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أحمد اميدعلي ،*1أصغر شهبازي

 .1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أراك
 .2دكتورا يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة أصفهان
(تاريخ االستالم 2017/9/27 :؛ تاريخ القبول)2018/8/5 :

امللخّص
إنّ املتأمّــل يف الترمجــات القرآنيــة قــد يالحــظ فروقـاا عديــدة واختالفــات شـتّى بــني أصــحاب الترمجــة وتظهــر أمامـ
بعض املعاين مبتعدة عن بعضها متـام البعـد حـىت يـثري ارتباكـ ودهشـت  .تعتـ ظـاهرة «احلـذف» إىل جانـب بعـض
الظواهر القرآنية كالتعابري األدبية اجملازية ،وتعددية القراءات ،والوجـو اإلعرابيـة املتعـددة ،مـن األسـباب الرئيسـية
الــل تــتمخّض عنــها اختالفــات يف النقــل والتبــاين يف الفحــوى .فهنــاك آيــات كــثرية كــان االخــتالف فيهــا يرجــع إىل
التقديرات املتعددة بينما ال يتوافر هذا التباين لآليات ذات التراكيب اللغوية التامة؛ ألنّ حـدود املعـىن فيهـا حمـدودة
وذلك لتقيّدها باأللفاظ الدالة عليها .إن احلذف البالغي بأمناط املختلفة يفتح الباب واسـعاا أمـام قـراءات متعـددة
ويــؤدّي إىل اتســاع جمــاالت املعــىن القــرآين .مــن هــذا املنطلــق حتــاول هــذ الدراســة املتواضــعة أن تلقــي الضــوء علــى
صـل إليـ دراسـتنا
الفجوات الناجتة عن «احلذف» وكيفية تعامـل املتـرمجني معهـا لنقـل املقاصـد القرآنيـة .وّـا تو ّ
املتواضعة الل انتهج املنهج الوصفي التحليلي أن اختالف املترمجني يف نقل العناصـر املغيبـة يف اآليـات تتجـذّر يف
مواطن احملذوف ودقائق الداللية ،وكيفية ذكر املقدّر والرؤى التفسريية املختلفة والوجو اإلعرابية املتعددة.

الكلمات الرئيسة
اختالف الترمجة ،بالغة احلذف ،تعددية املعىن ،القرآن الكرمي.
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مقدمة
تع ّد حركـة نقـل معـاين القـرآن الكـرمي بالفارسـية خطـوة عظيمـة ومباركـة يف اللغـة الفارسـية.
فإنّها إضافة إىل قيمتها التارخيية ،هلا أمهية فائقة مـن اجلهـة اللغويـة واألدبيـة .ولعـلّ اللغـة
الفارس ــية أوىل لغ ــة يف الع ــامل ت ــرجم إليه ــا ال ــوحي الس ــماوي (خرمش ــاهي3 :1413 ،؛ رض ــايي
إصفهاين ،)36 :1386 ،وذلك ألسباب متعددة .استمرّ هذا العمل اجلليل الـذي تعـود بدايتـ إىل
القـرن الرابــع اهلجــري طيلــة القــرون وحتـوّل إىل هنضـة أدبيــة قيمــة بلغـ ذرورــا يف عصــرنا
احلاضر ،فنالحظ ظهور ما يناهز ألف ترمجة قرآنية على مـدى ألـف عـام (خرمشـاهي :1387
 ،)102ولكن رغم هذ العناية الكبرية مل يبلغ األمر غايت ومنتها بعدُ؛
(الهوري)271 :1366 ،

ــر غ ــري مشــروب يف ع ــروق

واملعــىن« :ال تظــننأ أنّ أم ــر املوابــذة انت ــهى ،فهنــاك أل ــف
الكروم».
وأما رغم تعدّد الترمجات وتنوّعها ،فدراسـة ترمجـة اآليـات ونقـدها ال تـزال يف خطوارـا
األوىل .يــرى بعــض البــاحثني أن مــردّ ذلــك يعــود إىل هــذ األســباب :أ) االفتقــار إىل املوقــع
اخلــاص يف احملافــل العلميــة يف بــاب نقــد الترمجــات القرآنيــة؛ ب) كــون الترمجــات القدميــة
حرفيــة ،قلّمــا روعيـ فيهــا الصــياغات النحويــة الفارســية؛ ج) حاكميــة مبــدأ قداســة القــرآن
ورفض نقد عبارات ومعاين القرآن املترمجـة (حجـ  .)50-49 :1378 ،أمـا هـذ املسـألة فبـدأت
تتغيّر يف عصرنا احلاضر بسبب اهتمام بعض مؤسسات علمية خاصة بنقل الكالم اإلهلـي ك ـ
«ترمجــان الــوحي» أو إنشــاء جملّــات علميــة كـ ـ «البيّنــات» ،و«املشــكاة» ،و«آمــوز هــاي قــرآين»
(التعاليم القرآنية) و«دراسات يف ترمجة القرآن واحلديف».
انطالقـاا مــن هـذا املهــم نتنـاول يف دراســتنا املتواضـعة إحــدى اإلشـكاليات اللغويــة اهلامـة الــل
تسود ترمجة القرآن الكرمي فهي موضوع «احلـذف» ،إذ إن الـنص القـرآين حافـل بأقسـام احلـذف
حــىت تكــاد ال ملــو منــها آيــة مــن آي القــرآن الكــرمي .وهــذا مــا جعــل صــاحب الك ّشــاف أن يقــول:
«احلذف واالختصار مها هنج التزنيل» (الزخمشري ،1986 ،ج ،)655 :4فهذا يدلّ على أن بـاب واسـع
يف ال ــذكر احلك ــيم ويس ــتدعي االلتف ــات إليـ ـ  .وال خيف ــى أن قس ــماا م ــن أس ــباب االخ ــتالف ب ــني
الترمجات القرآنية يعود إىل هذ املسألة .فدواعي احلذف ومقاصد البالغية من جهـة واخـتالف
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اللغتني العربية والفارسية مـ ن حيـف خصائصـهما اللغويـة والتركيبيـة مـن جهـة أخـرى ،تفصـح عـن
م ــدى أمهي ــة ه ــذ املس ــألة .ف ــال ب ــد للمت ــرجم أن ينتبــ للعالق ــات النص ــية و«أن يق ــوم بالتحلي ــل
القواعدي والفين ليدرك مكانة األلفاظ واجلمل ليدرك معانيهـا» (حممدرضـايي .)140 :1431 ،فبنـاء
على ذلك ،ركزنا يف حبثنا املتواضع على مواقف احلـذوف يف اآليـات القرآنيـة للكشـف عـن أسـباب
التباين لدى املترمجني وحناول الوصول إىل إجابات مناسبة عن السؤالني التاليني:
 ما هو أهم اإلشكاالت الترمجية يف نقل العناصر احملذوفة لدى املترمجني؟ ما هو أ ر احلذف القرآين يف النقل؟نظراا إىل األسئلة املطروحة ،يرتكز البحف على املفروضات التالية:
 إن اختالف املترمجني يف نقل العناصر املغيبة يف اآليات يتجذّر يف الرؤى التفسـرييةاملختلفة والوجو اإلعرابية املتعددة.
 تعتـ تعدديــة اإلعــراب واللطــائف الدالليــة مــن أهــم آ ــار احلــذف القــرآين وبالتــايعدم اهتمام املترمجني هبما من أبرز مواطن الضعف يف النقل.
واجلدير بالقول أننا مل نرد يف املقال التركيز على اختيار ترمجة خاصة لتحديد البحـف،
بل حاولنا الوصـول إىل اسـتراجتية املتـرمجني يف نقـل احلـذوف القرآنيـة وكيفيـة تعاملـهم مـع
ظاهرة احلذف وذلك من خالل دراسة أمثلـة خمتـارة مـن الترمجـات املختلفـة الـل انتـهج
مناهج متنوعة ،فلذلك استشهدنا يف بعض املواقف إىل املترمجني القدامى كمـا اسـتفدنا مـن
الترمجات املعاصرة.
أما بالنسبة إىل خلفية البحف فالبد أن نقول إن مـن أبـرز البحـول الـل قامـ بالتنقيـب
عــن أســباب اخــتالف الترمجــات بشــكل عــام ،دراســة معنونــة ب ــ «اخــتالف ترمجـ هــاي قــرآن
1380 ،ش) ،هــذا البحــف مــن أقــرب البحــول تعلّقـاا مبوضــوع
كــرمي» (علــل وعوامــل) (
الدراسة حيف تعرّض الباحف بإزاحة السـتار عمـا ينتـهي إىل التبـاين يف الترمجـات يف أربعـة
،
فصول ،وصرّح يف املقدمة أن بعض هذ العلل طبيعية تؤدّي إىل تطور علم الترمجة (
1380ش ،)25-22 :اختصّ الكاتب الفصل الثاين من كتاب مبوضوع احلذف ،مبينا أ ـر البـارز
يف الترمجـ ــات الفارسـ ــية .كـ ــذلك يف كتـ ــاب بعنـ ــوان «تفـ ــاوت ترمجـ ـ هـ ــاي قـ ــرآن از منظـ ــر
ايدئولوژيك» ( حقيقي1388 ،ش) ،نرى أن الباحثـة اهتمّـ باإلفصـاح عـن األ ـر اإليـدئوجلي
يف الترمجة وترى أن التحوّالت والتغيريات أ ناء مسار الترمجـة هـي نتيجـة لالهتمـام بالبنيـة
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التحتية وامليل إىل اإليضاح والتعبري عن العناصر الكامنة احملذوفة يف اآليات ،لذلك أن ليس
لدينا ترمجـة خالصـة عـن القـرآن الكـرمي وهـذا هـو السـبب األسـاس يف اخـتالف الترمجـات.
وهناك مقال بعنوان «اختالف ترمج هاي قـرآن بـر اسـاس دسـتور زبـان عـريب وسـاختار آن»
 ،)1383 ،حيـف تنـاول الباحثـان أهـم مـا يـؤ ّر يف تبـاين الترمجـات القرآنيـة
(آذرنوش و
كعــدم التطــابق بــني الضــمري ومرجعـ واختيــار املعــادالت اللغويــة املتعــددة ،وعــدم االنتبــا إىل
بنية املفردات القرآنية .ولكن على الرغم من هذا االهتمام حنو دراسة هـذا املوضـوع يف مثـل
هذ البحول املشـار إليهـا البـ ّد أن نعتـرف أ ّن معظمهـامل يتنـاول إال جـزء اا حمـدّد اا مـن اآليـات
والســور ومل يلــق نظــرة شــاملة إىل هــذ الظــاهرة اللغويــة وصــورها ،لــذلك حنــاول يف حبثنــا
إضاءة زوايا هذا اجلانب بالتفصيل .واجلدير بالذكر أن موضوع احلـذف كـان موضـع دراسـة
واهتمام لـدى كـثري مـن البـاحثني ،أمـا يف جمـال أ ـر هـذ الظـاهرة علـى اخـتالف الترمجـات
القرآنية فلم نعثر على مقال يضيء جوانب هذة القضية بالتفصيل.

