
 2022 (8)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 ر الکتب المدرسيّة العراقيّةاشعأ يالقيم الوطنيّة ف  مظاهر  

The manifestations of patriotism tenets in the poems of Iraqi school 

textbooks 

 

 ، وناصر جابري*رسول بالوي

Rasoul Balavi & Nasser Jaberi 

 إيران بوشهر، فارس، خليج جامعة، وآدابها العربية اللغة قسم

Department of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, 

Bushehr, Iran  

 r.ballawy@pgu.ac.irالباحث المراسل: *

 (28/9/2020(، تاريخ القبول: )12/4/2020تاريخ التسليم: )

 

 ملّخص

رب المعاصر واشتهر كثير من الشعراء العالعربي  ا من الشعرا كبير  احتلّت الوطنية جانب  

ة ضمن ة التربويّ دراج الشعر الوطني في العمليّ إإّن ن. والوطني ومنهم الشعراء العراقيّ  بالشعر

ب العمل ة تتطلّ جتماعيّ ة واالالعراق وظروفه السياسيّ   نّ أذ  إ ؛ةهميّ مر في غاية األأة الكتب المدرسيّ 

ة المحبّ باإلخاء و مناخ مفعم طار وطن واحد تجمعهم الوحدة في ظلّ إبناء البلد في أعلى توحيد 

إّن القيم الوطنيّة هي جزء من مجموعة القيم التربويّة التي تجري على أساسها عملية  والمساواة. 

من هذا . وكکذل عتبار في أدب الطفل والكتب المدرسيّةالتربيّة وعليه يجب أن تؤخذ بعين اال

دب واأل، والمطالعة، قراءةتتمحور حول كتب الإذ  ؛ختيار موضوع دراستنااة هميّ أتي أت ،لقالمنط

وخالل المراحل  ، تي قد جاءت للتعليم والحفظ والشرحها تحتوي على القصائد الّ نّ أل ؛والنصوص

 الدراسة حتوتاة(. ة )الثانويّ عداديّ واإل، طةوالمتوسّ ، بتدائيةة الثالث في العراق وهي: االالمدرسيّ 

ل تي تشكّ ة والّ لمراحل المدرسيّ على قيم وطنيّة خالل ا، قصيدة 187 إجماليقصيدة من  31

بتدائية والمتوسطة ة في المرحلتين االة القصائد الوطنيّ زت غالبيّ ركّ مجموع القصائد.    من  %16.57

الوطن   نت حب  ة فتضمّ القيم الوطنيّ عت  تنوّ ما  كة.  و الثانويّ أعدادية  اإل  ةا في المرحل قليلة جد    كانتو

والدعاء له بالخير ، جلهأوالعمل والتعاون من ، اء لهوالتضحية والفد، شاده بمكانتهووصفه واإل

ة كالجغرافيا ة على رموز وطنيّ ة. كذلك اشتملت القصائد الوطنية في الكتب المدرسيّ والخصب والعزّ 

 ،م والنشيد الوطنيل  الع  و ،ة والوطن والبلدمّ الشعب واألو، النسبةم وياء المتكلّ  ي  ضمير  و، والتاريخ

 وغيرها من الرموز.

تب المدرسية العراقية، أدب الطفل، التربية والتعليم في كال ،ةالوطنيّ  :لمفتاحيةمات اكلال

 العراق. 
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Abstract 

Modern Arabic poetry is imbued with patriotism and many of the Arab 

poets have become famous because of their patriotic poetry, among those 

we can mention the Iraqi poets. It is an important and necessary initiative 

to include patriotic poetry in Iraqi textbooks due to its political and social 

conditions towards uniting the youngsters of the country under the 

umbrella of brotherhood, love and equality. Patriotic tenets are part of the 

training tenets that conduct the training process and it should be taken into 

account in children literature and also in school textbooks. This is why we 

chose this subject. The study is based on the reading and studying books, 

and the literature and texts because they got poems that came to be learned 

and memorized and explained during the three school phases in Iraq: the 

primary school the middle school and the high school. 31 poems from the 

total 187 got patriotic points in three phases which means 57.16% of the 

total poems. The use of patriotic poems is mostly seen in primary and 

middle school and rarely in high school. Patriotic tenets were varying and 

included the love of the country, praising the country, sacrificing for it, co-

working, and praying for its goodness and protectiveness and strength. 

Also, the patriotic poems in school textbooks included patriotic symbols 

such as geography and history and first-person pronoun and connection 

"Ya", and the people and the nation and the homeland and the country, the 

flag, and the national anthem etc.  

Keywords: Patriotism, School Textbooks, Children Literature, 

Training and Learning in Iraq. 

 

 مقّدمة ال

نبيلة يستشعرها المواطن تجاه وطنه من خالل مجموعة من الروابط  ةة عاطفالوطنيّ  نّ إ»

وبهذا التعريف  .(2ص  :2014 ،ة)المساعف «تي تتنامى في داخله وتنعكس في سلوكهة الّ الروحيّ 

حدة الشعر الوطني هو ذلك الشعر الذي يعمل على ترسيخ الو» نّ إيمكننا القول  ،الوجيز للوطنية

 نه من حبّ جتماعي بين المواطنين وتنمية روح المواطنة الصالحة وما تتضمّ ة والتماسك االالوطنيّ 

  ص  :2002 ،)البسام «ةالعام ةالوطن والوالء والموازنة بين الحقوق والواجبات ورعاية المصلح

409).  
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فنظموا ، العربدباء والشعراء ة اهتمام األمحطّ  ـــ العصور وعلى مرّ  ـــلقد كانت الوطنية 

ذلك من   بهذا الطابع. وكلّ   ةواشتهرت قصائد عديد  الوطنوا بالكثير من الشعر في هذا المجال وتغنّ 

ته  جل عزّ أوالتفاني من  ،ال  وّ أك بمصلحة الوطن والتمسّ ، وتوحيد الصفوف، جل استنهاض الهممأ

 . ثاني ا مهواستقالله وتقدّ 

ولو   ،دب العربيوطنية كثيرة لكبار شعراء األالشعر العربي وتاريخه بقصائد  احتفل سجلّ 

نا وفي سبيل المثال . لكنّ ن لم نقل مستحيال  إ ـــ ا صعب المنالمر  أهم لكان هؤالء وعدّ  ردنا حصرأ

د ومحمّ   ،براهيمإوحافظ    ،حمد شوقيألنا في هذا المضمار من ذكر    شهرهم. فال بدّ أعلى ذلك نذكر  

، صالح عبد الصبورو، يالقاسم الشابّ  بوأو، فاروق شوشةو ،انينزار قبّ ، ومل دنقلأو ،الهّراوي

ــ دراستنا به  ذي تختصّ الّ   ـــا في العراق مّ أبراهيم طوقان. إو ،ةفاروق جويدو، محمود درويشو   ـ

، اببدر شاكر السيّ و، د مهدي الجواهريمحمّ  :فقد اشتهر العديد من الشعراء بالشعر الوطني منهم

محمد مهدي ، والزهاويجميل صدقي و، ابمظفر النوّ و، صافيرّ معروف الو، نازك المالئكةو

 . د سعيد الحبوبي، ومحمّ الكاظميعبد المحسن و، د رضا الشبيبيمحمّ و، البصير

ة لدى المواطن وخاصة الناشئة الذين  ة الوطنيّ ز الهويّ ن يعزّ أالشعر الوطني يستطيع بدوره    نّ إ

، ة بغرس القيم الوطنيّ اّل إق  يتحقّ العيش المشترك اليجاد الرغبة في إ نّ إ فـ» رون جيل الغد.عتب  ي  

ل في  ن تؤصّ أة ة والتعليميّ سات التربويّ على المؤسّ ا على ورق، يجب ولكي ال تبقى هذه القيم حبر  

تها. وعلى هذه ة وقدسيّ الجديد، وتعليمهم الدفاع عن القيم الوطنيّ  ءما النشعقول الناس وال سيّ 

 «في المجتمع ةعات المتنوّ نيّ ثساق والتكامل بين اإلتّ يق االتحق على يضا  أن تعمل أسات المؤسّ 

  .(351ص : 2018 ،)الحربي

أّن العراق بلد يتكّون من قوميّات ومذاهب عدّة فإّن العمل على توحيد هذه المجموعات بما و

ة، وخصوصا ذات  دولركان الن تتجلّى في عمل جميع أعة ضرورة قصوى يجب أالبشريّة المتنوّ 

ن تنقذ أفتكريس روح الوطنيّة التي بدورها تستطيع    منها.  ليميّة والتربويّةقة في المجاالت التعالعال

يحتاج إلى ما يسمى  من األزمات والتحدّيّات، البالد ذات المكّونات العرقيّة والطائفيّة المختلفة

تحتاج هذه  .(Buntic: 2017) وااللتزام بمبادئ الديمقراطيّة وتعدد الثقافات بـ"التربية الوطنية"

غالبية الخبراء وأصحاب العملية كذلك إلى إشراك أولياء األمور والعمل خارج المدرسة كما يؤكد  

المناهج التي يتم تدريسها للتعليم األخالقي واالجتماعي  كما أنّ  .(Faour: 2013) الرأي

 بعضرى ي .(Pasoula: 2001) والمواطني واألخالقي ليست كيانات منفصلة ولكنها مترابطة

ضرورة تفّوق االنتماء للوطن  ـــالمجيد األنصاري  ندى عبدومنهم  ـــ الباحثين والباحثات العرب

االنتماءات المتعدّدة عرقيّة   ـــ: يجب أن ال يتفّوق الوالء للهويّات الثانوّية  نتماءات قائلةعلى باقي اال

واالجتماعي ان االستقرار السياسي على الوالء للوطن لضم ـــأو دينيّة أو سياسيّة أو غيرها 

وألنّنا نرى أّن خير طريق لبناء جيل متماسك تجمعه هوية وطنيّة   .(2018  الحربي،)واالقتصادي  

واحدة تحت ع ل م واحد، يمّر من المدرسة وتربية الناشئين بناء على هذه الرؤية، فقد ارتأينا أن نهتّم 

ة من المنهج التعليمي في العراق ق بالقيم الوطنيّ لمتعلّ ة العراقية والجانب ابدراسة الكتب المدرسيّ 

 كما يتجلّى في كتب تعليم اللغة العربية.
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 أسئلة البحث 

 سئلة التالية: األ نجابات عإنحاول في بحثنا هذا الوصول الى 

بموضوعات  ومقاطع شعرية بياتا  أنت تي تضمّ و تلك الّ أة الوطنيّ  النصوص ما هي نسبة  −

 ة العراقية؟  لمدرسيّ في الكتب ا ،وطنية

 ؟ ةة العراقيّ ة التي جاءت في أشعار الكتب المدرسيّ ما هي المعاني والقيم الوطنيّ  −

 ؟الكتبهذه ة في القيم الوطنيّ  إلبراز والشاعرات هي الرموز التي استخدمها الشعراء ما −

 خلفيّة البحث

ة وقيمها في ة والتربويّ يميّ التعل المتوفّرة في هذا المجال والتي تقوم بدراسة الموادّ البحوث إّن 

رة وإن كانت هناك بحوث في هذا الموضوع فهي غير متوفّ ـــ  قليلة جدّا ةكتب العراق المدرسيّ 

 :بعض البحوث منها لعنا علىنا اطّ لى تفاصيلها. لكنّ إللباحث للحصول عليها والوصول 

سادس االبتدائي" "القيم التربويّة المتضّمنة في كتاب قراءتي للصف ال دراسة تحت عنوان .1

)ابن رشد( من  ي أصول التربية من كلية التربيهمقدمة للحصول على درجة الماجستير ف

 ،الوطني. لم تتناول هذه الدراسة البعد م2010د عبد مطّشر، عام جامعة بغداد، للطالب محمّ 

 بل اهتّمت بالجانب التربوّي لعالقة الموضوع بدراسة الطالب الجامعيّة.

