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 کريمو اثر آن در ترجمه قرآن« حذف»کارکردهاي بالغي 
 ***اهلل شاملينصر، **حميد احمديان ،*اصغر شهبازي

 چکيده
کریم در فهمم آیما  های آن در قرآننمونه یآشنایی با صنعت حذف و چرایی آن، به دلیل فراوان

پذیر نیست. در دریافت مقصود بدون توجه به محذوف و تقدیر آن امکان رایاهمیتی ویژه دارد؛ ز

 ایهمای از مقصود به دلیل انگیزهگشته و پارهاین اسلوب با حذف بخشی از آیه، پیکره آن فشرده

ترجمه آیا  توجمه بمه محمذوف، اممری يمروری رو، در گردد؛ از اینبالغی گوناگون، نهان می

های خاصی قرآنی، جایگاهی چون ذکر و بسی باالتر از آن را داراست و ظرافت یهااست. حذف

تحلیلمی، پما از بیمان -شود با رویکمرد توصمی یبه دنبال خود دارند. در مقاله حاير تالش می

مترجممان در برابمر ایمن از اسلوب حمذف و کارکردهمای بالغمی آن، رویکمرد  تصرگزارشی مخ

گر آن است کمه برخمی از بیان یبررس نیاسلوب و فرآیند ترجمه آن در آیا  قرآن دنبال گردد. ا

های قرآن بازتاب نداشته و ابهام و عدم انسجام در ترجممه، های اسلوب حذف در ترجمهظرافت

 .در امر بازگرداندن محذوفا  قرآنی است هایترین نارسایاز برجسته

 

   :هاي کليديهواژ

 .کریم، ترجمه آیا ، حذف، کارکردهای بالغی حذفقرآن
  

mailto:ahmadian1176@yahoo.com
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 مقدمه
از جمله ظرائف زبانی موجود در مصحف شریف 

از آن سخن گ ته و « معانی»که علمای بالغت در علم 

م سّران در خالل کتب ت سیری خمویش بمدان اشماره 

است، این ویژگی بمه ومور « حذف»اند، اسلوب داشته

شمود؛ ولمی، در های دیگر نیز مالحظه میعام در زبان

این زبان  یانگوخاص سخن لیزبان عربی به دلیل تما

است)حموده، به ایجاز از جایگاهی برجسته برخوردار

هممای ایممن اسمملوب، (. در بیممان ویژگی1، ص4331

 تممّمّال  برخممی از بزرگممان، چممون شممیخ جرجممانی

ق(، جالب توجه است، وی در حمدود بیسمت و 174)

تمممرین کتممماب خمممویش، یعنمممی دو صممم حه از مهم

در  و هداداإلعجاز، را به ایمن مبحما اختصماصدالئل

بمه « حمذف»ای قابل تّمّل يمن تشبیه صمنعت اشاره

، 4311داند)جرجانی، می« ذکر»سحر، آن را شیواتر از 

ق( نیز بالغت را در این 106(. شریف ريی)449ص 

ق( تنها فرسان  697داند و از نگاه ابن اثیر)اسلوب می

هَممذا نممو   »یممابی بممه آن را دارنممد بالغممت توانممایی راه

ابمن «)ال یتعلَّقُ بِهِ إال فُرسانُ البَّالغم ِ ف رِیالکالمِ شَمن

 (.74، ص9، ج 4393اثیر، 

نوعی خروج از معیار « حذف بالغی»در حقیقت،  

و شکل وبیعی کالم است کمه مخاومب را در فمراز و 

داده و تالش ذهن را در دریافت آن فرود فهم پیام قرار

ولبد. این خروج و انحراف از فُرم و ساختار کامل می

 «هنجمارگریزی»شناسی بما عنموان سخن که در سبک

کالم ادبی است و در  ا شود، از امتیاز)انزیاح( یاد می

شود. بسیار هست که بما کریم نیز فراوان دیده میقرآن

های قرآن، همبسمتگی معنمایی خواندن آیاتی از سوره

آن در ذهن ظاهر نگشته و ذهن را ناخودآگاه بمه ایمن 

خشمی از آیمه یما آیما  در مويمو  سموق داده کمه ب

ایمن حمذف، گماه  4اسمت.ساختار و نظام آن محذوف

ای از سماختار فراتر از انداختن یک حرف و یما کلممه

تر، یعنی حذف جمله یما آیا  است و در قالبی بزرگ

شممود. در برگممردان آیمما  جمالتممی نیممز دیممده می

بایست به ایمن سمبک سماختار زبمان قمرآن توجمه می

ا کشف نمود. چه بسا آیماتی کمه داشت و چرایی آن ر

 انتنها توجه بمه ظماهر آن، پیمام موجمود در آن را بیم

نداشممته و بمما توجممه بممه محممذوف و ذکممر تقممدیر آن، 

 یافت. توان به م هوم مورد نظر دستمی

از مترجمممان قممرآن بممه ذکممر تقممدیرهای  برخممی

محذوف در ترجمه اهتمامی خاص داشته و در غالمب 

دیری مناسب برای محمذوف نمایند تقموارد سعی می

آیه در نظر بگیرنمد. بما دقّمت در تقمدیرا  قرآنمی و 

رسمد مترجممان رویکمردی بندی آن، به نظمر میدسته

از  یواحد در برابر محذوف آیا  نداشته و در بسمیار

های حاصل از حذف و کمارکرد بالغمی موارد ظرافت

تموجهی انگارند که ایمن بیآن را در ترجمه نادیده می

 گردد.ه نارسایی ترجمه منجر میگاه ب

توجه به این مطالب، در نوشتار حاير تالش بر  با

تحلیلمی، يممن -آن است با تکیه بمر روش توصمی ی

گزارشی مختصر از حذف و نقش آن در ترجممه، بمه 

های مقایسممه ایممن مهممم در ترجمممه آیمماتی از سمموره

کریم پرداخته گردد تا از رهگذر آن بمه سمالاال  قرآن

 گردد:ی مناسب ارائهزیر پاسخ

(توجه به کارکردهای بالغی حذف در ترجمه الف

 آیا  به چه میزان است؟

تممرین آثممار عممدم توجممه بممه محممذوف در (مهمب

 ترجمه قرآن چیست؟

های قرآن در باب ترین اختالف ترجمه(برجستهج

 محذوفا  چیست؟  
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حذف و کارکردهای بالغمی آن در خمالل  اسلوب

کریم در کتمب ت سمیری و نمباحا ت سیری آیا  قرآ

است؛ امّما بررسمی ایمن اسملوب و بالغی تبیین گشته

هایی از ی آن با مبحا ترجمه آیما  در نگاشمتهرابطه

های حممذف در قممرآن و تممّثیر آن در ترجمممه» لیممقب

در  ریحمذف و تقمد»(، 4910پمور،عظیم میعظ«)قرآنی

عنصر حمذف »(، 4911جع ری،  عقوبی«)آیا  قرآنی

های لیلمممی قمممرآن و نقمممد ترجممممهدر سممماختار تع

نقمد و »(، 4913شمادمان،  سرایريا امانی، و «)معاصر

های فارسمی بررسی جواب شرط محذوف در ترجمه

( مالحظه گردید. هر یک 4939ناصری،  ی)مهد« قرآن

هما یماد از آن عها و نظایر آن که در منابنگاشته نیاز ا

 ای خاص از مويو  را مورد نظمر قمرارشود، جنبهمی

شمود بما بررسمی اند؛ امّا در این مختصر تالش میداده

اسلوب حذف، کارکردهای بالغی آن در ترجمه قرآن، 

تا رویکرد مترجمان در برابر محذوفا  قرآنی پرداخته 

 شود. تبیین

 

 و اقسام آن« حذف»ـ چيستي1

ممممواردی چمممون؛ « حمممذف»معنمممای ل ممموی  در

ذکر « کردنساقط»و « افکندن»، «انداختن»، «کردنقطع»

؛ زمخشمری، 904، ص9، ج4311است)فراهیدی، شده

ای اسمت کمه در پدیمده« حذف(. »10، ص4، ج4373

گیمرد. در نگماهی سطوح گوناگون زبمان صمور  می

جامع به این اسملوب، درخمواهیم یافمت کمه حمذف 

خماص آن در علمم معمانی، در علموم  مهوافزون بر م 

دیگر از علم بیان گرفته تا صرف، نحو و علم عروض 

کاربرد و تعریف خاص خود را دارد. بمرای نمونمه در 

علم صرف از آن جهت کمه ممدار بحما بمر وا گمان 

ایممن اسمملوب فراتممر از حممذفِ  اسممتوار اسممت، دایممره

حرکت، حرف یا حروفی از ساختمان وا ه نیست؛ امّا 

تر از ایممن گمماه نحممو و بالغممت، حممذف گسممتردهدر ن

گیمرد. تعریف بوده و تمامی انوا  حمذف را دربمر می

علمای نحو از دیربماز بمه ایمن پدیمده زبمانی اهتممام 

توان گ ت که تصویری وايح از داشته و به نوعی می

اند. در این میان بایمد از این مقوله زبانی ترسیم نموده

گماهی بمر اثمر وی در ق( یاد نممود. بما ن410سیبویه)

