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  چكيده
هـاي قرآنـي اسـت كـه فهـم       (پشه و فراتر از آن) يكي از عبارت »بعوضَةً فَما فَوقَها«عبارت شريفه 

نقش ، اي از معارف قرآني و مفاهيم كالم باري تعالي از اين آيه كريمه در دريافت گوشه، دقيق معناي آن
 .  اين عبارت از دير باز موضوع بحث مفسران و مترجمان قرآن كريم بوده است. بسزايي دارد

» بـاالتر و بزرگتـر  «سوره بقره در معنـاي متـداول آن    26در آيه شريفه  »فوق«رسد واژه  به نظر مي
كمتـر و  «در معنـي متضـاد آن يعنـي    ، بلكه با توجه به اين كه در مقام تمثيل است، استعمال نشده است

هـاي   و بـا عنايـت بـه تفـاوت    ، نحو و تفسير، با استناد به كتب لغت، به كار رفته است؛ بنابراين» تر پائين
برآنيم ، همچنين با توجه به بافت سخن، از منظر زبان شناسي و نحو» فوق«و » ما«، »فـ«هاي  اژهظريف و

نقد و تحليل عبارت ياد شده از رهگذر بيش ، به بررسي، در پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي 
فارسـي و  ، منظـوم و منثـور  ، هاي كهن و معاصـر  اعم از ترجمه، هاي قرآن كريم ترجمه از ترجمه 60از 

  . مقصود اين عبارت را مشخص كنيم، انگليسي پرداخته
   

  نحو، زبان شناسي، »فوق«، بررسي و نقد ترجمه، سوره بقره 26آيه : كليد واژه ها 
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 ـ مقدمه 1
ا    «: تحرير محل نزاع قَهـا فَو وضَـةً فَمـعا ب ثَالً مـم ضْرِبيِي أَنْ يتَحسلَا ي إنَّ اللَّه« 

)؛ خداوند از اين كه به پشه (موجودات ظاهرا كوچكي ماننـد پشـه) و حتـي    26، هبقرال(
 .  كند مثال بزند شرم نمي، باالتر / كمتر از آن

ها احتمال داللت بر چنـدين معنـاي متفـاوت مطـرح      در زبان عربي در برخي واژه
اي  بايد با توجـه بـه بافـت سـخن بـه گونـه      ، است و مراد از واژگان در برخي جمالت

در قرآن كريم نيز گاهي بـا  . تا عبارت بتواند به نظر هنجار جلوه كند، اوت بيان شودمتف
هـا   مفهومي خـالف ظـاهر بـراي واژه   ، توجه به شأن نزول آيه يا تطابق آن با ديگر آيات

و بازار بحث و جدل در اين گونه موارد ميان مفسران و مترجمان رونق ، شود متصور مي
انـدازه  «در اين آيه است؛ پشه از نظر » فما فوقها«عبارت ، آناز جمله مصاديق . گيرد مي

نيـز كـه   » معنـايي «از نظـر  . ترين موجودات زنده در نگاه عرفي است از كوچك» و جثه
 . آيد ترين موارد تمثيل به شمار مي به ظاهر خوارترين و ضعيف، مورد تمثيل قرآن است

اوتي دارنـد؛ و خالصـه   مفسـران و مترجمـان نظـرات متفـ    ، در اين عبارت قرآنـي 
باالتر از پشه در جثه و اندازه است يا «به معناي » ما فوق پشه«اختالف اين است كه آيا 

» فمـا فوقهـا  «خواري و ضـعف؟ آيـا مـراد از    ، فراتر از پشه در مفهوم و معناي حقارت
  تـر از آن (همچـون ذره   يـا كوچـك   )...تر از پشه است (مانند مگس و عنكبوت و بزرگ

  ؟!)...و
  مگس و عنكبوت و امثال آن : (در اندازه) ما فوق البعوضة
  ذره و امثال آن  : (در ناچيزي) ما فوق البعوضة

، ؛ و مـاوردي 86، برخي معتقدند اين آيه از متشابهات قرآن است (ابن شهرآشـوب 
طلبان است؛ اين آيـه   هاي فرصت تراشي گويي به اشكال پاسخ، شأن نزول آن نيز. )78 /1

و به عنكبوت در سـوره عنكبـوت و يـا    ، ل تمثيل خداوند به مگس در سوره حجبه دنبا
هـاي پـيش از    ) در آيـه 19، هبقرال( »...أو كَصيبٍ«و ، )17، هبقرال( »...استَوقَد نَاراً«تمثيل 

و بـا دو  ، »تر بزرگ«معناي ، اين آيه در همين سوره نازل شده است كه با دو آيه نخست
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ما ضمن تحليـل نحـوي و   . رسد تر به نظر مي مناسب» تر كوچك«عناي م، آيه سوره بقره
به بررسي و نقد تقابلي آن ـ كه حاصل مقايسه ترجمـه و اصـلِ مـتن     ، زباني اين عبارت
هـاي كهـن و    ترجمه از قرآن مجيد اعم از ترجمه 60) ـ در بيش از  107، است (حدادي

  . مپردازي فارسي و انگليسي مي، منظوم و منثور، معاصر
اي اختالف موجود در مورد اين عبارت  با توجه به اينكه تقريبا همه تفاسير به گونه

، پژوهشي روشـمند يافـت نشـد   ، هاي اين عبارت ولي در زمينه نقد ترجمه اند  را گزارده
پژوهش حاضر درصدد است با استناد بـه كتـب لغـت و بـا توجـه بـه اسـتعمال قـديم         

بـه تحليـل   ، هـا  شـناختي ايـن واژه   كاربرد نحوي و زبـان  و، »فوق«و » ما«، »فـ«هاي  واژه
ترجمه اين عبـارت پرداختـه و در پايـان دادن بـه ايـن اختالفـات بـه منظـور اسـتنتاج          

  : به اين دو سؤال پاسخ گويد، ترين معني گامي مؤثر برداشته دقيق
از چه ميزان درستي و رسـايي مفهـوم   ، »فما فوقها«هاي ارائه شده عبارت  ترجمه -

  برخوردار است؟
، در ترجمـه آن ، هاي نحوي و واژگاني اصل عربـي ايـن عبـارت    آيا تمام ويژگي -

  بازآفريني شده است؟ در غير اين صورت اشكاالت هركدام چيست؟

  هاي ورود به ساحت فهم و ترجمه قرآن ـ ضرورت 2
آگـاهي  ، براي فهم عميق و ترجمه دقيق قرآن تسلط بر قرآن و روايات ذيل آيـات 

لغت معتبـر  ، ...شأن نزول و، ها و علوم قرآني به ويژه علم محكم و متشابه ي از دانشكاف
تـرين گـام    مهم. شناسي الزم است و مطالعات زبان  ادبيات عربيو ،  قريب به عصر قرآن

گذرگاه كاوش و پـژوهش  ، ها هاى قرآن است؛ چه واژه  فهم معانى دقيق واژه، ترجمه نيز
الت بزرگ انتقـال مفـاهيم را از عـرش بـه فـرش دارنـد و از       رس، در ترجمه قرآن بوده

