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 الصراع القائم بين لغة األم ولغة األجنبيفي مواجهة المترجم ودوره 
 لبول ريكور أنوذجا "عن الترجمة"كتاب 

 ،د. نجمة زقرور
 ، الجزائر7جامعة محمد المين دباغين، سطيف

 الملخص
ال يخلو أي مجتمع من التنوعات الجغرافية التي تفضي إلى إفراز التنوعات اللغوية، إذ يؤدي اتساع 
رقعة استخدام اللغة إلى تفرعها وظهور لهجات محلية مختلفة في كل منطقة من مناطق استعمالها، 
وكون البشر يتكلمون لغات مختلفة ُوجدت الترجمة، حيث إّن حاجة اإلنسان إلى التفاهم والتخاطب جعلته 

ألخذ الل منطق ايلجأ إلى استعمال الترجمة كوساطة لخلق التالقح الحضاري بين األمم والشعوب من خ
والعطاء، على اعتبار الترجمة جسر للتواصل بين مختلف الثقافات وال يمكن االستغناء عنها بل ينبغي 
تعزيز هذه المهنة التي تجعل من القارئ بصفة عامة والعربي خصوصا، يطلع على المنتجات األدبية 

التركيز  رفة. وتهدف هذه المداخلة إلىوالعلمية والفكرية العالمية، ويواكب عصر التكنولوجيا وتفجر المع
على محنة المترجم في عملية االنتقال من لغة إلى أخرى، ونرّكز أكثر على الصعوبة التي يواجهها 
المترجم في نقل المفاهيم من لغة إلى أخرى في خضم مجتمعات على اختالف ألسنتها توصف بالتعدد 

مدى صعوبة مهّمة المترجم أثناء التقائه باألجنبي داخل اللغوي والثقافي، وذلك من خالل النقط اآلتية: 
لغته، التنافر الجذري وانعكاسه على استحالة الترجمة، اإلستراتيجية التي يخضع لها المترجم أمام عنصر 

 البالغة بصورها ومجازاتها واالستعارة وغيرها من الصور البيانية، إلى جانب اللعب باللغة.
 .لغة األم، لغة األجنبي، التنوع اللغوي، التواصل ،جمةالتر  المفردات المفصلية:

 

 تمهيد
تعّد الترجمة أقدم نشاط عرفته البشرية، إذ مارست الشعوب هذا النشاط على مختلف أجناسها 
ولغاتها لتحقق التواصل واالحتكاك الحضاري الثقافي، وتطورت الترجمة عبر العصور التاريخية 

حدث تُ  ذمى في تلبية حاجة إنسانية أساسية للتواصل بين الثقافات، إواإلنسانية، ويتجلى هدفها األس
مع الغير كونها حركة إبداعية تؤدي بالشعوب واألمم إلى النهضة والتقدم، من المثاقفة  االترجمة نوع

ين األديان والحوار بمناسبة للتواصل الريية حيث يستدعي تنوع اللغات الحاجة إلى الترجمة، كونها األ
غة بأخرى، ليست مجرد استبدال ل»عملية الترجمة إّن  ، إذكبة العصر والعالم فكريا وثقافيامواوالحضارات ل

ختلفة، وحقب لفة، وآداب مففي الترجمة تتالقى ثقافات مختلفة، وشخصيات مختلفة، ومخازن تفكير مخت
يتش فلين ناعمو ف) «ومستويات مختلفة من التطور، وتقاليد مختلفة، وسياسات مختلفة مختلفة،

 ، فالترجمة فضاء تتحاور فيه مختلف النصوص فيما بينها.(02، ص،0202كومساروف، 
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لقد فرض تعدد اللغات وتنوعها اللجوء إلى الترجمة كونها الركيزة األساسية في عملية التواصل 
)أنطوان  «اللغات ةبمثابة برهان على وحد» بين الشعوب واألمم بمختلف ثقافاتهم وتقاليدهم، ألّن الترجمة 

