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 س مييوًوحيا املرسح: امتحان ملياس 

– مرسح - اًسدايس اًثاًث

 ًؼبت اًبنيوية دور احلاضنة اًرئيس ية ًلك ثأ سيس خديد ٌَنظرية اًس مييائية، وحض ذكل؟:1س

 هيف ذكل؟. اًؼرض/س مييوًوحيا املرسح بأ هنا مهنج ًخحَيي اًنصPatrice Pavice–غّرف  ابحريس ابفيس:2س

؟وما يه املراحي اًيت "دينامية اش خغال اًؼالمة:"ما امللطود بــ, هتمت س مييوًوحيا املرسح بدينامية اش خغال اًؼالمة : 3س

 متر ػَهيا ؟

 ىي ميىن ػد س مييوًوحيا املرسح مهنجا أ ضيال يف ادلراسات املرسحية ؟:4س
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 -مرسح - اًسدايس اًثاًث

 س مييوًوحيا املرسح: اًخطحيح اٍمنوذيج المتحان ملياس 

 

 هلاط5: 1اجلواب

 ًؼبت اًبنيوية دور احلاضنة اًرئيس ية ًلك ثأ سيس خديد ٌَنظرية اًس مييائية، اًيشء اذلي أ اتح 

ٌَباحثني ثطبيق اًؼالكة بني ادلال واملدًول ػىل ش ىت أ حناس ال دب واملظاىر الاحامتغية واًفنية ، 

فرديناهددوسوسري وشارل بريس حيث يؤند دوسوسري ػىل أ هو ميىننا : ومنو املرسح ، من أ برزمه

ثطور ػمل يدرس حياة اًرموز وادلالالت املخدوةل يف اًوسط الاحامتغي وهطَق ػهل مططَح ػمل 

وحياSemiologieادلالةل   . ، وهبذا حىون ال ًسنية حزءا من ػمل ؟أ نرث اجساػا أ ال وىو اًس مييًو

 

 هلاط5 :2اجلواب 

وحيا املرسح بأ هنا مهنج ًخحَيي اًنص اًؼرض ، ػىل اغخبار أ ن لك /   غرف ابحريس ابفيسس مييًو

ويه ثبحث يف - وكد كدم ابفيس اًنص ادلرايم ػىل اًؼرض،- مهنام يشلك ًغة متاكمةل ومس خلةل 

املنظومات ادلالًية اًيت حىون ىذه اٌَغة، حيث يرنز ىذا املهنج ػىل اًرتثيب اًشلكي ٌَنص أ و 

اًؼرض ولك ، ػىل أ ساس اًرتثيب ادلاخيل ًيذه املنظومات ادلالًية اًيت ثطنع لك مهنام ، وػىل 

 .أ ساس ديناميات اش خغال املؼىن وثوطيد اًشؼور خالل مشارنة فناين املرسح وادليور



 هلاط5 :3اجلواب 

دينامية اش خغال اًؼالمة هيفية ثنامهيا وثطورىا ، ل ن اًؼرض املرسيح يخىون من :     امللطود بــ 

مجموػة أ وساق ًغوية وبرصية ، ثدخي بسريورة اش خغال، حمطهتا ال وىل اًنص ادلرايم ، واًثاهية 

وحيون اًىيفية يف ايطال  اًؼرض، وما بني اًنص ادلرايم وهص اًؼرض يبحث املامرسون اًس مييًو

 .ن2.5.املنخوخات اًؼالماثية ٌَنطني ، يف حلطة ثوحدىام يف أ جناء اًؼرض

 :املراحي يه

ف-1   .اذلي يؼمي ػىل جشفري هطو ادلرايم: املًؤ

ف:اخملرج-2  .اذلي يؼمي ػىل ثفىيم شفرات هص املًؤ

 .يلوم ابػادة جشفري اًنص ًخطوير اًطور اًبرصية ٌَؼرض املرسيح: مطّمم اًسينوغرافيا-3

 ن2.5.اذلي يؤول شفرات اًؼرض، ويه حزء همم من معَية اًخَلي:املخفرج-4

 هلاط5 :4اجلواب 

وحيا مهنجا أ ضيال يف ادلراسات املرسحية ل هنا ثلدم مهنجا متاكمال ًخحَيي      هؼم ،ثؼد اًس مييًو

، ويه ثبحث يف املنظومات ادلالًية اًيت حىون ىذه اٌَغة ،  (اًنص واًؼرض)اًؼمي املرسيح 

هخاج املؼىن خالفا ٌَؼَوم اًنلدية اًخلَيدية اًيت حرنز ػىل اًبحث غن املؼىن يف حد  ويف وسائي ا 

ذاثو ، حيث يطب اىامتهما يف املرحةل ال وىل ػىل اًبناء ادلرايم اًشلكي ، أ ما يف املرحةل اًثاهية 

ًخنظمي ال وساق اٌَغوية واًبرصية اًيت يشالكهنا مؼا ، أ ي لك ما ىو ًغوي وبرصي ، ال ول ينتجو 

 .اًنص ادلرايم ، واًثاين ينتجة هص اًؼرض
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 مهنجية:امتحان ملياس 

