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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 كليت آلاداب واللغاث جامعت البويرة

 كضم اللغت وألادب العربي

 كمال علواث: ألاصتاذ

 (الضداس ي الثاوي)اإلاضرح اإلاغاربي : اإلالياش

 (4.3.2.1)الضىت الثالثت ليضاوط ألافواج 

 دراصاث أدبيت: جخصص

افد اإلاضرح اإلاغاربي: ااملور ألاول   رو

 م19وشأة اإلاضرح اإلاغاربي في الىصف الثاوي من ق: عىوان ااملاطرة

 :جىػئت

 اسجبؼذ وؽأة اإلاعشح اإلاغاسبي باإلاعشح العشبي، وىن هزا ألاخحر هى الزي مهذ ألاسطُت لهزا الفً في 

لُا، فبعذ أن كذم الياجب اإلاعشحي اللبىاوي ماسون الىلاػ أٌو هص معشحي في  م عىىاهه 1847ؼماٌ إفٍش

، الىص الزي عشض ألٌو مشة في مجٌز الىلاػ وكذ مثلذ فُه عابلت الىلاػ وبعع الفىاهحن "البخُل"

" البخُل"، والىص ملخبغ عً معشخُت (عبذ الشخمً ًاغي، في الجهىد اإلاعشخُت العشبُت: ًىظش)واإلاغىُحن

، وبعذ أن راع صِذ اإلاعشخُت في أكؼاس اإلاؽشق العشبي واهبهاس "مىلُحر"لشابذ اليىمُذًا الىالظُىُت الفشوس ي 

علىب "الجمهىس العشبي بهزا الفً الجذًذ، حعاسعذ ألاكالم الى الىخابت اإلاعشخُت  وأبي خلُل اللباوي َو

، "فشكت الىلاػ"وغحرهم، وصاخب رلً جأظِغ فشق معشخُت أولها " صىىع وفشح أهؼىان وأخمذ ؼىقي

ا وألاسدن زم اهخللذ الى اإلاغشب العشبي  أضحذ ججىب أكؼاس اإلاؽشق العشبي مً لبىان الى مصش والعشاق وظىٍس

 .هشوافذ حععى الى غشط بزوس هزا الفً في ألاكؼاس اإلاغاسبُت
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افد اإلاضرح اإلاغاربي  رو

 في جووط - أ

خ واضح في الفً اإلاعشحي الزي ٌعىد الى  للذ حاء الحذًث في العُاق العابم عً أن جىوغ وان لها جاٍس

خ اإلاعشح اإلاغاسبي زم جليها فترة ألاؼياٌ واإلاظاهش  لُا، وأٌو مدؼت في جاٍس أصمىت الغضو الشوماوي لؽماٌ إفٍش

بت الى اإلاعشح هخُاٌ الظل وعشاةغ الىشاوىص، بُذ أن في هزه املحؼت الحذًثت التي بذأث  الترازُت اللٍش

 م، وهي فترة جدؽابه أخذاثها مع فترة الغضو الشوماوي على 19باالخخالٌ الفشوس ي لألكؼاس اإلاغاسبُت في اللشن 

 .خذ كٌى صالح إلاباسهُت مً خُث وحىد اإلاعشح الفشوس ي في بعع اإلاذن الىبري لخىوغ والجضابش واإلاغشب

اإلاعشح الخىوس ي بحن الخأظِغ )هزه الفترة في هخابه " حمُل خمذاوي "وبذاًت مع جىوغ خُث ًصف 

ب والخأصُل إلى 1881مً ظىت : أي.جبخذا هزه اإلاشخلت مع جىاحذ اإلاعخعمش الفشوس ي في جىوغ:" (والخجٍش

عني هزا فترة صمىُت جلذس بخمغ وظبعحن ظىت. م1956ظىت  لت حذا ملاسهت مع الفترة . 37َو وهي فترة ػٍى

وجذٌ هزه الفترة أًظا على مشخلت . التي كظاها الاظخعماس الفشوس ي في اإلاغشب ، وجلذس بأسبع وأسبعحن ظىت 

ب اإلاعشح الخىوس ي، واللظاء على الىشاوىص العثماوي، والخظىع للعلبت ؤلاًؼالُت، والاوعُاق وساء  حغٍش

