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 مقدمه:

هـای  ويژگـي  از هـای مختلـف علمـي و ادبـي،      ارتباط و همكاری ميان کشـورها در زمينـه  لزوم پيوند، 

، ميسـر نخواهـد شـد. امـروزه تصـور       ی جهان معاصر است و اين تعاون و تعامل جز به مدد ترجمـه  برجسته

المللي بدون توجـه بـه نقـش ترجمـه،      های روابط بين پيشرفت علم و ادبيات  و فرهنگ جهاني و ديگر زمينه

رسـد. از ايـن رو مـا شـاهد گسـترش روزافـزون قلمـرو ترجمـه و نقـش آن در توسـعه            ناممكن به نظر مـي 

 المللي هستيم. های ملي، روند فرهنگ جهاني و مبادالت بين فرهنگ

ی اسالمي  های کهن و اصيلي که در حوزه از سويي ديگر تعامل دو زبان فارسي و عربي به عنوان زبان  

يات غني و سرشار و پيشينه پرافتخار و کم نظيری برخوردارند، همواره ضروری و اجتناب قرار دارند و از ادب

 ناپذير بوده است.

در برگيرنده معارف و مفاهيم عميقي  که( است وسملوآ هلعلیههللاصیل) قرآن کريم معجزه جاويدان پيامبر خاتم   

کران شناخت دقيق و فهم  ود به اين دريای بيها به سوی کمال است. اولين گام برای ور برای هدايت انسان

صحيح آن است که فهم صحيح آن نياز به مقدماتي از علوم قرآني دارد. يكي از اين مقدمات اعجاز قرآن 

اين  ترجمه اند. درپژوهان به انديشه و تأمل پيرامون آن پرداخته است که از گذشته تاکنون مفسران و قرآن

مي باشد  يكي از مهمترين ابعاد اعجاز قرآن، بيانعاد اعجاز قرآن پرداخته شود. سعي شده است که به اب کتاب

ای برای تفكر، تدبر و تأمل بيشتر در اميد است روزنه ،ن پرداخته شدهترجمه به اين جنبه اعجازی قرآدر اين 

 .باشدفهم آيات قرآن 

سامي محمد ـ نظريا و تطبيقا ـ  بيانينظرات من االعجاز »ني متوجه کتاب با مطالعه در زمينه علوم قرآ  

کتاب  اين به ترجمه قرآني عالقه داشتم بنابراين وچون عالقه ام به اين حوزه از ادبيات هشام حريز شدم،
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محتوای و اطالعات جالب و کامل آن و همچنين  پرداختم، وقتي برای اولين بار اين کتاب را مطالعه نمودم،

ليل عدم آشنايي با به د قه مرا به ترجمه اين کتاب دو چندان کرد،قلم رسا و شيرين سامي حريز عال

اما رفته رفته با کلمات و لغات و اصطالحات آن آشنا  ترجمه برايم سخت بود،اصطالحات علوم قرآني ابتدا 

 ،البته اين کار بدون ياریترجمه دقيق و روان از کتاب داشته باشم سعي کردم تا آنجا که در توانم بود و شده

 ،اين ميان که من ازترجمه انواع مختلفي دارد  بهای مختلف ميسر نمي شد،اساتيد و بدون مراجعه به کتا

چرا که اين روش در عين حال که مخاطب محور است به نويسنده نيز  معنايي را برگزيدم،-ترجمه ارتباطي

 شرط امانت را نيز رعايت کنم. ،يمم که در کنار انتقال صحيح مفاهتوجه دارد و اساس کارم را بر اين قرار داد

 هدف و ضرورت تحقيق، بيان مسئله، ،در فصل اول، مقدمه ،استاين پايان نامه شامل سه فصل   

، که به دليل مجزا بودن ر فصل دوم به مباني نظری پرداختهو د ،ذکر شدهپيشينه تحقيق و روش اجرای طرح 

وم ول مربوط به مباني نظری ترجمه و بخش د. بخش ا، در دو بخش صورت گرفته استدو بحث پژوهش

 درباره ی اعجاز بياني قرآن است و در فصل سوم به ترجمه کتاب انجام شده است.

در پايان اميد دارم که توانسته باشم به خوبي از عهده اين امر مهم بر آيم و برای جويندگان علم و  

 دانش گامي مفيد برداشته باشم.
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 فصل اول

هشکلیات پژو

 



 

 

 

 

 یان مسأله: . ب1-1

معارف  نييکه در تب يميّ( است؛ کتاب قوآ هلعلیههللاصیل) اسالم يرسول گرام ی  معجزه نيقرآن واالتر  

بر  يرا مبهوت خود نمود، بلكه در طول چهارده قرن نورافشان یصاحبان شعر و ادب تاز تنها  نه ،ياله

کند و در  یآورد با قرآن هم سطر کيدر  ينتوانست حت کس چيها، ه ها و قلب بر عقل مومتيو ق تيبشر

 .بر زبان آورد يکالم الهو عمق  ييبايبه  ز يبا آن سخن یتحد

  معجزه لياست که به دال عربي اتيو ادب يکالم اسالم ،ياعجاز قرآن از مباحث مهم علوم قرآن 

 يرح است. اعجاز در لغت به معنمحمد مط یامبريپ ليدل نيتر متكلمان به عنوان روشن نيبودن قرآن در ب

 يه و حترا دعوت به آوردن دَ انبه کار نرفته، اما قرآن مخالف ماًيگرچه در قرآن مستق ،عاجز ساختن است

کار  نينخواهد توانست ا يکه هرگز کس کند يم ديکأ( و تی)تحدّ کند يقرآن م یها سوره مشابه سوره کي

 .را انجام دهد

شود علم بيان است،  و به آن پرداخته ميبوده بحث  غت موردبالاز جمله مباحثي که در  

از جمله اين  ،اند تقديم کرده ادبيدر اين حوزه به جامعه  یهای متعدد کتاب مبحثدان به اين من عالقه

مندان بسياری را متوجه خود کرده است،  است که در عصر حاضر عالقه يآن های ادبي، ادبيات قر پژوهش

)نظریاً و تطبیقاً(  نظرات من االعجاز البیانی فی القران الکریم»صدد است تا با ترجمه کتاب  نامه در اين پايان

تقديم  ادبيجامعه آن و به  پرداختهبا به نكات علمي و ادبي موجود در آن « تألیف سامی محمد هشام حریز

 کند.  

