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 إهداء

 مدرسة الحياة وبر األمان ووصية الرحمان.الوالدان 

.إلى أبي الغالي محمد حفظه هللا وأمده بالعافية  

.ير والجنانومفاتيح الخإلى أمي الغالية والجميلة بشرى ينبوع الحنان   

قلبي جمعة، وهي أمي الثانية التي ربتني واهتمت بي، أتمنى من  إلىإلى جدتي العزيزة 

 هللا عّز وجّل أن يحفظها بحفظه ويرعاها.

البسمة في وجهي. تصنعإلى أختي وحبيبتي عبير الرائعة التي   

في الحياة: سامي ووسيم أبو فراس.سندي إلى إخوتي و  

نور الهدى  –صبرين  –شيماء  –جيهان  –: إيمان يإلى صديقاتي في المشوار الدراس

آمال... –  

ني في دربي وإلى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم هاته الورقة.وإلى كل من رافق  

واالمتنان.وإليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع عرفانًا بالفضل وتعبيرا عن الشكر   
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 الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد:التعريف ب

الكبير، أصفى ماء النهرين هو شاعر عراقي، الملقب بمتنبي العراق وشاعر العربية 

وذكرى القادسية في روح كل عربي غيور، سيد المسرح ويد المعنى، صاحب الغزليات 

الشفيفة وهو العراقي الذي لم يغادر بغداد إال ليكتب عنها بالدمع، وجه كامل المالمح 

وصوت يرميك ببغداد الحضارات. ويعتبر من أبرز القمم الشعرية في العصر الحديث، 

ب قصائد بليغة وصوت جهوري.وصاح  

 المولد والنشأة:

م، ثم انتقل مع عائلته وعمره 0391ولد الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد في بغداد عام 

ثالث سنوات إلى محافظة ميسان، وفيها قضى طفولته وصباه المبكر فيها. ثم عاد إلى 

ي عّمان، ولديه ابنة مسقط رأسه بغداد التي أكمل فيها دراسته، ثم أقام سنوات عديدة ف

وثالثة أوالد. ويعتنق الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد الديانة الصابئية وهي أولى الديانات 

الموحدة، وهو من قام بأعداد الكتاب المقدس لدينه إلى اللغة العربية، ويعد هذا الشاعر من 

 الذين أسهموا بتأسيس نادي التعارف للطائفة المندائية في السبعينيات.
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 الدراسة والتكوين:

م من قسم اللغة العربية في دار المعلمين العالية )صارت اآلن كلية 0391تخرج عام 

 التربية في جامعة بغداد(

 الوظائف والمسؤوليات:

انشغل عبد الرزاق عبد الواحد في التدريس سنوات ثم عمل معاونا للعميد في أكاديمية 

 الفنون الجميلة ببغداد 

انتقل إلى وزارة الثقافة واإلعالم سكرتيرا لتحرير مجلة األقالم ثم رئيسا م 0391في عام 

لتحريرها، فمديرا في المركز الفولكلوري. وعيّن بعد ذلك مديًرا لمعهد الدراسات 

 ،الموسيقية، ثم صار عميدا لمعهد الوثائقيين العرب، وبعد إدارته للمكتبة الوطنية ببغداد

عيّن مديرا عاما لثقافة األطفال فمستشارا ثقافيا لوزارة الثقافة واإلعالم. وخالل تجربته 

شغل عضوية كل من اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى واللجنة المركزية لتعضيد النشر، 

باإلضافة إلى هيئات عراقية أخرى. كما كان من المؤّسسين األوائل إلتحاد األدباء في 

 العراق.

جربة الشعرية:الت  

أن  –الذي شارك في معظم دورات المربد الشعري العراقي -يرى الشاعر عبد الواحد 

الشعر يتجلى في كل شيء، وحتى المعاناة التي يشهدها بلده الذي مزقته الصراعات 

 الطائفية "تجري شعًرا"، وراهن على الشعر الذي رأى أنه "الحلم كله".

سية" مستمرة أبدا ال تنقطع، غير أن أوضاعها متغيرة وصف النص الشعري بأنه "حالة نف

 بين الحزن والفرح، وهي تبحث دائما عن إيقاع موسيقى تنسجم معه.