یابیم که وی در موايع بسیاری از اهمیت حذف و می

يرور  آن در کمالم بمرای اختصمار و تخ یمف یماد 

شممارد و را از خصائص کالم عرب برمیکند و آنمی

که مخاوب باید از روی ذکاو  به مورد محذوف این

إنَّما أيمَرُوا ما کانَ یقعُ مظهراً اسمتخ افاً، »دست یابد: 

بِمنزل ِ المَثلِ کَما  یالمخاوبَ یعلمُ ما یعنی، فَجَر نَّوأل

تقُولُ: ال علیکَ، وقد عَرفَ المُخاوبُ ما تَعنِمی، أنَّمه ال 

(. ابممن 991، ص4، ج 4366سممیبویه، «)بممّ َ علیممکَ

ق( دیگممر دانشمممند نحمموی اسممت کممه  764هشممام)

موشکافانه به مسّله حذف و تقدیر نگریسمته و بمرای 

است. از نگاه وی وجمود داده صاصختآن فصولی را ا

هشت شرط، در این اسملوب يمروری اسمت کمه از 

جمله؛ وجود دلیل برای حذف؛ محمذوف نبایسمت از 

ارکان سخن باشد؛ محذوف نباید مالکّد در کالم باشد؛ 

حممذف نبایسممت منجممر بممه اختصممار مختصممر گممردد، 

 (.661، ص9، ج 4193کرد)ابن هشام، اشاره

ندان علم بالغت به ایمن است اهتمام دانشم گ تنی

است، ایمن نکتمه تر از علمای دستور بودهاسلوب بیش

ها به تقسیما  اغراض حمذف توان از توجه آنرا می

و اسباب آن در کتب بالغی دریافت. بزرگمانی چمون 

یمن زرکشی صاحب البرهان و سیووی در االتقان، در ا

 اند.زمینه تالش بیشتری داشته
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ترین بالغی برجسمته علم بالغت وجود غريی در

بنابراین اگمر  (.93، ص4146دلیل حذف است)عطیه، 

با حذف، غرض دگرگون گشته و افاده معنای مقصود 

صور  نگیرد این صنعت پا از میمدان بالغمت بمرون 

از آن « اخمالل»نهاده و در نزد علمای بالغت با عنوان 

مِن اللَّ مِِ  ترکَأن ی»و آن عبار  است از  شودییاد م

 (. 93، ص4146)عطیه، «یهِ یتمُّ المَعنما بِ

بر اسا  اعتبارا  آن به اقسمام گونماگونی  حذف

 شود: شود که در زیر به آن اشاره میتقسیم می

 

 . حذف واجب و حذف جائز1ـ1

واجب همچون حذف فعل در باب تحمذیر  حذف

مطلمق و یما حمذف عاممل م عول« إیاک والمراء»است

و همچنمین « راً جممیالًصمب»نائب از فعل برای نمونه؛ 

است موايع حذف وجوبی خبر و مبتدا که همر یمک 

شمود. امما حمذف جموازی در در علم نحو بحما می

سخن آن است که دلیل ل ظی یما مقمامی خاصمی بمر 

باشد، برای مثال در پاسخ به این وجود آن اشاره داشته

حمذف جموازی در سمخن « زیمد« »من حضر؟»سالال 

وَمَا أَدْرَاکَ مَما هِیَمهْ »ری ه است، همچنین در این آیه ش

که مبتمدا « هی نار»( مقصود 44م 40قارعه: «)نَار  حَامِیَ  

« ابتمدا»است. ابن مالک در بحما از جمله حذف شده

 به آن اشاره دارد:

 تَقُولُ زید  بعدَ مَن عِندکُما    مَا یُعلَمُ جائز  کَمَا وحَذفُ

 (40تا، ص)ابن مالک، بی

 

 و حذف سماعي. حذف قياسي 2ـ1

قیاسی، حذفی است که موايع آن معلوم و  حذف

مشخص است، برای نمونه حذف در زمانی که شمرط 

گردد، در ایمن صمور  و قسم در یمک جملمه جممع

لَئِنْ أُخْرِجُوا ال یَخْرُجُونَ »شود جواب متّخّر حذف می

( در ایمن 49حشمر: «)مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا ال یَنْصُرُونَهُم

خاور تقدم قسم از جملمه حمذف  هه جواب شرط بآی

ای خماص است؛ امّا، در حمذف سمماعی قاعمدهگشته

وجود ندارد و حذف بر سمما  اسمتوار اسمت، بمرای 

ای از آن نمونمه« أهمالً و سمهالً»نمونه جمله معمروف 

 است. 

بندی دیگری که سیووی در است در تقسیم گ تنی

اقتطما ، »کنمد، حمذف در چهمار نمو  اإلتقان یماد می

تما، گیرد)سیووی، بیجای می« اکت اء، احتباک، اختزال

، حممذف حممروف از «اقتطمما »(. مقصممود از 961ص 

ساختار کلمه است که نمونه آن را در این آیه مشاهده 

لکمن »( که اصمل آن 91)کهف: «لَّکِنَّا هُوَ اللَّهُ» میکنیم

اش بمه نمون بعد از نقمل فتحمه« انا»بوده که همزه « انا

حمممذف شمممده، و دو نمممون در یکمممدیگر ادغمممام 

(. در 196، ص 49، ج4979وباوبمایی، «)استگردیده

نیز به خاور ارتبماط و تناسمب میمان اجمزای « اکت اء»

سَرَابِیلَ » هیشود؛ مثل آجمله یک قسم از آن حذف می

اکت ما « الحمر»( که تنها به ذکمر 14نحل: «)الْحَرَّ یکُمُتَقِ

کمه در نگماه سمیووی  است. قسم دیگر حمذفنموده

« احتبمماک»آیممد، شمممار میترین نممو  حممذف بهلطیممف

( و مقصود آن است کمه 974تا، ص است)سیووی، بی

در جمله دو چیز مقابل با یکدیگر جمع شود، سمسا 

دوم از جملمه  سممبه دلیل داللت نظیر و مقابمل آن، ق

فِئَ   تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ »شود، برای نمونه در آیه حذف می

تقاتلُ »( قسم دوم آیه 49عمران: آل«)للّهِ وَأُخْرَى کَافِرَة ا

با توجه به جمزء نخسمت حمذف « فی سبیلِ الطاغو ِ

نام داشمته کمه « اختزال»است. قسم پایانی حذف، شده

و انموا  حمذف را  ستادربرگیرنده تمام اقسام گذشته
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شود؛ حذف حروف، کلمه و جمله در شمار شامل می

 (.976تا، ص ند)سیووی، بیاین نو  حذف هست

 

 کريمـ اسرار بالغي حذف در قرآن2

سمماختن پیممامی قرآنممی بممرای برجسته هایحممذف

بودن و ایجماد فضمایی خاص، و خروج از یکنواخمت

یابنمد و بمه عبمار  دیگمر، ویژه از م اهیم شمکل می

توازنی بسیار دقیق در ذکر عناصر و اجزای آیما  یما 

سمیاق کلّمی آیما ،  شود کمهها مشاهده میحذف آن

ایمن  فراهنما و معیاری برجسته در تعیین ذکر یا حذ

عناصر است؛ برای نمونمه در چهمار مويمع از آیما  

و  43مومنمون: »؛ «6نحمل: »شریف قرآن، یعنی سوره 

وَمِنْهَا »با ادامه آیه « واو»حرف عطف « 73غافر: »؛ «94

لَکُمم بِمهِ فََّنشَمّْنَا »است؛ برای مثمال ذکر شده« تَّْکُلُونَ

فَوَاکِهُ کَثِیمرَة  وَمِنْهَما  اجَنَّا ٍ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ لَّکُمْ فِیهَ

وَتِلْکَ الْجَنَّ ُ الَّتِمی » هی؛ ولی در سوره زخرف آ«تَّْکُلُونَ

أُورِثْتُمُوهَا بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَکُمْ فِیهَا فَاکِهَ   کَثِیرَة  مِنْهَما 

