
1 
 

 المحوسبة: الّترجمةإلى  الّترجمةمن 

 حدياتحوالت والتّ التّ  
 د. نصيرة إدير                                                                    

 الجزائر -جامعة مولود معمري بتيزي وزو

: ال نترجم اليوم كما كّنا نفعل منذ خمسين سنًة أو عشرين أو عشر سنوات مضت، وسوف الملّخص
لن نترجم بعد الّسنوات العشر أو العشرين أو الخمسين القادمة كما نفعل اليوم، فكّل شيء قد تغّير كثيرًا 

 المترجم نفسه مالمحو  والطلب الواجب تلبيته الّترجمةوسيتغّير أكثر مستقباًل في المحيط الّترجمي: أدوات 
أن يستعّد له اليوم  الّترجمةوالّتخصصات المجاورة لتخّصصه وكفاءاته وغير ذلك، وهو تغييٌر ال بّد لطالب 

 كما هي اليوم" مكّونه األساس.  الّترجمةيجعل من " بصفته مترجم الغد من خالل تكوين  

الّتكنولوجيات الجديدة المعلوماتّية و في عصر  الّترجمةعرض الّتحوالت التي طالت  المداخلة تقترح هذه
 حاول بادئ ذي بدء رصد واقع اآلفاقاألمر بممارستها أم بتدريسها، فت سواٌء أتعلق ّتصالفي اإلعالم واالا 

 مزاياهاة، مع الّتركيز على واإللكترونيّ ة معلوماتيّ قنيات الجديدة لمترجم اليوم وأدواتها الالتي تتيحها هذه التّ 
حديات التي تفرضها على المترجم من ى بعد ذلك للتّ مختلف مراحل الّنشاط الّترجمي. وتتصدّ في  الكبرى
طرح بعد ذلك تساؤالت  عن . وترجميةلممارسة مهامه التّ  كتسابهاله من اا  جديدة ال بدّ  وكفاءات   مهارات  

قترح في األخير، ت. و ةوالماديّ  ةتداعياته البيداغوجيّ في خضّم الّنظام الحالي وعن  الّترجمةمستقبل تدريس 
ة وتوفير رجميّ ة التّ قنيات الجديدة في العمليّ إدراج هذه التّ في تناول المسألة وفي معالجتها من خالل  طريقةً 

 تكوين  يتماشى والّتوجهات الكبرى ويستجيب لحاجات سوق العمل.
 .الّترجمةالمحوسبة، تدريس  الّترجمة، ةالمعلوماتيّ ، الّترجمة: الكلمات المفاتيح

األخيرة تتقّدم بوتيرة  الّتكنولوجيات الجديدة في اإلعالم واالّتصال في الّسنواتلقد أصبحت مة: مقدّ 
وتغّيرت  ،متسارعة جدًا، أّثرت أّيما تأثير في شّتى جوانب الحياة، فتغّيرت بذلك الّذهنيات وأنماط التّفكير

بالحاسوب تغّيرًا جذريًا وفي كّل الميادين.  اإلنسانعالقة  معها األهداف وسبل بلوغها، كما تغّيرت أيضاً 
وقد أّدت هذه الّثورة الّتكنولوجية إلى خلق الّثورات الحالية، بما فيها طرق المعلومات السّيارة والّشبكة 

مع ظهور  الّترجمة، والسيما ثورة الّطبيعية غاتلّية للّ فتراضية والمعالجة اآلة والمكتبات االا اإللكترونيّ 
 .الّترجمةفي  المعينة اإللكترونّيةموارد وال ةالمعلوماتيّ األدوات 

مّست مراحلها المختلفة وطرق آدائها  هاتحوالت كبرى فيأحدث  الّترجمةإلى  التّقنياتإّن إدخال هذه 
يالزمه في عمله الّترجمي وال تخلو منه  الذي أصبح له شريكٌ  ،وأدواتها المعتمدة وحّتى دور المترجم نفسه

 الّترجمةّدى إلى ظهور تخّصص مستجد يدعى "أفة عمله: إّنه الحاسوب بمختلف تطبيقاته، محطّ 
العولمة  هاتة التي فرضويسعى إلى إتاحة حلول مساعدة لمترجم اليوم أمام الحقائق الميدانيّ ، المحوسبة"
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ممكن يتماشى وسرعة تدّفق  لمعلومات وتناقلها في أسرع وقت  ل نقل  من  ةالمعرفة اإللكترونيّ  اتجتمعوم
جه أكثر فأكثر نحو أن تتغّير هي األخرى وتتّ  المترجم (Profil) مالمحلوعليه فال بّد . االمعارف فيه

والتي لم يعد باإلمكان ات المستجدة واآلليّ قنيات هذه التّ خدام مستوى معّين من األداء والكفاءة في است
 . الّترجمةة االستغناء عنها في عمليّ 

في ظّل  الّترجمةستقراء ورصد الّتحوالت المختلفة التي طرأت على لى اا سنعمُد في هذه المداخلة إ
واإللكترونّية المتاحة لمترجم  ّيةمعلوماتالوعرض واقع اآلفاق واآللّيات  ،الحاصلقني والمعرفي التّ  الّتطور
مكاناتها وحدودها في مختلف مراحل الفعل الّترجمي. ،اليوم هتمامنا سنصب اا و  مع الّتركيز على فائدتها وا 

بصفة خاّصة على الّتحديات الجديدة التي ال بّد لمترجم اليوم من رفعها الستغالل هذه اآللّيات أحسن 
وأبدًا صالحّية القيام  ترجع له دائماً  الّترجمةأساس في  وجعلها تخدم مصالحه هو كفاعل   ،ستغالل  اا 

 بالخيارات الّترجمية واّتخاذ القرارات النهائية، وهذا من خالل محاولة اإلجابة عن مجموعة األسئلة التّالية:
 المحوسبة؟ ولما ضرورة الّلجوء إليها في وقتنا الحاضر؟  الّترجمةما  -
 في ظّل التّقنيات المحوسبة؟  الّترجمة طالتالتي  الّتحوالتما هي  -

 ؟الّترجمةفي  له عينةوالمالمتاحة لمترجم اليوم ة واإللكترونيّ  ةالمعلوماتيّ ما هي األدوات واآللّيات  -

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

 ؟قتصاد المعلومةاا  يسيطر عليه محوسب   أّي كفاءات ومهارات لمترجم اليوم في عالم   -

 ؟داعيات الجديدة لتكوينه، وما التّ لمترجم الغدإعداد  أّي  -

 المحوسبة الّترجمة: ظهور والحاسوب الّترجمة .1

أو ما ة غات الطبيعيّ اللّ  ومعالجة ةالمعلوماتيّ بين  بطفكرة الرّ محدد ل زمنيّ  صعوبة وضع تأريخ  رغم 
قة، وعلى مراحل واحدة، بل نتيجًة لمحاوالت متفرّ  دفعةً  حدثتلم كونها  ،1ةسانيات الحاسوبيّ ف باللّ عر  يُ 

بداية الخمسينيات من القرن إلى رجعها راسات في المجال تّن أغلب الدّ فإ ،دةة مختلفة، وفي دول متعدّ زمنيّ 
. ةاآلليّ  الّترجمةحديد في حقل ، وبالتّ األمريكيةسانيات بجامعة جورج تاون في قسم اللّ ، (4591) الماضي
 حتاجي هألنّ ، ةالحاسوبيّ  سانياتاللّ تطبيقات بين من  األكثر تعقيداً  طبيقالتّ هذه الحقل  كونمن غم بالرّ وهذا 

 ، كماوغيرها وتوليد   ، وتمثيل  لسانيّ  نات معالجة ليست باليسيرة من تحليل  إلى موارد معلومات ومكوّ 
 2الحواسيب م  د  ة قديمة ق  اآلليّ  الّترجمة. فتكون بذلك "مترجمين ولغويين ومهندسينأنظمته  يستدعي تصميمُ 

 ةفي األبحاث المعلوماتيّ  حتلت مكانة الصدارةواا  ةستثمارات سخيّ من اا  ظهورهاستفادت منذ اا  ، وقد3"نفسها
في البداية  معظمها كان، ور أنظمة عديدة ومختلفةظهكبيرة أفضت إلى ة تقنيّ  رات  تطوّ  على إثرها شهدت

 إلى أخرى بتحويل دالئل إلى أخرى نتقال من لغة  اا  أي مرامزة، ةد عمليّ مجرّ  الّترجمةعتبار اا قوم على ي
 والمقابلة بينها.
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من ظامين األساس للمقابلة بين النّ  غة األداة  نائي اللّ القاموس ث رجمة يجعل منصور للتّ إّن هذا التّ 
غامضة معنويًا، ال لكن صحيحة لغويًا و حتمًا بجمل  تصطدم  هق  ف  وا  الّترجمةة ، كما يجعل عمليّ الكلمات

ى من خالله المعنى ويرفع عنها في إطار سياق الكالم الذي يتجلّ  هاتناول إذا تمّ  يمكن أن ينبثق معناها إالّ 
 .د المعانيبس وتعدّ الغموض والل  

مدرسة  لا ب  من قا ة المعنى" ف بـ"نظريّ عر  ة أو ما يُ أويليّ ظرية التّ النّ  تأسيسما منذ ، السيّ الّترجمةالحال أّن و  
على المعنى الذي ُيستخل ص من يكون  ظرية،في إطار هذه النّ  ،ركيزالتّ ف .، غير ذلك تماماً رجمةللتّ  باريس

مستوى الكالم بمفهومه الخطابي، ومن  فيال والمدلول اتجة عن العالقة بين الدّ مجمل المعاني النّ 
، حول مراحل ثالث هي: هاق  ف  ، وا الّترجمةتتمحور صيرورة و  .صة المتوافرة في سياق النّ الت المعرفيّ المكمّ 
عادة التّ ص وتحرير معناه من ثوبه اللّ فهم النّ  وفق  متجانس   ص في ثوب  عبير عن المعنى المستخل  فظي وا 
نّ على اللّ  ليست عملا  الّترجمة" أي أنّ  .غة المنقول إليهاة اللّ عبقريّ  على  ما عمل  غة، وال على كلماتها، وا 
ص في كلمات وألفاظ وصيغ النّ  ها الاسُ م  تا ل  اا  المترجم التي عليه ةُ ضالّ  . فالمعنى هو4سالة، أي المعنى"الرّ 