 هدف پژوهش:  .1-2

گر از معجزات کالم حق و معرفي آن به ای دي ترين هدف در ترجمه اين کتاب بيان جنبه عمده  

ای از  ، ترجمه اين کتاب تالشي است در راه معرفي گوشهاستمندان و پژوهندگان علوم قرآني  عالقه

  اسرار قرآن کريم.
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 ضرورت و اهمّیت پژوهش:  .1-3

 نوعان خود در ی علوم هم چكيده کند تا به عصاره و ارتباطات، انسان متمدن تالش مي عصر در  

ديگران کسب  معنوی را از دستاوردهای مادی و سعي دارد تا بهتر، به تعبير جهان دست يابد و سراسر

 هايش بيفزايد، بلكه برای استفاده در داده را بر آنگاه با توجه به ذوق، هوش، بينش، نه فقط آن کند و

کند، زيرا  نمي انكارکسي آن را  امروزه ترجمه يک ضرورت است و دهد. زبانانش قرار هم ديگر اختيار

 فكری، اطالعات عمومي و ها، آشنايي با شاهكارهای ادبي و ترين آن مهم دستاوردهای مهمي دارد که از

جهانيان است. امروزه کشورهای غربي، پيشرفت خود را  علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و... اخبار

شمرند،  زبانان خود نمي دانش هم خلل درها نه فقط ترجمه را مانع رکود و  آن ،دانند مديون ترجمه مي

 .کند مي تر زبان را گسترده ی فرهنگ و پهنه و را بازتر تفكر ی تخيل و بلكه معتقدند ترجمه، قوه

تواند در تبيين و روشن شدن  مي «نظرات من اإلعجاز البياني في القرآن الكريم»ترجمه کتاب  

 دان در اين حوزه کمک کند.من های ادبي در قرآن به پژوهندگان و عالقه بحث

 ی پژوهش:پیشینه .1-4

کتاب  برای نمونه ای متعددی تأليف و ترجمه شده است،ه در حوزه اعجاز بياني قرآن کتاب  

سيد قطب ترجمه محمد « فني تصوير»کتاب  عايشه بنت الشاطي ترجمه حسين صابری،« بياني اعجاز»

ترجمه مصطفي صادق رافعي  بن الدين،بد الحسين اع« اعجاز قران و بالغت محمد»کتاب  علي عابدی،

 انجام شده است. و....

 نشده است. ترجمهاين کتاب تا کنون  ولي

 شناسیمواد و روش .1-5

های  کتاب روش در ترجمه پرداز نيومارک نظريه پيتر شود؛ های گوناگون انجام مي ترجمه به روش

 ی اصلي است يا ه هدف ترجمه وفاداری به نويسندهاينك توجه به نوع متن و با ( ترجمه را0680ترجمه)

 خاطرنشان ساخت که ويژگي برخي از تقسيم کرده و« ارتباطي» و« معنايي»به دو نوع  ی ترجمه، خواننده

 بخش ديگر به صورت ارتباطي ترجمه شود. متن به صورت معنايي و بخشي از کند مي متون اقتضا

به زبان مبدأ  ی تحت اللفظي را دارد و های ترجمه يژگيو ی معنايي به متن وفادار است و ترجمه

متمايل  طبيعي برخوردار بوده و از زبان روان و ی ارتباطي به خواننده توجه دارد و ترجمه متمايل است و
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و  گيرد سريع و راحت صورت مي ی ارتباطي، خواندن ترجمه (.23 :0386 ناظميان،)به زبان مقصد است

رعايت امانت از مفاهيم  ی ترجمه و انتخاب شيوه .(2، همان)و دشواراست ندکُ ی معنايي خواندن ترجمه

ی خواننده تغيير  اساس نوع متن و انگيزه ميزان معنايي يا ارتباطي بودن ترجمه بر .است متغير نسبي و

 (29، همان)کند مي

سبک  تا از دهش به خواندن متن پرداخته ابتداکه در  اين گونه استکتاب  نيترجمه ا در کار روش

با  های ناآشنا و ترکيبات و عبارت مبهم مشخص شده و مخاطب متن آگاهي حاصل شود بعد واژه و

و  تن، سپس ترجمه با توجه به کل فضای مشده ها استخراج های مرتبط معاني آن فرهنگ لغت استفاده از

 .شده استپرداخته آن  شيرايبه و و ابييبازخواني و ارز بعد از و شدههای ديگر نوشته  شاخصه
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 فصل دوم

 مبانی نظری پژوهش
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 : مبانی نظری ترجمهاولبخش  .2-1

 :ی ترجمه تاریخچه .2-1-1

سال قبـل از مـيالد و بـه     3111اولين آثار ترجمه شده به  ای دارد. ی نسبتاً پرسابقه ترجمه تاريخچه»

ق.م. هنگـامي کـه روميـان قسـمت اعظـم       311حـدود   در غرب ،ان امپراطوری قديم مصر تعلق دارددور

، کار ترجمه اهميت و رونـق پيـدا کـرد. در قـرن دوازدهـم      ی خود درآوردند فرهنگ يوناني را زير سلطه

فرهنـگ  های موجود بـين دو   کند که شرايط حاکم، ازجمله تفاوت غرب در اسپانيا با اسالم تماس پيدا مي

پس از سقوط امپراطوری  کند و ترجمه در سطح وسيعي را ايجاب مي، انجام و تماس مداوم ميان دو زبان

پردازنـد.   ی عربي آثار کالسـيک علمـي و فلسـفي يونـاني مـي      ای از مترجمان به ترجمه ، عدهمغرب)مور(

لطفـي  ) «گيـرد  کار ترجمه نقش مذهبي و مقدسي در راه انتشار کالم خدا به خود مـي  باگسترش مسيحيت،

 (.93 :0370پورساعدی،

جانبه جهت ارتباط بـين بزرگـان ادب و تـا حـدود      ای يک ترجمه به عنوان وسيله در قرن نوزدهم،»

رفـت و قـرن بيسـتم بـه      ها در سراسر جهان به شـمار مـي   دانشمندان و خوانندگان آن کمي بين فالسفه و

 عي،نيازهـای اجتمـا   هـای سياسـي،   (. ضـرورت 0690:54رک.يومپلت ) عنوان عصر ترجمه ناميده شده است

مقـاالت،   ی مـدارک،  کند که کليه های تجاری و اقتصادی قرن حاضر ايجاب مي فرهنگي و علمي و رقابت

تشـكيل   های طرفين معاملـه ترجمـه بشـوند.    ی دنيا و الاقل به زبان های زنده ها و اسناد به اکثر زبان کتاب

يـات  لـل و غيـره، ترق   المللـي نظيـر يونسـكو و سـازمان م     سسات و نهادهای سياسي و اجتمـاعي بـين  ؤم

، همه ها های مختلف به آگاهي از آن روزافزون علوم در اختراعات و اکتشافات جديد و نياز متكلمين زبان

 (.94و93 ،همان)«و همه شأن و ميزان ضرورت ترجمه را باال برده است

  :ترجمه و اهمیت آن .2-1-2

، شـامل  درک بيان تشكيل شده اسـت. ی درک و  ترجمه اساساً فعاليتي است که از دو مهارت عمده»

و بيان بـه معنـای بازنويسـي     های مختلف معنا از متن مي شود آشنايي با زبان مبدأ در حد استخراج جنبه

اسـت. در مقايسـه بـين     معنای انتزاع شده از متن اصلي براساس معيارهای زباني و فرهنگي زبـان مقصـد  

ای اسـت کـه    ، حادثـه يت بيشتری قائل شويم؛ زيرا ترجمه، اهمانايي درک و قدرت بيان، بايد برای بيانتو

عاصـر فارسـي و خوانـدن مطالـب سياسـي،      ی آثـار نويسـندگان م   افتـد. مطالعـه   ، اتفاق مـي درزبان مقصد
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، بـر قـدرت بيـان متـرجم     آشنايي با آثـار نويسـندگان گذشـته    ، فرهنگي و اقتصادی مطبوعات واجتماعي

 (.2 :0386ناظميان، )«افزايد مي

ی بشـری و حـس    هـای جامعـه   فنـون ناشـناخته و پيشـرفت    به آگاهي و دستيابي به علوم و عشق»

ها را به تحقيق و تفحّص واداشته است، به طوری کـه ترجمـه يـک ضـرورت دينـي،       ، انسانجويي برتری