( ایممن حممرف، حممذف 79ممم 79: زخممرف«)تَممّْکُلُونَ

 م،یدقمت کنم ا است. اگر به سیاق کلّی این آیگردیده

ها در آن« واو»ای که حرف یابیم که در چهار آیهدرمی

های ممادی و دنیموی است، سخن از نعمتذکر گشته

های بهشتی که در سوره زخرف، نعمتاست؛ در حالی

ه ها تنها بمرای تنماول آممادتوصیف شده و در آن میوه

 لِممُاللّهَ الَ یَظْ إِنَّ»هیاند. همچنین، در سوره نساء آگشته

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَکُ حَسَنَ ً یُضَاعِ ْهَا وَیُمالْ ِ مِمن لَّدُنْمهُ 

« تَمکُ»از فعمل « ن»( حمرف 10نسماء: «)أَجْمرًا عَظِیمًما

است تا بما مقصمود آیمه همگمام باشمد و حذف گشته

موده و م هوم مورد نظر فضای خاصی از معنا را القا ن

را نکوتر  آنمقدار بودن و کوچک وکم« حسنه»از کلمه

 (.994، ص4، ج4190نماید)سامرائی، ترسیم

های های بالغی علمای گذشته، ظرافتپژوهش در

است؛ کارکردهایی متعددی بر اسلوب حذف ذکر شده

گویی، چممون ت خممیم و تعظممیم، اختصممار و گزیممده

ده، صمیانت زبمان از ذکمر، تخ یف، بیان معناى گسمتر

های قرآنممی، ابهممام و غیممره از جملممه ایجمماد فاصممله

 یناناست که در باب فوائد حذف در کتب پیشمواردی

 (.490م446، ص9، ج4101است)زرکشی، یاد شده

البته باید دانسمت کمه ظرائمف ایمن اسملوب تنهما 

محدود به این موارد نیست؛ بمه تعبیمر دیگمر، امکمان 

ی ایمن اسملوب وجمود نمدارد و حصر کارکردهای فن

بیشتر لطایف این اسلوب را باید از ساختار کلّی کمالم 

 (. 14تا، صنمود)عید، بیو سیاق آن دریافت

همای بالغمی ایمن اسملوب، با دقّمت در انگیزه امّا

تمموان سممه غممرض کلّممی در ورای هممر حممذفی می

نمود که عبارتند از: غرض بیانی، غرض عقلی مالحظه

 و غرض ن سی. 

 

 . غرض بياني1ـ2

مقصود از این انگیزه بیانی، زدودن کالم از زوائمد  

است تما از ایمن رهگمذر، سمخن در قمالبی گزیمده و 

گیرد و مخاومب بمدون همیال ماللتمی بمه منسجم قرار

یابد. زرکشمی در البرهمان، هسته پیام و م ز آن دسمت

های مهم از انگیزه»دارد: گونه بیان میاین انگیزه را این

و دسمتیابی بمه معنمای  ارولب ایجاز و اختصمحذف 

، ص 9، ج4101زرکشی، «)بسیار با ال اظی کوتاه است

های های این نو  حذف در خالل داسمتان( نمونه406

همای آیمد، گمویی کمه پردهقرآنی فراوان به چشمم می

شمود و نمایشی داستان یکی پا از دیگری عوض می

ماند. نمونه دریافتن جزئیا  بر عهده خواننده باقی می

 نو  حذف را در سوره یوسف شاهدیم. نیا
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) ( از زنمدان وسفی انیزنداناز هم یکیگاه که آن

 ادیمخمواب پادشماه، بمه  ریمو بمرای تعب افمتینجا  

) ( و توانایی وی در علم به رؤیاها افتاده و از وسفی

یوسمف  یخواهد که وی را به سوپادشاه می انیاوراف

وَادَّکَمرَ بَعْمدَ أُمَّم ٍ أَنَماْ  اوَقَالَ الَّذِی نَجَما مِنْهُمَم»ب رستند 

أُنَبِّئُکُم بِتَّْوِیلِهِ فََّرْسِلُونِ* یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِی 

 هیمدو آ نیم( در ا16مم16یوسف: «)سَبْعِ بَقَرَا ٍ سِمَانٍ

 نی) (، چنمموسممفیزنممدان پمما از بیممان سممخن هم

 ینمرد راستگوی، درباره)ا یا وسف،ی یا»است: آمده

آیمه بما  نیمبینیم در اکمه ممیچنان« خواب( نظمر ده...

یافتمه تما مماجرا ت ییر شیی نمماپرده ،یحذف جمالت

صحنه داستان زنده و پویا در ذهن به نممایش درآیمد. 

کمه بمه  یداستان، با اختصمار ریمقطع از س نیحذف ا

بمموده و او را بممه  ریلسممذمخاوممب د یهمممراه دارد بممرا

 .کشاندیماللت نم

 

 . غرض عقلي2ـ2

تموان دیگر اغرايمی کمه بمرای همر حمذفی می از

برشمرد کوشش ذهن برای دریافت محمذوف اسمت، 

در حقیقممت سممتردگی در کممالم، اسممتنباط ذهممن را 

ولبد تما بما ایمن تکماپوی ذهمن، تقمدیر محمذوف می

که اگر محذوف ذکر گردد، ذهن این ایدست آید؛ گوبه

، 9009کنممد)خطیب قزوینممی، تنهمما بممه آن اکت مما می

(. از نگاه زرکشی هر چه نقطه مبهم حاصل از 417ص

تر باشد، کاوش ذهنی برای دریافت آن نیز حذف بیش

(. 406، ص9ج  4101بود)زرکشمی، تر خواهددلنشین

ا ذهمن ر« زنی و احتمالگمانه»ق( نیز  166ابن رشیق)

شمارد و معتقد است ذکر هممه از لطایف حذف برمی

، 9001 ین،نماید)حسمرا محصور میاجزای سخن، آن

 (.907ص 

های قرآنی ترسیم واسطه حذفکه گاه به تصویری

نهایت  رف و دقیق است و دایمره شود، فضایی بیمی

است که تممام اجمزای آیمه تر از زمانیمعنا بسی فراخ

ونه در آیما  نخسمتین سموره باشد؛ برای نمذکر شده

درپمی بمدون ذکمر جمواب بیمان فجر، پنج سوگند پی

است تا با خلق فضایی خاص، ذهن را به تمالش شده

برانگیزد و خواننده را در انتظار ات ماقی بما مهمم بمه 

وَالْ َجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ وَالشَّ ْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّیْلِ »انتظار بنشاند

تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَم   إِذَا یَسْرِ أَلَمْ

 (.  6م 4فجر: «)لِّذِی حِجْرٍ

سموگند، آیما  بمدون اشماره بمه  نجپا از ذکر پ

انمد، ایمن عمدم اشماره بمه جمواب، جوابی اداممه یافته

دهد کمه میهای متعدد در ذهن خواننده شکلبرداشت

از  اسممت برخممیاسممت. گ تنیخممود از دواعممی حذف

لَیُعَمذِّبنَّ »م سّران پاسخ حذف شده ایمن سموگندها را 

، ص 1، ج 4107اند)زمخشممری، ذکممر نموده« الکُ َّممارَ

717.) 

 

 . غرض نفسي3ـ2

در کمالم، نموعی لمذ  روحمی و شموق  ستردگی

نماید که در این میانه اگر درونی در خواننده ایجاد می

به محذوف نیز دست نیابد، معنا در ذهمن وی تثبیمت 

شود و این اصلی از اصول ترییتی است)ابوشمادی، می

(. در حقیقت، حذف بر معنای کلّی متن 3، ص 4149

و زمینه را  دادهجلوهرا پویاتر بخشد و آنجانی تازه می

های متن فمراهم برای خوانش دقیق و چشیدن ظرافت

موايمع بسمیاری »نویسمد: سازد. شیخ جرجانی میمی

آن بموده و بمر روح و هست که حذف نکوتر از ذکمر 

، 4311جرجممانی، «)شممودتر ظمماهر میجممان دلنشممین

 (. 499ص
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همای بالغمی کمه هما و انگیزهبر این ظرافت افزون