د قص  م  وفي ص هذا النّ د قص  م  ي أي ف، أيضاً  صبل وفيما وراء النّ  ،حسبفة المصدر وتراكيبه القواعديّ 
وال ، أداة  لنقل المعنىإال ك هذا كلّ ُتستخدم في ال غة فا اللّ ، وأمّ الوارد فيه و الموقفيأ غويياق اللّ والسّ ه فا ل  ؤ  مُ 

 .ترجمتها في حّد ذاتهاالي بالتّ ينبغي 

ن و ة خاطئة. ة بصفة عامّ اآلليّ  الّترجمةالمبادئ التي تقوم عليها أنظمة هذه تكون وعلى هذا األساس،  ا 
للوقت  كسب  فقات و للنّ  خفيض  من تمه لإلنسان ا ال نريد أن نلغي أو نتجاهل العون الكبير الذي تقدّ كنّ 

من  ةمن الحقول المعرفيّ  في كثير   جداً ، وبل ضعيفة ما تزال قاصرةً نتائجها  ن أنّ جربة تبيّ التّ ّن فإ، والجهد
اآللي  الفهم قاتصعوبات ومعوّ إلى  عموماً ذلك  ومردّ  عليها. عويلقة ودرجة الوثوق بها والتّ دّ حيث ال

ن بلغ مستويات عالية من التّ بيعيّ غات الطّ للّ  ام قليد التّ عن التّ  زدهار، ما يزال عاجزاً قدم واالا ة، فالحاسوب وا 
ة، وما غات الطبيعيّ عند استخدامه ومعالجته للّ  عفوياً  اإلنسانة التي يقوم بها ة والفكريّ هنيّ ات الذّ للعمليّ 
 . الّترجمةة وغيرها التي ال تخلو منها عمليّ اللي حوي والدّ رفي والنّ حليل الصّ ات التّ ل ذلك من عمليّ يتخلّ 

هم ، اللّ الّترجمة اآللّية دخل فيتوفير جهد التّ  للمترجم البشريمن األحوال  حال   ولهذا، فال يمكن في أيّ 
قيق ص ال ترجمته بالمعنى الدّ ة التي يتناولها النّ هو استخالص الفكرة العامّ  هاإال إذا كان المبتغى من

ّما في له هذا تدخّ ويكون للكلمة.  إّما في الّنص المراد ترجمته من خالل التّنقيح )الّتحرير( المسبق، وا 
ص المراد ترجمته في بمراجعة النّ ، نقيح المسبقالتّ في فيقوم،  م من خالل التّنقيح الاّلحق.رج  الّنص الُمت

جراء كلّ اللّ  ة عليه بما يتوافق يّ عديالت الضرور التّ  غة المصدر وتبسيط جمله ورفع الغموض عنها، وا 
، حقنقيح الالّ التّ في يقوم، و  د.ة المعتم  اآلليّ  الّترجمةوينسجم مع القاموس والقواعد المبرمجة في نظام 

جراء كلّ ص المترج  بمراجعة النّ   ة عليه ليصبح مقروءاً التعديالت الضروريّ  م في اللغة الهدف وتصحيحه وا 
 شر.للنّ  وقابالً  ومقبوالً 
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ة آليّ  "ترجمةً  الّترجمةة، تكون اآلليّ  الّترجمةريقتين في الطّ ل المترجم البشري بإحدى هاتين وبتدخّ 
ع الكثير من ه قد يضيّ . ومن نافلة القول إنّ حاسوبوال اإلنسان، وهي أحد أشكال تفاعل 5"اإلنسانبمساعدة 

ح ح وينقّ ، أو وهو يصحّ الحاسوب لا ب  من قا  ص المراد ترجمته ليكون مفهوماً وقته وهو يعّدل ويبّسط النّ 
على  د  واتر الكبير لألخطاء المرتكبة في مختلف المستويات. زا ظر إلى التّ ، وهذا بالنّ اً م آليّ ترج  ص المُ النّ 

ة، فيقع هو اآلخر في الخطأ، أو عدم اآلليّ  الّترجمةرجمية التي يقوم بها نظام ره بالخيارات التّ ذلك خطر تأثّ 
عمة ل بذلك النّ األخطاء أمام العدد الهائل من األخطاء الواجب تصحيحها، فتتحوّ نتباهه إلى بعض هذه اا 

 االاضطالعمن األفضل له ع الكثير من وقته بدل ربحه، ويكون إلى نقمة، ويجد المترجم نفسه يضيّ 
المتاحة له  طبيقاتوالتّ  البرمجيات استعمال الحاسوب واإلفادة من كلّ  نفسه دون أن يلغي نهائياً ب الّترجمةب

 رجمي.في عمله التّ  قانة الذي نعيش فيه اليوم والمعينة له باستمرار  في عصر التّ 

نفجار  التي تتناسب وروح العصر وبوتيرة   الّترجمةفي  ةالفعاليّ  تحقيقإلى  هكذا إذن، وسعياً  يمّيزها االا
بعض مراحل عمله في إطار  6سرعة، لجأ المترجم إلى أتمتةبغات المختلفة بين اللّ ه نقلالمعرفي وضرورة 

يضطلع  ، وهو نوعٌ 7"ة بمساعدة اآللةالبشريّ  الّترجمةـ"آخر ومستجد مع الحاسوب من خالل القيام ب تفاعل  
 المختلفة تطبيقاتهو الحاسوب من ويكون الفاعل األساس فيه مع اإلفادة  الّترجمةفيه المترجم البشري بفعل 

 .معه دون االعتماد عليه كل يةً  متفاعالً  ر الحاسوب  يسخّ ، أي أّنه هامراحل عمله أو كلّ  بعضفي 

 ، وهي ةيالّترجم ةاكر ذّ اليكمن في  الّترجمةوع من أشكال اإلفادة من الحاسوب في هذا النّ  أهمّ  ولعلّ 
إلى  ستناداً رجمة اا قتراحات للتّ عطي للمترجم اا تصوص المتوازية )األصل وترجمته( من النّ  مخزونٌ 

المتشابهة أو ة عابير المصطلحيّ والتّ لمقاطع تعّرف الجمل واها فيها، إذ تسّجلو  التي ترجمها آنفاً  صوصالنّ 
تقديم سوية منتظمة لترجمة في " ةاكر ة الكبرى مع هذه الذّ المزيّ . وتكمن شير إليهاالمتقاربة فتبرزها وت

مختلفة من  المصطلح بطريقة  دة لتجاوز متاعب ترجمة نفس العبارة أو صطلحات والعبارات المعقّ اال  
أّن  والمعنى، 8"أي توحيد وثبات ترجمة المصطلحات ،آلخر ذات المترجم من وقت   ىآلخر أو لد مترجم  

   ترجمتين مختلفتين. وال المصطلح نفسهتين، ص نفسه مرّ النّ  المترجم ال يترجم أبداً 

بلغ  طبيقات المتاحة لمترجم اليوم في عالم  التّ األدوات و  كبيرة وواسعة من عن تشكيلة   مثالٌ  هذا إالّ ما و 
 رجمية تقريباً ة التّ مراحل العمليّ  ه من خالل أتمتة كلّ أوجّ  الّترجمةوجه نحو المزاوجة بين الحاسوب و فيه التّ 
 رجمات، ومراجعة التّ ومصطلحيّ  وثائقيّ  بحث  من ، و هاتسليمالوثائق و ستالم من اا ق بها ما يتعلّ  وكلّ 

4551 منذ سنة د  جا ستُ اا تخّصص في إطار  كثيرٌ  وغير ذلك ،هاوتصحيح
 يدعى الّترجمةفي ميدان  9

"ةب  س  و  ح  المُ  الّترجمة"بـ
10. 

يغ ت التي   « Traductique » ة األصلسمية الفرنسيّ للتّ  هو المقابل العربيّ المحوسبة"  الّترجمةو" من صا
إلى تشير  وهي« Computerised translation ». ة بـغة اإلنجليزيّ ت إلى اللّ م  رجا وتُ  ،11ةوالمعلوماتيّ  الّترجمة

دراسة ، أو باألحرى "الّترجمةة في عمليّ  ةالمعلوماتيّ خصصات التي تسعى إلى تطبيق دراسة جميع التّ 
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 ط بين مفهومإلشارة ها هنا إلى ضرورة عدم الخلبنا ا وحّريٌ . 12"ةلمعلوماتيّ با الّترجمةلتقاء جميع نقاط ا  
 .ة"الحاسوبيّ  الّترجمةومفهوم "ة"، ب  س  و  ح  المُ  الّترجمة"

فيها  يضطلعأي تلك التي ، اً ة كليّ اآلليّ  الّترجمةنطوي على مفهوم في"، ةالحاسوبيّ  الّترجمةمفهوم " افأمّ 
المحوسبة"  الّترجمةا مفهوم "وأمّ  على اإلطالق.البشري ل فيها المترجم وال يتدخّ  الّترجمةالحاسوب بفعل 
عتماد عليه فية بمساعدة الحاسوب، من خالل البشريّ  الّترجمةأسلوب فينطوي على   بعض أو كلّ  االا
عاون فاعل والتّ من أوجه التّ  . وهذا واحدٌ الذكر ق بها كما أسلفناما يتعلّ  كلّ في ة و رجميّ ة التّ مراحل العمليّ 
األسلوب العام ن أن يكون هو ها، وأغلب الظّ أحدثُ بل و  الّترجمةوالحاسوب في  اإلنسانالمثمر بين 

 أصبح فيه االستغناء عن الحاسوب في شتى المجاالت والحقول أمراً  ة في عصررجمة البشريّ بيعي للتّ والطّ 
 شبه مستحيل.

