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 الخالصة

تنشط فاعلٌة التأوٌل عند البحث  فثً كشثكالٌات المعنثى والتأوٌثل حٌث  تعثد ركثا ز 

اللغثة   ؛ذاتث ط وسثٌالمثن التأوٌثل والترجمثة تعمث ن عبثر النشاط الترجمً علمثا ان كث  

مةهثو  المعنثى باوجههثا المتتلةثة وبمثا لث  ع  ثة  تتناول هذه الدراسة نظرٌة التأوٌثل فثً

 ؟أي اٌن ٌكمن المعنىكإشكالٌة تأوٌلٌ   

هثثده هثثذه الدراسثثة  تجنثثب سثثوء التأوٌثثل النثثات  مثثن سثثوء الةهثث  او مثثن  تعثثدد كن 

مثن   متنثاوال ناموسث مثا هثو التأوٌثل  نً ٌسبر الةصل االول اغوار مةهثو واتت ط المعا

فهو بمثابة مسح تأرٌتً اله  االسس النظرٌثة التثً ا ثا  ف سثةة  متتله اطره التأرٌتٌة

فثً نظرٌثة   علثى اهث  الثنظ  الةلسثةٌة  ءحٌ  ٌلقثً الوثو ٌها حججه  التأوٌلٌةالتأوٌل عل

 التأوٌل وكذلك ابرز منظرٌها عبر مسارها الطوٌل 

االشثثكالٌات التأوٌلٌثثة اال وهثثً  ضوٌحثثدد الةصثثل الثثثانً مثثدض البحثث  وثثمن احثثد

ن المعنثى فثً اطثار مثذهبٌن فلسثةٌٌ ت الدراسثةاشكالٌة القصدٌة والتً علثى اساسثها بحثث

  ذاتٌة المعنى والقصدٌة  فاالتجاهات التثً تتمثذهب الذاتٌثة تنثته  المةهثو  الةلسثةً  هما

منذ الثوالد  عثن   مةصوال االدبً النص  معنى ذاتٌة الداللة الذي بمقتواه ٌعد  المتومن

وعثثً كاتبثث  ومتمتعثثا بوجودٌتثث  المسثثتقلة  ٌجمثثم علثثى هثثذا المةهثثو  التثثأوٌلٌون الجثثدد 

الثثذي ٌعثثود اتجثثاهه  الثثى رٌثثة القثثاريء وكثثذلك النقثثاد الجثثدد نظ واعوثثاوالتةكٌكٌثثون وو

ن هً االعتقثاد بثأهذا الةصل  هاشكالٌة المتعلقة االترض التً بحثالةلسةة التحلٌلٌة  اما اال

العكس بثالعكس  لقثد بحثثت هثذه االشثكالٌة وكثذلك اشثكالٌة و النقد االدبً ذات  التأوٌل هو

لداعٌة الى مووثوعٌة التأوٌثل والتثً ابتثدأها بثالتمٌٌز القصدٌة من ت ل تأوٌلٌة هٌرش ا

المنطقً بٌن افعال التأوٌل وبناء حجت  على اساس معنى الكاتثب  اسثس هٌثرش تأوٌلٌتث  

على معاٌٌر التحقق وأرجحٌة االجتهادات فً الةروٌات على اساس الدلٌل المتاح  وبثذا 

ي هثثو بطبٌعثة الحثال معنثثى الثذصثلً تتطلثب مووثوعٌة التأوٌثثل اعثاد  انتثان المعنثثى اال



الكاتب  فرق هٌرش اٌوا بٌن التأوٌل والنقد االدبثً؛ وكثذلك بثٌن المعنثى االصثلً وهثو 

 ماد  للنقد االدبً  بصةت  شأن التأوٌل والمغزض

ٌسلط الةصل الثال  الووء على ع  ة تأوٌلٌة هٌرش بالترجمة االدبٌة ان السثبب 

فثثً اتتٌثثار تأوٌلٌثثة هٌثثرش كأفوثثل نظرٌثثة تأوٌلٌثثة للترجمثثة االدبٌثثة مثثن بثثٌن االتجاهثثات 

