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 شكالية ثرجمة املصطلحات الخاصة بفن املسرح إ
 إلى ال
 
 غة العربيةل

 (1)سعيدي منال وسام 

مة  مقد 

وظُلتها في رلٗ اإلاصؼلخاث ؼٖلذ الترحمت حعشا للخىاصل مم آلاخش والخلشي كلُه، و 

ئهه لٖل ًً  ئر ؛ اجُح الللىم والٌىىن وخالصتها وسحُِها املخخىممٌ التي ٌلخبرها الذاسظىن 

الخىاصل بين  أبجذًت، ًخصبح هي التي جمثل حصُلت الاؼخوا٘ ًُه، و مصؼلخاث خاصت به

خش اظخؼاق سواده بىاء معشد ُما ًخللّ بًٌ اإلاعشح الزي هى آلا حصل ً ماجماما ٓ ،هئأبىا

ؼٖا٘ اإلاؼشوح لًٕ ؤلا  والتراحُذًا واإلاىهىلىن ... ةاإلاأظامصؼلحي خاص بهم ميزوا ًُه بين 

ِت جشحمتها و  في هزا العُاَ ال ًخللّ بلذد اإلاصؼلخاث  .هِلها ئلى اللوت اللشبُت؛ لًٕ بؼٍش

 ٘  :   هى الزي ًظوؽ كلُىا في هزا العُاَ والدعاؤ

 آلالُاث ماو ؟  ٍُٓ جمذ جشحمت اإلاصؼلخاث الخاصت بًٌ اإلاعشح ئلى اللوت اللشبُت

ب في كملُت ما مذي اوالخِىُاث اإلالخمذة في رلٗ؟ و  هزه  هِلظدثماس جِىُت الخلٍش

 ؟ ئلى اللوت اللشبُت اإلاصؼلخاث

 العرض والتحليل

وفي ًتراث  ،وكىذ ٔل الؽلىبفي ٔل الخظاساث واإلالاسي لِذ معذ الترحمت ٔل الللىم 

خُت مخخلٌت مً كمش ؤلاوعاهُت حملاء حُث ًخحذ املجا٘ واظلا لٖل الؽلىب مً ؛  جاٍس

ت حل الاظخٌادةأ لترحمت ئسزا والتي أصبحذ بٌظل ا ،مً بلظها البلع في مجا٘ اإلالًش

                                                           
(1)  Université Abou Bakr Belkaid, Faculté des Lettres et Langues Etrangères, 13000, Tlemcen, 

Algérie.  
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ٔا ذ  ال حلذ وال جحص ى. اًىىهلٌت و لِذ جٌظل اإلاترحمىن وهِلىا كلىما مخخ .ئوعاهُا مؽتر ُو

ّ والشومان الٌظاء ألا٘و وبامخُاص في مجا٘ الترحمت، وال ًمًٕ  ؼٖل اإلاعشح مىز ؤلاهٍش

ت مً  ت مً حل مالحِت ٔل ما جمذ جشحمخه مً هصىص معشحُأالادكاء الِذسة واإلالًش

بِشاءة اإلاعشح اللشبُت لِذ ظمحذ لىا الترحمت  حذًثها.الثِاًاث املخخلٌت ُذًمها و 

ِي  ،والصُني ،والشوس ي ،والٌشوس ي ،هٖليزي وؤلا  ،والٌاسس ي ،والهىذي ،والشوماوي ،ؤلاهٍش

مثلىه مً سوائم...هير أن العإا٘ و كبر اللالم وهير هزا مما أبذكه ٓخاب اإلاعشح  ،والُاباوي

الزي ؿل ًؼشح هٌعه هى مً حُث اإلاِاسهت واإلاىاصهت بين مصؼلخاث هزه الىصىص 

اإلاصؼلخاث املخخاسة لها  : بُجها وبين أي ،تها وفي ئػاسها الخمثُلي ألاصلياإلاعشحُت في لو

ت والٌىُت والجمالُتطمً ؤلاػاس اإلاى ّ  : أي، ِ٘ى ئلُه مً حُث آلالُاث اللوٍى هل ًو