مفهوم احلذف البالغي
إنّ «احلــذف» مصــدر للفعــل املتع ـدّي الثال ــي «حَ ـذَفَ ـ ـ ــذفُ» كـ ـ «ضَ ـرَبَ ـ ـ يضــربُ» .قــد
اس ــتعمل للدالل ــة عل ــى مع ــان متع ــددة ودالالت خمتلف ــة ،من ــها :الرم ــي ،والقط ــع ،واإلس ــقاط،
والــرجم .جــاء يف الطــراز للعلــوي (املتــوفّى 749هــ) «احلــذف يف أصــل اللغــة الــرجم بالشــيء،
يقــال حذف ـ بالعصــا ،رمج ـ هبــا» (العلــوي ،1914 ،ج)176 :2؛ أمّــا معنــا يف اصــطالح النحــاة
وعلمــاء البالغــة « أن ـ إســقاط حركــة أو كلمــة أكثــر أو أق ـ ّل ...وهــذا املعــىن أه ـ ّم مــن معــىن
الصــرفيني» (التــهانوي ،1963 ،ج .)57-56 :2ويعرّف ـ «الرمــاين» (386ه ــ) بأن ـ «إســقاط كلمــة
لالجتزاء عنها بداللة غريها من احلال أو فحوى الكالم» (الرمّاين.)76 :1968 ،
وهلــذ الظــاهرة صــور متنوعــة يف اآلي القرآنيــة؛ منــها :حــذف احلــرف ،وحــذف الكلمــة،
وحذف اجلملة واجلمل ،ولكلّ منها أهداف بالغيـة خاصـة وتتفـاوت نسـبة اسـتخدامها حسـب
السياق القرآين تبعاا لطول النصّ ،فنجد ارتفاع هذ النسبة يف اآليات الطويلة نسبياا يف حـني
تنخفض مع اآليات القصرية نسبياا.
لــو تأملنــا فيمــا بين ـ العلمــاء يف هــذ الظــاهرة نــرى أن هــذا األســلوب يغربــل العبــارات
واجلمل لضغط املعىن وتأ ري الكالم وذلك بوجـود القرينـة الدالـة عليـ  ،فهـو «لـيس مـن قبيـل
اإلعدام البحتة بل واسطة بني الوجود والعدم ،أي النطق والصم » (ترجاينزاد .)146 :1340 ،
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وإن اجلن ــوح إىل ه ــذ التقني ــة يف النص ــوص جتعل ــها أكث ــر ــراء يف املع ــىن ومل ــق « ــورة يف
كلمارا» (شفيعي كدكين ،)23 :1381 ،كما تتيح احلرية للفكر يف االنطالق لتركيب صـور خلّابـة.
فمن هنا نستطيع القول أن الوظيفة األوىل الل تنهض هبا ظاهرة احلذف بشكل عـام كامنـة
يف وسـم الـنص بسـمة «االنفتـاح» ،حبيـف «ميكــن أن تتعـدّد األفهـام بتعـدّد املتقـبلني الفــامهني
فتكـون تلـك الثغـرات مصـدر اا مـن مصــادر الطاقـة األدبيـة الـل خيتزهنـا اخلطـاب اإلبــداعي»
(القلفاط.)171 :2008 ،

أما هذا النقصان فيُعرف من خالل القرائن السياقية الل تصاحب القول ،فتساعد علـى
فهم املقصود من الكـالمّ ،ـا جيعـل التركيـب اللغـوي مـوجز اا يف بنائـ قويـ اا يف داللتـ  .فيمـا
يلي نلقي الضوء على أمهية القرائن لالهتداء إىل التلقي الصحيح.