هو يرى أن الشعر حالة تعاش ، فهي فريدة، وأما فيما يخص عالقته مع القصائد الشعرية

قة في في اللحظة التي تفرق بين اإللهام ولحظة تسجيلها على ورق، ووصف هذه العال

نقصان الورق في فترة تصريح صحفي بقوله:" كتبت بعض قصائدي على مخدتي بسبب 

 من الفترات".

لكنه كان يميل أكثر إلى كتابة القصيدة العمودية  ،كتب عبد الرزاق عبد الواحد الشعر

"هي حرب صليبية يا ئده " سالم أيها الوطن الجريح" والعربية بضوابطها، ومن قصا

ة العسل" و "في رحاب النجف األشرف".محمد" و "نافور  

شاكر السياب" ونازك المالئكة عندما كانوا طالبا في  ركان زميال لرواد الشعر الحر "بد

 دار المعلمين نهاية أربعينيات من القرن العشرين.
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-الذي يطلق عليه البعض لقب" المتنبي األخير"-يحمل الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد

بانتصاراته وكبواته. تاريخ وطنه ويرتبط  

يعد عبد الرزاق عبد الواحد من الشعراء البارزين زمن الرئيس العراقي السابق "صدام 

حسين"، ولُقب بشاعر القادسية وشاعر المعارك، وكتب عن الحرب العراقية اإليرانية 

م، وكذلك عن الحرب التي ُشنت على العراق بعد الغزو 0399-0391خالل سنة 

م.1119م األمريكي في عا  

 القصائد والمؤلفات:

م، وبعدها بعشر سنوات 0399نشر الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد أولى قصائده عام 

 أصدر أول مجموعة شعرية ثم توالت قصائده الشعرية، ومن دواوينه:

م.0391لعنة الشيطان  -  

م.0391طيبة  -  

م. 0393النشيد العظيم  -  

م.0313أوراق على رصيف الذاكرة  -  

م. 0391خيمة على مشارف األربعين  -  

م.0399الخيمة الثانية  -  

م.0399سالما يا مياه األرض  -  

م.0391هو الذي رأى  -  

م.0399البشير  -  

م.0399يا سيد المشرقين يا وطني  -  

م.0330األعمال الكاملة  -  

م.0339يا صبر أيوب  -  

م.0339قصائد في الحب والموت  -  

 01شعرية، منها عشر مجموعات شعرية لألطفال، وله مجموعة  91وصدرت له حوالي 

 مسرحيات منها: "الصوت"، "الملكات".
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تخطت قصائده العالم العربي، فقد تُرجمت مجموعة منها بعنوان "قصائد مختارة" للغة 

 اإلنجليزية، كما تُرجم للغة اليوغسالفية أربعة آالف بيت من الشعر.

مجموعة من قصائده والقسمين األول والثاني من وترجم المستشرق الفرنسي جاك بيرك 

 ملحمته "الصوت" إلى الفرنسية.

 لقد حصل الشاعر عبد الواحد على عدد كبير من الجوائز وهي:

م في بطرسبرغ.0391حصل على وشاك بوشكين من مهرجان الشعر العالمي عام  -  

م.0393درع جامعة كامبريدج وشهادة االستحقاق عام  -  

م.0391قصيدة الذهبية في مهرجان ستروكا الشعري العالمي ميدالية ال -  

م0399جائزة صدام حسين لآلداب في دورتها األولى عام  -  

م.0333الجائزة األولى في مهرجان الشعر العالمي  -  

وسام اآلس، وهو أعلى وسام تمنحه طائفة الديانة الصابئية للمندائيين المتميزين من  -

م.1110أبنائها عام   

م.0331ي من رئيس الجمهورية العراقي ط اإلستحقاق العالنو -  

 الوفاة:

م في 1109نوفمبر تشرين الثاني  9بعد مرض عضال، توفي عبد الرزاق عبد الواحد في 

سنة وُدفن في عّمان بحسب  99أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 

ينتقل جثمانه إليها. رغبة عائلته بانتظار أن يعم السالم في بغداد ثم  

كان الشاعر عبد الواحد يتمنى أن يموت في بغداد، ألنه نشأ على حب العراق ومات على 

 الحب نفسه، فآخر ما قاله في فيديو له أثناء مرضه األخير:

عراق هنيئا لمن ال يخونك يا  

 هنيئا لمن إذ تكون طعينا يكونك

هآخر أنفاسهنيئا لمن وهو يلفظ   

 .جفونكتتالقى عليه 
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 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.  * 

 أوال: المصادر:

م.1109، 0عبد الرزاق عبد الواحد، المربديات، دار مدارك للنشر، دبي، ط  

 ثانيا: المراجع العربية:

أحمد محرم، ديوان مجد اإلسالم أو اإللياذة اإلسالمية، مكتبة دار العروبة، القاهرة،  -0

0923.  