– فنون جشىيَية–اًسدايس اخلامس 

اًبحث اًؼَمي ، املهنج اًؼَمي، اًخفىري اًؼَمي ، ال سَوب اًؼَمي ، امللدمة ـ : غرف ما ييل : 1س

  هلط5.   الاشاكًية

يات اوظيفية ٌَمهنج؟ : 2س   هلط5ما يه الًآ

  هلط5ما أ مهية امللدمة يف اًبحث  اًؼَمي؟  وما أ مه رشوط ضياغهتا؟: 3س

  هلط5ما يه أ هواع ال سَوب اًؼَمي؟ وما خطائطو؟: 4س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اًبحث اًؼَمي ، املهنج اًؼَمي، اًخفىري اًؼَمي ، ال سَوب اًؼَمي ، امللدمة ـ : غرف ما ييل : 1س

  هلط5.   الاشاكًية

يات اًوظيفية ٌَمهنج؟ : 2س   هلط5ما يه الًآ
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  هلط5ما يه أ هواع ال سَوب اًؼَمي؟ وما خطائطو؟: 4س
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 اًسداس ياخلامس

 مهنجية:اًخطحيح اٍمنوذيج المتحان ملياس 

  نقط5: 1الجواب

دراسة منهجية مبنية لتلبية نقص معريف ما، أو لتجميع وربط أمور ومفاىيم : البحث العلمي ىو -
متفرقة أو سلتلطة يف الفهم أو الت 

  ف1.طبيق، أو لتحقيق إضافة معرفية وعلمية جديدة مستنبطة من إجراءات البحث العلمي ونتائجو
ادلنهج العلمي يف البحث ىو اتباع خطوات منطقية معينةيف تناوؿ ادلشكالتأو الظواىر أو يف معاجلة -

القضايا العلمية، ديكن القوؿ بأف ادلنهج العلمي ىو أسلوب للتفكَت والعمل بصفة منتظمة حلل 
 ف1.إشكالية البحث

ىو األسلوب الذي يعاجل بو الدارس ادلعلومات حىت سبكنو من فهم العادل احمليط بو / التفكَت العلمي -
 ف1.من ظواىر وإجياد حلوؿ ذلا وتفسَتىا وهبدؼ الوصوؿ إذل نتائج جديدة

 يتميز بالدقة وادلوضوعية، وباختبار احلقائق ىو طريقة الباحث يف كتابة حبثو،األسلوب العلمي -
اختباراً منطقياً، مع العلم أف احلقائق العلمية ليست بالضرورة حقائق ثابتة، بل حقائق بلغت درجة 

ويف ىذا اجملاؿ تربز قضية منهجية خيتلف فيها الباحث أو العادل يف اجلوانب ،عالية من الصدؽ 
 ف1.النظرية، عن اجلانب اآلخر التطبيقي

من أىم أجزاء البحث، واليت ال ديكن ذباىلها أو االستغناء ، و البحث العلمي ادلقدمة ىي بوابة-
ليست ألهنا عنها ربت أي ظرؼ من الظروؼ، لذلكعلى الباحث أف يدركأساسياتكتابة ادلقدمة،

 ف1.باألمر اليسَت والسهل، بل ربتاج للًتكيز، والدقة، واخلربة
اإلشكالّية يف البحث العلمي ىي تساؤؿ خيص قضية بعينها من زبصص ما من زبصصات البحث -

العلمي الذي حيتاج إذل حل أو إجابة مقنعة أو شلنهجة، أو ىي الفراغ يف ادلعارؼ العلمّية يف موضوٍع 
 ف1.معٍُت أو مسألٍة ما والذي حيتاج إذل ملٍء وإضافاٍت جديدةٍ 

  نقط5: 2الجواب



االستقراء واالستباط والقياس ادلنطقي الشيء الذي يعطي :     اآلليات الوظيفية اليت يعمل هبا ادلنهج 
للموضوع البحثي أسلوبو اخلاص من الكتابة سبيزه عن بقية األساليب يف النصوص األخرى كالنص 

 . الشعري والروائي وغَتمها 

     باإلضافة إذل ادلالحظة العلمية حبيث  تعّد ىذه األخَتة من احملطات الرئيسة دلنهج البحث 
وعليو  .العلمي واليت تيسر للباحث دقة الًتكيز يف دراسة ادلعلومة والفرز بُت مصادر ومراجع ادلادة 

 .يشًتط يف الباحث العلمي احلق أف يكوف قوي ادلالحظة 
  نقط5: 3الجواب

 لذلك وجب على الطالب أف حيرص  أهنا من أىم ركائزه،قدمة يف البحث العلميتكمن أمهيةادل-
خيلو أي حبث على كتابتها وفق الشروط السليمة،كي تؤدي دورىا ادلميز يف البحث العلمي ، فال

علمي من مقدمة حبث، حيث إهنا أحد خطوات البحث العلمي الرئيسية، واليت تعرؼ بأهنا أحد 
األجزاء الرئيسية واذلامة يف كتابة أي حبث علمي، وىي ما يتحدد فيها موضوع البحث وأمهيتو 

