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Abstract: 

 
The cumulative phantasy of literary inherited in the contemporary 
Iraqi theatre's texts composes important pivot and a literary cultural 

phenomena has its' distinguished presence in the Iraqi theatre 

represented by inspiration of literary inherited and urging the 

collective memory by aesthetic and conceptual frames via works of 

dramatic processing by shifting central structures and their time-

place and structural transformations in the theatrical text. 
The research consists of four chapters, first chapter tackled with the 

methodical frame and included the research's problem that is 

specified by the following question: ((What is the cumulative 

phantasy of literary inherited and how was employed in the 

contemporary Iraqi theatre's text?)).  
The research concerned with knowing the special and general frames 

of the cumulative phantasy of literary inherited concept and knowing 

also their cognitive paths, references and innovative producing tools 

according to cognitive time's evidences to arise the viewer's memory 

and rooting the cultural identity.  

The research aims to briefing the cumulative phantasy of literary 
inherited in the contemporary theatrical text. 

The research's limits included studying the cumulative phantasy of 

literary inherited in the contemporary Iraqi theatrical texts for the 

period (1965-2005) also first chapter included the terms and defining 

them also. While the second chapter consists of three sections, first 
one was about phantasy philosophy and its' conceptual concepts, 

second section was about the phantasy and its' psychological 

concept, third section was about phantasy and its' representations in 

the Arabian theatrical literary inherited. Third chapter included 

research's procedures of a population included (15) theatrical texts, 

sample consisted of two theatrical texts, choosing was by intentional 
method whereas conforms with the research's subject and achieving 

the required goal represented by (Almiftah) for Yousif Al-Ani and the 

play (Al-Layali Al-Sumariyah) for the writer (Lutfiyah Al-Dulaimi).  

The researcher considered the depicting method to analyze the 

research's sample, she relied on the indications of theoretical frame 
in analyzing.  
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Fourth chapter included results and conclusions, some of them are: 
1. Text were featured with drama structure based on inspiration of 

the inherited and reproduce it by contrast according to the…. Of 

the phantasy, cumulative  of the literary public inherited via 

shifting techniques, symbols and interpretations of indications.  

2. Writers' phantasy added manifestations of public and  national 

identity and its' structures sublimation by its' limits, historical 
and inherited evidences, permanence and existence by opening 

the eras.  

3. Parallel and harmonic employment that express the inherited 

characters with a contemporary visions.                                                                                                 

Key words: Cumulative Phantasy, İnherited Literary, Iraqi Contemporary 

Theatre. 
 
 

اكمي للموروث  ي المخيال التر ي المراراألدب 
ر
ي صوو  المحر  الرااي

 
  ي
 

م  2 رقية وهاب مجيد بتر

 

 الملخص
اكمي للموروث  ي يشكل المخيإل التر  واإرة  دديي  األدب 

 
 حممإ

 
ي الصوو  المحريي  حوورا

 
 ي

ي إستلمإم الموروث 
 
ي حتمثل  ي

ر
ي المحرح العةاي

 
ي ثقإفي  لمإ يضوررإ المتمت   ي  األدب 

يإطة فكري  وجمإلي  عت  اشتغإإلت المعإلج  الدراحي  يإنزيإح وإستصمإض الذاكة  الجمعي  
ي الصص المحرحي 

 
 .البن  المةكزي  وتووإلتمإ الزحكإني  والبصإئي  ي

ي وشمل حشكل  البوث  طإر اؤل  األول الفولوول يتضمن دلفيضم البوث دربع   المصمج 
اكمي للموروث  : ))حإ المخيإل التر ي

ي توددت بإلتسإؤل اإلبر
ي والنر ي الصص األدب 

 
 وكي  وا  ي

ي المعإرص
ر
 ((.المحرحي العةاي

اكمي للموروث دوقد  ي رتم البوث بمعةف  اإلطة العإح  والخإص  لمفموم المخيإل التر  األدب 
ي . وفق دإلإلت بداعمإ اؤل إنتإجوحعةف  حسإراتمإ المعةفي  وحةجعيإتمإ وآليإت وآليإت 

ي وتأصيل 
ي إلستصمإض ذاكة  المتلقر

 
 .الموي  الثقإفي الزحن المعةي

ي الصص المحرحي المعإرص
 
اكمي للموروث ي  .وردف البوث بإلتعةف عىل المخيإل التر

اكمي للموروث  ي وتضمن يدود البوث بدراس  المخيإل التر ي الصوو  المحريي  األدب 
 
 ي

توديد الموطلوإت  األول الفول( كمإ تضمن 5005-5965العةاقي  المعإرص  للفتر  حن )
 .وتعريفمإ

ي ثالث  حبإيث )) الفولدحإ 
(( الفكر (( فلسف  المخيإل وحفإريمه األولالثإب  ي

ي  و))والثإب 
ي الموروث 

 
ي المخيإل وحفموحه الصفسي و))الثإلث(( المخيإل وتمثالته ي  المحرحي األدب 

ي   .العةب 
. 55الثإلث فقد ضم اجةاءات البوث حن حجتمعه المتكون حن ) الفولدحإ  ( نص ححرحي

وعينته المتكون  حن نوإن ححرييإن وتم اإلختيإر بإلطريق  القودي  لمإ يتوافق حع 
ي 
حوضوع البوث وتوقيق المدف المنشود والمتمثل  بمحريي  ))المفتإح(( ليوس  العإب 

 .في  الدليمي وححريي  ))الليإلي السوحري (( للكإتب  لط
ات  ي توليل عيص  البوث. واستصدت البإيث  عىل حؤشر

 
ي ي

واعتمدت البإيث  المصمج الوصق 
ي التوليل طإر اؤل 

 
 .الصظةي ي

 :الةايع فقد ايتوى عىل الصتإئج واإلستصتإجإت حصمإ الفولحإ د
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ه بإلمغإية  وفق إنتإج إعإد يفلت الصوو  يبصإء درامي قإئم عىل إستلمإم الموروث و  -5
ي  ي حلك  المخيإل وتةاكمي  الموروث الشعن  والةحزيإت  يإل  عت  اليإت اإلنزيإح واؤل األدب 

 .وتأويل الدإلإلت
إب تجليإت الموي  القوحي  والشعبي  وتسإمي ينيإتمإ بإبعإدرإ  دضإف -5

ّ
حخيإل الكت

ورتمإ بإنفتإح اإلزحص اثي  وديموحتمإ وصت 
 . ودإلإلتمإ التأريخي  والتر

اثي  يةؤى حعإرص .  -3 ي الموازي والمعت  عن الشخويإت التر
 .التواي  النسقر

, الموروث : الكلمات المفتاحية اكمي ي المخيإل التر ي المعإرصاألدب 
ر
 ., المحرح العةاي

 
 األول الفول

مقدمة: ال  
ي تشكل دراسإت الموروث  ي األدب 

 
 ي
 
 ثقإفيإ

ً 
 وحجإا

 
 حعةفيإ

 
ا عإم والمحريي  بشكل خإ .  ي  بشكلاألديالصوو   إنتإج يت  
ي   لدى المؤلفي   يإعتمإدرم عىل اآلإذ تعد ديد الموإدر المعةفي  الممم

 
اكم  ي إلف الوكإيإت واإلسإطت  المتوارث  والتر

ي تتداول ي
ي إبداعي مإ بشكل إنتإج إعإد الذاكة  الجمعي  للشعوب والنر

 
 بفضل حلكه المخيإل الخو  للمبدعي   ي

جإع  ي حتوةك بدإلإلت إبداعتةكيبه وتصظيمه عىل وفق رؤي  جمإلي   إعإد و  الموروث األدباستر
 
ي  ذات نشق ثقإي

ي  دفكإر حعةفي  حفتوي  تةاوغ 
 
ات والتجإرب الويإتي  ي ي يي   تكويصإت البن  الثقإفي  الجمإلي  الصإتج  عن الخت 

المتلقر
ي ودسلوب  مإ التصإصي ضإءات دلفرإ الجمعي وبي   تكويصإت البن  المخيإلي  وتشكيالت إطإر  الشعري  يإنزيإيمإ األيديولوح 

.  نتإجواإلستعإري ؤل  ي
 دفق اإلرتقإء بجمإليإت التلقر

 

 مشكلة البحث: 
العإلمي بأنواعه ودنسإقه المختلف  إرتكز عىل تةاكمي  خزائن المعةف  والثقإف  الموروث  لتجسيد وتوديد حالحح  األدبإن 

 الموي  الثقإفي  والتأريخي  بطةز جمإلي  ودبعإد إيديولوجي . 
ي إن تواي  الموروث  ي إبداع يتطل  حن الكإت  المحرحي األدب 

 
 ي
 
حفتوي  عىل نوو  ححريي  ذات دنسإق دإللي   إنتإجإ

اكمي لجمإليإت اؤل  ي بإستخدام المخيإل التر
ي  بداعالمإص  ي  إلاألجيي  الشمت   المتداول  عت  األدي وكصوز  الثقإفي  األدب 

والنر
 دثةت عىل ثقإف  المجتمع عت  تةاكمإت الزحن. 

