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ملخص

احل��ذف ن��وع م��ن األساليب اللغوية، وه��و ظ��اه��رة لغوية 
يتميز به القرآن الكرمي واللغة العربية، حيث جنده كثريا يف 
النص القرآين وغريه ألغراض معينة. ويعد احلذف عنصرا 
من عناصر االتساق، يف لسانيات النص، حيث إنه ميثل 
وظيفة ال��رب��ط واالت��س��اق ب��ن أج���زاء ال��ن��ص يتعرف عليه 
القارئ عن فهمه للمحذوفات. والتعرف على احملذوف 
يتطلب الرجوع إىل افرتاض العناصر اليت سبقته يف النص. 
حياول ال حبث دراسة ترمجة هذه الظاهرة متخذا النص 
التعامل  امل��رتمج��ن يف  ال��ق��رآين من��وذج��ا للنظر يف أساليب 
االتساقية  للعالقات  مراعاهتم  من مدى  والتأكد  معها، 
ب���ن أج�����زاء ال���ن���ص. وامل����الح����ظ، أن أس��ال��ي��ب امل��رتمج��ن 
ال��ق��رآين، حيث  تتنوع يف التعامل مع احل��ذف يف النص 
إن احملذوف يذكر ويرتجم يف الرتمجة تارة، ويهمل ذكره 
تارة أخرى، وقد يأيت ذكره باختصار القول. وقد يكون 
ذكر احملذوف أجدر من إمهاله أو تركه، من أجل تكوين 

االرتباط واالتساق بن اآليات املرتمجة.

ال��ك��ل��م��ات ال��م��ف��ت��اح��ي��ة: احل���ذف؛ل���س���ان���ي���ات ال���ن���ص؛ 
االتساق؛ احملذوف؛ أساليب الرتمجة.

Abstract

Ellipsis is one of the linguistic phenomena 
which can be found in Quranic and Arabic 
texts. Ellipsis is also used to denote specific 
meanings and purposes in a text. It is one of the 
conjunctional elements in the text linguistics 
that functionsas cohesion which connects 
parts of the text and provides explicit and 
implicit meanings accordingly that could be 
comprehended and guessed by the readers from 
the text. Readers could benefit from the ellipsis 
in a text by referring to the previous sentences in 
other paragraphs in order to understand the text. 
This paper, thus, attempts to study this linguistic 
phenomenon by analyzing the translation of 
the Quranic text in order to investigate the 
techniquesof translating a foreign text as well 
as to crystalize possible ways in dealing with 
ellipsis by the translators.This is to ascertain the 
importance of cohesion in a text as well as to 



GJAT | JUNE 2015 | VOL 5 ISSUE 1 | 146
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)

facilitate and assist the translators to use sensible 
and correct translation techniques in dealing 
with ellipsis in the Quran.Ways of dealing with 
ellipsis are vary between translators that some 
of them are very concern about it and highlight 
it in their translation, but some only mention 
it briefly; and even worse, some of them just 
neglect it totally. Intrinsically, the translations 
of ellipsis in the Quranic text are very helpful 
and essential in providing clear and accurate 
meaning of the text as well as to maintain 
cohesiveness between the translated verses.

Keywords: Ellipsis; Text Linguistics; 
Cohesion;Eliminated Structure; Translation 
Techniques.

المقدمة

إّن احلذف ظاهرة لغوية، تشرتك فيها اللغات اإلنسانية، 
وت�����ب�����دو م����ظ����اه����ره يف ب���ع���ض ال����ل����غ����ات أك����ث����ر وض���وح���ا 
العربية،  اللغة  يف  ذل��ك  (Hamudah: 1982)،ويتجلى 
إذ إن���ه م���ن خ��ص��ائ��ص��ه��ا ال��ل��غ��وي��ة ال���يت مت��ي��ل إىل اإلجي���از 
واالختصار، فنلحظ وجود هذه الظاهرة كثريا يف النص 
القرآين، واليت تعّد من إعجازه العظيم. ويف هذا الصدد، 
ن��درس احل��ذف بكونه عنصرا من عناصر االت��س��اق اليت 
ت��ؤدي دورا يف رب��ط أج��زاء النص بعضها ببعض. وتركز 
امل��الي��وي��ة. ونقصد  إىل  العربية  م��ن  ترمجته  ال��دراس��ة على 
برتمجة احلذف هنا ترمجة الفراغ الذي أحدثه احلذف يف 

النص، أي احملذوف.

ال��رتمج��ة، معرفة تقدير امل��خ��ذوف��ات أم��ر مهم  ويف عملية 
للوصول إىل املعىن، من أجل إفهام القارئ معاين القرآن 
املصدر.  للنص  التواصلية  القيمة  على  واحلفاظ  الكرمي، 
فينبغي على امل��رتج��م إظ��ه��ار احمل��ذوف��ات يف م��واض��ع يرى 
أن املعىن املراد فيها مل يتحقق إن مل يقم برتمجتها. فمن 
يُهمل املرتجم ترمجة احمل��ذوف��ات ال��يت من  ال��ض��روروي أالّ 
خالهلا يفهم القارئ مقصود الكالم، إما على مستوى أية 
واحدة، وإما مستوى أكثر من آية. وهبذه الطريقة، حتقق 

الرتمجة االستمرارية، واالتساق، واالرتباط بن األحداث 
يف النص اهلدف، وحتقق يف الوقت ذاته تواصليتها.