 ف2.5.توإشكارلو

 ف2.5:أىم شروط صياغتها-

 حيث جيب على الباحث أف حيرص على أف يكوف طوؿ :أف تكوف مقدمة الدراسة مناسبة للحجم-
مقدمة الدراسة مالئما حلجم البحث العلمي الذي يقـو بو، فال جيعلها قصَتة ال تعرض كافة عناصر 

. البحث، وال جيعلها طويل تدخل ادللل إذل نفس القارئ

 
 جيب أف تكوف مقدمة الدراسة العلمي قادرة على توضيح األىداؼ :توضح أمهية وىدؼ الدراسة-

. اليت يسعى الباحث إذل الوصوؿ إليها من خالؿ دراستو

 
 جيب أف حيرص الطالب على أف تقدمة مقدمة الدراسة :تعطي صورة عامة وشاملة دلوضوع الدراسة-

حملة عامة عن ادلوضوع الذي قاـ بالبحث فيو، حبيث يطلع القارئ من خالذلا على كافة حيثيات 
. موضوع الدراسة



 جيب على الباحث أف حيرص على كتابة مقدمة :االىتماـ باللغة السليمة والتدقيق اللغوي حملتواىا-
الدراسة بأسلوب شليز وخارل من األخطاء اللغوية واإلمالئية والنحوية، وذلك ىذه األخطاء تقلل من 

. قيمة البحث الذي يقـو بو الطالب
من ادلهم أف يصوغ الباحث جزًءا زلدوًدا ضمن عناصر مقدمة البحث : إشكالية البحث-

العلمي، ويُعرؼ ذلك دبشكلة البحث أو إشكالية البحث، وحيتوي ذلك اجلزء على جوانب 
ثارة بصورة ُموجزة

ُ
. ادلشكلة ادل

 وتُػَعدُّ التساؤالت البحثية أو الفرضيات من أىم عناصر مقدمة :تساؤالت البحث و فرضياتو- 
 سبثل أسئلة وتساؤالت البحثالبحث العلمي، أو ديكن أف نقوؿ إهنا احملور العاـ للبحث بُرمَّتو، 

دلا، دلاذا، : يصوغها ويطرحها الباحث من خالؿ استخداـ أدوات االستفهاـ ادلعهودة، مثل
 فهي عالقة بُت متغَت  الفرضياتإخل، وربتوي على متغَت مستقل حبد أدىن، أما... كيف، ىل

. مستقل، وآخر تابع، وُتصاغ بصورة موجهة أو غَت موجهة على حسب حدس وتفكَت الباحث
  نقط5: 4الجواب

:أنواع األسلوب  
ف1ػ األسلوب العشوائي  1  
ف1ػ األسلوب العلمي  2  

:خصائصو  

 ادلوضوعية-1
 .استخداـ الطريقة الصحيحة واذلادفة-2
 االعتماد على القواعد العلمية-3
 .االنفتاح الفكري-4
 ف3. االبتعاد عن إصدار األحكاـ النهائية5
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 اترخي املرسح املغاريب: امتحان ملياس 



– مرسح مغاريب :  ختطص–ماسرت  

 

مباذا متّّي املرسح ال مازيغي يف املغرب ال كىص ؟ وما ػالكتو ابملرسح اًروماين ؟ ومايه أ س باب اهداثره يف فرتة ما : 1س

 حمددا ىذه اًفرنة ؟- 

 ما ىو اترخي وشأ ة ادلراما املغربية وأ مه روادىا؟2س

 أ ذهر أ مه ال شاكل اًفرحوية ابجلزائر واًيت اكهت ًيا ػالكة وطيدة بنشأ ة املرسح اجلزائري؟:3س

 يف دمع احلرنة املرسحية ابجلزائر ؟" ال مري خادل"حتدث غن جتربة :4س
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خامؼة  أ يب بىر بَلايد   ثَمسان 

كسم اًفنون / لكية الآداب و اٌَغات 

 2020/2021: اًس نة اجلامؼية

 اترخي املرسح املغاريب: اًخطحيح اٍمنوذيج المتحان ملياس 

– مرسح مغاريب :  ختطص–ماسرت  



كاف ادلسرح ادلغريب يف مرحلة ادلمالك األمازيغية أو الرومانية ديارس باللغات :1ج
حسب مؤرخي ادلرحلة الرومانية للمغرب فادلسرح تأثر بالتثاقف ،اللغة القرطاجيةو بالالتينية وأيضا األمازيغية احمللية

خصوصا على )بُت ادلكونُت الروماين واألمازيغي حيث اندرلت يف ادلسرح الروماين تيمات ثقافية ومجالية زللية 
أنشأت العديد من ادلسارح يف ادلدف الرومانية وانتشرت خارج الفضاء ادلغاريب،  (مستوى ادلوسيقى واالستعراض

 ، سامهت البنيات الرومانيةيف ترسيخ ادلسرح داخل الثقافة ادلغربية سالو تنجيس ،تامودا ،وليلي ، باناصا : ادلغربية
 .على مستوى جغرايف واسع

سبيز ادلسرح األمازيغي عن ادلسرح الروماين خبروجو عن ثتائية ادللهاة وادلأساة لصاحل مسرح أكثر اعتمادا على التمثيل 
احلركي واالستعراض وادلوسيقى، كما سبيز بإدماج ادلتلقي يف البنية السينوغرافية وبطابعو ادلفتوح وادلتفاعل مع 