نوع واژگان و چينش خاص آنهاست . آيند ترين كليدهاي تسلط بر قرآن به شمار مى مهم
فارابي در بـاره دريافـت مضـامين    . كند كه مفهوم را به بهترين شكل به شنونده منتقل مي

پـور   (لطفـي  »يه إالّ بِالتَّبحرِ في علْمِ اللغَـةِ ال سبيلَ إلي علْمه وإدراك معان«: گويد قرآن مي
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راهـي بـراي دانـش قـرآن و فهـم معـاني آن       ، )؛ جز با مهارت در علم لغت80، ساعدي
 . نيست

، هـا متحـول شـده    هـا و فرهنـگ   زبان در طول زمان و در اثر اختالط با ديگر زبـان 
كوشد  دو زبان است كه مي مترجم حد واسط. گيرند ها معانى جديدترى به خود مى واژه

روي  از ايـن  . واژگـان اسـت  ، ترين عنصـر  معادل عناصر متني را بيابد و در اين راه مهم
ها و موارد استعمال  معنى حقيقى واژه، براى كشف مراد خداوند بايد به فهم ريشه لغوى

 تـر  هاى لغت قرآني هر چه نزديـك  آنها در صدر اسالم توجه نمود و استمداد از فرهنگ
روز به روز ـ  «هاي بعد  به عصر قرآن ضرورى است؛ چه آن كه دامنه اين علوم در دوره

هـاى علمـى    هـا و اندوختـه   دانـش ، يافتـه  به تناسب گسترش علوم و معارف ـ گسترش  
هـا برداشـت    نيز اين دانش. )1/394، (معرفت» آوردند خويش را نيز با خود به همراه مي

هرگز به پاي ، است هرچند از لحاظ اصيل و خالص بودن از آيه را تحت تأثير قرار داده
  . رسد هاي اوليه نمي آموزه

  هاي زباني گيري از دانش با بهره» فما فوقها«ـ  بررسي عبارت  3
مجموعه روابط و الگوها يـا   ...زبان نوعي رفتار انساني است كه داراي طرح است«
ـ » زبـان ناميـده ميشـود   ، هاي حاكم بر مواد صوتي طرح و ترجمـه هـم   . )7ـ   6، اطني(ب

تـرين   هاي از زباني به زبان ديگـر و مطلـوب   برگرداندن نوشته يا گفت«عبارت است از 
، (پورجـوادي » نوع اين انتقال اين است كه هيچ بخشي از صورت و معني از بـين نـرود  

پس ترجمه خوب مستلزم آشنايي كافي با زبان است و براي ترجمـه قـرآن مجيـد    . )37
زيرا تكميل مطالعات زبان عربي بدون اسـتفاده از  «تسلط بر زبان عربي نيست گزيري از 

مسائل زباني كه قدما به خوبي آن را توصيف و تحليل كرده و نظريات مفيدي پيرامـون  
يابي دقيـق بايـد صـورت و     براي معادل. )15، (زكريا» امكانپذير نيست، اند آن ارائه كرده

اي از زبان داراي صورت و  هر قطعه«از آنجا كه . كردمعناي هر عبارت را كامال بررسي 
 ...معني است كه اولـي نتيجـه رابطـه درونـي و دومـي نتيجـه رابطـه بيرونـي آن اسـت         
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شناسي جديد به اين نتيجه رسيده است كه در قدم اول بايـد سـاختمان زبـان را از     زبان
داخلي با جهان  داخل توصيف كرد و در مرحله دوم به توصيف روابط داخلي اين شبكه

نيـز بررسـي   » فمـا فوقهـا  «بنابراين در مـورد عبـارت   . )19و18، بيرون پرداخت (باطني
  . ها نقش بسزايي در ترجمه دارد صورت و معناي واژه

شناسانه بهترين راه براي ارائه ترجمه صـحيح از   هاي زبان همچنين مجموعه تالش 
كلمـه در تركيـب بـا ديگـر      متون عربي است؛ نحو همان صورت زبان است و از نقـش 

. )4، پور سـاعدي  لطفي: كند (نك ها بحث مي ها در سازه ژهكلمات يا چگونگي اتصال وا
دانيم كه ترجمه قـرآن   مي ها است؛ ناآشنايي با نحو عربي سبب كژفهمي عبارات و جمله

و اخـتالف اعرابـي قطعـا بـه اخـتالف در ترجمـه       ، تا حد بسياري پيرو اعراب آن است
  .  مدانجا مي

  »فوق«ـ معاني متفاوت 1ـ  3
، »به معني باالسـت   فوق«اين است كه ، شود آنچه در اولين لحظه به ذهن متبادر مي

) پـس  674، (مهيـار  »باالى آن چيز رفت: ء فاقَ ـُ فَوقاً وفَواقاً الشَّي «و در كاربرد فعلي 
فوق ظرف مكـاني اسـت كـه    «، )706 ، (انيس »ظَرْف مَكانٍ يفيد الْارتفَاع والْعلُو: فَوقَ«

دومـي در  . و علو از نظر مقام و درجـه ، بيانگر بلندي و بااليي است؛ ارتفاع از نظر مكان
حابه فَوقـاً وفَواقـاً    «: ماننـد ، فعل هم كاربرد يافته اسـت  فَـاقَ أصـ :  رَف  »علَـاهم ِبالشـَّ

  .  )3/278، (فيروزآبادي
(كتاب  »الْكتَاب فَوقَ الْمنْضَدةِ«ظرف زمان است؛ مانند هم ظرف مكان و هم » فوق«

نيز داللـت بـر اضـافه و    . (بيش از يك ماه ماندم) »شَهرٍ  فَوقَ  أقَمت«و ، روى ميز است)
عةِ   الْعشْرَةُ فَوقَ«مانند ، فزونى در كميت يا كيفيت دارد و ، (ده بـيش از نُـه اسـت)    »التِّسـ

) همچنين كتب وجوه و نظائر بـراي  674، (اين بهتر از آن است) (مهيار» كذَا  هذَا فَوقَ«
برتري ، ظفر، باال (روي)، باالتر، بيشتر، تر كوچك، تر هشت معني كاربردي (بزرگ» فوق«

ايـن  . )204، معلوفاند ( را ذكر كرده »و اينكه به عنوان صله موصول (من/ما) واقع شود
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باال بودن «گانه است ولي  از جهات شش» فوق«كه واژه كند با وجود اين  مطالب بيان مي
از جمله ، رود در معاني متفاوت به كار مي، با توجه به موقعيت و شرايط» تر بودن و عالي
  .  ...منزلت و، عدد، صوت، زمان، مكان
  
  در قرآن» فوق«ـ وجوه معاني  1ـ 1ـ 3

ها دخالـت داده   واژهاز آنجا كه رأى و نظر برخي پژوهشگران حوزه لغت در معنى 
از نظـر راغـب اصـفهاني واژه    . الزم است به چند فرهنگ لغت مراجعـه شـود  ، شود مي