 (.8 :0389 معروف،)«علمي و سياسي شده است

هـا بـا يكـديگر     ی برخورد زبان اييدهای و لغات بيگانه خود ز ی ترجمه و أخذ تعبيرات ترجمه مسأله

هـا بـا يكـديگر اسـت و ايـن برخـورد و پيونـد         حاصل برخورد فرهنگ هم نيز،ها با است و برخورد زبان

هم، يكي از عوامل پيشرفت اجتماعات و علوم و فنون و معارف است و امری است ها با ها و زبان فرهنگ

هـای ديگـر قـرار     نيست که تحت تأثير زبـان و فرهنـگ   زيرا هيچ زبان و فرهنگي کامالً طبيعي و ناگزير،

 (.6 :0389 فرشيدورد،)نگرفته باشد

  :تعریف ترجمه. 2-1-2-1

نايدا آن را  های مختلفي در ترجمه وجود دارد و تعاريف گوناگوني از آن به عمل آمده است. ديدگاه

دهنـده در   طبيعـي پيـام زبـان    ترين معادل کردن نزديک ترجمه عبارت است از پيدا» کند: چنين تعريف مي

ای  ، ترجمه را فـن و حرفـه  (0679نيومارک)«. زبان گيرنده، نخست از لحاظ معنايي و دوم از لحاظ سبک

شود يک پيام نوشتاری در زباني را بـا همـان پيـام در زبـان ديگـر جـايگزين        داند که طي آن سعي مي مي

)زبـان مبـدأ(    جايگزيني مواد متني در يک زبان» کند: ترجمه را چنين تعريف مي ،(0695کت فورد)بكنند. 

 (.99 :0370 لطفي پورساعدی،)«با مواد متني معادل در زبان ديگر)زبان مقصد(

ترين معادل در زبان متـرجم بـرای مطلـب     ی خوب عبارتست از نزديک ترجمه ،0به نظر ددلي فيتس

کند و عجيـب و دور   ل ايجاب ميمورد ترجمه، با حفظ مشخصات متن اصلي، تا آنجا که ظرفيت زبان او

 (.24  :0388 صفارزاده،از ذهن ننمايد)

به عبارت ديگر  گون نباشد، ی اول بايد ترجمه ی خوب در درجه گويد: يک ترجمه مي 2موريس نادو

و از مـتن نبايـد    آن را به زبان دوم برگردانده باشد مترجم با سالست و رواني و حفظ کيفيات متن اصلي،

                                                             
1)Duddly fits  
1) Maurice nadeau 
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نيـز   0ارنسـت سـيمونز   د.يـ ه برای رساندن مفهوم و کيفيات بايد در صدد يـافتن معـادل برآ  بلك ،شدهدور 

ی فرم)شكل بيان( تـا سـرحد    عالوهه داند که مفهوم و پيام متن اصلي را ب ای مي ی خوب را ترجمه ترجمه

 (.25، همانامكان حفظ کرده باشد)

 روان:ی دقیق و  ترجمه .2-1-2-2

انـد، خصوصـيت دقـت و     و ديرپايي که ترجمه را بر مبنای آن سـنجيده های معروف  يكي از دوگانه

را در کسي منكـر آن نيسـت. امـا دو نكتـه      است. طبيعي است که ترجمه بايد دقيق باشد وترجمه رواني 

آيـد و   اينجا بايد روشن کرد، اول اين که چيزی به نام دقيق مطلق در عالم ترجمـه بـه نـدرت پـيش مـي     

رسـد کـه در بحـث مربـوط بـه       ها با يكديگر است، دوم اين که به نظر مي تار زباندليلش نيز تفاوت ساخ

 فـر،  خزاعـي : دقت صوری و دقت محتوايي)امالً متفاوت از دقت در ميان استدقت و رواني، دو برداشت ک

ها را يک به يک ترجمه کنيم و با همان نحو  (. چنانچه منظور از دقت صوری اين باشد که واژه070 :0381

زيـرا از ايـن راه بـه     ،بايـد بگـوييم کـه کـاری اسـت بيهـوده       ،های زبان مقصد بنشانيم بان مبدأ در جملهز

، آنجا کـه روانـي را در   های مربوط به ترجمه های سالم و قابل فهمي دست نخواهيم يافت. دربحث جمله

رد و آن همانـا  دقت صوری معنای درستي نيـز دا  کنند، منظور همين نوع دقت است. برابر دقت مطرح مي

تعادل صوری است. مترجم بايد زباني برای متن مقصد برگزيند که از لحاظ سبک و سطح با زبان مبدأ در 

 تعادل باشد. اين امر هم الزم و هم تقريباً عملي است و انتقال محتوا نيز کاری عملي است.

 به زبـان ديگـر انتقـال داد،   توان به طور نسبي از زباني  اگر بپذيريم که هم صورت و هم محتوا را مي

، ترجمه همچون زن اسـت »بايد پرسيد پس تكليف آن ضرب المثل معروف چه خواهد شد که مي گويد: 

، توجيهش ايـن اسـت کـه در ايـن گفتـه     «. چنانچه زيبا باشد وفادار نيست و اگر وفادار باشد زيبايي ندارد

ی لفظ به لفظ اسـت   ه منظور همان ترجمهوفاداری تنها به معنای صوری و مكانيكي آن مراد شده است ک

ی  اما چنانچه ديد خـود را دربـاره   ای زيبا عرضه کرد. توان ترجمه ای نمي و طبيعي است که با چنين شيوه

ای عرضـه کنـيم    توانيم ترجمه ، ميهای نحوی نهراسيم وفاداری گسترش بدهيم و به سخن ديگر از تعديل

 (. 072 :0381 فر، خزاعي)دشبا هم  که در عين وفاداری بسيار زيبا

                                                             
1) Ernest simmons 
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 پیچیدگی ترجمه: .2-1-2-3

ايـن بـاره بحـث     اغلب کسـاني کـه در   يندی پيچيده است.رحال بايد اذعان کرد که ترجمه فرآبه ه»

انـد. آی ای   هـای نغـزی گفتـه    ، سخنی اين پيچيدگي اند. درباره گويي رسيده اند، به نحوی به تناقض کرده

(. اسـحاق  07  :0673 جنتزلر،داند که در تكامل جهان رخ داده است) ای مي قعهترين وا ريچاردز آن را پيچيده

ای است از آنچه در اصل خدا آفريده اسـت و بـه همـين دليـل      گويد: جهان موجود، ترجمه باشويتس مي

، خداوند به شيطان اعتماد کرد و به او اجازه ی باشويتس همه چيز در آن درهم و برهم است. بنابر فرضيه

 ای از خلقت فراهم کند و متأسفانه پيش از اين که فرصت ويرايش اين ترجمـه پيـدا شـود،    که ترجمهداد 

 (.08 ،:0396 ميرعمادی،انتشار يافت)

ی ترجمـه تأمـل و تعمـق کـرده اسـت. او       ی روسي، نيز دربـاره  ، شاعر و نويسندهوالديمير ناباکوف

کند. کساني که ايـن پديـده را    خانه تشبيه ميرودآب يک شهر در منعكس شده ترجمه را به تصوير لرزان 

دانند که اين تصوير با اصل آن بسيار متفاوت اسـت، زيـرا لـرزش آب مـانع از ديـدن       اند مي مشاهده کرده

گـذاری   ، ترجمـه را گـردن زدن نويسـنده و فضـله    شـود. نابـاکوف در تشـبيهي ديگـر     جزئيات تصوير مي