شناسمان اممروز، اند، زبانپیشینیان بر حذف ذکر نموده

و پیوستگی متن بما 9این پدیده بالغی را در انسجام

واسممطه انسممجام به»وور کلّممی داننممد. بممهمممالثّر می

شمود. هالیمدی و های سطحی زبانی حاصل مییرهزنج

های حسن عوامل انسجام متن در سطح زبمان و جنبمه

آواشناسیک، نحوی، وا گانی، و معناشناسیک معرفمی 

باشمند، کنند، این عواممل کمه عممدتاً دسمتوری میمی

داد، «)، حذف و پیونمد1، جایگزینی9عبارتند از: ارجا 

 (. 66، ص4917

ن، حذف اساساً یک فرآینمد از نظر هالیدی و حس

است و عنصر حذف شده با مرجع پیشین مرجعیپیش

 & 419p ,1976Hallidayشمود)بازسمازی می دخمو

R.hasan شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلَمهَ إاِلَّ »,( برای نمونه در آیه

( اصل سمازه 41عمران: آل«)هُوَ وَالْمَالَئِکَ ُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ

اسمت بوده« هد المالئک  وشهد أولوالعلمش»نحوی آیه 

روسماخت آیمه  زکه بر اسا  قرینه و سیاق پیشمین، ا

 است. حذف گشته

 م اسلوب حذف در فرآیند ترجمه آیا  قرآن9

جمله مبماحثی کمه پیوسمته در ترجممه مطمرح  از

در میان زبان مبدأ و مقصمد  6«تعادل»شود، برپایی می

است. عواملی چون وا گان، سماختار، معنمای جملمه، 

ترجممه های زبانی، تّثیر ادراکی در برپمایی تعادلگونه

ها از مهمّ است. هرچند که با توجه به ناهماهنگی زبان

ترجممه بمدون تعادل ایطشرنظر ساختار، رعایت همه 

ای هممای زبممان مبممدأ بممر معممادل ترجمممهکممه ارزشاین

 پمممذیر نیسمممتباشمممد، هممممواره امکانتحمیمممل شده

(. حذف و افمزوده 496، ص 4974پورساعدی، )لط ی

ای اسمت. ترجممهنیز از دیگر عواممل ممالثّر در تعادل

رعایت این مسّله در برگردان متون دینمی بما مهممّ 

افممزوده نابجمما، یمما حممذف  ینرتکوچممک رایمماسممت؛ ز

 شود. ناروایی از متن مبدأ، به تحریف پیام منجر می

اسمت م هموم حمذف در ترجممه را بمه دو  گ تنی

هایی کمه توان مطرح نمود؛ نخست حمذفصور  می

متممرجم در برگممردان خممویش از مممتن دارد کممه در دو 

گیرد. معیار و گونه حذف بجا و حذف نابجا جای می

ذف یما عمدم حمذف در ترجممه، شرط اساسی این ح

انتقال یمافتن پیمام، بالغمت ممتن مبمدأ و نیمز انطبماق 

متن ترجمه بما زبمان مقصمد اسمت)قلیزاده،  ختاریسا

 (.  964، ص4910

وَنَادَى أَصْمحَابُ الْجَنَّم ِ أَصْمحَابَ » هیبرای نمونه آ

م مَّما النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَملْ وَجَمدتُّ

أَن لَّعْنَ ُ اللّهِ  هُمْوَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فََّذَّنَ مُالَذِّن  بَیْنَ

« وَعَدَنَا»از فعل « نا»(، يمیر 11اعراف:«)عَلَى الظَّالِمِینَ

تردید حامل معنا و تّکیدی خاص بمر بخشمش که بی

الهی بر مالمنان بوده و در تعبیری دیگر، بمر احتمرام و 

، 1، ج4147شریف مالمنمان داللمت دارد)وباوبمایی، ت

شده و انگاشته یدهها ناد(، در برخی از ترجمه441ص 

گونمه بدون توجه به بمار معنمایی خماص آن، آیمه این

 است:ترجمه شده

و بهشممتیان، دمسممازان آتممش را نممدا : »گرمممارودی

کنند که مما وعمده پروردگمار خمویش را راسمتین مى

 «ایم...یافته

بهشتیان دوزخیان را آواز دهنمد کمه مما بمه »: آیتی

حقیقممت یممافتیم آنچممه را کممه پروردگارمممان وعممده 

 «بود...داده

جهنم بانگ زنند که مما بهشت، به اهلاهل: »پاینده

 ...«وعده پروردگار خویش را درست یافتیم

و بهشتیان دوزخیان را ندا دهند که ما : »خرمشاهی

 «یافتیم... وعده پروردگارمان را راست و درست
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هایی چمممون ترجممممه مرحممموم در ترجممممه امّممما

درسمتی بمه م عمول فعمل ای و فوالدونمد بهقمشهالهی

 است:اشاره شده

آنچمه پروردگارممان بمه مما وعمده : »ایقمشهالهی

 «داد)از مقاما  بهشتى( ما به حق و حقیقت یافتیم...

ما آنچه را پروردگارممان بمه مما وعمده : »فوالدوند

 ..«.یافتیمستبود درداده

دیگر حذف که وجمه هممت ایمن نوشمته  مقصود

های بالغی در خمود آیما  مصمحف باشد، حذفمی

شریف است که بخش یما عناصمری از آیما  بنما بمه 

گردند تا مقاصدی کارکردهای بالغی خاص حذف می

ویژه را توصیف نمایند؛ برای نمونه در سوره ومه، در 

اری ) ( بممه مممیداسممتان تبممدیل شممدن عصممای موسمم

گونممه بیممان سممهمگین، در خطمماب بممه موسممی) ( این

قَالَ خُمذْهَا وَلَما تَخَمفْ سَمنُعِیدُهَا سِمیرَتَهَا »است: شده

کمه  «یإلم»(، در این آیه حمرف جماره 94وه: «)الُّْولَى

داللت بر انتهمای غایمت دارد از سماختار آیمه حمذف 

الحالم   یسنعیدها إلم»است و در واقع تقدیر آیه: شده

(. بمما 41، ص 7، ج4979 ،است)وبرسممیبوده «یاألولمم

حممذف ایممن حممرف، گممویی فاصممله زمممانی از میممان 

) ( بمه یشده و سمرعت اعماده معجمزه موسمبرداشته

 است.حالت نخستین به زیبایی به نمایش درآمده

آن گویی بمهدنبال پاسمخجما بمهچه در اینآن حال

های حاصل از حمذف این است که آیا ظرافت م،یهست

هممای بالغممی موجممود در آن در ترجمممه نیممز و انگیزه

سخن، آیا زبمان ترجممه  گریبازتاب دارد یا خیر؟ به د

های قرآنمی اسمت یما یارای انتقال این قسم از زیبایی

 خیر؟

 . کارکردهاي بالغي حذف در ترجمه قرآن1ـ3

پاسخ باید گ ت: بسیاری از کارکردهای بالغی  در

شممود، و میها نادیممده گرفتهحممذف در غالممب ترجمممه

راحتی در پمما ترجمممه فراممموش هممای آن بممهظرافت

شممود، هرچنممد کممه بایممد پممذیرفت برخممی از ایممن می

ها، قابل انتقال ها به دلیل ت او  ساختاری زبانظرافت

 ناپممذیرهنبمموده و بممه نمموعی در زمممره ممموارد ترجم

وور وبیعی درگذر از مسیر ترجمه از آمده و بهشماربه

واردی چمون تّکیمد، یما مبال مه را رود؛ امّا، مممیان می

است مترجم توان در ترجمه بازتاب داد و يروریمی

ی از آن هایبمما آشممنایی کامممل بمما زبممان مقصممد گوشممه

 .ها را انتقال دهدظرافت

الَّذِینَ کَ َمرُوا  قِیتُمُفَإِذا لَ»مثال در سوره محمّد)ص( 

 از سماختار« ايمربوا»( فعل 1محمّد: «)فَضَرْبَ الرِّقَابِ

اسمت کمه شده و مصدر، جانشمین آن گشتهآیه حذف

تر گشتن آیه، پیام مورد نظر با تّکید بیمان يمن گزیده

(، ایمممن 946، ص 1، ج4107است)زمخشمممری، شده

ها نادیممده کممارکرد ظریممف حممذف در غالممب ترجمممه

های اسممت؛ بممرای نمونممه در ترجمممهشده شممتهانگا

ی هافوالدوند، خرمشاهی، گرمارودی و دیگر ترجممه

 است:اکت ا شده« يرب الرقاب»معاصر، تنها به ترجمه 

انمد پا چون با کسانی که ک ر ورزیده: »فوالدوند

 «ها]یشان[ را بزنیدبرخورد کنید، گردن

پا چون با کافران]حربی[ رو بمه رو : »خرمشاهی

 «هایشان را بزنیدشوید، گردن

رو پا هرگاه با کافران)حربى( روبه: »گرماردودی

 «ن را( گردن بزنیدشدید)آنا

 و هنگممامى کممه بمما کممافران»شممیرازی:  مکممارم

رو شممدید، بممهپیشممه( در میممدان جنممگ رو)جنایممت

 «هایشان را بزنیدگردن
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تنها برخی با افزودن قیدهایی به این جنبه بالغی  و