ختتص هذه الورقة بدراسة ترمجة احلذف من العربية إىل 
امل��الي��وي��ة، الس��ت��ع��راض أس��ال��ي��ب ت��رمج��ة احمل���ذوف���ات عند 
مرتمجي القرآن الكرمي باملاليوية يف وسعهم خللق االتساق 

يف النص املرتجم.

االتساقمن خصائص النص

يعد االت��س��اق م��ن اخلصائص ال��يت ال ب��د م��ن ت��وفّ��ره��ا يف 
نّص ما، لكونه يؤدي دورا فعاال يف بناء النص بواسطة 
عناصره، مثل الضمائر، والروابط، واحلذف، وغريها، إذ 
إنه يربط بن أجزاء النص بعضها ببعض من أجل تيسري 
فيه. وهو  للنص، وحتقيق تسلسل األفكار  القارئ  فهم 
يشري إىل وج���ود صفة االن��ض��م��ام ب��ن أج���زاء ال��ن��ص اليت 
جتعلها مرتابطة وجمتمعة، وهذه الصفة كذلك جتعل النص 

منتظما يف ذاته ومفهوما عند القارئ.
يهتم  ال��ن��ص،  لسانيات  أو  النص  علم  نظرية  ويف ض��وء 
اللغويون بوحدة النص ومتاسكه، فهم ينظرون إىل النص 
املتمثل  التماسك  مبدأ  على  قائمة  مشولية كاملة،  نظرة 
يف اخلاصية الداللية اجلامعة للنص من أدلة إىل أخرى، 
بواسطتها  ي��ت��ّم  واألدوات  ال��وس��ائ��ل  م��ن  جمموعة  بفضل 
   Tingari & Abdel,جتاوز حدود اجلملة إىل فضاء النص
(2010)، تلك الوسائل واألدوات اليت تعمل على ترابط 

النص ومتاسكه، أمهها االتساق واالنسجام وعناصرمها.
نشهدمنذ القرن العشرين حماوالت يف الربط بن الرتمجة 
وع��ل��م ال��ن��ص م��ن أج��ل إق��ام��ة ال��دل��ي��ل على تضافرمها يف 
اللغوين  الباحثن  الكثري م��ن  ال��رتمج��ة، حيث جن��د  جم��ال 
قد كرسوا جهودهم يف دراس��ة الرتمجة وحتليلها يف ضوء 
املوضوعات  وم��ن   .(Liu Shu-jie, 2008)النص علم 
موضوع  جبانب   - لدراستهااالتساق  باهلم  تشغل  ال��يت 
االن��س��ج��ام - وال���ذي يعد م��ن أه��م امل��ك��ون��ات يف جمال 
لسانيات النص وحتليل اخلطاب، وأكثر فائدة ميكن أن 
تطبق على جمال الرتمجة؛ وذلك ألن الرتمجة عملية نصية، 
وه��ي تتعامل مع النص دائ��م��ا. وه��ذا يعين أن االتساق 
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أمر ال يناقشه اللغويون يف جمال علم النص فحسب، بل 
أصبح موضوعا يولع بدراسته الدارسون يف جمال الرتمجة، 
باالهتمام  القضية كذلك  ه��ذه  أن حتظى  ينبغي  إن��ه  إذ 
الالزم يف دراسات الرتمجة من أجل إحداث االستمرارية 
يف النص املرتجم أو النص اهلدف. وذلك بسبب الدور 
ال����ذي ت���ؤدي���ه ظ���اه���رة االت���س���اق يف حت��ق��ي��ق ن��ص��ي��ة ال��ن��ص 
ومتاسكه وترابطه، وهذا مهم ألّن النص بال اتساق قد ال 

يُفَهم منه شيء وال تكتمل أفكاره.
ل��ق��د س��ب��ق ال���ق���ول إن م���ن ع��ن��اص��ر االت���س���اق ال��ض��م��ائ��ر، 
واحل��ذف، وغريمها، فرتتكز الدراسة يف هذه الورقة على 
دراسة احلذف بوصفه عنصرا من عناصر االتساق، بالنظر 
يف أساليب ترمجته لدى مرتمجي القرآن الكرمي باملاليوية.

الحذف: عنصر من عناصر االتساق

يقسم بعض الباحثن احلذَف يف اللغة العربية إىل نوعن 
رئيسن: احل��ذف يف الصيغ، واحل���ذف يف ال��رتاك��ي��ب أو 
اجل��م��ل. و أم��ا األول فهو يتمثل يف ح��ذف ح��روف أو 
حركات مثل: حذف حروف العلة، أو حذف التنوين، 
وغ��ريه��ا. ويسّمى  والفتحة،  والكسرة  الضمة  أو ح��ذف 
 .(Hamudah, 1982) كذلك باحلذف الصريف والصويت
و أما احلذف يف الرتاكيب فهو يتمثل يف حذف عنصر 
أكثر  أو  أو ح��ذف مجلة  اجلملة،  م��ن عناصر  أكثر  أو 
من النص. فإذا نظرنا يف أمناط احلذف عند ابن هشام 
(Ibn Hisham, 1998)، جندها كذلك تشمل حذف 
احل��رك��ة م��ث��ل: ال��ت��ن��وي��ن، وح���ذف احل���رف م��ث��ل: ق��د، وم��ا، 
وفاء اجلواب وغريها، وحذف الكلمة من االسم والفعل، 
وح����ذف ال���ع���ب���ارة، وح����ذف اجل��م��ل��ة، وال���ك���الم جبملته، 