ألاصُل لهزه اإلاترحمىن واإلامثلىن في الخٌاؾ كلى ؤلاػاس الذاللي والىؿٌُي ألاصلي و 

ت والٌىُت  وهل؟  اإلاصؼلخاث اإلاعشحُت ّ هٌغ آلالُاث اللوٍى جٌاكل ملها اإلاخلِي اللشبي ًو

ّ زِاًتهم ولوتهم وإػاسهم  والىٌعُت ٓما جٌاكل ملها أهلها الزي صممذ أصال لهم وًو

 ؟ الىٌس ي والثِافي والاحخماعي

 محؼت الِشاءة اإلاِاسهت والىِذًت ئن البحث كً ؤلاحابت لهزا الدعا٘ؤ ًمش حخما كبر

٘  لهزه اإلاصؼلخاث  ،اإلاصؼلخاث في ؤلاػاس اإلاترحم له وبُجها وبين ،الخمثُلُت في ئػاسها ألاو

ؼلخاجُت مً وهزا ما ظىي وععى ئلى كمله في هزه اإلاذاخلت مً خال٘ اخخُاس همارج مص

ّ الترحمت الاصؼالحُت الىِذًت اإلاِاسهت.الثِاًاث املخخلٌت و   مِاسهتها ًو

 : لُاث وطلهاشح، واُلها ومؽألها وآعُبل الخذًث كً اإلاصؼلخاث الخاصت بًٌ اإلا

ذ أن هٌَش بين الترحمت اإلاعشحُت و   جشحمت اإلاصؼلخاث اإلاعشحُت هٍش

ىص اإلاعشحي للمظمىن اإلاعشحي لل : ي: هي جشحمت لللمل اإلاعشحي أ ًالترحمت اإلاعشحُت

ت والبُئُت و  ن الىص اإلاعشحي مٕخىب خصىصا أفي الىاُم  العُاُُت"بٖل حمىلخه الٌٍٕش

، الزي ًلخص هٌعه في ٓخب دائما لخذمت حمهىس ما ألهه ؛ هزه العُاُاث ئػاسلُلشض في 

 دبي )هى ٔلوطاق التي هجذها هير مباؼشة : وهي العُاَ ألا هزه العُاُاث و ٌلشي الا 

 العُاَو  ،العُاَ الاحخماعيالخِلُذ اإلاعشحي للبلذ حُث جٖىن اإلاعشحُت مٕخىبت( و 

خيو  ،العُاَ الجوشافيو  ،العُاَ الثِافي باإلالنى الىاظمو  ،الىٌس ي ظُاَ و  ،العُاَ الخاٍس

 أنٌلني  ،(0211)مىهان،  ."ذم ٔل هِؼت مً الىص كلى اإلاؽهذ وفي الِاكتٔل حظاسة جِ

ٔاجب اإلاعشحُت  ألاصلُت، معإولُت مترحم الىص اإلاعشحي أو اإلاعشحُت هي هٌغ معإولُت 

ىِل الصىث والصمذ، ًِشا ما بين العؼىس  ،اإلإخىبًترحم اإلاىؼَى و  ت ٍو ، الخٓش
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اإلاؽهذ هِال حُا ًجلل  والعٖىن، وجٖىن له هٌغ معإولُت مخشج هزه اإلاعشحُت، ًُىِل

لزلٗ "ًان  ألاصلبصمخه في الجمهىس اإلاخلِي الهذي هٌعه في الجمهىس اإلاخلِي و  جأزيره

ٔاهذ و  ٔل الخولب كلى ٔل اإلاِاوماث  الخولبأًظا ظخٖىن جشحمت اللمل اإلاعشحي ألاحىبي 

 بأؼٖا٘ ألامش، كىذما ال ًخللّ بأخشي الصماء هير اإلالتري بها بذال مً زِاًت جِذم لىٌىرها 

ت جت زُِلت لهزا الٌٕاح الزي جمثله الترحمت اإلاعشحُت، و هدُ ئنهاكِلُت للخبلُى،  هي ملٓش

 الترحمت اإلاعشحُت كىذما جٕخب ن أجٖىن الىدُجت ًحها مشة واحذة ... ٔل هزا ًبرس الىاُم 

كىذما  لًٕو  ،حل الِشاءةألٕجها جٕخب ًِؽ مً و  ،م اإلاذسس ي أو الجامعي أو الىِذيال للؼب

