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Abstract 
 

The present study investigates the development of the criteria of translation teaching at European 
Universities and how they were first established in the early sixties of the past century by a few pioneer 
institutions, which joined forces to lay the foundation for a discipline recently introduced at the university 
level. It follows the path taken by these criteria in response to the rapid pace of change in the translation 
profession and the labour market, and shows how universities, being the main providers of teaching and 
training, have adapted to this change by shifting from translation teaching, i.e. acquisition of the skill of 
translating, to a more advanced level of knowledge and skills, i.e. translation competence. Then, when it 
was brought to their notice that new graduates were unable to step with confidence into the profession 
because of the too academic nature of the training they received, universities entered into real partnership 
with the other stakeholders of the translation industry, namely translation practitioners and the institutions 
employing them, and started to adopt a more profession-oriented approach that leads to translator 
competence. Shifting from translation teaching to translator training requires a comprehensive review of 
translation programmes, including, not only, the courses and their learning outcomes, but also the 
methods of teaching and learning, and the qualifications of faculty involved in the training process. The 
study derives a number of findings from the European experience, always with reference tothe latest 
developments in Translation Studies and its literature on teaching and training, and concludes with 
recommendations stemming from the researcher’s long years of teaching translation at Arab universities. 
 
Keywords: translation skill, translation competence, translator competence, translation teaching, 

translator training. 
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 للمترجمین تعقد تكوین جمعیات أو اتحادات أن تسعى الجامعات لتنظیم المھنة بأن تحث الخریجین على - 

ة حقیقیة فاعلة وعند ذلك یمكن للجامعات أن تدخل في شراك. امتحان المھنة وتعطي التصریح بممارستھا

في تعدیل البرامج  من ثمھا ما یدور في سوق العمل فتشترك مع مثل ھذه الجمعیات، التي یمكن أن تنقل ل

عن طریق االضطالع بمھام أكادیمیة، كتدریس أحد المقررات، أو  وتطویر المقررات ومھننة التدریب

 .نات، إلخاإلشراف على الطالب في مشروع ما، أو االشتراك في لجان االمتحا

 -  ً أكثر بمعرفة احتیاجات سوق العمل من خدمات الترجمة، إذ قد تكون ھذه  أن تولي الجامعات اھتماما

ً . ا یدرسھ الطالب في واد آخراالحتیاجات في واد وم ، ربما یكون الطلب على ترجمة النصوص في  مثال

على ترجمة التقاریر  یزدادفي حین نادرة، ) ھندسیة وعسكریة وطبیة، إلخ(المجاالت المتخصصة 

عندھا یجب أن تعطى ھذه األنواع من النصوص القسط األكبر من . والشھادات واإلفادات والوثائق الثبوتیة

كذلك، إذا كان المجتمع یحتاج إلى الترجمة الشفویة، لیس . الساعات المقررة للتدریب العملي على الترجمة

في المستشفیات والداوائر الحكومیة، عندھا یجب أال تبدد في المؤتمرات، إنما في تسییر األعمال الیومیة 

ساعات التدریب على مواد متقدمة مثل الترجمة الفوریة، إنما یجدر التركیز على نوعّیات مثل ترجمة 

 .الربط والترجمة لخدمة المجتمع

 فيال یؤثر ةجزئیممارسة ة الترجمة أن یمارسوا المھنة أن تبتكر الجامعات طریقة تسمح بموجبھا ألساتذ - 

ً . العبء التدریسي ً  في غیاب ذلك یظل تعلیم الترجمة نظریا ً  أكادیمیا عن واقع المھنة، ویظل  بعیدا

 .  عقب التخرج"  االنخراط في العمل المھني"الخریجون عاجزین عن 

 -  ً نمیة لت شبھ الكامل ن االنصرافم أن تھتم أقسام الترجمة بتنمیة مھارات اللغة العربیة لدى طالبھا بدال

ً وفالواقع في مھنة الترجمة،  .اللغات األجنبیة مھارات ً  خصوصا  في ظل العولمة وإمكانیة الوصول فورا

كفاء إلى كل لغات العالم وفي كل أرجائھ، فإن المقیاس األول ألھلیة المترجم وجودة ن األإلى المترجمی

 CIUTI- Focus )(للغة األم للترجمة، ھو مدى إتقانھ  مؤتمر الجامعات الدولي أدائھ، كما یقول

Translation Competence 3.1. كما ورد في تقریر القوى العاملة في الترجمة الذي ذكر  -كذلك

 ً حصة في سوق الخدمات "فإن اتقان اللغة األم من العوامل المھمة للحصول على  في ھذا البحث، سابقا

ً " اللغویة  .لخدماتفي ظل العولمة وتدفق المنتجات وا المنتعش دوما
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بي ومن المؤسسات التعلیمیة  من دول االتحاد األورمؤسسة  70ھذا البرنامج عبارة عن شبكة أكادیمیة تربط 

ھ الرسمي، ھو ً  "وغیره، وھدفھ، كما یقول في موقع افزا ل ح ط أداة، ب یس فق ي  أن یكون ل د والجودة ف للتجدی

ت  ر االنترن ي عص ة ف ة الترجم ي مھن تمرار ف دث باس ي تح رات الت ة المتغیّ ك بمتابع رجمین، وذل ل المت تأھی

ة ة الترجم ي عملی ة ف ات الحدیث اظم للتقنی تخدام المتع اعي واالس ل االجتم ذا ". وشبكات التواص ن أنشطة ھ م

ة دورات  امج إقام دربین"البرن دریب الم ى، "لت ادة عل ادل  زی ة لتب یح فرص ي تت ؤتمرات الت ل والم ورش العم

  ).OPTIMALEالموقع الرسمي لــ ( الخبرات واآلراء بین األكادیمیین والمعنیین بأمر التدریب

ا د -ثالث ة األور یج امج ماجستیر الترجم ي  وبرن دأ   European Master’s in Translation(EMT)ب ذي ب ال

دریب  مبنیّة على معاییر مھنیّة الماجستیر امجأن تكون بر بھدف 2009العمل بھ في عام  مشتركة ویكون الت

م "وقد أصبح . (EMT Strategy, 1)"با بالمترجمین المؤھلینوفیھا عالي الجودة حتى تزّود أور امج اس برن

يوالماجستیر األور عاره  ب ة ذاتوش ة تجاری فة قانو عالم ة األص ات التعلیمی ن للمؤسس ة، یمك ي نی اء ف عض

  . (EMT Strategy, 2)" البرنامج  وضعھا على برامجھا

تساعد في  ھذه الجمعیات. الجمعیات المھنیّة للمترجمین التي تجمع تحت سقفھا الممارسین للمھنة زیادة على -رابعا

ن مؤھالت  ة م اق بالمھن روط االلتح رى، فتضع ش تنظیم سوق العمل بالنسبة للترجمة شأنھا شأن المھن األخ

درجات علمیة، وتجري االختبارات العتماد المترجمین، وتعطي الترخیص بمزاولة المھنة، وتراقب االلتزام و

