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  ىـــــألاول العــلمـــيــتت ـــــــلســــــــالج حول رير ـــــقــــــج
  ت مولوجيـــــــ: صوري تــــالجلست ــــــسيرئ

 2022ظبخمبر  21اليىم ألاٌو للملخلى 

(1) خميسرضا املقرر : 
 

ت في الرواًت الهوياملىظىمت: " غبذ الشخمان الضاوي جىاولذ املذاخلت ألاولى لألظخار 

 ظاًا جخلف الترحمت ك ، قراءة في رواًت امللكت ألمين الزاوي"الجزائريت املمسرحت

ت في الىص املىخىب و في الجضائش، و  غلى لى الشهذ املعشحي، مبرصا مثاال إهلله ججعيذ الهٍى

أ هثحر من املخشححن خيث مؼ ظهىس العيىما لج : امللىت ألمحن الضاوي. املمعشخت رلً الشواًت

لها باط ألاغماٌ الشوائيت و لى اكخإالعيىمائيحن  ، زم جؼىسث هزه لعالثمعلى أفالم و إجدٍى

غشفذ الجضائش مؤخشا بػع املخشححن املعشخيحن الؽباب  بػذ أنالظاهشة لدؽمل املعشح، 

مػهذ الفىىن الذساميت بجامػت وهشان  : املخخشححن من املػاهذ املخخصت في املعشح مثل

ت كذ حعذ مثاال غلى رلً سواًت امللىلى املعشح. و إغملىا غلى هلل ألاغماٌ الشوائيت الزًن 

ت الىص وشخصياجه، و خشاحها في غمل معشحي خإألمحن الضاوي التي جم  كذم افظ غلى هٍى

 املىكف من املشأة، وكبٌى آلاخش حتختماغت  والفىشي الجضائشي، و هلذا الرغا للىاكؼ لا 

ت  في الزهىيت الجضائٍش

أهىا مالءمتها مؼ ظن الخلميز. وفي اغخلاده ؼياليت اخخياس الىصىص و إهما أزاس الضاوي 

 دون مشاغاة وطػيت ألاظاجزة والخالميز.ظفل ألا لى إغلى ألا أظلؼىا هزه الىصىص من 
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ت هدن هخيلم غن املجاغن جىخيذ املصؼلح في الترحمت، و  مدعائال في آلان راجه مؼ اللغٍى

 بالخالي ال هياد هجذ هصىصا مترحمت جشحمت صادكت وهاحػت.و  ،مؼ أن اللغت واخذة

تأما املذاخلت الثاهيت لألظخار ب املسرحي بين الخطا : "جرجمت املىظىمت بت  ة فشكاو  حاٍص

رحمت وىظيلت للخفاهم " فلذ أؼادث فيها بذوس التسندان الخكافؤمـطـرقت الخـصرف و 

ب في خذمت الترحمت، ن و راجيجياث التخىػحظتإالخثاكف، هما أزاسث الخىاصل و و  الخغٍش

الىلل من الخيافؤ أزىاء غمليت . زم حػشطذ لىجحرح  الخصشف و امجحفاغخباس الفصل بينهما و 

أن الخىىع في أظاليب دلت املخفشج املحخمل غلى املترحم، و هى أمش جفشطه مػاألخشي، و  لغت

ت فخذ خىاس مؼ آلاخش هيفيو  ،الترحمت وحذ لخذمت الخيافؤ الزي ٌػذ حؽابه طمن اخخالف

 ى املبنال لألزش الزي ًىبثم غن املػنى و اغخباس جشحمت الخؼاب املعشحي هلدون ػمعه، و 

 ،عشخيت املصذس في هفىط مخلليهاخذار ألازش الزي ػبػخه املإمؼ الحفاظ غلى معبباث 

 اغخباس جشحمت الػاميت جشحمت داخل اللغت الىاخذة.و 

: "دور املنظمت العربيت املىظىمت بتي و هخلت الثالثت لألظخار هيثم الىاوكذ جظمىذ املذا

ه ب رفد املعارف"ي حعميق الثقافاث و للترجمت ف هي و  -جهىد املىظمت الػشبيت للترحمتالخىٍى

ذ . فظال غن حهىد دولت اتها في النهظت الػشبيت املػاصشةظهامإو  -مىظمت غحر خيىميت اليٍى

صت اسجلذ بفظل الجهىد لى الػشبيت من خالٌ مجلت مخخصإفي جشحمت املعشح الػالمي 

الىعي بالشظائل العياظيت لى إه لى لاهخمام بمخخلف الفىىن الػامليت. الفخا لاهدباإاملخىاصلت 

 ألاخالكيت ولاحخماغيت التي ًمشسها الػمل املعشحي.الثلافيت و و 

هما . جخلفها في غالم ال ًشخم الظػيفو أزاس املحاطش طػف الترحمت في الىػن الػشب  و 

 هىان أهثر ؼياليت املصؼلح من واكؼ ألامت الػشبيت، خيث إي هزاس الذهخىس هيثم الىاأ

لىتروو  ججمؼ فيه إلى وطؼ مىكؼ إمن زالزت مالًحن مصؼلح، واليل ًترحم غلى هىاه، داغيا 

 هزه املصؼلحاث جمهيذا ملشاحػتها من ػشف لجان مخخصصت.

لى جأظيغ إىحيا لاحخماغيت والثلافيت وفي هزا املىحى دغا مشهض البدث في ألاهثروبىل

 ًشاها مالئمت. مىكؼ الىتروو  ًخظمن املصؼلحاث املىاظبت التي 

، جىاٌو السؤال الهووي"حعريب املصطلح املسرحي و ":  و في املذاخلت ألاخحرة املىظىمت

ب املصؼلح كظاًا ظجن الترحمت و ألاظخار سمظان الػىسي  ظجن الخلل ، مػشحا غلى حػٍش

 ، هما أزاس معائل : الزائلت واليلماث املىدىجت، وغاًاجه واوػياظاجه وخلفياجهاملعشحي 
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حهىد املترحمحن اللذامى الزًن ال ًمىن الخلليل من أغمالهم، وكذ غشج من خالٌ رلً و 

ل البالغيت.  غلى كظاًا لاهدشاف الذاللي و املىاٍو

ب جؼشق ألاظخار الػىسي و خٌى معألت الترحمت أو  التي  لى الؼشائم املىخهجتإالخػٍش

 : لى زالزت، هيإكعمها 

لت الدؽبث بالذخيل بذغىي كصى  - س اللغت الػشبيت، خيث ًترجب غن رلً ػمغ ػٍش

ت آلاخش. ت املػشب لصالح هٍى  لهٍى

لت لها ظلبياتها وىنها جشم  العجض غلى اللغت مؼ أهه في رهن و كذساث و   هزه الؼٍش

 من ًذعي رلً.

لت حغالي في الخػٍشب -  ، و جخجاهل املصؼلح ألاصلي بذغىي وحىد ما ًظاهيه ػٍش

ت آلاخش، و العلىغ في فخ الخىسم الهىوي.  في الػشبيت، خيث ًترجب غن رلً ػمغ هٍى

لت جدبنى الترحمت الؽاملت التي جشاعي جىاصن املصؼلح املترحم مػتجتميا ودالليا  -  ػٍش

 وبالغيا.

لت ألاخحرة لىجاغتها و إداغيا  وفائها باملؼلىب في الترحمت، لى طشوسة جبني هزه الؼٍش

جىخيذه. فهىان هيئاث جىػتيتىته، و لمصؼلح املختشحم، و املخابػت ألاوادًميت لالػمل غلى و 

ت ال  أوادًميت مخخصت في الػالم غملذ غلى جىخيذ املصؼلحاث دون وحىد مجامؼ لغٍى

 حذوي منها هما في الػالم الػشب . 

