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ملخص البحث:
إذا كاف العلماء ادلسلمٌن قد أثبتوا كجود احلذؼ يف القرآف الكرمي ،فإف موضوع تررتة احلذؼ يف القرآف الكرمي
إىل اللغة اإلصلليزية يطرح إشكاليات رتة ،تتلخص يف مدل إمكاف إضافة ما ال كجود لو يف النص األصلي
بتقدير معىن متعلق مبحذكؼ مقدر .لقد اختلف مرترتو القرآف الكرمي يف تناكؿ تررتة الكلمات ا﵀ذكفة تقديران؛
فذىب بعضهم إىل تقدير األجزاء ا﵀ذكفة يف بعض اآلايت إبضافة كلمات كعبارات مقدرة من السياؽ القرآين،
كترؾ بعضهم تقدير احلذؼ كعمدكا إىل االلتزاـ برترتة الكلمات الظاىرة يف النص القرآين ،كما اختلف ادلرترتوف
يف طريقة تررتة الكلمات كالعبارات ا﵀ذكفة ،فوضعها البعض بٌن قوسٌن ،كتركها بعضهم دكف حتديد لتصبح
جزءان من ادلعىن ادلراد .كمن ىذا ادلنطلق هتدؼ ىذه الورقة إىل استنباط آاثر احلذؼ يف تررتة معاين القرآف الكرمي
إىل اإلصلليزية ،للوصوؿ إىل قواعد كأسس كاضحة ديكن أف تعٌن ادلرترتٌن على التعامل مع تررتة احلذؼ يف القرآف
الكرمي.
الكلمات ادلفتاحية :الرترتة – القرآف الكرمي  -احلذؼ – التقدير -ادلعىن.
Abstract:
If the Muslim scholars have proved the existence of ellipsis in the Holy Quran,
the translation of deleted parts in it poses various problems which relate to the
extent of adding what was not existed in the source text through approximating
 أستاذ دكتور ،قسم اللغة العربية كآداهبا ،كلية معارؼ الوحي كالعلوـ اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليزاي.
 طالبة دكتوراه ،قسم اللغة العربية كآداهبا ،كلية معارؼ الوحي كالعلوـ اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليزاي.

احلذؼ كأثره يف تررتة معاين القرآف الكرمي إىل اإلصلليزية
the meaning related to the assumed deletion. The translators of the Quran have
not been in agreement in dealing with the assumptions of deleted words; some
added words and phrases assumed from the context while others left them by
preserving what is apparent in the original. They also differ in the methods of
translating the assumed deleted items; some use brackets to indicate the deleted
items while some integrate them within the translations. This paper aims to point
out the effects of ellipsis on the translation of the Holy Quran in order to outline
clear basis and principles that would be of assistance to the translators to take on
the translation of items in the Holy Quran.
Key words: Translation, Holy Quran, Deletion, Assumption, Meaning.

Abstrak:
Sekiranya elipsis adalah satu fenomena yang telah dibuktikan terdapat di dalam
Al-Quran oleh cendiakawan bahasa Islam, terjemahan bahagian yang dihilangkan
telah menimbulkan beberapa isu yang berkait dengan persoalan penambahan
sesuatu yang tidak terdapat di dalam teks asal dengan menelah makna yang
bekaitan dengan bahagian yang dihilangkan tersebut. Para penterjemah Al-Quran
tidak sepakat dalam isu telahan makna unsur ayat yang dihilangkan tersebut;
sesetengah menambah perkataan dan frasa yang diandaikan daripada konteks
manakala yang lain hanya meninggalkan yang asal sepertimana ia. Mereka juga
berbeza pendapat dalam cara menterjemahkan unsur yang diandaikan hilang
tersebut; ada yang menggunakan braket untuk menunjukkan unsur yang
dihilangkan itu manakala yang lainnya menggabungkannya terus dengan ayat.
Kajian ini membicarakan kesan-kesan elipsis ini dalam terjemahan Al-Quran
untuk menjelaskan beberapa garis panduan umum yang dapat dimanfaatkanoleh
penterjemah dalam menangani isu terjemahan unsur elipsis tersebut di dalam AlQuran.
Kata kunci: Terjemahan, Kitab Suci Al-Quran, Elipsis, Andaian, Makna

:مقدمة
 ككل من قاـ برترتة القرآف يعرتؼ أبنو،ىناؾ صعوابت خاصة يف تررتة القرآف الكرمي إىل اللغات األخرل
 كقد. كخصائص اللغة العربية الثقافية كاللغوية، كأسلوبو ادلتفرد، ألفاظو الغريبة: منها،كاجو صعوابت عدة
حاكؿ بعض العلماء كالباحثٌن دراسة بعض الرترتات اإلصلليزية كيًنىا إلبراز األخطاء ال ي ارتكبها
 كمن ذلك ما كرد يف دارسة أزتد إبراىيم مهنا الذم درس ذتاين تررتات،ادلرترتوف كزلاكلة تصحيحها
ُ ككذلك حاكؿ صلدة رمضاف،إصلليزية سلتلفة دلعاين القرآف الكرمي كقاـ بعرض أبرز أخطاء الرترتة فيها
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تقييم ذتاين تررتات للقرآف الكرمي بست لغات من ضمنها اللغة اإلصلليزية؛ إلبراز بعض اآلايت ال ي يرل
أف فيها خالفان أك خلالن يف ادلعىنِ .كأما حساين ضرير فقد تناكؿ قضية احلذؼ يف القرآف الكرمي من
خالؿ إجراء دراسة تطبيقية على عشر تررتات إصللًنية دلعاين القرآف الكرمي ،كقد أشار إىل أف بعض
الرترتات تقرتب من الصواب يف تررتة مواضع احلذؼ حسب نظاـ اللغة العربية بينما دتيل بعضها إىل
تسهيل ادلعاين يف اللغة اذلدؼ ّ.كعلى الريم شلا قدمو ىلالء الباحثوف كيًنىم فإف تررتات معاين القرآف
الكرمي ادلتداكلة بٌن الناس ما زالت تعج أبخطاء كثًنة متعلقة ابحلذؼ؛ لذا يهدؼ ىذا البحث إىل إبراز
أثر احلذؼ يف الرترتات اإلصلليزية دلعاين القرآف الكرمي.
أوالً :مفهوم احلذف لغة واصطالحاً
يستعمل لفظ (حذؼ) كمشتقاتو يف اللغة للداللة على معاف سلتلفة ،كمنها :الرمي ،كالقطع ،كاإلسقاط.
الرٍمي عن و
جانب،
كقد يكوف الرمي مطلقان أك الرمي عن جانب ،كما كرد يف كتاب العٌن أف (احلذؼَّ :
و
جانب) ْ.كأما القطع فًناد بو قطع الشيء مطلقان أك من الطرؼ ،كما كرد يف أساس
كالض ٍَّرب عن
البالية أنو يقاؿ( :حذؼ ذنب فرسو ،إذا قطع طرفو ،كفرس زلذكؼ الذنب .كزؽ زلذكؼ :مقطوع
القوائم .كحذؼ رأسو ابلسيف ،إذا ضربو فقطع منو قطعةن) ٓ.كأما صاحب الصحاح فإنو يفسر لفظ
احلذؼ ابإلسقاط مطلقا؛ حيث يقوؿ( :حذؼ الشيء :إسقاطو ،يقاؿ :حذفت من شعرم كمن ذنب
الدابة ،أم أخذت) ٔ.كأما احلذؼ يف اللغة اإلصلليزية فًناد بو إسقاط عنصر من عناصر العبارة أك اجلملة
بشرط كجود دليل يدؿ على ا﵀ذكؼ ،كقد يكوف الدليل يف البنية العميقة أك اجلملة الثانوية أك السياؽ.
كمثاؿ ذلك )Philip plays the flute, and Caroline the piano.( :ففي ىذه اجلملة حذؼ الفعل
ٕ

