
 
 

 کهف هسوردر  حذف ایجاز فن به شناسانهسبک رهیافتی
 1بهمن هادیلو

 

  چکیده

ش بسزایی نق هاو موقعیت کاربردی آن سبک خاص ادبی حاوی فنونی است که شناساییکریم به عنوان یک متن قرآن 

خودش  اهر جایگد گرکه اایجاز است  کاربرد در قرآن کریم صنعتصناعات پر هدر ظهور و بروز مراد کالم دارد. از جمل

در  یجازحذفاتحلیل فن  کوشد که بارو می. پژوهش پیشگردداز ذکر است و موجب زیبایی متن میابلغ  به کار رود

آن داف اه ،وع آنبپردازد و ضمن نشان دادن پربسامدترین نآن در این سوره  واعهف به جایگاه آن و همچنین انک سوره

 85مجموعاً ست که انتایج تحقیق حاکی از آن  ،سوره این . با بررسیبیان کندلیلی تح_فیروش توصیتکیه بر با نیز را 

 23عل )حذف ف ،مورد( 54اسم ) حذفد از: تفکیک عبارتنبه  ووجود دارد کهف  هسوردر صنعت این نوع مورد از 

 که ستاسِ خود مورد پربسامدترینِ جن 26با « حذف مفعول»مورد( که از آن میان، ایجاز  8حذف حرف ) ،مورد(

های نگیزها مهمترینو زیباسازی کالم از روشن بودن محذوف  ،بر محذوفداللت مذکور و قرینه  ،و تخفیفاختصار 

ده در شدهد که اغلب موارد حذف بوده و تحلیل بالغی ایجاز حذف نشان می حذفکاربرد ایجاز  و هنری بالغی

 وای سوره با محتکامال ترین کارکرد ایجاز حذفبه عنوان اساسیار و اختص راستای ایجاد اختصار در کالم رخ داده است

 دارد.  تناسب ،استکهف که مشتمل بر داستان 

  .، اختصار، اسلوب حذفآماری شناسیسبک ،کهف سوره :واژگان کلیدی

 

 مقدمه. 1

 معنای هم و آیدپدید می متعدد انیمع احتمال هم زیرا؛ رودیکی از کارکردهای بالغی مهم به شمار می ایجاز

شد کالم آن طالوت و ( که اگر محذوف ذکر می11 :1390 زاده،عباس) شودمی بیان کمتر الفاظی در ژرف، و ظریف

لیکن  ،رددگاز ذکر است و موجب زیبایی متن میداد. بنابراین ایجاز در جایگاه خودش ابلغ زیبایی خود را از دست می

بسیاری از  نیاز به اظهار داشته باشد و فلسفهممکن است نامفهوم گردد و  شوداء همین کالم اگر در شرایط دیگری الق

رو همه علمای بالغت، حذف مناسب در کالم را با داللت بر معنای مورد نظر مفید تقدیرات نیز همین است. از این

که چنان( 206و 201 :1953 ،سنان خفاجی)ابن ،عنوان ایجاز محمود تعبیر شده استدانند، که گاه از آن به فایده می

لطیف،  دقیق، است بابی( حذف) گوید: آنحذف چنین می القاهر جرجانی درباره ارزش زیبایی شناختی مقولهعبد

 گویی،نکته برای را نکات نگفتن و شیواتر ذکر، را از ذکر تركِنویسنده یا گوینده،  زیرا ؛سحرگونه و انگیزشگفت

 :2006جرجانی، ). روشنگرتر ننمودن، بیان گاه به و یابیدمی گویاتر فروبستن، دم به گاه را خود و بینیدمی ترپرفایده
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و در این خصوص کند کند و فعالیت فکر را ایجاب میبابی را برای کشف معنا ایجاد می ایجاز( از طرفی دیگر، 146

 مقام در هم نفس گذارد،می باز را نفس دست که است غموضی»در زیبایی ایجاز  ی بن عیسی رمانی معتقد است،عل

 مقید لفظ یک معنا به اگر که است صورتی در این نوردد،درمی را احتمالی معانی هایافق و رودسو می هر به حدس

 حذف، شگرد ( بنابراین249تا: )زغلول سالم، بی ،رساندتمامی نمی به را مقصود و مانده باز خود بایسته شکل از شود،

 .است آورده فراهم خواننده آگاهانه تأمل برای مناسب فضایی نتیجه در و نموده تبدیل باز تنیم به را قرآن متن

 . بیان مسأله1. 1

 تفسیر در امر این .دارد ایویژه اهمیت کریم قرآن در آن فراوانی به دلیل آن چرایی و حذف ایجاز مواضع با آشنایی

 با. نیست پذیرامکان محذوف توجه به بدون مقصود و معنا فتدریا که آن چه یابد؛بیشتری می جلوه آیات ترجمه و

 آن به توانمبهم می نقطه این در کاوش با که گرددنهان می آن پسِ در مقصود از ایپاره و گشته آیه فشرده پیکره حذف،

 :گویدمی زرکشی هکچنان بود، خواهد تردلنشین نیز آن دریافت باشد ترژرف و ترپیچیده ابهام این چه هر یافت، دست

 (3/105 :1408)زرکشی، . «وکُلَّما کَانَ الشعور بالمحذوف أعسرَ کَانَ االلتذاذُ به أشد وأحسنَ»

 در این سوره داستان سه به  است؛آمده سوره این در مختلفی هایداستانهایی است که سورهاز کهف نیز  سوره

 هاىداستان غالب خالف بر که( القرنین ذو داستان و رو خض موسى داستان کهف، اصحاب داستان)است  شده اشاره

 و یأجوج همسأل به 96 آیه انبیاء هسور در تنها) .است نیامده میان به هااین از قرآن، سخنى از دیگر جاى هیچ در قرآن

کمال  که در است سوره این هاىویژگى از یکى این (12/372 :1378)مکارم،  (.است شده نام اشاره بدون ذکر مأجوج

د به عنوان یکی توانها و محتواهای مختلفی را در خود جای داده است. لذا بررسی جایگاه ایجاز حذف میایجاز داستان

  گیرد.های این سوره مورد بررسی قرار گیاز ویژ

 پژوهشی پیشینه. 2. 1

 بالغی کارکردهای :ندماناست و همچنین در مورد ایجاز صورت گرفته  «کهف» سوره های مختلفی در موردپژوهش

های پژوهشی پژوهش علمی دوفصلنامه) هدر مجل و همکاراناز اصغر شهبازی  قرآن کریم ترجمه در آن اثر و «حذف»

 اسلوب از مختصر در آن گزارشی که نویسندگان (1394 تابستان و بهار اول، شماره چهارم، سال ،شناختی قرآنزبان

 آیات در را آن ترجمه فرآیند و اسلوب این برابر در مترجمان رویکرد اند ومودهآن را بیان ن بالغی کارکردهای و حذف

در  ایشان شهبازی و همکار از محمود« کریم قرآن در حذف ایجازِ زیباشناختی کارکردهای» مقاله .اندقرآن بررسی کرده

( که 3پیاپی ،1392 ابستانت و بهار اول، شماره دوم، کریم سال قرآن شناختیزبان هایپژوهش در )کاوشیمجله 



 
 

 در از ایجاز را قسم این زیباشناختی کارکردهای آن، اقسام و ایجاز مفهوم و معنا بیان ضمن مقاله این نویسندگان در

از سید رضا  «مجاز با آن رابطه و ایجاز و حذف بالغت» لهمقا .اندنموده تحلیل و معرفی کریم قرآن آیات از شماری

مذکور رابطه مجاز و ایجاز  هدر مقال که است (170-153، 79، زمستان 68 ها، دفترو بررسی )مقاالت در مجله نجفی

دیگر با عنوان  مقاله ست.ایا هر ایجازی مجاز شود که کجا با هم تالقی دارند و آمورد بررسی قرار گرفته تا مشخص 

، 80، زمستان 70ها، دفترمقاالت و بررسی» هدر مجل پور، عظیماز عظیم  «قرآنی هایترجمه در آن تأثیر و قرآن در حذف»

مترجم در مواجهه با  حذف را شناسایی نمود و آیا وظیفه توانبا چه معیاری می مذکور بررسی کرده که همقالکه  «75-92

  .استکرده که ایجاز حذف را از نظر دیدگاه ترجمه بررسی  مواضع حذف، ذکر است یا خیر؟ و ...

