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چکیده
آیۀ  808سورۀ بقره ،معروف به آیۀ دَین ،بزرگترین آیه قرآن است كه از جنبههای گوناگون ،خصوصاً
فقهی و حقوقی ،توجّه پژوهشگران را برانگیخته است .از آنجا كه ترجمههای قرآن ،بیشتر در دسترس هستند
و همگان از آنها استفاده میكنند ،تحقیق در ترجمۀ دقیق آیات قرآن ،بویژه آیات پركاربرد در زندگی مردم،
اهمیت فراوان دارد.
در این نوشتار با استفاده از تفاسیر معتبر 91 ،ترجمه مشهور و معاصر فارسی از آیۀ دَین نقد و بررسی
شده و در هر فراز از آیه ،لغزشهای مترجمان بیان گردیده و ترجمۀ دقیقتر ارائه شده است .مطالعه و دقّت
در این ترجمهها پژوهشگر را به این نتیجه میرساند كه اغلب ،ترجمهای كه به اندازه كافی دقیق باشد برای
تمام این آیه ارائه نشده و هر یک از مترجمان در ترجمۀ فرازهایی از آیه ،لغزشهایی داشتهاند .این امر لزوم
ارائۀ ترجمههای گروهی از قرآن را تقویت میكند.

واژگان

كلیدی :قرآن كریم ،ترجمه قرآن ،آیه دَین ،داد و ستد ،قرض.