ِت ما ألاصلين حلالج الىص أجٕخب لخلشض ًيبغي لها  ئما مِخبعت التي هجذها داو  ،بؼٍش

بل بِذس ما هجذها مترحمت ٓزلٗ و  ،الترآُبو  ،الِىاكذو  ،للمٌشداث أمُىتجٖىن  أن، ُو

ٔاهذ ،ٔل حملت للىص أظلىب مُىت إلاً حلل هجاحها اإلاعشحي أ أوالجٖىن  أنبغي يًُ ،مهما 

الُِمت  باسحاقًُجب جشحمت الُِمت اإلاعشحُت الٖاملت ُبل الاهخمام  ألاصلي،في بلذها 

ت ) ألادبُت ( ال الثاهُت ألاولىٔان هىاْ خالي في جشحمت هاجين الُِمخين ًىخخاس  ئراأو الؽلٍش

ميو  ًهزا  ،( بل جشحمت اإلاعشحُت )اإلالشوطت(ال ًيبغي جشحمت الٕخاب )اإلإخىب ٓما ُا٘ ميًر

با دائما  لباهزا ما وعمُه هاو  مترحم اللمل اإلاعشحي، ما ًٌعش لىا إلاارا ًلجأ  باإلإٍُ جٍِش

وخاصت  ،الخوُيرإلى ما ٌعمُه ًُىاي بالخبذًل و و  ،هصُا أماهتئلى ػَش الترحمت الِلُلت 

بل جشحمت العُاُاث  ،ال ًيبغي له جشحمت الىصىص ًِؽ ألهه ؛ ًهزا ،الخٍُُٕاإلالادلت و 

ِت ًجب ًهمها حاال ئلى دسحت الضخٗ أو البٖاء" وألاوطاق   .(0211)مىهان،  بؼٍش

، هىا هخحذر كً ًً الترحمت حمتكاإلاا بالتر كلى مترحم اللمل اإلاعشحي أن ًٖىن ًىاها و 

 جظاهي الاصلُت حعىا في سظم لىحت معشحُت  أبذق ئرا، ًىان مترحم كلم الترحمتو 

 ،إلاالئمت للىِل والترحمت مً جٍُُٕالخِىُاث ا خُاساخ أجًِ ئراكالم مترحم ، و أو سداءة

 وبحث كً اإلاٖاًئاث ألاوعب لىص معشحُخه مً أحل ئخشاج كمله  ،حلذًلو  وإبذا٘،

 .في أحعً حلت

 حلًيبغي أن ٌلاد ٔل خمعين ظىت، ال مً أ ،كمل معشحيٓبر جشحمت أ ئن الخأُٓذ،"في 

ُّ بين و  ،جحعِىاث الؼبلاث اإلاىخِذةومً  الاظخٌادة ًِؽ مً ٔل الآدؽاًاث لًٕ للخًى

جؼىسث و  التي حويرثو  ،لوت مً حهت زاهُت، و مجخممو  ، وإحعاط،ًٕشو  ،مً حهت أدبي ئهخاج

ت اللوت و ًبِذس ما هخحذر كً  .(0211)مىهان،  "ألاصمىتكبر  ت املجخمم هخحذر حٍُى حٍُى

ت الترحمت، ًال  ًارا، والثِاًتاإلاٖان ترحمت مخويرة مخبذلت حعب اللصش والضمً و كً حٍُى

، ٓزلٗ وجخؼىس جمىث و  جحُااللوت  نئُلىا و  ، أخشي الترحمت هي هِل مً لوت ئلى لوت  نئُلىا 
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لً جٖىن و  ،الُىم لِعذ جشحمت ألامغجشحمت ن ًالزلٗ  وجخؼىس، جمىثالترحمت جحُا و 

ت أب ، ًاإلاترحم اإلاعشحي مؼالبمت الوذهٌغ جشح ن ًىآب معخجذاث العاحت اللوٍى

ُت و  لت الترحمُت بىجيرة  واإلالًش ُت العُاُاث  بلين الاكخباس أخزآبيرة وظَش  ؤلاوعاهُتاإلالًش