، على اعتبار اللغة العالمية هي اللغة التي ترجمت إليها مؤَلفات مختلفة، إذ  (36، ص0202بيرمان، 
إّنه ال تقتصر الترجمة على تسهيل االتصال الثقافي فحسب بل ُتعنى باللغة وعالقتها بالمعنى، والثقافة 

الترجمة  ىوعالقتها بسياق الّنص، وكذا التفاعل القائم بين الكاتب والقارئ والّنص، مّما أّدى النظر إل
على أّنها الحّل الوسيط لمشكلة تعدد اللغات وتنوعها ووسيلة يرورية وحتمية للتفاهم بين مختلف أجناس 

أداة إلثراء اللغة واحترامها وتطويرها وعصرنتها، فهي في الوقت أداء و المعمورة، ألن الترجمة باعتبارها 
رجمة هي حالة خاصة الت»فـ  هجات المحلية،نفسه تعمل على انفتاح هذه اللغة على اللغات األخرى والل

 médiation)من التقارب األلسني؛ وبمعنى أعم، تدل الترجمة على شكل في الوساطة التالسنية 
interlinguistique)  تتيح نقل المعلومة بين المتخاطبين في لغات مختلفة. تنقل الترجمة رسالة من لغة

-langue)الهدف  -إلى لغة الوصول أو اللغة (langue- source)المنبع"  -"اللغةاالنطالق أو 
cible)»(Jean-René Ladmiral, 0191, p00)  على اعتبار الترجمة وساطة بين لغة األجنبي ،

 ولغة األم.
، الموسوم  Ricoeur)(Paul، الذي شّكلت كتاباته مادة لكتاب "بول ريكور" رمان"ي"بويرى   

وطاقة لإلبداع مّما يجعلها مستعدة الستقبال لغة األجنبي، إذ هي بـ )عن الترجمة(، أن الترجمة منبع 
 «انفتاح وإنصات وتحاور وتفاعل مع اآلخر، وينبغي عليها مناهضة النزعات المركزية العرقية والثقافية»

رمان" في كتابه "محنة الغريب" يوهي الفكرة التي تعرض لها "ب،  (63، ص 0202) أنطوان بيرمان، 
(L’épreuve de l’étranger : Culture et traduction dans l’Allemagne) حيث عالج ،

مويوع فعل الترجمة وعالقته بالثقافة، الذي كان محور النقاش السائد في العصر الرومانسي بألمانيا 

                                                 
 « بين أهم الفالسفة الفرنسيين المعاصرين الذي اختط لنفسه طريقا خاصا به التزم به طوال  بول ريكور من 

 ،...قام 0222وتوفي سنة  2121بالجنوب الفرنسي سنة Valence مسيرته كأستاذ وفيلسوف، ولد بمدينة   

 الفتية، وقد عين عميدا للجامعة نفسها سنة   Nanterreفي جامعة نانتير  2191بتأسيس قسم الفلسفة سنة   

 ليستقيل سنة بعد ذلك، ...تتموضع فلسفة ريكور في نقطة تقاطع بين تيارات فلسفية أهمها: الفلسفة   2191

 سكسونية...-ية األ نجلوالتأملية الفرنسية والفلسفة القارية األوروبية  والفلسفة التحليل

 نشر ريكور العديد من الكتب أهمها:

 ( 2122فلسفة اإلدارة )-

 عن التأويل: فرويد والفلسفة-

 تنازع التأويالت -

 اإلستعارة الحية -

 الذات بوصفها اآلخر -

 -النقد والقناعة ... -

  الذي صدر عن دار بايارد بشكله المعروض، صغير في حجمه، كبير  Sur la traductionعن الترجمة   -

 .22-1-8مأخوذ عن المترجم "حسين خمري، الذي ترجم "عن الترجمة"، ص  «في  فائدته يغري  بالقراءة...
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بين مختلف اآلراء التي تزعمها كبار الفالسفة ومنظري الترجمة الذين لمعت أسماؤهم في ذلك العصر، 
 شاليرماخر.و"همبولث، و  (Goethe)و"غوتيه"  (Novalis)و"نوفاليس"  (Hölderlin)"هولدرن" أمثال: 

