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حمدية حسن
كان البــر جميعــاً يتحدثــون لغــة واحــدة
ملــدة ألفــي عــام تقريبــاً ،وبعــد مائــة عــام
مــن الطوفــان ،أوجــد اللَّــه تعــاىل االختــاف يف
لغاتهــم ،وبســط واليتــه عـى وجــه األرض مــع
هــذه األقــوام املختلفــة واأللســنة املتنوعــة،
ولعـ ّـل العامــل األســايس لهــذا األمــر هــو مــرور
الزمــان وتباعــد األقــوام فيــا بينهــم ،مــا
أدى بــدوره إىل اختــاف األلفــاظ والعبــارات
شــيئاً فشــيئاً ،وأدى هــذا بــدوره إىل الحاجــة
إىل الرتجمــة التــي تطــورت عــر العصــور ،مــن
الرســم عــى الجــدران إىل الكتابــة عــى الــردي
وجلــود الحيوانــات إىل الكتابــة عــى الــورق
ثــم الكتابــة عــى الحاســوب إىل أن وصلنــا
إىل الرتجمــة مبســاعدة الحاســوب والرتجمــة
اآلليــة.
مــا ال شــك فيــه أ ّن اآللــة ســاعدت البــر
كثــرا ً عــى توفــر الوقــت والجهــد وتحقيــق
املزيــد مــن الدخــل ورفــع مســتوى الرفاهــة
االجتامعيــة ،وقــد كان الكتشــاف اآللــة
البخاريــة يف الســتينيات مــن القــرن الثامــن
عــر يف بريطانيــا أث ـ ٌر كب ـ ٌر يف تفجــر الثــورة
الصناعيــة وازدهــار أهــم الصناعــات يف ذلــك
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والصلــب وأ ّدى
الوقــت مثــل صناعــة النســيج ُّ
ذلــك إىل تصــدر بريطانيــا كقــوة اقتصاديــة
عظمــى وزيــادة اإلنتــاج وتحــول املجتمعــات
الريفيــة الصغــرة إىل مجتمعــات صناعيــة
متمدنــة.
و تجــد ُر اإلشــارة إىل أن اســتعامل اآللــة يف
الرتجمــة للمــرة األوىل كان يف محاكــات
نورنبــرغ يف  1946-1945والتــي كانــت مــن
أشــهر املحاكــات آنــذاك وكانــت ملجرمــي
حــرب القيــادة النازيــة بعــد ســقوط الرايــخ
الثالــث ثــم عــى األطبــاء الذيــن أجــروا
التجــارب الطبيــة عــى البــر .واســتُخدمت
ٍ
حينئــذ لتيســر اســتامع
املعــدات يف الرتجمــة
عــدد كبــر مــن الحضــور للرتجــات بأربــع
لغــات.
كان تشــارلز بابيــج أول مــن اخــرع محــرك
تحليــل ميكــن اعتبــاره أول جهــاز حاســوب
يشــبه أجهــزة الحاســوب الحديثــة الحتوائــه
عــى وحــدة املعالجــة املركزيــة التــي أســاها
بابيــج بالطاحونــة والذاكــرة التــي أســاها
باملخــزن .كان هــذا يف الفرتة بــن عامي 1833م
و 1871م ،لكـ ّن هــذا االخـراع بقــي حـرا ً عــى
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ورقِ إىل أن اســتكمل ابــن تشــارلز األكــر هــري
بابيــح بنــاء اآللــة يف عــام  1980فأصبحــت
قــادرة عــى إنتــاج العمليــات الحســابية
البســيطة ،ثــم توالــت االخرتاعــات الحاســوبية
بعــد ذلــك .وانترش الحاســوب وأصبح يُســتخدم
يف شــتّى مناحــي الحيــاة؛ ففــي الزراعــة،
يعتمــد املزارعــون عــى الحاســوب لتحديــد
أفضــل أوقــات الزراعــة ويف التعليــم ،يُس ـتَخ َدم
الحاســوب للبحــث عــن املعلومــات وتدوينهــا
وتخزينهــا ويف التعلــم الــذايت والتعليــم عــن
بعــد باإلضافــة إىل التواصــل بإرســال الرســائل
عــر الربيــد اإللكــروين وتطبيقــات الرســائل
الفوريــة ومواقــع التواصــل االجتامعــي ،عــى
ســبيل املثــال ال الحــر.
أمــا يف مجــال الرتجمــة ،فقــد ســاعد الحاســوب
الشــخيص املرتجمــن يف ترجمــة امللفــات
وحفــظ أعاملهــم وتنســيقها ،ثــم بعــد مــدة
أصبــح مــن املمكــن التدقيــق اللغــوي اآليل،
ومســح املســتندات ضوئي ـاً ،وتحويــل امللفــات
مــن صيــغ مختلفــة وتبــادل األعــال بتقنيــات
التواصــل (الربيــد اإللكــروين وغــره).
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الترجمة اآللية:

مــن بَ ـ َدأَ الرتجمــة قبــل عــام  2001واســتخدم
القواميــس الورقيــة مثــل املــورد وهانــز فــر
وغريهــا ،شــعر مبــدى التطـ ّور والتيســر الــذي
ســاهمت فيــه القواميــس اإللكرتونيــة مثــل
صخــر واملــورد وغريهــا ،فبعــد تصفــح الكثــر
مــن الصفحــات للوصــول إىل معنــى كلمــة
واحــدة ،أصبــح القامــوس يعطيــك عــدة معــاين
بضغطــ ٍة واحــدة عــى لوحــة املفاتيــح.
وال ننــى يف ســياق الحديــث عــن برامــج
الرتجمــة اآلليــة برنامــج الــوايف الذهبــي وهــو
عصــارة العقــل العراقــي الدكتــور عدنــان
عيــدان .وكان هــذا الربنامــج ثــورة يف عــامل
رقمنــة اللغــة العربيــة يف زمــن التســعينات ومــا
بعدهــا ،واكتســح ســوق برامــج الرتجمــة ألنــه
مل يعتمــد عــى اإلنرتنــت الــذي مل يكــن متوفـرا ً
آنــذاك.
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الترجمة اآللية القائمة على ذاكرات الترجمة

لعــل املُطّلــع عــى تطــور الرتجمــة اآلليــة
ّ
يــرى بــأ ّم عينــه كيــف تطــ ّورت الرتجمــة
باســتخدام اآللــة عــى مــدار الســنني ،ففــي
شــهر إبريل/نيســان عــام  ،2006أطلقــت رشكــة
جوجــل خدمــة الرتجمــة اآلليــة اإلحصائيــة،
التــي اعتمــدت فيهــا عــى منشــورات األمــم
املتحــدة والربملــان األورويب لجمــع البيانــات
اللغويــة .مل تكــن خدمــة «جوجــل للرتجمــة»
ترتجــم إىل اللغــة الهــدف مبــارشةً ،بــل كانــت
ترتجــم إىل اإلنجليزيــة أوالً ومنهــا إىل اللغــة
الهــدف بعــد البحــث يف ماليــن املســتندات
للوصــول إىل أفضــل ترجمــة ممكنــة باالعتــاد
عــى اإلحصائيــات وأحيانــاً مــا كنــت تنبهــر
بالنتيجــة ،ولكــن يف معظــم األوقــات ،كانــت
الرتجمــة ركيكــة ومل تكــن «جوجــل للرتجمــة»
ٍ
حينئــذ عــى املحافظــة عــى القواعــد
قــادرة
اللغويــة الســليمة.
ويف شــهر ترشيــن الثاين/نوفمــر ،عــام ،2006
أعلنــت جوجــل تحويــل جوجــل للرتجمــة إىل
محــرك ترجمــة آليــة عصبــي واعتمــدت عــى
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تقنيــات التعلــم العميــق لرتجمــة جملــة تامــة
بوضــوح ودقــة أكــر باالعتــاد عــى الســياقات
الكــرى الختيــار الرتجمــة املناســبة ،مــع إعــادة
ترتيــب الكلــات لتشــبه ترجمــة اإلنســان.
ومنــذ عــام  ،2018يرتجــم محــرك جوجــل أكــر
مــن عــرة مليــارات كلمــة يومي ـاً.
ومــع كل هــذ التطــور مــا زالــت اآللــة مل تحــل
محــل اإلنســان متامـاً يف الرتجمــة .نعــم ،بــدأت
بعــض الــركات تعتمــد اعتــادا ً كبــرا ً عــى
الرتجمــة اآلليــة لكنهــا مل تســتغن عــن البــر
الذيــن يجــرون عمليــة التحريــر بعــد الرتجمــة
لربــط املعــاين وضبــط الســياق والتأكــد مــن
مراعــاة الثقافــات املختلفــة عنــد الرتجمــة
وغــر ذلــك ،ومازالــت بعــض التخصصــات مثــل
الرتجمــة األدبيــة (ترجمــة الشــعر والروايــات)
ال ميكــن االعتــاد عــى اآللــة يف ترجمتهــا ألنهــا
ال تســتطيع إيصــال (نغمــة) بعــض التعب ـرات
والعبــارات مثــل الشــعر أو عبــارات الســخرية
أو العبــارات املرحــة أو غــر ذلــك.
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الترجمة بمساعدة الحاسوب

ينتقــل بنــا الحديــث إىل الرتجمــة مبســاعدة
الحاســوب والتــي تعتمــد عــى مجموعــة
مــن التطبيقــات (مثــل تــرادوس وميموكيــو
وميمســورس وغريهــا) لزيــادة إنتاجيــة املرتجــم
وتوفــر الوقــت وتوحيــد املصطلحــات عنــد
الرتجمــة .وتحتــوي هــذه األدوات عــى العديــد
مــن التقنيــات املســاعدة يف واجهــة واحــدة
مثــل :تحريــر املســتندات وضبــط املفــردات
وذاكــرة الرتجمــة.
تطــورت الرتجمــة مبســاعدة الحاســوب مــن
برامــج مســتقلة ت ُســتخدم عــى حاســوب
واحــد إىل أدوات ت ُنشــأ عــى خــادم العميــل
ٍ
أدوات
الســتخدامها عــى شــبكة الرشكــة ،ثــم
ســحابية ت ُس ـلّم عــر اإلنرتنــت وتشــتمل عــى
بعــض األدوات املســاعدة للمرتجمــن مثــل
ذاكــرة الرتجمــة وقاعــدة املصطلحــات وضــان
الجــودة و البحــث عــن املصطلحــات املتوافقــة
والتنبــؤ بالكلــات والعبــارات.
ال ّ
شــك أن اآللــة تســاعد اإلنســان كثــرا ً يف
مختلــف املجــاالت ويف اآلونــة األخــرة أصبــح
حلــم الرتجمــة باســتخدام اآللــة ،ســوا ًء كانــت
ترجمــة آليــة (مثــل جوجــل للرتجمــة) أو
برشيــة (مثــل الرتجمــة مبســاعدة الحاســوب)
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واقعــاً ملموســاً بــل صــار تعلــم اســتخدام
أدوات الرتجمــة باســتخدام الحاســوب رضورة
ومطلب ـاً ملعظــم الــركات حــول العــامل ومنهــا
مــا يعتمــد عــى الربامــج امل ُثبتــة عــى حاســوب
املرتجــم نفســه ومنهــا مــا يطلــب مــن املرتجــم
الدخــول عــى خادمهــا واســتخدام األداة التــي
تعطيــه تفاصيــل الدخــول إليهــا ،وســوا ًء كان
املرتجــم ســيعمل منفــردا ً ويسـلّم عملــه وحــدة
أو سيشــارك مرتجــاً آخــر أو مجموعــة مــن
املرتجمــن يف مــروع أو عــدة مرشوعــات
عــى األداة نفســها ،مــا يســاعد يف توحيــد
املصطلحــات وضبــط جــودة امللفــات.
ومــا تقــدم ،نــرى أن كيــف انتقــل املرتجــم
ّ
مــن اســتخدام اآللــة لتيســر عملــه إىل االعتامد
عــى التقنيــات اآلليــة املتوفــرة ملزيــد مــن
التيســر وتوفــر الوقــت.
ومــن نافلــة القــول إن اآللــة مل تخــدم املرتجمني
يف املجــاالت أو االســتخدامات الســابقة فقــط،
فهنــاك امل ُســ ّجالت الرقميــة والرتجمــة املرئيــة
والدوبــاج وإعــداد الــدروس التدريبيــة
ومنصــات االجتامعــات مثــل زوم وغــره والتــي
ميكــن للمرتجــم الرتجمــة الشــفهية مــن خاللهــا
أيضــاً .أضــف إىل ذلــك مجتمعــات املرتجمــن
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الرقميــة التــي تيــر عــى املرتجمــن التالقــي
والتواصــل والتعــارف وتبــادل الخ ـرات وكلهــا
تعتمــد عــى اســتخدام الحاســوب أو الهاتــف
املحمــول أو غريهــا.
ـرت عــى املرتجــم
وأخ ـرا ً ،فــإن اآللــة قــد يـ ّ
عملــه عــى مــدار الســنوات بدايــ ًة مــن
اســتخدام الحاســوب نفســه يف الرتجمــة
وحفــظ امللفــات والتعديــل عليهــا بعــد أن
كان يســتخدم الــورق ويضطــر إلعــادة الكتابــة

مــن جديــد إن احتــاج إىل إجــراء أي تعديــل
إىل اســتخدام القواميــس اإللكرتونيــة وصــوالً
إىل الرتجمــة مبســاعدة الحاســوب واملســجالت
الرقميــة ومجتمعــات املرتجمــن التــي
يتشــاركون فيهــا اآلراء ووجهــات النظــر يف
معــاين الكلــات واملصطلحــات وغــر ذلــك مــن
املوضوعــات التــي تُــري أفكارهــم وتســاعدهم
يف تحســن مهاراتهــم.

حمدية حسن ،مرص
مرتجمة مستقلة
hamdeya2212@gmail.com
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المترجمون الشفويون
والتقانة في زمن كورونا

