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ـ پژوهشي، )دانشكده ادبيات و علوم انساني(زبان و ترجمه  مطالعات  هجلّم  1389پاييز ، دوم ةشمار، علمي 

  

  و دشواريسازگاني  ـ  از منظر زبانشناسي نقشيقرآننگاهي به تكرارهاي واژگاني 
   ترجمه اين گونه عناصر

  
  محمد غضنفري

  ) ددانشيار زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه فردوسي مشه(

  چكيده

ايـن  .  بروز و نمود پيدا مي كنـد       ،زبان در سطح جمله، گروه و نيز واژه        تكرار در عرصه   پديده
سـازگاني هاليـدي     ـ  مقاله،  از ديـدگاه ادبـي، گفتمـاني، مطالعـات ترجمـه و زبانـشناسيِ نقـشي       

(Halliday)                   در  تكرار را به اختصار بررسي كرده، سپس به تكـرار در متـون مقـدس و بـه ويـژه
گفتمان قرآن پرداخته و اهداف بالغي، معنايي و زيبايي شناختي اين گونه عناصر را در متن مـورد                  

 مـورد بررسـي قـرار       "علـق "اي از تكرارهاي واژگاني قرآن در سورة         نمونه. بحث قرار داده است   
ه، هايي كه از اين نمونه در دو متن فارسي و دو متن انگليسي بـه دسـت داده شـد                    گرفته و ترجمه  

متون مقدس، به طور كلـي،   نگارنده، سپس، به دشواري كار ترجمه. مورد ارزيابي قرار گرفته است    
حاصل بحث به   . و مشكالت برگردان متن قرآن، و به خصوص عناصر تكراري آن، پرداخته است            

نخست، با عنايت به خاستگاه متافيزيكي و فرابشري متون مقدس، ترجمه           : چند نكته ختم مي شود    
 "زبانِ مقصد مـدار   "سد رويكرد   راي برخوردار است؛ دوم، به نظر مي         متون از حساسيت ويژه   اين  

ها كار آيي    در ترجمه، كه اصالت را به متن و فرهنگ مقصد مي دهد، در برگردان اين دسته از متن                 
ر ها قرا  مناسب تري كه در دسترس مترجمانِ اين گونه متن         ندارد؛ سوم، بر اين اساس، شايد گزينه      

مقابل رويكرد پيـشين اسـت و اصـالت را بـه      كه نقطه ـ   در ترجمه"زبانِ مبدأ مدار"دارد رويكرد 
  .  باشدـ  زبان و فرهنگ مبدأ مي دهد

ـ زبانشناسي نقشي ،قرآن  ترجمه، گفتمان قرآني، برگردان متون مقدس،تكرار: ها واژهكليد   .سازگاني 
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   در آمد-1

زبان نوشتاري، تكرار ممكـن اسـت در سـطح           در عرصه .  است اي متداول   در كالم پديده   "تكرار"
 . و واژگـان پديـدار شـود       )عبارت(، گروه   )clause(، جمله واره    )كامل يعني، تكرار يك جمله   (جمله  

تكـرار در زبـان      اصال چرا: تكرار مي توان چندين پرسش را مطرح ساخت        باري، در خصوص پديده   
 دارد؟ آيا زبان بدون تكرار ممكن نيست؟ آيا مي توان بـراي             اتفاق مي افتد؟ چه نيازي به تكرار وجود       

تكرارهاي زباني هدفي قايل شد؟ به سخن ديگر، آيا تكرار در زبـان نوشـتاري پديـده اي هدفمنـد و                     
، ايـن  ها نيست، با وجود    اين پرسش  مبتني بر انگيزه است؟ گرچه اين مقاله مدعي پاسخ گويي به همه           

معنايي تكرارهاي  /هاي بالغي  هدف بارهي اندك خود خواهد كوشيد در     اه نگارنده در حد وسع دانسته    
هـاي بعـضي از دانـشوران عرصـه هـاي ادبـي،              كالمي، نظر خوانندگان گرامي را دست كم به ديدگاه        
  .  زبانشناختي، گفتماني و ترجمه شناسي جلب نمايد

كـه تكـرار در متـون    بر اين نكتـه توافـق دارنـد     و بالغت   صاحب نظران عرصة ادبيات      منتقدان و 
. يكـي از جنبـه هـاي بالغـي مـتن محـسوب مـي شـود                 و چـه در نثـر،        شعر، چه در    نوشتاري ادبي 

 خـاص مـي كوشـد آن را در ذهـن      جملـه واره اي   شاعر با مكرر سـاختن واژه، عبـارت يـا           /نويسنده
 & Holmanبراي نمونه، بنگريد به هلمن و هارمون (خوانندگان برجسته سازد و مورد تأكيد قرار دهد 

Harmon  ،1986 .(        شفيعي كدكني به نقل از امين الخولي) ياد آور مي شود كه    مصري،   ، نويسنده )بي تا :
تكرار از قويترين عوامل تأثير است و بهترين وسيله اي است كه عقيده يا فكـري را بـه كـسي القـاء                       "

ان دهندة تكيه و تأكيد و      نش"پورنامداريان، در نقد شعر احمد شاملو، تكرار را         ). 99، ص   1389 ("كند
و معتقـد اسـت كـه       ) 378، ص   1381( مـي دانـد      "يا توجه و عالقة شاعر بر موضوع و معني مكـرر          

) . 383ص   ("جدا از جنبه هاي بالغي، از جمله وسايل ايجاد آهنگ و موسيقي نيز هـست              ... تكرار  "
 حيرت خواننده است بـه      تكرار گاهي نيز براي رفع شك و ترديد و        ": همو در جاي ديگري مي افزايد     

  ). 380ص  ("علت طرح معنايي كه غير عادي مي نمايد
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  تكرار در ادبيات فارسي-2

. هاي شعر پارسي رايج بوده اسـت       تكرار در ادبيات كالسيك فارسي از ديرباز و از نخستين طليعه          
 هبـار در) هفـتم هجـري    تـأليف اوايـل سـده     (المعجم في معايير اشـعار العجـم        شمس قيس رازي در     

 چهـارم و نيمـه     از شعراي دربار محمود غزنوي، اواخـر سـده        (تكرارهاي متكلف در اشعار عسجدي      
بـه نقـل از علـوي    (سخن گفته و دو بيت زير را نمونه آورده است          ) پنجم هجري قمري   نخست سده 