شر النّ ، و (Bureautique) المحوسبة ةالمكتبيّ كّل من  ة فيبالمعلوماتيّ  الّترجمةتقاء ل  ويمكن جمع نقاط اا 
 ة المحوسبةالمعجميّ و  ،(Terminotique) المحوسبةة المصطلحيّ و  ،(Editique) المحوسب

(Lexicomatique)،  ة المحوسبةالقاموسيّ و (Dictionnairique)،  البحث الوثائقي المحوسبو  
(Documentique)،  و ّّ  .غيرها، و (Transitique)صال المحوسب االّت

أخرى صات تخصّ  هرُ جاوا تُ  الّترجمةص جديد في ميدان خصّ تنفسه في إطار  اليوم مترجموبهذا، يجد 
وأن في عمله،  التّقنية التي من شأنها أن تعينه علبة من األدواتب زاً مجهّ جديدة تتطّلب منه أن يكون 

إمكاناتها نات هذه العلبة؟ وما فما مكوّ  ستخدامها بفعالّية.يتسّلح بمهارات  وكفاءات  جديدة تمّكنه من اا 
 ؟الّترجمي الّنشاطمختلف مراحل  وحدودها في

 الّترجمةفي  واإللكترونّية المعينةة يّ معلوماتة الاآلليّ  .2

ما  إذ أصبحت تندرج أكثر فأكثر ضمن ،مذهالً  راً تطوّ  ةورة المعلوماتيّ منذ ظهور الثّ  الّترجمةلقد شهدت 
، ه، ودكتافونتهوممحا هعن قلم فشيئاا  ى شيئاا يتخلّ ، وأخذ المترجم "13"ةالمعلوماتيّ ثقافة يمكن تسميته بـ"

ليلجأ بدل ذلك إلى  ،14"لألحذية قام بتشكيله في علبة   الذي والملفّ قليدية، التّ  هاقنة، وقواميسالرّ  تهوآل
 اليوم لتشكّ ، و وكيفاً  كماً  ر باستمرار  تتطوّ  اتبرمجيّ و ات وآليّ أدوات من تيحه تما  بكلّ ة المعلوماتيّ ستخدام اا 

 رجمي. يؤّدي عمله التّ ستغناء عنها وهو ي لم يعد بإمكانه االا تّ علبة أدواته ال

بدل المترجم  الّترجمةة فيها الحاسوب بمهمّ  ة البحتة التي يضطلعُ اآلليّ  الّترجمةها هنا لسنا نعني و 
نّ من بين أخريات أداةٌ  وما هي إالّ  ،بالحاسوب الّترجمةتقاء ل  ل أشكال اا فقط، فهذه كانت أوّ  البشريّ  ما ، وا 

وهو يضطلع  لمترجم البشريّ ا التي يعتمدها ةاإللكترونيّ و  المعلوماتّيةاألدوات و  البرمجّياتنعني تشكيلة 
 الحاسوبها كّل من يندرج ضمن. و الّترجمةة في بالمعينات الحاسوبيّ  ف أيضاً عر  أو ما يُ ، الّترجمةبفعل 

برامج معالجة و ا، وملحقاته صوصالنّ  اتقمنسّ و وقارئات الّنصوص الّضوئية، ، ومختلف ملحقاته
دقيق والتّ  وكذا برامج تصريف األفعال،ومطابقة الّنصوص، ، صوصللنّ  اإلمالء اآلليو  الّنصوص،
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ّا  معاينةو  ،اإلمالئي والّنحوي  ،القواميس الخاصةة و القوائم المصطلحيّ عداد إل رجاعهاستالمصطلحات واا
 ،المحوسبة الّلغوّية والقواميس والمعاجم اإللكترونّية، والموسوعات، والمكانز، ةاآلليّ  وبنوك المصطلحات

اآللّية،  وبرامج الّترجمة ،وذاكرات الّترجمةغات، لّ دة الغة أم متعدّ غة أم ثنائية اللّ أكانت أحادية اللّ  سواءٌ 
 .، والبريد اإللكتروني وغيرها كثيرٌ تياإلنترنو حاورية، وأنظمة تخزين و/أو تقاسم البيانات، التّ  والّترجمة
ّا يتعلّ  فاألمرُ  ات التي من شأنها أن تفيد المترجم وتعينه في والبرمجيّ  الملحقاتبمختلف  مجّهز   ق بحاسوب 

 ئيسة. ة عمله الرّ ل محطّ المترجم وتشكّ  رهاديي في الّترجمةعينة آلة مرجمة، أو باألحرى مختلف مراحل التّ 

رجمية المتزايد والمتسارع البيئة التّ  مكّوناتها روتطوّ  15"ة عمل المترجممحطّ لقد غّير ظهور مفهوم "
ة ق األمر بالعمليّ أتعلّ  ة، سواءٌ عامّ  بصفة   الّترجمةالجوانب ذات الصلة بممارسة  كلّ  مّس  اً جذريّ  تغييراً 

، مترج  ص المُ ترجمته وتسليم النّ طلوب ص المستالم النّ التي تشمل اا ّتصال ة االرجمية نفسها، أم بعمليّ التّ 
 ووفق هاتين العمليتين. عنه أبداً  وال تنفكّ  الّترجمةبفعل  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطةٌ  األخيرةالعملّية فهذه 

في  الّترجمةفي عينة األدوات الم 16ألكسندرا فوالنشي ّنفص، تُ المتالزمتين والمتكاملتين في الّترجمة
  :، وهماثنتينمجموعتين اا 

  ؛ذاتها الّترجمةة معينة في عمليّ  أدواتٌ  -

 .ة في خدمة المترجمعامّ  أدواتٌ  -

ج من شأنه خدمة المترجم ومساعدته في نت  ، أو مُ ، أو برنامج  أداة   درج في المجموعة األولى كلّ ين
 مروراً ، و ذاتها الّترجمةوصياغة نتاج إلى إ وصوالً  الوثيقةإنتاج من  ة بدءاً رجميّ ة التّ مختلف مراحل العمليّ 

 .والمصطلحيّ  بالبحث الوثائقيّ 

 فقط إجراء تعديالت و، أص الهدفنّ جديدة لل صفحة   فتحتشمل  ، والتييقةنتاج الوثإفي مرحلة ا أمّ ف
في خدمته مختلف يجد المترجم  فإنّ مباشرة،  افي حال كتابة الّترجمة عليه ص المصدرالنّ  صفحةعلى 

 وأوبن أوفيس (Wordperfect)ووورد بيرفكت  (MS Word)من وورد  صوصبرامج معالجة النّ 
(OpenOffice) ، مثل باور بوينت مثيل البيانيالتّ  برامجو(MS PowerPoint) عبر  شرالنّ  ، وبرامج

بمساعدة شر أو النّ  ،(Dreamweaver)ويفر  ودريم (MS FrontPage)بايج  اإلنترنيت مثل فرونت
ين ديزاين  (PageMaker)وبايج مايكر  (QuarkXpress)مثل كوارك اكسبرس  الحاسوب  (InDesign)وا 

 . (Catalvst)وكاتالفست (Passolo)باسولو مثل  وطينالتّ  امجبر ، و (FrameMaker)وفرايم مايكر 

ص المراد يتناول موضوع النّ  مرجع   عن كلّ ، وللبحث والمصطلحيّ  في مرحلة البحث الوثائقيّ ا أمّ و 
وألتافيستا   (Google)مثل جوجل كات البحث المختلفةمحرّ ، فإّن المترجم يجد في خدمته ترجمته

(Altavista) ّمثل أونكارطا ة، والموسوعات اإللكتروني(Encarta)  ووابوبيديا(Webopedia) .  عن  وللبحث
قواعد البيانات فيجد في خدمته ، المراد ترجمته صص النّ المصطلحات المناسبة والمتداولة في ميدان تخصّ 

  (Termium)متيرميو و  (TEAM) تيمو  (Lexis) لكسيسو  (EuroDicAutom)مثل أروديكوتوم  ةالمصطلحيّ 
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 غاتة األحادية أو المتعددة اللّ القواميس والمعاجم اإللكترونيّ في الوطن العربّي، و  "قام مو""باسم" و"معربي" و
أمثلة عن سياقات عن وللبحث  وقاموس المعاني.  (OneLook)ووان لوك (Lexicool)مثل لكسيكول 

 Open Source)مفتوحة المصدر المدّونة العربية مثل ناتفيجد في خدمته المدوّ  ،المصطلحات ستعمالاا 

Arabic Corpora) العربية والمدّونة الّلغوية  (kacstac.org.sa)  برتيش ناشنول كوربوسو (British 

National Corpus) ، وأرشيف المجالت موقع منّظمة األمم المتحدة مثل المترجمة صوصالنّ أرشيف و ،
عداد وإل .ةنة وكاالت األنباء العربيّ مدوّ و  (Liberation)ولبيراسيون  ،(Le Monde)والصحف مثل لوموند 

دارة قاعدة بيانات مصطلحّية خاّصة به ولينغو   (MultiTerm)برامج مثل مولتيتيرم فهو يجد في خدمته ،وا 
(Lingo) وتيرمكس  (Termex)ولوجي تيرم (LogiTerm). 

مثل ريفيرسو  ةاآلليّ  الّترجمةر على مختلف أنظمة يتوفّ المترجم ذاتها، ف الّترجمةصياغة وأّما في مرحلة 
(Reverso)  وسيستران(Systran) و"الكافي"،  "هبيالذّ و"الوافي " اقل العربيّ "النّ و "المترجم العربي"و
ر أداة يتوفّ  أهمّ  التي تعدّ  الّترجمةذاكرات و  ،(Webbased)مثل واب بايزد  بمساعدة الحاسوبوالّترجمة 

 (Déjà Vu) وديجا فو (Multitrans) ومالتيترانس (Trados)، ومن أبرزها ترادوس عليها مترجم اليوم
 .(AppTech)وأبتك (Wordfast) وووردفاست

ة مباشــرة بعملّيــ صــل بصــفة  ات التــي ال تتّ األدوات واألنظمــة والبرمجّيــ انيــة، كــلّ وينــدرج فــي المجموعــة الثّ 
نّ الّترجمة ص ترجمتها )النّ  المطلوبستالم المادة اا في مرحلة  أو ما بعدها، أي الّترجمةما بمرحلة ما قبل ، وا 

بظهور الوسائط المتعّددة، لمم تعمد الممادة و" قانـةص الهدف(. ففي عصر التّ )النّ  الّترجمةالمصدر( وتسليم 
 وثيقمةا  [...] علمى المور ، بمل قمد تكمون المصفوفةي من الجمل خطّ  بمقطع   شبيهةا  [...] المراد ترجمتها

ن بذلك على ، فال يتعيّ 17"األشكال المختلفةمن هذه  تركيب   ، أو أيّ أو مرئياا  سمعياا  ة، أو تسجيلا إلكترونيّ 
نّ الا  اً إلـــى آخـــر أو الحضـــور شخصـــيّ  نقـــل مـــن مكـــان  المتـــرجم التّ  مـــا ســـتالم هـــذه المـــادة أو تســـليم ترجمتهـــا، وا 

أو  البريد اإللكترونيّ  في) اإلنترنيت عبرقمية الرّ في طبعتها اسوخ )الفاكس(، أو عبر النّ ها مُ ل  س  ها أو يُ مُ لا ت  س  ي  
عند المرسل  مباشرةً  طباعتهاطلب  قد يشهد المستقبلتقاسمها عبر إحدى منتديات المحادثة(، و  عن طريق

  إليه. 