القرينة وأقسامها
من أهمّ القرائن الل تعني القارئ يف تعيني احملذوف ما يأيت:
أ) الدليل احلاي :قد تكون احلالة املشاهدة دليالا على احملذوف حنو قول تعاىلِ :
يل
َ
﴿وق َ
ِِ
كم قَالُواْ َخْي ًرا﴾ (النحـل ،)30/أي :أنـزل خـرياا .فحـذف مـن اآليـة الفعـل
ين اتَّ َق ْواْ َماذَا أ َ
َنز َل َربُّ ْ
للَّذ َ
املاضي لداللة احلالة املشاهدة علي .
ب) الدليل الشرعي :تارة ال ميكن إدراك احملذوف بالعقل وحد وإن كان العقل يدلّ على
احلذف من غري داللة على تعيين ويستفاد من تعيني احملذوف مـن دليـل شـرعي كمـا يف قولـ
تعاىل﴿ :حُرِّمَ ْ عَلَيْكمُ الْمَيْتَةُ وَالْدأمُ وَلَحْـمُ الْخنْزيـر (املائـدة )3/فحـذف املضـاف تقـدير :
تناوهلا« .أي حرم عليكم أكل امليتة واالنتفاع هبا» (الط سي ،1372 ،ج.)243 :3
ج) الدليل العقلي :وتارة يدلّ العقل وحد على احلذف وعلى تعيني احملذوف ،كما جاء يف
القــرآن﴿ :وَجَــاء رَبــك وَالْمَلَــك صَ ـف﴾ا صَ ـف﴾ا (الفجــر )22/أي :أمــر  ،فالعقــل دال الســتحالة
وامتناع جميء الربّ جلّ وعال.
د) الدليل النحوي :وقد تكون الصناعة النحوية دالة على احملـذوف ،مثـل قـول النحـاة يف
ني
ف َح أتــى َتكــو َن َحرَضــا َأ ْو َتكــو َن م ـ َن ا ْل َهــالك َ
هــذ اآليــةَ ﴿ :قــالُو ْا َتــاهلل َت ْف َت ـ ُأ َت ـذْك ُر يُو ُس ـ َ
(يوسف ،)85/والتقـدير« :ال تفتـأ» بـدليل الصـناعة النحويـة أنـ لـو كـان اجلـواب مثبتـ اا لـدخل
الالم والنون.
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أمهية القرائن السياقية للحذف القرآين
إنّ القرينــة بأمناطهــا املختلفــة تــوفّر للقــارئ شــروط التواصــل مــع الــنص وتســاعد علــى الفهــم
الصحيح من ومن هذ الزاوية حتديد اا نستطيع أن نـدرك كـ ّل هـذا اإلصـرار عنـد القـدامى علـى
ضــرورة وجــود الــدليل والســبب علــى احملــذوف حيــف أكّــدوا أمهيتــها يف تعــاريفهم عــن ظــاهرة
«احلــذف»؛ كمــا نــرى هــذ األمهيــة يف قــول «ابــن األ ــري» (املتــوفّى 637ه ــ) يف املثــل الســائر:
«األصل يف احملذوفات مجيعها على اختالف ضروهبا أن يكون يف الكالم ما يدلّ على احملـذوف؛
فإن مل يكـن ه نـاك دليـل علـى احملـذوف فإ ّنـ لغـو مـن احلـديف ،ال جيـوز بوجـ  ،وال سـبب ،ومـن
شرط احملذوف يف حكم البالغة أ ّن مـىت أظهـر صـار الكـالم إىل شـيء غـ ّف ال يناسـب مـا كـان
علي أوّالا من الطالوة واحلسن» (ابن األ ري ،1939 ،ج ،)81 :2جند نفس هذا التأكيد عنـد صـاحب
ال هان حيف يقول« :وال بدّ أن يكون فيما أُبقي دليل علـى مـا أُلقـي» (الزركشـي ،1408 ،ج.)111 :3
فبناء على هذ األمهيـة ،نفهـم أ ّن القـرائن السـياقية تـتكلّم يف الـنص عـن اجلـزء اخلفـي ويـوفّر
للمتلقي الوصول إىل املقصود ،وهذ القضية شرط أسـاس يف التقـدير القـرآين إذ عالقـة و يقـة
بني السياق وما قدّر يف اآلية القرآنية ،فال جيوز اختيار ما خيـالف نسـيج اآليـة وسـياقها الكلـي،
يقـول "عبدالسـالم" (املتوفــى 660هــ)« :ال يقـدّر يف القـرآن مـن احملـذوفات إال أحسـنها وأشـدّها
موافق ــة ومالئم ــة للس ــياق» (عبدالس ــالم ،)220 :1313 ،فالس ــياق العام ــل األوّل واألهــمّ يف تق ــدير
احمل ــذوف ،ل ــذلك جن ــد بع ــض اللغ ــويني ومع ــريب الق ــرآن ق ــد اجته ــدوا يف الكش ــف ع ــن املقــدّر
مستأنسـني بالعوامـل السـياقيّة املختلفـة يف اآليـات الشــريفة .أمـا مـا يالحـظ عنـد معظمهـم فهــو
االعتماد على الطابع اللغوي والنحوي يف حكمهم واستنتاجهم فلذلك «قـدّروا كـثرياا مـن األلفـاظ
يف بنية القرآن ما أدّى إىل فهم سطحي أو تغيري يف املعىن القرآين والرؤية القرآنية عن الوجـود
وآ ــار  ...وكــأن الــنص القــرآين صــنع حــاجزاا بين ـ وبــني املتلقــي» (صــحن ،)9 :2012 ،فمــن هــذا
املنطلــق نــرى بعــض العلمــاء يرفضــون ظــاهريت احلــذف والتقــدير باجلملــة ،ويعت وهنمــا ومهـاا
وخطأ منهجياا يف الفكر اللغوي وهذا ألسباب منها:
أ) تنوّع أمناط التعبري عن املعاين ،واختالف بعضها عن بعض يف املعاين اجلزئية ،فاللغة
هلا أدوات تعبريية ال حصر هلا ،وطرائق بنيويـة متن ّوعـة وقـدرات حتويليـة ال حـدود هلـا ،فهـي
قادرة على التعبري عن كلّ معىن ،بل تستطيع التعـبري عـن املعـىن الواحـد بطرائـق خمتلفـة مـع
فوارق معنوية دقيقة خيتصّ هبا كلّ بناء .ففكرة احلذف تقوم على تقييد اللغـة بأشـكال ابتـة
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تقتضي وجود أركان معيّنة إن فقد أحدها حكم عليهـا الـنقص ونّـي املنقـوص حمـذوفاا وهـو
أمر يتناقض مع طبيعة اللغة.
ب) قــدرة كـلّ مــن العالمــات أو احلــروف أو األلفــاظ أو اجلمــل أو األســاليب أو الســياق أو
القرائن على اإل اء مبعىن يفترض العلماء أن األلفاظ احملذوفة تؤدّي  ،هـذ القـدرة يـدركها
السامع حبسّ اللغوي وفهم ألسرار لغت  ،ومعرفة دالالرا وإ اءارا فيستغين عن ذكر تلـك
األلفــاظ املفترضــة ،وهــذ اخلصيصــة يف اللغــة العربيــة ترتقــي هبــا إىل مرتبــة عليــا ،تؤهّلــها
ملراعاة ذكاء السامع وفطنتـ  ،ومعرفتـ وحوا ّسـ  ،وحالـ الـل فيهـا ،وقدرتـ علـى الـربط بـني
اإلشارات واإل اءات (اخلالدي.)196 :2007 ،
ففي ضوء هاتني امليزتني يستطيع املخاطب فهم النصوص القرآنيـة فهمـاا دقيقـاا مـن غـري
تأويل أو تقدير.
أمـا مــا جيــب قولـ هنــا ،فهــو أن فهمنــا لكــثري مــن العبــارات واجلمــل يعتمــد علـى التقــدير
واأللفــاظ غــري منطوقــة يف الكــالم ،ومــن مث فــال جيــوز إنكــار هــذ الظــاهرة مجلــة .فتقــدير
احملذوف يف القرآن ال يعين أن هذا احملذوف املقدر جزء من القرآن ألن القرآن اب بنص ،
وإمنا هي حماولة لفهم القرآن واستنكا أسرار ومعرفة الـدالالت املترتبـة علـى احلـذف فيـ .
ه ــذا م ــا أش ــار إليـ ـ "ش ــهابال ــدين اخلف ــاجي" (1069-977ه ـ ـ) يف حاش ــيت عل ــى تفس ــري
البيضاوي ،قائالا« :فإن قل  :مقدّرات القرآن هل هي من حىت يطلـق عليهـا كـالم اهلل أم ال؟
قل  :معاني ّّا يدلّ علي لفظ الكتاب التزاماا للزومها يف متعارف اللسان ،فهي مـن املعـاين
القرآنية؛ وأما ألفاظها ليس من ؛ ألهنـا معدومـة» (اخلفـاجي .)33 :1994 ،ربـط صـاحب دالئـل
اإلعجاز بني نائية الذكر واحلذف حينما عدّ الصم أكثـر تـأ رياا مـن اإلفصـاح «إنّـ مـا مـن
اســم أو فعــل جنــد حــذف مثّ أصــيب بـ موضــع وحــذف ،يف حــال ينبغــي أن ــذف فيهــا إال
وأن جتد حذف أحسن من ذكر وتـرى إضـمار يف الـنفس آنـس مـن النطـق بـ » (اجلرجـاين،
.)162 :1988

