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 زينب جابر

 

 حق المتلقِّي في المعلومة "واجُب" المترجم؟هل 

 معلومات واالتصاالتال المسلم وواجبه الشَّرعي في عصر تكنولوجياالمترجم 

 

دون  األمانة  على عرشها  تتربَّع  تحّدد واجباٍت للمترجم مهنية مجموعة من أخالقيات لالترجمة كمهنة  تخضع   الملّخص:

ت راها تكون؟ فلَمن  ما فتئت األسئلة حولها ت طرح.و مفهوًما غامًضا متنازًعا فيه ما برحتاألمانة هذه بيد أنَّ . منازع

؟ أم للغة الهدف وثقافتها؟ للغة المصدر وثقافتهاأمانته يجب أن تكون الء المترجم حتى ي سمَّى أمينًا؟ هل ولمن يكون و

بمفهومها المهني واألمانة بمفهومها الديني اإلسالمي؟ هل من فرق بين  هل من فرق بين األمانة ،واألهم من ذلك كلِّه

ة؟ المهنية وأخالقه كإنسان مسلم، كفأخالقيات المترجم  وفي حال الفرق بينهما، بل وفي رد في مجتمع، كجزء من أمِّ

فينقل المعلومة "كما هي" حتى ال هل يغلِّب أخالقيات المهنة على أخالق اإلسالم حال الفرقة بينهما، أيُّهما يختار؟ 

ها فساٌد وإفساد ألنَّ من دون تغيير وال تعديل حتى لو كان فييوصم بالخيانة وعدم المهنية والحرفية؟ هل ينقل المعلومة 

 ،ويعيش ازدواجيةً  أمام هللا عزَّ وجّل؟ هل يتغاضى عنه ؟ لكن ماذا عن واجبه كمسلمأمام المتلقِّي ذلك "واجبه" كمترجم

وأّن هذه األمانة في تحّول مستمر في عصر تكنولوجيا شخصية ك رمى لعين األمانة؟ خصوًصا ا بالبل وانفصامً 

مسؤوليته المهنية ومسؤوليته الشرعية ويمنح نفسه يستطيع المترجم المسلم أن يوفّق بين  أالالمعلومات واالتصاالت؟ 

 حقًّا في الرقابة؟  في النّص؟ حقًّا في التدّخل

 

 . ، األخالق اإلسالميةالترجمة والتكنولوجياالرقابة، ، ، األمانةالترجمة واألخالق الكلمات الجوهرية:



 مقدمة

 

لها  تكانالمعلومة وصناعتها  في استهالكعلومات واالتصاالت ثورة لقد أحدثت تكنولوجيا الم

تداعياتها الكبرى على التَّرجمة. فالمعلومة التي كانت يوًما محجوبة أو محدودة االنتشار باتت متاحة 

ا على بمتناول الجميع  ان في غالب األحيان بفضل االنترنت. هذا على مستوى االستهالك. أمَّ وبالمجَّ

ناعة، فقد ولَّدت التكنولوجيا لمستوى ا الكتابة الجماعية ظاهرة ر المعلومة فّ والحاجة إلى سرعة توصِّ

تها صياغة المستندات كما هي الحال في  التي قد يقوم بها متخّصصون يعملون ضمن فرق عمل مهمَّ

مات الذي األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وقد يقوم بها أيٌّ كان ضمن إطار تشاطر اآلراء والمعلو

  . ويكيبيدياموقع تسمح به بعض المواقع الموسوعية المجانيَّة ك

 

ل هوالنفاذ السهل والسريع أدَّى وقد  حرية تبادل ب االعتقاد الذي تتيحه التكنولوجيا إلى خلق وهم أوَّ

الكتابة أو التحرير المشترك أدَّى بينما  .لرقابةل المعلومات بما يعني ذلك من حقٍّ في المعلومة وغيابٍ 

ة المعلومات المتوفِّرةوهم آخر هو إلى خلق الجماعية  مستخدم العاّمي لالنترنت قد فبالنسبة لل. صحَّ

د وجود المعلومة مكتوبة يكون مجرَّ
1
تها خصوًصا أنه قد  على الشاشة أمام عينيه  سببًا القتناعه بصحَّ