  ): 34، ص 1363مقدم، 
  باريل ــ ازين چشم سخيره خيرههرروز     ـــروارارم ابـــ همي بقطره قطرهباران 
   دل و جان من فگارخيره، خيره خيرهزان     باران شده خجل قطره، قطره قطرهزان 

شعر زير را از سنايي نقل كرده، گرچه تكرار در آن را مخـل              ) 21، ص   1361(جالل الدين همايي    
  : فصاحت دانسته است

  وزين آيين بي دينان پشيماني پشيماني    مسلمانان مسلمانان، مسلماني مسلماني
آثـار   او تكـرار در همـه      بـه عقيـده   . تكرار را فراتر از زبان مي نگرد       پديده) 1389( كدكني   شفيعي

از ديدگاه اين   . عرصه هاي حيات انساني جاري و متجلي است        هستي، به ويژه در موسيقي، و در همه       
 672-604(شاعر و منتقد ادبي معاصر، درخشش و دلنشيني شعر موالنا جـالل الـدين محمـد بلخـي                   

نيز مرهون آشنايي وي با نظام موسيقايي هستي است، كه خود بر مدار تنوع  و تكـرار                  ) قمريهجري  
  :استوار است

است؛ از تـپش قلـب و ضـربان نـبض تـا             » تكرار«و  » تنوع«بنياد جهان و حيات انسان، همواره بر        
مفهوم شدايند روز و شب و توالي فصول، و در نسبت خاصي از اين تنوع و تكرارهاست كه موسيقي                   

شعر خويش را در مقامي اين چنين ساز كرده و          جالل الدين، چنگ و چغانه    . ... خويش را باز مي يابد    
  .)390ص  ( اين چنين نوايي است كه مي سرايدبا

هاي جدايي ناپـذير اشـعار       هاي موالنا بسيار چشمگير است و در حقيقت از ويژگي          تكرار در غزل  
بـه  .  در ميان شاعران پارسي گوي از همگان ممتاز مـي سـازد            اوست، چنانكه همين ويژگي شعر او را      

  ):1388(سخن سبزعليپور 
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 يـا  غزليـات شـمس  هاي موالنا تكرار است و اقسام تكـرار در       بسياري از غزل   جان مايه و جوهره   
تكـرار پـر    ) همانند موسيقي (آنچه غزل مولوي را غزل كرده       . ... قابل توجه و بررسي است    ديوان كبير   

ر بالغـي تكـرار اسـتفاده نكـرده         از س غزليات شمس    ارات است و شايد هيچ اثري به اندازه       معناي عب 
  .)98ص  (است

  : مثال آورد وهاي موالنا را مي توان شاهد هاي بسياري از غزل از منظر تكرار، نمونه
  ودــي شـسر نمــبي تو ببي همگان بسر شود،   
  دوــي شـــ نم رـــداغ تو دارد اين دلم، جاي دگ  
  وـــت تـــ پس چرخ  عقل مست تو، چرخه ديده  
  ...بي تو بسر نمي شود گوش طرب به دست تو،   

  )113-112، صص 1363موالنا، (          
بر خالف سنت معهود در مورد رديف در شعر فارسي، موالنا اين تكرارهـاي              "يا در غزل زير، كه      

ـ        اي ديگر مي     گونهه  مريي و ترجيع ها را گاه در مطلع غزل ب          اي  گونـه ه  آورد و سپس در طول غـزل ب
  ): 410، ص 1389شفيعي كدكني،  ("ديگر

     
 ، جـان را غالمـت مـي كننـد      سالمت مـي كننـد     رندان

 مـستان سـالمت مـي كننـد       مستي ز جامت مي كنند،      
ــاش  ــشتم ف ــشق گ ــالش  در ع ــان ق ــر، وز همگن ــر ت  ت

 مـستان سـالمت مـي كننـد       تـر،    وز دلبران خوشـباش   
  طوفـــاني نگـــرغوغـــاي روحـــاني نگـــر، ســـيالب

... مـستان سـالمت مـي كننـد         خورشيد ربـاني نگـر،      
  

  :در غزلي ديگر نيز رديف يا رديفواره را تشكيل مي دهد» مستان سالمت مي كنند« همين جمله
ــابي را بگــو ــد«: رو آن رب ــستان ســالمت مــي كنن  ».م

 ».مـستان سـالمت مـي كننـد       «: وآن مرغ آبـي را بگـو      
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 ».مت مـي كننـد    مـستان سـال   «: وان مير سـاقي را بگـو      
 ...» .مستان سـالمت مـي كننـد      «: وان عمر باقي را بگـو     

 

  )104-102، صص 1363موالنا، (               
    

وسـيع تـري را      زندگي ما گستره   هستي و در پهنه    ، نيز تكرار در عرصه    )1388(به باور سبزعليپور    
  : زبان نيست گيرد و منحصر به حوزه در بر مي

اگـر  . خلق زيبايي در هستي اسـت       بلكه درون مايه   ،غي و شگرد زباني   بال تكرار نه فقط يك آرايه    
روزي تكرار را از هستي حذف كنيم، از هستي چه مي مانـد؟ گـردش مـاه و خورشـيد و سـتارگان،                       

اگر تكرار نـت موسـيقي از       . نوشدن روز، ماه، فصل و سال و همه و همه محصول تكرار هستي است             
از زيبايي چـه    . . . زيبايي در معماري حذف شود،       هاي سازنده  رنآن گرفته شود، اگر روزي تكرار تقا      

  .)88ص (مي ماند؟ 

  شناسي سازگاني، گفتمان و ترجمه-تكرار از ديدگاه زبانشناسي نقشي-3

، 1990(شناسي، گفتمان و نقد ترجمه، يعني حتيم و ميـسن            دو تن از صاحب نظران حوزة ترجمه      
نه اي ويژگي بينامتني مي شمرند و بر اين باورند كـه تكـرار              در متن را گو   ) تكرار(بازگويي  ) 124ص  

تدبيري است هدفمند، تعمدي و مبتني بر انتقال معنايي خاص از سوي پديد آورندة مـتن كـه در پـي                     
  . تأكيد، برجسته سازي، تأثير هرچه بيشتر، و تحكيم معنا در ذهن خواننده است

، واژة مـتن بـه هـر    )systemic functional linguistics(سازگاني - نقشياز ديدگاه زبانشناسي
اطالق مي شود كه يـك كليـت        —چه گفتاري و چه نوشتاري    —قطعة زباني، با هر حجم و اندازه اي       

