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ملّخص البحث
 ي�سهد �لعامل �ليوم ثورة معلوماتّية مل ي�سبق لها مثيل. وقد �أّثرت 
�لّتجمة،  تاأثري يف جماالت �حلياة كافة مبا فيها  �أّيا  �لثورة  هذه 
�أكرث فاأكرث يف ثقافة �ملعلوماتّية عن م�ستجد�ت  �أ�سفر �نخر�طها  �إذ 
كثرية يف �ملحيط �لّتجمي م�ّست على حّد �سو�ء �ملمار�سات �ملتد�ولة 

فيه، و�الأدو�ت �ملعتمدة يف ذلك، ومالمح �ملتجم، وكفاء�ته.
�سهدتها  �لتي  �مل�ستجد�ت  ��ستقر�ء  �إىل  هذه  در��ستنا  ت�سعى 
عن  �لك�سف  خالل  من  وهذ�  �ملعلوماتّية،  ع�رص  يف  �لّتجمة 
�ملتاحة  �الأدو�ت  و�قع  �مليد�ن، وعر�ض  �مل�ستحدثة يف  �ملمار�سات 
خمتلف  يف  وحدودها  �إمكاناتها  على  �لّتكيز  مع  �ليوم،  ملتجم 
مر�حل �لفعل �لّتجمي، ور�سد �ملهار�ت و�لكفاء�ت �جلديدة �لو�جب 
�أح�سن  على  �لّتجمية  مهامه  ملمار�سة  �كت�سابها  �ملتجم  على 
وجه. ومّلا كانت �ملمار�سة هدف كّل تكوين، فاإّنها تبحث �أي�سا يف 
�لّتد�عيات �جلديدة لتدري�ض �لّتجمة يف خ�سم �لّنظام �حلايل و�إعد�د 

متجمني يف م�ستوى �لتوجهات �لكربى ملمار�سة �لتجمة.
الكلمات الّدالة: �لّتجمة، �ملعلوماتّية، �ملمار�سات �مل�ستجدة، 

�الأدو�ت �ملتاحة، �لكفاء�ت �ملطلوبة، ممار�سة �لتجمة وتدري�سها.

Translation in the computer age: practices, tools 
and competencies

Abstract

An extraordinary computer revolution reigns the 
world today, and influences widely all the domains 
of life. Translation is not an exception: with being 
more and more integrated in the computer culture, it 
has experienced considerable changes both in terms 
of practices, tools and the translator’s skills and 
competencies. 

This paper aims to give an overview of the 
new developments in the translation field in an age 
of computer technology. It covers the emerging 
practices and the tools available for the translator. 
In this sense, the focus is on the role and limits of 
these tools during the various stages of the translation 
process. It searches the skills and competencies that 
the translator should get to accomplish his task in the 
best way. Since practice is absolutely the target of any 
training, this study is also concerned with exploring 
the new requirements of teaching translation within 
the current system, and training translators to meet the 
major requirements of the translation practice today.

Keywords: Translation, Computer Technology, 
Emerging Practices, Available Tools, Required 
Competencies, Practice and Teaching of Translation.

مقّدمة البحث
و�الّت�سال  �الإعالم  يف  �حلديثة  �لّتكنولوجيات  �أ�سبحت  لقد 
تاأثري  �أّيا  �أّثرت  تتقّدم بوترية مت�سارعة جد�ً،  �الأخرية  �ل�ّسنو�ت  يف 
�لّتفكري،  و�أمناط  �لّذهنيات  بذلك  فتغرّيت  �حلياة،  جو�نب  �سّتى  يف 
عالقة  �أي�سًا  تغرّيت  كما  بلوغها،  و�سبل  �الأهد�ف  معها  وتغرّيت 
هذه  �أّدت  وقد  �مليادين.  كّل  ويف  جذريًا  تغرّي�ً  باحلا�سوب  �الإن�سان 
طرق  فيها  مبا  �حلالية،  �لّثور�ت  خلق  �إىل  �لّتكنولوجية  �لّثورة 
�اِلفت��سية  و�ملكتبات  �الإلكتونّية  و�ل�ّسبكة  �ل�سّيارة  �ملعلومات 
و�ملعاجلة �الآلّية لّلغات �لّطبيعية، وال�سيما ثورة �لّتجمة مع ظهور 

�الأدو�ت �ملعلوماتّية و�ملو�رد �الإلكتونّية �ملعينة يف �لّتجمة.
�إّن �إدخال هذه �لّتقنيات �إىل حقل �لّتجمة �أحدث تغرّي�ت كربى 
و�أدو�تها  �ملختلفة  ومر�حلها  ممار�ستها  طر�ئق  م�ّست  �لتجمة  يف 
�أ�سبح له �رصيٌك يالزمه  �أن  �ملعتمدة وحّتى دور �ملتجم فيها بعد 
يف عمله �لّتجمي وال تخلو منه حمّطة عمله: �إّنه �حلا�سوب مبختلف 
ظهور  �إىل  و�لتجمة  �حلا�سوب  بني  �لّتز�وج  �أدى  لقد  تطبيقاته. 
ملتجم  حلول  �إتاحة  �إىل  ت�سعى  م�ستجدة  وممار�سات  تخ�س�سات 
�ليوم وم�ساعدته يف نقل �ملعلومات وتناقلها يف �أ�رصع وقٍت ممكن 
يتما�سى و�رصعة تدّفق �ملعارف يف جمتمعات �ملعرفة �الإلكتونّية 
�لتي نعي�ض فيها �ليوم. وعليه فال بّد ملالمح �ملتجم ومهار�ته �أن 
�أكرث فاأكرث نحو م�ستوى معنّي من �الأد�ء  تتغرّي هي �الأخرى وتّتجه 
و�لكفاءة يف ��ستخد�م هذه �لّتقنيات و�الآلّيات �مل�ستجدة و�لتي مل يعد 
باالإمكان �ال�ستغناء عنها يف عملّية �لّتجمة. وهو �مل�ستوى �لذي ال 
بّد لطالب �لتجمة �ليوم �أن ي�ستعد له ب�سفته متجم �لغد من خالل 
تكوين ينطلق من ممار�سة �لتجمة كما هي يف ع�رص �ملعلوماتية 

ويجعل من كل �لتغري�ت �لتي طر�أت عليها مكّونه �الأ�سا�ض.
 إشكالية البحث

و�لتحّوالت  �لّتغري�ت  يف  �لبحث  �أجل  ومن  �ل�سياق،  هذ�  يف 
�لتي �سهدها حقل �لتجمة ممار�سة وتدري�سا يف ع�رص �ملعلوماتية، 
�جلوهري  �ل�سوؤ�ل  حول  �أ�سا�سا  لتتمحور  در��ستنا  ��سكالية  �نبثقت 

�لتايل:
ما هي التحّوالت الكربى التي طراأت على ممار�سة الرتجمة،  ◄

وعلى تدري�سها على حّد �سواء يف ع�رص املعلوماتية؟
ننطلق  مو�سوعية،  بكل  �الإ�سكالية  هذه  عن  جنيب  وكي 
يف  للتجمة  ومدّر�سًة  متجمًة  �ل�سخ�سية  جتربتنا  من  بحثنا  يف 
�مل�ستوى �جلامعي، ال�سيما يف وحد�ت �لتجمة �ملتخ�س�سة و�لتقنية 
�لتي تتطلب ترجمتها بحثا وثائقيا وم�سطلحيا معّمقا، ويف وحد�ت 
عامة،  �حلديثة  و�لتكنولوجيا  باحلا�سوب  عالقاتها  يف  �لتجمة 
من  �مل�ساألة  معاجلة  باملو�سوع  �لكبري  �هتمامنا  بد�فع  ونحاول 
خمتلف �لنو�حي �لتي م�ّسها �لتوجه �جلديد نحو ��ستخد�م �حلا�سوب 
يف  و�لت�سل�سل  �لو�سوح  ولتوّخي  �لتجمة.  يف  تطبيقاته  وخمتلف 
وثيقا  �رتباطا  مرتبطة  ق�سايا  �إىل  �لتو�ّسع  من  و�لتمكن  �لطرح، 
ا�سكاليتنا  تتفرع عن  التالية  االأ�سئلة  جنعل جمموعة  مبو�سوعنا، 

الرئي�سة:
�أّي ممار�سات نتجت عن ��ستخد�م �حلا�سوب يف �لتجمة؟  ◄

وملا �رصورة �لّلجوء �إليها يف وقتنا �حلا�رص؟ 
و�الإلكتونّية  ◄ �ملعلوماتّية  و�الآلّيات  �الأدو�ت  هي  ما 

�ملتاحة ملتجم �ليوم و�ملعينة له يف �لّتجمة؟
ما �لعمل ال�ستغالل هذه �الأدو�ت و�الآليات �أح�سن ��ستغالل  ◄
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�أم  له  وجعلها يف �سالح �ملتجم ال على ح�سابه؟ وهل هي حليٌف 
خطٌر عليه؟ 
�كت�سابها  ◄ �ليوم  متجم  على  يجب  وكفاء�ت  مهار�ت  �أّي 

ليمتهن �لتجمة يف عامٍل حمو�سٍب �أكرث فاأكرث؟
�أّي �إعد�ٍد ملتجم �لغد، وما �لّتد�عيات �جلديدة لتكوينه؟ ◄

�لّتجمة  حقل  يف  باحلا�سوب  �ال�ستعانة  �إّن  قائل  يقول  قد 
لي�ست باجلديدة، و�إّن �لتغري حدث، وما ز�ل قائما، ونحن يف هذ� وذ�ك 
نو�فقه يف �لر�أي، وال ننكر �أّن عدد �الأبحاث و�لدر��سات �لتي تناولت 
�ملو�سوع ال ي�ستهان به ال �سيما يف �لغرب، حتى �أّن م�ساحة �لبحث 
و�لدر��سات  �الأبحاث  هذه  على  �مل�سطلع  ولكن  بذكرها.  ت�سمح  ال 
�أ�سكال �ال�ستعانة  �أّول  �أنها رّكزت بالّدرجة �الأوىل على  عامة يدرك 
 ،)Machine translation( باحلا�سوب يف �لتجمة، �أي �لّتجمة �الآيل
�لكبرية  وباإمكاناتها  بها  �لتعريف  على  �الهتمام  �سّب  فبع�سها 
�هتم  �الآخر  وبع�سها  �لتجمة،  عملية  يف  و�جلهد  �لوقت  توفري  يف 

بتاريخها ومر�حل تطّورها.
�لتي عنيت مبا كان ي�ستحدث  �لدر��سات  و�إن تتالت بعد ذلك 
�أ�ستاذة  �أدو�ت ومعينات مثل كتاب  يف �مليد�ن من ممار�سات ومن 
 L’HOMME( لتعليم يف جامعة مونتيال- كند� لوم ماري-كلود�
�لذي   )Initiation à la traductique )1(( بعنو�ن   )Marie-Claude
خمتلف  �لباحثة  فيه  وتناولت   ،2007 �سنة  منه  طبعة  �أول  �سدرت 
�أ�سكال ��ستخد�م �حلا�سوب يف �لتجمة، �أو كتاب �الأ�ستاذة يف جامعة 
بعنو�ن   )Federica SCARPA( �سكاربا  فيديريكا  تري�ست-�إيطاليا 
 La traduction spécialisée : Une approche professionnelle à(
l’enseignement de la traduction ( �لذي �سدر �سنة 2010، وتناولت 
فيه �لباحثة �الأ�س�ض �لنظرية و�ملنهجية للتجمة �ملتخ�س�سة عامة 
وفر�ض �لعمل �مل�ستجدة للمتجمني �ملتخ�س�سني، �إال �أّن �لدر��سات 
ع�رص  يف  �لتجمة  مهنة  يف  �مل�ستجدة  باملمار�سات  عنيت  �لتي 
على  البد  كفاء�ت  من  ذلك  عن  نتج  وما  و�لتكنولوجيا،  �حلا�سوب 
مدر�ض  على  بد  ال  تعليمية  تطبيقات  ومن  �كت�سابها،  من  �ملتجم 
مع  يتما�سى  �لتجمة  تدري�ض  جعل  باالأحرى  �أو  توفريها،  �لتجمة 
ممار�ستها �ملهنية، تبقى –يف حدود معرفتنا- قليلة �إذ� ما ��ستثنينا 
وقد  خمتلفة،  جمالت  يف  �ملن�سورة  �لعلمية  �ملقاالت  بع�ض  منها 
�ملثال  �سبيل  على  منها  نذكر  هذ�،  بحثنا  يف  بع�سها  على  �عتمدنا 
 Traduire à l’ère des NTICs : de la ( ال �حل�رص �ملقال �ملو�سوم
�لتي   )2014( �إدير  ن�سرية  traduction à la traductique(، ملوؤلفته 
تدري�ض  �لتي خا�ستها يف  �لتجربة  مقالها  �أحد حماور  تناولت يف 

