزيع كتاب هاى در
 .)ò´¢ص
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  :{ليل ا\ص

 
ً
 ) سالماإل(ن الفرس ãهم دخلوا ا\ين ا¾ديدأ ليس صحيحا

ً
Áاقتنا 

uا  .منهم دخلته ألغراض خاصة ومصالح شخصية كبiةً  بل إن فئةً . وعقيدةً 
 فقد �ن موقف الفرس من اإلسالم واحد
ً
 : من أمرين ا

ادية الM ستخلصها فئة اعتنقت اإلسالم عن عقيدة العتقادها بمبادئه ا� - ¢
ا�غلقة ومن  االجتماعيةمن ا¾pوت والطغيان الساسا� ومن الطبقية 

منت بدعوة اإلسالم للعدالة آفداحة ال�ائب ا�فروضة عليها فá إذن 
  .واÐرية بصدق ويق�

وفئة تعلقت بعقيدتها ا�جوسية وتمسكت بشعائرها الفارسية ولم تعر أية  -¬
ن منهم وهؤالء كما يؤOد كّتاب الفرق نوÁ. ا¾ديدة أهمية �بادئ اإلسالم

رأوا أن كيده � اÐيلة أ�ح "أو أنهم  ،"إما راموا كيد اإلسالم با�حاربة"
أي تسPوا باإلسالم ورفعوا شعاراته =حقيق . )¢("فأظهر قوم منهم اإلسالم

  .قبل اإلسالم" ا\ولة إ� ما �نت عليه أيام العجم"طموحاتهم + عودة 

وال بد Cا أن نستدرك ونشi هنا إ� ظاهرة تشمل الفئت� من أهل فارس 
Eتاج إ� وقت ليس  - ومنها ا\عوة اإلسالمية–و� أن ا\عوات ا¾ديدة 

 ýل iسخ بالقصPاس وعقو�متCذلك فإن ا\عوة . وتتمثل + وجدان ا ùومع
 Ìتلف ) سالماإل(ال بد أن تصارع ا\عوة ا¾ديدة ) ا�جوسية(القديمة 

ً
Áاm

وقد ظهرت آثار . من إقليم إ� إقليم ومن Àاعة إ� أخرى + بالد إيران نفسها
+ تطور : هذا ال%اع ب� القديم وا¾ديد + ناحيت� مهمت� + بالد فارس

                                                 

  .) ´·¢، ص³ا�قريزي، ا�طط، ج( )¢(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٣١٤  

 وä تطور تاريخ إيران السياn  اإلسالم عقيدةً 
ً
 عp  واالجتما|أوال

ً
ثانيا

وال يمكن ألي مؤرخ اgحث + هات� اCقطت� . يةالعصور الوسطى اإلسالم
 أخرى

ً
 أحيانا

ً
 ومستPا

ً
 حينا

ً
  .دون أن يفهم أبعاد هذا ال%اع اuي �ن جليا

 Éا�وا iالعرب(بدأ تأث iية خالل ) ا�سلمون من غVيقوى بصورة تدر
ها تنطلق من القرن األول ا�جري وغدت �تمعات ا�واÉ + العراق وÍيران بؤرةً 

وKا . حرEت ا=مرد والقالقل ضد السلطة ا�رOزية + ا�دينة ا�نورة أو + دمشق
 للتذمرعقّ 

ً
ÁوÆم 

ً
 ،د األمر أن هذه اÐرEت اÄذت من مبادئ اإلسالم أساسا

لوية العتقادها أحقية العلوي� با�الفة بل ألن كما رفعت بعضها شعارات عَ 
اgديل  - أرادوا أم لم يريدوا - بسبب ماضيهم السياn غدوا–العلوي� 

 �عارضتها
ً
ة أن بعض !!. ا�ناسب للسلطة القائمة ورمزا

ّ
وKا زاد + الط� بل

 نظ© من الزعماء والطموح� من العرب هم 
©
هم + حرEتهم ضد م ا�واÉ واستغل

السلطة ا�رOزية من أجل Eقيق طموحاتهم السياسية الشخصية ونشi هنا � 
األشعث ويزيد بن  بن ل إ� حرEت ا�ختار ا6قë وعبد الرñنسبيل ا�ثا

وتسP ... وهكذا اختلط اÐابل باCابل. ا�هلب بن أ+ صفرة + الع% األموي
 - مهما �نت دوافعهم وأهدافهم–ا�عارضون للسلطة العربية اإلسالمية 

 gث دÁياته
ً
م وآرائهم باإلسالم واصطبغوا بصبغته معتpين هذا الشعار منفذا

  .)¢(اÐقيقية

 دون أن ئإن هذه الفئة الM تسPت باإلسالم ورفعت مباد
ً
 ظاهريا

ً
ه شعارا

 متؤمن بها � الM تمثل ا=يارات ا�جوسية + إيران سواء �نت مزدكية أ
الM حولت سخطها � الساساني� إ� سخط وثورة � العرب  ،مانوية

                                                 

  .)¢Ç¬عمر، ا=اريخ اإلسال�، ص( )¢(
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  –ا�سلم� اuين 
ً
 يذكر + األوضاع القائمة  -وحسب رأيهم أيضا

ً
لم يبدلوا شيئا

 –ثم بعد ذلك ãه . وحالفوا الزرادشت وا\هاق� � حساب Àاهi اإليراني�
فإن حكم العرب  –ومن نفس وجهة اCظر الفارسية ا�تسPة باإلسالم 

 gالد فارس
ً
 أجنبيا

ً
  .)¢(ا�سلم� يُعد حكما

 :ةسئلاأل

  ز؟�اذا هزم الروم خ?و بروي - ¢

  ؟�خر حكم الساسانيآيران + إاCاس + و وضاع اgالدأكيف �نت  -¬

ð-  + اسCسال�؟يران ا\ين اإلإ�اذا قبل ا  

  ؟)خ(العبارات ا�اطئه íرفو )ص(ب� العبارات الصحيحه íرف  - ³

ò- الس Éا=ا kالت الرتب + الشMيرانإحكمت +  ال:  

   سكندرخلفاء اإل

  )¬( السلوقي�     ا�ادي�   �ئ االري�         

  :{ليل ا\ص

تهدف األسئلة إ� إكساب الطالب معلومات عن العوامل الM دفعت 
  .الفرس إ� ا\خول + اإلسالم

                                                 

  .ا�رجع نفسه  )¢(
، ðÇ¹¢وتوزيع كتاب هاى در� ايران،  تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، اداره Ü جاب )¬(

 .)³´¢ص
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 .إّن ºتوى الكتب ا=ارÌية مستّمدة من تعا�م ا�ذهب الشي�: الرابع
س هذه ا=عا�م وتسÑ =طبيق برا�ها � أسا وÀيعها تستح� ا=اريخ

  .الغيبية

  :"دام Ñمة هزيمة خنالحظ است" يرانإ وفتح ~هزيمة الساساني

 " يقول اCص 
ً
ن جند ا�سلم� �نوا مشغول� باÐرب + إ ،كما قلنا سابقا

� الرغم من انتصارهم � ا¾يش  ،يرانإيام خالفة عمر � حدود أوائل أ
خذ عدد من جند أدى ذلك إ� أومان وبعد هزيمة الر ،مرالساسا� + بادئ األ

كما درسنا + السنة ا�اضية �ن  ،يرانيةرسلوهم إ� اÐدود اإلأ�ى وأا�سلم� 
بل زم من قِ يران + ذلك الوقت يزدكرد ا6الث وä نهاية ا�طاف هُ إ$كم 
  .ا�سلم�

 إ� ما تعلمته + السنة ا�اضية اآل
ً
  :سئلة ا=ا�ةجب � األأن وفقا

   من قبل ا�سلم� ؟�سباب هزيمة الساسانيأ�  ما

  :{ليل ا\ص*

سال� اuي + هذه الفقرة تظهر ال4عة الفارسية � حساب ا=وجه اإل 
فقد حاولت الفقرة  ،$اول اCص الPويج � حسب الفهم اإليرا� لإلسالم

  . إظهار قوة الفرس وأنهم استطاعوا + اgداية هزيمة ا�سلم�

 ويظهر 
ً
  ذلك واضحا

ُ
ما : درج + نهاية الفقرةمن خالل صيغة السؤال اuي أ

  � أسباب هزيمة الساساني� من قبل ا�سلم� ؟
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  :{ليل ا\ص

  
ٌ
واضح وهو أن اuي وضع ا=قويم ا�جري هو  تاري�ٌ  + هذا اCص خطأ

وهو {الف �ا أÀعت عليه Àيع كتب  ،عÊ بن أ+ طالب ر� اهللا عنه
ل من اÄذ ا=اريخ ا�جري واألسباب الM �نت وراء ا=اريخ ا�عتpة حول أو

اتفق :")¢(حيث قال ،ونورد تفاصيل ذلك Kا أورده ابن كثi + هذه ا�سألة. ذلك
الصحابة ر� اهللا عنهم + سنة ست عÆة وقيل سنة سبع عÆة أو ثما� 

 ،من سنة ا�جرة اإلسال�عÆة + ا\ولة العمرية � جعل ابتداء ا=اريخ 
لرجل �  �ه صك أي حجةٌ إفع وذلك أن أمi ا�ؤمن� عمر ر� اهللا عنه رُ 

فقال عمر أي شعبان أشعبان هذه السنة الM  ،نه $ل عليه + شعبانأآخر وفيه 
ثم Àع الصحابة فاستشارهم + وضع تاريخ . Þن فيها أو السنة ا�اضية أو اآلتية
ائل أرخوا كتاريخ الفرس فكره ذلك فقال ق ،يتعرفون به حلول ا\يون وغi ذلك

 ووEنت الفرس يؤرخون بمل -
ً
أرخوا بتاريخ : وقال قائل -بعد واحد Oهم واحدا

وقال . فكره ذلك -وEنوا يؤرخون بملك اسكندر بن فلبس ا�قدوK-الروم 
                                                 

 .)³¬¬، ص³، وانظر كذلك ابن ا¾وزي، ا�نتظم، ج¢Ç¢، ص¹اgداية واCهاية، ج( )¢(

  هل تعرف

  Eديد ا=اريخ ا�جري

وتوسعت ، وزاد عددهم اإلسالميةقا�م + عهد خالفة عمر توسعت األ
ن تكون أه السالم � علي اإلمامسباب رأى �ذه األ، دارية وا�ا�ةمور اإلاأل

 .ن تثبت بشk دائمأو اإلسال�السنة الM هاجر فيها الرسول � بداية ا=اريخ 
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. بل بمبعثه: وقال آخرون. سلمو أرخوا بمو\ رسول اهللا صç اهللا عليه: آخرون
فمال عمر ر� . بل بوفاته عليه السالم: وقال آخرون. هجرتهبل ب: وقال آخرون

  .واتفقوا معه � ذلك. اهللا عنه إ� ا=اريخ با�جرة لظهوره واشتهاره

وقال الواقدي حدثنا ابن أ+ الزناد عن أبيه قال استشار عمر + ا=اريخ  
عن  وقال أبو داود الطيال0 عن قرة بن خا\ السدوÀ، nعوا � ا�جرةأف

: فقال. ما أرخوا؟: فقال. أرخوا: قام رجل إ� عمر فقال: ºمد بن سiين قال
. عمر حسن: فقال. Áجم يكتبون + شهر كذا من سنة كذا9ء تفعله األ

ثم . من وفاته: وقالوا. من مبعثه: فقالوا. من أي السن� نبدأ؟: فقالوا. فأرخوا
رمضان ثم قالوا ا�حرم فهو : قالوا. أ؟وأي الشهور نبد: ثم قالوا ،أÀعوا � ا�جرة

  .)¢(فاجتمعوا � ا�حرم ،م%ف اCاس من حجهم وهو شهر حرام

حدثنا قتيبة ثنا نوح بن قيس الطاÎ عن عثمان بن  )¬(وقال ابن جرير 
� اºصن أن ابن عباس �ن يقول + قو� تع}Æهو ا�حرم  }والفجر و�ال ع

 ،i قال إن ا�حرم شهر اهللا وهو رأس السنةوروى عن عبيد بن عم. فجر السنة
  .)ð(وي�ب فيه الورق ،ويؤرخ به اCاس ،ك اgيتيُ 

                                                 

 .)·ðÇ، ص¬الطpي، تاريخ، ج( )¢(

 .)·ðÇ، ص¬ا�صدر نفسه، ج( )¬(

)ð( )ص¬ا�صدر نفسه، ج ،ðÇ·(. 
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  :B الكتب ا&درسية اإليرانية سالما)هاد واrفاع B اإل

 اإلسالميةاللغة تع® ا¾هد وا�حاولة وä ا6قافة  ا¾هاد + :يقول اCص
سالم عداء اإلأ�سلح واÐرب ضد تع® الكفاح ا ،� ا�عù العامإضافة باإل

  . وا�سلم�

ومنطق وبا=اÉ انتÆ +  ،يمان وفكرÍسال� دين عقيدة ون ا\ين اإلأنعلم 
 عقائده اÐقأسالم لم ينÆ اإل ،العالم

ً
ال يمكن الPويج للعقيدة  ،جبارباإل ةبدا

كراه؟ واإل ةعماق اCفوس بالقوأ+  ن تزرع العقيدةأوهل من ا�مكن  ،جبارباإل
ن أهل يمكن  ،يمان + قلب الفردا\ين هو سلسلة من االعتقادات تضع اإل

و أن �p أالعسكرية  �p اCاس � القبول بهذه االعتقادات؟ نستطيع بالقوة
ف>ر ن نغi األأولكن هل نستطيع  ،عمالن نمنع اCاس من القيام ببعض األأ

  والعقائد القلبية للناس؟ 

وتقوى وفضيلة وõ القيم اCبيلة مع دالئل واضحة  ةٌ يديمان وعقإسالم اإل
ذن إذن ؟ وما هو إل �اذا ا¾هاد ائتسنربما  ،وبراه� متينة تبلغ ب� اCاس

سالم دين صلح ن اإلأا�دف من الكفاح ا�سلح وا¾هاد؟ وا¾واب � ذلك 
ر مأذا لم توجد ال�ورة uلك فال يوجد Íو ،وهدوء وليس دين عمليات مسلحة

 مرٌ أنه أبل ال خالف �  ،ولكن ليس + حاالت اÐرب وا¾هاد فقط ،با¾هاد
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  إ�ية  هذه اآل +يشi اهللا
ً
من ا�شPي + هذه الصفقة ؟  :صفقة مهمة جدا

  ومن اgائع ؟ وما هو نوع اgضاعة ؟ وما ثمن هذه الصفقة ؟ 

اهللا كبi وبكل عظمته وجال�  ،اهللا رحيم ،اهللا ال $تاجنا ،ا�شPي هو اهللا
  .)¢(وõ عطفه وºبته علينا

عماق أن اuين يؤمنون ومن وا�ؤمن ،نواgاعة هو ا�ؤمن :يضيف اCص
 ،دين سماوي فضَل أسالم ويقبلون باإل ،باهللا وبالرسول ويوم القيامة أنفسهم
ن اuين وهؤالء ا�ؤمن ،ح>مه وقوانينهأالعمل فيه وñاية  +هم تكمن وسعادتُ 

+ نظر  ،خرآي شئ أهم من أويعتpون رضاه وºبته  تهحبوا اهللا وتتيموا بمحبأ
Àل بكثi من أفضل وأ� وأخرة  علينا وثوابه ونعمه + اآلن فضل اهللاأهؤالء 

خرة Þو اÐياة اآل وKرٌ  قصiةٌ  ن اÐياة ا\نيا � حياةٌ أويعتpون  ،اCعم ا\نيوية
  .)¬( ا�ستقرة وا�ا\ة

 ،موال ووجود ا�ؤمن�أنفس وأ ؟ نوع اgضاعة موضوع الصفقة ؟ما هو اCوع
اCفس الM وهبها اهللا �م  ،يعون اهللا بأنفسهما�جاهدين + سبيل اهللا يبا

ويقدمون Ü ما يملكون + سبيل ا�عبود ، �ه ويضحون بها + سبيلهإيعيدونها 
خرين ويتجهون Þو حب منبع اCور ويOPون ºبة اآل ،حدالعظيم الواحد األ

  . لáاإل

                                                 

، ·ðÇ¢جاب كتاب هاى در� ايران،  فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال سوم، Ohت( )¢(
 .)¹¶ص

، ·ðÇ¢فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران، ()¬(
 .)¹¶ص




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٣٢١  

مصاحبة و ،ا¾نة وحياة ا�لود ،ثمن الصفقة جنة اهللا ما ثمن هذه الصفقة ؟
جنة اهللا  ،ومعاhة الشهداء والصديق� وعباد اهللا ا�ختارين واألئمةالرسل 

  . ذن سمعت وال خطرت � بالأال ع� رأت وال  ،مهايها ونعئبكل بها

 ،والقرآن واإل�يلاة رقتها Ü الكتب السماوية ا=وعقد هذه الصفقة وثّ 
 أ يفاء بهذه الصفقة ومناإل وتعهد اهللا القادر الرحيم

ً
  .وc من اهللا عهدا

 مرينأا�ؤمن وا�جاهد + سبيل اهللا يرى نفسه + ميدان ا�عرOة بمواجهة 
وا\فاع عن  ،سالمح>م اCورانية لإلرضاء اهللا وا\فاع عن األإ ،و��Áمهم� 

 ،راضيهأوا\فاع عن الوطن و ،العدالة واÐق ومساعدة ا�حروم� وا�ستضعف�
� حضن Áئلته فاEإسالم ويكسب ويعود إلعداء اأن يقتل أما إف 

ً
مرفوع  ا

  .)¢( ن يقدم دمه + سبيل اهللا وä اÐا=� هو سعيد ومنت%أما Íو ،الرأس

جل توسع أوامر با¾هاد واÐرب من سالم ال يعطى األاإل :االبتداÒا)هاد 
 ذا �ن اCاسإولكن  ،جبارهم � ا\ينÍجل استغالل اCاس وأاgالد وال من 

ويعانون من االختناق ا�عيÙ ويقوم  ،يعانون من الفقر وا¾هل وعدم ا�عرفة
ن من واجب جند إ+ هذه اÐالة ف ،جورهمأن بسلب والظلمة وا�تغطرس

+ اgداية  ،ن ينقذوهم من شوOة الغطرسةأن يدافعوا عن ا�حروم� وأسالم اإل
نجيهم من الÆك والكفر ن نأو ،ن ننبههم با\�ل وا�نطقأو ،عن طريق ا=بليغ

ن أو ،من سلطة ا�ستكpين ا� عبادة اهللا الواحد ح` ينجوإوندعوهم ، واCفاق
  . مورهمأيتولوا زمام 

                                                 

، ·ðÇ¢فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)¹¶ص
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 ،ن باب ا\عوة والpاه� ومنعوا ا=بليغ وا=وجيهوغلق ا�ستكpأذا إ
ó ن ا�صلحة أي أذا رإا�سلم�  مرأو وæ أمام و اإلأالرسول  فحسب تقدير

سالم با¾هاد ا�قدس وا�جوم مره با¾هاد ح` يقوم جند اإلأنه يصدر إف ،ادا¾ه
يقاظ Íرضية للتبليغ íرية وا األئوالعنيف ضد ا�ستكpين ويهزموهم ويهي

  .)¢(اCاس و�اتهم

�نت  سالميران + صدر اإلإحروب ا�سلم� ضد اÐكومة ا�ستبدة + 
را� جل السيطرة � األأب من ن لم يقوموا باÐرووا�سلم ،�ذا السبب

 ،اCاس من تسلط ا�ستكpينEرير جل أوOسب ا�ال ولكن حاربوا من 
اÐرب ح` يقضوا �  اوأهؤالء بد ،و�اتهم من نiان الظا�� واÐ>م الظا��

 ،رشاد وهداية اCاس ا�حروم�إجل أا من ئواÐكومات ا�تغطرسة ويهي
 لم يقبلوا باإلأيرانيون + ذلك الوقت اإل

ً
 ،السيف ةِ و بقوأجبار سالم باإليضا

سالم ا�ت� وبالpاه� الواضحة ومنطق اإل ،نهم حصلوا � اÐريةولكن أل
  .سالم بالعقل وا�نطقعرفوا اإل

 ) حدى اÐسني�إ( يانسما�هم� يمرين ن األإسالمية ف+ ا6قافة اإل

 فواجأا�سلم� فا=حقوا إسالم وشاهدوا حسن  
ً
 باإلأا

ً
ذن إ، سالمفوجا

دفاع  ،عن حقوق اCاس ا�حرومة دفاعٌ  ؛من ا\فاع ا¾هاد االبتداÎ هو نوعٌ 
  .)¬(نسان وا\فاع عن حقوق ا�ستضعف�عن الÆف وعزة اإل

                                                 

، ·Oh¢ðÇت جاب كتاب هاى در� ايران، فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال سوم، ( )¢(
 .)·¶ص

، ·ðÇ¢فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران، ( )¬(
 .)·¶ص
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wفاrا)هاد ا:  

� االعتداء من قبل الغرباءإسالمية عندما تتعرض اgالد اإل:يقول اCص، 
خراج ن يقوموا با=عبئة إلأVب � ا�سلم�  ،ميع� ا¾ ن ا\فاع واجٌب إف

م>نياتهم لتفاع عن Íن يستفيدوا من Ü قدراتهم وأطاحة بهم وا�عتدين واإل
))﴿  :قال اهللا تعا� + القرآن :سال�عزة وhف بتهم اإل ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÅÅ ÅÅssss ãã ããƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ﴾������:	��
 .  

ا¾ميع Vب  ،والشاب الرجل وا�رأةالشيخ � ا¾ميع  ا¾هاد ا\فا| واجٌب 
ومساعدة  ،حسب قدرته فردٍ  ن يقاوم Üُ أو ،ن يشارOوا + هذا القتال ا�قدسأ

و وæ أ مامو اإلأالرسول  مرأن ننتظر وصول أ+ هذه اÐالة ال Vب  ،ا�حارب�
 ف ،ك¦أعداء للهجوم نعطي الفرصة لأل ن الأمر ا�سلم� وأ

ً
مر أن وæ إطبعا

  .ول فرصةأالالزم +  هن يقدم ا=وجيأا�سلم� Vب 

 عن حقه و ن يدافع ا�ظلومأVب 
ً
 وأوفورا

ً
 أن ينسحب ا�عتدي مذلوال

ً
يضا

تعمرون من ذا حاول ا�سإ ،خرىأ مرةً  عتداءُ خرين االح` ال Ìطر � بال اآل
خارج اÐدود وعن طريق عمالئهم + ا\اخل ا=دخل بالشؤون ا\اخلية + 

 فوق يد أسال� ال يسمح للمسلم� بن ا\ين اإلإف ،سالميةا\ول اإل
ً
ن يضعوا يدا

هم بأن ينهضوا وبكل رَ مَ أولكن  ،عداء عليهمن Vلسوا وينتظروا هجوم األأو
مر هذا األ ،ن $رروا بالدهمأالقذرة و عداءن يدافعوا ويقطعوا يد األأقوتهم و

 جهادٌ أ
ً
  . � ا¾ميع وواجٌب  دفا|ٌ  يضا

�  نه واجٌب بأف ا¾هاد عرّ  –قدس �ه  – اإلسالميةمؤسس ا¾مهورية 
+  اإلسالميةسالم وعن ا\ول ا\فاع عن اإل( :وقد قال بهذا الشأن، ا¾ميع

� Ü فئات وhائح  وواجٌب  ووط®ٌ  لÍ ٌáو دي®ٌ  حاالت ا�طر هو واجٌب 
  .)ا�جتمع




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٣٢٤  

حزاب ومعرOة مثل معرOة األ اإلسالممعظم اÐروب الM وقعت + صدر 
 حد �نت حروبأ

ً
 أ دفاعيةً  ا

ً
  .)¢( يضا

  :{ليل ا\ص

:"  دخلوا اإلسالم عن قناعة كما يقول ال>تب�هل صحيح أن Àيع اإليراني
منطق االسالم ا�ت� نهم حصلوا � اÐرية وبالpاه� الواضحة وأل ولكن

  ".سالم بالعقل وا�نطقعرفوا اإل

  
ً
أرجو من ال>تب اÐكيم أن يوضح األسباب  ،إذا �ن هذا الÓم صحيحا

وOيف  ،الM �نت وراء خروج Àيع األف>ر والعقائد ا�نحرفة من بالد فارس
ف>ر الغلو وا=طرف ا\ي® وتقديس البÆ وتناسخ األرواح من أت?بت 

 –هل العرب هم اuين نقلوها . � ا\ين اإلسال�إرات الفارسية وا�ندية اÐضا
  .؟؟- فهم أعراب بدو همج ال يعلمون من أمور اÐياة إال الغزو واCهب

ألجل ا\فاع عن اإلسالم مستمر جهاد  حالة نرى أن الفرس �نوا دائما + 
آية اهللا (رأي لكن ما هو . � الوحدة اإلسالميةإوأنهم � ا\وام يدعون 

تلعبه من تصدير األف>ر ا�مينية الزالت + ا\ور اuي لعبته إيران و) ا�مي®
وما رأيه أيضا + موقف إيران العداÎ . لغiها من اgالد العربية واإلسالمية؟

ها من خالل أتباعهم في�اه دول ا�ليج العرw وºاولة إثارة الفو� والطائفية 
  .هذا هو دوره + ا\فاع عن اإلسالم وا�سلم� هل. من عوام الشيعة

                                                 

، ·ðÇ¢فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)¢¹-´¹ص
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 كيف يرغب + حفظ وحدة ا�سلم� وهو وأتباعه يطعنون ا�سلم� 
  .+ عقيدتهم وä رموز اإلسالم من كبار الصحابة) السنة(

  .روا الصحابة إال أربعة؟أليس هو وأتباعه من كفّ 

Jاخrا)هاد ا:  

ثاروا أمرت �موعة داخلية وآت إذا ،ا¾هاد ا\اخÊ هو نوع من ا\فاع
ضعاف اÐكومة اإلسالمية باالغتياالت إل ،وزعزوا هدوء ا�جتمع ،الفو�

مر ا�سلم� أسالمية وا�روج عن وæ باÐكومة اإل اإلطاحةوا=خريب بهدف 
 ،ووالية الفقيه وعدم العمل بقوان� ا�جتمع اإلسال� وا�روج عن طاعة القائد

وä اgداية  هولكن الفقي ،و ا�وارجأو اgغاة أهل ا3g أهذه ا�جموعة يسمون 
ذا إ ،رشادمر با�عروف واáC عن ا�نكر واإلواأل مع هؤالء باCصيحة أبدي

سال� سالمية سوف يقبلهم ا�جتمع اإلحضان اÐكومة اإلأ� إتنبهوا وÁدوا 
ن إرشاد فاإلذا لم تنفع معهم اCصيحة وإويتعامل معهم باللطف وا�دارة ولكن 

 æكومة اإل –مر ا�سلم� أوÐي يدافع عن كيان اuالفقيه ا æسالميةوالو  ٌp� 
ن أ+ هذه اÐالة Vب � ا�سلم�  ،عالن ا¾هاد وبسلطتهم يقمعون هؤالءإل

فشال مؤامراتهم بأي شÍ kن ºاربة هؤالء وÍوا هؤالء وليطيعوا �قمعوا ويستأص
مرين وا�فسدين يعتp هذا آربة اgغاة وا�وارج وا�توºا ،بادة هذه ا¾ماعةÍو

 
ً
Áن يدَ  عددٍ  � ا�سلم� قمعُ  وواجٌب  .من ا¾هاد ا\فا| نوK عون الصالة

  .)¢(ءة القرآناوالصوم وقر

                                                 

، ·ðÇ¢ال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران، فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، س( )¢(
 .)¢¹ص
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ح�ة عÊ عليه السالم + عهده حارب ا�وارج ا�شهورين باسم خوارج 
 ،مام ا�سلم�إقتلوا + حربهم مع  ةقليل واgقي ال عددٌ إبق منهم اCهروان ولم يَ 

 اإلمام� ح�ة عÊ إهل صالة وصوم ولكن بالنسبة أا�وارج �نوا بالظاهر 
 æيأووiللحروب والفو� نمر ا�سلم� �نوا خوارج ومث.  

عÊ عليه لح�ة الرسول عليه السالم ذكر هذه اÐادثة  :)لتراسة( - ¢
+ حديث لرسول اهللا مع ح�ة  :مواجهة ا�وارجó السالم وhح � واجبه 

وجب ا¾هاد � ا�ؤمن� �حاربة الف� الM ستقع أن اهللا إيا عÊ  :عÊ جاء فيه
 ي فتنة الM �عل من ا¾هاد واجبأيا رسول اهللا  :سأ� ح�ة عÊ، من بعدي

ً
  ؟  ا

نها فتنة Àاعة يشهدون بوحدانية اهللا ورسالM ولكنهم إ :جاب الرسولأ
 .M و$دثون اgدع ويطعنون + دي®Ìالفون سن

ال إ bن ال أذن وهم يشهدون إيا رسول اهللا �اذا Þاربهم  :عÊ ةسأ� ح�
  .اهللا ويؤمنون برسا=ك

باحوا أنهم $دثون اgدع وÌرجون عن طاعة وæ األمر وأل :جاب الرسولأ
  .)¢() ¢¶صفحة  ¶كتاب الوسائل جزء (8P سفك دماء عِ 

  :{ليل ا\ص

عد اgحث عما نسبه ال>تب إ� اÖC صç اهللا عليه وسلم + Ü كتب ب
 ، اÐديث صحيحها وضعيفها

ً
 .بل ح` + كتب ا=اريخ واألدب لم �د uلك أثرا

 .�لعادة ودٌس  وبا=اÉ فهو كما يتضح من صيغته وأسلوبه اÐواري اختالٌق 

                                                 

، ·ðÇ¢فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)¢¹ص
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  ملخص اrرس 

يمان وا=قوى � اإلإدلة الواضحة سال� يدعو اCاس بالpاه� واألا\ين اإل - ¢
مر للعمل ا�سلح فال يصدر األ ذا لم يكن هناك âورةٌ Íو ،عمال ا�iأو

ال�ورية فهو يأمر بالقتال وا¾هاد وهذا يعتp  وقاتبا¾هاد ولكن + األ
  .فضل العباداتأمن 

ا¾هاد + بمر اهللا سبحانه وتعا� + معظم آيات القرآن الكريم ا�ؤمن� أ -¬
عطى لثين يستشهدون + سبيل اهللا جنة أو ،بيل اهللا وقتل الظا��س

 واعتp الشهادة فوز ،ا�لود
ً
 عظيم ا

ً
 .ا

مر من وæ أطاحة با�تغطرس� و�اة ا�حروم� ويتم بلإل االبتداÎا¾هاد 
ضافة باإل ،رشادهم�Íنقذ ا�حروم� من الظلم والقهر وهدايتهم و ،مر ا�سلم�أ
 ا¾هاد ا\فا| وهو واجٌب أسالم يوجد + اإل بتداÎاال� ا¾هاد إ

ً
�  يضا

  )¢( .ا¾ميع
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  :جبأفكر و

  سالمية ؟ د + اللغة ؟ وما معناه + ا6قافة اإلاما معù ا¾ه - ¢

                                                 

، ·ðÇ¢فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)¬¹ص




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٣٢٨  

من ا�شPي؟ من اgائع؟ ما  ،ن مع اهللاو+ الصفقة الM يعقدها ا�ؤمن -¬
 نوع اgضاعة ؟ ما ثمن اgضاعة ؟

ð-  ؟Îما ا�دف من هذا ا¾هاد ؟ ماذا يع® ا¾هاد االبتدا 

 ماذا يع® ا¾هاد ا\فا| ؟ ما ا�دف من هذا ا¾هاد ؟  - ³

ò-  ؟ من هم Ê3 ؟ أماذا يع® ا¾هاد ا\اخgهل ا)¢(  

  :{ليل ا\ص

Eكم الكتب ا�درسية اإليرانية  الM ا�همةمن اCظريات  أن �د :اCتيجة
  والMا=اريخ صاÐة مع سال� � نظرية المُ �صوص الفتح اإل

ً
�  تقوم أساسا

 NOPير + أحداث ا=اريخ اإليرا� سواء بعدم الÆإخفاء ا¾انب السيئ أو ال
  عدم ذكرهب معليه أ

ً
من األحيان بتحوير بعض الوقائع بشk  وä كثiٍ ، ،تماما

 iّلو ا=اريخ  ،مفهومها أو مضمونها يغÌ ا�صادر اإليرانية من  اإليرا�وبذلك +
ويعتمد اإليرانيون + كتابة ا=اريخ � منهج يقسم الفPات ، سلبيات أية

الزمنية � أحداث بعينها ويصاغ من خالل اCظريات ال` Eكم الشخصية 
قسم يسمونه : حيث يقسم اإليرانيون الكتابة ا=ارÌية إ� قسم� ،اإليرانية

لم ح` العهد اuى با=اريخ العام ويتناول األحداث ا=ارÌية منذ خلق العا
  ،يعيشه ا�ؤرخ

ً
ألنهم يربطون بداية العالم ببداية  ؛وهو رغم عموميته يبدو خاصا

mا=اريخ ا�عا �وهم خالل ذلك يرOزون  ،تاريخ إيران ويستمرون + الربط إ

                                                 

، ·ðÇ¢�، سال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران، فرهنك اسال% وتعليمات اجتما( )¢(
 .)¬¹ص
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ً
ر� نظرية ا�صاÐة أو � ذكر تفاصيل دقيقة حول بعض العهود ال` تُ  أحيانا

Pافق معهات ال تتوايهملون ف.  

حيث نشطت  ،+ الكتب ا�درسية اإليرانية من هنا نالحظ تزييف ا=اريخ
استمرت � نهج سياسة الشاه ا=عليمية =وجيه ا�فهوم وا6ورة اإلسالمية 

nريف  ،ومنطلقاته القومية وا�ذهبية ا=اري� �نسجم مع الفكر الفارEو
  .وسلبها هويتها ،ليات + إيرانوÍهمال تاريخ األق ،تارÌها وتراثهاو هويتها

 
ً
ومع ذلك  ،gحث اÐضارة اإلسالمية + صورتها الفارسية تقدم الكتب �اال

للتاريخ اإلسال� بصورة سلبية نتيجة =قديمها خارج سياقها  يوجد عرٌض 
 ،أو ا6قا+ أو ا\ي® أو اÐرw أو السياn ،ا=اري� أو ا¾غرا+ أو االجتماع

 وOذلك تقديمها 
ً
األحداث " ومن هذه األحداث  بدون hح ولو {ت%ا

  "........صورة العرب "و"موضوع ا�الفة "و"ا=ارÌية وا\ور اإليرا� فيها 

تاريخ إيران  ،والس� =وسيع معرفة الطالب با�وضوÁت الفارسية ا�الصة
  .العادات وا=قا�د ،اللغة الفارسية ،منذ القدم ولغاية اآلن

  :ص{ليل ا\صو

ديٌن جديد أم Æلة (B الكتب ا&درسية اإليرانية  اإلسال�صورة الفتح 
  .)عسكرية

uلك فمن  ،� تاريخ ال%اع مع العرب ترNO الكتب ا�درسية الحظنا
 
ٌ
� ا=داخل ب� تاريخ إيران  ا�توقع أن يكون ا¾زء ا�خصص للعرب مقت%ا

ُ  ،وتنصب ãها � ا�جابهة ،سال�وا=اريخ اإل Æ إ� ا=ال' ب� العرب ولم ت
Êيئة ال%اعية من خالل ما يgا � NOPوالفرس حيث برز ذلك من خالل ال: 
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سال� gالد ره العرب ح` قبل الفتح اإلكُ  :اللقاء األول �ن :ا�جابهة األو�
  .وتشويه اإلسالم والفتوح اإلسالمية ،فارس

هو من ا�واضيع ا�قررة + كتب  ،سسال� من خالل فتح بالد فارفاللقاء اإل
  ،ا=اريخ ا�درسية اإليرانية

ً
 إال أن معظم الكتب ºل اgحث ال Äصص � فصال

ولم  ،وتكتë بمعا¾ته + عدة فقرات واردة + الفصول ا�تعلقة قائما بذاته
  . إ� Äصيص ولو فصل مستقل للحديث عن هذا الفتح واحدٌ  يعمد كتاٌب 

ال Äتلف الكتب فيما  :.ذهب {الف أم ñلة عسكريةأم م ،دين جديد-أ
و� تنحاز إ� الطابع ، سال�اإل االجتياحبينها عند Eديدها لطبيعة وصف 

سال� أما الطابع العسكري فيحدد الفتح اإل ،سال�ا\ي® لفوائد ا\ين اإل
  .سال� Eت عناوين تارÌيةجتياح ويعالج الفتح اإلgالد فارس باال

سال� gالد فارس ا�درسية عن األسباب وراء الفتح اإل اءل الكتبوال تتس
  .وظروف إيران، هاءوا\وافع ورا مثالً 

 ،+ العدوان � بالد فارس أواحيث تو� هذه الكتب بأن ا�سلم� قد بد
وOيفية انتصار  ،هذا الفتح قهوال تهتم نفس هذه الكتب بذكر اCجاح اuي حق

  .+ اgداية من هذا الفتحوموقف الفرس  ،ا�سلم�

وا�ؤامرات الM حاكوها ضد  ،وفضح ا�مارسات الفارسية لوقف هذا الفتح
�Eاشئة + بالد فارسوا\ولة اإل ،ا�سلم� الفاCائع ظوالف، سالمية ا¾ديدة ا
  .اإلسالميةمر � ا�الفة آالM ارتكبوها للت

كتب ا=اريخ ا�درسية  زال شك أن هذه األحداث وما تالها ترتكز � إبرا
ولكن هذه اCظرة تشPك + القراءة  ،حادية تتسم بعدم ا�وضوعيةألوجهة نظر 

 اتمرOز فيهيوتناول ا=اريخ بصورة  ،سال� + معظم ا�المحا�ذهبية للفتح اإل
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 ،مودوره"  اإلسال�الفتح " تجاهل صورة أهل السنة يو ،حول اuات الفارسية
 –العرب " أو حضارت�  ،"فارn –عرw " ب� شعب�  نزاٍع  بدأ تاريخُ يو

  ."الفرس

  الصدام ويظهر موضوع هذا
ً
لكن  + الكثi من الكتب ا�درسية تقريبا

  من حقائق ا=اريخ فاضحٌ  مزيفة حيث هناك تهرٌب  ،بصورة مشوهة

إنكار اÐقائق  من عليه من خالل ما دأبت الكتب ا�درسية اإليرانية
ا�الفة  وتبعاتها ا�طiة � ،اواكبه امو ،الفتح قة بأحداثا=ارÌية ا�تعل

  .سالمية برمتهااإل

+ تربية اCاشئة اإليرانية  اإلسالميةورة من ب� األسس الM تعتمدها ا6 
ونذكر من هذا  ،تشويه ا\عوة اإلسالمية والفتوح اإلسالمية + الكتب ا�قررة

gالد فارس بل  )سال�ح اإلالفت(أن بعض هذه الكتب ال تستخدم ãمة 
 iا ورد + هذه  با=فصيل مقتطفاٍت  وردناأوقد  ،)جتياحاال(تستخدم تعبK

+ معتقداته ليس لـه  واإل$اء بأن اإلسالم الس® متقلٌب  .íثنا الكتب +
 
ٌ
والوقوف  ،Íهانة خلفاء ا�سلم�و ،وتشويه معتقدات أهل السنة ،وثوابت أصول

  ،عp ا=اريخ ،سالميةضد ا�الفة اإل
ً
يظهر الفاعل  .إ� ا\ولة العثمانية وصوال

 من بل تعتp ا�الفة ،سالميةالس® عند اÐديث ليس فقط عن ا�الفة اإل
uلك �نت  ،بينه وب� الفاعل اإليرا� وعندما تنشأ عالقةٌ  ،إ� ا�ومبدايتها 

  .هذه العالقة ا¾د�ة ال%اعية ºل íثنا

األثر اuي  من - ألق حد–ا�درسية + ا=قليل اشOPت Àيع الكتب 
هزيمة  ،سال�با�جوم اإل" Ðق بالفرس نتيجة �ا تسميه كتب ا=اريخ 

سطوع  " Vابيةإب إ�ه اuي أشار ذاك ،واحدٍ  لم �د سوى مصطلٍح  ،الساساني�
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غفال قلة األهمية الM يعطيها مؤلفو كتب ويؤOد هذا اإل ،" سالمشمس اإل
اuي ترتب � هذا الفتح بالنسبة للعالقات ا�ستقبلية ب� لألثر  ا=اريخ

  .يراني�العرب واإل

بسطور  سال� gالد فارسكما تناولت الكتب ا�درسية اإليرانية الفتح اإل
 من غi علمية وºايدة ،سالم + صورة {ت%ة ��أةحيث ظهر اإل ،قليلة

  .خالل ا=داخل ب� عدة عناوين

 االنتصاراتأبطال وشخصيات تارÌية فارسية أسهمت +  بعدها يظهر
   .اإلسالمية بطابعها اإليرا�

+  ولم يوجد هناك تنوعٌ  ،"سال�الفتح اإل" حيث توجد نظرة موحدة حول 
  .وال ح` إ� العالقات الM قامت ب� ا�سلم� والفرس ،اCظرة إ� الفاتح

 ،والظروف الM أحاطت به ،فتحأي كتاب للفPة الM استغرقها ال لم يتعرض
ولقد اكتفت هذه الكتب بمجرد وصف وصول  ،...والصعاب الM واجهته

فا�ؤرخون ا�درسيون  ،ولكنها Eاشت كيفية مواجهة الفرس لإلسالم ،ا�سلم�
 ،Kا Vعل نظرتهم ºدودة للغاية ،ال يهتمون باألحداث الM ت0ء لإليراني�

شارة إ� الفاعل� اuين �ابهوا مع الفتح + طريقة اإلا¾زئية  وتؤثر هذه اCظرة
  ،غفال شخصيات الفاعل� ا�سلم�إيقابله  ،سال�اإل

ً
 ح` ال �د ذكرا

   .غتيالإال ضمن الNOP عن عملية اال للخليفة عمر بن ا�طاب

ش>�ة حول كيفية تعامل ا�طاب ا=اري� ا�درn اuي إوهذا يضعنا أمام 
� األحداث اإلVابية + وتقديمها القومية  االنتصاراتمجيد $رص � ت

جابة عن هذا السؤال تناول ا�طاب ا�درn سيساعدنا + اإل ،ا=اريخ اإليرا�
ثم  ،وما يسكت عنه ،التسويغوما يقدمه من  ،سالم إ� بالد فارسخول اإل\
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وا¾وانب  ،دلةالفاعل� وأفعا�م ا�تباحول نعزز هذا ا=ناول بتحليل اCص 
  .ا�عززة للنص من خرائط وصور

نالحظ أن نصوص الكتب ا�درسية ترOز � وحدة ا�طاب  :اإلسالم -(
حيث تتبù كتب ا=اريخ ا�درسية ، سالم إ� بالد فارسا�درn حول دخول اإل

سال� و� والNOP � أهم حلقة + ا=اريخ اإل ،أسلوب العمومية + اÐديث
حالة  :من هنا Þن أمام حا=� ؛مريرٍ  وما واكبه من mاٍع  ،ر التشيعمسألة ظهو

كتب ا=اريخ  وا=خصيص + ا=وسع من خالل ،ا=عميم + الطرح ا�خت%
وال تهتم الكتب بوصف ظاهرة ، يراني� للتاريخة بما ينسجم مع رؤية اإليا�درس

 ،اء وتنوير دي® ومعرäعملية بنباعتبارها سالم وأثرها + ا�جتمع اإليرا� اإل
أثناء وبعد دخو� إ� بالد  اإلسالمحيث افتقدت الكتب ا�درسية إ� تعريف 

 
ً
  فارس تعريفا

ً
سالم حسب ن ينظرون فيما بعد إ� اإلويرانيفاإل ،صحيحا

حيث  ،فا�طاب ا�درn ال يهتم بالعالقة ب� ا�سلم� ا¾دد والفرس .رؤيتهم
وبا�قابل �د أن  ،"العرب ا�سلم� " الفاعل� يظهر عدم ا=>فؤ + تناول 

 �واألفعال  ،ظهار ا¾انب اÐسنإعدم الكتب ا�درسية اإليرانية تعمد إ
  .وسP األفعال السلبية، الM تر� إ� Eس� صورته ،Vابيةاإل

الة ضالفرس من ا\يانات ال خراجÍو ،سالم السمحةنÆ قيم اإل :فعالفاأل -أ
 ، مسالإ� دين اإل

ٌ
" Vابية Eسب لصالح الفاعل إذات داللة  ãها بال شك أفعال

وحذف الفاعل  ،و� العكس يتم تضخيم ا\الالت السلبية، "ا�سلم� العرب
عطاء ا�طاب إ� إوهذا يؤدي  .سميةاأو بتحويل األفعال إ� مرOبات  ،Vا+اإل

 
ً
  ا�درn حول العرب ا�سلم� طابعا

ً
 =قبيح صورتهم، عديم الفاعلية ،سلبيا

ذا  وبا=اÉ يظهر اCص ا=اري� ،VابيةإمتمNة  صورةً  اإليرا�عطاء إوبا�قابل 
وتعظيم ا�الفات داخل ، ال يذكر إال ا�جابهة العسكرية ،ومشوه ناقٍص طابع 
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والقفز � أحداث  ،وEميل ا�طيئة ألهل السنة وا¾ماعة ،سال�ا=اريخ اإل
ا=اريخ سال� ا�تداخل مع اإل ا=اريخ + ل السنةصورة أهلمهمة وºورية 

   .حيث يpز هذا الطابع بقوة ،اإليرا�

ال تتناول الكتب ا�درسية اإلسالمية موضوع  :سالممواجهة اإل -ب 
بالد  وبعد دخول ا�سلم� إ� ا�جابهة الM جرت ب� ا�سلم� والفرس أثناء

بسيط إ� ا�ؤامرات الM حاكها فا�طاب ا�درn لم يÆ ولو بشk  .فارس
  .عن الكتب ا�درسية ب تمامايّ فهذا ا�وضوع لُ  ،الفرس �اه ا\ين ا¾ديد

سالمية بارزة يتم إال �د شخصيات  :الفاعلون B الفتح اإلسال� -ج 
  ،سال� وما تالهتناو�ا + موضوع الفتح اإل إيرادها أو

ً
من  فÄ áتë تماما

  صورة العرب + الشخصيات حيث يكون عدد ،اCصوص
ً
  قليال

ً
وبا=اÉ  ،جدا

  ،يسمعوا بها Dلن تسنح الفرصة لكثi من الطالب اإليراني� 
ٌ
 ،فا�سلم �هول

ن هو االسم وفë معظم اCصوص يكون ا�سلم ،ومبسط إ� أق اÐدود
سهامات وال تشi الكتب ا�درسية + الوقت نفسه إ� اإل، الغالب � العرب

 Mالد فارسالg ضارة اإلسالميةÐقدمتها ا،  �� سالم ñلة اإلتعليل وال إ
+ ح� �د الفاعل� اإليراني� حاâين وبقوة + اCصوص  ،بالد فارس

وEس�  ،مع تعظيم دور الفرس + هذه اÐضارة ،ا=ارÌية Cفس الفPة
  .للتاريخ- هم - حادية صورتهم بما يتفق مع نظرتهم األ

ا أمكننا تميN نوع� من ا�طاب ا�درn حول عالقة إيران من هن – ¬
حيث يعظم تناول ا=اريخ  ،بالعرب فهو خطاب تاري� منصب � اuات

nمن أحداث ا=اريخ عن عمد وسوء قصد ،الفار iكر الكثu فهو تاريخ يفتقد، 
 ا �فيوال يل� ضوءً  ،وهو أيضا يفتقد للبعد اCقدي

ً
اهر � األحداث والظو ا
   .الM يتجابه من خال�ا اإليرانيون مع ا�سلم� العرب
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  تشويه الطابع العام للمفردات العربية واإلسالمية B الكتب ا&درسية- د

م>نها " ا�سلمون"  و"العرب " با�قارنة ب� اÐقول ا\ال�ة لk من ا�فردت�
القديمة ب� + نطاق ا�واجهة  يوضع يالحظ أن ا�ضمون ا�شPك بينهما" 

" فإن الكتب الM تعرضت �ا تطلق � الفا�E اسم  ،العرب والفرس
   ."ا�سلم�

 في>د يكون " العرب " أما استخدام ãمة 
ً
  ،åئبا

ً
  ولم نن�ع اعPافا

ً
 ،واحدا

وجودهم + بالد  + أثناء" ا�سلمون" ولو + فقرة واحدة بالعظمة اuي حققها 
وä ا=اريخ القديم تشi بعض  ، بصمات تارÌيةهذا مع أن للمسلم� ،فارس

  . سالمية والفرسالكتب إ� ا�جابهة الM قامت ب� ا\ولة اإل

 Nّا\ين  ،واحد فقط ب� اللغة العربية  كتاٌب وقد م �وب� االنتماء إ
والكتاب نفسه أنكر وجود  ،نوعندما قرر أن الفا�E هم ا�سلم ،سال�اإل

لكن  ،سال� + االنتماء 6قافة واحدةأhك Ü العالم اإلو" عربية " ثقافة 
  .ألنه الفاعل + صياغة الكتب الM تدرس + مدارسه ،حسب رؤية إيران

 
ً
وال  ،فيما يتعلق با=اريخ القو� الفارK nا يع® أن اÐياد وÍن �ن صعبا

اعية الM ينتقص من ا�عù شيئا إال ما يتعلق با=عبi عن الشحنة العدائية ال%
   .يكنها الفرس للعرب

ومرفقاتها عدم وجود تماثل ب�  يالحظ من خالل اCصوص :اCتيجة
 )مسلم�(فتستخدم كتب ا=اريخ مفردة  ،"مسلم� "و" عرب " ا�فردت� 

وä ا�رائط تستخدم تعبi بالد فارس لتاللة �  ،لتاللة � الفاعل نفسه
+ ح� ال تستخدم تعبi ا\ولة  نولماألرا� الM فتحها العرب ا�س

سالمية من خالل اCصوص ا�صاحبة لتاللة � األرا� الM �نت عربية اإل
Mوا�ناطق ال  

ُ
  ."بالد فارس " والM احتفظت بلغتها وثقافتها  ،إلسالمادخلت أ
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فيقدمون  ،باقتضاب اإلسالميةتشi الكتب ا�درسية اإليرانية إ� ا\عوة 
ا\ين ا¾ديد + سياق ذكر  عن Vاز من خالل Àل بسيطةإب بهذا ا¾ان

  .الÌ Mوضها ا�سلمون بهدف نÆ ا\ين ا¾ديد اÐروب والفتوحات

  .سالمالكتب ا�درسية عن كيفية تعامل الفرس مع اإلتتحدث ولم 

لتعريف ل ا=مهيدب ال شك أن هذا ا=ناول الغريب لإلسالم لم يسمح بدايةً 
 دين ..ينبأهمية هذا ا\

ً
 �Áي ا

ً
 جام ا

ً
يظهر  وعرض ا=اريخ لطالب ا�دارس ،عا

 دّ فتاريخ بالد فارس كما يُ  ،عالقة تارÌية mاعية
ً
 رس + ا�دارس يقوم أساسا

  � ذكر
ً
إ� ال%اع + ا=اريخ  األحداث ضمن أسلوب �دي واالنتقال فورا

من خالل  سالموuلك جاءت عالقات إيران باإل .وظهور الشيعة اإلسال�
  .للمجابهات وا�الفات عرض تاري�

تتمادى كتب ا=اريخ بل و ،وال تقف ا�واجهة عند هذا اÐد ب� اÐضارت�
واÐديث  ،يالء أهمية قصوى =ارÌهم السحيقإمن خالل  تعظيم دور الفرس+ 

 .........اCحت ،الفنية ،األدبية ،الفكرية ،الفنية ،ا6قافية ،بداÁتهم العلميةإعن 
ا�اصة  بداÁت أسهمت + تكوين اÐضارة الفارسيةباعتبارها إويقدمونها 

   .ا¾امعة سالميةÐضارة اإلا تنفسهم وليسأبالفرس 

 
ُ
Ä مناكفة عندما �من الكتب ا�درسية اإليرانية  كثiٌ  ُص ّص واألمر يتحول إ

 يس عربي� العرب بأن هذا العالم إيرا� ول وOأنه ردٌ  لحديث عن Áلم إيرا�ل
ً
 ،ا

-  
ً
ما بل  ،ه + كتبهم فقطاوهذا ليس ما قرأن- وهذا ما سوف نبحثه الحقا

من األساتذة  عددٌ عp حيث  ،حد ا�ؤتمرات الM جرت + طهرانأسمعناه + 
  .مسلم عرwٌ  اإليراني� عن استياءهم الشديد من ذكر العرب أن الرازي هو Áلمٌ 
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ً
 سالمية قيماإلح` �عالم اÐضارة  كذلك �د غيابا

ً
 ،+ إيران تارÌيةً  ا

Kا يعp فقط عن ثراء اÐضارة ...........الPاث ،والسكة ،فا�دن القديمة فارسية
   .سالميةالفارسية � حساب اإل

ُ إ pز الكتب صورةً فلم تٌ   شار ا�هVابية عن العالم العرw + ا�ا� اuي ي
 ولكن الصورة تزداد قتام ،حضارة عظيمة بأنه

ً
بالنسبة إ�  وتصبح أك¦ سلبيةً  ،ا

Kا يؤOد أن العرب �نوا ومازالوا .وبالنسبة إ� الفPة اÐاâة ،ا�ا� القريب
 ندرةُ ذلك من  وKا يلفت اCظر أك¦ ،وسيبقوا مصدرا للقلق بالنسبة لإليراني�

تكرار اÐرص � �نب استخدامها \ى و "العالم العرw " استخدام مفردة 
 iمغزاه ؟ما و ،ولكن �اذا هذا ا=جنب ،من الكتب ا�درسيةكث  

وأك¦  ،إن استخدام ا�فردات األخرى هو �جرد �نب استخدام مفردة أبسط
واعتقاد  ،ا�ذهÖ والسياn ،فال%اع ا=اري� ،)العالم العرw(� ومة ءمال

و� ال  ،إيران أن �ا حقوقا تارÌية وسياسية تنسب للما� + معظم األحيان
 إتظهر وذلك Ðرص اإليراني� � 

ً
 Kا يقيم أساس ،ظهار العالم العرw موحدا

ً
 ا

 سياسي
ً
 اقتصادي ،ا

ً
 ثقافي ،ا

ً
 لغوي ،ا

ً
Kا يو� بتماسك العالم العرw  ،�ذه ا�نطقة.. .ا

ا=وحد  واستحضار ا�ؤلف اإليرا� أن ذلك، "الس® " خاصة ا\ي®  هوتماسك
من خالل ذكر مفردة العالم العرw + كتبها  ،"عية الشي" سيكون ضد إيران 

 ،ةش>�ة ا�تعلقة با�رائط ا¾غرافيإضافة إ� اإل ،�ذا يتم �نبها ،ا�درسية
  .وا�فردات الV Mب تثبيتها تساهم بدرجة كبiة + هذا ا=جنب

 أما استخدام العالم اإل
ً
 جغرافي سال� اuي يبدو �اال

ً
ة أك¦ دقة من اCاحي ا

 ،معناه وحدة ثقافية، وذكره + الكتب ا�درسية اإليرانية ،وä اÐاâ ،ا=ارÌية
وهو ما يرفضه صانع القرار الPبوي والسياn  ،سياسية واحدة، وتارÌية
  .نه سيعطي الريادة للعالم العرw � حساب إيرانأل ،اإليرا�
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اقات بشk كبi باÐديث عن االنشق لكن الكتب اإليرانية ثرية
والM تعطيها  ،خاصة ا�ذهبية ؛وا�الفات ب� إيران ودول العالم اإلسال�

  .أولوية كpى + مناهجها ا�درسية

 ،� نسبة من ا=كرار بالقياس إ� ا�فردات األخرىأتتمN ب )سالمإ(ةا�فرد
 ßويمكن مالحظة عدم وجود عالقة ذات مغزى ب� مفرد "wو" العر "

+ .أن استخدام ãمة العرw لم يستخدم معها ا�سلم أو العكسويتضح  ،"ا�سلم
 .اإطالقً أو اÐضارة العربية  ،اإلسالميةح� ال تظهر مفردة اÐضارة العربية 

وال Ìصص لوصف العرب إال  ،Vابية للعربعدم الرؤية اإل وهذه تؤOد وتعزز
  . واألعراب ،طابع Áم � العرب مفردة ذات

أو  سال�تب وبعد ح% ا�فردات ذات ا�دلول اإلفقد اتضح Cصوص الك
سالم الM وردت + الكتب ال ة + مادة اإليالعرw ال%يح أن الÚمات ا�فتاح

، سالمية+ استخدام ا�فردات اإل Kا يشi إ� فقر هائل ،Äتلف ب� كتاب وآخر
   :ونورد فيما يÊ بيانا بهذه ا�فردات ا�شOPة ب� Ü الكتب

" " العرب " با�قارنة ب� اÐقول ا\ال�ة لk من ا�فردت� ،حضور مونا&سل
يالحظ أن ا�ضمون ا�شPك بينهما + نطاق ا�واجهة  م>نها" ا�سلمون"و

سال� الM تعرضت للفتح اإل فإن الكتب ا�درسية ،القديمة ب� العرب والفرس
 ،ا�جوم ،سال�الفتح اإل وتطلق � ،"ا�سلم� " �ا تطلق � الفا�E اسم 

  -الفتوحات اإلسالمية بمثابة اجتياح عسكري وOأن .اÐملة
ً
 -  كما ذكرنا سابقا

  لكننا
ً
  لم نن�ع اعPافا

ً
 احققه الMولو + فقرة واحدة بالعظمة  ،واحدا

هذا مع أن للمسلم� بصمات  ،وجودهم + بالد فارس + أثناء" ا�سلمون"
ديم تشi بعض الكتب إ� ا�جابهة الM قامت ب� وä ا=اريخ الق ،تارÌية

  .سالمية والفرسا\ولة اإل
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  غياب تام  :العالم العر�
  غياب تام  :سالميةم5اطورية اإلاإل

  غياب تام  :سالميةا ضارة اإل
  اسال� نادرً العالم اإل

ً
يوجد هناك يق�  إذا ،+ الكتب ا�درسية اإليرانية جدا

و�Ìل ا\ين  ،كذلك غi متجانسو بç ،واحدة يس كتلةً سال� لبأن العالم اإل
هذا يعلل حرص الكتب ا�درسية  ،ومسلم ،بمكونه الشي� الفارn اإلسال�
أو ذكر مفردة اÐضارة العربية  ،� عدم Àع صفة عرw ومسلم اإليرانية

و� " اللغة " Þينا جانبا مفردة  إذا .+ الكتب ا�درسية اإليرانية سالميةاإل
  ."سال� إ" أما مفردة ا\ين ال ترد إال مع الصفة  ،"العرw" وردت مقPنة بصفة 

عن الكتب  إخفاؤه حقيقة موقف الفرس من الفتح اإلسال� وا�ي تم
  :ا&درسية

 العرب بلم يقبل الفرس 
ً
فكيف يقبلون بهم بعد أن نزلت ا\عوة ب�  ،قديما

الرسول صç اهللا عليه وسلم رسالة  u �د أن ك?ى عندما أرسل � ،ظهرانيهم
  ،يدعوه فيها إ� اإلسالم

ً
صç اهللا  فقام بتمزيق كتاب رسول اهللا ،اشتاط غضبا

صç  –وذاك حينما استمع ألول ا�طاب يذكر اسم نÖ الرñة  ؛)¢(عليه وسلم 
 :فغضب حينها وقام من فوره بتمزيق الكتاب وقال! اسمه لقب –اهللا عليه وسلم 

iيذكر اسمه قبل اس} عبٌد حق Mثم إنّه قد بالغ + االستعالء . ! من رعي
nمله � ا�من  ؛الفارÁ ا�دينة  )باذان(فأمر �أن يبعث برجل� شديدين إ
  .)¬(ه�ه إ�حمال

                                                 

  .)··¢، ص¢ابن سعد، الطبقات، ج( )¢(
تاريخ ا\ول ، عظ}ألا .Çò، ص¢؛ الÓ|، االكتفاء، ج··¢، ص¢ابن سعد، الطبقات، ج( )¬(

  .)³ò-³³ة، صالفارسي
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ذلك  �وليس أدل  ،إ� العرب ويظهر أن الفرس �نوا ينظرون نظرة دونيةً 
إ� ال أعلم :" بل القادسية بقو�حديث ك?ى يزدجرد إ� وفد من العرب قمن 

 
ً
قد كنا نوõ بكم  ،منكم وال أسوأ ذات ب�ٍ  + األرض أمة أشï وال أقل عددا

فإن �ن  ،تغزون فارس وال تطمعون أن تقوموا �م ال .الضوا� فيكفونكم
  ،عدد Ðق فال يغرنكم منا

ً
إ� خصبكم؛  وÍن ا¾هد دÁكم فرضنا لكم قوتا

 لكنا عليكم ملِ وم©  ،ناكموأكرمنا وجوهكم وOسو
ً
فلم  ،)¢("يرفق بكم >

سنوات قالئل ح` استطاعت جيوش ا�سلم� القضاء � أسطورة سوى تمض 
 .–ر� اهللا عنه  –ا\ولة الفارسية + عهد ا�ليفة الراشد عمر بن ا�ّطاب 

ولعل هذا يُف? للجميع سبب هذا اÐقد األسود + قلوب الُفرس � عمر بن 
فال  .مإذ أنهم يرونه قد أسقَط حضارتَهم ودّمر Kلكته ؛ر� اهللا عنه ا�طاب

nغرابة أن يقتل � يد أ+ لؤلؤة ا�جو)¬( .  

بقيادة سعد  ،هذه ا�زيمة حصلت + عهد ا�ليفة العادل عمر بن ا�طاب 
ومنذ هذه ا�زيمة بدأت الشعوبية الفارسية  ،بن أ+ وقاص + معرOة القادسية

لؤلؤة الفارn للخليفة اuي وضع  وبلغت ذروتها + اغتيال أب ،ضد العرب
وما زال الفرس $جون إ� مقام أ+ لؤلؤة +  ،)العربية(أساس ا\ولة اإلسالمية 

 .)ð(ألنه انتقم للفرس بعد هزيمة القادسية بقتله عمر بن ا�طاب ،إيران

ق عمر ر� اهللا عنه uلك إذا Eدثوا عن الغدر وا�يانة الM تعرض �ا الفارو 
فال يشiون mاحة إ� االعتداء ". ن جرح عمر نتيجة سوء قصد أبعد :" قالوا

nي تعرض � الفاروق � يدي أ+ لؤلؤة ا�جوuاآلثم ا .  

                                                 

  .)ð´´¬، ¬الطpي، تاريخ األمم وا�لوك، دار الكتب العلمية، بiوت، ط( )¢(
  .)¬·¢-´·¢، ص³الطpي، تاريخ، ج( )¬(
)ð( )ي، تاريخ، جpص³الط ،¢·´-¢·¬(.  
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ح قبوصفوا العرب بألو، هوuكر ،لو �ن من العرب. له؟ذكر قاتُ اسأل �اذا لم يُ  
أليس اuي  ،إن قتله �ن بدون قصد اوقال ،فارnٌ  لكن ألنه �وnٌ  ،األوصاف

nي وأن القاتل �ن قد دبر . قتله أبو لؤلؤة ا�جوpجاء تفاصيل ذلك عند الط
 :" )¢(قال الطpي. فعلته من قبل

ً
يطوف + السوق  خرج عمر بن ا�طاب يوما

  -فلقيه أبو لؤلؤة غالم ا�غiة بن شعبة
ً
يا أمi ا�ؤمن� : فقال -وEن ن%انيا

  عÊّ   ا�غiة بن شعبة فإنّ أع® �
ً
  خراجا

ً
: قال. وOم خراجك؟: قال. كثiا

فما أرى : قال. �ار نقاش حداد: قال. وأيش صناعتك؟: قال. درهمان + Ü يوم
قد بلغ® أنك تقول لو أردت أن  ،خراجك بكثi � ما تصنع من األعمال

eقال. نعم: قال ،تطحن بالريح فعلت أعمل ر : ًeر É سلمت : قال. فاعمل lل
eق وا�غرب ألعملن لك رÆثم ان%ف عنه فقال عمر . يتحدث بها من با�

فلما  ،ر� اهللا تعا� عنه لقد توعد� العبد آنفا قال ثم ان%ف عمر إ� م�4
فإنك ميت +  ،� يا أمi ا�ؤمن� اعهد: �ن من الغد جاءه كعب األحبار فقال

قال . أجده + كتاب اهللا عز وجل ا=وراة: قال. ؟وما يدريك: قال. ثالثة أيام
ولك® أجد  ،اm ال: قال. آهللا إنك =جد عمر بن ا�طاب + ا=وراة؟ :عمر

 : قال. صفتك وحليتك وأنه قد فù أجلك
ً
  وعمر ال $س وجعا

ً
فلما �ن  وال أ�ا

م جاءه ث: قال. يا أمi ا�ؤمن� ذهب يوم وب� يومان: فقال ،من الغد جاءه كعب
فلما : قال. من غد الغد فقال ذهب يومان وب� يوم و�لة و� تلك إ� صبحتها

�ن الصبح خرج عمر إ� الصالة وEن يوõ بالصفوف رجاال فإذا استوت جاء 
pاس + يده خنجر � رأسان نصابه + وسطه  :قال ،هو فكCودخل أبو لؤلؤة + ا

وقتل معه ãيب  ، الM قتلتهإحداهن Eت �ته و� ف�ب عمر ست âباٍت 

                                                 

  .)¬·¢-´·¢، ص³تاريخ، ج() ¢(
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Yاللي iكgن خلفه فلما وجد عمر حرّ  ،بن أ+ اEوقال أ+  ،السالح سقط و
 اCاس عبدالرñن بن عوف قالوا نعم يا أمi ا�ؤمن� هو ذا قال تقدم فصّل 

يا .... ثم احتمل فأدخل داره ،باCاس قال فصç عبدالرñن بن عوف وعمر طريح
رج فانظر من قتل® فقال يا أمi ا�ؤمن� قتلك أبو لؤلؤة عبداهللا بن عمر اخ

غالم ا�غiة بن شعبة قال اÐمد هللا اuي لم Vعل منيM بيد رجل سجد هللا 
  ".واحدة سجدةً 

مارسة عبادتهم واعتpهم ب ن للزرداشتيةووبعد الفتح اإلسال� سمح ا�سلم
   .)¢(ن أهل كتابوا�سلم

 لقد أحدث االنتصار العرw ا
ً
ش uا فتّ . \ى الفرس إلسال� استفزازا

وحاولوا أن يفهموا كيف أن دولة العرب الفتية  ،الفرس عن � انتصار العرب
وقد استطاعوا Eديد  .بإم>نياتها البسيطة استطاعت أن تسقط ا\ولة الفارسية

uا نشطوا + ابت>ر وسائل وطرق  ،ذلك بأنه العقيدة والقيادة ا�خلصة لتين
كما انتبهوا إ� إحياء ديانة إيرانية قديمة . ة استهدفت العقيدة والقيادة{تلف

=الزم الفارسية وترتبط بها مقابل ا=الزم ب� العرب واإلسالم اuي �ن سببا 
   .)¬(uا ظهرت الزندقة ،+ نهضة العرب

+ الوقت نفسه لم يسلم جيش ا�سلم� األوائل من الصحابة اuين شارOوا  
اب الفرس وتشويه صورة تّ الكُ  ماد ضد األعداء وخاصة الفرس من تهج+ ا¾ه

ذلك ا¾يش اuي تر  � مبادئ اإلسالم ورسخها + وجدانهم وعقو�م 
أك¦ :" uلك �د + بعض مقرراتهم ا\راسية ،الرسول ºمد صç اهللا عليه وسلم
                                                 

)¢()äوÐصتيارات ثقافية ،ا ،Ç·(.  
  .)À¬ð-¬³يل، الشعوبية، ص( )¬(
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م ويفتقرون أفراد جيش ا�سلم� يتشk من اgدو أو ا�سلم� حديY اإلسال
إ� الPبية اإلسالمية �ذا السبب �نوا يوصلون ا\ين بشk ناقص وä بعض 

 إ� اgالد ا�فتوحة
ً
ولم يقف األمر عند حدود ". األحيان �نوا يوصلونه ناقصا

يصف  ،أحد علماء الروافض ا�عاmين ،فهذا مiزا حسن اÐائري ؛التسمية
اد بّ قُ  ،أوباش خشنون ،أعراب بدائيون :الصحابة الفاg �Eالد فارس بأنهم

أÐقوا ا\مار با�دن ا¾ميلة واألرا�  ،وعطاP إ� عفة الفارسيات ،شهوات
  .)¢(العامرة

�وًى + نفوسهم ـ � تسمية  –ومن العصبية ا¾اهلية أن $رص اإليرانيون 
wالد فارس بالفتح العرg عيم حسن .الفتح اإلسال�Cإن يقول ا\كتور عبد ا �

و$رص اإليرانيون عليها +  ،هذه التسمية تثi اإليراني� ضد العرب"
 ،وا �ره� للعرب اuين فتحوا بالدهمأهم ح` ينشءبناأويلقنونها  ،دراساتهم

  .)¬("وحولوها من دولة عظ! إ� والية تابعة للحكم اإلسال�

افتهم بثق تمسك الفرس بكل عنادٍ  ،لكن مع دخول اإلسالم إ� إيران 
. الفارسية ولغتهم ووضعوا قوميتهم + موازاة ديانتهم وربما ح` فوقها وقبلها

 nالء عن ظاهرة العداء ا�تأصلة + بنية العقل الفارà وهو ما يكشف
اإليرا� ضد العرب رغم أنه �ن من ا�فPض إنهاء هذا ال%اع ا=اري� بعد 

  .ثن� + كنف ا\ين اإلسال�دخول اإل

                                                 

  .)¬ò، ص)د ت(، م%، اإليمانعثمان ا�ميس، كشف ا¾ا�، دار ( )¢(
، ¢+ ظل اإلسالم + العصور السنية والشيعية، دار الوفاء، م%، ط عبد اCعيم حسن�، إيران ( )¬(

¢·ÇÇ ¹¬م، ص(.  
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ه العميق + اCفسية والعقلية الفارسية لفتح اإلسال� gالد فارس أثرُ ل�ن  
". ا�جُد ا�ا\ للفرس" �  ةً مؤ� نفسّيةً   ُعقدةً واuي بدوره شkّ  ،ا�جوسية

ارتبط + العقلية . ون أنفسهم سادة العالم�نوا يعتp فالفرس ح` ذلك ا=اريخ
السياn يسيطر  مونفوذه ،بل ا=فرد بها ،الفارسية منذ القدم الرغبة + السيطرة

وقد خلق ذلك  .وا�من ،وبعض غربه ،وhق ا�ليج ،والعراق ،� أرا� إيران
. الشعوب بما فيهم العربإ� Ü للفرس ما يمكن تسميته باCظرة االستعالئية 

  تمثل .تقديسها للنار يعp عن أقوى ال>ئنات إنّ 
ّ
 اCار + الزرادشتيّة مصدرا

أنّها {لوقة من ضياء العرش " ،فكما ورد + الزرادشتّية ،ر واCقاء + الوجودللطه
رمز القّوة اإل�ّية +  ،� ّ� اÐياة وروح العالم …و�ّسدت � األرض ،األ�
 ا�خلوقات من ماء إال اإلنسان  ،وأصل جوهر البÆ ،الوجود

ّ
Ü فهو فقطفأصل 

 عناm الوجودولكن للنار تدّخل …ا�خلوق من اCار
ّ
Ü + فقد ام�جت  ،ها

وتكّونت السحب .. ونمت األعشاب ،با�اء واCبات فاكتملت مالمح ا�لق
  .)¢("ف>ن الكون. .،وهطلت األمطار

واÐقيقة أن الفرس ظلوا منذ اللحظة األو� وح` اآلن يرفضون االندماج 
  ،ال>مل + ا�وية اإلسالمية ا¾امعة

ً
إ� ا6أر من هزيمتها  وال تزال وسعت دائما

لت و�ذا تهافتت ب?عة =بّ® ا\عوة الصفوية الM حوّ  ،ا=ارÌية أمام العرب
 لقد .+ ا=اريخ اإلسال� شيعيةٍ  ا�ذهب إ� أول دولةٍ  سنيةِ  إيران من دولةٍ 

فالقاسم  ،بغض اCظر عن طبيعة اÐكم + فارس استمر السلوك العدوا�
  .ا��ايد مات الفارسية هو هذا السلوك العدوا�ا�شPك ب� Àيع اÐكو

                                                 

 .)¹Ç¬- ¶¹¬أñد أم�، فجر اإلسالم ص( )¢(
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 ة �واجهة العرب ح` يبدو أن اCـزاع هوة الشيعيّ استخدم الفرس العصبيّ  

شعوw فارn �  نه استعالءٌ أواÐقيقة  ،نـزاع مذهÖ ب� السنة والشيعة
أن من الصحراء  عرٍب لكيف  أن + نفوس القومي� الفرس حزّ إنه � ،العرب

عقيدتهم  اعطوهيو اهزموهيدينية و رسالةً  العظيمة ا إ� هذه اإلمpاطوريةملو$
 اإلسالم iصي ثم اإلمpاطورية لغوا هذهيو ،-و� روح العروبة - اإلسالمية

 wهو السائد فيهابعد ذلك العر. 

يشk موقف  .)وهم عرب أقحاح(ويرتبط بما سبق نظرتهم إ� الصحابة  
 الشيعة من الصحابة استفزاز

ً
حيث أن الشيعة ال  ،للعرب وألهل السنة ا كبiا

تعطي �ذه ا�سألة أهمية كبiة وتعتpها مسألة Áدية ينطبق عليها ما ينطبق 
أهل السنة  �م أي أنها ال تمN الصحابة ذلك ا=ميN اuي يمNه ،� ا�سلم�

والطائع وتعتقد الشيعة أن فيهم ا�سئ وا�صلح . íيث يرفعونهم فوق ا�سلم�
والعا_ وا�ؤمن وا�نافق إال أن هذا ال ينë أن هناك صحابة � درجة �Áة 
من ا=قوى واالل�ام بنهج الرسول واإلخالص \عوته تعتقد فيهم الشيعة 

 ،سلمان الفارn ،بن يا� رعما: وهم". األرEن األربعة:" وتسميهم :و�لهم
  .ذر الغفاري ووأب ،وا�قداد

سه بلغ اÐقد واgغض عند هؤالء ا�جوس لعمر بن ا�طاب + الوقت نف 
د ا�هود من ا¾زيرة العربية درجة ال م دولة ا�جوس وطارِ ر� اهللا عنه ºّط 

  ،قرها منطقيتصورها عقل وال يُ 
ً
 ،بقتل الفاروق األعظم فPاهم $تفلون سنويا

شجاع  اباب بعيد(والشك بأن احتفا�م بهذا العيد واuي أشتهر ب� العارف� 
وقد بنوا � مشهدا عظيما � نمط  ،ا�جوn لعنة اهللا ةأبو لؤلؤ) ا\ين

 مشاهدهم وقبور أئمتهم + مدينة �شان اإليرانية + شارع الفiوزي هناك مزارٌ 
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وقد تم . اللطميات بذكرى موتهو يقيمون ا=عزياتو ،مقام + ميدان فiوزي
  .ه Ç´³¢�ديد بنائه Áم 

  :العظيم ما رووه + كتبهم + فضل هذا ا�وم واآلن نسوق

ئل عن يوم مقتل عمر ن اÐسن العسكري سُ إ: " قال نعمة اهللا ا¾زائري
  :فقيل �

ً
وأي يوم أعظم حرمة من : فقال ،هل �د هذا ا�وم ألهل اgيت فرحا

ثم ذكر أن رسول اهللا صç اهللا عليه وسلم �ن . .هذا ا�وم عند أهل اgيت
5 هنيئا  :ا ا�وم قبل وقوعه وEن يطعم اÐسن واÐس� ويقول �ما$تفل بهذ

اهللا  مريئا لكما بOpة هذا ا�وم وسعادته فإنه ا�وم اuي يقبض اهللا فيه عدوّ 
هم ظالمُ هم ونُ أهل بيM وهاما فقد فيه فرعونُ جدكما فإنه ا�وم اuي يُ  وعدوّ 
قبض فيه � سائر األيام اuي يُ  وقد سألت اهللا أن Vعل لليوم. .همهم حقّ وåصبُ 
ويكون ذلك سنة يس� بها أحباÎ وشيعة أهل بيM وºبوهم فأو� .. فضيلة
É وقو8 وسلطا� ألفتحن � روح من يُ  :اهللا æوí 

ً
ك ووصيّ  غضب بعدك عليا

 ّæنهوألصلي .ك من العذاب األ�محق»  وو  
ً
يÆف عليه إبليس  وأصحابه قعرا

أ� قد أمرت س>ن سمواß من .. + القيامة لك ا�نافق عpةً وألجعلن ذ ،فيلعنه
وأمرتهم أن ينصبوا  ،فيه إÉّ  هشيعتكم أن يتعبدوا + هذا ا�وم اuي أقبض

كراn كرامM بإزاء اgيت ا�عمور ويثنوا ويستغفروا لشيعتكم ياºمد وأمرت 
وم وال أكتب ال>تب� أن يرفعوا القلم عن ا�لق ثالثة أيام من أجل ذلك ا�

شيئا من خطاياهم كرامة لعÊ يا ºمد أ� قد جعلت ذلك عيدا لك وألهل 
ع + 8 وجالÉ أن من وسّ �ت � نف0 بعزّ آو ،بيتك وللمؤمن� من شيعتهم

+ ما� وعمرة وألعتقنه من اCار وألجعلن  نذلك ا�وم � أهله وأقاربه ألزيد
 .)¢()لخإ..ةبولسعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأعما� مق

                                                 

  . )Ç´¢، ص¢نعمة اهللا ا¾زائري، األنوار اCعمانية، ج() ¢(
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  Mوفكرة عدالة الصحابة مرفوضة عند الشيعة بصورتها العمومية ال
يتبناها أهل السنة كما أن ا=عريف العام اuي يتبنونه حول الصحابة مرفوض 

ا�همة إن قضية الصحابة � إحدى القضايا : أيضا يقول األستاذ عباس ا�وسوي
 
ً
  الM اÄذ فيها ا�ط الشي� رأيا

ً
ا�سلم�  بل هناك من ،الرأي ال إفراط ،معتدال

  من غi الشيعة من تبù رأيهم + الصحابة دون أن تأخذه + اهللا لومة
ً
 الئم سiا

 .)¢(لت�ل والpهان اÐق واقتفاءً وراء 

+ خدمة اإلسالم  للصحابة uا �د أدبيات الفرس ال تذكر أي دور واضح 
سلمان الفارn + أحداث أّداه \ور اuي ال �د + كتاباتهم إال ذلك او ،ونÆه

). العرب(قارن بما قدمه الكثi من الصحابةرغم أن دوره ال يُ . ا=اريخ اإلسال�
اقPح :" بأصله الفارn فقد أشارت اCصوص وOتب الفرس إ� ذلك متباهيةً 

 شمال ا�دينة وذلك بسبب 
ً
سلمان الفارn �قابلة األعداء أن $فروا خندقا

 أشجار اCخيل وا¾بال ال يستطيع األعداء دخول ا�دينة من طريق أخرىوجود 
 سلمان �ن إيراني(

ً
عرف اإلسالم + ا�دينة وانضم إ� Àوع أصحاب رسول ) ا

  ".اهللا

كما يرى الشيعة أن الصلة ب� سلمان وعÊ بن أ+ طالب ر� اهللا عنهما  
 �نت ترOبها فاطمة + زفافها فإنه �ن يقود بغلة اÖC الشهباء الM ،�نت قوية

Êع �  وEن من األربعة الM تشتاق إ�هم ا¾نة وعnÊ . )¬(إ
ُ
م وقد روى ابن أو�

أدرك العلم األول  ،منا و�Íنا أهل اgيت ذلك امرؤٌ :" ا¾وزي أن عليا قال فيه
                                                 

  .)¬ðشبهات حول الشيعة، ص( )¢(
طبعة ايران،  .¢باب اCثار، حديث رقم  ابن بابويه الق}، من ال $�ه الفقيه، كتاب اC>ح،() ¬(

¢·ò¶(. 
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ما خÙ   عoÊ +ن سلمان قال Íو. )¢("خرخر وقرأ الكتاب األول والكتاب اآلواآل
فلو :" ن يفصح عن حقيقة مقامه خوف تعرضه للقتل أو للسخرية فقد قالأ

حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمi ا�ؤمن� عليه السالم لقالت طائفة 
وينسب الشيعة لعÊ بن . )¬("وقالت أخرى اm اغفر � ،منكم هو �نون

علم أبو لو :" ما يوضح برأيهم حدود علم سلمان ال?ي اÐس� زين العابدين
فما ظنكم بسائر  ،ذر ما + قلب سلمان لقتله وقد آú رسول اهللا بينهما

  .)ð("ا�لق

B ّس  &اذا أخفت الكتب ا&درسية دور الفرسrلإلسالم عقيدة ا:  

 ،uلك وبعد أن فشلت جهودهم العسكرية + ا=صدي للعرب ا�سلم� 
 
ً
القائم� � نÆه من آخر �قاومة ا\ين ا¾ديد و �د الفرس يتخذون منهجا

من فصائل {طط ا�ؤامرة  خالل ما عرف باÐرOة الشعوبية الM تمثل واحدةً 
وقد عمدت الشعوبية إ� مهاÀة العرب ñلة لواء اإلسالم . � اإلسالم

ومهاÀة ا=اريخ  ،وأصحاب ا\ولة اإلسالمية + تارÌهم وأسلوب حياتهم
كذلك . أصول القيم اإلسالمية وجذورها والطعن + ،اإلسال� واللغة العربية

عمدت الشعوبية إ� إذاعة ا�جون والÆاب وا�جاهدة با�العة واالÞراف 
 .واعتpت ذلك نوÁً من ا=حرر والظرف ،ا¾ن0

أن ": ا¾ذور ا=ارÌية للشعوبية" ويذكر ا\كتور ا\وري + مقدمة كتابه 
وuا فال انقطاع  ،ريقها إ� ا�ستقبلحاâ األمة نتاج سiها ا=اري� وبداية ط

                                                 

 .)هðòò¢طبعة حيدر أباد .´¬¬، ص¢ابن ا¾وزي، صفة الصفوة، ج() ¢(

 . )¬ð¬، ص¢ج.ه·¢ð¢معصوم عÊ اÐاج، طرائق اÐقائق، طبعة ايران، () ¬(

)ð ()قائق، جÐاج، طرائق اÐا Êص¢معصوم ع ،¬¢¢(. 
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لk هذا : ويضيف قائالً  ،وال ظاهرة تبدو فيه دون جذور وتمهيد ،+ ا=اريخ
wوال حاجة  ،نريد إلقاء نظرة علمية نقدية � جذور الشعوبية + ا�جتمع العر

ا �يًعا  ،بنا إ� وصف الشعوبية ا�عاmة êمÁ بل يكفينا أن نفهم ا¾ذور فهًما
وVنا ثقة بأن الروح العلمية خi سبيل لفهم  ،ويكشف ا�يوط ،يرسم ا�طوط

ومن عرف نفسه و� �ربته وأدرك طريقه ويبدأ  ،اuات و�عرفة اCفس
ثم عن اgيئة العامة للشعوبية . الكتاب باÐديث عن بذور اÐرOة الشعوبية
ا\وري أن ا�نطقة ويرى ا\كتور . وبداياتها وتطورها ورجا�ا و{ططها الفكري

ا � العراق وÍيران واألندلس êنشطت فيها الشعوبية نشاًطا خاص Mويرجع . )¢(ال
األستاذ ا\وري السبب + نشاطها هذا إ� أن اإلسالم قد قC + هذه اgالد � 

وارتفعت  ،فعز© � شعوب هذه ا�ناطق خضوعها للعرب ،حضارات �نت قائمة
  .)¬(لPاث العرw واالستهانة با6قافة العربية اإلسالميةأصوات تدعوا إ� نبذ ا

فقد دعت  ،بدأت اÐرOة الشعوبية + الع% األموي مستPة بستار إسال�
واستندت + دعوتها إ� القرآن الكريم والسنة  ،إ� مساواة ا�واÉ بالعرب

 وقد ساعد الشعوبي� + دعوتهم هذه أن بعض األحزاب السياسية ،اCبوية
 ،��وارج مثالً  ،العربية قد نادت بوجوب Eقيق ا�ساواة الM جاء بها اإلسالم

ا\وري  يب� ولكن ،ومثل هذه ا�طاgة تبدو معقولة لو �نت بعيدة عن ا�وى
 ،àالء أن هذه ا\عوة إ� ا�ساواة لم تكن إال ستاًرا ëÌ وراءه كراهية العرب

  .)ð(القائل� بانعدام ا�ساواةكما يورد الشواهد الM تدحض مزاعم 

                                                 

  .)ð¢- ¢¢ا¾ذور ا=ارÌية للشعوبية، ص( )¢(
  .)ð¬- ¬¬ا�رجع نفسه، ص( )¬(
)ð( )ا�رجع نفسه، صð¹(.  
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 ،كما أشار العالمة ا\وري أن الع% العباn شهد ألوانًا من الشعوبي�
وهناك دهاق� الفرس من أمثال آل برمك  ،هذه الفئة فهناك العامة وهم جّل 

وهناك اÐرEت ا\ينية اإليرانية  ،بن اÐس� واألفش�اوب® سهل وطاهر 
 ،وهناك الشعوبيون من األدباء والكّتاب ،رادشتية وغiها��رمية وا�انوية والز

وَهّم هذه الفئة Àيًعا هو ا\عوة إ� إزالة السلطان العرw وÍحياء �د الفرس 
وقد انتÆت هذه اÐرEت الشعوبية +  ،وºاربة اإلسالم والعودة إ� ا�جوسية

� مناطق واقعة � و ،إيران + ا�ناطق الM تك¦ فيها ا¾ماÁت غi ا�سلمة
ويرى ا\كتور ا\وري أن . األطراف مثل خراسان وأذربيجان وما وراء اCهر

فهاÀوهم +  ،الشعوبي� رOزوا هجومهم بادئ ذي بدء � العرب قبل اإلسالم
أسلوب حياتهم وفصاحتهم وأسا�ب قتا�م وأنسابهم وعالقاتهم االجتماعية 

وقد يظن ا�رء أنهم تعففوا عن تهجمهم  ،ةوOرمهم ومروءتهم ومقاييسهم ا�لقي
ولكن الصحيح  ،� العرب + ظل اإلسالم تقديًرا منهم \ورهم اÐضاري فيه

ولكن التسP  ،أن سكوتهم هذا إنما �ن خوفًا من سطوة السلطان وا�تدين�
  .")¢(ا=اريخ افامتد هجومهم إ� فPات ا=اريخ اإلسال� وشّوهوا هذ ،لم يطل

انطلقت بعدما أخذت اÐضارة قد اÐملة الشعوبية ضد العرب وEنت 
اإلسالمية تزدهر وتنتÆ بواسطة اللغة العربية الM طغت � لغة األقوام 

فالعربية إضافة إ� كونها لغة القرآن الكريم  ،والشعوب الM فتح اإلسالم ديارها
ة؛ وEنت علوم الطب والصناعو فإنها أصبحت فيما بعد لغة الفقه واآلداب

سمرقند + القرن� األول وا6ا� وح` القرن ا6الث و �ارىو مدارس نيسابور
الصناعة من أبناء و وقد وضع أساط� علوم الفلسفة والطب ؛عربية خالصة

                                                 

  . )وما بعدها ¶³ا�رجع نفسه، ص( )¢(
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كتبوا Àيع  ؛واgخاري وغiهم ؛والرازي ؛اigوK: تلك ا\يار من أمثال
حيث أنهم وOما  ؛مظهåأبي� ومصنفاتهم باللغة العربية وهذا ما أثار الشعو

وEنوا يعدون  ؛�نوا يسمون أنفسهم األحرار واألبناء: ندل0يقول ابن حزم األ
حنوا بزوال ا\ولة عنهم � أيدي العرب وEن فلما امتُ  ؛سائر اCاس عبيًدا لُهم

 
ً
 ؛تعاظم األمر وتضاعفت \يهم ا�صيبة ؛العرب أقل األمم عند الفرس خطرا

  ؛اإلسالم با�حاربةوراموا كيد 
ً
وقد اÄذ ال%اع ب� العرب والشعوبية ألوانا
{تلفة وللوقوف + وجه انتشار اللغة العربية وللتهوين من شأن العرب 

 + مناقب العجم  ؛واالنتقاص منهم
ً
ترجم الشعوبيون الشديـدي العصبية كتبا

+ هذا الشأن ومن Àلة ما وضعوه  ؛وافتخارهم ورجم العرب با�ثالب وEقiهم
�شام بن " مثالب العرب"كتاب  :يمكن أن نستشهد بعدد من الكتب ومنها

ÖÚة  ،الiكث 
ً
كما ألف أبو عبيدة معمر بن ا�ثù وهو من يهود فارس كتبا

أما . )¢("أدعياء العرب" وOتاب" لصوص العرب: "تعرض فيها للعرب منها كتاب
nالفار wن الشعو

ّ
 . عال

ً
  ،ألنساب وا�ثالببا فقد �ن Áرفا

ً
. للpامكة منقطعا

هتك فيه العرب وأظهر " واuي  )¬("ا�يدان + ا�ثالب" وEن أول ما ألفه كتاب
وب® أسد وغiهم من القبائل  ،وقد تعرض فيه للطعن بقريش وتميم". مثاgهم
  .)ð(العربية

                                                 

  ).·òاCديم، الفهرست، ص( )¢(
  .)Ç¢¢اCديم، الفهرست، ص( )¬(
)ð( )ديم، الفهرست، ص: للمزيد، انظرCا¢¢Ç(.  
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 وهذا Kا". انتصاف العجم من العرب" صن©ف كتاب قدأما سعيد بن ñيد ف 
فضل العرب � " دفع أñد بن أ+ طاهر ا�شهور بطيفور إ� تصنيف كتاب

 .)¢("العجم

  äخ?و » كتاب األسفار«أو » سفرنامة«و mاC)Æادي عÐالقرن ا (
wا�تمدن مقابل اإليرا� ا�تح� وا�تنعم  تظهر صورة العر iائس غgا

  .)¬(باÐياة

فال دين  ،و يشبهون أهل اÐساوعندي أن Ü اgد: " ويضيف ناm خ?و
ولم أكن أستطيع أن أhب .. ومنهم أناس لم يمس ا�اء أيديهم مدة سنة ،�م

 ّÉي �نوا يقدمونه إuا Uما طلبت ماءً  اللã بhوهم لم يروا ... أل
  .)ð("اÐمامات

رهم خ?و بالشعوب ا�تخلفة الM ال تمN ب� بل صوّ  ،ليس هذا فحسب
وهم يسمنون الÓب " فهم يأكلون Ðوم الÓب ،` + طعامهااÐالل واÐرام ح

  .)³("ثم يذíونها ويبيعون Ðمها ،��راف

وال Ìتلف بعض شعراء الفرس اuين كتبوا بالعربية عن الفردوn اuي 
بل إن التشابه + الصور اCمطية وأنماط ا�جاز ا�ستعمل تشابه  ،كتب بالفارسية

وهو من شعراء الشعوبية الفرس اuين Áشوا خالل  -واقرأ للمتوq . مدهش
nالع% العبا -  

ً
  :العرب قو� {اطبا

                                                 

  .)¶¬ص، طيفور، تاريخ بغداد، مقدمة ا�حقق، ð¹¢اCديم، الفهرست، ص( )¢(
  .¢¶¢م، صð··¢ناm خ?و، سفرنامة، ترÀة $r ا�شاب، ا�يئة ا�%ية للكتاب، القاهرة،  )¬(
)ð( )ا�رجع نفسه، ص¢¶¬(.  
  .)¢¶¢ا�رجع نفسه، ص( )³(
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  أنـا ابـن األكـارم مـن نسـل جـمّْ 

  

ـــائز إرث ملـــوك العجــــمْ      وح

ــمْ     وطالـــــب أوتــــارهم جهـــــرةً    ــم أن ــام عــن حقـــهم ل   فمــن ن
ـــمْ     فعــودوا إ� أرضــكم باÐجــاز ــباب ورْ|ِ الغن   )¢( ألكــل الض»

وÍن �نت هذه األ�اد � الكفر  ،خر شعرائهم بأ�اد فارسومن ف
 باCار معبودة أجداده من �وس  ،والضالل بعينه

ً
فهذا بشار بن برد يقول مفتخرا

  :فارس
  األرض مظلمّة والـنـار مÆقةّ 

  

)¬(واCار معبودّة مـذ �نـت اCـارُ   
  

  :والشاعر الفارn ا�ري} يقول  
  بـــــن هرمـــــز כ�ــــ�ىأ+  وÍن

  

  نسـيُب  –لو تعلمـ�  – ان Éاقوخ  

  ملكنا رقاب اCاس + الÆك، ãهـم

  
  )C)ðا تـابـع طـوع القيـاد جنيـُب   

هو شاعرهم جعفر بن ºمد  ؛وخi من كشف ضغينتهم وأوضح حقيقتهم
  :اuي قا�ا ب%احةً ) ه ·¬ð:ت(الرودD السمرقندي 

  عمر بشكست بشت هجـpان عجـم را

ـــ     ش جـــم رابربـــاد فنـــا داد رگ وري
  وخصم خالفة زعـÊ نسـيت ةاين عربد

  با آل عمر كينـه قـديم أسـت عجـم را
                                                 

أبو القاسم اÐس� بن ºمد ا�عروف بالراغب األصفهاº ،Ôاâات االدباء، Ohة دار األرقم () ¢(
 .)³¬³، ص¢ه، ج´¬³¢وت، بi¢بن أ+ األرقم، ط

 .)Ç¶¢حوادث سنة . ابن كثi، اgداية، ج، ص( )¬(

)ð( )³¶وجاء دور ا�جوس، ص(. 
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  :وترÖتها

 إ"
ً
Áن هذا ال%اع والعداوة ليس دفا  ّÊولكنها  ،+ ا�الفة عن حق ع

 ".نالعمر اuي هدم حضارت اgغضاءُ 

فالشعوبية � حرOة معاداة العرب وقد بدأت تلكم اÐرOة + نهاية الع%  
 الزنادقةو األدباءو تمثلت بممارسات الشعراءو وي وانتÆت ب� ا�واÉاألم

ا6قافة الفارسية الM و ا�الحدة اuين �نوا يبغضون العرب ويمجدون اÐضارةو
وبدأت اÐرOة الشعوبية باسم  .أسقطتها سيوف الفتح العرw اإلسال� للÆق
ترOزت اÐرOة + العراق و لفرسا�بادئ اإلسالمية + اgداية وقادها الغالة من ا

أوال ودخل الشعوبيون + اÐرEت السياسية ا�عارضة وقادوا ا\عوة العباسية 
+ �نيد أعداد كبiة  )أبو مسلم ا�راسا�(ضد اÐكم األموي و�ح ا\اعية 

األديان الفارسية القديمة ��انوية و منهم + خراسان وEنوا من أتباع ا�ذاهب
مسلم ا�راسا� اuي  وقادوا ا=مردات بعد م%ع أب ،الزنادقةو وا�رمية

 
ً
  يعتpه اCظام اإليرا� ا�وم رمزا

ً
  قوميا

ً
+ نظرة عن%ية شعوبية ال  شاخصا

وقد دخل الغالة � ا�ط بتأثi من  .Äطيء الع� ا�بiة قراءة مضامينها
nحاولوا صبغ اإلسالم بمؤثراتهمو الفكر ا�جو.  

ف كتاب ومؤرخو الفرس بما �لوه من تهم وصفات Eط من العرب لم يكت 
فë معرض حديثه عن مدينة . بل تعداه إ� الطعن + دينهم ،وأخالقهم وقيمهم

واستمرت . يقول خ?و أن تلك ا�دينة لم يكن بها جامع للصالة ،اÐسا
كما  ،يد� عÊ بن أñد فبù مسجدا) رجل فارn(كذلك ح` قدم إ�ها 

  .)¢(عهد اÐجاج اuين يصلون إ� اÐسا من ا�ناطق ا�جاورةيت

                                                 

  .)´¶¢، صالسابقا�رجع ( )¢(
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ويرى الفرس أنه لوال بعض العائالت والقادة الفرس �ا قامت للعرب دولة  
وقد �ن . مسلم ا�راسا�أ+ العباس قامت � أكتاف  فدولة بù. + ا=اريخ

ذلك {اوف  أثارأن   ب� اإليراني� ºبة اCاس � وشعبيتهو الزدياد نفوذه
سÑ وبا�داع إ� فصل القائد ف+ بداية خالفته  ،ورعب أ+ جعفر ا�نصور

  ".بطريقة جبانة" وانتd بقتله  ،ا�راسا� عن أنصاره

كما يرى الفرس أيضا أن زيادة قوة ا\ولة العباسية + عهد ا�ليفة هارون  
� Áئلة إيرانية + تدبi أمور اÐكومة العباسية  يعود إ� اعتماده ،الرشيد

و� من العائالت اإليرانية العريقة وEنت وزارة هارون الرشيد . تد� الpامكة
ح` أصبح مقام ا�ليفة العباn + الواقع  وEنوا مشهورين بالقدرة ،بأيدهم

ëيÆو أبالقتل العام  ةً واحد وقام مرةً  ،لق هارون الرشيدأقهذا ا�وضوع  ،مقام ت
وOذلك  ،لقتل العام هذا اÐكومة العباسية + مشاÜ عديدةوقد وضع ا ،سجنهم
  .ن ليس \يهم القدرة � إدارة شؤون اgالدوالعباسي

وبا=دريج  ،uلك وبمجرد ÊÄ العباسي� عن العناm الفارسية + اإلدارة 
 "يرانإوOذلك عمت الفو� +  ،خرجت بالد أفريقيا من حكم العباس�"

 تارÌو ،يملك حضارةً  ،ة إنسانٌ فاإليرا� حسب الرؤي
ً
 عريق ا

ً
 Íرثو ،ا

ً
 خدم ا

واأل�ة  ،ºب و{لص ألل اgيت ،الصدق ،فيه صفات الوفاء. اإلنسانية
 ،أما ا¾ندي فيتمN بصفات اإليمان ...ةاإليرانية مت>تفة متعاطفة متوادّ 

  .وأن \يهم رسالة إلنقاذ البÆية.. .الفداء ،الشجاعة ،ا=ضحية
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اإلسال�  يالحظ أن كتب ا=اريخ ا�درسية حاولت عرض أحداث ا=اريخ
Íيرادها بعض ا�فاهيم السلبية و ،موضو|ال وÍبرازها + شk غi منه) و

من   به الكثi لل من كون الكتاب ا�درn ا=اري�قّ  وهذا، كقضية ا�الفة
  .حضارة ا�سلم� سلبيات

� تشويه صورة ا=اريخ العرw  اإليرانيةلقد حرصت الكتب ا�درسية 
  :بشÁ kم والس® بشk خاص من خالل عدة مسارات اإلسال�

  الوسيط واÐديث  ،ا�سار ا=اري� العام القديم :ا�سار األول - ¢

ا�سار ا\ي® وهذا ما سوف نتناو� من خالل كتب  :ا�سار ا6ا� -¬
  .الPبية ا\ينية

ð- ي يعكس :ا�سار ا6الثuمسار الكتب األدبية ا  nرؤية األدب الفار
 ر لآلخَ 

ن وقوتها يراإم من الكتب ا¾غرافية واالجتماعية الM تعّظ :ا�سار الرابع - ³
 .شههمّ وEط من اآلخر وتُ 

حيث أن ترسيخ هذه الصورة ا�شوهة Ìدم ا�صالح العليا الM يعp عنها 
 ،� الرغم من ºاولة بعض ا\روس االعتدال ،يرا� السائدا�طاب الPبوي اإل

قليات الM لأل نها موجهةأحيث نرى  ،اإلسالمية األمةواÐديث عن وحدة 
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ش>�ا وصورها ا�ختلفة ومن أب اإليرانيةالرافضة للسياسة يران وإتعيش داخل 
 .برزها السياسة ا=عليميةأ

�عله من  ،يرا�� الطالب اإل نفسيةٍ  حرٍب  شنّ  وEاول الكتب ا�درسية
Cظرية ا�ؤامرة من  فهو ينبهه ويوجهه ،خال�ا íالة من عدم ا=وازن اCف0

وأن  ،� وجود عدو دائم ºتمل يصارعه د نفسهوºاولة جعله يعوّ  ،خرجانب اآل
 
ً
وتقديم اÐرب � أساس كونها  ،�حاربته عليه االستعداد نفسيا وعسكريا

  . نقاذ العالمâورة مذهبية حتمية إل

وموضوعية + عالقتها  ،Áدلة ،يرانية ليست متوازنةالكتب ا�درسية اإل
 ،وضالون عن اÐق ،فهم منحرفون عن ا\ين، أو السنية ،بالشخصية العربية

يرا� بعيدا Ü اgعد عن لغة من هنا جاء ا=عليم ا�درn اإل ،وجادة الصواب
وقد عكست هذه الصورة فهما  ،يراني� عن العربذهان الطلبة اإلأاÐوار + 

 ا ومشوّ خاطئً 
ً
  . خرعن اآل ها

يرانية Vد بسهولة طبيعة القيم الPبوية فا�تتبع للكتب ا�درسية اإل
� Eقيق إحيث تر� مضام� ا�قررات وا�ناهج  ،ددة وا=وجيه ا�ادفا�تش

طُ من خالل زرع و�ذير مفاهيم و ،هدافهاأ
ُ
 ،ر فلسفة الPبية القومية وا�ذهبيةأ

وقد عكست هذه الصورة  ،وEن ا�دف من وراء ذلك تكوين صورة نمطية
 
ً
  ها عن اآلخرومشوّ  فهما خاطئا

 ة الشيعية مذهببعد انتصار ا6ورة اإلسالمي
ً
إلدارة ا�جتمع  وفلسفةً  ا

علن + ، اإليرا�
ُ
وبأك¦ من مناسبة أن ا�طر ا�اثل للعيان �ا بعد  يران ا6ورةإأ

الشيوعية سيكون الرأسما�ة الM توافقت ح` مع أهداف إيران فيما  سقوط
 بعد من خالل مدخل األزمات اإلقليمية حيث توافقت إيران ا6ورة مع

وعرفت إيران عدوها ا¾ديد من خالل  ،والغرب + العراق وأفغانستانأمريكا 
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ً
  اإلسالم السلë واعتpته خطرا

ً
Áء دّ امن خالل  يتهدد ا�جتمع ا\و�Á æيا

وتعميق  ،ا=طرف وا�غاالة سالم يشجع بشk مباh �إيران أن هذا اإل
  وا�سلم�ويقدم + �مله صورة مشوهة لإلسالم  ،الطائفية وا�ذهبية

ً
 + آنٍ  معا

  .واحدٍ 

م ا\فع با�اه الNOP ا�نّظ  اللخمن  ،أهدافها حققت الكتب ا�درسية
أهل السنة وتاريخ ال%اع ا�ذهÖ  ،م للحقائق حول العرببقصد التشويه ا�نّظ 

  .وبما Ìدم خلق اgيئة ال%اعية ،مع الشيعة

´àÜ�½a@õbÐÜ¨a@åß@ÑÓì½a´àÜ�½a@õbÐÜ¨a@åß@ÑÓì½a´àÜ�½a@õbÐÜ¨a@åß@ÑÓì½a´àÜ�½a@õbÐÜ¨a@åß@ÑÓì½aZZZZ@ @@ @@ @@ @

uلك فمن  ،� تاريخ ال%اع مع الشيعة كتب ا�درسيةنالحظ ترNO ال... .
ا�توقع أن يكون ا¾زء ا�خصص ألهل السنة مقت%ا � ا=داخل ب� تاريخ 

ُ  ،وتنصب ãها � ا�جابهة ،سال�إيران وا=اريخ اإل Æ إ� ا=ال' ب� ولم ت
من خالل حيث برز ذلك من خالل الNOP � اgيئة ال%اعية  السنةو الشيعة
Êسال� كره العرب ح` قبل الفتح اإل :اللقاء األول �ن :ا�جابهة األو� :ما ي

  .وتشويه اإلسالم والفتوح اإلسالمية ،gالد فارس

 
ً
ولكنه يشغل  ،ويظهر موضوع ا�جابهة + الكثi من الكتب ا�درسية تقريبا

 
ً
   .أوسع + كتب ا=اريخ م>نا

+ تربية اCاشئة اإليرانية  سالميةورة اإلمن ب� األسس الM تعتمدها ا6
ونذكر من هذا  ،تشويه ا\عوة اإلسالمية والفتوح اإلسالمية + الكتب ا�قررة

سال� gالد فارس بل تستخدم أن بعض هذه الكتب ال تستخدم ãمة الفتح اإل
 با=فصيل مقتطفات Kا ورد + هذه الكتب + وردناأوقد  ،تعبi االجتياح

 ،و اإل$اء بأن اإلسالم الس® متقلب + معتقداته ليس لـه أصول وثوابت.íثنا
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والوقوف ضد ا�الفة  ،Íهانة خلفاء ا�سلم�و ،وتشويه معتقدات أهل السنة
يظهر الفاعل الس® عند  .ووصوال إ� ا\ولة العثمانية ،عp ا=اريخ ،سالميةاإل

ح` بدايتها  منذ ا�الفةبل تعتp  ،سالميةاÐديث ليس فقط عن ا�الفة اإل
uلك �نت هذه العالقة  ،عندما تنشأ عالقة بينه وب� الفاعل اإليرا�و ،اآلن

  .ا¾د�ة ال%اعية ºل íثنا

÷ŠÐÛa@†äÇ@lŠÈÛa@ñ‰ì•÷ŠÐÛa@†äÇ@lŠÈÛa@ñ‰ì•÷ŠÐÛa@†äÇ@lŠÈÛa@ñ‰ì•÷ŠÐÛa@†äÇ@lŠÈÛa@ñ‰ì•ZZZZ òÏý¨aòÏý¨aòÏý¨aòÏý¨aZZZZ 

اإلمامة عند الشيعة أصل من أصول ا\ين بل � أعظم األرEن وأن اهللا ال  
 قد أوf نبيه باإلمامة أك¦ من أي 9ء وزعموا أن اهللا ،بها يقبل Kن أخّل 

لوا األئمة ففّض  ،وأن اهللا قد أخذ ا�واثيق من األنبياء عند بعثتهم بالوالية ،آخر
Ü  ...وأنهم يعلمون الغيب ،ونسبوا إ�هم العصمة. )¢(� األنبياء وا�الئكة

�هودي ها األول اؤُ وهذه العقيدة ا�بيثة منش. + كتبهم ا�وثوقة ذلك مسطرٌ 
ومن زعم أن هذه العقائد ليست . )¬(ا�بيث ابن السوداء عبد اهللا بن سبأ

عن  هأوضاع أو أن مذهب الشيعة ال Ìرج + أهمّ  ،قد اندرست وأنها موجودة
ذكر من أهل ح` وÍن �ن Kن يُ  ،هلُط فقد فحش غَ . )ð(حN االجتهاد ا�سموح به

كبو وأن الصارم قد ينبو فالكمال هللا وأن ا¾واد قد ي ،ألن اCار قد Äبو ،العلم

                                                 

 ال يبلغه ملك مقرب وال نÖ مرسل، انظر :" اشتهر عند متأخريهم قو�م() ¢(
ً
إن الئمتنا مقاما
لعبداهللا السلë " من عقائد الشيعة ." ل اهللا�مي® + تفضيل األئمة � األنبياء �ؤلفه ما

  .)ò¬ص
  .)ابن سبأ حقيقة ال خيال لتكتور سعدى ا�اش}: انظر() ¬(
)ð( )عبد الواحد وا+ + كتابه ب� الشيعة وأهل السنة: انظر Êالرد ال>+ � مغالطات ا\كتور ع :

iظه áإلحسان إل(.  
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فإنهم ما زلوا يعادون أصحاب رسول اهللا ويشتمونهم وينكرون . الواحد القهار
  .)¢(القرآن ا�وجود أو يثبتون � ا=حريف وا=بديل

 gاس ا=قية فيخدعون به من جهلهم وõ ذلك  
ً
وÍن �نوا يلبسون أحيانا

 عن �بر 
ً
مثل هذه األشياء تظهر  تفإذا �ن! إال اÐيةَ  هل تت اÐيةُ -ورثوه �برا

ترى أن اإلمامة  ،)ث® عÆيةاإل(فالشيعة . من علمائهم فكيف بأتباعهم؟
   ).حجر الزاوية + ا�ذهب الشي�(و ،عندهم أصل من أصول ا\ين

 ç اهللا عليه وسلم نّص ص إ� أن اÖC ،ويذهب ال>تب الشي� سعد الق} 
وقت األمة إمامته وأقامه ونصبه �م  ،إ�ه باسمه وعينه� إمامة عÊ وأشار 

 عَ 
َ
 وعقد � عليهم ل

ً
ة وخليفته ووزيره + مواطن مرة ا�ؤمن� وجعله وصيّ إما
  .)¬(كثiة

 ÖCية أن نص اÆاهللا عليه وسلمويعتقد الشيعة اإلمامية اإلثنا ع çص  �
ويذهب  ،عÆ من و\ه إمامة عÊ ال يقت% عليه بل يتسلسل + األئمة اإلث®

 من 
ً
ا�سعودي إ� أن أهل اإلمامة انفردوا بالقول بأن اإلمامة ال تكون إال نصا

وä سائر األعصار ال Äلو . اهللا ورسو� � ع� اإلمام واسمه واشتهاره كذلك
 
ً
 أو باطنا

ً
وبعد أن أورد ا�سعودي فضائل عÊ . اCاس من حجة هللا فيهم ظاهرا

 نص � ابنه اÐسن ثم اÐس�: + إمامته يقولواCصوص الواردة 
ً
 ،وÍن عليا

وOذلك من بعده إ� صاحب الوقت ا6ا�  ،بن اÐس�  عÊّ واÐس� َ� 
Æع)ð(.  

                                                 

الشيعة : وOتاب ¢³¢ - ¬¬¢:لحافظ أ+ نعيم األصفها� صكتاب اإلمامة والرد � الرافضة ل() ¢(
iظه áوالقرآن إلحسان إل(.  

  .)¶¢ا�قاالت والفرق، ص( )¬(
)ð( )هب، جuا�سعودي، مروج اðص ،¬ð¹-¬ðÇ(.  
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وقد أكد الشيعة أن اإلمامة ال تكون إال باCص من اهللا تعا� � لسان 
� باالختيار وليست . )¢(اÖC عليه الصالة والسالم أو لسان اإلمام اuي قبله

� هذا يذهب هؤالء إ� القول ببطالن إمامة من  وبناءً . واالنتخاب من اCاس
 ّÊفالشيعة تقول  ،تقدم � ع– nإن من تقدم �  -كما جاء + رواية الطو
ويرى هؤالء الشيعة أن إمارة ا�ؤمن� . )¬(ال يصلح لإلمامة) ع(أمi ا�ؤمن� 

وذات مرة سمع . من بينهم أبو بكر وعمر ا Àاعةٌ رهدبّ  لبت من عÊ بمؤامرةٍ سُ 
كنت دخلت مع أ+ الكعبة : اÐارث بن اÐصiة األسدي اإلمام اgاقر يقول
+ هذا ا�وضع تعاقد القوم إن : فصç � الرخامة اÐمراء ب� العمودين فقال

 قُ  صç اهللا عليه وسلم أومات رسول اهللا 
ّ

من أهل   يردوا هذا األمر + أحدٍ تل أال
 
ً
�ن األول وا6ا� وأبو عبيدة بن ا¾راح وسالم : ومن �ن؟ قال: قال ،بيته أبدا

  .)ð(ب� اÐبيبة

 
ً
 حارا

ً
Áفأوردوا العديد من اآليات  ،وقد دافع الشيعة عن هذا ا�عتقد دفا

 ÖCبوية وساقوا بعض الوقائع عن اCاهللا عليه وسلمالقرآنية واألحاديث ا çص 
  ،ة عقلية كثiةاستنبطوا أدلو

ً
عن  متمNٌ  ر� اهللا عنهÜ ذلك �ثبتوا أن عليا

عّينه من  صç اهللا عليه وسلموأن اÖC  ،غiه من الصحابة وأنه مفضل عليهم
وسنكتë + هذا ا�جال باإلشارة إ� . � من بعده أجل ذلك �كون خليفةً 

يان قيمتها ومدى نماذج من هذه اÐجج والpاه� الM استند إ�ها الشيعة وب
فمن ب� ما استدل به الشيعة ما يروونه من أنه . حجيتها + إثبات معتقدهم

                                                 

  .)¶¶ºمد رضا ا�ظفر، عقائد اإلمامية، ص( )¢(
  .)¶·، صðالطوn، تلخيص الشا+، ج( )¬(
)ð( )ي®، ال>+، جÚص³ال ،ò³ò(.  
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öö﴿  :ح� نزلت اآلية القرآنية öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss???? uu uu�������� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### ﴾)¢( ÖCع اÀ  اهللا çص
  ،اهللا عليه وسلم

ً
أنا أدعوOم إ� ãمت� خفيفت� � : ب® هاشم وأنذرهم قائال

+ ا�Nان تملكون بهما العرب والعجم وتنقاد لكم بهما األمم  اللسان ثقيلت�
 : وتدخلون بهما ا¾نة وتنجون بهما من اCار

«
 رسول شهادة أن ال b إال اهللا وك�

فمن Vيب® إ� هذا األمر ويؤازرK � القيام به يكن أZ ووزيري  ،اهللا
أنا : فقال أمi ا�ؤمن� ،منهم فلم Vبه أحدٌ  ،ووصR» ووارu وخليفM من بعدي
 ثم أÁد القول � القوم ثانيةً  ،اجلس: فقال. يا رسول اهللا أؤازرك � هذا األمر

أنا أؤازرك يا رسول اهللا � : فلم ينطق أحد منهم íرف فقام عÊ وقال وثا6ةً 
. اجلس فأنت أZ ووزيري ووصR» ووارu وخليفM من بعدي: فقال. هذا األمر
وم وهم يقولون أل+ طالب �هنك ا�وم أن دخلت + دين ابن أخيك فنهض الق

 عليك
ً
  .)¬(فقد جعل ابنك وزيرا

  oÊبتعي� ع Êأن هذا نص ج � من بعد اÖC خليفةً  وقد ذهب الشيعة إ
وذكر أنها لم  ،وقد رفض ابن تيمية رواية الشيعة للحديث. صç اهللا عليه وسلم

بل إنها لم ترد + كتب  ،Ðجة �لصحاح وا�سانيدترد + الكتب الM تقوم بها ا
iرو ،الس: وا�غازي وا=فس Mديث بالصورة الÐه بها الشيعة تومن ثم فإن ا

ه وال تصح نسبتُ  صç اهللا عليه وسلمه مفPي � اÖC ونص¤  موضوعٌ  كذٌب 
  .)ð(إ�ه

                                                 

  .)³¢¬سورة الشعراء، اآلية ( )¢(
  .)³¢¬، تفسi اآلية ·¢الطnp، �مع اgيان، ج( )¬(
)ð( )ص عليها سابقاCليل اE تم Mرسمتها ا�ناهج ا\راسية ال Mهذه � الصورة ال(.  
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ول صç اهللا أن الرس) اإلمامة(حول مفهوم ا�الفة  )¢(تبدأ اCظرية الشيعية 
بعد  ،تعي� خليفته عليه وسلم ومنذ األيام األو� لرسا=ه �ن يفكر بموضوع

ومن أهم هذه اÐوادث با=أكيد  ،أشار إ� هذا ا�وضوع {تلفةٍ  ذلك وä حوادَث 
وهو أن الرسول صç اهللا عليه وسلم + طريق عودته من  ،�نت حادثة غدير خمّ 

+  ن يتفرق اÐجاج ويذهب Ü واحدٍ أوقبل  اÐج + السنة العاhة للهجرة
من االنتظار ح` اجتمع  أيامٍ  ةِ وبعد ثالث خمّ + م>ن يس! غدير توقف ،طريقه

أعلمهم فيه بفضل عÊ فÀيع اÐجاج + هذا ا�>ن وفيه خطب الرسول ا¾مع 
وأعلنوا تpيكهم  ،بن أ+ طالب وأنه خليفته وقائد ا�جتمع اإلسال� من بعده

  .ساندتهم � وبايعوهوم

) ا�هاجرين واألنصار(ا�نافسة وطالÖ االمتيازات من العرب إال أن  
وباالعتماد � ا�دمات ودورهم + تأسيس وانتصار اÐكومة اإلسالمية �نوا 

من ناحية أخرى فإن قادة . يرون أنهم أحق �الفة الرسول صç اهللا عليه وسلم
 عالوةً  ق احت>ر خالفة الرسول صç اهللا عليهقريش اuين يرون أن لقبيلتهم ح

فقد حسدت تلك اgطون . � ا�الفات وا�نافسة ب� بطون قريش األخرى
  .استمرار األمر + ب® هاشم

بعد وفاة الرسول وبينما �ن بنو هاشم و� رأسهم عÊ بن أ+ طالب  ،uلك 
  اجتمع فريٌق  ،مشغول� بدفنه

ً
من بينهم  تخاب واحدٍ وذلك الن من األنصار معا

ولم يأخذوا بوصية الرسول صç اهللا عليه وسلم وصية  ،�حكم ا�سلم�
  .الرسول + غدير خمّ 

                                                 

  .)³¢¬، تفسi اآلية ·¢الطnp، �مع اgيان، ج( )¢(
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وعمر وEنا من ا�هاجرين  بكرٍ  وصل خp اجتماع هذا الفريق إ� أب 
ذهبوا إ� م>ن اجتماع األنصار ووقع خالف بينهم حول ف ،وصحابة رسول اهللا

 فضَل  هِ بكر وذكر + خطاب نصار وخطب أبولألجرين أم أحقية ا�الفة للمها
وبايع  ،عند ذلك Áدت ا�الفات القبيلة من جديد ،ا�هاجرين � األنصار

  . ا�سلم� قبل باgيعة بعُض  ،با�الفة بكرٍ  اعدد من اÐاâين أب

 أن عددا من الصحابة �ن م% إال 
ً
حسب وصية  عÊٍّ  أن ا�الفة حُق  ا

ن من الرسول صç اهللا عليه وهللا عليه وسلم ومنهم الصحابة ا�قربالرسول صç ا
  .ذر وعمار وسلم ومنهم أبو

وEن من  ،ح` يع� ا�ليفة من بعده  �لٌس k» + أواخر أيام خالفة عمر شُ  
 nÊن بن عوف ضمن أعضاء هذا ا�جلس عñعليه السالم وعثمان وعبد الر. 

 ه أعضاء ا�جلس أصواتأمر عمر أن تكون ا�الفة �ن يعطي
ً
وä حالة  ،أك¦ ا

باCهاية  ،مساواة األصوات ستكون ا�الفة �ن يقبل به عبد الرñن بن عوف
عليه  ا=فت عبد الرñن إ� اإلمام عoÊ  من ا�ناقشة واgحث وبعد ثالثة أيامٍ 

السالم وقال � أبايعك ولكن بÆط وهو أن تعمل بكتاب اهللا وسنة رسو� 
وقبل اإلمام �  ، من قبلك�عليه وسلم وتسi � نهج ا�ليفت صç اهللا

بعد ذلك ا=فت عمر إ�  ،بÆط� وهمها العمل بكتاب اهللا وسنة نبيه الكريم
   بكل الÆوط وأصبح خليفةً  ل عثمانُ بِ ر عليه hوطه وقَ وOر© عثمان 

م اuي يوم عيد الغدير ا�و � ةً سن�سٍة وعÆين وبعد مرور  ،بعد عثمان 
 اإلمام علي نصب فيه الرسول صç اهللا عليه وسلم

ً
طلب  ،لقيادة ا�سلم� ا

 oÊاس من اإلمام عCداية رفض قبول ا�الفة ،أن يكون ا�ليفةَ  اgونتيجة  ،+ ا
 إلmار اCاس � ذلك قبل وEن أول من بايع اإلمام علي
ً
  .والزبiُ  طلحةُ  ا
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  بن عباس بمنحه ا�ال الكثi وعددوعد عبيد اهللا معاوية بعد ما استطاع 
ً
 ا

ح` أن بعضهم  ،هن يكسبهم إ� صف» أمن أصحاب اإلمام حسن عليه السالم 
يريد الصلح  هُ ن» كوOذلك أعلن معاوية + Ü م>ن  ،بقتل اإلمام حسن وعده

وجد ا�الفات ب� أهذا األمر  ،وOذلك قبل اإلمام حسن عليه السالم الصلح
بعضهم اuي �ن يريد الراحة انطلت عليهم  ،يه السالمجند اإلمام حسن عل

  .ن يتصالح مع معاويةأوا عليه وأm¤  معاويةَ  حيلةُ 

عÊ بن أ+ طالب أيضا àيشه  فاستعد ،أن يهاجم الكوفة م معاويةُ صم©  
أن يهدي  جلأاإلمام عÊ من " ،ا=ï ا¾يشان + م>ن يس! صف� ،�واجهته

 ،ا\ماء َق يلم يأمر جنوده با�جوم ح` ال ير "� معاويةالضال� وÍتمام اÐجة 
بعد فPة أعلن معاوية أن اÐرب � الطريقة  ،Cصيحة جند الشام أرسل رسالً 

 ،الوحيدة وبا=اÉ قامت حرب شديدة واستمرت عدة أيام قتل فيها الكثi منهم
ن يهزم أستطاع شP اuي ااأل بن انت% + ا�عرOة جند اإلمام عÊ بقيادة مالك

وضع جند معاوية القرآن �  ،العاص وبمؤامرة من عمرو .جيش معاوية
 ولكن اإلمام علي ،كم إ� القرآناالرماح وطلبوا ا=ح

ً
ه عليه السالم وقائدَ ا

 
ً
+ اCهاية تم اختيار  ،أmوا � استمرار ا�عرOة ولم تنجح فتنة معاوية مال>
مو� وحكم لصالح  دع أبوخُ  ،للتحكيممو� األشعري  بن العاص وأب وعمر

  . معاوية

 نه يسÑ إ� العدالةألا�الفة  اإلمام عÊ عليه السالم � تو� عندما وافق 
أنهم لن يستطيعوا أن $ققوا مطاgهم  والزبiِ  ةَ أدرك بعض األفراد مثل طلح
ا�دينة ة زيارة بيت اهللا اÐرام خرجوا من وíجّ  ،ومنها أن $كموا ا�دن ا�همة

لم يمض  .إ� مكة Áئشة زوجة الرسول وقد اصطحبوا معهم ،وتوجهوا إ� مكة
 ،ل ح` خرجت Áئشة وطلحة والزبi وأنصارهم من مكة إ� اg%ةيوقت طو
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مامه أاإلمام لم يكن  ،وهناك بدأوا باالستعداد �حاربة اإلمام عÊ عليه السالم
  .ةه من ا�دينة إ� اg%وجيشُ  إال أن يتجه

 عندما وصل اإلمام عÊ عليه السالم إ� العراق أرسل أناس 
ً
إ� Áئشة  ا

ولكنهم لم يقبلوا دعوته وä اCهاية وقعت  ،وطلحة والزبi ودÁهم إ� الصلح
+ هذه اÐرب �نت . اÐرب وبعد معرOة شديدة انت% فيها جند اإلمام �

  .Áئشة ترOب � ا¾مل وuلك سميت بمعرOة ا¾مل

معاوية بن أ+  ةأصبحت حكومة الشام Eت سيطر ،+ عهد خالفة عثمان 
سفيان وEن $كم وOأنه ملك و�ذا عز� عن اÐكم ولكنه لم يطع أمر اإلمام 

بعد ذلك وبمنح بعض ا�سلم� من األموال العامة للمسلم�  .عÊ عليه السالم
� االنتقام \م  وOذلك قام �داع أهاÉ الشام وحرضهم ،أصبحوا من أنصاره

 من معارض ،عثمان من اإلمام عÊ عليه السالم
ً
ه أن يقدموا ياإلمام طلب مرارا

تهامات قاتل أو قتلة عثمان �جازاتهم ولكنهم لم يكونوا يقدموا غi اإل
  . الواهية

 ،وح` يصل إ� هدفه ،�ن هدف معاوية األساn أن $كم Ü ا�سلم� 
 أوبما 

ً
Áألي شخص ومن ضمنهم عمرو بن العاص �ن  نه �ن {اد 

ً
يعطي وعودا

 � م%
ً
  .حاكم م% السابق وعده إذا وصلت � ا�الفة سيعيده حاكما

وصل معاوية إ� ا�الفة وبقبو� بÆوط اإلمام حسن إ� ا�الفة + السنة  
  ،اÐادية واألربعون للهجرة

ً
استشهد عدد  ،ولكنه �اهل معاهدة الصلح فورا

هذه األحداث كشفت  ،لشيعة وانتÆ الظلم والكراهية + ا�جتمعكبi من ا
وأدرك ا¾ميع اCتيجة الM وصلوا إ�ها لعدم إطاعتهم  ،وجه معاوية اÐقي�

معاوية �ن يمنع اإلمام حسن عليه السالم من  ،لإلمام اÐسن عليه السالم
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 ،نو� معارض نه لم يعدأمعاوية تصور  ،واستشهد اإلمام بالسمّ  ،Eقيق أهدافه
 بعد يوم زاد ظلمه

ً
ع األموال العامة للمسلم� ب� أنصاره �ن يوزّ  ،للناس يوما

نه ع� أتدابiه  ةمثلمن أو ،وEن + Áصمته دمشق $كم مثل ا�لوك ،وأقربائه
 ابنه يزيد
ً
اÐس� بن عÊ ثالث األئمة الشيعة خالف هذه ا=دابi  ،� خليفةً  ا

  الM قام بها معاوية

�نوا $كمون األرا� اإلسالمية ومن ضمنها  ،�ن ح>م ب® أمية ظا�� 
وEنوا يقمعون أي {الفة �م  ،�نوا يأخذون âائب كبiة من اCاس ،إيران
ا=عذيب   منثiن و�اصة الشيعة الكو+ عهد األموي� Eمل ا�سلم ،بشدة

ثر ا6ورات الM إ�  ،ماقر عليه السالاgكما استشهد اإلمام ºمد  ،واالضطهاد
. وضعت هذه ا6ورات حكومة ب® أمية � حافة السقوط ،قامت ضد ب® أمية

ومع  ،عداء ب® أمية اÐقي� �ن لعائلة الرسول صç اهللا عليه وسلم وºبيهم
 بعد يوم وخاصة + إيران

ً
وباCهاية وبسبب  ،هذا فقد �ن عدد الشيعة يزداد يوما

حد قادة هذه ا�واجهة أبو أ ،ن �واجهتهموهم قام ا�سلمظلم ب® أمية وفساد
  ،مسلم ا�راسا�

ّ
نه من أنصار Áئلة الرسول صç اهللا عليه وسلم أد� وقد ا

iن أخر  ،ثم بدأ $ارب ب® أميه ،و�ذا اجتمع حو� عدد كبEوهزم مروان و
   .ةتل وانقرضت حكومة ب® أميثناء هروب مروان قُ أو ،ا�لفاء األموي�

لم  ،عباس إ� السلطة وEنوا {الف� g® أميةال ووصل بن ،بعد ب® أمية 
إ� السلطة الوصول جيدة ب� اCاس ولكنهم استطاعوا   سمعةٌ �يكن للعباسي

ا�دن Àيع وللوصول إ� اÐكم أرسلوا مندوب� إ�  ،عن طريق ا�كر وا�دع
إ� Ü  ،مسلم ا�راسا� أبو وامن Àلتها خراسان وأشهر من أرسلومن ا�ختلفة 

حد أفراد أن �نوا يدعون اCاس للنهضة �تو� اÐكم وم>ن وصل إ�ه ا�ندوب
  ،ن يقصدونولكنهم لم يقولوا مَ  ،الرسول ةÁئل

¤
Ü ن ينضم إ�هم� Éمن  وبا=ا
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وبعد هذه  ،ن g® أمية وEن أك¦هم من اإليراني�و$ب Áئلة الرسول وا�عارض
 لالختيار وفور ن فرصةً ولم يعطهم العباسي ،ة � ب® أمية وانتصارهما6ور

ً
 ا

  . السفاح�أول من تو� اÐكم من العباسي ،جلسوا م>نهم

  :ئمة مقابل ا�لفاء الظا&~سلوك األ

  - :نان مهمتان الرسول �ن عنده مسئو�تأتعرفون 

خرى �ن ا�رجع أ بعبارة ،بالغها للناسÍوامر وتعا�م ا\ين من اهللا وأتل�  - ¢
  .ح>م وا=عا�م ا\ينية�ه اCاس لفهم األإويرجع  ،العل} وا\ي® للناس

ن إساس فو� هذا األ ،تنظيم ا�جتمع ضمن نطاق هذه ا�بادئ والعلوم -¬
س اÐكومة سّ أو ،�ية وبرامج ا\ينذ القوان� اإلسالم �ن ينفّ رسول اإل

 .ل حياتهدارتها وقيادتها طواإسالمية وتو� اإل

سال� ؟ ومن ة وقيادة وحفظ نظام ا�جتمع اإلرداإمن تو� بعد وفاة الرسول 
تو� تبي� تعا�م ومبادئ ا\ين ؟ من هو ا�رجع ا\ي® =بي� وتعليم ا�بادئ 

 ح>م ا\ينية ؟واأل

رادة إمام حسب + عهدة اإل ان هات� ا�سئو�ت� �نتإف ،بعد وفاة الرسول
ح>م وا�بادئ والقوان� ن األفإمع هذا الفرق  ،قدمه الرسولاهللا وحسب ما 
eيعة ال توÆارتباطولكن اإل ،�هإ ال � مام مرتبط باهللا تعا

ً
 قريب ا

ً
 وهو وارُث  ا

ح>م الرسول وبأمر من اهللا وضع األ ،علم اCبوة وا�حافظ � هذا العلم وينفذه
راسه وال يبï \ين بدون حِ ئمة ح` ال يبï اوا�بادئ ا\ينية Eت ت%ف األ

  . دي® وملجأراCاس من دون مرجع 

سالمية ومع مام ا�عصوم ومن عمق اgصiة ومعرفته با�بادئ اإلاإل
مام ا�سئو�ة عليه السÑ أوهو . مدادات الغيبية ساعد + ا�حافظة � ا\يناإل
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ن أة الظا�ة ون يأخذ زمام اÐكم من اÐكومأو ،جراء برامج ا\ين + ا�جتمعإل
ن اÐكم وقيادة إف هذا � بناءً  ؛سال�ن يسود اCظام ا�جتمع اإلأيتو� بنفسه 

ومن واجب ا�سلم�  ،ئمة ا�عصوم�ات األحدى مهم© إ�نت  اإلسال�ا�جتمع 
ن Vاهدوا + أيدوا ويثبتوا واليته وؤن يألá ومامهم وقائدهم اإلإن يعرفوا أ

  .)¢(�يةومة اإلسبيل تثبيت وتوسيع اÐك

 عمارهم + الس�أجل القيام بمسئو�تهم قضوا أعزاء ومن ئمتنا األأ
 إعمارهم الÆيفة فأوعند انقضاء  ،واCضال

ّ
مام اuي مون هذه ا�همة لإلنهم يسل

وذلك  ،وذلك مع ا�ساعدين ا�تق� وا�ؤمن� ،=تم متابعة اCضال ،مبعده
�ية اCاس لقبول الوالية اإلاد وÍعدلزعزعة قاعدة حكومة ا�تغطرس� 

وضاع + ا�جتمع وتعتيم وبسبب األ ،ومع هذا ،طاحة íكومة الظلم وا¾ورواإل
ئمة + طالب من ب� Àيع األأمام سيدنا عÊ بن ن اإلإف ،ف>ر اCاسأقلوب و

مام وOذلك اإل ،شهرأربع سنوات وتسعة أ� اÐكم وحكم �دة إاuي وصل 
 فPأاÐسن حكم 

ً
 يضا

َ
جل تأسيس أئمة ناضلوا من Àيع األ ،ة قصiة جدا

سقاط حكومة الظلم إ�نت  ومنتd آمال Ü واحد منهم ،سالميةإحكومة 
ن يمسكوا أسالمية وح>م اCورانية اإل=نفيذ األ ،سالميةإوتأسيس حكومة 

  .قامة العدالةÍقيادة وزمام اÐكم و

ن من أى أر ،ميهأبù نهاء حكومة إجل أمام حس� عليه السالم ومن اإل
الرسول  أبناءن أن يقوم بثورة ح` يفهم العالم أسالم وا�سلم� مصلحة اإل

                                                 

، ·ðÇ¢سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران،  فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال( )¢(
 .)ð·ص 
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ح` لو استشهد هو ، نه جاهد ضدهأسالم و{الف� Ðكومة يزيد ا�عارضة لإل
  . والده وح` طفله الرضيع + هذا ا¾هاد ا�قدسأو

� وتعامل Ü واحد ن استمروا وتابعوا نهج وهدف اإلمام حسواألئمة اآلخر
  .وضاع والظروف الM �نت تواجههاأل منهم بالشk اuي يتناسب مع

\رجة  ،خانقة وضاٍع أو �ن يعيش + ظروٍف  –اد عليه السالم مام السجّ اإل
دعية ن األإ�ذا ف ،مباhة ن يتحدث مع اCاس بطريقةٍ أنه لم يكن يستطيع أ

  ها �نت توقظ قلوبؤوا�ناجاة الM �ن يقر
«
�نوا  ،ا\ين هم علوممً اCاس وتعل

وEن يبدى كراهيته للظلم  ،اإلسالميةيعيشون حياتهم بذكر اهللا ويعلمهم القيم 
  . وEن يفضح الظلمة ،والقسوة
لة ولكنهم يمام جعفر الصادق �نت فرصتهم ضئمام ºمد اgاقر واإلاإل

طاحة إلقرب� لتباعهم ا�أ� إاستغلوها ب?عة وبقدرة =عليم علوم ا\ين 
 ،األئمةن منعوا اCاس من الPدد � بيوت وا�لفاء الظا� ،íكومة الظلم

وا� وسائل تغطية {تلفة �قابلة  ةا=قي إ�¾أوا  باألئمةوا�سلم� ا�رتبط� 
القبض � بعضهم وسجنهم  إلقاءحيان �ن يتم نهم + بعض األأال إ. ئمتهمأ

  . خر استشهدواواgعض اآل
مام اgاقر ح� اإلأ ، الظلمة�مويا�لفاء األ حدأام بن عبد ا�لك �ن هش

  .رشاده للناسÍته وابتهمة عالق فPة ه� دمشق وسجنإعليه السالم 
مام الصادق مر بمهاÀة بيت اإلأ )اgخيل –دواني� (مر ا�نصور دواني� أ

ولكنه  ،ناك�وه إ� العراق لقتله هن ُ$ أن يقبضوا عليه وأعليه السالم و
  .)¢(�احه إلطالقولعدة اعتبارات mف اCظر عن قتله واضطر 

                                                 

، ·ðÇ¢فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)ð -·ò·ص 
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  :{ليل ا\ص

لكن من . وذمه هأراد ال>تب من وصف ا�نصور بأ+ ا\وانيق احتقار
يدرس تاريخ ا\ولة العباسية Vد أن ا�نصور هو ا�ؤسس اÐقي� لتولة 

نافس� األقوياء أصحاب وقÀ � Cيع ا� ،فقد قّعد أسس ا\ولة .العباسية
بù العاصمة ا�ا\ة  وهو اuي. )الفارn(الطموح أمثال أ+ مسلم ا�راسا�

أما سبب التسمية . ا¾انب مرهوبةَ  قويةً  بغداد وانفرد باÐكم وأسس خالفةً 
اع � اÐبة ال والصّن فليس gخله بقدر ما هو بسبب تشدده + ºاسبة العمّ 

  .)¢(زيد � سدس درهموهو مقدار ال ي ،وا\انق

�ن لفPة + سجون ا�لفاء  ،اإلمام السابع ،ح�ة اإلمام مو� ال>ظم
واستشهد +  م© وباCهاية سُ  ،وهارون الرشيد ،اديا� ،العباسي� مثل ا�هدي

  .سجن هارون

ح� اإلمام أ ،ا�أمون شديد ا�كرِ  مام ا6امن ح�ة الرضا mÁ ا�ليفةَ اإل
� ،ح` يراقب EرEته عن قرب ويكون Eت عينه ،يقة Pºمةخراسان بطر إ

هد شوباCهاية است ،تباعه + ا�دينةأن يبعده عن أوهو + اÐقيقة �ن يريد 
  .)¬(بالسم

                                                 

 اuهب خالصةاإلربð¶³ ، ،Ê ص، ¬ ، جا�عقوw تاريخ؛ ð´ð ص، ا�لفاء تاريخالسيو2، ( )¢(
  .)·ò ص ا�سبوك

، ·ðÇ¢ وتعليمات اجتما�، سال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران، فرهنك اسال%( )¬(
 .)¹·-¶·ص 




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٣٧٢  

  :{ليل ا\ص

�نت بأنها ر العالقة ب� العلوي� وا�لفاء العباسي� يصوّ أن حاول اCص 
 لكن سنورد مثو. من قبل ا�لفاء وظلمٍ  كراهيةٍ  عالقةَ 

ً
  اال

ً
طبيعة ل واحدا

  .ونقصد ا�ليفة ا�نصور وجعفر الصادق ،العالقة ب� الطرف�

تذكر الروايات ا=ارÌية أن ا�نصور �ن Vّل الصادق ويستشiه ويأمر  
وأك¦ من ذلك شّجع ا�نصور الصادق . والته � ا�دينة باستشارته + األمور

كما وأن . الÆعية والفقهية �%فهم عن السياسةوأتباعه � ا=عمق + العلوم 
ولم يّدخر ا�نصور . � اإلمام جعفر )¢()الصادق(ا�نصور هو اuي أطلق لقب 

 + ا6ناء � الصادق
ً
ف>ن يعتpه من أ�ع فقهاء ع%ه وأعلم ا�حّدث� +  ،وسعا

  .ا�دينة

ا�نصور إ� الصادق  أشار ،وä رسا=ه إ� ا6ائر ºمد اCفس الزOية اÐس®
 من . )¬(فأطره واعتpه أفضل العلوي�

ً
 سلبيا

ً
وا�عروف أن الصادق وقف موقفا

وحّذر أتباعه من االنضمام  ،ثورة اCفس الزOية ولم يبايع �حمد اCفس الزOية
  .إ�ه ح� تنبأ بفشل ا6ورة ومقتل اCفس الزOية

قاربت ب� مذهب ا�الفة إن هذه العالقة الودية ب� ا�نصور والصادق قد 
والواقع فإن تلك الفPة �نت فPة تكوين  ،العباسية وب� مذهب الصادق

 . ا�ذاهب حيث لم تتبلور فيها ا�ذاهب بعد
ً
وuلك ال يمكننا أن نرى اختالفا

 ب� مذهب ا\ولة ومذهب جعفر الصادق وأن إطالق تسمية 
ً
أهل "واضحا

                                                 

 .)ò¶-ð´ð¬األصبها�، مقاتل الطا�g، ص( )¢(

  .)ò¶¹، ص¹الطpي، تاريخ، ج( )¬(
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� مذهÖ العباسي� والشيعة " عÆية ùاإلمامية االث"أو " السنة وا¾ماعة
و�ذا السبب ذاته . ا¾عفرية إنما وقع + فPة متأخرة عن الفPة الM نبحث فيها

نالحظ أن الفقهاء والعلماء من أهل اÐديث والقضاة اuين يعملون لتولة 
فيفM �م  ،العباسية �نوا Vتمعون بالصادق ويسألونه + ا�سائل الÆعية

 + ذلك أو تمنعهم ا\ولة العباسية من ويأخ
ً
ذون برأيه دون أن Vدوا حرجا

فقد اتصل بالصادق العديد من الفقهاء من أمثال مالك بن أنس وأ+ . ذلك
  :يقول ا�ستÆق كب. حنيفة وابن أ+ �ç وابن شpمة وسفيان ا6وري وغiهم

نشقاق مذهÖ أي ا ليس هناك + اÐقيقة برهان قاطع + تلك الفPة �"
ولم يكن هناك من يهتم بإحباط نشاطهم أو  ،ب� السنة والشيعة ا�عتدلة

معاقبتهم بسبب مذهبهم بÆط أن يظلوا � ما هم عليه من ا�ثا�ة الM ال 
  .)¢("عالقة �ا بالسياسة

 ويالحظ األستاذ هودسون أنه �ن يُنظر إ� جعفر الصادق إمام
ً
من أئمة  ا

 
ّ
ه كمثل مالك بن أنس وأ+ حنيفة واألوزا| وغiهم من اÐديث والفقه مثل

الفقهاء اuين يرOزون اهتمامهم إلVاد التÆيعات ا�ناسبة الM تساعد 
  .)¬(ا�سلم� � حل ا�شاÜ الM تواجههم

فيقول لم تكن هناك  ،تلك اCظرة إ� آل اÐس� )ð(ويؤOد ا�ستÆق وات
فة يرأسها إمام من آل اÐس� + تلك ة ثورية غرضها إقامة خالحرOة �يَ 

                                                 

(1) H. Gibb, Government and Islam, E. DI. Islam, VIII, P. 118. 

 .)¢¢ودسون، ا�صدر السابق، ص، نقال عن ه¬´¢عمر، ا=اريخ اإلسال�، ص( )¬(

(3) Watt, Shi'ism Under the Umayyads, J. R. A. S. P 169, 1960. 
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لم ) االث® عÆية(وأن حرOة الشيعة اإلمامية  ،الفPة ا�بكرة الM نبحثها
  .م´´·vأو Ç¹¬تتبلور إال حواÉ سنة 

 ب� الصادق وغiه من ا�حدث� والفقهاء
ً
ذلك أنه �ن  ،� أن هناك فرقا

 
ً
 فاطميا

ً
 ونفو ،علويا

ً
 وهذا ما جعله أك¦ وزنا

ً
 من وجهة اCظر  ،ذا

ً
وربما خطرا

خاصة وأن شيعة الصادق �نوا يعتpونه إمامهم مستندين � مبدأ  ،العباسية
 
ً
 � أن الصادق فّرق ب� اإلمامة وا�الفة؛ فا. اCص اuي أhنا إ�ه سابقا

ُ
و� أل

وأكد الصادق أنه ليس من . أما ا6انية فá سلطة دنيوية. وروحيةٌ  دينيةٌ  رئاسةٌ 
 إذا �نت الظروف ا

ً
ل�وري � اإلمام أن يتقت السلطة ا\نيوية وا\ينية معا

  .غi مواتية uلك

لقد استطاع الصادق أن يقنع أتباعه بأن الظروف غi مناسبة إلقامة 
ل وبذلك  ،ا�الفة العلوية

©
  .ا�اهه ا�سالم والودي �اه العباسي�عل

) القائم(أتباعه بقرب ظهور ومن جهة أخرى بÆّ الصادق  ،هذا من جهة
إن تبشi الصادق . )¢(وهو اإلمام السابع اuي سيقودهم إ� ا6ورة والسلطة

ص من  ،أتباعه بالقائم أدى إ� نقل آما�م وطموحاتهم إ� خليفته
ّ
وبهذا Äل

 عن �هله  ،إÐاح الشيعة عليه ب�ورة ا6ورة ضد العباسي�
ً
 ثقيال

ً
وأزال عبئا

  .اإلمام السابع اuي Ìلفه + رئاسة الشيعة اإلماميةووضعه � �هل 

 عما يدور + حلقات الشيعة من آراءٍ 
ً
 ولم يكن ا�ليفة ا�نصور åفال

. بأخرى عباسية علويةٍ  وuلك حاول أن يقابل أو يعارض Ü فكرةٍ  ،ومعتقدات
نصور كما وأن ا�. وذلك واضح + الرسائل ا�تبادلة بينه وب� ºمد اCفس الزOية

                                                 

 .)¶¢، ص³فما بعد، العامÊ، أعيان الشيعة، ج ³Ç¢، ص¬´ð¢الÚي®، ال>+، (  )¢(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٣٧٥  

nوا�نصور العبا nقابل فكرة ا�هدي أو القائم العلوي بفكرة ا�هدي العبا .
صç اهللا ومقابل ادÁء العلوي� بامتالكهم العلم ال?ي ا�توارث عن الرسول 

 �ي©  ،عليه وسلم
ً
 حيث قال + وصيته اد� ا�نصور بأن للعباسي� علما

ً
 موروثا

ً
ا

  :البنه ا�هدي

فإن فيه علم آبائك ما �ن وما هو �ئن إ�  ،فاحتفظ به انظر هذا السفط"
  ".يوم القيامة

�åة حول  اعتقدت بآراءَ  متطرفةٍ  فَِرٍق شيعيةٍ  االعتبار وجودَ ó وÍذا أخذنا 
ك فقط ندرك �اذا تساهل العباسيون األوائل مع لاألئمة وصفاتهم؛ فإننا عند ذ

واuين دانوا بآراء �åة  ،باسيةالراوندية وهم ا¾ناح ا�تطرف من الشيعة الع
وبمعù آخر أراد . حول ا�لفاء العباسي� إ� درجة تقديسهم وتأ�ههم

تغاÉ + تمجيدهم وا\Áية �م مقابل  العباسيون أن Vعلوا من الراوندية واجهةً 
  .الِفرق ا�تطرفة األخرى الM تشايع غiهم وخاصة العلوي�

 بأن العباسي
ً
� بعد أن وصلوا إ� السلطة لم يؤOدوا فقط وال نن أخiا

 صç اهللا عليه وسلمعوا بأن الرسول بل اد©  صç اهللا عليه وسلمقرابتهم للرسول 
وä هذا معارضة الدÁءات !! قد أوf لعمه العباس بن عبد ا�طلب من بعده

وهكذا فقد âب العباسيون � نفس . الشيعة العلوية حول اCص والوصية
وساروا � نفس اCهج مقابل�  ،الâ Mب عليها خصومهم السياسيوناCغمة 

 بتكتيٍك 
ً
ذلك ألن العباسي� و ،وربما بأقوى منه بل ،مثله حجة íجة وتكتي>

األمر  ،عوا بأنهم وصلوا إ� اÐكم عن طريق ا6ورة الM أسقطت األموي�اد© 
ها انتهت بالفشلذلك ألن حرEتهم  ،اuي ال يستطيع العلويون أن يّدعوه

ّ
ã.  
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لقد أقلق الصادق تطور اÐرOة ا�تطرفة + صفوف أتباعه بزÁمة أ+ 
فقد استطاع أبو ا�طاب أن Vمع حو� العديد من أتباع . ا�طاب األسدي

 نواةً وجذب إ�ه كذلك إسماعيل بن جعفر الصادق مكو»  ،الصادق
ً
 ÐرOةٍ  نا

 ،ابيةسمع ا�نصور بفعا�ات ا�ط© وح� . معارضة فعالة ضّد السلطة العباسية
وحّذرهما من نشاطات  ،استد� اإلمام الصادق وابنه إسماعيل إ� العراق

ام بن بل قتل أحد أتباعهما وهو بس©  هما بأذىً سولكنه لم يمس ،ا�طابية ا�تطرفة
äiعبد اهللا الص)¢(.  

. هðÇ¢اب وÀاعته ا�نشقون عن الصادق + الكوفة سنة وثار أبو ا�ط© 
ويقتل أبا ا�طاب والعديد من  ،واستطاع واÉ الكوفة أن يقمع ا6ورة + مهدها

 ،ولكن بقايا ا�طابية ظلوا يدينون بالوالء إلسماعيل بن الصادق ،أصحابه
عوا أنه vلم تعPف ا�طابية بموته واد© v¢³Çأو سنة ³òوح� وافاه األجل سنة 

 
ً
  .)¬(اختw وسيعود حتما

º س® + ا�دينةوح� ثارÐية اOفس الزCا=حق بعض أتباع الصادق  ،مد ا
ولعل اuي جذبهم . vرغم Eذيرات الصادق �م وتنبئه بفشل ا6ورة³ò¢به سنة 

إ� هذه اÐرOة كونها حرOة مقاومة إVابية تدعو Ðمل السالح ضّد العباسي� 
 
ً
لن ºمد اCفس الزOية حيث أع" ا�هدي"ثم إنها دعت إ� ا�نقذ ا�نتظر  ،أوال

ولعّل ذلك يؤOد بأن . أنه مهدي أهل اgيت Kا جذب إ�ه الكثi من األتباع
والء الشيعة العلوية �ن ال يزال + ذلك الوقت من ا�رونة وعدم ا=بلور íيث 

 من فرع علوٍي  ،ينتقل الشي� من الوالء إلمام علوي مع� إ� الوالء إلمام آخر
                                                 

  .)·ò¢الكÙ، رجال الشيعة، ص( )¢(
  .)ò¢-³´¢عمر، ا=اريخ اإلسال�، ص( )¬(
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ولعل من أبرز األمثلة � ذلك ا�عçّ بن !! دون إحراجو خر بكل سهولةٍ آل
ولكنه استطاع أن يوفق ب�  ،خنيس اuي �ن من أتباع الصادق وأحد و*ئه

. ه إ� حرOة ºمد اCفس الزOيةثم حول والءَ . والئه للصادق وانتمائه إ� ا�غiية
  .وقد قُتل وهو يقوم با\Áية للنفس الزOية

وال شك فإن . ب ا�نصور للحج واجتمع àعفر الصادقذه ،ه³¹¢وä سنة 
ه ئِ سياسة الصادق السلمية وتpُّ عن ا�نصور أراد + لقائه بالصادق أن يؤOد رضاه 

و�ظهر � بأن السلطة العباسية تراقب  ،من Ü ما � عالقة باÐرEت السياسية
من ا6وار أو  تلك ا�راقبة الM أودت íياة الكثi ،)¢(األمور عن كثب ويقظة

  .ومن بينهم عدد ال بأس به من أتباع الصادق نفسه ،ا�عارض� الفعال�

 Êن ذلك يوم  -أما ا�أمون فإنه عندما أسند منصب والية العهد لعEو
�ن يقصد من هذه ا�طوة إÁدة  -)مÇ¢¹/ه¢´¬(ا6الثاء ا6ا� من رمضان سنة 

و=أكيد قصده  ،علوي� والعباسي�ال: بناء عناm ا6قة ب� أطراف آل اgيت
  .)¬(زوجه ا�أمون ابنته أم حبيب

  :بكر خالفة أب

قرب صحابة أبعد وفاة الرسول وعندما �ن سيدنا عÊ مع  :يقول اCص
 من األ اناجتمع فريق ،الرسول صç اهللا عليه وسلم مشغول� بدفنه

ً
 نصار معا

م يأخذوا بوصية الرسول ول ،من بينهم �حكم ا�سلم� وذلك النتخاب واحدٍ 
                                                 

اuي �ن يدفعه ) ا�ُمس(يات إ� أن ا�نصور استف? من الصادق حول تشi بعض الروا( )¢(
الشيعة لإلمام، وذلك ألن ا�مس �ن � مضمون سياn، ويدل � والء الشيعة لإلمام الصادق 

  .)ð· -ðòò¢، ص¢الÚي®، ال>+، ج: راجع. دون غiه
  .)ðð، ص³ا�سعودي، مروج اuهب، ج( )¬(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٣٧٨  

وصل خp اجتماع هذا  ،صç اهللا عليه وسلم بوصية الرسول + غدير خم
ذهبوا إ�  ،�نوا من ا�هاجرين وصحابة رسول اهللا بكر وعمرو الفريق إ� أب

م أحقية ا�الفة للمهاجرين أم>ن اجتماع االنصار ووقع خالف بينهم حول 
عند  ،نصارفضل ا�هاجرين � األ هببكر وذكر + خطا نصار وخطب أبولأل

بكر  امن اÐاâين أب وبايع عددٌ  ،ذلك Áدت ا�الفات القبيلة من جديد
 خر �ن م%بعض ا�سلم� قبل باgيعة ولكن اgعض اآل ،با�الفة

ً
ن أ ا

حسب وصية الرسول صç اهللا عليه وسلم ومنهم الصحابة  عoÊ  ا�الفة حُق 
  .هللا عليه وسلم ومنهم أبوذر وعمارن من الرسول صç اوا�قرب

هذا عن مام عÊ عليه السالم سكت اإلأبو بكر خليفة  أصبحن أبعد 
 � وحدة ا�سلم� األمر

ً
  .وذلك حفاظا

  :{ليل ا\ص 

ولم يأخذوا بوصية الرسول صç اهللا عليه وسلم + غدير :"جاء + اCص 
  ".خم

سلم أوf لعÊ بن أ+ طالب يرى الشيعة أن الرسول صç اهللا عليه و: نقول 
وأهم ما ترجع إ�ه الشيعة + ذلك ما يروى من نزول  .ر� اهللا عنه باإلمامة

فقد أÀعت مصادر . بعد حجة الوداع اÖC صç اهللا عليه وسلم غدير خم
  .الشيعة � رواية حديث الغدير وأنه د�ل � إمامة عÊ بن أ+ طالب

ته + Àلة ث الغدير فقد ذكرته وعد© حدي لم تنكر مصادر أهل السنة 
نت أهميته وأنه يفيد معù ثم بي©  ،مام عÊ بن أ+ طالب ر� اهللا عنهفضائل اإل

: وقد ف? ،حاديعتp حديث الغدير من أحاديث اآل) هð´³ت(فاgاقال�  ،ا�حبة
أنه $تمل أمرين أحدهما من كنت ناmه � هذا : "من كنت مواله بقو�
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  ،السبيل
ً
 ،� ظاهري وباط® و$تمل أن يكون من كنت ºبوبا عنده وو�ا

كما أن والÎ وºبM � هذا  ،أي من أن والءه وºبته ظاهرة واجبة ،فعÊ مواله
  .)¢("السبيل

 ،لو �ن حديث الغدير يفيد الوصية باإلمامة لعÊ بن أ+ طالب ،ثم نقول 
ه العباس عندما �ن طالب وعم» فلماذا يدور مثل هذا اCقاش ب� عÊ بن أ+ 

أورد الزهري أن عÊ بن أ+ طالب . الرسول صç اهللا عليه وسلم � فراش ا�وت
iاهللا عليه وسلم أثناء مرضه األخ çفأخذ العباس  ،خرج من عند الرسول ص

وÍن �ن +  ،األمر فينا عرفناه�ن فإن  ،نطلق بنا إ� رسول اهللا: وقال � ،بيده
 
©
ã ناiاس ،مناهغCبنا ا fفأو .Êمنعناه  ،إ� واهللا ال أفعل: فقال � ع lواهللا ل

من  فتوä اÖC صç اهللا عليه وسلم ح� اشتد الضx ،بعده ال يؤتيناه أحدٌ 
  . )¬("ذلك ا�وم

  :خالفة عمر

 األثناء+ هذه  ،� خليفةً  بن ا�طاب  عمربكر ع�©  واخر خالفة أبأ+ 
  ،يران�Í حدود الرومان و اربون�ن ا�سلم� $

«
æرسل أ عمر ا�الفة بعد تو

  .مر بتغيi قائد ا¾ندأ�ساعدتهم وOذلك  قوةً 

 ،ا¾ند اuين ذهبوا إ� اÐدود الرومانية :انهزام الروم واالستيالء � الشام
 را� الشامأسلسلة من ا�عارك الصعبة والحقوهم +  ن هزموا الروم +أبعد 
دت أهذه االنتصارات  ،بعد ذلك فتحوا gنان وفلسط� ،فتحوا الشامو ،�فةً 

                                                 

 .)¬¹¢د + الرد � ا�لحدة وا�عطلة، صاgاقال�، ا=مهي( )¢(

  .)·Ç¢، ص¬ابن سعد، الطبقات، ج( )¬(
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راجع ا�ارطة + الصفحة (. إ� فتح م% والM �نت Eت سلطة الرومان أيضا
  .ا=ا�ة

  {ليل ا\ص 

الصديق ر� اهللا عنه  أن أبا بكرٍ  :فحواها يثi اCص بشk واضح تهمةً  
ا�طاب ر� اهللا عنه ولم يستÆ  قد انفرد بالرأي + مسألة تعي� عمر بن

 
ً
لكن اÐقائق ا=ارÌية . من ا�سلم� + هذا األمر ا�هم ¾ميع ا�سلم� أحدا

فقد شعر ا�ليفة الصديق . الM + ا�صادر األصلية وا�عتمدة تشi إ� غi ذلك
  ر� اهللا عنه ب�ورة العهد لرجلٍ 

ً
  . )¢(للمشاÜ من بعده �نبا

�نبا �ا حدث بعد وفاة اÖC صç اهللا  بكر اÄذ هذه ا�طوةويبدوا أن أبا  
اm إ� لم أرد : " فقد قال. عليه وسلم من انقسامات حول مشÚة اÐكم

  .)¬("عليهم الفتنة فُت وخِ  ،بذلك إال صالحهم

نفهم من الرواية الM أوردناها قبل قليل أن اgادرة األو� gحث مشÚة  
لكن هذه  ،وأن العباس هو اuي فكر باألمر ،آل اgيت لِ بَ اÐكم �نت من قِ 

ف عÊ بن أ+ طالب من رفض الرسول صç اهللا عليه ا�بادرة لم تتم بسبب Äو© 
  .وبا=اÉ حرمانهم من حق ا�طاgة باÐكم من بعده ،وسلم

فقد  ،االستشارة + أمر تو�ة عمر فقد أÀعت ا�صادر � ذلك أما مسألة 
استخلف  ،فلما اطمأن إ� الر� \ى gåيتهم ،كبار الصحابةاستمزج رأي 

                                                 

  .)نقال عن اgالذري، أنساب األhاف. ñ³³دان، نشأة ا�الفة اإلسالمية، ص( )¢(
 .ñ³³دان، نشأة ا�الفة اإلسالمية، ص( )¬(
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:" وEن رأي الصديق + خلفه. )¬(وأثبت ا�سلمون إمامته )¢(عمر بن ا�طاب
  .)ð("وأحرصهم � ما أرشدهم ،وأقواهم عليهم ،و�ُت عليهم خiهم

مام عÊ عليه اإل.بعد أن أصبح أبو بكر خليفةً :" وجاء + اCص أيضا
  ،مرسكت عن األالسالم 

ً
  ".� وحدة ا�سلم� وذلك حفاظا

ن مثل هذا أكما يالحظ  ،القارئ العادي يالحظ ا=ناقض الواضح + اCص 
فإذا �ن أمر اÐكم واإلمامة . لعÊ بن أ+ طالب ر� اهللا عنه الÓم فيه إساءةٌ 

 ºسوم
ً
 من الرسول صç وأنه أمرٌ  ،كما يد| الشيعة من خالل حديث الغدير ا

بل واجب  ،غi قابل للنقاش أو ا=فاوض فهو با=اÉ أمرٌ  ،اهللا عليه وسلم
 نا=

ً
فإذا جانب الصحابة وgåية  ،ألمر اÖC صç اهللا عليه وسلم فيذ امتثاال
وهو صاحب (فكيف يقبل عÊ بن أ+ طالب - كما يزعمون -ا�سلم� اÐق

ÖCبأمر من ا |Æق الÐأليس هو  ،أمر اهللا ورسو�أن يوافقهم � {الفة ) ا
  .؟.اإلمام ا�عصوم بنظرهم

  :خالفة عثمان

  �لسيام خالفة عمر شkّ أ+ أواخر  :يقول اCص
ً
� ا�ليفة من ح` يع»  ا

عليه السالم وعثمان  عضاء هذا ا�جلس عnÊ أوEن من ضمن  ،بعده
  .الرñن بن عوف وعبد

                                                 

 .)¹´¬، صðابن سعد، الطبقات، ج( )¢(

 .)Ç¢ص ا�اوردي، األح>م السلطانية،( )¬(

)ð( )ابن سعد، الطبقات، جðظم اإلسالمية، ص: للمزيد انظر. ¹´¬، صCا\وري، اð¬(. 
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 صواتأجلس ا�أعضاء �ن يعطيه  ن تكون ا�الفةُ أمر عمر أ
ً
وä  ،أك¦ ا

 ،صوات ستكون ا�الفة �ن يقبل به عبد الرñن بن عوفحالة مساواة األ
عÊ  اإلماما=فت عبد الرñن إ�  من ا�ناقشة واgحث أيامباCهاية وبعد ثالثة 

 عليه السالم وقال � 
ُ
ن تعمل بكتاب اهللا وسنة أبايعك ولكن بÆط وهو أ

 مام �n وقبل اإل ، من قبلك�سi � نهج ا�ليفترسو� صç اهللا عليه وسلم وت
 بعد ذلك ا=فت عمر إ� ،بÆط� وهما العمل بكتاب اهللا وسنة نبيه الكريم

+ عهده  .صبح خليفةأر عليه hوطه وقبل عثمان بكل الÆوط ووOرّ  عثمان
ال السواحل جنوب íر ا�زر كيالن وجزء من مازندران إيران إتم فتح با' 

  .لوجود ا¾بال الشاهقة والغابات الكثيفة وذلك

�ن اCاس + م% غi راض� عن ) للهجرة ðòسنة ( أواخر خالفة عمر +
هاÉ م% باÐضور إ� أمن  قام عددٌ  ،عثمان إ� م% هسلأراÐاكم اuي 

هاÉ الكوفة أضد ا�ليفة وبعد مدة ح� كذلك عدد من  ا�دينة وقاموا بثورةٍ 
ن يعزل أ�نوا يريدون من ا�ليفة  ،�دينة وحاmوا بيت عثمانواg%ة إ� ا

رفض  ،Eفةمورمروان بن اÐكم اuي �ن سكرتiه ونسيبه وEن يتدخل + األ
من بعض  االعPاض وذلك بتحريٍض  خرى زادت حدةأ ومرةً  ،مرا�ليفة هذا األ

 ،ثمانع تن بيوشخاص مثل طلحة والزبi وعمرو بن العاص وحاm ا�عPضاأل
جل اÐد من الفتنة والفو� طلب من ا�عPض� أمام عÊ عليه السالم ومن اإل

  .ولكن Àوع ا�عPض� هاÀوا م4ل عثمان وقتلوه ،ن $افظوا � ا�دوءأ

  :{ليل ا\ص

:" فقال + معرض حديثه ،م ا�اهه وفكرهئ$اول �تب اCص اختيار ما يال 
  "عمل بكتاب اهللا وسنة نبيه الكريممام � بÆط� وهما الوقبل اإل
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نقول أنه + صبيحة يوم االنتخاب جعل عبد الرñن بن عوف اتباع سياسة  
من عÊ وعثمان ر� اهللا  فقد طلب من Üٍ  ،وعمر أساسا للPشيح أ+ بكر

 " عنهم 
ٌ
Ü ة ا�ليفت� من  أن يقسمiعل كتاب اهللا وسنة نبيه وسV منهما أن

  ".)¢(و ب® عبد ا�طلب � رقاب اCاسأي منهما ب® أمية وأن ال $مل أ ،بعده

اm ال ولكن � جهدي :"أما عÊ بن أ+ طالب فأجاب بتحفظ قائال 
Mطه قائال فوافق عبدَ  أما عثمانُ ". وطاقh � نñنعم:" الر mوبهذا يظهر ". ا

 أاالجتهاد  أسلوبأن عÊ بن أ+ طالب اتبع 
ً
جابت� ات� اإلف>ن �. gيعته ساسا

 ّÊن  ،األثر ا�هم + تقديم عثمان � عñيعة من قبل عبد الرgعطائه اÍو
  .)¬(أيضا ثم تتابع اCاس � بيعته وبايعه عnÊ  ،وأصحاب الشورى

اعتp اCص أن سبب الفتنة الM حدثت + عهد ا�ليفة عثمان بن عفان 
زل مروان بن اÐكم اuي �ن �نوا يريدون من ا�ليفة أن يع:" هو أن ا6وار

ن مثل هذا الÓم ليس فقط إ". �فة  وEن يتدخل + األمور ،سكرتiه ونسيبه
ساءة إ� العرب وخاصة ب® أمية Kثل� لإل وºاولةٌ . للحقائق انتقاء بل هو تزويرٌ 
  . بمروان بن اÐكم

ويمكن Eديد أهم  ،أسهب ا�ؤرخون + اÐديث عن الفتنة وأسبابها 
  :ألسباب وراء الفتنة بما يÊا

  :الفتنة أثر األعراب B :أوال

وEن هؤالء األعراب � ثالثة  ،عندما جاء اإلسالم دخل األعراب اإلسالم 
                                                 

 .)¹¬؛ �هول، اإلمامة والسياسة، صðÇ¬، ص ³الطpي، تاريخ، ج( )¢(

 .)¹¬؛ �هول، اإلمامة والسياسة، ص·ðÇ-¬ð¬، ص ³الطpي، تاريخ، ج( )¬(
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  وصنٌف  ،إسالمه نَ أسلم وحسُ  صنٌف : أصناف
ً
  آخر دخلوا اإلسالم خوفا

ً
 ونفاقا

 
ً
�اويندرج هؤالء Eت قو� تع. وطمعا:  ﴿ÜÜ ÜÜ>>>>#### {{ {{���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& #### \\ \\���� øø øø���� àà àà2222 $$$$ ]] ]]%%%%$$$$ xx xx���� ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ uu uuρρρρ ﴾.  

