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  کریم و اثر آن در ترجمه قرآن» حذف«کارکردهاي بالغی 

 ***اهللا شاملی نصر، **حمید احمدیان،*اصغر شهبازي

  چکیده

کریم در فهـم آیـات    هاي آن در قرآن نمونه یآشنایی با صنعت حذف و چرایی آن، به دلیل فراوان

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

 ايهـ  اي از مقصود به دلیل انگیزه گشته و پاره این اسلوب با حذف بخشی از آیه، پیکره آن فشرده

ترجمه آیات توجـه بـه محـذوف، امـري ضـروري      رو، در  گردد؛ از این بالغی گوناگون، نهان می

هاي خاصی  قرآنی، جایگاهی چون ذکر و بسی باالتر از آن را داراست و ظرافت يها حذف. است

تحلیلـی، پـس از بیـان    -شود با رویکـرد توصـیفی   در مقاله حاضر تالش می. به دنبال خود دارند

مترجمـان در برابـر ایـن    از اسلوب حذف و کارکردهـاي بالغـی آن، رویکـرد     تصرگزارشی مخ

گر آن است که برخـی از   بیان یبررس نیا. اسلوب و فرآیند ترجمه آن در آیات قرآن دنبال گردد

هاي قرآن بازتاب نداشته و ابهام و عدم انسجام در ترجمه،  هاي اسلوب حذف در ترجمه ظرافت

 .در امر بازگرداندن محذوفات قرآنی است ها یترین نارسای از برجسته

  

  :هاي کلیدي هواژ

  .کریم، ترجمه آیات، حذف، کارکردهاي بالغی حذف قرآن
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  مقدمه

از جمله ظرائف زبانی موجود در مصحف شریف 

از آن سخن گفته و » معانی«که علماي بالغت در علم 

خـویش بـدان اشـاره    مفسران در خالل کتب تفسیري 

است، این ویژگی به طـور  » حذف«اند، اسلوب  داشته

شـود؛ ولـی، در    هاي دیگر نیز مالحظه می عام در زبان

این زبان  یانگو خاص سخن لیزبان عربی به دلیل تما

حموده، (است به ایجاز از جایگاهی برجسته برخوردار

ــی). 4، ص1998 ــان ویژگ ــلوب،   در بی ــن اس ــاي ای ه

ــی  ــأمالت برخــ ــیخ  تــ ــون شــ ــان، چــ از بزرگــ

، جالب توجه اسـت، وي در حـدود   )ق471(جرجانی

ترین کتاب خـویش، یعنـی    بیست و دو صفحه از مهم

و در  هداد اإلعجاز، را به ایـن مبحـث اختصـاص    دالئل

بـه  » حـذف «اي قابل تأمل ضمن تشبیه صـنعت   اشاره

، 1988جرجانی، (داند می» ذکر«سحر، آن را شیواتر از 

نیز بالغت را در این ) ق406(ضیشریف ر). 112ص 

تنها فرسان ) ق 637(داند و از نگاه ابن اثیر اسلوب می

هـذا نـوع   «یـابی بـه آن را دارنـد     بالغت توانـایی راه 

ابـن  (»ال یتعلَّقُ بِه إال فُرسانُ البالغـۀِ  رِیفالکالمِ شَ من

  ).71، ص2، ج 1939اثیر، 

ر نوعی خروج از معیا» حذف بالغی«در حقیقت،  

و شکل طبیعی کالم است که مخاطـب را در فـراز و   

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

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

شناســــی بــــا عنــــوان  ســــخن کــــه در ســــبک

کـالم   اتشود، از امتیاز یاد می) انزیاح(»هنجارگریزي«

. شـود  ان دیـده مـی  کریم نیز فراو ادبی است و در قرآن

هـاي قـرآن،    بسیار هست که با خواندن آیاتی از سوره

همبستگی معنایی آن در ذهن ظاهر نگشته و ذهـن را  

ناخودآگاه به این موضوع سوق داده که بخشی از آیـه  

ایـن   1.اسـت  یا آیات در ساختار و نظام آن محـذوف 

اي  حذف، گاه فراتر از انداختن یک حرف و یا کلمـه 

تـر، یعنـی    یات اسـت و در قـالبی بـزرگ   از ساختار آ

در برگردان . شود حذف جمله یا جمالتی نیز دیده می

بایست به این سبک ساختار زبان قرآن توجه  آیات می

چه بسا آیاتی کـه  . داشت و چرایی آن را کشف نمود

ـ       انتنها توجه بـه ظـاهر آن، پیـام موجـود در آن را بی

آن،  نداشــته و بــا توجــه بــه محــذوف و ذکــر تقــدیر

  . یافت توان به مفهوم مورد نظر دست می

ــی ــدیرهاي    برخ ــر تق ــه ذک ــرآن ب ــان ق از مترجم

محذوف در ترجمه اهتمامی خاص داشته و در غالب 

نمایند تقدیري مناسب براي محـذوف   موارد سعی می

بـا دقّـت در تقـدیرات قرآنـی و     . آیه در نظر بگیرنـد 

رسـد مترجمـان رویکـردي     بندي آن، به نظر مـی  دسته

از  يواحد در برابر محذوف آیات نداشته و در بسـیار 

هاي حاصل از حذف و کـارکرد بالغـی    موارد ظرافت

تـوجهی   انگارند که این بـی  آن را در ترجمه نادیده می

  .گردد گاه به نارسایی ترجمه منجر می

توجه به این مطالب، در نوشتار حاضر تالش بر  با

ضـمن  تحلیلـی،  -آن است با تکیه بر روش توصـیفی 

گزارشی مختصر از حذف و نقش آن در ترجمـه، بـه   

هــاي  مقایســه ایــن مهــم در ترجمــه آیــاتی از ســوره

کریم پرداخته گردد تا از رهگذر آن بـه سـؤاالت    قرآن

  :گردد زیر پاسخی مناسب ارائه

توجه به کارکردهاي بالغی حذف در ترجمه )الف

  آیات به چه میزان است؟

حـذوف در  تـرین آثـار عـدم توجـه بـه م      مهم)ب

  ترجمه قرآن چیست؟

هاي قرآن در باب  ترین اختالف ترجمه برجسته)ج

  محذوفات چیست؟  
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حذف و کارکردهاي بالغی آن در خـالل   اسلوب

کریم در کتـب تفسـیري و    مباحث تفسیري آیات قرآن

است؛ امـا بررسـی ایـن اسـلوب و      بالغی تبیین گشته

هـایی از   ي آن با مبحث ترجمه آیات در نگاشته رابطه

ــأثیر آن در ترجمــه« لیــقب هــاي  حــذف در قــرآن و ت

 در ریحـذف و تقـد  «، )1380پـور،  عظیم میعظ(»قرآنی

عنصر حـذف  «، )1384جعفري،  عقوبی(»آیات قرآنی

هــاي   در ســاختار تعلیلــی قــرآن و نقــد ترجمــه     

نقـد و  «، )1389شـادمان،   سرایرضا امانی، و (»معاصر

هاي فارسـی   بررسی جواب شرط محذوف در ترجمه

هر یک . مالحظه گردید) 1392ناصري،  يمهد(» قرآن

هـا یـاد    آناز  عها و نظایر آن که در مناب نگاشته نیاز ا

اي خاص از موضوع را مورد نظر قـرار   شود، جنبه می

شود بـا بررسـی    اند؛ اما در این مختصر تالش می داده

اسلوب حذف، کارکردهاي بالغی آن در ترجمه قرآن، 

تا رویکرد مترجمان در برابر محذوفات قرآنی  پرداخته 

  . شود تبیین

  