  : چند وجه دارد» فوق«
: قـرار دارد » تحـت «كـه در مقابـل آن واژه   » روي و فراز و زير«فوقيت به اعتبار  -

»كُمقنْ فَوذَاباً مع كُملَيثَ ععبلَي أنْ يع رالْقَاد وه كُملجأر تنْ تَحم ؛ او 65، نعـام اال( »أو(
  . بر فرستادن عذابي از فرازتان يا از زير پاهايتان تواناست

: قرار دارد» أسفل«كه در مقابل اين معني واژه » باال و زير بودن«فوقيت به اعتبار  -
»نْكُمفَلَ منْ أسمو كُمقنْ فَوم وكُماءوقتي از باال و زير بـر شـما    )؛10، حزاباال( »إذْ ج

رسد بازگشت اين دو معني در حقيقـت بـه يـك اعتبـار      البته به نظر مي. ور شوند حمله
جز آنكه بگوييم در اولي جاست كه متصف به ، است و تفاوتي آشكاري ميانشان نيست

  . شود و در دومي سمت و سو مراد است فراز يا زير مي
)؛ پس اگر دختران بـيش  11، نساءال( »نساء فَوقَ اثْنَتَينِفَإنْ كُنَّ «: »عدد«فوق در   -

  . از دو نفر بودند
ات     «: »هـاي دنيـوي   برتري به اعتبار فضيلت« - جـرضٍ د عـقَ بفَـو مضَـهعنَـا بفَعرو« 

بـه اعتبـار   «يـا  . )؛ و برخـي را بـر برخـي ديگـر درجـاتي برتـري داديـم       32، زخرفال(
)؛ و آنـان كـه تقـوا    212، بقرهال( »الَّذينَ اتَّقَوا فَوقَهم يوم الْقيامةِو«: »هاي اخروي فضيلت

  . پيشه كردند روز قيامت برتر از كافرانند
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)؛ و خداونـد  18، نعـام اال( »وهو الْقَاهرُ فَوقَ عباده«: »برتري به اعتبار قهر و غلبه« -
را هم بر موارد ذكـر شـده   » صوت«تري در (البته شايد بتوان بر. بر بندگانش چيره است

؛ صـداي خـود را فراتـر از    )2، (الحجـرات  »لَا تَرْفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوت النَّبِي«: افزود
  .  صداي پيامبر نكنيد

)؛ 26، بقرهال(» بعوضَةً فَما فَوقَها«: »برتري در بزرگي و كوچكي«آخرين مورد نيز  -
در اينجـا در واقـع دو   . )598، ر بزرگي يا كوچكي (راغب اصـفهاني پشه و ماوراي آن د
اين همان آيه مورد بحث در اين پژوهش است . ذكر شده است» فوق«معني متضاد براي 

و باعث شده كه نهايتاً گروه كثيري از علمـاي  . كه موجب اختالف نظر بسيار شده است
و ، )193-190، علـوف م: كآورند (ن اين واژه را از اضداد به شمار ، علوم قرآن و تفسير

بـه دليـل سـياق كـالم و     ، بر اين باورنـد كـه بـر آمـدن دو معنـاي متضـاد از ايـن واژه       
هاي متفاوت است؛ نه اينكه بدون شرايط و سياق خاص بتـوان آن را از اضـداد    برداشت

  . محسوب كرد
  » فوق«ـ متضاد واژه  1ـ  1ـ  3

معـادل واژه  » بـاالتر «يـا  » واالتـر «عنـي  براي اينكه مشخص شود كدام يك از دو م
و ، اي از يك معني واحد برخوردار نيست هيچ دو واژه«نخست بايد بدانيم ، است» فوق«

هاي مقابل آنها به وجـود آورد؛   ها را با استفاده از واژه معني شايد بتوان امكان ارزيابي هم
بايد با يكديگر هـم معنـي   طبعا ، بدين معني كه اگر دو واژه داراي متقابل واحدي باشند

اسـت  » تحت«و متضاد آن ، »باال«به معني » فوق«چنان كه گذشت . )31، (صفوي» شوند
 كسـايي است؛ » أسفل«و متضاد آن » باالتر«و گاهي به معني ، )3/278، فيروزآبادي: ك(ن

ايـن  . )10/350، منظـور  خوابي يا پائين؟ (ابن آيا باال مي: أفَوقَ تَنَام أم أسفَلَ: آورده است
مشـخص  ، انـد  را ذكـر كـرده  » أسـفل «و » تحت«ها براي اين واژه دو نقيض  نامه كه لغت

صفت يـا  «و گاه به عنوان » باال«و به معني » ظرف مكان«كند اين واژه گاه به صورت  مي
؛ و انـيس و  7/52، اسـتفاده شـده اسـت (زبيـدي    » باالتر«و به معني » ظرف مكان مفضّل
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به عنوان اسـم يـا صـفت (واال يـا     » فوق«هنگام ترجمه بايد به كاربرد و ، )706، ديگران
  . باالتر) دقت كرد

  و تأثير آن در ترجمه عبارت» فاء«ـ بررسي نحوي  2ـ  3
حـرف عطـف و   ، در آيـه شـريفه  » فـاء «پژوهـان قـرآن كـريم     از نظر بيشتر اعراب

؛ و 1/41، ؛ و عكبـري 1/61، ؛ و صـافي 1/68، معطوف عليـه اسـت (درويـش   » بعوضة«
وهـي  ، رأيـت زيـداً فعمـراً   : نحو قولـك ، العطف: لها ثالثة مواضع ...الفاء«. )1/35، ميقري

، (ربـاني نحـوي   »...وزيـادة  ...والجـواب  ...مهلـة مرتبة تدلُّ علي أن الثاني بعد األول بـال  
و اين بيـانگر  » زيد را ديدم و آنگاه عمرو را«مانند  عاطفه: سه وجه دارد ...)؛ فاء18و17

در ايـن  . زائـده و  ...جوابيهو  ...درنگ بعد از اولي ديده شده است آن است كه دومي بي
عاطفه و بـراي ترتيـب بالفاصـله اسـت؛     ، بنا بر اين  فاء. آيه دو مورد آخر وجهي ندارد

الِ / وثُـم للتَّرْتيـبِ     الْفـاء  «: مالـك آمـده اسـت    همان طور كه در الفيه ابن يـبِ بِاتِّصـلتَّرْتل
نِ الْمعطُـوف   «: خوانيم ؛ و در شرح آن نيز مي»بِانْفصالِ عـ طُوفلَي تَأخُّرِ الْمعع لُّ الْفاءتَد

الً بِهتَّصم هلَي2/227، عقيل (ابن» ع( .  
  مبينِ مراتبِ تفاوت در صفات» فاء«ـ  1ـ  2ـ  3

حـاالت  «بـه ذكـر    زمخشـري به نقل از ، نيز پس از بيان اين سه معني مغني اللبيب
أحـدها أن تـدلّ علـي ترتيـب معانيهـا فـي       «: پرداخته است» فاء در كنار صفات  گانه سه