وحذف أكثر من اجلملة.
قال أحد الباحثن: “وقد يعد احلذف جائزا أو ضروريا، 
اللغوي؛ وبعبارة أخرى،  العنصر  وخباصة يف حال طول 
طول اجلملة الذي يسبب ملال وتكرارا، كما أنه يساعد 
على الفهم السريع للمعىن، وجيعل القارئ يف اتصال دائم 
الربط  عليه  فيسهل  للجملة،  املكونة  األخ��رى  بالعناصر 
إلينا  ويوحي   .(Muhammad Noor, 2000) بينهما” 
هذا القول بأن احلذف يؤدي وظيفة الربط واالتساق بن 

أجزاء النص.
يقوم هذا النوع من االتساق حبذف عناصر معينة للنص، 
وذل��ك حب��ذف بعض العناصر اللغوية يف مجل أو نص، 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى احمل�����ذوف ي��ت��ط��ل��ب ال���رج���وع إىل اف���رتاض 
العناصر اليت سبقته يف النص. فاحلذف كما أش��ار إليه 
هاليداي ورقية حسن هو استبدال بالصفر، حيث يعّد 
ن��اح��ي��ة، على أهنما  االس��ت��ب��دال واحل���ذف متساوين م��ن 
ي��ق��وم��ان ب��وظ��ي��ف��ة اس��ت��ب��دال ع��ن��ص��ر يف ن���ص، غ���ري أهن��م��ا 
خيتلفان من ناحية أخرى ألّن عالقة االستبدال ترتك أثرا، 
وأثرها هو وجود أحد عناصر االستبدال. و أما احلذف 
أث��را، وال حيل  فهو يستبدل بالصفر، وعالقته ال ختّلف 
حمل احمل��ذوف أي شيء (Khitabi, 1991)، وال ميكن 
فيما سبقه من  باعتماد إىل ما ورد  احمل��ذوف إال  معرفة 

اجلملة أو النص.
واجلدير بالذكر أنه ملن املهم أن يوجد دليال بوصفه مرجعا 
أو مفسِّرا للمحذوف، مقايل أو مقامي، فال حذف إال 
بدليل، وإال فأصبح الكالم مبهما، فإّن وجود دليل على 
احمل���ذوف ش��رط م��ن ال��ش��روط األس��اس��ي��ة، كما ذك��ر ابن 
هشام يف املغين (Ibn Hisyam, 1998).  ويف الرتمجة، 
وال سيما يف ترمجة القرآن الكرمي، نلحظ أن املرتجم يؤدي 
دورا مهما يف ترمجة الفراغ الذي أحدثه احلذف عن طريق 
التفاسري  ال��وارد يف النص، أو بالرجوع إىل كتب  الدليل 

حىت ال تقع الرتمجة يف اخلطأ أو القصور.

إشكالية في ترجمة الحذف 

ذكر بعض الباحثن أن احلذف يعّد من اإلشكاليات اللغوية 
 (SuatYildrim, ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ترمجة  ال��يت تسود على 
ت��دور  فقد   .1999; Abo Bakar Ali et al., 2012)
اإلشكالية يف ترمجة احلذف عند بعض الباحثن يف مدى 
مسامهة ال��رتمج��ة يف إف��ه��ام ال��ق��ارئ ملعاين اآلي���ات الكرمية 
ال��ن��ص اهل���دف للنص امل��ص��در شكليا  ويف م��دى تكافؤ 
ووظيفيا عند التعامل مع ظاهرة احلذف يف النص القرآين، 
 (Huda & ال��وق��ت ذات��ه حتافظ على مج��ال أسلوبه ويف 

 .Jumanah, 2011)
إن النص القرآين يتميز بظاهرة احلذف، ألغراض بالغية، 
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ومنها اإلجي���از واالخ��ت��ص��ار. ويكثر احل��ذف فيه وأن��واع��ه 
عديدة. وميكن التعرف عليه من خالل دليل مقايل أو 
مقامي. من أهم األمور اليت يهم هبا الباحثون يف ترمجة 
 (Al-Azab,احل���ذف اح��ت��م��ال ض��ي��اع امل��ع��ىن احمل��������ذوف
ت��رمج��ة معاين  (2012، وه���و م��ن أس��ب��اب اإلش���ك���ال يف 

القرآن الكرمي.  
يرى الباحثون أنه ملن املوجب أن يعرف املرتجم مواضع 
احل��ذف وأن��واع��ه يف النص ال��ق��رآين، وال ميكنه أن يرتجم 
النص بالرتمجة احلرفية على غرار ما جاء يف النص املصدر 
ف��ي��ه. ونظرا  قبل االط���الع على إمكانية وج���ود احل���ذف 
لكون النص القرآين حافال باحلذف، فإن التعّرف عليه 
أمر حتمي للمرتجم لئال يأيت بالرتمجة اليت تسبب اإلهبام 
وعدم فهم املعىن املراد. واملثال على ذلك قوله تعاىل:﴿َو

اْسَأاِلْلَقْريََةالَِّتيُكنَّاِفيَهاَواْلِعي�ْرَالَِّتيأَق�ْب�َْلَناِفيَها إخل﴾ 
(Al-Quran 12:82)

حذف من اآلية مضاف، أي )أهل( ، والتعبري الكامل 
هو )واس��أل أهل القرية(. فإن مل يهتّم املرتجم باحلذف 
لكانت ترمجته كاآليت: (Tanyalah kampung)، حيث 
الرتمجة. ففي  امل���رادوال تتحقق تواصلية  املعىن  ال يكتمل 
هذا الصدد، قام املرتمجون بإظهار احمل��ذوف، كما يلي: 