 .1دانشیار دانشگاه فردوسی مشهدrezai@um.ac.ir /
 .2دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد (نويسنده مسئول)khoshkhazeh@gmail.com /
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 -9طرح مسأله
در زمینۀ اصول ترجمه و نقد و بررسی ترجمههای قرآن کريم ،تحقیقات زيادی صورت گرفته
و مقاالت متعددی به رشتۀ تحرير در آمده است (برای نمونه :شمارههای  11و  12مجله
پژوهشهای قرآنی و فصلنامه بینات ،ويژهنامه ترجمه قرآن) .در اين راستا ،حسب مورد ،ترجمه
کامل قرآن کريم ،ترجمه سورهای خاص و حتی يک آيه در معرض نقد و بررسی محققان قرار
گرفته است .طوالنیترين آيۀ قرآن کريم ،آيۀ  232سوره بقره است که به نامهای دَين ،تداين،
مداينه و قرض مشهور است و میتواند زمینۀ مناسبی برای سنجش میزان د ّقت مترجمان باشد،
هرچند تاکنون ،جنبۀ فقهی آيه بیشتر مورد توجّه مح ّققان قرار گرفته است (ر.ک .ثابت،1331 ،
صص /213-133عبداللهی ،1330 ،صص .)111-10خداوند اين آيه را به بیان مسائل حقوقی
معامالت و چگونگی تنظیم اسناد تجاری اختصاص داده که نشاندهندة اهم ّیت اين موضوع در
قرآن کريم است .اين آيه که پس از آيات «ترغیب به انفاق» و «تحريم ربا» آمده ،با بیان اصول
تحکیم معامالت ،در صدد است راه نفوذ ربا ،بهرهکشى و اختالفات مالی را مسدود کند و مسیر
روابط سالم اقتصادى و گردش عادالنۀ ثروت را هموار سازد (طالقانى ،1332 ،ج ،2ص.)235
فقها و مفسّران احکام فراوانی را از اين آيه استخراج کردهاند .برخی تا پانزده حکم مندرج در
اين آيه را يادآور شده (قمی ،1330 ،ج ،1ص )11و برخی ديگر با توجّه به فروعات ،شمار
احکام اين آيه را به بیست و يک حکم رسانیدهاند (فاضل مقداد ،1111 ،ج ،2ص )13که میتواند
ناظر بر اهمّیت ويژة آن باشد.
اين نوشتار با نقد و بررسی کاستیهای کار مترجمان ،تالش دارد تا ترجمهای دقیق و روان از
اين آيه ارائه دهد .بر اين اساس ،به چگونگی ترجمۀ آيۀ دين در پانزده ترجمۀ مشهور و معاصر
فارسی قرآن پرداخته شده است ،که عبارتند از :ترجمههای آقايان آيتى ،الهىقمشهاى ،پاينده،
پورجوادى ،خرّمشاهی ،رضايىاصفهانى ،صادقیتهرانی ،صفوی ،طالقانى ،فیضاالسالم ،فوالدوند،
مجتبوى ،مشکینى ،معزّى و مکارمشیرازى.
بايد يادآور شد که در اين مقاله ،بیش از توجّه به جنبههای فقهی و حقوقی آيه ،بررسی
لغزشهای موجود در ترجمهها و ارائه ترجمهای نزديکتر به آيه مدّ نظر بوده است؛ هرچند در
اين راستا ،گاهی نیز به مباحث تفسیری و فقهی پرداخته شده است .همچنین به دلیل طوالنی
بودن آيه و فراوانی ترجمههای مورد بررسی ،بیشت ِر تمرکز بر نقد و بررسی محتوايی است .نقاط
قوت اين پانزده ترجمه نیز به صورت کامل بیان نشده و تنها در مواردی ،با ذکر داليل کافی،
برخی ترجمهها بر برخی ديگر ترجیح داده شده است .در آغاز ،متن کامل آيه آورده میشود و
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سپس برای بررسی دقیقتر ،آن را به  12عبارت تقسیم و ترجمۀ هر يک از عبارتها را جداگانه،
بررسی میکنیم:
ال
﴿يَا أَُّيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاَي ْنتُمْ ِبدَْينٍ إِلَي َأجَلٍ مُسَمًّي فَا ْکُتبُوهُ وَ لْيَ ْکُتبْ بَ ْينَکُمْ کَاِتبٌ بِالْعَدْلِ وَ َ
س ِمنْ ُه
ال يَ ْبخَ ْ
اللهَ رَبَّ ُه َو َ
ل الَّذِي َع َليْهِ الْحَقُّ وَ لْ َيتَّقِ َّ
ب أَنْ يَکُْتبَ کَمَا َعلَّمَ ُه اللَّهُ َفلْيَکُْتبْ وَ لْيُ ْملِ ِ
يَأْبَ کَاتِ ٌ
ستَطِي ُع َأنْ يُمِلَّ هُ َو َفلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ َو
شَيْئًا فَإِنْ کَانَ الَّذِي َعلَيْ ِه الْحَقُّ سَفِيهًا َأوْ ضَعِيفًا َأوْ الَ يَ ْ
ضوْنَ ِمنَ الشُّ َهدَاءِ َأنْ
شهِدُوا َشهِي َدْينِ ِمنْ ِرجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ يَکُونَا َر ُجلَ ْينِ َفرَجُلٌ وَ امْ َرأَتَانِ مِمَّنْ تَ ْر َ
ا ْستَ ْ
ال تَسْأَمُوا أَنْ تَ ْکتُبُو ُه صَغِريًا
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا َفتُذَکِّرَ ِإحْدَاهُمَا الْ ُأخْرَي وَ الَ يَ ْأبَ الشُّ َهدَاءُ إِذَا مَا َُعُوا وَ َ
ِلشهَاََةِ وَ أَََْني َأالَّ تَرْتَابُوا ِإالَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِ َر ًة
أَوْ َکبِريًا إِلَي أَ َجلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِ ْندَ اللَّهِ وَ أَ ْق َوُْ ل َّ
تُدِيرُوَنهَا بَ ْينَکُمْ َفلَيْسَ َعلَيْکُمْ ُجنَاحٌ َأالَّ تَ ْکُتبُوهَا وَ َأ ْشهِدُوا إِذَا َتبَاَي ْعتُمْ وَ الَ ُيضَارَّ کَاِتبٌ وَ الَ َشهِيدٌ وَ
اللهُ بِکُلِّ شَيْءٍ َعلِيمٌ﴾.
إِنْ تَفْ َعلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ َو اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُ َعلِّمُ ُکمُ اللَّهُ وَ َّ