در مجله  زادهعباس از حمید« کریم قرآن در جاره حروف حذف زیباشناختی کارکردهای»دیگر با عنوان  همقال

 بر را هجارّ ثیر حذف حروفکه تأ «1390 تابستان و بهار ،13 شماره رضوی، اسالمی علوم دانشگاه قرآنی، هایآموزه»

 .کرده است بررسی بالغی منظر از قرآنی آیات معنای

کهف پرداخته  هایجاز حذف در سور بررسی به هنوز بحث ایجاز، خصوص در ارزنده هایپژوهش چنین وجود با

به صورت مستقل و تخصصی به این امر پرداخته و تفاوت آن با  که است ایمقاله نخستین نشده است و پژوهش حاضر

موضوعاتی و در بخشی دیگر به حذف را در کل قرآن بررسی زیرا در بخشی از این آثار  ؛ها آشکار استسایر پژوهش

 را با تأکید بر کهف هبالغی سور جنبه هاکدام از آنپرداخته شده است و هیچ.. .مجاز و  ،حرف جارهو  ترجمهچون 

 استخراج یکایک مصادیق ایجاز که با امر در این نوشتار مورد توجه بوده لذا ایناند، مورد بررسی قرار نداده ایجاز حذف

 داده است.هم مورد بررسی قرار ها را ی آناسانهشنکارکردهای بالغی و زیباییحذف، 

 اهداف تحقیق. 3. 1

 .کهف سوره درحذف انواع ایجاز استخراج  .1

 .کهف سورهدر  حذف تبیین کارکردهای بالغی موارد ایجاز .2

 .کهف سورهدر حذف یص پربسامدترین نوع ایجاز . تشخ3

 های تحقیقسؤال. 4. 1

 ؟قسامی داشته و بارزترین مورد آن کدام استچه ا کهف هدر سور حذف ایجاز .1

 از کاربرد ایجاز حذف چیست؟  بالغی هدفکهف  هسوردر  .2

 

 هافرضیه. 5. 1

 وجود دارد. حذف اسم، فعل و حرفکهف در اشکال ایجاز  هدر سوربه عنوان یک سبک بیان  حذف ایجاز. 1



 
 

کارکردهای بالغی بنیان نهاده شده  هکه بر پای زی کالمزیباساو  و تخفیف، داللت مذکور و قرینه بر محذوفاختصار  .2

 .استکهف  هایجاز حذف در سور هایترین انگیزهمهم از ،است

 ایجاز .2

به معنای اختصار و کوتاهی  «اًجزَوَ _ زَجَوَ»از باب افعال و برگرفته از ریشه  «أوجَزَ»فعل  مصدر لغوی نظر از ایجاز

 رسا که ایگونه به است، و عبارت لفظ ترینکوتاه در مقصود بیان نظر اصطالحی از و( 5/427 :اتبی منظور،ابن) است

بیان مقصود در بیان نموده: ایجاز عبارت است از که ابوهالل عسگری تر باشد. چنانش نسبت به محتوای آن کمالفاظو 

 هکه نگارند( چنان193: 1372لعسکری، ا) که رسا بوده و مقصود را برساند. ایترین عبارت به گونهترین لفظ و کمکوتاه

ترین ظرف واژگان قرار کم سخنور بلیغ برای نقل داستان آن را در ،معتقد است در این سبک بیانی« بدیع القرآن»کتاب 

 .آن در پوشش الفاظ قرار گرفته استطوری که محتوای قرآن از قبیل ایجاز است، به هایدهد به همین دلیل، داستانمی

-معرو از شود کهمتفاوتی تقسیم می اقسام به ایجاز با توجه به نظر دانشمندان علوم بالغی (259 :1386االصبع،  ابی)ابن

 (143 :2003قزوینی، )  .است «حذف»و ایجاز « قصر» ایجاز ها،آن ترینف

 ایجاز حذف. 1. 2

سیب برساند، حذف شود و همراه با ایجازی است که یک یا چند کلمه و یا یک یا چند جمله بدون این که به مفهوم آ

ثَالثِینَ لَیْلَةً وَ  وَ واعَدْنا مُوسى﴿ :فرمایدکه می اعراف هسور 142 هآی مانند ؛محذوف را مشخص سازدای باشد که قرینه

 را معنا مخاطب و است شده ذکر «بِعَشْرٍ» به شکل، ایجاز کاربرد سبب به «شرٍ لَیالٍعَبِ» عبارت آیه این در ﴾أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ

وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ ﴿ :است آمده چنین بقره هسور 127 آیه در یابد و یادرمی «لَیلةً» یعنی قرینه واژه از

 شده حذف «رَبَّنا» از پیش «یقُوالن» کلمه شودمی مالحظه آیه در کهچنان ﴾إِسْماعِیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیم

گونه از زیرا در این ؛سحر است ایجاز حذف در سخنوری به مثابه شود.دریافت می آن معنا از پیش هایاز قرینه که است

 .رساندنب به مقصود گوینده آسی به شرط اینکه سخن، نگفتن از گفتن آشکارتر و شیواتر است

 جاز حذفهای ایقرینه. 1. 1. 2

 :که عبارتند از گیردتعیین محذوف به سه وسیله صورت می کهدلیل دارد قرینه و حذف در سخن نیاز به  

 وجاءَ» :است شده گفته آن توضیح در( که 22/فجر) ﴾وَجاءَ رَبُّکَ﴿کند؛ مانند: گاهی عقل بر محذوف داللت می . 1

 «کَربِّ أمرُ



 
 

: است شده گفته آن توضیح درکه  (4/)مائده ﴾الطَّیِّباتُ لَکُمُ أُحِلَّ قُلْ﴿انند: کند؛ مگاهی عُرف بر محذوف داللت می .2

 «الطَّیّبات تَناوُلُ لکم أُحِلَّ»

 أکُنْ ولم» اصل درکه  (20/)مریم ﴾بَغِیَّا أَكُ وَلَمْ﴿کند؛ مانند: گاهی نیز ضابطه و قانون ادبی بر محذوف داللت می .3

 .بوده است «یّاًبغ

 کهف هسوردر  یل ایجاز حذفتحل. 2. 2

 و درثیر بسزایی دارد عنا و مفهوم تأبر دریافت م شناخت آن حذف در قرآن کریم در اقسام مختلفی آمده است که

های بالغی و نیز معنایی و ما را با جنبه کهف هسوراست که تحلیل و شناخت آن در  کالم حال موجب جذابیت عین

البته زمانی که سخن از  ،گیرددر ادامه انواع حذف در این سوره مورد بررسی قرار می سازد.محتوایی سوره بهتر آشنا می

بلکه حذف قسمتی از ترکیبات زبانی است که برای انتقال  ؛شود، مراد حذف معنا و مضمون آیات قرآن نیستحذف می

 :1413حسان، ) .انجام شده است د قرینه در کالممعنا به کار برده شده است. حذفی که بنا به دالیل بالغی و با وجو

380) 

 حذف اسم. 1. 2. 2

 ، مفعول مطلق،بهاز جمله مفعول های مختلفیباشد که در نقشکهف حذف اسم می هسوردر  حذف از مواضع مهم ایجاز

 آمده است.  فاعل، مبتدا، تمییز، منادی و ...