.(Tanyalah kepada penduduk kampung)
﴿öَوَلْوأَن�َُّقْرآنًاُسي�َِّرْتِبِهاجْلَِباأُلَْوُقطَِّعْتِبِه التايل:  املثال  ويف 

 (Al-Quran﴾يًعاإخل اأَلْرُضَأوُْكلَِّمِبِهاْلَمْوتَىَبللِّّلِهاأَلْمُرمجَِ
 (Al-Baydhawi,13:31 ، حذف من اآلية جواب شرط)
(1999، فإن مل يظهر احملذوف يف الرتمجة لسّبب إىل عدم 
 (Kalaulah ada :فهم املعىن امل��راد، وعلى سبيل املثال
 mana-mana kitab suci yang dengan sebabnya
 gunung-ganang bergerak dari tempatnya,
 atau bumi Terbelah, atau orang mati dapat
(…berbicara (Ø). وذلك ألّن اآلية املرتمجة آنفا تفيد 
معىن الشرط، فهي غري مكتملة ألهنا خالية من جواب 

الشرط، وتؤدي الرتمجة إىل اإلهبام. 
وم��ن مث ن��رى كثري م��ن امل��رتمج��ن يقومون بذكر احمل��ذوف 

تقديره )ملا آمنوا به(، مثل:
Kalaulah ada sesuatu bacaan yang dengan 
sebabnya gunung-ganang terbongkar 
bergerak dari tempatnya, atau dengan 

sebabnya bumi terbelah, atau dengan 
sebabnya orang telah mati dapat berkata, 
(nescayamerekatetaptidakmahuberiman). 

وع��ل��ى صعيد آخ���ر، جن��د أن بعض امل��رتمج��ن ق��د يهمل 
ترمجة احلذف يف بعض املواضع مما جيعل ترمجة اآلية غري 
واضحة، وعلى سبيل املثال قوله تعاىل: ﴿طَاَعٌةَوق�َْوٌلمَّْعُرو

ف�ٌَفِإَذاَعَزَماأْلَْمُر إخل﴾ (Al-Quran 47:21)، فقد حذف 
��ْع��ُروٌف( تقديره )أج��در هب��م( أو  اخل��ر من )طَ��اَع��ٌةَوق�َ��ْولٌ��مَّ
)خري هلم(. جند أن بعض ترمجات القرآن الكرمي باملاليوية 

قد أمهل ذكر احملذوف، كما يلي:
(Mereka selalu berkata,) “Mematuhi perintah 
dan memperkatakan perkataan yang baik (yang 
diredhai  Allah) (Ø). Apabila perintah  (jihad)  

itu telah tetap wajibnya….

يبدو لنا أن الرتمجة أعاله تقوم بالرتمجة احلرفية لآلية، ومل 
تذكر النحذوف متاما، وهذا يسبب عدم اكتمال اجلملة 
يف اللغة املاليوية، مما يفضي إىل عدم وضوح املعىن املراج، 

وال حيقق تواصلية الرتمجة كذلك.
من البديهي أن إظهار احلذف وعدمه أمر هام   
ال ميكن للمرتجم التقليل من شأنه، ألنه يعكس مدى 
ارت��ب��اط ال��ن��ص اهل���دف بعضها بعضا م��ن ج��ه��ة، وم��دى 

تواصلية الرتمجة من جهة أخرى.

أساليب ترجمة المحذوف في النص القرآني

حن��اول، يف هذه الورقة، أن نستعرض ألساليب مرتمجي 
احملذوفاتأثناء  م��ع  التعامل  يف  وطريقتهم  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن 
تناوهلم إياها يف ترمجة النص القرآين. وقد اختذنا النماذج 
القرآنية من قصص األنبياء، نظرا لكوهنا قصة ذات عالقة 
اتساقية قوية بن أجزائها يف سرد األحداث الواقعة. ويف 
ترمجات  بثالث  نستنري  القرآنية  للنماذج  التحليل  إج��راء 
أساليب  يف  النظر  وراء  سعيا  باملاليوية،  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن 
هذه الرتمجات يف ترمجة احملذوف ومدى مراعاهتم لتحقيق 

االتساق بن أجزاء القصة، فالرتمجات املعنية هي:
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 (Al-Quran: Mushaf Malaysia dan  - )ت1( 
Terjemahan)

 (Tafsir Pimpinan Rahman kepada  - )ت2( 
pengertian Al-Quran)

 (Tafsir Mahmud Yunus: Al-Quran  - )ت3( 
nul Karim: RasmUthmani)

ومن املالحظ، أن أساليب املرتمجن قد تتنوع يف التعامل 
م��ع احل���ذف يف ال��ن��ص ال��ق��رآين، حيث إهن��م ق��د يقومون 
برتمجة احملذوفات يف بعض املواضع، وقد يرتكوهنا، حيث 
إن احمل����ذوف ي��ذك��ر وي��رتج��م يف ال��رتمج��ة ت����ارة، وي����رتك و 
يهمل ذكره تارة أخرى، وقد يأيت الذكر بتلخيص القول. 
م��ن أساليب ترمجة  امل��وض��ع، نقدم ثالثة فقط  ويف ه��ذا 
احمل���ذوف ل��دى م��رتمج��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي ب��امل��الي��وي��ة: ترمجة 
احملذوف ضروريا، وترمجة احملذوف جوازا، وترمجة احملذوف 

بتخليصه.