ضِ   ...الوجود عـنْ بم تي التَّفَاوا [أي ترتيب معاني الصفات] فيبِهلَي تَرْتلَّ عوالثاني أن تَد
جوهقَ، الْو ونَحكلِ األحسنَ فاألجملَ ..: .ولم؛ يعنـي يكـي از   1/225، (ابـن هشـام  » واع(

حاالت كاربرد فاء در صفات آن است كه مدلول آن صفات در خارج از ذهن به ترتيـب  
محقق نشده باشند بلكه تنها از برخي جهات متفاوت باشند و همين تفاوت منشأ ترتيب 

  . يباترين را انجام ده(نخست) بهترين را و سپس ز: مانند، باشد
مراتب تفـاوت آن را بيـان   » فاء«معني وصفي دارد و » فوق«در آيه مورد بحث هم 

 »فَيقُولُونَ ...فَأما الَّذينَ آمنُوا فَيعلَمونَ«ها در ادامه همين آيه  »فاء«در ترجمه ساير . كند مي
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ديگـر از نـوع عطـف    كه اولي از نوع عطف براي ترتيب متصل و بالفاصله و دو مـورد  
استفاده شده كه ترجمه صحيح » پس«از معادل فارسي اين واژه يعني ، براي جواب است

اي  چنـين ترجمـه  » فما فوقها«در عبارت مورد بحث » فاء«ولي در مورد ، و بجايي است
  . ارائه نشده است

بالفاصـله پـس از   «معنـي  ، در ايـن عبـارت  » فاء«شود كه  با اندك تأملي روشن مي
، جـا رساند؛ بلكه بيانگر ترتيب براي انتهاست (همان را به وضوح نمي» ي قرار گرفتنچيز
نحوي برجسته نيز در ايـن آيـه چنـين     فرّاءهمان طور كه . دهد مي» الي«) و معناي 215

دانسـته كـه   » الي«را به به معني » فاء«ديگر نحوي بزرگ نيز ، نحاس. )1/22نظري دارد (
پـس در  . )1/203ي نخست (مثالً مـا) عطـف كـرده اسـت (    »ما«را به » ما«در عين حال 

، و بيـانگر انتهـاي غايـت (ابـن عقيـل     » إلـي «به معنـي  ، حالي كه فاء حرف عطف است
هاي بررسـي شـده    اين برابرنهاده در يكي دو مورد از ترجمه. است» تا«و معادل ، )2/17

 معزيو ترجمه ، از آن)(تا بزرگتر  اكبر طاهري قزويني عليمانند ترجمه ، هم آمده است
اند كه با انـدك تسـامحي در    برگردانيده» حتي«نيز چند ترجمه فاء را به . (تا برتر از آن)

، قـرار داده » واو«را معادل حرف » فاء«شود ولي بيشتر مترجمان  ارزيابي مي» تا«راستاي 
هـا   ن ترجمهعلي رغم اين كه در اكثر قريب به اتفاق اي. اند ترجمه كرده» يا«برخي آن را 

پشه پس «: مانند ترجمه سورآبادي، برابريابي شده است» پس«هاي ديگر اين آيه با »فاء«
  . تر از آن) تر و زبر به معناي بزرگ (كه به معناي كوچك» آنچه چه يا كه باشد يا زبر آن

  : »حتي«هايي از ترجمه به  ـ نمونه1ـ  1ـ  2ـ  3
  .  كند و حتي باالتر از آن بزند شرم نميخداوند از اين كه مثال پشه : مكارم -
خداوند از اين كه به پشه و حتـى بيشـتر از آن مثـال بزنـد     : الدين فارسي جالل -

  .  كند شرم نمى
  : و ترجمه انگليسي -

 PICKTHAL: lo! Allah disdaineth not to coin the similitude even of a gnat.  
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  : »و«به  هايي از ترجمه ـ نمونه2ـ  1ـ  2ـ  3 
و خدا را شرم و مالحظـه از آن نيسـت كـه بـه پشـه و چيـزي       : الهي قمشه اي -
  .  تر از آن مثل زند بزرگ

  . اي و باالتر از آن مثل بزند كند از اين كه به پشه همانا خدا شرم نمي: راهنما -
  . خداوند پروا ندارد كه به پشه و فراتر [يا فروتر] از آن مثل زند: خرمشاهي -
از اين كه به پشـه و فراتـر از آن در كـوچكي] مثَـل      ...بي ترديد خدا: صاريانان -
  .  كند شرم نمي، بزند

  . خدا ابايي ندارد كه به پشه و كمتر از آن مثل بزند: آيتي -
نيـز در  . اند حجتي و بصيرالملك نيز بر همين سياق، مينويي، هاي مجتبوي ترجمه-

  . است» و«به معني » as well as« ترجمه انگليسي زير عبارت

YUSUFALI: Allah disdains not to use the similitude of things, lowest as well 
as highest.         

  : »يا«هايي از ترجمه به  ـ نمونه3ـ  1ـ  2ـ  3
اى يا فروتر [يا فراتر] از آن مثل زنـد شـرم    خداى را از اين كه به پشه: فوالدوند-
  .  نيايد

. پـروا نـدارد  ، اي يا فراتر از آن مثل زند خداوند از اين كه به پشه: الميزانترجمه -
  : هاي انگليسي زير و ترجمه، الدين استرآبادي سيدجمال، هاي صفارزاده نيز ترجمه

QARIB: Allah is not shy to strike a parable whatsoever a gnat or larger 
SHAKIR: surely Allah is not ashamed to set forth any parable-- (that of) 

a gnat or anything above that  
را بـدين  » فــاء «هاي فارسي ارائه شده بـراي واژه   توان ترجمه مي در نتيجه اجماال

  : بندي كرد صورت دسته
  »و يا«مورد  1و » يا«را » فـ«مورد  15 -
  »پس«مورد  3 -
  »و حتي«مورد  2و » يحت«مورد  1 -
  »تا«مورد  2 -
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  »و«مورد  32و  -

  و تأثير آن در ترجمه » فما فوقها«در » ما«ـ بررسي نحوي 3ـ  3
  : سه وجه ذكر شده است» فما فوقها«در » ما«براي نوع 

غَرِ   «: »چه چيزي«) استفهاميه به معني الف ي الصـ ا فـقَهفَو ءشَي ي فَأينعا يقَها فَوفَم
پس چـه چيـزي در كـوچكي و خـواري بـاالتر از پشـه       «: )1/73، (ابوسعود »؟والْحقَارةِ
گفتني . )149و2/148؛ و رازي 1/118، انكاري است (ابوحيان، البته اين استفهام. »است؟

پـس چـه   «: را پرسشـي دانسـت  » مـا «توان  نيز مي» فوق«است با هر دو معني متضاد از 
ولـي هـيچ يـك از    » باشـد در عظمـت يـا در خـواري؟     تواند بـاالتر از پشـه   چيزي مي