 بهحذف مفعول. 1. 1. 2. 2

به زیبایی و شیوایی بیشتری  مفعـول حـذف واقـع در. اسـت نهفته لطیفـی بسیار نکات ،بهفعولدر حذف م

 شود:های این نوع حذف اشاره میبه نمونه. آن ذکـر تـا دارد دنبـال

خَذَ سَبِیلَهُ فِی الْبَحْرِ اتَّالشَّیْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ وَ ما أَنْسانِیهُ إِالَّفَإِنِّی نَسِیتُ الْحُوتَ وَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنا إِلَى الصَّخْرَةِ قالَ أَ﴿_

  (63) ﴾عَجَباً

یعنی  بهمفعولطوری که به ،استتوان دریافت که حذفی در کالم رخ داده می« عجبا» هدر واژ با دقت شریفه هآیدر این 

 :2006طبرسی، ) را گرفته است بهو صفت جای مفعولبوده  «اًبّجَعَ اًیلَبِسَ» حذف شده که در اصل به شکل «اًیلَبِسَ»

فعل  که با توجه به قرینه (2/198 :1981)صابونی، اند گرفته« اًبَجَعَ هُمرُأَ انَو کَ»به شکل و برخی نیز محذوف را  (6/278

و معتقد است که زمخشری هم همین نظر را دارد چنان کند،بیشتر نمود پیدا میاول  ، نظرکه آمده« یلبِسَ» هو واژ «اتَّخَذَ»



 
 

 اتَّخَذَ»به شکل و تقدیر آن  «اتَّخَذَ»دوم  بهمفعول «عَجَبَاً»گوید: میو در مورد آن  باشدمی« سَبِیلَاً»ی صفت برا« عَجَبَاً»

 (3/598 :1998 )زمخشری، .است« سَبِیلَاً عَجَبّاً سَبِیلَهُ

 در« أرَأیتَ»ل و آن در فع حذف دیگری وجود دارد که فخر رازی در تفسیر کبیر به آن اشاره نموده شریفه هآیدر این 

در معنای  «رَأَیْتَ»استفهام است و  ههمز «أَ رَأَیْتَ»همزه در  ایشان معتقد است ،است ﴾أَ رَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنا إِلَى الصَّخْرَةِ﴿

 ثَدَا حَمَ یتَأأرَ» گوید:که بین مردم متعارف است که هنگامی امر مهمی برای کسی رخ دهد میچنان ،اصلی خود است

، پس «ةِخرَی الصَّلَا إِینَوَذ أَإِ نهُی مِلِ عَقَا وَمَ یتَأَأرَ» این چنین ذکر شدهینجا نیز به همین شکل است که گویی ا «؟یلِ

 (21/147 :1981رازی، ) .کندبر آن داللت می «فَإِنِّی نَسِیتُ الْحُوتَ»چرا که عبارت  ؛حذف شده است« أرَأیتَ»مفعول 

 .استمحذوف « رَأیتَ»عول فعل مف بنابراین طبق گفته فخر رازی

 (2) ﴾لِیُنْذِرَ بَأْساً شَدِیداً مِنْ لَدُنْهُ﴿_

 وحذف شده « یُنْذِرَ»های فعل هستیم که دو مفعولی است. یکی از مفعول« لِیُنْذِرَ»، شاهد فعل شریفه هآیبا دقت در این 

دهد. در اینجا وجود قرینه ا نسبت به عذابی شدید هشدار میکه کافران ر است« لِیُنْذِرَ الذین کفروا بَأْساً شَدِیداً»تقدیر آن 

این حذف کامالً  ها داللت دارد.حذف یکی از مفعول ( بر4) ﴾الَّذِینَ وَیُنْذِرَ﴿ه ذکر شد مچهار هکه در آی« نْذِرَیُ»یعنی فعل 

از روی کراهت از ها آنکه به جهت شأن پایین کفار و منزلت پست به طوری ،یه صورت گرفته استمتناسب با فضای آ

به جهت منزلت  «المؤمنون»بحث تبشیر واژه ین در صورتی است که در ادامه آیه در ا صرف نظر شده است.ذکر نام آنها 

 در آیه شده است. ذکر شده که منجر به تعادل زیبایی شناختیواالی آنها 

 (4) ﴾الَّذِینَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً وَیُنْذِرَ﴿_

 دوم آنبه و مفعول اول است« لِیُنْذِرَ»عطف بر فعل « یُنْذِرَ»دو حذف وجود دارد. اول اینکه فعل  شریفه هآیاین در 

قبل هم ذکر  هکه در آیهشدار داده شده و چنان چرا که غرض چیزی است که نسبت به آن انذار و ؛حذف شده است

 به کار رفته وبا این تفاوت که انذار در آیه سوم به صورت عام  ؛(5/532 :1412است )درویش، « بَأْساً شَدِیداً»شده آن 

-و مخصوص کسانی است که به خداوند متعال نسبت فرزند می اما انذار در این آیه خاص، شودهکاری میشامل هر گن

ق با انگیزه کالم ساببه دوم انذار به قرینه . لذا مفعولو تخصیص این گروه به ذکر به جهت استعظام کفر آنهاست دهند

است ذکر « لَداًوَ»که « اتَّخَذَ»دوم فعل  بهاست که مفعول« اتخذ»حذف دوم در فعل  بالغی اختصار حذف شده است.

 اول آن به جهت ابهام حذف شده است. بهشده، اما مفعول



 
 

 (11) ﴾فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِی الْکَهْفِ سِنِینَ عَدَداً﴿_

را نگرفته و  بهدر حالی که این مفعول ،دارد بههستیم که این فعل نیاز به مفعول« ضَرَبْنا»عل در این آیه شاهد کاربرد ف

عاشور، )ابن باشد.میآشکار بودن آن حذف مشخص بودن و  هو انگیز است« اعِمَن السّم مِهُلَ اًعَانِمَ اًابَجَحِ»تقدیر آن به 

1984: 15/268 )  

 (24) ﴾وَ قُلْ عَسى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّی لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً وَاذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ﴿_

آیه ماقبل بر آن محذوف داللت  به کار رفته که نیاز به مفعول دارد و مفعول آن محذوف است و« نسیت»در اینجا فعل 

إاِلَّ أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا  ذلِکَ غَداًلٌ ءٍ إِنِّی فاعِوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ﴿ .از آن نهی شده استکه دارد و آن چیزی است 

 انگیزه حذف مشخص بودن آن و داللت آیه ماقبل است.بنابراین  ﴾نَسِیتَ

 

 (85-84) ﴾فَأَتْبَعَ سَبَباً ءٍ سَبَباًناهُ مِنْ کُلِّ شَیْإِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَیْ﴿_

أَتْبَعَ » یا به شکل« اًبَبَسَ اًببَسَ أَتْبَعَ»که تقدیر آن به شکل حذف شده است « أَتْبَعَ» هواژهای مفعول یکی از شریفه هآیدر 