ي عت  حصظوح  التجلي
ي إستثمإر الموروث التأريج 

 
إت المقدس  إن نجإح الصوو  يعتمد عىل حدى نجإح الكإت  ي

ي 
 
ي ي

وتجليإت الوكم  وفق تواي  الةحوز والشخويإت البطولي  واإلسطوري  وبصإءرإ بشكل قودي يلمم المتلقر
 لسفي . دلفي  ودإلإلتمإ الفكر إستوضإر ذلك الموروث بدإلإلت الةؤى المتعدد  وإستلمإم إنسإقمإ الجمإلي  

ي 
ي تتودد بإلتسإؤل اآلبر

 -:وحن رصإ تنبثق حشكل  البوث والنر
اكمي للموروث  ي حإ المخيإل التر ي المعإرص؟األدب 

ر
ي الصص المحرحي العةاي

 
  وكي  وا  ي

 
 هدف البحث: 

ي الصص المحرحي المعإرص. 
 
اكمي للموروث ي  التعةف عىل المخيإل التر

 
 همية البحث والحاجة إليه: أ
اكمي للموروث  .5 ي حعةف  األطة العإح  والخإص  لمفموم المخيإل التر  وحعةف  حسإراتمإ المعةفي  وحةجعيإتمإ وآليإت األدب 

 ي . بداعمإ اؤل إنتإج
ي وفق المصظور  .5

ي إلستصمإض ذاكة  المتلقر
 
اكمي وفق دإلإلت الزحن المعةي ي دلفقةاء  فن المخيإل التر

ي التأريج 
لسق 

 يتووإلته وإنزيإيته. 

ي إن قةاء  الموروث  .3 ي يمدف التأصيل للموي  الثقإفي  والقوحي  الوطصي  وتجديد األدب 
 
 رإ يةؤى فلسفي . دفكإر  الثقإي

ي حجإل  .4
 
 صون. دلفو  األدبيفيد البوث البإيثي   والدارسي   ي

 

 حدود البحث: 

اكمي للموروث  .5 : المخيإل التر ي الود الموضوعي ي المعإرص. األدب 
ر
ي نوو  المحرح العةاي

 
  ي

: العةاق.  .5 ي
 الود المكإب 

: )الود  .3 ي
 (.5005 – 5965الزحإب 
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 موطلحات البحث

 المخيال: 
 -لغة: 

  -تخيل -عل خّيلدلفتشتق لفظ  كلم  حخيإل حن 
ً 
. والمقوود به القدر  عىل اإليتكإر والخلق واؤل  -تخيل

ً 
  بداعحخيإا

 . ]587,  5008ايمد, [
ي حعجم الووإح حن بإب التخيل والورم وتخيل توور له وتبي   له 

 
 .]596,  5985 الةازي,[ويذكة ي

ي المعإجم اللغوي  بل حجةد إيإإلت لكلم  تخيل وخيإل. لكونمإ اسم حودر 
 
لم تجد البإيث  تعبت  حبإشر للفظ  حخيإل ي

 حشتق عىل وزن حفعإل. 
 :
 
 -اصطاليإ

 -نه: إيعةف عىل 
 حن األ

 
ي تومل الورم والزي  واإلشإر   فكإر ))نسقإ

ي الوقت ذاته(( إلوالتمثيالت الجمإعي  النر
 
, 5999ريكور, [الواقع ي

 7[ . 
ي الذي يوتضن الواقع و 

 
, [ واقع آخة حتخيل(( إله بإستمةار إنتإج إعإد ويعةف عىل انه: ))الوعإء الثقإي , 5995الجويىلي

 594[ . 
 دوتم تعريفه عىل 

ً 
ي تعتت  سجل

 لئلبإء وطةائق توديد رويتمإ((دسإسنه: )) الوور والخيإإلت النر
 
,  [يإ ي

 . ]43,  5996عصإب 
 : ي
 التعري  اإلجةاب 

ي يةؤى فلسفي  إنتإجي  إبداعرو عملي  
 يتشكالت جمإلي  تأويلي  توض  الذاكة  للمتلقر

 
ي  تصظم زحإن وحكإن الصص حعةفيإ

.  طإر جديد  ضمن اؤل  ي
 الجمعي للوور المةتسم  الذرصي  للمتلقر

 : اكمي  التر
اكم ورو اسم حودر حشتق حن  اكم فمو حتر : تةاكم يتر

 
, 5008ايمد, [لقر بعضه عىل بعض دعل ركم تةاكم جمع و دلفلفظإ
 93[. 

 :
 
 -إصطاليإ

ء حةاد توضيوه  ي
ي الذي يتطل  قدر دكتر حن المعلوحإت لمعةف  شر

 
ايةاريم واخةون, [التخم  المعةفي  دو التضخم المعةي

 .  ]503ـه,  5456
 :
 
اكمي إجةائيإ ي  -التر

 
ي الثقإي

 
ي الكم المعةي ي الذاكة  الجمعي  اإلنسإني . األدب 

 
  المخزون ي

 الموروث
 :
 
اث دلفلفظ  حشتق  حن  -لفظإ  حن فالن دي تةك له المت 

 
اث يقإل ورث فالنإ اين حصظور, [عل ورث بمعن  اإلرث والمت 

5007  ,558[ . 
 :
 
 -اصطاليإ

ي تتبلور فيمإ ثقإف  
اكم حن الثقإفإت والعإدات والمعتقدات بأنواعمإ, ورو يويل  الثقإفإت النر ))المخزون الصفسي المتر

ات ويكم  شع ((  , [وخت  ي
 .]55,  5987يصق 

لسف  ام عىل الوعيد دلفاو  األدبن دو دلف))رو ييإ  اإلح  المإضي  الذي تةكه لصإ اإلجداد سواء دكإن عىل صعيد 
ي العإدات والتقإليد والقيم الشعبي (( اإلج

 
 .]3,  5990عيس, [تمإعي المتمثل ي

 :
 
 -الموروث اجةائيإ

ي  حن دسإطت  وحاليم ويكإيإت األديوتمثل المصجزات  األجيإلي  واإلجتمإعي  والمتداول  عت  األديالمصظوح  الثقإفي  
ي شعبي  ودحثإل ونوادر ودلعإب شعبي . 

 ودغإب 
 

ي  الفول
 
 الثاب

 النظاي اطار ال 
 ية. الفكر : فلسفة المخيال ومفاهيمه األولالمبحث 

ي لصظريإت القةاء  دلفإن الدراسإت الثقإفي   اتيج   بإلموضوعإت المعةفي  الصإتج  حن التطور األستر
 
لسفي  دولت ارتمإحإ

 .  الوديث  وثقإفتمإ كونمإ تعبت  وعي جمعي
ي نمو 

 
إن حوضوع  المخيإل تدخل ضمن الدراسإت الثقإفي  ذات المصظوحإت اإلجتمإعي  وهي نإتج  عن وعي وتطور ي

.  الفكة  ي
 اإلنسإب 
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اتجيإته األييستمولوجي   ل السلوكيإت اإلجتمإعي  والممإرسإت والمفإريم  ددا إن فلسف  المخيإل واستر ثقإفي  تختر 
ي 
 
اكم  الصإتج  حن حفإريمي جمإ إطإر الوضإري  للشعوب ي ن حجموع  الوور الذرصي  والةحزي  وديدولوجيإتمإ المتر لي يختر 
 . ي
 الوعي القودي للمتلقر

ي الواقع الوإرص  عصد قةاء  الصص وبعل إ
 
ي عىل الةغم حن غيإيمإ ي

 ددا ن الوور  الذرصي  تكون يإرص   عن وعي عصد المتلقر
 عقىلي نإتج حن 

ي تشكيل اؤل المخيإل فإلوور الذرصي  تستوض  يتوفت  
 
ي ورغبته ي

ي لالشيإء  طإر وعي المتلقر
 
المعةي

ي  يداثواأل 
ي ذرن وعقل المتلقر

 
, [ والشخو  فإلمخيإل ليس اإل وعي الغإئ  ويضور  ي  .]5,  5995جيليت 

ي 
ي وحودد يثقإف  المؤل  وثقإف  القإرئ وتأري    خ الشعوب النر

 دنتجتان المخيإل وقةاءته الثقإفي  حودد بأفق تأريج 
 الثقإف . 