  . اند هاي مورد بررسي به اين صورت (چه چيزي) ترجمه نكرده ترجمه
پشـه تـا چيـزي بـاالتر از آن در     «: »چيـزي «يـا  » شيء«) نكره موصوفه به معني ب

العابدين  اي و زين هاي مورد پژوهش الهي قمشه كه در بين ترجمه» عظمت يا در خواري
البته بايـد  . اند به معني چيزي) ترجمه كرده، استرآبادي اين گونه (نكره موصوفه رهنما و

بستگي دارد؛ به اين بيان » فوقها«توجه نمود اين احتمال تا حد زيادي به تلقي از مفهوم 
متناسب با مفهـوم خـردي و   ، اي حقارت و ناچيزي را رسانده كه نكره موصوفه به گونه

ـ كه قـبال در شـأن     مگس يا عنكبوتيعني  تر از پشه رگبزكوچكي است و اگر منظور 
بلكه مشخص بـودن و  ، را نكره موصوفه در نظر گرفت» ما«نبايد ، نزول بيان شد ـ باشد 

  . تر است موصوله بودن آن مناسب
پشه تا آنچه باالتر از آن است در عظمت يـا در  «: »آنچه«) اسم موصول به معني ج
و ترجمــه » پشــه و آنچــه را مــا فــوق آن باشــد«: ادهز ماننــد ترجمــه مصــباح. »خــواري

در » مـا «اعراب  البرهاندر  ميقري. »پشه پس آنچه چه يا كه باشد يا زبر آن«: سورآبادي
الجمـل و إمـالء مـا مـنّ بـه       حاشـية الدر المصون و هاي  را با استناد به كتاب» فما فوقها«

و در محل نصب و عطف بر » يالذ«نكره موصوفه يا اسم موصول به معني » ما« الرحمن
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و چنـان كـه گذشـت چـون اسـم موصـول معرفـه و        . )35 /1دانسته اسـت (  »بعوضة«
  . متناسب است بزرگتربا معني ، مشخص است

، گرچه نكره موصوفه و موصوله در ترجمه فارسي چندان تفاوت آشـكاري نـدارد  
سي با اسم اشاره اما چنانچه روشن است بدليل اينكه ترجمه اسم موصول (آنچه) در فار

توأم است؛ پـس بـه نحـوي عظمـت و بزرگـي تعبيـر (و نـه تمثيـل) را         » آن«دور يعني 
» تفسير طبـرى «ترجمه . رسد تر مي پس ترجمه با اسم موصول به نظر مناسب، رساند مي

يعني اسم موصول ترجمـه  » آنچه«را به » ما«به رغم اينكه همه آيه را ترجمه نكرده ولي 
هـا   اكثـر ترجمـه  . خـواني بيشـتري دارد   هـم » صفت واقع شدن فوق« كرده است واين با

اند و تنها از سياق سخن همان اسم موصـول (آنچـه)    ارائه نداده» ما«معادل خاصي براي 
به اين صورت » ما«هاي ارائه شده براي واژه  ترجمه. آيد يا نكره موصوفه (چيزي) بر مي

  : است
  ؛»آنچه«را » ما«ترجمه  12 -
  ؛»چيزي« ترجمه 6 -
  ؛»حيوان«يك ترجمه  -
  . اند ترجمه ديگر اصال آن را ترجمه نكرده 37و  -

  و تأثير آن در ترجمه عبارت» فوق«ـ بررسي نحوي  4ـ  3
در زبان عربي و با كاوش در فرهنگ لغت متوجـه  » فوق« با بررسي موارد استعمال

يعني به رغـم  ، اسمي شويم كه اين واژه هم كاربرد وصفي (قيدي) دارد و هم كاربرد مي
گاهى به صورت اسم بـه  » فوق«ليكن ، اينكه اصوال معناي وصفي براي آن متصور است

هـم آمـده    لسان العربدر . )674، (مهيار  »دونُ  فَوقٍ  وإذَا ذُكرْت فَكُلُّ«مانند ، رود كار مى
د    فَـوقَ   عبد اهللاِ: يلُه النَصب كَقَولكفَمنْ جعلَه صفَةً كَانَ سبِ ...صفَةٌ واسم:  الْفَوقُ«: است يـز

فَقُلْت تَهفَعماً راس رْتَهيفَةٌ فَإنْ صص أَنَّهل  :قُهفَو    ه نَفْسـ الـرَّأس وه أَنَّهنَا لاهفْعاً هر ارص هأسر« 
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بـداهللا بـاالتر از   ع«: ماننـد ، )؛ پس فوق در كاربرد وصفي منصوب است350، منظور (ابن
  . بخش فوقاني او سرِ اوست«مانند ، و در كاربرد اسمي مرفوع است، »زيد است

در آيه شريفه داراي كاربرد وصفي است و بـه همـين روي   » فوق«روشن است كه 
به صورت اسم ترجمه نشده است هرچند ، هاي بررسي شده قرآن در هيچ يك از ترجمه

» بـاالي آن «توانسـتند بـه صـورت     مترجمان مي، داردبا توجه به اينكه نقش ظرف مكان 
انـد؛ تنهـا    تر) ترجمه كـرده  ليكن همگي به صورت تفضيلي (باالتر يا پايين، ترجمه كنند

] و آنچـه   خداى شرم ندارد كه مثلى بزند [سراسكى": ابوالفتوح رازي چنين آورده است
  . "آن باشد باالى
  : »فما فوقها«ارت قرآني در عب» فوق«هاي رايج  ـ ترجمه 1ـ  4ـ  3

 از بعـدي ديگـر  ، رسـد  مناسب به نظر مي» فراتر«ترجمه  »فوق«در اولين نگاه براي 
برداشت ديگري داشـت؛ زيـرا وقتـي خداونـد     ، هاي آغازين آيه توان با توجه به واژه مي

آن را شـديدتر  ، آيد در مرحلـه بعـد   الزم مي، دارد عدم استحيا از تمثيل پشه را اعالم مي
بررسي ، هاي نقد ترجمه از آنجا كه يكي از رسالت. تر از آن مثال بزند به كوچك، مودهن

بايد خاطر نشان كرد دليل برگزيدن معناي ، )105، گزيني مترجم است (حدادي علل واژه
اين است كـه پشـه   ، توسط گروه زيادي از مترجمان» فما فوقها«براي » كمتر«و » فروتر«

شود و اگر مقصود آيه اين است كه در معناي  حسوب ميضعف و حقارت م، مظهر ذلت
، از پشـه منظـور بـوده اسـت    » كمتـر و كـوچكتر  «در حقيقـت  ، فوقِ پشه باشد، حقارت

كند كه گوينده پس از بيان ابا نداشتن از  و بالغت ايجاب مي ...همچون ذره و موريانه و
را! و اين نيـز بـه نـوعي    تر  تر را مثال بزند نه موجود بزرگ ضعيف، مثال زدن به ضعيف

تفسير با كمك عبارت پيش از اين واژه است؛ همچنان كه گفته شود آيـا شـرم نميكنـي    
، نـه حتـي از آن هـم فراتـر    : كشي؟ ودر جواب بگويد مي براي يك دينار اينقدر زحمت