، زيرا از نظر او قابليت اصـل در  د که او به ترجمه اعتقاد نداردده ها نشان مي اين داند. ی اصل مي برنسخه

 (.073  :0381 فر، خزاعيترجمه نيست)

گويـد   اوکتاويو پاز نيز نظر جالبي در مورد ترجمه دارد که با هرمنوتيک جديـد همـاهنگي دارد. مـي   

در عـين اصـالت و    هيچ متني اصالت کامل ندارد و هيچ تقليدی نيز به طور کامل تقليد نيست. هـر متنـي  

اصـوالً  ، زيـرا زبـان خـود    چ متني به طور کامل ابتكاری نيستی متن ديگری است. هي بودن، ترجمه يگانه

تـوان   ، مـي ها و تفسيرهای ديگر متفـاوت اسـت   هر ترجمه و تفسيری با ترجمهترجمه است... از آنجا که 

يک اختراع اصيل و از اين رو متني يگانـه  اند. هر متن تاحدودی  ها ابتكاری و اصيل ادعا کرد که تمام متن

، همواره استوار های به اصطالح اصيل . متنشود زبان ديگر آشكار نمياست. هيچ متني با اصالت کامل در 

تواند آغازی خالص و صِرف باشـد. از   ، زيرا هيچ سخني نميای ديگرند و اين بسيار طبيعي استه بر متن

، اين چيز ديگر همـان چيـز اول   زی را از روی چيزی ديگر بسازيمچيخواهيم  سوی ديگر، هنگامي که مي

، در آن دميده شده است. اين امر اصوالً به ماهيت خود ی دوم، خواه ناخواه نيست و حال و هوای سازنده

يب، هيچ متنـي  شود. به اين ترت گردد، که در هر گردش چيزی از آن کاسته يا بر آن افزوده مي زبان باز مي

 (.074 ،همان)«ی خالص است ، نه متن خالص و نه ترجمهمطلق کلمهبه معنای 
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 هایی برای مترجم: توصیه .2-1-2-4

ی انتخـاب زبـان    ، نخست آن اثـر را بـه دقـت خوانـد و دربـاره     ی هر اثری بايد پيش از آغاز ترجمه

، زباني بـرای ترجمـه   ی الزم دقت و وسواس به خرج داد و با بررسي و مطالعه مناسب با زبان متن اصلي،

 (.070 :0383 افشار،انتخاب کرد که از هر لحاظ در خور روح و جوهر متن اصلي باشد و با آن بخواند)

، که شما لحن نويسنده را پيدا کنيدی رمان و آثار ادبي اين است  يكي از مهم ترين مسائل در ترجمه

را بـازآفريني   يـد پيـدا کنـيم و بتـوانيم آن    آن فضـا را با  لحن اصالً ربطي به دقت و چيزهای ديگر نـدارد. 

 (.029،همان)کنيم

هستند که عـين مـتن   های ناشي و مبتدی  ، فقط مترجمترجمي صددرصد وفادار به متن نيستهيچ م

کـه   ، حد مجاز باشد. حدی باشد که بـدون ايـن  آن مترجمي موفق است که حد دخالتشآورند. ولي  را مي

شود و هيچ فرمولي  ير تازه از آن اثر بردارد و اين فقط در تجربه پيدا مياثر اصلي را از بين ببرد، يک تصو

به نحو ديگر برگردانـده شـود کـه     کند که تا چه حد جمله اين خودش به طور ناخودآگاه تعيين مي ندارد.

گويد کـه   گرچه يک ضرب المثل ايتاليايي مي هم فارسي آن زيباتر باشد و هم اين که وفادار به متن باشد.

ولـي حـد    کار است، به هرحال هر مترجمي بايد خيانت کند و بـدون خيانـت نمـي شـود.     مترجم خيانت

و  (.023، 0383افشـار، کـه خيانـت هنـری باشـد)     کنـد و ايـن   خيانت او مهم است که تا چه حد خيانت مي

متعـادل اسـت، بـه هـيچ وجـه نبايـد تحـت تـأثير          حـد  هـا در  کار بردن درسـت نشـانه   ی ديگر، به مسأله

، طبيعـي اسـت کـه بايـد بـا      مان برگرداندن جمله به زبان مقصـد ، چون در زگذاری متن ترجمه بود نشانه

 (.045، همان)برده شود گذاری فارسي به کار نشانه

هم تفاوت نندگان از نظر سن، سطح و تخصص بااش را بشناسد؛ خوا خواننده مترجم بايد      

قصد استفاده کند، چرا که هر بايد از کلمات کاربردی در زبان مو نيز در ترجمه  (.001 :0388 سعدی،دارند)

، همانپذير نيست) ، تعبير و اصطالحات خاص خود را دارد و ترجمه بدون رعايت آن تعابير انجامزبان

006.) 

هنگامي که متني حاوی قضايايي است که با اصول و عقايد و اخالق ما سازگار نيسـت، متـرجم دو   

 (تعهد به خواننده.2(تعهد به متن 0 راه پيش روی دارد:

منظور اين است که مترجم، اصل متن را بدون تغيير ترجمـه کنـد، امـا نظـر و ديـدگاه       :تعهد به متن

 خود را در پاورقي صفحه ذکر کند.
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: منظور اين است که در متن اصلي تغييراتي انجام گيرد و مسـأله يـا مثـال ديگـری     تعهد به خواننده

معنـا باشـد؛ بـرای مثـال در کتـابي بـا مطـرح کـردن مسـأله آزادی،           گر همان منظور وآورده شود که بيان

تـوان مثـال    مـي  کند.از آنجا که اين مثال مخالف تعاليم اسـالم اسـت،   بدحجابي را به عنوان نمونه ذکر مي

 :0383 افشـار، البته بهتر است که در پاورقي ذکر شود که تغيير انجـام گرفتـه اسـت)    ديگری برای آن آورد.

002.) 

  :ی آن انواع ترجمه و نظریات زبانشناسان درباره .2-1-3

هـا   انـد کـه مشـهورترين آن    نظران درتقسيم انواع ترجمه، اسامي گوناگوني برآن اطالق کرده صاحب

ی  ی آزاد و ترجمـه  ، ترجمـه ی دقيـق و روان  ، ترجمـه ی واژه به واژه يا تحـت اللفظـي   عبارتند از: ترجمه

 کنيم: (. در اينجا انواع آن را به تفصيل بيان مي03،07،20 : ص0389 معروف،شعر)

 :انواع ترجمه از دیدگاه نیومارک .2-1-3-1

 توجه به نـوع مـتن و   با ( ترجمه را0680های ترجمه) ترجمه درکتاب روش پرداز پيترنيومارک نظريه

 و« معنـايي »و نـوع  بـه د  ی ترجمـه،  خواننـده  ی اصـلي اسـت يـا    اينكه هدف ترجمه وفاداری به نويسنده

مـتن بـه    بخشـي از  کنـد  مـي  خاطرنشان ساخت که ويژگي برخي ازمتون اقتضـا  تقسيم کرده و« ارتباطي»

 بخش ديگر به صورت ارتباطي ترجمه شود. صورت معنايي و

بـه زبـان مبـدأ     ی تحت اللفظـي را دارد و  های ترجمه ويژگي ی معنايي به متن وفادار است و ترجمه

متمايـل   طبيعي برخوردار بوده و از زبان روان و ی ارتباطي به خواننده توجه دارد و مهترج متمايل است و