 .ٓزا خصائص الجماهير اإلاخلُِتو  حُتوالاحخماكُت والخٕىىلى 

جشحمت اإلاصؼلخاث الخاصت باإلاعشح،  هى مىطىق دساظدىا هىالزي أما الجضء الثاوي و 

 ؟ معشحُت مخذاولت كلى خؽبت اإلاعشح هل جىحذ مصؼلخاث ظُِ٘ى ُائل

مصؼلخاث مخذاولت كلى خؽبت  لخاث اإلاعشحُت أو الخاصت باإلاعشحال هِصذ باإلاصؼ

، بل اإلالٌىؿاث الخاصت باإلاثلين طمً الخىاس اإلاعشحي في صمً اللشض والخمثُل : أياإلاعشح 

لهزا الًٌ  الذاسظينلوت الىِاد و هِصذ بها جلٗ التي ًخىاصل بها املخخصىن في اإلاعشح ٌلني 

 أو الىىق ألادبي الخلبيري.

ً  ألاخيراللِذ  أنال ؼٗ "   الخألٍُملخىؿا في مجا٘  كشي وؽاػامً الِشن اللؽٍش

، ًخال٘ ملجمىكاث البحث، أو جاملاثل، أو لباحثينل، بٌظل مبادساث خاصت لالترحمتو 

جشحماث مخصلت و  ،هصىص معشحُتو  ،رة بالخصىص ؿهشث دساظاث هِذًتهزه الٌت

ًؽأن  .(0212)الُلبىدي،  الِىي في اإلاؽهذ الىِذي اإلاعشحي" جأزيرهأان لها  ،باإلاعشح

 التي وآب ؿهىسها ؿهىس اللذًذ  وآلاداب ،الللىمو  ن اللذًذ مً الٌىىن اإلاعشح ؼأ

 املخخصين ًُه.بجذًت للخىاصل بين سواده و جمثل أمً اإلاصؼلخاث اإلاشاًِت له و التي 

ُت  ئلى اللوت اللشبُت اللذًذ مً اإلاصؼلخاثوسدث  لِذ ٓعائش اللواثو  في أهىاق ملًش

ىُت وأدبُت مخخلٌت جٌاكال جىلُذًا  ئلحهاحُث جٌاكلذ اللوت اللشبُت مم ما جم هِل  ؛ ًو

لت ُذ ؼٖل اإلاعشح كبر معيرجه  .جٖاملُا خُت الؼٍى اللوت  ئلىحذ الٌىىن التي جم هِلها أالخاٍس

 ؛اليؽأةلِغ كشبي   أدبيًً أو حيغ ًاإلاعشح  مً لواث وزِاًاث أحىبُت مخخلٌت. اللشبُت

خُا و  اإلالشويو  ،شبُتدخُل كلى الثِاًت اللًً هى  ئر ُا وأدبُاجاٍس  ،كً اللوت اللشبُت ملًش

ٓما اظخِبلذ بل  ،كذدا مً الللىم واإلالاسي والٌىىن اظخِبلذ  ،لوت سحبت الصذس أنهاكلى 

ّ الحللتها حضءا مجها و  هامصؼلخاتجبيذ  ِالب الىحىي والصشفي اللشبي دون وكشبتها ًو

ِت حلامل أ إن، و حشاج ودون ئظاءة داللُت أو وؿٌُُت لهائ بىاء اخخلٌذ وجظاسبذ ػٍش

حُان اإلاصؼلخاث ئن لم هِل ئنها كِبت ظىِ٘ى ئنها ؼٖلذ في كذًذ ألا اللشوبت مم هزه 

 ؟ إلاارا. ٍُٓ و شة حلثر للباحثين واإلاترحمين والىِادحج
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ألادبُت حؽَش وحوشب ال ولشي صاسث اإلاذاسط و  ،واهٕمؽذ دسوبها "لِذ صوشث ألاسض

ذ ،شاسااظخِال لها ُشاسا و  ذث مً الوشب ؼأ أدبُتحلابير اصؼالحاث و  ولِذ ؼُش ن ؼأنها ًو

