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مقدمه

ساختار و نظام آن محذوفاسمت 4.ایمن حمذف ،گماه

از جمله ظرائف زبانی موجود در مصحف شریف

فراتر از انداختن یک حرف و یما کلممهای از سماختار

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

آیا

است و در قالبی بزرگتر ،یعنی حذف جمله یما

م سّران در خالل کتب ت سیری خمویش بمدان اشماره

جمالتممی نیممز دیممده میشممود .در برگممردان آیمما

داشتهاند ،اسلوب «حذف» است ،این ویژگی بمه ومور

میبایست به ایمن سمبک سماختار زبمان قمرآن توجمه

عام در زبانهای دیگر نیز مالحظه میشمود؛ ولمی ،در

داشت و چرایی آن را کشف نمود .چه بسا آیماتی کمه

زبان عربی به دلیل تمایل خاص سخنگویان این زبان

تنها توجه بمه ظماهر آن ،پیمام موجمود در آن را بیمان

به ایجاز از جایگاهی برجسته برخورداراست(حموده،

نداشممته و بمما توجممه بممه محممذوف و ذکممر تقممدیر آن،

 ،4331ص .)1در بیممان ویژگیهممای ایممن اسمملوب،

میتوان به م هوم مورد نظر دستیافت.

برخممی از بزرگممان ،چممون شممیخ جرجممانی

برخممی از مترجمممان قممرآن بممه ذکممر تقممدیرهای

تممّمّال

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

محذوف در ترجمه اهتمامی خاص داشته و در غالمب

دو صممم حه از مهمتمممرین کتممماب خمممویش ،یعنمممی

موارد سعی مینمایند تقدیری مناسب برای محمذوف

دالئلاإلعجاز ،را به ایمن مبحما اختصماصداده و در

آیه در نظر بگیرنمد .بما دقّمت در تقمدیرا

قرآنمی و

اشارهای قابل تّمّل يمن تشبیه صمنعت «حمذف» بمه

دستهبندی آن ،به نظمر میرسمد مترجممان رویکمردی

سحر ،آن را شیواتر از «ذکر» میداند(جرجانی،4311 ،

واحد در برابر محذوف آیا

نداشته و در بسمیاری از

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

موارد ظرافتهای حاصل از حذف و کمارکرد بالغمی

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

آن را در ترجمه نادیده میانگارند که ایمن بیتموجهی

بالغممت توانممایی راهیممابی بممه آن را دارنممد «هَممذا نممو

گاه به نارسایی ترجمه منجر میگردد.

منالکالمِ شَرِیف ال یتعلَّقُ بِهِ إال فُرسانُ البَّالغم ِ»(ابمن
اثیر ،4393 ،ج  ،9ص.)74

با توجه به این مطالب ،در نوشتار حاير تالش بر
آن است با تکیه بمر روش توصمی ی-تحلیلمی ،يممن

در حقیقت« ،حذف بالغی» نوعی خروج از معیار

گزارشی مختصر از حذف و نقش آن در ترجممه ،بمه

و شکل وبیعی کالم است کمه مخاومب را در فمراز و

مقایسممه ایممن مهممم در ترجمممه آیمماتی از سممورههای

فرود فهم پیام قرارداده و تالش ذهن را در دریافت آن

قرآنکریم پرداخته گردد تا از رهگذر آن بمه سمالاال

میولبد .این خروج و انحراف از فُرم و ساختار کامل

زیر پاسخی مناسب ارائهگردد:

سخن که در سبکشناسی بما عنموان «هنجمارگریزی»
(انزیاح) یاد میشود ،از امتیازا

کالم ادبی است و در

قرآنکریم نیز فراوان دیده میشود .بسیار هست که بما
خواندن آیاتی از سورههای قرآن ،همبسمتگی معنمایی
آن در ذهن ظاهر نگشته و ذهن را ناخودآگاه بمه ایمن
مويمو سموق داده کمه بخشمی از آیمه یما آیما

در

الف)توجه به کارکردهای بالغی حذف در ترجمه
آیا

به چه میزان است؟
ب)مهمتممرین آثممار عممدم توجممه بممه محممذوف در

ترجمه قرآن چیست؟
ج)برجستهترین اختالف ترجمههای قرآن در باب
محذوفا

چیست؟
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اسلوب حذف و کارکردهای بالغمی آن در خمالل

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

قرآنکریم در کتمب ت سمیری و

در نگمماه نحممو و بالغممت ،حممذف گسممتردهتر از ایممن

بالغی تبیین گشتهاست؛ امّما بررسمی ایمن اسملوب و

تعریف بوده و تمامی انوا حمذف را دربمر میگیمرد.

در نگاشمتههایی از

علمای نحو از دیربماز بمه ایمن پدیمده زبمانی اهتممام

قبیممل «حممذف در قممرآن و تممّثیر آن در ترجمممههای

داشته و به نوعی میتوان گ ت که تصویری وايح از

قرآنی»(عظیم عظیمپمور« ،)4910،حمذف و تقمدیر در

این مقوله زبانی ترسیم نمودهاند .در این میان بایمد از

قرآنی»(یعقوب جع ری« ،)4911 ،عنصر حمذف

سیبویه(410ق) یاد نممود .بما نگماهی بمر اثمر وی در

مباحا ت سیری آیا

رابطهی آن با مبحا ترجمه آیما

آیا

در سممماختار تعلیلمممی قمممرآن و نقمممد ترجممممههای
معاصر»(ريا امانی ،و یسرا شمادمان« ،)4913 ،نقمد و
بررسی جواب شرط محذوف در ترجمههای فارسمی
قرآن» (مهدی ناصری )4939 ،مالحظه گردید .هر یک
از این نگاشتهها و نظایر آن که در منابع از آنهما یماد
میشود ،جنبهای خاص از مويو را مورد نظمر قمرار
دادهاند؛ امّا در این مختصر تالش میشمود بما بررسمی
اسلوب حذف ،کارکردهای بالغی آن در ترجمه قرآن،
پرداخته تا رویکرد مترجمان در برابر محذوفا

قرآنی

تبیینشود.

مییابیم که وی در موايع بسیاری از اهمیت حذف و
يرور

آن در کمالم بمرای اختصمار و تخ یمف یماد

میکند و آنرا از خصائص کالم عرب برمیشممارد و
اینکه مخاوب باید از روی ذکاو

به مورد محذوف

دست یابد« :إنَّما أيمَرُوا ما کانَ یقعُ مظهراً اسمتخ افاً،
وألنَّ المخاوبَ یعلمُ ما یعنی ،فَجَری بِمنزل ِ المَثلِ کَما
تقُولُ :ال علیکَ ،وقد عَرفَ المُخاوبُ ما تَعنِمی ،أنَّمه ال
بممّ َ علیممکَ»(سممیبویه ،4366 ،ج  ،4ص .)991ابممن
هشممام( 764ق) دیگممر دانشمممند نحمموی اسممت کممه
موشکافانه به مسّله حذف و تقدیر نگریسمته و بمرای
آن فصولی را اختصاص دادهاست .از نگاه وی وجمود

