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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وليت آلاداب واللغاث حامعت البٍىشة

 كعم اللغت وألادب العشبي

 هماٌ علىاث: ألاظخار

 (العذاس ي الثاوي)اإلاعشح اإلاغاسبي : اإلالياط

 (5.4.3.2.1)العىت الثالثت ليعاوغ ألافىاج 

 دساظاث أدبيت: جخطظ

 ٌ  (الينشة والخؿىس )اإلاعشحيت اإلاغاسبيت : ااملىس ألاو

 

 م 19ما قبل القرن : (2)املحاضرة

 :تمهيد

ت حنخمل على اإلاعشح العشبي واإلاغاسبي بىحه   ًبذأ الملذًث في هزه الفترة  حٌى كػيت حىهٍش

الخطىص ألن هزا ألاخير مشجبـ اسجباؾا وزيلا بحيثياث اإلاعشح العشبي مً حيث الينشة والخؿىس، وما 

خ اإلاعشح العشبي ًزهبىن الى أجها فترة الترار النعبي  ًميز هزه الفترة أن الىثير مً الىلاد والباحثين في جاٍس

بت الى اإلاعشح ألاسظؿي، والعبب مً وساء هزا هى  العشبي الزي ًحمل في ؾياجه بزوسا وأشياال جشازيت كٍش

لين مً هؤالء الباحثين حٌى ؤلاشياليت اإلاؿشوحت هل عشف العشب اإلاعشح كبل : الجذٌ الزي داس بين فٍش

العطش الملذًث؟ زم بين الىفي وؤلازباث، إلاارا لم ٌعشف العشب الفً اإلاعشحي في هزه الفترة اللذًمت 

خي بين العشب وااجخمع اليىهاوي مهذ الملػاسة ألادبيت واإلاعشحيت؟   بالشغم مً الاحخيان الخاٍس

 هزه الدعاؤالث هي التي أظعذ لفىشة الخشضيل للمعشح العشبي واإلاغاسبي، وهي سحلت البحث عً 

حزوس الفً اإلاعشحي في التربت الثلافيت والترازيت وألادبيت العشبيت في الفترة اإلامخذة بين الفخح ؤلاظالمي 

في " ضالح إلاباسهيت"وجهاًت الملىم العثماوي وهي الفترة التي أدسحها الىاكذ والباحث اإلاعشحي الجضائشي 

، وفيها ًخىغل الباحث مً خالٌ دساظخه في زىاًا "اإلاعشح في الجضائش الينشة والشواد والىطىص"هخابه 

بت الى الفً اإلاعشحي ألاسظؿي، في  الترار النعبي العشبي اللذًم الزي ًضخش باألشياٌ واإلاظاهش اللٍش

. الىؾً العشبي واإلاغشب العشبي
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أهم ألاشكال املسرحية في التراث العربي واملغاربي 

كبل الملذًث عً هزه ألاشياٌ، البذ أن ونير إلى أهم ألاظباب التي جشخش فيها ظهىس اإلاعشحيت في  

ألادب العشبي واإلاغاسبي إلى غاًت العطش الملذًث بالشغم مً اؾالعهم على زلافاث ألامم التي ظبلتهم 

وجشحمىها الى لغتهم باظخثىاء أعماٌ وهطىص اإلاعشح اليىهاوي اللذًمت وهزه ألاظباب كذ رهشها الباحث 

(: 14ص)ضالح مباسهيت في دساظخه حٌى اإلاعشح في الجضائش 

 (النعش)امخالن العشب بجذاسة وجفىق فً اليلم  -

ت -  .الىطىص اإلاعشحيت اليىهاهيت واهذ جذوس أحذاثها حٌى آلالهت اليىهاهيت وهي في أغلبها أظؿىٍس

لي  - العشب جشحمىا علىم اليىهان والؿب والفلً والملعاب، وفلعفاتهم ولم ًىً للنعش ؤلاغٍش

 .ضذي للىحذان العشبي

كػاء اإلاسمليت على اإلاعشح اليىهاوي والالجيني الجطافه بالىزييت  ورلً خالٌ آداب اللشون  -

 .الىظؿى

ت الملاسة والتي لم جشقى إلى  - فيت وشغف العيش في البيئت الصملشاٍو احعم الفىش العشبي بالفؿشة الٍش

الفىش الجمعي اإلاخمذن واليناؽ اإلاعشحي ٌعخمذ على ألاظاط على الملياة الجماعيت، بيىما العشبي 

 .راحي فشدي وأحاظيعه خاضت بعيذة عً اإلاىغىعيت والنمىليت

ليا معشع للغضو الشوماوي، فهى ًىظش الى  - أما في البيئت اإلاغاسبيت فااجخمع البربشي في شماٌ إفٍش

 .هزا الفً هظشة عضوف وإهياس ألجها باليعبت له زلافت العذو

بيذ أن هىان الىثير مً ألاظباب ألاخشي التي ًمىً للؿالب والباحث الخفىير فيها اهؿالكا مً الذساظاث 

. واإلاشاحع التي جخحذر عً اإلاعشح في الىؾً العشبي واإلاغاسبي

 

 

