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    دهيچك
 بـه  آيـد؛  مي شمار به كالم مقصود و معنا انيب يبرا قيدق يروش و يسخنور فنون از يكي حذف،

 قـرار  بالغـت  و فصـاحت  اوج در كـه  ميكر قرآن. است آن ذكر از تر بليغ ،يزيچ ترك گاه كه يا گونه
 و قـرآن  در فعـل  حـذف  العـاده  فـوق  تياهم به نظر. است برده بهره اريبس حذف يبالغ وهيش از دارد،

ـ انگ فعل، حذف يبالغ اسرار طرح به حاضر، پژوهش در ،يفارس يها ترجمه بر آن ريتأث و انعكاس  زهي
 ايـن  در قرآن يفارس يها ترجمه اهم يبررس و نقد و آن حذف از يناش ييمعنا دالالت آن، حذف يها

ـ تأك كـه  شـود  مـي  مشـخص  جستار، نيا رهگذر از. است شده پرداخته موضوع  و اختصـار  مبالغـه،  د،ي
 آمـد  دسـت  به جهينت نيا يفارس يها ترجمه نقد نهيزم در. فعلند حذف يبالغ يها زهيانگ از اختصاص

ـ  ذكـر  پس دارد، اختالف هم با مقصد و مبدأ زبان در فعل حذف ساختار چون كه ـ ن آن حـذف  اي  در زي
 قـرآن،  در فعـل  حـذف  مواضـع  با برخورد هنگام مترجمان، رو نيا از. بود نخواهد كساني قرآن ترجمه

 قـرآن  ترجمـه  در محـذوف  ذكـر  كـه  موارد برخي در كه ترتيب اين به. اند برگزيده يمختلف يها وهيش
 يرضـرور يغ ذكـر  از امـا  انـد،  آورده بـوده  الزم درسـت  ترجمة يبرا اگر يحت و نكرده وارد يا خدشه

  .اند دهيورز اجتناب است، قرآن يبالغ اسرار و هدف از دور كه محذوف
  

    .  قرآن معاصر يها ترجمه فعل، ،يبالغ اسرار حذف، :ها واژه كليد
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  مسأله طرح - 1
 جملـه  ايـ  كلمه كه است يا گونه به م،يكر قرآن اتيآ از ياريبس در جمله ساختار

 بـه  تفكـر،  و تأمـل  با گاه و يروشن به گاه تواند يم خواننده يول شده، حذف آن از يا
 يمعـان  بـا  را يگونـاگون  يهـا  جملـه  توانـد  يمـ  يحت. ببرد يپ محذوف جمله اي كلمه

 وهيشـ  از يكـ ي نيـ ا. يابـد  دست ياريبس يمعان به و بنشاند محذوف آن يجا گوناگون،
 قـرار  خواننـده  اريـ اخت در را ياريبسـ  يمعان اندك، يكلمات با كه است قرآن خاص يها
  .دهد يم

 در خـواه  و حرف در خواه كه است قرآن يبالغ مهم يها وهيش از ر،يتقد و حذف
 يمتـداول  و معمول امر عرب، كالم در حذف اساساً. شود يم دهيد فراوان جمله، و كلمه
 به يادب يها هيآرا و يعيبد عيصنا از يكي خود، خاص طيشرا با جازيا جهت به و است
 و ،)2/360 جنـي،  ابـن ( دانسـته  عـرب  شـجاعت  از را حـذف  يجنـ  ابن. آيد مي شمار

 كـرد،  حـذف  را يزيـ چ بتـوان  يخاصـ  يجا در اگر كه است معتقد يجرجان عبدالقاهر
   )132 جرجاني،(. است بهتر آن ذكر از حذف

 در يبالغـ  يهـا  جنبـه  از يكي كه است قرآن در حذف اقسام از يكي فعل، حذف
. شـود  يمـ  باعـث  را كـالم  يداللتها شيافزا و ييمعنا يغنا و گردد يم يتلق خدا كالم

. پـردازد  مي آن يها ترجمه يبررس و قرآن در فعل حذف يبالغ سرّ به حاضر، پژوهش
 فهـم  در كـه  است يمسائل از آن، ييمعنا يها داللت و فعل حذف يها گاهيجا شناخت

 فعـل،  حـذف  اسـلوب  العـاده  فـوق  كاركرد ليدل به و دارد يا كننده نييتع نقش ات،يآ
 يبالغـ  اسـرار  بـه  توجـه . باشـد  اعتنا يب آن به نسبت خود ترجمه در تواند ينم مترجم
 درست ترجمه و يفارس زبان با يعرب زبان ساختار نبودن كساني و قرآن در فعل حذف

 دو را متـرجم  دغدغه قرآن، حيصح فهم به افتني دست يبرا فعل حذف به مربوط اتيآ
  .كند يم چندان
 ريـ ز سـؤاالت  به پاسخگويي صدد در حاضر نوشتار گفته، پيش مسائل به توجه با
 :است
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  چيست؟ حذف اين اسرار و كدامند قرآن در فعل حذف مواضع  ـ1
 اسرار به فعل، حذف مواضع با برخورد هنگام قرآن مترجمان توجه ميزان  ـ2

  است؟ چقدر خود ترجمه در حذف يبالغ علل و
ـ  زبـان  در ساختاري جهت از فعل حذف گاهيجا تفاوت  ـ3  يفارسـ  و يعرب

  چيست؟
 حـذف  فعـل  آن در كه يمواضع ترجمه در قرآن مترجمان روش اختالف  ـ4

 چيست؟ شده

 در كـه  ييهـا  كتاب از آن در و شده انجام يانتقاد و يليتحل صورت به قيتحق نيا
 اخـص  طـور  بـه  ميكر قرآن يها ترجمه و اعم طور به شده نوشته حذف بالغت مورد

 مكـارم  و يمعـز  ،يمجتبـو  فوالدونـد،  ،يخرمشاه ،يتيآ ،يا قمشه ياله انيآقا ترجمه(
  . است شده استفاده ،)يرازيش

 مقدمه  - 2
  .باشيم مي محور چند در اي مقدمه درك نيازمند قرآن در حذف بالغي راراس درك جهت

   اصطالح و لغت در حذف -2-1
. اسـت ) گرفتن و كردن قطع دن،يچ( اسقاط و قطع قطف، معناي به لغت در حذف

 مـن  ءيالشـ  قطـف  هو الحذف«: شده ذكر نيچن نيا احمد بن ليخل كتاب در اول يمعنا
 ايـن  بـه ) ه321( ديـ در ابـن  جمهـرة اللغـه   در دوم يمعنا و). 3/201 ،يديفراه( »الطرف
 حـذفت  وقطعة... منه فقطعت به ضربته إذا حذفاً فيبالس رأسه حذفت و«: كه آمده صورت
 بـر  حـذف  لـذا  ،)2/128 د،يـ در ابـن ( »ذنبـه  بيعسـ  بعض قطعت إذا حذفاًأحذفة  الفرس
) ه393( يجـوهر  صـحاح  از كـه  سـوم  يمعنـا  اما. شود يم اطالق يزيچ قطع اتيعمل

 يأالدابـة   ذنـب  مـن  و يشـعر  مـن  حذفت قالي اسقاطه: ءيالش حذف«: است شده گرفته
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 حذفه«: آمده) ه817( يروزآباديف طيالمح القاموس در نيهمچن ؛)4/38 ،يجوهر( »أخذته
  )748 ،يروزآباديف. (»أخذه: شعره من و أسقطه حذفهي

