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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1395 شتاء، 41لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 39-60 م؛ صص 2017

 الحذف في التعبير القرآني ومكانتو في الترجمة الفارسية
 )حذف الفعل نموذجاً(

 2حميد أحمديان، 1أصغر شهبازي
 أصفهافطالب الدکتوراه يف اللغة العربية كآداهبا جبامعة . ُ
 أصفهافأستاذ مشارک يف قسم اللغة العربية كآداهبا جبامعة . ِ

 16/01/1395: البحث خ قبوليتار     92/07/1394: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
 إنٌػػم. يف القػػرآف اليػػرمككجػػم مػػس كجػػوه االبػػاز ال يػػا  ، ادلهٌمػػةاحلػػ ؼ مػػس ايسػػاليب ال   يػػة  أسػػلوبٌد يعػػ

ال ؽليػس الوصػوؿ إلػع معاػع اويػة كم ػمو ا دكف قػد حيػ  ، التع ػري القػرآ ظاهرة لغوية كثرية االسػتعماؿ يف 
ايجػػءا  الدالليػػة أمػػراف بالغػػا ايعليػػة ل مػػيم أ راضػػم رفػػة مواقعػػم كاادلػػاـ بعمف. تقػػدير مػػا هػػو زلػػ كؼ يف اويػػة

 ـ مػس رتلػة هػ ه تعػٌد ايفعػاؿ الػي هػع العمػدة يف اليػ. يف ال رتػة سػاؽكاالتٌ ، ق االسػتمراريةيحتقك ، ادلقطولة
ألقياا ال ػو  للػع هػ ا ، يف ه ا ادلقاؿ. احمل كفات الي كرائها مقاصد داللية ختتلف باخت ؼ السياؽ القرآ 

 الركس احمل كؼ لاری س ب حدكثم كمدی أثػره يف فهػم ادلعاػع كقماػا بتقػوم ميانتػم يف أربػت ال رتػات الفارسػية
معرفػػة دكالػػع احلػػ ؼ ك  ي ػػدك لاػػا أفٌ ، اه  الوصػػفع ػ التلليلػػعمػػس خػػ ؿ دراسػػتاا الػػي انتهبػػ  ادلػػ. ادلعاصػرة
لمليػة   جعلػ، مػس جهػة أخػریكال كي يػة  مس حي  خصائصهما اللغويػةمس جهة كاخت ؼ اللغتني التقدير 
إعلػػاؿ بعػػ  : هػػعة احمل كفػػ ايفعػػاؿ االشػػلاليات ال رتيػػة يف نقػػ كمػػس أبػػرز . لمليػػة مستعصػػيةاحملػػ كؼ  نقػػ 

 ةالصػليل كانعػداـ ل مػات ال قػيم، لدـ االهتماـ بال اا  اللغوم لآليات كتركي هػاك ، الدالليةدقائق احمل كؼ 
 .لاق  احمل كؼ

 
 .القرآف اليرم؛ ال رتات الفارسية؛ ح ؼ الفع ؛ التقدير؛ االتساؽ: الكلمات الرئيسة
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 المقدمة
كمػرٌد ذلػأ أٌف ادلعػا  ، العلمػا يعترب ااغلاز مس كجوه االبػاز القػرآ  الػي ح يػ  ةيانػة سػامية لاػد 

، )الءسلشػػػرم« حليػػػة القػػػرآف»كهػػػو كمػػػا يػػػری صػػاحب اليٌشػػػاؼ . تٌتسػػت فيػػػم كتتشػػػٌعب إلػػػع معػػاف أخػػػری
كذلػػػّػ يٌف دالالت السػػػػياؽ تػػػػدفت إلػػػػع ، كمػػػػس أقػػػػرب طػػػػرؽ ااغلػػػػاز هػػػػو احلػػػػ ؼ. (َُِ: ُج، َُْٕ

كيعترب دلي ن ، التع ري القرآ يف  امةاذلمس ايساليب ال   ية فإنم . إسقاط بع  العااصر مس باية الي ـ
إلػػع أٌف مواضػػت احلػػ ؼ يف ، «ايمػػارل»أشػػار الشػػريف ادلرت ػػع يف كتابػػم . كاضػػلان للػػع إلبػػازه ال يػػا 

، كلػػو أفردنػػا دلػػا يف القػػرآف مػػس احلػػ كؼ الغري ػػة، انءلػػ  مػػس احلسػػس يف أللػػع ماازذلػػ»أٌ ػػا اويػػات كثػػرية ك 
 .(َّٗ: ِج، ُْٓٗ، )الشريف ادلرت ع« كاالختصارات العبي ة كتابان لياف كاج ان 

ػػػػ ؼ كلمػػػػة إال ، كطل هػػػػا الػػػػا م، ال تيػػػػ كر كلمػػػػة إال إذا اقت ػػػػاها السػػػػياؽ، لغػػػػة الػػػػوحعيف  كالحتي
كال تطويػػ  ، كال حشػػو، أرفػػت أظلػػاط اليػػ ـ ا م القػػرآ الػػيٌف ، ة ادلعبػػءةيٌػػكحػػ فها أبلػػص للصػػيا ة الفاٌ 

كالعامػػ  الػػ م ػليػػم يف »، كاحلػػ ؼ كر الػػبػػني خاصػػان  فايػػان  ان توازنػػم يت ػػت غلػػد أنٌػػم   فيػػإٌف ادلتأٌمػػفػػ. فيػػم
فهػ ا . (ُٖٔ: َََِ، )اخلالػدم «احلىيػم يف هػ ا التػوازف الػدقيقفهو ، ال كر كال ؾ هو السياؽ القرآ 

 .أظهرهتا الدراسات احلديثةدٌؿ للع ذلّ ااحصا ات الي كت، التع ري القرآ  كٌلميف كلع ري  ايمر
كتاويػػت يف توسػػيت ادلعاػػع  كلػػم قػػدرة هائلػػة، دكرا فػػال ن يف لمليػػة فهػػم الػػا  القػػرآ  ػلمػ  احلػػ ؼ

للػ  الػر م مػس أعليػة التعػابري  ؛ كللػسكااطالػة ااسػهابيػم ؤٌدم مس ادلعا  ما ال يؤدٌ كقد ي، مقاصده
 دل فإٌ ػا، 1لقػرآف اليػرمم او (Surface Structure) ةال اػع التلتيػساسيان مػس أ  جء ان دتثٌ  أ ااحمل كفة 
كليس لادهم اجتاه كاحد ، ف اليرم إذل الفارسيةآم رتع معا  القر بع  مس ق    اهتمامان الئقان تتلٌق 

ػػة مػػس ن ػػرة فاحصػػة  مػػس خػػ ؿك . يف التعامػػ  مػػت احلػػ كؼ القرآنيػػة كذكػػر التقػػدير يف الاصػػوص ادل رتى
إعلاؿ ه ا اجلانب أٌدی إلع إسقاط أك إضمار العديد مس دقائق الاٌ  القرآ  صلد أف ، القرآف اليرم

اىػػا﴿: مػػث ن  قولػػم تعػػالعكبالتػػارل ااخػػ ؿ يف ت ليػػص معانيػػم؛ ففػػع  ػػواٍ  ميٍ ًصػػرىةن  الاَّاقىػػةى  ذتىيػػودى  كىآتػىيػٍ  هًبىػػا  فى ىلىمي
آيػػػة »: اليتػػػب التفسػػػرييةنعػػػ  دلاعػػػوت زلػػػ كؼ كمػػػا أشػػػري إليػػػم يف بعػػػ  « م صػػػرة»، (ٗٓ: )ااسػػػرا 
ػػػً هً : كقػػد جػػا  يف قولػػم تعػػالع أي ػػان ، (ّٓٔ: ٔج ، ُِّٕ، )الطربسػػع« م صػػرة ػػمٍ  اللٌػػمً  نىاقىػػةي  ﴿هى  آيىػػةن  لىيي
ػػ ٍ  فىػػ ىريكهىا فلػػو تركاػػا ال ايػػة التلتيػػة لآليػػة كاكتفياػػا ةػػا يػػدٌؿ لليػػم ، (ّٕ: )ايلػػراؼ  اللٌػػمً  أىٍرضً  يف  تىٍأكي

؛ ك رتػة كما قد أسا  الفهػم بعػ  أصػلاب ال رتػات احلرفيػة،  ادلقصودظاهر اوية يخطأنا يف فهم 



 ، حميد أحمديانأصغر شهبازي  الحذف في التعبير القرآني ومكانتو في الترجمة الفارسية

04 

 

شػ ل در بػم ذتػود »: كيف تررتة أرفت  «آفم پس ستم كردند ب  كاادهناقم بياا ك دادم ذتود را »: شعرا 
، كدل يػػربزا احملػػ كؼ، كمػػا ي حػػم أ مػػا اكتفيػػا بال ػػاهر. «دادم ك بػػم اك ظلػػم كردنػػدبرابػػر ديػػد علػػم 

،  في ػيف ادلقصػود جػ   ادلاعػوت اخلفػع نقػ  أمػا. ضطراب يف أدا  ادلعاػعحدث نوع مس االكل لّ 
شػ   ك بم ذتود ماده»: كػ رتة فوالدكند،  كما ذكره أصلاب ال رتات احلديثة اي اح الاٌ  كاتساقم

 .«ركشاگر بود ام[ ]پديدهدادم كم 
كهو ، ي راض سلتلفة يي ؾ ذكر الفع مس رتلة أقساـ احل ؼ القرآ  الي « الفع »يعترب ح ؼ 

ظػاهرة مللوظػة يف العربيػة ، أك إضػماره، تػرؾ إظهػار الفعػ »: ظاهرة شػائعة يف العربيػة أي ػان كمػا قيػ 
فالفعػ  مػس . (َِٕ: ُٖٔٗ، )ادلخءكمػع« كيف كثري مس التع ػريات ي ػمر لفػم الفعػ  كال ييػراد إلػع ذكػره

كن ػران دليانتػم اذلامػة ، ػلتوم للع ايجػءا  الءمانيػة كالدالليػةال م ، كهو ركس باائها، أهٌم أجءا  اجلملة
، كااسػػػااد، كال اػػػا ، اهػػػتٌم بػػػم الالػػػاة كاللغويػػػوف يف قػػػوثهم ماػػػ  القػػػدـ كتاػػػاكلوه مػػػس حيػػػ  التصػػػريف

كهو . كقد أضا  ادلفٌسركف جوانب مهمة لألفعاؿ يف القرآف دلا للفع  مس أعلية بارزة فيم، كإخل، كالءمس
يف  فػػ  غلػػوز ح فػػم، (ُٓ: ُّٖٗ، )السػػامرائع« بػػ  أقػػوی العوامػػ  يف بايػػة اليػػ ـ،  صػػاحب العمػػ»

: التػػػا، )خ ػػػري« كالسػػػياؽ اللغػػػوم، ادلوقػػػف الي مػػػع أك السػػػياؽ اخلػػػارجع»التع ػػػري إال أف يػػػدٌؿ لليػػػم 
 ادلقطولةايجءا  ل ميم ، الدالليةأ راضها ب يلمٌ أف يهتٌم ادل جم هب ه ال اهرة كأف  فمس ال ـز. (ُٗٔ