�لتجمة يف ع�رص تكنولوجيا �الإعالم و�الّت�سال يف جامعتها. 
ونحن بقولنا هذ� ال ندّعي �ل�ّسبق �إىل تناول �ملو�سوع، و�إمّنا 
نروم �إىل �الإ�سهام ولو بال�سيء �لقليل يف ميد�ن �لبحث يف �لتجمة 
مبمار�ستها  ذلك  �أتعلق  �سو�ء  عامة  ب�سفة  باحلا�سوب  وعالقاتها 
تكوينا  للمتجمني  تكوين  توفري  �رصورة  بيان  ويف  بتدري�سها،  �أم 
)يجعل من �لتجمة كما هي �ليوم مكّونه �الأ�سا�سي( )�إدير، 2014: 
10(، �أي ياأخذ بعني �العتبار �لّتوجهات �لكربى نحو �إدر�ج �حلا�سوب 
وحاجات  ملتطلبات  وي�ستجيب  �لتجمة،  عملية  يف  و�لتكنولوجيا 
من  �لتقنيات  هذه  ��ستخد�م  ب�ساأن  فاأكرث  �أكرث  متّطلبة  عمل  �سوق 
يف  �سنخو�ض  ولذ�،  �أخرى.  جهة  من  �لّتجمة  جودة  وب�ساأن  جهة، 
حماولة  مع  حدة  على  م�سائله  من  م�ساألة  كل  مبعاجلة  �ملو�سوع 

مر�عاة �لت�سل�سل يف �لطرح كما �أ�سلفنا.
املحور االأّول: الرّتجمة واحلا�سوب: املمار�سات امل�ستجدة ●

بني  �لّربط  لفكرة  حمدد  زمنّي  تاأريٍخ  و�سع  �سعوبة  رغم 
بالّل�سانيات  ُيعَرف  ما  �أو  �لطبيعّية  �لّلغات  ومعاجلة  �ملعلوماتّية 
ملحاوالت  نتيجًة  بل  و�حدة،  دفعًة  حتدث  مل  كونها  �حلا�سوبّية)2(، 
متفّرقة، وعلى مر�حل زمنّية خمتلفة، ويف دول متعّددة، فاإّن �أغلب 
�لّدر��سات يف �ملجال ترجعها �إىل بد�ية �خلم�سينات من �لقرن �ملا�سي 
�الأمريكية،  تاون  جورج  جامعة  يف  �لّل�سانيات  ق�سم  يف   ،)1954(
وبالّتحديد يف حقل �لّتجمة �الآلّية. و بالّرغم من كون هذه �الأخرية 
�لّتطبيق �الأكرث تعقيد�ً من بني تطبيقات �لّل�سانيات �حلا�سوبّية، الأّنها 
بالي�سرية من  لي�ست  �إىل مو�رد معلومات ومكّونات معاجلة  حتتاج 
حتليٍل ل�سايّن، ومتثيٍل وتوليٍد وغريها، كما ي�ستدعي ت�سميُم �أنظمتها 
)قدية  �الآلّية(  )�لّتجمة  �أّنها  �إال  ومهند�سني،  ولغويني  متجمني 
ِقَدَم �حلو��سيب)3( نف�سها( )م�رصي، 2007: 35(. وقد �ِ�ستفادت منذ 
ظهورها من �ِ�ستثمار�ت �سخّية و�ِحتلت مكانة �ل�سد�رة يف �الأبحاث 
�إىل  �أف�ست  كبرية  تقنّية  تطّور�ٍت  �إثرها  على  �سهدت  �ملعلوماتّية 
على  يقوم  �لبد�ية  يف  معظمها  كان  وخمتلفة،  عديدة  �أنظمة  ظهور 
�ِعتبار �لّتجمة جمّرد عملّية مقابلة بني �لكلمات، �أي �ِنتقال من لغٍة 
باالأحرى  �أو  بينها،  و�ملقابلة  �أخرى  �إىل  كلمات  بتحويل  �أخرى  �إىل 

�لتجمة كلمة بكلمة.
�لّلغة  ثنائي  �لقامو�ض  من  يجعل  للّتجمة  �لّت�سور  هذ�  �إّن 
�الأد�َة �الأ�سا�ض للمقابلة بني �لّنظامني من �لكلمات، كما يجعل عملّية 
غام�سة  ولكن  لغويًا  �سحيحة  بجمٍل  حتمًا  ت�سطدم  ِوْفَقه  �لّتجمة 
معنويًا، ال يكن �أن ينبثق معناها �إاّل �إذ� مّت تناولها يف �إطار �سياق 
�لكالم �لذي يتجّلى من خالله �ملعنى ويرفع عنها �لغمو�ض و�للَّب�ض 

وتعّدد �ملعاين.
و�حلال �أّن �لّتجمة، ال�سّيما منذ تاأ�سي�ض �لّنظرية �لّتاأويلّية �أو 
ما ُيعَرف بـ)نظرّية �ملعنى( �لتي و�سعتها مدر�سة باري�ض للّتجمة، 
غري ذلك متامًا. فالّتكيز، يف �إطار هذه �لّنظرية، يكون على �ملعنى 
�لّد�ل  بني  �لعالقة  عن  �لّناجتة  �ملعاين  جممل  من  ُي�ستخَل�ض  �لذي 
�ملكّمالت  ومن  �خلطابي،  مبفهومه  �لكالم  م�ستوى  يف  و�ملدلول 
�ملعرفّية �ملتو�فرة يف �سياق �لّن�ض. ويتمحور م�سار �لّتجمة، ِوْفَقها، 
حول مر�حل ثالث هي: فهم �لّن�ض وحترير معناه من ثوبه �لّلفظي 
وفق  متجان�ٍض  ثوٍب  يف  �مل�ستخَل�ض  �ملعنى  عن  �لّتعبري  و�إعادة 
عبقرّية �لّلغة �ملنقول �إليها. �أي �أّن )�لّتجمة لي�ست عماًل على �لّلغة، 
)هريبولو،  �ملعنى(  �أي  �لّر�سالة،  على  عمٌل  و�إمّنا  كلماتها،  على  وال 
�لتي عليه �ِْلِتَما�ُسها ال  307(. فاملعنى هو �ساّلُة �ملتجم   :2004
يف كلمات و�ألفاظ و�سيغ �لّن�ض �مل�سدر وتر�كيبه �لقو�عدّية فح�سب، 
د  َمق�سَ ويف  �لّن�ض  هذ�  د  َمق�سَ يف  �أي  �أي�سًا،  �لّن�ض  ور�ء  وفيما  بل 
ُموؤَِلِّفه و�ل�ّسياق �لّلغوي �أو �ملوقفي )�ملقامي( �لو�رد فيه، و�أّما �لّلغة 
�إال كاأد�ٍة لنقل �ملعنى، وال ينبغي بالّتايل  ُت�ستخدم يف كّل هذ�  فال 

ترجمتها يف حّد ذ�تها.
عليها  تقوم  �لتي  �ملبادئ  هذه  تكون  �الأ�سا�ض،  هذ�  وعلى 
�أن  نريد  ال  كّنا  و�إن  خاطئة.  عاّمة  ب�سفة  �الآلّية  �لّتجمة  �أنظمة 
تخفي�ٍض  من  لالإن�سان  تقّدمه  �لذي  �لكبري  �لعون  نتجاهل  �أو  نلغي 
ما  نتائجها  �أّن  تبنّي  �لّتجربة  فاإّن  و�جلهد،  للوقت  وك�سٍب  للّنفقات 
من  �ملعرفّية  �حلقول  من  كثرٍي  يف  جد�ً  �سعيفة  وبل  قا�رصًة،  تز�ل 
عمومًا  ذلك  ومرّد  عليها.  و�لّتعويل  بها  �لوثوق  ودرجة  �لّدقة  حيث 
�إىل �سعوبات ومعّوقات �لفهم �الآيل لّلغات �لّطبيعّية، فاحلا�سوب و�إن 
عاجز�ً  يز�ل  ما  �أنه  �إال  و�اِلزدهار،  �لّتقدم  من  عالية  م�ستويات  بلغ 
عن �لّتقليد �لّتام للعملّيات �لّذهنّية و�لفكرّية �لتي يقوم بها �الإن�سان 
عفويًا عند ��ستخد�مه ومعاجلته لّلغات �لطبيعّية، وما يتخّلل ذلك من 
تخلو  �لتي ال  و�لّداليل وغريها  و�لّنحوي  �ل�رّصيف  �لّتحليل  عملّيات 

منها عملّية �لّتجمة. 
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�لب�رصي  للمتجم  �الأحو�ل  من  حاٍل  �أّي  يف  يكن  فال  ولهذ�، 
توفري جهد �لّتدخل يف �لّتجمة �الآلّية، �لّلهم �إال �إذ� كان �ملبتغى منها 
هو ��ستخال�ض �لفكرة �لعاّمة �لتي يتناولها �لّن�ض ال ترجمته باملعنى 
�لّن�ض �ملر�د ترجمته من  �إّما يف  �لّدقيق للكلمة. ويكون تدّخله هذ� 
من  �مُلتَجم  �لّن�ض  يف  و�إّما   ،)Pre-editing(مل�سبق� �لّتحرير  خالل 
خالل �لتحرير �لاّلحق)Post-editing(.  فيقوم، يف �لتحرير �مل�سبق، 
مبر�جعة �لّن�ض �ملر�د ترجمته يف �لّلغة �ملنقول منها وتب�سيط جمله 
مبا  عليه  �ل�رصورّية  �لّتعديالت  كّل  و�إجر�ء  عنها،  �لغمو�ض  ورفع 
يتو�فق وين�سجم مع �لقامو�ض و�لقو�عد �ملربجمة يف نظام �لّتجمة 
�الآلّية �ملعتَمد. ويقوم، يف �لتحرير �لاّلحق، مبر�جعة �لّن�ض �ملتَجم 
يف �للغة �ملنقول �إليها وت�سحيحه و�إجر�ء كّل �لتعديالت �ل�رصورّية 

عليه لي�سبح مقروء�ً ومقبواًل وقاباًل للّن�رص.
يف  �لّطريقتني  هاتني  باإحدى  �لب�رصي  �ملتجم  تدّخل  وعند 
�الإن�سان(  مب�ساعدة  �آلّية  )ترجمًة  �لّتجمة  تكون  �الآلّية،  �لّتجمة 
�أحد  وهي   ،)Human-aided machine translation )باالإجنليزية 
�أ�سكال تفاعل �الإن�سان و�حلا�سوب. ومن نافلة �لقول �إّن �ملتجم قد 
ي�سّيع �لكثري من وقته وهو يعّدل ويب�ّسط �لّن�ض �ملر�د ترجمته ليكون 
�مُلتَجم  �لّن�ض  وينّقح  ي�سّحح  وهو  �أو  �حلا�سوب،  ِقَبِل  من  مفهومًا 
�ملرتكبة يف خمتلف  لالأخطاء  �لكبري  �لّتو�تر  �إىل  بالّنظر  وهذ�  �آلّيًا، 
�مل�ستويات. ِزْد على ذلك خطر تاأّثره باخليار�ت �لّتجمية �لتي يقوم 
بها نظام �لّتجمة �الآلّية، فيقع هو �الآخر يف �خلطاأ، �أو عدم �ِنتباهه 
�لو�جب  �الأخطاء  من  �لهائل  �لعدد  �أمام  �الأخطاء  هذه  بع�ض  �إىل 
نف�سه  �ملتجم  ويجد  نقمة،  �إىل  �لّنعمة  بذلك  فتتحّول  ت�سحيحها، 
ي�سّيع �لكثري من وقته بدل ربحه، ويكون من �الأف�سل له �اِل�سطالع 
بالّتجمة بنف�سه دون �أن يلغي نهائيًا ��ستعمال �حلا�سوب و�الإفادة 
�لذي  �لّتقانة  له يف ع�رص  �ملتاحة  و�لّتطبيقات  �لربجميات  كّل  من 

نعي�ض فيه �ليوم �ملعينة له با�ستمر�ٍر يف عمله �لّتجمي.
وبوتريٍة  �لّتجمة  يف  �لفعالّية  حتقيق  �إىل  و�سعيًا  �إذن،  هكذ� 
و�رصورة  �ملعريف  �اِلنفجار  يّيزها  �لتي  �لع�رص  وروح  تتنا�سب 
�أمتتة)4( بع�ض  �إىل  �لّلغات �ملختلفة ب�رصعة، جلاأ �ملتجم  نقله بني 
�آخر وم�ستجد مع �حلا�سوب من خالل  �إطار تفاعٍل  مر�حل عمله يف 
Machine- لقيام بـ)�لّتجمة �لب�رصّية مب�ساعدة �الآلة( )باالإجنليزية�
aided human translation(، وهو نوٌع ي�سطلع فيه �ملتجم �لب�رصي 
بفعل �لّتجمة ويكون �لفاعل �الأ�سا�ض فيه مع �الإفادة من �حلا�سوب 
�أّنه ي�سّخر  �أي  �أو كّلها،  وتطبيقاته �ملختلفة يف بع�ض مر�حل عمله 