در آیات دیگر نیز همین عبارت ( که 6/289 :2006طبرسی، )باشد می« باًبَسَ یهِلَو عَا هُمَ أَتْبَعَ» صورتیا به « سَبَباًأَمرَه 

و یا ( 89-88) ﴾ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا یُسْراًحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى وَعَمِلَ صالِ آمَنَ وَوَأَمَّا مَنْ﴿ تکرار شده است:

 (92) ﴾کَذلِکَ وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَیْهِ خُبْراً ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً﴿ هدر آی

 (96) ﴾ونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراًقالَ آتُ﴿_
دو فعل تنازع دارند که فعل دومی بر آن عمل نموده که در این حالت مفعول « قطرا»بر سر واژه ا دقت در این آیه، ب

-میمفعول فعل دومی محذوف  ،نمودمیفعل اولی بر آن عمل  طبق قاعده تنازع فعل اولی محذوف است و اگر چنانچه

لذا  ،استخر لفظی و رتبی صورت گرفته عود ضمیر به متأجواز عدم  هاین حذف مطابق قاعد (4/101 :1986. )شبر، شد

 شریفه از نوع حذف نحوی است. هایجاز حذف در این آی

 (29) ﴾طَ بِهِمْ سُرادِقُهاوَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِینَ ناراً أَحا﴿_

به وارد ده است بدون مفعولدو بار تکرار ش که شریفه هیاما در این آ ،از افعال متعدی است« شاء» وجه به اینکه فعلبا ت

. این حذف به جهت اختصار در کالم صورت گرفته که با توجه به سیاق آیه به آن دو حذف شده استشده و مفعول

، «وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ» همقدر فعل شاء در جملبه ، هدایت و مفعول«مِنْفَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْ» هفعل شاء در جملمقدر به مفعول

 اند.حذف شده« وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ»الحقّ در عبارت  هواژگمراهی است که هر دو به جهت قرینه معنوی 

 

  (24) ﴾لَّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ وَ قُلْ عَسى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّیءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً إِالَّ أَنْ یَشاءَ الوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ﴿_



 
 

بنابراین  ،حذف شده است و از آنجا که ضمیر اسم است ،باشدبه مییاء ضمیر که مفعول« یَهْدِیَنِ» هدر این آیه از کلم

 هرآن وارد شده است که اغلب انگیزدر ق موارد متعددیدر گونه ایجاز حذف این به است.حذف از نوع اسم و مفعول

 تخفیف است. به وجود آوردن ریتم وحذف آن جهت 

 (102) ﴾الًأَ فَحَسِبَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ یَتَّخِذُوا عِبادِی مِنْ دُونِی أَوْلِیاءَ إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْکافِرِینَ نُزُ﴿_

را فعل ماضی بگیریم در آن حذف « بَسِحَ» هاگر واژ ،فخر رازی آمدهطبق آنچه که در تفسیر  شریفه هآیدر این 

 و (11/175 :1981 شود ) رازی،می« أَ فَحَسِبَ الَّذِینَ کَفَرُوا اتخاذ عِبادِی أَوْلِیاءَ نافعاً»وجود دارد که تقدیر آن به شکل 

ه در مقابل گمان کافران ذکر شده بر آن محذوف آیه ک هادام محذوف است. باشد،می« اًعَافِنَ»که  «بَسِحَ»مفعول دوم فعل 

ها است در ند، آن گمانشان به نفع آندکرطوری که فکر می .تواند باشدداللت دارد که نوعی قرینه از نوع تقابل می

 ها جهنم است. صورتی گمانشان نفعی ندارد و جایگاه آن

 حذف اسم مفعول مطلق. 2. 1. 2. 2

 (19) ﴾ثْنا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ لِیَتَسائَلُوا بَیْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِوَ کَذلِکَ بَعَثْناهُمْ﴿ _

 .است« بَعَثْناهُمْ»عول مطلق محذوف است که عامل آن مجرور و متعلق به مف «کَذلِکَ»در « ذلِکَ» شریفه هآیدر این 

م اهُمنَنَا أَمَکَ»کاف نعت برای مصدر محذوف یعنی گوید: هم میالدین درویش در این مورد محی (8/158 :1995صافی، )

 (5/559 :1998، ویشرد)است. « ماهُثنَعَبَ کَذلِکَ ةیلَوِالطَ هومَه النَّذِهَ

 (48) ﴾ نَجْعَلَ لَکُمْ مَوْعِداًوَ عُرِضُوا عَلى رَبِّکَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا کَما خَلَقْناکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ﴿_

که مصدر « لَقَدْ جِئْتُمُونا کَما خَلَقْناکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ»دو حذف وجود دارد. اول حذف مفعول مطلق در  شریفه هآیدر این 

 اًعثَم بَاکُثنَعَبَ» است. یعنی« جِئْتُمُونا»عاملش فعل که متعلق به مفعول مطلق که « کاف»در محل جر به « خَلَقْناکُمْ مَا»موول 

حذف شده است. « قُلنا لَهم» هجمل« لَقَدْ جِئْتُمُونا کَما خَلَقْناکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ»همچنین قبل از جمله  «.ةٍرّمَ لَوَّم أَکُا لَنَائِنشَإِکَ

 ن به عنوان ضمیر شأناسم أ «أَلَّنْ نَجْعَلَ» در عبارت مورد به انگیزه ایجاد اختصار در کالم رخ داده است. دو حذف هر

 بلکه یک سبک نحوی است. ،مخففه از مثقله است و حذف آن به انگیزه بالغی نبوده« أن»چرا که  ؛حذف شده است

 حذف فاعل. 3. 1. 2. 2

 (5) ﴾ذِباًما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ ال لِآبائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِالَّ کَ﴿ _

 عم رجالًن» هقاعد اساس ف بگیریم یعنی برومحذ هبرای واژ را تفسیری «کَلِمَةً» هواژ بر حسب اینکه شریفه هآیدر این 

 «زیدٌ اًلَجُرَ مَرُکَ»مانند  آن داللت دارد،دومی بر  که اولی حذف شده و «کلمةً ت الکلمةُرَبُکَ»شود تقدیر آن چنین می، «زیدٌ



 
 

به عنوان فاعل  «کلمة» هشایان ذکر است واژ که حذف به خاطر داللت مذکور بر محذوف است. (6/235 :2006طبرسی، )

اما منصوب خواندن کلمه به عنوان  ،آیدین صورت در آیه حذفی به وجود نمیو مرفوع نیز قرائت شده است که در ا

ه در آن معنای تعجب نیز نهفته است مثل خواهد بود کتر است که در این صورت فاعل کَبُرت تر و فصیحتمییز بلیغ

 .«ةًلمَها کَرَما أکبَ»اینکه گفته شود: 

 حذف تمییز. 4. 1. 2. 2

 ﴾ما لَبِثْتُمْ قالُوا رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِکَذلِکَ بَعَثْناهُمْ لِیَتَسائَلُوا بَیْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍوَ﴿_

(19) 

-می« کم یوما لبثتم»حذف شده است و تقدیر آن به شکل از نوع استفهامیه است که تمییز آن « کم» شریفه آیهدر این 

لَبِثْنا » با توجه به اینکه جملة (8/162 :1995صافی، ) ذکر شده است.« یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْم»چون جواب آن به شکل  ،باشد

از لذا به جهت اختصار و موسیقی آفرینی در آیه شریفه  ،لفظی به کار رفته استبه عنوان قرینه « بَعْضَ یَوْمٍ یَوْماً أَوْ 

 آوردن تمییز کم استفهامی خودداری شده است.