 
 
ي الصص بكونه عصضا

 
 عىل تأويل وتفست  العالق  يي   المخيإل وتشكيالته الووري  ي

 
ي للقإرئ تجعله قإدرا

 
إن الوعي الثقإي

ي جمإلي دسإس . ووفق إدراك تلك العالق  فؤن الصص يتوول حن نص ادب  ي
 
 وبي   السيإق والنسق الصصي الثقإي

 
خطإب  إليإ

ي يشتمل عىل 
 
ي ثقإي ي األدب 

 
ي المةجعيإت فهي  والثقإي

 
ي ))إن تقإليد الصوو  لمإ دثةرإ الممم ي

والجمإلي واإلجتمإعي والتأريج 
ي اشإع  وقبول دنواع دديي  حعيص  واندثإر اخةى((

 
 . ]78,  5996فإن, [ تسمم بشكل فإعل ي

ي تفتح المجإل للعقل الصقدي الوديث للكش  عن البنيإت الثقإفي  للصص دلف دا فإلمخيإل األ 
ودراس  البني  إعل  النر

اتيجيإت القةاء  الثقإفي . إن الصظري  المةجعي   وريإت استر اإليديولوجي  للمجتمع الذي دنتج الصص. ويعد حن رص 
ي يواسطتمإ دسست حفإريم دلف

ض ارتكإزرإ عىل المدركإت الوسي  والنر ي  سإسلسف  والمصطق األ دلفلسفي  للمخيإل تفتر
اط وارسطوا وافالطون اسسوا لمفموم المخيإل وربطوا الخيإل بإلوور الوسي  السف  اإلغريق. فسقة دلف أراءوتمثلت ب

ي الخيإلي  ورصإ يؤكد عىل درمي  حوإكإ  الوور  
ودكد ارسطوا عىل حفموم الموإكإ  وتمثيل الواقع وفق حدركإت المتلقر
 .  ]40,  5000النشإر, [ الوسي  وارتبإطمإ بإلمدركإت العقلي  والصإتج  عن خزن الوور  وتمثيلمإ

(  (.54وتسإم افالطون بعإلم المثل وردى إن القدرات المخيإلي  نإتج  حن عإلم المثل وإلمإم الهي
 حإ يي   

 
 جدليإ

 
ي وقد تبلورت عد  اشكإليإت حإ يي   الخيإل  الفكة إن فلسف  المخيإل قد دثإرت حوورا

اإلرسطي واإلفالطوب 
 والمتخيل والمخيإل. 
 إبداعفإلمخيإل هي حلك  

 
 لتنتج نوإ

 
ي  حلمم  عصد اإلنسإن نإتج  حن حوفزات فكري  وانفعإإلت وجداني  تدحج ذاتيإ

 إبداع
ً 
 دو شكل

 
 إبداعيإ

 
 . ]565,  5985صليبإ,  [ يإ

كي  والتوليل  دحإ التخييل فمو قو  ادراكي  توور اإلشيإء الغإئب  لتمإهي الشخص بأنمإ يإرص   ورذ  القو  تعمل بإلتر
 .]56,  5000دمحم, [ الذرصي  وتسم بإلقو  المتخيل لتتضف بإلوور 

ء بإؤلدراك و  راءديكإرت لتصإقض األ دراءوجإءت  ي
ء دلفالسإبق  ويربط كل شر ي

مم والمعةف  الصإتج  حن التفكت  العقىلي فال شر
ء يةتبط بإلخيإل والتخيل  ي

  حن تفكت  مم ألنممإ حودر المعةف  الصإتجدلفاإلدراك و  إلللوجدان والوس. ودرجع كل شر
 . ]46,  5979وربه, [ اإلنسإن المبدع 

بط المخيإل بملك  الودس والذي يعتمد عىل ربط الودس بإلعقل ؤل  دراءوجإءت  المخيإل وفق  نتإج))دحإنويل كإنت(( لتر
كيبي  العقلي  والوسي  جإع الذكريإت وعىل شكل صور ذرصي  وفق الويد  التر يإ, زكر  [ رحزيإت حةتبط  بإلزحن. دي استر

5988  ,555-555[ . 
واتفق حإرتن ريدجة حع فلسف  كإنت يول المخيإل حن خالل اعتمإد  عىل حفموم الزحن فربط المخيإل بإلةحوز الصإتج  

ي فإلعمل 
ي توثق الوجود اإلنسإب 

ي الذي يعتمد عىل حةتكزات المخيإل حتمثل  بإلةحز واإلستعإر  دلفحن الميثيلوجيإ النر
ن 

ء دو واقعي  ي
 . ]595,  5003حإرتن, [ والتمثيل وحصدحج  يويد  فصي  جمإلي  ذات حغزى حعي   شر

ي نإتج عن قودي  واعي  لخلق صور  ذرصي  نإتج   إلودشإر سإرتة 
ي كتإبه التخييل واعتت   نشإط ذرن 

 
حفموم المخيإل ي

 لموضوع غإئ  دو حن دث
 
ي ذاكة  الشخص رغم غيإيمإ بإلواقع فإلمخيإل لديه صور  حتشكل  ذرصيإ

 
ة نفسي فتكون الوور  ي

 عدم. 
ي نإتج عن 

ي ذرن المتلقر
 
 عت  تةاكمإت الزحن ورحزيإت وجود .  دنتجتصور جمإلي  قودي   إنتإجإن تشكيالت المخيإل ي

. ويعتت  يول ريكور الةحوز دلفور عصد فإلةحزي  هي تعبت  غت  حبإشر عن حكصونإت الالشع ةد والتعبت  عصمإ بإؤليوإء بإلمعن 
حؤإلإلت داخلي  للفعل يمذ  الطريق  تعطي )حقةوئي ( دو قإبلي  قةاء  للفعل فهي تجعل حن المخيإل شبه نص توفة له 

ي يمكن حن خاللمإ تأويل تضف حعي   
 . ]95,  5985الوبإغ, [ الةحوز قواني   الدإلل  النر

 و 
 
 والوإرص  ذرصيإ

 
 كون ان المخيإل يقوم عىل ازاي  الواقع بإلةحز الغإئ  واقعيإ

 
قد يتخذ انعكإس صور  رحزي  حةغوب  ذاتيإ

ي ))فإلةحزي رو الصظإم الذي يقيم الذات ضمن اللغ , لغ  آبإئه دحإ المخيإلي فمو 
عت  الذاكة  المعةفي  النشط  لدى المتلقر

ي ت
ي الوور  النر

 
 . ]50,  5999يول, [ وملمإ الذات((يعكس الةغب  ي

ي داخلمإ طإق  
 
ي تووي ي ي وايتسمولوح  ي وسإيكولوح  ي  نتيج  للوموإلت المكثف  إبداعألن الذات حكون بإيولوح 

ي تومل حدلوإلته إيوإئي  
والمصظم  ضمن سيإقإت ودنسإق حعةفي  واجتمإعي  تتسع آفإقمإ وفق المةجعيإت المعةفي  النر
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ي هي عبإر  عن تتسم بإلشمولي  ويؤك
ات والنر تو إيكو(( إن المخيإل يوفز حن السيإق اإلشإري للصص المصتج بإلثت  د ))إحت 

يوإت دو  تعمل كقو  ارسإلي  توفز الطإقإت الذرصي  تعمل عىل شكل رحوز غةائبي  كأنمإ  ديداثاشإرات دو كلمإت او تحرر
 .  ]45,  5006جإك, [ يلم دو رؤي  دو يلم يقظ  دو وحي 

ي الذاكة  اإلنسإني  اإلجتمإعي  ألنه يمثل إيدى المةتكزات األ إن الصظ
 
ي  المفحر  للوجود وحثإل عىل سإسإم الةحزي قإيع ي

رإ ورحزيإت الويوانإت كإلبوم ودإلل  الشؤم والثعل  ودإلل  الخداع والذئ  ودإلل  التوول  ذلك رحوز اإليالم وتفست 
رإ. والغةاب ودإلل  الخةاب. والومإح  ودإلل    السالم.. وغت 

 حإ تكون حفموم وحعةوف  حن قبل المتلقي   فبمجةد رؤيتمإ تتفعل حخيإإلت 
 
ةد نوو صور  دلفإن الدإلإلت الةحزي  غإلبإ

ي 
 
ي تفست   وتوليله وفق حخيإله وحدركإته العقلي  ي

ي دو حشفة يتطل  حن المتلقر
ذلك الةحز ودإلإلته. دحإ اذا كإن الةحز حخق 

اته الصفسي  وتووراته الجمإلي . التوليل والتأويل   واإلستصتإج بمثت 
: المخيال ومفهومه النفسي  ي

 
 المبحث الثاب
ات  ي تؤكد ارتبإطمإ يصفسي  المصتج دلفإن تصظت 

ي ذاكة  المتلقر
 
السف  يول تشكيالت المخيإل وتةاكم الوور الذرصي  ي

ات الصظريإت الصفسي  حن دراس  ادلفلالدب والعمل  . وقد تشكلت تصظت  ي
ي اإلعمإل ن 

 
ي  األديإلنمإط والصمإذج الصفسي  ي

ي  نتإجودراس  قوانيصمإ وربطت اؤل   صإن والمبدع. دلفي  بإلوإل  الصفسي  للكإت  و األدي بإلوإل  األدب 
ي 
 
 حن طةويإت سيجموند فةويد ويونغ وادلة وإن حةتكزات حفموم المخيإل اعتمد عىل األدبتشكلت الصظري  الصفسي  ي

تو, [  -:]35 , 5995احت 
ي  .5

 
 .األدبتقصي حظإرة الصمإذج ي

 انعكإس الوور والةحوز حن اإلسإطت  والوكإيإت الشعبي .  .5

3.  .
 