�حلا�سوَب متفاعاًل معه دون �العتماد عليه كلِّيًة.
من  �لّنوع  هذ�  يف  �حلا�سوب  من  �الإفادة  �أ�سكال  �أهّم  ولعّل 
�لّن�سو�ض  من  خمزوٌن  وهي  �لّتجمية،  �لّذ�كرة  يف  يكمن  �لّتجمة 
للّتجمة  �ِقت�حات  للمتجم  تعطي  وترجمته(  )�الأ�سل  �ملتو�زية 
تتعّرف  �إذ  فيها،  و�سّجلها  �آنفًا  ترجمها  �لتي  �لّن�سو�ض  �إىل  �ِ�ستناد�ً 
�ملتقاربة  �أو  �ملت�سابهة  �مل�سطلحّية  و�لّتعابري  و�ملقاطع  �جلمل 
يف  �لّذ�كرة  هذه  مع  �لكربى  �ملزّية  وتكمن  �إليها.  وت�سري  فتربزها 
�ملعّقدة  و�لعبار�ت  �اِل�سطالحات  لتجمة  منتظمة  �سوية  )تقدمي 
لتجاوز متاعب ترجمة نف�ض �لعبارة �أو �مل�سطلح بطريقٍة خمتلفة من 
متجٍم الآخر �أو لدى ذ�ت �ملتجم من وقٍت الآخر، �أي توحيد وثبات 
�ملتجم  �أّن  و�ملعنى   ،)12 د.ت:  )حمدون،  �مل�سطلحات(  ترجمة 
ترجمتني  نف�سه  �مل�سطلح  وال  مّرتني،  نف�سه  �لّن�ض  �أبد�ً  يتجم  ال 

خمتلفتني. 
�الأدو�ت  من  وو��سعة  كبرية  ت�سكيلٍة  عن  مثاٌل  �إاّل  هذ�  وما 
نحو  �لّتوجه  فيه  بلغ  عامٍل  يف  �ليوم  ملتجم  �ملتاحة  و�لّتطبيقات 

�ملز�وجة بني �حلا�سوب و�لّتجمة �أوّجه من خالل �أمتتة كّل مر�حل 
�لوثائق  �ِ�ستالم  من  بها  يتعّلق  ما  وكّل  تقريبًا  �لّتجمية  �لعملّية 
�لّتجمات  ومر�جعة  وم�سطلحّي،  وثائقّي  بحٍث  ومن  وت�سليمها، 
�ض �ِ�سُتِجَد ح�سب ماتيو  وت�سحيحها، وغري ذلك كثرٌي يف �إطار تخ�سّ
ميد�ن  يف   1990 �سنة  منذ   )Mathieu GUIDERE( )2010( قيدر 

�لّتجمة يدعى بـ)�لّتجمة �مُلَحْو�َسَبة()5(.
للّت�سمية  �ملقتحة  ترجمتنا  هو  �ملحو�سبة(  و)�لّتجمة 
traduc-( لفظتي  من  يَغت  �سِ �لتي   )Traductique �الأ�سل  )للفرن�سّية 

 :1995 )�أوبني،  )�ملعلوماتّية(   )informatique( و )�لّتجمة(   )tion
Computerised transla- ( .وُترِجَمت �إىل �لّلغة �الإجنليزّية بـ ،)212
د بهذ� �لتخ�س�ض در��سة جميع �لّتخ�س�سات �لتي ت�سعى  tion( ويق�سَ
)در��سة  باالأحرى  �أو  �لّتجمة،  عملّية  يف  �ملعلوماتّية  تطبيق  �إىل 
نف�سه(.  �ملرجع  )�أوبني،  باملعلوماتّية(  �لّتجمة  �ِلتقاء  نقاط  جميع 
مفهوم  بني  �خللط  عدم  �رصورة  �إىل  هنا  ها  �الإ�سارة  بنا  وحّرٌي 
مفهوم  فاأّما  �حلا�سوبّية(.  )�لّتجمة  ومفهوم  �مُلَحْو�َسَبة(،  )�لّتجمة 
كلّيًا،  �الآلّية  �لّتجمة  مفهوم  على  فينطوي  �حلا�سوبّية(،  )�لّتجمة 
�أي تلك �لتي ي�سطلع فيها �حلا�سوب بفعل �لّتجمة وال يتدّخل فيها 
�ملحو�سبة(  )�لّتجمة  مفهوم  و�أّما  �الإطالق.  على  �لب�رصي  �ملتجم 
فينطوي على �أ�سلوب �لّتجمة �لب�رصّية مب�ساعدة �حلا�سوب، من خالل 
�اِلعتماد عليه يف بع�ض �أو كّل مر�حل �لعملّية �لّتجمّية ويف كّل ما 
يتعّلق بها كما �أ�سلفنا �لذكر. وهذ� و�حٌد من �أوجه �لّتفاعل و�لّتعاون 
�ملثمر بني �الإن�سان و�حلا�سوب يف �لّتجمة وبل �أحدُثها، و�أغلب �لّظن 
�لب�رصّية يف ع�رص  للّتجمة  و�لّطبيعي  �لعام  �الأ�سلوب  هو  يكون  �أن 
�أ�سبح فيه �ال�ستغناء عن �حلا�سوب يف �ستى �ملجاالت و�حلقول �أمر�ً 

�سبه م�ستحيل.
كّل  يف  باملعلوماتّية  �لّتجمة  �ِْلتقاء  نقاط  جمع  ويكن 
�ملحو�سب  و�لتحرير   ،)Text Processing( �ملحو�سبة  �ملكتبّية  من 
Computer-( �ملحو�سبة  و�مل�سطلحّية   ،)Computerized Editing(
Computerized Lexi-( و�ملعجمّية �ملحو�سبة ،)ized Terminology
 ،)Computerized Dictionaries( �ملحو�سبة  و�لقو�مي�ض   ،)cology
Computerized Documentary Re- �ملحو�سب  �لوثائقي  )��لبحث 

 ،)Computerized Communication(و�الّت�سال �ملحو�سب ،)search
وغريها)6(.

يف  جديد  �ض  تخ�سّ �إطار  يف  نف�سه  �ليوم  متجم  يجد  وبهذ�، 
�أن  منه  تتطّلب  جديدة  �أخرى  �سات  تخ�سّ جُتاِوُره  �لّتجمة  ميد�ن 
يكون جمّهز�ً بعلبة من �الأدو�ت �لّتقنية �لتي من �ساأنها �أن تعينه يف 
�ِ�ستخد�مها  من  متّكنه  جديدة  وكفاء�ٍت  مبهار�ٍت  يت�سّلح  و�أن  عمله، 
يف  وحدودها  �إمكاناتها  وما  �لعلبة؟  هذه  مكّونات  فما  بفعالّية. 

خمتلف مر�حل �لّن�ساط �لّتجمي؟
املحور الثاين: الرّتجمة واحلا�سوب: االأدوات املتاحة

تطّور�ً  �ملعلوماتّية  �لّثورة  ظهور  منذ  �لّتجمة  �سهدت  لقد 
كاترين  �سّمته  ما  �سمن  فاأكرث  �أكرث  تندرج  �أ�سبحت  �إذ  مذهاًل، 
�أروو�رت)Catherine ARROUART()2003( بـ)ثقافة �ملعلوماتّية(، 
وم�سجله  وممحاته،  قلمه  عن  ف�سيئًا  �سيئًا  )يتخّلى  �ملتجم  و�أخذ 
قام  �لذي  و�مللّف  �لّتقليدية،  وقو�مي�سه  �لكاتبة،  و�آلته  �ل�سوتي، 
283(، ليلجاأ بدل   :1992 بت�سكيله يف علبٍة لالأحذية( )دي بي�سي، 
و�آلّيات  �أدو�ت  من  تتيحه  ما  بكّل  �ملعلوماتّية  �ِ�ستخد�م  �إىل  ذلك 
�أدو�ته  علبة  �ليوم  وت�سّكل  كمًا وكيفًا،  با�ستمر�ٍر  تتطّور  وبرجمّيات 

�لّتي مل يعد باإمكانه �اِل�ستغناء عنها وهو يوؤّدي عمله �لّتجمي. 
ي�سطلُع  �لتي  �لبحتة  �الآلّية  �لّتجمة  هنا  ها  نعني  ول�سنا 
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فهذه  فقط،  �لب�رصّي  �ملتجم  بدل  �لّتجمة  مبهّمة  �حلا�سوب  فيها 
من  �أد�ٌة  �إاّل  هي  وما  باحلا�سوب،  �لّتجمة  �ِْلتقاء  �أ�سكال  �أّول  كانت 
بني �أخريات، و�إمّنا نعني ت�سكيلة �لربجمّيات و�الأدو�ت �ملعلوماتّية 
بفعل  ي�سطلع  وهو  �لب�رصّي  �ملتجم  يعتمدها  �لتي  و�الإلكتونّية 
�لّتجمة.  يف  �حلا�سوبّية  باملعينات  �أي�سًا  ُيعَرف  ما  �أو  �لّتجمة، 
وقارئات  ملحقاته،  وخمتلف  �حلا�سوب  من  كّل  �سمنها  ويندرج 
وبر�مج  وملحقاتها،  �لّن�سو�ض  ومن�ّسقات  وئية،  �ل�سّ �لّن�سو�ض 
�لّن�سو�ض،  للّن�سو�ض، ومطابقة  �الآيل  و�الإمالء  �لّن�سو�ض،  معاجلة 
وكذ� بر�مج ت�رصيف �الأفعال، و�لّتدقيق �الإمالئي و�لّنحوي، ومعاينة 
و�لقو�مي�ض  �مل�سطلحّية  �لقو�ئم  الإعد�د  و�ِ�ستجاعها  �مل�سطلحات 
و�ملو�سوعات  و�ملكانز،  �الآلّية،  �مل�سطلحات  وبنوك  �خلا�سة، 
�أكانت  �سو�ٌء  �ملحو�سبة،  �لّلغوّية  و�لقو�مي�ض  و�ملعاجم  �الإلكتونّية، 
�أحادية �لّلغة �أم ثنائية �لّلغة �أم متعّددة �لّلغات، وذ�كر�ت �لّتجمة، 
و/ تخزين  و�أنظمة  �لّتحاورية،  و�لّتجمة  �الآلّية،  �لّتجمة  وبر�مج 
كثرٌي.  وغريها  �الإلكتوين  و�لربيد  و�الإنتنيت،  �لبيانات،  تقا�سم  �أو 
فاالأمُر يتعّلق بحا�سوٍب جمّهٍز مبختلف �مللحقات و�لربجمّيات �لتي 
من �ساأنها �أن تفيد �ملتجم وتعينه يف خمتلف مر�حل �لّتجمة، �أو 
باالأحرى �آلة معينة يف �لّتجمة يديرها �ملتجم وت�سّكل حمّطة عمله 

�لّرئي�سة.
)باالإجنليزية  �ملتجم(  عمل  )حمّطة  مفهوم  ظهور  غرّي  لقد 
و�ملت�سارع  �ملتز�يد  مكّوناتها  وتطّور   )Translator work station
�لبيئة �لّتجمية تغيري�ً جذرّيًا م�ّض كّل �جلو�نب ذ�ت �ل�سلة مبمار�سة 
�لّتجمة ب�سفٍة عاّمة، �سو�ٌء �أتعّلق �الأمر بالعملّية �لّتجمية نف�سها، �أم 
بعملّية �الّت�سال �لتي ت�سمل �ِ�ستالم �لّن�ض �ملطلوب ترجمته وت�سليم 
�لّن�ض �مُلتَجم، فهذه �لعملّية �الأخرية مرتبطٌة �رتباطًا وثيقًا بفعل 
�ملتالزمتني  �لعمليتني  هاتني  ووفق  �أبد�ً.  عنه  تنفّك  وال  �لّتجمة 
 Alexandra(فوالن�سي �ألك�سندر�  ُت�سّنف  �لّتجمة،  يف  و�ملتكاملتني 
VOLANSCHI()2007( االأدوات املعينة يف الرّتجمة يف جمموعتني 

اِثنتني، وهما: 
�أدو�ٌت معينة يف عملّية �لّتجمة ذ�تها؛  �
�أدو�ٌت عاّمة يف خدمة �ملتجم. �

يندرج يف �ملجموعة �الأوىل كّل �أد�ٍة، �أو برنامٍج، �أو ُمنَتج من 
�ساأنه خدمة �ملتجم وم�ساعدته يف خمتلف مر�حل �لعملّية �لّتجمّية 
ذ�تها،  �لّتجمة  و�سياغة  �إنتاج  �إىل  و�سواًل  �لوثيقة  �إنتاج  من  بدء�ً 