ؼياليت اللغت في املعشح إؤجمش فلذ أزاس أما الىلاػ الزي صاخب هزه الجلعت من امل

تي هي لغاث غذة حؽمل اللباط و الذًيىس و الحشواث و سدود الفػل العلىهيت وغحرها، ال

. هما اظخػشض الىلاػ اخخياس ىصشا صغحرا في هزا املجاٌخيث حغذو لغت اللعان غ

بػت ألاوادًميت لزلً الىصىص في البرامج الذساظيت، وجىخيذ املصؼلح لذي الػشب، واملخا

 .فهم مصؼلحه دون ؼبهتشاءة هخاب و لى كإكصذ الىصٌى 
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 الثاهيت العــلمـــيــتالجــــــــلســـــــت  حىل جــــــقـــــرير 
 ســـــــــيـــــت أقـــــىمــــــلثــــــك رئيســــــت الجلســــت :

 0272طبخمبر  72اليىم ألاول للملخلى 

 (1)   حميدةوسيمت املقرر : 

الشعبي  "الىص املسرحي والتراث ـاطتهل الدكخىز طالم بلباد مداخلخه املىطىمت ب

بالحدًث عن الترحمت وأهميتها باعخبازها مفهىما  محاولت جأصيله وبىاء هىيته" الجسائري 

ت واملظسح، فالترحمت حظبه ليظذ مجسد هلل هص من لغت ئلى  ا مخضمىا في بىاء الهٍى حىهٍس

لغاث أخسي، بل هي مؼازكت على مظخىي امليدان فترحمت الىص املظسحي هي جسحمت لغت أو 

ت  ألحاطيع وزلافت وكيم، لرلك فبىاء املظسح الجصائسي ٌظخدعي ضسوزة مساعاة الهٍى

ت مما دع "ولد عبد السحمان كاكي" "عبد اللادز علىلت" وػخغال على مظسح ئلى لا  االجصائٍس

ت في املظسح، ألامس الري ٌعخبره البعض اللرًن اطخخدما الترار  الؼعبي كلاعدة حىهٍس

بيت لخىظيف الترار الؼعبي في املظسح والتي ٌعخبرها الباحث محاولت إلعطاء  محاولت ججٍس

ت هرا املظسح التي جأزس بالثلافت املؼسكيت واملغسبيت  ت للمظسح بل محاولت الطترحاع هٍى هٍى

ت من حهت أخسي، هرا ئضافت لكىن هره املسحلت في املظسح  من حهت واملسحلت لاطخعماٍز

الجصائسي جمثل هللت هىعيت من املظسح اللدًم الري اعخبره الكثير مظسح "اللازاكىش" الري 

، ئلى مظسح حصائسي كدًم كدم عاداجىا وجلاليدها وحاضس في كل 7207جسحع وؼأجه لظىت 

 بد السحمان كاكي" ممازطاجىا كمظسح الحللت، فخىظيف بعض املصطلحاث "لىلد ع

ٌعخبر محاولت مخالفت مظسح اللازاكىش والخسوج به ئلى مظسح مصطبغ  و"عبد اللادز علىلت"

ت الر ت الجصائٍس  لعامليت.ئلى ان ًخحىل أي ًمكن بخصىصياث وحىهس الهٍى
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 وسيمت حميدة

286 

"جرجمت الحىاراث  ــفي مداخلخه املىطىمت ب زحائي الخاهجي وكد اطخدبع الدكخىز 

هره إلامكاهيت خاصت على مظخىي اللغت  عنمدظائال  ؟" ممكىت أم الالدراميت : هل هي 

فياث جسحمتها مىضحا مجمىعت من الفصخى والعاميت مظخعسضا ملاطع من هصىص وكي

أن  ئال ،و جسفض خالصاأكد ًإخر بها  طتراجيجياث التي ًمكن اعخمادها في الترحمت والتيإلا 

لى إلاملام ئها املترحم عبت، ًحخاج فيجسحمت الىصىص والحىازاث في اللهجاث عمليت ص

 باللهجت ألاصليت للىص وجفادي الترحمت الحسفيت للىص.

 براز الهىيت إ"دور الترجمت في  ــفي مداخلتها املىطىمت ب ليلى عبديذكسث الباحثت 

ت مترابطت فيما بينها وهامت هي الترحمت، املظسح  تزالز في مسرح كاجب ًاسين" محاوز حىهٍس

ت مىضحت في ذلك عالكت ال كاجب ًاطين" من خالل ترحمت بالىص املظسحي، مبيىت أن "والهٍى

احي بحذ، فمن خالل زواًخه "هجمت"  كخاباجه بالفسوظيت ًمسز خطابا لآلخس هى خطاب هٍى

خه الخاصت للمظسح والتي ًلس وكصائده ومظسحياجه املترحمت التي كاهذ جحم  ل زٍؤ

 و باللغت الفسوس ي أاملظسحي باللغت العسبيت الفصخى  من خاللها أن الكخابت والخلدًم

احي ؛ال حدوي منها  ألن خصىصيت املىطىق الجصائسي جطبع املظسح الجصائسي بالبعد الهٍى

الري كان مؼبعا به من خالل أعماله املظسحيت وهصىصه، فعمله "دمحم خر حليبخك" الري 

م بها همم الؼباب ضد اهخلل فيه من مىاضيع ألاططىزة وألاطالف التي كان ٌظخله

لى مىاضيع زاهىيت كمىضىع الهجسة الىازد في هرا العمل والري أضفى عليه ئلاطخعماز، 

ة للعىدة ئلى الىطن، الري اطخخدم فيه املىطىق العامي البعد السمصي من خالل الدعى 

ت، هرا ما ًخحلم فلط من خالل أ الجصائسي وهى ت للعىدة لهره الهٍى حد مكىهاث الهٍى

  جسحمت العمل املظسحي حيدا من خالل إلاملام بالعاميت وفهم جساكيبها.

ت مىلىجيت جمحىزث مداخل أي دور  الىص على خشبت املسرح :"  ـاملىطىمت ب صىٍز

  للمترجم
ا
والتي  ،مخكامال من العىاصس املخفاعلت ؟" حىل العمل املظسحي الري ًمثل كال

 وإليها. منها إلاملام باملسحعيت الثلافيت واللهجاث والثلافت املترحم فيه من املترحم ًخىكع

 خساحه بحلخه الخمثيليت )املسئيت املظمىعت(، طىاء اعخمد في أطلىباو فدوزه جىحيه العمل 

 ليعبر بالىص املظسحي  ،هلله للىص على الترحمت أو لاكخباض، وله في ذلك عدة خيازاث

 لى آخس.ئى أخسي، ومن فضاء زلافي وحغسافي من ضفت ئل
  



 جــــــقـــــرير حىل الجــــــــلســـــــت العــلمـــيــت الثاهيت

287 

مطابلت الترحمت الحسفيت  غيابالىلاغ حىل مداخالث الجلظت و  هكرا، جمحىزث

 طاز املىطىق والعاميت، وضسوزة ججاوش الترحمت ئفي  للىص املظسحي وصعىباث جسحمخه

 من كيم املجخمعاث. بترحمت الىص املظسحي بما ًحمله  من لغت ئلى أخسي 
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 ة ــــــثــــــالـــثـــــال العــلمـــيــة الجــــــــلســـــــة حول ثــــــقـــــرير 

 تاري ـــــشام بن مخـــــ: ه ســــةـــــلــــــالج ـــــــــــــسيــــــــــرئ

 2072مبر ـــبخـــس 71قى ـــلخــــلمـــىم ألاول لــــــيــال

 (1)فوزية بوغىجور املقرر : 

، : "ثأصيل املصطلح في معجم املسرحية" حىل  محىان عماد ألاسخار مذاخلتداسث 

معجم اللغت املسشحيت لألسخارًً الخيجاوي الصلعاوي وسمظان العىسي الّصادس حيث قّذم 

ه ججاوص العمل  ؛ املصطلحيت العشبيت م، والزي اعخبره حذجا هاما في جاسيخ2071سىت 
ّ
أله

الخجميعي هحى اعادة الّخؤسيس للترجمت املسشحيت العشبيت والبحث في جزوسها العشبيت 

اهطالقهما مً خلفيت جقافيت وحظاسيت ب -حسب محىان -ن يلفوإلاسالميت. ار جمّيز عمل املئ 

 راث سإيت فلسفيت مع جىظيفهما لخقىياث الترجمت املخخلفت. 