عامد الصفدي
يستفاد من الركود االقتصادي املصاحب لجائحة كورونا بعض الدروس يف تطوير مهارات املرتجمني
وإعدادهم لسوق العمل الحايل واملستقبيل.
يف مطلــع عــام  ،2020ع َّمــت العــامل جائحــة
ليشــل بســبب
َّ
فــروس كورونــا املســتجد،
رسعــة انتشــاره معظــم مفاصــل الحيــاة
والنشــاطات الصناعيــة واالقتصاديــة يف كل
أنحــاء العــامل .وكحــال جميــع العاملــن اليوميني
يف املهــن الحــرة ،وجــد املرتجمــون الشــفويون
أنفســهم محبوســون فعليـاً يف بيوتهــم عاجزيــن
عــن الخــروج ملامرســة حياتهــم االعتياديــة.
وحتــى لــو متكنــوا مــن ذلــك يف األوقــات التــي
ســمحت الحكومــة املحليــة بذلــك ،فــا مجــال
أمــام املرتجمــن للعثــور عــى فرصــة العمــل
كســابق عهدهــم .فســياحة املؤمتـرات توقفــت
بالكامــل ،ومل يعــد هنــاك أي ندوات أو ورشــات
عمــل ،وال جــوالت تفقديــة أو ســياحية.
وتوقــف العمــل يف الدوائــر الرســمية يف جميــع
الــدول .مبعنــى آخــر ،أصبــح املرتجــم الشــفوي
يف حالــة صعبــة جــدا ً يجــد نفســه فيهــا يف تحــد
خطــر بانقطــاع ســبيل رزقــه الوحيــد.
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وقــد نجــح ،إىل حــد مــا ،بعــض املرتجمــن
بالتغلــب عــى هــذه املشــكلة فتحولــوا مبــارشة
إىل الرتجمــة التحريريــة التــي مــا كانــت
باألصــل تتطلــب حضــورا ً شــخصياً للمرتجــم
يف مــكان مــا ،مــع أ َّن الطلــب عــى الرتجمــة
التحريريــة نفســها ضعــف بســبب الجمــود
الــذي الزم املشــهد االقتصــادي واالجتامعــي
يف العــامل لغايــة تاريــخ كتابــة هــذه املقالــة.
ونظ ـرا ً لغيــاب شــبكات الدعــم االجتامعيــة أو
ضعــف تفاعــل أعضــاء مــا هــو قائــم منهــا،
يصعــب علينــا معرفــة الحلــول التــي ابتكرهــا
املرتجمــون ،بــل يصعــب علينــا معرفــة مــا إذا
كانــوا بالفعــل قــد توصلــوا إىل هــذه الحلــول.
أ َّمــا عــن رشكــة التعايــش لخدمــات املؤمت ـرات
والرتجمــة الشــفوية ،فــكان لنــا تجربتنــا يف
التعامــل مــع هــذه الظــروف مــن ناحيــة
تأهيــل املرتجمــن وإيجــاد الفــرص واكتشــاف
الســوق.
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ففــي املســار األول ،رأيــت أن نســتغل وقــت
الركــود بتطويــر مهــارات املرتجمــن الذيــن
يعملــون معــي بتعزيــز ذخريتهــم اللغويــة
مــن مفــردات وعبــارات ومواكبــة املســتجدات
التــي ال بــد للمرتجــم مــن تثقيــف نفســه بهــا.
فدخلــت إىل املواقــع اإلخباريــة العامليــة ومــن
خــال االشــراك بخدماتهــا ،حصلــت عــى
إيجــازات وخالصــات بــل حصلــت أيض ـاً عــى
مقابــات أجرتهــا وســائل اإلعــام مــع العاملــن
يف املستشــفيات واملراكــز الطبــي يف ســياق
مواجهــة الجائحــة .ثــم مــر َّرت بعضــاً منهــا
عــى املرتجمــن وأوكلــت إليهــم مهامـاً محــددة
واضحــة بهــدف إث ـراء معلوماتهــم مــن جهــة
والتنقيــب عــن جديــد املصطلحــات والعبــارات
التــي ســنحتاج إليهــا يومــاً مــا يف املســتقبل
القريــب.
يبقــى الهــم األكــر إعــادة تأمــن مصــادر
العمــل للرشكــة وللمرتجمــن العاملــن معهــا،
مــع زيــادة تشــديد الحكومــات يف العــامل
لضوابطهــا الرقابيــة ملواجهــة الجائحــة .فقــد
توقفــت املصانــع واملــدارس واملطــارات وكل
النشــاطات االقتصاديــة ومنهــا نشــاط ســياحة
املؤمتــرات التــي كانــت الرافــد األول لدخــل
املرتجــم الشــفوي وكذلــك املرتجــم التحريــري
الــذي كان يتلقــى كثــرا ً مــن تقاريــر تلــك
املؤمتــرات لرتجمتهــا .إالَّ أ َّن ذلــك كان فرصــة
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أيضـاً .فنحــن نعلــم أ َّن املرتجــم الشــفوي يبقــى
يف كثــر مــن أيــام الســنة ،بطبيعــة الحــال،
دون عمــل حســب تزايــد عــدد املرتجمــن
وانخفــاض أعــداد ورشــات العمــل واملؤمت ـرات
التــي تعقدهــا املنظــات الدوليــة .ففكــرت
باألمــر مبنطــق أصحــاب العمــل وخطــر ببــايل
أ َّن املنظــات تقــدم مداخــات كثــرة يف شــتى
مناحــي الحيــاة وتحتــاج إىل متويــات هائلــة
وأ َّن املؤمتــرات والنــدوات وغريهــا تســتنزف
مبالــغ ال بــأس بهــا مــن موازناتهــا .ويف الوقــت
نفســه ال تســتطيع تلــك املنظــات والجهــات
أن توقــف عملهــا نهائيــاً ،أل َّن عملهــا يرتبــط
بجهــات مانحــة وعقــود وغريهــا .فاملنطــق إذن
أن تتحــول لقــاءات املنظــات ومؤمتراتهــا إىل
الواقــع االفـرايض .واملنطــق يقــول إ َّن املنظامت
ستســتغل الفرصــة يف عقــد املؤمتــرات عــى
منصــات اإلنرتنــت فتوفــر بذلــك الوقــت
والجهــد واملــال وتســتقطب أفضــل الكفــاءات،
وســتحتاج يف نهايــة املطــاف إىل الرتجمــة
الشــفوية.
وبعــد استكشــاف الســوق ودراســته دراســة
وافيــة ،تبــن أ َّن املنظــات الدوليــة تســتخدم
منصــات مثــل  Zoomو Microsoft Teams
وأنَّهــا بالفعــل مل تتوقــف ،حتــى يف زمــن
الجائحــة واإلغــاق العــام ،عــن ورشــات عملهــا
ومؤمتراتهــا .فبــادرت عــى الفــور إىل التــدرب
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عــى منصــة  Zoom.USالتــي اســتحدثت مــع بدايــة تخفيــف قيــود الحركــة يف العــامل
خدمــة جديــدة هــي خدمــة الرتجمــة وتوجــه املنظــات الدوليــة للعــودة التدريجيــة
الشــفوية ،ذلــك أنَّهــا تتيــح لصاحــب الحســاب للعمــل ،نأمــل أن تعــود األمــور إىل مــا كانــت
أن يخصــص أحــد املشــاركني ليكــون مرتجــاً عليــه يف الســابق لتتيــح قــدرا ً أكــر مــن
شــفوياً وذلــك يعنــي أنَّــه بإمــكان الحضــور فــرص العمــل املســتقل للمرتجمــن الشــفويني
أن يســمعوا الــكالم إمــا مبــارشة مــن املتحــدث والتحريريــن .ويف أثنــاء ذلــك ،ال بــد لنــا مــن
نفســه أو مــن خــال املرتجــم الشــفوي .وبعــد أن نــدرك أ َّن تعــدد التخصصــات للمرتجــم
أن فهمــت كل مداخــل املنصــة ومخارجهــا يف املجــاالت اللغويــة املتنوعــة مــن ترجمــة
وإمكاناتهــا وجوانــب ضعفهــا ،أصبحــت جاهـزا ً شــفوية وتحريريــة وتحريــر لغــوي وتدقيــق
ملخاطبــة العمــاء بثقــة وطــرح الحلــول عليهم .وغريهــا إضافــة إىل اســتخدام التقانــة ومحــو
فبــدأت فــورا ً الحملــة التســويقية التــي أمثــرت األميــة فيهــا قــد أصبــح رضورة للبقــاء يف
بالفعــل عــن عقــود جديــدة وأعــال ال بــأس الســوق ومواكبــة تطوراتــه ومســتجداته
بهــا يف الرتجمــة الشــفوية عــر اإلنرتنــت ،ويتبــع والبقــاء عــى قيــد الحيــاة.
ذلــك كــا نأمــل اســتقطاب أعــال الرتجمــة
التحريريــة لتلــك املنظــات والهيئــات.

عامد الصفدي
مرتجم شفوي وتحريري ،رشكة التعايش لخدمات
الرتجمة واملؤمترات ،األردن
emad@coexistenceme.com
www.coexistenceme.com
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ذاكــرات الترجمــة والممارســات
المثلــى فــي تنظيمهــا

أحمد مجرى النيل محمد
ذاكـرات الرتجمــة مصــدر حيــوي لــكل مرتجــم يســتخدم برامــج الرتجمــة املســتعينة بالحاســوب،
ولتحقيــق الفائــدة األمثــل منهــا ،ال بــد مــن تجميعهــا وتنظيمهــا وفــق أســس محــددة.
عــى الرغــم مــن أن ذاكــرات الرتجمــة مــن
أهــم مزايــا اســتخدام برامــج الرتجمة مبســاعدة
الحاســوب ،فــا تتحقــق االســتفادة منهــا إال
باســتخدام ذاكــرات ترجمــة ذات مخــزون
كبــر مــن الوحــدات الرتجميــة العاليــة الجــودة.
لذلــك يحتــاج املرتجــم وخاصــة يف بدايــة حياتــه
املهنيــة إىل وضــع خطــة لبنــاء ذاكـرات الرتجمة
وكذلــك إدارتهــا وصيانتهــا دوري ـاً عــى الوجــه
األمثــل لتحقيــق أكــر اســتفادة ممكنــة مــن
هــذه الذاكــرات .يف هــذه املقالــة ،أســتعرض
بعــض املامرســات العمليــة مــن واقــع خــريت
حــول بنــاء ذاكــرات الرتجمــة واملامرســات
املثــى إلدارتهــا وصيانتهــا بصفــة دوريــة
وكذلــك إلقــاء الضــوء عــى بعــض األدوات
التــي ميكــن أن تيــر للمرتجــم التعامــل مــع
ذاكــرات الرتجمــة.
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أهمية بناء ذاكرات الترجمة

مــع الحاجــة امللحــة يف ســوق الرتجمــة إىل
ٍ
وقــت وبأفضــل
تقديــم الرتجــات بــأرسع
خاصــة إذا تعــدد القامئــون عــى عمــل
جــودةَّ ،
الرتجمــة ضمــن فريــق واحــد ،ظهــرت الربامــج
الرتجمــة مبســاعدة الحاســوب التــي مل يَعــد
اســتخدامها أم ـرا ً ثانوي ـاً بــل أصبــح يف صلــب
املامرســات اليوميــة للمرتجــم؛ نظــرا ً للمزايــا
الكثــرة التــي تقدمهــا هــذه الربامــج.
وعنــد الحديــث عنــد مزيــة ذاكــرة الرتجمــة،
وهــي إحــدى املزايــا األساســية يف هــذه
الربامــج ،نجــد أنهــا تفيــد املرتجــم يف حفــظ
الجمــل والفقــرات والنصــوص التــي ترجمهــا
ســابقاً الســتخدامها الحقــاً عنــد العمــل عــى
وثائــق أخــرى للعميــل أو املجــال نفســه؛
ومــن ثــ َّم فهــي توفــر للمرتجــم الوقــت
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والجهــد ،وتغنيــه عــن الحاجــة إلعــادة كتابــة
الرتجمــة للجمــل التــي ســبق لــه ترجمتهــا
ومــن ث ـ َّم زيــادة اإلنتاجيــة فض ـاً عــن ضــان
االتِّســاق يف ترجمــة مــا هــو متكــرر منهــا.
وكذلــك مــن املزايــا املهمــة أيضــاً الســتخدام
ذاكــرات الرتجمــة اســتخدام خاصيــة البحــث
عــن نســب التطابــق يف الوحــدات الرتجميــة
( )Concordanceالتــي تســاعد املرتجــم يف
البحــث عــن ترجمــة كلــات معينــة ســبق

ترجمتهــا يف الذاكــرة مــا يضمــن لــه االتســاق.
لك ـ َّن االســتفادة املثــى مــن ذاك ـرات الرتجمــة
ال تتحقــق إال مــن خــال اســتخدام ذاكــرات
ترجميــة ذات مخــزون كبــر مــن الوحــدات
الرتجميــة العاليــة الجــودة؛ إذ كلــا زاد مخزون
الذاكــرة الرتجميــة زادت اســتفادة املرتجــم منها
ســواء يف الحصــول عــى نســب تطابــق عاليــة
أم يف البحــث عــن ترجــات املصطلحــات يف
املخــزون الرتجمــي.

طرق بناء ذاكرات الترجمة

أســتعرض هنــا تجربتــي يف بنــاء الذاكــرات
الرتجميــة مــن خــال الجهــد الفــردي
والجامعــي.
 .1الجهد الفردي

نفســه حفــظ الرتجمــة يف قاعــدة بيانــات
ذاكــرة الرتجمــة ومــن ثـ َّم بنــاء ذاكــرة ترجميــة
ذات مخــزون كبــر عــى املــدى البعيــد.

أحــرص منــذ بدايــة عمــي يف مجــال الرتجمــة ب -االســتفادة مــن امللفــات املرتجمــة يف
يف عــام  2015عــى بنــاء أكــر قــدر ممكــن مــن بنــاء ذاكــرة الرتجمــة:
ذاكـرات الرتجمــة وتنظيمهــا لإلفــادة منهــا .ويف
ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف ،اســتخدمت ثــاث
طــرق:

أ -ترجمــة أي وثيقــة باســتخدام برامــج
ذاك ـرات الرتجمــة:

عندمــا تــردين أي وثيقــة مــن أي عميــل
للرتجمــة ،أفضــل ترجمتهــا باســتخدام أحــد
برامــج الرتجمــة مبســاعدة الحاســوب التــي بهــا
خاصيــة الذاكــرة الرتجميــة ،فذلــك يســاعدين
يف املحافظــة عــى تنســيق امللــف ويف الوقــت
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مــن الطــرق املفيــدة أيضــاً يف بنــاء ذاكــرات
الرتجمــة االســتفادة مــن امللفــات التــي ســبق
ترجمتهــا بتحويلهــا إىل ذاكــرات ترجميــة،
بحيــث نحــاذي امللــف املصــدر مــع امللــف
الهــدف باســتخدام خاصيــة املحــاذاة املتاحــة
يف برامــج ذاكــرة الرتجمــة مثــل تــرادوس أو
ميموكيــو أو أداة  .LF Alignerويتــم ذلــك
مــن خــال إدخــال امللــف املصــدر وامللــف
الهــدف إىل الربنامــج ليبــدأ آليــاً مبطابقــة
جمــل النــص األصــي مــع جمــل النــص الهــدف
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لتكويــن الوحــدات الرتجميــة لذاكــرة الرتجمــة.
مــع العلــم أنــه يُفضَ ــل أنــه يكــون امللفــان
بصيغــة معالــج الكلــات مثــل Microsoft
 Wordلزيــادة الدقــة .كذلــك ال بــد مــن إجراء
مراجعــة رسيعــة للوحــدات الرتجميــة بعــد
مطابقــة النصــوص؛ إذ إ َّن هــذه الربامــج تســتند
يف تقســيمها للجمــل إىل النقطــة وعالمــة
التعجــب والنقطتــن الرأســيتني ،ومــن ث َ ـ َّم إذا
تُر ِج َمــت إحــدى الجمــل يف النــص املصــدر إىل
جملتــن يف النــص الهــدف تنتهــي كل واحــدة
بنقطــة ،قــد يــؤدي ذلــك إىل حــدوث خطــأ
يف املطابقــة بــن النصــن .لذلــك ،ال بــد مــن
مراجعــة الوحــدات الرتجميــة الناتجــة مــن
عمليــة املطابقــة قبــل تأكيدهــا وتحويلهــا إىل
ذاكــرة ترجمــة باســتخدام الربنامــج.

ج -بنــاء ذاكـرات الرتجمــة مــن املصــادر
املتوفــرة عــى اإلنرتنــت
توجــد طريقــة أخــرى جيــدة ورسيعــة تتمثــل
يف االســتفادة مــن املصــادر الكثــرة الثنائيــة
اللغــة املتوفــرة عــى اإلنرتنــت بتحويلهــا إىل
ذاك ـرات ترجمــة مثــل وثائــق األمــم املتحــدة
والقوانــن والترشيعــات املتاحــة عــى بعــض
املواقــع مثــل موقــع املي ـزان ال َقطَــري .كذلــك
ميكــن االســتفادة مــن بعــض املواقــع التــي
تتيــح للمرتجــم البحــث عــن معــاين الكلمــة يف
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ســياقات مختلفــة مثــل ‘ ’Reversoو’.’Glosbe
وميكــن للمرتجــم االســتفادة مــن هــذه املواقــع
يف بنــاء ذاكــرات الرتجمــة مــن خــال كتابــة
بعــض الكلــات الرئيســية يف املجــال الــذي
يريــده ،مثــل عبــارة ‘القانــون املــدين’ إذا كان
يريــد بنــاء ذاكــرة ترجمــة قانونيــة ،بعــد
ذلــك يظهــر الكثــر مــن نتائــج البحــث لهــذا
املصطلــح يف العديــد مــن الســياقات .ينبغــي
بعــد ذلــك نســخ كل هــذه النتائــج ولصقهــا
يف ملــف جــداول إلكرتونيــة مثــل برنامــج
ماكريوســوفت إكســل يف صــورة عموديــن،
العمــود األول للنــص املصــدر والعمــود
الثــاين للنــص الهــدف .وبعــد ذلــك يُحــ َّول
ملــف اإلكســل إىل ذاكــرة ترجمــة باســتخدام
أدوات مثــل ‘ ’Heartsome TMX Editorأو
 .Olifantوهــذه الطريقــة جيــدة ورسيعــة
تُ ِّكــن املرتجــم يف غضــون دقائــق بنــاء ذاكــرة
ترجميــة بهــا آالف الوحــدات الرتجميــة ،ولكــن
عيبهــا أن جــودة بعــض الرتجــات يف هــذه
املواقــع غــر جيــدة ومــن ثــم عليــه إلقــاء
نظــرة رسيعــة فاحصــة قبــل تحويــل هــذه
النصــوص إىل ذاكــرة ترجميــة
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د .االســتفادة مــن ذاكـرات الرتجمــة مــن
خــال تحويــل الــزوج اللغــوي