 چنـد  ايـ  و كلمـه  كيـ  حركت، كي برداشتن يعني بالغت، و نحو اصطالح در حذف اما
 ايـ ). 57- 2/56 ،يتهـانو ( اسـت  صرف عالمان نزد حذف يمعنا از تر عام معنا، نيا و... . و كلمه

 ديـ ق بدون فيتعر نيا). 1460 ،ينيحس( »نديگو يم حذف را يا كلمه يمعنو و يلفظ برداشتن«
 اسـقاط «: گويـد  مـي  يو. است كرده نيمع يشرط حذف، يبرا) ه384( يرمان اما است، شرط و

 جهـت  بـه  كلمـه  كيـ  برداشتن ؛»الكالم يفحو يف أو الحال يف رهايغبداللة  عنها لالجتزاءالكلمة 
  )70 ،يرمان. (كند يم داللت آن بر ه،يحال نهيقر به اي كالم اقيس در يزيچ نكهيا

 كلّـه  أو الكـالم  جـزء  اسـقاط  الحذف«: نويسد مي حذف فيتعر در زين) ه794( يزركش
  )3/72 ،يزركش. (است نهيقر وجود سبب به آن كل اي كالم از ييجز برداشتن حذف ؛»ليلدل

 آن انواع يبررس به كه بودند انينحو گشودند، را حذف باب كه يكسان نياول ديترد يب
 اختصاص بدان را يا جداگانه فصل خود، كتاب در هيبويس. پرداختند آن شروط و ليدال و

  عوامل از را ها آن بالغت عالمان بعدها كه كرده اشاره حذف ضرورت موارد به و است داده
 به را يا جداگانه فصل يجن ابن). 1/24 ه،يبويس( اند دانسته بالغت علم در حذف ليدال و
   ).2/360 ،يجن ابن( است نوشته حذف مورد در "باب الشجاعة العربية" نام

 آنها شتريب و پرداخته حذف دةيپد يبررس به جاز،يا به مربوط فصل در بالغت عالمان اما
 در اريبسـ  يمعـان  انيب ييعن قصر جازيا. اند كرده ميتقس حذف جازيا و قصر جازيا به را جازيا

 جـاز يا). 181 ،يعسـكر : نـك  نيز و 179 البقره،( »و لَكُم فىِ الْقصاصِ حيوة«: مانند. اندك الفاظ
 ابـن ). 70 ،يرمان( است آن بر دال نهيقر وجود با كالم ياجزا از يبرخ حذف بر يمبتن حذف،

 نيـ ا به "االختصار و الحذف باب" عنوان با را يا جداگانه فصل خود، كتاب در) ه276( بهيقت
 ر،يـ اث ابـن  ،يجرجان عبدالقاهر ،يرمان وهب، ابن). 162 به،يقت ابن( است داده اختصاص مقوله
 و حـذف  ليـ دال به خود يها كتاب در جداگانه كيهر ،يوطيس و يزركش ،يعلو حمزه ابن

 ؛2/316 اثيـر،  ابـن  ؛108- 110 جرجـاني،  ؛70 رماني، ؛150 وهب، ابن. (اند پرداخته آن شروط
  )202- 3/215 ،االتقان سيوطي، ؛3/72 زركشي، ؛2/92 ،يعلو حمزه ابن
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  حذف شروط -2-2
 فعـل  حـذف  ژهيـ و به و حذف شروط نيتر مهم از يكي نهيقر وجود ،يكل طور به
 يمـ  معماگونه اي لغو كالم، باشد نداشته وجود محذوف فهم يبرا نهيقر نيا اگر و است
 جملـه  حذف يبرا را نهيقر وجود زين) ه761( هشام ابن). 2/92 ،يعلو حمزه ابن( شود

  )2/668 هشام، ابن. (است كرده شرط آن اركان از يكي اي
  :از عبارتند دارد، داللت جمله محذوفات ريسا و فعل حذف بر كه يقرائن

 كـالم  در كـه  هسـتند  يالفـاظ « ،يلفظـ  قـرائن  از مقصـود  :هيلفظ نهيقر -2-2-1
 »سـت ين روشـن  و واضـح  معنـا  نباشـند  اگـر  و كننـد  يمـ  داللت ييمعنا بر و مذكورند

 يم كالم ياجزا ريسا با كه است الفاظ از يا مجموعه ،يلفظ نهيقر پس). 60 ،يسامرائ(
 :داشـته  اشاره بدان هيبويس كه گونه همان دارد؛ داللت محذوف عبارت اي كلمه بر و ديآ
 )1/275 ه،يبويس(. »الذكر من يجر بما...الفعل حذفوا انّما و«

 نيجانشـ  اي و شود يم ذكر آن از بعد اي بوده مقدم محذوف فعل بر اي ه،يلفظ نهيقر
 در فعـل  حـذف  يبرا يا نهيقر مقدم سؤال، جملة در فعل گاه مثال، براي. گردد يم آن

و لَـئنِ  « :مانند دارد؛ داللت محذوف بر سؤال جملة در فعل زيرا شود؛ يم جواب جملة
 قـولنّ يل« محـذوف،  فعـل ). 25 لقمـان، ( »سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات و الْأَرض لَيقُولُنَّ اهللا

. دارد داللـت  محـذوف  فعل بر مقدم سؤال، در مذكور خلق فعل رايز است؛ »اهللا خلقهنّ
  )3/146 االتقان، ،يوطيس ،2/668 هشام، ابن ،1/173 ،ينيقزو خطيب(

 يمـ  دهيـ د زيـ ن يفارسـ  زبان ساختار در يلفظ نهيقر به حذف يعني حذف نوع نيا
  .فاطمه خانه به من و ديآ يم شما خانه به او: مانند شود

 پـس . دارنـد  كـالم  يمعـان  نييتع در ياديز تياهم ه،يحال قرائن :هيحال قرائن -2-2-2
 حركـات  ،يمكـان  و يزمان طيشرا ها، سنت و عادات ،ياجتماع احوال مانند متن يرامونيپ طيشرا

 معنـا  آن به حاًيصر نكهيا بدون دارد داللت متن يمعنا دنيفهم در يهمگ چهره، اشارات و دست
 حـال  ه،يآ نيا در). 25 ات،يالذار( »دخَلُواْ علَيه فَقَالُواْ سلَاما...إِذْ « :مانند ؛)130 حموده،( شود اشاره
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 خواهنـد  يمـ  نكهيا و بوسند يم را او دستان و شوند يم وارد) ع( ميابراه حضرت بر كه مالئكه
  )2/668 هشام، ابن. (گردد ازين يب سالم فعل ذكر از جمله، كه شده باعث كنند، سالم او بر

 يمـ  نحـو  صنعت را حذف قرائن و ليدال از يكي هشام ابن :ينحو صنعت -2-2-3
 همـان، ( »هذا ما يختص بمعرفته النحويون ألنّـه إنّمـا عـرف مـن جهـة الصـناعة      «: ديگو يم و داند

 شـوند  يمـ  داخل فعل بر وجوباً إذا، و إن شرط ادوات مانند ادوات از يبرخ مثال، براي). 2/670
إِنِ «: ماننـد  گرفت، نظر در محذوف فعل يبرا معمول را اسم آن ديبا د،يايب ياسم بعدشان اگر و