 وتأويليإ

 
 نفسيإ

 
 ربط اإليالم يةواس  وتجإرب اإلسالف رحزا

 تةاكمي  اإلنمإط السلوكي  والعقإئدي .  .4

ي حكصونإت  .5
 
ي تكمن ي

اكمي  الصفسي  النر  الصفس. كش  الغموض عن غةائ  السلوك والعقد التر

صي . ونظري  التطمت  ألرسطو خت  دليل عىل تفست  دلفي  و األديإن نظريإت علم الصفس تةتبط بشكل حبإشر بإلصوو  
ات العقد الصفسي  كعقد   ت رحوز لتفست  ي التوليل الصفسي يصمإذج ححريي  واعتت 

 
تلك العالق  وقد إستعإن فةويد ي

رإ كثت  وهي  ا وشخوي  رإحلت وغت  ي  األدينمإذج اديي  نفسي  تداولي  وتواصلي  ))ان الذي يفمم العملي   دودي  و الكتر
 . ]565,  5055الخطي , [ بإعتبإررإ حجموع  حتشإبك  يي   ثالث  اطةاف المةسل والمةسل اليه والةسإل ((

:  إلوقد قسم فةويد الشخوي   ي تكوين الشخوي  وهي
 
 ثالث  اجزاء رئيسي  تسإرم ي

.  اإلنإ: نإتج  حن الوعي  .5  والالوعي
وات.  .5 ي اشبإع الت  

 
 المو: انوةاف سلوكيإت الشخوي  والةغب  ي

 اإلنإ العليإ: ورو التسإمي والمثإلي  عصد اإلنسإن.  .3

 عن بداعي ن العمل اؤل إ
 
ا  حن وجم  نظة فةويد تعبت  عن الةغبإت المكبوت  عىل رية  صور  حخيإلي  او سلوك او لغ  تعبت 

 للعواحل ةدي والالشعور ورو دلف))الالوعي 
 
ي غت  الظإرة للشخوي  اإلنسإني  واعتبإر  حتضمصإ

ي دلفالمخزن الخق 
 
عإل  ي

ي اؤل 
 
ي اؤل  بداعالسلوك وي

 
 .]40,  5007صالح, [ ((نتإجي

حوطلح الوعي الجمإعي والالشعور الجمعي  دضإفةدي عصد فةويد بإلالوعي الجمعي و دلفدحإ يونغ فقد استبدل الالوعي 
ي  وتظمة عىل شكل رحوز حألوف  عإية  لودود الزحإن األولري  الجمعي  هي حإ تسم الصمإذج ويةى ان الةواس  الالشعو 

 لعملمم اؤل 
 
ي يتخذ حصمإ المبدعون حوضوعإ

 . ]36,  5007صالح, [ ((بداعي وهي الةحوز النر

الجمعي وتداولي  ان المخيإل وفق حصظور يونغ يةتكز عىل تةاكمي  الةحوز المصتج  وفق الوعي الجمعي والالشعور 
ي المصظوح  اؤل 

 
ي  والثقإفي  والتأريخي  واإلجتمإعي . ))يةىيونغ إن بداعاشتغإإلته بإعتبإر  حصتج نفسي له قيمته ي

ةدي  وإنمإ تمتد لتستوع  التجرب  اإلنسإني  للجمإع  وإن رذ  الشخوي  دلفالشخوي  اإلنسإني  إل تقتض عىل التجرب  
ي قةاراتمإ بإلصمإذ 

 
ي الثقإف  اإلنسإني  غت  توتفظ ي

 
ي تختمة ي

المختلف  رذ  الصمإذج واإلنمإط  األجيإلج واإلنمإط العليإ النر
ي وطريق  توور ((

ي تةكي  التخيل اإلنسإب 
 
 . ]565,  5055الخطي , [ العليإ تدخل ي

ثإب  إنموذج دو واشخإ  حثإلي  عىل شكل صور  ذرصي  وتعد بم ديداثوتنتظم ذاكة  المعةف  اإلنسإني  ضمن حواضيع و 
ي الذاكة  اإلنسإني  لتؤسس يني  حعةفي  ذات 

 
ي حتداول عت   إطإر ايقون  تةتكز ي

ي انسإب 
 
وعىل حد  األجيإلجمعي تةاكمي ثقإي

 العوور. 
ي تؤدي 

ات والووافز النر ي طةويإته عىل المثت 
 
ي يةتكز ي

 
ي  إلإن علم الصفس المعةي تغيت  السلوك وتدعيم السلوك اإليجإب 

ات عصد عت  تنشيط   ةد عت  حبدد الثواب والعقإب. دلفوتوفت   المثت 
ي تقوم يإييإء وتوفت   وتنشيط الذاكة  عت  استدعإء الصموذج واإليقون  المتوارث  

ات النر إن المخيإل يعتت  ديد درم المثت 
. إذ ينتج العقل صور  او شر  األجيإلعت    اإلستيمإمي

ي العإلم الواقعي عت  آلي  التوفت  
 
يط صوري يةسم عىل رغم غيإبه ي
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ات والمعطيإت وسإيكولوجي   دثةرإ رؤى وتوورات العإلم الغإئ  وفق تفإعالت الذات حع الوةك  الديصإحيكي  للمثت 
ي يعمل المخيإل عىل تشكيل يني  

 
ي نسق جمإلي حعةي

 
ي ووفق إندحإجمإ وتصظيممإ ي

الصفس وقو  الذاكة  وثقإف  المتلقر
ي تةاكمت فيمإ الموموإل 

. الصص والنر ي
 
 ت الذرصي  والصفسي  ينسق جمإلي حعةي

ي الموروث 
 
ي المبحث الثالث: المخيال وتمثالته ي : األدب  ي   المحريي الراب 

ي إن الموروث   يوثق المصجزات المعةفي  األدب 
 
 تأريخيإ

ً 
 وسجل

 
 حعةفيإ

 
 حةجعيإ

 
ي  بداعي  الثقإفي  اؤل األدي يشكل حوورا

ي حن خاللمإ دسست اعظم الوضإرات اإلنسإني . وكإنت تلك المصجزات 
ي  الفكر لسفإت دلفي  و األديلالجداد واإلبإء والنر

 إيقون  تعريفي , بمثإب  الموي  الثقإفي  للشعوب والوضإرات اإلنسإني . 
 كإألسإطت  والماليم والوكإيإت الشعبي  وست    األدبوقد اتخذ حن 

 
 ثقإفيإ

 
ي نوا  حةكزي  وحةتكزا

 
المحرحي الموروث الثقإي

ورتمإ وديموحتمإ عت  طبيع  الصوو  بمإ   إيقونإت حعةفي  لموي  الشعوب وصت 
 
الشخويإت التأريخي  بإتخإذرإ دنمإطإ

وبولوجي  وفكري   ي وفق حخيإإلته تومله حن تةاكمإت حعةفي  وحوموإلته إنتر
ي ذرن المتلقر

 
تنشط الذكريإت الكإحص  ي

 الجمإلي  والمعةفي  والوجودي  بمةتكزاتمإ الديني  واإلجتمإعي  والسيإسي  والثقإفي  والسإيكولوجي . 
ي والوإرص  كونمإ نوو  تداولي  األدبلقد خلد 

 حإ يي   المإص 
 
 تواصليإ

 
ي كإن لمإ دثةا

اث النر ي كصوز التر
 المحرحي والةواب 

ي فكة المؤل  وتدعم رؤيته وطةويإته 
 ي  والجمإلي . الفكر تغن 

إن الموروث قد يمثل فخة الشعوب وقد إتخذ الكتإب الموروثإت بإنواعمإ اإلسإطت  والماليم والوكم واإلحثإل 
ي 
 دل إيإت ولكلور الصإبع  حن صميم تةاث الشعوب. إن استلمإم يكدلفوالوكإيإت الشعبي  والست   الذاتي  والشعة واغإب 

ي المحرييإت 
 
رإ كثت  تؤكد عىل ارمي  الموروث وإصإلته عت  تصإصإته ي ليل  وليل  ودسإطت  الطوفإن وحلوم  كلكإحش وغت 

صي   اإلصإل  وتوايفمإ لوإلح المعإرص .  ددا المعإرص  بأطة جمإلي  حتخذ  حن المخيإل 
 لتر

ي الصوو  
 
ن يزحن المحريي  األديإن حفموم الموروث ي ي  ديداثوزحن ي  يقتر

 
مإ وقد ركز عبد هللا الغذامي بآرائه الصقدي  ي

ي الصوو  
 
ي  وكإنت قةاءته تأويلي  واتخذ حن الشعة األديكتإبه الخطية  والتكفت  عىل ارمي  تواي  الموروث ي

 لتفست  الموروث حوضوعه حةكزي  تشكل البني  الدراحي  للصص اؤل 
ً 
 مخيإل الجمإلي وفق شعري  البداعي الجإرىلي حثإا

 . ]44,  5007صالح, [
رم بإعتبإررم ايقونإت عربي  لمم دلفكمإ اتخذ الغذامي حن  ي  اين حإلك وعلمإء وفالسف  العةب اين سيصإ واين رشد وغت 

ي حتوارث غت  
 إبداع. فإلتأري    خ يسجل األجيإلحصجز فكةي وفلسق 

 
ي اسست الوضإرات وكإن لمإ حوورا

إت الشخويإت النر
ي تأسيس 

 
 ي
 
 ورئيسيإ

 
ي و دلف الفكةحممإ

ي لسق  . دلف و األدب  ي
 ن 

 .  كمةجع قومي دو شخصي
 دن الموروث عالح  يشإر اليمإ بشكل حبإشر

ي قد تأسس وفق حخيإل اإلسإلي  الةوائي  وبإلتوديد الوكإئي  بإلدرج   األدبان  بإلدرج  الثإني .  والشعري  األولالعةب 
ي كإنت حن الشخويإت الممم  والموبوب  كونمإ شخوي  

وتمثلت الوكإئي  بإلوكإيإت الشعبي  وشخوي  الوكوابر
 وكإن يستخدم حخيإإلته ليضي  الجمإلي  