  سحر عبد  حثةمدرسة في صناعة الهوية الوطنية العراقية"، للباوان: "دور الدراسة تحت عن .2

. سلّط الضوء في  2018األمير الحربي، نشرت في مجلة "دراسات تربوية" العراقية عام 

 الكتب المدرسية.ووادّ التعليمية جانب من الدراسة على الم

الخامس اإلعدادي"، البتسامة "المضامين الوطنية واألخالقية لكتاب التاريخ الحديث للصف   .3

من قبل مركز دراسات الكوفة   بحثلا ن ِشر   قدريشاوي وعلوان شفيق ومتعب خلف جابر ال

 . 2008عام 

ج وطرق التدريس من جامعة مناهر في  يأطروحة جامعية مقدّمة للحصول على درجة الماجست .4

القيم " تحت عنوان: 2015عمان العربية، كلية العلوم التربوية والنفسية في األردن عام 

المتضمنّة في كتابي القراءة العربّية للصفّين الخامس والسادس االبتدائيين في العراق" للطالب  

 تار بديوي العّساف.السّ  رعد عبد

يجب التنويه هنا إلى اإلطار العام لبحثنا وحدوده وأنّه يتضّمن فقط القصائد أو النصوص  

ضمن المراحل   2014ونصوص، ومطالعة المنشورة عام  الشعرية الواردة في كتب قراءتي، وأدب  

   ة. المتوسطة، والمرحلة الثانويّة أو اإلعداديّ والثالث الدراسيّة في العراق وهي: المرحلة االبتدائية،  
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 فی العراق  يلی النظام التعليمإ عامة ةنظر

 ستمنها  ؛املعا التعليم يسنة دراسية ف العراق من اثني عشر ية فن الدورة التعليميّ وّ كتت

سنوات للمرحلة الثانوية  ثالث سنوات للمرحلة المتوسطة، وثالثبتدائية، وسنوات للمرحلة اال

ثانويات مهنية بعد المرحلة  ك وهنا . يوأدب يفرعين علم إلىتنقسم بدورها  ي)اإلعدادية( الت

سنوات  فيه خمس ة الدراسةا للمعلمين مدّ معهد  ك هنا ما أنّ ك .المتوسطة )زراعة، صناعة، تجارة(

 ينهم متابعة دراستهم فكالثانوية فيما الطالب الذين ينهون المرحلة مّ المتوسطة، أبعد المرحلة 

ستطيع الطلبة األوائل من  تما ك، يالصف السادس الثانو يالجامعات والمعاهد بحسب درجاتهم ف

 الجامعات  يصه فتخصّ   ٌل حسبك  يمتابعة تحصيلهم العلم  ة تستطيعيّ معاهد المعلمين والفروع المهن

  .(2013)العطار، 

فرد من أفراد الشعب  لّ كل م التعلّ  حقّ » ىم عل 2005الدائم عام  يد الدستور العراق أکّ وقد 

 يز النظام التربوكويرت .(2013 العطار،) «النظر عن دينه أو جنسه أو معتقده ، بغضّ يالعراق

وأّن   ،لياقيمة ع  واعتبار اإلنسان    ،تعالیانه و سبحاإليمان بالّل »تحادية علی  جمهورية العراق اال  يف

 ،ةة والوطنيّ خالقيّ ة واألالدينيّ   هقيمو  ،ل بالمحافظة على كيانهالدولة تتكفّ   وأنّ   ،األسرة أساس المجتمع

ة ة وقيمه الوطنيّ أسسها من خصائص المجتمع الدينيّ  ة تستمدّ جتماعية وعلميّ اة التربية عمليّ  وأنّ 

فل الدولة وحدة العراق  كالدستور، ته ا علی ما تضمنّ وتأسيس   .ةواإلنسانيّ  ةجتماعية والقوميّ واال

ة  المراحل الدراسيّ  يف يانالتعليم المجّ  وحقّ اته وحقوق اإلنسان فيه، يّ واستقالله وتحترم حرّ 

  « فروعه لّ كالفرص، ونشر التعليم ب ؤافكت ئة وتحقيق مباديّ و األمّ حبمافة، وااللتزام كللمواطنين 

 .(2013 ،العطار)

ل مباشر كليه بشإوأشير    يالعراق  يالنظام التعليم  يالقيم التربوية فلقد أدرجت الوطنية ضمن  

ين كبتدائية: »تمة عن هدف المرحلة االمواقع مختلفة إذ تصّرح وزارة التربيّ  يوف .أو غير مباشر

ة  ة والخلقيّ کريّ اتهم بجوانبها الجسميّة والفهذه المرحلة العمرية من تطوير شخصيّ  يالناشئة ف

ثل اإلنسانية ويدرکوا  والم  وا مواطنين صالحين يؤمنون باللّ أة کافة لينشجتماعيّ واالة والروحيّ 

سس الثقافة العربية اإلسالمية أة ودوات المعرفة األساسيّ أة فضال  عن إکسابهم رسالتهم الوطنيّ 

،  يوالنمو اللغو،  يوالنمو العقل  ، يالجسم  : النموّ يه  ؛تالمجا  يفك  والثقافات األخری«. ويتجلّی ذل

 .(2013  العطار،)  يوالقوم  يالوطن  ، والحسّ يالروح  ، والنموّ يجتماع، والنمو االنيوالنمو الوجدا

ة ة إلصالح وتطوير المناهج الدراسيّ بادرت وزارة التربية إلی وضع خّطة استراتيجيّ کما »

مع األخذ   ،2020ـــ    2010ة  فترلل  يم العالة والتعلية للتربيّ ستراتيجيّ ة، ضمن اإلوفق معايير عالميّ 

ات خطيرة، وإعداد دراسة  وما عاناه من أزمات وتحدّيّ   يع العراقمة المجتعتبار خصوصيّ بنظر اال

، يحربال) «ةة الوطنيّ ضوء معيار الهويّ  ية فة الحاليّ ة لمحتوی الکتب المدرسيّ مقارنة وتحليليّ 

 .(352ص  :2018

 يف يوالتربو يذلت من أجل تطوير النظام التعليمب   يال التالجهود واألعمهذه  رغم کلّ و

ة التربية وتوفير شروط يّ لهتمام بجوانب مختلفة من عمزالوا يشترطون االما  الخبراء     أنّ العراق إاّل 

إّن   ما قيل في هذا المضمار: كمثاال  علی ذل  .ية التربية بشکل صحيح وکما ينبغعمليّ  ولوازم لتتمّ 
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العراق اليوم... تحتاج إلی إبراز أهداف   يف يبتدائم عليها مرحلة التعليم االقوت ي»األهداف الت

بين  ية والتعايش السلممعنی الديموقراطيّ ك ، وإدرايأخری مثل تعزير روح العمل الجماع

 ف علی ثقافات الشعوب األخری«والتعرّ   ،والتأکيد علی حقوق اإلنسان  ،فة لهذا البلدالطوائف المؤلّ 

 مينضرورة وجود منهج مدروس وتأهيل المعلّ ك أضف إلی ذل .(1ص  :2013)العطار، 

 (.2018، يحربال)

 أدب األطفال وقيمه التربویة

   أنّ إاّل  ،فولة لدی اإلنسانرغم اختالف علماء التربية والتعليم وعلماء النفس حول فترة الطّ 

يها يسمّ  يتسنة ال 15تی سنوات ح 5أو  4دون علی إدراج فترة الطفولة ما بين منهم يؤکّ  ا  کثير

 . (15ـــ  14صص  :2004 ،ي)بقاع رة«بكّ »المراهقة الم بعض الباحثين بـ

لی تفاصيلها وقد وردت إق  يسع المجال للتطرّ   نظريات مختلفة حول مراحل الطفولة الك  هناو

 )کنعان، کنعان يحمد علأللدکتور  "طفال والقيم التربويةأدب األ"ة منها کتاب کتب التربيّ  يف

الکتب المدرسية ضمن   ية فدبيّ اء علی ما ورد ذکره، يمکن اعتبار المواد األبنو ،فإذن .(1999

ل تمثّ ي»و. يدب تعليمة کأالکتب المدرسيّ  يف فوحدوده. فهو يصن   هه شروطل  يأدب األطفال الذ

ن تعليم ولک ة بهدف المواد منهجيّ لی نقل  تهدف إ  ية التة التعليميّ الکتب المدرسيّ   يف  ياألدب التعليم

وبناء  ـــفإذن  .(135ص  :1988معال،  مضمونها الی أدب الطفل« )أبو يض فهذه الکتب تتعرّ 

: علم  ثالثة علوم ـــ إن صّح التعبير ـــ وهي، ـــ تلتقي في بحثنا هذا حاتإيضاعلى ما أسلفنا من 

نا إلى  ل الرئيس لتطّرق. وهذا هو العامعليمي، واألدب التو علم النفس التنموي، وأدب الطفلالنفس أ

 .أدب الطفل والمراحل العمريّة

ينتمون  يتعاريف مختلفة ألدب الطفل حاول أصحابها تدوينها علی أساس الرؤية التك هناو

طفال  لألمة ة المقدّ نتاجات األدبيّ »مجموعة اإل يه ي ختيار األفضل واألشمل؛ أانا حاولنا کنّ لليها. إ

النتاج »ه  إنّ ( أو  64ص    :1999  ،نعانمستويات نمّوهم«. )کخصائصهم وحاجاتهم و  يتراع  يتوالّ 

ق، وفق  وّ م مع األطفال حسب مستوياتهم وأعمارهم وقدراتهم علی الفهم والتذءيتال يالذ ياألدب

  .(26ص  :1984 ،)بريغش «يعيشون فيه يم مع المجتمع الذءطبيعة العصر، وبما يتال

ومستقل من  أدب الطفل جانب خاصّ  ل أنّ الغالب لخبراء التربية وأدب الطف يالرأ ويری

أو األدب   الكبارأدب    ريمکن اعتباره ضمن إطا  وال  ،له شروطه ومواصفاته وخصوصيته  ،األدب

 أنه ال أدب األطفال رغم أنه يتميز بالبساطة والسهولة إاّل  »فـ. خبراء أ خرکما يری  ـــ بشكل عام

تسبغها طبيعة األطفال  يخصائصه المتميزة التله  أدب األطفال تصغيرا  ألدب الراشدين؛ ألنّ ي ع د 

»حاجات األطفال وقدراتهم وخصائصهم األخری کما أّن (. 64ص  :1999 ،)کنعان أنفسهم«

 يبها الطفولة وحدها وه ة تختصّ نيّ صفات معك ز الراشدين، فهنااهاتها عّما يميّ جات يلف فتتخ

مقد م للکبار يصبح   يعمل أدب فليس کلّ  ، هذااألطفال... وعلی ك ولئأ عندما يشبّ  يول أو تنمحزت

ألدب األطفال من أن يتوافق مع قدرات األطفال ومرحلة   بدّ  بمجرد تبسيطه، أدبا  لألطفال، إذ ال

 کنعان، ) أسلوب خاص« يمن أن يسکب مضمونه ف بدّ  وال يجتماعواال يوالنفس يهم العقلنموّ 

1999).  
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ی ما يسم  ك وکذل صناعة جيل الغد يف اء  وبنّ  ا  هامّ  ا  ألدب األطفال دور من الواضح جدا  أنّ و