چنين تعريفي از متن به گويشوران هر زباني اين         . يكپارچه و در واقع يك واحد معنايي را تشكيل دهد         
زبان، كه بيشتر از يك جمله باشد، دريابند كه آيـا از            امكان را مي بخشد كه در مواجهه با يك قطعه از            

هاليدي و حسن    . نك(يك كليت منسجم تشكيل يافته يا صرفا مجموعه اي از جمالت بي ربط است               
(Halliday & Hasan) ،1976 در حقيقت، آنچه يك متن را از غير متن متمايز مـي سـازد،   ). 1، ص

مفهـوم  . تنها متن از چنـين سـاختاري برخـوردار اسـت           است، زيرا    (texture) "ساختار متن "مفهوم  
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 است، كه به روابط معنايي درون       (cohesion)» پيوند«هاي متن مربوط مي شود،       ديگري كه به ويژگي   
به تعبير ديگر، هرگاه تعبير و تفـسير عنـصري از مـتن وابـسته بـه      . متن اشاره دارد و معرف متن است    

پيوندهاي درون  ) 4همان، ص   (هاليدي و حسن    . ر و كار داريم   عنصري ديگر در متن باشد، با پيوند س       
به بيان ديگر، بعـضي از اشـكال   . و واژگاني بر مي شمارند) نحوي(متني را از دو گونة عمدة دستوري    

يعنـي  —گونـة نخـست   . پيوند از رهگذر دستوري و برخي ديگر از طريق واژگاني محقق مي شـوند             
؛ و گونـة    »ربـط «و  » حذف به قرينه  «،  »جايگزيني«،  »ارجاع«ي  به زيرشاخه ها  —پيوند از نوع دستوري   

» هــم آيــي« و (reiteration)» تكــرار/بــازگويي«بــه دو زيرشــاخة —يعنــي پيونــد واژگــاني—دوم
(collocation)   بنا بر اين، از منظر زبانشناسان نقش گرا، تكرار نوعي پيوند واژگاني       .  بخش پذير است

)lexical cohesion  ( آيدبه شمار مي .  
از آنجا كه پيوندهاي نحوي با موضوع اين مقاله چندان ارتباطي ندارد، فقط به پيوندهاي واژگـاني،     

گونه » تكرار«همان گونه كه پيش تر گفته شد،        . آن، خواهيم پرداخت  » تكرار/بازگويي«و آن هم از نوع      
   :اي پيوند واژگاني است كه با به كارگيري يكي از موارد زير تحقق مي يابد

  ؛ )عبارت( تكرار عين واژه -
در » ميـوه «بـراي نمونـه، واژة        ( به كار بردن واژه اي فراگير كه در برگيرندة واژة مورد نظر باشد               -

  ؛)و مانند آنهاست» هلو«، »سيب«، »انار«، »انگور«برگيرندة كلمه هايي نظير 
  با واژه؛ ) يا تقريبا هم معنا(ف  به كار بردن يك واژة متراد-
  ).203، ص 1992، بيكر(صيفي كلي از واژة مورد نظر كار بردن تو به -

. شايد اگر از دنياي فوتبال مثالي بـزنيم، كـاربرد وجـوه پيونـد واژگـاني روشـن تـر خواهـد شـد                       
 در جمله هاي    قرمزپوشان و   تيم،  پيروزي،  پرسپوليسدوستداران فوتبال خوب مي دانند كه واژه هاي           

الزم بـه  (بيـان مـي شـوند    ) 1(وتبال اشاره دارند و در پيوند بـا جملـة         همه به يك تيم ف    ) د-الف(زير  
هاي زير فقط در عالم مفروض زبان برساخته شده اند و گوياي واقعيتي بيروني                توضيح نيست كه مثال   

 ايـن   —نيستند كه احتماال طرفداران آبي پوشان يا قرمز پوشان وطن ما را متأثر يـا خوشـحال سـازند                  
  ): گروه از بازيكنان ياد شده عشق مي ورزد و به آنان افتخار مي كندنگارنده به هردو
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  . پرسپوليس امروز به مصاف استقالل رفت) 1(
  ) تكرار عين واژه. ( تيم حريف را به زانو درآورد1 بر 2 با نتيجة پرسپوليس -الف
  )واژة مترادف.  ( تيم حريف را به زانو درآورد1 بر 2 با نتيجة پيروزي -ب
  )واژة فراگير. ( تيم حريف را به زانو درآورد1 بر 2 با نتيجة تيمن  اي-ج
  )توصيف كلي. ( تيم حريف را به زانو درآوردند1 بر 2 با نتيجة قرمزپوشان -د
  

هـايي   اما از ديدگاه ترجمه شناسي و نقد ترجمه، نكته در خور توجه است اين كه آيا برگردان متن                 
يژه اي دارد و اهـداف بالغـي خاصـي را دنبـال مـي كنـد نيازمنـد                 در آنها بروز و نمود و      "تكرار"كه  

اي است؟ صاحب نظران حوزة نقد ترجمه و گفتمان شناسي بر ايـن باورنـد كـه انتقـال                    رويكرد ويژه 
هـا و زيـر    مـستلزم ظرافـت  ـ  از جمله تكرار و گونه هاي ديگر پيوند واژگاني       ـ   هاي بالغي متن   ويژگي

 نمونه، رويكردهايي مانند به كار بردن واژه هـاي متـرادف، بـه جـاي                هاي ويژه اي است كه، براي      وبم
 تكراري، نه تنها از انتقال عبارتيا تلفيق، ادغام و خالصه سازي  تكراري؛   حذف واژه تكرار عين واژه؛    

. مقاصد بالغي پديد آورندة متن باز مي ماند كه تأثيرات معنايي آن را نيز خدشـه دار خواهـد سـاخت                   
ن مطلب، به نمونه اي برگرفته از يك رمان عربي كه به زبان انگليسي برگردانده شـده                 براي روشن شد  

ترجمة فارسي اين نگارنده است از برگردان انگليسي متن عربي كه حتيم و             ) الف(نمونة  . است بنگريد 
  :فراهم آورده اند) 32-31، صص 1997(ميسن 
  )الف(

ا از چيزهاي كم اهميت و پيش پـا افتـاده آغـاز             ماجر. شيفتة قمار بودم  . بيست و چهار سال داشتم    
مثل خيلي از چيزهاي ديگر زندگي، كه آدم فكر نمي كند ممكن است تمام مسير زندگي انسان                 —شد

 مـرغ و    سـر  بـازي كـردن   بعد، شروع كرديم به     . بازي مي كرديم   گردو   سراولش،  . را دگرگون كند  
و دست آخـر هـم كـار بـه          . بازي كرديم   سه تا گوساله ام    سربعدش هم روزي رسيد كه      . ها خروس