ة التطورات ادل الخبرات ومواكب رجمین لتب ین المت اءات ب ذه . بأخالقیاتھا، كما تعقد المؤتمرات واللق ت ھ قام

ر ن متغی ا یطرأ م ة بم ات التعلیمی ف المؤسس ي تعری م ف دور مھ ل الجمعیات ب ة، مث ى ممارسة الترجم ات عل

 .   المتطلبات اإلضافیة من المعارف والمھارات، واألنواع الجدیدة من الترجمة أو تلك الذي ازداد الطلب علیھا

مقارنة بواقع تعلیم الترجمة في الجامعات العربیة بناء على بیة، وفي ضوء ھذه القراءة المتأنیة للتجربة األور

ضح أن برامج ھذه الجامعات التدریس في عدد من الجامعات السودانیة واللیبیة والسعودیة، یتتجربة الباحثة في 

یضیف ھذا البحث  للنھوض بتعلیم الترجمة وتأھیل المترجمین، كما لعوامل األربعة المذكورة أعالهإلى اتحتاج 

 :التوصیات اآلتیة

بكالوریوس اللغة والترجمة، یعقبھا ماجستیر بحیث تكون البدایة درجة  للبرامج المكونات األساسیة توحید - 

 (Gambier 2012, 163) فالدراسة على مستوى البكالوریوس تكون دراسة مبدئیة. الترجمة العربي

وبكثیر من الحذر  ا لتعلیم الترجمة، الذي یتم بصورة تدریجیةھدفھا تعمیق معرفة اللغة األجنبیة استعدادً 

، فتختلط لدیھ مبادئ (Anderson: 1998, 5)"الجري قبل المشي"خشیة الوقوع في خطأ تعلیم الطالب 

یعقب ذلك تأھیل المترجمین على مستوى الماجستیر، على أن یكون  .الترجمة بالمھارات المتقدمة في اللغة

 ً ً  برنامج الماجستیر العربي برنامجا ً  في المقام األول مھنیا على مجال دراسات الترجمة لتسلیح  یركز أیضا

 . الطالب بالمنطلقات النظریة التي تعینھم في العمل المھني
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(Kiraly 1995, 3) .یقول بأنھ من غیر الممكن ألساتذة تأھیل المترجمین المتفرغین ر ولكن یقابل ذلك رأي آخ

فاألستاذ . بسبب تعدد المھام التي توكلھا الجامعات ألساتذتھا للعمل في الجامعات أن یواصلوا ممارسة المھنة، وذلك

ً العبء  زیادة علىالجامعي،  في العدید من اللجان، وأن یقوم  التدریسي الذي یضطلع بھ، علیھ أن یكون عضوا

عمادة للطالب، وأن یعمل في البحث العلمي، وأن یضطلع باألعباء اإلداریة مثل رئاسة األقسام و األكادیمي باإلرشاد

لذلك یأتي بعض الباحثین بحل ). Kelly 2008, 100. (الكلیات واإلشراف على االمتحانات وقبول الطالب، إلخ

ً  أن یقضي مدرس الترجمة"وسط یضمن مھنیّة التدریب المقدم للطالب، وھو  من كل عام، یعمل  على األقل شھرا

 ً ً ت الترجمة أو أن یعمل مترجمأو مراجع ترجمة أو خبیر مصطلحات لدى إحدى وكاال فیھ مترجما لحسابھ ا

  . (Gouadec2003, 13) "الخاص

ّق بالتعلیم والتعلّم، فإن الخبرة المھنیة،  وفوق ك وحدھا، أھمیتھا، ال تكفي  من رغمعلى لذلك، وبما أن األمر یتعل

  (Durieux 1988, 8) " بل یجب أن تكون مقرونة بمعرفة ودرایة بالتربیة وطرق التدریس"

  

  الخالصة والتوصیات

لم  بیةویستخلص من ھذا البحث أن معاییر تعلیم الترجمة وتأھیل المترجمین بمؤسسات التعلیم العالي األور

تأت من فراغ، إنما نتجت عن التشاور المستمر والتعاون الوثیق بین الشركاء الثالثة في قطاع الترجمة، أي 

بیة وصحیح أن الجامعات األور. الجھات التي توّظف المترجمینالمؤسسات التعلیمیة، والمترجمین الممارسین، و

طیع أن تحافظ علیھا تفي تعلیم الترجمة ھي التي وضعت اللبنات األولى لھذه المعاییر، ولكنھا لم تكن لتس  الرائدة

ً لوال حرصھا على تطویرھا  ً دائم تطویرا توصل استیعاب ما ی تواكب مستجدات المھنة ومتطلبات سوق العمل، مع ا

كذلك فإن  .إلیھ الباحثون في دراسات الترجمة من نظریات وآراء حول ممارسة المھنة وتعلیمھا والتدریب علیھا

ً وللترجمة باالتحاد األور العامة اإلدارة التطویر ھذه عن طریق تنظیم الدورات  في عملیة بي قد ساھمت كثیرا

ثیة والمھنیة وكل ما من شأنھ أن یرقى بمھنة الترجمة لتدریب المدربین وتبادل الخبرات وإطالق المشاریع البح

دقة بالمعلومات واآلراء والقرارات  ویضمن لھا أن تكون وسیلة فاعلة للتواصل، یمكن االعتماد علیھا في نقل

  .كاملة ومصداقیة

  

والمحافظة بیة في وضع المعاییر وترقیتھا وویمكن تلخیص العوامل التي ساعدت على نجاح الجامعات األور

  :علیھا كما یلي

ً تنظیم ثمةأن  -أوال ات ا ھ الجامع ا تلتحق ب ة فیھ رامج الترجم ا  فیضمن جودة ب اییر ومواكبتھ ا بالمع ابع التزامھ ویت

ة  ذي ورد ذكره  CIUTIللمستجدات المھنیة واألكادیمیة والبحثیة، أال وھومؤتمر الجامعات الدولي للترجم ال

 ً   . آنفا

 ً لتوحید المعاییر والدرجات  1999بي في عام ون بولونیا، وھو القرار الذي اتخذه االتحاد األورأنھ بفضل إعال -ثانیا

بیة، وبا، أمكن إطالق برامج مخصصة لتطویر عملیات التعلیم والتدریب في الجامعات األوروالجامعیة في أور

. با بتعددیة لغاتھاوأوربرنامج ترقیة تأھیل المترجمین في  OPTIMALEنال منھ مجال الترجمة برامج مثل 
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ً  تُختاریتم  كذلك ال بدّ أن یتدرب الطالب على نصوص مضى "فقد في سوق العمل، من تلك التي تترجم فعلیا

عھد االعتماد على الكتب التي من المفترض أن تبیّن لنا كیف نترجم، فتطرح بعض النصوص األدبیة والمقاالت 

، مركزة على مشكالت المفردات والقواعد والتحلیل ‘الجیدة‘المستخرجة من الصحف، ثم تتبعھا بنموذج للترجمة 