األسلوب األول: ترمجة احملذوف أو ذكره ضروريا
قال تعاىل: ﴿ف�ََلمَّاَجاءُسَلْيَمان�ََقاأَلَمتُِدُّونَِنِبَماٍلَفَماآتَانَِياللَّ
 Al-Quran)ُهَخي�ٌْرممَِّّاآتَاُكمب�َْلَنُتمِبَهِديَِّتُكْمت�َْفَرُحوَن﴾  

27:36)
ترمجته:

)ت1(:
Maka apabila (utusan pembawa hadiah itu) 
datang menghadap Sulayman, Sulayman berkata 
(kepadanya)…

)ت2(:
Maka apabila (utusan pembawa hadiah) datang 
mengadap Sulaiman, berkatalah Sulaiman 
(kepadanya)…

:)3ت(

Tatkala sampai hadiah itu kepada Sulaiman.
Dia bersabda…

املناقشة:
��اَج��اءُس��لَ��ْي��َم��اَن﴾،  ق��د ح���ذف ال��ف��اع��ل يف اآلي���ة ﴿ ف�َ��لَ��مَّ
 ،(Mahmud Sofi, 1998) وتقديره: فلما جاء الرسول
وقد دّل على ذلك قوله تعاىل يف اآلية اليت سبقتها، ﴿ َوِإ

نِّيُمْرِسَلٌةِإلَْيِهمِبَهِديٍَّة﴾  (Al-Quran 27:35). فقام بعض 

 (utusan pembawa �املرتمجون برتمجة الفاعل احملذوف ب
(hadiah، مبعىن “رسول حامل اهلدية”.و أما بعضهم 
اهلدية،  أي   ،(hadiah itu) مثل:  أخ��رى،  فيأيت برتمجة 
امل��الي��وي��ة،  اهل��دي��ة، فاكتملْت اجلملة  ب��إس��ن��اد اجمل���يء إىل 
وارتبطت مع اجلملة السابقة هلا. وإن مل تذكر الرتمجات 
 (Maka :الفاعل فاختّلْت البنية النحوية للجملة، كاآليت
أو   ،apabila datang mengadap Sulaiman)
()…Tatkala sampai kepada Sulaiman، فنتساءل: 
من جاء؟ أو ما وصل؟ ومن مث، أنه ملن الضروري اإلتيان 

برتمجة احملذوف يف هذه احلالة.
ويف ه��ذا امل��وض��ع، ن��رى أن ال��رتمج��ات أع��اله تقدم ترمجة 
مقبولة يف اللغة اهلدف حسب ما وّضحنا آنفا، ومع ذكر 
احملذوف يف اللغة املاليوية، أي اإلتيان بالفاعل، تكتمل 
اجلملة املاليوية، وخيلق االتساق بن السابق والالحق من 

اآليات الكرمية. 

واملثال اآلخر هلذا األسلوب، يف قوله تعاىل:
﴿َوِإْذقَاَلُموَسىِلَفَتاُهاَلأَب�َْرُحَحتَّىَأب�ُْلَغَمْجَمَعاْلَبْحَريِْنَأْوَأْمِضَيُح

  (Al-Quran 18:60) ﴾ق�ًُبا
ترمجته:

)ت1( و )ت2(:
“Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku 
sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau 
aku berjalan terus bertahun-tahun.

)ت3(:
Aku akan terus berjalan sehingga aku sampai 
di pertemuan dua laut (laut Rom dan laut Parsi) 
atau aku teruskan perjalanan beberapa lama.

:ةشقانملا

وقع احلذف الفعلي يف اآلية بعد ﴿اَلأَب�ْ��رَُح﴾، وهو عند 
بعض اللغوين واملفسرين خر ال أبرح، تقديره: ال أبرح 
 (Zamashsyari,1995; Al-Sobuni,...ح�������������ىت أس���ري 
(Al-Darwish, 1999 ;2004، ويف هذا الصدد، جند أن 
كال من الرتمجات الثالث تقوم بذكر احملذوف “أسري” 
وترتمجه ب� (berjalan). فالحظوا ترمجة )اَلأَب�َْرُحَحىتَّ أَب�ُْلَغ

جَمَْمَعاْلَبْحَريِْنَأْوأَْمِضَيُحُقًبا ﴾ أعاله.
ونرى أنه ملن الضروري ذكر احملذوف يف الرتمجة، إذ بدونه حيدث 
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 (aku tidak akan :قلنا فلو  امل��راد،  املعىن  نقص يف توصيل 
 (Ø( أت��وقّ��ف عن  berhenti (Ø) sehingga(، أي: “ل��ْن 
ح��ىت«، فنتساءل: ع��ّم تتوقف؟ وم��ن مث أن ذك��ره أم��ر مطلوب 
امل��راد هنا هو  يف الرتمجة املاليوية، كي نتأكد على أن املقصود 
»السري«، وليس »اجل��ري«، وغريه من األفعال البدنية. ومن مث 
أن ترمجة احمل��ذوف هنا ض��روري حتقيقا لتواصلية الرتمجة. أضف 
إىل ذلك، نرى أن ذكر احملذوف خيلق االتساق بن أجزاء اآلية، 
عن طريق تكرار لفظ (berjalan)، إما تكرار اللفظ نفسه كما 
يف )ت1( و)ت2(، وإما تكرار اللفظ باشتقاقه كما يف )ت3(، 

أي بلفظ (perjalanan)، ويعىن املسري، كما يلي:

Aku akan terus berjalan sehingga aku sampai 
di pertemuan dualaut (lautRom

dan laut Parsi) atau aku teruskan 
perjalananbeberapa lama

األسلوب الثاني: ذكر المحذوف جوازا 

تعاىل: ﴿قَاَلَربُّالسََّماَواتَِواأَلْرِضَوَماب�َي�ْن�َُهَماإنُكنُتممُّوِقين قال 
(Al-Quran 26:24) ﴾َن