  و اقسام آن» حذف«ـ چیستی1

مـــواردي چـــون؛ » حـــذف«معنـــاي لغـــوي  در

ذکر » کردن ساقط«و » افکندن«، »انداختن«، »کردن قطع«

؛ زمخشـري،  201، ص3، ج1988فراهیدي، (است شده

اي اسـت کـه در    پدیـده » حذف«). 80، ص1، ج1979

در نگـاهی  . گیـرد  سطوح گوناگون زبان صـورت مـی  

جامع به این اسـلوب، درخـواهیم یافـت کـه حـذف      

معـانی، در علـوم   خاص آن در علـم   هومافزون بر مف

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

براي نمونـه در  . کاربرد و تعریف خاص خود را دارد

علم صرف از آن جهت کـه مـدار بحـث بـر واژگـان      

ایــن اســلوب فراتــر از حــذف   اســتوار اســت، دایــره

حرکت، حرف یا حروفی از ساختمان واژه نیست؛ اما 

تـر از ایـن    حـذف گسـترده   در نگاه نحـو و بالغـت،  

. گیـرد  تعریف بوده و تمامی انواع حذف را دربـر مـی  

علماي نحو از دیربـاز بـه ایـن پدیـده زبـانی اهتمـام       

توان گفت که تصویري واضح از  داشته و به نوعی می

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

ر بـا نگـاهی بـر اثـر وي د    . یاد نمـود ) ق180(سیبویه

یابیم که وي در مواضع بسیاري از اهمیت حذف و  می

ضرورت آن در کـالم بـراي اختصـار و تخفیـف یـاد      

شـمارد و   را از خصائص کالم عرب برمی کند و آن می

که مخاطب باید از روي ذکاوت به مورد محذوف  این

إنَّما أضمرُوا ما کانَ یقع مظهراً اسـتخفافاً،  «: دست یابد

بِمنزلۀِ المثلِ کَما  يلم ما یعنی، فَجرالمخاطب یع وألنَّ

ال علیک، وقد عرف المخاطب ما تَعنـی، أنَّـه ال   : تقُولُ

ــک ــأس علی ــیبویه، (»ب ــن ). 224، ص1، ج 1966س اب

ــام ــه   ) ق 761(هش ــت ک ــوي اس ــمند نح ــر دانش دیگ

موشکافانه به مسأله حذف و تقدیر نگریسـته و بـراي   

نگاه وي وجـود   از. است داده ختصاصآن فصولی را ا

هشت شرط، در این اسـلوب ضـروري اسـت کـه از     

جمله؛ وجود دلیل براي حذف؛ محـذوف نبایسـت از   

ارکان سخن باشد؛ محذوف نباید مؤکّد در کالم باشد؛ 

حــذف نبایســت منجــر بــه اختصــار مختصــر گــردد، 

  ).668، ص2، ج 1429ابن هشام، (کرد اشاره

ه ایـن  است اهتمام دانشمندان علم بالغت ب گفتنی

است، این نکتـه   تر از علماي دستور بوده اسلوب بیش

ها به تقسیمات اغراض حـذف   توان از توجه آن را می

بزرگـانی چـون   . و اسباب آن در کتب بالغی دریافت

ین زرکشی صاحب البرهان و سیوطی در االتقان، در ا

  .اند زمینه تالش بیشتري داشته
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ین تر علم بالغت وجود غرضی بالغی برجسته در

بنـابراین اگـر   ).39، ص1416عطیه، (دلیل حذف است

با حذف، غرض دگرگون گشته و افاده معناي مقصود 

صورت نگیرد این صنعت پا از میـدان بالغـت بـرون    

از آن » اخالل«نهاده و در نزد علماي بالغت با عنوان 

من اللَّفـظ   تركأن ی«و آن عبارت است از  شود ییاد م

  ). 39، ص1416عطیه، (»یما بِه یتم المعن

بر اساس اعتبارات آن به اقسـام گونـاگونی    حذف

  : شود شود که در زیر به آن اشاره می تقسیم می

  

  حذف واجب و حذف جائز. 1ـ1

واجب همچون حذف فعل در باب تحـذیر   حذف

مطلـق   و یا حـذف عامـل مفعـول   » إیاك والمراء«است

و همچنـین  » صـبراً جمـیالً  «نائب از فعل براي نمونه؛ 

است مواضع حذف وجوبی خبر و مبتدا که هـر یـک   

امـا حـذف جـوازي در    . شـود  در علم نحو بحث مـی 

سخن آن است که دلیل لفظی یـا مقـامی خاصـی بـر     

باشد، براي مثال در پاسخ به این  اره داشتهوجود آن اش

حـذف جـوازي در سـخن    » زیـد » «من حضر؟«سؤال 

وما أَدراك مـا هیـه   «است، همچنین در این آیه شریفه 

که مبتـدا  » هی نار«مقصود ) 11ـ 10: قارعه(»نَار حامیۀٌ

» ابتـدا «ابن مالک در بحث . است از جمله حذف شده

  :به آن اشاره دارد

ذفندکُما وحن عم بعد اتَقُولُ زیدجائزٌ کَم علَما یم  

  )10تا، ص ابن مالک، بی(

  

  حذف قیاسی و حذف سماعی. 2ـ1

قیاسی، حذفی است که مواضع آن معلوم و  حذف

مشخص است، براي نمونه حذف در زمانی که شـرط  

گـردد، در ایـن صـورت     و قسم در یک جملـه جمـع  

لَئنْ أُخْرِجوا ال یخْرُجونَ «شود  جواب متأخّر حذف می

در ایـن  ) 12: حشـر (» معهم و لَئنْ قُوتلُوا ال ینْصرُونَهم

خاطر تقدم قسم از جملـه حـذف    هآیه جواب شرط ب

اي خـاص   است؛ اما، در حـذف سـماعی قاعـده    گشته

وجود ندارد و حذف بر سـماع اسـتوار اسـت، بـراي     

اي از آن  نمونـه  »أهـالً و سـهالً  «نمونه جمله معروف 

  . است

بندي دیگري که سیوطی در  است در تقسیم گفتنی

اقتطـاع،  «کنـد، حـذف در چهـار نـوع      اإلتقان یاد مـی 

تـا،   سیوطی، بی(گیرد جاي می» اکتفاء، احتباك، اختزال

ــود از ). 268ص  ــاع«مقص ــروف از »اقتط ، حــذف ح

ساختار کلمه است که نمونه آن را در این آیه مشاهده 

لکـن  «که اصـل آن  ) 38: کهف(»لَّکنَّا هو اللَّه« میکن یم

اش بـه نـون    بعد از نقـل فتحـه  » انا«بوده که همزه » انا

ــام     ــدیگر ادغـ ــون در یکـ ــده، و دو نـ ــذف شـ حـ

در ). 436، ص 13، ج1372طباطبـایی،  (»اسـت   گردیده

نیز به خاطر ارتبـاط و تناسـب میـان اجـزاي     » اکتفاء«

سرَابِیلَ « هیل آشود؛ مث جمله یک قسم از آن حذف می

تَقرَّ یکُماکتفـا  » الحـر «که تنها به ذکـر  ) 81: نحل(»الْح

قسم دیگر حـذف کـه در نگـاه سـیوطی     . است نموده

» احتبـاك «آیـد،   شـمار مـی   ترین نوع حـذف بـه   لطیف

و مقصود آن است که ) 271تا، ص  سیوطی، بی(است

در جمله دو چیز مقابل با یکدیگر جمع شود، سـپس  

دوم از جملـه   سـم لت نظیر و مقابـل آن، ق به دلیل دال

فئَۀٌ تُقَاتلُ فی سبِیلِ «شود، براي نمونه در آیه  حذف می

تقاتلُ «قسم دوم آیه ) 13: عمران آل(»اللّه وأُخْرَى کَافرَةٌ

با توجه به جـزء نخسـت حـذف    » فی سبیلِ الطاغوت

نام داشـته کـه   » اختزال«قسم پایانی حذف، . است شده

و انواع حـذف را   ستا نده تمام اقسام گذشتهدربرگیر
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شود؛ حذف حروف، کلمه و جمله در شمار  شامل می

  ).275تا، ص  سیوطی، بی(این نوع حذف هستند

  

