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ـ مختبر الترجمة وتكامل المعارف كليـة  ل ة، هو بنية بحثية علمية أكاديمية تابع

هذا المختبر سس ُأ .المغربب مراكشفي  جامعة القاضي عياضب اآلداب والعلوم اإلنسانية

يترأسها الدكتور عبد الحميد زاهيد بمسـاعدة  علمية ، وتسيره لجنة م2009يونيو  02في 

ينفتح هذا المختبر على ثالث شعب داخل الكلية، وهي شعبة اللغـة  . الدكتور حسن درير

يضم هذا و. العربية وآدابها، وشعبة اللغة اإلنجليزية وآدابها، وشعبة اللغة الفرنسية وآدابها

ما يربو على ثالثين عضوا دائما ينتسبون إلى كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية    المختبر 

  ينتمون إلى مؤسسات بحثيـة داخـل المغـرب     دائمين أعضاء غير إضافة إلىبمراكش، 

كما ينشطه مجموعة من الطلبة الباحثين في سلكي الماستر والدكتوراه من داخل  خارجه،و

 .الكلية

الترجمة فـي عالقتهـا   ويعتبر هذا المختبر مركزا علميا متخصصا في قضايا 

جماعية  جهودكريم وفق بمختلف العلوم والمعارف، هذا مع التركيز على ترجمة القرآن ال

ويتمثل هدف هذا المشـروع   . ترمي إلى إنجاز مشروع حضاري وترجمي غير مسبوق
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ترجمة القرآن الكريم ترجمة علمية دقيقة تختلف عن الترجمات الفرديـة القاصـرة    في 

      . نزعتها الحرفية وافتقارها لعنصر البيان بسبب

مشروع ترجمـة   المعارف علىة وتكامل وال تقتصر اهتمامات مختبر الترجم

وإنما تشمل انشغاالت هذا المختبر أيضا تنشيط درس الترجمة في ، القرآن الكريم فحسب

اللغة العربية بأنشطة علمية متنوعة يتعاضد فيها المطلب الديني مـع المطلـب العلمـي    

  :  يتأالتي تشمل ما يالعلمية وهي األنشطة  .واألكاديمي

 تهتم بترجمات معاني القرآن الكريم  مؤتمرات: أوال -

تلتقي خمسة مؤتمرات دولية، ووتكامل المعارف في هذا الصدد نظم مختبر الترجمة 

، خاصة وترجمة النص الديني عامة  كلها في موضوعات إشكالية عميقة تتصل بالترجمة

بينمـا  ترجمة النص الديني،  تهمر األول والثاني في قضايا عامة وقد كان موضوع المؤتم

 ."بين أسئلة الهوية وثقافة اآلخر ترجمة البالغة القرآنية"انعقد المؤتمر الثالث في موضوع 

اإلشـكاالت األسـلوبية   : ترجمة القَصص القرآنـي ”الرابع في موضوع المؤتمر وانعقد 

المرجعيـات اليهوديـة   ”: الخـامس فـي موضـوع   المؤتمر وانعقد  .“والبنيوية والداللية

ويسعى المختبر إلى مواصلة عقـد هـذه    ."في ترجمات معاني القرآن الكريم والمسيحية

يق األهداف القريبـة  المؤتمرات المتصلة بترجمات معاني القرآن الكريم، وذلك بغية تحق

  . والبعيدة التي سطرها المختبر لنفسه منذ لحظة تأسيسه إلى اليوم

 رف علم األصوات وتكامل المعا مؤتمرات متخصصة في: ثانيا -



3 
 

التكامل المعرفـي  "بالمؤتمر الدولي األول في موضوع  ت بداية هذه المؤتمراتكان

التكامـل  : " ، وقد انعقد المؤتمر الثاني في موضـوع "بين علم األصوات وعلم الموسيقى

تم اإلعالن عن المؤتمر الدولي الثالث في  كما ."ي بين علم األصوات وعلم البالغةالمعرف