   .بازي كرديم هاي باغم   درختسرجايي رسيد كه 
  : مي نويسند) جا همان(در تعبير و تفسير اين فراز از متن، حتيم و ميسن 
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 كوشيده است به پيوند واژگـاني       "بازي كردن ) چيزي(سر  "متن عربي از طريق تكرار فعل مركب        
 چنين تكرار اغراق آميزي نهفته است شايد بتـوان بـر پايـة برجـسته                اي را كه پشت    انگيزه. دست يابد 

شخصيت (اين لغزش .  در بافت اين فراز از متن و نيز در سرتاسر رمان تبيين كرد"قمار"سازي مفهوم 
نمايي مي شود و اين سقوط  تدريجي تـا آنجـايي پـيش مـي رود كـه انـسان از همـة                         بزرگ) داستان
  . دل بر مي كند ـ از جمله عزت نفس خودـ   آنها آسان نيستهايي كه دل كندن از داشته

، در اين فراز از متن، متـرجم        )همان(اما در برگردان انگليسي رمان ياد شده، به گفتة حتيم و ميسن             
نمايي بالغي متن عربي را تقريبا ناديده انگاشته و چنين برگردانـي بـه دسـت داده                  انگليسي اين بزرگ  

  ): از نگارندهترجمه به فارسي(است 
  )ب(

مثل خيلي چيزهاي ديگر اين دنيا، همه چيز خيلـي سـاده            . بيست و چهار ساله بودم و شيفتة قمار       
در اين جور مواقع، آدم اصال به مخيله اش نمي گذرد كه تمام زندگي اش دستخوش تغييـر                 . پيش آمد 

؛ و بعدش    مي كرديم  بازيها   ؛  بعد سر مرغ  و خروس       قمار مي كرديم  اولش، سر گردو    . خواهد شد 
  . وارد داو كردمهاي باغ را هم  تا اينكه درخت. قمار كردمروزي فرا رسيد كه سر گوساله ام 

  

 روي  "تكرار" به جاي    "مترادف گزيني "مالحظه مي فرماييد كه در ترجمة باال، مترجم به رويكرد           
، و )دو بـار  ("قمار كـردن  "هاي معنايي     معادل "بازي كردن ... سر  "آورده و به جاي تكرار فعل مركب        

 را به كار برده است كه ترديدي نيست كه هدف بالغي متن مبـدأ را مخـدوش مـي                    "وارد داو كردن  "
حاصل آنكـه،  . سازد و ديگر از برجسته سازي، بزرگ نمايي، و تأكيد و تحكيم متن اوليه خبري نيست    

  .  استمتن مقصد تا سر حد يك متن معمولي و پيش پا افتاده فروكاسته شده

  تكرار در متون مقدس-4

. يك راهكار بالغي مؤثر بـه كـار گرفتـه شـده اسـت              تكرار در متون مقدس ديني همواره به مثابه       
 و سـرودهاي مـذهبي      قـرآن ،     انجيـل  ،تورات،  اوستاويژگي گفتماني مشترك متون مقدسي همچون       "

كتـاب  در  ). 29-28، صـص    1387غـضنفري،   . نـك  ("هندوان را تكرارهاي بالغي تشكيل مي دهـد       
، 12-3، بـاب پـنجم، آيـه هـاي     Matthew) ("انجيـل متـي  "عهد جديد، ، در (The Bible) مقدس
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حـضرت  . ه بـار تكـرار شـده اسـت     نُ(... Blessed are the/those") ")آنان كه(نيكبخت "عبارت 
  : د كوه براي گروهي از پيروانش ايراد مي كند، چنين آغاز مي كنفرازعيسي در خطابه اي كه بر 

3-’Blessed are the poor in spirit;  

the kingdom of Heaven is theirs. 
4-Blessed are they that mourn; 

they shall find consolation. 
5-Blessed are the meek; 

for they shall inherit the earth.  
6-Blessed are they …’ 

                  (The Revised English Bible, 1989, p. 3; The holy Bible, 1956, p. 6) 
 

  روح فقيرانه دارند،   آنان كه نيكبخت-3
  . ايشان استها از آنِ چه ملكوت آسمان

   ، اندوهگين اند آنان كه نيكبخت4
  .چه تسلي داده خواهند شد

   نرمخويند،نيكبخت آنان كه  5
  . خواهند شدزمين چه صاحبان 

  داد، گرسنگان و تشنگان  نيكبخت 6
  .چه سير خواهند شد

  بخشايندگان،  نيكبخت 7
  .چه بخشوده خواهند شد

  پاكدالن،  نيكبخت 8
  . ...چه بيناي خدا خواهند شد

  )142-141، صص 1387، )با اندكي تغيير(سيار (              
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، "ويـسپرد "براي نمونـه، در     . ، كتاب ديني زردشتيان، نيز تكرار با بسامد بسيار آمده است          اوستادر  
  :يك، آمده است) بخش(كرده 

، از بـراي ردان مينـو، از بـراي ردان           )سـروران (از بـراي ردان     نويد مي دهم، به جاي مـي آورم         
  .جهاني، از براي پاكان و ردان پاكي

  ...از براي گهنبارها، ردان پاكي، نويد مي دهم، به جاي مي آورم 
 هاي اين بخش از اوستا بيـست و نـه    در سرآغاز جمله  "نويد مي دهم، به جاي مي آورم      "عبارت  

  ).72-33، صص 1378؛ و نيز تفضلي، 90، ص 1388سبزعليپور، . نك(بار تكرار شده است 

  تكرار در قرآن -5

، در سـورة    "فبـأي آالء ربكمـا تكـذبان      "براي نمونه، آيـة     . موارد تكرار در متن قرآن نيز بسيار اند       
 كـه  "المرسـالت "، در سـورة  "ويل يومئذ للمكـذبين " بار؛ آية   31 آيه است،    78 كه داراي    "الرحمن"

 آيـه مـي     55 كـه داراي     "القمر"، در سورة    "فكيف كان عذابي و نذر    " بار؛ آية    11 آيه است،    50داراي  
 بـار تكـرار شـده       6پياپي،   ، در ابتداي شش آيه    "الروم"، در سورة    "و من آياته  " بار؛ و عبارت     4باشد،  
.  قرآن نيز صاحب نظران از ديرباز اظهار نظرهـاي گونـاگوني كـرده انـد              تكرار در  انگيزه در باره . است