 (.23  :0386 ناظميان،)به زبان مقصد است

های دستوری و  ارترين ساخت معنای دقيق متن مبدأ را با نزديکای است که  ، ترجمهی معنايي ترجمه 

تـرين   است که پيام متن مبدأ را با متـداول  ای ، ترجمهی ارتباطي کند و ترجمه  منتقل مي معنايي زبان مقصد

خوانـدن  (. 24 :0386 ناظميـان، گردانـد )  های دسـتوری بـه زبـان مقصـد برمـي      ارکلمات و عبارات و ساخت

، همـان )و دشواراست کند ی معنايي، و خواندن ترجمه سريع و راحت صورت مي گيرد ی ارتباطي، ترجمه

25). 
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 رومان یاکوبسن: یدگاهانواع ترجمه از د .2-1-3-2

کنـد و آن را بـه سـه نـوع تقسـيم       متفاوتي به ترجمه نگـاه مـي   ( با ديدR.Jakobsonرومان ياکوبسن)

   کند: مي

  ين ترجمـه در واقـع   ا که برگردان يک متن به متني ديگر در يک زبان واحد است. زباني، ی درون .ترجمه0

  نوعي دگرنويسي است.

يعني انتقال مطلب از يک زبان به زبان ديگـر   ان ترجمه به معنای معمول آن،، که همی بين زباني .ترجمه2

  است.

ی زبـان   نظيـر ترجمـه   ، که عبارت است از ريختن عناصر يک کد در کدی ديگر،ای ی بين نشانه .ترجمه3

 (.44 :0386،ناظميانها به زبان صوتي معمولي يا برعكس) اشاری کر و الل

 دگاه کت فورد:انواع ترجمه از دی .2-1-3-3

ی عناصـر متنـي زبـان مقصـد      کت فورد که ترجمه را جايگزيني عناصر متني زبان مبـدأ بـه وسـيله   

 کند: ، آن را به سه نوع تقسيم ميداند مي

 ی ناقص: ی کامل در مقابل ترجمه الف. ترجمه

 شـود.  بندی ميزان و مقدار عناصری از متن زبـان مبـدأ اسـت کـه ترجمـه مـي       در اينجا معيار تقسيم

ی سـاده يـا يـک     ، ممكـن اسـت بـين يـک جملـه     طيی يک متن با توجه به شرايط و نيازهای ارتبا اندازه

، تمـامي يـک مـتن    ی کامـل  ، يا فصل کتاب و يا يک يا چند جلد کتاب تغيير بكنـد. در ترجمـه  پاراگراف

نـي زبـان مقصـد    ی مـواد مت  های متن زبان مبدأ به وسيله گردد، يعني تمامي قسمت تسليم عمل ترجمه مي

های متن زبان مبدأ عيناً به مـتن مقصـد    بعضي قسمت ی ناقص، حالي که در ترجمه در شود. جايگزين مي

 (.71، 0370 لطفي پورساعدی،گردد) منتقل مي

به سبب نبودن معـادل   دن يک عنصر زبان مبدأ مثالًبونترجمه  قابلتوان به  را ميعلت ترجمه نشدن 

هـای پيـامي مـتن مربوطـه نسـبت       ی يک مترجم و يا ضرورت ا تاکتيک ويژهشناخته شده و يا به روش ي

 (71، 0370لطفي پورساعدی، داد.)

 ی محدود: ی کلي در مقابل ترجمه ترجمه ب.
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سـاختمان زبـان سـطوح مختلفـي دارد، مـثالً       بندی سطوح ساختماني زبـان اسـت.   معيار اين تقسيم

جـايگزيني عناصـر    ،ی محـدود  شناسي و... . در ترجمـه  رهنگا نحو، تكواژشناسي، شناسي، واج آرايي، هواژ

 (.70، همانگيرد) ی سطوح ساختماني صورت نمي متني زبان مبدأ توسط عناصر متني زبان مقصد در همه

 ی وابسته: ی آزاد در مقابل ترجمه ترجمه ج.

را  اشـد کـه آن  ب ی واحد ساختماني زبان مي بندی برگزيده مرتبه معياری که کت فورد برای اين تقسيم

از دستور سيستميک هاليدی گرفته است. در اين دستور مراتب معيني برای واحدهای سـاختمان زبـان در   

کلمـه. کـه ميـان مراتـب مـذکور،       عبـارت،  ی سـاده،  جمله ی غيرساده، متن، جمله نظر گرفته شده است:

د. شـو  ی مادون خود تشـكيل مـي   مرتبه از عناصر مرتبه ی سلسله مراتبي برقرار بوده و واحدهای هر رابطه

يند جايگزيني عناصر متني زبان مبدأ با توجه به کل محتوا و پيام و بـدون  اکنون اگر در جريان ترجمه، فرآ

شـود.   گيرد، ترجمه آزاد ناميده مـي  در نظر گرفتن مراتب مختلف واحدهای ساختماني زبان مبدأ انجام مي

بدأ را بدون تغيير به زبان مقصد منتقل کند، يعنـي جملـه   ولي اگر مترجم سعي کند مراتب مختلف زبان م

ی وابسـته   ای ترجمـه  را به جمله، عبارت را به عبارت، کلمه را به کلمه و غيره ترجمه کند، چنين ترجمـه 

ی کلمـه بـه    ی تحت اللفظي و ترجمـه  ترجمه ی آزاد، اصطالحات متداولي از قبيل ترجمه شود. ناميده مي

بـدين ترتيـب    بندی مذکور رابطه دارد. تا حدودی با تقسيم ،رود واع ترجمه به کار ميکلمه، که در مورد ان

ای است  ی آزاد، ترجمه ی کلمه است و ترجمه ی وابسته در مرتبه همان ترجمه ،ی کلمه به کلمه که ترجمه

تحـت  ی  ای برای آن وجـود نـدارد و ترجمـه    گونه محدوديت مرتبه هيچ غيروابسته که در انتخاب معادل،

ی کلمه بـه کلمـه بـا تغييـرات مختصـری       اللفظي که حد واسط بين دو نوع ترجمه است و در آن ترجمه

 (.72 :0370 لطفي پورساعدی،گردد) برحسب دستور زبان مقصد اجرا مي

 :ایدای یوجین ن نظریه -2-1-3-4

را مـورد بحـث    نواع مسـائل ترجمـه  ا ،ی ترجمه نگاشته ها و مقاالت عميقي که درباره نايدا در کتاب

نايدا با به کـار گـرفتن دستورگشـتاری و     ها ارائه کند. هايي کلي برای آن قرار داده و کوشيده است راه حل

ی  ی هسته به عنوان مدل، جريان انتقال از زبان مبدأ به زبان مقصـد را در سـه مرحلـه    انتخاب هفت جمله
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يا پويا در برابر معادل مكانيكي يا صـوری،   موضوع معادل طبيعي 0دهد. تحليل، انتقال و پرداخت شرح مي

 دهد. يكي از مسائل مهمي است که نايدا به خوبي آن را مي شكافد و ابعاد گوناگون آن را نشان مي

زبان ، متعلق به دو فرهنگ کامالً متفاوت و دور از يكديگر، مسائل ناشـي   مشكالت ترجمه ميان دو

، واحـد  سطوح گوناگون ترجمـه  ،ی فرهنگي ی زباني و ترجمه هاز تقابل زبان با منطق، تفاوت ميان ترجم

