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  البحث ملخص

احلذف نوع من األساليب اللغوية، وهو ظاهرة لغوية يتميز به القرآن الكرمي واللغة العربية، حيث جنده كثريا يف 
حيث إنه يف لسانيات النص، يعد احلذف عنصرا من عناصر االتساق، و .ض معينةالنص القرآين وغريه ألغرا

والتعرف على . ميثل وظيفة الربط واالتساق بني أجزاء النص يتعرف عليه القارئ عن فهمه للمحذوفات
حياول البحث دراسة ترمجة هذه الظاهرة . احملذوف يتطلب الرجوع إىل افتراض العناصر اليت سبقته يف النص

تخذا النص القرآين منوذجا للنظر يف أساليب املترمجني يف التعامل معها، والتأكد من مدى مراعام للعالقات م
واملالحظ، أن أساليب املترمجني تتنوع يف التعامل مع احلذف يف النص القرآين، . االتساقية بني أجزاء النص

 .بتلخيص القول هوقد يأيت ذكر ،ارة أخرىذكره ت هملحيث إن احملذوف يذكر ويترجم يف الترمجة تارة، وي
  .وقد يكون ذكر احملذوف أجدر من إمهاله أو تركه، من أجل تكوين االرتباط واالتساق بني اآليات املترمجة

  

  .أساليب الترمجةاالتساق، لسانيات النص، احلذف، : الكلمات املفتاحية
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  مقدمة
طاهر (ية، وتبدو مظاهره يف بعض اللغات أكثر وضوحا إنّ احلذف ظاهرة لغوية، تشترك فيها اللغات اإلنسان

نه من خصائصها اللغوية اليت متيل إىل اإلجياز إويتجلى ذلك يف اللغة العربية، إذ  ،)9: 1982 سليمان محودة،
ويف هذا الصدد، . عظيمه الإعجازعد من اليت تيف النص القرآين، وكثريا د هذه الظاهرة وجلحظ وواالختصار، فن

ركز وت. حلذف بكونه عنصرا من عناصر االتساق اليت تؤدي دورا يف ربط أجزاء النص بعضها ببعضندرس ا
ونقصد بترمجة احلذف هنا ترمجة الفراغ الذي أحدثه احلذف يف . الدراسة على ترمجته من العربية إىل املاليوية

  .النص، أي احملذوف
وصول إىل املعىن، من أجل إفهام القارئ معاين ويف عملية الترمجة، معرفة تقدير املخذوفات أمر مهم لل  

فينبغي على املترجم إظهار احملذوفات يف مواضع . القرآن الكرمي، واحلفاظ على القيمة التواصلية للنص املصدر
من الضروروي أالّ يهمل املترجم ترمجة احملذوفات اليت ف .يها مل يتحقق إن مل يقم بترمجتهايرى أن املعىن املراد ف

وذه . الهلا يفهم القارئ مقصود الكالم، إما على مستوى أية واحدة، وإما مستوى أكثر من آيةمن خ
الطريقة، حتقق الترمجة االستمرارية، واالتساق، واالرتباط بني األحداث يف النص اهلدف، وحتقق يف الوقت ذاته 

  .تواصليتها
يوية، الستعراض أساليب ترمجة احملذوفات من العربية إىل املال دراسة ترمجة احلذفبهذه الورقة  ختتص  

  .عند مترمجي القرآن الكرمي باملاليوية يف وسعهم خللق االتساق يف النص املترجم
  

  من خصائص النص االتساق

يعد االتساق من اخلصائص اليت ال بد من توفّرها يف نص ما، لكونه يؤدي دورا فعاال يف بناء النص بواسطة 
الروابط، واحلذف، وغريها، إذ إنه يربط بني أجزاء النص بعضها ببعض من أجل تيسري عناصره، مثل الضمائر، و

وهو يشري إىل وجود صفة االنضمام بني أجزاء النص اليت  .فهم القارئ للنص، وحتقيق تسلسل األفكار فيه
  .جتعلها مترابطة وجمتمعة، وهذه الصفة كذلك جتعل النص منتظما يف ذاته ومفهوما عند القارئ

لسانيات النص، يهتم اللغويون بوحدة النص ومتاسكه، فهم ينظرون إىل علم النص أو يف ضوء نظرية و
النص نظرة مشولية كاملة، قائمة على مبدأ التماسك املتمثل يف اخلاصية الداللية اجلامعة للنص من أدلة إىل 



3 

 