، والذي سينعقد فـي شـهر   "التكامل المعرفي بين علم األصوات وعلم التجويد: "موضوع

   .م2018أكتوبر 

 الترجمة وأنماط النصوصمؤتمرات تعنى ب: ثالثا -

، تحـت عنـوان   الخاص بالترجمة وأنمـاط النصـوص   المؤتمر األولعن  علنُأ

، وسيتم اإلعالن عن النسخة الثانية منـه  "الترجمة األدبية من الترجمة إلى اإلبداع:

  . عما قريب إن شاء اهللا

  تكاملي طابع تهتم بقضايا لغوية وبالغية ونقدية ذات مؤتمرات مختلفة: رابعا -

مـن النـدوات    اعـدد وتكامل المعارف م مختبر الترجمة ضمن هذا المسار نظّ

احتفـاء بجهـود   “ السيميائيات ونظرية المعنـى ” والمؤتمرات كان أولها في موضوع

جهـود اللغـويين   ”في موضـوع  كان وثانيها  ،سعيد بنكراد المفكر المغربي الدكتور

تكريما للعالمة الدكتور التهامي الراجي الهاشـمي،  “ والقراء في خدمة النص القرآني

شـروع  قراءة فـي الم غة العامة وآفاق تحليل الخطاب، بالال"ثالثها في موضوع كان و

نحو بالغة رحبة لتحليـل  ”ع رابعها في موضوكان ، و"العلمي للدكتور محمد العمري

كون آخرها المؤتمر ولن ي .مشروع العلمي للدكتور محمد مشبالقراءة في ال ،الخطاب
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، "ثيل وآفـاق التحـد  يصأسئلة التأ: تراث اللغوي العربية المعنى في اليتداول"الدولي 

  .بيد بلحبيلة األستاذ الدكتور رشيلفض يماتكر

معجم بإنجاز وتكامل المعارف ، يقوم مختبر الترجمة موازاة مع أنشطته العلميةو

، وهو مشروع علمي رائد، )إنجليزي ـ عربي ( ة ثنائي اللغة مصطلحات علم الترجم

د، من الوقت والجه االترجمة كثيرفي مراحله األخيرة، وسيوفر على الباحثين في حقل 

  .في الوطن العربي يوسيسهم في تجويد العمل الترجم

، حـرص  شطته العلمية والمتنوعـة من أجل االستمرار في إنجاز مشاريعه وأنو

ات التعاون مع يواتفاق كاتاعقد مجموعة من الشر علىوتكامل المعارف مختبر الترجمة 

 مـع شـراكة  ، وعلى رأسها الاالهتمامات المشتركةمراكز الجهات العلمية ذات عدد من 

عـدد مـن    مع مختبر الترجمة في تنظـيم ، الذي يسهم للترجمة والتدريب نديمركز الك

ـ  والتعاون العلمي شراكة المؤتمرات المذكورة أعاله، وكذلك اتفاقية ال  نامع جامعـة لوف

 مهـذا اإلطـار يقـو    وفي .تكنولوجيا والتكنولوجيا المتخصصةطار ماستر الفي إ كاببلجي

اللغـة  وعلـى رأسـها    اللغات،بعض األجانب وتدريسهم  تكوين الطلبةمختبر الترجمة ب

وهنـاك   .المجـاالت  مختلففي  مشتركةومؤتمرات علمية ندوات  عقد العربية، كما يتم

، كان من ثمارهـا  الحسنية بالرباطدار الحديث مختبر الترجمة وشراكة عليمة ثالثة بين 

ترجمـة البالغـة   "ر الدولي الرابع في ترجمة القرآن الكريم في موضـوع  تنظيم المؤتم

معهـد محمـد   ، وأخيرا هناك شراكة أخرى مـع  "القرآنية بين أسئلة الهوية وثقافة الهدف
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التنظـيم المشـترك    ، ومن ثمارها كذلك اإلعالن عنالسادس للدراسات القرآنية بالرباط