، 0، ط9أديب كمال الدين، األعمال الشعرية الكاملة، منشورات ضفاف، لبنان، مجلد  -1

م.1109  

حافظ إبراهيم، ديوان حافظ إبراهيم، ت: أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم اإليباري، -9

.0399، القاهرة، 9ة المصرية العامة للكتاب، طالهيئ  

حسن حنفي، التراث والتجديد ) موقفنا من التراث القديم(، المؤسسة الجامعية للدراسات -9

م.0331، 9والنشر والتوزيع، لبنان، ط  

م.1111، 0حسين زيدان، شاهد الثلث األخير، اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، ط -9  

 0319ور، ديوان أحالم الفارس القديم، دار اآلداب ، بيروت، صالح عبد الصب -1

سيد علي إسماعيل، أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر، مؤسسة -9

م.1109هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة،   

الرحمان محمد الرشيد، الشخصية الدينية في خطاب نجيب محفوظ الروائي، دار  عبد -9

م.1113، 0حامد للنشر ة والتوزيع، عّمان، األردن، ط  

وظواهره الفنية والمعنوية، دار  هعز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضايا -3

م.0399، 9الفكر العربي، مصر، ط  

، 0ر العراقي الحديث، دار الشؤون الثقافية، بغداد، طعلي حداد، التراث في الشع -01

م.0391  

علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار  -00

م.0339الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(،   

، منشورات اتحاد -دراسة-فاتح عالّق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر -01

م.1119ب، دمشق، )د.ط(، الكتاب العر  
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كاملي بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة )قراءة في  -90

م.1119المكونات واألصول(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(،   

محمد عابد الجابري، التراث والحداثة دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة  -90

م.0330، 0وت، لبنان، طالعربية، بير  

في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة،  ةمحمد فتوح أحمد، الرمز والرمزي -90

م.0399، 9ط  

يحيى الشيخ صالح، حداثة التراث/تراثية الحداثة ) قراءات في السرد والتناص  -10

م.1113، 0والفضاء الطباعي(، دار الفائز للطباعة والنشر، قسنطينة، ط  

الرسائل واألطروحات:ثالثا:   

انتصار فقهي، استدعاء الشخصيات التراثية في شعر أديب كمال الدين، مذكرة  -90

ماستر، نقد حديث ومعاصر، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآلداب واللغات، جامعة 

م.1103/1111محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،   

با مرزوق" ليحيى موسى، مذكرة إيمان بن شلوية، توظيف التراث في مسرحية "با -90

ماستر في اللغة واألدب العربي، تخصص األدب المسرحي ونقده، قسم اللغة واألدب 

م.1109/1101العربي، كلية اآلداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،   

حورية بوعلي، مالمح توظيف التراث اإلسالمي في شعر محمود درويش، مذكرة  -30

خصص دراسات أدبية، كلية اللغات واألدب العربي، جامعة آكلي محند أولحاج، ماستر، ت

م.1109/1101البويرة، الجزائر،   

الدين في شعر محمد العيد آل خليفة، مذكرة ماستر،  سهام بن شعالل، جمالية التناص -11

تخصص أدب عربي حديث، قسم اللغة واألدب العربي، كلية اآلداب واللغات، جامعة أبي 

م.1101/1100بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،   

)مسرحية األجواد  عبد الحليم بوشراكي، التراث الشعبي والمسرح في الجزائر -10

ذكرة ماجستير في األدب العربي، تخصص أدب عربي حديث، قسم (، م-نموذجا-لعلولة

اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

م.1101/1100  

عامر فيروز، لونيس ياسمين، استدعاء التراث في ديوان "النوارس تخترق جدار  -11

ب عربي حديث ومعاصر، قسم اللغة الصمت" البن شاطئ، مذكرة ماستر، تخصص أد
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واألدب العربي، كلية اآلداب واللغات، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

