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 مقدمه
م در انتشیارا  برییل بیا  یای رسیید  4119شیی  در سیال اثر خالد یحیی بالنکین 3همتاقرآن بی کتاب

کنید تیا های انگلیسی قرآن معرفیی مینویسنده هدف از نگارش این اثر را بررسی مشکال  بالغی ترجما
مدرنیسی  تییثیر پسیت از نظر خالد یحییی، جرییان 4زمینۀ یک حرکت مفید برای تحقیقاتی در آینده باشد 

اساسی در توجا با کشف معانی بیان و بالغت متون انگلیسی در پنج دهۀ گذشتا داشتا است  در این دوره، 
اند؛ امیا کیفییت و تعداد زیادی از منابع نیز با صور  پراکنده با موضوع بالغت متون عربی و قرآن پرداختا

                                                 
  41/12/1211؛ تاریخ تصویب نهایی:  19/12/1211تاریخ وصول: ؛ نقطا نظر )نقد کتاب(*  
 نویسنده مسئول  .1

2. Book review 
3. Khalid Yahya Blankinship, The inimitable Qurʾān: some problems in English translations of the Qurʾān 
     with reference to rhetorical features, Leiden: Brill, 2019. 
4. Blankinship, The Inimitable Qurʾān, 11. 

doi:%20https://doi.org/10.22067/JHISTORY.2021.70548.1049
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اند، بسیار کمتر اسیت  دس یهودی و مسیحی پرداختاکمیت این کتب در مقابل کتب بالغی کا با متون مق
های انگلیسیی بالغیت ترجمیا بنابراین، با توجا با جایگاه قرآن نزد مسلمانان، حوزۀ بالغت قرآن خصوصا  

های اولیا را در جهیت جریران ایین کمریود در واقع یکی از قدم همتاقرآن بی هنوز ه  جای کار دارد  کتاب
 برداشتا است 

م بیا راهنمیایی 1991نامۀ خالد یحیی در دانشگاه آمریکایی قاهره بود کا در سیال پایان همتابی قرآن    
های انگلیسی دفاع شد  او با تدریج با استفاده از کتب بالغت عربی، تفاسیر قرآن، ترجما 0محمد الُنَویحی

ان باستان ایین اثیر را کامیل قرآن و تاریخچۀ بالغت در متون ادب انگلیسی کهن و منابع بالغی التین و یون
را بیرای قیرآن بیا کیار بیرده  Inimitableکرد  گفتنی است کا خالد یحیی در قسمت عنوان کتاب، صفت  

همتیای گفتمیان قیرآن و ماهییت بی« اعجیاز القیرآن»با معنی  دائرة المعارف قرآناست  این اصطالح در 
کید شده است  با روایت نویسنده، یاین نکتا ت نیز بر همتاقرآن بیجای کتاب در جای 2توصیف شده است 

قرار داشتا است  بر  9او در جریان تیلیف کتاب تحت تیثیر کتاب همکارش در دانشگاه تمپل، الرنس ونوتی
های او ترجمیا همیواره فرآینیدی اسیت کیا بیا اییدمولومی متیرج  و برداشیتاساس دیدگاه کتاب ونوتی، 

های اجتماعی متن مردأ و مقصید رآیند کمتر دیده شود و با برداشتهماهنگ است و هر ا مترج  در این ف
 4تر خواهد بود ها توجا کند، موفقهای آنو تفاو 

 
 توصیف

کیار دارد و بیا وهای ساختاری سرعل  المعانی است و در واقع با ویژگیهمتا قرآن بیموضوع اصلی کتاب 
های انگلیسیی ده در تیلیف این اثر از تعیدادی از ترجمیاعل  الریان و استعاره و تشریا مربوط نیست  نویسن

برای مقایسۀ بالغیی اسیتفاده  0، عردااللا یوسف علی8موزف داود 7و پیکتال 6، َاربری5قرآن مانند ترجمۀ ِبل

