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برابریابی دستوری و ترجمهپژوهی فراز «فمافوقها» در قرآن برپایه
بینامتنیت با احادیث
2

فاطمه گلی ،*1رضا شکرانی
 -1دانشجوی دكترای زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه اصفهان ،ایران
 -2استادیار گروه علوم قرآن وحدیث ،دانشگاه اصفهان ،ایران

پذیرش49/13/03 :

دریافت49/8/22 :

چکیده
وض ًة فمافوقها»«،پشه و فراتر از آن» ،موضوع بحث و اختالف مفسران و
از دیر باز مفهوم فراز قرآنی«ب َ ُع َ
مترجمان قرآن بوده ،ظاهراً واژه «فوق» در معنای متداول آن (باالتر و بزرگتر) به كار نرفته ،كه نظر به در
مقام تمثیل بودن این عبارت ،معنای متضاد آن یعنی «كمتر و پائینتر» مورد اعتنا است .این نوشتار ضمن
بهرهگیری از دانشهای زبانی با استناد به كتب لغت ،نحو و تفسیر ،و باتوجه به تفاوتهای واژههای «فـ»،
«ما» و «فوق» ،با روش توصیفی– تحلیلی ،و بر پایه روابط بینامتنی به بررسی مدلول این شیوه كاربرد در
احادیث بزرگان صدر اسالم پیامبر(ص) و امام علی (ع) و امام موسی كاظم (ع)) پرداخته -كه توجه به این
بینامتنیت برای دریافت مفهوم آیه تاكنون از نظر دور مانده بوده است -و معنای این فراز را براساس
تفسیر «بزرگتر و باالتر» روشن نموده است؛ نیز با عنایت به روابط بینامتنیت این عبارت قرآن و فرازی از
خطبه  169نهجالبالغه مشخص میشود «فـَ» در این فراز ،به معنای «إلی» است و باید در فارسی به واژه
«تا» برگردان شده ،مراتب سیر صعودی به بزرگتر را نشان دهد؛ ضمن آنکه با نقد و بررسی بسیاری از
ترجمههای فارسی این عبارت و ارائه نمودارهای آن ،نشان میدهد واژه «فوق» در زبان فارسی قطعا دو
معنای متضاد را (در هر صورت) بر نمیتابد و بر این اساس فقط برخی ترجمهها وفادار مینماید.
واژگان كلیدی :قرآن ،حدیث ،مافوق ،بینامتنیت ،واژه شناسی ،نحو ،ترجمه.

Email: goli.malekabadi@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
«چندمعنایی» به معنای داللت برخی واژهها بر چندین معنای متفاوت در زبانهای شناخته
شده ،امری مسلم است .در چنین مواردی مراد از این واژگان باید باتوجهبه قرائن مختلف
از جمله بافت سخن ،بافت موقعیتی ،روابط میان متن و متون دیگر یا بینامتنیت 1بیان شود،
تا عبارت بتواند به نظر هنجار جلوه كرده ،بر معنای درست داللت كند.
در قرآنكریم گاهی نظربه شأن نزول آیه یا تطابق آن با دیگر آیات ،مفهومی خالف
ظاهر برای واژهها متصورشده ،بازار بحث و جدل میان مفسران رونقمیگیرد .از جمله
ال َما
ب َمث َ ً
اّلل ََل يَ ْستَ ْحيِي َأ ْن يَ ْضرِ َ
مصادیق آن ،عبارت «فمافوقها» در آیه  12بقره است﴿ :إ َّن ه َ َ

وض ًة فمافوقها﴾؛ خداوند از این كه به پشه (موجودات ظاهراً كوچکی مانند پشه) و حتی
بَ ُع َ
باالتر /كمتر از آن ،مثال بزند شرم نمیكند .مفسران و مترجمان نظرات متفاوتی در این
عبارت قرآنی دارند .خالصه اختالف این است كه آیا «ما فوق پشه» بهمعنای «باالتر از
پشه در جثه و اندازه است (مانند مگس و عنکبوت) یا فراتر از پشه در مفهوم و معنای
حقارت ،خواری و ضعف (همچون ذره)؟
ما فوق البعوضة در اندازه :مگس و عنکبوت و امثال آن-ما فوق البعوضة در ناچیزی :ذره و امثال آن

برخی معتقدند این آیه از متشابهات قرآن است( .ابن شهرآشوب1211 ،ق12 :؛ و ماوردی،
ِ
ِ
ِ ِ
السماء﴾
صيِّب م َن َّ
بیتا ،ج )81 :1این آیه یا بهدنبال تمثیل ﴿كَ َمثَل الَّذي ْاستَ ْوقَ َد نَاراً﴾ و﴿ ْأو كَ َ

در آیههای  18و  11همین سوره نازل شده است ،كه معنای «كوچکتر» مناسبتر بهنظر
میرسد ،یا پس از تمثیل خداوند به مگس در آیات  82حج و  11عنکبوت فروفرستاده
شده است كه معنای «بزرگتر» پسندیدهتراست؛ این پژوهش ضمن تحلیل نحوی و زبانی
این عبارت ،به بررسی و دریافت مفهوم آن براساس روایات و بینامتنیت با احادیث و نهج
البالغه ،و سپس نقد ترجمههای فارسی آن میپردازد.
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 -1-1پیشینه تحقیق

تقریبا همه تفاسیر بهگونهای اختالف موجود در مورد این عبارت را گزاردهاند ،ولی طی
كاوش نگارندگان ،در زمینه ترجمه ظروف قرآنی به طور عام و ترجمه ظرف «فوق» به طور
خاص ،نیز در زمینه نقد و ارزیابی برداشتهای ارائه شده از این عبارت ،پژوهشی مستقل
یافت نشد؛ اما در حوزه داللت ظروف در قرآن و برابریابی فارسی آنها رساله دكتری
«معناشناسی نحوی ظروف در قرآن و برابریابی آن در ترجمههای فارسی» از فاطمه گلی در
دانشگاه اصفهان را میتوان نام برد كه با تکیه بر معناشناسی دستوری به بررسی ،احصاء ،و
برابریابی فارسی ظروف در قرآن اقدام نموده است ،در زمینه بررسی این تركیب در قرآن یا
احادیث ،همچنین بررسی بینامتنیت این شیوه كاربرد در قرآن و احادیث ،علیرغم جست و
جوی بسیار ،هیچ پژوهشی انجام نگرفته است.
پژوهش حاضر به منظور دریافت معنای دقیقتر ،درصدد است با استناد به كتب لغت و
با توجه به كاركرد واژه «فوق» در كاربردهای صدر اسالم ،و كاربرد نحوی این واژه با واژگان
همنشین «فـ» و «ما» ،ضمن نقد و بررسی نزدیک به شصت ترجمه فارسی منظوم و منثور و
كهن و معاصر به تحلیل مفهوم این عبارت پرداخته و در پایان دادن به این اختالفات ،با عنایت
به روابط بینامتنی این عبارت قرآنی با فرازی از كتاب نهج البالغه و احادیثی از پیامبر (ص) و
امام موسی كاظم (ع) ،گامی مؤثر برداشته ،به این دو سؤال پاسخ گوید:
 -1آیا تمام ویژگیهای نحوی و واژگانی اصل عربی عبارت «فمافوقها» ،در مفاهیم و
ترجمههای ارائه شده از آن بازآفرینی شده است؟
 -1آیا نمونه هایی از صدر اسالم در تایید مفهوم گزینش شده از این آیه وجود دارد؟

« -2فمافوقها» در عصر نزول قرآن
از ضرورتهای ورود به ساحت دریافت مضامین وحی الهی و ترجمه قرآن( ،همانطور كه
فارابی هم میگوید) مهارت در علم لغت است (نقل از لطفیپور ساعدی)18 :1282 ،؛ نیز باید
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به فهم ریشه لغوى ،صورتهای صرفی و نحوی و معناى حقیقى واژهها و موارد كاربرد
اولیه آنها توجه نمود .زبان بیشترین نقش را برای انتقال قصد متکلم به دیگران برعهده دارد
و آنچه مهم است ،كاربرد درست واژه ها برای تفهیم مطلب به دیگران است .مترجم حد
واسط دو زبان است كه میكوشد معادل عناصر متنی را بیابد و در این راه مهمترین عنصر،
واژگان است« .برخی نمیخواهند كاشف اصلی منظور نویسنده باشند ،بلکه منظورشان
كشف مشخصهای در خود زبان است؛ ...كه «واژه» متضمن رابطهای بین زبان و اثر است».
(گنتزلر)181 :1218 ،