 كـه  محذوف فعل يبرا بودن فاعل بنابر »امرو« هيآ نيا در). 176 النساء،( »امرُؤٌاْ هلَك لَيس لَه ولَد
  ).  1/345 نحاس،. (است دهيگرد حذف شده، ريتفس بعد فعل توسط

   1عربي ادب در فعل حذف فوائد  -2-3
 دهيـ فا از يخال حذف اگر و باشد، مؤثر جمله يمعان به دنيبخش غنا در ديبا حذف

 حـذف  از كـه  ييمعنا دةيفا چند ذكر به نجايا در. دارد تيارجح آن بر ذكر باشد ييمعنا
 : گردد يم اشاره شود يم حاصل فعل

                                                                                                                   
 فارسي، زبان در كه جمالتي اهم. است متداول و معمول هم فارسي ادبيات در فعل حذف.  1

 : قرارند اين از شود مي حذف آنها فعل

 سر او، بر نينفر شما، بر نيآفر: مانند روند، يم كار به آن امثال و نينفر و دعا و تعارف در كه يجمالت  ـ1
  .يريگ معركه و يريپ

  عجب چه: يتعجب جمالت از يبرخ   ـ2
  خبر؟ چه: يپرسش جمالت از يبرخ   ـ3
 چه ايدر چه ما مرگ از پس ايدن: نديآ يم مكرر» هم« و» نه« ،»چه« ربط حرف با كه يجمالت از يبرخ   ـ4

  .عرب داريد نه شتر ريش نه خرما، هم خدا هم سراب،
  .بردن دونان منت كه به مردن يگرسنگ از: است» به« اي» بهتر« صفت آنها مسند كه يجمالت از يبرخ   ـ5
  )روم يم( حسن خانه به من و رود يم شما خانه به او: يلفظ نهيقر به فعل حذف  ـ6
  )است( خبر؟ چه غالم يمشهد از: يمعنو نهيقر به فعل حذف   ـ7
 كو؟ احمد: رنديگ ينم فعل و نديآ يم» كو« يپرسش ريضم با كه يجمالت   ـ8

 .يعل است؟ آمده شما خانه به يكس چه: سؤال به جواب در فعل حذف  ـ٩
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 بر يكل طور به حذف، :زمان بودن تنگ و فعل وقوع سرعت بر داللت -2-3-1
 يمـ  حـذف  را يالفـاظ  از يبرخـ  متكلم، سبب نيهم به. كند يم داللت زمان بودن تنگ
ـ  آن از جملـه  در موجـود  قرائن كمك با توان يم كه كند  در مـتكلم  گـاه . شـد  ازيـ ن يب
 برسـاند،  گرانيد به ممكن وقت نيعتريسر در را خود فكر خواهد يم كه است يتيموقع
 خود دوست به شكار، وقت در يشكارچ مثالً. كند يم حذف را فعل كار نيا يبرا پس
 سخن بخواهد كه ستين يتيموقع در رايز كند؛ يم حذف را فعل و »...ديالص«: ديگو يم
 بـر  تـا  شـود  يمـ  حذف فعل نيز گاه. رود يم دستشان از شكار چون بكشد؛ درازا به را

 هـم  ينيمع آثار كه دارد وجود ينيمع فعل يعني. كند داللت آن آثار و آن حصول سرعت
 بـر  تـا  گـردد  ذكـر  فعـل  نكهيا بدون شود يم ذكر آثار نيا پس. گردد يم مترتب آن بر

رَ  فَـانفَجرَت منْـه اثْنَتَـا     «: مانند. شود داللت فعل وقوع سرعت جـالْح اكصعفَقُلْنَا اضِْرب ب
 دوازده دنيجوشـ ( آن آثـار  آوردن و »ضـرب « فعل حذف با). 60 البقره،( »عشْرَةَ عينًا...

  .دارد داللت زدن فعل وقوع سرعت بر ،)چشمه
 ؛237 ،يزملكان( دارد وجود ابهام ينوع حذف، در چون :ميتعظ و ميتفخ -2-3-2
 امـر  تـا  كند يم تالش ذهن رايز است؛ امر بودن بزرگ انگريب ابهام نيا ،)3/74 ،يزركش

 يبـرا  كـه  يتالش از باشد، تر يافتنين دست محذوف امر آن چه هر و ابديدر را محذوف
 حـذف  مثـال،  بـراي ). 146 ،ينيحسـ ( بـرد  يمـ  لذت شتريب رديگ يم صورت آن كشف
 نشـان  بـزرگ ( ميتعظـ  و ميتفخ زهيانگ به يعني است؛ نمونه نيا از قسم، اي شرط جواب
 غـرض  بـه  ايـ  نيـز  دادن نشـان  بـزرگ  نيا). 3/121 ،يزركش( شود يم حذف آن) دادن
 كـه  اسـت  بـزرگ  قدر آن محذوف امر آن يعني رد؛يگ يم صورت ترساندن اي و قيتشو
ارِ    «: مانند). 2/293 ،ينيقزو خطيب( ستين فيتوص قابل  »و َلو تَـرَى إِذْ وقفُـواْ علـى النـَّ

 ،يعكبـر ( اسـت  »مـاً يعظ أمـراً  لشـاهدت « محـذوف،  شـرط  جـواب  پس). 27 االنعام،(
ـ ة العبار تقصر ما لشاهدوا« اي و ،)1/239  ألنّ افئـدتهم  انقطعـت  و تحسـروا  أو كنهـه  يعل

  )1/318 ،يعلو حمزه ابن. (»ليتهو مقام المقام
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 و باشـد  شـده  ليتشـك  فعـل  و اسم از جمله يوقت :دوام و ثبوت داللت -2-3-3
 و تجـدد  بـر  داللـتش  فعـل  حـذف  با پس ،»كند حدوث افادة فعل، و ثبوت افادة اسم،«

و «: مانند ماند؛ يم يباق دوام و ثبوت بر داللتش و آن معمول و شود يم حذف حدوث،
 مانيلسـل  سـخّرنا  و«: آن ريتقـد  و ،)12 سبأ،( »لسلَيمانَ الرِّيح غُدوها شهْرٌ و رواحها شهْر

 تصـرف  تحـت  وستهيپ باد نكهيا بر داللت يبرا »سخّرنا« فعل). 8/598 ،يطبرس( »حيالر
 و شـود  يمـ  حـذف  فعـل  هم گاه. است شده حذف بوده، السالم هيعل مانيسل حضرت
 ابـن ( »لـك  شكراً لك، حمداً«: مانند. گردد يم آن نيجانش ثبوت، و دوام قصد به مصدر

ه و  «: اند جمله آن از و ؛)1/306 حاجب، و إِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ بنىِ إِسرَ ءيلَ لَا تَعبدونَ إِلَّا اللـَّ
 به فعل). 1/47 ،يعكبر( »احساناً والدينبال أحسنوا« يعني ،)83 البقره،( »بِالْوالدينِ إِحسانًا

  .است شده حذف كند احوال همه در آن ثبوت و نيوالد احسان دوام بر داللت جهت
 ينم محدود يخاص يمعنا آوردن با را كالمش متكلم گاه :اطالق داللت -2-3-4

 گشـوده  احتمال و اليخ باب صورت، نيا در. باشد معنا چند دربردارنده سخنش تا كند
 در حذف پس. كند يم معنا را كالم آن رسد يم ذهنش به چه هر با خواننده و شود يم