ادلكرر كىو ( )playsبدليل كجوده يف العبارة األكىل.
أما احلذؼ يف اصطالح العلماء فقد عرفو الرماين أبنو( :إسقاط كلمة لالجتزاء عنها ،بداللة
يًنىا من احلاؿ أك فحول الكالـ) ٖ.بينما احلذؼ عند ابن األثًن يتمثل يف( :ما حيذؼ منو ادلفرد
كا جلملة ،لداللة فحول الكالـ على ا﵀ذكؼ ،كال يكوف إال فيما زاد معناه على لفظو) ٗ.كأما احلذؼ
عند الزركشي فهو( :إسقاط جزء الكالـ أك كلو لدليل) َُ.كأما احلذؼ عند ديفيد كرستاؿ (David
) Kristalفهو :إسقاط عنصر من عناصر النص بسبب االقتصاد اللغوم أك التوكيد أك أسلوب
الكالـ مع إمكانية اسرتجاع ا﵀ذكؼ من خالؿ القرائن السياقية أك اللفظية ُُ.بينما احلذؼ عند ىالدم
ُِ
يتمثل يف (إستبداؿ من الصفر) حبيث حيذؼ عنصر ،كال حيل زللو شيء ،فيكوف االستبداؿ صفران.
كإذا نظران إىل مفهوـ احلذؼ يف الدراسات العربية احلديثة صلد أنو يقسم إىل حذؼ ضلوم،
كصريف ،كباليي ،كعركضي ،كاحلذؼ النحوم ىو( :إسقاط كلمة من بناء اجلملة ،كقد تكوف ىذه
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الكلمة ركنا من أركاف اجلملة كادلبتدأ أك اخلرب كالفعل كالفاعل ،كقد تكوف حرفا .كقد حتذؼ اجلملة
ُّ
كجمل ي جواب الشرط أك رتلة جواب القسم عند اجتماع شرط كقسم).
كأما احلذؼ الصريف فًناد بو( :إسقاط حرؼ أك أكثر أك حركة من الكلمة ،كقد يسمى إسقاط
احلركة إسكاان ،كادلشهور يف الصرؼ احلذؼ اإلعاليل ،كيراد بو ما يكوف لعلة موجبة للحذؼ على سبيل
ُْ
االطراد كحذؼ ألف عصا كايء قاض).
بينما احلذؼ الباليي يتمثل يف أحد قسمي اإلجياز ،كيراد بو( :اإلجياز الذم حتذؼ فيو كلمة أك رتلة أك
ُٓ
أكثر مع قرينة تعٌن ا﵀ذكؼ ،كال يكوف إال فيما زاد معناه على لفظو).
كأما احلذؼ العركضي فهو( :علة تتمثل يف إسقاط السبب اخلفيف من آخر اجلزء (التفعيلة)
ُٔ

مثل (فعولن) ،فتصبح (فعو).
يتضح شلا سبق أف لفظ (حذؼ) يستعمل يف اللغة للداللة على و
معاف عامة ،يًن أف ىذه
ادلعاين انتقلت من العموـ إىل التخصيص فصارت كلمة احلذؼ تدؿ على إسقاط أم شيء على كجو
اإلطالؽ ،كىذا ادلعىن ىو ادلقصود كادلناسب دلا ضلن بصدده يف ىذا الورقة.
ككذلك يتضح من التعريفات السابقة أف العلماء اتفقوا على أف احلذؼ ىو إسقاط جزء من
الكالـ أك كلو لدليل؛ كلكن اختلفوا يف طرؽ التحليل كالتفسًن ،فالنحاة مثال يهتموف بدراسة احلذؼ من
الناحية الرتكيبية لتحليل عدد من الظواىر اللغوية ادلتصلة ابحلذؼ ،مثل اإلضمار كاالستتار ،كاالستغناء،
كاالتساع كالتقدير ،كاالشتغاؿ ،كأما البالييوف فهم يركزكف على دراسة احلذؼ من الناحية الداللية إلبراز
أيراض احلذؼ ،كأدلتو كركنقو كرتالو ،كأما ادلفسركف فقد اختذكا احلذؼ كسيلة من كسائل إثبات
اإلعجاز البياين يف القرآف الكرمي.
اثنياً :احلذف يف القرآن الكرمي
احلذؼ كما قاؿ اجلرجاين( :ىو ابب دقيق ادلسلك ،لطيف ادلأخذ ،عجيب األمر ،شبيو ابلسحر ،فإنك
ترل بو ترؾ الذكر أفصح من الذكر ،كالصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ُ،)...،كىذا الكالـ يدؿ على
أف احلذؼ ضرب من ضركب البالية كالفصاحة ،كالقرآف الكرمي ىو أفصح الكالـ ،لذا كرد فيو أسلوب
احلذؼ يف مواضع كثًنة كما أشار ابن جين إىل ذلك يف حديثو عن علل العربية حيث يقوؿ ...( :أال
ترل إىل ما يف القرآف كفصيح الكالـ :من كثرة احلذكؼ ،كحذؼ ادلضاؼ ،كحذؼ ادلوصوؼ،
ُٕ
كاالكتفاء ابلقليل من الكثًن ،كالواحد من اجلماعة ،ككالتلويح من التصريح).
كقد يكوف احلذؼ يف القرآف الكرمي حذفان السم أك فعل أك حرؼ أك رتلة .كاالسم ا﵀ذكؼ قد
يكوف مبتدأ أك خربا أك فاعالن أك مفعوالن أك مضافان أك مضافان إليو أك موصوفان أك صفة أك معطوفان أك
ُ اجلرجاين ،عبد القاىر ،دالئل اإلعجاز( ،القاىرة :مكتبة اخلاصليُْٖٗ ،ـ) ،صّْ.
17

رللة الدراسات اللغوية كاألدبية

معطوفان عليو أك حاالن أك دتييزان .كالفعل ا﵀ذكؼ قد يكوف فعالن خاصا يف أساليب معينة مثل ادلدح أك
الذـ أك فعالن عاما مثل كل منصوب دؿ عليو الفعل لفظان أك معىن أك تقديران .كاحلرؼ ا﵀ذكؼ قد يكوف
جارا أك عطفان أك نداء أك حرفان يف هناية الكلمة .كاجلملة ا﵀ذكفة قد تكوف شرطان أك جواابن لشرط أك
حرفان ِّ
قسما أك جواابن لقسم ُٖ.كقد يكوف ا﵀ذكؼ أكثر من رتلة كما كرد يف القصص القرآنية من حذؼ
عدة رتل بٌن كل مشهدين أك حلقتٌن ،حبيث يرتؾ للسامع أك القارئ أف ديأل الفراغ مبا يدؿ عليو
السياؽ ُٗ.كجدير ابلذكر أف ىناؾ أنواعان من احلذؼ يف القرآف الكرمي تكاد ال توجد يف سواه ،مثل
َِ
حذؼ الصفة ،كحذؼ بعض الرتاكيب الكاملة.
كىناؾ ضوابط كشركط كضعها العلماء لتحليل النصوص ال ي كقع فيها احلذؼ ،سواء النصوص القرآنية
أـ يًنىا ،كىذه القواعد تساعد على حتديد مواضع احلذؼ كأنواعو كأيراضو كأسبابو كفوائده؛ لذا ينبغي
دلن يريد فهم القرآف فهمان صحيحان أف يراعي ىذه القواعد ،كمنها ما ذكره الزركشي يف معرض حديثو عن

أسلوب احلذؼ يف القرآف؛ حيث يقوؿ( :إذا دار األمر بٌن احلذؼ كعدمو كاف احلمل على عدمو أكىل،
ألف األصل عدـ التغيًن .كإذا دار األمر بٌن قلة ا﵀ذكؼ ككثرتو؛ كاف احلمل على قلتو أكىل) ُِ.ككذلك
ذكر ابن ىشاـ ضوابط أخرل لتقدير ا﵀ذكؼ؛ حيث يقوؿ( :القياس أف يقدر الشيء يف مكانو
األصلي ،لئال خيالف األصل من كجهٌن :احلذؼ كضع الشيء يف يًن زللو) .كيقوؿ يف بياف مقدار
ادلقدر( :ينبغي تقليلو ما أمكن لتقل سلالفة األصل) .كيقوؿ يف كيفية تقدير ا﵀ذكؼ( :كإذا استدعى
ِِ
الكالـ تقدير أكثر من عنصر زلذكؼ ،فيقدر أف ذلك حذؼ على التدريج).
كقد أكضح مصطفى شاىر ىذه الضوابط يف ست نقاط مع األمثلة لكل ضابط ِّ،كىي
كاآليت:
ُ إذا كاف النص حيتمل احلذؼ كعدمو ،كاف احلمل على عدمو أكىل ،كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :يَٰىػأىيػُّ ىها
ً
َّ ً
َّ ً
ض فً َٰىرشان
ين ًمن قىػٍبلً يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تىػتػ ي
َّاس ٍ
َّقو ىف أييها ¤ٱلَّذم ىج ىع ىل لى يك يم ٱأل ٍىر ى
ٱعبي يدكاٍ ىربَّ يك يم ٱلذم ىخلى ىق يك ٍم ىكٱلذ ى
ٱلن ي
ٱلسماء بًنآء كأىنزىؿ ًمن َّ ً
آء مآء فىأىخرج بًًو ًمن ٱلثَّم َٰر ًت ًرٍزقان لَّ يكم فىالى ىٍَتعليواٍ ًَّ
ىندادان ىكأىنٍػتي ٍم
ّلل أ ى
ى
ٍ
ٱلس ىم ى ن ٍ ى ى
ىك َّ ى ى ى ن ى ى ى
ى ىى
تىػ ٍعلى يمو ىف﴾ ِْ،فيحتمل يف (الذم) أف تكوف صفة اثنية لربكم أك أف تكوف خربا دلبتدأ زلذكؼ ،أم
(ىو) الذم ،كبناء على ىذا الضابط يكوف الوجو األكؿ أكىل.