ان " : حىل  مذاخلت ألاسخارة حليمت مىالي ًن بشطارزي إب  غة في مسرح محي الد 
 
الل

لت مً وجيقت أسشيفيت ، "الاستعمار الفروس ي. قراءة في ألاهداف
ّ
حيث اهطلقت املخذخ

ضثجخحذث عً محيي الّذًً بشطاسصي ابّ 
ّ
لت على  ان الاسخعماس الفشوس ي، وقذ سك

ّ
املخذخ

خب بها املسشح أجىاء جلك الحقبت، وجطشقت بشكل مسخفيع الى الجذل 
ُ
غت التي ك

ّ
اشكال الل

غت العاميت، وكيف 
ّ
غت الفصخى واملىخصشيً لل

ّ
الزي شهذجه جلك الفترة بين املىخصشيً لل

ً محيي الذًً بشطاسصي مً خالل اسخعماله للغت العاميت مً الىصىل الى فئت وحعبئت 
ّ
جمك

جمهىس واسع وفئاث مخخلفت مً املجخمع الجضائشي، وكاهت مسشحياجه وسيلت للّخىعيت 

 والّخعبئت والّخعشيف بؤهذاف الحشكت الىطىيت.
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ىلت اخلتذم
ّ
ضث : الخشبة )فروسية(  على هامش الىص ألاسخارة سحاب عل

ّ
حيث سك

لت على ججشبت عبذ القادس علىلت في جشجمت مسشحيت أسلىكان خادم 
ّ
السّيذًً للكاجب املخذخ

لتإلا 
ّ
ن أاليسخ التي ُعِشطت للمسشحيت الى عشطت مخخلف  ًطالي كاسلى لىلىوي، املخذخ

ّذمت في وسخت فشوسيت سىت 
ُ
اللغت العاميت الجضائشيت عبذ  م، جم قام بترجمتها الى7297ق

 م.7221م، وُعشطت في املسشح الجهىي بىهشان سىت 7222ادس علىلت سىت قال

ضث 
ّ
أًظا على اشخغال عبذ القادس علىلت في جشجمخه لهزه املسشحيت وأهم املخذخلت سك

بّين جشكيز علىلت على الّىص الشئيس ي اث عمله، حيث قّذمت مجمىعت مً ألا مميز 
ُ
مثلت التي ج

ل في الحىاس، وجخليه عً الىص الثاهىي 
ّ
و إلاسشاداث التي جشافق الحىاس وجىّجه أاملخمث

لت أّن 
ّ
ل عبذ القادس علىلت باخخياسه هزا فخح املجال واسعا ملخيا املمثلين. واعخبرث املخذخ

 كبر لخجسيذ الشخصيت.أاملخلقي، كما أعطى للمثل حشيت 

"ثرجمة املسرح  : حىل  كما كان مبرمجا طمً هزه الجلست مذاخلت ألاسخار أحمذ طجى

رجمة
 
ار عالجت مذاخلخه اشكاال سئيسا ًخعلق بآلياث جشجمت الىص  ،" وهظريات الت

 .والعشض املسشحي وما ًطشحه مً اشكال منهجي وإجشائي

ألاسئلت الى اشكال أساس ي ًخمحىس حىل  وفي املىاقشت الخخاميت للجلست حعّشطت

 جىحيذ املصطلح ومً جم جىطيىه.
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 ألاولى ت ــيـــلمــالعالجـــلســت  حول ز ــزيـقــج
 ديــــيــــعـــ: دمحم س تـــســـــجلـــس الــــيـــــرئ

 2029بر ـــمـــخــسب 21 قىـــخلــمــــــاوي للــــثــــىم الــــيــــال

 (1)   خيرة سحابتاملقزر : 

صعوبت جزجمت النص : " مداخلت بعىىان الدلخىز سيدي دمحم الحبيب بلعضىي قّدم 

ت إلى العزبيت، مسزحيت روميو وجوليت لوليام شكسبير"،  املسزحي من اللغت إلانجليًز

: ما أبسش الصعاب التي جىاحه جسحمت الىص  سؤاى محدد ًحاوى مً خاللها ؤلاحابت عو 

ت إلى اللغت العسبيت؟ وقد صدد على صعىبت جسحمت الىص  اإلاسسحي مً اللغت ؤلاهجليًز

اللغت اإلاترحم  وزقافت جقان اإلاترحم لخصائص، وعلى طسوزة إلخصىصيخه الثقافيت اإلاسسحي

إليها، حيث إن اإلاترحم لهرا الىىع مً الىصىص هى مترحم أدًب مً مىطلق أهه قادز على 

حدار هفس الىقع وألازس إًده هقل العمل في مامل زوعخه أو أن في و  هقل زوح الىص ألادبي

، وخخم وذلو مً خالى هقل صىزة مىطىعيت جسادف ألاصل جماما ،على هفس اإلاخلقي الهدف

بخقدًم مثاى جطبيقي عقد مً خالله مقازهت بين زالر جسحماث مخخلفت للمضهد الخامس 

 مً مسسحيت زوميى وحىليذ لىليام صنسبير.

رجمي الدرامي : أثز الاحساق والانسجام ":  في مداخلخه اإلاىسىمتأما 
ُ
جحدًاث الفعل الت

ت(  "هاملت في جزجمت مسزحيت ص ألاسخاذ الدلخىز أحمد الحساحضت)باللغت ؤلاهجليًز
ّ
 زل

 الترابط الذهني  coherenceوالخماسك الشكلي،  cohesionعلى حاهبي اهخمامه 

 272مثاى مً في الىص اإلاترحم لدوزهما الفعاى في فهم اإلاخلقي للىص مً خالى جقدًم 
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بساهيم حبرا، وقد جىاوله إجسحمت حبرا  لىليام صنسبير، سطسا مً مسسحيت هاملذ

، وخلص دازسين وطلبت بدزحت دلخىزاه وماحسخير 20بالدزاست والخحليل بعد عسطه على 

يخه وئالرهني لهرا الىص، لما ألد على أن فهم الىص ومقس إلى أن هىاك مضهلت في الخماسو 

مً خالى جماسنه الضنلي وجسابطه الرهني، وهما ظاهسجان ذهىيخان وعمليخا  الإ انال ًخم

 .دزاك مىطقيت حسدىد إلى الخبراث الاحخماعيت والثقافيتإ

جسحمت اإلاسسح ـ : "مداخلت مىسىمت ب سخاذ الدلخىز خليل هصس الدًًألا  باإلاقابل، قّدمو 

لساهاث العسض اإلاسسحي"، حاوى مً خاللها أن ًجيب إبين مىاطعاث النخابت اإلاسسحيت و 

وبعد الدزاست  ؟ سؤاى محدد وهى: هل ٌعد اإلاسسح حيسا أدبيا أم ممازست زلحيت ًع

أن اإلاترحم حصء مً عمليت ٌضترك فيها عدة ددة مخمثلت في ، واقفا عىد هقاط محوالخحليل

ومخسج، وممثل، وحمهىزه، لما أهه في جسحمت الىصىص اإلاسسحيت هى  ماجب، :أطساف

الىص ذو أبعاد  أّن إطافت إلى عصامي على عنس اإلايادًً ألاخسي التي ًمنىه الخهىن فيها، 

 خلص ...(، زم .)البعد النخابي، الترحمي، الغائي الخاص بقصدًت الىص، السلحي مسلبت

همىذحا لساهيا فقط، بل أألهه ليس  ؛اإلاسسحي إلى أهه ال ًمنً الحدًث عً جسحمت الىص

ت وزقافيت وسياقيت وفظاء حمهى  ز، لرلو فعل الترحمت فيه هى فعل هى هص ذو أبعاد لغٍى

 حدًد ًساعي مل جلو ألابعاد.عادة لخابت لىص إ

 بمداخلت بعىىان:  ًذ عليآالدلخىزة أوهيست صيىخ  في الجلست خس اإلاخدخلينآ ومان

ت(، إ) ألافالطوني والساجير املينيبي في رواًت غبار الذكاء لكاجب ًاسينجأثير الحوار  نجليًز

 ،La Poudre de L’intelligenceقد جىاولذ بالدزاست والخحليل مسسحيت ماجب ًاسين و 

التي صىز فيها  بعد أن قدمذ ملخصا عً اإلاسسحيت وأبعادها الثقافيت والاحخماعيت،

بأسلىب  ،خاطئتمعخقداث و بما فيه مً حهل، وفساد،  اثي الخمسيىاملجخمع الجصائسي ف

مً خالله الثقافت الضعبيت املحليت مىحها بئًدًىلىحيت محددة مسجبطت ساخس، ٌعسض 

  بالىاقع السياس ي والاحخماعي.
جحدًدا ألافهاز، حيث جمسلص الىقاش جبادى آلازاء و بعد ذلو للقاعت مً أحل  ليفسح املجاى

  إلاترحم، أبدًت الىص وأشليت العسض.للىص اإلاسسحي ا: الخلفيت الثقافيت  حىى 
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 ت ــــثاهيــــال ميتـــالعل صتــــالجل حول قرير ـــج
 وــمــــم حــــريـــد الكــبـــع:  لصتـــجــض الــــــرئي