 ".اإلاعشح الفشوس ي اليىمُذي الؽعبي العاخش

 الفرق اإلاضرحيت العربيت في جووط

 فركت الكوميديا الشعبيت اإلاصريت -

أن الفً اإلاعشحي في جىوغ اهؼلم في " اإلاعشح في الىػً العشبي"في هخابه" علي الشاعي"ًؤهذ الباخث 

ت هي فشكت اليىمُذًا الؽعبُت بلُادة 1908ظىت  م، خحن وفذث أٌو فشكت معشخُت عشبُت مصٍش

وعشطذ أٌو هص معشحي ملخبغ  (بيامل وصوص )الؽهحر " دمحم عبذ اللادس اإلاغشبي"اإلامثل اإلاصشي 

مت الؽباب الخىوس ي فأظغ أٌو "العاؼم اإلاتهم"عً الاًؼالُت عىىاهه ، وكذ حزب هزا العشض عٍض

 ".هجمت"فشكت جىوعُت اهضوث جدذ لىاء حمعُت 
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 فركت صليمان اللرداحي اإلاصريت -

" صاسث أًظا جىوغ فشكت اإلامثل اإلاصشي اإلاعشوف بعلُمان اللشداحي (م1908)في أواخش هفغ العىت

خُث كذمذ العذًذ مً اإلاعشخُاث باللغت العشبُت الفصحى، وكذ أزاسث هزه الفشكت اهخمام 

الجىق اإلاصشي "الخىوعُحن اإلاثلفحن بفً الخمثُل، وما لبث الؽباب الخىوس ي أن ججمع ووىن 

إظماعُل عاصم "للياجب اإلاصشي " صذق ؤلاخاء"م معشخُت 1909وكذمىا ظىت " الخىوس ي

 .(علي الشاعي، اإلاعشح في الىػً العشبي: ًىظش)"املحامي

اسة جىوغ  ، (م1909)فشكت الؽُخ ظالمت  جاصي ن واظخمشث الفشق اإلاعشخُت ألاخشي بٍض

اساث أن جيىهذ فشق وحمعُاث معشخُت …وفشكت حىسج أبُع، وفشكت سمعِغ وكذ هخج عً هزه الٍض

ت، مثل حمعُت الىجمت، : جىوعُت مدظت،  أو فشق معشخُت مخخلؼت مع الفشق اإلاعشخُت اإلاصٍش

وحماعت الؽهامت العشبُت، وحماعت آلاداب العشبُت، والجىق اإلاصشي الخىوس ي، وفشكت اإلاعخلبل 

، وهي مً الفشق التي الخمثُلي، وفشكت الععادة، وفشكت الؽُخ ألاوىدي، وحمعُت الخمثُل العشبي

  .(حمُل خمذاوي، اإلاعشح الخىوس ي: ًىظش).م1932بلُذ الى غاًت 

: غحر أن الفترة الحاظمت في جأظِغ اإلاعشح الخىوس ي وان في فترة العُدىُاث ًلٌى حمُل خمذاوي 

إن اإلاعشح الخىوس ي كذ وؽأ، في الحلُلت، في بذاًت العخِىُاث مً اللشن اإلااض ي، عىذما احخمع )

م 1962هىفمبر 7سبِغ الذولت العُذ الحبِب بىسكُبت مع إػاساث اإلاعشح الخىوس ي بذاس ؤلاراعت في 

ا  ا وفىٍش ش املجخمع الخىوس ي وجىعُخه جشبٍى لخذاسط وطعُت اإلاعشح، والبدث عً العبل الىفُلت لخىٍى

ش فً اإلاعشح فىُا وجلىُا وحمالُا ، وبىاء اإلاعشح الخىوس ي على أظغ علمُت زابخت  وزلافُا ، وجؼٍى

ً في ول ما .وسصِىت  لزلً، أوص ى الشبِغ بئسظاٌ بعثت مً اإلاعشخُحن الخىوعُحن إلى الخاسج للخيٍى

وبعذ رلً، جيىهذ مجمىعت مً الفشق . ًخص اإلاعشح مً جلىُاث ، ظىاء أواهذ صغحرة أم هبحرة

وكذ ؼاسهذ هزه الفشق ولها في معابلاث . م1965اإلاذسظُت التي وصلذ إلى أسبعحن فشكت ظىت 
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عني هزا أن اإلاعشح الخىوس ي بذأ ٌعخمذ . معشخُت مذسظُت، ؼاسن فيها ؤلاهار إلى حاهب الزوىس  َو