، ي ذلك العصرفقام "بيرمان" بالربط في أعماله، بين األفكار الفلسفية وإستراتيجيات الترجمة  
معنى الذي لواستنادا إلى الفكرة الواردة في "محنة الغريب"، يرى "ريكور" أن استحالة الترجمة تكمن في ا

 تحمله كلمة )محنة(، إذ إن هذه الكلمة )محنة( تدل على:
 . أّنها محاولة لثقافة الهدف لما تمثله من اختبار لغرابة الّنص والمفردة األجنبيين؛0»
ريمي مندي، )جي «. أّنها محاولة للّنص األجنبي لما تمثله من اقتالع لجذوره من سياقه اللغوي األصلي0

نبغي إًذا خلق التكافؤ والتطابق بين اللغات، بمعنى أّن عملية الترجمة تخضع ، في(022، ص0202
المتحان يضع المترجم بين نارين؛ الرغبة في الترجمة بين األمانة والميول إلى الخيانة. فإلى أي مدى 

 تؤثر محنة المترجم في استحالة الترجمة وإمكانيتها؟ 
 استحالة الترجمة بين األمانة والخيانة .7

تقترن مهمة المترجم عند "ريكور" بـ "عمل الذاكرة" و"عمل الحداد" الذين يفضيان إلى عملية  
اإلنقاذ والتعويض عن الخسارة، حيث يقع المترجم، أثناء نقل رسالة من لغة إلى أخرى، في محنة تخضع 

سجين النص  نهلخدمة سيدين؛ ربط القارئ بالكاتب وربط الكاتب بالقارئ، إذ تكمن محنة المترجم في كو 
األصلي مقابل حرية مؤلف هذا الّنص، ومن هنا يلجأ المترجم إلى مقاومة عدم قابلية الترجمة، التي 
تجعله عاجزا عن مباشرة عمله، وعلى المترجم في هذه الحالة أن يقاوم هذا العجز ليحقق وُينجز ترجمة 

قي نفس التأثير الذي مورس على أن يكون للعمل المترجم على المتل»جّيدة، خالية من الغموض؛ أي 
، بمعنى تحقيق األجنبي في الّنص الهدف،  (22، ص 0202)أنطوان بيرمان،  «قارئ الّنص األصلي

تشارك النسبي ال»الترجمة، ومفاده  لعلم والرئيسية من المفاهيم األساسية« تكافؤ الترجمة»إذ يعد مفهوم 
، حيث (000، ص 0202وفيتش كومساروف، )فلين ناع «للترجمة واألصل في ظل غياب تماثلهما

هذه األنواع جلى تتنواع مختلفة من التكييف التداولي؛ يضطر المترجم في الكثير من الحاالت اللجوء إلى أ
 ،على شكل ما يسمى بالترجمة اللغوية، والترجمة التبسيطية، والترجمة المحدثة، ومهمة ترجمية إيافية

 (. 022-026 ، ص0202)فلين ناعوفيتش كومساروف، 
يذهب "ريكور" إلى أّن مأساة المترجم تقع عند ترجمته لألعمال الشعرية وفي السياق نفسه،  

، إذ يصعب في هذا المجال االحتكام إلى الّدقة في عملية (02، ص0222)بول ريكور،  واألدبية
يستمد  افر المركبمن خالل التن» المطابقة بين لغة وأخرى، من حيث التراكيب والدالالت والمحتوى فـ 

، 0222ل ريكور، )بو «الّنص األجنبي مقاومته للترجمة وبهذا المعنى يعلن عدم قابليته المتناثرة للترجمة
، فلكل لغة نظام معجمي ونحوي وصوتي خاص بها، وهو أمر يجعل من المترجم يحّس بعدم ( 01ص

مله، بين المترجم والّنص أثناء ع الريا الذي يتوّلد عنه، حسب "ريكور"، نوع من الصراع الطويل يقوم
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ويدعم "ريكور" فكرته هذه استنادا إلى رأي "بيرمان"، الذي يرى أّن عملية المقاومة على صعيد الّنص 
غة إجبار لغته على التشبع بالغرابة وإجبار الل» المصدر ولغة الّنص الهدف، تجعل المترجم يضطر إلى