 2089سبخمبر  81 للملخلىاليىم الثاوي 

 (1) أميىت بوطالباملقرر : 

"الخصائص الدالليت :  التي عىىنها بمداخلت ألاسخاذ شٍسف كسمت استهلذ الجلست

 جؼسق فيها ". للخطاب املصرحي بين الىص املكخوب وعمليت العرض الخمثيلي

ئلى خصىصيت الخؼاب اإلاسسحي الري ًسي أهه ًحمل في زىاًاه وظيفت الخبليغ ويهدف 

للىصىل ئلى اإلاخللي بمىهج سليم مً خالل محخىي عبازاجه التي جدىامى دالالتها وجدشعب 

 على زكح اإلاسسح حين الاهخلال مً اإلاكخىب ئلى املجسد.  فلد زكصث هره الىزكت البحثيت 

بين ما هى مدون على الىزق وما هى مسكب سمعي بصسي؛ أي  على هرا الخحىل اللائم

م وسج ألاد سلاغ على اء اللفظي باألداء الجسدي وجم ؤلا ججسيد الحبك الداللي عً ػٍس

  .عص الدًً ميهىبي ـمسسحيت "الداليت" ل

ت بعىىان:  أما ألاسخاذة صازة مصدق "الثقافت، فلد كدمذ مداخلت باللغت ؤلاهجليًز

أشازث الباحثت ئلى اإلاسسح كأحد مسكباث بىاء ، حيث " م اللغت باملصرحالهويت واشخخدا

ت الثلافيت وكدمذ عسطا إلافاهيم ت، اللغت واللساهياث التي غالبا  الهٍى  : كالثلافت، الهٍى

؛ فالخمثالث اإلاسسحيت  ما جكىن مسجبؼت فيما بينها وجىعكس على ألاداء اإلاسسحي لجماعت ما

ا   محظىت للدشكالث الثلافيت. اخخازث الباحثت السياق الجصائسي لخىطيح هاجه السٍؤ
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 مً خالل عسض باهىزاما جؼىز اإلاسسح الجصائسي عبر سبعت مساحل شمىيت زئيست وخخمذ 

اجيت.  بأن اإلاسسح الجصائسي لؼاإلاا كان مشبعا باللظاًا الاحخماعيت والثلافيت والهٍى

  وألاسخاذ هشام بً مخخازي  حاءث اإلاداخلت اإلاشتركت لألسخاذة حياة سيفيزم 

"الىص املصرحي بين الترجمت والاقخباس، كخاب مخخاراث من املصرح :  اإلاىسىمت

أدزج الباحثان في وزكتهما هاجه الىص اإلاسسحي طمً الىصىص . الجزائري أهموذجا"

ألادبيت التي ٌعسف أنها محملت بالصىز البياهيت واملحسىاث البدٌعيت وجىلل أحاسيس 

مخخلفت كما حسيؼس عليها خصىصياث زلافيت، أسلىبيت وحماليت. فسفعا ئشكاليت الالتزام 

ىويت باألصالت وحدود الخصسف. أهمىذج الدزاست كان مسسح  مً كخاب مخخازاث  ألجيًر

ن مجمىعت مً ألامثلت وعللا على ألاساليب التي جبىاها امً اإلاسسح الجصائسي. عسض ألاسخاذ

ت مفظال اإلاعنى على حساب اإلابنى.  اإلاترحم مىضحين أهه زكص على مسألت هلل الهٍى

هى اإلاىطىع الري ازجأث  جحوالث العالم الكووي وإشكاليت املصرح والصيىما""

العىإلات مً ن كظيت اهاكشذ اإلاخدخلخ .معالجخه ن ليلى مهدان ووسيمت مهداناألاسخاذج

 ؛  ه جلىياث الخكىىلىحيا الحدًثت على الفً السابع والفً السابعزخخالل ألازس الري أحد

فىيا بل أطحى ًملك دوزا أساسيا في الخجسيد. عدًد  لم ٌعد اسخخدام الخكىىلىحيا جسفائذ 

ت الكلماث والعباز  ى الدزامي حعىطها آلالياث السمعيت البصٍس اث اإلاىحىدة بالسيىاٍز

أن للخلىيت دوز جإدًه على الخشبت وهي ألاخسي  : مساهمت في ئبساش البعد الجمالي للعمل. أي

 جحخاج لىحىد كيمياء بينها وبين باقي عىاصس اإلاسسحيت.

ت حياللي لخلدم مداخلتها اإلاىسىمت:  شهام املصرح إ"زم أفسح املجال لألسخاذة حىٍز

ئلى السبيل  الباحثتأشازث . (1299 – 1291)ت الوطىيت والثورة الجزائري في دعم الحرك

 الري سلكه اإلاسسح الجصائسي كي ًصبح ممازست زلافيت زاسخت بعد أن القى عصوفا 

ه ئفي بداًاجه. وك ازاث الفسق العسبيت سألى العىامل التي د جم الخىٍى همذ في اهبثاكه كٍص

وجأسيس الجمعياث والىىادي الثلافيت. زم اهخللذ للحدًث عً الخفاعل الري حدر بين 

الحسكت الىػىيت والثىزة والحسكت اإلاسسحيت. ئذ بعد أن أدث الىخبت اإلامازست للمسسح دوز 

الل الخحسيس اإلاىعي الاحخماعي، سؼسث هدفا حدًدا وهى دعم الحسكت الىػىيت مً خ

ت مصسة  ٍس بيشاػاتها وحمع الخبرعاث لها، وواصلذ على هرا اإلاىهج بعد اهدالع الثىزة الخحٍس

على جحدي الاسخعماز ومىاحهت الخظييلاث، فاإلاسسح وحه مً أوحه هظال الشعب 

 الجصائسي. 



 جـــقرير حول الجلــــصت العلـــميت الــــثاهيــــت

295 

"أثر املمارشت فلد أللذ مداخلت باللغت الفسوسيت حىل:  أما ألاسخاذة عدًلت صحساوي 

وجؼسكذ فيها ئلى الجاهب البيداغىجي ، لى حعليم الفروصيت كلغت أجىبيت"صرحيت عامل

للمسسح حين زكصث على كيفيت مساهمت اإلاسسح في العمليت الخعليميت/ الخعلميت للفسوسيت 

لت جفاعليت مبييت على  :كلغت أحىبيت؛ أي ت بؼٍس أن ًكدسب اإلاخعلم اإلاهازاث والتراكيب اللغٍى

 خاحها. اعخبرث اإلاخحدزت أن للممازست اإلاسسحيت بعدا أعمم بصفتها عامالهإاسخلبال اللغت و 

السخخدام اللغت واكدساب اإلاهازاث الاحخماعيت والثلافيت. أما اإلادوهت التي اخخازث  امحفص 

مخىسؽ مً مىاهج الجيل الثاوي اإلابني  ولىخاب اللغت الفسوسيت للسىت ألا العمل عليها فهي ك

ث والري ًخخر مً الخلمير محىز العمليت الخعليميت. فبحثذ ألاسخاذة على اإلالازبت بالكفاءا

في كابليت جؼبيم مثل هره اإلامازساث اهؼالكا مً محخىي الكخاب اإلادزس ي وما كد ًىاحه 

 اإلاعلم حين الخفكير في اسخخدام هرا ألاسلىب البيداغىجي.