ً . ..التقابلي  فالمترجم المھني ال یترجم المقاالت التي . (Gambier 2012: 164)"  لم تعد ھذه الكتب تجدي نفعا

یختارھا من الصحف، وال تلك التي تتمیّز بأسلوب أدبي یروق لھ، إنما یطلب منھ ترجمة التقاریر العلمیة والتقنیة 

وغیرھا من أنواع النصوص العملیة التي یتداولھا والصناعیة والطبیة واإلفادات والشھادات والعقود واالتفاقیات، 

ّاع القرار   .المختصون والخبراء وصن

حتى إذا اعتمد تدریس الترجمة على مثل ھذه النصوص التي یختارھا المدّرس من واقع المھنة، فإنھ  ولكن،

 ً فما  .لتأھیل المترجمین  آخرَ  ال بدّ للجامعات ومؤسسات التدریب أن تبتعد عن طریقة التدریس التقلیدیة وتسلك نھجا

  ھو ھذا النھج؟

لجأ الباحثون في دراسات الترجمة إلى النظریات التربویة الحدیثة، ووجدوا الحل في نظریات التعلیم 

 ً  social constructivist approach in teachingمن فلسفة التعلیم البنائیة االجتماعیة  التعاوني، الذي یعد نوعا

and learning فخلص الباحثون إلى أن . تعلم فیھا الطالب جراء تعرضھ لتجارب حقیقیة من الواقع المعاشوالتي ی

التدریب على الترجمة یجب أن یحوي مشاریع حقیقیة، وأخرى یبتكرھا المدّرس،  یضطلع فیھا كل طالب من 

درج ضمن مھارة التي توكل إلى المترجم على أرض الواقع، أي من تلك التي تن مجموعة الطالب بإحدى المھام

جمع المراجع ) 1: توزیعھا إلى أربع مراحل"وھذه المھام یمكن  .تقدیم خدمات الترجمة كما ورد تعریفھا أعاله

مراجعة الترجمة  )4الترجمة،  القیام بعملیة) 3تجھیز المصطلحات، ) 2والمصادر في لغتي المصدر والھدف، 

 .Aula.int)" ه من الحاسب مباشرة على شبكة االنترنتونشر وتحریر النص الھدف ووضعھ في القالب المطلوب

2005: 137).  

والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا، من یقوم بتدریب الطالب على ھذه المھارات المھنیة المتقدّمة؟ ما ھي 

المھنیة واألكادیمیة : ةالمؤھالت الالزمة لألساتذة حتى توكل إلیھم ھذه المھام التي تجمع بین الجوانب الثالث

  والتربویة؟ 

  

 مؤھالت أساتذة تدریب المترجمین

الالزمة لمدربي  نحو توصیف للمؤھالت: تدریب المدّربین"في مقالھا  Dorothy Kellyلقد لخصت 

فر لدى من یقوم االمؤھالت التي یجب أن تتو ، لخصت  (Kelly, 2008)"المترجمین وتحلیل الحتیاجات التدریب

 ً   : لما ورد في كتابات أعالم الفرع التعلیمي التربوي في دراسات الترجمة بعلمیة تدریب المترجمین وفقا

ً  الخبرة المھنیة في العمل الترجمي، أي أن یكون أول ما یطلب ھو أن تكون لدى المدّرب  في األساس مترجما

 ً ً فإن ھیئة التدریس في أقسام الترجمة بالجامعات  ولكن، كما ھو معلوم،. وأن یستمر في ذلك ،ممارسا من  تتكون غالبا

األساتذة المتخصصین في مجاالت تعلیم اللغات األجنبیة واللسانیات واألدب وغیرھا من التخصصات ذات الصلة 

إن مدرسي اللغات الذین لم یسبق لھم العمل مترجمین، ال "في ھذا األمر یقول بعض الباحثین و. الوثیقة بالترجمة

َمّ یكون لدیھم حس مھني بالترجمة، و م ھذه المھنةل من ث ّ                      "ن یكون بمقدورھم مساعدة الطالب على تعل
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ّلت لجنة الخبراء    :اآلتيلبعض بالشكل ھذه المعارف المتداخلة المكّملة بعضھا وقد مث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مكّونات أھلیّة الترجمة) 3(شكل         

 

ّم الطالبالتركیز : في طریقة التدریس التحّوالت   على عملیة الترجمة وتعل

ً  في ضوء ھذه التطورات، اتضح أنھ التعلیم والتدریب أن تعید النظر في مناھجھا ت على مؤسسا أصبح لزاما

مؤھلین لالنضمام لفئة المترجمین عند التخرج، علیھا أن تبني "لطالبھا أن یكونوا  فإذا أرادت وطرق تدریسھا،

من  بعض مكونات الكفایة المھنیة، أي أھلیة الترجمة. (Kiraly 2000: 74)" لدیھم الكفایة المھنیة والثقة بالنفس

... لحسابھ الخاص  مھارات مطلوبة من كل مترجم سواء كان یعمل لدى وكالة ترجمة أو مكتب أو شركة أو"

مھارة العمل في فریق و مھارة اإلدارة والتحّكم، وھي مھارات ال یمكن تدریب الطالب علیھا بطریقة ) تشمل(

یترجم النص في قاعة الدرس جملة تلو األخرى، ثّم  "فالطریقة التقلیدیة  .(Nord 2005: 218)" التدریس التقلیدیة

لینتھي األمر بترجمة تتفق مع قناعات المدّرس حول ... الحاضرین مقترحات الطالب  ھاأو معظم ھاتناقش كل

، ھذه الطریقة لم تعد تصلح، وذلك لعدة أسباب، (Nord 1997: 213)..." الترجمة الصحیحة أو المناسبة أو الجیدة 

منھا أنھا ال تسمح إال بتقدم بطئ یفضي إلى ترجمة عدد محدود من النصوص، األمر الذي یتعارض مع واقع المھنة 

ً . نجاز الترجمة من العناصر المھمةإالسرعة في  إذ تعدُّ  إنھا ال تنّمي في الطالب الثقة بالنفس التي یجب أن  وثانیا

ً دّ الطالب یطرح ترجمتھ التي ال یعكما ورد أعاله، ف صف بھا المترجم،یت ینتظر ردة فعل  ھا نھائیة، بل یكون مترددا

ً  إذ المدّرس، األمر الذي یخالف واقع العمل المھني ً  یتخذ المترجم قراراتھ في الترجمة وفقا  لقناعاتھ ولما یراه مناسبا

 ً ً وصحیحا ُمّ  .اراتھعن اختی ، ویعلم أنھ سیكون مسؤوال أن یتم  "وبدائل أخرى تضمن  یجب البحث عن حلول ومن ث

ً  بطریقة فاعلة الترجمة والتدریب علیھا تعلیم ً  ترتبط ارتباطا                                      "بواقع العمل المھني وثیقا

)Massey 2005: 6.(  

   