الربنامــج لعكــس الــزوج اللغــوي للذاكــرة .فعىل
ســبيل املثــال ،إذا كان لدينــا ذاكــرة ترجمــة من
اإلنجليزيــة إىل العربيــة وأردنــا اســتخدامها يف
مــروع مــن العربيــة إىل اإلنجليزيــة ،ميكــن
تحويــل هــذه الذاكــرة إىل ملــف إكســل
باســتخدام الربنامــج ،ثــم نفتــح ملــف اإلكســل
ونغــر ترتيــب األعمــدة ،مبعنــى أنــه بــدالً مــن
أن يكــون العمــود األول للنــص املصــدر (اللغــة
اإلنجليزيــة هنــا) والعمــود الثــاين للنــص الهدف
(اللغــة العربيــة) نجعــل العمــود األول للغــة
العربيــة والعمــود لثــاين للغــة اإلنجليزيــة .بعــد
ذلــك نحفــظ ملــف اإلكســل ،ثــم نحولــه إىل
ذاكــرة ترجميــة مــر ًة أخــرى باســتخدام برنامــج
 Heartsome TMX Editorمــن خــال خيــار
‘.’Convert to TMX

 .2الجهد الجماعي

جمــع ملفــات ثنائيــة اللغــة غــر الخاضعــة
التفاقيــة عــدم اإلفصــاح يف مجــاالت مختلفــة
وتحويلهــا إىل ذاكــرات ترجمــة بحيــث كان
كل فــر ٍد يف املجموعــة مســؤوالً عــن بنــاء
ذاكــرات ترجميــة يف مجــال معــن كاملجــال
القانــوين والعــام وغريهــا مــن املجــاالت .وكان
لهــذا العمــل الجامعــي أثـ ٌر طيــب ومتكنــا مــن
بنــاء مجموعــة مختلفــة مــن ذاكـرات الرتجمــة
ٍ
وقــت قصــر .وهــذه الذاكــرات متوفــرة
يف
ومتاحــة للجميــع عــى منتــدى مرتجمــي

يف كثــرٍ مــن األحيــان يكــون لــدى املرتجــم
ذاكــرة ترجمــة ممتــازة مــن حيــث الجــودة
واملخــزون الرتجمــي ولكــن تواجهــه مشــكلة
اختــاف اتجــاه الــزوج اللغــوي .ومــع أن الكثــر
مــن أدوات الرتجمــة مبســاعدة الحاســوب
أصبحــت اآلن تدعــم اســتخدام ذاكــرة
الرتجمــة بــزوج لغــوي معاكــس للــزوج اللغــوي
للمــروع ،فث ًمــة برامــج أخــرى ال تدعــم
ذلــك .ويف هــذا الســياق ،ميكــن االســتفادة
مــن ذاكــرة الرتجمــة ذات الــزوج اللغــوي
املعاكــس للــزوج اللغــوي للمــروع مــن
خــال اســتخدام برنامــج Heartsome TMX
 Editorوهــو برنامــج ممتــاز للتحكــم الكامــل
يف ذاكــرات الرتجمــة .وميكــن اســتخدام هــذا
مــن الوســائل األخــرى لبنــاء ذاك ـرات الرتجمــة
التعــاون مــع الزمــاء يف بنــاء ذاكـرات الرتجمــة
مــن خــال الوســائل املذكــورة أعــاه ولكــن
مــع تقســيم العمــل مــن أجــل بنــاء أكــر قــدر
ممكــن مــن الذاكـرات يف مجــاالت عــدة بأقــل
وقــت ومجهــود .وقــد كان يل تجربــة يف عــام
 2017إذ تعاونــت مــع بعــض الزمــاء يف بنــاء
مجموعــة مــن ذاكــرات الرتجمــة مــن خــال
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وجهــة نظــري يجــب أن يعــرف املرتجمــون
العربيــة.
ال شــك أ َّن العمــل الجامعــي يف بنــاء ذاك ـرات أهميــة بنــاء ذاكـرات الرتجمــة ومــدى الفائــدة
الرتجمــة أفضــل كثـرا ً مــن العمــل الفــردي مــن املتحققــة لهــم مــن بنائهــا عــى املــدى البعيــد
حيــث توفــر الوقــت والجهــد ولكــن نظــرا ً حتــى يتولــد لديهــم الحافــز عــى التعــاون يف
ألن العمــل يف بنــاء ذاك ـرات الرتجمــة تطوعــي بنــاء هــذه الذاكــرات .كذلــك ال يُشــرَط أن
فــا يهتــم كث ـ ٌر مــن املرتجمــن بالتعــاون مــع يتعــاون عــدد كبــر مــن الزمــاء يف ذلــك بــل
غريهــم يف بنائهــا رمبــا لضيــق وقتهــم .لكــن إن تفــق كل زميلــن مع ـاً عــى بنــاء ذاك ـرات
عنــد النظــر إىل الفائــدة املتحققــة مــن التعــاون ترجميــة يف مجــال معــن وتبــادل هــذه
يف بنــاء ذاك ـرات الرتجمــة نجــد أنهــا عظيمــة الذاكــرات ســتتحقق فائــدة كبــرة.
تفــوق الجهــد املبــذول يف بنائهــا .لذلــك مــن

بعض مامرسات إدارة ذاكرات الرتجمة
فيــا يــي بعــض النقــاط الرسيعــة لبعــض
املامرســات املتعلقــة بــإدارة الذاكـرات الرتجمية
التــي مــن شــأنها تيســر تعامــل املرتجــم مــع
ذاكــرات الرتجمــة:
تقســيم الذاك ـرات الرتجميــة  .مــن املامرســات
الجيــدة يف التعامــل مــع ذاكــرات الرتجمــة
تقســيمها حســب عــدة معايــر مثــل الــزوج
اللغــوي ،واســم العميــل ،واملحتــوى ،والجــودة
(أي ،فصــل املحتــوى الــذي راجعــه املرتجــم
عــن املحتــوى الــذي مل يراجعــه)
إضافــة معلومــات بيانيــة وصفيــة
‘ ’Metadataتضــم تلــك البيانــات اســم
الذاكــرة والتاريــخ والوصــف واســم العميــل
وغــر ذلــك .وتســاعد يف إدارة الوحــدات
الرتجميــة وصيانتهــا فيــا بعــد .وميكــن إضافــة
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هــذه البيانــات مــن خــال برامــج الذاكــرات
الرتجميــة مثــل تـرادوس أو ميموكيــو أو غريهــا
مــن األدوات الخاصــة بالتعامــل مــع الذاكـرات
الرتجميــة مثــل ‘’Heartsome TMX Editor
أو ‘ .‘ Olifantوتتمثــل الفائــدة األساســية يف
إضافــة هــذه املعلومــات للوحــدات الرتجميــة
يف أنــه يف أحيــان كثــرة يحتــاج املرتجــم ملراجعة
ذاكــرة الرتجمــة لتعديــل أو حــذف بعــض
الرتجــات القدميــة ،فــإذا مل تتوفــر معلومــات،
مثــل تاريــخ الوحــدة الرتجميــة واســم العميــل،
ســيكون مــن الصعــب تصفيــة الوحــدات
الرتجمــة وســيضطر املرتجــم إلعــادة مراجعــة
ذاكــرة الرتجمــة بأكملهــا ألنــه يف هــذه الحالــة
لــن يعــرف تاريــخ آخــر مراجعــة لهــذه الوحدة
الرتجميــة وألي عميــل هــي.
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الصيانة الدورية للذاكرات الرتجمية:
مــن املهــم إجــراء صيانــة وتحديــث بصفــة
دوريــة للذاكــرات الرتجميــة كل ثالثــة أشــهر
مث ـاً مــن أجــل تحقيــق أكــر اســتفادة منهــا،
وتتضمــن إجــراءات الصيانــة والتحديــث
تعديــل الوحــدات الرتجميــة التــي بهــا أخطــاء
ترجميــة ،وتحديــث املصطلحــات وفقــاً
للمســارد التــي يقدمهــا العميــل باســتخدام

أدوات ضــان الجــودة مثــل ،Xbench
وحــذف الوحــدات الرتجميــة املكــررة والفارغــة
لتقليــص حجــم الذاكــرة .وميكــن اســتخدام أداة
 Heartsome TMX Editorلعمــل كل ذلــك؛
إذ تتيــح األداة حــذف الوحــدات الرتجميــة غــر
املرتجمــة واملكــررة والفارغــة تلقائيــاً.

الخاتمة

مل يعــد اســتخدام برامــج الرتجمــة املســتعينة بالحاســوب رضبــاً مــن الرفاهيــة ،بــل أصبــح
اســتخدامها رضورة لضــان حســن إدارة أعــال الرتجمــة وتنســيقها واتِّســاقها .لذلــك اســتعرضت يف
هــذه املقالــة بعــض املامرســات مــن واقــع خــريت الشــخصية يف بنــاء ذاكـرات الرتجمــة وتنظيمهــا
لعلهــا تفيــد عمــوم املرتجمــن يف تعاملهــم معهــا ،ومــن ثـ َّم يضــع كل مرتجــم الوســائل املناســبة لــه
لبنــاء هــذه الذاك ـرات وتحقيــق أفضــل اســتفادة منهــا.
أحمد مجرى النيل محمد
مرتجم مستقل ،مرص
ahmedmagra@gmail.com
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توظيف اآللة في الترجمة
الشفوية وتعليمها

محمد يحيى أبوريشة
تتيــح الطفــرة التقنيــة خيــارات كثــرة خالَّقــة ميكــن للمرتجمــن ومــدريب املرتجمــن االســتفادة
منهــا يف أداء الرتجمــة الشــفوية وتعليمهــا.
مــع اق ـراب دخــول العــامل إىل العقــد الثالــث والنــدوات التــي متثــل مصــدرا ً حيويـاً ملعاشــهم
مــن األلفيــة الثالثــة ،تســارعت وتــرة وســبل كســب أرزاقهــم .إالَّ أ َّن تعطــل األعــال
االخرتاعــات التقنيــة والحاســوبية والرقميــة نفســه كان ســبباً يف ســعي كــرى الــركات
أكــر مــن أي وقــت مــى ،وتزايــدت معهــا العامليــة يف شــتى التخصصــات إىل اســتحداث
خيــارات وحلــول ملشــكالت كثــرة يف شــتى خدمــات جديــدة إبداعيــة إلقنــاع الزبائــن
مجــاالت الحيــاة .وليســت الرتجمــة الشــفوية عــى رشائهــا .ومــن هــذه الخدمــات مــا يرتبــط
مبعــزل عــن هــذا التطــور ،بــل أصبحــت مواكبة بعمــل املرتجــم الشــفوي .فرأيــت أن أســتغل
املســتجدات التقنيــة واجب ـاً حتمي ـاً ملــن يريــد فــرة الركــود تلــك باستكشــاف َجد ِيـ ِـد التقانــات
مــن املرتجمــن الشــفويني البقــاء يف ســوق ودراســة مــا ميكــن تطبيقهــا يف الرتجمــة
العمــل املحمــوم باملنافســة ،مــا يســتدعي الشــفوية وتعليمهــا.
مراجعــة متأنيــة للتقانــات املتاحــة وتقييــم المسجلة الرقمية
فائدتهــا يف عمــل الرتجمــة الشــفوية وتعليمهــا .لقــد عنــى تعطيــل املؤمتــرات والنــدوات أن
ولقــد كان النتشــار جائحــة فــروس كورونــا تتجــه املنظــات الدوليــة والجهــات املعنيــة إىل
املســتجد (كوفيــد )19-أثــر كبــر يف إعاقــة اســتخدام منصــات االجتامعــات عــى اإلنرتنــت.
عمــل املرتجمــن الشــفويني ،شــأنهم بذلك شــأن ومبــا أ َّن معظــم هــذه املنصــات ،باســتثناء
العاملــن يف القطاعــات اإلنتاجيــة األخــرى ،منصــة «زوم» ال تقــدم خيــارات الرتجمــة
ففرضــت الــدول حظ ـرا ً للتجــول وإغالق ـاً عام ـاً الشــفوية ،وجــد القامئــون عــى االجتامعــات
حــرم املرتجمــن الشــفويني مــن املؤمتــرات االفرتاضيــة أنفســهم مضطريــن إىل اللجــوء إىل
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الرتجمــة التتابعيــة .إالَّ أ َّن ذلــك مثــر للقلــق
للمرتجــم الشــفوي الفــوري الــذي مل يعتــد مــن
قبــل عــى هــذا النمــط مــن الرتجمــة ومل يهيــئ
نفســه الســتخدام مهــارات تدويــن امللحوظــات
عــدا عــن أ َّن املتحــدث غالبــاً مــا يسرتســل
يف الحديــث ناســياً وجــود مرتجــم معــه.
فالعائــق األكــر هنــا ذاكــرة املرتجــم ومــا ميكــن
اســتيعابه.
لحــل هــذه املشــكلة ،أطــرح حالً مل أجربــه بعد،
بــل مــا زال يف اإلطــار النظــري ،وهــو اســتخدام
املســجلة الرقميــة .والفكــرة أن يســجل املرتجــم
املحادثــة مــن خــال املســجلة الرقميــة وعندمــا
يــأيت دوره يف الرتجمــة ،كل مــا عليــه فعلــه
وضــع الســاعات يف املســجلة وإعــادة تشــغيل
التســجيل ثــم أداء الرتجمــة بالنمــط الفــوري.
ويســتفاد مــن ذلــك الحــل التأكــد مــن عــدم
إغفــال أي نقطــة مــن نقــاط الحديــث املتــداول
يف االجتــاع االف ـرايض وضــان دقــة الرتجمــة.
أ َّمــا مــن مســاوئ ذلــك فمنهــا خــروج الرتجمــة
بصــورة شــبه آليــة عــى حســاب الطبيعيــة
االنســيابية املتوقعــة مــن الرتجمــة التتابعيــة.
إضافــة إىل ذلــك ،تــؤدي هــذه الطريقــة إىل
زيــادة الوقــت الــازم للرتجمــة ،ذلــك أ َّن
املامرســات املهنيــة تشــر إىل رضورة أن يكــون
وقــت الرتجمــة التتابعيــة أقــر مــن وقــت
الحديــث األصــي .مــع ذلــك ،فخيــار الرتجمــة
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الهجينــة (التتابعية-الفوريــة) مطــروح للتجربــة
والدراســة والبحــث.
الناطق اآللي

شــهدت األشــهر املاضيــة بــدءا ً بربيــع عــام
 2020تســابقاً محمومــاً ملقدمــي الخدمــات
الرقميــة الصوتيــة .وكانــت الطفــرة
التكنولوجيــة يف هــذا املجــال قــد بــدأت قبــل
أمــد بعيــد باخــراع تقنيــة تحويــل النصــوص
إىل كالم محــي ،لك ـ َّن العيــب يف تلــك التقانــة
عنــد انطالقتهــا كان يف أ َّن الصــوت يخــرج آلي ـاً
دون أي مشــاعر أو نــرة تحــايك الــكالم البــري.
إال أ َّن التقانــات الحديثــة بــدأت تتكاثــر لتســد
تلــك الفجــوة وتقــدم أصوات ـاً مختلفــة بلغــات
عــدة وأصــوات عــدة متثــل البالغــن والبالغــات
واألطفــال أيضــاً .وتضيــف التقانــات الحديثــة
خاصيــة التنفــس بــن العبــارات حســبام يشــاء
املســتخدم وتراعــي انعكاســات الصــوت مــن
تعجــب واســتفهام وج ِّديــة وغــر ذلــك مــن
صفــات الحديــث املحــي البــري .كــا أنَّهــا
تعطــي املســتخدم خيــارات تحديــد رسعــة
الــكالم والتحكــم بنربتــه.
وقــد اســتفدت مــن تلــك الخدمــات يف إعــداد
دروس خاصــة للمرتجمــن الشــفويني .والحكمــة
مــن ذلــك أ َّن التامريــن التــي أقدمهــا يف
الرتجمــة الشــفوية .فمــن ناحيــة الرسعــة،
أســتطيع أن أحصــل عــى عــدة تســجيالت
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لنــص واحــد برسعــات مختلفــة ملراعــاة
التــدرج يف الصعوبــة ،وأســتطيع أن أعــدل
النــص كــا أشــاء بإضافــة عبــارات وكلــات
لتخفيــف العــبء املعــريف عــى دمــاغ املســتمع
املتــدرب .واألهــم مــن ذلــك أ َّن هــذه التقنيــة
متكننــي ،خالفــاً للتســجيالت الحقيقيــة ،مــن
اختيــار املعلومــات التــي أريــد التدريــب
عليهــا .فأســتطيع مثــاً أن أخــرع نصــاً فيــه
عبــارات الرتحيــب باملشــاركني يف مؤمتــر وهمــي
وأســتخدم املصطلحــات التــي أريــد أن أعلمهــا
للطــاب .وكذلــك ميكننــي تجهيــز مقاطــع
صوتيــة حواريــة بــن شــخصني وهميــن ميثــان
أدوارا ً معينــة يف املؤمتـرات الحقيقيــة وأســتطيع
إضافــة العبــارات الوجدانيــة التــي تثــر اهتــام
املتــدرب .مثــل هــذه التقنيــة تســاعد أيضــاً
املــدرب يف بــدء الحــوار باســتخدام أســاليب
الخطــاف واإلشــعال والتجســر التــي نــادى بهــا
باحثــون تربويــون مثــل هــاريف ســيلفر ،فهــي
تســاعد يف جــذب اهتــام املســتمع وتحفيــز
تركيــزه الذهنــي عــى الرســالة التــي يســمعها
ويرتجمهــا .مثــل هــذه املزايــا ليســت حــارضة
يف معظــم اللقــاءات الحقيقيــة عــى أرض
الواقــع.
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الصور المتحركة

أصبحــت برامــج صناعــة الســيناريوهات مــن
خــال الشــخصيات الكرتونيــة متاحــة بأســعار
مقبولــة ،كــا أنَّهــا تتيــح للمســتخدم كتابــة
الســيناريو لتحويلــه آليــاً إىل صــوت وتقــدم
خلفيــات متنوعــة يف عيــادة الطبيــب ،والبيــت،
والغابــة ،والدوائــر الرســمية ،والفنــادق،
وخلفيــات أخــرى لألزمنــة الغابــرة ،وكلهــا
بتقنيــة البعــد الثالــث .وتقــدم هــذه الربامــج
أيضـاً إمكانيــة التحكــم بتعابــر الوجــه وحركات
الجســد للشــخصيات مــن ســعادة وحــزن
ودهشــة وغضــب وغريهــا .وقــد اســتخدمت
ذلــك كلــه يف إنشــاء مقاطــع تعليميــة حــول
الرتجمــة ومقاطــع أخــرى لغايــات إعــداد
متاريــن الرتجمــة الشــفوية .يصاحــب ذلــك
إمكانيــة إضافــة كثــر مــن املؤث ـرات الصوتيــة
واألصــوات االنطباعيــة واملوســيقى التعبرييــة.
ويســتفاد مــن كل ذلــك يف بنــاء دروس
تخاطــب عقــل املســتخدم (املرتجــم والطالــب)
وخيالــه ووجدانــه يف محــاكاة مثاليــة لواقــع
النصــوص الصوتيــة التــي يتعرضــون إليهــا يف
امليــدان الحقيقــي ،كــا أنَّهــا تقــدم تجربــة
رائعــة للمتــدرب الــذي ستســاعده رؤيــة
االنطباعــات العامــة عــى وجــوه الشــخصيات
وجــال الخلفيــات يف تحقيــق الراحــة يف أثنــاء
أداء واجبــات الرتجمــة.
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تقنية اللوح األبيض

إغفــال أي منهــا .

