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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  

  قسم الفنون

  

  مسرح مقارن

یعّرف أ�دب املقارن ب�ٔنّه املقارنة بني ٔ�دبني ٔ�و �ٓداب خمتلفة ، ودراسة العالقات بني أ�دب 
ونوا9 املعرفة أ�خرى مبا فهيا املرسح والف1ون امجلی. والفلسفة والتارخي والعلوم ، ویؤكّد هذا بول 

ت بني كتابني ٔ�و فان موحضا مفهومه ٔ�كرث ٔ�ن أ�دب املقارن هو تقر?ر ال<شاهبات و;خ:الفا
مشهد?ن ٔ�و موضوOني ٔ�و صفحتني من لغتني ٔ�و ٔ�كرث ، حىت نعرف نوعیة الت�Hٔر و;ق:باس، ومن 
: هنا تظهر ٔ�مام1ا هذه الثنائیة اليت تفرتضها لك مقارنة فهYي دامئا WسVتدعي يف اSهن Rاالت 

  . لغتني وهكذا دوالیك

ا من دراسات أ�دب املقارن حبمك ٔ�ن املرسح هو فرع من 
فروع أ�دب اكلروایة والقصة والشعر ٕاىل kريها من أ�ج1اس اليت تنفرد هبا نظریة أ�دب ، وOلیه 
ملرس9 وrرخي املرسح فقط بل 
حيتاج ٕاىل خمتلف الفروع املعرفxة املرسحxة وأ�دبیة واwلغویة vٕالضافة ٕاىل Oمل النفس وOمل ;جsع 
والفلسفة وخمتلف العلوم السVیاسVیة و;ق:صادیة وا�ی�xة ، حىت یصل ٕاىل معرفة معق ا~متع 

�مكن ٔ�مهیة دراسات املرسح املقارن بدراسة الظواهر املرسحxة اليت مل یق:رص وجودها Oىل مرسح 
ثقافات العامل ،ى اكملدرسة ال�سVیكxة اليت سVیطرت 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  جامعة  أيب بكر بلقايد   تلمسان

قسم الفنون/ كلية اآلداب و اللغات 

  2018/2019: السنة اجلامعية

  هين كرمية 

  مسرح

مسرح مقارن:التصحيح النموذجي المتحان مقياس 

  ن 2: ــ تعریف أ�دب القارن
یعّرف أ�دب املقارن ب�ٔنّه املقارنة بني ٔ�دبني ٔ�و �ٓداب خمتلفة ، ودراسة العالقات بني أ�دب 
ونوا9 املعرفة أ�خرى مبا فهيا املرسح والف1ون امجلی. والفلسفة والتارخي والعلوم ، ویؤكّد هذا بول 

فان موحضا مفهومه ٔ�كرث ٔ�ن أ�دب املقارن هو تقر?ر ال<شاهبات و;خ:الفا
مشهد?ن ٔ�و موضوOني ٔ�و صفحتني من لغتني ٔ�و ٔ�كرث ، حىت نعرف نوعیة الت�Hٔر و;ق:باس، ومن 
هنا تظهر ٔ�مام1ا هذه الثنائیة اليت تفرتضها لك مقارنة فهYي دامئا WسVتدعي يف اSهن Rاالت 

لغتني وهكذا دوالیك/موضوOني ، صفحتني/اخ:الف ، لاكتبني 
  ن 2::ه vملرسح املقارن

ا من دراسات أ�دب املقارن حبمك ٔ�ن املرسح هو فرع من یعترب املرسح املقارن جزء ال یتجزّ 
فروع أ�دب اكلروایة والقصة والشعر ٕاىل kريها من أ�ج1اس اليت تنفرد هبا نظریة أ�دب ، وOلیه 

ملرس9 وrرخي املرسح فقط بل فهو ٔ�ي املرسح القارن ال ?ك:في يف دراسVته vسVت�دام النقد ا
حيتاج ٕاىل خمتلف الفروع املعرفxة املرسحxة وأ�دبیة واwلغویة vٕالضافة ٕاىل Oمل النفس وOمل ;جsع 
والفلسفة وخمتلف العلوم السVیاسVیة و;ق:صادیة وا�ی�xة ، حىت یصل ٕاىل معرفة معق ا~متع 

  .والثقافة اليت ی��ع مهنا هذا الفن ٔ�ي املرسح 
  

�مكن ٔ�مهیة دراسات املرسح املقارن بدراسة الظواهر املرسحxة اليت مل یق:رص وجودها Oىل مرسح 
ثقافات العامل ،ى اكملدرسة ال�سVیكxة اليت سVیطرت قويم واRد ، بل اليت ان<رشت يف خمتلف 

 

هين كرمية : األستاذة 

مسرح/ 4السداسي 

 
نقط  4:  1اجلواب   

ــ تعریف أ�دب القارن
یعّرف أ�دب املقارن ب�ٔنّه املقارنة بني ٔ�دبني ٔ�و �ٓداب خمتلفة ، ودراسة العالقات بني أ�دب    

ونوا9 املعرفة أ�خرى مبا فهيا املرسح والف1ون امجلی. والفلسفة والتارخي والعلوم ، ویؤكّد هذا بول 
فان موحضا مفهومه ٔ�كرث ٔ�ن أ�دب املقارن هو تقر?ر ال<شاهبات و;خ:الفا