  معرفة اللغات    

  
 التثاقف 

استخراج  
 معلومات

 تكنولوجیةمعرفة 

معرفة 
تقدیم  الموضوع

خدمات 
 الترجمة
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مھارة تقدیم خدمات الترجمة، وتشمل مھارات التعامل مع اآلخرین، وتحّمل المسؤولیة، وجذب العمالء  .1

معھم، والتفاوض في أمور مثل فئات الترجمة والمواصفات المطلوبة لھا، وظروف العمل،  والتواصل

االلتزام بأخالقیات المھنة، ومھارة العمل في فریق، والحقوق والواجبات، وااللتزام بالوقت والمواعید، و

والنقد والتقییم الذاتي بھدف تطویر األداء، والمقدرة على حل المشكالت التي تعترض العمل، ومھارة إنتاج 

 .الترجمة بما في ذلك من مراجعة وتدقیق وتنقیح

قدرة على مواكبة تطور كل واحدة ، مع الماألجنبیةمعرفة اللغات، وتشمل إتقان اللغة األم ولغات العمل  .2

 .منھا

الوجھ األول یخص استیعاب داللة : مھارات التثاقف، أي التعامل مع الثقافات المختلفة، ولھا وجھان .3

كانت ھذه اللھجات ذات أصول جغرافیة أو اجتماعیة أو تاریخیة  اللھجات ووظیفتھا في النصوص، سواء

بالنّصیة، أي معرفة التركیب الكلي للنص وتالحم أجزائھ ومكوناتھ، أما الوجھ اآلخر فھو یعنى . أو أسلوبیة

أھم ما جاء فیھ، مع التعّرف  ھوفھم ما یحویھ من افتراضات وتلمیحات، والقدرة على استخالص وتلخیص

ّیم واإلشارات الخاصة بھا،  على العناصر الثقافیة نصوص أو تحریرھا بطریقة  إنتاجمھارة  زیادة علىوالق

 . تقالید كل لغة في ما یتعلق بأنماط النصوص وصیاغتھا تتسق مع

كانت ھذه المعلومات  مھارة استخراج المعلومات والتأكد من مصداقیتھا وتوثیقھا واالحتفاظ بھا، سواء .4

ویشمل ذلك مراجعة  ,خاصة بالمصطلحات أو بموضوع النص، مع االستفادة من كل مصادر المعلومة

حتى  أن تكون للطالب مھارة التفكیر الناقد شبكة االنترنت التي تقتضي المختصین والخبراء، واستخدام

یضاف إلى ذلك المقدرة على استخدام . یمكنھ تقییم مصداقیة المعلومات والوثائق المتاحة على الشبكة

األدوات المساعدة والوسائل والوسائط المتاحة للمترجم، وتشمل القوامیس والمصطلحات ومحركات 

 .  جیاتالبحث والبرم

معرفة الموضوع، وتعني معرفة كیف نتعلم، أي كیفیة الحصول على المعارف والمعلومات التي تعین  .5

على فھم ما یتناولھ النص، وتطویر المعارف وتعمیقھا في المجاالت العلمیة والتقنیة، مع تنمیة حب 

 .مھارة التحلیل والتلخیص زیادة علىاالستطالع ، 

ي مھارة استخدام األدوات والبرمجیات، مثل معالج النصوص وذاكرة الترجمة المعرفة التكنولوجیة وتعن .6

وقواعد المعلومات ، وذلك للمساعدة في تأدیة المھام المتعددة في عملیة الترجمة، مثل تصحیح األخطاء 

ترتیب النص ووضعھ في القالب  عالوة علىوإیجاد المقابالت للمفردات والعبارات والمصطلحات، 

 .  المناسب
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  من تعلیم الترجمة إلى تأھیل المترجمین

ً وأدى تقریر القوى العاملة اآلنف الذكر،  العبارة أعاله، إلى ردة فعل سریعة في كل المجال، خصوصا

مشكلة لم یعد من الممكن أن "فقد لفت التقریر النظر إلى . وجاءت آثارھا واضحة جلیّة في دراسات الترجمة

وآن األوان لھذه المؤسسات لكي ... تتجاھلھا مؤسسات التعلیم العالي التي تطرح برامج الترجمة التحریریة والشفویة 

لیم وأن تحسم مسألة الفصل بین النظریة والتطبیق التي أدت إلى تعید النظر في الطریقة التقلیدیة التي تنتھجھا في التع

إذا أردنا التقدم إلى األمام، علینا أن . جدل واختالف بین مدّرسي الترجمة من جھة وممارسي المھنة من جھة أخرى

قدھا حتى نزّود الطالب بالمھارات التي یفت) ممارسین وأصحاب عمل(نعمل في شراكة حقیقیة مع قطاع الترجمة 

التقدم "أول الخطوات في طریق و.  (Prieto and Linares 2010, 131)" الخریجون الجدد عند التحاقھم بالمھنة

ً  "إلى األمام ً  كانت حسم الجدل حول تعلیم الترجمة وھل یكون أكادیمیا  ةیلصالح المھن ، فقد حسم األمرأم مھنیا

professionalization  ّحة وتحد" تعدّ  التي ً ضرورة مل ً حقیقی یا الطالب لیكون قابال  في المجال، وتعني إعداد ا

 Gambier)"المترجم خالل عملھ مع تدریبھ على المھام المتعددة التي یمكن أن یؤدیھا للتوظیف عند التخّرج،

2012: 163).  

  

  المتعددة؟ وما ھي المتطلبات المھنیة لتأدیتھا؟ ھي ھذه المھام ما

زیادة تندرج تحت مسمى الخدمات اللغویة، وتشمل،  فإنھابالنسبة للمھام التي یمكن أن توكل إلى المترجم 

أو الموقع  المنتج تكییفوھو  localizationعملیة الترجمة، تجمیع المصطلحات وصیاغتھا؛ والتوطین  على

ّیة؛ وثقافتھ د المستوردللغة البل االلكتروني التجاریة؛ والترجمة التلخیصیة؛ والترجمة عالنات وترجمة اإل المحل

وھي الترجمة الشفویة لألفراد في المستشفیات والمحاكم ودواوین   community interpretingلخدمة المجتمع

طرفین  یكون المترجم الشفوي حلقة الوصل بین شخصین أو إذ liaison interpreting الحكومة؛ وترجمة الربط

أي  sight translation اختالف لغتیھما؛والترجمة المنظورةمن رغم  على لیمكنھما التواصل في محادثة أو حوار

؛ ومراجعة الترجمات؛ وتحریر النصوص؛ والنشر على شبكة الترجمة الشفویة الفوریة للنصوص المكتوبة

ّ  بسببو  desktop  publishing.االنترنت فأصبح یسمى  ترجمفقد تغیّر مسمى الوظیفة بالنسبة للم ,عدد المھامت

ً الیكون  language service provider مقدّم خدمات لغویة ً  سما  .ھاكل یغطي األعباء شامال

بتنظیم مؤتمر  2006في عام  بيوأما بالنسبة للمتطلبات، فقد بادرت اإلدارة العامة للترجمة باالتحاد األور