وّــا ســبق البـدّ مــن القــول أن هلــذ الظــاهرة أ ــرا بالغــا يف التوســيع الــدالي كمــا تفــتح
اجملال للقارئ ليحضر يف دائـرة الـنص سـاعي اا لفهـم مجاليـة احلـذف التعبرييـة والتعامـل مـع
بنية النص اللغوية.
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أمهية مسألة احلذف يف الترمجة القرآنية
إن أمهية مقولة احلذف متلف يف النصوص وليس مكانتها يف النصوص العلميـة أو األدبيـة
كمكانت يف آي القرآن الكرمي إذ هو مظهر من مظاهر اإلعجـاز القـرآين ويكتنـف علـى دالالت
بالغية تؤ ّر يف املعىن املقصود .وعلى هذا األساس انكبّ املفسّرون واملعربون وعلمـاء البالغـة
علـى دراســتها ليســتخرجوا دقائقهــا ولطائفهــا البالغيــة .لنقــل معــىن القــرآن إىل لغــة أخــرى،
جيــب علـى الناقــل أن يوصــل للقــارئ الفقــرة الفكريــة املتروكــة يف الــنصّ القــرآين ،واضــعاا مــا
يترمج بـني قوسـني .وإذا مل يقـم بـذلك فـإن اجلملـة املعنيـة يف الترمجـة تفقـد حيويتـها ،ويف
كثري من األحيان تفقد مفهومها أيضاا.
تبيّن دراسة هذ الظاهرة يف ميزان الترمجة أن كثرياا من العقبات واخلالفات الترمجيـة
تتجذّر يف إعادة األجزاء املقطوعة عن النصّ .وال بدّ من فهم هـذ الظـاهرة اللغويـة يف ضـوء
القرآن نفس علـى أسـاس الوحـدة املوضـوعية القرآنيـة ،فهـي املقيـاس يف تقـدير احملـذوف ،أو
رفض نظراا إىل كمال الداللة من غري احلذف .فال يكفـي يف التقـدير جمـرد اجلـواز النحـوي
واالحتمال اإلعرايب ،بل ال بدّ من رعاية الفصـاحة القصـوى والبالغـة العليـا .وهـذا يـدلّ علـى
أن مــن يريــد أن يتصـدّى لنقــل معــاين القــرآن الكــرمي جيــب أن يــدرك هــذ الظــاهرة إدراكـاا
عميقاا .ويف هذا يقول السيوطي (املتوفّى 911هـ)« :أُنـزل القـرآن علـى ال ـني حنـواا ،كـلّ حنـو
من غري صاحب  ،فمن عرف وجوهها مثّ تكلّم يف الدين أصـاب ووُفقـق ،ومـن مل يعرفهـا وتكلّـم
يف الدين كان اخلطأ إلي أقرب ،ومنها السبب واإلضمار» (السيوطي ،دون تا ،ج.)107 :3
ونظراا للمنهج العام يف الترمجات املعاصرة يف اهتمامهم باملعىن وعدم تقيّدهم باأللفاظ
جند أن املترمجني مل يتوقّفوا عند أسـس النظـام التـركيل للغـة املصـدر ،بـل حـاولوا اخلـروج
عــن هــذا النظــام يف إطــار الــنص اهلــدف لــذلك نالحــظ أن الــنص اهلــدف قــد خضــع لــبعض
التح ـوّالت والتغــيريات أ نــاء مســار الترمجــة .أمــا بالنســبة إىل النصــوص املترجَمــة القدميــة
فيختل ــف األم ــر متامــاا إذ ك ــان النقل ــة مل ــزمني بس ــمات ال ــنص اللغوي ــة يف مجي ــع مس ــتويارا
التركيبية .ووقفوا بكثري من االجنذاب الروحـي والعقلـي ألهنـم أدركـوا مـا متزنـ مـن عجيـب
التأليف ،وبديع التصوير ،وعمق التحليل يف املستويات كلّها .فبناء علـى هـذا ميكـن أن نلخـص
إشكالية املنهج التقليدي للترمجات القدمية يف مستويني:
أ) على املستوى الدالي :ينحرف املعىن ويكتنف الترمجة الغموض وااللتباس.
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ب) وعلى املستوى التـركيل :يضـطرب الـنص املتـرجَم لكونـ يبـتين بنيـة اللغـة األصـل ال
بنية اللغة اهلدف.
وال نبالغ إن قلنا إن أكثر الترمجات القدميـة وقفـ عنـد ظـواهر اآليـات دون أن جيتازهـا
إىل كـوامن القـرآن وأسـرار وأسـاليب الـل تسـاعد كـثري اا يف فهـم اآليـات وإزالـة احلـواجز يف
إدراكهــا وبالتــاي يف نقلــها إىل اآلخــرين نقـالا أمينـاا ولعــل الســبب يف ذلــك يعــود إىل اجلانــب
العقائدي عند املترمجني وقداسة الوحي السماوي.
ففي ترمجة قول تعاىل على سـبيل املثـال﴿ :إِ َّن الَّ ِذين َك َف روا بِال رذ ْك ِر ل ََّم ا ج ا هم وإِنَّهُ ل ِ
َكتَ ا
َ ُْ َ
َ ُ
1
َع ِزي ز﴾ (فصــل  ،)41/مل يعبّــر أصــحاب الترمجــات عــن اخل ـ املقطــوع مــن الــنص ليتحقّــق
تواصلية الترمجة:
الترمجة الرنية« :
».
».

أبوالفتوح الرازي« :
القرن العاشر« :
».

أقسام احلذف يف الترمجة
ميكن تقسيم أسلوب نقل العناصر املغيبة يف النص املصدر يف ظلّ الترمجة إىل ال ة أقسام:
القســم األول :يشــتمل عل ـى اآليــات الــل يــرتبط فهمهــا باحملــذوف ترابط ـاا و يق ـاا حيــف ال
ميكن الوصول إىل مغزاها إال بفهم التقدير .فال بدّ للمترجم أن ينقلـ بدقـة وأمانـة متناهيـة
ليكون النقل مالئماا مع اللغة املترجم إليها يف تراكيبها ومستويارا البالغية .ففي قول تعاىل
 .1اجلــدير بالــذكر أن يف خـ «إن» وجــو أظهرهــا أنـ حمــذوف تقــدير «ال خيفــون علينــا» ويؤيــد هــذا
الوج كون إن الثانية بدالا من «إن» األوىل فيسري عليها ما يسري علـى األوىل والقاعـدة ان احملكـوم بـ علـى
البدل حمكوم ب على املبدل من وذكر املعربون أوجها أخرى نورد خالصتها فيما يلـي:أ .إنـ حمـذوف لفهـم
املعىن وتقدير معذبون أو مهلكون وهو وج سديد أيضا؛ ب) إن حمذوف قدر اجلـالل بقولـ « :جنـازيهم»؛
ج) إن موجود مذكور وهو قول فيما بعد «أولئك ينادون»؛ د) إن موجود مذكور وهو قول « :ال يأتيـ الباطـل»
والعائد حمذوف أي ال يأتي الباطل منهم حنو (درويش ،1415 ،ج.)570 :8
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ود النَّاقَ ةَ ُمْب ِص َرةً فَظَلَ ُم واْ بِ َه ا﴾ (اإلسـراء« ،)59/مبصـرة» نعـ ملنعـوت حمـذوف
﴿وآتَ ْي نَا ثَ ُم َ
مثالاَ :
كما ورد يف الكتـب التفسـريية« :آيـة مبصـرة» (الط سـي ،1372 ،ج ،)653 :6فلـيس املقصـود «أن
الناقة كان مبصـرة ،ومل تكـن عميـاء ،وإمنـا يريـد آيـة مبصـرة» (ابـن األ ـري ،1939 ،ج،)102 :2
فلو تركنا البنية التحتية لآلية واكتفينـا مبـا يـد ّل عليـ ظـاهر اآليـة ألخطأنـا يف فهـم املقصـود
كما قد أساء الفهم بعض أصحاب الترمجات احلرفية؛ كترمجة "شـعراين"« :
» ويف ترمجة "أرفـع"« :
» .كما يالحظ أهنما اكتفيا بالظاهر ،ومل ي زا احملذوف ،ولـذلك حـدل نـوع
من االضـطراب يف أداء املعـىن .أمّـا نقـل املنعـوت اخلفـي فيضـيف املقصـود جـالء ،كمـا ذكـر
أصحاب الترمجات احلديثة إليضاح النصّ واتساق  ،كـترمجة "فوالدوند"« :
».
القسم الثاين :يضمّ اآليات الل ال يؤدّي إمهـال احلـذوف أو ذكرهـا إىل اخـتالف جـذري
يف النقل ،وذلـك بأسـباب متعـددة كتقـارب اللغـتني يف بعـض اخلصـائص اللغويـة ،والتركيبيـة.
﴿وَما أَ ْد َراك َم ا ِهيَ ْه نَار َح ِاميَ ة﴾ (القارعـة .)11-10/حُـذف املبتـدأ ألسـباب بالغيـة
كقول تعاىلَ :
ويف إسقاط كسب اآلية حركة مجالية مثرية ،فال دل عدم نقل يف الترمجة غـرة دالليـة
عظيمة كأن نظام اللغة الفارسية معتاد هبذ الصورة احلذفية وبين وبني اللغة العربية تطابق
وتكافؤ يف املستوى النحوي.
والقســم األخــري يشــمل احلــذوف الــل جيـدر إمهاهلــا يف اللغــة املنقــول إليهــا إذ هــي مــن
خصائص اللغـة املصـدر وميكـن اعتبارهـا مـن التصـوّرات النحويـة حيـف يعتـ نقلـها نـوع مـن
التكلّف ،لذلك نرى أن الزركشي يرى أنـ « قـد توجـب صـناعة النحـو التقـدير وإن كـان املعـىن
غري متوقّف علي وقد يقدّر النحوي ليعطي القواعد حقّها وإن كان املعىن مفهومـاا» (الزركشـي،
 ،1408ج .)115 :3ويضاف إىل القسم األخـري بعـض احلـذوف الـل تظهـر داخـل بنيـة الكلمـات
اهم بِكتَ ا فَ َّ
ص لْنَا ُ
﴿ولََق ْد ِج ْئ نَ ُ
كاحلذف الصريف واحلذف الصويت .ففي قول سبحان وتعاىلَ :
َعلَى ِعلْم ُه ًدى َوَر ْح َمةً لرَق ْوم يُ ْؤِمنُو َن﴾ (األعراف ،)52/قد أحسّ بعض املترمجني أمهيـة األقسـام
احملذوفة متأ رين بالرؤية النحويـة الـل تفـرض ضـرورة تـوافر أشـكال ابتـة للجمـل القرآنيـة
فأظهروها خالل الترمجة:
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خسروي« :
.»...
بالغي:
.
﴿ولََق ْد َرآ ُ بِ ْاْلُفُ ِق ال ُْمبِي ِن﴾ (التكوير.)23/
أو يف قول عزّ وجلَّ :