                                                 
1. Dr. Mohammed al-Nowaihi 
2. Jane Dammen McAuliffe, ed., Encyclopaedia of the Qurʾān, Leiden: E.J. Brill, 2001–2006, s. v. Richard C. Martin,  
  “Inimitability”, Vol. II, 526–536. 
3. Lawrence Venuti, Translator’s Invisibility: A History of Translation, 2nd ed. reissued with a new  
   introduction, Abingdon, UK: Routledge, 2018. 
4. Venuti, The Translator’s Invisibility, 12-13. 
5. Richard Bell, The Qurʾān Translated, with a Critical Re-arrangement of the Surahs, Edinburgh: T. & T. Clark, 1937–1939. 
6. Arthur J. Arberry, The Koran Interpreted, London: George Allen & Unwin, Ltd., 1955. 
7. Mohammed Marmaduke Pickthall, The Meaning of the Glorious Koran. London: George Allen & Unwin, 2nd impression, 
1948.  
8. Nessim Joseph Dawood, The Koran. 5th revised ed., London: Penguin Books, 1990, Another ed: Extensively revised ed. 
[9th reviseded.], London: Penguin Books, 2014. 
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اثیر  و الشیارر الَمثل السائر فیی اد  الاابی کرده است  همچنین او از کتب ادبیا  و بالغت عربی مانند 
اثیر  اإلیضاح فی رلوم البالغهسّکاکی و مفتاح العلوم از سیرافی و  اد  الااب  و الشعراثیر، ضیاءالدین ابن

مشهور خطیب قزوینی بهره برده است  کتب تفسیر قرآن و علوم قیرآن ماننید تفاسییر یریری و زمخشیری و 
اع نویسنده بوده است  اثر یوفی نیز مورد ارج اإلکسیر فی رلم التفسیراثر زرکشی و  البرهان فی رلوم القرآن

خالد یحیی، از سوی دیگر، خصوصییا  بالغیی را در متیون یونیانی و التینیی پیگییری کیرده و تاریخچیۀ 
 های بالغی قرآن مقایسا کرده است های بالغی را در غرب با روشروش

میا را خالد یحیی، مقدمۀ کتاب را در ده عنوان تفصیل داده است  در ابتیدا عنیوانی بیا نیام مسییلا ترج
هیا و نظرییاتی در میورد آن کند کا در این قسمت، بیا بییان تاریخچیۀ باسیتانی ترجمیا و روشپیگیری می

پردازد  در بخش بعدی با موضوع اثرگذاری شرایط فرهنگی بر روی مسییلۀ بالغیت و ترجمیا پرداختیا می
کند  در بخش سران اراما میهمتا بودن قرآن از آیا  قرآن و عرارا  مفاست  در بخش سوم، دالیلی برای بی

کند پردازد  متدولومی کتاب را در بخش پنج  اراما می هارم با مشکال  خاص، در ترجمۀ معنی قرآن می
پیردازد و های انگلیسیی موجیود از قیرآن میهیای ترجمیاهیا و نق و در بخش ششی  بیا بررسیی مزیت

کند  در بخش هفت  با  گونگی توسعۀ معرفی میهایی را کا در کتاب مورد استفاده قرار داده است، ترجما
پردازد  در بخش هشت  پیشینۀ پژوهش در بالغیت عربیی را در دوران ثیرگذار بر آن مییعل  بالغت و افراد ت

دهید  های اصلی بالغت کالسیک را توضیح میبندی جریاندهد و در بخش نه  دستامدرن اراما میپست
ییابی وامگیان را در ترجمیۀ های اضیافی بالغیی، مشیکال  معادلویژگی در بخش نهایی مقدما، با عنوان

  2دهد های قرآنی توضیح میانگلیسی قرآن، با مثال
پردازد  همچنیین بیا می 9«تقدی  و تیخیر»های آغازین کتاب، با بررسی روش بالغی نویسنده درفصل

کنید  همچنیین روش ادبیی ی بررسیی میهای انگلیسیهایی از آیا  قرآن، این روش را در ترجمابیان مثال
هیای کالسییک کارگیری فن التفیا ، در متنهایی از باهای قرآنی تعریف کرده، مثالرا با اراما مثال4ِالتفا 

کند  سپس بیا کند  مؤلف در اداما، نوع انتقال معنا را در  ند ترجمۀ انگلیسی بررسی میانگلیسی اراما می
یورضمنی با التفا  در تماس است  در فصل پنج  شود کا بابی پرداختا میدر بالغت عر 5فن ادبی تنکیر

                                                                                                                   
1. ʿAbd Allāh Yūsuf ʿAlī (1289–1373/1872–1953). The Holy Qurʾān: Text, Translation, and Commentary, 3rd ed., 1938. 
Reprint Beirut: Dār al-ʿArabiyyah, 1968. 
2  Blankinship, The Inimitable Qurʾān , 1-40. 
3. Inversion of Word Order/ hysteron proteron/ hyperbaton Blankinship, The Inimitable Qurʾān, 41.  
4  Iltifāt 
5. Indefinite Nouns  
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های ییک از ترجمیاشود و این کا کدامدارند، بحث می 0های قرآن کا استثناء منقطعکتاب، در مورد ترجما
 انگلیسی، بهتر توانستا است کا معنای استثنای منقطع را با زبان انگلیسی منتقل کند 