اءه إعداد قرّ   ي»لطالما کانت إحدی وظائف أدب األطفال تتمثل فومجمتع.    کلّ   يبالهندسة الثقافية ف

من الکبار من خالل تعريفهم علی أفکار حول کيفية تنظيم المجتمع من حولهم،   يليکونوا الجيل التال

 «المستقبل يدوره ف يع مع المنظورات القومية والعالمية وکيف قد يؤدّ وکيف يتالءم هذا المجتم

 .(105ص  :2014 ،)رينولدز

ــ  حمد علي كنعانأكالدكتور  ـــ الناقدين  بعضيری ك وکذل أدب الطفل وسيلة وسالحا   ي ف ـ

 لمواجهة ييديولوجواإل يوالشعر يوالقوم يربوتألدب األطفال طابعه الف» ؛ يو الثقافزالغ ضد  

ورغم الحديث عن الضرورة الوطنية والقومية ألدب   ،، ولهذايستعماراال  يعالمواإل  يلثقافالغزو ا

 (.66ص ) طويال « يالوطن العرب ياألطفال، فقد أغفلت أهمية أدب األطفال ف

 القيم التربویة

أو  نة شيئا  مرغوبا  ار حکم يکون بالنسبة لثقافة معيّ عيها »هدف أو مايت القيمة بأنّ ف ويعرّ 

القيم في معناها األساسي هي المقاييس التي »فـ .(134ص  :1999اته« )کنعان، غير مرغوب لذ

»فإذا کانت القيم معيارا   (.Snežana: 2014, p73تخلق اتجاه ا محدد ا في السلوك البشري« )

معه  فتنمو هذه القيم منذ الصغر لتشکل أساسا  تربويا  ينشأ الطفل عليها، ىوأن ترب   للحکم، فال بدّ 

 ياألطفال يول أدب   نّ إمن حوله. من هنا، ف ،خاللها الحکم علی الصحيح والخاطئ ويستطيع من

اها تلقّ ي يالدراسية الت ا للموادّ کونه ي عد رافدا  أساسي   يکبری يمکن تلخيصها ف أهمية   القيم التربوية  

بة إلی ته األدبية المحبّ مادّ  المدرسة، فهو قادر علی النفاذ إلی شخصية الطفل، بواسطة يالطفل ف

 (.76ص  :2004، يجتماعية« )بقاعته، القريبة من مدارکه العقلية االنفسيّ 

موها عملية التربية والتعليم قسّ  د خبراء التربية والتعليم أهدافا  سلوکية وفکرية ضمنلقد حدّ و

قليل من  رغم  يهة. فسات التثقيفيّ المؤسّ  يباقك المدارس وکذل يمجموعات للعمل عليها فإلی 

ها تتشابه کثيرا  ويمکن تحديدها تحت عنوان القيم التربوية  أنّ إاّل عددها وموضوعاتها    ياالختالف ف

 :ييل کما

 مجموعة القيم اإلسالمية؛ .1

  ؛مجموعة القيم القومية الوطنية .2

   ؛ة الثقافيةالمعرفيّ مجموعة القيم  .3

  ؛قتصادية مجموعة القيم العلمية اال .4

  ؛جتماعيةمجموعة القيم اال .5

 مجموعة القيم اإلنسانية  .6

   ؛وحية واألخالقيةمجموعة القيم الرّ  .7

   ؛ة والجماليةيّ حمجموعة القيم التروي .8
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   ؛مجموعة القيم الرياضية .9

  ؛ةمجموعة قيم تکامل الشخصيّ  .10

  .(2004 ،يوالوقائية )بقاعة مجموعة القيم الصحيّ  .11

رموقة ضمن قائمة القيم التربوية. نة ممکا ة تحتلّ القيم القومية الوطنيّ  فإنّ  ،وکما هو معلوم

»العالقة بين المواطن والوطن منذ عهد الطفولة حتی   ية قصوی. وهحيث توليها الدول عادة أهميّ 

کما تشمل  .طن أن يتحلّی بهااعلی المو  ية التالمراحل األخيرة من العمر. وتشمل القيم اإليجابيّ 

د للناشئة منذ منها. ويمکن لسياسة الدولة أن تحدّ  صيجب التخلّ  ية منها والتاإلشارة إلی السلبيّ 

لی الوطن، إنتماء  کما يمکن أن يکون اال  .ضوء أسس واضحة متکاملة  يبوطنهم فالصغر، عالقتهم  

 . (2004 بقاعی،) «ة تحافظ علی مصالح هذا الوطن وتبعد عنه الشرّ کافيا  إليجاد عالقة مواطنيّ 

  ي ف يّ عان من مواصفات وظروف، دور فعّال وريادلما يتمتّ  ،يللمدرسة والنظام التعليمو

  ي ها الخاص الذجتماعية لها جوّ ا المدرسة وحدة  »إنّ فـة.  فرديّ اّل ة والنظرة اللجماعيّ غرس الروح ا

اء نتحديد نظرته تجاه الب  ي ة، وفة الشخصيّ يساعد بدرجة کبيرة علی تشکيل إحساس الطالب بالفاعليّ 

 :2018 ،ي)الحرب «باشرة لإلنسان خارج نطاق األسرةرة المل الخبتشکّ  يالقائم، وه يجتماعاال

 .(351ص 

 وشروطه  ،تهطبيع ؛شعر األطفال

عتباره ضمن أدب األطفال بناء اة يمکن  الکتب المدرسيّ   يالشعر المندرج ف  نّ أکما ذکرنا آنفا   

ضمن   ،من العلماء يدخلون فترة المراهقة ا  وأّن کثير ،ة للطفولةعلی تصنيف المراحل العمريّ 

 کنعان يحمد علأکما يری الدکتور  ،ييندرج ضمن الشعر التعليمك مراحل الطفولة. وهو کذل

ثير علی األطفال ال بل علی  أالتّ  ي ف وفاعليّته دور الشعر يثنان فايختلف  الو .(2004 ،)کنعان

 منها: .کثيرةك علی ذل حججالکبار أيضا . واألسباب وال

  أعماق اإلنسان ياّسة السادسة الکامنة فلحه افس الطفل وأنّ الشعر من أقرب الفنون إلی ن إنّ  .1

 .(2004 کنعان، )

الشعر،   عمن اللغه نتيجة التفاعل م  رصيدٌ عند الطفل    كانة... فإذا  لغه فن إبداع يعتمد علی الإنّ  .2

  .(2004کنعان، ) الذکاء فتنمو موهبته ويصبح أکثر قدرة علی التعبير علی نموّ ك ساعد ذل

ا يحويه من إيقاعات حتی لو کان دون مصاحبة  متها بمتعبهاج النفس وة إلوسيلوالشعر  .3

 الموسيقی. 

ل وهو وسيلة إليقاظ العواطف واألحاسيس الذوق واإلحساس بالجمال والقدرة علی التخيّ   يينمّ  .4

ة ووسيلة لتهذيب الطبع الوالدين، والعطف علی الفقراء، وإثارة الحاّسة الوطنيّ  بيلة کحبّ الن

 .(2004کنعان، ) يحتويه من قيم تربوية املك لسلووتعديل ا
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 داألناشي  إنّ   د )األناشيد(. ثمّ عالج التالميذ الذين يغلب عليهم الخجل والتردّ   ي ية فدوسيلة مجو .5

ها تلحين   النطق، وإخراج الحروف من مخارجها السليمة؛ ألنّ   تجويدنة تدفع التالميذ إلی  حّ المل

 .(1994 ،اتهحإقبالهم عليها )شلها و ارستهممالتالميذ ويزيد من م ييغر

ل التالميذ ععلی نقل التجربة ويج زة وهو أکثر قدرة  ر من تراثنا منزلة متميّ عالش يحتلّ کما  .6

 .(1994شحاته، أکثر وعيا  بوجودهم )

دونها: األول شعر ثالثة من الشعر يستمتع بها األطفال ويردّ  ا  »ألوان نّ إ ف ، ة حالوعلی أيّ 

 ،)إسماعيل «شعر األناشيد، والثالث شعر المحفوظات والنصوص ي، والثانياألهازيج واألغان

 .(105ص  :2004

حين ؤخذ بعين االعتبار تيجب أن ، وثالثة اتجاهات لتحديد الشعر المناسب لألطفالك هناو

 : بما في ذلك الكتب المدرسيّةكتبهم و دراسة

  توقفت مواهبهم عند هذا الحدّ   إذاطفال  األ  ءون بشعرايکتبه من ي سم    يأولها يرفض الشعر الذ .1

  إلی أن يقدّم لألطفال شعرٌ  ي ويدعو أصحاب هذا الرأ .ارغ واقتصر نظمهم علی شعر الص

الصفات هذه قتباس شعر تنطبق عليه اه يمکن رأيهم أنّ  يالموسيقی. وفنی وخفيف معسهل ال

 من شعر الکبار. 

 به الشعراء لألطفال فقط. ل ما يکتم لألطفايقدّ  يد الشعر الذ فيحدّ  يجاه الثانتّ ا االأمّ  .2

السليم فهو يعتمد اختيار شعر األطفال بشرط أن تکون الموضوعات مناسبة لعقول   يا الرأوأمّ  .3

 .(1988 ،معال نطاق تجاربهم )أبو ياألطفال وتدخل ف

طفال عندما ختيار الشعر المناسب لألابشأن  انتباهنا تلفت  ب أن جنقطة جوهرية وهامة ي ثّمة

شعر    يفمکان    ه »الکالوطنية وما يشبه ذلک، فإنّ جتماعية السياسية  ر بالموضوعات االماأليتعلق  

األسی الحزين،  اء، أوهجرثاء، أو شعر المرارة واللاألطفال للمثيرات الحادة کالهوی المشبوب وا

. المفقود ءيلی الشإفرطة، أو الحنين إلی الوطن البعيد أو مة الووالکراهية المقيتة، أو القس

شعر األطفال يجب أن تکون محدودة وقليلة، وحتی   يزات والکنايات واإلشارات الضمنية فوالمجا

 ار«غنطاق تجارب الص  يتدخل ف  يم أن يکون متعلقا  بالموضوعات التهذا القليل المحدود منها يتحتّ 

 (.200ـــ   199صص  :1988 ،ي)الحديد

  يالوطن العرب يطفال ف أدب األ

، حيث بدأت الدول تنشیء يوالقوم ير، بالطابع الوطنشالقرن التاسع ع يالتربية فسمت تّ ا

 .(2004 ،ينظمها التعليمية من أجل تحقيق أهدافها القومية )بقاع

اد األوائل، مجموعة من الروّ  يمصر علی أيد ي»قد بدأ ف نّهإشعر األطفال ف ا يخصّ موفي

أناشيد، وأغنيات وقصصا   د نظم(. فق1932ــ  1868) يوعلی رأسهم أمير الشعراء أحمد شوق

 يلت محاولة شوقتوقد    .نها الجزء الرابع من ديوانه )الشوقيات(علی ألسنة الطير والحيوانات ضمّ 
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ومحمد عثمان ،  ياومصر کمحاولة محمد الهرّ   يمحاوالت أخری ف  كّ ش  بال  تعتبر رائدة    يوالتك  تل

األقطار  من والعديد ةراق وسوريلعا يفك )األطفال(، وکذل ديوانه يبراهيم العرب فإجالل، و

 .(115ــ  114صص  :1999 ،)کنعان «العربية

زت  رکّ   يتن أهم الدول العربية المِ   االعراق نجد أنه  يمعرض الحديث عن أدب األطفال ف  يوف

اهتماما  زائدا  ر علی أدب األطفال سردا  وشعرا  وصحافة ونقدا  ودراسة. وأعطت منذ وقت مبکّ 

 .(2013 ،حتی مرحلة الفتوة والمراهقة )شهاب ةالروض  بالطفل من مرحلة

من »التأسيس أدب الطفل بمجموعة من المراحل التاريخية کمرحلة النشأة و رّ مقد و

زدهار من السبعينيات حتی ور واالتطات من القرن العشرين، ومرحلة اليات حتی الستينيالعشرين

 شهاب،) ع سنوات األلفية الثالثة«ات مالذ سار ومراجعةنحالتسعينيات، ومرحلة التراجع واال

2013.) 