، تكـرار در آيـات قـرآن را         ) هجري قمـري   276: درگذشت(، به نقل از ابن قتيبه       )1363(علوي مقدم   
او افزوده است كه قرآن به زبان عربي و         . براي آگاه كردن مخاطبين و تأكيد بر معنيِ مورد نظر مي داند           

وي . هاي ايـن زبـان اسـت     هم از ويژگي"تكرار" سخن گفتن تازيان نازل گرديده و        به سبك و سياق   
هم نقل كـرده    )  هجري قمري  794-745(مطلبي قريب به همين مضمون را از قول بدرالدين زركشي           

اين مطلب كـه تكـرار از گذشـته هـاي دور تـا كنـون از                 ). 34، ص   1380كريمي نيا،   . نيز نك (است  
شوران عرب بوده است از سوي نويسندگان معاصر عـرب هـم مـورد تأييـد و                 هاي زباني گوي   ويژگي

تكـرار،  ": احمد عبدالفتاح علي، استاد دانشگاه ملك سعود عربستان، مي نويسد  . تأكيد قرار گرفته است   
هاي عميقا ريشه  متون عربي و يكي از ويژگي يكي از عناصر بالغي متن، از خصوصيات عمده     به مثابه 

   :همو آورده است كه مصرع). 21، ص 2006 ("رب استدار در كالم ع
   "علي أن ليس عدال من كُليب"
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  )كُليب از روي انصاف نبود اين كار قبيله(
  . در يكي از شعرهاي مهلهل، شاعر عرب، بيش از بيست بار تكرار شده است

  همـه  بر اين باور است كه به طور كلـي و بـا انـدكي سـهل انگـاري،                 ) 37همان، ص   (كريمي نيا   
با وجود .  دسته بندي كرد"معنايي" و "لفظي" هاي تكرار در قرآن را مي توان به يكي از دو دسته         گونه

اين ادعا، وي خاطر نشان مي سازد كه در بيشتر آياتي كه حاوي تكرار اند، به درستي نمي توان تعيـين         
  . كرد كه كدام يك از دو هدف لفظي و معنايي پر رنگ تر است

مصري و صـاحب   به نقل از احمد الهاشمي، نويسنده) 69همان، ص (، علوي مقدم از سوي ديگر  
—همچون بسياري از نويسندگان و صاحب نظران ديگر       —، آورده است كه وي    هجواهر البالغ كتاب  

يكي از انگيزه هاي تكرار در قرآن را تأكيد و تقرير معني مي داند، اما معتقد است كـه گـاهي طـوالني         
نِ قرآن ايجاب مي كند كه كلمه اي مجددا تكرار شود و براي نمونه به آية چهـارم از   بودن جمله در مت   

  : اشاره مي كند"يوسف"سورة 
 به دليل   "رأيت" كه فعل    "يا ابت اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين           "

هم تكـرار در آيـة بـاال را از          ) 45-43، صص   1380(كريمي نيا   . طوالني بودن جمله تكرار شده است     
او نمونه هاي ديگري را هـم       . مقوله اي مي داند كه به خاطر طوالني بودن اجزاي جمله اتفاق مي افتد             

در تمام اين آيات، كلمه يـا عبـارت         "از همين نوع تكرار در قرآن  مثال آورده و مدعي شده است كه               
ست كه چنانچه حذف شود ساختار نحوي و معناي جمله همچنان سالم مـي              تكرار شده به گونه اي ا     

بحث خواهيم ديد كه اين رأي  را نويسندگان ديگري بـه چـالش كـشيده                 در ادامه —)44ص   ("ماند
عالوه بر ايـن،    . اند، چرا كه از عناصر تكراري در متون مقدس بدين سادگي نمي توان صرف نظر كرد               

 نه تكرارهاي قرآني سخن چند تن از مفسران و از جمله سيوطي را شـاهد    كريمي نيا در توجيه اين گو     
چون جمله طوالني شود و خوف آن باشد كه ابتداي جمله فرامـوش گـردد، بـراي                ":  مثال مي آورد   و

  ). 45ص  ("تازه كردن و تجديد ياد آن در قرآن تكرار مي شود
احب نظران بر اين نكتـه اتفـاق نظـر    به هر روي، توجيه تكرارها در گفتمان قرآني هرچه باشد، ص       

 دارند كه تكرارهاي متن قرآن تصادفي نبوده و مبتني بر اهدافي هستند، چنانكه احمد عبـدالفتاح علـي                 
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نظام واژگاني قرآن مبتني بر تدبير است؛ هر واژه اي هدفي را برآورده مي سـازد؛          ": مي نويسد ) 2006(
 نگردند، احتمال دگرگـوني در معنـاي مـتن اصـلي            متن منعكس  و چنانچه واژه هاي مكرر در ترجمه      

  ). 26ص  ("بسيار است
تكرار هاي قرآني، اجازه دهيد  براي روشن شدن موضوع تكرار در گفتمان قرآن و چند و چون ترجمه

فقط يك نمونه از تكرار هاي واژگاني متن قرآن مثال بياورم؛ ترجمه هاي فارسي و انگليسي آن را با متن 
  : چه به فرمايش مالي رومي؛ و تحليل كنم؛ و سرانجام به همين اندك بسنده كنماصلي مقايسه 

  

  قدر تشنگي بايد چشيده هم ب    آب دريا را اگر نتوان كشيد

  "علق" نخست از سوره دو آيه: تكرار در قرآن نمونه -5-1

  )2( اإلنسان من علق خَلَقَ) 1 (خَلَقَاقرأ باسم ربك الذي 
  .  دو بار آمده، يعني تكرار شده است"خَلَقَ" باال، واژه  در نمونه

  :محمد تقي شريعتي  ترجمه-الف
  ).از عدم به وجود آورد(بخوان به نام پروردگارت كه آفرينش را آغاز كرد ) 1(
  .آدمي را از خوني بسته ايجاد كرد و ساخت) 2(

  )250، ص بي تا(           
  :سيد محمود طالقاني ترجمه-ب
  .ردگارت همانكه آفريدبخوان به نام پرو) 1(
  .آدمي را از علق آفريد) 2(

  )174، ص 1348(        
  ):Pickthall(انگليسي پيكتال  ترجمه-پ

1. Read: In the name of thy Lord who createth, 

2. Createth man from a clot. 

(2002, p. 445) 

  ):Arberry(انگليسي آربري  ترجمه-ت
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Recite: In the name of thy Lord who created, 
 created man of a blood-clot. 