ترمجته:
)ت1( و)ت2(:

Musa menjawab, “Dialah yang memiliki dan 
mentadbirkan langit dan bumi…

)ت3(:
Berkata Musa: (Ø) Ialah Tuhan (yang mengatur) 
langit dan bumi …

المناقشة:
ظ���ه���رت اآلي�����ة أع�����اله إج���اب���ة ع���ن ال����س����ؤال ال�����ذي ط��رح 
فرعون ملوسى عليه السالم يف اآلية الثالثة والعشرين اليت 
املبتدأ  تسبقها، ﴿قَاَلِفْرَعْون�َُوَماَربُّاْلَعاَلِمَن﴾، وقد حذف 
)هو( من اآلية قبل ذكر الرب، أي: هو رب السموات 
واألرض...(Mahmud Sofi, 1998). نلحظ فيما تقدم 
أنه ال اختالف بن )ت1( و)ت2( يف ترمجة اآلية، إذ 
 (Dialah yang memiliki dan بالقول  ترتمجان  إهنما 
ويدبّر..(  ميِلك  الذي  )هو  يعين   ،mentadbirkan…)
ترمجًة للمبتدأ احمل��ذوف )ه��و(، ونشهد من هذه الرتمجة 

املاليوية  يقابلها يف  وم��ا  ت��رمج��ة كلمة )رّب(،  ت��رتك  أهن��ا 
أنه  ن��رى   .(yang) امل��وص��ول  ب��االس��م  ويبدله   ،(tuhan)
مل��ن األف��ض��ل أال ي��رتك��ه��ا امل���رتمج���ون، إج��اب��ًة ع��ن ال��س��ؤال 
املطروح، ويف الوقت نفسه، توثيق االرتباط الشديد بن 
 (Dialah:اآليتن السابقة والالحقة، ومنثل الرتمجة كاآليت
 ،Tuhan yang memiliki dan  mentadbirkan…)

مبعىن )هو الرب الذي ميلك ويدبر...(. 
و أم���ا )ت3(، ف��ه��ي ال تظهر ب��رتمج��ة امل��ب��ت��دأ احمل���ذوف 
)هو(، وإمنا تقوم باستخدام حرف التفسري )ialah( يف 
اللغة املاليوية، غري  مكانه، وال��ذي يف رأي��ن��ا، ويف نظام 
 (subject) املبتدأ  دائما بن  يقع  احل��رف  صحيح، ألن 
 (Nik االمس���ي  امل���رّك���ب  أم���ام  أو   ،)predicate( وخ���ره 

 .Safiah,  2009)
ويف ه���ذا ال���ص���دد، جي���وز ع��ل��ى امل���رتج���م اإلت���ي���ان ب��امل��ب��ت��دأ 
(subject)، مثلما جند يف الرتمجتن املذكروتن، أي بذكر 
ضمري (Dialah) ، أو (Dia) فقط، فأصبحت الرتمجة 
أفضل ومراعية لنظام اللغة اهلدف، وأكثر اتساقا مبا سبقها: 
 (Dialah Tuhan (yang mengatur) langit dan
 (Dia ialah Tuhan (yang mengatur) أو   ،bumi)
ن��رى أن جي��وز أيضا أن  (langit dan bumi. وكذلك، 
 (Musa menjawab: (Ø)Tuhan :نرتك ترمجة احملذوف
العتبار   ،yang memiliki dan mentadbirkan…)
)َماَربُّاْلَعاَلِمَن(، حبذف  السؤال  عن  مباشرا  اآلية جوابا 

ضمري (dia) أي )هو(.

ومن ذلك أيضا، قوله تعالى: 

﴿فََأْوَحي�َْناإِلَىُموَسىأَنِاْضرِبب�َِّعَصاَكاْلَبْحَرفَانَفَلَقَفَكاَنُكلُِّفْرٍقَكال
  (Al-Quran 26:63) ﴾طَّْوِداْلَعِظيِم

ترمجته:
)ت1( و)ت2(:

Lalu Kami wahyukan kepada Musa, “Pukullah 
laut itu dengan tongkat mu.”(Setelah dipukul)
maka terbelah lah laut…

)ت3(:
Kemudian Kami wahyukan kepada Musa: 
Pukullah laut itu dengan tongkat mu! (Ø) Lalu 

أسري

املسري
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terbelah lah laut itu…
المناقشة:

وقع احلذف الفعلي )َضرَب(، أي “ضرب موسى”، من 
اآلية لإلجياز البالغي، بن ﴿أَنِاْضرِبب�َِّعَصاَكاْلَبْحَر﴾، و﴿

فَانَفَلَق﴾، حيث يقتضي أن حيدث الضرب قبل انفالق 
ق��ام العلماء بتفسري احمل���ذوف ك��اآليت  ال��ب��ح��ر. وم��ن مث، 
Al-Baydhawi, 1999; Al-Sobuni, 2004) )فضرب 
فانفلق(. ويف ه��ذا امل��وض��ع، ن��رى أّن بعض امل��رتمج��ن ال 
يأيت باحملذوف، كما يف )ت3(، أما بعضهم اآلخر فيقوم 
ويعين   ،(setelah dipukul) احمل��ذوف، ك��اآليت:  برتمجة 

“بعد أن ُيضَرب”.