تلك  ،1ة إىل فضاء النصأخرى، بفضل جمموعة من الوسائل واألدوات يتم بواسطتها جتاوز حدود اجلمل
  .الوسائل واألدوات اليت تعمل على ترابط النص ومتاسكه، أمهها االتساق واالنسجام وعناصرمها

منذ القرن العشرين حماوالت يف الربط بني الترمجة وعلم النص من أجل إقامة الدليل على  نشهد
قد كرسوا جهودهم يف دراسة الترمجة تضافرمها يف جمال الترمجة، حيث جند الكثري من الباحثني اللغويني 

جبانب موضوع االنسجام  - االتساق ومن املوضوعات اليت تشغل باهلم لدراستها 2.وحتليلها يف ضوء علم النص
حتليل اخلطاب، وأكثر فائدة ميكن أن تطبق على جمال لسانيات النص والذي يعد من أهم املكونات يف جمال و - 

أمر ال يناقشه وهذا يعين أن االتساق . لية نصية، وهي تتعامل مع النص دائماالترمجة؛ وذلك ألن الترمجة عم
ينبغي نه إاللغويون يف جمال علم النص فحسب، بل أصبح موضوعا يولع بدراسته الدارسون يف جمال الترمجة، إذ 

النص  ة يفاالهتمام الالزم يف دراسات الترمجة من أجل إحداث االستمراريبهذه القضية كذلك  ظىأن حت
وذلك بسبب الدور الذي تؤديه ظاهرة االتساق يف حتقيق نصية النص ومتاسكه  .املترجم أو النص اهلدف

  .وال تكتمل أفكارهمنه شيء وترابطه، وهذا مهم ألنّ النص بال اتساق قد ال يفهم 
الورقة حلذف، وغريمها، فترتكز الدراسة يف هذه القد سبق القول إن من عناصر االتساق الضمائر، و

أساليب ترمجته لدى مترمجي القرآن الكرمي بوصفه عنصرا من عناصر االتساق، بالنظر يف  على دراسة احلذف
  .باملاليوية

  

  عنصر من عناصر االتساق: احلذف

احلذف يف الصيغ، واحلذف يف التراكيب أو : يقسم بعض الباحثني احلذف يف اللغة العربية إىل نوعني رئيسني
حذف حروف العلة، أو حذف التنوين، أو : فهو يتمثل يف حذف حروف أو حركات مثلألول أما او  .اجلمل

، طاهر سليمان محودة( ويسمى كذلك باحلذف الصريف والصويت .حذف الضمة والكسرة والفتحة، وغريها
أما احلذف يف التراكيب فهو يتمثل يف حذف عنصر أو أكثر من عناصر اجلملة، أو حذف و . )��1: 1��2

، جندها )��3-3�2، 2ج :م���1( فإذا نظرنا يف أمناط احلذف عند ابن هشام. لة أو أكثر من النصمج
قد، وما، وفاء اجلواب وغريها، وحذف  :التنوين، وحذف احلرف مثل :كذلك تشمل حذف احلركة مثل

  .ملةالكلمة من االسم والفعل، وحذف العبارة، وحذف اجلملة، والكالم جبملته، وحذف أكثر من اجل
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وقد يعد احلذف جائزا أو ضروريا، وخباصة يف حال طول العنصر اللغوي؛ وبعبارة : "قال أحد الباحثني
أخرى، طول اجلملة الذي يسبب ملال وتكرارا، كما أنه يساعد على الفهم السريع للمعىن، وجيعل القارئ يف 

 ).34: م2000حممد نور حسني، " (مااتصال دائم بالعناصر األخرى املكونة للجملة، فيسهل عليه الربط بينه
  .ويوحي إلينا هذا القول بأن احلذف يؤدي وظيفة الربط واالتساق بني أجزاء النص

مجل  لنص، وذلك حبذف بعض العناصر اللغوية يفمعينة لصر ايقوم هذا النوع من االتساق حبذف عن
أشار فاحلذف كما . سبقته يف النصوالتعرف على احملذوف يتطلب الرجوع إىل افتراض العناصر اليت  أو نص،

هاليداي ورقية حسن هو استبدال بالصفر، حيث يعد االستبدال واحلذف متساويني من ناحية، على أما  إليه
يقومان بوظيفة استبدال عنصر يف نص، غري أما خيتلفان من ناحية أخرى ألنّ عالقة االستبدال تترك أثرا، 

أما احلذف فهو يستبدل بالصفر، وعالقته ال ختلّف أثرا، وال حيل و  .بدالوأثرها هو وجود أحد عناصر االست
، وال ميكن معرفة احملذوف إال باعتماد إىل ما ورد فيما )21 :م1991خطايب، حممد (حمل احملذوف أي شيء 