خسروي:

.
.

بالغي:
َّ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِهم﴾ (العنكبوت.)3/
﴿ولََق ْد فَ تَ نَّا الذ َ
وترمجة قول سبحان َ :

».

تفسري قرآن كم يج« :

».

بالغي« :
خسروي« :
».

وما يستحقّ قول هنا أن ال ضرورة لذكر املقطوع وال دليل الفتراض مثـل هـذ التقـديرات
يف الترمجة ،ويف هذا اجملال يقول أحد الباحثني :لو عـدنا إىل طرائـق القسـم لوجـدنا كـثرية
فقــد يــذكر الفعــل وقــد يُســتغىن عن ـ  ،فاألســاليب العربيــة ال تعتمــد القوالــب واألشــكال ،فثمــة
موحيات باملعىن تغين عن ذكر أجزاء القسم فال حذف وال تقدير ألن مـا مل يـذكر فيـ الفعـل
منط آخر غري الـنمط األول (اخلالـدي .)49 :2007 ،وقـد جتـرّ هـذ التقـديرات إىل زيـادة معـان
يف الترمجــة مــن غــري حجــة وال دليــل حيــف ال يرتضــي الــذوق اللغــوي وال يالئــم مقتضــيات
األساليب الفارسية البليغة .فيحدل مغايرة يف شكل النص املترجم ومضمون .

أثر احلذف البالغي يف اختالف الترمجات القرآنية
لــو دقّقنــا يف ترمجــة العناصــر احملذوفــة يف اآليــات وجــدنا أن اخــتالف املتــرمجني ترجــع إىل
األسباب التالية :أ) يف تعـيني احملـذوف وكيفيـة ذكـر ؛ ب) يف كيفيـة التقـدير مـن حيـف نوعـ
ومقدار ومكان ؛ ج) دقائق احلذف الداللية؛ د) تعددية املعىن.
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تعيني احملذوف وكيفية ذكر :
نظراا لكون النص القرآين حافالا باحلذف حىت تكاد ال ملو منها آية من آي القـرآن الكـرمي،
فــإن التعـرّف عليـ وأغراضـ الدالليــة أمــر حتمــي للمتــرجم لئلّــا يــأيت بالترمجــة الــل تسـبّب
اإلهبام وعدم فهم املعىن املراد .ويف كثري من مواطن احلذف جند العلمـاء غـري مـتفقني علـى
أن هاهنــا حــذفاا ،وإن اتفقــوا علــى احلــذف اختلفــوا يف تقــدير  .وهــذا أدى إىل تأمــل طويــل،
وس ألغوار السياق للوقوف على الداللة.
فقــد اختلف ـ ترمجــة معــىن اآليــة التاليــة ملــا ورد هلــا مــن تع ـدّد التوجي ـ اإلعــرايب يف كتــب
َت لَ ُك م أَن ُفس ُكم أ َْم را فَص ْب ر ج ِمي ل والل هُ الْمس تَ عا ُن َعلَ ى م ا تَ ِ
ص ُفو َن﴾
التفس ــري﴿ :قَ َ
ُْ َ
َ
ال بَ ْل َس َّول ْ ْ ُ ْ ً َ َ
َ
(يوس ــف ،)18/ففيــ تم ــل أن يك ــون احمل ــذوف املس ــند إليــ  ،ويك ــون مع ــىن اآلي ــة عل ــى ذل ــك:
«فصـ ي صـ مجيــل» أو «فشــأين وأمــري صـ مجيــل» .والفائــدة املعنويــة املســتفادة مــن وراء
هذا احلذف هي« :تصوير حرية يعقوب وتسـليم األمـر هلل سـبحان وتعـاىل وحزنـ الشـديد
هلذا املوقف» (أبو رضا .)119 :2006 ،عاجل بعض املترمجني الترمجة على هذا التقدير:
.
امليبدي:
.

فيض اإلسالم:

و تمــل أن يكــون املســند ه ــو احملــذوف فيكــون مع ــىن اآليــة «فص ـ مجي ــل أوىل يب» أو
«فص مجيل أمجل» ،وغاية احلذف يف هذا املقام الكشف عـن حـفّ يوسـف لنفسـ علـى
الص والتجلّد ،ورد هذا املقصود يف الترمجات التالية:
.
أنصاريان:
فوالدوند:

.

وّا تستحقّ اإلشارة إلي هنا أن مع احتمال اآلية هلذ املعـاين جنـد مـن البالغـيني مـن
يرجّح أحد الوجو على غريها مستدالا بسياق اآلية الل وردت مسوقة ملدح يعقوب يقـول
صاحب الطراز« :حذف اخل وإن كان وارداا على جهة الكثرة ،لكن حذف املبتـدأ ههنـا أبلـغ،
ألن اآلية وردت يف شأن «يعقوب» فال بدّ من أن يكون هناك اختصاص ب  ،فـإذا كـان تقـدير
فــأمري صـ مجيــل كــان أخـصّ بـ وأدخــل يف احتمالـ للصـ واختصاصـ بـ » (العلــوي ،ج:2
 .)118ومن الطريف أن قسماا آخر من اخلالفات الترمجية يعود إىل فرض التقـدير أو عدمـ
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يف اآليات حيف قد تسفر عن إصدار أحكام متعددة ،ففي قول تعاىل على سبيل املثال﴿ :أَيَّ ًاما
ُخ َر﴾ (البقــرة )184/يــرى علمــاء
ودات فَ َم ن َك ا َن ِم ن ُكم َّم ِري ً
ض ا أ َْو َعلَ ى َس َفر فَ ِع دَّة رم ْن أَيَّ ام أ َ
َّم ْع ُد َ
السنة أن الشرط حمذوف يف اآلية واملقـدّر« :إن أفطـر فعـدة أيـام أخـر» (ابـن اجلـوزي ،دون تـا،