نرى أنه جيوز هنا أن نأيت باحملذوف أو نرتكه، و ال تزال 
ال��رتمج��ة، يف ك��ال األس��ل��وب��ن، حتافظ على ات��س��اق أج��زاء 
 (setelah اآلية وارتباطها بعضها ببعض. أما إذا ذكرنا
وال��س��اب��ق  ال��الح��ق  ب��ن  االت���س���اق  فيتحقق   ،dipukul)
خالل تكرار لفظ (pukul)، وأما بدون ترمجة احملذوف 
ف��إن امل��ع��ىن امل���راد م��ا زال مفهوما ل��دى ال��ق��ارئ، خالل 
استخدام األداة الرابطة املاليوية (lalu)، حنو يف )ت3(: 
(Lalu terbelahlah laut itu)، واليت تدل على الرتتيب 
والتعقيب. وبإمكاهنا فتحقق االستمرارية واالتساق بن 
احلدثن، أي بن )األمر بالضرب( و)وق��وع االنفالق(، 
إذ إنه ال ريب فيه أن االنفالق يرتتب على ضربه للحجر 

كما يفهم من السياق.

األسلوب الثالث: ترجمة المحذوف بذكر اختصاره
ت�ََولََّعن�ُْهْمَفانظُْرَما قال تعاىل: ﴿اْذَهببِِّكَتابِيَهَذافَأَْلِقْهِإلَْيِهْمُثمَّ

َلُِإنِّيأُْلِقَيِإلَيَِّكَتاٌبَكِرمٌي﴾ 
َذاي�َْرِجُعوَن )82( قَالَت�َْياأَي�َُّهاامل

(Al-Quran 27:28-29) 
ترجمته:
)ت1)

28-“Pergilah bawa suratku ini, serta 
campakkanlah kepadamereka, kemudian 
berundurlah daripada mereka…
29- (Setelah membaca surati tu), raja negeri 
Saba’ itu berkata, “Wahai para menteri!...

)ت2)
28- “Pergilah bawa suratku ini, serta 
campakkanlah kepada mereka,  kemudian 
berundurlah dari mereka…
29- (Setelah membaca surat itu), berkatalah 
raja perempuan negeri Saba’, “Wahai ketua-
ketua kaum…

)ت3)
28-Pergilah engkau (membawa) suratku ini, lalu 
jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah 
dari mereka…
29- Ratu Saba’ berkata (setelah menerima surat 
itu): Wahai orang-orang cerdik pandai…

  

المناقشة:

وقع احلذف بن اآليتن، حيث إن تقدير احملذوف عند 
ابن عاشور (Ibn Asyur, 2000): )فذهب اهلدهد إىل 
سبأ، فرمى بالكتاب، فأبلغ الكتاب إىل امللكة، وهي يف 
امل��ل إخل( ، وكذلك،  أيها  ق��ال��ْت  فقرأته،  جملس ملكها 
 :(Al-Sobuni, 2004) أن تقديره عند بعض املفسرين
)أخ����ذ اهل��ده��د ال��ك��ت��اب، وذه����ب إىل بلقيس وق��وم��ه��ا، 

فرفرف فوق رأسها، مث ألقى الكتاب يف حجرها(. 
ونلحظ أن الرتمجات كلها ال تقوم برتمجة اجلمل احملذوفة 
اليت يقّدرها املفسرون، وعلى الرغم من ذل��ك، نرى أّن 
للنص  التواصلية  القيمة  حت��اف��ظ على  ت���زال  ال��رتمج��ات ال 
اهل����دف، وحت��ق��ق االت���س���اق ب��ن اآلي���ت���ن، ف��ك��ي��ف يكون 
ذلك؟ وذلك ألهنا تأيت يف ترمجة اآلية الثانية بالعبارة اليت 
تدل على وصول الكتاب أو الرسالة إىل امللكة، وتضعها 

بن القوسن.
)ت1( و)ت2(:

(Setelah membaca surat itu)، دعب( :ينعي 
...ْتلاق ،)ةلاسرلا أرقت نأ

)ت3(:
(setelah menerima surat itu): مبعىن: قالْت امللكة 

)بعد أن تتسّلم الرسالة(...

وهبذا التعبري، نفهم أن الرسالة من سليمان قد وصلت 
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امللكة، ويقتضي وق��وع أح���داث ع��دة قبل ذل��ك، مثل: 
امللكة،  الرسالة إىل  إلقاء  “ذه��اب اهلدهد إىل سبأ، مث 
مث اس��ت��الم��ه��ا ال��رس��ال��ة”، وحن���و ذل���ك. غ��ري أن امل��رتمج��ن 
اعتبارنا  اليت يف  العبارة  بتلك  اختصروا يف ذلك واكتفوا 
مالئمة للداللة على وصول الرسالة بعد وقوع األحداث 

السالف ذكرها.

ومن ذلك، قوله تعالى:
يُقأَْفِتَناِفيَسْبِعب�ََقرَاٍتِسَمانٍَيْأُكُلُهنََّسب�ٌْعِعَجاٌف ﴿يُوُسُفأَي�َُّهاالصِّدِّ
(Al-Quran 12:46) ﴾َوَسْبِعُسنُباَلخٍتُْضرٍَوُأَخَريَاِبَساتٍإخل

:هتمجرت

)ت2(:
(Setelah ia berjumpa Yusuf, berkatalah ia): 
Yusuf, wahai orang yang benar (pada segala-
galanya)! Ta’birkanlah kepada kami (seorang 
bermimpi melihat)...