تُســتَخ َدم تقنيــة اللــوح األبيــض يف العــادة
لغايــات الرتويــج للمنتجــات التجاريــة ،لكننــا
نســتطيع اســتخدامها يف تعليــم الرتجمــة
الشــفوية إذ تقــدم صــورا ً وعبــارات أساســية
ت َُرســم حســب اختيــار املســتخدم .وعــادة مــا
تظهــر يــد برشيــة ترســم الرســوم وتكتــب
الكلــات يف أثنــاء حديــث الشــخص الــذي
يســجل املــادة التدريبيــة .كــا أ َّن بعــض هــذه
التقنيــات يتيــح إدخــال شــخصية كرتونيــة
تتزامــن حركــة شــفاهها مــع الحديــث املســجل
صوتي ـاً بينــا ت ُكتَــب عــى الشاشــة الكلــات
املفتاحيــة واألفــكار الرئيســية للحديــث.
يســاعد ذلــك متــدرب الرتجمــة يف تذكــر
األفــكار الرئيســية يف أثنــاء الرتجمــة وتجنــب

بــدأت بتطبيــق هــذه األفــكار عمليـاً يف تصميم
درس خــاص برتجمــة العقــود ،ومــع أ َّن هــذا
قصــد بــه املرتجمــون التحريريــون،
الــدرس يُ َ
فقــد وضعــت مــوادا ً تدريبيــة باســتخدام
تقنيــة الناطــق اآليل والرســوم املتحركــة واللــوح
األبيــض وكلهــا مصحوبــة بأصــوات عاليــة
الجــودة .راعيــت يف أثنــاء تطويــر هــذه املــواد
التــدرج يف الصعوبــة وتقديــم عــدة تســجيالت
تصويريــة ميكــن اســتخدامها يف تعليــم الرتجمــة
الشــفوية أيضـاً .وعرضــت املــادة للتشــاور عــى
لفيــف مــن األســاتذة يف الجامعــات ،ومــال
زال النقــاش مســتمرا ً لدراســة مــدى إمكانيــة
تطبيــق كل ذلــك يف الواقــع العمــي.

تطبيق عملي

الخاتمة

لقــد تطــورت التقانــة الرقميــة الصوتيــة كثـرا ً خــال العقديــن املاضيــن ،وأتوقــع أن يكــون لهــا دور
كبــر يف مســاعدة املرتجمــن الشــفويني الفوريــن عــى العمــل مــن خاللهــا ومبســاعدتها إضافــة إىل
صقــل مهــارات املتدربــن باســتخدام برمجيــات املحــاكاة الصوتيــة واملرئيــة .ومــع أ َّن هــذا املجــال
واعــد بتغيــر بوصلــة العمــل والتدريــب ،ال بــد مــن تجربــة كل واحــدة مــن هــذه الخيــارات
التقنيــة للتأكــد مــن فعاليتهــا يف القاعــة الدراســية ،ويف التدريــب الــذايت ،وكذلــك يف بيئــة الرتجمــة
الشــفوية العمليــة.
محمد يحيى أبوريشة
مرتجم مستقل ،األردن
mar@arabinterpreters.com

24

المترجم واآللة

العدد ( 15 )2آب/أغسطس / 2020جمعية الترجمة العربية و حوار الثقافات (عتيدة)

مترجمي العربية

تفعيــل دور ترجمــات معانــي القــرآن
ًّ
ً
الكريم تعزيزا للتواصل الثقافي البناء

أحمد عبد العزيز العبايس

تســهم ترجــات معــاين القــرآن الكريــم يف تعزيــز التواصــل الثقــايف الب َّنــاء ،والحاجــة ماســة
لتقييــم ومراجعــة وتنقيــح هــذه الرتجــات لتفــادي جوانــب القصــور التــي تعرتيهــا وتحــد مــن
فاعليتهــا يف تحقيــق التواصــل الثقــايف املنشــود.
قامــت ترجــات معــاين القـران الكريــم بــدور الكريــم إىل أن يــرث اللــه األرض ومــن عليهــا.
عظيــم – منــذ قــرون -يف نــر رســالة اإلســام إ َّن عامليــة رســالة اإلســام توجــب ترجمــة
والتعريــف بثقافــة املســلمني وتأريخهــم معــاين القــرآن الكريــم إىل كل لغــات العــامل
وتراثهــم .ونظـرا ً أل َّن معظــم املســلمني يف شــتى إلقامــة الحجــة وإبــاغ النــاس بهــذه الرســالة
بقــاع العــامل هــم من غــر العــرب وينتمــون إىل الســاوية التــي ال ينبغــي أن تقــف الفــوارق
مجتمعــات وعرقيــات مختلفــة لغويـاً وثقافيـاً ،اللغويــة عائقـاً بينهــا وبــن بقيــة البــر الذيــن
فإنَّــه ال منــاص من االســتعانة بالرتجــات ملعاين ال يعرفــون لغــة القــرآن .وقد أســهمت ترجامت
القــرآن الكريــم لخدمــة غــر الناطقــن بالعربية معــاين القــرآن الكريــم إىل اللغــات األجنبيــة،
خاصــ ًة اإلنجليزيــة منهــا ،يف مــد جســور
والتعريــف برســالة اإلســام وتيســر فهمهــم
َّ
لهــذا الديــن مــن خــال لغاتهــم األصليــة .وعىل التواصــل الثقــايف والحضــاري بــن املســلمني
الرغــم مــن الجهــود الجليلــة التــي بذلتهــا وغريهــم وأصبحــت الرتجــات اللســان املعــر
املؤسســات واملنظــات والــدول اإلســامية وغري عــن رســالة اإلســام واملرجــع األول الــذي يلجــأ
اإلســامية وكذلــك األفـراد يف نــر تعليــم اللغــة إليــه املســلم وغــر املســلم ممــن ال يتقنــون
العربيــة بــن أوســاط املســلمني وغريهــم ،فــإن اللغــة العربيــة يف التعــرف عــى هــذا الديــن.
تلــك الجهــود ال تكفــي وحدهــا لتلبيــة حاجــة ولكــن جهــود ترجــات معــاين القــرآن الكريــم
جميــع الراغبــن يف تعلــم اللغــة العربيــة وال مل تســلم مــن جوانــب القصــور بــل ســاهمت
ميكنهــا أن تغنــي عــن الرتجــات؛ وســتظل بعــض هــذه الجهــود الرتجميــة ،بقصــد أو دون
الحاجــة قامئــة وملحــة لرتجــات معــاين القــرآن قصــد ،يف عرقلــة التواصــل الثقــايف الب َّنــاء بــن
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املســلمني وغريهــم.
وال بــد مــن التأكيــد عــى دور ترجــات
معــاين القــرآن إىل اللغــات األجنبيــة يف تدعيــم
التواصــل الثقــايف والحضــاري الب َّنــاء بــن العــرب
واملســلمني مــن جهــة ،وبــن األجانــب الذيــن
يقــرؤون القــرآن مــن خــال الرتجــات املتاحــة
يف لغاتهــم ،مــن جهــة أخــرى .وميكننــي القــول
إ َّن الرتجــات الحاليــة للقــرآن الكريــم ال
تــزال بحاجــة ماســة إىل مزيــد مــن التنقيــح
والتحديــث واملراجعــة لضــان قيامهــا بــدور
أكــر فاعليــة لــي تســهم يف تصحيــح الكثــر
مــن املفاهيــم والتصــورات والتفســرات
الخاطئــة التــي تضمنتهــا الكثــر مــن هــذه
الرتجــات ســواء تلــك التــي قــام بهــا مرتجمــون
مســلمون أم تلــك التــي قــام بهــا املســترشقون
الذيــن كان لهــم الســبق يف ترجمــة معــاين
القــرآن الكريــم إىل اللغــة الالتينيــة (القــرن
11م) واإلنجليزيــة (القــرن  ،)15بغــض النظــر
عــن دوافــع املخلصــن أو غايــات املغرضــن
منهــم.
دراسة الترجمات ونقدها

عنــد دراســة الرتجــات القامئــة ملعــاين القــرآن
الكريــم ،تتبــادر للذهــن جملــة مــن األهــداف
املنهجيــة التــي يســعى الدارســون إىل التصــدي
لهــا ،تبــدأ بإبـراز الــدور الكبــر والفاعــل الــذي
ميكــن أن تقــوم بــه ترجــات معــاين القــرآن
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الكريــم إىل اللغــات األجنبيــة يف تحقيــق
مســتوى عــال مــن التواصــل الثقــايف والحضــاري
الب َّنــاء بــن املســلمني وغريهــم مــن األمــم
األخــرى .ثــم يــي ذلــك التعــرف عــى واقــع
الرتجــات الحاليــة ،وخاصـ ًة مــا يتعلــق ببعــض
املفاهيــم والقضايــا املرتبطــة بالتواصــل الثقــايف
والحضــاري (املختلــف عليهــا) مــع الرتكيــز عــى
جوانــب القصــور واإلشــكاالت التــي تعيــق قيام
الرتجــات بهــذا الــدور .وبعدهــا ال بــد مــن
تســليط الضــوء عــى أهــم خصائــص الرتجمــة
املرجــوة وضوابطهــا التــي ميكــن التعويــل
عليهــا يف تعزيــز التواصــل الحضــاري الثقــايف
الب َّنــاء .وبعــد ذلــك ،ميكننــا اقــراح املنهجيــة
الرتجميــة املالمئــة التــي تســهم يف عمليــة نقــل
املعــاين ودقائقهــا واألســاليب اللغويــة والبالغية
للنــص القــرآين إىل اللغــات األخــرى.
• وميكننــي هنــا طــرح عــدد مــن التســاؤالت
حــول الــدور الــذي تضطلــع بــه ترجــات
معــاين القــرآن الكريــم وطبيعتهــا ومــدى
فاعليتهــا يف تحقيــق األهــداف املرجــوة منهــا،
ومــن هــذه التســاؤالت مــا يــي :هــل يكفــي
مــا تقــوم بــه الرتجــات الحاليــة للقــرآن
الكريــم إىل اإلنجليزيــة مــن دور يف مجــال نــر
رســالة اإلســام والتعريــف بثقافــة املســلمني؟
وهــل تســهم هــذه الرتجــات بفاعليــة يف
تعزيــز التواصــل والتفاعــل الثقــايف الب َّنــاء بــن
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املســلمني وغريهــم؟ وإىل أي مــدى أثــرت هــذه • وجــود عــدد مــن الرتجــات التــي ق َّدمهــا
الرتجــات (ســلباً أو إيجابــاً) يف واقــع هــذا بعــض املســترشقني املغرضــن للنيــل مــن
رســالة القــرآن وتشــويه معانيــه ،وال تــزال
التفاعــل الثقــايف؟
هــل نجحــت هــذه الرتجــات باســتخدام هــذه الرتجــات متداولــة حتــى اآلن ومتوفــرة
طــرق واســراتيجيات فاعلــة مكنــت النــص يف املكتبــات الغربيــة واملؤسســات الثقافيــة
املرتجــم مــن مخاطبــة عقــول وأفئــدة الق ـراء هنــاك.
املســتهدفني مــن جميــع الفئــات؟ ومــا هــي • قيــام بعــض الفئــات التــي تدعــي انتامءهــا
أبــرز جوانــب القصــور التــي تعــري الرتجــات لإلســام بإعــداد تفاســر وترجــات للقــرآن
تتناقــض مــع جوهــر رســالة االســام ومبادئــه.
الحاليــة ملعــاين القــرآن الكريــم؟
هــل تســتوعب هــذه الرتجــات األحــداث • اعتــاد ترجــات القــران املشــهورة عــى
واملتغــرات والتطــورات التــي شــهدها العــامل الجهــود الفرديــة الذاتيــة بدوافــع صادقــة،
إال أن غالبيــة أولئــك املرتجمــن غربــاء عــن
مؤخــرا؟
• وأخــرا ً مــا مواصفــات وخصائــص الرتجمــة اللغتــن أو إحداهــا ،أو أنهــم (أو بعضهــم)
الفاعلــة التــي ميكــن أن متثِّــل دورا ً بــارزا ً غربــاء عــن ثقافتــي اللغتــن أو إحداهــا)
يف نــر الدعــوة وتعزيــز التواصــل الثقــايف انحيــاز بعــض ترجــات معــاين القــرآن الكريم
وتصحيــح املفاهيــم والشــبهات الباطلــة حــول إىل بعــض املــدارس الفقهيــة أو الفكريــة
املختلــف بشــأنها مــا يتســبب يف نقــل صــورة
اإلســام واملســلمني؟
واقـــع الترجمات اإلنجليزية الحالية غــر ســليمة لألعاجــم عــن االســام.
في ظل التعدد والتنوع
• قيــام بعــض املؤسســات واملنظــات
تتعــدد ترجــات معــاين القــرآن الكريــم وتتنوع املدعومــة مــن بعــض الــدول بإنجــاز ترجــات
يف أهدافهــا ومنهجياتهــا وطرائــق نقلهــا ملعــاين تعكــس بطريقــة أو أخــرى توجهــات ورؤى
القــرآن الكريــم ودرجــة اعتامدهــا عــى أنــواع وإيديولوجيــة تلــك الــدول السياســية
التفاســر املتوفــرة ملعــاين القــرآن ســواء أكانــت واملذهبيــة.
التفاســر باللغــة اإلنجليزيــة أم العربيــة .وال • تعــدد الرتجــات ووجــود تفسـرات متناقضــة
شــك أ َّن هــذا التعــدد والتنــوع لــه جوانــب ومختلفــة لكثــر مــن اآليــات واملفاهيــم
ســلبية وإيجابيــة ميكــن تلخيــص بعضهــا بــاآليت :القرآنيــة تســبب إربــاكاً للقــراء الجــدد

.
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وتشــكيكاً مبصداقيتهــا.
• افتقــار الرتجــات الحاليــة للمرونــة الالزمــة
الســتيعاب املتغـرات التــي حدثــت وتحــدث يف
العــامل وعــدم انتهاجهــا لطريقــة فاعلــة إلب ـراز
موقــف القــرآن واالســام منهــا ،ومــن ذلــك:
أ .التطــورات واالكتشــافات العلميــة يف كافــة
املجــاالت :الطبيــة والفضائيــة وغريهــا ،ومــا
يشــهده العــامل مــن تطــور يف مختلــف املجاالت
ب .موجــات العنــف واالرهــاب والتطــرف
والحــروب والكــوارث التــي شــهدها العــامل
مؤخــرا ً ومــا نتــج عــن ذلــك مــن حمــات
تشــويه وعــداء نالــت املســلمني أكــر مــن
غريهــم.
أهمية وموثوقية ترجمة معاني القرآن