 

 منادیحذف . 5. 1. 2. 2

 (26) ﴾وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ ﴿ _

باشد که حرف ندا و منادی هر دو می« قل یا محمد»مورد ندا واقع شده که تقدیر آن به شکل « محمد» شریفه آیهاین  در

 8ع حذف در مورد بحث مشخص گردید این نو . با مطالعه صورت گرفته درباره حذف منادی در سورهحذف شده است

 «قُل»موارد حرف ندا و منادی بعد از فعل أمر  از یک سبک خاص پیروی شده و در همهها آن آیه واقع شده و در همه

 .و حذف منادی به عنوان عنصری از عناصر انسجام بخش ساختاری بدل گشته است حذف شده است

باشد، نیازی به ذکر ه پیامبر)ص( میای که بر محذوف داللت دارد و اینکه خطاب ببا دقت در این آیات، وجود قرینه

 محذوف نبوده است.

 حذف مبتدا . 6. 1. 2. 2

 (22) ﴾عَةٌ وَثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْسَیَقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْ﴿_

باشد که این امر در مورد می« مهُ»ن به شکل آخبر برای مبتدای محذوف است و تقدیر « ةٌالثَثَ» شریفه آیهدر این 

 ی،یطباطبا ؛6/247 :2006طبرسی، ) .مبتدا و محذوف است« مهُ» واژه بنابراین .وجود دارد «سَبْعَةٌ»و « خَمْسَةٌ»های واژه



 
 

ی همگان آن است که داستان اصحاب کهف برا نهاسی نیز حذف مبتدا در اینجا نشا( از نظر زیباشن13/265 :1997

 (46 :1992 ،)أبوشادی .اندآن مشغول بحث با یکدیگر بوده مشهور بوده و مردم درباره

 (39) ﴾وَلَداً أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ ماالً وَلَوْ ال إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِالَّ بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِوَ﴿_

 که در هر دو حالت حذف وجود دارد. وجود دارد« ما شاءَ اللَّهُ»در « ما» واژه دو احتمال در مورد شریفه آیهدر این 

ست که در این ا« اهللُ اءَا شَمَ مرُأأَلَ»ر این حالت تقدیر آن به شکل در محل رفع و مبتدا باشد که د «ما»اول اینکه احتمال 

جایز است که تقدیر  نی شدن کالم محذوف است. همچنینو ضمیر عائد آن برای طوال باشدمیحالت به شکل موصول 

 باشد.« نٌائِکَ اهللُ اءَا شَمَ»به شکل آن 

 اءَشَ یءٍشَ یُّأَ» شرط و جواب شرط در محل نصب باشد. که تقدیر آن به شکل بنا به فعل« امَ»حتمال دوم اینکه اما ا 

 در هر دو احتمال شاهد حذف در کالم هستیم. (6/265 :2006)طبرسی،  .باشدمی« انَکَ اهللُ

خورد که از جهت سبکی حذف مبتدا بعد از ها مبتدا محذوف است این نکته به چشم میبا بررسی آیاتی که در آن

در کالم بوده و فعل قال و مشتقات آن دارای بیشترین بسآمد است و انگیزه حذف مبتدا در این موارد برای اختصار 

 .ان بودن مواضع حذف سبب انسجام ساختاری شده استیکس

 (91) ﴾کَذلِکَ وَ قَدْ أَحَطْنا بِما لَدَیْهِ خُبْراً﴿_

ن رای مبتدای محذوف است که تقدیر آخبر ب« کَذلِکَ»باشد که هم حذف از نوع حذف مبتدا می شریفه آیهدر این 

 (3/613 :1998 زمخشری،) باشد.می« کَذلِکَ ینِرنَالقَ یذِ رُمأَ»( و یا به صورت 6/28 :1412)درویش، « کَذلِکَ مرُأألَ»

 عائد از صله موصولحذف ضمیر . 7. 1. 2. 2

 (39) ﴾وَلَداًوَلَوْ ال إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِالَّ بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ ماالً وَ﴿_

. ستا «ما شاءَ اللَّهُ مرُاألَ»ر این حالت تقدیر آن به شکل در محل رفع و مبتدا باشد د« ما»اگر « ما شاءَ اللَّهُ»در عبارت 

حالت به شکل  باشد که در هرمی« نٌائِکَ اهللُ اءَا شَمَ»محذوف بدانیم باز هم تقدیر آن  همچنین اگر آن را مبتدا و خبر را

 . لوگیری از به اطناب کشیدن کالم  و اختصار آن حذف شده استبرای جموصول است و ضمیر عائد آن 

بِ﴿_  (52) ﴾قاًوَیَوْمَ یَقُولُ نادُوا شُرَکائِیَ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنا بَیْنَهُمْ مَوْ

البته در  است.« وهمزَعَمْتُمْ»شده و تقدیر آن به شکل باشد که عائد آن حذف اسم موصول می« الَّذِینَ» آیة شریفهدر این 

به دوم آن نیز حذف شده که تقدیر آن چنین مفععول ،«زَعَمْتُمْ»به اول این آیه عالوه بر حذف عائد که به عنوان مفعول



 
 

صار در کالم صورت ایجاد اخت نه مذکور در جمله قبل و به انگیزهو آن به جهت داللت قری« زَعَمْتُمْوهم شُرَکائی»است: 

 گرفته است.

  حذف اسم مخصوص. 8. 1. 2. 2

حذف اسم مخصوص نیز به عنوان اسلوبی شایع در قرآن کریم وجود دارد. سوره مورد بحث نیز از اسلوب خالی نبوده 

مخصوص ذم حذف  به کار رفته که اسم مخصوص هم بعد از فعل مخصوص مدح و هم فعل 50و  30، 29و در آیات 

  مانند: شده است

ساءَتْ بِئْسَ الشَّرابُ وَالْوُجُوهَ  إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِیراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِینَ نا﴿_

 (29) ﴾مُرْتَفَقاً

اسم اما  ،فاعل آن است« رابالشَّ»که  دباشفعل ماضی جامد برای ذم می «ئسَبِ» فعل شریفه آیهطور که در این همان

  نمونه دیگر از این نوع حذف مانند: ذم حذف شده است.مخصوص 

  ثِیاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍأُولئِکَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ یُحَلَّوْنَ فِیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ یَلْبَسُونَ﴿_

 (31) ﴾ثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاًنِعْمَ السْتَبْرَقٍ مُتَّکِئِینَ فِیها عَلَى الْأَرائِکِ وَ إِ
حذف شده  مدحاما اسم مخصوص  ،فاعل آن است« وابُالثَّ»باشد که می مدحفعل ماضی جامد برای « نعم»فعل اینجا  در

 .است آیات آخر در ریتم رعایت نیز و کالم دنکر زیباتر و اختصار حذف یانگیزهباشد. می« الجنّة»که  است

 حذف خبر. 9. 1. 2. 2

 ، مانند: استیکی دیگر از اقسام حذف در این سوره حذف خبر 

 أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا یْنِ إِمَّاحَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا یا ذَا الْقَرْنَ﴿_

 (86) ﴾أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً
مبتدا است که  «أَنْ تُعَذِّبَ» ولؤکه مصدر م است« أَنْ تُعَذِّبَ»مورد شاهد حذف هستیم. اولی در  شریفه در دو در این آیه 

 ل آن مبتداکه مصدر موؤ است« ذأن تتخ»ر د یدیگر است.« همبِ عٌاقِوَ کیبُعذتَ»وف و تقدیر آن به شکل خبر آن محذ

حذف خبر به جهت طوالنی بودن  است. «مهِبِ عٌاقِم وَیهِفِ اًنَسَحَ كاذُخَتِّإِ»تقدیر آن به شکل  و و خبر آن محذوفباشد می

 (6/289 :2006)طبرسی،  کالم است.