)ت3(:
(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, 
dia berseru): Yusuf, wahai orang yang benar! 
Terangkan kepada kami (takwil mimpi)...

المناقشة:

ذكر ابن عاشور (Ibn Asyur, 2000) أن اآلية خطاب 
بالنداء مؤشر إىل ق��ول حم��ذوف يف الكالم، وه��و القول 
ال��ذي جنا وادك��ر بعد أمة كما سبق وروده يف اآلي��ة ﴿َو
قَااَللَِّذيَنَجاِمن�ُْهَماَوادََّكَرب�َْعَدأُمٍَّةأَنَْاأُن�َبُِّئُكمِبَتْأِويِلِهَفَأْرِسُلوِن﴾ 
(Al-Quran 12:45)، إذ حذف من الكالم ذكر إرساله 
(Al-ب��ع��ض املفسرين ل���إلجي���از. وذك����ر  وم��ش��ي��ه ووص���ول���ه 

 Sobuni, 2004; Al-Zamasyshari, 1995; Abu
ال��ق��ول  ت��ق��دي��ر   Hayyan & Muhammad , 2001)
احملذوف: )فأرسلوه فانطلق الساقي إىل السجن، ودخل 
ع��ل��ى ي��وس��ف وق����ال ل��ه ي��ا ي��وس��ف أي��ه��ا ال���ص���دي���ق...(، 
أو )ف���أرس���ل���وه إىل ي���وس���ف، ف���أت���اه ف���ق���ال: ي��وس��ف أي��ه��ا 
الصديق...(. فيتضح لنا تواجد احلذف القويل يف اآلية 

اليت تشكل االتساق بن اآليتن الالحقة والسابقة.

وج��دن��ا أن اث��ن��ت��ن م��ن ال���رتمج���ات امل���دروس���ة ت��ل��ج��آن إىل 
ذك��ر اخ��ت��ص��ار ال��ق��ول امل��خ��ذوف ليكون ب��ن القوسن: 

(Setelah ia berjumpa Yusuf, berkatalah ia)، أي 
ل��ه( كما يف )ت2(، أو  ق��ال  ي��وس��ف،  )ب��ع��د أن يقابل 
 (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf,
الساقي يوسَف،  يقابل  أن  )بعد  (dia berseru، مبعىن 

ناداه( كما يف )ت3(. 
فنرى، يف ه��ذه القضية، أن ذك��ر احمل��ذوف، أي اإلتيان 
ورد يف )ت2( و)ت3(، جيعل  ال��ق��ول ك��م��ا  ب��اخ��ت��ص��ار 
اآليات الكرمية أكثر اتساقا بن الالحق والسابق، وجيعل 

القصة أكثر روعة ومثرية لدى القارئ. 

الخاتمة
احلذف ظاهرة لغوية يتميز هبا القرآن الكرمي واللغة العربية. 
ونلحظ وروده يف النص القرآين كثريا جدا طبقا لقول ابن 
جين (Ibn Jinni, 2004): “..أال ترى إىل ما يف القرآن 
وفصيح ال��ك��الم م��ن ك��ث��رة احمل�����ذوف..”. ويُ��ع��ّد احل��ذف 
ظاهرة لغوية ختدم غرضا بالغيا، وهو جييء يف أمت صورة 
وللحذف   .(Abu Shadi, 1991) م��وق��ع  أح��س��ن  ويف 
أسرار بالغية معينة، فقد ذكر اجلرجاين يف الدالئل: “هو 
باب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه 
بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر..” 

 .(ِAl-Jurjani,1992)

إن ال��ن��ص ال��ق��رآين يتميز ب���اإلجي���از، وإن���ه ح��اف��ل بظاهرة 
احل����ذف. وجي���در ب��ن��ا ال��ذك��ر أن��ن��ا ال مي��ك��ن ال��ت��ع��رف على 
أو سياق يعن  احمل��ذوف إال بوجود دليل يفسره  تقدير 
على إدراكه. ومعرفة احملذوف أمر ضروري يف فهم النص 
يراعي  أن  للمرتجم  ال��ق��رآين فهما دقيقا وج��ي��دا. وينبغي 
وقوع احلذف يف النص مث يقوم بإبراز احملذوف يف بعض 
املواضع برتمجته، أو بتلخيصه بغية حتقيق تواصلية الرتمجة 
ومقروئيتها. وحتقيق االتساق يف النص اهل��دف، يف حد 
ذات���ه، مهم إذ أن بعض احمل��ذوف��ات ال ب��د م��ن ذك��ره يف 
الرتمجة، إذ بدونه ال تويف الرتمجة املعىن املراد، أو ال توافق 
مع نظام اللغة اهلدف من حيث قواعده وأسلوبه. و أما 
بعض احمل��ذوف��ات يف النص ال��ق��رآين فيجوز إمه��ال ذك��ره، 
ألنه ال ي��ؤدي إىل خلل أو نقص يف البىن النحوية للغة 

اهلدف.
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ويف ضوء ما تقدم، آثرنا بأن احلذف موضوع ال يستغين 
عنه املرتجم ملراعاته يف الرتمجة، وال سيما يف ترمجة النص 
القرآين. ويأيت دور املرتجم ألن يقوم برتمجة احملذوفات يف 
مواضع حيث ال يفهمها القارئ، ليستجلي منها املعىن 
املراد من كالم اهلل املعجز. و فضال عن ذلك، ندرك أنه 
ملن املستحسن أن نبلور تلخيص حمذوف القول أو ذكر 

اختصاره لربطه بن السابق والالحق بشكل ملحوظ.
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