 اند:و سرّ محذوف توجه داشته

)در میدان جنگ(  شما مالمنان چون: »ایقمشهالهی

ها را گمردن رو شوید باید)شجاعانه( آنبهروبا کافران 

 «.زنید

[ بما پا هنگامى کمه]در میمدان جنمگ: »انصاریان

 «.هایشان را به شد  بزنیدکافران روبرو شدید، گردن

دیگر از کارکرد بالغی حمذف را در ایمن  اینمونه

ابِقُونَ األَوَّلُممونَ مِممنَ الْمُهَمماجِرِینَ »آیممه شمماهدیم:  وَالسممَّ

ارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَمانٍ رَّيِمیَ اللّمهُ عَمنْهُمْ وَاألَنصَ

واْ عَنْممهُ وَأَعَممدَّ لَهُمممْ جَنَّمما ٍ تَجْممرِی تَحْتَهَمما  وَرَيممُ

هممای بهشممتی، کممه در (. از نعمت400: وبممهت«)األَنْهَممارُ

، موايع متعدد در قمرآن از آن سمخن بمه میمان آممده

 هممای وسممیع بهشممتی بمما ایممن عبممار وصممف با 

اسمت کمه « جَنَّما ٍ تَجْمرِی مِمن تَحْتِهَما األَنْهَمارُ»قرآنی

 یاهمراه است؛ ولمی آیمه« من»پیوسته با حرف جاره 

اسمت کمه  یادر سوره توبه وجود دارد کمه تنهما آیمه

اسمت. در از سماختار آن حمذف شده« من»حرف جرّ 

که در آیه پیشمین از هممان سموره، ایمن حمرف حالی

اللّممهُ الْمُممالْمِنِینَ وَالْمُالْمِنَمما ِ  وَعَممدَ»شممود: مالحظممه می

(. وجمود 79توبمه: «)جَنَّا ٍ تَجْرِی مِمن تَحْتِهَما األَنْهَمارُ

دال بمر آن اسمت کمه   هیابتدائیه در این آیه شمر« من»

سرآغاز و سرچشمه جریمان رودهما در زیمر درختمان 

جوشمند و جما میهاسمت و رودهما از همانهمان با 

گممان شوند که بیری میسسا در مسیرهای دیگر جا

است کمه تنهما گمذر ایاین منظره با زیباتر از منظره

ها باشمد و سرچشممه آن رودها از کنار درختان و با 

جماره در « من»با ذکر  گر،یددر مکان دیگر! به عبار  

تر و بیشمتر از ساختار آیه، نعمت بهشتی بسی شمگف

زمممانی اسممت کممه ایممن حممرف از پیکممره آیممه حممذف 

جاره آن است که « من». از دیگر لطایف ذکر استشده

تنهما در « وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّا ٍ تَجْمرِی تَحْتَهَما األَنْهَمارُ»آیه 

مهماجران،  یتوصیف گمروه خاصمی از مالمنمان، یعنم

کمه آیمه دوّم در ذکمر انصار و تابعمان اسمت. در حالی

رو اسمت؛ از ایمننعمت همه مالمنمان و پیمامبران الهی

تر اسمت کمه ایمن شده در آن عظیم تهپاداش سخن گ

بمه آن ایجماد « من»شدن حرف توصیف زیبا با افزوده

 (.  900م 431، ص 9000است)خالدی، گشته

باید پرسید آیا این ت او  لطیف کمه از ذکمر  حال

حرف جارّه در یمک آیمه و حمذف آن در آیمه دیگمر 

است، در ترجمه نیز نمایان است یا خیمر؟ پدیدار شده

پاسخ آن است که همه مترجمان بدون توجه بمه ایمن 

انممد؛ ظرافممت، هممر دو آیممه را یکسممان ترجمممه نموده

 :میکنها را ذکر میترجمه نیهایی از انمونه

خداونمد بمه ممردان و زنمان بما ایممان : »فوالدوند

است که از زیر]درختان[ آن نهرهما هایی وعده دادهبا 

 (.79توبه: «)استجاری

خدا از ایشان خشنود و آنمان نیمز از : »... فوالدوند

هایی آمماده کمرده کمه از او خشنودند، و برای آنان با 

 (.400توبه: «)استزیر]درختان[ آن نهرها روان

خداونممد بممه مممردان و زنممان مممالمن، : »گرمممارودی

ها جویبماران است که از بن آنهایى، نوید دادهبوستان

 (.79توبه: «)روان است

ها نیمز از وى خشمنودند و او و آن: »... گرمارودی

هایى فراهم آورده کمه جویبارهما در براى آنان بوستان

 (.400توبه: «)ها روان استبن آن

خداوند به مردان و زنان باایممان، »شیرازی:  مکارم

هممایى از بهشممت وعممده داده کممه نهرهمما از زیممر با 

 (.79توبه: «)استدرختانش جارى



 
 

 7 یاپی، پ4931سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  ،«قرآن یشناختزبان یهاپژوهش» یپژوهش یدوفصلنامه علم  70

 

 

ها خشنود گشت، و خداوند از آن»شیرازی:  مکارم

همایى از بهشمت ها)نیز( از او خشنود شمدند؛ و با آن

براى آنان فراهم ساخته، که نهرهما از زیمر درختمانش 

 (.400وبه: ت«)استجارى

 

ــه3-2 ــتالف ترجم ــردان . اخ ــرآن در برد هاي ق

 محذوف

بیان شمد، ایمن اسملوب پرکماربرد قرآنمی  کهچنان

چممه در هممای بسممیاری در بممر دارد، حممال آنلطافت

کنممد، رویکممرد برگممردان قممرآن پُممر اهمیممت جلمموه می

است. مموارد مترجمان قرآن در برابر محذوفا  قرآنی

با هم اختالف دارنمد. محذوف در زبان مبدأ و مقصد 

در نظر  یاتوجه به محذوف و چگونگی برگردان آن و 

گرفتن تقدیر، بسته به نو  ترجمه)ترجمه وفادار، آزاد، 

دیگر ت او  دارد. با تطبیق و ت سیری و منظوم( با یک

تموان دریافمت کمه مقایسه انوا  ترجمه به روشنی می

مترجمان در ذکر محذوف رویکردی واحمد ندارنمد و 

کنند. بمرای از معیاری خاص در این زمینه پیروی نمی

کریم، حذف مبتدا از بسامد بماالیی قرآن ا آیمثال در 

برخوردار است. در بازگردان این قسمم از محمذوفا  

های ت سممیری و آزاد، قرآنممی، ذکممر تقممدیر در ترجمممه

ای، قمشمهاالسمالم و مرحموم الهیچون ترجممه فی 

نظر های وفمادار و منظموم بمهتر از ترجمهبسی پررنگ

ها را در ترجمه ا فتوان اختالوور کلّی میرسد. بهمی

 چگونگی ذکر تقدیر، در موارد زیر جای داد: 

 

 . اختالف در تقديرات1ـ2ـ3

أَفَمَن یَتَّقِی بِوَجْهِهِ سُموءَ »نمونه در ترجمه آیه برای

الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَامَم ِ وَقِیملَ لِلظَّمالِمِینَ ذُوقُموا مَما کُنمتُمْ 

بُونَ ذکممر  ( اخممتالف مترجمممان در91زمممر: «)تَکْسممِ

 خوبی نمایان است:محذوف به

ها بما دسمت ی: پا آن کا کمه بمه جمافوالدوند

چهممره خممود، گزنممد عممذاب روز قیامممت را دفممع 

است که از عذاب ایممن اسمت[؟ و کند]مانند کسیمی

آنچمه را کمه دسمتاوردتان »شود: به ستمگران گ ته می

 «.بوده است، بچشید

در  آیا کسی که با دسمت و پمای بسمته: »ص ارزاده

غل و زنجیر صمورتش را وسمیله دفمع آتمش در روز 

دهد، همان کسی نیست کمه از همدایت قیامت قرارمی

است؟ و در روز قیامت به کافران و قرآن روی گردانده

عمذاب آتمش را بمه سمزای »شود: ستمکاران گ ته می

 «اعمالتان بچشید!