  .سبقه من اجلملة أو النص
حذوف، مقايل أو مقامي، فال للم اأو مفسر امرجعبوصفه  ن املهم أن يوجد دليالاجلدير بالذكر أنه ملو

أصبح الكالم مبهما، فإنّ وجود دليل على احملذوف شرط من الشروط األساسية، كما فحذف إال بدليل، وإال 
وال سيما يف ترمجة ويف الترمجة، .  )366-360 ،2ج: م1998ابن هشام األنصاري، ( ذكر ابن هشام يف املغين

 واردا مهما يف ترمجة الفراغ الذي أحدثه احلذف عن طريق الدليل الأن املترجم يؤدي دور لحظنالقرآن الكرمي، 
  .يف النص، أو بالرجوع إىل كتب التفاسري حىت ال تقع الترمجة يف اخلطأ أو القصور

  
  أساليب ترمجة احملذوف يف النص القرآين

أثناء  مع احملذوفات ساليب مترمجي القرآن الكرمي وطريقتهم يف التعاملأل نستعرضأن  يف هذه الورقة،، حناول
قصة ذات  اوقد اختذنا النماذج القرآنية من قصص األنبياء، نظرا لكو .يف ترمجة النص القرآين إياها تناوهلم

ثالث نستنري بنماذج القرآنية ويف إجراء التحليل لل. عالقة اتساقية قوية بني أجزائها يف سرد األحداث الواقعة
الترمجات يف ترمجة احملذوف ومدى مراعام  هذه، سعيا وراء النظر يف أساليب ترمجات القرآن الكرمي باملاليوية

 Al-Quran: Mushaf Malaysia dan: (ة هيعنيلتحقيق االتساق بني أجزاء القصة، فالترمجات امل
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Terjemahan(3و ،)Tafsir Pimpinan Rahman kepada pengertian al-Quran(4و ،)Tafsir Mahmud Yunus: 

Al-Quran nul Karim: Rasm Uthmani(5.  
تتنوع يف التعامل مع احلذف يف النص القرآين، حيث إم قد قد ومن املالحظ، أن أساليب املترمجني 

ترمجة احملذوفات يف بعض املواضع، وقد يتركوا، حيث إن احملذوف يذكر ويترجم يف الترمجة تارة، ب قوموني
فقط من نقدم ثالثة ويف هذا املوضع، . الذكر بتلخيص القولذكره تارة أخرى، وقد يأيت و يهمل ويترك 
احملذوف جوازا،  ترمجةاحملذوف ضروريا، و ترمجة :لدى مترمجي القرآن الكرمي باملاليوية ترمجة احملذوف أساليب
  .هتخليصباحملذوف  وترمجة

  
 ترمجة احملذوف أو ذكره ضروريا: األسلوب األول

 بِهديتكُم أَنتم بلْ آتاكُم مما خير اللَّه آتانِي فَما بِمالٍ أَتمدوننِ قَالَ مانَسلَي جاء فَلَما﴿: قال تعاىل

  6﴾تفْرحونَ
  7:ترمجته

  :)1ت(

datang menghadap Sulayman, Sulayman berkata  (utusan pembawa hadiah itu)Maka apabila 

(kepadanya)…  
  :)2ت(

datang mengadap Sulaiman, berkatalah Sulaiman  (utusan pembawa hadiah)Maka apabila 

(kepadanya)…  
  :)3ت(
8

kepada Sulaiman. Dia bersabda… hadiah ituTatkala sampai   
  :املناقشة

، 10ج: 1998 حممود صايف،( 9فلما جاء الرسول: ﴾، وتقديرهسلَيمانَ جاء ﴿ فَلَماقد حذف الفاعل يف اآلية 
فقام بعض  .10﴾بِهدية إِلَيهِم مرسلَةٌ وإِني وقد دلّ على ذلك قوله تعاىل يف اآلية اليت سبقتها، ﴿، )166

أما بعضهم و  11".رسول حامل اهلدية"، مبعىن )utusan pembawa hadiah(املترمجون بترمجة الفاعل احملذوف بـ
دية، بإسناد ايء إىل اهلدية، فاكتملت اجلملة املاليوية، ، أي اهل)hadiah itu( :فيأيت بترمجة أخرى، مثل
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 Maka: (وإن مل تذكر الترمجات الفاعل فاختلّت البنية النحوية للجملة، كاآليت .اجلملة السابقة هلاوارتبطت مع 

apabila (zero) datang mengadap Sulaiman( أو ،)Tatkala sampai (zero) kepada Sulaiman…(ءل، فنتسا :
  .من جاء؟ أو ما وصل؟ ومن مث، أنه ملن الضروري اإلتيان بترمجة احملذوف يف هذه احلالة