 
 وإلقإءا

 
اخبإري  تةوي اإلخبإر وتةوي الوكإيإت وتؤديمإ بشكل تمثيىلي دداءا

ي 
, [ الشعري  للصوو  المةوي  لجذب المتلقر  . ]36,  5985الغذامي

ي يووي عىل يكيإت غةائبيه ذات حواق  و  دل إن يكإيإت 
 
ي ثقإي

وشخو   ديداثليل  وليل  كإن لمإ وحإزال كت   تةابر
ي يوض  فيمإ المخيإل بشكل واضح لكونه يعت  عن ثقإف  جمإعي  تتجىل فيمإ  ي والعجإئن  ج فيمإ الواقعي والغةائن 

يمتر 
, [ لي عبقةيالوكم واإلحثإل ينسيج حخيإ ي

غوبر  . ]90,  5986الت 
كمإ تتضمن اإلسإطت  والوكيإت الخةافي . كوكإيإت السصدبإد وعالء الدين وقوص الوعإليك ويكإيإت المدن المفقود  

. كمإ ان يكإيإت اين المقفع )كليل  ودحص ( ويكإيإت ]596,  5965فون, [ ويكإيإت تضمصت يكم وحواعظ ونوادر

ي 
 
 . ]43نبيل , ب.ت,  [  نوو  الكتإب المحرييونجوإ لمإ حسإي  واسع  ي

ي سع  ي ححرييإته واستلمم  إلفتوفيق الوكيم الذي رو رائد المحرح العةب 
 
ي ي رإ وفق دفكإر استصبإط الموروث الشعن 

حخيإإلته الجمإلي  عت  استقةاء واستلمإم اإلسإطت  والوكإيإت الخةافي  المضي  القديم  كمحريي  )إيزس( وححريي  )ايو 
ي استلمممإ حن يكإيإت 

ليل  وليل   دل سنبل( وححريي  )الوصدوق( وححريي  )الخةوج حن الجص ( وححريي  شمةزاد النر
ي وححريي  )ارل الكم ( المستلمم  حن ق

ي ححريي  يإطإلع الشجة  اإلغإب 
 
وص القةآن الكريم. كمإ وا  الوكم ي

ي عليمإ طإيع الالحعقول نتيج  لغةائبيتمإدلفالشعبي  لالطفإل 
 لمحرييته لتضق 

ً 
ي  -لكلوري  وجعلمإ حستمل

وانسإقمإ النر
ي والواقعي والةحزي.  دضإف

يقر سم العإلم الميتإفت  
 عليمإ حخيإإلته لتر

 هات لي مراك بقاة     يااطالع الشجاة    
ي 
ي        بالملرقة الوين 

  ]8الحكيم, ب.ت,  [ تحلب وتسقين 
ت نووصِه  ي ححرييإته طإيع خإ  فقد تمت  

 
ي سعد هللا ونوس قد اتخذ الموروث ي كمإ ان الكإت  المحرحي العةب 

اثي  ييث يضور الصوو  اإلسطوري  والوكإيإت الشعبي  ويكإيإت  ليل  وليل  وبةزت فيمإ حخيإإلت  دل بإلتصإصإت التر
جإع ذاكةته  ي الموروث  إلونوس عت  استر ي وانفتإح ذرصي  وشإعريته الوسي  عىل حوإدر التأري    خ وانتج األدب   العةب 
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 توإلي وتواك  الضاعإت السيإسي  والواقع اإلجتمإعي فمحريي  بإئع الدبس 
 
قت  عإلج حشإكل السلط  دلفنووصإ

 حن عصإرص الصص اإلرسطي الجوق  واالسيإسي  وحإزجمإ بمخي
 
 ؤللم إإلته بإسطور  اودي  ووافمإ بأسلوب جمإلي حتخذا
 . ]545,  5996ونوس, [ توإور شخوي  يخضور الذي خرج حن ييته لكس  رزقه ووق  يوجه السلط 

ي واجممإ اودي , والضاع حع السلط  والوا
ي واجممإ ان حخيإل ونوس قد استصمض حوضوعه الضاع حع القدر النر

قع النر
ين . إن الذاكة  المعةفي  جعلت حن الكإت  يوفز المتلقي   ي اسطور   إلالصص  إيإل يخضور الشإب وتوديه للمخت 

. كمإ استثمة يضور الشخويإت  ي
اودي  ويصن   يوعي قةاء المحرييإت اإلغريقي  الخإلد  وروائعمإ بإسلوب فكةي وفلسق 

ي ححريي )حصمصمإت ححريي (
 
تومي غزو تيمورلصك لمديص  دحشق و ححريي  )راس المملوك جإية( وهي  التإريخي  ي

ب  ي ححريي  ) إلححريي  تقتر
 
. وي ي وتوضح الضاع حإ يي   الخليف  المقتدر بإهلل ووزية  العلقمي

يل يإ دلفححرح الوكوابر
ي 
 
ي اذ ذربت حخيإإلت ونوس ليوإلي شخوي  حمم  وحعةوف  ي

اث اإلنسإب   يمثل التإري    خ والتر
 
حلك الزحإن( تعد نموذجإ

ي عىل الوعيد  ي التأري    خ العةب  ي ارتبطت بإلخةاف  األدب 
 .]557,  5007العمةي, [  وهي شخوي  جوإ وهي الشخوي  النر

. األديي  و الفكر بعإدرإ فشخوي  جوإ هي شخوي  عربي  حضي  شعبي  لمإ ا ي ي  الشعبي  والوجداني  عىل الشع  العةب 
ي ححريي  الملك رو الملك ارتقت حخيإإلت ونوس نوو الليإلي العربي  المشمور  

 
ليل  وليل  وبإلتوديد الليل   دل وي

ي عصوانمإ )الصإئم واليقظإن(. 
 الثإلث  والخمسي   بعد المة  والمتمثل  بإلوكإي  النر

ي العض العبإشي والمتمثل  بإلخليف  رإرون الةشيد واستخدام ن ححريي  اإ
 
لملك رو الملك تصإقش حوضوعه السلط  ي

 اسإلي  التصكة والملكي . 
 حخيإإلته 

 
 حستثمةا

 
ي واستخدم اسلوب ححرييإ

ت رذ  المحريي  بأسلوب ونوس الذي ايتعد فيه عن الوكوابر وتمت  
اث فيوافه بجمإلي   ي استلمإم التر

 
ي بأجواء الولمي  واليقظ  واجواء وذاكةته ي

ي ويضع المتلقر
 
قودي  ووعي جمإعي ثقإي

  دضإفاللع . إن المخيإل الذي يمتلكه ونوس 
 
 فصيإ

 
 جمإليإ

 
 يتصإس  حع الوعي إبداععىل الوكإي  الشعبي  اسلوبإ

 
ي الفكة يإ

ي حن خالل استصمإض تةاث 
, 5975صالح, [   يمإ المجتمعليل  وليل  وجعلمإ كةسإل  فكري  وسيإسي  يخإط دل للمتلقر
 653-700[ . 

ي المتمثل بإأللعإب الشعبي  فهي حن )الةكإئز األ  ي ييإ  دي شع  حن سإسولم يستبعد ونوس الموروث الشعن 
 
ي  ي

اكم  عىل حة العوور واإلزحص . فكل حإ يتعلق بإإلنسإن حن فكة وعإدات وتقإليد  إلالشعوب  ي الموروثإت المتر
ر
جإن  بإي

 الجمعي و 
, [ةدي هي ركإئز يقوم عليمإ المجتمع((دلفعىل المستويي   ي

. فإنتج ححرييتإن هي لعب  الدبإييس ] 5985العإب 

 وعصدحإ يلع  الةجإل. 
ي 
 
ي تؤكد عملي  التواصل حإ يي   طةز اؤل  األدبإن استصمإض الموروثإت ي

 بداعالمحرحي المعإرص حن اإلحور الممم  النر
ي بمإ يتصإس  حع  اكمي للموروث الشعن   وحعإلجته بإسلوب جمإلي وفكةي وتواي  المخيإل التر

ي والوإرص 
المإص 

ورات الثقإف  المعإرص . ولم تبتعد يكإيإت السصدبإد عن حخيإإلت الكتإب العةب اذ استثمة  ي خميس رص 
ر
رإ الكإت  شوي

ي الذي 
بمحريي  )سصدبإد( ليظمة دزحإت اإلح  والشعوب حن اإلنظم  الدكتإتوري . ويجعل حن شخوي  سصدبإد الوكوابر

, [ يةوي الوكإيإت عىل المتلقي   حن ايصإء المديص  والذين ينتظةون قدوحه بشغ   .]55,  5995الدليمي
ي ححريي 

 
حسإفة ليل ليستذكة الشخويإت التأريخي  المعةوف  بدكتإتوريتمإ  وانطلقت حخيإإلت صالح عبد الوبور ي

يط  وسلطويتمإ القإسي  احثإل )اإلسكصدر وروإلكو ورتلة ورإنيبإل وتيمورلصك وجونسون( وكأن حخيإل يستذكة شر
ي قإدت الشعوب 

ي لمةايل التإري    خ وشخويإته النر
ي قطإر) ديداثيةوب داحي  وتجةي  إلسيصمإب 

 
وكأن  (.39المحريي  ي

ي حوطإت إستذكإري  تحرد األ 
 
والمواق  وحإ يومله التإري    خ حن تةاكمإت  يداثالتأري    خ يجةي عىل نسق حتواصل ويق  ي

 ايديولوجي  وسيإسي . 
ي 
 
ي وحإ يتضمصه حن فكة وشد قوصي ورحزيإت وصور وخت   وتجرب  يبدع حن  األدبإن قةاء  المخيإل ي المحرحي العةب 
ي 
 
ي عىل دوسع نطإقه والمتمثل بإلوعي  إنتإجخاللمإ الكإت  ي

 وعي المتلقر
 
ي تظمة قود  او يخفيه نإشدا

نووصه النر
 .  الجمعي

 
ات ال   النظاي:  اطار مؤشر

ي د .5
ي وحودد يثقإف  المؤل  وثقإف  القإرئ وتأري    خ الشعوب النر

 دنتجتن المخيإل وقةاءته الثقإفي  حودد بأفق تأريج 
 الثقإف . 