1ـ چيستي«حذف» و اقسام آن
در معنمممای ل ممموی «حمممذف» ممممواردی چمممون؛

هشت شرط ،در این اسملوب يمروری اسمت کمه از

«قطعکردن»« ،انداختن»« ،افکندن» و «ساقطکردن» ذکر

جمله؛ وجود دلیل برای حذف؛ محمذوف نبایسمت از

شدهاست(فراهیدی ،4311 ،ج ،9ص904؛ زمخشمری،

ارکان سخن باشد؛ محذوف نباید مالکّد در کالم باشد؛

 ،4373ج ،4ص« .)10حذف» پدیمدهای اسمت کمه در

حممذف نبایسممت منجممر بممه اختصممار مختصممر گممردد،

سطوح گوناگون زبمان صمور

میگیمرد .در نگماهی

اشارهکرد(ابن هشام ،4193 ،ج  ،9ص.)661

جامع به این اسملوب ،درخمواهیم یافمت کمه حمذف

گ تنی است اهتمام دانشمندان علم بالغت به ایمن

افزون بر م هوم خماص آن در علمم معمانی ،در علموم

اسلوب بیشتر از علمای دستور بودهاست ،ایمن نکتمه

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

را میتوان از توجه آنها به تقسیما

اغراض حمذف

کاربرد و تعریف خاص خود را دارد .بمرای نمونمه در

و اسباب آن در کتب بالغی دریافت .بزرگمانی چمون

علم صرف از آن جهت کمه ممدار بحما بمر وا گمان

زرکشی صاحب البرهان و سیووی در االتقان ،در ایمن

اسممتوار اسممت ،دایممره ایممن اسمملوب فراتممر از حممذفِ

زمینه تالش بیشتری داشتهاند.
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در علم بالغت وجود غريی بالغی برجسمتهترین

جواب متّخّر حذف میشود «لَئِنْ أُخْرِجُوا ال یَخْرُجُونَ

دلیل حذف است(عطیه ،4146 ،ص .)93بنابراین اگمر

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

با حذف ،غرض دگرگون گشته و افاده معنای مقصود

آیه جواب شرط به خاور تقدم قسم از جملمه حمذف

نگیرد این صنعت پا از میمدان بالغمت بمرون

گشتهاست؛ امّا ،در حمذف سمماعی قاعمدهای خماص

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

وجود ندارد و حذف بر سمما اسمتوار اسمت ،بمرای

است از «أن یترکَ مِن اللَّ مِِ

نمونه جمله معمروف «أهمالً و سمهالً» نمونمهای از آن

صور

یاد میشود و آن عبار

ما بِهِ یتمُّ المَعنی»(عطیه ،4146 ،ص.)93
حذف بر اسا

اعتبارا

آن به اقسمام گونماگونی

تقسیم میشود که در زیر به آن اشاره میشود:
1ـ .1حذف واجب و حذف جائز
حذف واجب همچون حذف فعل در باب تحمذیر
است«إیاک والمراء» و یما حمذف عاممل م عولمطلمق
نائب از فعل برای نمونه؛ «صمبراً جممیالً» و همچنمین
است موايع حذف وجوبی خبر و مبتدا که همر یمک
در علم نحو بحما میشمود .امما حمذف جموازی در
سخن آن است که دلیل ل ظی یما مقمامی خاصمی بمر
وجود آن اشاره داشتهباشد ،برای مثال در پاسخ به این
سالال «من حضر؟» «زیمد» حمذف جموازی در سمخن
است ،همچنین در این آیه شری ه «وَمَا أَدْرَاکَ مَما هِیَمهْ
نَار حَامِیَ »(قارعه40 :م  )44مقصود «هی نار» که مبتمدا

است.
گ تنی است در تقسیمبندی دیگری که سیووی در
اإلتقان یماد میکنمد ،حمذف در چهمار نمو «اقتطما ،
اکت اء ،احتباک ،اختزال» جای میگیرد(سیووی ،بیتما،
ص  .)961مقصممود از «اقتطمما » ،حممذف حممروف از
ساختار کلمه است که نمونه آن را در این آیه مشاهده
میکنیم «لَّکِنَّا هُوَ اللَّهُ»(کهف )91 :که اصمل آن «لکمن
انا» بوده که همزه «انا» بعد از نقمل فتحمهاش بمه نمون
حمممذف شمممده ،و دو نمممون در یکمممدیگر ادغمممام
گردیدهاست»(وباوبمایی ،4979 ،ج ،49ص  .)196در
«اکت اء» نیز به خاور ارتبماط و تناسمب میمان اجمزای
جمله یک قسم از آن حذف میشود؛ مثل آیه «سَرَابِیلَ
تَقِیکُمُ الْحَرَّ»(نحل )14 :که تنها به ذکمر «الحمر» اکت ما
نمودهاست .قسم دیگر حمذف کمه در نگماه سمیووی

از جمله حذف شدهاست .ابن مالک در بحما «ابتمدا»

لطیممفترین نممو حممذف بهشمممار میآیممد« ،احتبمماک»

به آن اشاره دارد:

است(سیووی ،بیتا ،ص  )974و مقصود آن است کمه

وحَذفُ مَا یُعلَمُ جائز کَمَا تَقُولُ زید بعدَ مَن عِندکُما

در جمله دو چیز مقابل با یکدیگر جمع شود ،سمسا

(ابن مالک ،بیتا ،ص)40

به دلیل داللت نظیر و مقابمل آن ،قسمم دوم از جملمه
حذف میشود ،برای نمونه در آیه «فِئَ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ

1ـ .2حذف قياسي و حذف سماعي

اللّهِ وَأُخْرَى کَافِرَة»(آلعمران )49 :قسم دوم آیه «تقاتلُ

حذف قیاسی ،حذفی است که موايع آن معلوم و

فی سبیلِ الطاغو ِ» با توجه به جمزء نخسمت حمذف

مشخص است ،برای نمونه حذف در زمانی که شمرط

شدهاست .قسم پایانی حذف« ،اختزال» نام داشمته کمه

و قسم در یمک جملمه جممعگردد ،در ایمن صمور

دربرگیرنده تمام اقسام گذشتهاست و انموا حمذف را
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شامل میشود؛ حذف حروف ،کلمه و جمله در شمار

در پژوهشهای بالغی علمای گذشته ،ظرافتهای
متعددی بر اسلوب حذف ذکر شدهاست؛ کارکردهایی

این نو حذف هستند(سیووی ،بیتا ،ص .)976

چممون ت خممیم و تعظممیم ،اختصممار و گزیممدهگویی،
تخ یف ،بیان معناى گسمترده ،صمیانت زبمان از ذکمر،

2ـ اسرار بالغي حذف در قرآنکريم
حممذفهای قرآنممی بممرای برجستهسمماختن پیممامی

ایجمماد فاصمملههای قرآنممی ،ابهممام و غیممره از جملممه

خاص ،و خروج از یکنواخمتبودن و ایجماد فضمایی

مواردیاست که در باب فوائد حذف در کتب پیشینان

ویژه از م اهیم شمکل مییابنمد و بمه عبمار

دیگمر،

یاد شدهاست(زرکشی ،4101 ،ج ،9ص446م.)490

یما

البته باید دانسمت کمه ظرائمف ایمن اسملوب تنهما

حذف آنها مشاهده میشود کمه سمیاق کلّمی آیما ،

محدود به این موارد نیست؛ بمه تعبیمر دیگمر ،امکمان

راهنما و معیاری برجسته در تعیین ذکر یا حذف ایمن

حصر کارکردهای فنی ایمن اسملوب وجمود نمدارد و

عناصر است؛ برای نمونمه در چهمار مويمع از آیما

بیشتر لطایف این اسلوب را باید از ساختار کلّی کمالم

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

و سیاق آن دریافتنمود(عید ،بیتا ،ص.)14

توازنی بسیار دقیق در ذکر عناصر و اجزای آیما

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

امّا با دقّمت در انگیزههمای بالغمی ایمن اسملوب،

َنشمّْنَا لَکُمم بِمهِ
تَّْکُلُونَ» ذکر شدهاست؛ برای مثمال «فَّ َ

میتمموان سممه غممرض کلّممی در ورای هممر حممذفی

جَنَّا ٍ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ لَّکُمْ فِیهَا فَوَاکِهُ کَثِیمرَة وَمِنْهَما

مالحظهنمود که عبارتند از :غرض بیانی ،غرض عقلی

تَّْکُلُونَ»؛ ولی در سوره زخرف آیه «وَتِلْکَ الْجَنَّ ُ الَّتِمی

و غرض ن سی.