هذه الدراسة ٌكمن فثً تجنثب تعددٌثة المعثانً والتثأوٌ ت   هاالتأوٌلٌة االترض التً بحثت

هثثات التأوٌلٌثثة عمومثثا واالتجاهثثات فثثً المقثثا  ان االتجذكر فثثً هثثذا ابالثثومثثن الجثثدٌر 

دبٌثثة التثثً تتمثثذهب ذاتٌثثة المعنثثى تصوصثثا التجثثد اشثثكاال فثثً فكثثر  تعددٌثثة النظرٌثثة اال

التأوٌ ت متتثذ  اٌاهثا كثاثراء لةعثل الةهث  التثأوٌلً؛ ناهٌثك عثن مثنح الثنص االدبثً  ثو  

 سثثةت الثدرا ة هٌثرش ركثزتولٌثد معثانً جدٌثد  لث  ٌتةكثر بهثا مثن  بثل  مثن تث ل تأوٌلٌث

ن مثن ان ٌالترجمثة التثأوٌلٌ ياالعتقثاد الثذي ٌثرون لث  بعثر منظثر االهتما  اٌوثا علثى

او بأفوثل حاالتهثا نسثق مثن انسثاق النقثد االدبثً    ذاتث الترجمة االدبٌة هً النقد االدبثً

تنثثاول هثثذا الةصثثل فعثثل الترجمثثة مثثن جثثانبٌن همثثا الجانثثب التحلٌلثثً والجانثثب التركٌبثثً  

التأوٌثل فثً المرحلثة التحلٌلٌثة منهجٌثا اتباعثا النمثوذن هٌثرش للتأوٌثل  هذا الةصثل بح 

انموذن نورد للترجمة التأوٌلٌثة  الدرا سةتبنت الموووعً اما فً المرحلة التركٌبٌة فقد 

الجل معالجة مشاكل الترجمة والتً  د تظهر عند محاولة اعثاد  انتثان التأوٌثل الصثحٌح 

   فً المرحلة التحلٌلٌة الذي توصل الٌ  المترج

الةصثثل  مثثدتعاوالتتبثثار امكانٌثثة تطبٌثثق انمثثوذن هٌثثرش فثثً الترجمثثة االدبٌثثة فقثثد 

الكاتب عن  صدٌت   اما الثنص المتتثار  فٌ  افول جنس ادبً ٌعبر بصةت  الرثاء الرابم

الذي ٌعبرعن فلسثةة كاتبث  ومو ةث   (Gray)ريغل مرثٌة كتبت فً فناء كنٌسة رٌةٌة فهو

المتثرج   /كةثاء  المثلولسثة   ٌمثت الثدر ا االنسانٌة حٌال الحقبثة التثً عاشثها  ونظرت  

 اعاد  انتان المعنى المقصود للكاتب فً النص المترج   تبعا لقدرت  على

النقاط التثً تلثص الٌهثا الةصثل التثامس ان تأوٌلٌثة هٌثرش تتثد  التوصثل  تظهر

نتا   الترجمة  ان تأوٌلٌة هٌرش ً فالى افول النتا   فً فعل التأوٌل والتً تلثر حتما 



ذي ٌةوثً الثى صثحة اعثاد  انتثان لثتدع  المترج  فً التوصثل الثى التأوٌثل الصثحٌح وا

الثثثنص المتثثرج  الثثثى التقٌثثثٌ  امكانٌثثة اتوثثثا   المعنثثى االصثثثلً  االمثثر الثثثذي ٌوثثثمن 

د لمقثدر  علثى  تجثاوز مشثكلة عثد  تحثدالتجرٌبً للترجمة  ناهٌك عثن  دعث  المتثرج  با

 نى المع

 