 .(1262)الجاوي،  الاُخصادًت"و  الٌلعٌُتو الاحخماكُت ظُل مً الاصؼالحاث الللمُت و 

شة اإلاصؼلخاث و  ينوؽير ئلى أن ًو اللشب الزي حلاملىا  الاصؼالحاث ؼىػ كلى اللوٍى

كذم الاجٌاَ كلى حعمُت اإلاعمى باظم  :يأ ،كذة مِابالث للمصؼلح الىاحذ باًجادمله 

صم وطم اللوت الدعمُت واحذة. ئن هزا الىطم أواحذ أو اللٕغ اإلاعمُاث مخلذدة و 

 الباحث املخخصأدي ئلى اطؼشاب الذاسط و ت في الذساظاث الىِذًت اإلاعشحُت، بل و اللشبُ

مصؼلح  ا، وأمللذة مصؼلخاث مٌهىم أما، اإلاٌاهُمبين اإلاصؼلخاث و  ًخأسجحالزي بِي 

 للذة مٌاهُم.

، وجِخط ي ًاُهآظلت اإلاصؼلح حذًث ًؼ٘ى لدؽلب دسوبه و  ئن الخذًث كً"

ذ أن حالىا الُىم أ ألاماهت ٔاهذ كلُه بأن هٓإ  في الِشن اإلااض ي ًظل بٕثير مما 

ن لم جًٕ وإ ،صاس لذًىا ملاحم كامت ئر ؛ أو في الىصٍ ألا٘و مً هزا الِشن 

ذ حلذدث الجهاث  ،مً الٌشوق الللمُتملاحم مخخصصت في ٓثير ، و ٔاًُت ُو

اجصلذ ، و جٖازٌذ الجهىد، و لجانو حاملاث و  التي حلنى باإلاصؼلح مً ملاحم

 .(01ص.  ،1222. )الخىسي في هزا اإلاُذان"

، وال جِبل الجذًذ الىاًذهحً ال وؽٕٗ في ُذساث اللوت اللشبُت كلى الاظدُلاب و 

دبىا حلىصه اإلاشاحم "ماصلىا هشي أن أ لًٕ ؛ معاعي اإلاصؼلخُين اللشبأًظا في حهىد و وؽٕٗ 

ظهاب حؽشحها ؼشحا ظلُما بلُذا كً ؤلا جظم ػائٌت ٓبيرة مً الاصؼالحاث و اللامت التي 

لت الزي ًحمله دب وحذه بل في الىىاحي ولِغ هزا في ألا  ،الٕخاب اإلاىٌشد أو اإلاِالت الؼٍى

ت  .(1262)الجاوي،  الللمُت ٔلها"و  الٌٍٕش

 اإلاصؼلح الىِذيلعاوي و هى حصُلت كذة مالحـاث ػالذ اإلاصؼلح الن حذًثىا هزا ئ

لِذ الحـىا ػُلت هزه  وصىال ئلى مصؼلخاث الىِذ اإلاعشحي، ...ألاهثروبىلىجياإلاصؼلح و 

 أن ئال، الصىاكت اإلاصؼلخُت اللشبُتػَش للىطم و و  آلُاثسهم وحىد  نأاإلاعيرة 

 خشي ظين آلالُاث ألا مخىا والخلٍشبال وهما الترحمت أ باآللُخينآخٌىا اإلاصؼلخُين 

ذماهه للوت ما ًِوت اللشبُت لوت اؼخِاُُت بامخُاص، ومجاص وهحذ و ن اللبحٕم أمً اؼخِاَ 

 زشاء اإلاعجم اللوىي اللشبي. اللشبُت مً خذماث في ئ
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ما تهبه له اسطه أو ٌعخليرها البىاء اإلااهش ًبخذق اإلاىاد م" الثِاًت صشح ًبنى و 

ٕمل ر البذ له مً أسض مجاوسة؛ ئ م اللمذان ٍو ًش مً أن ًشس ي ألاظغ ٍو

 ألالٌاؾ، ًُبحث بال ٔلل كً حم الباسق بىاء ٌؽُذ صشح الثِاًت، واإلاتر البيُان

ر كً َلبما ٌعمي اإلاعمُاث، و ٓ أخشي،مً لوت  ًأخزهالوخه أو  مً ٌعخىلذها

  "ًخؼلم ئلُهٍبلى الِصذ الزي اإلالاوي ًُحِّ الواًت التي ئلحها ًصبى و 

 .( 122. ص. 1222خىسي،ال)