ي تشكيل اؤل بفعل حلكه المخيإل فإلوور  .5
 
ي ورغبته ي

 عقىلي نإتج حن وعي المتلقر
ي  طإر الذرصي  تستوض  يتوفت  

 
المعةي

 والشخو .  يداثلال 

ي ن تشكيالت المخيإل للموروث إ .3 ي نإتج عن األدب 
ي ذرن المتلقر

 
عت  تةاكمإت الزحن  دنتجتصور جمإلي  قودي   إنتإج ي

 ورحزيإت وجود . 

. ان المخيإل يقوم عىل ازاي  الواقع بإلةحز  .4 ي
 عت  الذاكة  المعةفي  النشط  للمتلقر

 
 والوإرص  ذرصيإ

 
 الغإئ  واقعيإ
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ي ذرصه وعقله يتوفت   الصظإم اإلشإري للصص المصتج  .5
 
ي نوو استوضإر الغإئ  ويضور  ي

المخيإل يوفز وعي المتلقر
ي تعمل كقو  ارسإلي  توفز الطإقإت الذرصي  وتعمل عىل شكل رحوز اإرة  او حستتر  ي

ات النر فحررإ ويؤولمإ ضمن بإلمثت 
 حخيإإلته وتووراته الجمإلي . 

 

 الثالث الفول
 اجااءات البحث
 مجتمع البحث: 

 للفتر  )55شمل حجتمع البوث )
 
 عةاقيإ

 
 ححرييإ

 
 للموروث 5005 – 5965( نوإ

 
 تةاكميإ

ً 
ي ( حإ كإن لمإ حخيإا ي ينيإتمإ األدب 

 
 ي

 الوكإئي  ودنسإقمإ الدراحي . 
 جدول يوضح حجتمع البوث

 السص  اسم المؤل  اسم المحريي  ت

 5965 عإدل كإام ححريي  الطوفإن  .5

ي  ححريي  المفتإح  .5
 5967 يوس  العإب 

ان  .3  5975 قإسم دمحم ححريي  الصخل  والجت 

 5974 قإسم دمحم ححريي  بغداد اإلزل يي   الجد والمزل  .4

 5976 قإسم دمحم  ححريي  كإن يإحإ كإن   .5

 5978 قإسم دمحم ححريي  ردس المملوك جإية  .6

ي   .7  5978 عإدل كإام ححريي  المتصن 

 5995 لطفي  الدليمي  ححريي  الليإلي السوحري   .8

ي اإلعإلي   .9
 
 5993 خزعل المإجدي ححريي  تموز ي

 5994 خزعل المإجدي ححريي  قيإح  شمةزاد  .50

 5995 خزعل المإجدي ححريي  دكيتو الليإلي البإبلي   .55

 5998 المإجديخزعل  ححريي  حفتإح بغداد   .55

 5999 يإتم عبإس بويل  ححريي  البوث عن الضمت    .53

 5999 خزعل المإجدي ححريي  سدرا   .54

ي بغداد   .55
 
 5005 رشإ فإضل ححريي  عشتإر ي

 
 عينة البحث

اختإرت البإيث  ححرييإت لتمثل المةايل الممم  حن تطور فن الكتإب  المحريي  العةاقي  وتم اختيإررإ بشكل قودي 
توقق ارداف البوث لكونمإ تشكل ينيإت يكإئي  حوروث  تةاكمت فيمإ اإلنسإق الثقإفي  واإلجتمإعي  وبةز فيمإ ألنمإ 

ي الشعبي . 
ي حوروثمإ حإ يي   اإلسطوري والوكإيإت الشعبي  واإلغإب 

 
 حخيإل الكإت  بأسلوب جمإلي وفكةي وتتصوع ي

 انتجه كإتب  ل
 
 انتجه كإت  ونوإ

 
. كمإ اختإرت البإيث  نوإ  معةف  ديديلوجيإ استلمإم الموروث حن كال الجنسي  

 جدول يوضح عيص  البوث

 السص  اسم المؤل  اسم المحريي  ت

ي  ححريي  المفتإح .5
 5967 يوس  العإب 

 5995 لطفي  الدليمي  ححريي  الليإلي السوحري  .5

 
 منهجية البحث: 

ي توليل عيصإت 
 
ي التوليىلي ي

 البوث. اعتمدت البإيث  المصمج الوصق 
 

 البحث:  أداة
ات البوث.  إلاعتمدت البإيث   ي حؤشر

 
 حإ تمت اإلشإر  اليه ي
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 تحليل عينة البحث: 
 (  73: محرحية المفتا  األولالرينة 

) ي
 )تألي  يوس  العإب 

ي طإلمإ تغن  يمإ 
لجمإل ايقإعمإ وسمو  األجيإلعت  حةور السصي   وتداولمإ  األطفإليوا  الكإت  اإلغصي  الشعبي  النر

جعت ذكريإته عت  تةاكمإت حخيإإلته الثقإفي  وحةجعيإتمإ الشعبي  فإتخذ حن اإلغصي   حضإحيصمإ وتصإغم ايقإعمإ فأستر
 يةوي 

 
 تةاتبيإ

 
 يكإئيإ

 
 لتأخذ نسقإ

 
 يصإئيإ

 
 لوكإي  حكتمل  ديداثالشعبي  بداي  لمحريي  وحةتكزا

 
اكم فيمإ حوموإلت إ المعن  تتر

ي األصيل. 
ر
ي العةاي  ورحزيإت وتمثالت الموروث الشعن 

ي عىل جدودي ----ياخشيبة صودي صودي 
 ودين 

ي ثوب و كركة ----وجدودي بطارف عكا 
 
 يرطوب

 اضمها بونيديكي  ---والكركة وين اضمها 
 و المفتا  عند الحداد ---صنيديكي يريد مفتا  
 لوس عند الراوسألفو  ---والحداد يريد فلوس 
 و الحمام يريد قنديل ---والراوس بالحمام 

 والبتر يريد حبل ---والقنديل و اكع بالبتر 
 والثور يريد حشيش ---و الحبل بقاون الثور 
 والبستان يريد مطا ---و الحشيش بالبستان 
 ال اله اال هللا ---والمطا عند هللا 

ي قد إ
ي إنودر فيمإ وهي  دضإفن العإب 

ي تومل  درض بمخيإإلته الويإ  البيةي  النر
الةافدين وحتمثله بمديص  بغداد النر

وقتصإ  إللسصي   طويل   األجيإلوالمتمت    يتداولمإ عت  حوموإلت فكري  وتةاثي  حوروث  بوكإيإتمإ ودغإنيمإ الشعبي  
 .  الوإرص 

ي ن حفةدات اللغ  البسيط  والمعت   عن الويإ  اإلجتمإ
ي ححريي  المفتإح حعإب 

  األحل إعي  يمل العإب 
 
جإ واإلنفتإح وحمتر 
ي تتعدد دإلإلتمإ وفق حعطيإتمإ الواقعي  

. ودتسمت ححريي  بدإلإلت السيميإء اللغوي  المفتوي  النر ي
بإلورم والتمن 

 والةحزي . 
ي تتوضح حن ( ويضي  جمإليإت اللغ  355.. بال ذيل .. بال وزن وإلقيإس )   دسإس))هي قويد  بال 

المفتوي  النر
خالل كش  دإلإلتمإ وكأنه اراد توضيح انمإ يكإي  يلمي  تنتهي عصد اليقظ . ))كإلورم او الولم اذا حإ الظالم انجىل 

قت شمس الوبإح((.   355وإنزاح وكإلوقيق  إن دشر
ي لمف

 
ي توقيق اإلحصيإت وبي   تةاكمإت المخزون الثقإي

 
ي ي

ي ربط يي   التمن 
رإ ايقون  حةكزي  إن حخيإل العإب  تإح عكإ واعتت 

ي إنجإب 
 
ان( ي ي حخيإإلت الذاكة  المعةفي  الواعي  عصد المتلقي   وجعل حن دحصي  شخويإت المحريي  )يت   ويت 

 
تكمن ي

ي عصد جدودي 
 - -الطفل ورذ  اإلحصي  إيتمإلي  توقيقمإ حةرون بمعةفي  اإلجداد وبةك  وجود شخويإتمم. ))ودين 

ي ثوب وكعك (
ات وحستودع  فكإر يكم  اإلجداد وبإعتبإررم حخزون اجتمإعي حىل  بإأل إل( وهي اشإر  يعطوب  والخت 

جع المشورات.   المكةحإت وحستر
 (335))عإلم عجي  لم نقدر )دن نفممه( لم نستوع  حن كالحمم اإل القليل((. ) 

ي المفتإح 
ي حفةدات لغوي  شعبي  سمل  المعإب 

, القصديل, الوصدوق, وكأنمإ سلسل  لوس, العةوس, الدلفاستخدم العإب  بت 
ي  إلنسقي  حن الكلمإت الوايد  تؤدي 

الثإني  وكأنمإ حةتبط  بولقإت رغم انمإ تدل عىل حفةدات حإدي  ولكن حخيإل العإب 
اكم  دضإفقد  ي التر

إليمإ وايف  إستدإللي  وإكتمإلي  لودوث اإلحصي  وكأنمإ حوطإت فكري  وحيثيولوجي . ويوا  العإب 
ي عت  تكةار الووارات وحقإطع اإلغصي  وتكةار اإلرقإم وخإص  رقم )سبع ( الذي يشت  ال

ي الةحزي الفكة اإلرث  إلموروبر
ي اإلسإطت  والماليم. 