م.1103/1111  

-غنية عابي، الدالالت االجتماعية في األمثال الشعبية منطقة أوالد عدي لقبالة -19

األدب مذكرة ماجستير في األدب العربي، تخصص أدب شعبي، قسم اللغة و -نموذًجا

م.1109/1101العربي، كلية اآلداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر،   

محمد عرفات، محمد بدوي، التواصل بالتراث في شعر يوسف خطيب، مذكرة  -91

ماجستير في اللغة العربية، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الخليل، فلسطين، 

م.1109كانون الثاني   

منصوري سميرة، توظيف التراث في الرواية المغاربية والنقد الجديدة، مذكرة  -91

دكتوراه في الرواية المغاربية والنقد الجديد ل.م.د، اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب 

م.1101/1109واللغات والفنون، جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر   

( في األدب العربي، مذكرة 1119حتالل بغداد )هارون سعيد شحادة، صدى ا -11

ماجستير في اللغة العربية وآدابها، قسم األدب العربي، كلية الدراسات العليا، الجامعة 

م.1111األردنية، أيار   

: المجالت والدوريات:رابعا  

بوشيبة بوبكر، مجلة آفاق علمية، دورية نصف سنوية محكمة، األهازيج الشعبية )  -91

م، معهد العلوم اإلنسانية، المركز 1101ي الجذور(، العدد السابع، جويلية دراسة ف

 الجامعي تامنفست، الجزائر.

بوعيشة بوعمارة، مجلة كلية اآلداب واللغات، الشاعر العربي المعاصر ومثاقفة  -91

م، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآلداب واللغات، 1100التراث، العدد الثامن، جانفي 

معة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر.جا  

تغليسية آسيا، تجليات استدعاء التراث في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة كلية  -31

م، جامعة بسكرة، الجزائر.1101اآلداب واللغات، العدد الثامن عشر، جانفي   

م، 0399، يوليو 010ضياء عزاوي، كيف نعيد قراءة التراث قراءة معاصرة، ع -91

لمعرفة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق.مجلة ا  

-غنية بوبيدي، محمد زرمان، استدعاء التراث الديني في الشعر الجزائر المعاصر  -90

م، 1111، ديسمبر1قراءة في نماذج شعرية، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

، الجزائر.10، جامعة باتنة 10المجلد   
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إبراهيم خليفة الشوشتري، مجلة العلوم اإلنسانية للجمهورية اإلسالمية  محمد -91

ه، جامعة الشهيد بهشتي، إيران.0919، ربيع 13اإليرانية، ظاهرة التضمين، العدد   

محمد حسون نهاوي، المجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية لألثر الديني في  -99

، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، 1110، أفريل 11شعر عبد الرزاق عبد الواحد، العدد 

 الجامعة العراقية، العراق.

نور الهدى لوشن، التناص بين التراث والمعاصرة، مجلة جامعة أم القرى العلوم  -99

ه، مكة المكرمة، 0919، صفر 11، العدد 09الشرعية واللغة العربية وآدابها، ج 

 السعودية.

 خامسا: القواميس والمعاجم

إبراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق  -99

م.1119، 9، ط 0الدولية، م   

م.0391ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، )د.ط(،  -19  

مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مكتبة  -99

م3990، 1لبنان، بيروت، ط  

 سادًسا: الملتقيات:

محمد عرقسوسي، المكتب اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي، الملتقى  -99

م.1109العربي للتراث الثقافي، ايكروم، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة،   

 سابًعا: مواقع إلكترونية:

، 1111جوان 09أبو هادي، عبد الواحد: القصيدة حالة نفسية مستمرة، بتاريخ  عائشة -93

 www.raya.com، 10:91سا 

عبد الرحيم حمدان حمدان، استدعاء التراث األدبي )القسم األول( في تجربة فوزي  -91

   ، سا             00/19/1111م، بتاريخ 1101تشرين األول )أكتوبر(  90عيسى الشعرية، األحد 

www.diwanalarab.com 09:99 ،  

في تجربة فوزي  -1قسم  -عبد الرحيم حمدان حمدان، استدعاء التراث األدبي  -90

، سا 00/19/1111م، بتاريخ 1101تشرين الثاني )نوفمبر(  09عيسى الشعرية، الخميس 

09:11 ،www.diwanalarab.com 
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 1د الكريم الوزان، الخميس وكالة أخبار العرب " هزيت ولوليت لهذا "، بقلم عب -91

 arab-newz.org،  01:19م، سا 1111جوان  1م، بتاريخ  1111يناير 
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 فهرس المحتويات