  کریم ـ اسرار بالغی حذف در قرآن2

سـاختن پیـامی    قرآنـی بـراي برجسـته    هاي حذف

بـودن و ایجـاد فضـایی     خاص، و خروج از یکنواخت

یابنـد و بـه عبـارت دیگـر،      یویژه از مفاهیم شکل مـ 

توازنی بسیار دقیق در ذکر عناصر و اجزاي آیـات یـا   

شود کـه سـیاق کلّـی آیـات،      ها مشاهده می حذف آن

ایـن   فراهنما و معیاري برجسته در تعیین ذکر یا حذ

عناصر است؛ براي نمونـه در چهـار موضـع از آیـات     

و  19: مومنـون «؛ »5: نحـل «شریف قرآن، یعنی سوره 

ومنْها «با ادامه آیه » واو«حرف عطف » 79: غافر«؛ »21

فَأَنشَـأْنَا لَکُـم بِـه    «است؛ براي مثـال   ذکر شده» تَأْکُلُونَ

یهف نَابٍ لَّکُمأَعیلٍ ون نَّخم نَّاتـا    اجنْهمیـرَةٌ وکَث هاکفَو

وتلْک الْجنَّۀُ الَّتـی  « هی؛ ولی در سوره زخرف آ»تَأْکُلُونَ

رِثْتُموها بِما کُنتُم تَعملُونَ لَکُم فیها فَاکهۀٌ کَثیرَةٌ منْهـا  أُو

ــأْکُلُونَ ــرف(»تَ ــ 72: زخ ــذف  ) 73ـ ــرف، ح ــن ح ای

 م،یدقت کنـ  اتاگر به سیاق کلّی این آی. است گردیده

ها  در آن» واو«اي که حرف  یابیم که در چهار آیه درمی

دنیـوي   هاي مـادي و  است، سخن از نعمت ذکر گشته

هاي بهشتی  که در سوره زخرف، نعمت است؛ در حالی

ها تنها بـراي تنـاول آمـاده     توصیف شده و در آن میوه

 لـم اللّه الَ یظْ إِنَّ«هیهمچنین، در سوره نساء آ. اند گشته

    نْـهـن لَّدم ـؤْتیا وفْهضَاعنَۀً یسح إِن تَکةٍ وثْقَالَ ذَرم

» تَـک «از فعـل  » ن«حـرف  ) 40: ءنسـا (»أَجرًا عظیمـا 

است تا بـا مقصـود آیـه همگـام باشـد و       حذف گشته

فضاي خاصی از معنا را القا نموده و مفهوم مورد نظر 

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

  ).231، ص1، ج1420سامرائی، (نماید ترسیم

هاي  هاي بالغی علماي گذشته، ظرافت پژوهش در

است؛ کارکردهایی  ر اسلوب حذف ذکر شدهمتعددي ب

ــده  ــار و گزی ــیم، اختص ــیم و تعظ ــویی،  چــون تفخ گ

تخفیف، بیان معناى گسـترده، صـیانت زبـان از ذکـر،     

هــاي قرآنــی، ابهــام و غیــره از جملــه  ایجــاد فاصــله

 یناناست که در باب فوائد حذف در کتب پیش مواردي

  ).120ـ115، ص3، ج1408زرکشی، (است یاد شده

البته باید دانست کـه ظرائـف ایـن اسـلوب تنهـا      

محدود به این موارد نیست؛ بـه تعبیـر دیگـر، امکـان     

حصر کارکردهاي فنی ایـن اسـلوب وجـود نـدارد و     

بیشتر لطایف این اسلوب را باید از ساختار کلّی کالم 

  ). 81تا، ص عید، بی(نمود و سیاق آن دریافت

اسـلوب،  هـاي بالغـی ایـن     با دقّت در انگیـزه  اما

ــی ــذفی    م ــر ح ــی در وراي ه ــرض کلّ ــه غ ــوان س ت

غرض بیانی، غرض عقلی : نمود که عبارتند از مالحظه

  . و غرض نفسی

  

  غرض بیانی. 1ـ2

مقصود از این انگیزه بیانی، زدودن کالم از زوائد  

است تـا از ایـن رهگـذر، سـخن در قـالبی گزیـده و       

گیرد و مخاطـب بـدون هـیچ ماللتـی بـه       منسجم قرار

زرکشـی در البرهـان،   . یابـد  پیام و مغز آن دست هسته

هاي مهم  از انگیزه«: دارد گونه بیان می این انگیزه را این

و دسـتیابی بـه معنـاي     ارحذف طلب ایجاز و اختصـ 

، ص 2، ج1408زرکشی، (»بسیار با الفاظی کوتاه است

هـاي   هاي این نوع حذف در خالل داستان نمونه) 105

هـاي   آیـد، گـویی کـه پـرده     قرآنی فراوان به چشم می

شود و  نمایشی داستان یکی پس از دیگري عوض می

نمونه . ماند دریافتن جزئیات بر عهده خواننده باقی می

  .نوع حذف را در سوره یوسف شاهدیمنیا
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از زنـدان  ) ع(وسـف یانیزندان از هـم  یکیگاه که  آن

ــات  ــتینج ــراي تعب اف ــو ب ــه   ری ــاه، ب ــواب پادش خ

وي در علم به رؤیاها افتاده و و توانایی ) ع(وسفیادی

 يخواهـد کـه وي را بـه سـو     پادشـاه مـی   انیاز اطراف

وادکَرَ بعد أُمـۀٍ   اوقَالَ الَّذي نَجا منْهم«یوسف بفرستند 

یوسف أَیها الصدیقُ أَفْتنَـا  * أَنَاْ أُنَبئُکُم بِتَأْوِیله فَأَرسلُونِ

س قَرَاتعِ ببی سانٍفهیدو آ نیدر ا) 46ـ45: یوسف(»م 

ــ)ع(وســفیزنــدان  پــس از بیــان ســخن هــم  نی، چن

 یـن ا(مرد راسـتگوي، دربـاره   يا وسف،ییا«: است آمده

ـ بینـیم در ا  کـه مـی   چنان» ...نظر ده) خواب آیـه بـا    نی

یافتـه تـا    مـاجرا تغییـر   شیي نما پرده ،یحذف جمالت

. صحنه داستان زنده و پویا در ذهن به نمـایش درآیـد  

کـه بـه    يداستان، با اختصـار  ریمقطع از س نیحذف ا

بــوده و او را بــه  ریمخاطــب دلپــذ يهمـراه دارد بــرا 

  .کشاند یماللت نم

  

  غرض عقلی. 2ـ2

تـوان   دیگر اغراضی کـه بـراي هـر حـذفی مـی      از

ت محـذوف اسـت،   برشمرد کوشش ذهن براي دریاف

ــن را    ــتنباط ذه ــالم، اس ــتردگی در ک ــت س در حقیق

طلبد تا بـا ایـن تکـاپوي ذهـن، تقـدیر محـذوف        می

که اگر محذوف ذکر گردد، ذهن  این ایدست آید؛ گو به

، 2003خطیــب قزوینــی، (کنــد تنهــا بــه آن اکتفــا مــی

از نگاه زرکشی هر چه نقطه مبهم حاصل از ). 147ص

ی براي دریافت آن نیز تر باشد، کاوش ذهن حذف بیش

). 105، ص3ج  1408زرکشـی،  (بود تر خواهد دلنشین

ذهـن را  » زنی و احتمال گمانه«نیز ) ق 456(ابن رشیق

شمارد و معتقد است ذکر همـه   از لطایف حذف برمی

، 2008 ین،حسـ (نماید را محصور می اجزاي سخن، آن

  ).207ص 

هاي قرآنی ترسیم  واسطه حذف که گاه به تصویري

نهایت ژرف و دقیق است و دایـره   ود، فضایی بیش می

است که تمـام اجـزاي آیـه     تر از زمانی معنا بسی فراخ

باشد؛ براي نمونه در آیـات نخسـتین سـوره     ذکر شده

درپـی بـدون ذکـر جـواب بیـان       فجر، پنج سوگند پی

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

اقی بـس مهـم بـه    برانگیزد و خواننده را در انتظار اتف

والْفَجرِ ولَیالٍ عشْرٍ والشَّفْعِ والْوتْرِ واللَّیلِ «انتظار بنشاند

 مقَس کی ذَللْ فه ادبِع کبلَ رفَع فتَرَ کَی رِ أَلَمسإِذَا ی

  ). 6ـ 1: فجر(»لِّذي حجرٍ

سـوگند، آیـات بـدون اشـاره بـه       نجپس از ذکر پ

انـد، ایـن عـدم اشـاره بـه جـواب،        جوابی ادامه یافته

دهد کـه   می هاي متعدد در ذهن خواننده شکل برداشت

اسـت برخـی از    گفتنـی . اسـت  خود از دواعی حـذف 

لَیعـذِّبنَّ  «مفسران پاسخ حذف شده ایـن سـوگندها را   

ص 4، ج 1407زمخشـري،  (انـد  ذکـر نمـوده  » الکُفَّار ،

747.(  

  

  غرض نفسی. 3ـ2

در کـالم، نـوعی لـذت روحـی و شـوق       ستردگی

نماید که در این میانه اگر  درونی در خواننده ایجاد می

به محذوف نیز دست نیابد، معنا در ذهـن وي تثبیـت   

ابوشـادي،  (شود و این اصلی از اصول ترییتی است می

در حقیقت، حذف بر معناي کلّی متن ). 9، ص 1412

و زمینه را  ادهد جلوهرا پویاتر  بخشد و آن جانی تازه می

هاي متن فـراهم   براي خوانش دقیق و چشیدن ظرافت

مواضـع بسـیاري   «: نویسـد  شیخ جرجانی می. سازد می

هست که حذف نکوتر از ذکر آن بـوده و بـر روح و   

، 1988جرجـانی،  (»شـود  تـر ظـاهر مـی    جان دلنشـین 

  ). 132ص
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هـاي بالغـی کـه     ها و انگیـزه  بر این ظرافت افزون