أُورِثْتُمُوهَا بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَکُمْ فِیهَا فَاکِهَ کَثِیرَة مِنْهَما
تَممّْکُلُونَ»(زخممرف79 :ممم  )79ایممن حممرف ،حممذف

2ـ .1غرض بياني

دقمت کنمیم،

مقصود از این انگیزه بیانی ،زدودن کالم از زوائمد

درمییابیم که در چهار آیهای که حرف «واو» در آنها

است تما از ایمن رهگمذر ،سمخن در قمالبی گزیمده و

ذکر گشتهاست ،سخن از نعمتهای ممادی و دنیموی

منسجم قرارگیرد و مخاومب بمدون همیال ماللتمی بمه

است؛ در حالیکه در سوره زخرف ،نعمتهای بهشتی

هسته پیام و م ز آن دسمتیابد .زرکشمی در البرهمان،

توصیف شده و در آن میوهها تنها بمرای تنماول آمماده

این انگیزه را اینگونه بیان میدارد« :از انگیزههای مهم

گشتهاند .همچنین ،در سوره نساء آیه«إِنَّ اللّهَ الَ یَظْلِممُ

حذف ولب ایجاز و اختصمار و دسمتیابی بمه معنمای

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَکُ حَسَنَ ً یُضَاعِ ْهَا وَیُمالْ ِ مِمن لَّدُنْمهُ

بسیار با ال اظی کوتاه است»(زرکشی ،4101 ،ج ،9ص

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

 )406نمونههای این نو حذف در خالل داسمتانهای

حذف گشتهاست تا بما مقصمود آیمه همگمام باشمد و

قرآنی فراوان به چشمم میآیمد ،گمویی کمه پردههمای

فضای خاصی از معنا را القا نموده و م هوم مورد نظر

نمایشی داستان یکی پا از دیگری عوض میشمود و

از کلمه«حسنه» و کوچک وکممقدار بودن آن را نکوتر

دریافتن جزئیا

بر عهده خواننده باقی میماند .نمونه

ترسیمنماید(سامرائی ،4190 ،ج ،4ص.)994

این نو حذف را در سوره یوسف شاهدیم.

گردیدهاست .اگر به سیاق کلّی این آیا
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آنگاه که یکی از همزندانیان یوسف( ) از زنمدان

تصویری که گاه بهواسطه حذفهای قرآنی ترسیم

یافمت و بمرای تعبیمر خمواب پادشماه ،بمه یماد

میشود ،فضایی بینهایت رف و دقیق است و دایمره

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

معنا بسی فراختر از زمانیاست که تممام اجمزای آیمه

اورافیان پادشاه میخواهد که وی را به سوی یوسمف

ذکر شدهباشد؛ برای نمونه در آیما

نخسمتین سموره

ب رستند «وَقَالَ الَّذِی نَجَما مِنْهُمَما وَادَّکَمرَ بَعْمدَ أُمَّم ٍ أَنَماْ

فجر ،پنج سوگند پیدرپمی بمدون ذکمر جمواب بیمان

أُنَبِّئُکُم بِتَّْوِیلِهِ فََّرْسِلُونِ* یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِی

شدهاست تا با خلق فضایی خاص ،ذهن را به تمالش

سَبْعِ بَقَرَا ٍ سِمَانٍ»(یوسف16 :مم )16در ایمن دو آیمه

برانگیزد و خواننده را در انتظار ات ماقی بما مهمم بمه

پمما از بیممان سممخن همزنممدان یوسممف( ) ،چنممین

انتظار بنشاند«وَالْ َجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ وَالشَّ ْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّیْلِ

آمدهاست« :ای یوسف ،ای مرد راستگوی ،درباره(این

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

خواب) نظمر ده »...چنانکمه ممیبینیم در ایمن آیمه بما

لِّذِی حِجْرٍ»(فجر4 :م .)6

نجا

حذف جمالتی ،پردهی نممایش مماجرا ت ییریافتمه تما

پا از ذکر پنج سموگند ،آیما

بمدون اشماره بمه

صحنه داستان زنده و پویا در ذهن به نممایش درآیمد.

جوابی اداممه یافتهانمد ،ایمن عمدم اشماره بمه جمواب،

حذف این مقطع از سیر داستان ،با اختصماری کمه بمه

برداشتهای متعدد در ذهن خواننده شکلمیدهد کمه

همممراه دارد بممرای مخاوممب دلسممذیر بمموده و او را بممه

خممود از دواعممی حذفاسممت .گ تنیاسممت برخممی از

ماللت نمیکشاند.

م سّران پاسخ حذف شده ایمن سموگندها را «لَیُعَمذِّبنَّ
الکُ َّممارَ» ذکممر نمودهاند(زمخشممری ،4107 ،ج  ،1ص

2ـ .2غرض عقلي

.)717

از دیگر اغرايمی کمه بمرای همر حمذفی میتموان
برشمرد کوشش ذهن برای دریافت محمذوف اسمت،
در حقیقممت سممتردگی در کممالم ،اسممتنباط ذهممن را

2ـ .3غرض نفسي
ستردگی در کمالم ،نموعی لمذ

روحمی و شموق

میولبد تما بما ایمن تکماپوی ذهمن ،تقمدیر محمذوف

درونی در خواننده ایجاد مینماید که در این میانه اگر

بهدست آید؛ گویا اینکه اگر محذوف ذکر گردد ،ذهن

به محذوف نیز دست نیابد ،معنا در ذهمن وی تثبیمت

تنهمما بممه آن اکت مما میکنممد(خطیب قزوینممی،9009 ،

میشود و این اصلی از اصول ترییتی است(ابوشمادی،

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

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

حذف بیشتر باشد ،کاوش ذهنی برای دریافت آن نیز

جانی تازه میبخشد و آنرا پویاتر جلوهداده و زمینه را

دلنشینتر خواهدبود(زرکشمی 4101 ،ج  ،9ص.)406

برای خوانش دقیق و چشیدن ظرافتهای متن فمراهم

ابن رشیق( 166ق) نیز «گمانهزنی و احتمال» ذهمن را

میسازد .شیخ جرجانی مینویسمد« :موايمع بسمیاری

از لطایف حذف برمیشمارد و معتقد است ذکر هممه

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

اجزای سخن ،آنرا محصور مینماید(حسمین،9001 ،

جممان دلنشممینتر ظمماهر میشممود»(جرجممانی،4311 ،

ص .)907

ص.)499
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افزون بر این ظرافتهما و انگیزههمای بالغمی کمه
پیشینیان بر حذف ذکر نمودهاند ،زبانشناسمان اممروز،

اسممت؛ زیمرا کوچممکترین افممزوده نابجمما ،یمما حممذف
ناروایی از متن مبدأ ،به تحریف پیام منجر میشود.

