
2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

زولٌخة زٌتون : األستاذة  كلٌة االداب و اللغات

نظرٌات نقدٌة معاصرة : المقٌاس  قسم اللغة و االدب العربً

01:الفوج ماستر أدب جزائري2: السنة

محضر النقاط

1,االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

14.00 10.00 عائشة باي 1

15.00 07.00 حسناء برٌش 2

14.00 15.00 أمٌرة بن تومً 3

15.00 10.00 منال بن زاٌش 4

عبٌر بن عمارة 5

14.00 08.00 نسرٌن بن ناصر 6

14.00 10.00 شعٌب بوشالغم 7

سلمى بوصنوبرة 8

14.00 11.00 كوثر بوقرة 9

15.00 07.00 زٌنب حلوي 10

14.00 12.00 سارة خالف 11

14.00 10.00 أمٌنة دروٌش 12

14.00 12.00 فاٌزة دعٌنش 13

14.00 10.00 إٌمان رفاد 14

14.00 أمٌرة رفٌق 15

14.00 08.00 بثٌنة زقابً 16

14.00 11.00 شٌماء سحقً 17

14.00 10.00 سلمى سقوالً 18

مروة سماعلً 19

15.00 10.00 شٌماء شاكري 20

14.00 08.00 رشٌدة شٌعاوي 21

14.00 11.00 رٌان عابدي 22

15.00 08.00 رومٌساء عواج 23

15.00 06.00 منال غراٌبٌة 24

14.00 09.00 سهٌر قرنٌن 25

14.00 10.00 وسام قوادري 26

14.00 12.00 منال مامنٌة 27

14.00 14.00 إكرام محنوف 28

12.00 07.00 شٌماء مشطر 29

16.00 12.00 سمٌر هوام 30

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة
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 01/ الفوج : ية أدبماستر/دراسات /  2/ كلية اآلداب واللغات / قسم اللغة واألدب العربي / س1445ماي  8جامعة 
 .22/01/2020(/التاريخ: 100إلى 8:00)زيتون /التوقيت من  -الدكتورة: ز

 نظريات نقدية معاصرة : امتحان السداسي األول في مادة
 نص السؤال :

ا الثقافة الغربية باعتبارىا خطاب   حتليل كل ما أنتجتوهتدف نظرية ما بعد االستعمار" إىل      
اتو توج هات استعمارية إزاء الشعوب اليت تقع خارج ادلنظومة الغربية. كما ا، حيمل يف طي  دي  مقص  

االستعمار التعامل ب ىذا لذا يتطل  ، يوحي ادلصطلح بوجود استعمار جديد خيالف االستعمار القدمي 
 ة مضادة" ة وعلمي  معو من خالل رؤية جديدة ، تكون رؤية موضوعي  

 ناقش القول، مبرزا مفهوم خطاب االستشراق عند إدوارد سعيد.  المطلوب :
 بالتوفيق
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 01/ الفوج : ية أدبماستر/دراسات /  2/ كلية اآلداب واللغات / قسم اللغة واألدب العربي / س1445ماي  8جامعة 
 .22/01/2020(/التاريخ: 100إلى 8:00)زيتون /التوقيت من  -الدكتورة: ز

 نظريات نقدية معاصرة في مادة:  اإلجابة النموذجية 
 (02.........................................................................................)مقدمة:
إىل حتليل ما بلورتو الثقافة الغربية يف خمتلف اجملاالت من نتاج يشري  الخطاب االستعماري:مفهوم 
 عن توج هات استعمارية إزاء مناط  العا م الواععة خارج نطا  الغرب عل  أساس أن لل  يعب  

ا متداخال بادلعىن الذي استعملو فوكو دلصطلح خطاب . ل يف رلملو خطاب  يشك   اإلنتاج
............. (02) 

للفكر الغريب يف تعاملو مع الشر  ، من خالل مقاربة : ىي عراءة مفهوم نظرية ما بعد االستعمار
نقدية بأبعادىا الثقافية والسياسية والتارخيية . بتعبري آخر ، حتلل ىذه النظرية اخلطاب االستعماري 

وتقويضا ، بغية استكشاف األنسا  يف مجيع مكوناتو الذىنية وادلنهجية وادلقصدية تفكيكا وتركيبا 
 (02) ..........................الثقافية ادلؤسساتية ادلضمرة اليت تتحكم يف ىذا اخلطاب ادلركزي .