 .اذلدؼ كاالرت اط بني ايحداث يف الا ٌ ، ساؽكاالتٌ ، ق االستمراريةيحتقك ، بني الع ارات
 اوم القرآنيػػة يفنسػػعع يف هػػ ه ادلقالػػة أف نلقػػع ال ػػو  للػػع ايفعػػاؿ احمل كفػػة كدالالهتػػا ادلختلفػػة 

أربػػػت ،   دقيقػػةفلػػ لّ اخ نػػػا لتلديػػد ال لػػػ  كاحلصػػوؿ للػػع نتػػػائ، كنقػػـو بتلليػػ  أثرهػػػا يف ال رتػػة
، كفوالدكنػػد، امكإذلػػع قمشػػم، تررتػػة فػػي  ااسػػ ـ: كهػػع، ادلعاصػػرة تررتػػات مػػس ال رتػػات الفارسػػية

ف رتػػػة فػػػي  ، ال رتػػػة يف مٌت اختيػػػار ال رتػػػات ادلػػػ كورة للػػػع أسػػػاس اخػػػت ؼ ماػػػاهبهم. كأنصػػػارياف
إضػافات كشػركحان إلػع الػاٌ  القػرآ   ام مس ال رتات التفسريية الي أضاؼ ادل رتػاف ااس ـ كقمشم

كال رتتػػػاف . مػػػس دكف االلتػػػءاـ بػػػالوقوؼ لاػػػد كػػػٌ  لف ػػػة كاسػػػت داذلا ةػػػا يوافقهػػػا يف اللغػػػة ادلػػػ جم إليهػػػا
، ايخريتاف هع مػس ال رتػات ادلوافقػة كادلتطابقػة مػت الػاٌ  القػرآ  مػس حيػ  لػدد اليلمػات كترتي هػا

كيف الوقػػػ  نفسػػػم كضػػػعا ادلفػػػردات ، راتػػػب القػػػرب مػػػس الػػػا ٌ كقػػػد بلػػػص ادل رتػػػاف يف تررتتهمػػػا أللػػػع م
 :كأما ايسئلة الي تقصد ادلقالة ااجابة لاها فهع. القرآنية يف قالب قوالد اللغة الفارسية
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 دلاذا يسقط الفع  يف آم ال كر احلييم؟ كما مدی أثره يف فهم ادلعاع كاستا اطم؟. 1
 يف اللغة اذلدؼ؟ما دكر التقدير يف الع قات االتساقية . 2
 ما أبرز االشلاليات ال رتية يف نق  ايفعاؿ احمل كفة لدی ادل رتني؟. 3

 الدراسات السابقة
زلػػاكلني كشػػف فالليتهػػا يف ، إلػػع دراسػػة هػػ ه ال ػػاهرة اللغويػػة ماػػ  القػػدـ العلمػػا قػػد تطػػٌرؽ كثػػري مػػس 

هػ ا ادلصػطلك كمصػطلك للمػع يف  وااسػتعملايكائػ  الػ يس مس ، ق(181)سي ويم أف  ي دك. اويات
الشػػواهد الػػي تاػػدرج حتػػ  هػػػ ا بعػػ   ذكػػرإال أنٌػػم ، تعريفػػان صػػرػلان يعرٌفػػم الاقػػدم كهػػو إف دل  الػػ اث

كالعسػػػػػيرم ، ق( 386كالرٌمػػػػػا  )ايفػػػػػ اذ  للػػػػػع يػػػػػد العلمػػػػػا  بعػػػػػده مثٌ تطػػػػػٌور ادلصػػػػػطلك . ادلصػػػػػطلك
داللتم بعد أف كاف لاـ الداللة فتخٌص  يف ، (ق538) ءسلشرم( كالق471) اجلرجا ك ، ق(395)

ر ػػم ك . فاحلػػ ؼ لاػػدهم نػػوع مػػس ااغلػػاز الػػ م يػػدٌؿ للػػع ب  ػػة اليػػ ـ كفصػػاحتم ؛لاػػد مػػس سػػ قم
ه ه اجلهود القٌيمة كأعليتها ككرب شأ ا ي ػدك أٌ ػا دراسػات زلػدكدة كمتاػاثرة يف بطػوف اليتػب ال   يػة 

يف كػػ ـ  ااغلػػاز»: هػاعلٌ رٌةػػا مػػس أ، ةث مسػتقلٌ لػػ لّ صلػد بعػػ  احملػػدثني لاجلوهػا يف قػػو ، كالتفسػريية
دلصػطفع « احل ؼ ال   ػع يف القػرآف اليػرم»ك، دلختار لطية« العرب كن  االباز دراسة ب  ية

 .لطاهر سليماف زتٌودة« ظاهرة احل ؼ يف الدرس اللغوم»ك، ل دالس ـ أيب شادم
دل تعػػاا الق ػػية ،  قائمػػة ادلصػػادرمػػس ادل حػػم أف هػػ ه ال لػػوث كن ائرهػػا الػػي أشػػريت إليهػػا يفك 

 إضػافة إلػع ط يعتهػا ايدبيػة كأثرهػا، إذ إف لعمليػة احلػ ؼ، مس ما ور تررتػع أك دكرهػا يف نقػ  ادلعاػع
 ري أٌف هااؾ دراسات زلدكدة تطرٌق  إليها بشي   . ل قة كثيقة مت ال رتة، يف توسيت ادلعاع القرآ 

مشػي ت »: كتػاب بعاػواف أبرزهػاال لػ  القػائم؛ رةػا مػس كٌلع كذلا ل قػات ضػئيلة مػت مػا يػراد يف 
اهتٌم ال اح  بدراسة احلػ ؼ كااضػافة كيػری أف ، ش(. قَُّٖ، قليءاده)« ساختارم تررتم قرآف كرم

تااكلػ  أثػر احلػ ؼ يف ال رتػة  كمػا نيشػرت مقػاالت . هااؾ ل قة تامة بني احل ؼ كأساليب ال رتػة
ح ؼ ك تقدير در آيات »ك ، ش(. قَُّٖ، پور )ل يم« هام قرآ  ح ؼ ك تأثري آف در تررتم» كػ

اسػػرار ب  ػػع حػػ ؼ فعػػ  در قػػرآف ك »ككػػ لّ مقػػاؿ حتػػ  لاػػواف ، ش(. قُّْٖ، )جعفػػرم« قػػرآ 
حيػػػػ  ركػػػػء ال ػػػػاحثوف للػػػػع اجلوانػػػػب ، ش(. ق ُُّٗ، )معػػػػارؼ كآخػػػػركف« هام فارسػػػػع آف نقػػػػد تررتػػػػم

فهػو ال لػ  لػس كيفيػة تعامػ   ادلقػاؿا ال م ضلس بصػدده يف هػ ا أمٌ . ال اهرة يف ال رتةال   ية ذل ه 
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كمػػػدی ، كالتأكػػد مػػػس مرالػػاهتم للع قػػػات االتسػػاقية بػػني أجػػػءا  الػػا  ايفعػػػاؿ احمل كفػػةادل رتػػني مػػت 
كتسػػليط ال ػػو  للػػع التقػػديرات الػػي يػػأتوف هبػػا اكمػػاؿ الفبػػوة تيػػافؤ الػػا  اذلػػدؼ للػػا  ادلصػػدر 

 . ؼه ا الاوع مس احلااجتة لس ال

 الحذفظاىرة 
قػد اسػتعم  ك ، «ضىػرىبى ي ػًربي »كػػ « حىػ ىؼى ػلػً ؼي »مصدر للفعػ  ادلتعػٌدم الث ثػع « احل ؼ»إٌف 

فصػػاحب . كالػػرجم، كااسػػقاط، القطػػتك ، الرمػػع: ماهػػا، للداللػػة للػػع معػػاف متعػػددة كدالالت سلتلفػػة
قطعم مس طرفم كح ؼ الشع  ، الشع  ػل فم ح فان ح ؼ »: «حى ىؼى »اللساف ي كر يف بياف مادة 

د احلػػ ؼ بػػالطرؼ كمػػا ذكػػر   يقيٌػػفػػكأٌمػػا صػػاحب القػػاموس . (ّٗ: ٗج، التػػا، )ابػػس ما ػػور« إسػػقاطم
، أخػػػ ه: كمػػػس شػػػعره، أسػػػقطم: حى ىفىػػػم ػلً فيػػم»: كيقػػػوؿ، بااسػػقاط مطلقػػػان  صػػاحب اللسػػػاف كإظلػػػا يفٌسػػػره

احلػ ؼ يف أصػ  »ق(  749للعلػوم ) «الطػراز»كجا  يف . (ٕٗٗ: ََِٓ، )الفريكزآبادم« رماه هبا: بالعصاك 
كمػس معانيػم ازازيػة الػي . (ُٕٔ: ِج، ُُْٗ، )العلػوم« ررتػم هبػا، يقػاؿ ح فػم بالعصػا، اللغة الرجم بالشع 

حػػػ ؼ »: قػػػوؿ الءسلشػػػرمففػػػع ، «التهػػػ يب»: تطػػػٌورت لػػػس ادلعاػػػع ايصػػػلع أك القػػػدم ذلػػػ ه اليلمػػػة هػػػع
« حتػع خػ  مػس كػٌ  ليػب كهتػٌ ب، كأنٌم ح ؼ كٌ  مػا غلػب ح فػم،  تسوية حساةسوٌاه : الصانت الشع 

إسػػقاط كلمػػة ل جتػػءا  لاهػػا بداللػػة  ريهػػا »صػػط ح فهػػو االأمػػا معاػػاه يف . (ُٕٕ: ُج، ُُْٗ، )الءسلشػػرم
كاحملػ كؼ إمػا جػء  رتلػة أك ، هػو مػا ييػوف قػ ؼ»أك  (ٕٔ: ُٕٔٗ، )الرٌمػا « مس احلاؿ أك فلول الي ـ

ق( احلػػػ ؼ  794للءركشػػػع ) «الربهػػػاف»كيف . (ُْٓ: ََِّ، )اخلطيػػػب القػػػءكيي« ك أكثػػػر مػػػس رتلػػػةرتلػػػة أ
 .(َُِ: ّج، َُْٖ، )الءركشع« إسقاط جء  اليلمة أك كٌلها لدلي »: ل ارة لس

يٌت ك لاا مس ه ه التعريفات أٌف ادلراد باحل ؼ إسقاط جء  اليلمة أك كٌلها بوجػود القرياػة الدالػة 
. فهػػو كاقػػت يف ادلسػػاد كادلسػػاد إليػػم كالف ػػلة دلعػػاف ب  يػػة لطيفػػة تػػدٌؿ لليهػػا القػػرائس، للػػع احملػػ كؼ

فػػػ لّ ااغلػػػاز ، فتيثػػػر ادلعػػػا  يف إغلػػػاز احلػػػ ؼ مقابػػػ  ايلفػػػاظ كإف دل توجػػػد قرياػػػة للػػػع احملػػػ كؼ
الفهم  لعلع الدلي ( هع الي تسالد ادلتلقٌ أك يٌف القرياة )،  ري مق وؿ يف الي ـ، إخ ؿ يف التع ري

ايصػػػ  يف احملػػػ كفات »: ق( للػػػع أعليتهػػػا بقولػػػم هػػػ ا637يؤكػػػد ابػػػس ايثػػػري ). الصػػػليك مػػػس الػػػا 
رتيعها للػع اخػت ؼ ضػركهبا أف ييػوف يف اليػ ـ مػا يػدٌؿ للػع احملػ كؼ؛ فػإف دل ييػس هاػاؾ دليػ  