  

 حذف صفت. 10. 1. 2. 2

 (79) ﴾ی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباًأَمَّا السَّفِینَةُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ فِ﴿_



 
 

 لُّکُ»صفت حذف گردیده، یعنی در اصل این چنین بوده است: « یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً»در عبارت  شریفه آیهدر این  

ای که گوینده برای سوراخ این حذف، تنگی فرصت و عجله»حذف در اینجا این است که الغی و انگیزه ب «ةٍمَالِسَ ةٍینَفِسَ

 (92 :1992شادی، )أبو «.دهدنشان می ،تمگر نیفتدکردن کشتی داشته تا به دست آن پادشاه س

 

 حذف فعل. 3. 2

فعل  ،( اما در قرآن کریم92: 1383)قویمی، . داردپندارد که جمله را به حرکت وا میحرکت می شار بودلر فعل را الهه

حذف شده و کالم به سمت ایجاز  های خاص بالغیو به خاطر انگیزه لفظی یا معنوی یگاهی به قرینهرغم چنین جاعلی

ها به صورت فشرده و و بدون اینکه خللی در ساختار معنایی آیات به وجود آید، مفاهیم و اندیشه کشیده شده است

ها سبک آن مبارکه آمده است که با مطالعه ف فعل در آیات متعددی از این سورهابد. حذیکوتاه به مخاطب انتقال می

قالب متعلق منصوبات و جواب شرط صورت گرفته است که به  توان به این نکته اشاره کرد که حذف فعل در دومی

 شود:هایی از آن پرداخته مینمونه

 مانند:، اشدبمی ست که متعلق ظرف زمانهای حذف مربوط به فعلی ایکی از جایگاه. 1. 3. 2

 ﴾وَیُهَیِّئْ لَکُمْ مِنْ أَمْرِکُمْ مِرفَقاًوَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما یَعْبُدُونَ إِالَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْکَهْفِ یَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴿_

 .است« عضٍبَم لِهُعضُبَ الَقَ»ق به فعل محذوف است که تقدیر آن منصوب بنا بر ظرف زمان و متعل« إذ»در اینجا  (16)

 فرماید: ( شبیه همین حذف در آیات دیگری از این سوره آمده مانند آنجا که می5/152 :1412)درویش، 

 (60) ﴾وَ إِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ ال أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً﴿_

و انگیزه حذف به  باشدمی« رذکُأُ»برای فعل محذوف که تقدیر آن نیز ظرف زمان و مفعول « إذ»شریفه هم  در این آیه

 اختصار است.

ن کریم آن را به عنوان سبکی شایع در قابل توجهی که از آیاتی که در آن متعلق ظرف زمان حذف شده است و قرآنکته 

و همچنین هدف است « أذکر»ن است که متعلق این ظروف به اقرار اغلب مفسران فعل ایاکثر آیات به کار گرفته است، 

 باشد.این نوع حذف میهای هترین انگیزبالغی اختصار از بیشترین و مهم

 . حذف مفعول به 2. 3. 2

 باشد، مانند: ذکر شده در جمله میبه نمونه دیگر از حذف مربوط به حذف فعل برای مفعول

 (47) ﴾مَ نُسَیِّرُ الْجِبالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداًوَیَوْ﴿_



 
 

 کتاب و صاحبباشد روز قیامت می« یوم»باشد و منظور از می «اذکُر»به برای فعل محذوف و تقدیر آن مفعول« یوم» واژه

خالویه، ابنگرفته است. ) «الَبَالجِ رُیِّومَ نُسَیَ دُمَّحَا مُر یَاذکُوَ»ن را به شکل نیز تقدیر آ «و عللها اعراب القراءات السبع»

 فرماید:که مینیز آمده چنان 52گونه حذف در آیه این (1/398 :1992

 (52) ﴾نا بَیْنَهُمْ مَوْبِقاًجَعَلْفَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَ وَیَوْمَ یَقُولُ نادُوا شُرَکائِیَ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ﴿_

 و حذف به علت اختصار است.است « رأذکُ»که تقدیر آن به شکل  مفعول برای فعل محذوف« ومَیَ» شریفه آیهدر این 

از جمله کارکردهای بالغی حذف فعل، تمهیدی برای تعلیق معناست که با این که در آیات فوق مشهود است گونه همان

 انگیزد.بازتولید معنای مقصود برمیخواننده را برای کنجکاوی ال پیام تأخیر ایجاد کرده و ترفند در فرآیند انتق

 قَیِّماً لِیُنْذِرَ بَأْساً شَدِیداً مِنْ لَدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْکِتابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً﴿_

 (2) ﴾الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً ماکِثِینَ فِیهِ أَبَداً

اما بنا به وجه دوم اینکه باشد، وجه اول اینکه حال از کتاب می ؛دو وجه وجود دارد« قَیِّماً» هدر این آیه در مورد واژ

در این حالت فعل محذوف است و این نوع اعراب یعنی وجه دوم  که «هُلَعَجَ»باشد برای فعل محذوف م میبه دومفعول

 (3/564 :1998 ،زمخشری) .را زمخشری ترجیح داده است

توان با اما می ،اندبه برای فعل محذوف قائل شدهدو وجه اعرابی حال و مفعول «قَیِّماً»برای واژه  با وجود اینکه مفسران

را حال از کتاب فرض کنیم « قَیِّماً»اگر واژه اژه مذکور اصرار نمود. نخست اینکه به بودن وعنایت به دالیل زیر بر مفعول

به عنوان  «...أَنْزَلَ» با توجه به معطوف بودن بر جملهکه  «لَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً»واسطه جمله ه بمیان حال و صاحب حال 

محذوف، بر عدم برای فعل « قَیِّماً»به گرفتن واژه دوم اینکه درصورت مفعول شود، فاصله خواهد افتاد.صله محسوب می

شود. انحراف و کجی از آن نفی سپس استقامت برای آن اثبات میتدا بشود؛ چراکه اکید میاستقامت کتاب تأانحراف و 

 کید حذف شده است.فعل جعل به صورت آگاهانه جهت تألذا در این آیه شریفه 

 نوع حذف فعل مفعول مطلق است، مانند:نمونه دیگر از حذف فعل، از . 3. 3. 2

 (64) ﴾فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا قالَ ذلِکَ ما کُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً﴿_ 

 «فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما»بنا به این نظر که مفعول مطلق برای فعل محذوف است و عبارت  «قَصَصَاً» واژه شریفه آیهدر این  

( صاحب اعراب القرآن هم در این مورد 6/276 :2006)طبرسی،  داللت دارد، حذف وجود دارد.بر آن فعل محذوف 



 
 

باشد. می «اًاعَبَا اتِّمَهُارَان آثَعَبِیتَّ»و « اصَصَان قَصَّقُیَ» مفعول مطلق برای فعل محذوف یعنی «اًصَصَقَ»چنین نظری دارد: 

 (5/631 :1412)درویش، 

 (22) ﴾مِنُهُمْ کَلْبُهُمْونَ ثَالثَةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاسَیَقُولُ﴿_

 ونَمُرجِیَ»ورت تقدیر آن به ص این واژه مفعول مطلق برای فعل محذوف است که« اًجمَرَ» در اینجا با دقت در واژه

 حذف داللت مصدر بر فعل آن است. و انگیزه باشدمی «اًجمَرَ

  است: جواب شرطنمونه دیگر از حذف فعل، از نوع حذف فعل . 4. 3. 2

 (36) ﴾وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّی لَأَجِدَنَّ خَیْراً مِنْها مُنْقَلَباً﴿_
باشد و جواب شرط محذوف است و جواب قسم می «ألجِدَنَّ»شرطیه است و  «إن»و  الم موطئة قسم« لئن»الم در 

 جواب قسم بر آن داللت دارد. انگیزه حذف مشخص بودن محذوف و داللت قرینه بر آن است.