سمًّي فَاکُْتبُوهُ﴾
 -8لزوم تنظیم سند دین﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِ َدْينٍ ِإلَي َأجَلٍ مُ َ
در ابتدای آيه خداوند به مؤمنان دستور میدهد که هنگام برقراری روابط مالی مدتدار،
قراردادی تنظیم کرده ،مفاد آن را بنويسند .مترجمان در ترجمه «تَدايُن»« ،دَين» و منظور از «کتابت»
عبارتهای گوناگونی آوردهاند که به بررسی و نقد آنها میپردازيم .منظور از «تَدايُن» و «دَين»
در ترجمهها به چهار دسته قابل تقسیم است:

الف) داد و ستد نسیه
الهىقمشهاى :اى اهل ايمان ،چون به

صادقیتهرانی :هان ای کسانی که ايمان

قرض و نسیه معامله کنید تا زمانى معیّن ،آورديد ،هرگاه به وامی تا سررسیدی معیّن
سند و نوشته در میان باشد.
فوالدوند :اى کسانى که ايمان آوردهايد،

با يکديگر معامله کرديد ،آن را بنويسید.
طالقانى :هان اى کسانى که ايمان

هرگاه به وامى تا سررسیدى معیّن ،با آوردهايد ،آنگاه که داد و ستد کنید با وامى
يکديگر معامله کرديد ،آن را بنويسید.

تا مدتى نامبرده ،پس ،بنويسید آن را.
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ب) گرفتن یا دادن وام (قرض مدتدار)
آیتى :اى کسانى که ايمان آوردهايد ،چون

پاینده :شما که ايمان داريد ،اگر به

وامى تا مدتى معیّن به يکديگر دهید ،آنرا همديگر وامى به م ّدت معیّن ،داديد ،آن را
بنويسید.
پورجوادی :اى مؤمنان ،هنگامى که وام

بنويسید.
معزّى :اى آنان که ايمان آورديد ،هر گاه

مدتدارى به يکديگر مىدهید آن را وام دهید يا گیريد تا سرآمدى نامبرده ،پس
بنويسید.

بنويسیدش.

ج) انواع داد و ستد مدتدار (نسیه و سَلَف)
فیضاالسالم :اى کسانى که ايمان آوردهايد هر گاه به دَين و وام ،معامله و داد و ستد
نموديد ،تا وقت و هنگام معین و نامبرده شده (کاال نقد و بهاى آن نسیئه باشد؛ يعنى
هنگام انجام معامله ،داده نشود که آن را بیع نسیئه گويند و يا کاال نسیئه و بهاى آن نقد
باشد ،يعنى هنگام انجام معامله ،داده شود که آن را بیع َسلَف و سَلَم نامند) پس آن دين
را (در کاغذى) بنويسید (تا هنگام حاجت و نیاز بدان رجوع نمايید و امر در اينجا ،براى
ارشاد و راهنمايى يا استحباب و شايستگى است ،نه براى وجوب).

د) انواع داد و ستد مدتدار (نسیه و سلف)و گرفتن یا دادن وام (قرض مدتدار)
خرّمشاهی :اى مؤمنان ،اگر وامى [يا

رضایىاصفهانی :اى کسانى که ايمان

معاملۀ نسیهاى انجام] داديد که سررسید آوردهايد ،هنگامى که (بخاطر وام يا داد و
معینى داشت ،آن را بنويسید.

ستد) بدهیى را تا سرآمدِ معیّن به يکديگر
بدهکار شديد ،پس آن را بنويسید.

صفوی :اى کسانى که ايمان آوردهايد،

مجتبوی :اى کسانى که ايمان آوردهايد،

هرگاه برخى از شما [به وسیلۀ قرض يا هر گاه به يکديگر دَينى پیدا کرديد -به
نسیه] به برخى ديگر بدهکار شديد که بايد سبب خريد و فروش ،وام و جز اينها -تا
آن را تا سرآمدى معیّن بپردازيد ،آن را سرآمدى نامبرده ،پس آن را بنويسید.
بنويسید.
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مشکینى :اى کسانى که ايمان آوردهايد،

مکارمشیرازی :اى کسانى که ايمان

هنگامى که دينى را تا مدت معینى (به خاطر آوردهايد ،هنگامى که بدهى مدّتدارى (به
گرفتن وام يا داد و ستد) به يکديگر بدهکار خاطر وام يا داد و ستد) به يکديگر پیدا
شديد ،آن را بنويسید.