ت النهظت اإلاعشخُت الخىوعُت  (.على العىصش اليعىي في جلٍى

ً الؽباب الخىوس ي 1966باإلطافت الى جأظِغ مشهض الفً اإلاعشحي عام  م الزي اهخم وظاهم في جيٍى

البؽحر اإلاخنّهي، والؼاهش في الخألُف اإلاعشحي وجلىُاث العشض، ومً أؼهش أدباء اإلاعشح الخىوس ي 

عض  ،بلحاج، وخلُفت العؼىبىلي، ودمحم صّسوق، ودمحم الحبِب، وأخمذ بىلُمان، وأخمذ خحر الذًً

شي،  س ي، والفاطل الجعاًبي، و الحبِب ؼبُل، والفاطل الجٍض الذًً اإلاذوي، واإلاىصف العَى

والجذًش باإلاالخظت  ،وحلُلت بياس، ودمحم إدَسغ، والحبِب اإلاعشوقي، وجىفُم الجبالي، وخعً اإلاؤرن

ب والاكخباط ىن بأهفعهم ُمهّمتْي الخعٍش
ّ
ومً الخمثُلُاث التي ُعشطذ عّذة . أّن حّل اإلاؤلفحن واهىا ًخىل

صالح الذًً ألاًىبي، سومُى وحىلُاث، عابذة، غادة اليامُلُا، : مّشاث وهالذ اظخدعان الجمهىس 

اط ُّ ت، أّم عّباط، عاةؽت اللادسة، ؼهذاء الىػىُت، عّم عثمان الخ اإلاىظىعت الخىوعُت : ًىظش)الجاٍص

 .(اإلافخىخت

 في الجسائر  - ب

 اإلاضرح الفروس ي في الجسائر -

جدؽابه أخذار هزه الفترة مع العهذ الشوماوي باظخثىاء اخخالفها في اإلاعخعمش خُث هلمغ في هزه 

 .م1830الفترة الاخخالٌ الفشوس ي للجضابش مىز 

ت، ففشوعا  اث اإلاذن الجضابٍش ت هى وحىد معشح فشوس ي في بعع هبًر  وما ًمحز هزه الفترة الاظخعماٍس

ت  ت الجضابٍش ت بيل ما أوجِذ مً وظابل اللمع والاخخالٌ، مداولت ػمغ الهٍى التي ؼيذ خملتها الاظخعماٍس

ت والثلافُت، ومداولت اللظاء على ول العاداث وألاعشاف  خُت والحظاٍس ذها مً ول ظماتها الخاٍس وججٍش

ت، وجىظع هفىرها الى ػمغ ول ألاؼياٌ  ت والشخصُت الجضابٍش والخلالُذ الؽعبُت التي حعبر عً الهٍى

ًىظش صالح إلاباسهُت، اإلاعشح في ).الؽعبُت بما فيها خُاٌ الظل وعشاةغ اللشاكىص واطؼهاد أصحابها

 .(الجضابش
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ت على املجخمع الجضابشي مً  للذ لجأث العلؼاث الفشوعُت الى وظابل مخىىعت لفشض زلافتها الاظخعماٍس

أحل إصباغه بالصبغت الفشوعُت والاوسوبُت، خُث ؼُذث اإلاعاسح واإلاالهي وخذابم للغىاء والشكص، 

واظخلذمىا فشكا معشخُت لخلذًم عشوض في الثىىاث وكاعاث الافشاح وغحرها، وفي اإلاعاسح البلذًت التي بىتها 

ت والعاصمت ووهشان وكعىؼُىت و عىابت وظؼُف وباجىت وظىُىذة وكذمذ فيها ...في اإلاذن الجضابٍش

أصير "م ومعشخُت 1842التي عشطذ ظىت " عبد اللادر في باريط"معشخُاث مخعذدة أؼهشها معشخُت 

التي عشطذ على خؽبت معشح " Jupinجوبيان "للياجب الفشوس ي " بابا عروج"ومعشخُت " الداي

خ الجضابش الثلافي ج: ًىظش)العاصمت  (.411، ص5أبى اللاظم ظعذ هللا، جاٍس

م وعشطذ فُه 1860ظىت " اإلاعشح الىبحر"م، و1850ظىت " داس ألاوبشا" باإلطافت الى جذؼحن معشح 

العذًذ مً اإلاعشخُاث، لىً ظشعان ما اهذزشث هزه الىصىص ألجها واهذ مشجبؼت بالضمً الزي مثلذ فُه 