شناسـان امـروز،    اند، زبان کر نمودهپیشینیان بر حذف ذ

و پیوستگی متن بـس  2این پدیده بالغی را در انسجام

واســطه  انســجام بــه«طــور کلّــی  بــه. داننــد مــؤثّر مــی

هالیـدي و  . شود هاي سطحی زبانی حاصل می زنجیره

هـاي   حسن عوامل انسجام متن در سطح زبان و جنبه

 آواشناسیک، نحوي، واژگانی، و معناشناسیک معرفـی 

باشـند،   کنند، این عوامل کـه عمـدتاً دسـتوري مـی     می

داد، (»، حذف و پیوند4، جایگزینی3ارجاع: عبارتند از

  ). 55، ص1387

از نظر هالیدي و حسن، حذف اساساً یک فرآینـد  

است و عنصر حذف شده با مرجع پیشین  مرجعی پیش

 & 142p ,1976Halliday(شـود  بازسـازي مـی   دخـو 

R.hasan, (إِالَّ «ر آیه براي نمونه د الَ إِلَـه أَنَّه اللّه شَهِد

اصل سـازه  ) 18: عمران آل(»هو والْمالَئکَۀُ وأُولُواْ الْعلْمِ

اسـت   بوده» شهد المالئکۀ وشهد أولوالعلم«نحوي آیه 

روسـاخت آیـه    زکه بر اساس قرینه و سیاق پیشین، ا

  . است حذف گشته

  ت قرآنـ اسلوب حذف در فرآیند ترجمه آیا3

جمله مبـاحثی کـه پیوسـته در ترجمـه مطـرح       از

در میان زبان مبدأ و مقصـد   5»تعادل«شود، برپایی  می

عواملی چون واژگان، سـاختار، معنـاي جملـه،    . است

ترجمـه   هاي زبانی، تأثیر ادراکی در برپایی تعادل گونه

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

ترجمـه بـدون    تعادل شرایطیت همه نظر ساختار، رعا

اي  هـاي زبـان مبـدأ بـر معـادل ترجمـه       که ارزش این

ــل شـــده  پـــذیر  باشـــد، همـــواره امکـــان   تحمیـ

حـذف و  ). 135، ص 1371پورسـاعدي،   لطفی(نیست

اي  ترجمـه  افزوده نیز از دیگر عوامـل مـؤثّر در تعـادل   

رعایت این مسأله در برگردان متون دینـی بـس   . است

افزوده نابجا، یـا حـذف    رینت کوچک رایمهم است؛ ز

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

اسـت مفهـوم حـذف در ترجمـه را بـه دو       گفتنی

هـایی کـه    توان مطرح نمود؛ نخست حذف صورت می

مترجم در برگـردان خـویش از مـتن دارد کـه در دو     

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

شرط اساسی این حذف یـا عـدم حـذف در ترجمـه،     

انتقال یـافتن پیـام، بالغـت مـتن مبـدأ و نیـز انطبـاق        

قلیـزاده،  (متن ترجمه با زبـان مقصـد اسـت    ختاريسا

  ). 251، ص1380

ونَادى أَصـحاب الْجنَّـۀِ أَصـحاب    « هیبراي نمونه آ

النَّارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقا فَهلْ وجـدتُّم مـا   

أَن لَّعنَۀُ اللّه  هموعد ربکُم حقا قَالُواْ نَعم فَأَذَّنَ مؤَذِّنٌ بینَ

» وعدنَا«از فعل » نا«، ضمیر )44:اعراف(»علَى الظَّالمینَ

تردید حامل معنا و تأکیدي خاص بـر بخشـش    که بی

الهی بر مؤمنان بوده و در تعبیري دیگر، بـر احتـرام و   

، 8، ج1417طباطبـایی،  (تشریف مؤمنـان داللـت دارد  

شده و  انگاشته یدهها ناد ، در برخی از ترجمه)118ص 

گونـه   بدون توجه به بار معنـایی خـاص آن، آیـه ایـن    

  :است ترجمه شده

و بهشــتیان، دمســازان آتــش را نــدا «: گرمــارودي

کنند که مـا وعـده پروردگـار خـویش را راسـتین       مى

  »...ایم یافته

بهشتیان دوزخیان را آواز دهنـد کـه مـا بـه     «: آیتی

ــد   ــان وع ــه پروردگارم ــه را ک ــافتیم آنچ ــت ی ه حقیق

  »...بود داده

جهنم بانگ زنند که مـا   بهشت، به اهل اهل«: پاینده

  »... وعده پروردگار خویش را درست یافتیم

و بهشتیان دوزخیان را ندا دهند که ما «: خرمشاهی

  »...وعده پروردگارمان را راست و درست یافتیم
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ــا ــه ام ــوم     در ترجم ــه مرح ــون ترجم ــایی چ ه

ی بـه مفعـول فعـل    درسـت  اي و فوالدوند بـه  قمشه الهی

  :است اشاره شده

آنچـه پروردگارمـان بـه مـا وعـده      «: اي قمشه الهی

  »...ما به حق و حقیقت یافتیم) از مقامات بهشتى(داد

ما آنچه را پروردگارمـان بـه مـا وعـده     «: فوالدوند

  »...یافتیم بود درست داده

دیگر حذف که وجـه همـت ایـن نوشـته      مقصود

د آیـات مصـحف   هاي بالغی در خـو  باشد، حذف می

شریف است که بخش یـا عناصـري از آیـات بنـا بـه      

گردند تا مقاصدي  کارکردهاي بالغی خاص حذف می

ویژه را توصیف نمایند؛ براي نمونه در سوره طـه، در  

بــه مــاري ) ع(یداســتان تبــدیل شــدن عصــاي موســ

گونـه بیـان    ایـن ) ع(سهمگین، در خطـاب بـه موسـی   

ـ   «: است شده ف سـنُعیدها سـیرَتَها   قَالَ خُـذْها ولَـا تَخَ

ـ «، در این آیه حـرف جـاره   )21: طه(»الْأُولَى کـه   »یإل

داللت بر انتهـاي غایـت دارد از سـاختار آیـه حـذف      

ـ «: است و در واقع تقدیر آیه شده الحالـۀ   یسنعیدها إل

بـا  ). 14، ص 7، ج1372 ،طبرسـی (اسـت  بوده »یاألول

ــان   ــانی از می حــذف ایــن حــرف، گــویی فاصــله زم

بـه  ) ع(یشده و سـرعت اعـاده معجـزه موسـ     شتهبردا

  .است حالت نخستین به زیبایی به نمایش درآمده

آن  گـویی بـه   دنبـال پاسـخ   جا به چه در این آن حال

هاي حاصل از حذف  این است که آیا ظرافت م،یهست

هـاي بالغـی موجـود در آن در ترجمـه نیـز       و انگیزه

ترجمـه  سخن، آیا زبـان   گریبازتاب دارد یا خیر؟ به د

هاي قرآنـی اسـت یـا     یاراي انتقال این قسم از زیبایی

  خیر؟

  کارکردهاي بالغی حذف در ترجمه قرآن. 1ـ3

بسیاري از کارکردهاي بالغی : پاسخ باید گفت در

شـود، و   مـی  هـا نادیـده گرفتـه    حذف در غالب ترجمه

راحتـی در پـس ترجمـه فرامـوش      هاي آن بـه  ظرافت

برخـی از ایـن   شـود، هرچنـد کـه بایـد پـذیرفت       می

ها، قابل انتقال  ها به دلیل تفاوت ساختاري زبان ظرافت

ــ  ــوارد ترجم ــره م ــوعی در زم ــه ن ــوده و ب ــذیر هنب  ناپ

طور طبیعی درگذر از مسیر ترجمه از  آمده و به شمار به

رود؛ اما، مواردي چـون تأکیـد، یـا مبالغـه را      میان می

است مترجم  توان در ترجمه بازتاب داد و ضروري می

ی از آن هـای  آشـنایی کامـل بـا زبـان مقصـد گوشـه       با

  .ها را انتقال دهد ظرافت

الَّذینَ کَفَـرُوا   قیتُمفَإِذا لَ«) ص(مثال در سوره محمد

از سـاختار  » اضـربوا «فعل ) 4: محمد(»فَضَرْب الرِّقَابِ

اسـت کـه    شده و مصدر، جانشین آن گشـته  آیه حذف

تر گشتن آیه، پیام مورد نظر با تأکید بیان  ضمن گزیده

ــت شــده ــن )316، ص 4، ج1407زمخشــري، (اس ، ای

هـا نادیـده    کارکرد ظریـف حـذف در غالـب ترجمـه    

ــه در ترجمــه شــده شــتهانگا ــراي نمون هــاي  اســت؛ ب

هـاي   فوالدوند، خرمشاهی، گرمارودي و دیگر ترجمه

  :است اکتفا شده» ضرب الرقاب«معاصر، تنها به ترجمه 

انـد   پس چون با کسانی که کفر ورزیده«: فوالدوند

  »را بزنید] یشان[ها برخورد کنید، گردن

رو بـه رو  ] حربی[پس چون با کافران«: خرمشاهی

  »هایشان را بزنید دنشوید، گر

رو  روبه) حربى(پس هرگاه با کافران«: گرماردودي

  »گردن بزنید) آنان را(شدید

ــارم ــیرازي مکــ ــا  «: شــ ــه بــ ــامى کــ و هنگــ

رو شـدید،   بـه  در میدان جنگ رو) پیشه جنایت(کافران

  »هایشان را بزنید گردن
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تنها برخی با افزودن قیدهایی به این جنبه بالغی  و