گاه منظور از كاربرد واژهای در متن ،با مفهوم آن واژه در زبان متفاوت میشود؛ نیز زبان
در طول زمان و در اثر اختالط با دیگر زبانها و فرهنگها متحوّل شده ،واژهها معانى
جدیدى به خود مىگیرند .دانشهاى مختلف در دورههای بعد برداشت از آیات را تحت
تأثیر قرار داده است؛ از این رو براى درک معنای واقعی «فمافوقها» باید به فهم ریشه لغوى،
معنى حقیقى واژهها در صدر اسالم و استمداد از فرهنگهاى لغت قرآنی هر چه نزدیکتر
به عصر نزول قرآن توجه نمود كه آیا سخندانان عرب دو برداشت متفاوت از این عبارت
داشتهاند یا این شیوه استعمال تنها یک برداشت را به ذهن القاء مینموده است؟

 -0كاربرد «فمافوقها» در احادیث
كاربرد «فمافوقها» در سخنان پیامبر (ص) و احادیث امامان (ع) ،از مصادیق كاربردهای
این تركیب در صدر اسالم است كه میتوان با بررسی و برداشت درست مفاهیم آنها ،به
معنای دقیقتری برای این فراز قرآنی «فمافوقها» دست یافت؛ مفهوم برداشت شده از هر
واژه دقیقاً منوط به «برداشت روانی افراد از آن واژه و موقعیت خاصش در جمله میباشد،
و نیز به سنجش داللت الفاظ و معانی روانی آن بر افراد در حوزههای رفتاری متفاوت بر
میگردد( ».ن.ک :عمر )11 :1212 ،و شاید به همین دلیل است كه عبدالقاهر نیز شرط
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زیبایی را این می داند كه الفاظ از آن چیزی باشد كه مردم در استعمالشان با آن آشنا بوده
و در زمانشان متداول باشد (ن.ک :بركات 1111 ،ـ .)112 :1888
 -1-0كاربرد «فمافوقها» در سخنان پیامبر (ص)

در یک نمونه كاربرد این عبارت ،واژه «فوق» با احتمال همین دو معنای متضاد در قالب
ٍ
بت
یشاک
حدیثی نبوی به نقل از عایشه وارد شده است« :ما
مسلم مِن شَ وکة فمافوقها إال کُت ِ ْ
ُ
ٌ
حیت بها عنه خطیئ ٌة» (زمخشری)112 :1111 ،؛ هیچ مسلمانی به تیغی یا
له بها درج ٌة أو ُم ْ
فراتر از آن گزند نبیند مگر اینکه به سبب آن برای وی درجهای نوشته شود یا گناهی از او
محو شود .برای «فمافوقها» در این حدیث نیز امکان چنین برداشت و تفسیری وجود دارد و
میتوان احتمال هر دو معنای فراتر از خاشاک چه در اندازه و چه در حقارت را روا دانست؛
یعنی میتواند به معنای «ناچیزتر از خاشاک همچون گزش مورچه» ،یا به معنای «بزرگتر از
خاشاک همچون طناب خیمه» باشد (همان)؛ به این اعتبار «فمافوقها» در حدیث باال
میتواند به دو معنا باشد:
 -آنچه فراتر از خاشاک باشد در حقارت و ناچیزی ،همچون «ن َخب ُة الن ْملَة»:گزش مورچه.

کالخرورعلی طُ نُ ِ
ب الفسطاط»
 آنچه بیشتر و شدیدتر و دردناکتر از خاشاک باشدَ « ،(برخورد با طناب خیمه) .برخی برآنند كه این واژه در این حدیث هر دومعنا را برمیتابد ،و
آن را دلیلی بر توانایی این واژه در رساندن هر دو معنای متضاد میدانند (همان)؛ اما بافت
سخن در حدیث نبوی معنی دوم را تأیید میكند چه ،غرض ذكر كوچکترین مصداق
گرفتاری ناخواسته است تا شنونده خود برای مصداقهای بزرگتر نتیجه بگیرد كه حسنات
بیشتر برای او ثبت میشود و گناهان بزرگتری از نامه عملش محومیشود.
در صدر اسالم در مورد این حدیث ،ابهامی برای شخصی ایجاد نشدهاست؛ همچنانكه
بهرغم جستجوی بسیار ،هیچ قرینهای مبنی بر مبهم بودن یا محل اشکال بودن «فوق» در این
آیه شریفه در زمان معاصر نزول قرآن و در سخنان وارده از بزرگان صدر اسالم یافت نشد،
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و از جانب مردم نیز سؤالی در زمینه مراد آیه از «فمافوقها» مطرح نشده است ،بهنظر میرسد
این استعمال در آن زمان برای عرب زبانان مأنوس بوده است؛ حالآنكه تفاسیر مختلف
حاوی پرسشهای مردم در مورد بسیاری از آیات و نیز درباره سبب تمثیل بهپشه در همین
آیه است (زمخشری ،1111 ،ج )112 :1كه پاسخ آنها از زبان پیامبراكرم (ص) یا ائمه اطهار
(ع) یا برخی صحابه ارائه گردیده است.
قمى كه از مفسرین قرن سوم هجری است ،در تفسیر روایى -شیعى خود ذیل آیه
﴿حرمت علَيكُم ُأمهاتكُم و بناتكُم و َأ َخواتكُم و عماتكُم و خاَلتكُم و بنات ْاْلَخِ و بنات ْاْلُ ْخ ِ
ت
َ َ ُ
ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
ُ ِّ َ ْ َ ْ ْ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
و ُأمهاتكُم الالَّتي َأر َضعنكُم و َأ َخوات ُ ِ
هات نِسائِكُ ْم﴾ (نساء ،)12 /در مورد
ضاعة َو ُأ َّم ُ
ُ
ْ َْ ْ َ
الر َ
َ َّ ُ ُ
ك ْم م َن َّ

حرام بودن ازدواج با محارم و رتبههای قبل و بعد آن چنین میگوید:1

محرمة ومافوقها إلی أقصاها ،وکذلك البنت واالخت» (،1228
«فإنّ هذه
المحرمات هي ّ
ّ

ج :)125 :1پس این موارد حرام در ازدواج از مادر و مادر زن تا رتبههای باالتر تا به نهایت
(مادر آنها و مادر مادر آنها) ،حرام است و همچنین است دختر و خواهر (و رتبههای
پایینتر از آنها از نوه و خواهرزاده)؛ كه بافت سخن و ذكر «دختر و خواهر» در مقابله با
«مادر و مادر زن» بهطور واضح ،معنای «باالتر» را برای «فوق» افاده میكند؛ البته ممکن
است این شیوه كاربرد واژگان (تعبیر «فما فوق» بهتنهایی و بدون هیچ توضیحی) ،امروزه
هیچ كاربردی نداشته باشد؛ و اینکه «ما نمیتوانیم میزان پیشرفت حاصله را در زمان
ارزیابی كنیم به دلیل فقدان مطالعات زبانشناسی تاریخی است( ».زكریا)15 :1281 ،
 -2-0بینامتنیت قرآن و نهجالبالغه :برابری «الی ما فوقهما» با «فمافوقها»

از دیگر كاربردهای «فمافوقها» همدوره با نزول قرآن ،فرازی از نهج البالغه است كه عبارت
«الی ما فوقهما» در كالم امام (ع) به عنوان مؤیدی در فهم عبارت قرآن است« :وسبحانَ َمن
ِ
الحیتان و الفیَل َِة» (خطبه « :)121منزه است
اله َمجة إلي ما فوقَهما من َخل ْق
مج
قوائم ّ
الذرة و َ
َ
ْأد َ
خداوندی كه استوار قرارداده پاهای موران خُرد و پشههای كوچک تا بزرگتر از آنها را از
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الذرة» :بهمعنای «مورچه ریز»
قبیل ماهیها و پیلها( ».فیضاالسالم 521 :1251 ،ـ ّ « )528
الهمجة» بهمعنای «پشه كوچک یا مگس ریزی است كه بر چشم و
(صالح )218 :1115 ،و « َ