وقة، أي بين الصحيح والخاطئ، الموثوقة وغير الموثالتمييز بين المستندات بات من الصعب بمكان 

مع العلم بأنَّ نزعة الكتابة الجماعية التي أتت بها التكنولوجيا قد زادت إمكانية التالعب بالمستندات 

 بشكل مرعب. هذا كلُّه على مستوى صناعة النّص المصدر فماذا عن النّص الهدف صنيعة التَّرجمة؟

 

العمل  :جديدة أبرزهامهنية التي فرضت وقائع  لتكنولوجياال ريب في أنَّ التَّرجمة تأثَّرت كثيًرا با

 طالتتغييرات أخالقية وهذه الوقائع المهنيَّة بدورها فرضت . الحاسوبية مساعدةالبرامج و الجماعي

تشهد في عصر تكنولوجيا وألنَّ األمانة محّل جدل قديم وألنها واجبات المترجم وهي األمانة.  همأ

التالمعلومات واالتصاالت ت حوِّ
2
يأتي هذا البحث ليتساءل عن من شأنها تغيير صورتها التقليدية  

والسعي هو األخالق ال األمانة بحّد ذاتها  فالهّم هنا هواألمانة لكونها أبرز تجليَّات األخالق الترجمية 

فالمقاربات  .نحو طرح مقاربة جديدة لألخالق المهنية في الترجمة تستند إلى الشريعة اإلسالمية

وغياب من قفص األمانة التقليدية للمصدر وقعت في مشكلة تعّدد الوالءات ألخالقية متى خرجت ا

، في ما ألخالقيات الترجمةإسالمية ويهدف طرح مقاربة آخر.  معيار يحّدد أولوية طرف على

لك حدٌّ ا أخالقيًّا للمترجم المسلم في ترجمته فيوضع بذمعيارً الثابت المعيار الشَّرعي جعل إلى  يهدف،

 التي تقع متى تعارضت واجبات المترجم المهنية مع واجباته الشرعية.لإلزدواجية 

                                                           
1
 (Gambier 2002: 213)تاريخيًّا للمكتوب سلطة أكبر من المحكي   

2
 للبحث عودة إلى هذه المسألة عند مناقشة األمانة  



 

 واجب الماضي الحاضراألمانة 

 

التي كانت ال خالف في أّن األمانة هي في صلب المقاربات األخالقية في الترجمة. بيد أنَّ األمانة 

ا ومؤلِّفًا ولغةً تقوم تقليديًّا على الخضوع للمص قد بدأت تشهد  (Pym 2003: 1)وثقافة  در نّصً

العمل  واقعيين مهنيين فرضتهما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هما: تغييرات جذرية بفعل

  . برامج المساعدة الحاسوبيّةالجماعي و

 

اًل،  أنَّ صناعة النصوص باتت تعتمد بشكل كبير على الكتابة بالنسبة إلى العمل الجماعي. نظًرا إلى أوَّ

أ من ، وتحّولت مترجمينحصيلة عمل عدة صارت الترجمة بدورها الجماعية  إلى جزء ال يتجزَّ

يعني أنَّ الفوقية التي كانت ما . (2م.س.: )عملية صناعة النًّص بعد أن كانت تتم كعملية الحقة ثانوية 

الذي غالبًا  عالقة المصدر "األصل" بالهدف "الترجمة" قد سقطت بفعل هذا النوع من التّرجمة تحكم

ومع غياب أقدمية المصدر على الهدف أو تفّوقه عليه ما يتم بالتوازي مع صياغة المصدر نفسه. 