هاي  چند نوع ترجمه را در ترجمه، به طور كلي در باب اين آيه شريفه. براي يك درهم
 : كنيم منظوم و منثور و فارسي و انگليسي مشاهده مي، صرقديم و معا
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را » تـر  تـر يـا كوچـك    بـزرگ «گروهي معناي : »تر از پشه تر يا كوچك بزرگ«. الف
است و اولويت را به   اهميت بيشتري داشته» فراتر«اند ولي براي ايشان برابرنهاده  پذيرفته

» فروتـر «ضمن اين كه به ترجمه ، ندا داده» بزرگتر«يعني » فوق«معناي مستخرج از ظاهرِ 
بالغي بودن كالم و اينكـه  ، اند و در عين بذل عنايت به هر دو مفهوم نيز بي توجه نبوده

از نظر علم بالغت الزم است پس از تمثيل به كوچك براي بيان مبالغه در ادعاي مطرح 
بـه مـدلول   در مرتبـه دوم اهميـت قـرار دارد و در واقـع     ، تر مثال بزنـد  به كوچك، شده

يعني لزوم تمثيل ، اند و حسن بالغي آن ظاهري آيه بيش از حسن بالغي آن اهميت داده
چنين ، سورآبادي اند؛ براي نمونه در تفسير كهن تر را در مرحله دوم بيان كرده به كوچك
همچنـين در ترجمـه منظـوم    . »يا كه از آن چـون ذره ، مه از آن چون ذباب«: آمده است

تـوان بـه    هـا مـي   از ديگر نمونه. »و يا برتر و يا فروتر از اين«: خوانيم مي نيانخدا امي كرم
  . اشاره كرد پناه معصومه يزدان، مشكيني، خرمشاهي هاي ترجمه
را در ترجمه » فروتر«، ضمن پذيرش هر دو معنا، گروهي نيز همچون فوالدوند. ب

در ترجمـه سـورآبادي   . »مثـال زنـد  از اين كه به فروتر يا فراتر از پشـه  «: اند مقدم آورده
طبرسي در تفسير مجمع البيان نيز به همين . »چه يا كه باشد يا زبر آن«: چنين آمده است

حاكي از رجحان وجه بالغي آيـه در  ، ظاهرا برداشت اين مفهوم. برداشت گرويده است
پژوهان قـرآن   ترجمهاي مقبول ديدگاه  چنين ترجمه، البته در وادي نقد. نظر ايشان است

ترجمه فوالدوند با عنايت به ايـن نكتـه چنـين     نيست؛ محمدعلى كوشا نيز در نقدي بر
اى كـه در   نكتـه  ...»فروتر«است نه » فراتر«و » باالتر«، »ما فَوقَها«معادل فارسى : گويد مي

مـتن   ترجمه بايد به آن توجه داشت اين است كه بايد حتّى االمكـان معـادلِ واژه را در  
آورد و از آوردن وجوه تفسيرى پرهيـز كـرد و در صـورت ضـرورت در پانوشـت بـه       

مترجم بايد تابع ظاهر الفاظ آيه باشد نه پيرو وجوه احتمالىِ تفسيرى  ...توضيح پرداخت
، آنها؛ زيرا قلمرو ترجمه چيزى است و قلمرو تفسير چيز ديگر و هرگز نبايد از ترجمـه 

  . (پايگاه عرفان)» داشتانتظار تفسير و توضيح را 
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(كمتر يـا  » فروتر«اند و فقط معناي  گروهي كه در شمار بيش از دو گروه پيشين. ج
البتـه  . انـد  اند؛ يعني به مفهوم بيشتر از مدلول ظاهري توجه داشـته  ناچيزتر) را ذكر كرده

، بايد توجه داشت كه گاه در ترجمه قرآن كريم به عنـوان كـالم وحـي و معجـزه الهـي     
هـا رخ داده   ) همان گونـه كـه در ايـن ترجمـه    73، شوند (نبراق ها تفسير مي ي واژهبرخ
  . باشد» فراتر در خردي و حقارت«تر  شايد ترجمه دقيق. است

و  اطيـب البيـان  همچون تفاسير ، پاينده و مكارم شيرازي، هاي هوشنگ آبان ترجمه
يـا  "، ترجمه صـفارزاده . ندا را برگزيده» فروتر«و حتي ترجمه آيتي همين معناي  الميزان

خواري و حقارت تمثيـل   "بلكه حيوان ضعيفتر از آن": و ترجمه نوبري "ناچيزتر از آن
(پشه) را به وضوح نشان داده است؛ ترجمه انگليسي يوسف علي نيز بدين سو گراييـده  

  : است
YUSUFALI: Allah disdains not to use the similitude of things, lowest as 
well as highest.  

مشخص است كه مترجم ، بديهي است كه اين شيوه ترجمه مستنتج از تفسير است
نقش متن اصـلي را بـه طـور شـمي     ، جهد با يك حركت بر مضمون اصلي و معني مي«

بــا همــه طنــين و ، تعيــين ميكنــد و هــر آنچــه از مــتن برگردانــدني اســت برميگردانــد
» كه همان تأثير اصل را بر خواننده بگذارد ...، متفاوتبا چيزي نو و كامالً ، هايش تداعي
در اينجا ترجمه آيه بايد به شـكلي باشـد كـه مخاطـب خـود بتوانـد از       . )131، (گنتزلر
به مفهوم و مقصود آيه (فراتر در اندازه يا در حقارت) دست يابـد و يـا    "فراتر"ترجمه 

  . سير را ترجمه كندنه اينكه تف، سراغ تفسير برود، اينكه دچار ابهام شده
تر از اين بخش آيـه ارائـه كـرده     قبول  اي قابل ترجمه، در اين ميان حسين انصاريان

رسـد برخـي مترجمـان ديگـر نيـز از       البته به نظـر مـي  . »فراتر از آن در كوچكي«: است
بـاالتر بـودن در ذلـت و    «در آيـه همـان   » فـوق «بـراي  » فراتـر «يا » باالتر«استعمال لفظ 

، انـد از مـتن اصـلي فراتـر رونـد      خواسـته  ليكن چون نمي، اند مد نظر داشته را» ناچيزي
تـرين هنـر متـرجم     و بايد دانست بزرگ، اند اي بر ترجمه تحت اللفظ خود نيفزوده واژه
اين مهم مستلزم احاطه . يافتن معادلي دقيق است كه معني را به درستي منتقل كند، قرآن
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يوسـفي يكـي از اصـول اساسـي ترجمـه را      كافي بر زبـان مقصـد اسـت؛ غالمحسـين     
انس با موازين زبان فارسي و آثار «: داند داني و مهارت مترجم در زبان فارسي مي فارسي

دهـد كـه    فصيح موجود و تأمل در شيوه تعبير آنها به نويسنده و مترجم قدرت آن را مي
را بينديشـد و در   براي اداي مفاهيم خود بتواند كلمات الزم را بجويد و بيابد و يـا آنهـا  