ٔان أ مً  أًظاهه ًخلى ًا ،دبىا ًخلى مً دلُل  للِشاء أو ما ٌؽبهه"وإرا 

ت جِابل هزه الاصؼالحاث  هزه ، و ألاحىبُت ألادبُتاصؼالحاث كشبُت ملشًو

، بل في اإلالاسي ٔلها التي ًحعب ألادباإلاؽٖلت ماصالذ ُائمت ال في كالم 

خزٓش اصؼالحاث الللىم الؼبُلُت ن هوحعبىا أ ،كلُىا مً أوسوبا اُبلذ

اطُت"و   (.1226 )الجابي، الٍش

 ًاهىا ،اإلاصؼلخاث اإلاِترطتمِاسهت بِذ اإلاصؼلخاث اإلاترحمت و وطلىا  ئرا" 

شة و  ألاولىهجذ  وهما ملا  لألولى،محذودة لٕجها مٕملت  .. والثاهُتواًشة .هٍض

ٔان كىذها هِحؽٕالن اللمىد الٌِشي  ًىآب ما  ذ معشحي،  ًلىالهما ما 

 .(0212)الُلبىدي،  "ٌعخجذ في الوشب

ًِا٘  ،اإلامثلىن للخمثُل حذ ًُهٖلمت أوال اإلاٖان الزي ًى اإلاعشح حلني هزه ال"

إلاىُم الزي ًِم ًُه هزا اإلاٖان، حلني الٖلمت بلذ هزا اإلابنى أو ااإلاعشح و  أًظا

ني مإلٌاث هالبا ما ، ٌلألاخيربهزا اإلالنى و  ،الخمثُلُاث التي حلشض أخيراَلني و 

، ٓما ٌؽٖل مجاال ملا، وبالخالي ًهى ٌؽٖل ًىا آنكشوطاث في جٖىن هصىصا و 

 (0210 )ًُاال، "-أدبُا –مما ٌؽٖل هىكا  أٓثر –

خ الذُُّ لـهىسه، ، مً الصلاإلاعشح في كالم الُىهان الِذًمت ؿهش" ب جحذًذ الخاٍس

ّ ٔل احخما٘ مىبثّ كً الاحخٌاالث الذًيُتو  ب جمجُذا حُث جؼىي اإلاىآ ؛ لٕىه ًو

ص و  ئن اإلاصؼلخاث ألادبُت الوشبُت التي  (0210)ًُاال، الوىاء" للخالّ مصخىبت بالُش

 : اإلاعشح الزي هى هزٓش مجها مثال ئلى اللوت اللشبُت ٓثيرة ومخلذدةؼٖاال في جشحمتها ػشحذ ئ

théâtre  ت هه ًالحف أشح لًٕ اإلاخصٌح إلالاحم مصؼلخاث اإلاع Dramaأو باللوت الاهجليًز

 أنهاأو حوير وصنها جخوير جشحمتها التي اجٌّ الجمُم كلى  أخشي ٔلما اُترهذ ٔلمت معشح بٖلمت 
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هترحم  أنًمثال كىذما هظٍُ ٔلمت ًً للمعشح كىض  Drama ألاحىبيجشحمت للمصؼلح 

 .Théâtreـــ اإلاعشح بو  artـــ ًً ب

ًخوير اإلاعشح ئلى صٌت الذسامُت أو هجذ  : يأ  art dramatiqueحىبي هجذ اإلاِابل ألا 

dramaturgie . 

هزا الًٌ صٌت را هيعب لاإلا؟ و  ا٘ مً حُث الاظم بالصٌت مً هاحُتبذجشي إلاارا هزا ؤلا 

وجحمل الذساما، ًاصل  اإلاأظاةجحمل الذسامُت مم الللم أن اإلاعشحُت جحمل الٌٖاهت و 

ت، وهي الًٌ اإلاًىهاوي ٌ أصل" لٌـت معشحُت  ًشمي ئلى جٌعير  لشوي الزيلني الخٓش

ا شخىص كشض  ؼأن مً ؼإون الخُاة لجمهىس الىـاس، بىظاػت ممثلين ًخِمصىن  أو

" التي جظمها اإلاعشحُت ألاخشي  باألدواسٍِىمىن و  أُىالهمو  أحادًثهمٍلِىن الزًً ًمثلىنها و 