تتغيَّر معايير  مع تزايد عدد النّصوص المتعّددة المؤلفين واألهم مع غياب المؤلّف بمعناه التقليدي

غير  التواصل الثقافي تتعلَّق بأخالقأمانة أوسع نطاقًا إلى  في التّرجمةاألمانة من األمانة التقليدية 

 .(م.ن.) الخاضعة للمصدر

 

حاسوبية. طبًعا ليس من المترجمين إاّل من يستخدم ولو نوًعا ثانيًا، بالنسبة إلى برامج المساعدة ال

لكّن البرامج المقصودة هنا هي من برامج المساعدة الحاسوبية كالقاموس االلكتروني واحًدا ولو بدائيًّا 

ة به.  توطين المواقع وبرامج ذاكرة التَّرجمةبرامج  فالترجمات الناجمة التي يولّد كلٌّ منها أمانة خاصَّ

بينما ت عيد التكنولوجيا  (م. ن.باستخدام األمانة التقليدية كإطار أخالقي )ال تسمح عن التوطين 

التركيز على االستبدال  التقليدي البدائي من خاللذاكرة التَّرجمة األمانة إلى معناها المستخدمة في 

 .(7م. س.: حصر األخالق بتحقيق التماسك والفعالية )التلقائي للكلمات والجمل ومن خالل 

 

 ومع أنَّ ومع أّن التكنولوجيا في بعض أوجهها تشّجع على العودة إلى األمانة بالمعنى التقليدي، 

م. من األوساط األدبية والفلسفيّة )بعض األصوات المؤيدة له ال سيما الساحة التَّرجمية ال تخلو من 

ال  (2)م. س.:  بين نظريات الترجمةفمن المالحظ أّن هذا النَّوع من األمانة لم يعد رائًجا . (1س.: 

إلى "الترحيب بالغريب"  الداعيةألمانة التقليدية التي ترفض اسيّما النظريات األخالقية الحديثة 

(Gouanvic 2001: 32 ) مثابة ردة فعل على التكنولوجيا التي تنزع عن بويأتي هذا الرفض

 . (Pym 2003: 4الترجمة صفتها اإلنسانية )



 

 غريزة المترجمالرقابة 

 

إنَّ تحقيق األمانة لذا فإنَّ  (Santaemilia 2008: 227إنَّ التَّرجمة نشاط بشري وكل بشر خطَّاء )

هي التي تقود  وهذه االستحالة( 225م. س. :هو أمر محال )بمعناها التقليدي في ترجمة أيِّ نّص 

-Wolf 2002: 45غائب في الترجمة )الحاضر الهي دوًما التي الرقابة المترجم إلى التدّخل أي إلى 

46 ) . 

 

ها البعض أشّد يعتبربالطَّبع، ليس كلُّ تدّخل في التَّرجمة يتّم على يد المترجم من الداخل فالرقابة التي 

تجليّات التدّخل
3
استراتيجية من استراتيجيات اآلخر موجودة في أصل كّل  البعض برهاوالتي يعت 

التَّرجمة
4
 تتّم أحيانًا من الداخل وأحيانًا أخرى من الخارج. 

 

 الرقابة الخارجية 

 

بغية إلى تطبيق نوع من الرقابة  ميَّال بطبيعته ليست الرقابة بظاهرة جديدة بالنسبة إلى البشر فاإلنسان

وبغية التحّكم ( Santaemilia 2008: 223- 224) مع توجهاتهلتي تنسجم الترويج للمشاريع ا

 خارجية وقد عرف التاريخ حاالت عّدة تّم فيها تطبيق رقابة(. Wolf 2002: 45-46)باآلخرين 

بالقمعتاريخيًّا قد اتّصل مفهوم الرقابة  . ومع أنَّ ألسباب متنّوعةمن جهات رسمية أي على الترجمة 
5
 

ا منع المنشورات التي تتناول مواضيع مسئية سياسيًّا أو أخالقيًّا أو دينيًّا أو اجتماعيًّاوالمنع ال سيم
6
 

                                                           
3
 (Gouanvic 2001: 35البعض يميز بين الترجمة وبين أنواع أخرى من األنشطة اللغوية كاألقلمة ) 

4
جمة على أنها تطبق رقابة ما فإشكالية الرقابة تتالقى مع إشكالية التحويل كصفة أساسية كذلك يمكن اعتبار كل تر 

 (.Gouanvic 2002: 191- 192من صفات الترجمة )

5
 (Gambier 2002: 204الرقابة تستخدمها األنظمة القمعية لمنع انتشار كل ما يخالف أيديولوجيتها ) 

6
تمنع صدور المنشورات التي تتناول اإلجهاض والسفاح واالنتحار أو تنال  فإيطاليا الفاشية على سبيل المثال كانت 