ومرور�ً بالبحث �لوثائقّي و�مل�سطلحّي.
فاأّما يف مرحلة �إنتاج �لوثيقة، و�لتي ت�سمل فتح �سفحٍة جديدة 
للّن�ض �لهدف، �أو �إجر�ء تعديالت فقط على �سفحة �لّن�ض �مل�سدر يف 
يجد يف خدمته  �ملتجم  فاإّن  مبا�رصة،  عليها  �لّتجمة  كتابة  حال 
ووورد   )MS Word( وورد  من  �لّن�سو�ض  معاجلة  بر�مج  خمتلف 
وبر�مج   ،)OpenOffice( �أوفي�ض  و�أوبن   )Wordperfect( بريفكت 
�لّتمثيل �لبياين مثل باور بوينت)MS PowerPoint(، وبر�مج �لّن�رص 
ويفر  ودرمي   )MS FrontPage( بايج  فرونت  مثل  �الإنتنيت  عرب 
)Dreamweaver(، �أو �لّن�رص مب�ساعدة �حلا�سوب مثل كو�رك �ك�سرب�ض 
InDe-( و�إين ديز�ين )PageMaker( وبايج مايكر )QuarkXpress(
sign( وفر�مي مايكر )FrameMaker(، وبر�مج �لّتوطني مثل با�سولو 

 .)Catalvst( وكاتالف�ست )Passolo(
عن  وللبحث  و�مل�سطلحّي،  �لوثائقّي  �لبحث  مرحلة  يف  و�أّما 
�ملتجم  فاإّن  ترجمته،  �ملر�د  �لّن�ض  مو�سوع  يتناول  مرجٍع  كّل 
 )Google( جوجل  مثل  �ملختلفة  �لبحث  حمّركات  خدمته  يف  يجد 
�نكارتا  مثل  �الإلكتونّية  و�ملو�سوعات   ،)Altavista( و�ألتافي�ستا 

�مل�سطلحات  عن  وللبحث   .)Webopedia( بيديا  ووب   )Encarta(
�ض �لّن�ض �ملر�د ترجمته، فيجد  �ملنا�سبة و�ملتد�ولة يف ميد�ن تخ�سّ
EuroDic- �لبيانات �مل�سطلحّية مثل يورودتوم  )  خدمته قو�عد 
 )Termium(وتريميوم  )TEAM( وتيم   )Lexis( ولك�سي�ض   )Autom
و)با�سم( و)معربي( و)ِقَمم( يف �لوطن �لعربّي، و�لقو�مي�ض و�ملعاجم 
 )Lexicool( الإلكتونّية �الأحادية �أو �ملتعددة �لّلغات مثل لك�سيكول�
عن  �أمثلة  عن  وللبحث  �ملعاين.  وقامو�ض   )OneLook(لوك وو�ن 
مثل  �ملدّونات  خدمته  يف  فيجد  �مل�سطلحات،  �ِ�ستعمال  �سياقات 
Open Source Arabic Corpo- �مل�سدر مفتوحة  �لعربية  )ململدّونة 
نا�سنول  وبرتي�ض   )kacstac.org.sa( �لعربية  �لّلغوية  و�ملدّونة   )ra
كوربو�ض )British National Corpus(، و�أر�سيف �لّن�سو�ض �ملتجمة 
مثل موقع منّظمة �الأمم �ملتحدة، و�أر�سيف �ملجالت و�ل�سحف مثل 
وكاالت  ومدّونة   )Liberation( ولبري��سيون   ،)Le Monde( لوموند 
ة  خا�سّ م�سطلحّية  بيانات  قاعدة  و�إد�رة  والإعد�د  �لعربّية.  �الأنباء 
به، فهو يجد يف خدمته بر�مج مثل ملتي تريم )MultiTerm( ولينغو 

.)LogiTerm( ولوجي تريم )Termex( وتريمك�ض )Lingo(
و�أّما يف مرحلة �سياغة �لّتجمة ذ�تها، فاملتجم يتوّفر على 
خمتلف �أنظمة �لّتجمة �الآلّية مثل ريفري�سو )Reverso( و�سي�ست�ن 
�لّذهبي(  �لعربّي( و)�لو�يف  �لعربي( و)�لّناقل  )Systran( و)�ملتجم 
Web- بي�سد  وب  مثل  �حلا�سوب  مب�ساعدة  و�لّتجمة  )))�لكايف(، 
عليها متجم  يتوّفر  �أد�ة  �أهّم  تعّد  �لتي  �لّتجمة  وذ�كر�ت   ،)based
 )Multitrans( ومالتيت�ن�ض   )Trados( تر�دو�ض  �أبرزها  ومن  �ليوم، 
.)AppTech( و�أب تك )Wordfast( وووردفا�ست )Déjà Vu( وديجا فو
و�الأنظمة  �الأدو�ت  كّل  �لّثانية،  �ملجموعة  يف  ويندرج 
و�إمّنا  �لّتجمة،  بعملّية  مبا�رصة  ب�سفٍة  تّت�سل  ال  �لتي  و�لربجمّيات 
مبرحلة ما قبل �لّتجمة �أو ما بعدها، �أي يف مرحلة �ِ�ستالم �ملادة 
�ملطلوب ترجمتها )�لّن�ض �مل�سدر( وت�سليم �لّتجمة )�لّن�ض �لهدف(. 
ففي ع�رص �لّتقانة و)بظهور �لو�سائط �ملتعّددة، مل تعد �ملادة �ملر�د 
ترجمتها ]...[ �سبيهًة مبقطٍع خّطي من �جلمل �مل�سفوفة على �لورق، 
بل قد تكون ]...[ وثيقًة �إلكتونّية، �أو ت�سجياًل �سمعيًا �أو مرئيًا، �أو �أّي 
تركيٍب من هذه �الأ�سكال �ملختلفة( )دوريو، 2010: 90(، فال يتعنّي 
�سخ�سّيًا  �حل�سور  �أو  �آخر  �إىل  مكاٍن  من  �لّتنقل  �ملتجم  على  بذلك 
اِل�ستالم هذه �ملادة �أو ت�سليم ترجمتها، و�إمّنا َي�ْسَتِلُمها �أو ُي�َسِلُّمها عرب 
�لّنا�سوخ )�لفاك�ض(، �أو يف طبعتها �لّرقمية عرب �الإنتنيت )يف �لربيد 
�ملحادثة(،  منتديات  �إحدى  عرب  تقا�سمها  طريق  عن  �أو  �الإلكتويّن 

وقد ي�سهد �مل�ستقبل طلب طباعتها مبا�رصًة عند �ملر�سل �إليه. 
�لّتجمة  تعك�ض  �أن  بّد  ال  �جلديدة  �ملتجم  �أدو�ت  ولكون 
�أخرى،  جهٍة  من  ربحي  وكن�ساٍط  جهٍة،  من  وثقايّف  لغوّي  كن�ساٍط 
�إىل  اف  ُت�سَ للّتجمة  �الأخري  �جلانب  هذ�  تخ�ّض  �أخرى  بر�مج  فاإّن 
و�لفوترة  �ملحا�سبة  يف  وت�ستعمل  �الأدو�ت،  من  �ملذكورة  �لّت�سكيلة 
 .)Excel(و�إك�سال ،)FileMaker( وفايل مايكر )Access(مثل �أك�سا�ض
�الإلكتونّية  �الأدو�ت �ملعلوماتّية و�ملو�رد  تلكم جمموعة من 
�ليوم، وهي متوّفرة كّلها يف حمّطة  �ملو�سوعة يف خدمة �ملتجم 
عمله �الآلّية �لتي مل يعد فيها للقلم مكان، و�ِنح�رصت د�ئرة ��ستعمال 
هذه  وترتبط  باحلا�سوب.  �ملرتبطة  بالّطابعة  عالقته  يف  �لورق 
�الأدو�ت فيما بينها بطريقة تتيح للمتجم �لّتنقل بينها بطريقة �سبه 
نقرة  جمّرد  بعِد  على  يكاد(  )�أو  �سيء  كّل  على  يتوّفر  جتعله  فورّية 
على لوحة �ملفاتيح. و�سي�سهد �مل�ستقبل، مع �لتطّور �لّتقني �ملتز�يد 
�ملحّطة  يف  حمالة  ال  �أخرى  وتقنّيات  �أدو�ت  ظهور  و�ملت�سارع، 
ُمْدِمج  �ل�ّسنني  مّر  على  �سي�سبح  �ملتجم  �أّن  يعني  مّما  �لّتجمية، 
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خدمات م�ستعد الإد�رة حمّطة موؤمتتة بالكامل، وهو دوٌر يتطّلب منه 
�ِكت�ساب كفاء�ٍت ومهار�ٍت جديدة ال غنى له عنها.

املحور الثالث: الرّتجمة واحلا�سوب: الكفاءات املطلوبة
�إّن كون �ملتجم عن�رص�ً بوؤريًا يف عملّية �لّتجمة ال�سطالعه 
مبهّمة �لّتجمة نف�سها يجعل مناق�سة مبادئ هذه �الأخرية ومناهجها 
�لكفاء�ت  يلي  فيما  نتناول  ولذلك  وناق�سًة،  قا�رصًة  عنه  مبناأى 

�ملطلوبة منه ال�سطالعه بالتجمة على �أح�سن وجه.
الّتاأهيل اللّغوي . 1

ال يختلف �ثنان يف �أّن �إنتاج ترجمة مفهومة ومقروءة تتطّلب 
�أن تتوّفر يف ُمنِتِجها بع�ض �ملتطّلبات �الأ�سا�سّية، وهي كما حت�سى 
عادًة يف حميط من يت�سّدون للّتجمة �أن يكون ملمًا �إملامًا �ساماًل 
يكون  و�أن  فيهما،  و�سليعًا  �إليها  و�ملنقول  منها  �ملنقول  بالّلغتني 
على �إّطالٍع �سامٍل مبادة �ملو�سوع �لذي يتجمه، �أي �أن تتو�جد �ألفٌة 
�لّثالثة  �ل�رّصوط  �الإمكان. وترتبط هذه  بقدر  بينه وبني ما يتجمه 
بع�سها ببع�ض �رتباطًا وثيقًا، وبل تقوم بينها عالقة �ِ�ستلز�م م�سّكلًة 
و�إىل  �لّتجمة  ظهور  منذ  عنها  بديٌل  للمتجم  لي�ض  ة  مت��سّ وحدًة 

غاية يومنا هذ�.
وقد كان �ملتجم يقوم مبهامه على �أكمل وجٍه، معتمد�ً كلّيًا 
و�ملنقول  منها  �ملنقول  �لّلغتني  يف  �لّلغوية  مهار�ته  �سقل  على 
و�الأ�سلوب  �ل�ّسكل  فهم  تتعّدى  �أن  يجب  �لتي  �ملهار�ت  وهي  �إليها. 
لتبلغ مبلغ فهم �مل�سامني و�الأفكار، �أي �جلو�نب �لّدقيقة و�حل�ّسا�سة 
للمعنى، و�لقيم �اِلنفعالية و�ل�ّسلوكية �لهاّمة للكلمات، و�خل�سائ�ض 
�لقول  نافلة  ومن  �لّر�سالة.  و�إح�سا�ض  نكهة  حتّدد  �لتي  �الأ�سلوبّية 
�أكانت  �سو�ٌء  �ملختلفة  �لقو�مي�ض  ذلك  يف  ي�ست�سري  كان  �ملتجم  �إن 
�ملعنى يف  �ِ�ستيعاب  تعّذر عليه  كّلما  �لّلغة  ثنائّية  �أم  �لّلغة  �أحادّية 
فالقو�مي�ض  �إليها،  �ملنقول  �لّلغة  يف  �إحد�ثه  �أو  منها  �ملنقول  �لّلغة 
للّت�سدي  �لوحيد  �سالحه  �لّلغوي  وتاأهيله  �الأ�سا�ض،  عونه  كانت 
و�لفنون،  �ملعرفة  جماالت  �سّتى  يف  �لّن�سو�ض  خمتلف  لتجمة 
وبِاعتماد �أب�سط �لو�سائل من ورٍق، وقلم ر�سا�ٍض، وممحاٍة، وغريها. 
وبذلك تكون �لّتجمة ب�رصّيًة باأمّت معنى �لكلمة دون �اِلعتماد على 

�أّي �آلة كانت.
ولكن مع �لّنزعة �لعاملّية نحو �الأمتتة �لتي ظهرت مع �لّتطور 
�لعلمي و�لّتقني �ملت�سارع �لذي �سهده ع�رصنا، ويج�ّسده جّيد�ً �ِخت�ع 
و�ملكوِّنة  يتيحها  �لتي  و�لربجمّيات  �لّتطبيقات  وخمتلف  �حلا�سوب 
لعلبة �أدو�ت متجم �ليوم، �أ�سبح �لّتاأهيل �لّلغوي، و�إن كان ما يز�ل 
�ِ�ستكماله  بّد من  �رصطًا الزمًا لكّل متجٍم، غري كاٍف لوحده، بل ال 
�لّتجمّي  عمله  مبمار�سة  له  ت�سمح  جديدة  ومهار�ٍت  بكفاء�ٍت 
عمله  حمّطة  ويف  �مل�ستجدة  �لّتجمية  �لبيئة  يف  وجه  �أح�سن  على 
�ملحو�سبة. ويكن جمع هذه �ملهار�ت �لتكميلية يف تاأهيلني �ِثنني 