 مفهوم خطاب االستشراق عند إدوارد سعيد : 
  : اعتمد عل  منهجية فيلولوجية تفكيكية عائمة عل  دراسة األفكار من الناحية المنهجية

والثقافات والتواريخ ، ليبىن عل  أن العالعة بني الشر  والغرب مبنية عل  القوة والسيطرة 
 (01) ...................................................واذليمنة ادلعقدة ادلتشابكة . 

  َاستحضر أفكار انطونيو يف دراسة اخلطاب ، مث  ميشيل فوكومنهجية  إدوارد  تَمّثل
، واحلديث عن التسل ط الثقايف. ومن اجملتمع ادلدين واجملتمع السياسييف التمييز بني  غرامشي

مث فاالستشرا  الغريب ديث ل نوعا من التسل ط الثقايف؛ ألن و يؤك د التفو   األورويب عل  التخل ف 
 (01) ......ب اليد العليا عل  الشر  تنويرا وتعليما وتثقيفا ومتدينا. الشرعي ، ويبني  أن للغر 

 إىل رؤية ثقافية سياسية عائمة عل   استند إدوارد في تعامله مع الخطاب االستشراقي
ثانيا: التمييز بني ادلعرفة اخلالصة وادلعرفة السياسية.  أوال: ثالث خطوات منهجية وىي :

يف التعامل مع األفكار وادلؤلفني وادلراحل التارخيية ، ولل  بالرتكيز االىتمام بادلسألة ادلنهجية 
البعد  :ثالثا. ن فرنسيا أم بريطانيا أم أمريكياعل  االستشرا  االستعماري للشر  سواء أكا

ل يف اجلمع بني ادلوضوعية والذاتية القائمة عل  الوعي النقدي ، مع الشخصي الذي يتمث  
 (03) ............التارخيي ، والسياسي ، واإلنساين ، والثقايف . االستعانة بأدوات البحث 
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  يطرح االستشرا  عند إدوارد سعيد خطوة ال حنو فهم السياسة الغربية والعا م الغريب يف ىذه

 (01) ..............................ة اخلطاب الثقايف الغريب .السياسة ، بل حنو فهم عو  
 خطابو االستشراعي بنزعة التباين واالختالف بني الشر  والغرب ، فقد  ربط إدوارد سعيد

تسل ح الغرب بكل مقوالتو ادلركزية وآلياتو البنيوية إلخضاع الشر  واذليمنة عليو سياسيا 
وعسكريا وثقافيا وعلميا. ومن مث ، يقوم االستشرا  بدور ىام يف عملية اإلخضاع 

بأغراض ادلصلحة الغربية. بالتايل ، يتبج ح االستشرا   واالستالب والتغريب ، مع ربط الشر 
الغريب بالصفات الرشيدة للحضارة الغربية اليت تتمثل يف الدديقراطية عل  سبيل اخلصوص ، 
بينما يُعرف الشر  بالصفات الذميمة كالشهوانية والبدائية واالستبدادية . فالغرب عنده ىو 

 .(02) ..................................................االستشرا  . العقل وادلركز و
   لكونو حيوي انتقادات واعية ل خطابا مضادا لالستشرا  الغريبكتاب االستشرا  ديث ،

 (.02) .....................زي الغريب تقويضا وتفكيكا وتشتيتا . واللعة للخطاب التمرك  
(. 02..):...........................................................................خاتمة 

  (.02.) األسلوب واللغة : .................................................................
 
 
 
 