 يمـ  و يابد يم يساختار ارزش و شود يم يگر الهام يبرا يعامل خود، مناسب گاهيجا
 حـذف  فعـل  هـم  گاه). 256 عباس،( گردد باعث را كالم يمعان و ها داللت يغنا تواند

 شـود،  حـذف  اگر يول. بود خواهد ينيمع زمان به بودن ديمق آن، ذكر در رايز شود؛ يم
رَّةٍ       «: ماننـد . رود يم نيب از دييتق نيا لَ مـأَو ى فَطَـرَكُمذ ن يعيـدنَا  قُـلِ الـَّ قُولُونَ مـي فَسـ« 
 خاطر به »إعادة« فعل پس). 6/45 اندلسي،( »فطركم يالذ دكميعي«: ريتقد). 51 االسراء،(

 ينـ يمع زمان و وقت به اموات يبرا خداوند اعاده تا شده حذف يخاص زمان بر داللتش
  .نشود محدود

  معاصر مترجمان اي ترجمه رويكرد بر تكيه با قرآن در فعل حذف مواضع  - 3
 بـه  و كـرده  اشـاره  آن يبالغ اسرار و ميكر قرآن در فعل حذف مواضع به نجايا در

  :پرداخت خواهيم ترجمه چند حد در آن يفارس يها ترجمه نقد
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   مطلق مفعول در عامل وجود -3-1
 يمـ  ذكـر  مصـدرش  آن، يجـا  به ديتأك قصد به و شود يم حذف يفعل گاه
 نيبـد  واقـع  در كـه  ،)4 محمـد، (  »فَإِذَا لَقيتُم الَّذينَ كَفَرُواْ فَضَرْب الرِّقَاب«: مانند ؛گردد

 نيـ ا از«: اسـت  گفته هيآ نيا درباره رياث ابن. »ضرباً الرقاب فاضربوا«: بوده صورت
 يبررسـ  بـا . )2/302 ر،يـ اث ابن( »شود يم فهميده اختصار و مبالغه د،يتأك يمعنا هيآ
 بـه  مترجمـان  از كيـ  چيه كه افتيدر توان يم ها، ترجمه درباره شده انجام يها
 در را مبالغـه  و ديـ تأك نيـ ا شـجاعانه،  ديـ ق آوردن بـا  كه يا قمشه ياله يآقا جز

 نداشـته  يتـوجه  هيـ آ نيا در حذف يبالغ سرّ به كرده، انيب ينوع به خود ترجمه
 يآقـا  .انـد  كـرده  ترجمـه  ،»ديبزن را شانيها گردن« صورت به را جمله يعني. اند
 پرداختـه  هيـ آ يمصـدر  ترجمـه  بـه  است، اللفظي تحت اش ترجمه كه زين يمعز

 اختصار اي مبالغه د،يتأك انگريب كه يديق چيه از و) ها گردن زدن صورت به يعني(
 يجـا  بـه  مصدر ذكر و فعل حذف كه است ذكر انيشا. است نكرده استفاده باشد
 نـدارد  وجـود  يفارسـ  زبان در و است يعرب زبان مختصات از د،يتأك قصد به آن
  ).يعرب و يفارس زبان ساختار تطابق عدم(

 د،يشو رو به رو كافران با) جنگ دانيم در( چون مؤمنان شما: يا قمشه ياله
  ...ديزن گردن را آنها) شجاعانه( ديبا

  سؤال جواب -3-2
 و جـاز يا قصـد  بـه  سـؤال  بـه  جـواب  در فعـل  گاه: سؤال جواب در فعل حذف

 كنـد؛  يمـ  نيـي تع را محذوف فعل كالم، در موجود نهيقر رايز شود؛ يم حذف اختصار
  ).87 الزخرف،( »و لَئنِ سأَلْتَهم منْ خَلَقَهم لَيقُولُنَّ اهللا«: مانند

 زيرا است؛ خبر گرفتن ريتقد در از بهتر ه،يآ نيا در محذوف فعل گرفتن ريتقد در
 در يو. است مطلب نيهم بر يدييتأ هشام ابن گفته و باشد مطابق سؤال با ديبا جواب
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 اهللا قولنيل": گرفت ريتقد در نگونهيا توان ينم هيآ نيا مورد در«: سدينو يم خود كتاب
 رايز ؛"اهللا خلقهم": مييبگو و ميريبگ ريتقد در را يفعل كه است آن حيصح بلكه ،"خلقهم
و لَئنِ سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات و الْـأَرض لَيقُـولُنَّ   «: »دارد وجود قرآن در هيآ نيا مشابه

ى  و الْعظَام يحىِ من َالَق« يا و) 9 الزخرف،(  »خَلَقَهنَّ الْعزِيزُ الْعليم يم  هـ مـا  قُـلْ *  ر ْيِيهـيح 
  )2/275 هشام، ابن: نك نيز و 79-78 س،ي( »مرَّةٍ أَولَ أَنشَأَها الَّذى

 سـؤال  زيـرا  اسـت؛  سـؤال  جـواب  گاهيجا در آن بودن آن، حذف مسوغ و ليدل و
  .است فعل خود دربردارنده
 يمـ  هيـ آ مطلـوب  كـه  اسـت  جالله اسم به توجه و تيعنا حذف نيا يبالغ علت

 سـوره  در نكهيا اما رد،يگ يم صورت فائده ريتكث مختلف، راتيتقد با نكهيا گريد. باشد
 و هسـتند  يمكـ  ها سوره نيا كه است ليدل نيا به نشده، حذف فعل كه سي و زخرف

 بـر  تـا  آمـده  جـواب  جملة صدر در فعل حاًيصر پس. بودند جدل و عناد اهل مكه اهل
  .شود ديتأك خداوند ياكنندگياح و ينندگيآفر فعل

 فعل يا قمشه ياله جز به يهمگ كه افتيدر توان يم قرآن، يها ترجمه به نگاه با
 فعـل  مترجمـان  گـر يد و) دهيـ آفر خـدا : صورت يعن(ي كرده حذف جواب جمله در را

 چنانكـه . ندارد يضرورت چيه اينجا در محذوف ذكر واقع در .اند نكرده ديق را محذوف
 از يزبـان  هـر  در كـه  است حذف از يروشن جلوه ها، پرسش برابر در كوتاه يها پاسخ
). حـذف  در يعرب و يفارس زبان اسلوب تطابق يعني( دارد وجود نيز فارسي زبان جمله

  .گردد يم يخوددار محذوف ذكر از نباشد، معنا مخلِّ كه آنجا تا موارد نگونهيا در

  مقطوع نعت -3-3
 قطـع  خـود  موصوف از صفت گاه: ذم اي مدح مقام در مقطوع نعت شدن منصوب

 آن و أذم ايـ  أمـدح  را آن ناصـب  فعـل  صـورت،  نيا در. گردد يم منصوب و شود يم
 الحمـدهللا «: شده گفته مدح مقام در نكهيا مثل. ميدان يم محذوف فعل مفعول را صفت
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  »و امرَأَتُـه حمالَـةَ الْحطَـب   « :ذم مقام در و بوده »ديالحم« أمدح، نجايا در كه ،»ديالحم
  .است بوده »حمالة الحطب« أذم واقع در كه ،)4 المسد،(

 قطع با كه صورت نيبد بوده، صفت به اهتمام و توجه نعت، قطع در يبالغ غرض
 جملـه  و شـود  معطـوف  شـتر يب آن بـه  اذهان توجه آن، اعراب رييتغ و بودن نعت از آن
 حسـن، . (گيـرد  شـكل  ذم اي مدح انشاء يبرا است، هيانشائ جمالت نوع از كه يديجد