های ، فن مقابلیا و انیواع آن در ترجمیا2کارگیری فن ایناب، حشو زامدتاب، روش بادر فصول میانی ک
عرارا  در  هماهنگیشود  نویسنده در فصل ده ، با روش بالغی وصل کا همان انگلیسی قرآن بررسی می

در فصل ییازده  و دوازدهی ، بیا اصیطالح بالغیی پردازد  است، می 9آیا  قرآن با استفاده از حروف ربط
پردازد و نزدیکی انتقال معنیا را های انگلیسی قرآن میدر ترجما 5و فن اعتراض و عرارا  معترضا 4«فصل»

های انگلیسی قرآن  را در انتقال بالغت با گذارد  تالش نویسنده بر این است کا روش ترجمابا مقایسا می
دهید و ها را بر دیگیری برتیری نمیرجماکدام از ت؛ اما این مقایسا در بسیاری از موارد، هیچمقایسا بگذارد

 کند  کامل توصیف می یورفقط روش هریک را با
های مختلف انگلیسیی از آییا  قیرآن در ترجما ایجاز حذفو  در دو فصل انتهایی کتاب، ایجاز قصر

گییری، تحلیلیی کلیی از روش ترجمیۀ گیرد  در نهاییت، نویسینده در قسیمت نتیجیامورد بررسی قرار می
های انتقال مفاهی  بالغی را توسیط هرییک بررسیی دهد و روشمان قرآن، با زبان انگلیسی، اراما میمترج

ی   نین بوده استکا روش آربری غالرا  یوراو، مترج  باید بین ترجمۀ تحت الفظی ی هماناز نظر  کند می
نگرش، سالیق نوع  همچنین 6کا پیکتال در این حیطا تالش کرد ی انتخاب کند  یورو انتقال معانی ی همان

  7کند، مؤثر استو درجۀ دانش خواننده در مترجمی کا او انتخاب می
 

 تحلیل

کند کا قرآن یک متن شفاهی است و سرک بالغی بیدیعی کیا در کید مییخالد یحیی در هما جای کتاب ت
کاررفتا، مهر تیییدی بر شفاهی بودن قرآن است  حتی در قسمتی از کتاب، قرآن را یک متن شیفاهی قرآن با

در این حوزه، اختالف نظر اساسیی مییان  این در حالی است کا 8کند مانند متون مقدس عرری توصیف می

                                                 
1. Non-Consequential Exception 
2. Pleonasm and Redundancy 
3. Coordinatio 
4. asyndeton is called faṣl 
5. Parenthesis  
6. Blankinship, The Inimitable Qurʾān,  p 175. 
7. Idem, 177. 
8. Idem, 15. 
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و جا داشت کا حداقل بخشی از مقدما مفصل کتاب را با نظرا  مختلیف در ایین  0جود داردپژوهشگران و
 حوزه اختصاص دهد 

همچنین از جملا نکا  جالب توجا در تحلیل اثر آن است کا نویسنده در مواردی، روش ترجمۀ نقیل 
جیای  2«ْ  ِدیُنُکْ  َوِلَي ِدیینَلکُ »عنوان یک نمونا، در آیۀ دهد  بابا معنا را بر ترجمۀ تحت اللفظی برتری می

نویسنده اعتقیاد  صور  گرفتا است « تقدی  و تیخیر»در اصطالح بالغی،  مرتدا و خرر عوض شده است و
و تیخیرش در انگلیسی، مفهوم بالغی آن، با مخایب  دارد کا با ترجمۀ تحت الفظی این آیا، با همراه تقدی 

در واقیع، نویسینده بیا  کیر  9از برخی از الفاظ اضافا کمک گرفت رسد و برای رساندن مفهوم آیا باید نمی
خیوبی کند کا ایجاز جمال  قرآن، با ترجمۀ تحت الفظی انگلیسی با نین با این نکتا اشاره میموارد این

قابل انتقال نیست و اضافا کردن کلما  انگلیسی برای انتقال بالغت متن قرآن، در ترجما، خالی از اشکال 
 است  

گیرد، برخی ادعاهای نویسنده است کا بدون از دیگر مواردی کا در تحلیل این اثر مورد توجا قرار می
در عل  بالغت « خیریتقدی  و ت»عنوان یک نمونا، با ادعای نویسنده، اصطالح  شود  باتحقیق بیان می

اثیر اصطالح سازی شده و ضیاءالدین ابن توسط ادیران قرن پنج  و شش  هجری مانند عردالقاهر جرجانی
در قرن دوم  مانیبا نام مقاتل بن سل یمفّسر  ،یکا بر اساس فهرست محمد بن اسحاق ند یدر حال 4است؛