ب كنشاط  و ولكون أدوات المترجم الجديدة ال بّد أن  تعكس الّترجمة كنشاط  لغوّي وثقافّي من جهة ،  ُمكسا
ـتُ رجمـة للتّ  األخيـرلجانـب ا هـذاتخـّص  أخـرى بـرامج من جهة  أخـرى، فـإنّ  مـن المـذكورة شـكيلة اف إلـى التّ ض 

، (FileMaker)فايــــــل مــــــايكر و   (Access)مثــــــل أكســــــاس محاســــــبة والفــــــوترةلوتســــــتعمل فــــــي ا األدوات،
كسالو    . (Excel)ا 

وهي  ة الموضوعة في خدمة المترجم اليوم،لكترونيّ المعلوماتّية والموارد اإلاألدوات من تلكم مجموعة 
اانحصرت دائرة استعمال الورق في و  مكان، قلمة التي لم يعد فيها للة عمله اآلليّ ها في محطّ رة كلّ متوفّ 

بينها نقل فيما بينها بطريقة تتيح للمترجم التّ ترتبط هذه األدوات و  .المرتبطة بالحاسوبابعة عالقته بالطّ 
سيشهد و . المفاتيحد نقرة على لوحة مجرّ  بعدا  شيء )أو يكاد( على ر على كلّ يتوفّ  بطريقة شبه فورّية تجعله
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ة محطّ الات أخرى ال محالة في تقنيّ و أدوات ، ظهور تزايد والمتسارعالمالتّقني ر مع التطوّ ، المستقبل
 مؤتمتةة خدمات مستعد إلدارة محطّ  ماجد  مُ  الّسنينسيصبح على مّر  المترجم ا يعني أنّ ، ممّ الّترجمية
 ااكتساب كفاءات  ومهارات  جديدة ال غنى له عنها. تطّلب منهي ، وهو دورٌ بالكامل

 جديدة  ومهارات   مترجم اليوم: كفاءات   .3

نفسها يجعل مناقشة  الّترجمةة الضطالعه بمهمّ  الّترجمةة في عمليّ  بؤرياً  عنصراً إّن كون المترجم 
نتاج ترجمة إ أنّ نا إذا قل جديد نضيف أيّ . وال وناقصةً  بمنأى عنه قاصرةً مبادئ هذه األخيرة ومناهجها 

في  عادةً هي كما تحصى ، و ةساسيّ بات األبعض المتطلّ ها جا نتا ر في مُ ب أن تتوفّ مفهومة ومقروءة تتطلّ 
 والمنقول إليها وضليعاً  المنقول منهاتين غاللّ ب شامالً  إلماماً  ملماً أن يكون رجمة ون للتّ محيط من يتصدّ 

بينه وبين ما  ، أي أن تتواجد ألفةٌ الموضوع الذي يترجمهبمادة  شامل   الع  على إطّ وأن يكون فيهما، 
عالقة تقوم بينها ، وبل وثيقاً  ببعض ارتباطاً  الثة بعضهاروط الثّ . وترتبط هذه الشّ مكانيترجمه بقدر اإل

لى غاية يومنا هذا. الّترجمةمنذ ظهور  هاعن ليس للمترجم بديلٌ ة متراصّ  وحدةً  لةً مشكّ ستلزام اا   وا 

غتين غوية في اللّ صقل مهاراته اللّ على  اً كليّ  معتمداً ، على أكمل وجه  وقد كان المترجم يقوم بمهامه 
المضامين  فهملتبلغ مبلغ كل واألسلوب الشّ ى فهم والتي يجب أن تتعدّ  إليهاالمنقول منها والمنقول 

ة للكلمات، والخصائص لوكية الهامّ السّ و  ةنفعالياالا اسة للمعنى، والقيم قيقة والحسّ الجوانب الدّ  ، أيواألفكار
حساسة التي تحدّ األسلوبيّ  غة أم ة اللّ أكانت أحاديّ  سواءٌ المختلفة ستشارة القواميس مع اا  سالةالرّ  د نكهة وا 

ا. غة المنقول إليهغة المنقول منها أو إحداثه في اللّ ستيعاب المعنى في اللّ ر عليه اا ما تعذّ غة كلّ ة اللّ ثنائيّ 
ى صوص في شتّ صدي لترجمة مختلف النّ غوي سالحه الوحيد للتّ وتأهيله اللّ  عونه األساس كانت فالقواميس

 الّترجمة، لتكون وقواميس   وممحاة   رصاص   لموق ورق  أبسط الوسائل من عتماد مجاالت المعرفة والفنون باا 
 آلة كانت. عتماد على أيّ معنى الكلمة دون االا  بأتمّ  ةً بذلك بشريّ 

الذي شهده  قني المتسارعوالتّ  العلميطور التّ  ظهرت معة نحو األتمتة التي زعة العالميّ مع النّ  ولكن
نة لعلبة أدوات التي يتيحها والمكو   الّتطبيقات والبرمجّياتختراع الحاسوب ومختلف اا  داً ده جيّ جسّ ، ويعصرنا

ن كان ما يزال شرطاً غويأهيل اللّ التّ مترجم اليوم، أصبح   بل ال بدّ  ،لوحده ، غير كاف  مترجم   لكلّ  الزماً  ، وا 
جديدة تسمح له بممارسة عمله الّترجمّي على أحسن وجه في البيئة  ومهارات   بكفاءات  ستكماله من اا 

ة عمله المحوسبة. ويمكن جمع هذه المهارات في تأهيلين ااثنين أحدهما تقني الّترجمية المستجدة وفي محطّ 
 واآلخر تنظيمي.

 :قنيتّ الأهيل تّ ال 3-1

ة معرفة كيفيّ و عامل معها التّ ، وبةرجميّ معرفة األدوات المستجدة في البيئة التّ بلمترجم سمح لي وهو تأهيلٌ 
كنولوجي قدم التّ زها التّ يميّ ة التي العالميّ  الّترجمةإلى سوق  ن من الولوجتمكّ في عمله اليومي لياستخدامها 

  .سابق المحمومالتّ المنافسة الحادة و الكبير و 
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 أو برنامج   تكوين   يخلو )أو يكاد يخلو( من أيّ  أدبياً  وا تكويناً واد األعظم من المترجمين تلقّ السّ  ورغم أنّ 
، فإّن روح العصر اليومة المتاحة لهم قنيات العلميّ ة والتّ امل باألدوات المعلوماتيّ نهم من اإللمام الشّ يمكّ 

تلّقن وب، ةفي المعلوماتيّ  ستكمال معارفهم القاعديةاا مانهم بزا ل  يُ ة، الفعاليّ الّسرعة و وفيق بين وضرورة التّ 
ة وفق مختلف مراحل بفعاليّ خدامها ستبطريقة تسمح لهم باا ة لهم المعين ة لمقاربة هذه األدواتتراتيجيّ ساا 

 . الّترجمة

مع ة العصريّ صال من وسائل االتّ  بدءاً  زة بهذه األدواتمجهّ  توفير بيئة عمل   رورةب هذا بالضّ ويتطلّ 
وبريد إلكتروني )الفاكس( جهاز ناسوخ و محمول و مالء في جميع أنحاء العالم من هاتف ثابت الزبائن والزّ 
مختلف ز بي مجهّ جهاز حاسوب سريع وقوّ إلى  ، وصوالً كبيرة واستقبالهاالنه من إرسال الملفات مهني يمكّ 
هي و  بعد آخر. يوماً  ساعاً واتّ  عاً التي تزداد توسّ  هافي سوقاليوم طلوبة والم الّترجمةعينة في البرامج الم

صة في المتخصّ  الّترجمةفما بالنا ب ة،العامّ  الّترجمةلممارسة أبسط أنواع  ة جداً وريّ ضر و  أساسّية أدواتٌ 
تحت تسمية  الّترجمةت في حقل دّ جا تُ س  التي اا شاطات وكذا النّ ة المختلفة قنية والعلميّ المجاالت التّ 

""التّ   بلجة،الدّ  وأرجة تالسمن خالل  ةمعية البصريّ السّ البرامج و  ،ةاإللكترونيّ مواقع اللترجمة  18وطين

 .غويليل اللّ ذات الدّ  اتالمعدّ ات و والبرمجيّ  البرامجومختلف 

 تتنافى تكنولوجيافي عصر التّ  الّترجمةسوق الجديدة ل روطالشّ ل شكّ تالتي والجودة  ةرعة والفعاليّ السّ ف
يستغرق ، منخفضةً أسعاره ومهما كانت  داً عامل مع مترجم، مهما كان مستوى ترجماته جيّ مع التّ  تماماً اليوم 
ه ال ألنّ  ،هلّ كأو يوم رجمة أو غيره من أنساق الملفات المختلفة نصف للتّ  مثالً  مضغوطاً  ملفاً  تسليمه

أو عدم ، ة لذلكره على البرامج الضروريّ ب عدم توفّ بعلى شاشة حاسوبه بستحريره أو عرضه يستطيع 
والبرامج ة حشد األدوات المعلوماتيّ ليس مترجم اليوم من  المطلوب ولذا، فإنّ  .ستخدامهاة اا معرفته بكيفيّ 

نّ اإللكترونيّ  اإلفادة من ستخدامها و اا  نه منتمكّ  مهاراتكتساب متالك أو اا ما اا ة في بيئة عمله فحسب، وا 
 ء إلى مترجم كفءيستحيل عليها تحويل مترجم سيّ  الّترجمةفقط في  كمعينات   مزاياها ومعرفة حدودها

دارتهاتسييرها و  ن منيتمكّ  تتأقلم مع ة جديدة تحديد طرق تنظيميّ  خالل من . وال يكون له ذلك إالّ بفعالّية ا 
 تنظيمّي.التأهيل البأدواتها التّقنية الجديدة في إطار عمله  محّطة

 