کنید ،آن را بنويسید.

«تداين» به دو معنای «پاداش دادن» و «معاملۀ غیر نقدی» به کار رفته است (ابن منظور،1111 ،
ج ،13صص )131-130و آمدن ﴿بِدَْينٍ﴾ پس از ﴿تَدَاَينُْتمْ﴾ در آيه ،عالوه بر ايجاد حسن نظم
کالم در ارجاع ضمیر غايب در ﴿فَاکُْت ُبوه﴾ به ﴿ََْينٍ﴾ (زمخشری ،ج ،1ص﴿ ،)325تَدَاَي ْنتُمْ﴾ را
در معنای دوم تثبیت میکند (طبرسی ،ج ،2ص« )333دَين» بر خالف «عَین» به آنچه غايب است
گفته میشود (فراهیدى ،1111 ،ج ،3ص ،)02لذا «تَداين» عبارت از هر داد و ستدی است که
يکی از دو طرف آن نقدی و ديگری نسیه و بر ذمّه باشد و برای آن ،سررسیدی معین ،مشخص
شده باشد (قرطبى ،1331 ،ج ،3ص )300و منظور از «دَين» در اين آيه ،هرگونه داد و ستد غیر
نقدى ،وام ،خريد سلف و اجاره است (زحیلى ،1113 ،ج ،3ص.)110
برخی بر آنند که چون قرض ،مدّت ندارد ،آيه شامل آن نمیشود (راوندى ،1115 ،ج،1
ص /301فخر رازى ،1121 ،ج ،0صص)11-11؛ ولی قرض مدّتدار که در فارسی به آن «وام»
میگويیم نیز میتواند يکی از مصاديق «دَين» باشد (طالقانى ،1332 ،ج ،2ص .)233راغب
اصفهانی بر اين باور است که «تَدايُن» قرض را نیز در بر میگیرد (راغب اصفهانى،1112 ،
ص .)323از ابنعباس نقل شده که اين آيه دربارة داد و ستد سلم يا سلف (پرداخت نقدی بها
و تحويل گرفتن کاال در سررسیدی معیّن) نازل شده؛ ولی مفسّران آن را سبب نزول آيه دانسته
و بر اين باورند که آيه شامل انواع روابط مالی مدّتدار میشود (طبرسى ،1302 ،ج ،2ص)331
نکتۀ ديگر آن که ﴿ َأجَلٍ﴾ پايان و سررسید زمان چیزی است (ابن منظور ،1111 ،ج،11
ص ،)11امّا قید ﴿مُسَمًّي﴾ به اين دلیل به آن اضافه شده که بايد تاريخ دقیق سرسید «دَين» کامالً،
معلوم و ثابت باشد و مانند وقت درو کردن محصول يا بازگشت حاجیها از سفر ،متغیر نباشد
(بیضاوى ،1113 ،ج ،1ص .)131بنابراين ،ترجمۀ دستۀ چهارم که منظور از «تَدايُن» را اعمّ از وام
(قرض مدتدار) و هر نوع داد و ستدی دانستهاند که يکی از دو طرف آن نقدی و ديگری نسیه
و بر ذمه بوده و برای آن ،سررسیدی معین شده باشد صحیحتر به نظر میرسد .فیضاالسالم
منظور از «تَدايُن» و «دَين» را تنها انواع داد و ستد (نسیه و سلف) دانسته و وام را شامل آن
نمی داند .در مرتبۀ بعد ،ترجمۀ دسته اول قرار دارند که معامله و داد و ستد را در ترجمۀ خود
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آوردهاند ،ولی تنها به ذکر ي ک نوع از آن يعنی نسیه بسنده کرده و داد و ستد سلم يا سلف را
ذکر نکردهاند .امّا ترجمۀ دسته دوم نادرست است؛ زيرا هیچ سخنی از داد و ستد به میان نیاورده
و موضوع آيه را تنها وام (قرض مدّتدار) بیان کردهاند.
ترجمه پیشنهادی :ای کسانی که ايمان آوردهايد هنگامی که [به خاطر وام يا داد و ستدِ
مدتدار] به يکديگر بدهکار شديد آن را بنويسید.
 -3رعایت عدالت در تنظیم سند دین
﴿وَ لْيَکُْتبْ بَ ْينَکُمْ کَاِتبٌ بِالْعَدْلِ﴾ .مفهوم اين بخش از آيه آن است که بايد نويسندهای متن
قرارداد را در حضور دو طرف داد و ستد بنويسد تا از اجحاف آنها نسبت به يکديگر ،جلوگیری
شود .الهیقمشهای ،عدالت را صفت نويسنده دانسته و اينگونه ترجمه کرده است« :و بايست
نويسندة درستکارى معاملۀ میان شما را بنويسد» ،ولی ساير مترجمان ،عدالت را مربوط به کیفیت
نوشتنِ نويسنده دانستهاند:
آیتى :و بايد در بین شما کاتبى باشد که
آن را به درستى ،بنويسد.
پورجوادی :و نويسنده بايد دادگرانه ،در
میان شما بنويسد.
رضایىاصفهانی :و بايد نويسندهاى