ج141 :1؛ اآللوس ــي ،1415 ،ج ،)455 :1فاتفقـ ـ قاطب ــة فقه ــاء الس ــنة علــى اخلي ــار ب ــني الص ــوم
واإلفطار .بينما رفض مفسّري الشيعة التقدير نظراا إىل كمال الداللة من غري احلذف لذلك
خيالفهم الط سي يف الرأي ويقول« :من قدّر يف اآلية فقد خالف الظـاهر» (الط سـي،1372 ،
ج ،)493 :2ومــردّ ذلــك « :أو اال أن التقــدير كمــا ص ـرّحوا ب ـ خــالف الظــاهر ال يصــار إلي ـ إال
بقرينة وال قرينة من نفس الكالم علي  .و انياا :أنّ الكـالم علـى تقـدير تسـليم التقـدير ال يـدلّ
على الرخصة فإن املقـام كمـا ذكـرو مقـام التشـريع ،وقولنـا :فمـن كـان مريضـ اا أو علـى سـفر
فــأفطر غايــة مــا يــدلّ عليـ أن اإلفطــار ال يقــع معصــية بــل جــائزاا بــاجلواز بــاملعىن األعــم مــن
الوجوب واالستحباب واإلباحة ،وأما كون جائزاا مبعىن عدم كون إلزاميـاا فـال دليـل عليـ مـن
الكالم البتة بل الدليل على خالف فإن بناء الكالم يف مقام التشريع على عدم بيان ما جيـب
بيان ال يليق باملشرع احلكيم وهو ظاهر» (الطباطبائي ،1417 ،ج.)11 :2
فبناء على هذا التفريـق يف جـواز اإلفطـار أو وجوبـ يف السـفر الـذي هـو نـاتج عـن مسـألة
التقدير نالحظ أن اخلالف أظهر نفس يف الترمجة أيضاا:
خرمدل:

.
فيض اإلسـالم:

.
فنالحظ أن «خرمدل» ـ وهو من مترمجي السنة ـ يعبّـر عـن جـواز األمـر بإتيانـ بالتقـدير
احملــذوف بــني اهلاللــني بينمــا يؤكــد «فــيض اإلســالم» علـى وجــوب اإلفطــار يف حــالل املــرض
والسفر مستفيداا ّا يدلّ على وجوب األمر بقول « :بر اوس ».
كيفية التقدير من حيف نوع ومقدار ومكان :
وك
﴿وإِ ْن يُ َك رذبُ َ
وقد يعود التباين بني املترمجني إىل كيفيـة التقـدير ونوعـ ومثالـ قولـ تعـاىلَ :
فَ َق ْد ُك رذبَ ْت ُر ُس ل ِم ْن قَ ْبلِ َك﴾ (فــاطر )4/فجملــة «فقــد كــذب رســل مــن قبلــك» ليس ـ جــواب
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الشرط ،وإمنا جـواب الشـرط حمـذوف أل ّن اجلـواب ينبغـي أن يتر ّتـب مضـمون علـى مضـمون
فعــل الشــرط فــ «اجلــواب مســبب عــن الشــرط» (ابــن هشــام ،2009 ،ج ،)384 :2وتكــذيب الرســل
فجملة «فقد كذب » علّة للجواب احملذوف وهو الص
سابق على تكذيب النل األكرم
على االبتالء فدلّ علي  ،وبذلك يكـون تقـدير الكـالم «وإن يكـذبوك فاصـ فقـد كـذّب رسـل
من قبلك» (الزركشي ،1408 ،ج.)322 :3
طاهري:
.
إهلي قمش اي:
.
.

فوالدوند« :
خرمشاهي:
.

ويف قولـ تعــاىل﴿ :نِس اكُكم ح رَّ لَّك م فَ َْتُوا ح رثَكم أَنَّ ى ِش ْئتُم وقَ د ِ ِ
كم َواتَّ ُق وا اللَّ هَ
َْ ُ
رموا ْلَن ُفس ْ
َْ ْ
ْ
َ ْ َْ
ِِ
َوا ْعلَ ُموا أَنَّكم ُّم َالقُو ُ َوبَ ر
ين﴾ (البقرة.)223/
ش ِر ال ُْم ْؤمن َ

فوالدوند:

.
مسعود أنصـاري« :
».
مكارم الشـريازي« :

عجز أصحاب الترمجات عن استيفاء املدلول الكامل لبعض التراكيب واجلمـل فشـرحوها
يف الذيل واهلامش كترمجة أبوالقاسم إمامي.
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اجلوانب الداللية للحذف:
إن احلــذف يتــرك فجــوة يف مســتوى البنيــة التركيبيــة تــؤ ّر يف املعــىن ،و«الداللــة تتج ـ حنــو
متعلّقات اجلملة املذكورة يف حال أن ذف أحد أطرافها ،فـإن حـذف الفعـل اجتهـ الداللـة
إىل الفاعــل أو املفعــول بـ فيكــون التركيــز عليهمــا وعلـى مــا يتعلّــق هبمــا يف الــنص» (اجلنــايب،
ال للنص جيـب أن يأخـذ مثـل هـذ اللطـائف الدالليـة بعـني
 ،)128 :2009فاملترجم بصفت حم ّل ا
َّ
كم قِبَ َل ال َْم ْش ِر ِا َوال َْمغْ ِر ِ َولَك َّن الْبِ َّر َم ْن
س الْبِ َّر أَن تُ َولُّ وا ُو ُج َ
وه ْ
االعتبار ،ففي قولـ تعـاىل﴿ :ل ْي َ
ال َعلَ ى ُحبر ِه ذَ ِوي الْ ُق ْربَ ى َوالْيَتَ َامى
آم َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم ْاْل ِخ ِر َوال َْم َالئِك ِه َوالْكتَ ا ِ َوالنَّبِير ي َن َوآتَ ى ال َْم َ
َ
الس بِي ِل و َّ ِِ ِ
الص َال َ َوآتَ ى َّ
الزك ا َ َوال ُْموفُ و َن بِ َع ْه ِد ِه ْم إِذَا
ام َّ
الس ائلي َن َوف ي الرقَ ا ِ َوأَقَ َ
س اكي َن َوابْ َن َّ َ
َوال َْم َ
الص ابِ ِرين فِ ي الْبَ ِ
ِ
الض َّرا ِ و ِح ين الْب َ ِ ِ
ص َدقُوا َوأُولَئِ ك ُه ُم ال ُْمتَّ ُق و َن
َع َ
ْس أُولَئ ك الَّ ذي َن َ
ْس ا َو َّ َ َ َ
َ َ
اه ُدوا َو َّ َ

(البقــرة ،)177/ال ميكــن أن يكــون «الصــابرين» معطوفـاا علــى مــا تقـدّم ،فالواجــب يف ذلــك أن
يقدّر مقدّر ليستقيم اإلعراب ،كما قال درويش« :كان سياق الكالم أن يكـون منسـوقاا علـى مـا
تقـدّم ،ولكن ـ قطع ـ عــن العطــف ونصــب علــى املــدح بفعــل حمــذوف تقــدير «أمــدح» إشــعاراا
بفضل الص وتنويهاا بذلك الفضل» (درويش ،1415 ،ج ،)251 :1فحـذف الفعـل لتركيـز االنتبـا
على املفعول من دون سوا ألنـ هـو املـراد بـ  .فنظـراا هلـذا التفسـري نالحـظ أن املتـرمجني مل
يهتمّوا باأل ر الدالي للحذف وال تفيد ترمجارم معىن االختصاص:
امليبدي« :
فيض اإلسالم« :

»