وتمسك  ،وترك ا\نيا Ü الPك ،شديدة د عبادةً أما الصنف ا6الث فقد تعب© 
  باإلسالم

ً
وتأويل اCصوص  ،وا=عصب للرأي والغلو + ا\ين تالزمه شدةٌ  تمس>

  ا�نطق عندهم ضعيٌف  ،يتناسب مع مزاجهم اÐاد تأويالً 
ً
 شديدةٌ  ةُ والعاطف ،جدا

 
ً
اء سلف ا�وارج وهؤالء هم القر© . )¢(ال ظواهرهاإاألمور ال يفهمون من  ،جدا

Ìرج قوم من أمM يقرؤون  :)¬(اuين قال فيهم رسول اهللا صç اهللا عليه وسلم
وال صالتكم إ� صالتهم شيئا وال  ،قراءتكم إ� قراءتهم شيئا تالقرآن ليس

ال  ،ميقرؤون القرآن $سبون أنه �م وهو عليه ،صيامكم إ� صيامهم شيئا
  ".يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية ،�اوز صالتهم تراقيهم

وKا �در اإلشارة إ�ه أن عثمان بن عفان ر� اهللا عنه اضطر إ� �نيد  
 وشkّ . أثناء توسع رقعة الفتوح) وgåيتهم من األعراب ا�رتدين(األعراب

وقد خالف عثمان بن . تنةساهمت + تهيئة أجواء الف هؤالء بعد فPة طبقةً 
 بكرٍ  وفأب. عفان ا�ليفت� السابق� الثين رفضا االستعانة بهؤالء األعراب

  .)ð("ال تستعينوا بمرتد + جهاد عدو:" الردة الِ كتب إ� عم© 

                                                 

فبلغ عÊ بن أ+ طالب ". ال حكم اال هللا:" لواويظهر ذلك جليا + قضية ا=حكيم عندما قا( )¢(
ث اCاس، : ذلك، فجمع اCاس لiيهم سوء الفهم، فدÁ بمصحف عظيم وقال أيها ا�صحف حد»

كتاب اهللا بي® : بما روينا منه، فقال عÊ. ما هذا إنسان إنما هو مداد وورق، وÞن نتÚم: فقالوا
 .)¶ò¶: ث رقممسند اإلمام أñد، حدي: انظر. وب� هؤالء

  .)¹¶³¬رواه اإلمام مسلم + صحيحه + باب ا=حريض � قتال ا�وارج حديث رقم( )¬(
)ð( )ي، تاريخ، جpالطðص ،ð³¢(.  
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�ن اجتهاد ا�ليفة عثمان اuي ارتكز عليه + االستعانة بهؤالء أنه  
كما أنه  ،ن قد ارتد من رواسب الردةألن يتخلص م ارتأى أن Áمل الزمن �ٍف 

ولم يكن  ،إذ توسعت رقعة الفتح ،اضطر إ� إرسا�م إ� الغزو اضطرارا
باإلم>ن أن يقوم الصحابة وحدهم مع القبائل الM حسن إسالمها وتمسكت 

بل زادهم  ،لكن ذلك لم يصلحهم ،فهو استعملهم استصالحا �م. باإلسالم
م� + دم ا�ليفة واuين سماء ا�تهَ أ�ن + فسادا وÍغراء با�ليفة حيث 

 حاmوا ا�دينة رجا
ٌ
  .)¢(ينتسبون إ� ا�رتدين ل

  .جتماB w عهد عثمان ر� اهللا عنهطبيعة ا9حول اإل: ثانيا

خطiة + حياة  شهدت خالفة عثمان بن عفان ر� اهللا عنه تطوراٍت  
Cطاق إ� دولة �Áية تمتد ا ºدودةِ  سالمية بعد أن Eولت من دولةٍ ا\ولة اإل

 
ً
وقد ظهر نتيجة هذا ا=حول . رمينا hقاأإ� بالد فارس و من بالد أفريقيا غربا

من  جديدٌ  أجناس ا�اضع� �ا وا�نتم� إ� دينها جيٌل ، + طبيعة ا\ولة
من ا¾يل األول من ا�سلم� بقوة اإليمان  ا�سلم� يعتp + �موعه أقُل 

¾وهر العقيدة االسالمية واالستعداد ا=ام إلخضاع اCفس والفهم السليم 
واالستعداد ا=ام إلخضاع اCفس Cظام  ،Cظام اإلسالم السليم ¾وهر العقيدة

  .اإلسالم ا�تمثل بالكتاب والسنة

وEنت هذه ا�Nات أقل ظهورا + ا¾يل ا¾ديد اuي وُجد نتيجة للفتوحات  
 ،وبُعثت فيه العصبية لألجناس واألقوام ،لفرديةوظهرت فيه ا�طامع ا ،الواسعة

ولم ينالوا من . يهال$ملون رواسب كثiة من رواسب ا¾اهلية الM �نوا ع

                                                 

  .)ò³¬؛ أºزون، Eقيق مواقف الصحابة + الفتنة، صð³Ç، ص³الطpي، تاريخ، ج( )¢(
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وهذه الظاهرة �ا ما يpرها + كتاب . الPبية االسالمية � العقيدة السليمة
زعت ون ،أما بعد فإن الرعية قد طعنت + االنتشار:" بعث به عثمان إ� أمرائه

Æال �وضغائن  ،وأهواء مÆعة ،دنيا مؤثرة: ها � ذلك ثالثاوأعد ،إ
  . )¢("ºمولة

 أويكشف اCقاب  
ً
عن طبيعة ا=حول وا=غيi + ا�جتمع اإلسال� ما  يضا

إن أهل الكوفة :" )¬(حيث يقول ،كتبه سعيد بن العاص أمi الكوفة إ� عثمان
 ،مةياgيوتات السابقة والقدقد اضطرب أمرهم وغلب أهل الÆف منهم و

وأعراب Ðقت ح` ما ينظر إ� ذي  ،والغالب � تلك اgالد روادف ردفت
  ". hف وال بالء من ناز=ها وال نابتتها

 نصار لم تكن قادرةً � أن هذه القاعدة الصلبة من ا�هاجرين واأل عالوةً  
لفتنة وجدت من هذه فلما ظهرت ا. � استيعاب هذه األفواج الكبiة واحتوائها

ينتج فرصة اللقاء ب�  -خاصة وأن االختالط ،القبائل �م�جة مادتها ومشعلها
  )ð(العناm ا�شبوهة من Ü قبيلة

 ثا
ً
   .B عهد عثمان ر� اهللا عنه الرخاء وأثره � ا&جتمع: �ا

 الM. ت بيت ا�الاوزادت وارد أقبلت ا\نيا � ا�سلم� بعد حرOة الفتح
اuي ساهم بدوره +  ،فجلبت الرخاء ،�ا دور + حرOة ا�جتمع وتطوره �ن

ب�  خاصةً  ،للتنافس واgغضاء كما أنه مادةٌ  ،انشغال اCاس با\نيا واالفتتان بها

                                                 

  .)تاريخ ابن عساكر، نقال عن ¬¶¬أºزون، Eقيق مواقف الصحابة + الفتنة، ص( )¢(
  .)·¹¬، ص³الطpي، تاريخ، ج( )¬(
)ð( )قيق مواقف الصحابة + الفتنة، صE ،زونºأ¬¶ð(.  
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. ومن مسلمة الفتح ،يمان نفوسهم من أعراب اgاديةأوBك اuين لم يصقل اإل
نفسه  حيث أدرك ا�ليفةُ  ،مانوقد ظهر هذا ال¦اء بشk واضح أيام خالفة عث

  ،هذه اÐقيقة
ً
ل إ�ه أمور األمة من ا=بدل وا=غi + كتابه وما ستؤب ُمنذرا

فإن أمر هذه األمة صائر إ� االبتداع بعد اجتماع ثالثة :" ا�وجه إ� الرعية
وقراءة األعراب واألÁجم  ،وبلوغ أوالدكم من السبايا ،تكامل اCعم :فيكم
  .)¢("للقرآن

  .م¸ء عثمان بعد عمر واختالف الطبع بينهما: رابعاً 

لقد �ن م)ء عثمان بن عفان مباhة بعد عمر بن ا�طاب واختالف 
 
ً
فينما �ن عمر قوي  ،إ� تغi أسلوبهما + معاملة الرعية الطبع بينهما مؤديا

 أ�ن عثمان  ،الشكيمة شديد ا�حاسبة Cفسه و�ن Eت يده
ً
وأرق +  ل� طبعا

يكن يأخذ نفسه ويأخذ اCاس بما �ن يأخذهم عمر ح` يقول  ولم ،عاملةا�
  ".)¬(ومن يطيق ما �ن يطيق ،ريرحم اهللا عم:" عثمان

ه � ا�آخذ الM وح� بدت نوايا ا�ارج� وقد ألزمهم عثمان اÐجة + رد»  
ب وأ ،أب ا�سلمون إال قتلهم ،أخذوها عليه أمام ا�أل من الصحابة واCاس

 وال Þاد©  ،ونب%هم àهدنا ،بل نعفو:" عثمان إال ترOهم Ðلمه ووداعته قائال
  .)ð("أحدا ح` يرOب حدا ويبدي كفرا

                                                 

  .)³ò¬، ص³الطpي، تاريخ، ج( )¢(
  .)³ص، ³الطpي، تاريخ، ج( )¬(
)ð( )ي، تاريخ، جpص³الط ،ðð¢-ðð¬(.  
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  .)استثقال بعض القبائل العربية رئاسة قريش( العصبية القبلية: خامسا

 ،قريش واستئثارها با�الفة وEن من عوامل الفتنة شعور القبائل بتسلط 
خرج قوم من اg%ة إ� ا�دينة يرأسهم غيالن بن خرشه وطلبوا v·¬فë سنة 

يقول غيالن + سبب  .بهملمن عثمان عزل أ+ مو� األشعري فأجابهم إ� ط
د اuي قد أكل أرضنا وأحيا أمر ا¾اهلية من هذا السي©  ٌض وَ عِ  + Ü أحدٍ :" ذلك
ستصغر ملك م ملكه من األشعرين ويفال ننفك من أشعري �ن يعظ©  ،فينا

 القول يظهر Cا اCقمة الM ا�هت إ� أ+ مو� األشعري وä هذا. )¢("اg%ة
. ويعظم حكم األشعري� ،يتو� أمر اÐكم فهو رجل يم®ٌ  ،أساسها قبÊ وأن

و� وÍن عpت عن 9ء فإنما تعطي روح حب االستقالل واإلنفراد بالشؤون 
 يفهم منها اعتبار األرض حقو ،قبلية حٌ الحظ فيه روكما يُ  ،ا\اخلية عن ا�رOز

ً
 ا

  . )¬(للمقاتلة يت%فون فيها

 أك¦ تعبiٌ  هð³موقف ا�سiين من أهل الكوفة والشام Áم  ولعل + 
 
ً
عن نزعة القبائل اgدوية + كره اÐكم ا�رOزي وعدم الرضا عن  وضوحا

  .)ð(مرOزية قريش

                                                 

  .)ò¶¬- ³¶¬، ص³الطpي، تاريخ، ج( )¢(
  .)³·صñدان، نشأة ا�الفة، ( )¬(
)ð( )ي، تاريخ، جp¹¬، ص³الط·(.  
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  :ا�ولوoوست الشيÚ األول

العزلة والشعور باالضطهاد و الشخصية الفارسية الشيعية ب~ ا�وف
  .واإلبادة

تعا� من اCقص وا�وف . إن الشخصية الشيعية شخصية اضطهادية 
وال تعرف ا=عايش مع  ،ال تعرف الوسطية. والشعور بالضعف واالغPاب والقلق

 . وÍما أن يلجم فمها ليستمر ،هفإما أن تأكل. اآلخر

ا¾وانب اCفسية ألتباع ا�ذهب الشي� دون الرجوع إ�  ال يمكن فهمُ  
حادثة كربالء الM استشهد فيها اÐس� ر� اهللا عنه وعدد كبi من آل بيت 

ÖCواإل$اء  ،ا NمPادثة من اللحظات شديدة ا=كثيف والÐهذه ا pحيث تعت
iظ ،وا=أثÐ تؤثر + ا=اريخ  هائلةٌ  ومعانٍ  ة فاصلة تتحدد من خال�ا قيمٌ فهذه

وKا يزيد من كثافة هذا اÐدث وعمقه غدر . اإلسال� بل وا=اريخ اإلنسا� ãه
أهل الكوفة اuين وعدوا اÐس� ر� اهللا عنه باC%ة ثم خذلوه وترOوه هو 

 وعدد
ً
هذا . عطT وجو�من خiة آل بيت اÖC يواجهون ا�وت + الصحراء  ا

خ + الوجدان الشي� الشعور الشديد باuنب �اه اÐس� ر� اهللا اÐدث رس© 
 ولم يهبّ عنه فهم يشعرون أنه قُ 

ً
وأنهم  ،غiهم C%ته أحدٌ  وا أو يهّب تل وحيدا

 وال ذمةً  \ودٍ  ترOوه يال' هذا ا�صi ا�ؤلم وحده بيد عدوٍ 
ً
وهو  لم يرع فيه إال

وتو\ عن ذلك اÐزن اuي ال Äطئه . لنسب ونبل ا�قصدhف اó من هو 
 )زين العابدين(وقد عp � بن اÐس�  ،الع� + وجوه أتباع ا�ذهب الشي�

إن يعقوب عليه السالم : " عن ذلك ح� سأ� اCاس عن � ذلك اÐزن فقال
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 و�Í رأيت بضعة عÆ ،ت عيناه � يوسف ولم يعلم أنه ماتبكى ح` ابيض© 
  ". )¢(هم يذهب من قلÖأفPون حزنَ  ،من أهل بيM يذíون + غداة يوم واحد

 ،لم يتوقف تأثi مقتل اÐس� ر� اهللا عنه + الوجدان الشي� � ذلك 
بل تعداه �كون عقدة اإلحساس بالظلم والغدر والشعور با�رارة �اه ما حدث 

وä الوقت نفسه . أو سكتوا عنه والرغبة + ا6أر Kن فعلوا ذلك أو تواطئوا فيه
وأخذ  ،ك فيه واعتباره قابًال للغدر + أي Ðظةيا�وف من اآلخر والتشك

اÐيطة واÐذر إ� أق حد Kكن ليس فقط + األفعال ولكن ح` + 
  . الشهi + السلوك الشي�" ا=قّية " وهذا ما نشأ عنه مبدأ  ،الÓم

ا=قية تتأسس � . بالشيعة ،هب اإلسالمية+ تاريخ ا�ذا ،ا=صقت ا=قية 
وصارت شعار .ا�وف والتسP � خصوصيات ا�عتقد خشية األذى وال�ر

أما مبناه الفقá فمن�ع + العقل الشي� من . ا�غلوب � أمره أمام الغاشم
الM " إال من أكره وقلبه مطمl باإليمان همن كفر بعد إيمان" اآلية القرآنية

ار بن سياق القصة ا�عروفة ا�تمحورة حول موقف الصحا+ ا¾ليل عمّ  نزلت +
كوOيف  ،يا� ر� اهللا عنه

ُ
ما �ن يود  ره Eت ا=عذيب � قول 9ءٍ أ

العقل الشي� يدور حول اآلية ويناقش سبب نزو�ا وOيف ذهب من هنا .قو�
 
ً
  يمكن اعتبارها مبùً أصو�ا

ً
  أو فقهيا

ً
بعد أن Áش  ا=قية=عليل  مقبوال

 
ً
  ،من الضغط وا�الحقة الشيعة قرونا

ً
 ف>نوا $تمون بها ح` صارت شعارا

  .)¬($فظونه عن ظهر قلب

                                                 

  .)¢Ç¬، ص·ابن كثi، اgداية واCهاية، ج( )¢(
  .)¢ð´-ðاألسدي، أزمة العقل الشي�، ص( )¬(
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 + نفسية   فا=قية تو\ت وترسخت من عقدة االضطهاد 
ً
ا�تغلغلة عميقا

nشي�  - الفار Ü �دائم بالظلم  جعلت الشيعة + شعورٍ  –والM انتقلت إ
Uوصبغت نفوسه ،والغ�وعبأتها باالنفعاالت ا�تأججة  ،م باÐزن واأل

 ،مستضعف ،مضطهد ،فk شي� يشعر بأنه مظلوم. وا�تحفزة للثورة + Ü ح�
 ،وقد دفعه ذلك إ� اgحث عما ينفس عن كربه وأحزانه. مغتصب اÐقوق

هم + حق آل هم وأجدادُ ؤخاصة أنه استقر + نفوسهم اإلثم اuي ارتكبه آبا
خi " اÐس� ا�ظلوم"ف>نت اCياحة �  ،صة اÐس� ر� اهللا عنهاgيت وخا

لكنه + اÐقيقة إنما يبý  ،إنه + الظاهر يبý � اÐس�. وسيلة =حقيق ذلك
الM وِرثت اÐزن من عقدة االضطهاد  ،� نفسه اÐزينة إ� حد العقدة

  .ا�علوما\ين =ظهر بالشk  ها ثوَب الM لبست آثارُ  ،الفارسية

فمالت إ�  ،لقد خلقت العناm السالفة أثرها + الشخصية الشيعية 
فعç الرغم من اشPاك الشيعة +  ،االنطواء والعزلة عن سائر Àاعة ا�سلم�

 عنهم
ً
 ووجدانيا

ً
. كثi من شعائر اإلسالم مع السنة إال أنهم معزولون عقائديا

{تلفة لك? هذه العزلة  وقد فشلت ºاوالت متكررة + مراحل تارÌية
وVÍاد صيغة للتقارب أو ا=فاهم أو ح` ا=عايش ب� السنة والشيعة وEن وراء 

  .هذا الفشل عوامل نفسية Kثلة + حالة التشكك وا=وجس �اه اآلخر

  :عJ عليه السالم اإلماموصول ا�الفة إ» 

ي نصب فيه يوم عيد الغدير ا�وم اu سنه � ò¬وبعد مرور  بعد عثمان
مام طلب اCاس من اإل ،عÊ لقيادة ا�سلم� اإلمام الرسول صç اهللا عليه وسلم

 Êداية رفض قبول ا�الفة ،ن يكون ا�ليفةأعgاس ونتيجة إل ،+ اCار اm
 مام عليول من بايع اإلأ� ذلك قبل وEن 

ً
  .والزبiُ  طلحةُ  ا
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يعا� من مشاÜ  إلسال�اعÊ ا�الفة �ن ا�جتمع  اإلمامعندما تو� 
 ،واسعة وزاد عدد ا�سلم� راٍض أوخالل تلك السنوات �ن قد تم فتح  ،كثiة

سالم وEنوا يفرقون ب� العرب بعض العرب �نوا Ìالفون تعا�م اإل ولكن
 را� وحصول ا�سلم�وOذلك ومع ا=وسع وفتح الكثi من األ ،وغi العرب

سالم اuي يدعوا إ� مراÁة مع وجود قانون اإلولكن  ،الغنائم � الكثi من
 ،نفسهم ال¦وات الكبiةVمعون أل منهم بدون وجه حٍق  العدالة �ن عددٌ 

Bك اuين لم يكونوا مؤهل� Ðكم ا�سلم� ومع ذلك أوضافة إ� ذلك باإل
مام عÊ عليه السالم بعزل اÐ>م غi �ذا قام اإل ،وامرصدرون األ�نوا يُ 

 وOذلك ساوى ب� Ü ا�سلم� سواء �نوا عرب ،�ؤهلا�
ً
 أمفقراء  غi عرٍب  أم ا

  .غنياءأ

يرانيون كذلك اإل ،مام عÊ عليه السالمسعد الكثi من اCاس بما قام به اإل
ك¦ أسالم من خالل نمط حكمه وتعلقوا به شهدوا بوضوح تأثi عدالة اإل

 فريٌق أوEن  ،فأك¦
ً
  مام إلعمال اأن ع غi راٍض  يضا

فراد وا�شاÜ الM سببوها + ا\رس القادم سنتعرف � بعض هؤالء األ
  .)¢(مام عÊ عليه السالملإل

                                                 

، تعليمات اجتما�، "ا�جتمع االسال� بعد الرسول " جامعه اسال% بعد از بيامp " درس ( )¢(
 �قرآن ÇÇ-¢ðð، صðÇÇ¢ايران، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در

وتعليمات ديù دين وزند"، سال سوم متوسطه، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 .)Ç¹-·¹، ص ·ðÇ¢جاب ششم، 
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  :األسئلة وا�حث

سال� من دارة ا�جتمع اإليوم غدير خم بماذا أمر الرسول الكريم إل - ¢
  بعده ؟

  إ� ا�الفة بعد عمر ؟  اإلسالممام عÊ عليه �اذا لم يصل اإل -¬

ð- أ nيران لم يتم فتحها + عهد خالفة عثمان ؟ و�اذا؟ إجزاء أمن  ي 

قبل با�الفة ؟ اكتب اثنت� مام عÊ عندما ما ا�شاÜ الM واجهها اإل - ³
 .منها

  :{ليل ا\ص

وأن هذا  ،$اول اCص ا=أكيد من جديد � أحقية آل اgيت با�الفة 
ير ا�وم اuي نصب يوم عيد الغد سنه � ò¬بعد مرور " اÐق رد إ� أصحابه

  ". مام عÊ لقيادة ا�سلم�اإل فيه الرسول صç اهللا عليه وسلم

�لعادة بأن ا�سلم� قد Äلو عن حق آل  –ول تذكi ا\ارس� اكما $ 
  اgيت +

اÐكم وÄليهم عن دعم عÊ بن أ+ طالب ر� اهللا عنه صاحب اÐق 
|Æال.  

بأن هذا الÓم فيه إساءة لعÊ بن أكرر ما قلته + موضوع حديث الغدير  
فإذا �ن أمر اÐكم واإلمامة ºسوم كما يد| . أ+ طالب ر� اهللا عنه

فهو  ،من الرسول صç اهللا عليه وسلم وأنه أمرٌ  ،الشيعة من خالل حديث الغدير
  ،با=اÉ أمر غi قابل للنقاش أو ا=فاوض

ً
ألمر اÖC  بل واجب ا=فيذ امتثاال

كما  - فإذا جانب الصحابة وgåية ا�سلم� اÐق ،ليه وسلمصç اهللا ع
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وهو صاحب اÐق الÆ| (فكيف يرفض عÊ بن أ+ طالب ا�الفة  - يزعمون
ÖCبأمر من ا(.  

وEن أيضا فريق غi :" كما $اول اCص اإلساءة للصحابة من خالل قو� 
 بعض هؤالء + ا\رس القادم سنتعرف �:" �وقو". ماممن أعمال اإل راٍض 

  ".مام عÊ عليه السالمفراد وا�شاÜ الM سببوها لإلاأل

Jا سن عليه السالم واإلمامعليه السالم  خالفة اإلمام ع:  

  :معرoة ا)مل

ه يسÑ إ� ألنا�الفة و عليه السالم � تو� مام عÊٌّ اإل عندما وافق
ن $ققوا أتطيعوا نهم لن يسأفراد مثل طلحه والزبi درك بعض األأ العدالة

جة زيارة بيت اهللا اÐرام خرجوا من وíُ  ،ن $كموا ا�دن ا�همةأمطاgهم ومنها 
  .إ� مكة Áئشة زوجة الرسول وقد اصطحبوا معهم ،ا�دينة وتوجهوا إ� مكة

نصارهم من مكة أل ح` خرجت Áئشة وطلحة والزبi ويلم يمض وقت طو
مام لم اإل ،عÊ عليه السالم اإلمامد �حاربة باالستعدا أواوهناك بد ،إ� اg%ة

   .ةوجيشه من ا�دينة إ� اg% ن يتجهأال إمامه أيكن 

 ناسأرسل أمام عÊ عليه السالم إ� العراق عندما وصل اإل
ً
إ� Áئشة  ا

ولكنهم لم يقبلوا دعوته وä اCهاية وقعت  ،وطلحة والزبi ودÁهم إ� الصلح
هذه اÐرب �نت  + ،� اإلمامانت% فيها جند  اÐرب وبعد معرOة شديدة

  .Áئشة ترOب � ا¾مل وuلك سميت به معرOة ا¾مل

علن مدينة أمام عÊ عليه السالم إ� ا�دينة وبعد معرOة ا¾مل لم يعد اإل
 الكوفة + العراق مرOز
ً
 لقربها من ،�الفته ا

ً
 مدينة الكوفة موقعها مناسب نظرا
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 من أمام عÊ �ن يريد إلا أن وOما س#ى ،جازيران والشام واÐإ
ً
ن يكون قريبا

  .الشام

  :{ليل ا\ص

 ويظهر من تفاصيل الروايات حرص 5ً . تفاصيل ما جرى + ا¾مل إ�كم 
وأن هناك فئة من الطرف� �نت ال  ،من طرä ا�الف � الصلح وحقن ا\ماء

  .وEنت السبب فيما جرى من اقتتال ،ترغب + الصلح

الق هذين الرجل� : وقال � ،ن عمروبأرسل عÊ بن أ+ طالب القعقاع  
 -سلمو وEن القعقاع من أصحاب اÖC صç اهللا عليه -بن اÐنظلية ا اي

كيف أنت صانع : وقال �. م عليهما الفرقةوعظ»  ،فادعهما إ� األلفة وا¾ماعة
 ،لقاهم باuي أمرت بهن: فقال. فيما جاءك منهما Kا ليس عندك فيه وصاة م®؟

وVمناهم � قدر  ،فإذا جاء منهما أمر ليس عندنا منك فيه رأي اجتهدنا الرأي
فخرج القعقاع ح` قدم اg%ة فبدأ . أنت �ا: قال. ما نسمع ونرى أنه ينب3

ما أشخصك وما أقدمك هذه  هأي أم© : لم عليها وقالبعائشة ر� اهللا عنها فس© 
فابعY إ� طلحة والزبi ح` : قال. ب� اCاس ® إصالحٌ أي ب: قالت. اgتة؟

إ� سألت أم ا�ؤمن� ما : فقال ،فبعثت إ�هما فجاءا ،تسم� �5 و*مهما
ب� اCاس فما تقوالن أنتما  إصالحٌ : فقالت ،أشخصها وأقدمها هذه اgالد

فواهللا  ،اإلصالح هذا فأخpا� ما وجهُ : قال. متابعان: قاال. أمتابعان أم {الفان؟
قتلة عثمان ر� اهللا عنه : قاال. ولl أنكرناه ال نصلح ،لl عرفنا Cصلحن

 رِ هذا إن تُ  فإن© 
ًEن عُ  ،للقرآن ك �ن ترÍقد : فقال. للقرآن ل به �ن إحياءً مِ و

قتلتما قتلة عثمان من أهل اg%ة وأنتم قبل قتلهم أقرب إ� االستقامة منكم 
فغضب �م ستة آالف واع�لوOم وخرجوا من ب�  إال رجالً ا�وم قتلتم ستمائة 

أظهرOم وطلبتم ذلك اuي أفلت يع® حرقوص بن زهi فمنعه ستة آالف وهم 
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فإن ترOتموه كنتم تار�O �ا تقولون وÍن قاتلتموهم واuين اع�لوOم  ،� رجل
 
ُ
رهون ديلوا عليكم فاuي حذرتم وقربتم به هذا األمر أعظم Kا أراكم تكفأ

وأنتم أñيتم م� وربيعة من هذه اgالد فاجتمعوا � حربكم وخذالنكم 
فقالت . كما اجتمع هؤالء ألهل هذا اÐدث العظيم واuنب الكبi ،�ؤالء ن%ةً 

أقول هذا األمر دواؤه التسك� وÍذا سكن : قال. فتقول أنت ماذا؟: أم ا�ؤمن�
وردك بثأر هذا الرجل  رñةٍ  وتباشiُ  خiٍ  فإن أنتم بايعتمونا فعالمةُ  ،اختلجوا

وÍن أنتم أبيتم إال م>برة هذا األمر واعتسافه �نت  ،األمة هوÁفية وسالمة �ذ
وبعثه اهللا + هذه األمة هزاهزها فآثروا العافية  ،عالمة h وذهاب هذا ا6أر

وال تعرضونا للبالء وال  ،ترزقوها وOونوا مفاتيح ا�i كما كنتم تكونون
وÍياكم وأيم اهللا إ� ألقول هذا وأدعوOم إ�ه و�Í �ائف . رضوا � في%عناتع

ونزل بها  ،جل حاجته من هذه األمة الM قل متاعهاو أال يتم ح` يأخذ اهللا عز
ما نزل فإن هذا األمر اuي حدث أمر ليس يقدر وليس �ألمور وال كقتل 

نعم إذا قد أحسنت : فقالوا .الرجل الرجل وال اCفر الرجل وال القبيلة الرجل
فارجع فإن قدم عÊ وهو � مثل رأيك صلح هذا األمر فرجع  ،وأصبت ا�قالة

  .إ� عÊ فأخpه فإعجبه ذلك وأhف القوم � الصلح

 ويستدل من هذا القول � أن علي
ً
نه أال إ ،�ن يرغب + تتبع قتلة عثمان ا

 
ً
  . سلم� ب� كتلت� متقاتلت�فيوقع ا� ،�م ما �ن يريد أن يثi أصحابا

جاءت وفود أهل اg%ة إ� أهل الكوفة ورجع القعقاع من عند أم ا�ؤمن�  
 اCاس ثم قام � الغرائر فحمد اهللا عزمن وطلحة والزبi بمثل رأيهم Àع 

سلم وذكر ا¾اهلية وشقاءها و جل وأثù عليه وصç � اÖC صç اهللا عليهو
سول اهللا صç روÍنعام اهللا � األمة با¾ماعة با�ليفة بعد  واإلسالم والسعادة

سلم ثم اuي يليه ثم حدث هذا اÐدث اuي جره � هذه األمة و اهللا عليه
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أقوام طلبوا هذه ا\نيا حسدوا من أفاءها اهللا عليه � الفضيلة وأرادوا رد 
�Íلوا األشياء � أدبارها واهللا بالغ أمره ومصيب ما أراد أال وEراحل غدا فار 

أÁن � عثمان بÙء + 9ء من أمور اCاس و�غن  أال وال يرEلن غدا أحدٌ 
  .السفهاء ع® أنفسهم

فاجتمع نفر منهم علباء بن ا�يثم وعدي بن حاتم وسالم بن ثعلبة العب0  
وhيح بن أوc بن ضبيعة واألشP + عدة Kن سار إ� عثمان ور� بسi من 

ابن السوداء وخا\ بن ملحم وتشاوروا فقالوا ما ومعهم ا�%يون  سار وجاء
 nÊن يطلب قتلة  الرأي وهذا واهللا عK اس بكتاب اهللا وأقربCوهو أب% ا

عثمان وأقربهم إ� العمل بذلك وهو يقول ما يقول ولم ينفر إ�ه إال هم والقليل 
نا + ك¦تهم أنتم واهللا من غiهم فكيف به إذا شام القوم وشاموه وÍذا رأوا قلت

فقال األشP أما طلحة والزبi فقد عرفنا  ترادون وما أنتم بأنy من 9ءٍ 
 nÊاس فينا واهللا واحد  أمرهما وأما عCفلم نعرف أمره ح` �ن ا�وم ورأي ا

 nدمائنا فهلم çفع Êن يصطلحوا وعÍو oÊفنلحقه بعثمان فتعود  وا فلنتواثب � ع
  . )¢("فيها بالسكون فتنة ير� منا

فلما نزل اCاس واطمأنوا خرج عÊ وخرج طلحة والزبi فتواقفوا  
  ،وتكلموا فيما اختلفوا فيه

ً
هو أمثل من الصلح ووضع اÐرب  فلم Vدوا أمرا

ورجع عÊ  ،فافPقوا عن موقفهم � ذلك ،ح� رأوا األمر قد أخذ + االنقشاع
 . اإ� عسكره وطلحة والزبi إ� عسكرهم

                                                 

  .)··³-¢·³، ص³الطpي، تاريخ، ج:انظر( )¢(
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 ،ويوضح الطpي دور أوBك اCفر ا�ستفيدين من ا�صام واالقتتال
: قاال ،وOتب إÉ ال?ي عن شعيب عن سيف عن ºمد وطلحة:")¢(فيقول

 Ùوبعثاهما من الع iطلحة والزب �وبعث عÊ من العÙ عبداهللا بن عباس إ
فلما . عمن: فقالوا ،ºمد بن طلحة إ� عÊ وأن يكلم Ü واحد منهما أصحابه

وأرسل  ،أمسوا وذلك + Àادى اآلخرة أرسل طلحة والزبi إ� رؤساء أصحابهما
 ،وا عثمان فباتوا � الصلحمعÊ إ� رؤساء أصحابه ما خال أوBك اuين هض

 dفوا عليه وال4وع عما اشتhي أuوباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية من ا
وبات اuين أثاروا أمر عثمان بÆ �لة باتوها  ورOبوا ما رOبونا ،اuين اشتهوا

وجعلوا يتشاورون �لتهم ãها ح` اجتمعوا � ا�لكة قد أhفوا �  ،قط
 ،واست?وا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من الÆ ،إنشاب اÐرب + ال?

فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جiانهم انسلوا إ� ذلك األمر انسالال وعليهم 
فخرج م�يهم إ� م�يهم وربعيهم إ� ربعيهم ويمانيهم إ� يمانيهم  ،مةظل

فثار أهل اg%ة وثار Ü قوم + وجوه أصحابهم اuين  ،فوضعوا فيهم السالح
  .بهتوهم

وخرج الزبi وطلحة + وجوه اCاس من م� فبعثا إ� ا�يمنة وهم ربيعة  
� ا� ،ها عبدالرñن بن اÐارث بن هشامؤيعبÍن بن عتاب بن وñي?ة عبدالر

قد : فقاال ،طرقنا أهل الكوفة �ال: قالوا. ما هذا؟: أسيد وثبتا + القلب فقال
 ،وأنه لن يطاوعنا ،علمنا أن عليا غi منته ح` يسفك ا\ماء ويستحل اÐرمة

 ،ثم رجعا بأهل اg%ة وقصف أهل اg%ة أوBك ح` ردوهم إ� عسكرهم
ة الصوت وقد وضعوا رجال قريبا من عÊ �خpه بما فسمع عÊ وأهل الكوف

                                                 

  .)ò´¶-ò´¹، ص³ا�صدر نفسه، ج( )¢(
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ما فاجأنا إال وقوم منهم بيتونا : قال ذاك الرجل. ما هذا؟: فلما قال ،يريدون
وقال عÊ . فرددناهم من حيث جاؤوا فوجدنا القوم � رجل فرOبونا وثار اCاس

أن  لصاحب ميمنته ائت ا�يمنة وقال لصاحب مي?ته ائت ا�ي?ة ولقد علمت
طلحة والزبi غi منتهي� ح` يسف> ا\ماء ويستحال اÐرمة وأنهما لن 

ا ونادى عÊ + اCاس أيها اCاس كفوا فال 9ء يطاوÁنا والسبئية ال تفP إنشابً 
ف>ن من رأيهم Àيعا + تلك الفتنة أال يقتتلوا ح` يبدؤوا يطلبون بذلك 

 اÐجة ويستحقون � اآلخرين وال يقتلوا م
ً
وال Vهزوا � جريح وال  دبرا

  يتبعوا ف>ن Kا اجتمع عليه الفريقان ونادوا فيما بينهما 

و�ا تأزم األمر لم يكن أمام العقالء إال االستعانة بأم ا�سلم� Áئشة ر�  
وأقبل كعب :" )¢(يقول الطpي. وحفظ دماء ا�سلم� ،صالح الوضعإل ،اهللا عنها

 ،أدرD فقد أب القوم إال القتال: فقال ،اهللا عنها بن سور ح` أÁ Wئشة ر�
وEن -فرOبت وألبسوا هودجها األدراع ثم بعثوا Àلها  ،لعل اهللا يصلح بك
فلما برزت  ،ñلها عليه يعç بن أمية اشPاه بمائM دينار -Àلها يد� عسكرا

من اgيوت وEنت íيث تسمع الغوåء وقفت فلم تلبث أن سمعت غوåء 
. بÆ: قالوا. �i أو بÆ؟: قالت. ضجة العسكر: قالوا. ما هذا؟: فقالت ،دةشدي

  ".فأي الفريق� �نت منهم هذه الضجة فهم ا�هزومون: قالت

وهذا يدل � أن عÊ بن أ+ طالب وÁئشة ر� اهللا عنهما �نا بعيدين  
عد نفاذ Ü إال ب ،وأنهما اجتمعا � ا=وافق وعدم اÐرب ،عن الفتنة Ü اgعد

  .اÐجج

                                                 

  .)ò´¹، ص³الطpي، تاريخ، ج( )¢(
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فمن أراد ا�زيد  ،لن نفصل اÐديث عن تفاصيل ما جرى + موقعة ا¾مل
  .ا�صادر األصلية ا�وثوقة إ�يمكن الرجوع 

ب� Áئشة وعÊ بن أ+ طالب ر� اهللا  وKا ما يؤOد أن األمر لم يكن عداءً 
 عÊ أم زفبعد أن جه© . عنهما ما جرى من حوار بينهما بعد انتهاء ا�عرOة

وأخرج معها Ü من  ،ا�ؤمن� بكل 9ء ينب3 �ا من مرOب أو زاد أو متاع
واختار �ا أربع� امرأة من نساء أهل  ،�ا Kن خرج معها إال من أحب ا�قام

فلما �ن ا�وم اuي ترEل فيه  ،فبلغها. �هز يا ºمد: وقال. اg%ة ا�عروفات
 ،عتهمعوها وودّ رجت � اCاس وودّ فخ ،جاءها ح` وقف �ا وح� اCاس

يا ب® تعتب بعضنا � بعض استبطاء واس�ادة فال يعتدن أحد منكم : وقالت
إنه واهللا ما �ن بي® وب� عÊ + القدم إال ما  ،� أحد بÙء بلغه من ذلك

يا أيها : وقال عÊ. وÍنه عندي � معتبM من األخيار ،يكون ب� ا�رأة وأñائها
ما �ن بي® وبينها إال ذلك وÍنها لزوجة نبيكم  ،تس صدقت واهللا وبرّ اCا

  " )¢(سلم + ا\نيا واآلخرةو صç اهللا عليه

  :معرoة صف~

سلما عند فتح أأبوسفيان الثان  همعاوية ومعه أبو....+ عهد خالفة عثمان
يديهم وEن $كم وOأنه ملك و�ذا عز� أصبحت حكومة الشام Eت أ ،مكة
بعد ذلك وبمنح بعض  .مام عÊ عليه السالممر اإلأاÐكم ولكنه لم يطع عن 

وOذلك قام �داع  ،نصارهأصبحوا من أموال العامة للمسلم� ا�سلم� من األ
 ،مام عÊ عليه السالمهاÉ الشام وحرضهم � االنتقام \م عثمان من اإلأ

                                                 

  .)ò³³، ص³جالطpي، تاريخ، ( )¢(
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 من معارضاإل
ً
عثمان �جازاتهم و قتلة أن يقدموا قاتل أه يمام طلب مرارا

  . ولكنهم لم يكونوا يقدموا غi االتهامات الواهية

 ،وح` يصل إ� هدفه ،ن $كم Ü ا�سلم�أساn �ن هدف معاوية األ
 أوبما 

ً
Áأل نه �ن {اد 

ً
ي شخص ومن ضمنهم عمرو بن العاص �ن يعطي وعودا

 � ميذا وصلت � ا�الفة سيعإحاكم م% السابق وعده 
ً
  .%ده حاكما

 àيشه �واجهتهأمام عÊ استعد اإل ،ن يهاجم الكوفةأصمم معاوية 
َ
 ،يضا

ن يهدي الضال� أ جلأمام عÊ من اإل ،ا=ï ا¾يشان + م>ن يس! صف�
رسل أ ،لم يأمر جنوده با�جوم ح` ال يرق ا\ماء ،تمام اÐجة � معاويةÍو

 
ً
اÐرب � الطريقة  نأعلن معاوية أبعد فPة  ،Cصيحة جند الشام رسال

يام قتل فيها أاÐرب وبا=اÉ قامت حرب شديدة واستمرت عدة  الوحيدة �
شP اuي األبن مام عÊ بقيادة مالك انت% + ا�عرOة جند اإل ،الكثi منهم

  .ن يهزم جيش معاويةأاستطاع 

ن � الرماح وطلبوا آوضع جند معاوية القر ،العاص و بنبمؤامرة من عمر
 مام عليولكن اإل ،م إ� القرآنكاا=ح

ً
  ا

ً
mوا � أ عليه السالم وقائده مال>

بن العاص  و+ اCهاية تم اختيار عمر ،استمرار ا�عرOة ولم تنجح فتنة معاوية
  .مو� وحكم لصالح معاوية خدع أبو ،شعري للتحكيممو� األ وأبو

  :{ليل ا\ص

  �نقول رغم أن بعض ا�صادر . ن إسالم معاوية �ن يوم الفتحأأشار اCص إ
ومرد . أن اuهÖ أشار إ� أنه أسلم قبل الفتح إال ،أشارت إ� إسالمه يوم الفتح

 �ذلك االختالف حول تاريخ إسالم معاوية بن أ+ سفيان ر� اهللا عنه يعود إ
Öهuإسالمه وهو ما جزم به ا ëÌ أسلم قبل أبيه + عمرة :" كون معاوية �ن
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وأظهر . .من أبيه صç اهللا عليه وسلم وب� Ìاف ا�روج إ� اÖC ،)¢(القضاء
  .)¬("إسالمه Áم الفتح

بعد ذلك وبمنح بعض ا�سلم� من األموال العامة :" وجاء + اCص أيضا
وOذلك قام �داع أهاÉ الشام وحرضهم �  ،للمسلم� أصبحوا من أنصاره

  "الممام عÊ عليه السنتقام \م عثمان من اإلاإل

ال بد للقارئ للتاريخ واgاحث فيه أن يسp أغوار األحداث قبل أن يصدر  
 
ً
اuين باعوا  ،Áمة للمسلم� فë هذا الÓم إساءةٌ . األح>م ا¾اهزة مسبقا

  .دينهم بدنياهم كما يزعم ال>تب

ولكن نود أن نؤOد � حقيقة مهمة حول طبيعة الرجال اuين �نوا حول  
  لقد �ن إ� جانب معاوية ،الشام معاوية من أهل

ٌ
ال يسألونه ما فعل وما  رجال

ألفوا  ،فمعظم العرب اuين �نوا + بالد الشام متح�ون بعض ا=ح� ،يفعل
 ،فعرفهم وعرفوه ،ثم hÁهم معاوية عÆين Áما ،اÐكم وطرائق الروم فيه

بإم>نه أن  عمياء ف>ن فأطاعوه طاعةً  ،واستو� � قلوبهم بذ�ئه وحكمته
  .)ð(يعتمد عليهم Ü االعتماد

                                                 

  .)¢ð¬، صÇاCووي، hح صحيح مسلم، ج. ه¹أي سنة ( )¢(
  .)¬¬، الغيث، مرويات خالفة معاوية، صð´Çص) عهد معاوية(اuهÖ، تاريخ اإلسالم، ( )¬(
)ð( )سبقتها ومهدت : للمزيد من ا=حليل حول ذلك، انظر Mموية واالحداث ال

ُ
العش، ا\ولة األ

  .)·¢¢- ¹¢¢�ا، ص
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  :{ليل ا\ص

لكن  ،ا�جال ال يستوعب ذلك ولكن ،اCص íاجة إ� توسع + ا�ناقشة 
ومثال � ذلك ما جاء  ،أود أن أشi إ� سياسة االج�اء الM اتبعها �تب اCص

 ،لقرآنن � الرماح وطلبوا ا=حكيم إ� اآوضع جند معاوية القر:" + اCص
 علي اإلمامولكن 

ً
  ا

ً
mوا � استمرار ا�عرOة ولم أ عليه السالم وقائده مال>

 األشعريمو�  بن العاص وأبو و+ اCهاية تم اختيار عمر ،تنجح فتنة معاوية
  "مو� وحكم لصالح معاوية خدع أبو ،للتحكيم

  
ً
اهللا  من اuي أجp عÊ بن أ+ طالب ر� ،� اCص وال>تب نطرح سؤاال

  .هل هم رجال معاوية أم فئة أخرى؟ ،=حكيمباعنه � وقف اÐرب والقبول 

إن اuي أجp عÊ بن أ+ طالب � وقف اÐرب وقبول ا=حكيم هم رجا�  
إ�  عراب اuين �نوا قد أتو مع الفتحاأل لقد �ن + جيش عÊ فئةُ . وجنده

تمسك  منهم من ،� ا�اه� �ن هؤالء. العراق واستقروا + الكوفة واg%ة
 
ً
وفئة لم يؤمنوا باإلسالم كما يتطلب  ،تالزمه شدة وتعصب باإلسالم تمس>

  .)¢(اإلسالم منهم

ا�الفة رأى منهم  و�ا تو� عnÊ  ،هؤالء هم اuين شارOوا + قتل عثمان 
 
ً
  تعبدا

ً
Áوخشو  ًïُم ،+ العبادة لم ير مثله وت Êي منع عuن ذلك السبب اEن و

فعت و�ا رُ  .فقد رجا من اهللا أن يتوب عليهم ،معاقبتهم � قتل عثمان
�ن أمام عÊ بن أ+ طالب إال أن يقبل  ما ا�صاحف � رؤوس الرماح

 ،فلم يفلح معهم ،فرغم ºاولة عÊ إقناعهم با�نطق. لوال موقف رجا� ،ا=حكيم
                                                 

)¢( )pي، تاريخ، جالطò¹، ص¬(.  
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 oÊاألشعري  ثم فرضوا � ع �. � + ا=حكيم كون Kثالً �ر� اهللا عنه أبا مو
ال حكم اال " ::فإذا هم ي%خون ،غريب ثم Áدوا من صف� مع عÊ بانقالٍب 

  .)¢("هللا

  
ً
وقد  ،ن السياسة � ا\هاءإنقول . ن ا=حكيم خدعة من معاويةإ: حسنا

لكن من اuي أجpه  ،أدرك عÊ ما ير� إ�ه معاوية ورجا� من رفع ا�صاحف
  .؟� قبول ا=حكيم

ن رجال عÊ هم اuين جعلوه يدخل + �ال للمقارنة مع إ ،من جهة أخرى 
  .؟) اgيعة با�الفة( ويتنازل عن حق أقرته األمة ،معاوية

  :معرoة نهروان

mوا من اgداية � بطالن أمام عÊ عليه السالم واuين من جند اإل عددٌ 
 ال حيلةً إم لم يكن ن ا=حكيأوثبت للجميع  ،ا=حكيم لم يقبلوا با=حكيم

 + نفس الوقت  ،مسبقةً 
ُ
انفصلوا عن  ،وا=حكيم جpوا � القبول بالصلحأ

   .مامجيش اإل

 ،سالمعمال {الفة لإلأمام عÊ قاموا بهؤالء وبعد انفصا�م عن جيش اإل
هذا الفريق وبسبب خروجهم عن  ،ذاء ا�سلم� وقاموا بالقتل والغاراتإيمثل 

مام عÊ عليه السالم مع Eرك اإل ،رفوا با�وارجعليه عُ  مام وقيامهممرة اإلإ
مام عÊ اإل ،جيشه للوقوف + وجه هؤالء ووصل ا�هم + م>ن يس! نهروان

 ïين انفصلوا عن جيشه انسحبوا ولكن قام من بuوبنصيحته للخوارج ا

                                                 

  .)ð-¶¹¶، ص³الطpي، تاريخ، ج: انظر تفاصيل ذلك( )¢(
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 منهم واgا' تفرقوا + مام ولكنهم انهزموا وقتل عددٌ منهم بمهاÀة جيش اإل
  .ماكن بعيدةأ

  :مام عJ عليه السالماستشهاد اإل

 ،خرىأمام عÊ عليه السالم ºاربة معاوية مرة هروان قرر اإلاCبعد معرOة 
ولكن + ا�وم ا=اسع عÆ من رمضان و�  ،تجهN ا¾يش للحرببوانشغل 

عÊ + ا�سجد وبعد  اإلمامرادي جرح ا�حد ا�وارج باسم ابن ملجم أيد 
سال� وبا=اÉ خ? ا�جتمع اإل ،Ðادي والعÆون من رمضان استشهديوم� ا

�ن + عهد  رجالً  ،ال مثيل � + العلم وا=قوى والشجاعة والعدالة رجالً 
جل حفظ وحدة أذى من الرسول مساعده ومن بعده Eمل الكثi من األ

   .ا�سلم�

  :{ليل ا\ص

pن ال نÞاألموي� و� رأسهم يزيد بن م ئÊس� بن عÐا حّل باK عاوية 
  .ولكن ال بد من توضيح بعض مالبسات اÐدث

  &اذا جاء ا س~ إ» العراق؟

فهم ما إن سمعوا بأنه . ألم يأت بعد رسائل الشيعة + العراق تطاgه بالقدوم
يعلمونه فيها أنهم لم  ،åدر ا�دينة إ� مكة ح` طفقوا يرسلون إ�ه كتبهم

فليح� إ�هم �بايعوه  ،وأنهم íاجة إ�ه ،لخليفة يزيديل�موا الطاعة ل
  .)¢("بلغت وقر بعi"وتكاثرت الكتب ح` 

                                                 

  .)¢ð³¹-ðÇ، صò، الطpي، تاريخ، جτانظر تفاصيل مراسالت أهل الكوفة للحس� ( )¢(
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وقد حاول عدد من أصحابه وأقاربه أن ينصحوه بعدم ا�روج ومنهم عبد 
بل أن أبا سعيد ا�دري . )¢(وعبد اهللا بن جعفر بن أ+ طالب ،اهللا بن عباس

  .)¬(الطاعة لوæ األمرعن رانه من ا�روج وعمرة بنت عبد الرñن ا�حدثة $ذ

ثم  ،و�مل األمر + سبب âورة اÐس� هو دعوة أهل الكوفة ومبايعتهم �
لم يصمد إ�  ،و�ا وصل اÐس� إ� أطراف العراق. واجبهوإيمانه هو íقه و

  .جانبه من شيعة العراق إال القليل

  !ألم يساهم هؤالء B مقتل ا س~؟

ما فعله أجدادهم الشيعة íق آل بmيح  ئهم Áشوراء اعPاٌف أليس + إحيا
أليس اللطم وتعذيب ا¾سد ما هو إال ºاولة منهم . اgيت وخاصة اÐس�

  .للتكفi عما صنعوه íق آل اgيت

  :مام ا سن عليه السالمخالفة اإل

مام ئمة الشيعة واuي تو� ا�الفة بعد اإلأمام حسن عليه السالم ثا� اإل
 للتقوى وا¾هاد + سبيل اهللا ،� عليه السالم

ً
 �ن معروف ،�ن مثاال

ً
نه أعنه  ا

 بهأك¦ أمن 
ً
مام حسن عليه اإل ،فراد Áئلة الرسول صÊ اهللا عليه وسلم شبها

�ن يشبه الرسول صç اهللا  ،السالم �ن قليل نظرائه + الشجاعة والتسامح
 بعد استشهاد اإل

ً
 عليه السالم بايع اCاس اÐسن بن مام عÊعليه وسلم كثiا
  .عÊ عليه السالم

                                                 

  .)¬ðÇ، صòالطpي، تاريخ، ج( )¢(
  .)¬ð³، ص¬اuهÖ، تاريخ اإلسالم، طبعة ا�قدn، ج( )¬(
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خالفته بعث برسالة إ� معاوية  يامأول أ+  حسن عليه السالم اإلمام
 للحربأولكن معاوية  ،وطلب منه عدم ا=مرد

ً
 استعدادا

ً
ن أبعد  ،عد جيشا

مام حسن عليه السالم بأمر هذا ا¾يش Àع اCاس + ا�سجد وطلب علم اإل
ال عدد قليل منهم واستعدوا إولكن لم يقبل بذلك  ،ستعداد للمعرOةمنهم اال
 بقيادة عبيد اهللا بن عباس  اإلمامرسل أومع ذلك  ،للحرب

ً
عليه السالم جيشا

   .�واجهة معاوية

  :مام ا سن مع معاويةصلح اإل

 معاوية بعد ما وعد عبيد اهللا بن عباس بمنحه ا�ال الكثi وعدد استطاع
ً
 ا

ن بعضهم إح`  ،ن يكسبهم إ� صفهأمام حسن عليه السالم إلصحاب اأمن 
علن معاوية + Ü م>ن انه يريد الصلح أوOذلك  ،حسن اإلمامبقتل  وعده

وجد ا�الفات ب� أمر هذا األ ،حسن عليه السالم الصلح اإلماموOذلك قبل 
بعضهم اuي �ن يريد الراحة انطلت عليهم  ،مام حسن عليه السالمجند اإل

  .ن يتصالح مع معاويةأmوا عليه أيلة معاوية وح

ال إهل الكوفة ألم يبق معه من قعت مام اÐسن أيضا وä الظروف الM واإل
 ، وفياءصحابه األأ�موعة قليلة من 

ُ
ن يوافق � اقPاح الصلح مع أجp أ

مام جند معاوية اuين ألم يكن ¾ند االمام عليه السالم الصمود  ،معاوية
 يشÚون ع

ً
قامت اÐرب مع معاوية فان اgقية القليلة  + حالة ،Æون ضعفا

 ،وهذا لصالح معاوية ،قC عليهمالM بقيت من ا�سلم� اÐقيقي� سوف يُ 
 مام حسن عليه السالم �ن مستعدوباCهاية اإل

ً
جل أللصلح وبÆوط من  ا

ن أسالم والكشف عن وجه معاوية اÐقي� ومن هذه الÆوط اإل ةمصلح
  .نفسه باسم أمi ا�ؤمن� ن ال يس!أ� و اويه ليس � اÐق بتعي� خليفةٍ مع
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  :ةشسئلة وا&ناقاأل
 مام عÊ عليه السالم الكوفة مرOز�اذا اÄذ اإل - ¢

ً
للحكم بعد واقعة  ا

  ا¾مل ؟

مر مام عÊ عليه السالم + معرMO صف� ونهروان األ�اذا لم يعط اإل -¬
  بابتداء ا�جوم ؟ 

ð- ثí اكتب 
ً
 من صفحة واحدة عن حياة عمرو بن العاص  ا

عدد عÆة صفات  ،...............كتباته + هذا ا\رس أKا قر ةِ باالستفاد - ³
 مام عÊ من صفات اإل

ò-  اذا� 
ُ
مام حسن عليه السالم � قبول الصلح مع معاوية ؟ وبأي جp اإلأ

 hوط صاÐه ؟ 

 :راåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبةالف ألام -¶

ن يضع جيش أمام عÊ عليه السالم واuي استطاع د جند اإلقائ –أ 
 ...........معاوية � عتبة ا�زيمة يس!

وبعد يوم� ......... .حد من ا�وارج يس!أ� يد  عnÊ  اإلمامجرح  -ب
  استشهد 

  ...............مام عÊ عليه السالم + معرOةهزم جيش اإل -ت

  وصل بينها �ط  ا=ا�ةوجد العالقة ب� ا�يارات أ - ¹

  ا�وارج         معرOة ا¾مل 

  وطلحة والزبÁ  iئشة        معرOة صف� 

  معاوية         معرOة نهروان 

  عبد اهللا بن عباس             
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  :{ليل ا\ص

سئلة الM وضعها �تب اCص لPسيخ ا�فاهيم والقيم الM طبيعة األ تجاء
  . وردت + اCص

أن يكتب الطالب صفحة عن حياة عمرو  :فماذا يقصد السؤال ا6الث -
  طبعا لتشويه صورة هذا الصحا+ .بن العاص؟

  :من هو عمرو بن العاص ر� اهللا عنه و&اذا يناصبه الشيعة العداء

أحد  -ر� اهللا عنه-إنه الصحا+ ا¾ليل عمرو بن العاص بن وائل السه} 
أسلم قبل فتح  ،لةوأشدهم دهاًء وحي ،أذ" رجال العرب ،فرسان قريش وأبطا�ا

 وEن صدي ،وEن سبب إسالمه أنه �ن كثi الPدد � اÐبشة ،مكة
ً
�لكها  قا

كيف يعزب عنك أمر ابن  ،يا عمرو: فقال � اCجا9 ذات مرة ،اCجا9
 ،أي واهللا: أنت تقول ذلك؟ قال: قال عمرو. عمك؟ فواهللا إنه لرسول اهللا حًقا

وEن ذلك + شهر صفر سنة  ،ًدا ا�دينةفخرج عمرو من اÐبشة قاص. فأطع®
وEنا +  ،فقابله + الطريق خا\ بن الو�د وعثمان بن طلحة ،ثمان من ا�جرة

ÖCا �وأسلموا ب� يدي رسول اهللا  ،فساروا Àيًعا إ� ا�دينة ،طريقهما إ
  .وبايعوه

تو� عمرو بن العاص إمارة  -ر� اهللا عنه- وä عهد الفاروق عمر 
ث عمر بن فظل $د»  ،وEن عمرو يتمù أن يفتح اهللا � يديه م%. فلسط�

ره الفاروق قائ ،ح` أقنعه ،ا�طاب عنها  دفأم©
ً
� جيش ا�سلم� لفتح م%  ا

فسار عمرو با¾يش واستطاع بعد كفاح طويل أن  ،وEريرها من أيدي الروم
إ� دين اهللا عز ويدعوهم  ،و$رر أهلها من ظلم الرومان وطغيانهم ،يفتحها

  .فيدخل ا�%يون + دين اهللا أفواًجا ،وجل
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 ،فأنشأ مدينة الفسطاط ،وأصبح عمرو بن العاص وا�ًا � م% بعد فتحها
وEن شعب م%  ،وبù ا�سجد ا¾امع اuي يعرف ح` اآلن باسم جامع عمرو

رو $ب وEن عم ،وينعم + ظله بالعدل واÐرية ورغد العيش ،$به حبًا شديًدا
وظل عمرو بن العاص وا�ًا � م% ح` عز�  ،ا�%ي� ويعرف �م قدرهم

وجاءت الفتنة الكpى ب� عÊ ومعاوية . ر� اهللا عنه- عنها عثمان بن عفان 
ح` صارت  ،فوقف عمرو بن العاص àانب معاوية ،-ر� اهللا عنهما-

  .)¢( ا عليها ح` الوفاةوظل أمiً  ،فعاد عمرو إ� م% مرة ثانية .ا�الفة إ�ه

  :ومن ذلك ،هم + حق عمرو بن العاصلقد �ل الشيعة الكثi من ا=¤  

 زعمهم أن علي* 
ً
قال  .فاتقاه عمرو بعورته ،بارز عمرو بن العاص + صف� ا

äاهم أهل الشام واجتتوا ):" شي�(ن% بن مزاحم الكو وñل أهل العراق وتلق©
قد علمت ذات القرون ا�يل : عPضه عÊ وهو يقولفا.... وñل عمرو بن العاص

 ،ثم طعنه ف%عه واتقاه عمرو برجله: وا�� واألنامل الطفول إ� أن يقول= 
أفلَت الرجل يا أمi : فقال القوم. ف%ف عÊ وجهه عنه وارتُث©  ،فبدت عورته

قا� قال فإنه عمرو بن العاص تل. ال: وهل تدرون من هو؟ قالوا: قال. ا�ؤمن�
áبعورته ف%فت وج)¬(.  

 الكن بعد مر 
ً
  .جعة مصادرنا ا�وثوقة لم �د �ذه الرواية أصال

                                                 

  .)·òò-ò، صòسi أعالم اCبال، جاuهÖ، : للمزيد انظر( )¢(
وقعة صف�، Eقيق وhح عبد السالم ºمد هارون الطبعة ا6انية، ، ن% بن مزاحم ا�نقري( )¬(

  .)Ç´³، ص¢، ج ه¬ðÇ¢ا�ؤسسة العربية اÐديثة للطبع والنÆ وا=وزيع 
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كما زعموا أن سيدنا عمرو بن العاص ر� اهللا عنه �ن يهجو الرسول * 
  .صç اهللا عليه وسلم والرسول يلعنه

 نريد نص اÐديث اuي لعن به سيدنا ºمد صç اهللا عليه وسلم :ونسأل 

 ؟ الستة األحاديثلسند وä أي كتاب من كتب مع ا

 .عمرو بن العاص العداء؟ لكن �اذا يناصب الشيعةُ ** 

إن عداء الشيعة لعمرو بن العاص ينبع من موقفه من ا�الف اuي وقع  
فقد . + سفيان ر� اهللا عنهماأب� الصحابي� عÊ بن أ+ طالب ومعاوية بن 

وهو  ،إ� جانب معاوية + موقعة صف� وقف عمرو بن العاص ر� اهللا عنه
 أدى نه أكما .اuي أشار � معاوية برفع ا�صاحف

ً
  دورا

ً
+ �ريات  مهما

وبا=اÉ فإن الشيعة يعتpون عمرو . ا=حكيم الM انتهت نتا\ه لصالح معاوية
. بن العاص السبب الرئيس + ترجيح كفة معاوية وحسم أمر ا�الفة لصاÐه

وأجpوه  ،هم اuين أجpوا عÊ بن أ+ طالب � قبول ا=حكيموينسون أنهم 
ثم رفضوا قرار  ،اهللا عنه ر� مو� األشعري ابأن يكون Kثله + ا=حكيم أب

  .+ طالبأوÄلوا عن عÊ بن . ا=حكيم

وقد ورد مثل ذلك + كتب . لم يمدحه اÖC صç اهللا عليه وسلمأ* 
  :" )¢(الصحاح

سمعت أب يقول : حدثنا مو� بن � قال: يزيد قال حدثنا عبد اهللا بن
أن  فأمرKصç اهللا عليه وسلم  اÖC¤  بعث إ�©  :سمعت عمرو بن العاص قال

فصعد إ� اg% ثم  ،فأتيته وهو يتوضأ ،ثم آتيه ففعلت وسال�آخذ عÊ© ثيا+ 
                                                 

 .)´¢¬ð: ، صحيح ابن حبان، حديث رقمð¶¹¹¢مسند االمام أñد، حديث رقم: انظر( )¢(
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لك  ُب عزيا عمرو إ� أريد أن أبعثك � جيش فيغنمك اهللا وأ: ثم قال ،طأطأ
 إ� لم  :قلت. من ا�ال صاÐة زعبةً 

ُ
+ ا�ال إنما أسلمت رغبة +  سلم رغبةً أ

يا عمرو نعم ا�ال : فقال. اإلسالم فأكون مع رسول اهللا صç اهللا عليه وسلم
  . الصالح للمرء الصالح

  .صحيح :قال الشيخ األgا�

أسلم اCاس " بل قد شهد � الرسول صç اهللا عليه وسلم باإليمان ح� قال 
  ."وآمن عمرو بن العاص 

ثان صححهما يواÐد". ابنا العاص مؤمنان "بل وmّح بذلك أك¦ فقال 
  .+ السلسلة الصحيحة األgا�العالمة 

اÐسن لم  اإلمامن يؤOد زعم الشيعة بأن أما السؤال ا�امس فهو $اول أ -
 . يتنازل عن ا�الفة

ُ
غرس العداء + ذهن نوبا=اÉ في ،جp � ذلكوÍنما أ
   .الطالب g® أمية منذ اgداية

م أن يربط + ذهن الطالب ب� Áئشة أفهو يريد  األخiما السؤال أ -
وبا=اي . ا�ؤمن� وطلحة والزبi ر� اهللا عنهم وب� ما وقع + موقعة ا¾مل

  .لهم مسؤو�ة ما حدثم» ُ$ 

 Üسrب¿  ا ÝÞهاشم وب¿ أميةإلثارة ا\عرات القبلية ب~ أ:  

بقيت وأنها ب� أ�8 ب® أمية وب® هاشم  حاولت الكتب ا�درسية ا\س© 
ح` بعد دخول ب® أمية ا\ين اإلسال� ا¾ديد  ،تتحكم فيها ال4عة العصبية

  .اuي يدعو إ� نبذ العصبية القبلية واستبدا�ا بالوحدة Eت راية اإلسالم
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 Áميةأخالفة ب:  

   :�الفة إ» السلطنةمعاوية يغI ا

مام حسن إ� وصل معاوية إ� ا�الفة وبقبو� بÆوط اإل :يقول اCص
  ، للهجرة�ربعا�الفة + السنة اÐادية واأل

ً
 ،ولكنه �اهل معاهدة الصلح فورا

هذه  ،استشهد عدد كبi من الشيعة وانتÆ الظلم والكراهية + ا�جتمع
 إ�هادرك ا¾ميع اCتيجة الM وصلوا أو ،حداث كشفت وجه معاوية اÐقي�األ

مام حسن عليه �ن يمنع اإل ةُ معاوي ،مام اÐسن عليه السالملإل إطاعتهملعدم 
نه لم يعد � أ تصور©  معاوية ،بالسم»  اإلمامواستشهد  ،افهدهأالسالم من Eقيق 

 بعد يوم اد ظلمهداز ،نومعارض
ً
مسلم� موال العامة للع األ�ن يوز»  ،للناس يوما

ومن أمثلة  ،وEن + Áصمته دمشق $كم مثل ا�لوك ،قربائهأنصاره وأب� 
  ابنه يزيدنه ع�© أبiه اتد

ً
ئمة الشيعة خالف اÐس� بن عÊ ثالث األ ،� خليفةً  ا

  .بi الM قام بها معاويةاهذه ا=د

  :مام ا س~ عليه السالمحكومة يزيد ونهضة اإل

 للهجرة توä معاوية وتو� اÐكم بعده ابنه �بعر+ السنة األ :يقول اCص
  ،يزيد

ً
 فاسد يزيد �ن رجال

ً
حس� عليه  اإلمام ،لإلسالميÆب ا�مر و{الف  ،ا

 مرهأينة ودإ� حاكم ا� �ذا كتب يزيد رسالةً  ،السالم خالف يزيد منذ اgداية
 ،يقبل باgيعةذا لم إن يقتله أو ،مام حس� عليه السالممن اإل � ن يأخذ اgيعةأ

مام اÐس� + اCهاية ترك اإل ،مرن ينفذ األأحاكم ا�دينة �ن � وشك 
رسائل كثiة إ�  العراق هاÉأكتب  أخرىمن ناحية  ،ا�دينة وا�ه إ� ا�دينة

مام حس� ترك اإل ،ن يذهب إ� العراقأمام حس� عليه السالم وطلبوا منه اإل
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وقرب الكوفة  ،وا�هوا إ� العراق ه ا�دينةابصحأعليه السالم ومعه Áئلته و
مر أولكن عبيد اهللا بن زياد  ،هاÉ هذه ا�دينة ينقضون العهدأن أعلم اÐس� 

  .مام حس� ومرافقيهشخص يد| اÐر بمراقبة اإل

 من ثالثة أبعد فPة قليلة 
ً
مقاتل بقيادة عمر بن سعد إ�  آالفرسل جيشا

مام اÐس� عليه السالم استشهد اإل إذاعد ووعد عمر بن س ،صحراء كربالء
هم أكp وأ مدينة الرى من + ذلك الوقت �نت(ري الفسوف يعطيه حكم 

طوال  ،ومنع عنهم ا�اء هصحابأمام و�ذا قام بمحاmة اإل) يرانيةا�دن اإل
ك¦هم من أبن سعد وEن  ه السالم يتحدث إ� جند عمرليمام عالوقت �ن اإل

وا�طيئة متمكنة من وجودهم لم  ،لكن هؤالء �نوا $بون ا\نياو ،هل الكوفةأ
  .عليه السالم اإلماميقبلوا 5م 

Jا س~ بن ع:  

Áبر " صورت الكتب ا�درسية اإليرانية صور أل اgيت فë إحدى ا\روس
دتها من وجس©  ،تظهر صورة اÐس� بن عÊ بن أ+ طالب" السبيل العطوف 

 يلبس gاس خالل شخٍص 
ً
  ا

ً
  ،عربيا

ً
 ،من اللون األخ� يضع � رأسه عقاال

 ن© زُ و
ً
� Ðيه  ،ومن سماته ا�لقية ،وعباءة ،� وسطه من القماش األخ� ارا
 ،من وجهه الÆيف سوى Ðيته رَ حيث لم يُ  ،وينظر إ� جهة اليسار ،شقراء
، والطيور وأشجار اCخيل حو� ،الشمس تبتسم �، وفمه ،أنفه ،من وجهه وجهةٌ 

  .)¢(�سيدها للرسول األكرم + الكتب ا�درسية اإليرانية  نفس هذه الصورة يتم

                                                 

 .)·ð، ص ðÇÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشتم، ( )¢(
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حيث  ،ونفس الصورة للحس� بن عÊ بن أ+ طالب + قصة حب األطفال
  .)¢( �سد صورته

  :مظلومية ا س~

 ،وسiته اuاتية ،مبكرة � مظلومية اÐس� سنo  ترOز الكتب ا�درسية +
 وترOز الكتب � تصوير م>نة ،ه من Á Üم + شهر ºرمبوالدت واالحتفال

هذا  وتستعرض الكتب ،ومسiته + ºاربة الظلم ،"ص"اÐس� عند الرسول 
وتضع  ،سلوك ا�حتفل� ،الرايات الM ترفع ،gاسه ،من حيث طقوسه االحتفال

  .)¬("يذكر معه شهر ºرم ، اÐس� عندما يذكر اسم" + نهاية ا\رس عبارة 

وقدسية ا�شارOة  ،الكتب ا�درسية � مراسم عزاء اإلمام اÐس� وترOز
 ،القميص األسود: طقوس ا�راسم" ذكراه " فتظهر + درس ياد أو  ،+ هذه ا�راسم

 ،العلم األخ� ،شال العزاء � الرقبة ،العصبة اÐمراء ا�كتوب عليها يا حس�
  . ا�راسمأخذ اإلذن والرخصة من األم للمشارOة +

  :فعا�ات ا�راسم
ً
  ،السi طويال

ً
مع أصوات الطبل وال�ب  م�امنا

وä طريق العودة بعد إكمال ا�راسم العودة إ� ا�4ل  .بالسالسل � الصدور
وEاول الكتب ا�درسية ا=عظيم من شأن اÐس� إ�  .ك يعلوهما اCواحاوشفت

  .درجة كبiة

                                                 

 .)¢³ا�رجع السابق، ص ( )¢(

-¬³، ص ðÇÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشتم، ( )¬(
³ð(. 
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٤١٦  

� شk قصة ، موضوع إنشاء كتابة ،هايةالطلب من الطالب + اC :نشاط
  )¢( .حول هذا ا�وضوع

�ازات من خالل اإل اإلسالمية�د الكتب ا�درسية اإليرانية تروج للثورة 
ذاعة القرآن الكريم الM إومن ضمنها تأسيس ، الE Mققت + عهد ا6ورة

  .)¬( هومونÆ عل ،وعمل مسابقات + �ال القرآن ،Eاول نÆ القرآن الكريم

  .)ð(وEفيظ القرآن ا6ورة واÐفاظ � بناء مراكز تعليم

  :خالفة ب¿ العباس

  :كيفية تأسيس ا كومة العباسية

لم  ،وصل ب® عباس إ� السلطة وEنوا {الف� g® امية ،ميةأبعد ب®   
يكن للعباس� سمعة جيدة ب� اCاس ولكنهم استطاعوا الوصول إ� السلطة 

رسلوا مندوب� إ� ا�دن أوللوصول إ� اÐكم  ،كر وا�دععن طريق ا�
إ�  ،أبو مسلم ا�راسا� رسلواأشهر من أمن Àلتها خراسان و�فة وا�ختلفة 

حد أن �نوا يدعون اCاس للنهضة �تو� اÐكم وا�ندوب إ�هÜ م>ن وصل 
Ü  إ�همينضم  وبا=اÉ �ن ،ولكنهم لم يقولوا من يقصدون ،الرسول ةفراد Áئلأ

وبعد  ،يراني�ك¦هم من اإلأمية وEن أن g® ومن $ب Áئلة الرسول وا�عارض

                                                 

، ¢³- ´³، صðÇÇ¢جاب هفتم، كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، سوم دبستان، ( )¢(
³¬(. 

 .)·¹Ç-¹آموزش قرآن، سال سوم، مرجع سابق، ص( )¬(

)ð( ) ،مرحلة ى دوم تعليمات عمو%، جاب دهم ،çصيE �آموزش قرآن، سال دوم، دوره ى راهنما
¢ðÇ· ¹، ص´(. 
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 ولم يعطهم العباسي¤  ،وانتصارهم أميةهذه ا6ورة � ب® 
ً
 ن فرصة لالختيار وفورا

  . السفاح�ول من تو� اÐكم من العباسيأ ،جلسوا م>نهم

   :~يعطى القوة  كومة العباسأا&نصور 

ونتيجة لظلم وطغيان  ،خوه ا�نصورأاÐكم  إ� بعد السفاح وصل
+ اgداية �ن  ،�علن اCاس عدم رضاهم عن العباسيأ� وب?عة يالعباس

 ،مسلم بعد قتل أب ،مسلم وقد قتله باÐلية وا¾U ا�نصور Ìاف من قدرة أب
ك¦ هذه أقوم �نت ت ،مسلم ولكنهم انهزموا يرانيون �ثأروا \م أبثار اإل

تفرقوا  ،سالمن لإلونهم {الفأعون ولكن قادتهم �نوا يد©  ،ا6ورات + خراسان
ن و� والعباسي ، قمع Ü هذه ا6ورات�من حو�م واستطاع جنود العباسي

 ،ذائهمÍيبقتلهم و أوايستحقون حكم ا�سلم� بد األئمةالرغم من علمهم بأن 
ن يستمر � أائل اÐكم العباn استطاع وأجعفر واuي �ن يعيش +  اإلمام

 أواستطاع  ،طريق جده
ً
ن �نوا والعباسي ،سالممن الطالب لنÆ اإل ن يرw جيال

من  ،وصلوا ح�ته إ� الشهادةأ ،ن وجودهم عقبة + طريق حكومتهمأيدرOون 
 �الفة العباسيدا�نصور بناء م أعمالهم أ

ً
   .�ينة بغداد وجعلها مرOزا

   :{ليل ا\ص

:" اuي $اول اCص تمجيده - جاء + اCص حول مقتل أ+ مسلم ا�رسا� 
U¾لية واÐاف من قدرة أبو مسلم وقد قتله باÌ داية �ن ا�نصورgا +."  

فهذا الرجل  ،دور أ+ مسلم + ا6ورة العباسية و�احها ال يُنكر ُمنصٌف  
 .)¢(ال مثيل � عة وñاٍس موي� بكل شجاوحارب األ ،للعباسي� رفع أول رايةٍ 

                                                 

الول، ماجد، الع% العباn ا: للمزيد حول جهود أ+ مسلم + �اح ا6ورة العباسية، انظر( )¢(
  .)وما بعدها ³³¬؛ شعبان، ا6ورة العباسية، صðð-³³ص
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٤١٨  

نه صار يت%ف بعد �اح ا6ورة � أنه هو السيد أ\رجة  ازدادت قوة أ+ مسلم
ف>ن مثل ذلك ا�وقف سبب  ،Kا أثار شكوك العباسي� فيه ،والقائد والزعيم

  ألن طبيعة رجلٍ  ،بواره
ً
ينافسه  مثل ا�ليفة ا�نصور ال تقبل أن يكون غiه قويا

خاصة بعد السياسة ا�علنة الM اتبعها أبو مسلم + ا=خلص . =هالسلطة + دو
 ،وخاصة قادة ا\عوة + بالد خراسان والكوفة ،من Ü ا�نافس� � � السلطة

 iدون أن يستش Æع ùقباء االثCا�زا| أول ا iفقد قتل سليمان بن كث
 
ً
بو سلم بقتل أار بل أش .)فارn(يضا بقتل أ+ سلمة ا�اللأل وتكف©  ،أحدا

 ،العليا + ا�الفة فصارت � الÚمةُ . )¢(كثiة من العرب مثل ابن هبiة رؤوٍس 
مع أن العملة تكون Áدة من  ،Eمل اسمه ح` أنه سك + خراسان عملةً 

  .شعارات ا�الفة وا�ليفة

 إ� âورة هت أبا العباس من قبُل ولعل استفحال سلطة ا�راسا� نب© 
سبب Äلص  إرجاعو� الرغم من ºاولة بعض ا�ؤرخ� . ا=خلص منه

أن  إ� ال أن السبب اÐقي� يعودإ ،)¬(ا�نصور من ا�راسا� ألسباب شخصية
  ،ا�نصور قرر ا=خلص منه لإلبقاء � سلطة ا\ولة

ً
من َغدرة منه قد  وخوفا

iفوذه الكبC ا�نصور �ن أك¦  ل© ولع ،يقوم بها نتيجة 
ً
 ،أخيه السفاحمن  إدرا�

أخاف واهللا إن لم تتغده ا�وم أن :" فهو �ن قد حرضه � قتله من قبل بقو�
  .)ð("يتعشاك غدا

                                                 

  .)¢·³، ص¹الطpي، تاريخ، ج( )¢(
  ).·¶¢-Ç¶¢ابن الطقطï، الفخري، ص( )¬(
)ð( ي، تاريخ، جp³، ص¹الط¶·.(  
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لقد اعتp رجال اÐكم اuين Äلصوا بقتله من وطأة شخصية قوية ح`  
uا  .أو نá مع أ+ مسلم أمرو سلطان أو ألك أن أبا جعفر �ن يرى أن ال مُ 

  .)¢(الفة أ+ جعفر ا�نصور من يوم مقتل أ+ مسلماعتp بعض ا�ؤرخ� خ

  
ً
  فمجريات األحداث تدل � أن أبا مسلم �ن رجال

ً
لكنه رجل  ،عسكريا

متناهية +  ةٌ رافقها شد©  ،فغلبت عليه الصفة العسكرية ،تعوزه ا�pة السياسية
قتل من األصناف  ،سوطه سيفه ،قاn القلب ،قليل الرñة" :معاملة اآلخرين

ãنفس أ+ مسلم. )¬("ها �ومن هنا بدأت ا�شاÜ . فبدأ الغرور يأخذ طريقه إ
� الوجود بينه وب� السلطة ا�رOزية الM �نت تفرض أوامرها � Àيع إتظهر 
 صي© و وEن هو يرفض أن يكون أحدٌ  ،والتها

ً
  .)ð(عليه ا

   :~يشهر ا�لفاء العباسأهارون الرشيد واحد من 

وهو من أشهر ا�لفاء  ،للعباس� هو هارون الرشيد ا�ليفة ا�امس
والسبب الرئيس  ،العباس� + عهد هارون الرشيد زادت قوة ا\ولة العباسية

 مور اÐكومة العباسية Áئلةٌ أنه �ن يدير أ ،� + ذلك الوقتيلقوة العباس
ارون وEنت وزارة ه ةيرانية العريقو� من العائالت اإل يرانية تد� الpامكةإ

صبح مقام ا�ليفة العباn + أح`  وEنوا مشهورين بالقدرة ،الرشيد بأيدهم
ëيÆواحد بالقتل  وقام مرةً  ،قلق هارون الرشيدأهذا ا�وضوع  ،الواقع مقام ت

+ مشاÜ  العباسيةَ  وقد وضع القتل العام هذا اÐكومةَ  ،و سجنهمأالعام 
  .دارة شؤون اgالدإ�  ن ليس \يهم القدرةووOذلك العباسي ،عديدة

                                                 

  ).´¹¢ابن الطقطï، الفخري، ص( )¢(
  ).ð·، ص¶ا�قدn، اgدء وا=اريخ، ج( )¬(
)ð( )\ص) رسالة دكتوراة(اخليةالعا�، سياسة ا�نصور ا¢¶¬-¢¶ð.(  
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٤٢٠  

ت الفو� + � وOذلك عم© يا من حكم العباسيخرجت أفريق جوبا=دري
 لم يكونوا راض� عن حكم العباسأوالشيعة  ،يرانإ

ً
وخالل ذلك  ،�ييضا

مام مو� قام بسجن اإلفتتوسع هذه ا�الفات  أن خاف هارون الرشيد من
   .ال>ظم عليه السالم وبا=اÉ استشهاده

   :ليل ا\ص{

والسبب الرئيس لقوة العباسي� + ذلك الوقت أنه �ن يدبر ":جاء + اCص
إيرانية تد� الpامكة و� من العائالت  أمور اÐكومة العباسية Áئلةٌ 

 ،وقام مرة واحدة بالقتل العام ،هذا األمر أقلق هارون الرشيد". اإليرانية العريقة
وOذلك  ،العباسية + مشاÜ عديدةوقد وضع القتل العام هذا اÐكومة 

  ...".ن ليس \يهم القدرة � إدارة شؤون اgالدوالعباسي

 َCا سلف اK احث ا�نصف يرىgتصوير  َس فَ ا + 
ً
اإليرا� الفارn واضحا
وبنهايتهم  ،الpامكة بأنهم �نوا مصدر عز وقوة ا\ولة العباسية + أيامهم

  .ضعفت ا\ولة وانفصمت عرى ا\ولة

وÍذا أردنا تبيان حقيقة ذلك ال بد من اإلشارة إ� بداية العالقة ب� هارون  
هذه اgدايات � الM ساهمت بشk واضح + ازدياد  ،الرشيد وأ�ة الpامكة

  .نفوذهم وسيطرتهم � مقدرات ا�الفة العباسية

فقد ارتبط . �ن خا\ بن برمك أول من عرف من هذه األ�ة + اإلسالم
فانضم إ� أ+ مسلم وحارب معه األموي� إ� أن  ،عوة العباسية منذ بداياتهابا\

استعمله أبو العباس +  ،وبعد �اح اÐرOة العباسية ،تم األمر للعباسي�
\رجة أن يتو� $r بن  ،Áئلية إضافة إ� ذلك �نت هناك صالٌت . ا\واوين
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فلما تو� . )¢("يا أبت"اطبه ن الرشيد �ن Ìإبل  ،خا\ وزوجته تربية الرشيد
فصدر �  ،أسند منصب الوزارة �حr) م¶¹Ç/ه´¹¢(الرشيد ا�الفة سنة 

فاحكم +  ،وأخرجته من عن� إ�ك ،قد قتتك أمر الرعية: "جاء فيه. ا=قليد
  .)¬("واعزل من رأيت ،واستعمل من رأيت ،ذلك بما ترى من الصواب

  :أسباب نكبة ال5امكة

 يقفو ن الpامكةإ
ً
بل  ،عنده + تعاملهم مع ا�ليفة الشاب نلم يل�موا حدا

إال  ،فرغم قلة عددهم. �نوا يزدادون قوة � حساب ا�ليفة ومؤسسة ا�الفة
روا بهباتهم وأموا�م الكثi من رجال اÐكم �دمة مصاÐهم أنهم سخ© 

  .ومÆوعهم + السيطرة � مقدرات ا\ولة

 ،وجد نفسه خليفة باالسم) هارون الرشيد(شاب بعد أن نضج ا�ليفة ال
) هÇ¹¢(وبعد سبع عÆة سنة من حكمه أي + سنة . واألمر ãه بيد ب® برمك

 . أصدر ا�ليفة قراره باستئصال سلطانهم
ً
Á?بل  ،لكن القرار لم يكن مت

فقد تمادى الpامكة � سلطات . صدر عن ا�ليفة الرشيد بعد دراسة متأنية
  .ولم يراعوا طبيعة العالقة ب� اÐاكم وا�حكوم ،صالحياتها�ليفة و

أسهمت + �ملها + إقدام  ،لقد �ن وراء نكبة الpامكة Àلة أسباب
ولعل من أهم تلك األسباب ما نُسب إ� . ا�ليفة هارون الرشيد � هذا القرار

دو من لكنهم كما يب ،فالpامكة Kن أسلموا بعد الفتح. الpامكة من زندقة
 
ً
 هينا

ً
  ،سiتهم أخذوا اإلسالم مأخذا

ً
 ود�ل ذلك أنهم جعلوا من بيوتهم ملجأ

                                                 

  .)¹¹¢ا¾هشياري، الوزراء، ص( )¢(
  .)¹¹¢ا¾هشياري، الوزراء، ص( )¬(
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فلم . وEنت �م �الس hب و�و علنية وغº iتشمة ،لÆب ا�مر وا�جون
 �يعجب هذا األمر ا�ليفة هارون الرشيد ح` أن $r بأمر من الرشيد كتب إ

  .)¢(ثات عن اCظر + أمور الرعيةابنه الفضل اuي تشاغل بالصيد وÍدمان ا�

حينما  ،فإنه ينسب mاحة إ� الpامكة العودة إ� ديانتهم ،أما اgغدادي
فعلم الرشيد أنهم أرادوا أن $ولوا  ،زينوا للرشيد أن يضع �مرة + جوف الكعبة

  .)¬(الكعبة إ� بيت نار

 
ً
ع ك¦ة احتجازهم األموال م: ومن األسباب وراء نكبة الpامكة أيضا

ح` بلغت + عهدهم ما يقرب من اثن�  ،)ð(ا�صادر ا�ا�ة لتولة العباسية
فإن ا�ليفة يطلب اليسi فال $صل  ،ورغم ذلك، وسبع� مليون دينار + السنة

كما ت%فوا + أموال ا\ولة الM �نت Eت أيديهم كما يشاءون من . )³(عليه
خاء بقصد استمالة رجال ا\ولة وä سبيل إظهار الكرم والس. غi حساب

  .)ò(با�ال

 آخر من أسباب تغi هارون الرشيد � الpامكة هو وثم يذكر ا�ؤرخ
ً
ن سببا

جرد آخر دبسبب زواج اÐس� من ابنة يز. ميلهم للعلوي� شأن Ü الفرس
íيث أصبح  ،وأن ساللة العلوي� ارتبطت بالنسب للفرس ،ملوك ساسان

 عند الفرسالتشيع للعلوي� مذه
ً
 قوميا

ً
ويؤيد هذا . وال يزال إ� وقتنا اÐاÉ ،با

                                                 

  .)¢³ò، صðا�سعودي، مروج، ج( )¢(
  .)´¹¬الفرق ب� الفرق، ص( )¬(
)ð( )ج ،T¹¬، ص¬القلقشندي، صبح األع´(.  
  .)´ò¬ا¾هشياري، الوزراء، ص( )³(
)ò( )ابن الطقط�، الفخري، ص¬´´ -¬´¢(.  
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 �ن يمنح من يتصلون به من العلوي� مناشi األمان
ً
 ،ا�يل للعلوي� أن جعفرا

وهل تكون باCص  ،ويسمح �م + ح�ته بمناقشة مسائل أحقيتهم + ا�الفة
ييق � ب® ف>ن ذلك � خالف سياسة العباسي� + ا=ض. أو باالختيار

فال Vب أن  ،ومع ذلك .عمومتهم ح` يمتنعوا عن ا�طاgة بأحقيتهم با�الفة
íيث  ،نعتp نكبة الرشيد للpامكة مذíة � حسب ما أوردته بعض ا�صادر

 إنقول 
ً
 كبiا

ً
 ،)¢(فهو لم يقتل منهم غi جعفر ،ن الرشيد قتل من الpامكة عددا

  .)¬(موا�موأن نكبتهم �نت + سلطانهم وأ

ولقد أثارت نكبة الpامكة شجون القومية الفارسية وأÁدت ذكرى ما  
فوصفوه  ،فعمدت إ� إفساد صورة الرشيد ،فعله ا�نصور من قبل بأ+ مسلم

  .)ð(بأبشع الصور

ولعل ما أذاعوه ونÆوه بمساعدة أعوانهم Kا عرف بقصة الزواج الغريب 
�ل قوي � أن هؤالء ال يرعون + \ ،سة من جعفر الpمýاوالعجيب للعب

 وال ذمةإ -وهم فرع من آل اgيت–العباسي� 
ً ©
أليس الطعن بÆف العباسة . ال

 .طعن غi مباh بالنسب والÆف ا�اش} Áمة

                                                 

  .)¹·¬، صÇالطpي، تاريخ، ج( )¢(
. فقد وجد ¾عفر برOة + داره فيها أربعة آالف دينار وزن Ü دينار مائة دينار ودينار( )¬(

مليون دينار �الف ضياعهم  ´ðقبض � سائر أموا�م، ف>نت . ð³¢ا¾هشياري، الوزراء، ص
  .)¢¶³الريس، ا�راج واCظم ا�ا�ة، ص. وغال�م وقصورهم

)ð( ) من ذلك أنه �ن يقبل � الغلمان، وأنه �ن $ب النساء، وأنه �ن يعاقر ا�مر، كما اختلقوا
nف العباÆاء، . � قصة العباسة للنيل من الPللمزيد من ا=فصيل حول ذلك، ومدى االف

  .)Ç¢-¹¢، ص¢ابن ختون، ا�قدمة، ج: وخاصة + قصة العباسة، انظر




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٤٢٤  

ومن اÐ>يات :"فقال ،للرد � هذه ا=همة )¢(وقد تصدى ابن ختون
الرشيد للpامكة من قصة ا�دخولة للمؤرخ� ما ينقلونه �فة + سبب نكبة 

وأنه لÚفه بم>نهما من معاقرته  ،العباسة أخته مع جعفر بن $r بن خا\ مواله
 � اجتماعهما +  ،إياهما ا�مر أذن �ما + عقد اC>ح دون ا�لوة

ً
حرصا

وأن العباسة Eيلت عليه + ا=ماس ا�لوة به �ا شغفها من حبه ح` . �لسه
 ،فاستغضب ،وو9 بذلك للرشيد ،فحملت –حالة السكر  زعموا + -واقعها

وأنها بنت عبد اهللا  ،وهيهات ذلك من منصب العباسة + دينها وأبويها وجال�ا
عظماء ا�لة من و بينه إال أربعة رجال هم أhاف ا\ينو وليس بينها ،بن عباس

ºمد بن عبد اهللا أ+ جعفر ا�نصور بن اوالعباسة بنت ºمد ا�هدي . بعده
بن عÊ أ+ ا�لفاء بن عبد اهللا ترÀان القرآن بن العباس عم اÖC االسجاد 

وا�الفة  ،ºفوفة با�لك العزيز ،ابنة خليفة أخت خليفة ،صç اهللا عليه وسلم
ونور الو� ومهبط ا�الئكة من  ،اCبوية وصحبة الرسول وعمومته وÍقامة ا�لة

سذاجة ا\ين اgعيدة عن عوائد و ةيّ وبقريبة عهد ببداوة العر ،سائر جهاتها
أو أين . فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها؟. الPف ومراتع الفواحش

 ،أو كيف تلحم نسبها àعفر بن $r. ا�uء إذا فقدا من بيتها؟و توجد الطهارة
تدنس hفها العرw بمو� من مواÉ العجم بملكة جده من الفرس أو بوالء و

وåيته أن جذبت دو=هم بضبعه . أhاف قريش؟و ومة الرسولجدها من عم
Oيف يسوغ من الرشيد و .استخلصتهم ورقتهم إ� منازل األhاف؟و وضبع أبيه

ولو نظر ا�تأمل + ذلك . بائه؟آأن يصهر إ� مواÉ األÁجم � بعد همته وعظم 
كف �ا قاس العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه الستنو ،نظر ا�نصف

                                                 

  .)Ç¢، ص¢ه، جا�صدر نفس( )¢(
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واستنكره ولج +  ،ä سلطان قومهاو ،عن مثله مع مو� من مواÉ دو=ها
  ".ين قدر العباسة والرشيد من اCاسأو ،تكذيبه

خفاء الكتب ا�درسية عن م>ن âيح هارون إيpز من خالل اCص 
 "+ بالد فارس  اإلسالميةخفاء ا�عالم إ" .الرشيد ا�وجود + خراسان

  ~ ووصول ا&أمون إ» ا�الفة يية ب~ العباسا�الفات اrاخل

م� لأل ا�أمون خليفةً  اآلخر� وابنه  م� خليفةً ع� هارون الرشيد ابنه األ
 وحاكم
ً
 األم�بعد وفاة هارون الرشيد تو� ا�الفة + بغداد  ،� خراسان ا

 ،بعد مدة نشأ خالف بينهما ،� وحاكم خراسان وOذلك �ن ا�أمون خليفةً 
يراني� + ا�قابل �نت العائلة م� كسب ñاية اإلرر ا�أمون و�واجهة األق

 {E رب ب� اإل ،األم�العباسيةÐهاية قامت اCيرا�إ(طاهر  استطاع ،خوةبا (
وبا=اÉ وصلت  ،وبعد فتح بغداد قتله ،م�ن يهزم جنود األأقائد جند ا�أمون 

ئمة الشيعة يراني� باأليدرك عالقة اإل ن ا�أمونأوبما  ،ا�الفة إ� ا�أمون
نه ن يأß إ� بغداد وعي© أمام الرضا عليه السالم جp اإلأهم وح` يكسب ودّ 

مام الرضا عليه ن يكون اإلأ من ذلك iخاأل óهداف ا�أمون أو ،� خليفةً 
ي هدف من أن يمنع الشيعة من ا6ورة ولكنه لم يصل إ� أالسالم Eت نظره و

مام من بعد اإل ةئمة ا6الثما األأ ،مام الرضا�ذا السبب استشهد اإلأهدافه و
مام اÐسن مام هادي عليه السالم واإلاإل ،مام جواد عليه السالميع® اإل ،الرضا
 استمرت {الفتهمأ ،ريكالعس

ً
 ا�اطئة قام ا�لفاء �لسياسة العباسي يضا

رادة ذه الÆوط �نت اإلوبه ،)استشهدوا(قتلهم  ن بسجنهم وباCهايةوالعباسي
  .)¢(نظارمام ا�هدي عليه السالم عن األ�ية بأن يغيب اإلاإل

                                                 

 ).¶³، ص ·ðÇ¢، اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت( )¢(
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   :ا&أمون عند الشيعة

 اإلأمام ا=اسع واإل
ً
ضغوط من ا�لفاء العباس�  ،مام العاh �نا Eتيضا

وEن  ،وOذلك منعوهم من تبليغ ا\ين ،الظلمة ومنعوهم من االختالط مع اCاس
  .ن يتصلون بهم بصعوبةوبصحابهم ا�قرأ

 nالعبا õم4ل اإلإن يدخلوا من فوق ا¾دران أمر أا�ليفة ا�تو �مام 
ن يسجن + معسكر أ� بغداد وإن $�وه أÜ م�4 و اا�ادي ويفتشو

 أمام العزيز � يد ا�عتمد العباn بالسم عسكري وباCهاية قتل هذا اإل
ً
  . يضا

 اإلأو
ً
Ðسن العسكري قÜ C حياته + سامراء + ا مام اÐادي عÆيضا

 �ن يعيش Eت مراقبة ا�ليفة ا�أمون وEن ºروم ،حد ا�راكز العسكريةأ
ً
من  ا

   .اإلرشادو أي نوع من ا=بليغ أ

عزاء يعيشون Eت ضغط من اÐاكم الظا�� + ئمتنا األأ�اذا �ن 
  ع%هم ويتحملون السجن وا=عذيب بهذا الشk ؟

� الصالة إ�ية ويدعون اCاس ح>م اإلم �نوا يوجهون اCاس لألنههل أل
ئمة �نوا ن األأذاء يوالعبادات الفردية ؟ هل السبب وراء Ü هذا ا=عذيب واإل

  . ويدربون اCاس �ذا الغرض ،�يةإ� حكومة إيسعون للوصول 

  :يقول اإلمام ا�مي® بهذا ا�صوص

تسميم ووسجن وتعذيب ونë  –الم استشهاد أمi ا�ؤمن� عليه الس(
 ،وبكلمة واحدة ،Ü هذا �ن نضال الشيعة ضد الظلم ،ئمة عليهم السالماأل

  .)ن اCضال والنشاط السياn جزء مهم من ا�سؤو�ة ا\ينيةإ
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واستمرار اCضال  ،6ا� عÆ هو åئب بأمر من اهللامام ن اإلإ+ اCهاية ف
مام هؤالء وبتوجيه من هذا اإل ،مام ا6ا� عÆإل� علماء ا\ين ونواب اإل و» حُ 

 ن واحدإالغائب ف
ً
ضلون ضد حكومات الظلم ومن بعده اخر �نوا ينتلو اآل ا

فقد  ،هذا الظلم استمر ح` وقتنا هذا ،خرآ� Áلم ومرجع إنه �ن يسلم الراية إف
! مام الزمان ح�ة آية اهللا العظإEقق اC% � يد فقيدنا القائد نائب 

مي® وسوف يستمر ح` اC% ال>مل � Áلم الكفر والظلم ا�مام اإل
وظهور ح�ة وæ الع%  ،وقلع شوOة أي نوع من الظلم واالستبداد ،والغطرسة

 .)¢(وEقيق اÐكومة اإلسالمية العا�ية

  :صورة الفرس: والأ

 ،حول ال>تب إظهار الفرس بصورة نمطية اعتاد عليها مثل هؤالء الكتاب
واستطاع أن يؤسس  ،استقر + بالد إيران) آري(فالفرس شعب ن� العرق

  .حضارة �Áية استفادت منها Ü الشعوب

 
ً
لكن أطماع جiانهم  ،يبحثون عن السالم واألمن إن الفرس �نوا دائما

من الروم وا�ونان دفعتهم إ� تشكيل ا¾يوش وÍعدادها �واجهة ا�طر 
Aانهم شنوا عليهم الغو�ا لم تفلح جه. ا�ارiروب ح` زوودهم مع جÐات وا

  .استطاعوا إخضاعهم Eت سيطرتهم

ا\ين ا¾ديد عن + فإن الفرس دخلوا  ،بعد دخول اإلسالم إ� بالد فارس
 .uلك ساهموا أك¦ من غiهم + نÆ ا\ين ا¾ديد ودافعوا عنه. واقتناع عقيدةٍ 

                                                 

، ·ðÇ¢فرهنك اسال% وتعليمات اجتما�، سال سوم، Ohت جاب كتاب هاى در� ايران،  )¢(
 .)¶·-ò·ص
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ة فإن الفرس وقفوا ا� جانب حدث ا�الف حول منصب ا�الف اولكن لم© 
من  -� الوصية ا�زعومة–آل اgيت اuين هم أحق با�الفة من غiهم بناًء 

 .اÖC آلل اgيت با�الفة من بعده

 ارتبط الفرس بآل اgيت � ا\وام إمام
ً
إ� اإلمام ا6ا� عÆ  ،تلو إمام ا

 .ا هذااuي åب + ال?داب وهم ينتظرونه إ� يومن). ا�نتظر(

وألجل رÁية مصالح ا�سلم� فإن ا�مي® استحدث منصب والية الفقيه 
 .للقيام بهذا األمر �Ð ظهور اإلمام

  :صورة آل ا�يت: ثانيا

�ن متصًال باهللا تعا� عن طريق الو�  ن الرسول صç اهللا عليه وسلمإ -
كن �نت تواجهه ول ،وEن يأخذ األح>م ا�تينة لإلسالم من اهللا ويبلغها للناس

  ،مشاÜ عديدة
«
� اCاس إم ا=عا�م الرفيعة لتين لم يستطع الرسول أن يعل

 أن Ìاطب اCاس � مستوى قدرتهم � الفهم  ،بشk �مل
ً
وEن مضطرا

  . وEن يستغل الوقت ا�ناسب =عليمهم وتربيتهم ،واإلدراك

قام بPبية � بن أ+  ،سول اهللا باإلضافة إ� تعليم وتربية Áمة اCاسر -
 ،وتعلم العلم اإللá ،طالب منذ طفو=ه وأوصل نفسه الزOية إ� مرحلة الرشد

ن أيضا مثل عÊ ر� اهللا عنه وواألئمة اآلخر. وتفتحت عيونه Þو علم الغيب
استفادوا العلوم ا\ينية من منبع الفيض اإللá وارتبطت نفوسهم الطاهرة بعلم 

قال اإلمام الصادق عليه  ،5م الرسول الطاهر والرو�و*مهم �ن  ،الغيب
وحديث جدي  ،وحديث أ+ حديث جدي ،حديY هو حديث أ+" السالم 

وحديث  ،حديث اإلمام حس� وحديث اإلمام حس� حديث اإلمام حسن
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ه أمi ا�ؤمن� وحديث أمi ا�ؤمن� حديث رسول اهللا ياإلمام حسن حديث أب
  ."5م اهللا تعا�وحديث رسول اهللا هو 

ئمة من بعده عينوا حسب وصية واأل ن عÊ بن أ+ طالب ر� اهللا عنهإ-
وVب � ا�سلم� أن يلجأوا إ�هم �أمنوا سعادة  ،وتعلموا كنوز العلم ،الرسول

  .دنياهم وآخرتهم

) األموي�(ن أئمة آل اgيت تعرضوا للظلم واالضطهاد � يد أهل السنةإ -
 . اgعض اآلخر فُقتل اgعض وُسم©  ).العباسي�(و

ً
من ظلم العباسي�  uا وخوفا

Æاإلمام ا6ا� ع wضال  ،ه �ن بأمر من اهللاءاختفا لكن© . اختCواستمرار ا
Æعلماء ا\ين ونواب اإلمام ا6ا� ع �ل إ هؤالء وبتوجيه من هذا اإلمام  ،ُحو»

 واحد همنإالغائب ف
ً
حكومات الظلم ومن بعده  تلو اآلخر �نوا يناضلون ضد ا

فقد  ،هذا الظلم استمر ح` وقتنا هذا ،نه �ن يسلم الراية إ� Áلم ومرجع آخرإف
Eقق اC% � يد فقيدنا القائد نائب إمام الزمان ح�ة آية اهللا العظ! 
اإلمام ا�مي® وسوف يستمر ح` اC% ال>مل � Áلم الكفر والظلم 

وظهور ح�ة وæ الع%  ،نوع من الظلم واالستبداد وقلع شوOة أي ،والغطرسة
  .وEقيق اÐكومة اإلسالمية العا�ية

  : صورة العرب: ثا�ا

أنه يتحدث عن تاريخ و خاصةً  ،واضحة للعرب + اCص لم نلحظ صورةً 
 
ً
فإنه ورغم أنه لم  ،ولكن عندما بدأ باÐديث عن إيران اإلسالمية. إيران قديما

لكن يفهم بأن أهل السنة اuين وقفوا موقف ا�عارض  ،يÆ إ� لفظ العرب
 .د بهم العربصوا�عادي للعلوي� أنه يق
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  :القيم ال3 أرد ا\ص غرسها B نفس الطالب

ن� ا\م متفوق � غiه من الشعوب ) آري(إن الشعب اإليرا� شعب عريق  -
  ).العرب(ا�جاورة

 مطمع ن هذا الشعب وبهمته العا�ة وطموحاته صارإ -
ً
لكنه تصدى  ،¾iانه ا

 .ح` غزا بالدهم ،�م íزم وقوة

وساهموا  ، بعد أن دخل اإلسالم بالدهم دخلوا فيه عن اقتناع�ن اإليرانيإ -
 .بدور مهم + نÆه وا\فاع عنه

 ،موا من قبل أهل السنةلِ  وقفوا إ� جانب العلوي� اuين ُظ �ن اإليرانيإ -
 .باإلمامة من بعده �م  عليه وسلمواuين أوf الرسول صç اهللا

 .وهم مستودع العلم اإللá ،األئمة معصومون -

 .األئمة يعلمون الغيب -

 .والية الفقيه عقيدة Vب اإليمان بها �Ð خروج اإلمام ا�نتظر -

  :ا&نهج ا�ي ُكتب به ا\ص

يالحظ من القراءة ا�تأنية للنص أن �تبه �ن يكتبه ونظرية ا=فوق 
 �u جاءت صورة اإليراني ،عر@ � الغi مسيطرة � عقله وقلبه قبل قلمهال

  .بيضاء ناصعة كنقاء عرقهم اآلري

  :uا فإن ا�نهجية ا�تبعة + كتابته قامت � 

ظهر دور الفرس بمعزل عن العناm تُ اج�اء الروايات واCصوص الM : أوالً 
لوال  هíيث تظهر للقارئ أن ،األخرى + صنع �ريات األحداث ا=ارÌية
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والM لوال وجود الفكر واCظام الفارn  ،الفرس �ا قامت اÐضارة اإلنسانية
 gقيت بالد
ً
ولوالهم بعد أن دخلوا + ا\ين اإلسال� �ا قامت  ،�هولة اÐضارة ا

  .كذلك للمسلم� حضارة

 وجد اقPانحاول اCص أن يُ : ثانياً 
ً
 وارتباط ا

ً
ب� الفرس وآل  ال تنفصم عراه ا

مية أبنو : العرب(اgيت وناmوهم ضد  لجانب آإ� فالفرس وقفوا  ،اgيت
  .وألجل ذلك فقد قدموا ا=ضحيات الكثiة من دمهم وزعمائهم). وبنو العباس

Äدم  ،أورد اCص أحاديث مكذوبة � اÖC صç اهللا عليه وسلم: ثا�اً 
 " :من ذلك ،فكر الفرس وا�غال� من الشيعة

ً
يا عÊ :" أن رسول اهللا قال � يوما

ال أخاف أن تن  :أÄاف أن أن ؟ قال ،قلت يا رسول اهللا. اكتب ما أقو�
 اهللا أن تكون أنت حافظ ةرادإ ؛أنت

ً
لكن هذا ليس لك  ،ح>م وعلوم ا\ينأل ا

  ". uلك اكتب ،من بعدكلألئمة وحدك ولكنها 

 
ً
 ا�الحظ أيضا � منهجية �تب ا: رابعا

ً
  Cص أنه اعتمد اعتمادا

ً
�  كبiا

  .مصادر فارسية وشيعية مغا�ة

 
ً
براز إقام منهج ال>تب � ا=عصب الواضح للفرس من خالل : خامسا

  .دورهم وا�بالغة + ذلك + صنع أحداث ا=اريخ
  :{ليل ا\ص
وح`  ،وبما أن ا�أمون يدرك عالقة اإليراني� باألئمة الشيعة: "وجاء كذلك

وعينه خليفة  ،ودهم أجp اإلمام الرضا عليه السالم بأن يأß إ� بغداد يكسب
�")¢(.  

                                                 

رت ب� ا�أمون وعÊ للمزيد حول إجراءات اgيعة لعÊ الرضا بوالية العهد واÐوارت الM دا  )¢(
  .)³ðð-³ð¹األصبها� مقاتل الطاgي�، ص: الرضا، انظر
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  واضحٌ  إن ما ورد + هذه الفقرة افPاءٌ 
©
م بها + � اÐقائق ا=ارÌية ا�سل

�ن وقت  )¢(فا�أمون عندما أسند منصب والية العهد لعÊ الرضا. Àيع ا�صادر
وEن ذلك يوم ا6الثاء ا6ا�  ،)¬( إ� بغدادأي قبل وصو� ،وجوده + بالد فارس

ولعل ا�أمون �ن يقصد من هذه ا�طوة إÁدة ). مÇ¢¹/ه¢´¬(من رمضان سنة 
و=أكيد قصده  ،العلوي� والعباسي�: بناء عناm ا6قة ب� أطراف آل اgيت

  .)ð(زوجه ا�أمون ابنته أم حبيب

 ن ا�أمون وæّ طاهرإيقول اCص 
ً
 ،وبمجرد أن سنحت � الفرصة ،خراسان ا

  .أعلن أنه لن يطيع ا�أمون

كما  تقول إن طاعة وæ األمر اuي هو اÐاكم الÆ| لتولة واجبةٌ 
uا فإن مثل هذا ا=%ف . )³(أوضحت ذلك كتب السياسة الÆعية ا�عتpة

  .للقواعد الÆعية اuي يÆعه اCص {الٌف 

ظروف اÐكم إ� ا=عاون مع ñلتهم  ،فإن آل طاهر ،ومن جهة أخرى
وÄلوا عن مبادئ الفرس القائمة � ا\عم والوالء آلل  ،السلطة العباسية

يطاردون ºمد بن القاسم العلوي  ،)مÇð³/ه·¢¬(uا �دهم + سنة  ،اgيت
وأرسله إ�  ،وأ�ه ،فطارده عبد اهللا بن طاهر ،� اإلمامة + خراساناuي اد© 
  .)ò(ا�عتصم

                                                 

  .)¬¶ð، ص·القلقشندي، صبح األعT، ج: انظر نص عهد اgيعة  )¢(
  .)ðð، ص³ا�سعودي، مروج اuهب، ج  )¬(
)ð(  ص³ا�صدر نفسه، ج ،ðð(.  
  .¬ðا�اوردي، األح>م السلطانية، ص  )³(
)ò(  ي، تاريخ، جp¹، ص·الط-Ç؛ ا\وري، دراسات + العصور العباسية، ص¢¢¢.  
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Cتم اÌوط �نت اإل :"ص بالقولÆاإلمام�ية بأن يغيب رادة اإلوبهذه ال 
+ هذه الفقرة يريد ال>تب ا=أكيد � قيمة  ".نظارا�هدي عليه السالم عن األ

  .ا�هدي ا�نتظر اإلمامال و� غيبة أأساسية بل جزء من عقيدة الشيعة 

 ة \ى الطالبخطi خت حقيقةً رس©  اإليرانيةاCتيجة أن الكتب ا�درسية 
وتقدم ا=اريخ  ،فá تتفق + خطابها االنقسا�، عنوانها االنقسام اإليرا�

ويظهر ا=اريخ ، السياã nه � اعتبار أنه عملية متواصلة من االنقسامات
مرحلة ا\عوة  :وOأنه يدور + دورة ذات مرحلت� ،+ هذه اCصوص اإلسال�

 اإلسالمقة اCاجية الM تدافع عن مرحلة الضالل وبروز الفر، الصحيحة
و� نظرة  ،مذهÖ �ات� ا�رحلت� ،و\يها تفسi تاري� .هءوEمل لوا ،اÐقي�

سالم بصورة من فá تقدم اإل .تعمق دينامية االختالف + عقول طلبة ا�دارس
 �خالل االنشقاقات واالنقسامات ا�ذهبية وأك¦ الكتب ترجع هذا االنقسام إ

 ،وبا�الفات ا�ذهبية ،ل ا�تعلقة �الفة الرسول صç اهللا عليه وسلما�سائ
مع الNOP � جذور ا�الفات السياسية وا6قافية الM أدت  ،وبتفسi القرآن

 .إ� استمرار االنقسام

وÄصص �ا  ،سالم وفق الرؤية الشيعيةمعظم الكتب � تقديم مضمون اإل
 م>نا 

ً
تاب إ� أبعد من ا=قديم الش[ لتين ولكن ال يذهب أي ك ،مهما
فال يpز مثال عالقة التشيع با�ذاهب  -حسب ا�ذهب الشي� -اإلسال�
   .سالمية ا=وحيديةطار ا\يانة اإلإ+  ،األخرى

وترOز � سياق االختالف  ،فالكتب ا�درسية اإليرانية تعظم االنقسام
بطريقة  اإلسالمم يقصد تقدفá تغفل عن  .مذهبية mفه ،ضمن رؤية تارÌية
 ودوره ج? ،سهاماته اgالغةإاVابية من حيث 

ً
العربية  للتواصل ب� اÐضارة ا

 ،وبشk ير� إ� ا=قريب ب� اÐضارات ،الفارسية سالمية واÐضارةاإل
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 NOPسالم دون ا¾وانب لألسف الشديد � االنقسامات ا\اخلية + اإل –وال
بل تعمل بعض ا�وضوÁت ا�طروحة + الكتب  .لوحدةالM تضë عليه طابع ا

من خالل اعتماد الكتب " العرw اآلخر " سالمإا�درسية إ� التشكيك ب
  .ا�درسية اإليرانية � الكتب وا�راجع ذات ا�صدر الفارn الشي�

لة ضفمع ،�د غياب نظرة التسامح �اه اآلخر اuي Ìتلف مع ا�ذهب
سياn ضمن  –طابع ينم عن خالف مذهÖ  ذات ،محا=عصب وعدم التسا

تأكيد عن% بمبدأ يرا� موقف واسع ال ينم عن اهتمام صانع القرار الPبوي اإل
 .ا=وحيدي ا¾امع اإلسال�طار ا\ين إطار ا�ذهب داخل إالتسامح ضمن 

   :حول التسامح هابراز ا=درج �واقفإلكن الكتب ا�درسية Eاول 

  ه السنة تعصب �مل �ا -

-  
ً
  معلن مع تعصب فعÊ مذهÖ تسامح دي® بسيط جدا

 وانفتاح �اه ا\يانات وا6قافات األخرى  تسامح -

  :مالحظات للفهم

  : أسباب كره الفرس للعرب B اrولة األموية

ظهر + القرن األول ا�جري كثi من الفرس + اÐياة العامة + الع% 
 ح` أن الفرس أصبحوا يمثلو ،األموي

ً
قد  ،كp من العرب + الكوفةأ ن عددا
وقد حنق  ،فأصبحوا مواÉ �م ،دخل هؤالء اإلسالم وانتموا إ� العرب بالوالء

  . )¢(هؤالء � العرب وخاصة األموي�

                                                 

)¢( äوÐ³¢، صتيارات ثقافية ،اð.  
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  :أسباب حنقهم � العرب ف�جع إ»أما و

واحتلوا  ،والقضاء عليها ن العرب قاموا بتدمi دو=هم الفارسيةأل: أوال
  . وجعلوهم أتباÁ �م بالدهم

فلم  ،قل م>نة وم4لة منهمأح` رأوهم ، استعالء بعض العرب عليهم: ثانيا
بأن  ،هم من غi العربياتئبناكما نظر العرب هذه اCظرة أل ،عربياتباليزوجهم 

 رأوا نسبهم مشوه
ً
 ومعيب ا

ً
أبناءهم من  نح` أن األموي� لم يكونوا يستخلفو ،ا

E العربيات مهما iلوا بصفاتغ)¢(.  

  :أما أسباب حنق الفرس � األموي~ ف�جع إ»

ثرون وأنهم يؤْ  ،اغتصبوا ملك الفرسَمن أنهم اÐ>م اuين يمثلون  :أوال
   .)¬(وا�Éويبعدون ا ،العرب بالواليات والوظائف ويقربونهم

   .)ð(أن بعض والة األموي� أساء معاملة ا�واÉ :ثانيا

أن اإلسالم  من � الرغم ،ا¾زية � ا�واÉ ا�سلم� فرض األموي� :ثا�ا
 ُ    .)³(سقط ا¾زيةي

وخاصة بعد  ،خشية ا�واÉ � م>نتهم وأرزاقهم + ا\ولة األموية :رابعا
  .)ò(تعريب األموي� لتواوين

                                                 

)¢( äوÐ³¢، صتيارات ثقافية ،اð -¢³³.  
)¬( )äوÐ³¢، صتيارات ثقافية ،اò(.  
)ð( )äوÐ³¢، صتيارات ثقافية ،اò(.  
  .)ðò¢طارق العزام، ا�طاب األموي، ص( )³(
)ò( )äوÐ³¢، صتيارات ثقافية ،ا¶(.  
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وخاصة أن كثiين اÄذوا من التشيع وسيلة  ،تشيع كثi من الفرس :خامسا
 wكم العرÐاألموي(=قويض ا()¢(.  

  :قيام اrولة العباسيةو سقوط اrولة األموية

 : ا&عارضة الفارسية الغا¬ة 
ً
  وجدت ا\عوة العباسية تأييدا

ً
ب� Áمة  واسعا

ن هؤالء إبل  ،ميةرَ وب� العامة ÀاÁت من الغالة وا�ُ ، الفرس + خراسان
 
ً
  كونوا جزءا

ً
با�فاهيم والغالة Àاعة احتفظت  ،من أنصار ا\عوة حيويا

وحاولت أن تصبغ حرOتها  ،األساسية للمجوسية وغلفتها بغالف إسال� رقيق
صبغة علوية ما دامت الراية العلوية ترمز إ� ا6ورة � األوضاع ومقاومة 

  .)¬( )األموي(السلطان القائم 

وجدوا  منهأال إ )اÐسي® واÐس®( من هؤالء �ورغم تpى الفرع� العلوي
Ðنفية رايتهم+ الفرع اÐمد بن اº خاصة بعد وفاة ëالغالة فرق عديدة ،ن، 

  .ومانوية ،وزردشتية ،هم تشi إ� أصول مزدكيةؤمباد

ëة ا�ختار بن أ+ عبيد ا6قOرايتهانضموا  حيث ،نشط الغالة منذ حر �، إ
فقد  ،ولعل اسمهم الكيسانية يتصل به، وبرز منهم كيسان مدير hطة ا�ختار

 شجع ا�
ً
�اه آرائهم الغريبة  ختار ا�واÉ + الكوفة باالنضمام إ�ه وأبدى تساºا

  .)ð( ألفا ´³ ـوقد انضمت إ�ه Àوع كبiة قدرها ا\ينوري ب ،بل وشجعها

                                                 

)¢( )äوÐ³¢، صتيارات ثقافية ،ا¶(.  
  .)´¬-·¢، ص¢ð ،¢·Çا\وري، ا¾ذور ا=ارÌية للشعوبية، دار الطليعة، بiوت، ط( )¬(
)ð( )ا\وري، الشعوبية، ص¬´-¬¢(.  
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  ):للحكم العر� اإلسال�(ا&عارضة العسكرية 

nنت  ،ا6ورات �نت أول مظاهر ا�عارضة الفارسية + الع% العبا�
وEنت  ،��رمية والM انتÆت + مناطق غi إسالمية ،i إسالميةثورات غ

  : برامج هذه ا6ورات

   .)¢(إزالة السلطان العر� وâحياء áد الفرس •

كما حاول الفرس من خالل ا6ورة مهاÀة اÐكم العرw والقضاء عليه  
تناسخ من ذلك ثورة Àاعة من الرواندية + خراسان وقو�م ب )ا\ولة العباسية(

وأن ا�يثم بن  ،وزعمهم أن روح آدم حلت + زعيمهم عثمان بن نهيك ،األرواح
وقد اجتمعوا حول ق% ا�نصور + ا�اشمية وجعلوا يقولون ، معاوية هو جpيل

   .)¬(تلقيُ ن وقد قاتلهم أبو جعفر ح` �د أ ،هذا ق% ربنا

هاشم بن حكيم  vوهم أتباع´¶¢/òÇ¢ثم ثارت ا�قنعة + زمن ا�هدي سنة 
وقالوا أن روح اهللا ظهرت + آدم ثم نوح ثم أ+ مسلم ثم +  ،ا�عروف با�قنع

أي إبطال العبادات  ،وقالوا أن ا\ين اعتقاد ال عمل ،)فكرة اÐلول(ا�قنع 
   .)ã)ðها

وقد أباحت اختطاف  كذلك ظهر زمن ا�دي ثورة ا�حمرة + إقليم جرجان
ر زمن ا�أمون بابك ا�ر� واuي دÁ اCاس إ� إتباع كذلك ثا ،األوالد والنساء

                                                 

  .)ðð-ð³ا\وري، الشعوبية، ص ( )¢(
)¬( )äوÐ³¶¢، صتيارات ثقافية ،ا(.  
)ð( )äوÐ³¶¢، صتيارات ثقافية ،ا(.  
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 ،وEن يزعم ألتباعه أنه b ،مذهبه اإلبا� من �ر ونكاح للمحرمات والثات
وقد استفحل أمر بابك وO¦ أتباعه من أهل ا¾بال من همدان  ò¶¢ص 

   .)¢(قض � حرOة بابك إال + زمن ا�عتصموغiها ولم يُ  ،وأصفهان وماسبذان

 يظهر نشاط )الشعوبية + اÐقل ا\ي®(�ن النشاط ا�انوي 
ً
 واسع ا

ً
للتبشi  ا

  : وعمل � أساس مبدأين ،با\يانة ا�انوية بصوره متسPة

  ا=أويل  - ¢

  ا�زج ا\اخÊ أو األخذ من ا\يانات وا�ذاهب األخرى   -¬

وا�جوم  ،وهدم اإلسالم من ا\اخل ،م>فحة اإلسالمهو وEن ا�دف 
وقد تتبعهم ا�لفاء العباسيون وEنوا + وقت اÐرج يعتصمون با=قية  ،)¬(هعلي

   .)ð(فيتظاهرون باإلسالم أو اC%انية أو ا�جوسية ليسلموا من العقاب

  : )الشعوبية(ا&عارضة الفارسية الفكرية 

والشعوبية �نت ºاولة ل�ب السلطان العرw عن طريق الفكر 
لعباn بدأ الفرس بمهاÀة ا�سلم� من قبل شعراء + الع% ا ،)³(والعقيدة

هم بالفقر وا¾دب وشظف iوتعي ،وOتاب الشعوبية وذلك عE pقi العرب
وتذكi العرب أنهم �نوا عمالء ك?ى وحراس  ،العيش وا¾هل ووأد اgنات

                                                 

)¢( )äوÐصتيارات ثقافية ،ا ،¢¶ò-¢¶¶(.  
  .)ò¹-òÇا\وري، الشعوبية، ص( )¬(
)ð( )äوÐصتيارات ثقافية ،ا ،¢¬Ç ،¢ð¢(.  
  .)·ا\وري، الشعوبية، ص( )³(
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وعp مهاÀة Ü ما يتصل بالعرب من ثقافة ولغة وتاريخ  ،)¢(قوافل الفرس
  .)¬(ودين
 ك

©
 ف الفرس كتبما أل

ً
واالنتقاص  ،لإلشادة بمناقبهم ومناقب العجم Áمة ا

9ء  وõ ،دورهم صوانتقا ،من العرب وذكر مثاgهم وتشويه فضائل العرب
كما ¾أ بعض الشعوبية إ� اختالق أخبار  ،يتصل بالعرب �للغة والفصاحة

أحاديث ترفع من شأن  تعكما وُض  ،ر العرباقدأوقصص تنتقص من 
   .)ð(لفرسا

ن + تكوين إمارات و�ح الفرس ا�سلم ،وبعد فشل اÐرEت ا6ورية
وEن �ا دورها + بعث اÐياة الفارسية وä إحياء الPاث واألدب  ،فارسية

nداد  ،)³(الساماني� ،الصفاري� ،�لطاهري� ،الفارPومعها بدأ الفرس + اس
 ،الPاث والقومية الفارسية إلحياء ومثال � ما قامت به هذه ا\ول ،استقال�م

  :)ò(قيام السامان� بأعمال تمثل نزعتهم الفارسية منها

  . ترÀة كتاب الطpي ا=اريخ وا=فسi للفارسية - ¢

 .اإلفتاء àواز الصالة بالغة الفارسية -¬

ð-  ع تواريخ الفرس القدماء + كتابÀ)الشاهنامة(. 

 .نظم الشاهنامة بالفارسية - ³

                                                 

)¢( )äوÐصتيارات ثقافية ،ا ،¢òð(.  
  .)³ðا\وري، الشعوبية، ص( )¬(
)ð( )äوÐصتيارات ثقافية ،ا ،¢ò¹-¢ò·(.  
  .)¬³بية، صا\وري، الشعو( )³(
)ò( )وما بعدها¬¶ا\وري، الشعوبية، ص : انظر ،(.  




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٤٤٠  

متجاهلة دور  اإليرانيةالضوء � الشخصية  تسلط كتب ا=اريخ
خاصة العربية وتوجيه الطالب إ� فارسية ا�نطقة منذ  ،الشخصيات األخرى

 ىíيث يPاء، وÍظهار الشعوب األخرى بأنها شعوب طارئة � ا�نطقة ،القدم
 وهذا األمر يهيئ نفسيته Cوايا إيران ا=وسعية ،للطالب اإليرا� فارسيتها
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   :خراسانبأرض تشكيل حكومة طاهريان 

 أ+ القرن ا6ا� للهجرة توسعت 
ً
قا�م هذه األ ،قا�م ا�الفة العباسية كثiا

 جناسأرا� ومن األ شاسعةٍ  شملت مساحاٍت 
ً
ا�ليفة �ن  ،من اCاس {تلفةً  ا

 قا�م ح>م �ذه األيع�» 
ً
   .مiوEن يطلق عليهم اسم األ ا

يراني� حد قادته اإلأرسل ا�ليفة العباn ا�أمون أوائل القرن ا6الث أ+ 
 مiأباسم طاهر 

ً
uلك  ،مستقلةً   حكومةً ن يشk» أطاهر �ن ينوي  ،� خراسان ا

 ،ننه لن يطيع ا�أمون بعد اآلأعلن أو ،ة استغلها� الفرص ن سنحتأوبمجرد 
هذه اÐكومة عرفت  ،يرانإول حكومة نصف مستقلة تشÚت + أن إوبا=اÉ ف

صبحت أن أحكومة طاهر بعد  ،باسم حكومة طاهريان نسبة إ� مؤسسها طاهر
 بور Áصمةً سابعد ذلك اÄذوا من ني ،يديهم بشk �ملأ�مل خراسان Eت 

�ذا �ن  ،ريان �نوا يهتمون باgناء والعمران وñاية ا�زارع�الطاه ،�م
  .)¢(ن + عهدهم يعيشون بوضع مريحوا�زارع

                                                 

  ، ·ðÇ¢ سال%، جهارم دبستان، جاب هفتم،كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت ا( )¢(
 .)³³- ¬³ص
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  :{ليل ا\ص

 ،كطاهر بن اÐس� واÉ خراسان ،حاول اCص �لعادة تمجيد القادة الفرس
  .وحاول إظهاره بصورة القادة العظام اuين Eدوا ا�الفة العباسية

واuي يفPض أنه ألجل إحقاق حق آل  -اإليرا�–طاهر  ولكن إذا �ن
 ،خاصة وأنه Eدى ا�أمون ،فلما لم يعلن ذلك ،اgيت + اÐكم واإلمارة

  ).خراسان(واستقل با�Æق 

لم يÆ اCص إ� ا�وقف العداÎ اuي وقفه طاهر  ذا�ا –أضف إ� ذلك 
 ،العلوي اإلمامة + خراسانفلما اد� ºمد بن القاسم  ،ضد آل اgيت ،اإليرا�

  .)¢()مÇð³/ه·¢¬(طارده عبد اهللا بن طاهر وأ�ه وأرسله إ� ا�عتصم سنة 

ال�ورة السياسية ومصلحة استمرار حكمهم �نت أقوى من ا�وى أليست 
  .اإليرا� آلل اgيت؟

ولم  ، وغiهم�ل اCص مسؤو�ة انهيار ا\ولة الطاهرية للصفاري�اذا $م» 
�وEن  ، فساد ح>مهم + الفPة ا�تأخرة من حكمهم أمثال ºمد بن طاهريÆ إ

  .)¬()م¬Ç¹/ه·ò¬(فخ? إمارته وبالده �عقوب الصفار سنة  ،يميل للهو وا�جون

                                                 

انظر ا=فاصيل، عبد العزيز ا\وري، دراسات + الع% العباn ا�تأخر، مطبعة الريان، بغداد ()¢(
¢·³òص ،¢¢¢(. 

  .)ò´¹، ص·طpي، تاريخ جال  ()¬(
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  :ضعف العباس~ بعد ا&أمون

 ،ربعمائة سنةأك¦ من أن العباس� حكموا أبعد ا�أمون و� الرغم من  
ن يكونوا بنفس قوتهم ألم يستطيعوا  أنهمال إÆات وتو� ا�الفة منهم الع

   .صبحت العراق Eت ت%ف ا�غول وانقرض اÐكم العباnأباCهاية  ،و�األ

  :سباب ضعف العباس~أ

ن وصولوا إ� اÐكم والعباسي :سالمالظلم والطغيان واالبتعاد عن اإل - ¢
  .ع وا�كر واستمروا بقمع وظلم اCاسابا�د

منذ بداية تشكيل اÐكومة العباسية قامت فرق  :ةا6ورات ا�تعدد -¬
ن العديد منهم وبأمل إح`  ،ماكن القريبة واgعيدة بمخالفتهم{تلفة وä األ

 بالشغبأالوصول إ� ا�الفة قاموا 
ً
  يضا

ð- جزين :م كفاءة ا�لفاءدعÁ من ا�لفاء العباسي� �نوا iولم  ،الكث
  .وا�تعة كلون وقتهم + األيقض سلوب اÐكم وEنواأيكونوا يعرفون 

 :واستقالل بعض ا\ول ا=ابعة �ذه اÐكومة ،را� العباسيةاأل ؤ�ز - ³
ظهرت العديد من اÐكومات +  ،�مع بداية ا�الفات ا\اخلية ب� العباسي

إ� ا�ليفة العباn  سال� هذه اÐكومات �نت + اgداية تابعةً العالم اإل
Oتها با=درجولكنها استقلت وقويت شو،  �وا=اÉ فقد ضعفت قوة العباس� إ

iحد كب . 
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 :سئلة وا&ناقشةاأل

   ح` $صلوا � السلطة ؟ �ماذا �ن شعار العباسي - ¢

  ي ا�لفاء بنيت مدينة بغداد ؟ أ+ عهد  -¬

ð-  ة لتولة العباسية ؟iكث Üامكة مشاpاذا سبب القتل العام لل� 

 ئمة الشيعة ؟ دون األن يعاواسيببرأيكم �اذا �ن الع - ³

ò- مات ا�ناسبة  ألامÚت ا=ا�ة بالåالفرا 

 .....................من مام مو� �ظم واستشهد بعد ذلك بأمرٍ جن اإلسُ  –أ 

وEنوا  ..................يرانية باسمإجدت Áئلة + عهد هارون الرشيد وُ  -ب
  مور اÐكم أيديرون 

  � ؟  م خليفةً سالال مام رضا عليهما هدف ا�أمون من اختيار اإل -¶

م� واكتب اCتيجة + اíث + موضوع ا�الفات ب� ا�أمون واأل - ¹
  و صفحت� أصفحة 

Ç - حدثت + ا\ولة العباسية ما دور اإل Mات الiيراني� + ا=غي  

 وجد العالقة ب� العمودين وصل بينهما �ط أ -·

  م� األ        ا�ليفة ا�قتول 

  مأمون         مسلم  بقاتل أ

  هارون الرشيد  مام الرضا عليه السالم خليفة � اuي اختار اإل

  ا�نصور        
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   :{ليل ا\ص

ترسيخ بعض القيم +  إ� سئلة الM وضعها ال>تب � اCصتهدف األ
  :منها ،ضمi ا=لميذ

لم تنجح  ،ن العباسي� لوال رفعهم شعار ا\عوة للرضا من آل اgيتأ- ¢
  .مثورته

 أ-¬
ً
  ن الفرس �نوا Áمال

ً
 مهما

ً
 سالمية+ قيام ا\ولة اإل ورئيسا

ð-  ُلت عÞدارة بها بعد راها وضعفت قواها وفسدت اإلأن ا\ولة العباسية ا
 )نكبة الpامكة الفرس(

  .بناء عمومتهم العلوي�أول ا=أكيد � أن العباسي� قد ظلموا اكما $ - ³
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� �א���אم �א���אم �א���אم ����������d�d�d�dא�א�א�א�א���אم W� W� W� W� ����H� �+�א�	 ����H� �+�א�	 ����H� �+�א�	 ����H� �א%+�א�	 �א%א��و�	 �א%א��و�	 �א%א��و�	 ��Yא'�نא��و�	 T� 	���Yא'�ن��א� T� 	���Yא'�ن��א� T� 	���Yא'�ن��א� T� 	�و�P{�و�P{�و�P{�و�P{�����،،،،��א�
~�p���	����	����p~א�����	����p~א�����	����p~א���� EEEEWWWWא���bא���bא���bא���FFFFbא��

  :الغزنويون والسالجقة

  :الغزنويان

آgتكت� ذهب  ،يد� آgتكت� ،تراك + اÐكومة السامانيةحد القادة األأ
 ،+ هذه ا�دينة  هو وخليفته حكومةً وشk© ) فغانستانأ+  مدينة(إ� غزن� 

  .و�ذا سموا بالغزنويان

قا�م أع س© وقد و ،شهر قادة الغزنويان السلطان ºمود الغزنويأمن 
 إ� سيستان وقC � من بï من الصفاريوقد حر©  ،الغزنويان

ً
بعد  ،�ك جيشا

قا�م آل أوOذلك وضع يده � جزء من  ،ذلك هاجم خراسان وما وراء اCهر
   .بويه

 ،باكستان ،ا�ند( عمال السلطان ºمود قام íملة � هندوستانأحد أومن 
لقد قام ) �نوا يطلقون عليها + ذلك الوقت هندوستان ،بنغالدش وسiالنكا

خالل هذه  ،قا�م غزنويانأوضموها إ�  ،بمهاÀة هذه اgالد عدة مرات
الغارات كسبوا الكثi من ثروات معابدهم وEنت من نصيب السلطان ºمود 

   .ندوستانإ� تكرار الغارات � ه األمردى هذا أو

   :هل تعلم

 �ن يعيش + عهد السلطان ºمود �يران الفردوn الشاعر والعالم اإلأ
 �ن � دور ةوبتأ�فه الشاهنام ،الغزنوي

ً
 مهم ا

ً
  .يرانإ+ حفظ واستمرارية تاريخ  ا
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من هذه ا�جموعة الفريدة  ،ةالكثi من الشعراء من بعده بالشاهنام وقد تأثر
+ 

ً
  .اuكرى نوعها ستبï دائما

   :ضعف الغزنويان

السلطان مسعود لم يستفد من  ،بعد السلطان ºمود حكم ابنه مسعود
مناطق �  إ� ذلك انشغل باÐمالت ا�تعددة باإلضافة ،عمال وسياسة وا\هأ

قا�م الغزنوية يع® ما لقد غفل عن اÐدود الشما�ة لأل ،وا�ند ا�ختلفة إيران
تراك باسم السالجقة دخلوا إ� خرى من األأوعة باCتيجة �م ،وراء اCهر

السلطان  وبعد ا�زيمة فر©  ،هزموا جنود السلطان مسعود ةً وبعد مد ،خراسان
   .+ غزنوين ةٍ ºلية صغi صبحت اÐكومة الغزنوية �رد حكومةٍ أمسعود و

   :السالجقة

و�ذا السبب  ،مؤسس ساللة السالجقة هو طغرل وجده يد� سلجوق
Ðسميت ا Mثهم عن  ،سسها حكومة السالجقةأكومة الí السالجقة وخالل

 دخلوا إ� آسيا الصغرى وما وراء اCهر أ
ً
ماكن لر| ماشيتهم تدرVيا

ن أولكن طغرل استطاع  ،خراجهمإالسلطان مسعود الغزنوي حاول  ،وخراسان
سقطت ما بï من أبعد انتصاره � الغزنويان  ،يهزمهم + حرب داندانقان

يران وقC � إبعد ذلك ذهب إ� ا�ناطق ا�رOزية وغرب  ،ومة آل زيادحك
   .قا�مه إ� الشامأوتوسعت  ،حكومة آل بويه

استمر بفتوحات  ،رسالن إ� اÐكمأآلب  أخيهبعد طغرل وصل ابن 
وä معرOة مالزOر ) بNانس( الÆقية �ومن بينها هاجم اNgنطي ،السالجقة

انظر إ� ا�ارطة + الصفحة (الروم  إمpاطور� أ و�يهزم ا¾نود اNgنط
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يدي أكp آسيا الوسطى Eت صبح القسم األأمالزOرد  باCهاية وبفتح )ا=ا�ة
  .روبي�وقلق األأمر وهذا األ ،تراك ا�سلم�األ

شهر السالط� أوEن من  ،رسالن ابنه سلطان ملك شاهأخليفة آلب 
ومن الغرب إ�  ،من قرب الص� توسعت فتوحات السالجقة نوأل ،السالجقة

  .Áصمة �لك شاه أصفهانصبحت مدينة أو ،اgحر األبيض ا�توسط

العديد من  أأنش ،شهر وزراء العهد السلجو@ خواجا نظام ا�لك توnأمن 
+ العديد من ا�دن الكبiة مثل  ،همها تأسيس ا�دارس العك?يةأا�با� ومن 

 >نوEنت م ،بغداد ونيشابور
ً
   .للطالب وا=حصيل ا

   :قا¬م السالجقةأتقسيم 

تأسيس اÐكومة السلجوقية من خالل  �مور الM ساعدت من األ
بناء سلجوق وبوجود الوزراء ا�ختص� أرا� الكثiة ووحدة االستيالء � األ

دى ذلك إ� أو ةقا�م السالجقأتقسمت  ،وخواجه نظام اÐكم ،مثل ملك شاه
والسبب الرئيس + ذلك �ن ا�الف حول  .مة السلجوقيةانقراض اÐكو
   .خليفة ملك شاه

تسلم اÐكومة ابنه السلطان سنجر  ،سنوات من وفاة ملك شاه بعد عدة
ولم  ،ولكنه لم يستطع ،قوتها ووحدتها ةن يعيد إ� ا\ولة السلجوقيأوحاول 

+ شمال  ةوقوي وجود حكومات جديدة ةيوفق + ا�حافظة � قوة السالجق
� وذلك  و�ذا اÄذ السلطان سنجر مدينة مرو + شمال خراسان Áصمةً  ،يرانإ

 �كون قريب
ً
   .يران الشما�ة الÆقيةإمن حدود  ا

هؤالء �نوا منذ  ا�وارزم )خوار زمشاهيان(عداء السالجقة أهم أمن 
السالجقة وO¦  يدي السالجقة ولكن عندما ضعفت قوةأاgداية Eت 
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عندما  ،صبحت خراسان Eت سلطتهمأعلنوا استقال�م وبا=دريج أ ،عدائهمأ
تقسمت  ،ا�وارزم )خوارزمشاهيان(يدي أصبحت خراسان بأكملها Eت أ

 وظهرت بعد ذلك ،مراء السالجقةقا�م السلجوقية � يد األكذلك بقيه األ
   .حكومات ºلية

   :ليون ح®م ا)باليسماعاإل

+ زمن  ،يرانإطراف أماعيليون سإلحكم ا ،+ الفPة السلجوقية
 وEن شخص ، شخص اسمه حسن الصباح�سماعيليالسالجقة �ن قائد اإل

ً
 ا

 ذكي
ً
 ،ن Vمع الكثi من ا�ؤيدين �أرسل مبلغ� إ� مناطق {تلفة واستطاع أ ا

 لنشاطه ةً وOذلك بù قلع
ً
   .كبiة + ا¾بل قرب قزوين وEنت مقرا

قتلوا ين أتباعه أمر أو ،واشتبك معهم ةجقحسن الصباح �ن معارض للسال
   .خواجه نظام اÐكم ،ومن ضمن من قتلوا � يد الصباح ،معارضيهم
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  :سئلة وا&ناقشةاأل

  الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبة  ألام - ¢

  ..................�شهر القادة الغزنويأمن  - أ 

  .............................مؤسس ساللة السالجقة -ب

  .....................شهر وزراء السالجقةأمن  -ت

  وجد العالقة ب� العمودين وصل بينهما �ط أ-¬

  السلطان سنجر      � ياÐرب مع اNgنط

  السلطان ºمود الغزنوي        اÐملة � ا�ند

  آلب ارسالن     انتقال العاصمة إ� مدينة مرو 

  طغرل       

¬- Mمود ضم©  ما ا�ناطق الº ها �  قا�م غزنويان ؟ أالغزنوي إ

ð-  ر وما نتيجتها ؟Oب� من ومن وقعت حرب مالز  

 �اذا سميت ا�دارس بالع% السلجو@ سميت با�دارس العسكرية ؟  - ³

ò-  ³مع مراجعة ا�رائط + الصفحاتò ³وÇ الغزنويان أقا�م ألي اأ pك
 و السالجقة ؟ أ

 اكتب íث -¶
ً
 قصi ا

ً
 .زنوي مع الفردوnحول عالقة السلطان ºمود الغ ا

  سباب تقسيم وانقراض السالجقة ؟ أاذكر  - ¹
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ح ما � ا�ناطق إ� قا�م الغزنويان والسالجقة وًض أباالستفادة من خارطة 
 �  .)¢(قا�م حكومة السالجقةأضمت إ

  :{ليل ا\ص

براز دور الفرس + صنع أحداث ا=اريخ إح` هذه الفPة حاول اCص  
  .سالميةهم ولوال مشارOتهم �ا ُشيدت ا\ولة واÐضارة اإللوال" اuين  ،سال�اإل

لPسيخ مفهوم الروح االستقال�ة  ،يراني�لإلثم يبدأ اCص با=مهيد 
. وال يقبل أن $كم من قبل عن% آخر ،وأنهم شعب يع� بقوميته ،للفرس

  .+ إيران" نصف مستقلة" ف>ن طاهر بن اÐس� قد أسس أول حكومة 

تاريخ  ةCص منذ قيام ا\ولة الطاهرية + بالد خراسان يأخذ ببلورuا �د ا 
ومع ذلك فإن �تب ). العرب(هذا ا=اريخ اuي يرفض ا=بعية لألجنÖ ،إيران

uا  ،اCص لم يستطع االستمرار باÐديث عن تاريخ إيران بمعزل عن آل اgيت
 ،ثه عن يالد ا\يلم�ده يقحم اCص بأحداث تارÌية ال عالقة �ا بإيران كحدي

 
ً
  وتأسيس العلوي� بها حكما

ً
كما أنه Eدث عن اgويهي� وهم ليسوا . خاصا

 فرس
ً
لم Vدوا أفضل من اCموذج  ،حكومةً  دواا أرادوا أن يوجلكنهم لم©  ،ا

nا أصدر مردويخ بن زيار أمرا  ،الفارu " من القوان� ومن iبإحياء الكث
  ". Áدات وتقا�د الفرس

 :فإنهم ،أن اgويهي� بعد أن سيطروا � بغداد ،ط بما سبق أيضاويرتي 
  .توسعوا + إنشاء ا�راكز الشيعية + العراق وقم"

                                                 

 .ð-ð³¬تاريخ، سال سوم، دورهء راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، ص  )¢(
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ثناء Eليل اCص � أهنا أود الNOP � نقطة تم ا=نبيه �ا أك¦ من مرة  
مؤمن�  ،ن ومن شايعهم من ا\يا�ة �gويهي�ويرانيإذا �ن الفرس اإل ،اCص

ال إوهذه العقيدة من القيم الM ال يقوم إيمان أحدهم  ،íق آل اgيت + اÐكم
وÁÍدة اÐق إ� أصحابه من آل  ،نقول �اذا لم يغiوا نظام اÐكم العباn ،بها

  .اgيت؟

ولكن Kا سبق نالحظ أن الفرس وغiهم من العناm الM لبست gوس  
وضحت بكل ا�بادئ والقيم ألجل  ،لبسته =حقيق مصاÐها ونفوذها ،التشيع

فقد حانت �م الفرصة أك¦ من مرة لقلب نظام اÐكم وخاصة + . تلك الغاية
وانتهاًء  ،من أ+ مسلم ا�رسا� مرورا بالpامكة بدءً . عهد ب® العباس

  .باgويهي�

   :فارسية الزمان

� �א���אم �א���אم �א���אم ��������WWWW>��>��>��>�����א�tدAא�tدAא�tدAא�tدAא���אم ���א���א0 ���א���א0 ���א���א0 �א���א0 �Y� �Y� �Y� �Y� ?� ?� ?� ?� �א���+" �א���+" �א���+" �א���+" ?� ?� ?� ?�?�G�� W8� ���G?�א�7<:� W8� ���G?�א�7<:� W8� ���G?�א�7<:� W8� א�7<:�
�:�:�:�:6P�i�	��86�	�و��8P�i�	��86�	�و��8P�i�	��86�	�و��8P�i�	��8�	�و��8WWWW� �� �� �� �

  :إهمال بصمات العرب ا&سلم~ B بالد فارس

 
ً
وأنهم يرانية + صنع ا=اريخ للجهود اإل تفرد الكتب ا�درسية فصوال

iمل رسالة ا=غيÐ اد باحت>ر . ا�ؤهلونÐويعززون شعور طلبة ا�دارس ا
 :تلف�منهج� { كتب ا=اريخ ا�درسيةانتهاج ويpز ذلك من خالل   اÐقيقة

  .ومذهÖ شي� ،علما� قو�

  :ا&حطات ا9ارËية

 مالعداء للتشيع تأخذ ح نرى مفهوم
ً
ا «Nح` ال  ،هما + تاريخ وتراث الشيعة

 
ً
Áيظهر + اآلخر  �د موضو"wة أو + ظال�" الس®  ،العرhدون أن نراه مبا.  
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اCظرية ولوجية الكتب ا�درسية اإليرانية + ييمكننا تلخيص جوهر أيد
وا=طبيق � أنه توظيف األف>ر ا�ذهبية من �ا�ا ا�ذهÖ ا\ي® إ� �ا�ا 

nحيث قامت ا�ناهج  ،وهو نقل + األف>ر ينتج عنه + ا�مارسة ،السيا
ا لصورة العرw هوبا�قابل تشويه، يرانية الشيعيةا�درسية بتعظيم الشخصية اإل

  ،سال� الس®وللتاريخ العرw واإل
ً
Vابية هذه إ=صور حول  ولم �د طرحا

  .وتشويه األحداث الM واكبتها، الشخصية من خالل تناول موضوع ا�الفة

لفتح اإلسال� gالد فارس أثره العميق + اCفسية والعقلية الفارسية ل�ن  
". ا�جُد ا�ا\ للفرس" �  ةً مؤ� واuي بدوره شk ُعقدة نفسّيةً  ،ا�جوسية
ارتبط + العقلية . ون أنفسهم سادة العالم�نوا يعتp ح` ذلك ا=اريخ فالفرس

ونفوذها السياn يسيطر  ،بل ا=فرد بها ،الفارسية منذ القدم الرغبة + السيطرة
وقد خلق ذلك  .وا�من ،وبعض غربه ،وhق ا�ليج ،والعراق ،� أرا� إيران

.  Ü الشعوب بما فيهم العربللفرس ما يمكن تسميته باCظرة االستعالئية �
  لتمثّ  .للنار يعp عن أقوى ال>ئنات مإن تقديسه

ً
 اCار + الزرادشتيّة مصدرا

أنّها {لوقة من ضياء العرش " ،فكما ورد + الزرادشتّية ،للطهر واCقاء + الوجود
 رمز القّوة اإل�ّية + ،� ّ� اÐياة وروح العالم …و�ّسدت � األرض ،األ�
 ا�خلوقات من ماءٍ  ،وأصل جوهر البÆ ،الوجود

ّ
Ü إال اإلنسان ا�خلوق  فأصل

 عناm الوجود …من اCار
ّ
Ü + فقد ام�جت با�اء  ،ولكن للنار تدّخلها

وتكّونت السحب وهطلت .. ونمت األعشاب ،واCبات فاكتملت مالمح ا�لق
  .)¢("ف>ن الكون. .،األمطار

                                                 

 .)¹Ç¬- ¶¹¬أñد أم�، فجر اإلسالم ص( )¢(
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تك¦ من صفات ا�دح وا=عظيم الM يطلقونها  يرانيةالكتب ا�درسية اإل
 :� أنفسهم والM منها

كونهم هم وحدهم  ،شعب اهللا ا�ختار íمل رسالة اÐقيقة وا=غيi  - أ
 .الفرقة اCاجية

ا�شمولون  ،اÐقي� اإلسالمالشعب ا�ؤيد بن% اهللا ألنهم ñلة   - ب
  .برÁيته

 ،القيام باÐقوق والواجباتو ،ال يقف أمر قداسة هذا الشعب عند طاعة اهللا
 ،واستباحة أموا�م وأعراضهم ،دم اآلخرين إهدارتعدى ذلك إ� حق يبل 

  وحدودهم

من  ،هذا الكتاب جوانب الPبية العن%ية + الكتب ا�درسية اإليرانية أبرز
+ ا�واد األساسية  واCصوص من الكتب ا�درسية خالل رصد Àيع اCماذج

ة وا=اريخ وا¾غرافيا والPبية الوطنية واألدبيات ا�تداولة + الPبية ا\يني: و�
  .ا�دارس من قصص وروايات ثم ا�واد ا�تعلقة بالPبية ا\ينية

توصلنا من خالل Eليل اCص اCصوص مدى اCظرة ا\ونية االستعالئية 
ومدى اÐقد والعن%ية الM $قن بها طالب  ،�اه اآلخر + هذه ا�ناهج

بطريقة يبدو فيها أن ا=عايش ب� اإليراني� والعرب + هذه  ،دارس اإليرانيةا�
  .ا�نطقة من العالم سيكون مستحيالً 

+ مقابل ى خرÄلف الشعوب األ ا=فوق الفارn وتقرير غرس فكرة
فا=فوق الفارn  ،يراني�\ى اإل.. .خال'األ ،اÐضاري ،ا=فوق اgد�

اgحث + ا�شاÜ الM يعا� منها  إ� الب اإليرا�أن يلتفت الط ،سطورياأل
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  ،ونيرانياإل
ً
وتعزيز ، + عملية االجتهاد + حلها فاعالً  وأن يكون عن%ا

ßاuا iمفهوم ا=فك.  

 ،األذ"، نسان الفارn الشجاعاإل �د ،وا=اريخ الفارn العريق من نوعه
مقابل اÐط  ،بهامكن مقارنته ي واgطولة الفارسية الM ال يوجد + ا=اريخ ما

  .األمر اuي Ìلق عن%ية تستفز اآلخر ،من اآلخر

.... .بأنّ  اإليرا� هذه السياسة تقوم � ºاولة ترسيخ ا=فوق \ى الطالب
 وتظهر هذه ،اÐضارة العربية اإلسالمية.....والعمل � طمس معالم ،منذ القدم

  :ها كتب االجتماعيات بعّدة طرق منهااCاحية + Àيع مواد ا�نهاج وتعpّ عن

ا�ليج "استبدال Àيع أسماء األماكن واألنهار بأسماء فارسية مثل 
nالفار "wمن العر 

ً
 من شط العرب" اروند رود "و بدال

ً
 " خوزستان" بدال

ً
بدال

  ."من ا�حمرة 

 Zاولة إظهار عالقة تارËية ب~ األماكن ا)غرافية B إيران وا&نطقة

 :ا ضارة الفارسية وب~

توجيه الطالب �ا يوهم بأن ا�نطقة فارسية منذ القدم والشعوب األخرى 
هذه السياسة � تهيئة نفسية  أيضاوتقوم  ،والعرب إنما هم غزاة ودخالء

 ،الطالب اإليراني� Cوايا ا6ورة ا=وسعية وÍيهامهم بأن هذا ا=وسع أمر طبي�
 وÍظهار تأخرهم وتصوير اآلخر ا كما تسÑ للحط من شأن

ً
 واقتصاديا

ً
جتماعيا

Mأنه عمليات غزو وقرصنة للبالد الOاحتلوها وا=أكيد � ا�الفات  ا=اريخ و
إّن  ب� ا�لفاء واألمراء والشعوب والطوائف ا�ختلفة + اÐضارة اإلسالمية

فهام وÍ، فلسفة ا=عليم اإليرا� قد بنيْت � تلق� الPاث ا�ذهÖ ا=اري�
 الMفالروح  ،الطالب بأن اÐضارة البÆية نتاج مشPك àهود الشعب اإليرا�
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تبثها نصوص ا�دارس اإليرانية يوميا ال تنتá عن تعليم الواجبات ا�قدسة Þو 
إيران وأنهم Vب أن يسخروا العالم من أجلها ويسخروا حياتهم �دمة إيران 

  .والقتال من أجلها

عون لU اÐقد والكراهية وا\عوة إ� القتل يتحولون فالطلبة اuين يرض
إن .ح� يكpون وينخرطون + ا¾يش وقوات حرس ا6ورة إ� قتلة متعطش�

من مناهج الPبية  ،قراءة موضوعّية للنماذج الM أوردناها + هذا الكتاب
ع تؤOد � استحالة إقامة أي حوار مذهÖ ناجح م ،وا=عليم للطالب اإليراني�

وهو األمر اuي يبدو  ،ما لم يتم نسف هذه ا�ناهج من جذورها ،هذه ا\ولة
وما  ،مستحيًال ما دام قادة إيران ا6ورة يتمسكون بتعا�م ا�ذهب الM $ملونها

وبشk  ،دام تزوير ا=اريخ العرw واإلسال� والطعن + الشخصية العربية
هو السمة الغاgة � هذه  خاص شخصية سiة آل اgيت وا�لفاء الراشدين

  .ا�ناهج

   :ثورات بابك ومازيار

ما اCوا� أ ،يرانإصلية للطاهرين �نت نوا� h@ قا�م األاأل:يقول اCص
 وائل حكومة الطاهرينأ+  ،الغريبة ف>نت ما تزال Eت حكم خلفاء بغداد

 �ن بابك عدو ،ذربيجان باسم بابك � ا�ليفةأثار شخص من 
ً
يفة للخل ا

ب هو وجنده الكثi سب©  ،ن يهزم جند ا�ليفةأواستطاع + الكثi من اÐروب 
 ولكن + اCهاية �ن � أليمن ا�شاÜ للخلفاء العباس

ً
ك¦ من عÆين Áما

  .جنود ا�ليفة يقمعونهم
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  :ضعف الطاهريان والقضاء عليهم

 ،بثورةحد كبار منطقة طpستان باسم مازيار أبعد بابك قام :يقول اCص
  .ن الطاهاريان قمعوهمولكن ثورته لم تدوم طويًال أل

خر أمراء آ ،يرانإع� � القسم الÆ@ من األ تثورة بابك ومازيار فتح
 الطاهريان لم يكن شخص
ً
 قادر ا

ً
باCتيجة ضعفت حكومة الطاهريان وق�  .ا

  .واسط القرن ا6الث ا�جري � يد يعقوب �ثأعليها + 

  : B سيستان~صفريتأسيس حكومة ال

ثارها أضعف حكومة الطاهريان والفو� الM  فروظ+ ظل  :يقول اCص
 Mيمام ووجدت عدم اإلأا�وارج + سيستان والÍاسCهذا  ،ذاء ومضايقة ا +

بطال سيستان باسم يعقوب بن �ث بمساعدة العياران ضد أحد أالوقت قام 
العياران هم �موعة �نوا  ،انفراد �موعة العيارأحد أيعقوب هو  ،ا�وارج

   .يساعدون الضعفاء

 يعقوب �ن رجًال شاب
ً
  ا

ً
Áوذكي شجا 

ً
 متساº ،ا

ً
صبح قائد العياران أ�ذا  ،ا

 نصارأهذا العمل جعل �  ،وبمساعدتهم قC � ا�وارج بعد ذلك
ً
 ،كثiين ا

و�ذا شk السلسلة وسميت ) رمصف» (يعقوب + اgداية �ن مبيض Þاس 
  .بور قC � الطاهريانساوباCهاية وبسيطرته � ني ،ريانالصفا

 nا�ليفة العبا äضعف حكومة الصفاريانأ{ف:  

ن أعمرو �ث صمم  ،خوه عمرو �ثأبعد يعقوب خلفه  :يقول اCص
ن ا�ليفة أيد إوبا�قابل ف ،يتصالح مع ا�ليفة العباn وأن يدفع ال�ائب

   .حكومته
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  :نية B ما وراء ا\هرتشكيل ا كومة الساما

  :يقول اCص
ً
íرب ا�عارض�  عندما �ن عمرو �ث الصفاري مشغوال

�ن بدران  ،سماعيل الساما� حكومة السامانيان + ما وراء اCهرإمi سس األأ
جاء دور  ،وقد وصلت �م السلطة ،تراكمع مرزداري $ارب األ إسماعيل

�نت مدينة �ارى Áصمة  ،مانيةقا�م السان يوسع األأسماعيل واستطاع إ
 إمi األ ،سماعيلإمi األ

ً
Áسماعيل الساما� �ن رجل شجا  

ً
وEن يهتم  وÁدال

 
ً
اÐكومة السامانية بشk  + عهده توسعت وقويت ،بالعمران + اgالد كثiا

سماعيل الساما� ومن خلفه استفادوا من وجود وزراء كبار مثل إمi األ ،ملفت
 ،مور ح` الصغiةهؤالء الرجال �نوا يهتمون بكل األ ،ا�اgلع} وجيه

 باللغة الفارسيةأالسامانيان اهتموا 
ً
دباء واأل الشعراء وEنوا يشجعون ،يضا

ومن العلماء ا�عروف� +  ،يراني� ا�عروف� رودDهم الشعراء اإلأمن  ،والعلماء
  .واigوK ،ر$ان ذلك الزمان أبوعÊ سينا وأبو

   :ا\ص {ليل

يمجد اCص الشاعر الرودD السمرقندي اuي mح بآراء ال تتفق وروح 
والقلب  ،الوجه Þو القبلة �ةال معù =و: فالشاعر الرودD يقول ،اإلسالم

  .)¢(منجذب إ� القدسية ا�جوسية

   :قضت � السامانيان ،ا�الفات اrاخلية وا�جمات ا�ارجية

وفيما بعد وقعت +  ،مورها بنظامأاgداية تدير  �نت اÐكومة السامانية +
ا�شاÜ تدخل قادة ا¾يش +  هوالسبب الرئيس �ذ ،مشاÜ {تلفة ومتعددة

                                                 

  .ò¬¢ا\وري، دراسات، ص  )¢(
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صول ترOية ارتفع شأنهم أ �ى ومنك¦ القادة هم من األأ ،عمل الوزراء
ضافة إ� باإل ،يديهمأمراء السامانيان لعبة + صبح األأللحد اuي  با=دريج

قا�م السامانية + الÆق والغرب شهدت الكثi من ن األإÜ ا\اخلية فا�شا
وOذلك + الÆق  ،+ الغرب تأسست حكومة آل بويه ،الفو� والشغب

باCهاية وبهجوم  ،تراك العن%ين آل افراسياب هاÀوهمحكومة ا�سلم� واأل
حكومة  واخر القرن الرابع للهجرة انتd عمرأآل افراسياب � �ارى + 

  .السامانيان

  الوقت + ا=قويم ا�جري  خط

  هجري  ¢سنة                ´´¢        ´´¬     ´´ð         ´´³ هجري ´´òسنة 

     

   األول ا6ا� ا6الث الرابع ا�امس القرن ا�جري

  سنة بداية Ü قرن  ´ðإ�  ´¬حواÉ  =وائل القرن أ 

   اCصف ا6ا� من القرن سنة + ´ðإ�  ´¬حواÉ =  واسط القرنأ 

  Ü قرن  آخرسنة ا6ا6ة  ´ðإ�  ´¬حواÉ = واخر القرن أ 

  Ü قرن  أولسنة  ´ò= ول نصف القرن األ

  ا6انية Ü قرن ةسن ´ò= نصف القرن ا6ا� 
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   :سئلة وا&ناقشةاأل

   :الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبة ألام - ¢

 قا�م حاكمقليم من األإÜ  �ن ا�ليفة العباn يع� � - أ 
ً
وEن  ا

  .......... .يس!