، وعلى هذا يشترط في عملية الترجمة (00، ص0222كور، )بول ري«األخرى على النزوح إلى لغته األم
مراعاة القارئ بعدم استخدام "صّيغ غريبة" من حيث الجانب المعجمي أو التركيبي أو األسلوبي، وهو 

، هي  (020، ص 0223)جيريمي مندي،  «التخفيف من غرابة الّنص الهدف»األمر الذي يؤدي إلى 
ي ذب الكاتب إليه، حسب "شاليرماخر"، وتتقّيد هذه اإلستراتيجية، فإستراتيجية تجعل القارئ مرتاحا وتج

المعايير والمبادئ األدبية المحلية من خالل التأني في انتقاء الّنصوص » بـ  (Venuti)نظر "فينوتي" 
،  ففي ترجمة (020، ص 0223)جيريمي مندي، «التي يمكن أن تكون مالئمة لهذه اإلستراتيجية

مثال، ال فائدة من البحث عن كلمات تنتمي إلى اللغة الهدف تعادل كلمات   (metaphor)االستعارة  
استخدام »من الّنص المصدر دون األخذ بعين االعتبار رؤية صاحب الّنص األصلي للعالم من حوله، فـ 
اء تراكم ر االستعارة كظاهرة لغوية، ينطوي على األثر الكلي التراكمي للمعنى الذي تحدثه في القارئ من ج

إيان )باسل حاتم , «خبراته في واقع معّين وليس على أساس الكلمات ال بمعانيها األساسية لوحدها
 .(2، ص0112ميسون، 

وعليه ينبغي على المترجم الذي يتعرض لعائق أو صعوبة في عمله أثناء التقائه باألجنبي  
يتسنى العيش واالستمرار للترجمة  ، كي(00، ص 0222)بول ريكور،  «التراجع عن الترجمة المثالية»

المستحيلة، فعند الترجمة ُتستحضر دائما قضيتي األمانة والخيانة،  باعتبارهما بعدا أخالقيا في هذه 
 »ا لغة من بين اللغات األخرى، ألنالمهنة، إذ يتطلب من المترجم التخلي عن قداسة لغة األم واعتباره

)بيرمان،  «فاعلية بين الذات واآلخر، وإاّل فقدت أساس وجودهاالترجمة تستدعي إقامة عالقة تبادلية ت
، ولوال فهم لغة اآلخر ولوال الترجمة من اللغات األخرى ما كان هناك تواصل (022-020، ص 0202

 الة.بين الشعوب واألمم وما تعرفنا على كتابات المفكرين والفالسفة والرحّ 
 في كل المجاالت التي تعّززت» نشاط الترجمة على مجرد تفاعل لغتين فـ ،إًذا، ال يقتصر 

، وتوّلد (01، ص 0202) محمد شوقي زين،  «فيها الترجمة، تطّورت المعرفة العلمية والفلسفية والفنية
لغة، الترجمة تسهم بقوة في تنمية وتطوير وتجديد الحيث إّن عن ذلك تالقح وتالقي الثقافات واألفكار، 

ّن المترجم ال ينقل كلمات وعبارات بل يلجأ إلى عملية اختيار وانتقاء وفرز المصطلحات المالئمة، أل
فالمترجم إًذا يتجنب النقل الحرفي لكلمات الّنص ويخضع إلستراتيجية تنبني على مجموعة من القوانين 

 تفرض أخالقيات الترجمة؛ بمعنى نقل روح الّنص بأمانة.
ناجحة بنظر "ريكو" يتحقق من خالل خيانة الترجمة الحرفية على حساب إّن معيار الترجمة ال 

يكور، )بول ر  «الضيافة اللغوية»المعنى، وعليه تكمن سعادة المترجم في، ما أطلق عليه "ريكور" ، 
ألم نكن دون هذه المحنة مهددين باالنغالق داخل برودة مونولوج » ، ويؤكد ذلك قائال: (02، ص 0222