 .(ُٖ: ِج، ُّٗٗ، )ابس ايثري« فإنٌم لغو مس احلدي ، للع احمل كؼ
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 ن الكريمحذف الفعل في القرآ
فقد ػلػ ؼ كغػريه مػس لااصػر ، للع الر م مس أٌف الفع  لمدة يف الي ـ كأساس يف ال كيب القرآ 

،  اجلملة لريسم أ راضان ب  ية خاصة تػده  ادلتلٌقػع كتدفعػم إلػع التأٌمػ  يف الفػراغ الاػات  لػس احلػ ؼ
ّى صىػفَّا لَّقىػٍد ﴿: كل فم يف قولػم تعػالع ػا خىلىٍقاىػاكيٍم أىكَّؿى مىػرَّةو كىليرًضيػوا لىلىػ  رىبَػ : )اليهػف  ًجٍئتيميونىػا كىمى

« فقلاا ذلم»: فأصلم، ػلتاج إلع إضمار فع  ليت ئم الي ـ بع م مت بع « ًجٍئتيميونىا»: فقولم (ْٖ
 ليتلػػٌوؿ، فمءيػة هػ ا احلػ ؼ يف باػا  اليػ ـ للػع أسػلوب االلتفػات، (ِٕٔ: ِج، َُْٕ، )الءسلشػرم

شػػاخ  نػػراه كنسػػمت مػػا يػػدكر ، فيأظلػػا ادلشػػهد حاضػػر اللل ػػة»، السػػياؽ مػػس الوصػػف إذل اخلطػػاب
كصػػوت اجل لػػة الرهيػػب غل ػػم هػػؤال  . كالػػ ٌؿ يف ادل مػػك، كإناػػا لايػػاد نلمػػك اخلػػءم للػػ  الوجػػوه. فيػػم

 .(ِِْٕ: ْج، ُُِْ، )قطب « ازرمني بالتأنيب
ال ختػػػػػرج يف »كلياهػػػػػا ، عػػػػػددة حػػػػػ ؼ فيهػػػػػا الفعػػػػػ إٌف ادلتأٌمػػػػ  يف اوم القرآنيػػػػػة غلػػػػػد مواضػػػػػت مت
كإٌف ح فػػػم أقػػػٌ  دكرانػػػػان . (ِٗ: ِج، ُِٗٗ، )ادلطعػػػي« رلمولهػػػا لػػػس التأكيػػػد كالتقريػػػر كاالختصػػػاص

 :حي  ؽليس تقسيمم للع ما يأيت، مقارنة ق ؼ االسم
 كىليوطنػا﴿: ح ؼ الفع  دكف تعوي  كإبقا  لملم مس رفػت كنصػب؛ ضلػو قولػم سػ لانم كتعػالع. أ

: مفعوؿ بم لفع  زل كؼ تقديره لوطان »ك (ْٓ: )الام   ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًم أىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى كىأىنتيٍم تػيٍ ًصريكفى 
 .كػل ؼ كحده أك مت فاللم ادل مر، (َِّ: ٕج، ُُْٓ، )دركي « اذكر أك أرسلاا

ال ي هر فيم الفع  ينم ال ييوف هااؾ ماصوب يدٌؿ »ح ؼ الفع  مس السياؽ فهو ال م . ب
كماػػػم قولػػػم سػػػ لانم . (ْٗ: ِج، ُّٗٗ، )ابػػػس ايثػػػري« لليػػػم كإظلػػػا ي هػػػر بػػػالا ر إلػػػع م ئمػػػة اليػػػ ـ

ائًًس حىاًشػػرًيسى ﴿: كتعػػالع ػػدى ػػ ى ًفٍرلىػػٍوفي يف اٍلمى ػػؤيالى  لىًشػػٍرًذمىةه قىًلي فىأىٍرسى فػػإف ، (ْٓػػػ ّٓ: )الشػػعرا  ليػػوفى ًإفَّ هى
: كاجلػػدير بالػػ كر أف حػػ ؼ القػػوؿ كثػػري يف اوم القرآنيػػة حتػػع قيػػ . هػػؤال  زليػػع بعػػد قػػوؿ م ػػمر

 .(ُٓٗ: ّج، َُْٖ، )الءركشع« إنم يف ااضمار ةاءلة ااظهار»
للػػع جهػػة « العػػوض»كييػػوف الشػػع  ادلقػػاـ مقامػػم »كقػػد ػلػػ ؼ الفعػػ  كيقػػـو مقامػػم فعػػ  آخػػر 

: ِج، ُِٗٗ، )ادلطعػػي« ككػػٌ  مػػس هػػ ه اينػػواع ال يصػػار إليهػػا إال لغػػرض بيػػا ، كالتفسػػري لػػم اابانػػة
حي  ح ؼ ، (ُ: )االنفطار ًإذىا السَّمىا  انفىطىرىٍت ﴿: كمس ذلّ قولم تعالع يف سورة االنفطار. (ُِ

يٌف الغػرض »كإٌف حػ ؼ الفعػ  كاجػب مػت كجػود ادلفٌسػر . الشرطية يفٌسره ادلػ كور« إذا»الفع  بعد 
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يٌف ااهبػاـ احملػوج إلػع التفسػػري ، فلػو أظهرتػم دل ػلػت  إلػع مفٌسػػر، بااتيػاف هبػ ا ال ػاهر تفسػري ادلقػػٌدر
إحػداث كقػت يف ، كالغػرض مػس ااهبػاـ أٌكالن مث التفسػري، كمت ااظهار ال إهبػاـ، إظٌلا كاف يج  التقدير

كأي ػان يف ذكػر ، إذا مسع  ادل هم إلع العلم بادلقصود ماػم، يٌف الافوس تتشٌوؽ،  همالافوس ل لّ ادل
 .(َِِ: ُّٗٗ، )الرضع« الشع  مرتني ػػػ م همان مثٌ مفٌسران ػػػػػ توكيد ليس يف ذكره مرة

 لمحات من بالغة حذف الفعل
يعػػٌد . اي ػػراض بشػػي  لػػاـاهػػتٌم للمػػا  ال   ػػة كال ػػاحثوف يف للػػـو القػػرآف ماػػ  القػػدـ بدراسػػة هػػ ه 

ق( مػس ايكائػػ  الػ يس قثػوا لاهػػا كحػاكلوا تفسػػري ميءاهتػا تفسػػريان  392ق( كابػس جػػي ) 386الرٌمػا  )
بعاايػة ، ق( 471) ل ػدالقاهر اجلرجػا ، لاد شػي  ال   يػني  ح يد قاجلدير بال كر أ ا ك . لميقان 
 .(ُُِ: ُٖٖٗ، )اجلرجا كالسلر يف الي ـ كصفها  ك ، عيف ادلتلقٌ  اإذ نٌ م إلع حسس تأثريه، فائقة

كيصػػٌك التع ػػري دكنػػم إذا كػػػاف ، إذ فيػػم رقٌػػة اليػػػ ـ كخٌفتػػم، ااغلػػاز مػػس أهػػٌم فوائػػػد حػػ ؼ الفعػػ يعتػػرب 
ػػ َّ إًذىا : كقولػػم تعػػالع،  ال كيػػب يػػوحع بتمػػاـ ادلعاػػع ػػوهيٍم ﴿فىػػًإذا لىًقيػػتيمي الَّػػً يسى كىفىػػريكا فى ىػػٍربى الرَقىػػاًب حى أىٍثخىاتيمي

فقػػد سػػقط الفعػػ  يف ث ثػػة مواضػػت كقامػػ  ادلصػػادر ، (ْ: )زلٌمػػد فىشيػػداكا اٍلوىثىػػاؽى فىًإمَّػػا مىاَّػػا بػىٍعػػدي كىإًمَّػػا فًػػدىا  
. (ِْ: ِج، ُِٗٗ، )ادلطعػػػي« ادلقػػػاـ م ػػػي للػػػع ااغلػػػاز لاػػػءكؿ هػػػ ه اويػػػة يف ظػػػركؼ احلػػػرب»مقامػػػم يٌف 

ػا  ﴿أىنىػاٍ أينػى َػئيييم بًتىٍأكًيلًػًم فىأىٍرًسػليوفً : أك قولم تعالع يف سورة يوسػف. فالتمد للع السرلة يف التع ري ييوسيػفي أىيػاهى
ػػٍ ًت بػىقىػػرىاتو مًسىػػافو   فأرسػػلوه »: فاحملػػ كؼ هاػػا لػػدة رتػػ ت؛ تقػػديره، (ْٔػػػْٓ: )يوسػػفالَصػػَديقي أىفٍتًاىػػا يف سى
ػػػػف، (ُٖٖ: ُُج، ُُْٕ، )الط اط ػػػػايع«  ... فبػػػػا  إذل يوسػػػػف يف السػػػػبس فقػػػػاؿ  ؼ مػػػػس اليػػػػ ـ ذكػػػػر لي

 .لتسريت السرد؛ فه ا خصيصة فاية يف لرض القصة القرآنية ككصولم، كمشيم، إرسالم
يف نشػر ظػ ؿ مػس  شػديد الوضػوح أثػر يف الػاٌ  القػرآ  الفعػ  اافصػاح لػسقد ييوف يف لدـ ك 
م لػػػو قك،  يتوٌسػػػت التصػػػٌوريتػػػيك لقارئػػػم أف ك الفايػػػة الػػػي تػػػ ه  ايذهػػػاف صػػػورة التسػػػهم يف باػػػا  ، ادلعػػػا 

، (ُّ: )الشػػػمس ﴿فػىقىػػػاؿى ذلىيػػػٍم رىسيػػػوؿي اللَّػػػًم نىاقىػػػةى اللَّػػػًم كىسيػػػٍقيىاهىا : يف سػػػورة الشػػػمس تعػػػاذلسػػػ لانم ك 
صػػرخة مػػس يػػرل  «ناقػػة او كسػػقياها»ففػػػع رتلػػػة ، «ذركا ناقػػة او كاحػػ ركا لاق ػػة لقرهػػا»: كادلقصػػود

لل  خطر ك ري كال سعة يف الوق  تسمك لم بأف ؼلاط م بيػ ـ كامػ  شلػا يصػٌور شػدة  صاح م مق  ن 
ككػػاف صػػاحلهم ػػػػػػ صػػلوات او كسػػ مم لليػػم ػػػػػػ ، حيسػػس احلػػ ؼ هاػػا لػػيس لػػم  ايػػة»، حرصػػم كاندفالػػم
 ناقػػة او»: فصػػاح هبػػم زلػػ ران ملهوفػػان ، ؼلػػاؼ أف ؽلٌسػػهم مػػس رهٌبػػم لػػ اب، رحيمػػان هبػػم، مرجػػٌوان فػػيهم
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مػا  لػ هب بيػ ٌ ، أم ادلسػاد كادلسػاد إليػم، كذكر الفع  كالفالػ  «ذركا ناقة او»: كلو قاؿ« كسقياها
لل  احل ؼ هاا مس ذلفة نفسم كشدة حرصم لل  صلاة قومم كاندفالػم السػريت ضلػو دفػت اخلطيئػة  يدؿٌ 

كالغػرض ماهػا ، ادل الغةمس رتاليات ح ؼ الفع  ال ارزة هع . (ِٖٔ: ُٔٗٗ، )أبو موسع« ادلوبقة ذلم
فعاػػد ذلػػّ ، فريجػػت قاصػػران لػػس إدراكػػم، كتشػػٌوقم إلػػع مػػا هػػو ادلػػراد، ذهػػاب الػػ هس كػػٌ  مػػ هب»هػػو 