( أو الطالق والخيانات الزوجية Dunnett 2020: 101-102من كرامة األمة اإليطالية ومن األخالق الكاثوليكية )

 (Santaemilia 2008: 222واالنتحار واإلدمان على الكحول في أسبانيا في عهد فرانكو )



فإنَّ هذا ال يعني على اإلطالق أّن األنظمة القمعية وحدها هي التي تمارس الرقابة
7
هذا مع التحفّظ  -

ابة قد ال تعني الترويج وال يعني كذلك أّن الرق -بين قمعية أو غير قمعيّةحول تصنيف األنظمة أساًسا 

بين المصدر والهدف  أصاًل  فالهّوة القائمةللمقبول بقدر ما تعني عادة محاربة المحظور. 

(Santaemilia 2008: 221 ) وع الرقابة المعتمدة بحسب نأخرى وقد ت ردم تارةً  تارةقد ت عّمًق

 ومدى ميلها إلى الحظر أو الترويج. 

 

إلى الهدف المنشود منها فإذا ما كان الهدف التقريب ّجه الرقابة استناًدا وت حّدد الجهة الرقيبة عادة تو

غالت في إظهار نفير القواسم المشتركة وإذا ما كان الهدف الترّوجت للهدف وسلّطت الضوء على 

نقاط االختالف. وهذه السياسة في اختيار استراتيجيات التّرجمة تتقاطع مع مفهوم الحاجز الثقافي 

على نقاط التقارب أو التباعد بينها وبين الضوء إما الجهة الرقيبة سلّط تالذي بموجبه لغرينبالت 

الغرب هذا  طبَّقوقد . (Wolf 2002: 48) بما يبّرر تحالفها معها أو عدائها لها خرىثقافة األال

ف إلمّرات عديدة على التّرجمة على اعتبار أنّها المعبر الذي يتم من خالمفهوم  ى اآلخر الله التعرُّ

هذا ال . (Wolf 2002: 55) ( وفي إيطاليا الفاشيّةSturge 2002: 160في ألمانيا النازيّة )وثقافته 

تلجأ إلى هذه يعني طبًعا أّن الغرب لم يعد يستخدم هذا المفهوم فليست الديكتاتوريّات وحدها من 

 السياسة الخطيرة دفاًعا عن مصالحها وتبريًرا لخياراتها. 

 

مسألة غاية في األهميّة بالنسبة إلى أي  ي عدُّ  فيمفهوم الحاجز الثقاباالستناد إلى ترجمة  سياسةوضع ف

ح مسوت تخدم أهداف الجهة الرسميّة رقابةالتطبيق استراتيجيات فجهة رسميّة ال سيّما الدول. 

يستحيل معه يولد معه تفاهم متبادل  تقريب المصدر من الهدف إلى حدٍّ بالتالعب بالعقول إّما في سبيل 

، أو في سبيل إيقاع الفرقة سيعادل غزو النفس بالنّسبة إلى الهدف في حال وقع غزو المصدر ألّن ذلك

 وتبرير الخالف. 

 

السينيمائيّة التي ترّوج خارج إطار التّرجمة في إنتاجات هوليوود وي مكن مالحظة تطبيق هذا المفهوم 

التحالف "الطبيعي" بين  -وفي التّرجمة للقارئ -هدلمشاللتقارب بين اليهود واألميركيين بما يبّرر ل

 على الكراهيةلكن بشقّه المحّرض في الجهة المقابلة، ي طبّق المفهوم نفسه . والواليات المتحدةإسرائيل 

وتبّرر على الثقافة العربية واإلسالميّة من خالل استراتيجيات رقابة تغالي في إبراز نقاط االختالف 

ما جرى في غزو أفغانستان  . ومن األمثلة على ذلكة الواليات المتحدة للبلدان العربيّةبالتالي استباح

                                                           
7
رقابة صنيعة األنظمة القمعية بالضررورة فغامبييه يتساءل حول مدى صحة اعتبار القيود الموضوعة من ليست ال 

االتحاد األوروبي بدوله الديمقراطية على العنف والجنس للقاصرين ففي فرنسا تراقب هيئة التصنيف التي كانت يوًما 

جلس األعلى للمرئي والمسموع البرامج لتحديد المشاهد تسمى هيئة الرقابة األفالم وتراقب إدارة البرامج التابعة للم

 (Gambier 2002: 206- 207التي تعتبرها خطيرة )



لحثّه على تقبّل الغربّي يبة بالنسبة إلى المتلقّي حيث تّم التركيز على النّقاب بما يمثّل من ثقافة غر

   التدّخل العسكرّي األميركّي. 