پاینده :نويسندهاى میان شما ،به درستى،
نويسد.
خرّمشاهی :و بايد نويسندهاى در میان
شما ،دادگرانه ،آن را بنويسد.
صادقیتهرانی :و بايد نويسندهای

براساس عدالت( ،سند را) در میانِ شما (صورت معامله را) براساس عدالت،
بنويسد.
صفوی :و بايد نويسندهاى در میان شما،
متن قرارداد را به حق و عدل ،بنويسد.
فوالدوند :و بايد نويسندهاى [صورت

میانتان بنويسد.
طالقانى :و بايد بنويسد در میان شما
نويسندهاى به عدل.
فیضاالسالم:

و

بايد

میان

شما

معامله را] براساس عدالت ،میان شما نويسندهاى (کاغذ دين و وام را) از روى
بنويسد.

عدل و درستى ،بنويسد (بر دين و مدّت
آن نیفزايد و از آن ،چیزى نکاهد).

معزّى :و بايد نويسد میان شما نويسندهاى
به داد.

مکارمشیرازی :و بايد نويسندهاى از روى
عدالت( ،سند را) در میان شما بنويسد
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مجتبوی :و نويسندهاى میان شما آن را به
درستى و داد بنويسد.

مشکینى :و بايد نويسندهاى (سند آن را)
در میان خودتان به عدالت ،بنگارد.