  :اند اشتهو سرّ محذوف توجه د

) در میدان جنـگ (شما مؤمنان چون«: اي قمشه الهی

ها را گـردن   آن) شجاعانه(رو شوید باید به با کافران رو

  .»زنید

بـا  ]  در میـدان جنـگ  [پس هنگامى کـه «: انصاریان

  .»هایشان را به شدت بزنید کافران روبرو شدید، گردن

دیگر از کارکرد بالغی حـذف را در ایـن    اي نمونه

ــاجِرِینَ «: آیــه شــاهدیم هــنَ الْم لُــونَ مــابِقُونَ األَو السو

     مـنْهع اللّـه ـیضـانٍ رسم بِإِحوهعینَ اتَّبالَّذارِ واألَنصو

ــا       تَهــرِي تَح تَج ــات ــم جنَّ لَه ــد أَعو ــه ــواْ عنْ ورضُ

ارهـاي بهشـتی، کـه در     از نعمـت ). 100: وبـه ت(»األَنْه

،  مواضع متعدد در قـرآن از آن سـخن بـه میـان آمـده     

ــاغ ــارت    وصــف ب ــن عب ــا ای ــیع بهشــتی ب ــاي وس ه

اسـت کـه   » جنَّات تَجـرِي مـن تَحتهـا األَنْهـار    «قرآنی

 يا همراه است؛ ولـی آیـه  » من«پیوسته با حرف جاره 

 اسـت کـه   يا در سوره توبه وجود دارد کـه تنهـا آیـه   

در . اسـت  از ساختار آن حـذف شـده  » من«حرف جرّ 

که در آیه پیشـین از همـان سـوره، ایـن حـرف       حالی

وعـد اللّـه الْمـؤْمنینَ والْمؤْمنَـات     «: شـود  مالحظه مـی 

  ـارـا األَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتوجـود  ). 72: توبـه (»ج

دال بـر آن اسـت کـه     فهیابتدائیه در این آیه شر» من«

سرآغاز و سرچشمه جریـان رودهـا در زیـر درختـان     

جوشـند و   جـا مـی   هاست و رودها از همـان  همان باغ

گمـان   شوند که بی سپس در مسیرهاي دیگر جاري می

است کـه تنهـا گـذر     اي این منظره بس زیباتر از منظره

ها باشـد و سرچشـمه آن    رودها از کنار درختان و باغ

جاره در » من«ذکر  با گر،یدبه عبارت ! در مکان دیگر

تـر و بیشـتر از    ساختار آیه، نعمت بهشتی بسی شگف

زمــانی اســت کــه ایــن حــرف از پیکــره آیــه حــذف 

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

تنهـا در  » وأَعد لَهم جنَّات تَجـرِي تَحتَهـا األَنْهـار   «آیه 

ـ     ن، مهـاجرا  یتوصیف گـروه خاصـی از مؤمنـان، یعن

کـه آیـه دوم در ذکـر     در حـالی . انصار و تابعان است

رو  اسـت؛ از ایـن   نعمت همه مؤمنان و پیـامبران الهـی  

تر اسـت کـه ایـن     شده در آن عظیم پاداش سخن گفته

بـه آن ایجـاد   » من«شدن حرف  توصیف زیبا با افزوده

  ).  200ـ 198، ص 2000خالدي، (است گشته

ف کـه از ذکـر   باید پرسید آیا این تفاوت لطی حال

حرف جاره در یـک آیـه و حـذف آن در آیـه دیگـر      

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

پاسخ آن است که همه مترجمان بدون توجه بـه ایـن   

انــد؛  ظرافــت، هــر دو آیــه را یکســان ترجمــه نمــوده

  :میکن ها را ذکر می ترجمه نیهایی از ا نمونه

ن و زنـان بـا ایمـان    خداونـد بـه مـردا   «: فوالدوند

آن نهرهـا  ] درختان[است که از زیر هایی وعده داده باغ

  ).72: توبه(»است جاري

خدا از ایشان خشنود و آنـان نیـز از   ... «: فوالدوند

هایی آماده کـرده کـه از    او خشنودند، و براي آنان باغ

  ).100: توبه(»است آن نهرها روان] درختان[زیر

و زنـان مــؤمن،   خداونـد بـه مـردان   «: گرمـارودي 

ها جویبـاران   است که از بن آن هایى، نوید داده بوستان

   ).72: توبه(»روان است

ها نیـز از وى خشـنودند و او    و آن... «: گرمارودي

هایى فراهم آورده کـه جویبارهـا در    براى آنان بوستان

  ).100: توبه(»ها روان است بن آن

ان، خداوند به مردان و زنان باایمـ «: شیرازي مکارم

ــر   بــاغ هــایى از بهشــت وعــده داده کــه نهرهــا از زی

  ).72: توبه(»است درختانش جارى
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ها خشنود گشت، و  خداوند از آن«: شیرازي مکارم

هـایى از بهشـت    از او خشنود شدند؛ و بـاغ ) نیز(ها آن

براى آنان فراهم ساخته، که نهرهـا از زیـر درختـانش    

  ).100: توبه(» است جارى

  

ــتالف . 3-2 ــهاخ ــردان   ترجم ــرآن در برگ ــاي ق ه

  محذوف

بیان شـد، ایـن اسـلوب پرکـاربرد قرآنـی       که چنان

ــر دارد، حــال آن  لطافــت ــاي بســیاري در ب چــه در  ه

کنـد، رویکـرد    برگردان قـرآن پـر اهمیـت جلـوه مـی     

مـوارد  . است مترجمان قرآن در برابر محذوفات قرآنی

. محذوف در زبان مبدأ و مقصد با هم اختالف دارنـد 

در نظر  یابه محذوف و چگونگی برگردان آن و  توجه

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

با تطبیق و . دیگر تفاوت دارد با یک) تفسیري و منظوم

تـوان دریافـت کـه     مقایسه انواع ترجمه به روشنی می

مترجمان در ذکر محذوف رویکردي واحـد ندارنـد و   

بـراي  . کنند نه پیروي نمیاز معیاري خاص در این زمی

کریم، حذف مبتدا از بسامد بـاالیی   قرآن آیاتمثال در 

در بازگردان این قسـم از محـذوفات   . برخوردار است

هـاي تفسـیري و آزاد،    قرآنی، ذکـر تقـدیر در ترجمـه   

اي،  قمشـه  االسـالم و مرحـوم الهـی    چون ترجمه فیض

نظـر   هاي وفادار و منظوم بـه  تر از ترجمه بسی پررنگ

ها را در  ترجمه فاتتوان اختال طور کلّی می به. رسد می

  : چگونگی ذکر تقدیر، در موارد زیر جاي داد

  

  اختالف در تقدیرات. 1ـ2ـ3

أَفَمن یتَّقی بِوجهِه سـوء  «نمونه در ترجمه آیه براي

       ـا کُنـتُمینَ ذُوقُـوا مملظَّـالیـلَ لقـۀِ وامیالْق موذَابِ یالْع

ــ ونَتَکْســر(»ب ــر   ) 24: زم ــان در ذک ــتالف مترجم اخ

  :خوبی نمایان است محذوف به

هـا بـا    دسـت  يپس آن کس که به جـا : فوالدوند

ــع      ــت را دف ــذاب روز قیام ــد ع ــود، گزن ــره خ چه

؟ و ]است که از عذاب ایمـن اسـت   مانند کسی[کند می

آنچـه را کـه دسـتاوردتان    «: شود به ستمگران گفته می

  .»بوده است، بچشید

آیا کسی که با دست و پـاي بسـته در   «: ادهصفارز

غل و زنجیر صـورتش را وسـیله دفـع آتـش در روز     

دهد، همان کسی نیست کـه از هـدایت    قیامت قرارمی

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

عـذاب آتـش را بـه سـزاي     «: شود ستمکاران گفته می

  »!اعمالتان بچشید

ش را از عذاب سـخت  آیا آنکه روي خوی«: امامی

بچشـید آنچـه را   : به ستمکاران گویند...خدا دور دارد

کـه چنـین    با آن: ذکر محذوف در پانوشته(»اید کرده می

  )نیست، برابر است

آیا آن کـس کـه در روز قیامـت بـا چهـره      «: آیتی

دارد  خویش عذاب سـخت قیامـت را از خـود بـازمى    

ته است؟ به ستمکاران گف همانند کسى است که بهشتى

ایـد، عـذاب را    کـرده  به کیفر کارهایى که مـى : شود مى

  .»بچشید

آیـا کسـى کـه روى خـود را از     «: المیـزان  ترجمه

پروایـان   کنـد مثـل بـى    عذاب در روز قیامت حفظ مى

شـود بچشـید    است، در آن روز به ستمکاران گفته مى

  .»اید آنچه را که خود کسب کرده

ان از یا در این آیـه شـریفه از سـوره سـبأ مترجمـ     

روند واحدي در ترجمه برخوردار نبـوده و تقـدیرات   
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ولَو تَـرَى إِذْ فَزِعـوا فَلَـا    «: اند مختلفی را در نظر گرفته