كاو لػػئس »: كذلػػّ ضلػو قولػػّ. (َُْ: ّج، َُْٖ، )الءركشػع «كيعلػو يف الػػافس ميانػػم، يع ػم شػػأنم
مشػػػتتان ال يعلػػػم مػػػاذا  كتسػػػي  فػػػ  تػػػ كر اجلػػػواب م الغػػػة يف التهديػػػد كالوليػػػد في قػػػع ذهاػػػم« فعلػػػ ى 

ػػ ىا ﴿: أك ضلػػو ذلػػّ يف قولػػم سػػ لانم كتعػػالع، سػػتفع  بػػم كىلىػػٍو تػىػػرىل ًإٍذ كيًقفيػػواٍ لىلىػػ  رىهَبًػػٍم قىػػاؿى أىلىػػٍيسى هى
لرأي  أمران ف يعػان ال ػلػيط بػم »: أم، فل ؼ اجلواب لإلهباـ كادل الغة (َّ: )اينعاـ  بًاحلٍىَق قىاليواٍ بػىلى 

لشػػػػػػاهدكا مػػػػػػا تقصػػػػػػر الع ػػػػػػارة للػػػػػػع كاهػػػػػػم أك لتلسػػػػػػركا »أك ، (ُِٔ: ُُِْ، )السػػػػػػامرائع« الوصػػػػػػف
 .(ُّٖ: ِج، ُُْٗ، )العلوم« كلتقطع  أفئدهتم يٌف ادلقاـ مقاـ هتوي 

فااتيػػاف بادلصػػدر أقػػوی كأث ػػ  مػػس الفعػػ  فهػػو احلػػدث ، كقػػد ػلػػ ؼ الفعػػ  كيعػػرب بادلصػػدر فقػػط
كهػو ،  تأمر بادلصدر فقػد أمػرت باحلػدث ازػردفأن  حني»، كالفع  هو احلدث ادلق ف بالءمس، ازرد

، )السػػامرائع« كذكػػر الرضػػع أنػػم حػػ ؼ لقصػػد الػػدكاـ كاللػػءـك، آكػػد مػػس الفعػػ  زيئاػػا باحلػػدث كحػػده
قػػ ؼ الفعػ  يعػػي أنػػّ تسػػعع سػعيان متصػػ ن بع ػػم بػػ ع  « أنػػ  سػػعيان »: كقولػّ. (ُٕٔ: َََِ

بػػ  ، كال يػػدٌؿ للػػع اتصػػاؿ احلػػدث كاسػػتمراره فػػ  يفيػػد إال التوكيػػد« أنػػ  تسػػعع سػػعيان »: كأمػػا قولػػّ
فاالسػػتفادة مػػس ادلصػػدر تػػدٌؿ للػػع الث ػػوت . (ِّٕ: نفسػػم ادلصػػدر)يقػػاؿ كإف كػػاف السػػعع مػػرة كاحػػدة 

ػػػٍيطىافو ﴿: كقولػػم سػػػ لانم كتعػػالع،  كاللػػءـك ػػَ  شى نٍػيىا بًءًياىػػػةو اٍليىوىاكًػػًب كىًحٍف نػػا َمػػػس كي إًنَّػػا زىيػَّاَّػػػا السَّػػمىا  الػػدا
حػػ ؼ الفعػػ  للداللػػة للػػع أٌف حفػػم او للسػػما  كمػػا ياػػءؿ ماهػػا مػػس أخ ػػار  (ٕػػػٔ: )الصػػافات  مَّػػارًدو 

 .ك ي يات هو حفم دائم كثاب  مس الشياطني
، أما ما أشري إليم مس مقاصد ح ؼ الفع  هاا فيعترب قسمان صغريان ل   ة ه ا الاوع مػس احلػ ؼ

كمػػػا يػػػری أحػػػد احملػػػدثني أٌف أ راضػػػم ،  زلػػػٌددة لطائفهػػػا ككضػػػعها يف دائػػػرةال ؽليػػػس حصػػػر كيف احلقيقػػة 
فقػػد تيػػوف هاالػػّ ، ميػػة نػػدركها مػػس ادلوقػػف كلٌػػا هػػع مواقػػف فاٌ كإظٌلػػ، اػػان ليسػػ  تعقيػػدان ماطقيػػان مقاٌ »

العطػػػػا  الفػػػػي لاسػػػػق  كللياػػػػا أف نستشػػػػفٌ ، مػػػػس تلػػػػّ الػػػػي حصػػػػرها ال   يػػػػوف أ ػػػػراض ألمػػػػق كأدؽٌ 
 .(ُٖ: التا، )ليد« ية اخلاصة بمكمس بايتم الفاٌ ، ال اكيب مس داخ  العم  نفسم
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 حذف الفعل في الترجمة
بعػػد تفصػػي  القػػوؿ يف حػػ ؼ الفعػػ  كداللتػػم يف التاءيػػ  الشػػريف نعػػود إلػػع صػػلب ادلوضػػوع للوقػػوؼ 

ليسػ  . للع أثر ه ا احل ؼ للع ال رتة زلػاكلني تقيػيم ال رتػات ايربػت الػي أشػرنا إليهػا يف ادلقدمػة
فاحلػ ؼ يلعػب . بيثػري ألمػق مػس ذلػّ بػ  هػعا  بيلماتػم الػرلػرد نقػ   معػا  القػرآف تررتةلملية 

. دقػػائق احلػػ ؼ الدالليػػة؛ ب. أ: تتملػػور دراسػػتاا الاقديػػة للػػع ث ثػػة زلػػاكر. دكران جػػ ريان يف ال رتػػة
 .لدـ ذكر احمل كؼ يف ال رتة. تعددية التقديرات يف ال رتة؛ ت

يت ت ادل جم ه ه االس اتيبية ، د يسقط يف ال رتةكشلا غلدر بالعااية هو أف ه ا الركس ايساس ق
الػا   ابتعػاد  يابػم إلػع لتيوف تررتتم قري ة مس اللغة اذلػدؼ كم ئمػة معهػا للػع شػريطة أف ال ياتهػع

يَػػً  : يف تررتػػة قولػػم تعػػالع لداللػػة القرياػػةم كل فػػ،  لػػس أسػػلوبم كط يعتػػم اللغويػػة ٍػػرًجي احلٍىػػعَّ ًمػػسى اٍلمى ﴿ؼلي
ٍػػػػرًجي ا يَػػػػ ى ًمػػػػسى احلٍىػػػػَع  كىؼلي آكرد ك مػػػػرده را از  زنػػػػده را از مػػػػرده بػػػػر مػػػػع»: خرمشػػػػاهع، (ُٗ: )الػػػػرـكٍلمى

فػ  غلػوز إسػقاطم إذ . ان ػلٌور ادلقصود كػلػوؿ دكف الوضػوح يف الػا سل ي مقد تيوف ح فك « ...هزند
ٍلػقو لىلًػيمه  : ففع قولم تعالع، يؤدم إلع ضياع الا ٌ  ﴿قيٍ  ػليًٍييهىا الًَّ م أىنشىأىهىا أىكَّؿى مىرَّةو كىهيوى ًبييَ  خى

علػاف كسػع كػم : بگػو»: فيعترب احل ؼ يف  ري ميانم؛ فوالدكنػد« ػليها»فع   سقط نق  (ٕٗ: )يس
 .«طلستني بار آف را پديدآكرد ك اكس  كم بم هر ]گونم[ آفرياشع داناس 

ػػاًفرًيسى : أك تررتػػة قولػػم تعػػالع ّى الَّػػًي فػىعىٍلػػ ى كىأىنػػ ى ًمػػسى اٍليى حػػ ؼ فعػػ  ، (ُٗ: )الشػػعرا  ﴿كىفػىعىٍلػػ ى فػىٍعلىتىػػ
 .«ك تو از ناسپاسا ، كار خود را كردم  [سراصلاـ]ك »: الثا  مس الاٌ  القرآ  لاد فوالدكند« فعل »

 دقائق الحذف الداللية
كأ راضها ال   يػة يف اويػات أعليػة ك ػرية يف حتديػد إٌف ليشف اجلماليات الفاية لس ايفعاؿ احمل كفة 

معػػا  اويػػػات كم ػػػمو ا؛ إذ إٌف كرا  كػػػٌ  زلػػ كؼ أ ػػػراض كاماػػػة تفػػػتك ازػػاؿ اثػػػرا  ادلعاػػػع كتػػػوحع 
فعلػػػع ادلػػػ جم أف يات ػػػم إلػػػع تلػػػّ اي ػػػراض ليسػػػتطيت أف ياقػػػ  ادل ػػػموف الصػػػليك ، دالالت خاصػػػة

صػػػوص الديايػػػة بشػػػي  لػػػاـ كآيػػػات القػػػرآف اليػػػرم للػػػ  كجػػػم كهػػػ ا يف  ايػػػة ايعليػػػة يٌف الا، لآليػػػة
د   يف م ػػمو ا احملػػدٌ كدقػػة الفيػػر تتمثٌػػ، مػػ  فيػػرة دقيقػػة تقت ػػع الاقػػ  بأمانػػة متااهيػػةحت»التلديػػد 

كمػس ، إذ يسػاهم كػٌ  لاصػر مػس الشػي  يف باػا  هػ ا اليػٌ  ادلتااسػق كادلتيامػ ، بشي  خاص كفريد
 .(ٔ: ََِٔ، )دباش«  ركرة إلع حتوير زلتوی الرسالة أك إفسادهمثٌ أم تعدي  يف الشي  سيؤٌدم بال
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( ْ: )زلٌمػػػد  فىػػػًإذا لىًقيػػتيمي الَّػػً يسى كىفىػػػريكا فى ىػػٍربى الرَقىػػابً ﴿: ففػػع قولػػم تعػػػالع يف سػػورة زلٌمػػد )ص(
للتأكيػػػد ، فلػػػ ؼ الفعػػػ  كأقػػػيم ادلصػػػدر مقامػػػم م ػػػافان إذل ادلفعػػػوؿ« فاضػػػربوا الرقػػػاب ضػػػربان »: أصػػػلم

فيػم »قد فٌسر الءسلشرم السٌر ال   ع لآلية بقولػم . (ٓٗ: ِج، ُّٗٗ، )ابس ايثريكاالختصار كادل الغة 
ضػرب »ك. ينّ ت كر ادلصػدر كتػدٌؿ للػ  الفعػ  بالاصػ ة الػي فيػم، اختصار مت إلطا  معىن التوكيد

« يٌف الواجػػػػب أف ت ػػػػرب الرقػػػػاب خاصػػػػة دكف  ريهػػػػا مػػػػس ايل ػػػػا ، ل ػػػػارة لػػػػس القتػػػػ « الرقػػػػاب
كيف احلقيقػػػة أفػػػاد هػػػ ا احلػػػ ؼ الع ػػػارة قػػػٌوة كقػػػد ال ـ سػػػياقم أحسػػػس . (ُّٔ: ْج، َُْٕ، )الءسلشػػػرم
يوٌضك اجلدكؿ التارل تررتة اويػة . فال رب ادلأمور بم هو ال رب السريت اخلاطف فور اللقا ، م ئمة