 يالعراق تحت تأثير أحمد شوق يظهر شعر األطفال ففات القرن العشرين عشرينيّ  يفأّما 

ديوانه  يواضحا  فك ی ذلکما يتجلّ  يالعالم العرب يألدب األطفال ف يعد الرائد الحقيقکان ي   يالذ

"  يالتلميذ العراق"قصائد األطفال کمجلة    شرن  ي وقد کانت بعض المجالت متخصصة ف"  الشوقيات"

م. ومن أهم الشعراء العراقيين الذين کتبوا لألطفال نذکر:  1923لی حيّز الوجود عام  إخرجت    يالت

المحسن   ، وعبدي، وجميل الزهاوي، ومعروف الرصافيد رضا الشبيبمصطفی جواد، ومحمّ 

لألطفال ديوانا شعريا   يلرصافالکبير معروف ا يص الشاعر العراق . هذا وقد خصّ يالکاظم

، والمقطوعات داته مجموعة من القصائد واألناشيطيّ  ييحمل ف "تمائم التربية والتعليم"بعنوان 

 .(2013 شهاب،الشعرية الطفلية ذات األهداف التربوية والتعليمية والتهذيبية )

أواخر  ي فاّل إ الوفعّ  يالعراق لم يظهر بشکل حقيق يأدب الطفل ف ر بالذکر أنّ جديومن ال

. "يمجلت"بصدور مجلة    ،م وبالتحديد بعد ثورة تموز1968عام   يأات من القرن العشرين  الستينيّ 

ت کبير علی مستوی الداخل  صي  کان لها يوبعد ذلک، أتبعت هذه الصحيفة بجريدة "المزمار" الت

وف  حسب الظر ا  وجزرا  ره وأخذ مدّ تطوّ  ي وبعد هذه الفترة، انطلق أدب األطفال ف والخارج.

 .(2016ثامر حميد، جتماعية والثقافية )قتصادية واالة واالالسياسيّ 

 شعار الکتب المدرسية العراقية أ يالقيم الوطنية ف 

 بالنصوص الشعرية للکت يوردت ف يق الی القيم الوطنية التهذا القسم أن نتطرّ  ياول فحن

 . األدب والنصوصو، والمطالعة، العراقية وبشکل خاص کتب القراءة المدرسية

 التضحية من أجل الوطن

وصونه من الشرور    ،والنفيس من أجل الحفاظ عليه وعلی کيانه  ي التضحية للوطن وبذل الغال

جنبية والداخلية  ی المخاطر األالستبداد والفساد وشتّ اح ألجله مع الظلم وافالک ك والمخاطر، وکذل

درسية العراقية علی هذه القيمة متب العار الک حتوت أشاثنان.  ايختلف عليها    لقيمة عالية عظمی ال

فقصيدة الشهيد  ،ت بهذه القيمة دون غيرها کالشهادةاختصّ  يالمؤلفون بعض القصائد الت جوأدر
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 يتها باإلشادة بمکانة الشهيد وشجب قاتليه فقالت فحيث خصّ ك ذل المالئکة خير دليل علی ك لناز

 جانب منها: 

 ميقِ الع   يلِ ی الل  د ج   يف

 اشيم  ه   وه  ألق    ان  شو  الن  ه  س  رأ

 اريم  الک   ياف الصّ  ه  م  أراقوا د  و

 ريق... الطّ  ارِ حجفوق أ

 نوه  ف  احا  د  ب  وص  

 راهث   وق  م ف  ه  د  ق  الوا حِ وأه  

 اهذ  ی ش  بق  ن ي  وه  ل  ن  عارهم ظ  

 ( 20  المتوسط، ص  ية والنصوص للصف الثانع)المطال                       سوه...  اروا ون س    م  ث  

الشعب من  حفاكلی إيشير فيها  يوالتك کذل يالقاسم الشابّ  يوردت قصيدة "إرادة الحياة" ألب

ا  وبدماء شهداء الوطن الذين قض. فيظهر تأثره ية من خالل مواجهة االستعمار الفرنسأجل الحريّ 

 :منشدا  الستقالله 

  ر خ  ياٌح أ  رِ  يدرص  بِ  ت  ج  ض  و     دماء  الشباب يلبق  بِ  ت  ج  ع  ف  

 ( 36)األدب والنصوص، الصف الثالث المتوسط، ص 

يصف ف،  "يال بغدادموّ "قصيدته    يبغداد ف  ىشوقا  ال  يحنّ   يالذ  ياب البياتا الشاعر عبد الوهّ أمّ 

 عداء قائال :  لی جهاد أبناءه وتضحيتهم لمکافحة األإاة ومقبرة األعداء إشارة غبمصارع الطبالده 

 غاةالط   ع  صارِ ذراء، يا م  ع   فلة  يا طِ 

 ...راةوالع   ذابِ الع   ن  وطِ وم  

 رقاءالز   كِ ماء  ی أری س  ت  م  

 (  29ــ  28، صص ي)المطالعه، الصف السادس اإلعداداألعداء  ة  ر  قب  يا م   د  امِ الصّ  كِ ووجه

ر ف  ک  "ت تخليدا  لشهداء مجزرة  دأنشفلمحمود درويش    "عيون الموتی علی األبواب"قصيدة  و

ا قومه إلی فيها علی لسان الشهداء داعي   ينشدحيث  ،فلسطين ية فيناارتکبها الصه يالت "قاسم

 الصمود:  

 رابالت   ي الغال  مِ ی الد  ل  ع   هيل   ن  لوا أاّل وتوسّ 

 نا عتابل  شعِ ت  لِ  أت  ف  ط  ان يتال  م ه  ت عيون  قال  
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 موددونا بالص  لِّ خ  ، و  شيدِ نونا بالن  دف  ت   ال

، ص  ياإلعداد ي)أدب ونصوص للصف السادس العلم الجديد  وءِ الض   م  م لبراعِ ک  د  ليل  ِعّ س  ا ن  إنّ 

70 ) 

بتدائية المرحلة اال ينشد  للوطن ف، ي  يالوطن ي ، الشاعر العراقهاويالز يوهذا جميل صدق

 با  أرض الوطن:  فيقول مخاطِ  "ةحياة العزّ "تحت عنوان 

ــ أهل   ا أرض  ـــــــي  ي ـــــــــــــومال  يــــــ

 

ــ ــــــف   ي ـــــــــــوأهل يـــــــــــالم داكِ ـــ

 

ــ لي  ز ّ ــــــــــــــعِ اة  بِ ـــــــــــس الحيـــــــــ

 

ــ ـــمث  ــ اةِ بــــــــــــل  الحيــــــ  ذ لِّ ــــــــــــ

 

 (88، القراءة العربية، ص يبتدائ)الرابع اال

    وطن. ء  للء فدايولکن يرخص کل شوماله  ه وأهلهه وأهله ألرض تضمّ مال   ييفد يأ

ع  ت بالشهيد حين ف جِ ص  خ  ــ    يالعراقالشاعر  ــ    ي الجواهر  يمهدمد  لمحّ   "جعفر  يأخ"قصيدة  

رة ئاثراته علی شکل أبيات ف  اة فخرجت ز  غعلی يد الط ا  الشاعر بخبر شهادة أخيه العزيز عليه جدّ 

 شعب قائال :إعالء کلمة الوطن وکرامة ال يجمعت الرثاء واإلشادة بمقام الشهيد ودوره ف

 د ـــــــالشهي راح  ـــــــجِ  م  أن  ـــــــــعلأ ت  

 

ــ ـــت ظ     م  ـــــــست فهِ أر ت  ـــــــن الثـــــــل  عـ

 

 د ـــــــالشهي راح  ـــــــجِ  م  أن  ـــــــأ تعل

 

 م  ـــــــم  ماتله  ــــــتهض    وعِ ــــــالج  ن  ـــــمِ  

 

ــ ـتبغ  مّ ـــــ ا ثــــ  ـ دمص  ـــــت م  ا ــــ  ــدم  يـــ

 

ــ ی ت لِ ـــــــوتبق   م  ـــــــطعِ ست  ح  وت  ـــــ

 

قيـــــــفق   ــ ل للم  ــ لِّ ی ذ  ـــــــل  ع   مِ ـــــ  هِ ـــــ

 

ــ ي لج    أو  ر  ــــ  ـــــــا ي س خّ ــــ  ـهجين   م  ـ ــــــــــ

 

 (43ص  )المطالعة والنصوص، األول المتوسط،

من خالل   علينا . فيطل  ياشتهر بشعره الوطن يراقشاعر ع البصير يد مهدالشاعر محمّ و

من   داءقصيدة تزخر  بالوطنية والتضحية والف يف "ها الوطن  أيك يلبّ قصيدة وطنية تحت عنوان "

 أجل تراب الوطن: 

 اـــــــفضاک  ي  ـع ل    ي ـــا وطنــاق  يــن ض إ

 

 اـــــــطاکام خ  ــــــلألم  يــــــ ب  ع  ـــــسِ فلت تّ  

 

 ا  ــــــبالي  ك  ــــــبت ربِ   يدـــــجسد  ـــــحِ فليتّ 

 

 ا ــــــکراکذِ  يـــــف يراـــــِرن ذکـــولتقت   
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ــ ــّل ملم  ـــــبک    ي ـــــا وطنــــك يــــلبي  ة  ــ

 

 اـــــــداکنِ  ي  ـــــب  المشرفـــــا يجيــــفيه 

 

ِلقـــ ك قــل  ذا  ل  ـــك وک  ــك منــت  وفيـــ د خ 

 

ــ ـــن بأنّ ي  ـ ــــعل  يــــيقض   اـــــــأرعاک  يـ

 

ه جتــــواك بـــبِه    يـــنق إنّ ـــث  ي ـــــاِذل  م 

 

ص  ـــا کــــم   ا ـــــا أ عالکـــا ومـــ هان  أ رخ 

 (104المتوسط، ص  لوّ )المطالعة والنصوص، األ

تب المرحلتين كفي  ،تي ترتبط بموضوع التضحية والفداءة النصوص الّ غالبيّ أدرجت وقد 

ي  دين كنازك المالئكة والشابّ يين المجدّ ت كوكبة من الشعراء الحداثوهي ضمّ . المتوسطة والثانوية

اتها سالمي وحملت في طيّ الديني اإلنساني مع الطابع  والبياتي. لقد امتزجت قيم التضحية بطابعها اإل

سالفة وعالقة  كومات اليعة الحكذلك طبة لبعض الثورات، وشارات تاريخيّ إلى فلسطين  إعراق  من ال

 الشعوب بها.

 ة والتراحم وّ الوحدة واألخ

بلد رمز الحفاظ علی کيان الوطن   ي أ يالوحدة والوفاق ما بين الطبقات والفئات المختلفة ف

ن بي  تحاد ماواال  وعالقات الحبّ   يخآالت  معنی للوطن دون  الوی المخاطر.  مام األعداء وشتّ أته  وقوّ 

وطنه يضع جميع   إذ من يحبّ   ؛ ةعتبر الوحدة إحدی أهم عناصر الوطنيّ ذن ت  حد. فإب الواشعأبناء ال

ة إلی جانب من أجل حفظ الوطن من ة والسياسيّ ة والطائفيّ ة والدينيّ الخالفات واالختالفات العرقيّ 

 مخاطر الفتن. 