در عبارت پیشین از آيه ،به دو طرف داد و ستد دستور داده شده بود که خودشان ،متن قرارداد
میان خود را بنويسند ،زيرا بر اساس ضرورت ايجاد اعتماد در جامعۀ اسالمى ،بايد نوشته و
امضای هر فرد براى ديگران معتبر باشد .شايد هم آن حکم در مرحلۀ اول و يا در صورتى است
که به نويسندة حقوقدان ،دسترسی وجود نداشته باشد (قرائتى ،1333 ،ج ،1ص .)155در هر
صورت ،خداوند برای جلوگیری از اجحاف هر يک از دو طرف قرارداد نسبت به يکديگر در
هنگام نوشتن ،دستور میدهد که نفر سوّمی متن قرارداد را بنويسد که در ذهن و قلمش نسبت
به هیچيک از دو طرف تمايلی نداشته باشد (کیاهراسى ،1115 ،ج ،1ص .)213در اين آيه ،امر
به کتابت واجب کفايی است (مقدس اردبیلى ،بیتا ،ص ) 113و منظور از عدالت در کتابت ،آن
است که نويسنده در نوشتن «دَين» اضافه و کم نکند و به گونهای بنويسد که در صورت نیاز،
بتوان به آن مراجعه کرد و آن را حجّت قرار داد (فخر رازى ،1121 ،ج ،0صص12ـ.)13
برخی از مفسّران تعبیر ﴿بِالْعَدْلِ﴾ را متعلّق به ﴿کَاِتبٌ﴾ و صفت آن دانستهاند (زمخشرى،
 ،1110ج ،1ص )325که زائده دانستن «باء» در ﴿بِالْعَدْلِ﴾ نیز مؤ ّيد همین نظر است (ابوحیّان،
 ،1121ج ،2ص)021؛ يعنی نويسندة قرارداد بايد عادل باشد .الهیقمشهای بر همین اساس،
عدالت را به عنوان صفت نوي سنده ترجمه کرده است .در مقابل ،برخی ﴿بِالْعَدْلِ﴾ را متعلّق به
﴿لِيَ ْکُتبْ﴾ دانستهاند ،زيرا نوشته بايد عادالنه باشد (طبرسى ،1302 ،ج ،2ص )332و عدالت در
نويسنده قرارداد مدّ نظر نیست.
صادقی تهرانی ،منظور از صفت عدالت در آيه را هم در نويسنده و هم در نوشتۀ او میداند
(صادقى تهرانى ،1335 ،ج ،1ص)330؛ زيرا تا نويسنده عادل نباشد ،نوشتنش از روى عدالت
نخواهد بود (زحیلى ،1113 ،ج ،3ص ،)113امّا در ترجمۀ خود ،اين مطلب را به خوبی ،منعکس
نکرده است .به جز ترجمه الهیقمشهای ،ساير مترجمان با آوردن قیدهايی مانند «دادگرانه»« ،از
روی عدالت»« ،بر اساس عدالت»« ،به درستی و داد» و مانند آن ،ترجمۀ آيه را به گونهای مبهم
بیان کردهاند تا بتوان صفت عدالت را هم برای نويسنده و هم برای نوشتهاش در نظر گرفت .از
اين رو اين ترجمهها دقیقتر هستند.
ترجمۀ پیشنهادی :و بايد نويسندهای[ ،سند را] در حضور شما عادالنه بنويسد.
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 -4وظایف نویسنده و بدهکار در تنظیم سند دین
ال
اللهُ َفلْيَ ْکُتبْ وَ لْيُ ْملِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْ َيتَّقِ اللَّهَ رََّبهُ وَ َ
﴿وَ الَ يَأْبَ کَاِتبٌ أَنْ يَکُْتبَ کَمَا َعلَّمَهُ َّ
يَبْ َخسْ مِ ْنهُ شَيْئًا﴾ .اين فراز از آيه ،کسانی را که توانايی نوشتن قرارداد دارند از خودداری از اين
کار ،برحذر میدارد .همچنین ضمن تعیین بدهکار به عنوان امالکنندة متن قرارداد ،او را به رعايت
تقوای الهی و کم نکردن از تعهد خود در هنگام امالء ،توصیه میکند.

اللهُ﴾
ال يَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ َيکْتُبَ َکمَا عََّل َمهُ َّ
 -9-4ترجمه ﴿ َو َ
مترجمان ،اين بخش از آيه را به سه گونه ترجمه کردهاند:

اللهُ﴾ را علّتی برای نهی نويسنده از ننوشتن
الف) برخی مترجمان جمله ﴿ َکمَا عََّل َمهُ َّ
دانستهاند؛ مانند:
الهىقمشهاى :و نبايد کاتب از نوشتن

مجتبوی :و نويسنده به پاس اين که خدا

خوددارى کند؛ که خدا به وى نوشتن به او آموخته است نبايد از نوشتن سر باز
آموخته.

زند.

اللهُ﴾ را به عنوان کیفیت نوشتن که نويسنده بايد از آن پیروی
ب) برخی نیز ﴿ َکمَا عََّل َمهُ َّ
کند ترجمه کردهاند؛ مانند:
آیتى :و کاتب نبايد که در نوشتن ،از آنچه
خدا به او آموخته است سرپیچى کند.
پورجوادی :نويسنده نبايد در نوشتن از

پاینده :و نويسنده از نوشتن ،چنانکه
خدايش آموخته ،دريغ نکند.
رضایىاصفهانی :و هیچ نويسندهاى،

آنچه خدا به او آموخته است خوددارى کند .نبايد از نوشتن خوددارى کند ،همانگونه
که خدا آموزشش داده است.
صادقیتهرانی :و هیچ نويسندهای نبايد

صفوی :و هیچ نويسندهاى نبايد از

(در حد امکان) از نوشتن آن ،بدانگونه که نوشتن آن ـ چنانکه خدا به او آموخته
خدا تعلیمش داده ،خودداری کند.
طالقانى :و نبايد نويسنده سرباز زند از
نوشتن آن چنانکه خدا وى را آموخته.