ِ إذا أدل احلذؼ يف النص إىل تغيًن ادلعىن ادلراد أك سلالفتو ،فيمتنع تقدير احلذؼ يف النص ،كمثاؿ
ك فىًإ َّان ًمٍنػ يهم ُّمنتى ًق يمو ىف﴾ ِٓ،فقد زتل الشيعة على أف يف ىذه اآلية
ذلك قولو تعاىل ﴿ :فىًإ َّما نى ٍذ ىى ى َّ
ب بً ى
حذفان كالتقدير :فإان منهم (بعلي) منتقموف ،كىذا ادلعىن بعيد عما ذىب إليو اجلمهور يف تفسًن ىذه
اآلية على عدـ كجود احلذؼ.
ّ إذا كاف زتل النص على األصل قد يلدم إىل فساد ادلعىن أك لبس فيو ،فيجب تقدير ا﵀ذكؼ يف
النص إلزالة اللبس ،كمن ذلك قولو تعاىل﴿ :كما منىػعنىآ أىف نػُّرًسل بً ً
ب ًهبىا ٱأل َّىكليو ىف
ىى ى ى
ٱآلايت إًالَّ أىف ىك َّذ ى
ٍ ى ى
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ً
ً
ً ً
ٱآلاي ًت إًالَّ ىختٍ ًويفان﴾ ِٔ،كإذا قرأان ىذه اآلية ديكن أف
ىكآتىػٍيػنىا ىذتي ى
ود ٱلنَّاقى ىة يمٍبصىرنة فىظىلى يمواٍ هبىا ىكىما نػيٍرس يل ب ى
نفهم من سياؽ الكالـ أف (مبصرة) صفة ل ػػ( :الناقة)؛ كلكن الصحيح كما قاؿ العلماء :إف يف ىذه
اآلية موصوفان زلذكفان ،تقديره :آتينا ذتود الناقة (آية) مبصرة فظلموا هبا.
ْ تقدير ا﵀ذكؼ يف مكانو األصلي لئال خيالف األصل من كجهٌن :احلذؼ ككضع الشيء يف يًن زللو،
فادلكاف الطبيعي للمبتدأ أف يتقدـ على اخلرب ،كادلوصوؼ على الصفة ،كادلضاؼ على ادلضاؼ إليو
ضنىاىا كأىنزلٍنىا فًيهآ آاي وت بػيًنى و
ات لَّ ىعلَّ يك ٍم تى ىذ َّك يرك ىف
ىنزلٍنى ى
اىا ىكفىػىر ٍ ى ى ى ى ى ىٌ
ورةه أ ى
كىكذا .كمثاؿ ذلك قولو تعاىل ﴿ :يس ى
﴾ ِٕ،كالتقد ير( :ىذه) سورة أنزلناىا؛ حيث أف ا﵀ذكؼ ىو ادلبتدأ فينبغي أف يقدر قبل اخلرب.
ٓ ينبغي أف يكوف ادلقدر مساكاين للمحذكؼ ،لكى ال يلدم ذلك إىل إدخاؿ ما ال يناسب مراد هللا
تعاىل ،كمن ذلك قولو تعاىل ﴿ :ىكٱلالَّئًي يىئً ٍس ىن ًم ىن ٱلٍ ىم ًح ً
يض ًمن نًٌ ىسآئً يك ٍم إً ًف ٍٱرتىػٍبػتي ٍم فىعً َّدتػي يه َّن ثىالىثىةي أى ٍش يه ور
ض ىن﴾ ِٖ،فيمكن أف يكوف التقدير :كالالئي ل حيضن (كذلك) أك :كالالئي ل حيضن
ىكٱلالَّئًي ىلٍ ىًحي ٍ

(فعدهتن ثالثة أشهر).
ٔ ينبغي أف يكوف ادلقدر مالئمان للسياؽ ،كعلى ىذا فإف تقدير ما ظهر يف القرآف أكىل من كل تقدير،
ۤ
ً
و
ً ً
َّت
ض ىها َّ
ض أيعد ٍ
كمن ذلك قولو تعاىل ﴿ :ىك ىسا ًرعيواٍ إً ى َٰىل ىم ٍغفىروة ٌمن َّربًٌ يك ٍم ىك ىجنَّة ىع ٍر ي
ٱلس َٰىم َٰىو ي
ت ىكٱأل ٍىر ي
ً ً
ٌن﴾ ِٗ،فتقديره :كجنة عرضها (كعرض) السموات كاألرض ،ألنو ظهر ا﵀ذكؼ يف موضع آخر
للٍ يمتَّق ى
ۤ
ٱلسم ً
ض أ ًيعد ً ً
و
ً ً
آء ىكٱأل ٍىر ً
ض ىها ىك ىع ٍر ً
ين ىآمنيواٍ
ٍ
يف قولو تعاىل ﴿ :ىسابً يقواٍ إً ى َٰىل ىم ٍغفىروة ٌمن َّربًٌ يك ٍم ىك ىجنَّة ىع ٍر ي
َّت للَّذ ى
ض َّ ى
ً ً َّ
بً ًَّ
ٱّلل ىكير يسلو﴾.
كأما شركط احلذؼ فأمهها كجود الدليل على ا﵀ذكؼ؛ ألنو يساعد على إدراؾ العناصر
ا﵀ذكفة ،كما قاؿ ابن جين( :قد حذفت العرب اجلملة ،كادلفرد ،كاحلرؼ ،كاحلركة .كليس شيء من ذلك
ُّ
ت ير يسلينىآ إًبٍػىر ًاى ىيم
إال عن دليل عليو) .كقد يكوف الدليل حاليا ،كما يف قولو تعاىل ﴿ :ىكلى ىق ٍد ىجآءى ٍ
ِّ
مقاليا كما يف قولو تعاؿ﴿ :كقً ً ً
ين ٱتػَّ ىق ٍواٍ ىما ىذا أىنٍػىزىؿ
ن
أك
ا
سالم
سلمنا
أم
بًٱلٍبيػ ٍشىر َٰل قىاليواٍ ىسالىمان﴾،
ن
يل للَّذ ى
ى
ى
ّّ
ً
ف ىح َّ َّٰت
وس ى
ىربُّ يك ٍم قىاليواٍ ىخ ًٍنان﴾ ،أم أنزؿ خًنان أك لفظيان ،كما يف قولو تعاىل﴿ :قىاليواٍ ىَت﵁ تىػ ٍفتىػ يلاٍ تى ٍذ يك ير يي ي
ّٓ
ًً
ً
ٌن﴾ ّْ،أم :ال تفتل.
تى يكو ىف ىحىرضان أ ٍىك تى يكو ىف م ىن ٱ ٍذلىالك ى
ُ .أثر احلذف يف معاين القرآن:

احلذؼ يف القرآف الكرمي ليس كمثل احلذؼ يف كالـ البشر؛ ذلك ألف احلذؼ يف نص من النصوص
القرآنية قد يلثر يف حتديد ادلعاين ال ي تتضمنها بعض اآلايت ،سواء ادلعاين األصلية أـ التابعة؛ حيث ال
يتم فهمها فهمان صحيحان إال بتقدير ا﵀ذكؼ ،كقد يكوف تقدير ا﵀ذكؼ يف بعض اآلايت الستقامة
اسئى ًل ٱلٍ ىق ٍريىىة ٱلًَّ ي يكنَّا فً ىيها ىكٱلٍعًٍيػىر ٱلًَّ ۤ ي أىقٍػبىػلٍنىا فً ىيها ىكإً َّان
معىن الكالـ عقالن ،كما يف قولو تعاىل ﴿ :ىك ٍ