  

وما يتأتّى عنها من تقارب أو  المطبّقة من الغرب لفةالمخت الخارجيّة استراتيجيات الرقابةومع أنَّ 

تروق للعرب والمسلمين لكونها غالبًا ال تصب في مصلحتهم فإنَّ هذا ال ينفي أنّها جزء قد ال تصادم 

أهل الّضاد بعد. فالنّص الحيادي هو لم يتقنها التي  (Santaemilia 2008: 227) من اللّعبة التّرجمية

من غالبًا ال يتهّرب  الذي ذاته موقف والمترجم مسؤول عن موقفه اد هو بحدّ نّص غير موجود والحي

الظروف السياسية أو االقتصاديّة أو االجتماعية أو تغيب ي الحظ أنه حتى عندما  إذ .اتّخاذه

بل وحتى عندما تتوفّر ظروف رقابة خارجية من جهة رسميّة  األيديولوجية التي قد تؤدي إلى فرض

ال تتوقّف لكنّها تتحّول الرقابة فإّن ( 222م. س.: المترجمون باحترام استقالليتهم المهنية ) ينعم فيها

  .(Gambier 2002: 210)من كونها خارجيّة إلى رقابة ذاتية ي طبّقها المترجم على النّص 

 

 الرقابة الذاتية

 

صراع أخالقّي فردّي بين نتيجة ة قد ت عّد الرقابة الخارجيّة وليدة القمع، ت عتبر الرقابة الذاتيّ في حين 

. فالمترجم الراغب في التعبير عن (Santaemilia 2008: 221- 222ذات المترجم والنّص )

( ي ظهر 227 -222م. س.: )أو أسلوبه أو أيديولوجيته  (221م. س.: ) على مضمون النصاعتراضه 

 (222 -225م. س. مع لعمله )نيل قبول المجتالرقابة، وكذا المترجم الراغب في موقفه من خالل 

الشخصية واالجتماعيّة ي قبل على استراتيجيات الرقابة فيختار منها ما يراه هو  خوفًا من تأثر بيئته

 (. Gambier 2002: 215دقيقة تساعده على االختيار ) ةا لغياب معايير محددمناسبًا نظرً 

 

إلى القول إنّه ما من ترجمة إاّل وفيها هب حتّى أن البعض يذوتختلف استراتيجيات الرقابة وتتنّوع 

 Gouanvic) شيء من الرقابة ألن التحويل هو في أصل الفعل التّرجمي وهو أيًضا عماد الرقابة

ال اختالف بين استراتيجيات التّرجمة  القول إنّهويذهب البعض اآلخر إلى ( 192 -191 :2002

بدًءا من  تجريه من تحويالت في النّص، بما (،Sturge 2002: 165، ال سيما األقلمة )المتعددة

 ،االقتراض فتغيير بنية الجملة أو الفقرة أو تخفيف النبرة أو الحذف أو الشرح وغيرهاب مروًراالنسخ 

 (. Gambier 2002: 210- 211وبين استراتيجيات الرقابة )

 



القارئ إلى للفت انتباه في الترجمة  تضمين مقّدمة أو تمهيدومن االستراتيجيات المستخدمة في الرقابة 

هذا في حال كان المؤلّف كثير اإلشارة إلى تلك ( Dunnett 2002: 118الثقافة المصدر ) مساوئ

تخفيف صورة معينة أو تعزيزها وي مكن أيًضاالثقافة بحيث يصعب الحذف. 
8
 (Wolf 2002: 49 .)

اإلضافة التي من دونها ال يتحقق الفهم أو
9
ى التقريب بين المصدر والهدف أو اإلضافة التي ترمي إل 

من خالل التذكير بوجود قاسم مشترك
10
.  