(1991, p. 651) 

خود،  فارسي دو آية باال بيندازيم، مي بينيم كه شريعتي در ترجمه           اگر نگاهي اجمالي به دو ترجمه     
به ترتيب، ( نبوده و براي اين واژه در دو آيه، دو معادل مختلف           "خَلَقَ"گويا متوجه اهميت تكرار فعل      

ديگـري   آورده و براي اطمينان بيشتر، گزينه     ) "ايجاد كردن و ساختن   " و   "غاز كردن آفرينش را آ  "
پيش تر گفتيم كه بنا بر نظر دانـشوران         . "از عدم به وجود آوردن    ": هم در پرانتز پيشنهاد كرده است     

 حـذف واژه  "بـه جـاي تكـرار عـين واژه؛          ،  "متـرادف گزينـي   "مطالعات ترجمه، رويكردهايي نظيـر      
، رسالت بالغي مـتن را مخـدوش         تكراري عبارت "خالصه سازي " و   "ادغام"،  "تلفيق" يا؛  "تكراري

بنا بر اين، ترجمه اي كه شريعتي از دو آيه به دست مي دهد، با عنايـت بـه اهميـت عنـصر               . مي سازد 
  .تكرار و نقش آن در بالغت، معنا و تأثير متن، قابل قبول نمي نمايد

 مد نظر مترجم بوده، چنـان كـه مـي بينـيم             "خَلَقَ"  تكرار واژه  طالقاني، گويا اهميت   اما در ترجمه  
 "آفريـدن "مورد نظر، فعـل بـسيط        معادلي كه براي آن آورده است، اوال، همچون ساختار خود واژه          

  .دو آيه در جاي خود تكرار شده است است؛ ثانيا، اين معادل، عينا در ترجمه
باال، بر اساس قواعد دستوري زبـان عربـي، دو           از سوي ديگر، شايان يادآوري است كه در دو آيه         

 گرچه در آيـه   ). 23، ص   2006 علي،   :براي نمونه، نك  (مستقل و داراي معني كامل وجود دارند         جمله
 آغاز مي شود، به ظاهر فاعلي براي جمله وجود          "خَلَقَ"، كه با فعل     )2 (" اإلنسان من علق   خَلَقَ"دوم،  

اين است كه فاعل جمله مي بايست سـوم شـخص    ي نشان دهندهصرف افعال در عرب ندارد، اما شيوه 
البتـه بـه اسـتثناي    (فارسي آيه هم صادق اسـت   نظير همين استدالل در مورد ترجمه. مفرد مذكر باشد  

جنسيت فاعل، كه در عربي صورت صرفي فعل نشانگر آن است، در صـورتي كـه در فارسـي چنـين          
هـاي صـرفي متفـاوت       و هم در فارسي به خاطر صـورت       ، چرا كه هم در عربي       )تمايزي وجود ندارد  

ب "براي مثال، دو فعل ( فاعل هستند، نيازي به آوردن فاعل جمله نيست       دهندة  فعل، كه نشان   در "ذَهـ 
 در فارسي هردو به فاعل سوم شخص مفرد اشـاره دارنـد و معنـي هريـك روشـن                    "رفت"عربي  و    

   :دو جمله ارد، چنانكه در بارهاما چنين قاعده اي در انگليسي مصداق ند). است
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  “created man of a blood-clot” و  “Createth man from a clot” بـاال     در دو ترجمـه
  :دوم ، بايد گفت از آيه

نخست، اين كه هيچ يك از اين دو جمله با روال دستوري زبان انگليسي همخواني ندارد، چرا كه                  
شايد به همين دليل هر دو مترجم انگليـسي   . ند خالي بماند  در انگليسي جايگاه فاعل در جمله نمي توا       

 درحقيقت، جملـه  —خود در قالب يك جمله آورده اند       مستقل در دو آيه را در ترجمه       زبان دو جمله  
نخست مجزا كرده اند، كه خالف عرف معمول دستور زبان انگليسي است             دوم را با ويرگول از جمله     

  . اول منضم مي شود  به جملهمستقلي تلقي نمي شود، بلكه و جمله
 فقـط بـه سـوم       "خَلَـقَ "مورد بحث، در زبان عربي جايگاه خالي فاعـل           دوم، در حالي كه در آيه     

تـوان بـا     را مـي   createdانگليسي باال جاي خالي فاعل         شخص مفرد  مذكر محدود است، در جمله       
پر كرد، كه روشن است ابهام ) I, you, he, she, it, we, theyيعني،  (يكي از هفت ضمير انگليسي 
  . معنايي به دنبال خواهد داشت

باال به انگليسي، هـر دو متـرجم بـه ظـاهر تكـرار فعـل                 دو آيه  بنا بر اين، گرچه در ترجمه       
 را مد نظر داشته اند و در برگردان خود لحاظ كرده اند، اما اين مطلب را هم نبايد از نظـر دور                       "خَلَقَ"

وال دستوري زبان انگليسي را به اجبار ناديده گرفتـه انـد، چـرا كـه اگـر از                   داشت كه هر دو مترجم ر     
كـه بـه تبـع      (دوم آنان    ديدگاه يك انگليسي زبان به ترجمه هاي آنان بنگريم، چنانكه گفته شد، جمله            

از قواعد دستوري زبان انگليسي پيروي نمي كند و به تعبير    ) متن عربي، فاقد فاعل ظاهري است      جمله
، مــصداق بــارز بيگانــه گرايــي     )Schleiermacher)  (1768-1834(ير مــاخر  معــروف شــال  

)foreignization ( است)به آندره لفوير . نك)André Lefevere( ،1992 اين ) . 166-141، صص
هاي كار ترجمه، به ويژه ترجمة متون مقدس، است و بر مترجمان ياد شده نمـي                 نمونه اي از دشواري   

تكراري متن بـاال را ناديـده مـي          زيرا اگر واژه  . ه چاره اي جز اين نداشته اند      توان خرده گرفت، چرا ك    
خـود را    بر فرض، چنانچه مترجمان بر آن بودند كه ترجمه        . گرفتند، ايراد بيشتري بر كار آنان وارد بود       

رايه باال ترجمه اي نظير اين ا بر اساس قواعد حاكم بر زبان انگليسي سامان دهند، مي بايست از دو آيه         
  ) :23، ص 2006 علي، :نك(دهند 