این پدیده بالغی را در انسجام9و پیوستگی متن بما

گ تنی اسمت م هموم حمذف در ترجممه را بمه دو

مممالثّر میداننممد .بممهوور کلّممی «انسممجام بهواسممطه

صور

میتوان مطرح نمود؛ نخست حمذفهایی کمه

زنجیرههای سطحی زبانی حاصل میشمود .هالیمدی و

متممرجم در برگممردان خممویش از مممتن دارد کممه در دو

حسن عوامل انسجام متن در سطح زبمان و جنبمههای

گونه حذف بجا و حذف نابجا جای میگیرد .معیار و

آواشناسیک ،نحوی ،وا گانی ،و معناشناسیک معرفمی

شرط اساسی این حذف یما عمدم حمذف در ترجممه،

میکنند ،این عواممل کمه عممدتاً دسمتوری میباشمند،

انتقال یمافتن پیمام ،بالغمت ممتن مبمدأ و نیمز انطبماق

عبارتند از :ارجا  ،9جایگزینی ،1حذف و پیونمد»(داد،

ساختاری متن ترجمه بما زبمان مقصمد اسمت(قلیزاده،

 ،4917ص.)66

 ،4910ص.)964

از نظر هالیدی و حسن ،حذف اساساً یک فرآینمد

َصمحَابَ
َصمحَابُ الْجَنَّم ِ أ ْ
برای نمونه آیه «وَنَادَى أ ْ

پیشمرجعیاست و عنصر حذف شده با مرجع پیشین

النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَملْ وَجَمدتُّم مَّما

خمود بازسمازی میشمود(p ,1976Halliday & 419

وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فََّذَّنَ مُالَذِّن بَیْنَهُمْ أَن لَّعْنَ ُ اللّهِ

 ),R.hasanبرای نمونه در آیه «شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلَمهَ إِالَّ

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

هُوَ وَالْمَالَئِکَ ُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ»(آلعمران )41 :اصل سمازه

که بیتردید حامل معنا و تّکیدی خاص بمر بخشمش

نحوی آیه «شهد المالئک وشهد أولوالعلم» بودهاسمت

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

قرینه و سیاق پیشمین ،از روسماخت آیمه

تشریف مالمنمان داللمت دارد(وباوبمایی ،4147 ،ج،1

که بر اسا

حذف گشتهاست.
9م اسلوب حذف در فرآیند ترجمه آیا

ص  ،)441در برخی از ترجمهها نادیده انگاشتهشده و
قرآن

از جمله مبماحثی کمه پیوسمته در ترجممه مطمرح

بدون توجه به بمار معنمایی خماص آن ،آیمه اینگونمه
ترجمه شدهاست:

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

گرمممارودی« :و بهشممتیان ،دمسممازان آتممش را نممدا

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

مىکنند که مما وعمده پروردگمار خمویش را راسمتین

گونههای زبانی ،تّثیر ادراکی در برپمایی تعادلترجممه

یافتهایم»...

مهمّ است .هرچند که با توجه به ناهماهنگی زبانها از

آیتی« :بهشتیان دوزخیان را آواز دهنمد کمه مما بمه

نظر ساختار ،رعایت همه شرایط تعادلترجممه بمدون

حقیقممت یممافتیم آنچممه را کممه پروردگارمممان وعممده

اینکممه ارزشهممای زبممان مبممدأ بممر معممادل ترجمممهای

دادهبود»...

تحمیمممل شدهباشمممد ،هممممواره امکانپمممذیر نیسمممت
(لط یپورساعدی ،4974 ،ص  .)496حذف و افمزوده
نیز از دیگر عواممل ممالثّر در تعادلترجممهای اسمت.
رعایت این مسّله در برگردان متون دینمی بما مهممّ

پاینده« :اهلبهشت ،به اهلجهنم بانگ زنند که مما
وعده پروردگار خویش را درست یافتیم»...
خرمشاهی« :و بهشتیان دوزخیان را ندا دهند که ما
وعده پروردگارمان را راست و درست یافتیم»...
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امّممما در ترجممممههایی چمممون ترجممممه مرحممموم
الهیقمشهای و فوالدونمد بهدرسمتی بمه م عمول فعمل
الهیقمشهای« :آنچمه پروردگارممان بمه مما وعمده
بهشتى) ما به حق و حقیقت یافتیم»...

فوالدوند« :ما آنچه را پروردگارممان بمه مما وعمده
دادهبود درستیافتیم»...
مقصود دیگر حذف که وجمه هممت ایمن نوشمته
میباشد ،حذفهای بالغی در خمود آیما
شریف است که بخش یما عناصمری از آیما

در پاسخ باید گ ت :بسیاری از کارکردهای بالغی
حممذف در غالممب ترجمممهها نادیممده گرفتهمیشممود ،و

اشاره شدهاست:
داد(از مقاما

3ـ .1کارکردهاي بالغي حذف در ترجمه قرآن

مصمحف
بنما بمه

کارکردهای بالغی خاص حذف میگردند تا مقاصدی

ظرافتهممای آن بممهراحتی در پمما ترجمممه فراممموش
میشممود ،هرچنممد کممه بایممد پممذیرفت برخممی از ایممن
ظرافتها به دلیل ت او

ساختاری زبانها ،قابل انتقال

نبمموده و بممه نمموعی در زمممره ممموارد ترجمهناپممذیر
بهشمارآمده و بهوور وبیعی درگذر از مسیر ترجمه از
میان میرود؛ امّا ،ممواردی چمون تّکیمد ،یما مبال مه را
میتوان در ترجمه بازتاب داد و يروریاست مترجم
بمما آشممنایی کامممل بمما زبممان مقصممد گوشممههایی از آن
ظرافتها را انتقال دهد.

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

مثال در سوره محمّد(ص) «فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَ َمرُوا

داسممتان تبممدیل شممدن عصممای موس می( ) بممه م ماری

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

سممهمگین ،در خطمماب بممه موسممی( ) اینگونممه بیممان

آیه حذفشده و مصدر ،جانشمین آن گشتهاسمت کمه

شدهاست« :قَالَ خُمذْهَا وَلَما تَخَمفْ َسمنُعِیدُهَا ِسمیرَتَهَا

يمن گزیدهتر گشتن آیه ،پیام مورد نظر با تّکید بیمان

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

شدهاست(زمخشمممری ،4107 ،ج ،1ص  ،)946ایمممن

داللت بر انتهمای غایمت دارد از سماختار آیمه حمذف

کممارکرد ظریممف حممذف در غالممب ترجمممهها نادیممده

شدهاست و در واقع تقدیر آیه« :سنعیدها إلمی الحالم

انگاشممته شدهاسممت؛ بممرای نمونممه در ترجمممههای

األول می» بودهاست(وبرسممی ،4979 ،ج ،7ص  .)41بمما

فوالدوند ،خرمشاهی ،گرمارودی و دیگر ترجممههای

حممذف ایممن حممرف ،گممویی فاصممله زمممانی از میممان

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

برداشتهشده و سمرعت اعماده معجمزه موسمی( ) بمه
حالت نخستین به زیبایی به نمایش درآمدهاست.
حال آنچه در اینجما بمهدنبال پاسمخگویی بمهآن
هستیم ،این است که آیا ظرافتهای حاصل از حمذف
و انگیزههممای بالغممی موجممود در آن در ترجمممه نیممز

فوالدوند« :پا چون با کسانی که ک ر ورزیدهانمد
برخورد کنید ،گردنها[یشان] را بزنید»
خرمشاهی« :پا چون با کافران[حربی] رو بمه رو
شوید ،گردنهایشان را بزنید»
گرماردودی« :پا هرگاه با کافران(حربى) روبهرو
شدید(آنان را) گردن بزنید»

بازتاب دارد یا خیر؟ به دیگر سخن ،آیا زبمان ترجممه

مکممارم شممیرازی« :و هنگممامى کممه بمما کممافران

یارای انتقال این قسم از زیباییهای قرآنمی اسمت یما

(جنایممتپیشممه) در میممدان جنممگ روبممهرو شممدید،

خیر؟

گردنهایشان را بزنید»

کارکردهای بالغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآنکریم 63

و تنها برخی با افزودن قیدهایی به این جنبه بالغی
و سرّ محذوف توجه داشتهاند:

شدهاست .از دیگر لطایف ذکر «من» جاره آن است که
آیه «وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّا ٍ تَجْمرِی تَحْتَهَما األَنْهَمارُ» تنهما در

الهیقمشهای« :شما مالمنان چون (در میدان جنگ)

توصیف گمروه خاصمی از مالمنمان ،یعنمی مهماجران،

با کافران روبهرو شوید باید(شجاعانه) آنها را گمردن

انصار و تابعمان اسمت .در حالیکمه آیمه دوّم در ذکمر

زنید».