 واخخخمذ الجلست باإلاىاكشت، والخعليب وجىطيح بعع الىلاغ وػسح السؤي املخخلفت. 
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 ثة ــثالــــمية الـــالجلسة العل حول قرير ــــث
 اوي ـــــنقــــح الــــالـــ: ص سةــــجلــــس الــــيـــرئ

 2089بر ــــبخمــط 81لى ـــــخــــــلمـــــــــاوي للــــــــىم الثـــيــــــال

 (1)  صارة هديةاملقرر : 

صورة  "ملوك الطوائف"العمل الدرامي للرحباني" بـ :مداخلتها  ذ خسج عمحزةهعىى 

 حيث طافسثطباهيت(، )باللغت ؤلا  "النعيم الضائع وألازمة الحالية للدول العربية

إلى ألاهدلع مثلما طافس اإلاخفسج على مظسحيت ملىن الطىائف للياجب اإلاظسحي  بالحػىز 

مىطىز السحباوي، والتي طمحذ لهرا اإلاخفسج بمعاٌشت ألاحدار الاحخماعيت والظياطيت 

ما مع بعؼ الجىاهب السئيظيت مع الىغع  إلى حد  جخىافم  وهي أحدار؛  إلالىن الطىائف

الاكخطادًت الحياة اليىميت باألهدلع آهران وألاشمت الحالي للبلدان العسبيت. فيل مً 

حن ن بحن اإلاظلميم ألاهدلع إلى طىائف وجدخل اإلالىن اإلاظيحيحوالحسوب ألاهليت وجلظ

خي والجغسافي  ، فعلى السغم مً أن الظياق الخاٍز
ً
ًترحم الطىزة اإلاطابلت لىغع العسب حاليا

 أن  الظي
 
ى والظياس ي ًخخلف عً الظياق الحالي؛ إال ى الحالي ٌشبه إلى حد ما الظيىاٍز ىاٍز

ألاهدلس ي خالٌ فترة ملىن الطىائف. وججظد ذلً مً خالٌ عسع بعؼ ألامثلت مً بينها: 

الخماض بعؼ الطىائف الػعيفت الخدخل مً ملىن مظيح لحل الجزاعاث بينها وبحن 

؛  بالث لهلىً لم ًفصح السحباوي عً هره اإلالازهت مً خالٌ ملا. الطىائف ألاكىي آهران

 أمام الجمهىز. 
ً
 وإهما جسن املجاٌ مفخىحا

  

                                                           
(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
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 وطازق هسوزي  ىز الباجٌى عم   ي، حاءث مداخلت ألاطخاذًًألاهدلس  هفع الظياق في

ت ــ :ىطىمت بـاإلامً حامعت الجصائس  في مظسحيت "عسض الدم" للشاعس  جحدًاث جسحمت السمٍص

يى غاززيا لىزوا، التي زهص الياجب فيها على جحليل الشعىز التراحيدي ومصج ؤلا  طباوي فيدًٍس

ت والدزاما والفىليلىز ألاهدلس ي، واطدىد في حىهسها على العاداث  فيها بحن الشاعٍس

طباهيا اللدًمت. وبالخالي أضبحذ هره الخحفت الفىيت وحبت إوالخلاليد التي واهذ طائدة في 

؛ حيث حظازع  ألاخسي، فشيلذ الترحمت الحجس ألاطاض لسواج اإلاظسحيت دطمت للثلافاث

 
ً
ت مغاًسة حظسد واكعا ً العالم العسبي بهٍى هحى جسحمتها الىثحر مً اإلاترحمحن العسب لخحٍس

حاوي واكعهم. ولىً حعرز على اإلاترحم السبط بحن هرًً املجالحن الشاطعحن، ولم ًخمىً  ًُ

ت ؤلاطباهيت "ال ت، فالترحمت مهما بلغذ مً مً زضد السمٍص ىزهيت" بىفع الشحىت الخأزحًر
 
ل

ت التي  الترحمت اإلاظسحيت ضعبت اإلاىاٌ جبلىالدكت  ؛ حيث حعرز على اإلاترحم جسحمت السمٍص

يى غاززيا لىزوا  اث واإلاعاوي بترحمت اليلم ، واهخفىفي مظسحياجهًخخظ باطخعمالها فيدًٍس

أغفل اإلاترحم هىاًت اللسهفل في الثلافت  ثحين أمثلت عً ذلً، وكد غسب لىا اإلاخدخال 

أن العبازة باإلطباهيت جىحي إلى زغد الحياة بيىما جسحمتها إلى العسبيت واهذ  ذلًؤلاطباهيت، 

ت اإلاظخعملت والتي جمثلذ في "اللسهلل" الري ًسمص  جسحمت حسفيت طليمت لم جؤد معنى السمٍص

ائما" أزبع مساث بلدز جىسازها باللغت إلى الهىاء. هما فػل اإلاترحم عدم جىساز لفغت "د

ؤهد ًُ هي مً الخطائظ  الياجب هاؤلاطباهيت، زبما مخىاطيا أن الحياة السوجيييت التي وان 

 التي محزث مظسحياث لىزوا. 

ن أن اإلاظسحيت اإلاترحمت ما هي إال إعادة جأليف للمظسحيت ألاضليت، وبهرا اعخبر اإلاخدخال 

طيما  اإلاظسح أضحذ جسحمت هطىص اإلاظسحياث )الوأغاف أهه في غياب جخطظ جسحمت 

مبادزاث فسدًت، ًخجشم عىاءها اإلاترحم مخخازا الىطىص التي  فيفي الجصائس( جىحطس 

 جخالءم مع أفيازه. 

تهرا، وكد  "اإلاظسح الجصائسي بحن ـ :اإلاعىىهت ب جمحىزث فىسة مداخلت عصوش هني ححًز

اإلاظسحي الجصائسي بعد الاطخلالٌ بالترار اإلاظسحي املحليت والعاإلايت" حٌى مدي جأزس الياجب 

الغسبي، فعلى السغم مً محاولت الىخاب الخعبحر عً كػاًاهم الاحخماعيت والظياطيت 

والاكخطادًت بفلظفت وهغسة حاءث وليدة الغسوف، والتي اكخػذ العمل على جأضيل هرا 

ت اإلاظسح مً خالٌ اطدثماز ميىهاث الترار الشعبي الري ًختزن ال ىثحر مً ألاشياٌ الخعبحًر

شيل حصء
ُ
ت التي ح  بحن  االفليلىٍز

ً
 أن اإلاظسح الجصائسي بلي مخأزجحا

 
خه، إال مً وحداهه وهٍى
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بشيل عام واإلاظسح بشيل  الخمىكع حٌى الراث والاهفخاح على آلاخس، وهره طبيعت الفً

ت بعؼ ما ًبرز جىحه بعؼ الىخاب إلى جسحم ىخاص، ٌعيش بحن الخأزحر والخأزس، وه

الىطىص العاإلايت والتي جحمل كيمت فىيت وحماليت. واخخازث اإلاخدخلت مً بحن هره 

ؼ الشسطت لىليام شىظبحر، والتي جسحمها  الىطىص اإلاظسحيت الغسبيت مظسحيت جسٍو

عىىان اإلاسأة اإلاخمسدة، واطخيخجذ اإلاخدخلت مً خالٌ ملازهت الىظ بمططفى كصدولي 

أن اإلاترحم أخر الىظ باإلاىغىع هفظه وبالشخطياث اإلاظسحي ألاضلي بالىظ اإلاترحم 

العاميت ولغت حىاز وي جخالءم مع اإلاظخىي اللغىي والفىسي  إلىهفظها؛ لىىه اطدىد 

للمخللي، فعلى السغم مً أن اإلاظسحيت ألاضليت جحمل ميىهاتها الظىطيى زلافيت الخاضت، 

 أن
 
عبر عً كػاًا املجخمع الري ًيخمي إليه الياجب؛ إال

ُ
  وح

ً
مىغىع الترحمت لم ًطسح إشياال

للمترحم، فلد زهص كصدولي على أفياز اإلاظسحيت الغىيت باإلاىاكف والجىاهب الاحخماعيت التي 

 وعسحذ اإلاخدخلت على بعؼ ألامثلت مً ولخا اإلاظسحيخحن التي كد جدىافى  .تهم الاوظاهيت

ره ألطماء مع بعػها بعػا مً خالٌ جلليظ اإلاترحم لحجم الىظ ألاضلي أو حغيح

 بالىظ ألاضلي .الشخطياث
ً
ألن ما حعل مططفى  ؛ولم حعخبر اإلاخدخلت هره الترحمت إخالال

لي ًترحم عً شىظبحر هى أن هرا الىظ غني باألفياز واإلاىاكف والجىاهب الاحخماعيت و كصد

ه مً فىسة الدعىة إلى جمحز أطلىب الخعامل مع اإلاسأة   التي تهم ؤلاوظاهيت، وأًػا إلاا ًحٍى

 ي إعهاز واحباتها اججاه الصوج، والخعامل الحظً بحن ألافساد. ف

اوي اإلاشازهت في فىسة جسحمت اإلاظسح بطفت  في ححن مثلذ مداخلت وعيمت بً عيشت ٍش

عامت، وجسحمت زالزيت علىلت "ألاحىاد، ألاكىاٌ، اللثام" بطفت خاضت، مً خالٌ مداخلت 

ت والترحمت "عىىهتها  اإلاظسحي : زالزيت عبد اللادز  داخل الظياقاللغت العاميت الجصائٍس

، وكد جطسكذ اإلاخدخلت إلى اللغت التي هخب بها عبد اللادز طباهيت(" )اللغت ؤلا علىلت أهمىذحا