 :ل   ة احمل كؼ كسرٌه اجلمارلكمدی انت اه ادل رتني 

 ( بالغة المحذوف في الترجمة1الجدول )
 بالغة المحذوف الترجمة المترجم الرقم
 . االنت اه ل   ة احمل كؼ مؤكدان ادلعاع .  زدني گردن بزنيدايشاف را  های گردفپس، في  ااس ـ 1
 . ل   ة احمل كؼ مؤكدان ادلعاعاالنت اه  . آ ا را گردف زنيد بايد )شجاعانو( ام اذلع قمشم 2
 . االنت اه ل   ة احمل كؼ مؤكدان ادلعاع . بءنيد بو شد تهايشاف را  گردف أنصارياف 3
 لدـ االنت اه للسٌر ال   ع للل ؼ . ها]يشاف[ را بءنيد گردف فوالدكند 4

للػػػع احملػػػ كؼ كسػػػرٌه صلػػػد أف فوالدكنػػػد دل يػػػأت ةػػػا يػػػدٌؿ ، مػػػس خػػػ ؿ التلليػػػ  لػػػرب اجلػػػدكؿ: ااي ػػػاح
كللػػس ت هػػر . ال   ػػع كهػػو التأكيػػد كادلسػػارلة يف امتثػػاؿ ايمػػر؛ ف لٌػػ  هػػ ه ادليػػءة ال   يػػة  ائ ػػة لاػػده

. إذ ترجم ال كيب كذكر احمل كؼ إيفػا  للػا  القػرآ ، ه ه ادليءة يف تررتة في  ااس ـ بشي  أكضك
إٌف ااتيػػػاف بادلصػػػدر ادلايػػػر ال ي ػػػنٌي : يكؿا»: ليػػػس ي ػػػدك أف تررتتػػػم ال حتمػػػ  الغػػػرض ادلقصػػػود لسػػػ  ني

 .(ُِٔ: ُّٕٖ، )شيرا « ال تس ق قيود التوكيد الفع  لادة: التوكيد يف الفارسية ادلعاصرة كالثا 
كمػػػػس ال فػػػػػ  للا ػػػػر أف أنصػػػػػارياف دل . ام كأنصػػػػػارياف قيػػػػدان يوٌضػػػػك ادلعاػػػػػع ادلقصػػػػود كأضػػػػاؼ قمشػػػػم

 .التفسرييةيستخدـ أم ل مة ترقيم اضافتم 
 .ها]يشاف[ را بءنيد گردف  درنگ[ ]يب: ال رتة ادلق حة
َّْ يػيٍؤفىييػوفى ﴿: كيف قولم تعػالع فالػ  « اللٌػم»، (ٕٖ: )الءخػرؼ  كىلىػًئس سىػأىلٍتىهيم مَّػٍس خىلىقىهيػٍم لىيىقيػوليسَّ اللَّػمي فىػأى

أٌمػػػا  .(ُُّ: ٗج، ُُْٓ، )دركيػػػ «  خلقاػػػا اللٌػػػم»: لفعػػػ  زلػػػ كؼ دٌؿ لليػػػم موصػػػوؿ االسػػػتفهاـ كالتقػػػدير
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، )ادلطعػي« الس ب ال   ع ذل ا احلػ ؼ هػو تػوفري العاايػة باسػم اجل لػة الػ م هػو ادلقصػود ايهػمٌ »
فلو ن رنا يف نق  هػ ه اويػة ادل اركػة لوجػدنا أٌف صػاحمج ال رتػة الوفيػة دل يػ كرا . (ِٗ: ِج، ُِٗٗ

كيف احلقيقػػػػة ال دالػػػػع لػػػػ كر . القػػػػرآ تقػػػػدير احملػػػػ كؼ يف ال رتػػػػة لوضػػػػوح ادلعاػػػػع كمرالػػػػاة الػػػػاٌ  
إال أٌف ادل رتػػاف فػػي  ااسػػػ ـ ، احملػػ كؼ كالقرياػػة ادلوجػػودة الػػي تسػػالد القػػارئ يف فهػػم ادلقصػػود

 :ام ذكرا التقدير يف ال رتة كدل يات ها للس ب ال   ع اللامس يف احل ؼ كقمشم

  ( بالغة المحذوف في الترجمة2الجدول )
كمس ركائت ه ا الاوع مس احل ؼ ػ ككلم رائت 

: لػػٌء كجػػ ٌ يأخػػ  ةبػػامت القلػػوب ػ قولػػم 
ّى أىالَّ تػىٍع يديكاٍ ًإالَّ إًيَّاهي كىبًاٍلوىالًدىٍيًس ﴿ كىقى ى  رىبا

ػػػاننا ػػػ ؼ الفعػػػ   (ِّ: )ااسػػػرا   ًإٍحسى إذ حي
أحسػػاوا »: كالتقػػدير، كقػػـا ادلصػػدر مقامػػم

دكاـ ااحسػػػاف »فػػػالغرض ال   ػػػع مػػػس ح فػػػم هػػػو ، (َٗٓ: ُج، َُْٕ، )الءسلشػػػرم «هبمػػػا إحسػػػانان 
إنػم ، كإضػافة إلػع هػ ا. (ْٖ، ََِٗ، )اجلاػايب« للوالديس كث وتم يف كٌ  ايحػواؿ حتػع كإف كػانوا كٌفػاران 

كجػػم ذكػػر »: كمػػا ذيكػػر يف تفسػػري اويػػة،  مشػػعر بالتوكيػػد للػػع احػػ اـ الوالػػديس ككجػػوب الػػرٌب لليهمػػا
كيف ، لٌػػم سػػػ لانم أ مػػػا السػػػ ب ال ػػاهر يف كجػػػود ادلتولٌػػػد بياهمػػػاااحسػػاف إذل الوالػػػديس بعػػػد ل ػػػادة ال

جع  ااحساف إذل ايبويس قرياان لتوحيد الٌلم كل ادتم مس اال ف بتأٌكػد حٌقهمػا كالعاايػة بشػأ ما مػا 
أىًف اٍشػػػػػييٍر رل ﴿: كهيػػػػػ ا جعػػػػػ  سػػػػػ لانم يف آيػػػػػة أخػػػػػرل شػػػػػيرعلا مق نػػػػػان بشػػػػػيره فقػػػػػاؿ، ال ؼلفػػػػػ 
ّى  ٍي  .(ِٗٓ: ّج، ُُْْ، )الشوكا    كىًلواًلدى

فػػإٌف ، أٌمػػا مػػس خػػ ؿ ال رتػػات التاليػػة فػػ  نػػری إشػػارة إلػػع مػػا يعيػػس ب  ػػة مػػا  ػػاب لػػس الػػا 
ادل رتػػػني نقلػػػوا معػػػا  لااصػػػر تركيػػػب اويػػػة نقػػػ ن حرفيػػػان التءامػػػان بايصػػػ  كأمانػػػة للػػػا  دكف أف ييػػػوف 

ه صلػػػد أف فػػػي  ااسػػػ ـ أظهػػػر الفعػػػ  أمػػػا بالاسػػػ ة لتوكيػػػد. للملػػػ كؼ أثػػػر دالرل كاضػػػك يف ال رتػػػة
 :احمل كؼ يف ضو  ادلصدر ادل كور لي نٌي توكيد اوية

 

 ةالترجم المترجم الرقم
  .)آفريده است(خدا : هر آيام گوياد في  ااس ـ 1

   .خدا آفريده: بم يقني جواب دهاد ام إذلع قمشم 2
 .  خدا: گويند يقيناً مى أنصارياف 3
 . «خدا»: مسلمان خواهاد گف  فوالدكند 4
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 ( بالغة المحذوف في الترجمة3الجدول )
 بالغة المحذوف الترجمة المترجم الرقم
 ذكر ب  ة احمل كؼ مؤكدان ادلعاع ...  نكوئي كنيد نكوئي كاملبم پدر ك مادر  في  ااس ـ 1
 لدـ االنت اه ل   ة احمل كؼ .  ك درباره پدر ك مادر نييوىي كايد ام اذلع قمشم 2
 لدـ االنت اه ل   ة احمل كؼ . ك بم پدر ك مادر نيي  كايد أنصارياف 3
 عدم االنتباه لبالغة المحذوف   .پدر و مادر ]خود[ را احسان كنيد فوالدكند 4

 .نيي  كايد ]بم شايستگ [بم پدر ك مادر : ال رتة ادلق حة
كنسػيبها اويػة قوالػد الالويػة الػي حتيػم بايػة ال االلتفػات الػدقيق إلػعإٌف لػدـ ، إضافة إلع ذلّ

ك رتػة اويػة التاليػة ،  كبالتارل تغييب أك تشػويم أهػداؼ اويػة كمغءاهػا، يسٌ ب ال ياع كاخلل  يف الاق 
لػػػس إطالػػة اليػػػ ـ ليػػدٌؿ للػػػع الػػي حػػػ ؼ فيهػػا هػػػ ا الػػركس ايساسػػػع مػػس باػػػا  اجلملػػة ل ػػػيق ادلقػػاـ 

كمػا يي حػم ،  (ْ: )القيامة  بػىلى  قىاًدرًيسى لىلى  أىف ناسىَومى بػىاىانىمي ﴿: السرلة أك العبلة يف حصوؿ ايمر
ففػػع هػػ ه « صلمعهػػا قػػادريس»: كدل يقػػ « قػػادريس»: فقػػاؿ، أٌف الفعػػ  زلػػ كؼ كجػػع  باحلػػاؿ كحػػدها

، (َِٔ: ََِّ، )ان ػر السػامرائعة الػي ط عػ  بػم السػورة تااسػق لطيػف مػت جػٌو العبلػ، ادليءة ال   ية
كنػػری أٌف ادل رتػػني دل يات هػػوا قػػ ؼ هػػ ا الػػركس مػػس بايػػة اليػػ ـ ، بيامػػا فقػػدت هػػ ه ادليػػءة لاػػد الاقػػ 

 :حاالن يف اوية ك رتة فوالدكند« قادريس»كي دك أٌف بع هم دل يعتربكا 

 (4الجدول )
 الترجمة المترجم الرقم
 ... يمما تواناي وريم(آ ىايش را گرد مي )عالوه بر اينكو استخوانآرم  ااس ـفي   1
 ...  كم ما قادرم درحاذل كنيم( ىاى او را جمع مى )استخوانبل   ام اذلع قمشم 2
 ... انگشتان  را]خطوط[ سر  كم تواناييم كم چرا درحاذل أنصارياف 3
 ...  انگشتاف راآرم ]بليم[ تواناييم كم خطوط سر  فوالدكند 4

ايمػػر الػػ م ظهػػر مػػس خػػ ؿ حتليلاػػا للامػػاذج ادلػػ كورة هػػو قلٌػػة اهتمػػاـ بعػػ  ادل رتػػني باحلػػ ؼ كأثػػره 
فعلػػػع ر ػػػم أعليػػػة هػػػ ه ال ػػػاهرة يف اويػػػات ال نػػػری أثػػػران مػػػس ب  ػػػة احملػػػ كؼ يف ، ال   ػػػع يف اويػػػات

 .تفاسريهمسياؽ ال رتة كبياما قد أدرؾ ادلفٌسركف ه ه الداللة كذكركها يف 
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 تعددية التقديرات في ترجمة األفعال المحذوفة
كلياػم ، اف اض كجود تراكيػب ال كجػود ذلػا فعػ ن »إٌف التقدير م هر مس م اهر التأكي  كادلقصود مام 
كسوا  يف ذلّ أف يف ض رتلة بأسرها أك بع  ، مدفوع إلع اف اضها قيم التءامم بالقوالد الالوية