التكامـل  "تكامل المعـارف فـي موضـوع    للمؤتمر الدولي الثالث حول علم األصوات و

 ".المعرفي بين علم األصوات وعلم التجويد

الترجمة وتكامل المعارف، باإلضافة إلـى تنظـيم المـؤتمرات     مختبركما يسهر 

علمية وأكاديمية دوليـة   صدار ثالث مجالتوالندوات العلمية والورشات التكوينية، على إ

   :مة هيومحكّ

، وهي مجلة علمية دولية محكمة تهتم بنشر البحوث ترجميات بيت الحكمة مجلة_        

ات النقدية والتطبيقية في مجال الترجمة عامة، وترجمة الـنص الـديني   دراسوال ،العلمية

ـ    ،تنشر المجلة ورقيا وإلكترونيا. ةخاص ة وتكامـل  وتصدر سنويا عـن مختبـر الترجم

إشراف هيئـة تحريـر   تحت  بمراكش عياضجامعة القاضي في  المعارف بكلية اآلداب

، ومن هيئة علمية مرموقة في مجال الترجمة، وهيئـة  متميزين مؤلفة من أساتذة وباحثين

وتسـتقبل  . غيرها من الجامعات العربية والعالميةت المغربية وتحكيم من مختلف الجامعا

  .ليزية والفرنسيةالمجلة البحوث والدراسات والمقاالت العلمية المتخصصة بالعربية واإلنج

، وهي مجلة علمية دولية محكمة، تهدف إلى البحث في مجـال  مجلة صوتيات العربية_ 

مة وتكامل المعارف بكليـة  تصدر عن مختبر الترج. الدراسات الصوتية التراثية والحديثة

سم اللغة العربية والترجمة بجامعة لوفـان  ، وقبمراكش جامعة القاضي عياضفي  اآلداب

، بالتعاون مع مركز الكندي للترجمة والتدريب، بإشراف هيئة علمية من أسـاتذة  )بلجيكا(
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في مجـال الدراسـات    صخصذوي التوباحثين من مختلف الجامعات الوطنية والدولية؛ 

. الصوتية، وفي الحقول البينية التي تربط بين علم األصوات ومختلف العلوم والمعـارف 

العربيـة  : اللغـات بوتستقبل المجلة البحوث والدراسات والمقاالت العلمية المتخصصـة  

واإلنجليزية والفرنسية، وكذلك البحوث الصوتية المترجمة من لغات أخرى إلـى اللغـة   

  العربية،

، وهي سلسلة علمية وأكاديمية تروم تقريـب أحـدث   سلسلة مقاالت وفصول مترجمة_ 

نتاجات الفكرية والمعرفية الغربية في ميادين اللغـة واألدب  واإل ،الجهود والكتابات العلمية

باللغتين الفرنسية واإلنجليزية على وجه الخصوص، تنـويرا للقـارئ   وغيرها، والمكتوبة 

  .العربي عبر وصله بما استجد من معارف في اللغات اإلنسانية األخرى

ممـا سـيتم تفعيلـه    المعتمدة وغيرهمـا   والمنشوراتالمنجزة وبكل هذه األنشطة 

لى تحقيـق رهانـات علميـة    ، يرمي مختبر الترجمة وتكامل المعارف إواستثماره الحقا

االعتبار لـدرس الترجمـة عامـة ودرس     رد: ومنها أساسية في المديين القريب والبعيد؛

، واعتمـاد  ترجمة القرآن الكريم خاصة، وذلك عبر استحضار ما هو أصيل في هذا الباب

مثلـى  توفير فضاء وأجواء علمية هذا باإلضافة إلى الرغبة في . ما هو جديد فيه ومبتكر

سئلتها داخل الوطن العربي للحوار والتفاعل الخالقين بين كافة المعنيين بقضايا الترجمة وأ

وخارجه؛ وذلك على النحو الذي من شأنه تجسير العالقة ووصلها بين الترجمة ومختلـف  

    .  التي تتيح انتقال أفكارها ومفاهيمها وأدواتها اإلجرائية من لغة إلى أخرى العلوم
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