ويف هذا املوضع، نرى أن الترمجات أعاله تقدم ترمجة مقبولة يف اللغة اهلدف حسب ما وضحنا آنفا، ومع 
وخيلق االتساق بني السابق ذكر احملذوف يف اللغة املاليوية، أي اإلتيان بالفاعل، تكتمل اجلملة املاليوية، 

  . والالحق من اآليات الكرمية
  

  :واملثال اآلخر هلذا األسلوب، يف قوله تعاىل
   12حقُبا﴾ أَمضي أَو الْبحرينِ مجمع أَبلُغَ حتى أَبرح لَا لفَتاه موسى قَالَ وإِذْ ﴿

  :ترمجته
 ):2ت(و ) 1ت(

“Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut 

itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun.
13

 

 ):3ت(

Aku akan terus berjalan sehingga aku sampai di pertemuan dua laut (laut Rom dan laut 

Parsi) atau aku teruskan perjalanan beberapa lama.
14 

  :املناقشة
ال أبرح : ، وهو عند بعض اللغويني واملفسرين خرب ال أبرح، تقديرهأَبرح﴾ ﴿لَااحلذف الفعلي يف اآلية بعد  وقع

ترمجه تو "أسري"قوم بذكر احملذوف ت، ويف هذا الصدد، جند أن كال من الترمجات الثالث 15...أسري حىت
  .أعاله حقُبا ﴾ أَمضي أَو الْبحرينِ معمج حتى أَبلُغَ أَبرح لَا(فالحظوا ترمجة  .)berjalan(بـ

ذكر احملذوف يف الترمجة، إذ بدونه حيدث نقص يف توصيل املعىن املراد، فلو  الضروريونرى أنه ملن 
عم تتوقف؟ : ، فنتساءل"حىت) zero(لن أتوقّف عن ": ، أي)aku tidak akan berhenti (zero) sehingga: (قلنا

، وليس "السري"ه أمر مطلوب يف الترمجة املاليوية، كي نتأكد على أن املقصود املراد هنا هو ومن مث أن ذكر
أضف إىل . ومن مث أن ترمجة احملذوف هنا ضروري حتقيقا لتواصلية الترمجة. ، وغريه من األفعال البدنية"اجلري"

، إما تكرار اللفظ )berjalan(لفظ تكرار  عن طريقحملذوف خيلق االتساق بني أجزاء اآلية، أن ذكر انرى ذلك، 
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، ويعىن )perjalanan(، أي بلفظ )3ت(، وإما تكرار اللفظ باشتقاقه كما يف )2ت(و) 1ت(نفسه كما يف 
  :كما يلياملسري، 

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

  
 

 ذكر احملذوف جوازا : األسلوب الثاين

  16موقنِني﴾ كُنتم إن بينهما وما واَألرضِ السماوات رب قَالَ﴿: قال تعاىل
  :ترمجته

  :)2ت(و )1ت(

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

  :)3ت(
17

Tuhan (yang mengatur) langit dan bumi … Ialaha Musa: (zero) Berkat  
  :املناقشة

لسؤال الذي طرح فرعون ملوسى عليه السالم يف اآلية الثالثة والعشرين اليت عن ااآلية أعاله إجابة  ظهرت
هو رب : ذكر الرب، أي من اآلية قبل) هو(، وقد حذف املبتدأ الْعالَمني﴾ رب وما فرعونُ ﴿قَالَتسبقها، 

) 1ت(نلحظ فيما تقدم أنه ال اختالف بني  .)64- 63: 1998، 10ج حممود صايف،(...السموات واألرض
هو (، يعين )…Dialah yang memiliki dan mentadbirkan(بالقول  ترمجانما تإيف ترمجة اآلية، إذ ) 2ت(و

، وما )رب(نشهد من هذه الترمجة أا تترك ترمجة كلمة ، و)هو(ترمجةً للمبتدأ احملذوف ..) الذي ميلك ويدبر
نرى أنه ملن األفضل أال يتركها املترمجون، إجابةً ). yang(، ويبدله باالسم املوصول )tuhan(يقابلها يف املاليوية 