كإٌف التقػدير الصػػليك للملػػ كفات القرآنيػة غلػػب أف ييػػوف فيػػم . (َِٔ: ََِٖ، )أبوادليػػاـر« أجءائهػا
كادلقصػود هبػا ايصػوؿ الالويػة العاٌمػة كالقوالػد ، «الصػاالة الالويػة»ك« ادلعاػع»علػا ، أمراف أساسػياف

 :ك لّ غلب أف تيوف للتقدير خصائ  أخری مس أعلٌها،  اخلاٌصة ادلٌتفق لليها
يٌف التقدير يف  ري ميانم ايصلع يتطلػب تقػديران ،  ميانم ايصلعغلب أف يقدر احمل كؼ يفأ( 

 .آخر يتص  بإلادة ترتيب اجلملة
 .غلب تقلي  مقدار ادلقٌدر ما أميسب( 
 .(ُٔٓػػػُٓٓ: ُٖٗٗ، )ان ر زتودةيا غع أف يقدر للمل كؼ مس لفم ادل كور ما أميس ج( 

رأياػا مػدی اخػت ؼ ادل رتػني يف كيفيػة التقػدير مػس لو دققاا يف تررتة ايفعاؿ احمل كفة يف اويات 
ػػسي ًمػػسى اللَّػػًم ًصػػ ػٍغىةن ﴿: كميانػػم؛ كقولػػم تعػػالع، كمقػػداره، حيػػ  نولػػم : )ال قػػرة  ًصػػ ػٍغىةى اللَّػػًم كىمىػػٍس أىٍحسى

كقيػػ  يف نصػػ ها أ ػػا مصػػدر ، «الػػديس ااذلػػع»أك « ااسػػ ـ»هػػو « صػػ غة او»ادلقصػػود مػػس  (ُّٖ
، )بي ػاكم  أك لل  ال دلية مس ملٌػة إبػراهيم لليػم السػ ـ، أك ماصوبة لل  اا را ، «اآمىاَّ »  مؤٌكد لقولم

فهو مفعػوؿ مطلػق ، إلع أ ا مصدر مؤٌكد« إلراب القرآف كبيانم»كأشار مؤٌلف ، (َُٗ، ُج، ُُْٖ
ات عػوا : أم، «ات عػوا»كلاد الطربسػع أ ػا ماصػوبة بفعػ  ، (ُٕٗ: ُج، ُُْٓ، )دركي لفع  زل كؼ 

 :كفيما يلع ن حم تررتة اوية. (َْٕ: ُج، ُِّٕ، )الطربسع  ديس او

 (5الجدول )
 الترجمة المترجم الرقم

خػػدا مػػا را بػػم رنگػػع )بػػم فطػػرت ك ديػػس اسػػ ـ كػػم علػػم مػػردـ را بػػ ف رنػػگ آفريػػده( رنػػگ   في  ااس ـ 1
 آميءم؟ ك كيس  نييوتر از خدا برام رنگ، كرده اس 

رنــخ خداســت )كــو بــو مــا رنــخ ايمــان و ســيرت توحيــد بختــيده( و  ــو رن ــى بهتــر از  ام اذلع قمشم 2
 رنخ )ايمان بو( خدا؟

ك چػػم   انتخــاك كنيــد[، ]كــو اســالم اســت[ رنػػگ خػػدا را : ]بػػم يهػػود ك نصػػارل بگوييػػد أنصارياف 3
 كس  رنگ  نييوتر از رنگ خداس ؟

 از خدا؟ نگارتر ]ايس اس [ نگارگرم اذلع؛ ك كيس  خوش فوالدكند 4
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فوالدكنػػػػد( دل يػػػأتوا بالفعػػػػ  ، امإذلػػػػع قمشػػػم، فػػػػي  ااسػػػ ـكمػػػا ن حػػػػم أٌف ادل رتػػػني ): ااي ػػػاح
« صػ غة او»ففع تررتة فوالدكند نری أنػم أخػ  . كتررتوا اوية حسب ذكقهم كفهمهم لآلية احمل كؼ

مػػا ليٌاػػاه بػػاللوف  ؛ أمػػا يف«نگػػارگرم اذلػػع [ايػػس اسػػ ]»: كخػػرب دل تػػدأ زلػػ كؼ كتررتهػػا هبػػ ا الشػػي 
 .الغامق ذيكر التقدير بشي  صليك

لػػ لّ اتسػػع  دائػػرة التقػػديرات ، كقػػد ن حػػم أٌف ادل رتػػني دل يعػػريكا اهتمامػػان بتوحيػػد التقػػديرات
كادلقصود مس توحيد ال رتة هو أٌف ادل جم غلب أف ي كر التقدير بشي  . كختتلف مس آية إلع أخری

لاػػػػ كر مثػػػػاالن لت يػػػػني . (ِّ: ُّٖٗ، نيػػػػا )كرؽلػػػػعموٌحػػػػد يف اويػػػػات ادلتيػػػػٌررة أك ادلتشػػػػاهبة لف ػػػػان كمعاػػػػع 
 :ادلسألة؛ يف سورة الاور هااؾ آيتاف متشاهبتاف

 (َُ: )الاور  كىأىفَّ اللَّمى تػىوَّابه حىًييمه كىلىٍوالى فىٍ  ي اللًَّم لىلىٍيييٍم كىرىزٍتىتيمي ﴿
 (َِ: )الاور  كىلىٍوالى فىٍ  ي اللًَّم لىلىٍيييٍم كىرىزٍتىتيمي كىأىفَّ اللَّم رىؤيكؼه رىًحيمه ﴿

اگػػر »: احمل كفػػة يف اويتػػني« لػػوال»فلاا ػػر إلػػع اجلػػدكؿ التػػارل لاػػری تعدديػػة التقػػديرات يف جػػواب 
 .«...ف   ك رزت  خداكند ن ود

 المحذوفة في اآليتين« لوال»( يوض ح تعددية التقديرات في جواك 6الجدول )
 91ترجمة اآلية  11ترجمة اآلية  المترجم الرقم

كػػرد ك در لقوبػػ  ك  هػر آياػػم رػا را رسػػوا مػع ااس ـ في  1
 .  ظلود كيفرتاف لبلم كشتاب مع

هػػػر آياػػػػم در لقوبػػػ  ك كيفرتػػػػاف لبلػػػػم 
 .ظلود كشتاب مع

گرفـت و  )حدود و تكليف را  نين آسان نمى ام اذلع قمشم 2
 .  كرد( بو توبو رفع عذاك از شما نمى

)در لقػػػػاب گااهتػػػػػاف تعبيػػػػػ  كػػػػػردل ك 
 (.توبم نپ يرف 

ــــــو كيفرىــــــاى بســــــيار ســــــختى د ــــــار  [.شديد ]بو كيفرىاى بسيار سختى د ار مى أنصارياف 3 ]ب
 [.شديد مى

 [.انت ارتاف بود]رلازات سخ  در  [.شديد ]رسوا م  فوالدكند 4
ٍياىػػا ًإذلى ﴿: كهػػ ه ادلسػػألة غلػػب أف ترالػػع يف ذكػػر ايفعػػاؿ احمل كفػػة أي ػػان؛ كقولػػم سػػ لانم كتعػػالع فىأىٍكحى

زلػم ابػس لصػفور يف مثػ  هػ ا ال كيػب أف » (ّٔ: )الشػعرا   ميوسى  أىًف اٍضًرب بَػعىصىػاؾى اٍل ىٍلػرى فىػانفىلىقى 
فػػػأبق  مػػػس كػػػٌ  مػػػا يػػػدٌؿ للػػػ  ، انفلػػػق هػػػع فػػػا  ضػػػرب كالفػػػا  يف. كفػػػا  انفلػػػق، احملػػػ كؼ هػػػو ضػػػرب

كأبقػ  انفلػق ليػدٌؿ ، ليػدٌؿ للػ  ضػرب احمل كفػة، أبقيػ  الفػا  مػس ف ػرب كاتصػل  بػانفلق، احملػ كؼ
ػػػػػرى ﴿: كقولػػػػػم (َُٔ: ٖج، َُِْ، )أبوحيٌػػػػػاف « للػػػػػ  الفػػػػػا  احمل كفػػػػػة ماػػػػػم فػىقيٍلاىػػػػػا اٍضػػػػػًرب بَػعىصىػػػػػاؾى احلٍىبى
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إذ ال ؽليػس أف ػلصػ  ، زلػ كؼ يف اويتػني« ضػرب»كما ي حػم أف فعػ   (َٔ: )ال قرة  فىانفىبىرىتٍ 
كيف ح فم داللة ب  ية خاصة كفيما . (ُُٔ: ّج، َُْٖ، )الءركشعاالنفبار كاالنف ؽ دكف ضرب 

 :يلع ن حم تررتة اوية كالتقديرات الي ذكرها ادل رتوف

 محذوف في اآليتين( يوض ح تعددية التقديرات في ذكر تقدير الفعل ال7الجدول )
 31: البقرة 36: التعراء المترجم الرقم
 (.)چوف لصا بر ساگ زد (.)موسع بر لب ركد ني  آمد ك لصاي  را بر آف زد ااس ـ في  1
 *  ون زد ام اذلع قمشم 2
 * [.]موسى عصايش را بو دريا زد أنصارياف 3
 * * فوالدكند 4
التفتػػػا إلػػػع ذكػػػر احملػػػ كؼ يف سػػػورة ، ال رتػػػات التفسػػػرييةن حػػػم يف اجلػػػدكؿ أٌف صػػػاحمج : اإليضـــا 

الشعرا  كذلّ يف حني أ م دل يأتيا باحمل كؼ يف تررتة اوية الستني مػس سػورة ال قػرة كهػ ا يػدٌؿ للػع 
كاجلػػػػدير ذكػػػػره أف فوالدكنػػػػد دل يػػػػ كر . أ مػػػػا ال يت عػػػػاف ماهبػػػػان دقيقػػػػان يف ذكػػػػر التقػػػػدير كلػػػػدـ ذكػػػػره

يدٌؿ ذلّ للع لدـ التءامم اليام  ب كر احملػ كؼ أثاػا  تررتتػم الوفيػة كهػ ا  احمل كؼ يف تررتتم قي 
كيف احلقيقػػػة هاػػػا غلػػػوز ذكػػػر احملػػػ كؼ كح فػػػم . لاػػػدما دل ييػػػس يف لػػػدـ التصػػػريك إخػػػ ؿ يف ادلعاػػػع

 .كإٌف ادلعاع مفهـو لاد القارئ دكف احمل كؼ، ل تساؽ كاالنسباـ بني ال حق كالسابق

 وفة في الترجمةعدم ذكر األفعال المحذ
اجلػػء  إذ إ ػػا تعتػػرب ، م اشػػرة بايفعػػاؿ احمل كفػػةرت ط يػػآليػػات القرآنيػػة لعػػا  ادلفهػػم بعػػ  أٌف  ال شػػّ

