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 املحاضرة ألاولى 

 املضرر اململاارب ااينشة وااختىا 

 ااعهذ ااىىميذي وااملسو ااروماوب -1

 جىطئت

لُا الؤهمما  إن الحدًث عً اإلاظسح اإلاغازبي هو الحااللة الطحظماز طبُعة اليؼاط اإلاظسحي في أالل ػمال إفٍس

خ ألصول هرا الفً حُث ؤن ؤًة الحااللة  ثووع الالجصائس الاإلاغسب ألاكص ى، بُد ؤن هره العملُة ثإخر حاهبا الً الحإٍز

لحإصُل هرا الفً ثدفع الباحث ححما الى ؤن ًظع في اعحبازه حملة الً اإلاعطُات التي ازثبطد باإلاظسح طواء الً 

خي ؤال الاححماعي ؤال الفني ، الذلك الزثباط هره العىاصس الع (9صالح البازكُة، اإلاظسح الجصائسي، ص: ًىظس)حاهبه الحاٍز

 .بعظما في اعطاء الصوزة الواضحة الالحاالة للمظسح اإلاغازبي

اللعل الً الواضح ؤن عملُة البحث عً حرالز اليؼاط اإلاظسحي في اإلاغسب العسبي ؤخرت حمدا كبيرا لدى رلة 

الً الباحثين الاإلامحمين بؼؤالن اإلاظسح اإلاغازبي، إذ ازحعوا الحوأ اإلاظسح اإلاغازبي الى الفترة الغصال السالالاوي لؼمال 

لُا الفي عمد الداللة الىوالُدًة، الكد اطحدل الباحثون برلك بأراز المُاكل الاإلاباوي اإلاظسحُة التي بلُد الى ًوالىا  إفٍس

لُا  .هرا في كثير الً الدن ػمال إفٍس

خ العام ) الري ذكس في كحابه "عثمان ااكعاك"الالً اإلاؤزخين الرًً الضحوا ذلك الحووس ي  الوحص الحاٍز

وؼإ اإلاظسح :)ؤن اإلاظسح كد اهطلم في فترة الغصال السالالاوي الً ثووع في اللسن ألاالل الُالأي حُث ًلول  (للجصائس

ً كسها، عىدالا ؤكبل طساة اللوم الالىخبة اإلافكسة العاالة الجماهير  الحووس ي ألالل السة على عمد السالالاهُين ؤي الىر عؼٍس

دمحم عبازة، جتىا اافعل : ًىظر.(على اإلاظازح التي ؤوؼإها الخواص الاملجالع البلدًة في كل الدًىة الً اإلادن الحووظُة

 .املضرحي بخىوط مً ااينشة الى ااخشصيط

الزعاًحه لآلأاب " ًىبا ااثاوب"الالً الدالئل التي ثحدذ عنها هؤالء الباحثون اهحمام اإلالك الىوالُدي البربسي 

 "كيضاايا" الالتي كاهد جعسف بالجسائريت" شرشال"الالفىون، حُث كان الولعا بالفً اإلاظسحي فإكام الظسحا بمدًىة 

كان ًوبا الثاوي هابغا الولعا باألأب، الالفىون، الالعلوم : (ثطوز الفعل اإلاظسحي بحووع) في كحابه"دمحم عبازة"ًلول 

الُوهاهُة الالسالالاهُة، الكان ػدًد الولع باإلاؼاهد، الكد اثخر المثلين الالمثالت الال ًصالون بلصسه، الحلي الى بالطه ؤحد 

، كما كان ًىبا ااثاوب أًضا صاحب (ايىهىطىش الايخىس ي)ؤػمس اإلامثلين البازعين في الخشخُص الىاحع الاطمه

 .هظرياث في املضرر وااخمثيل وأاف كخابا حىل جاايخ ااخمثيل

ظُف   عباشة  الؤكدا الحوأ الفً اإلاظسحي في ثووع خالل الاطحعماز السالالاوي ؤي في الفترة اللدًمة  اٍل

 الهي الً ؤػمس اإلاواكع "الجم" ال"باالايجيا"  ال"كرطاج"الذلك الً خالل الحوأ فظاءات البىاًات الظسحُة كمظسح 
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ة في ثووع التي ال ثصال آرازها في هرا العصس، الهىا ًؤكد   (11املضرر في الجسائر، ص)في كخابه " صالح ملبااكيت"ألارٍس