رمجة الحقة، ومنثل التالسابقة وال، توثيق االرتباط الشديد بني اآليتني نفسهلسؤال املطروح، ويف الوقت عن ا
  ...). هو الرب الذي ميلك ويدبر(، مبعىن )…Dialah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan:(كاآليت

 أسري

 املسري
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) ialah(، وإمنا تقوم باستخدام حرف التفسري )هو(بترمجة املبتدأ احملذوف  ظهر، فهي ال ت)3ت(أما و 
) subject(يف مكانه، والذي يف رأينا، ويف نظام اللغة املاليوية، غري صحيح، ألن احلرف يقع دائما بني املبتدأ 

  . )Nik Safiah Karim et.al, 2009: 263( ، أو أمام املركّب االمسي)predicate(وخربه 
يف الترمجتني املذكروتني، أي ، مثلما جند )subject(على املترجم اإلتيان باملبتدأ  جيوزويف هذا الصدد، 

فقط، فأصبحت الترمجة أفضل ومراعية لنظام اللغة اهلدف، وأكثر اتساقا ) Dia(، أو 18)Dialah(بذكر ضمري 
 Dia ialah Tuhan (yang mengatur)(، أو )Dialah Tuhan (yang mengatur) langit dan bumi: (مبا سبقها

langit dan bumi .(يضا أن نترك ترمجة احملذوفوكذلك، نرى أن جيوز أ) :Musa menjawab: (zero) Tuhan 

yang memiliki dan mentadbirkan…(19 السؤال  عن، العتبار اآلية جوابا مباشرا)ام بر نيالَمحبذف )الْع ،
  ).هو(أي ) dia(ضمري 

  
   :ومن ذلك أيضا، قوله تعاىل

   20﴾الْعظيمِ كَالطَّود فرقٍ كُلُّ فَكَانَ فَانفَلَق الْبحر كبعصا اضرِب أَن موسى إِلَى فَأَوحينا﴿
  :ترمجته

  ):2ت(و )1ت(
Lalu Kami wahyukan kepada Musa, “Pukullah laut itu dengan tongkatmu.” (Setelah dipukul) maka 

terbelahlah laut… 

  :)3ت(
Kemudian Kami wahyukan kepada Musa: Pukullah laut itu dengan tongkatmu! (zero) Lalu terbelahlah 

laut itu…  
  :املناقشة

﴾، الْبحر بعصاك اضرِب ﴿أَن، من اآلية لإلجياز البالغي، بني "ضرب موسى"، أي )ضرب(وقع احلذف الفعلي 
: ري احملذوف كاآليتومن مث، قام العلماء بتفس. ﴾، حيث يقتضي أن حيدث الضرب قبل انفالق البحر﴿فَانفَلَقو
، أما بعضهم )3ت(ويف هذا املوضع، نرى أنّ بعض املترمجني ال يأيت باحملذوف، كما يف  .21)فضرب فانفلق(

  ."بعد أن يضرب"، ويعين )setelah dipukul: (اآلخر فيقوم بترمجة احملذوف، كاآليت
حتافظ على  ،كال األسلوبنييف ال تزال الترمجة،   باحملذوف أو نتركه، ويتنرى أنه جيوز هنا أن نأ  

، فيتحقق االتساق بني الالحق )setelah dipukul(أما إذا ذكرنا . اتساق أجزاء اآلية وارتباطها بعضها ببعض
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فإن املعىن املراد ما زال مفهوما لدى القارئ،  ، وأما بدون ترمجة احملذوف)pukul(والسابق خالل تكرار لفظ 
واليت تدل على  ،)terbelahlah laut itu Lalu): (3ت(، حنو يف )lalu(ملاليوية خالل استخدام األداة الرابطة ا

وقوع (و) األمر بالضرب(فتحقق االستمرارية واالتساق بني احلدثني، أي بني  وبإمكاا. الترتيب والتعقيب
 .نه ال ريب فيه أن االنفالق يترتب على ضربه للحجر كما يفهم من السياقإ، إذ )االنفالق

  

 تخليصهب احملذوفترمجة : سلوب الثالثاأل

 أَيها يا قَالَت) 28(يرجِعونَ  ماذَا فَانظُر عنهم تولَّ ثُم إِلَيهِم فَأَلْقه هذَا بكتابِي ﴿اذْهب: قال تعاىل
  22﴾كَرِمي كتاب إِلَي أُلْقي إِني املَُأل