 .(0210)ًُاال،  الذساما في الُىهاهُت حلني اللمل" أن" مم الللم (1262)الجابي، 
 ؟ هل املسرح هو العمل الوحيد

ت بؽٖل وزُّللذساما اسجبؼذ اإلاماسظا ألاولى"مىز البذاًاث  ، ث اإلاعشحُت مم الىـٍش

ّ مٌهىم حذًذ  ولذث في صذام مم اإلاىسور جِىلبذ مثل بهذي اإلا ألاداءو  لإلخشاجالذساما ًو

مؽاكش الخلاػٍ مم الشخصُاث و الاحذار   إزاسةو  ،ٓبرالىص٘ى ئلى خذاق معشحي أ

خ الذساما ٔ ه لما مش اإلالشوطت ... كلى ٔل ًخجاوب جاٍس ة مم حمهىس اإلاعشح الزي بخزُو

لاجه كاد حتى الشخصُاث" خمشاس جحذًذ جىـُم اللمل اإلاعشحي،  جحذًذ البؼل و باظ وجُى

 هي ، théâtralisationلًٕ معشحت هى ،théâtreُلىا معشح  ئراهٌغ الش يء  (0210)ًُاال، 

ب أهه ئرا ما  dramaturgieًً اإلاعشحت و l'art dramatique  و ًً اإلاعشح اإلاعشح والوٍش

 ٘  nouveau: اإلاعشح الجذًذ أطٌىا ٔلماث أخشي لٖلمت معشح بُِذ ولم جخوير ئلى مثال هِى

théâtre  اإلاعشح الؽلبي le théâtre populaire  اإلاعشح الوىائيthéâtre lyrique  اإلاعشح

لذًىا في هزا العُاَ مصؼلخاث جحُلىا ئلى اإلاعشح مً حُث و  théâtre populaireالؽلبي 

 : لًٕ في ظُاُاث مخخلٌت جبحش بالباحث اللشبي في كذة جشحماث مثالو  ،هى الًٌ

 revue théâtraleالاهخِادًت= الخمثُلُت الهضلُت و 

 vaudevilleُل=اإلاعشحُت الهضلُت الخٌٌُت= الٌىدً

  didascalie=  ممعشحُاث
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 tragédie=  اإلاأظاةالتراحُذًا = 

  tragicomédie= الٖىمُذًت اإلاأظاة=  التراحُٖىمُذًا
 خاثمة

ىىنها املخخلٌت مً ؼلش وهثر  ئن الخذًث كً جشحمت اإلاصؼلخاث ألادبُت بحِىلها ًو

 لذاسظىن باخخالي مؽاسبهم ٌعلىن لزلٗ ماصا٘ ا ألهمُخه،معشح... حذًث ًؼ٘ى و 

 وجشحمتها وإكذادها دبُتاإلالاحم الخاصت باإلاصؼلخاث ألا  ئوؽاءَلملىن حاهذًً كلى و 

تسهبت مجهم في حعهُل  الخخبؽ في ًىض ى  مؼبت ئًاهكلى الذاسط اللشبي مجىبين  اإلاأمىٍس

 اإلاصؼلخاث أو اولذامها في اللوت اللشبُت.

 : دبُتاحم ألا اإلالجشحمتها في  ُتٌُٓي اإلاعشد الخالي بلع اإلاصؼلخاث و وهىسد ف

 الترجمة اللغة العربية

 La séquence خلِتال

 Les rôles دواسألا 

 Les fonctions لىؿائٍا

 Le champ théâtral عشحياإلاالخِل 

 Le discours théâtral اإلاعشحي الخؼاب

 Le personnage لشخصُتا

 La narration العشد
 

 Actant الفاعل أو العامل

 Schéma actantiel للامليشظم الٌاكلي أو اال

 Lieu-espace-temps والضمً اإلاٖان أو الٌظاء

ى  Scénario العىهاٍس

 Monologue اإلاىهىلىن

 La réalisation –la mise en scène ؤلاخشاج

 La scène خؽبت اإلاعشح

-Spectateur-récepteur-receveur الجمهىس 

destinataire 

افيا   بيبليوغر

، ث.(. دًىان اإلاؼبىكاث اللساهيات والترجمة (.0211)حىسج  ،مىهان . )حعين بً صسَو

 (.122 ،122 ،121)الجاملُت، صص. 
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