آیا آنکه روی خویش را از عذاب سمخت : »امامی

ستمکاران گویند: بچشمید آنچمه را  خدا دور دارد...به

کمه چنمین ذکر محذوف در پانوشته: با آن«)ایدکردهمی

 نیست، برابر است(

آیا آن کما کمه در روز قیاممت بما چهمره : »آیتی

دارد خویش عذاب سمخت قیاممت را از خمود بمازمى

است؟ به ستمکاران گ ته همانند کسى است که بهشتى

ایمد، عمذاب را ردهکمشود: به کی ر کارهایى که ممىمى

 «.بچشید

آیما کسمى کمه روى خمود را از »المیمزان:  ترجمه

پروایمان کنمد مثمل بمىعذاب در روز قیامت ح ِ مى

شمود بچشمید است، در آن روز به ستمکاران گ ته مى

 «.ایدآنچه را که خود کسب کرده

یا در این آیمه شمری ه از سموره سمبّ مترجممان از 

نبموده و تقمدیرا   روند واحدی در ترجمه برخوردار
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وَلَوْ تَمرَى إِذْ فَزِعُموا فَلَما »اند: مختل ی را در نظر گرفته

جا کمه (، از آن64سبّ: «)فَوْ َ وَأُخِذُوا مِن مَّکَانٍ قَرِیبٍ

 ابمملگنجممد و قشممرویه در ال ممان درنمی« لممو»پاسممخ 

 است:توصیف نیست، پاسخ حذف شده

دیممدی هنگممامی را و ای کمماش می: »فوالدونممد

جمما کممه راه[ گریممزی زده ]آنافران[ وحشممتکممه]ک

 «.انداست و از جایی نزدیک گرفتار آمدهنمانده

ترسمند، اگر ببینی هنگامی را که می: »االسالمفی 

پا هر آینه چیز ترسناک بسیار زشتی را خواهی دید، 

پا هالک گردانیدن ایشمان فمو  نشمود و از دسمت 

 «.شوندنرود و اینان از جای نزدیک گرفته

دیدی گاهی را که هراسان شموند کاش می: »معزّی

پا نیسمت گریمزی)در رفتنمی( و دسمتگیر شمدند از 

 عدم ذکر محذوف در ترجمه(«)جایگاهی قریب

اگر ببینى هنگامى کمه فریادشمان »شیرازی:  مکارم

توانند)از عذاب الهى( بگریزند، و شود امّا نمىبلند مى

ش را ندارنمد( ها را از جاى نزدیکى)که حتّى انتظارآن

 «ها تعجّب خواهى کرد(!گیرند)از درماندگى آنمى

[ گماه کمه]انکار ورزاندیدى آنکاش مى: »واهری

باشمند، و از آنکه راه گریمزى داشتهمضطرب شوند بى

[ گرفتمه شموند]چگونه حقمایق را نزدیک]به مجمازا 

 «کنند[روشنى درک مىبه

 

 . اختالف در نوع محذوف2ـ2ـ3

و  محمذوف آیما  سمبب اخمتالف تعیمین نم گاه

قَالَ بَلْ سَموَّلَتْ لَکُممْ » هیاست؛ مثال در آها شدهترجمه

بْر  جَمِیممل  کُمْ أَمْممرًا فَصممَ ( تعیممین 41یوسممف: «)أَن ُسممُ

محممذوف جملممه، دو ترجمممه مت مماو  بممه دسممت 

ها محذوف، مبتدا تصور است. در برخی از ترجمهداده

باشمد؛ میشده و در برخی دیگر محذوف جمله، خبر 

 دهد:های زیر این ت او  را نشان میترجمه

تمر در این حمال صمبرى نیکو]مناسمب: »انصاریان

 [«است

 «.:)کار من( شکیبى نیکوستگرمارودی

کممه صممبری نیکممو]برای مممن بهتممر این: »فوالدونممد

 «است[

است که افزون بر این نمو  از  نیقابل توجه ا نکته

اختالف، چگونگی ذکر تقمدیر نیمز در انموا  ترجممه 

هما در ها، افزودهمت او  اسمت. در برخمی از ترجممه

شود)مانند ترجمه ابوالقاسم امامی(، و پانوشت بیان می

 گیرد. در برخی دیگر در متن و در میان هالل قرار می

 

 نهاي ترجمه قرآـ اسلوب حذف و نارسايي4

بررسی موارد محذوف در آیا  و تطبیمق آن بما  با

رسد ابهام در ترجمه و گسیختگی و نظر میترجمه، به

ترین مواردی است که عدم انسجام ترجمه، از برجسته

گردد. در زیر هر موجب برداشت نادرست از آیا  می

 شود:یک با بیان مثالی شرح داده می

 

 . ابهام در ترجمه1ـ4

گذاشتن و پیچیدگی معنی پوشیده در ل ت به ابهام

همای سماختاری دو زبمان، موجمب است. گماه ت او 

تعقید در ترجمه شده و خواننده را از دریافت پیمام و 

های ل ِ به ل مِ دارد. در ترجمهمقصود اصلی باز می

التمزام  رایمشود؛ زمعموالً این مويو  فراوان دیده می

ه بمه قمالبی را از توج مترجمبیش از حد به متن مبدأ، 

دارد. اگمر بمه دهد، باز ممیکه ال ان را در آن جای می

ترجمه این آیه شری ه دقت نماییم این مويمو  را بمه 

إِنَّ الَّذِینَ اتَّخَمذُواْ الْعِجْملَ سَمیَنَالُهُمْ : »میابیخوبی درمی
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( تقمدیر آیمه چنمین 469اعمراف: «)غَضَب  مِّن رَّبِّهِمْ...

از سماختار آیمه « إلهماً»که « العجل إلهاً ذوااتخ»است: 

ای است و اگر مترجم بمدون همیال افمزودهحذف شده

گمردد. این آیه را ترجمه نمایمد، مقصمود روشمن نمی

های کهمن میبمدی، بمرخالف که در میان ترجمهچنان

وبممری و ابوال تمموح، بمما ذکممر محممذوف از ترجمممه 

 زهای معاصممر نیمماسممت و ترجمممهگشممایی نمودهابهام

از پدیممد آمممدن ابهممام جلمموگیری  درسممتیهمگممی به

 اند:نموده

همما کممه گرفتنممد گوسمماله را : کممه آن کاوبممری

 برسدشان خشم از خداوندشان...

رازی: آنان که گرفتند گوساله، برسد بمه  ابوال توح

 ...ایشان خشمى از خدایشان

آرى  : ایشان که گوسماله را خمداى گرفتنمدمیبدی

 بایشان رسد خشمى از خداوند ایشان...

های موجود در زبمان ترجممه را است ابهام گ تنی

توان بما ت ییمردادن بافمت نحموی کمالم، تقمدیم و می

گذاری درست و تّخیر، حذف و ايافه، رعایت نشانه

مراعممما  آیمممین نگمممارش، تممما حمممدودی اصمممالح 

 (. 461، ص 4916نمود)قلیزاده، 

از سوره  یادیگر از ابهام را در ترجمه آیه اینمونه

قَالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنکَ إِن کُنتَ »ینیم: بمریم می

اگر باتقوا »( با نگاه نخستین، معنای آیه 41مریم: «)تَقِیًّا

رسمد؛ نظر میممبهم بمه« بمرمهستی بمه خمدا پنماه می

ها نیز این ابهام را آشمکارا که در برخی از ترجمهچنان

 یابیم: می

ای مهربان از تو : گ ت: همانا پناه برم به خدمعزی

 اگر پرهیزکار هستی.

من از »شیرازی: او)سخت ترسید و( گ ت:  مکارم

 «.برم اگر پرهیزگارى!شرّ تو، به خداى رحمان پناه مى

اگر پرهیزکاری، من از تو »: ]مریم[ گ ت: فوالدوند

 «.برمبه خدای رحمان پناه می

این ابهام ناشی از عدم توجمه بمه ترجممه  گمانبی

جزای شروی است که از الیه درونی آیه حذف گشته 

فماخرج ممن »اند: و برخی از ت اسیر به آن اشاره کرده

؛ 711، ص 6، ج4979وبرسمی، «)عندی إن کنت تقیما

ها (. در برخمی از ترجممه7، ص 1، ج4141بیضاوی، 

و  شمده،تهجزای شرط همان قسمت نخست آیه پنداش

اسممت. اممما در م همموم آیممه بمما تعقیممد همممراه گشته

شمرویه بمه « إن»های زیمر بما افمزودن جمواب ترجمه

 است:درستی نمایان شدهترجمه، مقصود آیه، به

[ : مریم گ ت: همانا من از تو به ]خمداىانصاریان

برم، اگر پرهیزکار هستى ]از من فاصله رحمان پناه مى

 بگیر[.