مشهد?ن ٔ�و موضوOني ٔ�و صفحتني من لغتني ٔ�و ٔ�كرث ، حىت نعرف نوعیة الت�Hٔر و;ق:باس، ومن 
هنا تظهر ٔ�مام1ا هذه الثنائیة اليت تفرتضها لك مقارنة فهYي دامئا WسVتدعي يف اSهن Rاالت 

اخ:الف ، لاكتبني /Wشابه
:ه vملرسح املقارنـــ Oالق 

یعترب املرسح املقارن جزء ال یتجزّ    
فروع أ�دب اكلروایة والقصة والشعر ٕاىل kريها من أ�ج1اس اليت تنفرد هبا نظریة أ�دب ، وOلیه 

فهو ٔ�ي املرسح القارن ال ?ك:في يف دراسVته vسVت�دام النقد ا
حيتاج ٕاىل خمتلف الفروع املعرفxة املرسحxة وأ�دبیة واwلغویة vٕالضافة ٕاىل Oمل النفس وOمل ;جsع 
والفلسفة وخمتلف العلوم السVیاسVیة و;ق:صادیة وا�ی�xة ، حىت یصل ٕاىل معرفة معق ا~متع 

والثقافة اليت ی��ع مهنا هذا الفن ٔ�ي املرسح 
  نقط 4 : 2واب اجل

�مكن ٔ�مهیة دراسات املرسح املقارن بدراسة الظواهر املرسحxة اليت مل یق:رص وجودها Oىل مرسح 
قويم واRد ، بل اليت ان<رشت يف خمتلف 



ح املقارن ¦ز¥دة ، كام Wسمح دراسات املرس  18و O17ىل مجیع املسارح أ�وروبیة طوال القرنني 
التفامه بني الشعوب وتقریب وªات النظر بني أ�مم ا©تلفة ، ٕاذ ٔ�ّن اطالع الشعوب Oىل �ٓداب ٔ�مم 
ٔ�خرى یعّد مبثابة °فذة تتطلع من ¯اللها Oىل Oادات وتقالید ت® أ�مم وال شك ٔ�ّن هذا سVیؤّدي 

  .ٕاىل توطید العالقات وتعمیق الصالت الودیة بني الثقافات وأ�مم
  نقط 4:  3اجلواب 

  :الهدف من وراء دراسة املرسح املقارن هو ما یيل      
  .التخفxف من Rدة التعّصب wلغة ٔ�و املرسح القويم -
 حتدید املسVتوى احلقxقي wلمرسح القويم -
املساOدة Oىل ا¹متیزي بني ما هو قويم ٔ�صیل وبني ما هو ٔ�ج1يب دخxل Oىل ٔ�ي مرسح  -

 .قويم
ا�ا«رة اليت یدور يف فلكها املرسح القويم سواء من حxث أ�ج1اس املرسحxة ٔ�و  توسVیع -

من حxث املوضوOات اليت یعاجلها املرسح القويم وأ�فاكر اليت ترتّدد بني أ�دvء يف ثقافة 
 .معینة

  نقط 4:  4اجلواب 
  :ـــ ٔ�مه مدارس الرسح املقارن 

  املدرسة الفر¼سVیة -1
  املدرسة أ�مر?كxة-2
  ن2املدرسة الروسVیة ٔ�و السالفxة        -3

  )ینظر احملارضة(ن 2: ــ رشح مدرسة من هذه املدارس 
  نقط 4:  5اجلواب 

  :ملرسح املقارن ما یيل من ٔ�مه جماالت البحث يف ا   
سواء اكنت كتب الرتامج ٔ�و كتب ٔ�لفها ٔ�حصاهبا بلغات ٔ�ج1بیة ٔ�خرى ت�Hٔرا مهنم هبا : الك:ب  -

;جنلزيیة ، ٔ�و دراسة الرتجامت اليت Wسمح لنا مبعرفة املنتÉات أ�دبیة مÈل رسائل فولتري 
الراجئة يف لك عرص ، ٔ�یضا دراسة الك:ب النقدیة ويه م1بع �ٓخر ملعرفة ا�ٓداب أ�ج1بیة 

 .أ�خرى
-  ÎاRء املشهور?ن واملرتمجني والرvدراسة املؤلفني ، اكٔ�د. 
 .دراسة أ�ج1اس أ�دبیة -



 .دراسة املوضوOات  -
 .ت�ٔثري اكتب ما يف ٔ�دب ٔ�مة ٔ�خرى مÈال: دراسة Oالقات الت�ٔثري والت�Hٔر  -
 .دراسة املصادر مهنا الشفویة واملك:وبة  -
دراسة صورة بÐ ما يف ٔ�دب ٔ�و �ٓداب ٔ�ج1بیة عهنا ، مÈل صورة اجلزا«ر يف أ�دب الفر¼يس  -

 .خرىٔ�ثناء فرتة ;ح:الل الفر¼يس ، ٔ�ة صورة اجلزا«ر يف ا�ٓداب أ�وروبیة ا�ٔ 
 