روی گوسفندان و خران مینشیند( :2ابنابیالحدید ،1221 ،ج 188 :1و ابنمیثم ،1288 ،ج:2

)551؛ «حیتان» جمع «حوت» و بهمعنای نهنگان و «فیلة» جمع «فیل» است.
حضرت حشرات خرد را تا باالتر از آن ذكر فرموده و برای باالتر و بزرگتر از آن به
حیوانات بسیار بزرگ مثال زدهاند؛ میتوان كالم امام (ع) را مؤیدی بر اینمدعا دانست كه
منظور از «مافوقها» در آیه شریفه «پشه و باالتر از آن از نظر اندازه و حجم» است نه «باالتر
در كوچکی و حقارت»؛ كاربرد «إلی» در این فراز به جای «فاء» در آیه نیز مؤید همین معنای
«باالتر و فراتر» است« .إلَی َماف َْوق َُه َما» بیانگر بینامتنیت (تناص) قرآنی است؛ طبق شأن نزول
آیه مورد نظر ،اعتقاد مفسران در بزرگتر از پشه تمثیل به عنکبوت و مگس است ،ولی گویا
حضرت میخواهند آن را به فراتر از آن دو یعنی به نهنگان و فیالن هم صعود دهند:
قرآن كریم :بعوضة (پشه) ( +فـ) مافوقها ← مگس و عنکبوت (بر اساس تفاسیر)
نهج البالغه :الهمجة (پشه و مگس) ( +إلی) ما فوقهما ← حیتان (نهنگان) و الفیلة (فیالن)
ظاهراً تاكنون كسی به این بینامتنیت (تناص) كه میتواند به برداشت دقیقتری از قرآن
كمک كند ،اشارهای نداشته است؛ جز اینكه فرّاء نحوی برخالف نظر دیگر نحویان ،گویا
َاء ب ِ َم ْعنَی «إلَی»
با الهام از این فراز گهربار «فاء» را در اینجا به معنای «الی» دانسته است« :الْف ُ
أی «إل َی مافوقها» ،1112( .ج )11 :1وی سپس به بیان سبب اینكه چرا در اینجا «فاء» باید
ْ
معنای «إلی» را داشته باشد ،پرداخته و آن را نیازمندی «فاء» به دو اسم با قرارگرفتنِ فعل
ن یکُونُ ال ْفِع ُل بینَهما ک َطرف َِة عی ٍن؛ فَصلُح ِ
ت
َ َ
بین آن دو دانسته است« :إلی تَ ْحت َ ُ
ْ َْ
ْ َْ ُ َ
اج إلَی ْاس َمی ْ ِ َ
ْفاء فِی إلی» (همان) .نحّاس ،دیگر نحوی بزرگ نیز ،مؤید این نظر (فاء به معنای إلی)
ال ُ
بوده و آن را در اعراب آیه بیان كرده است ،1111( .ج)182 :1
فـَ

مافوق
إلیَ
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 -0-0معنای «مافوقها» در حدیث امام موسی كاظم (ع)

كاربرد دیگر «مافوقها» درزمان نزدیک بهنزول قرآن ،حدیثی از امام كاظم (ع) است:1
َت ب ِمافوقها» ( ،1282ج :)11 :1هنگامی كه زمین تکان بخورد ،آنچه
ت َر َجف ْ
ض ِإذَا ْاهتَز ْ
« ْاْلَ ْر ُ
بر روی آن است را میلرزاند؛ كه در اینجا« ،فوق» بهصورت صفت ساده و به معنای «باال»
استفاده شده و نه بهصورت صفت برتر و به معنای «باالتر»؛ از این رو چندان در معرض
ذوالوجهین بودن قرار نگرفته ،فقط معنای پایهای خود را «باال» میرساند.

 -9بیان هر دو معنا برای واژه «فوق» در این كاربرد قرآنی
در نگاه نخست ترجمه «فراتر» برای «فوق» مناسب بهنظر رسیده ،اكثر مفسران نیز همین معنا
را پذیرفتهاند .از بُعدی دیگر میتوان با توجه به واژههای آغازین آیه ،برداشت دیگری
داشته ،معنای «فروتر» را برگزید؛ زیرا وقتی خداوند عدم استحیا از تمثیل پشه را اعالم
میدارد ،الزم میآید در مرحله بعد ،آن را شدیدتر نموده ،به كوچکتر از آن مثال بزند.
یکی از رسالتهای نقد ترجمه ،بررسی علل واژهگزینی مترجم است (حدادی:1281 ،

 ،)185و دلیل برگزیدن معنای «فروتر» و «كمتر» برای «فمافوقها» توسط گروه زیادی از
مترجمان ،این است كه پشه مظهر ذلت ،ضعف و حقارت محسوب میشود و اگر مقصود
آیه این است كه در معنای حقارت ،فوقِ پشه باشد ،در حقیقت «كمتر و كوچکتر» از پشه
(همچون ذره و موریانه) منظور بوده است ،همچنان كه گفته شود« :آیا شرم نمیكنی برای
یک دینار اینقدر زحمت می كشی؟» و در جواب بگوید« :نه حتی از آن هم فراتر ،برای
یک درهم ».و بالغت ایجاب میكند كه گوینده پس از بیان ابا نداشتن از مثال زدن به
ضعیف ،ضعیفتر را مثال بزند نه موجود بزرگتر را!
زجاج عالوه برمعنای اول («فراتر» و «بزرگتر») معنای دوم («فروتر» و «كوچکتر»)
را هم روا میداند ،چون مراد در اینجا كوچکی و كم شمردنِ آن مثال در بین همتایان
است ،1111( :ج)181 :1؛ فراء معنای دوم را به دو دلیل روا نمیداند :پشه نهایت كوچکی
است و كوچکتر و خوارتر از آن چیزی نیست كه به آن مثال زده شود و این كه عرب از
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«فمافوقها» برای «فراتر در حقارت» و به معنای «فوق ذاک» استفاده میكند ،فقط در مقام
مدح و ذم است و در اینجا ذم و نکوهشی در كار نیست ( ،1112ج)11 :1؛ و معنای «كمتر
و فروتر» در اینجا پسندیده نبوده ،فقط معنای «بزرگتر و فراتر» لحاظ میشود.

 -5بررسی عبارت «فمافوقها» با بهرهگیری از دانشهای زبانی
مجموعه تالشهای زبانشناسانه ،بهترین راه برای ترجمه صحیح متون عربی است؛ ترجمه
كه «برگرداندن نوشته یا گفتهای از زبانی به زبان دیگر است» (پورجوادی،)28 :1288 ،
درخصوص قرآن تا حد بسیاری پیرو اِعراب آن و تسلط بر زبان عربی است كه ترجمه
خوب ،مستلزم آشنایی كافی با زبان و بررسی صورت و معنای آن است «زیرا تکمیل
مطالعات زبان عربی بدون استفاده از مسائل زبانی كه قدما بهخوبی آنرا توصیف و تحلیل
كرده و نظریات مفیدی پیرامون آن ارائهكردهاند ،امکانپذیر نیست( ».زكریا)15 :1281 ،

نحو صورت زبان بوده و از نقش كلمه در تركیب با دیگر كلمات یا چگونگی اتصال
واژهها در سازهها بحث میكند (ن.ک :لطفیپور ساعدی .)1 :1281 ،ناآشنایی با نحو عربی
سبب كژفهمی عبارات و جملهها است؛ لذا ترجمه قرآن تا حد بسیاری پیرو اِعراب آن بوده؛
زیرا اختالف اعرابی قطعاً به اختالف در ترجمه میانجامد .بر این اساس «زبانشناسی جدید
به این نتیجه رسیده است كه در قدم اول باید ساختمان زبان را از داخل توصیف كرد و در
مرحله دوم به توصیف روابط داخلی اینشبکه داخلی با جهان بیرون پرداخت (باطنی:1221 ،

 11و .)11
 -1 - 5معانی متفاوت «فوق»