 :نظيميأهيل التّ التّ  3-2

دارة كتسابها واا به المهارات الواجب على المترجم اا ونعني  ة مختلف الجوانب العمليّ ستغاللها في تنظيم وا 
أدوات ب كر،الذّ  سبقكما زخر، رجمي في إطار البيئة الجديدة التي يمارسه فيها، والتي تقة بعمله التّ المتعلّ 
سره له، ولكن تفرض عليه في الوقت نفسه تطوير ض بها أن تعين المترجم في عمله وتيّ فتر  ة جديدة يُ تقنيّ 

سريعة وذات  له إلنتاج ترجماته بسرعة وبفعالية، أي إنجاز ترجمات  مهاراته وكفاءاته، وكذا طريقة أداء عم
 عالية. جودة  
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رعة والجودة متناقضان، فيتساءل متسائل كيف لترجمة ما أن عاملي السّ  قد يبدو للوهلة األولى أنّ 
؟ للّترجمة قليديةالتّ الطريقة ا كانت عليه في ة أقصر ممّ ز في فترة زمنيّ نج  تكون ذات جودة عالية وهي تُ 

ة ما من شأنه توفير ة واإللكترونيّ ات المعلوماتيّ في حوزة مترجم اليوم من األدوات واآلليّ  أنّ  هي اإلجابةو 
دون أن ينتقص  ،الّترجمةيها وزمن إنجاز ختصار زمن الحصول علاا ، و الّترجمة فيرورية المعلومات الضّ 
هذه إدارة مهارات   تنظيمّي يكتسب من خالله، على أن يستكمل هذا بتأهيل  جة المنت  ذلك من جود

دارة الوقت، و ات المعلوم  هأمالها علي ثالث هي عواملٌ . و إدارة الجودةكذا الضرورية في الّترجمة، وا 
 .قتصاد المعلومةاا 

  : الّترجمةرورية في إدارة المعلومة الضّ   3-2-1

سمح تالتي ال تنفصل عنه البتة، و رجمي مراحل العمل التّ  إحدى أهمّ  والمصطلحيّ  البحث الوثائقيّ  يعدّ 
 صلةالذات بالمعلومات  ق األمرأتعلّ  سواءٌ ه غلب على الصعوبات والعقبات التي تعترض سبيلبالتّ للمترجم 

 إنّ  إذن من نافلة القولفعبير عنها. بمادة الموضوع المراد ترجمته، أم بالمصطلحات الواجب استعمالها للتّ 
 ةة والمصطلحيّ ستكمال المعرفة الموسوعيّ إلى بناء أو اا  يهدف الّترجمةعملّية البحث أثناء الّنوع من هذا 

ص المراد ترجمته، وذلك من خالل قراءة وثائق ونصوص )من مقاالت، ومجالت، بموضوع النّ  المتعّلقة
عابير معلومة كانت حول الموضوع وحول المصطلحات والتّ  بأيّ  ةفاداإلوغيرها( من شأنها  وبحوثوكتب 

 والمنقول إليها.الّلغتين المنقول منها  في، وذلك الواردة فيه مفاهيمال لىاللة عتداولة للدّ الم

طرق المعلومات اإلنترنيت و ما السيّ  صال،عالم واالتّ كنولوجيات الجديدة في اإلالتّ والحال أّن ظهور 
إلى وفرة، بل فيض . وقد أّدى تنّوعها وتشّعبها وال تحصى ال تعدّ  ، جعل موارد المعلومات كثيرة جداً ّيارةالسّ 

رجمة التي يه وهو يبحث عن األنسب منها للتّ تا وي  يحتار المترجم يجعل  ، وهو أمرٌ وتضّخمهاالمعلومات 
 الزماً  شرطاً  الّترجمةرورية في ياق، يصبح تأهيل المترجم في إدارة المعلومة الضّ . وفي هذا السّ ى لهايتصدّ 

 وفيق بين الكمّ نه من التّ كل الذي يمكّ وتقنياته بالشّ  ظر في طرائق البحث الوثائقيّ ادة النّ ليكتسب مهارات إع
وجه نحو دروب المعلومة ب عليه التّ رة وبين نوعيتها. ولهذا الغرض، يتوجّ الهائل من المعلومات المتوفّ 

 .الّترجمةة في للمعلومة الضروريّ ة ة ونوعيّ ة إدارة كميّ ع منهجيّ ، أي يتتبّ ةالجاري البحث عنها األكثر فعاليّ 

من الوثائق  كبير   ة، بل ضرورة حشد كم  المترجم أهميّ  ي  عا ي  ة للمعلومات أن ونعني باإلدارة الكميّ 
. ص دقيقما حينما ينتمي هذا األخير إلى ميدان تخصّ ص المراد ترجمته، والسيّ صوص في موضوع النّ والنّ 

قة ة المعلومات المتعلّ ويوّسع كميّ  الموضوع عن شاملةً  نظرةً م عطي المترجيفكثرة هذه الوثائق والّنصوص 
خم من الوثائق أمام هذا الزّ  ٌض المترجم معرّ  ما تجدر اإلشارة إليه هنا، هو أنّ  نبه إلى أقصى حّد. ولك

يجب ، ى هذا األساسيهان وتضييع الكثير من الوقت في قراءات غير مجدية بدل ربحه. وعللخطر التّ 
ة، أي أن يبحث وعيّ ة للمعلومات، مهارة إدارتها النّ إلى جانب مهارة اإلدارة الكميّ على المترجم أن يكتسب 

ن طرائق وتقنيات قراءة الوثائق تلقّ . وهو ما يستدعي منه رجمةالعناصر الحصيفة للتّ  ويجد بسرعة  



11 
 

منها  األقل إفادةً  تلك إلى إقصاءخاطفة يعمد بعدها سريعة جدًا، وبل  ويلة قراءةً الطّ كثيرة و الوالّنصوص 
 . الّترجمةإلنجاز 

نّ  نفجار ليس حصراً هذا االا  وألنّ  د كونها تتعدّ  ما يشمل المصطلحات أيضاً على المعلومات فقط، وا 
روري عليه بين هذا وذاك، فقد بات من الضّ  إلى آخر، فيجد المترجم نفسه حائراً  ع وتختلف من نص  وتتنوّ 

ة من خالل تكييف وأقلمة بحثه المصطلحي مع األدوات ة بسرعة وفعاليّ المصطلحيّ ه خياراته أن يوجّ 
ة ب على إعداد وأتمتة جذاذات مصطلحيّ أن يتدرّ بإمكانه في هذا المضمار و . ة المتاحة لهالعصريّ 
دارة قاعدة بيانات مصطلحيّ دة اللّ ومتعدّ  ةشخصيّ   ة به فية خاصّ غات يعود إليها عند الحاجة، أي إعداد وا 

 .سابقة ت ترجمتها في أوقات  عابير التي تمّ به إعادة ترجمة المصطلحات والتّ تجنّ  ةيّ رجمة تإطار ذاكر 

 إدارة الوقت:   3-2-2

تنامى تغات المختلفة ، أصبحت المعلومات الواجب نقلها وتناقلها بين اللّ اإلنترنيتو مع ظهور العولمة 
وتيرتها المتباطئة غير قادرة على استنفادها، بوسائلها البسيطة و قليدية التّ  الّترجمة، تجعل جداً  فائقة   بسرعة  

الّ  ،شاط والحركة الدؤوبةوتفرض عليها النّ  ب ترجمة ال تتطلّ كانت غير مجدية. فروح هذا العصر  وا 
نّ  تتماشى مع وتيرة  فائقة سرعة  أي ب ،وجيز   في وقت  و ة الكثير منها ب ترجمما تتطلّ المعلومات فحسب، وا 

 .كتساب مهارة إدارة الوقتضرورة اا  اليوم ا يفرض على مترجمممّ ي لغاتها األصل، نتاجها فإ

دارة الوقتو  منها  زم والمناسب لكلّ تحديد الوقت الالّ قاعدة ترتيب األولويات و على يعتمد  مفهومٌ  ا 
 وتحقيق إنتاجية أكبر العمل ألوقات أقلّ بهدف  ستغالل الوقت بذكاءاأي  ة.إلنتاجيلأحسن وقت  وتحديد
 . وما أحوجمرنوالتّ  والممارسةتنظيم ى بالّ تتأتّ علم، قابلة للتّ  مهارةٌ هي و . الّترجمةعلى  المتزايد للطلب تلبيةً 

بترجمته. فهو  ص إلى غاية تسليمه مروراً بدءًا من استالم النّ  عملهيوم في مختلف مراحل يها الإلالمترجم 
ن أصبح يتوفّ  وتكسبه الكثير  في عمله وتيّسره لهمختلفة وكثيرة من شأنها أن تعينه ات وآليّ ر على أدوات وا 
إدارة من  المترجم نل إلى ضّده إذا لم يتمكّ تحوّ قد ياألمر  إال أنّ ، واإلنتاجالبحث صال و االتّ من الوقت في 

 البحث كثيرة أيضاً  كاتومحرّ  غزيرة جداً  الذكر، كما أسلفنا ،فموارد المعلومات .بكفاءة عامل معهاالتّ  وقت
ح هذا الموقع أو ذاك، أو يقرأ ذلك الكم الهائل من بالقدر الذي قد يجعله يهدر الكثير من وقته وهو يتصفّ 

وغيرها من  ،المعلومات عن الموضوع المراد ترجمته، أو يتواصل مع ذلك المختص أو الخبير في الميدان
بيل الوحيد أمام . ويكون في هذه الحال السّ الّترجمةة البحث أو األنشطة المرتبطة بطريقة أو بأخرى بعمليّ 

 .مرحلة من هذه المراحل صة لكلّ ختصار األزمنة المخصّ واا رعة مرن على السّ المترجم التّ 

بحث لل قياسياً  زمناً د حدّ يمكن للمترجم أن ي على سبيل المثال ال الحصر، ففي مرحلة البحث الوثائقيّ  
صة مع االقتصار على البحث في الموارد المتخصّ  ،صهااد ترجمتها ودرجة تخصّ مر وفق حجم الوثائق ال

زم الوقت الالّ  د ويضبط مسبقاً ريقة نفسها يمكنه أن يحدّ في الميدان الذي تنتمي إليه هذه الوثائق. وبالطّ 
ة محكمة ستراتيجيّ (، وينتهج اا الّترجمةج )نت  وقت تسليم المُ  د ويضبط أيضاً كما يحدّ  ،وثيقة كانت لترجمة أيّ 
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 فيأداة أو وسيلة كفيلة بمساعدته  ستعانة بقدر اإلمكان بكلّ ونهايتها مع االا  المواعيدبداية هذه الحترام 
 ذلك.