 (، (WWW.AJLS.IRمجلة األهواز لدراسات علم اللغة )مجلة فصلية دولية محكمة(
ISSN: 7272-7272 ،7272/4 ، العدد:7ه، المجلد: 7447م 

01 

 

حيث يستوطن  (20، ص0222)بول ريكور،  «تبنا؟ كل الشرف، إذن للضيافة اللغويةمنعزلين مع ك
المترجم لغة اآلخر الذي يستقبل لغة األجنبي، على اعتبار الترجمة إستراتيجية تؤدي بالهوية إلى االطالع 

غي ينب»على الغير من خالل الضيافة اللغوية القائمة بين اللغات والثقافات المختلفة والشعوب؛ أي
إلى رصيد « إيافة»عبارة عن « hospitalité»األم، وتكون هذه الضيافة -استضافة األجنبي في اللغة

)محمد شوقي «لغتنا لقيم ال تنتمي إلى فضائنا الثقافي والتاريخي. كل ترجمة تضيف قيمة لغوية وفكرية
ما تعمل فات واللغات ك، فالترجمة في األخير تقوم على الحوار والتفاعل بين الثقا(92، ص 0202زين، 

خالل  ، إذ منوايحة خالية من الغموض وااللتباسعلى استضافة فكر اآلخر قصد الوصول إلى رسالة 
 ذلك يتحقق التأثير والتأثر بين الّنص والقارئ.

 التنوع اللغوي والتنافر الجذري  .7
جمة، واألمر التر يرى "ريكور" أّن التنوع اللغوي الذي يعّبر عن تنافر جذري يؤدي إلى استحالة 

الذي يجعلها ممكنة هو اللجوء إلى الذخيرة المشتركة، حيث من خاللها يصل المترجم إلى اللغة األصلية 
، (62، ص0222)بول ريكور، «إعادة بنائها منطقيا وهو الطريق المؤدى إلى اللغة الكونية»)األولى( أو 

الترجمة تتعدى حدود إثراء لغة وثقافة البلد  »إلى هذه الفكرة قائال: 0106وقد أشار "بنجامين" في سنة 
الذي تساهم فيه، وتتعدى حدود تجديد حياة الّنص األصلي وإنضاجه، بل وحدود التعبير عن العالقات 

، 0123ومارك، )بيتر ني «الدخيلة بين اللغات ببعضها البعض وتحليلها، وتصبح مدخال إلى لغة عالمية
 (.20ص

فعل الترجمة يقتضي » التي مفادها أن (Steiner)ة "ستاينر" هذا وقد تبنى "ريكور"أطروح 
وان بيرمان، ) أنط «فهم وإدراك معاني الّنص الخايع للترجمة تفكيك رموزه ونقل دالالتها إلى لغة أخرى 

؛ أي الترجمة هو قول الشيء نفسه بطريقة وصيغة أخرى، حيث إّن عملية الفهم (32، ص 0202
، 0222ل ريكور، )بو «يتم تأويله، وهي الفكرة التي دعا إليها "شليرماخر" أيضاتخترق عالم الّنص ومن ثّم 

يكمن حل اختراق صعوبات الترجمة في عملية التأويل المرتبطة أساسا بثنائية وعليه ،  (29ص
األمانة/الخيانة، وهو األمر الذي اقترحه "ريكور" للخروج عن ما هو قابل للترجمة وغير قابل للترجمة 

بديل آخر أكثر عملية ينبثق من الممارسة الترجمية وهذا البديل هو األمانة مقابل » ذلك بـ وتعويض 
 . (62، ص0222)بول ريكور، «الخيانة

وحّتى ال تقع الترجمة في الاّلفهم، يقترح "ريكور" ربط الجسور بين الترجمة الداخلية 
في إطار اللغة الواحدة وذلك  ، حيث تتم الترجمة الداخلية (22، ص0222)بول ريكور، والخارجية

أّن كل كلمة تحمل داللتها حسب  سها إلى ترجمة أخرى بمعنى مختلف؛ أيبترجمة رموز من اللغة نف
السياق الذي ترد فيه، وعلى المترجم مراعاة هذا اإلجراء، في حين تتم الترجمة الخارجية بين لغتين أو 