يف زلاكلػػػة  لػػيس سػػوی إٌف مػػا يفعلػػػم ادلػػ جم مػػت ااتيػػاف بالتقػػػدير ادلااسػػبك . ايساسػػع يف بايػػة اويػػة
إذ نتيبػة لػدـ االنت ػاه ب رتػة الفػراغ ، تتابعهػا كانت امهػا ادلاطقػع ةل رتػل إلادة ايجءا  ادلقطولة ليعود

 .ادلفهـو كخل  يف ادلعاع يف خسارة ما هع إال ح ؼ الفع ال م أحدثم 
كمػػػس ادل حػػػػم أٌف لػػػػدـ ذكػػػػر التقػػػػدير لألفعػػػػاؿ احمل كفػػػػة قػػػػد يسػػػػٌ ب لػػػػدـ االتسػػػػاؽ كاالنسػػػػباـ 

 :ما يلع نأيت بأمثلة يف ه ا ازاؿ كنقـو بشرحهاكفي، كما يؤٌدم إلع ااهباـ يف اللغة اذلدؼ،  الاصع
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 عدم االتساق واالنسجام
: ُُٗٗ، )خطػػايب« التماسػػّ بػػني ايجػػءا  ادلشػػيلة لػػا  أك خطػػاب مػػا»ادلقصػػود مػػس االتسػػاؽ هػػو 

فيعػٌد االتسػاؽ مػس . إٌف الي ـ ادل جىم ال ييوف مفيدان إذا دل ييس بني رت تم أم ترابط كاتساؽ. (ٓ
ليونػم يػؤٌدم دكران فػال ن يف باػا  الػاٌ  كيػربط بػني أجػءا  ،  ال بٌد مس توفٌرهػا يف ال رتػةاخلصائ  الي

كهػو يشػري إلػع . الاٌ  بع ها ب ع  مس أج  تيسري فهم القارئ للاٌ  كحتقيق تسلس  ايفيار فيػم
كه ه الصفة ك لّ جتع  الػاٌ  ، كجود صفة االن ماـ بني أجءا  الا  الي جتعلها م ابطة كرلتمعة

 .(ّ: التا، ؛ ل دالرزتس كآخركفُِِ: َُّٖ، زاده )قلعمات مان يف ذاتم كمفهومان لاد القارم  
أمػػا مػػا ي حػػم يف بعػػ  الػػ اجم لامػػة ، إٌف الػػاٌ  القػػرآ  كحػػدة متماسػػية يع ػػد بع ػػها بع ػػان 
الػػ كر كاحلػػ ؼ ختتلػػف مػػس  كةػػا أٌف مواضػػت. فهػػو لػػدـ االنسػػباـ كلػػدـ تػػرابط اجلمػػ  بع ػػها بػػ ع 

ايمر الػ م كثػريان مػا ، فإعلاؿ تررتة الفراغ يؤٌدم إلع لدـ التماسّ الاصع يف ال رتة، لغة إلع أخری
أٌدی إلػع لػدـ ، فعػدـ ااتيػاف بايفعػاؿ ادلغي ػة يف هػ  الاػوع مػس ال رتػة، نشاهده يف ال رتػات احلرفيػة

ػػودان قىػػاؿى يىػػا قػىػػٍوـً اٍل يػػديكاٍ اللٌػػمى ﴿: كهػػ ه اويػػة،  اتسػػاؽ الػػا  يف كثػػري مػػس اويػػات ػػاهيٍم هي   كىًإذلى لىػػادو أىخى
كأرسػلاا إذل لػاد أخػاهم كدٌؿ لليػم مػا : نصب بتقدير )أرسػلاا( كأنػم قػاؿ« أخاهم»فقولم  (َٓ: )هود

ػػػػٍلاا نيوحػػػػان »  تقػػػػدـ مػػػػس قولػػػػم دل يػػػػأت بعػػػػ  ادل رتػػػػني بالفعػػػػ  . (ٓ: ٔج ، التػػػػا، )الطوسػػػػع« كىلىقىػػػػٍد أىٍرسى
بيامػػػا ذكػػػر التقػػػدير ضػػػركرم ، بػػػ  كضػػػعوا ليػػػٌ  كلمػػػة قرآنيػػػة مػػػا يعادذلػػػا يف اللغػػػة الفارسػػػية، احملػػػ كؼ

ك بػم لػاد بػرادر »: أبوالفتػوح الػرازم: التساؽ الي ـ كانسبامم ل لّ اختلػ  ال ايػة الالويػة للبملػة
 بػرادر ايشػاف هػودك بسوم لاد »: أك تررتة معٌءم« ! بپرستيد خدال را ال قـو: را گف  ايشاف هود
 .«ام قـو مس پرست  كايد خدا را: را گف 

كهػػو أشػػ م مػػا ييػػوف »، كشلػػا ييثػػر كركده يف اوم القرآنيػػة حيايػػة القػػوؿ دكف العاايػػة بػػ كر القػػوؿ
بلوحة أسقط ماها ما ال حاجة بم مس خطوط ابتغا  التاويم جبوهر ادلوضوع أك صورة قصد إلع إعلػاؿ 

كفيػػم أي ػػان . فيػػرة الػػي أريػػد التع ػػري لاهػػا كااللتفػػات إلػػع ايصػػ  كايسػػاسمػػا ال يتعلٌػػق بػػادلعاع أك ال
، )اجلػػػوارم« ضػػػرب مػػػس ضػػػركب االنقطػػػاع الػػػ م ػلمػػػ  السػػػامت أك القػػػارئ للػػػع توقػػػت أمػػػر ذم بػػػاؿ

ن حػػػم أٌف ادل رتػػػني ملتءمػػػوف بػػػ كر ، يف ال رتػػػات الػػػي دتػػػ  دراسػػػتها يف هػػػ ا ادلقػػػاؿ، (ّٖ: ُْٕٗ
غلهػدكف أنفسػهم مػس أجػ  ايقواؿ احمل كفة للػ ابط كاالنسػباـ بػني اجلمػ  يف نصوصػهم ادل رتػة كقػد 
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كىأىمَّػا الَّػً يسى  ﴿: كقولػم لػٌء كجػ ٌ ،  ع يف صػيا ة لغويػة كاملػة خاليػة مػس احلػ ؼإيصاؿ ادلعاػع إلػع ادلتلٌقػ
 .(ُّ: )اجلاثية تػٍلى  لىلىٍيييٍم فىاٍستىٍي ػىٍرمتيٍ كىكياتيٍم قػىٍومنا رلاٍرًًمنيى كىفىريكا أىفػىلىٍم تىييٍس آيىايت تػي 

  (8الجدول )
 الترجمة المترجم الرقم

خــداي تعــال  بــو آنهــا انػػد  ك كسػػا  كػػم كػػافر شػػده ك )در دنيػػا بػػم خػػدا ك رسػػوؿ( نگركيػػده في  ااس ـ 1
 ... شد خوانده معآيا ن ود كم آيات ك كلمات مس بر را : فرمايد مي

آيـا بـر شـما آيـات مـرا  ) ون از شدت عذاك بنالنـد بـو آنهـا گـوييم(و اما آنان كو كافر شدند  اماذلع قمشم 2
 ..  .كردند تالوت نمى

م ر آيات من ىمواره بـر شـما خوانـده  [: شود ]بو آنان گفتو مىو اما كسانى كو كفر ورزيدند  أنصارياف 3
  ...شد؟ نمى

پـ  م ـر آيـات مـن بـر شـما خوانـده نمـي » [: گوينـد بـدانها مـي] و اما كساني كو كافر شدند فوالدكند 4
 .«تكبر نموديد و مردمي بدكار بوديد [لي]شد؟ و 

 اإلبهام
ع دلا ػلملم مػس مءايػا تشػل  لام ن مهمان للتأثري يف ادلتلقٌ  القرآ يف الا   ااهباـ الاات  لس احل ؼؽلث  

كي عػ  الشػوؽ لل لػ  لػس ادلفقػود لػرب ادلؤٌشػرات ، الػةكادلشػاركة ااغلابيػة الفعٌ  لتفيػريإلػع القلم كتدفعػم 
ادلوجودة؛ أما قد ياتق  ه ا ااهبػاـ ال   ػع ادلاػت  مػس العااصػر ادلغي ػة إلػع اللغػة ادلاقػوؿ إليهػا كؼلػرج لػس 

فػ  ، مس الا  ادلػ جىمدكره ال   ع كيؤٌدم إلع خل  كقصور يف ال رتة حي  ال يفهم ادلتلٌقع ادلقصود 
،  كليونم لاصران حتتاج إليم بايػة اليػ ـ لتسػتقيم بػم الع ػارة، بٌد مس التصريك باحمل كؼ لتوٌقف ادلعاع لليم

ّى ًإف كيا ى تىًقيَّا : ك رتة قولم تعالع  .(ُٖ: )مرم ﴿قىالىٍ  ًإَ  أىليوذي بًالرَّزٍتىس ًما

 ( اإلبهام في الترجمة9الجدول )
 الترجمة المترجم الرقم
 .  «اگر پرهيءكارم )پ  از نزد من بيرون رو(خدام بسيار خبشاده پااه ميرـب م ب في  ااس ـ 1
 . برم اگر مرد پرىيزكارى ىستى پناه بو خداى رحمان مى ام إذلع قمشم 2
 . «]از من فاصلو ب ير[اگر پرهيءكار هس  ، بـر [ رزتاف پااه م  بم ]خدال أنصارياف 3
 . «برممن از تو بو خداي رحمان پناه مي، اگر پرىيزكاري»: ]مريم[ گفت فوالدكند 4

ام كفوالدكند دل ي كرا جواب الشػرط احملػ كؼ يف ال رتػة كإضػافة تفسػريية شلػا  أٌف قمشمكما ن حم 
إ  ألتصػػم »معاػػاه ف، قيػػ  ال ؽليػػس للقػػارئ أف يفهػػم الغػػرض ادلقصػػود، أٌدی إلػػع ااهبػػاـ يف الػػا 
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ذ ماػم أف يقػاؿ كيػف شػرط  يف التعػوٌ  «سػؤاؿ»، فػاخرج مػس لاػدم إف كاػ  تقيػان ، بالرزتس مس شرؾ
ذ إذا تعػػوٌ  التقػعٌ  إفٌ  «كاجلػػواب»، ذ مػس  ػػري التقػعذ ماػم كإظلػػا يتعػوٌ كالتقػػع ال ػلتػاج أف يتعػػوٌ  ييػوف تقيػان 

فػ   كا  مؤماػان بالرزتس مام ارتدع لما يسخط او ففع ذلّ ختويف كترهيب لم كه ا كما تقوؿ إف  
 .(ْٖٕ: ٔج، ُِّٕ، )الطربسع«  فاتعم كاخرج ت لمي فادلعىن إف كا  تقيان 

 النتيجة
 :شلٌا س ق ؽليس م ح ة ما يأيت

  يف اوم القرآنيػة؛ هاػاؾ آيػات حػ ؼ فيهػا الفعػ  كحػده كيف بعػ   تتعٌدد صور ح ؼ الفع
مس احلػ كؼ دالالت كأ ػراض ب  يػة كذل ا القسم . اويات ح ؼ الفع  مت معمولم أك ما يتعٌلق بم

 .كادل الغة، كالصورة الفاية، االختصار: كمس أعلٌها، ختتلف باخت ؼ السياؽ القرآ 
  ٌام صػاح ا  تتاوٌع يف التعام  مت ايفعػاؿ احمل كفػة؛ اهػتٌم فػي  ااسػ ـ كقمشػم أساليب ادل رتني إف