اجلمهور، الذي كاف كبَتا، بدليل األبعاد ادلعتربة للمسارح وانتشارىا الكبَت، حىت يف احلواضر ادلغربية الرومانية 
 ف2.5 .الصغرى

عباس  حسب ادلؤرخ. عرؼ ادلسرح ركودا بعد انتهاء الوجود الروماين وبداية ادلرحلة اإلسالمية يف تاريخ ادلغرب-
، فإف اندثار ادلسرح يف ادلغرب، بشكلو اإلغريقي الروماين، كاف بسبب تعارضو مع الثقافة وادلعتقدات اجلراري

وثانيا لتعارضو، على مستوى الشكل،  (التوسل لآلذلة الرومانية: مثال)اإلسالمية، أوال النتفاء موضوعاتو األساسية 
رغم ذلك، استمرت التعبَتات ادلسرحية يف التواجد يف ادلغرب عرب خالؿ أشكاؿ  [2].اإلسالمية األخالقيات مع

 ف2.5.(حسب ادلفهـو ادلعاصر للمسرح)سلتلفة، شعبية وما قبل مسرحية 

طلق يف ادلغرب إال يف بداية القرف العشرين، ربت تأثَت الفرؽ تن ادلعاصر دل ا، بشكلولدراما ادلغربية ا-  :2ج
أوؿ . 1912سنة  طنجة اليت ألقت أوذل العروض ادلسرحية يف ادلغرب، يف (األوروبية والعربية)ادلسرحية األجنبية 

، 1928 واليت قدمت أوذل ادلسرحيات ادلغربية كتابة سنة (1925) فرقة مسرحية مغربية كانت اجلوؽ الفاسي
من أىم الكتابات .1930) تطوافو وسال (1927) والرباط وطنجة (1927) مراكش تبعتها فرؽ أخرى يف

خ من فرقة اجلوؽ الفاسي ادلسرحية ادلغربية يف تلك الفًتة مسرحية ادلنصور الذىيب من كتابة ابن الشي
 1950ويف " مسرح الشعب"وفرقة " راديو ماروؾ" تأسست فرقة مسرحية تابعة إلذاعة 1949يف ،و1929 سنة

فرقة "من الفرؽ األوذل صلد أيضا . 1956، مث الوفاء ادلراكشي يف "الكوكب ادلراكشي"تأسست يف مراكش فرقة 
بادلعمورة واليت تألقت دبشاركات عديدة بأىم مهرجاف مسرحي أنذاؾ، مهرجاف مسرح األمم " التمثيل ادلفريب

الطيب : بباريس، واجلدير بالذكر أف ىاتو الفرقة ىي اليت أصلبت ثلة من رواد ادلسرح ادلغريب يف القرف العشرين
 .الصديقي، أمحد الطيب لعلج، العريب الدغمي، العريب يعقويب فاطمة الركراكي وغَتىم

، غلبت ادلواضيع الوطنية والكفاح ضد ادلستعمر على الكتابة ادلسرحية ادلغربية، لفًتة احلماية يف النصف الثاين
- مسرحية انتصار احلق على الباطل ) كعبد اخلالق الطريس وشارؾ يف ىذه احلركية أيضا سياسيوف وفقهاء مغاربة

 ف1928.2.5 ربت راية العلم واجلهاد) عبد اهلل اجلَتاريو وعالؿ الفاسي (1933
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 مغربية مستقلة، حيث اعتمدا لدراما أىم رائدين يف التأسيس  أمحد الطيب لعلجو الطيب الصديقي ديكن اعتبار-
أسس الطيب الصديقي . مثال كادللحوف على الًتاث الغزير لؤلشكاؿ ادلا قبل مسرحية واألجناس ادلوسيقية ادلغربية

من  .جليل ومدرسة مسرحية مغربية دبنظورىا الفٍت اخلاص ومتعارضة أحيانا مع ادلدرسة الكالسيكية ادلؤسساتية
، واليت نبيل حللوالتجارب ادلسرحية ادلهمة كذلك مدرسة ادلسرح العجائيب، ومن روادىا عبد اللطيف الدشراوي و

كتقنية مسرحية متفجرة وال مستساغة من لدف أصحاب األخالؽ ادلهذبة " :حسن ادلنيعي يعرفها الناقد ادلسرحي
 .والسلوؾ ادلثارل

الذي أسس دلدرسة االحتفالية ادلغربية، والذي اىتم  عبد الكرًن برشيد من األمساء ادلهمة يف ادلسرح ادلغريبوأيضا
 ف2.5 .بالتقعيد اجلمارل للمسرح العريب وربريره من القوالب الغربية لفائدة الًتاث اجلمارل احمللي

 :أ مه ال شاكل اًفرحوية ابجلزائر واًيت اكهت ًيا ػالكة وطيدة بنشأ ة املرسح اجلزائري:3ج

الذي يعترب شخصية تتجوؿ يف األسواؽ و سبتاز بالصدؽ و االىتماـ دبصاحل اجلماعة ، كاف يعرب  : ادلداح-   1
ف 1.عن آماؿ الشعب 