على  الّترجمةسريع بإنتاج ريقة التّ بهذه الطّ م من إدارة الوقت فه  يُ  كر هنا هو ضرورة أن الوالجدير بالذّ 
نّ ُمنت ججودة العلى حساب  سرعة اإلنجاز تفضيل أيحساب جودتها،  في  إدارة الوقت الحقيقيةما ، وا 

على في الوقت ذاته  عالية، أي أن يكون االهتمام منصباً  سريعة وذات جودة   إنتاج ترجمة  تعني  الّترجمة
 (.المنتجة الّترجمةجودة )والكيف ، (اإلنتاجية)الكم 

 إدارة الجودة:  3-2-3

اليوم في عالم العولمة واألتمتة تقترن أكثر فأكثر  الّترجمةحديات التي تشهدها أعمال لقد أصبحت التّ 
من تحسينها  جاه، ال بدّ تنافسي رئيسي في هذا االتّ  وعية، أي بالجودة. فالجودة سالحٌ بالجوانب النّ 

رجمة منذ للتّ  اً الزم اً شرط كانت الجودة أنّ  الّترجمةعارف بحقل  ال يخفى على أيّ وتطويرها باستمرار. و 
 ا يسبقها أو يلحق بها.عمّ ظر بغض النّ  ذاتها الّترجمة، أي ج فقطنت  ها كانت تقتصر على المُ ولكنّ  بداياتها،

بمختلف  الّترجمةإلى فرص أوفر لتحسين تقديم خدمات  تصاالت أفضالمعلومات واالتّ  ثورةوالحال أّن 
ة الممارسات اإلداريّ  عن طريق تبسيط وتحديثوذلك  .نتاجواإل صال والبحثتّ لة في االا مراحلها المتمثّ 

جراءات العمل الخاصّ  لتحقيق الكفاءة، ستثمارها وحسن اا  ،ة الضرورية لذلكزود بالموارد الماديّ ة بها كالتّ وا 
 كتساب مهارة إدارة الجودة.ا يفرض على المترجم اا ممّ 

واألفكار ة التي تقوم على مجموعة من المبادئ من أحدث المفاهيم اإلداريّ إدارة الجودة ويعّد مفهوم 
ة تساعد على تحقيق أفضل أداء ممكن اها في إطار فلسفة تنظيميّ إدارة أن تتبنّ  والمعايير التي يمكن أليّ 

قنيات دمج األدوات والتّ . ويندرج في إطار هذه الفلسفة الجودة في اإلنتاج والخدماتات وبلوغ أعلى درج
ستراتيجيّ ومعلوماتيّ  ةة وماديّ بشريّ من المتاحة ستخدام األمثل للموارد بمعنى االا ، دريبوالتّ  دارة وا  ة ة وا 

، فمثل هذه األخيرة الّترجمةإدارة الجودة في وعلى المعنى نفسه تنطوي  .وغير ذلك ومعايير ومواصفات
أعلى مستويات األداء دة لتحقيق معايير محدّ إلى  تستند، خرىة األة والخدماتيّ نتاجيّ ات اإلالعمليّ مثل 
قة واالكتمال ويسر القراءة والمالءمة الدّ ضاف إلى مقاييس لتُ  ،تطّلبات الّسوق اليومممع  تماشياً  ةوالفعاليّ 
ات ومنهجيّ  ممارسات وخبرات، معايير أخرى جديدة من نفسها الّترجمةة ساق التي تقاس بها جودواالتّ 

، ليس الحادة معايير التي تفرضها المنافسةالتتقّيد بأعلى  الّترجمةخدمات  وتسييرإدارة  في ةعصريّ 
نّ  دتهاجو لضمان  فعالّية الّترجمة في هذا الّسياق هو . والمقصود بأيضاً  تهافعاليّ ما لضمان فحسب، وا 

زود تّ لل كنتيجة   وتسليمها بأسرع الطرائق الممكنة المواعيدبلتزام من خالل االا  توفيرها وقت الحاجة إليها
  .ذلكفي عينة رورية والمقنية الضّ باألدوات والوسائل التّ 

دارتهارصدها وتقييمها و أعلى مستويات الجودة ب ضمانمترجم اليوم بإمكان و  ي تبنّ من خالل  ا 
بإمكانه ضمان ، الّترجمة. فقبل هاوبعد هاوأثناء هاقبل : أيالّترجمةفي مختلف مراحل ة ات تنظيميّ ستراتيجيّ اا 
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لتزام االا  مكن منتها بغية التّ ترجمالمطلوب منه  عمالاألق خطيط لتدفّ والتّ  الّترجمة إدارةالجودة من خالل 
على ترجمتها" أو "مغلقة" أو  "لم تترجم بعد" أو "العمل جار  في فئات  فها مثالً صنّ ، كأن يةهائيّ بالمواعيد النّ 

األدوات كّل خالل توظيف ، بإمكانه ضمان الجودة من الّترجمة. وأثناء هائي""تجاوزت الموعد النّ 
 أّماو  .ةيّ المصطلح البيانات وقواعد الّترجمةعلى غرار ذاكرات  الّترجمةالمعينة في لكترونّية إلة واالمعلوماتيّ 

 ستعانةاالا مع وتنقيحها وتصحيحها  مراجعتهاة الّترجمات بقابة على جودمن خالل فرض الرّ ، فالّترجمةبعد 
  المتاحة له لذلك. والّتطبيقات باألدوات

ويلة األمد األكثر القيام بالخيارات الطّ يكفل للمترجم إدارة الجودة في عمله هو  وأنجع استثمار   أهمّ  ولعلّ 
يالء أولويّ ، و تنمية مهاراته وقدراته االستثمار فيب ة واألجدىفعاليّ   الّترجمةعلى  مرنة عليا للممارسة والتّ ا 

ة فعاليّ بمرونة و بغية تلبيتها  رجمية الجديدة بأدواتها الجديدة وبمتطلباتها الجديدة أيضاً البيئة التّ  في خضمّ 
وأسرع ، أي أن يترجم أكثر بالمواعيد قيدالتّ الجودة واإلنتاجية و  لة فىالمتمثّ األساسية  هوتحقيق أهداف ،أكبر

 وأجود.

 خضمّ  كتسابها إلنجاز ترجماته فيالكفاءات والمهارات الجديدة الواجب على مترجم اليوم اا هي تلكم 
 اً خاصّ  تحضيراً تستدعي  مهاراتٌ ي وهصاالت. التي أسفرت عنها ثورة المعلومات واالتّ  راتالّتغيرات والّتطوّ 

والمعطيات الجديدة في البيئة ة كنولوجية الحاليّ الت التّ حوّ التّ  من جعلي خالل تكوين  من  الّترجمةلطالب 
  مكّونه األساس.رجمية التّ 

 

 
  ةوالماديّ ة داعيات البيداغوجيّ : التّ إعداد مترجمي الغد .4

ذا كانت مهنة المترجم قد تغيّ يعني تعلّ  الّترجمةإذا كان تعّلم  ه رت ال محالة في عصر يتوجّ م مهنة، وا 
ر ليتماشى مع المعطيات ويتطوّ  أيضاً  الّترجمةر تدريس بيعي أن يتغيّ أكثر فأكثر نحو األتمتة، فمن الطّ 

بال انعكاسات على في حقلها  اليوم الحاصلقني التّ المعرفي و قدم ليس التّ ف .رجميةفي البيئة التّ الجديدة 
عداد المترجمين تدريسهاطرائق  ؤول إليه تبشأن ما س بها ساؤل في محيط المهتمينح التّ طر  يُ  ، إذوا 
 تطوير  عن كثب من باتها متطلّ متابعة  ممنهالتي تستلزم  ،صاالتثورة المعلومات واالتّ  في ظلّ  تعليميتها

 وتغييرا  ،على تدريسها نعكاس  واا  ،الّترجمةة في ممارس ما لها من تأثير   ورصدا ، رجميةراسات والبحوث التّ لدّ ل
ة في المعاهد تطوير المناهج الدراسيّ تعديل و و  ،دراستهارتقاء بأساليب االا و  ،ات البحث في قضاياهامنهجيّ 

 والوسائلبل مع بحث السّ  ،ونوعاً  كماً  هامتطلباتوتستجيب ل الّترجمةر سوق تطوّ تواكب صة كي المتخصّ 
 .قنيكب الحضاري والتّ مسايرة الرّ قدم المنشود في الكفيلة بتحقيق التّ 

اليوم، أو  الّترجمةطالب  ا يجعل، ممّ نقطاعتتوالى بال اا  كبهذا الرّ  راتتطوّ بتكارات و اا وما تزال 
. وقبل [...] .كونيّ  من نسيج   يجد نفسه فيه جزءاا " عالم محْوس ب"كنف مترجم الغد ينشأ في " باألحرى



14 
 

على أن تأتيه المعارف والعلوم بين يديه  داا أن ينطل  هذا المترجم في ممارسة مهنته سيكون متعوّ 
في والعمل  ستعداد للعيشاالا  أن يكون على أتمّ به  يٌ حرّ ، 19"مشبوك"في عالم  ه مواطن  حيثما كان، ألنّ 

ة تعّلم أنظم ظر فيإعادة النّ ، في هذا المضمار، لزاماً  . وقد باترجمةللتّ  مهتعلّ  ةحلمن مر  كنفه بدءاً 
حسينها وحوسبتها تها و ر يتطو و  ،قليدية في المناهجالقوالب التّ  منفيه  رتتحرّ  على نحو   الّترجمة وتعليمها

ة إعداد ليّ أن تجتمع في عم وعلى هذا األساس، فال بدّ  باته.قمي ومتطلّ لتجاري معطيات العصر الرّ 
 . ةالماديّ و  ةالبيداغوجيّ يمكن جمعها في العوامل  وثيقة جداً  تصل بينها عالقةٌ  عديدة مترجمي الغد عواملٌ 

 :ةالعوامل البيداغوجيّ  4-1

ومسؤولين في المعاهد  نينة أعضائها من أساتذة ومكوّ دريس بكافّ هيئة التّ بها  ىعن  تُ هي عوامٌل و 
ة وتخليصها من قوالبها عليميّ ة التّ بالعمليّ رتقاء االا  ة فيل مهامها األساسيّ تتمثّ ، و الّترجمةصة في المتخصّ 