است ـ خوددارى کند.
فیضاالسالم :و بايد نويسنده اباء نداشته
و دورى نجويد از اين که (کاغذ دين را)
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بنويسد چنان که خدا (نوشتن از روى عدل
و داد را) به او آموخته (دستور داده).
مشکینى :و هرگز نبايد نويسنده از نوشتن

معزّى :و نبايد خوددارى کند نويسندهاى

آن -همانگونه که خدا به وى آموخته -از آن که بنويسد ،بدان سان که خدا
امتناع ورزد.

بیاموخته است او را.

مکارمشیرازی :و کسى که قدرت بر
نويسندگى دارد ،نبايد از نوشتن همانطور
که خدا به او تعلیم داده خوددارى کند.

ج) تنها در دو ترجمه ،به هردو برداشت توجّه شده است:
خرّمشاهی :و هیچ نويسندهاى نبايد از

فوالدوند :و هیچ نويسندهاى نبايد از

نوشتن آن سر باز زند ،چرا که [و به شکرانه نوشتن خوددارى کند همانگونه [و به
آن که] خداوند او را آموزش داده است.

شکرانه آن] که خدا او را آموزش داده
است.

در عبارت ﴿وَالَ يَأْبَ کَاتِبٌ﴾ واژه ﴿کَاتِبٌ﴾ نکره در سیاق نهی است که عمومیّت را
میرساند؛ يعنی هیچ نويسندهای نبايد از نوشتن خودداری کند؛ لذا ترجمههای خرّمشاهی،
رضايیاصفهانی ،صادقیتهرانی ،صفوی و فوالدوند صحیحترند.
اللهُ﴾ يا متعلّق به ﴿أَنْ َيکْتُبَ﴾ است ،يعنی امتناع از نوشتن بر اساس
عبارت ﴿ َکمَا عََّل َمهُ َّ
آنچه خدا آموزش داده را نهی کرده ،سپس ﴿ َفلْ َيکْتُبْ﴾ برای تأکید آن آمده است و يا متع ّلق به
﴿ َفلْيَ ْکُتبْ﴾ است؛ يعنی به طور کلّی ،از امتناع از نوشتن ،نهی شده و سپس ،به نوشتن همانطور
که خدا آموزش داده دستور میدهد (زمخشرى ،1110 ،ج ،1ص .)325ابنعطیّه احتمال س ّومی
اللهُ﴾ متعلق به ﴿الَ يَأْبَ﴾ است (ابن عطیه،1122 ،
را نیز مطرح میکند مبنی بر اين که ﴿کَمَا َعلَّ َمهُ َّ
ج ،1ص ،)301امّا ابوحیّان ضمن تأيید ديدگاه اول ،ديدگاه دوم و سوم را نمیپذيرد و مینويسد:
ب﴾ نمیتوان «کاف» را متعلق به آن دانست؛ از طرفی ،اگر اينچنین
به دلیل وجود فاء در ﴿ َفلْيَکُْت ْ
بود ،لزومی به تقديم و تأخیر نبود و بايد اينگونه بیان میشد :فَ ْليَکُْتبْ َکمَا َع َّلمَهُ اللَّهُ .وی همچنین،
ال يَأْبَ﴾ را خالف ظاهر میداند .بنابراين﴿ ،کَمَا َعلَّمَهُ اللَّهُ﴾ متعلّق به ﴿ َأنْ
تعلّق «کاف» به ﴿ َ
يَ ْکُتبَ﴾ و برای تعلیل است ،يعنی نويسنده به دلیل اينکه خداوند نوشتن را به وی آموخته است،
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نبايد از نوشتن امتناع کند (ابوحیّان ،1121 ،ج ،2ص 021ـ  .)025از اين رو ،گرچه ترجمههای
دستۀ اول ،نسبت به دسته دوم صحیحترهستند؛ امّا توجّه به هر دو احتمال ،مانند ترجمۀ فوالدوند
و خرّمشاهی ،کاملتر به نظر میرسد.
ترجمه پیشنهادی :و هیچ نويسندهای نبايد از نوشتن خودداری کند همانگونه که خدا او را
آموزش داده است.