بِّ﴿_  (109) ﴾ی وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداًقُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَ

وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً » حذف شده است و تقدیر آن به شکل «وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً»جواب شرط از  شریفه آیهدر این 

 حذف شده است.« لو»ار جواب قبل و برای رعایت اختص است که در اینجا به قرینه جمله «لنفد ولم تَنْفد کَلِماتُ اهلل

 حذف چند فعل یا جمله. 6. 3. 2

   وَ یُهَیِّئْ لَکُمْ مِنْ أَمْرِکُمْ مِرفَقاًوَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما یَعْبُدُونَ إِالَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْکَهْفِ یَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴿_

 (17-16) ﴾تْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِزاوَرُ عَنْ کَهْفِهِمْ ذاتَ الْیَمِینِ وَ إِذا غَرَبَعَتْ تَوتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَ

 بِعَالتَّوا بِرُعِشَ م وَهُینَروا بَرَّا قَمَکَ هفِی الکَووا إلَأَفَ»در این آیه حذف چندین جمله وجود دارد و تقدیر کالم به شکل 

ا نَمرِن أَا مِنَیء لَیِّهَ وً ةًحمَرَ نکَدُن لَا مِنَا آتِنَبَّرَ» ها را هنگامی که گفتنددعای آنو خداوند « ومِنَّی الوا فِلُرسَاستَ وا وَنامُفَ

 :1412)درویش، « یُهَیِّئْ لَکُمْ مِنْ أَمْرِکُمْ مِرفَقاًمْ رَبُّکُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیَنْشُرْ لَکُ»: این عبارت آمده و هاجابت نمود« اًدَشَرَ

5/553) 

 اما ابهام نه تنها ،شودموجب ایجاد ابهام در معنا به هنگام برقراری ارتباط بین متن و مخاطب میاگر چه حذف جمله 

: 1387 )فتوحی، .شودمتن می های زیباشناسانهبلکه موجب کوشش ذهنی مخاطب برای دریافت جنبه ،نکوهیده نیست

  دخیل است. رود،ابهام که جوهر ذاتی متون ادبی به شمار میدن عامل حذف بیش از هر عامل دیگر در پدید آم (17



 
 

 (19) ﴾أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ﴿_

 عوادَفَ»و تقدیر آن به شکل  حرف عطف است که معطوف به جمله محذوف است «فَابْعَثُوا»فاء در  شریفه آیهدر این 

 ( 5/556 :1412)درویش،  «.واثُابعَذا فَنا هَفِوقِی مَفِ انَی لَجدَأَ وَ مُهَأَ وَا هُیمَوا فِذُو خُ لَساؤُالتَ

 (71) ﴾خَرَقَها السَّفِینَةِ فِی رَکِبا إِذا حَتَّى فَانْطَلَقا﴿_

 ذَخَأَفَ ةِینَفِی السَّا فِکبَا رَمَّلَاها فَکبَرَفَ ةًینَفِا سَرَأجَی استَتَّحَ»در این بخش ایجاز حذف وجود دارد که اصل آن به شکل 

 (  15/374 :1984عاشور، ابن) .باشدمی «ةَینَفِالسَّ قَرَخَفَ أسَالفَ ضرُالخِ

 (96) ﴾لَیْهِ قِطْراًغْ عَآتُونِی زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذا ساوى بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِی أُفْرِ﴿_

به  ،ایجاز از نوع حذف جمالت صورت گرفته است «حَتَّى إِذا ساوى بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ» شریفه قبل از جمله این آیه در

طبرسی در تقدیر از جمله  ؛اندوردهو در تقدیر آن جمالت متفاوتی آ که اغلب مفسران بر این حذف صحّه گذاشتهطوری

 وجَو مأجُ وجَوه یأجُجُوُ یفِ دمَالرَ عملَیَلِ یدِدِالحَ رِبَن زُم مِنهُه مِبَلَا طَمَبِ وهُم آتُهُنَّإِ»نویسد: نه میگوجمالت محذوف این

ا مَ وهُآتُ وَ ةٍوَّقُبِ وهُانُفأعَ» مالت محذوف چنین آورده است:عالمه طباطبایی در تقدیر ج (6/269 :2006)طبرسی،  .«اهنَبَفَ

 (13/365 :1378 طباطبایی،) .«هعَفَرَ وَ م السدَّلهَُنى بَم فَنهُه مِبَلَطَ

ع در قرآن کریم است و انگیزه حذف در این های شایسبک ایجاز از نوع حذف جمالت از جملهگونه که اشاره شد همان

بوده و ایجاز حذف در آیه مذکور در اوج بالغت صورت تطویل  حشو و موارد از نوع اختصار در کالم و دوری از

انجام پذیرفته و سیاق آیه به روشنی رساندن کالم خللی وارد کند ؛ چراکه حذف در این آیه بدون اینکه در است گرفته

 بر محذوف داللت دارد.

 . حذف حرف4. 2

مانند  گوناگونیهای و در قالب یمختلفمواضع که در  استحذف حرف یکی دیگر از مواضع حذف در این سوره، 

های صورت گرفته در باب آنچه با بررسیباشد. های مختلف میحرفی از حروف باب حرف جر، حرف مضارعه،

از جهت بسامدی در کمترین حد قرار دارد و  این است که حذف حرف در قرآن کریم ،توان بدان اذعان نمودحذف، می

 شود:ه میهایی از آن اشاربه نمونه .این نوع حذف اغلب در نتیجه اختالف قراءات به وجود آمده است

 (2) ﴾یُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناًوَ﴿_



 
 

است که حرف « أَنَّ لَهُمْ أَجْراًب»که تقدیر آن به شکل  باشیممیشاهد حذف حرف جر  «أَنَّ لَهُمْ أَجْراً»عبارت با دقت در 

 (6/235 :2006حذف شده است. )طبرسی، « ب» هجار

 (17) ﴾مَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِداً اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ یَهْدِ﴿_

حذف حروف در زبان عربی به جهت تخفیف و سهولت در تلفّظ کلمات امری مرسوم، قانونمند و تابع اصول و قواعد 

شاهد حذف « دهتَالمُ» در واژه با دقتاین آیه شریفه نیز در  ست.ا در مصحف عثمانی نیز واقع شده است. این اتّفاق

 :2006و کسره بر یاء محذوف داللت دارد )طبرسی،  باشدمی« یدِهتَالمُ» چراکه در اصل به شکل ؛هستیم« یاء»حرف 

 .ه جهت تخفیف لفظ هنگام وقف استو حذف در رسم الخط مصحف ب (6/24

 

 (38) ﴾وَ ال أُشْرِكُ بِرَبِّی أَحَداً لکِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّی﴿_

، و شودحرکت خوانده مىبا تشدید و بدون الف وصل قرائت شده که در هنگام وقف بى «لکنَّ» در قرائت مشهور کلمه