نعمت همه مالمنمان و پیمامبران الهیاسمت؛ از ایمنرو

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

پاداش سخن گ تهشده در آن عظیمتر اسمت کمه ایمن

بزنید».

توصیف زیبا با افزودهشدن حرف «من» بمه آن ایجماد

کافران روبرو شدید ،گردنهایشان را به شد

نمونهای دیگر از کارکرد بالغی حمذف را در ایمن
آیممه شمماهدیم« :وَالسَّ مابِقُونَ األَوَّلُممونَ مِ منَ الْمُهَمماجِرِینَ

گشتهاست(خالدی ،9000 ،ص 431م .)900
حال باید پرسید آیا این ت او

لطیف کمه از ذکمر

َّيمیَ اللّمهُ عَمنْهُمْ
ْسمانٍ ر ِ
وَاألَنصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُم بِإِح َ

حرف جارّه در یمک آیمه و حمذف آن در آیمه دیگمر

َيممواْ عَنْممهُ وَأَعَممدَّ لَهُمممْ جَنَّمما ٍ تَجْممرِی تَحْتَهَمما
وَر ُ

پدیدار شدهاست ،در ترجمه نیز نمایان است یا خیمر؟

األَنْهَممارُ»(توبممه .)400 :از نعمتهممای بهشممتی ،کممه در

پاسخ آن است که همه مترجمان بدون توجه بمه ایمن

موايع متعدد در قمرآن از آن سمخن بمه میمان آممده،

ظرافممت ،هممر دو آیممه را یکسممان ترجمممه نمودهانممد؛

وصممف با هممای وسممیع بهشممتی بمما ایممن عبممار

نمونههایی از این ترجمهها را ذکر میکنیم:

قرآنی«جَنَّما ٍ تَجْمرِی مِمن تَحْتِهَما األَنْهَمارُ» اسمت کمه
پیوسته با حرف جاره «من» همراه است؛ ولمی آیمهای
در سوره توبه وجود دارد کمه تنهما آیمهای اسمت کمه
حرف جرّ «من» از سماختار آن حمذف شدهاسمت .در
حالیکه در آیه پیشمین از هممان سموره ،ایمن حمرف
مالحظممه میشممود« :وَعَمدَ اللّمهُ الْمُمالْمِنِینَ وَالْمُالْمِنَمما ِ
جَنَّا ٍ تَجْرِی مِمن تَحْتِهَما األَنْهَمارُ»(توبمه .)79 :وجمود
«من» ابتدائیه در این آیه شمری ه دال بمر آن اسمت کمه
سرآغاز و سرچشمه جریمان رودهما در زیمر درختمان
همان با هاسمت و رودهما از همانجما میجوشمند و
سسا در مسیرهای دیگر جاری میشوند که بیگممان

فوالدوند« :خداونمد بمه ممردان و زنمان بما ایممان
با هایی وعده دادهاست که از زیر[درختان] آن نهرهما
جاریاست»(توبه.)79 :
فوالدوند ...« :خدا از ایشان خشنود و آنمان نیمز از
او خشنودند ،و برای آنان با هایی آمماده کمرده کمه از
زیر[درختان] آن نهرها رواناست»(توبه.)400 :
گرمممارودی« :خداونممد بممه مممردان و زنممان مممالمن،
بوستانهایى ،نوید دادهاست که از بن آنها جویبماران
روان است»(توبه.)79 :
گرمارودی ...« :و آنها نیمز از وى خشمنودند و او

این منظره با زیباتر از منظرهایاست کمه تنهما گمذر

براى آنان بوستانهایى فراهم آورده کمه جویبارهما در

رودها از کنار درختان و با ها باشمد و سرچشممه آن

بن آنها روان است»(توبه.)400 :

دیگر ،با ذکر «من» جماره در

مکارم شیرازی« :خداوند به مردان و زنان باایممان،

ساختار آیه ،نعمت بهشتی بسی شمگفتر و بیشمتر از

با هممایى از بهشممت وعممده داده کممه نهرهمما از زیممر

زمممانی اسممت کممه ایممن حممرف از پیکممره آیممه حممذف

درختانش جارىاست»(توبه.)79 :

در مکان دیگر! به عبار
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مکارم شیرازی« :خداوند از آنها خشنود گشت ،و
آنها(نیز) از او خشنود شمدند؛ و با همایى از بهشمت
براى آنان فراهم ساخته ،که نهرهما از زیمر درختمانش
جارىاست»(توبه.)400 :

ْسممبُونَ»(زمممر )91 :اخممتالف مترجمممان در ذکممر
تَک ِ
محذوف بهخوبی نمایان است:
فوالدوند :پا آن کا کمه بمه جمای دسمتها بما
چهممره خممود ،گزنممد عممذاب روز قیامممت را دفممع
میکند[مانند کسیاست که از عذاب ایممن اسمت]؟ و

 .2-3اخــتالف ترجمــههاي قــرآن در بردــردان

به ستمگران گ ته میشود« :آنچمه را کمه دسمتاوردتان

محذوف

بوده است ،بچشید».

چنانکه بیان شمد ،ایمن اسملوب پرکماربرد قرآنمی

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

لطافتهممای بسممیاری در بممر دارد ،حممال آنچممه در

غل و زنجیر صمورتش را وسمیله دفمع آتمش در روز

برگممردان قممرآن پُممر اهمیممت جلمموه میکنممد ،رویکممرد

قیامت قرارمیدهد ،همان کسی نیست کمه از همدایت

قرآنیاست .مموارد

قرآن روی گرداندهاست؟ و در روز قیامت به کافران و

محذوف در زبان مبدأ و مقصد با هم اختالف دارنمد.

ستمکاران گ ته میشود« :عمذاب آتمش را بمه سمزای

توجه به محذوف و چگونگی برگردان آن و یا در نظر

اعمالتان بچشید!»

مترجمان قرآن در برابر محذوفا

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

امامی« :آیا آنکه روی خویش را از عذاب سمخت

دارد .با تطبیق و

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

ت سیری و منظوم) با یکدیگر ت او

مقایسه انوا ترجمه به روشنی میتموان دریافمت کمه
مترجمان در ذکر محذوف رویکردی واحمد ندارنمد و
از معیاری خاص در این زمینه پیروی نمیکنند .بمرای
مثال در آیا

قرآنکریم ،حذف مبتدا از بسامد بماالیی

برخوردار است .در بازگردان این قسمم از محمذوفا
قرآنممی ،ذکممر تقممدیر در ترجمممههای ت سممیری و آزاد،
چون ترجممه فی

االسمالم و مرحموم الهیقمشمهای،

بسی پررنگتر از ترجمههای وفمادار و منظموم بمهنظر
میرسد .بهوور کلّی میتوان اختالفا

ترجمهها را در

چگونگی ذکر تقدیر ،در موارد زیر جای داد:

میکردهاید»(ذکر محذوف در پانوشته :با آنکمه چنمین
نیست ،برابر است)
آیتی« :آیا آن کما کمه در روز قیاممت بما چهمره
خویش عذاب سمخت قیاممت را از خمود بمازمىدارد
همانند کسى است که بهشتىاست؟ به ستمکاران گ ته
مىشود :به کی ر کارهایى که ممىکمردهایمد ،عمذاب را
بچشید».
ترجمه المیمزان« :آیما کسمى کمه روى خمود را از
عذاب در روز قیامت ح ِ مىکنمد مثمل بمىپروایمان
است ،در آن روز به ستمکاران گ ته مىشمود بچشمید

3ـ2ـ .1اختالف در تقديرات
برای نمونه در ترجمه آیه«أَفَمَن یَتَّقِی بِوَجْهِهِ ُسموءَ
الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَامَم ِ وَقِیملَ لِلظَّمالِمِینَ ذُوقُموا مَما کُنمتُمْ