ً  زیادة علىبیة، وجمع سبعین من مؤسسات التعلیم العالي األور كبیرة من  إ المنظمات الدولیة التي توّظف أعدادا

ً  باوالمترجمین، للتشاور في ترقیة تأھیل المترجمین في أور  .بيوالنطالق مشروع ماجستیر الترجمة األور استعدادا

 المھارات المطلوبةو من المعارف األدنىعي یوّضح الحد انبثقت عن المؤتمر لجنة خبراء كلفت بوضع إطار مرج

ً لضمان  نشاء برامج جدیدة عند التخطیط إل جودة برامج تدریب المترجمین، حتى یمكن أن یصبح ھذا اإلطار مرجعا

في تقریر اللجنة أن  جاء .المستجدات، أو تقییمھا ومقارنتھا بالبرامج المعتمدة لمواكبة أو تعدیل البرامج القائمة

  :  (EMT Expert Group 2009, 4)المھارات الالزمة ألھلیّة الترجمة ھي
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  من الكفایة الترجمیة إلى أھلیّة الترجمة

ً وتزاید الطلب على المترجمین المؤھلین  ات وبدایة القرن الحادي والعشرین،یفي التسعین في  خصوصا

ً   بي لتصبحوتساع عضویة االتحاد األورابا، من ناحیة، بسبب وأور ، تستخدم أكثر من عشرین لغة فوق العشرین بلدا

ً یومی منھا وإلیھا یترجم ؛ ومن ناحیة أخرى بسبب عولمة االقتصاد والتجارة وصعود صناعات المعلومات ا

تحتاج ھذه المنتجات . إلخ...نیة وأدوات اتصاالت وأقراص واالتصاالت بمنتجاتھا المتعددة من برمجیات وأدوات تق

إلى نوعیات إضافیة من الترجمة، مثل الترجمة السمعیة البصریة، والترجمة على الشریط، وترجمة المؤتمرات 

ً . بالفیدیو، وغیرھا مثل سرعة الوسائط المستخدمة إلرسال النصوص  كذلك تسارعت وتیرة العمل الترجمي، تماما

إزاء ھذه . من برید الكتروني وفاكس وفیدیو وغیرھا، كما ازدادت المھام التي یجب أن یضطلع بھا المترجم ،وتلقیھا

باتساع الھوة بین تعلیم الترجمة في راطلقت بعض الصافرات التي تنذ التطورات المتسارعة في سوق العمل،

یجري في ھذا  الدراسات والبحوث لمعرفة حقیقة ماالجامعات وبین االحتیاجات الفعلیة للمھنة، فأجریت العدید من 

                       تدریب المترجمین واحتیاجات سوق العمل الحدیثة: من ھذه الدراسات على سبیل المثال .المجال

(Aula.int 2005)مستقبل تدریب المترجمین ، (Wills 1992) ولكن أشھرھا وأكثرھا تأثیرا في أوساط الباحثین ،

 :Workforce Research(Schellekens 2004)تقریر القوى العاملة في قطاع الترجمة ادیمیین كانواألك

Interpreting and Translation المركز الوطني  2004و 2002في المملكة المتحدة بین عامي  الذي أعده

فئة : لثالثةتناولت ھذه الدراسة قطاع الترجمة بعناصره ا  (National Centre for Languages)للغات

أقسام التعلیم والتدریب في الجامعات والمعاھد، وأصحاب العمل من وكاالت ترجمة  المترجمین الممارسین،

كان الغرض من ھذا البحث ھو تسلیط الضوء على أوجھ الخلل ونقاط الضعف . ومؤسسات عامة وخاصة وغیرھا

قوي في  على أنھا شریك لتؤّمن لنفسھا حّصة المملكة المتحدة أن تتحرك بسرعة " حتى تستطیع في ھذا القطاع

 ً ً  مجال یشكل سوقا انتقد التقریر جھات التدریب، أي . (Workforceresearch: 4)" بحق وحقیقة عالمیا

 ومعرفة وجھة عملھم بھدف الحصول على إفاداتھم، قد أضاعت الفرصة بعدم متابعتھا للخریجین"الجامعات،ألنھا 

ً  لتقییم مقرراتھا ومراجعتھا الحتیاجات المھنة، وكذلك تعدیل طریقتھا في التعلیم والتدریب، حتى یمكنھا  وتعدیلھا وفقا

بلبلة في أوساط تعلیم الترجمة فقد  أما العبارة التي أدت إلى حدوث. )5. ص( "التخطیط السلیم للتدریب مستقبال

 ً قسام الترجمة ومدى مالءمتھ التدریب في أ نوعیة في البحث بخصوص ھانعلى أحد أسئلة االستب جاءت ردا

الخریجین "أن  الحتیاجات المھنة، فقد ذكر ما یقارب نصف عدد المؤسسات والوكاالت التي توّظف المترجمین

النظریة أو اللغویة  ، ألنھم یرّكزون على الجوانبإلى التدریبالجدد عند التحاقھم بالعمل، یحتاجون بصفة عاجلة 

  ).7ص ( "الوفاء بمتطلبات المھنةیر علیھم لدرجة تجعل من العس
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  من مھارة الترجمة إلى الكفایة الترجمیة

استمر البحث في سبل تجوید التعلیم والتدریب لترقیة أداء المترجم، فأضیفت مھارات ومعارف أخرى ھدفھا 

التي تؤھل لتأدیة  translation competence" الكفایة الترجمیة"مھارة الترجمة، إنما  أن یبلغ الطالب، لیس فقط

  : وھي (Neubert 2000, 5-7)متداخلة ومتكاملة  وتتكون من خمس معارف أو كفایات فرعیة عملیة الترجمة،

 .كفایة اللغات، وھي تشمل معرفة لغتي المصدر والھدف -1

2-  ً على أن ینتج في اللغة  الكفایة النّصیة، أي أن یكون المترجم، وطالب الترجمة بالطبع، قادرا

 ً بتلك اللغة من حیث األسلوب واألنماط  للنصوص المكتوبة أصالً   مطابقة الھدف نصوصا

 ً لتقالید اللغة الھدف في التعبیر وسبك المفردات والجمل  واألنواع المتخصصة والعامة، وذلك فقا

 .في وحدة متالحمة ھي النص الھدف

قة لثقافتي المصدر والھدف بحیث یستطیع المترجم، من الكفایة الثقافیة التي تشمل معرفة عمی -3

الثقافیة، ومن ناحیة أخرى التعبیر في النص  ناحیة، تلقي كل ما یتضمنھ النص المصدر بمكوناتھ

 .الھدف بما یتوافق وثقافة المتلقي

تسمح للمترجم أن یفھم ما یكتبھ  حتىكفایة الموضوع وھي تعني اإللمام بموضوع النص  -4

 .ونھدف بطریقة یقبلھا ھؤالء المختصي المجال المعني، وأن یكتب النص الالمختصون ف

كفایة النقل، وھي تعتمد على الكفایات األربع مجتمعة ومتكاملة لتضمن مقدرة المترجم على النقل  -5