 تهاالعدًد مً اإلاثلفحن أهمي والتي أزبذ علىلت زالزيخه الشهحرة أو اللغت الثالثت هما حظمى

نها وهطىص عبد اللادز علىلت شاه توإمياهي ؛ حيث اعخبرث اإلاخدخلت أن  دة على ذلًجدٍو

 لحجتها. وأغافذ 
ً
سا ت إلى اللغت ؤلاطباهيت جبًر جسحمت زالزيت علىلت اإلاىخىبت بالعاميت الجصائٍس

في هفع الظياق أن  ؤلاهخاج اإلاظسحي  ًحخىي على وظبت هبحرة مً عىاضس اللهجت والعاميت، 

خخدام عاميت أو لهجت زلافت مخللي وبالخالي على اإلاترحم إعادة إهخاج هره العىاضس باط

ترَحم،
ُ
شيل وحىد لهجاث مخخلفت في الىظ ألاضلي ضعىبت جػاف  الىظ اإلا ٌُ  وغالًبا ما 

  إلى ضعىبت عمليت الترحمت
ً
؛ حيث اعخبرث أن  الترحمت اإلاظسحيت هي أهثر الترحماث جطلبا

سحياث مهمت معلدة للخفاوي والدكت واإلاثابسة وضبر اإلاترحم، هما اعخبرث أن  جسحمت اإلاظ
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مً ؤلابداع ومهازاث هخابيت هبحرة مً حاهب اإلاترحم، وأهه عىد جسحمت  هبحراجخطلب مظخىي 

ترحم إوشاء هظ حدًد وأن ًخفاعل معه
ُ
: أن ًبيي عىد  الىظ اإلاظسحي ًخىحب على اإلا

طحً عىد الفياهت، وأن ٌظخمع بأذهيه إلى ما جخبر به الشخطياث، أن ٌشعس  الحصن، ٍو

اع وبالىبرة. وأغافذ أهه ال جخعلم مشيلت الترحمت وال طيما الترحمت ألادبيت باإلخالص باإلًل

بأفياز اإلاؤلف فحظب؛ بل بأطلىبه واطخخدامه للغت وبالخللي الري طيحػسه حمهىز 

آخس، فيخىحب على اإلاترحم الحفاظ على أطلىب اإلاؤلف مً خالٌ العمل على لغخه بخلم 

حدر له جأزحرجىاضل بحن العمل واإلاخللي ل على وحه الخحدًد  ألن اإلاظسح ؛ يىحه له زطالت وٍُ

ًخطسق إلى ألادب واإلاخفسج في الىكذ هفظه، فاألداء مهم في الترحمت اإلاظسحيت؛ ألن جسحمت 

  .إلى هظ كابل لألداء اليلماث واإلاعاوي لً جؤدي أبًدا
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  رابعةـــلسة العلمية الـــالج ول ــح ر ـــقريــث
 دقـــارة مصـــــ: ص ةــلســس الجـــــيـــرئ

 2082ػبخمبر  81لى ـــخلــلمــــاوي لـــــثــــىم الــــــُـــال

 (1)زواوي بن كروم املقرر : 

ٌ  العاوي  ػىاءجسدلذ  "الهوية الثقافية والهوية الاجتماعية في عالقة التأثير  حى

طحذ عسة هلاي وهي هما ًلي: حؼائالث  والتأثر" ت والبحث عً الصاث، مً ؤها، ًو الهٍى

وعخبر ؤهفؼىا مً هصه املجمىعت زون غيرها؟ ن البحث عً الاهخماء مً هحً. هُف ًمىىىا ؤ

ت الاحخماعُت والثلافُت، ؤهمُت  ت، ميىهاتها، مميزاتها، الخإثير والخإثط بين الهٍى مفهىم الهٍى

ً ػماث السوض الاحخماعي للفطز، زوض العائلت هماػؼت  ت الاحخماعي في جيٍى زوض الهٍى

ت الفطز. العائلت كىضة مل  غطة مً املجخمع، الفطز موٌهس احخماعُت، وػٍُ في بىاء هٍى

ت: الخفطز باالػخلاللُت. زوض وػائل الخىاكل الاحخماعي في اإلاعج  في العائلت واملجخمع، الهٍى

ت هي مج ت ثلافُت للمجخمع. الهٍى مىعت مً اإلايىهاث بين ألاكالت واإلاعاكطة، اإلاؼطح ههٍى

ىحهم اللفت اللاهىهُت وؼاهُت التي جسٌ على ألافطاز زادل مجخمعهم وجمالاحخماعُت وؤلا

عُت املحلُت والسولُت.  ت والدـَط ت مٌللت جحفِها لهم ألاحيام السػخىٍض للخلطف بحٍط

ت التي  ت هفؼُت فطهذ شاتها في مذخلف املجاالث فهصه الىٍِط ت الاحخماعُت هي هٍِط والهٍى

ت  كاغها ول مً "جاحفُل" و"جيرظ" اػخٌاعذ مً جيؼُم ؤفياضهم لخغسو الحلا هٍِط

ت ؤت احخماعُت للجماعت حُث معطفُ هملذ عملُاث حعٍطف الصاث اإلاطجبٌت بالهٍى

  الاحخماعُت وحاحت ألافطاز بلى جلسًط الصاث.

                                                           
(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie.  
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ت الثلافُت فهي مطهب مخجاوؽ مً الخلىض  اث والطمىظ واللُم ؤما الهٍى اث والصهٍط

ؤمت بساعاث والخعبيراث والخٌلعاث لشخم ما ؤو مجمىعت ما، وهصه املجمىعت حـيل وؤلا 

تها وحواضتها التي جذخلف مً ميان آلدط في العالم.  بهٍى

ت في اللباغ واللغت، هل ًمىً جلسًم مؼطح ال ًدىاػب   هل ًىحلط ججؼُس الهٍى

ت الثلافُت والاحخماعُت، الاكخباغ هى  مع دلىكُت البِئت. الياجب اإلاؼطحي ًملً الهٍى

احي وعسم بغف اله، احخفاَ اإلالخبؽ باألػماء بعازة مؼطحُت ملحمُت، زضاػت الجاهب الهٍى

احي  .الشخلُت وفم ػُاق ثلافي هٍى

بستمولوجيا الترجمة في النصوص التاريخية بين إ" ًىباٌ العهطاء فاًمتثم جسدلذ 

ت الؼىػُىلؼاهُت، النظرية والتطبيق" في عملُت الترحمت،  ضهعث الباحثت على الىٍِط

خي، اظزواحُت اللغت،  ذُت، جطحمت الىم الخاٍض بؿيالُت بىاء الىم اإلاترحم في الىخابت الخاٍض

ت واللغت الهسف، الاوؼالخ مً ثلافت لثلافت، ؤلااظزواحُت ا ت العفٍى إلاام باللىاعس اللغٍى

خييألاكل، الصوبان في ثلافت الوفت ألادطي. ما ًم ه ئ هى ثطا ثتحؼب الباح ز الىم الخاٍض

حمل بًسًىلىحُت حُث جخحٌى الترحمت مً جطحمت جلىُت بلى  باإلاعٌُاث العلمُت واإلاعطفُت ٍو

س اللغت ألاكل ومجطحمت ح مع اللغت الهسف، فهم ضػالت ألاكل، بعازة  لابلتهاؼُت. ججٍط

جب ؤن ًيىن للمترحم كسضة على ؤلاإلاام بالثلافت اإلاىلٌى بلي ها. بهخاج ضػالت اللغت ألاكل. ٍو

خي،  ت في جٌبُم مىاهج الترحمت على الىم الخاٍض ال ٌعخبر اللغت  Humboltألاػؽ الىٍِط

وػُلت للمطوض بلى ثلافاث مذخلفت، ًىفي مبسؤ جلاضب الثلافاث، بهما اللغت هي فلٍ وػُلت 

برض هصا بإن الترحمت جبخعس ولُا عً ألاماهت  ماكخت حؼاعس في الحلٌى على معلىمت. ٍو

 .Heymann et Alexanderلل الىكائع وهصا ما شهب بلُه اإلاعطفُت في ه

ف  Michael Croninزضاػت ماًيل هطوهين  ُّ وؼبُت اللغاث، حُث ًلجإ بلى الخى

م  لت جخىافم مع ثلافت مجخمع لغت الهسف عً ًٍط ػتراجُجُت ببمٌابلت الىم الهسف بٌٍط

في زضاػاث وجىضح الباحثت:  الخىاكل اللغىي بالحفاَ على الخلىكُت الثلافُت.