17

رللة الدراسات اللغوية كاألدبية

ص ًادقيو ىف﴾ ّٔ،فهذ النص ال يستقيم معناه عقال إال بتقدير زلذكؼ ،أم :كاسأؿ (أىل) القرية؛ ألنو
لى ى
ّٕ
يستحيل تكلم األمكنة إال معجزة.
كقد يكوف تقدير ا﵀ذكؼ الستقامة معىن اآلية شرعان كقولو تعاىل﴿ :إًََّّنىا ىحَّرىـ ىعلىٍي يك يم ٱلٍ ىمٍيػتى ىة
ٱخلًن ًزي ًر كمآ أ ًيى َّل بًًو لًغى ًًن ًَّ
ٱضطيَّر ىييػر اب وغ كالى ع واد فى ۤال إً ٍث علىي ً
ً
َّ
ور
ف
ي
ٱّلل
ف
إ
و
َّ
ى
ي
ٱّلل فى ىم ًن ٍ
ٍى ى ى ى
ٍ
ى ىٍ
ىكٱلد ى
ى ه
َّـ ىك ىحلٍ ىم ٍ ى ى
َّرًح هيم﴾ ّٖ،فهذا النص ال يظهر معناه شرعان إال بتقدير ا﵀ذكؼ ،ألف العقل ال يدرؾ زلل احلل كال
احلرمة،؛ لذلك جعلو العلماء شلا جيب تقديره الستقامة ادلعىن ،كالتقدير :حرمت عليكم (أكل) أك
(تناكؿ) ادليتة .كمثلو كذلك قولو تعاىل﴿ :ح ًرمت علىي يكم ٱلٍميػتةي كٱلٍدَّـ ك ىحلم ٱ ٍخلًٍن ًزي ًر كمآ أ ًيى َّل لًغى ًًن ًَّ
ٱّلل
ٍ
ىى
ي ٌى ٍ ى ٍ ي ى ٍ ى ى ي ى ٍ ي
ًً ّٗ
بو﴾.
ً
َّ ً
ين
ككذلك يكوف تقدير ا﵀ذكؼ الستقامة معىن اآلية عادة كما يف قولو تعاىل ﴿ :ىكليىػ ٍعلى ىم ٱلذ ى
ىانفىػ يقواٍ كقًيل ىذلم تىػعالىواٍ قىاتًليواٍ ًيف سبً ًيل ًَّ
ٱّلل أى ًك ٍٱدفىػعيواٍ قىاليواٍ لى ٍو نىػ ٍعلى يم قًتىاالن الَّتػَّبىػ ٍعنىا يك ٍم﴾ َْ،كالتقدير :لو نعلم
ى
ى ى يٍ ى ٍ

(مكاانن صاحلان للقتاؿ) التبعناكم؛ ألهنم كانوا أخرب الناس ابلقتاؿ ،كالعادة دتنع أف يريدكا :لو نعلم حقيقة
ُْ
القتاؿ؛ فلذلك قدره رلاىد :مكاف قتاؿ.
كقد يكوف تقدير ا﵀ذكؼ يف بعض اآلايت لتوضيح ادلعىن أك االبتعاد عن اللبس ،كمن ذلك قولو تعاىل:
َّ ً
ً
اب ًمبىا
﴿يىػ ٍوىـ تىػٍبػيى ُّ
ٱس ىوَّد ٍ
ت يك يج ي
ين ٍ
وى يه ٍم أى ٍك ىف ٍريٍت بىػ ٍع ىد إًديىان يك ٍم فى يذكقيواٍ ٱلٍ ىع ىذ ى
ض يك يجوهه ىكتى ٍس ىوُّد يك يجوهه فىأ َّىما ٱلذ ى
يكٍنػتي ٍم تى ٍك يف يرك ىف﴾ ِْ،كالتقدير :فأما الذين استودت كجوىهم (فيقاؿ ذلم) :أكفرت ّْ،كلوال ىذا التقدير
لكاف الكالـ انقصان من حيث ادلعىن.
ككذلك يلثر احلذؼ يف استنباط األحكاـ التشريعية ادلتعلقة ابلعبادات مثل الصالة كالصوـ
ً
ٱلصلى َٰو ًت ك َّ َٰ ً
ً ًً
ٌن¤فىإ ٍف
ومواٍ َّّلل َٰقىنت ى
ٱلصلىوة ٱلٍ يو ٍسطى َٰى ىكقي ي
كالزكاة كاحلج ،كمن ذلك قولو تعاىل ﴿ :ىحافظيواٍ ىعلىى َّ ى
ٱّللى ىك ىما ىعلَّ ىم يكم َّما ىلٍ تى يكونيواٍ تىػ ٍعلى يمو ىف﴾ ْْ،فهناؾ زلذكؼ يف
ًخ ٍفتي ٍم فى ًر ىجاالن أ ٍىك يرٍكبىاانن فىًإ ىذآ أ ًىمنتي ٍم فىٱذٍ يك يركاٍ َّ
ىذا النص تقديره :فإف خفتم (فصلوا) رجاالن ْٓ،كمن خالؿ ىذا ا﵀ذكؼ استنبط العلماء حكم أداء
ْٔ
الصالة يف حالة الشدة أك اخلوؼ ككيفية أدائها ،لكي حيرص ادلسلم على أدائها يف رتيع األحواؿ.
كمن اآلايت ادلتعلقة ابلصوـ قولو تعاىل﴿ :أ َّىايمان َّمع يدكد و
ات فى ىمن ىكا ىف ًمن يكم َّم ًريضان أ ٍىك ىعلى َٰى ىس ىف ور
ٍ ى
ً ً
يخىر﴾ ْٕ،فهذه اآلية ال يظهر معناىا كامالن إال بتقدير ا﵀ذكؼ ،كالتقدير :فمن كاف
فىع َّدةه ٌم ٍن أ َّىايوـ أ ى
منكم مريضان أك على سفر (فأفطر) فعليو عدة من أايـ أخر .كبناء على ىذا التقدير استنبط العلماء
ْٖ
حكم الصياـ على ادلريض كادلسافر.
ككذلك يلثر احلذؼ يف استنباط األحكاـ ادلتعلقة ابحلياة اإلجتماعية مثل الزكاج ،كالطالؽ،
كاحليض ،كمن ذلك قولو تعاىل﴿ :كيستػ ٍفتونىك ًيف ٱلنًٌس ً
ٱّللي يػي ٍفتًي يك ٍم فًي ًه َّن ىكىما يػيٍتػلى َٰى ىعلىٍي يك ٍم ًيف
آء قي ًل َّ
ىى ٍى ي ى
ى
نكحوى َّن كٱلٍمست ٍ ً
ً
ً ً ََّٰ
ً ً ً
ٌن ًم ىن ٱلٍ ًولٍ َٰىد ًف
ب ىذلي َّن ىكتىػ ٍر ىيبيو ىف أىف تى ً ي ي ى ي ٍ ى
ض ىعف ى
ٱلٍك َٰتىب يف يىػ َٰتى ىمى ٱلنٌ ىسآء ٱل ً ي الى تػي ٍلتيونىػ يه َّن ىما يكت ى
ٱّللى ىكا ىف بًًو ىعلًيمان﴾ ْٗ،فهذا النص فيو حذؼ
ومواٍ لًلٍيىػ َٰتى ىم َٰى بًٱلٍ ًق ٍس ًط ىكىما تىػ ٍف ىعليواٍ ًم ٍن ىخ ٍوًن فىًإ َّف َّ
ىكأىف تىػ يق ي
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احلرؼ للتعميم؛ لذا حيتمل تقديرين :كتريبوف (يف) أف تنكحوىن جلماذلن أك كتريبوف (عن) أف
َٓ
تنكحوىن لعدـ رتاذلن.
كقولو تعاىل ﴿ :ىكٱلالَّئًي يىئً ٍس ىن ًم ىن ٱلٍ ىم ًح ً
يض ًمن نًٌ ىسآئً يك ٍم إً ًف ٍٱرتىػٍبػتي ٍم فىعً َّدتػي يه َّن ثىالىثىةي أى ٍش يه ور ىكٱلالَّئًي
ت ٱأل ٍ ً
ٱّللى ىٍجي ىعل لَّوي ًم ٍن أ ٍىم ًرًه يي ٍسران﴾ ُٓ،كالتقدير:
ض ٍع ىن ىزتٍلى يه َّن ىكىمن يىػت ًَّق َّ
ىلٍ ىًحي ٍ
ىجلي يه َّن أىف يى ى
ض ىن ىكأ ٍيكالى ي
ىزتىاؿ أ ى
كالالئي ل حيضن (كذلك) أك كالالئي ل حيضن (فعدهتن ثالثة أشهر كذلك) ،كمن خالؿ ىذا ا﵀ذكؼ
ِٓ
استنبط العلماء حكمان عدة للصغائر.
كبناء على ما سبق يتبٌن لنا أف كجود احلذؼ يف نص من النصوص القرآنية يلثر يف فهم ما
تتضمنو تلك النصوص من معاين سلتلفة ،سواء ادلعاين األصلية أـ التابعة ،كمن ثٌ فإف احلذؼ قد يلثر يف

تررتة معاين القرآف الكرمي إىل لغات أخرل.

اثلثاً :احلذف وأثره يف ترمجة معاين القرآن الكرمي
إذا نظران يف الرترتات اإلصلليزية للقرآف الكرمي صلد أف بعض اآلايت ادلرترتة ال ي كرد فيها احلذؼ ل توفق
يف نقل ادلعىن ادلراد ،كأدل ذلك إىل ضياع ادلعىن يف بعض اآلايت أك إحداث لبس يف ادلعىن أك حتريف
ادلعىن.