�أحدهما تقني و�الآخر تنظيمي.
الّتاأهيل الّتقني. 2

يف  �مل�ستجدة  �الأدو�ت  مبعرفة  للمتجم  ي�سمح  تاأهيٌل  وهو 
يف  ��ستخد�مها  كيفّية  ومعرفة  معها  وبالّتعامل  �لّتجمّية،  �لبيئة 
�لتي  �لعاملّية  �لّتجمة  �سوق  �إىل  �لولوج  من  ليتمّكن  �ليومي  عمله 
و�لّت�سابق  �حلادة  و�ملناف�سة  �لكبري  �لّتكنولوجي  �لّتقدم  يّيزها 

�ملحموم. 
�أدبيًا  تكوينًا  تلّقو�  �ملتجمني  من  �الأعظم  �ل�ّسو�د  �أّن  ورغم 
�الإملام  �أو برنامٍج يّكنهم من  �أّي تكويٍن  )�أو يكاد يخلو( من  يخلو 
�ل�ّسامل باالأدو�ت �ملعلوماتّية و�لّتقنيات �لعلمّية �ملتاحة لهم �ليوم، 

فاإّن روح �لع�رص و�رصورة �لّتوفيق بني �ل�رّصعة و�لفعالّية، ُيْلِزمانهم 
�ِ�ست�تيجّية  وبتعّلم  �ملعلوماتّية،  �لقاعدية يف  معارفهم  بِا�ستكمال 
بِا�ستخد�مها  لهم  ت�سمح  بطريقة  لهم  �ملعينة  �الأدو�ت  هذه  ملقاربة 

بفعالّية وفق خمتلف مر�حل �لّتجمة. 
ويتطّلب هذ� بال�رّصورة توفري بيئة عمٍل جمّهزة بهذه �الأدو�ت 
�لزبائن و�لّزمالء يف جميع  بدء�ً من و�سائل �الّت�سال �لع�رصّية مع 
)�لفاك�ض(  نا�سوخ  وجهاز  وحممول  ثابت  هاتف  من  �لعامل  �أنحاء 
وبريد �إلكتوين مهني يّكنه من �إر�سال �مللفات �لكبرية و��ستقبالها، 
�لرب�مج  مبختلف  جمّهز  وقّوي  �رصيع  حا�سوب  جهاز  �إىل  و�سواًل 
�لتي تزد�د تو�ّسعًا  �ليوم يف �سوقها  �ملعينة يف �لّتجمة و�ملطلوبة 
و�ّت�ساعًا يومًا بعد �آخر. وهي �أدو�ٌت �أ�سا�سّية و�رصورّية جد�ً ملمار�سة 
يف  �سة  �ملتخ�سّ بالّتجمة  بالنا  فما  �لعاّمة،  �لّتجمة  �أنو�ع  �أب�سط 
�ِ�ْسُتِجّدت  �لّن�ساطات �لتي  �لّتقنية و�لعلمّية �ملختلفة وكذ�  �ملجاالت 
�ملو�قع  لتجمة  )�لّتوطني()7(  ت�سمية  حتت  �لّتجمة  حقل  يف 
�الإلكتونّية، و�لرب�مج �ل�ّسمعية �ملرئية من خالل �لعنونة �لتحتية �أو 
�لّدبلجة، وخمتلف �لرب�مج و�لربجمّيات و�ملعّد�ت ذ�ت �لّدليل �لّلغوي.

�جلديدة  �ل�رّصوط  ت�سّكل  �لتي  و�جلودة  و�لفعالّية  فال�رّصعة 
مع  متامًا  �ليوم  تتنافى  �لّتكنولوجيات  ع�رص  يف  �لّتجمة  ل�سوق 
�لّتعامل مع متجم، مهما كان م�ستوى ترجماته جّيد�ً ومهما كانت 
للّتجمة  مثاًل  م�سغوطًا  ملفًا  ت�سليمه  ي�ستغرق  منخف�سًة،  �أ�سعاره 
ال  الأّنه  كّله،  �أو  يوم  ن�سف  �ملختلفة  �مللفات  �أن�ساق  من  غريه  �أو 
توّفره  عدم  ب�سبب  حا�سوبه  �سا�سة  على  حتريره  �أو  عر�سه  ي�ستطيع 
�ِ�ستخد�مها.  بكيفّية  معرفته  عدم  �أو  لذلك،  �ل�رصورّية  �لرب�مج  على 
ولذ�، فاإّن �ملطلوب من متجم �ليوم لي�ض ح�سد �الأدو�ت �ملعلوماتّية 
و�لرب�مج �الإلكتونّية يف بيئة عمله فح�سب، و�إمّنا �ِمتالك �أو �ِكت�ساب 
مهار�ت متّكنه من �ِ�ستخد�مها و�الإفادة من مز�ياها ومعرفة حدودها 
كمعيناٍت فقط يف �لّتجمة ي�ستحيل عليها حتويل متجم �سّيء �إىل 
متجم كفء يتمّكن من ت�سيريها و�إد�رتها بفعالّية. وال يكون له ذلك 
عمله  حمّطة  مع  تتاأقلم  جديدة  تنظيمّية  طرق  حتديد  خالل  من  �إاّل 

باأدو�تها �لّتقنية �جلديدة يف �إطار �لتاأهيل �لتنظيمّي.
الّتاأهيل الّتنظيمي. 3

ونعني به �ملهار�ت �لو�جب على �ملتجم �ِكت�سابها و�ِ�ستغاللها 
يف تنظيم و�إد�رة خمتلف �جلو�نب �لعملّية �ملتعّلقة بعمله �لّتجمي 
�لتي يار�سه فيها، و�لتي تزخر، كما �سبق  �لبيئة �جلديدة  �إطار  يف 
�لّذكر، باأدو�ت تقنّية جديدة ُيفَت�ض بها �أن تعني �ملتجم يف عمله 
مهار�ته  تطوير  نف�سه  �لوقت  يف  عليه  تفر�ض  ولكن  له،  وتّي�رصه 
وكفاء�ته، وكذ� طريقة �أد�ء عمله الإنتاج ترجماته ب�رصعة وبفعالية، 

�أي �إجناز ترجماٍت �رصيعة وذ�ت جودٍة عالية.
قد يبدو للوهلة �الأوىل �أّن عاملي �ل�رّصعة و�جلودة متناق�سان، 
فيت�ساءل مت�سائل كيف لتجمة ما �أن تكون ذ�ت جودة عالية وهي 
�لّتقليدية  �لطريقة  يف  عليه  كانت  مّما  �أق�رص  زمنّية  فتة  يف  ُتنَجز 
�الأدو�ت  من  �ليوم  متجم  حوزة  يف  �أّن  هي  و�الإجابة  للّتجمة؟ 
�ملعلومات  توفري  �ساأنه  من  ما  و�الإلكتونّية  �ملعلوماتّية  و�الآلّيات 
�ل�رّصورية يف �لّتجمة، و�ِخت�سار زمن �حل�سول عليها وزمن �إجناز 
ي�ستكمل  �أن  �ملنَتج، على  ذلك من جودة  ينتق�ض  �أن  �لّتجمة، دون 
هذ� بتاأهيٍل تنظيمّي يكت�سب من خالله مهار�ت �إد�رة هذه �ملعلومات 
وهي  �جلودة.  �إد�رة  وكذ�  �لوقت،  و�إد�رة  �لّتجمة،  يف  �ل�رصورية 

عو�مٌل ثالثة �أمالها عليه �ِقت�ساد �ملعلومة.
اإدارة املعلومة ال�رّصورية يف الرّتجمة  ♦

�لعمل  مر�حل  �أهّم  �إحدى  و�مل�سطلحّي  �لوثائقّي  �لبحث  يعّد 
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بالّتغلب  للمتجم  وت�سمح  �لبتة،  عنه  تنف�سل  ال  �لتي  �لّتجمي 
�الأمر  �أتعّلق  �سو�ٌء  �سبيله  تعت�ض  �لتي  و�لعقبات  �ل�سعوبات  على 
�أم  ترجمته،  �ملر�د  �ملو�سوع  مبادة  �ل�سلة  ذ�ت  باملعلومات 
�لقول  نافلة  فمن  عنها.  للّتعبري  ��ستعمالها  �لو�جب  بامل�سطلحات 
�إذن �إّن هذ� �لّنوع من �لبحث �أثناء عملّية �لّتجمة يهدف �إىل بناء �أو 
�ِ�ستكمال �ملعرفة �ملو�سوعّية و�مل�سطلحّية �ملتعّلقة مبو�سوع �لّن�ض 
�ملر�د ترجمته، وذلك من خالل قر�ءة وثائق ون�سو�ض )من مقاالت، 
معلومة  باأّي  �الإفادة  �ساأنها  من  وغريها(  وبحوث  وكتب  وجمالت، 
�ملتد�ولة  و�لّتعابري  �مل�سطلحات  وحول  �ملو�سوع  حول  كانت 
�ملنقول منها  �لّلغتني  فيه، وذلك يف  �لو�ردة  �ملفاهيم  للّداللة على 

و�ملنقول �إليها.
و�حلال �أّن ظهور �لّتكنولوجيات �جلديدة يف �الإعالم و�الّت�سال، 
ال�سّيما �الإنتنيت وطرق �ملعلومات �ل�ّسّيارة، جعل مو�رد �ملعلومات 
كثرية جد�ً ال تعّد وال حت�سى. وقد �أّدى تنّوعها وت�سّعبها �إىل وفرة، بل 
في�ض �ملعلومات وت�سّخمها، وهو �أمٌر يجعل �ملتجم يحتار وَيِتيه 
هذ�  ويف  لها.  يت�سّدى  �لتي  للّتجمة  منها  �الأن�سب  عن  يبحث  وهو 
يف  �ل�رّصورية  �ملعلومة  �إد�رة  يف  �ملتجم  تاأهيل  ي�سبح  �ل�ّسياق، 
�لّتجمة �رصطًا الزمًا ليكت�سب مهار�ت �إعادة �لّنظر يف طر�ئق �لبحث 
�لوثائقّي وتقنياته بال�ّسكل �لذي يّكنه من �لّتوفيق بني �لكّم �لهائل 
من �ملعلومات �ملتوّفرة وبني نوعيتها. ولهذ� �لغر�ض، يتوّجب عليه 
�لّتوجه نحو دروب �ملعلومة �جلاري �لبحث عنها �الأكرث فعالّية، �أي 
يتتّبع منهجّية �إد�رة كمّية ونوعّية للمعلومة �ل�رصورّية يف �لّتجمة.
�أهمّية،  �ملتجم  َيِعَي  �أن  للمعلومات  �لكمّية  باالإد�رة  ونعني 
مو�سوع  يف  و�لّن�سو�ض  �لوثائق  من  كبرٍي  كٍم  ح�سد  �رصورة  بل 
�لّن�ض �ملر�د ترجمته، وال�سّيما حينما ينتمي هذ� �الأخري �إىل ميد�ن 
�ض دقيق. فكرثة هذه �لوثائق و�لّن�سو�ض يعطي �ملتجم نظرًة  تخ�سّ
�ساملًة عن �ملو�سوع ويو�ّسع كمّية �ملعلومات �ملتعّلقة به �إىل �أق�سى 
�أمام  �أّن �ملتجم معّر�ٌض  �إليه هنا، هو  حّد. ولكن ما جتدر �الإ�سارة 
هذ� �لّزخم من �لوثائق خلطر �لّتيهان وت�سييع �لكثري من �لوقت يف 
قر�ء�ت غري جمدية بدل ربحه. وعلى هذ� �الأ�سا�ض، يجب على �ملتجم 
مهارة  للمعلومات،  �لكمّية  �الإد�رة  مهارة  جانب  �إىل  يكت�سب  �أن 
�حل�سيفة  �لعنا�رص  ب�رصعٍة  ويجد  يبحث  �أن  �أي  �لّنوعّية،  �إد�رتها 
للّتجمة. وهو ما ي�ستدعي منه تلّقن طر�ئق وتقنيات قر�ءة �لوثائق 
يعمد  قر�ءًة �رصيعة جد�ً، وبل خاطفة  و�لّطويلة  �لكثرية  و�لّن�سو�ض 