الكريم (من وجهة نظر غير المسلمين)

يســود اعتقــاد بــن جمهــور الق ـ َّراء يف الغــرب
بــأ َّن ترجــات معــاين القــرآن الكريــم هــي أحد
أوثــق املصــادر التــي تتضمــن أصــول وقواعــد
وقيــم ديــن اإلســام؛ وال غرابــة بــأ َّن أول مــا
يفكــر فيــه غــر املســلم عنــد رغبتــه بالتعــرف
عــى املســلمني وثقافتهــم هــو الحصــول عــى
نســخة مــن ترجمــة القــرآن بلغتــه باعتبارهــا
نص ـاً موثوق ـاً يتضمــن يف ثنايــاه حقيقــة هــذا
الديــن ومعانيــه ومبادئــه .كــا ت ُ َعـ ُّد الرتجــات
املرجــع الرئيــس للباحثــن والعلــاء مــن غــر
املســلمني الذيــن يبنــون آراءهــم ويُد ِّونــون
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انطباعاتهــم ويقيمــون حججهــم عــن اإلســام
واملســلمني اســتنادا ً إليهــا .وتزايــد رجوعهــم إىل
تلــك الرتجــات إثــر الحــوادث التــي وقعــت
يف بــاد الغــرب ِ
وألصقَــت دون وجــه حــق
باإلســام مثــل أحــداث الحــادي عــر مــن
أيلول/ســبتمرب مــن عــام  ،2001ونــر صــور
كرتونيــة مســيئة للنبــي محمــد صــى اللــه
عليــه وســلم يف صحــف أجنبيــة يف عامــي
 2006-2005وكذلــك يف عامــي .2013-2012
لقــد أثــارت تلــك األحــداث تســاؤالت كبــرة يف
أذهــان الغربيــن حــول حقيقــة اإلســام فــأرادوا
التحقــق مــن مصداقيــة تلــك املزاعــم التــي
تصــف املســلمني باإلرهــاب مــن خــال االطــاع
عــى املصــادر اإلســامية والتحقــق بأنفســهم
مبوضوعيــة وحياديــة وتجــرد دون تأثــر مــن
املغرضــن واملتحاملــن ،فتوجهــوا إىل قــراءة
وكل مــا ق َّدمــه
ترجــات معــاين القــرآن الكريــم َّ
املســلمون وقتهــا مــن مطبوعــات توضــح
حقيقــة اإلســام وت ُ َف ِّنــد مــا يــردد مــن مزاعــم
يف الغــرب وشــبهات حــول عالقــة اإلســام
واملســلمني باإلرهــاب والتطــرف وغريهــا مــن
املزاعــم التــي ر َّوجــت لهــا الوســائل املعاديــة
لإلســام واملســلمني .فــزاد إقبــال األمريكيــن
واألوروبيــن عــى رشاء نســخ مــن ترجــات
معــاين القــرآن الكريــم ،وتزايــد عــدد املعتنقــن
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لإلســام ،وارتفــع الوعــي بحقائــق ومبــادئ • الثوابــت الكلِّيــة ،مثــل :موقــف اإلســام مــن
اإلســام لــدى األجانــب ممــن تعاملــوا الحــرب والســام ،الشــورى والسياســة ،الحريــة
مبوضوعيــة مــع تلــك األحــداث .وتأسســت الدينيــة والفكريــة ،املســاواة والتعايــش
مراكــز إســامية للتعريــف باإلســام .وأصبحــت والتســامح ،الحــدود والعقوبــات ،املعاوضــات
بعــض الجهــات اإلســامية عــى يقــن بــأ َّن واملعامــات االقتصاديــة واملرصفيــة والتجاريــة،
الوقــت قــد حــان ملراجعــة الرتجــات ،فظهــرت علــم الفرائــض (املواريــث) ،وغريهــا.
ترجمــة جديــدة اىل اللغــة الدامناركيــة تصدي ـاً • مكانــة املــرأة يف اإلســام ،مثــل :تعـــــــدد
لزيــف مــا نرشتــه الصحــف الدامناركيــة وتبيانـاً الزوجـــــات ،األمومــة ،القوامــة ،الحجــاب
والنقــاب ،شــهادة املــرأة ،عمــل املــرأة ،وغريهــا.
لحقيقــة اإلســام ورســالته.
وهكــذا ،ســنحت فرصــة مثينــة أمــام املســلمني • املضامــن الثقافيــة والتعابــر البالغيــة يف
يف تقديــم صــورة حقيقــة بهيَّــة عــن دينهــم القــرآن ومدلوالتهــا
لألعاجــم ،وعــن الرســالة الســاوية الســمحاء • .املضامــن واالشــارات العلميــة يف القــرآن
وجــاء الوقــت للعمــل ،خاصــة يف ضــوء نــوازل واالعجــاز العلمــي ،مثــل :علــم األجنــة– الكــون
العــر ،عــى تنقيــح ترجــات معــاين القــرآن –علــم الفلــك – الجيولوجيــا -البحــار -املطــر،
الكريــم ،التــي شــاب كثــر منهــا قصــور وغريهــا.
يف مواكبــة التفســرات املســتنرية القدميــة ويؤخذ على عموم الترجمات
والحديثــة دون إغ ـراق يف التطــرق إىل القضايــا المتداولة عدد من اإلشكاالت أهمها:
الخالفيــة الجدليــة التــي تكتــظ بهــا كتــب • إقحــام آراء املفرسيــن املختلــف عليهــا يف
التفاســر والتــي أحدثــت وتحــدث جــدالً ترجمــة بعــض اآليــات،
واســعاً بــن أوســاط املســلمني مــن مختلــف • اســتخدام منهجيــة الرتجمــة الحرفيــة التــي
ــل تنقــل معــاين األلفــاظ بأســلوب غريــب غــر
املذاهــب .لقــد حــان الوقــت لــي يُع ِم َ
املنقِّحــون بصريتهــم يف تنــاول القضايــا التــي معــر،
تثــار يف أذهــان القــارئ الغــريب لتكــون َم ْعلَ ـاً • تجاهــل الكثــر مــن الرتجــات للمضامــن
مــن معــامل املراجعــة الشــاملة للرتجــات أو البالغيــة والثقافيــة لبعــض اآليــات القرآنيــة،
الســتحداث ترجــات جديــدة .وميكــن تلخيــص مثــل املجــاز وغــره،
• عــدم توضيــح الســياق الــذي تــدور معــاين
أهــم هــذه القضايــا يف أربعــة محــاور:
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ــوب َعلَيْهِــ ْم َو َل الضَّ الِّــ َن» ،
بعــض اآليــات حولــه ،وعــدم ذكــر كثــر مــن ».......غــر الْ َمغْضُ ِ
الرتجــات ألســباب نــزول بعــض اآليــات مــا حيــث جــاء البيــان القــرآين واضح ـاً بعموميــة
داللتــه ،فــكل مــن حــاد عــن رصاط اللــه
يصعــب فهــم القــارئ لهــا،
• عــدم ربــط الرتجــات معــاين اآليــات يف املســتقيم ،مســلامً أم غــر مســلم ،وقــع يف
مواضعهــا املختلفــة عنــد وجــود عالقــة بينهــا ،دائــرة الضاللــة والغضــب اإللهــي .إال أ َّن أكــر
فاملعلــوم هــو أن اآليــات –أحيانــاً -يفــر الرتجــات انتشــارا ً عمــدت إىل تضييــق تلــك
بعضهــا بعض ـاً أو تك ـ ِّون منظومــة متكاملــة يف العموميــة يف املعنــى وســارت عــى خطــى
نقــل معــان أكــر وضوحـاً (مثــل آيــات تحريــم املفرسيــن الذي اختلفــوا يف املقصود باملغضوب
عليهــم والضالــن وأجمــع الكثــرون عــى أنهــم
الخمــر)،
• تجاهــل ذوق القــارئ األجنبــي وفهمــه (اليهــود والنصــارى) ،فيــا اختلــف آخــرون
وعقليتــه وثقافتــه بتقديــم ترجــات نقلــت واعتــروا أن اللفــظ يشــمل كل مــن انحــرف
املعــاين بأســلوب غــر مألــوف يف لغــة عــن الهــدى واتبــع الضــال .وطاملــا وأن هنــاك
املخاطبــن يثــر غرابتهــم لغمــوض اعــرى اختــاف حــول املدلــول ،فــإن مصلحــة اإلبــاغ
والبيــان تتطلــب التعامــل مــع النــص القــرآين
معناهــا وبناءهــا.
• عــدم ربــط معــاين بعــض اآليــات بنــوازل كــا ورد دومنــا ذكــر أو تأويــل وال يجــب حــر
العــر مــن أحــداث وعلــوم ،يف تجاهــل تــام داللــة اآليــة عــى اليهــود والنصــارى ،ألن اللــه
تأســياً عندمــا أراد أن يشــر إليهــم ،ذكرهــم باالســم
لــدور الرتجمــة يف التفســر والتبيــن ِّ
ببعــض التفاســر للقــرآن باللغــة العربيــة( .النصــارى ،اليهــود  )...يف آيــات أخــرى.
وملزيــد مــن التوضيــح والتفصيــل ،نــدرج إن إقحــام تأويــات وآراء املفرسيــن املختلــف
عليهــا يف مــن ترجــات معــاين القــرآن الكريــم
ونناقــش يف هــذا الصــدد أمثلــ ًة ثالثــةً:
أمــر غــر مقبــول ،وخاصــة إذا كانــت اآليــة
المثال األول :سورة الفاتحة
القرآنيــة واضحــة جليــة كهــذه اآليــة يف ســورة
ســورة الفاتحــة ،أ َّم الكتــاب ،وهــي أول مــا الفاتحــة .إن حــر اآليــة باليهــود والنصــارى
يقــرأه األعجمــي مــن القــرآن الكريــم ،بــل يتعــارض مــع جوهــر البــاغ والدعــوة بالحكمــة
إنهــا النافــذة األوىل للتعــرف عــى رســالة واملوعظــة الحســنة عندمــا يــراد مــن هــذه
القــرآن ومنهجــه .وقــد تضمنــت إحــدى آياتهــا الرتجمــة مخاطبــة عقــول هــؤالء (اليهــود
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والنصــارى ،والضالــن مــن كل األطيــاف) .إن
القــارئ اليهــودي أو املســيحي املســتهدف مــن
الرتجمــة ســيجد ان القــرآن قــد جــزم مــن أول
ســورة وأصــدر حكــا مســبقاً بــأن غضــب اللــه
والضــال مالزمــان لليهــود والنصــارى ،وهــذا
يتناقــض مــع بعــض اآليــات القرآنيــة التــي
متــدح بعــض أهــل الكتــاب .وال شــك أن هــذا
النهــج الرتجمــي يعيــق بشــدة عمليــة التواصــل
الفعــال بــن النــص القــرآين العاملــي وقرائــه مــن
األعاجــم وال يلتــزم باملنهــج القــرآين يف الدعــوة
(وجادلهــم بالتــي هــي أحســن).
المثال الثاني :آيات القتال والجهاد

تُعــــد قضايــا الحرب والســلم من أهم املســائل
التــي تثــار حولهــا الشــبهات واألباطيــل لــدى
غــر املســلمني ،ويســتند الكثــرون يف مزاعمهــم
عــى بعــض التفســرات أو الرتجــات التــي
تفتقــر إىل الدقــة واملوضوعيــة واملوثوقيــة.
وعنــد الحديــث عــن آيــات القتــال والحــرب
والســام فيجــب النظــر إىل الســياق الزمنــي
واملــكاين وإىل العديــد مــن اآليــات القرآنيــة يف
أكــر مــن موضــع لتتضــح الصــورة أكــر ،ألن
القــرآن يفــر بعضــه بعضـاً .ومــن أكــر اآليــات
التــي ثــارت حولهــا الشــبهات هــي اآليــة رقــم
( )5مــن ســورة التوبــة والتــي يســميها البعــض
آيــة الســيف.
((فَــإِ َذا ان َْســلَخَ ْالَشْ ــ ُه ُر ال ُْحــ ُر ُم فَا ْق ُتلُــوا
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ش ِكــ َن َح ْي ُ
ُــم
الْ ُم ْ ِ
ُــم َو ُخ ُذوه ْ
ــث َو َجدْ تُ ُوه ْ
ــم ك َُّل َم ْر َصــ ٍد))
ُــم َوا ْق ُعــدُ وا لَ ُه ْ
صوه ْ
َو ْ
اح ُ ُ
التوبــة اآليــة 5
وبالنظــر إىل تفســرات املفرسيــن وترجــات
املرتجمــن ،ســنجد خالفــاً كبــرا وتفاصيــل
دقيقــة تبــن املقصــود مــن اآليــة القرآنيــة
وتحــدد مدلوالتهــا بنــاء عــى موقعهــا يف
الســياق القــرآين وعالقتهــا مبوضــوع اآليــات
الســابقة والالحقــة .ولــن أخــوض يف تفاصيــل
اآليــة لكننــي ســآيت عــى أهــم داللــة ومعنــى
لهــذه اآليــة كــا ورد يف التفاســر املعتــرة
ومنهــا البيضــاوي واأللــويس وغريهــم والذيــن
يــرون ان هــذه اآليــة تشــر إىل إىل الوثنيــن
العــرب الذيــن انتهكــوا معاهــدات الســام عــن
طريــق شــن الحــرب ضــد املســلمني.
وقــد وض َّحــت اآليــة األوىل مــن الســورة ذاتهــا
أ َّن املرشكــن يف هــذا الســياق هــم أنــاس مــن
أهــل مكــة ممــن عاهــدوا املســلمني وأ َّن اللــه
ينهــى املســلمني عــن قتــال املرشكــن قبــل
انتهــاء مــدة العهــد .ويشــر الســياق إىل أ َّن
املقصــود بهــم تحديــدا ً أولئــك الذيــن نقضــوا
العهــود وشــكلوا تهديــدا ً للمســلمني مــن
املرشكــن( باســتثناء الطفــل واملــرأة ،وفقــاً
لتعاليــم اإلســام العامــة)...
وتكمــن املشــكلة يف عجــز جميــع الرتجــات
تقريبــاً عــن نقــل مدلــوالت هــذه اآليــة
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بطريقــة دقيقــة تنقــل جوهــر املعنــى بوضــوح
وتزيــل اللبــس والغمــوض عــن اللفــظ وداللــة
العمــوم املوجــودة يف اآليــة.
لقــد التزمــت الرتجــات يف هذه اآليــة بالحرفية
املحضــة التــي أخلــت باملعنــى ،ومل تــر إىل
داللــة الســياق ،كــا أن هــذه الرتجــات
مل تــراع طبيعــة املخاطبــن بالرتجمــة مــن
األعاجــم الذيــن ال يدركــون الســياق الزمنــي
واملــكاين (التاريخــي) لآليــة القرآنيــة ،وبالتــايل،
فــإن هــذه الرتجمــة الحرفيــة أدت وتــؤدي إىل
اللبــس وتعزيــز الشــبهات املوجــودة يف ذهــن
القــارئ ،ومــن أمثلــة هــذه الرتجــات :ترجمــة
محمــد بكثــال ،وهــي مــن الرتجــات املعتــرة
يف الغــرب:
Then, when the sacred months have
passed, slay the idolaters wherever ye
find them, and take them (captive), and
besiege them, and prepare for them
)each ambush. (Quran 9:5 Pickthall
نقلــت الرتجمــة عبــارة «فاقتلــوا املرشكــن»
إىل “ ”slay the idolatersبطريقــة حرفيــة
أدت إىل التعميــم يف مســألة قتــل املرشكــن
ومل تخصصهــم (مــن هــم تحديــدا ً ،هــل مــن
ضمنهــم النســاء واألطفــال؟) ومل تحــدد مــا إذا
كان الســياق مرتبــط باملــكان (م َّكــة املكرمــة)
والزمــان (موســم الحــج) .وكيــف لرتجمــة
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بهــذه الصــورة أن توصــل املعنــى الصحيــح
إىل قــارئ غــر مســلم ال درايــة لــه بأحــداث
التأريــخ اإلســامي.
ونُرجــح ،يف هــذا الســياق ،قيــام املرتجــم
مبعالجــة عاجلــة لآليــة القرآنيــة مــن خــال
اإلضافــة بــن قوســن لتحديــد لفــظ املرشكــن
بأنهــم (أهــل مكــة الذيــن نكتــوا عهدهــم)،
فتظهــر الرتجمــة عــى النحــو التــايل:
Slay the Meccan idolaters (who broke
their oath/covenant ).
وهــذه اإلضافــة ال تكفــي ،بــل ميكــن وضــع
توضيــح دقيــق مقتضــب يف الهامــش يبــن مــا
تبقــى مــن دالالت تخــدم املعنــى اإلجــايل
لآليــة القرآنيــة وتزيــح عنهــا اللبــس.
المثال الثالث :مكانة المرأة في االسالم