ت" هُمىذ ؤهه و"الترحمت في العلط الطكمي"   مؼخفُوت جحمل عىىان "الترحمت والهٍى

فطهُت وؼبُت اللغاث على العسًس مً اإلاعٌُاث اإلاعطفُت التي جلسم بها الباحث، حُث 

مً دالٌ شلً و ًىضح هُفُت اػخذسام الترحمت في ؿطح وفهم ثلافت الـعىب املخخلفت، 

 على مترحم الىلىق ؤن ًلجإ بلى مىهج الخىُف فتراهاث العلمُت التي اهٌلم منها في ؤن الا 
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لت جخىافم مع ثلافت مجخمع اللغت الهسف م  ،وشلً بمٌابلت الىم الهسف بٌٍط عً ًٍط

 .ػتراجُجُت الخىاكل اللغىي ب

ط: ًصوب اإلاترحم في ثلافت آلادط. ان لىزوٍض  زضاػت ماٍض

دالٌ الىِط بلى العالم وال ًىحلط فلٍ في الىم. الترحمت هُفُت الترحمت ًيىن مً 

ُف  بساع، جيىن ملاضباث جطحمُت جىافلُت.عالم، الخلطف في الىلىق وؤلا ت ؤلا جازي ُو

ًبُعت اإلاؼطح  "كتاب املسرح ألامازيغ ثاريخهم وأثرهم" عالج الباحث ضابح عِؼاوي 

غُت اللسًمت على ؤهم الش ام  مطهع 5ق.م واللطن  2َغي ما بين اللطن ألاماظ  خلُاث ألاماَظ

هط لهم زوض هبير في العمل اإلاؼطحي والػؤالتي  ظالذ  همذ في بثطاء الىخاباث اإلاؼطحُت ُو

لي والطوائي ؤبُليولعل ؤبطظهم ألاػلف جىضهدُىغ ؤلا  هخاباتهم ؿاهسة على شلً ، هما فٍط

غُت مهمت جىاولذ اإلاؼطح بـيل ؤو بأدط ولع ل ؤبطظهم ألاػلف جٌطق لشخلُاث ؤماَظ

اهىغ وؤغؼٌين جطجُلُاهىغ ذُت عً ول  بعٌاءمً هصا اإلاىٌلم حاٌو  وهبًر ملحت جاٍض

غي ولُس الفترة اإلاعاكطة  شخلُت وؤثطها في حلل الجاهب اإلاؼطحي. لم ًىً اإلاؼطح ألاماَظ

هما ًمخس مىص الفترة اللسًمت، الىهع الخعلُمي والثلافي في بالز اإلاغطب وان مً دالٌ إو 

احتاإلا  .عابس وإولى مطاهع الخعلُم في كًط

 الباحث في مسادلخه ؤن اإلاطحلت الهامت مً الخعلُم و هي اإلاسضػت الؼفؼٌائُت  ضحو 

ً والبلغاء والخٌاب هي التي جيىن ؤعلى هُبت مً حُث ًلبتها الصًً  ؤو مسضػت اإلافىٍط

العلىم والخٌاب  ىابغػىت ؤحُاها ومنها ًخذطج ه 20ػىت الى  85ًتراوح ػنهم ما بين 

ؼمى ؤػاجصة لُاث اإلاهمت في اإلاسن الطوماهُتواملحامين وؤغلبهم ًلبحىن مً الشخ ، َو

ـبهها  Rhetorsهصه اإلاساضغ  ًوىنها حـبه  Cubberleyَو ألنها  ؛الجامعاث مً حُث الخيٍى

وكس عطفذ  ى الىاغ زضحت علمُت في شلً الىكذ.الصي ٌعخبر مً ؤعل Oratorجيىن الخٌُب 

ىبؿماٌ  لُا العسًس مً اإلاسن التي ظدطث باإلاساضغ مثل كىٍض  لبسة الىطي ومسًىت جبؼتا و فٍط

 Theveste  مسًىت كؼىٌُىتCirta  ومساوضوغMadauro مً اإلاسن وهصا ما ؤثط  وغيرها

غُت بطعذ في مجاالث مذخلفت ووان اإلاؼطح   بـيل ؤو بأدط على ُهىض هذب محلُت ؤماَظ

 مً بين اهخماماتها.

لُا داكت في عهس اإلالً ماػِىِؼا عالث التي واهذ بين ؤلا الخفاوؤهم  م وؿماٌ بفٍط غٍط

 اإلاسضػت الؼىفؼٌائُت والتي جذطج منها شخلُاث مهمت في اإلاسن الطوماهُت.، الخعلُمُت

غُت التي ؤلفذ في اإلاؼطح: جؤعٌى اإلاخسدل  ىضهخىغ آفط ولس هماشج للشخلُاث ألاماَظ
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احت  غي في الفترة اللسًمت،ؿاعط ومالف  ق.م، 820بلًط جىضهِخىغ آفاض ؤلف  اإلاؼطح ألاماَظ

ا" : ػذ مؼطحُاث    "اًىىدىغالخص ي "، hecyra "هىيراالحماة "  ،Andria "ؤهسٍض

Eunuchus  ،فىضمي و" Phormio ،" مىىغاإلاعصب لىفؼه   "هُخىن جُمىٍض

Heaton Timorumenos  ؤزًلفىالـلُلان " و" Adelphoe. 

لُت( الثاوي ؤهم ملً هىمُسي مثلف ومخعسز اللغاث )عطبُت، ب اإلالً ًىبا ىهُلُت، بغٍط

لُت. ؤبىلُىغ اإلاازوضي معج بين لُت وجطبِخه الطوماهُت وكالجه ؤلا فٍطهدُجت ؤكىله ؤلا  غٍط

اء جطن مالفا هى: الحماض الصهبي  اهُاث وفيًز الىثير مً العلىم مً فلؼفت، علم الفلً، ٍض

 ؤزدل اإلاىػُلى والعطن البهلىاوي ألٌو مطة ، وؼاوير ؤلالخاٍضعس ؤٌو ضواًت في اٌي الص

ر في   اإلاؼطح.جاٍض

اويًلٌى  "ثقافة املسرح في الجسائر ودورها في بناء الهوية املحلية،  في مسادلخه فخحي ٍظ

بلى:  الخصائص واملميزات" ت ػااٌ ٍو ٌ  الهٍى ا اًبرظ لىا زوض   اإلاؼطح حى ً في باضظ  ت جيٍى  هٍى

 ولىً الجعائطي، املجخمع غطاض على واملجخمعاث، الـباب ؤوػاي بين وجطػُذها محلُت

ٌ  عً ؤهمُت ًلل ال آدط ػااٌ لىا ًدبازض  ًترهه اإلاؼطح الصي ألاثط مسي ما ومفازه؛ ألاو

ً بىاء في اإلاؼطح وثلافت ت وجيٍى ومميزاث اإلاؼطح الجعائطي وهُف  دلائم هي ما ؟ ما هٍى

خههمذ في ضبٍ املجخمع ػؤ  ؟املحلي بهٍى

ت املحلُت، حُث حاء الغطب بالهؤهس الباحث بإن اإلاؼخعمط  ت اليىهُت. بن حاضب الهٍى ٍى

ت عطبُت بػالمُت ال هجسها في زٌو ؤدطي. اإلاؼطح  اإلاؼطح الجعائطي  ت بطبٍط شو ثلافت ثىٍض

ت عمُلت وهي البحث عً الصاث حُث الجعائطي جميز بالٌابع الثىضي،  السًيىض ًيبع مً هٍى

ت ا ىُت. جمثلذ بعى اإلاؼطحُاث في ألاػىاقو لجعائٍط ت الًى :  حاٌو اإلاؼخعمط ًمؽ الهٍى

ت كىمُت  ول ما وان ًباع ًسدل في زًيىض اإلاؼطح مثل اإلاالبؽ فيها العي اللىمي ًحمل هٍى

فُت، وجطجسي  طمع بلى منزلت الالبؽ وعمطها مثل الحاًً، اإلاطمت الخاكت باإلاطؤة الٍط وزًً ٍو

، العمامت، العص ى داكت في اإلاؼطح سًىت الفؼخان، الطحل مـهىض باللىسوضةاإلاطؤة في اإلا

 الثىضي.