آنچه را که خود کسب کردهاید».
یا در این آیمه شمری ه از سموره سمبّ مترجممان از
روند واحدی در ترجمه برخوردار نبموده و تقمدیرا
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مختل ی را در نظر گرفتهاند« :وَلَوْ تَمرَى إِذْ فَزِعُموا فَلَما
فَوْ َ وَأُخِذُوا مِن مَّکَانٍ قَرِیبٍ»(سبّ ،)64 :از آنجا کمه
پاسممخ «لممو» شممرویه در ال ممان درنمیگنجممد و قابممل
فوالدونممد« :و ای کمماش میدیممدی هنگممامی را
کممه[کافران] وحشممتزده [آنجمما کممه راه] گریممزی
نماندهاست و از جایی نزدیک گرفتار آمدهاند».
االسالم« :اگر ببینی هنگامی را که میترسمند،

پا هر آینه چیز ترسناک بسیار زشتی را خواهی دید،
پا هالک گردانیدن ایشمان فمو

ترجمههای زیر این ت او

را نشان میدهد:

انصاریان« :در این حمال صمبرى نیکو[مناسمبتمر
است]»

توصیف نیست ،پاسخ حذف شدهاست:

فی

شده و در برخی دیگر محذوف جمله ،خبر میباشمد؛

نشمود و از دسمت

نرود و اینان از جای نزدیک گرفتهشوند».
معزّی« :کاش میدیدی گاهی را که هراسان شموند
پا نیسمت گریمزی(در رفتنمی) و دسمتگیر شمدند از
جایگاهی قریب»(عدم ذکر محذوف در ترجمه)

گرمارودی(:کار من) شکیبى نیکوست».
فوالدونممد« :اینکممه صممبری نیکممو[برای مممن بهتممر
است]»
نکته قابل توجه این است که افزون بر این نمو از
اختالف ،چگونگی ذکر تقمدیر نیمز در انموا ترجممه
مت او

اسمت .در برخمی از ترجممهها ،افزودههما در

پانوشت بیان میشود(مانند ترجمه ابوالقاسم امامی) ،و
در برخی دیگر در متن و در میان هالل قرار میگیرد.
4ـ اسلوب حذف و نارساييهاي ترجمه قرآن
با بررسی موارد محذوف در آیا

و تطبیمق آن بما

مکارم شیرازی« :اگر ببینى هنگامى کمه فریادشمان

ترجمه ،بهنظر میرسد ابهام در ترجمه و گسیختگی و

بلند مىشود امّا نمىتوانند(از عذاب الهى) بگریزند ،و

عدم انسجام ترجمه ،از برجستهترین مواردی است که

آنها را از جاى نزدیکى(که حتّى انتظارش را ندارنمد)

موجب برداشت نادرست از آیا

میگردد .در زیر هر

مىگیرند(از درماندگى آنها تعجّب خواهى کرد)!»

یک با بیان مثالی شرح داده میشود:

واهری« :کاش مىدیدى آنگماه کمه[انکار ورزان]
مضطرب شوند بىآنکه راه گریمزى داشتهباشمند ،و از
نزدیک[به مجمازا ] گرفتمه شموند[چگونه حقمایق را

4ـ .1ابهام در ترجمه
ابهام در ل ت به معنی پوشیدهگذاشتن و پیچیدگی
است .گماه ت او همای سماختاری دو زبمان ،موجمب

بهروشنى درک مىکنند]»

تعقید در ترجمه شده و خواننده را از دریافت پیمام و
مقصود اصلی باز میدارد .در ترجمههای ل ِ به ل مِ

3ـ2ـ .2اختالف در نوع محذوف
سمبب اخمتالف

معموالً این مويو فراوان دیده میشود؛ زیمرا التمزام

ترجمهها شدهاست؛ مثال در آیه «قَالَ بَلْ َسموَّلَتْ لَکُممْ

بیش از حد به متن مبدأ ،مترجم را از توجه بمه قمالبی

َصممبْر جَمِیممل»(یوسممف )41 :تعیممین
ُسممکُمْ أَمْممرًا ف َ
أَن ُ

که ال ان را در آن جای میدهد ،باز ممیدارد .اگمر بمه

بممه دسممت

ترجمه این آیه شری ه دقت نماییم این مويمو را بمه

دادهاست .در برخی از ترجمهها محذوف ،مبتدا تصور

خوبی درمییابیم« :إِنَّ الَّذِینَ اتَّخَمذُواْ الْعِجْملَ َسمیَنَالُهُمْ

گاه تعیمین نمو محمذوف آیما

محممذوف جملممه ،دو ترجمممه مت مماو
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غَضَب مِّن رَّبِّهِمْ(»...اعمراف )469 :تقمدیر آیمه چنمین
است« :اتخذوا العجل إلهاً» که «إلهماً» از سماختار آیمه

فوالدوند[ :مریم] گ ت« :اگر پرهیزکاری ،من از تو
به خدای رحمان پناه میبرم».

حذف شدهاست و اگر مترجم بمدون همیال افمزودهای

بیگمان این ابهام ناشی از عدم توجمه بمه ترجممه

این آیه را ترجمه نمایمد ،مقصمود روشمن نمیگمردد.

جزای شروی است که از الیه درونی آیه حذف گشته

چنانکه در میان ترجمههای کهمن میبمدی ،بمرخالف

و برخی از ت اسیر به آن اشاره کردهاند« :فماخرج ممن

وبممری و ابوال تمموح ،بمما ذکممر محممذوف از ترجمممه

عندی إن کنت تقیما»(وبرسمی ،4979 ،ج ،6ص 711؛

ابهامگشممایی نمودهاسممت و ترجمممههای معاصممر نی مز

بیضاوی ،4141 ،ج ،1ص  .)7در برخمی از ترجممهها

همگممی بهدرسممتی از پدیممد آمممدن ابهممام جلمموگیری

جزای شرط همان قسمت نخست آیه پنداشتهشمده ،و

نمودهاند:

م همموم آیممه بمما تعقیممد همممراه گشتهاسممت .اممما در

وبممری :کممه آن کاهمما کممه گرفتنممد گوسمماله را
برسدشان خشم از خداوندشان...
ابوال توح رازی :آنان که گرفتند گوساله ،برسد بمه
ایشان خشمى از خدایشان...
میبدی :ایشان که گوسماله را خمداى گرفتنمد آرى
بایشان رسد خشمى از خداوند ایشان...

ترجمههای زیمر بما افمزودن جمواب «إن» شمرویه بمه
ترجمه ،مقصود آیه ،بهدرستی نمایان شدهاست:
انصاریان :مریم گ ت :همانا من از تو به [خمداى]
رحمان پناه مىبرم ،اگر پرهیزکار هستى [از من فاصله
بگیر].
گرمارودی( :مریم) گ ت :من از تو ،به (خداونمد)

گ تنی است ابهامهای موجود در زبمان ترجممه را

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

میتوان بما ت ییمردادن بافمت نحموی کمالم ،تقمدیم و

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

تّخیر ،حذف و ايافه ،رعایت نشانهگذاری درست و
مراعممما

آیمممین نگمممارش ،تممما حمممدودی اصمممالح

نمود(قلیزاده ،4916 ،ص .)461
نمونهای دیگر از ابهام را در ترجمه آیهای از سوره

فی

بهخدای بسیار بخشنده پناه میبمرم (پما از نمزد ممن
بیرون رو) اگر پرهیزکاری.
ص ارزاده :مریم گ مت« :از تمو بمه الرحممان پنماه
میبرم[ ،نزدیک نیا] اگر خدا تر

هستی».

مریم میبینیم« :قَالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنکَ إِن کُنتَ

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

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

پرهیزکار باشی (ذکر جواب شرط در پانوشت :به ممن

هستی بمه خمدا پنماه میبمرم» ممبهم بمهنظر میرسمد؛

دستنزن)

چنانکه در برخی از ترجمهها نیز این ابهام را آشمکارا
مییابیم:
معزی :گ ت :همانا پناه برم به خدای مهربان از تو
اگر پرهیزکار هستی.