بعدها �إىل �إق�ساء تلك �الأقل �إفادًة منها الإجناز �لّتجمة. 
و�إمّنا  فقط،  �ملعلومات  على  ح�رص�ً  لي�ض  �اِلنفجار  هذ�  والأّن 
ن�ٍض  من  وتختلف  وتتنّوع  تتعّدد  كونها  �أي�سًا  �مل�سطلحات  ي�سمل 
من  بات  فقد  وذ�ك،  هذ�  بني  حائر�ً  نف�سه  �ملتجم  فيجد  �آخر،  �إىل 
وفعالّية  ب�رصعة  �مل�سطلحّية  خيار�ته  يوّجه  �أن  عليه  �ل�رّصوري 
�لع�رصّية  �الأدو�ت  مع  �مل�سطلحي  بحثه  و�أقلمة  تكييف  خالل  من 
�ملتاحة له. وباإمكانه يف هذ� �مل�سمار �أن يتدّرب على �إعد�د و�أمتتة 
عند  �إليها  يعود  �لّلغات  ومتعّددة  �سخ�سّية  م�سطلحّية  جذ�ذ�ت 
يف  به  ة  خا�سّ م�سطلحّية  بيانات  قاعدة  و�إد�رة  �إعد�د  �أي  �حلاجة، 
�إطار ذ�كرة ترجمّية جتّنبه �إعادة ترجمة �مل�سطلحات و�لّتعابري �لتي 

مّتت ترجمتها يف �أوقاٍت �سابقة.
اإدارة الوقت  ♦

�لو�جب  �ملعلومات  �أ�سبحت  و�الإنتنيت،  �لعوملة  ظهور  مع 
جد�ً،  فائقٍة  ب�رصعٍة  تتنامى  �ملختلفة  �لّلغات  بني  وتناقلها  نقلها 
جتعل �لّتجمة �لّتقليدية بو�سائلها �لب�سيطة ووتريتها �ملتباطئة غري 
�لدوؤوبة،  و�حلركة  �لّن�ساط  عليها  وتفر�ض  ��ستنفادها،  على  قادرة 

و�إاّل كانت غري جمدية. فروح هذ� �لع�رص ال تتطّلب ترجمة �ملعلومات 
فح�سب، و�إمّنا تتطّلب ترجمة �لكثري منها ويف وقٍت وجيٍز، �أي ب�رصعٍة 
فائقة تتما�سى مع وترية �إنتاجها يف لغاتها �الأ�سل، مّما يفر�ض على 

متجم �ليوم �رصورة �ِكت�ساب مهارة �إد�رة �لوقت.
�الأولويات  ترتيب  قاعدة  على  يعتمد  مفهوٌم  �لوقت  و�إد�رة 
وقت  �أح�سن  وحتديد  منها  لكّل  و�ملنا�سب  �لاّلزم  �لوقت  وحتديد 
�أقّل  الأوقات  �لعمل  بهدف  بذكاء  �لوقت  ��ستغالل  �أي  لالإنتاجية. 
وهي  �لّتجمة.  على  �ملتز�يد  للطلب  تلبيًة  �أكرب  �إنتاجية  وحتقيق 
وما  و�لّتمرن.  و�ملمار�سة  باّلتنظيم  تتاأّتى  للّتعلم،  قابلة  مهارٌة 
�أحوج �ملتجم �إليها �ليوم يف خمتلف مر�حل عمله بدء�ً من ��ستالم 
�لّن�ض �إىل غاية ت�سليمه مرور�ً بتجمته. فهو و�إن �أ�سبح يتوّفر على 
�أدو�ت و�آلّيات خمتلفة وكثرية من �ساأنها �أن تعينه يف عمله وتي�رّصه 
�إال  و�الإنتاج،  و�لبحث  �الّت�سال  يف  �لوقت  من  �لكثري  وتك�سبه  له 
�إد�رة وقت  يتمّكن �ملتجم من  �إذ� مل  �إىل �سّده  قد يتحّول  �الأمر  �أّن 
�لّتعامل معها بكفاءة. فمو�رد �ملعلومات، كما �أ�سلفنا �لذكر، غزيرة 
يهدر  يجعله  قد  �لذي  بالقدر  �أي�سًا  كثرية  �لبحث  وحمّركات  جد�ً 
�لكم  ذلك  يقر�أ  �أو  ذ�ك،  �أو  �ملوقع  يت�سّفح هذ�  �لكثري من وقته وهو 
�لهائل من �ملعلومات عن �ملو�سوع �ملر�د ترجمته، �أو يتو��سل مع 
�أو �خلبري يف �مليد�ن، وغريها من �الأن�سطة �ملرتبطة  ذلك �ملخت�ض 
بطريقة �أو باأخرى بعملّية �لبحث �أو �لّتجمة. ويكون يف هذه �حلال 
�ل�ّسبيل �لوحيد �أمام �ملتجم �لّتمرن على �ل�رّصعة و�ِخت�سار �الأزمنة 

�سة لكّل مرحلة من هذه �ملر�حل. �ملخ�سّ
�حل�رص،  ال  �ملثال  �سبيل  على  �لوثائقّي  �لبحث  مرحلة  ففي 
�لوثائق  حجم  وفق  للبحث  قيا�سيًا  زمنًا  يحّدد  �أن  للمتجم  يكن 
يف  �لبحث  على  �القت�سار  مع  �سها،  تخ�سّ ودرجة  ترجمتها  �ملر�د 
�لوثائق.  هذه  �إليه  تنتمي  �لذي  �مليد�ن  يف  �سة  �ملتخ�سّ �ملو�رد 
�لاّلزم  �لوقت  م�سبقًا  وي�سبط  يحّدد  �أن  يكنه  نف�سها  وبالّطريقة 
لتجمة �أّي وثيقة كانت، كما يحّدد وي�سبط �أي�سًا وقت ت�سليم �مُلنَتج 
)�لّتجمة(، وينتهج �ِ�ست�تيجّية حمكمة الحت�م بد�ية هذه �ملو�عيد 
كفيلة  و�سيلة  �أو  �أد�ة  بكّل  �الإمكان  بقدر  �اِل�ستعانة  مع  ونهايتها 

مب�ساعدته يف ذلك.
�لوقت  �إد�رة  ُيفَهم من  �أن ال  و�جلدير بالّذكر هنا هو �رصورة 
�أي  جودتها،  ح�ساب  على  �لّتجمة  باإنتاج  �لّت�رصيع  �لّطريقة  بهذه 
تف�سيل �رصعة �الإجناز على ح�ساب جودة �مُلنَتج، و�إمّنا �إد�رة �لوقت 
�حلقيقية يف �لّتجمة تعني �إنتاج ترجمٍة �رصيعة وذ�ت جودٍة عالية، 
�أي �أن يكون �الهتمام من�سبًا يف �لوقت ذ�ته على �لكم )�الإنتاجية(، 

و�لكيف )جودة �لّتجمة �ملنتجة(.
اإدارة اجلودة ♦

�ليوم  �لّتجمة  �أعمال  ت�سهدها  �لتي  �لّتحديات  �أ�سبحت  لقد 
�لّنوعية،  باجلو�نب  فاأكرث  �أكرث  تقتن  و�الأمتتة  �لعوملة  عامل  يف 
�أي باجلودة. فاجلودة �سالٌح تناف�سي رئي�سي يف هذ� �الجّتاه، ال بّد 
من حت�سينها وتطويرها با�ستمر�ر. وال يخفى على �أّي عارف بحقل 
�لّتجمة �أّن �جلودة كانت �رصطًا الزمًا للّتجمة منذ بد�ياتها، ولكّنها 
كانت تقت�رص على �مُلنَتج فقط، �أي �لّتجمة ذ�تها بغ�ض �لّنظر عّما 
ي�سبقها �أو يلحق بها. و�حلال �أّن ثورة �ملعلومات و�الّت�ساالت �أف�ست 
مر�حلها  �لّتجمة مبختلف  تقدمي خدمات  لتح�سني  �أوفر  فر�ض  �إىل 
تب�سيط  طريق  عن  وذلك  و�الإنتاج.  و�لبحث  �اِلّت�سال  يف  �ملتمّثلة 
ة بها كالّتزود  وحتديث �ملمار�سات �الإد�رّية و�إجر�ء�ت �لعمل �خلا�سّ
لتحقيق  �ِ�ستثمارها  وح�سن  لذلك،  �ل�رصورية  �ملادّية  باملو�رد 

�لكفاءة، مّما يفر�ض على �ملتجم �ِكت�ساب مهارة �إد�رة �جلودة.
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�لتي  �الإد�رّية  �ملفاهيم  �أحدث  �جلودة من  �إد�رة  ويعّد مفهوم 
يكن  �لتي  و�ملعايري  و�الأفكار  �ملبادئ  من  جمموعة  على  تقوم 
�إطار فل�سفة تنظيمّية ت�ساعد على حتقيق  �أن تتبّناها يف  �إد�رة  الأّي 
�أف�سل �أد�ء ممكن وبلوغ �أعلى درجات �جلودة يف �الإنتاج و�خلدمات. 
و�لّتدريب،  و�لّتقنيات  �الأدو�ت  دمج  �لفل�سفة  هذه  �إطار  يف  ويندرج 
ومادّية  ب�رصّية  من  �ملتاحة  للمو�رد  �الأمثل  �اِل�ستخد�م  مبعنى 
ذلك.  وغري  ومو��سفات  ومعايري  و�إ�ست�تيجّية  و�إد�رة  ومعلوماتّية 
هذه  فمثل  �لّتجمة،  يف  �جلودة  �إد�رة  تنطوي  نف�سه  �ملعنى  وعلى 
�إىل  ت�ستند  �الأخرى،  و�خلدماتّية  �الإنتاجّية  �لعملّيات  مثل  �الأخرية 
معايري حمّددة لتحقيق �أعلى م�ستويات �الأد�ء و�لفعالّية متا�سيًا مع 
متطّلبات �ل�ّسوق �ليوم، لُت�ساف �إىل مقايي�ض �لّدقة و�الكتمال وي�رص 
�لقر�ءة و�ملالءمة و�الّت�ساق �لتي تقا�ض بها جودة �لّتجمة نف�سها، 
معايري �أخرى جديدة من ممار�سات وخرب�ت ومنهجّيات ع�رصّية يف 
�إد�رة وت�سيري خدمات �لّتجمة تتقّيد باأعلى �ملعايري �لتي تفر�سها 
ل�سمان  و�إمّنا  فح�سب،  جودتها  ل�سمان  لي�ض  �حلادة،  �ملناف�سة 
هو  �ل�ّسياق  هذ�  يف  �لّتجمة  بفعالّية  و�ملق�سود  �أي�سًا.  فعالّيتها 
�إليها من خالل �اِللتز�م باملو�عيد وت�سليمها  توفريها وقت �حلاجة 
باأ�رصع �لطر�ئق �ملمكنة كنتيجٍة للّتزود باالأدو�ت و�لو�سائل �لّتقنية 

�ل�رّصورية و�ملعينة يف ذلك.
وباإمكان متجم �ليوم �سمان �أعلى م�ستويات �جلودة بر�سدها 
وتقييمها و�إد�رتها من خالل تبّني �ِ�ست�تيجّيات تنظيمّية يف خمتلف 
مر�حل �لّتجمة: �أي قبلها و�أثناءها وبعدها. فقبل �لّتجمة، باإمكانه 
�الأعمال  لتدّفق  و�لّتخطيط  �لّتجمة  �إد�رة  خالل  من  �جلودة  �سمان 
�ملطلوب منه ترجمتها بغية �لّتمكن من �اِللتز�م باملو�عيد �لّنهائّية، 
على  جاٍر  )�لعمل  �أو  بعد(  تتجم  )مل  فئات  يف  مثاًل  ي�سّنفها  كاأن 
ترجمتها( �أو )مغلقة( �أو )جتاوزت �ملوعد �لّنهائي(. و�أثناء �لّتجمة، 
باإمكانه �سمان �جلودة من خالل توظيف كّل �الأدو�ت �ملعلوماتّية 
�لّتجمة  ذ�كر�ت  غر�ر  على  �لّتجمة  يف  �ملعينة  و�الإلكتونّية 
وقو�عد �لبيانات �مل�سطلحّية. و�أّما بعد �لّتجمة، فمن خالل فر�ض 
�لّرقابة على جودة �لّتجمات مبر�جعتها وت�سحيحها وتنقيحها مع 

�اِل�ستعانة باالأدو�ت و�لّتطبيقات �ملتاحة له لذلك.
يف  �جلودة  �إد�رة  للمتجم  يكفل  ��ستثماٍر  و�أجنع  �أهّم  ولعّل 
و�الأجدى  فعالّية  �الأكرث  �الأمد  �لّطويلة  باخليار�ت  �لقيام  هو  عمله 
باال�ستثمار يف تنمية مهار�ته وقدر�ته، و�إيالء �أولوّية عليا للممار�سة 
و�لّتمرن على �لّتجمة يف خ�سّم �لبيئة �لّتجمية �جلديدة باأدو�تها 
وفعالّية  مبرونة  تلبيتها  بغية  �أي�سًا  �جلديدة  ومبتطلباتها  �جلديدة 
و�الإنتاجية  �جلودة  فى  �ملتمّثلة  �الأ�سا�سية  �أهد�فه  وحتقيق  �أكرب، 