ھذه الكفایة ھي التي تمیّز المترجم عن سائر أصحاب المعارف والمھن . إلى اللغة األخرى

ُمّ ماألخرى، و ویمكن  .التي یسعى برنامج الترجمة ألن یكتسبھا الطالب ویتدربوا علیھا ھي ن ث

 :تمثیل ھذه المكونات بالشكل اآلتي

  

  مكّونات الكفایة الترجمیة: 2شكل 

كفایة 
النقل

الكفایة 
اللغویة

الكفایة 
النّصیة

الكفایة 
الثقافیة

كفایة  
الموضوع
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  :یلي فیمالھا فصن، ةعدد ھذه المعارف أربعو

وھو شرط مبدئي سابق لاللتحاق ببرنامج الترجمة، غیر أن البرنامج یسعى لتجویده  ،إتقان اللغة األم .1

نتاج إطلوب بلوغھ ھو أن یستطیع الطالب فالمستوى الم. وتعمیقھ بمجموعة من التدریبات واألنشطة

 . ، وتصحیحھا وتنقیحھا وتلخیصھا وتحلیلھاكافة أنواع النصوص

ً معرفة اللغة أو اللغات األجنبیة، وھي  .2 الذي یسعى لتعزیزھا وتجوید  شرط سابق لاللتحاق بالبرنامج أیضا

لدرجة تسمح "ونوعیاتھا واستخداماتھا  كلھا األداء فیھا حتى تصبح معرفة عمیقة تشمل مستویات اللغة

 ً  ,Seleskovitch 1978) "كما یفھمھا المتعلمون الناطقون بھا بفھم النصوص المكتوبة بھذه اللغة تماما

السیاسیة  االلغة ومؤسساتھ للغة األجنیبة ویشمل ذلك تاریخمتد ھذه المعرفة إلى اإللمام بثقافة اكما ت  (80

 (Sykes 1983, 36)والتعلیمیة واالجتماعیة  

لفھم حتى تؤھلھ اإللمام بموضوع النص، أي معرفة أساسیات مجال التخصص الذي یتناولھ النص  .3

وھذه المعرفة . (Seleskovitch 1978, Gile 1995, Neubert 2000)النصوص العلمیة والتقنیة 

ً لیست شرط ً سابق ا یسعى البرنامج لتزوید الطالب بأساسیات المجاالت الرئیسة،  لاللتحاق بالبرنامج، لذلكا

یتدرب الطالب على مھارة البحث عن  في حینمثل االقتصاد والقانون والطب والعلوم الطبیعیة، إلخ، 

 .في مجاالت التخصص المتعددة األخرى المعلومات حین الحاجة إلیھا

حورالتعلیم أو مھارة النقل إلى اللغة األخرى، وھي تشكل م (Gile, 1995) الترجمة معرفة كیفیة .4

 فتوظفھا لنقل محتوى النص المصدر إلى نٍص كلھا  المھارات السابقة مجتمعة والتدریب، وتعتمد على

 .ومقبول في اللغة الھدف مفھوم

  :كل اآلتيالمعارف وعالقاتھا بالشویمكن تمثیل ھذه 

   

  متطلبات الترجمة: )1(شكل 

إتقان اللغة 
األم

اإللمام 
بالموضوع 

معرفة 
كیفیة 
الترجمة

معرفة اللغة 
األجنبیة
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 :CUITI)لموجھات االنضمام لعضویة المؤتمر اوھي، وفقً  وعة من األسس والمعاییر المشتركةمجم

Translating and Interpreting in Higher Education, 1995):  

  زیادة علىتدریب عملي  ثمةأن تجمع برامج الترجمة بین الجانبین العملي والنظري، أي أن یكون  .1

ّیھا التحریري والشفوي تتبع لعلم دراسات الترجمة بفرعیھ النظري . لدراسات األكادیمیةا فالترجمة بشق

سائل المستخدمة فیھ حتى والتطبیقي، وعلیھ یجب تزّوید الطالب باألسس النظریة لھذا العلم والطرائق والو

فدراسات الترجمة علم قائم بذاتھ ال ینبغي الخلط بینھ . للعمل الترجمي بخطواتھ وأشكالھ المتعددة یعدوا

وبین العلوم األخرى مثل اللغویات التطبیقیة أو الدراسات الثقافیة، على الرغم من وجود تقارب واتصال 

 . بین ھذه المجاالت

الرغم من على الترجمة، ولیست لتعلیم اللغات،  جمة مخصصة للتدریب الفعلي علىبرامج التر أنّ التأكید  .2

م الترجمة ّ  . أن اتقان اللغة األم وإجادة لغة أو لغتین أجنبیتین شرط یسبق عملیھ تعل

أن تكون ألعضاء ھیئة التدریس المؤھالت العلمیة المناسبة، مقرونة بالخبرة المھنیة في ممارسة الترجمة  .3

ً  ىحتى یتلق ً  الطالب تدریبا  . بالمھنة مرتبطا

أن تكون النصوص المستخدمة في التدریب على الترجمة من أنواع النصوص التي تترجم بالفعل في  .4

 . المھنة

ً وأن تنطبق على برامج الترجمة المبادئ األكادیمیة المطبقة على بقیة البرامج الجامعیة،  .5 في ما  خصوصا

 .  التدریس والتطبیقي لدى ھیئة بتنمیة البحث العلمي النظري یتعلق

  تعلیم مھارة الترجمة

ً  استمرت برامج بدأ البحث العلمي   في حینلھذه المعاییر،  الترجمة في الجامعات وغیرھا تؤسس وفقا

ً وونشط،  بین األكادیمیین الذین ینتمون إلى الحقل المھني، أي أولئك الذین استمروا یمارسون المھنة وھم  خصوصا

وألّن ھذه األبحاث والمنشورات تواكب التطورات التي شھدتھا الترجمة بانتقالھا من مقارنة . یدّرسون في األقسام

المؤلفات األولى تصف خطوات الترجمة  مع التركیز على العملیة ذاتھا، فقد جاءت اللغات إلى مجال التواصل

ة ات العدید من النظریات حولھا، مثل النظرییات والثمانینیفترة السبعیني طلباتھا وطریقة تأدیتھا، فظھرت فومت

وتحلیل الخطاب، وأنماط النصوص، وغیرھا، كما برز عدد من الباحثین في ھذا التفسیریة، والتأثیر المكافئ، 

یمیلون إلى علم اللسانیات فیأتون بما یتوصل إلیھ من نظریات لیطبقونھا في دراسات الترجمة، باحثون  المجال، منھم

ً وأو آخرون یركزون على الجوانب العملیة B. Hatim, I. Mason, R. Bell  مثل  في ترجمة  خصوصا

ھا األنواع األدبیة بما فی كلھا صوصأنواع الن ھمبعضیتناول  في حینI. Pinchuk  النصوص العلمیة والتقنیة مثل 

ولكن في مجمل القول، تبلورت في ھذه المؤلفات مجموعة المعارف والمھارات التي ال بدّ أن  P. Newmark ل مث