«فوق ظرف ی است كه بیانگر بلندی و باالیی ارتفاع از نظر مکان ،و علو از نظر مقام و
درجه است»( 5انیس ،)882 :1181 ،كه معنای علو مقام در فعل هم كاربرد یافته است ،مانند:
«در شرافت و برتری از دوستانش باالتر است»( 2فیروزآبادی ،بیتا ،ج :)181 :2و «فاقَ
الش ْي َء :باالى آن چیز رفت( ».مهیار« )281 :1288 ،فوق» داللت بر اضافه و فزونى در كمیت
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یا كیفیت دارد؛ كتب وجوه و نظائر برای واژه «فوق» ،هشت معنای كاربردی «بزرگتر،
كوچکتر ،بیشتر ،باالتر ،باال (روی) ،ظفر ،برتری و واقع شدن به عنوان صله موصول (من/
ما)» را ذكر كردهاند (منجد)181 :1111 ،؛ كه نشانمیدهد گرچه این واژه از جهات ششگانه
است اما «باال بودن و عالیتر بودن» با توجه به موقعیت و شرایط ،در معانی متفاوتی از
جمله مکان ،زمان ،صوت ،عدد ،منزلت بهكار میرود.
از نظر راغب اصفهانی «برتری و فوقیت» به چندین اعتبار برای واژه «فوق» متصور
است« :بهاعتبار فضیلتهای دنیوی»« ،به اعتبار فضیلتهای اخروی»« ،برتری به اعتبار قهر
و غلبه»« ،به اعتبار روی ،فراز و زیر» در مقابل واژه «تحت»« ،به اعتبار باال و زیر بودن» در
مقابل واژه «أسفل»8؛ فوق در «عدد» ،آخرین مورد نیز «برتری در بزرگی و كوچکی» است:
وض ًة فمافوقها﴾؛ پشه و ماورای آن در بزرگی یا كوچکی ( )511كه همان آیه مورد
﴿بَ ُع َ
بحث در این پژوهش بوده و موجب اختالف نظر بسیار و از «اضداد» بهشمار آوردن واژه
«فوق» توسط گروه كثیری از علمای قرآن و تفسیر شده است؛ كه ضمن استناد به تفاسیر
ایشان ،به بررسی اضداد بودن این واژه پرداخته میشود.
 -1-1-5قرار دادن واژه «فوق» در دسته اضداد

فعل «باعَ» هم به معنای «خرید» و هم به معنای «فروخت» است .زباندانان عربی چون
اصمعی و سجستانی و ابنسکیت و صاغانی این كلمات را «اضداد در یک كلمه» یا
«ذواتالمعنیین فی لفظ واحد» نامیدهاند (دكرمنجی .)118 :1885 ،برخی واژه «ف َْوقَ » را از
اضداد میدانند كه در اصل متحمل دو معنای متضاد است« 1:فاء ،واو ،قاف» دو ریشه
صحیح است كه یکی بر برتری و دیگری بر بازگشت داللت دارد؛ از اولی فوق به معنی
علو  ...و «امر فائق» به معنای موضوعی برتر ،و از دیگری فَواق یعنی بازگشت شیر به
پستان شتر (دوباره پر شیر شدن) را داریم( ».ابنفارس ،1111 ،ج)121 :1

از نظر ابنعباس ،ابنقتیبه ،مکیبنابیطالب ،و ابوحیان در این آیه «فوق» بهمعنای
«دون» است (سیروان ،1)215 :1111 ،ابوعبیده نیز منظور آیه را «فما دونها» ذكر كرده
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(ابنمنظور ،1181 ،ج )258 :18و راغب اصفهانی نیز همین نظر را دارد (همان) 511 :؛ نگاهی
به كتب اضداد صاغانی ،قطرب ،ابی حاتم ،ابنانباری ،و مجاز القرآن از ابوعبیده ،و تأویل
مشکل القرآن از ابنقتیبه این مطلب را روشنتر میسازد؛ زیدبنعلیبنحسین (ع) (،1281

ج )115 :1در تفسیر غریب القرآن گوید« :هذا من اْلضداد ،الزیادة اقتضاها السیاق؛ قال ابن
قتیبة :قد یکون الفوق بمعنی دون و هو من اْلضداد( ».زاد المسیر ،ج)55 :1

گرچه این مطالب« ،فوق» را از آن كلماتی میداند كه درون خود دو معنای متضاد داشته
و هر زمان ممکن است یکی از آن دو مورد نظر باشد ،ولی برخی دیگر با ذكر دالیلی
درصدد ردّ نظریه «ضدیت معنای «فوق»» برآمده (منجد 118 :1111 ،ـ  )112و بر این باورند
كه برآمدن دو معنای متضاد از این واژه ،به دلیل سیاق كالم و برداشتهای متفاوت است؛ و
بدون شرایط و سیاق خاص ،نمیتوان آن را از اضداد محسوب كرد.
قدر مسلم این است كه حتی اگر این دو معنایی را برای واژه «فوق» بپذیریم ،جز در
میزان قیاس و مقایسه با درجات پایینتر و باالتر كارایی ندارد؛ نیز هنگام ترجمه این واژه
به زبان فارسی ،نمیتوان دو معنایی مذكور را از آن تلقی كرد .برخی پژوهشگران برآنند
كه در محدودههایی از متن ،امکان دستیابی به ترجمه از زبان مبدأ به زبان مقصد تا حد
صفر تنزل مییابد و مترجم در فضای ترجمه ناپذیری متن قرار میگیرد (افراشی:1215 ،

 .)81شاید برخی همین نظر را درباره واژه «فوق» در زبان عربی دارند؛ و این بدان سبب
است كه معادل این واژه در فارسی «واال یا باالتر» هرگز احتمال دو مفهوم متضاد را
برنمیتابد ،درحالیكه سخندانان عرب بعضا دو برداشت متفاوت از این عبارت داشتهاند.
 -2-1-5متضاد واژه «فوق»

برای تشخیص معادل واژه «فوق» به یکی از دو معنا «واالتر» یا «باالتر» ،نخست باید بدانیم
«هیچ دو واژهای از یک معنای واحد برخوردار نیست ،و شاید بتوان امکان ارزیابی
هممعنیها را با استفاده از واژههای مقابل آنها به وجود آورد؛ یعنی اگر دو واژه دارای متقابل
واحدی باشند ،طبعاً باید با یکدیگر هممعنی شوند( ».صفوی« )21 :1218،فوق» به معنی
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«باال» ،و متضاد آن «تحت» است (فیروزآبادی ،بیتا ،ج ،)181 :2و گاهی به معنی «باالتر» و
متضاد آن «أسفل :پائین » است( .ابنمنظور ،1181 ،ج)258 :18

ذكر دو نقیض «تحت» و «أسفل» برای این واژه در لغتنامهها ،مشخص میكند این
واژه گاه بهصورت «ظرف مکان» («باال») و گاه بهعنوان «صفت یا ظرف مکان مفضّل»
(«باالتر») استفاده شدهاست (زبیدی ،بیتا ،ج51 : 8؛ و انیس و دیگران ،)882 :1181 ،و هنگام
ترجمه باید به كاربرد «فوق» بهعنوان اسم یا صفت (واال یا باالتر) دقت كرد.
 -2 – 5بررسی نحوی «فوق» و تأثیر آن در برداشت معنای صحیح و ترجمه وفادار

«برای تعادل ترجمهای بین زبان مبدأ و مقصد باید نکاتی همچون واژگان ،ساختار ،بافت،
معنای جمله و كالم نیز باید مورد توجه قرار گیرد( ».ن.ک :لطفیپور ساعدی)81 :1281 ،