  ..................... الشاعر ا�شهور + عهد السامانيان هو -ب

+ .............. .السبب الرئيس للمشاÜ ا\اخلية السامانية تدخل -ج
  عمل الوزراء 

  جد العالقة ب� العمودين وصل بينهما �ط أو -¬

  ر ما وراء اCه  مازيار 

  سيستان   بلع} 

  طpستان   خوارج 

  آذربيجان   طاهريان 

  خراسان   

   :{ليل ا\ص

سالمية من خالل يهدف السؤال إ� إبراز دور الفرس + اÐضارة اإل
  :بداÁت ا6قافية ما جاء + السؤالاإل

  ..................... الشاعر ا�شهور + عهد السامانيان هو -ب
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  :مانحكومة العلوي~ واrيل

  :ديلم وديليمان

من ناحية الطبيعة Eتوى �  ،را� مازندران وجيالنأ :يقول اCص
 ،منذ القدم �نوا يطلقون � ا�ناطق ا¾بلية وجيالن ،جبلية وåبات.طبيعت�

ن أ+ ا\رس ا6الث قرأنا �اذا لم يستطع العرب ) طpستان(ومازندران  )ديلم(
سالم + هذه منذ القرن ا6الث ا�جري انتÆ اإل ،من هذه ا�ناطق ايفتحوا جزءً 

+ هذا ا\رس  ،اشتهرت باÐكومات ا\يلميه ا�نطقة وظهرت فيها حكوماٌت 
  : نتعرف � بعض هذه اÐكومات باختصار

  : B ط5ستان~اrيليمان يستقبلون العلوي

مام عÊ واسط القرن ا6الث ا�جري �ن فريق من نسل اإلأ+ :يقول اCص
�نوا يعيشون ب� اCاس + طpستان وديلم وEن �م  ،ليه يسمون بالعلوي�ع

ن �نوا يريدون والعلوي ،سال�فوا اCاس با\ين اإلوقد عرّ  ،نفوذ هناك
ن أهؤالء اCاس استطاعوا  ةِ زادت قوتهم وبمساعد االستقالل وبا=دريج

� الرغم من  ،آمل مرOز اÐكومة العلوية �ن مدينة ،يأسسوا اÐكومة العلوية
 أولكن بد ،انقرضت + بدايتها � يد السامانيانقد ن حكومة العلوي� أ

ومن نتائج هذا تأسيس حكومة  لتشكيل حكومة تباعهم وجندهمأب�  نشاٌط 
  .=� آل زيار وآل بويهمن قبل سال

  :اrيلميان ول ساللة منأآل زيار 

وائل القرن أالسامانيان +  سقاط حكومة العلوي� � يدإبعد :يقول اCص
 دى هذا إ� تشتت الكثi منأوبسبب عدم وجود قيادة وحكومة  ،الرابع ا�جري

 ح`  ،قادة وجنود ا\يلميان اuين �نوا + خدمة العلوي�
ً
لم يطل الوقت كثiا
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من Àلة ا\يليمان اuين ا=حقوا بصفوف  ،صفوف السامانيانبا=حق هؤالء 
ن أوEن من قادة ا\يلميان الشجعان وEن يأمل . يج بن زيارا\يلميان مرد آو

   .يشk حكومة مستقلة

 وبعد ذلك عدد ،آويج عمله بأخذ جرجان وطpستان أبد
ً
خر من ا�دن آ ا

 ن يوجد حكومةً أنه قرر وأل ،� صفهان Áصمةً أيران واÄذ من إالرئيسة وغرب 
 مرأصدر أ فقد �مثل حكومة الساساني

ً
ثi من القوان� ومن Áدات الك بإحياء ا

بعد هذه  ،معاملتهم ءنه �ن ي0أل ؛تل � يد جنودهوقُ  ،وتقا�د الساسان�
  .اÐادثة ضعفت حكومة آل زيار واختفت � يد السالجقة

  :آل بويه الساللة ا�انية من اrيلميان

ñد أمن ب� من ا=حق بمرد آويج من ا\يليمان عÊ وحسن و:يقول اCص
سس هؤالء حكومة بعد قتل مرد آويج باسم حكومة آل أ ،صياد باسم بويهبناء أ

   .بويه

عÊ  ،كp عÊهم األاخأñد وحسن من أمراء ا\يلميان وEنوا يطيعون أ�ن 
 ،عداء ا�ليفة العباnأآل بويه �نوا  ،كp أمراء آل بويهأيعد من  �ن + الواقع
ن يفتح بغداد أواستطاع  ،غدادñد مع جيش كبi بمحاmة بأباCهاية قام 

  .ع� آلل بويهين مطوبعد ذلك و�دة قرن �ن العباسي ،ويسجن ا�ليفة

+ ع%هم توسعت وقويت  ،�ن مذهب ح>م آل بويه ا�ذهب الشي�
ن مشغول� ووEن العلماء اgارز ،ا�راكز العلمية الشيعية + بغداد وري وقم

  . دريس وا=أ�فا=ب
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  :ولة اrيلÎمI عضد اrاأل

+ عهده �ن  ،ابن حسن ،عضد ا\ولة من أشهر ح>م ا\يلم :يقول اCص
 أآل بويه 

ً
سس أو ،عمار�ن عضد ا\ولة يهتم به العمران واإل ،قوياء جدا

ضافة إ� طباء باإل+ هذا ا�ستشw �ن األ ،ستشw العضدي + بغدادا�
 يدرسون علم الطبأ�نوا  ،معا¾تهم للمر�

ً
 وبأمر من عضد أو ،يضا

ً
يضا

ازدهرت الزراعة +  ،مiسد األبوعرف  ،ا\ولة تم بناء سد � نهر كر + فارس
 أوEن من سياسة آل بويه  ،را�صلحوا الكثi من األأعهد آل بويه و

ً
يضا

واخر أيرا� ا�عروف �ن + أبوعÊ سينا العالم اإل ،االهتمام بالعلم والعلماء
 أل

ً
 حد عمره وزيرا

ُ
  مراء آل بويه + همدان أ

ال  اأستاذً سنة وEن  ´´´¢الكبi و\ قبل  اإليرا�سال� أبو عÊ سينا العالم اإل
 أ ،دويةمثيل � + الفلسفة والطب وصناعة األ

©
كتاب معظمها  ´´¢ك¦ من أف ل

هل تعرف �اذا �نت  ،وروبيةثاره إ� اللغات األآرجم بعض وقد تُ  ،باللغة العربية
  .؟لفات ابن سينا باللغة العربية معظم مؤ

 ،مi من ا\يلميان بتشكيل حكومة مستقلةأانشغل Ü  ،بعد عضد ا\ولة
وEنوا يشتبكون مع  ،أك¦قا�م أوقاتهم للحصول � أ�نوا يقضون معظم 

  .بعضهم اgعض

   :{ليل ا\ص

 ،ورغم اعتقادهم بأن العباسي� قد اغتصبوا ا�الفة ،�ن اgويهيون شيعةً 
  .)¢(وأبقوا ا�الفة العباسية ،إال أنهم لم يعملوا � نقلها منهم إ� آل اgيت

                                                 

قاد أشار الشهرستا� إ� أن السبب + عدم قضاء اgويهي�، � ا�الفة العباسية يرجع إ� اعت )¢(
  
= 
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  �رغم أن ا�صادر أشارت إ� تفكi معز ا\ولة اgويá بنقل ا�الفة إ
بعد نصيحة خواصه اuين حذروه من سخط  ،إال أنه عدل عن فكرته ،العلوي�

عوة العباسية + األقطار ألن Áمة اCاس اعتادوا ا\ ،اCاس و{الفتهم
وأظهروا � خطر تلك السياسة �  ،وأطاعوهم ،ودانوا \و=هم ،اإلسالمية
فإنك ا�وم مع  ،ليس هذا برأي: "ومستقبل أمراء ب® بويه وقالوا � ،مستقبله

ولو أمرتهم بقتله  ،خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل ا�الفة
�ن معك من  ،لست بعض العلوي� خليفةوم` أج ،لقتلوه مستحل� دمه

  .)¢("فلو أمرهم بقتلك لفعلوا ،تعتقد أنت وأصحابك صحة خالفته

بل أنهم  ،فإنه ال يعتقد بأن اgويهي� �نوا زيدية) Gibb(أما األستاذ جب 
ا=طورات السياسية واإلدارية + عهد ) Gibb(ثم يستعرض جب  ،اثنا عÆية
ا=طورات من ابتعاد ا\ين عن ا�ؤسسات السياسية  وما نتج عن هذه ،العباسي�

 + بعض اÐلقات بأن األمل الوحيد Ðفظ القيم 
ً
وا\نيوية حيث و\ شعورا

وEن الشيعة . الة يكون بفصلها عن ا=نظيم السياnاإلسالمية بصورة فع© 
قته واعPفت به وطب©  ،اإلمامية أول من أدرك âورة فصل ا\ين عن السياسة

 للحقيقة القائلة بأن العمل � ف>ن
ً
 ضمنيا

ً
ت غيبة اإلمام ا6ا� عÆ قبوال

نه سوف يؤدي إ� إبل  ،إقامة خالفة علوية سوف ال يغi سi اÐوادث
 .)¬(رقه دون كسب حقي�اضطرابات جديدة + ا�جتمع اإلسال� وتف» 

=                                                 

الزيدية بأن اإلمامة من مصالح ا\ين $تاج إ�ها إلقامة اÐدود، وح` ال يكون األمر فو� 
، إذ 

ً
، وأسدهم رأيا

ً
، وأقدمهم عهدا

ً
ب� العامة، فال يشPط أن يكون اإلمام أفضل األئمة علما

  .´Ç¢ا�لل واCحل، ص . اÐاجة تنسد بقيام ا�فضول مع وجود الفاضل واألفضل
  . ´Ç؛ عمر، ا�الفة العباسية، ص³ò¬-³òð، صÇاألثi، ال>مل، ح ابن )¢(
)¬( )Gibb,.Islam, p.126 ، ويهية، صgمنينمة، تاريخ ا\ولة ا¢Ç¶(.  
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ب + وأنها �نت السب ،)¢(اعتp عدد من اgاحث� أن هذه الرواية صحيحة
�ا قد يتعرض إ�ه سلطانه السياn من خطر وجود  ،عدول معز ا\ولة عن رأيه

وفّضل أن يستبد بالسلطة + ظل خليفة عباn  ،خالفة علوية يطيعها ا¾ند
 �ليفة ،ضعيف

ً
مع أن الفرصة �نت  ،يعPف بإمامته � أن يكون تابعا

م% و� ا�الفة لوجود خالفة علوية قائمة باألمر وقتذاك +  ،مواتية
 .)¬(الفاطمية

لسياسية � الM �نت وراء موقف اgويهي� �اه اا فا�صلحة إذً  •
  .وا=خÊ عن نقل ا�الفة للعلوي� ،العباn إبقائهم � ا�ليفة

                                                 

؛ عمر، ا�الفة العباسية، ³¶¢؛ حل}، ا�الفة وا\ولة، ص·³Ç-¬³¬ا\وري، دراسات، ص ص()¢(
  .)´Çص

  .)¬Ç¢الكروي، اgويهيون وا�الفة، ص()¬(
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  سئلة وا&ناقشة األ

   :الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبة ألام - ¢

  .........لسالم �نوا يسمونمام عÊ عليه افريق من الشيعة من نسل اإل -أ

  .........................شهر القادة ا\يلميان �ن اسمهأ -ب

  .............صياد سمك يد� أبناءñد أعÊ وحسن و -ج

  وصل بينهما �ط  وجد العالقةأ -¬

  عضد ا\ولة         ا�جوم � العراق

  ñد بن بويه أ  ستشw العضدي + بغداد ا�تأسيس 

  عÊ بن بويه     العلوي�   يد السامانيانانقرض �

ð- ستان ؟pحكومة العلوي� + ط kما ش  

  ماذا فعل عضد ا\ولة للعمران + اgالد ؟  - ³

ò- كومات األو برأيكم ما الفرق ب� حكومة آل بويهÐخرى حسب ا
 مات األخرى ؟اÐكو

  :{ليل ا\ص

يرانيون +  يروج �ا اإلسئلة ترسيخ Àلة القيم وا�بادئ الEMاول األ 
 
ً
$تذى ¾ميع ا\ول الM  نفوس الطالب منها أن اCموذج الفارn �ن نموذجا

  :يظهر من ذلك من خالل السؤال ا=اÉ: قامت بعدهم

حسب  األخرىبرأيكم ما الفرق ب� حكومة آل بويه مع اÐكومات 
  ؟ األخرىاÐكومات 
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  :~ييران B عهد ا9يمورإ

  :)Þبدران( ا ®م الشيعة

حكومة  واخر عهدأ+  منعندما ساد الظلم وعدم األ :يقول اCص
 ،ودÁ اCاس للثورة � الظا�� خليفةقام رجل دين باسم الشيخ  ،االيلخاي�

�ن ح>م ا�غول  ،)مازندران(وقد قبل اCاس 5مه + خراسان وطpستان 
يعقد حلقات ا\راسة + �ن + الليل  خليفةالشيخ  ،Ìافون من ثورة اCاس

ه الشيخ حسن طاgُ  ..ه استمر � نهجهتخليف ،بعد الشيخ ،مسجد سJوار
  .لقوا القبض عليه وسجنوهأولكن ا�غول  ستاذهأكمل مسiة أا¾وري و

+ الوقت اuي �ن فيه عدد من جند  ،خر ح>م سلسلة ا�غولآبعد موت 
ثار اCاس  ،ة باشت� قرب سJوارا�غول يقضون وقتهم با�رح والغارات � قري

جسادنا أسنا إ� الرصاص ولكن ال نسلم ونسلم رؤ(علنوا أعليهم وقتلوهم و
   .)�بدار(حكومه وثورة  و�ذا عرفوا باسم )إ� اuل

 ،وجيه ا\ين مسعودو ،خوه اثن� باسم عبد الرزاقإقادة ثورة �بدار 
خرج الشيخ مسعود أ ،سسوا حكومة �بدرانأخرجوا ا�غول من خراسان وأ

   .قا�م �بدرانأع وجيه ا\ين الشيخ حسن من السجن ووس© 

  :Æلة تيمور

عطي ما وراء اCهر أ ،والدهأمالكه ب� أع جنكNخان عندما وز© :يقول اCص
قا�م االيلخاي� أحفاد جغتاى مثل أقا�م أصبحت أبعد فPة  ،إ� ابنه جغتاى

من ب� هؤالء  ،انتÆت بينهم الفو� ،ة ا�غولوبسبب اÐروب ب� قاد ،يرانإ+ 
� الرغم من  ،قارب جنكNخانأنه من أ| القادة شخص باسم تيمور وEن يد© 
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 نه �ن قائدأ
ً
  ا

ً
Áصبح حاكمأوبا=دريج  ،بنفس الوقت �ن ال يرحم ،شجا 

ً
 � ا

   .ما وراء اCهر واÄذ من مدينة سمرقند Áصمة �

   :هل تعلم

ولفPة  ،خرينمة اÐ>م اآلد�ن لفPة + خ ،يمور إ� القيادةن وصل تأبعد 
  أيضا

ً
خالل  ،بالغزو والغارات � ما وراء اCهر وخراسان وسيستان �ن مشغوال

 حدى الغارات + سيستان إ
ُ
ثرها أخر عمره بï يعرج من صيب بقدمه وآلأ
  ).يعù االعرج(و�ذا عرف باسم تيمور Cك 

تيمور وخالل ñالته ¾عل  ،يرانإومن ضمنها  ةً ريببعد ذلك هاجم مناطق ق
من ب� هذه اÐكومات  ،ل الكثiينقتَ  اÐكومات ا�حلية تقع Eت سلطته

+ بعض ا�دن ومن  قامت ضده ثوراٌت  تلك األحوال+  ،حكومة �بداران
انضمت � مناطق كثiة من  ،ثالث مرات إيرانتيمور هاجم  ،صفهانأبينها 
   ،لكثi من ا�دن وشk تيمور حكومة سميت حكومة ا=يموريانودمر ا ،إيران

  :بناء تيمور لم يكملوا مسIة واrهمأ

 منه أعلن بعض اÐ>م اuين أبعد وفاة تيمور :يقول اCص
ً
طاعوه خوفا

  .خاصة به بناء تيمور حكومةً أوشÜ k ابن من  ،استقال�م

لوا\ه  فسه خليفةً علن نأو + اCهاية استطاع شاه رخ هزيمة منافسيه
وتأثر با6قافة  ةٍ Áش شاه رخ + خراسان سنوات عديد ،واستلم اÐكم

اÄذ  ،عمارمن وEن $ب اإل� عكس وا\ه �ن يهدف إ� Eقيق األ ،يرانيةاإل
 صبحت مرOزأ� و من مدينة هرات Áصمةً 

ً
 وقد شجعته ،للفنان� والعلماء ا

 وقد بنت مسجد ،وساعدته زوجته كوهرشاد بهذه النشاطات
ً
+ مدينة مشهد  ا

  .رخ واستمر هذا + عهد خلفاء شاه ،بمسجد كوهر شاد س}
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  :العلم وا&عرفة

 ،�سالم ح` عهد ا=يمورييران بعد اإلإن عرفنا تاريخ ح` اآل:يقول اCص
يراني� بعد وضع العلماء ا�سلم� وخاصة اإل ن نوضح ونشi إ�أوVب 

د وقد  ،سالماإل
©
حاديث الرسول صç اهللا عليه وسلم بشدة أآن الكريم والقرأك

يرانيون ا�سلمون �نوا منذ اgداية يشجعون هكذا اإل ،مرهمية هذا األأ� 
سالمية Àعت العديد من ا�لل ا�ختلفة اإلفاألقا�م  ،العلم با�جاالت ا�ختلفة

 وOذلك بسبب ،وOذلك شملت العديد من ا6قافات واÐضارات ا�ختلفة
دى إ� زيادة مستوى أمر وا�ونان وا�ند هذا األ ،�اورتها gالد مثل ا�ند

خرين + الواقع ومع اكتساب اÐضارة من اآل ،اÐضارة وا6قافة ب� ا�سلم�
 لعلمٍ سسأسالمية Ü هذه �نت ضافتها إ� علمهم وعقيدتهم اإلإوب

ً
 حضارةٍ و ا

   .يرانيون + ا�قدمةجديدة وEن اإل

 ،+ Áلم العلم وا�عرفة ةٍ ول مرحلأبدأت  ،م القراءة والكتابةمع تعل
 ،ءة استمروا + تعلم العلوم ا�ختلفةقراشخاص اuين تعلموا الكتابة والاأل

والفلسفة وا=اريخ  ،دراسة الالهوتبيرانيون �نوا مشغول� العلماء اإل
منهم  ،خرىوا=خصصات اال ،وا¾غرافيا والرياضيات والطب والفNياء والطب

نصi ا\ين  ةوا�واج ،ر$ان اigوK أبو ،ابن سينا ،الرازي ،زOرياي ،+االفار
  .وnط

يرانيون ا�سلمون بفن ضافة إ� ا=خصصات العلمية اهتم العلماء اإلباإل
ومن  ،واالحتياجات ا�ومية ،+ العلوم ا\ين واضحٌ  �ن �م دورٌ  ،العمارة

 ،ال4ل ،القوافل ،ا�دارس ،+ هذا ا�ساجد ساسية الM ساعدتالعوامل األ
 ،اث ا�هم فن العمارة والصناÁت الفلزيةPكذلك بناء القصور �ن من ال

ا�ط ونسج السجاد Ü هذا �ن يعد من  ،اgالط والرسم ،عمال الفخاريةاأل
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نتعرف � بعض هؤالء ................ .يرا� + تلك الفPة + كتابمظاهر الفن اإل
اuي Áش +  اإليراني�شهر الرسام� أالفنان� مثل كمال ا\ين بهزاد وهو من 

   .واخر العهد ا=يموريأ

   :سئلة وا&ناقشةاأل

  الفراåت ا=ا�ة بالÚمات ا�ناسبة  ألام - ¢

  .......... .تم مسiته طاgهأبعد الشيخ خليفة  –أ

  جغتاي  إ�.......... .عطىأجنكNخان عندما قسم Kتل>ته  -ب

  ............. .ب® مسجد كوهر -ت

  وجد العالقة ب� العمودين وصل بينهما �ط أ -¬

  شاهرخ   سمرقند

  تيمور  هرات 

  �بداران   خراسان

ð-  وضح كيف بدأت ثورة �بداران  

  و�اذا ؟  ،ما الفرق ب� نمط حكومة شاه رخ وتيمور - ³

   :{ليل ا\ص

بل تعداه  ،دورهم + اÐياة السياسيةلم يق% اCص + تمجيده للفرس � 
  .إ� اÐديث عن أ�ادهم ودورهم + ا¾وانب اÐضارية
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  :مثالاأل

ي أور ،الصيد إ�نوشiوان مع مرافقيه أيام ذهب + يوم من األ:يقول اCص
 
ً
Áالطريق مزار +  

ً
 وÁجزشيخا

ً
ال أ ،وقال � إ�هذهب  ،شتال ا¾وزأوهو يزرع  ا

�اذا تتعب  ،ن تعطي شجرة ا¾وز ثمارهاأسنوات طويلة قبل نه سوف يمر أتعلم 
  ؟  إذننفسك 

  :هقانا\قال ف

  )خرونوÞن نزرع �أكل اآل  كلنا Þن أخرون ولقد زرع اآل(

 
ُ
قال �  ،عطاه مائة قطعة من العملةأنوشiوان بكالم ا�زارع وأعجب أ
ن هذا نا مأواستفدت  ،عطت ثمارها ب?عةأأرأيت كيف ( :رع بفرحاا�ز

  .)؟ا6مر

  لف قطعةٍ أمر بمنحه أك¦ من 5م ا�زارع وأنوشiوان أ ُ�© 
ُ
هذه  ،خرىا

 ،و�ذا السبب يستعملونها + حياتهم ،عجبت اCاسأا¾ملة الM قا�ا ا�زارع 
يطلقون عليها  ،+ اللغة الفارسية هذه ا¾ملة قصiة وÀيلة و�ا م>ن + القلب

و ا�ستمع يعرف هذه ا¾ملة و� أ�ذا فالقارئ  ،مثالâب األ وأاسم مثل 
   .دراية بها ويفهم ا�قصود بها

 ٌiك¦ من الكتابات الطويلةأ �ذا ربما يكون ل�ب ا�ثل تأث.   

   :صدقائكأمثال ا=ا�ة وتناقش حو�ا مع ق + األدق» 

  .ال بالسن� ،الكp + العقل •

 !عسل دون اCحلة بماذا يكون العالم من دون علم ؟ مثل  •
 و تكون بدون ملحأن PEق الشوربة أما إف ،ن اثن�واذا �ن الطباخ •
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اب الكبار وجرت � ت© مثال وردت عن لسان الشعراء والكُ بعض هذه األ
  :مثل العامةألسنة 

   )سعدي( .ؤدب�ا�دب ؟ من غi ين تعلمت األأمن  •

  )نظا�(ر سود يوجد نوخر الليل األأ ،ملمن األ + ا�أس يوجد بصيٌص  •

  )الفردوn(توجد القدرة حيثما توجد ا�عرفة  •

ف>ر اCاس + ولكنها نتيجه أل ،مثال غi معروف�الكثi من قائÊ األ •
ش>ل أمثال شائعة + مناطق {تلفة وبن بعض هذه األإ�ذا ف ،Ü فPة من الزمن

  .{تلفة

 :لقائلهل تعرف قصة âب ا�ثل ا :ذلكمثال  ،مثال �ا قصةبعض األ •
  )ن ونصفالقمت :با'(

ن أطلب من اهللا سبحانه وتعا�  ،ن سيدنا سليمان عليه السالمإيقال 
ن تطيع أوامر ون يصدر �ا األأو ،يعطيه القدرة � فهم لغات Àيع اÐيوانات

طلب سيدنا سليمان عليه السالم من اهللا  ،عطاه اهللا هذه القدرةأ ،وامرهأ
امة دعوة كبiة ويدعو فيها Àيع ا�خلوقات =ناول قإذن + سبحانه وتعا� اإل

 إ )األمرنت ال تقدر � هذا أ(قال � اهللا سبحانه وتعا�  .طعام الغذاء
©

ن أ ال
وä اCهاية وافق اهللا تعا� � طلبه  ،� ذلك m© أسيدنا سليمان عليه السالم 

 .هذا

 بذل سيدنا سليمان عليه السالم جهود
ً
الطعام ا�ناسب لk كبiة =ـأم�  ا

خرج أ ،ول الضيوف وEن هذا الضيف هو اÐوتأقريب الظهر ظهر  ،{لوق
عده سيدنا سليمان لضيوفه دفعة أكل Ü الطعام اuي أاÐوت رأسه من ا�اء و

قال �  )كلت طعام Àيع الضيوفأ�اذا ( ،سأ� سيدنا سليمان بتعجب ،واحدة
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نا هنا أكلته أاuي  ،)ثالث لقمات من الطعام É + ا�وم  الكون ع�© b(اÐوت 
 )ن ونصفالقمت :با'(وبناء � ذلك ، ن هو نصف لقمة من طعا� ا�و�اآل

هو �  األرضن رزق ا�وجودات � أدرك سيدنا سليمان عليه السالم أمن هنا 
  .ا�هم ن يقوم بهذا العملأنسان وال يستطيع اإل ،اهللا العظيم

�WWWWא���אم�8@�א��و�	�א���53��	��8[�א�����א��Oא���אم�8@�א��و�	�א���53��	��8[�א�����א��Oא���אم�8@�א��و�	�א���53��	��8[�א�����א��Oא���אم�8@�א��و�	�א���53��	��8[�א�����א�������O>��>��>��>�����א��3�"א��3�"א��3�"א��3�"א���אم�א���אم�א���אم�א���אم� �� �� �� �
تعتp الكتب ا�درسية اإليرانية أن تشكيل ا\ولة الشيعية الصفوية من أهم 

وتنظر هذه الكتب إ� ا\ولة العثمانية � اعتبار أنها دولة  ،ا�حطات ا=ارÌية
الM شنها ها السلطان العثما� سليم من خالل اعتبار اÐرب الM شن©  ،مرةآمت

�ن هدفها اإلطاحة ليس فقط با\ولة بل " معرOة å\ريان " � إيران 
 ،بل اإليراني�" ليس ا�حارب� فقط " وتصف اإليراني�  ،با�ذهب الشي�

لكن  ،وقدموا ا=ضحيات + هذه ا�عرOة ،بأنهم قاتلوا ببسالة قل نظiها
، اإليرا� اuي حارب بالسيوفاستخدام ا�دافع واgنادق الM افتقدها ا¾يش 

  .� الM أسهمت بانتصار العثماني�

  .)¢(وليس الصفوي ،مالحظة استخدام الكتب �صطلح ا¾يش اإليرا�

                                                 

)¢(  Æت جاب ونOh ،%مرحله ى دوم تعليمات عمو ،çصيE �تاريخ، سال سوم، دورهء راهنما
 ،�  . ¬ص  ·ðÇ¢كتاب ها� در

ون دولة جديدة للشيعة + منتصف » إسماعيل بن حيدر الصفوي«استطاع : هامش( أن يك©
، سفك دم ه، وEن إسماعيل الصفوي شديد التشيع وا=عصب¹´·ا�ضبة اإليرانية وذلك سنة 

قرابة ا�ليون مسلم س® من أجل فرض التشيع اإلث® عÆي � س>ن اgالد، واستعان � 
ذلك بالعصبية القبلية لقبائل القزgاش الOPية، ح` استطاع أن pV س>ن اgالد للتحول 
  
= 
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للمذهب الشي� بعد أن �نوا � السنة، وEن إسماعيل الصفوي شديد السطوة واgطش 
  .رهاب ح` أن جنوده �نوا يسجدون � من شدة تعظيمهم �واإل

اتبع إسماعيل الصفوي سياسة ا=مدد الشي� ا�ذهÖ، فعمد إ� نÆ التشيع + اgالد ا�جاورة 
\و=ه، وهذه السياسة جعلته يصطدم بقوة عظ! قائمة وقتها � ا\ولة العثمانية الM �نت 

س® وقتها بعد أن ضعفت دولة ا�ما�ك وذهب ر$ها، وهذا تعتp زعيمة العالم اإلسال� ال
الصدام جعل إسماعيل الصفوي يتجه إ� ºالفة الpتغا�� الصليبي� اuين �نوا يناصبون 
ا�سلم� العداء الشديد، بل �م طموحات صليبية غi مسبوقة، إذ �نوا Ìططون الحتالل 

سلم �قايضته بالقدس، ومع علم إسماعيل الصفوي ا�دينة ونبش قp اÖC صç اهللا عليه و
والرسائل ا�تبادلة ب� . بمخطط الpتغا�� إال إنه دخل + حلف معهم ضد العثماني�

قائد األساطيل الpتغا�ة مشهورة وا=اريخ $فظها وصمة Áر + » اgوOرك«إسماعيل الصفوي و
م تÆ الكتب ا�درسية إ� أهداف السلطان تاريخ الصفوي� عموًما والشاه إسماعيل خصوًصا، ل

Ðربه ضد ا\ولة الصفوية، حيث رأى سليم األول ا�طر الصفوي وحليفه » سليم األول«
الpتغاÉ $يق با�دينة اCبوية ومقدسات اإلسالم ويهدد حدود ا\ولة العثمانية الÆقية، ورأى 

ألناضول، فقرر القيام بعمل قوي ا=وسع الق?ي للمذهب الشي� يزحف � أرض العراق وا
 ).وحازم إزاء هذه ا=هديدات ا�طiة الE Mيق باألمة اإلسالمية

 وقد تمكن الشاة اسماعيل من الفرار ا� اذربيجان بعد هذه ا�زيمة، ودخلت ا¾يوش(

فاEا ً  العثمانية تpيز Áصمة ا\ولة الصفوية، ومهدت الطريق \خول السلطان سليم ودخلها
عند دخول  ت%ا ً، وأحسن إ� أهلها من الشيعة رغم رغم ما فعله الشاة اسماعيل بالسنةمن

تنجح، وحاول  ولكنها لم إسماعيلتpيز، وقد حدثت مؤامرة الغتيا� عند دخو� دبرها الشاة 
 للصلح مع السلطان سليم ومعاهدة للسالم، لكنه رفضإ

ً
وأودع الوفد  سماعيل أن يرسل وفدا

نكراء إال أنها لم  رغم أن جا\يران معرOة قوية وُهزم َ فيها الصفويون هزيمةó السجن، و
 لل%اع ب� الطرف�، فقد ظل الطرفان

ً
يPبصان بالعداء gعضهم  تكن حاسمة ولم تضع حدا

قادة القزgاش با�جوم �  اgعض، وEنت هناك ºاوالت إلسماعيل ألخد ا6أر فحرك بعض
ديار بكر وسائر دور كردستان،  مهم العثمانيون، واحتل العثمانيونأرض ازربيجان لكنهم هز

  
= 
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ب� ا\و=�،  وأصبح ا¾زء األكp من أرض األكراد ó يد العثمان�، وEدد ا�ط الفاصل
ó الغربية منها، و� الرغم من مرض  وبهذا أصبح من الصعب � ايران أن تتوسع eواCا

 ó السلطان سليم·´¬¶  
ً
  ´¬ò¢هجريا

ً
 إال أنه فكر ó ا�روج من Áصمته ميالديا

ولكنه مات ó الطريق ó ا6اÔ من شوال من العام  أخرى� رأس جيش لغزو إيران مرة 
سليم األول اسماعيل الصفوى � أن يبدأ شغبه من جديد  نفسه، وقد شجعت وفاة السلطان

ا�نية Áجلته فمات متأثرا ً بمرض وتملكته الرغبة ó هزيمة العثماني� اuين هزموه غi أن 
الشاة إسماعيل جاء عهد ابنه طهماسب من بعده وقد �ن ع%ه امتداد ً  السل، وبعد وفاة

ال%اع مع ا�عسكر السà ùناحيه العثماÔ واألزبكى، وEن اÐاكم  لع% ابيه من حيث
 ه با�طر الشيÑ � اgالدوEن شعور" سليمان القانو} " السلطان  الفPة هو العثماó Ô تلك

خليفتهم  وش>يات أهل السنة، من ظلم الشيعة واستبدادهم وواجبه ñ óاية اهل السنة بصفته
 الصفوية �ن ذلك هو ا�حرك للسلطان لقتال الصفوي�، فأعد العدة واستعد لغزو ا\ولة

كعادة الشيعة ( Pكاتصلوا بملك ا�جر �عاونهم � العدو ا�ش وعند سماع الصفوي� بذلك
 - �عاونهم � العدو ا�شPك  اتصلوا بملك ا�جر).. ا=حالف مع األعداء ضد أهل السنة

الفرس اuين �نوا معتقل� \يه، وقرر  فرد عليهم السلطان سليمان بإعدام األ�ى -السنة 
  توجيه ñلة قوية إ� إيران إال أنه وّجه قواته ضد

ً
نظرا ً Ðيوية تلك  من ذلك، وذلك ا�جر بدال

نت ا�دف الرئيس �ا ó مواجهة الصليب�، �نت العراق قد � ا¾بهة وأهميتها لتولة وال`
العثمانية وذلك بعد ان اسPجعوها من أيدى الصفوي�، ولكن طهماسب دارت  دانت لتولة
ó اوالت من الشيعة لفرض األطماعº مذهبهم �  رأسه، فغزا بغداد واحتلها، ثم �نت هناك

 نطلقت ال%خات من أهل السنةاالعراق األوسط وا¾نو  بما ó ذلك بغداد واg%ة، ف أرض

 ا� تpيز، وEرك ا¾يش العثماÔ.. مستغيثة بالسلطان القانو}
ً
إ� بغداد  فعp اÐدود متجها

دخل تiيز الفرصة ف ودخلها السلطان وEن مشغوال ً بإعداد قوة ا¾يش، فانتهز طهماسب هذه
السPجاع تpيز، ولكنها  وأعمل القتل والتÆيد فيها، فأعمل السلطان سليمان فرقة من جيشه
 ال يقبل

ً
ا�زيمة، فتقدم ا� إيران  هزمت من ا¾يش الصفوى، وEن السلطان سليمان رجال

ه من àيش كبi مزود بالعدة والعتاد، و�ا علم طهماسب بذلك، فر إ� ا¾بال àيشه لI ينقذ
  
= 
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السلطان سليمان تpيز مرة أخرى، وسيطر �  ا�الك، وEنت تلك Áدته Ü ó مرة، ودخل
العثمانية بعد ذلك � اg%ة، وامتد اÐكم  كثi من ا�ناطق حو�ا، ثم استولت القوات
 انقاذ ا�ذهب السù من ا�طر الشيÑ العثماÔ بعد ذلك ا� االحساء، وتم

هجريا ً،  ð¶´·رجب Áم  Çوطهماسب ó  سالم ب� ا�لك سليمان بعد ذلك قامت معاهدة
العثمانية، وعدم åرته � اÐدود  واعPف طهماسب بموجب تلك ا=فاقية باÐدود

الشاه إسماعيل ا6اÔ اuى يذكر عنه أنه �نت \يه  ثم خلف الشاة طهماسب ابنه.العثمانية
 وEن يرغب ó إÁدة ا�ذهب السù إ� ايران، ، يد معلم سù ميول سنية، فقد تلï العلم �

نهايته، القتل مسموما ً � يد رجال القزgاش، وc فPة حكمه لم Eدث حروب ٌ  ولكن �نت
 ا\ولة العثمانية، ثم خلفه أخوه السلطان خودابندا وc ع%ه حدثت معارك عنيفة مع مع

ماÔ مراد ا6الث األوضاع مPدية + إيران ا\ولة العثمانية، وذلك عندما وجد السلطان العث
�نت بينهم  فالحت � الفرصة ó السيطرة � إيران والقضاء � ا\ولة الصفوية، هذا وقد

ا\ولة العثمانية  معاهدة للصلح، لكنه يعلم أن الصفوي� ينتظرون الفرصة لالنقضاض �
اإليرانية، وEن اC%  يش ó األرا�فقام با�جوم � إيران بقيادة مصطw باشا وEرك ا¾

ابنه الشاه عباس الكبi واuى يعد  حليفه ó ا�عارك اتç خاضها، وبعد وفاة الشاة ºمد خلفه
، وحقق ó زمنه الكثi من تطورا كبiا  من القادة األقوياء، واuى تطورت ó زمنه إيران

يدب فيها الضعف، فهاجم القوات العثمانية �نت قد بدأ  االنتصارات � ا\ولة العثمانية ال`
بالزحف إ� ا�ناطق األخرى ال` تليها، وحدثت عدة معاهدات  ó تpيز وأخرجهم منها وبدأ

يبÜ ï طرف ó ا�ناطق ال` يسيطر عليها، ولكن ا¾انب الصفوى  صلح ب� الطرف� � أن
\ولةالعثمانية ó ذلك ا�Ð، �ن دائما ً ينقض هذه ا�عاهدات ألنه �ن يشعر بضعف ا

اÐروب ال` خاضتها ا\ولة العثمانية مع الصفوي� من قوتها وأÁدتها إ� ضعفها،  فأنهكت
وبموت الشاه عباس حدث الضعف واالنهيار لتولة  ..وعطلتها عن مسiة فتوحاتها ó أوربا

باسم " صw " نفسه سام مiزا واuى س!  حفيده الصفوية، فتو� اÐكم بعد الشاه عباس
 ðÇ´¢وتو� اÐكم Áم  Áًما ¹¢أبيه اuى قتله جده الشاة عباس، وEن عمر الشاة مiزا 

 
ً
أبناء قتلهم ãهم وثمل أعينهم  ³اuى هو جد الشاة سام مiزا �ن عنده  الشاة عباس.. هجريا

  
= 
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٤٧٦  

فعن وصف ، قدمت كتب ا=اريخ تعميمات سلبية � ا\ولة العثمانية
حيث تمN حكم األتراك  ،الكتب ا�درسية اإليرانية للحال مع ا\ولة العثمانية

وتمN هذا  ،بثورات اgدو ضد اÐكم ا�رOزي وmاÁت ب� اÐ>م األتراك
=                                                 

ه ا�ذكور سابقا ً، Vد أمامه عند احتضاره إال حفيد منصبه من أن يزيلوه عنه، فلم خوفا ً �
 uكرى أبيه اuى قد قتله جده، وc عهد الصw حدثت عدة اشتبا�ت  وقد

ً
س! نفسه صفيا

الصفوي� والعثماني� فقد حاول العثمانيون اسPجاع بغداد مرت� خ?وا ó األو�  ب�
 سلطان مرادvبقيادة ºمد باشا ó عهد ال ó¢´³Ç ا�رة ا6انية عندما حاmوها Áم  و�حوا

ا6اÔ  واستسلمت بغداد بعد حصار دام �س� يوما ً، وبعد وفاة الشاة صw تو� ابنه عباس
األمراء اuين  أحد - سنوات وEنت الوصايا عليه بيدى مiزا تv·  ïوعمره  ¬ò´¢ا�لك سنة 

ل ا�حيطة به، ó ا\و �نوا حول ابيه، وEن هذا الشاة مسا�ا ً، ولم Eدث � عهده اشتبا�ت
عليه اسم الشاة  |ً ثم اطلقوا vوهو ابن عÆين Áما ¹¹´¢وبعد وفاته تو� ابنه صÁ ó wم 

Cق 
ً
ولم Eدث  حياته ب� ا�مر والنساء سليمان، ويعد من أشد السالط� الصفوي� فسادا

vوc  ¶´¢¢ وفاته تو� ابنه حس� مiزا سنة ó ع%ه اشتبا�ت ب� ا\ولة العثمانية، وبعد
بعدما مارس ضدهم الظلم واالضطهاد، وOذلك هاجم  ع%ه دار القتال بينه وب� األفغان

 الروس إيران لضعف ا\ولة فعقد اتفاقية مع الروس تنازل فيها رسميا ً عن كثiٍ من ا�ناطق

ب وc طهماس وا�دن اإليرانية وانتd األمر إ� قتله، بعد ذلك تو� ا�لك ابنه الشاة حس�
الفرصة ساÞًة  ع%ه �ن االمتداد للنفوذ األفغاÔ وحصارهم للمدن اإليرانية، وEنت

 � أذربيجان وOثi للعثماني� للتقدم، فهاÀت ا¾يوش العثمانية شمال وغرب إيران وسيطروا

 طهماسب حلفا ً مع قائد االفشارين ولصد هذه ا�جمات وÍنقاذ إيران عقد.. من ا�دن ا�جاورة

 وقام بعزل الشاة طهماسب وأقام.. الصفوي� نادر شاة ف>ن هذا اÐلف ال�بة القاضية �لك

� اÐكم وأعلن نفسه وصيا ً عليه، ولم يمض Áم  ابنه الرضيع الشاة عباس ا6الث م>نه
  ؟..من Äتارون للحكم: واألعيان ó موقف واحد وقال �م � هذا األمر ح` Àع القادة

هو وعزل الشاة عباس ا6الث الرضيع، وEنوا يعلمون أنه �ن Ìطط �ذا  � اختياره فأÀعوا
 ).االختيار، وEنت هذه ü نهاية ا\ولة الصفوية ارجع كتاب االمpاطورية الشيعية ا�وعودة
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٤٧٧  

وتد� مستوى األمن  ،اÐكم بك¦ة أعمال السلب وال?قة واCهب والقتل
  ."وتوجه معاٍد من قبل اÐكم الDP إليران ،� طرقات اgالد

 وتسهب كتب ا=اريخ + اÐديث عن أسباب ال4اع ب� إيران وا\ولة
وأن  ،والعسكرية ،السياسية ،عثمانية بأنه �ن ألسباب ا�نافسة ا=جاريةال

 ،وصفتها بالعالقات الواسعة ، + عهد الصفوي��وروبييران مع األإعالقات 
  .)¢(األسباب السابقة ب� ا\ولة العثمانية وا\ول األوروبية عزيه الكتب إ�وتُ 

   :اإلسالمية اإلم5اطورياتخر آ

وä  ،+ ع% اCهضة وقبلها ،سئلةما Äطر ببالك هذه األرب:يقول اCص
ن حضارتهم ا¾ديدة بمساعدة ا�عارف ووروبيعندما وضع األ ،القرون ا¾ديدة

را� ماذا �ن $دث + األ ،وا=كنولوجيا ا¾ديدة ح` يسيطروا � العالم
مع ظاهرة هل استفادوا من نتائج اÐضارة ا¾ديدة ؟ وOيف تعاملوا  سالمية ؟اإل

سالمية + القرون ا¾ديدة ا\ولة الصفوية + هم ا\ول اإلأمن  )االستعمار ؟
نتعرف + هذا ا\رس �  ،يران وا\ولة العثمانية + غرب آسيا ودولة ا�غولإ

ودولة ا�غول + ا�ند وسوف نتعرف � ا\ولة الصفوية  ،مpاطورية العثمانيةاإل
Æا\رس ا6ا� ع +)¬(.  

                                                 

)¢( ) Æت جاب ونOh ،%مرحله ى دوم تعليمات عمو ،çصيE �تاريخ، سال سوم، دورهء راهنما
 .)·ص . ·ðÇ¢ا� در�، كتاب ه

، سال سوم آموزش متوسطه، )نساÔإرشته ى ادبيات وعلوم (تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¬(
 ).´ð، ص ·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتاب ها� در� ايران، جاب دهم، 




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �
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  : كومة العثمانيةا

مpاطورية الروم إتراك � من عواقب انتصار السالجقة األ:يقول اCص
هم أمن  ،سالم + آسيا الصغرىوعواقب انتشار اإل ،الÆقية + معرOة مالزOرد

سنة ب� ا�سلم�  ئMاهذه العواقب اÐروب الصليبية الM استمرت م
 هجرة القبائل الOPية أو ،وا�سيحي�

ً
� آسيا إيران إا�سلمة من hق يضا

ومن اجل  ،تشÚت حكومات ºلية صغiة + هذه ا�نطقة جوبا=دري ،الصغرى
شهر أمن  ،ا�حافظة � بقائها وتوسعها قامت íروب مع جiانها ا�سيحي�

hحدود مدينة ، هذه القبائل قبيلة قا + hن قائد  ،اآلننقره أسكنت قبيلة قا�
طلق أقام ابنه عثمان بتأسيس حكومة  ،قوته توقد زاد ،غرلرطأهذه القبيلة 
وEنت ، وائل القرن العÆينأواستمرت ح`  ،اÐكومة العثمانية ،عليها اسمه

وروبي� � مدى ها يسبب ا�وف لألموEن اس ،قوية + الÆق إمpاطوريةخر آ
� تدمiهمإو�ذا سعوا  ،قرون)¢( .  

   :نوالسالط~ العثماني

  :Cصيقول ا
ً
  :من ب� السالط� العثماني� اuين اشتهروا �Áيا

استطاع  ،شهر السالط� العثماني� ºمد الفاتحأمن  :السلطان Zمد الفاتح
كp أمن  ،لف سنةأمpاطورية اNgنطية بعد ن ينd اÐياة السياسية لإلأ

) م ³òð¢(مpاطورية اNgنطية سنه فتوحاته فتح القسطنطينية Áصمة اإل
 ،الفاتح ولقب ºمد بلقب )اإلسالممدينة (سالمبول إوعرفت بعد ذلك باسم 

                                                 

، سال سوم آموزش متوسطه، Ohت )رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ(تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¢(
 Æايران، جاب دهم، جاب ون � .)¢ð´-ð، ص·ðÇ¢كتاب ها� در
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٤٧٩  

القرون ا¾ديدة + وعرف ببداية  ،م� تغيi متعدد + العالإدى هذا الفتح أ
  .)¢( أوروبا

   :جبأفكر و

ن هزيمة وسقوط اNgنطي� ووروبيف األبرأيك �اذا عر©  :يقول اCص
؟  ابرووأ+  ا¾ديدةللقرون ا=ارÌية  � بدايةً العسكرية � يد السلطان العثما

   .ك حول هذا ا�وضوعءصدقاأاíث مع 

   :يقول اCص

 ،سماعيل الصفويإاuي mÁ ا�لك ، هذا السلطان :السلطان سليم
يرانية بالقذائف والقصف ا�دف� من استطاع من خالل اعتدائه � اÐدود اإل

وOذلك فتح العراق  .)م.ق ´¬·(ران يجا\ + معرOة ن يهزم ا¾يش الصفويأ
نd ا�الفة العباسية أوíملته � م% قC � دولة ا�ما�ك وOذلك  ،والشام

 ،طلق � نفسه لقب خليفةأوبعد ذلك سيطر � مكة وا�دينة و ،+ م%
  .)¬( � حكمه � Àيع ا�سلم�د© او

                                                 

 .)¬ð¢-ðا�رجع السابق، ص ( )¢(

، سال سوم آموزش متوسطه، )رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ(تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¬(
 .)¢ð، ص ·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتاب ها� در� ايران، جاب دهم، 
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٤٨٠  

   (Constantinople)–مدينة القسطنطينية 

   :توضيح

åة ال ترحم ومتعصبةلك:   

�ن لقبه ياووز ، ه من حجرال يرحم وقلبُ  السلطان سليم ملٌك  :يقول اCص
خوه يتبع ا�ذهب الس® أ�ن  ،ه بالسالسلاخأملكه خنق  + بداية )ا�خيف(

و�واجهة ا=هديدات الشيعية قتل من  ،íجة ا\فاع عن ا�ذهب الشي� وقتله
طلق عليه رجال أومع ذلك  ،ناضو��يعة األمن الشألفا  ربع�أدون رñة 

  .)¢(ا\ين الشيعة لقب العادل

شهر ا�لوك العثماني� + القرن أمن ):العظيم(سليمان القانوÊ  :يقول اCص
قا�م قد توسعت أ ،ابن السلطان سليم ،�ن السلطان سليمان .ق ´¢/ م  ¶¢
� عهده إ +ية رمpاطواإلالعثما� مدينة فينا كما حاm ا¾يش  ،مدى أق

هم الطرق اgحرية + ألقوات اgحرية العثمانية + ا ت�ن ،اآلنÁصمة اCمسا 
استطاعت القوات اgحرية  ،بيض ا�توسط وä ا�ندوسط واgحر األالÆق األ

بقيادة خi ا\ين بيpس من هزيمة القوات اgحرية ) ¢(م  òðÇ¢العثمانية سنة 
تراك � سليمان لقب سليمان القانوK وذلك لق األطأ ،وروبي�للحلفاء األ

ن لقب سليمان ووروبيطلق عليه األأوOذلك ، قراره القوان�Íبسبب تنظيمه و
 لقوته و�ده

ً
   .العظيم وذلك نظرا

                                                 

 .)¬ð، ا�رجع السابق، ص )ات وعلوم انساÔرشته ى ادبي(تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¢(
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٤٨١  

)- tTs  ق /t)� )¢(.  

  وج توسعها أتوضح حدود اrولة العثمانية خالل ف�ة  ةخارط

  وج توسعهاأاrولة العثمانية خالل 

  م ,*s(توسع اrولة العثمانية سنة 

  م sSS(توسع اrولة العثمانية سنة 

  S+R(توسع اrولة العثمانية حç سنة 

  را� ال3 {ت ا كم العثماMاأل

  

  مسI اrولة العثمانية

  م5اطورية ا\مساوية وا&جرخطوط مقاومة اإل  

  

  ة العثمانيةم5اطوريتل®ت اإلم&امسI ا مالت الروسية �   

  وج توسع اrولة العثمانيةأ

وج ا9وسع ا9ابع ألوان èتلفة توضح أو بأا&ناطق ذات ا�طوط ا&توازية 
  )¬(م5اطورية العثمانية لإل

                                                 

، سال سوم آموزش متوسطه، Ohت )رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ(تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¢(
 .)ðð-ð³، ص·ðÇ¢جاب ونÆ كتاب ها� در� ايران، جاب دهم، 

وسطه، ، سال سوم آموزش مت)رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ(تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¬(
 .ðð، ص·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتاب ها� در� ايران، جاب دهم، 
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  العثمانية ؟  اإلم5اطورية&اذا ضعفت 

ق هو بداية اÞطاط  ¢¢/ ن القرن السابع عÆ مأنستطيع القول  :يقول اCص
ن أ� إدى ذلك أو ،تزامن هذا االÞطاط مع فPة ازدهار الغرب ،ا\ولة العثمانية

من  ،جل اÐفاظ � م>نتها السياسيةأمن  �فة تبذل ا\ولة العثمانية جهودها
� تأخر واÞطاط ا\ولة العثمانيةإدت أالرئيسة ا\اخلية الM  األسبابهم أ:-   

   .�و وفساد السالط� العثماني� - ¢
و م>نة أيهدد مصالح  ،اجتما| –الح سياn صإمنع القيام بأي  -¬

� ا�طرإو يعرضها أ و رجال اgالطأhاف األ. 

ð-  اK أدىتوقف الفتوحات �وبعد  ،بطالة ب� ا¾يش العثما� العظيم إ
 ،مالك للقروي�ذلك زيادة ظلم قادة ا¾يش وEن معظمهم من ذوي األ

 .ا�شاÜ + اgالدمور السياسية للبالد Kا زاد من وتدخلهم + األ

 أسبب ذلك توقد  ،ا\ولة الصفويةو اÐروب ا\ينية ب� ا\ولة العثمانية
ً
يضا

قليات � األإعطت ا\ولة العثمانية أحوال + هذه األ ،ãهمضعف ا�سلم�  +
  .)¢(قا�مها اÐكم اuاß واÐرية السياسية وا\ينيةأا�سيحية + 

   :جبأفكر و

ن تقوم به ا\ولة العثمانية للحد أا اuي �ن يمكن برأيك م :يقول اCص
  من عوامل اÞطاطها؟

                                                 

، سال سوم آموزش متوسطه، مرجع )رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ(تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¢(
 .)ð³سابق ص 
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قامت روسيا  ،ق ¬¢/ مÇ¢ف ا\ولة العثمانية + القرن ظهر بوضوح ضع
وOذلك قامت  ،خراج العثماني� من منطقة اgلقان وشماÉ اgحر با=دريجإب

ة ا=وسع العثما� همواجببقيادة ا�لك نادر  )يرا�ا¾يش اإل(ا\ولة االفشارية 
  .)¢(ووجهت � âبات قوية 

   :وروبا ا&ريضأرجل 

مpاطورية العثمانية منذ بداية عظمتها وح` لم يبق من اإل :يقول اCص
 لم يكن + ذلك الوقت سيطرة ونفوذ ثابت ،القرن ا=اسع عÆ غi اسمها

=غيiات الM ن Þ% اأنستطيع )¬( ،قا�م الواسعةللسالط� العثماني� � األ
مpاطورية العثمانية + القرن ا=اسع عÆ ضمن ثالث مواضيع حدث + اإل

   :Áمة

خاصة + منقطة (العثمانية  لإلمpاطوريةالشعوب ا=ابعة  نطغيا: األول
  .)اgلقان

Mمسا (ة � العثماني� يوروبهجوم ا\ول األ :ا�اCانها اiخاصة ج
  .)وروسيا

داري صالح وEديث ا=نظيم السياn واإلذولة إلا¾هود ا�ب :ا�الث
 ،قا�م ا\ولة العثمانيةأهم أاgلقان من  شبه جزيرة ،)ا=نظيمات(وعرفت 

ن اgلقان �نت حدود ا\ولة العثمانية مع أ ،و�األ ،هميتها من ناحيت�أوEنت 
ش قليات �نت تعين بعض األأ� إضافة باإل، واCمسا ،دو=� كبiت� روسية

�نوا يعيشون + هذه  )�يا�سيح(ودينية  )ال%ب واالسلوي�(فيها مثل 
                                                 

 .)ð³، ا�رجع السابق، ص )رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ(تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¢(

 .)ð³ن وجهان، ا�رجع السايق، ص تاريخ إيرا( )¬(
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قليات وا\فاع عن وروبية وíجة ñاية هذه األقامت ا\ول األ .ا�نطقة
با=دخل + ا�نطقة ولكنها + الواقع �نت تريد اÐصول �  ،ا�سيحية

ثر ñاية ا\ول إو�  ،)موضوع الÆق(بهذا ا=دخل عرف  ،امتيازات سياسية
 وروبية وشغب الشعب + منطقة اgلقان األ

ُ
عطاء إجpت ا\ولة العثمانية � أ

عطت ا�ونان أ ·¬Ç¢وOذلك + سنة  ،Ç¢ò¢ال%ب اÐكم اuاß سنة 
 ،ال%ب(وبا=دريج وجدت + هذه ا�نطقة عدة دول مستقلة مثل  ،استقال�ا

   .)ورومانيا ،بلغارستان ،gاناأل

دارية وتأخر العثماني� عن ضعف التشكيالت السياسية واإل :يقول اCص
مpاطورية ا6قا+ وا=ناقضات وال%اÁت داخل هذه اإلو ا=طور العل}

ن Ì? أ� إدى + اCهاية أوروبي� العسكري والسياn وOذلك تدخل األ
بسبب وروبية وقد زاد تدخل ا\ول األ ،قا�من با=دريج العديد من األوالعثماني

وعدم وجود برنامج واضح  ،عدم قدرة العثماني� Ðل مشاãهم ا\اخلية
Ü هذا  ،وOذلك التشكيالت العسكرية القديمة ،داريصالح السياn واإللإل

وuا �ن يطلق  ،+ هذا اgت األوروبية�ن وراء زيادة ا=دخل ومطاgات ا\ول 
 Æروبا ا�ريضأو رجل(� ا\ولة العثمانية + القرن ا=اسع ع(.   

ن حل ا�شاÜ ا\اخلية ومع هذا حاول رجال ا\ولة العثماني :يقول اCص
اء طعإت من بينها اصالحإجراء إقاموا ب ،واستعادة قوتهم وعظمتهم ا�اضية

العدالة االجتماعية وزيادة  ،قليات القومية وا\ينيةك¦ لألأاÐقوق واÐرية 
Pة من ا=اريخ العثما� بدأت حواÉ سنة هذه الف ،اÐرية الشخصية والعامة

¢Çð´وأق واستمرت ح`  ¶³¬¢/ م Æواخر القرن ا=اسع ع 
ُ
طلق عليه ع% أ

  .)¢( ا=نظيمات
                                                 

 .)ðòتاريخ إيران وجهان، ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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  :صدور مرسوم Ñخانه ال¨يف

صدر السلطان عبد ا�جيد ا�رسوم أ òò¬¢/م·Çð¢+ سنة  :يقول اCص
صالحات الM اإل هذا ا�رسوم يدخل ضمن ،بمرسوم ãخانه الÆيف ا�عروف

تعهدت ا\ولة العثمانية ضمن هذا ا�رسوم íفظ ثرواث وhف  ،بدأت من قبل
و أربع إ� أا¾يش  + وÄفيض مدة ا�دمة ،صالح قانون ال�ائبإوتم  ،اCاس

  .�س سنوات

اكم ا�تهمون بعد ا=حقيق طبق الÆيعة ا�قدسة ُ$ (ا�رسوم  جاء + هذا
  .حد قبل صدور القرار العادللك اÐق با=عرض ألحد يمأوال  ،وبشk عل®

مpاطورية العثمانية صالحات + اإلتعرض تنفيذ واستمرار اإل :يقول اCص
 �اÐكم  ،ا=أخر العل} والف® ،سباب ذلكأهم أومن  ،عدة مشاÜ وعقباتإ

hاف معارضة األ إ�ضافة باإل ،صالحاتاالستبدادي واÐلول ا=قليدية لإل
صالحات وبطئ سi اإل ،صالحاتوالقوات ا=قليدية لإل )اريةنكشاإل(

  .الشديد

 ولاأل ،ةن + ا\ولة العثمانيان معاكساظهر خالل فPة ا=نظيمات ا�اه
وEن يطالب قادة هذا اال�اه بالوحدة وا=>مل ب�  )اإلسالماEاد (ا�اه 

عتpون ذلك رمز وي ،ومنع االختالفات القومية والطائفية، سالميةا�ذاهب اإل
وEن شعارهم  ،حياء �د وعظمة ا�سلم� السابقةإوطاgوا ب، تقدم ا�سلم�

   .سيد Àال ا\ين سيد آبادي والقائد ا�عروف �ذا اال�اه ،)سالماإل إ�العودة (

Mاد األ :ا�اEية(تراك ا�عروف اOPطالب هذا اال�اه بتجديد  ،)بالقومية ال
 هوظهر Eت تأثi هذا اال�ا ،العتماد � العن% الDPاÐياة العثمانية با

الشباب (رفت حرOتهم باسم تراك عُ  وا�فكرين األ��موÁت من العسكري
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� ترOيا بعد انهيارها خالل إن يعيد القيادة أاستطاع هذا اال�اه  ،)تراكاأل
  .)¢(و� اÐرب العا�ية األ

   :)ا&غول العظيمة(دولة كورéنيان ا�ند 

مراء Eت سيطرة األ ق ´¢/ م  ¶¢وائل القرن أ�نت ا�ند + :يقول اCص
وOذلك �نوا يظلمون  ،وEنت حروب فيما بينهم + ذلك الوقت ،فغاني�األ

تيمور بمهاÀة  أحفادحد أوä هذه الظروف قام ظهi ا\ين بابر  ،اCاس + ا�ند
� قاموا بمهاÀة يوزبكن األألبابر با�جوم � شمال ا�ند و أبد، شمال ا�ند

 إ ،قا�مهأ
©

لم تثمر جهود بابل  ،منطقة جبلية باسم �بل إ�زم و¾أ نه هُ أ ال
 ،يع® ا�ند ،را� ا�جاورةن يسيطر � األأ� اÐكم �ذا حاول إللوصول 

 ©kسيطر يفغان ومراء األن يهزم األأاستطاع  ، حكومة مستقلةهاجم ا�ند وش
Êنيان ا�ندوبذ ،� دهEت حكومة كورÚات و لك تشiرافق هذه ا=غي

  .إسماعيللك ا�لك يران يع® مُ إتشكيل اÐكومة الصفوية + 

�ن  ،جلس � العرش بعد وفاة ظهi ا\ين بابر ابنه همايون:يقول اCص
 رجل متح�
ً
 و�Á ا

ً
م  ´ò³¢+ سنة  ،و خpة وا\هأولكن لم يكن عنده جدارة  ا

  .خرجه من ا�ندأو ،فغان � ºافظة بيهار باسم شiخانراء األمأهزمه احد 

  )¬(ش ,*t./ق +êtT جد هذه الساللة تيمور إ ةً نسب ياناسم كورéن -(

 ،هماسب الصفويط� بالط ا�لك إ¾أ همايون بعد ذلك  :يقول اCص

                                                 

 .)¶ð، ص ·ðÇ¢تاريخ إيران وجهان، ا�رجع السابق، جاب دهم، ( )¢(

، سال سوم آموزش متوسطه، )رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ(تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¬(
 .)ð¹ص
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خرى بمساعدة أ لكه + ا�ند مرةً ن Vلس � عرش مُ أسنة  ¶¢واستطاع بعد 
كp أجلس � العرش بعد همايون ابنه ºمد ا�شهور ب ،ان الصفوي�القزgاش

  .)¢( حد كبار امpاطوري ا�ندأ صبحأو

   :ذروة قوة الكورéنيان

وحكم  ،سنة فقط ¢³� اÐكم �ن عمره إكp أعندما وصل  :يقول اCص
 Éحواò´ ن سياسيأ ،سنة� pك 

ً
 وºارب ا

ً
 وبتأسيسه جيش ،ا

ً
 دائم ا

ً
ثبت حكم  ا

� مت%فيهإ اقا�مهأوضم  ،ا�ندية ا�سلمة الصغiة هزم ا\ول ،=هدو، 
منذ فPة طويلة قبل  ،خضاعه �ناطق واسعة من جنوب ا�ندإ� إ ةِ ضافباإل
عطاهم حقوقهم أسالم �نت الطبقة السفلية + ا�ند � الرا\ة اعPف بهم واإل

� إنه ضمهم أ� إضافة إلبا ،وحريتهم مثل ا�هراجا واختار زوجات � من بينهم
كp عالقة صداقة مع أقام أكذلك  ،سالم ب� ا�نودن ينÆ اإلأاستطاع  ،ا�دم

Mين يتبعون ا\ين الزردشuفرس ا�ند ا.   

مور صالحات لألإوقام ب ،من والوحدةحل اCظام واألأ ،كp كورÔEأا�لك 
 وساع ،دارية وا�ا�ة لتولة الكورEنيةالقانونية واإل

ً
 ،سالماإل ن�Æ د كثiا

سال� وا�ندي اندمج الفن اإل ،واالقتصاددب والفن واأل ،هر فن العمارةزدوا
كp ا�فيدة أ إجراءاتمن Àلة  ،بديعة ثارٌ آونتج عن ذلك  ،خالل هذه الفPة

لم  ،)زواجنفسهن بعد موت األأحرق النساء ا�نديات (نسانية إلغاء العادة الالإ

                                                 

، سال سوم آموزش متوسطه، Ohت )شته ى ادبيات وعلوم انساÔر(تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¢(
 .)ðÇ، ص ·ðÇ¢جاب ونÆ كتاب ها� در� ايران، جاب دهم، 
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 أبشk �مل  تلغ هذه العادة
ً
 إ ،يضا

ّ
قل من السابق ح` أصبحت أنها أ ال

  .)¢( استقالل ا�ند
   :ك5أخلفاء 

 أ� اÐكم بعد إوصل  :يقول اCص
ً
 مزاجي كp ابنه جهانكi �ن مل>

ً
 ا

بعد جهانكi حكم  ،ل اCاس مصاريف اgالط الكبiةوñ©  ،وقاn القلب
صنع � ن يُ أمر أ )¬(òÇ – ¢¶¬Ç¶¢(سنة  ´ðا�لك جهان وجلس � العرش مدة 

مر ببناء مزار أو )عرش الطاووس(من ا�جوهرات ا6مينة وس} عرشه  عرٌش 
 و ،� âيح زوجته ا�حبوبة Kتاز ºل

ُ
وهو مثال  )تاج ºل(Àيل باسم  قيم بناءُ أ

íياة اCاس اuين �نوا يعانون  ولم يهتم، يرا� وا�ندي� تدرج الفن ب� اإل
وOما �ن اCاس + مناطق دكن وOجرات يعانون من  ،اÐياة الصعبةمن الفقر و

السيخ وبذلك بدأت  تل قائدُ منه قُ  وبأمرٍ  ،�ساعدتهم ءولم يقم بأي 9 ،القحط
   .يخ ضد ا\ولة الكورEنيةسالشغب من قبل ال عماُل أ

خر من ساللة الكورEنيان آ ملٌك  ،العالمبلقب ي :يقول اCص :اورنك زيب
لم يكن � عالقة  ،بعد سجن وا\ه ا�لك جهان جلس � العرش ،+ ا�ند
وصلت + عهده  ،العمارةوال مثل وا\ه $ب  ،كpأمثل جده  واألدببالعلم 

�ن اCهاية القريبة  هولكن عهد ،�ا من ا=وسع كp حدٍ أ� إقا�م ا�ندية األ
 إ� الرغم من وجود ق% فخم وعظيم  ،كيدةاأل

©
 ن يعيش حياةٌ ن زيب �أ ال

                                                 

 .)ðÇتاريخ إيران وجهان، ا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)·ðÇ -ðتاريخ إيران وجهان، ا�رجع السابق ص ( )¬(
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ضد  شديدةً  �نت يتبع سياسةً  ،جرتهأن يعيش من أنه �ن $اول إبل  ،ةٌ بسيط
 iمن معابد ا�ندوسإح`  ،سالميةاإلا�ذاهب غ iنه قام بهدم الكث )¢(.  

   :اªطاط وزوال كورéنيان

�ن السبب + طمع  ،�واخر ا�لوك الكورEنيأكسل وتراZ :يقول اCص
السياسة العدوانية  ،اخل واÐكومات ا�ارجية للسيطرة � ا�ندمراء + ا\األ

وبهذا الشk فقد ، ا�ندوس والسيخ �ؤالء ا�لوك سببت عصيان وغضب
صبح منصب ا�لك أو ،قا�م ا\ولة الكورEنية بدلá وما حو�اأاÞ%ت 

 افتخاري
ً
  .)¬(Eنيةا\ولة الكور ءوانتها ،ن � ا�ندوباCهاية سيطر الpيطاني ،ا

   :كìأاعرف 

   :تاج Zل

للملك جهان وزوجته ا�حبوبة Kتاز  ù مزارٌ كره بُ أ+ مدينة  :يقول اCص
� أÀل ا�با� + العالم وهو من أوهو عبارة عن بناء كبi وفخم ومن  ،ºل

بناء تاج ºل بعد وفاة Kتاز ºل  أبد ،سال� + ا�نداCماذج لفن العمارة اإل
)¢¶ð¢ت ¾نة من أومن  ،بأمر من ا�لك جهان )مÚفضل أجل ذلك ش

عمال أاستمرت  ،ستاذ عي شiازيا�عماري� وباCهاية تم اختيار تصميم األ
وعمل فيه خالل هذه  ك¦ من عÆين سنةً أاgناء + ا�بù وا�با� ا�رتبطة به 

  .)Á )ðمل ´¬/´´´الفPة 
                                                 

 .)·ðتاريخ إيران وجهان، مرجع سابق، ص ( )¢(

 .)´³يران وجهان، ا�رجع السابق، ص تاريخ إ( )¬(

)ð( )³-´³تاريخ إيران وجهان، ا�رجع السابق، ص¢(. 
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وºاطة بأشجار ال?و  ،باCوافi وا�رمر ها مزينةٌ شوارعُ  ةٍ ® تاج ºل + åببُ 
وزينت  ،تنعكس صورة ا�بù � برOة مياه مستطيلة الشk ،من ثالث جهات

عليها  َت ب» و�ا قباب بصلية الشk وعُ  ،ا�رمربحجار كريمة وأمن ا\اخل ب
 
ٌ
ذن من آو� م ،مò P¢ك¦ من أمP وقطرها  ò/¬³ارتفاع هذه القباب  .هالل

غرفة الل + ºوâيح Kتاز  ،يوجد âيح ا�لك جهان Eت القبة ،رافطأ ةِ ربعأ
   .ما� زوايا6ذات ا

   :سئلة نموذجيةأ

¢ -  Mطاط وتأخر ا\ولة العثمانية ؟ إدت أما � العوامل الÞا �  

  ي موضوع يقال عنه موضوع الÆق ؟ أ -¬

ð-  � واجهت اإلأما Mال Üلة صالحات + ا\وهم العقبات وا�شا
  العثمانية ؟ 

  )¢(كp كور�E ؟ أعمال العامة الM قام بها ا�لك ربعة من األأاذكر  - ³

   :ف®ر وا�حثاأل

   :يقول اCص

   .يران والعثماني� + العهد الصفويإ اíث + عالقات

يراني� هل تعرف ماذا اقPح ا�لك نادر Ðل ا�الفات ا�ذهبية ب� اإل
  .)¬(حول هذا ا�وضوع  اكتب مقالةً  ،والعثماني�

                                                 

 .)¢³ا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)¢³ا�رجع السابق، ص( )¬(
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   :يران خالل عهد ا&لك Zمد وا&لك ناí اrينإ

   :ا&لك Zمد

ربعة عÆ سنة أبداية عهد ملك ا�لك ºمد والM استمرت  :يقول اCص
وذلك  ،مور اgالدأدارة إستقالل والقوة وا=غيi + التعتp الفPة الواعدة Þو ا

بو القاسم أمiزا  :وسياÁ  ٍnلمٍ  شخٍص  ِل بَ بسبب السياسة واÄاذ القرارات من قِ 
يران � الوقوف + وجه ا\ول إن تقوم سياسة أسÑ  ،عظماCائب والصدر األ

 بتنظيم قام فقد ما � الصعيد ا\اخÊأ ،يرانإجنبية ومنع تدخلهم + األ
رضية وهيأ األ ،ن بهاوجديرمن هم و هاعطى ا�ناصب �ن يستحقونأو ،وضاعاأل
 إ ؛وضاع اCاسأح وEس� صاللإل

ّ
 �ن قصi ن عهدهأ ال

ً
وä اCهاية قام بعض  ،ا

 ن وجوده يشk خطربأشخاص اuين شعروا األ
ً
 شوهوا صورتهف ،� مصاÐهما

  .مر بقتلهوباCهاية صدر األ عند ا�لك ºمد

بعد قتل اCائب وتعي� حاA مiزا آقاn بمنصب الصدر  :يقول اCص
ن يتخذوا ا�طوة أا\ولة القاجارية رغم جهود اgعض لم تستطع ، عظماأل

سلوب وOذلك األ ،يرانإية والpيطانية ضد برووا�ناسبة �اه سياسة االنتقام األ
   .مور اgالدأدارة الصحيح إل

� إ�صل  ،ضعاف قوتهإ�ن هؤالء يلقنون ا�لك بأنه هدف اCائب هو 
  .)¢(� مطيع  شخٌص  و يستلم اÐكمأاÐكم با�ستقبل 

                                                 

 .)¶ð¢، مرجع سابق ص )رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ(تاريخ إيران وجهان، نظرى ( )¢(
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   :بريطانيا وموضوع هرات

يران وبريطانيا خالل إ+ Àيع االتفاقيات الM عقدت ب�  :يقول اCص
Êيطاني، عهد ا�لك فتح عpون و�ن الpمن  أال يتجز جزءٌ هرات ن أن يعت

 وزم نابليون واستطاع الpيطانين عندما هُ كول ،يرانإ
ً
 أنن بعد عÆين Áما

ء اجزأن يفصلوا هرات وأ تغiت السياسة وقرروا `ح ،سهم íريةانفأيأخذوا 
 ،منة وEت نظرهمآ منطقةٍ  Vادُ إوهدفهم  ،يرانإمن سيستان وبلوشستان عن 

بتحريض  واقام ،جل تنفيذ سياستهمأن ومن وينالpيطا ،+ اÐدود ا�ندية
   .يرانإحاكم هرات � دولة 

ا�ه ) ق.ه³ð¬¢/ ش . ه¶´¬¢( يران وروسيا سنةإب� ، فPة ا6انيةالمع انتهاء 
وضاع + األ ئن يهدأاستطاع  ،يران لقمع ا�تمردينإ� hق إعباس مiزا 

رسل ابنه ºمد أو ،ن $ل االمن + هذه ا�ناطقأخراسان وسيستان وبلوشستان و
ن يهزم أاستطاع ºمد مiزا  ،� هراتإÁدة سلطتهم وحكمهم ا�رOزي مiزا إل

نه وبسبب وفاة عباس مiزا ا�فان عقد أال إ ،)مiزا�مران (مi هرات أ
� طهران إمi هرات وÁد أمع  اتفاقية صلٍح )¢(.  

 ،بعد ثالث سنوات من تو�ه ا�لك) ا�لك ºمد(ºمد مiزا  :يقول اCص
 ةِ وحاm ا�دينة �دة عÆ ،جل قمع حاكم هراتأ� هرات وذلك من إا�ه 

 ،د خالل هذه الفPة سفراء روسيا وبريطانيا� جيش ا�لك ºمإانضم . شهرأ
+ ح� �ن سفi بريطانيا يعارض هذا  ،�ن السفi الروn يشجع فتح هرات

  .)¬(مراأل

                                                 

 .)ð¹¢تاريخ إيران وجهان، ا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)ð¹-¢ðÇ¢ا�رجع السابق، ص ( )¬(
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مك (اعPض ا�لك ºمد � تدخل وEريض سفi بريطانيا ا�كشوف 
 ¹¢¬¢(يران إعلن مك نيل قطع العالقات مع أو� خليفة هذا االعPاض  ،)نيل

ن هذا إنهاء حصار هرات فإذا لم يتم إنه أد يران وهد© إوåدر  ،)ق.ه ò³¬¢/ش .ه
وبعد هذا ا=هديد قامت القوات  ،)يرانÍو بريطانيا(بداية اÐرب ب� اgتين 

لم تساعد روسيا الM �نت تؤيد  ،اgحرية الpيطانية باحتالل جزيرة خارك
ا�لك ºمد لم Vد  ،صعبةيران + هذه الظروف الإحصار هرات وقمع ا�تمردين 
 
ً
  ،نفسه يستطيع الوقوف وحيدا

ُ
  .)¢( طهران إ�ن ينd حصار هرات والعودة أجp أ

  وترسيم ا دود نويران والعثمانيإ

يران والعثماني� منذ العهد إقامت ال%اÁت وا�الفات ب� :يقول اCص
 خالل عهد ا�لك فتح عÊ قامت ،وا\ين را�الصفوي حول موضوع األ

قام عباس مiزا íملة  ،�ت حول تنقل القبائل واgدو + ا�ناطق اÐدوديةااشتب
اضطرت ا\ولة  ،وضاع + الغرب وتقدم Þو بغدادجل استقرار األأمن 

+  تعَ ق» يران والعثماني� وُ إبعد مباحثات مندوw  ،العثمانية لطلب الصلح
ومع هزيمة  .ب� ا\و=� )و�اتفاقية ارزنة الروم األ(مدينة ارزنة الروم 

 
ُ
E رب لمÐتينأاالتفاقية ا�ذكورة  ْث دِ العثماني� + اgحدود ا + iي تغي. äو

 ،يراني�موال ا=جار اإلأعمال العثماني� مثل االستيالء � أعقاب بعض أ
 ،عزل وا� السليمانية من قبل ا\ولة العثمانية ،الغارات والقتل + خرمشهر

 ،را� العثمانيةيرانية من قبل القبائل ا�ستقرة + األاÐدودية اإل ونهب ا�ناطق
  .يران والعثماني�إللحرب ب�  أخرىجواء مرة هيأت األ

                                                 

 .)ðÇ¢ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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واخر القرن السابع ا�جري � يد القبائل أتأسست ا\ولة العثمانية +  - ¢
قويت هذه ا\ولة خالل عدة قرون بشk استطاعت  ،سيا الصغرىآالOPية + 

والM عرفت بعد (ية اNgنطية رمpاطوÁصمة اإل ،تل فيه القسطنطينيةن Eأ
جزاء من hق أوبعد ذلك سيطرت �  )سالمبولإ أوستنانبول إذلك باسم 

 ا¾زيرة العربيةأو اروبأو
ً
نها أح`  ،كبiةً  إمpاطوريةصبحت أوم% و ،يضا

د االستعمار ه© وائل القرن العÆين مأبعد ذلك وä  ،وروبيةرعبت ا\ول األأ
  ضعافها من ا\اخل إمpاطورية من خالل =جزئة هذه اإل

 ق .ه ðÇ¬¢/ش .ه ´¬¬¢ -¬

ð-  كم العثما�أمدينة السليمانية ومدينة زور رغمÐت اE ال إ ،نها �نت
�ذا �ن حكم العثماني� �  ،يرانإنه �ن يتم تعي� الوالة عليها بمشورة أ

 هذه ا�دن ºدود
ً
يس! ºمود  لسليمانية + ذلك الوقت شخٌص �ن واÉ ا ،ا

 .)¢(باشا

� ذروة ا�عاداة من خالل القتل العام إن اCاس ووصل العثمانيأ :يقول اCص
 �حاربة العثماني�أقرر ا�لك ºمد  ،للناس + كربالء

ً
ولكن ، ن يرسل جيشا

   .هذا القرار لم ينفذ بسبب روسيا وبريطانيا

يران والعثماني� وبريطانيا وروسيا + إ األربعول ا\ وباCهاية اجتمع مندوب
استمرت هذه  ،يران والعثماني�إرزنة الروم للبحث + مطاgات ا\و=� أمدينة 

مiزا ت� خان  يرانإك¦ من ثالث سنوات وقد دافع مندوب أا�باحثات 
وä نهاية هذه  ،يرانإعن حقوق  ةٍ �pة وجدارة تام )مi كبiأ(فراخا� 

. )اتفاقية ارزنة الروم ا6انية(ب� اgتين  قدت اتفاقيةٌ عُ  ،�باحثات الطويلةا
                                                 

 ).ðÇ¢تاريخ إيران وجهان، ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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يران � إوحسب االتفاقية ا�ذكورة فقد تم االعPاف بشk رس} بسلطة 
 إيرانن إوä ا�قابل ف ،كر} وميناء خرمشهر ،ا�ناطق الواقعة hق زهاب

حل  ،هم بنود هذه االتفاقيةأمن و ،بالسلمانية متعلٍق  Áءٍ ي اد» أت%ف اCظر عن 
ن الساحل بأتعهدت ا\ولة العثمانية  ،ا�الفات اÐدودية + جنوب اgتين

يران بأن تتحرك إ� حق إضافة باإل ،يران ا�طلقإالC @Æهر اروند Eت حكم 
ن اÐدود ا�ائية للبتين قد Eددت + إحسب هذه ا�ادة ف ،ها + نهر اروندسفنُ 

  .)¢( )خط القعر(نهر اروند 

   :ا&لك ناí اrين - ملك 

ابن ا�لك ºمد  ،ا�لك ناm ا\ين رابع ا�لوك القاجاري� :يقول اCص
يران مع ا\ول إ+ عهده توسعت عالقات  ،�س� سنة حواÉيران إحكم 

من ا=طور االقتصادي والسياn  اإليرانيونوباCتيجة استفاد  ،وروبيةاأل
لك ا�لك و� لمُ مi كبi واuي �ن + السنوات األأزا ت� بذل مi ،وروwاأل

 بذل جهود ،)عظمالصدر األ(ناm ا\ين بمنصب مستشار 
ً
جل أمن  كبiةً  ا

من اCائب فراها� ومن  �ؤامرةٍ  ال انه ذهب ضحيةً إ ،مور اgالدأصالح إ
ا\ين  قام ا�لك ناm ،صة وا\ته ومiزا آقا خان نوري� من ا�لك وخاا�قرب

داري + اCظام السياn واإل جراء تغيiاٍت إروبا بأو إ�وبعد سفره ثالث مرات 
 للتغيiات األ ،وروw+ اgالد � اCمط اÐديث األ

ً
ساسية لكن ونظرا

وOذلك عدم وجود برنامج  ،يتطلب اÐد من االستبداد ،صالح وتقدم اgالدلإل
  .)¬(لم يكن � نتيجة  ،صالح=نفيذ اإل

                                                 

 .)·ð¢تاريخ إيران وجهان، ا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)¢³¢-´³¢تاريخ إيران وجهان، ا�رجع السابق، ص ( )¬(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٤٩٦  

   :خرىأضوع هرات مرة مو
االنسحاب من هرات نتيجة إ� ن ا�لك ºمد اضطر أقرأنا :يقول اCص

من الpيطاني� ومع عقد اتفاقية �ن �مران مiزا Eت اÐماية  ضغوٍط 
خرى يتبع أمi هرات مرة أصبح أبعد وفاة �مران مiزا  ،ا�باhة للpيطاني�

 هذا األ ،يرانإ� دولة إ
ً
مi �بل أوهكذا قام  ،� الpيطاني� مر �ن صعبا

يران + ذلك إا�لك ناm ا\ين ملك  ،باالستيالء � هرات )صديق ºمد خان(
�Ðأ ،ا 

ً
خرى بقطع عالقاتها مع أوقامت بريطانيا مرة  ،� هراتإرسل جيشا

 يران اعPاضإ
ً
عما� العدائية + ا�ليج أسطول الpيطا� بوبدأ األ ،� ذلك ا

نزلت قواتها أاحتلوا + اgداية جزيرة خارك وبعد ذلك  ،رn من دون تأخiالفا
تعرضت  ،مواجهتهمب يرانيةوقامت القوات اإل ،العسكرية + بوشهر وخرمشهر

� حل إروبا للوصل أو� إيران مندوبها إرسلت أ ،صعبة للغاية � ظروٍف إيران إ
ن فرنسا وا�باحثات الM وباCهاية وبواسطة م ،سياn بعد ا�لك ناm ا\ين

ش .ه ðò¬¢( )معاهدة باريس(تم توقيع  ،يران وبريطانياإجرت ب� مندوب 
/¢¬¹ðن ترفع يدها أو يران باخالء هراتإحسب هذه ا�عاهدة تعهدت  )ق.ه

ال تد| + نفس الوقت سيادتها � أو ،مور ا\اخلية �ذه ا�دينةدارة األإعن 
وائل القرن أهذه ا�نطقة الM �نت +  ،فغانيةاألهذه ا�دينة وبا' ا�ناطق 

 أال يتجز ايران وبريطانيا جزءً إا=اسع عÜ + Æ ا�عاهدات الM عقدت ب� 
  .)¢( إيران\ولة بريطانيا مفصولة عن  مرصبحت با=دخل ا�ستأ ،يرانإمن 

                                                 

، سال سوم آموزش متوسطه، Ohت )انساÔ رشته ى ادبيات وعلوم(تاريخ إيران وجهان، نظرى  )¢(
  .¢³¢، ص ·ðÇ¢جاب ونÆ كتاب ها� در� ايران، جاب دهم، 
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  :ا&ؤامرات ال5يطانية B سيستان وبلوشستان
 ،hق íر ا�زر + عهد ا�لك ناm ا\ينتقدم الروس +  :يقول اCص

� نهر سيحونإقا�مهم + ترOستان أفقد وصلت  ىوبسيطرتهم � �ار، 
 فغانستان تهديدأ ا¾نود الروس بالقرب من حدود شk©  ،وبهذا

ً
 جاد ا

َ
، � ا�ند ا

من أن Eافظ � أو�ذا فقد اعتمدت السياسة الpيطانية خالل هذه الفPة � 
ن تعي� إف ،و�ذا السبب ،ود ا�ندية من ا�طر ا�حتمل لالعتداء الروnاÐد

من األ فرحدد بشk يؤيتن أVب  ،وسيستان وبلوسستان ،فغانيةاÐدود األ
وعرفت باسم  ،احتلت ا�ند صحراء كبiة تقع + غرب ا�ند ،الالزم للهند
ططت من وبعد ذلك خ ،يرانصبحت جارة إلأو )باكستان ا�وم(بلوشستان 

و�ذا وبعد عÆ سنوات من معاهدة  ،يرانإجل تعي� خطوط حدودية مع أ
ا�باحثات عدة سنوات  تواستمر ،يرانإ إ�رسلت ا¾#ال ãداست أ ،باريس

وبهذا  ،نت اÐدود ب� اgتين من خليج كواتر ح` كوهكوباCهاية عي© 
+ تم ناm ا\ين  من اÐكومة الpيطانية وعدم كفاءة حكومة ا�لك وبمؤامرة

ا=حكيم �صوص � وافقت بريطانيا  ،يرانإفصل جزء من بلوشستان عن 
 وافق ا�لك ناm ا\ين � تعي� ãداست حكم ،سيستان

ً
� إوقسم سيستان  ،ا

عطاها أالواقعة غرب نهر هiمند  –صلية سيستان األ ،صÊ وخارAأقسم� 
 الÆقية Cهر هiمند نطقة وسيستان ا�ارجية يع® ا� –يران إل

ُ
عطيت ا

  .)¢( يران خالل العهد القاجاريإخارطة  )سفل� ا�ارطة باألإانظر ( نفغانستاأل

                                                 

 .)¬³¢-¢³¢تاريخ إيران وجهان، مرجع سابق، ص ( )¢(
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  يران حسب اتفاقية ãستان إا�ناطق الM انفصلت عن  :صفراللون األ

Éتقاpانفصلت عن  :اللون ال Mمان إا�ناطق الOيران حسب اتفاقية تر
  جاي

  يران حسب اتفاقية آخال إطق الM انفصلت عن ا�نا: اللون اgنفس)

  يران + عهد ا�لك فتح عÊ إا�ناطق الM كنت Eت نفوذ  :خ�اللون األ

  يران حسب اتفاقية باريس إا�ناطق الM انفصلت عن  :زرقاللون األ

يران حسب اتفاقية إا�ناطق الM انفصلت عن  :اللون الرمادي - ¢
  ã Goldsmidtداسميت

موضوع مياه هذا  ،األفغانيةرا� � األإEويل مسi نهر هiمند تم  -¬
العالقات توتر + رئيس � سبب إوEولت  ،+ ري سيستانمهٌم اCهر �ا دور 

  .)¢(فغانية يرانية األاإل

   :يرانإتقدم الروس B شمال Äق 

  :يقول اCص
ٌ
 تيرانية الروسية الM وقعو� وا6انية من اÐرب اإلالفPة األ

ن رغبة الروس + ا=وسع لم تقف أال إ )يرانإشمال غرب (+ غرب íر ا�زر 
وباCهاية قاموا باحتالل  ،فقد تقدموا با�اه hق نهر ا�زر ،عند هذا اÐد

  ،+ عهد ملك ناm ا\ين ،مناطق ما وراء اCهر
ُ
يران + ذلك الوقت � إجpت أ

 /ق.ه ··¬¢(خال ب� اgتين وبذلك وقعت اتفاقية آ ،أخرىتوقيع اتفاقية 

                                                 

 .)¬³¢تاريخ إيران وجهان مرجع سابق، ص ( )¢(
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قا�مها + أيران اCظر عن إن ت%ف أ ،االتفاقية هوحسب هذ )ش.ه´¶¬¢
  .)¢( دت حدود اgتيند» وبذلك حُ  ،ترOمنستان وما وراء اCهر ونهر اترك

   :سئلة نموذجيةأ

   :يقول اCص
 ،فغانستانأ(يران إجراءات الM قامت بها بريطانيا + hق ح اإلوض»  -¢ 

  .من عهد ا�لك فتح عÊ )سيستان وبلوسشتان

   .يران والعثماني�إب�  )اتفاقية ارزنة الروم ا6انية(وضح كيفية عقد  -¬

ð-  قدت معاهدة باريس وما � نتا\ها ؟ دول عُ  ي» أب�)¬(  

   :ا�حث وا&ناقشة

 اكتب íث - ¢
ً
 قصi ا

ً
مه + القاسم مiزا نائب فراها� وقد»  بأعن حياة  ا

   .الصف

¬-  Pا\ين إاخ mإحدى سفرات ا�لك نا �روبا وبعد ا�طالعة اكتب أو
 تقرير
ً
 .)ð(وقدمه + الصف ا

  :{ليل ا\ص

 يمكن مالحظة الصورة العامة الM رسمتها الكتب ا�درسية اإليرانية
Êلألتراك العثماني� من خالل ما ي:  

                                                 

 ).³ð¢ا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)³ð¢ا�رجع السابق، ص ( )¬(

)ð( )³¢ ا�رجع السابق، صð(. 




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٥٠٠  

 ،يام ا\ولة العثمانيةEاول الكتب ا�درسية اإليرانية بشk واضح ربط ق 
وºاو=ها إقامة دولة قوية بأنها �نت السبب الرئيس للحروب الصليبية �اه 

�ن من أهم نتائج انتصار السالجقة األتراك � إمpاطورية ."العالم اإلسال�
سنة ب�  اÐروب الصليبية الM استمرت مائ` ،الروم الÆقية + معرOة مالزOرد

   .ي�ا�سلم� وا�سيح

وä سبيل Eقيق ا=وسع والسيطرة تعرضت إيران لالعتداء من قبل 
أن العثماني� + عهد السلطان سليم و ،"عهد السلطان سليم  +العثماني� 

 ،� اÐدود اإليرانية نا�عتدي مه وا�ن ،اuي mÁ ا�لك إسماعيل الصفوي
 + معرOة الصفوي ا¾يش وان يهزمأبالقذائف والقصف ا�دف� من  وتمكنوا

   .)ه ´¬·(جا\يران 

: بل حاولوا تشويه صورة السلطان سليم األول ،ذلكبلم يكتف اإليرانيون  
+  )ا�خيف(�ن لقبه ياووز  ،السلطان سليم ملك ال يرحم وقلبه من حجر"

íجة  �ن أخوه يتبع ا�ذهب الس® وقتله ،ه بالسالسلاملكه خنق أخ بداية
و�واجهة ا=هديدات الشيعية قتل دون رñة أربع�  ،الشي�ا\فاع عن ا�ذهب 

 
ً
ومع ذلك أطلق عليه رجال ا\ين الشيعة لقب  ،من الشيعة األناضو��ألفا

  ".العادل

 E دفعت السلطان الكن لم Mحث + األسباب الgول ا�صادر اإليرانية ا
�اذا �نت  :فالسؤال اuي Vب أن يطرح. سليم األول للتحرك ضد الصفوي�

  .معرOة جا\يران؟

 )الشاه عباس األول(بعد أن زحف  استطاع الصفويون الوصول إ� اÐكم 
وقتله وجلس � ملكه فبايعته Ü قبائل  )آق قونيولو(� زعيم قبائل الOPمان 
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ويون � �مل بالد فارس سنة سيطر الصف .الOPمان وأعلن دو=ه الصفوية
   .� Áصمة ا\ولة الصفوية )تpيز(وأصبحت  ،ه¹´·

والM  ،ومن Àلة القرارات وا�طوات الM اÄذها إسماعيل الصفوي 
Êبدورها أغضبت السلطان سليم العثما� ما ي:  

 مذهب أقر إسماعيل األول ا�ذهب الشي� - 
ً
 رسمي ا

ً
  .لتولة ا

اإلث®  مع ا�بالغة + تقديس األئمة ،أمر ا�طباء بأن يسبوا ا�لفاء ا6الثة -
Æع.  

 ،حاول إسماعيل األول تدمi الوجود الس® + ا�دن العراقية الM دخلها -
  .وحصلت بعض ا�ذابح

وهدم قp الشيخ  ،وجعله مزبلة ،هدم إسماعيل األول قبة اإلمام أ+ حنيفة -
خا\ بن الو�د ر� اهللا (وقتل Ü من ينتسب إ�  ،عبد القادر ا¾يال�

  .عنه

إسماعيل األول السيف + رقاب أهل السنة ح` أن ا�ؤرخ�  أعمل الشاه -
 مفزعة للشافعية واÐنفية اuين قتلوا

ً
وأقام ºاكم للتفتيش  ،ذكروا أرقاما

  .+ إيران �خالë ا�ذهب الشي� وأباح نساء أهل السنة

واحتل نصف  ،أعمل الشاه إسماعيل األول السيف + رقاب األفغان -
   .أفغانستان

ر بعض ا�ؤرخ� أن ا\ولة الصفوية قتلت ألف ألف س® =حويل أهل يذك -
  .السنة إ� التشيع
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بمحاربة األوزبك السنة + الÆق اuين هم Eت  )إسماعيل األول(قام الشاه  -
اuي أقام دو=ه وملكه � أنقاض اإلمpاطورية  )ºمد الشيبا�(زÁمة 

وقد قام  ،)هراة(وسيطر �  )سمرقند(ا=يمورية فاستو� � Áصمتها 
إ� ترك ا�ذهب الشي�  )إسماعيل األول(زعيم األوزبك الس® بدعوة الشاه 

وقام الشاه  ،فقامت اÐرب بينهما ،والعودة إ� مذهب أهل السنة وا¾ماعة
  .الصفوي بقتله + إحدى ا�عارك

ثم استو�  )م v =¢ò´Ç ³¢·(بأيدي الصفوي� سنة  )بغداد(قطت س -
ولم تكون العراق + ذلك الوقت من Kتل>ت ا\ولة  ،الصفويون � العراق

  .العثمانية

+ إشعال ا�عارك الفكرية والعسكرية والسياسية ب�  �ن لعباس الصفوي أثرٌ  -
  .)¢(ا\ولة الصفوية وا\ولة العثمانية

ذوا هم إسماعيل األول مع الpتغا�� � أن يأخذ م% وأن يأخ/ اتفق الشاه  -
فقام العثمانيون باحتالل  ،بعد أن أقر �م باحتالل مضيق هرمز ،فلسط�

 شفت ا�راسالت ب� الصفوي� والpتغا��الشام وم% بعد أن كُ 

ب�  )م v =¢ò¢³ ´¬·(معرOة قامت سنة . معرOة جا\يران�ذا ãه �نت  
صفوية بقيادة وا¾يوش ال )سليم األول(ا¾يوش العثمانية بقيادة السلطان 

انتهت ا�عرOة بانتصار العثماني� واحتال�م  ،)الشاه إسماعيل األول(
وأوقفت هذه ا�عرOة ا=وسع الصفوي �دة  ،)تpيز(لعاصمة ا\ولة الصفوية 

) عراق العجم(قرن من الزمان وسيطرة العثماني� � مناطق من 
                                                 

بيو�، قراءة جديدة + تاريخ  -؛ðÇطقوس، تاريخ ا\ولة الصفوية، ص: انظر: للمزيد حول ذلك( )¢(
 ).العثماني�
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ه العثمانيثم ت )عراق العرب(ومناطق األكراد وشمال  )أذربيجان(و ن ووج¤
للسيطرة � الشام وم% والقضاء � دولة ا�ما�ك حلفاء ا\ولة الصفوية 

  ).مرج دابق(+ معرOة 

ا=حكم بالطرق الرئيسة اإلسPاتيجية +  :من نتائج معرOة جا\يران
 –تنظيم خطوط ا\فاع وا�جوم + تلك ا�ناطق  –األناضول وسوريا وÍيران 

=جارة العا�ية وخاصة اÐرير الفارn من تpيز إ� حلب السيطرة � طرق ا
األكراد (إ� الÆق  )أوروبا(Eول ا=وسع العثما� من الغرب  –وبورصه 

اه�از صورة الشاه الصفوي + العراق Kا أدى  – )والعراق والشام وم%
 للعثماني� 

ً
 Kا ا –النضمامها الحقا

ً
ضطرهم خنق العثماني� للصفوي� اقتصاديا

 وهم الpتغا�
ً
  .ن + اgحرون النشطوللتحالف مع حليف قوي اقتصاديا
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÷ŠÐÛa@†äÇ@lŠÈÛa@ñ‰ì•÷ŠÐÛa@†äÇ@lŠÈÛa@ñ‰ì•÷ŠÐÛa@†äÇ@lŠÈÛa@ñ‰ì•÷ŠÐÛa@†äÇ@lŠÈÛa@ñ‰ì•@Z@Z@Z@ZòíìÐ–Ûa@òÛë†Ûa@ñd’ã@†ÈiòíìÐ–Ûa@òÛë†Ûa@ñd’ã@†ÈiòíìÐ–Ûa@òÛë†Ûa@ñd’ã@†ÈiòíìÐ–Ûa@òÛë†Ûa@ñd’ã@†ÈiZZZZ 

 يهدف ،إن ا�Æوع الصفوي + جوهره هو مÆوع قو� ال عالقة � با\ين
�تمN نفسها عن العرب وعن   إÁدة بناء إيران � أسس قومية فارسية إ

  .ة الM ترتكز � اإلسالم الس®ة اإلسالميا�الف

ما تزال الروح القومية الفارسية � العامل األول  ،واآلن كما �ن + ا�ا�
بما + ذلك Áمل االنتماء ا�شPك لتين  ،اuي يسبق Ü اعتبار آخر وا�هيمن
  ،اإلسال�

ً
ة بشk جÊ + تظاهر ح>م إيران بإقام ويبدو هذا ا=ناقض واضحا

فيما يزداد + الواقع  نظامهم السياn � أساس االل�ام ا\ستوري باإلسالم
 ب لبسط نفوذهم السياnؤوسعيهم ا\و للمحيط العرw اإلسال� عداؤهم

  .وهيمنة مذهبهم ا\ي® � جiانهم العرب

+ ºاولة اÐ>م  خطiةً  �ن قيام ا\ولة الصفوية + إيران يمثل مرحلةً  
مة ب� ا\ين والسياسة خاصة أن هؤالء الصفوي� لم يكون من ءاوا¾دد ا�

. لنسب العلويلÁء وEنت أو� ا�طوات + هذا الصعيد االد» . )¢(الفرس أصال
و=وضيح ذلك ال بد من تعرض �يع =اريخ قيام ا\ولة والظروف وا�البسات 

  . الM رافقت ذلك

م ¢´ò¢سنة / v ¹´´·يران سنة فبعد أن سيطر الشاه عباس � اÐكم + إ
 \و=ه ألسباب سياسية ومصلحية íتة رغم 

ً
 رسميا

ً
أعلن ا�ذهب اإلما� مذهبا

إن® ال : "وقد أنذر اCاس بقو� ،أن أك¦ س>ن إيران �نوا � ا�ذهب الشاف�

                                                 

فقد اختلف ا�ؤرخون حول األصل العر@ للصفوي� فغالب ا�ؤرخ� يذهبون إ� أنهم من ( )¢(
 .)القبائل الOPمانية
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ً
فسوف امتشق اÐسام ولن أترك  واحدٍ  فإن تنطق الرعية íرٍف .. أخاف أحدا

 
ً
  ". يد اÐياة� ق أحدا

روا Ü لقد استطاع الصفويون تأسيس دولة إيران ومعù ذلك أنهم سخ© 
يران �دمة أغراضهم إاإلم>نات ا�ادية والبÆية واالقتصادية \ى شعوب 

قد كذلك ف "التشيع ألسباب سياسية"كما أن الصفوي� رفعوا شعار . وسياساتهم
 كما فعل اgاطنية ؤحرفوه وأسا

ً
ومن ا�عروف أن . والغالة قبلهما إ�ه تماما

 بل من قبائل الOPمان + أذربيحان وشماÉ غرw إيران 
ً
الصفوي� ليسوا فرسا

ن سيطروا � مقا�د اÐكم + إيران ح` تبنوا إوh@ األناضول ولكنهم ما 
العقدة الفارسية ضد العرب ف>نت سياستهم + عهود ملوOهم معادية للعراق 

كما أنهم من جهة ثانية أكدوا � ا�فهوم . �ليج العرwواألحواز وعرب ا
 
ً
 رسميا

ً
 �م بل أك¦ من ذلك أدخلوا عليه طقوس الفارn للتشيع وجعلوه مذهبا

ً
 ا

 
ً
Áا فعل جديدة فوس©  وتقا�د وبدK ¦أك wعوا الشقة بينه وب� التشيع العر

لعراق ومنطقة ومن هنا �ن العدوان � ا. اgويهيون واإلسماعيلية قبلهم
لk ح>م إيران عp العصور وقد استمر هذا اCهج  دائمةً  ا�ليج العرw سياسةً 

  .)¢( كما أhنا ح` يومنا هذا

رك إال حفقد �ن إسماعيل الصفوي ينÆ ب� مريديه من القزgاش أنه ال يت
 وزعم أنه. ا�طأمن  بمقتC أوامر األئمة و�ذا فإن أفعا� وأقوا� معصومةٌ 

واذكر + "ليس بينه وب� ا�هدي حاجز واد� أنه هو ا�قصود باآلية القرآنية 
وEن من ا�غال� + اإلمام عÊ ر� اهللا عنه واد� بأن ..."!! الكتاب إسماعيل

                                                 

 .)³¢¢عمر، ا�مينية، ص ( )¢(
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ل ألتباعه أن يغلوا فيه اأفسح + ا�جوهوره وواليته ظعÊ بن أ+ طالب قد تنبأ ب
  . )¢(إ� حد العبادة والسجود �

 ا من وجهة نظر العداءءوالفرس تاريخ الشيعة العرب كما شاوقد كتب 
وحيث أن أغلبية العرب مسلمون فإن حقد الفرس لم يمN ب�  ،الشديد للعرب
لالنتقام من العرب � +  ثم وجدوا أن أفضل فرصةٍ  ،األمر العرب بادئ

لفرس ن ال أمل لأح� وجد إسماعيل الصفوي  اخPاقهم وقد جاءتهم الفرصة
 من العثماني�  السيطرة � العراق بأغلبيته الشيعية إال +

ً
بالتشيع انتقاما

  ..السنة اuين ينافسونهم � العراق

 فالصفوية  
ً
 مذهبيباعتبارها تيارا

ً
 وديني ا

ً
من أنواع الغلو + التشيع  � نوعٌ  ا

با�ذهب العلوي الشي� ا�حمدي عن أهدافه اÐقيقية ومراميه  واÞراٌف 
جديد للتشيع ال يعp عن حقيقته وبساطته بل Ìلط  الفعلية Þو تكوين إطارٍ 

فوق البÆ وبقدرات خيا�ة  ب� ا�عتقدات القديمة واإلسالم وVعل األئمة آ�ةً 
مرعبة ال يقر بها اإلسالم وال يدعو �ا التشيع العلوي ا�C اgاحث عن 

رجل ا\ين ا�حور وجعل من فالفكر الصفوي قد جعل من  ،العدالة وا�ساواة
 
ً
يدور حو� ذلك الفكر ح` Eول  القراءة الغيبية وا�غا�ة لقدرات األئمة ºورا

وEن أول . ال عالقة � باإلسالم اuي نعرفه جديدٍ  ديٍن  األمر وOأنه يشبه صناعةَ 
+  )عh ÊيعM(من كتب حول هذا ا�وضوع بإسهاب هو ا\كتور اإليرا� 

وأورد فيه مقارنات تارÌية  )التشيع العلوي والتشيع الصفوي(كتابه القيم 
رائعة للخراب اuي أحدثه الفكر الصفوي + ا�ذهب اإلسال� الشي� وهذا 

                                                 

 .)ò¢¢سه، ص ا�رجع نف( )¢(
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الكتاب باuات قد حورب بشدة من قبل الفئة اÐاكمة + طهران واعتpوه 
رغم أنه يفضح مبالغات ومساوئ أهل الغلو وا=طرف اuين حرفوا  هرطقةً 

األهداف وا�قاصد اCبيلة لفكر أهل اgيت وتمسكوا بمظاهر وKارسات شاذة 
ال عالقة �ا ال بالتشيع وال باإلسالم كطقوس ا=طيi وال�ب بالسالسل 
وÍيذاء اCفس واالعتقاد بالقدرات ا�ارقة ألئمة أهل اgيت و� قدرات لم 

الصفوية فكرا  لقد �نت. يكن يمتلكها اº ÖCمد صç اهللا عليه وسلم
مذهبيا مغا�ا تم تبنيه من قبل ا\ولة اإليرانية وهو ال يعp أبدا عن حقيقة 

أما معاداة وOره العرب وEقiهم . ا�ذهب الشي� + أصو� ا=كوينية األو�
 ِÐوا nة طOرÐمن مظاهر وسمات ا áمن شأنهم وا=قليل من قدرهم ف

م بكل وضوح وعملية Kارسات والM يPجم فلسفتها ا�و )الشعوبية(
 .وسياسات اCظام اإليرا�

أرادوا أن  ،الواضح أن اuين يعتقدون بانتساب الصفوي� إ� آل اgيت
وقد حدث ذلك بتوجيه من جانب  ،بوا األ�ة أحقيتها + اÐكمكسِ يُ 

إنما هدفوا إ� تأكيد فوأما اuين يعتقدون بانتساب الصفوي� لآلري�  ،أفرادها
   .)¢(الصفوي� + بعث القومية اإليرانية الM ظهرت � أيديهمدور 

ويبدو أن هذا ا=حول إ� ا�ذهب الشي� �ن يهدف إ� استقطاب الشيعة  
ال?بداري� ا�عارضة  \ى فئة + إيران وتوسيع قاعدتهم الشعبية و�اصة

العناm وا�عروف أن ا�عارضة لإليلخاني� اعتمدت �  ،للحكم اإليلخا�
وأدى ذلك إ� Eول الصفوي� من ا=وجه الصوä ا�حض إ� العمل  ،الشيعية

                                                 

  .)³¶راجر سيوري، إيران + الع% الصفوي، ص ( )¢(
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السياn واuي تّوج بتأسيس دولة صفوية شيعية ا�ذهب � يد إسماعيل 
  .)¢(الصفوي

 �رغم أن ا�ؤرخ ؛قد لبس الصفويون ثوب التشيع وادعوا النسب العلوي 
مؤسس ا\ولة وعميد األ�ة الفرس أنفسهم يؤOدون أن إسماعيل ألصفوي 

ردبيÊ شيخ وEن جده صë ا\ين األ ؛من أب أذريو رمنيةأالصفوية و\ من أم 
 طريقة صوفية سني
ً
إال أن© ا�صلحة القومية والروح العن%ية دفعتهم إ�  ؛ا

وذلك لý يضمنوا بقاء مدرستهم وانتشار أف>رها  ؛ا=لبس بلباس التشيع
وقد  ؛يون � شتم العرب íجة ا6أر ألهل اgيتوقد دأب الصفو ؛العن%ية
هم بوضع الروايات والكتب الM ملؤها الشتم واللعن ظÁ© ابهم ووُ ت© أمروا كُ 

للصحابة وا�لفاء والقادة العرب اuين �نت �م القيادة + فتح بالد فارس 
  .ونÆ اإلسالم + ربوعها

 ة أرست دÁئم حكومتهاويرى ا�فكر اإليرا� hيعM أن اÐرOة الصفوي

بهدف عزل  ا�ذهب الشي� والقومية اإليرانية: � أساس� ºكم� وهما
إيران عن األمة اإلسالمية وتميNها عن العن% العرw وا�روج من إطار 

وهو ما $دث حا�ا حيث يعتp  .إمpاطوريتها ا�يمنة العثمانية �نافستها + بناء
الزهراء سالم اهللا  ’و دولأاإلمام ا�هدي  ةُ انية � دولن ا\ولة اإليرأالكثiون 

 كما يؤOد � أن ا\ولة الصفوية بعد نشأتها + بالد فارس حاولت عدم. عليها
 الصفوي الفكر بهدف ترسيخ ،تكرار ا�طأ اuي وقعت به الشعوبية من قبلها

 إضفاء الطابع ا\ي® � عناm"فعمدت إ�  ،اCاس وعقائدهم + ضمائر
 + ا=ضليل

ً
�تمّخض عن ذلك  حرOتها وجّرها إ� داخل بيت اÖC إمعانا

                                                 

  .)ðÇطقوس، تاريخ ا\ولة الصفوية، ص( )¢(
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ع الوحدة إ� + Eويل تشّي  موظفة الشعوبية) شيعية -شعوبية(ا�سÑ حرOة 
  ومستغلة التشّيع لý تضë ،تشّيع ا=فرقة

ً
 ساخنا

ً
 روحيا

ً
� الشعوبية طابعا

  .)¢("دينية ومسحة قداسة

uا بعد أن تسلم الصفويون اÐكم + إيران أخذت سياسة العداء وا=وسع 
Êحيث قام إسماعيل الصفوي باحتالل بغداد سنة  ،+ ا=طبيق العم¢ò´Çلم . )¬(م

�د الصفوي�  ،فألجل ا�صالح السياسية ،األمر عند االحتالل فقطلم يتوقف 
تنص � جعل  Á¢ò¢òم  ويعقدون معهم اتفاقيةً  يتحالفون مع الpتغا��

السفن الpتغا�ة Eت ت%ف الفرس + شن هجماتهم � اgحرين 
بغزو العراق وقام ) عباس الصفوي(قام الشاه  ¬¬¶¢وä سنة . )ð(والقطيف

  .)³(ال Äريب وهدمبأعم

  :الصفوية ا كومة تشكيل قبل يرانإ B وضاعاأل

  قرأنا
ً
  ةً ومشتت مضطربةً  �نت بالدنا + وضاعاأل نأ سابقا

ً
 بعد جدا

 هناك يكن لم ألنه منواأل اCظام اختل وقد ،ا=يموري� حكومة انقراض
 قرأنا اوOم ،العمران تدمi وتم، العام ماناأل تالP وقد، قوية موحدة حكومة
 هذه ،هجري ا=اسع لقرنا واخرأ + يرانإ + {تلفة حكومات تشÚت
 أو ،متواصلة حروب + اgعض ببعضها ةً مشغول �نت اتاÐكوم

ً
 ينت% حيانا

                                                 

)¢( )Mيعh Ê³¢¢- ¬¢¢ص.التشيع العلوي والتشيع الصفوي، ع(.  
  .)Ç¢لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق، ص( )¬(
)ð( )بيو�، قراءة جديدة + تاريخ العثماني�، ص¶ðش، ا\ولة الصفوية، ص؛ طقوÇ³ + ،w؛ مصط

  .)¬Ç´-Çأصول ا=اريخ العثما�، ص
  .)¶¬ا\جيÊ، العالقات العراقية اإليرانية، ص( )³(
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 اÐدود يهاÀون �نوا اuين ا�ارجي� عداءاأل �إ ضافةباإل، ،خراآل � هابعُض 

  �الpتغا� ،حياناأل بعض +
ً
 ،اÐربية بسفنهم الفارn ا�ليج إ� جاءوا مثال

 مناأل انعدام إ� ضافةباإل ،يرانيةاإل وا¾زر السواحل احتالل بهدف
 هذا سبابأ حدأ ومن اCاس ب� الشديدة وا=فرقة اCاس ب� واالضطرابات

  .)¢( للبالد رس} دين الوقت ذلك + يكن لم نهأل ،ا\ينية ا�الفات

 ):إسماعيل ا&لك( الصفوي~ حكومة تشكيل 

 وتغiت ق - ه العاh القرن وائلأ + الصفوي� حكومة تشÚت باCهاية

 من وهو ،إسماعيل ا�لك يد � الصفوية الساللة تأسست ،بالدنا وضاعأ

  .ردبيÊأ ا\ين صë الشيخ حفادأ

 بعده ومن ،ردبيلأ �إ يذهبون وEنوا نوكثi تباعأ ا\ين صë للشيخ �ن

 سبع هميمؤيد همأ من وEن، وا\هممن أتباع  بتأييد ةالسلطأبناؤه  كسب

 ،قزgاش باسم معروف� وEنوا الشي� ا�ذهب تباعأ من وEنوا ،ترOية قبائل
 ´ÇÇ سنة بمساعدتهم السلطة إ� يصل نأ سماعيلإ ا�لك استطاع باCهاية
  .شم0 هجري

 هايةوباC ،إيران أÞاء �فة � سلطته شاه إسماعيل فرض وبا=دريج

 ا\اخل + ا�عارضة وقمع يرانإل الرس} ا�ذهب الشي� ا�ذهب أصبح

 .� Áصمةً  تpيز مدينة واختار ،قوية حكومة وظهرت ،ا�ارجي� واألعداء

                                                 

تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، ناOh hت ( )¢(
 .)¢، ص ·ðÇ¢جاب ونÆ كتاب ها� در� ايران، 
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 إ� يرانإ جنود توجه فقد، تنظمت قد يرانإل ا\اخلية وضاعاأل نأ بما
 مرة يرانيةاإل اÐدود وصلت زبكان بهزيمة ،همووهزم ازبكان مع اÐرب

 
ُ
 صبحواأ الÆقية اCاحية ومن جيحون Cهر الÆ@ الشمال ناحية �إ خرىأ

   .للهند �اورين

 العثما� ا�لك قام ،الشي� ا�ذهب ذات القوية الصفوية اÐكومة بتشكيل

 قائد نفسه يعتp �ن اuي سليم سلطان
ً
 ،يرانإ بمهاÀة ا�سلم� ¾ميع ا

 + ،شديدة حرب + جا\ايران يس! م>ن + ا=قواو يرانيوناإل ا¾نود قاومه
 العثما� ا¾يش ،نويرانياإل زمهُ  �الفدائي من الكثi وبوجود جا\ايران حرب

 وEنوا ،سلحةاأل هذه يفتقد �ن يرا�اإل ا¾يش ولكن القذائف يملك �ن

 مقاومة نأ الإ ،تpيز احتلت جا\ان هزيمة بعد ،واCبال السيوف ،يستعملون

  .)¢( فPة بعد إسماعيل ا�لك وتوä ،�العثماني انسحاب �إ دتأ اCاس

  :هماسبط ا&لك

 � جلس عندما ،هماسبط ابنه �إ اÐكم وصل إسماعيل ا�لك بعد
 ا\اخلية وضاعاأل �نت ،صعبة بظروف تمر الصفوية اÐكومة �نت العرش

 مرة والعثمانية كيةوزباأل اÐمالت وبدأت ،اضطرابات من تعا� اgالد +
 مونظ©  ،ا\اخلية وضاعاأل �إ ا�دوء تهماسب ا�لك Áدأ اgداية + ،خرىأ
 جيش رسلأ ذلك بعد ،دارتهاإ مورأ

ً
 مرة �يبكزواأل � وسيطر خراسان �إ ا

 يرانإ ب� اÐرب استمرت ،�العثماني مع حرب + دخل ذلك وبعد ،أخرى
 ناا¾انب بدىأ وباCهاية ،تهماسب لكا� عهد + طويلة فPة �يوالعثمان

                                                 

 .¬- ¢سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرجع سابق، ص تاريخ، سال ( )¢(
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 هذا دىأو ،طويلةً  فPة �والعثماني يرانب� إ الصلح استمر ،للصلح استعدادهم

  .)¢(اgالد + ا\اخلية وضاعاأل Eسن �إ مراأل
 ؟ وا�حث سئلةاأل
  :ا�ناسبة بالÚمات ا=ا�ة الفراåت كملأ - ¢

 ....................يد � الصفوية الساللة تأسست -  أ 

 ...................حرب وقعت سماعيلإ ا�لك عهد + -ب

 ...............حفادأ من سماعيلإ ا�لك -ج

  �ط بينهما وصل العمودين ب� العالقة جدأو -¬

  قزgاش   الرس} ا�ذهب الشي� ا�ذهب

  سماعيلإ ا�لك   �يوالعثمان يرانإ ب� الصلح

  تهماسب شاه    الصفوي� مؤيدي همأ من

ð- ما � Ü؟ ا=يموري� عهد بعد يرانإ + الرئيسة ا�شا 

  ة؟الصفوي اÐكومة مؤسس إسماعيل ا�لك جراءاتإ همأ �ما  - ³

ò- رب سميت �اذا تعرف هلÐإسماعيل وا�لك العثما� السلطان ب� ا 
   ران؟يجا\ íرب الصفوي

 ا�لك إ� السلطة وصول عهد + يرانإ + وضاعاأل �نت كيف -¶
  )¬(؟طهماسب الصفوي

                                                 

 .ð-¬تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، ا�رجع السابق، ص  )¢(

 .ðا�رجع السابق، ص  )¬(
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  :ا\ص {ليل

  :وللبدء با\ولة الصفوية دالالت كثiة أهمها ،ويتناول نشأة ا\ولة الصفوية

 .اإلسالمية الM نشأت مستقلة عن ºيطها إيرانأنها ا\ولة األو� +  - ¢

ص وباألخ ،أنها ا\ولة الM أعطت ا\ولة اإليرانية اÐديثة صورتها وNKاتها -¬
 .صبغتها الشيعية

ð-  ةإا=أكيد بربط تأسيسmوا¾مهورية اإلسالمية اإليرانية  ،يران ا�عا
 . با\ولة الصفوية

الM ) ا�غو�ة(بدأ ا\رس األول بإشارة تعصب ضد ا\ولة ا=يمورية 
 ،وذلك باستخدام ãمة انقراض لتاللة � نهايتها ،يران والعراقإحكمت 

بNOP اÐديث حول سوء  ،لكبi للصفوي� ودو=هموبا�قابل يظهر ا=حN ا
 ،وتعرضها للغزو من قبل الpتغال ،يران زمن ا=يموري� وانعدام األمنإأوضاع 

يران بعدم وجود دين رس} للبالد وبا�الفات ا\ينية إوتعليل سوء األوضاع + 
سبب أن هذا ا�الفات �نت �  ويراد من Ü هذا ا=أكيد ،)أي ا�ذهبية(

ى ر وقو© هو اuي طو©  ،يران ا�ذهÖ � التشيعإوأن توحيد  ،يرانإاضطراب 
وهو األمر اuي يتابع ال>تب تأكيده با=عصب للمذهب الصفوي وذلك  ،يرانإ

األهم  اإل�ازثم با=أكيد � أن  ،بالقول بسعة انتشار دعوة صë ا\ين
ه � ا�عارضة ؤان وقضايرإإلسماعيل الصفوي �ن نÆ ا�ذهب الشي� + 

و� إشارة ألهل السنة  ،واإلشارة هنا جاءت مبهمة عن ا�عارضة ،ا\اخلية
+ اCص إشارة �ذه ا�ذابح والفضائح ليس و ،تم ارتكاب ا�ذابح ضدهم ناuي

 .� اإلطالق

 :أهمها ،إسماعيل الصفوي السياسية إ�ازاتاCص يرOز �  -

 .لسنةا�سلم� ا –وزبك هزيمة األ  -




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٥١٤  

 .وتأسيس حكومة قوية ،اÄاذه تpيز Áصمة � -

أنها  ،يران �نت بعد نÆ ا�ذهب الشي� فيهاإأن قوة �  الNOP أيضا -
وقتا� إسماعيل الصفوي  ،يرانإلالسبب + غزو سليم األول ü ) يرانإأي قوة (

 يذكر وال  ،+ جا\ايران
ً
ن أ� لتاللة  .آخر قط �ذه ا�عرOة اCص سببا

iوأنهم  ،إيران وحسدوا الصفوي� � قوتهم العثماني� السنة رغبوا + تدم
 .أعداء القوة واCجاح

يشi اCص إ� هزيمة الصفوي�  )جا\ايران(وä سياق اÐديث عن ا�عرOة 
ون + تاريخ ثلُ مَ ن فُ ووالفدائي ،� الرغم من ا�قاومة الشديدة ووجود الفدائي�

فهم أتباع  ،وا�ثال األفضل �حاربة أهل السنة ،أفضل صورةا=عصب الشي� + 
ن باسم اÐشيشة أو ووا�عروف ،يرانإاÐسن بن الصباح صاحب قلعة ا�وت + 

  ،اÐشاش�
ً
  واuين لعبوا دورا

ً
  خطiا

ً
ضد ا�قاومة اإلسالمية السنية +  ومؤثرا

Öالفوا مع الصليب� ،الشام للغزو الصليEشيعة إسماعيلية + أصلهم وهم  ،و
نسبة إ�  ،انشقوا عنها بعد وفاة ا�ليفة ا�ستن% باهللا الفاط} وعرفوا بال4ارية

: وقد �ن �م تنظيم فائق الpاعة ومراتب ومن أهم مراتبهم ،نزار بن ا�ستن%
أداة اÐسن  توEن ،مرتبة الفداوية أو الفدائي� وهم من يضحون بأنفسهم

وقد �ن يرا| + اختيارهم الشجاعة والM تكون  ،الفعالة + قتل خصومه
 )عمليات االغتيال(وEنوا يقومون بعملياتهم  ،اقرب إ� ا=هور والقوة اgدنية

دربون منذ الطفولة ويزرع فيهم وEن هؤالء الفداوية يُ  ،بعد عملية غسيل مخ
  .)¢(روح ا�خاطرة وا=ضحية

                                                 

- ´³ðص، ¢ج، ¶··¢، ¶ط، مكتبة اال�لو ا�%ية، اÐرOة الصليبية، سعيد عبد الفتاح، Áشور( )¢(
³ð¹(.  




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٥١٥  

تب® إسماعيل الصفوي  و�استمرار هذا الفكر تدل � وهذه اإلشارة  -
و� تأكيد + ºاولة لزرع هذا اCهج  ،وفاعلة قويةً  عسكريةً  داةً أللفدائي� 

واuي استطاع الفدائيون + زمن  ،عن الشيعة + مقاومة الغزو الس®
 .اÐروب الصليبية اCجاح فيه

ا=فوق العسكري هو سبب هزيمة الصفوي� �ن  أن كما يؤOد اCص � -
وافتقار ا¾يش  ، من خالل األسلحة ا�ستخدمة األسلحة اCاريةالعثما�

ا�قاومة الشعبية أن ورغم احتالل العثماني� =pيز إال  ،اإليرا� �ا
 .االنسحابإ� لإليراني� أدت بالعثماني� 

 السبب اuي ذُ سوى أسباب معرOة جا\ايران إ� شارة قط إال  -
ً
 ،كر سابقا

وتوجيه فكرة معينة للقارئ  ،ف رسم صورة معينةوهنا إغفال للحقائق بهد
إليران ويسعون  يعادون أي تقدم وتطورٍ و بل بأن السنة يكرهون ،اإليرا�

 .�حاربته بش` الوسائل والطرق

 :)اسبمطه( عهد ا&لك تهماسب ابن إسماعيل

وأن  ،نه دون Eديد لألسبابازمó يشi اCص إ� اضطراب األوضاع 
فقام تهماسب  ،ي� استغلوا ذلك �هاÀة ا\ولة اإليرانيةوزبك والعثماناأل

دخل + حرب طو�ة مع العثماني� انتهت  ،وزبك وهزيمتهمبمحاربة األ
  .وبا=اÉ أÁد تهماسب االستقرار إليران ،بالصلح

وزبك هنا تأكيد � أن أعداء ا\ولة اإليرانية وأسباب اضطرابها هم األ
يران الشيعية إتأكيد � أن العداء قديم ب�  –أي السنة  –والعثمانيون 

 .وجiانها السنة
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  :أسئلة اrرس األول
  :الNOP + األسئلة �

 .ترسيخ معلومات أهمها مؤسس األ�ة الصفوية -

وارتباطاتها ا�ذهبية ب� السنة  –ا=أكيد � حفظ معرOة جا\ايران  -
هم ءن أعداأظر الشيعية بوترسيخ أهمية ا�عرOة + ترسيخ وجهة اC ،والشيعة

 . األهم هم السنة

الNOP وºاولة ترسيخ أهمية عمل إسماعيل الصفوي + نÆ ا�ذهب  -
و� أتباع ا\عوة الصفوية  ،يران وجعله ا�ذهب الرس} لتولةإالشي� + 

 .ج/ ¢يران با\ولة العثمانية ويتضح ذلك + سإثم ربط ذلك بعالقة  ،األهم

يران قبل تو�هم إالصفوي� ودورهم + تغi أوضاع  تإ�ازاترسيخ أهم  -
 . بأك¦ من سؤال

  :الصفوي~ ا&لوك همأ من عباس ا&لك

 من وزاد ،تهماسب ا�لك وثبتها ،الصفوية الساللة سسأ إسماعيل ا�لك
 احتل اÐكم إ�ه وصل عندما ،عباس ا�لك ،الصفوي� ا�لوك خامس قوتها

 تغiت اgالد وضاعأ وألن ،يرانيةاإل اÐدود من زاءً جأ نووالpتغا� نوالعثماني
 ،منظمة غi وضاعاأل صبحتأ ئهخلفا ب� ال%اÁت بسبب ،تهماسب شاه بعد

 جانباأل هجوم مامأو ا\اخل + القزgاش تمرد أمام مفتوحةً  الطريق صبحتأو
   .ا�ارج من

 بعض وبمساعدة استطاع تهماسب ا�لك حفيد عباس ا�لك نإف باCهاية
 ا\اخلية وضاعاأل بتنظيم قام أن وبعد ،ا�لك �إ يصل نأ القزgاش قادة

 والشمال الغرب من جزاءاأل بعض سلمهم نهأ وح` العثماني� مع وتصالح
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wمرتاح وهو وزبكانأ �حاربة يذهب انأ + يرغب �ن نهأل ،يرانإل الغر 
  .منكرة هزيمةً  بهم يلحق نأ استطاع وبهذا ،اgال

 طلب و�ذا ،العثماني� �حاربة عباس ا�لك استعد وزبكي�األ عقم بعد
 مع اÐرب بدأت ذلك وبعد ،واgنادق القنابل لصناعة الpيطاني� من ا�ساعدة
 مع يراني�اإل حرب فPة أن إ� هنا نشi أن ال�ورى ومن ،�العثماني

  نيعÆ استمرت العثماني�
ً
  .يراني�إلا بانتصار انتهت اCهاية وÁ، äما

 + ،الpتغاÉ ا�ستعمر مع اÐرب ،عباس ا�لك عهد + ا�همة حداثاأل من
 مدة وبعد ،ا=جارة بهدف الفارn ا�ليج �إ نوالpتغا� جاء والظاهر اgداية

 ميناء وOذلك وهرمز اgحرين جزر احتلوا اÐربية السفن من وباالستفادة
 اgحرين جزيره بتحرير اgداية + عباس شاه قام الpتغا�� خراجوإل ،كمpون
 قام ذلك بعد ،عباس بندر ا�يناء هذا س} ذلك بعد ،كمpون وميناء

 ،هرمز جزيرة � با�جوم الpيطانية اgحرية القوات بمساعدة ونااليرانيي
 مساعدة وسبب ،الفارn ا�ليج من خرجوهمأو تام بشk الpتغا�� واوهزم

 أ ،ا�ستعمرين من �نوا نفسهمأ الpيطاني� أن مع يرانإل الpيطاني�
ً
 نأ :وال

  ،با=جارة همنينافسو �نوا الpتغا��
ً
 �نت يرانيةاإل اÐكومة نأ :وثانيا

 با=جارة اÐق �م يكون فلن ،الpتغا�� مع حرب + يدخلوا لم ذاإ ،تهددهم
�إ ضافةإلبا ،،الصفوي� قوة وجأ �نت عباس ا�لك عهد + ،يرانإ مع 

 أ �ن ،ا�ارجية انتصاراته
ً
 .)¢( اgالد داخل مهمة عمالأب يقوم يضا

                                                 

ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، مرجع سابق،  تاريخ، سال سوم، دوره( )¢(
 .)³ص
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 :الصفوي~ حكومة وسقوط ضعف

 معظمهم وEن ،العرش � نوخرآ ملوك ةربعأ جلس عباس ا�لك بعد
 وباCهاية هؤالء عهد + الصفوية اÐكومة قوة ضعفت ،جديرين وغi ضعفاء
 وبا=اÉ سبابأ نلخص نأ نستطيع Áم شkوب ،بال>مل الساللة هذه سقطت
 :الصفوية الساللة سقوط

 اgالد دارةإل �ئمهيّ  وايكون لم ،عباس ا�لك بعد نوالصفوي ا�لوك •
  .وا�تعة باللهو القصور + وقاتهمأ معظم يقضون وEنوا

 يقضون حياناأل معظم + وEنوا ،وظا�� دماء سفاD �نوا هؤالء معظم •
  ،منهم �قرب�وا الكبار �

ً
  .ا�هم اÐكم ويصل بشغب مواويق نأ من خوفا

 االستغالل� اgالط رجال نإف ا�لوك هؤالء جدارة وعدم ضعف بسبب
 وEنوا ،اCاس من كبiة âائب خذأب وقاموا سلطتهم باستغالل قاموا والظلمة
  .)¢( اgالد الفو� عمت باCتيجة ،راض�ال غi يقمعون

 سلطان ا�لك ،حس� سلطان ا�لك عهد + صفويةال اÐكومة سقطت
  �ن حس�

ً
 ضعيف رجال

ً
  ،الشهامة ويفتقد ا

ً
 شؤون دارةإب يهتم نأ من وبدال

 هحكم Eت �نوا اuين فغاناأل ثارأ هعهد + ،االستغال�� �إ سلمها اgالد
 قام الصفوي اÐكم واخرأ + نهأ ،فغاناأل بها قام الM الفو� سبب ،الفو�

 منهم عدد جاء �ذا ونتيجة ،فغاناأل وظلم بقمع قندهار حاكم خان ر�Oك
 يد خان كر�O مع �نوا اgالط رجال نأ وبما ،شكوى =قديم صفهانأ �إ

ً
 ا

                                                 

 .)òتاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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 باسم رؤسائهم حدأ بقيادة فغاناأل قام �ذا ،نتيجة �إ شكواهم تؤدِّ  لم ،واحدة
 ا�لك ،صفهانأ �إ كوبر طريق من EرOوا ذلك وبعد ،شغب عمالأب ºمود

 فغاناأل �حاربة جنوده رسلأ ،اgالد وضاعبأ علمه عدم وبسبب حس� سلطان
  .)¢( ا�دينة � فغا�األ ºمود وسيطر فغاناأل مع حربهم + هزموا أنهم إال

 :ا�الد دارةâو ا كم طريقة

 وEن ا�ستشار يوجد ا�لك بعد ،ا�لك يوجد الصفوية اÐكومة سأر �
 أ �العسكري للقادة وEن ،ا\ولة عتمادا يس!

ً
 وEنوا ،رفيعة مناصب يضا

 وح` ،�للصفوي العسكرية ا�ؤسسة اعتماد ،مباhة ا�لك من األوامر يتلقون
 ا�حارب� � تعتمد �نت ا�نظم ا¾يش تشكيل وقبل عباس ا�لك عهد

 ناسأ �نوا القزgاش ،القزgاش
ً
 شجعان ا

ً
 جنود يعتpون ال ولكنهم ،وماهرين ا

ً
 ا

 هذه من ويستفاد ،وا\ائم ا�نظم لجيشل مساعدين �نوا فقد و�ذا ،دائم�
  .)¬( وا�دافع اgنادق مثل ا¾ديدة سلحةاأل من القوة

  :االقتصادية النشاطات

 ومن ،كبi بشk الصفوي العهد + وا�ارجية ا\اخلية ا=جارة اشتهرت
 + ا�ساواة ،مناأل حاللÍو للقوافل طريق حداثإ ا=جارة ازدهار أسباب همأ

 ذلك + ا=جارية العالقات أك¦ �نت ،(......و وا�ال الوزن( القياس وحدات
 اÐرير يرانيةاإل الصادرات همأ من ،وروبيةاأل وا\ول وا�ند الص� مع الوقت
 واgضائع سلحةاأل تستورد يرانإ �نت وبا�قابل ،ا�ك?ات ،السجاد ،الورد وماء

                                                 

  .)¶تاريخ، سال سوم، ا�رجع السابق، ص ( )¢(
 .)Çا�رجع السابق، ص ( )¬(
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 ومرw القروي� طريق عن تتم الزراعة عمالأ ت�ن ،الوقت ذلك + .)¢(خرىألا
 مصنع إيران + ا�صانع همأ من ،الكبiة ا�دن + الزراعة واشتهرت ،ا�اشية

  .)¬( اÐرير ونسج ا�دفعية القذائف

 :الصفوي~ عهد B وروبيةاأل اrول مع يرانإ عالقات

 وربيةاأل وا\ول يرانإ ب� واسعة عالقاتال �نت ،الصفوي العهد +
 يرانإ مع العثماني� حرب العالقة هذه مثل Vادإ باسبأ وأحد ،ومستقرة

 ضد يرانإ مع االEاد + يرغبون �نوا وربيوناأل( اسبانيأ مثل وربيةاأل وا\ول
 ب� ريةكوالعس والسياسية ا=جارية ا�نافسة هو خراآل والسبب )العثماني�

�إ ضافةباإل ،إيران اهتمام كسبل تسÑ دولة Ü جعل Kا ،ةوربياأل ا\ول 
 أ يرانإل �ن أسبانيا

ً
  .)ð(وهوCدا وفرنسا ،بريطانيا مع عالقات الوقت ذلك + يضا

  :وا�حث سئلةاأل

  :ا�ناسبة بالÚمات ا=ا�ة الفراåت كملأ •

 مع اÐرب عباس ا�لك زمان + ا�همة حداثاأل من - أ 
  ............ا�ستعمرين

 ...............عباس gندر القديم سماال �ن -ب

 تعَ  ماذا •
©
 فعل وماذا ،جا\ران حرب ةمهزي ذكرى من عباس ا�لك مل

  ؟ ذلك =عويض
                                                 

 .)Çا�رجع السابق، ص( )¢(

 .)·ا�رجع السابق، ص ( )¬(

)ð( )رجع السابق، ص ا�·(. 
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  ؟ الpتغال مع حربها + يرانإ نوالpيطاني ساعد �اذا •

  ؟ الصفوية اÐكومة وسقوط ضعف أسباب � ما •

 العهد خالل يرانإ مع عالقات إقامة + وروبي�األ رغبة سبابأ � ما •
 الصفوي؟

  ؟ � ما ؟ الصفوي العهد إ� تعود ثارآ مدينتك + يوجد هل •

 تقرير اكتب •
ً
 صغi ا

ً
 .الصفوي العهد علماء أحد حياة عن ا

  .)¢(والعثماني� إيران ب� ا�الف + دورٌ  وروبي�لأل �ن •

  :ا\ص {ليل
 – يرانإ أعداء مواجهة + ودوره الصفوي عباس ا�لك حكم فPة يتناول -

 ،يرانإ من مناطق احتلوا اuين �العثماني واألتراك ،الpتغال من �ا�ارجي
 طمهاسب ا�لك عهد بعد يرانإ + السياسية األوضاع اضطراب سبب وذلك

 )تهماسب(

- NOPالسياسية منجزاته � ال:  

 ،وا�ديعة ا�كر أهمية " وºاربتهم وزبكلأل للتفرغ العثماني� مصاÐة - ¢
 ." الشي� الفكر + ا=قية

 صناعة + الpيطاني� مساعدة طلب ،وهزيمتهم وزبكاأل ºاربة بعد -¬
 سنة )´¬( اÐرب فطالت العثماني� �حاربة )واgنادق القنابل( األسلحة
 ." االنتصار ثقافة تعزيز ."اإليراني� بانتصار وانتهت

                                                 

 .)·تاريخ، ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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 اÐقائق خفاءإ "وا�قابل نيابريطا مع ا=حالف طبيعة إ� هنا يشi وال -
 �حاربة قوة أي مع للتحالف تسÑ اإليرانية السياسية أن ويؤOد ،" ا=ارÌية
 .ا\ينية ا�الفات Ü رغم السنة من أعدائها

 إيرانية رضأ من احتلوه ما وEرير الpتغا�� ºاربة األهم عباس منجزات -
 عرف اuي كمpون ناءومي بريطانية بمساعدة وهرمز ،اgحرين جزر أهمها

  ا�ليج رر» حُ  وبذلك ،عباس ببندر بعد امفي
ً
 .الpتغا�� من نهائيا

 طموح إليران بأن وواضح mيح تلميح اإلشارة هذه +
ً
 اgحرين ضم + ا

 يد � قبلهم من حررت إيرانية رضأ أنها اعتبار � ايران إ� العربية ا\ولة
  وهنا ،عباس ا�لك

ً
 دولة بأنها اgحرين إ� يشi ال اCص أن هوو خطi أمر أيضا

 اgحرين دولة أن فكرة لغرس ،فقط جزيرة باعتبارها بل ،وحدود سيادة ذات
 ،باألمس ا�وم أشبه ما( األم الوطن إ� العودة تنتظر ،جزيرة ومازالت �نت

  )hيعتمداري حس� ت%$ات
 إال اCص¤  يسوق ال الpتغال حرب + إليران بريطانيا مساعدة تعليل +
   :أمرين
  .وبريطانيا الpتغال ب� وا=نافس العداء  - أ

  .بريطانيا مع ا�تاجرة بعدم اإليرا� ا=هديد  - ب

  :الصفوي~ حكومة وسقوط ضعف

 إ� وا�اههم اÐ>م بضعف – السقوط أسباب اCص Eليل ºاولة وهنا
 لعموم أدى Kا اCاس � باهظة âائب فرضت ،فاسدة حاشية ووجود اللهو

 ،األئمة حقوق � اعتداء هو ،ا�لوك حكم أن إ� إشارة وهنا ،يرانإ + فضرال
 حكم نأو

ً
 للتمهيد ºاولة وهنا ،ظا�ا ،فاسدا حكما إال يكون لن فقهاء دون ا

   .الفقيه والية Cظرية
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- iص يشCا � ا�لك عهد + قندهار مدينة � وسيطرتهم فغانألا إ
 .كذلك إيرانية أرٌض  بأنها للتذكi حس� سلطان

  ا ضارية الصفوية اrولة منجزات

  :والعلم الفن -

 من كثiال نشاءإل إضافة ،الصفوي� Áصمة أصفهان + العلوم ازدهار
 السياn ا¾انب � �ن الNOP ! ا�وضوع + توسع ال ....والعمائر اgنايات

  .كبi بشk والعسكري
  اgالد وÍدارة اÐكم طريقة -

 العسكري� القادة -)ا\ولة اعتماد(ا�ستشار – ا�لك – ا\ولة نظيمت -
 .للملك ا�باhة وتبعيتهم

 أن عباس استطاع واuي ،جيشها وأهمية ا\ولة عسكرية � هنا تأكيد -
  جيشا وVعله يشÚه

ً
 وخاصة القبائل ºارw أو ÀاÁت بدل ،منظما

 ايران وقوة تطور + ورهود ا¾يش أهمية ظهارإل ºاولة وهنا ،القزgاش
  .السنة من وخاصة ايران أعداء مواجهة + الشيعية

 :االقتصادي النشاط -

NOPي للتجارة األهم العامل هو �ن األمن أن � طرحال + الuحققه ا 
   .الصفوي�

 :الصفوي� عهد + األوروبية ا\ول مع يرانإ عالقات -

 ،سبانياأ( األوروبية \ولا مع للتحالف األهم العامل أن � NOPال -
 .العثمانية لتولة ا�شPك العداء هو �ن )هوCدا ،فرنسا ،بريطانيا

  ت�ن يرانإ مع �ارية عالقات إقامة + الرغبة -
ً
 ،العالقات أسباب من سببا

 مقابل + " �فرة " أوروبية قوةٍ  أي مع تتحالف إيران أن � تأكيد وهنا
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 � الM السنية العثمانية ا\ولة ،�ا هددا� خطرواأل هماأل عدوها هزيمة
  فليُغو ،العالقة طبيعةُ  لفص© تُ  ال وهنا ،)السنة( الÆ أساس

ً
 ا=حالف ãيا

 ا=حالف اهذ جلأل يرانإ هقدمت اuي وا�قابل اgابوية مع الصفوي
  ."لpيطانيا وخاصة قدمتها الM وا�ساعدات

   :األسئلة
- NOتغا�� مع حروبه + وخاصة عباس إ�ازات � ترpال  

 عباس أن ا6ا� السؤال يؤOد -
ً
  إيران يقوي أن استطاع ا

ً
 مع بتحالفاته عسكريا

 هذا وä جا\ايران هزيمة ررتتك ال ح` وذلك ،جيشه بتقوية بريطانيا
 وعدم ،السنة ºاربة ألجل 9 أي عمل أهمية القارئ =فكi توجيه السؤال
 .األمر فكً  مهما رىخأ مرة هزيمتهم ذل Eت الوقوع

  الpتغال حرب + إليران بريطانيا مساعدة تعليل تأكيد ºاولة -

 وليس يرانإ مع للتحالف سعت من � األوروبية ا\ول أن � ا=أكيد -
  العكس

 .والعلمية العمرانية الصفوي� �ازاتإ � ا=أكيد -
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  :طويالً  تدوما لم السال9ان– والزندية االفشارية

  :االفشارية الساللة مؤسس نادر عمل بداية

 �ن ا�لك �إ يصل نأ قبل .ا�شهورين يراني�اإل ا�لوك من شاه نادر
 مشهور
ً
 أصفهان األفغان احتل عندما ،اCاس حبهأو واشتهر والشجاعة بالقدرة ا
 خراسان مدن إحدى $كم نادر �ن ،حس� سلطان ا�لك وقتل ºمود بقيادة

 .)أبيورد(

 تهماسب باسم ابنه حكم ،حس� سلطان ا�لك وقتل صفهانأ بسقوط
 لم ا�ختلفة ا�ناطق ح>م نأ الإ يرانإ حكمف أصفهان من ُطرد واuي ا6ا�

 طرافهاأو صفهانأ $كم �ن واuي فغانأ ºمود ،لطاعته مستعدين يكونوا
 بمدى علم � نادر �ن الوقت هذا + ،فغانأ hفأ عمه ابن يد � تلقً  ،فقط
 ،جنده قائد صبحأو تهماسب با�لك ا=حق ،اCاس ب� الصفوي� اÐ>م ذنفو
  .ت%فه Eت خراسان صبحتأ ذلك بعد

 نأ � مصم©  ،فغانأ أhف إ� وصل خراسان + نادر انتصار خp نوأل
 نادر $ارب

ً
  Ìاف �ن نهوأل ،ا

ً
  ،تهماسب ا�لك من كثiا

ً
 نفسه نادر أعد وأيضا

 .إيران من خرجهمأو دامغان مهماندوست + فغاناأل زميه ان واستطاع للحرب

 نادر صمم ،أصفهان � استيالئه بعد العرش � تهماسب ا�لك جلس
 اuين والعثماني� الروس Ìرج نأ اgالد + ا�OPبة وضاعاأل من وباالستفادة

 اخرجو هتمواجه � نفسهمأ + القدرة Vدوا لم اuين الروس ،يرانإ � اعتدوا
 ،الغرب + قوتها � حافظت قد العثمانية اÐكومة ولكن ،مباhة الشمال من
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 �حاربة ذهب ذلك وبعد ،خراسان + وضاعاأل ينظم أن اgداية + نادر قرر
  .)¢( بصعوبة يهزمهم أن واستطاع العثماني�

  :نادر ا&لك

 + gالدا + ا\اخلية وضاعاأل وتهدئة �ا�ارجي عداءاأل � انتصاره بعد
 نادر علنأ ،دامغان سهول + �لس تشكيل إ� اgالد كبار دÁ ،ش.ه ³¢¢¢ سنة

 كبار ولكن ،العمل ويع�ل يرتاح أن وقرر ،بمهمته قام نهأ دامغان �لس +
 نادر نأ يعلمون �نوا اgالد

ً
 وبهذا ،بسلطته فقبلوا ،السلطة يريد �ن اÐقيقة + ا

  .)¬( نادر بملك االفشارية الساللة بدأت

  عÆ اثù نادر حكم
ً
  وEن ،Áما

ً
 مناطق � باÐمالت خال�ا مشغوال

 ا�ناطق من والكثi وخوارزم ،وقندهار اgحرين يفتح أن استطاع ،{تلفة
 فر©  ،نادر يد � قندهار فتح بعد ،ا�ند فتح نادر فتوحات همأ من ،األخرى

�إ نوا�تمرد فغاناأل áهؤالء تسلم نأ قبلت لم ا�ند نوأل ،دل � نادر ا�لك إ
 جيش كحر©  فقد

ً
 فتح بعد ،دلÁ áصمتهم � يستو� أن واستطاع ا�ند إ� ا

áور وجبل �اساأل منها ةنثمي �وهرات ا�ند ملك قدم دلCر اíور وCهدية ا 
  .)ð( نادر ا�لك �إ

                                                 

تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، مرجع سابق، ( )¢(
 .)´¢ص

 .)´¢تاريخ، سال سوم، مرجع سابق، ص ( )¬(

)ð( ) ا�رجع السابق، ص¢¢(. 
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 قاسي صبحأو ،عمره واخرأ + نادر ت%فات تغiت
ً
 ثرإ � الفو� عمتف ا

 أو الئمةا� غi ت%فاته
ً
 وثاروا ،عليهم ال�ائب وفرض اCاس � الضغط يضا

 ،الفو� لقمع خراسان �إ ذهب عندما اCهاية + ،اgالد أوضاع وارتبكت
 .)¢(وقتلوه الليل + خيمته قادته من �موعة هاجم

  :نادر ا&لك قتل بعد االفشاري~

  اgالد وضاعأ اضطربت
ً
 لم نادر ا�لك نوأل ،نادر ا�لك قتلم بعد كثiا

 عدد قام ذلك بعد ،اÐكم �إ للوصول قاربهأ ب� حروب وقعت � ةً خليف $دد
  شاهرخ باسم نادر ا�لك حفيد بتعي� اgالد كبار من

ً
 ،ع!أ �ن وقد ،مل>

 لم نهأ الإ لسنواٍت  استمر حكمه نأ من الرغم � ،مشهد + العرش � وجلس
  .)¬( آخرين ح>م Eت �نت إيران Þاءأ وبا' ،خراسان غi رتهسيط Eت يكن

  :ا كم »إ زند خان كريم وصول

 خريناآل ا�طا�g � ينت% نأ زند خان كريم استطاع اCهاية +
  .الزندية الساللة سسأو ،باÐكم

 حواÉ يرانإ من كبiة جزاءأ وحكم ،� Áصمة شiاز زند خان كريم اÄذ
  الرÁيا وOيل لقب هCفس واختار ،ةوءوا�ر بالعدل تماتس ةسن عÆين

ً
 من بدال

 فPة + ،ا\اخÊ ا=مرد ومنع اgالد � ا�حافظة ساnاأل هدفه وEن ،ا�لك
 �نت عهده + وقعت الM الوحيدة واÐرب ،ا�دوء ساد زند خان كريم حكم

 .)ð( اg%ة فتح بعد وقعت الM تلك العثماني� مع
                                                 

 .)¬¢ا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)¬¢ا�رجع السابق، ص ( )¬(

)ð( ) ا�رجع السابق، ص¢ð(. 
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  :زند خان كريم فةخلي

 جلأ من وفاته بعد زند خان كريم Áئلة فرادأ ب� وحروب خالفات وقعت
  .اÐكم إ� الوصول

 باسم زند Áئلة أفراد حدأ استطاع ،ال%اع من سنوات عدة وبعد باCهاية
 شاب وEن خان عÊ لطف

ً
  ا

ً
Áينت% نأ شجا � �gكم ا�طاÐوتربعت ،با 

 من قاجار خان ºمد آقا طارده ،الوقت ذلك + اÐكم � خرىأ مرة زند Áئلة
  اÐملة هذه + ،ملكه يثبت نأ جلأ

ُ
 انقرضت وبقتله ،وقتل خان لطë �أ

 .)¢(الزندية الساللة

   :والزندي~ االفشاري~ عهد B إيران B االجتماعية األوضاع

 ولعدة يرانإ وضاعأ اضطربت ،الصفوية اÐكومة سقوط بعد ،قرأت كما
 اقتصادية مشاÜ ظهور �إ مراأل هذا أدى دائمة حكومة تتشk لم نواتس

 ،وا=جاري الزرا| النشاط قل©  فقد ضمنها من ،اgالد + واجتماعية وسياسية
 نادر ا�لك قمع وقد ،والعراق ا�ند �إ ا�جرة �إ العلماء من العديد واضطر

 \يه يكن لم ا�ختلفة باÐروب انشغا� بسبب لكن ،اgالد دووح©  فغاناأل
 صفهانأ عمارإ Áدأ فقد ذلك ومع ،ا�دن وتعمi اCاس حياة =حس� وقت
kدود بشº � ها إثرiذلك ،فغاناأل من تدمOمشهد بعاصمته اهتم و. 

 Áصمة شiاز من واÄاذه منافسيه � انتصاره بعد زند خان كريم وOذلك
 ñام ،وOيل ومسجد )وOيل سوق( وOيل بازار مثل ا�همة ا�با� فيها أانش �

                                                 

 .)ð¢تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرجع سابق، ص ( )¢(
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 مناأل استقر ،اCاس مع جيدة عالقته تكون نأ أجل من سÑ وقد ،وغiه وOيل
   .)¢( االقتصادي النشاط نفؤواستُ  ،زند خان كريم عهد + اgالد +

  :ا\ص {ليل

   :والزندية االفشارية
 بعد منهم واالنتقام األفغان ومواجهة اÐكم إ� نادر وصول عن حديث

 \ى ،القيادة عن% تعظيم + لإلغراق الصفوي حس� سلطان ا�لك قتلهم
  .والفا�E القادة إنتاج � \يهم ا�ستمرة والقدرة ،اإليراني�
æكم ا6ا� تهماسب توÐا، æكم مقا�د نادر وتوÐا\ولة مواجهته ،ا 

 مع ا\ائم ال%اع فكرة تعزيز اCصوص Eاول حيث ،�م وهزيمته العثمانية
 إ� اضافة ،ا=ارÌية ا�رحلة تلك + الس® ا�ذهب حامية ،العثمانية ا\ولة
  .الشي� العقل + االنتصار ثقافة تعزيز

   :إ�ازاته أهم – اÐكم نادر ا�لك توæ بعد
  :وقندهار اgحرين فتح  - أ

 وأن ،بإيران ارتبطتا وأفغانستان اgحرين من 5 أن إ� اإلشارة تكرار وهنا
 تأكيد ºاولة وهنا ،يدعمهما تاري� سند �ا خاصة باgحرين اإليرانية ا�طالب
  إليران أن ،اإليرا� للطالب

ً
 اgحرين من Ü + استعادتها Vب تارÌية حقوقا

 + السافر ا=دخل من إيران به تقوم ما ا�وم يعلل ما وهذا .أيضا وأفغانستان
 ،)اgحرين فتح(لفظ استخدام هنا �لفتا .وأفغانستان ،اgحرين دولة شئون

 وال حول فال.�فرة جغرافية منطقة وOأنها )احتالل( لفظ وليس ،)اg%ة فتح(
  .باهللا إال قوة

                                                 

 .)³¢ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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 اÐدود فكرة تعزيز " .دلá ا�ند Áصمة � واالستيالء ا�ند فتح  - ب
  " تارÌيا إيران دولة íدود واالع�از ،اإليرا� الطالب \ى اإلمpاطورية

 لم ا�لوك سياسة أن وهنا ،للقسوة وEو� تهسياس تغi بسبب نادر قتل -
 من اÐد ،اإلنقاذي وا�راجع ا\ين رجال دور إ� تلميح + ،ضابط �ا يكن

  �نت الM ا�طلقة ا�لوك سلطات
ً
  ا=أثi + سببا

ً
 هذه وتكرار ،إيران � سلبا

 ا�لý باCظام أطاحت لMا ا6ورة � اÐفاظ âورة إ� يهدف ،ا�علومات
 وعزة استقرار حفظ + اإلسالمية ا6ورة عن بديل يوجد ال وبا=اÉ ،الظالم
  .إيران

   :نادر ا&لك بعد فشاري~األ
  :Iانغ B األوضاع اضطراب

 حربه زمنه ó حدث أهم ،زند خان كريم بانتصار الزندية الساللة وصول
  .اg%ة فتح بعد ،العثماني� مع

 اإليرا� للنفوذ إشارة + ،العراق رضأ + إيران أطماع إ� أيضا إشارة وهنا
 ،العراق جنوب + اإليرانية ا�طالب =عليل ºاولة هنا ربما ،العراق جنوب +
   .للسم �رعٌ  وOأنه ،ا�مي® جانب من اإليرانية العراقية اÐرب إيقاف تعليلو

  :ندي~والز االفشاري~ عهد î االجتماعية األوضاع

  �نت
ً
Áيع + مضطربةً  أوضاÀ واحCهروب ،ا iالعلماء من كث � ا�ند إ

 حسب العلماء ألن ،إليران كبiة خسارة السياسة هذه �نت حيث ،والعراق
  .اCجاة سفينة وقادة ،االنتصار سبب هم اإليرانية ا�درسية الكتب
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  :الروسية يرانيةاإل وا روب أوروبا مع إيران عالقات

 سبب �نت الصناعية ا6ورة نأ قرأنا
ً
 مناطق إ� األوروبية ا\ول انتباه فتلل ا

 حكم عهد + .اقتصادية م>سب � اÐصول جلأ من وذلك العالم + خرىأ
 وروسية ،وبريطانيا فرنسا ،العالم + مهمة دول ثالث اهتمت ،عÊ فتح ا�لك

 + خرىاأل ا\ول نفوذ ومنع نإيرا � السيطرة إ� منها دولة Ü سعتو ،بالدناب
 .)¢(وا�سارة ال�ر غi إيران �ن لم العالقة �ذه ونتيجة .يرانإ

  :فرنسا مع العالقات

 ،ا�ند � تسيطر أن بريطانيا استطاعت ،القاجري� حكم وقبل فPة منذ
 .الpيطانية ا�ستعمرات كpأ من الوقت ذلك + ا�ند �نت

 ينافس وEن ،فرنسا $كم رتاببون نابليون �ن عÊ فتح ا�لك عهد +
 ومن ،روسيا � يسيطر نأ يريد �ن خرىأ ناحية ومن ،ناحية من الpيطاني�

 من اقتصادية م>سب � اÐصول تريد �نت نهاأ ،خرىاأل �الفرنسي هدافأ
  نأو ،عليها واالستيالء ا�ند � ñلتها خالل

ُ
Äيطاني� رجpوللوصول ،منها ال 

� �نت يرانإ ألن يرانإ مع صداقة عالقات إقامة �إ نابليون سÑ ا�دف هذا إ
 Kر
ً
 حربها + الفرنسي� مع تتحد أن يرانإ تستطيع وOذلك ،ا�ند إ� لتخول ا
  .الروس مع

 را�األ Þو با=قدم الروس قام فقد ا�ذكورة ا=غيiات ومع الوقت نفس +
 عدو روسية اعتpت وبذلك ،يرانيةاإل

ً
 يكن لم ،يراني�واإل للفرنسي� مشPك ا

                                                 

تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، مرجع سابق، ( )¢(
 .)¬¬ص
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 الصداقة اقPاح � وافق و�ذا ،الروس مواجهة � القدرة \يه � فتح ا�لك
 تسمح نأ ضمنها ومن ،وفرنسا يرانإ ب� اتفاقية عقد تم وباCهاية ،الفرنسية

 با�اه تريد وقت يأ + يرانيةاإل را�األ من الفرنسية القوات تمر نأب يرانإ
 .ا�ند

 )¢((Finkenstein) كنشتاين ف� ا�عاهدة هذه اسم �ن •

 ضد يرانإ تساندها نأو ،العسكرية با�عدات إيران مدادإب فرنسا وتعهدت 
 وترك ،بعهده يف ولم روسيا مع معاهدة نابليون عقد فPة بعد وبكن ،روسيا

  .)¬( روسيا مواجهة + وحدها يةارالقاج اÐكومة

  :يابريطان مع العالقات

 حسب يرانإ + نابليون قدامأ وتثبيت عÊ فتح كفاءة عدم:اCص يقول
 توسيع جلأ من للpيطاني� مناسبة فرصةً  �نت ،معهم عقدها الM ا�عاهدة
 :هدفهم �ن ،يرانإ + نفوذهم

 .إيران طريق عن ا�ند إ� وروسيا فرنسا نفوذ منع •

  .اإليرانية سواقاأل � السيطرة •

 أ إيران ملك عالقة �نت
ً
 نأ يريد �ن �ذا مستقره غi روسيا مع يضا

 من نووعسكري نوسياسي نومندوب جاء فقد �ذا ،بريطانيا مع عالقات تربطه
  .)ð( يرانإ �إ بريطانيا

                                                 

 .)¬¬ا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)ð¬ص  ا�رجع السابق،( )¬(

)ð( ) ا�رجع السابق، ص¬ð(. 
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 معاهدة باسم اتفاقية وقعوا ،وا�ناقشة اgحث من مدة وبعد :اCص يقول
 الpيطاني� بمساندة يرانإ تتعهد االتفاقية هذه ساسأ و� ،اgتين ب� مفصل

 ا�ادية ا�ساعدات تقديم � بريطانيا وافقت وOذلك ،ا�ند � ا�حافظة +
 بشk يرانإل نتيجة �ا يكن لم االتفاقية هذه ولكن ،يرانإل والعسكرية

Êروسيا مع عقدت بريطانيا نوأل ،عم kفقد �ذا ،صداقة عالقات �ي وبش 
 فقد ،بوعودها فرنسا كذلك تف ولم ،يرانإل مساعدات تقديم عن امتنعت

 .)¢( فقط مصاÐها خلف تسÑ �نت

  :الروسية اإليرانية ا روب

 مع بمعاهدة مل�مت� �نتا ،وبريطانيا فرنسا أن من الرغم �:اCص يقول 
 �نت ،gالدنا الشما�ة اÐدود � الروn ا¾يش ñلة أن إال ،الظاهر + يرانإ

 طويلة فPة ومنذ الروس ،القاجارية اÐكومة بال تشغل Mال موراأل همأ من
رت .اإليرانية باألرا� يطمعون �نوا

©
 حكم فPة خالل ربهاآم تنفذ أن وفك

 للحكومة والعسكرية السياسية القدرة عدم بسبب وذلك عÊ فتح ا�لك
 .يرانيةاإل

 بدأت ،بروسيا اال=حاق قجارستان حاكم رغبة وíجة روسيا قامت
 اgداية + ا�ساعدة طلب إيران ملك نأ قرأنا ،إيران مع حدودها � =جوالبا

 اCهاية + ،نتيجة �إ يتوصلوا لم أنهم إال ،بريطانيا من ذلك وبعد فرنسا من
 تراجع نهأ الإ ،عÊ فتح عهد وæ ،مiزا عباس بقيادة نويرانياإل ا¾نود Eرك
 و� ،ãستان معاهدة باسم صلح ةاتفاقي توقيع وتم الروn ا¾يش مواجهة عن

                                                 

  .)³¬ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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 إ� وOنجه باكو مثل يرانيةاإل ا�دن هذه بعض صارت االتفاق هذا ساسأ
   .روسيا

 سنوات عدة بعد ،يراني�إلا أنف ك?ت روسيا من ا�زيمة :اCص يقول
 ا�ناطق استعادة إ� اCاس تشوق والشورى العلماء من با¾هاد ىفتو وبصدور

  اإليرانيون انت% بدأت الM اÐرب + ،منهم أخذت اuي
ً
  انتصارا

ً
 ولكن ،مهما

 ا�زيمة �ذه نتيجة ،يرانإ جند القاجارية اÐكومة هزمت نادر لسياسة نتيجة
 من خرىأ راضأ انضمت االتفاقية هذه ساسأ و� ،ترOما�اي اتفاقية وقعت
 .)¢(الروس حكم ا� وآذربيجان ارمنستان مناطق + إيران أÞاء

  :وا&ناقشة ةاألسئل

  ؟ جرجان إ� خان كريم وفاة بعد خان ºمد آقاى ذهب �اذا •

 عالقة بإقامة القاجاري العهد بداية + الفرنسية اÐكومة فكرت �اذا •
  ؟ إيران مع صداقة

 � ما عÊ فتح ا�لك عهد + وÍيران فرنسا ب� أبرمت الM ا�عاهدة + •
  فيها؟ ذكرت الM ا=عهدات

 ؟بإيران عالقتهم من هدفهم وما ،الpيطاني� ا�ستعمرين نظر توجه �اذا •

  ؟ مفصل نامه عهد اتفاقية + وبريطانيا إيران تعهدات � ما •

  ؟ إليران وعدوها وبريطانيا فرنسا تنفذ لم �اذا •

                                                 

 .)ò¬-³¬ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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 ºمد آقاى عهد + إيران تاريخ + ا=ارÌية األحداث أهم � ما بنظرك •
  )¢(؟ قاجار ملك عÊ فتح وا�لك خان

   :ا\ص {ليل
   :الروسية اإليرانية وا روب أوروبا مع إيران عالقات

 االستيالء بهدف وذلك ،بونابرت زمن فرنسا مع العالقات دوافع اCص $لل -
 ،� معp ايران أراد uلك ،روسيا � وللسيطرة ،منها بريطانيا وطرد ا�ند �

 الروس ضد اÐرب + وللتحالف

 بالسالح ايران إمداد � نصت ايران مع اتفاقية هاعقد رغم فرنسا لكن -
 .بوعودها تف لم لكنها ،روسيا ضد وا�ساندة

 إيرانية ال�امات من االتفاقية عليه نصت ما إ� إطالقا اCص يشi ال وهنا -
 إ� اإلشارة هدفه هنا فاCص ،فقط إيران م>سب إ� يشi فهو ،فرنسا �اه

 الكpى ا\ول وأطماع ،والسياسية Pاتيجيةواإلس ا¾غرافية إيران أهمية
 .فيها

   :بريطانيا مع العالقات

 حيث ،وروسيا فرنسا �واجهة وذلك ،إيران Þو بريطانيا توجه أسباب دراسة
 مقابل ،ا�ند íماية إيران تعهد مقابل إيران مع معاهدة بريطانيا عقدت

 توف ولم ،ياروس مع �ا اتفقت بريطانيا لكن ،وعسكرية مادية مساعدات
   .إليران بوعودها

                                                 

 .)ò¬ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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 أطماÁ �ا وان �صاÐها تسÑ الغربية ا\ول أن � ا=أكيد يراد وهنا
  .بها تل�م ال أنها إال اتفاقياتها رغم وأنها ،بإيران

  :الروسية اإليرانية ا رب

 ،عÊ فتح ا�لك كفاءة عدم إيران هزيمة أسباب ومن ،إليران الروس مهاÀة -
 اآلن( إيرانية مدن عن إيران خال�ا Äلت اتفاقية توقيع زيمةا� نتيجة وEن

 مناطقها الستعادة الروس اÐرب إ� Áدت إيران ولكن )أذربيجان +
  .العلماء من با¾هاد فتوى بسب للقتال اCاس تشوق بعد وذلك ،ا�حتلة

 دور � وأيضا ،أراضيها واتساع اإليرانية اإلمpاطورية عظم تأكيد وهنا -
 ،دورهم إلظهار ºاولة + ،الشعب Eريك + الشيعة من إيران + علماءال

 ا=نازل � واجpوا اإليرانيون هزم ،انتصارات فبعد Vد لم األمر لكن
  .وأذربيجان أرمنستان + أخرى مناطق عن

 واسعة مناطق تضم كpى إمpاطورية دولة �نت إيران أن إ� يشi اCص
 بذر منها القصد اإلشارات هذه أن يف? هذا اوربم ،متسعة حدود وذات

   .تلك إمpاطوريتهم واستعادة أ�ادهم الستعادة اإليراني� عند الطموح

  :األسئلة

 وبريطانيا فرنسا دفعت الM األسباب طبيعة حول تتمحور األسئلة 
 بريطانيا أو لفرنسا يرانإ بها تتعهد الM ا=عهدات ،يرانإ مع للتحالف
   .يرانإ مع بمعاهداتها وبريطانيا فرنسا ال�ام عدم بابوأس ،والعكس
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 :اrين ناí وا&لك Zمد ا&لك عهد B يرانإ

  :Zمد ا&لك ملك

 وا\ة وفاة قبل ،عÊ فتح ا�لك عهد ووæ مiزا عباس توä :اCص يقول
 و مiزا ºمد و\ه �© ع لعباس الكبiة ºبته بسبب قاجار ا�لك ،بسنة

ً
 ،دهلعه �©ا

 .العرش إ� ºمد ا�لك وصل موته وبعد

 الصدر فرها� القاسم بأ مiزا بقتل قام ملكه بداية وº äمد ا�لك
 وجدير الكبار من �ن ،عظماأل

ً
 خائف �ن نهوأل ،با�لك ا

ً
 ،ونفوذه قدرته من ا

 عهد خالل ،يرانإ تاريخ + القديرين الوزراء حدأ يعتp �ن فراها� اCائب
  .كبiة خدمات وقدم ،واألمن اCظام ساد لقصiةا وزارته

  .هرات حاكم مع اÐرب ،ºمد ا�لك حكم زمن + حداثاأل همأ من

 اÐكومة من وبتحريض ،مiزا �مران الوقت ذلك + هرات حاكم اسم
 ا�لك حاm ،االستقالل �واد©  يرانيةاإل اÐكومة بمعارضته أبد الpيطانية

 mأ يرانإ ملك نوأل ،العمل بهذا Áرضوه الpيطاني� نأ الإ هرات شاه ºمد
 سوف نهمإف هرات احتل إذا بأنه الpيطاني� هدده ،ا�دينة � السيطرة �

 ةمواجه � ا�قدرة \يه يكن لم ºمد ا�لك نأ وبما ،يرانإ جنوب يهاÀون
  .)¢(هرات ºاmة عن تراجع فقد الpيطاني�

                                                 

تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، مرجع سابق، ( )¢(
 .)¶¬ص
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   :ا9فرقة ين¨ االستعمار

 وحدة من خائفة والفرنسية الpيطانية اÐكومات ت�ن :اCص يقول
  يرانإ + ا�سلم�

ً
 ،وحدتهم رقواف� ،اCاس ب� ا=فرقة نÆ إ� سعوا �ذا ،كثiا

 ،ال>ذبة دياناأل هذه ب� ومن ،جديد أديان ظهارإ ،الصدد بهذا عما�مأ ب� من
 تع® باب ،) اgابية مؤسس (ºمد عÊ سيد �ن اgداية + ،واgهائية اgابية
 هذا � )باب (اسم الفرقة هذه طلقتأو الزمان مامإ مع اCاس الرتباط وسيلة

 ،اCبوة �اد©  اCهاية وä ،ا�وعود ا�هدي نهأ نفسه علنأ فPة وبعد الشخص
 الفرقة وجدأو( اgابية ةنالفت( باسم كبiة ةً فتن باب ºمد � سيد Áءاد©  سب©ب

gابيةا Mنت ال� ïكما حداثاأل هذه ثرإ و� ،وبريطانيا روسيا من ا\عم تل 
  سنقرأ

ً
 ا�لك مستشار كبi مiأ من بأمر باب عº Êمد سيد إعدام تم الحقا

mزا بعده من صبحأو ،ا\ين ناiحس� م Êاب قائد نوري عgزا ،اiحس� م 
Êفسه أعطى نوري عC ة وبعد(بهاء )لقبPنفسه علنأ ف  

ً
 الفرقة وجدأو رسوال

  ...الpيطاني� من ا\عم لقيت والM اgهائية

  :كبI مIأ وتصدر اrين ناí &لكا

 ا�لك بصفته مiزا ا\ين ناm ابنه صبحأ شاه ºمد وفاة بعد :اCص يقول
mإ ا\ين نا� حكمة فPة خالل ،سنة �س� حواÉ حكم وقد ،ا�لك 

 نفوذ ،للتعويض قابلة غi خسائر �إ يرانإ + اCاسو اgالد تعرضت الطويلة
 ال امتيازات � وحصو�م اgابي�E ة خاللPرغم .ا�لك هذا حكم ف 
 منغمس �ن الواقع + نهأ الإ ،يرانإ وازدهار تنمية �إ يسÑ نهأب تظاهره

ً
 + ا

 ناm ا�لك ،يرانإ + وضاعاأل وتدهور Eطم �إ ىدأ لرأيه وتعصبه ا�ثات
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 مiزا بينهم ومن ،صالحاإل $اولون �نوا اuين ا�حدود العدد � قC ا\ين
  .)¢( كبi مiأ خان ت�

 .�ائيلإ + اgهائي� مرOز اÐاÉ الوقت +

 ومستشار الكبi مiاأل بصفته فPة بعد صبحأ اuي فراها� خان ت� مiزا
 وا\ه طريق عن ا�نصب �إ صلو واuي آشJ ا�ستشار ابن ،ا\ين ناm ا�لك

�إ وصل ذلك بعد مهمةو �Áة درجات �إ وصل سلطته من قصiة فPة وخالل 
 خان ت� مiزا رسلأ ،ºمد ا�لك وفاة بعد ،)ºمد ا�لك عهد وæ( العهد والية
mزا ا\ين ناiإ م� مستشار نفسه وع� العرش � جلسهأو ،طهران 

ً
 طلقأو ا

 من تعا� يرانإ + وضاعاأل �نت تصدره وائلأ + ،الكبi مiاأل لقب نفسه �
 أل; ،يرانإ + وضاعاأل Eس� ودرايته �pته واستطاع ،شديد اضطراب حالة

 ،اgالط برجال ا�حيط� � تطلق �نت الM لقاباأل من الكثi كبi مiأ
 دفع وEفح ،مراءواأل اgالط رجال رواتب من ضوخف©  ،اgالد اقتصاد نعشأو

  .الرشوة

 رسالÍو ،الفنون ودار ،ا�دارس تأسيس ،ا�همة خرىاأل كبi مiأ عمالأ من
 ذلك منذ ،حداثاأل جريدة ونÆ ،والصناعة اÐرف تعلم بهدف روباأو �إ فرادٍ أ

 ،يرانإ + جديدة صحف وانتÆت ،جديدة مدارس وبا=دريج انتÆت العهد
 نولك.يرانإ + متدهورة �نت الM موراأل من الكثi صالحإب قام كبi مiأ

  بهم ت�¤  كبi مiأ جراءاتإ نأ شعروا اgالط رجال
ً
 ،سلطاتهم من وEد كثiا

 ،الصدارة من كبi مiأ زاحةإب شاه ا\ين ناm ا�لك وا\ة مع مرٍ آوبت قاموا

                                                 

 .)¹¬ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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 وقاموا ،ا�لك من بقتله مراأل � $صلوا نأ استطاعوا حداثاأل =لك ونتيجة
 .)¢(�شان ف� ñام + حياته نهاءإب

 :أفغانستان انفصال

 وEن ا�ستشار نوري خان آقا مiزا صبحأ ،كبi مiأ عزل بعد :اCص يقول
 خائن رجل

ً
 + ا�ضطربة وضاعاأل Áدت دارتهإ سوء وبسبب ،ا¾دارة عديم ا

 عن فغانستانأ انفصلت الوقت هذا + ،كبi مiأ قبل عليه �نت ما �إ إيران
 ،ا\ين ناm ا�لك عهد وä هذا ومع ،الpيطاني� مع حرب + تواشتبك يرانإ

 قاموا أنهم الإ ،هرات من الpيطاني� ا�رتزقة خراجإب خراسان حاكم قام
 الق% + الرعب ألï مراأل هذا ،وبوشهر ،خرمشهر مدن باحتالل مباhة
ýيرا�اإل ا�ل.  

B قامةإ وم®ن رمق ت5يز [نت القاجاري العهد ïالعهد و)¬(. 

 مرأ خان آقا مiزا صدرأو :اCص يقول
ً
 يعقد لý باريس + مندوبه �إ ا

 باسم اgتين ب� اتفاقية عقدت وبهذا ،الpيطاني� ا�ندوب� مع صلح معاهدة
  تعPف نبأ يرانإ تعهدت االتفاقية هذه ساسأ و� ،باريس معاهدة

ً
 رسميا

 �صوص ادÁء بأي تقوم ال نأو ،هرات من تنسحب نأو فغانستانأ باستقالل
 ،يرانإ عن خرىأ جزاءأ انفصلت شاه ا\ين ناm ا�لك عهد + ،ا�دينة هذه
 .ا�ارطة + نراها كما

                                                 

 .)Ç¬ ا�رجع السابق، ص( )¢(

  .)Ç¬ا�رجع السابق، ص ( )¬(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٥٤١  

  ãستان معاهدة حسب يرانإ عن انفصلت الM ا�ناطق :الزهري اللون •

 معاهدة حسب يرانإ عن انفصلت الM ا�ناطق :صفراأل اللون •
  نستانترOم

 فتح ا�لك عهد + يرانإ سيطرة Eت �نت الM ا�ناطق :خ�األ اللون •
Êع  

 ناm ا�لك عهد + يرانإ عن انفصلت الM ا�ناطق :ñراأل ونلال •
 )¢(ا\ين

 :آبادي أسد اrين Öال سيد

 ا�لك عهد + كبiة شخصية آبادي سدأ ا\ين Àال سيد �ن :اCص يقول
mشاه ا\ين نا، Eدور � نو iاس يقاظإ + كبCا�سلم� وح` يرانإ + ا + 
 العلوم هتلقي وبعد ،همدان + آباد أسد قرية + ا\ين Àال سيد و\ ،العالم

 الشيخ مثل الكبار الشيوخ من استفاد وهناك ،اCجف �إ ذهب يرانإ + و�ةاأل
Cذهب ذلك وبعد نصاريأ مرت �  .ا�ند إ

 هذا ،مراضواأل وا=أخر الفقر من يعانون �سلمونا �ن الوقت ذلك +
 ا�ند + ا�سلم� Eريض �إ اgداية + سÑ .ا\ين Àال سيد يؤلم �ن مراأل

 Àيع � �الpيطاني سلطة بسبب ولكن ،الpيطاني� ا�ستعمرين ضد
  هناك اCوا�

ُ
 جاء ذلك وبعد ،وم% العثماني� �إ وسافر ا�ند ترك � جpأ

� مساعدة �إ اgداية + سÑ ،شاه ا\ين ناm ا�لك من دعوة � بناء يرانإ إ

                                                 

 .)·¬ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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 لكنه ،صالحلإل و�ةاأل با�راحل وقام صالحيةاإل ف>راأل ببعض بالقيام ا�لك
 Ðكم بانتقاده باh ،ا�لك و� صالحاإل طريق + كبiة عقبة وجود �إ تنبه

 العثماني� عند حياته خرآ ح` Áشو ،يرانإ عن بعادهإ سبب �ن وهذا ا�لك
äبالسم وتو.  

 ا�ستعمرين ضد م>فحته من ساسيةأ هدافأ ثالثة ا\ين Àال لسيد �ن
  :عن عبارة و�

  االستعمار ضد اإلسال� العالم اEاد •

  الpيطا� االستعمار م>فحة •

  اإلسالمية ا�بادئ عن ا\فاع •

 + �ن ،والسنة الشيعة ب� Eادٌ ا يوجد نأ يريد �ن ا\ين Àال سيد نأل
 ،فغانستانأ + فPة Áش نهوأل ،تشيعه ويعلن يرا�إ نهأ يعلن حياناأل بعض

 .)¢(فغا�األ ا\ين Àال سيد باسم رفعُ 

íين ناrجانباأل »إ امتيازات تقديمهو شاه ا: 

 روباأو �إ سفره وEن ،وم?ف متعنت ا\ين ناm ا�لك �ن:اCص يقول
 مÚف
ً
 هذه ،جانباأل �إ كثiةٍ  امتيازاٍت  يقدم �ن سفره مصاريف و=أم� ،ا

 هذه بمعارضة اCاس قام ،ك¦أ القاجاي� من اCاس تشاؤم �إ دتأ االمتيازات
  ايلغو نأ حياناأل بعض + واستطاعوا ،االمتيازات

ً
 بعضها �إ ونشi ،منها بعضا

 _ :{ت% بشk هنا
                                                 

تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، مرجع سابق، ( )¢(
 .)´ðص
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�إ قدمت الM االمتيازات أسوأ من �ن االمتياز هذا :روي� امتياز • 
 حق عطاءإ عن عبارة ،االمتياز هذا ،يةارالقاج اÐكومة قبل من جانباأل

 نشاءÍو �فة والغابات ا�عادن من واالستفادة اÐديدية السكك بناء احت>ر
 انتÆ عندما )رويP( باسم بريطا� يهودي شخص �إ ا¾مارك دارةÍو القنوات

pاج قبل من شديدة بمعارضة قوبل ،االمتياز هذا عطاءإ خÐمال ا Êك® ع 
  .القرار هذا ل3أ mارهإوب ،طهران + ولاأل ا\ين رجل

 ،ا�عادن واستخراج ،ا�صانع نشاءإل ،ولةاr من ذناإل إعطاء امتياز •
 )¢(.خرىأ دولة وأ شخص �إ والصحف

  .ا9نباكو ا9بغ احت®ر امتياز •

 ا\ين ناm ا�لك بموافقة وا=نباك ا=بغ حت>را عقد عطىأ :اCص يقول
 hاء احت>ر + اÐق � فان العقد هذا حسب ،تاgوت باسم بريطا� لشخص

 رعامز يأ نأ يعù ،سنة �س� �دة إيران أÞاء + وا=نباك ا=بغ عدادÍو وبيع
 نأ عليه Vب بل ،ا=جار �إ وا=نباك ا=بغ من ºصو� بيع + اÐق يملك ال

 أو ،تاgوت مندو  إ� يبيعه
ً
 وربع نكلNيةإ لiة ´´´ò¢ يدفع نأ عليه Vب يضا

  .يرانيةاإل ا�حكمة �إ السنوي رíه

 اCاس معارضة بدأت ،يرانإ + العمل بهذا تاgوت ومندوب انشغل نأ بعد
 طاgوا وقد ،ا�عارضة من ولاأل ا�قام + ا\ين رجال وEن ،يرانيةاإل ا�دن +
 مiزا الوقت بذلك طهران + اCاس قائد �ن ،قط� بشk العقد هذا لغاءإب

 أ وEن ،آشتيا� حسن
ً
 باCهاية ،شiازي حسن مiزا اهللا ةآي عن مندوب يضا

                                                 

 .)¢ðا�رجع السابق، ص ( )¢(
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 علنأ ،اCجف + ا�راجع مع وا�راسالت واCاس ا\ين رجال العPاض ونتيجة
�إ دتأ الفتوى هذه ،=باكوا ا=بغ استخدام Eريم شiازي حسن مiزا اهللا ةآي 
 ا�لك شاهد عندما ،وا=باك ا=بغ من الكثi واحرقأو االرOيل اCاس يك? نأ

mهاية علنأ مراأل هذا ا\ين ناCوت عقد لغاءإ باgتا.  