ة  علی الوحد  بغية الحثّ   "سبيل الوطن  يفقصيدته "   يلرصافوف امعر  يالعراق   اعرأنشد الشو

لی نبذ  إالجميع  ادعو، الذين تربطهم اشتراکات کثيرةك ولئأء الوطن الواحد وخصوصا  بين أبنا

بهذا   قصيدته کاملة    حيث يختصّ ،  ع الفئويةفباسم الدين أو المنابعض الجهات  يثيرها    يالخالفات الت

 : ال الحصرالمثال من باب ويقول  ،الموضوع

 ان  ـــــضغأ   ومِ ـــن الق  ـی مِ ــأن ت نس  ا آن  ـأم

 

 ان  ـــــاة ب نيـــ ؤآخالم   ی أّسِ ـــی عل  ــبن في   

 

 ا   ــــــجانب  اذل  ـــــالتخ  ىــــ ا آن  أن ي رقــأم

 

... ـــأوط  رِ ــ  ّزا  بالتناصــ ـعِ   ب  ــــکسِ فت     ان 

 

ــ ـــوطنيّ   ةٌ د  ـــــــــحا و  ــــــــتنع  م  إذا ج    ة  ـــ

 

ــ ـعت   ا إن  ــاذا علينـــفم  ... ــــــأدي د  دّ ــ  ان 

 

فرِّ ــــِن يدعــم الديــ ام باسـ ن قـفم  ا ــــق  و م 

 

ــ ل الديانـ أص يــواه  فـفدع  ... ــِة ب هتـ  ان 

 

 ةٌ ـــــــوم  أمٌّ کريمـــــــا قــــم يــــک ن  اطِ وم

 

 ان  ـــــر ألبـــمی الع  د  ـ ـ ا مـم منهــلک    د ر  ــت   

 

 (66ــ  65المتوسط، صص  ين، الصف الثات والنصوص)المطالعا
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نموذج آخر من روح الوحدة والوئام بين أطياف ف "أغنية عربية إلی کردستان"قصيدة وأّما 

عالقة    ويؤکد علی ،أنور خليل يصف فيها جمال کردستان  ينظمها الشاعر العراق ي الشعب العراق

 ق وأهله قائال :هيب بوحدة العرااق ويالعر ياء القائمة بين العرب والکرد فخواإل بّ الح

 اـــــذاه  ش    يـــــتهدين  ان  ـــــت  کردستـــلي

 

ــ ــياحير   يـــــينيّ ح  وت    باهـ ــ ـن  ر   ا...ــــــــ

 

 وة ــــــا أخ ـــــمنّ   بِّ ــــالح    الِ ــــمش    يــ ــف

 

 اـــــاهب  را  إذ ح  ـــــخي  ه  ــــ لا الــــانب  د ح  ـــق 

 

 ی د  ــــول الم  ـــی طــ ـل  رد ع  ــ ـن والک  ــنح

 

 اــــــجاهرا  واتّ ـــــا مصيـــــد توّحدنـــــق 

 

 داــــالعِ   دِ ــــيی ک  ــــعل  اــــ  برح    ل  ز  ـ ـ م نــل  

 

ــ م أذاه ــــصالخ    ب  ـــا يرصـــوقوان   ا...ـــ

 

ــ ـ ب العراقـــــا الشعـــــهأيّ   ق  ـــــبِ است    يــ

 

 اــــهدام    ىــأقص   يــف  األرِض   وب  ــوشع 

 

 دة  ــــوح  يـــال فـــالع    ب  ــا شعــوامِض ي

 

 ا ـــــالهوج  ا   ـــــرع دِ   ه  ــــا اللــ ـد براهـــق 

 

 ا ـــــــــــنن وطِ ا م  ــي ك  ــــــــالٌم ل ــــــــسف

 

 ی... ـــــــناه  ت  ت    ال  ت  د  ـــــــاٌت غ  ــــــتحيّ و 

 

 ( 43)أدب ونصوص، الصف الثالث المتوسط، ص 

ن أحبّ "قصيدة کما وردت  البيئة  ه بحبّ الوطن ووحدت   تمزج حبّ بتدائية المرحلة اال يف" م 

   :ينوالوالد  

ــ ــــــهالنّ   ب  ـــــــــــأح  ا  ـــــــــــاضيّ ف    ر  ـــ

 

ــ سِ ي     را ـــــــــــظ  والن    ب  ــــــــــلر  الق  ــــــــ

 

ــ ـــأب ب  ــــــــــأح  ي ــــــــ ـــتلد  ووا يــــــ

 

 را ـــــــــــــض  ح   ا وإن  ـــــــــــــذا غاب 

 

تّح  ب  ــــــــــ ب  الشعــــــــ ــأح  اد  ـــــــــــم 

 

ــ ـــأح   را ــــــــــمنتص ب  ـــــــــّب الشعـــ

 

 (97، ص يبتدائع االية، الصف الراب)القراءة العرب

اإلشادة   مهم. ولكنّ ة لهذا الموضوع المن النصوص الشعري  ا  ص المؤلفون نسبة ضئيلة جدّ خصّ 

نين خاء بين العرب والكرد جاءت في محلّها؛ ذلك لضرورة تقريب هذين المكوّ بعالقات الودّ واإل

المسلمين في العالم وع الوحدة بين . كذلك ورد موضابعضين للشعب العراقي إلى بعضهم اسيّ األس

للوحدة  في العراق لما من ضرورة قصوى  والوحدة بين المذاهب المختلفة ،سالمي بشكل عاماإل

 .  في هذا البلد أطياف الشعببين 
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 م الوطنتقدّ لوالعمل  الجدّ 

ه. علی کل ه ورقيّ ئانب يبمشارکة جميع المواطنين ف ئمهاکم قواعد الوطن، وتقوم قوحتست

طن  وب للوؤالعمل الدإّن الحقول.  جميع يل ما بوسعه وحسب دوره لتقدم البلد فذواطن أن يبم

ستغناء عنها أو إعطاء الصفة الوطنية  يمکن اال  من أجله، قيمة وطنية عليا ال  ةل الجهود الخالص وبذ

،  يالشرق  يالشيخ عل  يالوجدان ي لشاعر العراقل" نشيد العراق"قصيدة و لشخص أو جماعة دونها.

 ول: دبين ال يجميع المناح يقه فعتالء کلمة الوطن وتألّ تستنهض الهمم ال

ــ ا نريــــــــ نّ  إداد  ــــــبغ  ا  ـــــــــد  جيشــــــ

 

ــ يس  کنـــــــرا  يشـــــــد  ثغـــــ  اـــــــد  ر 

 

ــ ــا  نريـــــــد نظمــــــن ري  ا ـــــــــد إنشــــ

 

ــ نري   اـــــــد  فنّ ـــــــا  نريـــــــعلمد  ـــــ

 

ــ ـــنري ــ ــــش  م  ا  إذا ت  ـــــــــ وحر  د  ــ  ی ــّ ـــــ

 

 ا ــــــــا ومنّ ــــــــــا  لنـــــــــقّ ون  ح  ـــــيک  

 

 (109، ص ية، الصف الرابع اإلعداد ع)المطال

القيم الوطنية؛  ، لف باءولی حروف األأمون إلی جانب ، يتعلّ يبتدائالصف األول اال طاّلبو

 : "يبلد"وحرف الباء بکلمة  "يأبن"ون حرف األلف بکلمة فيتغنّ 

ــ ـــ ــــــــأل ــ أبن فٌ ـــــــ  ي ـــــــــــــــــــــــ

 

ــ ـــــــــــــــب ل   اءٌ ـــــــــــــــــــــــب   ي دــــــ

 

ــ ــــــــبي يد ــــــــــــــــــــي  بِ   ي دــــــــــــ

 

ــ ـــــــبل يــــــــــــــــــــــــأبن   ي دـــــــــــ

 

ــ حروف  ل  ـــــــــــــــــــــک    ي ـــــــــــــــــــ

 

ــ ـــــــــتأت  ــ بع يــــــــــــــ  د  ـــــــــــــــــــ

 

ــ ـ عـــــأت  ا ـــــــــــــــــــــهــــــــــــم  ـــــ لّ ــ

 

ــ ــــــــــوأن   دوـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــ

 

 (70، ص يبتدائ، الصف األول االيتء)قرا

 ينت قيمة العمل للوطن وحمايته والمشارکة فتضمّ   يتة الّ جاءت بعض القصائد الوطنيك  کذل

 منها:، هئبنا

ــ ـــالل ــ ــــه  قـــــــــ  ا ــــــــــــــنم  ل  د ع  ـــــــ

 

ــ يللخ     ا ــــــــــــند  د أرش  ـــــــــــق   رِ ـــــــــ

 

ــ ـ ــــحمون   يــ ـــــــبنن   ا ــــــــــــنط  الو    يــ

 

ــ يخ  ف     ا ـــــــــــــــــــــد نه  ي سعِ ر  ــــــــــــــــ

 

 (24، ص يبتدائاال ي، الصف الثانيتء)قرا
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کتب المرحلة   يموضوع آخر فكالبالد لخدمة القيم الوطنية    يالمختلفة فتوظيف المهن  ونشهد  

طن  ة بناء الوحمصل يف جميع الِمه ن تصبّ  أنّ بي ل ق ن بشکل غير مباشر  ي بتدائية. فالطفل العراقاال

لمحمد و  .ما يتعاونون من أجل الوطنب الواحد بمختلف خبراتهم ومهنهم إنّ شعأبناء ال  مه، وأن  وتقدّ 

 ،رف ومهنهم من جانبهذا المضمون يربط من خاللها بين أصحاب الح يقصيدة ف ياوالهرّ 

  فللوطن  ،والعمل والخدمة للوطن وعمرانه من جانب  آخر. فکما للمواطن حٌق علی الوطن وقادته

 ه للعمل من أجله: أبنائحٌق علی  أيضا  

ــ نح ــ ــــ  رف  ــــــــاب  الحـــــــن  أصح ــــ

 

ف ــــــــــا الت  ــــــــــنعنيس يــــــــــلي   ر 

 

ــ ا ک  ـــــــــــولن ف ـــــــــــــل  الش  ــــــــــ  ر 

 

 ن... ــــــــــالِمه   يــــــــــا ن حيــــــــــأنن 

 

 الدِ ـــــــــــــاع البــــــــــنل  ص  ــ ـــــــفض

 

 ادِ ـــــــــازدي  يــــــــوم  ف ــــــــل  يــــــــک   

 

ــ ــــم فـــــــــــول ه    ِلّ واد  ــــــــــــــک   يــــ

 

 ... نــــــــــــــــــاٌت وِمن ـــــــــــــــــحسن 

 

ــ إن  لألوط  ا ـــــــــــ ـــــــاِن د ينـــــــــــــــ

 

ــ ق    ــ د ک ت بنــــــــــ  ا ـــــــــــــاه  علينـــــــــــ

 

ــ ل  ش ـــــــک    ا ــــــــــي د ين  يــــــــء  ف يــــــ

 

ط    قٌّ ــــــــــــو  ح  ــــــــــــه    ــ للو   ن ـــــــــــ

 

 ( 72، ص يبتدائ)القراءة العربية، الصف السادس اال

الموضوع في المرحلة االبتدائية تظهر أهمية يّة المخّصصة لهذا تمرك ز النصوص الشعر

رين، وكذلك قيمة لمبادىء التعاون والعمل إلى جانب اآلخ ،الفترة من عمره تلقين الطفل في هذه

في توزيع  علم نفس النموّ توظيف لك يعود لذلبلد. فقد يكون السبب لالعمل الجماعي لتقدم ا

 الموضوعات الوطنيّة حسب الفئات العمريّة.