درباره ساختار عبارت مورد بحث ،با بررسی نحوی موارد استعمال «فوق» در زبان عربی و
با كاوش در فرهنگ لغت ،متوجه میشویم كه این واژه دارای كاربرد وصفی (قیدی) و
كاربرد اسمیاست18؛ «فوق» در آیه شریفه دارای كاربرد وصفی بوده و صفت محسوب
شده است ،بههمین روی در جمله ،معنای «فاق» (باال رفت و برتر شد) میدهد؛ زیرا
«عمل صفت در جمله ،شبیه عمل فعل است ... ،و صفت ،عمل فعل را در جمله انجام
میدهد» (زكریا)11 :1281 ،؛ اما «فمافوقها» در هیچیک از ترجمههای بررسی شده ،به
صورت اسم (قسمت فوقانی یا سر پشه) ترجمه نشده است و همگی بهصورت تفضیلی
یا برتر (باالتر یا پایینتر) ترجمه شدهاند؛ هرچند با توجه به اینکه نقش ظرف مکان دارد،
مترجمان میتوانستند بهصورت صفت ساده «باالی آن» ترجمه كنند ،تنها ابوالفتوح رازی
چنین آورده است« :خداى شرم ندارد كه مثلى بزند [سراسکى] و آنچه باالى آن باشد»،
كه اینجا نیز لحن كالم بیانگر همان درجه بندی و تفضل است.
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مترجمان قرآن بر اساس تفاسیر ارائه شده برای این عبارت ،در ترجمه «فوق» از صفت برتر
استفاده كردهاند؛ ولی طبیعی است كه اختالفات موجود در تفاسیر به ترجمهها نیز سرایت
كند و ترجمهها گاهی از یکدیگر بسیار متفاوت شده ،تا آنجا كه حتی دو معنای متضاد را
ارائه دهند .همانطور كه در این آیه شریفه ،چند نوع ترجمه فارسی را در مشاهده میكنیم:
الف .توجه بهمعنای «بزرگتر یا كوچکتر» ضمن پذیرفتن ترجمه «فروتر»« :از این كه
به بزرگتر یا كوچکتر از پشه مثال زند( 11».خرمشاهی ،مشکینی ،معصومه یزدانپناه)

ب .مقدم آوردن «فروتر» در ترجمه ،ضمن پذیرش هر دو معنا؛ مانند فوالدوند« :به
فروتر یا فراتر از پشه مثال زند» و سورآبادی« :چه یا كه باشد یا زبر آن» و تفسیر طبرسی.
ج .ذكر معنای «فروتر» (كمتر یا ناچیزتر) توسط گروه بسیاری چون :آیتی ،هوشنگ
آبان ،پاینده و مکارم؛ كه این شیوه ترجمه برگرفته از تفاسیری چون اطیب البیان و المیزان
است11؛ شاید ترجمه انصاریان «فراتر در كوچکی» (خردی و حقارت) دقیقتر باشد.
د .گروه بسیاری كوشیدهاند ترجمهای نزدیک به زبان مبدأ ارائه داده ،فقط معنای «فراتر
از پشه» را آوردهاند .بیشتر مترجمان قدیم و جدید (چون الهی قمشهای ،محمود صلواتی،
و محمد خواجوی) ترجمه «فراتر» (بزرگتر) را برگزیدهاند .12تفسیر نمونه ترجمه (باالتر از
آن) را ارائه داده ولی به هنگام تفسیر آیه تأكید میكند كه «باالتر از نظر كوچکی» یا همان
11

معنای «كمتر» صحیحتر به نظر میرسد( .مکارم شیرازی ،1281 ،ج)118 :1

بررسی «فوق» و تأثیر آن در  52ترجمه فارسی موجود از «فمافوقها» نشان میدهد 11
ترجمه صریحاً معادل بیشتر و بزرگتر (و فزون و مهمتر و برتر) را 2 ،ترجمه صریحاً
معادل كوچکتر و كمتر را ،و  2ترجمه كوچکتر و كمتر توأم با اشاره به معنای بزرگتر
و بیشتر و  1برابرنهاده «فوق و مافوق» را برگزیدهاند.
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 -0 – 5بررسی نحوی «فاء» و تأثیر آن در ترجمه عبارت

الزم است برای دریافت معنای دقیقتر عبارت شریفه ،به بررسی حرف «فاء» از نظر نحوی
و تأثیر آن در ترجمه عبارت عنایت نمود« .فاء» حرف عطف و «بعوضة» معطوفعلیه
است( .درویش ،1111 ،ج21 :1؛ و صافی ،1111 ،ج21 :1؛ و عکبری ،1881 ،ج11 :1؛ و میقری،

 ،1882ج« )25 :1فاء نشانمیدهد كه دومی بیدرنگ بعد از اولی واقع شده است»15
(ربانینحوی 18 :1881 ،و )11؛ ابنمالک در الفیه گوید« :فاء برای ترتیب پیوسته و ثُمَّ برای
ترتیب ناپیوسته است12».؛ در شرح آن نیز آمدهاست« :فاء بیانگر ذكر ترتیبی و متصل
معطوف بعد از معطوفعلیه است( 18».ابنعقیل ،1181 ،ج )118 :1از طرفی داللت «فوق»
بر حالت وصفی ،می رساند فاء» مبیّنِ مراتبِ تفاوت در صفات است.
ابنهشام به نقل از زمخشری به ذكر «حاالت فاء در كنار صفات» پرداخته است« :یکی
از حاالت كاربرد فاء در صفات آن است كه مدلول آن صفات در خارج از ذهن به ترتیب
محقق نشده باشند؛ بلکه تنها از برخی جهات متفاوت باشند و همین تفاوت منشأ ترتیب
باشد ،مانند(« :نخست) بهترین را و سپس زیباترین را انجام بده ،1881( 11».ج )115 :1در آیه
مورد بحث نیز «فوق» معنی وصفی دارد و «فاء» مراتب تفاوت آن را بیان میكند.
ِ
ون َأن َّ ُه ال َْح ُّق م ِ ْن َربِّهِ ْم َو
ين َآمنُوا َفيَ ْعل َُم َ
در ترجمه سایر «فاء»ها در ادامه همین آیه ﴿فَ َّ
أما الَّذ َ
ِ
ُون﴾ ،از معادل فارسی این واژه یعنی «پس» استفاده شده كه ترجمه
ين كَ َف ُروا َفيَ ُقول َ
َأ َّما الَّذ َ

صحیح و بهجایی است ،ولی در مورد «فاء» در «فمافوقها» چنین ترجمهای ارائه نشده است.
با اندک تأملی روشنمیشود كه «فاء» در اینعبارت ،معنای «بالفاصله پس از چیزی قرار
گرفتن» را بهوضوح نرسانده ،بلکه بیانگر ترتیب برای انتها (همان )115 :است كه معنای «الی»
میدهد .همانطور كه فرّاء نحوی برجسته نیز در این آیه چنین نظری دارد ،1112( .ج)11 :1

نحّاس ،دیگر نحوی بزرگ نیز «فاء» را بهمعنای «الی» دانسته وآن را به «ما»ی نخست در «أن
یضرب مثالً ما»عطف كرده است ،1111( .ج)182 :1
 -1 -0 -5ارزیابی ترجمههای «فاء» در عبارت «فمافوقها»
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فاء در حالیكه حرف عطف است ،بهمعنای «إلی» و بیانگر انتهای غایت (ابن عقیل،1181 ،

ج )18 :1و معادل «تا» است كه تنها در دو مورد از ترجمههای بررسی شده ،برابر نهاده «تا»
آمده است( ،ترجمه طاهری «تا بزرگتر از آن» ،و معزی «تا برتر از آن»؛ ترجمههایی چون
جاللالدینفارسی و مکارم «فاء» را به «حتی» برگرداندهاند كه با اندک تسامحی در راستای
«تا» ارزیابی میشود ،ولی بیشتر مترجمان چون :مجتبوی ،مینویی ،حجتی و بصیرالملک
«فاء» را معادل حرف «واو» قرار داده ،برخی نیز چون صفارزاده و استرآبادی آن را «یا»
ترجمه كردهاند11؛ اجماالً ترجمههای فارسی ارائه شده برای واژه «فـاء» بدین صورت
است 15 :مورد «فـ» را «یا» 1 ،مورد «و یا» 2 ،مورد «پس» 1 ،مورد «حتی» 1 ،مورد «و
حتی» 1 ،مورد «تا» و  21مورد «و»

 -9- 5بررسی نحوی «ما» در «فمافوقها»

برای ارائه ترجمه ای وفادارتر ،بررسی نحوی «ما» و لحاظ نمودن تأثیر وجوه سهگانه آن
(استفهامیه یا موصوله یا نکره موصوفه) ضروری است:
َأی شَ ْیءٍ ف َْوق ََها؟»
استفهامیه انکاری به معنای «چه چیزی»« :ف ُّاسم موصول درمحل نصب بهمعنای «الذی :آنچه» و معطوف بر «بعوضة». -نکره موصوفه بهمعنای «شیء» یا «چیزی»( .میقری ،1882 ،ج 25 :1و رازی ،ج)111 :1