 باCهاية ،اÐكومة من اCاس غضب زاد ،ا\ين ناm ا�لك ملك أواخر +
 رضا مiزا هقتل هحكم � سنة �س� مرور بمناسبة االحتفاالت من يوم وقبل

  .)¢(آبادي سيد ا\ين Àال سيد ومؤيدي تالميذ من وEن كرما�

 :وا&ناقشة سئلةاأل

 جيش ºمد ا�لك كحر©  �اذا •
ً
 ؟ ا�حاmة هذه انتهت كيف ؟ هرات �إ ا

 .كبi؟ مiأ عمالأ من عمل� اذكر •

 ؟ باريس اتفاقية �نت ماذا •

  رويP؟ عقد كù العÊم اÐاج خالف �اذا بنظرك •

 بهذا همؤسماأ وردت اuين األشخاص حدأ حياة عن تقرير بإعداد قم •
  .ا\رس

 ا�لك عهد + إيران عن انفصلت الM ا�ناطق حدد ا�ارطة �إ باCظر
mو ،ناä الد يأgن؟اآل تقع ا)¬( 

                                                 

 .)¬ðا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)ððا�رجع السابق، ص ( )¬(
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   :ا\ص {ليل
   :اrين ناí وا&لك Zمد ا&لك عهد B يرانإ

   :Zمد ا&لك
 وضاعاأل وتطورات ،عÊ فتح ا�لك ابن مiزا ºمد اÐكم وصول يتناول

   .يرانإ + بريطانيا وتدخل زمنه +
   :ا9فرقة ين¨ االستعمار

 يؤOد فهو ،يرانإ + الشيعة أف>ر من كثi خال� يpز مهم عنوان وهذا
 فرقةا= لنÆ ا\ول هذه وس� ،يرانإ مسل} وحدة من وبريطانيا فرنسا Äوف
  .بينها

 تقوية + معتنقيه � الكبi وتأثiه الشي� ا�ذهب قوة � تأكيد وهذا
 أديان لنÆ سعت �ذا ،منه Äاف العظ! ا\ول أن ح` ،القتا�ة عقيدتهم

   .ائيةهواg اgابية و� جديدة
 ويؤOد ،ومؤسسيهما الفرقت� ظهور � يقت% ،ائيةهواg اgابية عن اÐديث

 إطالقا عقائدهما إ� يتطرق وال ،فتنة وسببا وبريطا� روn بدعم نهماأ اCص
 كثi أن خاصة ،القديم الفارn بالفكر وارتباطهما

ً
 + الفارسية الفرق من ا

 ا=ناسخ مثل القديمة الفارسية بآرائها ºتفظة �نت العباn الع% الع%
 ،الفارسية القرى + منتÆة بقيت القديمة الفارسية ا�ذاهب وبعض ،واÐلول

  سلكت بل ،اإلسالم تقبل ولم عقائدها عن تتخل لم أنها إال
ً
  طريقا

ً
 وسطا

  واقتبست الفارسية األسس � فحافظت
ً
 ومع ،��رمية اإلسالم عن شيئا

 ،لتعوة ا�ؤيدين ¾لب األف>ر هذه نوالعباسي ا\Áة استغل العباسية ا\عوة
 من كثi ظهور إ� أدى اuي األمر ،�راسا�ا مسلم أبو ا\Áة هؤالء برزأ ومن

 ،وا=ناسخ �Ðلول القديمة بأف>رها تقول العباn الع% + الفارسية الفرق
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  أن ح`
ً
 إ اجزءً  فيه وبأن©  ،ا�راسا� مسلم أ+ بإمامة قالت فرقا

ً
 ذلك من ،�يا

 مسلم أ+ م)ء قبل منتÆة �نت والM ا�رمية �نت كذلك ،الرزامية
 ،األهواز ،وأصفهان ،ا\ينور ،وهمدان ،وا\يلم ،وأرمينيا ،أذربيجان + �راسا�ا

 Àيع هؤالء اعتp وقد ،العباسية ا\عوة إ� مسلم أبو هاضم©  وقد
ً
 مسلمٍ  اأب ا

 
ً
  رئيسا

ً
 من ومنهم ،با�سلمية هؤالء وعرف ،بإمامته بعضهم واعتقد ،�م دينيا

  األرض �مأل جعتهر وانتظروا زردشت خلفاء كأحد اعتpه
ً
 دولة ويعيد ،عدال

 قرون رغم الوجود من Äتف لم الفارسية األف>ر هذه أن يؤOد هذا Ü ،ا�جوس
 ،جديد وبشk ىأخر مرةً  ظهورها ذلك ود�ل ،بها ºتفظةً  وظلت الزمن من

  .)¢(مؤيديها وO¦ة انتشارها و�عة
 ،األوضاع رديوت اÐكم مiزا ا\ين ناm ا�لك توæ اCص يتناول ثم -
 ناm ا�لك زمن �م أعطيت كثiة امتيازات � حصو�مو ،اgابي� نفوذ توسع
 هذه انتشار سبب $لل وال االمتيازات هذه ألسباب اCص يشi وال ،ا\ين

 ،اإلسالم قبل الفرس بأف>ر عالقة uلك وهل ،يرانإ + الشيعة ب� ا�عتقدات
 ب� من أن وخاصة ،واÐلول واالEاد ناسخا= أف>ر خاصة ،)¬(اCصارى وأف>ر

 + ظهرت وقد ،الشي� الفكر دخلت ،قديمة فارسية معتقدات ا�عتقدات هذه
  .)ð(�\رزية شي� أساسها قبل من فرق

                                                 

لع% العباn األول، دراسة + ا=اريخ السياn واإلداري وا�اÉ، دار ا\وري، عبد العزيز، ا( )¢(
  .)ð¬ ،ðð ،¶¹ ،¶Ç، ¹¢، ص ð ،¢··¹الطليعة، بiوت، ط

م، ·º ،¬ ،¢·¹مد، اإلسالم وفلسفة اÐكم، ا�ؤسسة العربية لتراسات والنÆ، بiوت، طعمارة( )¬( 
  .)ò¹ -¬òÇ¬ص

 )ð( )مد بن إسماعº �يل ا\رزي وهو القائل بإلوهية اÐكم بأمر اهللا الفاط}، ا\رزية وتنسب إ
  .)´·- ·Çم، ص···¢�ور، ºمد Àال ا\ين، ا\ولة الفاطمية، دار الفكر العرw، القاهرة، : انظر
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 من منه با�قرب� وفتكه ا\ين ناm ا�لك سياسة لسوء اCص تعرض
 سياسيا يرانإ =طوير سÑ واuي ،كبi أمi خان ت� مiزا وخاصة ،مستشاريه
 � تأكيد أيضا وهنا ،ا�لك حاشية من بتحريض قتل نهأ إال ،وعلميا واقتصاديا

  .باألمر واستبدادهم ،إليران ا�لوك إدارة سوء

  :أفغانستان انفصال

iص ويشCا � ا�لك مستشار سياسة لسوء �ن أفغانستان انفصال أن إ
 باحتالل وذلك ،كبi أمi مقتل دبع منصبه تو� واuي نوري خان آقا مiزا

  ..يرانإ مع بذلك اتفاقية وتوقيع )أفغانستان أي( �ا بريطانيا

- iأيضا ويش �  يرانإ عن أخرى مناطق انفصال إ

 �نت يرانإ أن � ا=أكيد من نوع هذا أن إ� اإلشارة من البد وهنا
 فهم ا�وم را�اإلي الشباب � نأو ،واسعة مناطق ذات كpى ودولة إمpاطورية

  .األ�اد هذه استعادة �حاولة ،ذلك

   :أبادي أسد اrين Öال سيد

 شي� ألنه فقط تأت هنا واإلشارة ،مشهور وسياn ومفكر إ� يشار وهنا
 العالم + األشهر نسبته إ� يشار ال نهأ ذلك وتأكيد ،األصل وÍيرا� ا�ذهب
 + ،همدان + اإليرانية نطقةا� أبادي أسد بل ا�غفاأل Àال وهو اإلسال�

  .)¢(التشيع إ� والطائفية اإليرانية نسبته =أكيد ºاولة
                                                 

 :هناك خالفات كبiة ب� ا�ؤرخ� وا\ارس� حول هوية Àال ا\ين الوطنية وا�ذهبية، انظر )¢( 
 عمان، د Àال ا\ين األفغا� العطاء الفكري وا¾هد اإلصال�السي: ندوةدكº ،iمد، 

   .مÇ··¢/¢¢/·¢ +) األردن(
http://www.daralameer.com/newsdetails.php?id=220&cid=35  
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  :األجانب إê امتيازات وتقديمه شاه اrين ناí ا&لك 

 هذه نأو ،يرانإ + لpيطانيا أعطيت الM االمتيازات هذا اCص ويذكر
 ا�راجع دخلوبت ،اإليرانية الشعبية ا�عارضة خالل من أوقفت االمتيازات

 ووظيفة أهمية � تأكيد وهنا ،اكبوا=ن ا=بغ حرمت الM اCجف + ا\ينية
 الشعب استغالل ومنع االستعمار أطماع مواجهة + الشيعية ا\ينية ا�راجع دور

 سلطات من اÐد + للمراجع ا=دخل فاEة �ن ا=دخل هذا نأو ،اإليرا�
   .)¢(حدود بال أصبحت الM ا�لوك

 Àال ومؤيدي تالميذ يد � حكمه فساد بسبب ا\ين ناm ا�لك تلق
 + ،ا�لý اÐكم فساد � تأكيد سابقا ذكر كما أيضا وهنا ،أبادي أسد ا\ين
  .اإليرانية ا6ورة =مجيد تمهيد

   :وا&ناقشة األسئلة

- NOPوخاصة اإليرانية ا\ولة أعالم منجزات � ال iأم iكب 

  االمتيازات {الفة أسباب -

 تأكيد وهذا تتبع ا\ول أي ÍÉو يرانإ عن انفصلت الM ا�ناطق Eديد -
  ذكر �ا

ً
 حقوق إليران أن من سابقا

ً
 الشباب و� ،�ا ا�جاورة ا\ول رضأ + ا

 .استعادتها � العمل اإليرا�

                                                 

ال>تب، اñد، تطور الفكر السياn الشي�، من الشورى ا� والية الفقيه، ا\ار العربية ( )¢(
  .)¢ð، صð ،¬´´òللعلوم، بiوت، ط
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  :اrستورية ا&لكية ا�ورة وقعت وoيف &اذا

  :اrين مظفر ملك

 ،مiزا ا\ين مظفر عهد ووæ ابنه ا\ين ناm ا�لك بعد حكم :اCص يقول
  �ن ،ا\ين مظفر ا�لك صبحأو طهران �إ تpيز من جاء

ً
 مريض دائما

ً
 و�ذا ا

 متعنت رجالً  ا\ولة ع� �ن اgالد مورأ دارةإ ا�ستشار ا\ولة ع� تو� السبب
ً
 ا

  وEن
ً
 قبل من والفاحشة ا�ةالظ ا�عاملة دتأ ،اgالط لرجال معاملته + ها\ا
 ب� ثورةٍ  قيام �إ دىأ Kا ،اgالد مورأ + جانباأل تدخل �إ دتأ ا�ندوب�

 يعù ،يرانإ + ا\ستوري ا�لý اCظام �إ ا=حول تمّ  ا6ورة �ذه ونتيجة ،اCاس
 .)¢( ا�لك عمالأو اgالد مورأ إدارة كيفية الشعب نواب �لس يراقب نأ

  :ستوريةاr ا�ورة بداية

 القند قيمة لرفع ا�لك عالنإ íجة للثورة شعلة ولأ بدأت :اCص يقول
 ا�p هذا انتÆ عندما ،ا�شب � ا=جار من عدد بربط قام ،السكر قوالب(

 اهللا ةآي ،طباطباº Îمد سيد اهللا ةآي م4ل + و�معوا سواقاأل غلقواأ اCاس ب�
 االعتقادات + iللتغي بالسÑ قاموا ،العلماء من وبعض طباطباº Îمد سيد

 ،اÐكومة ظلم ومن اgالد + ا�ستعمرين نفوذ من للحد وسعوا ،اCاس �صلحة
 âيح + واعتصموا ،باالحتجاج ا�دينة + اCاس من �موعة تقوم نأ واتفقوا
 رأس و� ،اCاس مطالب بتحقيق وطاgوا ،السالم عليه العظيم عبد سيدنا

  .اCاس ش>وى + للتحقيق العدالة بيت تأسيس اتا�طاg هذه

                                                 

تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، مرجع سابق، ()¢(
 .)ð³ص




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٥٥٠  

  ،âيح + واCاس العلماء اعتصام
ُ
 االنسحاب � الظا�ة اÐكومة تجpأ

 بيت تأسيس صدارÍو ،اCاس بطلبات القبول � اgالط ورجال ا�لك واضطر
 .)¢( باحPام طهران �إ العلماء وÁد االعتصام انتd وبهذا ،ا�لك من العدالة

  ؟ تعلم هل

 تقديم وأ باالعPاض اgعض يقوم �ن ،القاجاري� عهد + :اCص يقول
 ال وEنوا ،الزيارة ماكنأ وأ العلماء بيوت �إ نويلجأ وEنوا ،القضائية ىا\Áو
 + اÐق يملك حدأ يكن لم ،مطاgهم تنفيذ يتم ح` ماكناأل هذه يOPون

 يس! �ن العمل هذا ،مانأ + نواوE ا�نازل وأ الزيارة ماكنأ من خراجهمإ
  .)¬(ا�غلق ا¾لوس وأ ،االعتصام

  :اrستورية مرأ وصدور ا&®فحة استمرار

 عليه العظيم عبد سيدنا âيح من واCاس العلماء عودة بعد:اCص يقول
 حدأ + ،با�عارضة اCاس استمر باCتيجة ،وعودها اÐكومة تنفذ لم ،السالم

 ،خطبة لقاءهإ ثناءأ ا\ين رجال دأح � القبض اÐكومة مأمورو لïأ ياماأل
 اعPاض واجهوا وقد

ً
 باسم ا�عPض� احد استشهد وقد ،اCاس قبل من وفو� ا

 + باالعتصام واCاس العلماء قام باCتيجة ،اCار طالقإ خالل اÐميد عبد سيد
 ا\ين رجال من اثنان ا�رة هذه قام ،نتيجة �إ يصلوا لم إنهم الإ طهران مسجد

 مع وبمشورة بهبا� اهللا عبد سيد اهللا ةوآي ،طباطباº Îمد سيد اهللا ةآي
 .طهران مغادرة قرروا ،خريناآل

                                                 

 .)ðòا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)ðòا�رجع السابق، ص ( )¬(
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 بمدينة طهران جنوب + السالم عليه العظيم عبد ح�ت âيح يقع •
  ري

 مقُ  إ� وذهب با6ورة اCاس من وبدعم نوري اهللا فضل شيخ اهللا آيت قام
 من عدد ودعم ،طهران وضاعأ ربكتأ وضاعاأل هذه ،ماءالعل بعض برفقة
 واواستسلم ،اgالط ورجال ا�لك انسحب وباCتيجة ،اCاس اCجف علماء

 ،ا\ولة ع� وعزل ،ا\ستورية مرأ ا\ين مظفر ا�لك صدرأ اCاس لطلبات
 ،دستوري كمí االستبدادي اÐكم واستبدل اCاس ثورة ثمرتأ وبهذا

 القانون � ا=صويت وتم للشعب نواب �لس تشكيل تم غيiا= �ذا ونتيجة
  .)¢(إيران + مرة ولأل ساnاأل

  :وا&ناقشة األسئلة

  ؟ ا\ستورية ا6ورة بداية + اCاس مطالب همأ � ما •

 .ذلك وضح ؟ ا\ستورية للثورة شعلة ولأ ظهرت كيف •

 مرأ ا\ين مظفر ا�لك يصدر نأ �إ دتأ الM حداثاأل � ما •
 .ذلك وضح ؟ ا\ستورية

  اكتب •
ً
Áين األشخاص أحد عن موضوuا\رس هذا + اسمه ورد ا. 

 )االستبدادية( اÐكومة ب� الفرق عن موضوع بإعداد قم •
  .)¬()ا\ستورية(و

                                                 

 .)¶ðا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)ð¹ا�رجع السابق ص ( )¬(
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  :ا\ص {ليل

   :اrستورية ا&لكية ا�ورة وقعت كيف أو &اذا

 سوء بسبب وذلك دستورية Kلكة إ� إيران Eول وOيفية سبب اCص يتناول -
 .عليه اCاس وثورة ا\ين مظفر ا�لك مستشار إدارة

 ومناشدة ،األسواق وÍغالق اCاس ثم ا=جار احتجاج � اCص تأكيد -
 ا�ستعمر نفوذ من باÐد ،طباطباº Îمد سيد اهللا آية مثل �م الشيعة علماء
 رجل هوو ،اÐس® العظيم عبد مقام عند والعلماء اCاس واعتصام ،والظلم

 هارب �ن اgيت آل من
ً
 عندها ،با=قية قائال ومتخفيا العباn ا¾يش من ا

  الشعب مطالب Eقيق ا�لك اضطر

 ا\ولة وقيادة الظلم ºاربة + الشيعة العلماء دور � آخر تأكيد وهنا -
 وÍنهم ،ا�وم إليران Ðكمهم االنصياع اCاس � إن إ� شارةإ + ،لألفضل

 �نوا أنهم ،م·Á ¢·¹م اإليرانية با6ورة االستبداد من رانإي خلص من هم
�   .الظلم ضد عونهم وä اCاس جانب إ

 إ� يلجأون دعوى أو اعPاض تقديم أرادوا إذا اCاس أن اCص يؤOد ثم -
 تلبية ح` يOPونها وال ،)ا�قامات( الزيادة أماكن أو العلماء من Áلم بيت

  .مطاgهم

   :ةوا&ناقش األسئلة
 أمر ا�لك إصدار أسباب ،ا6ورة ظهرت وOيف ،اCاس مطالب -

 اÐكومة ب� Nيا=م ،باCص ورد شخص اسم عن تقرير كتابة ،ا\ستورية
 وتأكيد ،وا\ستورية االستبدادية

ً
 ا\ستورية إ� اgالد بتحول جرى ما ألهمية ا

  .الشيعة بالعلماء ذلك وربط
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  :اrستورية عدو عZ Jمد ا&لك

 ا6ورة انتصار من قصiة فPة بعد ا\ين مظفر ا�لك توä :اCص قولي
 اgداية + تظاهر قد �ن ،ا�لك إ� مiزا عº Êمد ابنه ووصل ،ا\ستورية

 بادةإل �ية بإجراءات قام ا�لك إ� وصو� وبعد نهأ الإ ،ا\ستورية � موافقته
 معارضة سبابأ ومن ،وسيار من ا¾اد عيوالتشج ا\عم ل� وقد ،ا\ستورية

 :ةا\ستوري للثورة روسيا

 ا\ستورية بقادة الروس ثقة وعدم ،روسيا � شاه � ºمد ا�لك اعتماد •
 .وا�جلس

 موال� ا�جلس ونواب با\ستورية يطاgون من بعض بأن روسيا ثقة •
  .لpيطانيا

  �ن 
ً
 ونواب �با\ستوري ºمد ا�لك اهتمام عدم ا=تويج مراسم + واضحا

 ،ا�راسم هذه + للمشارOة ا�جلس نواب من يأ دعوة يتم لم ألنه ،ا�جلس
  عندما ا\ستور تعديل قانون =وقيع رفضه وOذلك

ُ
 مراأل هذا دىأ ،إ�ه رسلأ

 و اCاس ب� كبi اعPاض �إ
ُ
 نهأ ووجد ،اCجف علماء قبل من الرسائل رسلتأ

  .ا=عديل توقيع من مامهأ مفر ال

 عتقديُ  ،بأذى يصب لم أنه الإ اCار إطالق �إ ºمد ا�لك تعرض ةفP بعد
 للقضاء حجة �كون ،نفسه ا�لك طريق عن االغتيال �ذا عداداإل تم©  قد أنه
 عº Êمد ا�لك من بأمر با�دفعية ا�جلس âب تم باCهاية ،ا\ستوري� �
 وتم ،باÐرية ا�طا�g من العديد اعتقال وتم ،ا�جلس حل تم ا�جوم هذا بعد

  .بهبها� اهللا ةوآي ،طباطباÎ اهللا ةآي بعادإ أيضا
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 ا�دن {تلف + با�دفعية ا�جلس وâب ،ا\ستورية قمع خp انتشار بعد
  .االستبداد يقاموا نأ اCاس قرر يرانيةاإل

¢¬Ç¶ ش .ه )¢(. 

 وحسب رخانق وبا ستارخان بقيادة تpيز + بطالاأل اCاس قام :اCص يقول
 أيضا عº Êمد ا�لك قام .االستبداد ضد باسلة بمعارك اCجف علماء فتوى

 القوات هذه حاmت ،�حاربتهم تpيز �إ ا\ولة ع� بقيادة قوات بإرسال
 طريق غالقإ من الرغم و� ،شهرأ عÆة مدة ا�حاmة هذه استمرت ،تpيز

  وباCهاية ،يستسلموا لم نهمأ الإ ،اCاس �إ الغذائية ا�واد وصول
ُ
 قوات جpتأ

  .االنسحاب � ا�لك

 ،اgختياري� وب� جيالن + خرىأ ثورات قامت تpيز + اCاس ثورة بعد
 من وعدد جيالن من اCاس من عدد الوقت نفس + طهران �إ ح�

  .طهران � االستيالء واستطاعوا ،تpيز ومعارضو اgختياري�

 + الواقع الشورى �لس م>ن + ا\ستوري� شk©  هرانط � االستيالء بعد
 عن عº Êمد ا�لك �لع ا�جلس هذا قام ،شورى �لس ،بهارستان ميدان
  جلسواأو ،ا�لك

ً
   .)¬(العرش � ñدأ ا�لك ابنه عنه بدال

                                                 

عليمات عمو%، مرجع سابق، تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم ت( )¢(
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  تعلم؟ هل

 + عº Êمد ا�لك قوات حصار Eت وقع اuي خان ستار نإ:اCص يقول
 من مرات عدة ا�وت Eدى نهأ \رجة ،كبiة وتضحية شجاعة دىبأ ،تpيز
 Eصن الM ا�نطقة ت�ن ،تقدمهم Áقةإل ا�حاmين بوجه ووقف ،خوف دون
 ا�صوص بهذا ا�ؤرخ� حدأ كتب ،خN مiأ تس! هصحابأو ستارخان فيها

)ïيز آذربيجان ومن ،آذربيجان يرانإ من بpيز ومن ،تpأ جبل تiم Nومن ،خ 
 ومن ،ا¾بل �إ انتقلت بعد وفيما ،يقاوم ستارخان فيه �ن م>ن ،خN مiأ جبل
 و�ذا )�فة اgالد �إ والية ومن ،والية �إ ا�دينة ومن ،ا�دينة ا� ا¾بل ا¾بل

 عند عزيزة وذكراه واسمه الوطني� يرانإ بطالأ من ستارخان يعتp السبب
  .يراني�اإل

 ا¾هة خان ستار منح فقدتم ،الشورى �لس افتتاح دةÍÁو طهران فتح بعد
  .قو� بطل لقب ىالي? ا¾هة )وقرخان ،قو� قائد لقب( ا�م®

 الشعبية القوات ولكن ،والسلطة العرش مع وتصالح يرانإ �إ فPة بعد Áد
 ،خبارهأ وقطعت روباأو إ� ذلك بعد وذهب ،خرىأ مرة روسيا �إ وÁد ،هزمته
äروباأو + سنوات عدة بعد وتو )¢(.  

 أ الفاEة القوات شÚت :اCص يقول
ً
 ومعارض فيها $اكم وEن ºكمة يضا

 بشدة Oمواوح اuين شخاصاأل من �ن نوري فضل شيخ اهللا ةآي ،ا\ستورية
 مشاهدته وبعد فPة بعد ولكنه ا\ستورية مؤيدي من �ن اgداية + ،واستشهد
 شخاصاأل نأ يعتقد �ن ،بمخالفتهم قام إلسالما سi عن ا\ستورية الÞرافات
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 من يريدون وEنوا ا\ين �بقوان دينيمتق غi ا\ستورية ا6ورة قادوا اuين
 Eديد يتم نأ اقPح السبب و�ذا ،وروبيةاأل ا�جالس يقت نأ يرانإ + ا�جلس

 هذا يسجل نأو ا�جلس قرارات لiاقبوا وذلك زمان Ü كبار من علماء �س
 طهران فاتQ قبل من عدامهإ نإف األحوال بكل ،ساnاأل القانون + االقPاح

  يكن لم
ً
  ،مقبوال

ً
 صحيح �ن الكبi الشهيد رأي نأ اتضح ما بعد وخصوصا

ً
  .ا

 يوافق لم ولكنه ،الروسية السفارة �إ يلجأ نأ هومؤيد منه طلب عدامهإ قبل
 راية Eت اذهب نأ ،سالماإل + بيضاء صفحM �نت نأ وبعد Vوز هل " وقال

  ." ؟ الكفر

 :وا�حث سئلةاأل

 ؟إيران + ا\ستورية ا6ورة روسيا تخالف �اذا •

  ؟ ا�جلس ل�ب عº Êمد ا�لك ذريعة � ما •

  اكتب •
ً
Áموضو  

ً
 .باقرخانو خان ستار قصة عن قصiا

  )¢(نوري؟ اهللا فضل اهللا ةآي الشيخ استشهد �اذا •

 :ا\ص {ليل

  :اrستورية عدو Jع Zمد ا&لك 

 الضغط يتناول ثم ،روسيا من بدعم لتستورية عº Êمد ا�لك ºاربة -
 íل قام )ا�لك( اغتيال ºاولة بعد لكن ،ا\ستور تعديل =وقيع ا�راجع من

 اهللا ةيآو طباطباÎ اهللا ةيآ لتستورية ا�ؤيدة ا�راجع وÍبعاد اCواب �لس
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 ضد اCجف علماء من فتوى بعد pيزت + شعبية ثورة اندالع ،بهبها�
 ابن وتع� الشورى �لس قبل من ا�لك بعزل األحداث تطورت ثم ،االستبداد

 .روسيا إ� ا�لك وهروب اñد ا�لك

- iص يشCا � + الشعبية ا6ورة عند ا�لك جيش واجه إيرا� بطل إ
  .خان ستار وهو تpيز

 اÐرOة Áرض Áلم قتلب قامت الشعبية ا6ورة أن اCص يتناول ثم -
  فيها رأى ألنه ،نوري فضل شيخ اهللا ةيآ وهو ا\ستورية

ً
 ا\ين عن خروجا

 
ً
 �راقبة العلماء كبار من �سة يع� أن واقPح األوروبية للمجالس وتقليدا
 به ملعُ  ما اCص يشi كما وهو ،األساn القانون + ذلك ويوضع ا�جلس

 ،الفقيه والية نظرية و� ،ا\ينية ا�راجع ورود سلطات � ا=أكيد وهو ،الحقا
Mعنه وينوب ،غيبته + اإلمام م>ن $ل أن الشي� للفقيه أن ترى وال + iتدب 

  .)¢(وا\ولة اCاس وسياسة األمور
  

   :وا�حث األسئلة
 عº Êمد ا�لك âب ذريعة ،ا\ستورية ا6ورة من روسيا خوف -

  .ا�جلس

 اإليرا� لفكرة تعظيم وهنا ،عنه تقرير بكتابة خانستار للبطل تعظيم -
 .ا6ائر

 .نوري اهللا فضل اهللا ةيآ الشيخ استشهاد أسباب -

                                                 

   .)Ç-ð³¬ال>تب، تطور الفكر السياn الشي�، مرجع سابق، ص: انظر للمزيد( )¢(
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 ،الشيعية ا�راجع وآراء بأف>ر ،وأبطا�ا ا\ستورية ا6ورة أهمية ربط ºاولة
 + Áمة السياسية واÐياة للمجلس ا�رجعيات ومراقبة دور أهمية تأكيد +
  .يرانإ

 :يرانإ � وآثارها وïاأل ا&يةالع ا رب

  :ا&لك نائب عهد خالل إيران وضاعأ

 السن �إ يصل لم نهوأل ،اÐكم �إ ñدأ ا�لك وصول بعد" اCص يقول
 + ،عنه نيابةً  اÐكم القاجارية القبيلة رئيس ا�لك عضد تو� فقد ةالقانوني

 حل جلأ نم وذلك ا�ارج من استشاري� توظيف ا�جلس قرر الوقت ذلك
Üالد + والعسكرية ا�ا�ة ا�شاgالروسية للسياسة {الف مراأل هذا ولكن ،ا 

 تهديد رسائل انا\و= انهات رسلتأ فقد السبب �ذه ،يرانإ + والpيطانية
�إ بيستج لم يرانإ + ا�جلس نأ الإ ،يرانإ من هؤالء بطرد فيها طاgت 

 فقد اCيابة ا�لك ناm وتوæ �لكا عضد وفاة بعد ولكن ،الروسية الضغوط
 
ُ
 + روسيا �نت ا�جلس تعطيل بعد ،الروس طلبات � ووافق ا�جلس وقفأ

 من ،اCاس � واالعتداء الظلم تمارسان اgالد جنوب + وبريطانيا الشمال
 âيح � الرصاص طلقواأو وآذربيجان خراسان هاÉأ من العديد شنق ضمنها
 .السالم عليه الرضا ماماإل سيدنا

  :Æدأ ا&لك حكم

 لسنا �إ ñدأ ا�لك وصل ش.ه ð·¬¢ سنة + باCهاية" اCص يقول
  جو» وتُ  ،ةالقانوني

ً
 دارةإ + مهم دور � يكن ولم ا�pة قليل شخص ،رسميا

 من وأ ،االستغال�� شخاصاأل من عدد السلطة استلم فقد �ذا ،اgالد شؤون
  .االضطرابات غi اgالد �ن لم وضاعاأل �ذه نتيجةو ،جانباأل مع روابط �م
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 وقاموا ،اgالد مورأ صالحÍو باستقالل يطاgون اCاس ب� عدد يوجد �ن
 ºمد ،خيانا� ºمد الشيخ ،هؤالء ب� ومن بهم وا�رتبط� جانباأل بمناهضة

ïزا ،بسيان خان تiجن[ كوجك وم )¢(.  

  :وïاأل العا&ية ا رب

 و�األ السنوات + العالم + وقعت الM حداثاأل همأ من :صاC يضيف
 ،العÆين القرن ئلاوأ + وقعت الM ،و�األ العا�ية اÐرب ñدأ ا�لك Ðكم

 ايطا�او �انياأ مثل خرىأ ودول ،وروسيا افرنس بريطانيا �إ ضافةباإل
  شÚوا ا�جر - اCمسا وÍمpاطورية

ً
 م>سب � صولاÐو ا=قدم جلأ من اEادا

 من �ن ا\ول من ا�جموعت� هات� ب� صÊاأل وا�الف ا�نافسة ،اقتصادية
  :موراأل هذه جلأ

  را�األ توسعة •

  وا=جاري الصنا| ا=نافس •

 � منها Ü تسيطر وروسيه ،فرنسا ،بريطانيا من 5ً  قبل من وEنت هذا
 وايطا�ا �انياأ ماأ ،مناسب اCاحية هذه من وضعهم وEن العالم من قسم

 يأخذوا نأ يريدون وEنوا ،الوضع هذا عن راض� يكونوا لمف وا�جر واCمسا
 نأ �إ لرغباتهم وفرنسا وبريطانيا روسيه {الفة دتأ وقد ،ا�ستعمرات بعض
dعض بعضهم ب� العسكرية با�واجهة مراأل ينتgولاأل الطرف + �ن ،ا 

 خراآل الطرف وä )ا�ثلث اEاد( ـب عرفوا ،ا�جر – واCمسا �انياأو ايطا�ا

                                                 

مو%، مرجع سابق، تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات ع( )¢(
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 من سنة بعد) ا=حالف( وأ )ا�ثلث اتفاق(ـب وعرفوا وفرنسا وبريطانيا روسيا
  .با=حالف وا=حقت ،ثا�ثل اEاد عن ايطا�ا انفصلت اÐرب بدء

 بدأت وبذلك ،ا\ول من ا�جموعت� هات� ب� اÐرب بدأت م³¢·¢ سنة +
 اCهاية + ولكن ،ا�ثلث اEاد عضاءأ انت% اgداية + ،و�األ يةالعا� اÐرب
 جرحواو ا�الي� و�األ العا�ية اÐرب خالل تلقُ  ،ا�ثلث اتفاق عضاءأ هزمهم
  .كبi دمار عنها نتج كما ،وhدوا

 أ بالدنا تعرضت
ً
 قبل من االعتداء إ� و�األ العا�ية اÐرب خالل يضا

 � يدها تضع نأو يرانإ + �انياأ نفوذ Äشيان وروسيا انيابريط �نت ،جانباأل
 ال �نت القاجارية اÐكومة ،واحتلوها àنودهم بالدنا هاÀوا ،اCفط منابع

 نأ الإ ،الوضع هذا يمنعوا نأ يستطيعوا ولم ،الالزمة العسكرية القدرة تمتلك
   .عداءاأل بمحاربة قاموا ا¾نوبية ا�ناطق + وخاصة اCاس من �موعة

  متحدين وا�جر اCمسا �نت الوقت ذلك + •
ً
 امpاطورية جدواأو معا

  .وا�جر – اCمسا

 أ نوالعثماني �همإ انضم فPة بعد •
ً
 اÐرب بداية من سنة وبعد - يضا

  عنهم ايطا�ا انفصلت

¢¬·ð ش .ه )¢( 

  و�األ العا�ية اÐرب + روباأو خارطة •

  ثثلا� اEاد دول :الزهري اللون •
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  ا�ثلث اEاد دول :صفراأل اللون •

  دةيا�حا ا\ول :خ�األ اللون •

  �اناأل =قدم �األ اÐد :X شارةÍو بيضاأل •

  ا\ول عواصم •

 استخدمت ا رب هذه B :وïاأل العا&ية ا رب من ساحة صورة •
  حربية وسيلة بصفتها مرة وألول الطائرات

 :ةوا&ناقش سئلةاأل

  ؟ يرانإ من ا�ستشارين طرد � القائم الروس تهديد � وافق اuي من •

  ؟ ñدأ ا�لك تتويج تم عندما ونمستغل فرادأ اÐكم استلم �اذا •

  ؟ خيابا� ºمد الشيخ وأ كوجك مiزا ثورة مثل ا6ورات قامت �اذا •

  ؟األو� العا�ية اÐرب بداية قبل وربيةاأل لتول ساnاأل ا�الف هو ما •

  وضح ؟ ا�ثلث اEاد أو ا�ثلث اتفاق من اجزءً  ا�اايط �نت هل •

 íث اكتب •
ً
  .كوجك مiزا نهاية عن ا

 من �موعة قامت( و�األ العا�ية اÐرب + يرانإ احتالل حداثأ عن قرأت
 بهؤالء ا�قصود من تعرف هل ،عداءاأل بمحاربة ا¾نوبية ا�ناطق + اCاس

  .)¢( مراأل هذا عن معلومات اÀع ؟ فراداأل
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  :ا\ص {ليل

  :ا&لك نائب عهد خالل إيران أوضاع

 قاm �ن اuي ñدأ ا�لك حكم فPة خالل
ً
 بريطانيا وسيطرة تدخل ظهر ،ا

  .يرانإ رضأ � وروسيا

   :Æدأ ا&لك حكم

äن عدد ظهر عهده وK نأ إال ،بالغرب رتبط�ا� من السلطة استلموا 
 ،بسيان خان تº ïمد ،خيانا� ºمد خالشي ،أمثال الفكر هذا ناهض من كلهنا

 ا\ا| ا=يار �ن ،ا\ي® ا=يار أن تأكيد هذا وä ،جن[ كوجك ومiزا
  .األجنÖ للنفوذ ا�ضوع وعدم ،لإلصالح

  :األوï العا&ية ا رب

- iرب لألسباب تفسÐبا=نافس العا�ية ا wعض و�د ،األوروg ربات� 
 اÐكومة من مقاومة دون ،اÐرب أثناء إليران انياوبريط روسيا واحتالل ،اÐرب

   .ا\ولة من ا¾نوبية ا�ناطق + إال

 :وا&ناقشة سئلةاأل

 الروn دخلا=و ،ñدأ ا�لك زمن ،يرانإ وضاعأ حول سئلةاأل ترOز -
   .األجنÖ خلدللت العلماء قبل من ا�عارضة ،فيها

  كوجك مiزا ونهاية سiة ،و�األ العا�ية اÐرب سبابأ تناول -

 ا�ناطق + لالحتالل وا�قاومة و�األ العا�ية اÐرب + يرانإ احتالل -
  .ا¾نوبية
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  :الشاه ونظام العرب ب~ ال�اع 

 ح الM الفو� بعد 
ê
 ترّدي وبعد األو� العا�ية اÐرب أثناء بإيران تل

 تط ظهرت ،أوضاعها وتأّزم أحوا�ا
¤
 + الفكرية الساحة � جديدة عاتل

 Äّرج اuين ـ القومي� الفرس مثقë قبل من والسياn االجتما| ا�جال�
 ا6ورة + النشطة العناm من وEنوا ـ الغربية أوروبا جامعات من معظمهم

عات هذه الÀِ  أناخت فقد .)ا�Æوطة( ا\ستورية
ّ
ـّت ا=طل  عند رحا�ا وحط

ّـ " باب  �مت قد و� ا�تأّزمة األوضاع هذه من ا�الص بغية "اÐديثة ةالقومي
عات هذه أي ـ

ّ
 تشkَّ  إذ ،وأثرها بل �ا نتيجة �نت وأحداث وقائع عن ـ ا=طل

  .اإليرانية القومية + جديد ا�اه ،ا\ستورية ا6ورة بُعيد

 ءهؤال أقنع قد ،األساسية ا6ورة أهداف إ� الوصول + ا\ستوري� إخفاق
 ال�pان + وال اCيا+ اCظام + يكن لم الغرب وتطور تقّدم �ّ  أن ،ا�ثقف�

 + تعتمدـ والM القومية الغربية اgتان بوحدة مرهون هو وÍنما ذلك شابه وما
 ترجع وبال�ورة إذن ". القوم "و " ا\ولة " وهما أساسي� رOن� � األمر واقع

 متعددة قومّيات وجود إ� اإليرانيون يعيشه اuي وا=مّزق التشّتت أسباب
ّ̀  ومذاهب {تلفة ولغات  ستهدأ لإليراني� شاملة قومية وحدة فبتأسيس ،ش

  الواضح فمن .األزمات وتنتá االضطرابات
ً
 Eقيقها يتمّ  ال الفكرة هذه أن تماما

 بهم يتعلق ما Ü وسحق هّويتهم وطمس األخرى القومّيات قمع حساب � إال
Pومعالم مظاهر من اثهموب.  
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 عند يزال وما ،بعدها وما الفPة هذه + اإليراني� ا�ثقف� أمل �ن لقد 
 وتق� الفاسد القاجاري الطاº gل Eل قوية موحدة دولة إنشاء هو معظمهم

  ا�حلي� اÐ>م وسلطة حكم �
ً
  .نهائيا

 هذه تتبùّ  أن ـ استثناء وبدون ـ اإليرانية اÐكومات دفع ما باuات وهذا 
 وجود أي يتجاهل الفارn اCظام صار ا�نطلق هذا فمن ،اgغيضة السياسة

wالواقع فرض ماوحين اإلقليم + عر wجحدها يمكن ال حقيقةً  وجوده العر 
  .)language minorities " اللسانية األقلية "بـ يصفهم أن اCظام اضطر

ـّطه " شاه رضا " م)ء فمنذ    سÑ اÐكم ةسدّ  � وتسل
ً
 =حقيق جاهدا

 اCقاط � األيدلوجية هذه ارتكزت وقد .قومية دولة تأسيس وهو ا�دف
  :ا=ا�ة

  .)الفارسية بغi ا=Úم ومنع( اللغة وحدة – (

  .)وجغرافية سياسية حدود( األرا� وحدة – *

R – وموّحد ومتطّور حديث جيش بناء.  

T – القو� العن% � ا=أكيد Pكا�ش:  

 .)¢(العر@ ا=فوق نظرية � ا=أكيد اÐديث الع% + إيران ح>م حاول 
                                                 

أن شعب إيران اuي يع� : وVد اgاحث نفسه أمام حقيقة ثابتة تؤOدها ا�صادر ا=ارÌية و�( )¢(
إن نظرة إÀا�ة � . يع� بقوميته الفارسية وأنه جنس آري ما هو إال خليط من عدة شعوب

Ðالة اإلثنية وهوية القوميات ا�تنوعة القاطنة + إيران ترينا بوضوح أن إيران بت متعدد ا
�ن يقطن " �س سو" القوميات، فس>ن إيران هم مزيج من شعوب ش`، فهناك شعب يس! 

وأما + ا¾نوب الغرw ف>ن يعيش العيالميون، أما . غرب إيران، وال يعرف إ� أي جنس ينت}
  
= 
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  .)¢(إ�ه ينتمون اuي اآلري للجنس

 ا�ختلفة ا�كونات دمج اgالد مقدرات � سيطرتهم بعد اآلريون حاول 
 Äدم قوة Àيعا هؤالء ليشk ،اآلري بالطابع صبغها خالل من اإليرا� للمجتمع

 أفضل Vدوا لم )اآلريون( هؤالء أن ويبدو .ا�ختلفة ومصاÐهم دا¾د اÐ>م
 القوميات أبناء يتنا� D )�م ا�جاورين العرب(خارA عدو خلق من

 يتنازلون وبا=اÉ .اآلري� سيطرة من وا=حرر باالستقالل طموحاتهم ا�ختلفة
 تصدير وممفه أن يظهر واuي ).العرب(العدو بمقاومة وينشغلوا تطلعاتهم عن

 ا�مينية ا6ورة اعتمدته اuي األساس هو إيران منه تعا� �نت ياu األزمات
  .ا�جاورة العربية ا�ناطق إ� وأف>رها ثورتها =صدير

  الشا� القو� ا�طاب يزل لم
ً
  حاâا

ً
 الفارسية السياسية الساحة + وحاكما

 Ü ا�طاب بهذا اءاتواإلجر والPتيبات القوان� Àيع وتتأثر )اإليرانية(
iكومات تطور رغم ـ هنالك يكن ولم ،ا=أثÐا iاكمة األنظمة وتغيÐأي ـ ا 

  اm ،ا�طاب �ذا تعديل أو تغيi شواهد وأ عالمات
ّ
 اuرائع تغيi إال

  .األسا�ب بعض أو تسوåوا�

 وعداءٍ  ازدراء نظرة جذوره ح` الفارn واألد+ الفكري الPاث $مل 
 مNةً  وجودهم + باتت ح` اÐاقدة اCظرة بهذه الفرس تطّبع وقد ،للعرب خاص

=                                                 

لم يبق اÐال � ذلك بل وفد إ� . gاقية ف>ن يقطنها األحباش أو ÀاÁت من السوداألجزاء ا
بiنيا، . بالد إيران اآلريون ا=ابعون للجنس األبيض uلك يقال إن اإليراني� من ا¾نس اآلري

  .)¶¬، ص¬¢تاريخ إيران القديم، ص
العدد . دنيش أجروال: ، انظر مقالحول نقض نظرية ا=فوق العر@ الM يروج �ل اإليرانيون( )¢(

¬ðÇ ، مايو  ¬´ا¾معة¬´´ð ه³¬³¢صفر  ·¬م ا�وافق(.  
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  العرب يشعر القدم منذ برحوا فما ،الفارسية لألصالة
ً
 األحواز وعرب عموما

 
ً
  �م يكّنون بما خصوصا

ً
  تظهر وOراهية عداءٍ  من أبدا

ً
 + األحاي� من كثiا

 متأثرةً  العدائية ةاCظر هذه تكونت فقد وت%فاتهم وسياساتهم مواقفهم
 يمارس �ن اuي وا=مN للحكم العرب قبضة من " ا�واÉ الفرس " باستياء
 كما )م ق( والرابع ا6الث القرن� + اÐاكمة العربية السلطة قبل من ضدهم

 الفكري تراثهم لعمالقة �ن والM( الشعوبية باÐرOة كبi حد إ� تأثرت أنها
 أعجمية حرOة ـ الشعوبية اÐرOة أي ـ و� فيها نشٌط  دورٌ  الفارn واألد+

 واÐط ،عليهم االستيالء إ� تعدتها ثم ،العرب مع با�ساواة تذرعت اÐجمية
 ا\ي® تراثها إحياء ذلك ورافق وتعا�مه اإلسالم إ� واإلساءة ،شأنهم من

  أسبابها وتعود ،واللغوي وا6قا+
ً
 لزوا من الفرس نفوس + األ� إ� :أوال

 �نوا وأنهم خاصةً  ،العرب يد � عليها السيطرة وبا=اÉ العظيمة دو=هم
  األمم أقل العرب يعدون

ً
  .شأنا

 �اه موقفها � د�ل فلسط� تقسيم قضية من إيران موقف + ولعل 
 ،وا�هود العرب ب� فلسط� تقسيم ا�تحدة األمم اقPحت أن فبعد .العرب
 العظ! للقوى إرضاءً  االقPاح لصالح صوتت الM ا\ول Àلة من إيران �نت
  .)¢(آنذاك

 Äليص شعار رفعت الشاة حكم ضد ا�مينية ا6ورة قامت وعندما
   .)¬(ذلك غi ظهر ،مبتغاها ا6ورة حققت أن بعد ولكن ،الصهاينة من فلسط�

                                                 

 .)¹Ç، مرجع سابق، ص)ايران(شاكر، ا=اريخ اإلسال� ( )¢(

 .)¶´¢ا�رجع السابق ص( )¬(
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 ،م³Ç·¢ أيار ò¢ + فلسط� أرض + دو=هم الصهاينة أعلن أن وبعد 
 الطرفان وتبادل ،بها االعPاف �إ إيران سارعت ،العظ! القوى بها واعPفت

  .)¢(ا\بلوماn ا=مثيل

 يمثل اإليرانية القوات قبل من مÁ ¢·¬òم العربية )¬(األحواز احتالل وEن
  .العرب ا¾iان حساب � وا=وسع ا=فوق Cظرية العمÊ ا=طبيق

 .ا�نطقة )تفريس( تيجيةإسPا وضعت بل األحواز باحتالل إيران تكتف لم
 قامت كما ،عنه العربية الصفة ëC خوزستان إ� اإلقليم اسم تغيi إ� فبادرت
iوا�واقع وا¾بال واألنهار والشوارع واألحياء والقرى ا�دن أسماء بتغي 

  .جديدة فارسية أسماء وÍعطائها
ً
 �ن إيرا� فارn مصدر يوجد ال بأنه علما

 بعد اإليرانية ا\ولة إ�ها نسبتها الM الفارسّية باألسماء اطقا�ن هذه Àيع يسّ} 
 اإليرا� ا=اريخ � لعنااط©  ما وÍذا .ò¬·¢ سنة + األحواز � الواقع االحتالل
mوالصفويّة واألفشارّية والَزنديّة القاجارّية السالالت عهود + والقديم ا�عا 

 الفارسية التسميات �د ال فإننا ،لهابَ قِ  من إيران + ُحِكَمت الM والسالالت
  .)ð(اإلطالق � ا¾ديدة

                                                 

 .)·¹، ص)ايران(شاكر، ا=اريخ اإلسال� ( )¢(

ك¦ استعمال الفرس �ذه اللفظة أ، فلما "حوز"، وأصله "هوز"وهو Àع ، "زاي"خره آ :ألهوازا( )¬(
 iّلة ألنه ليس + 5م الفرس غÀ اواذمهملة،  "حاء"تها ح` أذهبت أصلها  

ّ
بكلمة  اموتكل

ها منهم العرب قفتل ثمّ ، "دمهمّ " ":دºمّ "وä ، "سنهَ " ":حسن"فقالوا +  "هاء"قلبوها  "حاء"فيها 
  "حوازاأل"يكون  و� هذامال، فقلبت íكم الك¦ة + االستع

ً
  اسما

ً
 به + أيام ّ} سُ  عربيا

  .)¬ð¢ص ، ¢ج، معجم اgتان، قوت اÐموييا. اإلسالم
)ð( )دن، صC ،كمةÐ¹عباس عساكرة، القضية االحوازية، دار اò(.  
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 ا�دن بعض إ� سنشi ،األحواز إقليم + األسماء تغيi عملّيةل مثلCو
=ه اuي االسم ثم العرw اسمها وس#د ،وا�ناطق والقرى  إ� اإليرانية ا\ولة بد©

  :)¢( الفارسية

äوناألحوازي والكّتاب ا�ثقفون وّجهها رسالة و � اÐاÉ اإليرا� الرئيس إ
 ألحياءوا والقرى ا�دن أسماء Áدةبإ فيها طاgوه ،···¢ بريلأ + خات} ºّمد

  Á ¢·ðòم قبل �نت حيث العربية إ� والشوارع
ً
 ا�صادر + جاء �ا وفقا

                                                 

  .)¶¹ا�رجع نفسه، ص( )¢(

  العر� االسم  فّرسا& االسم  العر� االسم  ا&فّرس االسم

  آبادان  - 

  سوَسنِْكرْدْ  - 

  َدْشِت آزاِد�ن- 

 

 - iَننِْدِق  

 -  Pَشوْش  

َننَْدرشابور، ثّم  - 
  َننْدر أمام �ي®

  

  عّبادان - 

  ا�فاجّية - 

مناطق اÐويزة - 
  وا�فاجية والبسيت� 

  عسكر مكرم - 

 - Pتس  

  خور عبد اهللا - 

  قلعة القنطرة - 

  

  ُخّرْمَشْهرْ  - 

  أْهفاز - 

 �نشادِ  - 

  ِدهِ ُمال - 

 أنديِمْشْك  - 

 راْم ُهْرُمزْ  - 

 -  iراْمِش 

  شوش - 

  ا�حّمرة - 

  األحواز - 

  الفالحّية  - 

  قرية ا�ال - 

  الصاÐّية - 

  رامز - 

 

  السوس - 
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ْ  الM الفارسية  باألسماء وليست األصلّية العربية بأسمائها تسميتها � عُ مِ �ُ
  .)¢()ا=فريس بعد( الفارسية

 ا�دارس وÍغالق ،العربية باللغة ا=عليم إلغاء اإليرا� الوزراء �لس قّرر
 Àيع + بها ا�طب إلقاء أو العربية باللغة ا=حّدث ومنع ،األهلية ةالعربي

 ،ا�حاكم + اإليرانية اÐكومة منعت كما ،�فة األحواز أرا� و� ا�ناسبات
 + العرw ا�واطن أمام Áئق أكp بذلك فوضعت و�Íها العربية اللغة من الÀPة
 بعد فيما أمر الشاه أن من لرغموبا ،ا�حاكم بمراجعة حقوقه لضمان األحواز
لغة بتنقية

ّ
 ا=داول لغة بقيت العربية اللغة فإن ،العربية الÚمات من الفارسّية ال
  .)¬(الس>ن ب� ا�و�

 ،األحواز شعب �اه اإليرانية العن%ية السياسات هذه أن الواضح من
  أنها كما ،معا�ها وطمس اإلقليم من العربية ا�وية ºو إ� تهدف

ّ
 بشk تدل

 اللغة ºاربة خالل من العربية ا�نطقة =فريس إيرا� {طط تنفيذ � واضح
 ،األحواز + ا\يموغرا+ العامل تغيi وبغية .فيها العربية وا=قا�د والعادات

 وÍحالل إيران لشمال وبالقوة بأكملها عربية قبائل نقل إ� إيران َقَمدت(
  فÄتل ال سياسة و� ،ºلهم الفرس

ً
 مارستها الM ا=Pيك ةسياس عن كثiا

 سياستها وEنت ،العثمانية السلطة أيام أواخر + "والPقية اإلEاد Àعّية"
 + إ�ائيل سياسة كبi حد إ� تشبه فإنها .للعرب جوهرها + ُمعادية عن%ّية

  .)ð()الفلسطينّية األرا� تهويد
                                                 

  .)³¢¢صيوسف عزيزي ب® طرف، إيران اÐائرة ب� الشمو�ة وا\يمقراطية، ( )¢(
  .)¹¹عساكره، القضة األحوازية، ص( )¬(
)ð( )ز دراسات الوحدة العربية، -العالقات العربيةOوت، ¢طاإليرانية، مرiص ، ب¬Ç¢(.  
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  وب� ،القومية ههويت األحوازي الشعب عرف ،العصور أقدم ومنذ
ً
 ºافظا

 ومنذ اإليرانية السلطات أن إال ،العالم شعوب من العديد شأن شأنه ،عليها
 للشعب ا�ويّة طمسل وسعها + ما Ü عملت ،األحواز إلقليم احتال�ا بداية

wشاه رضا" أن إذ - ا6قافية ا�وية فيها بما – عليها والقضاء األحوازي العر 
 لغة واحد شعب" شعار رفع ،´³·¢ ح` ò¬·¢ من إيران + حكم اuي "بهلوي
 ،·Á ¢·¹م ثورة بعد ما نظام ثمّ  ومن "ويلبه رضا ºّمد" خلفه فواصل ،"واحدة
  .)¢(األحواز عرب �اه العن%ية السياسة نفس

 اتبعوا( ،إيران + ا6قافة � اÐاكم� وا�نظرين السياسة رجال نأ إذ
 القوى وتلك الغربي� القومي� ذلك + مقتين عن%يّة قومّية سياسة

مت الM األجنبية االستعمارية
ّ
 هؤالء من قو�ّ  وبدافع )إيران سياسة + Eك

 للعرب ا�عادي الفارn الشوفي® ا�طاب سيطر ،وا�نظرين السياسيّ�
 اgهلوية األ�ة عهد بداية منذ اإليرانية السياسة � "اآلرية" غi وللقومّيات

  ..)¬(نإيرا +

 منظرو انتهج - واحدة فارسية وثقافة لغةٍ  يذ - إيرا� �تمع خلق أجل ومن
 .األحواز عرب تفريس إ� تهدف ،ا�دى طويلة م�pة خطة "بلهوي رضا الشاه"

 + ا6ورة قيام بعد ملحوظ بشk للعرب ا�عادي السياn ا�طاب واستمر
  �دِ  ولم ،إيران

ً
 مواد بتطبيق األحواز عرب بلق من ا�ستمّرة ا�طالب نفعا

 ا�دارس + القومية لغتهم بتدريس وا�تعلقة )ò¢و´¢( اإليرا� ا\ستور
   .العربية للصحف ونÆهم االبتدائية

                                                 

  .)Çòعساكره، القضية األحوازية، ص( )¢(
  .)¢Ç¬اإليرانية، ص -لعالقات العربيةا( )¬(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٥٧١  

 من األحواز عرب ،إيران + اÐكم دفة � ا�تعاقبة األنظمة وحرمت
 العرw لزّى ا ارتداء من حرمتهم كما ،الرسمّية ا�حافل + العربية باللغة اÐديث

) 
ً
 ،وا=جمعات الرسمية اÐكومية ا�ؤسسات وä ا�دارس + وذلك ،)وذكورا أناثا

  و�اهلت ،العربية ا�وية عن الُمعpّة ا�ظاهر Àيع اإليرانية السلطة ومنعت
ً
 ãيا

 عرب منع حد إ� األمر وصل إذ ،األرض هذه � العرw للشعب وجود أي
 و أبنائهم تسميات من األحواز

ً
 فاألحوال ،العربية وهويتهم ا=اري� النتمائهم فقا

  الشخصية
ً
 ،العربية باألسماء موا�دهم تسمية من ،األحواز + العرب تمنع مثال

  .)¢(ا�حدودة )الشيعية( ا\ينية األسماء بعض عدا ما

 ال هناك العرw نإ( "طرف ب® عزيزي يوسف" األحوازي ال>تب ويقول
 Ìتار نأ يستطيع نهأ غi ،الخ ..وو�د ونبيل ورانيا اءميس اسم Ìتار أن يمكن
 وEمران وEمبN وبريسا آزيتا مثل ثقافته تناسب ال قّحة فارسّية أسماء

  .)¬(")الخ...وOيومرث

 طالت بل ،فحسب واالجتما| ا6قا+ ا¾انب � السياسة هذه تقت% ولم
 والقرى ا�دن أسماء تغيi خالل من وذلك ،وا¾غرافية ا=ارÌية ا¾وانب

 إ� العربية من ،الصغiة واألحياء الشوارع وح` وا¾بال واألنهار قعاوا�و
  أhنا كما - الفارسية

ً
 واألبنية اآلثار معظم اإليرانية السلطات ودّمرت - سابقا

 إال ا=ارÌية الشواهد هذه من يبق ولم ،األحواز عروبة � تشهد الM ا=ارÌية
  .)ð(القليل

                                                 

  . )¶Çعساكره، القضية األحوازية، ص( )¢(
  .)³¢¢صرة ب� الشمو�ة وا\يمقراطية، وسف عزيزي، إيران اÐائي( )¬(
)ð( )عساكره، القضية األحوازية، صÇÇ( .  
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 القومية وَصهر إذابة إ� إيران + اÐاكمة الفارسية القومية سياسة ر�وت
 األحواز عرب تمنع إذ ،الفارسية ا6قافة بوتقة ضمن األحواز + وثقافتها العربية

 والرواية �لقّصة األدبية ا�جاالت {تلف + ا6قافية باألنشطة القيام من
  �س� وخالل ،والشعر

ً
ف أي ظهور نشاهد لم ،�اgهلوّي  عهد من Áما

ّ
 مؤل

wعر iة هذه طيلة عربية دورية أو جريدة أيّة تصدر لم كما ،شهPذ ،الفÍاو 
 مصiهما سيكون واCاh ا�ؤلف فإن ،القبيل هذا من 9ء وحصل صادفت

 ا6قافة وزارة � انهالت الM ا�طالب عÆات من وبالرغم .اإلعدام أو السجن
 ترخيص � باÐصول الراغب� األحواز عرب بلق من اإلسال� واإلرشاد
 أن إال ،اÐضاري وتراثهم ثقافتهم عن تعpّ  واحدة دورية أو جريدة إلصدار

 إال ا6ورة بعد ما سلطات تسمح ولم ،بالرفض قوبلت ا�طالب هذه Àيع
  مقيدت� ¾ريدت�

ً
   :تكون أن � ،تماما

  أوجد قد زاألحوا إقليم + اإليرانّية ا\ولة وجود إنّ 
ً
 السلطات ذهن + وهما

 فكرة وفق العرw الشعب � سيطرتهم ب�ورة اإليرا� الشعب أفراد ومعظم
 . )¢( )العرw ا¾نس � ومتفّوق متمNّ  اآلري اإليرا� ا¾نس أن(

 سياسات ا�هت األحواز إلقليم اإليرا� لالحتالل األو� السنوات ومنذ
 + اإلسالمّية ا\يانة � القومّية العن%ّية ترجيح Þو =صب اإليرانّية ا\ولة

  ا=اريخ + الفارسّية ا�وّية تعريف
ً
  ماضيا

ً
 خالل ومن ا\ولة وقامت ،وحاâا

ّ̀  وا�نشورات اإلعالم وسائل  القصوى األهمية بإعطاء ،ا�درسية الكتب وح
 دون ومن ،الفPة تلك + ا�سيطرة واألهداف األف>ر ومدح "القديمة" إليران

 .�ا واالجتماعّية السياسّية وا�فاسد ا�عايب ذكر
                                                 

  .)·Çعساكره، القضية األحوازية، ص( )¢(
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 الفتح باعتبار ا=الميذ � ا�درسية الكتب مقّررات ضمن يدرّس �ن وقد
 وا�مجية الوحشّية الفتوحات من( إليران االÞطاط بداية هو إليران اإلسال�

 ،Æقةم عظيمة مدينة � هجموا قد حضارة بال وأعراب مثقف� غi لقوم
فها القديمة إيران اÞطاط + السبب وEنوا

ّ
 ويذهب .)¢()اÐاâ الع% إ� وÄل

iالفرس من الكث � من الكثi + مشينة وتسميات بألقاب العرب وصف حد إ
 أفش�" السّيد أنّ  وجدنا اإليرانّية الفارسّية القواميس أحد فë ،األحيان
 ،للعرب تفسiه + ا�وCديّة اللغة �إ الفارسّية اللغة من قاموسه + "أف>ري
 "دماغ بال"و "عقل بال" :يع® "ا¾ذور عرw" أن:ويقول ،"غزاة" :بالـ يعّرفهم

 .)¬("منحط"و

 وطنب مو� أبو( ا6الث اإلماراتية للجزر اإليرا� االحتالل يمثل كما
  )والصغرى الكpى

ً
 حساب � اإليرا� ا=وسع سياسة مظاهر من خرآ مظهرا

  .العرب iانهمج

  :خان رضا حكم وبداية القاجارين حكم نهاية

  :يرانإ B ا)ديدة ال5يطانية السياسية

 �ا كوني نأ بريطانيا فضلت و�األ العا�ية اÐرب نهاية بعد :اCص يقول
 من Äفف ح` بالدنا من قواتها إخراج قررت يرانيةاإل ،اÐكومة مع ارتباط
 �ا يكون نأ فضلت خرىأ بعبارة ،�م اCاس ةراهيك من لتخفيفلو ،ا�Nانية
  .مباhة سلطة �ا يكون نأ من فضلأ مباhة غi سلطة

                                                 

  .)¬Ç¬و ¢Ç¬العالقات العربية اإليرانية، ص ( )¢(
أفش� أف>ري، فرهنك فارn هلندي، مرOز نقال عن  .´·عساكره، القضية األحوازية، ص( )¬(

  .)´¬òش، ص.ه ¬ðÇ¢سعدي، باساج مهتاب، زبانكده خاطره،  �ش مشهد، خيابان
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 ال( اñد ا�لك )حكومة أن القاجارية اÐكومة مع الpيطاني� مشÚة
 يرانإ + حكومة تشكيل حاولت وهكذا ،هدافهمأ تأم� � القدرة تملك
 \رجة وقوية مت>ملة تكون أن Vب ومةاÐك هذه نأ وبرأيهم ،،بها ةمرتبط

 ةطابقم دارتهاإ تكون نأو ،واحد طارإ + �فة إيران Eكم نأ تستطيع هاأن
  .)¢(�طاgهم

 :االنقالب

 االستعمارية سياستها و=حقيق بريطانيا قامت باCهاية :اCص يضيف
 لفرض وسعت ،باعتبارها طباطباÎ ا\ين ضياء سيد باسم شخص بوضع ا¾ديدة

 رئيس بصفته ضياء سيد
ً
 نأ ارأو .ا�قبلة عما�مأل للتمهيد ñدأ ا�لك اءرلوز ا

 قاموا و�ذا ،قزوين من عسكري شخص ñدأ ا�لك خافةإل ا�ناسب الشخص
 اسفند من ا6الث + طهران �إ قزوين من خان رضا بقيادة قوات رسالإب
  ضياء سيد تعي� � ñدأ ا�لك جpواأو

ً
 أو ،للوزراء رئيسا

ً
 رضا تع� تم يضا

 فيها تتشk الM و�األ ا�طوة � هذه وEنت ،للقوات العام القائد خان
  .بريطانيا رغبة حسب يرانإ + حكومة

 :تآ هو بما أمر

 ح>ماأل ويطيعوا يصمتوا نأ طهران هاÉأ Àيع � Vب – و�األ ا�ادة
  .�فةً  العسكرية

                                                 

تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، مرجع سابق، ( )¢(
 .)³¹ص
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 حدأ يوجد نأ Vب وال ،ا�دينة + ريالعسك اCظام تطبيق -  ا6انية ا�ادة
iطة �العسكري فراداأل غÆب ،الظهر بعد ا6امنة الساعة منذ ةيا�دن والVو 
   .ا�عp عp أحدٌ  يمر أال

ُ  اuين شخاصاأل – ا6ا6ة ا�ادة  العسكرية القوات قبل من بأمرهم شكي
  Vلبوا نأ Vب واCظام ا�دوء خاللإب ويتهمون

َ
  بشدة واويعاقب فورا

 تشكيل يتم ح` ،تام بشk وا�طبوÁت الصحف Ü تتوقف – الرابعة ا�ادة
 .)¢( لالنتشار تعود عندها ،القانون حسب تراخيص صدارإ يتم اÐكومة

  رضا – للجيش عÊاأل القائد ا�لك قدساأل جاللة جيش رئيس

Iا كم تغي:  

 نأ بريطانيا من وبدعم خان رضا استطاع ش.ه ¬´ð¢ سنة + :اCص يقول
 نشاطات بدأت الوزراء رئاسة �إ وبوصو� ،الوزراء رئيس منصب �إ يصل
  .ا¾ديدة الpيطانية السياسية + ةٌ واسع

 ،اÐكم =غيi الطريق مهد �عارضيه هاوقمع ،خان لرضا الpيطاني� دعم
 اضيةا� السنوات + حدثت الM ا�ناسبة وضاعاأل Àيع من ةاالستفادوب باCهاية
 هذا نواب علنوأ ،السلطة =غيi ا�ؤسسي� �لس k© شُ  بريطانيا من وبدعم

  خان رضا علنواأو القاجاري اÐكم إنهاء ا�جلس
ً
 رضا صبحأ ذلك بعد ،مل>

  خان
ً
  .مل>

                                                 

  .)³Ç-³¹ا�رجع السابق، ص ( )¢(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٥٧٦  

 تطبيق + بريطانيا ووفقت ،بالدنا � خان رضا حكم فPة بدأت ذلك بعد
 مظهرب إظهاره بمحاولة ا�لك ثبيتو= هؤالء قام ،يرانإ + ا¾ديدة سياستها

  .جانبلأل خالفا� الوط® الرجل

Ñإ وصو� وقبل رضا ا�لك س� ح` ،ا\ين رجال ود يكسب نأ اÐكم 
 نأ العمل بهذا واستطاع ،دين رجل نهبأ يتظاهر وEن ،قم + زيارتهمل ذهب نهأ

 نأ عرف اÐكم �إ وصل عندما ولكنه ،اCاس من �موعة دعم يكسب
 مانع يشk ا\ين

ً
   .عمله تقدم طريق + ا

  ا�همة القوان� إلصدار ا�جلس هذا يشk �ن :ا�ؤسسي� �لس •
ً
 جدا

 .ساnاأل القانون i=غي وأ =فسi وأ

 رفع � النساء جpأ فقد ا�صوص بهذا جراءاتهإ ضمن ومن:اCص يضيف
 رضا قوات مع �واجهةا �إ أدت اCاس من مقاومة مراأل هذا لï وقد اÐجاب

 اCاس �مع ،مشهد مدينة + خون� ثورة قامت الM ا6ورات Àلة ومن خان
�إ دىأ Kا بالرصاص ا�سجد âب �إ دىأو ،ð¢³¢ سنة شاد كوهر مسجد + 

 ذلك دىأ والقمع خان رضا قبل من كهذه جراءاتإ ،اCاس من كبi عدد مقتل
 اÐديدية السكك طريق نشاءÍو ¾امعةا تأسيس مثل خرىأ عمالأب القيام �إ

Mتلق لم ال  
ً
 ضمنها ومن ،جانباأل صالح + �ن هذا ألن.اCاس من استقباال

 Cقل وذلك الpيطاني� طلب حسب اgالد شمال + اÐديدية السكك حداثأ
  .)¢( روسيا مع ا�حتملة للمواجهة ا�عدات

                                                 

 .)·³Ç- ³ا�رجع السابق، ص( )¢(
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 :مدرس اهللا آية استشهاد

 + حياته وقC الكبار العلماء Àلة من ،رسمد اهللا ةآي :اCص يقول
 مرة الشورى �لس وافتتاح طهران فتح بعد ،واالستعمار االستبداد م>فحة

 مدرس نأ اCجف + ا\ينية ا�راجع رأت ،خرىأ
ً
 موراأل + ةٍ خp ذو شخٌص  ا

 �تهد بصفته العلماء من خرآ عدد مع عينوه وقد والسياسية ا\ينية
ً
 الطراز من ا

 القانون تعديل � وا�صادقة للمراقبة ا�جلس جلسات + ليشارك األول
  .ا�جلس وقرارات ساnاأل

 ا\ورات + طهران + اCاس انتخبه فقد اCاس ب� مدرس شخصية بظهور
 مندوب �كون للمجلس ا=ا�ة

ً
 + جديد فصل أبد وبهذا ،ا�جلس + عنهم ا

 نائب هدورات Ü وخالل مدرس ،السياسية مدرس حياة
ً
 �فح ا�جلس + ا

�إ خان رضا وصول بعد ،اCاس مصالح عن ودافع ،جانباأل ونفوذ االستبداد 
 اÐكم إ� خان رضا وصلواأ من هم الpيطاني� نأ يعلم مدرس �ن ،اÐكم

 + م�4 من مدرس اعتقال تم خان رضا من وبأمر و�ذا ،بشدة ه�فح وقد
ة سن خان رضا من بأمر واستشهد مدرس قتل ةباCهاي خواف �إ نفيه وتم الليل
¢ð¢¶ مل من سنوات ثما� بعدE ëCوالسجن ا.   

 .رضوي خراسان ºافظة + •
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  ؟ وا&ناقشة سئلةاأل

 ا¾ديدة سياستهم =نفيذ مناسب� القاجاري� نوالpيطاني ير لم اذ�ا •
  و�؟األ العا�ية اÐرب بعد

 وضح ؟ واحد دي® ا�اه اÐكم �إ �ووص وبعد قبل خان لرضا �ن هل •
  ذلك

  .يرانإ + وحدثت ا\رس هذا + قرأتها الM ا�همة األحداث اكتب •

 ياتهí ا�تعلقة حداثاأل واطرح مدرس اهللا ةآي الشهيد حياة + اíث •
  ؟ الصف +

 )¢( ؟ تثبيته جلأ من خان رضا نوالpيطاني عرف كيف •

  :ا\ص {ليل

  :خان رضا حكم ةييوبدا القاجارين حكم نهاية

Iا كم تغ:   

 واستطاع بريطانيا من بدعم اÐكومة رئيس منصب �إ خان رضا وصول
  نفسه عالنÍو ،القاجاري حكم إنهاء بريطانيا بدعم

ً
 خالل من وذلك مل>

 با=قرب تظاهر خان رضا نأو ،بريطا� بدعم شÚه اuي ا�ؤسس� �لس
 وصل عندما ولكنه ،بقم العلماء يزور وEن ،دين رجل يضاأ نهأو ،ا\ين لرجال

 شعبية ثورات فقامت اÐجاب رفع � النساء جpأف سياسته غi اÐكم
   .خان رضا قوات قبل من معتقُ 

                                                 

 .)´ò- ·³ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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   :ا&درس اهللا ةيآ استشهاد

 �Á �ن مدرس اهللا يةآ
ً
 من �» وقُ  ،االستبداد واحارب ناuي العلماء من ا

 القانون تعديل � وا�صادقة ،لشورىا �لس قرارات �راقبة اCجف علماء
 رضا وÁرض االستبداد حف>ف با�جلس =مثيلهم اCاس انتخبه وقد ،ساnاأل

   .خان من مرأب هقتل وتم هفنفا خان

• NOPإ وصو�و خان رضاء حكم � ا\رس هذا + ال� نهوأ ،اÐكم 
 أنهو ،صحابهأ من اÐكم واغتصب للغرب عميل نهأو ،بريطا� بدعم وصل
 ،ا\ينية ال�اماته من وتpأ انقلب لكنه ،للحكم للوصول ا\ين رجال إ� تقرب
 ا�اه وا�ه

ً
 شعبية ثوراٍت  �إ دىأ اK ،اÐجاب من النساء بمنع دي® غi ا

 كما وقتلهم معارضيه � القضاء �إ سÑ خان رضا إن ثم ،قبله من بقوة قمعت
 سبابأ �إ القارئ يوجه اCص نأ محنل العرض وبهذا ،مدرس اهللا يةآ مع جرى
 بالعدل اgالد حكم يستطيع حدأ ال نأ ويؤOد ،ا�مي® بقيادة اإليرانية ا6ورة
 نصفة الإ همn  �م ليس اuين الفقهاء الإ ،بذلك االدÁء حاول مهما ،وا\ين
   .ا\ولة استقالل � واÐفاظ ،الÆع قامةÍو اCاس

  :وا&ناقشة سئلةاأل

NOPتغي سبابأ � الi كم بريطانياÐ قبل خان رضا وسياسة ،القاجارب� 
 اهللا يةآ حياة � الNOP ،ا\ي® وجها=ب يتعلق ما + وخاصة للحكم وصو�
 معارض بصفته ،مدرس

ً
   .ا\ينية وا�راجع ا\ي® ا=يار يمثل ا
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  :يرانإ � وتأثIها ا�انية العا&ية ا رب

 فPة وبعد مÇ¢·¢ ش.ه ¹·¬¢ سنة و�األ العا�ية اÐرب انتهت:اCص يقول
 من بالقرب( فرساي ق% + ا�تنازعة طرافاأل ب� صلح معاهدة وقعت
 :ا=ا�ة سبابلأل يستمر لم الصلح هذا نأ الإ )باريس

•  ©ñثقيلة وقيود غرامات ا�هزومة ا\ول فرساي معاهدة لت  
ً
 �انياأ وخصوصا

   .ثارهمآ العمل وهذا

 رضا وعدم اgالد بعض تقسيم �إ دىأ اÐرب بعد جديدة دودح تعي� •
  .وا�لل الشعوب بعض

 واستمرت ،اÐرب + ا�نت%ة طرافاأل من نفسها تعتp وبريطانيا فرنسا •
 أ اÐرب بعد

ً
 .الشعوب حقوق و�اهلت ،ا�ستعمر ت%فات با=%ف يضا

 ،ا�صانع غالقÍو والقحط بالغالء ،األوروبية ا\ول ابتليت الظروف هذه +
 
ً
 بعضهم و{الفة بال%اÁت بدأت ،مشاãها íل اÐكومات تفكر نأ من وبدال

 وموسو�® �انياأ + هتلر مثل شخاصأ ظهر ا�ضطربة وضاعاأل هذه + ،اgعض
 غi اCاس ،وا=وسعية العن%ية وشعاراتهم ف>رهمأ ظهارإب قاموا ،يطا�اإ +
 وفرنسا بريطانيا نأ يعرفون �نوا هؤالء ،طةالسل �أخذوا اجتمعوا راض�ال

  وايطا�ا آ�انيا اEدت ،وايطا�ا �انياأ شقاء + السبب هم السوفيM واالEاد
ً
 معا

 بريطانيا تدخل عن راضية غi �نت الM ا�ابان إ�هم انضمت فPة وبعد
 ،حورا� دول سميت االEاد هذا �إ انضمت الM ا\ول ،آسيا hق + مريكاأو

  .عداءاأل مع اÐرب وه هدافهاأ �إ للوصول الطريق نأ ا�حور دول عرفت وقد

 من مباغت وبهجوم م·ð·¢ ش .ه ð¢Ç¢ سنة + باCهاية :اCص يضيف
 وا�ابان يطا�اإ وتلتها ،ا6انية العا�ية اÐرب اشتعال ثارتأ بوCدا � �انياأ
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 بريطانيا اتفاق �إ دىأ مالتاÐ هذه استمرار ،والص� روباأو + با=قدم
 سميت ا\ول من ا�جموعة هذه ،مواجهتهم � السوفيM واالEاد وفرنسا

 .ا=حالف وأ )اÐليفة ا\ول(

 :رضا ا&لك قالةإ

 ولكن ،ا6انية العا�ية اÐرب بداية + حيادها يرانإ علنتأ :اCص يقول
  متفوقة �انياأ نأ يظن �ن نهوأل رضا ا�لك

ً
 مع الصداقة �إ سÑ فقد ،عسكريا

  تشk �انياأو يرانإ صداقة نأ رأت ا=حالف دول ،ا\ولة هذه
ً
 uا مهما خطرا

 م>نه وعينوا خان رضا هؤالء قالأ ،م ¢³·¢ ش.ه ´¬ð¢ سنة بالدنا هاÀوا فقد
  .اÐكم + بهلوي رضا ºمد ابنه

 قوة قبل من ونيعرف �نوا نهمأل الغزاة مقابل ءبÙ يرا�اإل ا¾يش يقم لم
  .ا\Áيات نتيجة هؤالء

 ا�حور دول � واسعة íمالت ا=حالف قوات قامت حداثاأل هذه بعد
 كما ا6انية العا�ية اÐرب äو م³ò·¢ ش.ه ð¬³¢ سنة عليهم انت%وا وباCهاية

 عنها ونتج ،اCاس من ا�الي� وجرح قتل و�األ العا�ية اÐرب + حدث +
iمارا\ من الكث.  

 بالقنابل هiوشيما ب�ب ا6انية العا�ية اÐرب نهاية + مريكاأ قامت
 ودمرت شخاصاأل من الفاآل فيه وجرح قتل ،ا�ابان + ازاDجونا ،اCوورية

  .هiوشيما + ا\مار من اجزءً  الصورة + نرى ،ناا�دينت
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  ؟ وا�حث سئلةاأل

 هذا ولكن فرساي معاهدة توقع و�األ العا�ية اÐرب بعد نهأ قرأنا •
  .ذلك سبابأ اذكر .يستمر لم الصلح

  هدافها؟أ �إ للوصول مناسبة ا�حور دول رأتها الM الطريق � ما  •

  ؟ ا�حور دول أم ا=حالف دول انتصار ا6انية العا�ية اÐرب نهاية ما •

  اكتب •
ً
Áووية ال�بة حول موضوCبه ا�تعلقة مورواأل ا�ابان � ا.  

 ت�رت ا6انية العا�ية اÐرب + شارOت الM ا\ول من يأ برأيك  •
 )¢(�اذا؟و ؟ ك¦أ

  :ا\ص {ليل

  :يرانإ � وتأثIها ا�انية العا&ية ا رب

 وا\ول للحرب ا�باh والسبب ،ا6انية العا�ية اÐرب سبابأل عرض •
 يرانإ )اÐلفاء أي( هاÀوا نأ ،�انياأ ¾انب خان رضا �يل وEن ،فيها ا�شارOة
   .بهلوي رضا ºمد ابنه م>نه وعينوا خان رضا وعزلوا

 عرٌض  ،لألبرياء القاتلة لتماء ا�تعطشة ،ا�تحدة الواليات لصورة عرض هنا
 من س>نهما وقتل بتدمiهما ،ا�ابان + ازاDجونا ،هiوشيما بمدينM فعلته ما
 .اCووية بالقنابل برياءاأل

                                                 

ه ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، ناOh hت تاريخ، سال سوم، دور( )¢(
 .)ò¢-òð، ص ·ðÇ¢جاب ونÆ كتاب ها� در� ايران، 
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  :وا�حث سئلةاأل

 âب ،ونهايتها اÐرب ريات�و ،فرساي ومعاهدة اÐرب سبابأ تتناول
  .اCووي بالسالح ا�ابان

NOPن خان رضا نأ � هنا ال�  
ً

 عزل ،هءوال غi©  وعندما لpيطانيا عميال
  .بهلوي رضا ºمد ابنه هو خرآ بعميل وAء

 :إيران B ا\فط صناعة 9أميم الوطنية ا رoة

  :ا رoة تشكيل

 رضيةاأل صبحتأ ،يرانإ من وخروجه رضا ا�لك قالةإ بعد :اCص يقول
 يمتلك لم بهلوي رضا ºمد ألن©  ،يرا�اإل ا�جتمع + السياn للنشاط مناسبة

 و�األ السنوات �نت uا ،خرىأ مرة االستبداد من هنتمك الM وا\ه قوة بعدُ 
   .ائهمرأ عن للتعبi الفرصة وجدوا رضا ا�لك سقوط بعد

 ا�لك سقوط( ش.ه ´¬ð¢ شهريور شهر بعد السياسية النشاطات توسعت
 تأميم وباCهاية اCضال توسع + السبب وEنت اCاس دراكإ �إ دتأو )رضا

 الوقت ذلك + وسياسيت� ينيت�د شخصيت� اCفط تأميم حرOة قاد ،اCفط
   .مصدق ºمد وا\كتور �شا� اهللا ةآي وهما

 اCضال + مÆق دور � وEن ،ا�عروف� ا\ين رجال من �شا� اهللا ةآي �ن
 .اإلسالمية القوات قيادة يتو� وEن ،الpيطا� االستعمار ضد وا\ه مع شبابه +
 أو

ً
   .السياسية موراأل + طويل تاريخ مصدق لتكتور �ن يضا

 أميمت جلأ من اCضال ،الوقت ذلك + االثن� نيهذ ب� قرب اuي السبب
 من الصناعة هذه وEنت ·¬ð¢ سنة ا�جلس قرهأ واuي ،يرانإ + اPgول صناعة
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�إ با=دريج دتأ اPgول صناعة تأميم جلأ من اCضال ،الpيطاني� يد + قبل 
 انتخاب ذلك + وساعد ،الpيطاني� ا�ستعمرين ضد وطنية شاملة ثورة قيام

  مصدق دكتور
ً
   .للوزراء رئيسا

   :ا رoة اءعدأ كفاح

 مريكاأو نوالpيطاني نوا�ستعمر و�اصة جانباأل ت�ر :اCص يضيف
  اCفط صناعة تأميم من

ً
  âرا

ً
 رئاسة فPة خالل {تلفة وبطرق وسعوا ،كبiا

 حدىإ اCفط بيع منع وEن ،الشعب نضال استمرار نع� للوزراء مصدق ا\كتور
   .الشأن بهذا ºاوالتهم

 وا�شاÜ يرا�اإل اCفط hاء من وروبيةاأل ا\ول اعوامتن الظروف هذه +
 أ والسوفيت ،مصدق حكومة واجهت الM الشديدة ا�ادية

ً
 hاء عن امتنعوا يضا

  .قبل من يرانإل تعطى �نت الM ا\يون عطاءإ عن امتناعها وح` بل اCفط

 ا�رتزقة من السوفيM واالEاد بريطانيا ناا\و= استفادت:اCص يقول
 ا�رتزقة �موÁت همأ ومن ،مصدق حكومة عمالأ فشالإ جلأ من يرانإ داخل

 ،السوفيM االEاد �إ ا�دمات تقديم الوحيدة مهمتهم وEنت ،توده حزب عضاءأ
 اهللا ةوآي الشعب من بدعم ا�ؤامرات هذه مامأ صمدت مصدق حكومة نأ الإ

 مصدق ا\كتور ب� خالف لظهور ونتيجة فPة بعد سفلأل ولكن ،�شا�
 نفط وتأميم ،لصناعة الوطنية اÐرOة �زيمة الطريق ده» مُ  �شا� اهللا ةوآي

  .)¢(إيران

                                                 

 .)¶ò³-òا�رجع السابق، ص( )¢(
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   :جديد من االستعمار وعودة ا رoة B ا�الف

  ا�ؤامرات زادت :اCص يقول
ً
 مصدق رئاسة فPة خالل يوم بعد يوما

 بكل قام وقد ،ا�لك ديوان ا\اخلية ا�ؤامرات هذه رأس � وEن ،للوزراء
 � ك¦أ يسيطر نأ جلأ ومن مصدق ،مصدق عمالأ فشالإ جلأ من ºاوالته

 نأ ا�لك من طلب اgالد + وضاعاأل � ك¦أ سيطرته وتكون ،وضاعاأل
  .استقا=ه مصدق وقدم ،طلبه يلب لم نهأ إال ،اÐرب وزارة يسلمه

  الشاه قام
ً
 Áرض وقد ،زراءالو رئاسة بمنصب السلطنة قوام بتعي� فورا

 بيان + �شا� اهللا ةآي علنأو ،قوام وزارة رئاسة خp انتÆ عندما مراأل اCاس
 ربع�أو ثمانية خالل قوام قالةإ تتم لم ذاإ وقال ،لقوام ال%$ة معارضته �

 + اCاس �إ وÌرج الكفن يرتدي سوف نهÍو ا¾هاد يعلن سوف نهإف ساعة
 اCاس خرج تi لشهر ا6الث� ا�وم + واCضال وضاعاأل ـتأجج وä ،ا�يدان

 قوام اCاس نضال جpأ ،اCار طالقإ وقاوموا الشوارع �إ
ً
 ،استقا=ه تقديم � ا

  خرىأ مرةً  مصدق وع�
ً
 ¢ðð¢ سنة تi شهر من ا6الث� ا�وم ،للوزراء رئيسا

  .لوقتا ذلك + للبالد السياn ا�يدان + اCاس وجود + اuروة يوم �ن

 اCضال توسع ا\اخل + وجواسيسهم نوا�ستعمر شاهد نأ بعد قرأنا كما
Öنتو �ية بمؤامرات قاموا ،الشعE إ ا�رة هذه ا�ؤامرات تهدف� Vادإ 

 ،ا�جتمع + ا�شؤومة هدافهاأ �إ تصل ح` الوطنية اÐرOة قوات ب� اختالف
 لن القومية اÐرOة نإف ا�يدان + للناس وجود �ن طا�ا أنه نوا�ستعمر يقنأ

 يوجدوا نأ واستطاعوا بينهم ا=فرقة بنÆ وا�رتزقة ا¾واسيس أبد �ذا ،تهزم
   .ا�الفات بينهم
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 :مرداد +* انقالب

 لفعا�ة مشاهدتهم مع الpيطاني� ا�ستعمرين نإف قرأنا كما :اCص يقول
 ،مصدق �واجهة احةالس �إ دخلوا نهمإف ،تi شهر من ا6الث� + اCاس

 أ ارادوأ مريكاناأل
ً
�إ انضموا ،)¢(يرانإ + أك¦ قدم موطئ �م Vدوا نأ يضا 

  ك¦أ وEنوا الpيطاني�
ً
 ،انقالب طريق عن مصدق سقاطإل السÑ + نشاطا

 + القوات وحدة � للقضاء عمالً  ابتكرت األمريكية ا=جسس منظمة
 با=دخل تم االنقالب اهذ ،االنقالب تم ¬ðð¢ مرداد شهر من Ç¬ + ا\اخل

  .زاهدي الفريق ،رأسهم و� ا�ونة من عدد طريق عن األمريكي

 قد �ن اuي الشاه وÁد ،االنقالب بعد هوºاكمت مصدق ا\كتور اعتقال تم
   .مريكاناأل hافإ Eت هحكم من جديدة فPة وبدأت ،يرانإ من فر

  :وا�حث سئلةاأل

 �شا� اهللا ةآي ب� للتقارب سبب همأ هو ما ،وطنيةال اÐرOة وائلأ + •
   ؟ مصدق وا\كتور

 بها قام الM جراءاتاإل � ما ،يرا�اإل الشعب نضال حداثأ خالل •
  .انتصارهم �نع نوالpيطاني

 .ش .ه ¢ðð¢ تi شهر من ا6الث� ثورة جئونتا سبابأ اذكر •

 العp � ما ؟ مرداد Ç¬ انقالب + ساnأ دور �ا �ن الM ا\ولة ما •
Mانقالب من نأخذها نأ نستطيع ال ¬Ç قلاأل � اثنت� اذكر( ؟ مرداد(  

                                                 

 .)¶òا�رجع السابق، ص( )¢(
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  اكتب
ً
Áين شخاصاأل حدأ حياة عن موضوuهذا + همؤسماأ وردت ا 

  .)¢(ا\رس

   :ا\ص {ليل

   :يرانإ B ا\فط صناعة ميمأ9 الوطنية ا رoة

   :ا رoة تشكيل -

 ºمد حكم ظل + يرانإ + السياسية طاتوالنشا الشعبية اÐرOة توسع
 وا\كتور �شا� اهللا ةيآ من 5ً  للنفط ا=أميم حرOة قاد حيث ،بهلوي رضا
 ثورة �نت حيث ،)اCفط أي( بريطانيا عليه تسيطر �نت اuي ،مصدق ºمد
 مصدق ا\كتور وصول + ساعد اK ،الpيطاني� ا�ستعمرين ضد شاملة وطنية

 .الوزراء سرئي منصب �إ

  :ا رoة عداءأ كفاح -

 ا=أميم سياسة إفشال السوفيM واالEاد وأمريكا بريطانيا حاولت وهنا
 الشعب بدعم ،ا�ؤامرات مصدق حكومة وواجهت ،اCفط hاء عن باالمتناع

 وEشا� مصدق ب� خالف ظهور بعد ولكن ،�صدق �شا� ا\ين ورجل
  .Cفطا تأم� ةلصناع الوطنية اÐرOة هزمت

   :جديد من االستعمار وعودة ا رoة B ا�الف -

 ديوان بلقِ  من مساعيه فشالإ وºاولة للمؤامرات مصدق حكومة تتعرض
 رئيس السلطنة قوام ا�لك تعي� ،مصدق الستقالة دىأ اK ،ا�لك

ً
 ،للوزراء ا

                                                 

 .)ò¹ا�رجع السابق، ص( )¢(
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 لم نإ أنه وأعلن ،اÐكومة �ذه معارضته �شا� وأعلن ،يرض لم الشعب لكن
 وتع� ،استقا=ه تقديم � السلطنة قوام جpأ Kا ،ا¾هاد يعلن سوفف لقَ فُ 

 اÐرOة ب� ا�الف نÆ ا�ستعمرة ا\ولة حاولت نهاوحي ،أخرى مره مصدق
 حيث ،ا�تحدة والواليات بريطانيا من Üٍ  من ا=أثi جرى ثم ،و�حت الوطنية

 وEن ،يرانإ �إ اهالش Áد ،وºاكمته مريكيأ بتدخل مصدق � انقالب جرى
 .مريكيأ hافإ Eت للشاه حكمٍ  فPة بدأت حيث ،منها ر© ف قد

 وسعيها ،رضا ºمد حكم ظل + بإيران الكpى ا\ول =العب توضيح هنا
 اCفطية إيران موارد � للحفاظ تسÑ الM ،الوطنية القوى Ü من للتخلص

 ،الوطنية اÐرOة � اءبالقض بإيران الفاضح مريكاأ تدخل ثم ،واالقتصادية
 ضد قامت انما ا6ورة نأ � تأكيد وهذا ،وهيمنتها وصايتها Eت الشاه ووضع

 ا�تغطرسة ة�الرأسما للقوى عميلٍ  وضد ،مريكاأ قبل من يرانإ استغالل
  .مريكيةاأل ا�تحدة الواليات

   :وا�حث سئلةاأل

- NOPة رموز � الOرÐشا� مصدق الوطنية اEنع بريطانيا لووسائ ،و� 
   .مصدق � مردار Ç¬ انقالب نتائج ثم ،الوطنية اÐرOة

 ،مصدق السياn مثلها والM الوطنية لحرOةل صورة برزأ � ترNO هنا -
 والM ،مريكاأ ثم بريطانيا نفوذ ومقاومته ،�شا� وهو نفوذ ذو دين ورجل
 الشاه من برÁية اإليرانية ا\ولة ساسية =دبi مرداد Ç¬ انقالب بعد حلت
  �ن يرانإ + اÐكم نظام نأ تأكيد وهو ،بهلوي رضا ºمد

ً
 بامتياز عميال

  .مريكاأ أم بريطانيا سواءً  للغرب
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 ا=اريخ �عا¾ة ا6انوية ا�رحلة تاريخ كتب خصصتها Mال ا�ساحة إن
mللعالم ا�عا wا�واضيع من �موعة ب� موزعة العر.  

   العربية القومية شأن من ا ط :أوال

 ،الفلسطينية والقضية إÞائيل مع العر� ال�اع صورة تشويه :ثانيا
  )¢( ا)انب حاديةآ نظر وجهة من وتناو�ا
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�����6:��א0:��א0:��א0:��א�0<�<�<�<������ذج��ذج��ذج��ذج����،،،،���אن���אن���אن���אن�������Bد���Bد���Bد���Bد'6�'6�'6��KKKKא���+"א���+"א���+"א���+"����א����א����א����א���������;�-�X%����&�8�;�&�8�;�&�8�;�&�8	-�X%	-�X%	�X%-	אאאא����' �� �� �� �

 االستعالء روح Vسد طبي� امتداد � العمائم نظام ظل + اÐا�ة إيران
 اإليراني� ألن ،أنفسهم العرب الشيعة � وح` ،والعروبة العرب � لفارnا

  فتحا بتهم إ� اإلسالم دخول أبدا يعتpوا لم
ً
  وÍنما إسالميا

ً
 وuا عربيا؛ غزوا

 اللغة � االعتماد + ويمعنون بها ا=حدث أو العربية تعلم عن يمتنعون
  آري� باعتبارهم العرب � استعالÎ بشk يتمNوا ح` الفارسية

ً
 + وفرسا

  .اإلسالم إ� همءانتما ح` يسبق اuي األول ا�قام

                                                 

وم متوسطه، Ohت رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ، ، سال س: نظرى" كتاب تاريخ ايران وجهان( )¢(
 .)³´¢-´´¢، ص ·ðÇ¢جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، جاب دهم، 
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 ،األصل + فارn فهو {تلفة هويات ثالث � إيران + اCظام ويلعب 
 EرEته جوهر + الشي� للمذهب ويتعصب ،Áم بشk إسال� أنه ويد|
 ألفها الM – الشهنامة ملحمة زالت ما العام اإليرا� ا6قا+ اإلطار äو ،وتوجهه

nتفظ - الفردوE ة بم>نة�Á + اث صدرPاإليرا� الشعري ال nو� الفار 
 باألعراب وتصفهم ،بهم واالستخفاف العرب Eقi مقابل الفرس ملوك تمجد

 ولم ،وقاص أ+ بن سعد القادسية معرOة قائد ح` ذلك + تست�ِ  ولم اÐفاة
 ما لكنها إليران الفارn ا�ا� � االستعالئية العن%ية ال4عة هذه تقت%

 قدر من Eط ا�عاmة اإليرانية ا6قافة تزال وما ،اآلن ح` ا�فعول سارية تزال
 ا¾مهورية تعPف وال اÐديث الفارn األدب + صورتهم Eقرو العرب

 أن بعد ربيةالع لغتهم استخدام + الطبي� íقهم األحوازي� للعرب اإليرانية
 اCهج نفس بذلك تواصل و� ،األخرى القوميات Ü � الفارسية اللغة فرضت

  .اgهلوي شاة رضا اإلمpاطور ابتدعه اuي الشاهنشا�

 فتح يتمù شي� Ü أن ا�راسا� حس� واسمه الفرس أحد كشف وقد 
 طوائف إن " :وقال .عنها - يسميه كما - الوها+ اÐكم وÍزالة ،وا�دنية مكة

  أن وآخر ح� من يPقبون الشيعة
ً
  يوما

ً
 األرا� تلك �م اهللا يفتح آت قريبا

 اوويؤد¤  ،ربهم ببيت فيطوفوا مطمئن� آمن� �دخلوها أخرى مرة ا�قدسة
 جائر سلطان هناك يكون وال ..ومشاÌهم سادتهم قبور ويزوروا ،مناسكهم

 دمائهم وسفك ،مهمإسال حرمة وذهاب ،أعراضهم بهتك عليهم يتجاوز
  ا�حPمة أموا�م ونهب ،ا�حقونة

ً
  ظلما

ً
 .)¢( " آماCا تعا� اهللا حقق ،وعدونا

                                                 

  .)ð¬-¢ðð¢ص: اإلسالم � ضوء التشيع( )¢(
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 äي رس} احتفال وiاهÀ¹¢ + عبادان + أقيم و/ð/¢·¹·م  
ً
 إلقامة تأييدا

 االحتفال هذا + خطبةً  صاد' مهدي ºمد .د ألï ،اإلسالمية ا¾مهورية
 + جاء وKا مهمة بأنها اإلذاعة ووصفتها ،ارسيةوالف العربية باللغت� سجلت

 مكة أن ومغاربها األرض مشارق + ا�سلم� إخوا� يا أmح" :)¢(ا�طبة هذه
 بأنه ذلك قبل وذكر " .ا�هود من أشد hذمة $تلها اآلمن اهللا حرم ا�كرمة

� القدس إ� " سينتقلون ثورته تثبت ح�Íا�كرمة مكة و، �Íأفغانستان و، 
�Íالد {تلف وgا ."  

 كÆ الصفوي ا�د عرب يا أفيقوا" :"ا�جوس دور وجاء" كتاب + جاء وKا 
 وقت وحان ،انتهت ا=خطيط فمرحلة ،�ا Ìطط األمور تعد ولم ،أنيابهِ  عن

 واuين العراق أهل Àاجم جعل يريدون العراق + الصفويون ...ا=نفيذ
 اÐرم� أرِض  إ� لتخولِ  وجً?ا معpًا العراقِ  + " وسنة نواصب " يسمونهم
 وبناء الÆك نÆ :ثانيًا ،ا�سلم العرw اÐكم من Äليصها :األول :ألمرين

 الصفويون �ا خطط الM اإلجرامية العمليات وبدأت ،.فيها والقبور األâحة
 ا�هدي àيش يس! ما � األدوار وزعوا أن بعد وا�سلم� العرب من لالنتقام

  .)¬( إيران + الفرس \ولة ا=ابع� اgدريو

 عبارته قال إيران + ا�ارجية وزير منصب واليM أكp عÊ شغل عندما
 � وعجمان هرمز ومضيق وا�ليج ا¾نوw ساحلنا إن" :وال%$ة الشهiة

                                                 

 من يوم  ¬¢من عبادان الساعة  هذه ا�طبة من صوت ا6ورة اإلسالمية أذيعت )¢(
ً
ظهرا

¢¹/ð/¢·¹·م.  
  .)ð³³-ð³¹ص ، دور ا�جوسموسوي، وجاء () ¬(
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 وال إ�نا بالنسبة حيوية ا�نطقة هذه وÍن .أهمية األك¦ اإلسPاتيجية حدودنا
  )¢("حيا�ا مبال� ال كونن أن يمكن

ر وOشف
ّ
 نأ 5م زيبا صادق طهران àامعة األستاذ اgارز اإليرا� ا�فك

 لم الفرس أن إ� مشiا السنة ألهل ولعنهم العرب ضد الفارسية العن%ية
  .)¬(القادسية موقعة + العرب أمام هزيمتهم ينسوا

  أجراهما مقابلت� خالل زيبا صادق اgاحث وندد
ً
 صبح" أسبوعية مع أخiا

 وبا�ثل األخرى الشعوب �اه الفارسية العن%ية بال4عة ،اإليرانية "آزادي
 سواء اإليراني� من الكثi أن مؤOدا الفرس �اه اآلخرين قبل من العن%ية

  أكان
ً
  أم متدينا

ً
 يكرهون العرب من الكثi أن كما ..العرب يكره علمانيا

  الفرس
ً
 األخرى اإليرانية القوميات �اه الفرس نظرة نأ زيبا صادق وأكد .أيضا

  كذلك سلبية
ً
 ،إيران + القوميات هذه حول تبث الM باCكت مستشهدا

 واgاكستا� واإلماراß والعرا' واألفغا� اإليرا� ب� فرق ال أنه � مشددا
 االعتقاد وأن البÆ أبناء سائر مع وال#وي) واألمريكي وا�ابا� وا�ندي

 .)ð(العن%ية أنماط من نمطا يعد فرق جودبو

  وقال 
ً
 - منا الكثi أن من واثق أنا لألسف " :اإليرانية العن%ية عن متحدثا

 �اه األخرى الشعوب ثقافات إ� بإمعان نظرتم فلو ،عن%يون - اإليراني� Þن
 مقياس اCكت ظاهرة وأخذتم واإلثنيات والشعوب القوميات سائر

ً
 أننا لوجدتم ا

 واعتp ".واللور الPك إ� ءن0 كيف فانظروا ،اCكت خالل من إساءة أك¦
                                                 

 .)´¢´¬أكتوبر  Ç¢، اود، ا=وسع + تصدير ا6ورة، جريدة اÐياة، االثن�بصiة ا\( )¢(

 .)م¢¢´¬تÆين ا6ا�،  ¶¢صادق زيبا 5م، جريدة صبح آزادي األسبوعية، ( )¬(

)ð( )ا�رجع السابق(. 
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  العرب �اه اإليراني� نظرة 5م زيبا صادق
ً
 ،اإليراني� عن%ية � آخر شاهدا

 
ً
 ا�تدين ب� فرق وال ،العرب يكرهون اإليراني� من الكثi أن أعتقد" :مضيفا

iتقولون قد .ا�جال هذا + ا�تدين وغ É ين إنiيكرهون العرب من الكث 
  اإليراني�

ً
 يكرهوننا العرب من الكثi ،صحيح هذا نعم لكم أقول .أيضا

  ،"نقاشنا موضوع ليس هذا ولكن
ً
 العن%ية ال4عة �د âورة مؤOدا

 .)¢( الغi �اه اإليرانية

 السنة �اه والضغينة اÐقد إ� فiجعها العرب �اه اإليراني� عن%ية أما 
 � للحقد اآلخر الوجه أنه إ� مشiا اإليراني� من الكثi \ى ورموزهم

  أك¦ إيران + العن%ية بأن 5مه � ويؤOد ،العرب
ً
 ا�ثقف� ب� انتشارا

 ا�تدين� من والكثi ،العرب يبغضون اإليراني� ا�ثقف� من الكثi اإليراني�
 وعن .السنة أهل لعن شاãة � ا�تدين� ب� منتÆة و� ،منهم ينفرون

 ننس لم نويرانياإل أننا يبدو" :5م زيبا يقول العرب لكره ا=ارÌية األسباب
 ،عليها Áم ´´³¢ مرور بعد القادسية ننس ولم العرب أمام ا=ارÌية هزيمتنا بعد

ëضغينة أعماقنا + فنخ  
ً
 قد الرماد Eت نار وOأنها العرب �اه دفين� وحقدا

  .)¬( "الفرصة �ا سنحت ãما �يب إ� تتحول

 واgحرين اإلمارات + جiانهم اÄذ ãما بأنه الÓم هذا � ويستدل 
  والكويت وقطر

ً
  يكون اإليرانية ا¾مهورية رد فإن إيران ضد ما موقفا

ً
 عن%يا

  منه أك¦
ً
  موقفا

ً
 اCاطق يتحدث عندما أي هذا؟ يع® ماذا" :وتساءل ،سياسيا

 ردود فإن ..بر�اننا رئيس أو Àعتنا إمام أو خارجيتنا وزير أو تناخارجي باسم
                                                 

  ).ا�رجع السابق( )¢(
  ).ا�رجع السابق( )¬(
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 )العربية ا\ول( �م يقولون ا�ثال سبيل فعç ،استعالÎ منطلق من تأß أفعا�م
 للخليج الضفة هذه من اإليرانيون نفخ لو اإلمارات؟ أهمية ما بÆ؟ أنتم هل

)n(الوجود من سيمحونكم األخرى الضفة � )الفار¢(. 

  أك¦ اإليرا� الشعب أن 5م زيبا صادق وأوضح 
ً
 من وسخافةً  تطرفا

 اإلمارات عpّت عندما اإليرا� الشعب بموقف ذلك � مثالً  ضاربا ،اÐكومة
 حيث ،"الفارn"بـ العرw ا�ليج تسمية ومن ا6الث ا¾زر من موقفها عن

 شعارات ددواور ،ا�تحدة العربية اإلمارات سفارة أمام اCاس احتشد
 اgتان إ� تسافرون �اذا" gعضهم اإليراني� قول إ� كذلك وأشار ،استعالئية

  ،"!هناك أموالكم وت%فون العربية
ً
 يسافر �اذا يسأل أحد ال أنه إ� مشiا

 االستعالئية اCظرة هذه أن إ� وأشار .ترOيا إ� الكبiة األعداد بهذه اإليرانيون
 من Eّط  نظرة إيران تسود �نت حيث ،ا�لكية اÐقبة نذم موجودة العرب �اه
 �مع تأسيس وراء من ا\وافع أن وأكد ،ا�وم إ� مستمرة و� ،العرب شأن
 وهذا ،الفارسية من العربية وا�صطلحات الÚمات طرد �نت الفارسية اللغة
  .)¬(العرب �اه اÐقد � يدل

 Eضارات أرض � إيران أن � ا=أكيد وأدبياتهم كتبهم ولاوÐعنوان ،ا 
 تربة ،مناZ تنوع ..صناعة ،زراعة :ا�ت>ملة ا\ولة مقومات Eمل ،ا�دنية
 أربعة حواÉ قبل منذ " ا��ة ،ا�اء :وتضاريسها الطبيعة صورة .....خصبة
 شمال من اآلرية نفسها تس} �نت الM القبائل أرضنا إ� جاءت ،سنه آالف

                                                 

  .)ا�رجع السابق( )¢(
  .)ا�رجع السابق( )¬(
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 ،ذلك بعد .ا¾بليه السالسلو وا�صبة ا��اء السهول سكنوا.ا�زر íر
  ".يرانإ أرضنا سميت

 مرأو :"العمرا� وا=طور والعلم الفكر بناة هم الفرس بل فحسب هذا ليس 
 علم ا�دينة هذه + ازدهر.شابور من بالقرب جامعه ببناء -hوان نوأ خ?و -

 ...خراآل العالم دولو يرانإ من أطباء ا�دينة هذه إ� أيضا جاء قدو الطب
 تطور اÐجارة وقطع اgناءو العمارة شهدت

ً
 كبi ا

ً
 وEن .الساساÔ العهد + ا

 � انتصاراتهم تذ�ر نقشهم مثل مهمة أعمال أيضا الع% هذا + �للفنان
  ".ا¾بال حجارة

 بقوتهم قهروا ةيالسياد القوة أصحاب هم الفرس بل ،فحسب هذا ليس 
 إمpاطور � االنتصار .األول شابور " استطاع ح` ،ديمالق + ا\ول أعظم
 تسليم مشهد بنحت مرأ االنتصار هذا بعد شابور أمر.بأ�ه وقام الروم

  ".فارس بالد + ا¾بال حدأ سفح � الروم إمpاطور

  ؟ يرانإ B اإلسالمية ا رoة تش³ت كيف

 :الستعمارا الستمرار جديد سلوبأ ،يرانإ B مريكيةاأل صالحاتاإل

 من الكثi �نت العÆين القرن وائلأو عÆ ا=اسع القرن + :اCص يقول
 ،باالستقالل تطالب كبiة حرEت ظهرت ،ا�ستعمرين سلطة Eت تقبع اgالد
  تدع لن اÐرEت هذه

ً
 وضع تم و�ذا ،اgالد نهب جلأ من مريكاأل �اال

 ويتم االجتماعية صالحاتاإل من نوعب مريكاأب ا�رتبطة ا\ول =قوم ا�طط
 :ا=ا�� ا�دف� تأم� جلأ من ا\ول هذه قادة طريق عن تنفيذها

  .شعبية حرEت أي ظهور منع •
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 اgضــائع بيــع جــلأ مــن مريكــاأب ا�رتبطــة ســواقاأل � ا�حافظــة •
 .مريكيةاأل

 بمجموعة تقم لم ذاإ نهاأ مريكاأل تأكد ،اCفط =أميم الوطنية اÐرOة بعد
 للخطر تتعرض سوف مصاÐها نإف ،يرانإ + االجتماعية صالحاتاإل من

 لpنامج ا�قدمات وضعت �ذا .الشعبية اÐرOة هذه ثرأ من جالً آ مأ Áجالً 
 مرداد Ç¬ انقالب بعد اÐكم إ� وصل اuي ا�لك ،يرانإ + اجتما| صالحإ

 اهللا سدأ مiأ باختيار قام هذا و=نفيذ ،برنا�هم فيذنتب وعدهم ،مريكياأل
  �ن واuي علم

ً
  .)¢( للوزراء رئيس نصب� سiته إ� مطمئنا

  :Âي¿ ماماإل ونضال والواليات ا&حافظات Öعيات قانون م¨وع قرارإ

 + بروجردي اهللا ةآلي الكبiة والقدرة فوذاCو الظاهر ا�قام:اCص يضيف
 يعطى يكن لم ،للناس الوحيد ا=قليد مرجع يعتp �ن نهأل ،السنوات تلك

 وفاة بعد .ا\ي® وللمقام المسلإل هاحPام عدم يظهر نأل للملك ا¾رأة
 فضعي صبحأ ا\ين نأ ا�لك تصور بروجردي

ً
 باسم ال,ة صوب ð³¢¢ سنة + ،ا

  .والواليات ا�حافظات Àعيات

 من الكريم القرآن � ا�م� داءأ حذف نهأ بنودها حدأ من :اCص يقول
 من نهأو )القوان� وضع � ا�قدرة � �ن اuي( االEاد ءعضاأ انتخاب جلأ

 ضافةباإل القرآن باستثناء سماوي كتاب يأ � ا�م� حلف يتم نأ ا�مكن
 + �ن نهأ طبي� ،واالنتخاب بالPشيح للنساء اÐق عطتأ الال,ة هذه نإف

                                                 

يخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، مرجع سابق، تار( )¢(
 .)òÇص
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 أ الرجال نأ ياماأل تلك + يرا�اإل ا�جتمع
ً
  الرأي حق �م يكن لم يضا

ً
 ،فعليا

 هذا لقيت ،إيران + �فة اCاس بل النساء Ìدع نأ العمل بهذا ا�لك رادأ
 قبل من شديدة معارضةً  سالملإل تهاامعاد والواضح ا�خادعة الال,ة

 شاداتوباإل ،بمعارضتها تقليد مرجع ولأ وEن ا�مي® ماماإل وقام ،الروحاني�
 بالعراق واCجف يرانيةاإل ا�دن وبا' قم + العلماء قام ماملإل الفعالة والقيادة

 اgداية + اهللا سدأ مiأ قاوم ،الال,ة هذه لغاءإب فيها يطاgون برقيات رسالإب
 توسع مع ولكن ،ا\ين رجال قمعب سيقوم نهبأ هدد ح` هذه الفعل وددر

  اCضال ساحة + اCاس وحضور ا�خالفة
ُ
 بعةمتا ومع باCهاية ،الPاجع � جpأ

  .)¢( ا�ذكورة الال,ة عن ا=خÊ تم ا�مي® ماماإل من

  :ا�انية ا رoة عهد وبداية الستة مبادئ قرارإ

 صالحاتواإل مريكيةاأل للسياسية طاعةال واستمرارية ا�لك :اCص يقول
 ا�لك ثورة صولأ )باسم مبادئ ستة قرأ نهأ علنأ ،األمريكية االجتماعية

 ا�مي® اإلمام وضح القرار هذا عالنإ بعد ،فتاءباالست السماح( والشعب
 اإلسالم � ا�جوم خطورة قم وعلماء مراجع ح�ه اجتماع + للناس

 االستفتاءات هذه Ü نإ ا�مي® ماماإل قال ،اgالد استقالل و� وا�سلم�
 واستمرار ،بتحريمه وقال للقانون {الف واالستفتاء مريكيةأ

ً
 بدأت uلك ا

 شعارات لقواأو الشوارع �إ قم + اCاس خرج الوقت ذلك وä ،تا�ظاهرا
 تنفيذ قبل ا�لك قرر الوضع هذا ثرإ و� االستفتاء شعارات Ü دانتأ دينية

 نهأ يتصور �ن اuي االستقبال من يستفيد نأو ،قم �إ يسافر نأ االستفتاء

                                                 

  .)·òÇ -òا�رجع السابق ص( )¢(
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ُ  سوف  بيان صدرأ ي®ا�م ماماإل نأ الإ ،إ�ه اCاس نظر ويلفت ،به ستقبلي
ً
 ،ا

ïاس وبCتيجة ،مناز�م + اCب كما ا�لك استقبال يتم لم باV.  

 جلأ من يريدها �ن الM االستفتاءات تنفيذ ا�لك رادأ ð³¢¢ بهمن شهر +
 هذه � وافقوا اCاخب� أك¦ نأ اإلعالن تم ذلك بعد ،الستة ا�بادئ تنفيذ
 شهر من وللأل وا�صادف ،ستفتاءاال تنفيذ من يوم� وبعد ولكن ،ا�بادئ
 من اCاس $ذروا نأ قم علماء من و�موعة ا�مي® ماماإل قرر ا�بارك رمضان
 Þاءأ + وا�طب وا=بليغ ا¾ماعة صالة تقام ال نبأ االستفتاء هذا عواقب
   .اCظام داخل + الرعب لقتأ اÐرOة هذه ،�فة اgالد

 :الفيضية &درسةا مهاÖة

 جانباأل طماعأ ضد ا�راجع وبا' �ي® ماماإل ثورة ثرإ � :صاC يقول
Mا\ين رجال يهاجم ح` فرصة ينتظر ا�لك �ن ،ا�لك يد � تتم �نت ال، + 

 ماماإل م4ل + اCاس اجتمع عندما ¬ð³¢ فروردين شهر من ا6ا� ا�وم صباح
 سÑ ،السالم ليهع الصادق ماماإل سيدنا استشهاد ذكرى بمناسبة ا�مي®
 جpهمأ �م وتهديده ماماإل ذ�ء نأ الإ ،ا�جلس هذا =فريق اÐكومة ضباط

   .الصمت �

 درسةا� + اÐداد �لس �إ ãبايكا� اهللا ةآي دÁ ا�وم ذلك ظهر دبع
 قتل بعمليات وقاموا اÐالة هذه + ا�درسة �إ اÐكومة ضباط دخل ،فيضيةال

 بشدة بواâُ  وقد واCاس ا�درسة طالب من جتمع�ا� هؤالء �ن ،وحشية
 .)¢(الليل طوال الفيضية + الوحشية هذه استمرت ،واستشهدوا
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  :ا�مي¿ اإلمام من اrولة مع وا9حقيق السكوت منع

 بيان ماماإل صدرأ ،الفيضية مذíة حادثة بعد
ً
 ا\ين رجال فيه خاطب ا

َ ،واCاس |  ظهارإ Vب نهأ كدوأ ،اCظام مماأ السكوت من نوع يأ فيه محر©
 + الوزراء رئيس علم اهللا سدأ ووضع ،و�األ با�طوة هو قام ذلك بعد ،اÐقيقة

 + اCاس � ا\ولة ضابط هجوم مثل موراأل بعض + للمسألة الوقت ذلك
  .قم + ةيفيضال رسةا�د مهاÀة ،االستفتاء وتنفيذ ،طهران سوق

  فاكالسا وت�فات ¬³ سنة �شوراء

 نهأ ا�مي® اإلمام رشدأ )ش.ه ¬ð³¢ سنة( ºرم شهر íلول:اCص يقول
 �ائيلإ خطر ماماإل ذكر وOذلك ،ا�لك نظام مامأ السكوت ك? Vب

 منظمة (السافاك �ن الوقت ذلك + ،مسالاإل صابتأ الM وا�صائب ،عوانهاأو
 قمع صليةاأل متهامه �نت الM ،)ا�لك زمن + اgالد + واألمن ا�خابرات
 وتم ا\يني� ا�طباء من عدد اعتقال تم ءتاسوº Áرم من ا=اسع + ا�ناضل�
 با قبو�م حال + العزاء �الس + Ìطبوا أن �م يسمح نهأ وبشدة تهديدهم
 - :دناهأ ا6الثة لÆوط

 (الشاه يعù )اgالد + ولاأل لشخصل خطاباتهم + يتعرضوا ال نأ •

  ايذكرو ال نأ •
ً
 .إ�ائيل �صوص شيئا

 .خطر + اإلسالم نأ اCاس مسامع � يكرروا ال نأ •

 عدد نأ الإ اÐكو� واألمن اgوليسية الشديدة ا�راقبة رغم
ً
 كبi ا

ً
 من ا

 من وتقدموا ا¾امعة با�اه وEرOوا Áشوراء يوم + الشوارع �إ خرجوا اCاس
 وهذه العدد هذا ،تيكتاتورل ا�وت بشعار اوبدأو مرر ق% مقابل �إ هناك
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 ماماإل ثورة نأ ا�لك فهمواأ وقد .الوقت ذلك قبل سابقة �ا يكن لم الشعارات
 .)¢( اCاس ب� قوية جذور �ا ا�مي®

  :�شوراء يوم B ماملإل ا9اري« ا�طاب

 بقصد ا�ختلفة ا�دن من قم �إ اCاس جاء Áشوراء يوم + :اCص يقول
 ،ا�دينة هذه + اCاس من كبi وعدد �الروحاني الطالب �إ افةضباإل ،الزيارة
 ح�ة حرم وä الفيضية ا�درسة + واجتمعوا ا�مي® ماماإل خطاب لسماع

 اCاس رغبة Eمل يستطيع ال اCظام ،آستانه وميدان عليها اهللا سالم ا�عصمومة
 ماماإل ولكن ،خطبته يمنع نأ يريد وEن ،ماماإل خطبة سماع + الشديدة

 خطاب لïأو الفيضية مدرسة �إ ودخل ا¾موع ب� من مر ال>مل وبا=صميم
ً
 ا

 تارÌي
ً
   ماماإل خطاب من اجزءً  نقرأ ،جانبباأل وارتباطه ا�لك ت%فات عن ا

 جبار ا¾هاز �ن ذاإ( 
ً
 و{الف ا�راجع مع ويتحارب ا

ً
 فما ؟ اإلسالم لعلماء ا

 من يريدون ماذا ؟ الفيضية ا�درسة من ريدي �ن ماذا ؟ بذلك القرآن عالقة
 ماذا ،للملك فعلنا ماذا ؟ سنة Ç¢ عمره بسيد يريدون ماذا ؟ ا\ينية العلوم طلبة
 ما اCتيجة هذه �إ نصل ؟ إيران + ا¾بار للجهاز فعلنا ماذا ،لتولة فعلنا

 ؤالءه ،ا\ين ورجال سالملإل {الفتهم ساسأ � ،هؤالء به يعمل اuي ساساأل
 موجود ساساأل هذا يكون نأ يريدون ال

ً
 صغiٌ  منا يبï نأ يريدون ال نهمإ ،ا

 يكون نأ تريد ال �ائيلإ ،بالدنا + القرآن يبï نأ تريد ال �ائيلإ ،كبi وأ
 �ائيلإ ،بالدنا + اإلسالم ح>مأ تطبيق تريد ال �ائيلإ ،بالدنا + دين علماء

 ا�درسة دمرت عمالئها ةوبواسط �ائيلإ ،اءعلم بالدنا + يكون نأ تريد ال
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 تريد ،اقتصادنا � يدها تضع نأ تريد ،الشعب نتمأ دمرتكم ،دمرتنا ،الفيضية
 �ائيلإ ،ثرواتكم � االستيالء تريد ،و�ارتكم صناعتكم � تق� نأ

  .)ãه هذا �إ وصو�ا تمنع الM العقبات Ü تزيل نأ عمالئها طريق وعن تريد

 ا�لك سعادة – نصحكأ ن®إ – ا�سك� يهاأ ،ا�لك سعادة ،ا�لك السيد يهاأ
  تشكرK نأ ريدأ ال ناأ ،العمالء هؤالء يد ارفع نصحكأ ن®إ

ً
 ،اCاس مامأ يوما

 مسكين وا\ك مثل تكون نأ ريدأ ال ،ذلك ربابكأ منك طلب ذاإ
ً
 ³ò تضيع ال ،ا

 من العpة خذ ،العpة خذ ،قليالً  وتأمل تدبر قليالً  فكر ،عمرك من سنة
  ......وا\ك

  :ا\اس وثورة ماماإل � القبض

 ،ءÁشورا يوم + ماماإل خطاب عن نتجت الM الصاعقة اCتائج :اCص يقول
 خرداد شهر من عÆ ا�امس صباح ا6ا6ة الساعة + ،عليه القبض اCظام قرر

 + طهران �إ ةمباh ونقلوه عليه وقبضوا ماماإل م4ل �إ ا�لك ضباط ذهب
  الشوارع إ� خرجوا قم مدينة + اCاس علم وعندما ا=اÉ ا�وم صباح

ً
 رجاال

 يطلقوا نأ جpتهمأ قم هاÉأل الشجاعة ا�قاومة ،�احه بإطالق وطاgوا ونساءً 
 .)¢( منهم كبi عدد واستشهد وجرح وا¾و رضاأل من عليهم الرصاص

 أ ا�دينة هذه هاÉأ قام ،طهران Éهاأ �إ ماماإل اعتقال خp وصل عندما
ً
 يضا

 ،واسع نطاق � االحتجاجات وبدأت ،) ا�مي® �اح لقواأط( شعار ورددوا
 نأ مأموريه من اCظام وطلب ،بالرعب صيبأو هذه الفعل وددر يتوقع لم اCظام
 جريمة بشعأ ،طهران هاÉأ من كبi عدد وجرح استشهد باCتيجة ،اCار يطلقوا

                                                 

 .)¢¶-´¶ا�رجع السابق، ص( )¢(
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 ومرتدي العام القتل يوم ،خرداد من عÆ ا�امس يوم + �ن اCظام بها قام
 �اح طالقإب وطاgوا طهران �إ رام� من EرOوا حيث ،رام� من كفاناأل
  .ا�مي® ماماإل

  :Âي¿ ماماإل نضال واستمرار [بيتوالسيون إقرار

 ونë ماعدواإل وا=هديد ،الواسعة عتقاالتاالب نهأ ا�لك تصور:اCص يقول
 نضال استمر االعتقاالت بعد ولكن ،اCضال يوقف نأ يستطيع ا\ين رجال
 الpقيات رسالإ طريق عن ،هصحابأو ماماإل �اح طالقإب للمطاgة اCاس
Æة ا�لك واجه ،األخرى والوسائل ا�نشورات ونÚلم ذاإ نهأ ىأور ،ةجديد مش 

 اCاس ب� كبiة ةً مواجه هذا يسبب نأ ا�مكن من اCاس لطلبات يستجب
 ،ا�عتقل� من عدد �اح طلقأو الPاجع � جpأ �ذا ،وا�راجع ا\ين ورجال
 ب� ،طهران + بيت �إ ونقل ماماإل �اح طالقإ تم اCاس ضغط وبزيادة

 من العاh + يامأ وثالثة شهرأ عÆة وبعد ،طهران + شهرأ عدة ماماإل
  .قم �إ Áد ð³ð¢ فروردين

 جديدة جريمة خp �هإ وصل ،ماماإل �اح إطالق من شهرأ عدة بعد
 يرانإ + �يمريكلأل القضائية اÐصانة قانون مÆوع � ا�وافقة و� للنظام

  ).�بيتوالسيون(

 وتم ،الوقت ذلك + الوزراء رئيس منصور عÊ حسن بواسطة صدر اuي
  .ال�pان �إ تمريره

  ؟ تعلم هل

 فيينا + دو�ة معاهدة ا\ول من الكثi عتوق©  ´ð³¢ سنة + :اCص يقول
 )�يا\بلوماس( السياسي� ا�وظف� نإف القرار هذا وحسب ،اCمسا Áصمة
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 اÐصانة( القضائية باÐصانة يتمتعون خرىأ دولة را�أ + دولة يأل
 ،ºاكمتهم تستطيع ال ا\ولة هذه نإف جريمة ارتكبوا ذاإ يعù ،)ا\بلوماسية

 + ا�وجودين مريكي�األ العسكري� القانون هذا يشمل نأ طاgت مريكاأ
 من آالف عدة الوقت ذلك + يرانإ + يوجد �ن نهأ العلم مع ،يرانإ

 القرار هذا ،اCاس مع مالئمة غi منهم اgعض ت%فات وEنت ،مريكاناأل
  .)¢(يرا�اإل الشعب إ� هانةإ يع®

 يقوم نأ قرر ،يرانإ + ا�سلم لشعبل لإذال هو مراأل هذا نإ قال ماماإل 
   .القرار هذا قرارإ ويدين اCاس �إ مراأل هذا �وضح ،توعيه �طاب

 اÐكومة آمال Ü � قضت ،مراأل هذا حول ماملإل ا=ارÌية اgيانات
 ،ا�جلس نواب � الشديد احتجاجه بيانه + وضحأ لقد ،اCاس لسكوت
 ،هذه ا�يانة رسالة مثل � وا�وافقة لقبولل فسهن ا�لك وح` الوزراء و�لس
 الM وا�نشورات اgيان هذا بعد ،مثيل � يسبق لم بشk مريكاأ أيضا وهاجم
 ولن يسكت لن ماماإل نأ اÐكومة درOتأ ،�فة اgالد Þاءأ + ماماإل وزعها
  .اgالد عن نفيه قررت uا ،يهدأ

 ،اإلمام م4ل �إ ا\ولة ضباط ذهب ð³ð¢ آبان من عÆ ا6الث فجر +
 ماماإل بï ،ترOيا �إ بطائرة رسلأو ،طهران مطار �إ ونقل عليه القبض لقواأو
 + وبï اCجف إ� ا�مي® ماماإل ذهب ،العراق �إ ذهب فPة وبعد ترOيا +

 .اإلسالمية ا6ورة انتصار عتابأ ح` ا�دينة هذه
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  :وا�حث سئلةاأل

 صالحاتإ جراءإب القيام من مريكيةاأل هدافاأل ةطمرتب �نت بماذا •
  ؟ يرانإ + اجتماعية

 قبل والواليات ا�حافظات Àعيات قانون مÆوع ا�لك يطرح لم �اذا •
  ؟¢³ سنة

  ؟ والواليات ا�حافظات Àعيات قانون مÆوع نهاية �نت ماذا •

  حادثة Ü مرتبطة سنة يأ + •

 ð³¢¢    الفيضية ا�درسة + ا�ذíة •

  ¬ð³¢      مصدق حكومة سقوط •

• ëطهران من ا�مي® ماماإل ن     ¢ðð¬ 

 ð³ð¢       الستة صولاأل قرارإ •

 شهر + للخطابات )السافاك( ا�خابرات وضعها الM الÆوط � ما •
  ؟ ºرم

 =أميم الوطنية اÐرOة قادة مع با�قارنة ماماإل قيادة خصائص همأ � ما •
 ؟ ةا\ستوري ا6ورة وأ اPgول صناعة

Çالشخص يع® :ن ëب ا�نV نأ ïي ا�>ن + يبuرج وال ،�هإ رسليُ  اÌ 
 .)¢(اwC فPة انتهاء `ح منه

                                                 

 .)ò¶-³¶ا�رجع السابق، ص( )¢(
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   :ا\ص {ليل

  :يرانإ B اإلسالمية ا رoة تش³ت كيف

   :االستعمار الستمرار جيد سلوبأ ،يرانإ B مريكيةاأل صالحاتاإل

 وا�حافظة �ا شعبية ارضةمع ظهور �نع سعت الM مريكاأ سياسة تناول -
 أي � خال� تق� اجتما| صالحإل سعت �ذا ،بها ا�رتبطة سواقاأل �

 مرداد انقالب بعد فع� ،للنفط ميمأا= حرOة بعد وخاصة شعبية مقاومة
 رئيس علم اهللا سدأ مiأ

ً
   للوزراء ا

  :�ي® ماماإل ونضال والواليات ا�حافظات Àعيات قانون مÆوع قرارإ -

 قوة بسبب ،سالملإل احPامه عدم ظهارإ بهلوي رضا ºمد ا�لك يستطع لم
 من حل + صبحأ نهأ ا�لك ظن بروجردي وفاة بعد لكنه ،بروجردي اهللا يةآ نفوذ

  اÄذ وuلك ،با\ين االل�ام
ً
 يتم وأن الكريم القران � ا�م� أداء íذف قرارا

 الPشيح حق النساء عطيتأ ثم ،نآالقر باستثناء سماوي كتاب يأ � اÐلف
 وبا' قم + ا\ين علماء كذلك ،الال,ة ا�مي® ماماإل فعارض ،واالنتخاب

 اهللا أسد أمi فحاول ،الال,ة لغاءإب مطا�g العراق + واCجف يرانإ مدن
 .االحتجاج توسع مع الال,ة عن çÄ ولكنه ا�قاومة

 وريث ا�مي® دور إظهار -
ً
 ا�عارضة حرOة قائد نهأو إيران علماء برزأل ا

  .ا\ين عن وا�دافع ،اإليرانية

 :ا�انية ا رoة عهد وبداية الستة بادئا& قرارإ

  ا�لك قرهاأ مبادئ و�
ً
Áرادأو ،مريكيةاأل االجتماعية صالحاتلإل اتبا 

 ولكن )والشعب ا�لك ثورة صولأ( باسم وسميت حو�ا استفتاءً  Vري نأ
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  ،قم وعلماء مراجع وíضور للناس اجتماع + ستفتاءاال Áرض ا�مي®
ً
 معتpا

 االستفتاءات باعتبار ،اgالد واستقالل وا�سلم� ا\ين يمس االستفتاء نأ
 ºاوالت رغم اCاس تظاهر �ذا ،برأيه ºرمة وأنها للقانون و{الفة أمريكية

 من نأ قم من اءوعلم ا�مي® ماماإل رحذ©  وقد ،قم + ا�راجع الستقطاب ا�لك
  .مراأل وقفأ Kا ا¾ماعة صالة تقام ال نأ االستفتاء عواقب

 فليس ،البÆ استفتاء مبدأ يعارضون �نوا قم وعلماء ا�مي® نأ هنا ا�هم -
 عوام فيها يشارك الM العامة الشورى ،الشورى الشي� الفكر أسس من

 وبذلك ،كماÐ قرارات قرارإ + الوسيلة ههذ يعارض فا�مي® اCاس
 مواجهة الإ للخمي® �ن ما �ذا ،اإليراني� من شعh Ö| بطابع بطبعها

  واعتباره ،ومعارضته الطرح هذا
ً
 هذا نأل وذلك ،اإلسال� لتين {الفا

 Ü نأ وخاصة ،ا\ين رجال سلطات من سيحد القوان� قرارإ + اال�اه
 الفكر + مهمٍ  مبدأ �إ نصل وهنا ،عليها يوافقوا نأ Vب ا\ولة + القرارات

 عن ينوب من فهو ،الفقيه والية وهو ،يؤOده نأ رادأ ا�مي® أن يبدو الشي�
 الوالية فكرةل يضاأ يمهد �ن قد بل ،غيابه + التÆيع مصدر ماماإل

  .)¢(للفقيه ا�طلقة

  :الفيضية مدرسة مهاÖة 

 ارتبكت وحيث قم + الفيضية ا�درسة هئاستفتا فشل بعد ا�لك مهاÀة
  .فيها والطالب للناس قتل عمليات

                                                 

  .´ðð-³صالشي�،  السياn الفكر ال>تب، تطور ñدأ: الفقيه، انظر والية عن للمزيد )¢(
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 :ا�مي¿ ماماإل من اrولة مع وا9حقيق السكوت منع

 بيان ا�مي® صدارإ الفيضية + ا�ذíة بعد
ً
 فيه حرم ،واCاس ا\ين لرجال ا

  .اCظام مامأ السكوت من نوع يأ

 .)إيران + واألمن ا�خابرات منظمة( السافاك وت%فات ¬³ ةسن Áشوراء •

 وأ ،ا�لك uكر ا=عرض من Áشوراء خطباء منع السافاك ºاولة رغم
 مرر الق% �إ اCاس Eرك ذلك رغم ،خطر + اإلسالم نبأ القول وأ ،�ائيلإ

  .ا�لك إ� شارةإ + ،لتيكتاتور ا�وت بشعار ونادوا

  :Áشوراء + مقُ  + ا�مي® خطاب •

  :�نت ابا�ط تناو�ا الM ف>راأل همأو •

  .قم + ا\ين ومراجع علماء Eارب اإليرانية واÐكومة ا\ولة نأ •

 اuين ا\ينية العلوم لطالب دينية مدرسة باعتبارها ،الفيضية للمذíة نقد •
  .ذنب يأ يرتكبوا ولم ا\ولة فيها يعارضوا لم

 أنه يع® وهذا ،ا\ين لرجال خالفةا� � قائم ا\ولة + اÐكم ساسأ •
  .اإلسال� وا\ين لإلسالم ف{ال

 رجال بمحاربتها ،إسال� غi فيها اÐكم أساس يكون نأل تسÑ ا\ولة •
 هو ا\ين + ا\ولة ال�ام فمعيار ،اإليرانية ا\ولة + والعلماء وا�راجع ا\ين
  .والعلماء ا�رجعيات من قربها مقدار

 ا�رجعيات وºاربة ،يرانإ � للسيطرة تسÑ الM ،إل�ائيل عميل اCظام •
  .وفكره اإلسالم بذلك =حارب ،ا\ينية
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  .لوا\ه جرى Kا ظيتع وأن سياسته مغبة من ا�لك Eذير •

 بذلك ،لطهران ونقل العلماء من وعدد ا�مي® � القبض تم ا�طاب وبعد
 لكن ،بالقوة االحتجاجات قمعت وقد ،وطهران قم + احتجاجات اندلعت

 يرانيةاإل Ðكومةا ºاولة �نت هوبعد ،ا�مي® �اح طلقأف ،Vد»  لم مراأل
 ا�مي® ومعارضة Eرك لكن ،يرانإ + قضائية حصانة مريكاناأل عطاءإ

 .نفيه جرى �ذا ،ذلك منعت

 وأن ،والفاسد للغرب العميل ا�لý للحكم ا�مي® �عارضة �د ا\رس •
 ،مريكيةاأل عطمااأل � وا=أكيد ،الشعب طموح يمثل �ن ا�مي®

 رغم اÐصانة مريكي�األ العسكري� بمنح ،�م ال>مل ا�لك وانصياع
 ا6ورة و=عليل ،مريكاأل ا�لý اCظام عمالة تأكيد + ،يراني�لإل ساءتهمإ

 .اإليرانية

  :وا�حث سئلةاأل

 معارضة + ا�مي® دور ،إيران + مريكاأ هدافأ حول سئلةاأل تتمحور
 .الشاه ضد ا6ورة طارإ بلورة + التشيع وأهمية ،بهلوي رضا ºمد ا�لك حكم

  :ا\ص {ليل

pالفكري ا�نطق ناحية من -اإليراني� نظر وجهة حسب -التشيع يعت 
Êضال ناحية أو اإلسالم + ا=قدمية ا¾بهة هو والعقCوا\ور االجتما| ا 
  اإلسالمية األجنحة أك¦ هو ،ا=ارÌية والرسالة

ً
 وا عمقا

ً
  ل�اما

ً
 ،وثوريةً  وحسما

 بآخر" اإليمان ...ا�ذهب هذا بها تمN الM وا�بادئ الشيعة عقائد Ü ب� ومن
  هناك إن حيث ،"ا�وعود ا�خلص"و "الغيبة"و "الزمان

ً
 {تلفةً  وانطباÁٍت  أح>ما

 نهاية + "اCهائية ا6ورة " ومبدأ ،الزمان بإمام اإليمانو "االنتظار" قضية حول
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  ...ريخا=ا
ً
 سعت ولقد .)¢(ا�ختلفة واuهنية العقائدية والقوالب للتفاسi طبقا

 قطعية ثوابت تشk الM واألف>ر القيم من �موعة ترسيخ إ� اإلسالمية ا6ورة
   .األحوال من حال بأي بها التشكيك Vوز ال طلبتها أذهان +

kدة إحياء يُشÁÍدة خالل من جديد من التشيع بعث وÁالروح عثب إ 
  .إليران اسPاتي) هدف أول ا\ينية ا�ذهبية

 والُمخلص ا�الص فكرة وÍثراء ،الشباب ب� الشي� ا�ذهب تقا�د فتقوية 
  وا�هدوية

ً
 أساسي مبدأ

ً
 اإل�ية العدالة حكومة فرضية و�سيد ،العدل =حقيق ا

Mلص الÄ دة ،وا¾ور الظلم من العالمÁÍاالعتبار و � - وOربالء فواCج قم إ
pا�كون أن شك ال .العالم + والشتات إيران لشيعة األس! ا�دف هو يعت 

 اÐيوي ا�جال بناء فكرة با�اه أخرى دافعة عوامل $مل نفسه اإليرا�
Öة �"ا�هدي إلماما ظهورا "ففكرة ،ا�ذهâإيران توجه فكرة \عم وبقوة حا 

  .وب?عة Öا�ذه اÐيوي ا�جال تطبيق فكرة =ب®

  إيران تميN اإليرانية ا6ورة بلورت وقد
ً
  دستوريا

ً
 صبغة ضمن وقانونيا

 ا�ذهب أن " :ا�ادة تقول ما منها ذلك + m$ة نصوص فهناك ،الشي� ا�ذهب
 قابل وغi ،إليران الرس} ا�ذهب األبد إ� يبï عÆي ث®اإل ا¾عفري

iم قامت منذ اإليرانية فا6ورة .)¬("للتغÁ ¢·¹·م üو iعديدة إش>الت تث 
 من Ü وجه + ترفعها الM اإلسالمية للوحدة دعوتها وOذلك ،دستورها منها

  .ا6ورة أو ا\ستور أخطاء من 9ء � ا=نبيه $اول
                                                 

عh ÊيعM، عن التشيع وا6ورة، ترÀة وتقديم إبراهيم ا\سو@ شتا، القاهرة، دار األم�، ( )¢(
 .)·¢¢، ¹¢¢، ص¶··¢

 ).¬¢ا�ادة  قانون أساn إيران( )¬(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٦١٠  

  أدى ا�ذهب إن القول يمكن
ً
 مهم©  دورا

ً
 إيران لرؤية األساسية الرNOة + ا

 ،ذلك عن تعبi أصدق يعتp ا�مي® فوص ولعل ،وا�ارA ا\اخÊ للبعدين
 إحدى فإن هنا ومن ،)¢(عقائدية مواجهة العالم نواجه " الشيعة " إننا :قال عندما
 إ� دعوتهم وÞاول ،خطأهم لألخري� نوضح أن ا6ورة أولويات أهم إحدى

 جديدة خطابية مذهبية لغة � ا6ورة إقدام يف? ما وهذا ،.)¬(اÐقي� اإلسالم
 اعتp والM ،وا�ارجية ا\اخلية اgيئت� �اه نفسها عن لتعبiل ومتفردة
 وهما ،الرئيس� األيديولوجي� ا�حورين اإلسال� واÐكم االستقال�ة امفهوم

 عالقات تطور � بآخر أو بشk أثرا الثان األيديولوجيان ا�دخالن الواقع +
 وا�رOزية األصالة مفهومب ُعرف �ا ا�فاهيم هذه تطورت ثم ،أوال)ð( إيران

 الشيعة � الوالية إ� ا6ورة تصدير مفهوم من بذلك و=نتقل ،)³(وا�ذهبية
  .وخارجها إيران داخل

 لعالقاتها إيران نظرة + جديدة Eول نُقطة الشيعية ا6ورة اعتpت وبا�قابل 
 � سياn نظام بناء + ا6ورة �اح بعد معها ا=عامل ولكيفية ،ا�ارجية
 قوة إ� اÐديثة إيران حول حيث ،اآلري اإلمpاطوري والPاث الصفوية األسس
 دار إ� اإلسال� العالم دول قسم اuي الشي� ا�ذهÖ ا=وجه \عم ُموجهة
  �ن ا=صنيف وهذا ،حرب ودار سالم

ً
 مع ا=وافق من - األو� با\رجة - نابعا

 فعل ردة تُمثل ا¾ديدة السياسة هذه وأصبحت ،�ا وا=بعية اإلسالمية ا6ورة

                                                 

 ).ò³، مرجع سابق، ص سياست خارA إيرانهر ºمدى، منوج. ³ò¢، ص Ç، جت صحيفة نور( )¢(

 .)´¬- ·¢، ص ðصحيفه نور، جت ( )¬(

)ð( )سوف نبحث هذه ا�فاهيم عند تناول موضوع نظرية أم القرى بعون اهللا.( 

 ).¶ò، ص ð¹Ç¢إبراهيم متï، سياست خارA إيران، تهران، دانش>ه تهران، ( )³(
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 اتبعها الM الشوفنية القومية مع تشابكت الM العلمانية السياسة � قوية
 تبنت لكنها ،علمانيته وأقصت ،اCظام هذا اإلسالمية ا6ورة أنهت حيث ،الشاه

 �رد من إليران وضع اuي ا\ور ألغت وOذلك ،ا=وسعية وطموحاته أهدافه
2Æي الuاالستعمارية ا�صالح $} ا � ،والغنم الغرم + معها الÆيك إ
� ،السابقة �اربه إ� استناداÍالعالم � االنقضاض يستهدف جديد دور و 
  وتفتيته ،الس® اإلسال�

ً
 الصفوية ا\ولة به اضطلعت اuي ا\ور بعد مذهبيا

 =قطيع به قامت ياu وا\ور ،السنية العثمانية ا\ولة � القضاء + باإلسهام
 الشيعية األقليات وEرير ،ا�ذهبية وسيادتها إيران استقالل واستكمال ،أوصا�ا

 ا�لة عن خارجة أنظمة إ� ا=بعية مظاهر من واإلسال� العرw العالم +
 يقودون أصبحوا اuين الشيعة ا=قليد مراجع بنظر )العربية السنية األنظمة(

  .ا�وعود ي�الش للمهدي اCجاة سفينة

äن")¢(:ا�مي® يقول ا�جال هذا وÞ فهل ،إسالمية حكومة تشكيل نريد 
 أن âورة ونعتقد ،بالوالية نعتقد Þن")¬("ال بالطبع فقط بالعمامة نريد ما Þقق
 يع® هل خليفة؟ تعي� يع® ماذا فإذن ،فعل وقد ،بعده من خليفةً  اÖC يُع�
 ا�ليفة إ� فاÐاجة ،خليفة إ� $تاج ال وحده >ماألح بيان األح>م؟ بيان �رد
 البد إذا ،سلطة بدون للقانون احPام ال ألنه القوان� تنفيذ أجل من � إنما
 إننا:"ويضيف ".وضعف نقص Áمل ةٍ أم أية + افتقادها يكون تنفيذية قوة من

 كذلك ونعتقد ،اهللا من بأمر استخلف )ص( الرسول وبأن ،بالوالية نعتقد
 أجل ومن ،وحكمه اهللا أمر تنفيذ أجل من ونسÑ ،اÐكومة تشكيل ب�ورة

                                                 

  ).·¹·¢بiوت، دار الطليعة، ، اÐكومة اإلسالميةا�مي®، ( )¢(
  ).¶¢ا�رجع السابق، ص ( )¬(
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 توأم اÐكومة تشكيل أجل من اCضال فإن هنا ومن ،وسياستهم اCاس إدارة
 ولý ،ا�جتمع إلصالح تكë ال القوان� فمجموعة ،")¢( "بالوالية اإليمان
 ،" )¬("ا=نفيذية السلطة إ� $تاج فإنه ،البÆ إلصالح مادةً  القانون يكون
 ذلك � وا\الئل ،وشأنها اÐكومة نPك أال علينا يفرضان والعقل فالÆع
 اإلسالم نظام تعطيل يع® وظلمها غيها + اÐكومات هذه تمادي ألن ،واضحة
 زمر وEطيم ،الفاسدة األنظمة هدم � نعمل أن إال Cا سبيل وال ،وأح>مه
 Eطيم إ� السبيل ا�مي® ويوضح ".عبالش ح>م من وا¾ائرين ا�ائن�
 هذا:"ا�جال هذا + يقول إذ ،ا�همة بهذه يقومون يقوم اuين هم ومن ،األنظمة
  ا�سلمون به يكلف واجب

ً
 سياسية ثورة خلق أجل من ،�نوا أينما Àيعا

  .)ð("منت%ة ظافرة إسالمية

                                                 

  ).´¬ا�رجع السابق، ص ( )¢(
  ).´³ص ا�رجع السابق، ( )¬(
)ð( )اùصحيفة نور، جت �مي ،Ç ³¢، صò-¢³¶(.  
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ñ‰ìrÛañ‰ìrÛañ‰ìrÛañ‰ìrÛa@òîßý�⁄aòîßý�⁄aòîßý�⁄aòîßý�⁄a@@@@òîãaŠí⁄aòîãaŠí⁄aòîãaŠí⁄aòîãaŠí⁄aZ 

 واستمر وازدهر نما اإليرا� ا�سلم الشعب النض نإف رأينا كما:اCص يقول
  وتكامل

ً
�إ وصل اCضال هذا ،خرداد من عÆ ا�امس بعد ،يوم بعد يوما 

 يتخيل ولم قوته وجأب ا�لك فيها �ن الM الظروف وò¶ ä سنة بعد ذروته
 . ò¹و ¶ò السنوات خالل حداثاأل � نظرةً  ونلï نوضح ،القريب سقوطه

 :RsS( سنة B يرانإ

 :للوزراء آموزéر ورئاسة هويدا قالةإ

 حدثت ،¶ðò¢ سنة مريكاأ Àهورية لرئاسة �رتر انتخاب بعد :اCص يقول
 أ ثرأ ا=غيi وهذا مريكيةاأل ا�ارجية السياسية + تغيiات

ً
 نأل ،يرانإ � يضا

  إيران سياسة + ا=غيi هذا يطبق �ن مريكيةاأل القيادة + تغيi يأ
ً
   أيضا

 يأ منع جلأ من عليها Vب نهأ تعتقد �نت مريكيةاأل ا¾ديدة السلطات
 من الظاهري اÐد هو ،سيطرتها Eت تقع الM ا\ول + شعبية صيلةأ ثورة

 .الظاهرية حريتها اgالد هذه + اCاس وÍعطاء ا�ستمر العنف

 ةاالستعماري هدافهمأ تأم� يستطيعون نهمأ مناسبة وبطرق هؤالء يد� �ن
 قمعها استمر ذلك ومع ،الشعب ثورة وجه + الوقوف وOذلك مريكيةاأل

 ،الوقت ذلك + �رتر سياسة ساسأ و� ،االستعمارية هدافهاأ =حقيق للشعب
 من للحد يرانإ بينها ومن سيطرتها Eت الواقعة ا\ول � بالضغط قامت و�ذا

 االختناق من زيدا� ذلك وتç ،للناس ظاهرية سياسية حرية عطاءÍو العنف
  عÆ ثالثة بعد هويدا عباس مiأ ذلك جpأ ،اgالد + ا�وجود

ً
 رئاسته من Áما

 زاد ،السياسية اÐرية من جوٍ  و�لق ،آموزEر Àشيد �إ م>نه يسلم نأ للوزراء
 االجتماعية وا�جموÁت الطالب ،ا\ين رجال واEد ،اCضال من الشعب
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 طالقإب وطاgوا ،للنضال مواقع �إ وEولت ،خرىاأل العلمية واÐوزات خرىاأل
 نضال + جديدة مرحلة بدأت فقد حال Ü � ،السياسي� ا�عتقل� �اح

 ونشi اÞ %Cو وتقدموا الشعب نضال + ا�ختلفة الفعا�ات زادت ،الشعب
  .)¢( حداثاأل تلك من بعٍض  �إ هنا

  عÆ �سة بعد :اCص يقول
ً
 عÆ للخامس ا=ارÌية ةا6ور قمع من Áما

 ا6ورة انتصار بعد �ي® ماماإل ا6ورة قائد وعودة ،ش.ه ¬ð³¢ سنة خرداد من
 وافق ،ðò¹¢ بهمن شهر من والعÆين ا6ا� + اإليرا� للشعب اإلسالمية

 اإلسالمية ا¾مهورية حكم Cظام االستفتاء � مثيل � يسبق لم وبشk اCاس
 ،فروردين شهر من عÆ ا6ا� بتاريخ به يرغبون اuي للحكم سلوبأ باعتباره

 عليه قامت اuي ساساأل أن تأكيد وبكل نقول نأ نستطيع ش .ه ðòÇ¢ سنة
 + وقعت الM ا=ارÌية ا6ورة نتائج من وه ðò¹¢ سنة اCبيلة اإلسالمية ا6ورة

 ثورة مكتسبات Àلة من ،سسهاأ � وقامت ،خرداد شهر من عÆ ا�امس
  :يÊ ما خرداد من عÆ امسا�

 ال>مل باإللغاء ا�ناضلة ا�جموÁت من الكثi طاgت ا�Ð ذلك منذ •
  للملكية

 اإلسالمية اÐكومة تأسيس جلأ من والسÑ ،والطالب ا\ين رجال تعاون •
  .مثيل �ا يسبق لم الM ا6ورة هذه مكتسبات حدىإ من �نت

  .¶ò سنة ح` ¬³ سنة من اgالد وضاعأ � ا\رس هذا + نتعرف

                                                 

تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، مرجع سابق، ( )¢(
  .)¬¹-¢¹ص
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 اإلسالمية ا�ورة انتصار حç ش .ه  ¬ð³¢ سنة من ا�الد B ا&همة حداثاأل
B يرانإ:   

�إ �بيتوالسيون قانون مرر منصور عÊ حسن نأ قرأت :اCص يقول 
 فرادأ حدأ �ارا� ºمد الشهيد قام ،ا�فضوحة ا�يانة هذه بعد ،قرهأو ا�جلس
 ع� ،ا6وري عداماإل تنفيذ بعد ،منصور بقتل اإلسال� االئتالف Àعيات

 مطيع �ن واuي هويدا عباس ا�لك
ً
 رئيس لرغبات ا

ً
 رئاسة فPة خالل ،للوزراء ا

 جانباأل لصالح معظمها وEن ا=دابi من بالعديد القيام تم للوزراء هويدا
  :عن عبارة �نت ا=دابi هذه ،بهلوي نظام وÐفظ

 لصالح )�فةً ا�عدنية ا�صادرو اCفط مثل( يرانإل طنيةالو ال¦وة هدر •
  .اgالط ورجال ا�لك وخاصة ا�الكة العائلة

 الستهالك سوق إ� يرانإ وEويل ،جانباأل � أكp بشk اgالد اعتماد •
  .الغربية السلع

 م>نياتاإل � الNOP تم ؛اإلسالم عن واgعد الغرw ا=>مل تعزيز •
 ظهارإ جلأ من وا�طبوÁت وا=لفزيون الراديو مثل فةً � عالميةاإل
 ،وا=مدن الر@ بأنه وروwاأل ا=وجه ظهارÍو ،نومتأخر نهمأ � يراني�اإل

 .وربي�األ سلوبأو بمظهر نفسهمأ ظهارإ � الشباب وتشجيع

 ¬ð³¢ سنة ا6ورة ،الشعÖ اCضال مامأ للوقوف وا�وف الرعب من جو خلق •
 قاموا �ذا ،والسافاك الÆطة قوات بتقوية يفكرون وا�لك مريكاأ جعلت

 جو ثارواأو العمل بهذا
ً
 ألنها {الفة حرOةٍ  نوع يأ من وا�وف الرعب من ا

 طالقا� اهللا يةآ مثل الشجعان ا\ين رجال بعض ،للقمع تتعرض سوف
 وتعرضوا ،لسنوات السجن + بقوا رفسنجا� هاش} اإلسالم وحجة
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 الفظيع ا=عذيب �إ �نا�تدي الشباب من الكثi وتعرض ،واëC للتعذيب
  .منهم العديد واستشهد

 منطقة Eظى ؛الفارn ا�ليج منطقة + مريكيةاأل ا�صالح � ا�حافظة •
 .االقتصادية اCاحية من -¢ :ب�لسب وذلك هميةأب ا\وام � الفارn ا�ليج

 هميةاأل هذه �إ عةب? مريكاأ تنبهت ،العسكرية اCاحية من -¬
 هذه � نفوذها فرض �إ ،ا6انية العا�ية اÐرب بعد وسعت ،ا�زدوجة
 اgداية + استطاعوا ،الفارn ا�ليج بالد ثروات � تستوæ نأو ،ا�نطقة

 باCهاية ا�نطقة � يسيطروا نأو ،ا�نطقة حكومات معظم � يسيطروا نأ

 خوفها هو ا�نطقة + مريكاأ مصالح � ا�حافظة يهدد �ن اuي ا�طر
 ضد حرOة يأ قيام يؤدي نأ يمكن ألنه ؛اgالد هذه + ثورات قيام احتمال من

 ا�ؤيدة اÐكومات وÍسقاط ãها ا�نطقة + Eرك �إ ا�نطقة + مريكاأ
 هذه �إ وتوصلت ،يديهمأ من كpاأل الشيطان منافع Äرج نأو ،مريكاأل

 وامرهاأ =نفيذ ضابط �إ ا�حلية السلطة بتسليم تقوم نأ Vب نهاأ :اCتيجة
 + ا\رك غيi= صالحإ يأ منع أو الفار� ا�ليج منطقة + مناأل حاللÍو

�إ باإلضافة ا�لك ،ا�أمورية �ذه الشاه باختيار ا\راسة بعد هؤالء قام ،ا�نطقة 
 Eت مريكيةاأل ريةالعسك القواعد من العديد بوضع قام ،ا�أمورية بهذه قبو�

   .)¢(ت%فهم

                                                 

 .)¹¶السابق، صا�رجع ( )¢(
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 ا�ورة انتصار حç خرداد من ع¨ ا�امس من الشعب نضال »إ نظرة
  :اإلسالمية

 بعد الشعب نضال نإف ا�لك تصور عكس � نهإ قلنا كما:اCص يقول
 ،استمر وOذلك كpأو عمقأ صبحأ بل ،يتوقف لم خرداد من عÆ ا�امس ثورة

   :بنود ثالثة ضمن اCضال هذا ش>لأ عن نقرأ ان نستطيع

  :السياn ا\ضال -أ

 و� {تلفة ش>لأوب اgالد وخارج داخل + يتم السياn اCضال �ن
 :عن عبارة

   .اCجف + هصحابأو ماماإل نضال - ¢

  .اgالد داخل + ا\ينية والفرق الشخصيات نضال -¬

ð- الد وخارج داخل الطالب ضالنgا.  

 اإلسالم مفكري كبار حدأ منتظري الشهيد يعتp :منتظري الشهيد صورة
 ف>راأل ومواجهة اإلسالمية ا=عا�م توسيعو نÆ + عمره قC ،اÐاâ القرن +

 .اCهاية + واستشهد ،اإلسالم ضد

  :ا�قاB ا\ضال - ب

 من ا�جتمع + واالجتماعية السياسية ا�عرفة وتعزيز خلق:اCص يقول
 كpأ وب?عة معرفة � اCاس يكون نأ Vب ،الونض حرOة يأ مستلزمات

 يتم العمل هذا ،لشعبل ا�لك نظام ةاومعاد ،اإلسالم ومعرفة السياسية مورباأل
 + �طوة أبد قد ا�مي® اإلمام �ن ،السياn اCضال توسيع طريق عن فقط

 وä ،اإلسالمية اÐكومة موضوع بتدريس وذلك اCجف + ا6قا+ اCضال
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 أ إيران
ً
 ستاذاأل مثل وا6قافية ا\ينية الكبiة الشخصيات من الكثi سÑ يضا

 وتأسيس ،الكتب بتأ�ف وقاموا hيعM � وا\كتور مطهري اهللا ةآي الشهيد
 الصورة ظهارإ وOذلك ،اgالغة نهج وOتاب القرآن وتفسi ا=عليمية الصفوف
 وتأسيس ،و�ي عل® بشk واÐسينيات ا�ساجد + سالملإل اÐقيقية
 عن تتم �نت الM خرىاأل ا6قافية والنشاطات ،وا�ساجد ا¾امعية ا�كتبات

   .)¢(وا¾امعي� والشباب ا\ين رجال طريق

 :ا&سلح ا\ضال -ج

 من عÆ سا�ام + اCظام بها قام الM العنف عمالأ بعد:اCص يقول
 وا�نظمات وÁتا�جم الشباب ب� ظهرت ،دفاع دون من الشعب وقتل خرداد

 منصور عÊ حسن عدامإ قلنا كما ،العسكري اCضال سiها خط وEن ا�ختلفة
 سالميةإ ومنظمات �موÁت ظهرت ¬ð³¢ سنة بعد ،ا�جموÁت هذه بواسطة تم

iهج هذا تتبع سالميةإ وغCبنظام ا�رتبطة الشخصيات من العديد عدمتأو ،ا 
 ولم ،وا�خابرات للملك ا�شاÜ من ديدالع هذا وسبب ،األجنبية وا¾هات ا�لك

 أ /لآلß ،خطاهم � معهم اCاس تسi نأ يستطيعوا
ً
 اCاس مع عالقاتهم نإ :وال

  ºدودة �نت
ً
  ،جدا

ً
 ح` وأ سالميةإ غi منهم اgعض اعتقادات �نت :ثانيا

  .عليهم يعتمدون اCاس يكن لم �ذا ،سالملإل {الف� �نوا نهمأ

                                                 

 .)·¶-Ç¶ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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  :حثوا� سئلةاأل

 .خرداد من عÆ ا�امس حرOة مكتسبات من بندين اذكر •

  ؟منصور قتل من يد و� �اذا •

 .للوزراء هويدا رئاسة خالل تمت الM جراءاتاإل من ثالثة اذكر •

 ا�ليج منطقة + االمريكية ا�صالح تهدد �نت الM ا�خاطر � ما •
n؟ الفار  

 ضد اÄذت الM اCضال ش>لأ � ما خرداد من عÆ ا�امس حرOة بعد •
 ؟ بهلوي حكومة

  ؟ بهلوي حكومة مع ا6قا+ اCضال + دورٌ  �م �ن اuين النشطاء هم من •

 íث اكتب •
ً
 قصi ا

ً
 .)¢( اÐاâ الوقت + الفارn ا�ليج هميةأ عن ا

  :ا\ص {ليل

  ا�لý اCظام إنهاء كيفية � با=أكيد ا\رس يرOز 
ً
 معظم موافقة ،ãيا

 ا=عاون تأكيد ثم ،اإلسالمية لجمهوريةل اÐكم نظام + ورغبتهم ني�اإليرا
 ا=حالف إ� إشارة + ،اإلسالمية ا¾مهورية إقامة + ا\ين ورجال الطالب ب�
 االجتماعية اgنية =غيi ا�لý اCظام ºاوالت نأو ،ا\ين ورجال الشباب ب�

 والفكر اإلسال� لتين {لص� �اإليرا الشباب وب� فشلت يرانإ + وا6قافية
 .ا\ين رجال يمثله اuي

                                                 

  .)´¹-·¶ا�رجع السابق، ص( )¢(
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 السابق الوزراء رئيس قتل بعد هويدا ا¾ديد الوزراء رئيس أعمال •
 أعضاء احد يد � سياسته بسبب قتل اuي ،منصور عÊ حس�

 .اإلسالمية ا¾معيات

 .واgالط ا�لك ألجل إيران أموال هدر •

  األجانب � االعتماد •

 .الغربية للثقافة الشباب وتوجيه اإلسالم عن اgعد •

 خالل من وذلك ،الشعبية ا�عارضة أمام ،وا�وف الرعب من جو خلق •
 .آخرين ونë ا\ين رجال سجن

 Ðكومات نشوء أي ومنع ،ا�ليج + األمريكية ا�صالح � ا�حافظة •
 .معارضة

  :ا�ورة انتصار إ» ردادخ ò¢ من الشعب نضال إ» نظرة

 طوال وسÑ ،اإلسالم مفكري حدأ منتظري الشهيد :السل] ا\ضال •
  .ا�خالفة واألف>ر ا=عا�م مواجهة + ،اإلسالمية ا=عا�م لنÆ عمره

 العلماء من عدد يد � الشي� ا\ي® الفكر نÆ :ا�قاB ا\ضال •
 وذلك ،hيعM عÊ وا\كتور مطهري اهللا يةآ الشهيد ،مثل وا�فكرين

 اإليرانية ا6ورة أن إ� إشارة وهنا ،اgالغة نهج وOتاب بالكت بتأ�ف
 للفكر مقابل + الشي� للفكر بنÆ الشيعة العلماء أعمال أساسها
wالشي� ا\ين ورجال العلماء أساسها فا6ورة ،الغر. 

 ا�عارض اإليرا� شباب من عسكرية حرEت ظهور :ا&سلح ا\ضال •
 ا�رتبطة الشخصيات من الكثi بإعدام اÐرEت هذه قامت ،للحكم




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٦٢١  

 وسيلة و� ،للمقاومة وسيلةً  االغتيال أسلوب � تأكيد وهنا ،با�لك
 (اإلسماعيلية ال4ارية(الصباح بن اÐسن أصحاب اتبعها قديمة شيعية

  .)¢( الصليبية اÐروب فPة + السنة أعدائهم مواجهة + ،اÐشاش� أو

 :وا�حث سئلةاأل

 ا�تحدة الواليات أطماع � والNOP أسبابها ،6ورةا ومقدمات �ريات
  .األمريكية

  :اrروس áموع � �مة مالحظات

 اCظر وجهة مع يتوافق بما لألحداث ا=ارÌية اÐقيقة من جزء �د •
 .اÐديثة اإليرانية لتولة والفكرية السياسية

 لبس ال واضح يلوا� وا=عصب ،تاما مفقودةٌ  ا=ارÌية اÐيادية أو ا�وضوعية •
 .فيه

 .ألعدائها ا=صدي � وقدرتها ،يرانإ بقوة التشيع ربط •

  �نت ،الصفوي� قبل يرانإ سنية •
ً
 .يرانإ أوضاع وسوء ا�الفات + سببا

 قبل من ا\ولة إدارة وأهمية ،اإليرانية ا6ورة لفكرة يمهد ا\روس �موع •
 .الفقهاء

 العيوب من خالٍ  تاريخ ،راجعوا� الفقهاءب يتعلق فيما اCص + ا=اريخ •
 .واألخطاء

 .لتين ومعادٍ  ،للغرب وعميل فاسد نظام ا�لý اCظام •

 .ا\ين � اعتداء عليهم واالعتداء ،الشيعية وا�راجع الفقهاء يمثله ا\ين •

                                                 

   .³ð¬ -³ðð، ص¢Áشور، اÐرOة الصليبية، ج )¢(
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 .الشيعية ا\ينية وا�راجع العلماء جهود أساسه اÐديثة ودو=ها يرانإ تطور •

 ،وÍضعافها �حاربتها دوما نويسعو ،اإليرانية ولةلت �اٍح  Ü أعداء السنة •
  خاضوا اuين وخلفائهم الصفوي� مع ذلك بدأ

ً
 العثماني� مع طويلة حروبا

 �عتدي ،السنية بقيادته العراق ظهر اÐديث الع% + ثم ،السنة وزبكواأل
 .ا�مي® بقيادة ا6ورة يرانإ مكتسبات و$طم

 من ،يرانإ � السنية االعتداءات من كثiا سجل اÐديث اإليرا� ا=اريخ •
 ،وزبكاأل وغزوات ،يرانإل العثما� السلطان األول سليم غزو ذلك

 .صدام زمن يرانإ � العراق اعتداء ثم ،إيران � واعتداءاتهم واألفغان

 من وسi تواريخ بإيراد ،اإليرا� للشباب عليا لٍ ثُ مُ  وضعَ  اCص ºاولة •
  دواأ اuين اإليراني�

ً
  .غiها أو ا6ورة أو اإلصالح + ،دورا

 من كثi واج�اء ،اإليرانية اCظر وجهة Äالف الM ا=ارÌية اÐقائق إغفال •
 .ا�واضيع

• NOPإيران تطوير + للفقهاء ا�قاوم ا\ور إبراز � ال. 