ُمّ ینجز عملیة النقل بنجاح، وتكون لدى المترجم لكي  ینبغي أن یكون اكتسابھا ھو الھدف من تعلیم مھارة  من ث

اآلخر یتلقاه الطالب أثناء  ھابعضفي حین لتحاق ببرنامج الترجمة، اال بعض ھذه المعارف شرط یسبقف. الترجمة

  . الدراسة
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  أھداف البحث ومنھّجیتھ

الترجمة في الجامعات العربیة تلبیة للطلب المتزاید على المترجمین من اللغة العربیة  تضاعف عدد برامج

 ً ً  .بعد یوم وإلیھا في مجاالت ال تنفك، ھي األخرى، تزداد یوما ً  ولّما كان سوق العمل عالمیّا في عصر  مفتوحا

ً  االتصاالت وتقنیة المعلومات، أصبح ھا مؤھلین ومنافسین في مثل ھذا على الجامعات، بھدف أن یكون خّریجو لزاما

 ً   .للمعاییر وأن تواكب ما یطرأ علیھا من تحدیث وتطویر السوق، أن تؤسس برامجھا وفقا

  :ھنا تبرز بعض التساؤالت التي یحاول ھذا البحث اإلجابة عنھا

الترجمة وتدریب لتعلیم  عند إعداد البرامج بیة الرائدةواستندت علیھا الجامعات األور ماھي المعاییر التي - 

 المترجمین؟ كیف وضعتھا ھذه الجامعات وكیف تطورت واستمر العمل بھا؟

كیف ولماذا تدّرجت أھداف برامج الترجمة في تلك الجامعات من تعلیم مھارة الترجمة إلى بلوغ الكفایة  - 

 الترجمیة ثّم إلى الحصول على أھلیّة الترجمة؟

 ربیة أن تواكب ھذه التطورات في التعلیم والتدریب؟ كیف یمكن لبرامج الترجمة في الجامعات الع - 

بیة الرائدة ولإلجابة عن ھذه األسئلة، ینتھج ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي الستعراض تجربة الجامعات األور

منذ أن وضعت اللبنات األولى لمعاییر تعلیم الترجمة في أواسط القرن الماضي، إلى أن تطورت ھذه المعاییر 

خالل ھذا االستعراض، یربط البحث بین ما یجري في الجامعات . بق على تدریب المترجمین في یومنا ھذالتنط

لدراسات الترجمة من ناحیة أخرى، ثّم، في ضوء واقع  بیة من ناحیة، وما یرد في أدبیات الفرع التعلیميواألور

جامعة الملك سعود، وجامعة (لسعودیة تعلیم الترجمة في الجامعات العربیة، على وجھ الخصوص في الجامعات ا

، یخلص إلى استنتاجات وتوصیات من المؤّمل أن تساھم في )األمیر سلطان، وجامعة األمیرة نورة بالریاض

  .    النھوض بتعلیم الترجمة وتدریب المترجمین في الجامعات العربیة

  

  وضع المعاییر لتعلیم الترجمة

 ثمةالجامعي، یعني بالضرورة أن یكون  مھني، إلى المجال األكادیميإن انتقال الترجمة، وھي نشاط عملي 

یحدد المواد النظریة والعملیة التي یدرسھا الطالب، والمھارات التي یجب أن یكتسبوھا، والطریقة التي یتم  منھج لھا

 ئ والمعاییر، فقدولّما كان وضع المناھج یقتضي وجود مرجعیة تستقى منھا األسس والمباد. التعلیم والتدریب بھا

ً  لجأت ات، یومطلع الستین اتیفي نھایة الخمسین) وعددھا أربع(للترجمة  أوائل الجامعات األوربیة التي فتحت أقساما

ومناھجھا، ظل ینمو ویتطور حتى أصبح ما یعرف  إلى تكوین منبر للتفاكر والتعاون في برامج الترجمة ومحتویاتھا

ً   CIUTIترجمة الیوم بمؤتمر الجامعات الدولي لل ما یقارب أربعین جامعة، ویعّرف نفسھ  الذي تضم عضویتھ حالیا

الجودة في أقسام الترجمة بشقیھا التحریري والشفوي، لیس فقط للنھوض  غعلى أنھ منظمة تكّرس جھودھا لبلو

 ً تكون  إلى أنوال یسعى المؤتمر . لدفع حركة البحث العلمي فیھا بتعلیم الترجمة والتدریب علیھا، وإنما أیضا

صورة طبق األصل، ولكنھ یرمي إلى تقارب البرامج وانطالقھا من أرضیة مشتركة،  ھاكلالمقررات في الجامعات 

أي أنھ یمكن لكل جامعة أن تحتفظ  Equivalence in Diversity "التكافؤ في التنوع"فالشعار الذي یرفعھ ھو 

حول  كلھا البرامج ، ولكن في نھایة المطاف، تلتقيمثل أن تضیف بعض المقررات الخاصة خصوصیتھا وتفّردھا،ب
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حول إمكانیة إجرائھا أو شكل ناتجھا، وانتقلت إلى االھتمام بما ھو مطلوب من المترجم أن یقوم بھ، وھو أن ینقل 

 ً ً . یر منقوصغ إلى اللغة الھدف محتوى النص المصدر بطریقة تتیح للمتلقي أن یفھم ذات المحتوى كامال  وھكذا، بدال

خطواتھا ومتطلباتھا واألسس التي تقوم علیھا :الترجمة النص الھدف وشكلھ، بدأ االھتمام بعملیة التركیز على من

والطریقة التي یمكن اتّباعھا حتى یتم التواصل، على الرغم من اختالف اللغات، من غیر إخالل بالمعلومات أو 

  . اآلراء أو المعاني الواردة في النصوص

بصورة غیر مسبوقة، إلى عدد زداد في ذلك الوقت الطلب على المترجمین المؤھلین امن الناحیة المھنیة، 

ً . غیر مسبوق من اللغات ً  كما أن الترجمة أصبحت مھنة قائمة بذاتھا، ولیس عمال یقوم بھ أصحاب الوظائف  ثانویا

فالمنظمات الدولیة تحتاج إلى مترجمین یعملون لدیھا في وظائف ثابتة ودائمة لترجمة الكم الھائل . والمھن األخرى

ً . إداراتھا، أو یتبادلھا مندوبو الدول األعضاء فیھامن الوثائق التي تصدرھا  ألھمیة ھذه الوثائق ودقة  ونظرا

بأمور في غایة الحساسیة، مثل وقف االقتتال  المواضیع التي تتناولھا، من معاھدات واتفاقیات وقرارات تتعلق

 زیادة علىبل  المصدر والھدف، –ین اللغت وترسیم الحدود، إلخ، فقد اتضح منذ البدایة أن المترجم ال تكفیھ فقط إجادة

 ً یؤھلھ لھذا  على األقل على مؤھل جامعي، حتى یكون لدیھ من المعارف والخبرات ما ذلك یجب أن یكون حاصال

 ً   . a graduate profession بأن الترجمة مھنة جامعیة  العمل، أي أنھ تّم االعتراف ضمنا