يدان األدب، ألنه مطالب بفهم مقصدية الكاتب أكثر، في هذه الحالة يكون المترجم حرا خاصة في م
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إّن المترجم يغزو عالم الّنص المصدر ويستخلص المعاني » :األصلي للّنص على حّد قول "ستاينر"
على ينبغي ، (09، ص 0112)باسل حاتم، وإيان ميسون،  «المقصودة ويضعها في لغة مألوفة للقارئ 

تبتغي الويوح »المترجم التركيز على نوايا الّنص األصلي أثناء عمله، ألّن الترجمة عملية لغوية وفكرية 
ة ، إذ يجد المترجم نفسه أمام لغة أجنبية غريب«في الكلمة، والويوح في المعنى، والويوح في القصد

يضمن  لوف ومتداول حّتىعن تراثه وثقافته وينبغي علية تعويض كل ما هو غريب وغامض بما هو مأ
 األم ولغة األجنبي وبالتالي تحقيق التواصل الثقافي. -التواصل بين األنا واآلخر؛ أي بين لغة

لقد قادنا "ريكور" من خالل "األجنبي" إلى أّنه ال وجود  لترجمة دون محنة الغريب، ويعود كل 
ذه وي إلى استحالة الترجمة، ألّن هالشرف للضيافة اللغوية، ويؤدي  التنافر الجذري في التعدد اللغ

التعددية تمس كل المستويات العملية للغة :  الجانب الصوتي والداللي والتركيبي والتداولي، أيف إلى 
ذلك يرورة اإلحاطة بالمويوع المراد ترجمته، ففي اختالف النصوص يكمن اختالف ثقافاتها ونظامها 

التنوع الجغرافي للهجات وعن العوامل الفكرية » سية عن اللغوي، فالمترجم، إًذا، مطالب بمعرفة أسا
تجاوز عائق  يكون  ، وعليه(21، ص0112)باسل حاتم، وإيان ميسون، «)اإليديولوجية( والسياسية

الترجمة المستحيلة من خالل مهّمة المترجم أثناء التقائه باألجنبي، حيث ال تقتصر مهمته في نقل كلمة 
ينزل  بتمثله القراءات واسعة لروح الثقافة» المجموعة الثقافية وإّنما تتجلى إلى جملة ثّم إلى الّنص  ف

. ألن تنوع الثقافات هو (30، ص 0222) بول ريكور، «المترجم من الّنص إلى الجملة فإلى الكلمة
 الذي يحّدد اختالف المجتمعات.

طة المرتب يعكس التعدد اللغوي مجموعات من مختلف الثقافات وبناء على ما سبق ذكره،
بالجانب العرقي المكّون لإلنسان من المايي والحاير، إذ ترتبط كل لغة بثقافتها التي يتولد عنها نظام 
يسمح لها بالتعبير، وعليه تكمن صعوبة الترجمة في اختالف أنظمة اللغات، ولكن ال ينحصر هذا 

لواقع ة هذه اللغات للعالم وااالختالف في الكلمات والعبارات المستعملة، بل يتمركز في اختالف رؤي
 حسب ثقافاتها والقّيم التي تحملها هذه األخيرة.

، وأن (36، ص 0222) بول ريكور، يقّر "ريكور" نفي وجود ألي معيار للترجمة الجّديةو 
وية أو ن هالتخلي عن الترجمة المثالية هو الحل الوحيد لجعل الترجمة ممكنة، حيث يرى أّن معادلة دو 

مقبولة نسبيا داخل فضاء ثقافي واسع الهويات الجالياتية بما فيها اللغوية تكون »ي معادلة دون تشابه ه
 .(32، ص 0222) بول ريكور، «هي األخرى نتاج مبادالت منذ أمد بعيد

 خالصة .3
وبناء على ما سبق ذكره، فـ"ريكور" يدعو إلى الالحرفية الترجمة، وأن تجاوز أزمة المعنى  