  دوما Äوض إيران •
ً
 أم العثماني� ضد سواء ،نفسها عن دفاعية حروبا

 .العراق مأ ،ا�ستعمرة ا\ول مأ ،االوزبك

 ،السنة أعدائها ºاربة سبيل + ،�نت قوة أي مع ا=حالف ó اÐق �ا يرانإ •
 
ً
  أو قديما

ً
 ومع ،العثمانية ةا\ول ضد الpيطا�- الصفوي ا=حالف ،حديثا

 .غiها

• NOPية يرانإ حقوق عرض � الÌمثل ،�ا ا�جاورة ا�ناطق + ا=ار 
 .وغiها تانوأفغانس اgحرين

 بإÁدة ،السابقة إمpاطوريتهم الستعادة الس� اإليراني� � أن فكرة زرع •
 .السابقة وحدودها أراضيها
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•  NOPا أن � الiالصفوي� عهد منذ اإليرا� ا=اريخ + ا�لوك من كث، 
 ،بالÆع االل�ام وعدم ،ا\ين عن باgعد وسياستهم حكمهم فPات اتسمت
 اuي ،اإليرا� ا¾مهوري اCظام ألهمية تأكيد + ،الظلم رسة�ما وا=وجه
 .اإلسالمية ا6ورة بعد يرانإ إ�ه وصلت

 مشارOتهم دون لتولة متقدُ  وال ،واجبة طاعتهم ،اÖC أوصياء الفقهاء •
 .باÐكم

  جاء ،ا6ورة فقيه ا�مي® •
ً
 عن الظلم لiفع اهللا اختاره وقد ،اهللا من مؤيدا

  �ن ألنه ،واجب نهجه � والسi ،اإليرا� الشعب
ً
 .وجل عز اهللا من ملهما

 الشي� ا�ذهب الصفوي إسماعيل نÆ مع وتقوت تطورت إيران أن تأكيد •
 لكن ،ا\ول يقوي فالتشيع ،اإلسالمية ا6ورة مع قوةً  ازدادت نهاإ ثم ،فيها

  .¦فأك أك¦ وتتطور تقوى ا\ولة الشيعة ا\ولة ومراجع علماء يتو� عندما

  :اطال�ت لصحيفة ا&ه~ وا&قال ،اإلمام ابن استشهاد

 خpٌ  �فةً  إيران Þاءأ + انتÆ ش .ه ¶ðò¢ سنة آبان شهر + :اCص يقول
 الشعب تأثر ،�ي® ماماإل ابن مصطw السيد اÐاج اهللا ةآي استشهاد وهو مؤلم

 هذه بعض بدلتت وقد ،العزاء مراسم ا�ساجد + اCاس قامأو ،بشدة يرا�اإل
 قم + العلمية اÐوزة وخاصة الشاه Ðكومة {الفة مراكز �إ ا�جالس

 ،اÐادثة بهذه يدٌ  �ا الشاه حكومة نأ موضوع طرح بسبب وذلك وا¾امعات
 خطاب ا�مي® ماماإل لïأ وقد

ً
 وطالب ا\ين رجال فيه ودÁ الوقت ذلك + ا

 قام ،الشاه حكومة به تقوم اuي ،والقهر الظلم ضد اCضال توسيع �إ ا¾امعات
 عن عبارة وهو ،الشعÖ الغضب مستوى من زاد ñقأ بت%ف ورجا� الشاه

 .اهللا رñه ا�مي® اإلمام فيه هانتأ اطالÁت صحيفة + مقالٍ  طباعة
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  :دي شهر من ع¨ ا�اB M قم أهاê انتفاضة

 لردود كºر»  كpأ ا�مي® ماملإل اطالÁت صحيفة هانةإ �نت:اCص يقول
 الطالب لعط©  دي شهر من عÆ ا6ا� يوم + ،قم مدينة + الطالب ب� الفعل

 هممدع الطريقة بهذه �ظهروا ،قم مدينة + ا�رجع م4ل �إ وا�هوا دراستهم
 شعالإب الشاه طاضب قام ا�وم ذلك ع% + ،الشاه من الشديد وغضبهم ماملإل

 ا=%فات ههذ ،منهم كبi عدد واستشهد حوجر ا�تظاهرين حول اCار
 ،�فةً  الشعب فئات ومن اgالد مستوى � ةعنيف فعل وددر �ا �ن الوحشية

  ربع�أ بعد ،ا¾امعات طلبة ب� الشديد االعPاض وEن
ً
 اÐادثة هذه � يوما

  ربع�أ مرور بمناسبة مراسم يقيموا نأ تpيز + اCاس رادأ
ً
 ،قم شهداء � يوما

 بهذه القيام منعوا عندما اCظام طاضب وب� بينهم مواجهة حدثت ندهاع
 + دموية مواجهات وقامت ،وتظاهروا الشوارع �إ اCاس خرج ،ا�راسم

 ،قم + انتفاضة تبعها تpيز هاÉأ انتفاضة ،الشاه طاوضب الشعب ب� الشوارع
�إ ب?عة وانتقلت وتpيز iجهرام ،يزد مثل ،األخرى ا�دن من الكث 

  .)¢(وEزرون

  :�Rs( سنة حداثأ

 + الشعÖ الغضب انفجار سنة �نت ò¹ سنة نأ القول نستطيع :اCص يقول
 عن معهم ماماإل وEن ،للشاه الشيطا� باCظام طاحةاإل � الشعب صمم ،يرانإ

 اgيانات يصدر �ن ،اCاس ويقود ا6ورة حداثأ � يÆف �ن ،بعد
 ش>لأب طباعتها تمت توEن ،اCجف من باستمرار باتوا�طا وا�نشورات

                                                 

 .)¹ð- ¬¹ا�رجع السابق، ص( )¢(
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 + ،بالشاه طاحةاإل إ� اCاس بقية مثل ماماإل دÁ ،اCاس بن وتوزيعها {تلفة
 عدد قالأو الشاه تراجع الظروف هذه

ً
 وراء من يهدف الشاه �ن ،� ا�قرب� من ا

   .ا6ورة توسع ومنع اCاس خداع �إ هذا

B رمضان شهر ¢ðò¹ش.ه  

 ربكتأ وقد ،ðò¹¢ سنة رمضان شهر + ا6ورة وةرذ �نت:اCص يقول
 رمضان شهر انتهاء مع ،تام بشk الشاه ا�ساجد + الواسعة اCاس اجتماÁت

 حجة وخطب مفتح ºمد ا\كتور اإلسالم حجة مامةإب الفطر عيد صالة أقيمت
 استمرت ظيمةع مليونية مظاهرة �إ دتأو باه# جواد ºمد ا\كتور اإلسالم

  .ا=ا�ة ياماأل + ا�ظاهرات تكررت وقد ،ا�وم ذلك ع% ح`

 طهران راديو علنأ يور شهر شهر من عÆ السابع + ا¾معة يوم صباح +
 بهذا جاء وقد ،خرىأ مدينة عÆ ىحدÍو طهران + ،العسكري اÐكم تطبيق

�إ اCاس يعود نأو وا=قاطعات الشوارع + االجتماع من اCاس منع عالناإل 
 + Vتمعوا نأ شهريور شهر من عÆ السادس + طهران + اCاس قرر ،مناز�م
�إ اال=فات دون من - ناآل الشهداء - جا� ميدان + شهريور من عÆ السابع 

 االجتماع هذا ا�رتزقة رأىو ا�يدان + اجتمعوا عندما ،العسكري� تهديدات
 والنساء الرجال من الفاآل وقتلوا الرصاص طالقإب قاموا اCاس ومقاومة

 ماماإل �ت ،ا�ناسبة بهذه بيانه + ا�مي® ماماإل قال وقد ،والشباب طفالواأل
 �ته ا\فاع جبهة + ،وàانبكم بينكم �ن �ته ا�يدان + معكم �ن

   .اهللا سبيل + يستشهد

 + الÆيعة يةã رئاسة تو� اإلسالمية ا6ورة انتصار بعد مفتح ا\كتور •
 .ا6ورة {الë يد � وقتل طهران جامعة




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٦٢٦  

 ا6امن وä ا6ورة انتصار بعد الوزراء رئيس منصب إ� وصل باه# ا\كتور  •
 .)¢( ا¾مهورية رئيس رجاº � Îمد قهفبر استشهد شهريور شهر من

  :يرانإ »إ عودته حç باريس »إ ماماإل هجرة من

 ،يرانإ شاه العراق حكومة دعمت ،االنقالب شعلة قيام مع :اCص يقول
 ،العراق + يعيش �ن اuي ا�مي® ماماإل � وضيقت ا�شاÜ وجدتأ وقد
 مستعد يكن لم ماماإل

ً
 ترك وقرر الشاه حكومة لصالح تنازل دÔأ =قديم ا

 واضطر ،�هاإ ا\خول من منعته الكويت ولكن ،الكويت �إ واuهاب ،العراق
 القرى حدىإ(لوشاتو نوفل )قرية + وÁش ،فرنسا �إ هاباu إ� اإلمام

 مرحلة �إ ا6ورة فرنسا + ماماإل قامةإ دخلتأ ،باريس من بالقرب الفرنسية
 ا6ورة =وجيه جديد مرOز �إ ا�مي® قامةإ م>ن Eول الوقت ذلك منذ ،جديدة

   .اإلسالمية

 وطالب والطالب بالشبا ñل الوقت ذلك + :اCص يقول آبان R(ة حادث
 نظام ضد ،يرا�اإل للشعب الشجاع اCضال و�ةؤمس Áتقهم � ا¾امعات

 هدف صدورهم �نت ،لإلمام وºبتهم اإلسالم عشق منطلق من وذلك الشاه
 وطالب ا¾امعي� الطلبة من فيه طلب بيان ضمن ماماإل ،عداءاأل لرصاص
 بنظام طاحةلإل الشعب جانب �إ ايقومو نأ �فةً  اgالد Þاءأ + ا\ينية العلوم
 ،ا¾امعات + الطلبة من كبi عدد عاجتم أبان من عÆ ا6الث ا�وم + .الشاه

 و�ذا ،منهم كبi عدد واستشهد اCار عليهم طلقواأو الشاه قوات وحاmتهم
  .الطالب يوم آبان من عÆ ا6الث يوم � أطلق ا�وم هذا بعد ومن

                                                 

 .)¹ð -¹³ا�رجع السابق، ص( )¢(
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 طلب وا=لفزيون الراديو + خطاب خالل ومن الشاة مقا ا¾امعة مذíة بعد
 يؤثر لم ا=%ف هذا نأ الإ ،=هدئتهم ºاولة + الشعب من والسماح العذر فيه
 حافز �ن ºرم شهر وíلول ،الشعب +

ً
 تعتp و�ذا ،كpأ بشk اCاس ثارةإل ا

 .)¢( اريخا= + الشعبية االجتماÁت عظمأ من وÁشوراء ءتاسوÁ + ا�سiات

  :ماماإل وعودة òتيار حكومة

 الشاة حكومة ضعف شهدت ما وبعد مريكيةاأل ا\ولة:اCص يقول
 ا6ورية اÐرOة + زيادة شهدت وOذلك اgالد مورأ دارةإ + الوزارة ورؤساء
 Vب السياسية ههذ ساسأ و� ،جديدة سياسة تتبع نأ قررت اإليرا� للشعب

 واضحة عالقة � يكن لم اuي �تيار شابور وتعي� يرانإ من الشاه Ìرج نأ
  .وقادتهم الشعب إس>ت ذلك وراء من ا�دف �ن ،الوزراء لرئاسة الشاه مع

+ hماماإل من بأمر وذلك للثورة �لس تشكيل علنأ دي شهر من العا، 
 لالحتفال الشوارع �إ اCاس وخرج الشهر نفس + يرانإ الشاه ترك وقد

 من يامأ عدة بعد ،ببختيار طاحةاإل ح` اCضال استمرار علنأ وقد ،بنجاحهم
  ا�طارات �تيار غلقأ وقد ،إيران �إ يعود سوف نهأ ماماإل علنأ الشاه فرار

ً
 فورا

 نهأ ،مقابلة + علنأو ،دخو� تأخi � ماماإل جpأ Kا ،ا\خول من ماماإل �نع
 قربأ + اCاس ب� يكون سوف نهأو hعيه حكومة �تيار حكومة يعتp ال

 ا�وم وä باCهاية ،نضا�م + اCاس àانب �كون ،ا�طارات فيها تفتح فرصة
 قائد Áد الوطن عن اgعد من سنوات عدة وبعد بهمن شهر من عÆ ا6ا�

                                                 

 .)¶¹ò-¹ا�رجع السابق، ص( )¢(
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  استقبل وقد ا6ورة
ً
 ةً ومباh طهران �إ ووصل اCاس من اCظi منقطع استقباال

  .)¢(ا6ورة شهداء مع العهد =جديد ،هراءالز جنة مقpة �إ ذهب

 رئيس بازرEن مهدي ا�هندس ماماإل ع� بهمن شهر من عÆ ا�امس +
ً
 ا

 وقد ،ماماإل اختيار فيها تساند عظيمة بمظاهرة اCاس وقام ،لتولة مؤقت
 حدأ وä قام ح` ا�ظاهرات استمرت ،ا�قبلة ياماأل + ا6ورة انتصارات توالت
Éإ ا¾وية ا6كنات حدىإل الشاه حرس ضباط دحأ الليا� لقمع .اC% شارع 
 هبوا ا�p بهذا اCاس سمع عندما ،ا6ورة بصفوف ا=حقوا اuين الفارين بعض

 سلحتهمأ � اCاس واستو� اÐرس وانسحب ا6كنة واحتلوا الفارين �ساعدة
 اÐكم نأ �تيار حكومة صدرتأ ا=اÉ ا�وم + ،مسلح� صبحواأ وبذلك

  الظهر بعد الرابعة الساعة من يطبق سوف العسكري
ً
 ا=اسعة الساعة من بدال

 ولكن ،أك¦ قتل عمليات تنفيذ ويتم االنقالب مرحلة تنفيذ يستطيعوا ح`
�إ Ìرجوا نأو ،العسكري اÐكم بأمر يهتموا ال نأ ماماإل من بيان وبصدور 
 وا�راكز ،الÆطة مراكز اCاس موهاج االنقالب مؤامرة فشلت وبهذا ،الشوارع

  وبذلك ،العسكرية
ُ
 ا�رتبطة مريكيةاأل �تيار حكومة معاقل خرآب طيحأ

 معروف �ن اuي مpاطورياإل باCظام
ً
 فقد وبهذا ،الطاغوت بنظام اCاس ب� ا

  .ش.ه ðò¹¢ بهمن ¬¬ + يرانإ + اإلسالمية ا6ورة انت%ت

                                                 

  .)¹¹-¶¹صا�رجع السابق، ( )¢(
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  :وا�حث سئلةاأل

 ؟¶òسنة + اCاس وقمع بالعنف معتقدة مريكيةاأل كومةاÐ تكن لم �اذا •

  ؟¶ðò¢ دى شهر + قم + الطالب ثورة سبب ما •

  ؟ الطالب بيوم بانآ من عÆ ا6الث يوم عرف �اذا •

 بعض اذكر ا�اضية وا\روس ا\رس هذا + ناآل ح` قرأته ما حسب •
 .عليه اهللا رñة ا�مي® ماماإل NKات

  ؟ قريتك أو مدينتك + حدثت الò¹ Mو¶ò سنة حداثأ �صوص •

 )¢( ؟ �اذا ؟ االنقالب أحداث أهم � ما •

 :ا\ص {ليل

   :اإليرانية اإلسالمية ا�ورة

 + العلمية واÐوزات االجتماعية وا�جموÁت والطالب ا\ين رجال اEاد
  .اC% سبب و� ،اإليرا� اCظام ضد اCضال

 معارضة ظهرت حيث ا�مي® ابن صطwم السيد اÐاج اهللا أية استشهاد
 ضد للنضال والطلبة ا\ين رجال داعيا ا�مي® خطب وقد ،العزاء �لس من

 ثم قم أهاÉ وانتفاضة ،يرانإ + األوضاع =فجر ا\رس يعرض ثم ،والقهر الظلم
 فرنسا من ا�مي® عودة ،يرانإ الشاه ترك ،ا6ورة �لس تشكيل ثم ،األمور تتابع

� .ذلك بعد ا6ورة وبنجاح نإيرا إ

                                                 

 .)·¹Ç-¹ا�رجع السابق، ص( )¢(
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 :وا�حث األسئلة

  .اإليرانية بالسياسة أمريكا وعالقة ا6ورة �ريات 

 :االنتصار بعد ا�ورة

 ا6ورة انتصار بعد {ت% بشk يرانإ تاريخ � نتعرف ح` :اCص يقول
   :نقاط ثالثة خالل من ،اإلسالمية

  اإلسالمية ا¾مهورية نظام استقرار  - أ

  وا�شاÜ ا�ؤامرات -ب 

   ا6ورة قادة -ج

 

 :اإلسالمية ا)مهورية نظام استقرار -أ

 تولت الM ا�ؤقتة واÐكومة ا6ورة و�لس ،ا6ورة انتصار بعد:اCص يقول
 سلحةاأل وتسليم راباتطاالض نهاءإ مرأ ماماإل صدرأ فقد ،اgالد مورأ دارةإ

Mإ عليها حصلوا ال� اإلسالمية ا6ورة نتصارال ا=اÉ ا�وم + وتم ،ا�ساجد 
 وOذلك اgالد + واCظام مناأل � للمحافظة )اإلسالمية ا6ورة ¾نة( تشكيل
   .الشاه حكومة �ر� � القبض

 الالزمة وا�نظمات القوان� Vادإ قصiة وبفPة اإلسالمية ا6ورة استطاعت
 االقPاع اديقصن �إ اCاس ذهب òÇة سن فروردين شهر + ،اgالد مورأ دارةإل
 عرف ذلك بعد ،يرانيةاإل اإلسالمية للجمهورية% ¬,Ç· بنسبة رائهمآب دلواأو

 علنأ اإليرانية اإلسالمية ا¾مهورية يوم باسم فروردين من عÆ ا6ا� ا�وم
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 السنة نفس +( العالم � هللا حكومة ولأ يوم )باسم ا�وم هذا ا�مي® ماماإل
  .اgالد + ساnاأل والقانون ا�pاء �لس لتشكيل خرىأ مرة ا=صويت تم

 وانتخابات اإلسال� الشورى �لس انتخابات السنة نفس + كذلك وتم
 لتفاع اإلسالمية ا6ورة حرس مثل خرىاأل ا�ؤسسات وبعض ا¾مهورية رئاسة

  .ا�زارع� �إ ا�دمات وتقديم اgالد عمارإل اgناء وجهاد ،ا6ورة عن

 اإلسالمية ح>ماأل تنë اCاس رادأ يرانيةاإل اإلسالمية مهوريةا¾ بداية منذ
 استطاعت ،الطاغوت عهد + ةئدسا �نت الM سالميةإلا غi وضاعاأل نهاءÍو

 اCاس تشوق وقد ،الشهداء هدافأو اCاس طلبات كبi حدٍ  �إ Eقق نأ ا6ورة
 
ً
 صبحتأ بالدهم نأ ارأو عندما اإلسالمية ا6ورة عن ك¦أ لتفاع يوم بعد يوما

 اإلسالمية ا¾مهورية ،اÐرية ،االستقالل )ا6ورة مكتسبات همأ ومن ،سالميةإ
)Mذلك ،ا6ورة شعارات ولأ من �نت والOي جانباأل تدخل منع وuصابأ ا 
 طاحتهإ خالل من اÐرية �إ وصل الشعب نإف ،Áم مئة من ألك¦ بالشلل يرانإ

  فقد ،سالميةإ حكومة VادÍو االستبدادية باÐكومة
ُ
 + ا¾معة صالة قيمتأ

 ا�حروم� اCاس من الكثi ،خرىاأل ا�دن + ذلك وبعد ðòÇ¢ سنة طهران
 ،راٍض أ صحابأ صبحواأو سكن \يهم صبحأ والقرى ا�دن + وا�ستضعف�

 الكثi + ،الÆب ومياه والكهرباء الطرق بنعمة القروي� من الكثi واستفاد
  ا�دن من

ُ
 ملاأل بانتصارها عطتأ اإلسالمية ا6ورة ،ا¾ديدة ا�دارس شئتنأ

 قوى وطغيان ظلم من للتخلص العالم + وا�سلم� ا�ستضعفة الشعوب �إ
 دولة بصفتها �هاإ نظاراأل يرانيةاإل اإلسالمية ا¾مهورية ولفتت ،االستكبار

  .)¢(قوية
                                                 

تاريخ، سال سوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، مرجع سابق، ( )¢(
  .)¢Ç´-Çص
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 :وا&شاó ا&ؤامرات - ب

 وعرضت ،يرانإ من االستكبار قوى قوة ضعفتأ يرانيةاإل اإلسالمية ا6ورة
iهم من الكثÐمصا + iإ العالم دول من الكث� اgتان + وخاصة ا�طر 

 استمرت فقد و�ذا ،اإلسالم قوة �فةً  ا�سلم� �إ ظهرتأو ،اإلسالمية
 فشلوايُ  نأ ش>لاأل وبكل حاولوا لقد ،ا6ورة ضد ا�ستكpة ا\ول مؤامرات
 جانباأل ا�رتزقة بنÆ قاموا اgداية + ،با�أس اCاس يصاب نأو االنقالب

 + ناطقا� بعض + يوجدون �نوا ،�موÁت يسموهم اCاس �ن ،اCاس ب�
 ماكناأل بعض + مونويق �نوا ،ماناأل وعدم اÐروب يسببون وEنوا اgالد
 واستشهد ،ولاPg نابيبأ بتفجi يقومون وأ ،القرى + القمح ºاصيل íرق

 مطهري اهللا ةآي مثل الكبار ا6ورة ورجال ا\ين رجال من الكثi همييدأ �
 شخص ¬¹و بهشM دكP اهللا ةوآي

ً
 + ا�ساجد ئمةأ من والكثi ،صحابهمأ من ا

 الشاه أ¾ òÇ سنة ،ا�حراب بشهداء وعرفوا وشiاز ،يزد ،كرمانشاه ،تpيز مدن
 وä ،يرانيةاإل اإلسالمية ا¾مهورية ضد عهم ا=آمر تستطيع ح` مريكاأ �إ

 ،رهائن طهران + مريكيةاأل السفارة موظí ëجز ا¾امعة طلبة قام ا�قابل
 القوات ،مريكاأ وقامت ،يرانإ �إ الشاه تسلم نأ Vب مريكاأ نأ علنواأو

 Áصفة + تورطوا مريكي�األ ا¾نود نأ الإ ،يرانإ بمهاÀة ا¾وية مريكيةاأل
 .)¢(بالفرار وقاموا وانهزموا طبس اءبصحر

 يرانإ مع عالقاتها مريكاأ دولة قطعت :اCص يقول :االقتصادي ا صار
 حصار وفرضت òÇ سنة ارديبهشت شهر +

ً
 ،بنوOها + اإليرانية موالاأل Ü � ا

 âب بهدف وذلك قبل من اشPتها �نت الM اgضائع يرانإ بتسليم تقم ولم
                                                 

 .)¢Çا�رجع السابق، ص( )¢(
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  يرانإ
ً
 حصار وفرضت ،اقتصاديا

ً
 اقتصادي ا

ً
 من بضائع يأ بيع منعت ،يرانإ � ا

 ح` بالدنا � يمريكاأل جراءاإل هذا واستمر ،العالم دول وبا' مصانعها
 يرا�اإل الشعب ألن ،قط اقتصادنا �إ âبة جراءاإل هذا يسبب لم ،ناآل

 امق ،اuاß االكتفاء �إ للوصول جهودهم وبذلوا سعوا الشباب فئة وخاصة
 + �نت الM والصناÁت اgضائع من الكثi بتصنيع ا\اخل + نوا�تخصص

 ،يرانإ تطور طريق + عقبةً  مراأل هذا يكن ولم ،مريكاأ من تشPى السابق
  اCووية الطاقة �إ الوصول + وا=طور ،با=طور العزيز بتنا واستمر

ٌ
 � مثال

  .يرانإ + والف® العل} ا=طور

   :روضةا&ف ا رب

 انتصار بعد عداءاأل بها قام الM ا�ؤامرات صعبأو همأ من :اCص يقول
 السوفيM واالEاد مريكاأ وبمساعدة العرا' ا¾يش قام ·ðò¢ سنة + ،ا6ورة

 وقاموا ،خرمشهر بينها ومن راضيناأ من جزء باحتالل وقاموا يرانإ بمهاÀة
 ا�ستشفيات بتدمi مواوقا ،منهم عدد واستشهد اCاس من الكثi بأ�

   .وا�دارس

 وEملوا ،ا�ؤامرة هذه مامأ ا¾بل مثل بالدنا + ا6ائر والشعب ماماإل وقف
 وقتل الشعب مامأ ءبÙ يقوموا نأ ا�رتزقة يستطع لم ،با=ضحية الصعوبات

iخرآ عدد وفر منهم الكث � نأ من الرغم � العراق أيضا ،اgالد خارج إ
 تستطع لم ،اÐديثة اÐربية سلحةواأل موالباأل مدادهاإب قامت لا\و من العديد

 الشجاعة ا�عارك من سنوات ثما� وبعد وباCهاية ،اÐرب هذه + تنت% نأ
 فقد وا=عبة ا6ورة وحرس ا�سلحة القوات قبل من وا=ضحية ا�قدس وا\فاع

  $تلوا نأ بدون االنسحاب � الغازي العراق جpتأ
ً
 وOذلك ،راضيناأ من شpا
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 الÆق دول قوىأ من ا�وم يرانإ ،الوطن حضانأ �إ األحرار) اÐرب �ىأ Áد
 .)¢( وأمل مٍ احPا نظرة العالم + نووا�حروم اCاس �هاإ وينظر ،األوسط

  :شمران مصطô الشهيد صورة

 الشهيد ،رفاه من واثنان شمران مصطw ا\كتور الشهيد :اCص يقول 
 قC ،الظلم ضد اCضال عن يتوقف ولم ،العلمية الشهادات �أ $مل شمران
 دولة اعتداء خالل ،وفلسط� gنان + الصهيونية ضلاين اCاس مع سنوات
  �ن ،يرانإ � صدام

ً
 ،القتال جبهة + و�األ ياماأل من وEن لتفاع وزيرا

  تعتp شمران الشهيد حياة ،ا¾بهة + استشهد وباCهاية
ً
  .واق� مسلم ةÐيا مثاال

  :ا�ورة قيادة -ج

 �نت اgداية منذ ،ð³¢¢ سنة إيران + اإلسالمية ا6ورة بدأت:اCص يقول
 هذه يعرفون العالم + واCاس ،ا�مي® ماماإل قبل من �يةاإل بالقيادة تتمتع
 " خامن� اهللا ةآي ح�ة ا�وم ا6ورة قائد ليقو وOما ،ا�مي® ماماإل باسم ا6ورة

 فقيه ا�مي® ماماإل �ن" ا�مي® اسم بدون م>ن يأ + تعرف لن ا6ورة ههذ
ً
 ا

 حكيم ،فاضالً 
ً
 كبi ا

ً
 وسياسي ،ا

ً
 رضاءإ فقط يريد عما�أ Ü + �ن ،اCظر بعيد ا

 يهز ماماإل اسم ذكر ،سالملإل اÐقيقية ا�درسة بالفعل �ن ا�مي® ماماإل ،اهللا
 رأى وقد ،العالم + القرآن راية رفرفت لقد ،الطاغوتية القوة وقلوب قصور
 ماماإل تو� ،وعشقوه وجوده خالل من واضح بشk وآما�م عقائدهم اCاس

  عÆ حدأ حوا� ا6ورة قيادة اإلسالمية ا6ورة انتصار بعد ا�مي®
ً
 ،Áما

 وفاة ،خرداد من عÆ ا6الث + توä ا�رض من قصiة فPة وبعد وباCهاية

                                                 

 .)¬Çا�رجع السابق، ص( )¢(
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 العالم مسل} من والكثi يرانإ + لشعبل شديدة نكبة تعتp ا�مي® ماماإل
Öرية وطالÐا. 

 Cا ترك ،ا�الي� وا=ارÌية اCظi ا�نقطعة جنازته تشيع مراسم + شارك
 وا�طالب اCقاط السياسية �يةاإل وصيته + ذكرى اهللا رñه ا�مي® ماماإل

 �ن اuي خامن� اهللا ةآي ح�ة اءا�p �لس ع�©  ،ماماإل وفاة بعد ،القيمة
 مرافق واCضال اÐرOة بداية منذ

ً
 و�دة ا6ورة انتصار بعد وEن ،ا�مي® ماملإل ا

 رئيس سنوات سبع
ً
 اCاس ظهرأ وقد ،للثورة قائد بمنصب ع� ،للجمهورية ا

 �ه قدس ا�مي® ماملإل العا�ة هدافلأل وطاعتهم وفائهم ،� بطاعتهم
 اهللا ةآي ةح� قيادة خالل ومن ا�وم يرانيةاإل اإلسالمية هوريةا¾م ،الÆيف
 اCهائية هدافاأل �إ للوصول القوية رادتهاإ ظهارإ خالل ومن مستمرة خامن�
  .)¢( مثا�ة إسالمية دولة Vادإ و� ،للثورة

 :وا&ناقشة سئلةاأل

 ةنسب �نت وOم اإلسالمية للجمهورية ئهمارآب اCاس د�أ سنة يأ + •
  ؟ Vابيةاإل ا=صويت

 ؟ ا6ورة انتصار بعد تأسست الM ا�ؤسسات من مؤسست� اسم اذكر •

  ؟ مريكيةاأل السفارة باحتالل الطلبة قام حداثاأل من يأ يةفخل � •

  ؟ نتيجتها �نت وماذا يرانإل العراق مهاÀة �نت سنة يأ + •

                                                 

  .)¶Çò-Çا�رجع السابق، ص( )¢(
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 ا¾مهورية ،اÐرية ،االستقالل( ا6ورة مكتسبات همأ من نأ قرأنا •
 من ا6الثة هذه تعتp هل برأيك يرانإ + وضاعاأل �إ اCظر مع ،اإلسالمية

 .الصف + نظرك وجهة موقد»  فكر ؟ ا6ورة مكتسبات همأ

 با=آمر باستمرار وتقوم ،ناآل ح` gالدنا مريكاأ معاداة استمرت �اذا •
  )¢(؟ علينا

 :ا\ص {ليل

  :االنتصار بعد ا�ورة

 من بأوامر األمن وحفظ ،ا\ولة إدارة + ا6ورة إجراءات ا\رس يتناول
 ،اإليرانية اإلسالمية ا¾مهورية نظام � اإليرا� الشعب استفتاء ثم ا�مي®

 السبب ما لاءنتس هنا ،تامة شبه بنسبة ا¾مهورية لصالح اإليراني� وتصويت
 + قبل من � ®ا�مي معارضة من الرغم � باالستفتاء االعPاف إ� أدى اuي
  )االستفتاء أي( واعتباره ،ا�لý العهد

ً
 قد وهنا ،وا�سلم� با\ين يمس ºرما

 إيران + اإلسالمية ا¾مهورية Cظام ا=أييد سعة إظهار ا�مي® رغبة + يتعلق
 وأن ،اإليرانية اإلسالمية ا6ورة وشعبية hعية � تأكيد وربما ،للعالم

   .ا�مي® بقيادة إليران ا\ينية القيادة hعية � نو�تمع اإليراني�

 أول ومي: (باسم اإلسالمية ا¾مهورية � االستفتاء يوم ا�مي® وأعلن
 إال ،استفتاء أنه � اCص Eليل جاء نÍو ا=عبi وهذا) العالم � هللا حكومة

 هذه وأن ،هوتقدير اهللا بإرادة جاءت نماإ اإليرانية ومةكاÐ هذه نأ إ� يشi أنه
 وخاصة ،العالم تقود أن Vب ،األرض + تمثله والM اهللا من ةا�ختار اÐكومة

 ا\ولة إقامة مسؤو�ة يتو� من وحدهم وهم الفقهاء يقودها اÐكومة هذه أن
                                                 

 .)ÇÇا�رجع السابق، ص( )¢(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٦٣٧  

 أنهم قالوا اuين �األموي ا�لفاء لطروح مشابه الطرح وهذا ،)¢(الغيبة ع% +
 األرض + اهللا خلفاء هم يرانإ + الفقهاء ككذل ،)¬(األرض + اهللا خلفاء

  .غيبته + مقامه يقومون ومن ا�هدي وخلفاء

 الشعوب وتطلع ،االزدهار وبداية اCاس أوضاع وEس� يرانإ تطور
 وä ،قويةً  دولةً  يرانإ وظهور ،الظلم قوة من للتخلص وا�سلم� ا�ستضعفة

 + إيرانية رغبة إ� إشارةٌ  ،ظلمال من للتخلص إليران الشعوب تطلع إ� اإلشارة
 + العربية وخاصة ا\ول من وغiها اإليرا� ا¾وار دول حساب � ا=وسع
 .رأيهم íسب ا�ظلومة للشعوب ن%ة اإليرانية ا6ورة تصدير بذريعة ،ا�ليج

 الشي� ا�ذهب لقوة وذلك للعالم قويةً  دولةً  ظهرت إيران أن � كبi تأكيد
ُ  ،إلفشا�ا مؤامرات تواجه ورةا6 يرانإ وأن  والقتل والفو� االضطراب Æون
  إيران أمريكا تحاm ثم ،فيها

ً
 ا¾مهورية � ا=ضييق + رغبة ،اقتصاديا

 االستعمار قوى مواجهة + وقفت إيران أن اÐصار هذا ذكر وä ،اإلسالمية
  .األمريكية ا�تحدة الواليات بقيادة

  :العراقية اإليرانية ا رب

  �ن إيران � العراق اعتداء أن هنا اCص تناول
ً
 أمريكا من مدعوما

 أناس �أو وقتل ،إيرانية رضأ باحتالل قام العراق أنو ،السوفيM واالEاد
ً
 ا

 انسحبت ،اÐرب من سنوات Ç وبعد ،وا�ستشفيات ا�دارس رودم©  ،كثiين
 وفكرة ا�ليج + ا=وسعية يرانإ رغبة عن قط حديث ال ،اÐرب من العراق

                                                 

  .ðòصالشي�،  السياn الفكر ال>تب، تطور ñدأ )¢(
، ¬´´¬، رسالة دكتوراة، ا¾امعة االردنية، )م´¹ò-´¶¶/ه¬ð¢-´³(العزام، طارق، ا�طاب األموي  )¬(

  .ð³ -ð¹ص
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 ،العراق مع اÐرب \خول يرانإ دفعت الM األسباب + ،هنا ا6ورة تصدير
 إال هدف �ا ليس والM ،عليها ا�عتدى ا\ولة صورة + يرانإ ظهرأ فا\رس
  .للغرب عميل عدو مواجهة + نفسها عن ا\فاع

 ترتكب لم وأنها ،ا�عتد غi ا�سالم ا¾انب + يرانإ إظهار + اCص يرOز
 يرانإ انتصار أسباب وأن )العرا' ا¾انب (ا�عادي خراآل ا¾انب íق جرائم أي
 أنها إ� إشارة + ،اإليرانية األرض عن ا�قدس وا\فاع الشجاعة ا�عارك ت�ن

 حرب �نت
ً
 باÐروب للمسلم� حروبهم الصليبي� لتشبيه مقاربة + ،مقدسة ا

  خاضت الشيعة يرانإ أن � يدل Kا ،ا�قدسة
ً
 ،وا\ين اإلسالم أعداء ضد حربا

 بالسنة يرانإ اعPاف لعدم واضحة نظرة يعطي Kا ،الس® العرا' اCظام ضد
 مذهب
ً
 إسالمي ا

ً
 .التشيع جانب إ� ،ا

 واuي شمران مصطw ا\كتور ا\فاع وزير اإليراني� اÐرب شهداء من
 تلميح وهناك القتال جبهة + وقتل وفلسط� gنان + الصهيونية $ارب �ن

 .للصهيونية بالعمالة إليران ا�عادي صدام نظام ربط + ضم®

äص وCفيه مبالغ ا�مي® \ور تمجيد ا iداية منذ :"بالقول فيشgا 
 أن تأكيد وهنا ،"ا�مي® اإلمام قبل من اإل�ية بالقيادة تتمتع �نت )ا6ورة(

 ،ا�مي® ألقوال ترديد هو بل ،اإلمام غيبة + الوالية � ،فقط فقيها ليس ا�مي®
 أي( الشيعة يعده واuي ،لتولة ا�عصوم اإلمام قيادة عن Äتلف ال قيادته بأن

 ،ا\ي® العلم مصدر وهو ،للÆع اÐافظ عندهم ألنه اÖC مقام )اإلمام
  ولإلمامة

ً
 ،اهللا من اإلمامة مصدر وأن ،للنبوة ذكرٌ  يوجد ال ! وشموال عموما

 تشابه هنالك أن يرى �ن فا�مي® ،)¢("اإللá باÐق" بقو�م
ً
 ،واإلمام الفقيه ب� ا

                                                 

  .)·ð¬¹ ،ò³عمارة، ص( )¢(
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 حال + األئمة بعد من ،)ص( للرسول أوصياء هم الفقهاء بأن وذلك ،واإلمام
 الفقيه والية أن أيضا ا�مي® رأى وقد ،األئمة أعمال بكل وVفوا ،غيابهم

 أو اإللá اÐق � تأكيد أي ،اهللا من لون{و©  الفقهاء وأن ،اهللا من مستمدة
 أصبح الفقيه أنب القول إ� األمر به وصل ح` ،للفقهاء اإللá االختيار
 
ً
 + الفقيه فأصبح ،اهللا من ا�ع� ،ا�هدي اإلمام قبل من ومعينا و�عوال منصوبا

 األمة فعç ،معصيته أو انتقاده أو معارضته األمة حق من ليس مقدس وضع
 أو اCقد أو الشورى حق لألمة يكون أن دون للفقيه ليموالتس الطاعة فقط

 Vوز فال اإلمام كما ا�طأ عن معصوما الفقيه أصبح كأنما ،)¢(ا�عارضة
  .معارضته

 من نوع إ� اÐديث وصل وهنا ،الطروح هذه � للتأكيد اCص يعود ثم
 :"قولبال مهم دي® مصدر وصيته أن بالقول ،)ا�مي®( الفقيه بعصمة ا=%يح

 اCقاط السياسية اإل�ية وصيته + ذكرى اهللا رñه ا�مي® اإلمام Cا ترك
 ،لáإ مصدر من ا�مي® وصية أن إ� يشi هنا القول بل ،"القيمة وا�طالب

 من فوصيته ،والزلل ا�طأ عن معصوم ،إ�ه يوe نÖ أو رسول ا�مي® كأنما
  .اهللا

 ،األموي بالفكر كبiا تأثرا تأثر ا�األم الشي� الفكر أن نلحظ سبق Kا
 اإللá باالختيار بالقول ،السابقة ا�مي® فأف>ر ،معارضيه من الشيعة �ن وأن

 منصب وقدسية ،لألمة الشورى فكرة ورفض ،� ا=امة الطاعة جوبوو ،للفقيه
 .)¬(األموي السياn ا�طاب مع تتشابه ãها ،الفقيه

                                                 

  .)´ð³ ،ðò ،³ال>تب، الفكر السياn الشي�، ص( )¢(
  ).òÇ-¶´ ،¹¹، ³¹-¬³، ¶¬-³¬، ´¬العزام، ا�طاب األموي، ص( )¬(
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 روز " قصيدة خالل من والنتصارها انيةاإلير للثورة تمجيدا كذلك نرى
 و�د ،)¢( بهمن دو ببيست يعرف ما أو " ا�جيد االنتصار يوم" بiوزى خوب
 ،ا6ورة هذه + ا�مي® اإلمام دور � الضوء إلقاء خالل من ا=مجيد هذا

NOPوتعظيمه ا\ور هذا � وال)¬(.   

  االسالمية ا�ورة
ً
  :وشعراً  أدبا

   :خرآ ميالد

 ناحية فمن ؛ا�عاm يرانإ تاريخ + خاصة م>نة بهمن لشهر نإ :اCص وليق
 وا=حرير اÐرية بداية هو خرىأ ناحية ومن ؛مpاطورياإل اCظام انهيار

 للنظر ا�لفتة بثورته اCاس استطاع باCهاية ،سالميةاإل ا¾مهورية وتشكيل
 شعاع واستيقظ ،سنة ´´ò¬ بعد ا�لý اCظام يزيح نأ ا�مي® ماماإل بقيادة

 القمع ومن اgهلوية اÐكومة ضد اCاس بهمة سالميةاإل با6ورة ملاأل
 عهد + ¬ð³¢ سنة منذ قواعده تأسست واuي ،ا�نتÆ والظلم واالستبداد
 ،ا�عاm العالم تاريخ + الكبiة للثورات ساسيةاأل اgنية وEنت ،السامانيان

   :ا=ا�ة ا6الث ا�صائص هخصائص برزأ ومن

   با\ين واالعتقاد اهللا ºورها - ¢

 الفقيه والية للقيادة ساسيةاأل القاعدة -¬

ð- ةOللشعب ومت>ملة شاملة مشار.  

                                                 

 .)ð¢¢، ص ·ðÇ¢تان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، فار� �وانيم، دوم دبس( )¢(

درس امام �ي®، فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب ( )¬(
 .)·¢-¶¢، ص ·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 
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 سبب هو القائد واتباع ،ساnواأل ولاأل العامل هو ا\ي® واالعتقاد يماناإل
 نأ هنا نذكر نأ Vب اÐقيقة + ،باÐق ا�طاgة ميدان + ا�جاهدين ثبات

  ظهرت ،لáاإل يمانواإل با=وحيد والشعب القيادة تمسك
ً
 ازدواA بشk معا

 .الÚمة وحدة مع

 ،سالميةاإل ا6ورة �ؤسس اÐكيمة والقيادة با\ين ا�عتقدين اCاس
 ،اÐرية ،االستقالل " ساسيةاأل مبادئها وEنت �يةاإل سساأل � وباالعتماد
 الرئيس ا�دف هو هذا نأ للعالم اgداية منذ علنواأ ،سالميةاإل ا¾مهورية

   .6ورتهم

 ب� ملواأل النشاط وتثi ،القلوب تسعد را,ة ظهرت الÚمات هذه بسماع
  .سالميةاإل ا¾مهورية ãمة ا=اريخ + مرة ولوأل هذه سمعت فقد وبهذا ،اCاس

Kإ يضاف ا� وا�وية سالميةاإل ا=عا�م من االستفادة هو ،ا6ورة هذه 
 ا\ين يع® لفخرل انمصدر وهما يرا�إ Ü داخل + دانوموج نهماأل ،ا6قافية
   .وا6بات االستقرار سبب وهما ،وا�وية

 + بها نؤمن والM العظيمة سالميةاإل ثورتنا وقيم مكتسبات همأ ومن
 جوهرة يسPد نأ استطاع واuي ،ا�جتمع + نساناإل كرامة � ،�فة ا�جاالت

 اCفس � االعتماد خال� من ا¾ميع استطاع وبشk ،ماناإلي و� .وجوده من
  .نسانيةاإل ا=جربة واحPام ،باÐرية نابضة جواءأ + اuات واكتشاف

   :دباأل ثورة ،ا�ورة دبأ

 � اللغة ،دباأل ظهارإ + تساعد {تلفة دواتأو عوامل وجدت :اCص يقول
ُ  الM اÐيوية الظاهرة و� ،دباأل دواتأ ولأ  الرسائل يصالإل منها فادستي

  البÆية عاتما=ج ،البÆية ا�جتمعات + والPابط
ً
 لالرتباطات ونظرا
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  ،بهم خاصة ولغات �جات �م فان ،ا�حددة وا6قافية ا¾غرافية
ً
 الجتماع ونظرا

 تناغم هناك �كون )رسمية لغة( بينهم فيما دو�ة لغة �إ íاجة فهم الشعوب
  .األرض شعوب عÀي ب� ووحدة وانسجام

 وبشk ،خالقيةواأل ا\ينية وقيمة اعتقاداته ساسأ � شعب Ü لغة تقوم
 � عهد Ü خالل لكu ا=نظيم ويتم ،اللغة Eكم ا6قافة سسأ نإف Áم

 ومعتقدات ف>رأ �عرفة طريقه فضلأو ،العهد ذلك تسود الM وا6قافة الفكر
 ،ا¾يل هذا ف>رأو تاريخ ،ثقافتهم رفةمع هنا ا�قصود ،مدبهأ معرفة � �تمع يأ

ùتمع يأ حوالأو ثقافة يظهر دباأل نإف خرآ بمع�.   

 ت%فاتهم ...ا�جتمع �ذا صورةٍ  � Eصل نكإف ،ٍب دأ ثرأ �إ تنظر عندما
   .دبهمأ فهم هو ،ثقافة يأ لفهم ساساأل ،االجتما| ومنشأهم

 سساأل من الكثi iتتغ ،العظيمة اÐادثة هذه سالميةاإل ا6ورة بعد
 ولغة وا�واقف ف>راأل تغiت وOذلك ،خالقواأل والقيم وا�عيار الفكرية
 ا6ورة بعد الكتاب + وا6قافية ا\ينية ا6ورة + ا=غيi هذا وظهر ،ا�جتمع

  .سالميةاإل

 فتحت اإلسالمية للمعارف الرفيعة ا=عا�م من وبمساعدة اإلسالمية ا6ورة
 ،اÐرية ،االستقالل( مثل خاصة مصطلحات وظهرت ،عةالواس بواباأل

 ،الكرامة ،نسانيةاإل hف ،ا6ورة ،الفداء ،الشهادة )سالميةاإل ا¾مهورية
 ،ا=عبئة ،االستقرار ،الشجاعة ،الظلم ºاربة ،ا�قاومة ،الرجولة ،االل�ام ،اCضال
 ميادين + ،جديدة ظرةبن ...........و ،العدالة ،اÐماس ،ةاا�ساو ،الشهيد ،الوالية
   .وا6قافة اللغة
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 نأو ،ا�عنوية الروح تقوية مثل ،العليا ا�ثل من هدافواأل اÐرية صبحتأو
 ا�قاومة � وا=أكيد ،يثاراإل وانتشار ،والصفاء واحد قلب � يكونوا
   .والشجاعة الرجولة روح وتقوية ،الظا�� مامأ والوقوف

 حب + ،ف>راأل + ا6ورة مضمون ظهر فقد ،ورةا6 دبأ ó قيل ما � وبناءً 
 اومثله هدافهاأو ا6ورة مرآة + ظهر هذا Ü ،يثارواإل وا�عتقدات وا\ين ،اCاس
   .العليا

   :ذاx اختبار

  .ا6ورة خصائص من ثالثة اذكر - ¢

 ؟ )خرآ ميالد( )سالميةاإل 6ورةا( بعبارة ا�قصودة ما -¬

ð- ؟ ا�جتمع ف>رأو وضاعأل مرآة � ا6قافة نأ تعتقد �اذا 

  :Öاw عمل
 تقرير للصف قدم - ¢

ً
 قصi ا

ً
 اgحث بعد )يرانيةاإل اإلسالمية ا6ورة( عن ا

  .�موعتك مع وا�ناقشة
 ؟ ا\فP ولأ + الشعر فكرة وناقش اíث  -¬

ð- ثíيرانيةاإل اإلسالمية ا6ورة خصائص وناقش ا)¢(.  

 من وOبi واسع بشk إلسالميةا للثورة تروج اإليرانية ا�درسية الكتب �د
 القرآن ذاعةإ تأسيس ضمنها ومن ،ا6ورة عهد + Eققت الM �ازاتاإل خالل

                                                 

)¢( )� .)¶¬¢-¬¬¢، ص �هارم دبستان، فار
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 ونÆ ،القرآن �ال + مسابقات وعمل ،الكريم القرآن نE Æاول الM الكريم
 بناء � حفاظها خالل من رةا6و دور � NOالP كذلك ونالحظ ،)¢( هعلوم
 خالل من ا6ورة عن اÐديث + ا=وسع و�د)¬(القرآن ظوEفي تعليم مراكز
 " ديكر تو\ى ،سال�إ انقالب " درس فë ،مسهب بشk ا�درسية الكتب

 ،ا6ورة مسار تاريخ يستعرض ا\رس �د ،"آخر ميالد ،سالميةاإل ا6ورة"
 ،ا\ين � االعتماد ºورية ،حيث من العال} الصعيد � ا6ورة خصوصيات

 جانب إ� الشعÖ واÐضور ا\عم ،الفقيه والية � ا�عتمدة القيادة ةخصوصي
  .ا6ورة هذه

 األسباب همأ من هوو ا�ذهÖ واالعتقاد يماناإل أهمية عن ا\رس ويتحدث
Mقيق استطاعت حيث .والشعب القيادة ب� العالقة قتوث©  الE مبادئ ثالثة 

  .اإلسالمية ا¾مهورية ،اÐرية ،االستقالل :� أساسية

 وأن.وا6قافة ا\ين من مستمد وأساسها ا6ورة منبع أن إ� ا\رس وÌلص
 ا=حوالت عن ا=عبi واستطاعت ،ا6ورة تاريخ كتابة استطاعت الفارسية اللغة
Mالسياسية ،ا6قافية ،الفكرية ،الصعد {تلف � ا6ورة أحدثتها ال.... 

 hف ،ا6ورة ،يثاراإل ،الشهادة ،المساإل ،االستقالل مفاهيم ترسيخ واستطاعت
 ،الوالية ،ا=عبئة ،الصمود ،الظلم ºاربة ،ا�قاومة ،اCضال ،وOرامته اإلنسان
 هذه =اريخ �دا ونرى .ا�فاهيم �ذه والPويج ...،العدل ،اÐماس ،الشهادة

                                                 

 .)·¹Ç-¹، ص·ðÇ¢آموزش قرآن، سال سوم، جاب دهم، ( )¢(

آموزش قرآن، سال دوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحلة ى دوم تعليمات عمو%، جاب دهم، ( )¬(
¢ðÇ· ¹، ص´(. 
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 اهللا :وشعاراتها.�احها كيفية عن واÐ>يات القصص �د خالل من ا6ورة
pلة منا يهاته ،أكuا )¢(.  

 وما ،واالستقالل اÐرية Eقيق + ا6ورة ومبادئ سسأ الكتب وتستكمل
 من الشعب وÄليص ،الشعب أموال اسPجاع صعيد � إ�ازات من حققته

 ،اإلسالمية ا¾مهورية � واالستفتاء ،سالماإل وتطبيق ،الغرw واCفوذ السيطرة
 بعد السياسية اÐياة ،ا6قافية ا6ورة ،ذلك =أييد بكثافة اCاس ومشارOة

 ،مطهرى مرتC :ورموزها ا6ورة استهداف ،تعاقبت الM اÐكومات ،ا6ورة
   .....)¬(باه# ،بهشM ،رجاÎ عº Êمد

 الشعب جانب من لقيته اuي الشعÖ القبول خالل من ا6ورة تناول و�د
 مسiة واستعراض ،ا=ضحيات وقدم ،االنتصار أجل من ناضل اuي اإليرا�
  .)ð( ا�مي® رجوع ح` جرت الM وا�حطات األحداث وأبرز ،وتارÌها ،ا6ورة

                                                 

)¢( ) �فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 .)¢¬-¶¢، ¹-³، ص ·ðÇ¢در� ايران، 

، "االستقالل، اÐرية، ا¾مهورية االسالمية " % استقالل، آزادى، Àهورى اسال" درس ( )¬(
، ðÇÇ¢تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

  .ðÇ-¢³¢¢ص
بداية اCهضة االسالمية بقيادة االمام " اåز نهضت اسال% به رهpى امام �يù " درس 

شته ى ادبيات وعلوم انساÔ، ، سال سوم متوسطه، ر: نظرى" ا�مي®، كتاب تاريخ ايران وجهان
 .)¶ð¬-¹´¬، ص ·Oh¢ðÇت جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، جاب دهم، 

)ð( ) وزى انقالب اسال% " درسi، بنجم دبستان، "انتصار ا6ورة االسالمية " ب�تعليمات اجتما ،
 .)ðð¢- ·¬¢، ص ðÇÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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  ا6ورة مفاهيم �سيد ا�درسية الكتب وEاول 
ً
 بعض تناول خالل من شعرا

 من اإلسالمية ا6ورة فعا�ة و�سد )¢( .اCاشئة أذهان + تPسخ ح` شعاراتها
 مهمٌ  دورٌ  �ا �ن الM وÁئلته با�مي® إشادة وهناك)¬(ا�ليونية ا�ظاهرات خالل

  .)ð(واCضا�ة اuاتية سiته واستعراض ،أñد و\ه وباuات ،ا6ورة هذه +

                                                 

فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت " اÐرية " " آزاد" " درس( )¢(
االسالم وا6ورة " " اسالم وانقالب اسال% " ، درس ·ðÇ¢جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ " االسالمية 
�، ص فار� �وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة ·ðÇ¢ در� ايران، كتابها
درس امام �ي®، فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ð¢¢، ص ·ðÇ¢افست، 

 .)·¢-¶¢، ص ·ðÇ¢ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

ب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جا( )¬(
تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� ·¢، ص ·ðÇ¢در� ايران، 
 .)´ð¢، ص ðÇÇ¢در� ايران، 

)ð( )ت : نظرى" كتاب تاريخ ايران وجهانOh ،سال سوم متوسطه ، ،Ôرشته ى ادبيات وعلوم انسا
كتاب هديه هاى آسمان،  ò¶¬-³¶¬، ص ·ðÇ¢جاب دهم، جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، 

، مقدمة الكتاب كتاب هديه هاى ·ðÇ¢تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم، 
" " ديدار " درس ··-Ç·، ص ·ðÇ¢آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم، 

ناOh hت جاب ونÆ كتابها�  ادبيات فار�، سال سوم متوسطه، جاب جهاردهم،.، "اللقاء 
تاريخ، سال سوم، دورهء راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم ò´¢-´´¢، ص·ðÇ¢در� ايران، 

 ،� .)¹¹-¢¹ص .·ðÇ¢تعليمات عمو%، Ohت جاب ونÆ كتاب ها� در
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Áا�مي B ةا&درسي الكتب: 

 حيث ،ا�درسية الكتب حدىإ مقدمة صورة � �ن ا�مي® يظهر ما أول
  .)¢( بتقبيله ي®ا�م يقوم بينما ،الطفل íضن ا�مي® يقوم

äاس حق " مردم حق درس وCي األب عن ،ا\رس يتحدث حيث " اuا 
 عليه اCاس يPدد إذ ،ا�مي® اإلمام بيت + يعمل �ن أن بعد العمر به طال

 سiة حول مفصلة �علومات اCهاية + ا\رس ويعرض ،ا�مي® عن لسؤا�
 حاâ ا�مي® مiاث زال ما Mال ،يةاإليران اإلسالمية ا6ورة + هودور ،ا�مي®

ً
 ا

   .وشعبها إيران اع�از ºل زالت ما الM ا6ورة تلك....فيها

  :" ا&درسية الكتب B ا�مي¿ تعظيم "

 هذه وEت ،ا�درسية الكتب كمتل من صفحة أول + ا�مي® صورة فنجد 
 بالعربية والق يورد حيث " أمي® اهللا آية " الشيعة علماء ألحد مقولة الصورة

 العربية اللغة تعليم كتب وä )¬(" للشيعة اهللا ذخiة ا�مي® اهللا آية " فيه يقول
 أيضا ا�مي® صورة و�د )ð( كذلك الكتاب مقدمة + ا�مي® صورة �د ا6ا�
 :العالم + ا�سلمة الشعوب Àيع ب� االEاد أهمية عن تتحدث عبارة وEته
 إذا عليهم االنتصار أحد يستطيع لن حيث ،الفرس ،ترك ،عجم ،العرب
 كتاب مقدمة + �د حيث ،العربية اللغة كتاب + �ده األمر ونفس )³(اEدوا

                                                 

، مقدمة ·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم، ( )¢(
 .)الكتاب

 .)، مقدمة الكتاب·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ( )¬(

)ð( ) ،دهمNجاب س ،çصيE � .)، ص مقدمه·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما

 .)¢، ص·ðÇ¢عر ، سال سوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب دوازدهم، ( )³(
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 اللغة نإ التقولوا :للعرب موجهة مقولة وEتها ،للخمي® صورة العربية اللغة
 ولغة اإلسالم لغة � العربية فاللغة ،لغتنا � ،لغتكم � العربية
 كذلك)¬( القرآن تعليم كتب + القرآن يقرأ وهو ،ا�مي® صورة دو�)¢(ا¾ميع

 ،اإلسالم أساس � ا¾دية للPبية داعيا ،القرآن تعليم كتب + الصورة �د
  .)ð( الزمان إمام خطى أساس و� ،والقرآن

 + صغi طالب رأس � يده يضع وهو ،ا�مي® صورة وجود ونالحظ
  يكون أن يتمù هأن :عبارة تهاوE ،ا�درسة

ً
 وتتكرر)³(االبتدائية + معهم طاgا

 علم أهمية عن يتحدث وهو ا�مي® صورة ونرى )ò(آخر م>ن + الصورة نفس

                                                 

 .)، صفحة ا�قدمة·ðÇ¢، ، سال اول دبiستان، جاب يازدهم¢عر  ( )¢(

، مقدمة ðÇÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، سوم دبستان، جاب هفتم، ( )¬(

 .)الكتاب

)ð( ) ،مرحلة ى دوم تعليمات عمو%، جاب دهم ،çصيE �آموزش قرآن، سال دوم، دوره ى راهنما

¢ðÇ·صفحة مقدمة ،(. 

 .)، صفحة مقدمة·ðÇ¢ آموزش قرآن، بنجم دبستان، جاب نهم،( )³(

)ò( )وانيم، دوم دبستان، جاب ي� �ونالحظ نفس صورة  ،·ðÇ¢زدهم، جا�انه Ohة افست، فار

ا�مي® تتكرر + كتب تعليم اللغة الفارسية فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب هشتم، 

جا�انه  ، ص ا�قدمة فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم،·ðÇ¢جا�انه Ohة افست، 

، ا�قدمة فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh¢ðÇ· hة افست، 

ادبيات "ا�ناجات " " ، ا�قدمة درس مناجات ·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

فار�، سال اول دبiستان، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

¢ðÇ·دمة، ا�ق(. 




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٦٤٩  

 Cماذج الكتب بعض فرادإ ونالحظ)¢(لإلنسان معلم بأنه واعتباره ،ا=اريخ
  ،بيته + عمله تpز الM األ�ية ا�مي® حياة من وصور

ً
 �ةاأل دور � مثاال

 سلم عن ي4ل وهو ،إيران إ� رجوعه Ðظة ا�مي® صورة و�د)¬( .ا=عاون +
  .)ð(" اgاطل وزهق Ðق جاء " " شد نابود وباطل آمد حق " درس + الطائرة

  ا�مي® صورة كذلك ونالحظ
ً
 وأن ،جيد بشk با\راسة الطالب ناصحا

 إ� يسÑ وأن ،ا¾يدة قخالباأل يتحç وأن ،اإلسالم =عا�م وفقا نفسه يصنع
  .)³(واالستقالل للحرية وEقيقا ا6ورة لقيم خدمة للتعلم والس� ،الوا\ين طاعة

                                                 

رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ، ، سال سوم متوسطه، Ohت : نظرى" كتاب تاريخ ايران وجهان( )¢(

 .)، ص ا�قدمة·ðÇ¢جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، جاب دهم، 

)¬( ) �تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 .)´¬، ص ·ðÇ¢در� ايران، 

)ð( ) ،آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم¢ðÇÇ ص ،ÇÇ  ،، بنجم دبستان�تعليمات اجتما
 .)¹ò، صðÇÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

)³( ) �فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
فار�، سال سوم دوره  رة تتكرر + موضع آخر، ا�قدمةونفس الصورة والعبا·ðÇ¢در� ايران، 

، مقدمة ·ðÇ¢ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 �تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها

هنما� Eصيç، ناh ، مقدمة تعليمات اجتما�، سال سوم دوره ى را·ðÇ¢در� ايران، 
  .صورة الغالف، ·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

مطالعات اجتما�، سال اول دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
¢ðÇ· Æت جاب ونOh h، بنحم دبستان، نا�جاب دوازدهم، ص ا�قدمة تعليمات اجتما

 ).دمةص ا�ق، ðÇÇ¢كتابها� در� ايران، 
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 الكتب من آخر موقع + ا�مي® صورة مع مرفقة األف>ر نفس و�د
  .)¢(ا�درسية

 حيث ا�امن� عÊ ا6ورة �رشد اCص Eليل وEتها ا�مي® صورة ونرى
 ،االستقالل ،العزة ...ا�جتمع + با6ورة ا�اصة القيم خيترس âورة � يؤOد

 + دورٌ  �ا �ن فقد السماء رسائل وOتب ا=اريخ كتب أما .)¬(اuات � االعتماد
  .)ð( اuاتية وسiته ا�مي® صورة ترسيخ

                                                 

)¢( ) �تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها

، صفحة ا�قدمة تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ·ðÇ¢در� ايران، 

، ص مقدمة قرآن وتعليمات اجتما� دين وزند"، سال دوم ðÇ¹¢ونÆ كتابها� در� ايران، 

علوم ، ص ا�قدمة، ·Oh h¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، جاب اول، متوسطه، نا

 ،çصيE �ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، �ريÖ، سال اول، دوره ى راهنما

 .)، ص ا�قدمة·ðÇ¢. جاب دوازدهم

ابها� ادبيات فار�، سال سوم آموزش متوسطة، جاب دوازدهم، ناOh hت جاب ونÆ كت( )¬(

، ا�قدمة تاريخ، سال سوم، دورهء راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات ·ðÇ¢در� ايران، 

 ،� .)Ç¹ص .·ðÇ¢عمو%، Ohت جاب ونÆ كتاب ها� در

)ð( ) ،ايران �، ص ·ðÇ¢تاريخ، سال اول راهنما� EصيOh ،çت جاب ونOÆتاب هاى در

، ·ðÇ¢يOh ،çت جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، ا�قدمة كتاب تاريخ، دوم راهنما� Eص

ص ا�قدمة كتاب تاريخ، سوم راهنما� EصيOh ،çت جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، 

¢ðÇ·تعليم وتربيت اسال% " ، ص ا�قدمة كتاب بيام هاى آسمان" �، سال اول، دوره ى راهنما

 ،çصيE¢ðÇ·ص ا�قدمة ،(. 
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 وجعله وÍجال� وتعظيمه ا�مي® مرقد � الNOP فهو ا�لفت األمر أما
 صورة � والNOP ،" ا�مي® لإلمام ا�طهر ماماإل مرقد "عظامال الشيعة كمراقد
  .)¢( زواره وO¦ة ،ا�مي® âيح

 ا�حاور � يرتكز ا�مي® حول طالبيا نشاطا الطالب من ويطلب
  :ا=ا�ة

¢ -pالرسول منهج تلميذ ا�مي® يعت çخصائص � ما ،وسلم عليه اهللا ص 
  ؟ ا�مي® ماماإل + هدتهاشا الM خالقاأل �ال + الرسول

  ؟ ا6ورة عهد + ا�مي® ماماإل سجال خالل من ا�واطر أبرز عن Eدث -¬

ð- وزة :مثل متعددة مفاهيم تعزيز ا\رس $اولÐا�ظلوم ،العلمية ا، 
  .)¬(ا�رجعية

 âورة خالل من للطالب ا�مي® نصائح بعض إ� ا\روس بعض وتتطرق
NOPالوا\ين طاعة ،خالقواأل سالمباإل االل�ام ،ا�عرفةو العلم طلب � ال، 
 سالميةاإل ا¾مهورية + ا6ورة وقيم سالماإل �دمة والس� ،ا�علم احPام

  .)ð(يرانيةاإل
                                                 

، ðÇÇ¢نجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، تعليمات اجتما�، ب( )¢(
تاريخ، سال سوم، دورهء راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، Ohت  ð³¢ص

 ،� .)¶Çص . ·ðÇ¢جاب ونÆ كتاب ها� در

)¬( ) ،ùت جاب درس امام �يOh hجاب ششم، نا ،çصيE �فار�، سال اول دوره ى راهنما
 .)¢¬-¹¢، ص ·ðÇ¢نÆ كتابها� در� ايران، و

)ð( ) تOh hجاب ششم، نا ،çصيE �درس نصيحت امام، فار�، سال اول دوره ى راهنما
 .)ò¬¢-³¬¢، ص ·ðÇ¢جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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 أحد يطلب حيث ،وا�طاب ا\عوة عن يتحدث ا\روس بعض و�د
 العرب قبائل وشيوخ ،وسلم عليه اهللا صç الرسول رسائل ب� ا�قارنة ا\روس
 ،،لإلسالم أيضا يدعوها سبأ �لكة سليمان اÖC ورسالة ،لإلسالم \عوتهم
 و�د)¢( لإلسالم فيها يدعوه الروn الرئيس لغورباتشوف ا�مي® ورسالة

 الكتب داخل خ�اء وألوان {صوصة مواقع + وÍفرادها ا�مي® عن الروايات
 رñه ا�مي® أبناء أحد يقول :الكتب أحد تقول ؛عنه األحاديث نقل حيث من
 يالءهاÍو ،الصالة همالإ عدم � دوما $ث ا�مي® ماماإل ةح� �ن :اهللا

  .)¬(أهمية

 اإل�ازات خالل من اإلسالمية للثورة تروج اإليرانية ا�درسية الكتب �د
 الكريم القرآن إذاعة تأسيس ضمنها ومن ،ا6ورة عهد + Eققت الM ا\ينية

Mاول الE Æالقرآن �ال + مسابقات وعمل ،الكريم القرآن ن، Æون 
  .)ð(هعلوم

                                                 

)¢( ) �فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 .)¹¢¢، ص ·ðÇ¢ران، در� اي

، ·ðÇ¢، سال اول، دوره ى راهنما� Eصيç، "تعليم وتربيت اسال% " كتاب بيام هاى آسمان( )¬(
فرهنك اسال% وتعليمات دي®، سال دوم دوره ى " "روح الصالة " روح نماز " قصيدة  ¢ðص 

رآن وتعليمات ق¬·، ص ·ðÇ¢راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
ديù دين وزند"، سال دوم متوسطه، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، جاب اول، 

¢ðÇ· ¹¢، صò-¢¹¶(. 

)ð( )¹آموزش قرآن، سال سوم، مرجع سابق، صÇ-.¹· �آموزش قرآن، سال دوم، دوره ى راهنما
 .)´¹، ص ·E¢ðÇصيç، مرحلة ى دوم تعليمات عمو%، جاب دهم، 
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 فë ،ا�درسية الكتب خالل من ا6ورة عن اÐديث + ا=وسع ونالحظ
 �د ،"آخر ميالد ،اإلسالمية ا6ورة " " ديكر تو\ى ،سال�إ انقالب " درس

 من }العال الصعيد � ا6ورة خصوصيات ،ا6ورة مسار تاريخ يستعرض ا\رس
 ،الفقيه والية � ا�عتمدة القيادة خصوصية ،ا\ين � االعتماد ºورية ،حيث
 .ا6ورة هذه جانب إ� الشعÖ واÐضور ا\عم

 ،ا¾غرافيا كتب + حاâة فنجدها ،و�Íازاتها ا6ورة قيم � الNOP كذلك
 ®ا�مي اإلمام مطار صورة �نت إيران + اCقل قطاع تطور تناول فعند

 احدو ...حاâة
ً
 أذهان + مغروسا ا�مي® اسم و�بï ،ا6ورة إ�ازات من ا

  .)¢( أظفارهم نعومة منذ إيران + الطلبة

  :اإلسالمية ا�ورة بعد إليران الوط¿ النشيد

 الوط® النشيد نص عن ،"الوط® النشيد " " مç �ود " درس يتحدث
 بهمن:و� عليها رOز الM ا�فردات وأهم ،النشيد هذا ºتوى وأهمية ،اإليرا�

 " اÐرية " آزادى ،استقالل ،" ا�مي® ماماإل " مامإ ،يمانإ ،" ا6ورة انتصار"
 با=اريخ االفتخار أهمية ا\رس ويذكر ،" الشهداء " سال�إ يÀهور شهيدان
   .)¬(اإلنسانية سماء أضاءت الM اÐضارية واإل�ازات ،إليران القديم

                                                 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، ( )¢(
 .)¢¹ص

 .)¶¬¢- ³¬¢، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، ( )¬(
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õا�امن B ا&درسية الكتب: 

 ،ا�pاء �لس بواسطة ا�مي® وفاة بعد للقيادة تسلمه كيفية الكتب تتناول
   .وزعيما قائدا بايعته قد العالم مسل} أن الكتب حدأ يذكر حيث

 =طور وسعيه ،ا�مي® مiاث � باÐفاظ عهده ووصف ،بقيادته واإلشادة
  .)¢( االستبدادو الظلم ومقاومة ،تقدمها ،ازدهارها ،يرانإ

 ا�درسية الكتب + أيضا حاâا ا�امن� عÊ اإليرانية ا6ورة مرشد �د
  تpز الكتب هذه نرى القرآن تعليم كتب فë ،اإليرانية

ً
 فيه يشi �امن� قوال

� اآلباء من ويرجو ،الكريم القرآن بتدريس اهتماما ا�علم الءيإ أهمية إ
  .)¬( ا�نازل + ألبنائهم القرآن =دريس اأيض كبiة أهمية إعطاء واألمهات

 عن فيه يتحدث اuي الغالف خالل من القرآن تعليم كتب + أقوا� �د
 يستمد حيث ،القرآنية ا�عارف � ا�وم إيران اعتماد عن يتحدث " القرآن
 �ذا ،،الشعب فئات {تلف ب� ينتÆ اuي مباhة القرآن من معارفهم الشعب

 تعليم كتب غالف صفحة � ا�امن� أقول �د كذلك .)ð("انإير تهزم فلن
 من بكلمة ãمة فهمها ألن ،القرآن مفاهيم فهم � اÐث خالل من ،القرآن

                                                 

)¢( ) �فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ ¹¹، ¬¹، ص، ·ðÇ¢در� ايران، 

تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب  - ðð¢، ص ðÇÇ¢كتابها� در� ايران، 
 .)¶³¢، ص ðÇÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 

 .)، صفحة الغالف·ðÇ¢آموزش قرآن، سال سوم دبستان، جاب سوم، ( )¬(

)ð( )جاب هشتم، آموزش قرآ ،çصيE � .)، صفحة الغالف·ðÇ¢ن، سال سوم، دوره ى راهنما
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 خامن� عÊ ترNO أن �د .)¢(ومهم زمال أمر � ،بالعربية العارف� غi جانب
 " ساز يندهآ نسل " درس فë ،مبكرة مرحلة + ا6وري الفكر صياغة أهمية �

 بناة أنهم اعتبار � الشباب أهمية � يؤOد خالل من" ا�ستقبل بناة جيل
 تواجه الM ا=حديات ظل + بهم ا�ناط ا\ور عن واÐديث ،إيران مستقبل

 الM اإلعالم ووسائل الصحف + تظهر بدأت الM اال�اهات ورفض ،إيران
 Eرير + وا�حوري �هما بدورهم شادةواإل ،الشباب اÞراف عن تتحدث

 ،أنفسهم � باÐفاظ الشباب وأوf ،إيران � ا�فروضة اÐرب أثناء خرمشهر
  اإليرا� بالشباب هفخر �ددا.يمانباإل ا=حÊ وأهمية

ً
  .)¬(اوÍناثً  ذكورا

 ماماإل وريث أنه اعتبار � ا�امن� بقيادة ا�درسية الكتب وتفخر
 ،ا�pاء �لس بواسطة انتخابه بعد حازه اuي الشعÖ الرضا وتوضيح ،ا�مي®

  .)ð( ا�pاء �لس جانب من انتخابه كيفية الكتب توضح حيث

   :ا\ص {ليل

 فقد ،اإللá ا=فويض نظرية ترسيخ ºاولة ا�درسية الكتب أهداف أهم من
 اختلفت مهما واحدا ومضمونا واحدا شÓً  إيران + اÐكم نظام �ن

 شخصيته عليه انطوت وما اإليرا� الشعب بأصالة رتبطي وهو ،مسمياته
 إم>نية معها ينتw وبصورة .الشعوب من كثi + يتوافر لم بشk ا=ارÌية

                                                 

آموزش قرآن، سال دوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحلة ى دوم تعليمات عمو%، جاب دهم، ( )¢(
¢ðÇ·صفحة الغالف ،(. 

)¬( ) �فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
� .)¹³-¬¹، ص ·ðÇ¢ ايران، در

)ð( ت : نظرى" كتاب تاريخ ايران وجهانOh ،سال سوم متوسطه ، ،Ôرشته ى ادبيات وعلوم انسا
 .)¶¶¬-ò¶¬، ص·ðÇ¢جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، جاب دهم، 
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iا=فك + iظام هذا تغيCا kظام هذا بقاء �ن ولقد ،بآخر أو بشCمرتبطا ا 
 وما ،الدللب رئيٍس  �رد يكن لم " رهp " ا6ورة فمرشد .ا=فاعل � بقدرته

 ذخرا أعتp ا�مي® ح`.االسال� للعالم بل هوحد اإليرا� للشعب مرشدا �ن
  .الشيعية لألمة

 أبرز من العر� ا&جتمع عن اإليراM ا&جتمع عزل ،ا&درسية الكتب
  :أهدافها

 والعكس ،لإلسالم اسPاتي) عمق � العربية ا\ول أن ا�فPض من
  ا�سلم� دبال gåية تشk إذ أيضا صحيح

ً
 بينهم تتقارب حيث ،للعرب عمقا

 مرغوب غi قوةً  سيشk ا�فPض همؤوا=قا ،واألهداف وا=طلعات ا�شاعر
 {تلفة أهداف =كوين ا¾هود ستOPز وبذا ،ا¾ديد العال} اCظام وفق فيها

 إ� القناÁت تصل ح` بينهم متعددة خالف ونقاط ،�م {تلفة وتطلعات
 تعمقه ما وهذا .اuاß اgقاء سالمة أجل من والسياسة با�ذهب دا=فر مستوى
  .ووجدانه اإليرا� الطالب عقل + ا�درسية الكتب

�	�����>��>��>��>�����א��Oدسא��Oدسא��Oدسא��Oدس����א���אمא���אمא���אمא���אمXא�Iد�	�Xא�Iد�	�Xא�Iد�	�Xא�Iد������אن��אن��אن��אن��������د��BHدو�BHدو�BHدو�BHو�����N8�G��N8�G��N8�G��N8�G�����"'��Oא�"'��Oא�"'��Oא�"'��Oא�����
\��<��+\��<��+\��<��+\��<��+����	�Xא�Iوא���	�Xא�Iوא���	�Xא�Iوא���	�Xא�Iوא�������	�������6،،،،وא����	وא����	وא����	وא���i��Y6و��i��Y6و��i��Y6و��i��Yو����?]��	���������W�7#�W�7#�W�7#�W�7#א��5�[?א��5�[?א��5�[?א��5��<+	���<+	���<+	���<+����
	5G�)	5G�)	5G�)	5G�)����F;tאF;tאF;tאF;tא���+"א���+"א���+"א���+"����אWWWW� �� �� �� �

 فيقول ،الفقيه وæ قدسية مسألة � وآرائه أقوا� Àيع + مي®ا� أكد وقد 
 أمور من يÊ فإنه ،Áدل فقيه اÐكومة تشكيل بأمر نهض إذا :"الصدد هذا +

 .)¢("ويطيعوا يسمعوا أن اCاس � ووجب ،منهم )ص( اÖC يليه �ن ما ا�جتمع

                                                 

  ).¶òò- òع سابق، ص رجواليت فقيه، م( )¢(
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 الفقيه أهلية أن أحد رفيتصو ،تقدم ما فهم يُساء أن ينب3 وال" :أيضا ويضيف
 حول يدور ال هنا 5منا ألن األئمة؛ م4لة إ� أو اCبوة م4لة إ� ترفعه للوالية
 ،اCاس حكومة تع® فالوالية ،العملية الوظيفة حول يدور وÍنما ،ا�رتبةو ا�4لة
  ".)¢("الÆع أح>م وتنفيذ ،ا\ولة وÍدارة

 هذه تصبح أن إ� ىأد قد لفقيها والية ونظرية �فهوم ا�مي® تطوير إن
  وأصبحت ،اإليرانية للثورة اإلسال� اإلحياء ºور الفكرة

ً
  معيارا

ً
 لÆعية مهما

 إ� األخرى ا\ول نظرت حيث ،عليها ركث©  بدوره وهذا ،األخرى السياسية اCظم
  تُشk باتت أنها � ا6ورة

ً
   .)¬(=هديدها مصدرا

 اÐكم قضية حول تدور Àيعها يةاإلسالم ا6ورة أف>ر أن ا�الصة
 توفرها الواجب والÆوط ،للفقيه يكون أن Vب فاÐكم ،وا=وسع وا�يمنة

 ويستمد ،والعدالة والقانون ،الشي� العلم وا�قصود ،العلم � اÐاكم هذا +
 يطابق واuي .اهللا من بل دنيوية جهة أي من ليس سلطاته الشي� الفقيه
 الفقيه بذلك ا�قصود أن يستنتج � ا�ومية ا�مارسة مع ي®با�م ا�اصة األف>ر

 فوق وسلطانه ،إرادة Ü فوق إرادته تكون أن Vب اuي ا�مي® شخص هو
 مذهبية بمفهوم وربطها إيران اسم � ا�مي® أm فلقد ،)ð(الشعب سلطة

                                                 

  ). ·Ç، ص ¬¢صحيف نور، جت ( )¢(
)2( Daivd long ,The impact of Iranian Revolution on the Arabian 

Peninsula and Gulf State,John Esposito,The Iranian Revolution:Its 

Global Impact,The Florida International University press,1990. , pp 

102-103). 
)ð( )®عية تعمل يعملوا فرادى أو �تمع� من أجل إقاأن ينب3 للفقهاء : يقول ا�ميh مة حكومة

  
= 
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 ةiا�ط رموزوال ا�عالم من الكثi تثبيت + ا6ورة إيران + اعتمد وقد ،)¢(ا\ولة
Mيع �ا تنتبه لم الÀ العربية ا\راسات، iاطورية للتذكpا\ولة هذه بإم 

 أذهان + اإلمpاطورية هذه تاريخ ترسيخ بهدف ذلك Ü ،وزرداشيتها وفارسيتها
  .ا6ورة انتصار بعد ح` اإليرا� الشعب

 ،وا\يمقراطية ا�واطنة � الPبية من فقط Ìلو ال اإليرا� ا=عليم جهاز نإ
 مستقل كتاب + نبحثه سوف ما وهو العسكرة � بالPبية ا�دارس تقوم وÍنما

 وتقبل اآلخر مع ال%اع + ا=صعيد إن .)إيران + ا=عليم عسكرة( بعنوان
 � استنادا الPبية �ذه نتيجة هو ،ا=صعيد �ذا ا�دارس + اإليراني� الطالب

 ا=عليم برامج عن تغيب ا\يمقراطية ا�عا� وõ .الشك تقبل ال مذهبية قيم
  ." واآلخر Þن" قاعدة تطبيق � ا=أكيد بسبب

 والنشاطات الpامج من متنوّعة �جموعة شامل اسم � ا�دنّية الPبية 

 ا�بادئ فيه تدرّس اuي ،ا�دنيات موضوع ب� ا=ميN ا�تبع من .ا=عليمية

 ،أيًضا ،تشمل الM ا�دنّية الPبية وب� ،يوقراطيةث دولة + للمواطنة األساسية
   .منهجية غi ونشاطات تعليمية برامج

=                                                 

وÍذا �نت األهلية تلك منح%ة + فرد، �ن . وحفظ ا6غور، وÍقرار اCظام، � إقامة اÐدود
، ص �òي®، صحيفة نور، مرجع سابق، جت . وÍال فالواجب كفاÎ، ذلك عليه واجبا عينيا

¹Ç- ¹·.( 

، حيث يفتخر ق اإليرا� ا�تفوقوتع® ãمة إيران باللغة الفارسية م>ن اآلري�، وهو العر( )¢(
 قائده مثلهم كمثل الشعب األ�ا� اuي طا�ا اع� هتلر بذلك اإليرانيون، ويعتpون أنفسهم

هذا . بهذا العرق، واآلريون طائفة اختلطت ب� ا�نود واألوربي�، وقد قسموا إ� ثما� طوائف
 ).¶´¬�ع�، ا�جت ا�امس، ص معجم فرهنك ا. هو ا=عريف اuي تذكره ا�صادر الفارسية
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 .الفقيه وæ دولة + الغد مواطن تأهيل هو ا�دنية الPبية من ا�دف إنّ 
 ا�واطن � Vب الM الصفات من �موعة � الPبية يشمل ا�دف وهذا

 ودراية معرفة � يكون اuي الشخص إنه .بها يتحçّ  أن الصالح

ا ،اإلسال� " ا\يمقرا2 " ىالشور للنظام األساسية با�صطلحات êبما مهتم 

 + وتعقيداتها اÐياة معù فهم � قادر ،موقفو رؤيا وصاحب حو� Vري
  .السياC nظامه جديد نموذج Þو يميل �تمع

ق ما + مرOزّيان توّجهان هناك ،عموًما
ّ
 توّجه :ا�دنّية Pبيةال بمضام� يتعل

 تعليم الرس}ّ  ا=وّجه يpُز .جوهرّي  وتوّجه رس}ّ 
ً
 مبن ا

ً
 يد| شوري نظام � يا

 مؤّسسات � ا=عّرف خالل من ،اإلسال� شÚها وفق يمقراطّيةوا\ اÐرية

 ،بينها ا�تبادلة والعالقات نشاطها حدود ،صالحّياتها ،اإليرا� القرار صنع
 فرزها + ا�واطن دور خالل من ،ديمقراطية قيًما ¾وهرّي ا ا=وّجه ويpُز

� واالجتماعّية األخالقّية القيم إ� ،اإلنسان حقوق إ� ويتطّرق وانتخابهاÍو 

ùاالجتما|ّ  ا�ب.  

 يكمن .متدنّية م>نة من اإلسالمية ا6ورة �اح منذ ا�دنّية الPبية تعا�

 ب� Vمع سياn بناء إVاد + اإلسالمية ا6ورة هدف + ا�شÚة لّب 
  .ا�عاm والواقع ا�ذهبية يدولوجيااأل

 اإلسال� باCموذج يتعلق ما إال الNOP + بقلة اإليرا� الطالب $ظى
 تشمل ،رسمية بمضام� باكتفائها ا�درسية الكتب تتمN ،عموًما ،وتعظيمه
 ،اÐكم مؤسسات وا� ،الشي� بقاgها ا\يمقراطية عن اÐديث إ� ا=طّرق

�Íنشاطها و، �Íبينها القائمة العالقات و.   
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 ا�درسية ا�ناهج هذه + االهتمام عليها انصب الM األخرى القيم ومن
NOPقوقية القيم � الÐة اgقوق ��طاí ريات ونشدان ،اإلنسانÐالطبيعية ا 
 واÐد ،والقانون اÐق دولة وÍرساء ،وا¾ماعة الفرد كرامة عن وا\فاع ،وا�دنية

 اÐقوق فيها بما ا�Æوعة ا�دنية اÐقوق عن وا\فاع ،السلطة شطط من
  .واالجتماعية وا6قافية واالقتصادية السياسية

 اÐقوق ثقافة نÆ إ� جاهدة تسÑ ا�درسية ا�قررات أن هذا من Cا ويتضح
 وحرية لرأيا كحرية وا�كتسبة الطبيعة اÐريات عن وا\فاع ،والواجبات

  .....االنتخاب وحرية ا=نقل وحرية ا=جمع

  ا\روس عنوان
ّ
 تقسم .يمقراطيةا\و دولةإيران + ا�واطنة :توّجهه � يدل

 ا\يمقراطية؟ � ما) ¬( اإليرانية؟ ا\ولة � ما) ¢( :موضوÁت إ� ا\روس

)ð (كم نظامÐعليما= مضام� تتطّرق ،هاأثر و� .إيران + والسياسة ا، � 
�Íو -ونشاطاتها اÐكم مؤسسات -للمواطنة الرس} ا¾انب إ� ،سواء حدّ  
 توضح لم ،األقليات حقوق إ� تتعرض لم ،اإلنسان حقوق ،ا\يمقراطية قيم

  ......اإليرا� ا�جتمع + االنشقاقات

  ،ا�دنيات + ا¾ديد ا=علي}ّ  ا�حتوى
ّ
 + بزيادة يرفق لم تطبيقه أن إال

 ،ا�دنية الPبية �ال + ا�وضوÁت بزيادة أو ا=عليمية ا�وضوÁت ºتوى ةزياد
 مواطن� �كونوا الطالب بPبية يقوم أن يمكنه اuي ا�نهاج هو هذا ليس

 اإليرانية القومّية دولة ب� القائم ال%اع حقي� بشk يواجه فهو .انتقادي�

   .ا�ذهبية والقيم

 الPبية إ� وينظر .ا�ناهج شحّ  من تعا� عموًما إيران + ا�دنية الPبية إنّ 

 .ا�ذهبية - القومية الPبية تنافس أنها � اإليرا� ا=عليم جهاز + ا�دنّية
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 ذهبيةا� ولةا\ إيران حول ويتمحور القومية با�رOزية متسم منهاج فهو
 القائم وهريا¾ اإلش>ل ومناقشة اCقدّي  ا=فكi � $ّث  وال ،...!شوريةال

 سياnّ  �ال أنها � ا�دنية الPبية مفهوم من نابع هذا .الفقيه وæ دولة +

  .والقومية ا�ذهبية للقيم الPبية ينافس

  :السياسية ا9نشئة أهمية

 تقسيم حيث من السياn اCظام أنواع � اإليرانية ا�درسية الكتب تؤOد
 ،القانوK واCظام ،الفرد حكم � ئمالقا اCظام :ش�Ú إ� السياn اCظام
 والقوة الزور حكم � األول اعتماد حيث من الش�Ú ب� تقارن حيث

 العدالة وعدم ،العباد رقاب � والتسلط ،فرد شخص جانب من واالستبداد
 � يعتمد فهو القانوK اCظام أما .القانون تطبيق + ا=فاوت بواسطة اCاس ب�

 � اÐ>م انتخاب يتم حيث ،الشعب Kثل اÐاكم ،الشعب وسيادة حاكمية
  .)¢( القانون أمام متساوٍي  الk ،والكفاءة واالستحقاق الصالحية أساس

 حيث من اإليرا� السياn اCظام شk � اإليرانية ا�درسية الكتب وترOز
 + بالشع دور :وانتخابها ا�ختلفة ا\ولة مؤسسات + الشعب دور � االعتماد
 �لس KثÊ ،"ا�رشد ينتخب بدوره اuي ا�pاء �لس انتخاب " ا�رشد اختيار

  ....،ا¾مهورية رئيس ،الشورى

                                                 

، مطالعات اجتما�، سال اول دبستان، "أنواع اCظام السياn " " انواع نظام سيا� " درس ( )¢(
 .)ð¢¢-·´¢جاب دوازدهم، ص ·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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 ودور ،ا¾مهورية رئيس ،وصالحياته ،ا6ورة مرشد أهمية الكتب وتستعرض
ÊثK اء ،ا\ستور صيانة �لس ،الشورى �لسpا�، ÊثK ا�حلية اإلدارة 

  .)¢(السلطات {تلف ب� العالقة Æيحت ثم ،واgتيات

  :الشورى � ا ث

 �رها� ،دهند % ا�ام ايمان با افراد درس خالل من القرآن تعليم كتب +
 من القيمة هذه � الNOP و�د" بينهم شورى وأمرهم "يكدير بامشورت خود

 )¬(ا�درسية الكتب أحد غالف � اإليرا� الشورى �جلس صورة وضع خالل
 إ� ا�درسية الكتب تسð( Ñ( اÐياة �االت {تلف + الشورى أهمية إ� إضافة
 يعرف ما اختيار + الصف طالب مشارOة خالل من االنتخاب مفهوم تعزيز

  .)³( ا�همة هذه يتو� من يارتاخ + وحريتهم ،ا�درسة + الصف ممثلب

 وربطها الوالية هوممف لPسيخ االبتداÎ مرحلة � ا�درسية الكتب وترOز
 اÐب تظهر الطاعة أن حيث ،ا�عصوم� واألئمة ولرسو� هللا ال>ملة بالطاعة

                                                 

نقش " " دور ا�رشد "  "نقش رهpى "اCظام السياn اإليرا� " " نظام سيا� ايران " درس ( )¢(
، مطالعات "دور KثÊ الشعب " " نقش نمايند" " دور رئيس ا¾مهورية " رياست Àهورى 

جاب ·ðÇ¢اجتما�، سال اول دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 .)Ç¢¢-³¢¢دوازدهم، ص

)¬( )h hنا ،çصيE �Oت جاب ونÆ كتابها� تعليمات اجتما�، سال سوم دوره ى راهنما
 .)، صورة الغالف·ðÇ¢در� ايران، 

)ð( ) الشورى " شورا " درس" �، تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 .)ò¶ -¢ò¹¢، ص ðÇÇ¢در� ايران، 

 .)¶¢-³¢، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، ( )³(
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 للشعب السياسية با�شارOة اهتماما اإليرانية ا�درسية الكتب وæتُ  كذلك )¢(�م
 من نفسه عن الشعب تعبi وضمان ،كpى أهمية ا�شارOة هذه إيالء خالل من

 ا=نظيمات ،اCقابات ،األحزاب تشكيل + Oةا�شار ،ا�ظاهرات خالل
 ،......اإلعالمية ،السياسية واÐريات اÐقوق من واالستفادة .....االجتماعية

 حدوا ونزاهتها االنتخابات أهمية � وتؤOد
ً
 حيث ا=عبi أش>ل أهم من ا

 أداء مراقبة ،سالماإل عن با\فاع ا�ؤمن� يصالإ إ� االنتخابات هذه تهدف
Ðوا=نشئة السياسية ا=نشئة ب� ا�درسية الكتب وتربط ،..،وا�سئول� كومةا 

 ،ا�شارOة ،الشورى قيم ترسيخ + لأل�ة ا�حوري ا\ور خالل من االجتماعية
iالصور خالل من ذلك و�سيد....ا=عب Mفيها جرت مناسبات توضيح ال 

  .)¬( انتخاب عمليات

 خالل من ،السياسية ا=نشئة أهمية � اإليرانية ا�درسية الكتب ترOز
 ا�جتمع مؤسسات ب� ا=نسيق وâورة بأهمية ا�دارس طالب تعريف

                                                 

، حاشيه، ص ·ðÇ¢يه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم، كتاب هد )¢(
Ç¹ الشورى " شورا " درس" Æت جاب ونOh h، بنجم دبستان، نا�تعليمات اجتما ،

 .ò¶-¢ò¹¢، ص ðÇÇ¢كتابها� در� ايران، 

نظام سيا� "  "االنتخابات " ، انتخابات "ا�شارOة السياسية " " مشارOت سيا� " درس ( )¬(
اCظام السياn واألنظمة االجتماعية األخرى، مطالعات " ونظام ها� اجتما� ديكر 

جاب ·ðÇ¢اجتما�، سال اول دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
، تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، "ا\ستور " قانون اسا� " درس ¢ð¢- ·¢¢دوازدهم، ص 

تاريخ، سال سوم، دورهء ³ð-¢³³¢، ص ðÇÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران،  ناOh hت جاب
 ،�راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب ونÆ كتاب ها� در

¢ðÇ· .صورة الغالف(. 
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 وجود وâورة أهمية وتشخيص ،ا=نسيق هذا إVاد + اÐكومة دور وباuات
 وتتناول .بواجباته وا=عريف ،ا�جتمع حقوق � حفاظا والقانون ،اÐكومة
 وجود وâورة ،األ�ة من ابدءً  اCظام وجود يةأهم ا=فصيل من بÙء الكتب
 فت�ب ،العامل ،وا�وظف ،األ�ة أفراد ب� القرار اÄاذ + والشورى اÐوار
 
ً
 ظمتنت ح` السi ومقررات قوان� يرا| أن عليه اuي السائقب ذلك � مثاال
  ذلك � مثاال وت�ب ،السi مشÓت وÍزالة ،ا�رور حرOة

ً
 ةالرياضب أيضا

 ،ا�العب إ� ا�تفرج� دخول وتنظيم ،يفوز ح` القدم كرة فريق عمل وانتظام
 استعراض ا�درسية الكتب Eاول ...الرياضية الروح " وا�سارة بالفوز والقبول

 مؤسسة Ü تعرف وأن ،أدوارها وتنسيق ،وظائفها وانتظام ،ا�ؤسسات أهمية
 ترويج ،القانون تطبيق � hافاإل ،ا�ؤسسات هذه قيادات ودور وظيفتها

  .)¢(ورÁيتها ،عليها واÐفاظ والقومية ا\ينية القيم

 حيث من إيران + اإلسالمية اÐكومة طبيعة ا�درسية الكتب وتتناول
NOPكومات تنوع + ا�ؤثرة العوامل � الÐخصائص تشخيص ،إيران + ا 

 سالميةاإل ةا¾مهوري حكومة أصل وhح ،إيران + اإل�ية اÐكومات
 ،الفقá ،السياn دور ،صالحياته ،ا�وقع أهمية "ا�رشد دور ،اإليرانية
 Eقيق + ا\ولة وظائف ،ا\ولة شئون إدارة + الشورى �لس ،...".القيادي
 القوة وظائف ،اÐكومة هذه \عم الفرد وظائف وبا�قابل ،الشعب مطالب

 شئون إدارة + ا6ورة مرشد ردو hح ،ا\ولة + العدل Eقيق + القضائية

                                                 

�اذا "" جرا به قانون نياز داريم " �اذا Þتاج إ� اÐكومة " " درس جرا به حكومت نياز داريم ( )¢(
Þ القانون �تعليمات اجتما�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب " تاج إ

 .)´¬- ³، ص·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 
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 القيادة ب� واالختالف ا=فاوت وÍبراز ،وا�ارA ا\اخÊ الصعيدين � ا\ولة
  .)¢( خرىاأل ا�جتمعات + القيادة مع اإلسال� ا�جتمع +

 تطبيق إ� واÐاجة ،اÐكومة وجود أهمية فتتناول ا�درسية الكتب وتتوسع
 مؤسسات حول تفصيالت من $ويه بما السياn اCظام وتÆيح ،القانون
 ........القضائية ،التÆيعية ،ا=نفيذية السلطة ،ا�رشد مؤسسة :السياسية ا\ولة

 ،السلطات هذه + الشعب ودور ،ا�ؤسسات هذه من مؤسسة Ü وصالحية
  .)¬(ا\ولة بناء + الشعب رأي عن تعp الM الشعبية وا�شارOة االنتخاب وأهمية
  .)¬(ا\ولة

 السiة خالل من الشورى بأهمية ا=عريف � األخرى كتبال وترOز
  .)ð( الشورى إسداء + وحكمته طالب أ+ بن عÊ دور � والNOP ،اCبوية

                                                 

، تعليمات اجتما�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، ناh "حكومتنا " " حكومه ما " درس ( )¢(
در جامعه ى اسال%، " درس ³¹- ³¬، ص·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

در جامعه ى "درس " ما � وظائف اÐكومة + ا�جتمع االسال� " حكومت جه وظيفه دارد 
ما � وظائف الفرد + ا�جتمع االسال�، تعليمات " " اسال%، افرادجه وظيفه اى دارند 

" درس ð³ص ، ðÇÇ¢اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 �، تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� "ا\ستور " قانون اسا
 .¶³ò-¢³¢، ص ðÇÇ¢در� ايران، 

)¬( ) Æت جاب ونOh ،%مرحله ى دوم تعليمات عمو ،çصيE �تاريخ، سال سوم، دورهء راهنما
 ،� .)·¶- ³ص . ·ðÇ¢كتاب ها� در

)ð( ) فرهنك اسال% وتعليمات دي®، "ا�ناجات " الشورى + االسالم " "ر اسالم مشورت د" درس
، ص ·ðÇ¢سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

ò¬-ò¹(. 
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  :القيادة أهمية

 بروح العمل ،ا�ختلفة ا�ؤسسات ،الصف ،األ�ة داخل القيادة وجود أهمية
 ،األمور تنتظم ح` اÐياة + اCظام أهمية القانون تطبيق ،العدل Eقيق ،الفريق

 الNOP مع .اآلن لغاية اإلنسان عهد بداية منذ القيادة تاريخ الكتب وتستعرض
 غيبة وتناول ،للخالفة تو�ه خالل من ودوره طالب أ+ بن عÊ سيدنا قيادة �
 بشئون ا=دبر ،ا=قوى ،العادل الفقيه " ا6ورة مرشد وتوæ ،ا�هدي ماماإل

  .عنه اCيابة " ا=دبi ،عةالشجا ،الزمان

$$$$﴿  اآلية أهمية hح خالل من الطاعة � ا=أكيد مع pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

(( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((  ﴾�������:��

 )¢(.  

                                                 

تعليمات اجتما�، سال اول " �اذا Eتاج ال?ة للقيادة " " جرا خانواده به رهpى دارند " درس ( )¢(
- ðÇ، ص ·ðÇ¢ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران،  دوره

أهمية األ�ة وOيفية حل ا�شÓت بالشورى، ا=عاون، وأهمية االعتماد � ا¾ميع، ¬³
  .Ü من األب واألمووظائف 

 �تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
�ا¾ماعة، األ�ة وا�ؤسسة، " " كروه، خانواده ومؤسسه " درس .¶¶-³¹، ص ·ðÇ¢ ايران، در

 �تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
�اذا وجدت " " جرا مؤسسات {تلف به وجود آمده اند " درس ¢¢-ð، ص ·ðÇ¢در� ايران، 

تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب " ا�ؤسسات ا�ختلفة 
االمامة " "امامت ورهpى در اسالم" درس ·¬- ¬¢، ص ·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 

فرهنك اسال% وتعليمات دي®، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، ناh "والقيادة + االسالم 
 .)¹ð-´¹، ص ·ðÇ¢ران، Ohت جاب ونÆ كتابها� در� اي
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 :ا\ص {ليل

¢ - iكم نظام طبيعة وتناول تفسÐظهار ،إيران + اÍفاظ + تفرده وÐا � 
  .ا\ولة خدمة + الرغبة تشجيع بهدف ،اإلنسان حقوق ،سالماإل

 من وا=قليل ،إيران تمجيد مفاهيم وترسيخ ،إيران م>نة مفهوم غرس -¬
  .اآلخرين

ð- القومية ا�بادئ االعتبار بع� خذاأل مع ا�درسية ا�واد أهداف تشكيل 
 .للطالب هويةً  وا�ذهبية

 بأي للقيام واالستعداد ،�اهه با�سئو�ة الشعور وبناء ،طنللو الوالء تعزيز - ³
  ......اgيئة � واÐفاظ اCظافة ñالت + االöراط ،الزراعة ،اإلنتاج " عمل

 ،االجتماعية الضوابط مناقشة ا�دارس + ا�ادة هذه تتضمن ذلك و=حقيق
  ...ا�درسة ،اgيت داخل االجتما| السلوك

 âورة الفقيه والية أن اCهاية + �ؤOد الشيعة صادرم من األدلة حشد -
  .ا�نتظر يظهر أن إ� ا�سلم� مصالح Ðماية ا�ذهب âورات من

 رOن الشيعة نظر + مامةاإل �نت و�ا
ً
 ا�هدي بغيا ظل وä ،ا\ين أرEن من ا

  "الفقيه والية "عنه ينوب Kن بد ال �ن ،ا�نتظر

 ومصلحة ةرâو الفقيه والية فإن ،به�ذا أسس من اإلمامة أن كما -
  .ظرتا�ن ا�هدي ظهور �Ð ا�سلم� حمصال Ðماية
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 األمة قادة باعتبارهم الطلبة عقل B إيران لقادة ا\ف÷ الوجود ترسيخ
  :وروادها

 فيها $كم الM اإليرا� ا�جتمع + " ا�رشد ،الرهp "القائد شخصية تمثل
 خال� من للتأثi كبiة أهمية - اإليرا� \ستورا حسب– مطلقا حكما الفرد
 مع ا=عامل مسألة اإليرا� الطالب سيعتp وبذا ،اإليرا� ا�جتمع + الشعب �

  وا=قليد للقيادة يتهرمزو اCف0 وجوده
ً
  هدفا

ً
 إ� ا=وجه خالل من رئيسا

  .القدسية بأسلوب القيادية وأسا�به وآرائه أف>ره

�WWWWא���'�	א���'�	א���'�	א���'�	����א�����א�����א�����א�����������ض��ض��ض��ض����Y<لY<لY<لY<ل��������W8W8W8W8>�>�>�>���������א��O+@א��O+@א��O+@א��O+@����א���אمא���אمא���אمא���אم �� �� �� �
  :اإليرانية ا&درسية ا&ناهج B العرب عقدة

 إيران أدوات الفارn واألدب اللغة ،اrينية ال�بية ،ا)غرافيا ،ا9اريخ
  :ال�بوية

 العرب عن يعرفون ال إيران + وأبنائهم اإليراني� من به بأس ال قسما إن
 واالفPاءات األكاذيب Eوي الM ،ا�درسية بوالكت ا�دارس + يتعلمونه ما إال
 أو إزا=ها يمكن ال ،\يه عقيدة وتصبح ،اإليرا� الطالب يتقبلها ،العرب �

  .ا�ستقبل + تغiها

pبوي الفكر مصادر أهم أحد اإليرانية ا=اريخ كتب � االعتماد يعتPال 
   :ا=ا�ة ا�حاور � اإليرانية ا�درسية ا=اريخ كتب ترOز حيث ،اإليرا�

 بمثابة ذلك ويعتp ،القدم + ومتوغل Kتد إيران تاريخ أن + ويتمثل :األول
  .استثناء بال ا�درسية ا=اريخ كتب Àيع \ى الزاوية حجر




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٦٦٩  

Mعظيم فارس تاريخ أن + ويتمثل :ا�ا Nالفرس يضم تاريخ فهو ،ومتم 
   .نو�تفوقا فيه هم عناm عدة مع داخله يتفاعلون ،وحدهم

 واÐضارة والر@ ،واgذل بالعطاء اتسم فارس تاريخ أن + ويتمثل :ا�الث
pها مراحل عÌحت فقد ،اإليرانية اإلسالمية ا6ورة دولة أما ،الطويل تار� 
  .إ�ية رسالة صاحبة ألنها ،وmاع نضال بعد

 .�الشي ا�ذهب تعا�م من مستّمدٌ  ا=ارÌية الكتب ºتوى إنّ  :الرابع
 ا=عا�م هذه أساس � برا�ها =طبيق وتسÑ ا=اريخ تستح� وÀيعها
  .الغيبية

 حقائق تزييف إ� ا=اريخ مادة خالل من اإليرانية ا=اريخ كتب وتلجأ
 مع ينسجم بما نظرها وجهة تأييد أجل من ا�غالطات من بالكثi ا=اريخ

  .اإليرانية ا6ورة تطلعات

 اإلسالمية ا6ورة مع يتفق بما ا=اريخ هتوج»  ا�درسية ا=اريخ فكتب
 عp الفارn الشعب ذاتية وتعظيم ،اإليرا� الشعب وحدة:منها الM وأهدافها
 روح فيهم وتّن} ،واالستعالء ا=فوق قيم � ترOز الM ،ا=اريخ مراحل

  .ا�وعودة الفارسية واإلمpاطورية اإللá اإلرث � وا=أكيد ،العسكرية

  ا=اريخ يستح�ون فهم ذا�
ً
 Ü + اÐضاري بPاثهم ويستشهدون دوما

 ،الشي� ا�ذهب + جاء ما Ü تنفيذ âورة � ويؤOدون ،ا=ارÌية اCصوص
 فاC% ،ا�ذهب هذا + ورد �ا تأكيد هو إنما �م انتصارٍ  أي عتpون� إنّهم ح`

   .إلá ن% هو العراقية اÐرب وä ا6ورة +

 حيث ،ا¾معية اuاكرة + حاâا �بï ا=اريخ ترسيخ إ� دوما إيران Ñوتس
 طوابع من سلسلة اإليرانية العراقية اÐرب بعد ،اإليرانية اÐكومة أصدرت
   .وا=ضحيات الشهادة بقيم وا=ذكi اÐرب ذكرى إلحياء بريدية
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 يميةا=عل الشاه سياسة نهج � االستمرار + اإلسالمية ا6ورة نشطت
 القومية ومنطلقاته الفارn الفكر مع �نسجم فهيوتزي ا=اري� ا�فهوم =وجيه

 ،إيران + األقليات تاريخ وÍهمال ،وتراثها تارÌهاو هويتها وEريف ،وا�ذهبية
  .هويتها وسلبها

 الراهن الحتياجات ا�ا� ضعÌُ  اuي القو� اCهج الكتب هذه تبنت
 ذاكرة خلق بهدف ا=اريخ كتابة + وا�وضوعية قةاÐقي حساب � وا�ستقبل

 بوتقة + اإليراني� صهر وبهدف ،ا�ا� تعظيم � يستند �À و{زون
 ،القومية القيم بتعميق انشغلت اإليرانية ا=اريخ فكتب .واحدة Àاعية وذاكرة
 ¾ميع ق?ي صهر ضمن .القدماء األبطال وتمجيد ،ا=اريخ أساطi � ورOزت

  .واحدة Àاعية وذاكرة بوتقة + ومذاهبه أديانه ،هأعراق ،ا�جتمع يافأط
 ،اÐق عن با�دافع� ووصفهم ،ي�يراناإل =عظيم سعت ا=اريخ فكتب

 اإليراني� \ى نمطية صورة ترسيخ إ� أدى ما ،واgطش لظلمل حارب�وا�
  ظهروا اuين

ً
 وغiهم ،دما=ق ،العظيم الPاث ،اÐضارة أصحاب بصورة دائما

 ،بالشجاعة الفرس تصف الكتب فهذه ،،اÐضاري� غi ا�تخلف� ،بالعدواني�
 كتب بأن شك ال .....،ا¾U ،با�كر غiهم وصف بينما ،...ا�uء ،الÆف ،األنفة

 من زاد بدوره وهذا ،Eديدا العرب عن اإليراني� ابتعاد عملية عززت ا=اريخ
 نتيجة �ن العرب ضد اإليرا� ا=حامل فإن هنا من ،ال%اع تعزيز مستوى
 ا�غلوطة القيم غرس + اإلسالمية والPبية ا=اريخ كتب فيه أسهمت �ا حتمية

  ..العرب عن

 هنيرو فهم ،األضداد أحد باعتباره العرw رؤية إ� تميل ا=اريخ فكتب
 
ً
  خصما

ً
 وقد ،وا�ذهبية القومية إيران =طلعات - ا=اريخ دراسة عp \ودا

  .ا¾امع اإلسالم ثقافة حساب � السلبية القيم هذه الكتب هذه عمقت
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 أن مفادها قناعة تكرس نأ Eاول اإليرانية ا�درسية الكتب فإن ولألسف
 القو� الو| تقوية خالل من اإليراني� الطالب Eص� يستلزم إيران انتصار

Öيث ،وا�ذهí اكرة يثبت ذلك أنuضحايا بوصفهم ي�لإليران ا¾ماعية ا 
 هولوOوست خالل من واإلبادة ،اإلسال� ا=اريخ عp االضطهاد �خططات

 سجناء جعلهم Kا ،عليهم العالم تكالب حيث ،اإليرانية العراقية اÐرب
  .بهم ا�اص ماضيهم

 حالة عللت أرضية خلق + ساعد كما ،ال%اع تعقيد + ساهم Kا
  .ا\ائم واالستنفار االستعداد

 لk ا�شPك القاسم تشÚ©  والفارسية ،اإلسالمية الPبية ،ا=اريخ اسةفدر
 =دريس وقتا خصص وقد ،اإليرانية ا�درسة + ا�دارس + ا\راسية ا�راحل

  .ا�واد من غiها من أك¦ األسبو| ا\راn ا¾دول + ا�ساقات هذه

 ا=أسيسية ا�رحلة + اإليراني� للطالب ا�قّررة االجتماعيات كتب + أّما
  ا=فرد ترسيخ سياسة فيpز واإلعدادية االبتدائية

ً
 � تقوم السياسة هذه .تماما

  اإليرا� الطالب \ى ا=فوق ترسيخ ºاولة
ً
 ،القدم منذ الفPات عp متدرجا

 + اCاحية هذه وتظهر ،سالميةاإل العربية اÐضارة.....معالم طمس � والعمل
   :منها طرق بعّدة االجتماعيات كتب ح` عنها وتعpّ  ا�نهاج مواد Àيع

 "الفارn ا�ليج" مثل فارسية بأسماء واألنهار األماكن أسماء Àيع استبدال -
 
ً
  " رود اروند"و العرw من بدال

ً
  "خوزستان" العرب شط من بدال

ً
 من بدال

  ."ا�حمرة

 وب� وا�نطقة نإيرا + ا¾غرافية األماكن ب� تارÌية عالقة إظهار ºاولة -
  .الفارسية اÐضارة
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 األخرى والشعوب القدم منذ فارسية ا�نطقة بأنّ  يوهم �ا الطالب توجيه -
  وتقوم ،ودخالء .غزاة هم العرب

ً
 نفسية تهيئة � السياسة هذه أيضا

 أمرّ  ا=وّسع هذا بأنّ  وÍيهامهم ا=وسعية ا6ورة Cوايا اإليراني� الطالب
  اآلخر شأن من ّط للح تسÑ كما ،طبي�

ً
  اجتماعيا

ً
 وÍظهار واقتصاديا

 احتلوها الM للبتان وقرصنة غزو عمليات وOأنّه ا=اريخ وتصوير ،تأخرهم
 ا�ختلفة والطوائف والشعوب واألمراء ا�لفاء ب� ا�الفات � وا=أكيد

 .اإلسالمية اÐضارة +

  بنيْت  قد اإليرا� ا=عليم فلسفة إنّ 
ً
 ا�ذهÖ الPاث تلق� � أصال

 الشعب àهود مشPك نتاج � البÆية اÐضارة بأنّ  الطالب وÍفهام وا=اري�
  تعلم اإليرانية ا�دارس تبّثها الM فالّروح .اإليرا�

ً
 عن تنتá ال نصوصا يوميا

 إيران �دمة حياتهم تسّخر أن Vب وأنّه ،العالم Þو ا�قّدسة ا�ذهبية الواجبات
  اأجله من والقتال

   :مثاال الفارn واألدب اللغة كتب ،الفارسية ال�بية

   إيران أرض � وبناء تطور Áمل الفارn العن% اعتبار *

  اإلماراتية ا¾زر ،الفارn ا�ليج اعتبار *
ً
 ا�حيطة ا\ول وبا' ،إيرانية أرضا

 
ً
  عالقة ال أجنبية دوال

  "الفارn " با�ليج �ا
ً
  وال ،قوميا

ً
  وال ،عقائديا

ً
  ! تارÌيا

  العمل *
ً
 وä ا�درسية الكتب + واإلسال� العرw ا=اريخ إغفال � دوما

  .العصور {تلف

 ،صورتها ترتبط ما ودائما ،الPحال دائمة بدوية قبائل بأنهم العرب وصف *
  ....اCخيل أشجار ،ا¾مل ،ا�يمة خالل من و�سد
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  االدÁء *
ً
   العتداءوا للظلم وÍيران ،الشيعة بتعرض دوما

  وأنه اإليرا� ا¾ندي وÍيمان وتفوق قدرة إبراز � العمل *
ً
 بهم يلحق دائما

  .بعنايتها وتكأله ،به Eيط اإل�ية العناية ألن ،حرب Ü + ا�زيمة

* Ñصوص خالل من اإليرانية ا�درسية الكتب تسCا�تكررة ا � إضفاء إ
  وا\ينية ا=ارÌية الÆعية

 واآلثار ،وأâحتهم الشيعة مراقد تظهر ما فعادة ،وا�ذهبية القومية للقيم *
   ...الصخرة قبة ،ا�Æفة الكعبة جانب إ� ،القديمة الفارسية ا=ارÌية

 اإلمpاطورية حدود تظهر خارطة � ا�درسية الكتب بعض تاشتمل *
 .ا¾غرافية للمناطق الفارسية والتسميات ،وعظمها ،القديمة الفارسية

  :اإليراM ا&درn القصة أدب B العرب

  اإلسالمية ا6ورة دأبت
ً
 اÐقد بأمصال وناشئتها طالبها حقن � دوما

 شعب" اgغيضة والشوفينية االستعالئية اCظرية من أصالً  اCابعة والكراهية
 ليسوا" األخرى الشعوب سائر واعتبار " ،اÐقي� اإلسالم يعتنقون اuين اهللا

  واألشد عن%ية األك¦ باألف>ر الطالب تزويد � تقوم فá ،مسلم�
ً
 ،حقدا

 تمكن حد إ� ،م�pة دماغ غسيل عمليات إلجراء ال>فية با�واد ا�فعمة
 أي أو ،فارn شي� غi هو ما Þ Üو بالكراهية الشعور من الطالب هؤالء
 بهذا يؤمن ال �ا ا�جاورة األرض أو األرض نفس فوق يستقر أو يقيم آخر عن%
  .ا=وجه

  الكتب أخطر أما
ً
 منذ الطالب بPبية ا�اصة فá اإليراني� للناشئة توجيها

 Þو وقدراتهم أذهانهم وترNO وشجونهم عواطفهم إثارة بهدف ،أظفارهم نعومة
Nوالفرز الفصل � قائمة ،ا�طلق وا=فرد ا=م Öا�ذه Nالفاضح وا=مي 
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 وبواسطة .،)الشيعية غi األقليات( نهوط أرض فوق وحقوقه )اآلخر( وÍنكار
 القو� وا=طرف القسوة � وتربيته الطفل خيال إخصاب يمكن الكتب هذه

Öاألك¦ وا�ذه  
ً
  .وحقوقهم باآلخرين واالستهانة ،تعصبا

 أن اعتقدوا ،اإلسالمية ا6ورة �اح ومنذ ،ا�درسية الكتب مؤلë إن
 ،الPبوي ا=وجيه بعجلة وربطهم ةبموضوعي األطفال وبأدب بالقصة االهتمام

 أجيال مناعة يعزز أن شأنه من أمر ،اآلخر ضد والعزة ا�قاومة روح ورفع
 تدخل يرانيةاإل ا�درسية الكتب + نم© َض تُ  الM والروايات فالقصص .ا�ستقبل

 ،أبنائها نفوس =قوية اإلسالمية ا6ورة إ�ها تسÑ الM اCفسية اÐرب ضمن
 uلك ،أظفارهم نعومة منذ الطالب نفوس + واالستعالء ،=فوقا روح ولغرس

 القصص؛ من عدد وتوظيف استخدام إ� ا�درسية الكتب بعض عمدت فقد
 " العراقي� -العرب �" اإليرا� ا¾ندي لقوة ا�ارقة القوة Eقيق åيتها
  :القصص هذه منو ا\وام � بهم ا�زيمة وÐÍاق

   العراق ضد والعداوة اÐقد غرس -

  .اإليرا� با¾يش اإليرا� الطالب ثقة -

  .اإليرا� با¾يش اإليرا� الطالب ترغيب -

 + جاء ما العسكرية الروح =نمية ا�وجهة ا�وضوÁت أمثلة ومن(
  ”...............................” كتاب

  .العرب ا¾واسيس من الطالب Eذير -

  ." العراقية -العربية " العدو باستخبارات االستهزاء -
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 دون ا=جسس � قدرته + العبقرية يمثل بأنه اإليرا� ا¾ندي إظهار -
   ." وا�تعددة ا�ارقة ا�هام صاحب " الوقت نفس + األ� � والقدرة ،عناء

 � حاقدين ،إليران متعصب� ،اإليراني� الطالب يتخرج أن � العمل -
 غسيلٍ  عملية ما� بقدر إنسانية تربية ستلي فá.العرب سيما ال اآلخرين
  .لتماغ

 وليس ،والعسكري السياn اgعد � بناء كتابته تمت القصة فأدب وبهذا
  .للعرب والعدائية بالعنف يتسم الواقع وä والتسلية للPفيه

   :لألطفال اإليرانية ا&درسية الكتب قصص من نماذج

 الPبية جهاز Eقيقها إ� Ñيس والM نستنتجها الM ا�علنة األهداف
  :إيران + وا=عليم

  .وقيادته الفقيه وæ راية Eت موحد شي� إيرا� �تمع تكوين :أوالً 

 اuي األمر ،والروحية ا�ادية القوة أسباب تملك ع%ية دولة بناء :ثانيا
  ..ا6ورة رسالة Eقيق من يمكنها

 
ً
 من ا�دارس + الطالب ى\ وتعميقه الفارn الPاث � اÐفاظ :ثا�ا

  ..ا�درسية الكتب خالل

 
ً
 Þوها واالل�ام ،الشتات شيعة ب� وريادتها إيران مرOزية دعم :رابعا
   .وا�ذهبية الروحية وقبلتهم العالم + الشيعة دولة باعتبارها

  .ومذهبيا قوميا ا6وري الو| تعميق :خامسا

 وا=اريخ الPاث � اÐفاظ أجل من الفارسية اللغة بدور االهتمام :سادسا
nيفوق دورها أصبح فقد و�ذا ؛اإليراني� الطالب ب� وتعميقه وبعثه ،الفار 
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  Eتل إذ ؛�فةً  ا=دريس أدوار
ً
  م>نا

ً
 ،اإليرانية ا�درسية الكتب {تلف + بارزا

  .الشي� وا�ذهب الفارn ا=اريخ لغة ألنها

  :الطفولة أدب صياغة + استعالÎ قو� - مذهÖ توافق :سابعا

 من ،اآلخر �اه وا=فكi اإلدراك من مع� نمط خلق والقصة األدب $اول
 ،معه ويكp الصغر منذ إيرا� Ü عليه ويPعرع يPّ   ا�وقف هذا أن حيث

 صورة تأطرت لقد ،اإليرا� االجتما| ـ السياn الواقع من بتأثi �تكرس
wالصورة مالمح رسم خالل من العر Mا=ا�ة الصفات منها نستنج ال:  

 ا=ام ا¾هل ،{تلفة سحنة ذو ،الكوفية يلبس ،الصحراء + يعيش" - ¢
   .uاته ا�قصود ا�طبق

 � يفرض فاألدب .إليران �رهون الطلبة هؤالء نظر + فالعرب -¬
  اإليراني� الطالب

ً
 ساذجة طفولة يعيشوا أن دون ،ظله + يPعرعون واقعا

 ف ،بريئة
ً
 من ا\ائم وا�وف وا=وتر القلق مشاعر نفوسهم + ين} أنه عن ضال

  .ا�جهول

ð  - الشعب ما� + اإليراني� الطالب جذور ترسيخ nوتراثهم ،الفار 
 الرواد وتصوير ،الفارسية با�عتقدات تؤمن إيرانية أجيال �لق وذلك ا=اري�؛

 نماذج ا\ولة مؤس0 األوائل
ً
 ا�ا� + �ن آري شعب ناكه وأن .ابه يقتدى ا

  »إيران أرض« وطنه + يعيش اgعيد
ً
 ا=ارÌيـــة الروابــط وأن ،موحدا

  .أبدية /أز�ة روابط � » إيران أرض«اإليراني� ب� وا�ذهبية

 وحديت �تمع تكوين âورة مع ا�دف هذا ويرتبط :باألرض ا=علق - ³
 اإلسال� العالم قرى أم � إيران نأ اعتبار � ،به ويلتصق الشي� الشتات فيه

  .واÐضاري الرو� ومرOزه
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   :الكتب من القصة توثيق
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  :ا&درسية ا)غرافيا كتب B العرب

 خالل من اإليرانية ا�دارس + إليران ياا¾غراف تدريس موضوع حظي
 غرس ا�ناهج هذه حاولت حيث ،كبi باهتمام اإليرانية ا=دريسية ا�ناهج
 ،أوسط hق دولة إيران اعتبار خالل من ا\ولة �ذه ا¾يوبو=يكية األهمية

 اÐضارية بروابطها ا=عريف ح` أو العرw العالم مع جوارها � الNOP وعدم
 ،ا¾يوسPاتي) للموقع إيران امتالك � الNOP ا�درسية الكتب وEاول ؛معها
 + ا\ولة هذه وقوع عن فضال ،االرتباط �طوط وا�عp الربط ج? تمثل كما

 الفارn " وا�ليج الشمال + قزوين íر ب� الطاقة مستود| ب� متوسط موقع
 الطاقة �>من ا\ولة هذه متالكا ا\ولة هذه أهمية من يزيد وKا ،ا¾نوب + "

 \ى ا¾يوبو=يý ا=فكi + إيران أهمية من يزيد Kا ،" والغاز ،اCفط "ا�ادية
 صياغة + ودورها ا¾يوبو=يكية ا�قومات � والNOP طبيعة.اإليرا� الطالب

   .ذكرها ح` أو الضعف مواطن � الNOP وعدم ،إليران ا¾يوبو=يý الوزن

 إيران أهمية غرس + األو� االبتدائية الصفوف \ى ا¾غرافيا كتب دأتب
 ،واالنتماء الوالء فكرة =عزيز ا¾غرا+ العامل متغiات � الNOP خالل من

  .األم® ا�اجس تعظيم ،االع�از ،ا=فوق

 ا6الثة ا\راسية ا�راحل + ا¾غرافيا كتب ومناهج �قررات ا�تتبع Vد 
 وا=وجيه الPبوية القيم جوهر بسهولة يلمس ،وا6انوية واإلعدادية يةاالبتدائ
 الM والقومية ا�ذهبية الPبية أطر ضمن و�ذيره زرعه Eاول اuي ا�ادف
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  .الPبوي� من اإلسالمية ا6ورة وطاقم ووضعها رسمتها
ً
 اCماذج لغزارة ونظرا

 عينة و� ،اCص لEلي بهدف الكتب هذه من اCصوص باستقصاء قمنا فقد
 {تلف + )واالقتصادية والسياسية الطبيعية( ا¾غرافيا مبحث ب� �مع

  .ا�راحل

 اإلطار عن بديلة إقليمية أطر عن حثيثا اإليرانية ا=عليمية ا�ناهج وتبحث
wددين إطارين عن فتتحدث العرº وهما تتجه أن يمكنÞ حر دول وهماgا 

 ودائرة ،أوسطية hق دولة أنها اعتبار � طاألوس والÆق ا�توسط األبيض
 ا¾غرافيا كتب + تدريسها � الNOP خالل من والقوقاز الوسطى آسيا

 ....اإلطارين هذين عp موطئ فيهما �ا �كون ،ا�درسية
ً
 ا6وري للمبدأ �سيدا

  .وحيازتها األرض � االستيالء إ� يدعو اuي اإليرا�

 نلحظ ،ا)غرافية الكتب فقرات من فقرة B ó ت5ز ال3 ا&حاور خالل من
   :العرب �اه خصوصا جغرافية تارËية مغالطات

 وعدم وا=خلف ا�راب مقابل إليران اÐضاري ا=طور � ا=أكيد - ¢
  .خرلآل ا=قدم

  .اإليرا� ا\اخل وعن إيران عن وشعوبه اإلسال� العرw ا\ور إهمال -¬

ð- ا=نويه NOPضارة � القدم منذ اإليرا� والفضل ا\ور � والÐا 
   .اإلسالمية

  Eدد ،اإليراني� الطالب � ا�قررة ا¾غرافيا كتب و�مل
ً
 تارÌية حدودا

 ا�ذهب حسب -السياn للتغيi عرضة القائمة اÐدود هذه ألن ،إليران
  :ا¾غرافيا كتب أهداف أهم ومن -  ونبؤاته الشي�

  .األوسط الÆق من العرw مالعال اسم طمس - ¢
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  .القدم منذ جاء اللفظ هذا وأن ،باآلري� مرتبطة إيران ãمة -¬

ð- الطبيعية ا�واقع أسماء الكتاب يرجع �  القديمة األسماء إ
ً
 تمجيدا

 ا=اريخ + ورد Kا األسماء مستوح� " رود اروند ،فارس خليج " القديم =ارÌهم
 حرصها عكست اإليرانية وا=اريخ ا\ينية يةوالPب ا¾غرافيا فكتب السحيق

 ا�>ن فارسية بدورها تثبت {تلفة وأطالس Cفسها جديدة خريطة وضع �
 الفارسية بأسمائها القديمة والقرى وا�دن األماكن إبراز خالل من والزمان
 تؤOد ا�ناهج هذه باتت كما اÐديثة والقرى للمدن فارسية أسماء وgÍاس
   .واÐاâ ا�ا� إيران تاريخ من األقليات استبعاد أهمية ومدى âورة

 هذه دور عن اÐديث تكرار خالل من ،وحضارتها فارس تعظيم - ³
 ا�درسية والكتب .....ائهمعلم ،أبطا�م � والNOP ...ازدهارها وسبب ،اÐضارة

 ،األوا� ،ا�ندسة ،اÐضارة ،ا=قدم ،العمران :فارس حضارة معالم � ترOز
 اÐضارة عمارة + الفرس دور عن للطالب يو� وبما ،اCقدية الصكوك
   .ورقيها الفارسية

 كثi إن
ً
 وا=اريخ الوطن« كـ {تلفة أسماء Eت عالجتُ  الM ا�وضوÁت من ا

 هذه + الNOP ويتم ،ا�ذهبية الزاوية من تُدرس »الفارسية واللغة وا¾غرافية
 دينية رابطة وجود لتسويغ اCاشئة؛ عقول + ينيةا\ األف>ر زرع � ا�ناهج
 ،مذهبية خصوصية فيها �م دولة بناء + اÐق يعطيهم مّما إيران؛ وب� بينهم

  .الشي� ا�ذهب + جاء �ا Eقيق هو ا�هدي دولة إقامة أن ويروِّجون
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 العن% وتوزع ،اÐيوانية ال¦وة وتنوع ،اCباß الغطاء + ا=نوع فيها فنجد
 ،ا�ياه آبار من ،فيها ا�د� ا¾انب توفi + ا\ولة ودور ،ا�ناطق هذه + الس>�
  .)¢(ذلك � للتد�ل توضيحية بصور ذلك وÍرفاق ...الطرق بناء ،السدود

 ا�تعلقة القيم غرس أوال ا¾غرافيا كتب + الغالف � ا�ثبتة الصور Eاول
 � مرت الM ا=ارÌية ا�راحل وÍبراز ،وا�ناZ ا¾غرا+ وا=>مل با=نوع

 + الرضا ماماإل مرقد صورة خالل من ا�ذهبية القيم ترسيخ إ� إضافة ،إيران
  .)¬( األخرى األâحة وصور ،خراسان

 ،أوسطية hق دولة إيران اعتبار � ذهنية تأسيس + ا¾غرافيا كتب تبدأ
 سبب وأن ،والغاز باCفط العالم مناطق أغù من األوسط الÆق منطقة وأن

 تزايد من وا�وف ،اCفط هو ا�نطقة � أمريكا خاصة الغربية ا\ول تكالب
 + إ�ائيل تأسيس أسباب أحد أن نتيجة إ� ا\رس وÌلص ،سال�اإل ا�د

                                                 

 .)·¬- ¹¬ا�رجع السابق، ص ( )¢(

، صورة ·ðÇ¢جغرافيا، سال اول، دورهء راهنما� Eصيç، وزارت آموزش، جاب سNدهم، ( )¬(
، سال اول، دوره ى "تعليم وتربيت اسال% " الغالف الصفحة األو� كتاب بيام هاى آسمان

 ،çصيE �" كتاب بيام هاى آسمان" " عماد ا\ين " " ستون دين " درس  ¬¢، ص·ðÇ¢راهنما
مطالعات ¬¹، ¶¶، ص ·ðÇ¢، سال اول، دوره ى راهنما� Eصيç، "تعليم وتربيت اسال% 

جاب ·ðÇ¢اجتما�، سال اول دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
Æ كتابها� دوازدهم، ص الغالف تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ون

، تعليمات اجتما�، "ظهور االسالم " ظهور االسالم " ، صورة الغالف درس ðÇ¹¢در� ايران، 
، ¶´¢، ð´¢، ··، ¹·، ¬·، ص ðÇÇ¢بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

¢´Ç ،¢ð³صورة الغالف ،. 
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 غرس إيران جغرافية تناولت الM الكتب Eاول )¢(السبب �ذا يعود ا�نطقة
  )¬( ةأوسطي hق آسيوية ولةد إيران بكون ا�تعلقة القيم

 إيران بكون ا�تعلقة القيم غرس تكرار الغالف � ا�ثبتة الصور Eاول
 مع ،عربية غi آسيوية بدول تتعلق صور خالل من أوسطية hق آسيوية دولة

 وتكرار .)ð(الشيعية األâحة صور خالل من ا�ذهÖ ا\ي® اgعد ترسخ صورة
NOPعد � الg³( إليران آلسيويا القاري ا(.  

 مساحة تبلغ :والس>ن ا�ساحة حيث من إيران قوة إظهار أخر نص و$اول
 يوجد ال( ؛نسمة مليون ´¹ من أك¦ س>نها وعدد ،¬كم )³Ç,¢¶ò¶,¢( إيران
 أن :ا=ا�ة اCتائج إ� ا\رس وÌلص ..).ا�ذهÖ الطائë العر@ للتعدد إشارة
  .)ò( آسيا غرب جنوب وتقع ،كبi اس>نه دوعد ،ا�ساحة واسعة دولة إيران

  ،إيران تقع أين عرفت هل" اCص يضيف
ً
 ا�ارطة إ� اCظر الطالب من طاgا

   ؟ فقط العالم قارات وضحت خارطة و� ،ا�رفقة

                                                 

)¢( )Æت جاب ونOh h، جهارم دبستان، نا�ايران،  تعليمات اجتما �، ، صðÇ¹¢كتابها� در
 .)¢¢ص 

 ).ò¢-¬، ص ·ðÇ¢جغرافيا، سال دوم، دورهء راهنما� Eصيç، وزارت آموزش، جاب دوازدهم، ( )¬(

)ð(  �تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در
ن، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� تعليمات اجتما�، جهارم دبستا ¹، ص ·ðÇ¢ايران، 

 .)¹´¢، ص ðÇ¹¢در� ايران، 

. ¢ðÇ· ،¬· -ò¢جغرافيا، سال دوم، دورهء راهنما� Eصيç، وزارت آموزش، جاب دوازدهم، ( )³(
òÇ -¶³(. 

)ò( ) ،دهمNوزارت آموزش، جاب س ،çصيE � .)¢، ص·ðÇ¢جغرافيا، سال اول، دورهء راهنما
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 تقع أين معرفة الطالب من وطلب ؛األخ� باللون إيران لونت ا�ارطة +
   :اCص + =ا�ةا ا�علومات ثبتت ثم ،ا�ارطة � إيران

 ؛ا=وزيع وضعف ،" نسمة مليون ´¹ " الس>نية إيران قوة ا\رس يتناول
  .)¢( ا�دن + الس>� ا=ضخم خاصة

 فيأß ا¾غرافية إيران طبيعة إ� خراآل ا\رس خالل من بالطالب ينتقل ثم
 طا ؟ العالم + ا�رتفعة األرا� من � إيران هل :ا=اÉ السؤال عنوان Eت

ً
 gا

 أن :اCص + ا=ا�ة ا�علومات ثبتت ثم ،؟ ا�رفقة للخارطة اCظر الطالب من
 عن وا�نخفضة ا�رتفعة األرا� وجود حيث من ا¾غرا+ با=نوع تمتاز إيران
 و ،)¬(اgحر سطح

ُ
 وأخفض أل� توضيحية مزروعة خ�اء ألراٍض  بصور رفقتأ

  .)ð(إيران + ةجغرافي نقطة

 اCظر الطالب من ا\رس ويطلب ؟ آسيا هضاب � ما ا\رس ويتساءل
 أن نتيجة إ� ا\رس يصل ؟ آسيا قارة + الرئيسة ا�ضاب =حديد للخارطة
 وهضبة ،األناضول وهضبة ،تبت هضبة ،مغولستان هضبة � آسيا هضاب

 � ا�ضاب هذه أهم أن نتيجة إ� ويصل ،الفارn ا�ليج ãمة وتثبيت ،إيران
 ا�رائط رفاقÍو ،اإليرانية ا\ولة تضم والM إيران هضبة � آسيا + اإلطالق

                                                 

" Àعيت در كشور ما جكونه براكنده شده است " درس "س>ن إيران "  "Àعيت إيران " درس ( )¢(
 " Æت جاب ونOh h، بنجم دبستان، نا�كيفية توزيع الس>ن + ا\ولة تعليمات اجتما

 .)ò-¶ ،¹ -Ç، ص ðÇÇ¢كتابها� در� ايران، 

 .)ðا�رجع السابق، ص ( )¬(

)ð( ) ³ا�رجع السابق، ص(. 
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 ا�ضبة خصائص بوصف الرابع ا\رس + األسباب يبدي ثم ،)¢(القديمة
   .للتوضيح آسيا خارطة إرفاق ثم ،اإليرانية

 + والبÆية ،اÐيوانية ،اCباتية اÐياة تنوع عن ا�درسية الكتب تتحدث ثم
   إيران + الصحراوية وشبه الصحراوية ا�ناطق

 العن% وتوزع ،اÐيوانية ال¦وة وتنوع ،اCباß الغطاء + ا=نوع فيها فنجد
 ،ا�ياه آبار من ،فيها ا�د� ا¾انب توفi + ا\ولة ودور ،ا�ناطق هذه + الس>�
  )¬(ذلك � للتد�ل توضيحية بصور ذلك وÍرفاق ...الطرق بناء ،السدود
 ؟ إيران تنوع كيفية � ما

 ا\ولة مقومات( ،تضاريسها وتنوع ،إيران B ا9نوع طبيعة ا\رس يستعرض
 إيران + ا=ضاريس {تلف Eديد الطالب من يطلب ثم ،)جغرافيا ا�ت>ملة

 مع ،...صحراوية منطقة أكp ،إيران سهول أوسع ،داخلية iíة أكp ،قمة أ�(
 إرفاقه مع.إيران + ا�ناZ وا=نوع ،)إليران اÐدودية األنهار Eديد âورة
   .)ð(اÐيوانية وال¦وة وا�اء با��ة غنية ،يانعة مناطق تشمل توضيحية بصور

 إيران + الصحراوية الطبيعة تنوع عن اÐديث يكرر خرآ نص وهناك
 مصدر ا�ناطق هذه من دةاالستفا + إيران ودور ،وا�ناخية ا=ضاريسية

ً
 ،للغذاء ا

   .)³(الطاقة موارد �ال + واالستثمار ،ا¾وفية ا�ياه من دةواالستفا

                                                 

تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها�  ¶ا�رجع السابق، ص ( )¢(
 .)³ò، ص ðÇ¹¢در� ايران، 

 .)·¬- ¹¬ا�رجع السابق، ص ( )¬(

)ð( )ا�رجع السابق، ص¢ð-¢ò ( ، جهارم دبستان، مرجع سابق ص�³تعليمات اجتما¶(. 

 .)ð¬-¬¬ا�رجع السابق، ص( )³(
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 اÐيوانية وال¦وة الزراعة :إيران ثروات عن اÐديث + الكتب وتسهب
 بالنسبة أهميتها ودرجة ،دهاووج أماكن � والNOP ،إيران + وا�عدنية

 � ل¦واتا هذه نأو ،ا�جال هذا + كبiة ل¦وات إيران امتالك فيpز ،إليران
 + ال¦وة هذه تOPز إذ ،والغاز اCفط � الNOP يتم حيث ،إيران قوة مصدر

 الصناÁت" الفارn ا�ليج � اPgوOيماويات الصناÁت إ� إضافة ،خوزستان
 + ودورها ،والصناعة اإلنتاج + اإليراني� قدرات واستعراض ،" إيران + األم

 ،إيران أÞاء + الصناÁت هذه أماكن وزيعوت ،اإليرا� االقتصاد تعزيز
 بالنسبة وأهميتها ،صيدها أماكن ،أنواعها ،السمكية ال¦وة عن واÐديث)¢(

 \ى ،األسماك وصيد والصناعة الزراعة + العمل قيم تعزيز وºاولة ،)¬(إليران
  )ð(القطاÁت هذه + العامل� صورب ذلك قرفاÍو ،سواء حد � والنساء الرجال

 
ُ
 صورة أبرزها ومن وال¦وات ا�عادن هذه =وزع صورٌ  ا\رس مع رفقوأ

 حول خارطة إرفاق للنظر ا�لفت واألمر)³(" خوزستان " عبادان + اCفط مصفاة
 أش> ضعتووُ  ،إيران + األم الصناÁت

ٌ
 ومن إليران ا=ابعة ال¦وات �ذه ل

 أن لغرس اولةº + الفارn ا�ليج تتوسط مناطق + اCفط حقول ضمنها
  .)ò(إليران ملك وه ثروات من $ويه بما الفارn ا�ليج

                                                 

 .)¶ðا�رجع السابق، ص ( )¢(

 .)´¶رجع السابق، ص ا�( )¬(

)ð( )³¶، ´¶ا�رجع السابق، ص ،¶ò(. 

 .)ð¹ا�رجع السابق، ص ( )³(

)ò( ) ا�رجع السابق، صð¹ ،ò¬-òð(. 
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 تعا� الM ا�شاÜ أبرز واستعراض ،إيران + الرئيسة ا�دن إ� االنتقال ثم
 )¢(،....اإلس>ن مشÚة ،ا=لوث نسبة ارتفاع ،ا�روري �الزدحام ،طهران منها

  ويطرح
ً
 النسبة لزيادة ا�حتملة تائجاC حول ا\رس نهاية + الطالب � سؤاال

   .)¬(الس>نية

 هذه داخل ا�همة وا�يادين ،ا�ذهبية ا�دن � ا�درسية الكتب ترOز كذلك 
   .)ð( شهدائها ،إيران تضحيات تعكس الM التسميات � الNOP مع ،ا�دينة

 اÐديث خالل من السياحة �ال + إليران الPويج ا¾غرافيا كتب وEاول
 وÀال ،وا�ناZ غرا+ا¾ ا=نوع حيث من Àا�ة مظاهر من إيران Eويه عما

 ا\اخلية السياحة قيم لغرس ºاولة +)³(......ا�ناZ ،الطبي� تنوعها ،الطبيعة
  السياحة هذه تكون وأن ،اإليرا� االقتصاد \عم

ً
 للخارج السفر عن بديال

  .للنظام بيةالسل السياسات بفضل نواإليراني منه رمحُ  اuي

 فتخصص ،ا\ولة هذه و=طور ،إليران خاصة أهميةً  ا¾غرافيا كتب تعطي
 م>ن �ا

ً
  ا

ً
 األمر كذلك ،الصفحات عدد نطاق أم ،العناوين نطاق � سواء مهما

 كتب + الواردة األخرى ا�وضوÁت قراءة من با�قابل ،ا=طور �وضوع بالنسبة
 �نت لو كما ،إليران ا�جاورة خاصة ؛األخرى ا\ول �نت لو كما ا¾غرافيا
  ،متطورة غi ريفية �تمعات

ٌ
  .ا�ختلفة القوة و�قومات لالنسجام تفتقد ودول

                                                 

 .)ððا�رجع السابق، ص ( )¢(

 . ´ð -ð¬تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، مرجع سابق، ص )ð³ا�رجع السابق ص ( )¬(

)ð( ) ا�رجع السابق، صð³(. 

تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، مرجع سابق، ) ´ð· ،³¬ ،³¶ ،³Ç ،òالسابق، صا�رجع ( )³(
 .¬ð¹-³ص
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  :إليران ا&جاورة اrول

 جpية + معها تشPك الM ولا\ � اإليرانية ا�درسية الكتب ترOز
  " جغرافية

a. منستانOتر.  

b. آذربيجان   

c. أرمنستان  

d. يهOتر  

e. العراق  

f. نستانأفغا  

g. باكستان  

   :اrول هذه ا&درسية الكتب تتناول كيف

   :ترoمنستان

 ا�جاورة ا\ول وEديد ،ستاننترOم خارطة إ� اCظر الطالب من يطلب .¢
  "األكp إيران أن نتيجة إ� الطالب يصل ،ضمنها من إيران " ا\ولة �ذه

 � ا\ولة هذه را�أ معظم :ترOمنستان حول معلومات ا\رس يستعرض .¬
  والقرى ا�دن أنشئت ،ا�ياه فيها توجد الM �ناطقا وä ،صحراوية

ð. منستان أنهار أن ا\رس يذكرOترسيخ " وأفغانستان إيران من تنبع ا�همة تر 
 ". واالقتدار القوة ،العطاء مفهوم

 .الOPمانية اللغة ويتحدثون ،مسلمون هم ترOمنستان س>ن أغلبية .³
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ò. صمةÁ مرو مدينة ا�عروفة ا�دن ومن ،آباد شقع مدينة � ا\ولة هذه. 

 أماكن يتناول حيث ،إيران + الOPمانية األقلية عن ا\رس + يتحدث .¶
 جiان يعيشون حيث " ا�زر íر من بالقرب " سكناهم

ً
 .ترOمنستان \ولة ا

   .)¢(والقطن والغاز اCفط ا\ولة هذه ثروات عن تتحدث .¹

 :{ليل

 + م>ناتإ األقوى إيران ،إيران مع رناتمقا Vري سوف اإليرا� الطالب
Ü 9ء.  

  :أذربيجان

  :ا=ا�ة اCقاط � ا\رس يرOز

   ا¾غرا+ أذربيجان Àهورية موقع - ¢

 :دو=� إ� انقسمت ثم واحدة دولة �نت حيث أذربيجان تقسيم -¬
   " ضعف االنقسام قيمة " وأرمنستان ،آذربيجان

ð- الطابع يغلب Êا\ولة هذه � ا¾ب  

 الOPية اللغة ويتحدثون ،مسلم� أذربيجان س>ن أغلب أن ا\رس ذكري - ³

ò- صمة أن ا\رس يذكرÁ فط منابع من القريبة " باكو مدينة � أذربيجانCا 
  " hح دون

                                                 

، ðÇÇ¢، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، "ترOمنستان " درس  )¢(
 .)¬ð- ·¬ص




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٦٨٨  

 + hاعية سفن وصور ،ا6قا+ الطابع � للNOP � با\رس ا�رفقة الصور -¶
 ،الصناعة صور :نفسها حول إيران ترفقها الM الصور عكس � ،اgحر

 ..ا=قدم ،الزراعة

 األقلية عن اÐديث خالف � إيران + اآلذر عن ا\رس يتحدث ال - ¹
 .)¢(ترOمنستان عن اÐديث عند الOPمانية

 :{ليل

NOأغلب أن ا\رس يذكر لم ،ا\ول هذه ضعف نقاط � الكتب تر 
  ." حربها + نأذربيجا ضد إيران موقف ملحق " شيعة أذربيجان + ا�سلم�

  :أرمنستان

¢ - NOPإيران خالف � " ا¾بلية ا\ولة هذه طبيعة � ال Mتمتاز ال 
   ."با=نوع

   .األرمنية واللغة " ا�سيحية " ا\ولة ديانة عن اÐديث -¬

ð- وسوق ،أرمنستان لعاصمة قديمة صور برازإ Öا=طور ظهارإ عدم " شع 
  ."فيها

 .)¬(إيران + األرمن عن اÐديث عدم - ³

                                                 

، ðÇÇ¢، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، "آذربيجان "درس  )¢(
 .)¬ð- ·¬ص

، ðÇÇ¢، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، "ارمنستان " درس ( )¬(
 .)ðÇ-³¢ص
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  :اترoي

 غi ا�ندn الشk ومالحظة ،ةترOي خارطة إ� اCظر الطالب من الطلب - ¢
  .ا�تعرج ،ا�نتظم

  .ا\ولة �ذه ا¾بÊ الطابع غلبة � اÐديث -¬

ð- ة صور رفاقإií، |ورا Dتر �الساعة برج ،ا¾بال أحد + الغنم ير + 
 "أتراك ألطفال وصورة ،" اسطنبول + الفاتح سليمان ومسجد ،أزمi مدينة

 ا=طور مظاهر أين " الشعÖ باللباس القرى ىحدإ + "األقليات حدىإل
 ؟ إبرازها يتم ال �اذا لOPيا وا=قدم

 .الOPية ولغتها ،سالميةاإل ا\يانة " ترOيا + ا\يانة عن اÐديث - ³

ò- ديثÐعن ا ùي غOيوانية بال¦وة اترÐو اÍا�اذ " الزيتون العنب ،ا¾لود نتاج 
  )¢(؟ االنتقاص

  :العراق

 العراق تقع أين وEديد ،ا�رفقة للخارطة اCظر الطالب من ا\رس يطلب - ¢
  .إليران بالنسبة

  .اgحر � دٌ حدو للعراق هل الطالب ا\رس لأيس -¬

ð- جبلية مناطق بها يوجد وال ،منخفضة أر� العراق أرا� تمتاز. 

                                                 

  ، ðÇÇ¢، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، "ترOيه " درس ( )¢(
 .³ò- ¬³ص
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 أن � ويرOز ،إليرانيةا العراقية اÐدود يقسم بأنه العرب شط عن اÐديث - ³
 .رود آروند هو تسميته

ò- NOPالشيعة من هم العرا' الشعب نصف من أك¦ أن � ال. 

 اuي اg%ة خليج خالل من إال اgحر مع للعراق مباhة حدودٌ  وجدت ال -¶
 .الفارn ا�ليج خالل من اgحر مع يرتبط

¹ - NOPكربالء ،�ف + العراق + ا�قدسة الشيعية ا�دن أهمية � ال، 
 .Áم Ü + بزيارتها يقومون اإليراني� من الكثi وأن ،سامراء

Ç - س� ماماإل مرقد صورة ا\رس يرفقÐكربالء شهر + ا.  

 ،ا=مر �ال + وثرواته ،اCفط �ال + الكبiة العراق ثروات عن اÐديث -·
 ةالزراع �ال + أرضه غù ،واسع بشk العراق Ü + اCخيل وانتشار

 .وا�ياه

 � اÐرب بشن وقيامه صدام زمن العراق + اÐاكم اCظام عن اÐديث -´¢
 وتعرض ،مريكي�األ طريق عن صدام نظام سقاطإ عن واÐديث ،إيران
  .ارتكبها الM الكبiة ا¾رائم بتهمة للمحاكمة صدام

 :{ليل

NOPا¾غرافية للعراق الضعف نقاط � ال، NOPال� + غناه � وال 
  بها يراني�اإل ارتباط ،ال¦وات

ً
 األمريكي االحتالل عن اÐديث عدم ،روحيا

 .)¢(ا�درسية الكتب حداثة من الرغم � موسع بشk للعراق
                                                 

، ðÇÇ¢ايران، ، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� "العراق"" عراق " درس ( )¢(
 .·³-¶³ص 
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  :أفغانستان

 تقع أين وEديد ،ا�رفقة للخارطة اCظر الطالب من ا\رس يطلب - ¢
  .إليران بالنسبة أفغانستان

  .íرية حدودٌ  نستانألفغا هل حول للطلبة سؤال توجيه -¬

ð- ديثÐألفغانستان ا¾بلية الطبيعة عن ا.  

 .فيها الفارسية اللغة وسيادة " سالماإل " ا\ولة هذه ديانة عن اÐديث - ³

ò- ديثÐووصفها ،ا�وا9 تربية � واالعتماد ،الريفية أفغانستان طبيعة عن ا 
 .اقتصاديا ا�تطورة غi با\ولة

 عدمو ،Áرض بشk إال ألفغانستان كياألمري االحتالل عن اÐديث عدم -¶
 مع ،االحتالل �ذا األفغا� الشعب مقاومة عن واحدة àملةٍ  اÐديث
NOPاد حرب + األفغان دور � الEاال Mخراجه السوفيÍأفغانستان من و، 

 .أفغانستان Äلف + ودورهم طاgان حكم عن اÐديث ثم

 ،اÐمi بواسطة أفغانستان س>ن انتقال ،ا\ول عن توضيحية صور إرفاق - ¹
 .)¢( �بل + اÐياة لوصف مزدحم سيارات �جمع وصورة ،الشعبية األسواق

   :باكستان

 تقع أين وEديد ،ا�رفقة للخارطة اCظر الطالب من ا\رس يطلب - ¢
  .إليران بالنسبة باكستان

                                                 

، ðÇÇ¢، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، "أفغانستان " درس ( )¢(
 .ò´-òðص
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   .االرتفاع وقليلة ا¾بلية غi باكستان طبيعة عن اÐديث -¬

ð- للشعب ا\يانة gاألردو لغة � واللغة ،ماإلسال اكستا�ا  

  .ا¾لود نتاجإ ،اÐيوانية ال¦وة ،األلبسة :باكستان ثروات عن اÐديث - ³

ò-ديث عدمÐنووية دولة باكستان أن عن ا )¢(. 

  نشاطا ا\رس يطلب
ً
 أسئلة طرح خالل من ا\روس من االنتهاء بعد نهائيا

   :ا=ا�ة ا�حاور � ترOز ،الطلبة �

  ؟ ا\ينية للزيارة أماكن بها توجد الM ا\ول � ما- ¢

  )¬(؟ إيران عن واختالفها ا\ول هذه تفاوت -¬

  :اإليرانية ا&درسية ا)غرافيا كتب B العر� ا�عد

 تعليم برنامج ضمن تدخل ال العرw العالم جغرافية إن القول نستطيع
  إال د� ال uلك ،اإليرانية ا�درسية الكتب + ا¾غرافيا

ً
  عنوانا

ً
  واحدا

ً
 متخصصا

 جغرافية pàية تشPك الM ا\ول عن اÐديث íكم جاء "العراق " �وضوع
 جغرا+ غi كتاب + {ت% تعلي} \رٍس  عنوانٌ  وهناك ،ا\ولة هذه مع

 غريب عنوان وهو.! " اCيل هبة م% " عنوان Eت االبتدائية ا�رحلة لطالب
 االÞراف من فيه ما wÌ ال إذ الصحيح اإلسالم يد� دراn �نهج بالنسبة

  .الربوبية باب + يالعقد

                                                 

، ðÇÇ¢، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، "باكستان " درس ( )¢(
 .)ò³-ò¹ص

 .)òÇا�رجع السابق، ص ( )¬(
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iصوص أن أوال نشCبالعالم ا�تعلقة ا wيقيم أن دون ،ومبع¦ة متناثرة العر 
  اCص

ً
 ºل �موعة منها نشk لý �ميعها إÁدة إ� دفعنا Kا ،بينها فيما ارتباطا

 تكون تكاد العرw العالم عن تتحدث الM ا�وضوÁت إ� حالةواإل ،íث
  ضئيلة

ً
 من بالرغم ،متشعبة بموضوÁت ا¾غرافيا كتب اهتمت حيث جدا

 اÐدود معظم أن عن عدا هذا ،العراق مع جغرافيه pàية إيران اشPاك
   .عربية دول يقابلها كم ´´ò¬ حواÉ إ� تصل والM إليران ا¾نوبية الساحلية

 ،ا¾مل صورة ،الصحراء صورة � ا¾غرافيا مادة + أهمية األك¦ الصورة
 حيث ،الصور هذه فيها وردت الM الصفحات عدد حيث من ،اCخيل وشجر
  كبiةً  نسبةً  تشغل

ً
 باعتبارها السعودية اسم يظهر وال ،الصور عدد من جدا

  إال اإلسال� ا\ين منها انطلق الM ولةا\
ً
 بذكر ذلك عن ويستعاض ،نادرا

   .وسلم عليه اهللا صç الرسول مدينة " وا�دينة ،مكة مدينة

 ،تذكر أهمية بأية $ظى ال فهو ،ا¾غرافيا كتب + اÐديث العرw اgعد أما
  مغيٌب  أنه باطمئنان القول نستطيع

ً
 � ا�بع¦ة اCصوص بعض من إال تماما

  .أوروبا ودول ،والقوقاز الوسطى أسيا دول عن اÐديث حساب

 ا�ساحة من كبiة نسبةً  تشk إيران عن اÐديث غلهايش الM فا�ساحة
 اgيئية ،االقتصادية ،السياسية إيران جغرافية :ا¾غرافية للموضوÁت ا�خصصة

 هذه تشغل حيث ،األهمية متوسطة موضوÁت يليها الصفحات عدد حيث من
  .ا�واضيع ب� بالتساوي موزعة � ،ا�خصصة ا�ساحة ثلث تقريبا ا�وضوÁت

 دعم عن تناو�ا يتم والM ،اCصوص تتخلل الM األماكن أسماء اأم
 فاCص ،فارسية مناطق باعتبارها شط ،خليج ،أنهار ،جزر ..بها ا=ذكi بهدف
 " إيرانية بأماكن " يتعلق األمر أن يرسخ ،ا¾غرافية ا�فردات ببعض ا�تعلق
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 ،الكpى طنب " رانيةاإلي ا¾زر " العرب شط " أروند رود ،الفارn ا�ليج :مثل
  ." مو� أبو جزيرة ،الصغرى

 تسÑ ،إيران جغرافية موضوع Eت تدريسها يتم الM ا�وضوÁت أما
 ا\ول عن تمNها الM اإليرانية ا\ولة خصائص قوة تأكيد إ� اCصوص
 حيث ،اإليرا� الطالب ذهن + ارتباط �لق ال¦وات تواجد وأماكن ،األخرى

  .كpى أهمية والغاز اPgول عن اÐديث يشغل

 حيث ،ا¾غرافيا موضوÁت ب� متساوٍ  بشkٍ  ا¾غرافية اCصوص تنقسم
 \ى واالنبهار عجاباإل صفة �لق ،مقومات من إيران تمتلكه ما تعظم

  �د وال .اإليرا� الطالب
ً
 ا�ارطة تناولت Mال الس>نية للجغرافيا تناوال

   .اإليرا� للشعب ا\يموغرافية

 بصورة ا�درسية الكتب تتعرض عندما قليال تتغi أن اpCة هذه Eاولو
 ،الس>نية الزيادة مثل إيران منها تعا� الM ا�شÓت �وضوع جدا مقتضبة

  .اgطالة ،ا�خدرات ،ا¾ريمة ،ا�Ðي اCمو

  :اإليرانية ا&درسية ا)غرافيا كتب B العر� العالم حول والصور ا�رائط

 كتب عن مغيبة العرw للعالم ا¾امعة السياسية ا�ريطة نتكو تكاد
 للÆق فرعية �ناطق خرائط ضمن العرw العالم جاء بل ،ا�درسية ا¾غرافيا
 يتم فال ،...........،أفريقيا دول ،- تعبiهم حسب - الفارn ا�ليج ،األوسط
 ا�تعلقة ا�رائط أن ويالحظ ،العربية ا\ول من بسيط عدد � إال ا=عرف
 هنا من .ا�درسية ا¾غرافيا كتب عن تماما åئبة تكون تكاد العربية با\ول

 ويبدو ،ذاتها íد مستقلة خريطة � قائمةً  سياسية وحدةً  العرw العالم يظهر ال
  .حفظها + ا�كتوبة اCصوص تشارك ا�رائط أن الشأن هذا +
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 سالميةاإل العربية ضارةاÐ =وضيح اإلسال� العالم "عن.خريطة توجد هل
 خرائط توجد هل ،القديم العهد + سالماإل " ،" وا=ارÌية ا¾غرافية وحدودها

  .ال بالطبع ،العربية العرw ا�غرب \ول

 الPابط =أكيد الصورة استخدام عن يمتنعون اإليراني� ا¾غرافي� أن يبدو
 العالم ترابط أوصال تقطيع إ� سعت قد إيران وOأن ،ا�نطقة �ذه ا¾غرا+
wولو ح` العر  

ً
   .اإليرا� الطالب أمام الورق � جغرافيا

 وEاول ،إليران بالنسبة العرب شط أهمية � ا�درسية الكتب وتؤOد
  .)¢(ا�ارطة � تحديدهب الطالب ةgاطم خالل من تهأهمي ترسيخ

  :ا&درسية ا)غرافيا كتب خالل من والرسوم الصور

  ا¾غرافيا كتب + �د
ً
  صورا

ً
 اCص وبتحليل ،بإيران تتعلق ورسوما

 تتأكد ،إ�ها تشi الM والشخصيات ،فيها الواردة ماكنواأل ،وضوÁتها�
  .للنصوص ا�رافقة والعرب العرw العالم حول الصورة وتتحدد

  ....الصناعة ،الغاز ،اPgول ،الزراعية ،ا�ائية ال¦وات ،الصحراء

 الطبيعية وا�ناظر ،ا=ارÌية األماكن � ا�درسية تبالك ترOز با�قابل
 أوجه � بالNOP ا�ليجية العربية ا\ول حظيت ح� + .إيران + ا�البة
  و�د ،ا\ول �ذه الصحراوية والطبيعة ،اPgوæ النشاط

ً
 لالهتمام غيابا

   .ا\ول �ذه نسا�اإل بالعن%

                                                 

، ðÇ¹¢م دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، تعليمات اجتما�، جهار( )¢(
 .)òðص
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  :ا)غرافيا كتب B للعرب ا&فرداx ا\ø ا9حليل

 ،ا¾غرافيا كتب + بالعرب ا�تعلقة ا�جموعة Cصوص ا�وضو| ا=ناول إن
 بالعالم ا�تعلقة ا�واضيع =وزيع شاملة صورةٍ  استخالص � القدرة منحنا قد

wا وسيتيح ،السنة أهل صورةو العرC قرب عن نستوضح أن ا�فردات تناول 
 اتضح ولقد .العالم من ا¾زء هذا àغرافيا يهتم اuي ا�درn ا�طاب حقيقة

 اسم إ� شارةاإل �رد األحيان åلب + به يقصد �ن استخدامها أن السياق من
   .تذكر أهمية ذوي فاعل� تمثل ال با=اÉ وأنها ،م>ن

  :ا\صوص من أدخلها ،العراق:ا\صوص من ا&ستخلصة با&فردات بيان

   :سال�اإل العالم ،فلسط~ ،م� ،الصحراء

 + تنوعها وعدم ،سال�اإل وأ السù ا�دلول ذات ا�فردات ندرة نالحظ
 ذات " وا�سلمون "العر@ ا�دلول ذات " العرب " ا�فردت� �د ،ا¾غرافيا كتب

 وال ،للغاية ºدودٌ  مفردة Ü فيه تظهر اuي والسياق ،تظهر ال " ا\ي® " ا�دلول
  .سطورا يتعدى

 :ا�ختلفة سماءاأل مثل األضيق ا¾غرا+ الطابع ذات فرداتا� أن �د كذلك
 ،اCيل وادي ،األوسط الÆق :مثل قا�ماأل أسماء أو ،ا�%ي� ،الفلسطين�

   .االستخدام ةبأولوي حظيت

 استخدامها نطاق يكون ويكاد ،ا¾غرافيا كتب + تظهر ال العرب فمفردة
 
ً
  ºدودا

ً
 طابع � سياق + ترد أنها اتضح �ا Éا\ال لحقلل اCص وبتحليل ،ونادرا

  .ال%اعية اÐالة =وصيف معù عن يعp ،سلÖ طابع سياق أو ،جغرا+
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 ا=اريخ نطاق + تدخل االستخدامات هذه Ü أن نالحظ أن يمكن هنا من
 لتاللة إال جغرا+ �ال + تظهر لم "العرب " ãمة أن والواقع ،ا¾غرافيا من أك¦
  االستخدام هذا وEن ،بت س>ن �

ً
 دولة ب� للتفريق تهدف ألنها âوريا

  .وأخرى

  نن�ع ولم ،موجود غi يكون في>د " ا�سلم� " ãمة استخدام أما
ً
 اعPافا

 
ً
 + وجودهم أثناء "ا�سلمون " احققه Mال بالعظمة واحدة فقرة + ولو ،واحدا

   .إيران � جغرافية بصمات للمسلم� أن مع هذا ،فارس بالد

 جغرا+ �ال إ� "العرب " نسبة عن ا�درسية ا¾غرافيا كتب عدول نالحظ
  مأ منطقةً  �ن سواء ،بهم خاص

ً
 Áلم " ا�فردة استخدام ندرة أكدته فقد ،بتا

wتعليمية سياسة تعكس و� ،إطالقا ا�فردة ترد لم ،الكتب {تلف + "عر 
  االنتقاص أساس � قائمة خطiة

ً
  .العرب صورة من دوما

   :ا)غرافيا كتب حول مالحظات

 إيران أهمية غرس + األو� االبتدائية الصفوف \ى ا¾غرافيا كتب تبدأ
 ،واالنتماء الوالء فكرة =عزيز ا¾غرا+ العامل متغiات � الNOP خالل من

  .األم® ا�اجس تعظيم ،االع�از ،ا=فوق

 ا6الث ا\راسية ا�راحل + رافياا¾غ كتب ومناهج �قررات ا�تتبع Vد 
 ا�ادف وا=وجيه الPبوية القيم جوهرَ  بسهولة ،وا6انوية واإلعدادية االبتدائية

 رسمتها الM والقومية ا�ذهبية الPبية أطر ضمن و�ذيره زرعه Eاول اuي
  .الPبوي� من اإلسالمية ا6ورة وطاقم ووضعها

ً
 قمنا فقد اCماذج لغزارة ونظرا

 ب� �مع عينة و� ،اCص Eليل بهدف الكتب هذه من اCصوص استقصاءب
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 حيث ،ا�راحل {تلف + )واالقتصادية والسياسية الطبيعية( ا¾غرافيا مبحث
   :ا=ا�ة ا�حاور � أوال ا�درسية ا¾غرافيا كتب ترOز

 اأسي ب� ربطت وصل حلقة وتعد ،ومهم حيوي جغرا+ بموقع تتمتع إيران أن .¢
 توصيف � " ةا¾غرافي " ا�درسية الكتب ترOز هنا من ،والقوقاز الوسطى
 كيفية الطالب إلفهام ،الشاملة بعناmها إليران القومية القوة مقومات

 ،ا�قومات هذه إيران تستغل كيف وبيان ،وتوجيهها ا�وارد هذه وتعبئة حشد
   .الوطنية قوتها تعزيز إ� سعيها Oيفيةو

 من عززت الM ا¾وانب أهم تشk وثروات بموارد إيران تتمتع � ا=أكيد .¬
  .ا\ولة �ذه األهمية

ð. العرقية األقليات تعدد =ناول اإلطالق � ا¾غرافيا كتب تتطرق لم 
 تهدد قد ا�طورة + åية جيوبو=يكية مشÓت من Eمله وما ...ا�ذهبية

 برنامج غياب ظل + خاصة ،Ðظة أية + اإليرانية ا\ولة واستقرار أسس
  .لتولة والسياn االجتما| النسيج + األقليات هذه إلدماج وط®

  ).واالقتصادية والبÆية الطبيعية( ا¾غرافية العوامل ثرأ � ا=عرف .³

 Eليل خالل من قوة عناm من إيران \ى ما تعظيم ا¾غرافيا كتب Eاول
  بوصفه ا¾غرا+ ملاالع

ً
  طرفا

ً
 �سة العامل هذا ويشمل ،القوة معادلة + مهما

mية ،الطبيعية ا�قومات :� ا\ولة قوة + مهمة جغرافية عناÆالب، 
 السابقة العناm ا\راسة تتناول وسوف ،ا=كنولوجية ،االقتصادية ،العسكرية

 قوة بناء + العناm هذه من عن% Ü مساهمة حقيقة إ� ا=وصل أجل من
  .ا¾يوبو=يý ضعفها أو ،ةاإليراني ا\ولة
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ò- اإليرا�" العسكري الفكر + دفاعية لعقيدة م>ن يوجد ال"،  
ً
 أي ألن نظرا

  سيؤدي ا\فاعية العقيدة + فشل
ً
 وKا .نفسها “ إيران“ اخPاق إ� حتما

 الس>نية القاعدة ضعف اإليرانية القيادة إدراك اإلحساس هذا عّمق
 وâورة الفجائية اÐرب تفادي ورةâ هنا ومن ،وتفككها اإليرانية
  .ا�ارج + اÐرب و*ء من بعدد اÐدود Eص�

 مقومات عن الكشفو ،القوة عناm تعظيم ا�درسية ا¾غرافيا كتب Eاول -¶
 إ� ا�درسية الكتب تهدفو ،ا\ولة هذه قدرات تقيس الM اإليرانية القوة

 ،إليران ا¾يوبو=يكية ألهميةا وراء تقف الM اÐقيقة األسباب � ا=عرف
 ا=وصل لغرض وزنها وتقييم ،ا¾غرافية ا�حددات دراسة خالل من وذلك
 ووجدانهم الطالب عقل + ذلك وغرس ،ومقوماتها ،وÍم>نياتها ،إيران �>نة

  :خالل من

 العوامل ثرأ عن ا¾غرافية با�علومات الطالب إمداد + ا�تعمد اCقص - ¢
  ).واالقتصادية والبÆية يةالطبيع( ا¾غرافية

 ،االجتماعية واألنظمة العالم عن اإليرا� الطالب معلومات توسيع عدم -¬
  .ºيطه �عرفة الطالب تهيئة وعدم....ا6قافية ،االقتصادية

ð- ا\ولة هذه مزايا �عرفة ا=عمق مع ،الطالب \ى إيران حب غرس 
 gناء الرغبة مفهوم عزيزوت ،منها تعا� الM ا�شاÜ أساس وتفهم ،وÍم>ناتها

  .عنها وا\فاع ،وخدمتها ،ا\ولة هذه

 .وتنميته الطالب \ى االقتصادي ا=فكi غرس - ³

ò- ت حسب ا�درسية ا¾غرافيا كتب منهاج توزيع تمÁحو � ا�وضوCا 
Éا=ا:  
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 ،ا�ساحة ،با�وقع ا�تعلقة ا�تغiات :ا¾غرافية ا�تغiات :إيران معالم  - أ
 ،ا=جارة ،الصناعة ،الزراعة ،ا�ياه ،اCباß ا�ناZ نوعا=...،اÐدود

 .ا�واصالت

 فالÆق ،األوسط الÆق من جزء � إيران جغرافية أن � الNOP  - ب
  .السياسية ةا¾غرافي الوحدة وه ا¾غرافيا كتب حسب األوسط

 ،الشما�ة أمريكا ،فريقياإ ،آسيا :اإلقليمية الكتل جغرافية � الNOP  - ت
 .بيةا¾نو

 تناول إغفال طريق عن ذلك ويتم ،جغرافيا العربية ا\ول معالم طمس  - ث
 ..سياسيا ،جغرافيا ،العرw للعالم الكتب هذه

 حيث ،الفارn ا=اريخ وب� ،ا¾غرافية ا�عالم ب� ا�ستمر الربط  - ج
 ا�عالم ب� الربط + تسهم ا\راسة موضوع ا¾غرافيا كتب أن الحظنا

 من هادفة ،الفارn ا=اريخ وب� ا�ثال سبيل � ا�ليج + ا¾غرافية
 الفارسية اإلمpاطورية أرض أن اإليرا� الطالب إقناع ذلك وراء

 أنها اإليرا� الطالب يشعر íيث ،ºكما ربطا بإيران تارÌيا مرتبطة
  .وتراثه تارÌه من يتجزأ ال جزءٌ 

 ،االجتماعية مةواألنظ العالم عن اإليرا� الطالب معلومات توسيع عدم -¶
  .ºيطه �عرفة الطالب تهيئة وعدم....ا6قافية ،االقتصادية

 ا\ولة هذه مزايا �عرفة ا=عمق مع ،الطالب \ى إيران حب غرس - ¹
 gناء الرغبة مفهوم وتعزيز ،منها تعا� الM ا�شاÜ أساس وتفهم ،وÍم>ناتها

 .عنها وا\فاع ،وخدمتها ،ا\ولة هذه

Ç - غرس iوتنميته الطالب \ى صادياالقت ا=فك. 
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 ،"الÆق" أي ،العرw العالم خارج يقع اuي لآلخر اإليرانية للرؤية نأß ثم
 آسيا دول أوسعها متداخلة دوائر عدة باعتباره الÆق هذا Äّيل ويمكن
 "اإليرا�" االسPاتي) الفكر ويهتم .أهميتها + ا\ول هذه وتتفاوت ،وأفريقيا
 أو "صديقة" دول دول إما و� ،إيران مع جغرافية pيةà تشPك الM با\ول

  وتمثل الغرب فلك + تدور hاؤها يمكن دول
ً
  �اال

ً
 يمكن "إليران" حيويا

 يُفرض اuي اÐصار طوق وO? ،واال=فاف آسيا + ا=غلغل � يساعدها أن
 إما معادية دول توجد كما .عليه الضغط خال�ا من يمكن بل ،“ إيران“ �
  .األيديولوA توجهها بسبب أو الغربية ا\ول بمصالح مرتبطة مصاÐها ألن

 العن% تسقط ولم جغرا+ بشk األمن فكرة اإليرانية اÐرOة حددت لقد
 هذا � أو األرض من ما قطعة � االستيالء طريق عن أنه وتصّورت ،ا=اري�

 اÐدود إ� وتصل األمن مشÚة Eل فإنها ذاك أو العرw العالم من ا¾زء
  اآلمنة ا�ذهبية

 اإلطار عن بديلة إقليمية أطر عن حثيثا اإليرانية ا=عليمية ا�ناهج وتبحث
wددين إطارين عن فتتحدث العرº وهما تتجه أن يمكنÞ حر دول وهماgا 

 ودائرة ،أوسطية hق دولة أنها اعتبار � األوسط والÆق ا�توسط األبيض
 ا¾غرافيا كتب + تدريسها � الNOP خالل من قازوالقو الوسطى آسيا

  .اإلطارين هذين ب� ةنوم> موطئ فيهما �ا �كون ،ا�درسية

 منع � العمل + ا\وائر هذه مع للتعامل اإليرانية اإلسPاتيجية تتمثل
 األمن � خطورة من ا=عاون هذا مثل يشÚه �ا تعاونها تكامل أو ا=قائها

  ،"اإليرا�"
ً
 مع تعاونت ما إذا ا\ول هذه تملكها الM الضخمة لإلم>نات نظرا

 + سواء حدة � عربية دولة Ü مواجهة âورة � “ إيران“ ت% وuا .غiها
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 ضعيفة دوال باعتباره العرw العالم “ إيران“ تصّور هنا ومن .السلم + أم اÐرب
   .مةمقس© 

 جوارها � ترOز وال ،يةأوسط hق دولةً  نفسها تعتp إيران أن إ� öلص
 الكتب وEاول ؛معها اÐضارية بروابطها ا=عريف ح` أو العرw العالم مع

 أنها � وا=أكيد ،ا¾يوسPاتي) للموقع إيران امتالك � الNOP ا�درسية
 + وقوعها � الNOP عن فضال ،االرتباط �طوط وا�عp الربط ج? تمثل
 الفارn " وا�ليج الشمال + قزوين íر ب� الطاقة مستود| ب� متوسط موقع

 الطاقة �>من ا\ولة هذه امتالك ا\ولة هذه أهمية من يزيد وKا ،ا¾نوب + "
 الM ا¾يوبو=يكية ا�شÓت أبرز � الNOP وعدم ،" والغاز ،اCفط "ا�ادية
 فالكتب ،يوبو=يýج ضعف Áمل تشk ا¾وانب من وأي ،إيران تواجه

 الM اإليرانية القوة مقومات عن الكشفو ،القوة عناm تعظيم Eاول ا�درسية
 ا\ولة \راسة األخرى للجوانب مكمال �كون ،ا\ولة هذه قدرات تقيس

  اإليرانية

   :إيران جغرافية تناولت ال3 ا&درسية الكتب أهداف أن ا\تيجة

 الÆق من جزءا نفسها واعتبار ،�اإلسال العالم من إيران اسم طمس - ¢
   األوسط

 ترسيخ حاولت الM األخرى ا�درسية الكتب حاو=ه ما يكمل األمر هذا -¬
   .ا\ولة ذهه صورة =كتمل ،باآلري� ا¾ي® إيران ارتباط

 .ومصاÐها توجهاتها يعكس وهذا ،األوسط للÆق تنت} أنها إيران تؤOد
 الغربية ا�جتمعات Ü مع وثيقة عالقات � بقاءاإل � ا\ولة هذه Eرص وuا
 متفقة باعتبارها اإلسPاتيجية مصاÐها ترىو .ا�صوص وجه � أوروبا ومع
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ً
  تكرر فá ثم ومن ،بذلك �اهر لم وÍن ا�نظومة تلك مصالح مع تماما

ً
 دوما

 وليس ،إسPاتيجيا اÐوار هذا يكون وأن ،معها االسPاتي) للحوار أنها
 األولويات ضوء + اإلسPاتيجية أولوياتها " إيران" Eدد وuا .كياتكتي

  و� .الغربية اإلسPاتيجية
ً
 قد ما ضوء + أولوياتها وتبديل =غيi مستعدة دائما

 ،اإليرانية الوظيفية فا\ولة .الغربية األولويات � وتعديالت تغiات من يطرأ
 سبيل و� .تلعبه دور وال يهاتؤد وظيفة بال نفسها وجدت ،ذلك تفعل لم إن

 الM فá ،العربية القومية هو �ن الستينيات + إليران األكp العدو فإن ا�ثال
 وا=يار العرw القو� ا=يار اÞسار ومع ،الشاه دور ضد ا�قاومة لواء Eمل �نت

0Oا�ار  
ً
 اÐرOة وظهور )االشPاكية الكتلة اختفاء ثم وسقوط( نسبيا

 �ن وuا .اإلسالمية واÐرEت اإلسالم هو للغرب األول العدو أصبح ،يةاإلسالم
 أصبحت فقد الراهن الوقت + أما ،العربية القومية هو األول ا6ورة إيران عدو

 مواجهة وأصبحت ،إيران يتهدد اuي ا�طر ü ،" الوهابية " اإلسالمية األصو�ة
 اإليرانية اإلسPاتيجية + ساسيةاأل الرNOة تمثل الوها+ ،الطاgا� اإلرهاب

  Cفسها Äلق بذلك "وÍيران" ."الشيعية"
ً
  دورا

ً
 بأداء خال� من تقوم جديدا

 اCظام إطار + دورها مع يتفق وهو ا�تحدة والواليات الغرب �اه وظيفتها
æا\و.   