و ىي ذبمع دائري يقف وسطو الراوي و مساعده اللذاف يقصاف بالتناوب قصص البطوالت ،  : احللقة-      2
 ف1.و احللقة تعرب عن الواقع الثقايف ادلعاش 

يعترب ىذا الفن من ادلظاىر ادلسرحية اليت عرفها العادل العريب بصفة عامة و ظهرت يف اجلزائر يف  : القاراقوز-   3
، كاف شفويا ، و وصف بالفكاىي ،  (اجلزائر ، عنابة  )بعض األحياء الساحلية القريبة من ادلوانئ اجلزائرية 

 ف1.و يعترب من أحد العوامل احملفزة على الثورة ضد االستعمار فمكاف من االستعمار إال القضاء عليو 

ىو نوع من التشخيص ادلسرحي تلقيو ىذه الظالؿ اليت يلقى هبا على سًتات شفافة أماـ :خياؿ الظل -      4
 ف1.ادلتفرجُت ، يعتمد على نصوص موضوعية ازدىر بعد االحتالؿ الفرنسي و استمر حىت القرف العشرين 

وىي عبارة عن مشاىد قصَتة تقدـ يف ادلناسبات ، ازدىرت و انتشرت يف ادلقاىي :التمثيليات الشعيب -      5
الشعبيةػ واألعراس التقليدية ، كانت مواضيعها مستمدة من األساطَت و احلياة الشعبية ، تصور الواقع 

ف 1.االجتماعي 

من أبرز الرواد الذين أرسو دعامة الفن ادلسرحي يف اجلزائر وحاولوا إدراجو ضمن الوسائل " األمَت خالد" يعد :4ج
التثقيفية يف األوساط الشعبية ، األمَت خالد الذي نشأ يف كنف األسرة اجلزائرية ادلسلمة واليت وقفت يف وجو العدو 

الغاضب ، وحبكم وجوده بفرنسا للدراسة ، فقد اطلع على أمهية ادلسرح يف إيقاظ األمة ، فطلب من ادلمثل 
أف يبعث لو ببعض ادلسرحيات لتمثيلها يف -  ـ 1910الذي التقى بو يف باريس سنة  -(جورج األبيض  )ادلصري

 ـ ، و منها مسرحية 1911إذل القاىرة أرسل لو عدة مسرحيات سنة    (جورج األبيض  )اجلزائر ، وعند عودة 
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شهيد بَتوت  )لشكسبَت ترمجة زلمد عفت ادلصري،ومسرحية ادلروءة و الوفاء خلليل اليازجي ، ومسرحية  (ماكث)
للشاعر حافظ إبراىيم ، وأسس األمَت خالد يف السنة نفسها ثالث مجعيات فنية  األوذل يف العاصمة والثانية يف  (

البليدة و الثالثة يف ادلدية ، و قامت ىذه اجلمعيات بتقدًن عروض مسرحية ونشاطات طواؿ السنوات الالحقة ، 
بالعيوف  (قدور بن زلي الدين احللوي  )،اليت عرضت يف قصر  (ماكث)فقد قدمت مجعية العاصمة مسرحية 

زلمد بن شنب و عبد احلليم بن  )الزرقاء قرب احلامة ، وحضر احلفل خنبة من ادلثقفُت اجلزائريُت ، ومن بينهم 
 والالفت للنظر أف نشاط ىذه اجلمعيات كاف سياسيا ،(مساياوقدور موراد الًتكي وإيدونيش  والشيخ دمحُت 

 نقط5.بالدرجة األوذل 
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اتجاهات المسرح المغاربي : امتحان مقياس 

 . اختر سؤاال واحدا
بعد احلرب العادلية الثانية ونتائجها اليت أثبتت، إفالس القيم الروحية، واألخالقية، والدينية، وجعلت النظاـ :1س

السائد يف أوربا عرضة لالهنيار، برز أدب العبث والالمعقوؿ، للتعبَت عن ال معقولية الوضع اإلنساين، وعن مأزؽ 
وقد كاف لفلسفة العبث . الفرد وعزلتو، وانفصاـ الروابط اإلنسانية، يف اجملتمع األوريب، من وجهة نظر ميتافيزيقية

 . أثرىا الكبَت، على كّتاب ىذا ادلسرح (أسطورة سيزيف)من خالؿ روايتو  (ألبَت كامو)اليت طرحها 

 نقط5؟يستندا إذل أمثلة ربدث عن أبرز مسات مسج العبث؟ واىم روادىم -
 نقط5ىل كاف دلسرح العبث أثر على أعماؿ ادلسرح ادلغاريب ؟  -

 اف ثورة التعبَتية يف ادلسرح كانت مؤثرة؛ الف مذىبهم يدعو اذل نوع جديد من التأليف ادلسرحي غَت تلك :2س
القواعد اليت اعتدنا عليها يف ادلسرح الكالسيكي ، حيث أثّرت تأثػًَت بالغاً على صناع الدراما خالؿ العشرين سنة 