فوالدوند« :
وبالتتبع يف الترمجات الفارسية نرى أن هذا التركيـب احلـذيف لفـ انتبـا بعـض املتـرمجني
فــدفعهم إىل ذكــر مــا يص ـوّر معــىن االختصــاص يف الفارســية لقــرب التركيــب مــن نظــام اللغــة
املستهدفة:
».
جمتبوي« :
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احلذف وتعددية املعىن:
كما أشرنا فيما تقدّم أن احلـذف يفـتح البـاب علـى مصـراعي أمـام املتلقّـي ليبحـف فيمـا بـني
يدي ـ عمــا غــاب عــن الــنص ،وعــن الصــلة القائمــة بــني أجــزاء الكــالم .ولع ـ ّل يف مــا عقــد
البالغيون يف حديثهم عن احلذف الذي تمل أن يكون احملذوف في املسند أو املسند إلي ،
خري دليل على وفرة تأويالت املعىن الل يتيحها احلذف وهذا التعـدّد «ال يتـوافر للعبـارة ذات
التركيب اللغوي التام؛ ألن حدود املعىن فيها مهما اتسع فإهنا تكون حمدودة وذلك لتقيّدها
باأللفاظ الدالة عليها ،وهنا تكمن نقطة هامة يف نظر البالغيني حينما يفاضلون بني اجلملـة
احلذفية الل فتح الباب واسعاا أمام تعدد املعىن ،وبني اجلملـة ذات التركيـب اللغـوي التـام
املعلومة احلدود ،فيحكمون بأفضلية اجلملة الل اعتمدت أسلوب احلـذف ،فقـد رأوا مـثالا إن
حذف جواب الشرط من بعض النصوص أبلغ مـن ذكـر ألن احلـذف يتـيح للمتلقّـي أن يتوسّـع
يف تصور االحتماالت املمكنة الل يصحّ محل الكالم عليها خبالف ذكر اجلواب الذي يقصـر
املتلقي على الوج املذكور ولذا تراهم يقولون إن احلـذف «أبلـغ مـن الـذكر ألن الـنفس تـذهب
يف احلــذف ك ـلّ مــذهب ،ولــو ذكــر اجلــواب لكــان مقصــوراا عل ـى الوج ـ الــذي تناول ـ الــذكر»
(حسني.)207 :1432 ،

«إنّ اللغـة ليسـ حســاباا منطقيـاا دقيقـاا لكـلّ كلمـة معــىن حمـدّد ولكـلّ مجلــة معــىن حمـدّد
ولك ـ ّل اجلمــل وظيفــة واحــدة وإمنــا تتع ـدّد معــاين الكلمــات بتع ـدّد اســتخداماتنا هلــا يف اللغــة
العاديــة وتتعـدّد معــاين اجلملــة الواحــدة حســب الســياق الــذي تــذكر فيـ  ،وأنّ الكلمــة مطاطــة
تتّسع وتضيق استخدامارا حسـب الظـروف واحلاجـات» (زيـدان ،)106 :1985 ،فتعدديـة املعـىن
الناجتة عن احلذف تنشأ تتمثل يف شكلني:
أ) بني وجود احلذف وغياب تعدّد ّكن للمعىن
ومل يكن احلذف مسلّم اا بـ دائمـ اا يف تفاسـري القـرآن ،إذ جتـد بعـض املف ّسـرين يسـقطون بعـض
احلروف من القول لتجنّب القول الحذف ،وهذا ما جتسّم يف أقوال حذف منها جواب الشرط.

ب) يف تعيني احملذوف تعدّد ّكن للمعىن
األغلب عند مستعملي اللغة التسليم باحلذف عند وجود  ،غري أنّهم قد خيتلفـون يف حـال
كون احملذوف مبتدأ وخ اا .وينتفي هذا االخـتالف النظـري إذا قطـع السـياق أو املقـام بأحـد
العنصرين بالذات حمذوفاا .أمّا إذا مل يقطع السياق واملقام مبوضع احملذوف فيجوز اختالف
تعيين استناداا إىل بعض القرائن النحوية .فإن كان الدليل على احملذوف ـ أي إن كان الباقي
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مــن اجلملــة ـــ نكــرة غلــب اعتبــار احملــذوف خـ اا وجــاز اعتبــار مبتــدأ بتقــدير خـ حمــذوف
(يوسف.)74 :2002 ،
ِ
وه َّن﴾
﴿وتَ ْرغَبُ و َن أَن تَنك ُح ُ
تتجلــى تعدديــة املعــىن بإســقاط حــرف اجلــر يف قول ـ ع ـزّ وج ـلَّ :

(النســاء ،)127/فــ«رغــب» يصــل إىل املفعــول حبــرفني يؤدّيــان معنــيني متعاكســني والبــد مــن ذكــر
أحدمها إذا أريد معـىن بعينـ  ،فـإذا قيـل «رغـب يف» دلّ علـى معـىن اإلجيابيـة ،وإذا قيـل «رغـب
عن» دلّ على الرغبة السلبية ،وحذف احلرف هنا يوقع يف اللبس على حد ما يزعمون .فبحـذف
املتعلّق الفعل يتعدد معىن اآلية ويشمل كال االحتمـالني ولـذلك يقـول الزخمشـري يف توجيـ هـذ
املســألة « :تمــل يف أن تنكحــوهن جلمــاهلن وعــن أن تنكحــوهن لدمامتــهن» (الزخمشــري،1407 ،
ج .)570 :1فهنـا قـد ظهـر أ ــر احلـذف واضـحاا ،فإنـ ملـا حـذف حـرف التعديــة للفعـل جعـل لفــظ
اآلية يتسع و تمل كال املعنيني ،فأعطى سعة للمترمجني يف التوصّل إىل كال املعنيني:
».
امليبدي« :
فيض اإلسـالم« :
».
فوالدوند« :

».

واملالحظ أن صاحب حنو القرآن يذهب يف تأويل هذ اآلية مذهباا آخر قائالا« :األصل يف
الرغبة هو الذي دد عالقت باملفعول أي أن تكون رغبة يف الشـيء .أمـا الرغبـة عـن الشـيء
فهي الفرع الذي ال يعرف إال بذكر احلرف «عن» وهذا املعىن هو الذي يقتضي إ بات احلرف
أما حذف احلرف فيصـرف معـىن الفعـل إىل أصـل وهـو الرغبـة يف الشـيء .وإذن فـال جمـال
لاللتباس على اإلطالق» (اجلواري.)54-53 :1974 ،
قـد يســتند تعـدد العنصــر احملـذوف إىل تفســري للسـياق بالبحــف يف معانيـ االقتضــائية أو
﴿زير َن لِلنَّ ِ
ب
اس ُح ُّ
االســتداللية .فمــن ذلــك االخــتالف يف مــزين الشــهوات يف قــول اهلل تعــاىلُ :
الش َه ِ
َّ
وات ِم َن النرس ا ﴾ (آل عمــران ،)14/فقــد اختلفــوا يف قول ـ « :زيــن للنــاس» مــن الــذي زيــن
ذلك؟ فذهب البعض إىل أن اهلل وآخرون إىل أن الشيطان .واعتمد الفريق األول على إسناد
﴿ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم ما فِ ي ْاْل َْر ِ
ِ َج ِميع اً﴾ (البقـرةّ ،)29/ـا
اهلل تعاىل لنفس خلق كلّ شيء ُ
يقتضي خلق للزينة .أما الفريق الثاين فاستند إىل املعىن املقصود بقول اهلل تعاىل آخر اآلية
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املذكورة« :ذلكَ مَتاعُ الْحَياة الدنْيا» ،فهو معىن الذمّ للدنيا واستدلوا بـأن الـذام للشـيء ميتنـع
أن يكون مزيناا ل  ،وإذا مل يكـن املـزين هـو اهلل فـإن سـياق القـرآن الـذي يسـند إىل الشـيطان
تزيني الشهوات للناس يسمح بتعيني الشيطان حمذوفاا (فخر الرازي ،1420 ،ج.)160 :7
كذلك جند التعمية واملعىن املغلق عنـد تـرك اجلمـل املعل ّلـة يف العطـف بـالواو يف كـثري مـن
اآليات ،والظاهر أن دل يف القرآن ملا يف اآليات من طـول الكـالم ،أو تكـرر للعناصـر الـل
﴿ولِ ُك ل
ميكن االستغناء عنـها لـورود مثلـها أو مقابلـها ،ففـي اآليـة الكرميـة علـى سـبيل املثـالَ :
َد َر َج ات ِم َّم ا َع ِملُ وا ولِيُ َوفر يَ ُه ْم أَ ْع َم ال َُه ْم َو ُه ْم َال يُظْلَ ُم و َن﴾ (األحقــاف« ،)19/الــالم» يف «ليُـوَفقيَهُمْ»
للغايــة ومــا بعــدها متعلــق باملعلـل غــري املــذكورة ،يقــول العالمــة الطباطبــائي يف تفســري اآليــة:
«واجلملة معطوفة على غاية أو غايات أخرى حمذوفـة مل يتعلـق بـذكرها غـرض ،وإمنـا جعلـ
غاية لقول « :لكُلٍّ دَرَجاتٌ» ألن يف معـىن وجعلنـاهم درجـات ،واملعـىن :جعلنـاهم درجـات لكـذا
﴿وَم ا
وكــذا وليــوفيهم أعمــاهلم وهــم ال يظلمـون» (الطباطبــائي ،ج .)204 :18ويف قولـ ســبحان َ :
ت ولَ ِك َّن الل ه رم ى ولِيبلِ ي الْم ْؤِمنِ ِ
س ناً إِ َّن الل هَ َس ِمي َعلِ يم﴾
َرَم ْي َ
َ
َ َ َ َ ُْ َ ُ
ت إِ ْذ َرَم ْي َ َ
ين م ْن هُ بَ ال َح َ
(األنفال ،)17/واجلملة لبيان الغاية وهي معطوفة على مقدر حمذوف ،والتقدير :إمنا فعل اهلل