البته انتخاب بهتر از بین انواع احتمالهای مختلف برای «ما» ،تا حد زیادی به تلقی از
مفهوم «فوقها» بستگی دارد؛ به این بیان كه نکره موصوفه به گونهای حقارت و ناچیزی را
رسانده ،متناسب با مفهوم خردی و كوچکی است و اگر منظور بزرگتر از پشه (مگس یا
عنکبوت كه در شأن نزول بیان شد) باشد« ،ما» را نباید نکره موصوفه در نظرگرفت ،بلکه
موصوله بودن و معرفه و مشخص بودنِ آن ،با معنی بزرگتر مناسبتر است ،كه باتوجه
به مرجح بودن احتمال بزرگتر برای این واژه ،موصوله بودن «ما» برگزیده میشود.
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گرچه نکره موصوفه و موصوله در ترجمه فارسی تفاوت آشکاری ندارد ،اما ترجمه با
اسم موصول (آنچه) بدلیل اینکه در فارسی با اسم اشاره دور (آن) توأم است ،بهنحوی
عظمت و بزرگی تعبیر (و نه تمثیل) را رسانده ،مناسبتر بهنظر میرسد .اكثر ترجمهها
معادل خاصی برای «ما» ارائه ندادهاند و تنها از سیاق سخن ،همان اسم موصول (آنچه) یا
نکره موصوفه (چیزی) برمیآید كه اشکالی برای ترجمه یا مفهوم ایجاد نکرده است.
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ترجمههای فارسی ارائه شده برای واژه «ما» به اینصورت است 11 :ترجمه «آنچه»؛
 2ترجمه «چیزی»؛ یک ترجمه «حیوان» و  28ترجمه دیگر اصالً برگردانی ارائه نکردهاند.

 -6نتایج
عالوه بر بررسی لغوی و وجود قرائن در فراز قرآنی «فمافوقها» ،بررسی روابط بینامتنی
قرآن با روایات معتبری كه اینشیوه كاربرد در آنان مشهود است ،بههمراه تحلیل متن آنها،
همگی در جهت ابهامزدایی و روشنگری برداشت معنای «فراتر یا بزرگتر» از «ما فوق»
در آیه قرار دارند ،میتوان یافتههای بدست آمده از این پژوهش را در سه بخش ارائه
نمود:
*برداشت مفهوم «فراتر یا بزرگتر» از فراز «فمافوقها» از طریق بینامتنیت قرآن و احادیث
 كاربرد عبارت «فمافوقها» در حدیثی نبوی نشان میدهد هرچند شارحان خواستهانداحتمال دیگر را نیز بر آن تحمیل كنند و گرفتاری كمتر و بیشتر از خاشاک ،هر دو را
منظور بدانند ،اما در این كالم ،بافت سخن بیش از یک احتمال (بزرگتر) را بر نمیتابد؛ این
بینامتنیت معنای «فراتر یا بزرگتر» را برای عبارت «فمافوقها» مناسبتر در نظر میآورد.
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 بینامتنیت این فراز قرآنی با «الی ما فوقهما» در نهج البالغه و اشاره به سیر صعودی ازحیوانات كوچکتر (مورچه و پشه بهصورت مفرد) به حیوانات بزرگتر (ماهیان و فیلها به
صورت جمع) در توضیح مفهوم «فوق» ،به عنوان راهنمایی در فهم عبارت قرآن قلمداد
شده ،مؤیدی بر ادعای برداشت معنای «باالتر در اندازه و حجم» از تركیب «مافوقها» در آیه
است ولی بهرغم اهمیت كاربردی این بینامتنیت ،تاكنون كسی صریحاً به این تناص راهگشا
اشاره نداشته و لذا در ترجمههای قرآن و نهجالبالغه از آن استمداد نشده است.
 در بینامتنیت «مافوقها» با حدیث امام كاظم (ع) «فوق» نه بهصورت صفت برتر و بهمعنای «باالتر» ،كه بهصورت صفت ساده بوده و فقطمعنای پایهای خود (باال) را میرساند.
*معنای برگزیده «فاء» و «فوق»:
 پژوهشهای زبانی عبارت «فمافوقها» و بررسی بینامتنیت آن با سخن امام علی (ع)«إلی مافوقَهما»« ،فاء» را در این عبارت به معنای «إلی» (به ،بهسوی ،تا) و مبیّن مراتب
صعودی به سمت «بزرگتر و فراتر» نشان میدهد كه از دیگر مؤیدات ترجیح معنای
«بزرگتر» است.
 هرچند به نظر مفسران در عبارت «فمافوقها» دو وجه محتمل است ،اما با بهرهگیری ازدانشهای زبانی (لغت و نحو) در تحلیل اركان این تعبیر (فاء ،ما ،فوق) این احتمال مرجح
مینماید كه مراد از «فوق» همان «بزرگتر در اندازه» باشد و مشخصگردید حدیث نبوی و
سخن علوی ،بهعنوان مفسّر كالم الهی ،همین معنا را تأیید نمودهاند.
*ارزیابی ترجمه ها:
 ذكر دو نقیض «تحت وأسفل» برای «فوق» نشانگر كاربرد این واژه هم در «ظرفمکان» بهمعنی «باال» و هم در «صفت یا ظرف مکان مفضّل» به معنی صفت برتر «باالتر»
است؛ اما مترجمان قرآن «فوق» را نه بهصورت اسمی آن ،كه به صفت برتر ترجمه كردهاند.
 گرچه برخی علیرغم نارضایتی مخالفینشان تالش دارند ،واژه «فوق» را در دستهاضداد قرار دهند ،ولی حتی اگر بپذیریم این واژه در وضع یا استعمال از واژگان اضداد
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باشد ،بهیقین معادل فارسی آن ـ باال و باالترـ این تضاد را بر نمیتابد و مترجمان نمیتوانند
با كاربرد این برابرنهادهها آن تضاد معنایی را در نظر بگیرند؛ از اینرو عبارت شریفه در
معنای «بزرگتر و باالتر» بوده ،ترجمه «فراتر» را برای این واژه رهنمون میگردد.
 بر اساس تحلیلهای انجام گرفته ،تالش شده مرز نقد ترجمهها درنوردیده شود ،تااز چهار نوع برگردان ارائه شده برای این واژه در  52ترجمه ارائه شده  ،برابرنهاده «فراتر»
و در تعابیر دیگری چون «بزرگتر و باالتر بیشتر و بزرگتر و فزون و مهمتر و برتر»
وفادارتر نماید و ترجمههایی چون الهی قمشهای ،صلواتی ،و خواجوی برگزیده شود.
 «فاء» در این عبارت بهمعنای «إلی» و بیانگر مراتب صعودی به سمت «باالتر» بوده،باید مانند طاهری و معزی با برابر نهاده فارسی «تا» ترجمه نمود؛ ولی دیگر ترجمهها با
حروف «یا»  -در بسامد بیشتر -و حروف «حتی» و «و» برگردان نمودهاند.