 .ة الوفية كقد يأتياف ب كره مت الشرح كااي احال رتة التفسريية ب كر احمل كؼ أكثر مس صاحمج ال رت
 مػػػس خػػػ ؿ دراسػػػتاا ادلػػػوجءة يف ال رتػػػات ايربػػػت أٌف ادل رتػػػني كػػػانوا ملتػػػءمني باسػػػتخداـ  ي هػػػر

ام دل يلتػـء باسػتخداـ ل مػات ال قػيم إال أٌف قمشػم، ل مات ال قيم يف ذكر تقدير ايفعاؿ احمل كفة
 .بشي  مات م

 دكالػػػع احلػػػػ ؼ  نسػػػتطيت القػػػوؿ إفٌ ، خػػػ ؿ لػػػرض ظلػػػاذج سلتػػػارة مػػػس ال رتػػػات القرآنيػػػة مػػػس
 مػػػػس حيػػػػ  اخلصػػػػائ  اللغويػػػػةكاخػػػػت ؼ اللغتػػػػني العربيػػػػة كالفارسػػػػية ، كمقاصػػػػده ال   يػػػػة مػػػػس جهػػػػة

فاقػػ  احملػػ كؼ ػلقػػق تواصػػلية . لمليػػة مستعصػػيةاحملػػ كؼ  نقػػ جعلػػ  ، مػػس جهػػة أخػػریكال كي يػػة 
أك ال توافػق مػت ن ػاـ ، كال بد مس ذكره يف ادلواضت الػي ال تػويف ال رتػة ادلعاػع ادلػراد ال رتة كمقركئيتها

: هػػع ةاحمل كفػػايفعػػاؿ أبرز االشػػلاليات ال رتيػػة يف نقػػ  فػػ. اللغػػة اذلػػدؼ مػػس حيػػ  قوالػػده كأسػػلوبم
سػػتخداـ لػػدـ االك ، لػػدـ االهتمػػاـ بال اػػا  اللغػػوم لآليػػات كتركي هػػاك ، دقػػائق احملػػ كؼ الدالليػػة إعلػػاؿ

 .نق  احمل كؼيف ع مات ال قيم لالصليك 
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 لهوامشا
إلػػع ناحيػػة ، حاشػػيتم للػػع تفسػػري ال ي ػػاكميف  ق( َُٗٔػػػ ٕٕٗ)الػػديس اخلفػػاجع  شػػهابأشػار . 1

مقػٌدرات القػرآف : فػإف قلػ »: قػاؿ، فأكرد ذلّ بسػؤاؿ أت عػم بتوضػيك شػاؼ، مهمة حوؿ التقدير
معانيػػم شلٌػػا يػػدٌؿ لليػػم لفػػم اليتػػاب التءامػػان : ال؟ قلػػ  هػػ  هػػع ماػػم حتػػع يطلػػق لليهػػا كػػ ـ او أـ

« فهػػع مػػس ادلعػػا  القرآنيػػة؛ كأمػػا ألفاظهػػا ليسػػ  ماػػم؛ ي ػػا معدكمػػة، للءكمهػػا يف متعػػارؼ اللسػػاف
 .(ّّ: ت. د، )اخلفاجع

أٌف الفعػػ  حيػػ ؼ يف مػػائتني كتسػػعة « ااغلػػاز يف كػػ ـ العػػرب كنػػ  االبػػاز»يػػری صػػاحب . 2
 .(ِِْ: ُٖٗٗ، )لطيةال كر احلييم  كس عني موضعان يف

 .كإما تفدكف فدا ن ، كإما دتاوف مٌاان ، أم فاضربوا الرقاب ضربان . 3

 صادرالم

 العربية
، حسني انصارياف، طاهره صفار زاده، ام مهدم اذلع قمشم، للع نقع في  ااس ـ: )تررتات القرآف اليرمالقرآن الكريم 

 .(أبواحلسس شعرا ، سيد كاظم أرفت، رازمالابوالفتوح ، سيد كاظم معٌءم، خرمشاهعهبا  الديس ، زلٌمدمهدی فوالدكند

: القاهرة، الديس ل داحلميدحتقيق زلٌمد زليع، المثل السائر في أدك الكاتب والتاعر، ـ(1939)، الديس ضيا ، ابس ايثري
 .مط عة مصطفع ال ايب احللمج

 .دار صادر: بريكت، العركلسان ، (التا)، زلٌمدبس ميـر، ابس ادلا ور

 .اذليئة ادلصريٌة العاٌمة لليتاب: القاهرة، 3ط، زلٌمد لل  الاٌبار: حتقيق، الخصائص، ـ(1986)، ايب الفتك لثماف، يجابس 

 .دار  ريب للط الة كالاشر: القاهرة، الحذف والتقدير في النحو العربي، ـ(2118)، للع، أبوادلياـر

 .ميت ة كه ة: القاهرة، دراسة تحليلة لمسائل علم المعاني: خصائص التركيب، ـ(1996)، زلٌمد زلٌمد، أبوموسع

 .داراليتب العلمية: بريكت، تعليق زلٌمد رشيد رضا، دالئل اإلعجاز، ـ(1988)، ل دالقاهر، اجلرجا 

 .ميت ة اللغة العربية: بغداد، نحو القرآن، ـ(1974)، أزتد ل د الستار، اجلوارم

 .الدار اجلامعية: ااسيادرية، ظاىرة الحذف في الدرس اللغوي، ـ(1998)، سليمافطاهر ، زتودة
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 .دار لمار: لماف، إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الرباني، ـ(2111)، ص ح ل دالفتاح، اخلالدم

 .اليتب العلمية دار: بريكت، الديسحتقيق ابراهيم رس، اإليضا  في علوم البالغة، ـ(2113)، الديس زلٌمدج ؿ، اخلطيب القءكيي

 .ادلركء الثقايف العريب: بريكت، لسانيات النص )مدخل إل  انسجام الخطاك(، ـ(1991)، زلٌمد، خطايب

، حتقيق حسس بس زلٌمد بس إبراهيم احلف ع، شر  الرضي لكافية ابن الحاجب، ـ(1993)، زلمد بس احلسس، الرضع
 .إدارة الثقافة كالاشر: الرياض

، 3ط، زلٌمد خلف او كزلٌمد ز لوؿ س مة: حتقيق، ثالث رسائل في إعجاز القرآن، ـ(1976)، اجلرجا ، اخلطٌايب، ا الرمٌ 
 .ادلعارؼ دار: القاهرة

، الثانية الط عة، التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنـزيل حقائق عن الكت اف، (ؽ1417)، لمر بس زلمود، الءسلشرم
 .العريب ال اث إحيا  دار: بريكت

 .داراليتب العلمية: بريكت، زلٌمد باس  ليوف السود: حتقيق، أساس البالغة، ؽ(1419)، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .مؤسسة الرسالة: بريكت، الفعل زمانو وأبنيتو، ـ(1983)، إبراهيم، السامرائع

 .حـءدار ابس: بريكت، الجملة العربية والمعن ، (ؽ1421)، فاض  صاحل، السامرائع

 .الفير دار: لماف، معاني النحو، ـ(2111)، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .إحيا  اليتب العربية دار: القاهرة، زلٌمد ابوالف   إبراهيم: حتقيق، المرتض أمالي ، ـ(1954)، الشريف ادلرت ع

 .دار ابس كثري: بريكت، فتح القدير، ؽ(1414)، زلمد بس للع، الشوكا 

 .س مع جامعم مدرسني حوزه للميم قمإانتشارات : قم، الميزان في تفسير القرآن، ؽ(1417)، زلٌمدحسني، الط اط ايع

 .حيا  ال اث العريبإدار : بريكت، حتقيق أزتد قصري لاملع، التبيان في تفسير القرآن، (التا)، زلٌمد بس حسس، الطوسع

 .مط عة ادلقتطف: : القاهرة، الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ـ(1914)، ػليع بس زتءة، العلوم

 .ماشأة ادلعارؼ: ااسيادرية، الط عة الثانية، والتطورفلسفة البالغة بين التقنية ، (التا)، رجا ، ليد

، الط عة الثاماة، زلٌمدنعيم العرقسوسع: إشراؼ، القاموس المحيط، ـ(2115)، رلدالديس زلٌمد بس يعقوب، الفريكزآبادم
 .مؤسسة الرسالة: بريكت

 .العريبدار الرائد : بريكت، في النحو العربي نقد وتوجيو، ـ(1986)، مهدم، ادلخءكمع

 .ميت ة كه ة: القاهرة، خصائص التعبير القرآني وسماتو البالغية، ـ(1992)، ل دالع يم إبراهيم زلٌمد، ادلطعي
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 حذف در تعبيز قزآني و جبيگبه آن در تزجمه فبرسي
 )حذف فعل بزاي نمونه(

2حميد احمديبن، 1اصغز شهببسي
 

 اصفْبىداًطگبُ  يشثبى ٍ ادثيبت عسث یدكتس یداًطجَ. 4

 اصفْبىداًطگبُ  يشثبى ٍ ادثيبت عسثگسٍُ داًطيبز . 4

 دهيچك
. آيـد  اسلَة حرف اش اسبليت ثالغي هْن ٍ اش ٍجَُ اعجبش ثيبًي آيبت قسآى كسين ثـِ ضـوبز هـي   

ًوبيد؛  پسكبزثسد قسآًي دز زسيدى ثِ هعٌب ٍ هضوَى صحيح آيبت ثيطتس جلَُ هي اّويت ايي پديدٓ

دزيبفت هضوَى ثسيبزی اش آيبت ثدٍى تَجـِ ثـِ هَا ـذ حـرف ٍ اغـساا هعٌـبيي آى        چساكِ

هحـرٍفبت   اشجولِ. ايي اهس دز اًسجبم ٍ پيَستگي تسجوِ تأثيسی ثسجستِ دازد. پريس ًيست اهكبى

اّـداف هعٌـبيي    ثـب آيـد ٍ   است كِ يكي اش ازكبى اصلي جولِ ثِ ضـوبز هـي  « فعل»حرف ، قسآًي

ضَد تب  وي ثسزسي افعبل هحرٍف ٍ ًقـص آى دز   يي هقبلِ تالش هيدز ا. ضَد خبظ حرف هي

تَصـيفي ـ    دز ثسزسي حب س كِ ثـِ ضـيَٓ  . ضَداثس آى دز چْبز تسجوِ فبزسي ازشيبثي ، فْن هعٌب

ّبی هعٌبيي حرف ٍ ذكـس تقـديس اش يـو سـَ ٍ      زسد كِ اًگيصُ ثِ ًظس هي، تحليلي اًجبم پريسفت

ّـبيي   تسجوـِ هحـرٍف زا ثـب چـبلص    ، ستَزی اش سَی ديگساختالف سبختبزی دٍ شثبى اش ًظس د

: تَاى ثِ هَازدی چـَى  ّبی هَزد ثسزسي هي تسيي اضكبالت تسجوِ اش ثسجستِ. است زٍ سبختِ زٍثِ

ثـِ كـبزثسد دقيـ      يتـَجْ  يثعدم تَجِ ثِ سبختبز دستَزی آيبت ٍ ، اّوبل اّداف هعٌبيي حرف

 .اضبزُ كسد عالئن ًگبزضي

 .اًسجبم ؛تقديس ؛حرف فعل ؛ّبی فبزسي تسجوِ ؛كسينقسآى : هب كليدواژه
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