 هالدعاء لو ،حب ّالوطن

بوطنه عالقة    تهکثيرا  ويهمه  أمره وعالقطنه  ه يحّب وأنّ   يما لوطنه فهذا يعن  عندما يدعو أحدٌ 

رفع يديه نحو السماء ويدعو هللا ويسأله بإخالص ورجاء طالبا  کّل حّب وعاطفة شديدة وتجعله ي

وء. فتربية الطفل أو التلميذ علی شّر وس   ي  لصالح لوطنه وأن يدفع سبحانه وتعالی عنه أالخير وا

ن تلقائيا  عالقة   بلده ويکوّ حبّ   ـــ  بشکل غير مباشر  ـــ  وجوده  يزرع فاالهتمام بوطنه والدعاء له ي

ء وانتهت ت بالدعاخ صّ  يبتدائاال  يللصف الثان" دعاء تلميذ"قصيدة و عاطفية يحملها إلی األبد.

لدعاء للوطن له مکانة عليا ضمن األمنيات بالخير لألهل والوالدين  ا م التلميذ أّن بالوطن. فيتعلّ 

 الدراسة:   يوالنجاح ف

ــ ا إلهـــــ ــــي  ي ــــــــــا إلهــــــــي  يــــــــ

 

ــ ا مجيــــــــي  ــ ب  الدع ـــــــــــ  واتِ ـــــــــ
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ــ ــسعي  وم  ـــــــ ـــل اليــــــــــجعا  دا  ـــــــــ

 

ــ البرک ر  ــــــــــــــــــوکثي  ــ ــ ــ ــ  اتِ ــــــــ

 

ــ ــف  يــــــــــوأعنّ   ي ـــــــــــــسرود  يــــ

 

 اِت...ــــــــــــــــــــــــــــــــوأداء الواجب 

 

ــ واح  يـــــــــاحمنو ــ ب مِ ــــــ  ي الدـــــــــ

 

ــ ـِر الحادثروــــــــــن شــــــــمِ    اتِ ــــــــ

 

 ( 43 ص، يبتدائ، الصف الثالث االي)قراءت

عه حترام حقوقه وتمتّ امة اإلنسان وبکرا "أنا إنسان"ار حسن يبدأ قصيدته جبّ مد الشاعر محّ و

البنيان  يّ نينة ثم يدعو هللا أن يجعل وطنه قوأوالعدل والط م يزهو بالحبّ  جّو   يمان والعيش فباأل

 جاء قبل البيت األخير: يّ ن القووتفسير البنيا

 ان  ـــــــ ا إنســــــــان أنــــــــا إنســــــــأن

 

ــ م أن أحيـــــــــأحل   ... انــــــــــا بأمـــــــ

 

 ي الدـــــــان بـــــــأحضت  ـــــا دامـــــم

 

 ان ـــــــ األحض لِّ ـــــــن ک  ـــــــمِ  أــــــأدف 

 

ــ ـــــزاهي  يــــــــــة  شعبــــــــوکرام  ة ـــ

 

 وانــــــ ـــی األلـــــــــحلأورد بـــــــــکال 

 

ــ ا  حيـــــــحقّ  ــ ـ ــ ــــود العـــــــن يســ  دل ــ

 

ــ وق  اإلنســــــــان  حقــــــــوت ص   ان ـــــــ

 

طنــــــ: إحف  يــــــو ربّ ـــــ أدع  ي ـــــــظ و 

 

ــ الب ني ي  وــــــــــه  قــــــــــواجع ل   ان ــــــــ

 

 (78، ص يبتدائالسادس اال )القراءة العربية، الصف

ة تعالى من خالل الدعاء للوطن ضرب عدّ ه سبحانه وربّ ة عاطفية بين الطفل وتكوين عالقإّن  

فون حاول المؤلّ زمات ومشاكل عديدة وأ. فالعراق يعاني من دةحوا رميةهداف في نفس الوقت بأ

 ع معاناة الوطن.فه على االهتمام برحثّ و من خالل الدعاء للطفل مراألهمية هذا أظهار إ

 الرموز الوطنية

بطريق المطابقة التاّمة،  الداللة عليه ال  يء  آخر فيکّل ما يحّل محل  شبأنّه »الرمز ي عّرف 

والرمز  . (144، ص 1994، )عليه  «ضية أو متعارف عليهار  ، أو بوجود عالقة ع  ءإنما باإليما

ة يّ دماجية بين مستوی األشياء الحسّ نساسه عالقة اأاإلشاره إليه  دنحن هنا بصد يلذا ياألدب

  .(338، ص 2008: ي)رمان مزة، ومستوی الحاالت المعنوية المرموز إليها«الرا

ب لدارسة  والمخاط   ئيحتاج القار يضة التماغالرموز الك قصد تلنبحثنا هذا  ينا فسنا للکنّ 

والعالئم الکلمات  كتلالدارسة الوجيزة  ههذ يومدلولها بل نقصد ف الرموز لفهم مقصودهاعلم 
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ی من  ا ضمن المعنی العام المتلق  همفهويمکن  يضمن النص الوطن وردت ياءات التمواإلي

 .دالالت الرموز ييساعد المخاطب علی تلقّ  يالنص والذ يف يالموضوع األساس

  والتاریخيّةالرموز الجغرافيّة 

ضمن تکون أنهارها ولمشترکة وحدود األرض ومدنها وسهولها وجبالها الجغرافيا اإّن 

الحنين وأّما . ق بهالوطن والتعلّ  حب   يتجمع الجميع حول نقطة واحدة وه ية التالرموز الوطنيّ 

العالقة ی المخاطب ويظهر ديزيد  من قيمة أرض الوطن لفالفراق  بسببلی الوطن إوالشوق 

درجت أ  د لقووفه. رمتقلبات الدهر وصثر ق قصرا  إر ووطنه المفار  العاطفية الشديدة بين الشاع

 .إطار هذا الهدف  يسية العراقية فتب المدرالک  يبعض هذه الرموز ف

أن يصف عاصمة العراق    "بغداد"قصيدته    ي، فيالشاعر العراق  ،الدين  لمايحاول مصطفی ج

  ة بعض الحقب التاريخيّ  ي ف  للخالفةإذ کانت مرکزا   ـــ کرا  جمالها وتاريخها ومکانتها العليااذ

ن يجعل العراقيين أريب بإمکانه  وال كّ ش هذا األمر ال فإنّ  ،تّى الحوادث والحروبشومسرحا  ل

 ة: ی لديهم الوطنيّ قو  يفخرون ببلدهم وعاصمتهم وت  

 ر  ـــك األعصـــت عليـــا اشتبک ـداد  مـبغ

 

ت ووري ذ  إاّل   ــ عم  ق  ــــو   ر... ــأخض  كِ رِ ــ

 

 ا ــــ  ــهراع  ات ف  ــالحادث  كِ ـــت عليــــس  وق  

 

... ـــــا أکبـــــن أذاه ـــــمِ   كِ ـــ أّن احتمال     ر 

 

ــ ـــر  خال ـــــــــس  يّ أِت فـــــه أنـ ــــلل  د  ــــ

 

...ـــي ضمِ   كِ ــــذاء روحِ ــوغ  ينأن تسم     ر 

 

 (86المتوسط، ص  ي)المطالعة والنصوص، الصف الثان

ق قصيدتها الوجدانية تنشد لبغداد والعرافعرة المندائية ــــ اـــ الشاس عمارة عبّ  ةعأّما لمي

جتماعية وأسماء المدن فبعد أن تذکر ثقافة العراق وبعض العناصر اال ."لبغداد يأغنّ "الوطنية 

 هار من رموز العراق وطبيعتعتب  ت   ية کالنخيل التة العراقيّ تحاول أن تستخدم بعض الرموز البيئيّ 

 :داد أنّه العراقغناهيك عن اعتبارها ب

 ا  ــــرضاه  يالدـــ( بيـــعيون)ال( وــ)ه

 

 اــــوف قراهــــی للضير  ــــی القِ ـــزکوأ 

 

 ي ـــــــو  أنّ ـــــالزه يــــويملؤن ي الدــــب

 

ــ ا أتباه  ـــــــــوبه  يـــا أنتمـــله   ی... ـــــــ

 

 راق  ـــــ الع  يــ ـــداد  أعنـــــت  بغـــوإن قل

 

ــ بأقص   يالدـــب  ب  ـــالحبي   ا... ــــراهی ق  ــ

 

 ل ـــــون  النخيـــــــعي  يــــــا نسيتنـــــفم

 

 اــــــساله  ا  ـــــه يومـــــب  والل ــــوال القل 
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 ع ــــــــٌر للجميــــــــقم ن  أرف  ــــــــوأع

 

ــ ـــٌر ف ـــــــه قمــ ـــــولکن     ا ـــــــسماه  يــ

 

 ( 49الثالث المتوسط، ص )أدب ونصوص، الصف 

ة بعناصرها الوصفيّ  حتفو ياب البياتالوهّ  عبد يالعراق للشاعر "يال بغدادموّ "قصيدة و

رقة: إالجميلة لبغداد والعراق، وتجوب ها رموز الشوق والحنين   لی أرض الوطن بألم وح 

  النجوم  بغداد  يا مدينة  

 کروم لاو ألطفالِ او والشمِس 

   والهموم والخوفِ 

 الزرقاء  كِ أری سماء متی

  هفة والحنينلّ تنبض بال

 الخريف    يمتی أری دجلة ف

  ملتهبا  حزين

 البعيد  ييا وطن

 أنا شريدك ألجل عيني

  أنا وحيد ك ألجل عيني

 ( 29ـــ  28صص   ، ياإلعداد ي)األدب والنصوص، الصف السادس العلم

"  دمعة علی بغداد"قصيدته  يبغداد ف يبکيف، يالجواهر يد مهد محمّ  قياالعرشاعر الا وأمّ 

 بصور وصفية متنوعة يتخللها الشوق والحنين:  ويملؤ القصيدة والمدينة معا  

 ي ــــإنّ "  دادــــبغ"ا  ـــس الصبـــف  ن   يذــخ  

 

 وال...ـــ ـا  وطــوی عرض ــاله  كِ ـت  لـبعث 

 

ــ ـّش ل ـــــواءك إذ نهـــــه  الاـــــــمه شـــ

 

 وال ـــــــ ـــه ش مـــــــاءك إذ نصفّقـــــــوم 

 

 ی  ــ ــــا النّعامــــن تصقلهـ ـــ ة حيــــودجل

 

س ح  ـــکم   ال...ـــــ دّا  صقيـ ــدٌ خ ــــي  ت  ـــا م 

 

ــ ة طابرّ ـــــوع مســـــبر   ناخـــ  ا ـــــــت م 

 

 ال...ـــــــت مقيــــ  لوح    ا  ـــب عرم    ت  ـــوراق   

 

 ( 13، ص يمطالعة، الصف السادس اإلعداد)ال
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حول   ،التاريخت بموضوع الجغرافيا وتي اختصّ ة الّ ة النصوص الوطنيّ تمحورت غالبيّ وقد 

 .كالنخيلطبيعة العراق ث ّم نهار كدجلة تي من بعدها أسماء بعض األأتمدينة بغداد وف ،ال  العراق أوّ 

فنرى  ،لتعليمي في العراق هو الوحدة الوطنيةليه النظام اإي الذي يطمح الهدف األساس بما أنّ و

كانت إشارات غير التاريخيّة فكانت قليلة جدّا  و أّما الرموز الحّصة الكبرى في هذا المجال.لبغداد 

 مباشرة في غالبيّتها.