ð- الطبيعية ا�واقع أسماء الكتاب يرجع �  القديمة األسماء إ
ً
 =ارÌهم تمجيدا

 ا=اريخ + ورد Kا األسماء مستوح� " رود اروند ،فارس خليج " القديم
 عكست اإليرانية وا=اريخ ا\ينية والPبية ا¾غرافيا فكتب السحيق
 بدورها تثبت {تلفة وأطالس Cفسها جديدة خريطة وضع � حرصها
 القديمة والقرى وا�دن األماكن إبراز خالل من والزمان ا�>ن فارسية

 باتت كما اÐديثة والقرى للمدن فارسية أسماء وgÍاس الفارسية بأسمائها
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 إيران تاريخ من األقليات استبعاد أهمية ومدى âورة تؤOد ا�ناهج هذه
   .واÐاâ ا�ا�

 ،اÐضارة هذه دور عن اÐديث تكرار خالل من ،وحضارتها فارس تعظيم - ³
 حضارة إيران جغرافية تناولت الM الكتب تصور حيث ازدهارها وسبب
 وبما ،اCقدية السكوك ،األوا� ،ا�ندسة ،اÐضارة ،ا=قدم ،العمران :فارس
   .ورقيها الفارسية اÐضارة عمارة + الفرس دور عن للطالب يو�

 االبتدائية الصفوف منذ إيران جغرافية تناولت الM ا�درسية الكتب تبدأ
 ا¾غرا+ العامل متغiات � NOPال خالل من إيران أهمية غرس + األو�
 حيث ،األم® ا�اجس تعظيم ،االع�از ،ا=فوق ،واالنتماء الوالء فكرة =عزيز
 ا�ناهج خالل من اإليرانية ا�دارس + إليران ا¾غرافيا تدريس موضوع حظي

 األهمية غرس ا�ناهج هذه حاولت حيث ،كبiة أهمية اإليرانية ا=دريسية
  .ا\ولة �ذه ةا¾يوبو=يكي

  :للعرب ا\مطية الصورة ا&درسية الكتب أنتجت كيف

   :السابقة ا9ارËية ا&حطات خالل من الفرس عند للعرب ةا&ستقا الصورة

 B واالنتقائية ،العربية من االنتقاص مقابل الفارسية الشخصيات تعظيم
  :ببعضها اإلشادة

 شأن نم فيه بالغٍ م كبi بشk تعظم الفارسية ا�درسية الكتب بأن شك ال
  .األحيان من كثi + ا=اريخ حقائق عن بها Äرج وبصورة ،الشخصيات بعض
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  :مكة فتح

  سنت� مرور بعد :اCص يقول
ً
 هذا نوا�OÆ نقض ةياÐديب صلح � تقريبا

 لم ،مكة إ� كبi جيش رأس � اإلسالم رسول توجه uلك ونتيجة ،)¢(الصلح
 رسول عطىأ ،باالستسالم وقاموا ا�قاومة � القدرة سهمنفأ + نوا�OÆ يرى

 تحتفُ  ا�جرة من سنوات ثمان وبعد وبا=اÉ ،مكة هاÉأ إ� ماناأل اإلسالم
 ،والدتهم م>ن إ� يعودوا نأ نوا�هاجر واستطاع ا�سلم� قبل من مكة

 دخلواو باالستسالم نوالكثi قام ،مكة إ� الكريم الرسول مع ا�سلم� بدخول
 اهللا بيت + ،عنهم بالعفو وسلم عليه اهللا صç الرسول وقام ،سالماإل دين +

 Áتقه � السالم عليه عÊ اإلمام خذأ وسلم عليه اهللا صç الرسول من وبأمر
 م>ن الكعبة صبحتأ وبا=اÉ ،األصنام Àيع Eطيم

ً
  .الواحد اهللا لعبادة ا

 علنوافأ ،سالماإل عداءأ \أ من وÁئلته سفيان أبو �ن الوقت ذلك +
 مدن كpأو همأ من � والM مكة فتح .سالماإل رسول عنهم اعف وقد سالمهمإ

 شهدت الM ا�دينةو مكة شهرة وصلت ،للعرب وا=جاري ا\ي® وا�رOز اÐجاز
 أفواجا سال�اإل ا\ين + اCاس ودخل ،�فة العرب إ� اإلسالم و�د عظمة
  .مسلم� السعودية + اCاس معظم صبحأ ح` طويل توق يمض ولم ،أفواجا

  :اإلسالم رسول حياة من سنواتال خرآ

 صبحوأ ،السعودية + سالماإل سسأ قويت الرسول Ðياة خiةاأل السنوات +
Æتع� تم السنوات هذه + ،الكريم الرسول به قام ما همأ من سالماإل وتبليغ ن 

                                                 

)¢( OÆاربة وا�º ن وبقتلهم لعدد من حلفاء ا�سلم� نقضوا الصلح، وحسب معاهدة الصلح يمنع
 .خري طرف Ðلفاء الطرف اآلأ
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٧٠٦  

Êج من عودته ناءأث ،للرسول خليفةً  السالم عليه عÐتمع أن مرأ ،اV يعÀ 
 علي الكريم الرسول علنأ وهناك خم غدير يس! م>ن + اهللا بيت زائري

ً
 ا

 وقائد للرسول خليفةً  بصفته
ً
 كنت من( قائالً  فيهم خطب وقد لمسلم�ل ا

 ،السالم عليه عÊ بمبايعة اÐجاج Àيع قام ذلك بعد )مواله عÊ فهذا ،مواله
tt﴿  :نآالقر من اآلية ههذ نزلت ذلك بعد ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

 ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 44 44  ﴾�������:�
.  

  حاول ،حياته يامأ آخر وä الكريم الرسول
ً
  يرسل أن جاهدا

ً
 ،الشام إ� جيشا

  رسلأ وقد
ً
 السبب و�ذا ،)الروم مع اÐدود( الشام إ� سامةأ بقيادة جيشا

  سامةأ تعي� � ا�سلم� من عدد اعPض
ً
 ا�هاجرين من ا¾يش �ذا قائدا

 هذه + .القيادة �ذه هٌل أ نهإ الكريم الرسول وقال .سنه لصغر وذلك نصارواأل
 الرسول مرض وíجة اgعض واستغل وسلم عليه اهللا صç الرسول مرض ياماأل

 اال=حاق نع منهم اgعض وÄلف للجيش سامةأ قيادة من وغضبوا ورفضوا
 حياته أيام آخر + معه �ن لقد ،ذلك � الكريم الرسول المهم وقد با¾يش

 Ç¬ يوم للهجرة عÆ اÐادية السنة + وتوä الفقراء ب� قسمها دنانi سبعة
�اوتع سبحانه هللا ذكره حالة وä صفر.  

Éأي عظيم� ثرينأ وترك ،� مثيل ال معظي رجل العالم عن رحل وبا=ا 
 وEمل اهللا مرأ =بليغ سنةً  E ¬ðمل اuي الرجل هذا ،الÆيفة والعPة القرآن

 الصف + ناقشوا ا=اÉ ا�وضوع مطالعة خالل من .ةداوا�عا ا=عذيب صعبأ
  .وسلم عليه اهللا صç الرسول صفات من سبعة
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  :السالم عليه عJ وجهة من وسلم عليه اهللا صù الرسول

 إ� أنلج كنا اÐرب علينا تصعب �نت عندما :السالم عليه عÊ سيدنا قال
 ويقC األيام معظم يصوم �ن ،زمانه + عبادة اCاس ك¦أ �ن ،اهللا رسول
 ورق من حصiة Eته يفPش �ن ،البساطة قمة + حياته �نت ،الصالة + الليل
 وأحيانا ،ا=مر من وحبات الشعi خJ من طعامه معظم �ن ،ا=مر شجرة وقش
Jن ،وا�اء ا�Eليب $لب وÐنت حياته أن ومع ،القمح ويطحن ،بيديه ا� 

 âورة � ديشد»  �ن لقد .بدقة والطهارة اCظافة يرا| �ن أنه إال بسيطة
  �ن ،ا¾سم وغسل سناناأل سواك

ً
 الÓم قليل وEن ،واÐياء للخجل مثاال

 خلي �ن .األوقات من تقو يأ + حدأ يلعن ولم ،ءبهدو يتحدثو
ً
 من طا

 يظلم ولم حدأ حق + يق% لم .العدالة Eقيق + والسماح والرñة العدالة
 نسكأ من ،ا�4ل عمالأب بنفسه يساعد وEن باستمرار بالنساء يوf �ن .أحدا
 وزوج ،فعطو أٌب  ،والقضاة اÐ>م دقأو ،اÐ>م عدلأو ،القادة شجعأو العباد
 خأ وEن ،حنون

ً
  .Cا ةً قدو حياته تكون نأ وينب3 ،همومهم $مل ا�ؤمن� لk ا
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 :وا&ناقشة سئلةاأل

  ا�دينة؟ إ� مكة من هجرته بعد الرسول به قام عمل ولأ هو ما - ¢

  الغزوة؟ مع® ما -¬

ð- ا�سلم�؟ يد � مكة فتح نتائج � ما 

 للهجرة وا6امنة انيةا6 السنة ب� حصلت الM ا�همة األحداث � ما - ³
 بالPتيب؟

ò- ديبية صلح بنود � ماÐ؟ ا 

 ا�ناسبة بالÚمات ا=ا�ة الفراåت امأل – ¶

  ..............قرب بدر غزوة وقعت –أ

 خليفةً  ..............خم غدير عند وسلم عليه اهللا صç الرسول أعلن   - ب
�.  

  ....................من باقPاح �ن ا�دينة شمال ا�ندق بناء  - ت

   :ا\ص {ليل

 ا=اريخ اثدأح + الفرس دور للطالب يpز أن يريد ال>تب أن يالحظ 
 سلمان دور �إ شارةاإل خالل من وسلم عليه اهللا صç اÖC عهد + سال�اإل

nاحه عنه اهللا ر� الفارPا�ندق ببناء واق.  

 مراحل عp للفرس �سيدها اCص حاول )مزورة( مضيئةٌ  لصورةٌ  إنها
 السنة + ا�ندق غزوة + بالظهور الصورة هذه تبدأ اإلسال� ا=اريخ وعصور
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 حول ا�ندق íفر الفارn سلمان ورأي موقف خالل من للهجرة ا�امسة
  ".إيرا� وسلمان" اCص يقول اCبوية ا�دينة

 صç اÖC بها بعث الM الرسائل أول أن إ� اCص يشi اÐديبية صلح وبعد
 ملك إ� �نت اإلسالم إ� فيها يدعوهم آنذاك األرض ملوك إ� وسلم عليه اهللا

  .إيران

 اCص حاول فقد .العباn الع% مطلع مع أوضح بشk الفرس صورة وتpز
 
ً
 والM ،ا6ورة ºور وأنه العباسية ا6ورة + ا�راسا� مسلم أ+ دور إبراز جاهدا

 ب® حكم تأسيس + بذ�ا الM هودا¾ ورغم أنه إال .بدونه =نجح تكن لم
  ".وا¾U باÐيلة" يقتله ا�نصور جعفر أبا �د ،أمية ب® � والقضاء العباس

äامكة فإن ،الرشيد هارون خالفة وpاإليرانية العائالت من وهم" ال 
 وEنوا ،بأيديهم الرشيد وزارة" ف>نت ،ا\ولة أمر يدبرون وا�ن اuين هم "العريقة
 مقام الواقع + العباn ا�ليفة مقام أصبح ح` بالقدرة نمشهوري

ً
 تÆيفي ا

ً
  ".ا

 ،بالقتل منهم فتخلص ،ا�>نة هذه � "حسدهم" الرشيد هارون ولكن
  ذلك ف>ن

ً
 اÐكومة هذا العام القتل وضع" فقد العباسية ا\ولة � وباال

 إدارة � ةالقدر \يهم تليس نوالعباسي وOذلك ،عديدة مشاÜ + العباسية
  .الفرس دون من "اgالد شؤون

 وOسب األم� أخيه مع ال%اع إنهاء ا�أمون استطاع �ا الفرس ولوال
 استطاع ".اإليراني� ñاية كسب" � ا�أمون حرص فقد .ا�ليفة منصب

 Áئلة" Eميه �نت اuي األم� جيش يهزم أن ا�أمون جند قائد اإليرا� طاهر
  ".عباسية
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 uلك ،الشيعة وأئمة اإليراني� ب� تربط الM العالقة طبيعة �أمونا أدرك
  .؟"� خليفة نهوعي©  بغداد إ�" يأß أن الرضا اإلمام أجp ،وّدهم يكسب وح`

 القيم من وقيمة اإليراني� شعار هو ،األجنÖ ةسيطر من وا=حرر االستقالل
Mا .بها يؤمنوا الu س� نب لطاهر الفرصة حانت أن فماÐي اuه ا

ّ
 ا�أمون وال

 حكومة أول فإن وبا=اÉ ،ا�أمون يطيع لن" أنه أعلن ح` ،خراسان إقليم
 حكومة باسم عرفت والM اÐكومة هذه إيران + تشÚت مستقلة نصف

  ".طاهريان

 باgناء" باالهتمام بدأوا )ا�زعوم( الستقال�م األو� اللحظة منذ والفرس
  ".مريح عوضب يعيشون عهده + نوا�زارع �ن �ذا ،زارع�ا� وñاية والعمران

 تأثروا فقد ا�غول ح` الشعوب لk حضاري إ�ام مصدر الفرس �ن
  ".والوحشية البشعة غولا� Áدات عن وÄلوا" وبثقافتهم الفرس íضارة

nالفار Dق ذgا�واجة استطاع اللباقة وبهذه ،و iنص nوا�واجة الطو 
 رثأ الفارn كذلك .لخاني�ياإل عند الوزارة إ� الوصول اهللا فضل نا\ي رشيد

  ".اuل إ� جسده يسلم وال الرصاص إ� رأسه يسلم" الظلم �

nال الفار çمنصب حاز ما فإذا ،الفرس من قوميته أبناء عن يتخ 
ً
 فإنه ،ما ا

  .اإليرا� للشعب ا�دمات تقديم � و$رص ينساهم ال

 ،األوائل ا�سلم� علماء هم Áدةً  فالفرس ،ا6قا+ ا¾انب �إ انتقلنا وÍذا
 ال بآراء mح اuي" رودD الفارn الشاعر :أمثال �م ا�ديح اCص فيكيل
  ".اإلسالم روح مع تتفق

nإيران تاريخ واستمرارية حفظ + مهم دور � �ن فقد" الشاعر والفردو، 
  .ءالشعرا من بعده ءجا �ن إ�ام مصدر وEن
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 بها يتمتع الM االستقال�ة والروح الفارسية اÐضارة فإن ،ذلك إ� إضافة
 هجوم رافقت الM ا=خريب موجة فرغم ،uا ،åزٍ  أو ºتلٍ  Ü � ةعصي©  الفرس
 ،وا�دارس ا�ساجد + العلمية مسiتهم + نواإليراني العلماء استمر ،ا�غول

  .الكتب تأ�ف � عكفوا كما

 من يعتp اuي ا�رOز ذلك ،مراغة مرصد أنشئ الطوn ا\ين iنص وàهود
  .آنذاك العالم + الفلك مراصد أشهر

 هكذا" العلم شجع Kن منهم ا�عرفة ميادين Ü + الفرس علماء اشتغل لقد
 ".ا�ختلفة با�جاالت العلم يشجعون اgداية منذ �نوا ا�سلمون اإليرانيون

 والطب ،والرياضيات وا¾غرافيا وا=اريخ الفلسفةو الالهوت علوم + فpزوا
iاألخرى ا=خصصات من ذلك وغ.  

  �نوا وبا=اÉ ،العمارة بفن اإليرانيون اهتم فقد ذلك إ� باإلضافة
ً
 Áمال

 
ً
  .ذلك وغi وال4ل وا�دارس ا�ساجد إنشاء + أساسيا

 وأنه Mاإليرا الطالب rى الفارn سلمان اسم ل�سيخ هو ت رقم السؤال
 الرؤية حسب الفارn سلمان هو من ولكن ،ا�ندق úفر أمر ا�ي هو

  .وم®نته اإليرانية

 ؛ا=اريخ كتب خالل من عليه ثناءواإل الفارn سلمان سiة وردت وقد
  .)¢(ا�ندق غزوة + دوره خاصة

                                                 

  ، ·ðÇ¢كتاب تاريخ، دوم راهنما� EصيOh ،çت جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، ( )¢(
 .)·-Çص
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  الطلبة من ا\رس ويطلب
ً
 سلمان " اCبوي اÐديث معù � يرOز نشاطا

  ضعيف حديث وهو تاgي آل منا
ً
 كما مPوك وهو ،اهللا عبد بن كثi فيه ! جدا

 األgا� " كذاب داود أبو قال ،واهً ":ال>شف + وقال ،السi + اuهÖ قال
  ).ð¹´³ رقم حديث الضعيفة السلسلة(

 عمل الطالب ويكلف)¢(.لإلسالم إيران قدمتها الM سهاماتباإل وا�قصود 
 وتتكرر)¬( الفارn سلمان � الNOP مع ،لإلسالم إيران قدمته ما حول دراسة
   .)ð(وÍقدامه شجاعته تب� الM القصص �د خالل من الفارn سلمان سiة

  :ا9اري« الفارn سلمان دور تعظيم

   ؟ا&درسية الكتب تعظمه و&اذا ،عنه اهللا ر� الفارn سلمان هو من

 يكن ومهما .موطنه وä األصÊ الفارn سلمان اسم + اgاحثون اختلف
 وجعل ،ا�زدكية ترك أن بعد سا,ا �ن ثم ،ا\هاق� اءنأب من سلمان �ن فقد

 + العبودية سلمان ÔÁ وقد .عنه الرهبان أخpه اuي ا¾ديد اÖC عن يبحث
 ا�ه وقد .)³(وسلم عليه اهللا صç الرسول مواÉ من صار ح` ،اإلسالم سبيل

 ينشدها حقيقة عن يبحث �ن نهÍو ،بكليته اإلسالم إ� اgداية منذ سلمان

                                                 

)¢(  �فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 .)¹، ص ·ðÇ¢در� ايران، 

 .)·-Çا�رجع السابق، ص ( )¬(

)ð( ) ت سلمان " درسiة سلمان " " سiجاب دوم، " س ،çصيE �فار�، سال سوم دوره ى راهنما
� .)¢¬، ص ·ðÇ¢ ايران، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در

  .)ò¢¬، ص¢ابن هشام، السiة اCبوية، ج( )³(
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 دخو� بدء من وخدمها ا\عوة فاعتنق ،وسلم عليه اهللا صº çمد + فوجدها
  .)¢(ا�ندق íفر بإشارته فيها
  الفارn؟ بسلمان والفرس الشيعة تعلق Þ هو ما لكن 
 �نت عنهما اهللا ر� طالب أ+ بن وعÊ سلمان ب� الصلة أن الشيعة يرى 
 إ� زفافها + فاطمة ترOبها �نت الM الشهباء اÖC بغلة يقود �ن فإنه ،قوية
Êن .)¬(عEاألربعة من و Mا¾نة إ�هم تشتاق ال Êابن روى وقد أو�م وع 

  أن ا¾وزي
ً
 األول العلم أدرك ،اgيت أهل و�Íنا منا امرؤ ذلك :"فيه قال عليا

 خÙ ما عÊ ' قال سلمان نأو .)ð("األخر ابوالكت األول الكتاب وقرأ واألخر
 فلو :"قال فقد للسخرية او للقتل تعرضه خوف مقامه حقيقة عن يفصح أن

 طائفة لقالت السالم عليه ا�ؤمن� أمi فضائل من أعلم ما بكل حدثتكم
 بن لعÊ الشيعة وينسب .)³("� اغفر اm أخرى وقالت ،�نون هو منكم
 أبو علم لو :"ال?ي سلمان علم حدود برأيهم يوضح ما نالعابدي زين اÐس�

 بسائر ظنكم فما ،بينهما اهللا رسول آú وقد لقتله سلمان قلب + ما ذر
   .)ò("ا�لق
  .طالب؟ أ+ بن لعÊ اCاس أقرب فارnلا سلمان الشيعة اختار �اذا 
 يهعل اهللا صç اهللا رسول صحابة Àيع ب� من اختاروا الشيعة نإ نقول 

                                                 

 .)ðÇ¬، صðابن هشام، السiة اCبوية، ج() ¢(

طبعة ايران،  .¢ابن بابويه الق}، من ال $�ه الفقيه، كتاب اC>ح، باب اCثار، حديث رقم () ¬(
¢·ò¶(. 

)ð ()د طبعة حيدر أبا.´¬¬، ص¢ابن ا¾وزي، صفة الصفوة، ج¢ðòòه(. 

 . )¬ð¬، ص¢ج.ه·¢ð¢معصوم عÊ اÐاج، طرائق اÐقائق، طبعة ايران، () ³(

)ò ()قائق، جÐاج، طرائق اÐا Êص¢معصوم ع ،¬¢¢(. 
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 :وهم باCقباء ودعوهم طالب أ+ بن لعÊ اCاس أقرب من وجعلوهم ربعةً أ وسلم
 وأخلصهم اCاس أقرب فهؤالء ..عنهم اهللا ر� وا�قداد وعمار ذر بوأو سلمان

Êوالدأو ا�اشمي� بعد لع Êعنه اهللا ر� طالب أ+ بن ع.  
  :والشعراء ،ا&فكرين ،علمائها وتعظيم إليران ا9عصب

 اgيت فá ،إيران $ب نهإ :ا\رس يقول ،بإيران واالع�از اإلشادة يتم
 ،حافظ ،سعدي ،الفردوn :العظام الشعراء خرج منه اuي الوطن و� ،الوضاء

 زOريا بن ºمد ،سينا ابن أبوعÊ مثل العظام العلماء خرج هاومن ،ومولوى
 إيران تاريخ نع ا\رس يتحدث.حسا+ وا\كتور ،اigوK ر$ان أبو ،الرازي
 Äت ،رستم ،كمانكi آرش :والفخار العزة ºط � الM وحضارتها القديم
  .واÐرية االستقالل حققت الM 6ورةبا يضاأ االع�از فعليكم ،Àشيد
äعمود نوربعواأل ،"الرضا ماماإل " السابع ماماإل يرانإ و 

ً
 وÄت ،أصفهان + ا

 من ذرةٍ  Ü عن ا\فاع ا¾ميع من بالطلب ا\رس ويتعهد ،فارس + Àشيد
  .)¢(إيران تراب

 برزأ � الضوء والقاء ،حسا+ ا\كتور حياة حول �مل درس فرادإ و�د
 حافظ \يوان وحفظه ،واألدب ،اللغة + ا�وسوعية وثقافته ،تدينه وأثر ،ºطاته
 بهم شادةواإل ،اإليراني� األدباء عن يتكرر اÐديث و�د .)¬(مدارOه تفتوسع

   .)ð(عديدة مواقع وä ،كثiة مرات ،سعدى ،الشiازي كحافظ
                                                 

 .)ð-¢¬ò¬¢ ، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(

ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناh  فار�، سال اول دوره" حياة حسا+ " زند" حساب ( )¬(
 ).ð³-¢ðò¢، ص ·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

)ð( ) ة افست، " حافظ " درسOh وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه� �، ·ðÇ¢فار
 .)Ç-¢¹¢ ،¢Ç¬-¢Ç³¶¢ص
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 درس مثل خرىأ مواقع + اآلخرين إيران علماء عن يستمر اÐديث ونرى
، )¢(وتمNه ،وذ�ئه ،العلمية �ازاتهÍو العالم هذا تاريخ عن يتحدث اuي سينا ابن

  .)¬(م?حية خالل من الشخصية هذه حياة تمثيل الطالب من ويطلب

 بناء + ودوره وعلمه الرازي الطبيب حكمة عن ا�درسية الكتب تحدثوت
 من ا�وضوع هذا نفس ويPدد )ð(" ا=جربة " درس خالل من مستشw أول

 ويتناول )³(" ا�ستشفيات أحد قصة " " بيمارستان يك داستان " درس خالل
 من أنه باراعت � الفارا+ ن% ألب اuاتية السiة " باشيم كونه اين " درس
pة وتتكرر ،إيران علماء أكiا�سلم� الفالسفة أهم من واعتباره الفارا+ س 
 إيران اÞß©  أحد بهزاد وحس�.الفاضلة ا�دينة أهل آراء كتاب أهمية خالل من

  عنه Eدثنا اuي-حسا+ ا\كتور ،العظام
ً
 الكتاب يتناول uلك إضافة ،-سابقا

 دور الكتاب ويستعرض ،األجنÖ وOفاح ا\عوة + ودورة ،مرعشç اهللا آية دور
   .)ò(الفارسية للغة فارn معجم أفضل وضع اuي مع� ا\كتور

                                                 

، صور ¹Ç-Ç³ص  ،·ðÇ¢فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(
 �للمراقد، ادبيات فار�، سال اول دبiستان، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها

 .)ð¶ ،¢ò¹¢، ¢¬¢، ¬´¢ن ð¬ ،òò ،¹¶ ،Ç¶ ،·¹، ·، ص·ðÇ¢در� ايران، 

 .)¶Çا�رجع السابق، ص ( )¬(

)ð( )  ستان، جاب يازدهم، ¢عرiسال اول دب ،¢ðÇ· ،òÇ-¶´(. 

)³( )� � .)¶¹-¹³، ص ·ðÇ¢وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، فار

)ò( ) ،ة افستOh وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه� �تاريخ، سال  -´ò، ص ·ðÇ¢فار
 �سوم، دورهء راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب ونÆ كتاب ها

 ،� .)¬ò صورة الغالف. ·ðÇ¢در
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 اتكر و�د
ً
 "وفرهنك علم �زم�"درس خالل من وعلمائها إيران \ور را

  و�د ،السابقة ا�علومات نفس يستعرض اuي " وا�عرفة العلم رضأ"
ً
 صورا

 ا�لفت األمر .اgعض بعضها مع متالزمة الشيعية اقدوللمر ،للعلماء متالزمة
iمات وضع نشاط وجود وا�ثã لة + وضعها إما الطالب من يطلبÀ، أو 
  .)¢( سينا عÊ أبو ،فردوn ،إيران ،قرآن :عبارة إكمال

 أمثال اإليراني� واألدباء العلماء من الكثi حول �ملة دروس وهناك
 لقp صورة" ا=pيزي شمس "ـب ا�عروف pيزيا= ملك بن ºمد ا\ين شمس
 + مهمٌ  دورٌ  � �ن حيث الشخصية جوانبه gعض وhح ،ا=pيزي شمس

  .)¬( سال�اإل العرفان

 فروز الزمان بديع)ð( أعوانه وأحد ا¾واد اإلمام تلميذ حس® العظيم وعبد
 �ال + أ�فا= + كبi ودور إسهام � ،معاm إيرا� وºقق ،شاعر ،أديب وهو

 � الNOP خالل من ا�درسية الكتب + حاâة أيضا ا�رأة )³( األد+ العمل
                                                 

)¢( ) �فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناðÇ· ،ð¬-ðò) h¢در� ايران، 

، مقدم فرهنك اسال% وتعليمات دي®، سال ·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 �، صورة ·E¢ðÇصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، دوم دوره ى راهنما

من شعر اإلمام ا�مي®، فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناh " الغالف 
 .)Ç- ¹، ص ·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

جاب ونÆ كتابها� فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت ( )¬(
 .)، الغالف·ðÇ¢در� ايران، 

)ð( ) ،كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم¢ðÇ· ص ،Ç³(. 

)³( ) �ادبيات فار�، سال اول دبiستان، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در
 .)، الغالف·ðÇ¢ايران، 
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 �ذه اuاتية السiة �د تم حيث ،واألديبة الشاعرة اعتصا� بروين دور
  .)¢(الشعر �ال + بدا|اإل ودورها ،الشاعرة

 تناول لخال من وقومية مذهبية وثوابت قيم ترسيخ ا�درسية الكتب وEاول
 صنو العظيم القرآن يوضع كيف أخرى مرة نالحظ ،العلماء هؤالء

ً
 ،للفردوn ا

 ا�درسية الكتب عÊوتُ  .باهللا إال قوة وال والحول العظيم اهللا ستغفرا ....سينا ابن
 حيث ،إيران حول هؤالء مآثر من ورد ما خالل من ،إيران شأن من اإليرانية

 القيم نفس وتpز " إيران " قصيدته خالل من ويعظمها إيران الفردوn يمجد
  ذكرها تم الM وا�ذهبية القومية

ً
 تا خاك از" قصيدة + كذلك " مكررة سابقا

  .)¬( " الشمس ح` الPاب من " " خورشيد

 كتابها� " درس خالل من القومية القيم � ا�درسية الكتب أيضا وترOز
 ،مواضيعها ،تارÌها ،بالشاهنامه ا\رس فعر» يُ  حيث "ا�صادر الكتب " "مرجع

 رةوâ � الطالب وحّث  ،وللبÆية إليران بالنسبة ا�وضوÁت هذه وأهمية
 أحد تفرد اإليرانية الكتب و�د ،)ð(قرب عن ا�وسوعة الكتاب هذا � ا=عرف
 ،وا�نجم ،ال>تب ،الرياضيات بعالم تصفه اuي الطوn ا\ين Cصi ا\روس

 به ا�غول استعانة وOيفية ،íكمته ويشيد ،علمه عن ا\رس يتحدث حيث

                                                 

ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها�  فار�، سال اول دوره( )¢(
 .)ð¬ -¢ðð¢، ص ·ðÇ¢در� ايران، 

)¬( ) �أدبيات فار�، سال سوم متوسطه، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در
فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست،  ð¹، ص ·ðÇ¢ايران، 
¢ðÇ· ص ،¢ðð  ا�رجع السابق، ص¢¶Ç-¢¹¬(. 

)ð( ) ،ة افستOh وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه� � .)¹¢-³¢، ص·ðÇ¢فار
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 وOذلك)¢( .العلمية اCهضة + ودوره ،الفذة الشخصية هذه من واستفادتهم
 ودور إسهام � ،معاm إيرا� وºقق ،شاعر ،أديب فروز الزمان بديع إ� شارةاإل

iمد والعالمة ،)¬( األد+ العمل �ال + ا=أ�ف + كبº خالل من جعفري ت� 
 ا�جال + ودوره اuاتية سiته ا\رس تناول " القراءة حن� " خواندن شوق درس

 إ� قم + وبقائه زيارته ودور ،حياته + الزهد وطبيعة ،ا�عرفة ونÆ العل}
 فتح حيث ،قلبه إ� واالستقرار السكينة نعمة إسباغ + ا�عصومة حرم جانب

   .)ð(ذلك بفضل وا�عرفة بالعلم عليه اهللا

  :)³( ا&درسية الكتب B عليه وا�ناء ا J حسن

 ا&طهر بن عJ بن يوسف هو ومن ،يرانيةاإل ا&درسية الكتب هتمجد &اذا
J بالعالمة ا&شهور ،ا J ا: 

 الشيعة عند ا�شهور اçÐ ا�طهر ابن عÊ بن يوسف بن اÐسن منصور أبو
 
©

 وهو ،بعام� تيمية ابن وفاة قبل ه¶¬¹ سنة وتو³Ç ä¶ سنة و\ .مةبالعال

                                                 

  .´·-¶Ç، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(

دوم، فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب " � اCجاح " " راز موفقيت " درس 

 .)ð³، ص ·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

)¬( ) �ادبيات فار�، سال اول دبiستان، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در

 .)، الغالف·ðÇ¢ايران، 

)ð( ) �فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها

 .)ðÇ· ،¢¬¶-¢¬¹¢در� ايران، 

 .)¬³، ص ·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم، ( )³(
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 اÐِ  إ� منسوب
©
 منصور بن صدقة ا\ولة سيف األمi بناها الM السيفية ةل

  .)¢(هò·³ سنة ºرم + ا\يا�ة دولة أمراء من األسدي ا�زيدي

  اÊÐ ا�طهر �ن 
ً
 � أسلموا �نوا أن بعد ا=P ب� التشيع نÆ + سببا

 "بنده خدا "ملوOهم أحد استمالة هذا اÊÐ استطاع نأ إ� ،الس® ا�ذهب
 أحد هو ا�لك هذا .أجله من الكرامة منهاج " كتابه � ا�طهر ابن ألف واuي
 )أو¾ايتو أو( ا¾ايتو واسمه خان جنكN أحفاد ومن اإليلخانية ا\ولة ملوك

 Nجنك بن طلو بن هوالكو بن أبغا بن أرغون بن ºمد ا\ين غياث خدابنده
 حكم وواله ³·¶ سنة اÐكم )قازان أو( åزان ا�لك هأخو تو� وقد .خان

  åزان وEن ،خراسان
ً
 واستمر )معه وقائع عدة تيمية والبن( السنة ألهل مياال

 بعده وتو� ،ð´¹ سنة شوال + توä أن إ� أشهر وعÆة سن� ثمان مدة حكمه
 بعض خدابنده استمر دوق .العام نفس من اÐجة ذي شهر + خدابنده أخوه

  الوقت
ً
 )الشيعة مذهب إ� انتقل حينما ·´¹ سنة �نت أن إ� السنة � مقيما

 ودÁه " الكرامة منهاج " :كتاب - أhنا كما – � ألف اuي ا�طهر ابن بسبب
 السنة أهل مذهب صورة وقبح � حسنه أن بعد الرافضة مذهب اعتناق إ� فيه
  .)¬(عينه +

 �i بالطعن ا�ملوءة ا�سمومة الكتابات تلك اÊÐ يوسف Nيم ما أك¦ إن
 ولعل ،)وسلم عليه اهللا صç( اهللا رسول أصحاب ءÀعا البÆية عرفته جيل

 نأ بعد بنده خدا للسلطان ألفه اuي )اإلمامة معرفة + الكرامة منهاج( كتاب
                                                 

)¢( ) ،Æدار الوطن للن ،
ً
سليمان بن صالح ا�را9، شيخ اإلسالم ابن تيمية لم يكن ناصبيا

 .)³¢، صم v- ¢··Ç ·¢³¢، ¢الرياض، ط

 .)ò¢-³¢ا�صدر نفسه، ص ( )¬(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٧٢٠  

 كما اÊÐ را�طه البن لصحبته التشيع إ� وا¾ماعة السنة أهل مذهب من Eول
 �ن( احتالل� ب� العراق تاريخ كتابه + العزاوي عباس األستاذ ذلك يذكر
 الشيعة من فقيه كفره حال + صحبه قد ،بنده خدا السلطان العراق ملك

 وأسلمت ا�ذكور السلطان سلمأ فلما ا�طهر بن ا\ين Àال يس! اإلمامية
 غiه � وفضله الشيعة مذهب � فزين الفقيه هذا تعظيم + زاد ا=P بإسالمه
 وزيرين �نا وعمر بكر ابا نأ \يه وقرر وا�الفة الصحابة حال � وhح
  نأو )وسلم عليه اهللا صç( اهللا لرسول

ً
 ا�الفة وارث فهو صهرهو عمه ابن عليا

 الرفض � اCاس íمل السلطان فأمر ...عنده مألوف هو بما ذلك � ومثل
 وبعث وخراسان Oرمانو وأصفهان وأذربيجان وفارس اق�العر إ� بذلك وOتب
 وأصفهان وشiاز بغداد ذلك إ�ها وصل بالد أول تف>ن اgالد إ� الرسل

 وأك¦هم السنة أهل وهم منهم األزج باب أهل فامتنع بغداد أهل فأما ،وأصفهان
 امعا¾ ا�سجد تواأو طاعة وال سمع ال وقالوا حنبل بن ñدأ اإلمام مذهب �
 � قالوا ا�نp ا�طيب صعد فلما السلطان رسول وبه ،السالح + ا¾معة يوم
 أ عÆ اث® Þو وهم

ً
 � فحلفوا فيها إ�هم وا�شار بغداد ñاة وهم سالحهم + لفا

 رسول وقاتلو قاتلوه فإنهم منها نقص أو فيها زاد وأ ا�عتادة ا�طبة غi نإ نهأ
 أسماء تسقط أنب أمر ا�لك وEن اهللا شاء �ا ذلك بعد ومستسلمون ا�لك

 اهللا ر� كعمار تبعه ومن عÊّ  الإ يذكر وال ا�طبة من الصحابة وسائر ا�لفاء
  .)¢(ا�عتادة ا�طبة وخطب القتل من ا�طيب فخاف عنهم

 ا�لك إ� الرسل فرجعت بغداد أهل كفعل وأصفهان شiاز أهل وفعل
 به أW من أول ف>ن ا6الث ا�دن بقضاة ؤ�ي أن فأمر ذلك + جرى بما خpوهأف

                                                 

  .)¹´³، ص¢العراق بيU احتالل�، ج تاريخ( )¢(
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 + وهو باغ بقرا موضع + آنذاك والسلطان شiاز قا� ا\ين �د القا� منهم
 5ب و� عنده الM الÓب �إ ر%يُ  نأ مرأ القا� وصل فلما مصيفه موضع
  فإذا دمآ ب® ألكل معدة السالسل أعناقها + ضخام

ُ
ُ  بمن Wأ  بالÓ عليه سلطت

  كبiة رحبة + جعل
ً
 مامهاأ فيفر عليه الÓب تلك بعث ثم مقيد غi مطلقا

 �د القا� � الÓب أرسلت فلما ،Ðمه وتأكل فتمزقه فتدرOه � مفر وال
 عليه تهجم ولم يديه ب� أذنابها توحرO إ�ه بصبصت إ�ه ووصلت ا\ين
Ùكبأف القدم� حا+ داره من فخرج السلطان ذلك فبلغ ءب � Êرج 

 أعظم و� ا6ياب من عليه �ن ما Àيع عليه وخلع بيده خذأو يقبلهما القا�
  �نت دٍ حأ � كذلك ثيابه خلع وÍذا عندهم السلطان كرامات

ً
 وgنيه � hفا

 ذلك + وأعظمها منها ء9 وأ ا6ياب تلك دامت ما يتوارثونه عقابهأو
 إ� دخلهأو بيده خذأ ا\ين �د لقا�ا � ثيابه السلطان خلع و�ا .ال?اويل

 وOتب الرفض مذهب عن السلطان ورجع به وا=pك بتعظيمه نساءه وأمر داره
�  .)¢(وا¾ماعة السنة أهل مذهب � اCاس رَ قَ فُ  أن بالده إ

 بالقبول حظي قد بنده خدا للسلطان ا�طهر ابن ألفه اuي الكتاب وهذا
 أهل من طائفة ح�أ ح` ،وانتÆ صيته عوذا ،الشيعة عند وا6ناء وا�دح
 عليه الرد + فألف .اهللا رñه تيمية بنا اإلسالم شيخ إ� الكتاب هذا السنة
 + ويقول .والقدرية الشيعة 5م نقض + اCبوية السنة منهاج ا�شهور كتابه
  وا¾ماعة السنة أهل من طائفة Éإ أح�" اهللا رñه تيمية أبن ذلك

ً
 صنفه كتابا

 ف» نَ مُ  )¬(ع%نا + الرافضة شيوخ عضب
ً
 مذهب إ� به يدعو ،اgضاعة �ذه قا

                                                 

  .)Ç´³ا�رجع السابق ( )¢(
  .)Çص ¢ابن تيمية، منهاج السنة اCبوية، ج( )¬(
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 Kن .ا¾اهلية أهل وغiهم األمور والة من دعوته أمكنه من .اإلمامية الرافضة
 – يقول أن إ� – ا�سلم� دين أصل يعرفوا ولم ،وا\ين بالعلم معرفتهم قلت
 من عند مذهبهم تقرير + باألسبا أعظم من أنه الكتاب هذا أح� من وذكر
 خدابنده سماه اuي ا�عروف للملك صنفه وقد .وغiهم ا�لوك من إ�هم مال

 ن% من ذلك + �ا .ا�طاب وباطل الضالل من بالكتا + ما بيان م® وطلبوا
 طلب + أÐوا فلما ...ا�لحدين ا�فPين أقوال بطالن وبيان ،ا�ؤمن� اهللا عباد
  ذلك عن اإلعراض + أن ذاكرين ا�ب� لالضال �ذا الرد

ً
 ،للمؤمن� خذالنا

  الطغيان أهل وظن
ً
Áهتان هذا رد عن العجز من نوgاهللا ي?ه ما فكتبت ا � تعا

  يمانواإل العلم أهل � ا�يثاق من اهللا أخذه بما وفاءً  ،اgيان من
ً
 بالقسط وقياما
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#### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz  ﴾")¢(. ن" :آخر موضع + ويقولÞاهللا شاء إن نب� و � االستقامة طريق تعا
  .)¬("وقوته اهللا íول اCدامة منهاج الكتاب هذا معرفة + االستقامة

 Êمغا�ة أراء وللح + Êا�طهر ابن قال ،عنه اهللا ر� طالب أ+ بن ع 
ÊÐا)ð(: األنبياء من أفضل نبينا بعد عليا أن � اإلمامية اجتمعت iغ æأو 
 األئمة وOذلك ذلك + ا�توقف� من وأنا قال ،خالف عليهم تفضيله وä ،العزم

                                                 

  .)Çص ¢ابن تيمية، منهاج السنة اCبوية، ج( )¢(
  .)ò¹، ص¢ا�صدر نفسه ج( )¬(
)ð( قيق ناE ،ابن عبد الوهاب، رسالة + الرد � الرافضة، مطبوع ضمن ا¾زء mالرشيد، د بن سع

  .Ç¬، ص¢جامعة اإلمام ºمد بن سعود، الرياض، ا�ملكة العربية السعودية، ج
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 أن إ� ،جهاده لك¦ة الصحابة أفضل وعÊ ")¢(�ريده + الطوم0 وقال " آ� من
 واC%ة ا�حبة ووجوب األخوةو بالقرابة واختصاصه عنه ا�عجزات وظهور :قال

   ". انتd .األنبياء ومساواة

  :بها شادةواإل العدوية رابعة

   .ا�جري ا6ا� القرن أعالم من الفذة ،العارفة أةربا� ووصفها 

   :ا&درسية الكتب من نماذج

   :pارسا زن

  :ا9قية ا&رأة

 كبiة �ةÁ ،العا�ات النساء من � العدوية رابعة ،رابعة �لة � هذه
 يكن ولم مالبس وا\ها بيت + يكن لم ،هجري ا6ا� القرن + ظهرت
 ،الرابعة اgنت � رابعة وEنت ،بنات ثالث وا\ها عند �ن ،إضاءة عندهم

 ا¾iان �إ تذهب نأ وا\ها منها طلب ،رابعة اسم ذلك بعد عليها طلقأو
 نهمإ :وقالت دتوÁ ا¾iان م4ل �إ وذهبت نهضت ،زيت فانوس وتطلب
 �ا وقال وسلم عليه اهللا صç الرسول رأت ا�نام وä ،حزينة و� ونامت ،نائمون

 كpت )بشفاعتها أمM من ألفا سبعون يكون سوف السيدة هذه نإ EزK ال(
 عن خواتاأل وتفرقت عظيم قحط اg%ة صابأو ،مهاأو بوهاأ وتوä رابعة

 هذا عليها لïأ وقد ،دراهم بعدة هاوباع ،ظالم يديأب رابعة وقعت ،بعضهن
 وO?ت رضاأل � وقعت ياماأل من يوم وä ،وا�تعبة الشاقة عمالاأل ا�واجة

 ،سiةأ ،مأ وال أب بدون ،غريبة ناأ ! لáإ( وقالت الPاب � وارتمت ،يدها
                                                 

  .نقال عن �ريد الطوn.ا�صدر نفسه والصفحة )¢(
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 راٍض  كنت ذاإ علمأ ريدأ ،برضاك سعدأو ،رضاك غi يهم® وال ،ا�د مكسورة
 صوت سمعت )ال أم ع®

ً
  EزK ال( يقول ا

ً
 نوا�قرب ويطلب جاه لý سيكون غدا

  .)ودك السماء من

 ،بالصالة والليل بالصيام اCهار تقC وEنت ا�4ل �إ رابعة ذهبت ذلك بعد
äقائمةً  �نت �لةٍ  و çنت تصEها ير� بما سيدها بيت + عملها تؤدي وiضم 

 سمعها �لة ذات هاسيدُ  استيقظ إذا ح` وتفانٍ  إخالص + رب»ها فريضة وتؤدي
Aفتقول ساجدة و� ربها تنا: áأن تعلم أنت إل Öقل  ©ùونور ،طاعتك يتم 
 لكنك ..مناجاتك عن Ðظة انقطعت �ا بيدي األمر �ن ولو ،خدمتك + عي®

  .عبادك من قاٍس  {لوق رñة Eت ترOت®

 ير لم ولكنه ا6وب ñل ،اثوبه ي?ق نأ رادأو لٌص  جاء اللياÉ حدىإ +
 ،خرىأ مرةً  ا6وب خذأف ،الطريق فتحت ذلك وبعد ،م>نه ا6وب Áدأف ،الطريق

 الصومعة زاوية من وسمع ،مرات سبع العمل هذا تكرر ،الطريق ير لم نهأ الإ
 قلبها � سنوات منذ منتأو نفسها سلمتنها هذه الرجل يهاأ( قولت مناجاة

 يهاأ ؟ ثوبها تأخذ نأ اللص يهاأ نتأ تقدر هل ،هاعلي يقدر لم بليسإ ،معنا
 نائم الصديق �ن ذاإ نهإ ا�حتال

ً
  .يقظ خراآل الصديق نإف ا

  :نيشابوري عطارد – و¬اءاأل تذكرة
  بï ،الوزير حسنك مiاأل شنق بعد

ً
 سبع حواÉ ا�شنقة حبل � معلقا

 ولم ،بدفنه مراأل � حصلوا ح` ،اتجفَ  �ا�علقت قدميه نأ \رجة ،سنوات
  Eبه �نت حسنك وا\ة ،جسمه ينأو سهأر نأي حدأ يعلم

ً
 – سمعت وOما كثiا

 سمعت عندما �زع لم نهاأ ح` شهرأ ثالثة قبل مراأل هذا عن تعلم �نت نهاأ
pو ،ا�Íنت نما� ýرقة تبí اس وتألم ،لمأوCا�ا اÐ –الرجل هذا :وقالت 

   .مسعود وا�لك ºمود ا�لك مثل العالم هذا ملوك مثل نهإ اب® �ن العظيم
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 ومأتم عزاءً  قامتأو
ً
   .م>نه �ن لو يتمù به سمع حكيم وõ ،ابنها � ا

  :Öاw عمل

  .ا�قدس ا\فاع + يرانياتاإل النساء تضحية عن نموذج ناقش - ¢

  .ا\رس� نيهذ نص + صليةاأل الشخصية NKات وناقش اíث -¬

ð- ثíمنطقتك + ا¾يدة الشخصيات حدىإ عن �موعتك مع وناقش ا.  

  :كتابة

  .ا=ا�ة الÚمات من Àلة كون - ¢

   ا�شقة ،تï ،تعليم ،جيد

  .خرىأ مرة معاmٍ  بن¦ٍ  )حسنك وا\ة( نص اكتب -¬
ð- مات يعادل ما اكتبÚا=ا�ة ال   

   الصباح عº، Êتال

 .)¢(اCص من اختارها ،استمراري ما� لفعل نماذج ربعأ اكتب - ³

  :برزن آريو

 + جس} وسيكون وجود É يكون فلن ةً موجود يرانإ تكن لم ذاإ( شعر
  .)الرياح مهب

                                                 

فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، " ا�رأة الفارسية " " زن بارسا" درس ( )¢(
 .)¢´¢-··، ص·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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 �نت سنة ´´¬ ،ا�خامنشية الساللة كورش سسأ عندما سنه ´´¬ مرت
 مرOز و�دها وبعظمتها Àشيد Äت وEنت .العالم بالد قوىأ من تعتp بالدنا

ً
 ا

 ا�قدوK سكندراإل ،لغربا من شديد عصارإ يهب ةأوفج .الواسعة قا�ماأل ه�ذ
 ،ا�قدونية را�األ من كبà iيش بالدنا هاجم ،الشهرة وراء يسÑ رجالً  �ن
 � Vوزا نأ جانبلأل بساطه وبكل سمح لقد ،ةأفج يأٍس  �إ ملاأل Eول لقد

 عنه يدافع وطنه $ب شخص يأ ،سبانيةاأل ا�يول حوافر تصلها وان ،راضيناأ
   .عداءاأل بوجه ويقف دمه من قطرةٍ  خرآ ح`

 وبعد ،يرانيةاإل را�األ من جزء � وسيطر العظيم àيشه سكندراإل قام
 Kر من àيشه يمر نأ عليه Vب �ن ،Àشيد Äت با�اه جيشه Eرك ذلك
 نأ يرا�اإل واgطل القائد ،برزن آريو ىأر ذلك وبعد ،ا�رتفعة ا¾بال ب� ضيق
 حل عندما ،وجيشه سكندراإل مامأ ا�ضيق قغالإ هو مامهأ الوحيد اÐل طريق

 خلف من خلفه من وجنده والقوى ا¾ميل فرسه � برزن آريو رOب الظالم
 ا�يول عن خرأوت اgطل حصان ووقع ،جوالته وبدأت نقطة �أ با�اه ،ا¾بل

 Ìرج القائد نفس صبحأ ،الرياح مهب + خطوات عدة بعد ووقع ،خرىاأل
 
ً
   .اÐصان � اgطل رOب باCهاية ولكن ،نفسه ويكشف سهأر ويرفع �يعا

 وصلوا قد سكندراإل جنود �ن ،ا¾بل �أ �إ وجنده آريوبرزن وصل عندما
 �أ من الكبiة اÐجارة يلقوا نأ جنوده برزن آريو مرأ عندها ،ا�ضيق �إ

 ،سكندراإل جنود ب� وتسقط قوة بكل تسقط اÐجارة �نت ،سفلاأل �إ ا¾بل
 ،سكندراإل جيش صفوف ب� شديدة حiة ووقعت ،تسحقهم اÐجارة وEنت
 مامأ مقاومةً  ناآل ح` سكندراإل ير لم ،سفلاأل �إ خرىأ �موعةٌ  ونزلت
 عدد �ن حالة + ،بالPاجع همرأ صدارإ �إ واضطر اÐزن صابهأ ،العظيم جيشه

   .السهول �إ وÁدوا ،الPاب يرمون جنوده من
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 ،سكندراإل را�أ + وااعتقل ناuي اÐرب �ىأ حدأ قام قتالو هذا +
 هذه عرفأو را�األ هذه �إ قبل من جئت ناأ ،سكندراإل �إ رسالةٍ  بتوصيل
  ا�ناطق

ً
 طريق عرفأ ،جيدا

ً
  .ا¾بل �أ �إ جندك توصل ا

 من جزء سكندراإل ترك ،ا�>ن الظالم غطى وعندما الليل منتصف بعد
  .سiاأل �ا رشدهأ اuي الطريق + قدمت ،السهول + جنده

  الشمس تÆق لم
ً
 نأ برزن آريو تنبه ح` ،وا¾بال السهول � جيدا

  .جانب Ü من $اmونه عداءاأل

 � األعداء وسيطرة واإلهانة باuل حياته ويشPى يستسلم نأ Vب هل
 يرانإ بطل اختار ؟ بدمائه وطنه تراب يروى نأو $ارب نأ عليه Vب مأ ،وطنه

 زالت ما بمعرOة قاموا فقد يستسلموا لم نهمأ �إ ضافةباإل ،ا6ا� الطريق
   .سنة وثالئمائة لف�أ بعد اuاكرة + راسخة

 عداءاأل يهاÀون �نوا نهمأ \رجة ،يراني�اإل بطاللأل رائعةً  معرOةً  �نت
 وبعددٍ  برزن آريو قام ،قتلونويُ  قتلونيَ  وEنوا سلحةأ معهم يكون نأ دون من

 نهأ رغم ،عداءاأل جيش من بالكثi يقاعباإل ،وا�يالة ا�شاة ا¾ند من قليل
 نأ يريد �ن ،األعداء حلقة يفكك نأ استطاع نهأ الإ ،جنوده من العديد خ?
  .عنها �دافع عداءاأل من �عأ Àشيد Äت �إ يصل

 بمهاÀة كبiة وàرأة ،الشجاع القائد هذا اريوبرزن قام ثناءاأل هذه +
 فداءً  رواحهمأ وقدموا Àيعهم وجنوده هو تلقُ  ح` ببطولة حارب لقد ،عداءاأل

  .بعدهم من جيالاأل �إ بطو=هم ذكرى وبقيت للوطن




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٧٢٨  

 الرجال حارب ،برزن آريو مثالأ من بطالاأل الفآ الفآ شهدت إيران
 ؤسور بفخر ا=ضحيات وقدموا ،سالمواإل يرانإ عن ودافعوا بطالاأل والنساء
 ترى نأ تستطيع ،زقةواأل الشوارع + بطالاأل هؤالء سماءأ �إ انظر ،مرفوعةٍ 

   .ا�ا\ة همءسماأ

  :ا\ص {ليل

 :العدوية برابعة ا&درسية الكتب تشيد &اذا

 أنو عنه اهللا ر� طالب أ+ بن بعÊ ا=صوف صلة + نالحظه ما أول 
 وسنجده ،الزهاد من وفةا�تص أسالف 5م مع يتداخل إ�ه ا�نسوب Óمال

 عبد بن Áمر عن ُذكر ما ؛ذلك يؤOد Cصاو ،أنفسهم الصوفية 5م مع يتداخل
 أنه عنه اهللا ر� معاوية خالفة + ا�توc اg%ي الزاهد قيس عبد بن اهللا
 أ+ بن عÊ إ� مسندةٌ  بارةع وتلك ".يقينا ازددت ما الغطاء كشفت لو :"قال

 فكشفنا هذا من غفلة + كنت لقد "الكريمة يةاآل من مأخوذة و� طالب
  .)¢(¢¬ اآلية ق ".حديد ا�وم فب%ك غطاءك عنك

  ه´Ç¢ سنة ا�توفاة اg%ية العدوية لرابعة ردووتُ  
ٌ
 هذا فيها متعددةٌ  أقوال

 ب� ما شتان :"طالب أ+ بن عÊ عن ا�ذÉ عون أخذه ما منها ا=داخل
 ،uتها ذهبت شهوةٍ  من كم:"قالت أنها دويةالع رابعة عن ويرُ  فقد ..".عمل�

 أنها رابعة عن وروي .ظاهر العبارت� ب� وا=طابق .)¬("عندي تبعتها قيتبو
  :أيًضا قالت

                                                 

  .)¹ð-¹³، ص¢الشيÖ، الصلة ب� ا=صوف والتشيع، ج( )¢(
  .)·´¢، ص¢الكواكب ا\رية، ج( )¬(
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 حبêا عبدته السوء �ألجi فأكون ّجنته + طمًعا وال ناره من خوفًا عبدته ما"
 ا�شهورة طالب أ+ بن عÊّ  عبارة + ا�عا� هذه وردت وقد .)¢("إ�ه وشوقًا �

Mأيًضا تنسب ال � إن" ه³·سنة ا�توc العابدين زين اÐس� بن عÊ حفيده إ
 فتلك ،رهبة اهللا عبدوا قوًما وÍن ،ا=جار عبادة فتلك ،رغبة اهللا عبدوا قوًما

  .)¬("األحرار عبادة فتلك شكًرا اهللا عبدوا قوًما وÍن العبيد عبادة

 ؛اgيت آل بأئمة أف>رها + تأثرت قد يةالعدو رابعة أن الشيعة ويرى 
 بن عÊ ذلك + إ�ه سبقها قد العدوية بها اشتهرت الM اإللá اÐب فنظرية
  الزهد من اÄذ اuي اÐس�

ً
 اهللا عبادة إ� همه Ü هوج©  أن وبعد .Ðياته منهجا

� ينوآخر ،العبيد عبادة فتلك ،رهبة اهللا عبدوا قوما إن :"عبارته أطلق ،تعا
 عبادة فتلك ،شكرا اهللا عبدوا وقوما ،ا=جار عبادة فتلك ،رغبة اهللا عبدوا

 عبدته ما :"قالت أنها العدوية لرابعة ينسب �ا مرادفة العبارة فتلك .)ð("األحرار
 رابعة قول أن يذكر وKا ".إ�ه وشوقا حبا عبدته ،¾نته حبا وال ،ناره من خوفا
  .)³(اgالغة نهج + عنه اهللا �ر طالب أ+ بن عÊ إ� ينسب هذا

 آل + متجذرة اÐب نظرية أن يورد ال>+ صاحب أن بل فحسب هذا ليس 
 يا أعلم :"األنصاري اهللا عبد بن جابر Ìاطب اgاقر عÊ بن فمحمد .اgيت
 ،ربهم �حبة ºبتهم قطعوا ...مؤونة ا\نيا أهل أي? ا=قوى أهل أن جابر

                                                 

  .)·´¢، ص¢الكواكب ا\رية، ج( )¢(
الشيÖ، الصلة ب� ا=صوف والتشيع، : للمزيد، انظر. ¶´¬، ص¬ابن أ+ اÐديد، نهج اgالغة، ج( )¬(

  .)¹ò، ص¢والتشيع، ج ، الشيÖ، الصلة ب� ا=صوف¹ò، ص¢ج
)ð( )الصلة ب� ا=صوف والتشيع، ج·´¢، ص¢الكواكب ا\رية، ج ،Ö¹¶¢، ص¢؛ الشي(.  
  .)¹¶¢، ص¢الشيÖ، الصلة ب� ا=صوف والتشيع، ج( )³(
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 اuي اإللá اÐب ةبقاس بذلك الشيعة فiى .)¢(""كهملي لطاعة ا\نيا ووحشوا
  .)¬("العدوية رابعة + ورOز اg%ة + ظهر

  :�م {ليل

 الفارسية للشخصيات الوظيÇ وا&وقع ،وا�قافية االجتماعية ا&üلة
   :والعربية

 تظهر العربية الشخصيات أن وا�هن الوظائف ب� ا�قارنة خالل من يتضح 
 ،فرسان :اإليراني� عكس � ...أغنام را| ،فقi ...دونية اعيةاجتم أوضاع +

 ويبلغ ،......متفوق ريا� ،Áلم ،تاجر ،مزارع ،باÐكمة يتصفون أذكياء ºاربون
 ÀاÁت إ� تنت} العربية الشخصيات أن �د حيث ،األدÔ حده ا�ستوى هذا

 أر^ اإليرانية صياتالشخ أشغال تبدو ح� + ....).بدوي ،غنم را|( هامشية
 + العرب وهؤالء ..............).تاجر ،ا¾يش + ضابط ،منتج مزارع( مستوى
 ا=ناقض هذا ويبدو ،اإليراني� مع تناقض عالقة + وهم ،وتابعون أقل مستوى

   .الفريق� 5 إ� ا�نسوبة وا�هام الصفات +

 ،العر� بصورة العر� اللباس ،ا\خيل شجرة ،ا)مل ،الصحراء ارتباط
  :القاحلة الفقIة العربية ا�يئة تصوير � ال�äoو

 ا�درسية الكتب نصوص تناو=ها الM ا�وضوÁت Cوع مكثف بشk تتبعنا
 قصص :�نت سواء افيه وضعت اuي ومرفقاتها اإليرانية

ً
 أم ،رواياٍت  أم ،ا

 ،االبتدائية :ةا�درسي ا�راحل تلميذ يقرأها الM فا�وضوÁت ،....قصائد

                                                 

  .Çò¢أصول ال>+، ص )¢(
  .¹ò، ص¢الشيÖ، الصلة ب� ا=صوف والتشيع، ج )¬(
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 الM والصور ،"دانش>ü بيش " ا¾امعة قبل ما ومرحلة ،ا6انوية ،اإلعدادية
 حول تدور Cصوص يتعرض عندما عنها Vيب الM واألسئلة ،إ�ها ينظر

 وما ،الصحراء صورة أن �د اCصوص تصنيف خالل من الواضح من.العرب
 حيث من ºددة هنا الصحراءو ،كبi بشk الغالب ا�وضوع هو ببيئتها ارتبط
 للشخصيات وجود رافقهاي دوما الصحراء وغلبة ،األحيان معظم + ا�>ن

 بدوية قبائل العرب وصف .بدو ،عرب :�يحقيق ألناس تعرض حيث ،نسانيةاإل
 ،ا¾مل ،ا�يمة خالل من و�سد ،صورتها ترتبط ما ودائما ،الPحال دائمة

  ...اCخيل أشجار

 ا\ولة مقومات Eمل ،ا�دنية عنوان ،اÐضارات رضأ فá إيران أما
 الطبيعة صورة .....خصبة تربة ،مناZ تنوع ..صناعة ،زراعة :ا�ت>ملة

  ....ا��ة ،ا�اء :وتضاريسها

 $مل ال ...إيران يوازي وتراث تاريخ � ليس ،حضاري غi اآلخر أما
 وأشجار ا¾مال ،صحراءال ،الطبيعة فقر.والرو� ا�ادي وثرائها إيران مقومات
 اآلخر واإلنسان..تنوعها وعدم تضاريسها حاديةأو ،الطبيعة عنوان � اCخيل
  .....اgيت آل � مرآمت ،مؤمن غi ،مغفل ،جبان وا¾ندي ...{ادع ،�ذب
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  :)¢(ا)مل

  :)¬(األغنام

  )ð(باءةالع :العر� اللباس

 وي?ق اآلخر لصديق با�كر شخص يقوم حيث :ا�كر وعدم الصدق درس
  .)³( القصة لشخوص عرw اللباس ،ما�

 عتاده بكامل يبدو اuي القديم :العسكري اللباس :الفارn اللباس
 من تارÌية صور واستعراض واÐضارة ا�دنية قيم إلبراز ا�تأنق اللباس ،وعدته
  .)ò(ا�� الرايات مع ،القديم اÐرw اللباس خالل

                                                 

 .)¶ðابق، هديه ها� آسمان، دوم دبستان، مرجع س( )¢(

 .)¶¬، ò¬هديه ها� آسمان، سوم دبستان، ص ( )¬(

)ð( ) ،آسمان، دوم دبستان، مرجع سابق � ).·ðهديه ها

 .)³-¬، ص ·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، ( )³(

)ò( ) تعليم وتربيت " هاى آسمان كتاب بيام" عماد ا\ين " ا�رجع السابق، درس ستون دين
 .)ð³، ص ·ðÇ¢، سال اول، دوره ى راهنما� Eصيç، "اسال%
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 وا&زينة والزراعة با�ýة الغنية الغضة ا�ýاء ا¬انعة الفارسية ا�يئة
  :القاحلة الصحراوية العربية مقابل قزح بقوس

 ،ا�þ ،ا\خيل :� تقت� اإليرانية ا&درسية الكتب B العربية الطبيعة
  :)¢( ا9مر حبات

 :إيران بطبيعة وتفتخر ،اإليرانية ا�درسية تبالك فتع� ،إيران طبيعة أما
 ا�ضاب ،با6لج ا�زينة دماوند قمة ،الفارn ا�ليج ،الشمال + الغابات ففيها

 pزتُ و)¬( ....وا�عطر ا�لون الورد ،الفاكهة ،الورد ،با��ة ا�ليئة الوسيعة والسهول
 ،ا�درسية الكتب + هاÄريب وعدم ،نظافتها و� ،عليها واÐفاظ الطبيعة أهمية
 "طبيعت ها� àه درس فë ،عليها $افظون وهم الطالب صور تظهر حيث
 + للطبيعة تمجيدا و�د)ð( السابقة القيم غرس ا\رس $اول " الطبيعة أطفال
 )³(ا�تفتح بالورد الصداقة تصف حيث " صدي� سالم "من دوست سالم قصيدة
 ا�وم صباح " بعد روز صبح درس اللخ من بها وتتغù الطبيعة �د كذلك
Éا6لج سقوط وقت الطبيعة تصف حيث ،ا=ا )ò(.  

                                                 

هديه ها� آسمان، سوم دبستان، مرجع  ð· ،³¢هديه ها� آسمان، دوم دبستان، مرجع سابق، ( )¢(
 .)ò ،¬¶ ،ðð¬-³¬هديه ها� آسمان، سوم دبستان، ص  ððسابق، 

، ðÇ¹¢ها� در� ايران، تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتاب( )¬(
 .)òò-´³ص

)ð( ) ،كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، سوم دبستان، جاب هفتم¢ðÇÇ ص ،ð¹-
ðÇ(. 

  ، ·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم، ( )³(
 .)ð¢- ¢¢ص

)ò( )ستان، جاب ششم، كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دب¢ðÇ· ص ،ð³(. 
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 " ها برك آخرين درس " ا�لج سقوط أوقات B الطبيعة Öال عن ا ديث
  .)¢( األوراق خرآ

 وتنظيم Àال � اÐفاظ خالل من الطبيعة � اÐفاظ âورة و�د "
 القرآنية اآليات وتوظيف ،" �ى باغ درس " والعامة ا�اصة اÐدائق وبهاء
Mث الE � iخوب �ر " درس خالل من ا�فهوم نفس يتكرر وهذا)¬(ا� 
 ويتكرر)ð( ،" تفلحون لعلكم ا�i وافعلوا " شويد وبiوز موفق تا دهيد ا�ام
 فمن " بيند % را �رش ى نتيجه ،كند خو  اى ذره كس هر " درس + ذلك
 هر" درس خالل من القيمة هذه تpز كذلك ،)³( " يره اخi ذرة مثقال يعمل
 جاء من " " دهد % باداش برابر ده او به خدا ،دهد ا�ام خو  �ر كس

  .)ò(" أمثا�ا عÆ فله باÐسنة

äد العربية اللغة كتب و� NOPا�فاهيم غرس خالل من الطبيعة � ال 
  .)¶( ..حديقة هذه ،شجرة هذه :بالطبيعة ا�اصة

                                                 

 .)¶¹، ص ·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم، ( )¢(

  ، ·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم، ( )¬(

 ).·ÇÇ-Çص

)ð( ) مرجع سابق ،çصيE � .)´´¢آموزش قرآن، سال سوم دوره ى راهنما

 .)ð´¢ا�رجع السابق، ص ( )³(

)ò( ) ،آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم¢ðÇÇ ص ،ð·(. 

 .)´¢، Ç، ص ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ( )¶(
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 الكتب توردها الM القصص + ح` السابقة ا�فاهيم � الNOP و�د
 تعليم كتب ح` )¢(بألوانها ذلك خالل من الطبيعة رسم ،اإليرانية ا�درسية
 وä ،ا\روس أثناء ،القرآن تعليم كتب Ü + للطبيعة تصويرا �د القرآن

   .)¬(الكتب هذه غالف � ح` ؛ا�ختلفة الكتاب صفحات

 + كبi بشk للطبيعة تمجيدا �د الفارسية اللغة تعليم كتب + كذلك
 األدب من نوع فرادإ خالل من أيضا بالطبيعة ا=غ® و�د .)ð(عديدة مواضع
 اللغة كتب + ح` .)³(الوصë باألدب يعرف بها وا=غ® بالطبيعة ا�اص

                                                 

، ص ا�رجع ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ¶¢ا�رجع السابق، ص ( )¢(
، ·ðÇ¢، عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، òÇ ،¹¶-¹¹السابق ص 

 .)·òص

آموزش قرآن، سال سوم دبستان، جاب سوم،  ðÇÇ¢آموزش قرآن، دوم دبستان، جاب هشتم، ( )¬(
¢ðÇ· ،آموزش قرآن، سال جهارم دبستان، جاب نهم¢ðÇÇ آموزش قرآن، بنجم دبستان، جاب
دوره ى راهنما� Eصيç، مرحلة ى دوم تعليمات عمو%، آموزش قرآن، سال دوم، ·ðÇ¢نهم، 

  .·ðÇ¢جاب دهم، 
 ،çصيE �ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� علوم �ريÖ، سال اول، دوره ى راهنما

 .)·ðÇ¢. ايران، جاب دوازدهم

)ð( ) ،ة افستOh وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه� � ،ðò، ¹¬، ´¬، ·¢، ص·ðÇ¢فار
ð¹ ،ð· ،³¬ ،³Ç ،ò¢ ،òð ،òò ،¶´ ،¶ð ،¹¢ ،¹·Ç¢ ،Çò ،Çò ،ÇÇ ،·¶ ،¢´³ ،¢ò·¢³´ ،¢ð³ ،¢¬¬ ،

¢ðð-¢ð¶ ،¢ð· -¢³Ç ،ة افستOh وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه� �- ¬، ·ðÇ¢فار
ð ،Ç ،· ،¬¹ ،ðð-ð³ ،³¢ ،³¬-³ð ،¹¹ ،·ò ،·· ،¢´¶-¢´¹ ،¢ð¹ ،¢ò´-¢ò¢. 

)³( )� �، ص ·ðÇ¢وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، درس سال ها� فار
. " ¬³Ç-¢ò¢، )قصيدة باران، ا�طر(ðð ،¢ðÇ -¢³¢ ،¢³¶-¢³¹¢، ا�رجع السابق، ص ð·-³ðص 

را,ة اCجس، فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة " درس بوى نرOس
  
= 
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 هذه :بالطبيعة �اصةا ا�فاهيم غرس خالل من الطبيعة � الNOP �د العربية
  ...)¢(حديقة هذه ،شجرة

=                                                 

دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست،  ، فار� �وانيم، بنجمò¢¢-³¢¢، ص·ðÇ¢افست، 
¢ðÇ·³¢-¶³¢، ص· ،¢ò¬-¢òò hجاب ششم، نا ،çصيE �، فار�، سال اول دوره ى راهنما

، فار�، سال دوم ·ò³-ò¹ ،¶´-¶ð ،¹Ç-¹، ص ·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
، ·ðÇ¢ر� ايران، دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� د

فار�، " باب إ� السماء " " دروازه اى به آسمان " ، درس ´ò¢ ،ò¹ ،ò· ،¶´ ،¶¶ ،¹¢-¹ð ،Çص 
سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

¢ðÇ· ³¹-¶³، ¬³، ¢³، ´¬، ص ،ò¶ -ò¹ ،¶¬-¶ð ،¹ð ،¹Ç ،¢ سال سوم ،�متوسطه، ادبيات فار
- ´Ç، ¹¹، ¹¶، ¶¶، ص ·ðÇ¢جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

Ç¢ ،Ç¹ ،·´ ،¢´¶ ،¢¢¶ ،¢¢¹ ،¢³ð ،¢³· ،¢ò´ ،¢òò ،¢ò· ا6لج" " برف "" الربيع " بهار " ، قصائد ..."
 ëدر آمدى برادبيات توصي"" ëسال سوم متو.، "مقدمة + األدب الوص ،�سطه، ادبيات فار

تعليمات  ·ò´-¢ò¢، ص·ðÇ¢جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

¢ðÇ· hنا ،çصيE �، مقدمة فرهنك اسال% وتعليمات دي®، سال دوم دوره ى راهنما
" زند" روستا� " درس . ، صورة الغالف·ðÇ¢بها� در� ايران، Ohت جاب ونÆ كتا

، ص ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� " ماذا Þتاج " " جه نيازها� داريم " درس .¢¬¢

 .)¶-³، ص ·ðÇ¢ا� در� ايران، Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابه

 .)´¢، Ç، ص ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ( )¢(
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  :ا&درسية الكتب B األسماء

   :الفارسية الكتب

   :ا�كور

  عبداهللا ،�يد ،عسكرى ،عÊ ،مهدي ،رضا ،حس� ،حسن ،سجاد ،جواد

  .)¢( )ا�جد وسماته ،اgيت آل بأسماء تيمنا اإليمان تهسما دائما اإليرا�( 

                                                 

فار�  ¬ðÇÇ ،ò¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشتم، ( )¢(
ل اول فار�، سا.¹¢-³¢، ص·ðÇ¢�وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، 

، ·ðÇ¢دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
درس بهPين تصميم أفضل قرار كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم  ´ð¢ص

كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، سوم  ¢¬-´¬، ص ðÇÇ¢دبستان، جاب هشتم، 
، كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم ðÇÇ ،¹¬-¹ð¢م، دبستان، جاب هفت

فار� �وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه  ·ÇÇ-Ç، ص·ðÇ¢دبستان، جاب ششم، 
فار� " مC4ا الصغiة " كتاب خانه ى كوجك ما " درس ´¢-·، ص ·Oh¢ðÇة افست، 

Oh ة افست، �وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه¢ðÇ· آموزش قرآن، جهارم ³¢، ص
فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب " القطار " اتوبوس " درس ¶ðÇÇ ،ð¢دبستان، جاب نهم، 

فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه ، ´¶، ص ·ðÇ¢دهم، جا�انه Ohة افست، 
  . ·ð¢، ص ·Oh¢ðÇة افست، 

فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب " اgعد عن اgيت سنوات " درس سال ها� دور از خانه، 
 .)Ç¢، ص ·ðÇ¢يزدهم، جا�انه Ohة افست، 
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  .)¬()لآلخرين $سن اإليرا�(ºسن )¢( مهدي الشجاع ا¾ندي

 " صدي� سالم " من دوست سالم قصيدة + ºسن ا�خلص الصديق و�د
  .)³(عمله + صادق ألنه ،الصادق )ð( ألصدقائه ا�خلص

  .)ò( )ا�حمود( ºمود

Qصال، iلحالصا(أم، iاألم( )¶(.  

  .)¹( )الفريد( فريد

                                                 

فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناh " سيد مهدي " " آقا مهدى " درس ( )¢(
 .)Oh¢ðÇ· ،¬ðت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

، ðÇÇ¢، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشتم، Áقبت �ر كتاب هديه هاى آسمان )¬(
، ¶´¢، ص ·ðÇ¢، فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، )·òÇ-òص 
¢¢¢ ،¢´Ç ، Æت جاب ونOh hجاب سوم، نا ،çصيE �فار�، سال دوم دوره ى راهنما

 .)¹¢، ص ·ðÇ¢كتابها� در� ايران، 

)ð( )اى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم، كتاب هديه ه¢ðÇ· ص ،¢¢( 

- òÇ، ص ðÇÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشتم، ( )³(
ò· ،كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم ،¢ðÇ· ،
 .)ð³ص

)ò( )وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم،  كتاب هديه هاى آسمان، تعليم¢ðÇ· ، صÇ¬(. 

 ´·، ص·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم، ( )¶(
فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، " درس اgاص " درس اتوبوس 

¢ðÇ· ص ،¶´(. 

 .)ð·ا�رجع السابق، ( )¹(
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  .)¢(أم� ،سعيد

  .)¬(حامد

  .)³(اهللا أسد، )ð(عÊ أñد: ا�رOب االسم

  :ناثاإل

  :اrينية األسماء

  .)ò(مريم ،فاطمه

                                                 

  .ò -¬¹¬، ص ·ðÇ¢، سال اول دبiستان، جاب يازدهم، ¢ عر ( )¢(
فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة " Kثل الصف " درس نماينده 5س 

تعليم " كتاب بيام هاى آسمان" السفر وا�طر " السفر وخطر " ¶¢-³¢، ص ·ðÇ¢افست، 
 .)·¶-·ò، ص ·ðÇ¢، سال اول، دوره ى راهنما� Eصيç، "وتربيت اسال% 

، سال اول، دوره "تعليم وتربيت اسال% " كتاب بيام هاى آسمان" السفر وا�طر " السفر وخطر ( )¬(
 ،çصيE � .)·¶-·ò، ص ·ðÇ¢ى راهنما

)ð( ) ،دور از خانه �فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب " سنوات اgعد عن اgيت " درس سال ها
 .)¶¢، ص ·ðÇ¢ يزدهم، جا�انه Ohة افست،

 .)¹¢-³¢، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، ( )³(

)ò( ) ،ة افستOh وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه� �كتاب هديه  ¬³، ص·ðÇ¢فار
، سالم، آقاى ¬-¢، ص ·ðÇ¢هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم، 

فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، " سالم � السيد بيل  "بل 
¢ðÇ· ص ،ÇÇ-·´(. 
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   :ا&ع5ة األسماء

 .)¢( نرOس

  :العربية سماءاأل

  :العربية الكتب

  .اgيت آل إ� معظمها ويعود ،شيعية أسماء أنها ا�الحظ

 ليست األسماء بعض كون عدا هذا ،شي� �تمع هو العرw ا�جتمع وOأن
  .عربية

  .)¬(خا\ ،ñيد ،موسوى براهي}اإل ،الرحي} ،رحيم ،ةفاطم عÊ ،مهدي

                                                 

 .)¢¬، ص ðÇÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشتم، ( )¢(

  .¶¬، ص ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم،  )¬(
  ðÇ، ص ·ðÇ¢وره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، عر ، سال أول، د

  ðÇ، ص ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، 
  ð³ -ðò، ص ·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم،  
  ³ò-³³، ص ·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم،  

  Ç¬ ،·Ç، ص ·ðÇ¢اهنما� Eصيç، جاب دوازدهم، عر ، سال سوم، دوره ير
  ·¬¢-¶¬¢، ص ·ðÇ¢عر ، سال سوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب دوازدهم، 

" باك كنند�ن " ، درس مطهرات "ðÇ· ،¬ò-¬¹¢، سال اول دبiستان، جاب يازدهم، ¢عر  
 .¢´¢-´´¢، ص ·ðÇ¢ ، سال اول، دوره ى راهنما� Eصيç،"تعليم وتربيت اسال% " ا�طهرون 
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 ياد�ر " درس فë " العربية اللغة تعليم كتب + حاâا أيضا ا�هدي �د
  ،ا�علم يتساءل " اgاقية اuكرى " " ا�عرض "ماند�ر

ً
 أين :للطلبة سؤا�موجها

  )¢(؟ اهللا بقية

 صورة :عروبتهم إ» شارةاإل دون العرب العلماء اختيار B االنتقائية
   :عنهم العربية اrاللة وغياب اإليرانية ا&درسية الكتب B العرب العلماء

 صفة إ� شارةواإل ،العربية بالشخصيات شادةاإل + االنتقائية إ� ضافةإ
  .الفارسية الشخصيات عكس � بالعروبة د�ها وعدم سالماإل

  :فرناس بن عباس

 �Á به ا=عريف
ً
 مسلم ا

ً
 إ� شارةاإل دون ،الطiان ºاولة + دور � �ن ا

  .)¬(عروبته

  :الطاÒ حاتم

 إ� ودÀ، Áالً  أربع� بذبح قام اuي الطاÎ حاتم شخصية تب� قصة تورد
 � فقال ،الشوك ل$م االñ©  الطاÎ شاهد ،�وا� أثناء وä ،العرب كبار و�مته

  � فقال ،ودعوته الطاÎ حاتم و�مة إ� تذهب لم �اذا
ً
 أكلت إذا ،الشعر من بيتا

 
ً
  .)ð( الطاÎ حاتم ةن© مِ  تطولك لن ،عملك من خJا

                                                 

 ).¹، ص ·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، ( )¢(

، ·ðÇ¢فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، " الطiان " برواز "درس  )¬(
 .Ç¢-Çðص

)ð(  ،Îدرس خار كن وحاتم الطا " Îوانيم، سوم" قالع الشوك وحاتم الطا� �دبستان، جاب  فار
يورد ا\رس أن مصدر ا\رس هو كتاب . ¶ò³ -¢ò¢، ص ·ðÇ¢دهم، جا�انه Ohة افست، 

  
= 
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   :ختون بن عبدالرÆن

 بشk ورديو ،الكبi ا�سلم بالعالم اإليرانية ا�درسية الكتب حدأ هيعرف
  .)¢( العp كتاب خالل من بدوره ويشادُ  ،اuاتية سiته من جزءٌ  {ت%

  :الغفاري ذر أبو

 " دوست براى درس فë ،الغفاري ذرٍ  اأب اإليرانية ا�درسية الكتب تمجد
 الرسول إنقاذ + ذر أب ومواقف دور � اإلطراء �د "الصديق أجل من

  .)¬( ا�اء شح ºنة من والصحابة

   ؟ الغفاري رذ بأ� الفارسية الكتب تشيد &اذا

  اوالو اuين الشيعة نظر + األربعة األرEن أحد 
ً
 ذر أبا أن الشيعة يرى .عليا

 � وتقّدمه ،ا�الفة عرش � جلوسه بكر أ+ � )عنه اهللا ر�(أنكر قد
 لقد ،واألنصار ا�هاجرين معÆ يا ،بعد أّما« :بقو� )السالم عليه(عÊ اإلمام
 عليه(لعÊّ  األمرُ  :قال )وآ� عليه اهللا صç(اهللا رسول أنّ  خيارOم وعلم تمعلم

 و\ من بيM أهل + ثمّ  ،)السالم عليهما( واÐس� للحسن ثمّ  ،بعدي )السالم
 ،ا\نيا واتّبعتم ،إ�كم أوعز ما وتناسيتم نبّيكم؟ قول رحتمفأط©  .اÐس�
 أهلها $زن وال ،نعيمها يزول وال نيانهاب هدمي ال الM اgاقية اآلخرة نعيم وترOتم

=                                                 

يورد ا\رس ãمة òÇ¢صورة â$ه، ملحق ا�رجع السابق، ص . فلستان، لسعدي الشiازي
 .)òò¢عرب ويقول ا\رس إن معناها أكابر العرب، ا�رجع السابق، ص 

دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، مطالعات اجتما�، سال اول ( )¢(
¢ðÇ·جاب دوازدهم، ص الغالف(. 

  ، ·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم، ( )¬(
 .)ò³-ò¹ص




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٧٤٣  

مم وOذلك ،سّ>نها يموت وال
ُ
 وغiّت بّدلت أنبيائها بعد كفرت الM األ

 أمرOم وبال تذوقون قليل فعّما ،باCعل واCعل ،بالقّذة القّذة حذو فحاذيتموها
م اهللا وما

ّ
   ".)¢(للعبيد بظال

 ،ا�دينة + عثمان ارساتK من رأى ما ساءهُ  ذر أبا أن كذلك الشيعة ىوير 
 األموال ودفعه ،ا�هّمة باألعمال قرابته ºاباته مثل دمشق + معاوية وÁمله
 فامتعض ،اCبوية الُسّنة وانتهاك ،واإل�اف وا=بذير ،ال¦وات و4O ،الطائلة
 هناك ب� الشام إ� وصل ولّما ،الشام إ� عثمان فنفاه ،عليهما وغضب منهما

 وظّل  ،ا�سلم� ألموال وا=بذير اإل�اف مظاهر إ� صّديا= + نهجه �
 
ً
 :يقول وEن ،وتطميعه ا\نيا + ترغيبه + معاوية ºاوالت من بالرغم صامدا

 ،نبّيه سّنة وال اهللا كتاب + � ما واهللا ،أعرفها ما أعمال حدثت لقد واهللا«
  واهللا

ّ
  ألرى إ�

ً
  ،ياُ$  وباطالً  ،طفأيُ  حّقا

ً
 مكذّ  وصادقا

ً
 وَ  ،با

َ
  ،تï بغi ةثرَ أ

ً
 وصاÐا

 
ً
 ر� ومعاوية عثمان الصحابي� معاملة الشيعة رصو©  وقد .)¬(»عليه مستأثرا

 + عثمان راسل معاوية عنه عجز أن فبعد ،سيئة معاملةً  �نت أنها اعنهم اهللا
 معاوية فأرOبه ،بُعنف ا�دينة إ� ذرّ  أبا يُرجع أن معاوية من عثمان فطلب ،شأنه
  ا�دينة دخل ولّما ،وطاء وال غطاء بال Àل �

ً
  منه>

ً
 أن عثمان حاول متعبا

 واأل�ة اÐاكم للنظام انتقاده وواصل ،ذلك فرفض ،ا�ال من بÙءٍ  يسPضيه
  .اCاس عن �ُبعده ،الَربَذة إ� بنفيه وأمر عثمان فغضب ،األموية

                                                 

  .)ð¶³، ص·ا�صال، ج( )¢(
  .)òò، صðابن أ+ اÐديد، hح نهج اgالغة، ج( )¬(
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 لسياسة العنيف ا�عارض وهو معروفة عثمان أيام بعÊ فصلته ذر أبو وأما 
� مرة الشام إ� نفاه لقد ح` عثمانÍأخرى مرة الربذة و)¢(.   

 � اعPاضه وبسبب ذر بوأ:"ذر أبا نw عثمان ا�ليفة أن اCص + جاء
  عثمان

ُ
  ".هناك وتوä نائيةٍ  قرية �إ بعدأ

 واالنغماس واgيوت وا�البس ا�راكب + توسعوا قد الوالة أن ذر أبو رأى
 يرى وهو عثمان والة �اه موقفه + Eول $دث أن الطبي� فمن ،ا\نيا + الزائد

  يزداد وعمر بكر أبو منه حذر ما
ً
 جفجا + الصحابة انطالق ثم يوم بعد يوما

 ا��اء ق% يب® وهو معاوية � فاعPض ،والك4 اgناء + واتساعهم األرض
 وÍن ،ا�يانة فá اهللا؟ مال نم ا\ار هذه �نت إن :معاوية يا :فيقول ،بدمشق

  .اإل�اف فهذا مالك؟ من �نت

 بينه وقع اuي ا�الف فهو الزبدة إ� ا�دينة من �روجه ا�باh السبب أما
šš﴿  :تعا� قو� تفسi حول الشام + �ن حينما معاوية وب� šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã”””” ÉÉ ÉÉ∴∴∴∴ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ 
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 األغنياء مطاgة � الفقراء حث من يفعل ما pÌه عثمان إ� معاوية فبعث
 ابتعدوا شاهدوه ما إذا ح` لألغنياء القول ويغلظ أموا�م + حٍق  من �م بما

 الشديد اإلنفاق بل فقط الزEة إخراج األغنياء من يقبل ال ذر أبو وEن ،عنه
 :قال قيس بن األحنف عن ،ال�ورية Ðاجاته يكفيه ما إال عنده يبï ال ح`

 :قال أنت؟ من قلت :قال يرونه ح� منه اCاس يفر برجل أنا فإذا با�دينة كنت"

                                                 

  .)ð¹ò، ص¬uهب، جا�سعودي، مروج ا( )¢(
  .)ð³آية سورة ا=وبة، ( )¬(
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٧٤٥  

 عن أنهاهم إ� :قال منك؟ اCاس يفر ما :قلت :قال اهللا رسول صاحب ذر أبو أنا
  .)¢(" اهللا لرسو عنه ينهاهم �ن باuي الكنوز

 الÓم من يطلق وأخذ اCاس حو� اجتمع ا�نورة ا�دينة إ� ذر أبو وصل و�ا
 تثور أن العامة من فخÙ ا�طاب بن عمر عهد + منه يصدر يكن لم ما

 Àيع يتحمله ال األمر وهذا ال�هد � $ملهم �ن ذر أبا فإن ،الفتنة وEصل
 من مع� مستوى إ� وصلوا اuين ا�سلم� ببعض {صوصة � وÍنما اCاس
 من ويقصد "اع�لت لو" ذر أل+ عثمان فقال ،ومثاتها ا\نيا عن والPفع الزهد
 ،بنفسه به ينفرد أن عليه Vب مذهب صاحب ألنه ،اCاس عن إبعاده ذلك

  .)¬(الزبدة إ� فخرج

 والشيعة يا� بن عمار حارب اuي العقدي األساس أثار اuي هو إنه بل 
 .)ð("تأويله � ن�بكم وا�وم" :صف� + قال ح� معاوية أجله من األوائل

šš﴿  :اآلية أن يرى �ن معاوية أن ذلك šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã”””” ÉÉ ÉÉ∴∴∴∴ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ss ssππππ āā āāÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

$$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt7777 ss ssùùùù AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ﴾)³( ال وأنه الكتاب أهل + نزلت قد 
iهب يك4 أن من ا�سلم � ضuوالفضة ا)ò(نزلت" :يقول ف>ن ذر أبو أما ؛ 
 أن � غريبة حقيقة تتضح ومنها ا=أويل بداية إ� إشارة أول وهذه ".وفيهم فينا

 وا�هم .سياسية مصلحة Ìدم خاص =أويل معارضة إال يظهر لم الشي� ا=أويل

                                                 

  .)¹¹¢، صòمسند اإلمام أñد بن حنبل، ج: انظر( )¢(
  .)وما بعدها ¢¶¢ا\راسة ا¾امعية بعنوان أ+ ذر وآراءه + السياسة، ص: للمزيد انظر( )¬(
)ð( )³، ص¬ا�سعودي، مروج ج¬ð(.  
  .)ð³اآلية : سورة ا=وبة( )³(
)ò( )ص¢ة الصفوة، جابن ا¾وزي، صف ،¬¬ð(.  
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 ،ºمد من الطاهرة اuرية ا�ادية والعPة "... :قو� إ�ه نسب قد ذر أبا أن
 سابقة بالتشيع هؤالء صلة �نت وهكذا .)¢("طالب أ+ بن عÊ األكp والصديق

  .ا�الفة عÊ توæ قبل ذر وأبو سلمان توä لقد بل ،الرس} السياn ظهوره �

  ال¦وة توزيع يكون أن يرى �ن فقد الزاهد ذر أ+ عن رفعُ  كما
ً
 Áدال

  صنفهم من عÊ وEن .اإلسال� العالم + االجتماعية دالةالع تتحقق وأن
ً
 زهدا

  يكن لم ولكنه .العلوي اÐزب ف>ن ،اÐق + وشدة إيمان وقوة وعفة
ً
 حزبا

ùن بل ،وخطط وسياسة وأنصار فروع و� ومناهج مبادئ � ا�فهوم با�ع�  
ً
 حزبا

 وجدناهم و�ذا � ورسو� اهللا أراده اuي الطبي� سiه اإلسالم يسi أن همه
 لم إذا الوالء يكون وOيف .موافقته مع ويوافقون عÊ معارضة مع يعارضون

 وال جاه + يطمعون وال عصبية �م ليست هؤالء مثل وقوم !كذلك؟ يكن
 رأي �م يكون أن إال ا�غامرة وهذه ا�عارضة هذه إ� $دوهم اuي ما سلطان

  .األشياء طبيعة تقتضيه Kا فعلبال حدث اuي هو وهذا ين%ونه؟ من +

 وعمار ذر وأبو الفارn سلمان وهم عÊ شيعة من األوائل األربعة �ن وقد
 + ت%فهم شيعة باعتبارهم اÖC حياة + يت%فون أسود بن وا�قداد يا� بن

  تشيعهم انكشف ح� األمر نهاية
ً
 ابن وهذا .عنهم يعرف ذلك وEن ،واضحا

  خاطب اÖC أن ا�حرقة الصواعق + يذكر حجر
ً
 أنت عÊّ  يا" :بقو� عليا

 إن بيده نف0 واuي" :اÖC قول عساكر ابن وأخرج .)¬("ا¾نة + وأصحابك
  يع®[ هذا

ً
 أنه ا�عقوw يذكر ثم ،)ð("القيامة يوم الفائزون �م وشيعته ]عليا

                                                 

  .)³¬، ص¢، الشيÖ، الصلة ب� ا=صوف والتشيع، ج·، ص¬اÐاج معصوم، طرائق اÐقائق، ج( )¢(
  .)·ò¢، صð¹ò¢الصواعق ا�حرقة، م% ( )¬(
)ð( )أصل الشيعة وأصو�ا، صÇ¹(.  
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 منهم :طالب أ+ بن عÊ مع ومالوا ا�هاجرين من قوم بكر أ+ بيعة عن Äلف"
 سعيد بن وخا\ العوام بن والزبi العباس بن والفضل ا�طلب عبد بن العباس
 بن والpاء يا� بن وعمار الغفاري ذر وأبو الفارn وسلمان عمر بن وا�قداد
   ،)¢("كعب بن وأ+ العازب

 واالقتصادية االجتماعية اCاحية من هؤالء تشيع علة أن الشيعة ويرى
 قريش من مكروه ألنه عÊ جانب اÄاذ إ� وVذبهم همعلي اإلسالم يعكسها
 امتداد يمثل وبأنه اإلسالم مبادئ تÆب قد وبأنه اÖC ربيب كونه íكم
 فقد سلمان أما .�م وºاربته وسياسته اÖC سيطرة جنس من روحية سيطرة

  �ن
ً
 ال مقامه وبأن ا¾ديدة اgيئة هذه + غريب بأنه $س ف>ن فأسلم فارسيا

 ال فجعلك" :عÊّ  + يقول عمار وEن ،إ�ه اCاس وأقرب اÖC مع إال يكون
  ا\نيا من ترزأ

ً
  منك ا\نيا ترزأ وال شيئا

ً
 ،ا�ساك� حب لك ووهب ،شيئا

  .بك ويرضون أتباÁ بهم تر� فجعلك

   :وزوجته ياÞ بن بعمار شادةاإل

ه ،قصته تناول خالل من بعمار ا�درسية الكتب تشيد  وتعذيب ،سمية وأم¤
�OÆبا�جرة ا�سلم� من فطلب ،ا=دخل الرسول من والطلب ،�م ا� � إ
 معهم حصل ما أحداث و�د ،"ا�جرة قصة" درس خالل من �ن هذا ؛اÐبشة

   .)¬( اÐبشة +

                                                 

  .)ð´¢، ص¬تاريخ ا�عقوw ج( )¢(
 .)¹³-¬¹ص ، ·ðÇ¢، سال اول دبiستان، جاب يازدهم، ¢عر  ( )¬(
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   :به ا&درسية الكتب تشيد و&اذا ياÞ بن عمار هو من

 وأمه وأبوه هو �ن ،{زوم ب® حليف أو مو� ،يا� بن عمار ا�قظان أبو هو
 وعذبوا ،األو� الصدمة احتملوا وقد ،اإلسالم إ� السابق� من وأخوه سمية
 وسلم عليه اهللا صç اهللا رسول وEن ،قريش من السفهاء بأيدي " أ�ما " عذابا

 ،يا� آل " صpا فيقول ،مكة رمضاء + يعذبون وهم ،باألبطح يا� آل � يمر
  .ا¾نة موعدكم

 هؤالء فإن ،الشيعية للمصادر طبقا األربعة األرEن أحد يا� بن عمار يمثل 
 ذر وأ+ ،يا� بن عمار :وهم .طالب أ+ بن لعÊ اCاس أقرب �نوا األربعة
 .أÀع� عنهم اهللا ر� الفارn وسلمان ،وا�قداد ،الغفاري

  عنه اهللا ر� عمار وEن هذا 
ً
 الÆيفة بويةاC األحاديث من بهالة " ºاطا

Mي العذاب عن وضهوتع»  ،شأنه من ترفع الuمن و�عله ،اهللا سبيل + لقيه ا 
 رسول قال :قال �اهد عن بسنده الفضائل + أñد اإلمام روى ،ا�سلم� عظماء

 ،اCار إ� ويدعونه ،ا¾نة إ� يدعوهم ولعمار �م ما :وسلم عليه اهللا صç اهللا
 :قال ،ا¾عد أ+ بن سالم عن اuهÖ عمار وعن .)¢(ارالفج األشقياء دأب وذاك
 أن يؤمنا ولم ،يظلمنا أن أمننا قد اهللا إن :فقال مسعود بن اهللا عبد إ� رجل جاء

 قلت ،اهللا بكتاب عليك :قال ؟ أصنع كيف فتنة نزلت إذا أرأيت ،يفتننا
 صç اهللا رسول سمعت :فقال ؟ اهللا كتاب إ� يدعون ãهم قوم جاء إن أرأيت

 ابن وروى ،اÐق مع سمية ابن �ن اCاس اختلف إذا :يقول وسلم عليه اهللا
   .)¬(اÐق فرقة مع وأنه ،عمار ذكر + " حديثا العاص بن عمرو عن ديزيل

                                                 

 .)ñ:¢ò·Çد بن حنبل، فضائل الصحابة، حديث رقمأ( )¢(

 .)³Ç¢ابن ماجه، الس:، حديث رقم ( )¬(
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  " موقفا لعمار أن الشيعة ويرى 
ً
 اهللا ر� ،عثمان �الفة بالنسبة " ºددا

 اCاس عوف بن الرñن بدع Àع فعندما ،عÊ اإلمام أنصار من �ن فقد ،عنه
 أشiوا ،اCاس أيها :الرñن عبد قال ،ا6الث ا�وم + الÆيف اCبوي ا�سجد +

Êعثمان( الرجل� هذين + ع Êتلف أال أردت إن :يا� بن عمار فقال ،)وعÌ 
 " عليا بايعت وÍن ،عمار صدق :ا�قداد فقال ،السالم عليه " عليا فبايع ،اCاس
 فبايع قريش Äتلف أال أردت إن :�ح أ+ بن اهللا عبد فقال ،وأطعنا سمعنا
 سمعنا عثمان بايعت إن ،صدق :ا�خزو� ربيعة أ+ بن اهللا عبد وقال ،عثمان
 كنت م` :وقال ؛ )ألمه عثمان أخو وهو( ال?ح أ+ ابن عمارٌ  فشتم ،وأطعنا
 اهللا إن ،اCاس اأيه :فقال عمار وقام ،أمية وبنو هاشم بنو فتÚم .اإلسالم تنصح

 هذا ت%فون م` فإ� ،بدينه وأعزOم ،وسلم عليه اهللا صç بنبيه أكرمكم
 عبد يا :عمار قال عثمان الرñن عبد اختار فلما .نبيكم بيت أهل عن األمر

  .)¢(يعدلون وبه ،باÐق يقضون اuين من وÍنه ،ترOته لقد واهللا أما :الرñن

 استمد فقد ،اهللا ر� يا� بن ارعم موقف + الشيعة رأي إ� إضافة 
 ح` قريش عذبته عندما عنه اهللا ر� عمار موقف من ا=قية مفهوم الشيعة
 عليه اهللا صç الرسول أن ويروون .وسلم عليه اهللا صç الرسول شتم إ� اضطر
 ºمد بن عبيدة عن بسنده الطpى روى فقد.با=قية يا� بن بن عمار أمر وسلم

 + باراهم ح` فعذبوه يا� بن عمار أخذوا ا��OÆ أن يا� بن عمار بن
 صç اÖC فقال وسلم وآ� عليه اهللا صç اÖC إ� ذلك فش> ،أرادوا ما بعض

 نمطمئ :قال ؟ قلبك �د كيف :وسلم وآ� عليه اهللا
ً
 صç اÖC قال ،باإليمان ا

  .)¬(فعد ،Áدوا فإن :وسلم وآ� عليه اهللا
                                                 

  .)ð -¢·³·¢، ص¢ابن أ+ اÐديد، hح نهج اgالغة، ج( )¢(
  .)¬¬¢، ص³¢الطpي، ا=فسi، ج( )¬(
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 äو iإن ! اهللا ولرس يا( :عمار بشأن قيل أنه الرازي تفس  
ً
 ! كفر عمارا

 بلحمه اإليمان واختلط ،قدمه إ� فرقه من إيمانا ملئ عمارا إن ،5 :فقال
 اهللا رسول فجعل ،يبý وهو وسلم وآ� عليه اهللا صç اهللا رسول عمارٌ  فأW ،ودمه
çدوا إن لك؟ ما :ويقول عينيه يمسح وسلم وآ� عليه اهللا صÁ بما �م فعد كل 
  .)¢( قلت

 Àيع + شيعيته ëÄ أن من أشهر -الشيعة يرى كما – يا� بن عمار وEن
 mفتم إذا أما ،قريش معÆ يا" :عثمان انتخاب بعد القائل وهو حياته أدوار
 أن من بآمن أنا فما مرة هنا وها مرة هنا ها نبيكم بيت أهل عن األمر هذا

   .)¬("أهله غi + ووضعتموه أهله من نزعتموه ماك غOiم + فيضعه اهللا ي4عه

 أخوه ور� ،معذب� وأبوه أمه وقتلت اإلسالم + بذ» عُ  من أول عمار وEن
 بنا يبلغوا ح` هزمونا لو واهللا" :يقول صف� + وEن ،فمات جدار فوق من

 ن� أنه مC فيما رأينا وقد ،)ð("اgاطل � وEنوا اÐق � لكنا هجر سعفات
 � ن�بكم وا�وم ،ت4يله � âبناكم Þن" :قو� دديرو صف� + يقاتل
  صف� + قاتل إنما أنه فب� ،)³("تأويله

ً
 يوم أجله من قاتل اuي للهدف Eقيقا

  مثالً  عمار �ن وهكذا ،بدر
ً
 وسوف .العميق واإليمان الراسخة للعقيدة رائعا

 قد الزهد وأن اإلسالم + الزهاد وائلأ أنفسهم هم األوائل الشيعة هؤالء أن نرى
 من �ن ذر أبا أن إ� هنا نشi أن ويكë .ا=صوف مرحلة بلغ ح` عنهم أخذ

                                                 

  .)¢¬¢، ص´¬الرازي، ا=فسi الكبi، ج( )¢(
  ).ð¹Çص ، ¬ا�سعودي مروج اuهب، ج ( )¬(
)ð( )ا�صدر نفسه(.  
  .)ð¬³، ص¬ا�صدر نفسه، ج( )³(
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 من �ن يا� بن عمار وأن ،وبعده صç اهللا عليه وسلم اÖC زمن الزهاد أظهر
  .)¢(ةف© الُص  أهل

äoا ،العا&ية األجنبية ا&عارف علماء � ا&درسية الكتب ترå نظرة يعكس 
  :سالميةاإل العربية اrائرة تلوث من وا�روج ،لغرب ªو للتوجه إيران

 وما تناو�ا أو إيرادها يتم بارزين عرب مسلم� علماء شخصيات �د قلما 
 العربية الشخصيات عدد يكون حيث ،اCصوص من تماما Äتë فá ،تاله

  قليالً 
ً
 ألن اإليراني� لطالبا من لكثi الفرصة تسنح لنف وبا=اÉ ،جدا

 معظم فë ،اÐدود أق إ� طومبس©  ،�هول ا�سلم فالعرw ،بها يسمعوا
 الكتب تشi وال ،العرب � الغالب االسم هو ا�سلم العالم يكون اCصوص
 + ،اإلسالمية اÐضارة + قدمتها الM سهاماتاإل إ� نفسه الوقت + ا�درسية

 ،الفPة Cفس ا=ارÌية اCصوص + وبقوة حاâين اإليراني� العلماء �د ح�
 حاديةاأل نظرتهم مع يتفق بما صورتهم وEس� ،اÐضارة + دورهم تعظيم مع

  .للتاريخ

 الكتب تناول حول ا�درn ا�طاب من نوع� تميN أمكننا هنا من
 يعظم حيث ،اuات � منصب خطاب فهو العلماءو لألدب سواء ا�درسية

 فهو ،اCقدي للبعد يفتقد أيضا وهو ،الفرس العلماء ،األدب ،=اريخا تناول
 ،علمائه ،وأدبه ،خراآل حول ا=اريخ أحداث من الكثu iكر يفتقد تاريخ

   .قصد وسوء عمد عن نسانيةاإل اÐضارة + سهامهمإ

                                                 

  .)¶¬، ص¢؛ الشيÖ، الصلة، جð³شخصيات قلقة + اإلسالم، ص( )¢(
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  :العرقية دال9هم إ» شارةواإل األجانب واألدباء بالعلماء شادةاإل

 من عديدة مقتطفات � اإليرانية ا�درسية الكتب عضب ترNO الحظنا
 اCصوص متعمد وبشk به �اهلت اuي الوقت + ،األجنبية ا�وضوÁت

  ذلك و�د ،بالعرب ا=عريفية وا�وضوÁت
ً
 العلماء تناول خالل من واضحا

 )³(وارن جوال )ð(بيل غراهام )¬(رايت ويلp ،)¢(أدسون توماس :أمثال األجانب
iشكسب)ò(، والقديمة الغربية داباآل وتناول )¶(.  

  لإليراM والعلم ا9فوق Zور جعل
ً
  :اآلخر � واالنتصار للقوة طريقا

 يظهر ما وهذا ،القرآن تعليم كتب خالل من بارزة أيضا ا=فوق قيم أن �د
 اÐافظة اuكية العام فتاة " " قرآن حافظ سال خرد دخP " درس خالل من

 حفظ استطاعت حيث ،ºمدى رقيه الطاgة شخصية تناولت حيث ،للقرآن
 والدة �لة + القرآن حفظ أتمت حيث ،سنوات ست " مبكرة سن + القرآن

                                                 

 .)ò-¶¹¶، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(

، ·ðÇ¢ا�انه Ohة افست، فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، ج" الطiان " برواز "درس ( )¬(
 .)Ç¢-Çðص

)ð( ) وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه " سالم � السيد بيل " سالم، آقاى بل� �فار
 ).´·-ÇÇ، ص ·Oh¢ðÇة افست، 

 ).·Ç¹ -Ç، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، ( )³(

)ò( ) ظ طريق ""راه خوشبخ` " درسÐجاب " حسن ا ،çصيE �فار�، سال دوم دوره ى راهنما
 .)ðÇ· ،¬ð¢سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناh " اCقاش� " " دو نقاش " درس ( )¶(
 .)·¢¢-¹¢¢، ص·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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 من الكثi وحصدت ،دو�ة مسابقات عدة + شارOت ،العسكري سناÐ اإلمام
 حيث ،بريطانيا + عديدة مناطق + متمN برنامج عمل من وتمكنت ،ا¾وائز
   .)¢( هناك الفخرية ا\كتوراه ةشهاد منحت

 لقارئ اسم وهو "برهENر شهريار " درس خالل من حاâة أيضا او�ده
 العالم مستوى � وخارجية داخلية بمسابقات فاز ،الكريم للقرآن حافظ إيرا�

  $صل �ن حيث ،اإلسال�
ً
 أو األو� ا�رتبة � إما العا�ية ا�سابقات + دوما

  .)¬(دائما ا6انية

 ،ا�pاء ،اÐكماء ،العلماء بأن االع�از خالل من القيمة هذه تعزيز و�د
  .)ð( العالم عp ونÆوه القرآن تعلموا أنهم ،اإليراني� العظام الفنان� ،الشعراء

 � يعلو " الطفل حقوق " ...دارند حق كود�ن درس + اإليرا� العلم و�د
  .)³( ترOيا ،روسيا ،�انياأ ،سوي?ا أعالم � "ا=فوق قيم " األخرى عالماأل

 به�آ أو ،مهتم� غò( i(الكتاب نفس + تتكرر �دها الصورة ونفس
   .ا�تقدم والعالم بأوروبا نفسها تقارن إيران العرw بالعالم

                                                 

 .)³¢، ص ðÇÇ¢وزش قرآن، دوم دبستان، جاب هشتم، آم( )¢(

آموزش قرآن، سال دوم، دوره ى راهنما� Eصيç، مرحلة ى دوم تعليمات عمو%، جاب دهم، ( )¬(
¢ðÇ· ص ،¢ò-¢¶(. 

)ð( ) ،آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم¢ðÇÇ ³¢، ص¶(. 

، ·ðÇ¢م، جا�انه Ohة افست، درس سال ها� فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزده( )³(
 .)ððص

)ò( )ا�رجع السابق، صورة الغالف(. 
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 حاâ القيمة هذه عالءإ و�د
ً
 أبطال " " بهلوان جهان " درس خالل من ا

 ا�ختلفة الرياضة أنواع {تلف + إيران بطالأ عن اÐديث خالل من " العالم
  .)¢( وا\وæ قلي}اإل ا�ستوي� �

   :العلم اح�ام

  :ا&علم 

 ألنها ا�علمة احPام قيم تغرس حيث ،" العطوفة � " است مهربان أو درس
  وتبذل ،اÐساب ،القراءة ،الكتابة الطلبة تعلم

ً
  .)¬(ذلك =حقيق ةً كبi جهودا

  :مالعال اح�ام

 اكر" درس خالل من العالم احPام âورة يرانيةاإل ا=عليم كتب وتpز
  ." تعلمون ال كنتم إن اuكر أهل فاسألوا " "بpسيد دانايان از دانيد ن! را جNى

ُ  أن ينب3 اuي العالم ةصور ولكن  .الشي� بلباسه ا�عمم الشيخ هو سألي
  .)ð("ا�لحق نظرا"

                                                 

، ص ·ðÇ¢درس سال ها� فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(
ð¬-ð³(. 

 .)¶¹، ص ðÇÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، سوم دبستان، جاب هفتم،  )¬(

)ð( )ن، بنجم دبستان، جاب نهم، آموزش قرآ¢ðÇ· ص ،¢¢ò(. 
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  :العلوم èتلف B ا&عرفة خدمة B ودورها ،ةا ديث االخ�ا�ت أهمية

  :" كمبيوتر " " رايانه" درس

 العلمية ا�جاالت {تلف + العلمية أهميته � ا�درسية الكتب ترOز
 نPنتاإل بواسطة نÆها يتم الM اCاعمة اÐرب ا\روس بعض وتpز ،واÐياتية

 وâورة ...ا6قا+ ،عل}ال ،خال'األ الصعيد � سواء إيران أعداء جانب من
 اإل�از قيم فتpز الكتاب غالف � األخiة الصورة أما ،)¢( ا�ؤامرة �ذه ا=نبه

 ،اgناء طريق � إيران عنوان Eتها وضع صورة خالل من اإليرا� وا=فوق
 Eت ووضع ،ضائعاg تنقل ،إيرانية �ارية لسفينة الغالف صورة �نت حيث
 هذه من %¹ò أن حيث ،إليران ا�ارجية ا=جارة حول تمعلوما الصورة هذه

 العالم + دولة عÆين أول من أنها إيران واعتبار ،اgحر طريق عن يتم ا=جارة
 ·وðنقل يتم حيث ،العالم عp منتظم íري �اري ألسطول امتالكها حيث من

 اCظام واقتدار قوة � يدل وهذا ،اgحر عp اإليرانية اgضائع من طن مليون
 ا�جال + ا=فوق عن% ا¾غرافيا كتب كذلك تظهر ،)¬( اإليرا� االقتصادي
 ،يفرستإ قمة صعود + ينجح لرجل األو� ..إليراني� صور خالل من الريا�

                                                 

درس Ç´-Çð، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(
فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، " أخالق الكمبيوتر" اخالق رايانه "

  .¬·-·Ç، ص ·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، " جه وسايç به يادكiى جغرافيا كمك % كنند "  درس

 .)´¢-¶، ص ðÇ¹¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

، صورة ·ðÇ¢جغرافيا، سال دوم، دورهء راهنما� Eصيç، وزارت آموزش، جاب دوازدهم، ( )¬(
iالغالف، الغالف األخ(. 
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 لقمة الوصول + ينجحن لنساء األخرى الصورة أما ،اإليرا� العلم $مل وهو
 أول ،عبارة وEتها ،الزهراء فاطمة يا " عليها كتب صورة و$ملن ،أيضا يفرستإ

 الكتب أغلفة � الصور أن �د )¢( .ا�ماليا لقمة الوصول + ينجحن مسلمات
   .اإليرا� وا=فوق اإل�از قيم تpز حيث

  :ا&درسية الكتب B ا\ووية الطاقة

   :)Cا به مسلم حق اCووية الطاقة(

 يمكن ال شعار � ويةاCو الطاقة بأن ،العبارة هذه معù ا\رس يÆح
 الشعار اوهذ ،ا=قدم + يرانيةاإل األمة طموحات عن يعp ألنه ،به ا=فريط
  يكون أن ينب3

ً
 uلك ،طموحنا لوقف الساع� Ü � للرد أذهاننا + راسخا

  .)¬( نردده وÞن ةباÐماس نشعر أن ينب3

 عالماأل يابوغ حا�ة الغربية اrول وأعالم "ا&هدي علم"اإليراM العلم
 :اإليرانية ا&درسية الكتب عن العربية

 درس خالل من ا¾ندي دور � الNOP خالل من اإليرا� العلم يpز
 ا¾ندي يظهر حيث " عبادة � اCاس خدمة " "است عبادت مردم به خدمت"

 درس خالل من اإليرا� العلم يpز .)ð(اإليرا� العلم أمام ا=حية يؤدي وهو
 ،اإليرا� الوط® النشيد نص عن يتحدث اuي ،"الوط® النشيد " " çم �ود"

                                                 

 .)¢، ص ·ðÇ¢دوم، دورهء راهنما� Eصيç، وزارت آموزش، جاب دوازدهم،  جغرافيا، سال( )¢(

)¬( ) �فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 .³¢، ص ðÇÇ¢آموزش قرآن، دوم دبستان، جاب هشتم،  ¬¬- ¢¬، ·ðÇ¢در� ايران، 

)ð( )وانيم، بنجم دبستان، جاب ش� � .)´¶، ص ·ðÇ¢شم، جا�انه Ohة افست، فار
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 ومرقد ،الفارسية اÐضارة تمثل صورة عليه مطبوع ،اإليرا� العلم يظهر حيث
 النشيد " " مç �ود " درس خالل من القومية القيم يpز .)¢(الرضا اإلمام
 العلم يظهر ثحي ،اإليرا� الوط® النشيد نص عن يتحدث اuي ،"الوط®

  اإليرا�
ً
 اCظر كيفية يوضح درس خالل من اإليرا� العلم ويظهر )¬( شا{ا

  .)ð(إيران + القو� للتنوع

  وتورد القديم إيران تاريخ ا�درسية الكتب تمجد كذلك
ً
 هذا عن قصصا

 شاهزاده " قصة اCاشئة أذهان + مPسخة الفارسية اÐضارة تبï ح` ،ا=اريخ
 يمجد درس + ،يرا�اإل العلم ويظهر ،ا¾يد اÐظ صاحب األمi ،�ت Ìوش

nالعلم صورة ونرى )³(" إيران " قصيدته خالل من مهاظويع إيران الفردو 
 وقوته بشجاعته تمN القديم إيران تاريخ + �ن �قاتل برمز مقPنا اإليرا�

 اCظر كيفية يوضح درس خالل من اإليرا� العلم ويظهر ،)ò( "آرش " وتضحيته
 أى "الوط® اÐس بتعميق مرتبطا اإليرا� العلم و�د)¶( إيران + القو� للتنوع

                                                 

 .)ò¬¢- ³¬¢، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(

 .)ò¬¢- ³¬¢، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، ( )¬(

)ð( ) ، جهارم د" الشعب اإليرا� " ملت إيران " درس�ت جاب تعليمات اجتماOh hبستان، نا
 .)·¬¢- Ç¬¢، صðÇ¹¢ونÆ كتابها� در� ايران، 

 .)¶ð³ -¢ð¢، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، ( )³(

)ò( ) تكرار قصة آرش " " قصة ى تكرار آرش " قصيدة " �فار�، سال سوم دوره ى راهنما
 .)¢¬¢- ´¬¢، ص·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران،  Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب

تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب " الشعب اإليرا� " ملت إيران " درس  )¶(
 .)·¬¢- Ç¬¢، صðÇ¹¢ونÆ كتابها� در� ايران، 
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 " آسمان به اى دروازه " درس خالل من االنتصارات وبتعميق)¢(" وط® يا " وطن
 نرى حيث ،خرمشهر + االنتصارات قصص واستعراض " السماء إ� باب "

 أثناء اإليرا� العلم ويpز)¬( .هناك ةالضخم اÐسينيات أحد � العلم صورة
  .)ð( ا�هدي اإلمام حول للطالب نشادإ فعا�ة

 رمز العلم لصورة �سيد وهناك
ً
 لقوات صورة تظهر حيث ،إيران لقوة ا

  .)³( اإليرا� العلم Eمل و� البسيج

 با)� العرب اتهام مقابل ،اإليمان ،جأشه ورباطة ا�ارقة اإليراM شجاعة
  :يماناإل وعدم وا9خلف

 وحدة قائد إ� رسالة يpق اإليرا� ا¾يش قائد ا\رس يصور :اCص يقول
 العدو قوات � ا=عرف هدفها ،�ية مهمة ا�وضوع ،ºمد يد� ،عسكرية
 ب� {تبئا ،العسكري لالستطالع ºمد يذهب الليل وقت + .وأسلحته
 يشاهد ،مهمته + استمر لكنه ،ãب يهاÀه ،الطريق وأثناء ،األشجار
 ،فجأة ،العدو من أنه يعتقد ألنه ...يقتله أن $اول "أكp اهللا " يكp....شخصا

 يصالن ،العدو الستطالع ºمد برفقة فيذهب ،إيرا� أZ يا أنا � يقول به وÍذ

                                                 

)¢( ) �فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
� .)¶¬¢-³¬¢، ص ·ðÇ¢ايران،  در

)¬( ) �فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 .)³¢، ص·ðÇ¢در� ايران، 

)ð(  ،ة افستOh وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه� � .)ò´¢، ص·ðÇ¢فار

ي®، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، فرهنك اسال% وتعليمات د"ا=عبئة " " بسيج " درس ( )³(
 .)´¶، ص ·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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� ،بوجودهم العدو فشعر ،كبiا العدد �ن ،أ�اره � فيطلعان ،العدو أرض إ
  أ�ا ،القصف Eت م?ع� فغادروا

ً
 ،قاعدتهم إ� وصلوا ،العدو من جنديا

  .)¢( بعودته كثiا القائد وفرح

  :غرسها اrرس ¹اول ال3 القيم

 لم حيث ،العدو منطقة إ� الوصول + ºمد �ح حيث الشجاعة قيم غرس
  .ºمد أ� العدو يستطع

  .مهمته + �ح ºمد ألن اCجاح قيم تعزيز

 أساس ألنها مهماته Ü + اهللا يذكر اإليرا� ،"كpي " مؤمن اإليرا� ا¾يش
  ."والكفر اإلسالم " فسطاط� إ� العالم تقسيم فكرة " �فر والعدو ،اCجاح

  .ملتٍح  غi والعدو ملتحون اإليرانيون ا¾نود

 " الطرف� ب� تماس نقاط هناك ألن ،إليران �اورة دولة � العدو دولة
iددة غº "، والعد ارا¾ فكرة ترسيخ.  

 عدو عدد Áشوراء معرOة درس + حظ ال " كبiة أعدادهم العدو دائما
  ." أكp و�هNاتهم ،كبi اÐس�

  :"ا9جسس " السمع اس�اق درس

 ا�دف ،ضعيفة معنويات + وهم ،خيمة + العدو قادة Vتمع :تقول القصة
 ا¾يش قادة دأح لكن ،ا¾نود معنويات لرفع " إيران "العدو � ا�جوم هو

 ،ا�جوم قبل " إيران " العدو حول معلومات إ� íاجة Þن ،األ� للقائد يقول
                                                 

 .)¶ò³ -ò، ص ·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، ( )¢(
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 القوات �وقع وصل ،معلومات � للحصول �ال ا¾ندي إرسال تم وفعال
   .عليهم للتجسس اإليرانية

 بقائهم حول :بينهم فيما يتحدثون ا¾نود :اإليرانية القوات :ا6ا� ا�شهد
 وسوف ،ك¦ وهم بينهم " جرe " إصابات وهناك ،قليل عددهم ،ةطويل �دة

  .اهللا شاء إن الليل + íرا إيران إ� يعودون

 بهذه فرح ،ا�p بهذا سمع عليهم يتجسس اuي ا¾ندي :ا6الث ا�شهد
 إ� الصحراء ذئب من :االتصال تشفi ،بقائدة اتصل ،سمعها عندما ا�علومات

 عدد بأن ،سمعه ما عكس ا¾ندي فيها ذكر :همةم أخبار :الصحراء عقاب
 الليلة وا�جوم ،مسعود العمليات قائد اسم ،جدا م?ورون وهم ،ك¦ ا�قاتل�

 اuي ا¾ندي " مصدره قا�ا الM األخبار هذه القائد سمع ،اgحر طريق عن
  فأصدر " ذهب

ً
 حيث " �يع وبشk ،مرات ربعأ كررها الMو باالنسحاب أمرا

   .)¢( " مرات ستة " �يعا ãمة تكررت

  :غرسها اrرس ¹اول ال3 القيم

 هو ،بالعربية كثiا مستعمل غi أنه رغم اسPاق اصطالح استخدام نالحظ
  .�سس ãمة تستخدم وال ،فارn مصطلح

 ،اuقن حليق فهو ،باإليمان يتصف ال إيران � يتجسس اuي العدو- ¢
 الشارب " كثيف أو ،هتلر شارب كشk يكون شاربه ح` أو ،والشارب

wياش� يضعون وقادته ."العرCا kبش iالعسكرية بزتهم � كب � 

                                                 

 .)¢¬-·¢، ص ·ðÇ¢عر ، سال سوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب دوازدهم، ( )¢(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٧٦١  

 العبارات دوما يكرر اuي ،ا�لتQ ا�ؤمن اإليرا� ا¾ندي عكس
  .القصة + وردت الM "اهللا شاء إن " ãمة اإليمانية

 جرe عظمهموم ،قلة فهم ،والرباط بالشجاعة اإليرا� ا¾ندي اتصاف-¬
  خنادقهم + Àيعا باقون لكنهم

ً
Áالقادة العدو جيش.إيران عن دفا 

   .ا¾نود جانب إ� يقاتلون وال ا�يمة + موجودون

ð-اإليرا� ا¾ندي Dي العدو جندي عكس � ذuللتجسس ذهب ا � 
 للجنود السمع اسPاقه أثناء خطأ ا�علومات نقل لكنه اإليرا� ا¾يش

 ا=جسس أراد اuي ا¾ندي فاعتقد ،االنسحاب يريدون الثين اإليراني�
  .ا�جوم يريدون أنهم إيران �

³ -Uاإليرا� ا¾يش أن سمع عندما فر©  إذ اإليرا� ا¾يش مأما العدو جيش ج 
 وÍعطائها ،مرة من أك¦ االنسحاب ãمة وOرر ،فانسحب ،للهجوم يستعد
 .ا¾U عن كناية راتم ست �يعا ãمة تكررت ،ال?عة صفة

ò-مةã حر خالل من اإليرا� ا¾يش عودةgا � عن التساؤل تثi وطنهم إ
  " مثال إيران جزر " فيه ا�تواجدين ا¾غرا+ ا�>ن

   :العر� األدب وâهمال الفارn واألدب للغة ا9عصب

pيع + عنوة ا=عليم لغة و� ،الرسمية اللغة إيران + الفارسية اللغة تعتÀ 
 وا=عبi ا=فاهم لغة ا�نظور هذا من فá ،اإليرا� الPاب � الواقعة ا�دارس

 نفسه الوقت + و� ،وأعراقهم هوياتهم اختالف � اإليراني� ب� وا=واصل
 للتالميذ وÍكسابها القيم ولزرع ،ا�تالحقة األجيال إ� ونقلها ا6قافة لنÆ أداة
  .ا�ختلفة ا\راسية ا�ناهج خالل من
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 � وا�شOPة الرسمية والكتابة اللغة " أن � اإليرا� ا\ستور نص فلقد
 + يعيشون اuين ألوBك ا�وم القومية ةألا�س أصبحت كذلك )¢(الفارسية

 الشعوب سi نأل ،مC وقت أي من أك¦ واضحة تارÌيةً  حقيقةً  إيران
 بينها فيما اÐقوق + ا�ساواة يقEق جلأ من الطويل الطريق + ا�ض® اإليرانية

 منعطف يدخل خذأ ا\يمقراطية با�اه
ً
  ا

ً
 ا6قا+ واالختالف ا=نوع ألن ،مهما

 + وا6قافية القومية الك¦ة هذا وKثÊ أصحاب ووجود ا�وم لمÁ + والقو�
 وثقافية لغوية بوتقة + الشعوب صهر سياسة عن واالبتعاد واحد بت إطار

 هذه وä ذلك من همواأل ،لتيمقراطية واألساسية اgارزة السمات من � واحدة
 ا�ظلومة والقوميات الشعوب أوساط ب� ا¾م� الو| نإف ،الراهنة ا�رحلة
ïيث ،�فةً  ا�عمورة رجاءأ + مدهشة بصورة ارتí بأ� ينادي ا¾ميع أصبح 
 الفاعل واإلسهام وميةالق ا�وية � اÐفاظو اÐقوق + بالتساوي مطاgا صوته

 بتهم إطار + القو� وجودهم حدود ضمن فيها يعيشون اuين ا�ناطق إدارة +
 Äلف حساب � بعينها لغةٍ  وفرض بPجيح القبول نستطيع ال ألننا ،الواحد
 الشعوب Àيع مساواة هوو واحد طريق إال أمامنا وليس ،وفنوننا وثقافاتنا لغاتنا

 ،الفارسية وا6قافة اللغة � فطروا اuين أوBك مع إيران + ا�ظلومة اإليرانية
 من نظرائهم مع واgلوش والOPمان والعرب واألكراد األتراك مساواة إن حيث

 حياتية ةألمس � ،إيران + {تلفة بصور ا�وم تطرح والM بالفارسية اCاطق�
 ،ا\يمقراطية سلبت وÍذا ،الوطنية وسيادتها إيران وحدة � ظاللحف بالنسبة
 + والويل لعنةلفا ،القوميات هذه من وا6قافة اÐقوق + وا�ساواة ،اÐرية
 مثل فرضوا اuين أوBك ستالحق أراضيها وحدة وتدمi إيران تقسيم أسباب

   .ا�طيئة هذه وستالحقهم اإليرانية الشعوب � الواقع هذا
                                                 

 .)ò¢مادة ا\ستور اإليرا�، ( )¢(
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 .أدبهم قراءة من بد فال ،العرب من الفرس موقف � تتعرف أن أردت وÍذا
 أن اgاحث يستطيع ثناياه وب� صفحاته عp ،الشعوب مرآة هو فاألدب

 و$اول ،الشعب ذلك بها يؤمن الM وا�بادئ األسس من الكثi يكشف
 الشوفي® الفكر واضح بشk يpز اÐديث الفارn فاألدب uا .هاءإخفا ساسته
 + الفارn األدب تطور بداية ãه اهذ برز وقد .العرب �اه هماءوعد للفرس

 األول ا\ور أن وهو برأيهم األدباءو ا�ؤرخون أشاد قدو Oتاباتهمو أشعارهم
   )¢( .الشعوبية ألدباء ريب دونما �ن الفارn األدب تطور + والرئيس

 جوانب من جانب Ü تناول اإليرا� ا�درn األدب كتب ولتاح لقد
 ،وا=اريخ واألدب اللغة إ� الشعبية وا�أثرة واألسطورة نا\ي من :اإليرانية اÐياة
 ا=قا�د � القضاء حاول اuي اإلسال� وا\ين الفتح � ردٌ  الكتب هذه وOأن

 اللغة تلوث من خوفا ،ا=عريب ضد والوقوف ،الفارسية ساطiواأل وا�رافات
  .سيةالفار اÐضارة وتلويث ،الفارسية وا=قا�د العادات ،واألدب

 الحظنا كما – الفرس صمد حيث ،يموت ولن لم اإليرا� اآلري فالِعرق 
 صمدنا اCهاية + لكننا ،طويلة سنوات واgارثي� اإلغريق غزوات أمام

   ؟العرب أمام نصمد لن إذن كيف .وناضلنا

 العربية اللغة تدريس وتعقيد ،الفارسية واللغة األدب � NOPال يعكس
 � اإليرا� القو� الو| تأسيس جرى ،ودينهم للعرب اني�اإلير كراهية فرط
 � أي .اإلسالم قبل القدم + ا�وغل إيران تاريخ دراسة و� الفارسية اللغة
 + واإلغراق والوسيط القديم اإليرا� ا=اريخ وتعظيم اللغة :عوامل أربعة

                                                 

  .)تناوCا دور الشعوبية بشk مفصل سابقا( )¢(
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 العرب تاريخ غفالÍو ،اإلسالم قبل العرب صورة تشويه ،سواهما دون اÐديث
  إيران تاريخ أن اCتيجة .وبعده الفتح أثناء

ً
 من ا�اÉ ا�C اآلري ا=اريخ هو إذا

   .سال�إ حضاري ح` أو عرw هج� أي

 ا�وجهة الPبية هEدث وما ا�درسة مرحلة أهمية الفارسية تدريس يغفل لم
 اCفس وعلم الPبية علماء اعتpها إذ ،وسلوOه وعقله الفرد شخصية تشكيل +

   .فيها ا�رغوب القيمية ومنظومتها اال�اهات Þو الطالب توجيه مرحلة

 ا�قدمة والpامج الطالب وOتب ،والصور ،القصص خالل من فإيران
 وÁداتها تتفق تربية طالبها تربية � تعمل ،السن هذا مثل + الطالب

  .وأهدافها وتقا�دها

wدد صنف من أحادية صورة للعرº + دة وهو ،اإليراني� الطالب أدبÁ 
 والكوفية والعباءة ال?وال ...ا=قليدية ا�البس يرتدى ،ضيق ٍس حِ  صاحب
  سلبية صفات � نادرة حاالت عدا ما وصفاته

ً
  .تماما

 ،حضاري غi ،متخلف ،للغاية سلÖ :الطالب أدب Àيع + العرw فصورة
iاع أنه سيةوالفار العرب ب� ال%اع روتصوّ  ،اجتما| وغm العدل ب� 

nته ،العربية والوحشية الفارÁه اوقناºالعميقة اومطا.  

 ،العربية للشخصية مشوهة صورة اإليرا� الطالب ا�درسية الكتب أعطت
  متفوقة شخصيه نهاأ � اإليرانية الشخصية � صورت وبا�قابل

ً
  ،عقليا

ً
 ،قياديا

 
ً
 الشخصية ابتداع من هو اuي ا�نطقة + اÐضاري ا\ور �م مpزة ...ابت>ريا

  .اإليرانية

 خالل فمن ،الفارسية اللغة حب âورة � ا�درn ا=عليم كتب حثت
 ويعلل ،" الفارسية اللغة أحُب  �اذا " " دارم دوست را فار� زبان جرا "درس
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 وتوحدهم العالم عp اإليراني� تربط الM اللغة ألنها ال اÐب هذا ا\رس
 � ا=عرف نستطيع اللغة هذه بواسطة ألنه بل ،فحسب لغويا ،تارÌيا ،روحيا
 + Áشوا الثين ،ا�عارف ،األخالق أساتذة ،اÐكماء ،العلماء من الفرس أقوال

 + ،أف>رهم ،العلماء هؤالء حساساتإ دراكإ نستطيع حيث ،ا�اضية القرون
 يتحدثون الثين دتوح»  و� ....،القراءة ،العلم لغة فá ،واحدة شعورية وحدة

  .)¢( فغانستانأ ،طاجكستان ،باكستان ،ا�ند ،الص� من ،يرانإ مع الفارسية

   :ا=ا�ة ا�حاور � يرOز طال+ نشاط هناك ا\رس انتهاء وبعد

  ؟ الفارسية اللغة Eب �اذا- ¢

 � وما ،هايتورÁ الفارسية اللغة � للحفاظ عمله منا �طلوبا ما-¬
 للغة ا6قا+ ا�رOز خالل من =وسعيها نسÑ وOيف ،اللغة هذه �اه نامسئو�ت
  ؟ الفارn واألدب

ð-ا=هديدات برزأ � ما Mبرأيك الفارسية اللغة تواجه ال )¬(.  

kالعداء من الحٍق  حصادٍ  بذار ا�درسية الفارسية واللغة األدب كتب تش 
 كم©  للحقيقة ومناٍف  ئممال غi طارإ + هةمشو©  اÐقائق تقديم طريق عن

ً
 ا

 
ً
Áوالكراهية ا=فاهم سوء من حصادٍ  بذارَ  يضاأ يكونوا نأ يمكن لكنهم ،ونو 

 ،حقيقية غi بيانات =قديم نتيجة ،والعرب يراني�اإل ب� االزدراء ومشاعر

                                                 

)¢( ) �فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
ا�لفت أن �تب اCص هو غالم حداد Áدل، رئيس �لس " ´ðÇ-³، ص ·ðÇ¢در� ايران، 

 .") �لس الشورى اإليرا� الشورى السابق، وهو أحد أرEن ا=يار ا�حافظ +

 .)¢³ا�رجع السابق، ص ( )¬(
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iة وخطورة حدة تظهر وال "حقائق نهاأ � ،دقيقة وغÚوالتشويه ا=حامل مش 
  .غفالواإل

  :اإليرانية ا&درسية الكتب عليها رoزت ال3 دباأل أنواع

 :ا9عليÎ األدب

 األول ؛األدب من نوع� � ون¦ا شعرا الرؤية حسب ا=علي} األدب يرOز
 ،با\نيا واالنشغال الغفلة وعدم ،رÁيتها وâورة ،اإل�ية ا=عا�م � يرOز

 الشعراء خطاب � رOزي وفه ا6ا� اCوع أما ،الوا\ين احPام قيم إ� إضافة
 تم اuي قابوسنامه كتاب تناول تم حيث ،.ا=عليمية ا�وضوÁت � ابوالكت© 
 ا�عا� عن% تأ�ف ،تعليمية نصائح يقدم كتاب وهو ،³¹ò هجري سنة تأ�فه

 تفرد قيم ترسيخ " واالجتماعية ا�ذهبية القيم غرس هو منه ا�دف )¢(كي>ووس
  ." اإليرا� الشعب

 :والف¿ ا�قاB دباأل

 ا6قافية ،الفنية ،االجتماعية القيم � ا=عرف إ� األدب هذا يهدف حيث
 � وا=عرف ،اإليرانية للثقافة ا�تنوعة ا�صوصيات � وا=عرف ،إليران
  .ا�جاالت هذه + اإليراني� األدباء من العديد

                                                 

ادبيات فار�، سال اول دبiستان، جاب جهاردهم، "األدب ا=علي} " ادبيات تعلي} " درس ( )¢(
متاع " ، أمثلة أخرى قصيدة ··-¹·، ص ·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

 Ôاول ال"متاع الشباب " جواE قصيدة غرس بعض القيم مثل االبتعاد عن الغرور ، حيث
 pا�رجع السابق، ص ...عدم الغفلةووا=ك ،¢´´(. 
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 اإلسالمية ورةا6 رمنظ»  خالل من ا6قافة أهمية عن اgداية + اÐديث
 بثقافة ا�تعلقة القيم استعراض ا�وضوع هذا خالل من ويتم)¢( ا�مي® ماماإل

 وتستعرض)¬( .ورسا=ها السياn ونظامها ا\ولة روح مع ا�نسجمة اللباس
 العمارة فن � عالمةً  ،العمارة فنون وتنوع ،إيران + ا�ساجد تاريخ ا\روس

 � أسئلة يطرح ا\رس وبعد ا�دوية Áتوالصنا ،اCقش وفن ،اإلسالمية
  )ð( ...!.الصالة � للحث طبعا ؟ ا�ساجد عمارة أسباب � ما :منها الطلبة

  يضاأ ونرى
ً
 وأش>ل وصور ،إيران + ا�Æوطة عهد + با6قافة اهتماما

  فنجد ،نواآلخر اإليرانيون الشعراء أما )³( .ا6قا+ األدب
ً
 ،مثل �م تمجيدا

  ،اuاتية سiته من وقصص ،قباديا� خ?و اmن الشاعر
ً
 )ò(قصصه من وبعضا

 ،الفارسية اÐضارة عظمة قيم ترسيخ " والقومية ا�ذهبية القيم غرس هو ا�دف
  ". اإلسالمية العربية اÐضارة دور غفالÍو

                                                 

ادبيات فار�، سال اول دبiستان، "مقدمة + ا6قافة والفن " در آمدى بر فرهنك وه# " درس ( )¢(
 .)ð´¢-¬´¢، ص ·ðÇ¢جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

 .)´¢¢ا�رجع السابق، ( )¬(

)ð( ) ا�رجع السابق، ص¢¢¢ -¢¢ò( 

ا�Æوطة، ا�رجع السابق، " أدب ا�رحلة اÐديث" " مÆوطه " ادبيات دوران جديد " درس ( )³(
 )ðò¢-·¢¢ص

)ò( ") السفر للب%ة " سفر به ب%ه " hستان، جاب جهاردهم، ناiسال اول دب ،�ادبيات فار
� ).ðÇ-¢³¢¢ص ، ·ðÇ¢ در� ايران، Ohت جاب ونÆ كتابها
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 :العالÎ األدب

 األدب عن جاء اÐديث أن ا�لفت لكن العال} األدب � ا=عرف
 إ� الرجوع خالل من اÐديث فنجد ،Áل}ٌ  أدٌب  أنه اعتبار � اإليرا�

nازي حافظ ،الفردوiديث عدا ما .الشÐاأل�ان الشعراء أحد عن ا �ويد 
  .)¢( الكبار األ�اني� الشعراء أحد وهو ،شيللر كريستوف يوهان

 نينتسبو كونهم معهم لالشPاك نظرا األ�ا� األدب برازإ � الNOP ربما
   .اآلري للجنس

  :ا&غÁ األدب
 نفس + تصب لكنها ،ا�درسية األدب كتب + نصيب � ا�غù األدب
 منذ إيران عن وا\فاع ا�قاومة أدب � ترOز حيث ،اuكر سالفة ا�وضوÁت

  .)¬(القدماء األبطال تمجد و� ،اÐاâ الوقت ح` القديم إيران تاريخ

  :Zل تاج
 وأحد ،ا�ند + سالميةاإل ا�عالم أهم بأنه به فوا=عري ºل تاج صورة
  .)ð( السبعة ا\نيا عجائب

                                                 

)¢( ) Ôمسافر " درس " مقدمة + األدب العال} " درس در آمدى بر ادبيات جها " ،nالفردو
" �ادبيات فار�، سال اول دبiستان، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در

 .)¢Ç-¹¹، ص·ðÇ¢ايران، 

ب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ادبيات فار�، سال اول دبiستان، جا( )¬(
 .)¶·-´·، ص ·ðÇ¢ايران، 

)ð( )ت : نظرى" كتاب تاريخ ايران وجهانOh ،سال سوم متوسطه ، ،Ôرشته ى ادبيات وعلوم انسا
 .)، ص الغالف·ðÇ¢جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، جاب دهم، 
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  :إيران خارج الفارn األدب

 هذا وآثار ،إيران خارج الفارn األدب خصوصيات � ا�حور هذا يرOز
 ،أفغانستان ،باكستان ،ا�ند خاصة ،إليران ا�جاورة ا\ول + األدب

 قبالإ ºمد :أمثال من ون¦ا شعرا دباأل �ذا نماذج وتpز ،طاجكستانو
  .)¢("طاجكستان من"رجب عبيد"الشاعر أفغانستان" صفا براهيمإ ºمد ،الهوري

 العرw األدب همالÍو ،والعال} الفارn باألدب الطالب تعريف هو ا�دف
  الفارn األدب :العالم + وأدب� حضارت� وجود ترسيخ "

ً
  والعال} ،أوال

ً
  " ثانيا

  :الفارسية اللغة تدريس أهداف

 الفارسية لكتبل Eللينا خالل من – الفارسية اللغة � الNOP أهمية تبدو
Mتها خالل من تهدف حيث – اإليرانية ا�دارس + تدريسها يتم الÁموضو � إ

  :ا=ا�ة األهداف غرس

 أثناء ومشاعرها هاوآراء ،الفارسية اÐضارة وقيم مثل الطالب اكتساب - ¢
 ب� ا=اري� الرباط وتقوية ،{تلفة فPات + اإليرانية األمة تطور لمراح

 عp الفارسية اÐضارة عظم � الNOP يتم حيث ،وثقافته وبالده الشعب
                                                 

، "ا�سافر" " مسافر" الءاألدباء مثل قصائد تتناول كتب اللغة الفارسية نماذج من أشعار هؤ( )¢(
، وبعض هذه األشعار تم انتقاؤأا لغرس قيم اÐريه، "وردة اÐرية " ال� آزاد " اgحر " دريا 

ادبيات فار�، سال اول دبiستان، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ ... ا=ضحية
، ادبيات فار�، سال سوم " ميالد أدم" قصيده (-·ò¢، ص ·ðÇ¢كتابها� در� ايران، 

، كتاب ·Ç، ص·ðÇ¢متوسطه، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
رشته ى ادبيات وعلوم انساÔ، ، سال سوم متوسطه، Ohت جاب : نظرى" تاريخ ايران وجهان

 .)، ص الغالف·ðÇ¢ونOÆتاب هاى در� ايران، جاب دهم، 
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 ا=اري� واgعث القومية للنهضة ا\ائم حياءاإل جلأ من ،الطويل تارÌها
   .الفارn .....ا6قا+ ،اÐضاري

 وذاكرته اإليرا� الطالب عقل + حاâة ا=مNو ا=فوق قي©م جعل -¬
 طريقها ا�Nة هذه أخذت حيث ،األخرى والشعوب مماأل عن ا=ميNو ا¾معية

�  Áمالً  وأصبحت ،الطالب نفسية إ
ً
 وقد ،الشخصية هذه تكوين + أساسيا

  – جذورها ومدت ،وغذتها سالميةاإل ا6ورة استغلتها
ً
Áاصطنا - � أعماق إ

 قيم رسخت قد ا�درسية فالكتب ،ا=اريخ
ً
 أقوى تكون قد ،ا�رافة � قائمة ا

 ،نفسها ا=ارÌية اÐقائق من الطالب \ى العن%ية اCفسية خلق + أثرا
  .ا�ذهب قدسية الزمن مع اصطحبت ذاإ �اصة

 ð - سياسة + إيران + ا=عليمية السياسة �حت :الشامل ا=فريس 
 ا�واد Áمة بتدريس فقامت ،والعلوم �عارفا Àيع + ،الشامل ا=فريس
  .الفارسية باللغة وا�عاهد ا¾امعات Ü + وا=قنية العلمية اإلنسانية

 وا=وافق ا�الئمة تلك يالحظ وثورتها اإليرانية ا\ولة لطبيعة ا\ارس لعل
 ا�جتمع وحاجات ،اإليرانية ا6ورة وأهداف جهة من الPبية أهداف ب� القوي
 ،ا�ذهبية �لفيتها الPبية �نت فلقد ،ا6ورة تراه كما أخرى جهة من ا�اإلير

 الM واألهم األو� الوسيلة � ،القومية تعا�م من ا�ستمدة وبفلسفتها ،والغيبية
  .وبقائها الفقيه وæ دولة إنشاء + اإليرانية ا6ورة أهداف =حقيق استخدمت

 تعتمد الM والرEئز األسس أحد سيةا�در وا�ناهج الكتب ا6ورة جعلت لقد
  .شي� ووطٍن  ثوري جيلٍ  gناء عليها

 ح� كتبه + اإليرانية اإلسالمية ا6ورة مفجر ا�مي® إ�ه أشار ما وهو
 باعتبارها ا�دارس + الفارسية باللغة وا=عليم بالPبية اهتمامه àل خص
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ً
 جهاز بإVاد يرتبط 6ورةا مصi وأن .وطموحاتها ا6ورة أهداف =حقيق أسلوبا
 يكون لن وأنه .اإلسالمية ا6ورة مبادئ حسب والPبية ا=عليم =نفيذ حقي�

  .إيرا� لk فارسية وثقافة تربية بدون مستقبل ا6ورة �ذه

 وعظمته وأصله àذوره اإليرا� الفرد ب�ويد كفيلة الشي� ا�ذهب فمعرفة
 ا�ذهب $فظ سوف اuي ما اأم©  ،انإير + بشعبه ارتباطه ويضمن ،ومستقبله

  .» الفارسية اللغة إنها« !:الشي�؟

 تربية � ا�قدرة + يتمثل يواجهها اuي الكبi ا=حدي أمام إيران فصمود
 ألنها الفارسية اللغة � والNOP ،الشي� للمذهب الروحية با=عا�م مرتبطة
   .وطقوسه أيضا �ذهبا لغة � بل ،فحسب والكتابة القراءة لغة ليست

 ا�علنة؛ وغi إيران + ا�درسية للكتب ا�علنة األهداف ب� ا=فريق ينب3 وهنا
 غi أما ،الكتب هذه تدريس خالل من ا�علنة األهداف �إ سابقا أhنا حيث
  .اإليرا� الطالب $ملها الM العا�ية اgعث رسالة فكرة ترسيخ فá ا�علنة

 الفارسية اللغة تعليم أهداف ا�نهاج + ا�درسية لفارسيةا الكتب حددت وقد 
   :يÊ كما

 مراحل أثناء ومشاعرها هاءوآرا العليا األمة مثل ا=لميذ اكتساب " - ¢
 ينفصل لم اuي ا=اري� الرباط وتقوية ،{تلفة فPات + الفارسية األمة تطور
 و�Íازات ودجه عن خاص بشk الكشف وVب ،وثقافته وبالده الشعب ب�
 اÐضاري واgعث القومية اCهضة جلأ من منه القريبة واألجيال ا¾يل هذا

   .واالجتما| وا6قا+

 وا=يارات القضايا مع oe  اتصال � يبï ح` اإليرا� الطالب إعداد -¬
   .ا=ارÌية مسiته عp الفارn الشعب ومسiة حوافز ومع ا�عاmة الفكرية
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ð-عد � ا=أكيدgذلك ،الفارسية اللغة تدريس + القو� اOا=أكيد و � 
 ،الفارn باألدب الطالب وتعريف ،ا�ادة هذه تدريس أثناء الرو� اgعد

  Ìلق Kا ....القيم ،ا=قا�د ،العادات
ً
  جوا

ً
 ا=الميذ �عل ذهنية وحالة ،فارسيا

  أك¦
ً
 وفق ،الفارn دباأل تدريس وºاولة ،ا�ذهÖ الPاث قيم =قبل استعدادا

 العناm زيادة إ� إضافة ،أهمية إعطائه بهدف ،نسا�واإل القو� اgعد
 القديم الفارn األدب من ا�أخوذة األدبية القطع عدد بزيادة وذلك ،ا=قليدية
  :ذلك وراء من ا�دف أن ويالحظ ،واÐديث

  .وا=قليدية الفارسية القومية القيم أهمية بيان  - أ

  .الفارn بPاثه يرا�اإل الطالب طرواب تقوية   - ب

 ال وبشk ،تطرحها الM ا�فاهيم بكل والقبول الفارn الو| تعظيم  - ت
  .وا=غيi ا\حض يقبل

 غرس إ� ،كبi بشk وا=اريخ الفارسية اللغة إ� االهتمام توجيه أدى
� ،الفارسية اÐضارة برفعة شادةواإل ،اuات وتمجيد ،القو� الغرورÍعهاإبدا و 
 هذا وينمو ،ا=مN ،ا=فرد ،ا=فوق فكرة ذهنه + يPسخ ح` ؛واألد+ الرو�
   .اgاطن عقله + ذلك ويPسخ ،به $تفظ ح` ،ا=لميذ نمو مع الشعور

   .إيران أرض � وبناءٍ  تطورٍ  Áمل الفارn العن% اعتبار -ج

  اإلماراتية ا¾زر ،الفارn ا�ليج اعتبار - د
ً
 ا\ول وبا' ،ةإيراني أرضا

  ا�حيطة
ً
  ال "الفارn " با�ليج �ا عالقة ال أجنبية دوال

ً
 وال ،قوميا

 
ً
  وال ،عقائديا

ً
  ! تارÌيا

  العمل -ه
ً
 وä ا�درسية الكتب + واإلسال� العرw ا=اريخ إغفال � دوما

  .العصور {تلف
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  االدÁء -و
ً
   واالعتداء للظلم وÍيران ،الشيعة بتعرض دوما

  وأنه اإليرا� ا¾ندي وÍيمان وتفوق قدرة إبراز � ملالع -ز
ً
 يلحق دائما

  .بعنايتها وEرسه ،به Eيط اإل�ية العناية ألن ،حرب Ü + ا�زيمة بهم

 إضفاء إ� ا�تكررة اCصوص خالل من اإليرانية ا�درسية الكتب تسÑ -ح
 تظهر ما ةً فعاد ،وا�ذهبية القومية للقيم وا\ينية ا=ارÌية الÆعية

 جانب إ� ،القديمة الفارسية ا=ارÌية واآلثار ،وأâحتهم الشيعة مراقد
   ...الصخرة قبةو ،ا�Æفة الكعبة

 حدود تظهر خرائط � اإليرانية ا�درسية األدبية الكتب بعض اشتمل - ط
 للمناطق الفارسية والتسميات ،وعظمها ،القديمة الفارسية اإلمpاطورية

  .ا¾غرافية

Zالعربية اللغة تدريس ور B اإليرانية ا&دارس:  

  :اإليرانية ا&دارس B العربية اللغة تدريس تعقيد

 نÌ Æدم هذا هل العربية اللغة � الفارسية تقديم �اذا نتساءل وهنا
 من الشعوب هذه �نع هو أم اإلسالمية الشعوب عند القرآن تعليم اإلسالم

  .العربية باللغة فكرها نÆ الM األخرى اإلسالمية ا�ذاهب � طالعاال

 
ً
 ا\ستور حسب ا6انية اللغة � العربية اللغة فإن يرا�اإل لتستور وفقا

 من سواء ،اللغة بهذه �ٍف  اهتمام هناك ليس الواقع حيث من ولكن يرا�اإل
 فلغة الرسمية ا�ؤسسات جانب فمن ،الرسمية غi مأ الرسمية ا�ؤسسات جانب
 .الفارسية � أيضا .عالماإل ،ا�ستندات ،ا�راسالت ولغة ،الفارسية � تداو�ا
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 يشk ،يرانإ + العربية قليةلأل ماأل القومية اللغة العربية اللغة تمثل كما
 ،اإليرا� الشعب أطياف سائر تشk الM األقليات من بها بأس ال نسبةً  العرب
  .يرانيةاإل ا�دارس + ثانية لغةً  العربية اللغة تدرس حيث

 ا�وارد من يكë ما Äصص ال وا=عليم الPبية وزارة أن القول يمكن
 العربية اللغة مناهج ºتوى معظم فإن هذا عن فضالً  ،العربية ا�ناهج =طوير

Mتوىً  ،ا=الميذ ينفر يرانيةاإل ا�دارس + تدريسها يتم الº، أسلوبو 
ً
  .ا

 موغٍل  ثقا+ تاريخٍ  � ا¾ديدة انيةاإلير ةا�وي©  ا�درسية الكتب أسست وقد
  .القدم +

 اللغة ثارآ من متحررة فارسية لغةو أدٍب  إ� ا�درسية الكتب تطلعت
 الكتب فإن هنا من ،" خوانيد % قرآن " نطقها يصعب والM ،وأدبها العربية

 ،متمNةً  م>نةً  الفارn واألدب اللغة أعطت قومية هوية بناء إ� تسÑ اإليرانية
 من العربية صبغته من اإلسالم Eرير اإليرانية ا�درسية الكتب من وا�طلوب

  جعله أي ؛أخرى ناحية من اإلسالم وتفريس ،ناحية
ً
 والدةٍ  �ازإ أجل من فارسيا

 القومية ا�وية مكونات من أساn نمكو»  هو واuي الشي� لإلسالم نقية
 واالعPاف ،بالعرب االعPاف دون باإلسالم االعPاف ذلك عن ونتج ،اإليرانية

  .اللغة هذه بعظمة االعPاف دون القرآن بلغة

 ،ا�علومات + وفقرٍ  ،اCهج بأحادية تمNت العربية اللغة كتب أن نالحظ
 وجود عدم والغريب ،اللغة =عليم الرص� العل} األسلوب مع يستقم لم وعرٍض 
 + �د ولم ،العربية تعليم نصوص اختيار + غرابةً  سنجد حيث ،عربية نصوص

  .القديم وال اÐديث ال العرw األدب من مقطع أي ا�ختارة اCصوص




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٧٧٥  

  :اإليراM األدب B العرب معاداة

 تناو�ا تم فقد اÐديث الع% + اإليرا� األدب + العرب معاداة ظاهرة
 آخوند " يد� شخص يد � عÆ ا=اسع القرن منتصف منذ م�ايدة بصورة

 ظهور ثرإ وذلك ،أنصاره يد � بعده من استفحلتو انتÆت أنها إال " زادة
  بعد فيما اÄذت والM اآلري العرق بأفضلية تنادي الM األف>ر

ً
  طابعا

ً
 + رسميا

 ا�?ح � اgهلوي شاه رضا ظهورو ا\ستور ثورة فشل بعد وذلك إيران
nين القرن أوائل السياÆاألمة – ةا\ول " ب يعرف ما وتشكيل الع "، + 

 عن%ية " آرية " وأمة العسكر يسندها ديكتاتورية دولة � والM إيران
  :�=اÉ و� رئيسة عناوين ةثالث من هويتها تتكون بامتياز

 الغربي� ا�ستÆق� {يلة صنع من تاريخ وهو القديم اإليرا� ا=اريخ - ¢
 " تسمية إلغاء تم أن بعد الفرس القومي� ا�ثقف� من فلكهم + سار ومن

  .ا�تصاÐة اإليرانية اgتان

 لغةٌ  � ح� + سواهم دون الفرس بها واخص¤  Mوال ،الفارسية اللغة -¬
 والM " ا�زارة " األفغانو الطاجيكو ا�نود بعض مثل اإليراني� غi بها يتÚم
 عÀي � وفرضوها " ا\رية" اللغة عليها الفارn اسم إطالق قبل تس!

  .اإليرانية الشعوب

 رسمي تبنيه ثم ومن نشأته منذ اإليرا� الفارn القو� ا�طاب قرأنا إذا
ً
 من ا

 أساسيت� ت�ي�اص يتصف نراه إيران + اÐكم دفة � ا�تعاقبة األنظمة قبل
 صديق كونه

ً
  نفسه Vد ال أنهو للعن%ية ا

ً
  .إطارها عن خارجا

 عرق العربو " ثقافةً " اإلسالم( العربو اإلسالم معادة إن
ً
 سامي©  " ا

ً
 مقابل )" ا

 عرق( الفرس
ً
 آري©  ا

ً
 ا�راد با�وضوع يتعلق فيما االثن� عن اÐديث وOذلك )" ا

 تتقولبو )العرب = اإلسالم( ا¾انب حاديآ خطاب + هءأصدا �د íثه
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 أنب القول � $ملنا اuي األمر ،Eديدا للعرب معادية مواقف + تعبiاته
 العرب معادة + وأخiا أوال تكمن الفارn القو� ا�طاب + العن%ية ةظاهر
 .)¢(غiهم دون

 بالدهم Äلف أن إ� القو� ا=يار من اإليرا� ا=اريخ رواد توصل وقد
 ال أنهم رأوا بل وحسب بذلك يكتفوا ولم اإلسال� ا\ين وجود + يكمن
 إيران ما� إ� بالعودة إال ثةاÐدي إيران بناء + أهدافهم Eقيق �م يمكن
 حيث ألنفسهم خلقوه خداعٌ  ذاته íد وهذا اإلسالم قبل ما إيران أي ،القديم
 حسبو )زاده اخوند يقول كما( " ا¾ياعو اÐفاة العرب " هجوم أن اعتpوا

 ال اuي السامية الشعوب ب� من الوحيد الشعب " أنهم دوستدار آرامش(قول
 ،الغربية اÐضارة رOب عن Äلفهم وراء ال>من الرئيس السبب هو " )� ثقافة

 اgحث عناء أنفسهم يكلفوا لم إيران + القومي� ا�ثقف� من أي ولكن
 االجتما| ا�جال� + تتقدم أوروبا جعلت الM اÐقيقية األسباب معرفة حول

 سالميةاإل اÐضارةو ا6قافة بمحو القائلة الفكرة � نظريتهم وبنوا ا6قا+و
 يومنا وح` تزال ال الM � الفكرة هذه ،اإلسالم بعد إيران سادت الM العربية

 را\ةٌ  و� "الفرس العن%ي� "اإليراني� اÐداثي� من الكثi بها يعتقد هذا
 اuي الطويل ا=اري� ا=خلف أن يرون حيث ،مثقفيهم من العديد أوساط ب�
 ا�جوم " إ� باألساس هُ مرد¤  إنما األوروبي� \ى ا=قدم مقابل + بإيران Ðق

wفوذو العرCإيران + اإلسال� ا ")¬(.  

                                                 

)¢( )Hظم علمدار� Pرا إيران عقب ماند وغرب �يش رفت، تهران "با كتاب  دك�¢ð¹· اپ� ،
 .)¶³ò -³، ص ´ðÇ¢ششم، 

 .)¢¢، صº¢ð¹³مد عÊ �توزيان، از افسانه تا واقعيت، جاب انتشارات تهران، ( )¬(
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٧٧٧  

 � ح` $توي ال ا�تعصب القو� ا=يار هذا نظر وجهة حسب فاإلسالم
 عنها انبثق الM اÐياة ظروف مع أطروحاته تنسجم اuيو لإلبداع را,ة أي
 ألي ةالفاقد طبيعته من Ìرج زوَ العَ و باgداوة ا�قرونة حدوده إطار ضمنو

  .)¢(" ثقا+ مظهر

 ا&دارس B تدريسها يتم ال3 الكتب خالل من العربية اللغة تدريس كيفية
  :اإليرانية

 � رOزت قد وا6انوي عدادياإل ا=عليم + العربية اللغة مقررات �نت إذا
 وبصياغة ،معقدة بصورة ،العربية للقواعد ا=لميذ تذوق خالل من الفنية القيم

  Äلق ،واضحة غi فارسية
ً
  حاجزا

ً
 ،العربية اللغة وتعلم الطالب ب� نفسيا

 تضم ال مستوياتها بمختلف للطالب ا�وجهة يرانيةاإل ا�درسية العربية لكتبفا
 العرw العالم � االنفتاح قيمةك األدبية القيم جانب إ� القيم من �موعةً 
  .وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا سياسيا

 نم الصورة هذه ستكِ عُ  حيث ،فارسية نظر وجهة من العرب صورة تشويه
 صناعة وºاولة ،شأنهم من واÐط»  ،العرب بكراهية مهجوٍس  متعصٍب  فكرٍ 

  .شيعية – فارسية رؤية وفق اإليرانية ا�وية

 هم فالفرس ،العر@ ا=ميN أساس � قائمة لإليرا� ترسمها الM فالصورة
ُ  آريون  وال ،" السا� " "العرw " اآلخر صورة � ردٌ  و� ،با�i ويبÆوا Æواب

 أصل إ� بالرجوع واإلغراق ا=أكيد خالل من إال الصورة هذه وصف يستقيم
  القديم الفرس

ً
  .اÐقبة بهذه ا�اصة وا=قا�د العادات إحياء وºاولة ،أوال

                                                 

 .)Ç¬، ص ð¶³¢فتحعÊ مiزا آخوندزاده، كتاب مكتوبات، انتشارات امروز، ( )¢(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٧٧٨  

  :يرانيةاإل رسيةا&د الكتب نظر وجهة من :العربية 9علم تعليالت

 ،اإليرانية ا�درسية الكتب أوردتها كما ،العربية اللغة تعليم أسباب
  :با=اÉ نقاط شk � لخصهاتو

  .سالميةاإل وا�تون القرآن فهم أجل من =علمها اÐاجة- ¢

  .الفارسية مع العربية تواصل-¬

ð-iمات من الكثÚعربية جذور �ا الرا\ة الفارسية ال. 

 يستلزم الM ا�همة ا�تون من واالستفادة ،الفارسية للغة لعميقا الفهم- ³
 .العربية تعلم فهمها

ò-iاألدب متون من كث nعربية عبارات فيها الفار. 

 .مولوى ،سعدى حافظ شعر وتأمل فهم-¶

 يتحدث لم ..)القرآن فهم( سال�اإل اgعد هو �ن ،العربية =علم ا=عليل
 �سة + الفارسية فهم � الNOP ثم ،..".الرسول ةسi ،سال�اإل ا=اريخ عن

  .)¢(الفارسية خدمة ألغراض يع® نقاط؛

  .)¬(ا�عصوم� األئمة أحداث تمثل العربية اللغة ألن- ¹

Ç -مات أنã ال و�ذا ،والقراءة الكتابة + الفارسية تماثل العربية اللغة 
 اÐروف من العديد \يها ةالعربي اللغة أن وتذكر ،اإليراني� \ى مشÚة يوجد

  .)ð( الفارسية اللغة مع
                                                 

 .)، صورة الغالف·ðÇ¢اهنما� Eصيç، جاب سNدهم، عر ، سال دوم، دوره ير( )¢(

 .)، صفحة الغالف·ðÇ¢عر ، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ، جاب يازدهم، ( )¬(

)ð( ) ،جاب جهارم ،çصيE � .)¶ص، ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما
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٧٧٩  

 حدوا بالقرآن ا=وسل -·
ً
  .)¢( العربية اللغة =عليم ا=عليمية الوسائل من ا

 � تقوم و� ،للطالب ذكرها يتم معلومات � العربية الكتب ترOز -´¢
 الفارسية الÚمات من كثiا أن أساس � تقوم للطلبة معلومات طرح ساسأ

 ،سهٌل  للفارn العربية اللغة ملتع نإف uلك ،اgعض بعضها شبهي عربيةوال
 رائجٌ  العربية الÚمات من وOثiٌ  ،العقول + بسهولة تPسخ العربية والÚمات

  .)¬(الفارسية باللغة

  :اإليرانية ا&درسية الكتب خالل من العربية اللغة مذهبة

 الشيعية ا�قامات ،ئمةلأل صورا العربية اللغة تدريس كتب بعض � dد
 والدته منذ اuاتية سiته عن واÐديث الصدر مو� اإلمام كصورة ،وا�زارات

 Äصص اÐقوق ãية + دراسته ثم ،االجتهاد درجة � وحصو� ،قم مدينة +
 الشيعة شأن رفع بهدف هناك العمل + واöرط ،gنان إ� انتقل ثم ،االقتصاد

 ،إ�ائيل ضد ا�قاومة حرOة بعد فيما وأسس ،دياناأل حوار إ� وسÑ ،هناك
  .جامران والشهيد با�مي® الصدر عالقة عن اuاتية السiة وEدثت

 لغته جانب إ� والفرنسية العربية للغات الصدر إتقان إ� الكتاب وأشار
  .)ð( الفارسية األم

 + سهاتدري يتم الM العربية اللغة لكتب اCص وEليل قراءتنا خالل ومن
   :يÊ ما ناظالح ،يرانيةاإل ا�دارس

                                                 

 .)ò ،ð´ ،ðò¬- ³¬، ³¢، ¶ا�رجع السابق ص ( )¢(

 .)¬³ا�رجع السابق، ص ( )¬(

)ð( ) ،جاب دوازدهم ،çصيE � .)، الغالف·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما
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٧٨٠  

 تستطيع فال ،وسليم عل} بشk العربية اللغة تعليم � اÐرص عدم -¢ 
 مرOباتها مع وا=عامل ،اللغة �ذه الطالب تعليم بمستوى االرتقاء ،ا�ناهج
kوا�نهج األسلوب بهذا اللغة تعلم بم>ن الصعوبة ومن ،عل} بش.  