ات حینما كان یعرف یبي منذ بدایاتھ في أوائل الخمسینواألوركذلك تزامنت ھذه التطورات مع نشأة االتحاد 

ً . بیةوبیة المشتركة وبعدھا المجموعة االقتصادیة األوروبالسوق األور ً  أحدث ھذا االتحاد، ھو اآلخر، تطورا  مھما

فطنت فقد . الممارسة المھنیة، وتعلیم الترجمة والتدریب علیھا والبحث العلمي فیھا في مجال الترجمة من حیث

ً وأور بي قوي ومتماسك ھو االبتعاد عن ھیمنة أي من لغات الدول وإلى أن حجر الزاویة لبناء اتحاد أور با مبكرا

: األعضاء أو ثقافاتھا على أعمال االتحاد، بل یجب المحافظة على التنوع الثقافي واللغوي، ویكون ذلك بأمرین

المستندات والوثائق التي تصدر عن  ة تترجم منھا وإلیھالغة رسمیاألول ھو اعتماد لغة كل من الدول األعضاء 

الھائل  وبسبب الكم.  والثاني ھو االھتمام بتأھیل المترجمین لضمان سالمة التواصل وتبادل المعلومات. كافة االتحاد

دارة في یومنا ھذا إتحاد، فقد تكونت شعبة للترجمة، تطورت حتى أصبحت لمستندات التي تترجم في أروقة االمن ا

) 2000(أكبر موّظف للمترجمین في العالم، إذ توّظف قرابة ألفي  وتعد دارات الرئیسة في االتحاد،كاملة ضمن اإل

وال تقتصر مھمة ھذه ). بیةوانظر موقع اإلدارة العامة للترجمة بالمجموعة األور(لغة  23مترجم ینقلون من وإلى 

التي دعت  فقد عقدت العدید من المؤتمرات. إلى التعلیم والتدریبدارة فقط على تقدیم خدمات الترجمة، بل تمتد اإل

، حتى توصلت إلى وضع معاییر لتأھیل المترجمین أطلقت على أساسھا كافة الجھات المعنیة بقطاع الترجمةإلیھا 

  .الذي یجسد الشراكة بین اإلدارة والجامعات بدول االتحاد EMTبي وبرنامج ماجستیر الترجمة األور

لتلبیة  با وأمریكاوتحركت الجامعات الكبرى في أور ایة ھذه التطورات في منتصف القرن العشرین،عند بد

ً یات وخالل حقبة الخمسینیالطلب المتزاید على المترجمین، ففتحت في نھایة األربعین لتعلیم الترجمة،  ات، أقساما

ولكن عندما بدأت الجامعات . سانیات واألدبمثل أقسام اللغات األجنبیة والل بدأت في الغالب ملحقة بأقسام أخرى،

وتضاعف عدد البرامج واألقسام، لیس في  تمنح الدرجات العلمیة في تخصص الترجمة، زاد إقبال الطالب علیھا

  ).Liu: 2013, 127(، فبلغ عددھا اآلن بالمئات كلھ أنحاء العالمبا وحدھا، بل في وأور
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  الملخص
  

ات من القرن الماضي یبیة، كیف نشأت في مطلع الستینویتناول ھذا البحث معاییر تعلیم الترجمة بالجامعات األور 

ً عندما اتحدت بضع جامعات رائدة في ھذا المجال بھدف وضع األسس لتخصص جدید، أدرج ضمن   المناھج الجامعیة حدیثا

ً  ىومن نقطة االنطالق ھذه یتابع البحث بالدراسة والتحلیل ما جر. آنذاك للتطورات  على ھذه المعاییر من تغییر وتعدیل وفقا

بیة، وھي القائمة بأمر التعلیم والتدریب، والسریعة التي تشھدھا مھنة الترجمة في سوق العمل، ویبیّن كیف أن الجامعات األور

وعندما نما إلى علمھا أن . من تعلیم مھارة الترجمة إلى التدریب على الكفایة الترجمیة أوالً  تطاعت أن تواكب التغییر فانتقلتاس

 دخلتعلى الجانب األكادیمي،  المھني بسبب التركیز خالل إعدادهالخّریجین الجدد الیستطیعون االنخراط مباشرة في العمل 

في قطاع الترجمة، بالتحدید مع المترجمین الممارسین والمؤسسات التي  طراف األخرىاأل شراكة حقیقیة مع في الجامعات

یة الترجمة، أي توّظفھم، وقررت التركیز على الجانب المھني تلبیة لمتطلبات سوق العمل، فأصبح ھدفھا ھو بلوغ ّ الكفایة  أھل

استلزم من الجامعات أن تعید النظر  ،المترجمین دریبإلى ت ھذا االنتقال من تعلیم الترجمة. للعمل مباشرة المھنیة التي تؤّھل

ً الدراسیةالتي تحویھا ھذه البرامج ھا، لیس فقط في الموادلدی في برامج م، وفي مؤھالت  ، وإنما أیضا ّ في طریقة التعلیم والتعل

 ّ ً وفي الختام، یخلص البحث إلى مجموعة من االستن. التدریبالتعلیم وفة بھیئة التدریس المكل من التجربة  تاجات انطالقا

تجربة الباحثة في تدریس الترجمة  من تعقبھا توصیات تنبثف، في ھذا المجال دراسات الترجمة وبناء على أدبیاتبیة، واألور

 . في عدد من الجامعات العربیة
  

یة الترجمةمھارة الترجمة،الكفایة الترجمیة، ، تعلیم الترجمة، تدریب المترجمین: مفتاحیةالكلمات ال ّ   .أھل
  

  
  مقدمةال

ّر في أواسط القرن العشرین شھ من . كل جوانبھا النظریة والمھنیة والعملیة فيدت الترجمة تحوال مفصلیا أث

زمن طویل دار فیھ الجدل حول حفنة من لى إرة المغلقة التي ظلت حبیسة فیھا الناحیة النظریة، خرجت من الدائ

لغتي المصدر والھدف من حیث الشكل، أو االختیار بین الترجمة الحرة والترجمة إما المقارنة بین : االعتبارات

ً . الحرفیة كونھما طریقتین ال ثالث لھما ، إما بزعم أن النص وفي أغلب األحیان یأتي الحكم على الترجمة سلبیا

 ً الستحالة النقل من لغة عن األصل، أو أن المترجم خائن، أو أن الترجمة في األساس غیر ممكنة  الھدف یقّل جماال

والمترجمین، لم یكن العالم لترجمة لى اإ الدولیة وظھور الحاجة الماّسة تكوین المنظمات ولكن، عند بدایة. إلى أخرى

 رغم اختالف ألسنتھم، أنعلى مقارنة اللغات أو تحلیلھا، بل كان الھدف أن یتمكن مندوبو الدول، لى إیسعى 

عندئذ، تجاوزت الترجمة مرحلة الجدل النظري . یا المصیریة المطروحة أمامھمیتفاوضوا ویتفاھموا حول القضا