 

هي استراتيجية  كل استراتيجية في الترجمةمتعّددة حتى تكاد تكون الرقابة الذاتية وألّن استراتيجيات 

 Wolf)تحديد مواضع الرقابة الذاتية في الترجمات فتقفي أثرها في النص ، فإنّه من الصعب رقابة

والدينية وكأنَّ خلفية المترجمين الثقافية  .يتطلّب دراسة لتراجم المترجمين أنفسهم( 54-55 :2002

واالجتماعية بما تتضّمنه من عوامل تحديد لشخصياتهم هي أيًضا ت حّدد توجهاتهم في الترجمة 

كذا واالستراتيجيات التي يختارونها فاألمين في حياته أمين في الترجمة والخائن هناك خائن هنا وه

دواليك. والسؤال هل تمتّع المترجم بمصداقية في حياته الشخصية يعني تمتّعه بمصداقية تلقائية في 

حياته المهنية أم ال يجوز الخلط بين الشخصي والمهنّي؟ علًما بأّن في تاريخ الترجمة العربية إشارات 

ترجمات غير العرب واتهامهم عّدة تؤّكد تأثير الجانب الشخصّي على الجانب المهنّي ومنها التشكيك ب

بإفساد اللّغة في العصر العباسي
11
في النهضةو 

12
ومنها أيًضا النزعة إلى استحالة ترجمة الكتب  

اإلسالمية الدينية
13
من غير وقتئذ نظًرا إلى كون الكثير من المترجمين  -ال القرآن الكريم فحسب -

ول خلفية المترجمين لمعرفة ما إذا كانوا دعوة ولف إلى إجراء دراسات ح ي مكن اعتبارهل المسلمين. 

لى إنشاء علم شبيه بعلم الرجال فتصير أخالق المترجم المهنيّة تدّخلوا في ترجماتهم أم ال دعوة إ

شخصيّة؟ أم أّن الفصل بين الشخصّي والمهنّي واجب؟ وإذا ما كان كذلك فكيف ألخالقه الامتداًدا 

وحد قبل رضى الزبون والمؤلّف وغيرهما، رضى هللا عّز يوفّق المترجم المسلم بينهما وهّمه األ

 وجّل؟

 

                                                           
8
كما كانت الحال في الروايات المترجمة في ألمانيا النازية حيث كان يتم تعزيز بعض الصور المتعلقة بتفّوق الرجل  

 (Sturge 2002: 164على المرأة وبقوى األمن وتخفيف الصور الجنسية )

9
عنى الضمني كما حالة ترجمة عظات البابا يوحنا بولس الثاني في بولندا التي كانت صحيحة لغويًّا لكنها ال تنقل الم 

 (.Tomaszkiewicz 2002: 185) الذي يفهمه ابن البلد

10
  (  Salama- Carr 2010: 115)تدّخل في نص االبريز  الطهطاوي 

11
 يونسالمناظرة بين السيرافي ومتى بن  

12
   العالقة بين الشدياق والدكتور لي 

13
 موقف الجاحظ مشهور في هذا المجال 



 الرقابة واجب شرعيّ 

 

التي تسود األبحاث  ليّة جدليّة بين النظرة الغربيّةأن ي نكر وجود إشكاأّي مترجم مسلم  سعال ي

عاجًزا ال  جمما ي صّور المتر وبين النظرة اإلسالميّة لألخالق. ففي أخالقيات التّرجمة غالبًاالتّرجميّة 

 (Pym 2003: 1)حول له وال قوة بفعل طبيعة المهنة بحّد ذاتها التي تفرض عليه أمانة للمصدر 

كل على . لكّن األخالق اإلسالمية تفرض على المترجم، بل (م. ن.) تريحه من عبء تحّمل المسؤوليّة

لّكم مسؤول عن عاقل، تحّمل مسؤولية أعماله والحديث معروف في هذا المجال: "كلّكم راع وك

لجهة هذا الحديث في مجال التّرجمة فإنّه يعني أن يضطلع كل طرف بمسؤولياته  طبيقأّما ت رعيّته".

الشرعية وينسجم مع األخالق اإلسالمية نصٍّ يستوفي الشروط ممارسة رقابة تؤدي إلى صناعة 

مصدر أو أهل ال أمام أهل الا أّواًل وآخرً فالمترجم المسلم ال ي مكن أن يتناسى أنّه مسؤول أمام هللا 

 الهدف. 