.ادلاضية  



ف10ربدث عن أىم األسس اليت يقـو عليها ادلسرح التعبَتي؟-  

ف10ماىي الصفات الواجب توفرىا يف ادلمثل يف ادلسرح التعبَتي؟-  

 

  التوفيق للجميع
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اتجاهات المسرح المغاربي : التصحيح النموذجي المتحان مقياس 
  نقط20:1الجواب

أثرىا الكبَت، على كّتاب ىذا  (أسطورة سيزيف)من خالؿ روايتو  (ألبَت كامو) كاف لفلسفة العبث اليت طرحها -
ادلسرح، إذ أصبحت فكرة الالجدوى تسيطر على كل شيء، وإف كل ما يف الوجود ىو عبث الطائل منو، وإف 

-1873) (الفريد جاري)لػلكاتب الفرنسي  (ابو ملكا)وقد كانت مسرحية. ادلوت ىو احلقيقة الوحيدة يف احلياة
، أوؿ نص ظهرت فيو بعض مسات ىذا األدب، إذ عاجلت، بعض ادلوضوعات، أو الثيمات اذلامة، يف (ـ1907

وقد رأى كّتاب دراما العبث والالمعقوؿ أف كل األفعاؿ واألنشطة اليت يقـو هبا اإلنساف، وكل . مسرح العبث
اخلربات اليت يكتسبها، مهما بالغ يف فلسفة قيمتها ونفعها، ماىي يف حقيقة األمر سوى ألعاب تسلية، ال طائل 

لذا . من ورائها، وال تغَت من شيء، وفائدهتا الوحيدة، ىي قطع الوقت، وقتل ادللل يف انتظار خالص ال جييء
يف )يف مسرحية  (صموئيل بيكيت)حاوؿ ىؤالء الكّتاب إظهار ىذه العبثية، من خالؿ كتاباهتم، وىذا ما عرّب عنو

 .، اليت طرحت االنتظار الالرلدي، وأحداث الزمن ادلكررة، اليت ال معٌت ذلا(انتظار جودو



إف ىذا األدب ساخر وناقد لؤلساليب :      وقد برزت ذلذا األدب، عدة مسات، من خالؿ كتابات رواده، وىي
الزائفة، يف احلياة، وال يؤمن بالنظاـ، الذي خيضع لو الوضع اإلنساين، وحياوؿ أف يكشف وحشية اإلنساف 

ادلخيفة، ادلختفية وراء ظاىره ، كذلك اعتمد كّتاب ىذا ادلسرح، على أسلوب التهكم، والسيما عندما حياولوف 
. تفريغ الواقع من إطاره ادلألوؼ، والتعبَت، عّما يدور يف ىذا الواقع، من روابط، وعالقات غَت عادية، وغَت متوقعة

وقد برزت السخرية يف ىذا ادلسرح بوصفها سالحا قويا، يف توجيو االزدراء إذل الرياء، والنفاؽ، يف اجملتمع، كذلك 
حاوؿ كّتاب ىذا األدب التعبَت، من خالؿ احللم عن أفكارىم،ألهنم يعتقدوف أف النزوؿ إذل أعماؽ النفس يفسح 

اجملاؿ لعادل احللم، أف جيد طريقو مفتوحا، حيث يستقوف منو الصور، والذكريات ادلخزونة، اليت تبتعد عن كل ما 
يتصل بادلنطق، أو خيضع للعقل، وىم يف ىذا يؤمنوف، بأف ما يأيت من عادل الالوعي، من خواطر وأفكار، ىو 

 نقط5.تعبَت صادؽ عن احلقيقة، وأف العُت احلادلة ترى من احلقائق،ما ال يقل أمهية عّما تراه العُت الساىرة

أف يطرح، من  (بيكيت)فقد حاوؿ . (يوجُت يونسكو)، و(صموئيل بيكيت)       ومن ابرز كّتاب ىذا األدب 
خالؿ نصوصو ادلسرحية، أزمة اإلنساف، ووحدتو، ويأسو يف اجملتمع، الذي يعيش فيو، وىذه النظرة التشاؤمية عند 

ذلا نفس »جاءت نتيجة إحساسو، بعبثية احلياة،وخلوىا من أي منطق،وذلك ألف أحداث احلياة  (بيكيت)
وىذا . الشكل ادلكرر والزماف، أحداث متتابعة، المعٌت ذلا، يندمج كل منها باآلخر، بال وعي حىت ليصعب سبييزىا

، إذ يالحظ فيهما، ما تتسم بو احلياة من (هناية اللعبة)، و(يف انتظار جودو)ما ديكن مالحظتو يف مسرحييت 
يف )يف مسرحية  (فالدديَت)، و(سًتاجوف)تكرار،ورتابة،وانتظار، وزمن خامل ليس لو تأثَت، فالشخصيات الرئيسة 

حياولوف العيش ألف عليهم أف يعيشوا على الرغم من رفضهم ( هناية اللعبة)يف ( كلوؼ)، و(ىاـ)، و(انتظار جودو
 .احلياة، ورغبتهم بادلوت لكنهم غَت قادرين أف يقتلوا أنفسهم فيظلوا يعيشوف ضجرا وسأما

دلاذا ال نشنق أنفسنا؟ : سًتاجوف»

