
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 
كلية اآلداب واللغات 

قسم الترجمة 
: .............. رقم التسجيل      
: ............ الرقم التسلسلي      

 

 

 

 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الترجمة 

:  إشراف                                                                                          :إعداد          
عمار ويس  /د .أ                                                   هاجر ذيب                                       

: أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا                          1قسنطينة  -اإلخوة منتوري  جامعة            حسني مخري        /د.أ -
 مشرفا ومقررا                          1 قسنطينة -اإلخوة منتوري جامعة                      مار ويسع /د.أ -
 عضوا مناقشا                          1قسنطينة  -اإلخوة منتوري  جامعةماجدة شلي                      .د -
 عضوا مناقشا                                2باتنة   -احلاج خلضر  جامعة             السعيد خضراوي / د.أ -
 عضوا مناقشا                               1وهران  -أمحد بن بلة  جامعة      لدين        نصر اخليل / د.أ -
 شاعضوا مناق                               1وهران  –جازية فرقاين                   جامعة أمحد بن بلة / د.أ -

 
 20.......... /20.......... :السنة اجلامعية

 ترجمة وجزأرة مسرح موليير
 أنموذجا مسرحية طرطوف

 دراسة سيميائية تداولية



 :البحث ملخص

 يتوقف فقط على إثارة اليف ترمجة املسرح الذ   إىل أمهية ترك األثر الضاحك ىذا البحث شر َّؤ  ُي    
أساليب تعبريية  بواسطةتعداه إىل إيصال رسالة ما االنفعاالت والعواطف أو التفريغ والتنفيس بل  

وفرجوية تتباين بني الصمت وتكرار الكلمات والسذاجة يكون الفاعل فيها املتفرج بالدرجة األوىل مث 
اء القارئ واملتفرج، وبسبب معاناتو األمرّين، املرتجم الذ  جيد نفسو ينقل نصو ذىابا وإيابا بني إرض

 باعتماد املقاربات إشكاالت واسرتاتيجيات ترمجة وجزأرة مسرح موليرياستعراض ىذا البحث حياول 
السيميائية والتداولية واجلزائرية من خالل حتليل ومقارنة مسرحية طرطوف املعربة باجملزأرة، وقد أسفر 

رمجة وجزأرة املسرح وأن الرتمجة على العموم وترمجة املسرح على وجو عن أن عامل الفرجة أساسي يف ت
اخلصوص تتأثر بسياق اآلخر ومكوناتو اإليديولوجية والثقافية واالجتماعية ولكنها ال تُيفهم املتلقي وال 

 .    تستقبل األثر إال إذا تشبتت مبكونات سياقو وخاصة عندما يتعلق األمر بالضحك

 :الكلمات المفتاحية

 .األمنوذج الرياضي –الضحك  –املقاربة اجلزائرية  –مسرح موليري  –اجلزأرة  –الرتمجة 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé : 

 

   Notre propos est de souligner l’importance de l’effet risible en traduction théâtrale. Il 
s’agit habituellement d’un processus d’interaction bi-circulaire entre le spectateur et le 
traducteur. C’est dans cette perspective que nous avons comparé deux pièces de Tartuffe 
dont l’une arabisée et l’autre algérianisée. Cette comparaison repose sur l’approche 
sémio-pragmatique ainsi que l’approche algérianiste. Les résultats ont démontré que la 
traduction et l’algérianisation sont généralement soumises au paramètre de 
spectacularisation, notamment au contexte de l’Autre et ses composantes idéologique et 
socioculturelle.    

Mots-clés : 

Traduction  – algérianisation – théâtre de Molière – approche algérianiste - risible – 
modèle mathématique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract : 

   The purpose of this study is to emphasize the importance of the laughter effect on 
theater translation. This is usually a continuous process of interaction between the 
spectator and the translator. It is in this context that we have compared two plays of 
Tartuffe, one of them is arabized, and the other is algerianized. It was focused on the 
semio-pragmatic and algerianist approaches. The results have shown that the translation 
and algerianization are still subjected to the spectularisation’s parameter especially to the 
context of the Other and its ideological and sociocultural components.  

Keywords: 

Translation – algerianization – Molière’s theater – laughter – algerianist approach – 
mathematical model. 

 

 

 

 

 

 
 