 



3 
 

 

ألاشكال املسرحية 

بت الى الفً اإلاعشحي ألاسظؿي، وكذ وحذ   مً ألاشياٌ اإلاعشحيت التي هلمعها في هزه الفترة وهي كٍش

بمحىمت ابً "فيها الباحثىن والذاسظىن ظماث معشحيت عىذ بعؼ ألادباء والملىماء العشب ما عشف 

اإلاعشح ؤلاظالمي سوافذه ) في صمً الخلفاء الشاشذًً، وكذ رهشها أحمذ شىقي كاظم في هخابه*"بنير

بت حذا مً اإلاعشحيت مً حيث شيلها وأظلىبها الخمثيلي وجىفشها على أهم عىاضش بىاء  (ومىاهجه فهي كٍش

. اإلاعشحيت، مً  خطياث ومىغىو وحمهىس 

اققو  بت حذا إلى الفً :  يال اللل ووراائ القر وهما أًػا مً ألاشياٌ الترازيت النعبيت اللٍش

ين الىظ والعشع الزي ٌنيل  اإلاعشحي، ألجهما ًخىفشان على أهم عىاضش بىاء اإلاعشحيت على اإلاعخٍى

ؤهذ الباحث اإلاعشحي  املسرح "  في هخابهولي الراعيحىهش اإلاعشح ألاسظؿي وهى مً ملىماجه ألاظاظيت،ٍو

شي أن  (Shadow play)أن خياٌ الظل"في القطن العربي ٌعذ مً ألاشياٌ التي ظهشث في اإلانشق العشبي، ٍو

م الخمثيل والشخطياث والملىاس، وهزه العىاضش ولها  اإلاعشح عباسة عً عشع ًلذم للفشحت عً ؾٍش

. مىحىدة في خياٌ الظل وعشااغ اللشاكىص 

خه الى اللشن " ألاألاد املقارن " في هخابه دمحم غنيمي هالل هما ٌنير  الى أن خياٌ الظل ٌعىد جاٍس

دمحم بً "الثالث عنش ميالدي هما ًبذو في بعؼ ااخؿىؾاث في فً الخمثيل مثل خياٌ الظل إلاؤلفه 

" الظاهش بيبرط"م وهى ؾبيب عيىن ٌعىً اللاهشة أًام العلؿان 1311اإلاخىفى ظىت " داهياٌ اإلاىضلي

خفم أغلب الذاسظين الى أن ابً داهياٌ بفىه هزا هى  بعذ أن أكذم إليها مً مذًىت اإلاىضل بالعشاق ٍو

ين التي عشفذ بـــــــ باباث ابً داهياٌ )الىمىرج اإلاخيامل للمعشحيت اإلاىخىبت باللغت العشبيت، مً خالٌ العىاٍو

ب) أشهشها  ( ب، ألاميرة وضاٌ، اإلاخيم والػااع الغٍش ،لىً أضل هزان النىالن ٌعىد إلى ( عجيب وغٍش

ليا بالخطىص  الطين والهىذ زم اهخلال إلى الىؾً العشبي واهدنشا في أسحائها حتى وضال الى شماٌ إفٍش

. جىوغ والجضائش

                                                           
*
. هو عبد الرحمن بن بشير أحد الدعاة في زمن الخليفة المهدي العباسي:  
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م، حيث جلٌى الياجبت 19أما في البيئت اإلاغاسبيت فلذ اهخلل هزان النىالن في الىطف ألاٌو مً اللشن 

أن بعؼ الباحثين شاهذ : (املسرح االجاارر )في هخابها " Arlette Rothآرليت روث "والباحثت الفشوعيت 

أن هزا الىىو مً الخمثيل كذ مىع " بقكلير مقسكق"م، هما رهش الشحالت 1835خياٌ الظل في الجضائش عام 

مً ؤلاداسة الفشوعيت بعذ الاحخالٌ ألاحىبي للجضائش، وهفغ الش يء حذر مع عشااغ اللشاكىص الزي رهشه 

م، وهزا في بعؼ 1862أهه شاهذ هزا النيل اإلاعشحي في كعىؿيىت عام " مالستان"الشحالت ألاإلااوي 

مىاوئ حىع البحش اإلاخىظـ، لىً ظشعان ما كض ى عليهما اإلاعخذمش الفشوس ي وأعخبره أحذ العىامل 

. ألاظاظيت ااملشغت الثىسة غذه وبىا على أهلاغهما اإلاعشح الفشوس ي 

باإلغافت الى خياٌ الظل وعشااغ اللشاكىص وان اإلاذاحىن واللىالىن ًلىمىن بدشخيظ : املداح والققال

صااح أبؿاٌ كطظ عىترة وسأط الغىلت وسواًت بعؼ ألاظاؾير والخشافاث النعبيت على حذ كٌى 

، وكذ بلي هزان النىالن مً العىاضش الهامت في سواد وهخاب اإلاعشح (املسرح في االجاار)ملباركية 

.  الخىوس يووج الدين املدني وبرشيد املغربي الجضائشي وبد القاألار ولقلةاإلاغاسبي مثل 

    

  

           

 

  

 