دت أى ٍف أ ً
ٱلس ًفينىةي فى ىكانى ً ً
ىعيبىػ ىها ىكىكا ىف ىكىرآءى يىم
ٌن يىػ ٍع ىمليو ىف ًيف ٱلٍبى ٍح ًر فىأ ىىر ُّ
كمن ذلك قولو تعاىل﴿ :أ َّىما َّ
ٍ
ت ل ىم ىساك ى
ً و
صبان﴾ّٓ ،فهناؾ حذؼ يف ىذه اآلية كتقديره :أيخذ كل سفينة (صاحلة)
َّملً ه
ك ىأيٍ يخ يذ يك َّل ىسفينىة ىي ٍ
يصبا؛ أم يغتصب كل سفينة صاحلة ال عيب فيها ْٓ،كقد تررتت ىذه اآلية إىل اإلصلليزية كاآليت:
As for the ship, it belonged to poor people working on the
river, and I wished to mar it, for there was a king behind
them who is taking every ship by force
"As for the boat, it belonged to certain men in dire want:
they plied on the water: I but wished to render it
unserviceable, for there was after them a certain king who
seized on every boat by force.
As for the ship, it belonged to certain poor men, who toiled
upon the sea; and I desired to damage it, for behind them
there was a king who was seizing every ship by brutal force.
"As for that boat, it belonged to some needy people who
toiled upon the sea – and I desired to damage it because [I
knew that] behind them was a king who is wont to seize
every boat by brute force.
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كإذا نظران يف الرترتات السابقة صلد أهنا تدؿ على أف ادللك أيخذ أم سفينة كيفما كانت صاحلة أـ
معطوبة؛ كلكن الصحيح أف ادللك أيخذ السفينة الصاحلة فقط ،كلو كاف ادللك أيخذ كل سفينة دكف
دتييز دلا قاـ اخلضر بتعييبها .كىكذا يتبٌن لنا ضياع ىذا ادلعىن يف النصوص ادلرترتة بسبب إيفاؿ
احلذؼ.

ۤ
ٱستىطىاعيواٍ لىوي نىػ ٍقبان﴾ٓٓ ،فالفعل األكؿ من
ٱسطىاعيواٍ أىف يىظٍ ىه يركهي ىكىما ٍ
ككذلك قولو تعاىل﴿:فى ىما ٍ
ىذه األية حذؼ منو التاء بينما ل حتذؼ من الثاين ،كيف ىذا احلذؼ داللة على أف الظهور على السد

كالصعود فوقو أخف من نقبو كخرقو؛ لذلك كرد الفعل أكالن سلففا ليتناسب مع األخف ،ككرد َتمان اثنيان
ليتناسب مع األثقل.

ٔٓ

كقد تررتت اآلية السابقة إىل اإلصلليزية على النحو اآليت:

And (Gog and Magog) were not able to surmount, nor could
they pierce (it).
Thus were they made powerless to scale it or to dig through
it.
So they were unable either to scale it or pierce it.
And thus [the rampart was built, and] their enemies were
unable to scale it, and neither were they able to pierce it.
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Arthur
Muhammad Asad

كإذا نظران يف الرترتات السابقة صلد أف فكثاؿ حاكؿ التفريق بٌن الفعلٌن؛ حيث استخدـ عبارة
ۤ
(ٱستىطىاعيواٍ) ،كأما يوسف علي فإنو
(ٱسطىاعيواٍ) ،ك ( )couldمقابال للفعل الثاين ٍ
مقابالن للفعل األكؿ ٍ
استعمل معادالن كاحدان ( )powerlessمقابال للفعلٌن ،ككذلك آثور استعمل ( )unableمعادالن للفعلٌن،
()able

كأما دمحم أسد فقد استعمل الفعلٌن

()unable

ك

()able

للتفريق بٌن الفعلٌن ،كىكذا يتبٌن لنا ضياع

معىن الفعل ادلخفف يف النصوص ادلرترتة.

ىخ ٍذ ىان ًميثىاقى يك ٍم ىكىرفىػ ٍعنىا
﴿كإً ٍذ أ ى
كمن اآلايت ال ي قد تلدم تررتتها إىل لبس يف ادلعىن قولو تعاىل :ى
ً
صٍيػنىا ىكأي ٍش ًربيواٍ ًيف قيػليوهبًً يم ٱلٍعً ٍج ىل بً يك ٍف ًرًى ٍم قي ٍل
ور يخ يذكاٍ ىمآ ءىاتىػٍيػ َٰنى يكم بً يق َّووة ىك ٍ
ٱْسىعيواٍ قىاليواٍ ىْس ٍعنىا ىك ىع ى
فىػ ٍوقى يك يم ٱلطُّ ى
ًً
ً
ٌن﴾؛ٕٓ أم تداخلهم حبو كاحلرص على عبادتو كما يتداخل
بًٍئ ىس ىما ىأيٍ يم يريك ٍم بًو إًديىاني يك ٍم إً ٍف يكٍنػتي ٍم ُّم ٍلمن ى
الثوب الصبيغ ،فقد حذؼ منو ادلضاؼ ث أقيم ادلضاؼ إليو مقامو ،كالتقدير :كأشربوا يف قلوهبم (حب)

العجل أك (حب عبادة العجل) ٖٓ.كأما تررتة ىذه اآلية فكانت على النحو اآليت:
And when We made with you a covenant and caused the Mount
to tower above you, (saying): Hold fast by that which We have
given you, and hear (Our Word), they said: We hear and we
rebel. And (worship of) the calf was made to sink into their
hearts because of their rejection (of the covenant).
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And remember We took your covenant and We rose above you
(the towering height) of Mount (Sinai): (Saying): "Hold firmly
to what We have given you, and hearken (to the Law)": They
said:" We hear, and we disobey:" And they had to drink into
their hearts (of the taint) of the calf because of their
Faithlessness.
And when We took compact with you, and raised over you the
Mount: ’Take forcefully what We have given you and give
ear.’ They said, ’We hear, and rebel’; and they were made to
drink the Calf in their hearts for their unbelief.
And, lo, We accepted your solemn pledge, raising Mount Sinai
high above you, [saying,] "Hold fast with [all your] strength
unto what We have vouchsafed you, and hearken unto it!"
[But] they say, "We have heard, but we disobey" – for their
hearts are filled to overflowing with love of the [golden] calf
because of their refusal to acknowledge the truth.

،إذا نظران يف الرترتات السابقة صلد أف تررتة بكثاؿ توضح معىن اآلية بتقدير ا﵀ذكؼ بٌن القوسٌن
 كأما آثور فإف تررتتو ذلذه اآلية يًن كاضحة؛ ألنو ل يقدر،ككذلك تررت ي يوسف علي كدمحم أسد
. كقد يلدم ذلك إىل لبس أك يموض يف ادلعىن،ا﵀ذكؼ يف النص ادلرتجم
ً
آَت يك ٍم بى ٍل أىنتي ٍم ًهبى ًديَّتً يك ٍم
َّ آَتًينى
ٱّللي ىخٍيػهر ٌشلَّآ ى
﴿ فىػلى َّما ىجآءى يسلىٍي ىما ىف قى ىاؿ أىيدتًدُّكنى ًن ًمبى واؿ فى ىمآ ى:كقولو تعاىل
 كقد تررتت ىذه اآلية على،) فلما جاء (الرسوؿ) أك (الرسل: كتقديره،تىػ ٍفىر يحو ىف﴾ٗٓ فيو حذؼ الفاعل
:النحو اآليت
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So when (the envoy) came unto Solomon, (the King) said:
What! Would ye help me with wealth ? But that which Allah
hath given me is better than that which He hath given you. Nay
it is ye (and not I) who exult in your gift.
Now when (the embassy) came to Solomon, he said: "Will ye
give me abundance in wealth? But that which God has given
me is better than that which He has given you! Nay it is ye who
rejoice in your gift!
But when he came to Solomon he said, ’What, would you
succour me with wealth, and what God gave me is better than
what He has given you? Nay, but instead you rejoice in your
gift!
Now when [the Queen’s messenger] came unto Solomon, he
said: "Do you people mean to add to my wealth? But that
which God has given me is [so much] better than all that He
17
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has given you! Nay, it is [only such as] you that would rejoice
in this gift of yours!