3/492(  
  :كرد اشاره توان يم اعراب سه به ه،يآ نيا اعراب يبررس در

  صفت؛ اي خبر »الحطبحمالةُ « و مبتدا »امرأته«  ـ1

 يبرا مفعول »حمالة الحطب«( مقطوع نعت »حمالةَ الحطب« و مبتدا »امرأته«  ـ2
  ؛»امرأته« يبرا خبر »مسد من حبل دهايج يف« و) أذم فعل

  ).فيضع اعراب( حال »الحطبحمالةَ « و مبتدا »امرأته«  ـ3
 بـاال  وهيشـ  سه از وهيش دو به مترجمان مينيب يم ه،يآ نيا يفارس ترجمه در دقت با

 ترجمـه  خبـر  و مبتـدا  صورت به معزي و يخرمشاه ،يتيآ مانند يبرخ. اند آورده يرو
حمالـة  « ،يرازيشـ  مكارم مانند يبرخ. )است كش زميه زنش صورت به يعن(ي اند كرده

 يبرخـ  و ).اسـت  كـش  زميـ ه كه يحال در همسرش( اند گرفته نظر در حال را »الحطب
 يبـرا  صـفت  و مرفـوع  را »حمالـة الحطـب  « ،يمجتبو و يا قمشه ياله فوالدوند، مانند

 كش مهيه كه زين زنش اي كش مهيه آن زنش صورت به يعن(ي اند كرده ترجمه »امرأته«
 فعـل  يبـرا  به مفعولٌ ذم، اسلوب باب از را »حمالة الحطب« آنها از كدام چيه اما. )است

 نيچنـ  رايـ ز سـت؛ ين وارد مترجمـان  نيـ ا بر يراديا و است نكرده ترجمه أذم محذوف
 زبـان  سـاختار  در و است يعرب زبان به مختص) ذم و مدح اسلوب مانند(ييها اسلوب
  .ندارد يجا يفارس

  شروع مقام -3-4
 حـذف  اسـت  فعل كه آن، متعلق و شود يم ذكر مجرور و جار شروع، مقام در گاه
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 يمـ  را مجرور و جار نيا متعلق). 1 الفاتحه،( »بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيم«: مانند: گردد يم
  »...أقعد اي أقرأ اي أقوم اهللا باسم«: مثال براي. گرفت نظر در مقام حسب بر يفعل هر توان

 آن يمبتـدا  كـه  اسـت  هياسـم  جمله از يبخش مجرور و جار نيا معتقدند، انيبصر
 يزمخشـر . دانند يم هيفعل جمله را آن انيكوف اما ».اهللا باسم يابتدائ«: يعني شده؛ حذف

ـ  رد،يگ يم ريتقد در مجرور و جار نيا يبرا را يفعل ان،يكوف مانند زين  مـورد  دو در يول
 و جـار  يزمخشـر  امـا  دارند يم مقدم را فعل انيكوف نكهيا نخست: دارد اختالف آنها با

 امـا  رنـد، يگ يمـ  ريتقـد  در را »أبـدأ « فعل انيكوف دوم،. دارد يم مقدم فعل بر را مجرور
  .رديگ يم ريتقد در تيموقع و مقام حسب بر يفعل يزمخشر
 كـه  اسـت  ستهيشا پس است، فعل از تر مهم خداوند نام چون ،يزمخشر اعتقاد به

 كنـد،  يمـ  داللـت  گفتـه  نيـ ا بر آنچه و شود گرفته ريتقد در مجرور و جار از بعد فعل
 خداونـد  نـام  كه »يجنب وضعت يرب باسمك«: فرمود كه است) ص( اكرم امبريپ عبارت

  )2/269 هشام، ابن ؛22-1/21 ،يزمخشر. (است شده مقدم فعل بر
 خـود  ترجمـه  در آن حـذف  از حاصـل  يبالغـ  سرّ و فعل حذف به مترجمان همه

  .اند كرده حذف را فعل هم يفارس ترجمه در ،يعرب اسلوب مانند و نموده دقت
  .مهربان بخشنده خداوند نام به :مترجمان ريسا و يا قمشه ياله

  جمله داللت -3-5
 آن بر جمله در موجود فعل يمعنا كه رديگ يم صورت ليدل نيا به فعل حذف گاه
رَكُم و شُـرَكاَءكُم   « :هيـ آ مانند كند؛ يم داللت محذوف واْ أَمـعمكـه  ،)71 ونس،يـ ( » فَـأَج 

 ابـن  قرائـت  در حاًيصـر  كـه  بـوده  »شـركاءكم  ادعوا و أمركم فأجمعوا«: آن ريتقد
. انـد  كـرده  اشـاره  آن بـه  حاًيصـر  رياث ابن و يزمخشر و است آمده يأب و مسعود

  )2/301 ر،ياث ابن ؛2/228 ،يزمخشر(
 و است »ادعوا« محذوف فعل معمول »شركاءكم« و »أجمعوا« معمول »أمركم«

 اجمـاع  به متعلق »شركاء« ستين درست رايز است؛ يلغو عرف هم آن فهم نهيقر



  19 \\\هاي فارسي آن  اسرار بالغي حذف فعل در قرآن كريم و نقد ترجمه  

 نيـ ا در واو پس. معناست ريتكث با همراه جازيا آن يبالغ علت و باشد يرأ و امر
 ،يزمخشـر  بـاور  به اما. است جمله بر جمله بلكه ست،ين مفرد به مفرد عطف هيآ

: بپرسند اگر: شده گفته و است تيمع يمعنا به بلكه ست،ين عاطفه هيآ نيا در واو
 تهكم، يرو از: گفت ديبا پاسخ در است؟ چگونه »شركاء« به اجماع دادن نسبت

  )2/268 زمخشري،(. رواست
واْ   «: اسـت  آمده »شركائكم« يبرا »ادعوا« فعل قرآن اتيآ از يبرخ در عـقُـلِ اد

ثم كُمون    شُرَكاَءيدواْ « ؛)195 االعراف،( »... كعيلَ ادق وكمواْ      شُرَكاَءتَجِيب سـي فَلَـم مهوعفَد
 نظـر  در »ادعـوا « ه،يآ نيا در محذوف فعل كه است بهتر پس. )64 القصص،( »لهُم

 همانگونـه . را كانتانيشـر  ديكن جمع اي ديبخوان »شركائكم ادعوا« يعني شود گرفته
  .است آمده يمجتبو يآقا ترجمه در كه

 را خود شريكان و كنيد استوار و فراهم را خويش كار نيز شما پس: يمجتبو
  ...آوريد گرد] گيريدمى انباز خدا با كه[

  .است شده معنا تيمع واو يا قمشه ياله و يخرمشاه فوالدوند، ترجمه در
  ...شويد همداستان خود شريكان با كارتان] در[ پس: فوالدوند
 جـزم  را عزمتـان  و هماهنگ را كارتان د،يقائل كه يكانيشر با شما: يخرمشاه

  ...ديكن
 يريتدب و مكر هر خود باطل انيخدا و بتان اتفاق به هم شما: يا قمشه ياله

  ...ديده انجام ديدار) من آزار بر(
 بـه  »أجمعـوا « فعـل  يتسـرّ  امكان يبرا يرازيش مكارم يآقا مانند زين يبرخ