جا کـه   ، از آن)51: سبأ(»فَوت وأُخذُوا من مکَانٍ قَرِیبٍ

 ابـل گنجـد و ق  شـرطیه در الفـاظ درنمـی   » لـو «پاسخ 

  :است توصیف نیست، پاسخ حذف شده

ــد ــی «: فوالدون ــاش م ــامی را   و اي ک ــدي هنگ دی

ــه ــافران[ک ــت] ک ــه راه آن[زده  وحش ــا ک ــزي ] ج گری

  .»اند است و از جایی نزدیک گرفتار آمده نمانده

ترسـند،   اگر ببینی هنگامی را که می«: االسالم فیض

پس هر آینه چیز ترسناك بسیار زشتی را خواهی دید، 

پس هالك گردانیدن ایشان فـوت نشـود و از دسـت    

  .»شوند و اینان از جاي نزدیک گرفتهنرود 

دیدي گاهی را که هراسان شوند  کاش می«: معزّي

و دسـتگیر شـدند از   ) در رفتنـی (پس نیسـت گریـزي  

  )عدم ذکر محذوف در ترجمه(»جایگاهی قریب

اگر ببینى هنگامى کـه فریادشـان   «: شیرازي مکارم

بگریزند، و ) از عذاب الهى(توانند شود اما نمى بلند مى

) که حتّى انتظارش را ندارنـد (ها را از جاى نزدیکى آن

  »)!ها تعجب خواهى کرد از درماندگى آن(گیرند مى

]  انکـار ورزان [گاه کـه  دیدى آن کاش مى«: طاهري

باشـند، و از   آنکه راه گریزى داشـته  مضطرب شوند بى

چگونـه حقـایق را   [گرفتـه شـوند  ]  به مجازات[نزدیک

  »]کنند روشنى درك مى به

  

  اختالف در نوع محذوف. 2ـ2ـ3

تعیـین نـوع محـذوف آیـات سـبب اخـتالف        گاه

قَالَ بلْ سـولَت لَکُـم   « هیاست؛ مثال در آ ها شده ترجمه

ــلٌ  ــبرٌ جمی ــرًا فَص أَم ــکُم ــف(»أَنفُس ــین ) 18: یوس تعی

ــت     ــه دس ــاوت ب ــه متف ــه، دو ترجم ــذوف جمل مح

ها محذوف، مبتدا تصور  در برخی از ترجمه. است داده

باشـد؛   شده و در برخی دیگر محذوف جمله، خبر می

  :دهد هاي زیر این تفاوت را نشان می ترجمه

تـر   مناسـب [در این حال صـبرى نیکـو  «: انصاریان

  »] است

  .»شکیبى نیکوست) کار من:(گرمارودي

بـراي مـن بهتـر    [کـه صـبري نیکـو    این«: فوالدوند

  »]است

ز است که افزون بر این نوع ا نیقابل توجه ا نکته

اختالف، چگونگی ذکر تقـدیر نیـز در انـواع ترجمـه     

هـا در   هـا، افـزوده   در برخی از ترجمـه . متفاوت است

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

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

  

  هاي ترجمه قرآن ـ اسلوب حذف و نارسایی4

آیات و تطبیق آن بـا  بررسی موارد محذوف در  با

رسد ابهام در ترجمه و گسیختگی و  نظر می ترجمه، به

ترین مواردي است که  عدم انسجام ترجمه، از برجسته

در زیر هر . گردد موجب برداشت نادرست از آیات می

  :شود یک با بیان مثالی شرح داده می

  

  ابهام در ترجمه. 1ـ4

دگی گذاشتن و پیچی در لغت به معنی پوشیده ابهام

هـاي سـاختاري دو زبـان، موجـب      گاه تفاوت. است

تعقید در ترجمه شده و خواننده را از دریافت پیـام و  

هاي لفظ به لفـظ   در ترجمه. دارد مقصود اصلی باز می

التـزام   رایـ شود؛ ز معموالً این موضوع فراوان دیده می

را از توجه بـه قـالبی    مترجمبیش از حد به متن مبدأ، 

اگـر بـه   . دارد دهد، باز می آن جاي میکه الفاظ را در 

ترجمه این آیه شریفه دقت نماییم این موضـوع را بـه   

إِنَّ الَّذینَ اتَّخَـذُواْ الْعجـلَ سـینَالُهم    «: میابی خوبی درمی
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هِمبن رم تقـدیر آیـه چنـین    ) 152: اعـراف (»...غَضَب

 از سـاختار آیـه  » إلهـاً «که » العجل إلهاً ذوااتخ«: است

اي  است و اگر مترجم بـدون هـیچ افـزوده    حذف شده

. گـردد  این آیه را ترجمه نماید، مقصـود روشـن نمـی   

هاي کهـن میبـدي، بـرخالف     که در میان ترجمه چنان

ــه    ــذوف از ترجم ــر مح ــا ذک ــوح، ب ــري و ابوالفت طب

ـ    اسـت و ترجمـه   گشایی نمـوده  ابهام  زهـاي معاصـر نی

ي درســتی از پدیــد آمــدن ابهــام جلــوگیر همگــی بــه

  :اند نموده

هــا کــه گرفتنــد گوســاله را  کــه آن کــس: طبــري

   ...برسدشان خشم از خداوندشان

آنان که گرفتند گوساله، برسد بـه  : رازي ابوالفتوح

  ... ایشان خشمى از خدایشان

آرى   ایشان که گوسـاله را خـداى گرفتنـد   : میبدي

  ...بایشان رسد خشمى از خداوند ایشان

در زبـان ترجمـه را    هاي موجود است ابهام گفتنی

توان بـا تغییـردادن بافـت نحـوي کـالم، تقـدیم و        می

گذاري درست و  تأخیر، حذف و اضافه، رعایت نشانه

مراعـــات آیـــین نگـــارش، تـــا حـــدودي اصـــالح 

  ). 168، ص 1386قلیزاده، (نمود

از سوره  يا دیگر از ابهام را در ترجمه آیه اي نمونه

وذُ بِالرَّحمن منک إِن کُنت قَالَت إِنِّی أَع«: بینیم مریم می

اگر باتقوا «با نگاه نخستین، معناي آیه ) 18: مریم(»تَقیا

رسـد؛   نظـر مـی   مـبهم بـه  » بـرم  هستی به خدا پناه مـی 

ها نیز این ابهام را آشکارا  که در برخی از ترجمه چنان

  : یابیم می

همانا پناه برم به خداي مهربان از تو : گفت: معزي

  .ار هستیاگر پرهیزک

من از «: گفت) سخت ترسید و(او: شیرازي مکارم

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

اگر پرهیزکاري، من از تو «: گفت] مریم: [فوالدوند

  .»برم به خداي رحمان پناه می

این ابهام ناشی از عدم توجه بـه ترجمـه    گمان بی

جزاي شرطی است که از الیه درونی آیه حذف گشته 

فـاخرج مـن   «: اند و برخی از تفاسیر به آن اشاره کرده

؛ 784، ص 6، ج1372طبرسـی،  (»عندي إن کنت تقیـا 

هـا   در برخی از ترجمـه ). 7، ص 4، ج1418بیضاوي، 

و  شـده،  تهجزاي شرط همان قسمت نخست آیه پنداش

ــراه گشــته  ــد هم ــا تعقی ــه ب ــوم آی ــا در . اســت مفه ام

شـرطیه بـه   » إن«هاي زیر بـا افـزودن جـواب     ترجمه

  :است درستی نمایان شده ترجمه، مقصود آیه، به

]  خـداى [همانا من از تو به : مریم گفت: انصاریان

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

  ].بگیر

) خداونـد (من از تو، به : گفت) مریم: (گرمارودي

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

تـو  ) رفتـار (مـن از  ) اي مرد: (گفت: االسالم فیض

پـس از نـزد مـن    (برم  خداي بسیار بخشنده پناه می به

  .اگر پرهیزکاري) بیرون رو

از تـو بـه الرحمـان پنـاه     «: مریم گفـت : صفارزاده

  .»دا ترس هستیاگر خ] نزدیک نیا[برم،  می

از تو پناه بدان مهرگسـتر بـرم، اگـر    : گفت: امامی

به من : ذکر جواب شرط در پانوشت(پرهیزکار باشی 

  ) نزن دست

  