But (

كإذا قرأان الرترتات السابقة صلد أف تررتة آثور ذلذه اآلية قد تلدم إىل لبس يف ادلعىن يف عبارة

)؛ ألنو ديكن أف يفهم من ىذه الرترتة أف الفاعل األكؿ ىوwhen he came to Solomon he said,
 ابدلقارنة إىل الرترتات األخرل صلد أهنا أكضح بسبب تقدير، كىذا ليس معىن اآلية،الفاعل الثاين
. كالتفريق بٌن العبارتٌن،ا﵀ذكؼ بٌن القوسٌن

﴿ ىكأًىدتُّواٍ ٱ ٍحلى َّج ىكٱلٍعي ٍمىرىة َّّللً فىًإ ٍف:كمن اآلايت ال ي قد تلدم تررتتها إىل حتريف ادلعىن قولو تعاىل
ً
ً
ً أ
م ىًزللَّوي فى ىمن ىكا ىف ًمن يكم َّم ًريضان أ ٍىك بًًو
ٍ
ٍ يحص ٍريٍت فى ىما
ٱستىػٍي ىسىر م ىن ٱ ٍذلى ٍد ًم ىكالى ىٍحتل يقواٍ يريؤ ى
كس يك ٍم ىح َّ َّٰت يىػٍبػلي ىغ ٱ ٍذلى ٍد ي
ً ً و
أىذنل ًمن َّرأٍ ًس ًو فى ًف ٍديةه ًمن ًصي واـ أىك و
ٱستىػٍي ىسىر ًم ىن
ٍ َّع بًٱلٍعي ٍمىرًة إً ىىل ٱ ٍحلى ًٌج فى ىما
ٌ
ى ٌ ى ٍ ى
ص ىدقىة أ ٍىك ني يسك فىإذىآ أىمنتي ٍم فى ىمن ىدتىت ى

 فإف أحصرت (فتحللتم) فما استيسر من: كالتقدير،ٱ ٍذلى ٍد ًم﴾؛َٔ ففي ىذه اآلية حذؼ يف موضعٌن
 كمن كاف منكم مريضان أك بو أذل من رأسو (فحلق أك قصر) ففدية من صياـ أك صدقة أك...اذلدم

:ُٔ كأما يف الرترتات اإلصلليزية فأصبح معىن اآلية على النحو اآليت.نسك
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Perform the pilgrimage and the visit (to Makka) for Allah.
And if ye are prevented, then send such gifts as can be
obtained with ease, and shave not your heads until the gifts
have reached their destination. And whoever among you is
sick or hath an ailment of the head must pay a ransom of
fasting or almsgiving or offering
And complete the Hajj or ’umra in the service of God. But if
ye are prevented (From completing it), send an offering for
sacrifice, such as ye may find, and do not shave your heads
until the offering reaches the place of sacrifice. And if any of
you is ill, or has an ailment in his scalp, (Necessitating
shaving), (He should) in compensation either fast, or feed the
poor, or offer sacrifice;
Fulfil the Pilgrimage and the Visitation unto God; but if you
are prevented, then such offering as may be feasible. And
shave not your heads, till the offering reaches its place of
sacrifice. If any of you is sick, or injured in his head, then
redemption by fast, or freewill offering, or ritual sacrifice.
AND PERFORM the pilgrimage and the pious visit [to
Mecca] in honour of God; and if you are held back, give
instead whatever offering you can easily afford. And do not
shave your heads until the offering has been sacrificed; but
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he from among you who is ill or suffers from an ailment of
the head shall redeem himself by fasting, or alms, or [any
other] act of worship.

كابدلقارنة بٌن النصوص ادلرترتة ،صلد أف تررتة يوسف علي أكضح من الرترتات األخرل؛ ألنو قدر
ا﵀ذكؼ بٌن القوسٌن ،كأما الرترتات األخرل فقد حرفت معىن اآلية ،ألنو ديكن أف يفهم من النصوص
ادلرترتة أف كل من كاف مريضا أك بو أذل من رأسو  -كلو ما حلق أك قصر -كجب عليو الفدية.
ً
كقولو تعاىل﴿ :كلىو جعلٍنىاه قيػرآانن ٍ ً
ب﴾ِٔ ،ففي
آايتيوي ءى ٍاع ىج ًم ّّي ىك ىعىرً ّّ
صلى ٍ
أع ىجميٌان لَّىقاليواٍ لى ٍوالى في ٌ
ت ى
ى ٍ ىى ي ٍ
ىذه اآلية حذؼ دلبتدأ يف موضعٌن ،كالتقدير :أقرآف أعجمي كرسوؿ عرب؛ّٔ كلكن إذا نظران يف بعض
الرترتات اإلصلليزية صلد معىن اآلية كاآليت:
And if We had appointed it a Lecture in a foreign tongue they
would assuredly have said: If only its verses were expounded
(so that we might understand) ? What! A foreign tongue and an
? Arab
Had We sent this as a Qur’an (in the language) other than
Arabic, they would have said: "Why are not its verses
explained in detail? What! (a Book) not in Arabic and (a
"?Messenger an Arab
If We had made it a barbarous Koran, they would have said,
’Why are its signs not distinguished? What, barbarous and
’?Arabic
Now if We had willed this [divine writ] to be a discourse in a
non-Arabic tongue, they [who now reject it] would surely have
said, "Why is it that its messages have not been spelled out
clearly? Why – [a message in] a non-Arabic tongue, and [its
"?bearer] an Arab
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إف تررتة بكثاؿ ال توضح معىن اآلية؛ ألنو ل يقدر ا﵀ذكؼ يف النص ادلرتجم؛ بينما تررتة يوسف علي
توضح معىن اآلية بسبب تقدير ا﵀ذكؼ بٌن القوسٌن ،كأما تررتة آثور فتدؿ على يًن ادلعىن ادلراد؛ ألنو
ل يقدر ا﵀ذكؼ يف اآلية فضالن عن تررتة كلمة (عرب) مبعىن ( .)Arabicكأما تررتة دمحم أسد فتوضح
معىن اآلية بتقدير ا﵀ذكؼ بٌن القوسٌن.
كىكذا يتبٌن لنا من خالؿ ما سبق أف احلذؼ يلثر يف تررتة معاين القرآف الكرمي إىل اإلصلليزية ،كيكمن
ىذا األثر يف تقدير األجزاء ا﵀ذكفة يف بعض اآلايت كعدـ تقديرىا يف البعض اآلخر ،كيف استخداـ
77
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الكلمات كالعبارات ادلختلفة يف تقدير األجزاء ا﵀ذكفة يف اآلية نفسها ،ككذلك االختالؼ يف حتديد
األجزاء ادلقدرة بٌن القوسٌن يف بعض اآلايت كعدـ حتديدىا يف البعض اآلخر.
اخلامتة
ديكن تلخيص نتائج البحث كالتوصيات يف النقاط اآلتية:
ُ  .يتب لنا من خالؿ التعريفات السابقة أمهية احلذؼ كمنزلتو بٌن الدراسات العربية الرتاثية كاحلديثة؛
ألنو متداخل يف كثًن من أبواب النحو كالصرؼ كالبالية ،فضالن عن علوـ القرآف كتفسًنه.
ِ .إ ف احلذؼ يف القرآف الكرمي قائم على أسس كضوابط كضعها العلماء الستنباط كل ما يفهم من
ادلعاين ال ي يتضمنها النص القرآين ،سواء ادلعاين األصلية أك التابعة.
ّ .إ ف كجود احلذؼ يف نص من النصوص القرآنية يلثر يف تررتة تلك النصوص إىل اللغة اإلصلليزية.
ْ .إ ف ىناؾ مشكالت يف تررتة بعض اآلايت ال ي كرد فيها احلذؼ إىل اللغة اإلصلليزية ،أبرزىا ضياع
ادلعىن بسبب عدـ تقدير ا﵀ذكؼ.
ٓ .قاـ البحث بتحليل َّناذج من الرترتات اإلصلليزية ادلختارة ،كىي :تررتة مرمادكؾ فكثاؿ ،كيوسف
علي ،كآثور آبرم ،كدمحم أسد ،كتبٌن لنا من خالؿ التحليالت السابقة أف تررتة يوسف علي أكثر
كضوحان ث تررتة دمحم أسد كتليها تررتة مرمادكؾ فكثاؿ ،كأما تررتة آثور آبرم فإهنا يًن كاضحة يف بعض
اآلايت كزلرفة يف اآلايت األخرل.
كهبذا ديكن أف نوصي مبا أييت:
أ .ينبغي دلرتجم القرآف أف يعتمد على تفاسًن معينة يف تررتة مواضع احلذؼ يف القرآف الكرمي.
ب .جيب كضع لفظ ادلقدر بٌن القوسٌن إلثباة األمانة كاإلشارة إىل أف ادلقدر ليس من منت النص
األصلي.
ج .جيوز تقدير ا﵀ذكؼ بلفظ مقابل أك مرادؼ يف ادلعىن يف اللغة اذلدؼ.
د .جيب تقدير ا﵀ذكؼ يف اآلايت ال ي ال يظهر معىن من معانيها إال بتقدير ا﵀ذكؼ.
ق .جيوز تقدير ا﵀ذكؼ أك عدـ تقديره يف اآلايت ال ي ال حيتاج إليها ادلعىن.
ك .ينبغي مراعاة قواعد احلذؼ كالتقدير عند تررتة اآلايت القرآنية؛ لالبتعاد عن التقديرات اخلاطئة.
ىوامش البحث
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7

انظر :مهنا ،أزتد إبراىيم ،دراسة حول ترمجة القرآن الكرمي( ،القاىرة :مطبوعات الشعبُٕٖٗ ،ـ) ،صُٕ.