  شكر وعرفان

  إهداء

 ج-أ مقدمة

 5 مدخل: توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر

  الفصل األول: مفهوم وماهية التراث

 01 تمهيد

 00 المبحث األول: مفهوم التراث

 00 لغة -أ

 09 اصطالحا-ب

 09 المبحث الثاني: أنواع التراث

 09 التراث األدبي-أ

 03 التراث الديني-ب

 19 التراث التاريخي-ج

 11 التراث الشعبي-د

 13 المبحث الثالث: خصائص التراث

الفصل الثاني: 

 

 

0-91 

 91 استدعاء التراث الديني-أ

 91 األدبياستدعاء التراث -ب

 93 استدعاء التراث التاريخي-ج

 99 استدعاء التراث الشعبي-د

 99 آليات توظيف التراث في ديوان المربديات لعبد الرزاق عبد الواحد-5

 99 االقتباس-الأو

 10 التضمين-ثانيا

 19 التناص-ثالثا

 11 الرمز-رابعا

 91 الخاتمة

 99 الملحق 

 93 قائمة المصادر والمراجع

 99 الفهرس

 99  الملخص
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 ملخص
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 "استدعاء التراث في "مربديات" للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد"موضوع دراستنا يندرج 

بين تجربته والرؤيا التي يريد إيصالها صاحبه مزج فيه الذي تشكيلي السلوب األضمن 

رغم قلة وللمتلقي وطريقة تلقي القارئ وأسلوبه في تحليلها من خالل قصائده الشعرية، 

النقدي المحيط به. لكن تمكن من توصيل منظور للعالم العربي الدراسات والوسط األدبي 

 وشعبه العراقي.

تقصي  حاولنالذا هذا الكاتب وإلبداعه الشعري، للدراستنا ولعل ما ذكر سالفا يعد سببا      

لمربديات". وهو استدعاء التراث واستدراك عنصر مهم في شعره وخاصة ديوانه "ا

ع التراث منها لتي تضمنها البحث هي أنوااألساسية ا ريقة توظيفه، فإذا بالمحاوروط

قد و .الشعبي(، فغلب على سجلهم الجانب الديني لتأثر الشاعر به-التاريخي-األدبي-)الديني

أما بالنسبة للطريقة واآللية التي تم . منذ صغره ياالجتماعمحيطه  ىسيطر هذا األخير عل

ت قتباس ورمز وتضمين وتناص(. وكانان )فتباينت بين أساليب عدة م ،لتراثاتوظيف بها 

التي ظهرت في دراستنا لهذا المحتوى األدبي، وعليه فإن غاية  هذه هي العناصر المهمة

ن م نوعة وبأساليب لغوية قوية المعنىالشاعر هي استحضار الموروث وتقديمه بطريقة مت

لى الوطن ثها عأجل توصيل فكرته الفنية والشخصية بطريقة إبداعية عصرية تقليدية وب

 العربي لتبليغ رسالة العراق تحت شعار "يد واحدة ال تصفق".

 

Summary: 

   Our study entitled recalling the Heritage Diwan Murabiyat by the 

Iraqi poet Abdul Razzaq Abdul Wahed when a formative style in 

which he mixed his experience with the vision he wants to convey 

to the recipient, as well as the way the reader receives and his 

method of analyzing it through his poetic poems despite the lack of 

studies and the literary criticism surrounding him, but he was able to 

communicate his perspective to the Arab world and its Iraqi nation. 

Therefore the main aspects includes in the research are the types of 

heritage, including (religious, literary, historical, popular). Where 

their records was dominated by the religious aspect that influences 

the poet’s and dominated his social surroundings since his 

childhood. As for the way and mechanism in which a heritage was 
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employed, it waried between several methods of (quotation, symbol, 

inclusion and intertextuality) 

These elements were very important that appeared in our study of 

this content. The goal of this poet was to evoke the heritage and 

present it in a variety of ways and linguistic methods with strong 

meaning in order to convey and deliver his artistic and personal idea 

in a creative, modern and traditional way and broadcast it to the 

Arab world to convey the message of Iraq, the slogan « One hand 

can not clap ». 