رجمية البيئة التّ توافق ة رات ومناهج دراسيّ مقرّ وضع وضبط فيها ب ة، وتحسين األداء األكاديميقليديّ التّ 
 : وذلك من خالل ،اليوم الّترجمة حتياجات سوقالمستجدة، وتستجيب الا 

ها قصد تمكينهم ة فيدورات تدريبيّ أو  الّترجمةراسي لطلبة ة في المنهاج الدّ مادة المعلوماتيّ برمجة  -
ة ة واإللكترونيّ ات المعلوماتيّ البرمجيّ  وكلّ  الحاسوب وتطبيقاته المختلفة ستخدام اا معرفة و من 

 رجمي.المعينة لهم في عملهم التّ 

أي  ،الّترجمةراسية لطلبة البرامج الدّ رة في المقرّ  األخرى بعض الموادأو  الّترجمةدروس حوسبة  -
تاحتها ع ،الحاسوببتدريسها  م عن عليم اإللكتروني والتعلّ باستخدام تطبيقات التّ  تياإلنترنبر وا 

 .بعد

ة باألشكال المستجدة وفوريّ ة المعتادة في تكوين المترجمين من تحريريّ  الّترجمةاستكمال أشكال  -
 الّترجمة، و عن بعد الّترجمةمثل  ةيّ معلوماترت بفضل البرامج واألجهزة الالتي برزت وتطوّ 

تكاثر القنوات  في ظلّ  سريعاً  نتشاراً نتشرت اا ة التي اا ة البصريّ السمعيّ  الّترجمةالمحوسبة، و 
دارة  ةغات، وكذا توطين المواقع والبرامج المعلوماتيّ ة بمختلف اللّ ة واألرضيّ ة الفضائيّ التلفزيونيّ  وا 

   ."الّترجمةتكنولوجيا ـ"يمكن تسميته ب تندرج فيما شكالٌ أ، وهي وغيرها اكرةالذّ 

 رة، إالّ صال المتطوّ تّ قنية الحديثة ووسائل االا المعتمدة على التّ  رجمةللتّ  ةعليميّ ة التّ قي بالعمليّ ال يمكن الرّ و 
المعينة في  قنيةطبيقات التّ والتّ  دواتسلح باألأي التّ ، قنيةتلك التّ  توّفر طوير معحديث والتّ إذا تزامن هذا التّ 

  عداد مترجمي الغد.إلة الضروريّ  ةالماديّ  العواملوهو ما يندرج ضمن ، الّترجمة
 :ةالعوامل الماديّ  4-2

ة الوصيّ  لوزارة، كاأو الخاص أكانت من القطاع العموميّ  لة سواءٌ الجهات المموّ ها بى عن  تُ  هي عواملٌ و 
وهيئات أخرى  ماتمنظّ  ، أو إدارة هذه األقسام والمعاهد نفسها، أو أيّ على أقسام ومعاهد إعداد المترجمين



15 
 

 اتوالبرمجيّ جهيزات والمعدات توفير التّ ل زمةالالّ ة ة في تقديم الموارد الماليّ . وتتمّثل مهامها األساسيّ مانحة
 .دريسط هيئة التّ الضرورية لتجسيد مخطّ  الحديثة

واد األعظم من المترجمين على  ستقام السّ ، فاا أو يكاد وّلىقد الورق والقلم ب الّترجمةعصر  وبما أنّ 
روس تتجاوز حدود قاعات الدّ ال بّد أن  اليوم الّترجمة تدريسبيئة فإّن  ،في عملهمة ريقة الحاسوبيّ الطّ 

 الّترجمةلبة على ب فيها الطّ جتماعات التي يتدرّ قاعات االا ، و عتدنا عليها في أغلب جامعاتناالعادية التي اا 
، ةالفوريّ  الّترجمةة بلحجرات الخاصّ ى اوحتّ قاءات بين الوفود، ة أو اللّ المؤتمرات الصحفيّ  أثناءتبعية التّ 

أحدث  مختلفب ةمجهزّ ة ة ترجميّ ، أو باألحرى محطّ ة في اآلن نفسهوللمعلوماتيّ ّترجمة لل لتكون مختبراً 
فيها  دم جبذاكرة تُ ز ومجهّ نترنيت باإل موصول   من حاسوب   الّترجمةالمعينة في والتّقنيات  دواتاألوأنجع 

قنا إليها وال مجال تطرّ سبق أن ات التي قات اإلمالئية وغيرها من اآلليّ والمدقّ  مختلف المعاجم والقواميس
به من خالل تدرّ  سواء على حدّ رجمية والتّ قنية التّ  هتحسين مهاراتمن  الطالب بذلك نللعودة إليها هنا، فيتمكّ 

 .من جهة أخرى الّترجمةستغاللها في عملية واا  ،اته من جهةتقنيالحاسوب ومختلف  ستخدامعلى اا 

التي تفرض نفسها في  الّترجمةة أصبحت إحدى أهم مواد تكنولوجيا ة البصريّ السمعيّ  الّترجمةألّن و 
عن البرامج  فضالً روريات، ه بات من الضّ فإنّ اليوم،  الّترجمةراسية الواجب تلقينها لطلبة المناهج الدّ 

ب على ترجمة زمة للتدرّ بالمعدات الالّ  اتمختبر الة، تجهيز ة البصريّ السمعيّ  الّترجمةة الخاصة بالحاسوبيّ 
وتسجيل  أجهزة عرض  من في الدبلجة أو السترجة،  ة سواءٌ ة والسينمائيّ ة واألشرطة الوثائقيّ البرامج التلفزيونيّ 

 ات وغيرها.رتباط بالفضائيّ ات االا األشرطة واألقراص ومعدّ 

األستاذ بتأهيل  يبقى مرهوناً  ابقة الذكر مجتمعةً السّ  جراءاتاإلالعوامل و نجاح  فيه هو أنّ  ال شكّ ا مّ وم 
ة، ستخدامها بفعاليّ وتمّكنه من اا  الّترجمةقنية المعينة في ، أي بمدى معرفته لألدوات التّ نفسه نالمكوّ 

الّ ال يعطيه فاقد الشيءالمستجدة، ألّن  الّترجمةوبمستوى معرفته وخبرته في أشكال  ة كانت األولويّ  ، وا 
تدريس و  رتقاء بأدائه المهنياالا من  نليتمكّ  وتحسين مهاراته وتجديد معارفه ن وتأهيله تقنياً تكوين المكوّ 

 الّترجمةأستاذ ليس و  .روريات ال الكمالياتالتي أصبحت في عصرنا هذا من الضّ  الّترجمةمواد تكنولوجيا 
ّنما هو مطالبٌ  وعلمه معرفته لقين الّطالببت مطالباً اليوم   بتلقينه طريقةً  في حقل الّترجمة فحسب، وا 

الجديدة  باتتطلّ بالميرتبط أصبح هذا األخير  ألنّ  ،لعمل، أي العمل الواجب القيام به إلنجاز الّترجمةل
 وما يستدعيه ذلك ،قيد بأعلى معايير الجودةمن مع التّ ، من العمل تحت ضغط عامل الزّ رجمةسوق التّ ل

األدوات كما يرتبط ب لوك.كبيرة في السّ  كيف معها إلى مرونة  ة جديدة يحتاج التّ من طرق تنظيميّ 
وبأخذ هذه العوامل  وبإمكانات هذه األدوات وحدودها. رجمة،ة المعينة في التّ والموارد اإللكترونيّ  ةالمعلوماتيّ 

األدوات ستخدام اا  اتكيفيّ تدريس تشمل وأصبحت مهام أستاذ الّترجمة توّسعت الّثالثة في الحسبان، فقد 
تأطير الّطالب وتوجيهه توجيهًا بيداغوجّيًا ليصبح مستقاًل مع الجديدة وسبل اإلفادة منها في الّترجمة، 

 :  وهذا من خاللومسؤواًل أمامها، 
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 المعلومة األكثر حصافةً  موارد، وتوجيهه نحو المحوسب الب في مرحلة البحث الوثائقيّ مرافقة الطّ  -
تلقينه برة في الموضوع المراد ترجمته ونوعيتها، المعلومات المتوفّ  وفيق بين كمّ لتمكينه من التّ 

 ؛وتدريبه عليهاة للمعلومات ة والنوعيّ ة اإلدارة الكميّ منهجيّ 

نحو الخيارات المصطلحّية ، وتوجيهه المحوسب الب في مرحلة البحث المصطلحيّ الطّ مرافقة  -
معاجم القواميس و ستعانة بالالمصطلحات في سياقها المقامي مع االا األنسب من خالل البحث عن 

 ؛المتوّفرة ةمصطلحيّ البيانات المحوسبة وقواعد ال

دارة ق إعدادالّطالب كيفية تعليم  - الخاصتين به من  الّترجمة ةبيانات المصطلحّية وذاكر ال اعدةوا 
جذاذات مصطلحّية متعّددة الّلغات وحوسبتها  في حفظ نتائج أبحاثه المصطلحّية خالل

سترجاعها آلّيًا عند الحاجة  ؛الا
ااستخدامها  كيفّيةوتلقينه  ،المتاحة له واإللكترونّية ةاألدوات المعلوماتيّ تعريف الّطالب باآللّيات و  -

  ؛وجودتها تهافعاليّ رجمة و التّ  الّتوفيق بين سرعة منها بغية واإلفادة

في حال سوء  هاوحدود هابمخاطر بقدرات هذه األدوات في إعانته، وتحسيسه الب الطّ تعريف  -
 ناقد   ص  متمحّ  ص  متفحّ ، وهذا من خالل خلق روح الّنقد عنده وجعله ينظر إليها نظرة ستعمالهااا 

 مها.لها وللمعلومات التي تقدّ 
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 الخاتمة:

ب ممن يقوم بها الكثير من اليقظة تتطلّ  ،دةمعقّ  ةة ولغويّ ة وفكريّ ة ذهنيّ عمليّ  الّترجمةفي أّن  ما من شك  
، يعلى المترجم البشر  ومثل هذه األمور حصرٌ  .رجميالتّ ي و الفنّ وق غوي والذّ اللّ  الع والحّس طّ والخبرة واالا 

