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  ماسرت مسرح مغاريب

ألسس اليت يقوم عليها املذهب الكالسيكي ، ومن مث حّدد خصائص أذكر أهم ا:  1س 
الدراما الكالسيكية مستشهدا بنماذج من ربرتوار املسرح العاملي ؟ وإىل أي مدى انعكست 

  على أعمال مسرحيينا املغاربة ؟
، وقد  1925إىل عام  1910انطلقت الدراما التعبريية من أملانيا وامتّدت من عام : 2س

سلوب الكاتب السويدي اوجست سرتاندبريج ، وامتد aثريها خارج حدود أملانيا aثرت _
حتّدث عن أهم خصائص الدراما التعبريية ، معطيا مناذج . إىل cقي الدول األوروبية والعربية 

  من املسرح التعبريي cلوطن العريب؟
  أذكر أهم رّواد املسرح الرمزي ، وأهم أعماهلم الدرامية ؟:  3س
ما املقصود cلدراما العبثية ، وأهم األعمال اليت قّذمت يف هذا اlال؟ وكيف  : 4س

  وجدت طريقها إىل املسرح العريب عموما واملسرح املغاري على وجه اخلصوص؟
  وهللا ويل التوفيق

  

  

  



  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  

  قسم الفنون

  

  اجتاهات املسرح املغاريب

ختضع املسرحية الكالسيكية ألصول جامدة هي اليت استخلصها أرسطو من حتليله للمسرحيات 
املوضوع :اإلغريقية القدمية فمن أهم األسس اليت متيز املسرحية الكالسيكية قانون الوحدات الثالث

معتبفعل تطّور ،الزمان واملكان، إضافة أن الستار ال يرتفع عنها إال بعد أن تكون عناصر األزمة قد جت
أوديب "األحداث شيئا فشيئالتأخذ األزمة يف االنفراج والسري حنو احلل النهائي على حنو مسرحية 

لسوفوكليس اليت اعتربها أرسطو املثل األعلى للمسرحية وال تزال حي اليوم أروع أمنوذج للمسرح 

أكرب ما مييز املذهيالكالسكي هو حماكاة اآلداب االغريقية والرومانية القدمية ، 
والكالسيكني �خذون طبعا بنظرية احملاكاة ألرسطو كمصدر إلبداعهم وهذه النظرية أكثر موا�ة 

هو أمسى ملكات االنسان وأقواها، وهو الوسيلة الفعالة 

يري الكالسيكني أن أي غموض يف األدب إمنا مصدره غموض يف العقل وعجزه عن 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  جامعة  أيب بكر بلقايد   تلمسان

قسم الفنون/ كلية اآلداب و اللغات 

  2018/2019: السنة اجلامعية

  هين كرمية 

  -مسرح مغاريب

المتحان مقياس  اجتاهات املسرح املغاريب: التصحيح النموذجي 

  

  نقاط

ختضع املسرحية الكالسيكية ألصول جامدة هي اليت استخلصها أرسطو من حتليله للمسرحيات 
اإلغريقية القدمية فمن أهم األسس اليت متيز املسرحية الكالسيكية قانون الوحدات الثالث

،الزمان واملكان، إضافة أن الستار ال يرتفع عنها إال بعد أن تكون عناصر األزمة قد جت
األحداث شيئا فشيئالتأخذ األزمة يف االنفراج والسري حنو احلل النهائي على حنو مسرحية 

لسوفوكليس اليت اعتربها أرسطو املثل األعلى للمسرحية وال تزال حي اليوم أروع أمنوذج للمسرح 

  :ةأهم اخلصائص اليت تقوم عليها املسرحية القدمي
أكرب ما مييز املذهيالكالسكي هو حماكاة اآلداب االغريقية والرومانية القدمية ، 
والكالسيكني �خذون طبعا بنظرية احملاكاة ألرسطو كمصدر إلبداعهم وهذه النظرية أكثر موا�ة 

  .لألدب املوضوعي منها لألدب الذايت
هو أمسى ملكات االنسان وأقواها، وهو الوسيلة الفعالة يرى الكالسيكيون أن العقل 