Read in the name of your Lord who created man of a blood-clot.  
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  .]بخوان به نام پروردگارت كه انسان را از خون بسته آفريد[
مورد نظر هم از رواني و سالست برخـوردار اسـت و هـم بـا قواعـد                   باال از دو آيه    گرچه ترجمه 

خواني دارد، چنانكه فرد انگليسي زبان در خواندن آن احساس مـي كنـد كـه                نحوي زبان انگليسي هم   
 فارغ از اينكه آيا معني متن اصلي هم دستخوش تغيير و دگرگوني شـده               —جمله چيزي كم ندارد، اما    

 از اجـزاي    "عنـصري "اين حقيقت همچنان بر جاي خود باقي اسـت كـه مـتن مقـصد                —است يا نه  
آيـا  . از ترجمه حذف كرده اسـت — باشد"خَلَقَ"تكراري  مان واژه كه ه —متن مبدأ را   تشكيل دهنده 

كه به باور او با روال دستوري زبـان  —مترجم مي تواند به ميل خود واژه يا واژه هايي از متن اصلي را       
به ايـن   ) Newmark(نا ديده انگارد و از قلم بيندازد؟ پاسخي كه نيومارك           —مقصد سازگاري ندارند  
  : تپرسش مي دهد منفي اس

بايد جمله ها، ايده هـا يـا        . بسياري از مترجمان بر اين باورند كه هرگز نبايد واژه ها را ترجمه كرد             
متن زبان مبدأ از واژه ها تـشكيل        . به نظر من اين مترجمان خود را گول مي زنند         . ها را ترجمه كرد    پيام

 ترجمه كـردن در اختيـار       پس، هر آنچه براي   . اين تنها چيزي است كه در متن وجود دارد        . شده است 
 ر متن زبان مقصد باز آفريني كنيـد داريد، همان واژه ها هستند، و چاره اي نداريد كه تك تك آنها را د       

  .)37-36، صص 1988(
انگليـسي آن بـه معنـاي مـتن اصـلي        از متن ترجمـه "خَلَقَ"مكرر  از سوي ديگر، آيا حذف واژه    

ت ترجمه و مفسران قرآن بر اين باورند كه با حـذف            خدشه اي وارد مي آورد؟ صاجب نظران مطالعا       
 احمـد عبـدالفتاح علـي     . دوم، بخشي از معناي آيـه از دسـت مـي رود            آيه فعل تكرار شده از ترجمه    

  :مي نويسد) 2006(
چه شناخته و چه ناشناخته، چه ملموس و        —آفريدگان متن قرآن بيانگر اين است كه خداوند همه       

 بيان شده و آنگاه گستره    ) 1(اين معنا در آية     . را آفريده است  —نامرييچه نا ملموس، چه مريي و چه        
. به يك مورد خـاص، يعنـي آفـرينش آدمـي، منتهـي مـي شـود                ) 2(قدرت آفرينش پروردگار در آية      

در حالي كه در   . پيداست كه در متن عربي، كانون توجه از آفرينش كلي به آفرينش جزيي سير مي كند               
بخوان به نام پروردگارت كه انـسان را از  ": ريني عنصر تكراري، آمده است    متن ترجمه، بدون باز آف    
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 دسـت   جزيي نگرِ متن اصـلي را از       كلي نگر و هم جنبه      چنين برگرداني هم جنبه    ".خون بسته آفريد  
  .)24ص  (داده است
 در خور توجه است و همين نويـسنده بـدان           "علق"دو آية نخست سورة      ديگري كه در باره    نكته
  :ته است، تأثير موسيقايي متن اصلي بر خواننده و شنونده استپرداخ

  )2( اإلنسان من علَق خَلَقَ) 1 (خَلَقَاقرأ باسم ربك الذي 
هريك از دو آية باال همچون مصرعي از يك بيت موزون و مقفا در جاي مناسب خود آمده است                   

بـدون  . آدمي بر جاي مـي گـذارد  و در مجموع، تأثيري ريتميك، آهنگين و خوش نوا بر روح و روان          
اين كيفيت در برگردان متن به زبـاني        . ، حفظ ريتم و آهنگ كالم امكان پذير نيست        "خَلَقَ" تكرار واژه 

از دست مي رود و مـي تـوان گفـت كـه اصـال               ) چه فارسي، چه انگليسي، يا هر زبان ديگري       (ديگر  
، )، ص ده1991(با متنـي اسـت كـه آربـري          از ياد نبريم كه در اينجا سر و كار ما           . دست نيافتني است  

خود تأكيد مي ورزد كه اين كتـاب بـدون ترديـد در شـمار يكـي از                   مترجم انگليسي قرآن، در مقدمه    
ترين شاهكارهاي ادبي بشر جاي مي گيرد و ياد آور مي شود كه جاي شگفتي ندارد اگر تـالش    بزرگ

  . خرِ اصلي،  بي روح و بي جذَبه به نظر آيدمترجمان پيشين قرآن، در مقايسه با متن فوق العاده فا
هـاي مـتن اصـلي در ترجمـه از دسـت مـي رود                از سوي ديگر، اين نكته كـه برخـي از ويژگـي           

)translation loss(هـر مـتن    هاي پيش روي مترجمان در ترجمه  يكي ديگر از دشواريدهندة ، نشان
از بازآفريني معنا يا پيام متن اصلي به زبـان          برگردان هر متن از زباني به زبان ديگر عبارت است           : است
با اين وجود، هيچ ترجمه اي از يك متن، هرچند دقيق و موشكافانه بـه انجـام رسـيده باشـد،                     . مقصد

وقتي كار برگـردان متـون      ). Lefevere(  ،1992(لفوير  . نك(متن اصلي نخواهد رسيد      هيچگاه به پايه  
متـون    خاكي بدين درجه از دشـواري باشـد، كـار ترجمـه            هاي اين زمين   ذهن انسان  آفريده و پرورده  

كه نزول آنها به عوالم متافيزيكي و مافوق انـساني نـسبت            ... مقدسي همچون قرآن، انجيل، تورات، و       
تو خود حديث مفـصل بخـوان ازيـن         "داده مي شود،  به مراتب دشوارتر و حساس تر خواهد بود و              

  . "مجمل
در تفـسير   .) بـي تـا   (، محمد تقي شـريعتي      "علق"در ابتداي سورة    تكرار   در تبيين و توجيه پديده    

  : خود آورده است
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 در آية نخست، آفرينش آدمي را هم در بر داشت، ولي براي عظمت انسان و                "خَلَقَ"هر چند فعل    
 چنين مي فهماند كه آفـرينش       "خَلَقَ"با تكرار   اهميت مقامش از ميان همة مخلوقات او را نام برد و            