ا ؤصُال، الإهما الفد الع الغصاة السالالان الكان اللحصسا عليهم أالن الظكان ألاصلُون،  ؤن فً اإلاظسح لم ًكً بسبٍس

ة  . لىفوزهم الً رلافة السالالان ؤال لسبما لغُاب حواز الثلافات اللسطاحُة الالبربٍس

   جعحبر الجصائس كغيرها الً الدالل اإلاغازبُة التي ػمدت في ثلك الفترة حسكة الاطعة لليؼاط اإلاظسحي، اللعل 

آراز الدًىة ثُملاأ السالالاهُة ػاهدة على صدق الا هرهي إلُه، الهي اإلادًىة التي بىاها الفُلم الثالث الً اللوات 

ة السالالاهُة طىة  م للدالاء املحازبين الؤبىائهم الرًً اطحولوا على اإلاىطلة الاطحوطىوا بعد طسأ الظكان 168العظكٍس

 ودمحم –صالح مبااكيت، املضرر الجسائري ):ًىظر. ألاصلُين، الؤكاالوا في اإلادًىة الظسحا ًخظع لخمظة آالف الحفسج

  (حملليضيت، دايل آثاا ومخحف جيملاد 

عىابة الحمُلة الكاإلاة ) إلى الظسح ثملاأ فلد ػُد السالالان في الجصائس الظازح ؤخسى في عدة الدن النها ة باإلطاف

كلما هُاكل الظسحُة ثلام فيها العسالض اإلاظسحُة  (، طكُكدة، ثبظة الألع (طوق اهساض)الثِباشة، خمِظة الالدازالغ

بة ؤال الظسحُات كصيرة على حد كول  الكان ذلك (املذن االذًمت في الجسائر: مىير بىشىاق في كخابه)ذات عجائي غٍس

 .في الفترة اإلامحدة بين اللسن ألاالل الالثالث الُالأًين

 

   

  

 (طوق اهساض)الظسح خمِظة                                                       (باثىة)                          الظسح ثُملاأ                               (ثِباشة)الظسح ػسػال

 

صف الكاثي الالىاكد اإلاظسحي الجصائسي   طبُعة املجحمع السالالاوي ؤنهم ػغوفين بالفً اإلاظسحي "عس ااذًً جالوجي"اٍل

عمدالن بالدزحة ألااللى الى إوؼاء عدأ كبير الً اإلادن الداخلُة  حُث ًىللوهه إلى ؤي الكان ٌغصالهه ؤال ًصلون إلُه، اَل

ة... الالظاحلُة  ة الاححماعُة  الالترفيهُة بما فيها اإلاظازح الىصف أائٍس . الكد ػملد هره اإلادن كثيرا الً اإلاسافم الظسالٍز

صالح ملبااكيت، املضرر في )و (19ااىص املضرحي في ألادب الجسائري ص: عس ااذًً جالوجي في كخابه): ًىظر

 (.12الجسائر، ص
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اكبااهم المضاار ااتي شيذوها صالح ملبااكيت، : ًىظر )وفي ماًلي جذول ًبين مذي اهخمام اارومان و

  (:12املضرر في الجسائر، ص

خُة عدأ اإلاحفسحين اإلادًىة  الفترة الحاٍز

 م18-م8عمد ًوبا الثاوي  6330 ػسػال

 م150-م50 الممول  كاإلاة

 م150 3500 حمُلة

 م300-م200 1200 آالداالزالغ

 م168 5000 ثُملاأ

 م300-م200 2900 خمِظة

   

 

 :خالصت

بىاءا على هره الحجج الالبراهين التي ثوضح الفترة التي عسفد فيها الدالل اإلاغازبُة لفً اإلاظسح، فالبد الً  

غ لم ثكً لمم ؤًة زغبة في ثبني هرا الفً الري ًسالهه ال ًيحمي إلى رلافتهم الال  ؤلاػازة إلى ؤن الظكان ألاصلُون الهم ألاالاَش

إلى عاأاتهم الثلالُدهم، كما ؤهه صوزة الاضحة للغصال الالظمس الً الظاهس الاطحعماز الري لطاإلاا كاالالوه بثوزاتهم اللم 

لُا طوى ثلك آلاراز التي بلُد إلى ًوالىا هرا، كما ؤنها الً ؤطباب الاضحة في ثإخس  ًبلى الً هرا الفً في ػمال إفٍس

ً الُالأي  . وؼإة اإلاظسح اإلاغازبي إلى غاًة اللسن العؼٍس

 

 