ما فعـل مـن قتلـهم ورمـيهم ملصـام عظيمـة عنـد  ،وليبلـي املـؤمنني وميتحنـهم بـالء وامتحانـا
حسنا أو لينعم عليهم بنعمة حسنة ،وهو إفناء خصمهم وإعالء كلمة التوحيـد هبـم وإغنـاؤهم
مبا غنموا من الغنائم (الطباطبائي ،1417 ،ج.)39 :9
واجلدير باالنتبا أن بعض األجوبة املقدرة الل تذكر يف إكمـال النظـام الشـرطي مصـدر
ِ
ِ
س ا ُم ْؤِمنَ ات لَ ْم
االختالف بـني املتـرمجني ،جنـد ذلـك يف قولـ تعـاىلَ :
﴿ولَ ْوَال ِر َج ال ُم ْؤمنُ و َن َون َ

ِ
ش ا ُ لَ ْو تَ َزيَّلُ وا
كم ِم ْن ُه ْم َم َع َّرة بِغَْي ِر ِع ْل م لِيُ ْد ِخ َل اللَّ هُ فِ ي َر ْح َمتِ ِه َم ْن يَ َ
وه ْم أَ ْن تَئَئُ ُ
تَ ْعلَ ُم ُ
وه ْم فَ تُص يبَ ْ
َّ ِ
ين ك َف ُروا ِمْن ُه ْم َع َذابًا أَلِ ًيما﴾ (الفتح ،)25/نالحظ ترمجة اآلية على الشكل التاي:
ل ََع َّذبْ نَا الذ َ

امليبدي:
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فيض اإلسـالم:
.
فوالدوند:
.
فنظر اا للمنـهج العـام يف الترمجـات القدميـة يف اهتمـام املتـرمجني باللغـة املنقـول منـها ال
جنــد عنــد «امليبــدي» مــا يعبّــر عــن احملــذوف ،فاتســم ترمجتـ باحلرفيــة وهــي أمينــة للــنص
املصدر يف الشكل واملعىن؛ فلم اول املترجم لترشيد وإعادة صياغة اآلية بينما ربط «فيض
اإلســالم» و«فوالدونــد» أجــزاء الــنص بــذكر مــا ســقط عــن اآليــة يف جــواب «لــوال» الشــرطية
واملالحــظ أن املــذكور يف جــواب «لــوال» خيتلــف عنــدمها وهــذا يــدل عل ـى أن البنيــة احلذفيــة
تفسح فضاء خصباا لالجتهاد.
﴿و َجا َ َربُّك َوال َْملَك َص ًّفا َص ًّفا﴾ (الفجر )22/نالحظ أن
ففي قول سبحان وتعاىلَ :
املترمجني تناولو بالشكل التاي:

يتبني لنا من هذ النماذج أن الترمجة كان متأ رة بشكل كـبري بالرؤيـة األيدلوجيـة عنـد
املترجم ،ففي ترمجة «امليبدي» نالحظ أن حـدّد معـىن اآليـة يف ضـوء الرؤيـة احلسـية فنسـب
اجمليء إلي تعاىل فنقل اآلية نقالا حرفياا متأ راا مبذهب  ،قائالا« :
» (امليبـدي ،1371 ،ج( ،)577 :1إن
مذهب السنة وأصحاب احلديف يف مثل هذ األخبار واألوصاف هـو التمسـك بظـواهر اآليـات
وترك بطوهنا وعدم التعمق والتأويل يف معانيها إذ إن التأويل ليس سوى منهج الضالني).
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النتائج
تناولنا فيما تقدّم أمهية احلذف والقطع يف الكالم اإلهلي من خالل النظر يف وعاء الترمجـة وبيّنـا
القيمة الداللية هلذ امليزة وأ رها يف الترمجات الفارسية بشكل كلّي .فعرفنا أن مفهـوم احلـذف يف
الترمجة ذو جوانب متعددة يستلزم املترجم التعمّق فيها .إن املترجم جيب أن يضع نصب عيني أن
الســياق القــرآين هــو املصــدر األســاس يف حتدي ـد احملــذوف فينبغــي دراســة هــذ الســمة األســلوبية
والبالغية يف ضوء اآليات القرآنية نفسها لكي يدرك املعىن القرآين وتتكامل أبعاد  .فدراسة اجلملة
احلذفية منعزلة عن نصها فساد يف املقصود.

تبني لنـا يف ضـوء النمـاذج املدروسـة أن االخـتالف والتغـاير متجـذر يف منـاهج املتـرمجني
وأسلوهبم يف الترمجة .مييـل املترمجـون القـدامى إىل الترمجـة احلرفيـة وااللتـزام بالصـياغة
القرآنية نفسها ولكـن رغـم ذلـك نـرى أن بعضـهم كامليبـدي اهتمـام كـبري باملعـاين املقـدرة يف
اآليـات الكرميـة ،ولعلنـا ال نعـدو الصــواب لـو قلنـا إنـ مــن األوائـل مـن أورد احلـذوف القرآنيــة
خــالل نقــل آيــات الــذكر احلكــيم .وكــان أصــحاب الترمجــات التفســريية كــ (فــيض اإلســالم)
شديدي االهتمام بسدّ الفرج اللفظية اهلائلة بني التراكيب واجلمل لإلضافة يف اللغـة املنقـول
"
إليهــا ،وأمــا يف بعــض الترمجــات املعاصــرة كترمجــة "فوالدونــد" و"خرمشــاهي" و"
الحظن ــا أهن ــم يأخ ــذون احلـ ـ ذوف بع ــني االعتب ــار حمافظـ ـ اا عل ــى سالس ــة اللغ ــة الفارس ــية
وفصــاحتها .والظــاهر أهنــم اختــاروا التوســط بــني األمــرين؛ أي التــرك واالســتيفاء ،فاملواضــع
الل يتوقف فيهـا فهـم اآليـة علـى معرفـة احملـذوف ذكـرو باختصـار واملواضـع الـل ال يتوقـف
فيها فهم اآلية على احملذوف استغنوا عن ذكر .
يبدو لنا من خالل عملية حتليل مناذج خمتارة من الترمجات القرآنية وتقييمها ،أنّ اللغة
اهلدف مهما استخدم طاقارا التعبريية فهي عاجزة عن استيعاب دواعي احلذف وأهداف
الداللية وهذا يفصح عن إعجاز ال اكى يف أية لغة من لغـات العـامل .فـاألمر املـانع يف كـثري
من هذ النماذج هو بناء اآليـات علـى اإلجيـاز حيـف ال يسـع مـن يترمجهـا إال أن يترمجهـا يف
كلمات كثرية حتفظ ل بعض املعىن وتذهب بالرونق واخلالبة واإلعجاز املتصفة ب ذاتاا.
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