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رت   ، أث  م بوتيرة متسارعة جدا  نوات األخيرة تتقد  لقد أصبحت الت كنولوجيات الجديدة في اإلعالم واالت صال في الس  
رت كما تغي  ذلك الذ هنيات وأنماط الت فكير وتغي رت معها األهداف وسبل بلوغها، ب، فتغي رت ي ما تأثير في شت ى جوانب الحياةأ

ورات الحالية، كنولوجية إلى خلق الث  ورة الت  ت هذه الث  وقد أد   وفي كل  الميادين. جذريا   را  نسان بالحاسوب تغي  أيضا عالقة اإل
رجمة والسيما ثورة الت   ،ة للغاتبكة اإللكترونية والمكتبات االفتراضية والمعالجة اآللي  المعلومات السي ارة والش  بما فيها طرق 

 رجمة.ة المساعدة في الت  ة واإللكتروني  ات الحاسوبي  مع ظهور األدوات واآللي  

مّست مراحلها المختلفة وطرق آدائها  سيرورتها فيتحّوالت كبرى أحدث رجمة ات إلى الت  إن  إدخال هذه اآللي  

وأدواتها المعتمدة وحّتى دور المترجم نفسه الذي أصبح له شريك يالزمه في عمله الّترجمي وال تخلو منه محطة عمله: 

ويسعى ،  (La traductique)رجمة المحوسبة"مستجد يدعى "الت   صتخص  هور ظى إلى د  إّنه الحاسوب بمختلف تطبيقاته، وأ
المعلومات لنقل  مجتمعات المعرفة اإللكترونيةة حلول مساعدة لمترجم اليوم أمام الحقائق الميدانية التي فرضتها إلى إتاح

هي األخرى  تتغّيروعليه فال بّد لوضعية المترجم أن  .هاوتناقلها في أسرع وقت ممكن يتماشى وسرعة تدّفق المعارف في
والكفاءة في استعمال هذه التكنولوجيات واآلليات المستجدة والتي لم يعد ن من األداء وتتجه أكثر فأكثر نحو مستوى معيّ 

  .باإلمكان االستغناء عنها في عملية الترجمة
"، نسعى إلى الت رجمةّالمحوسبة:ّالتحو التّوالت حدياتّإلىمنّالت رجمةّ" ونحن، من خالل مداخلتنا هذه الموسومة بـ

فاق واقع اآلوعرض الحاصلة الت المختلفة التي طرأت على الت رجمة في ظل  الت طورات الت كنولوجية استقراء ورصد الت حو  
مكاناتها وحدودها في مختلف مراحل الفعل ة المتاحة لمترجم اليوم مع الت  لكتروني  ة واإلات الحاسوبي  واآللي   ركيز على فائدتها وا 
ة على سنصب ارجمي. كما الت   لمترجم اليوم من رفعها الستغالل هذه  حديات الجديدة التي ال بد  ت  الهتمامنا بصفة خاص 

ة القيام بالخيارات صالحي   وأبدا   رجمة ترجع له دائما  ات أحسن استغالل وجعلها تخدم مصالحه هو كفاعل أساس في الت  اآللي  
 الية:األسئلة الت  ، وهذا من خالل محاولة اإلجابة عن مجموعة خاذ القرارات النهائيةرجمية وات  الت  
 ؟ في وقتنا الحاضر جوء إليهارجمة المحوسبة؟ ولما ضرورة الل  ما الت   -
 رجمة في ظل  الت قنيات المحوسبة؟ غيرات التي طرأت على سيرورة الت  ما هي التطو رات والت   -

 ؟رجمةوالمساعدة له في الت   ة المتاحة لمترجم اليومات الحاسوبي  ما هي األدوات واآللي   -

 وهل هي حليف له أم خطر عليه؟  العمل الستغاللها أحسن استغالل وجعلها في صالح المترجم ال على حسابه؟ما  -

 كفاءات ومهارات لمترجم اليوم في عالم محوسب؟ أي   -

 ؟ت رجمة المحوسبةرجمة اآللية والموقف يجب ات خاذه بين الت   أي   -
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