 -2پینوشتها
Intertextuality -1
ٍ
ل واحد فیها
« -1فإنّ العرب کانوا ینکحون نساء آبائهم ،فکان إذا کان للرجل أوالد کثیرة وله أهل ولم تکن ّامهم ّادعی ک ّ
نات ْاْلَ ِخ َو
ت َعلَیْک ُْم ُأمهاتُک ُْم َو بَناتُک ُْم َو َأ َخواتُک ُْم َو َعماتُک ُْم َو خاالتُک ُْم َو بَ ُ
ثم قال « ُح ِّر َم ْ
فحرم هّالل مناکحتهم (وله أهل)ّ 1
ّ
هات نِسائ ِ
ت َو ُأمهاتُکُم الَّلتِي أَ ْر َضعنَکُم َو َأ َخواتُک ُم م ِ
نات ْاْلُ ْخ ِ
ضاعةِ َو ُ
محرمة
هي
مات
المحر
ذه
ه
فإنّ
اآلیة
»
ُم
ک
م
أ
الر
ن
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
بَ
ّ
ّ
محرمة بنفسها،
محرمة بنفسها وبنتها حَّلل
ّ
وما فوقها إلی أقصاها ،وکذلك البنت واالختّ ،
فالعمة والخالة هي ّ
وأما ال ّتی هي ّ

محرمة ،وبنتها حَّلل إذا ماتت ابنتها االولی ال ّتی هي امرأته أو طل ّقها».
وبنتها حَّلل ّ
وامهات النّساء ّامها ّ
ِ
والح ُمر وأعینها»
الهمج ،ذباب صغیر یسقط علی وجوه الغنم ُ
 -2واحدة َ
ِ
َ ِ
ِ
ن الطبائ ِ ِ ْ َ
َ
اْل ْربَ ِ فَقَالَ
ل َعلَی الرشِیدِ فَقَالَ لَ ُه الرشِ ُ
وسی ب ْ َن َج ْعفَرٍ (ع) َد َخ َ
ید یَا اب ْ َن َر ُسول هّالل أ ْخب ِ ْرني َع ِ َ
« -1أن ُم َ
ِ
َ
ص ٌم َجدِلٌ
ك یُ َد َارىَ 1و َأما الد ُم فَإِن ُه َعبْ ٌد غَارِ ٌمَ 1و ُرب َما قَتَ َ
یح فَإِن ُه َمل ِ ٌ
الر ُ
ل ال َْعبْ ُد َم ْو َال ُه َو َأما الْبَلْغ َُم فَإن ُه َخ ْ
ُم َ
وسی ع أما ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ٍ
َ
ِ
َت ب َما ف َْوق ََها فَقَالَ لَ ُه َه ُارونُ یَا ابْ َن
تَ 1ر َجف ْ
ض إذَا ْاهتَز ْ
آخ َر َو أما الْمر ُة 1فَإن َها ْاْل ْر ُ
إِنْ َس َد ْدتَ ُه م ْن َجانب انْفَتَ َح م ْن َ
َرسولِ هاللِ تُنْف ِ ُق عل َی الن ِ
اس م ِ ْن کُنُوزِ هّاللِ َو َر ُسولِهِ».
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
َاع َوال ُْعل ُو
ید ْاال ْرتف َ
 -5ف َْوقَ  :ظَ ْر ُف َمکَان یُف ُ
 -2فَاقَ أصحاب ُه فَوقاً َوفَواقاً :ع ََّلهم بِالشر ِ
ف
َ ُ ْ
َ
ْ َ َ ْ
َ
( -8البته بهنظر می رسد بازگشت این دو معنا در حقیقت بهیک اعتبار است و تفاوت آشکاری میانشان نیست ،جز
آنکه بگوییم در اولی جا و مکان است كه متصف به فراز یا زیر میشود و در دومی سمت و سو مراد است)،
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ان ی ُدلُّ أح ُدهما علی علُوَ ،و ْاآل َخر عل َی ْأوبةٍ َو ُرج ٍ
َّلن ص ِح َ ِ
َاف؛ أص ِ
وع؛ فَاْلولُ الْف َْوقُ َو ُه َو
َاء َوال َْو ُاو َوالْق ُ
ُ
ُ َ
َ ُ َ َ
ُ ٍّ
َ
یح َ
َ
ْ
 -1الْف ُ
ٍ
ِ
ِ
ن فِی َضرع ِ َها بَ ْع َد ال َْحلَبِ
وع اللَبَ ِ
اآلخ ُر فَف ََواقُ الناقَةَ ،و ُه َو ُر ُج ُ
أي ُم ْرتَف ٌ َعال؛ أما َ
ال ُْعل ُُّوْ ... ،أم ٌر فَائ ٌقْ ،
ْ

من به الرحمن به هر دو معنا
 -1البرهان «فمافوقها» را با استناد به کتابهاي ّ
الدر المصون و حاشیة الجمل و إمَّلء ما ّ
(كوچکتر یا یزرگتر از «بعوضة») در نظر گرفتهاست( .میقری 1882م )25 :1 ،قمی در تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب
معنای «كوچکتر» را سزاوارتر دانسته یا حداقل همرتبهی «معنای بزرگتر» میداند1221( 1ش)111 :1 .؛ كشاف،
إعراب القرآن و بیانه و مجمع البیان فی تفسیر القرآن نیز هر دو معنا را روا دانستهاند( .زمخشری 112 :1111 ،و طبرسی،
ج 181 :1و عکبری،1881 ،ج)21 :1
« -18فوق» هم صفت و هم اسم است ،هر كه آن را اسم قرار دهد باید منصوبش نماید و چنانچه آن را اسم در
أس ُه» باید «فوق» مرفوع باشد؛ چرا كه منظور
نظر گرفتی مرفوعش می نمایی» (ابنمنظور :)258 :1181 ،در «ف َْوقُ ُه َر ُ
خود سر است« .فوق» در كاربرد وصفی منصوب است ،مانند« :عبداهلل باالتر از زید است» ،و در كاربرد اسمی
مرفوع است ،مانند «بخش فوقانی او سرِ اوست»؛ یعنی علیرغم اینکه اصوال معنای وصفی برای آن متصور است،
ل فَو ٍ
ق ُدونُ » (مهیار :)281 :1288 ،و چون
لیکن «فوق» گاهى به صورت اسم به كار مىرود ،مانند « َوإذَا ذُک ِ ْر ُ
ت فَکُ ُّ ْ
از من یاد شود ،هر برتری فروترین است
 -11این گروه شامل بسیاری از ترجمههای فارسی و تفاسیر متعددی است كه در آنها ترجمه «فراتر» (بزرگتر)
بر «فروتر» (كوچکتر) اولویت یافته؛ مثالً در تفسیر كهن سور آبادی ،چنین آمدهاست« :مِهْ از آن چون ذباب ،یا كِهْ
از آن چون ذره» .و در ترجمه منظوم كرمخدا امینیان« :و یا برتر و یا فروتر از این».
 -11ترجمه صفارزاده« ،یا ناچیزتر از آن» و ترجمه نوبری« :بلکه حیوان ضعیفتر از آن» خواری و حقارت تمثیل
(پشه) را به وضوح نشان داده است.
 -12ترجمه فیض االسالم و ترجمههای زیرهمگی بهاین معنی تمایل داشتهاند :ترجمه مجتبوی (باالتر و برتر)،
جاللالدین فارسی ،استرآبادی ،زینالعابدین رهنما و احمد كاویانپور ،علیاكبر طاهری قزوینی ،بصیر الملک ،سیدمهدی
حجتی ،كاظمپورجوادی ،ترجمه معزی ،عباس مصباحزاده ،ابوالقاسم امامی ،محمود اشرفی تبریزی ،محمدجعفر یاحقی
(مهمتر از پشه) ،تفسیر كشف االسرار و عدة االبرار (چیزی كه فزون از آن بدی) ،عمادزاده (بزرگ مانند فیل) ،تفسیر
اب َوالْعنْکَب ِ
بیضاوی ( َو َما َز َاد َعلَیْ َها فِی ال ُْجثةِ ک ُّ
وت؛ و آنچه فزون از آن است ،مانند مگس و عنکبوت)،
َالذبَ ِ َ ُ
 -11پنج ترجمه نیز معادل «برتر» را ارائه كردهاند كه با توجه به خرد و خوار بودن پشه اصال ترجمه موجهی بهنظر
نمیآید؛ چون مراد در این جا كوچکی و كم شمردنِ آن مثال در بین همتایان است ،و پشه در نهایت كوچکی است و
كوچکتر و خوارتر از آن چیزی نیست كه به آن مثال زده شود ،ولی واژه «برتر» دارای بار معنایی «فضل و علو» است
وتداعی كننده خردی و خواری نیست و به همین روی معنای خوارتر را بر نمیتابد.
 -15وهی مرتبة تدلُّ علی أن الثانی بعد اْلول بَّل مهلة
یب بِانْفِصال»ِ:
یب بِاتِّصالِ
وثُم لِلترت ِ ِ
ْفاء لِلترت ِ ِ
َ
َ
ْ
« - 12ال ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْمعطُ وف َع ِ
َّل بِه
ن ال َْم ْعطُ وف َعلَیْه ُمتص ً
ْفاء َعلَی تَأخُّ رِ ال ْ
 -18تَ ُدلُّ ال ُ
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 -11أحدها أن تدلّ علی ترتیب معانیها فی الوجود  ...والثاني أن تَ ُدل َعلَی تَ ْرتِیب ِ َها [أی ترتیب معانی الصفات] فِی
َاو ِ
ت م ِ ْن بَ ْع ِ
ل
واع َم ِل
اْلحسن فاْلجم َ
ض ال ُْوجوهِ ،ن َْح ُو قَول ِ َ
التف ُ
َ
کْ .. :
 -11نمونههایی از ترجمه به «حتی»*:مکارم :خداوند از این كه مثال پشه و حتی باالتر از آن بزند شرم نمیكند.
*جالل الدین فارسی :خداوند از این كه به پشه و حتى بیشتر از آن مثال بزند شرم نمىكند.
نمونههایی از ترجمه به «و» * :انصاریان :بی تردید خدا  ...از این كه به پشه و فراتر از آن در كوچکی] مَثَل بزند،
شرم نمیكند* .آیتی :خدا ابایی ندارد كه به پشه و كمتر از آن مثل بزند* .الهی قمشه ای :و خدا را شرم و
مالحظه از آن نیست كه به پشه و چیزی بزرگتر از آن مثل زند* .خرمشاهی :خداوند پروا ندارد كه به پشه و
فراتر [یا فروتر] از آن مثل زند* .راهنما :همانا خدا شرم نمیكند از این كه به پشهای و باالتر از آن مثل بزند.