ترجمه،معنای رسمي و معنای عاطفي واژه ها همگي مسائلي هستند که نايدا بـا اسـتفاده از روش تحليـل    

دهد. در بحث مربوط به اين که آيا ترجمه علـم   ها را مورد بحث قرار مي ای به نحوی همه جانبه آن مولفه

هـايي کـه ترجمـه را بـه      کند و معتقد است آن بيشتر از علم بودن ترجمه جانبداری مياست يا هنر، نايدا 

اند عمـق مسـائل زبـاني را دريابنـد و در نتيجـه مبـاني علمـي آن را رهـا          دانند، نتواسته طور کامل هنر مي

لمـي و فنـي   ی متـون ع  ی کارش به مسائل مربوط به ترجمه اند. البته نايدا به دليل نوع تجربه و زمينه کرده

 (.44 :0395 پورجوادی،دهد) توجهي نشان نمي

 ی کومیساروف: نظریه .2-1-3-5

ی ترجمـه بايـد بـر سـه      شناس روسي، اعتقاد دارد که نظريه ، زبان(V.H.Komissarvoو.ه.کوميساروف)

خش اول . بانتقال ساخت نحوی مناسب ،های دقيق( )دادن معادلانتقال معنا ،انتقال اطالع مبنا استوار باشد:

ی  دربرگيرنـده  ،های دقيق در سطح واژگان و نحو يعني دادن معادل ،های دوم و سوم شامل محتوا و بخش

کنـد: واحـدهای    بنـدی مـي   ها را در پنج سطح طبقه معادل ،يابي کوميساروف ی معادل صورت است. نظريه

هـای   هـا در رده  لاطـالع، موقعيـت و هـدف ارتبـاطي. رعايـت دقيـق معـاد        ترکيبات همنشـين،  واژگاني،

 (.45 :0395 پورجوادی،ی تضمين انتقال کامل صورت و محتواست) ی فوق، به منزله پنجگانه

( معتقدند برای دسـتيابي  G.Mouninای از صاحبنظران مانند ژرژ مونن) عده ،ی ادبي ی ترجمه در زمينه

برخــي ديگــر ، درحــالي کــه شناســانه پــيش رفــت ی ادبــي بايــد بــا رويكــردی زبــان بــه اصــول ترجمــه

 (.45، همان( رويكرد ادبي را پيشنهاد مي کنند)R.R.Wuthenowنظيروونتو)

                                                             
1) E.Nida.The theory and  practice of translation, Leiden,1969.chapters 3,6,7.  
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 ی خالق: مسائل و مشکالت ترجمه .2-1-4

از آن هم باالتر، دريافت هر پيام زباني به نوعي  ای خالق است؛ توان گفت که هر ترجمه مي

دارد که هرگز گفته يا شنيده نشده  ای وجود های تازه چون در هر پيام زباني، جمله خالقيت نياز دارد،

ی  ، درجهتكراری و قالبي هم احتياج به بازشناسي دارد. اما در ترجمههای  ، جملهاز آن گذشته است.

، ها رود، چون مسأله انتقال پيام از زباني به زبان ديگر، يعني از نظامي با دستگاهي از نشانه خالقيت باال مي

سطوح گوناگون باهم تفاوت دارند،  دو نظامي که در آيد. ها پيش مي شانهبه نظامي با دستگاهي ديگر از ن

هنری و حتي متافيزيكي. به خصوص اگر  بالغي، نحوی، معنايي، مرفولوژی، تكواژی، در سطوح واجي،

اين خالقيت  دو فرهنگي که مشترکاتشان کم باشد، اين دو زبان حامل دو فرهنگ دور از يكديگر باشند،

 (.050 :0381 فر، خزاعيياز خواهد بود)بيشتر مورد ن

 ی خالق چيست؟ ، پس مراد از ترجمهای را خالق بدانيم اگر هر ترجمه

پذير است و مراتب و درجاتي دارد و اين  بايد گفت که خالقيت نسبي است و به اصطالح تشكيک

ی شعر که از حد  ترجمه ديگرش، ای و سر ی رايانه يک سر آن ترجمه اند. درجات در طيفي گسترده شده

 زباني بايد سنخيّت روحي با تبحّر مترجم عالوه بر ی شعر، ترجمه برای اينكه در رود. ترجمه فراتر مي

بفهمد تا ترجمه کند.  تواند شعرش را ، حتي نميتواند شعر او را ترجمه کند إل ا نميشاعر داشته باشد و

ها همه در جوار  ، اينفيلمنامه ،نمايشنامه ،تاه، مثل رمان، داستان کوهای تخيّلي ديگر های نوشته ترجمه

توان سراغ گرفت. حتي در يک  های تخيّلي مي ها نيز مايه البته در انواع ديگر ترجمه گيرند. شعر جای مي

ها در  ، ولي منزل و وطن اصلي اين مايهكن است راه بيابدهای تخيّلي مم سخنراني سياسي جای جای مايه

لذا هم ، است. به اصطالح قديم، صِناعت استر شعر است. باری ترجمه فن آثار داستاني به خصوص د

، و خواهد برای کسب مهارت ، هم تمرين و ممارست ميخواهد ، هم علم ميخواهد قريحه و استعداد مي

به هرحال هر کسي که فقط آشنايي به زبان مبدأ و مقصد داشته باشد و حتي تبحّر هم داشته باشد 

 ، يعني در ترجمه تبحّر دارد.ند که ذی فن استتواند ادعا ک نمي

نويسد نه مايريد  ، زيرا مترجم مانند دبير، مايُراد را ميدبيری شباهت دارد شغلترجمه به  جهتياز 

ی  خواهد. برای نوشتن مايريد، همان گنجينه نويسد، نه آنچه را که مي خواهند مي يعني آنچه را مي را.

برای نوشتن مايراد و برای  ولي ،کافي است يسنده در انبان ذهن دارد،لغوی و الگوهای تعبيری که نو

همچنين برای ترجمه از اين لحاظ  چه بسا واژگان فعال و تعبيرات آماده در ذهن جوابگو نباشد. ،ترجمه



 

18 

که با  از افرادکه فن است، دانستن زبان مبدأ و مقصد شرط الزم هست ولي شرط کافي نيست. بسياری 

ی خوبي  . حتي ممكن است کسي نويسندهشوند بينيم مترجم خوبي نمي ها، مي ه هردو اينوجود علم ب

 (.050 :0381 فر، خزاعيباشد ولي مترجم خوبي نباشد)

 ی خالق: مسائل مربوط به ترجمه .1-4-1 -2

 اين نكتـه تأکيـد کنـيم کـه در    ابتدا بايد بر  کنيم. ها را مطرح مي وار آن اين مسائل متعددند و فهرست

 (.052، همان، بيشتر بافت موقعيتي مهم است)ترجمه، توجه به جمله کافي نيست

در  در سـخن،  ، بلكـه کند و جمله نه مسـتقالً  در حقيقت کلمه نه مستقالً بلكه در جمله معنا پيدا مي 

گردد و درست همين أمر  ، درست از همين أمر ناشي ميی خالق شود و مشكل ترجمه گفتمان معنادار مي

 کشد. ی خالق انواع مسائل را پيش مي ه برای ترجمهاست ک

کنـد و متـرجم هميشـه     ای در بافت خودش يا در آن گفتمان مشخص معنای خاص پيدا مي هرکلمه

ی بعضـي   در ترجمـه  توجه بـه ايـن دام بيفتـد.    بايستي اين را در نظر داشته باشد و گاهي ممكن است بي

کنـد و اينكـه متـرجم توجـه      ناظری در زبان مقصد پيدا نمـي تعبيرات، هيچ عنصری از زبان مبدأ عنصر مت

يا جمله را به جملـه ترجمـه کنـد.     گروه را به گروه، يا داشته باشد که الزم نيست هميشه واژه را به واژه،

ممكن است در زبان مبدأ ما يک واژه داشته باشيم و در زبان مقصد معادلش فقط يک واژه برای آن کـافي  

 همديگر يكسان نيستند. ها از نظر درازی و کوتاهي بايعني تعبير باشد.