يكمن في فهم هذا األخير، ألّن بناء المعنى والفهم يؤسسان لعملية الترجمة، حيث ال يكون االنفتاح على 
قع في حيرة الذي ي تعدد القراءات والدالالت إاّل بوساطة فهم قصد الكاتب، فالترجمة تحد كبير للمترجم
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نفس الطريقة يؤثر في القارئ ب»بين فهم المؤلف وبين تلقي القارئ لعمله المترجم، فهل باستطاعته أن 
التي يؤثر بها الّنص األصلي؟ أم هل يحاول أن ينقل النكهة الثقافية للنص األصلي أي مزيجا من اللغة 

ى رجمة؟ أو هل هو يخاطب قارئًا جاهال يحتاج إلالمميزة للكاتب والمصطلحات اإلقليمية غير القابلة للت
 «توييح أكثر للّنص األصلي كما يحتاج إلى شرح للمصطلحات الثقافية والخاصة بالمؤسسات األجنبية؟

 سفة.المترجمين والفالو ، هي تساؤالت أثارت اهتمام الكثير من اللغويين (23، ص 0123)بيتر نيومارك، 
) جيريمي مندي،  «حدوث أثر مكافئ»ف الترجمة ينحصر في أن هد (Nida)د "نايدا"كّ وقد أ 

، في حين ذهب "ستاينر" إلى أن الترجمة ذات توجه تأويلي، بحيث ينبغي أن تكون (26، ص 0223
طريقة ذات هدف وايح وتوجه تأويلي تدل على شكل عملي لجميع التبادالت الدالة، أي المجموع » إّما: 

ي ذلك الترجمة السيميائية البينية أو "التبادل الوظيفي"، أو جزًءا من نموذج الكلي للتواصل الداللي ) بما ف
) «يرتبط ارتباطا خاصا بالتبادالت اللغوية البينية وبإرسال الرسائل الدالة وتلقيها فيما بين لغات مختلفة

 ،نبي نظرة مختلفة عن لغته األم، حيث ينظر المترجم إلى لغة األج(006، ص0223جيريمي مندي، 
ُيفرض االختالف القائم بين لغة المصدر ولغة الهدف على المترجم والمجتمع، وهو األمر الذي يؤدي و 

وهو  ،أن تحسَّ بـ "المادية" والمقاومة المتمّيزة لما هو مختلف»أي إلى العيش واإلحساس باالختالف؛ 
ن التوتر يأتيان سوية، نوعا م ...ويخلق االختالف المقاوم والتقارب العاطف، حينماأن تعيش الهوية ثانيةً 

) جيريمي مندي، ««القلق، الذي يوقع الفتنة والنفور في نفس المترجم، ويعبر عن ذاته في الترجمة الجّيدة
، ويكمن الحل ، حسب ريكور، في عدم االكتفاء بالجانب الشكلي والتقني للغة، (002-009، ص0223

نب الخارجي من اللغة ؛ بمعنى التركيز على مجال أي الخروج من مجال التنظير واالنتقال إلى الجا
الممارسة والتطبيق، وبالتالي االبتعاد عن الترجمة الحرفية والخضوع لـ "فعل الحداد" المرتبط أساسا 
بالخيانة مقابل األمانة؛ أي الترجمة ممكنة عمليا إذا كانت مستحيلة نظريا، حيث ُيجر المترجم القارئ 

مل بالمعنى يح« جسر»األلفة والغربة، بين الذات واآلخر، عبر »ر العالقة بين نحو المؤلف وبالتالي تم
-12،ً  0202)محمد شوقي زين،  «في فهم اآلخر في مرجعيته التاريخية والثقافية« الجسارة»الُخُلقي 

اوز ج، وهو األمر الذي يؤدي بالمترجم إلى السعادة والتخلي عن الترجمة المثالية نظرا لعدم قابلية ت (11
، ويبقى الصراع قائما يد ما ال (32، ص 0222)بول ريكور،  االختالف القائم بين الذاتي واألجنبي

 يمكن ترجمته في خضم تعدد اللغات واختالف ثقافات الشعوب واألمم.
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