  :ترمجته
  )1ت(

28- “Pergilah bawa suratku ini, serta campakkanlah kepada mereka, kemudian berundurlah daripada 

mereka… 

raja negeri Saba’ itu berkata, “Wahai para menteri!... (Setelah membaca surat itu), -29  
  )2ت(

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… 

  )3ت(
28-Pergilah engkau (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari 

mereka… 

orang cerdik pandai…-: Wahai oranglah menerima surat itu)(seteRatu Saba’ berkata  -29  
  :املناقشة

فذهب : ()253، 19ج :م 2000( وقع احلذف بني اآليتني، حيث إن تقدير احملذوف عند ابن عاشور
 ، )اهلدهد إىل سبأ، فرمى بالكتاب، فأبلغ الكتاب إىل امللكة، وهي يف جملس ملكها فقرأته، قالت أيها املأل إخل

أخذ اهلدهد الكتاب، : ()390- 389 ،2ج :ت.دالصابوين، ( املفسرينبعض وكذلك، أن تقديره عند 
  ). وذهب إىل بلقيس وقومها، فرفرف فوق رأسها، مث ألقى الكتاب يف حجرها
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ونلحظ أن الترمجات كلها ال تقوم بترمجة اجلمل احملذوفة اليت يقدرها املفسرون، وعلى الرغم من ذلك، 
لترمجات ال تزال حتافظ على القيمة التواصلية للنص اهلدف، وحتقق االتساق بني اآليتني، فكيف يكون نرى أنّ ا

ذلك؟ وذلك ألا تأيت يف ترمجة اآلية الثانية بالعبارة اليت تدل على وصول الكتاب أو الرسالة إىل امللكة، 
  .وتضعها بني القوسني

  ):2ت(و) 1ت(
(Setelah membaca surat itu)بعد أن تقرأ الرسالة: (ين، يع(قالت ،...  

  ):3ت(
(setelah menerima surat itu) :امللكة : مبعىن بعد أن تتسلّم الرسالة(قالت...(  

 :وذا التعبري، نفهم أن الرسالة من سليمان قد وصلت امللكة، ويقتضي وقوع أحداث عدة قبل ذلك، مثل
غري أن املترمجني اختصروا  .، وحنو ذلك"مللكة، مث استالمها الرسالةذهاب اهلدهد إىل سبأ، مث إلقاء الرسالة إىل ا"

للداللة على وصول الرسالة بعد وقوع األحداث السالف  يف ذلك واكتفوا بتلك العبارة اليت يف اعتبارنا مالئمة
  .ذكرها

  
  :ومن ذلك، قوله تعاىل

فوسا ﴿يهأَي يقدا الصني أَفْتعِ فبس اتقَرب سانم نأْكُلُهي عبس افجعِ عبسو الَتنبرٍ سضخ 
رأُخو اتابِس23﴾إخل ي  

  :ترمجته
  :)2ت(

(Setelah ia berjumpa Yusuf, berkatalah ia): Yusuf, wahai orang yang benar (pada 

segala-galanya)! Ta’birkanlah kepada kami (seorang bermimpi melihat)...  
  :)3ت(

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): Yusuf, wahai orang yang 

benar! Terangkan kepada kami (takwil mimpi)... 

  

  



11 

 

  :املناقشة
قول حمذوف يف الكالم، وهو  ؤشر إىلأن اآلية خطاب بالنداء م )72، 12ج: م2000( ذكر ابن عاشور

 بِتأْوِيله أُنبئُكُم أَناْ أُمة بعد وادكَر منهما نجا الَّذي ﴿وقَالَعد أمة كما سبق وروده يف اآلية القول الذي جنا وادكر ب
﴾لُونسوذكر بعض املفسرين تقدير القول  .، إذ حذف من الكالم ذكر إرساله ومشيه ووصوله لإلجياز24فَأَر

، أو ...)السجن، ودخل على يوسف وقال له يا يوسف أيها الصديقفأرسلوه فانطلق الساقي إىل : (احملذوف
فيتضح لنا تواجد احلذف القويل يف اآلية اليت  .25...)يوسف أيها الصديق: فأرسلوه إىل يوسف، فأتاه فقال(

  .سابقةالالحقة والتشكل االتساق بني اآليتني 
: املخذوف ليكون بني القوسني وجدنا أن اثنتني من الترمجات املدروسة تلجآن إىل تلخيص القول  

)Setelah ia berjumpa Yusuf, berkatalah ia( أي ،)أو )2ت(كما يف ) بعد أن يقابل يوسف، قال له ،
)Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru( مبعىن ،)ناداه ،بعد أن يقابل الساقي يوسف (