 .في مزهشاجه" محي الدين باشتارزي"هما هؽف رلً الياجب الجضابشي 

 اإلاضرح العربي في الجسائر -

م الى غاًت 1830البذ مً ؤلاؼاسة الى أن اليؽاغ اإلاعشحي في الجضابش إبان فترة  الاخخالٌ الفشوس ي مً 

م، عشف سوىدا هبحرا الظُما اإلاعشح الفشوس ي الزي اهدؽش بعذ اللظاء على ألاؼياٌ اإلاعشخُت هخُاٌ 1900

الظل وعشاةغ اللشاكىص واللىاٌ واإلاذاح، إال أن هىان خذًث عً مخؼىغ لىص معشحي ًلاٌ عىه حضابشي 

" البراهيم داهيىوش" هساهت اإلاشتاق وغصت العشاق في مديىت جرياق بالعراق"لياجب حضابشي هى معشخُت 

حن على سأظهم  هى مً حهىد الجضابش، وكذ رهش هزا الىص عىذ أغلب الىلاد اإلاعشخُحن  واإلاؤسخحن الجضابٍش

خ الجضابش الثلافي جبللاصم صعد هللا اإلاعشح الجضابشي ) في هخابه أحمد بيوض، ورهشه اًظا 8 في هخابه جاٍس

 .(م1926-1989

ؼاوياحمد بيوضوهخب  وهى مداطش بلعم الذساظاث "-فيليب صادجروف" أن الذهخىس البًر

كذ عثر على مخؼىغ إلاعشخُت ًلٌى  -  (اهدهبر باصكوجلىدا)العشبُت ومخخصص في ألادب العشبي بجامعت 

هساهت اإلاشتاق "واإلاعشخُت هي بعىىان . اجها ألاولى في هزا الفً في ألادب العشبي وهزا بذسظت اللغاث الؽشكُت
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والتي هي مً اإلاشجح كذ " إبشاهُم داهِىىط"لصاخبها الجضابشي " وغصت العشاق في مديىت جرياق بالعراق

ادة، إن لم جىً هي 1848ػبعذ عام  ظُف الى أن هزه اإلاعشخُت جدمل هفغ ألاهمُت مً خُث الٍش م، ٍو

ماسون الىلاػ وعشطذ "التي اكخبعها اللبىاوي " البخُل"ألاولى في العالم العشبي وهزا بالىظش معشخُت 

 .م1848ببحروث عام 

وجبذو اإلاعشخُت هاضجت مً خُث البىاء الفني، باإلطافت الى أصالتها مً خالٌ جىظُف الترار 

الؽعبي العشبي وظهىلت لغتها التي حمعذ بحن الفصحى والذاسحت العاصمُت، وأظلىبها ؼاعشي على غشاس 

اإلاىشحاث ألاهذلعُت وهزا جىفشها على عىصش اإلاىظُلى إلطفاء حى دسامي مً خالٌ غىاء الشخصُاث 

على ًذ الباخث والىاكذ اإلاعشحي الجضابشي  (م2003)فيها،والىص اإلاعشحي ػبع في الجضابش في الفترة اإلاعاصشة

 .  بعذما كام بخدلُلها"مخلوف بوكروح"

 الفرق اإلاضرحيت العربيت في الجسائر

م ، بعذ جىافذ الفشق 20بذأث ؤلاسهاصاث ألاولى لليؽاغ اإلاعشحي في الجضابش مع مؼلع اللشن 

لُا، وفي ظىت  م كذمذ الى الجضابش 1908اإلاعشخُت مً مصش ظعُا منها لغشط بزوس هزا الفً في ؼماٌ إفٍش

اإلاضرح وؤلاصالم ) في هخابه "دمحم عسيسة"أٌو فشكت معشخُت عشبُت هي فشكت ظلُمان اللشداحي، وخُث ًؤهذ 

Le théâtre et l’islam)"  أي بعذ )عاما 60أهه بفظل هفغ ظاهشة الخثاكف، عشف اإلاغشب العشبي بعذ

، الظاهشة اإلاعشخُت بلغخه ألام، إر كشسث فشكت معشخُت (م1848معشخُت البخُل إلااسون الىلاػ ظىت 

خ  ت بلُادة اللشداحي في هزا الخاٍس م، اللُام بأٌو حىلت معشخُت خُث وصلذ إلى جىوغ أًً 1908مصٍش

لا بعذ رلً اججاه الجضابش  "  كذمذ عشوطها بىجاح هبحر وواصلذ ػٍش
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