 إلى الوطنم ویاء النسبة المتکلّ  اضمير

فإنّه   ،وطن أو البالدإلى كلمة الأو ضمير »نا«  مالمتکلّ  «ياء»عندما يضيف الشاعر ضمير 

ها عالمة فإنّ ؛ ياء النسبةك نتماء بينه وبين وطنه الحبيب. کذلإظهار عالقة التعلق واالك يريد بذل

لی إهذه الرموز    ينتماء الشخص إلی المکان والشعب المنسوب إليه وهنا نقصد الوطن. توحاعلی  

لی مدينة أو بلد  ما،  إاعر بنسبته خر الشی الجميع إذ يفدطن ل اشر مکانة الوبالتلميذ وبشکل غير م

نه طة، فيتعزز لديه حبه لوه يشعر بالملکية تجاه بيته ووسائله الشخصيّ نّ أأو يظهر أن الوطن له کما  

علی سبيل ـــ ها المدرسية العراقية کثيرة نذکر بعض الکتب يوردت ف يقه به. واألمثلة التوتعلّ 

 ال: ثالم

 ق  ــــــاستب  يــــ ب العراقـــــا الشعـــــأيه

 

 ا ـــی مداهــأقص  يـــوب األرض فــوشع 

 

 دة  ــوح  يــال ف ــــب  الع  ــا شعــِض يــوام

 

 ا ـــــا  وجالهــــه درعــ ـا الل ــــد براهــ ــق 

 

 ا  ــــــــا موطننــــــــ ك يـــــــالٌم لـــــــفس

 

 ی ــــــــاهتتن  دت الــ ــــــاٌت غــــــــوتحيّ  

 

 ( 43، ص  نصوص، الصف الثالث المتوسط)أدب و

   :"نشيد النزاهة"قصيدة وکمثال آخر، ما جاء في  

ــ ــر الوطــــی خيـــ لإ   يـــا الساعـــأيّه  نـ

 

ــ ا بهـــــد الد نيـــا  تجـــن نزيهـــک     اء...ــــ

 

ــ ـ ت  عراقــــــ ا أنـــــإنم  وی ــــــــاله  يّ ـــ

 

هــــّر يأبــــراق الحـــوالع   الءــــی الج 

 

 ا  ــــمع  وحِ رـــــ ِر والــــــلفک ا  ز  ـ ــعزي  مد  

 

 اءـــــــوإب  وا  ـــــــ اٌن سمّ ــــ ـــت إنســـــنأ 

 

 ( 60ص  ،يبتدائالقراءة العربية، الصف السادس اال)

م مستخدمة ضميري المتكلّ وموطننا  ،وبلدي ،متيأو ،يوشعب ،ات وطنيموردت كلوقد 

وكذلك جاءت ياء النسبة مع اسم  .حيث ال وجود للكلمات المفرقّة التعلّق بالوطن، كإضافة إلبراز

 .وهو موطن جميع العراقيين ،ليس إال ()عراقي العراق
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 والوطن ،المواطن، الشعب

لی الجماعة  إشيران  تة  ة؛ فکلمتا الشعب واألمّ طنيّ للوطن والو  ا  زر رمعتب  ن هذه الکلمات ت  مِ   کلٌّ 

ة ة أو قوميّ أو الذين تربطهم عالقات حميمة دينيّ  ،الوطن الواحد  يالمواطنين ف كلّ  ليهاإ يينتم يالت

البلد الواحد. فبمجرد رؤية هذه الکلمات أو سماعها يذهب   يّةوإن کانوا خارج جغرافـــ  ة  أو تاريخيّ 

ی معن  ك وهم الذين يعطون کذل ،دون وطنماء إليه إذ ال معنی لشعب نتالوطن واال یالذهن إل 

نفصال. فدخول کّل قابل لال  کلمة المواطن بالوطن ارتباطا  وثيقا  غيرترتبط  ك  جسيدا  للوطن. کذلوت

ّ  أيّ  ين هذه الکلمات فمِ واحدة   خانة الوطنية.  ييصّب ف يشعر نص 

 : "بّ من أح "قصيدة  يالشاعر ف نشدي

 ي ــــــــــــ لدتووا ي ــــــــــب  أبــــــــــأح

 

ض  ـ ــــــــــــإذا غاب   را  ـــــــــــــــــا وإن ح 

 

تّحــــــــــب  الشعــــــــــحأ  دا  ــــــــــب  م 

 

نتصـــــــــب  الشعـــــــــأح   را  ـــــــــب  م 

 

 (97، ص يبتدائ)القراءة العربية، الصف الرابع اال

ره عندما يريد تبدأ بالشعب ومصي يسم الشابّ القا بوأ ية للشاعر التونسة إرادة الحيادقصيو

 : ةمحال الـــ ب علی الوطن ية: والنتيجة تترتّ الحرّ 

 اة ـــــــا  أراد الحيـــــــب  يومــــــإذا الشع

 

 د ر ـــــــب  الق  ــــــأن يستجي  دّ ــــــال ب  ـــــف 

 

 ي ــــــــــل أن ينجلــــــــــدّ لليـــــــــب  وال

 

ــ ــــب    وال   سرـــــــــينک   د أنـــــــــدّ للقيـــ

 

 (36)أدب ونصوص، الصف الثالث المتوسط، ص 

ا علی استخدام   ونودّ هنا اإلشارة الى نّص قصيدة "إرادة الحياة"  الذي يعتمد اعتمادا  واضح 

المعاني ا إلی  اف  ألسماء المعّرفة بـ"ال" مض، وغيرها من ا"الجملة اإلسمية التي تبدأ بمفردة "الشعب

نا نجد هذه الكلمات منتشرة في النصوص ا كلمات كالشعب والوطن والبالد. إنّ حملهتالوطنية التي 

ة في المرحلة االبتدائية والمتوسطة لسرعة انتقالها للمعاني الوطنية بدون الوطنيّة المختلفة وخاصّ 

  .اسطو

  ل مالع  بالتغّني 

العالم وهو   ين البلدان ف ف البلد بيکّل بلد. فهو عالمة ت عرّ  ي الوطنية فأحد أهم الرموز الع ل م 

 يفهذا يعن ا  رفرفم بالد مرتفعا  مل  عندما يکون ع   .وبناته هئإليه جميع أبنا يرمز وحدة الوطن ينتم

 الوطن الواحدأبناء  م بل  ق الع  لّ عبين البلدان. يت  خالوطن بأمان وسالم وهو إذن رمز للعّزة والشمو  أنّ 

ه إلی وطنه وبالده فإنه بالتأکيد يفخر ئنتمااالمواطن ب  خرفا  ذوإ.  دون غيره  حديختص بأ  إذ ال  کافّة؛
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ألنها عامل  تهالتلميذ يحّب مدرس ر أنّ بتدائية ت ظهِ المرحلة اال يف" نورنشيد ال"بع ل مه. قصيدة 

 اليهما:  ءنتماه االتلقّنمه ووطنه ول  لمعرفته بع  

 ي ــــــــشفت  يـــــــ ف  ورِ ــــ ــــد  النــــــنشي

 

 ي ــــــــــش  مدرستـــــــــش  تعيــــــــتعي 

 

 ي ــــــــــــــــــالغال  يـــــــمب  معلّ ــــــأح

 

ــ ك يـــــــــــأحبّ    ي ــــــــــــمتلّ ا معــــــــــ

 

 ي ــــــــــــــأری وطن  يـــــــــــ أری ع ل م

 

 ي ـــــــــــــا بمدرستــــــــــــــــری الدنيأ 

 

 ( 73، ص يبتدائألول اال، الصف اي)قراءت

أن  يوه أن يصل إلی غايته أال يالزهاو ييتمّنی جميل صدقف "حياة  العزّ "قصيدة  يأما ف

 فوق أرض أهله وماله:  ةيری راية  وطنه خفّاق

 ا ـــــــــة أبتغيهــــــ ـــغاي يـــــــــل

 

ف  ــــــــــوق   ي ــــــــــق  مثلــــــــــد ي و 

 

ــ ـتصم  ـــــــل  إن    ا ـــــــــإليه  يــــــــل بـــ

 

ش  ــــــــــف   يت بها ِرجلــــــــــال م 

 

جــــــــــفي ــ اء  تعــــــــــا ر  ز  ــــــــ  ز 

 

 ي ـــــــــب  ِذلّ ـــــــــا مصاع ــــــــــوي 

 

 و ــــــــالم ة  ــــــــيا راــــــــِت يــــــــوأن

 

 ي ــــــــــوأظل  يـــــــــــِن أخفقــــــــ ـــط 

 

 ي ــــــــــومال  يـــــــــا أرض أهلـــــــــي

 

ــ فِ   ــ ــــــداك مالــــــــ  ي ــــــــــوأهل  يــــ

 

 ( 88، ص يبتدائ)القراءة العربية، الصف الرابع اال

مة بر سالعت  ری، شعره بالع ل م وي  قصيدة أخ  يف  يالزهاو  يجميل صدق  ييخّص الشاعر العراق

. الشعب والوطن وعّزتهم جميعا  سعادة  يکان العلم خفّاقا فهذا يعن فلو اته.ذ لع ل م سالمة الشعبا

 اق للوطن: م الخفّ ل  منوطةٌ بشموخ الع   يّ واألمان والرق ةها بالعزّ فاآلمال کلّ 

ــ ش هک ـــعِ   م  ــ ـا الع ل  ـــهو ّ أيّ ــــ ع ل    يــ ذا فـ

 

 م  ــــ ــنعت ِص   هـ ــــاللد  ــــــك بعــــا بــــفإنّن 

 

عِلن ــــــذا اليــك هــاءت تحيّيــج  ة  ـــــوم م 

 

 م  ـ ـــــذه األمــــــ ه  ر  ــظ  فانك  ــا بــأفراحه 

 

حت ق  ـــــلشعإّن اــــرت  ف  ــإِن احت قِ   رٌ ــــب  م 

 

حت  ب   ــــإن  الشعــــت  ف  ــأِو احت ِرم  مٌ ــــم   ر 

 

 ه  ــــب  أجمع  ــعت  الشــت  وأنــب  أنــالشع

 

 م  ـــِب والِعظ  ـــالل  الشعـــت  جــت  أنــوأن 
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 ه  ــ ــت سعادت  ـــا  عاش  ـــش سالمـــإن تعِ ــف  

 

 م  ـــال  والهم  ــــِت اآلمـــــت ماتــــوإن ت م   

 

 ( 67، ص يبتدائ)القراءة العربية، الصف السادس اال

أولى الشعراء   . وقدةوص شعرية للكتب المدرسيّ في ثالثة نص اوطني ام رمزل  م الع  خدِ ست  ا

. ج حّب المدرسة بحّب العلم الوطنيفي الصف األّول االبتدائي امتزفالعليا.    مكانتها  باهتماما خاصّ 

بِ  ادس االبتدائي في الصف السا  أمّ . وط اهتزاز العلم وسالمته باألمانيوفي الصّف الرابع االبتدائي ر 

ية دون  الموضوع بالمرحلة االبتدائ ة الشعب والوطن. وقد انحصر هذالّو العلم بعزتبط عارفقد 

 غيرها. 