و�لّتقيد باملو�عيد، �أي �أن يتجم �أكرث و�أ�رصع و�أجود.
متجم  على  �لو�جب  �جلديدة  و�ملهار�ت  �لكفاء�ت  هي  تلكم 
و�لّتطّور�ت  �لّتغري�ت  خ�سّم  يف  ترجماته  الإجناز  �ِكت�سابها  �ليوم 
مهار�ٌت  وهي  و�الّت�ساالت.  �ملعلومات  ثورة  عنها  �أ�سفرت  �لتي 
يجعل  تكويٍن  خالل  من  �لّتجمة  لطالب  ًا  خا�سّ حت�سري�ً  ت�ستدعي 
�لبيئة  يف  �جلديدة  و�ملعطيات  �حلالّية  �لّتكنولوجية  �لّتحّوالت  من 

�لّتجمية مكّونه �الأ�سا�ض. 
املحور الرّابع: تدري�س الرّتجمة واحلا�سوب: الّتداعيات 

التعليمية واملادّية 
مهنة  كانت  و�إذ�  مهنة،  تعّلم  يعني  �لّتجمة  تعّلم  كان  �إذ� 
نحو  فاأكرث  �أكرث  يتوّجه  ع�رص  يف  حمالة  ال  تغرّيت  قد  �ملتجم 
ويتطّور  �أي�سًا  �لّتجمة  تدري�ض  يتغرّي  �أن  �لّطبيعي  فمن  �الأمتتة، 
�لّتقدم  فلي�ض  �لّتجمية.  �لبيئة  �جلديدة يف  �ملعطيات  ليتما�سى مع 

�ملعريف و�لّتقني �حلا�سل �ليوم يف حقلها بال �نعكا�سات على طر�ئق 
�لّت�ساوؤل يف حميط �ملهتمني  ُيطَرح  �إذ  تدري�سها و�إعد�د �ملتجمني، 
�ملعلومات  ثورة  ظّل  يف  تعليميتها  �إليه  �ستوؤول  ما  ب�ساأن  بها 
من  كثب  عن  متطّلباتها  متابعة  منهم  ت�ستلزم  �لتي  و�الّت�ساالت، 
يف  تاأثرٍي  من  لها  ما  ور�سِد  �لّتجمية،  و�لبحوث  للّدر��سات  تطويٍر 
ممار�سة �لّتجمة، و�ِنعكا�ٍض على تدري�سها، وتغيرِي منهجّيات �لبحث 
يف ق�ساياها، و�اِلرتقاء باأ�ساليب در��ستها، وتعديل وتطوير �ملناهج 
�لّتجمة  �سوق  تطّور  تو�كب  كي  �سة  �ملتخ�سّ �ملعاهد  يف  �لدر��سّية 
وت�ستجيب ملتطلباتها كمًا ونوعًا، مع بحث �ل�ّسبل و�لو�سائل �لكفيلة 

بتحقيق �لّتقدم �ملن�سود يف م�سايرة �لّركب �حل�ساري و�لّتقني.
�ِنقطاع،  تتو�ىل بال  �لّركب  �ِبتكار�ت وتطّور�ت هذ�  تز�ل  وما 
�لغد ين�ساأ يف  �أو باالأحرى متجم  �ليوم،  �لّتجمة  مّما يجعل طالب 
 .]...[ كويّن.  ن�سيٍج  من  جزء�ً  فيه  نف�سه  يجد  حمْو�َسب«  »عامل  »كنف 
متعّود�ً  �سيكون  مهنته  ممار�سة  يف  �ملتجم  هذ�  ينطلق  �أن  وقبل 
�أن تاأتيه �ملعارف و�لعلوم بني يديه حيثما كان، الأّنه مو�طٌن  على 
�أمّت  2006: 3(، حّرٌي به �أن يكون على  يف عامل )م�سبوك( )�لعميد، 
�اِل�ستعد�د للعي�ض و�لعمل يف كنفه بدء�ً من مرحلة تعّلمه للّتجمة. 
تعّلم  �أنظمة  يف  �لّنظر  �إعادة  �مل�سمار،  هذ�  يف  لز�مًا،  بات  وقد 
يف  �لّتقليدية  �لقو�لب  من  فيه  تتحّرر  نحٍو  على  وتعليمها  �لّتجمة 
�ملناهج، وتطويرها وحت�سينها وحو�سبتها لتجاري معطيات �لع�رص 
�لّرقمي ومتطّلباته. وعلى هذ� �الأ�سا�ض، فال بّد �أن جتتمع يف عملّية 
�إعد�د متجمي �لغد عو�مٌل عديدة ت�سل بينها عالقٌة وثيقة جد�ً يكن 

جمعها يف �لتد�عيات �لبيد�غوجّية و�ملادّية. 
التداعيات الّتعليمية. 4

من  �أع�سائها  بكاّفة  �لّتدري�ض  هيئة  بها  ُتعَنى  عو�مٌل  وهي 
�لّتجمة،  �سة يف  �أ�ساتذة ومكّونني وم�سوؤولني يف �ملعاهد �ملتخ�سّ
وتتمّثل مهامها �الأ�سا�سّية يف �اِلرتقاء بالعملّية �لّتعليمّية وتخلي�سها 
بو�سع  فيها  �الأكاديي  �الأد�ء  وحت�سني  �لّتقليدّية،  قو�لبها  من 
و�سبط مقّرر�ت ومناهج در��سّية تو�فق �لبيئة �لّتجمية �مل�ستجدة، 

وت�ستجيب اِلحتياجات �سوق الرّتجمة اليوم، وذلك من خالل: 
لطلبة  ♦ �لّدر��سي  �ملنهاج  يف  �ملعلوماتّية  مادة  برجمة 

معرفة  من  متكينهم  ق�سد  فيها  تدريبّية  دور�ت  �أو  �لّتجمة 
�لربجمّيات  وكّل  �ملختلفة  وتطبيقاته  و�ِ�ستخد�م  �حلا�سوب 

�ملعلوماتّية و�الإلكتونّية �ملعينة لهم يف عملهم �لّتجمي.
�ملقّررة  ♦ �الأخرى  �ملو�د  �أو بع�ض  �لّتجمة  حو�سبة درو�ض 

باحلا�سوب،  تدري�سها  �أي  �لّتجمة،  لطلبة  �لّدر��سية  �لرب�مج  يف 
�الإلكتوين  �لّتعليم  تطبيقات  با�ستخد�م  �الإنتنيت  عرب  و�إتاحتها 

و�لتعّلم عن بعد.
�أ�سكال �لّتجمة �ملعتادة يف تكوين �ملتجمني  ♦ ��ستكمال 

من حتريرّية وفورّية باالأ�سكال �مل�ستجدة �لتي برزت وتطّورت بف�سل 
و�لّتجمة  بعد،  عن  �لّتجمة  مثل  �ملعلوماتّية  و�الأجهزة  �لرب�مج 
�ملحو�سبة، و�لّتجمة �ل�سمعّية �لب�رصّية �لتي �ِنت�رصت �ِنت�سار�ً �رصيعًا 
مبختلف  و�الأر�سّية  �لف�سائّية  �لتلفزيونّية  �لقنو�ت  تكاثر  ظّل  يف 
�لّذ�كرة  و�إد�رة  �ملعلوماتّية  و�لرب�مج  �ملو�قع  توطني  وكذ�  �لّلغات، 
بـ)تكنولوجيا  ت�سميته  يكن  فيما  تندرج  �أ�سكاٌل  وهي  وغريها، 

�لّتجمة(. 
�ملعتمدة  للّتجمة  �لّتعليمّية  بالعملّية  �لّرقي  يكن  وال 
تز�من  �إذ�  �إاّل  �ملتطّورة،  �اِلّت�سال  وو�سائل  �حلديثة  �لّتقنية  على 
باالأدو�ت  �لّت�سلح  �أي  �لّتقنية،  تلك  توّفر  مع  و�لّتطوير  �لّتحديث  هذ� 
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�سمن  يندرج  ما  وهو  �لّتجمة،  يف  �ملعينة  �لّتقنية  و�لّتطبيقات 
�لّتد�عيات �ملادّية.

 الّتداعيات املادّية. 5
وهي عو�مٌل ُتعَنى بها �جلهات �ملمّولة �سو�ٌء �أكانت من �لقطاع 
�إعد�د  ومعاهد  �أق�سام  على  �لو�سّية  كالوز�رة  �خلا�ض،  �أو  �لعمومّي 
�أّي منّظمات  �أو  �الأق�سام و�ملعاهد نف�سها،  �إد�رة هذه  �أو  �ملتجمني، 
وهيئات �أخرى مانحة. وتتمّثل مهامها �الأ�سا�سّية يف تقدمي �ملو�رد 
�حلديثة  و�لربجمّيات  و�ملعد�ت  �لّتجهيز�ت  لتوفري  �لاّلزمة  �ملالّية 

�ل�رصورية لتج�سيد خمّطط هيئة �لّتدري�ض.
ومبا �أّن ع�رص �لّتجمة بالورق و�لقلم قد وىّل �أو يكاد، فِا�ستقام 
�ل�ّسو�د �الأعظم من �ملتجمني على حو�سبة عملهم، فاإّن بيئة تدري�ض 
�لّتجمة �ليوم ال بّد �أن تتجاوز حدود قاعات �لّدرو�ض �لعادية �لتي 
�ِعتدنا عليها يف �أغلب جامعاتنا، وقاعات �اِلجتماعات �لتي يتدّرب 
�أو  �ل�سحفّية  �ملوؤمتر�ت  �أثناء  �لّتتبعية  �لّتجمة  على  �لّطلبة  فيها 
�لفورّية،  بالّتجمة  ة  �خلا�سّ �حلجر�ت  وحّتى  �لوفود،  بني  �لّلقاء�ت 
باالأحرى  �أو  نف�سه،  �الآن  يف  وللمعلوماتّية  للّتجمة  خمترب�ً  لتكون 
و�لّتقنيات  �الأدو�ت  و�أجنع  �أحدث  مبختلف  جمهّزة  ترجمّية  حمّطة 
�ملعينة يف �لّتجمة من حا�سوٍب مو�سوٍل باالإنتنيت وجمّهز بذ�كرة 
ُتدَمج فيها خمتلف �ملعاجم و�لقو�مي�ض و�ملدّققات �الإمالئية وغريها 
من �الآلّيات �لتي �سبق �أن تطّرقنا �إليها وال جمال للعودة �إليها هنا، 
فيتمّكن �لطالب بذلك من حت�سني مهار�ته �لّتقنية و�لّتجمية على حّد 
�سو�ء من خالل تدّربه على �ِ�ستخد�م �حلا�سوب وخمتلف تقنياته من 

جهة، و�ِ�ستغاللها يف عملية �لّتجمة من جهة �أخرى.
مو�د  �أهم  �إحدى  �أ�سبحت  �لب�رصّية  �ل�سمعّية  �لّتجمة  والأّن 
�لّدر��سية  �ملناهج  يف  نف�سها  تفر�ض  �لتي  �لّتجمة  تكنولوجيا 
�ل�رّصوريات،  من  بات  فاإّنه  �ليوم،  �لّتجمة  لطلبة  تلقينها  �لو�جب 
ف�ساًل عن �لرب�مج �حلا�سوبّية �خلا�سة بالّتجمة �ل�سمعّية �لب�رصّية، 
�لرب�مج  ترجمة  على  للتدّرب  �لاّلزمة  باملعد�ت  �ملخترب�ت  جتهيز 
�لعنونة  يف  �سو�ٌء  و�ل�سينمائّية  �لوثائقّية  و�الأ�رصطة  �لتلفزيونّية 
�لتحتية �أو �لدبلجة، من �أجهزة عر�ٍض وت�سجيل �الأ�رصطة و�الأقر��ض 