من از تو، به )خداونمد( : )مریم( گ ت: گرمارودی

 برم؛ اگر پرهیزگارى )از من دور شو(.بخشنده پناه مى

: گ ت: )ای مرد( ممن از )رفتمار( تمو االسالمفی 

بمرم )پما از نمزد ممن خدای بسیار بخشنده پناه میبه

 بیرون رو( اگر پرهیزکاری.

از تمو بمه الرحممان پنماه »: مریم گ مت: ص ارزاده

 «.دا تر  هستیبرم، ]نزدیک نیا[ اگر خمی

: گ ت: از تو پناه بمدان مهرگسمتر بمرم، اگمر امامی

پرهیزکار باشی )ذکر جواب شرط در پانوشت: به ممن 

 نزن( دست

 

 . دسيختگي و عدم انسجام2ـ4

عممدم توجممه بممه محممذوف و پیونممد سمماختار  گمماه

عبارا  قرآنی، ترجمه را دستخوش ت ییراتمی بنیمادی 

ووری که با خوانمدن ممتن ترجممه و دهد. بهقرار می

ای میان متن برگردان شده و ممتن اصملی، بدون مقابله
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انسجام موجود در متن اصلی با متن ترجمه شده قابل 

یمک ممتن  ال بود. در واقع، بمین جممقیا  نخواهد

روابط معینی برقرار است کمه آن ممتن را از مجموعمه 

انمد، وور تصادفی کنار همم قمرار گرفتهجمالتی که به

سازد. مجموعه ایمن روابمط آفریننمده ممتن را جدا می

انسمجام متنمی شمامل روابمط »نامنمد. انسجام متنی می

ای از وسیله آن روابط همر قطعمهشود که بهمعنایی می

تواند به عنوان ممتن انجمام وظی مه می اروشتگ تار یا ن

 (. 440، ص 4974ساعدی، پورلط ی«)کند

بسیاری از موارد، ذکمر محمذوف بمرای ایجماد  در

نمایمد؛ چمه آن کمه ترجممه انسجام متنی يروری می

تموجهی بمه ممتن بمه صرف وا گان زبان مقصمد و بی

سماز عنوان یک سیستم مرتبط با هم، ترجمه را آسیب

عبارا  و جمال  متن از هم گسمیخته  ایسازد؛ گومی

اند و ارتباط منطقی در متن و یکسارچگی و م هومو بی

ای از ایممن شممود. نمونممهوحممدتی در معنمما یافممت نمی

إِنَّ : »میکنمیگسستگی را در سوره فصلت مشماهده مم

الَّممذِینَ کَ َممرُوا بِالممذِّکْرِ لَمَّمما جَمماءهُمْ وَإِنَّممهُ لَکِتَمماب  

« إنّ»که مشخص است خبمر ( چنان14 فصلت:«)عَزِیز 

اسمت تما بما خلمق فضمایی ممبهم در آیه ذکمر نگشته

خواننده را به اندیشه فرو بمرد و ذهمن در جسمتجوی 

هر احتمالى را که ممکن است بدهمد، و در »محذوف 

، 47، ج4971وباوبمایی، «)تر دلواپا شمودنتیجه بیش

که محذوف آیمه چیسمت، م سّمران (. در این609ص 

البیمان، اند؛ وبرسی در مجمعگوناگونی بیان داشتهآراء 

یُجمازُونَ »اسمت: داشته نگونمه بیماتقدیر جمله را این

(. برخممی نیممز 99، ص3، ج4979وبرسممی، «)بِکُ ممرِهم

دانسمته کمه بمه قرینمه « لَا یَخْ َموْنَ عَلَیْنَما»محذوف را 

اسممت)درویش، موجممود در آیممه پیشممین حممذف گشته

و « یُلقممونَ فِممی النَّممارِ»ر  (. دو عبمما663، 1، ج4146

اسمت مواردی دیگمراز « أُولئِکَ یُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ»

، 4971است)مکارم شیرازی، که در تقدیر آیه بیان شده

(. حمال بمما بررسمی برگممردان ایمن آیممه 937، ص90ج

شود که شمکاف و سمتردگی کمه حاصمل مالحظه می

یجماد ها احذف خبر، چه میمزان اخمتالف در ترجممه

توان مترجمان این آیه را بمه دو گمروه است. مینموده

 نمود:  عمده تقسیم

نخست: مترجمانی هستند که عیناً بمه ال مان  گروه

ای که هیال پیوند و انسجامی گونهاند بهآیه اکت ا نموده

 شود: میان دو جمله احسا  نمی

ها که کافر شدند بیاد کمرد حقّا که آن کا: »وبری

 «.یشان، که این کتابى است عزیزچون آمد بد

آنان که کافر شدند به قرآن چون »رازی:  ابوال توح

 «.آمد به ایشان، و آن کتابى است عزیز

درستى که آنان که کمافر شمدند بمه آن : بهشعرانی

درسمتى کمه آن همر آینمه ذکر چون آمد ایشان را و به

 .است گرامىکتابی

عی دوم: يمن در نظر گرفتن محمذوف، سم گروه

انممد؛ در ایممن در برگممردان سمماختار کامممل آیممه بوده

ها با در نظر گرفتن تقدیر، پیوندی منطقی میان ترجمه

ای کمه شود؛ امّا، نکتمهجمال  برگردان شده دیده می

قابل ذکر است اختالفا  موجود در میمان تقمدیرهای 

 است: شده در نظر گرفته

کمه سخن و پی مام ایشان که کافر شدند به: »میبدی

بایشان آمد ]جزاى ک ر بایشمان رسمد ناچمار[ و ایمن 

همتما و بمر دشممنان شمکوه و بمىاست بهایقرآن نامه

 «.بزور

همانا آنان که به این قرآن که بمراى : »ایقمشهالهی

ها آمد کافر شدند)چقدر نادانند( هدایت و یادآورى آن
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در صورتى که این کتاب به حقیقت صاحب عمز )و 

 «.معجز بزرگ( است

[ کسمانى کمه بمه ایمن ذکر]قمرآن»شیرازی:  مکارم

هنگامى که به سراغشان آممد کمافر شمدند)نیز بمر مما 

اسممت قطعمماً مخ ممى نخواهممد مانممد(! و ایممن کتابى

 «.  ناپذیرشکست

همانا کسانى که به ایمن قمرآن پنمدآموز : »مشکینی

ها آمد ک ر ورزیدند )در آتمش هنگامى که به سوى آن

که این کتمابى محکمم و پیمروز و  خواهند بود( و حقّا

 «.ناپذیر استشکست

[ را که بمراى ]همدایت ها که این قرآن: آنواهری

اند، ]خود به تباهى افتادند[ است، انکار کردهشان آمده

 ناپذیر،است شکستو این کتابى

گمان کسانی که قرآن را م چون بر بی: »خرمشاهی

و پنهان نیستند[، کنند ]از ما پوشیده آنان شدم انکار می

 «.است گرامیو آن کتابی

کسانی که به این قرآن م چون بدیشمان : »فوالدوند

رسمند[، و رسیدم ک مر ورزیدنمد ]بمه کی مر خمود می

 «.استراستی که آن کتابی ارجمندبه

کسانی که به آیا  الهی قمرآن کمه بمه : »ص ارزاده

 ورزند، باید بدانند کمه ایمنشود ک ر میها نازل میآن

همتمما در علممم و قممرآن کتممابی اسممت ارجمنممد و بی

 «.حکمت

ها برخممی از مترجمممان نیممز میممان ایممن ترجمممه در

انمد کمه برگردان آیه را در قالب و ساختاری قرار داده

 باشد: جمله نیازی به تقدیر نداشته

گمان، آنان همان کسانى هستند که بمه بی: »فارسی

کافرشمدند، حمال شمد پند قرآن وقتى که به آنمان داده

 «.که آن کتابى گرانقدراستآن

گردیممد ها مالحظهاز بررسممی ترجمممه کممهچنان

است، ستردگی که با حذف خبر در این آیه ایجاد شده

اسمت. ها ایجماد کردهچه میمزان اخمتالف در ترجممه

ووری کمه بما ایمن گسسمت، بما م ماهیم و معمانی به

 شویم. رو میگوناگون روبه

های کهن قرآن، التزام بسمیار بمه آیما ، ترجمه در

داشمت؛ مترجم را از ذکر محذوف در ترجممه بماز می

ای های کهمن، افمزودههمین دلیل در غالمب ترجممهبه

شمود. ایمن خارج از دایمره وا گمان قرآنمی دیمده نمی

پایبندی بسیار به ال ان قرآن و سمبک ترجممه خماص 

 هایممهرجاسمت کمه خواننمده تگذشتگان سبب شده

کهن، در بیشتر موارد رابطه منطقی، معنایی و انسجامی 

در جمممال  برگممردان نیابممد؛ امّمما، ایممن پایبنممدی در 

نظر گیر بمههای معاصر قمرآن، چنمدان چشممبرگردان

تمر شمدن هرچمه بیشآید و متمرجم بمرای روشننمی

های گوناگون، معنای آیا ، موارد محذوف را به شیوه

نماید یا در حاشیه ترجمه ذکر می ودر میان دو هالل، 

شود تا مضمون آیه در شکل کامل معنایی خویش بیان

شده ساختاری متن برگردان و گسستی در میان زنجیره

 نباشد.