ضمنا، اين تكرار فهماننـدة     . . . . د گويا عملي جداگانه و در برابر آفرينش مطلق خلق است            اين موجو 
ص  (تن باشـد   است، كه اولي از عدم بوجود آوردن و دومي چيزي را از چيزي ساخ              "خلق"دو معني   

  .)، تأكيد از من است252
ورة ياد شده را بـه متمـايز         در آية دوم  س     "خَلَقَ"نيز دليل تكرار فعل     ) 1348(همين طور، طالقاني    

  : ساختن آدمي از ساير مخلوقات عالم نسبت مي دهد
، بعد از خلق مطلق، و تصريح به ذكر انسان، اشعار به امتياز و گُزيـدگي ايـن                  "خَلَقَ"تكرار فعل   

هاي كمال آفرينش آفريده شده و بـا آفـرينش او            كه در منت   انساني: موجود خاص از خلق مطلق دارد     
، تأكيـد  178ص  (بوبي به صورت كامل در او پديد آمده  ي در خلقت باز شده و صنعت ر       فصل جديد 
  .)از من است

كاينات منحصر به بيان متـون مقـدس نيـست؛ در طـول تـاريخ،                ممتاز شمردن مقام آدمي در ميانه     
  گفتـه  )همانجـا (شـريعتي   . فالسفه و دانشمندان برجسته همواره بر اين امتيازِ آدمي مهر تأييد زده انـد             

طبيعت از آغاز خلقت هرروز مصنوع جديدي به بازار         ": موريس مترلينگ را نقل كرده كه نوشته است       
پس از به وجود آوردن وي ديگر مخلوق تازه اي بيرون نداد و گويا         . جهان مي آورد، تا انسان را آفريد      

  ".از كار باز ايستاه و اين هنر نمايي را به بشر واگذاشته است

   سخنكوتاه-6

هاي بالغي متون ادبي است كه با هدف تأثير گـذاري هرچـه بيـشتر و تأكيـد                    يكي از ويژگي   "تكرار"
از ديـدگاه زبانـشناسان   . متن، همواره در شعر و نثر به كار گرفته شده است   برمفاهيم مورد نظرِ پديد آورنده    

گفتمـان شناسـي و    هصـاحب نظـران حـوز   . نقش گرا، تكرار گونه اي از پيوند واژگاني به شمار مـي آيـد   
ـند كـه مقـصود از آن           ) intertextuality( را نوعي ويژگي بينا متنـي        "تكرار"مطالعات ترجمه،    مـي شناس

 در  "تكـرار " عالوه بر اين، پديده   . شنونده است /تحكيم معاني و مفاهيمي خاص در ذهن و ضمير خواننده         
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ـاني           براي برجسته سازي    هم مبتني بر تعمد و تدبير بوده،       متون مقدس   و انگـشت نهـادن بـر مفـاهيم و مع
 است، به تبـع     هاي گفتماني زبان عربي     يكي از ويژگي   "تكرار"از آنجا كه    . خاصي به كار گرفته شده است     

 هاي آن، اعم از جملـه      گفتمان قرآني هم از چنين خصوصيتي برخوردار است و مصداق         سياقِ كالمِ عرب،    
امـا نكتـه اي كـه       . ي در اين متن مقدس به چـشم مـي خورنـد           كامل، عبارت يا واژگان تكراري،  به فراوان       

ـتن قـرآن تـصادفي                      صاحب نظران حوزة ترجمه و تفسير بر آن اتفاق نظر دارند، اين است كه تكرارهاي م
معنـايي در  /نبوده، بلكه از روي تدبير و تعمد در جاي جاي آن به كار گرفته شده و همواره هـدفي بالغـي                    

فارغ از اين پرسش كه آيا خاستگاه كالم قرآني عالم ماوراي انساني اسـت، از             . ستوراي كاربرد آنها نهفته ا    
زبانشناسي، ادب، نحو و بالغت اين متن مقدس را در شـمار يكـي از برجـسته                  آنجا كه متخصصان حوزه   

هـاي   متن آن به زباني ديگر ويژگـي       ترين شاهكارهاي ادبي بشريت مي دانند، شايسته است كه در ترجمه          
 بالغي و نحوي، و به خصوص  عناصر تكراريِ آن مد نظر قرار بگيرد، زيرا، همچنانكه گفته شد، نا                    لفظي،

 بلكه بـه  ،ديده انگاشتن تكرارهاي متن نه تنها احتمال مخدوش ساختن معناي آن را به دنبال خواهد داشت         
  . هاي بياني متن هم آسيب خواهد رساند اهداف بالغي، صنايع بديعي و زيبايي

ند ماهيت ترجمه به گونه اي است كه از هيچ ترجمه اي انتظار نمـي رود كـه تمـامي مفـاهيم،                       هرچ
متـون مقدسـي     هاي زباني متن اصلي را به متن مقصد انتقال دهـد، در ترجمـه              ها و زيبايي   معاني، ظرافت 

ت و  چون قرآن، كه منشأ آنها به عوالم متافيزيك نسبت داده مي شـود، ايـن كـار بـه مراتـب از حـساسي                       
مثل واژه  (مترجمِ يك متن مقدس، براي مثال، مجاز نيست كه عناصري           . ظرافت بيشتري برخوردار است   

را از متن مبدأ حذف كند، يا مفاهيم و معـاني مـتن             ) هاي تكراري، كه موضوع بحث اين مقاله بوده است        
  مـي رسـد در ترجمـه   به بيان ديگر، به نظر. اصلي را پيش پاي سالست و رواني متنِ مقصد قرباني سازد  

-target ("زبانِ مقصد مـدار "متون مقدسي همچون قرآن، رويكردي كه در مطالعات ترجمه به  رويكرد            

language oriented (      معروف است و اصالت را به متن مقـصد مـي دهـد، از كـارآيي الزم برخـوردار
 "زبـانِ مبـدأ مـدار   "يكـرد  نيست؛ به جاي آن مترجم چاره اي ندارد كه به رويكـرد مقابـلِ آن، يعنـي رو     

)source-language oriented (   روي آورد، چرا كه در اين شيوه از ترجمه اصالت به مـتن اصـلي داده
هاي زباني، بـديعي، بالغـي، و        مي شود و مترجم تالش مي كند تا آنجا كه امكان آن فراهم باشد، ويژگي              

  . معنايي متن مبدأ را به متن مقصد انتقال دهد
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