 
ي . الذي طإلمإ وإن تكةر ي

 اإلجتمإعي والةوحي والدين 
ي قد تفتحالفكة إن ححريي  المفتإح يإرتكإزرإ عىل الموروث  لمستقبل الويإ  وفق زحإني  وحكإني   األحل ي والشعن 

 الدوراني .  يداثاأل 
 (78الرينة الثاصية: محرحية الليالي السومرية 

)   تأليف لطفية الدليمي
اكمي  طإر نمإ اؤل دليل  وليل   ل تحرد الليإلي السوحري  دروع حاليم العإلم القديم وكأنمإ ليإلي األ الجمعي للمخيإل التر

 فلسفي  وفكري  ودجصإسي  ييث بداعي اإلسطوري لملوم  كلكإحش العريق  ذات الصص اؤل 
 
ي حكصونإته دبعإدا

 
 الذي يومل ي

ج الصتر ب ي يمتر    الشعةي. إألدب 
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ي الصوو   المحريي  إنمإ إراد  الإ
 
ي والمممش ي

مةد  ن الكإتب  وافت جمإليإت حخيإلمإ نوو المسكوت عصه والمخق 
وتوةررإ وتسإوي خوإئومإ وقدراتمإ حع الةجل ؤلثبإت يضوررإ كصد قوي احإم الةجإل. فإلمحريي  حقإرب  نسوي  

 لملوم  كلكإحش. 
 
 
 رصاعإ

 
ي حتضمصإ

 يكإب 
 
اث سوحة ودكد لتخط وفق حخيإإلتمإ نسقإ فؤستلممت الكإتب  حةتكزات البني  اإلسطوري  لتر

 حإ يي   الذكور  واإلنوث  ي
 
ي الويإ  الوجودي  وفق فلسف  الموت والخلود. وجوديإ

 
 يث يضور المةد  وايةاز ذاتيتمإ ي

ي للصص الخإلد حلوم  كلكإحش. 
 إلفق توقعإت المتلقر

 
 حغإيةا

 
 دزايت الكإتب  حصظوح  الصص ولتنتج نوإ

ب بمخيإإلتمإ  إلقسمت الكإتب  الصص  :  ل اليإلي األ إلاربع  ليإٍل وكأنمإ تقتر  ليل  وليل  وقد دعطت تسميإت لتلك الليإلي
 : )خلق انكيدو(األولالليل  

 الليل  الثإني : )انكيدو احةد  المعةف (
 الليل  الثإلث : )الغإني  شمخت واحةد  المعةف (

 الليل  الةابع : )كلكإحش وسيدوري وصإيب  الوإن (
 كإئي  تةوي الوكإيإت اإلسطوري  الةافداني . إن تةاتبي  الليإلي تضي  عىل الصص المحرحي الملومي وفق ي

ي الوضإرات 
 
ي تمثل السلط  والسيإد  ي

 عىل يضور شخوي  المةد  والنر
 
 واضوإ

ً 
ان تسميإت الليإلي األرب  ع يعطي دليل

ي المجتمعإت السوحري  القديم . فإ ؤللم القديم  والمتمثل  بإ
 
ي كإن لمإ اثة كبت  ي

إيصإنإ  ؤللم اإلم وا ؤللم السوحري  النر
ي يضإر  وادي الةافدين حقإبل ا ؤللم عشتإر وا ؤللم دورورو وا ؤللم وا

 
الذكوري   ؤللم نوإبإ تمثل السلط  اإللمي  اإلنثوي  ي

 .)  والمتمثل  )بأنو ودنليل ودنمي وددد وشمش وسي  
بإت الطبول تستيقظ رعيته جلجإحش الذي ديسن اإلله العظيم يل ق  وييإ  صوت إحةد  جلجإحش العظيم عىل رص 

ي بذكة  يإ بالدي. ورذا رو إستمالل حلوم    ؤللم ا
ء فغن  ي

شمش بإلوسن ويو  اإلله ددد بإلبطل الذي ردى كل شر
كلكإحش الذي يوحي بخلود بطل الملوم  كلكإحش الملك العظيم الذي يتسم بإلشجإع  والبطول  والقو  والسلط . وكأن 

ي الكإتب  درادت دن توضح حفموم السلط  الذكوري   ي تتسم بقو  الةجإل وتسلطمم وتمثلت وفق الموروث الشعن 
النر

ي الليإلي السوحري  وتزي    ح سلطوي   ؤللم جعل ا إلبإلبطل كلكإحش. فأستلمت المخيإإلت الكإتب  
 
اإلنثوي  تمثل السلط  ي

ي ذاكة  التأري    خ فجعلت حن ا
 
اورور عىل رية  اإلله دنو إله السمإء فتمبط حن دعىل  ؤللم الةجل وحوروثه المؤسطة ي
 ةات. دلفالمةتفع وتغسل يديمإ بمإء 

ي حإء 
 
, حن طي   دلفاورور: سأحصوه القو  والبسإل  وتغسل يديمإ ي ةات سأخلقه وسيكون حن دلفةات وتأخذ حضغ  طي  

 53نسل اإلله نيصورتإ القوي. لتكن انت انكيدو القوي..... 
ي الملوم  الذي خلقته اانكيدو الشخوي  

 
كي يتغل  عىل قو  وسلط  ودكتإتوري  كلكإحش   ؤللم البطولي  الثإني  ي

 لكلكإحش. 
 
ي خلق البحرر ليكونوا دندادا

 
ي تفست  اعمإل اورور خإلق  البحرر وجعلتمإ تتمإدى ي

 
 فعمدت الكإتب  ي

 يوازي 
 
ي شيةإ

 حثل انكيدو .. كوب 
 
 اخة, قويإ

ً 
 جميل

 
ي حخلوقإ

يي   القو  والجمإل .. ودحالي اإلرض بإلخت  دورور: كوب 
 53والمعةف .  

ييث حصوت شخوي  اإلننر الجمإل والقو  والوكم  وجعلت حن الشخويإت البطولي  اإلسطوري  كلكإحش وانكيدوا 
ي المحريي . 

 
ات حن قبل الشخويإت اإلنثوي  ي  حست 

ته ... وليعطيك احةد  حن نسإء المعبد تووبمإ حعك, دوروك العظيم  وحلكمإ كلكإحش الذي إل حثيل لقو  إلاألب: اذر  
 .54دعمإ تسيطة عىل رذا المخلوق وتةوضه وتورن قوا ....  

نوإبإ الم  الوكم  كإنت تةوض انكيدو وجعلت حصه  ؤللم إني  شمخت إلضعإف قوى انكيدو ولكن ادلففأرسلت المةد  
ي 
 ذي السلوك الويواب 

 
 بعد دن كإن حتويشإ

 
 سويإ

 
نوإبإ بمعةفتمإ ويكمتمإ عىل المةد  اإلننر  ؤللم وقد تقلبت اانسإنإ

ي تمثل الغواء والشمو  ف
 ينتهي يتغل  العقل والوكم  عىل  أنتجتشمخت والنر

 
 إنثويإ

 
 وش والبغإء. دلفالكإتب  رصاعإ

ي تةوي األ  إلت دضإفكمإ 
ات غت   ديداثوفق نبوؤتمإ وتوجه  يداثالصص شخوي  العةاف  النر المحريي  يتووإلت وتغت 

ي غيإبه. 
 
حتوقع  تتمثل بموقفمإ ضد حجلس شيوخ دوروك واستبداله بطإقإت النسإء وذكإئمن إلدار  حملك  كلكإحش ي

ي تعمت  دوروك وبصإء اسواررإ 
 
 عن الخلود ليكتش  إن خلود  يكمن ي

 
والذي فجع بمةض انكيدو وحوته وغإدر حملكته بوثإ

 وحعإبدرإ. 
اكمي  للملوم  و  جتدنتلقد   وفق حخيإإلتمإ التر

 
 حغإيةا

 
ت عليمإ اسقإطإت الويإ  الوجودي  والمتكمثل  دضإفالكإتب  نوإ

ي نص الليإلي السوحري  كإنت 
 
ي تمصومإ قدر  التوكم والتسلط والشخويإت اإلنثوي  ي

بوري  المةد  وطإقإتمإ الكإحص  النر
ي يفزت و 

ات النر ور  كلكإح دنتجتتمثل المثت  ش وريل  بوثه عن الخلود. إن المخيإل الجمعي لملوم  كلكإحش جإحع صت 
فّعل الذاكة  الجمعي  حن صيغ  الوكإئي  الدراحي  

ُ
ي ت
ي انه يمثل الطإق  الديصإحيكي  النر

لمإ رو واقعي وخيإلي ووحي ويقيقر
ي و  إل

ورات الويإدلفصيغ  التمثل والتوور الذرن  ي والشعةي بأطة حعإرص  وفق حعطيإت رص 
   وتجليإت الوري . ن 
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 الاابع الفول
 النتائج ومناقشتها

 صتائج البحث
ه بإلمغإية  وفق حلك  المخيإل وتةاكمي  إنتإج إعإد يفلت الصوو  يبصإء درامي قإئم عىل استلمإم الموروث و  .5

ي  ي الموروث الشعن   والةحزيإت والتأويل للدإلإلت.  يإل  عت  آليإت اإلنزيإح واؤل األدب 
ي  الفكر لسف  دلفوإنفتإح ينيإتمإ الدإللي  عت  حصظوح  جمإليإت  يداثالصوو  وفق دوراني  األ إنغالق يني   .5

واإلجتمإعي  والعقإئدي  واإلسطوري  وانزيإح ينيإتمإ النسقي  وفق حعطيإت الواقع المعإش دو الواقع المممش دو 
 المستقبل المؤحل. 