 -8منابع
* قرآن کریم
 -1ابنابیالحدید ،شرح نهجالبالغه ،تحقیق :محمدابوالفضلابراهیم ،قاهره :دارإحیاءالکتب العربیة،
(1221ش).
 -1ابن شهرآشوب ،متشابه القرآن و مختلفه ،تهران :بیدار1211( ،ق).
 -2ابن عقیل ،عبداهلل ،شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالک ،بیروت :دارالفکر1181( ،م).
 -1ابن فارس ،احمد ،معجم مقایس اللغه ،تحقیق :عبدالسالمهارون ،بیروت :دارالجیل1111( ،م).
 -5ابن منظور ،عبداهلل ،لسان العرب ،بیروت :داراحیاء التراث العربی1181( ،م).
 -2ابنمیثم بحرانی ،میثمبنعلی ،شرح نهجالبالغه ،مترجم :سیدمحمدصادق عارف ،مشهد :بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستانقدسرضوی1288( ،ش).
 -8ابنهشام ،عبداهلل ،مغنی اللبیب عن كتب األعاریب ،لقاهرة :دارالسالم1881( ،م).
 -1ابوسعود ،محمد ،إرشاد عقل السلیم إلی مزایا قرآن الکریم ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
(1111م).

 -1افراشی ،آزیتا« ،نگاهی به نظریه فرازبان معنایی طبیعی و مسأله ترجمهپذیری» ،فصلنامه
مطالعات ترجمه :ش1215( ،15ش).
 -18انیس ،ابراهیم و دیگران ،المعجم الوسیط .تهران :مکتبة نشر الثقافة االسَّلمیة1181( ،ق).
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 -11باطنی ،محمدرضا ،توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی در یک نظریه عمومی زبان.
تهران :امیر كبیر1221( ،ش).
 -11بركات ،حمدی أبوعلی ،دراسات فی األدب ،عمان ـ األردن :دار وائل1888-1111( ،م).
 -12پورجوادی ،نصراهلل ،برگزیدههای مقالههای نشر دانش ،2چ سوم ،تهران :انتشارات مركز
دانشگاهی1288( ،ش).
 -11حدادی ،مبانی ترجمه ،تهران :جمال حق1281( ،ش).
 -15درویش ،محییالدین ،إعراب القرآن الکریم و بیانه ،دمشق :دار إرشاد1111( ،م).
 -12دكرمنجی ،عائده ،قاموس اضداد الکبیر ،چ اول  ،بیروت :مکتبه لبنان ناشرون1885( ،م).
 -18راغب اصفهانی ،حسین .معجم مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت :دارالفکر( ،بیتا).
 -11زبیدی ،محمدمرتضی ،تاجالعروس من جواهرالقاموس ،بیروت :دارمکتبة الحیاة (.بیتا).
 -11زجاج ،إبراهیم ،معانی القرآن و اعرابه ،بیروت :عالم الکتب1111( ،م).
 -18زكریا ،میشل ،زبانشناسی زایشی گشتاری ،دستور زبان عربی (جمله ساده) .ترجمه:
شهریار نیازی و مهین حاجیزاده ،تهران :دانشگاه تهران1281( ،ش).
 -11زمخشری ،محمودبنعمر ،تفسیرالکشاف ،قم :مکتب اإلعالم اإلسالمی1111( ،ق).
 -11زیدبنعلیبن الحسین (ع) ،زید ،تفسیر غریبالقرآن ،تحقیق :محمدجواد الحسینی الجاللی.
قم :مکتبة اإلعالم اإلسالمی1281( ،ش).
 -12سیروان ،عبدالعزیز ،المعجم الجامع لغریب مفردات القرآنالکریم (ابنعباس ،ابنقتیبه،
مکیبنابیطالب ،ابوحیان) ،بیروت1111( ،م).
 -11صافی ،محمود ،الجدول فی اعرابالقران و صرفه ،ط ،1دمشق :دارالرشید1111( ،م).
 -15صالح ،صبحی ،شرح نهج البالغه ،قم :داراْلسوة1115( ،ق).
 -12صدوق ،محمد ،ترجمه و متن عیون اخبارالرضا علیهالسالم؛ ترجمه حمیدرضا مستفید ،علی
اكبر غفاری ،چاپ دوم ،تهران :نشر صدوق1282( ،ش).
 -18صفوی ،كورش ،هفت گفتار درباره ترجمه ،تهران :كتب ماد وابسته بهنشر مركز1218( .ش).
 -11عکبری ،أبوالبقاء ،التبیان فی اعراب القرآن ،بیروت :دارالفکر1881( ،م).
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 -11عمر ،احمدمختار ،معناشناسی ،ترجمه :سیدحسن سیدی ،چ دوم ،دانشگاه فردوسی مشهد،
(1212ش).
 -28فراء ،یحیی ،معانی القرآن ،ط ،2بیروت :عالمالکتب1112( ،ش).
 -21فیروزآبادی ،محمد ،القاموسالمحیط ،بیروت :دارالعلم( ،بیتا).
 -21فیضاالسالم ،سیدعلینقی ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،تهران :بینا1251( ،ش).
 -22قمى ،علىبنابراهیم ،تفسیر قمى ،تحقیق :سیدطیب موسوى جزایرى ،چ چهارم ،قم :دارالکتاب،
(1228ش).
 -21قمى مشهدى ،محمد ،تفسیر كنزالدقائق و بحرالغرائب ،چ اول ،تهران :سازمان چاپ و
انتشارات وزارت ارشاد اسالمى1221( ،ش).
 -25گنتزلر ،ادوین ،نظریههای ترجمه در عصر حاضر ،ترجمه :علی صلحجو .تهران :هرمس،
(1218ش).
 -22لطفیپور ساعدی ،كاظم ،درآمدی به اصول و روش ترجمه ،تهران :مركز نشر دانشگاهی،
(1281ش).
 -28ماوردی ،علیبنمحمد ،النکت و العیون ،بیروت :دارالکتب العلمیة( ،بیتا).
 -21مکارمشیرازی ،ناصر و دیگران ،تفسیرنمونه ،چ نهم ،تهران :دارالکتب اإلسَّلمیة1281( ،ش).
 -21منجد ،محمدنورالدین ،االشتراک اللفظی فی القرآنالکریم بین النظریة و التطبیق ،دمشق:
دارالفکر1111( ،م).
 -18مهیار ،رضا ،فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی ،تهران :ناصر خسرو1288( ،ش).
 -11میقری ،احمد ،البرهان فی اعراب اآلیاتالقرآن ،بیروت :المکتبة العصریة1882( ،م).
 -11نحاس ،احمد ،إعراب القرآن ،ط ،2بیروت :عالمالکتب1111( ،م).
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