ومعّد�ت �اِلرتباط بالف�سائّيات وغريها.
�ل�ّسابقة  و�الإجر�ء�ت  �لعو�مل  جناح  �أّن  هو  فيه  �سّك  ال  مّما   
�أي  نف�سه،  �ملكّون  �الأ�ستاذ  بتاأهيل  مرهونًا  يبقى  جمتمعًة  �لذكر 
من  ومتّكنه  �لّتجمة  يف  �ملعينة  �لّتقنية  لالأدو�ت  معرفته  مبدى 
�ِ�ستخد�مها بفعالّية، ومب�ستوى معرفته وخربته يف �أ�سكال �لّتجمة 
تكوين  �الأولوّية  ولهذ� كانت  يعطيه،  �ل�سيء ال  فاقد  الأّن  �مل�ستجدة، 
ليتمّكن  معارفه  وجتديد  مهار�ته  وحت�سني  تقنيًا  وتاأهيله  �ملكّون 
�لّتجمة  تكنولوجيا  مو�د  وتدري�ض  �ملهني  باأد�ئه  �اِلرتقاء  من 
�لتي �أ�سبحت يف ع�رصنا هذ� من �ل�رّصوريات ال �لكماليات. ولي�ض 
�أ�ستاذ �لّتجمة �ليوم مطالبًا بتلقني �لّطالب معرفته وعلمه يف حقل 
�أي �لعمل  �لّتجمة فح�سب، و�إمّنا هو مطالٌب بتلقينه طريقًة للعمل، 
يرتبط  �أ�سبح  �الأخري  هذ�  الأّن  �لّتجمة،  الإجناز  به  �لقيام  �لو�جب 
عامل  �سغط  حتت  �لعمل  من  �لّتجمة،  ل�سوق  �جلديدة  باملتطّلبات 
�لّزمن مع �لّتقيد باأعلى معايري �جلودة، وما ي�ستدعيه ذلك من طرق 
تنظيمّية جديدة يحتاج �لّتكيف معها �إىل مرونٍة كبرية يف �ل�ّسلوك. 
�ملعينة يف  �الإلكتونّية  و�ملو�رد  �ملعلوماتّية  باالأدو�ت  يرتبط  كما 
�لعو�مل  هذه  وباأخذ  وحدودها.  �الأدو�ت  هذه  وباإمكانات  �لّتجمة، 
و�أ�سبحت  �لّتجمة  �أ�ستاذ  مهام  تو�ّسعت  فقد  �حل�سبان،  يف  �لّثالثة 
ت�سمل تدري�ض كيفّيات �ِ�ستخد�م �الأدو�ت �جلديدة و�سبل �الإفادة منها 
يف �لّتجمة، مع تاأطري الّطالب وتوجيهه توجيهاً بيداغوجّياً لي�سبح 

م�ستقالً وم�سوؤوالً اأمامها، وهذا من خالل: 
�ملحو�سب،  ♦ �لوثائقّي  �لبحث  مرحلة  يف  �لّطالب  مر�فقة 

وتوجيهه نحو مو�رد �ملعلومة �الأكرث ح�سافًة لتمكينه من �لّتوفيق 
بني كّم �ملعلومات �ملتوّفرة يف �ملو�سوع �ملر�د ترجمته ونوعيتها، 
بتلقينه منهجّية �الإد�رة �لكمّية و�لنوعّية للمعلومات وتدريبه عليها؛

�ملحو�سب،  ♦ �مل�سطلحّي  �لبحث  �لّطالب يف مرحلة  مر�فقة 
�لبحث  خالل  من  �الأن�سب  �مل�سطلحّية  �خليار�ت  نحو  وتوجيهه 
بالقو�مي�ض  �اِل�ستعانة  مع  �ملقامي  �سياقها  يف  �مل�سطلحات  عن 

و�ملعاجم �ملحو�سبة وقو�عد �لبيانات �مل�سطلحّية �ملتوّفرة؛
�لبيانات  ♦ قاعدة  و�إد�رة  �إعد�د  كيفية  �لّطالب  تعليم 

نتائج  حفظ  خالل  من  به  �خلا�ستني  �لّتجمة  وذ�كرة  �مل�سطلحّية 
�لّلغات  متعّددة  م�سطلحّية  جذ�ذ�ت  يف  �مل�سطلحّية  �أبحاثه 

وحو�سبتها اِل�ستجاعها �آلّيًا عند �حلاجة؛
�ملعلوماتّية  ♦ و�الأدو�ت  باالآلّيات  �لّطالب  تعريف 

�ِ�ستخد�مها و�الإفادة منها  و�الإلكتونّية �ملتاحة له، وتلقينه كيفّية 
بغية �لّتوفيق بني �رصعة �لّتجمة وفعالّيتها وجودتها؛ 

تعريف �لّطالب بقدر�ت هذه �الأدو�ت يف �إعانته، وحت�سي�سه  ♦
مبخاطرها وحدودها يف حال �سوء �ِ�ستعمالها، وهذ� من خالل خلق 
روح �لّنقد عنده وجعله ينظر �إليها نظرة متفّح�ٍض متمّح�ٍض ناقٍد لها 

وللمعلومات �لتي تقّدمها.
خالصة البحث والتوصيات

ولغوّية  وفكرّية  ذهنّية  عملّية  �لّتجمة  �أّن  يف  �سٍك  من  ما 
و�الإطالع  و�خلربة  �ليقظة  �لكثري من  بها  يقوم  تتطّلب ممن  معّقدة، 
ح�رٌص  �الأمور  هذه  ومثل  و�لّتجمي.  �لفّني  و�لّذوق  �لّلغوي  و�حل�ّض 
على �ملتجم �لب�رصي، وال يدركها عادًة �إاّل بعد �أن ي�ستعل ر�أ�سه �سيبًا 
من جّر�ء خو�سه يف عملّية �لّتجمة �مل�سنية و�ل�ّساقة وهو منزٍو يف 
ز�ويٍة من مكتبه ويكاد ال ُيَرى من بني معاجمه وقو�مي�سه �لورقّية 
�لكثرية و�ملختلفة. هذ� هو �لّت�سور �لّتقليدي للمتجم، ولكنه مل يعد 
قائما يف ع�رص �ملعلوماتّية �لذي حتّولت فيه �لّتجمة من جمرد فٍن 
�إىل �سناعٍة ت�ستخدم تكنولوجيا عالية وتخ�سع اِلقت�ساد قّوي يدعى 
بِاقت�ساد �ملعلومة. وهو �لتحّول �لذي خ�ّض �حلا�سوب بدور فعال يف 
�إياه �سديقا وفّيا للمتجم وخادما مطيعا ال  حقل �لتجمة جاعال 
يّل وال يكّل يف خدمة �سّيده يف �إطار ممار�سات م�ستجدة يف �مليد�ن، 
�ملتجم  من  تتطلب  �لتجمة  يف  معينة  و�أدو�ت  و�سائل  وباإتاحته 

�كت�ساب مهار�ت وكفاء�ت جديدة ال غنى عنها �ليوم. 
�لتجمة  مليد�ن  �ال�ستق�سائية  �لدر��سة  هذه  يف  تناولنا  وقد 
يف ع�رص �ملعلوماتية خمتلف ما �أف�سى �إليه �لتفاعل بني ��لتجمة 
و�حلا�سوب من ممار�سات، وما يوّفره �حلا�سوب للمتجم من تطبيقات 
كثرية وخمتلفة، ومن معلوماٍت �رصورية يف �لّتجمة، ومعيناٍت يف 
من  �أخرى  جهة  من  عليه  يفر�سه  وما  جهة،  من  و�الّت�سال  �لبحث 
�ِكت�ساب كفاء�ت ومهار�ت جديدة تنطوي، ف�ساًل عن �لّتاأهيل �لّلغوي 
�لاّلزم يف �لّتجمة �لّتقليدية، على تاأهيل تقّني يتعّرف من خالله �إىل 
�الأدو�ت �مل�ستجدة يف �لبيئة �لّتجمية، ويتعامل معها ويتعّلم كيفية 
�ِ�ستخد�مها يف عمله �لّتجمي، ويتدّرب على �ِ�ست�تيجية ملقاربتها 
�لّتجمة،  مر�حل  وفق  بفعالّية  بِا�ستعمالها  له  ي�سمح  �لذي  بال�ّسكل 
وبفعالّيٍة  ب�رصعٍة  ترجماته  �إنتاج  من  يّكنه  تنظيمي  تاأهيٍل  وعلى 
من خالل �إد�رة �ملعلومة �ل�رصورية يف �لّتجمة، و�إد�رة �لوقت، وكذ� 
�لّتجمة  لطالب  بّد  ال  نافذة  وكفاء�ٌت  مهار�ٌت  وهي  �جلودة.  �إد�رة 
�ليوم، ب�سفته متجم �لغد، �أن ُيح�رصَّ وُيَعّد لها �أح�سن �إعد�ٍد من خالل 
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تكويٍن يجاري ويو�كب �آخر �لّتحّوالت �لّتكنولوجّية و�أحدث �ملعطيات 
و�أد�ة.  �الأ�سا�ض مو�سوعا  مكّونه  �لّتجمية، ويجعل منها  �لبيئة  يف 
ولن حت�سل �ملو�كبة و�ملجار�ة �إاّل بِا�ستغالل �حلو�سبة بكّل �أبعادها 
يف تدري�ض �لّتجمة وتكنولوجياتها يف بيئٍة �سبيهٍة مبحّطة ترجمية 
حمو�سبة حتتوي على �أحدث �الأدو�ت و�ملو�رد �ملعلوماتّية، �مُلدجَمة 
منها وغري �ملدجمة، �لتي ي�ستعان بها بحثًا عن �ملعلومات �أو تدبري�ً 

للوثائق �أو �إجناز�ً للّتجمة.
�إّن �جلدير بالّذكر يف �خلتام هو �أّن هذه �الأدو�ت �ملعلوماتّية، 
خربته  بلغت  مهما  �إليها  يلجاأ  هذه  �أّيامنا  يف  �ملتجم  كان  و�إن 
تخفي�ض  يف  ُتنَكر  ال  فو�ئدها  كانت  و�إن  مبلغهما،  و�حت�فيته 
�لّنوعية،  وحت�سني  �لفعالّية  و�سمان  �لعمل  حجم  وتر�سيد  �لّنفقات 
فاإّنها ال تعّد �إال �متد�د�ً لقدر�ت �ملتجم، كيف ال وهي ال جتعل منه 
متجمًا كفوؤ�ً �إن كان غري ذلك، وال تنوب عنه يف عمله. �إّن للمتجم 
و�ملقامّية  �الآنّية  و�ملعارف  و�لفكرّية  �لذهنّية  �لقدر�ت  �لب�رصي من 
و�أبد�ً  د�ئمًا  له  ترجع  �لّتجمة  �أثناء  �ملوقف  �سّيد  منه  يجعل  ما 
�لّتجمية  باخليار�ت  �لقيام  يف  �لّنهائية  �لقر�ر�ت  �ّتخاذ  �سالحّية 
�ملهم  من  يكون  فقد  وعليه  �ملر�د.  للمعنى  وتاأديًة  ح�سافًة  �الأكرث 
مبكان �أن توّجه �الأبحاث يف حقل �لتجمة نحو در��سات �أكرث و�أعمق 
لتطبيقات �حلا�سوب وخمرجاته يف ميد�ن �لتجمة و�سفا وحتليال 
ونقد� ومقارنة باأد�ء �ملتجم �لب�رصي، وجعلها مادة من مو�د بر�مج 
يف  ُمعيًنا  �حلا�سوب  بكفاء�ت  تعريفهم  ق�سد  �ملتجمني  تدري�ض 

�لتجمة، وتوعيتهم بحدوده متجًما.
اهلوامش

بالتعريف . 1  Traductique م�سطلح  �إىل  �لبحث  هذ�  يف  الحقا  �سنعود 
و�لتجمة.

 تعّرف �لّل�سانيات �حلا�سوبّية على �أّنها علم يبحث يف �لّلغة �لب�رصية كاأد�ة . 2
طِيّعة ملعاجلتها باالآلة.

�الأّول . 3 �لّن�سف  �أَو�خر  �مل�سادر– يف  تذكر  – كما  �حلا�سوب  جهاز  َع  �ْخُتِ
من �لقرن �لع�رصين، وحتديد�ً �سنة 1948، و�أ�سبح منذ ذلك �لّتاريخ متاحًا 

لالإفادة منه يف جميع جماالت �حلياة، وخمتلف �لعلوم و�ملعارف.
)�الأمتتة( هو �ملقابل �لعربي للم�سطلح �الإجنليزي )Automation(، وهو . 4

م�سطلح م�ستحدث يعني جعل �ملعامل �أكرث �عتماد� على �الآلة بهدف زيادة 
يف  �حلا�سوب  �ملتجم  ت�سخري  هنا  بها  ونق�سد  ونوعًا.  كمًا  �الإنتاجية 

خمتلف مر�حل عمله متفاعاًل معه دون �العتماد عليه كلِّية.
�ملعلوماتّية( . 5 )�لّتجمة  مثل  �أخرى  ت�سميات  �ال�ستعمال  يف  ُتَتد�َول 

)�لّتجمة(  من  نحتًا  )�لّتجماتية(  وكذ�  �ملعلوماتّية،   + �لّتجمة  من 
متذبذبة  تز�ل  ما  �ملجال  هذ�  يف  �لعربّية  فامل�سطلحات  و)�ملعلوماتّية(، 

وغري م�ستقرة.
للم�سطلحات . 6 �ملقتحة  ترجمتنا  هي  هنا  �لو�ردة  �لعربية  �ملقابالت  كل 

�الإجنليزية، وذلك لغياب قو�مي�ض متخ�س�سة ثنائية �للغة يف �مليد�ن. 
يعّرف )�لّتوطني( )باالإجنليزية Domesticating( على �أّنه تكييف منَتج . 7

ما و�أقلمته مع منطقة معّينة، وي�سمل ذلك �لّتجمة �إىل لغة هذه �ملنطقة، 
ة  ة بها، وكذ� مع ثقافتها و�حلاجات �خلا�سّ و�لّتكيف مع �ملعايري �خلا�سّ

بال�سوق �مل�ستهدفة فيها.
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