دباذا؟ : فالدديَت

أليس معك حبل؟ : سًتاجوف

. كال: فالدديَت

. «إذف فال نستطيع: سًتاجوف



     أما يونسكو، والذي ديثل أدب الالمعقوؿ، فقد حاوؿ أف يطرح من خالؿ نصوصو ادلسرحية، خواء احلياة، 
وغربة الفرد داخل رلتمعو، وعدـ االنسجاـ بُت وضع اإلنساف، ورغباتو، والقطيعة ادلتبادلة بُت بٍت اإلنساف، 

وىذا ما . وشعورىم بالعزلة، وال معقولية ما ديارسونو من أعماؿ، تشكل اجلزء الرئيسي،من حياهتم يف ىذه الدنيا
من عزلة، وانقطاع العالقات بُت البشر،  (اميديو)، و(الكراسي)، و(ادلغنية الصلعاء)يبدو واضحا يف مسرحياتو 

تفكك العالقات األسرية، و يربز عنصر  (اميديو)فمثال يالحظ يف مسرحية . ومبالغة، وتضخيم، وتشويو لؤلشياء
  نقط5.التضخيم، من خالؿ اجلثة اليت تنمو لتمؤل ادلكاف كلو

       وقد تأثر الكتاب العرب هبذا ادلسرح يف عقد الستينات ووصوؿ الكثَت من الدراسات وادلسرحيات ادلًتمجة -
ذلؤالء الكتاب، وقد بدء الكتاب العرب يكتبوف مسرحيات ىي اقرب اذل ىذا ادلسرح وقد كانت البداية مع 

من خالؿ أغنية فلكلورية ( احلكيم)، اليت استمد فكرهتا (ـ1962) (ياطالع الشجرة)يف مسرحية  (توفيق احلكيم)
إذ اعتقد احلكيم أف ىذه . بادللعقة الصيٍت- ربلب وتسقيٍت- ىات رل معاؾ بقرة-ياطالع الشجرة »مصرية تقوؿ 

، وىي ذات فكرة المعقولة، وكذلك صلد مسافر )يف مسرحية  (صالح عبد الصبور)األغنية ليس ذلا، معٌت مفهـو
، الذي ىو رمز اإلنساف ادلسحوؽ ، وادلتهم بقتل اهلل و ( ادلسافر)، اليت تدور أحداثها يف عربة قطار بُت  (ليل

رمز السلطة والتسلط عرب الزمن، من االسكندر إذل زىواف اذل سلطاف،  (عامل التذاكر)سرقة بطاقتو الشخصية و
، إذ يربز الالمعقوؿ يف ىذا النص من خالؿ دالالت .فهو يرمز اذل األغلبية الصامتة داخل احلياة (الراوية)أما 

يف مسرحية  (يونسكو)، فمثال ظاىرة تعدد السًتات، اليت حاوؿ فيها أف يقلد(عبد الصبور)متعددة استخدمها 
، وكذا  .، من خالؿ ظاىرة تراكم األشياء، وتكاثرىا على ادلسرح، وىو أسلوب من أساليب الالمعقوؿ(الكراسي)

لصموئيلبيكت ، "يف انتظار غودو" للطيب الصديقي وىي مقتبسة من مسرحية 1962مسرحية يف انتظار مربوؾ
يعرض من خالذلا الصديقي فلسفة العبث من وجهة نظره اخلاصة فكرة األمل من خالؿ االنتظار للمجهوؿ ادلزعم 
أف حبضوره قد ربل كل ادلشاكل ، وقد أعطاىا فلسفتها االسالمية اليت ال تتساير والفلسفة الغربية ادلاديةادلشحونة 

 نقط10. بالوجودية وادلاركسية

 :2الجواب 

 ، ومن بينها ـ1910حلركة التعبَتية ىي تلك احلركة اليت ِاحتضنت مجيع الفنوف عندما بدأت يف ادلانيا سنة ا
، وقد كاف الظهور االوؿ للمذىب التعبَتي يف ادلانيا يف اواخر القرف التاسع عشر واختلف مؤرخو االدب ادلسرح 

كاف أوؿ " فرانك ودكند"ادلسرحي يف ادلؤلف الذي كتب ألوؿ مرة نصاً مسرحياً تعبَتياً فمنهم من أشاَر اذل اف 



ـ حيث استخدـ فيها االقنعة وكتبها 1906عاـ  (اليقظة ادلبكرة  )من قّدـ نصاً تعبَتياً من خالؿ كتابتو دلسرحية 
 .بأسلوب خطايب شلتلئ بادلونولوجات الطويلة

يدعو اذل نوع جديد من التأليف ادلسرحي غَت  )         اف ثورة التعبَتية يف ادلسرح كانت مؤثرة؛ الف مذىبهم 
تلك القواعد اليت اعتدنا عليها يف ادلسرح الكالسيكي ، حيث أثّرت تأثػًَت بالغاً على صناع الدراما من خالؿ 

العشرين سنة ادلاضية ، وىو ابتكار أسلوب كتايب وإخراجي جديدين على عكس ادلدرسة األرسطية يف صناعة فن 
. ادلسرحية