 وهو منزو   اقةالمضنية والشّ  الّترجمةة خوضه لعمليّ  اءمن جرّ  شيباً  هبعد أن يشتعل رأس إالّ  عادةً  هادركيال و 
صور هذا هو التّ  .ة الكثيرة والمختلفةى من بين معاجمه وقواميسه الورقيّ ر  من مكتبه ويكاد ال يُ  في زاوية  

ى أملت عللة في الحاسوب ممثّ  ة كبيرةمعلوماتيّ  في اآلونة األخيرة ثورةً  شهد العالمقليدي للمترجم. ولكن التّ 
لب الواجب واألدوات المعتمدة فيها والطّ  مّس طبيعتها وموضوعها وأشكالها ومراحلها اً جذريّ  تحوالً  الّترجمة

 إلى صناعة   من مجرد فن   الّترجمةلت بذلك رجمية، فتحوّ ل في البيئة التّ شيء تحوّ  تلبيته وغيرها، فكلّ 
 .قتصاد المعلومةباا ي يدعى قتصاد قوّ تخضع الا 

عليـه أن يجاريـه  ل، بـل كـان لزامـاً ولم يكـن الفاعـل األسـاس فيهـا، أي المتـرجم فـي منـأى عـن هـذا التحـوّ 
الــذي ال ع يــمطه الوخادمــ وفيّ ه الــصــديقويتــأقلم مــع المعطيــات الجديــدة التــي أمالهــا، فجعــل مــن الحاســوب 

المحوســبة. وقــد أســفر هــذا  الّترجمــةفــي إطــار  ومعلومــات   مــن تقنيــات   جدســتُ بمــا اا  خدمتــهفــي  وال يكــلّ  يمــلّ 
مــن حيــث ســهولة اإلنجــاز وســرعته وجــودة  الّترجمــةفــي عــالم  لــم يســبق لهــا مثيــلٌ  فاعــل بينهمــا عــن ثــورة  التّ 
ضــرورية فــي  ره الحاســوب بتطبيقاتــه الكثيــرة والمختلفــة للمتــرجم مــن معلومــات  ج، وهــذا بفضــل مــا يــوفّ نــت  المُ 

 تعزيـــزٌ  الّترجمـــةفـــي ســـرعة إنجـــاز  ا أنّ يغيـــب عّنـــن ال ويجـــب أصـــال. فـــي البحـــث واالتّ  ومعينـــات   الّترجمـــة
الحاسموب يفمتح  ، ألنّ الّترجممةالمستقبل، ال بمل الحاضمر، لحوسمبة " بالفائدة، ولذا  فإنّ  تعجيلٌ ة و لإلنتاجيّ 

فسيحة ويتيح إمكانيات جّمة يستطيع معها المترجم أن يجمع بين اإلسراع واإلبداع، إذ تكفيمه نقمرة  آفاقاا 
 .20"عب ويستجلي الغامض ويحيط بالمستجد ويتواصل مع البعيدليستسهل الصّ 

نه تمكّ بمدى معرفة المترجم لها و  مرهونٌ  الّترجمةة في المعينات الحاسوبيّ هذه ة من مزايا ولكن اإلفاد
كتساب يات جديدة تكمن في اا ستخدام. وهو ما يفرض على مترجم اليوم تحدّ ستخدامها أحسن اا اا  من

ي قليدية، على تأهيل تقنّ التّ  الّترجمةزم في غوي الالّ أهيل اللّ عن التّ  كفاءات ومهارات جديدة تنطوي، فضالً 
ستخدامها في م كيفية اا ويتعامل معها ويتعلّ  ،رجميةف من خالله إلى األدوات المستجدة في البيئة التّ يتعرّ 

ة وفق مراحل ستعمالها بفعاليّ كل الذي يسمح له باا ستراتيجية لمقاربتها بالشّ ب على اا ويتدرّ  ،رجميعمله التّ 
من خالل إدارة المعلومة  ة  وبفعاليّ  نه من إنتاج ترجماته بسرعة  تنظيمي يمكّ  ، وعلى تأهيل  الّترجمة

دارة الوقت، وكذا إدارة الجودة. الّترجمةالضرورية في   ، وا 

ّد لها ع  ر ويُ حض  أن يُ اليوم، بصفته مترجم الغد،  الّترجمةلطالب  ال بدّ نافذة  وكفاءاتٌ  مهاراتٌ وهي 
المعطيات في البيئة أحدث ة و كنولوجيّ الت التّ حوّ التّ جاري ويواكب آخر ي من خالل تكوين   أحسن إعداد  

أبعادها  ستغالل الحوسبة بكلّ باا  . ولن تحصل المواكبة والمجاراة إالّ مكّونه األساس هاجعل منوي ،رجميةالتّ 
 اتتحتوي على أحدث األدو  محوسبةة ترجمية بمحطّ  شبيهة   وتكنولوجياتها في بيئة   الّترجمةفي تدريس 
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عن المعلومات أو تدبيرًا للوثائق  بها بحثاً ان وغير المدمجة، التي يستعمنها ة دمج  ة، المُ والموارد المعلوماتيّ 
 .رجمةأو إنجازًا للتّ 

ن كان المترجم في أيّ يّ معلوماتكر في الختام، هو أّن هذه األدوات الوالجدير بالذّ  امنا هذه يلجـأ إليهـا ة، وا 
ن كانت فوائدها ال تُ مبلغهما، احترافيته و  تها بلغت خبر مهم فقـات وترشـيد حجـم العمـل تخفـيض النّ في  رنك  وا 
إن كان  اً ؤ كف ال تجعل منه مترجماً ه، ألّنها لقدرات اً امتداد إال ها ال تعدّ فإنّ ، وعيةتحسين النّ ضمان الفعالّية و و 

ــمــن القــدرات  يالبشــر للمتــرجم . إّن ب عنــه فــي عملــهغيــر ذلــك، وال تنــو  ــالذهنّي ــ والمعــارف ةة والفكرّي ة اآلنّي
فـي  هائيـةاّتخاذ القرارات النّ  ترجع له دائمًا وأبدًا صالحّية أثناء الّترجمة الموقف دسيّ  يجعل منهما ة والمقاميّ 

 للمعنى المراد. وتأديةً  كثر حصافةً رجمية األالقيام بالخيارات التّ 
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1
 .اآللةبغة البشرية كأداة طي عة لمعالجتها لم يبحث في اللّ عالّلسانيات الحاسوبّية على أّنها عّرف ت 

2
، وأصبح 8491 سنةل من القرن المنصرم )القرن العشرين(، وتحديدًا صف األوّ في أ واخر النّ   –كما تذكر المصادر –تم  اختراع جهاز الحاسوب  

 .اريخ متاحًا لإلفادة منه في جميع مجاالت الحياة، ومختلف العلوم والمعارفمنذ ذلك التّ 

3
  :ترجمتنا لـ 

« La traduction automatique est aussi vieille que les ordinateurs eux-mêmes » (Mesri, 2007 : 35)  

4
 ترجمتنا لـ : 

«La traduction n’est pas un travail sur la langue, sur les mots, c’est un travail sur le message, sur le 

sens »  (Herbulot, 2004 : 307). 
5
 « Human-aided machine translation » ةسمية اإلنجليزيّ سمية هي المقابل العربي للتّ هذه التّ  

6
معامل أكثر ل ال، وهو مصطلح مستحدث يعني جع« Automation »اإلنجليزي  " هو المقابل العربي للمصطلحاألتمتة" 

عمله مختلف مراحل تسخير المترجم الحاسوب في . ونقصد بها هنا ونوعاً  نتاجية كماً اعتمادا على اآللة بهدف زيادة اإل
 معه دون االعتماد عليه كل ية. متفاعالً 

7
 « Machine-aided human translation » سمية هي المقابل العربي للّتسمية اإلنجليزّيةهذه التّ  

8
 .81ص "، الترجمة وتقنية المعلومات" )د.ت(، قريب اهلل هجو ،حمدون 

9
  Guidère, Mathieu (2010), Introduction à la traductologie : Penser la traduction : hier, aujourd’hui, 

demain, p.149. 
10
ل في االستعمال تسميات أخرى مثل "الّترجمة المعلوماتّية" من الّترجمة + المعلوماتّية، وكذا "الّترجماتية" نحتًا   من تُت داو 
 مستقرة.، فالمصطلحات العربّية في هذا المجال ما تزال متذبذبة وغير "المعلوماتّية"و الّترجمة""

11
 Traductique = Traduction + Informatique. 

12
 :ترجمتنا لـ 

   « L’étude de tous les points de rencontre de la traduction et de l’informatique » (Aubin, 1995 : 212) 
13
 ) « Arrouart , 2003 : 477)   « Culture de l’informatique:ترجمتنا لـ 

:ترجمتنا لـ   14
  

«abandonne progressivement son crayon et sa gomme, son dictaphone, sa machine à écrire, ses 

dictionnaires traditionnels, le fichier qu'il a constitué dans une boîte à chaussures » (De Bessé, 1992 : 

283). 
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15
 « Translator work station » ةسمية اإلنجليزيّ سمية هي المقابل العربي للتّ هذه التّ  

16
  Volanschi, Alexandra (2007), « Outils informatiques et ressources électroniques pour les 

traducteurs », p.27. 
17
 :ترجمتنا لـ 

« avec l’avènement des multimédias, la matière à traduire (…) ne ressemble plus à une séquence 

linéaire de phrases alignées sur du papier. Désormais, la matière à traduire peut être (…) du 

document électronique, de l’enregistrement audiovisuel, et toute combinaison de ces différentes 

formes » (Durieux, 2010 : 90). 
18
ج ما وأقلمته مع منطقة ه تكييف منت  ، ويعّرف على أنّ «Localisation »سمية الفرنسية وطين" هو المقابل العربي للتّ "التّ  
ة ة بها، وكذا مع ثقافتها والحاجات الخاصّ كيف مع المعايير الخاصّ رجمة إلى لغة هذه المنطقة، والتّ نة، ويشمل ذلك التّ معيّ 

 بالسوق المستهدفة فيها.

19
 .3، صسبيل إعداد أفضل لطلبة الترجمةاقتراحات في (، 1002العميد، عبد اهلل ) 

20
ْوس بته،  إشكالية وضع المصطلح المتخّصصالديداوي، محمد )د.ت(،    .88صوتوحيده وتوصيله وتفهيمه وح 
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