 انـد  كرده اضافه ترجمه به »شركائكم« مضاف عنوان به را قدرت كلمه »شركائكم«
 بـا  را ترجمـه  كـار  نباشـد،  مسـتند  اگـر  ژهيو به ترجمه در توسعه نيا اگر ديشا و

  .كند يم رو به رو مشكل
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  ...ديكن جمع را تانيمعبودها قدرت و خود فكر: يرازيش مكارم
 محـذوف،  ذكـر  بـدون  زين) يمعز و يتيآ يآقا مانند( ها ترجمه از يبرخ در

 بـر  عـالوه  »أجمعـوا « فعـل  مفهوم ،ينوع به و اند گرفته نظر در عطف واو را واو
 يبـرا  توانـد  ينم اجماع م،يگفت چنانكه و است شده منتقل »شركائكم« به »أمركم«
  .است مناسب »شركاء« يبرا دعوت اي جمع بلكه رود، كار به »شركاء«
  ... .آوريد گرد را بتانتان و خويش برگ و ساز: يتيآ

  ... .را خود كانيشر و خود كار ديگردآور پس: يمعز

  عطف سياق بر عقلي قرينه -3-6
 فعـل  وقـوع  سرعت بر آن حذف با و شود يم حذف يعقل نهيقر به فعل گاه
 فضـرب « يعني ،)60 البقره،( »تفَقُلْنَا اضْرِب بعصاك الْحجرَ فَانفَجرَ«: مانند. دارد داللت

ـ  جمله مانند زين يفارس يها ترجمه يتمام در. »فانفجرت  »فضـرب « فعـل  ،يعرب
 در كـالم  ييبايز بر عالوه حذف، نيا و است كالم در ديمف يحذف كه شده حذف
 كـه  طـور  همـان  و باشـد  همسازتر تواند يم مخاطب ذوق با و مؤثر درست، فهم

  .دارد داللت فعل وقوع سرعت بر حذف نيا م،يگفت نيا از شيپ
 ،»زن سـنگ  بر را خود يعصا«: ميگفت او به: مترجمان ساير و يا قمشه ياله

  ...ديجوش سنگ آن از آب چشمه دوازده پس
 بـه : ماننـد  دارد وجود زين يفارس زبان ساختار در يمعنو نهيقر به فعل حذف

  .شد موفق پس ،يشو موفق تا بخوان درس ميگفت فاطمه

  پيشين آيات در فعل بيان -3-7
 ؛اسـت  شـده  ذكـر  نيشـ يپ اتيـ آ در كه شود يم حذف ليدل نيا به فعل گاه

ل    و نُوحا إِذْ نَادى« و. »سخّرنا و« يعني ؛)81 اء،ياألنب( »و لسلَيمانَ الرِّيح«: مانند ن قَبـ مـ« 
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. »اذكـر « يعنـ ي. )78 اء،ياألنب( »و داود و سلَيمانَ إِذْ يحْكُمانِ فىِ الحَرْث« و. )87 اء،ياألنب(
اذْكُرُواْ إِذْ أَنتُم قَليلٌ مستَضْـعفُونَ فـىِ   و «: كند يم داللت محذوف »اذكر« بر اتيآ نيا

  .)86 األعراف،(  »و اذْكُرُواْ إِذْ كُنتُم قَليلًا فَكَثرََّكُم« و )26 األنفال،(  »الْأَرض
 اللفظـي  تحـت  اش ترجمه كه يمعز يآقا ترجمه جز به ها ترجمه يتمام در
 كامـل  يبـرا  آن ذكـر  زيـرا  است؛ شده ذكر) أذكر: يعني( محذوف فعل نيا است
 .ديآ يم نظر به الزم معنا فهم و جمله شدن

  ...  را مانيسل و داوود) احوال كن ادي( و: مترجمان گريد و يا قمشه ياله
 كـه  كشـتزارگاه  در كردنـد يم حكومت كه يهنگام مانيسل و داوود و: يمعز
  .قوم گوسفندان آن در شدند پراكنده

  اختصاص اسلوب -3-8
يابنىِ إِسرَ ءيلَ اذْكُـرُوا... و  « :مانند شود؛ يم حذف اختصاص قصد به فعل، گاه

 يايـ إ«: معناست نيبد واقع در كه ؛)41-40 البقره،( »...* و إِياى فَاتَّقُون إِياى فَارهبون
 و«: ديـ گو يمـ  باال هيآ مورد در يزمخشر. »فاتقون فاتقوا يايإ و فارهبون فارهبوا

 ديـ ز از/ رهبتـه  داًيـ ز: ديگو يم كه است عرب سخن آن جمله از" فارهبون يايإ
 افـاده  در) مفعـول  داشـتن  مقـدم ( گفـتن  سـخن  وهيشـ  نيـ ا بـه  و "شـدم  مناكيب

  )1/104 ،يزمخشر( ».دارد يشتريب ديتأك زين "نعبد اكيإ" از يحت اختصاص
ر  فعل تكرار از ديتأك و »يايإ« مفعول ميتقد از اختصاص يمـ  حاصـل  مفسـ 

ـ ا« رايـ ز كـرده؛  اشاره بدان يزمخشر كه است يفرق همان نيا احتماالً و شود اكي 
 افـاده  آن در يديتأك يول است، اختصاص ديمف تنها »اكيإ« ميتقد جهت به »نعبد
 يفارسـ  زبـان  در و بـوده  يعرب زبان اسلوب مختص حذف، نوع نيا. است نشده
 حـذف  يبالغـ  سـرّ  بـه  ،يمعز و يتيآ يآقا جز به مترجمان همه اما.ندارد گاهيجا
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 منعكس شان ترجمه در را آن ،»تنها« كلمه آوردن با و داشته توجه هيآ نيا در فعل
  .اند كرده

 .ديباش حذر بر من از تنها و: مترجمان ريسا و يا قمشه ياله

  .بترسيد من از و: يتيآ
  .ديبترس پس مرا و: يمعز

    استعمال كثرت -3-9
 استعمال كثرت امر اين علت. شود مي حذف فعل اغراء و ريتحذ اسلوب در
ـ إ اسـتعمالهم ة لكثـر  اكيإ من الفعل حذفوا و«: ديگو يم باره نيا در هيبويس 1.است  اهي

قْيها  «: مثال. )1/274 ه،يبويس( »الكالم يف سـ و ه  الشـمس، ( »فَقَالَ لهُم رسولُ اللَّه نَاقَةَ اللـَّ
  .»احذروا« ؛يعني ،)13

 در را ريتحـذ  اسـلوب  نيـ ا يهمگـ  ،يمعـز  يآقـا  جز به ها ترجمه همه در
 را آنها آن، خوردن آب برنامه و ناقه به يتوجه يب از يعني اند؛ آورده شان ترجمه

 يآقـا  ماننـد  يبرخـ . انـد  كرده ديتأك ناقه آن حق تيرعا لزوم به و داشته حذر بر
                                                                                                                   

  :از عبارتند شود يم حذف استعمال كثرت سبب به ها آن در فعل كه ديگري موارد - 1
 همـا يكل يأعطن«: بوده واقع در كه »تمراً و همايكل«: مانند. اند آمده در المثل ضرب صورت به كه يعبارات  ـ1