 7صلدة رمضاف ،ترمجة القرآن الكرمي وأثرىا يف معانيو( ،دمشق :دار ا﵀بةُٖٗٗ ،ـ) ،صُِٓ.
3

"Hassane Darir "Ellipsis as a Rhetorical Feature in the Qur'an and the Challenges of Translation,
Sacred Text Translation, edited by Almutarjim Translation research Group, (Morocco: Faculty of
Letters and Human Sciences, 1st edt., 2009), P. 55.
7

الفراىيدم ،أبو عبد الرزتن اخلليل بن أزتد ،كتاب العني ،حتقيق :مهدم ادلخزكمي ،كإبراىيم السامرائي( ،العراؽ :دار الرشيد،

َُٖٗـ) ،جّ ،صَِِ.
7

الزسلشرم ،أبو القاسم جار هللا زلمود بن عمر ،أساس البالغة  ،حتقيق :دمحم ابسل عيوف السود( ،بًنكت :دار الكتب العلمية،

ُٖٗٗـ) ،جُ ،صُٕٕ.
 7اجلوىرم ،إْساعيل بن زتاد ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أزتد عبد الغفور عطار ،طْ( ،بًنكت :دار العلم للماليٌن،
َُٗٗـ) جِ ،ص َُِٖ.

 1انظر:
Bussmann, Hadumod, Routledge, Dictionary of Language and Linguistics, No ED, (London:
Routledge, 1996), pp.117, 144.

 7اخلطاب ،أزتد بن دمحم بن إبراىيم ،كالرماين ،علي بن عيسى أبو احلسن ،كاجلرجاين ،عبد القاىر بن عبد الرزتن ،أبو بكر ،ثالث رسائل
يف إعجاز القرآن ،حتقيق :دمحم خلف هللا كدمحم زيلوؿ سالـ ،طّ( ،القاىرة :دار ادلعارؼ ،دت) ،صٕٔ.
 7ابن األثًن ،ضياء الدين ،ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  ،تقدمي كتعليق :أزتد احلوىف كبدكل طبانو ،طِ( ،القاىرة :دار هنضة
مصر ،د .ت) ،جِ ،صِْٔ.
 78الزركشي ،بدر الدين دمحم بن عبد هللا ،الربىان يف علوم القرآن ،دط ،حتقيق ،دمحم أبو الفضل إبراىيم( ،القاىرة :دار الرتاث ،دت)،
جّ ،صَُِ.

11انظر:
Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 4th ed, (Oxford, UK: Blackwell, 1997),
p.134.
12انظر:
Halliday, M.A.K and Hasan, Ruqaiya, Cohesion in English, No ED, (London: Longman, 1976),
pp.142-144.

 77عبادة ،زلمود إبراىيم ،معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ابللغتني العربية واإلجنليزية( ،القاىرة :دار ادلعارؼ ،د.
ت) ،صٖٗ.

77عبادة ،زلمود إبراىيم ،معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ابللغتني العربية واإلجنليزية ،ص ٖٗ.ٗٗ-
77

يعقوب ،إميل بديع ،كبركة بساـ ،كمي شيخا ،قاموس ادلصطلحات اللغوية واألدبية ،طُ( ،بًنكت :دار العلم للماليٌن ُٕٖٗـ)،

ص ٖٖ.

 77يعقوب ،إميل بديع ،موسوعة علوم اللغة العربية( ،بًنكت :دار الكتب العلميةََِٔ ،ـ) ،صََِ.
71

ابن جين ،أبو الفتح عثماف بن جين ،اخلصائص ،حتقيق :دمحم علي النجار( ،القاىرة :دار الكتب ادلصريةُِٗٓ ،ـ) ،جُ ،صٖٔ.

 77انظر :الزركشي ،بدر الدين دمحم بن عبد هللا ،الربىان يف علوم القرآن ،جّ ،صُّٓ.ُْٗ-
 77انظر :خلوؼ ،مصطفى شاىر ،أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي وأثره يف ادلعاين واإلعجاز ،طُ( ،عماف :دار الفكرََِٗ ،ـ)،
صٖٔ.ّٕ-
 78انظر :أبو شادم ،مصطفى عبد السالـ ،احلذف البالغي يف القرآن الكرمي( ،القاىرة :مكتبة القرآف ،د .ت) ،صّٖ.
 77الزركشي ،بدر الدين دمحم بن عبد هللا ،الربىان يف علوم القرآن ،جّ ،صَُْ.
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77

ابن ىشاـ ،عبد هللا بن يوسف ادلصرم ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق :دمحم زلي الدين عبد احلميد( ،بًنكت :ادلكتبة

العصريةُُٗٗ ،ـ) ،جِ ،صَّٕ.َٕٕ-

 77انظر :خلوؼ ،مصطفى شاىر ،أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي وأثره يف ادلعاين واإلعجاز ،ص ٖٗ.ْٗ-
 77سورة البقرة ،آية ُِ.ِِ-
 77سورة الزخرؼ ،آية ُْ.
 77سورة اإلسراء ،آية ٗٓ.
 71سورة النور ،آية ُ.
 77سورة الطالؽ ،آية ْ.
 77سورة آؿ عمراف ،آية ُّّ.
 78سورة احلديد ،آية ُِ.
 77ابن جين ،أبو الفتح عثماف بن جين ،اخلصائص ،جِ ،ص َّٔ.
 77سورة ىود ،آية ٗٔ.
 77سورة النحل ،آية َّ.
 77سورة يوسف ،آية ٖٓ.
 77ابن ىشاـ ،عبد هللا بن يوسف ادلصرم ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،جِ ،صِٗٔ.ّٔٗ-
 77سورة يوسف ،آية ِٖ.

 71الزركشي ،بدر الدين دمحم بن عبد هللا ،الربىان يف علوم القرآن ،جّ ،صَُٖ.
 77سورة البقرة ،آية ُّٕ.
 77سورة ادلائدة ،آية ّ.
 78سورة آؿ عمراف ،آية ُٕٔ.

 77الزركشي ،بدر الدين دمحم بن عبد هللا ،الربىان يف علوم القرآن ،جّ ،ص َُُ.
 77سورة آؿ عمراف ،آية َُٔ.

 77الفراء ،أبو زكراي حيي بن زايد ،معاين القرآن ،طّ( ،بًنكت :عال الكتبُّٖٗ ،ـ) ،جُ ،صِِٖ.
 77سورة البقرة ،آية ِّٖ.ِّٗ-
 77العكربم ،أبو البقاء عبد هللا بن احلسٌن بن عبد هللا ،إمالء ما من بو الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن( ،بًنكت:
دار الكتب العلميةُٕٗٗ ،ـ) ،جُ ،صََُ.

77انظر :الزسلشرم ،أبو القاسم جار هللا زلمود بن عمر ،تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،طّ،
حتقيق :خليل مأموف شيحا( ،بًنكت :دار ادلعرفةََِٗ ،ـ) ،ص َُْ.
 71سورة البقرة ،آية ُّٖ.
77

انظر :الزسلشرم ،أبو القاسم جار هللا زلمود بن عمر ،تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،

صُُِ.
 77سورة النساء ،آية ُِٕ.

 78انظر :الزركشي ،بدر الدين دمحم بن عبد هللا ،الربىان يف علوم القرآن ،جّ ،صُُّ.
 77سورة الطالؽ ،آية ْ.