  . )31، (حسيني» بيان مقصود در نماند
اي بـه معنـاي    را ضروري دانسته و اشـاره » فراتر از پشه«گروهي كه فقط معناي . د

متنـي  » مـواد «وزن و ، معني، سعي دارد آهنگ«در واقع گاهي مترجم . اند نداشته» فروتر«
هـاي   آن حالت، زبان مقصدهاي ذاتي  و به رغم محدوديت، موجود در زبان را حفظ كند

صـرف نظـر از   . )131، (گنتزلـر » ها را باز آفريني كند معني و تداعي، خاص يعني آهنگ
اين كه مفاهيم ديني از نظر فرهنگي نسبت به زبـان مقصـد ناهمـاهنگي داشـته باشـد و      

به ويژه در مواردي كه همچـون آيـه   ، مترجم جهت يافتن واژه معادل دچار مشكل شود
ساز بوده است؛ آن گاه كه  براي مترجمين مشكل، داللت بر دو معناي متضاد، مورد بحث

ميتـوان چنـين برداشـت كـرد كـه منظـور       ، اين آيه شريفه را بر ديگر آيات عرضه داريم
يعني حشراتي همچون مگس و عنكبوت كـه ـ   ، در حجم و اندازه باشد» بزرگتر از پشه«

آنها مثال زده شـده اسـت (تمثيـل بـه     چنان كه گذشت ـ در قرآن كريم هم به هر دوي  
  . سوره عنكبوت) 41و تمثيل به عنكبوت در آيه ، سوره حج 73مگس در آيه 

و محمـد خواجـوي)   ، محمـود صـلواتي  ، اي به هر حال اينان (امثـال الهـي قمشـه   
متـرجم بايـد بـه اصـول و مبـاني      . اي نزديك به زبان مبدأ ارائه دهند اند ترجمه كوشيده

اي است كه عالوه بـر رعايـت دقيـق     متعهد باشد؛ ترجمه خوب ترجمه ترجمه پايبند و
اي باشد كـه مخاطـب احسـاس     از نظر آهنگ و احساس هم به گونه، معنا و نكات ادبي

اسـتقبال  . گويـد  كند متن به زبان اصلي است و خداوند به طور مستقيم با او سـخن مـي  
ت كه مترجمان تا جايي كه امكان گرم از اين معني در ترجمه آيه شريفه نيز نشانه آن اس

اند ترجمه را به معناي اصطالحي واژه و مفهوم مورد استعمال آن در اذهان  دارد كوشيده
  .  عمومي نزديك كنند
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ترجمـه   40اين گروه شامل بيشتر مترجمان قديم و جديد بـوده و در نزديـك بـه    
ه است؛ ترجمـه فـيض   (بزرگتر) برگزيده شد» فراتر«ترجمه ، فارسي و نيز تفاسير متعدد

ترجمـه  : انـد  هاي زير نيز همگي بـه سـمت ايـن معنـي تمايـل داشـته       االسالم و ترجمه
العابـدين   زيـن ، الدين اسـترآبادي  سيدجمال، الدين فارسي جالل، مجتبوي (باالتر و برتر)
، پور جوادي كاظم، سيدمهدي حجتي، اكبر طاهري قزويني علي، رهنما و احمد كاويانپور

محمـدجعفر  ، محمود اشرفي تبريـزي ، ابوالقاسم امامي، زاده عباس مصباح، ترجمه معزي
االبـرار (چيـزي كـه فـزون از آن      عدة تفسير كشف االسـرار و  ، تر از پشه) ياحقي (مهم

ي  ، عمادزاده (بزرگ مانند فيل)، بدي) ا فـهلَيع ادا زم ةِ تفسير بيضاوي (و كَالـذُّبابِ   اْلُجثَّ
تفسير نمونـه (بـاالتر از   ، مانند مگس و عنكبوت)، و آنچه فزون از آن استوالْعنْكَبوت؛ 

يا همـان  » باالتر از نظر كوچكي«كند كه  آن)؛ البته اين اخير به هنگام تفسير آيه تأكيد مي
هـاي   نيـز در ترجمـه  . )1/147، رسد (مكارم شـيرازي  تر به نظر مي صحيح» كمتر«معناي 

  : انگليسي زير
 SHAKIR: surely Allah is not ashamed to set forth any parable- (that of) a 
gnat or anything above that 
QARIB: Allah is not shy to strike a parable whatsoever a gnat or larger 

كه با توجه به خرد و خوار بودن پشه اند  را ارائه كرده "برتر"پنج ترجمه نيز معادل 
چون همان طور كـه بيـان شـد مـراد در ايـن جـا       ، آيد موجهي به نظر نمياصال ترجمه 

و پشه در نهايت كوچكي اسـت و  ، كوچكي و كم شمردنِ آن مثال در بين همتايان است
داراي » برتـر «ولـي واژه  ، كوچكتر و خوارتر از آن چيزي نيست كه به آن مثال زده شود

خواري نيسـت و بـه همـين روي    بار معنايي فضل و علو است وتداعي كننده خردي و 
  .  تابد معناي خوارتر را بر نمي

، با پايبندي به الفاظ، گاه احتياط يا ترس از اشتباه سبب شده است برخي مترجمان 
بينـيم   پور مي اي گنگ و غير روان از قرآن ارائه دهند؛ براي نمونه در ترجمه بهرام ترجمه

از «: ده و آيه را چنين ترجمه كرده است(و نه ترجمه آن) متوسل ش» فوق«به همان واژه 
؛ »پشه و آنچه را ما فوق آن باشـد «: و مصباح زاده، »اين كه به پشه يا فوق آن مثال بزند
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كـامال  . انـد  و مخزن العرفان ترجمـه فـوق يـا مـافوق را ارائـه داده     ، شعراني، نيز اشرفي
خـود را از بنـد   ، انـه زيرك، مشخص است كه ايشان با استفاده از لفظ آيه و نه ترجمه آن

  .  اند اي غير مطمئن رهانيده دشواري ترجمه و گزند ترجمه
، ترجمه فارسي موجود 58از » فوق«توان جمع بندي كرد كه براي واژه  در واقع مي

بـه صـراحت معـادل    » فـوق «ترجمه  بـراي واژه   44: اند ترجمه اين آيه را ارائه داده 56
تـر و   ترجمه به صراحت معادل كوچك 6، برتر) را تر و تر (و فزون و مهم بيشتر و بزرگ

 4تـر و بيشـتر و    تر و كمتر توأم با اشاره بـه معنـاي بـزرگ    ترجمه كوچك 6و ، كمتر را
  . اند  را برگزيده "فوق و مافوق"برابرنهاده 

  ـ ترجمه اين واژه قرآن با هر دو معنا 5ـ 3
و فـراء معنـي اول   زجـاج  ، در مورد اين آيه از پژوهشـگران حـوزه اعـراب آيـات    

، دانـد  اند؛ زجاج معني دوم (كوچكتر از پشـه) را هـم روا مـي    (بزرگتر از پشه)را پذيرفته
)؛ 1/104(: چون مراد در اين جا كوچكي و كم شمردنِ آن مثال در بـين همتايـان اسـت   