جمعُاث ُهطث فيها اإلاؼاضح. ؤزضج ألاغاوي واإلاىػُلى ؤزضحها اإلاؼطح الىىازي وال

ين"، حُث جم جىبُذه ب  ـٌاضظي مؼطحُت "ًا هياض الخير" ؤغىُت "ًا بدىحي الجعائٍط

ً مً اإلاؼطح الجعائطي الصي همى مً ًطف هابٍ فطوس ي وهصا زلُل على  دىف اإلاؼخعمٍط

ضوح اإلالاومت والىعي لسي الـعب الجعائطي. وفُما ًذم لغت العطن اإلاؼطحي حؼاءٌ 
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كالح اب هخبىا بالفلحى وؤًوا ضحاٌ ؤلا الباحث هل هىخب بالفلحى ؤم العامُت، فالىخّ 

الاحخماعي الجعائطي  واإلاطبىن ألحل جطبُت اليفء، وهىان مً هخب بالعامُت وإلاؼىا الىاكع

هطث لغت ثالثت لغت عبس اللازض علىلت. ًوُف الباحث  ، ُو واهذ لغتهم لغت الـاضع واإلانٌز

فذ فُه ول ما اػخىحب ألحل  ت. هما اعخبر الباحث ؤن  بثباثؤن اإلاؼطح ُو ت الجعائٍط الهٍى

لبح مؼطح طب، ألن الاكخباغ ًجعل اإلاؼطح سجُىا للغ ا؛هجُى االاكخباغ ُاهطة ػلبُت ٍو

ت. ودالٌ الىلاؾ ؤثاضث ضئِؼت  لىً بشا اعخمسها على الاكخباغ ًجب مطاعاة البِئت الجعائٍط

الجلؼت هلٌت مهمت وهي كابلُت اهفخاح املجخمع الجعائطي على آلادط وألاثط الصي جطهه 

ت وفىً الىِام اللبلي. ااملحخل الفطوس ي الصي دلم اهفلام  في الشخلُت الجعائٍط

ألاػاجصة عً زوض اإلاترحم الصي ًيىن في جىلل زائم بين الوفخين، ن و وحؼاءٌ الباحثى 

 ٍت لىىه لسًه هلم ؟ اإلاترحم له اإلالىت اللغى  هل هحً ؤمام مترحم ماضخ ؤو ماضخ مترحم

ذُت في الخذلم، ما . عملُت الترحمت في ؟اإلالاضبت ألاوؼب في جطحمت اإلالٌلحاث الخاٍض

ر جبلى حؼاػت، شخلُت بزواضز ػعُس  ر الخاٍض ر. الخاٍض ؤٌو مً حسز هُفُت هخابت الخاٍض

اء، ماهؽ فُبر آمً بالفطزاهُت، بِىما هابطماغ ًامً بالعلل الخىاكلي  ًىخبه ألاكٍى

فالعالم حواضة واحسة. هل عىسها ثلافت اإلاؼطح الجعائطي؟ الثلافت الـعبُت اإلاؼطحُت 

ت محلُت واح فذ الشخلُاث، لِؽ هىان هٍى سة بهما جىحس جبلى غائبت، هل الجامعت ُو

ىُت. وادخخمذ الجلؼت بعس مىخلف العواٌ. ت الًى اث جىوىي جحذ الهٍى  عسة هٍى
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 الجلضة العلمية الخامضة حول ثقرير 
  ذيــــبـــــلى عــــيــــــل: رئيضة الجلضة 

 2082بر ــــخمـــطب 83لى ــــخـــلمـــاوي للـــىم الثـــُــال

 (1) أحمذ شرهوحياملقرر : 

"النص ألادبي والهوية بين الترجمة والاقتباش، مضرحية  بـ في مداخلتهما اإلاىطىمت

فاطمت و ، جىاولذ الباخثخان لُلى كىاكي "محبة الحكمة كنز "الذًاهات الثالثة" همورجا

زلافت العِش معا بظالم وكبىل آلاخس اهطالكا من أخدار مظسخُت ملخبظت  الصهساء هبري 

اللدًمت واللؼت ألاإلااهُت اللدًمت. ففي البداًت عن هاجان الحكُم المسجين من اللؼت ؤلاًطالُت 

حظاءلذ الباخثخان عن عملُت هلل الىظ اإلاظسحي ومظخلبالجه في اللؼت اإلاظتهدفت، وعن 

الهدف من هلل اإلاظسخُت من اللؼت ألاجىبُت إلى اللهجت اإلاؼسبُت، وأخيرا عالكت الىظ 

ت اإلاؼسبُت خاضت. ف ت العسبُت عامت والهٍى اإلاظسخُت جخمدىز في عمىمها خىل اإلاظسحي بالهٍى

العفى والدظامذ، وكد كدمذ بلهجت مدلُت مسجبطت بالترار اإلاؼسبي بهدف إزازة اإلاخللي وشّد 

شعبُت مؼسبُت مخعللت باملجخمع  اهدباهه إلاخابعت ألاخدار، فاإلاترجم مساد علمي وظف أمثاال

خُت كطالح الدًن ألاًىبي وهي شخطُت لها أبعاد كثيرة  اإلاؼسبي واطخدضس أًضا أطماء جاٍز

م( أم الىبي عِس ى.  ا )مٍس  كالبطىلت والشجاعت، شخطُت جاكىب: الىبي ٌعلىب، داجت: ماٍز

:  كما ًالخظ أّن هىاك أًضا مصج بين اللدًم والحدازت كاطخعمال الكلماث الحدًثت مثل

Disque, CD, poupée س العلىل وإبعادها عن الخطسف والخعطب ، وذلك من أجل جىٍى

 وإشاعت الفكس اإلادظامذ. 

                                                           
(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
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خاولذ  ،)باللؼت الفسوظُت( "الهوية واملخيال:  املضرح ألامازيغيفي مداخلتها اإلاىطىمت: "

ن أن جىضح كُف  ديى، الكاجب والشاعس  جطّسفػاهُت مىشاٍز غيمهىد أٍو  بىظ، ألاماَش

 اإلاخعللت شكالهل  وفلاخُال ألادبي امل جىظُفمظسخُت الكاجب الطُني لىطين من خالل 

اخخُاز مىضىعاث مشابهت لخلك الخاضت باللؼت الهدف. لراكسة الجماعُت من خالل با

خُتبعىدجه إلى  ت، الطىز والسمىش الخاٍز  اإلاعخلداث: اكخباض و  مساجع الثلافت البربٍس

ج للؼت  ،لي، كدٌع إلاىطلت اللباللمن طُدي عبد اللادز الجُال ديى الترٍو أزاد مدىد أٍو

ؼُت والخعبير عن   مىطلخه. مىاطني مشاػلألاماَش

التاريخ والهوية في مضرحية الضيذ إبراهيم وزهور " ـ :باإلاداخلت الثاهُت واإلاىطىمت 

ت من الخعدد الثلافي من خالل  القران" م شىاكسي، جىاولذ اإلاظسح من شاٍو لطاخبتها مٍس

ِع(  ك، والتي جسوي كطت الفتى اليهىدي مىس ى )مٍى  مظسخُت الظُد إبساهُم لكاجبها إًٍس

مع الظُد إبساهُم اإلاظلم في مىطلت ألاهاضىل، إبساهُم عىد كساءجه لللسآن كان ًضع وزكت 

مّس عليها، وكد الخلى الفتى مىس ى في فترة كان فيها هرا ألاخير شهسة شزكاء في كل ضفدت ً

بساهُم هى من علمه إٌعاوي من فساغ أبىي ًجبره على أن ًخجسد من اطمه ودًىه، والظُد 

 ألاخالق الحمُدة. 

بساهُم، الاطم الري له إاإلاظسخُت في مجملها جىاولذ عالكت ألابىة بين الفتى والظُد 

خُت كدًمت، صة على مبدأي الدظامذ والسخمت في ؤلاطالم.  داللت جاٍز
ّ
 مسك

اقع ثرجمة النصوص املضرحية :  اإلاىطىمت اإلاداخلت ألاخيرة لجهُىت س ي ًىطف  "و

ازجكصث على شلين،  ،في الجسائر واصتشراف مضتقبلها في ظل املعلوماثية وامليذًولوجيا"

: وشأة اإلاظسح الجصالسي في طىىاث الظبعُىاث واإلاظسح والىطالط اإلاخعددة. فعّسجذ  هما

س العمل الترجمي  ه بضسوزة جطٍى خالل جلدًمها على إشكالُت الترجمت في الجصالس مع الخىٍى

 في ظّل جطىز مخخلف الىطالط اإلاخعددة إلاىاكبت السهاهاث اإلاظخلبلُت. 