، کـه در واقـع عبـارات    آيد، تعبيـرات کنـايي اسـت    ی خالق پيش مي ی ديگری که در ترجمه مسأله

، تتبّع در زبـان  خواهد خواهد، يعني تتبّع در متون مي اصطالحي است، که اين هم تبحّر در هر دو زبان مي

شـود   يعني يک مفهوم واحد را مـي  ی سبک است. يكي هم مسأله محاوره. خواهد و حتي تتبّع در زبان  مي

از نظر سبكي ممكن است که متفاوت باشند. برای اشاره به شـهرت   به تعبيرات گوناگون رساند و ادا کرد.

توان گفت، ولي بايستي  ها را مي ی اين توانيد بگوييد مشهوره، سرشناسه، نامداره، معروفه، همه يک نفر مي

يعنـي عبـاراتي کـه     هاسـت.  يكي هم تكيه کـالم  کنيد. اساس بافت مورد نظر کدامشان را اختيار مي بر ديد

ات اشـار  ها و المثل آيد و نيز ضرب ها مي ها يا اول جمله کند و در ابتدای پاراگراف کالم را به هم وصله مي

 د، برای اينكه در دو فرهنـگ ، که در مورد نمادها خيلي بايستي احتياط کرتاريخي و نمادهاست، اساطيری

 (.053،054 :0381 ،خزاعي فرممكن است متفاوت باشند)
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  اعجازبخش دوم: مبانی نظری  .2-2

( است و در برگيرنده معارف و مفاهيم وسملوآ هلعلیههللاصیل)قرآن کريم معجزه جاويدان پيامبر خاتم  

کران شناخت  برای ورود به اين دريای بيها به سوی کمال است. اولين گام  عميقي برای هدايت انسان

دقيق و فهم صحيح آن است که فهم صحيح آن نياز به مقدماتي از علوم قرآني دارد. يكي از اين مقدمات 

اند. پيرامون آن پرداخته پژوهان به انديشه و تأمل  اعجاز قرآن است که از گذشته تاکنون مفسران و قرآن

اندک سعي شده است که به ابعاد اعجاز قرآن پرداخته شود. اميد حد بضاعت  ترجمه اين کتاب دردر 

 .باشدای برای تفكر، تدبر و تأمل بيشتر در فهم آيات قرآن است روزنه

 معنای لغوی. 2-2-1

 (5/396، ن منظوربا)معجزه از ماده عجز به معنای ضعف و ناتواني است 

 معنای اصطالحی . 2-2-2

جزه يعني امری که خارق عادت باشد، و داللت کند بر اينكه عاملي گويد: مع عالمه طباطبايي مي  

غير طبيعي و از ما وراء طبيعت و بيرون از نشئه ماده در آن دست داشته است، البته معجزه باين معنا را 

 (:0374:116/1طباطبايي، ).قرآن قبول دارد، نه بمعنای امری که ضرورت عقل را باطل سازد

 های معجزه با خوارق عادت دیگرتفاوت. 2-2-3

توان گفت:  يعي دارد. از اين رو ميای است که علتي برتر از علل طبالعادهمعجزه يک امر خارق  

معجزه قابل  ثانياً توان ياد گرفت؛ که امور خارق عادت را مي معجزه قابل آموزش نيست، در حالي اوالً

 ثالثاً توان مغلوب کرد؛ که امور خارق عادت را مي ها نيست، در حالي وردی از سوی انسانآ معارضه و هم

است، در حاليكه هدف در امور خارق عادت غير از اين  هدف معجزه اثبات نبوت شخص مدعي نبوت

 (3:0389، رضايي )است.

 فرق معجزه و سحر. 2-2-4

معجزه بر خالف سحر، قابل  .آيد معجزه بر خالف سحر از طريق تعليم و تعل م به دست نمي 

 .معارضه نيست

http://intjz.net/maqalat/t-ejaz-quran.htm#_top
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حرهای متعدد در بر خالف معجزات، س .در سحر بر خالف معجزه تحدّی و به مقابله طلبيدن نيست

در معجزه بر خالف سحر، اهداف الهي .شوند نوع و جنس شبيه يكديگرند زيرا در نتيجه تعليم آموخته مي

 .است

ق  0406، گلپايگاني)اصحاب معجزه بر خالف اصحاب سحر، مزيّن به کماالت و اخالق انساني هستند

:377-381) 

 وجوه اعجاز قرآن. 2-2-5

 :بندى نمود ها را به سه بخش طبقه توان آن که مي رآن گفته شدهوجوه مختلفى براى اعجاز ق 

 اعجاز لفظى قرآن. 2-2-5-1

 .اعجاز لفظى قرآن به دوگونه مطرح شده است: اعجاز بالغى و اعجاز عددى

هاى دور شناخته شده بوده و تقريباً بين همه  بحث اعجاز بالغى قرآن يا بالغت قرآنى، از گذشته  

د التفات و توافق بوده است. البته برخى، اعجاز بالغى قرآن را از امورى؛ مانند نظم، مذاهب اسالمى مور

اند: يكى از جهات اعجاز قرآن، اعجاز بالغى آن است و  اسلوب و شيوه بيانى قرآن جدا کرده و گفته

 جهت ديگر آن، نظم و اسلوب بيانى قرآن است. برخى ديگر نيز وجه اعجاز قرآن را مجموع مرکب از

ها از باب تكثير مثال است  ولى در واقع اين (096 تاريخ چاپ:، ثامنى) اند بالغت و نظم و اسلوب آن دانسته

 .گردد و همه موارد مرتبط با شيوه بيانى قرآن به اعجاز بالغى قرآن بر مي

(، وسملوآ هلعلیههللاصیل) اى است که هيچ بشرى، حتى ساحت بلند رسول اکرم شيوه بيانى قرآن، شيوه  

 .تواند به اين روش سخن گويد نمي

وجه ديگر اعجاز لفظى قرآن، اعجاز عددى آن است. اين وجه اخيراً مطرح شده و با به کارگيرى   

کامپيوتر در اين زمينه مورد توجه زيادى قرار گرفته است و با بيان ارتباطات عددى خاص ميان الفاظ و 

 .تواند در سخن بشرى تحقق يابد ين روابط عددى نميحروف قرآن سعى شده نشان داده شود که ا

 اعجاز محتوایى قرآن. 2-2-5-2
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 :شود اشاره مي در زيراند که  جهات مختلفى را براى اعجاز محتوايى قرآن ذکر کرده

 

 

 :عدم وجود اختالف در قرآن. 2-2-5-2-1

آيا در ]معانى[  :يه اختالفاً کثيراًأفال يتدبرون القرآن و لو کان من عند غير اهلل لوجدوا ف»آيه شريفه:   