  گسیختگی و عدم انسجام. 2ـ4

عــدم توجــه بــه محــذوف و پیونــد ســاختار  گــاه

عبارات قرآنی، ترجمه را دستخوش تغییراتـی بنیـادي   

ن مـتن ترجمـه و   طوري که با خوانـد  به. دهد قرار می

اي میان متن برگردان شده و مـتن اصـلی،    بدون مقابله
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انسجام موجود در متن اصلی با متن ترجمه شده قابل 

یـک مـتن    التدر واقع، بـین جمـ  . بود قیاس نخواهد

روابط معینی برقرار است که آن مـتن را از مجموعـه   

انـد،   طور تصادفی کنار هم قـرار گرفتـه   جمالتی که به

مجموعه ایـن روابـط آفریننـده مـتن را     . دساز جدا می

انسـجام متنـی شـامل روابـط     «. نامند انسجام متنی می

اي از  وسیله آن روابط هـر قطعـه   شود که به معنایی می

تواند به عنوان مـتن انجـام وظیفـه     می وشتارگفتار یا ن

  ). 110، ص 1371ساعدي،  پور لطفی(»کند

د بسیاري از موارد، ذکـر محـذوف بـراي ایجـا     در

نمایـد؛ چـه آن کـه ترجمـه      انسجام متنی ضروري می

تـوجهی بـه مـتن بـه      صرف واژگان زبان مقصد و بی

سـاز   عنوان یک سیستم مرتبط با هم، ترجمه را آسیب

عبارات و جمالت متن از هم گسیخته  ایسازد؛ گو می

اند و ارتباط منطقی در متن و یکپارچگی و  مفهوم و بی

اي از ایـن   نمونـه  .شـود  وحدتی در معنـا یافـت نمـی   

إِنَّ «: میکنـ  یگسستگی را در سوره فصلت مشـاهده مـ  

     ــاب ــه لَکتَ ــاءهم وإِنَّ ــا ج ــذِّکْرِ لَم ــرُوا بِال ــذینَ کَفَ الَّ

» إنّ«که مشخص است خبـر   چنان) 41: فصلت(»عزِیزٌ

اسـت تـا بـا خلـق فضـایی مـبهم        در آیه ذکر نگشـته 

جسـتجوي  خواننده را به اندیشه فرو بـرد و ذهـن در   

هر احتمالى را که ممکن است بدهـد، و در  «محذوف 

، 17، ج1374طباطبـایی،  (»تر دلواپس شـود  نتیجه بیش

که محذوف آیـه چیسـت، مفسـران     در این). 603ص 

البیـان،   اند؛ طبرسی در مجمع آراء گوناگونی بیان داشته

یجـازونَ  «: اسـت  داشـته  نگونه بیـا  تقدیر جمله را این

ــز ). 23، ص9، ج1372ی، طبرســ(»بِکُفــرِهم برخــی نی

دانسـته کـه بـه قرینـه     » لَا یخْفَـونَ علَینَـا  «محذوف را 

درویـش،  (اسـت  موجود در آیه پیشـین حـذف گشـته   

ــارت ). 569، 8، ج1415 ــارِ «دو عب ــی النَّ ــونَ ف و » یلق

»یدعکانٍ بنْ منَ مونادی کاسـت   مواردي دیگراز » أُولئ

، 1374مکارم شیرازي، (است هکه در تقدیر آیه بیان شد

حـال بـا بررسـی برگـردان ایـن آیـه       ). 297، ص20ج

شود که شـکاف و سـتردگی کـه حاصـل      مالحظه می

هـا ایجـاد    حذف خبر، چه میزان اخـتالف در ترجمـه  

توان مترجمان این آیه را بـه دو گـروه    می. است نموده

  : نمود  عمده تقسیم

لفـاظ  مترجمانی هستند که عیناً بـه ا : نخست گروه

اي که هیچ پیوند و انسجامی  گونه اند به آیه اکتفا نموده

  : شود میان دو جمله احساس نمی

ها که کافر شدند بیاد کـرد   حقّا که آن کس«: طبري

  .»چون آمد بدیشان، که این کتابى است عزیز

آنان که کافر شدند به قرآن چون «: رازي ابوالفتوح

  .»آمد به ایشان، و آن کتابى است عزیز

درستى که آنان که کـافر شـدند بـه آن     به: شعرانی

درسـتى کـه آن هـر آینـه      ذکر چون آمد ایشان را و به

  . است گرامى کتابی

ضمن در نظر گرفتن محـذوف، سـعی   : دوم گروه

ــوده  ــه ب ــن  در برگــردان ســاختار کامــل آی ــد؛ در ای ان

ها با در نظر گرفتن تقدیر، پیوندي منطقی میان  ترجمه

اي کـه   شود؛ اما، نکتـه  ده دیده میجمالت برگردان ش

قابل ذکر است اختالفات موجود در میـان تقـدیرهاي   

  : است شده  در نظر گرفته

سخن و پیغام کـه   ایشان که کافر شدند به«: میبدي

و ایـن  ] جزاى کفر بایشـان رسـد ناچـار   [بایشان آمد 

همتـا و بـر دشـمنان     شکوه و بـى  است به اي قرآن نامه

  .»بزور

همانا آنان که به این قرآن که بـراى  «: اي قمشه الهی

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

   .»است) معجز بزرگ

]  قـرآن [کسانى کـه بـه ایـن ذکـر    «: شیرازي مکارم

نیـز بـر مـا    (هنگامى که به سراغشان آمد کـافر شـدند  

ــد  ــد مان ــى نخواه ــابىو )! مخف ــن کت ــاً  ای ــت قطع اس

  . »ناپذیر شکست

همانا کسانى که به ایـن قـرآن پنـدآموز    «: مشکینی

در آتـش  (ها آمد کفر ورزیدند  هنگامى که به سوى آن

و حقّا که این کتـابى محکـم و پیـروز و    ) خواهند بود

  .»ناپذیر است شکست

]  هـدایت [را که بـراى    ها که این قرآن آن: طاهري

] خود به تباهى افتادند[اند،  کرده است، انکار شان آمده

  ناپذیر، است شکست و این کتابى

گمان کسانی که قرآن را ـ چون بر   بی«: خرمشاهی

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

  .»است گرامی و آن کتابی

کسانی که به این قرآن ـ چون بدیشـان   «: فوالدوند

، و ]رسـند  خـود مـی  بـه کیفـر   [رسیدـ کفر ورزیدنـد  

  .»است راستی که آن کتابی ارجمند به

کسانی که به آیات الهی قـرآن کـه بـه    «: صفارزاده

ورزند، باید بدانند کـه ایـن    شود کفر می ها نازل می آن

همتــا در علــم و  قــرآن کتــابی اســت ارجمنــد و بــی

  .»حکمت

هـا برخـی از مترجمـان نیـز      میان ایـن ترجمـه   در

انـد کـه    برگردان آیه را در قالب و ساختاري قرار داده

  : باشد جمله نیازي به تقدیر نداشته

گمان، آنان همان کسانى هستند که بـه   بی«: فارسی

شـد کافرشـدند، حـال     پند قرآن وقتى که به آنـان داده 

  .»که آن کتابى گرانقدراست آن

گردیــد  هــا مالحظــه رســی ترجمــهاز بر کــه چنــان

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

. اسـت  هـا ایجـاد کـرده    چه میزان اختالف در ترجمـه 

طوري کـه بـا ایـن گسسـت، بـا مفـاهیم و معـانی         به

  . شویم رو می گوناگون روبه

هاي کهن قرآن، التزام بسـیار بـه آیـات،     ترجمه در

داشـت؛   رجمه بـاز مـی  مترجم را از ذکر محذوف در ت

اي  هـاي کهـن، افـزوده    همین دلیل در غالب ترجمه به

ایـن  . شـود  خارج از دایره واژگـان قرآنـی دیـده نمـی    

پایبندي بسیار به الفاظ قرآن و سـبک ترجمـه خـاص    

 هـاي  رجمـه است کـه خواننـده ت   گذشتگان سبب شده

کهن، در بیشتر موارد رابطه منطقی، معنایی و انسجامی 

ــدي در  در جمــالت برگــ ــن پایبن ــا، ای ــد؛ ام ردان نیاب

نظـر   گیـر بـه   هاي معاصر قرآن، چندان چشـم  برگردان

تـر   شـدن هرچـه بـیش    آید و مترجم براي روشـن  نمی

هاي گوناگون،  معناي آیات، موارد محذوف را به شیوه

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

شود  یانتا مضمون آیه در شکل کامل معنایی خویش ب

شده  ساختاري متن برگردان و گسستی در میان زنجیره

  .نباشد

  