4ـ .2دسيختگي و عدم انسجام
گمماه عممدم توجممه بممه محممذوف و پیونممد سمماختار
عبارا

قرآنی ،ترجمه را دستخوش ت ییراتمی بنیمادی

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

قرار میدهد .بهووری که با خوانمدن ممتن ترجممه و

شرّ تو ،به خداى رحمان پناه مىبرم اگر پرهیزگارى!».

بدون مقابلهای میان متن برگردان شده و ممتن اصملی،

کارکردهای بالغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآنکریم 79

انسجام موجود در متن اصلی با متن ترجمه شده قابل

«أُولئِکَ یُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ» از دیگمر مواردیاسمت

یمک ممتن

که در تقدیر آیه بیان شدهاست(مکارم شیرازی،4971 ،

روابط معینی برقرار است کمه آن ممتن را از مجموعمه

ج ،90ص .)937حمال بمما بررسمی برگممردان ایمن آیممه

جمالتی که بهوور تصادفی کنار همم قمرار گرفتهانمد،

مالحظه میشود که شمکاف و سمتردگی کمه حاصمل

جدا میسازد .مجموعه ایمن روابمط آفریننمده ممتن را

حذف خبر ،چه میمزان اخمتالف در ترجممهها ایجماد

انسجام متنی مینامنمد« .انسمجام متنمی شمامل روابمط

نمودهاست .میتوان مترجمان این آیه را بمه دو گمروه

معنایی میشود که بهوسیله آن روابط همر قطعمهای از

عمده تقسیم نمود:

قیا

نخواهدبود .در واقع ،بمین جممال

گ تار یا نوشتار میتواند به عنوان ممتن انجمام وظی مه
کند»(لط یپورساعدی ،4974 ،ص .)440
در بسیاری از موارد ،ذکمر محمذوف بمرای ایجماد
انسجام متنی يروری مینمایمد؛ چمه آن کمه ترجممه
صرف وا گان زبان مقصمد و بیتموجهی بمه ممتن بمه
عنوان یک سیستم مرتبط با هم ،ترجمه را آسیبسماز
میسازد؛ گویا عبارا

و جمال

متن از هم گسمیخته

و بیم هوماند و ارتباط منطقی در متن و یکسارچگی و
وحممدتی در معنمما یافممت نمیشممود .نمونممهای از ایممن
گسستگی را در سوره فصلت مشماهده ممیکنمیم« :إِنَّ
الَّممذِینَ کَ َممرُوا بِالممذِّکْرِ لَمَّمما جَمماءهُمْ وَإِنَّممهُ لَکِتَمماب
عَزِیز»(فصلت )14 :چنانکه مشخص است خبمر «إنّ»
در آیه ذکمر نگشتهاسمت تما بما خلمق فضمایی ممبهم
خواننده را به اندیشه فرو بمرد و ذهمن در جسمتجوی
محذوف «هر احتمالى را که ممکن است بدهمد ،و در
نتیجه بیشتر دلواپا شمود»(وباوبمایی ،4971 ،ج،47
سمران
ص  .)609در اینکه محذوف آیمه چیسمت ،م ّ
آراء گوناگونی بیان داشتهاند؛ وبرسی در مجمعالبیمان،
تقدیر جمله را اینگونمه بیمان داشتهاسمت« :یُجمازُونَ
بِکُ مرِهم»(وبرسممی ،4979 ،ج ،3ص .)99برخممی نیممز
محذوف را «لَا یَخْ َموْنَ عَلَیْنَما» دانسمته کمه بمه قرینمه

گروه نخست :مترجمانی هستند که عیناً بمه ال مان
آیه اکت ا نمودهاند بهگونهای که هیال پیوند و انسجامی
میان دو جمله احسا

نمیشود:

وبری« :حقّا که آن کاها که کافر شدند بیاد کمرد
چون آمد بدیشان ،که این کتابى است عزیز».
ابوال توح رازی« :آنان که کافر شدند به قرآن چون
آمد به ایشان ،و آن کتابى است عزیز».
شعرانی :بهدرستى که آنان که کمافر شمدند بمه آن
ذکر چون آمد ایشان را و بهدرسمتى کمه آن همر آینمه
کتابیاست گرامى.
گروه دوم :يمن در نظر گرفتن محمذوف ،سمعی
در برگممردان سمماختار کامممل آیممه بودهانممد؛ در ایممن
ترجمهها با در نظر گرفتن تقدیر ،پیوندی منطقی میان
جمال

برگردان شده دیده میشود؛ امّا ،نکتمهای کمه

قابل ذکر است اختالفا

موجود در میمان تقمدیرهای

در نظر گرفته شدهاست:
میبدی« :ایشان که کافر شدند بهسخن و پی مام کمه
بایشان آمد [جزاى ک ر بایشمان رسمد ناچمار] و ایمن
قرآن نامهایاست بهشمکوه و بمىهمتما و بمر دشممنان
بزور».

موجممود در آیممه پیشممین حممذف گشتهاسممت(درویش،

الهیقمشهای« :همانا آنان که به این قرآن که بمراى

«یُلقممونَ فِممی النَّممارِ» و

هدایت و یادآورى آنها آمد کافر شدند(چقدر نادانند)

 ،4146ج .)663 ،1دو عبممار
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در صورتى که این کتاب به حقیقت صاحب عمز (و
معجز بزرگ) است».

چنانکممه از بررسممی ترجمممهها مالحظهگردیممد
ستردگی که با حذف خبر در این آیه ایجاد شدهاست،

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

چه میمزان اخمتالف در ترجممهها ایجماد کردهاسمت.

هنگامى که به سراغشان آممد کمافر شمدند(نیز بمر مما

بهووری کمه بما ایمن گسسمت ،بما م ماهیم و معمانی

مخ ممى نخواهممد مانممد)! و ایممن کتابىاسممت قطعمماً

گوناگون روبهرو میشویم.
در ترجمههای کهن قرآن ،التزام بسمیار بمه آیما ،

شکستناپذیر».
مشکینی« :همانا کسانى که به ایمن قمرآن پنمدآموز
هنگامى که به سوى آنها آمد ک ر ورزیدند (در آتمش
خواهند بود) و حقّا که این کتمابى محکمم و پیمروز و
شکستناپذیر است».
واهری :آنها که این قرآن را که بمراى [همدایت]
شان آمدهاست ،انکار کردهاند[ ،خود به تباهى افتادند]
و این کتابىاست شکستناپذیر،
خرمشاهی« :بیگمان کسانی که قرآن را م چون بر
آنان شدم انکار میکنند [از ما پوشیده و پنهان نیستند]،
و آن کتابیاست گرامی».
فوالدوند« :کسانی که به این قرآن م چون بدیشمان
رسیدم ک مر ورزیدنمد [بمه کی مر خمود میرسمند] ،و
بهراستی که آن کتابی ارجمنداست».
ص ارزاده« :کسانی که به آیا

الهی قمرآن کمه بمه

آنها نازل میشود ک ر میورزند ،باید بدانند کمه ایمن
قممرآن کتممابی اسممت ارجمنممد و بیهمتمما در علممم و
حکمت».
در میممان ایممن ترجمممهها برخممی از مترجمممان نیممز
برگردان آیه را در قالب و ساختاری قرار دادهانمد کمه
جمله نیازی به تقدیر نداشتهباشد:
فارسی« :بیگمان ،آنان همان کسانى هستند که بمه

مترجم را از ذکر محذوف در ترجممه بماز میداشمت؛
بههمین دلیل در غالمب ترجممههای کهمن ،افمزودهای
خارج از دایمره وا گمان قرآنمی دیمده نمیشمود .ایمن
پایبندی بسیار به ال ان قرآن و سمبک ترجممه خماص
گذشتگان سبب شدهاسمت کمه خواننمده ترجممههای
کهن ،در بیشتر موارد رابطه منطقی ،معنایی و انسجامی
در جمممال

برگممردان نیابممد؛ امّمما ،ایممن پایبنممدی در

برگردانهای معاصر قمرآن ،چنمدان چشممگیر بمهنظر
نمیآید و متمرجم بمرای روشنشمدن هرچمه بیشتمر
معنای آیا  ،موارد محذوف را به شیوههای گوناگون،
در میان دو هالل ،و یا در حاشیه ترجمه ذکر مینماید
تا مضمون آیه در شکل کامل معنایی خویش بیانشود
و گسستی در میان زنجیره ساختاری متن برگردانشده
نباشد.
نتيجهگيري
 حذف ،از اسالیب مهم و پُرکاربرد قرآنیاست واغممراض بالغممی ظری ممی در ورای هممر نممو حممذفی
نه تهاست بهگونهای که نبایست حتی حذف حرفی را
در آیا

بیعلت و اعتباوی بهشمار آورد.