 

 گيرينتيجه

است و حذف، از اسالیب مهم و پُرکاربرد قرآنی -

اغممراض بالغممی ظری ممی در ورای هممر نممو  حممذفی 

حتی حذف حرفی را  ای که نبایستگونهاست بهنه ته

 شمار آورد.علت و اعتباوی بهدر آیا  بی

توجه به محذوف و چگونگی برگردان آن و یما  -

در نظرگرفتن تقمدیر، بسمته بمه نمو  ترجمه)ترجممه 

وفادار، آزاد، ت سیری و منظموم( بما یکمدیگر ت ماو  

رسمد نظر میدارد. با تطبیق و مقایسه انوا  ترجمه، بمه
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ف رویکردی واحمد ندارنمد و مترجمان در ذکر محذو

کننممد. از معیمماری خمماص در ایممن زمینممه پیممروی نمی

اختالف در نو  تقدیر و چگونگی ذکمر محمذوف، از 

 است. های مترجمان در این زمینهترین ت او برجسته

مويو  ذکرنکردن محذوف در ترجمه از سوی  -

است؛ ولمی مترجم، گاه برای رعایت امانت در ترجمه

ه هرگاه عمدم ذکمر، موجبما  ابهمام در باید دانست ک

دسمت دهمد، ذکمر محمذوف در ترجممه ترجمه را به

نماید. عدم توجمه بمه محمذوف و پیونمد يروری می

ساختار عبارا  قرآنی، ترجممه را دسمتخوش آسمیب 

 سازد.می

با بررسی موارد محذوف در آیما  و تطبیمق آن  -

 رسد ابهام در ترجمه و گسیختگینظر میبا ترجمه، به

اسمت ترین مواردیو عدم انسجام ترجمه، از برجسمته

 .گرددب برداشت نادرست از آیا  میکه موج

 منابع
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تا(، مکرم)بیبنالممدین محمّممدمنظممور، جمال ابممن .1

 دارصادر. ، بیرو :لسان العرب

م نی اللبیب (، 4193یوسف)بنهشام، عبدا) ابن .6
 ، بیرو : دارال کر.عن کتب األعاریب

الحمذف (، 4149عبدالسمالم) یمصمط  ابوشادی، .6
 القرآن.قاهره: مکتبه ،الکریمالقرآنیف یالبالغ

، قم: کریم ترجمه قرآن(. 4919حسین) انصاریان، .7

 انتشارا  اسوه.

أنموار التنزیمل و (، 4141عمر)بنعبدا) بیضاوی، .1
 ، بیرو : داراإلحیاء التراث العربی.أسرار التّویل

، تعلیق اإلعجازدالئل (،4311عبدالقاهر) جرجانی، .3

 العلمیه.محمد رشیدريا، بیرو : دارالکتب

 الحذف فی إثمراءأثر»(، 9001مطر)مزاحم حسین، .40
، مجلمممه القادسمممیه «البالغیمممینعنمممد  یالمعنممم

 اإلنسانیه، دوره دوم، شماره یازدهم.للعلوم

ظمماهره الحممذف  (،4331واهرسمملیمان) حمممودة، .44
 الجامعیه.الدار، اسکندریه: الل ویالدر فی

اعجمازالقرآن (، 9000صالح عبمدال تاح) خالدی، .49
 ، عمان: دار عمار.البیانی و دالئل مصدره الرَّبانی

بررسممممی (، 4911بهاءالممممدین) خرمشمممماهی، .49
، قممم: کممریمهای امممروزین فارسممی قرآنترجمممه

 وحی.مالسسه فرهنگی ترجمان

اإلیضاح فی (، 9009الدین)قزوینی، جالل خطیب .41
 ، بیرو : دارالکتب العلمیه.البالغهعلوم

، فرهنممگ اصممطالحا  ادبممی(، 4917سممیما) داد، .46

 تهران: مروارید.

، اعراب القرآن وبیانمهتا(، الدین)بیمحی درویش، .46

 النشر.دار

(، 4101عبمممدا))بنبدرالمممدین محمّد زرکشمممی، .47

، تحقیق: محمد ابوال ضمل القرآنالبرهان فی علوم

 ابراهیم، بیرو : دارالجمیل.

الکشّماف عمن (، 9001محممودبنعمر) ،زمخشری .41
التنمممزیل وعیممون األقاویممل فممی وجمموه  حقممائق
، بیرو : دار احیاءالتراث العربمی، الطبعمه التّویل

 الثانیه.
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، معممانی النحممو(، 4190صممالح)فايل سممامرائی، .43

 عمان: دارال کر.

بالغمه الکلممه فمی (، 4197) مممممممممممممممممم .90
تممممک ، قمممماهره: شممممرکه العاالقرآنممممیالتعبیر

 دوم.الکتاب، چاپلصناعه

، تحقیمق الکتماب (،4366عثمان)عمروبن سیبویه، .94

 الخانجی.عبدالسالم محمّد هارون، قاهره: مکتبه

بن المممممدین عبمممممدالرحمنجالل سمممممیووی، .99

، ترجممه القرآناإلتقمان فمی علمومتا(، بکر)بیابی

 جا.قزوینی، بیمهدی حائری

المیممزان فممی (، 4147محمّدحسممین) وباوبممایی، .99
 ، قم: دفتر انتشارا  اسمالمى جامعمهالقرآنت سیر

 .مدرسین حوزه علمیه قم

اإلیجاز فمی کمالم العمرب (، 4146مختار) عطیه، .91
 ، اسکندریه: دارالمعرفه الجامعیه.ونص اإلعجاز

حذف در قرآن و تّثیر »(، 4910عظیم) پور،عظیم .96
 هما،ی، مقاال  و بررسم«های قرآنیآن در ترجمه

 .70دفتر 

البالغه بممین التقنیممه و فلسمم هتمما(، اء)بیرج عیممد، .96
 المعارف، چاپ دوم.، اسکندریه: منشّةالتطور

، تحقیمق العمین (،4311احمد)بنخلیل فراهیدی، .97

مهممدی مخزومممی و ابممراهیم سممامرائی، بیممرو : 

 الهالل.مکتبه

ترجمممممه (. 4977محمّدمهممممدی) فوالدونممممد، .91
، قم: دفتر مطالعما  تماریخ و معمارف کریمقرآن

 .اسالمی

ترجممه و ت سمیر (. 4971علینقمی) االسالم،فی  .93
 ، تهران: انتشارا  فقیه.قرآن عظیم

مشممکال  سمماختاری (، 4916حیممدر) قلیممزاده، .90
، تبریز: دانشگاه تبریز، موسسمه کریمترجمه قرآن

 تحقیقاتی علوم اسالمی م انسانی. 

کریم، (. ترجمه قرآن4911سید علی) گرمارودی، .94

 تهران: انتشارا  قدیانی.

درآمممدی بممه (، 4974کمماظم) سمماعدی،پورلط ی .99
، تهممران: مرکممز نشممر اصممول و روش ترجمممه

 دانشگاهی.

، قمم: کمریمترجمه قمرآن(. 4914علی) مشکینی، .99

 نشر الهادی.

، کمریمترجممه قرآن(، 4979محمّمدکاظم) معزّی، .91

 قم: اتشارا  اسوه.

، کریمترجمه قرآن(. 4979شیرازی، ناصر) مکارم .96

 یخ و معارف اسالمی.قم: دفتر مطالعا  تار

، ت سممیر نمونممه(. 4971)مممممممممممممممممممممم .96

 تهران: دارالکتب اإلسالمیه.

األسمرار و کشمف(. 4974محمّد)احمدبن میبدی، .97
 ، تهران: امیرکبیر.عدةاألبرار

، کمریمترجمه قرآن(. 4910مهدی) ای،قمشهالهی .91

 الزهراء.قم: انتشارا  فاومه
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