اثي  وديموحتمإ  دضإف .3 إب تجليإت الموي  القوحي  والشعبي  وتسإمي ينيتمإ بأبعإدرإ ودإللتمإ التأريخي  والتر
ّ
حخيإل الكت

ورتمإ يإنفتإح األزحص .   وصت 

اثي  يةؤى حعإرص .  .4 ي الموازي والمعت  عن الشخويإت التر
 التواي  النسقر

 

 االستنتاجات

ي قد  .5 اكمي للموروث الشعن  قيم  اإلصإل  للصوو  المحريي  والتمسك بإلموي   دضإفإن جمإليإت المخيإل التر
 الوطصي . 

المخيإل قد فتح انسإق البنيإت المغلق  وكش  ورحزيإت ودإلإلت الصص المخفي  وحجسإت المسكوت عصه يإيإإلت  .5
 وإنزيإيإت فكري  توإلي واقعي  الويإ . 

إب .3
ّ
ي وحوموإلت الموروث  إن ثقإف  الكت اث األدب  ي  حصومم القدر  بمخيإإلتمم عىل إنتقإء نوو  التر  حن دسإطت  األدب 

اثي  وجيصإلوجيإ الصوو  المصتج   ي شعبي  وتوايفمإ بمةون  وفق حستويإت الوةك  التر
وحاليم ويكيإت شعبي  ودغإب 

 يوعي وإدراك لول القضإيإ اإلجتمإعي  الةارص . 

ي الصص دإلل  عىل تأصيل روي  الشخوي  المحريي . إيةاز سمإت الشخويإت  .4
 
اثي  كمإ هي عليه ي  التر

 

 التوصيات: 

ي حصإرج الدراسإت العليإ. الفكر تدريس حوطلح المخيإل وفلسفته  .5
 
 ي  والصفسي  ي

ي جعل حإد  الموروث  .5 ي الموإور والمؤتمةات العلمي  الدولي  والمولي . سإس ايد الةكإئز األ األدب 
 
 ي  ي

ي  .3 اث الشعن 
ي تدريس حإد  الموروث والتر  صون الجميل  وكلي  اآلداب. دلف وادخإلمإ ضمن المصإرج الدراسي  لكليإت األدب 

ي  .4
 
ي ودثة المخيإل ي واإلنزيإح  يإل نوو  حغإية  وفق اؤل  إنتإجإثةاء الصوو  المحريي  يتصإصإت الموروث الشعن 

ي وتأصيل الموي  الثقإفي . 
 إلستصمإض ذاكة  المتلقر

 

حات  المقتر

ي نوو  ححرييإت  -5اجةاء دراس  
 
اكمي ي  (.األطفإل)المخيإل التر

ي  -5
 
ي الصوو  المحريي  الموروث  ي

 
(.  األدب)تجليإت المخيإل ي  العإلمي

 
 الموادر والمااجع

 الكتب
, 5ايةاريم حوطق  واخةون, المعجم الوسيط, ج  ـه(. 5456, العةاق: حؤسس  الوإدق للطبإع  والنحرر

وت, عإلم   (.5007, الفكةاين حصظور, لسإن العةب )يت 

 (.5008)القإرة : عإلم الكت ,  5ديمد حختإر عمة, حعجم اللغ  العربي  المعإرص , ط
تو ايكو, التأويل يي   السيميإئيإت والتفكيكي , تةجم  سعيد يصكةاد, ط , 5احت  ي ي العةب 

 
 (.5995, )المغةب: المةكز الثقإي

وت حنشورات عويدات, 5لسفي , تةجم  خليل ايمد خليل, جدلفاندريه إلإلند, حوسوع  إلإلند   (.5996, )يت 

, 5يول ريكور, الوجود والزحإن وفلسف  يول ريكور, ط ي ي العةب 
 
وت, المةكز الثقإي  (.5999, تةجم : سعيد الغإنمي )يت 

 ت(. توفيق الوكيم, يإطإلع الشجة , )القإرة : حكتب  اآلداب, ب 

وت, حنشورات اإلختالف, 5جإك إلكإن, الخيإلي والةحزي, تةجم  حوطق  المسصإوي, ط  (.5006, )يت 

, جدلفجميل صليبإ, المعجم  ي
,  5لسق  ي

وت, دار الكت  اللبصإب   (.5985)يت 

, 5جيليت  دوران, الخيإل الةحزي, تةجم  عىلي المضي, ط وت: المؤسس  الجإحعي  للدراسإت والنحرر  (.5995, )يت 

اث  اث والتجديد حوق  حن التر , التر ي
ي يسن يصق  ,  5, طاألدب  وت: دار التصوية للطبإع  والصتر  (.5987)يت 
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 (.5007)اإلردن: دار الكصدي,  5يسصي   حصوور العمةي, اشكإلي  التصإ , ط

 (.5985)حض: دار اإلسكصدري ,  5ن عصد سإرتة, طدلفرحضإن الوبإغ, فلسف  

ي دلفزكريإ, ايةاريم, فلسف  
 
 (,.5988المعإرص )القإرة : حكتب  حض,  الفكة ن ي

, المجموع  المحريي  الكإحل , جدلفسعد هللا ونوس, بإئع الدبس  ,  5, ط5قت   (.5996)دحشق, دار اإلرإلي

ي الصقد 
 
ي صالح فضل, ي  (.5007, )دحشق, حنشورات اتوإد الكتإب العةب, 5, طاألدب 

, ط , الخطية  والتكفت  ي جد , الصإدي ) 5عبد هللا الغذامي  (.5985, األدب 

ي )
غوبر اث(, حجل  عإلم دلفعبدهللا الت   .5986, 5, ع57, مالفكة لكور والتر

ي 
 
 (.5055)عمإن: دار الميحر ,  5الوديث ونقد , ط األدبعمإد عىلي الخطي , ي

 (.5996)المغةب: الدار البيضإء,  5فإن دايك, الصص وبنيإته وواإئفه, تةجم : دمحم العمةي, ط

 (.5965)القإرة : دار نمض  حض,  5يةإلن, الوكإي  الخةافي , تةجم  نبيل  ايةاريم, طفون د

اد  يصظة صالح عبد الوبور, ديوان صالح عبد الوبور ط وت: دار العود ,  5لالستر   (.5975)يت 

 (.5003)القإرة : المجلس اإلعىل للثقإف ,  5, ط5ي , تةجم  اسمإعيل المودق, جدسإسحإرتن رإيدجة, كتإبإت 

 , ي وت: دار الكت  العةب   (.5985دمحم اين بكة الةازي, حختإر الووإح, )يت 

ي المخيإل اإلسالمي يي   المقدس والمدنس, ط
 
, الزعيم السيإشي ي ,  5دمحم الجويىلي  (.5995)تونس, دار شاس للنحرر

, الموطلوإت  ي
ك  المضي  5ي  الوديث , طاألديدمحم عصإب  وت: حكتب  لبصإن, الحرر , , )يت   (.5996العإلمي  للنحرر

ي 
 
ي الوسيط, ط الفكة دمحم نور الدين, الغةب المتخيل صور اإلخة ي ,  5العةب  ي ي العةب 

 
وت: المةكز الثقإي  (.5000)يت 

, طدلفحوطق  النشإر, تأري    خ  ي
ر
ي ,  5, ج5لسف  اليونإني  حن حصظور شر  (.5000)القإرة : دار دنبإء للطبإع  والنحرر

ي 
 
 )القإرة : دار غري , ب ت(.  5الصظري  والتطبيق, ط نبيل  ايةاريم, فن القص ي

 (.5979وربه حةاد, المذر  عصد كإنت, تةجم : نظمي لوقإ, )القإرة : حكتب  اإلنجلوا المضي , 

 
 ي    حاطار الاسائل واأل 

حوك,  , جإحع  الت  اث, رسإل  حإجستت 
 .5990زين  فالح عيس, سعد هللا ونوس والتر

 المحرييإت

 , ي
,  50يوس  العإب  وت: المؤسس  العربي  للدراسإت والنحرر ي )يت 

 (.5985ححرييإت حن يوس  العإب 

 
 المجالت والدوريات

ي القديم و 
ر
اث العةاي , التر ي لالستلمإم, حجل  اإلقالم, العدد  إبداعلطفي  الدليمي

)بغداد: دار  6-5حتجدد وحودر غن 
 (.5995الشؤون الثقإفي , 

 