 بـه  فعـل  آن در كه دارد وجود ييها المثل ضرب زين يفارس اسلوب در). 281-1/280 ه،يبويس( »تمراً و
ـ د نـه  شـتر  ريشـ  نه خرما، هم خدا هم: مانند است، شده حذف استعمال كثرت خاطر  پـس . عـرب  داري

  .است منطبق هم با ثيح نيا از يعرب و يفارس زبان اسلوب
. گـردد  يمـ  حـذف  كـالم،  در فيتخف جهت به آن فعل شود اديز قسم استعمال هرگاه: قسم فعل حذف  ـ2

 انـه يعام گفتـار  در قسـم  فعل حذف). 1/268 النظائر، و االشباه ،يوطيس( »أحلف يأ ألقومنّ باهللا«: مانند
 خـدا  بـه  يعنـ ي( شكسـت  نخواهم را مانميپ و عهد من خدا به: مانند شود، يم دهيد وفور به زين يفارس

 ).كنم يم ادي سوگند
 از يأنـاد  فعـل  شود يم حذف استعمال كثرت خاطر به آن در فعل كه يموارد گريد از: نداء فعل حذف  ـ3

  ).1/346 حاجب، ابن. (است نداء  اسلوب
 ج



  23 \\\هاي فارسي آن  اسرار بالغي حذف فعل در قرآن كريم و نقد ترجمه  

 انيــآقا ماننــد گــريد يبرخــ و تيــمع را واو ،يرازيشــ مكــارم و يمجتبــو ،يتــيآ
 بـوده  نيا يهمگ مشترك نقطه اما اند، گرفته عاطفه را واو فوالدوند، و يخرمشاه

  .كند يم داللت ريتحذ بر كه اند داشته اعتقاد فعل كي ذكر ضرورت به كه
 از خداست، تيآ ناقه نيا: گفت آنها به) صالح( خدا رسول و: يا قمشه ياله

  .ديگردان رابيس را آن و ديبترس خدا
  .واگذاريد آبشخورش با را خدا شتر ماده كه گفت آنها به خدا پيامبر: يتيآ

 او اسـت،  خداوند شتر نيا بود گفته آنان به خدا امبريپ آنكه حال: يخرمشاه
  .ديكن تيرعا را آبش بهره و

] نوبـت [ و خـدا  شـتر  ماده! زنهار«: گفت آنان به خدا فرستاده پس: فوالدوند
  .»]نهيد حرمت[ را خوردنشآب

 بـا  را خـداى  شـتر  مـاده «: گفـت  آنـان  به -صالح -خدا پيامبر پس: يمجتبو
  .»مداريد بازش خوردن آب از و مكنيد آزارش -واگذاريد آبشخورش
  .آبشخورش و را خدا اشتر خدا مبريپ شانيبد گفت پس: يمعز

 همـان [=  خـدا  ناقه«: گفت آنان به] صالح[=  ياله فرستاده و: يرازيش مكارم
  .»)دينشو آن مزاحم و( ديواگذار آبشخورش با را] بود ياله معجزه كه يشتر

  اشتغال باب -3-10
 يمـ  حـذف ) العبث عن االحتراز( ييگو هودهيب از يريجلوگ ليدل به فعل گاه

 كـالم،  در يوقتـ  مثال، براي. )3/142 االتقان، ،يوطيس ،1/169 ،ينيقزو خطيب( شود
ر  و مفسر نيب جمع رايز شود؛ يم حذف فعل باشد، داشته وجود فعل مفسر مفسـ 

 كـالم،  صـدر  از« يعنـ ي دارد؛ نام ريتفس شرط به حذف حذف، نيا و است هودهيب
 مـذكور  پـس  شده، ذكر كالم آخر در زيچ همان نكهيا خاطر به شود حذف يزيچ

و الْقَمرَ قَدرنَاه منَازِلَ «: مثال. )2/323 اثير، ابن( »دارد مقدم محذوف بر داللت متأخر،
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تىيم  حونِ الْقَدرْجكاَلْع ادرناه  و«: محذوف فعل ريتقد به قمر نصب. )39 س،ي( »عقـد 
  )4/19 ،يزمخشر ؛3/359 نحاس،(. »منازل قدرناه منازل القمر

 يدرسـت  بـه  يهمگـ  كه كرده حذف را فعل ه،يآ نيا ترجمه در مترجمان همه
 .ستين ترجمه در فعل ذكر به يازين رايز اند؛ كرده عمل

  شرط ادوات -3-11
 فعـلِ  د،يـ ايب تيـ فاعل بنـابر  يمرفوع اسم إذا، و إن شرط ادوات از بعد هرگاه

  .)1 ر،يالتكو( »تإِذَا الشَّمس كُوِّر«: مانند. شود يم حذف آن از شيپ
 از بعـد  يمرفـوع  اسـم  و شـده  حذف إذا شرط ادات از بعد ه،يآ نيا در فعل

 كـه  يفعل سپس دارد، محذوف فعل يبرا را فاعل نقش كه است آمده شرط ادات
 واقـع  در محذوف فعل و كرده ريتفس را محذوف فعل آن آمده مرفوع اسم از بعد
 نيـ ا رايـ ز گرفت؛ ريتقد در شرط ادوات نيا از قبل يفعل ديبا و است، شرط فعل

 و انيـ كوف امـا  اسـت،  انيبصر اعتقاد نيا. شوند وارد فعل سر بر ديبا شرط ادوات
  ) 520-1/521 ل،يعق ابن(. معتقدند آن خالف به اخفش
 در فعـل  حـذف : گفـت  توان يم موارد نگونهيا در فعل حذف علت مورد در

 يعنـ ي شـده،  تكـرار  دوبار آن در اسناد كه صورت نيبد. كند يم ديتأك افاده نجايا
 و »الشـمس « ظـاهر  اسـم  به بار كي: شده داده اسناد فاعل، به دوبار »كورت« فعل

 كـورت  الشمس كورت إذا«: شده گفته ايگو. دوم »كورت« در يه ريضم به كباري
  )2/193 ،يزمخشر(. »... الشمس
 انيـ نحو كـه  داننـد  يم يليتخ يها محذوف موارد از را مورد نيا زين يبرخ

 شـرط  ادات انيم كه معتقدند آنان مثالً. كنند يم خلق كلمات، اعراب هيتوج يبرا
 منصـوب  مضاف يمنادا كه ننديب يم چون اي و شده حذف يفعل آن از بعد اسم و

 نيا اساس بر. كنند يم فرض آن يبرا يمتعد يفعل كرده يتلق مفعول را آن است
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 و» أدعـو « چون يمحذوف فعل به منادا نصب ،)4/256 مبرد، ؛1/303 ه،يبويس( هينظر
: نـك  هيـ نظر نيـ ا رد دربـاره (. اسـت  نشسـته  آن يجـا  در ندا اءي كه است» يأناد«

 )90 ،يسرطاو
 ذكـر  تنهـا  نـه  انـد  كرده عمل قرآن مترجمان كه همانگونه موارد، نگونهيا در
. اسـت  الزم رسـا  يا ترجمـه  انيب در آن از اجتناب بلكه ستين يضرور محذوف

 زبـان  اسلوب مختص د،يتأك قصد به إذا و إن شرط حرف از بعد فعل حذف رايز
 ديخورش چون« صورت به يهمگ پس. ندارد وجود يفارس زبان در و است يعرب
  .اند كرده ترجمه ،»گردد فروغ يب و كيتار