 توجه به محذوف و چگونگی برگردان آن و یمادر نظرگرفتن تقمدیر ،بسمته بمه نمو ترجمه(ترجممه

پند قرآن وقتى که به آنمان دادهشمد کافرشمدند ،حمال

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

آنکه آن کتابى گرانقدراست».

دارد .با تطبیق و مقایسه انوا ترجمه ،بمهنظر میرسمد
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مترجمان در ذکر محذوف رویکردی واحمد ندارنمد و
از معیمماری خمماص در ایممن زمینممه پیممروی نمیکننممد.
اختالف در نو تقدیر و چگونگی ذکمر محمذوف ،از
برجستهترین ت او های مترجمان در این زمینهاست.
 مويو ذکرنکردن محذوف در ترجمه از سویمترجم ،گاه برای رعایت امانت در ترجمهاست؛ ولمی
باید دانست که هرگاه عمدم ذکمر ،موجبما

ابهمام در

ترجمه را بهدسمت دهمد ،ذکمر محمذوف در ترجممه
يروری مینماید .عدم توجمه بمه محمذوف و پیونمد
ساختار عبارا

قرآنی ،ترجممه را دسمتخوش آسمیب

میسازد.
 -با بررسی موارد محذوف در آیما

و تطبیمق آن

با ترجمه ،بهنظر میرسد ابهام در ترجمه و گسیختگی
و عدم انسجام ترجمه ،از برجسمتهترین مواردیاسمت
که موجب برداشت نادرست از آیا

میگردد.
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انتشارا

اسوه.

 .1بیضاوی ،عبدا(بنعمر( ،)4141أنموار التنزیمل و
أسرار التّویل ،بیرو  :داراإلحیاء التراث العربی.
 .3جرجانی ،عبدالقاهر( ،)4311دالئلاإلعجاز ،تعلیق
محمد رشیدريا ،بیرو  :دارالکتبالعلمیه.

 .40حسین ،مزاحممطر(« ،)9001أثرالحذف فی إثمراء
المعنمممی عنمممد البالغیمممین» ،مجلمممه القادسمممیه
للعلوماإلنسانیه ،دوره دوم ،شماره یازدهم.

 .44حمممودة ،واهرسمملیمان( ،)4331ظمماهره الحممذف
فیالدر الل وی ،اسکندریه :الدارالجامعیه.

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

 .49خرمشمممماهی ،بهاءالممممدین( ،)4911بررسممممی
ترجمممههای امممروزین فارسممی قرآنکممریم ،قممم:
مالسسه فرهنگی ترجمانوحی.

 .41خطیب قزوینی ،جاللالدین( ،)9009اإلیضاح فی
علومالبالغه ،بیرو  :دارالکتب العلمیه.

 .46داد ،سممیما( ،)4917فرهنممگ اصممطالحا

ادبممی،

تهران :مروارید.
 .46درویش ،محیالدین(بیتا) ،اعراب القرآن وبیانمه،
دارالنشر.
 .47زرکشمممی ،بدرالمممدین محمّدبنعبمممدا((،)4101
البرهان فی علومالقرآن ،تحقیق :محمد ابوال ضمل
ابراهیم ،بیرو  :دارالجمیل.

الکشماف عمن
ّ
 .41زمخشری ،محممودبنعمر(،)9001
حقممائق التنمممزیل وعیممون األقاویممل فممی وجمموه
التّویل ،بیرو  :دار احیاءالتراث العربمی ،الطبعمه
الثانیه.
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 .43سممامرائی ،فايلصممالح( ،)4190معممانی النحممو،

 .93فی

االسالم ،علینقمی( .)4971ترجممه و ت سمیر

قرآن عظیم ،تهران :انتشارا

عمان :دارال کر.

فقیه.

 .90مممممممممممممممممم ( ،)4197بالغمه الکلممه فمی

 .90قلیممزاده ،حیممدر( ،)4916مشممکال سمماختاری

التعبیرالقرآنممممی ،قمممماهره :شممممرکه العاتممممک

ترجمه قرآنکریم ،تبریز :دانشگاه تبریز ،موسسمه

لصناعهالکتاب ،چاپدوم.

تحقیقاتی علوم اسالمی م انسانی.

 .94سیبویه ،عمروبنعثمان( ،)4366الکتماب ،تحقیمق
عبدالسالم محمّد هارون ،قاهره :مکتبهالخانجی.

 .94گرمارودی ،سید علی( .)4911ترجمه قرآنکریم،
قدیانی.

تهران :انتشارا

 .99سمممممیووی ،جاللالمممممدین عبمممممدالرحمنبن

 .99لط یپورسمماعدی ،کمماظم( ،)4974درآمممدی بممه

ابیبکر(بیتا) ،اإلتقمان فمی علمومالقرآن ،ترجممه

اصممول و روش ترجمممه ،تهممران :مرکممز نشممر

مهدی حائریقزوینی ،بیجا.

دانشگاهی.

 .99وباوبممایی ،محمّدحسممین( ،)4147المیممزان فممی
ت سیرالقرآن ،قم :دفتر انتشارا

اسمالمى جامعمه

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

 .96عظیمپور ،عظیم(« ،)4910حذف در قرآن و تّثیر
آن در ترجمههای قرآنی» ،مقاال

و بررسمیهما،

دفتر .70

قم :اتشارا

اسوه.

 .96مکارم شیرازی ،ناصر( .)4979ترجمه قرآنکریم،
قم :دفتر مطالعا

تاریخ و معارف اسالمی.

 .96مممممممممممممممممممممم( .)4971ت سممیر نمونممه،
تهران :دارالکتب اإلسالمیه.

 .96عیممد ،رجاء(بیتمما) ،فلسم هالبالغه بممین التقنیممه و
التطور ،اسکندریه :منشّةالمعارف ،چاپ دوم.
 .97فراهیدی ،خلیلبناحمد( ،)4311العمین ،تحقیمق
مهممدی مخزومممی و ابممراهیم سممامرائی ،بیممرو :
مکتبهالهالل.

 .91فوالدونممممد ،محمّدمهممممدی( .)4977ترجمممممه
اسالمی.

نشر الهادی.
 .91معزّی ،محمّمدکاظم( ،)4979ترجممه قرآنکمریم،

مدرسین حوزه علمیه قم.

قرآنکریم ،قم :دفتر مطالعما

 .99مشکینی ،علی( .)4914ترجمه قمرآنکمریم ،قمم:

تماریخ و معمارف

 .97میبدی ،احمدبنمحمّد( .)4974کشمفاألسمرار و
عدةاألبرار ،تهران :امیرکبیر.
 .91الهیقمشهای ،مهدی( .)4910ترجمه قرآنکمریم،
قم :انتشارا

فاومهالزهراء.
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