  .اليت يرجع إليها األديب املوضوعي
يري الكالسيكني أن أي غموض يف األدب إمنا مصدره غموض يف العقل وعجزه عن 

  .سيطرته علىموضوعهوهظمه ومتثله وإدراكه يف وضوح وجالء

هين كرمية : األستاذة 

مسرح مغاريب -2ماسرت 

المتحان مقياس  التصحيح النموذجي 

نقاط 05: 1اجلواب

ختضع املسرحية الكالسيكية ألصول جامدة هي اليت استخلصها أرسطو من حتليله للمسرحيات   - 
اإلغريقية القدمية فمن أهم األسس اليت متيز املسرحية الكالسيكية قانون الوحدات الثالث

،الزمان واملكان، إضافة أن الستار ال يرتفع عنها إال بعد أن تكون عناصر األزمة قد جت
األحداث شيئا فشيئالتأخذ األزمة يف االنفراج والسري حنو احلل النهائي على حنو مسرحية 

لسوفوكليس اليت اعتربها أرسطو املثل األعلى للمسرحية وال تزال حي اليوم أروع أمنوذج للمسرح " ملكا
  1.5. الكالسيكي

أهم اخلصائص اليت تقوم عليها املسرحية القدمي -
أكرب ما مييز املذهيالكالسكي هو حماكاة اآلداب االغريقية والرومانية القدمية ، : حماكاة القدمي-1

والكالسيكني �خذون طبعا بنظرية احملاكاة ألرسطو كمصدر إلبداعهم وهذه النظرية أكثر موا�ة 
لألدب املوضوعي منها لألدب الذايت

يرى الكالسيكيون أن العقل :العقالنية -2
اليت يرجع إليها األديب املوضوعي

يري الكالسيكني أن أي غموض يف األدب إمنا مصدره غموض يف العقل وعجزه عن :الوضوح-3
سيطرته علىموضوعهوهظمه ومتثله وإدراكه يف وضوح وجالء



كية جزالت التعبري اللغوي ونصاعته،وقد احتفظ يشرتط يف املسرحية الكالسي: جزالة التعبري-4
الكالسيكني cلشعر كأداة للتعبري غي مسرحيا�م ، ومن الواضح أن للشعر التقليدي لغته اخلاصة اليت 

  ن1.5.   تتميز cجلزالة
وقد كان هلا aثريها اخلاص يف أعمال كتابنا املسرحيني املغاربة الذين كانوا حباجة ماسة إىل التعبري    

بعمق عن قضا� جمتمعا�م خاصة يف فرتة االستعمار ، فوجدوا يف الدراما الكالسيكية ما يعرب عن 
لضبط وا لصارم لألحداثاللغة القوية والتصوير ال التقنيات املستخدمة فيها حيث جند ضجوارحهم بف

لعبد "حنبعل "احملكم للحبكة وفقا لتماشي األحداث نذكر على سبيل املثال وليس احلصر مسرحية 
ابن "حملمد العيد آل خليفة ، عبد الكرمي برشيد يف عمله االحتفايل " بالل"الرمحن ماضوي ومسرحية 
جت £ج املسرح الكالسيكي يف إىل غريها من األعمال الدرامية اليت £" الرومي يف مدن الصفيح

  ن2      .  قواعد الكتابة الدرامية 
  نقاط 05: 2اجلواب

  :ةالتعبرييلدراما خصائص ا -
  .ـ الرتكيز على احلياة الداخلية للبطل 

  .الكشف عن أفكار اإلنسان و عن عواطفه الكامنة يف الالوي 
ـ إلغاء مفهوم العامل العادي ، و عوة املتفرج إىل إدراك حقائق تكون يف الغالب خفبة حبكم سيطرة  

  .التقاليد و األعراف االجتماعية 
  .ـ استعمال األقنعة و األز�ء الغريبة 

  .ـ توظيف اإل¨رة و املوسيقي بطريقة رمزية
  )ن2. (كي ـ اعتماد متثيل غري طبيعي ، ينايف قواعد املسرح الكالسي