پشـه نهايـت كـوچكي اسـت و كـوچكتر و      : دانـد  فراء معني دوم را به دو دليل روا نمي
بـراي  » فما فوقها«چيزي نيست كه به آن مثال زده شود و اين كه عرب از خوارتر از آن 

فقط در مقام مدح و ذم است ، كند استفاده مي» فوق ذاك«و به معناي » فراتر در حقارت«
  .  )1/22و در اينجا ذم و نكوهشي در كار نيست (

ترجمـه از  امكان دستيابي به ، هايي از متن برخي پژوهشگران برآنند كه در محدوده
يابـد و متـرجم در فضـاي ترجمـه      زبان مبدأ به يك زبان مقصد تا حد صـفر تنـزل مـي   

» فـوق «شايد برخي همين نظر را دربـاره واژه  . )71، گيرد (افراشي ناپذيري متن قرار مي
واال يـا  «در زبان عربي دارند؛ و اين بدان سبب اسـت كـه معـادل ايـن واژه در فارسـي      

» فما فوقهـا «براي درك معني واقعي ، تابد مفهوم متضاد را برنمي هرگز احتمال دو» باالتر
دانـان عـرب دو    بايد به استعمال آن در زمان معاصر نزول قرآن توجـه كـرد كـه سـخن    

  . اند برداشت متفاوت از اين عبارت داشته
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ترجمه برداشت شـده از هـر واژه   : در عصر نزول قرآن» فما فوقها«ـ  1ـ   5ـ   3
و ، باشد مي برداشت رواني افراد از آن واژه و موقعيت خاصش در جمله"دقيقا منوط به 

هاي رفتاري متفاوت بـر   نيز به سنجش داللت الفاظ و معاني رواني آن بر افراد در حوزه
و شايد به همين دليل است كه عبد القاهر نيز شـرط زيبـايي   . )44، عمر: ك(ن "گردد مي

شد كه مردم در استعمالشان  با آن آشنا بوده و در داند كه الفاظ از آن چيزي با مي را اين
با توجه به اين كه در سخنان پيـامبر  . )243، حمدي ابو علي: كزمانشان متداول باشد (ن

و از ، شـود  ديـده نمـي  » فما فوقهـا «اي به مراد آيه از  اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) اشاره
رسـد ايـن اسـتعمال     ه نظر مـي ب، جانب مردم نيز سؤالي در اين زمينه مطرح نشده است

  . براي عرب مأنوس بوده است
در كاربردي در صدر اسالم اين واژه با احتمال همين دو معنـاي متضـاد در قالـب    

ما يشاك مسلم من شَوكةٍ فما فوقَهـا إال  ": حديثي نبوي به نقل از عايشه وارد شده است
مسلماني به خاشـاكي يـا فراتـر از آن     ؛ هيچ"كُتبت له بها درجةٌ أو محيت بها عنه خطيئةٌ

اي نوشته شود يـا گنـاهي از او محـو     دچار نشود مگر اينكه به سبب آن براي وي درجه
در اين حديث نيز امكان چنين برداشت و تقسـيري وجـود دارد و   » فما فوقها«در . شود
داد؛ توان احتمال هر دو معناي فراتر از خاشاك چه در انـدازه و چـه در حقـارت را     مي

يا به معناي  بزرگتـر  ، تواند به معناي ناچيزتر از خاشاك همچون گزش مورچه يعني مي
  . )113، از خاشاك همچون طناب خيمه باشد (زمخشري

  : در اين حديث يعني "فما فوقها"پس 
يعنـي   "نخبة النملة"همچون ، آنچه فراتر از خاشاك باشد در حقارت و ناچيزي -

  گزش مورچه؛
كـالخرور علـي طنـب    "، تـر از خاشـاك باشـد    آنچه بيشتر و شديدتر و دردنـاك  -

  . (برخورد با طناب خيمه) "الفسطاط
ممكن است اين شيوه استعمال (تعبير فما فوق بتنهايي و بدون هيچ توضيحي) امـروزه  البته 

ارزيابي كنيم به  توانيم ميزان پيشرفت حاصله را در زمان ما نمي"هيچ كاربردي نداشته باشد؛ و اينكه 
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)؛ اما در مورد اين حديث (بـه شـرط   15. (زكريا "شناسي تاريخي است دليل فقدان مطالعات زبان
ـيار    در ، صحت آن) در صدر اسالم ابهامي براي شخصي ايجاد نشده است و به رغـم كوشـش بس

آيه شـريفه   در اين» فوق«مبني بر مبهم بودن يا محل اشكال بودن اي  حد اطالع نگارنده هيچ قرينه
آن گونه كه در مورد بسياري از آيات  و بـه ويـژه در بـاره    ، در زمان معاصر نزول قرآن يافت نشد

   .)113، هايي در تفاسير مختلف بيان شده است (زمخشري سبب تمثيل به پشه در همين آيه پرسش
تـرين   غرض ذكر كوچك، كند چه بافت سخن در حديث نبوي معني دوم را تأييد مياما 

تر نتيجـه بگيـرد كـه     هاي بزرگ صداق گرفتاري ناخواسته است تا شنونده خود براي مصداقم
   .شود تري از نامه عملش محو مي شود و گناهان بزرگ حسنات بيشتر براي او ثبت مي

  ـ نتيجه  4
هرچنـد بـه نظـر مفسـران محتمـل      ، سوره بقـره  26در آيه » فما فوقها«عبارت   ـ1

هاي زباني (لغت و نحو) در تحليـل اركـان ايـن     گيري از دانش بهرهالوجهين است اما با 
تـر در   بـزرگ «همـان  » فوق«نمايد كه مراد از  فوق) اين احتمال مرجح مي، ما، تعبير (فاء

را بايـد بـه   » تا آنچه فراتـر (بـاالتر) از آن باشـد   «رسد ترجمه  مي و به نظر، باشد» اندازه
  . اين عبارت برگزيدعنوان دقيق ترين ترجمه براي واژگان 

كاربرد همين عبارت در حديثي نبوي است كه در ، يكي از مؤيدات اين ترجيح  ـ2
اند احتمال  هرچند شارحان خواسته، تابد آنجا بافت سخن بيش از يك احتمال را بر نمي

 .  ديگر را نيز بر آن تحميل كنند

د باشـد  در وضع يا استعمال از واژگـان اضـدا  » فوق«بر فرض كه بپذيريم واژه   ـ3
تابد و مترجمان  ـ يعني باال و باالتر ـ اين تضاد را بر نمي . ولي به يقين معادل فارسي آن

 .  ها آن تضاد معنايي را در نظر بگيرند نهاده توانند با كاربرد اين برابر نمي

اي برابريابي كنند كه برداشت را به عهده خواننـده   نيز مترجمان قرآن بايست به شيوه  ـ4
 .وجوه تفسيري را نيز به حوزه ترجمه بكشانند، آنكه در برخي مواردنه ، بگذارند
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