  ). 3ت(كما يف 
، جيعل )3ت(و) 2ت(ذكر احملذوف، أي اإلتيان بتلخيصه كما ورد يف أن يف هذه القضية،  ،نرىف

  . اآليات الكرمية أكثر اتساقا بني الالحق والسابق، وجيعل القصة أكثر روعة ومثرية لدى القارئ
  

  خامتة

 طبقا يف النص القرآين كثريا جدا ونلحظ وروده .القرآن الكرمي واللغة العربية ااحلذف ظاهرة لغوية يتميز 
 .)��: �200ابن جين، ( .."أال ترى إىل ما يف القرآن وفصيح الكالم من كثرة احملذوف: "..ل ابن جينوقل

: 1��1أبو شادي، ( ويعد احلذف ظاهرة لغوية ختدم غرضا بالغيا، وهو جييء يف أمت صورة ويف أحسن موقع
اب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، هو ب: "وللحذف أسرار بالغية معينة، فقد ذكر اجلرجاين يف الدالئل .)�

  . )1�6: م1��2اجلرجاين، ( .."عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر
ال ميكن التعرف على  نانجيدر بنا الذكر أو .نه حافل بظاهرة احلذفإيتميز باإلجياز، ون النص القرآين إ  

ومعرفة احملذوف أمر ضروري يف فهم النص  .اق يعني على إدراكهل يفسره أو سيتقدير احملذوف إال بوجود دلي
يف بعض  احملذوف إبرازيقوم بمث  يف النص احلذف وقوعلمترجم أن يراعي لوينبغي . جيدادقيقا والقرآين فهما 



12 

 

حد ، يف وحتقيق االتساق يف النص اهلدف .بتلخيصه بغية حتقيق تواصلية الترمجة ومقروئيتها وأبترمجته،  املواضع
، إذ بدونه ال تويف الترمجة املعىن املراد، أو ال توافق ن بعض احملذوفات ال بد من ذكره يف الترمجةأإذ  ذاته، مهم

 ،أما بعض احملذوفات يف النص القرآين فيجوز إمهال ذكرهو  .مع نظام اللغة اهلدف من حيث قواعده وأسلوبه
  .ة اهلدفألنه ال يؤدي إىل خلل أو نقص يف البىن النحوية للغ

الترمجة، وال سيما يف  ملراعاته يفملترجم يستغين عنه اأن احلذف موضوع ال ب آثرناويف ضوء ما تقدم،   
 ،ن يقوم بترمجة احملذوفات يف مواضع حيث ال يفهمها القارئألويأيت دور املترجم  .ترمجة النص القرآين

تلخيص بلور أن ن ستحسنندرك أنه ملن املذلك،  و فضال عن. املعىن املراد من كالم اهللا املعجزليستجلي منها 
  .بني السابق والالحق بشكل ملحوظ هحمذوف القول لربط

 
  العربية املراجع

  .املكتبة التوفيقية: القاهرة ،1، جاخلصائص، )م2004(جين، أبو الفتح عثمان،  ابن
  .ة التاريخمؤسس: بريوت، 19، جتفسري التحرير والتنوير، )م2000(حممد طاهر، ابن عاشور، 

، مغين اللبيب عن كتب اإلعاريب )م1998( ابن هشام األنصاري، مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن أمحد،
  .دار الكتب العلمية: بريوت ،2جحسن مجد وإميل بديع يعقوب، : تقدمي ومراجعة

  .بة القرآنمكت: ، القاهرةاحلذف البالغي يف القرآن الكرمي، )م1991(أبو شادي، مصطفى عبد السالم، 
حممود : قراءة وتعليق، دالئل اإلعجاز، )م1992(أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد، اجلرجاين، 

  .مطبعة املدين: حممد شاكر، القاهرة
  .الدار اجلامعية: إسكندرية، ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، )م1982(، طاهر سليمان محودة

  .املركز الثقايف العريب: لبنان، صلسانيات الن، )م1991(خطايب، حممد 
: كواال ملبور ،دراسة حنوية وبالغية: ظاهرة احلذف يف سوريت هود ويس ،)م2006(حممد نور حسني، 

  )رسالة جامعية غري منشورة. (سالمية العاملية مباليزيااجلامعة اإل
  .يددار الرش: دمشق اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ،)م1998(حممود صايف، 

  .دار احلديث: القاهرة، 2، جصفوة التفاسري ،)ت.د(، حممد علي، الصابوين
  املراجع األجنبية