الوطن العريب جند التعبريية جمسدة يف أعمال كاتب �سني يف عمله  يفمن مناذج املسرح التعبريي ــــــــ 
اجلزائر املغتصبة إcن الفرتة االستعمارية ، " جنمة"أين جّسدت شخصية " اجلثة املطّوقة"املسرحي 

قاسم (واملخرج العراقي املغرتب أيضاً ) طلعت السماوي( يف عروض املخرج العراقي املغرتب أيضا
، وهي عروض راقصة تعول على اجساد املمثلني يف ابتكار التكوينات والكتل الفنية املتحركة )البيايت

يق البعد ويف تلك العروض، ُتستفز طاقات املمثلني إىل أقصاها، بقصد حتق.للدراما الراقصةاملنتجة 
اجلمايل الناتج من بناء األجساد املتحول حبسب اخلطة اإلخراجية وضرورات الفعل الدرامي والذائقة 

سامي عبد احلميد بني لغة احلوار . الذي وازن فيه املخرج د) شكراً لساعي الربيد(عرضكذلك.اجلمالية



الذي ينتمي إىل ) هللو�(ولغة اجلسد ، بوساطة أدوات جسدية ذات بعد إحيائي ، وكذلك عرض
عرضه إىل احتفال مأساوي والشخصيات فيه ) أسامة السلطان(مسرح القسوة، إذ أحال املخرج

أما .متاهت مع بعضها وحىت جذع الشجرة املتيبس كان مبثابة جسد منخور، إنه عرض متحرك
ألجساد اليت  سيناريو وإخراج علي طالب، فقد كان مثاًال رائعًا لتوظيف ا) ¨ر من السماء(عرض

ع كانت أبرز العالمات السيمائية يف العرض التعبريي حىت استحال العرض إىل نص أدائي مرت 
aليف ضياء سامل وإخراج قاسم ) نقطة الفراغ(وكذلك العرض املوسوم.cحلركات واإلمياءات اجلسدية

ة من خالل تلك السومري، وفيه راح املمثلون يسبحون يف الفضاء خمرتقني املكان وأطره التقليدي
ويف .األجساد اليت شغلت حيزًا فيز�ئيًا يف الفراغ فاكتسبت وجودها الفيزيقي والروحي معاً 

aليف وإخراج منعم سعيد يكون هذا العرض الصامت من أبلغ العروض اليت اشتغلت ) الطريق(عرض
. اهلا جسد املمثليكون رأمس) البانتومامي(على جسد املمثل مبصاحبة املوسيقى واللون، وأن كل عروض

إخراج كرمي رشيد يكون جسد املمثل العالمة الكربى فكانت ) احلر الر�حي(ويف عرض مسرحية
أجساد املمثلني، مبثابة املعصرات اليت أمطرت العرض مبمكنات الوعي اجلمايل، فكان عرضًا جتريبياً 

  )نc.  )3متياز
  نقاط 05: 3اجلواب

  ن 2.     ماالرميه وموريس مميرتلنكوستندربريجوأبسن وسنج  :ـــــــ رواد املسرح الرمزي جند 

  :أمثلة عن املسرح الرمزي ـــــ 
� الشبح و البناء العظيم، عندما  مسرحية العميان ، الدخيل ، بليلس و ميليساندمليرتلنك،واحللم وس̈و

  ن 2.     املسرح الرمزي حنيا حنن املوتى لستندربريج إىل غريها من األعمال اليت أثرت ربرتوار
كاتب ل كبري يتجلى ذلك يف أعمال كل منوقد أثرت الدراما الرمزية على كتاب املسرح املغاريب بشك 

�سني يف اجلثة املطوقة ،عبد القادر علولة يف األجواد ، عبد الكرمي برشيد يف ابن الرومي يف مدن 
  1ن.    الصفيح ،وذلك على سبيل املثال وليس احلصر

 نقاط 05: 4واباجل
ظهرت الدراما العبثية يف أعقاب احلرب العاملية الثانية ، جاءت ثورة على كل تقاليد الدراما    

أل£ا جتسيد ألحداث  الكالسيكية السائدة آنذاك ، وتسمى أيضا بدراما الالمعقول و الالمنطق
وشخصيات خارج تصّور حدود العقل والواقع  واملنطق ، نظرا  للدمار الكوين الشامل الذي خلفته  