 

 هل المترجم وحده مسؤول؟

 

فمن المعلوم أنّه "ال تزر وازرة وزر أخرى" طبًعا ال يتحّمل المترجم وحده مسؤولية الترجمة كاملة 

 :Brunette 2002خصوًصا وأّن رقابة غير نصيّة تتم خارج إطار الترجمة عند اختيار النصوص )

.  فضاًل (Santaemilia 2008: 223)ما يكون اآلمر الناهي في النّص غالبًا م بيد أّن المترج( 230

ليس قرار ترجمة نص ما على أهميته هو الفيصل في عملية الترجمة فاألهم هو تحديد  عن ذلك، 

( وإذا Wolf 2002: 50طبيعة النص المزمع ترجمته واألهم منهما مًعا هو تحديد كيفية الترجمة )

جًزا عن التدّخل في المرحلتين األوليين في غالب األحيان فال مبّرر له لعدم تدّخله في كان المترجم عا

 المرحلة الثالثة التي غالبًا ما يكون صاحب القرار النهائي فيها. 

 

 لماذا المقاربة المستندة إلى الشريعة؟

 

فالترجمة هي أشبه . لمقاربة أخالقية جديدة في التّرجمة ليس محض صدفةإّن اختيار الشريعة أساًسا 

ما تكون بنضال مستمر في سبيل التوصل إلى حل وسط بين أخالق المترجم الشخصية والقيود 

 Gambierاألخالق عموًما )في حين أّن (. وSantaemilia 2008: 246المتعددة للمجتمع )

لى ذلك تطور ومن األمثلة ع -( تتغيّر مع المتغيّرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية207 :2002

عرض المشاهد الجنسية على الشاشة واختالف طرق تقبل هذا التطور بين مجتمع وآخر فما ي عد 



األخالق اإلسالمية ثابتة فإّن  -(Gambier 2002: 206) مقبواًل في فرنسا قد ي عد ممنوًعا في غيرها

ال تتغير إلى يوم القيامة
14
 في الترجمة. ياًرا في الرقابة وهذا ما يجعل منها أساًسا صلبًا الستخدامه مع 

 

من جهة رّدًا على غياب نظرية أخالقية مرضية ومن جهة وتأتي هذه المقاربة األخالقية اإلسالمية 

حول غياب المعيار ومنها النظرية الغائية نظريات التّرجمة  ثيرهت للمساهمة في النقاش الذي أخرى

ففي حين يضيع والء  (Pym 2003: 4) لوالءاتاألوحد الغالب على المعايير األخرى متى تعّددت ا

م. س.: ) المترجم في النظريات الغربية بين رضى القارئ ورضى الزبون ورضى الناشر وغيرهم

2 )(Gambier 2002: 213 )واحًدا وهو رضى هللا مقاربة اإلسالمية يبقى والء المترجم بحسب ال

 شيء. الذي ال يعلو على رضاه

 

 الرقابة حق

 

قلّة من المترجمين تقّر بذلك هو رقيب لكن نفسها رجم بفعل طبيعة استراتيجيات الترجمة إّن كل مت

(Gambier 2002: 210- 211) لشدة ما تغيّرت االتهام بالخيانة. والواقع، أّن األمانة  كأنما خشية

تبار تختفي معالمها التقليدية حتى بات من الجائز اعبفعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكاد 

واحد. فكما أنّه من حق المؤلّف، في حال وجوده، التعبير عن رأيه فإّن من حّق األمانة والرقابة 

الترجمة المنحازة تقّوض الحق في . وكما أّن (202م. س.: المترجم االعتراض على هذا الرأي )

تراض تقّوض حق المترجم في االع -وهي غير موجودة -الترجمة الحيادية  فإنّ ترجمة أمينة 

(Santaemilia 2008: 229)  ينسجم مع أخالقه الشخصيّة وبما يضمن نوًعا مختلفًا والرقابة بما

 من األمانة هو األمانة لدينه ومجتمعه وأّمته. 
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 "حالل محّمد حالل إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة". 
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