اش به نون حذف شده و دو نون در یکدیگر بعد از نقل فتحه «انا»بوده که همزه « لکن انا»اند: اصل آنبه طورى که گفته

در حالت وقف با الف،  شود وگردیده که در حالت وصل با نون مشدده و با صداى باال و بدون الف قرائت مى ادغام

، یعنى الف و نون بدون همزه، و در حالت وقفى «ان» کلم است و در حالت وصلى به صورتکه ضمیر ت «انا» مانند کلمه

 است.نیز همانند آیه قبلی تخفیف  انگیزه ایجاز حذف در این آیه شریفه شود.با همزه قرائت مى

یْ﴿_  (64) ﴾ناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناقالَ ذلِکَ ما کُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَ

بوده  و این حذف  «یبغِنَ»شده که در اصل به شکل  حذف« یاء»ست اکه فعل مضارع « نَبْغِ»از فعل  شریفه آیهدر این 

با « نَبْغِ» البته شایان ذکر است که فعل (21/148 :1981 رازی،) .ن داللت داردآچراکه کسره بر  ؛به جهت تخفیف است

  اما آنچه مسلّم است حذف آن با انگیزه تخفیف صورت پذیرفته است. ،بعد از حرف غین نیز قرائت شده استاثبات یاء 

 (97)  ﴾مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّیهَرُوهُ وَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْفَمَ﴿_

قریب المخرج است « طاء»با « تاء»چراکه  ؛حذف شده استبرای تخفیف  «تاء»« اسطاعوا»از فعل  شریفه آیهدر این 

نیز قابل تأمل است؛ ناسی که در آن وجود دارد از لحاظ زیباشانگیزه تخفیف عالوه بر که  (3/616 :1998زمخشری، )

این آیه که جریان احداث سد توسط  ؛توان ادعا کرد این حذف دوشادوش روابط معنایی صورت گرفته استچرا که می

 اام ،و استطاع بر یک معنا داللت دارد «اعَاسطَ» کشد. فعلبه تصویر میذو القرنین را برای مقابله با قوم یأجوج و مأجوج 

را « وااعُاسطَ»گیرد فعل تر از شکافتن سد صورت میکوتاهتر و و از نظر زمانی فتن و صعود از سد اساناز آن جا که باال ر

ه این که سدی فلزی این موقعیت، با ایجاز حذف به کار برده و چون شکافتن و سوراخ کردن سد با توجه بمتناسب 



 
 

بنابراین سبک قرآن کریم در کاربرد ایجاز سبکی آورده است. را بدون حذف « استطاعوا»بوده، امری دشوار بوده فعل 

 خالقانه و از روی آگاهی است.

هُ کَنْزٌ لَهُما وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً﴿_ فَأَرادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغا  وَ أَمَّا الْجِدارُ فَکانَ لِغُالمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَ کانَ تَحْتَ

 (82) ﴾ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی ذلِکَ تَأْوِیلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْراًزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ وَجا کَنأَشُدَّهُما وَ یَسْتَخْرِ

 وقریب المخرج هستند  «طاء» و «تاء»حرف که  حذف شده است «تاء»حرف « لَمْ تَسْطِعْ»از فعل  شریفه آیهدر این 

 آن در آیه و ماقبل ﴾عَلَیْهِ صَبْراًلَمْ تَسْطِعْ ذلِکَ تَأْوِیلُ ما ﴿ فعل در اینجا ایناختالف بین  .استحذف به جهت تخفیف 

به جهت دوری از تکرار عین لفظ است که  (78) ﴾عَلَیْهِ صَبْراً لَمْ تَسْتَطِعْقالَ هذا فِراقُ بَیْنِی وَ بَیْنِکَ سَأُنَبِّئُکَ بِتَأْوِیلِ ما ﴿

ذکر دوباره باعث  چرا که ؛تر استاما دومی به شکل فعل مخفف آمده که تخفیف مناسبابتدا به شکل معمول ذکر شده، 

از فعل ماضی و مضارع آن حذف « تاء»استطاع و اسطاع دو واژه هستند که ( 16/15 :1984 عاشور،)ابن .شدثقل کالم می

 ...«.  وهرُظهِن یُوا أَاعُا اسطَمَفَ»هستیم شاهد « تاء»آن را بدون  استعمال ماضی 97که در همین سوره در آیه شود. چنانمی

)ع( خضر)ع( و موسیاین بخش از سوره به داستان همراهی  از نظر زیباشناختی نیز اگر به این پدیده نگاه کنیم، در

پرداخته شده است. پیش از آن که خضر دالیل رفتار عجیب خود در سوراخ کردن کشتی، کشتن پسر بچه و ساخت 

که حروف « لَمْ تَسْتَطِعْ» ةلذا از واژ ،کردحضرت موسی)ع( قادر به صبر نبود و پیوسته اعتراض می ،هددیوار را شرح د

ست مطابقت اصبری در اثر ندانستن مسأله تا با حالت درونی موسی)ع( که همان بی بیشتری دارد استفاده شده است

صبری او را خواهد دالیل بیشد، اکنون که خضر)ع( میع( روشن )نماید، اما پس از اینکه دالیل این کارها برای موسی

 .مانده استصبری در وجود او باقی نزیرا دیگر اثری از بی ؛بیان و یادآوری نماید، کمترین لفظ برای آن کافی است

 (98 :1416القیسی، )
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 ریگینتیجه

ت و داشته اسگیری ایجاز کابرد ویژه و چشم فن به ذهن و قلب مخاطبانقرآن کریم برای رساندن معنا و مفاهیم در  

ترین عمدهسازی کالم و زیباروشن بودن محذوف  بر محذوف، و قرینه و تخفیف، داللت مذکوراختصار های انگیزه

 است. کهف سوره در حذفکاربرد ایجاز های بالغی انگیزه



 
 

در آن  حذف مورد از صنعت ایجاز 85بررسی توصیفی و آماری سوره با توجه به موضوع پژوهش نشان داد که مجموعاً 

که  مورد( 8) حذف حرف و (مورد 23) فعل حذف ،مورد( 54) اسم از: ایجاز حذف اندوجود دارد که به تفکیک عبارت

 اند.مورد پربسامدترینِ جنسِ خود بوده 26با « بهمفعولحذف »از آن میان، ایجاز 

هرگاه داستانی از که قرآن کریم  رسدمیه است؛ به نظر کاربرد داشت کهف این چنین سورهاین که چرا فن ایجاز در 

محض سرگرمی مخاطب و ی سخن آورد هرگز در پی به درازا کشاندن بیهودههای پیامبران و اقوام گذشته را میداستان

؛ ازهمین باشدمی هادر ورای آن داستان گرانهبلکه هدف غایی رهنمون ساختن وی به سمت فحوا و پیام هدایت ،نیست

های قرآنی را در کمال اختصار و کوتاهی بیان آن بوده که با توجه به محدودیت سخن، داستانقرآن بر  رو سعی آفریننده

گذاری آن های بالغت سخن و تأثیرارد که این نیز از جنبهکاو نگه دذهن مخاطب را در پی کشف معنا کنج فرماید و

 مجال خودنمایی یافته است. حذف صنعت ایجاز بنابراین. است

در مواردی مانند حذف مبتدا و منادی به انسجام صوری آن انجامیده است.  رهبه لحاظ ساختاری ایجاز حذف در این سو

 حذف شده در راستای ایجاد اختصار در کالم رخ داده است.تحلیل بالغی ایجاز حذف نشان داد که اغلب موارد 
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