وأعماهلم  من خالل كتا�cمالوجود  إظهار عبثيةمااهذه الدر لذا حاول كّتاب ،  2أحداث ح ع 
) بيكيت(فقد حاول ). كويوجني يونس(، و)صموئيل بيكيت(،ومن ابرز كّتاب هذا األدب املسرحية 

الذي يعيش فيه، ووحدته، و�سه يف اlتمع  أن يطرح، من خالل نصوصه املسرحية، أزمة اإلنسان
ـــ  وخلوها من أي منطق، بعبثية احلياة جاءت نتيجة إحساسه) بيكيت(وهذه النظرة التشاؤمية عند 

احلياةهلا نفس الشكل املكرر الوجودفخاصة وأنه كان من اجلندين يف احلرب ـــ منطلقا من فكرة عبثية 
وهذا  ، والزمان، أحداث متتابعة، المعىن هلا، يندمج كل منها cآلخر، بال وعي حىت ليصعب متييزها

م به ، إذ يالحظ فيهما، ما تتس)£اية اللعبة(، و)يف انتظار جودو( هما ميكن مالحظته يف مسرحيتي
، )سرتاجون(ليس له aثري، فالشخصيات الرئيسة  وانتظار، وزمن خاملاحلياة من تكرار ور�بة 

حياولون العيش ألن ) £اية اللعبة(يف ) كلوف(، و)هام(، و)يف انتظار جودو(يف مسرحية ) فالدميري(و
عليهم أن يعيشوا على الرغم من رفضهم احلياة، ورغبتهم cملوت لكنهم غري قادرين أن يقتلوا أنفسهم 

ن األحداث يف الدراما العبث هي الالأحداث والشخصيات فيها ، إذفيظلوا يعيشون ضجرا وسأما
ذا واألسلوب يف النص هو الالأسلوب لهي الالشخصيات والنص هوالالنصوالنهاية هي الال£اية 

غالبا متكون احلوارات ¨قصة واجلمل ال تكتمل معناها وحىت الكلمات منقطعة النقطاع التواصل بني 
  ن 2.الشخصيات

أّميا aثري على املسرحيني العرب خاصة املغاربة منهم نظرا للظروف  ت الدراما العبثيةوقد أثر ـــــــ     
القاهرة اليت سادت أوطا£م بفعل االستعمار و حالة البؤس االجتماعي الذي أصاب اlتمع العريب 

ية أل£م سرحملم ، لذلك جلأوا إىل توظيف التيار العبثي يف أعماهلم ا1967عموما خاصة يف نكسة 
ان ألفكارهم حول الوضع املأساوي العريب لدرجة العبثية cإلحساس الرقيق نوجدوا فيه احلرية لطلق الع

املرهف و تفشي لغة االستهزاء  والسخرية يف جممل نتاجا�م املسرحية يف هذا االجتاه املسرحي الذي 
و يتخذ من السخرية املريرة و  حيمل رؤية عبثية قامتة للوجود االنساين ختلو من اجلالل املأساوي

، من الكتاب املسرحيني الذين نشطوا يف درما العبث جند توفيق احلكيم الفكاهة السوداء أسلوc له 
األجداد يزدادون "و" اجلثة املطوقة "وكاتب �سني يف عمله الدرامي " � طالع شجرة "يف مسرحته 

  ن 3."ضراوة
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  نقاط  04:   1س

  رن ، وما عالقته cملسرح املقارن ؟عّرف األدب املقا 

  نقاط  04: 2س

  يف ماذا تكمن أمهية دراسات املسرح املقارن؟

  نقاط  04: 3س 

  ما اهلدف من وراء دراسة املسرح املقارن ؟

  نقاط  04:   4س

  أذكر أهم مدارس املسرح املقارن ، مقتصرا الشرح على مدرسة واحدة ؟

  نقاط  04:   5س

  جماالت البحث يف املسرح املقارن ؟ أذكر أهم

  وهللا ويل التوفيق

  



  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

المتحان مقياس  مسرح مقارن:التصحيح النموذجي 

  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�ٔ 


