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 الخالصة                                   
تمثللل الوصللود األدبيللة  جرالللا جماليللة تسللتثير الحللواس لللذا رلل ن ت مم للا وت سلليرها يسللببان         

الووع من الوصود مما يعكس هذه  متعة جمالية ، ومثل هذه المتعة يتوجب توررها ري ترجمة هذا
 الحقيقة عمى م مة مترجم ا لما تتطمبه هذه الوصود من اوتباه خاد.

 

إن لمقيمة الجمالية لمود األدبي  ولوية و  هميلة ملن بلين بقيلة جواوبله،رمثل هلذه الوصلود        
ث متعلة رلي ليست وصوصا إخبارية إذ إو ا ال توقل محتوى إخباري  و مجرد معمومات بل إو لا تبعل

و لللس المتمقلللي ملللن خلللالل محتلللوى العملللل األدبلللي وشلللكمه مملللا يتسلللبب رلللي ا شلللكالية التلللي يطرح لللا 
ال صلللل األول كملللا  ن ملللوارد و  شلللكال المتعلللة الجماليلللة التلللي وجلللدها رلللي األعملللال األدبيلللة تختملللف 

األدب  باختالف العصور ري الت ريخ األدبي.لذا يستعرض ال صل الثاوي  الجاوب التاريخي لجمالية
مقتصرا عمى الت ريخ الغربي ريعرض هذا ال صل العديد من الموظرين الجماليين ري التاريخ األدبلي 
الغربي ابتداًء من  رالطون و اوت اًء بالوظريات المعاصرة لمجمال و يلم هذا ال صلل  ركلارا وظريلة 

ؤيلة موللوعية  و مختم ة حول م  وم الجمال عمى مدى التاريخ و كيف يمكن رؤية هذا الم  لوم ر 
 ذاتية عمى ورق المداخل ال مس ية  و الو سية متوالية.

 
ويستعرض ال صل الثالث المعايير الجمالية الخاصة بمحتوى العمل األدبي وشكمه و توبثق         

مجموعللة المعللايير هللذه مللن ال للروع المعرريللة التللي  وجزهللا ال صللل الثللاوي رللبعض مللن هللذه المعللايير 
رتبط بخصائد العمل األدبي بوص ه جرلا جماليا واللبعض اخخلر ذاتيلة ألو لا مولوعية ألو ا ت

تلللرتبط بكاتلللب العملللل األدبلللي  و متمقيللله ،وعملللى اللللرجم ملللن هلللذا رلللاألخيرة ال تمثلللل معلللايير ذاتيلللة  و 
عاط ية مطمقة بل  و ا ترتبط بذوق الكاتب ور مه والملذين يمكلن رؤيت ملا موللوعيا إذا ملا مرواهملا 

 .بالذوق العام
 

كمللا يمكللن  ن تمثللل المعللايير الجماليللة مقياسللا لتمييللز الوصللود جماليللا وتسللاعد مترجمللي         
األعمللال األدبيللة عمللى ترجمت للا ترجمللة جماليللة ل لللذا يعللرض ال صللل الرابلل  بعللض األركللار الوظريللة 

ملدم عن الترجمة الجمالية و السبل التي من الممكن اتباع ا لمحصول عمي ا رجم  وه ملا ملن موظلر 
طريقة معيوة لترجمة الوصود جماليا سوى بعض  ركار مبعثرة يحلدها ملول ررروسلتا بلان الشلعر 
يلللي  بالترجمللة.ربعض الوقللاد يللرى  ن الترجمللة الجماليللة لمشللعر  مللر مسللتحيل وذلللك ل قللدان القيمللة 

 الجمالية عود ترجمته .



 ج  
        

 يكلخاصة بترجمة الشعر والمعايير ات ومقابل هذا الر ي استوبطت بعض الستراتيجيا 
 الود الشعري وشكمه ىيتمكن  المترجمون مع ا من ترجمة الشعر ترجمة جمالية ورقا لمحتو       
 من  الممكن   لمن  دون  رقدان ، و إذا ما  حصل  ال قدان  هذا  ران  القيمة  الجمالية  ال يزا      
 ية ديواميكية تتحد  ري ا  جمالية   محتوى استردادها عمى ال ور، وي تي هذا من رؤية الود رؤ       
 مول    و  ثر  دبي  ا علوي" ليعطيان ميمة جمالية كمية  لمود ال يحده لالود  وشكمه ري "ك      
 معين .      

 
موللل  التطبيللق رللي ال صللل الخللامس الللذي ترجمللت ريلله مصلليدة ض لقللد وللل  هللذا االرتللرا        

و المعلللايير التلللي عرلللل ا ال صلللل ت اسلللتوادا إللللى السلللتراتيجياالرباعيلللات األربللل  لر ت.س اليلللوتا 
معايير الجمالية  ن القيمة الجمالية لموصلود الشلعرية لالراب ،و يبين توظيف هذه الستراتيجيات و ا

يجب  ن التمثل عائقا لمترجمة الشعرية بل وقطة البدايلة لبحلث الوظريلات الوقديلة لعملم الجملال بغيلة 
 تمثل مواردًا لمقيمة الجمالية.الوصول لممعايير التي 

 
عمى تقلديم ترجملة ذات ميملة  إن إدراك القيمة الجمالية الكمية لمود األصل يساعد المترجم        

هولاك موللعًا لم قلدان.و هلذا ن و ت ثير مساويان لقيمة الود األصل وتل ثيره الجملالي حتلى ال يكلو 
 م ال صل السادس به هذه الدراسة .  الر ي إلارة إلى بعض الوتائج و التوصيات كان ما خت

  
 

       
       

 
 