Liu Shu-jie. (Sep. 2008). Study of relations between translation and language at present. Sino-US English 

Teaching, USA, 5(9), 45-48. See: www.linguist.org.cn/doc/su200809/su20080908.pdf 

Nik Safiah Karim, et.al. (2009). Tatabahasa Dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
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1
صاحل .م كتبها د2010مارس  �2-22متر لسانيات النص وحتليل اخلطاب بالرباط من مستفادة من ورقة مقدمة يف مؤ  

دراسة وصفية : حنو النص يف كتاب جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثنى(، بعنوان عبد الناصر عثمان صبري.التنقاري ود
  ).وحتليلية

  

تلك ااالت اللغويات احلديثة بالترمجة، ومن بعض جماالت ط أكّد أحد الباحثني على ازدياد عدد اللغويني الذين حاولوا رب  2
  .Liu Shu-jie, Study of relations between translation and language at present, p45: انظر. لسانيات النص

3
م 2007املطبوعة سنة تعتمد الباحثة يف هذه الدراسة على الطبعة الثالثة . سعى يف ترمجته جمموعة من املترمجني املاليزيني  

   .، ماليزيا)Yayasan Restu(نشرها ياياسن رستو 
املراجع  أحدم، وأصبحت هذه الترمجة 1��0أشهر الترمجات باملاليوية منذ  من قام بترمجته الشيخ عبداهللا بسميه، وهو �

اليوية لكوا قد حصلت على االعتراف الرئيسة عند الدارسني والباحثني يف جمال ترمجة معاين القرآن الكرمي من العربية إىل امل
تعتمد الباحثة على الطبعة الثانية عشر املطبوعة سنة و. الرمسي من قسم الشؤون الدينية التابع ملكتب رئيس الوزراء املاليزي

  .م2000
�
يف  ةعترفمن ترمجات القرآن الكرمي امل، وهو م1�73منذ  للعامل اإلندونيسي حممود يونسوهو تفسري القرآن الكرمي  
سنة  عدد من األساتذة املاليزيني باللغة املاليوية تعتمد الباحثة على الطبعة املنقحة قام بتنقيحهاو. وماليزيا جلمهورية اإلندونيسيةا

   .م�200
6
  .36: سورة النمل  

7
  : املاليويةب القرآن الكرمي الرموز اآلتية للداللة على ترمجات ونستعمل الباحثي  
  ، )Al-Quran: Mushaf Malaysia dan Terjemahan, Yayasan Restu( لترمجةا لكتاب -)1ت(
  ، )Tafsir Pimpinan Rahman kepada pengertian al-Quran( الترمجة لكتاب -)2ت(
  ).Tafsir Mahmud Yunus: Al-Quran nul Karim: Rasm Uthmani(الترمجة لكتاب  -)3ت(

�
  ...ان، قال سليمانملّا وصلت اهلدية إىل سليم: ترمجتها  

�
، القرآن وصرفه وبيانه اجلدول يف إعرابحممود صايف، : انظر. ضمري مستتر يعدو على رسول امللكة) جاء(يكون فاعل   

  .166، ص10ج
10

  .261، ص�1، جتفسري التحرير والتنويرابن عاشور، : انظر. �3: سورة النمل  
11

  ...حامل  اهلدية أمام سليمان، قال له سليمانفلما جاء رسول : - )2ت(و) 1ت( - ترمجة الترمجتني  

12
  .60: سورة الكهف  

13
  . السري سنواتبلن أتوقف من السري حىت أبلغ جممع البحرين، أو أستمر : ترمجتها  

1�
  .، أو أستمر بالسري ملدة طويل)حبر الروم ووالبحر الفارسي(سأستمر بالسري حىت أصل إىل جممع البحرين : ترمجتها  
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1�
إعراب القرآن ، والدرويش، 190، ص2، جصفوة التفاسري، والصابوين، 702، ص2، جالكشافلزخمشري، ا: انظر  

أابن : ال أبرح سائرا، أو ال أبرح مسريي، ومنهم: باالسم، مثل) الأبرح(ومن املفسرين من يقدر خرب . 516، ص4، جالكرمي
  .عاشور، وأبو حيان

16
  .�2: سورة الشعراء  

17
  ).zero( األمثلة باستخدام نرمز ملوقع احلذف يف  

1�
  ).lah(، وحرف التوكيد )dia(تتكون من الضمري الغائب املاليوي ) dialah(كلمة   

1�
  ...).ي ميلك ويدبر السموات واألرضلذاالرب ) zero(: أجاب موسى: (ترجتنها  
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