  گیري نتیجه

است و  حذف، از اسالیب مهم و پرکاربرد قرآنی -

ــوع حــذفی   اغــراض بالغــی ظریفــی در وراي هــر ن

اي که نبایست حتی حذف حرفی را  گونه است به نهفته

  .شمار آورد علت و اعتباطی به در آیات بی

وف و چگونگی برگردان آن و یـا  توجه به محذ -

ترجمـه  (در نظرگرفتن تقـدیر، بسـته بـه نـوع ترجمـه     

بـا یکـدیگر تفـاوت    ) وفادار، آزاد، تفسیري و منظـوم 

رسـد   نظر می با تطبیق و مقایسه انواع ترجمه، به. دارد
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مترجمان در ذکر محذوف رویکردي واحـد ندارنـد و   

. کننـد  از معیاري خـاص در ایـن زمینـه پیـروي نمـی     

تالف در نوع تقدیر و چگونگی ذکـر محـذوف، از   اخ

  . است هاي مترجمان در این زمینه ترین تفاوت برجسته

موضوع ذکرنکردن محذوف در ترجمه از سوي  -

است؛ ولـی   مترجم، گاه براي رعایت امانت در ترجمه

باید دانست که هرگاه عـدم ذکـر، موجبـات ابهـام در     

جمـه  دسـت دهـد، ذکـر محـذوف در تر     ترجمه را به

عدم توجـه بـه محـذوف و پیونـد     . نماید ضروري می

ساختار عبارات قرآنی، ترجمـه را دسـتخوش آسـیب    

  .سازد می

با بررسی موارد محذوف در آیات و تطبیـق آن   -

رسد ابهام در ترجمه و گسیختگی  نظر می با ترجمه، به

اسـت   ترین مـواردي  و عدم انسجام ترجمه، از برجسته

  .گردد از آیات میب برداشت نادرست که موج

  منابع

 .قرآن کریم .1

ـ   ، )1939(نیالـد  اءیض ر،یابن اث .2  یالمثـل السـائر ف

الدین  محمد محیی: ، تحقیقادب الکاتب والشاعر

 .الحلبی البابی یمطبعه مصطف: عبدالحمید، قاهره

مـتن   ،)تـا  بـی (عبداهللا بن مالک اندلسی، محمد ابن .3

 .المکتبه السعبیه: ، بیروتاأللفیه

، )تـا  بـی (مکـرم  بـن  الدین محمد منظور، جمال ابن .4

 .دارصادر  :، بیروتلسان العرب

مغنی اللبیب ، )1429(یوسف بن هشام، عبداهللا ابن .5

 .دارالفکر: ، بیروتعن کتب األعاریب

الحـذف  ، )1412(عبدالسـالم  یمصـطف  ابوشادي، .6

 .القرآن مکتبه: قاهره ،الکریم القرآن یف یالبالغ

: ، قـم ترجمه قرآنکریم). 1383(حسین انصاریان، .7

 .انتشارات اسوه

أنـوار التنزیـل و   ، )1418(عمر بن عبداهللا بیضاوي، .8

 .داراإلحیاء التراث العربی: ، بیروت أسرار التأویل

، تعلیق اإلعجاز دالئل ،)1988(عبدالقاهر  جرجانی، .9

 .العلمیه دارالکتب: محمد رشیدرضا، بیروت

  إثـراء الحذف فی  أثر«، )2008(مطر مزاحم حسین، .10

ــیه »البالغیـــین عنـــد  یالمعنـــ ــه القادسـ ، مجلـ

 .اإلنسانیه، دوره دوم، شماره یازدهم للعلوم

ظــاهره الحــذف  ،)1998(طاهرســلیمان حمــودة، .11

 .الجامعیه الدار: ، اسکندریهاللغوي الدرس فی

اعجـازالقرآن  ، )2000(صالح عبـدالفتاح  خالدي، .12

 .دار عمار: ، عمانالبیانی و دالئل مصدره الرَّبانی

ــاهی، .13 ــدین خرمشــ ــی ، )1388(بهاءالــ بررســ

: ، قـم کـریم  هاي امـروزین فارسـی قـرآن    ترجمه

 .وحی مؤسسه فرهنگی ترجمان

اإلیضاح فی ، )2003(الدین قزوینی، جالل خطیب .14

 .دارالکتب العلمیه: ، بیروتالبالغه علوم

، فرهنــگ اصــطالحات ادبــی، )1387(ســیما داد، .15

 .مروارید: تهران

، اعراب القرآن وبیانـه  ،)تا بی(الدین محی درویش، .16

 .النشر دار

ــد زرکشــی، .17 ــدین محم ــن بدرال ــداهللا ب ، )1408(عب

محمد ابوالفضـل  : ، تحقیقالقرآن البرهان فی علوم

 .دارالجمیل: ابراهیم، بیروت

الکشّـاف عـن   ، )2008(محمـودبنعمر  زمخشري، .18

، حقائقالتنـزیل وعیون األقاویل فی وجوه التأویل

 .ی، الطبعه الثانیهدار احیاءالتراث العرب: بیروت

، معــانی النحــو، )1420(صــالح فاضــل ســامرائی، .19

 .دارالفکر: عمان
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بالغـه الکلمـه فـی    ، )1427( ــــــــــــــــــ .20

ــر ــی التعبیـ ــاهرهالقرآنـ ــک  : ، قـ ــرکه العاتـ شـ

 .دوم الکتاب، چاپ لصناعه

، تحقیـق  الکتـاب  ،)1966(عثمان عمروبن سیبویه، .21

 .لخانجیا مکتبه: عبدالسالم محمد هارون، قاهره

ــیوطی، .22 ــالل سـ ــدالرحمن  جـ ــدین عبـ ــن  الـ بـ

، ترجمـه  القـرآن  اإلتقان فـی علـوم  ، )تا بی(بکر ابی

 .جا قزوینی، بی مهدي حائري

ــایی، .23 ــین طباطب ــی ، )1417(محمدحس ــزان ف المی

  دفتر انتشارات اسـالمى جامعـه  : ، قمالقرآن تفسیر

 . مدرسین حوزه علمیه قم

العـرب  اإلیجاز فـی کـالم   ، )1416(مختار عطیه، .24

 .دارالمعرفه الجامعیه: ، اسکندریهونص اإلعجاز

حذف در قرآن و تأثیر «، )1380(عظیم پور، عظیم .25

 هـا،  ی، مقاالت و بررسـ »هاي قرآنی آن در ترجمه

 .70دفتر 

البالغـه بـین التقنیـه و     فلسـفه ، )تـا  بی(رجاء عید، .26

 .المعارف، چاپ دوم منشأة: ، اسکندریهالتطور

، تحقیـق  العـین  ،)1988(احمد بن خلیل فراهیدي، .27

: مهــدي مخزومــی و ابــراهیم ســامرائی، بیــروت

 .الهالل مکتبه

ــد، .28 ــدي فوالدونــ ــه ). 1377(محمدمهــ ترجمــ

دفتر مطالعـات تـاریخ و معـارف    : ، قمکریم قرآن

 .اسالمی

ترجمـه و تفسـیر   ). 1378(علینقـی  االسالم،فیض .29

 .انتشارات فقیه: ، تهرانقرآن عظیم

ــزاده، .30 ــدر قلی ــکالت ، )1386(حی ــاختاري مش س

دانشگاه تبریز، موسسـه  : ، تبریزکریم ترجمه قرآن

 . تحقیقاتی علوم اسالمی ـ انسانی

کریم،  ترجمه قرآن). 1384(سید علی گرمارودي، .31

 .انتشارات قدیانی: تهران

درآمـدي بـه   ، )1371(کـاظم  سـاعدي،  پـور  لطفی .32

ــه  ــول و روش ترجم ــراناص ــر  : ، ته ــز نش مرک

 .دانشگاهی

: ، قـم کـریم  ترجمـه قـرآن  ). 1381(علی مشکینی، .33

 .نشر الهادي

، کـریم  ترجمـه قـرآن  ، )1372(محمدکاظم معزّي، .34

 .اتشارات اسوه: قم

، کریم ترجمه قرآن). 1373(شیرازي، ناصر مکارم .35

 .دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی: قم

ـــ .36 ، تفســیر نمونــه ). 1374(ـــــــــــــــــــ

 .دارالکتب اإلسالمیه: تهران

األسـرار و   کشـف ). 1371(محمد احمدبن میبدي، .37

 .امیرکبیر: ، تهرانعدةاألبرار

، کـریم  ترجمه قرآن). 1380(مهدي اي، قمشه الهی .38

 .الزهراء انتشارات فاطمه: قم
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