يزعــم الكثــر يف الغــرب بــأن اإلســام ينتقــص
مــن حقــوق املــرأة وال يســاويها بالرجــل ويقلل
مــن مكانتهــا،
و هــذه شــبهة ال أســاس لهــا من الصحــة إذا ما
تــم النظــر إىل مكانــة املــرأة يف اإلســام بطريقــة
موضوعيــة متكاملــة مــن خــال النصــوص
القرآنيــة ومــا جــاء عــن رســول اإلســام محمــد
عليــه الصــاة والســام .وكان للرتجــات دور
كبــر يف ترســيخ هــذه الشــبهة مــن خــال
التدليــس والتحريــف الــذي تضمنتــه بعــض
ترجــات املســترشقني ملدلــول بعــض اآليــات
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القرآنيــة املتعلقــة باملــرأة ومــن ذلــك ،آيــة
القوامــة( :الرجــال قوامــون عــى النســاء)،
حيــث ترجم املســترشقون لفــظ «القوامــة» بــ:
األفضليــة وســمو املكانــة» يف حــن أن معناهــا
هــو «القيــام عــى رعايــة املــرأة وشــؤونها
وتحمــل املســؤولية .)...
ومن أمثلة ذلك أيضاً :مرياث األنثى:
قولــه تعــاىلُ ( ::ي ِ
ُــم
ُــم اللَّــهُ ِف أَ ْو َل ِدك ْ
وصيك ُ
ْــل َح ِّ
ــنِ) (النســاء)11 :
لِل َّذكَــ ِر ِمث ُ
ــظ ْالُنْ َث َي ْ
“Allah instructs you concerning your
children: for the male, what is equal to
”the share of two females.
تفتقــر كل الرتجــات تقريبـاً إىل تفســر واضــح
ودقيــق وموضوعــي يبــن عدالــة االســام يف
مســألة املـراث لألنثــى ،إذ مل توضــح الرتجــات
علــة ذلــك ،ومل تبــن حالــة املــرأة املســلمة
املكفولــة دامئــا ســواء أكانــت بنتــاً ،أم أختــاً،
أم زوج ـةً ،أم أم ـاً أم مطلقــة .ومــن الــروري
أن تشــتمل الرتجمــة عــى توضيــح دقيــق

لعلــة مـراث األنثــى كونهــا تتمتــع بحالــة مــن
الرعايــة والكفالــة مهــا اختلــف مكانتهــا يف
املجتمــع .وال يجــب تفســر وترجمــة بعــض
اآليــات مبعــزل عــن اإلشــارة إىل آيــات أخــرى
تتنــاول نفــس املوضــوع وتوضــح أبعــادا ً أخــرى
منــه؛ ومــن هنــا ،تظهــر أهميــة التفســر
املوضوعــي للقــرآن الكريــم والــذي ميكــن
أن تعتمــد عليــه ترجمــة معانيــه إىل اللغــات
األخــرى وفقــاً للموضوعــات بحيــث يتــم
تنــاول القضايــا واملوضوعــات وربطهــا ببعضهــا
البعــض بشــكل متكامــل عــى الرغــم مــن
تواجــد هــذه اآليــات يف مواضــع مختلفــة مــن
القــرآن الكريــم.

التوصيات والخاتمة

أكدنــا يف هــذه الدراســة عــى األهميــة الكبــرة والــدور الفاعــل الــذي تضطلــع بــه ترجــات معــاين
القــرآن الكريــم يف حيــاة املســلمني وغريهــم ،نظ ـرا ً ألن قُـــ ـ َّرا َء ترجــات معــاين القــرآن الكريــم
باللغــات األجنبيــة واملســتهدفني بهــا أكــر بدرجــة كبــرة مــن عــدد قُـــ َّراء القــرآن وتفاســره باللغــة
العربيــة إذا مــا نظرنــا إىل عــدد الناطقــن بالعربيــة مقارنــة بغــر الناطقــن بهــا مــن األعاجــم.
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ونظــرا ً لهــذه املكانــة واألهميــة للرتجــات،
فإننــا بحاجــة ماســة إىل إعــادة النظــر يف
مضمونهــا والعمــل عــى تقييمهــا وتنقيحهــا
باعتبارهــا جهــدا ً برشيــاً ال ميكــن أن يتصــف
بالكــال ،فهــي تشــبه متامــاً تفاســر القــرآن
باللغــة العربيــة والتــي تخضــع للمراجعــات
والتنقيحــات مــن فــرة إىل أخــرى ،بــل إنــه
يتــم إصــدار وتأليــف تفاســر حديثــة تظهــر
مــن وقــت آلخــر تختلــف عــن ســابقاتها يف
املنهجيــات وطريقــة الطــرح مبــا يلبــي تطلعات
األحيــال وقدراتهــم يف فهــم معــاين القــرآن
ودالالتــه .وال ميكــن لجهــود التقييــم واملراجعــة
أن تقلــل مــن شــأن وقيمــة أي ترجمــة منشــورة
ملعــاين القــرآن الكريــم ،بــل إن الغــرض الرئيــس
هــو الوقــوف عــى جوانــب القــوة و الضعــف
والقصــور فيهــا لالســتفادة مــن النقــد املوجــه
لهــا والعمــل عــى تحســينها .ونؤكــد هنــا
عــى أهميــة وجــود ترجــات ملعــاين القــرآن
الكريــم تســتند إىل جهــود مؤسســية بحيــث
تتــوىل رعايتهــا مؤسســة تحظــى بقبــول
واســع لــدى غالبيــة املســلمني عــى اختــاف
مذاهبهــم لتحقــق االنتشــار والتــداول وتوحيــد
الفهــم والــرؤى ،ولتبقــى بعيــد ًة عــن التصنيــف
األيديولوجــي والســيايس الــذي يقلــل مــن مدى
تأثريهــا وانتشــارها .وعــى الفريــق العامــل
عــى الرتجمــة أن يضــم أســاتذة متقنــن للغتــن
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العربيــة واألجنبيــة ومتبحريــن بثقافيتهــا،
ومتابعــن ودارســن ملســتجدات العــر .وال بــد
مــن أن يكــون الفريــق متعــددا ً يف التخصــص
يف علــوم القــرآن والتفســر والحديــث والفقــه
واإلعجــاز البالغــي واإلعجــاز العلمــي.
ومــن ناحيــة املنتــج اللغــوي وعمليــة الرتجمــة
ذاتهــا واس ـراتيجياتها ،فيجــب إِعـ َـا ُل املكافــئ
الــداليل والتواصــي الوظيفــي بحيــث تحــرص
الرتجمــة عــى إيصــال املعــاين إىل القــارئ
األعجمــي بســهولة ويــر وبلغــة مالمئــة
ألذواقــه وأفهامــه ،مــع رضورة تجنــب االلتصاق
بالحــرف والكلمــة واملبنــى تفاديــاً لتوليــد
الغرابــة أو الغمــوض .ويتطلــب ذلــك بالــرورة
ربــط معــاين اآليــات القرآنيــة بعضهــا ببعــض
مهــا اختلفــت مواضعهــا أل َّن القــرآن يفــر
بعضــه بعضـاً وتتكامــل معــاين اآليــات القرآنيــة
بربــط بعضهــا ببعــض بحســب مقتضيــات
الســياق .ونــرى أ َّن مــن متطلبــات ذلــك أن
تشــتمل الرتجمــة عــى بعــض الرشوحــات
املوجــزة والرضوريــة للمســائل املهمــة جــدا ً
يف الحــوايش أو ويف ملحــق أو أكــر يف نهايــة
الرتجمــة إليضــاح مــا مل تتمكــن الرتجمــة مــن
توضيحــه يف متنهــا.
كــاال ينبغــي أن تكــون الرتجمــة املؤسســية
املرجــوة مبعــزل عــن ثوابــت العلــم الحديــث
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واإلعجــاز العلمــي ،فــا بــد مــن أن تتمتــع هذه
الرتجمــة باملرونــة الكافيــة ملراعــاة املســتجدات
مــن بــاب التفســر والتأويــل دون املســاس
بجوهــر املعــاين القرآنيــة أو تحميلهــا نظريــات
وفرضيــات علميــة غــر ثابتــة.
ختامــاً ،نــود التأكيــد عــى رضورة قيــام
ترجــات معــاين القــرآن الكريــم بنقــل مبــادئ
اإلســام وتعاليــم القــرآن بأفضــل الطــرق
وأيرسهــا وأكرثهــا دقــة وصحــة وفاعليــة
اســتنادا َ إىل مــا تواتــر وصــح عــن رســول

اإلســام (عليــه الصــاة والســام) ومــا أجمــع
عليهــا العلــاء املعتــرون ،كــا يجــب أن تخلــو
هــذه الرتجــات مــا علــق بالتفاســر باللغــة
العربيــة مــن غلــو وآراء وتأويــات تتناقــض
مــع جوهــر الرســالة العامليــة للقــرآن ،ويجــب
أن تركــز الرتجــات عــى هــدف البــاغ والبيــان
بالحكمــة واملوعظــة الحســنة ومبــا ييــر فهــم
تعاليــم اإلســام ويفنــد الشــبهات ويوحــد
الــرؤى والقلــوب والصفــوف.

أحمد عبد العزيز العبايس
أستاذ الرتجمة املشارك ،قسم الرتجمة ،جامعة
صنعاء ،اليمن
حالياً :قسم الرتجمة ،إدارة شؤون االتصال
والعالقات العامة -جامعة قطر
aalabbasi@qu.edu.qa
alabbasi999@yahoo.com
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الترجمة كلعبة

أسامة خالد شتاء
أوجــه التشــابه بــن مفاصــل العمــل يف الرتجمــة ولعبــة كــرة القــدم كثــرة تتجســد يف عمــل
الفريــق الواحــد ووحــدة الجمهــور ،ويســعى الجميــع أيــاً كان موقعــه لتحقيــق الفــوز.
التشــبيه واالســتعارة والكنايــة وغريهــا مــن
محســنات لفظيــة وبديعيــة مــا هــي إال
تجســيد لنزعــة برشيــة نفســية نحــو رضب
األمثلــة التصويريــة لتقريــب أفــكار الكاتــب
ومشــاعره للقــارئ .ويقــوم هــذا األســلوب عــى
رصــد عوامــل التشــابه بــن واقعــن وعاملــن قــد
يبــدو للقــارئ غــر املتفحــص للوهلــة األوىل
أنَّهــا منفصــان مختلفــان ،ثــم مــا يلبــث أن
يســتنبط مــن املقارنــة مبــادئ جامعــة وقواســم
مشــركة .ويف هــذه املقالــة ،أتســاءل مــاذا لــو
كانــت الرتجمــة لعبــة تحكمهــا قواعــد كــرة
القــدم؟
كرة القدم

يف ملعــب كــرة القــدم ،تبــدأ اللعبــة يف وقــت
محــدد ،ويحكــم مجرياتهــا وقــت محــدد
يحرتمــه الجميــع وال يجــوز بــأي حــال مــن
األحــوال تجــاوزه أو التأخــر عنــه ،رغــم أ َّن حكم
املبــاراة قــد مينــح الفريقــن وقتـاً إضافيـاً عــادالً
ميثــل مــا ضــاع عليهــا مــن وقــت ألســباب
خارجــة عــن إرادتيهــا .يتبــارى الفريقــان
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وكل واحــد منهــا يرغــب يف إدخــال الكــرة
يف مرمــى الفريــق اآلخــر .ومــن أصــول اللعبــة
أن يكــون امللعــب ممهــدا ً توخيـاً للعدالــة بــن
الفريقــن إذ ال ينبغــي أن تكــون هنــاك أي
عراقيــل يف ميــدان أي مــن الفريقــن ملصلحــة
الفريــق اآلخــر .وهنــاك حكــم اللقــاء الــذي
يراقــب األحــداث ويصــدر األحــكام مســتنريا ً
بقواعــد العمــل املكتوبــة واملحــددة لــه ُمسـ َّبقاً
عــى ضــوء مــا يــراه مــن مخالفــات لقوانــن
اللعبــة الشــعبية .وهنــاك الجمهــور الــذي
ينقســم بــن مشــجع للفريــق األول ومتحمــس
للفريــق اآلخــر.
يتســاوى عــدد الالعبــن يف كل فريــق ،أيضــاً
تحقيقــاً للعدالــة بينهــا ،ولــكل فريــق
طاقــم احتياطــي مســتعد للتدخــل يف حالــة
الــرورة .أ َّمــا املــدرب فعملــه يبــدأ قبــل
اللعبــة يف التدريــب والتعليــم وتصويــب
األخطــاء وتصحيــح املهــارات وتقويــم األداء،
وتوزيــع املهــام بــن الالعبــن مــع التنبيــه
بعــدم جــواز تدخــل الالعــب يف مركــز الالعــب
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اآلخــر ،وإيــكال املهــام الصعبــة مــن هجــوم أو
دفــاع أو َخ ـ ٍّط للوســط إىل الالعبــن مــن ذوي
املهــارات ،مــن مبــدأ وضــع الرجــل املناســب يف
املــكان املناســب .أمــا يف اللعبــة ذاتهــا فيــكاد
ينحــر دوره يف التوجيــه املعنــوي خاصــة
يف أثنــاء االســراحة مــا بــن الشــوطني لــي
يقــدم توجيهاتــه التأمليــة حــول أداء الفريــق
وليعطيهــم بعضــاً مــن كلــات التشــجيع
والتحفيــز مهــا كانــت النتيجــة .ومل تجــر
العــادة ،يف معظــم املباريــات عــى األقــل،
أن ينســحب الفريــق مــن اللعبــة استســاماً
للهزميــة ،بــل يســتمر للرمــق األخــر حتــى
ُحســم النتيجــة ملصلحــة
نهايــة اللعبــة ،عندمــا ت َ
أحــد الفريقــن وقــد تنتهــي املبــاراة بالتعــادل.
ولتحقيــق الفــوز ،يطبــق الفريــق مجموعــة
مــن التكتيــكات واإلســراتيجيات يســعى أن
يكــون فيهــا متميــزا ً عــن الفريــق الخصــم.
أمــا جمهــور الفريــق الخصــم ،فهــو خصــم
غــر مبــارش حســب درجــة حامســه للعبــة
وتدقيقــه يف أخطــاء الفريــق وعرثاتــه .وأيــاً
كانــت النتيجــة ،تنتهــي املبــاراة بتصفيــق حــار
مــن الجمهــور الــذي اســتمتع بلعبــة مثــرة
تجســدت فيهــا أخــاق كــرة القــدم يف التعامــل
مــع الخصــم واملهــارات الجميلــة البارعــة التــي
عــ َّز عــى غــر الالعبــن أداؤهــا.
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العمل في الترجمة