ناظر به همين وجه ( 82نساء، )«يافتند انديشند؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعاً در آن اختالف بسيارى مي قرآن نمي

 .اعجاز است

 :اخبار غیبى. 2-2-5-2-2

از نزول در قرآن مطالبى نسبت به برخى افراد، يا بعضى از وقايع که در آينده؛ يعنى زمان بعد   

 بينى شده که به همان صورت به وقوع پيوسته است. از جمله آيه کريمه:  آيات قرار بوده واقع شود، پيش

   (3 – 0روم، ).الم * غلبت الروم فى ادنى االرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون

ظرف چند سالى، ترین سرزمین، ]ولى[ بعد از شکستشان، در  الف، الم، میم. رومیان شکست خوردند، در نزدیک

 .بزودى پیروز خواهند گردید

 :علوم و معارف قرآنى .2-2-5-2-3

توانسته به آنها دسترسى پيدا کند. البته  در قرآن مطالبى آمده که الاقل در آن زمان هيچ بشرى نمي  

نچه اکنون نيز علوم و معارف بلندى در قرآن وجود دارد که هنوز براى بشر ناشناخته مانده و بيشتر آ هم

هاى مستمر آنان بوده  ( و هدايتالسالمعلیهم( و امامان معصوم)وسملوآ هلعلیههللاصیلمعلوم گشته از طريق خود پيامبر)

هاى  طورى که امروز بخش قابل توجهى از احاديث را روايات اعتقادى، مباحث عقلى، نكته است، به

، حتى اگر کسى فرضاً همه علوم و دهد. به هرحال فلسفى و کالمى و موضوعات عرفانى تشكيل مي

اکنون شناخته شده و در دسترس بشر بداند، هرچند به يقين در گذشته چنين نبوده  معارف قرآنى را هم

کاهد. شايان توجه است که اين اثبات  است، اين امر از ارزش اعجازى قرآن در اين زمينه چيزى نمي

قدر عظمت  شود اين علوم و معارف عميق و بلند آن مياعجاز قرآن از طريق آورنده آن نيست، بلكه گفته 
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اى بشرى نبوده  طور کلى انديشه دارد که از افق انديشه هر دانشمندى در آن روزگار باالتر بوده است و به

 .شود و نشان وحى الهي بر تارک آن ديده مي

 

 

 :عجز از ابطال معارف و علومى که در قرآن آمده است. 2-2-5-2-4

ها و  هاى علمى بشر و تبادل دانش شت ساليان دراز و بعد از اين همه پيشرفتپس از گذ  

کدام از مطالبى که در قرآن آمده، ابطال نشده است و همين حقانيت قرآن و آسمانى بودن  ها هيچ فرهنگ

 همانند منطق ـهاى بشرى  تذکر اين نكته مفيد است که اگر چه شايد برخى از دانش .کند را اثبات مي آن

که در يک مجموعه مدوّن گردآورى شده و از دوران کهن به ما ارث رسيده است، ابطال  ـو رياضى 

ها در قالب بديهيات اولى، يا فطرى در انديشه هر  نشده باشد، ولى بايد توجه نمود که اوالً: اين دانش

اند، و  گردآورنده بودهاند، در واقع  خردمندى مكنون بوده است و کسانى که به تدوين اين مسائل پرداخته

کند، مربوط به يک دانش خاص و پيرامون  هايى که بشر تاليف مي طور کلى کتاب آورنده. ثانياً: به پديد نه

هايى که بر رخسار علوم و معارف قرآن  ترين ويژگي اى است، در حالي که يكى از مهم موضوع ويژه

 .طلب در يک سخن استها م درخشد، گستردگى حوزه مباحث آن و اشاره به ده مي

هاى گوناگونى را در خود جاى  اساساً اين خود، يكى ديگر از وجوه اعجاز است که چنين دانش  

با  ـگانه از هم  هاى کامالً بي يابى به علوم متفاوت و حوزه تواند عالوه بر دست داده است. کدام بشرى مي

ها را به هم آميزد و مسائل را  ن دانشچني ـآن همه دقت نظر و استوارى بيان و گستردگى موضوعات 

هاى متفاوتى از علوم گوناگون به دست  چنان در کنار يكديگر قرار دهد که در صدر و ذيل سخنان، ميوه

اى که نه مقصود، ضايع و نه پيوستگى زايل شود و نه خطايى صورت پذيرد و اين چنين در  گونه آيد، به

 پذيرى مصون باشد؟ ها بدرخشد و از هرگونه ابطال طول قرن

 اعجاز قرآن از جهت آورنده آن. 2-2-5-3
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االيام مورد بحث واقع شده، بر اين مطلب تكيه دارد که رسول گرامى   اين وجه که از قديم  

العرب که اصوالً با ةتوانسته است در ميان مردم جزير ( فردى امّى بوده، پس چگونه ميوسملوآ هلعلیههللاصیلاسالم)

 .نگ بيگانه بودند، چنين کتابى از پيش خود بياورددانش و فره

( که آورده قرآن است، تحدّی نموده است، وسملوآ هلعلیههللاصیلقرآن، بشر را به شخص رسول خدا)  

است، درس نخوانده و نزد کسي تعليم نديده؛ کتابي که او آورده، هم الفاظش معجزه « امّي»پيامبری که 

 .فوق العاده است است و هم معاني و محتوايش

 :خداوند در قرآن مي فرمايد

  (09ونس، ي).قُل لَّو شَاءَ اهللُ مَا تَلَوتُهُ عَلَيكُمُ وَ ال أَدريكُم بِهِ فَقَد لَبِثتُ فِيكُم عُمُراً مّن قَبلِهِ، أَفَلَا تَعقِلُونَ

اختم، من مدّتها قبل از آن، در بگو، اگر خدا مي خواست، قرآن را بر شما نمي خواندم و شما را از آن باخبر نمي س

 ميان شما بودم )و چنين کلماتي از من صادر نمي شد( آيا هيچ فكر نمي کنيد؟

ها در بين مردم بود و  ( سالوسملوآ هلعلیههللاصیلدارد که، همه مي دانند پيامبر) عل امه طباطبائي بيان مي  

و مردم را به آوردن همانند قرآن، تحدّی و کرد، تا آنكه ادعای رسالت نمود  همانند آنان زندگي مي

کس نتوانست در مقام معارضه با آن بر آيد و  ها از آوردن مانند آن عاجز شدند و هيچ دعوت کرد و آن

هيچ عاقلي و خردمندی در توان خود نديد که چنين کاری را انجام دهد. از اين جهت، تحدّی به شخص 

تواند مانند چنين  شده است که اگر کسي ميـ  های شخصي که داشت ا آن ويژگيبـ  (وسملوآ هلعلیههللاصیلپيامبر)

 (93، ص 0ج طباطبايي، قرآني را بياورد.)

 وجوه اعجاز بیانی قرآن. 2-2-6

ها،  ترين وجوه اعجاز قرآن است، که در تمـام آيـه ترين و معروف اعجاز بياني قرآن از گسترده  

( در جلد پنجم التمهيد في علیههللاةرمحاهلل معرفت) استاد آيت .مشاهده استها و سطر سطرِ قـرآن قابل  سـوره

نمايي که  کند ای را برای اعجاز بياني ياد مي گانه هعلوم القرآن که به اعجاز بياني اختصاص دارد، وجوه دَ

 :شود گانه گزارش مي هاز اين وجوه دَ

 دقت در بیان. 2-2-6-1
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