 العربية اللغة قيمة بأهمية الطالب شعارإ + بالكت هذه ىºتو يسهم لم -¬
 بناءب ارتباطه وتعزيز ،العرw عن ف>رهأو مدارOه تنمية + ومساهمتها

  .ا¾امعة سالميةاإل حضارته

ð- أن حيث ،اإليرا� الطالب عند اللغوية ال¦وة تنمية � ا�ناهج هذه تعمل لم 
 قاعدة بناء من الطالب تمكن ال ،العربية اللغة تدريس وطرق ،أسلوب
 ناهيك .سليم عل} بشk العبارات وصياغة ،اللغة تعلم من تمكنه معرفية

 الطالب � سهلي ال وبشk ،العربية اللغة قواعد تدريس عملية تعقيد عن
  بذلك تصبح الMو ،ا=طبيق عملية

ً
  .مستحيل شبه أو ،مستحيال أمرا

 ،الصياغية الَملََكة وح` ،وا�حادثة ةالقراء � الطالب قدرات تن} لن - ³
 ،يرا�اإل للواقع معايشتنا خالل من( وسليمة صحيحة عربية بلغة والكتابة

  مثٌل  وهناك ،واحدة عربية ¾ملة يرا�اإل تكوين صعوبة وجدنا
ً
 ما دائما

  سماعهم عند نويرانياإل يردده
ً
 :ةاCكت سبيل � Cا يقولون بالعربية حديثا

 آقر تقرأ :نيدخوا % قرآن
ً
  فهمهم عدم عن كناية ،نا

ً
  )نقول �ا تماما

ò- الطالب رؤية من تعزز صحيحةٍ  قيمٍ  � العربية اللغة كتب تشتمل لم 
  .اإلسالمية وللحضارة للعرب

 بشk تناو�ا ويتم العربية القواعد بعض تناول � ا�درسية الكتب ترOز -¶
 ،ا�فرد ،ا¾مل تكوين ،اإلشارة اءأسم ،السالم وا�ؤنث ا�ذكر Àع مثل معقد
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٧٨١  

 للعربية الفارسية من والÀPة ،ال%فو األوزان ،اإلعراب ،ا¾مع
  .)¢( ...والعكس

 االعتماد وعدم واضح بشk العربية اللغة تعلم الM ا\روس صياغة ضعف
 ا�وف يعكس وهذا ،ا\روس صياغة + �ساعدتهم العرw اللسان أصحاب �

 تعليم ا�ستحيل من أنه ونرى ،ا=دريس � اللسان صحابأ لدخو من اإليرا�
 ،الوضوح عدم � القائم ،األسلوب خالل من اإليرا� للنشء العربية اللغة

 منهجية هناك أن ويبدو ،الكبiة والصياغية اللغوية األخطاء ،وا=صعيب
  لقÄ بصورةٍ و ،عل} بشk تأ�فها تم ،مناهج وجود لعدم متعمدة

ً
 يدV جيال

  Ìلق العربية ا�ناهج أسلوب إن بل.ا�طلوب هابشÚ اللغة
ً
 الطالب ب� حاجزا

 تعقيد ،األمثلة صعوبة ،ا=وضيحو ،العرض + .لصعوبته نظرا العربية وب�
 ح` ،فهمها ا�بتدئ الطالب � يصعب القرآن من ألمثلة االنتقال ثم ،القواعد

� wع منه يطلب أن اللغة + ئمبتد لطالب يعقل فهل .أيضا العرÀ كرذا� 
  .)¬( ....ا�فعول ،الفاعل اسم ،السالم وا�ؤنث

                                                 

  .´¹-¶¶، ص، ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ( )¢(
، Ç¬، ¢¢، ص·ðÇ¢االفعال، الضمائر، عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، 

³¢ò´ ،ò¢.  
، ¶¶، ¢¶، صا�رجع السابق، ص ·ðÇ¢ره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، عر ، سال دوم، دو

¹¬ ،¹ð ،¹³ ،¹òÇ¢ ،Ç³ ،Çò ،Ç¶ ،Ç¹ ،ÇÇ ،Ç· ،·¬ ،·ð ،¢´ð ،¢´³  ستان، ¢عرiسال اول دب ،
، ð ،¬Ç -ð¢ ،ð³-ðòð·-³³ ،ò´-ò¹ ،¶¢ -¶Ç¬- ¬¬، ·¢-¶¢، ¶¢، ·، ¹- ¶، ص·ðÇ¢جاب يازدهم، 

¹´-¹¢ ،¹ò -Ç´ ،Ç¹-ÇÇ ،·³ -¢´ð ،¢¢¢-¢¢¶. 

، Ç ،· ،¢¹ ،¢Ç ،¬ð-¬³، ص ·ðÇ¢عر ، سال سوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب دوازدهم، ( )¬(
¬Ç-¬· ،ð´ ،ð¬ ،ðÇ ،³´ ،³Ç ،òò -òÇ ،¶³-¶ò ،¹´ -¹ð ،¹Ç-¹· ،Ç´ ،Ç¶ -Ç· ،·ò-·¶ ¢´¢-¢´¬ ،
¢´·-¢¢´ ،¢¢³-¢¢¶¢¬¬(. 
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٧٨٢  

  ،األصل العربية اCصوص � االعتماد غياب - ¹
ً
 ا�خطط مع انسجاما

 ،ثقافةو ،حضارة :بالعرب الطالب =جهيل Kنهجة خطة هناك وOأن السابق
 تارÌو

ً
 أدبو ،ا

ً
  .ا

Ç - نٍص  � العربية اللغة كتب + االعتماد  ٍwيعود واحدٍ  عر � أñد الشاعر إ
  )¢(! ا6علب توبة قصة خالل من شو@

 اإليرانية ةصبغبال اإليرانية ا�دارس + العربية اللغة كتب موضوÁت صبغ -·
  .)¬( والقومية ا�ذهبية القيم لPسيخ

                                                 

 .)ðÇ· ،Çð¢، سال اول دبiستان، جاب يازدهم، ¢عر  ( )¢(

  .´¢، ص ·ðÇ¢ر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ع )¬(
تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� " مسجد " درس 

، ·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم،  Ç¢¢-¹¢¢، ص ðÇ¹¢ايران، 
، سال ¢عر  ³ò-³³، ص ·ðÇ¢، جاب سNدهم، عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيð ç-¬ص

  .ðÇ· ،¢¬-¢³¢اول دبiستان، جاب يازدهم، 
، سال اول دبiستان، جاب ¢عر  ðÇ· ،¬ò-¬¹¢، سال اول دبiستان، جاب يازدهم، ¢عر  

عر ، سال ðÇ· ،¹¬ -¹³¢، سال اول دبiستان، جاب يازدهم، ¢عر  ð¶ -ðÇ، ص ·ðÇ¢يازدهم، 
�عر ، سال أول، دوره يراهنما� ð¶-ð¹، ص·E ¢ðÇصيç، جاب جهارم، أول، دوره يراهنما

وصور �سد العمل واالنتاجتعليمات اجتما�، سال  ³- ³³، ص ·E¢ðÇصيç، جاب جهارم، 
، ·ðÇ¢اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

، ·ðÇ¢ره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، عر ، سال أول، دو·òÇ -òمقدمةا�رجع السابق، 
ا�رجع ´¢¢- ·´¢، ص ·ðÇ¢، سال اول، دوره ى راهنما� Eصيç، "الكسل "درس تبç" ¢¹ص

عر ، ð- ¬، ص ·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، Çòالسابق، ص 
  .ò¢- ³¢، ص ·ðÇ¢سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، 

  
= 
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٧٨٣  

  .العربية اللغة تدريس خالل من السياسية ا�فاهيم بعض ترسيخ -´¢

  :الظالم ا&لك صورة

 ،الفرعوK ا�لك صورة � إيران + تدريسها يتم الM العربية كتب ترOز
 حيث ،اuهول صورة عليه ويبدو ،ا=اج يلبس وهو ،مرسومة صورته و�سد

 حول ،العربية اللغة تدريس كتاب + األول ا\رس خالل من الصورة هذه تظهر
 هذه + المالظ ا�لك وموضوع ،السالم عليه مو� سيدنا مع ا�� قصة

  .السفينة يثقب ا�� جعل اuي ،القصة
ً
  .)¢( ا�تيم الطفل مال � حفاظا

  :الغ] ا&لك صورة

 ذاإ ،�لسه + طفالً  يسأل ملك قصة فارسيةلا اللغة تعليم كتاب ي?د
  أعطيك سوف اهللا أين عرفت

ً
 ال أين É قلت إذا :ا�لك الطفُل  أجاب ،درهما

  .)¬( درهم� أعطيك سوف اهللا يوجد

=                                                 

آموزش قرآن، دوم دبستان، جاب òð، ص ðÇÇ¢وزش قرآن، دوم دبستان، جاب هشتم، آم
  .ò¢¢آموزش قرآن، سال سوم دبستان، مرجع سابق، ص ¶¹، ص ðÇÇ¢هشتم، 

عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، ·¬، ص ·ðÇ¢آموزش قرآن، بنجم دبستان، جاب نهم، 
، ·ðÇ¢راهنما� Eصيç، جاب دوازدهم، عر ، سال سوم، دوره يò¬، ص·ðÇ¢جاب سNدهم، 

 .Ç¶- ¶¶ص 

ويpز انتقاد ا�لك من .¢، ص ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ( )¢(
الزاهد " زاهد وبادشاه " درس . خالل ما يعرف باCقد األد+، اuي انتقد فيه صورة ا�لك

، ادبيات فار�، سال سوم "+ األدب اCقدي مقدمة ""در آمدى برادبيات انتقادى " وا�لك 
 ).ðò¢، ص·ðÇ¢متوسطه، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

 .)¢¢¢، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، ( )¬(
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  :العربية اللغة تدريس خالل من القرآن تعليم إدخال

 ودروس الواردة القرآنية الÚمات معا� بعض معرفة الطالب من يطلب
  .)¢(اآليات �عا� ا�قصود =وضيح

  :العربية اللغة تدريس خالل من العسكرية القيم غرس

Êاإليرا� ا¾ندية شعار عليها خوذه يلبس أن نديا¾ فع )¬(.  

  :العربية الكتب B واللباس ا�يئة

 يتعلق ما إال ،اإلVا+ العرw صورة من اإليرانية ا�درسية الكتب Äلو
 وأك¦ ،وأحداث تطورات من شابها وما ،العالقة �ذه ا�عاm السلÖ با=اريخ
  ا6وابت

ً
 وا�ا� ،ا�>ن عن% شÚت الM والصحراء اgداوة غلبة � بروزا

âاÐالسل واÖ ي الزمان عن% ويمثل للعربuة طارهإ + تدور اOرÐوصورة ،ا 
 +....اÐقي� سالماإل حامل الشجاع الرا' ا�تح� الشي� اآلري اإليرا�
 باعتبارهم .....اÐقي� غi سالماإل حامل ،ا�تح� غi ،اgدوي العرw مقابل

                                                 

، سال دوم، عر  ¹، ص ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم،  )¢(
عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيð ، ،ç¢، ص ·ðÇ¢دورهiاهنما� Eصيç، جاب سNدهم، 

، ص ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ³¢، ص ·ðÇ¢جاب جهارم، 
¬³ ،ò¢ ،·´ -·¢.  

، ¶ðð-ð³ ،³ð، òð ،¶ò ،¹، ص ·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، 
¹¹ ،Ç¹ ،Ç· ،¢´¹ ،¢¢´ ،¢¢Ç ،¢¬´ ،دهمNجاب س ،çصيE �، ·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما

عر ، سال أول، دوره  ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ¬¢ص 
 .)ð¶-ð¹، ص·ðÇ¢يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، 

)¬( E � .´³ا�رجع السابق، صðÇ، ص ·ðÇ¢صيç، جاب جهارم، عر ، سال أول، دوره يراهنما
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 معه يسهل وبشk ،القصة أبطال شخوص تمثل الM الرئيسة الشخصيات
 أمام ا=أويل يقبل ال اuي ا�سبق الفكر بمثابة =كون واستحضارها ،ترOيبها

 ،�يسياس ،أمن ،جيٍش  ضباَط ....مواقعهم + اإليرا� ا�ستقبل بناة الطالب
 .دين رجاَل 

 حيث ،بسلبية اإلسالمية اÐضارة مفردات تناول - سابقا – الحظنا كما
 الكتب بربط ذلك عززت كما ،ا�وضوÁت عرض عن تماما سلبية الصورة بدت

  كذلك واستخدمت ،با=خلف العرw اإلنسان صورة ا�درسية ا\راسية
ً
 ! صورا

  الصور أن ا�علوم ومن
ً
 إÉ بالنسبة الÚمات من اإ$اءً  أك¦ تكون ما gåا

  .ا=الميذ

 طالب أذهان + منهم والسياسيون الفرس اُب ت© كُ  خهرس©  العرw فلفظ
 اgدو تعù عرب ãمه ." واgداوة ،بالصحراء مرتبط أنه � وا¾امعات سا�دار

 Eتكم ،همجية بدوية قبائل إال هم ما اإلسالم قبل فالعرب .الصحراء وس>ن
  .اÐضارة مقومات من اكي©  يملكوا لم اgدو هؤالء نÍو .مشاãها Ðل للسيف

 بالصورة ا�حجبة �رأةوا ،ا�ؤمن ،ا�لتQ ،األخ� القميص يلبس الرجل �د
  .)¢( اإليرانية

 النشء وجدان + تتشk الM العربية للشخصية اCمطية الصورة مقابل
 الكتب وردتهاأ دروس عدة فë ،العربية تعليم كتب خالل من يرا�اإل

  ...........قاتل ،{رب ،جبان ،ظالم :العرw وطبائع صفات عن ا�درسية

                                                 

 .)·، ص ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ( )¢(
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  .)¢( الرعب � تبعث عيون ،طويل شارب ،hيرة فá مالºه أما

 من صفةٍ  ةُ كي©  اإليرانية ا�درسية" العربية" الكتب نصوص + تظهر ال
 ذلك من العكس � بل ....،الشجاعة ،الكرم مثل للبدو ا�عروفة الصفات

 ." الطاÎ حاتم قصة " الصورة هذه تشويه ا�درسية الكتب تعمدت فقد ،تماما
 هولة� شخصيةً  =بدو العرw صورة تشويه درسيةا� الكتب تتعمد هنا من

   .تماما لإلVابية افتقدت ،الصفات

 اÐضاري ا=قدم إظهار إ� اإليرانية ا�درسية الكتب س� يعكس وهذا
nلف مقابل الفارÄ wو ،العرب � االستعالء نظرة و�سيد ،العرÍظهار 
  ...الصفات ،ا�يئة دونيتهم

  :العربية اللغة بكت B اإليراM ملَ العَ 

 كبi ترNOا نالحظ
ً
 فë ،اإليرانية ا�درسية الكتب + اإليرا� العلم � ا

 وÍطراء ومدحا "العلم " "برجم" درس �د االبتداÎ ا6ا� الصف تعليم كتب
 به Eيط ،العلم هذا � الفارسية اآلثار صورة وضع هو ا�مN لكن ،العلم �
 حسب– مكون فهو :اإليرا� العلم لوانأ عا�م ا\رس ويذكر .جانب Ü من

 الصلح � داللة األبيض ،ا��ة � لتاللة األخ� ألوان ثالثة من – ا\رس
 خرآ ح` إيران عن لتفاع اإليراني� استعداد إ� يشi فهو األñر أما ،والسالم

 حاâ اإليرا� العلم �د)¬( دم قطرة
ً
 فعبارة ،العربية اللغة تعليم عند وبقوة ا

                                                 

عر ، سال دوم،  ¢¬-·¢، ص ·ðÇ¢عر ، سال سوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب دوازدهم، ( )¢(
 .)¶ò³-ò، ص ·ðÇ¢دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، 

 .)¶¢¢-³¢¢، ص ·ðÇ¢ار� �وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، ف( )¬(
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 ا�بù و� ،شهدا راهنما� مدرسة اسمها مدرسة مقابلها فالصورة ،مدرسة هذه
 ،ا�دارس � ،مكثف شkب الكتب + اإليرا� العلم ظهورو)¢( .إيران علم

  .)¬( االنتصار وساحات اÐروب + ح` ،اÐكومية ا�نشآت

  :متعمد بش� العر� األدب غفالâو وا ديث القديم الفارn األدب تناول

 ما خالل من اإليراM الطالب وعقل وجدان B غرسها يراد ال3 األهداف
  :سبق

  .سمعتهم وتشويه العرب � اÐقد غرس - ¢

 بأنهم يتظاهرون حيث والود ا�حبة وÍبراز بينهم فيما اإليراني� تعاطف -¬
  .واحد شعب

ð- بان ا=نويه Ü nورفعتها يرانإ تقدم + يفكر عمل بأي يقوم وهو فار. 

 أ وأن "إيران دولة" إ� الوصول سبيل + الكثiة ا=ضحيات ذكر - ³
ً
 كثiة عدادا

 هذه استغلت وقد .ا�دف هذا Eقيق سبيل + ضحت قد الس>ن من
 .القصة

ò-قد غرسÐو والعداوة اÞ مةً  العربية ا\ولÁ. 

 �صلحة هازا¾ هذا + العمل + وترغيبهم اإليرا� با¾يش الطالب تعريف-¶
  ."ا\ولة ا6ورة" الوطن

                                                 

 .)·، ص ·ðÇ¢عر ، سال أول، دوره يراهنما� Eصيç، جاب جهارم، ( )¢(

فار� �وانيم، ¬ð¢ ،ð¬ ،³، ص·ðÇ¢عر ، سال دوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، ( )¬(
فار� �وانيم، دوم دبستان، ð، ص ·ðÇ¢ه Ohة افست، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�ان

 .)Ç¢¢، ص ·ðÇ¢جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، 
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  .الغرباء $ذروا ح` اإليراني� الطالب نفوس + الشك بذر- ¹

Ç -الفارسية العبقرية إبراز. 

 .والسطحية بالغباء ووصفه اإليرا� بغi االستخفاف-·

 مواجهة من خافوا قد بأنهم العرب تصور القصة ألن ؛با¾U العرب وصف-´¢
  .اإليرا� ا¾يش

  .وا¾U با�وف العرب العسكري� القادة صفو- ¢¢

  ا�وجودة العدوانية اCوايا � ا=أكيد-¬¢
ً
 .العرب عند دائما

¢ð- وثقتهم ،ا\ائم وتفوقهم اإليراني� عبقرية تصوير %Cد باOوهذا ،ا�ؤ 
 ال اuي با¾يش اإليرا� ا¾يش ويصور ،مناسبة وõ ،قصة Ü + يتكرر
  .يقهر

 للPفيه وليس ،والعسكري السياn اgعد � بناءً  دباأل كتابة يتم -¢³
  .للعرب والعدائية بالعنف يتسم الواقع وä والتسلية

¢ò- لم Nالعربية اللغة كتب تم Mب� اإليرانية ا�درسية الكتب + تدرس ال 
 الكتب هذه أنكرت بل ،سال�اإل ا\ين إ� االنتماء وب� ،العربية اللغة
  .العرw األدب تدريس همالÍو غفالإ خالل من " عربية " ثقافة وجود

  :القومية القيم تعظيم Zور

  :ا=ا�ة القيم غرس اإليرانية ا�درسية الكتب Eاول
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   )¢(وا�ذهبية القومية القيم تعظيم- ¢

 ب� مثال تمزج با\روس ا�رفقة فالصور ،والقو� ا�ذهÖ اgعد ب� ا�زج-¬
 والقومية ا�ذهب ب� ا�زج Vسد Kا ،Àشيد وÄت ،الرضا ماماإل مرقد صورة

  .ال%فة الفارسية

ð-؟..باإلسالم االع�از أين  

 إكمال أو ،Àلة + وضعها إما الطالب من يطلب ãمات وضع ا�لفت األمر
  :عبارة

 وعبارات )¬(وا6وابت القيم هذه لPسيخ سينا عÊ أبو ،فردوn ،إيران ،قرآن
  .)ð(العرش ذي ،الغةاg نهج ،القرآن دار

 Àهورية ،اÐرية ،استقالل " Àعيت شعار ،حسي® أربع� :األسلوب ونفس
  .)³( "الفجر عÆة "فجر ى دهه ،"هللا " التسبيح جوهرة ،سالميةإ

                                                 

)¢( ) �فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
اا�لقب بشاه جiاغ �لك "، مقدمةâيح مi سيد اñد مو� بن مو� ·ðÇ¢در� ايران، 

فرهنك اسال% وتعليمات دي®، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، " نi غU االمام الرضا ا�
ا�اء " " آب وآيينه "، صورة الغالف درس ·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

من شعر اإلمام ا�مي®، فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناh " وا�رآة 
 .)Ç- ¹، ص ·ðÇ¢جاب ونÆ كتابها� در� ايران،  Ohت

فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب : ا�رجع السابق( )¬(
 .)ð¹، ص ·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 

)ð( ) ،آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم¢ðÇÇ ص ،¬Ç.( 

)³( )E �صيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� فار�، سال دوم دوره ى راهنما
 .)ðÇ· ،¬ð¢در� ايران، 
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  ..!.اهللا مع ا¾مهورية بشعار تسبح كأنك

 íمد والتسبيح الشيعية ا�ذهبية وا6وابت الفارسية القومية القيم ترسيخ
  .وريةا¾مه

 ح` االع�از � ط; كبi بشk وا=اريخ والشعراء العلماء فارسية- ³
 .الشي� با�ذهب

  :الفارسية بالقومية واالع�از بإيران االفتخار

 " ما إيران " درس خالل من إيران الفارسية اللغة تعليم كتب تعرف
 بيتنا فá ،نإيرا Þب Þن ،إيران + نعيش Þن ،إيران � بتنا اسم :"إيراننا"

iي ،الكبuالغابات ،ا�ضاب ،ا¾بال مثل ؛متنوعة مناطق � يشتمل ا، 
 + 9ء بكل أفتخر أنا .القديمة واآلثار ،"ا�ذهبية " بالزيارة ا�اصة األماكن

 وهم ،يمانواإل والعمل بالنشاط يمتازون وناإليراني والنساء والرجال ،إيران
  .دوالع اعتداء من يرانإ � $افظون

  :إيران تمثل الM الصور يرفق ثم

  ." ا�ذهÖ الرمز " الرضا اإلمام مرقد :األو� الصورة

  ." الشموخ رمز قمة أ� " طهران + دماوند قمة :ا6انية الصورة

  ." ا�تفرد األدب رمز " الشiازي حافظ قp :ا6ا6ة الصورة

   كرمان ثارآ :الرابعة الصورة

   ردوnالف قp :ا�امسة الصورة

  .الشiازي سعدي قp :السادسة الصورة
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  .الشمال + ماسو� åبات :ةبعالساالصورة 

  .كرمانشاه آثار :ةمناا6الصورة 

  ." ا6ورة رمز ،طهران + اÐرية " ازادي mح :ا=اسعةالصورة 

 وتمجيد ك?ى ومدائن ،شiاز من بالقرب Àشيد Äت :العاhةالصورة 
  .تارÌها

  .)¢(أصفهان + جسور وا6الثة جاn :ة عÆةالصورة اÐادي

  :إيران توصيف B سالماإل تعريف أين

 ،الفارn ا�ليج ،الشمال + الغابات ففيها :إيران بطبيعة ع�ازلال وينتقل
  .)¬(الوسيعة والسهول ا�ضاب ،با6لج ا�زينة دماوند قمة

                                                 

صوره ·´¢-Ç´¢، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(
فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ لقp حافظ، 

، فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، Çð، ص ·ðÇ¢كتابها� در� ايران، 
، صفحة غالف تاريخ، سال اول راهنما� ·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

، صورة الغالف، ا�رجع السابق ·E¢ðÇصيOh ،çت جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، 
 الصحبة الطيبة، سال اول، دوره ى أحاديث اإلمام الرضا + اÐث �.صورة الغالف ا6ا�

 ،çصيE �تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ ³¬¢، ص ·ðÇ¢راهنما
، ص الغالف، فار� �وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه ðÇ¹¢كتابها� در� ايران، 

اب سوم، ناh فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، ج´¢¢، ص ·Oh¢ðÇة افست، 
 .)·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

، ðÇ¹¢تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، ( )¬(
 ).òò-´³ص
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 يقوم اuي " وط® يا " " وطن اى "درس خالل من يتكرر إيران تعريف و�د
 ،ا6قافة ،اللغة ،ا\ين أرض ،الوضاء العزيز الكبi اgت إيران ،إيران بوصف
 قدرتها ،ثورتها ،حضارتها ،تارÌها ،إيران � وتث® ،ا�Pابط والروح ا¾سد

 وñاية إيران � للحفاظ وا\عوة )¢( .عليها ا�فروضة اÐرب + وانتصارها
 بإيران وا=غ® .ا�دف هذا Eقيق سبيل + داءوالف وا=ضحية ،رضهاأو حدودها

   .)¬( ا�غù الشعر خالل من وبتارÌها

 ا\روس رفاقÍو ،ا\روس خالل من إيران � للحفاظ الNOP تكرار و�د
 Àيع " عبارة فنجد ،إليران واالنتماء الوالء عن تعp الM ا=عبiية باللوحات
 القيم استنهاض وºاولة ،ذلك عن iتعب أصدق " أنا � إيران + األماكن

 ،كوروش تاريخ " ا=اريخ وتمجيد ،االنتصارات وÄليد ،وا�ذهبية القومية
   .)ð( إيران عن للحفاظ ،..والروم الفرس حروب ،داريوش

                                                 

)¢( ) �فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 .)¶¬¢- ðÇ· ،¢¬ð¢در� ايران، 

فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، "" تواى ايزدى مرز ايران من " درس ( )¬(
فار�، سال سوم " إيران " قصيدة ðÇ· ،¬ð¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

، ·ðÇ¢دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 .)¶¬¢ص

)ð( )أر� "" � زم� من " رس د " hجاب دوم، نا ،çصيE �فار�، سال سوم دوره ى راهنما
، تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ¹´¢، ص·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

أمل " " اميد ايران زم� " درس  ¹·، ص ðÇ¹¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ  فار�،" أرض إيران 

، تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت ´¢¢-Ç´¢، ص·ðÇ¢كتابها� در� ايران، 
 .)´´¢، ¢·-·Ç، ص ðÇ¹¢جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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  .الفردية وشجاعتهم بمهاراتهم ا¾نود انتصارات تpز وقصص

 ،ا=وراني� مقابل ي�اإليران وشجاعة ،قديما وانتصاراتها إيران تمجيد و�د
 ا�قاتل� أحد شجاعة يpز درس خالل من واقتدار شجاعة بكل وصمودهم

 ا�قاتل هذا وقتال.كi كمان آرش يد� حيث ،القتا�ة تهاومهار ،�يرانياإل
 من يرانإ Eرر أن ،دماوند قمة إ� وصولة عند السماء b دÁ حيث .ببسالة

 ،ا�دف هذا =حقيق إ�ه واالنضمام دوملقل يسمعه من Ü داع� ،عداءاأل
  .)¢( صوته سمع من Ü عليه فتقاطر

 اإلرث " " فرهنI مiاث "درس خالل من القومية القيم � الNOP و�د
 العمالت :مثل رثاإل هذا + خرىأ مسائل يتناول ا\رس هذا لكن " ا6قا+

 وOيفية ،وتارÌها....ابوالÆ الطعام أدوات ،ا=ماثيل ،اآلثار ،السيوف ،القديمة
  .)¬( استخدامها

                                                 

جا�انه Ohة افست، فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، " آرش كمان كi " درس ( )¢(
¢ðÇ· ص ،¢¬¬ -¢¬ò(. 

تاريخ، Ç¢¢-¶¢¢، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، ( )¬(
، ð-¶ ،¢³-¢¹، ص ·ðÇ¢سال اول راهنما� EصيOh ،çت جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، 

¬Ç- ð¢ ،ðÇ-ð·³ð ،³ò ،³Ç-³· ،ò¹-òÇ ،¶¬ -¶ð ،¶ò-¶¶كتاب ت ، �اريخ، دوم راهنما
، òò ،ò¹، ³¹- ¶³، صورة الغالف، ·E¢ðÇصيOh ،çت جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، 

، كتاب تاريخ، سوم راهنما� EصيOh ،çت جاب ونOÆتاب هاى در� ايران، ¹¶، ¢¶-´¶
¢ðÇ· ،صفحة الغالف ،¶ ،Ç ،¢ð ،ðð ،³¬ ،Ç¶ . ، " ا=اريخ "" تاريخ " درس�تعليمات اجتما

، ð·، ¢·، ´¹، ، - ·¶، صðÇ¹¢جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
، ðÇÇ¢تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران،  ¬´¢
فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم،  ، صورة الغالف´¬¢، ³¢¢، ¢¢¢، ¬´¢، ··، ¬·، ¶¹ص

Oh ة افست، جا�انه¢ðÇ· ص ،¢ð³-¢ð¶(. 
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 نفس وتpز )¢( الفارسية اÐضارة قيم ترسخ الM األخرى القصص و�د
 خاك از" قصيدة + كذلك " مكررة سابقا ذكرها تم الM وا�ذهبية القومية القيم

  .)¬( " الشمس ح` الPاب من " " خورشيد تا

 كتابها� " درس خالل من وميةالق القيم � ا�درسية الكتب أيضا وترOز
 ،مواضيعها ،تارÌها ،بالشاهنامه ا\رس يعرف حيث "ا�صادر الكتب " "مرجع

 رةوâ � الطالب وحث ،وللبÆية إليران بالنسبة ا�وضوÁت هذه وأهمية
  .)ð( قرب عن ا�وسوعة الكتاب هذا � ا=عرف

 توصفه اuي الطوn ا\ين Cصi ا\روس أحد تفرد اإليرانية الكتب و�د
 ويشيد ،علمه عن ا\رس يتحدث حيث ،وا�نجم ،ال>تب ،الرياضيات بعالم

 + ودوره ،الفذة الشخصية هذه من واستفادتهم ا�غول استعانة وOيفية ،íكمته
  .العلمية اCهضة

� ص ،·ðÇ¢ ،افست Ohة جا�انه ،ششم جاب ،دبستان بنجم ،�وانيم فار
Ç¶-·´.  

 راهنما� ى دوره سوم سال ،فار� " اCجاح � " " يتموفق راز " درس
çصيE، دوم جاب، hت ناOh جاب Æون �  .·ðÇ¢ ،ايران در� كتابها

                                                 

فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، " آداب اÐياة " " آداب زند�Ô " درس ( )¢(
 .)·¹Ç-¹، ص ·ðÇ¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

  .ðð¢، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست،  )¬(
 .)¬Ç-¢¹¶¢السابق، ص ا�رجع (

)ð( ) ،ة افستOh وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه� � .)¹¢-³¢، ص·ðÇ¢فار
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 اuي ،"الوط® النشيد " " مç �ود " درس خالل من القومية القيم يpز
  .)¢( اإليرا� العلم يظهر حيث ،اإليرا� الوط® النشيد نص عن يتحدث

 الصفوي العهد + العملة صورة � ترOز ا�درسية كتبال كذلك �د
  .)¬( اهللا وæ وعÊ اهللا رسول ºمد اهللا إال اهللا ال ،الشعار مع صورتها وتثبيت

 فيتناول " القومية إيران ثروات " " إيران مç ها� ثروت " درس + أما
 ،Àشيد Äت ،سعدي ،الرضا ماماإل مرقد " مثل ال¦وات هذه أبرز ا\رس
 + صدر � åر ،سينا بوعÊأ ،طاهر بابا مقpة ،أصفهان + ا¾سور ا6الثة
 Ü + وفنونه الفارn با�ط االع�از ،بم وأرك ،نيشبوري عطا مقام ،همدان
 ا\رس ين وال القومية إيران ثروات أبرز هذه ..الفارسية ا�درسية الكتب
  .الغابية ،ا�عدنية ،اCفطية ال¦وة عن اÐديث

  )ð( ...تراثها ،وتارÌها ،بإيران االع�از �إ ا\رس ويدعو

                                                 

تاريخ،  ò¬¢-³¬¢، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، ( )¢(
 سال سوم، دورهء راهنما� Eصيç، مرحله ى دوم تعليمات عمو%، Ohت جاب ونÆ كتاب

 ،� .)Çص . ·ðÇ¢ها� در

)¬(  Æت جاب ونOh ،%مرحله ى دوم تعليمات عمو ،çصيE �تاريخ، سال سوم، دورهء راهنما
 ،� .)Çص . ·ðÇ¢كتاب ها� در

)ð( ) ،ة افستOh وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه� �، ´Ç-¢ð¬¢، ص ·ðÇ¢فار
هم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ادبيات فار�، سال سوم متوسطه، جاب جهارد

، صورة الغالف، جغرافيا، سال اول، دورهء راهنما� Eصيç، وزارت آموزش، ·ðÇ¢ايران، 
 .)·ðÇ¢جاب سNدهم، 
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  :اإليرانية ا&درسية الكتب من نماذج

   :الوطن يهاأ

 وpO ،وحضارة را�أ \يها را�أ ،وعظيمة وعزيزة واسعة را�أ يرانإ
  .أمامنا ماثلةً  زالت وما ،وروحك ورو� وجسمك جس} فيها

 âاراأل �إ وتعرضت الظلم من اريخا= طوال Áنت نهاأ من الرغم �
   .ا6ابتة رادةواإل العزة � Eافظ زال ما نهاأ الإ ،ا¾سيمة

 اÐلوة حداثاأل من الكثi ا�قدس ا\فاع فPة خالل شهد اuي الوطن
 من الكثi قلبها + ووضعت ،الشجعان بطا�األ اÐار با\م وشعرت ،وا�رة

  .عداءاأل وقسوة وقاحة من وÁنت ،الشهداء

 با=عبئة فتيانالو الشباب من كبiة عدادأ تقام ا�فروضة اÐرب خالل
ñالوطن من اهللا رضأ وبدلوا ،ا6ورة وحرس ا¾يش من يديهمأ � حياتهم لواو 

�إ kناء من شgا�جوم مامأ الصامد ا�نيع والسد القوي ا Ùي الوحuهشن©  ا 
  .مريكاناأل من وñاته صدام

 واCار ،سلحةباأل ذنب بدون الشعب ب�ب العدو بها قام الM األيام +
 ،صمودها من عداءاأل وارتعد ورونقها قوتها تفقد لم يرانإ ،والصواريخ والقنابل

  ،وقوتها غليانها عن تتخل ولم
©
 ،العالم + اÐية القلوب وذوي حراراأل متوعل

 
ً
   .واCقاء واالستمرارية الصمود + درسا

 الشجعان وا¾نود نوا�ؤمن الشباب سطر لقد ا�قدس ا\فاع فPة خالل نعم
 اÐرب انتهاء وبعد .تعا� اهللا من ولطٍف  بكرمٍ  وبذلك ،ومذهلة مثiة مالحم
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 يرانيةاإل را�األ íفظ بطالواأل سأالر مرفو| الشباب هؤالء قام ا�فروضة
   .ومعرفتهم ،علمهم خالل من العظيم يرا�اإل والفكر

 للوطن الطاهر ثاPال حياءبإ والنشاط يمانواإل باÐيوية ءا�Ê الشباب يقوم
   .سال�اإل

 ويزينون ،والفخر العزة ومن ومستقرة قوية قمم � ا�وم يقفون ا�وم جيل
 يرانإ علم فان اهللا من لطافأوب نواآل ،واالبت>ر واإلبداع ا�جد الوطن سماء

  .وا�يادين جاالتا� Àيع + واع�از فخر بكل يرفرف سالميةاإل

  :شعر
  لقلوبنـا مـأوي نـتأ الـوطن يهاأ

  

  جسـادناأل سـكن نتأ الوطن يهاأ  
 جسـدأيها الوطن أ    عيون وÞن نورنا أنت الوطن يهاأ  

ً
  نت الروح وÞن Àيعا

ـــك ســـعادتنا    خـــرساأل ســـمعها ذاإ نقطـــة   ـــا ب ـــك وíياتن   في
ــــدنا      قليـــــل لـــــيس وعـــــددهم    الشــــجعان الرجــــال عن
ـــاة   ـــ حي ـــة وhف زةوع ـــال    وOرام ـــن وم ـــة ودي ـــن وÁئل    ووط

 ميت قلبه يكون قلبه + الوطن حب $يا ال اuي أن عتقدأ ناأو  
ً
  .ا

   )الفراها� – ا�مالك أدب(

 ( شعار
َ
  {بأ نهاأ يعرفون ال ،تتدمر نأ يمكن إيران نأ بذِ ك

ُ
  )سودلأل

  :ذاx اختبار

   ؟ ا\رس نص + يرانإ NKات وصف بماذا - ¢

  ؟ )يماناإل من الوطن حب( باÐديث هتوعالق ا\رس ºتوى وضح -¬
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ð-  ب ماذا بنظركV ا�يادين + يرانإ شأن ورفع عزة جلأ من فعل نأ 
 )¢( ا\و�ة؟

  :وط¿ يا يرانإ
   .ا�جد م4ل يا احبك ،يرانإ
 حافظ ،سعدي ،الفردوn مثل الكبار الشعراء رضأ يا ،وط® يا ،يرانإ يا

 زOريا ºمد ،سينا عÊ بوأ مثل الكبار اءالعلم حضنك + وÁش ،ومولوي
   .حسا+ ودكتور ،اigوK ر$ان بوأ ،الرازي
 رفعة جلأ من تضحيات وقدموا ،وÄ` رستم ،كمانكi آرش مثل بطالأو
 + يسiوا نأ � طفالاأل وح` والنساء الرجال نشأتأ نتأ يرانإ يا ،شأنك
  .uلك فداءً  راوحهمأ وقدموا اÐرية سبيل + واستشهدوا اهللا طريق

 + الزرقاء مياهك + ،الشمال + ا��ة + ،بالغابات ،Àالك بكل احبك
 ،الواسعة الصحراء + )والوند دماند( ثلوج + ،العا�ة ا¾بال + ،الفارn ا�ليج
   .اCخيل شجارأو ،رزاأل وسهول

  نساءً  ،�والطيب ،الصعب� اCاس + حبكأ ،حبكأ
ً
 الصبوري� ورجاال

 ،مشهد + السالم عليه ا6امن ماماإل حرم + اuهبية بقبابك حبكأ ،ا�ؤمن�
 عمود �ربعواأل

ً
  .فارس + Àشيد وÄت ،صفهانأ + ا

 نأ اهللا �إ تعهدت ،وط® يا ،نكتبشجاع افتخر ،الطاهرة رضاأل يتهاأ يرانإ
 ،همCصا, واستمع ،�الطيب اCاس حبأ نأو ،íياß ازدهارك طريق + سÑأ
 �كون سÑأو ،وفرح ملأ بكل درسأ سوف وط® يا ،عدائكأ حاربأ نأو

                                                 

)¢( ) ،Îسال دوم، دوره راهنما n¹¬¢- ³¬¢ص فار(. 
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 ومزدهر Àلأ يرانإ مستقبل
ً
 وأصدقاÎ ناأ أوسأقر .شأنك لرفعة سÑأو ،ك¦أ ا

 
ً
  :النشيد هذا دائما

  كن يرانإ( :شعر
ً
 مزدهر كن يرانإ يا، حرا

ً
 سعيد كن ،ا

ً
  .)¢( )بنائكأ بنا ا

  :يرانإ ملأ رضاأل

 حداثاأل هذه نقل ويستطيع ،ا�ريرة باÐوادث الإ شخٍص  يأ والءُ  يظهر ال
 ،هدافهمأ �إ اCاس يصالإل القصص اÐوادث هذه من ويصنعون اCاس �إ
 والعواصف ،حداثاأل من الكثi فيها وقعت راٍض أ باستمرار �نت يرانإ

 ظل + صمدوا يراني�اإل نأ الإ ،واضحة انتصارات ا¾iان سجل وقد ،والفشل
 وسبهد دوماند عن با\فاع فخورين إننا الإ ،هذه وا�بوط الصعود ظروف
  .الفارn ا�ليج عن ا\فاع + العا�ة والروح

 نيواجهو �نوا اuين ،والنساء للرجال مديونةٌ  يرانيةاإل ا�Æقة اÐضارة
 ،وا=وفيق ماناأل احلس با�اه ويسiون ،يأس وأ ،خوٍف  دون من حداثاأل

  .ولكرامة العزة �إ رضاأل بهذه وصلوا العزيمةو يماناإل وبفضل

 بهذه نهضوا اuين والعلماء وا�طباء والكتاب واÐكماء العظماء هؤالء
 وعزتها اسمها بييص ال ح` ،يرانإ اسم �بï باCهار الليل وصلوا لقد ،رضاأل

 ح` وصpوا الصيف وحرارة الشتاء برد Eملوا اuين اCاس هؤالء ،âر يأ
  .عداءاأل من يرانإ را�أ $موا

 مثالأ من والشهداء " حس� يا " وصوت "آريوبرزن " صواتأ زالت ما
 قلوب تشجع والM ،يرانإ وسماء وجبال تالل + .....و شiوي ،همت ،Àران

                                                 

 .)ð-¢¬ò¬¢ص ، دوره راهنماÎ، سومفارn سال ( )¢(
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ُ  تزال ما ،يرانإ عن لتفاع الشجعان اCاس  خرمشهر + ناآل وح` سمعت
 الشهداء همهمة عنسم ا�قدس لPابا هذا + ،ومريوان سوسنكرد ،شiين وق%
 يراني�اإل Ü وصوت واحدة íنجرة صوٌت  هو هذا ،بطالاأل تكبi وطن�
Mطوس حكيم من هااسمعن وال iالكب nالفردو.  

ـــــم    سـاساأل مـن يـرانإ تكن لم ذاإ ـــــنأ فل ـــــاأ ك   ن
ً
ـــــا   حي

ــــذب   ــــرانإ نأ ك ــــرت ي ـــر نهـــاإ    دم Oـــود للنمـــور و   واألس
 ا�نخفض القمر ضوء و� الليل يقضون والنساء الالرج �ن رضاأل هذه +  

 علمهم ضيافة + العالم ويكون ،وا6قافة العلم فقأ =وسيع والكتابة با�طالعة
 ،الفارا+ ،الغزاÉ ،ا�لك نظام ا�واجا ،نصi ا�واجا هؤالء ب� ومن ،وثقافتهم

 هذا حول ،لعالما لؤاوتس عجابإ ثارواأ هؤالء ،سينا وابن ا�وارز� ،ر$ان بوأ
  .والعظمة ا�جد

 ربعأ( + ،الفردوn بمدح قام عندما ،السمرقندي العرو� نظام نإ
  نيوعÆ �سة الكتابة + واستمر ،)مقاالت

ً
  يPك لم اÐقيقة + ،Áما

ً
 ،شيئا

 هذه �إ الوصول بمقدوره �ن ومن السماء + مقام �أ �إ ومدحه 5مه ووصل
   .؟ إ�ها وصل الM ا\رجة

 والرازي ،سعدى مثالأ الكبار هؤالء مثل �إ $تاج رضاأل هذه مستقبل نإ
nستان ،عما�أ نتائج ومن ،ومولوي والفردوã، والشفاء ،والقانون ،بوستان، 

 اuي اgت هذا ،اgاقية ،ا6قافية ثارواآل الكتب من وا�ئات سفارواأل ،وا=فهيم
 الرسول قال كما ،األرض �ذه فخرٍ  رمصد هم هؤالء ،وبروين رابعة منه خرجت

çال¦يا + العلم �ن لو( وسلم عليه اهللا ص ëسوف ناسأ يوجد فارس را�أ ف 
  .)إ�ه يصلون
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 íاجة Þن ،ا�ا� تنسينا نأ ياماأل ومرور مشاغل ندع نأ Vب ال إذن
 نأو ا=اريخ هذا وغù عظمة من نستفيد نأ مC وقت يأ من ك¦أ ا�وم

  .Cا �امٍ إ رمصد يكون

 
ً
 ،مساأل عن ا�وم الغافل� من العpة اتأخذو نأ دورOم سيكون غدا

 ،وا=ضحية وا�حبة يماناإل طريق عن وذلك ،ا�اضية ا=جارب من واالستفادة
 خالقاأل – ا\راسة ،شياءأ بثالثة ا�ستقبل تصنعوا نأ تستطيعون ،الغد ااصنعو

   .الرياضة –

   :طوس حكيم ورشك نصيحة إ� استمعوا وOذلك

  يرانإ رضأب ملاأل عطاكأ   العالم خلق نأ بعد

  :ذاx اختبار

   ؟ اإليرانية وا6قافة اÐضارة تدين �ن - ¢

   ؟ الفردوn شعر العرو� نظا� الشاعر وصف كيف -¬

ð- ب ماذاV ؟ يرانإ مستقبل جلأ من نفعل نأ)¢( 

  :واrين العلم وطن

  .وط® حبكأ وا\ين العلم وطن هذا يرانإ وط® أحب ناأ

  .ا\م لون من ولونها ا=و�ب زهارأ الشهداء من تاريخ �ا هنا الPبة

  .السماوي ا\ين نور الشمس وتنi اCور معا� تظهر الÆق من

                                                 

 .)¶ð³ -¢ð¢اهنماÎ، ، دوره رسومفارn سال ( )¢(
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  وطننا سهول + حافظ مثل زهارأ وقعت مسباأل
ً
 أ نزرع سوف وغدا

ً
 يضا

iالوطن هذا + زهاراأل من الكث.  

  هنا عديوس سينا ابن م>ن �ن مسباأل
ً
  . بعدهم من للرجال وطن وغدا

  . وط® حبكأ وا\ين العلم وطن هذا يرانإ وط® حبأ ناأ

  .اÐار اروند نهر من بالقرب ح` الوند + اÐار الPاب من حبكأ

 أو Cا كوخ م>ن Ü وä زواية +
ً
 وتنب الكpى تنب + بيوت Cا يضا

  .الصغرى

  .)¢( الوطن حبأ وOذلك ورةا6 حبأ الطاهر ترابك حبأو uاتك حبكأ

  .كرمارودي موسوي عÊ سيد

  : يرا�اإل ا¾مهورى السالم

  يرانإ
   سيباد جس} نإف       يرانإ تكن لم ذاإ

  قماش قطعة عليه     àسمٍ  العيش رفضأ

  والقتل للمواجهة     اuهاب تريد كنت ذاإ
ً
   لوجه وجها

   عداءلأل اgالد تعطي نأ وأ

   ستف® يرانإ نإ قال من كذب

  )¬( واCمور سودلأل وOر نهاإ

  .الفردوn القاسم أبو
                                                 

 .)·¹Ç-¢¹¢، دوره راهنماÎ، سومفارn سال ( )¢(

 .)ðð¢، دوره راهنماÎ، دوم فارn سال( )¬(




��א�����وא��������א����א��
	���א���א����� 

 
٨٠٣  

 :اإليرانية ا&درسية الكتب B القومية األعياد تعظيم

 )م,ts( اذار ,*/هR*t( اسفند t*( :ا��ول صناعة تأميم عيد :أوال

 + والعضو الوط® الرمز به قام اuي ا\ور � ا�درسية الكتب ترOز(
 تأميم مÆوع ´Á ¢ò/ð/¢·òم + اقPح حيث قمصد ºمد اإليرا� ال�pان
 سبيل ó" :عن عبارة القانون صيغة وEن ،ال�pان إ� ا�Æوع وقدم ،اCفط
 الصناعة Ü تأميم القانون بهذا تقرر وازدهاره اإليرا� الشعب سعادة ضمان

 منابع Àيع باستثمار اآلن بعد اإليرانية اÐكومة وستقوم ،اgالد + اPgو�ة
  ".اPgول

 و�لس ´ò/ð/¢·ò¢ ال�pان أقره أن بعد ا�فعول نافذ ا=أميم قانون وأصبح
 الشاه وعهد ،اCفط عن بريطانيا يد رفع الوزراء �لس وقرر .´ð/¢·ò/´¬ الشيوخ

� ،ا=أميم إجراءات ó مصدق ومò/¢·ò¢ C/·¬ + الوزارة برئاسة مصدق إ
 موقد ،مصدق حكومة وسقطت ،وبريطانيا إيران ب� األزمة وتصاعدت
 إ� الشاه خفضها ،أعوام ثالثة بالسجن اÐكم عليه وصدر للمحاكمة

 العمل اع�ل السجن من خروجه وبعد ،اCصف إ� الشاه خفضها ،اCصف
nالسيا �  .¶¶·¢ Áم + مات أن إ

 أصبحت اإليرا� اPgول � �ملة سيطرة تسيطر بريطانيا �نت أن وبعد
 ا�سيطرة ü والفرنسية وا�وCدية والpيطانية األمريكية :Pو�ةاg الEÆت

  ò¬ مدتها التفاقية طبقا اPgول هذا �
ً
 ó اPgول صناعة بعدها تؤمم ،Áما

  .االتفاقية وتل; إيران

iا�درسية الكتب تش � ،الوحيد ا=أميم معرOة بطل يكن لم مصدق أن إ
 ºمد/ا\كتور عنه يقول .ال>شاÔ اهللا آية iالشه ا\ين رجل ذلك ó شارOه بل
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 قم مدينة + اPgول =أميم ا6ورية اÐرOة بدأت لقد " :ا�ؤمن عبد السعيد
 صيحته أطلق عندما ال>شاÔ القاسم أبو اهللا آية القوى ا\ين رجل بزÁمة

 � قام مث ،"بالدنا من خرجوااو بPوCا Cا اترOوا اإل�لN الÓب أيها" ا�شهورة
  Áرمة مظاهرة رأس

ً
 أ�بت وقد ،ا=أميم قضية يناقش �ن اuي ال�pان قاصدا

  ".الوطنية ا¾بهة نواب رأسهم و� ا�عارضة نواب ñاس ا�ظاهرة هذه

  اإلسالم فدائR منظمة لعبت كما
ً
 ،اCفط صناعة تأميم عملية + مؤثرا دورا

 – الوزراء رئيس-ارا رزم طهماسÖ ا�ليل وهو عضائهاأ حدأ اغتال حيث
  �ن ألنه– نذاكآ ا�نظمة رئيس – صفوى نواب من بتÚيف

ً
 �سألة معارضا

 طهماسÖ وخليل صفوى نواب �إ ناآل وينظر .اإليرا� اPgول صناعة تأميم
 توالت الM اÐكومات حافظت ولقد اإلسالمية ا6ورة طليعة نهمأ � قهمااورف

  عيدال بهذا االحتفال � يرانإ + يةاإلسالم ا6ورة �اح بعدة
ً
 للتحالف نظرا

 دابر قطع :وهو واحد هدٍف  � ا\ينية والقوى الوطنية القوى ب� Àع اuي
 – مصدق ºمد ا\كتور بقيادة - الوط® ا=يار أي .يرانإ + جنÖاأل ا=دخل
 تأميم معرOة Àعتهما – ال>شا� القاسم بوأ سيد اهللا يةآ بقيادة – ا\ي® وا=يار
 سبابأل ومصدق ال>شا� ب� دب ا�الف نأ إال -حو�ا Pولاg صناعة
 مع با=نسيق مريكيةاأل ا�رOزية ا�خابرات تمكنت نأ إ� وخارجية داخلية

 وطرد ا=أميم + �ح اuي مصدق ضد انقالب تدبi من الpيطانية ا�خابرات
  زاهدى اهللا فضل ا¾#ال وتعي� يرانإ من الpيطاني�

ً
 وÁد للوزراء رئيسا

 سيطر وهكذا .يامأ ثالثة فيها ومكث �هاإ فر قد �ن نأ بعد روما من الشاه
 + سالميةاإل ا6ورة قامت نأ �إ الpيطاني� ºل وحلو يرانإ � مريكيوناأل
  ).ا�تحدة الواليات مع ا\بلوماسية عالقاتها يرانإ فقطعت ،·Á ¢·¹م
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ً
 ):مtSR( حزيران( ه *RT( خرداد بونزده انتفاضة- ثانيا

 ال` اإلسالمية ا6ورة طليعة نتفاضةاال هذه ا�درسية الكتب تعتp هامش(
 ال` ا�درسية الكتب يقرأ ومن ،)م·¹·¢ فpاير ¢¢(ش.ه ðò¹¢ بهمن ¬¬ + قامت

 ا6ورة هذه hارة أن � تؤOد أنها Vد ،وتتبعتها اإلسالمية ا6ورة تناولت
 بعد أهدافها حققت ال` االنتفاضة هذه أنو ،ش.ه ¬ð³¢ خرداد ò¢ + لتاشتع

  عÆ �سة
ً
 $تفلون فهم �ذا ،ا6ورة النتصار مفصلية مرحلة بداية �نت ،Áما

  ا�وم وبهذا االنتفاضة بهذه
ً
  �ا تمجيدا

ً
  .بدورها واعPافا

 بخط أن بعد )ش.ه ¬ð³¢ خردرد ³¢( يوم اندلعت قد ا�ظاهرات وEنت
ùا�مي ó وبعد .السجن من خروجه بعد تهسوسيا الشاه وهاجم ،ا�واطن� 
 القانون هذا فيها هاجم خطبة ا�ميù ألï مريكي�لأل اÐصانة قانون صدور

  يصدر الشاه جعل Kا ،واÐكومة وال�pان
ً
 من الرابع ó ترOيا إ� بنفيه أمرا

pم نوفمÁ ¢·¶³باألحداث وا=فصيل .م Mتجر ال.  

 بشهداء ا�اصة )الصدور وâب اCواح( العزاء بمراسم االحتفاالت وتبدأ
 ال` اÐوادث من عظيمة حادثة �نت )خرداد بونزده( انتفاضة وشهداء كربالء
  .)اإلسالمية ا6ورة انتصار قواعد أرست وأنها ،ا=اريخ تصنع

 ثا�
ً
 ):شباط (( = بهمن **( اإلسالمية ا�ورة قيام ذكرى :ا

)Oدث هذا � ا�درسية الكتب زترÐى ا�وم وهو اuار فيه اندلعت اh ُة 
  ).شباط ¢¢ = بهمن ¬¬( + تنتá أيام عÆة وتستمر ،ا6ورة

  شهدت قد األيام هذه وEنت
ً
 ا�ميù اإلمام عودة منذ تبدأ مصiية أحداثا

 Æع �سة أمC أن بعد )ه ðòÇ¢ بهمن ¬¢( م·¹·¢/¬/¢ + إيران إ� فرنسا من
 
ً
 .ا�ميù عودة من أيام عÆة بعد ا6ورة بنجاح وتنتá ،ا�نÁ + wما
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 دهه أو ،الفجر عÆة :أي فجر دهه :العÆة األيام هذه يسمون واإليرانيون
  .ا�بارOة الفجر عÆة :أي فجر مبارك

  يرون واإليرانيون
ً
  تشابها

ً
 به أقسم اuي والفجر ثورتهم فجر ب� وتماثال

 األيام وب� ،)العÆ و�ال ،والفجر(الكريم القرآن + تعا�و سبحانه اÐق
 والM الوطن أرض � واÐاسمة العملية خطواته ا�ميù فيها خطا الM العÆة
  ا6ورة بنجاح ختمت

 تذ" االحتفاالت هذه + ا�ستمرة ا�واطن� مشارOة أن يرون واإليرانيون
 األيام هذه شهدتها الM باألحداث موتذكره ،دائمة بصفة نفوسهم + ا6ورة روح

 يشiون وهم .ا6ورة أحداث �ريات تناول + ا�درسية الكتب وتسهب ،العÆة
 
ً
 هذه إقامة + اCجاح أن ويرون ،الفجر عÆة احتفاالت إقامة أهمية إ� دائما

  يعد االحتفاالت
ً
  للنظام �احا

ً
 ا¾مهورية قدرة � د�الً  يعد كما ،� ودعما

 االحتفاالت هذه مثل استمرار أن ويرون ،اإلمام خط وقوة اإليرانية ميةاإلسال
  ).للثورة توقٌف  وتوقفها ،للثورة استمرارٌ 

 
ً
 :)مt�t( آذارt*( اإلسالمية ا)مهورية إعالن يوم :رابعا

 – ا�ؤقتة اÐكومة عالنإ �ريات تناول + اإليرانية ا�درسية الكتب تفيض
 ðòÇ¢ فروردين ´¢,¢¢ يو% Eديد تم أنهو ا6ورة لسو� – بازرEن مهدي برئاسة

 فروردين · + ا�مي® وجهها الM والرسائل )·Á ¢·¹م مارس ¢ð´، ð( ش.ه
¬·/ð/¢·¹·اإلمام وجه ،واحد بيوم االستفتاء إجراء قبل أى )م ùرسالة ا�مي 
� ،االستفتاء + الفعالة ا�شارOة ب�ورة وأوصاهم ،اإليرا� الشعب إ
 ومستقبل اإلسالم مصلحة أجل من اإلسالمية ا¾مهورية لصالح ا=صويتوب

 تعاونوا ،الوطنية اÐقوق Eh óء الشعب طبقات Àيع إن وقال .وشعبها إيران
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 وÞن واÐكومة وا¾يش ،إسالمية حكومة اÐكومة ،منواأل الÆطة قوات مع
 أحرار ا¾ميع يكون بأن أعدكم ،خدمتكم +

ً
 وبأن ،سالميةاإل اÐكومة ó ا

   .ا�Æوعة حقوقهم � ا¾ميع $صل

cا�وم� و hادي العاÐوا Æن فروردين شهر من عÁ ¢ðòÇبعد أي ش.ه 
 ،الرأي صناديق إ� ا�واطنون توجه ،اإلسالمية ا6ورة �اح من شهرين من أقل

 ا\وائر أغلب وEنت .اإلسالمية ا¾مهورية لصالح ا�واطن� من %¬,Ç· وصوت
 أبريل /ش.ه ðòÇ¢ فروردين ¢¬( األحد يوم ع% وc.ا�ساجد + االنتخابية

 ا¾مهورية نظام إقامة عن فيه أعلن ا�ميù اإلمام عن بيان صدر )م·¹·¢
 � الشديد إلقبا�م الشعب أفراد إ� بالشكر وتوجه ،إيران ó اإلسالمية
 بهذا الشعب أفراد وهنأ ،اإلسالمية ا¾مهورية لصالح ا=صويت و� ،االستفتاء

 السياn وعيهم -وغربه hقه – للعالم فيه أثبتوا اuي ا=اري� ا�وم
 – اإل�ية اÐكومة أيام أول هو اuي – فروردين ¢¬ يوم إن :وقال .واالجتما|

  ا�وم هذا تتخذ أن أمتنا � وVب ،طنيةوالو ا\ينية أعيادنا أكp من
ً
 ،عيدا

 ا¾مهورية يوم :اسم ا�وم هذا � وأطلق.Áم Ü + + إحيائه � وEرص
   ).اإلسالمية

  :وا&ذهبية اrينية عياداأل Zور

 ،األضx وعيد الفطر عيد :هما عيدين + عياداأل الس® سالماإل ح%
 مرتبطة و� ،واألهمية اÐدث حيث من Äتلف الشيعة عند األعياد لكن
 
ً
  .سالمباإل األعياد هذه ارتباط من أك¦ ،ا�ذهÖ باgعد أساسا
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  :يراني~اإل عند ا&ناسبات وهذه عياداأل هذه برزأ ومن

  .ا\ينية األعياد

 .الفطر عيد

  .ا�درسية الكتب + الفطر عيد شأن Eجيم

  .Áدي عيد

 تظهر ،اإليرانية ا�درسية الكتب + خجول وبشk حاâا نراه الفطر عيد
 يقول ،العيد هذا " مسلمان جشن " ا�سلم� عيد " عنوان Eت ذلك الكتب
 فليلة ،والزقاق الشوارع + األفراح تبدأ رمضان شهر انتهاء بعد نهإ ا\رس
 اللباس اCوروز عيد +( كويه بعد اCظيف اللباس بتحضi األم تقوم العيد

 نأكل بعدها ،العيد لصالة الصالة سجادة تهيئة ،ةاCظيف رباوا¾و ،)ا¾ديد
  .اÐمد وهللا أكp اهللا ،كpأ اهللا مكpين ناgعض ونبارك اÐلوى

 بعيد االحتفال يتم كيف الطالب سؤال � يقوم نشاطا هناك ا\رس بعد
  )¢( ؟ قريتك أو مدينتك + الفطر

  :ا\بوي ا&وr عيد

  :�دي بسيط عيد ا\بوي ا&وr عيد {جيم

 يتم حيث ،االهتمام من بقليل اإليرانية ا�درسية الكتب خصته "تو\ جشن"
 Vمع ،والفرح واللعب الضحك بعد ،العائلة وتد� ،ا¾د بيت إ� اuهاب فيه

                                                 

  ، ðÇÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشتم، ( )¢(
 .)ò¶ -ò¹ص
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 يصادف ا�وم ألنه Àعهم سبب عن �م �قول ،حو� Vلسون ،الصغار ا¾د
  .)¢( الرسول حياة سiة عن قصة �م يقول بعدها ،ا�و\ عيد

 ،ألكرما الرسول قصة عن اÐديث خالل من ا�و\ عيد عن اÐديث و�د
 شكوه با سحرEه درس + جpيل بواسطة تعا� اهللا من عليه ا\عوة ونزول
  الفجر

ً
 نشاط الطالب من تطلب حيث ،با�جد مفعما

ً
 صفي ا

ً
 �رت رسالإ شó k ا

  .)¬(وسلم عليه اهللا صç الرسول بعثة عيد بمناسبة صديق إ� تهنئة

  )الكبI االحتفال ،بزرك جشن( ا&هدي والدة عيد :ثانيا

 فk ،الكبi االحتفال العيد بهذا االحتفال � ا�درسية الكتب تطلق
 كم االحتفال هذا ،الزمان إمام والدة ألنه ،به $تفلون القرى ،ا�دن ،الصف

 من حدائق وسط ألطفال صورٍ  من االحتفال هذا يرافق ما وÁدة ،Àيل هو
  .)ð(الكبi العيد بهذا احتفاال الورود $ملون وهم ،األزهار

 اهللا عجل الزمان باحياص " ا�درسية ا\روس 2 + مرسومة الفتات و�د
� طلبة أذهان + Áلقةً  تبï ح` ،الصورة هذه وغرس لPسيخ " فرجه تعا

  .)³(أظفارهم نعومة منذ ا�دارس

                                                 

- ¬¬، ص ðÇÇ¢م، كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشت( )¢(
¬ð(. 

 .)´ðÇ· ،ò¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم، ( )¬(

)ð( ) ،كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشتم¢ðÇÇص ،ò´-ò¢(. 

 .)ð´¢، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست، ( )³(
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 نشاط تمثل الطلبة � أسئلة الكتب وتطرح
ً
 علم ا

ً
 األسئلة � يOPز يا

   :ا=ا�ة

  ؟ الزمان مامإ يعود عندما لسيحص ماذا - ¢

 ؟ يفعل أن عليه Vب ماذا ،ا�هدي ينتظر اuي نساناإل -¬

ð- ؟ شعبان منتصف حفل حول تعرف ماذا 

 حول نشادإل عرض حول صë»  بنشاط القيام الطالب من نشاطال يطلب
  .اإليرا� العلم وخلفهم ،ينشدون لطالب صورة تظهر حيث ،الزمان مامإ

  :ا&هدي عودة

Oا�درسية الكتب زتر kبش iا6ا� ماماإل " الغائب اإلمام أهمية � كب 
Æبوية األدلة حيث من الزمان مامإ عن تتحدث حيث "عCشخص � ا 

 ،الÆع من عمره طول دالئل ،،الغيبة ومدة ،غيبته ،األ�ية سiته ،ا�هدي
  .)¢( لعالما + العدل وEقيق ،الظلم رفع من الظهور عند سيحقق ماذا ،ظهوره

  :الطلبة � ا=ا�ة سئلةاأل طرح � يشتمل ا\رس بعد نشاط

 وما ،ا�هدي غيبة من البÆ يستفيد وماذا ،نفعل أن علينا Vب ماذا
  ؟ ا�هدي بوالدة االحتفال دالالت

                                                 

فرهنك اسال% " "اهللا " الغيبة وظهور االمام ا6ان يعÆ" غيبت وظهور امام دوازدهم " درس ( )¢(
 �وتعليمات دي®، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در

 ).·¹ò-¹، ص ·ðÇ¢ايران، 
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 الوضع "" ئمهأ ع% وسيا� فرهنI وضع " ا�هدي حول {تلفة دروس
 ،هديا� غياب علل حول ا\روس تحدثوت ،األئمة لعهد والسياn ا6قا+
 واستعراض ،ا�هدي أعوان ،الغيبة ع% انتهاء ،الغيبة ع% + ا�هدي وقيادة
 من ،الغيبة ع% + وتقدمها األمة استمرار وâورة ،ا�هدي ظهور مراقبة
  .)¢(العادل الفقيه ةوالي خالل

  :القرآن من ا&هدي � لتالئل اrروس إبراز

 را وآنان ،نهيم منت زم� مستضعفان بر وخواستيم " ةالقرآني اآلية
   " كردانيم زم� ووارث مردم بيشوايان

ßß﴿  :الÀPة ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ££ ££ ßß ßßϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ çç ççGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ 

ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè ôô ôôffff tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏOOOO ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$   .)¬( ]ò :القصص[﴾  ####$$

Æا�زدانة الشعرية القصائد خالل من ا�هدي قدومب ا�درسية الكتب وتب 
 ،حفظها الطالب � ينب3 الº " Mمد أل قائد يا "" أدرO® يامهدي " بالصور

 ،الفكرة هذه �سد " قادم هو " آيد % او فقصيدة ،ا�هدي ةح� بعودة

                                                 

)¢( )Oh hدين وزند"، سال سوم متوسطه، نا ùقرآن وتعليمات دي �ت جاب ونÆ كتابها� در
ا�رجع السابق، " الشمس ا�ختفية " ، خورشيد بنهان ò-¢¢ò´¢، ص·ðÇ¢ايران، جاب ششم، 

، تداوم ´¶¢-³ò¢، درس در انتظار طلوع، + انتظار الطلوع ا�رجع السابق، ص ðò-¢³ð¢ص
يت فقيه ، والð-¢¹ð¶¢امامت در ع% غيبت، ديمومة االمامة بعد الغيبة، الرجع السابق، ص 

 .)¹ð-¢Çð¢در ع% غيبت، والية الفقيه + ع% الغيبة، ص 

فرهنك اسال% " "اهللا " الغيبة وظهور االمام ا6ان يعÆ" غيبت وظهور امام دوازدهم " درس  )¬(
 �وتعليمات دي®، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در

 .·¹ò-¹، ص ·ðÇ¢ايران، 
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 ،الزمان إمام فهو ،" اÐس� اإلمام ابن " ا�هدي عودة فكرة تغرس فالقصيدة
 العالم من يزول ح` ،واالستبداد الظلم �حارب يأß ،وصديقنا ،وقائدنا لناد�

  ا\Áء الطلبة من ا\رس ختام + تطلب." أÀع
ً
 من با�هدي باالستعانة Àاعيا

 وتصور ...اgاطل ºاربة ،البÆية إنقاذ هدفه ،الرسالة �Áية)¢( السالمة أجل
  الصور

ً
  شعارا

ً
  نشاطا و�د)¬(ºمد آل بقائد ا�هدي بوصف غريبا

ً
 يطلب طالبيا

  ا�هدي ميالد وصف الطلبة من
ً
  .)ð( شعرا

  ا�هدي عودة ا�درسية الكتب و�سد
ً
 قصيدة خالل من فنجد ،شعرا

 ،مودة ،بمحبة ويتصور يتأمل ف` صورة �سد فá " حال�أ " من رؤياهاى
 حلمه الف` ?دوي ،ا�هدي عودة ،ا�نام + شاهدها الM الرؤيا وبأخوة Áطفة
 ،العالم + يسود الظلم رفع ،اÐق ،العدل ،اÐب شاهد حيث ،ا�نام + رآه اuي
 صورة عن اÐقيقة + يتحدث ،وينتá منامه ي?د وعندما.Áد ا�هدي ألن

 اgيت آل أسماء أن و�د .)³( ا�هدي ظهور بعد سيكون وOيف ،ا�ثا�ة العالم
 صاحب ،الرضا مو� بن عÊ ،الزهراء مةفاط ،عÊ بن اÐس� رأسهم و�

 األسماء قراءة منهم يطلب حيث ،القرآن تدريس كتب + "ا�هدي " الزمان
  .)ò( وتشكيلها

                                                 

 .)·¢-ðÇÇ ،¢Ç¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشتم، ( )¢(

 .)·¢كتاب هديه هاى آسمان، ا�رجع السابق، ص( )¬(

)ð( ) �فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 ).Ç، ص·ðÇ¢در� ايران، 

  ، ·ðÇ¢تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم،  كتاب هديه هاى آسمان،( )³(
 .)·òÇ-òص

)ò(  ،آموزش قرآن، سوم دبستان، جاب سوم¢ðÇ· ³، ص´(. 
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  :عيµ ،مو� ،مرت

 أيضا ا�لط مع ،القرآن تعليم دروس من آخر درس + منهم يطلب ما وهذا
 ب� فرق ال أنه للطلبة اgاطن العقل + الغرس بهدف هذا ،األنبياء أسماء مع

  األنبياء مرتبة + همنيضعو اgيت وآل األنبياء
ً
 الM ا�مي® فكرة مع انسجاما

  .)¢( األنبياء من ح` أ� درجة + ا�عصوم� األئمة درجة فيها وضع

  :الغدير عيد تعظيم :ثا�ا

 ا=عظيم وEاول ،مفصل بشk الغدير حادثة حول ا�درسية الكتب تبحث
 بدور وخصتهم ،الشيعة شأن من متعظ©  مفاهيم Eمل كونها ثةاÐاد هذه من

iخلق حاولت ،اإليرانية ا�درسية الكتب حسب "الغدير" فم>نة ،كب 
 اإليرا� الطالب نفس داخل طبيعتها + Äتلف العيد هذا اختالف خصوصية
 سبيل � والكربالء اCجف مثل أخرى أماكن عدة م>نة عن ،ووجدانه

 ماكنأ بوصفهما الشيÑ العقل ó ارتبطتا منطقتان والكربالء جففاC .ا�ثال
 الشيÑ العقل داخل يرتبط م>ن هو ،"خم غدير" فإن العكس و� .وغدر حزن

 باgهجة يرتبط "خم بغدير" به االحتفال �د و�ذا ،والطيبة السارة بالبÆى
  " يمثل صار اÐدث ألن

ً
  مذهبيا عيدا

ً
   .مقدسا

 عيد عليها أطلقت مناسبة وابتكرت ا�درسية كتبال تتناول هكذا
 تأW هنا ومن .اهللا رسول 5م بنص "الوالية" � اإلمام تو� عيد يأ "الوالية"

  .اÐدث وهذا ا�>ن وهذا ا�وم هذا طبيعة

                                                 

 .)ð³ا�رجع السابق، ص ( )¢(
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 فقد ".الوالية سبوعأ" عليها أطلقوا احتفا�ة إقامة إ� بهم األمر وصل لقد
  للوالية جعلوا

ً
Áا6امن من أيبد أسبو Æين ا�امس وح` عÆيذ من والع 

 والM طالب أب بن � باإلمام ترتبط أحداث من وقع ما Ü فيه رصدوا اÐجة
  .)الغدير يوم( :منها

  Eدثنا كما – ا�درسية الكتب وجهدت
ً
 أحقية � الشي� ا=أكيد + -سابقا

 والطرق السبل كلب والس� .الرسول بعد بالوالية طالب أب بن � اإلمام
 اCحو � "ا\ينية الوالية" مفهوم � ا=أكيد فنجد ،اÐدث "صدق" إلثبات

 "هالفقي والية" بـ العمل استمرار أهمية مدى الشيعة Áمة \ى يرسخ اuي
 يوم + ا�ستحبات" يةأهم وتناولت ،األو� من جزءٌ  إال � ما فا6انية
 من أفضل وهو مستحب أمرٌ  الغدير يوم + الصوم أن واعتبار ،�لصوم"الغدير
  ست� عبادة

ً
  وهو Áما

ً
  ست� uنوب كفارة أيضا

ً
  ،الصالة من اإلكثار.Áما

ً
 شكرا

  ا¾ديدة ا�البس ارتداء.والوالية اCبوة نعمة � هللا
ً
 االحتفال.بالعيد ابتهاجا

 بتهنئة فرد Ü يقوم أن-� والية - األمر �ذا نبيه اهللا هدى بأن والفرحة
 ا�ؤمن� أمi قp زيارة .األرحام وصلة وا�ؤمن� العلماء وزيارة .بالعيد اآلخرين

 ،والصفح العفو ،الصدد هذا + ا�أثورة األدعية وقراءة تالوة‘ طالب أب بن �
 ا¾وانب �ذه ا�درسية الكتب مهدت وقد ،ا�نكر عن واáC با�عروف األمر

  .)¢( وا\ينية االجتماعية القيم تناول خالل من

  واعتباره ،خم غدير عيد � اإليرانية ا�درسية الكتب ترOز
ً
 يستلزم عيدا

 ºاولة مع ،Àا| بشk والنشيد ،اللعب ،واÐلوى الطعام وتقديم ،االحتفال
 وغرس ،هأسباب ،معناه ،الوالية حديث حفظ خالل من العيد هذا مفاهيم ترسيخ

 عن مفصل بشk ا�وضوع هذا ويظهر .الطلبة أظفار نعومة منذ ا�فهوم هذا
                                                 

 .)تناوCا هذه ا¾وانببشk مفصل سابقا )¢(
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 جشن درس خالل من ،العيد هذا � الصغار للطالب ا=وضيحية الصور طريق
  .)¢( " الغدير عيد " غدير

  :ا\صوص {ليل

 خالل من رOزت السمات هذه أن �د أوال ا¾غرافية اCصوص Eليل عند
 من واخ�ا�ا و�والق ا�ذهÖ ا�وروث �ميع � يرانيةاإل ا�درسية الكتب
 عقل + ا�علومات ترسيخ بهدف للطالب نقله ثم وا�رائط الصور خالل

   ،ووجدانه يرا�اإل الطالب

 للنظام الÆعية �نح أداةً  القومية إيران + ا�درسية الكتب استخدمت
nاألمة =مجيد أدواٍت  الكتب هذه ووظفت ،اإليرانية اإلسالمية للثورة السيا 
 الPبوية الفلسفة تلعب كما ،وا�ذهبية القومية هويتها تعزيزو ،اإليرانية
  ا�درسية للكتب

ً
  دورا

ً
 اإلحساس وتوفر ،اإليرانية الشخصية بناء + مزدوجا

 حاجات مع وا�ذهÖ القو� ؛ا=اري� ا�ا� استحضار �تناسب باالستمرارية
âاÐية فرصة ا�درسية الكتب توفر حيث ،وأهدافه اÌوا=وجيه بئةللتع تار 
 عن%ي خطاب خالل من وأهدافها ا6ورة لسياسات األرضية إVاد با�اه

ëمعادي متخ.   

 اCفسية السمات لوصف -Áم بوجه - القومية الشخصية مصطلح يُستخدم
 والM ،نسÖ بثبات تتّسم الM تلك ،ما شعٍب  أو ألمة وا6قافية واالجتماعية

 الشعب هذا ب� أو ،األمم من وغiها األمة هذه ب� ا=ميN طريقها عن يمكن
  .الشعوب من وغiه

                                                 

 .)ò¬-òð، ص·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم،  )¢(
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 قوي بتأثi الفروقات {تلف وفق تتشkّ  أن يمكن الشخصية أنّ  شّك  وال
 ا6ورة أدرOت وقد .وا6قافية وا\ينية االجتماعية واgيئة وا�درسة لأل�ة

 =حقيق فّعالة ةً أدا �كون ،"إيران" + الفرد وتكوين تربية إÁدة أهمية اإليرانية
 منذ اإليرانية ا6ورة فاعتمدت .ا�عروفة "ا=وّسعية "وا�ذهبية القومية أهدافها
 القومية ال4عة وتعزيز ،وخارجها إيران داخل ا�ذهبية اCعرة إثارة � نشأتها

 وب� اإليرانية ا6ورة ب� الوثيقة العالقة فكرة وترويج بث و� الفرس \ى
 إنْ  اإليرانية ا6ورة أنّ  مفادها ،اإليراني� ب� مقولة أشاعتو الشي� ا�ذهب

 عن وا\فاع ا�ستضعف� C%ة ا\اعمة اإلسالمية للثورة ع%ية صيغة إال �
 باألف>ر اإليراني� لشحن ،تزال وما كبiة جهود بذلت وقد .اÐقي� اإلسالم
 ولعبت .نفوسهم + الشيعة غi ضد وا=عصب والكره اÐقد وتعزيز ،العرقية
  تلعب تزال وال ا�ذهبية ا\ينية الPبية

ً
  دورا

ً
 تفكi أنماط صياغة + كبiا

ري معظم
ّ
 فمنذ" سواء حدّ  � وا�حدث� القدماء اإليرانية ا6ورة وقادة مفك

 والعن%ية ا=عّصب طاقات إيقاظ � وقادتها ا6ورة ومنظر عمل األو� األيام
  .اإليراني� نفوس +

Eالشحن خالل من يتوّخون نواو Öاإليراني� أف>ر تسميم ا�تكرر ا�ذه 
 األف>ر لغرس أداةً  ا�درسية ا�ناهج تأصبح ح` ،قومي� مذهبي� إ� وانقلب�

 + � الM واألف>ر با�بادئ والشحن ا�تطرفة السياسية القومية -  ا�ذهبية
 وÞلل نقرأ وÞن نشعر كنا ،لةا�فتع الصحة من �ا أساس ال منها كبiٍ  جزءٍ 

 ا�ختار الشعب .بذاته ومنفرد خاص شعب أمام أننا اإليرانية ا�درسية ا�ناهج
 اهللا آيات رؤية وفق نÆه يعاد وأن ،هءبها اÐقي� لإلسالم يستعيد أن عليه اuي

 تشحن ا�ناهج هذه أن يق�ٌ  \ينا فتو\.ا�خلص ا�هدي اإلمام جنود ،العظام
 من اإليرانية األجيال معاناة + أسهم Kا .وا�ذهبية القومية بأف>ر �اCاشئ
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 جيالً  الطالب قلوب + رسغُ  اuي الشعور ذلك ،اآلخر ضد الكراهية شعور
  .جيل بعد

 إنّما ،الفارn وا=اريخ والPاث ،الشي� ا�ذهب تدريس � الNOP إنّ 
 الطالب شخصية وتكوين ،اإلسالمية ا6ورة أهداف =حقيق يهدف

 سلوOهم وتأطi ميو�م وتوجيه ،العن%ية ا\عوة هذه منهجية íسب)إليرانية(
� أغلب نشأ وقد .األمم من غiهم وÍزاء بعضهم إزاء يكون أن ينب3 ما إ

 الM بالقيم وتÆبوا ،الPاث هذا � اإليراني� والقادة والسياسي� ا�فكرين
 الPبية ¾هة خاصة ،ا6ورة �دمة وتكييفها اتطويعه � وعملوا ،عليها ينطوي

 مواد �موعة وهناك .الغi أرا� � االستيالء وتسويغ ،العدوانية-  العن%ية
 ماّدة مثل ،�فة وا�راحل الصفوف وä ،ا�دارس Àيع + إلزامية مدرسية

 لغةال "" اإلسالمية ا6قافة " " ا¾غرافيا " " االجتماعية والPبية ""ا=اريخ"
 الطالب تلق� � مناهجها تشتمل الM ،"... ا\فاعية ا=نشئة "" الفارسية
 ا�ذهب أصول وتعليمه ،ا�ذهبية والطقوس والشعائر ا�عتقدات + أمثوالت
روهم كتبه ما � إطالعه إ� باإلضافة ،الشي�

ّ
 ا=اريخ + وعلماؤهم مفك

 ا�ناهج + ا�واد هذه إدراج نم الغاية أنّ  أي .العسكرية والعلوم وا¾غرافيا
 ،ºّدد نمط وفق وقوgته ،وصياغته ،الطالب و| تكوين إÁدة ،ا=دريسّية

 وأنّ  "خارقة ثقافية ظاهرة" والشيعة الفرس أنّ  مطلقة بصورة يؤمنون وجعلهم
 اهللاّ  خلقه جنس أصح" وأنهم ". العالم إلنقاذ روحية رسالة" أصحاب اإليراني�

 الشعوب من اإليرا� الشعب" وأنّ  ".آري" عرق أنï"و ،"اجيةاC الفرقة ألنهم
  يملك ،ا�ا\ة

ً
  تراثا

ً
   .اÐضاري ا=اريخ من عميقا

 
ّ
Ü أّدى ذلك � أفرز ،معù من الÚمة هذه + ما بكل قو� �تمع ظهور إ
 � "تربيتهم" وجرْت  تثقفوا اuين ،والشباب اCاشئة من لوفاأل مئات




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٨١٨  

 ،ا�هدوي ا�ذيان فكرة � ااستنادً  وا�رافات بالغيبيات افحةالط ،األيديولوجية
 + ترعرع شخص من سنتوقعه اuي فما .ا�تطّرف ا\ي® ا=عصب � والقائمة

  .معتقداته بقدسية وآمن ،العدوانية اgيئة هذه مثل

 ،دينية ،عن%ية قوان� من اإليرانية ا6ورة تطبقه ما أنّ  ذلك إ� ضافيُ 
ُ  وما ،األقليات دض وثقافية  ،وا�ذهÖ القو� ا=عّصب � قائم مناخ من شيعهت

  أثر قد ،األقليات هذه ضد إرهاب من تمارسه وما
ً
  تأثiا

ً
 هذه إزاء كبiا

 أن ا�مكن من اuي األمر .استعالÎ ،فو@ ،عن%ي بطابع ووسمها ،ياتلاألق
kاإليرانية ا\ولة واستقرار أسس تهدد قنبلة يش.   

 + بعيد حد إ� "�حت" أنّها ،اإليرانية ا=عليمية ا�ؤّسسات ثمرة ةوخالص
 حيث .اآلخر عن ثابتة عن%ية- نمطية فكرة الشيعة اإليراني� \ى Äلق أن

 ا=دريسية ا�ناهج ولعبت ".اإليراني� من أدÔ اآلخرين" أنّ  gåيتهم يعتقد
 
ً
  دورا

ً
 طريق من ساعد ما وهو ،ةالعن%ي اCمطية الصورة هذه تدعيم + كبiا

   .اآلخر �اه اإليراني� \ى العدوان ا�اهات تدعيم � آخر

 هو معهم الردع سياسة فإتباع وuلك ،القوة لغة سوى يفهم ال اآلخر"
 وهم .منخفض ذ�ئهم ومستوى ،الكذب إ� يميلون واآلخرون .األمثل األسلوب
 ،منت%ون اهللا بن% مؤيدون ،مؤمنون اإليراني� فإن باإليراني� با�قارنة
  ." بالشجاعة يتصفون

äبية سياسة فإنّ  ،ذاته السياق وPز اإليرانية للثورة ال
ّ
Oالطالب تعليم � تر 

 � وتدربهم ،االستخبارات علم وتدرسهم ،لاوالقت اÐرب فنون اإليرا�
  .الكوارث
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 ا�ذهب وطقوس ،واإلقليمية ا\و�ة وا�ؤامرات ،العراق مع اÐرب فدروس
 ،حت} �سيد بمثابة أصبحت ،واالنتقام الكراهية � وا=عبئة العنيفة الشي�
 العدوانية للروح حاصل وEصيل ،ا�درسية ا=عليمية ا�ناهج تغرسه �ا وترÀة

 تلبسها أن �ا وا�وا�ة اإليرانية ا6ورة حاولت مهما ،اإليرانية الشخصية \ى
    .الpاقة الشعارات من

  زال وما �ن االستهداف وثقافة ،اÐرب مع ايشا=ع
ً
  جزءا

ً
 حياة من رئيسا

  .اإليراني�

 سمات والعنف ،ا=عليمية العملية خالل من ا�جتمع عسكرة أصبحت لقد
 شخصية إ� Eّولت ألنها ،تالزمها وستظّل  ،اإليرانية للشخصية مالزمة
 ا�تغiات من معّقدة Àلة تأثE iت لوقوعها نتيجةً  ،ا�الص بثقافة متفّجرة

 ا�حيط وسط اإليرانية ا6ورة فيها وضعتها ،سابقا عنها Eدثنا الM والظروف
wاإليرا� فالوجدان .العدوانية السياسة ههذ �قومات الرافض " الس® "العر 

 �نت لو كما حتمية نتيجة ،وا\مار ا\ماء وسفك والعنف اÐرب حالة يرى
 ،رتويي لن اإليرانية ا6ورة فPاب .العالم + لعدلا سيحل بعدها نهائية حالة
áتطالب ف  

ً
 متعطشة ثأر آ�ة إيران �نت لو كما ،القتç من با�زيد دائما

 ظلم األرض ئتمتل ح` يعود لن اuي ،ا�هدي بعودة للت?يع
ً
 ،تدمiاو ،قتالو ،ا

   .دولة �ّرد وليس

  إيرا� قو� سلوك أنهب شك ال - رأينا + -الشي� اإليرا� فاالنتقام
ً
 ثأرا

=iثم ،فارس حضارة دم Öمذه  
ً
 للعالم وقيادتهم ريادتهم أخر= " hعيا "ثأرا

  .اإلسال�
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 ومدير اإليرا� الرئيس مستشار أعلن فقد اÐد هذا عند األمر يقف ولم
  وليس إيرا�ٌ  وسلم عليه اهللا صº çمد الرسول بأن مشاÎ رحيم مكتبه

ً
 ،عربيا

  .)¢(ذلك تثبت الM ا\الئل \يه وأن

 ا&درسية الكتب خالل من اإليراني~ للطالب القومية اإليرانية ا9وجيهات
  :يرانيةاإل

 ا=ناقضات إزالة حول إيران + الPبوية الفلسفة وتوجيهات اهتمامات تدور
Mاولة اإليرا� ا�جتمع منها يعا� الºأجل من واحدة ثقافية وحدة + صهره و 

iك ا�صPا�ش.  

 تسÑ الM اإليرانية واألهداف ا=وجيهات بعض ا�جال هذا + ونتناول
  :يÊ كما و� الطفولة منذ اCاشئة تربية �ال + =حقيقها إيران

¢ - Ñوالوالء للتعاطف جديدة ومعان إحساسات �لق إيران + ا�دارس تس 
 وغرس إليراني�ا اCاشئة \ى اإليرا� الو| تنمية إ� فعمدت األطفال \ى

 وحب ،الفارسية اÐضارة قيم وتلقينهم ،نفوسهم + وثورتها إيران مبادئ
  .اإليرا� للشعب والوالء إيران

 طريق عن ،مدارسهم طالب عند إVابية ا�اهات تكوين � تعمل فإيران
 ،األرض أمم ب� اÐضاري وتقدمها ،ا\ولة �ذه ا=ارÌية األصول تاريخ تعظيم
 أي وتعمل

ً
 وتربية ،العا�ية اÐضارة خدمة + اإليرا� الPاث دور تأكيد � ضا

 للغi ا�ضوع وعدم ،باالستعالء والشعور باCفس االعتداد � اإليرا� الطالب
 .وا=بعية

                                                 

 .)·ðÇ¢دى،  ò¢روزنامه كيهان، ( )¢(
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 الpنامج + بارزة م>نةً  احتلت قد اإليرا� ا=اريخ دراسة أن ويالحظ
  .ا�دارس + للطالب ا=علي}

¬- NOPاإليراني� دور � ال + Ü اتPا=اريخ ف.  

ð- ا=اريخ + األخرى األقليات دور طمس nيهام .الفارÍأن اإليرا� الطالب و 
  مرتبطة nفارال ا�ليج أرض

ً
 جذور ال غiهم حياة وأن ،باإليراني� تارÌيا

   .�ا

 ادواألجد اآلباء أرض إ� عودةٌ  � إنما إيران قيام أن اإليرا� الطالب إيهام - ³
 � الفارسية اÐضارة أن اإليرا� الطالب وÍيهام ،األرض هذه إحياء بهدف

Mا\ولة هذه أحيت ال.. 

ò- العسكرية الروح تنمية Mا¾يش =مجيد ا�دارس ساحات من تبدأ ال 
 عن ودروس ا�دارس + للطالب ا�ستمر وا=دريب ا�دمة إ� وا\عوة
 بمثابة و� ،انتصارات من يشا¾ �م حققه ما ومقدار ،العراق مع اÐرب
 جيش منجزات � ا�حافظة وعليهم ا�ارج من ا�هددة لتولة الوا' ا\رع
 .ةاإلسالمي ا6ورة حرس وقوات ،إيران

 والpامج ا�حتوى طريق عن ،باالضطهاد اإليراني� تذكi فإن هنا ومن
 للعرب يسل والكراهية اÐقد اإليرا� الطالب \ى تو\ الM �م ا�قدمة
   .األخرى وللشعوب بل وحدهم

 إ� الطالب يصل أن الPبوية ا=وجيهات هذه خالل من إيران وتهدف
 � العمل بل اإليرانية ا�ؤسسات صالحإ + الرغبة \يهم وليس ا¾امعة
  :يÊ ما � فعملت وتقويتها تعزيزها
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 فعليه ،وجوده نضما يمكن ال "إيران دولة" بدون أنه اإليرا� الطالب إقناع - ¢
 أن بد ال �ن هنا من ،بالعداء ا�حاطة ا\ولة هذه تطلبه ما بكل القيام

  اإليرا� ا�جتمع يكون
ً
  �تمعا

ً
  .ع%ية ا\ولة تكون أنو عسكريا

  وا=عليم الPبية مؤسسات من اإليرا� الطالب يتخرج أن -¬
ً
 لعن%ه متعصبا

 مراحل Àيع + عن%ية تربية نم يتلقاه �ا نتيجة الشي� و�ذهبه اإليرا�
  تلقينه خالل من وذلك ،ا=عليم

ً
 عp نواإليراني لقيها الM ا�عاناة عن دروسا

  .ضدهم العرw واإلقلي} ا\وæ واالصطفاف ،العراق مع حربهم

ð- ربط خالل من األرض وب� بينهم العالقة توطيد Ü با=اريخ إيران + بقعة 
 :إيران + ا�ناطق �عظم فارسية بأسماء األسماء إيران غiت وقد .اإليرا�

 .وهكذا ........أروند رود صارت العرب شط ،خوزستان أصبحت فا�حمرة
  .اإليرا� الفارn با=اريخ مرتبطة ا�ناطق هذه وأن

 Ü أن وÍيهامه الطالب تلق� خالل من األرا� واحتالل ا=وسع تعليل - ³
  وليس ،إليرا�ا با=اريخ مرتبطة تلك ا�ناطق

ً
  أو غزوا

ً
 ما وهذا ،عدوانا

 إعطاء � ا�درسة ترOز حيث اإلماراتية ا¾زر موضوع خالل من اتضح
  ا6ورة

ً
  ثوبا

ً
 ،ا�وعودة اإلمpاطورية أرض + الشتات شيعة Àع وهو إنسانيا

 ا¾زر" ا�حتلة ا�ناطق + ا�دارس لطالب رحالت بعمل إيران وتقوم
  .إيرانية أرض أنها � بها فهموتعري " اإلماراتية

ò- قائق وقلب ا=اريخ أحداث تشويهÐا=اريخ كتب خالل من ا Mتدرس ال + 
 إليران بقعة Ü تصور الM واألناشيد القصص طريق عن وOذلك ا�دارس
 .العالم + اÐضاري وحجمها إيران عظمة تصوير وOذلك
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ً
 �صبح ا�درسة خالل من يةاgدا منذ اCاشئة توجيه � إيران تعمل وأيضا

  .عنها بدافع ةً قناع طفو=ه منذ اإليرا� لطالبل علنيُ  ما

  أطفا�ا � إيران تطبقها الM الPبوية األسا�ب أما 
ً
 األسس من انطالقا

Mب حيث - إيران عليها تقوم الV الروح وفق اإليرانية األمة صياغة تعاد أن 
 ،الشي� ا�ذهب ،اإليرا� با=اريخ االهتمام جدفن - اإليرانية وا6قافة اإليرانية

 هم اإليراني� وأن ،ولغتها بدينها األخرى ا\ول اهتمام تفوق الفارسية واللغة
 وuلك ،األساس هذا � يت%فوا أن وVب ،اÐقي� اإلسال� ا\ين حاملو
 :بشق� ا=عليمية السياسة جاءت

 أج تتبعها الM األجيال تكون أن - األول
ً
 إيران ا�اه يف? وهذا قيادية ياال

� .كبiة بدرجة ،العليا وا\راسات األíاث ومراكز ا¾امعات عدد زيادة إ

 � للناس وتقدمها العالم دول با' عن ا�جاالت بقية + تتمN أن - ا6ا�
 جيل + اإليرانية الPبية سياسة � هذه .اإليرانية العبقرية مبتكرات أنها

 هذه أهم ومن أجلها من وجدت أساسية بمهام تقوم هناك فا�دارس ،الطفولة
 يتطلب وهذا ودو=ه اإليرا� الشعب �سؤو�ات ا¾ديد ا¾يل تهيئة ا�هام

  .إيران + واCاشئة الطالب تثقيف

 دور م5زة القومية األهداف ا&درسية الكتب حددت فقد سبق ما � بناء
  :êا9ا ا\حو � ا&ذهبية ال�بية

 ،اCهاÎ ا�الص Eقيق + ا�هدي مامةإ فكرة � القائمة إيران دولة تدعيم - ¢
 وظيفة أداء الشيعة يراني�اإل � فرض اuي لáاإل لألمر استجابةً 
 ذات وا6ورة ،الرو� الكمال Þو ا�عذبة نسانيةاإل قيادة + تتمثل حضارية

 الرسالة �ذه تنصاع أن سوى يملك ال يملك ال دي® ومضمون جوهر
  .�يةاإل




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٨٢٤  

 ال ووظيفتها ،إيران شيعة فقط Äاطب ال فá األخرى للعقائد خالفا و�
 اإلنسانية تقود وأن ،دينية وظيفةً  تؤدي ألن موعودة أنها ترى لب ،ذلك عند تقف
 أو ،شاملة نظرة �رد تكن لم اإليرانية ا6ورة أن القول وموجز .ا�ستقبل خالل

 
ً
 وا�تغiات وا�>ن الزمان عن مستقالً  ،سياسيا أو ،مذهبيا أو ،أيدولوجيا مفهوما

 مهما واالستمرار ،اgقاء أجل من تناضل ،جوهرها + ثورية فلسفة �نت بل
 مpاطوريةاإل أرض � يعيش لشعب مذهبية جنسية إلVاد ويسÑ ،ذلك ãف

   .ا�وعودة الشيعية

 سعت وقد ،والكيانية القومية تهاوذا قلياتاأل لوجود يرانيةاإل ا6ورة نكارإ -¬
 ب� اال�اهات ودعم تنمية إ� ا6ورة عهد + ا�تعاقبة يرانيةاإل اÐكومات

 بأبسط ح` وال ،بمشÓتهم وال قلياتباأل يهتموا ال ح` الس>ن
  بها مباالتهم ال أصبحت íيث ،خصوصياتهم

ً
  ا�اها

ً
   .راسخا

ð-ديدE تلف � وا=حرك ،بها ل�امواال وتوضيحها ،ا�رحلية األهداف} 
  .لتول السياسية باÐدود االعPاف وعدم ،الساحات

 ،قو� -مذهÖ براغماß مبدأ � اتصاالتها + اإلسالمية ا6ورة اعتمدت - ³
 العالقات فتح + �حت و�ذا ،القلوب وتأ�ف ،ا�صلحة أساس � يقوم

  .سواء حد � واÐكومات ،األقليات ،حزاباأل و{اطبة

ò-وا=ضحية ،ا=صفيات ،فاالغتيال ،أنفسهم الشيعة � ولو ،مرآوا= العنف 
   .إيران + الفقيه وæ حكومة \ى مÆوعةً  وسيلةً  يكون يكاد ،بالشيعة
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  :العظمة جنون

  : " الس¿ " العر� اآلخر ضد االنتقام نزعة 9عزيز ا�وري ا&ذه] ا9ثقيف

  :! ! ! ا قيÀ سالماإل ونيمثل ن& وا&ذهبية العرقية الفوقية

 مPابطة مفاهيم ثالثة خالل من ا�درسية الكتب + ا�ذهبية الفوقية تنبعث
iالعرب ضد وا=عصب الفارسية والقومية الشيعية ا�ذهبية :و� منفصمة غ، 

 اuي اهللا شعب" يرا�اإل الشعب يعتp فالتشيع ،.....السنة هلأ من ا6أر وفكرة
 حاقدون ظا�ون الونض( الس® ا�ذهب وأصحاب "اÐقي� المساإل يمثل

 صورٍ  + تعبiٌ  لـه جدوُ  ،با�ذهب ا�ختار اهللا شعب ،ا�صطلح وهذا )جاهلون
 .ا\راسة سياق + تناو�ا تم ةٍ عد ومظاهر وأش>لٍ 

 وا�قارنة ،الفرس للشيعة العنجهية عن حديثها + ا�درسية الكتب تسهب
 والفنية العقلية القدرات حيث من السنة والعرب لشيعةا يراني�اإل ب�

 وا�صطw ا�ختار اهللا لشعب األسطورية الفوقية وإلبراز ،األخالقية والقيمية
 .اÐقي� سالماإل رسالة íمل

 يpز ،هِ رِ ؤَ وبُ  ا�ذهÖ ال%اع نواة وتأجيج ،سلبية بصورة العرب عرض إن
 
ً
  أك¦ بشk دائما

ً
 ،ا�درسية ا=عليمية الكتب + الرئيس العن% ألنها ،وضوحا

 صحة إبراز هو ذلك هدف ألن ،اريخا= مراحل �د عp عليه الNOP يتم حيث
 عp وتضحياتهم الشيعة بطوالت وعرض ،التشيع عليها يقوم الM األسس
   .ا=اريخ

 وتزييف بل ا=اريخ حقائق من الفاضح ا=هرب يعكس بمجمله وهذا
 اإليرانية ا�درسية الكتب دأبت إذ ؛اإليرانية ا�درسية كتبال + نفسه ا=اريخ

 ا6ورة نشطت حيث ،ال%اع بأحداث ا�تعلقة ا=ارÌية اÐقائق إنكار �
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 ا�فهوم توجيه + ا=عليمية الشاه سياسة نهج � ارهااستمر + اإلسالمية
 وÍهمال وا�ذهبية القومية ومنطلقاته الفارn الفكر مع �نسجم ا=اري�

  .هويتها وسلب وتراثها إيران + األقليات تاريخ

 الكتب Eكم الM ا�همة اCظريات من أن ا\راسة خالل من وجدنا
 أيضا ،تزويره + الفارسية الكتب برعت اuي ا�ذهÖ ال%اع تناول + ا�درسية
 أو يئالس ا¾انب إخفاء � أساسا تقوم والM ا=اريخ مع ا�صاÐة نظرية انتهاج
 أو ،ذكره عدمب مأ عليه الNOP بعدم سواء اإليرا� ا=اريخ أحداث + الÆير
 أو مفهومها يغi بشk الوقائع بعض بتحوير اوأحيانً  ،وذرائع íجج بتعليله

 أية من اإليرانية ا�صادرو اإليرانية ا�درسية الكتب Äلو وبذلك ،مضمونها
  .سلبيات

 وهو ،إليران األساسية القيم درامص أهم حدأ هو الشي� ا�ذهب بأن شك ال
 االجتماعية ا�جاالت + األفراد حياة وشؤون اCاس حياة ينظم اuي ا�ذهب

 أهم حدأ ا�ذهب فيه يشk ا=عليم فإن شك البو .�فة والسياسية واالقتصادية
 به التشكيك جوز ال حيث ،وروحها ا=عليمية لعمليةا أساس هو بل مقوماته

   .ظرف أي Eت

 وباألخص الشيعية القيم غرس هو الPبوية العملية هدف فإن هنا من 
 ا�ناهج فإن هنا ومن ،ا=عليم مراحل بمختلف اCاشئة نفوس + منها ا6ورية

 يتوقع وا6انوي اإلعدادي ،االبتداÎ ا=عليم مرحلة مناهج و�اصة ا\راسية
 {تلف + ا\راسية ا�وضوÁت به ترتبط وأن ،اÐياة + ا�ذهب دور إبراز منها
  ليس اإليرا� ا�جتمع فإن با�قابل لكن ،ا�واد

ً
  �تمعا

ً
 و� ،معظمه + شيعيا

  هناك فإن ذلك من الرغم
ً
  تعليميا

ً
 طوائف من كبi قسم � فرضه يتم ق?يا

  .اوعرقً  امذهبً  اإليرا� ا\ولة مع Ìتلفون Kن وملله اإليرا� الشعب
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 ا�ذهبية ا�فاهيم اإليراني� الطالب تعا�م من فلسفةال تلك تضمنت وقد
   :ا=ا�ة

 األساس ا�صدر الفارn وا=اريخ واللغة الفارسية أصو� + التشيع اعتبار - ¢
 الروحية للتقا�د األساس وا�حتوى ،القو� واألدب وا¾غرافيا للتاريخ

   .ا=اريخ طول عp �سدت الM واألخالقية

 واصطفاه اÐقي� باإلسالم اهللا خصه شعب" هو اإليرا� بالشع اعتبار -¬
 ،الشعب هذه سمو عززت قد الفارسية اÐضارة وأن العالم إنقاذ لواء íمل

 اإلمامة فلهم ،األرض + باستخالفهم وعدهم اهللا نأو ،وتفوقه تمNهو
  .والريادة
   .ا�امسة ا�ادة اإليرا� ا\ستور

ð- طو ا�درسية الكتب ملءgا�ارقة التبا iواألساط Mا=اريخ + وردت ال 
nالفار Öوا�ذه.  

 ا�ذهب أساس � الشتات شيعة Àع من بد ال uلك واحدة أمةٌ  الشيعة إن - ³
   .ا�ذهبية الروح وفق الشيعية األمة صياغة وÁÍدة ،والوالية

 Àيع + ا\ينية ا�واد بتدريس الكبi االهتمام هو مالحظته يمكن وما
 + ا�دارس( خارجها أم إيران داخل سواء لإليراني� ا=عليم راحلم

  ).السفارات

  يعتp الشي� ا�ذهب فإن هنا من
ً
  مصدرا

ً
 الكتب فلسفة مصادر من مهما

  الكتب هذه اعتمدت حيث ؛إيران + ا�درسية
ً
  اعتمادا

ً
 + ا�ذهب � كبiا

 + معينة مفاهيم رسيخت أجل من ،التشيع بتعا�م متشبعة أجيال تشكيل سبيل
   ..اإليراني� الطالب نفوس
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  اإليرانية ا�دارس + الطالب تربية إ� ا�ذهب ويهدف
ً
  جسديا

ً
 واجتماعيا

 
ً
  وانفعا�ا

ً
 ا�ذهب كتب من قصص وح` مبادئو ،أسس طريق عن وعقليا

   .الشي�

 من جزء � وآدابه hائعه Áمة ومعرفة ،الشي� ا�ذهب روح أن نالحظ
 ،األحياء ،بتعليم شبيه واألمر ،ا�درسية الكتب خالل من طالب Ü دراسة

 خالل من ا�درسة + طالب Ü يتÆب أن Vب حيث ،الرياضيات ،الفNياء
   .الشي� ا�ذهب روح ا�درسية الكتب

 وEقيق طالبهم نفوس + وتعا�مه الشي� ا�ذهب قيم بث استطاعوا وقد
 الكتب {تلف + ا�ذهب حول العلمية ادةا� ترNO طريق عن األهداف هذه

  .ا�راحل {تلف وä ،ا�درسية

 فإنهم )الكم( طريق عن األهداف هذه =حقيق جهودهم رOزوا أنهم وOما
  اعتنوا

ً
 االبتدائية رحلةا� فمنذ ،)الكيف( ا�ناهج + ا�طروحة ا�ادة بنوع أيضا

 ووسائل وأدوات ،ةºدد افأهد وفق ا�ذهبية ا\ينية الPبية � الNOP يتم
   .ا�علومة لPسيخ عديدة

 عملية + الرؤى الشي� ا�ذهب من استقت اإليرانية ا�درسية فالكتب
iعت فقد .ا=غيÀ رب قوان�Ðدد و� ،ا�ستقبلية اE االستيالء أسلوب �م 

 الستئناف مقدسةً  hيعةً  اإليرانيون القادة يعدها القوان� وهذه األرا� �
 مـن وقانونية hعية تصبح جريمة Ü أن أساس � ،العالم + الشي� اgعث
  .به وا=عجيل ا�هدي ظهور بنبوءة الوعد Eقيق أجل

 الPبوية ا=نشئة منه تنهل اuي ا�صدر الÓم هذا من نستشف ولعلنا
 الوسيلة ولكن ؛الشي� ا�ذهب وهو أف>رهاو اموضوÁتهو ،معلوماتها اإليرانية
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Mاألف>ر هذه نقل عملية خال�ا من تتم ال Mتنتج وال Nوا=فرقة ا=مي 
  .اإليرانية ا�دارس + ا=عليم مناهج � وا=عصب

  الشي� ا�ذهبو ا\ين تأثi ليس
ً
  أمرا

ً
 نشوء فمنذ ؛إيران شيعة � طارئا

 تم أك¦ تبدو ا6ورة إيران لكن ،�ا مالزم ا=أثi وهذا ،الصفوية ا\ولة
ً
 س>

  .ا�ذهب �ذا ا6ورية بالرسالة

  :وا)ذور ا&نشأ .كربالء وتراجيديا �شوراء

 به يقوم �ن ما إ� Áشوراء مراسيم نشوء � ا=ارÌية ا�ؤhات أقدم تعود
 وخاصة ؛اÐس� قp حول وا=جمع كربالء إ� باuهاب اgيت ألهل ا�ناmون

 عن =قاعسهم ا�غفرة وطلب Cدما إلظهار Áم Ü من ºرم من العاh يوم
 وíسب .معاوية بن يزيد جيش ضد كربالء واقعة + اÐس� اإلمام ن%ة

 �ن ،ا=واب� حرOة قاد اuي ا6قë يوسف بن ا�ختار فإن ،ا=ارÌية ا�صادر
 .)¢("اÐس� 6ارات يا" شعار رفع من أول

 ،تعظيمهم إ� لعواطفا دعتهم وقد ،اÁطفيً  اgيت بآل الشيعة ارتباط �ن 
 من عليهم هأسبغو اuي بعد ،بهم االستشفاع نظرية إ� العواطف وEولت
 ،مزارات إ� Eولت الM ،األâحة �م أقاموا uا .للعادة خارقةٍ  وقدراٍت  صفاٍت 

 لم .اCجف + طالب أ+ بن عÊ ومشهد ،كربالء + اÐس� مشهد ذلك ومن
  بل ،بذلك الشيعة يكتف

ً
 أقوال أوردوا ،ا�ذهب أبناء من ألتباعهم وترغيبا

 عن رووه �uي ،طالب أ+ بن عÊ قp زيارة فضل + الشيعة ئمةأل نسبوها
 وال متجp غí، iقه Áرفا ا�ؤمن� أمi زار من :"قال أنه الصادق جعفر

                                                 

 .)ðð³، ص´¬؛ اCويري، نهاية االرب، ج¢·¬ا\ينوري، األخبار الطوال، ص( )¢(
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pتأخر وما ذنبه من تقدم ما � وغفر ،شهيد مائة أجر � اهللا كتب ،متك ." 
 عÊ ا�ؤمن� أمi يزر لم أنه وأخpه الصادق جعفر اإلمام إ� رجل Wأ :"وOذلك

 .)¢("إ�ك نظرت ما شيعتنا من أنك لوال ،صنعت ما بئس :فقال ،طالب أ+ بن

 �ا ةمشابه وبصيغة فجأة يظهر لم اÐس� موت � اÐزن إعالن إن 
 مفاهيم مئيال إسالميا ثوبا لبس وÍنما ،واgابلي� السومري� \ى عهدناه
 � واg>ء اCدب تب® إ� ا¾ماÁت بهذه احد ما وهو ،اإلسالمية العقيدة
 األف>ر �ذه السياn االنتعاش من نوع حدث أن بعد و�اصة ،العدالة فقدان

 .)¬(اgويهي� عهد +

 äويهي� أيام وgز تأسس اOونع® ،اإلطالق � الشيعة مراكز أهم من مر 
 اuي طالب أ+ بن عÊ مشهد حول بنيت فقد ،الكوفة رثو اuي اCجف به

 ا�رقد كونه حقيقة + خالٍف  � )ه¬·ðت(اgويá ا\ولة عضد وبناه أظهره
 اCوا� + عÆية اثنا شيعية إمارة ونشأت .)ð(طالب أ+ بن لعÊ اÐقي�

                                                 

 .)ð¬¢ص، ³أñد ام�، ظهر اإلسالم، ج( )¢(

  .)¶¢¬، ص¬¢؛ ابن كثi، اgداية واCهاية، ج³ò¬، ص¹ابن األثi، ال>مل، ج( )¬(
)ð( ) ذلك + iبن أ+ طالبوقد فصل ابن كث Êوا�قصوُد أن : "عند ذكر األقوال + م>ن دفن ع

عليا ر� اُهللا عنه �ا مات صç عليه ابنُُه اÐسُن، فكp عليه تسع تكبiاٍت، ودفن بدار 
إنُه : ومن قال. اإلمارة بالكوفة؛ خوفا عليه من ا�وارج أن ينبشوا عن جثته، هذا هو ا�شهور

فال يُدرى أين ذهبت، فقد أخطأ وتكلف ما ال علم ُ� به، وال  ñُل � راحلته، فذهبت به
يسيغُه عقل وال hع، وما يعتقدُه كثi من جهلة الروافض من أن قpُه بمشهد اCجف فال 

إنما ذاك قp ا�غiة بن شعبة ح>ه ا�طيب اgغدادُي عن : د�ل � ذلك وال أصل �، ويقاُل 
طلQ، عن ºمد بن عبد اهللا ا��Ð اÐافظ، هو مط�، أنه أ+ نعيم اÐافظ، عن أ+ بكر ال

لو علمت الشيعُة قp من هذا اuي يعظمونه باCجف لرÀوُه باÐجارة، هذا قpُ ا�غiة بن : "قال
  
= 
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 صارتو هò·³ سنة اÐلة بُنيت ثم .�ملة شيعية والية وEنت ،باÐلة ا�حيطة
 
ً
  مرOزا

ً
  .)¢(خاصة ا=تار أيام الشيعة مراكز من رئيسا

=                                                 

 دفن قبÊ ا�سجد ا¾امع من الكوفة: وقد قيل". شعبة 
ً
وا�شهوُر أنُه بدار . قاُ� الواقدي. إن عليا

وقد حI ا�طيُب اgغدادي عن أ+ نعيم الفضل بن دك� . íائط جامع الكوفة: وقيل. اإلمارة
: وقيل. أن اÐسن واÐس� حواله فنقالهُ إ� ا�دينة فدفناه باgقيع عند قp زوجته فاطمة أمهما

، فلما رأوا أن اuي + الصندوق 
ً
إنهم �ا ñلوُه � اgعi ضل منهم، فأخذته طيئ يظنونه ماال

ح>ه ا�طيُب أيضا، . ولم يعرفوا من هو دفنوا الصندوق بما فيه، فال يعلُم أحد أين قpهميت، 
 + حجرةٍ من دور آل جعدة: [[وروى اÐافُظ ابُن عساكر، عن اÐسن بن عÊ قال

ً
  ].دفنُت عليا

هل  :سؤاال اخPُت منه ما يهم مسأ=نا وا¾واب عنه ما نصهُ " وُسئل شيُخ اإلسالم ابُن تيمية + 
 Êّالُمؤمن� ع iديث أو من يُقتدى به + دين اإلسالم أّن أمÐصّح عند أحٍد من أهل العلم وا

] إذا أنا ُمّت فأرOبُوK فوق ناقM وسيّبُوK فأينما برOت ادفنُوK: [بن أ+ طالٍب ر� اهللا¤ عنُه قال
العلم أين ُدفن أم ال؟  فسارت ولم يعلم أحد قpُه؟ فهل صّح ذلك أم ال؟ وهل عرف أحد من أهل

  وما �ن سبُب قتله؟ وä أّي وقٍت �ن؟ ومن قتلُه؟
وقد تنازع الُعلماُء + موضع قpه، وا�عُروُف عند أهل العلم أنُّه ُدفن بق% اإلمارة :... فأجاب

ون قت
¤
ين �نُوا يُكّفُرونُه ويستحل

ّ
uينبُشُه ا�وارُج ا 

ّ
خë قpُُه Bال

ُ
ي بالُكوفة؛ وأنُّه أ

ّ
uلُه؛ فإّن ا

قتلُه واحد من ا�وارج وُهو عبُد الّرñن بُن ُملجٍم ا�رادي وEن قد تعاهد ُهو وآخران � قتل 
ُهم وõُّ من ال يُوافُقُهم � 

ّ
ãُ وقتل ُمعاوية، وقتل عمرو بن العاص؛ فإّغُهم يُكّفُرون هُؤالء ، oÊع

ي باCّجف فأهُل ا�... أهوائهم
ّ

uبل قيلوأّما ا�شهُد ا oÊع pإنُّه : عرفة ُمّتفُقون � أنُّه ليس بق
قpُ الُمغiة بن ُشعبة، ولم يُكن أحد يذُكُر أّن هذا قpُ عoÊ وال يقصُدُه أحد أك¦ من ثالثمائة 

  .سنٍة؛ مع ك¦ة الُمسلم� من أهل اgيت والّشيعة وغiهم وُحكمهم بالُكوفة
إنُّه قpُ الُمغiة بن : ُة الُعلماء � أنُّه ليس قpهُ؛ بل قد قيلوأّما مشهُد عoÊ فعامّ : وقال أيضا

، ³، ج"؛ ابن تيمية، الفتاوى·ò³¹-ò³، ص¹ابن كثi، اgداية واCهاية، ج: للمزيد، انظر. ُشعبة
³·Ç – ò¬¶³³ص، ¹¬، ج.  

  .)³·¬، ص¬ياقوت، معجم اgتان، ج( )¢(
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 عن يستقلوا أن $اولون عÆي االثù التشيع باعتناقهم نواgويهي وEن 
  الزيدي�

ً
 ومن .ملكهم وتثبت Eميهم العراقي� من عصبةٌ  �م يكون وأن أوال

 و�ذا .صارخة نٍ بألوا تلوينه + وبالغوا ،عÆي االثù التشيع جانب ال�موا هنا
 باخPاع مبالغةً  ذلك � زادوا وÍنما ،الشيعية ا�ناسبات بإحياء يكتفوا لم

 ،الفاطميون قبُل  من �ا يفطن لم اÐس� مقتل بذكرى لالحتفال جديدة مراسيم
  .)¢(الزيديون يعهدها ولم

 + نظائره وردت اuي ا¾ديد لونه + العزاء مواكب ه¬ðò سنة + بدأت 
  القديم ا=اريخ

ً
 يغلق بأن العام ذلك من Áشوراء + أمر فقد.العراق + وخصوصا

 وأن ،اCياحة يظهروا وأن ،والÆاء واgيع األسواق ويبطلوا متاجرهم اCاس
 + يدرن ،ثيابهن شققن قد ،الوجوه مسودات ،الشعور منشورات النساء Äرج
 طابعا �ا اÄذت ح` بعد فيما تطورت وقد .)¬(اÐس� � باCوائح اgت

 
ً
   .الصفوي� أيام + م?حيا

 سابقةٌ  �ا �نت اgويهي� أيام ظهرت الM اÐسي® العزاء مراسيم إن 
 يكن لم ا¾ما| اÐزن أن ويبدو .ا�راسا� مسلم أبو بها نهض إسالميةُ 
 
ً
  تقليدا

ً
  عربيا

ً
 اÐياة فيه تدب أن ينتظر �منا ºليا عراقيا �ن ما بقدر خالصا

  .)ð(ا�ناسبة الظروف بفعل جديد من

 � -يبدو كما – ا�نظم ا¾ما| اÐزن إ� ا=اريخ + إشارة أقدم �نت لقد 
 + ا�س! العهد نهاية إ� " زمنها يرجع الã M>مش ملحمة + ترد الM تلك

                                                 

  .)·ðص، ¬الشيÖ، الصلة ب� ا=صوف والتشيع، ج( )¢(
  .)³ò¬، ص¹ابن األثi، ال>مل، ج( )¬(
)ð( )الصلة ب� ا=صوف والتشيع، ج ،Öص¬الشي ،ð· (.  
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� .م ق´´¬ð حدود + ن% Àدة باسم الرافدين وادي حضارة تاريخÍأوائل و 
 ا6الث األلف بداية حدود + السالالت فجر بع% ا�س! ياÐضار الع%

 من :"الزواج عليه عرضت لّما عشار �ةلآل ã>مش {اطبة + وذلك )م.ق(
 باقر طه .أ hح وقد ".سنة بعد سنة باg>ء قضيت قد صباك حبيب تموز جلأ

 ا�ضار b تموز � واg>ء باCدب ا�اصة القديمة العادة �إ هذا يشi :"بقو�
 ويعود خريف Ü + األسفل العالم إ� ي4ل �ن أنه فيه اعتقدوا حيث ،والربيع

�  .)¢("الربيع بشائر مع اÐياة إ

 اgابلي� عند اg>ء هذا هفوج»  نفسه العراق + ا�راسيم هذه تطورت وقد 
� رأس دبأعيا احتفاالتهم أثناء وذلك ،نيسان من السابع ا�وم + مردوك اإل� إ

  عÆ اثù تستغرق �نت الM السنة
ً
 هذه وEنت .نيسان بأول تبدأ يوما

 إ� وصعوده مردوك اإل� �وت ºزنة دراما " + تتمثل ا�وم هذا + االحتفاالت
 م>ن Ü + عنه اCاس ويبحث ويموت ا�وم هذا مثل + Vرح إل�اف ،"السماء

  .)¬(وناحب� مولول�

  وما فكربالء 
ُ
 وفكر خيال أنتجها كثiة وح>يات قصص من حو�ا نتجأ

 هو منه الغرض .وا�رافات واألكاذيب لألباطيل يستند اgيت آلل زورا منسوب
 ،خاصة أيديولوجية Äدم أجندة + وتوظيفه ،ا¾م� الشعور Áطفة است4اف
 هوة وتعميق ،الشيعية اuهني©ة + االنتقام مبدأ ترسيخ إ� سنة Ü + يهدفون
  .الكراهية وصناعة ،األحقاد و�ديد ،التÆذم

                                                 

  .)¹¢باقر، ملحمة جلجامش، ص( )¢(
نقال عن أكيتو أو أعياد رأس السنة اgابلية . ·ð، ص¬الشيÖ، الصلة ب� ا=صوف والتشيع، ج( )¬(

  .)�حمود األم�
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 ،واحد فيهن ا�طاب أن إال ا�ناسبات هذه اختالف من الرغم � ولكن 
 سكوتهم بدعوى الصحابة ولعن وتكفi وا�سلم� العرب سب � قائم وهو
 جراء نشأت وقد .والعباسي� األموي� ا�لفاء يد � الشيعة أئمة مقتل �
 الراشدين وا�لفاء الصحابة ألبرز ومعادية متشنجة شيعية يالأج ا�طاب هذا

 وضعها الM ا6قافية وا�ناهج اCصوص هؤمنش العداء وهذا .ا�ؤمن� وأمهات
 تاريخ + مأساويةً  اÐوادث أعظم من ةً حدوا كربالء حادثة مستغل� الصفويون

  .ا�سلم� ب� األحقاد وزرع الفتنة روح إلذ�ء األمة

  لقد 
ُ
 عند ثأًرا للحس� وأن ،اgيت آلل معادون السنة أهل أن الشي� فهمأ

 رفع ونشاهد نسمع ما كثiًا فإننا و�ذا ،ا6أر أصحاب هم والشيعة ،السنة
 خطباء ألسنة � باستمرار تردد ãمة و� ،'اÐس� 6ارات يا' شعار الشيعة

 والشبان الصبية او$مله ،السوداء ا�افطات � وتكتب ،اÐسينية ا�جالس
 شق ومهرجانات اللطم ومسiات ا�واكب + بها يسiون وهم ا�غفلون الشيعة

 هذه أبعاد يعرفوا أن دون األيام هذه مثل + خصوًصا ،]ا=طبi[ الرؤوس
 أنه عليه اهللا سالم اÐس� سiة + نقرأ .واضعيها مقاصد � وما الشعارات

 وهذا ،بسببه اCار يدخلون سوف اuين ليهقات � حزنًا كربالء يوم يبý �ن
 فلماذا خصومه مع هكذا يتعامل اÐس� �ن فطا�ا إذن .واإلنسانية ا�ُلُق قمة

 ب� والعداوة اgغضاء لنÆ وسيلة مقتله ذكرى اÐس� حب مد|ّ  Vعل
  !.للحس�؟ ا�حب� ا�سلم�

 قاتل بكراهية الشي� العقل تغذي والقصص األساطi هذه أخذت 
 به مر ãما االنتقام + والرغبة الكراهيةب يتغذى الشي� الوجدان وظل ،اÐس�
  .الرأس مقطوع كربالء أرض + mيع وهو اÐس� صور طيف
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 تكريس هو إنما العزاء أو اللطم مسiات + اÐقي� ا¾وهر أن ويظهر 
 وا�ائن رالÆي الظالم اCاصÖ )الس®( العدو لصناعة بعناية ومدروس ،منظم
  الشيعة مشاعر إ�اب إ� ذلك Ü من يهدف ،اللع�

ً
 اgطل اÐس� � حزنا

   .ألجلهم بنفسه ضx اuي الضحية

 أنها يُد| الM ا�رافات إحدى واCحيب الصدور وشق القامات âب إن 
 با�د والقامات الصدور ب�ب يقومون ح� اهللا؛ إ� ا=قرب وسائل ىحدإ

 مناطق وä ،ا¾سم وجرح ا\ماء لسكب وا�ناجر السيوف الوباستعم ا�جردة
 اgيت آلل الرثاء وVمات اÐزن قصائد من ذلك صاحبي ماو بالسالسل أخرى
  واCحيب والعويل اg>ء ،الصحابة وسب أمية آل وسب

ً
 وهم ،ونساء رجاال

 الkو ".ا¾نة � وجبت اÐس� � تبا" أو بكى من" :قو�م األئمة إ� ينسبون
  وuلك �ا؛ ويسÑ ا¾نة يريد

ٌّ
Ü Ñء لزيادة يس<gظهار اÍزن وÐا، Ü ذلك ýل 

  .زعموا؟ كما– اهللا يرضوا

 أي-  اÐاâ الوقت + Cا ا�عروف اCحو � لعاشوراء الشائع الشk أما 
 القرن إ� -األرجح �-  جذوره فتعود -شعبية ºافل + اÐس� سiة رواية

hالسادس /ةللهجر العا Æعندما ،للميالد ع çكم سدة الصفويون اعتÐا 
 بذكرى االحتفال واÄذ ،\و=هم رسمية عقيدة التشيع من واÄذوا ،إيران +

� .)¢(رسمية صفة اÐس� استشهادÍالس أقيمت العزاء مواكب جانب و� 
 قصص من قصة بقراءة خطيب يقوم حيث ،اCاس من الوجهاء بيوت + العزاء

 عندهم مشهور كتاب من الواقعة عن معلوماته ا�طيب ويستمد ،كربالء عةواق
 حسن تأ�ف من ،عندهم مشهور كتاب أول وهو ).الشهداء روضة( يد�

                                                 

  .)ðÇ¢ء، صاÐيدري، تراجيديا كربال( )¢(
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 ح` واالنتشار با=طور ا�جالس أخذت ثم .ه´¢· سنة ا�توc �شë واعظ
 بعاشوراء االحتفاالت نمت األخiة سنة ا�ائM وخالل .uلك اÐسينيات أقيمت

  وأخذت ،وتوسعت
ً
 وطقوس شعائرية أبعادا

ً
 إ� با=دريج ا�واكب وEولت ،ا

 + الشعÖ ا�?ح ةُ بداي Áشوراء م?ح د© عُ  ح` ،شيعية دينية م?حيات
  .)¢(إيران

  :ا&ذهبية عياداأل تعظيم

 كثiة العام مدار � يرانإ + اgيت لآل تقام الM ا�ذهبية االحتفاالت
 احتفاالت عÆ االثù ئمةاأل و�اصة اgيت لآ رموز من واحد لkف وقديمة
  .ربع�األ وبذكرى شهادته وأ هوبموت بميالده

 ماماإل مقتل ذكرى :ا)ميع عيد )Zرم من العاÄ( �شوراء عيد :أوال
  :الشيعة أئمة ثالث عJ بن ا س~

 ا�درسية الكتب عليها ترOز الM ا�ذهبية ا�ناسبات برزأ من Áشوراء(
 الطقوس ترسيخها ا�درسية الكتب Eاول الM ا=قا�د هذه ومن اإليرانية
 بتجمع تق� والM م>ن Ü + تقام الM ءالعزا �الس:العيد بهذا ا�رتبطة
 مأساة ةقص ،ا�را� ،)وتكاتفه ا�جتمع وحدة ظهارإ( النساء ،الرجال ،األطفال
   ...)....كربالء

                                                 

  .)ا�رجع نفسه( )¢(
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 :اإليرانية ا&درسية تبالك B �شوراء دبأ

 :�شوراl دبياتأ

 حدأ شعر + اÐس� Áشوراء وتأثi ا�قارن دباأل � ا¾زء هذا + نتعرف
   .عÆ ا=اسع القرن + )رنو آرمان( الفرنسي� الشعراء

 تأثروا واuين ،عÆ ا=اسع القرن + الفرنسي� الشعراء حدأ رنو آرمان
 هاي شب( ا¾ميل بديوانه وتأثر ،حافظ وخاصة الكبار يراني�اإل بالشعراء

 حياة + باهللا يماناإل دور فيها وضح قصيدة اأيًض  و� ،يرانيةاإل اللياÉ )ايرا�
 )�ردسال( باسم صحابهأو اÐس� ماماإل رثاء + الطويلة القصيدة هذه نساناإل

  .)¢(اuكرى

  :ا�كرى

 أ استشهد السالم عليه اÐس�
ً
 حياته قدم ،هيخأو هيبأ عدب اهللا سبيل + يضا

 أوا=ج ،الفآ عÆة هؤعداأو �وسبع �اثن �نوا تباعهأ ،االستبداد ةأوط Eت
 ،PEق رضواأل ،اiCان تمطر السماء �نت ،ا=لة خلف والدهأو وزوجته هو

 ضx اCهاية + ،ا�اء إ� عطT طفالواأل الفخر �إ عطT �ن الرجال
 ،قطرة قطرة رضاأل � دمه سال .والدهأو تباعهأو بنفسه السالم عليه اÐس�

 دم مساء Ü تبI السماء فان ا�Ð ذلك منذ
ً
 ا¾بال + الوحوش وتنحب ،ا

 ،كربالء صحراء + �نوا اuين الرجال بعكس ،نبI ال ولكننا ،والصحراء
  ....حسدهمأ ناأو .حدود دون من اهللا ºبة سبيل + حياتهم + وضحوا

                                                 

 .)¹¬¢ ادبيات، مرجع سابق( )¢(
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  :ذاx اختبار

 ا�عتقدات �إ فيه شارةاإل تمت ودمنة ةلãي قصة من جزء يأ +  - ¢
   ؟ الشعبية

 نموذج اذكر -¬
ً
 .)¢( الصف + واقرأها والعالم يرانإ :ا�قارن دباأل من خرآ ا

  كربالء؟ رجال ذكرى

  :�شوراء ملحمة

 ،للهجرة وستون واحد ةسن )Áشوراء( ºرم من العاh ا�وم + :اCص يقول
 اÐر ،ا�عرOة بدأت صحابهأ من وسبعون اثنان الإ ماماإل ابصحأ من يبق لم

 استمرت ،واستشهد اÐس� جيش صفوف إ� انضم حس� ماماإل 5م سمع
 ،السالم عليه حس� ماماإل ،الظهر بعد ح` الصباح منذ Áشوراء يوم اÐرب

 رباح ..اإلسال� ا\ين بقاء جلوأل صحابهأ وÀيع حس� ماماإل قاتل باCهاية
 ماماإل وخأ العباس ح�ة استشهد كربالء واقعة + ،اÐرب هذه + ببسالة
 أ يرحم لم يزيد جيش ،اإلمام ابن كpاأل وعÊ حس�

ً
 ،صغراأل عÊ الرضيع يضا

  حس� ماماإل غi يبق لم صحابهأ Àيع فيه قتل اuي الوقت هذا +
ً
 وحيدا

 وقد وفروا وشجاعته بسا=ه من يزيد جنود خاف وقد ،عداءاأل جند يقاتل
 عد منهم لتيق نأ استطاع

ً
 كبi دا

ً
 عليه حس� ماماإل استشهد وباCهاية ،ا

 سعدأ من وEن يثارواإل للشجاعة مثالً  السالم عليه حس� ماماإل �ن ،السالم
 فقد ،نفسه تقديم + يثارهÍو الكبiة ا�صائب وبتحمله ح�ته ،سالماإل شهداء

  الكثiين عطىأ
ً
 معاوية جند قام ،اإلسالم ءياحÍو والشجاعة ريةاÐ + درسا

                                                 

 ).³¹¢ ا�رجع السابق، ص( )¢(
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 �ىأ خذوهمأو Áئلته � با�جوم السالم عليه حس� ماماإل استشهاد بعد
  وEن للشيعة الرابع ماماإل اÐس� بن عÊ ماماإل وح` طفالواأل النساء

ً
 مريضا

  .يزيد إ� الشام إ� خذوهمأو ،الفراش طريح

 ب® وانتصار صحابهأ مع السالم عليه س�ح ماماإل بشهادة يزيد فرح لقد
 ماأ ،ظاهرة �نت سعادتهم ولكن الرسول Áئلة من نهمأ يعرفون وهم ميةأ

 واقعة حقيقة وذكروا ،دمشق + باCاس خطبوا فقد السجاد مامواإل زينب ح�ة
 Ðق ماب نويرا=و كربالء واقعة بعد ،يزيد حكومة ووضحوا وOشفوا كربالء
 العراق + عليهم اCاس قام ،ميةأ ب® وطغيان ظلم من السالم عليه عÊ بعائلة

   وا�دينة ومكة يرانÍو

  .موي�األ بيد السالم عليه السجاد ماماإل استشهد مدة بعد

  :ا&سلم~ وثورة الظا&ة ميةأ ب¿ حكومة

 سالميةاإل را�األ $كمون �نوا ،ظا�� ميةأ ب® ح>م �ن :اCص يقول
 يأ يقمعون وEنوا ،اCاس من كبiة âائب يأخذون �نوا ،نيراإ ضمنها ومن

 من iالكث الشيعة و�اصة نوا�سلم Eمل موي�األ عهد + ،بشدة �م {الفةٍ 
 ثرإ � ،السالم عليه باقر ºمد ماماإل استشهد كما ،واالضطهاد ا=عذيب
 � ةميأ ب® حكومة ا6ورات هذه وضعت ،ميةأ ب® ضد قامت الM ا6ورات

  .السقوط حافة

 ،وºبيهم وسلم عليه اهللا صç الرسول لعائلة �ن اÐقي� ميةأ ب® عداء
  يزداد الشيعة عدد �ن فقد هذا ومع

ً
 وباCهاية ،يرانإ + وخاصة يوم بعد يوما

 ا�واجهة هذه قادة حدأ ،تهمه�واج نوا�سلم قام وفسادهم ميةأ ب® ظلم وبسبب
 وسلم عليه اهللا صç الرسول Áئلة أنصار من انه اد� وقد ،ا�راسا� مسلم أبو
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 خرآ وEن مروان وهزم ،ميهأ ب® $ارب بدأ ثم ،كبi عدد حو� اجتمع و�ذا
   .ميةأ ب® حكومة وانقرضت قتل مروان هروب وأثناء ،موي�األ ا�لفاء

  :ةميأ ب¿ دولة سقوط سبابأ
  :ا=ا�ة األربعة رحاوا� + ةميأ ب® سقوط سبابأ öلص نأ نستطيع

 ماماإل استشهاد وباCهاية ،سالماإل ضد �نوا نهمأو ميةأ ب® وجه فضح  - ¢
  .السالم عليه حس�

  .ميةأ ب® عدالة وعدم ظلم  -¬

ð- للمسلم� واحتقارهم ميةأ ب® عن%ية iالعرب غ.  

  .الواسعة را�األ دارةإ � القدرة عدم - ³

  :ا\ص {ليل
  فةا�ال صورة تشويه اCص $اول 

ُ
 يراع ولم ،الظا�ة با\ولة ويصفها مويةاأل

 مPامية دولةٍ  وتأسيس فتوحات من أميه ب® عهد + تمت الM �ازاتاإل
 بما فقط ه¬ð¢- ´³ من الفPة خالل سالميةاإل ا\ولة تاريخ واخ�ل ،األطراف

تبعت الM سئلةواأل اCص $اول كما ،اgيت وآل أمية ب® ب� جرى
ُ
 تأكيد به أ

 بن عمر خالفة فPة فأين ،اCص + جاء بما سلمنا وÍذا .اgيت آلل ميةأ ب® لمظ
  .اgيت آلل الطيبة وا�عاملة العدل من اهللا رñه العزيز عبد

 ،فاضح وافPاءٌ  واضحٌ  ظلمٌ  ،اgيت آلل أعداء بأنهم أمية ب® ووصف 
 �ن طرف�ال ب� العالقة نأب يمانناإ مع – العل} اgحث آفة هو فا=عميم
 موجعةً  âبةً  يمثل السالم عليه اÐس� فمقتل -ا6قة وعدم ا=وتر يشوبها
 شباب سيادة ويتقاسم ،وسلم عليه اهللا صç اÖC سبط فهو ،ا�سلم� ¾ميع
  .همايعل اهللا رضوان اÐسن أخيه مع ا¾نة أهل
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  :ا\ص {ليل 

 + وساهم ،أمية ب® لظلم تصدى اuي بأن اÐقائق تزييف اCص $اول ثم 
 قام وفسادهم ميةأ ب® ظلم وبسبب وباCهاية :"إيرا� لرجٌ  عليها القضاء
 وتنا� ،ا�راسا� مسلم أبو ا�واجهة هذه قادة أحد ،تهمه�واج نوا�سلم
 ا\عوة ومرحلة .هò¬¢- ´´¢ من سنة ´ð مدار � العباس وبن بذ�ا الM ا¾هود

 ،وخراسان الكوفة + بها وشارOوا العرب عليها أhف الM ال?ية العباسية
 أبو يظهر ولم .العرب من �نوا عÆ ثùاإل العباسية ا\عوة نقباء من فسبعة
 جيوش لقيادة ا\عوة إمام فأرسله ،ا6ورة نضجت عندما هò¬¢ بعد الإ مسلم
  .)¢(خراسان + ا6ورة

                                                 

فاروق عمر، : للمزيد من ا=فاصيل حول ا6ورة العباسية ومراحلها ودور العرب فيها، انظر( )¢(
  .)فقد استوعبت Àيع ا�صادر ا�تخصصة + الفPة. وما بعدها ·¬ا6ورة العباسية، ص
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  :وا&ناقشة سئلةاأل

  :اسبةا�ن بالÚمات تيةاآل الفراåت ألام - ¢

  ............سمم نهأ معاوية جرائم حدىإ –أ

   ةمعاوي هزم واuي .................ميةأ ب® مواجهة قادة حدأ -ب

 معاوية شخصية كشفت الM اÐادثة ما اÐوادث تسلسل عقابأ + -¬
   ؟ اÐقيقية

ð- ميةأ ب® سقوط سبابأ من سبب� اكتب.  

 سبب �نوا اuين شخاصاأل مصi + اíث - ³
ً
 عليه حس� ماماإل الستشهاد ا

  .الصف + اCتيجة واعرض صحابهأو السالم

ò- ي ا\رس ماuشوراء نهضة من نأخذه اÁ ؟   

  :ا\ص {ليل 

 غفالâو العربية اrول بعض تناول B ا9وسعية والقومية ا&ذهبية اrاللة
  :بعضها

  :االجتماعية القيم

 ا\ظام تعزيز بهدف " ا&ذهبية " واrينية االجتماعية القيم دور تعظيم
Îللطالب القي Mا&ثال واعتباره اإليرا B اولةZ اآلخر فشل إلظهار:  

  تعيش إيران أن إظهار ا�درسية الكتب Eاول
ً
Áنو  

ً
 ا=جانس من معقوال

 ،وا�ذهبية االجتماعية وضوابطها القيمية نظمها ضوء + النسÖ واالستقرار
 با�واطنة والشعور وا=>فل واإليثار واألمانة لصدقا ا�ثال سبيل � فهناك
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 … �ازاإل ،يثاراإل ،الشهادة ،ا=ضحية ،العمل + واإلخالص العام ا�ال وصيانة
 قدرته وضعف ا�جتمع اضطراب إ� خرقها يؤدي الM وا�عايi القيم من الخ
 ططيو{ األخرى األطراف بال عن يغيب ال هدف وهذا ،وا=حدي الصمود �

 الكتب خالل من ا�جال هذا + ا�وجهة الpامج خالل من اCفسية اÐرب
  .اإليرانية ا�درسية

  تعيش إيران أن إظهار ا�درسية الكتب Eاول
ً
Áا=جانس من معقوال نو 

 ،وا�ذهبية االجتماعية وضوابطها القيمية نظمها ضوء + النسÖ واالستقرار
 با�واطنة والشعور وا=>فل واإليثار مانةواأل الصدق ا�ثال سبيل � فهناك

 … اإل�از ،اإليثار ،الشهادة ،ا=ضحية ،العمل + واإلخالص العام ا�ال وصيانة
 قدرته وضعف جتمعا� اضطراب إ� خرقها يؤدي الM وا�عايi القيم من الخ
 و{ططي األخرى األطراف بال عن يغيب ال هدف وهذا ،وا=حدي الصمود �
 الكتب خالل من ا�جال هذا + ا�وجهة الpامج خالل من اCفسية باÐر

  .اإليرا� ا�درسية

Eتعبدي �تمع بأنه يرا�اإل ا�جتمع ظهارإ يرانيةاإل ا�درسية الكتب اولو 
  ا=وضيحية الصور وتشغل ،الصورة من مأ اCص خالل من سواء

ً
  م>نا

ً
 :مهما

  مالزمة ا=عبد Kارسة وتبدو ،شارحة فرعية عناوين Eت الصور
ً
 للمجتمع دوما

   .فيه وشائعة يرا�اإل

  :واrينية االجتماعية القيم � للتأكيد والروايات القصص Zور

 الفارn األدب عن ةا�أخوذ القصة أسلوب تناول ا�درسية الكتب Eاول
 السمات �د العكس و�.......الصدق ،األمانة ،الشجاعة صفات � للتأكيد

  .تعارضه الM للشخصيات فاتوالص
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 ا¾ندي فنجد ،العداء � بال�ورة يقوم ال والرواÎ القصû فاgناء 
 و� ،الفارn األدب عن مأخوذة األبطال فصورة ،بإخالص يقاتل اإليرا�
  .نفسها الكتب + ا�وجودة العربية الشخصيات صورة مع اÐال بطبيعة تتناقض

 حاâة تبï ح` ،ا�عصوم� األئمة iةس عن بعدها مباhة اÐديث ثم 
  .)¢(الطلبة أذهان + وبقوة

  :اإليراM الطالب عقل B ;ابيةاإل القيم غرس

  :والشهادة ا9ضحية قيم

 من هائلة بدرجة واالستشهاد الشهادة ثقافة اإليرانية ا�درسية الكتب تعزز
 هذا حول ةا=ارÌي والقصص ،اgيت لآ عن نقال حاديثأ من تردده ما ك¦ة

  .)¬( اCاشئة عقول + الشهادة قيم لغرس ،ا�وضوع

 إ� برحلة طالب يقوم " العطلة يامأ أحد + " تعطيل روز يك " درس + أما
 ثم ...عليه يقفون اuي ا¾بل خاصة ،اgنايات عن ويتساءل ،طهران جبال أحد

 ،نساناإل وتم عند $دث ماذا :وا\ه سائالً  ا�وت عن أبيه مع الطالب يتساءل
  اللحظات هذه + األب ويستذكر

ً
 ºمود عمه مع قمةٍ  � فيه �ن للصور أgوما

  .)ð( القيامة يوم جزاء خi هو الشهيد جزاء أن ويذكر ،اÐرب + ستشهدا اuي

                                                 

 ).³ò، ص ·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم، ( )¢(

، سال اول، "تعليم وتربيت اسال% " كتاب بيام هاى آسمان" " عماد ا\ين " " ستون دين " درس  )¬(
 ،çصيE �كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، ´Ç- ·¹، ص ·ðÇ¢دوره ى راهنما

 .´¢  ،ðÇÇ¢ستان، جاب هفتم، سوم دب

)ð( ) ،كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم¢ðÇ· ص ،Ç¬(. 
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  :ا&ذهبية الزيارات أهمية غرس

 وKارسة ،الرضا اإلمام مرقد زيارة فعا�اتها وÍحدى ،مشهد إ� الرحلة
  ا�ذهÖ اgعد و�د)¢( هناك ا�ذهبية سالطقو

ً
 كتب خالل من وبقوة حاâا

 حرم زيارة عن يتحدث " الزيارة " " زيارت " فدرس ،الفارسية اللغة تعليم
 ومراسم ،الزيارة �ذه وا�ذهÖ الروحا� واgعد ،الرضا ماماإل وحرم ،زينب
 مع الرومان0 ليتداخ الزيارة �ذه مشوقة صورة ويرسم ،الزيارة هذه وآداب

Öمام وأ�اب ،والطمأنينة ا�دوء حالة حول معها صورة ترفق حيث ،ا�ذهÐا 
  .)¬(ا�وجود

  ونالحظ
ً
 ،بالكعبة وOأنك هاوتمثيل الشيعية ا�ذهبية لألماكن تصويرا

 أنظر " يقول تمرين يعقبها ،صور وضع طريق عن روحية هالةً  الزيارة وÍعطاء
  .)ð( إيران + الشيعة مراقد الصور ظهرتُ  حيث ،الصور هذه � ما وقل

 ،" إيراننا " ما إيران " درس خالل من ا�ذهÖ اgعد � الNOP أيضا و�د
  Öا�ذه اgعد �د إيران مناطق عن اÐديث فعند

ً
 صور خالل من حاâا

 + صورة أول و� ؛الرضا ماماإل مرقد :صورة مثل إيران + ا�ذهبية ا�واقع
  .)³(الكتاب

                                                 

، ðÇ· ،³ð -³ò¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم،  )¢(
 .)Ç´-Ç³ص 

 .Ç·-¹·، ص ·ðÇ¢افست،  فار� �وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة )¬(

)ð(  ،ة افستOh وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه� � .´´¢ص ، ·ðÇ¢فار

 .Ç´¢، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست،  )³(
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٨٤٦  

  :واrينية االجتماعية القيم

  :)ودورها ،اإليراM ا&جتمع B ا&رأة دور قيم غرس(

  .)¢(السعدية حليمة دور و� خويت بنت خدVة � اإلثناء

  .)¬(عليه وا=وõ ،اهللا � االعتماد

  .)ð(ةالعف

  .ا�ؤمن� ب� األخوة

 ا�ذهب حسب الفرق ما ،)ا�سلم� ب�( وليس )�ؤمن�ا ب�( �اذا(
  .)³()؟ ا�سلم� ب� وحدة يقل لم �اذا ،؟ الشي�

  .)ò(العدل

                                                 

 Ç¢، ص·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم،  )¢(
ا�ر كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم، هم?فد

¢ðÇ· ص ،¶¶- ¶·. 

)¬(  �قرآن وتعليمات ديù دين وزند"، سال دوم متوسطه، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در
 .·´¢-¬´¢، ص ·ðÇ¢ايران، جاب اول، 

)ð( دين وزند"، سال دوم متوسطه �قرآن وتعليمات اجتما �، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
 .ð³-¢ðò¢، ص ·ðÇ¢در� ايران، جاب اول، 

 .Çð، ص ðÇÇ¢آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم،  )³(

)ò(  ،آموزش قرآن، بنجم دبستان، جاب نهم¢ðÇ· ص ،Ç´. 
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  :)¢( الصوم أهمية

  .)¬( اCعمة � الشكر

  .)ð( ورÁيتهم للوا\ين ا\Áء قيم

                                                 

  .ð¬¢، ص·ðÇ¢آموزش قرآن، بنجم دبستان، جاب نهم،  )¢(
م متوسطه، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� قرآن وتعليمات ديù دين وزند"، سال دو

 .¶¹ò -¢¹¢، ص ·ðÇ¢ايران، جاب اول، 

" شكر اCعمة " " شكر نعمت " درس ¬¢، ص ðÇÇ¢آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم،  )¬(
، ·ðÇ¢، سال اول، دوره ى راهنما� Eصيç، "تعليم وتربيت اسال% " كتاب بيام هاى آسمان

  .·¬-¹¬ص 
آموزش قرآن، بنجم دبستان، جاب  ¢¢¢، ص ðÇÇ¢رآن، جهارم دبستان، جاب نهم، آموزش ق

 .¬¹، ص ·ðÇ¢نهم، 

)ð(  ،آموزش قرآن، دوم دبستان، جاب هشتم¢ðÇÇ ص ،Ç³.  
  ¶¹آموزش قرآن، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، مرجع سابق، ص 

  Ç¶، ص ðÇÇ¢آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم، 
  ¹ð، ص ðÇÇ¢ارم دبستان، جاب نهم، آموزش قرآن، جه

  ¹´¢، ص ·ðÇ¢آموزش قرآن، بنجم دبستان، جاب نهم، 
  ð·- ¬·، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، 

  " + ع� أ� " " در جشم ها� مادر " و�د هذا ا�وضوع يتكرر + درس
  ¹¬، ص ·ðÇ¢ا�انه Ohة افست، فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، ج

 �فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست،  ´¬¢، ص ·ðÇ¢در� ايران، 

¢ðÇ· وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، ج" يوم األب " درس روز بدر ´¬، ص� �ا�انه فار
  
= 
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  .)¢(اÐسنة القدوة

  .)¬( يثاراإل

  .)ð( والعجزة السن كبار مساعدة

  .)³(العالم + اآلخرين وجود قيمة

  .)ò( اÐياة + نونوالقا اCظام رÁية أهمية

  .)¶(اÐياة + ا�ياه � اÐفاظ أهمية

=                                                 

كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، سوم دبستان،  ´¶، ص ·Oh¢ðÇة افست، 
 .¹³، ص ðÇÇ¢جاب هفتم، 

فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، " القدوة اÐسنة " درس اسوه ى نيكو  )¢(
 .ðÇ· ،¢´-¢ð¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

، سال اول، دوره ى "تعليم وتربيت اسال% " كتاب بيام هاى آسمان" " االيثار " " ثار اي" درس  )¬(
 ،çصيE � .¶Çò-Ç، ص ·ðÇ¢راهنما

)ð(  ة افست، " القطار " اتوبوس " درسOh وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه� �فار
¢ðÇ·¹-¢¹، صð. 

، ص ·ðÇ¢اب يزدهم، جا�انه Ohة افست، درس سال ها� فار� �وانيم، جهارم دبستان، ج )³(
ò¬-òò. 

)ò(  وانيم، جهارم " أنا أختلف عن اآلخرين " " من باديكران فرق دارم " درس� �سال ها� فار
 .³¶-´¶، ص·ðÇ¢دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، 

، ص ·ðÇ¢ست، درس سال ها� فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة اف )¶(
¶ò -¶¹. 
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  :)¢( ا جاب

  .هؤونقا اإلنسان طهر

  :الوحدة قيم

 فë الطلبة عقول + ا�وضوع هذا غرس Eاول ا�درسية الكتب �د
 دائم "" باهم هميشه"درس

ً
 الوحدة قيم � الNOP ا\رس $اول "بعضنا مع ا

 اÐياة بأن تشعر ،القوة معناها الوحدة ألن ،الصالة يهاف بما 9ء Ü + وا¾ماعة
 صالة خالل من ذلك �سيد ا\رس و$اول ،ا¾ماعة مع اهللا وألن ،Àيلة

  .)¬( دينيا طابعا الوحدة إلعطاء ،ا¾ماعة

 :)ð( األÞة وحدة

)hمازندرا� فدا(   

  :ح®ية

 من مةحز ب� من خشب قطعة خرجأو هءبناأ Àع رواh فرمان نإ يقال
 Áد ثم ،بسهولة ك?وهاف ،يك?وها نأ منهم وطلب �م عطاهاأو ،الرماح

 أ بسهولة وO?وها ،قطعت� خرىأ مرة عطاهمأو
ً
 اÐال هذه � واستمر ،يضا

                                                 

، سال اول، دوره "تعليم وتربيت اسال% " كتاب بيام هاى آسمان" السفر وا�طر " السفر وخطر "  )¢(
 ،çصيE � .¢´¢-´´¢، ص ·ðÇ¢ى راهنما

  .¹¢-¶¢، ص·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم،  )¬(
يمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� ، تعل"الوحدة " وحدت "درس 

 .òð-¢òò¢، ص ðÇÇ¢در� ايران، 

)ð(  ،ة افستOh وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه� � .¬¶، ص ·ðÇ¢فار
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 بكل حاولوا ا�رة هذه ،رماح عÆه من ك¦أ �إ خشاباأل عدد وصل ح`
   .يك?وها نأ يستطيعوا لم نهمأ الإ قوتهم

 نتمأ طا�ا هذه مثل اÐياة + نتمأ بناÎأ يا( :�م وقال ئهبناأ �إ نظرف
  متحدون

ً
 تنت%وا نأ وتستطيعون بينكم يدخل نأ يستطيع حدأ فال معا

  .)وتظفروا

  .)اهللا فضل ا\ين رشيد خواجه :ا=واريخ جامع(

  :)¢(الرياضة لعب أثناء اآلخرين إيذاء عدم

  .)¬( اÐسنة خالقاأل

  .)ð(عليه وõوا= ،اهللا � االعتماد

  .)³(ةالعف
                                                 

 .¹¬-¶¬، ص·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، جهارم دبستان، جاب هفتم،  )¢(

فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب " االخالق واÐياة " " وزند"  اخالق" درس  )¬(
" " اخالق ني>ن " درس Çò، ص ·ðÇ¢سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

فار�، " االخالق واÐياة " " اخالق وزند" " درس ÇÇ، ا�رجع السابق، ص "االخالق الفريدة 
ا� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، سال سوم دوره ى راهنم

¢ðÇ· ¹، صð. 

)ð(  �قرآن وتعليمات ديù دين وزند"، سال دوم متوسطه، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در
 .·´¢-¬´¢، ص ·ðÇ¢ايران، جاب اول، 

ب ونÆ كتابها� قرآن وتعليمات اجتما� دين وزند"، سال دوم متوسطه، ناOh hت جا )³(
 .ð³-¢ðò¢، ص ·ðÇ¢در� ايران، جاب اول، 
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 حول طالب أ+ بن عÊ وروايات ،الصp تعزيز + ودوره الصيام أهمية
 أهم أحد أن نظرنا لفت وKا مبطالته ،آدابه ،الصيام أهمية يتناول حيث ،الصيام

  .)¢(اgيت آل أئمة � الكذب هو ،الصوم مبطالت

  .)¬( اÐظ وحسن السعادة

  .)ð(اإل�اف من اÐد

  .)³(ا\ولة قوة =عزيز االقتصادي Cظاما أهمية

  .)ò(خريناآل وKتل>ت العامة ا�متل>ت � اÐفاظ

  .)¶(والشدة الرخاء " درس خالل من وصpه أيوب سيدنا قصة تناول

                                                 

فرهنك اسال% وتعليمات دي®، سال دوم " "الصيام، صناعة الصp " روزه، صp سازنده " درس  )¢(
 .´´¢-¹·، ص ·ðÇ¢دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

)¬( �Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در�  فار�، سال دوم دوره ى راهنما
 .Çò، ص ·ðÇ¢ايران، 

)ð(  ،كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم¢ðÇ· ص ،ò³-òò.  
قرآن وتعليمات ديù دين " العمل + االقتصاد االسال� " " �ر در نظام اقتصادى " درس 

، ·ðÇ¢ه، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، جاب اول، وزند"، سال دوم متوسط
 .¢¶¢-´¶¢ص 

مطالعات اجتما�، سال اول دبستان، ناOh hت " اCظام االقتصادي " " نظام اقتصادى "  )³(
آموزش قرآن، دوم دبستان،  ³´¢- ·¶جاب دوازدهم، ص·ðÇ¢جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

 .¬³ص ، ðÇÇ¢جاب هشتم، 

)ò(  ،كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم¢ðÇ· ص ،·´-·¢. 

 .ð¢¢-¢¢¢، ص·ðÇ¢عر ، سال سوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب دوازدهم،  )¶(
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  .)¢( الظلم ºاربة

 اCتائج الستنباط ا=وضيحية الصور خالل من ا�درسية الكتب تغرس
 اÐق فسطاط :لفسطاط� العالم تقسيم بةللطل الصغر منذ ،منها واستخالصها

 كتب + حظ ال ،جوارهم إ� والشمس "ا��اء الراية $ملون اuين واإليمان
 اللباس ويلبسون ،بسيطة وÍعدادهم " األخ� باللون إيران تلوين ا¾غرافيا
 والكفر اgاطل فسطاط ضد ،�ف بشk ا�سلح� وغi ،البسيط األخ�

 بكل ا�سلح� ،واإلجرام ا\موية عن كناية اÐمراء؛ ةالراي $ملون اuين
  .األول الفسطاط مع مقارنة جدا كبiة دوما وأعدادهم ،األسلحة

äد القرآن تعليم كتب و� Êا طالب أ+ بن عâقصة خالل من حا " 
 ا��OÆ من �موعة عن القصة تتحدث حيث ،االنتصار صبح " بiوزى صبح

 ا�سلم� اجتمع ح` ،وفر كر ب� ا�سلم� فقاتلهم ،ا�سلم� لقتال اجتمعوا
 الرسول فرح ،عليهم فانت%وا ،بقوة ا��OÆ فقاتلوا ،طالب أ+ بن عÊ بقيادة
çالرسول قال بعدها ،" ضبحا والعاديات " اآلية ف4لت ،وسلم عليه اهللا ص Êلع 

  ." عنك راضي� ورسو� اهللا إن "

  :الشهامة

 قتل دون الصيد من الغزال تمكن كيفية عن حدثيت " الشهامة" درس
  .)¬( الغابة + ا�فPسة واÐيوانات األسد يفعل كما اآلخرين

                                                 

ادبيات فار�، .، "مقدمة + األدب اCقدي ""در آمدى برادبيات انتقادى " بيداد ظالم " قصيدة  )¢(
، ·ðÇ¢سطه، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، سال سوم متو

 .¢¬¢-·¢¢، ·ðÇ¢آموزش قرآن، سال سوم دبستان، جاب سوم،  ·ðÇ-¢ð¢ص

وبا�قابل يتم الNOP � أهمية القوة  ðð، ص ·ðÇ¢، سال اول دبiستان، جاب يازدهم، ¢عر   )¬(
  
= 
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  .)¢( عيبا ليس الفقر

  :)¬( "ا سنة الصحبة أهمية

 القراء مع ا=ضامن ،با\م ا=pع مثل اآلخرين ومساعدة ا=ضامن
 ،اÐروب :األزمات تأوقا + وا=ضامن ،ا�اصة االحتياجات ذوي ،ا�حتاج�
  .)ð( الطبيعية الكوارث

  .)�شا� فيض( 

   ح®ية

  هللا؟ نقول ماذا

 تر� ا�راف �نت ،الصحراء �إ سيادهأ خراف غالمٌ  خذأ األيام من يوم +
 الغالم عند ا�سافرين حدأ ذهب ،ا�راف اورأو نومسافر وصل ،ا�را| +

  .خرافك حدأ اعط® � وقال ،الرا|
=                                                 

درس .�فهوم وتعزيزه، وأن القوة � أساس اgقاء+ الوجود، وتوظيف ح` األدب =وضيح هذا ا
، ادبيات فار�، "مقدمة + اC¦الفارn ""در آمدى بر ن¦فار� " األسد واgقرة " شi وEو " 

، ·ðÇ¢سال سوم متوسطه، جاب جهاردهم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 .òò-·³ص

 .·¶، ص ·ðÇ¢هم، ، سال اول دبiستان، جاب يازد¢عر   )¢(

، سال اول، دوره "تعليم وتربيت اسال% " الصديق " ا�رآة من خالل ا�قابل " درس آيينه در برابر )¬(
 ،çصيE � .ò¢¢-³¢¢ص ، ·ðÇ¢ى راهنما

)ð(  �تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در
ليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت تع ¬Ç-¹³، ص ·ðÇ¢ايران، 

 .صورة الغالف ، ·ðÇ¢جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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  .)اأبدً  ذلك افعل نأ ستطيعأ ال( :الرا| قال

  .)حدهاأ ع®ي( :ا�سافر قال

  .)É ليست ا�راف هذه( :الرا| قال

  .)ضاع حدهاأ نإ لصاحبه قل( :الرجل قال

  .)هللا قولأ ماذا( :الغالم قال

  .قشiية رسالة 

  .)¢( ا=حديات رغم واإلmار العزم

  بها االعتناء وâورة ،اgيئة � اÐفاظ
ً
  .)¬(ليهاع حفاظا

                                                 

 .Ç´-Çò، ص·ðÇ¢عر ، سال سوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب دوازدهم،  )¢(

  .ðð، ص·ðÇ¢فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست،  )¬(
درس شهر ·³Ç-³، ص ·ðÇ¢نيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، فار� �وا

فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة " درس مديتنا، بيتنا " ما، خانه ى ما 
  .·ðÇ· ، ،ð³ ،ð¢افست، 
فار� �وانيم، بنجم دبستان، جاب " نشيد من أجل اCظافة " " �ودى براى با" " درس 
" Àال الطبيعة " " زيبا زيس� " درس Ç -ð´ ،ðð¬، ص ·ðÇ¢، جا�انه Ohة افست، ششم

 �فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها
" جرا بايد ºيط زيست را خود را باكNه وزيبا نكه داريم " درس ð- ¬، ص ·ðÇ¢در� ايران، 

تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� " اgيئة نظيفة وÀيلة �اذا علينا أن Þافظ �
تعليمات اجتما�، ð¬-³، ص ·E¢ðÇصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

زند" " درس  ò-¬، ص ðÇ¹¢جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها�  حياة ا�دينة تعليمات اجتما�،"" شهرى 

 .ð- ¢¬¹¬¢، ص ðÇ¹¢در� ايران، 
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  .)¢(نساناإل طهارة

  .)¬( ا¾سم وسالمة الصحة � اÐفاظ أهمية

  :ا&درسية الكتب B رمضان

  ا�درسية الكتب ترOز ال
ً
 ا�وضوع هذا تناول تم فقد ،رمضان شهر � كثiا

 حيث ،" اللياÉ هذه " ها شب اين " بعنوان درس فهناك / ا\روس بعض +
 بمختلف ا=جمع واحدة منطقة + �القاطن الس>ن من ا\رس يطلب

 اءةوقر والعبادة ،ا�حبة إلبداء ،لل?ور ،بعضهم � للسالم ومهنهم مستوياتهم
 اإلمام مرقد + اCاس �مع صورة ا\رس يpز.اللياÉ أفضل من ألنها ،القرآن
   مشهد + الرضا

   .رمضان حول Àيلة خاطرة كتابة الطالب من تطلب ا\رس ختام +

 شهر تناول يتم حيث ،خدا ى عيدانه خالل من يتكرر اÐديث و�د
 وبداية رمضان انتهاء وتوقع ،يوم آخر مراسم عن اÐديث خالل من رمضان

  .)ð(الفطر عيد

                                                 

فرهنك اسال% وتعليمات دي®، سال دوم دوره ى " "الطهارة واCظافة " تطهi وباكNه" درس  )¢(
 .Ç¬-Ç¹، ص ·ðÇ¢راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

 .¬³، ص ·ðÇ¢دبستان، جاب ششم، جا�انه Ohة افست،  فار� �وانيم، بنجم )¬(

)ð(  ،كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، دوم دبستان، جاب هشتم¢ðÇÇص ،ò³-òò.  
 .··-Ç·، ص ·ðÇ¢فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، 
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  :)¢(وتقديره ،العمل تقديس

  .)¬( الصعاب رغم والعمل نتاجواإل األرض زراعة � اÐث

  .)ð( " العيد مالبس درس " والفقر اÐاجة رغم األمانة

  .)³( ا�i عمل

  .)ò( بالقول اإلحسان

                                                 

ر� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، فا" مثل الشمس ...عطوف" مثل آفتاب، .. درس مهربان )¢(
درس سال ها� فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب  ¢³، ص ·ðÇ¢جا�انه Ohة افست، 

 .¢¹-´¹، ص ·ðÇ¢يزدهم، جا�انه Ohة افست، 

اعضا� " درس ´´¢-ð ،·Ç·، ص·ðÇ¢عر ، سال سوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب دوازدهم،  )¬(
تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى " ما� وظائف افراد األ�ة " " رند خانواده جه وظايw دا

فار� Ç¢-¶¢، ص ·ðÇ¢راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
فار� �وانيم، ð-¶ò¶، ص ·ðÇ¢�وانيم، دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة افست، 

 .Ç¶، ص ·ðÇ¢افست،  دوم دبستان، جاب يزدهم، جا�انه Ohة

)ð(  ،جاب دوازدهم ،çصيE �  .·¬¢-¶¬¢، ص·ðÇ¢عر ، سال سوم، دوره يراهنما
  .ò-¬¹¬، ص ·ðÇ¢، سال اول دبiستان، جاب يازدهم، ¢عر  

 .·ðÇ¢فار� �وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، 

  .ÇÇسابق  آموزش قرآن، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، مرجع )³(
 .òÇ، ص ðÇÇ¢آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم، 

)ò(  ،آموزش قرآن، سال سوم دبستان، جاب سوم¢ðÇ· ،ص¢¬ò.  
  ، ·ðÇ¢، سال اول، دوره ى راهنما� Eصيç، "االحسان بالقول " درس خوش قو� " 
 ¬ð´ -¢ð¢ص
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 خاصة الÆيفة؛ " وأحاديثهم اgيت آل وسiة ،الكذب وعدم بالعمل الصدق
  .)¢( العسكري حسن ماماإل

ùالفقراء بمساعدة هوربط الغ)¬(.  