كثــرة هــي الحــاالت التــي يحيــل فيهــا العميــل
كتابــاً كبــر الحجــم أو وثيقــة مســتعجلة
للرتجمــة ،تتطلــب عمــل فريــق مــن املرتجمــن
بــدالً مــن مرتجــم واحــد .وتبــدأ عمليــة
الرتجمــة بتحديــد قائــد الفريــق الــذي يتــوىل
أدوارا ً متعــددة .فهــو الوســيط بــن املرتجمــن
والعميــل ،وهــو الــذي يعطــي التعليــات إىل
املرتجمــن ويســاعدهم يف التأمــل يف أخطائهــم
إن ُوجِــ َدت ويقــرح عليهــم اإلجــراءات
التصحيحيــة الالزمــة .ثــم يطَّلــع عــى نتــاج
كل مرتجــم ويقيــس األداء مبســطرة الدقــة
واألمانــة العلميــة فيجــد تضاربــات يف اســتخدام
املصطلحــات تــارة ونواقص أو ترجمــة حرفية ال
روح فيهــا تــارة .وعندهــا ،يعيــد ترتيــب شــؤون
الفريــق بتنســيق املصطلحــات والعبــارات
وأســس الرتجمــة .وتبقــى عمليــة املعايــرة
مســتمرة إىل وقــت تســليم العمــل النهــايئ
للعميــل ثــم طلــب تعليقاتــه النهائيــة.
ولــكل مرتجــم دور ،فقــد تقتــر أدوار
بعضهــم عــى جمــع العبــارات واملصطلحــات
وتحديدهــا ،بينــا يتصــدى اآلخــرون ملهمــة
الرتجمــة ذاتهــا .وقــد يكــون هنــاك يف الفريــق
مــن يتعامــل مــع برنامــج الذاكــرات الــذي
اختــاره الفريــق تحقيقــاً للتنســيق فيــا بــن
أعضائــه .والقاعــدة الذهبيــة أن ال يجــوز ألحــد
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املرتجمــن التدخــل يف عمــل زميلــه ،أمــا إذا
وجــد مشــكلة يف أداء الغــر ،فوجــب عليــه
عندهــا التشــاور مــع قائــد الفريــق الــذي
تكــون لــه الكلمــة األخــرة يف إق ـرار مــا يجــب
فعلــه .وأهــم مــا يف األمــر التكامــل بــن األدوار،
فليــس ألحــد مــن أعضــاء الفريــق أفضليــة عــى
غــره ،وليــس هنــاك مــن دور أهــم مــن دور
آخــر مهــا بــدا صغــرا ً .وال مجــال لألنانيــة،
فــأي خطــأ يرتكبــه الفــرد ،ســوف يُسـ َّجل خطــأ
عــى الفريــق بأكملــه .فالــكل يف نهايــة املطــاف
يعمــل مــن أجــل هــدف واحــد او مــن أجــل
إحــراز الهــدف يف مرمــى العميــل.
لقــد جــرت ســنة الحيــاة أن يكــون لإلنســان
خصــم .وذلــك مــا نـراه يف املرسحيات الكالســية
القدميــة واألعــال األدبيــة ،ونــرى ذلــك أيضاً يف
عــامل الرتجمــة واملرتجمــن .وللمرتجــم خصــان،
فهنــاك العميــل الــذي لــن يقبــل بأي خطــأ ولن
يتهــاون يف الــزالَّت ،لكـ َّن تعليقاتــه التقومييــة يف
الوقــت نفســه باعث ـاً محف ـزا ً للفريــق لتعديــل
مســارهم إن احتاجــوا لذلــك .والخصــم اآلخــر
هــو املدقــق اللغــوي الــذي يعينــه العميــل
يف بعــض األحيــان لضبــط الجــودة والرقابــة
عليهــا والتعامــل مبــارشة مــع فريــق الرتجمــة
لطلــب التعديــات والتغيـرات ،لك َّنــه يف الوقت
نفســه ميثــل دورا ً آخــر يشــبه دور أحــد الحكُّام
الثانويــن يف لعبــة كــرة القــدم ،ذلــك الــذي
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يرصــد حــاالت التســلل واألخطــاء يف األداء .فــإذا
رأى املدقــق مخالفــة جســيمة لقواعــد الرتجمــة
أو اللغــة ،فســوف يُبلِــغ العميــل بذلــك التخــاذ
مــا يــرى مــن إج ـراءات أو يطلــب تصحيحهــا
مبــارشة مــن الفريــق .والتعامــل مــع العميــل
واملدقــق ،وإن كانــا خصمــن ،محكــوم بقواعــد
وأعــراف تدخــل يف أخــاق املهنــة املكتوبــة
منهــا وغــر املكتوبــة ،وعــى الفريــق احــرام
رغبــة العميــل وتلقــي تعليقاتــه التقومييــة
بحســن نيــة وبصــدر رحــب .أمــا إذا جانــب
الخصــم الصــواب يف بعــض امللحوظــات التــي
ق َّدمهــا ،فيكــون الــرد واضحـاً مهذبـاً دون جــرح
أو إســاءة.
الوقــت عامــل مثــن ،فــا مجــال للتأخــر يف
العمــل أو التباطــؤ بــه ،والتأخــر مخالفــة
بحــد ذاتــه قــد يضــع جهــود الفريــق كلهــا يف
مهــب الريــح .وإدارة الوقــت مرهونــة مبهــارة
املرتجمــن يف العمــل ورسعــة أدائهــم ودقتــه،
لكــ َّن الوقــت أيضــاً محكــوم مبجموعــة مــن
األخــاق وال ِقيَــم تتمثــل يف الوفــاء بااللتزامــات
القانونيــة وال ِع ِ
قديَّــة حســب االتفــاق مــع
العميــل .فــا بــد منــذ البدايــة أن يعــرف
الفريــق إذا كان مؤهــاً أم ال للعمــل ضمــن
اإلطــار الزمنــي الــذي يفرضــه العميــل.
وهنــاك قواعــد ثابتــة وأخــاق ناظمــة للعمــل
يف الرتجمــة ،لكــ َّن التكتيــكات تختلــف مــن
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عمــل آلخــر .فــا بــد للفريــق مــن معرفــة
عمــل الرتجمــة املحــال عليــه ودراســة جوانبــه
لتحديــد املســتلزمات الرضوريــة لرتجمتــه.
فالرتجمــة الطبيــة تختلــف يف تكتيكاتهــا عــن
ترجمــة املســتندات القانونيــة .ويســتدعي
ذلــك بالنتيجــة أن يحافــظ املرتجمــون يف
الفريــق عــى ’لياقتهــم املعرفيــة واملهاريــة‘
ليكونــوا عــى اســتعداد دائــم للتصــدي للعمــل
الرتجمــي ،كل حســب مجالــه ،وكل حســب
مهامــه املتوقــع تســلمها يف مــروع الرتجمــة.
وعــى كل مرتجــم يف الفريــق أن يتعــرف عــى
عمــل اآلخريــن ،لــي يحــل محلهــم إذا حــدث
طــارئ منــع أحدهــم مــن أداء مهامــه.
املقابــل املــايل فيــه راحــة كبــرة وشــكر ضمنــي

للمرتجــم عــى عملــه الــذي اجتهــد فيــه ،إالَّ أ َّن
هنــاك جائــزة معنويــة ال تقــل أهمية عــن املال،
وهــي تشــجيع األســاتذة واملرتجمــن واألهــل
وغريهــم مــن األشــخاص الذيــن يراقبــون عمــل
املرتجــم عــن قــرب بــكل عنايــة ومحبــة .أمــا
الطــرف اآلخــر مــن الجمهــور ،فهــم املرتجمــون
املنافســون الذيــن يســعون دامئــاً إىل تحســن
مســتواهم وأدائهــم يف الرتجمــة ليدخلــوا يف
املنافســة الرشيفــة يف ســوق العمــل .فعــى
املرتجــم أن يكــون عــى معرفــة تامــة بــكال
الجمهوريــن ،يســعى إىل التعزيــز اإليجــايب مــن
هــذا ،ويحســن أداءه عــى أســاس املنافســة
مــع ذاك.

خاتمة

إ َّن معرفــة كل مرتجــم لــدوره يف فريــق الرتجمــة واحرتامــه ألخالقيــات املهنــة وقواعدهــا بتوجيــه
حكيــم مــن قائــد الفريــق لضامنــة مهمــة يف تحقيــق الفــوز الــذي ســيتحقق بحصــول الفريــق كلــه
عــى املقابــل املــايل مصحوبـاً بثنــاء العميــل ورغبتــه األكيــدة باالســتمرار بالتعامــل مــع املرتجمــن
يف أعــال قادمــة.
أسامة خالد شتاء
طالب يف السنة الرابعة
قسم الرتجمة ،جامعة صنعاء ،اليمن
osamakhaled121@gmail.com
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المترجم والتقويم الترجمي

شريين جامل

التقويــم الرتجمــي مــن العميــل جــزء ال يتجــزأ مــن عمــل املرتجــم ،وميكــن االســتفادة مــن
تعليقــات العميــل يف تطويــر أداء املرتجــم وتقويــم عملــه.

التجمــة بتســليمه ،بــل هنــاك
ال ينتهــي عمــل َّ
مــدة زمنيــة تحددهــا تفاهــات خطيــة تتيــح
للعميــل النظــر يف الرتجمــة التــي وصلته وطلب
التعديــات إذا مــا بــدا لــه بعــض األخطــاء
فيهــا .ويحكــم تلــك العالقــة مجموعــة مــن
األع ـراف املهنيــة تشــر يف كثــر مــن جوانبهــا
إىل أ َّن مســؤولية املرتجــم ال ِع ِ
قديَّــة واملهنيــة
تتضمــن بــذل العنايــة الواجبــة لتســليم عمــل
يراعــي الجــودة والوقــت .ثــم يراجــع العميــل
الرتجمــة للتأكــد مــن خلوهــا مــن املشــكالت
الجوهريــة وتقديــم التقويــم الرتجمــي ســواء
أكان إيجابيـاً أم ســلبياً مــع منــح املرتجــم مــدة
معقولــة لتصويــب األخطــاء .وبعــد قبــول
العميــل للرتجمــة وســداد األجــور ،تنتهــي
العالقــة اآلنيــة بــن مقــدم الخدمــة ومتلقيهــا.
ومــن خــال التقويــم الرتجمــي ،يرســل العميــل
تعقيبــات للمرتجــم ضمــن تقريــر يشــتمل عــى
النــص األصــي والرتجمــة املقدمــة والرتجمــة
املقرتحــة وتصنيــف فئــة الخطــأ وشــدته وأحياناً
رشح للخطــأ وســبب وضــع الرتجمــة املقرتحــة
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توخيــاً للموضوعيــة ومســا َعد ًة للمرتجــم يف
تطويــر أدائــه بالتعــرف عــى ســبب التصحيــح.
وقــد يــؤدي عــدم الت ـزام بعــض املراجعــن أو
العمــاء بهــذه الصــورة إىل خــروج املصطلــح
عــن هدفــه التعليمــي التقوميــي .وكذلــك عــدم
درايــة املرتجــم بهــذه املعايــر قــد يُع ِّرضُ ــه إىل
تلقــي تقوميــات ســلبية.
انحراف مفاهيمي

أصبــح ملصطلــح التقويــم الرتجمــي يف
نفــوس املرتجمــن أصــداء تــراوح درجاتهــا
بــن إفــراط وتفريــط .فهــو يف نظــر البعــض
كابــوس مخيــف ،بينــا يــراه غريهــم مجــرد
مالحظــات مــن مراجــع متحامــل .فــا بــد إذن
مــن تصحيــح مفهــوم املصطلــح لــدى هاتــن
الفئتــن ليصــر التقويــم الرتجمــي جــزءا ً مــن
العميلــة اإلنتاجيــة وفرصــة للتعلــم والتفاعــل
املثمــر مــع العميــل أو املراجــع يف اختيــار
األلفــاظ والرتاكيــب .فالحــل إذن يبــدأ يف تغيــر
’نفســية التلقــي‘ .فــإذا ظــل املرتجــم ينظــر
إىل هــذا التقويــم نظــرة املغــي عليــه مــن
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املــوت ،ســيظل ســمت حياتــه التوتــر يرتجــم
ٍ
بأيدمرتعشــة ،ويفنــى عمــره بــن لحظــات مــن
الرتقــب وحبــس األنفــاس ومــع الوقــت ســيجد
أن مهنــة الرتجمــة أصبحــت شــاقة بــل غــر
محتملــة.
إ َّن جــزءا ً مــن ردة فعــل هذيــن الصنفــن يرجــع
أيضـاً إىل عــدم التـزام املراجــع باألســلوب املهني
يف تقديــم التقويــم .فثمــة مراجعــن يجهلــون
أســس التقويــم املوضوعــي الرضوريــة للنهــوض
بالرتجمــة ومســتوى املرتجــم؛ فيكتفــون
بعبــارات عامــة مبهمــة مثــل ’الرتجمــة
ســيئة‘ أو ’هــذه ترجمــة آليــة‘ .ويف املقابــل،
ال يســتنكفون عــن َجلــد املرتجمــن بســياط
عبــارات التوبيــخ واالتهــام بالتقصــر .ويف
الواقــع ،ال يســفر هــذا النهــج إال عــن نتيجتــن
كالهــا ســلبية :فإمــا يتولــد لــدى املرتجــم
شــعور بعــدم الثقــة والفــزع مــن مجــرد ذكــر
التقويــم الرتجمــي ،أو يتولــد لــدى املرتجــم
شــعور بالالمبــاالة وعــدم االك ـراث ألنــه يعلــم
أن املراجــع ســينتقده يف كل األحــوال.
توصيات للمراجع

يقتــي اإلنصــاف أال يبخــل املراجــع عــى
املرتجــم باإلطــراء الطيــب إذا أحســن يف
الرتجمــة ،ويســتحب كذلــك الثنــاء عــى نقــاط
القــوة لتعزيزهــا واملحافظــة عليهــا ،وليــس مــن
العــدل اف ـراض عــدم أحقيــة املرتجــم بالثنــاء
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حتــى لــو قــدم ترجمــة خاليــة مــن األخطــاء
مــن بــاب أ َّن أداء الرتجمــة الصحيحــة ليســت
ســوى واجبــاً مفروضــاً عليــه .وكذلــك ال بــد
للمراجــع مــن التــزام أعــى درجــات ضبــط
النفــس حــال وجــود أخطــاء غــر متوقعــة يف
الرتجمــة؛ والحــذر مــن االنســياق وراء موجــات
الغضــب التــي تســتوىل عليــه حــال املراجعــة
فتدفعــه لكتابــة خطــاب شــديد اللهجــة مقرتنـاً
بتقريــر األخطــاء؛ مــا يتســبب يف إيــذاء املرتجــم
نفســياً وهدمــه أكــر مــن بنائــه .ف ِنعــم املراجع
لــو يســتفتح رســالته بالثنــاء عــى الرتجمــة
عمومـاً أو عــى األقــل بعنــر حســن أو نقطــة
قــوة ملســها يف الرتجمــة ،ثــم يرفــق تقريــر
األخطــاء بــكل مــا يحويــه مــن مالحظــات
مقدمــة مبوضوعيــة تامــة وتعليقــات تعينــه
عــى تعزيــز نقــاط القــوة عنــده وعــاج نقــاط
الضعــف ،وأخـرا يختــم رســالته بعبــارة لطيفــة
يشــيد فيهــا عــى الرتجمــة عموم ـاً ويتيــح لــه
إمكانيــة إرســال أي استفســار أو تعليــق.
ومــن املهــم أيضــا مســاعدة املرتجــم عــى
الوقــوف عــى مــا وراء األخطــاء مــن مشــكالت
جوهريــة تســتدعي رسعــة اتخــاذ املرتجــم
خطــوات جــادة يف طريــق حلهــا ،وحبــذا إذا
عــرض املراجــع إمكانيــة التواصــل هاتفيــاً
للنقــاش ووضــع حلــول ت ُجهــز عــى املشــاكل
مــن جذورهــا .وليــس هــذا رضبـاً مــن الخيــال
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أو الطمــوح الشــخيص بــل وجــدت ذلــك مــن عليهــا لــدى كــرى رشكات الرتجمــة ويكتفــي
أحــد املراجعــن -جــزاه اللــه خــرا ً -عندمــا بقليــل مــن عبــارات الثنــاء إذا أحســنت وكثــر
كنــت أعمــل بــدوام كامــل يف إحــدى كــرى مــن عبــارات التوبيــخ إذا أســأت ،فليــس ذلــك
فيــه خــر بــل إ َّن احتــال تطــور مســتواك
رشكات الرتجمــة.
وبالتأكيــد أتحــدث هنــا عــن كيفيــة التعامــل ضئيلــة جــدا ً .أمــا إذا كان املراجــع يرســل لــك
األمثــل مــع الفئــات الواعــدة مــن املرتجمــن دوري ـاً تقومي ـاً ،وفــق املعايــر املهنيــة ،فاعلــم
التــي تحتــاج ِم َّنــا إىل دعــم نفــي متامـاً مثلــا أنهــا نعمــة تســتوجب الحمــد يفتقرهــا كثــر
يحتاجــون إىل دعــم علمــي لالرتقــاء بهــم .أمــا مــن أقرانــك ،وســتلحظ  -إن شــاء اللــه -أثــر
أولئــك الذيــن غلــب خطؤهم صوابهــم ،فإصالح تلــك املالحظــات أو التعليقــات يف تقــدم
لهــم خــر؛ أي أن األوىل عــدم الحديــث معهــم مســتواك إذا أخذتهــا عــى محمــل الجِــد.
يف األخطــاء نفســها ألننــا بذلــك نعالــج ال َعــرض وأوصيــك بخفــض ســقف التوقعــات؛ فــا
ال املــرض! بــل يجــب إعطاؤهــم مهلــة للتطويــر تتوقــع إذا أحســنت أن ميطــرك املراجــع بوابــل
مــع إرســال قامئــة باملصــادر واإلرشــادات مــن عبــارات الثنــاء والتبجيــل؛ لذلــك أحــرص
العمليــة التــي تعينهــم عــى تأســيس أنفســهم عــى أن تتمتــع مبحفــزات داخليــة تدفعــك
لغويـاً بالقــدر الــكايف للبنــاء عليــه .فــإذا جــاءوا لالســتمرار والتطويــر ووطــن نفســك عــى أال
بعــد هــذه املهلــة ،فليــس مــن اإلنصــاف أن تقتــات عــى عبــارات الثنــاء املنتظــرة مــن
ننظــر إليهــم يف ضــوء مــا لدينــا مــن خلفيــات املراجــع ألنهــا رمبــا ال تــأيت أو تتأخــر كثــرا ً.
عنهــم أو بنــا ًء عــى تصوراتنــا واجتهاداتنــا وال تجعــل أيضــاً رســالة املراجــع شــديدة
بــل يجــدر بنــا أن نتيــح لهــم فرصــة التقــدم اللهجــة املردفــة بالتقويــم الرتجمــي الســلبي
لالختبــار مثــل أي متقــدم جديــد .فــإن أحســنوا تصــدك عــن التعلــم مــن تعقيباتــه؛ بــل تعلــم
يف أداء االختبــار ،فبهــا ونعمــت .أمــا إذا وجدنــا كيــف تتحــى بدرجــة مــن الثبــات االنفعــايل
غــر ذلــك ،فترسيــح بإحســان ومبيســور مــن تجعلــك تثــق فيــا وهبــه اللــه لــك من قــدرات
وإمكانيــات تعينــك عــى التطويــر وتــدارك
القــول!
للمترجم
توصيات
األخطــاء مســتقبالً ،وذلــك بالبحــث عــن حلــول
إذا كان املراجــع أو العميــل ال يرســل لــك تقومياً جــادة تعالــج األمــراض ال األعــراض؛ وأقصــد
ترجميــاً باملواصفــات املذكــورة واملتعــارف بذلــك الغــوص وراء أصــل اإلشــكاليات ووضــع
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حلــول جــادة لحلهــا .كلنــا حريصــون عــى
ســامتك النفســية لتكــون إنتاجيتــك وكفاءتــك
أفضــل ،ولكــن تقديــرك للضغوطــات الواقعــة
عــى عاتــق الطــرف اآلخــر وعــدم شــخصنة
التقويــم والنظــر للمراجــع عــى أنــه ناصــح
ال ناقــد ســيخفف كثــرا ً مــن وقــع كلامتــه
عليــك .واعلــم أن النقــد -وإن كان بألطــف
العبــارات -ســيكون ثقي ـاً عــى النفــس إال إذا
نجحــت أنــت أوالً يف ترســيخ مفهــوم جديــد لــه
بداخلــك يجعلــك تنظــر إليــه عــى أنــه فرصــة
تعلــم ســاقها اللــه إليــك لرتتقــي مبســتواك
وتكــون أفضــل بــإذن اللــه .فــإذا نجحــت يف
ترســيخ هــذا املبــدأ بداخلــك ،فلــن تســتنكف
عــن إبــداء تســاؤالتك واستفســاراتك فيــا ورد
إليــك مــن أخطــاء وكذلــك ســتكون جــادا ً يف
وضــع خطــة عمليــة لتفــادي هــذه األخطــاء
فيــا بعــد .ومــن املهــم أيضـاً تفهمــك لطبيعــة
مرحلتــك وتقبلهــا ،وعــدم مقارنــة نفســك
بغــرك بــل قــارن نفســك بنفســك أمــس؛ فــإذا
وجــدت نفســك يف تقــدم ،فاحمــد اللــه حتــى
وإن كنــت ال ت ـزال تــرزح تحــت موجــات مــن
التقويــم الســلبي .إيــاك وجلــد الــذات! ولتعلــم
أننــا مهــا احرتفنــا الرتجمــة ســيظل يأتينــا كل
فــرة تقويــم ينبهنــا إىل رضورة االنتبــاه إىل يشء
غفلنــا عنــه أو إىل رضورة تعلــم أمــر جديــد؛
فوطــن نفســك عــى هــذا األمــر ولكــن انتبــه
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إىل العــاج الــدوري ألصــل املشــكالت حتــى
ال تتفاقــم وتتكاثــر عليــك .أمــا إذا وجــدت
نفســك كــا أنــت ،فاســتعن باللــه وال تعجــز
وميكنــك أيضـاً استشــارة أحــد الزمــاء القدامــى
املعــروف عنهــم حــب مســاعدتهم لزمالئهــم؛
فإمنــا العلــم بالتعلــم والحلــم بالتحلــم ،وال
مــكان للكســاىل بيننــا.
التقويم الترجمي في السوق الدولي
واإلقليمي وكبرى الشركات المحلية