  گيري جهينت - 3
 كـه  دهـد  مـي  نشان عربي زبان اسلوب به توجه با قرآن آيات در تدبر -3-1
 سـؤال،  جـواب  مطلق، مفعول در عامل وجود: موارد در كريم قرآن در فعل حذف
 در فعـل  بيان عطف، سياق بر عقلي قرينه جمله، داللت شروع، مقام مقطوع، نعت
 رخ شـرط  ادوات و اشتغال باب استعمال، كثرت اختصاص، اسلوب پيشين، آيات
 .است داده

 بــروز موجــب فارســي، و عربــي در فعــل حــذف ســاختار اخــتالف -3-2
 قـرآن  معاصـر  هـاي  ترجمه از برخي در فعل محذوف موارد ترجمه در اشكاالتي

 بـه  توجـه  با عربي زبان صحيح اسلوب كه بداند مترجم است الزم لذا شده، كريم
  .كدامند موارد،
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  كتابشناسي
 مجتبـوي،  الـدين  جالل سيد فوالدوند، مهدي محمد آيتي، عبدالمحمد اي، قمشه الهي مهدي ترجمه با ميكر قرآن  ـ1

  .خرمشاهي بهاءالدين و شيرازي مكارم ناصر معزي، كاظم محمد
ـ ر ،بدوي طبانة و يالحوف احمد: قيتحق ،الشاعر و الكاتب ادب يف السائر المثل محمد، بن نصراهللا ر،يأث ابن  ـ2  اض،ي

  .م1983 ،يدارالرفاع
  .م1955 ه،يالمصر الكتب دار قاهره، ،الخصائص ،يجن بن عثمان ،يجن ابن  ـ3
  .ش1384 ،مكبتة الصادق تهران، ،هيالكاف يعل يالرض شرح عمر، بن عثمان حاجب، ابن  ـ4
ـ ب ،االعجـاز  حقـائق  علـوم  و البالغة ألسرار المتضمن الطراز ،ييحي ،يعلو حمزه ابن  ـ5 ـ العلم دارالكتـب  روت،ي  ه،ي

  . ق1402
  .تا بي ،مكتبة المثني بغداد، ،جمهرة اللغة حسن، بن محمد د،يدر ابن  ـ6
    ش1383 خسرو، ناصر انتشارات تهران، ،مالك ابن الفية يعل ليعق ابن شرح عبداهللا، نيالد بهاء ل،يعق ابن  ـ7
  .تا يب ،العربية اءالكتبيداراح جا، يب ،القرآن مشكل ليتأو مسلم، بن عبداهللا به،يقت ابن  ـ8
 بغـداد،  ،يثيالحـد  جـه يخد و مطلـوب  احمد: تحقيق ،انيالب وجوه يف البرهان م،يابراه بن اسحاق كاتب، وهب ابن  ـ9

  .ق1387 ،مطبعة العاني
ـ تحق ،بياالعار كتب عن بياللب يمغن وسف،ي بن عبداهللا هشام، ابن  ـ10 ـ  محمـد  و المبـارك  مـازن : قي  حمـداهللا،  يعل

 .م1964 الفكر، دار دمشق،

ـ  خيالشـ  و عبدالموجود احمد عادل خيالش: قيتحق ،طيالمح البحر وسف،ي بن محمد انيابوح ،يأندلس  ـ11  محمـد  يعل
  .ق1428 ،العلمية دارالكتب روت،يب معوض،

 .ق1382 ،، مكتبة النهضة المصريةجا يب ،الفنون اصطالحات كشاف ،يعل بن اعلي محمد ،يتهانو  ـ12

 ،العلميـة  دارالكتب روت،يب رضا، رشيد محمد خيالش: تحقيق ،يالمعان علم يف االعجاز دالئل عبدالقاهر، ،يجرجان  ـ13
  . ق1409

  .ق1420 ،العلمية الكتب دار روت،يب ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية حماد، بن لياسماع ،يجوهر  ـ14
  .م1969 المعارف، دار قاهره، ،يالواف النحو عباس، حسن،  ـ15
  .ق1386 حجر، طبعة جا، يب ،اتيالكل ابوالبقاء، ،يحنف يكفو ينيحس  ـ16
ـ التوز و النشـر  و الجامعيـة للطباعـة   الدار ه،ياسكندر ،ياللغو الدرس يف الحذف ظاهرة مان،يسل طاهر ،حمودة  ـ17  ع،ي

  .م1999
ـ  ،يخفاج عبدالمنعم محمد: تحقيق ،البالغة علوم يف ضاحياال عبدالرحمن، بن محمد ،ينيقزو بيخط  ـ18  دار جـا،  يب

  .تا يب ،يالعالم الكتاب
  .تا يب المعارف، دار قاهره، سالم، زغلول محمد: قيتحق ،القرآن اعجاز يف النكت ،يسيع بن يعل ،يرمان  ـ19
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  .ق1428 ه،يالعلم الكتب دار روت،يب ،القرآن علوم يف البرهان بدرالدين، ،يزركش  ـ20
ـ ب ،ليالتأو وجوه يف لياالقاو ونيع و ليالتنز حقائق عن الكشاف عمر، بن محمود ،يزمخشر  ـ21  الكتـاب  دار روت،ي
  .ق1427 ،يالعرب
  .ق1394 ،يالعان مطبعة بغداد، ،القرآن اعجاز عن الكاشف البرهان م،يعبدالكر بن عبدالواحد ،يزملكان  ـ22
  .ق1421 حزم، ابن دار روت،يب ،الجملة العربية و المعني صالح، فاضل ،يسامرائ  ـ23
  .ق1408 ،يدارمجدالو عمان، ،النحوية جهوده و يالقرطب مضاء ابن معاذ، ،يسرطاو  ـ24
  .ق1411 ل،يالج دار روت،يب ،الكتاب عثمان، بن عمرو ه،يبويس  ـ25
  .ق1405 ه،يالعلم الكتب دار روت،يب ،النحو يف النظائر و االشباه عبدالرحمن، ،يوطيس  ـ26
  .ش1380 ن،يد فخر قم، ،القرآن علوم يف االتقان همو،  ـ27
 .ش1372 خسرو، ناصر انتشارات تهران، ،القرآن لعلوم انيالب مجمع حسن، بن فضل ، يطبرس  ـ28

 .م2004 ،دار الشؤون الثقافة العامة بغداد، ،يالمرتض فيالشر عند الداللة القرآنية، كاظم حامد عباس،  ـ29

 دارالكتب روت،يب م،يابراه الفضل ياب محمد: تحقيق ،الشعر و الكتابة نيالصناعت سهل، بن عبداهللا ابوهالل ،يعسكر  ـ30
  .م1989 العلميه،

 مكتبـة  تهران، ،القرآن جميع في القراءات و االعراب وجوه من الرحمن به من ما امالء ن،يحس بن عبداهللا ،يعكبر  ـ31
  .ش1367 الصادق،

  . ق1408 للمطبوعات، ياألعلم مؤسسة روت،يب ،نيالع احمد، بن ليخل ،يديفراه  ـ32
  .ق1429 ع،يالتوز و للنشر المختار مؤسسة جا، يب ،طيالمح القاموس عقوب،ي بن محمد ،يروزآباديف  ـ33
  .ق1399 ،يالمصر الكتاب دار قاهره، ،المقتضب د،يزي بن محمد مبرد،  ـ34
 .م2004 الهالل، مكتبة و دار بيروت، ،القرآن إعراب محمد، بن احمد نحاس،  ـ35
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