خیر یتوان گفت کا اصطالح تقدی  و تبنابراین، می 5 داشتا است ریو التیخ  یبا عنوان التقد یکتابی هجر
 ران و مفسران شناختا شده بود ها پیش از قرن پنج  هجری در حوزۀ بالغت قرآن برای ادیمد 

 
 نتیجه

شی ، با این دریافت خواهی  رسید کا نویسنده اثر خالد یحیی بالنکین همتاقرآن بیبا دورنگاهی با کتاب 
توان گفت کا اگر قرار باشد موضوع انتقال بالغت قیرآن در در آغاز یک مسیر یوالنی قرار دارد  در واقع می

                                                 
؛ نکیی : گیروه 0/991ش(، 0976)تهران: دفتر نشیرفرهنگ اسیالمی،  برجمۀ آوایی، بفسیر پیوسته و بأویل قرآن به قرآن ناطقآزار شیرازی،   نکی : عردالکری  بی0

 ( 0982)دی  79، شمارۀ معرفت، «الهی بودن الفاظ قرآن ادیان»کارورزی وحی، 
  6کافرون،  2
 To you your گویید:تر از ترجمیا َاربیری اسیت کیا میدقییق « .You have your own religion, and I have mine»نویسینده ترجمیا داود    از نظیر9

religion, and to me my religion!».» 
 Dawood, 1990, 433. He has removed the word “own” by the 2014 edition. Dawood, 2014, 423. 
4. Blankinship, The Inimitable Qurʾān,  p 41. 

برای « خیریالتقدی  و ت»باشد، ندی ، کتابی با عنوان   ابو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر ازدی مروزی بلخی از مفسران و محدثان مشهور قرن دوم هجری می5
  994؛ ص 0946بانک بازرگانی ایران،    محمدرضا تجدد، تهران:الفهرستاو نقل کرده است  رک: ندی ، محمدبن اسحاق   

 خالصی  اققیواف فیی معرفی    همچنین با عقیده شیخ یوسی و کشی، مقاتل بن سلیمان از اصحاب امام باقر)ع( اسیت  رک: عالمیا حلیی، حسین بین یوسیف، 
  409؛ ص 0980، مشهد: آستان قدس، الرجاف
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رسی کامل ادبی قرار گیرد، این مسیلا قابلیت یک پرومه بزرگ را دارا اسیت کیا های انگلیسی مورد برترجما
های علمی ادیران انگلیسی و عرب و بیا نظیار  مفسیران قیرآن صیور  گییرد  نویسینده تواند با رایزنیمی

 المعانی محدود کرده است، اماهر ند بر گستردگی این حوزه واقف است و مسیلۀ بالغت در قرآن را با عل 
 تر است تر و عمیقها با حدی است کا نیازمند تحلیل بیشباز ه  گستردگی موضوعا  و مثال

تیوان هییچ اسیت و نمی« همتاقرآن بی»دهد، بر اساس دورنگاهی کا نویسنده با خوانندگان انتقال می
ارند  مطالعیۀ ایین رو، عنوان و متن کتاب با یکدیگر همخوانی دای معادل آیا  قرآن اراما کرد  ازاینترجما

اثر در نهایت، خواننده را نسرت با سرک برخی از مترجمان انگلیسی قرآن مانند آربیری، ِبیل، پیکتیال آشینا 
رساند کا دیدگاه و سالیق مترج  و خواننده در انتقال معانی بالغی قرآن مؤثر کند و او را با این نتیجا میمی

ر  غیرمستقی  اهمیت فراگیری زبان عربی را برای فه  دقییق با صو همتاقرآن بیجهت، کتاب ایناست  از
 شود قرآن متذکر می

 61کتابی با رویکرد انتقادی نسرت بیا  0، عردالرحی  کیدوی همتاقرآن بیهر ند پیش از انتشار کتاب 
 کند، اما تخصی  بالغییلیف کرده است و غیرقابل ترجما بودن قرآن را اثرا  مییترجمۀ انگلیسی قرآن ت

های در اثر خالد یحیی، باعث امتیاز کار او نسرت با آثیار دیگیر شیده اسیت  در واقیع، اسیتفاده از ترجمیا
موزف داود و عردااللا یوسف علی در کنار آثار بالغی جهان اسالم   ،انگلیسی قرآن مانند ِبل، َاربری، پیکتال

های بالغیی از یونیان باسیتان و ری نمونیاکارگیاثیر، سکاکی، عردالقاهر جرجیانی و بیااز افرادی مانند ابن
 ادبیا  کالسیک انگلیسی از نکا  مثرت این اثر است  
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