مــن اإلف ـراط تصويــر عمليــة تقويــم الرتجمــة
عــى أنَّهــا مسلســل درامــي يعــرض الــراع
الدائــر بــن املرتجــم املظلــوم والعميــل أو
املراجــع املتعســف الظــامل؛ إذ أنــه مــن املفــرض
أن تســر هــذه العمليــة وفــق نظــام صــارم
ومحــدد .يُقــدم التقويــم للمرتجــم يف صــورة
ملــف يشــمل تقريــر األخطــاء الســابق بيانــه
والــذي يعتمــد عــى مصفوفــات أشــهرها عــى
الرتتيــب و MQM DQFوُ . LISAصممــت
هــذه النــاذج املعنيــة بضــان الجــودة بنظــام
دقيــق يُحـ ِّول املراجــع ،وفــق معايريهــا ،أخطــاء
املرتجــم إىل نقــاط حســب شــدتها التــي تعتمــد
عــى تصنيفهــا ،وتٌحــدد عــدد النقــاط املســموح
بهــا يف ضــوء عــدد الكلــات املرتجمة .وينقســم
التقويــم الرتجمــي إىل نوعــن:
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تقويم ترجمي إيجابي

إذا كان وزن أخطــاء املرتجــم دون عــدد النقــاط
املســموح بــه ،صــارت النتيجــة اجتيــاز املهمــة
بنجــاح .وحــري باملرتجــم اقتنــاص الفرصــة
ومطالبــة العميــل بإضافــة تعليــق يــرز مــدى
رضائــه عــن جــودة خدمــة الرتجمــة عــى
موقعــه أو حســابه يف وســائط التواصــل املهنــي.
وال ينبغــي للمرتجــم االســتهانة بهــذا األمــر ،بــل
قــد يكــون مثــل ذلــك التعليــق عام ـاً مع ـ ِّززا ً
إلســراتيجياته التســويقية .وقــد يقــرن هــذا
التقويــم ببعــض املالحظــات الواجــب مراعاتهــا
مســتقبالً أو طلــب إج ـراء تعديــات تفضيليــة.
ويُنصــح املرتجــم بقبــول التعديــات مــا دام
مــن املمكــن تصورهــا بديـاً لرتجمتــه؛ فينبغــي
أن يتحــى حينئــذ باملرونــة النفســية التــي
تجعلــه يتقبــل وجهــة نظــر اآلخــر ال ســيام
إن كانــت لتفضيالتــه هــذه مســوغات تتعلــق
بالهــدف مــن الرتجمــة أو الجمهــور املســتهدف
وخلفيتــه الثقافيــة ومســتوى تعليمــه أو غريهــا
مــن العوامــل.
تقويم ترجمي سلبي

إذا تجــاوزت أوزان أخطــاء املرتجــم عــدد النقاط
املســموح بــه ،صــارت النتيجــة ‘الرســوب’
يف إنجــاز املهمــة وهــو مــا قــد يرتتــب عليــه
خصــم بنســبة متفــق عليهــا مســبقاً أو إنهــاء
التعامــل إذا تكــرر هــذا التقييــم .لــذا ،حــري
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باملرتجــم االنتبــاه لكــرى األخطــاء التــي يكــون
وزنهــا ثــاث أو خمــس نقــاط ،حســب النموذج
الــذي تعتمــده الرشكــة .ويجــب دراســة هــذا
النمــوذج جيــدا ً ملعرفــة تصنيــف األخطــاء
وأوزانهــا والحــرص عــى تجنــب الوقــوع فيهــا،
ولالحتــكام إليــه عنــد خطــأ املراجــع ،عم ـ ًد أو
ســهوا ً ،يف تصنيــف األخطــاء ومــن ثــم أوزانهــا.
وتــدور كــرى األخطــاء حــول الخطــأ يف نقــل
املعنــى ال ســيام إذا كان يف أجــزاء مهمــة
وظاهــرة مثــل العناويــن الرئيســية وواجهــة
املســتخدم يف الرتجمــة التقنيــة أو ترتــب عــى
هــذا الخطــأ آثــار قانونيــة ،والخطــأ يف أســاء
األعــام واملصطلحــات الرئيســة املتعــارف عليهــا
يف أواســط املتخصصــن باملجــال ،وعــدم ترجمــة
بعــض الفقــرات أو األســطر أو حتــى حــذف
أجــزاء جوهريــة يف النــص ،وكذلــك عــدم
االنتبــاه إىل األج ـزاء ذات الخصوصيــة الثقافيــة
وعــدم االلت ـزام باإلرشــادات ودليــل األســلوب
وقاعــدة املصطلحــات وذواكــر الرتجمــة املرفقــة
باملــروع وكــرة األخطــاء املتعلقــة بالقواعــد
مثــل نصــب املرفوعــات ورفــع املنصوبــات.
ومــع هــذا النــوع مــن التقويــم ،يتعــن
عــى املرتجــم رسعــة الــرد برســالة إلكرتونيــة
تشــمل الســبب الرئيــي للمشــكلة واإلجــراء
التصحيحــي واإلجــراء الوقــايئ.
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الخاتمة

ليســت العالقــة بــن املرتجــم واملراجــع أو العميــل عالقــة األنــداد املتحاربــن ،بــل إنَّهــا عالقــة
َح َركِيَّــة تقــوم عــى أســس التفاهــم والرغبــة األكيــدة يف إنجــاز األعــال مبســتوى الجــودة التــي
تــرىض عنهــا جميــع األطـراف .والتقويــم الرتجمــي واحــد مــن أهــم األدوات التــي ميكنهــا املســاعدة
يف تدعيــم تلــك العالقــة وتحقيــق الهــدف ،وتقتــي أن يعيــد األطـراف املعنيــون يف الرتجمــة النظــر
يف مفهوماتهــم حــول التقويــم الرتجمــي وغاياتــه.
شريين جامل
مرتجمة مستقلة ،مرص
miss.shirengamal@yahoo.com
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دعوة للمشاركة
تدعوكــم مجلــة مرتجمــي اللغــة العربيــة للمشــاركة يف عددهــا
الثالــث املقــرر نــره يــوم  20مــارس /اذار 2021
التجمة
املوضوع الرئييس أساليب مبتكرة يف تعليم َّ
آخــر موعــد للتقــدم مبقــرح املقــاالت 20 :ترشيــن األول/
أكتوبــر2020
املجلــة تصــدر عــن جمعيــة الرتجمــة العربيــة وحــوار الثقافــات
(عتيــدة)

مجعية الرتمجة العربية و حوار الثقافات
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يف غيــاب إطــار علمــي راســخ متفــق عليــه لتعليــم الرتجمــة ،ســاهم معلمــو الرتجمــة يف الجامعــات
واملعاهــد األكادمييــة ومدربــو التدريــب العمــي يف ابتــكار وســائل وأســاليب مختلفــة لتعليــم
الرتجمــة مســتفيدين مــن التطــورات التــي شــهدتها البحــوث يف الرتبيــة والتعليــم والطفــرة التقنيــة
يف تقانــة املعلومــات وأدواتهــا وطــرق عرضهــا يف الواقــع االف ـرايض الرقمــي .وال بــد مــن تســليط
الضــوء عــى املامرســات املثــى يف اســتخدام تلــك األســاليب وقيــاس أثرهــا إن أمكــن.
يطيــب لنــا أن ندعــو األســاتذة والطــاب واملرتجمــن واملهتمــن يف حــوار الحضــارات باملشــاركة
مبقاالتهــم التــي يرغبــون بنرشهــا يف مجلتنــا .نحــن نرحــب باملقــاالت الثقافيــة التــي تعكــس
املامرســات املثــى يف الرتجمــة وحــوار الثقافــات ،ومــع أ َّن املقالــة يجــب أن تكــون أصيلــة مــن
عمــل كاتبهــا ،ليــس مــن الــروري اتبــاع النهــج األكادميــي الصــارم يف الكتابــة .نتطلــع مــن خــال
مشــاركاتكم اإلســهام بتجاربكــم وأفكاركــم ورؤاكــم حــول مختلــف املوضوعــات ذات الصلــة
باملجلــة.
تتطلــع هيئــة التحريــر يف املجلــة إىل مســاهمة املرتجمــن املامرســن والباحثــن مبقــاالت حــول
موضوعنــا األســايس تجيــب عــى األســئلة التاليــة:
مــا النظريــات واألبحــاث الرتبويــة يف أســاليب التدريــس التــي يســتخدمها املعلمــون واملدربــون
لتعليــم الرتجمــة ،وبنــاء املفــردات ،واســتخدام الرتجمــة العكســية ،وتعليــم قواعــد اإلنجليزيــة مــن
خــال الرتجمــة؟
• كيــف ميكــن قيــاس أداء متــدريب الرتجمــة وتحســن أدائهــم مــن خــال تقديــم التقويــم الرتجمــي
الصحيح؟
• مــا األثــر الــذي أحدثتــه برامــج تحويــل النصــوص املكتوبــة إىل أصــوات شــبيهة بأصــوات البــر
يف تعليــم الرتجمــة الشــفوية؟
• ما مدى استخدام معلمي الرتجمة واملدربني ألسلوب الصعوبة امل َد َّرجة؟
• كيــف يصمــم املــدرب واملعلــم دروس الرتجمــة باالســتفادة مــن األبحــاث يف مجــال الذاكــرة
البرشيــة وعلــم األعصــاب؟
• مــا املحــاور العلميــة املتخصصــة التــي وجدهــا املدربــون مهمــة يف تعليــم الرتجمــة املتخصصــة
مثــل الرتجمــة القانونيــة والرتجمــة الطبيــة؟
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• مــا املحــاور الرئيســية التــي ت ُكـ ِّون املــادة التدريبيــة للمرتجمــن تأهيـاً لهــم لخــوض اختبــارات
امتحانــات املحاكــم للرتجمــة القانونيــة والشــفوية؟
• مــا الطــرق الفعالــة يف تعليــم املرتجمــن تجنــب األخطــاء الشــائعة يف اللغــة العربيــة وات ِّبــاع
أســاليب منهجيــة يف التدقيــق اللغــوي الــذايت؟
إضافة إىل مقاالت متنوعة حول أي محور آخر يخص الرتجمة املهنية والعملية والنظرية.
الهدف من املجلة
نتوقــع مــن كل مقالــة أن يقــدم كاتبهــا وصفــاً للمشــكلة مشــفوعة بحلــول يقرتحهــا مبنيــة
عــى املامرســة العمليــة .نــود تشــجيع االنطباعــات الشــخصية والتجــارب ،عــى عكــس املقــاالت
األكادمييــة ،نحــن نشــجع الكاتــب عــى التحــدث عــن تجربــة معينــة مث ـاً فيقــول :فعلنــا كــذا،
وجربنــا كــذا ،واســتنتجنا كــذا.
حجم املقالة :ال يزيد عىل  1500كلمة
لغة املقالة :اللغة العربية
تنقسم إىل األقسام الهيكلية التالية
ـ سطر أو سطران بخط مائل لتلخيص املوضوع وإعطاء القارئ فكرة عامة عن املقالة
ـ مقدمة املوضوع
ـ املشكلة الرئيسية التي يتصدى لها الكاتب
ـ توضيح املشكلة ثم ذكر الحلول العملية التي طبَّقها الكاتب
ـ خالصة وخامتة
ليــس مــن الــروري أن يطــول رشح املشــكلة بــل ميكــن ذكــر املشــكلة يف فقــرة واحــدة وتخصيــص
باقــي الفقـرات للحلــول املبنيــة عــى املامرســة العملية.
إذا كنــت مهت ـاً بكتابــة مقالــة للمشــاركة بهــا يف هــذا العــدد ،يرجــى التواصــل أو ًال مــع هيئــة
التحريــر وإرســال مقــرح حــول مــا تريــد كتابتــه وســوف نســاعدك يف حالــة القبــول يف بنــاء
مقالــة تعــر عــن أفــكارك ،عــى أن يجيــب املقــرح عــى األســئلة التاليــة باختصــار
ـ فكرة املوضوع الذي تريد التطرق له يف املقالة
ـ املشكلة التي تريد التصدي لها أو التي حللتها
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ـ خطوات الحل التي اتبعتها يف املامرسة العملية
ـ أثر حل املشكلة يف مجتمع املرتجمني
نقبــل أيض ـاً نــر ملخصــات األبحــاث األكادمييــة باللغــة العربيــة مبــا ال يزيــد عــن  500كلمــة
لــكل ملخــص.
مع أطيب التمنيات
أرسة التحرير
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