على أف ترى ,       اف ادلسرحية التعبَتية تقـو على شخصية رئيسية زلورية  تُعاين أزمة روحية أو ذىنية أو نفسية 
. البيئة والناس يف ادلسرحية من خالؿ نظرة تلك الشخصية الرئيسية  اليهما

لقد إستخدـ ُكتاب ادلسرح التعبَتيوف عامةً  يف محاسة ذلك النوع من الفن ادلسرحي الذي سبق اف قاـ بو فرانك 
وىاوبتمانودكند بتجارب متنوعة وساعدوا على تطور ىذا الفن ادلسرحي ، وكذا القاء ادلمثل التعبَتي يتحدد بنوعية 

 ف3.وخصائص احلوار يف النص التعبَتي الذي يتخذ عدة أوجو من حوارات طويلة وأحياناً قصَتة متقطعة
سس المسرح التعبيري ومن بين األ

على أف ترى , تُعاين أزمة روحية أو ذىنية أو نفسية "  تقـو ادلسرحية التعبَتية على شخصية رئيسية زلورية -
 ((فويسك  ))كشخصية " البيئة والناس يف ادلسرحية من خالؿ نظرة تلك الشخصية الرئيسية  اليهما

 .((القرد الكثيف الشعر  ))يف مسرحية  ((يوجُت أونيل    ))عند ((يانك  ))وشخصية 
ودبا اف وظيفة الشخصية يف ادلسرح التعبَتي تكمن يف التعبَت عن شرحية اجتماعية واسعة ألشخاص  -

فقد جاءت شخصياهتا مناذج  ألفراد عاديُت حيث ُيسموف بأمساء رمزية  مثل ادللك ,ُمعينُت
. اخل..الشرطي,الشاعر,ادلرأة,الرجل,
 )استخدـ ُكتاب ادلسرح التعبَتي عامةً  حبماسة، ذلك النوع من الفن ادلسرحي الذي سبق اف قاـ بو  -

. بتجارب  متنوعة وساعدوا على تطوره (ىاوبتماف وفرانك ودكند 
وأصبح احلوار مقتضباً متقطعاً وأسُتعيَض عن الشخصيات ,وحّلت ادلشاىد القصَتة زلل الفصوؿ األكثر طوالً 

احلقيقية باالشكاؿ الرمزية، واختفت ادلشاىد الواقعية وأُستعيض عنها باألضواء اليت أُسُتخدمت بكثافة ، وكثَتاً ما 
. أو اجملموعة على الفرد (الكورس)ُفضَِّل استعماؿ اجلوقة 

ويف حالة ظهور األفراد رفعوا اذل مكانة ربوذلم اذل شلثلُت لقوى أعظم منهم أو شخصيات رمزية رباكي وضع 
. ودلا كانت ىذه الوسائل جديدة فقد كاف ذلا تأثَت سحري خاص على عقوؿ الكثَتين يف العقد الثالث.معُت



وظهر سلرجوف مسرحيوف اشتهروا باخراجهم ,     وقد ظهر أثر التعبَتية يف حركة االخراج ادلسرحي العادلي
 نقط7.(وليوبولدجسنر,ريتشاردفشرت,لودفيجربجر,ىاينزمارتُت):للمسرحيات التعبَتية أمثاؿ 

 :الصفات الواجب توفرىا يف ادلمثل يف ادلسرح التعبَتيهي- 
. أداء ادلمثل قائم على زلاولة رسم صورة داخلية معرباً عن الصراع الروحي للشخصية وأزمتها النفسية- 1
. أداء ادلمثل ليس صورة تقليدية أو تشبيهية رُباكي الواقع- 2
. يستمد ادلمثل يف أداءه للشخصية الرئيسية ُمساعدة ادلمثلُت للشخصيات الثانوية- 3
يكشف أداء ادلمثل األعماؽ النفسية للشخصية واِبرازىا وتصوير ذبارب العقل الباطن  ويبتعد األداء عن - 4

. ادلظاىر اجلسدية اخلارجية
. األداء غَت مًتابط وذو مقاالت حادة من حالة اذل أُخرى ومن موقف اذل آخر وحسب احلالة النفسية-5
. دييل أداء ادلمثل اذل اإلحياء والرمز والتجريد- 6
. ادلمثل يف أدائو حامل للفكرة ال ُمفسر ذلا- 7
تلقي- 8

ُ
. يكسر ادلمثل يف أدائو حالة اإلندماج التاـ والتقمص الكامل مع الشخصية ومع ادل

. ادلمثل يف أداءه ليس بطالً تراجيدياً وال جُيسد الشخصية بل ىو مًتجم حلاالت الروح- 9
. يعتمد  ادلمثل التعبَتي على االداء احلركي احلسدي والصويت لبلوغ الصراع الروحي واألزمة النفسية- 10
. دييل قسم من األداء  اذل احلوار اجلانيب وادلناجاة ادلونودرامية- 11
. الغرابة يف األداء الذي ال يتحدد بأبعاد انسانية ثابتة- 12
  ف10.بل دعوة اذل التحليل,أداء ادلمثل قائم على عالقة مباشرة مع ادلتلقي دوف االندماج والتوحد وااليهاـ- 13

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