77انظر :الزجاج ،أبو إساحا إبراىيم بن السرم ،معاين القرآن وإعرابو  ،حتقيق :عبد اجلليل عبده شليب( ،بًنكت :عال الكتبُٖٖٗ ،ـ)،
جٓ ،صُٖٓ.
 77سورة الكهف ،آية ٕٗ.
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.َُِ ص،ِ ج،) ُُٖٗـ، دار القرآف الكرمي: (بًنكت،ْ ط، صفوة التفاسري، دمحم علي، الصابوين77
.ٕٗ  آية، سورة الكهف77

 مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيو ادلتشابو اللفظ من آي، أبو جعفر أزتد بن إبراىيم بن الزبًن،الغرانطي

77

ُٕٗ-َٕٗ ص،) ََِٕـ، دار الغرب اإلسالمي: (بًنكت،ِ ط، سعيد الفالح: حتقيق،التنزيل
.ّٗ  آية، سورة البقرة71
 صُِٗ؛، تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم جار هللا زلمود بن عمر، الزسلشرم77
.ُٖٔ ص،ّ ج، الربىان يف علوم القرآن، بدر الدين دمحم بن عبد هللا،كالزركشي
.ّٔ  آية، سورة النمل77
.ُٗٔ  آية، سورة البقرة78

،) ُّٗٗـ، دار الكتب العلمية: (بًنكت، عادؿ أزتد كآخركف: حتقيق، تفسري البحر احمليط، دمحم بن يوسف األندلسي،أبو حياف

77

.ْٖ-ُٖ ص،ِج
.ْْ آية، سورة فصلت77

.َْٖ ص،ٕ ج، تفسري البحر احمليط، دمحم بن يوسف األندلسي، أبو حياف77

References

: ادلراجع

ʾabu Ḥayān, Muḥammad Bin Yousif al-ʾanadlsiy, Tafsīr alBaḥr al-Muḥīṭ, Taḥqīq: ʿādil ʾaḥmad Wa ʾākharūn,
(Beirut: Dār al-Kutub al-ʿilmiyyah, 1993).
ʾabu Shādi, Muṣṭafā ʿabd al-Salām, al-Ḥadhf al-Balāghi Fī
al-Qurʿān al-Karīm, (Cairo: Maktabah al-Qurʿān, No.
dat).
Al-Farāhyīdi, ʾabu ʿabd al-Raḥmān al-Khalīl Bin ʾaḥmad,
Kitāb al-ʿain, Taḥqīq: Mahdi al-Makhzūmi Wa
ʾibrāhīm al- Sāmirāʾiy, (Baghdad: Dār al-Rashīd, 1980) .
Al-Farrāʾ, ʾabu Zakaryā Yaḥya Bin Ziyād, Maʿāni al-Qurʿān,
3rd Edition (Beirut: ʿālam al-Kutub , 1983).
Al-Gharnāṭi, ʾabu Jaʿfar ʾaḥmad Bin ʾibrāhīm Bin
alZubir, Malāk al-Taʾwīl al-Qāṭiʿ Bithawi al-ʾilḥād
Was l-Taʿṭīl Fī Tawjīh al-Mutashābah al-Lafẓ Min ʾāiy
al-Tanzīl, Taḥqīq: Sʿīd al-Falāḥ, 2nd Edition, (Beirut:
Dār al-Gharb al-ʾslāmiyy, 2007).
77

رللة الدراسات اللغوية كاألدبية

Al-Jawhari, ʾismāʿīl Bin Ḥamād, al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah
Wa Ṣiḥāḥ al-ʿarabiyyah, Taḥqīq: ʾaḥmad ʿabd al
Ghafwūr ʿaṭṭār, 4th Edition, (Beirut: Dār al-ʿilm
Lilmalāyīn, 1990).
Al-Jurjāni, ʿabd al-Qāhir, Dailāʾil al-ʿijāz, Taḥqīq: Maḥmūd
Shākir, (Cairo: Maktabah al-Khanji, 1984).
Al-Khaṭābi, ʾaḥmad Bin Muḥammad Bin ʾibrāhīm, Wa alRummāni, ʿali Bin ʿīsā ʾabu al- Ḥasan, Wa al-Jurjāni,
ʿabd al-Qāhir Bin ʿabd al-Raḥmān, ʾabu Bakr, Thalāth
Rasāʾil Fī ʿijāz al-Qurʿān, Taḥqīq: Muḥammad
Khalaf Allah Wa Muḥammad Zaghlūl Sallām, (Cairo:
Dār al-Maʿārif, No. date).
Al-Ṣāʾabūni, Muḥammad ʿali, Ṣaffwah al-Tafāsīr, 4th
Edition, (Beirut: Dār al-Qurʿān al-Karīm, 1981).
Al-ʿukbari, ʾabu al-Baqāʾ ʿabd Allah Bin al-Ḥusien Bin ʿabd
Allah, ʾimlāʾ Mā Manna Bihi al-Raḥmān Min Wujūh
al-ʿirāb Wa
al-Qirāt Fī Jamīʿ al-Qurʿān, (Beirut:
Dār al-Kutub alʿilmiyyah, 1979).
Al-Zajjāj, ʾabu ʾisḥāq ʾibrāhīm Bin al-Siri, Maʿāni al-Qurʿān
Wa ʿirābuh, Taḥqīq: ʿabd al-Jalīl ʿabduh Shalabi,
(Beirut: ʿālm al-Kutub, 1988).
Al-Zamkhshari, ʾabu al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd Bin
ʿumar, ʾasās al-Balāghah, Taḥqīq: Muḥammad Bāsil
ʿuyūn al-Sūd, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿilmiyyah,
1998).
Al-Zamkhshari, ʾabu al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd Bin
ʿumar, Tafsīr al-Kashshāf ʿan Ḥaqāʾiq al-Tanzīl Wa
ʿuyūn al-ʾaqāwīl Fī Wujūh al-Taʾwīl, 3rd Edition ,
77

احلذؼ كأثره يف تررتة معاين القرآف الكرمي إىل اإلصلليزية

Taḥqīq: Khalīl Maʾmūn Shiḥa, (Beirut: Dār al-Maʿrifah,
2009).
Al-Zarkashi, Badr al-Dīn Muḥammad Bin ʿabd Allah,
alBurhān Fī ʿulūm al-Qurʿān, Taḥqīq,
Muḥammad
ʾabu al-Faḍl
ʾibrāhīm, (Cairo: Dār al-Turāth, No.
date).
Bussmann, Hadumod, Routledge Dictionary of Language
and Linguistics, No ED, (London: Routledge, 1996).
Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and
Phonetics, 4th ed, (Oxford, UK : Blackwell, 1997).
Halliday, M.A.K and Hasan, Ruqaiya, Cohesion in English,
No ED, (London: Longman, 1976).
Hassane Darir "Ellipsis as a Rhetorical Feature in the Qur'an
and the Challenges of Translation," Sacred Text
Translation, edited by Almutarjim Translation research
Group, (Morocco:
Faculty of Letters and Human
st
Sciences,1 edn, 2009).
ʿibādah, Maḥmūd ʾibrāhīm, Muʿjam Muṣṭlaḥāt al-Naḥw Wa
al-Ṣarf Wa al-ʿarūḍ Wa al-Qāfiyyah Billughatain alʿarabiyyah Wa al-ʾinglīziyya, (Cairo: Dār al-Maʿārif,
No. date).
Ibn al-ʾthīr Ḍiyāʾ al-Dīn, al-Mathal al-Sāʾir Fī ʾadab alKiātib Wa al-Shāʿir, Taqdīm Wa Taʿlīq: ʾaḥmad al-Ḥūfi
Wa Badawi Baānah, , 2nd Edition, (Cairo: Dār
Nahḍah Miṣr, No. date).
Ibn Hishām, ʿabd Allah Bin Yousif al-Maiṣriy, Mughni alLabīb ʿan Kutub al-ʾaʿārīb, Taḥqīq: Muḥammad
Muḥiy al-Dīn ʿabd al-Ḥamīd, (Beirut: al-Maktabah alʿaṣriyyah, 1991).

71

رللة الدراسات اللغوية كاألدبية

Ibn Jiniyy, ʾabu al-Fatḥ ʿuthmān, al-Khaṣāʾiṣ, Taḥqīq:
Moḥammad ʿali al-Najjār, (Cairo: Dār al-Kutub alMiṣriyyah, 1952).
Khalūf, Musṭafa Shāhir, ʾuslūwb al-Ḥadhf Fī al-Qurʿān alKarīm Wa ʾatharuhu Fī al-Maʿāni Wa al-ʾiʿjāz, 1st
Edition, (Amman: Dār al-fkr, 2009).
Muhnā, ʾaḥmad ʾibrāhīm, Dirāsah Ḥawla Tarjamah alQurʿān al-Karīm, (Cairo: Maṭbūʿāt al-Shaʿb, 1978).
Najdah, Ramḍān, Tarjamah al-Qurʿān al-Karīm Wa
ʾatharuhā Fī Maʿānīh, (Damascuss: Dār al-Maḥbbah,
1998).
Yaʿqūb, ʾimīl Badīʿ, Mawsūʿah ʿulūm al-Lughah alʿarbabiyyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿilmiyyah
2006).
Yaʿqūb, ʾimīl Badīʿ, Wa Barakah Bassām, Wa Mai Shīkha,
Qāmūs al-Muṣṭalaḥāt al-Lughawiyyah Wa alʾadabiyyah, 1st Edition, (Beirut:
Dār
al-ʿilim
Lilmlāyīn, 1987).

77