  يالنشيد الوطن

 يشکلّ   يم الوطنل  فهو إلی جانب الع    ،کّل بلد  يرمز  الوحدة والوئام ف  يالنشيد الوطن  أنّ   كّ ش  ال

ی به يع ويتغنّ ويردّده الجم  يرفع معه صوت النشيد الوطني  يم الوطنل  توأمين إثنين. عندما ي رفع الع  

الجلسات الرسميّة   يفك  ن هنا وهناوفوالقادة والموظّ   الرياضيّة، والجيش والجنود،األطفال والفرق  

شعارات تختص بالبلد وتاريخه وأمجاده ويشعر الشخص  أهمّ  يجتماعات. يضّم النشيد الوطنواال

ده. وردت ستماعه وتردّ ا  ی الجماعة عندلإلی الوطن وإتماء الشديد  نباالك  زار، وکذلعتبالفخر واال

 يلت إلی نشيد العراق الوطنقد تحوّ  يبتدائية وهلمرحلة االا يإلبراهيم طوقان ف  "نشيد"قصيدة 

 لفلسطين حيث تغيّر وحّل محلّه نشيد آخر:  يم بعد ما کانت قديما  النشيد الوطن2004منذ عام 

 ! ي! موطني! موطنيموطن

 ء  والبهاء والّسنا  الجالل  والجمال 

 ك ابر   يف

 والرجاء  ء  لهناوا  والحياة  والنجاة

 ك هوا يف

نعّما   ك ل أراه ک ّرما     سالما  م   وغانما  م 

 ك تبلغ  السما  ك ع ال  يف ك هل أرا

 ( 83، ص  يبتدائ)القراءة العربية، الصف السادس اال                                   ... يموطن

 من أروع ،إبراهيم طوقاني الذي نظمه الشاعر الفلسطيني الوطني العراقيعدّ النشيد کما 

  حيث يتغنّى به الكثير من العرب لما يحمل من معان  ،ناشيد وأكثرها انتشارا في الوطن العربياأل

ربية للصف ورد النشيد الوطني في كتاب القراءة العفقد . بلدسامية وأمنيّات عظيمة لكّل شعب و

 الصفوف األخرى. أي كتاب مدرسي لتعليم اللغة فيي ولم يرد في السادس االبتدائ
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 قطعة(  187من  31( )16 .57%الکتب المدرسية العراقية ) يف  يلشعر الوطنا إحصائيّة

ق إلی نتطرّ   دراستنا هذه نرکز علی کتب القراءة والنصوص والمطالعة وال  ينا فکرنا آنفا  أنّ ذ

المقطوعات النصوص تعمل علی تعليم الشعر و ة وءکتب القرا ألنّ ك ذل ؛اللغة العربية کتب قواعد

کتب القواعد قد تستخدم  ألنّ  ؛يوالعلم يواألخالق يوتحفيظها بغية التأثير اللغوالشعرية، وفهمها 

مع  ـــ محل بحثنا ـــ کشاهد أو ضمن التمارين. عدد الکتب المدرسيةك أبياتا  من الشعر هنا أو هنا

ع القصائد وتتوزّ ، خری من حيث المحتوی والموادّ مع الکتب األ تتشابه يف الکتب التحذ

 : يفيها کالتال الوطنيّة الوطنيّة وغير شعريةوالنصوص ال

 الوطنية الصف والكتاب
 يباق 

 الموضوعات

 نسبة

المقطوعات 

 الوطنيّة

 25% 6 2  قطع 8=   يتء: قرايبتدائالصف األول اال .1

  22.20% 7 2  قطع 9=  يتء: قرايبتدائاال يالصف الثان .2

 12=  يتء: قرايبتدائلثالث االالصف ا  .3

  ةقطع

1 11 %8.33 

=  عربيةال ة ء: القرايبتدائرابع االالصف ال .4

  ةقطع 12

3 9 %25  

 ة العربيةء: القرايبتدائالصف الخامس اال .5

 قطع 10= 

1 9 %10  

 ة العربيةء: القرايبتدائالصف السادس اال .6

  قطع 10= 

5 5  

 50% 47 لجمع:ا 14 الجمع: 61 :لجمعا

سط: المطالعة الصف األول المتو .7

 قطعة  12=  والنصوص

3 9 %25  

المتوسط: المطالعة  يالصف الثان .8

 قطع 8=  والنصوص

3 5 %37.50 

 الصف الثالث المتوسط: األدب والنصوص .9

 قطعة 19= 

5 14 %26.31 

 11الصف الرابع المتوسط: المطالعة =  .10

 قطعة 

 ــ  11 -

  39 :الجمع 11 :لجمعا 50 لجمع:ا

 9=  المطالعة: يإلعدادالصف الرابع ا .11

 قطع 

1 8 11.11% 
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: يواألدب يالعلم يالصف الرابع اإلعداد .12

 قطعة  13=  األدب والنصوص

- 13 - 

=  : المطالعةيالصف الخامس اإلعداد  .13

 قطعة  12

- 12 - 

: األدب يالصف الخامس العلم .14

 قطعة  14=  والنصوص

- 14 - 

=  : المطالعةيإلعداد االصف الخامس  .15

 عة قط 12

2 10 %16.66  

 األدب :ياألدب  / يلسادس العلمالصف ا  .16

 قطعة 16 = نصوصوال

3 13 %18.75 

  70الجمع  6 لجمع:ا 76 لجمع:ا

 خاتمة البحث

ل : الصف األويدراسية کالتالل کتابا  مدرسيّا  من المراحل الثالث ا 18بحثنا هذا  يدرسنا ف

کتاب القراءة ) سادسی الحتّ  يبتدائف الرابع االالصو، (يکتاب قراءت) حتی الثالث يبتدائاال

 )کتاب  ثالث المتوسطف الالصو،  (المطالعة والنصوص)  المتوسط  يالصف األول والثانو،  (العربية

المطالعة، واألدب  کتب) يالصف الرابع اإلعدادو، (المطالعةکتاب و ،األدب والنصوص

الصف  و، (النصوصکتاب و ،دبالمطالعة واأل )کتاب يخامس اإلعدادلصف الاو، (والنصوص

 التالية:   ، وتوصلنا إلی النتائج(ب والنصوصکتب النظم والنثر، واألد) يالسادس اإلعداد

 الکتب المذکورة أعاله. يف ينٌص شعرقصيدة أو  187أدرجت  .1

من مجموع  کثر ــــ ال أــ 16.57 % ة وهذا العدد يشّکلد قصي 31عدد القصائد الوطنية:  .2

   .القصائد

 منّت أبياتا  تض  وعدد القصائد التی  ،قصيدة  16  يع الوطناختّصت بالموضو  يلقصائد التعدد ا  .3

  .قصيدة 15 عمودي وتفعيلة( ر)من شع وطنية،

لمتوسطة اوکتب المرحلة  ،قصيدة 68قصيدة وطنية من  14بتدائية کتب المرحلة االضّمت  .4

عدد  أنّ  يهذا يعنو. قصيدة 76قصائد وطنية من  6دية دااإلعکتب و ،50قصيدة من  11

مرحلة   مرحلة المتوسطة واإلعدادية )الثانوية( وأنّ  يلوطنية تقلّص تدريجيّا  فالقصائد ا

بر ضئيلة عت  ت   ه النسبةوهذ .ـــ ال أکثر من القصائد الوطنية 1.16% لیحتوت عااإلعدادية 

  .أيضاوسطة والمت ائيةبتدبالقياس مع المرحلة اال جدا  

تها علی اإلشادة غالبيّ  يها تمرکزت فة علی قيم وطنية مختلفة لکنّ ت القصائد الوطنيوحتا .5

 ة له.  يضرورة العمل والتضحنته وومکا بّهحولوطن با
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تخدم  هيشعارهم الوطنية عدة رموز لتعزيز المعنی وأ ي ف والشاعرات استخدم الشعراء .6

 . مباشر غير بشكل مباشر أو يوضوع الوطنمال

قصيدة من مجموع   13  يب ههذه الکت  ي کل خاص لألطفال فأنشدت بش  يالقصائد الوطنية الت .7

تقريبا  من مجموع القصائد الوطنية وتتعلق بقصائد المرحلة   41.9%  قصيدة وتشکل نسبة  31

 بتدائية والمتوسطه. اال

بل  ،العراقيين لشعراءبا ـــفي الكتب المشار إليها  ةالوارد ـــلم تنحصر النصوص الشعريّة  .8

س بها في الكتب المدرسيّة وذلك لتعّرف من الوطن العربي حصة ال بأ كان للشعراء العرب

كما تنّوع الشعراء بين المنتمين لمدرسة  ،الطالب العراقي على أبرز شعراء الوطن العربي

  ةاقعيالومدرسة الالمنتمين إلى  كولئأو ،والرصافي من جانب ،اإلحياء كأحمد شوقي

 والبياتي. ،سم الشابّيوأبي القا ،ك المالئكةجددّين كنازوالم

  ، التضحية والفداء للوطن  :هّمهاألت النصوص الشعريّة على القيم الوطنية المختلفة ومن  اشتم .9

كما  .والعمل بجدّ لتقدّم الوطن وحمايته ،وحّب الوطن والدعاء له ،ة والوئاموالوحدة واألخوّ 

المتكلّم وياء  وضمير ،الرموز الجغرافيّة والتاريخيّة :هّمهاأمن  احتوت على رموز وطنية

 والنشيد الوطني.  ،والع ل م ،الوطن والشعب والبلد والعراق مفردات:و ،ة للوطنالنسب

 التوصياتاالستنتاج و

ع بالتنّوع والذوق تّ يتم  ،اختيار القصائد والمقاطع الشعرية للموضوع الوطني  تواضع أنّ نرى ب   −

مختلف شعريّة، وشعراء وشاعرات من  ّكن الطاّلب من التعّرف على نصوص  ه يمنّ وأ  ،الرفيع

إاّل أّن المتأّمل يشعر بوجود فجوة ومجال إلدخال مقاطع، وكذلك شعراء وشاعرات العهود، 

  ا في المرحلة الثانويّة.وخصوص   ةي ضمن الكتب المدرسيّ من العراق والوطن العرب

د يعود هذا االنخفاض قل الدراسية الثالث قليلة جد ا.  المراحبعض  إّن نسبة الشعر الوطني في   −

ولكن إذا  تبار المرحلة اإلعدادية خارج اإلطار القيمي ألدب الطفل من قبل المعنيين.إلی اع

ا لضرورة االهتمام بالقيم وذلك نظر   الموضوع الوطني كاف  لى قناعة أّن نسبة إصلنا و

ا ونرى وازن  وطني على المراحل الدراسية ليس متشعر الع الوية األخرى، إاّل أّن توزيبالتر

 إعادة نظر.   أنّه بحاجة إلى
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 العربية لمراجعا

 . عمان، األردن .دار الشروق .(2)ط  .أدب األطفال (.1988) .الفتاح أبو معال، عبد −

. يالفکر العرب ارد .(1)ط  .أدب األطفال يالمرجع ف .(2004) .إسماعيل، محمود حسن −

 .مصر القاهرة،

جمعورية  يم فمرحلة التعليم العا يربية فتعليم اللغة الع .(2002) .العزيز ام، عبدالبسّ  −
 ، تمّ ياألردنمجمع اللغة العربية ، الثامن عشر  يالمحاضرة السادسة، الموسم الثقاف :العراق

 . https://www.majma.org.jo/?p=566 االسترجاع من الرابط:

مؤسسة الرسالة.   .(2)ط  .سماتهوأهدافه  ؛ألطفالدب اأ (.1984) .حسن ديغش، محمّ رب −

 .يروت، لبنانب

 .بيروت، لبنان. ي، دار الهادقصة األطفال فنّ  .(2004) .، إيمانيبقاع −

 .القاهرة، مصر  .نجلو المصريةمکتبة األ  .(4)ط    ل.أدب األطفا  يف  .(1988.)  ي، عليالحديد −
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