  .)ð(صالحواإل العفو

  .)³(بالعهد الوفاء

  :فلسط~ ....فسادواإل الظلم عدم

 ،" الظا�� $ب ال واهللا " ندارد دوست را نستمكرا خدا " درس خالل من
   .ا\رة ºمد الطفل � اCار يطلقون وهم ا�هود صورة تظهر حيث

 ،حجر وراء ناÌتبئ اوهم ،وا\هو ا\رة ºمد صورة مع القصة نفس وتتكرر
 "" آزادى ى برنده "درس + ،�ائلي�اإل جانب من اCارعليهم اطالق جراء من

  .طائر

  .درويش ºمود الفلسطي® الشاعر شعر من ،شعرا ةا�ر هذه

                                                 

)¢(  " çسال اول، دوره ى راهنم"الصداقة بالعمل " درس صداقت عم ، ،çصيE �  ، ·ðÇ¢ا
 .¶ðð-¢ð¢ص

آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب ðÇ· ،ð¶-ðÇ¢، سال اول دبiستان، جاب يازدهم، ¢عر   )¬(
 .ð´¢، صðÇÇ¢آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم،  ³Ç، ص ðÇÇ¢نهم، 

)ð(  مرجع سابق، ص ،çصيE �  .¹¶آموزش قرآن، سال سوم دوره ى راهنما
  .¢·، ص ·ðÇ¢دبستان، جاب نهم،  آموزش قرآن، بنجم

 .´´¢، ص ·ðÇ¢آموزش قرآن، بنجم دبستان، جاب نهم، 

 .´³، ص·ðÇ¢آموزش قرآن، بنجم دبستان، جاب نهم،  )³(
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 كود�ن " قصيدة خالل من االنتفاضة بأطفال شادةاإل �د خرىأ ناحية من
 mارهمÍو ،ñاستهم ،شجاعتهم القصيدة تصور حيث ،اÐجارة أطفال " سنك

  ...فلسط� عن ا\فاع �

  .)¢( قبا� نزار شعر من القصيدة

  .)¬( اCعمة � الشكر

  .)ð( اgيت آل حب

 مع ا=عاون � واÐرص االستقرار وEقيق السالم بتحقيق واهتمامها إيران
  .)³( األخرى األمم

                                                 

)¢(  �فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در
  .·¹ه ى راهنما� Eصيç، مرجع سابق، صآموزش قرآن، سال سوم دور. ðÇ· ،¢³ð -¢³ò¢ايران، 
فار�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب سوم، "" تواى ايزدى مرز ايران من " درس 

 .¶¶¢- ðÇ· ،¢¶ò¢ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب ¬¢، ص ðÇÇ¢آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم،  )¬(
  .¬¹، ص ·ðÇ¢آموزش قرآن، بنجم دبستان، جاب نهم،  ¢¢¢، ص ðÇÇ¢ نهم،

، سال اول، "تعليم وتربيت اسال% " كتاب بيام هاى آسمان" شكر اCعمة " " شكر نعمت " درس
 ،çصيE � .·¬-¹¬، ص ·ðÇ¢دوره ى راهنما

)ð( تعليم وتربيت اسال% " كتاب بيام هاى آسمان"E �، ·ðÇ¢صيç، ، سال اول، دوره ى راهنما
 .ÇÇص

فار� �وانيم، جهارم دبستان، جاب يزدهم، " جقوق األطفال " درس كود�ن حق دارند،  )³(
  .³¬، ص ·ðÇ¢جا�انه Ohة افست، 

فار�، سال سوم دوره ى راهنما� Eصيç، جاب دوم، ناh " بعد اCظر " " دور انديT" درس 
 .¹ò-¹³ص  ،·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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٨٥٩  

  .)¢( الرياضة � اÐث

 للطاعة فيها Ðظة Ü استغالل وâورة ،فانية ا\نيا ألن ،ا\نيا + الزهد
  .)¬(ا�i وعمل

  :االقتصادي ا\ظام

 ب� الرابط ،عناmه ،مفهومه حيث من تصاديقاال اCظام عن اÐديث
 + الفرد دور ،االجتما| العامل خاصة ،خرىاأل والعوامل االقتصادي العامل

  .)ð( ا�جتمع � وأثرها اgطالة ،االقتصادية ا�شارOة

                                                 

  .ò·-³·، ص ·ðÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، بنجم دبستان، جاب ششم،  )¢(
 .ðð¢، ص ðÇÇ¢آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم، 

فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، " ا\نيا � Ðظة واحدة " " زند" هم� Ðظه است "  )¬(
  .·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، جاب ششم، ناOh hت جاب 

كتاب بيام هاى " مزرعة اآلخرة "" فصل مزرعه آخرت " الوالدة ا6انية " " تو\ دوباره " درس 
  .¶³ò -³، ص·ðÇ¢، سال اول، دوره ى راهنما� Eصيç، "تعليم وتربيت اسال% " آسمان
يا بازOشت به جهان  آشنا� بيشP با زند" آينده ى انسان در جهان آخرت، معاد" درس 

معرفة أك¦ Ðياة االنسان ا�ستقبلية + Áلم اآلخرة، ا�عاد " "آخرت، ورجوع به سوى خدا 
فرهنك اسال% وتعليمات دي®، سال دوم دوره ى " "والرجوع إ� Áلم اآلخرة، والرجوع إ� اهللا 

" ، درس ¢¢ ، ص·ðÇ¢راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 .¢¬، ¶¢-¬¢ا�رجع السابق، ص " تصوير يوم القيامة " تصويرى از قيامت 

)ð(  " ظام االقتصادي " " نظام اقتصادىCت " اOh h، سال اول دبستان، نا�مطالعات اجتما
 .³´¢-·¶جاب دوازدهم، ص·ðÇ¢جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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٨٦٠  

  :والروحية ا&ادية ا ياة B اإلنسان وحاجات ،ا ياة B وال�تيب ا\ظام

 وEديد ،)¢(األ�ة نظام أهمية اللخ من اÐياة + الوظائف + وتفصل
 الصعاب Eمل ،ا=عاون ،اCظام ،با�سئو�ة حساساإل ،الشورى :وظائفها

  )¬("...رهpى " القيادة ،وا�شÓت

  .)ð( القيم وغرس وا=عليم الPبية + ا�درسة أهمية ºور

                                                 

هنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى را )¢(
  . ³¢- ³، ص ·ðÇ¢ايران، 
، تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� "ا=عاون " تعاون " درس 

 .ðÇÇ¢در� ايران، 

  .³¢-¢¢ا�رجع السابق ص  )¬(
دى با يكديكر مشورت در جه موار"�د أهمية هذه ا�فاهيم؛ خاصة مفهوم الشورى، درس 

ما � ا�واضيع الV Mب أن نتشاور فيما بيننا، و�اذا؟ تعليمات اجتما�، "" % كنيم وجرا؟
، ·ðÇ¢سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

  . ò-¬Ç¬ص
اOh hت جاب ونÆ مطالعات اجتما�، سال اول دبستان، ن" نظام األ�ة " نظام خانواده 

  .Ç¶-³¹جاب دوازدهم، ص ·ðÇ¢كتابها� در� ايران، 
تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ " األ�ة "" خانواده " درس 

  .Ç-¢¢ð´¢، صðÇ¹¢كتابها� در� ايران، 
 .´¬، ص ðÇÇ¢كتاب هديه هاى آسمان، تعليم وتربيت اسال%، سوم دبستان، جاب هفتم، 

)ð(  ا�درسة "" مدرسه " درس " Æت جاب ونOh h، جهارم دبستان، نا�تعليمات اجتما
 .¶¢¢ -³¢¢، ص ðÇ¹¢كتابها� در� ايران، 
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٨٦١  

 ألبا ودور ،الصاÐة األ�ة وبناء ،لزوجته الزوج اختيار ،الزواج أهمية ºور
  .)¢( األ�ة بناء + الواجبات اÐقوق ،واألم

 للطاعة فيها Ðظة Ü استغالل وâورة ،فانية ا\نيا ألن ،ا\نيا + الزهد
  .)¬(ا�i وعمل

  .)ð( الشهامة

                                                 

" الرباط ا�قدس " بيوند مقدس " أرضيات الرباط ا�قدس " زمينه ها� بيوند مقدس " درس  )¢(
h hدين وزند"، سال سوم متوسطه، نا ùقرآن وتعليمات دي �Oت جاب ونÆ كتابها� در

 .ò¬¬-¹´¬، ص ·ðÇ¢ايران، جاب ششم، 

فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، " ا\نيا � Ðظة واحدة " " زند" هم� Ðظه است "  )¬(
  .·ðÇ¢جاب ششم، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

كتاب بيام هاى " مزرعة اآلخرة "" آخرت فصل مزرعه " الوالدة ا6انية " " تو\ دوباره " درس 
  .¶³ò -³، ص·ðÇ¢، سال اول، دوره ى راهنما� Eصيç، "تعليم وتربيت اسال% " آسمان
آشنا� بيشP با زند" آينده ى انسان در جهان آخرت، معاد يا بازOشت به جهان " درس 

 Áلم اآلخرة، ا�عاد معرفة أك¦ Ðياة االنسان ا�ستقبلية +" "آخرت، ورجوع به سوى خدا 
فرهنك اسال% وتعليمات دي®، سال دوم دوره ى " "والرجوع إ� Áلم اآلخرة، والرجوع إ� اهللا 

" ، درس ¢¢، ص ·ðÇ¢راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 .¢¬، ¶¢-¬¢ا�رجع السابق، ص " تصوير يوم القيامة " تصويرى از قيامت 

)ð( ستان، جاب يازدهم، ¢ر  عiسال اول دب ،¢ðÇ· ص ،ðð.  
وبا�قابل يتم الNOP � أهمية القوة + الوجود، وتوظيف ح` األدب =وضيح هذا ا�فهوم 

در آمدى بر ن¦فار� " األسد واgقرة " شi وEو " درس .وتعزيزه، وأن القوة � أساس اgقاء
"" nالفار¦Cت ادبيات .، "مقدمة + اOh hسال سوم متوسطه، جاب جهاردهم، نا ،�فار

 .òò-·³، ص·ðÇ¢جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
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٨٦٢  

  .)¢(االتصاالتو ا=واصل ،أهمية

  .)¬(وا�رور السi وآداب قواعد

  .)ð(ا&رور رجل صورة

  :القيادة وجود أهمية

 Eقيق ،الفريق بروح العمل ،ا�ختلفة ا�ؤسسات ،الصف ،ةاأل� داخل
 وتستعرض ،األمور تنتظم ح` اÐياة + اCظام أهمية القانون تطبيق ،العدل
 قيادة � الNOP مع .اآلن لغاية نساناإل عهد بداية منذ القيادة تاريخ الكتب
 ماماإل غيبة وتناول ،للخالفة تو�ه خالل من ودوره طالب +أ بن عÊ سيدنا

                                                 

، تعليمات "�اذا علينا ا=ضامن مع اآلخرين " " جرا بايك ديكر همد� % كنيم " درس  )¢(
اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

¢ðÇ· ¹³، ص -Ç¬. 

، سال اول، "تعليم وتربيت اسال% " كتاب بيام هاى آسمان" السفر وا�طر " السفر وخطر "  )¬(
 ،çصيE �  .·¶- ·ò، ص ·ðÇ¢دوره ى راهنما

تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ¶·ا�رجع السابق، 
  .´ð، ص ·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 

تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� "االرشاد وا�رور " " راهنما� ورانند" " درس
 .¶ò- ¶³، ص·E¢ðÇصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

)ð(  �تعليمات اجتما�، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در
  .¶òð ،ò³ ،òò ،ò، ، ص الغالف·ðÇ¢ايران، 

، ص ðÇÇ¢تعليمات اجتما�، بنحم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
 .الغالف
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٨٦٣  

 ،،الزمان شئونل iا=دب ،ا=ï ،العادل الفقيه " ا6ورة مرشد وتوæ ،ا�هدي
iيابة " ا=دبCعنه ا.  

$$$$﴿  اآلية أهمية hح خالل من الطاعة � ا=أكيد مع pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

(( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ((   .)¢(·ò اآلية ،النساء سورة﴾  ))

  :ا9حديات رغم واإلíار العزم

 حيث ،تيأس ال قصة خالل من اهللا عند من ا�ق� وأن ،القنوط وعدم 
  ويصطاد اgحر يتحدى اuي الصياد يظهر

ً
  .)¬(حوتا

                                                 

تعليمات اجتما�، سال اول " �اذا Eتاج ال?ة للقيادة " " جرا خانواده به رهpى دارند " درس  )¢(
  .¬ðÇ-³، ص ·ðÇ¢يران، دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ا

أهمية األ�ة وOيفية حل ا�شÓت بالشورى، ا=عاون، وأهمية االعتماد � ا¾ميع، ووظائف 
Ü من األب واألم تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب 

ا¾ماعة،  " "كروه، خانواده ومؤسسه " درس  ¶¶- ³¹، ص ·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 
األ�ة وا�ؤسسة، تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب 

" " جرا مؤسسات {تلف به وجود آمده اند " درس ¢¢-ð، ص ·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 
 تعليمات اجتما�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، ناh" �اذا وجدت ا�ؤسسات ا�ختلفة 

  .·¬-¬¢، ص ·Oh¢ðÇت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
فرهنك اسال% وتعليمات "االمامة والقيادة + االسالم " "امامت ورهpى در اسالم" درس 

دي®، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 
¢ðÇ· ¹-´¹، صð. 

� Eصيç، جاب دوازدهم، عر ، سال سوم، دوره يراهنما )¬(¢ðÇ·ص ،Ç´-Çò. 
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٨٦٤  

kn×kn×kn×kn×@@@@òîi�Ûaòîi�Ûaòîi�Ûaòîi�Ûa@@@@òîäí†Ûaòîäí†Ûaòîäí†Ûaòîäí†ÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @

  :سالميةاإل ال�بية منهاج

  :أقسام إ� اإليرانية دارسا� + ا�قرر اإلسالمية الPبية منهاج يقسم

 لطالب" آسمان ها� هديه" ا\ينية ا=عا�م =دريس مبسطة تدريس كتب- ¢
   .االبتدائية ا�دارس

 الPبية وأصول ،سالميةاإل عا�ما=ب الطالب =عريف تدريس كتب -¬
 ا=عليم �رحلة " اسال% وتربيت تعليم :آسمان ها� بيام " سالميةاإل
  .عدادياإل

ð-ت متقدمة تدريس بكتE ياة ا\ين عنوانÐرحلة " وزند" دين" وا� 
   .ا6انوي ا=عليم

  ." قرآن آموزش " االبتدائية ا�رحلة من وتبدأ القرآن =عليم تعليمية كتب - ³

 وتتناول :" آسمان هاl هديه" اrينية ا9عا¬م 9دريس مبسطة تدريس كتب
  .مبسطة دينية تعليمية موضوÁت

 {صصة آيات :أقسام عدة إ� القرآن تدريس ينقسم :القرآن متعلي كتب
  .الÚمات تفسi إ� Áبرة إشارة مع للفهم {صصة وآيات ،للتالوة

  ...العبادات ،السi ،األحاديث :موضوÁت � تشتمل :اrين كتب

  .ا&¨o~ من ال5اءة مهرجان
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  :ا ج أهمية

æاجتماع حيث من ،للحج خاصة أهمية اإليرانية ا�درسية الكتب تو 
 اÐج فوائد أعظم أحد أن � وترOز ،القيامة بيوم ا=ذكiو ،وحدتهمو ،ا�سلم�

  .)¢(ا��OÆ من الpاءة عالنإ هو

 ا�فاهيم نفس إ� أيضا ا\ينية غi ا�درسية الكتب بعض تدعو 
 كباراالست وقوى ،اإلسالم أعداء �واجهة اإلسالمية الوحدة إ� ...وا�وضوÁت

 خطاب دور وتستعرض ،العدوان ضد والوقوف ،سالماإل عن وا\فاع ،العال}
 نماذج وتستعرض ،اÐرام اهللا بيت حجاج إ� ا6ورة مرشد يوجهه اuي الpاءة

 والوقوف ،مريكيةاأل ا�تحدة الواليات مواجهة ب�ورة ا�تعلقة خاصة منه؛
 ضد بالوقوف سلمةا� ا\ول فوظائ وEدد.الظلم تدعم الM ا\ول ضد

 ونبذ .سالميةاإل ا\ول ب� والوئام السالم يسود وأن ،و�ابهته العدوان
  .)¬(ا=فرقة

                                                 

فرهنك اسال% وتعليمات " "اÐج : العبادة العظيمة" عبادت عظيم وشكوهمند حج " درس ( )¢(
دي®، سال دوم دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

¢ðÇ· ص ،¢´¢(. 

فرهنك اسال% وتعليمات دي®، سال دوم "ة العظيمة األمة االسالمي" " امت بزرك اسالم " درس  )¬(
  .ð-¶¹¶، ص ·ðÇ¢دوره ى راهنما� Eصيç، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� در� ايران، 

، تعليمات اجتما�، بنجم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ كتابها� "الوحدة " وحدت " درس 
 .)ò³-¢òò¢، صðÇÇ¢در� ايران، 
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 :وا&جيدة العظيمة العبادة ا ج

 �يةاإل ا\عوة �إ ا�سلم� من األلوف مئات يشتاق ةسن Ü :اCص يقول
 =وحيدا مرOز �إ ويتجهون ،gيك لقول براهيمإ لسيدنا السماوي واCداء
 ،تعا� هللا وخضوعهم وتسليمهم حبهم نويعلنو ،ا�قدسة بالكعبة للطواف

   .سال�اإل العالم وحدةو قوة ويظهرون

 يمانإ تظهر والM العظيمة العبادة ،ºددة يامأ وä سنة Ü – اÐج مراسم تتم
 Ü من نوا�سلم يتجه سنة Ü + ،العظيمة سالميةاإل مةاأل ووحدة وقدرة
 مرOز الكعبة �إ يتجهون {تلفة لوانأو عراقأو ،ا�ختلفة هجاتلالو اللغات
 تعا� اهللا ويذكرون ،براهيمإ سيدنا ويتبعون اÐج بمناسك �قوموا ا=وحيد

 بقلب العظيمة اÐج مناسك يؤدوا نأ وبعد هؤالء ،وا\نيا ا\ين منافع ويشهدون
   .ديارهم �إ يعودون ثم ،اuهن حضور مع يمانواإل خالصاإل �مل

  مفيدة العظيمة العبادة هذه اÐج
ً
 اCاحية من وخاصة اCوا� Ü من جدا

 بعضهم � يتعرفوا نأ نوا�سلم يستطيع اÐج يامأ + ،والسياسية االجتماعية
  ويتشاوروا يتناقشوا نأو ،اgعض

ً
 ،و�اربهم ا�علومات =بادل وذلك ،معا

 يعرفون ،عدائهمأ من همءقاصدأ ويعرفون ،ودنيوية دينية م>سب ويكسبوا
 ،ا�شهودة اÐج يامأ + عليها ثالا�و .للهزيمة قابلةال غi سالميةاإل مةاأل قوة

 را�األ من همييدأ ويقطعون وا�رتزقة جانبواأل عداءاأل mاخهم من Ìاف
   .الكبiة سالميةاإل

 تذكرناو ،اهللا �إ ا=وجه �إ ودعوه ،وا=وحيد الوحدة نتعلم اÐج عمالأ من
 عن اCفس وOبح ،واÐرية الطهارة ،والتسامح ةيوا=ضح القيامة ويوم خرةباآل

pج ،واألنانية الكÐقيقة + اÐسالماإل + عمالواأل العبادات همأ من ا.  
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 ا�مي® ماماإل ،ا��OÆ من الpاءة عالنإ هو اÐج + ا�همة موراأل حدأ
   :قال اÐجاج �إ خطبته + )�ه قدس(

 من ا�دير وهذا العام االجتماع هذا + اÐرام اهللا بيت حجاج � Vب(
 يكونوا نأو وا�ستبدين الظا�� من بالpاءة ي%خوا نأ ،البÆي الطوفان

  ويتحدوا ك¦أ خوةإ
ً
   .ك¦أ معا

   ا ج؟ ;ب من �

 نأو ،عمره + واحدة مرة العبادة بهذه يقوم أن وقادر بالغ مسلم V � Üب
 ؟ قادر نهإ القول نستطيع عمن تعلم هل ،سالماإل وقدرة عظمة قرب عن اهديش

 للحج يسافر نأ يستطيع نهأ يعù ،وا¾سدية ا�ادية ا�قدرة \ية اuي الشخص
 مصاريف ويملك ،تهÁئل مصاريف يدفع نأ ويستطيع سفره تكا�ف ويملك
   .العودة بعد حياته استمرار

   :قال ºمد سيدنا اهللا رسول

)Ü صل نأ يرغب شخص$ � iنصيبه من خرةاآل وتكون ا\نيا خ، 
 يعود ،خالصة ونية بمعرفة اÐج عمالأب يقوم من Ü )اÐج �إ يذهب نأ عليه

 وخi يمانإوب ،فضلأ وفكر ،صwأ وروح ،طهرأ وقلب وسعأ ببصiة بالده �إ
 نهإف ايؤديه وال اÐج فريضة داءأ � القادر الشخص ولكن ،كثiة وبرOة

 يموت ا�وت عند نهإف ،ا\نيا + العبادة هذه ونعمة خi من حرمانه �إ ضافةباإل
iخرةاآل + األ�م للعذاب ويتعرض ،ا¾نة من و$رم ،مسلم غ.   

   :نآالقر من آية

 ﴿¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷kkkk ÏÏ ÏÏmmmm ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx���� xx xx.... ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ;; ;; ÍÍ ÍÍ____ xx xxîîîî 

ÇÇ ÇÇ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   .]¹·:عمران آل[﴾  ####$$
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  :جبأو فكر
 ،والسياسية واالجتماعية ،الشخصية اCاحية من اÐج عبادة ثرأ ما ب� - ¢
   .اCوا� ههذ من اÐج �إ يذهبون اuين شخاصاأل واجبات وضح

   ؟ اÐج عمالبأ ا�تصلة ا�Nات � ما -¬

ð- � ب منV جÐماذا ؟ ا ùدر؟القا يع  

ò- ج فريضة داءأ يستطيع من نهاية تكون كيفÐ؟ يؤديها وال ا )¢(  

  :ا\ص {ليل
  :)ا ج B ا&¨o~ من ال5اءة( أصل

 + الشيعية ا�سiات ،إيران + السياسية ورموزهم الشيعة اهللا آيات يعلل
 عليه اهللا صç الرسول بعمل اقتفاء ا��OÆ من الpاءة أجل من بأنها اÐج
 وEن عنه اهللا ر� الصديق بكر أ+ إ� وجهه اهللا كرم عÊ بعث اuي ،وسلم
  .القرآ� اCص � اعتمادا ا��OÆ من الpاءة �علن ،اÐج �  أمiا

   .الشأن بهذا الصحيحة ا=ارÌية الرواية حسب ذلك تم وقد

  .ا�وضوع بهذا ا�وض قبل التساؤالت من عدد هناك وعليه

  ؟ بالpاءة ا�تعلقة الكريمة باآليات إ�هم شارا� ا�OÆون هم من

 هو ما وذلك ،أمEi خصوصا الغربو إيران ب� عالقات نشأت لو ماذا
  ؟ مÆوعة pاءةال مسiات ستكون هل ،بالفعل حاصٌل 

                                                 

فرهنك اسال% وتعليمات " "اÐج : العبادة العظيمة" م وشكوهمند حج عبادت عظي" درس ( )¢(
 .)³´¢-¢´¢، ص ·ðÇ¢دي®، ا�رجع السابق، 
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 وا=عاون " ألمEi ا�وت"أمEi بر مرك ..اCقيض� ب� ا¾مع يمكن كيف
 أسس � العرw العالم =فتيت معها وا=آمر ،وأفغانستان العراق الحتالل معها

  ؟ وطائفية عرقية

 :ا��OÆ من الpاءة حول الروايات بعض

 � أصل ال العمل هذا أن افيه ب� -  اهللا رñه -  باز ابن للشيخ فتوى ناكوه
  :نصها وهذا الÆع +

 وصحابته آ� و� اهللا عبد بن ºمد رسو� � وسلم اهللا وصç هللا اÐمد
   :بعد أما .بهداه اهتدى ومن

 + وأنزل وقت Ü + ا��OÆ من الpاءة ا�ؤمن� عباده � أوجب اهللا فإن
ôô﴿  :سبحانه قو� ذلك ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍηηηη ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### ää ääττττℜℜℜℜ uu uu tt tt���� çç çç//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� xx xx���� xx xx.... öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// #### yy yy‰‰‰‰ tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ 

ää ääοοοο uu uuρρρρ≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ôô ôômmmm uu uuρρρρ ﴾ ��������:�
 ذلك + وأنزل .
××﴿  :وجل عز قو� وسلم عليه اهللا صç اÖC حياة آخر + سبحانه ××οοοο uu uu !! !!#### tt tt���� tt tt//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 

ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ›› ››????‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ﴾�������:	
 عن األحاديث وصحت .
 من تسع Áم عنه اهللا ر� الصديق بعث أنه وسلم عليه اهللا صç اهللا رسول

 اهللا ر� بعÊ أتبعه ثم ،ا��OÆ من الpاءة ويعلن حجهم للناس يقيم ا�جرة
 اهللا ر� عÊ مع مؤذن� عنه اهللا ر� الصديق وبعث ،ذلك اCاس �بلغ عنه

 بعد $ج وال ،مؤمنة نفس إال ا¾نة يدخل ال :أربع بكلمات اCاس + ينادون
 عهد اهللا رسول عند � �ن ومن ،عريان باgيت يطوف وال ،مÆك العام هذا

 قال اكم ،األرض + يسيح أشهر أربعة فله عهد � يكن لم ومن مدته إ� فأجله
))﴿  :وجل عز ((####θθθθ ßß ßßssss‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ss ssππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&&  ﴾�������:�
.  
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 كما ،يسلموا لم إذا ا��OÆ بقتال وسلم عليه اهللا صç اÖC أمر وبعدها
####﴿  :وجل عز اهللا قال ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy‡‡‡‡ nn nn==== || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ $$ $$#### ãã ãã���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ãã ãã���� çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####  ﴾�������:�
 الM األربعة يع® 

 األشهر تفسi + العلم أهل قوæ أصح + والسالم الصالة عليه �م أجلها
))﴿  اآلية هذه + ا�ذكورة ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ää ää‹‹‹‹ ää ääzzzz uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ ôô ôômmmm $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 77 77‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ CC CC==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; yy yy™™™™ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘  ﴾�������:�
 الpاءة أمر + ا�Æوع هو هذا .
 علماء وبينه وسلم عليه اهللا صç اÖC عن األحاديث أوضحته اuي وهو

iات القيام أما ،-ا=وبة– براءة سورة أول + ا=فسiموسم + وا�ظاهرات با�س 
 ال بدعة فذلك ،ا��OÆ من الpاءة إلعالن هاغi أو ا�كرمة مكة + اÐج
 يفعله �ن من Ü � فالواجب ،عظيم وh كبi فساد عليه ويPتب �ا أصل
 الÆع + �ا أساس ال بدعة لكونه ؛منعه اهللا وفقها ا\ولة � والواجب ،ترOه

 واهللا ،للحجيج واألذى والÆ الفساد أنواع من ذلك � يPتب و�ا ،ا�طهر
öö﴿  :الكريم كتابه + يقول سبحانه öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÎÎ ÎÎ6666 óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ 

ªª ªª!!!! $$ $$####  ﴾ �����  !":�	
 ،والسالم الصالة عليه سiته من العمل هذا يكن ولم .
  �ن ولو ،عنهم اهللا ر� أصحابه سiة من وال

ً
 :سبحانه وقال ،إ�ه لسبقونا خiا

 ﴿÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((#### àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu���� àà àà°°°° (( ((####θθθθ ãã ãããããã uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 .. ..ββββ ss ssŒŒŒŒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44  ﴾�#$�%��:�	
، 
!!﴿ : وجل عز وقال !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44  ﴾

�&'�:(
 ليس ما هذا أمرنا + أحدث من( وسلم عليه اهللا صç الرسول وقال ،
 الصحيح اÐديث + والسالم الصالة عليه وقال .صحته � متفق )رد فهو منه
 اهللا كتاب اÐديث خi فإن( :بعد أما ا¾معة خطبة + عنه اهللا ر� جابر عن

iمد هدي ا�دي وخº çوسلم عليه اهللا ص hدثاتها األمور وº õبدعة و 
 عمل من( :والسالم الصالة عليه وقال .صحيحه + مسلم أخرجه )ضاللة
  مسلم أخرجه )رد فهو أمرنا عليه ليس عمالً 

ً
 وسلم عليه اهللا صç وقال ،أيضا
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 عليه اهللا صç يفعل ولم .مسلم رواه )مناسككم ع® خذوا( :الوداع حجة +
 اهللا ر� بعده أصحابه وهكذا ،الوداع حجة + مظاهرات وال مسiات وسلم
 منها حذر الM ا\ين + اgدع من اÐج موسم + ذلك إحداث فيكون ،عنهم
ÖCا çنما ،وسلم عليه اهللا صÍي وuنزول بعد والسالم الصالة عليه فعله ا 
 $ج ال أنه اCاس �بلغوا ا�جرة من تسع Áم + ا�نادين بعث هو ا=وبة سورة
 يدخل ال وÍنه ،عريان باgيت يطوف وال ،مÆك -تسع Áم يع®– العام هذا بعد
 �ن من إال أشهر أربعة بعد للم�OÆ الM العهود نبذ مع ،نةمؤم نفس إال نةا¾
 ا=أذين هذا وسلم عليه اهللا صç يفعل ولم ،مدته إ� فهو ذلك من أك¦ عهد �
 ãه وا�i ،تسع Áم + ا=أذين من به أمر بما ا�قصود Ðصول ؛الوداع حجة +

 سنته � والسi وسلم عليه اهللا صç اÖC اتباع + واآلخرة ا\نيا + والسعادة
 ا�نصورة والطائفة اCاجية الفرقة ألنهم ؛عنهم اهللا ر� أصحابه مسلك وسلوك

šš﴿  :وجل عز اهللا قال كما ،بإحسان وأتباعهم هم ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// šš šš†††† ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ §§ §§‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã ££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ss ss???? $$$$ yy yyγγγγ tt ttFFFF øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz !! !!$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  ﴾
�������:	��
.   

 والفقه الصالح والعمل اCافع للعلم ا�سلم� وÀيع يوفقنا أن ا�سؤول واهللا
 بإحسان وأتباعهم ا�رضي� وأصحابه ا�رسل� سيد منهج � والسi ا\ين +
� الشيطان ونزåت الف� مضالت من ا�سلم� وÀيع يعيذنا وأن ،ا\ين يوم إ

 عبده � وسلم اهللا وصç ،عليه والقادر ذلك وæ إنه ا\ين + اgدع ومن
  .)¢( وصحبه وآ� ºمد ورسو�

                                                 

   :ا�صدر )¢(
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...article&id=436 
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   :ا�مس

 وأ ،ا=جارة طريق نع يكسب مسلم Ü :أخر موضع + اCص يقول 
 موظف وأ ،مادي مردودٍ  � و$صل الصناعة وأ ا�عادن من يستفيد وأ ،الزراعة

 أ عليه Vب ،راتب � و$صل Áمل وأ
ً
 ،Áئلته وم%وف م%وفه يؤمن نأ وال

   .معه بï ما �س يدفع نأ Vب ء9 معه توفر ذاÍو

 مةاأل والية تكون اuي )والعالم العادل الفقيه( إ� دفعي ا�مس
 + ا\خل هذا ي%ف األمة قائد .سال�اإل ا�جتمع ويقود ،بعهدته سالميةاإل

 Ðل العلماء وتدريب ،سالميةاإل ا\ول عن وا\فاع ،باهللا اCاس تعريف سبيل
Üاس مشاCإ يذهبون وهؤالء ،وتعليمهم ا� اCاس =عريف وا�دن القرى 
   .سالماإل íقيقة

 أ العالم القائد
ً
 Cاسا ب� وتوزيعها ا�فيدة الكتب ونÆ عدادإب يقوم يضا

 أ ا�مس مردود من ،بسيط بثمن وأ با�جان
ً
 السادات حياة مصاريف تأم� يضا

 فقط سال�اإل ا�جتمع دخل تأم� يتم ال ،العمل يستطيعون ال اuين وأ الفقراء
 ائبال� يدفعوا نأ معتا�ج فرادأ واجب من ولكن والزEة ا�مس طريق عن

 مال رأس وتوفi ا�جتمع وتشغيل ،�تمعهم احتياجات Àيع =أم� ا�ختلفة
   .جذورها من واgطالة الفقر واقتالع ،سالماإل بالد عمارÍو ،للمجتمع

 ﴿(( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ çç ççΗΗΗΗ èè èè~~~~ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ... ﴾ �!�)*+�:�	
.   

 الصناعة وأ ا=جارة طريق عن ا�ال نساناإل يكسب وقت يأ + :موضوع
 عن يزيد ما ا�مس مقدار يدفع نأ عليه Vب ،خرىأ طريق يأ عن وأ

  .سالماإل مرأ حسب ،سنة �دة Áئلته وم%وف م%وفه
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 يدفع نأ Vب _ خرآ شخص ريفمصا يتحمل اuي الشخص :موضوع
 ما وأ للزيارة منه مقدارٌ  فmُ  نإ ولكن ،عليه $صل اuي ا�ال Ü �س
   .فقط تبï ما �س يدفع نأ Vب ذلك شابه

 + �ن إذا الإ ؛ا�مس يدفع لم ما ا�ال بهذا يت%ف أن يستطيع ال :موضوع
   .ا�مس دفع نيته

 مكسب � فيه $صل قتو وبأي السنة طوال الشخص يستطيع :موضوع
 السنة اÄذ ذاÍو ،السنة خرآ إ� ذلك تأجيل ويمكنه ،�سه يدفع نأ مادي

 مقياس الشمسية
ً
 لوأ من � ا�ا�ة السنة نأ يعتp نأ مثالً ( مانــع يوجد فال ،ا

  :)دهابع الM السنة من مهر شهر ولأ ح` مهر شهر

  :جبأو فكر

   ؟ يدفع أن Vب و�ن ؟ ا�مس هو ما  - ¢

 منها أربعة اذكر ؟ ا�مس األمة قائد ي%ف األمور يأ �  -¬

 ؤدىي الشعوب Ü من ا�سلم� Àيع � دي® واجب ا�مس اعتبار -
 ،عنه ينوب �ن تؤدى ،غيابه ظل وä .ا�سلم� حمصال � القيام ألجل لإلمام
  .أهدافه =حقيق الفقيه والية Cظام دائمة موارد توفi بهدف

  :ا\ص {ليل

 ،األخال' ا¾انب � ترOز أنها ا\ينية الكتب ºتوى Eليل من يالحظ
Öكم بنظام يتعلق وما ،ا=هذيÐالوا\ين بر ،ا�جتمع تنظيم ،سالماإل + ا.  

Ü عل ذلكV كم شئون من �ردة فقط تثقيفية مادة سال�اإل ا\ين منÐا 
  .الشي� ا�ذهب رؤية حسب إال
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 تدور حيث ،اCبوية السiة موضوع حاديثألا � كذلك اÐال وينطبق
 بذكر ا\ينية الكتب وتكتë ،ا�عامالت ،الصالة ،األخالق موضوع حول

   .األسباب إبداء دون اÐوادث

  Eتل ا\ينية ا\راسة أن �د
ً
  م>نا

ً
  ا�درسية الكتب + بارزا

ً
 وOثi .عموما

 ،والوطنية الجتماعيةا �لPبية {تلفة أسماء Eت تعالج الM ا�وضوÁت من
 وتؤOد ،ا�ذهبية ا\ينية الزاوية من تدرس الفارسية واللغة ،ا¾غرافية ،ا=اريخ

 الNOP زيادة بقصد الطالب \ى الفارn واÐّس  الو| تنمية � ا�ناهج هذه
 الNOP ويتم .ا\ينية دراسته خالل من القديم بPاثه اإليرا� الطالب صلة �
 رابطة وجود لتسويغ اCاشئة عقول + ا\ينية األف>ر زرع � هجا�نا هذه +

 ،فيها �م دولة بناء + اÐق يعطيهم مّما الشي�؛ ا�ذهب وب� بينهم دينية
 ا�ذهب + جاء �ا Eقيق هو إيران + اإلسالمية ا6ورة دولة إقامة أن ويرو»جون

 هذا دام وما .اإليرانية األرض واختار ،اإليرا� الشعب اختار قد فاهللا ؛الشي�
  االختيار

ً
  يعطي فإنه إ�يا

ً
  بها ا�وعود وللشعب لألرض امتيازا

ً
 وبذلك .أيضا

   .اÐقي� اإلسالم رسالة �نÆوا فارس g® {صصة اإليرانية ا\ولة تكون
  الNOP يتم كما

ً
 منذ نقطعي لم إيران + ا�ذهبية الطقوس إحياء أن � أيضا

 اuين العالم أÞاء Àيع من الشتات شيعة ضم �و ،اإلسالمية رةا6و انتصار
  .السابقة العهود طوال الفقيه وæ صو¾ان وسلطة سيطرة عن بعيدين ظلوا

äبية كتب وPوا�واد ا�ناهج هذه عن تفصيالت �د ا\ينية ال Mتّدرس ال 
 ،موضوع لk ةا�قّرر والّساÁت ةوا\يني واإلعدادية االبتدائية ا�دارس +

  ونأخذ
ً
 ومرحلة ،ا6انوية ،اإلعدادية ،االبتدائية ا�درسة منهاج" ذلك � مثاال

   :" دانش>ü بيش " ا¾امعة قبل ما
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  :اrينية ال�بية منهاج أهداف

   :يÊ ما إ� اإليرانية ا\ينية ا�درسية الكتب تهدف

 ،الشيعية ا�ذهبية زاويةال خالل من العالم رؤية � ا�بنية ا�ذهبية الPبية - ¢
Ñوتس � ،الشي� ا�ذهب تعا�م حسب للتالميذ ا\ي® السلوك تشكيل إ

 تعلم حيث.ا\ي® اgعد وفق ا=عامل أجل من والقيم ا�فاهيم وتعطيهم
 مباhة بصورة وhائعه ،الشي� ا�ذهب وhائع عقائد ا\ينية الPبية كتب
iة وغhمبا.  

 وبشعب ،بإيران �معه اجتماعية قيم � الطالب ير  :االجتماعية الPبية -¬
  .األخرى الشعوب دون ،إيران وأرض

ð- بيةPام � تر  :السياسية الPالسياسية أهدافها ،مبادئها ،ا6ورة اح، 
 وأنظمتها األخرى اÐكومات انتقاد و� ،والقانونية ا\ستورية مؤسساتها
  ...........وقوانينها

Ñإ يةا�درس الكتب تس� األماكن � وا\ينية ا=ارÌية الÆعية إضفاء 
 ،اCجف ،مكة ،ا�دينة قدسية ب� مقارنة عقد الطالب من فيطلب ،ا�ذهبية
  ..............خراسان ،كربالء

 ترديد وEاول ،اإلسالمية العربية اÐضارة إ� ا�درسية الكتب تتطرق ولم
 ترسيخ ºاول� ا�دارس لطالب تدرس الM اإليراني� القومي� الشعراء قصائد
  .القومية القيم
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 ومعتقدات بقدسية أف>ر ترسيخ عن إيران + ا�درسية الكتب كشفت
 الشي� ا�ذهب ويعتpون ،القرآنية اCصوص حساب � الشي� ا�ذهب
  .اإلسال� لتين األساn ا�صدر الفارسية بأصو�

 ال بصورة والصحابة الرسول صورت ا�درسية الكتب بعض أن إ� باإلضافة
  .ا�سلم� مشاعر PEم الو ،األنبياء بم>نة تليق

 ا\ين تأسيس + الفضل � اuي الشخص صورة + عÊ سيدنا وتصوير
  .وتصوراته الشي� الفكر تأطi خالل من اإلسال�

   :الشي� ا�ذهب قيم ترسيخ إ� الكتب هذه تهدف

 بعدو وÍشعارهم ،مذهبيا الطالب شحن � ا\ينية الPبية كتب ترOز - ¢
  .دوما بهم مPبص

 دوما تؤOد ا\راسية الكتب أن يالحظ: وقداستها الشيعية األâحة أهمية -¬
 اإليراني� أن إ� فتشi ،....تارÌها وتستعرض ،وا�راقد ا�زارات قدسية �

 تمر الM باألحداث ارتبطت الM ،ا�ذهبية األعياد من بالكثi $تفلون
  ا=اريخ عp الشيعة �

ð- Ñصوص خالل من ـ ا�درسية الكتب تسCحول ا�تكررة والصور ا 
 وتكريس ،ا�ذهبية وا\ينية ا=ارÌية الÆعية إضفاء إ� ـ األâحة
 ب� مقارنة عقد الطالب من يطلبف ،ا=وحيد لعقيدة ا�ناوئة العقائد
 مقابل ،اإلسالم + ،ا�Æفة الكعبة ،الصخرة قبة ،القدس مدينة قدسية
 + ا�عصومة مرقد ،خراسان + الرضا اإلمام مرقد ،كربالء ،اCجف قدسية

 \ى قدسية ا�دن أك¦ � مكة مدينة أن إ� الكتب وتشi ". ...قم
 .....بعدها وتأß ،ا�سلم�
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 يوم وOأن ،ا¾معة خطبة وأهمية ا�سجد + ا¾ماعة صالة عن تتحدث ال - ³
  .األ�ة للقاء طقس ا¾معة

ò- ى اآلية فاراه :اآليات + األخطاءpالك )¢(.  

 مقابل ó عجيبال غريبال مراأل وهو اÐفظ وليس للقراءة هو لقرآنا -¶
 القرآن سور دون الطلبة � حفظه يفرض اuي الفارn واألدب الشعر

  .الكريم

¹ - NOPالقدر ،ا�اعون ،الفيل ،الع% ،ال>فرون ،الكوثر ،الفتح سورة � ال، 
  .)¬( ا�سد

Ç -يةآ تكرار  ﴿$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôôxxxx tt ttFFFF øø øøùùùù $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ çç çç���� öö öö���� yy yyzzzz tt tt ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$####  ﴾
�,�� +�:-�
 )ð(.  

‰ìª‰ìª‰ìª‰ìª@@@@pbîßìÔÛapbîßìÔÛapbîßìÔÛapbîßìÔÛa@@@@¿¿¿¿@@@@knØÛaknØÛaknØÛaknØÛa@@@@òî�‰†½aòî�‰†½aòî�‰†½aòî�‰†½a@@@@òîãaŠí⁄aòîãaŠí⁄aòîãaŠí⁄aòîãaŠí⁄aZZZZ@ @
 ا¾هاز إطار خالل من تنعكس ال اإليرا� للمجتمع ا=عددية الطبيعة إن

 ضمن ورد فقد ،ا�بدأ هذا � ا=أكيد برز وقد ،اإليرانية ا\ولة + ا=علي}
 اuي اCص وهو ،شيعيتهاو ا\ولة فارسية � اCص ،اإليرانية ا6ورة دستور
 ومن ،الرسمية اÐكومية وا�طط والسياسات شاريعا�و القوان� لk أسس
 حرصت وقد ،ليما=ع أهداف ا6ورة فيها حددت الM ،الPبوية السياسة Àلتها

   .وتعليمية وخطط مناهج شk � ا\ستور + جاء ما ترÀة � السياسة تلك
                                                 

 .ò¬، ص ðÇÇ¢آموزش قرآن، جهارم دبستان، جاب نهم،  )¢(

  .³ð ،ò´ ،òò ،ò· ،¶ò ،¹ò ،Çð، ·¬، ص ðÇÇ¢آموزش قرآن، دوم دبستان، جاب هشتم،  )¬(
 .ð¬ -ððآموزش قرآن، سال سوم دبستان، مرجع سابق، ص

)ð(  ا�رجع السابق، صðÇ.  
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 ،ا�ذهبية ،العرقية باألقليات تتعلق أهداف أية االعتبار بع� ا6ورة تأخذ لم
 للثورة والوالء ،إليران العصبية من Ü ويعتp ،.إيران + القاطنة ...الطائفية
  ويتضمنان ،اإليرا� لتعليمل ناأساسي ناهدف وا\ولة

ً
 مع آخرين هدف� أيضا

 ،ا=ارÌية ،ا6قافية القيم واحPام الفارn العرق تعظيم   للشعب الوالء
  .إليران.....ا�ذهبية

 غدت أنها شك ال واألهداف ،الPبوية والpامج ،ا\ستورية اCصوص هذه
 kّتش  

ً
 وOأنهم يشعرون همجعلت فقد ،اإليرا� ا\اخل + األقليات \ى هاجسا

 ،األم® ،العسكري ح` باالستهداف ومهددون ا=نفيذ وقف مع مواطنون
 .ةذريع أية وEت ،ظرف أي + ....الPبوي ،ا6قا+

 + ا=ميN يعا� اuي اإليرا� ا=عليم ¾هاز âبة وجهت ا�طة هذه
 ،ذهبيةوا� الفارسية القومية ا�فاهيم تعميق � تعمل فá ،�فة ا�جاالت

  .ا¾امع اإليرا� للوطن االنتماء وâب

  :الشيÚ غI ،الفارn غI واالنتماء ا�وية طمس :األقليات مش³ة

 وا=عليم الPبية تواجه الM ا=حديات أبرز من � األقليات مشÚة إن
 قيام إ� تسÑ ،اإليرانية فا6ورة ،مواطن� أنهم � يعاملون ال فهم ،اإليرانية

  ا\ول Àيع أن ورغم ،يعيةش دولة
ً
 ب� ا=فاوتات بعض من تعا� تقريبا

  تمتلك ا\ول تلك أن إال ،مواطنيها
ً
 نسيجها داخل الوحدة عناm من أدÔ حدا

 أك¦ فاألمر ،إليران بالنسبة أما ،ا�شÚة اجتياز من تمكنها الM االجتما|
 العادات ،ا\ين ،اللغة 9ء Ü + متفاوت اإليرا� فالشعب صعوبة

 سوف ا=ناقض أو االنقسام حدة إن.الوطنية الوحدة يعرقل Kا ،.....وا=قا�د
  .ا\اخل من ا\ولة انهيار إ� مستقبال تؤدي
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 مع اّ=عامل + وخصوًصا ،األقليات �شاÜ اÐقيقّية ا�واجهة غياب إنّ 

 عليهم :أزقم + ا=علي} اCظام يضع ،ا�ختلفة اإلثنّية ا�وّية ذات األقلّيات

 ظروف تتوافق ال لطالب ا\يمقراطّية الشورى ،اإلنسان حقوق مبادئ تعليم

م� ا�نهاج يتيح ال .ا�بادئ هذه مع حياتهم
ّ
 حقيقية فرصة والطالب للمعل

 ا\ولة فارسية ب� الصدامات عن اCا�ة ال%اÁت طالبهم مع �ناقشوا

 الشورى قيم سيختر ،ا�مكن من فليس ،فيها ومواطنتهم وشيعيتها
 خالل من ،الَمِعيÙ واقعهم ضوء + ،األقليات طالب \ى ا\يمقراطيةو

 للمجتمع ا\يمغرافية ا�ارطة أطياف ب� القائمة للتناقضات الصادقة ا�واجهة
عات ،اإليرا�

ّ
 غi اÐكم مؤسسات مع والعالقات ا�و�ّ  الواقع ،القومية ا=طل

 الشورى Ìالف بأسلوب ،تتّ%ف يرانيةاإل فا\ولة .أصالً  بها ا�عPف
 ال ،مفرط بشk األقليات ضدّ  العنف وتمارس ،تدعيها الM وا\يمقراطية

  ".خوفها نتيجة الشk بهذا تتعامل و� تتّ%ف كيف ،ا\ولة تعرف

 Nّياة تتمÐالعموم وجه � ،اإليرا� جتمعا� + ا، äمذهبية قومية دولة و 
 مواجهة � الطالب تربية ا�همّ  من ،.ال%اع وحاالت ا�آزق بك¦ة ،كإيران

 ،ا�درسية ا�ناهج هذه � تر ©  ¾يل طبيعية نتيجة و� ،هذه ال%اع حاالت
 مدنية هوية ،اإليرانية ا�دارس طالب \ى نّ} نُ  أن الالئق من فليس

  .نظرهم + ستنهار ا\ولة ألن ،شورية وديمقراطية

 مشاÜ يواجه وال مشOPة مدنية هوية � wّ ير ال ا=علي} فا�نهاج

  .حقي�ّ  بشk ¾ميعا حاضنة إيران دولة + األقليات

 يتضح أنه إال ،m$ة إدانة العن%ية يدين ا�درn ا�طاب أن من بالرغم
 غi الفاعل أن استخالصه تم واuي ،ا�طاب هذا وراء ال>من ا�ستوى من

 ا�درn ا�طاب أن نالحظ أن يمكننا هنا من إذن ،ومدان ºدد هو اإليرا�
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 صورة � الفاعل �ن إذا للتمويه يلجأ لالختالف وا�ؤيد للعن%ية ا�عادي
  هنوك حال + سلبية

ً
 هويته �نت إذا الفاعل هذا Eديد إ� ويلجأ ،إيرانيا

   .أجنبية

 ريدت اإليرانية فا6ورة ،نومواطن أنهم � يعاملون ال ،إيران + فاألقليات
 ونظام ،دولة

ً
 تعليمي ا

ً
 فارسي ا

ً
 شيعي ا

ً
 مليون ثمان� ب� من أن حدث اuي لكن ،ا

 الشعب س>ن نصف من أك¦ القومية ،ا�ذهبية ،ا\ينية األقليات تشk ،إيرا�
 � أك¦ انقساماٍت  يتضمن اإليرا� ا�جتمع + الرأn االنقسام وهذا ،اإليرا�
 دول عم ومنابته أصو� ó يرتبط الشعب هذا من به بأس ال قسما أن أساس
  .إليران �اورة

 تصور إ� دفعنا وغiهم اإليراني� الفرس ب� ا=ناقض أو االنقسام حدة إن
 هم الفرس غi أن رغم ،مستقبالً  فارسية غi وأخرى ،فارسية إيران ظهور
   .األصل + عددا األك¦

çعل ا=قسيم هذا إن ؛ا�ثال سبيل فعV اإليرا� wاإليرا� نظر + العر 
nأقرب الفار � اCاحية من بل ،فحسب ا6قافية اCاحية من ليس العرب إ
 االختالط وعدم ،الفئت� ب� ال�اوج عدم اCظرة هذه نتائج من وEن .العدائية

 أهمية قصد سوء عن اإلغفال أو ا=قليل Eاول إيران أن رغم ،Áم بشk بينهما
   .نكاراإل Ðد ا�شÚة هذه

 تشابك بسبب ،وا=ضارب ا=ناقض حد إ� يصل األقليات ب� فا=نوع
 ،ا�ذهب ،ا\ين اختالف عن عدا هذا ،األقليات �ذه اÐضارية ا�صائص

 من زاد وKا ،...وا=قا�د العادات منظومة اختالف ،ا�ختلفة ا=جارب ،العرق
 وهذه ا6ورة ةحكوم ب� ال%اعية العالقة جد�ة ا�شÚة هذه خطورة
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 اإليرا� اCظام جانب من باالهتمام األقليات مشÚة تستأثر لم حيث ،األقليات
  بها يعPف لم اuي

ً
 أن تملُ$  عما ،ثالث تنبؤات تpز الواقع هذا وÍزاء ،أصال

iبية بفضل ،ا�ستقبل + اإليرا� ا�جتمع إ�ه يصPويمكن ،وا=عليم ال 
   :يÊ بما هذا تلخيص

 خالل من ا=علي} ا�جال + االنصهار سياسة وتتمثل ،االنصهار ما�ةاحت -أ
 الطالب شخصية + طابعها لتسجيل �فية مدة وÍعطائها ،لزا�اإل ا=عليم
kأن الصعوبة من حيث ،قاطع بش iألن ،موحدا اإليرا� ا�جتمع يص 

 حديت أن من أعمق ...العرقية ،القومية ،ا�ذهبية ،السياسية ا�الفات
 ا�درسية الكتب عمقت وقد ،واحدة بوتقة + ويذوب ،اإليرا� ا�جتمع
  .االنصهار عدم احتما�ة من اإليرانية

 ا�درسية الكتب حاولت ما وهذا ،الفارn الشي� بالطابع ا=طبع احتما�ة -ب
 ،قوميتها �ا الM األقليات جانب من اgتة مرفوض األمر وهذا ،ترسيخه

  ...مذهبهاو ،دينهاو

 ،اإليرانية ا�درسية للكتب دراستنا ومن ،القو� با=عدد االعPاف عدم -ج
 وا6ورة ا\ولة أن خاصة ،أساسه من ا=نوع بهذا تعPف لم أنها نالحظ

  ،ا�يار هذا ةãف Eمل اإليرانية
ً
 و ،سياسيا

ً
  .....أمنيا
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 كما – إيران سعت ،الPبوية وأهدافها اإلسالمية ا6ورة مبادئ مع فانسجاما
 السياسة خالل من جهودها أق وOرست ،االنصهار مبدأ إ� – سابقا ذكرنا

 استخدمتها رئيسة عوامل عدة هناك وEن ،تطبيقا ا�درسية والكتب ،ا=عليمية
 وهذه ،اإليرا� ا�جتمع لفئات واال�اهات ا�شاعر الستقطاب ºاور إيران

 مذهب الشي� ا�ذهب :� العوامل
ً
 فارسي ا

ً
 شيعي ا

ً
 انبعاثي ا

ً
 جديد ا

ً
 الفارسية اللغة ،ا

 الفكر يتوحد íيث ،العقيدة هذه عن ا=عبi مظاهر =وحيد ةً قنا وا=اريخ
 ،Áم بشk ا\ولة أجهزةُ  ضعتوُ  وقد ،واحد آنٍ  + القيمية وا�نظومة ،ومظاهره
  .ا�دف هذا �دمة خاص بشk وا�درسةُ 

  :اإليرانية ا&درسية الكتب B األقليات Zور

 ،ا¾غرا+ ºيطها داخل ح` إليران عزلة اإلسالمية ا6ورة خلقت لقد
  فقط تشk ال ومبادئ ومرتكزات أسس � إيران قامت حيث

ً
 لتول تهديدا

Mكت الPية + معها شp¾ات مع بل ،ا¾غرافية اiوقد ،ا\اخلية بيئتها متغ 
  ا�درسية الكتب لعبت

ً
   .وا�ارج ا\اخل مع ال%اع تأجيج + كبiا دورا

 فصولٍ  فرادإ نلحظ لمف ،يرانيةاإل ا�درسية الكتب Àيع ببحث قمنا
 وماذا ،إيران + استوطنوا كيف ،بهم ا=عريف أو ،األقليات حول متخصصة

 + Kثلون م� وهل ؟ حلها يمكن مشÚةً  يمثلون هل ؟ يعيشون كيف ؟ يعملون
  .؟ ا\ولة مؤسسات
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 ا=عرض عن مطلق بشk تمتنع اإليرانية ا�درسية الكتب أن ا�الحظ
 هذه دمج بكيفية تتعلق مشÚة يعكس وهذا ،إيران + تعيش الM لألقليات
  ةٍ معني©  غiُ  أنها أو ،صهرها وصعوبة األقليات

ً
 نسيج + األقليات باستيعاب أساسا

 ربما وهو ،أصلها من ا�شÚة هذه بوجود معPفة ليست أو ،وا\ولة ا�جتمع
   .الصحة إ� األقرب

 مهمة Áتقها � تأخذ لم انيةاإلير ا�درسية الكتب أن القول نستطيع
 والوقوف ،لقبو�م األخرى األقليات ذوي من زمالئهمب ا�دارس طالب تعريف

  .ا\ولة ومؤسسات ا�جتمعو ا�درسة + �م ا�عادية العن%ية وجه + بهذا

  أوردت أنها ا¾انب هذا + ا�درسية الكتب به قامت ما وåية
ً
 تتحدث صورا

 اندماA ا�اه إ� الصور هذه تشi حيث ،فقط اسهموg األقليات Áدات عن
Éتعرض ولم ،اإليرا� للمجتمع مثا iاألقليات لطبيعة تتعرض فلم ،ذلك لغ Mال 

 �سيدا............لغتهم ،مذاهبهم ،دياناتهم ،تقا�دهم ،Áداتهم ،إيران + تعيش
  .بهم االعPاف لفكرة

  وجدنا أننا بيد
ً
 أن الكتب هذه بعض وترى !...Áمة رةبعبا إ�ها يشi كتابا

 ا¾انب � يتقدم أن Vب ا�ساواة � ينص اuي اإلسالمية للثورة ا�بدأ
 تبذل اuي الوقت + ،وا=نوع االختالف íق تعPف ال با=اÉ و� ،بها ا�تعلق

 القومية العن%ية ترسيخ أجل من جبارة جهودا ا�درسية الكتب نصوص فيه
 فيما اCص Eليل خالل من أيضا ذلك ويتضح .الشيعية �ذهبيةوا الفارسية

 خالل من ،ا�درn ا�طاب + �منة عن%ية "الفرس " الفاعلي�ب يتعلق
 ،اإليرا� "و قديما .....العالم ،الشجاع الفارn العن%ي الفاعل هوية Eديد
 hط " الشي�

ً
  .ا\ولة لرئيس مثالً  ا




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٨٨٤  

 خاص معّ�  نهج � حرصت ا6ورة انتصار منذ اإليرانية الPبوية ا�ؤسسة
  .والPبوية ا=عليمية السياسة + وموّجه وهادف

  .ا\ولة مستقبل حول سؤال برز إيران + الشا� العهد فPة انتهت عندما

 منذ إ�ها تشi �نت ح� ،ثورتها وبعد قبل عن%يتها حددت قد فإيران
 إيران àمهورية" ا6ورة �اح بعد لسياسيةا برا�ها + عنها لإلعالن األول ا�وم

 من Ü نفإ ذلك ومعù ،"إيران \ولة" الرسمية التسمية و� " اإلسالمية
 َب عجَ يَ  فلن و�ذا .فقط خالص� إيراني� مواطن� إال يكونوا لن فيها يسكنون

 غi للمواطن� إحصائية أية الرسمية إيران دولة إحصائيات + Vد لم إذا أحدٌ 
 ا�وجودين إن بل....العرب ،الكرد ،باgلوش يسمون من إيران + فليس يراني�اإل

 
ً
   ..!.إيرانيون مواطنون هم رسميا

 األرا� + اإليرانية السلطات تمارسها الM العن%ية ا�مارسات � هذه
 والPبوية ا=عليمية مؤسساته + اإليرا� القو� السلوك حلول وما ،اإليرانية
 هذه لطبيعة حتميةً  نتيجةً  إال العن%ي وا=ميN ،األخرى األقليات من وموقفهم

  .العن%ية وفلسفتها ا\ولة

 
ً
  با=ناقضات ا�Êء الواقع هذا من انطالقا

ً
 ا�شÓت هذه من لعديدل وتفاديا

 الM بمواصفاته ا�طلوب اإليرا� اإلنسان صناعة أداة � الPبية اعتpت
  �كون � تريدها

ً
 وا�خططات ا�جاالت + إ�ه عهديُ  ما بكل القيام � قادرا

 وا� متطرف بشk هانج© وَ مُ  إيران + وا=عليم الPبية نأو خاصة ،اإليرانية
 + والPبية ا=عليم ومناهج لpامج ا�ذهÖ القو� اإلطار ضمن اÐدود أق

  هذا وهذا ،اإليرانية ا�دارس
ً
 اإليرانية =عليميةا الكتب � العاالط»  عند جلي©ا

 اإليرا� وا=علي} الPبوي ا�يار أمام يوضع إنما اإليرا� الطفل أن يتضح حيث
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 و� الفارسية الشيعية سوى عقيدة أية اعتناق يستطيع فال ،فقط الشي�
  عليه مفروضة

ً
 و حتما

ً
  .لزوما

 اهتمت ،توحيدهم وºاولة واحدة بوتقة + الس>ن هؤالء صهر جلأ ومن
 اإليرانية فالPبية ،ا�درn با=عليم ابتداء وا=عليمية الPبوية بمؤسساتها إيران
 Eقيق Þو وتوجهه بعقله تتحكم تعليمية لpامج حداثته منذ الطالب Äضع

 ا�ؤسسات Ü الPبوية ا¾هود هذه + وتشارك ،والقومية ا�ذهبية األهداف
 منذ الطالب � وتفرض ،يةالرسم وا=عليمية واإلعالمية العسكريةو السياسية

 تعميق شعارات Eت فيها يناقش وال سواها Ìتار ال معينة أيديولوجية الصغر
  .األقليات شتات من موحد عن%ي �تمع وVÍاد ،اإليرا� الو|

 والPبوية ا=عليمية ا�ؤسسات تستطيع هل :أمامنا نفسه يطرح سؤال وهنا
 ا=ميN أن مع إيران منها تعا� الM روا�خاط ا�شÓت Eل أن ا�دارس خاصة

   .جيل؟ إ� جيل من مستمرة ظاهرة إيران + األقليات ب�

  الوضع تزيد إيران + األقليات ضد هذه ا=ميN ظاهرة أن شك ال
ً
 + تعقيدا

 وOذلك ،واحدة ثقافية وحدة + الس>ن دمج � يعمل اuي اإليرا� ا�جتمع
 + إيران فشل إ� تؤدي أيضا األقليات من غiها دض اإليرانية ا\ولة عن%ية
 كيف هنا من ،إليران والئهم كسب وºاولة ،األقليات هذه \مج ºاوالتها

  وا\مج الوالء يكون
ً
  أمرا

ً
  األقليات هذه تشعر حيث ،ا�نال بعيد وهدفا

ً
 دوما

 الPبوية مؤسساتها أولت مهما Eقيقه يصعب أمر أنه حيث ،االنتماء بعدم
  اهتمامٍ  من =عليميةوا

ً
  أو=ها الM االبتدائية بمرحلة بدءا

ً
  اهتماما

ً
 � بالغا

 إن ح` وغiها الPبوية ا�ؤسسات إعدادها عملية + وتشارك �فة ا�ستويات
 إيران خارج اإليراني� من االهتمام موضع �ن اإليرا� بالطفل االعتناء
 ا�ذهب ويلقن ،الفارسية يتعلم أن بعد ،إيران إ� للعودة إعداده إلم>نية
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 أبنائها يديأل األمة مصi تسليم قبيل من شعارات ا6ورة دستور طرح.الشي�
 � تعمل شاملةٍ  شعبيةٍ  مشارOةٍ  جلأ من م>نياتاإل بتوفi مÚفة واÐكومة

 إدارة يفPض حيث ،وا6قا+ واالجتما| واالقتصادي السياn مصiها Eديد
 يرانيةاإل سالميةاإل مهوريةا¾ دستور من ¶ò ا�ادة وفق ،وجها= هذا وفق ا\ولة

  :يÊ ما

 هذا سلب نسانإ ألي $ق وال االجتما| همصi � نساناإل اهللا استخلف
 ا\ول ضمن من يرانإ.Àاعية أو فردية مصالح �دمة توظيفه وأ لáاإل اÐق
Mإ شارةاإل ويمكن عدة قلياتأ بها يوجد ال� �لفرس رئيسةال القوميات 

 حيث من متفاوتون وÀيعهم واللور والعرب والOPمان ذرواآل كرادواأل واgلوش
 والكرد ذراآل عدادأ اöفاض من الرغم و�.اgعض بعضهم عن ا\ينو اللغة

 � ا�حافظة نسبة نأ الإ الفارسية غلبيةباأل مقارنة والOPمان واللور واgلوش
  .القوميات تلك عÀي عند متشابهة ليست ا�وية

 أك¦ الفرس فيها يشk ال الفارسية ا\ولة هذه أن للنظر ا�لفتة األمور ومن
 ،%)¶ -ò( ب� ما العرب ،%)ð¬( حواÉ ذرواآل ،الس>ن من %)³ò( من

 ال أنه إ� هنا اإلشارة ونود ،%)¶¬-ò¬( ب� ما األخرى األقليات أما ،اgلوش
 ألنها ا�جال؛ هذا + الفارسية باللغة ةالصادر ا\راسات � االعتماد يمكن

ëÄ النسب هذه)¢(.  

 األقليات بشأن ºددٌ  تعريٌف  ورد ا\ستور من ð، ò¢، ¶³¢ ،¬¢ ا�واد +
 اCواب عدد Eديد �إ باإلضافة ،والقومية ا�حلية واللغات وا\ينية ا�ذهبية

                                                 

 .)´ò، ص Ç´´¬ا\راسات العلمية، القاهرة،  نبيل العتوم، االمpاطورية الشيعية ا�وعودة، دار( )¢(
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 ضمن من إيران pتعت حيث ،وا�ذهبية وا\ينية القومية باألقليات األقليات من
  – األقليات فيها تتمتع الM ا\ول

ً
 من كثiة مواد فثمة كثiة íقوق-نظريا

 واألمر اإلنسان كرامة � ا�حافظة � Àيعها تؤOد حيث ذلك تدعم ا\ستور
 ا�رأة ب� اÐقوق وتساوى اإلنسان حقوق وتساوى ا�نكر عن واáC با�عروف
 ينب3 عدة حقائق ثمة لكن واالجتماÁت حزاباأل + ا�شارOة وحرية والرجل
 جلأ من تذكر بسلطة تتمتع ال القومية األقليات أن أهمها االعتبار + أخذها
 مؤسسات داخل نفوذها ضعف بسبب بها ا�اصة ا�واقف + القرار اÄاذ

 قيادية مناصب Eقيق من ºرومة وا�ذهبية ا\ينية األقليات نأ كما ،ا\ولة
 الإ ا\ستور + دراجهإ تم Kا بالرغم نهأ ا�الحظ ومن ،أمنية ،سكريةع ،سياسية

 الزالت ا\ينية واألقليات والOPمانية واgلوشية الكردية القومية األقليات نأ
 وأ ومهمة عليا مناصب توæ + ا�واطن� {تلف مع ا�ساواة فرصة من ºرومةً 

 إ�ها تلجأ متعمدة سياسة و� -  وا�يئات ا�ؤسسات بعض + العضوية ح`
 أماكن إقامة من حرمانها ذلك من واألك¦ ،مستوى أي � - اإليرانية ا\ولة
  .السنة أهل ذلك ومثال ،تعبدية

 عقبات ثمة أن القول يمكن يرانإ + األقليات وضع � Áمة نظرة إلقاءوب
 وا�حÊ قو�ال القرار اÄاذ + وا�ؤثرة الفعالة مشارOتهم أمام حائالً  تقف عدة

  :يÊ ما همهاأ

 ،إيران + القومية األقليات بقضية ا�اصة ا\ستور مواد تطبيق يتم لم :أوالً 
 جعل Kا ،الشورى �لس + الفاعل وغi البسيط تمثيلهم بقضية يتعلق ما إال
 الصعيد � سواء القرار اÄاذ + مؤثرة قوة األقليات امتالك ا�ستحيل شبه من

Êا مأ ا\اخAار�.   




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٨٨٨  

 ،ا=نفيذية السلطة مثل مهمة مؤسسات + دور أي األقليات \ى ليس :ثانيا
 �مع مثل ا�همة والقانونية االستشارية ا�ؤسسات صعيد � أو ،القضائية
 ا�جلس ،القيادة خpاء �لس ،ا\ستور صيانة �لس ،اCظام مصلحة تشخيص

  .القو� لألمن األ�

 والس� ،إيران + اÐكومة برÁية Eظى دينيه تقلياأ ربعأ هناك أن �د
 ،�ا مناأل توفi و� ا\ينية حريتها و� قلياتاأل هذه حقوق � للحفاظ

 ةٍ ثقافي íريات ةسالمياإل للجمهورية القوان� طارإ + تتمتع قلياتاأل وهذه
 الشعب وطبقات ا�جتمع فرادأ Àيع شأن ذلك + نهاأش ةٍ وسياسي ةٍ واجتماعي

 األرمن( ةُ ا�سيحي ةُ قلياألو ةا�هودي ةُ قلياأل � قلياتاأل وهذه اإليرا�
 يرا�اإل ا\ستور خالل من برز االهتمام وهذا ،الزرادشتيه ةُ قلياألو )شوريونواآل

 وحدهم هم وا�سيحيون وا�هود الزرادشت يرانيونفاإل ،قلياتاأل حول
 نطاق ضمن ةِ ا\يني مراسمها داءأ + ةِ باÐري وتتمتع بها ا�عPف ةُ ا\يني قلياتاأل

 .ةا\يني وا=عا�م الشخصية حوالاأل + قواعدها ضمن تعمل نأ و�ا القانون
 �نت الM الزرداشتية ا\يانة تعتنق الM اإليرانية األقليات أو� فالزردشت

 نإيرا + زرادشت أسسها الM ا\يانة وü .اإلسالم قبل إيران + الرسمية ا\يانة
 جعل فقد ثنائية مالمح ذات وü .ا�يالد قبل السابع أو السادس القرن +

 ،أهورامزدا :وهو للخi إ� أحدهما متنازع� إ�� وجود ديانته أساس زرادشت
 ،وفعله ا�i حب إ� اCاس زرادشت دÁ وقد ،أهريمن :وهو للb Æ واآلخر

�Íا=غلب � العمل و � Æال، pور واعتCا  
ً
  والظلمة خiا

ً
 Àيع وقسم ،hا

 ،للÆ واآلخر للخi أحدهما متضادين نوع� إ� الكون + ا�وجودة األشياء
  زرداشت وEن

ً
 إيران + منتÆة هذه بقيت وقد.اآلخرة + وا¾زاء باgعث مؤمنا

 تتالP أخذت ثم ،اإلسالم ظهور بعد ما إ� ا�يالد قبل سدالسا القرن من
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ً
 ومن .وا�ند إيران + أتباع �ا يزال ال لكن .اإلسالم لهاº وحل تدرVيا

 مكشوفة أبراج + يOPونهم بل ،موتاهم يدفنون ال أنهم الغريبة تقا�دهم
 اuين والزرادشتيون.تلتهمها ما �Áن الM ا¾ارحة للطيور جثثهم معرضة
 إقامة + أحرار )م ¬ò¶/³¬¬( الساساÔ الع% + ا�سيQ ينا\ بعضهم اعتنق

 قبل ما إ� تارÌها يمتد أثرية نار معابد و�م ،خاصة قاÁت + ا\ينية مراسمهم
 .الزرادش` ا\ين تعا�م أبناؤهم فيها يتعلم الM ا�اصة مدارسهم و�م .اإلسالم

 ا�جتمع أفراد بقية شأن شأنهم السياسية األنشطة + يشارOون والزرادشتيون
 ورغباتهم طلباتهم إلبالغ ،اإلسال� الشورى لس� + Kثل و�م ،اإليرا�

  ،ا�جلس أعضاء إ� نظرهم ووجهات
ً
 عدد فإن ،اإلحصائيات آلخر وطبقا

 معظمهم ،زرداش` ألف ´ò حواÉ اÐاâ الوقت + إيران + بلغ الزرادشتي�
   .الزراعية قطاعياتاإل وأصحاب ا=جار من

 ó وتوجد بهم خاصة مقابر و�م ،كنيسة ³³ حواÉ فلهم إيران + ا�هود أما 
 مقpة :منها ا�هودي ا\ين وحاخامات إ�ائيل بù أنبياء مقابر بعض إيران
ÖCة ،شوش + دانيال اpومق ÖCسارح ومزار ،أصفهان مدينة + حبقوق ا 

 إيرانية مدن عدة + إيران يهود ويقيم.أصفهان مدينة من بالقرب آh ابنهو
 و�م ،طهران – �شان – نهاوند – شوشP – شوش – iازش – أصفهان – همدان

ó أعضاؤها نتخبيُ  روابط ا�دن هذه  
ً
  انتخابا

ً
 ومؤسسات وÀعيات ،مباhا

  تلعب خiية
ً
  دورا

ً
 واالقتصادية والصحية االجتماعية ا�شÓت حل + بارزا

 أعيادهم + رسمية عطالت � إيران يهود و$صل.طويلة فPة منذ لليهود
  .�مل أسبوع إ� تصل الفصح عيد وعطلة ،ناسباتهموم

  يملكون ا�هود أن باuكر وجدير
ً
 الكتب نó Æ كبi بدور تسهم للنÆ دارا

 ".بروخيم " دار وü ،إيران + اللغات àميع واألíاث
ً
 إحصائيات آلخر وطبقا
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 �لس + يمثلهم ،نسمة ألف �س� حواÉ اإليراني� ا�هود عدد بلغ ،أجريت
 يؤدون ةِ ا\يني قلياتاأل نواب نإف لتستور وطبقا.واحدٌ  عضوٌ  اإلسال� الشورى
 الشورى �لس وافق كما بهم ا�اص السماوي كتابهم ذكر مع ةا\ستوري ا�م�

  اإلسال�
ً
 هذا ا�سلم� فدية نفس � قلياتاأل فدية تكون نأ � مؤخرا

 فرادأ تمتع � صتن اÉاÐ ا\ستور من عÆ ةا=اسع ةا�اد نأ عن فضالً 
 وأ اللون نأ و� اÐقوق + ةبا�ساوا ةقبلي وأ قومية يةأ من يرا�اإل الشعب
  عتpي ال ذلك شابه ما وأ ةاللغ وأ العن%

ً
 و�ذه ا=مايز وأ للتفاضل سببا

 ةٌ خiي ومؤسسات ونقابات ومعارض ومدارس هاب ةٌ خاص ةِ للعباد ورٌ دُ  قلياتاأل
 أما .ا\ينية الكتب وتوزيع لنÆ ودورٌ  و�الت حفصو ومطبوÁت وOتب

 فروع من فرع وهو ،ا¾رàورى ا�ذهب معظمهم فيعتنق نواإليراني األرمن
 + تقام الM ومراسمهم احتفاالتهم إقامة + اÐرية مطلق و�م ،ا�سيQ ا\ين

 أجزاء بنقل إيران + ا=ليفزيون وOذلك اإلذاعة وتقوم ،{تلفة مناسبات
 الشورى �لس + عضوان اإليراني� ولألرمن .ا�راسم هذه من شاهدوم

 أصفهان أرمن عن واآلخر ،والشمال طهران أرمن عن أحدهما ،اإلسال�
 الصناÁت تطوير ó بارز دور و�م ،أغنياء �ار هممن واألرمن .إيران وجنوب
 الصناÁت ó ويساهمون ،ا\قيقة واآلالت با�جوهرات ا�اصة ا\قيقة الفنية

 و�م .مÁ ¢¶ðÇم ó إيران ó مطبعة أول أسسوا األرمن إن وقيل .اPgو�ة
 + الشهiة "وانك" كنيسة داخل ا�وجود ا�تحف :األول :شهiان متحفان
 تم كتاب وأول ،{طوطة ´´¹ من أك¦ وبه ،مÁ ¢·´òم بناؤه تم واuي ،أصفهان

 تمت hيف مصحف أول Oذلكو ،األرمنية الطائفة قبل من إيران + طبعه
 ،تpيز + ا�قدسة مريم كنيسة داخل ا�وجود ا�تحف :وا6ا� .إيران + طباعته
 والفارسية العربية باللغة نفيسة بمخطوطات ا�تحف هذا + و$تفظ
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 إيران + عددهم فيقدر وناآلشوري أما .متنوعة وأوانٍ  وعمالت ،واألرمينية
� كنيسة منها مذهب لk ،مذاهب أربعة إ� نوينقسمو ،يآشور ألف í òòوا

 الرياضية ونواديهم وروابطهم ا�iية وÀعياتهم مدارسهم ولآلشوري� ،مستقلة
 نشاطهم ولآلشوري� .أخرى مدن وعدة وأرومية العاصمة طهران + بهم ا�اصة

nإيران + السيا Mاد يسيواآل ا�كتب بها يوجد الEلال æكما .لآلشوري� ا\و 
  �م أن

ً
  مندوبا

ً
  .)¢( اإلسال� الشورى �لس + يمثلهم واحدا

   " واجبهم " إليران فداءً  ا9ضحية تقدم األقليات

  �ن ،خواجوى عÊ ريز يد� إيرا� آذرباVا� �زارع قصة ونرى
ً
 Áئدا

 �لع فقام ،مسدودة للقطار ا=ابعة اÐديد سكة شاهد ذلك وأثناء ،مساءً  ��4
 أن القطار سائق ففهم ،شعا�إب قام أن بعد خشبية عصا � هووضع هقميص
  .)¬(القطار راكÖ أرواح إنقاذ + أسهم Kا ،القطار يقافإب فقام ،ما مشÚةً  هناك

 حسن يد� مدرسة معلم قيام حول الكتاب يوردها أخرى قصة وتتحدث 
 أصاب اuي اÐريق من طالبال إنقاذب قام كيالن من كيال� وهو ،زاده أميد

 اÐياة تصوير خالل من اإليرانية قلياتباأل ا=غ® من حالة وهناك )ð( صفهم
Mحال والصحراء ا�يمة + يعيشونها الPإيران فداء + بدورهم واإلشادة وال.   

                                                 

، اقليتهاى مذه� وÀهورى إسال% إيران، فريدون منتظرى، ð ،¶¹¢قانون اسا� ايران، ا�واد ( )¢(
، ¶ðÇ¢، تهران، نÆ نور، ومردم إيران ، ñيد رضوى، دولتÇ¹ ،¢¬¢ ،¢¹³، ص ðÇð¢نÆ عل!، 

 .)·ð¢، ¢´¢ص 

فار� ، ðÇÇ ،¢Ç¢يم وتربيت اسال%، سوم دبستان، جاب هفتم، كتاب هديه هاى آسمان، تعل )¬(
 .·ðÇ· ،ò¢�وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه Ohة افست، 

)ð(  ،ة افستOh وانيم، سوم دبستان، جاب دهم، جا�انه� � .´¶، ص ·ðÇ¢فار
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   :ا�جرة جرس
   وبسيط ون� طيب       اÐر اgدو ابن أنا

   ا¾ميلة ا�يمة وبيM   ومأواي مأم® السهول حيث

Mداتنا زهارأ من خي}     ال¦يا صفاء من خيمÁ   

   والصفاء اÐنان من حديقة       ا�حبة من حديقة

   ا�حبة هواء مع يدق   الصحراء قلب مع يدق قلب

   نزرعها الM زهاراأل نعشق   سهوCا + ا�يام س>ن من Mقبيل

   الصحراء قلب + بالعبادة وقمت     ا�جرة جرس � اعتدت

  زهاراأل هواء + واتأمل     رزهاباأل مليئة نف0

 حامي كنت
ً
 حارس وOنت   والقرآن سالملإل ا

ً
  واإليمان لتين ا

   ا\ين طريق + رو� وقدمت       اÐدود ñيت

   واحد بصوت م� والسهول ا¾بل       سهو�ا Ü تعرف®

   ا=واضع حبأ ،حبكأ ناأ       بسيطة بلغة نعرفه

   سادات تقويان كpأ عÊ سيد

   ذاx راختبا
   اgدو؟ بيت وأ ا�يمة الشاعر وصف كيف  - ¢

 والوطن؟ ا\ين عن لتفاع اgدو بها يقوم الM عمالاأل � ما  -¬

ð- دم نأ تستطيع كيفÄ ؟ الوطن)¢(  

                                                 

 .·¶¢ – Ç¶¢ص، فار� �وانيم، مرجع سابق  )¢(
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 :دبواأل اللغة معرفة

   :ا9ا¬ة لل³مات انتبه

   .ا�كتبة ،الروح تقديم ،زهاراأل زراعة ،اgدو ،ال¦يا :اCص يقول

 واCوع ،بسيط نوع نوع� �إ الÚمات تقسم ،ا�اضية ا\روس + يناأر كما
 وهذه ،مرOبة ãمات نهاأ البسيطة غi الÚمات NKات من ،بسيط غi خراآل

   مثل ãمت� من تتشk الÚمات

   �راغ + �هل

  .....................و خانه + كتاب

   :ا6انية اCقطة

   ا=ا�� اgيت� �إ انتبه

Mداتنا زهارأ من خي}     ¦ياال صفاء من خيمÁ   

   والصفاء اÐنان من حديقة       ا�حبة من حديقة

 وصفها ذلك وبعد ،والصافية ا�ضيئة ال¦يا مثل اgدو خيام الشاعر شبه
 + ،والصفاء واÐنان وا�حبة زهارباأل مليئة حديقة مثل خرىأ حاالت بثالث
 أ الصفات بهذه بدوي خيمة دتوج ال الواقع

ً
 خيا� وباستغالل الشاعر نولك بدا

 ،كتاباته �إ ضافأو عليه ذلك ثرأو الصورة بهذه ووصفها ،ا�يمة هذه مثل صنع
   .خرآ بشk اgدو خيمة بوصف وتقوم خيالك تستغل نأ تستطيع هل
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  :Öاw عمل

 هذه ناقش )ا6ورة ذخائر هم اgدو( اهللا رñه ا�مي® ماماإل قال -(
  .ا�قولة

 )¢( ؟ راضيهأ عن ا\فاع + فرد Ü مهمات اذكر

   :اإليراM الطائÇ العر� وا ضاري ا�قاB با9نوع االع�اف عدم

  :وثقافتها اrولة بنظام ا&ل�مة الواحدة العائلة دولة إيران

 بيت + يعيشون الثين الواحدة بالعائلة اإليرا� الشعب عرفي :اCص يقول
iيت هذا سما ،كبgةال والعائلة ،إيران اiاإليرا� الشعب سمهاا كب   

 :� الشعب هذا ب� ا�شOPة العناm من كثi هناك أن ا\رس ويذكر
 ا=قويم خالل من ا�شPك وا=قويم ،الوط® النشيد ،يرا�اإل العلم ،ا\ستور
  .اسفند من يوم خرآ + السنة وتنتá ،فروردين ¢ من يبدأ اuي القمري ا�جري

 اإليرا� الشعب وأغلب ،الفارn هو لتولة }الرس وا�ط الشعب لغة
  يعيشون حيث مشOPة حياة يراني�اإل و\ى ،مسلم

ً
 بعضهم مع جنب إ� جنبا

 ا\ين عن ويدافعون ،وحزنهم فرحهم + اgعض بعضهم يشارOون ،اgعض
  .معا يرانيةاإل واألرض

 شعبال أعراق ¾ميع خرىأ وصورة ،اCوروز عيد ستقبالال ا\رس مع صورة
  .)¬( اإليرا� العلم يرفعون وهم ،إيران خارطة فوق اإليرا�

                                                 

 .¢¹¢ص ق فار� �وانيم، مرجع ساب )¢(

تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب " الشعب اإليرا� " ملت إيران " درس ( )¬(
 .·¬¢- Ç¬¢، صðÇ¹¢ونÆ كتابها� در� ايران، 
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  :الغرب B وا ضاري ا�قاB با9نوع االع�اف

 واÐديث ،أمريكا + واÐضاري ا6قا+ ا=نوع عن حديثها نظرنا لفت وKا
 ،هناك ا�وجودة العن%ية وا=فرقة ،ا�تحدة الواليات + القوميات عن بإسهاب
 نفس يتحدث ثم )¢(األقليات �ذه ا=وزيع وخرائط ،بالصور ذلك وتوضيح
 أمريكا امتالك إ� ذلك فيعزو ،ا�تحدة الواليات تقدم عوامل عن الكتاب
 ا�ليج ثروات � مريكاأ وسيطرة ،ا�هاجرة العقول ودور ،كبiة ل¦وات
  .والغاز اCفط خاصة

  :إيران B ا9ضاري÷ ا9نوع من جزء األقليات

 من تpز اف#اه اإليرانية ا�درسية ا¾غرافيا الكتب + األقليات رةصو أما
 نرى حيث ،اإليرانية ا¾غرافية للمناطق الطبيعة ا=ضاريس عن اÐديث خالل
 ووضع ،واgغال اÐمi تمتطي و� ،إيران + تعيش الM العشائر =نقل صورةً 
 إلحدى صورة خرىأ صورة وä ،)¬(" العشائر هجرة " الصورة هذه Eت عنوان
  .)ð(إيران شمال + ا�دوية الصناÁت إحدى íياكة تقوم و� ،النساء

  بالعشائر شادةاإل خالل من تPدد الصورة نفس و�د
ً
 ،حرة تتنقل أنها ،شعرا

 قلبها ،الصفاء حديقتها ،" ا¾ادور " العباءة هاؤنسا وتلبس ،ا�يم تسكن
 ذخiة � العشائر " ا�مي® مقولة خالل من عليها واإلطراء )³( ....الصحراء

                                                 

 .)ò¬-òð، ص·ðÇ¢جغرافيا، سال دوم، دورهء راهنما� Eصيç، وزارت آموزش، جاب دوازدهم،  )¢(

 .)´òا�رجع السابق، ص ( )¬(

)ð( )رجع السابق، ص ا�¶Ç(. 

فار�، سال اول دوره ى راهنما� Eصيç، جاب ششم، ناOh hت جاب "زنك كوج" قصيدة  )³(
 .·¶¢-Ç¶¢، ص ·ðÇ¢ونÆ كتابها� در� ايران، 
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 واgغال اÐمi � خرآ إ� م>ن من تتنقل و� ،العشائر صورة و�د ،)¢(ا6ورة
  .)¬( بلباسهم

 خالل من وتفصيÊ دقيق بشk واضحة غi إيران + األقليات صورة و�د
  تصنيفهم تم حيث ،أسيا + األقليات خارطة عن اÐديث

ً
 من إيران + جغرافيا

 " تسمية عليها وأطلقت ،العامة القوميات وخارطة صورة عرض خالل
– ترOزت الM الOPية القومية :إ� إيران + القوميات صنفت وقد ،"سالالت

 الشمال وسط + األرمنية ،إيران من الغرw الشمال أق + – ا�ارطة حسب
@Æق وسط الفارسية ،إيران من الh زت ةالعربي القومية أما ،إيرانOPف + 
   .)ð( إيران جنوب

   :اللباس áال B ا9نوع من جزء األقليات

 ا�امس ا\رس يتحدث " ألبستنا أو ،زينا " " ما هاى gاس " عنوان Eت
 ،إيران + لألقليات القو� اللباس استعراض خالل من إيران + األقليات عن

 نإ يقول حيث ،�اإليرا للطالب تلقينها لاوَ ُ$  معلومات ا\رس ويستعرض
Æن ،{تلفة أيضا مالبس و�م ،{تلفة بطرق يعيشون العالم + البÞو 

 للطالب ا\رس ختام + سؤا� طارحا ،اللبس + وتقا�دنا Áداتنا Cا ا�سلم�
 gاس حول íث عمل الطالب من ويطلب ،ا�وضوع؟ هذا حول تعرف ماذا

   .اللباس هذا خالل من لمهاتتع الM والقيم ،ا�سلم� والنساء الرجال
                                                 

 .)¢¹¢ا�رجع السابق، ( )¢(

 نفس الصورة، تعليمات اجتما�، جهارم دبستان، ناOh hت جاب ونÆ، ¢¹¢ا�رجع السابق،  )¬(
 .)، الغالفðÇ¹¢كتابها� در� ايران، 

)ð( ) ،وزارت آموزش، جاب دوازدهم ،çصيE � .)¶¢، ص·ðÇ¢جغرافيا، سال دوم، دورهء راهنما
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  :إيران داخل العربية األقلية

 تعتمد حيث ،إيران + تعيش أقليةً  íقوقهم اعPاف يوجد ال مهمشون
 � موجودة غi وOأنها ،الطائفة هذه وجود غفالإ سياسة � ا�درسية الكتب

 القوميات وجود وطمست ،الPبوي حسها ا�درسية الكتب أفقد Kا ،اإلطالق
  خرىاأل

ً
  حضاريا

ً
  .وثقافيا

 ا�درسية الكتب خالل من هةا�وج©  ا�وضوÁت عن ماذا :مهم سؤال وهناك
 بث إ� عمدت يةاإليران وا=عليم الPبية وزارة أنب القول نستطيع ؟ اإليرانية

iاآلخر تشويه ......أخطرها ومن ،ا�سمومة األف>ر من الكث.  

 ا&درسة مرحلة B األقليات Zيط B اإليراM ا9عليم بنتائج يتعلق وåا
  :يJ ما وجدنا

 اهتمام أي هناك وليس ،با�دارس ا�حيط هذا + ا=علي} السلم يبدأ .¢
 .اإليرانية السلطات جانب من ا�دمية اCاحية من با�دارس

 ا�دارس" هو واحد نوع � واالقتصار ،ا�حيط هذا + ا�دارس تعدد عدم .¬
  ."اإليرانية ةالPبي لوزارة ةا=ابع

ð. امجpي للطالب ا�قدمة الuة إيران + {تلفة لقوميات يتبع اÀPمن م 
 ،ا�ذهÖ ....،اgلو9 ،العرw الطالب واقع تعكس وال ،فارسية أصول
  .السياn أو االجتما| أو ،ا6قا+

 مهما اإليرا� ا�جتمع + اود�ه الطالب من الفئة هذه احتواء + إيران فشل .³
 شعورهم وعدم ،وأسا�ب إجراءات من اتبعت ومهما ،برامج من ا� قدمت

 .الPبية هذه خالل من =حقيقه إيران تسÑ اuي والوالء باالنتماء
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ò. مع =ت>فأ إيران + العرب مناهج ومضمون محتوىب إيران اهتمام عدم 
 مع يتفق بما تعمل بل ،وا6قافية االجتماعية أوضاعهو وبيته وشÚه أهدافه

 .ا�راحل ش` + األقليات هذه �اه ستهاسيا

 ا�ناهج �ال + خاصة ا=عليمية للعملية مستمر لpامج بسيط تطوير وهناك
 اCظام يرغب الM العامة اال�اهات مع يتوافق بما والنشاطات ا=أهيل وبرامج
  .اCاشئة \ى غرسها + اإليرا� ا6وري

 للطالب إعداده تم �ا نقل عن بارةع فهو اإليرا� الطالب إعداد برامج أما
 الفارn الطالب حاجات ب� ا�الءمة إلVاد ºاولة دون الفارn اإليرا�

  .الشي� غi وا�ذهب الفارسية األصول غi من الطالب وحاجات

 إ� �فة مراحله ó اإليرا� للطالب ا�قدمة ا�ناهج خالل من إيران وتهدف
   :يÊ ما

   .اإليرانية ا�ناطق {تلف + را�اإلي الطالب تفريس - ¢

 ذهن ó الفارسية غi األصول ذوي من اآلخر صورة تغييب Cقل أو تشويه -¬
  .اإليرا� الطالب

ð- والعادات القيم تغييب iاوالت ضمن وذلك ،الفارسية غº " تفريس " 
  .اإليرا� ا�جتمع

 ط اآلخر صورة تشويه خالل من وا�ذهبية الطائفية اCعرات إثارة - ³
ً
 ائفيا

 
ً
  .والعن%ية ا�ذهبية ،الطائفية فريسة اإليرا� الطالب �قع ،ومذهبيا
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ò- ي الوقت + ،والعقائدية الروحية بقيمه الس® ا�ذهب تشويهuفيه يتم ا 
NOPمنذ الفارسية واللغة ،الشي� ا�ذهب اإليرا� الطالب تعليم � ال 

  .االبتدائية

 ا�دارس مكتبات تغص حيث ،يةوالقوم ا�ذهبية القيم نÆ تكثيف -¶
  .القيم هذه لغرس ا�الئمة وا�وضوÁت بالكتب اإليرانية

 ا�دارس + للتدريس القيم بهذه ا�ؤمن� اإليراني� من بمعلم� االستعانة - ¹
 ،اإليرانية ا�دارس + Vري ما ب� الوصل حلقة هؤالء �كون ،اإليرانية

 بهذه ا�ؤمن� غi ا�علم� � عتماداال وعدم ،اإليرانية الرسمية والسلطات
 الطوائف من اآلخرين با�علم� ا6قة عدم � واضح د�ل وهذا ،األف>ر

 .األخرى وا�ذاهب

Ç - موا�ة أجيال �لق وأسا�ب وسائل من ووظفت استعملت مهما إيران إن 
 ،الق?ي الصهر عملية Eقق أن يمكنها ال وقيمها ا6ورة بأف>ر ومؤمنة
 Eقيق من إيران يمكن لن ا=دريس + اإللزامية مبدأ تطبيق فإن وOذلك
 ذلك من العكس � بل ،ا�ذهبية ،الفكرية ،السياسية ،ا=عليمية أهدافها

 الطالب \ى عنيفة عكسية فعل ردة السياسة هذه حدثستُ  حيث ،تماما
  .األخرى وا\يانات وا�ذاهب الطوائف من

 بال فá ؛إيران أرض � األخرى الشعوبو ا�لل Eارب شك بال إيران إن -·
 إ� أدت سياسةً  واتبعت ،للتعليم اVا+ أثر أي � اإلجهاز � عملت شك
 بعدة ا�طلوب ا�ستوى دون األعراق من الفئات هذه مستوى يكون أن

 هذه + ....إم>ناتها ،ظروفها ،با�دارس االهتمام عدم أبرزها من ،وسائل
 ا�دارس هذه من =تخرج ،قدراتها طمس ºاولة إ� عمدت بل ،ا�ناطق

 الM حقوقها عن ا\فاع عن قادرة غi با=اÉو مؤهلة الو واعية غi فئات
 .اإليرانية وا6ورة ا\ولة اغتصبتها
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ò·b�ò·b�ò·b�ò·b�@@@@ò�a‰†Ûaò�a‰†Ûaò�a‰†Ûaò�a‰†ÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @

 لصورة اإليرانية ا�درسية الكتب معا¾ة أن شك دون من ا\راسة تظهر 
wم التشويه من وعٌ ن إال اقعالو + � ما العر  وصفها عن باحٌث  يPدد وال ،ا�نظ©
 .صائواCق بالعيوب مليئةً  ،واحدٍ  جانٍب  إ� وOبi واضٍح  بشkٍ  منحازةً  بأنها

 
ً
  مراجعتها جرت الM ا�درسية الكتب Àيع Eتوي ،وعمليا

ً
  عددا

ً
 من كبiا

 ،ياقالس عن وخارجة ناقصة ألنها مضللة و� .ال%اع عن ا�ضللة العبارات
 �ملة ليست ا�قدمة ا�علومات ألن ؛ا�صدر موثوقة غi مواد � وEتوي
  .كبiُ  تزويرٌ  وفيها ،الوضوح

  وا�شوهة ا�ضللة العبارات Àيع ظهرت وقد
ً
 ا�درسية الكتب + عمليا

kالتشويه من مزيد مع وح` بآخر أو بش.  

 ،الشي� دا�عتق أصحاب من هم ا�درسية الكتب هذه مؤلë بأن الشك
 مذهبية- القومو اCظر بوجهة تربطهم الM اإليرانية القومية ا�درسة ورواد
 ا�وسوÁت � كتاباتهم + ا�ؤلف� من كثi ويعتمد .ا¾ذور عميقة روابط

  .أيضا واالÞياز السطحية عليها تغلب الM وا=ارÌية الشيعية

 من تتبعنا والM إيران + ا�دارس �ناهج اûC وا=حليل العرض هذا بعد
 ا�راحل هذه من ا=عليم سياسة ارتباط ومدى ،Eقيقه إ� إيران تسÑ ما خال�ا

   :ا=ا�ة اCتائج إ� لصö اإليرا� ا�جتمع طبيعةب

 ،وحدهم العرب ضد ليست ا=عليمية مناهجها خالل من إيران عن%ية أن - ¢
  .را�اإلي الPاب � عيشت الM األقليات سائر ضد بل

 \ى إيران تريدها الM القيم غرس بهدف إجباريا با=عليم إيران اهتمام -¬
  .ق?ا ا�دارس طالب
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ð- ه قدره أن ا=عليم فلسفة ضوء + اإليرا� الطالب يلقنiه ،ومصâحا 
 وأن ،واستمرارها اإلسالمية ا6ورة بوجود مرتبط العال} ودوره ،ومستقبله

Ü ب وهدف مهمةV باعتباره � وجود ال وأنه ،القضية ههذ من تنطلق أن 
 إيراني
ً
 .وبقائها ا6ورة وجود بدون ا

 ا=عليمية وسياستها ،ا=دريسية مناهجها خالل من إيران سعت لقد - ³
 بأن اإليرا� الطالب إقناع ºاولة إ� ا=عليمية ا�راحل هذه + العن%ية

 رسالة عليها وأن ،اÐقي� اإلسالم تمثل �Áية ثورة � ،اإليرانية ا6ورة
 العادلة ا\ولة بإقامة اCهاÎ ا�دف و�سيد ،=حقيقها تسÑ ووظيفة مهمة

  األرض ستمأل الM ا�وعودة
ً
  .عدال

ò- ا�ناهج طريق عن اإليرا� الطالب إقناع ا=دريسية ا�ناهج حاولت 
 إ�ية رسالة ذو جيٌش  ،"اgاسدران " ا6ورة حرس جيش بأن ا=دريسية
 ولن ،الشيعية إليران العا�ية الرسالة وEقيق ،اإلسالمية ا6ورة � للحفاظ
  يكون

ً
  أو ºتالً  جيشا

ً
 اCهاية + سيعمل وÍنما ،بالقوة الغi ألرا� åزيا

 .اإل�ية الÆعية تمتلك الM وا�ساواة العدل دولة إقامة �

 صورةً  إعطائه مقابل ó ،العرب عن مشوهة صورة اإليرا� الطالب إعطاء -¶
  متفوقةٌ  شخصيةٌ  أنها مفادها اإليرانية الشخصية عن

ً
 و ،عقليا

ٌ
 ،حضاريا

 و
ٌ
 ...عقائدياو ،معرفيا

 الPبوية الفلسفة بث + واالبت>ر الpاعة أسا�ب وKارسة ،ا=ف: ºاولة - ¹
 خالل من اÐقيقة $تكرون الثين هم وحدهم الشيعة أن � اإليرانية
 ما رغم ،ويضحون ،بمبادئهم تمسكوني وأنهم ،الفعÊ لإلسالم تمثيلهم
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 نذروا الثين اgيت آل أتباع ألنهم ...استهداف ،حصار ،�ابهة من يالقوه
 .ا=ضحيات من وحافل طويل تاريخ عp اإلسالم �دمة أنفسهم

Ç - ا\خول طريق عن فراغه أوقات لءم �حاولة ا�درسة منذ اإليرا� تعويد + 
 خالل من ا\راسة فPة خالل uلك ....الشبابية ا=نظيمات ،األندية

 ودعواٍت  إعالناٍت  �د كنا اإليرانية وا=عليم الPبية وزارة �وقع مطالعتنا
kبش iراط ا�دارس لطالب ،كبöالنشاطات هذه مثل + لال، äنظرنا و 

 :أهداف عدة Eقيق الPو$ية اإلسPاتيجية هذه خالل من Eاول إيران أن
 الكبiة وا�شاÜ ا�موم مع وا=عا2 ا=فكi عن ا�دارس طالب إشغال

Mثقافية أم ،اجتماعية أم سياسية �نت سواء اإليرا� ا�جتمع منها يعا� ال، 
 الM لقيمبا الطالب =عبئة الفعا�ات هذه استغالل وOذلك ،....اقتصادية أم

 دارسا� طالب إبعاد ºاولة عدا هذا.غرسها تعزيز اإليرانية ا6ورة Eاول
 ا¾ائرة اCظام سياسة � اÐانقة الطالبية االضطرابات + ا�شارOة عن

 الPبوية السياسة فشلت فقد ذلك ومع.النشاطات هذه بمثل بإشغا�م
 Kا بالرغم اإليرا� ا�جتمع + ود�ه اإليرا� الطالب احتواء + اإليرانية

 فقد العكس � بل ،وأسا�ب إجراءات من هاتبعت وما ،برامج من قدمت
 إيران تسÑ اuي والوالء باالنتماء شعورهم عدم السياسات بهذه عززت

  ،الPبية خالل من =حقيقه
ً
 ينسبون الثين الطالب جانب من خصوصا

  .اإليرا� ا�جتمع + األقليات لفئة

 ا=دريسية ا�ناهج ومضمون ºتوى مستوى تطويرب إيران اهتمام عدم -·
  ،العا�ية رفيةا�ع ا=طورات �واكب

ً
 تشهد لم ا�ناهج ذهه أنو خصوصا

 بإدخال يتعلق ما إال ا6ورة بعد هامن iٍ كث � أبï بل ،معرفية تطوير عملية
 هذه بقاء هو وا6ورة ا\ولة إليران اCهاÎ ا�دف ألن ،بسيطة تعديالت
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 ،وا�ستقبÊ اÐاÉ ا�ستوي� � وأهدافها ،سياستها مع يتفق بما ا�ناهج
  .واستمراره السياn نظامها بقاء يضمن وبما

 أك¦ ،وا�ذهÖ األخال' القي} ا¾انب � اإليرانية ا�درسية الكتب رOزت
 رOزت ا�درسية الكتب أن يع® هذاو .وا�علوماß ا�عرä با¾انب اهتمامها من

 عم يتكيف صالح مواطٍن  خلِق  قصدب األخالقية القيمية الكفايات � كثiا
 ولم ،إVابيا تفاعال معها ويتفاعل وقوميا مذهبيا ا�غلفة اإليرانية ا6ورة قيم

 ،منه العرw خاصة ،ا�ارA ا�حيط مع هتأقلم + ا�درسية الكتب هذه تسهم
  معه يتفاعل íيث

ً
  تفاعال

ً
 ا�تبادل والعطاء االنسجام � قائما وظيفيا بنيويا

 بيئة خلق + اإليرانية ا�درسية لكتبا أسهمت بل ،ا=صاÐية اgيئة وخلق
 ولغته عقيدته �نت كيفما اآلخر مع ا=صالح نظرة غياب + أسهمت ،mاعية

 ،العرب دور ا�درسية الكتب غيبت عندما بوضوح ذلك وجدنا ولقد .وجنسيته
 وا�حتويات ا�حاور من و�موعة ،ا�عرفية ا\روس من �موعة فحذفت
   .اإليرانية ا6ورة متطلبات مع رأيها حسب تنسجم ال Mال ا=علمية -ا=عليمية

 ،مستوياتها Àيع + العربية اللغة تعليم كتب أيضا السياسة هذه تمس وقد
 ِّñتعزز ولم ،العرب � االنفتاح عدم سياسة استوجبتها فارسية بقيم لتو 

 ،طلقام العرw والعالم إيران ب� وا=عايش وا=عاون ا=ضامن بمنطق االعPاف
 لم اإليرانية ا�درسية الكتب أن إذ ،العربية األقلية مع ا=واصل داخليا تعزز ولم

 سياسة تمثل ولم ،العرب � وا=فتح ،......ا�ذهÖ والعر@ اللغوي با=عدد تؤمن
  ¾أت بل ،التسامح

ً
 االنغالق سياسة إ� - الشديد لألسف –ذلك عن عوضا

  .اuات � واالنطواء وا=طرف

 هل :اإليرانية ا�درسية الكتبب اCص Eليل بعد أيضا التساؤل مكنناي
 + للطالب تقدمها الM ا�ناهج طريق عن وا6ورة ا\ولة إليران أمكن
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 األقليات هذه صهر � تعمل أن وا6انوية اإلعدادية ،االبتدائية ا�دارس
� ؟ دتهوح©  أنها إيران |تد©  �تمع + ا�تنافرةÍسياسة تتسق مستوى أو حدٍ  أي و 
  .وأهدافها اإليرانية ا6ورة طبيعة مع ا�راحل هذه خالل وفلسفته ا=عليم

  ليس العرw – يرا�اإل ال%اع
ً
Áاm  

ً
  وال عسكريا

ً
 أ وال جغرافيا

ً
 منيا

  تربوٌي  mاعٌ  هو بل ،فحسب
ً
 =لك ا\ارس� جيالأ تنبيه Vب حيث ،أيضا

 للPبية فإن©  uلك ،نزاعية mاعية بصورة مورلأل تنظر الM الشاملة اÐقيقة
  العرw العالم + وا=عليم

ً
 أ دورا

ً
 ال%اع ذلك أبعاد جيالاأل تلك تفهيم + ساسيا

 واختالف تنوعها � العربية ا�درسية الكتب تضم� Vب uلك ،ومراميه
 و�عل ،بعاداأل تلك تكشف الM ،الصحيحة وا�فاهيم اÐقائق مستوياتها

 .وEملة �فيةٍ  درايةٍ  � العرw النشء

 يرانإ عالقات � ا�ناهج �ذه السلÖ باألثر االعPاف من كذلك بد ال
 يتم ما أن القول ونستطيع ،mاعية حالةً  ا�ناهج هذه ستكر©  حيث ،بالعرب
  أثر ا�دارس جدران داخل تدريسه

ً
 السلÖ ا�سبق الفكر Vادإ خالل من سلبا

 من بدال ،واحتقارهم ،العرب كراهية �اه يرا�اإل طالبال ووجدان ذهن +
  .والتسامح ،ا�صاÐةو ،اÐوار قيم تعليمهم

  :اإليرانية ا&درسية الكتب B وردت كما العرب صورة ترoيب

 :العرب لصورة تناو�ا B ا&انوي لفكرل اإليرانية ا&درسية الكتب تب¿

 ما� إ� نسبة – " ا�انوية " تبùت اإليرانية ا�درسية الكتب أن القول يمكن
–  

ً
 "واآلخر ،ا�i رمز " يرانيوناإل" فهم ،اآلخر صورة ورسم فهم + منطلقا

 ،مانوٌي  ءٌ اعد اآلخر مع فالعداء ،هذا يومنا إ� الÆ رمز "وشعوبها السنة ،العرب
  .واÐضارات ا�ذاهب حوار ºاوالت Ü معه تنفع ال
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 الطالب تثi للعرw اإليرانية ا�درسية الكتب رسمتها الM اCمطية الصورة
 االرتياح وعدم با=وتر وتشعرهم ،للطالب الفاعل العقل وتستهدف ،اإليرا�

 وتعp ،العرw لصورة الكتب هذه عمقتها الM ا=اري� ا6أر صورة خالل من
 أنها � وجدانه + غرسه تم ما وفق الطالب يف?ها الM األحداث صورة عن
 + الفشل إ� مستوياتها + الزيادة تؤدي ،الشخû لكيانه Eدٍي  أو دٌ تهدي

 جاءت وهذه ،به ا6قة وفقدان وا�وف بالقلق شعوره وOذا العرw مع ا=عامل
 بوسائل أسهمت الM التشويá الطابع ذات اإليرانية ا�درسية الكتب ثمرة

  .الصورة هذه تشويه + مذهبية ،تارÌية متعددة

 تارÌية مراحل هناك أن اإليرانية ا�درسية الكتب + – Cا – ةفا�فاجأ
 ،ºايدة ح` أو للعرب اVابية صورة عن واحد حرف فيها يذكر لم مفصلية
 مع تتوافق مادة يقدموا أن فاألهم ،الكتب تأ�ف لطريقة يرجع ذلك + والسبب
 ،=اريخا تزوير تتضمن وبصورة ،الشي� وا�ذهب ،اإليرانية ا6ورة hوط

  .وºتواها ا�درسية الكتب مضمون + اÐقائق وقلب ،التشويه وتضمن

  متعمد بش� العر� العالم حول و�هيله اإليراM الطالب فكر إرباك

 بعادهمإ + استمرت وموضوÁت قضايا � اإليرانية ا�درسية الكتب رOزت
 من تزيد برامج قوف ،اإلسال� العرw ا�وضوع + اهتماماتهم عن اإلم>ن جهد

 اإلم>ن جهد إ�ائهم وºاولة ،ا�همة األساسية بالقضايا ا¾هل احتماالت
  بعيدة بأخرى

ً
 حاولت كذلك " ا=عليم إيرانية " أرينة � �ملها + وترOز ،نسبيا

 بديالً  والقومية ا�ذهبية واالهتمامات األف>ر بعض زرع أخرى برامج وفق
 � ا�تعلم� الطالب أن اCتيجة ،اإلسالميةو العربية األخرى للموضوÁت

  وأوسع ،وا�ذهبية الوطنية مسئو�تهم فهم � قدرة أك¦ باتوا العموم وجه
ً
 �اال

  .ا�درسية الكتب شوهتها الM " ا�تآمرة ،ا�تخلفة " العرب صورة إلدراك
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 ما فعادة الفلسطين� عند واالستشهاد ا=ضحية عن اÐديث عند أما
 ا�درسية فالكتب ،"فلسطي® عرw " من بدال " فلسطي®" مصطلح تستخدم
 ا=عبi وهذا ،الفلسطي® بالعرw إقرانها دون الفلسطي® ãمة تذكر اإليرانية

   .ا�بطنة ودالالته مغزاه � الفلسطي® لÚمة العربية من جردا�

 اإليرانية ا&درسية الكتب موضو�ت بعض B العرب مادة م®ن تغييب
   :متعمد بش�

 ولكنه ،ا�درسية الكتب موضوÁت بعض + åئبا العرw العالم �ن لقد
 م>ن يظهر

ً
 ب� ال%اعية اÐالة تاريخ من ةا�ستقا ا=اريخ أحداث فيه تدور ا

 وEليل ،األحداث هذه أصبحت وقد ،الغاgة الصفة و� ،واإليراني� العرب
 إ ،اإليرانية الرؤية حسب نصها

ً
 وا=حليل ?دلل طاراCوأحيانا ،ا=اري� ا 

 
ً
Áتل ،� موضوEت :إيران وÁخرائط ،صور ،موضو pبالنسبة م>ن أك � إ
 ،ا=ارÌية لألحداث الزما� اإلطار أما .ا�درسية الكتب بدروس ا�رفقة الصور
 ،ا�عاmة الفPة ح` ،ىوالوسط ،القديمة العصور تشمل íيث تمتد أنها فنجد
 السلبية ا=فاصيل وتتحاP ،إيران � ترOز ا�درسية ا�راحل كتب أن فنجد
 طاراإل أما ،اCصوص ب� �انس � تشتمل وال ،�ملة غi كتب با=اÉ و�

  .بامتياز ناقصة Àا�ةإ صورة إال يقدم الف ،لل?د وا�>� الزما�
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 أو ،"العرب اسم " mاحة هاعلي يطلق الM الشخصيات � حديثنا ينصب
 الكتب + الواردة الشخصيات أن �د حيث ،اCصوص + ،مPادفاته أحد

 فإن هنا ومن ،" ا�سلم� "دي® أو فلسطي® " وط® طابع ذات تسميات ا�درسية
 هويةً  "بها ا=عريف � اÐرص وعدم ،الوط® لألصل ا�درسية الكتب ذكر

 و ،ودالالته مغزاه � "عربية
ً
 اإليرانية ا�دارس طالب نظرة + يؤثر سوف حتما

  .إيران + الPبوي القرار صانع -  تقديرنا حسب -يريده ال ما وهو ،للعرب

 مثلهم "الفلسطي® " فيها يلعب الM اÐاالت + ح` أنه نالحظ أن بد وال
 دور "اإليرا� " مثل

ً
 رئيسي ا

ً
  .دال? + األبطال مرتبة �إ يصلون ال أنهم �د ،ا

äصوص وCا Mأن �د ،�يوفلسطين إيراني� ب� عالقات تنشأ ال 
  .ال?د + الرئيسية الشخصيات يكونون اإليراني�

  :¬هاإ ساءةواإل العرب صورة تشويه

 أو ،"العرب اسم " mاحة عليها يطلق الM الشخصيات � حديثنا ينصب
 الكتب + اردةالو الشخصيات أن �د حيث ،اCصوص + ،مPادفاته أحد

 فإن هنا ومن " ا�سلم� "دي® أو فلسطي® " وط® طابع ذات تسميات ا�درسية
 " كهوية بها ا=عريف � اÐرص وعدم ،الوط® لألصل ا�درسية الكتب ذكر

 ،للعرب اإليرانية ا�دارس طالب نظرة + يؤثر سوف ،ودالالته مغزاه � "عربية
  .إيران + الPبوي القرار صانع - تقديرنا حسب -يريده ال ما وهو

 مثلهم "الفلسطي® " فيها يلعب الM اÐاالت + ح` أنه نالحظ أن بد وال
  .ال?د + األبطال مرتبة إ� يصلون ال أنهم �د ،رئي0 دور "اإليرا� " مثل
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äصوص وCا Mأن �د ،�يوفلسطين إيراني� ب� عالقات تنشأ ال 
 للشخصية اCمطية الصورة .ال?د + الرئيسية صياتالشخ يكونون اإليراني�

 ردتهاـأو دروس عدة فë ،الصغر منذ اإليرا� النشء وجدان + تتشk العربية
   ،...........قاتل ،{رب ،جبان ،ظالم :العرw وطبائع صفات عن ا�درسية الكتب

  ........)¢(الرعب � تبعث عيون ،طويل شارب ،hيرة فá مالºه أما

 ا�عروفة الصفات من صفة أية اإليرانية ا�درسية الكتب نصوص + تظهر ال
 تعمدت فقد ،تماما ذلك من العكس � بل ....،الشجاعة ،الكرم مثل للبدو

 الكتب تتعمد هنا من ." الطاÎ حاتم قصة " الصورة هذه تشويه ا�درسية الكتب
 افتقدت ،اتالصف �هولة بدت كشخصية العرw صورة تشويه ا�درسية
  اCص Eليل إن .تماما لإلVابية

ً
 اإليرانية ا�درسية الكتب حتوى� عميقا Eليال

 ،اآلخر وعن العرw عن مسبقة سلبية أف>ر تكوين إ� قادت أنها يب�
 مصطلحات يعكس ،مذهÖ منظور من ال%اع فكرة حول فقط تمحورت

 روح وفق ا�درسية الكتب هذه وضعت حيث ،اإليرا� السياn الفكر قاموس
 ومزورة مشوهة حقائق تتضمن تلك ا�درسية فالكتب ،وتعا�مه الشي� ا�ذهب

  إخضاعها تم قد كثiة أحيان +
ً
 ا�تعمد واإلغفال ،السياسية يدولوجياأل مسبقا

 ياu العن%ي للحقن إفراز و� .اإلسالمية العربية باÐضارة الطالب =عريف
 تغيi � فيه رOزت الM ا6قافية ثورتها خالل من يةاإلسالم ا6ورة عليه قامت

  .ومرتكزاتها ا6ورة مبادئ مع ينسجم بما اإليرانية ا�درسية الكتب

                                                 

عر ، سال دوم، ¢¬- ·¢، ص ·ðÇ¢عر ، سال سوم، دوره يراهنما� Eصيç، جاب دوازدهم، ( )¢(
 .)¶ò³-ò، ص ·ðÇ¢دوره يراهنما� Eصيç، جاب سNدهم، 
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  اCصوص توزيع إن
ً
 تظهر ،العرب يشغلها الM الصفحات وعدد للكتب تبعا

 الM االهتمام ودرجة ،ا�وضوع �ذا اإليرانية ا�درسية الكتب تناول كيفية Cا
  تارةً  فيها دونيورف ،�هاتو

ً
Áوأخرى ،العرب حول ارئيسً  موضو  

ً
 ،فرعيا عنوانا

 
ً
  وأحيانا

ً
 + عنه سنتحدث ما وهو ،ودالالته مغزاه � األمر وهذا ،مبع¦ة نصوصا

  .الكتاب موضوÁت سياق

 صورة تشويه منه وا�دف ،دقيق وغi ناقص الكتب هذه تعرضه ما إن
  .مشوهة صورةً  اCهاية + �م تأنتج íيث ،السنة وأهل العرب

 يpز ،وبؤره ا�ذهÖ ال%اع نواة و�اهل ،سلبية بصورة العرب عرض إن
 
ً
  أك¦ بشk دائما

ً
 ا�اصة ا=عليمية ا�ادة + الرئيس العن% ألن ،وضوحا

 بطوالتنا إبراز هو ،ا=اريخ مراحل عp العرب مع إيران خاضتها الM باÐروب
 ا=عليم مواد اختيار إن .للتضحية واستعدادنا اÐروب هذه + "اإليراني�"

  .مع� مغزىً  فيهما يكمن ذلك أو ا\افع �ذا تؤمنه اuي واالنسجام

 واضحة ºاولة + وذلك ،الشعوب من كغiه شعب وOأنهم للعرب يشار 
 ،دي® خالف هو والعرب إيران ب� ا�الف أنب األذهان إ� االعتقاد لت?يب
 مذهبي وليس ،األو� با\رجة ،تاري� ،حضاري

ً
  .فحسب ا

 تتسم مستويات عدة + العرw نساناإل مع تتعامل اإليرانية ا�درسية الكتب
  وحضوره وجوده من �رده بكونها

ً
  �ريدا

ً
 Ì ãتë ح` م�ايدا

ً
 بتحويله أي ،يا

�إ ،صورته تشويه عp ،ا�تخلف العرw من wالغائب العر pإهما� ع  
ً
  .تماما

  اجزءً  باعتبارهم العرب تناول إ� تتجه ا�درسية الكتب سياسةف
ً
 من مشوها

  أو ،ا=اريخ
ً
 ا�عالم ،وا=اريخ الوجود طمس أساس و� ،التشوه من طويالً  تارÌا

 ا=جهيل أسلوب � العرw ا=اريخ من األخرى ا¾وانب إزاء وتعتمد ،العربية
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 وسمو تضخيم عملية ذلك ابلوتق ،أخرى جهة من اÐقائق وتشويه ،جهة من
  .الصورة هذه � اÐفاظ سبيل + و�هد و�د¤  ،اإليرا� لصورة

 شيئا يعرف ال وا=عليم الPبية طاحونة من اإليرا� الطالب Ìرج هنا من
 هذه الطالب ويأخذ ،بائسة ثقافته ،خطأ مذهبه ،متخلف شعب العرب أن سوى

 ،واالستخبارات األمن ،ا¾يش + وينخرط يكp عندما معه اCظرة
  .........،ا¾امعة

 Eديد Þاول أن ويمكننا ،اآلخر رؤية األمر نهاية + وه اuات رؤيةل
ً
 ا

 فاإليرا� ،لإليرا� ا6وري اإلدراك خالل من لآلخر أو للعرw اإليرا� اإلدراك
 تارÌ ،حضارة يملك ،إنسان الرؤية حسب

ً
 تراث ،عريق ا

ً
 فيه ،اإلنسانية خدم ا

 مت>تفة اإليرانية واأل�ة ،اgيت ألل و{لص ºب ،الصدق ،الوفاء تصفا
 ،الشجاعة ،ا=ضحية ،اإليمان بصفات فيتمN ا¾ندي أما ،...متوادة متعاطفة

   .البÆية إلنقاذ رسالةً  \يهم وأن....الفداء

 لصورة ا�قارن لنصل ا=حليل هذا من ا=ا�ة اCتائج نستخلص أن يمكننا
   :اإليرانية ا�درسية كتبال + العرب

  اإليرانية ا�درسية الكتب + ا�ؤلفون بذل - ¢
ً
 ا�وضوÁت تنويع أجل من �هودا

 فلم الصورة هذه رسم + وتدرجت ،السلبية العرب صورة تثبيت أجل من
   ،......سلبية بصفاٍت  ا�تصف العرw صورة بل ،اgدوي صورة � قاmة تعد

 تناقض حالة + وهم ،بالعدوان العرب فيها يتسم اعيةال% اÐالة + العرب - ¬ 
   .السلبية للناحية الغلبة فيه تكون ا=ناقض وهذا ،اآلخرين مع

ð- ز بالفقر دوما يتسم ووضعهم العرب حالOالشعوب ب� ا�تد� وا�ر.  
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  تضمن ،اإليرانية ا�درسية الكتب بعض إن
ٌ
Ü منها  

ً
  نصا

ً
 أك¦ أو واحدا

  .العرب فيه الواردة القصة إطار أو ،شخصياته أو وضوعهم خالل من يتناول

 إ� مÀPة نصوٍص  من الكتب هذه + �ده ما فk ..الواسعة غرةا6 �د وهنا
  خال قد أجنبية لغة عن الفارسية

ً
 �ؤلف العربية عن مPجم نص أي من تماما

wقديم �ن سواءً  عر 
ً
 معاm أم ا

ً
 النسبة أن �و ،ودالالته مغزاه � األمر وهذا ،ا

 الPبوي القرار صانع أن منها نستنتج أن يمكن الكمية اCاحية من الضعيفة
 إ يريد ال اإليرا�

ً
 الوطن عن أو العرب عن واضحة فكرة تتبلور أن طالقا

wسخ أن يريد ما بقدر ،العرPين السنة أهل عن السلبية الصورة تuعمادهم وا 
 السن ههذ وä ،واإلعدادية االبتدائية ا�دارس طالب \ى خاصة العرw العالم
 اإليرا� الطالب عقلية + ا�قدمة اCمطية السلبية الصورة طبيعة تؤثر ةا�بكر
  .النشأة حديث

 مع ال�اعية العالقة سياق ضمن إال ا ا� الوقت B العرب صورة غفالإ
  :اإليراني~

  :العرب �اه العدوانية

 :وانيةالعد العربية الشخصية ضد ا9عبئة

 كر©ست ،أصيلة بعدوانية تتسم العربية الشخصية أن ا�درسية الكتب ترى 
 + ينجحوا لم العرب �ن وÍن أنه يعتقدون وهم ،الشيعة ضد ل%اعل نفسها
 إ هناك أن ذلك من األهم أن غi إيران شوOة ك?

ً
ÁاÀ السنية ا\ول ب� 

 .طبي� أمر =وسعا وOأن الطالب روح + اإلدخال ثم ،!إيران �حاربة

 �اهل اCصوص حاولت فقد ،اCصوص + واضحةً  صورةً  للعرب نلحظ لم
 ا\عوة أعداء فهم ،إبرازهم تأراد وÍذا .اإلسالمية ا\عوة �ريات + العرب دور
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 سفيان وأبو "اإلسالم من با�طر يشعرون �نوا" هاؤوزعما فقريش اCبوية
  .ملإلسال ا�عادين أشهر من �ن )األموي(

 )وشيعته( ال>تب نظر + �نوا ،اCص إ�هم أشار اuين العرب Àيع ثم
 ،طالب أ+ بن لعÊ أعداء والزبi وطلحة ا�ؤمن� أم فعائشة .اgيت آلل أعداء

  .ا¾مل موقعة إ� أدت الM الفتنة نار إشعال � حريص� نظرهم + �نوا وقد

  يعطي" �ن ،{ادع فهو سفيان أ+ بن معاوية أما
ً
 ألجل "شخص ألي وعودا

 + العاص بن عمرو بمساعدة طالب أ+ بن عÊ خدع اuي وهو .åيته Eقيق
  .ا=حكيم

 uا ".السالم عليه حس� اإلمام بشهادة فرح" فقد معاوية بن يزيد أما
  .العداء اgيت آل ناصبوا حكمهم فPة عp فاألمويون

 من ينجوا فلم ،)اgيت آل من وجزء عرب وهم( العباسي� إ� ناانتقل وÍذا
 لم والعرب ".وا�كر ا�داع طرق عن" اÐكم إ� وصلوا فقد اCص �تب تهجم

  !.�م؟ الفرس مساعدة عدم بسبب لعله ،ديلم بالد من جزء أي فتح يستطيعوا

 ا=اريخ أحداث + ،ثانوي عن% وOأنهم يظهرون اCص + فالعرب
 وEملوا ،العربية ا¾زيرة + اإلسالم Æوان اuين هم ليسوا وOأنهم .اإلسال�

iين هم أليسوا ،العربية ا¾زيرة خارج اإلسالم شأن إعالء ألجل الكثuأ�بوا ا 
 فاتح نافع بن وعقبة الص� وحاm ا�Æق فتح اuي ا6قë القاسم بن ºمد

 بعد الساساني� عرش زلزل اuي ،وقاص أ+ بن سعد قبلهم ومن ،أفريقيا
  !.ية؟القادس

 عPفت ولم ،العرب صورة تشويه إ� يرانيةاإل ا�درسية كتبال تهدف
 حN»  بالعرب

ً
 جغرافي ا

ً
 وتارÌي ا

ً
 ومذهبي ،ا

ً
 با=اريخ وأصيلة ثابتة صلة لـه ا
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 بنظرهم اuي ممعتقده + متقلب� السنة أهل بأن واإل$اء ،نا�دو©  اإلسال�
  � تليس

ٌ
 ،ا�سلم� خلفاء وÍهانة ،السنة أهل مذهب وتشويه ،ثوابت الو أصول

  .عليهم اهللا رضوان الصحابة م>نة من ا=قليل عدا هذا

  :ا&درسية مناهجهم B لعربل يةهاالكر نواإليراني يغرس كيف

  إن
ً
 العرب عن يعرفون ال إيران + وأبنائهم اإليراني� من به بأس ال قسما

 واالفPاءات األكاذيب Eوي الM ،ا�درسية والكتب ا�دارس + يتعلمونه ما إال
 أو إزا=ها يمكن ال ،\يه عقيدةً  وتصبح ،اإليرا� الطالب يتقبلها ،العرب �

  .ا�ستقبل + تغiها

  :االنفعا¬ة

 ضد وجدانية انفعا�ة تعبئة حالة حداثإ اإليرانية ا�درسية الكتب Eاول 
 بطاقات وشحنهم ،الشيعة \ى االستهداف عقدة تعظيم خالل من ،اآلخر

  .السنة لعربا ضد موجهة عدوانية

  :العرقية الفوقية

 خالل من ا�درسية الكتب + اإليرانية ا6ورة من ا=ارÌية الفوقية تنبعث
 ،الفارسية والقومية الشيعية ا�ذهبية :و� منفصمة غi مPابطة مفاهيم ثالثة

 )الونض( بالشعو وسائر "ا�ختار اهللا شعب" يرا�اإل الشعب عتpي فالتشيع
 ،عدة ومظاهرَ  وأش>لٍ  صورٍ  + تعبiٌ  لـه جدوُ  ،ا�ختار اهللا شعب ،ا�صطلح وهذا
 االخPاÁت وح` ،واالقتصادية وا6قافية السياسية دعُ الُص  Ü و�

 الفارn ـ الشي� وا=فرد الفوقية إبراز إ� تهدف �نت العلمية واالكتشافات
  .منازع بال
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  :ا&درn الكتاب B الفوقية الرؤية عنجهية

 واgطولة الفوقية العنجهية عن حديثها + ا�درسية الكتب هبست
 حيث من والعرب يراني�اإل ب� ا�قارنة + وتوغل ،الفارسية األسطورية
 لشعب األسطورية الفوقية وإلبراز ،األخالقية والقيمية والفنية العقلية القدرات

 � فهم للعرب ا\ونية للنظرة وبالنسبة ،انالروم � ح` وتمNهم ،ا�ختار اهللا
  متدنٍ  مستوىَ 

ً
  إنسانيا

ً
   .وحضاريا

 عن الصورة هذه كستعُ  حيث ،فارسية نظر وجهة من العرب صورة تشويه
 صناعة وºاولة ،شأنهم من واÐط ،العرب بكراهية مهجوس متعصب و|

  .شيعية – فارسية رؤية وفق اإليرانية ا�وية

 هم فالفرس ،العر@ ا=ميN أساس � قائمة لإليرا� هاترسم الM فالصورة
 وال ،" السا� " "العرw " اآلخر صورة � ردٌ  و� ،با�i ويبÆوا بÆوا آريون

 أصل إ� بالرجوع واإلغراق ا=أكيد خالل من إال الصورة هذه وصف يستقيم
  القديم الفرس

ً
  .اÐقبة بتلك ا�اصة وا=قا�د العادات إحياء وºاولة ،أوال

 :السنة هلأو العرب حيال بالكراهية ا&غلف وا9ناقض ا9كرار مواقف

 ،والعداÎ والفو@ االنتقاÎ باال�اه تتسم هذه ا=دريس كتب أن �د
  .نظرتها وتتمثل

 تاريخ منذ تظهر العرب فكراهية ،العالقة + وا=ناقض والكراهية با=كرار
  .ا�وم ولغاية اإلسالم قبل ما

 موضوع أي إثارة + ا=كرار خط بروز لوجدنا ا�درسية الكتب إ� عدنا وول
  تورد ا�درسية فالكتب ،مطروح

ً
  تناقضا

ً
  شديدا

ً
 ومشو©  وانتقائيا

ً
 =ناول ها

  الفرس �ن الM ا=ارÌية ا�حطات
ً
 تاريخ أن إ� الطالب وتوصل ،فيها عن%ا
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 ضحيةً  الشيعة كون إ� مرارباست يشi ا6ورة �اح بعد وما سالماإل + الفرس
  .دائما مالحقةً 

 :اإليراني~ مع العرب عالقات B وا9بعية ا9ناقض

 ايسوده هاأنب رصو© تُ  واإليراني� العرب ب� العالقات تسود الM الطبيعة إن
  ،ال%اع ،العداء

ً
 .ا=وتر بمصادر لةٌ قمث ودائما

 الكتب حسب– ناقضا= � تقوم القدم منذ اإليراني� مع العرب فعالقة
 هذا ويبدو ،ا=اريخ كتب خالل من يبدو كما وذلك ،-اإليرانية ا�درسية
 .العالقة + السائد الطابع هو وال%اع ا=نافر Vعل بشk ،ويظهر ا=ناقض

 ويتصف ،بشجاعة يقاتل وهو...................القرون + الفارn يظهر حيث
  ................بشجاعة قاتلوا ...الصفوية ولةا\ وخالل ......ا=ضحيةو ،خالصباإل

 وصف فعن ،العثمانية ا\ولة � سلبية تعميمات ا=اريخ كتب وقدمت
 األتراك حكم تمN حيث ،العثمانية ا\ولة مع للحال اإليرانية ا�درسية الكتب
 هذا وتمN ،األتراك اÐ>م ب� وmاÁت ا�رOزي اÐكم ضد اgدو بثورات
 األمن مستوى وتد� ،والقتل واCهب وال?قة السلب أعمال ¦ةبك اÐكم

  .إليراÔ الDP اÐكم قبل من معادٍ  وتوجه ،اgالد طرقات �

 ¤Nة هذه أخذت حيث ،األخرى والشعوب مماأل عن ا=مNطريقها ا� � إ
 وقد ،الشخصية هذه تكوين + أساسيا Áمال وأصبحت ،الطالب نفسية

 أعماق إ� - اصطناÁ – جذورها ومدت ،وغذتها اإلسالمية ا6ورة استغلتها
  رسخت قد ا�درسية فالكتب ،ا=اريخ

ً
 أقوى تكون قد ،ا�رافة � قائمة قيما

 ،نفسها ا=ارÌية اÐقائق من الطالب \ى العن%ية اCفسية خلق + أثرا
  .ا�ذهب قدسية الزمن مع اصطحبت إذا �اصةو
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 من حالةٍ  إلحداث ،ا�درسية الكتب خالل من كpى أهميةً  إيران أولت
 ،اآلخر مع ال%اع وÍدارة اCص ليلE + واعتمادها اCفسية اÐرب

 سالح استخدامهاو
ً
 ا�دارس لطالب بالنسبة ا�ؤثرة األسلحة أفضل من ا

 + وتطبيقاتها اCفسية ا�عرفة � يعتمد مباh غi سالحٌ  نهأ أهمها العتبارات
   .ºددة صياغة وفق وتوجيهها وتشكيلها اإلنسا� الو| مع ا=عامل

 ،اإليرا� الطالب =وجيه مستخدمةً  وسيلةً  ،اCفسية باÐر � إيران تعتمد
 وÍظهاره ،العرw اآلخر عن \يه سوداء صورةٍ  لطبع تعليمية قيمٍ  غرس بهدف
 اgيضاء اCاصعة الصورة خالل من نفسها تلميع وبا�قابل ،ا�تخلف بصورة

Mفسها رسمتها الC.  

 اÐرب مفهوم � زترتك نفسية Ðرب إيران ضتعر¤  ا�درسية الكتب ترسخ
 ،Áطفية ،مذهبية ،فكرية بأسلحة ا=وسل خالل من وضهاÄ الكنه ،ا�جومية
  ،الطالب ب� ا�عنوية ا�قاومة قوة تعظيم أجل من ...عسكرية

ُ
Äهذه اضو 

  .اإليرانية ا\ولة داخل العدو نفوذ من للتقليل اÐرب

 إيران قِبل من اCف0 ا\ÎÁ واإلعالم اCفسية اÐرب استخدامات ترجع
� الM نفسها ا6ورة عهد مع تصاعدت ثم ،اإليرانية ا\ولة نشأة بدايات إ

 بش` ا\Áية فاعتمدت ،ا6ورة أهداف Eقيق + ودورها ا\Áية أهمية أدرOت
  واألسا�ب الوسائل

ً
 اعتمدت الM ا6ورية ا�ؤسسات إنشاء مع جنب إ� جنبا

 ،اإليرانية للثورة األساn ا�دف �ن و�ا ،اتواالستخبار واالقتصاد القوة �
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 السيطرة هو وا=عبوية منها اإلسPاتيجية اCفسية اÐرب أسا�ب Àيع من
 اإليرانية ا6ورة واستفادت استغلت فقد هنا من ،الشي� الشتات � مةواوالق

 لغرس ا�درسية الكتب استغاللب قامتو اCف0 ا\ÎÁ اإلعال� عملها +
  .اإليرانية للثورة ا�ستقبل ورسَل  دَ جنو �كونوا اCاشئة \ى القيم هذه

  العرw العالم ضد اCفسية حربها من تكثف يرانإ �نت إذا
ً
 عموما

  وا�لي)
ً
 شن � رOزت حيث ،وتiتها من يرانإ زادت حرب فإنها خصوصا

 قو� وطن قامةÍو ،وصايتها Eت الشي� الشتات ¾مع تهدأ ال نفسية حرب
 الفكر مع يتفق وهذا.اإلسالمية ثورتها مستغلة ،ا�ليج رضأ � للشيعة
Öاتيجيتها بنت وقد .اإليرا� ا�ذهPرب لشن اسÐفسية اCمزاعم � ا 

 بأن ا\وæ وح` قلي}اإل العام الرأي \ى حساساإل تيتثب منها وأكاذيب
 إقليمية دولةً  إيرانب باالعPاف إال يتحقق لن ا�نطقة + واالستقرار السالم
 من الشتات شيعة من جزء المتناع اCفسية حربها تدير اuي الوقت + ،عظ!

 \ى الشعور =عزيز اCفسية اÐرب وKارسة ،مذهبيةً  مرجعيةً  بإيران االعPاف
 اÐرب تمتد وأن ،ا�ليجية ا\ول + فيه مرغوب غi شعب أنهم الشتات شيعة

  .تقهر ال قوية إيران بأن ا�ليجية العربية ا\ول � اCف0 ا=أثi إ� اCفسية
 متقدمة دولةٌ  اأنه الشتات شيعة قناعإل اCفسية حربها تشن يرانإ �نت وÍذا

 ،القادم ا�طر هو السلë سالماإل نأو ،متخلفة شعوب بأنهم العرب تصف نهاإف
 نأو ،الغرب بذلك ونديهد نهموأ الطاقة مصدرها قوة من العرب \ى ما وأن

 أراء العرب و\ى تخلفةا� العربية الشخصية إ� كوني ما دÔأ ا=خلف
  .سالمباإل صلةً  ك¦أ الشيعة نأو متفرقة

ó رب أن تقديرناÐفسية اCتتوقف لن ،يرانيةاإل ا áسلحةاأل ىحدإ ف Mال 
 وتستغلها ،ا¾وار دول � باالعتداءات قيامها تبيح ذريعةً  يرانإ تستخدمها
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 عللوت ،ا�حتلة العربية األرا� Áدةإل ورفضها ا=وسعية هدافهاأ بها =حقق
 كاذيباأل ونÆ اÐقائق قلب يعù بما ،اCفس عن ا\فاع حالة بأنه عملها

  .مصاÐها $قق بما ا�داع سا�بأ واستخدام

 دولةٌ  إيران بأن ،يرانيةإلا ا�درسية الكتب خالل من الطالب إقناع وºاولة
 وأن لليأس يستسلموا ال D معنوياتهم رفع � والعمل تزول وال تقهر ال خا\ةٌ 

  .hوطها وفق معها للصلح يضطروا أن اآلخرين �

 =بï وذلك غiها قبل العسكرية اCاحية � يرOزوا D يراني�اإل توجيه
  .اإليرانية األطماع و=حقيق �Áة معنوياتهم

 تعزز نفسية تعليمية سياسة خالل من ا\اهم ا�طر فكرة تكثيف مع
Pقاء الضمان � و�احها ا6ورة بقاء أن ا6ورة سياسة مع وتتماg اإليراني� 

 األنصار كسب إسPاتيجية � إيران سياسة تقوم �ذا ،األعداء � وانتصارهم
   ....ا6قافية ،االقتصادية ،ا\بلوماسية األسا�ب من واسعة شبكة عp للثورة

 عن اÐقائق كشف �إ يتجه أن Vب رسناامد + ا=عليم نأ يتصور +
 ó اإليرا� وا\ور ،الÆيفة اCبوية والسنة ،الكريم بالقرآن ااستشهادً  ،إيران

 ºاولة خالل من إيران هدافأو حقائق مع وتواصالً  ،ا�حمدي سالماإل مواجهة
 من Cيلا ºاولة + الطويل وتارÌها ،قليميةاإل األزمات مداخل استغالل

 الشخصية وتشويه العربية ا�وية طمس من اآلن Eاو� وما السنة وأهل العرب
  $تمل ا�وقف يعد لم .العربية

ً
 ال الM يرانيةاإل اCفسية اÐرب مواجهة + تهاونا

  العربية ا\ول � تشن يرانإف .الفكرية اÐرب عن âاوتها + تقل
ً
 حربا

 أن Vب حيث .عسكرية آلة بال�ورة ليست وآ�ات سا�بأ فيها تستخدم
  .ا�غتصبة حقوقنا عن Cدافع نفسها اآل�ات بهذه نتسلح
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 عن أهمية يقل ال شأنٌ  �ما عالميةاإل اÐروب àانب اCفسية اÐروب نإ
 و\ينا عالميةواإل اCفسية اÐروب �ال + نتفوق أن وVب .العسكرية اÐروب
 عالميةواإل اCفسية اÐرب أسا�ب حدأ ا6قافية اÐرب تكون وأن آ�اتها
 
ً
Áا ويصور ا�بادئ تلك من ينال أن $اول من ضد وقيمنا مبادئنا عن دفاC 
 وقيم مبادئ

ً
 وأن اإلسالمية العقيدة ..أرEنه أهم ó العرw منناأ تهدد دخيلةً  ا

 ُ  ي
©
 أو سائغٌ  هذا فهل اإلرهاب � Eض السلفية سالميةاإل عقيدتنا نأ ó كشك

  بالعمل علينا ،ول؟بمق
ً
Áخوض الصحيحة سالميةاإل عقيدتنا عن دفاC  

ً
 حربا

  .العريض وOياننا وبالدنا أنفسنا � بها Þافظ مقدسة نفسية

 الحظنا كما ا�درسية الكتب خالل من اإليرانية اCفسية اÐرب مرت
 أو منطلقاتها مرحلة لk �ن كما طابعها مرحلة لk وEن عديدة بمراحل

  :باالß ا�راحل منطلقات تلخيص ويمكن ،تهامقوال

 ا�الص مpاطوريةإ إلقامة ا=اري� اÐق ،اإليرا� ا=اريخ عظمة مقولة - ¢
  .الشي�

 يراني�اإل الشيعة أن أي )العرا' ا�ولوOوست( للشيعة العداء مقولة -¬
 فلهم وعليه .وثورتهم مذهبهم بسبب لالضطهاد يتعرضون زالوا وما تعرضوا

  .�م الس® العالم اضطهاد من Eميهم دولة + الشتات شيعة Àع + Ðقا

ð- مذهب ذو شعب أنهم أي ،والقومية ا�ذهب وحدة أو اإليرانية األمة مقولة 
  .اإليرانية القومية � واحدة وقومية ،واحد

 �صها ا�قولة وهذه الس>ن من ا�ا�ة واألرض القاحلة الصحراء مقولة - ³
 بال لشعب شعب بال رضأ:(فلسط� يصف بقو� الصهيونية زعماء حدأ
  .رضأ
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ò- ى إيران مقولةpالك.  

  .والعيش اgقاء أجل من ا�>فحة ا6ورة إيران مقولة -¶

  .متخلف ºيط + ،ا�جيد اÐضاري ا=اريخ ذات ا\ولة إيران مقولة - ¹

Ç - ان ا�ستقلة إيران مقولةi¾ماية ا�تقدمة األدوات واÐ والقاعدة ،بالغر 
  .إيران =هديد

 اإليرانية اCفسية Ðربا منطلقات =مثل طرحت قد ا�قوالت هذه �نت إذا
 أخرى بقوالب طرحها ويعاد تتجدد �نت ا�قوالت هذه فإن ،األو� ا�راحل +

 تلخيص ويمكن ا�رحلية لألهداف خدمة بغiها عنها يستعاض وأحيانا
  :يÊ بما ا=ا�ة ا�رحلة + اإليرانية ةاCفسي اÐرب مقوالت أو منطلقات

  .....الطاgا� ،الوها+ سالماإل " عنه انبثق وما السلë سالماإل خطر مقولة - ¢

  .إيران ويهدد الطاقة مصادر يملك اuي ال¦ي العرw ا¾ار خطر مقولة -¬

ð- العربية الشخصية تشويه.  

  .غiها � متفوقة يةراق شخصية باعتبارها اإليرانية الشخصية تصوير - ³

ò- قي� سالماإل حامية � إيران أن مقولةÐالعالم + وحاضنته ا.  

  .والعال} اإلقلي} السالم جلأ من ساعية دولة � ا6ورة إيران أن مقولة -¶

  :اإليرانية اCفسية اÐرب �االت - ¹

 الكتب خالل من ا=علي} ا�جال + اإليرانية اCفسية اÐرب تعمل
 إ� ا�درسية الكتب خالل من اإليرانية اCفسية اÐرب تهدف حيث ،رسيةا�د
  :يÊ ما
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 الكره قيم تغرس حيث ،والعرب اإليراني� الطالب ب� ا=فرقة بذور زرع - ¢
  .وعقو�م الطلبة نفوس + واÐقد

  .تقهر ال قوة إيران واعتبار ،العرب � االنتصار روح زرع -¬

ð- مزيقهم الشعب رادأف ب� والشك ا�أس بث=  
ً
  فرقا

ً
 � وترOز وأحزابا

 + وتزرع األخرى األقليات معنويات =حطيم غiهم دون �يرانياإل الشيعة
 ا=أثi أو اإليرانية ا\ولة جيش � اC% باستحالة القناعة أفرادها نفوس

 اإليرا� ا¾يش وقدرات قوة تعظيم خالل من أيضا يتضح وهذا ،ثورتها �
  .ا6ورة وحرس

 ويلمحون ،العرب عند اإليمان عدم ،ا¾U ،ا�مجية ،ا=خلف أوجه إبراز - ³
 العسكرية القواعد دخالإ خالل من ا�نطقة + ا=وتر دونيصع»  العرب أن

  .ا�ليج منطقة إ� األجنبية

 خالل من العرب حول مسبق لفكر ا&درسية الكتب �ناء ا&توقعة األهداف
  :رانيةاإلي ا&درسية الكتب

 وÍلقاء ،اإليرانية ا�درسية الكتب مضمونو �حتوى اCص Eليل خالل من
 فإن ،وردت وOما جوانبها بعض + العرب وصورة ،به ا�عني� توجهات � الضوء

 ا=علي} القرار لصان� ا�توخاة الغاية تؤمن أن يمكن والM ا�حتملة األهداف
 ا�درسية الكتب مازالت :األغلب � ستكون اإليرا� ا6وري اCظام بهذا

 Eمل تارÌية فكرة � معتمدة ،الطالب \ى ال%اع فكرة تغذي اإليرانية
 بي>نيI از ترس " " األجنÖ من ا�وف عقدة "والقو� ،ا�ذهÖ ا�ا� رواسب

 السياسة علم قاموس + ح` ا�ستخدمة ا�صطلحات أهم إحدى �كون "
 فيما اصطناعها ا�درسية الكتب حاولت الM األساطi نوم .ا\و�ة والعالقات
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 عدم ،الوحشية ،بالضالل يتسم هأن:العدو طبيعة حول ال%اع بمفهوم يتعلق
 تصوير إ� ا�درسية الكتب فتسÑ ،ال%اع هذا حل كيفية عن أما ...اإليمان
 Ü + و� ،ال%اع هذا امعه �نتá ،مذهÖ شي� قالب وفق دينية حتمية

  .ال%اع هذا + حتما ا�نت%ين ،إيران شيعة من �عل Ðاالتا

Ñهد إيران تسà كن وقت أ�ع + تصل ألن وقوةK � يكون وضع إ
  فيه اإليرا� ا¾يش

ً
  جاهزا

ً
  .اإل�ية اCهائية للحرب ومستعدا

 ،نفسيا ومهيأ مؤمن جيل إVاد فá ،ا�قدسة اÐرب هذه استحقاقات أما
  ،بدنيا

ً
 تتمخض "ا�قدسة اÐرب" أن ا�ؤOد فمن ،اÐرب هذه وض� روحيا

 ا�درسية الكتب انشغلت حيث ،للنقاش قابلة الغi ا�سلمات من عدد Pسيخل
 ،Eدثها سوف الM وا=حوالت ،اÐرب هذه أسباب اCص Eليل + ،اإليرانية

äما و Êاألف>ر بعض ي Mاإليرانية ا�درسية الكتب طرحتها ال:  

 اعتمدت "فرضية" و� ،العالم B كبIاً  تغIاً  ا رب هذه سُتحدث :أوالً 
 واإلسال� العرw العالم أن باعتبار ،ا=عليمية إسPاتيجيتها بناء + إيران عليها

 نظام أي يفكر أن يمكن وال ،لáاإل اإليرا� للقدر ا=ام "استسالمه" سيعلن
 وÍقامة ،اÐرب هذه �وض ا�هدي بقيادة إيران ل�حف ،اÐرب هذه بمواجهة

  .األرض � العدل Kلكة

 
ً
 قد ا9عليمية ا&ناهج Zتوى ا\ص {ليل خالل من يرانإ أن نالحظ :ثانيا
 إ» الفعل ورّدات ا\فس عن اrفاع مرحلة من اإليراM بالطالب انتقلت
 يفور Þو � للتحرك �ا ا�ناسب ا=وقيت واختيار ،وا&بادرة ا&بادأة من مرحلة

  =ثأر
ً
Áت ،اإلسالم عن دفاE الزمان صاحب راية..  
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  :اإلسال�و العر� ا&جتمع عن اإليراM ا&جتمع عزل :ثا�ا

 والعكس ،لإلسالم اسPاتي) عمق � العربية ا\ول أن ا�فPض من
 بينهم تتقارب حيث ،للعرب عمقا ا�سلم� بالد gåية تشk إذ أيضا صحيح
 مرغوب غi قوةً  سيشk ا�فPض همؤوا=قا ،األهدافو وا=طلعات ا�شاعر

 {تلفة أهداف =كوين ا¾هود ستOPز وبذا ،ا¾ديد العال} اCظام وفق فيها
 إ� القناÁت تصل ح` بينهم متعددة خالف ونقاط ،�م {تلفة وتطلعات

 تعمقه ما وهذا .اuاß اgقاء سالمة أجل من والسياسة با�ذهب ا=فرد مستوى
   .ووجدانه اإليرا� الطالب عقل + ا�درسية الكتب

  :اإلسالم لراية ف�ض~ا& لةمَ ا َ  العرب صورة تغييب :رابعا

 " ا¾امع السماوي با\ين"وصفه دون اإلسالم الكتب هذه معظم تعرض
  .الشيعية ا�ذهبية ا=عا�م من �موعة باعتباره اإلسالم وتقدم

 �عل للعرب صورة برسم اإلسال� \ينا موضوع تناول يرتبط ما وgåا
 اgداوة وتقديم ،وا=خلف باgداوة باإلسالم نهضت الM العروبة يربط القارئ

 و ،اإلسالمية العربية ا6قافة من اجزءً  àعلها سياقها +
ً
 مظاهر من مظهرا

   .ا=خلف

 ظهور قبل هللا موحدين ،عريق وتراث وحضارة تاريخ :الفرس اإليرانيون
  .ا قيÀ اإلسالم رسالة Æلة وحدهم اآلن وهم ،اإلسالم

 الNOP وºاولة ،اإليرا� صورة � ناء6وا طراءاإل + الكتب Àيع تشPك
 لم اإليرانية ا�درسية الكتب أن ح` ؛الفارn وا=اريخ اÐضارة عراقة �

 :يةلقُ ا�ُ  هصفات � ،وحاâا قديما الفارn صفات � الNOP من تسلم
 ،اÐضارة :االجتماعية والصفات ،ا�uء ،الفراسة ،اÐكمة ،ا=ضحية ،لشجاعةا
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 الصفات وهذه ............اgأس ،القوة ،الصp :ا¾سمية الصفات ،بداعاإل ،الر@
ëتÄ ديث عند تماماÐأن رأينا وقد ،ا�سلم� العرب ،القدماء العرب عن ا 
 إ� ا�درسية الكتب بمؤلë أدت ي�لإليران ا�نسوبة ائيةناالستث الصفات هذه

 يكشف اآلري الفارn لÚمة االستخدام وهذا ،بهم " اآلري� " صفة إÐاق
 وتقييم ،للفرس اVا+ تقييم سياق + ترد فالÚمة ،قديمة عر@ تعصب نظرة عن

 ا�درسية الكتب حطت فقد ،اCظرة هذه مقابل + .عظيمة عريقة لساللة
 ،اآلري الفارn صورة من با�قابل =عظم ،أوال اgدو عربال شأن من اإليرانية

 � مرآا�ت بمظهر فيه العرب �ظهر سالملإل ا�درسية الكتب تناول فجاء
 آل سبيل + واستشهاده تضحيته ا=اريخ خت اuي يرا�اإل مقابل ،ا�الفة
 =قييما هذا فإن هنا من .الكثi الÙء سالميةاإل للحضارة قدم واuي ،اgيت

 ا=قييم هذا وEن ،كبiة درجة إ� همسَ �َ  قد السنة وأهل للعرب ÀاÉاإل
 مزيفة رؤية اإليرا� الطالب \ى يPك أن ذلك شأن ومن ،سلبيا بمجمله
 =اريخ غفالواإل اÐذف سياسة وKارسة ،السنة وأهل العرب عن مغلوطة
   .اإلVابية لعربا صورة تظهر الM اCصوص ¾ميع منظم واستبعاد ،العرب

 مدى حيث من اCصوص + ثانوية أو رئيسية اإليرا� صورة إ� نظرنا وÍذا
 يعكس اuى ا�مN الطابع ذات التسمية حضور نالحظ وتفردها هويتهم Eديد

 ،اآلخرين عن الصفات ومتمNة األسماء ºددة دائما فá ،اإليرانية الشخصيات
  .العلمو وا�هنة باللقب ا�وية ºددة و�
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 أو ا6قا+ أو ا¾غرا+ أو ا=اري� سياقها + اآليات تقديم عدم يالحظ
 {ت% ولو hح بدون تقديمها وOذلك ،السياn أو اÐرw أو ا\ي®

ً
 شك وال ،ا

 ،اآلية أو للنص ا�قصود ا�ع® بتوضيح كفيٌل  سياقاتها + اCصوص تقديم أن
 العمل وهذا ،اCص مع® عÊ للمحافظة {ت%ة hوح بتقديم كفيلة و�

  .اإليرا� الطالب \ى الفهم إثراء إÉ يؤدي

 للتلميذ يوضح سياقها B القرآنية اآليات أو اإلسالمية ا\صوص تقديم إن
Mاإليرا Áا ا\ص من ا&راد ا&عå بعضها � اإلسالمية ا&ذاهب انفتاح إ» يؤدى 
  والعيش ،اإلسال� ا9قارب � آثاره تنعكس �وبش

ً
 اإلسال� اrين ضمن معا

 أنه اف�اض �( اإليراM ا9عليم أهداف مع يتفق وبش� اإلسالمية وا ضارة
  ).للوحدة يس

 "ا¾امع السماوي با\ين" وصفه دون اإلسالم الكتب هذه معظم تعرض
  .الشيعية ا�ذهبية ا=عا�م من �موعة باعتباره اإلسالم وتقدم

  :اإلسالمية العربية ا ضارة حساب � الفارسية ا ضارة تعظيم

 اÐضارة بمنجزات ا=ارÌية الكتب احتفاء ا\راسة خالل من الحظنا
 ا=اريخ ب� دائما Äلط أنها ويالحظ ،اإلسالم تعا�م حساب عÊ الفارسية
nمذهبية بطريقة اإلسالم وتقدم اإلسال� وا\ين اإلسالمية لتولة السيا.  

 الصورة بدت حيث ،بسلبية اإلسالمية اÐضارة مفردات تناول فالحظنا
 ا�سلم العرw اإلنسان ا�درسية ا\راسية الكتب تربط كما ،تماما سلبية

  كذلك واستخدمت ،با=خلف
ً
  الصور أن ا�علوم ومن ،صورا

ً
 تكون ما gåا




��א�����وא��������א����א��
	���א���א������ �

 
٩٢٦  

 األ�ي ريتصو ذلك مثال....الميذا= إÉ بالنسبة الÚمات من إ$اءً  أك¦
  .اإليراني� ا¾نود قبضة + " العراقي� "العرب

 ،اإليرانية ا�دارس + ا=اريخ كتب + تدرس اإلسالمية العربية فاÐضارة
 لم حضارة وأنها ،اVابية غi صورة + اإلسالمية اÐضارة ا=اريخ كتب وتقدم
 قوية علمية نهضة من حققته ما إ� تÆ ولم ،فرقتهم بل ،ا�سلم� توحد

 با=قدم العربية للحضارة ا�ناهج هذه تعPف ولم ،عديدة لقرون ازدهرت
 ضمن إال وا¾غرافيا والفلك والطب ��ندسة الطبيعية العلوم + والسبق
 والقاهرة وبغداد كدمشق ،اإلسالمية العواصم ذكر يأß ولم ،الفارn السياق
 اÐضارة أن � الكتب هذه اتفقت بل ،6قافةوا للعلوم ٍت منارا وقرطبة

  .إ�ها وأضافت ،اإلسالمية اÐضارة رتطو©  ،الفارسية

 ،االقتصادية ،اÐضارية السمات � اإليرانية ا�درسية الكتب ترOز كذلك
  .ا�جال هذا + الفارسية اÐضارة وتفوق ،االجتماعية

 السياn ا�الف مفهوم اإليرانية ا=اريخ كتب تقدم ذلك من اCقيض و�
 تأثi وEت ،الراشدين ا�لفاء شخصيات وOذا ،سلبية بطريقة اإلسالم +

 � دائما ا�درسية ا=اريخ كتب + السياسية األحداث يقدم ،الشي� ا�ذهب
  ).والعرب يراني�اإل( والسنة الشيعة ب� ا�قدسة اÐرب اأنه

 بسمات الطالب خصيةش تتطبع أن � جاهدةً  الكتب تلك عملت وقد
  .اإليراني� \ى ا�شهورين ،ا�حارب� ،العلماء ،القادة ،الرجال

 ما دائما اإليرانية ا�درسية الكتب أن بوضوح ندرك فإننا العموم وجه و�
 بالطبع والفرق ،اإلسال� وا\ين اإلسالمية لتولة السياn ا=اريخ ب� Äلط
  .بينهما شاسع
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  :للشيعة العر� واالضطهاد " اMاإلير"ا�لوoوست عقدة

 من وÐÍاح ،وÍبراز ،تدعيم من مضطهدون الشيعة أن فكرة لقيته ما إن
 أخرى فكرة أية لقيته ما يفوق هذه أيامنا ح` نشأته منذ الشي� الفكر جانب

 Àيعا الشيعة أن قاعدة نÆ � واإلmار ،�ا الPويج ا�درسية الكتب حاولت
 وما ،" اÐس� حصار " اÐصار ،ا=اريخ عp االضطهاد من =يار تعرضوا قد

  .اإليمان بثمن ا=ضحيات هذه وربط .اآلن إ� مستمرة أثاره زالت

 با=اريخ وا=وسل ،ا�درسية الكتب خالل من الصورة هذه رسم اختيار إن
 � إلسقاطها ونماذج صور عن واgحث ،الصورة هذه لPسيخ ا�ذهبية والPبية

 وæ " إيران � مرآا= استمرار فكرةل ترسيخ اÐقيقة + هو إنما ،إيران تعيشه ما
   .ا�وم " الفقيه

 ا&فصلية ا&وضو�ت من كثB I للعرب والزماM ا&®M اإلطار تغييب
 :يرانيةاإل ا&درسية الكتب B وا&همة

 ،رسيةا�د الكتب من كثiة موضوÁت + بامتياز åئبا العرw العالم �ن لقد
 م>ن باعتباره يظهر ولكنه

ً
 اÐالة تاريخ من ةا�ستقا ا=اريخ أحداث فيه تدور ا

 هذه أصبحت وقد ،الغاgة الصفة و� ،واإليراني� العرب ب� ال%اعية
 إ ،اإليرانية الرؤية حسب �روياتها اCص وEليل ،األحداث

ً
 لل?د طارا

  ،ا=اري� اûC وا=حليل
ً
  وأحيانا

ً
Áتل ،� موضوEو pبالنسبة م>ن أك � إ

 أنها فنجد ،ا=ارÌية لألحداث الزما� طاراإل أما .ا=اريخ بدروس ا�رفقة الصور
 أن يبدو ،ا�عاmة الفPة ح` ،والوسطى ،القديمة العصور تشمل íيث تمتد
 كتب با=اÉ و� ،السلبية ا=فاصيل تتحاP اإليرانية ا�درسية ا=اريخ كتب
iصوص ب� �انس � تشتمل وال ،ة�مل غCوا�>� الزما� طاراإل أما ،ا 

  .بامتياز ناقصة Àا�ةإ صورةً  إال يقدم الف ،لل?د
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äoا�واإل العر� السل] ا&ا� تاريخ � ال�; nالفار: 

 ا=اريخ فPة ضمن �دها يقع اإليرانية ا�درسية للكتب ا�ختارة اCصوص
 من كثiٍ  من ا=هرب مع ،لإليراني� اÐضاري الوجه ازإبر وºاولة ا�ا�

 ا�تعلق خاصة ،واإليراني� العرب ب� بالعالقة ا�تعلقة السلبية ا�علومات
 وبأهل ،بالعرب عالقتهم تاريخ + نواإليراني بها ضطلعا الM السلبية باألدوار

 .عموما السنة

 وä ،الصحراء � لتاللة العرw مفردة اإليرانية ا�درسية الكتب وتستخدم
 عظموا اuين الفرس أمام با\ونية ا�فهوم يطبع وهذا ،للبداوة مرادفة داللة

 الكتب و�حت ،اإليراني� الطالب عقول + ا=فوق قيم وغرسوا ،دورهم
 ،العرب ضد اإليرا� الطالب أتوعب©  ،العدائية طابع تعزيز + يرانيةإلا ا�درسية

 ....،العل} ،"ا�ذهÖ " ا\ي® ،العقÊ العرب نقص روظه .السنة أهل وضد
 
ً
  .واإليراني� العرب ب� واألدوار الصفات ب� ا=قابل + واضحا
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lbnØÛa@¿@bèäß@ñ…bÐn�üa@�@�Ûa@ÉuaŠ½a@òàöbÓlbnØÛa@¿@bèäß@ñ…bÐn�üa@�@�Ûa@ÉuaŠ½a@òàöbÓlbnØÛa@¿@bèäß@ñ…bÐn�üa@�@�Ûa@ÉuaŠ½a@òàöbÓlbnØÛa@¿@bèäß@ñ…bÐn�üa@�@�Ûa@ÉuaŠ½a@òàöbÓ@ @@ @@ @@ @

أبو نعيم، أñد بن عبد اهللا بن أñد بن إسحاق بن مو� بن مهران  -
Á  قيقE ،دار ¢دل بن يوسف العزازي، طاألصبها� معرفة الصحابة ،

  v  ·¢³¢الوطن للنÆ ، الرياض،

مكتبة  أرنو\، توماس، ا\عوة إ� اإلسالم، ترÀة حسن إبراهيم حسن، -
  .اCهضة، القاهرة

  .·´´¬األسدي،{تار، أزمة العقل الشي�، االنتشار العرب، بiوت،  -

،   ا�را9، سليمان بن صالح ،  شيخ اإلسالم ابن تيمية-
ً
لم يكن ناصبيا

  .³¢م، ص v- ¢··Ç ·¢³¢، ¢دار الوطن للنÆ، الرياض، ط

  ).د ت(ا�ميس، عثمان، كشف ا¾ا�، دار اإليمان، م%،  -

Eقيق أمi ، ا�لل واCحل، الشهرستا�، أبو الفتح، ºمد بن عبد الكريم -
  . مÇ··¢، بiوت، دار ا�عرفة، وعÊ فاعور، مهنا

وما  ¢¶¢ميد،  بعنوان أ+ ذر وآراءه + السياسة، صعبد اÐ قطش،األ -
  .بعدها

اgخاري، دار  اإلمام، صحيح إسماعيلعبد اهللا ºمد بن  أبواgخاري،   -
  .ه·¢³¢الرياض،  -دمشق، دار السالم -الفيحاء

، دار األندلس، بiوت، ð، �مل، الصلة بن ا=صوف والتشيع، طÖالشي -
¢·Ç¬.  
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قاسم اÐس� بن ºمد ا�عروف بالراغب األصفها� ، صبها�، أبو الاأل -
 -v´¬³¢، بiوت¢، Ohة دار األرقم بن أ+ األرقم ، طاألدباءºاâات 

  .أم�، أñد، فجر اإلسالم، مكتبة اCهضة، القاهرة

  .òò·¢العزاوي، عباس، العراق ب� احتالل�، بغداد،  -

-  Êة الفتح بن عÀالشاهنامة، تر ،nنداري، دار سعاد الصباح، الفردوgا
  .ð··¢الكويت، 

الطnp، الفضل بن اÐسن، �مع اgيان + تفسi القرآن، مكتبة اÐياة، -
  .´¶·¢بiوت، 

الطpي، ºمد بن جرير، تاريخ األمم وا�لوك، Eقيق ºمد ابو الفضل  -
  ).د ت(إبراهيم، بiوت، 

  .ð¶·¢ف، الطوº ،nمد بن اÐس�، تلخيص الشا+، اCج -

الÓ| أبو الربيع سليمان بن مو� األندل0،االكتفاء بما تضمنه من  -
مغازي رسول اهللا وا6الثة ا�لفاء، Eقيق ºمد كمال ا\ين عز ا\ين 

  هÁ ،¢³¢¹لم الكتب، بiوت ،¢عÊ، ط

  .ه¢ðÇ¢الÚي®، ال>+، مؤسسة دار الكتب اإلسالمية، طهران،  -

يعقوب، ال>+، مؤسسة دار الكتب اإلسالمية، طهران، الÚي®، ºمد بن  -
¢ðÇ¢ه.  

ا�سعودي، عÊ بن اÐس�،  مروج اuهب ومعادن ا¾وهر، hحه وقدم  -
  ).د ت(� مفيد قمحية، دار الكتب العلمية، بiوت، 
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 تراجم السادة ا�ناوي، ºمد بن عبد الرؤوف، الكواكب ا\رية + -    
  .ð¶·¢م%،  ¬، جðÇ·¢م%، ، ¢الصوفية، ج

دار الكتب والوثائق القومية،  اCويري، نهاية األرب + فنون األدب،-
  .ه ð¬³¢الطبعة األو�، ، القاهرة

ا�يث}، اñد بن ºمد بن عÊ، الصواعق ا�حرقة � أهل الرفض -
  .هð¹ò¢والضالل والزندقة، ، م% 

  .Çð·¢عروبة ، ، دمشق ، دار الابن أ+ اÐديد، hح نهج اgالغة -

ابن ا¾وزي، أبو الفرج عبد الرñن، ا�نتظم + تاريخ ا�لوك واألمم،  -
، ¢ºمد عبد القادر عطا ومصطw عبد القادر عطا، ط: دراسة وEقيق

  ).د ت(دار الكتب العلمية، بiوت، 

ابن بابويه، ºمد بن عÊ، كتاب َمن ال $�ه الفقيه، مكتبة الصدوق،  -
  .هð·ð¢طهران، 

ابن تيمية، ت� ا\ين أñد بن عبد اÐليم، �موع الفتاوى، مؤسسة  -
  .¹Ç·¢الرسالة، بiوت، 

  .ابن اCديم، ºمد بن أ+ يعقوب، الفهرست، Eقيق رضا �دد، طهران -

ابن تيمية، ت� ا\ين اñد بن عبد اÐليم، منهاج أهل السنة + نقض  -
  .لرياض5م الشيعة والقدرية، مكتبة الرياض، ا

  .هðòò¢ابن ا¾وزي، صفة الصفوة، طبعة حيدر أباد   -

ابن تيمية، منهاج السنة اCبوية، Eقيق ºمد سالم رشاد، منشورات،  -
  .ه¶´³¢، الرياض، اإلمامجامعة 
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  .ابن حزم، الفصل + األهواء واCحل، مكتبة ا�ثù، بغداد-

  .Çð·¢بiوت، ابن حنبل، اñد، فضائل الصحابة، مؤسسة الرسالة،  -

ñد، Eقيق شعيب األرناؤوط،  أ اإلمامابن حنبل، اإلمام أñد، مسند  -
  .ه´¬³¢دار الرسالة، بiوت، 

، ðأبو عبد اهللا السعيد، ط: ابن ختون، عبد الرñن، ا�قدمة، تصحيح -
  ).د ت(مؤسسة الكتب ا6قافية، بiوت 

أكرم : Eقيقابن خياط، خليفة ا¾عفري، تاريخ خليفة بن خياط،  -
  .·¹·¢العمري، مؤسسة الرسالة، بiوت، 

ابن عبد الوهاب، ºمد ، رسالة + الرد � الرافضة، مطبوع ضمن ا¾زء ،  -
Eقيق ناm بن سعد الرشيد، جامعة اإلمام ºمد بن سعود، الرياض، 

  .Ç¬، ص¢ا�ملكة العربية السعودية، ج

  .ه³´³¢الكتب العلمية، ابن عبد ربه األندل0، العقد الفريد، دار  -

، دراسة وEقيق ºمد ðابن سعد، ºمد بن سعيد، الطبقات الكpى، ط -
  .م¹··¢عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بiوت، 

ابن طيفور، أñد بن أ+ طاهر، كتاب بغداد، Eقيق احسان ا6امري، دار  -
  .·´´¬صادر، بiوت، 

-  ،iداية واأابن كثgا\بو الفداء، ا Rº قيقE ،هايةC ،ين ذيب وآخرين
  .م¹´´¬دمشق،  -دار ابن كثi، بiوت

: ابن ماجة أبو عبد اهللا ºمد بن يزيد القزوي®،  س: ابن ماجه، Eقيق -
  ºمد فؤاد عبد اgا'، دار إحياء الكتب العربية 
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ابن هشام، عبد ا�لك بن هشام بن أيوب، السiة اCبوية، دار إحياء  -
Pوت، الiب ،w³¢اث العر¢òه.  

أبو اÐسن األشعري، عÊ بن إسماعيل، مقاالت اإلسالمي�، ط بiوت،  -
  ).د ت(

أبو نعيم، أñد بن عبد اهللا بن أñد بن إسحاق بن مو� بن مهران  -
، دار ¢األصفها� معرفة الصحابة، Eقيق  Áدل بن يوسف العزازي، ط

  v  ·¢³¢الوطن للنÆ ، الرياض،

األشعري، عÊ بن إسماعيل، مقاالت اإلسالمي� واختالف ا�صل�،  -
  .´ð ،¢·Çط

  ).د ت(ا\ينوري، أñد بن داود، األخبار الطوال، دار ا�سiة، بiوت،  -

  .الريس، ºمد ضياء، اCظريات السياسية اإلسالمية، دار الPاث، القاهرة -

تب اإلسالمية، طهران، الÚي®، ºمد بن يعقوب، ال>+، مؤسسة دار الك -
¢ðÇ¢ه.  

-  ،Æوت للطباعة والنiدار ب ،wد بن إسحاق، تاريخ ا�عقوñأ ،wا�عقو
  .´¹·¢بiوت، 

، اإلسالمبدوي، عبد الرñن، األصول ا�ونانية للنظريات السياسية +  -
  .ò³·¢القاهرة، 

  .أم�، أñد، فجر اإلسالم، مكتبة اCهضة، القاهرة -

 ي، ا�عتقدات ا\ينية \ى الشعوب، ترÀة إمام عبد الفتاح،بارندر، جفر -
  .Á¢··ðلم ا�عرفة، 
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براون، تاريخ األدب + إيران من الفردوس إ� السعدي، ترÀة اñد  -
  .Ç³·¢حل}، جامعة الكويت، الكويت، 

بيو�،عبد ا�عطي، جذور الفكر ا�ادي، دار الطباعة ا�حمدية، القاهرة،  -
  ).د ت(

  .¢··¢�، زOريا، قراءة جديدة + تاريخ العثماني�، Áلم ا�عرفة، بيو -

حسن�، عبد اCعيم، إيران + ظل اإلسالم + العصور السنية والشيعية،  -
  .¹¬م، ص ÇÇ·¢،  ¢دار الوفاء ، م% ، ط 

-  wالفكر العر + Öوآخرون، الشعوبية ودورها ا=خري ،Qيل، صبÀ
  .ÇÇ·¢بغداد،  ، مطبعة الرشاد،اإلسال�

جو\ تزيهر، العقيدة والÆيعة + اإلسالم، ترÀة ºمد مو� وآخرون،  -
  . دار الكتب اÐديثة، القاهرة

خ?و، ناm،  سفرنامة، ترÀة $r ا�شاب، ا�يئة ا�%ية للكتاب،  -
ابن ختون، عبد الرñن، ا�قدمة، تصحيح أبو عبد  -م ð··¢القاهرة، 

  )د ت(مؤسسة الكتب ا6قافية، بiوت  ،ðاهللا السعيد ، ط

، دار الفكر، بiوت، ðخطاب، ºمود شيت، قادة فتح بالد فارس، ط-
¢·¹³.  

  ¢´´¬ديورانت، قصة اÐضارة، ترÀة ºمد بدران، مطبعة األ�ة،  -
-، بiوتاإلسال�، ا�كتب )إيران(شاكر، ºمود، ا=اريخ اإلسال�  -

  .ò··¢عمان، 
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وا�دينة + ا¾اهلية وع% الرسول، القاهرة ،دار hيف،أñد،  مكة  -
  ¶´´¬العلم ، 

إيران اÐائرة ب� الشمو�ة وا\يمقراطية، دار الكنوز،  ،عزيزي ،يوسف -
  .¢´´¬بiوت، 

 .م³´¬عباس ،  القضية االحوازية ، دار اÐكمة، Cدن، عساكرة  -

ة اCهضة، عمر، فاروق، ا=اريخ اإلسال� وفكر القرن العÆين، مكتب -
 .Çò·¢بغداد، 

  .·´´¬åنم، خال، الزرادشتية تارÌا وعقيدة، دار خطوات، دمشق، -

  )د ت(�لو ا�%ية، القاهرة، فخري، أñد، م% الفرعونية،مكتبة األ -

فلهاوزن، تاريخ ا\ولة العربية منذ ظهور اإلسالم إ� سقوط ا\ولة  -
  .Ç¶·¢اCهضة، القاهرة، األموية،ترÀة عبد الفتاح ابو ريدة، مكتبة 

آرثر، تاريخ إيران + عهد الساساني�، ترÀة $r ا�شاب،  كريستنسن،-
  .دار اCهضة العربية، بiوت

مصطw، اñد عبد الرحيم، + أصول ا=اريخ العثما�، دار الÆوق،  -
  .¶Ç·¢بiوت، 

د ا�ادي م�، آدم، اÐضارة اإلسالمية + القرن الرابع ا�جري، ترÀة عب -
  . ´³·¢أبو ريدة، مطبعة ¾نة ا=أ�ف والنÆ، القاهرة، 

  .ه·¢ð¢، إيرانمعصوم عÊ اÐاج،طرائق اÐقائق، طبعة  -