 -8-4ترجمه ﴿ َفلْ َيکْتُبْ َو لْيُمْلِلِ الَّذِي َعلَ ْيهِ الْحَقُّ َو لْيَتَّقِ اللَّهَ رََّبهُ َو ال َيبْ َخسْ مِ ْنهُ شَيْئًا﴾
در اين بخش از آيه نیز ترجمهها به دو دسته قابل تقسیماند:
ال
الف) در برخی از ترجمهها ﴿الَّذِي َعلَيْهِ اْلحَقُّ﴾ به عنوان فاعل برای فعلهای ﴿لِ َيتَّقِ﴾ و ﴿ َ
َيبْ َخسْ﴾ در نظر گرفته شده است:
الهىقمشهاى :پس بايد بنويسد ،و مديون

آیتى :و مديون بايد که بر کاتب امالء کند

بايد مطالب را امالء کند و از خدا بترسد و و از اللَّه ،پروردگار خود ،بترسد و از آن ،هیچ
از آنچه مقرّر شده ،چیزى نکاهد.
پاینده :بنويسد و کسى که حق به عهدة

نکاهد.
پورجوادی :و مديون بايد امال کند و از

اوست امال کند .از خدا ،پروردگار خويش ،خدا بترسد و چیزى را فرو نگذارد.
بترسد و چیزى از آن نکاهد.
رضایىاصفهانی :پس بايد بنويسد .و

صفوی :پس بايد او بنويسد و کسى که ديْن

ق بر عهده اوست ،بايد ديکته کند برعهده اوست (بدهکار) بر وى امال کند و از
کسى که ح ّ
و از (عذاب) خدا که پروردگار اوست خود حساب و کیفر خدا ،پروردگار خود ،بترسد و
را حفظ کند و هیچ چیزى از آن (حقّ) را به هنگام امال ،چیزى از آن نکاهد.
نکاهد.
طالقانى :پس بايد او بنويسد و آنکه حق

فیضاالسالم :پس بايد (همان را که

بر اوست امالء نمايد و پروا گیرد خداى بدهکار میگويد) بنويسد و بايد آنکس که بر
پروردگارش را و نکاهد از آن ،چیزى را.

او حق و وام (ثابت) است (وام خود را) امال
نموده بگويد تا نويسنده بنويسد و بايد (در
امالء) از (عذاب) خدا که پروردگار اوست
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بترسد (خالف آنچه واقع شده سخنى نگويد)
و چیزى از آن وام را کم نکند.
مجتبوی :پس بايد بنويسد .و کسى که

مشکینى :او بايد بنويسد و کسى که حق به

حق بر گردن اوست -وامدار و بدهکار -بايد گردن اوست (بدهکار) امال کند و از خداوند
وامنامه را امال کند و از خداى ،پروردگار که پروردگار اوست پروا نمايد و از حق چیزى
خويش ،پروا داشته باشد و چیزى از آن را کم نگذارد.
نکاهد.
معزّى :پس بنويسد و امالء کند بر او آن

مکارمشیرازی :پس بايد بنويسد ،و آن کس

کس که بر او است حق و بترسد خدا را که حق بر عهده اوست ،بايد امال کند ،و از خدا
پروردگار خويش و نکاهد از آن چیزى.

که پروردگار اوست بپرهیزد ،و چیزى را
فروگذار ننمايد.

ال َيبْ َخسْ﴾ را ﴿کَاتِبٌ﴾ دانستهاند:
ب) امّا برخی از مترجمان ،فاعل ﴿لِيَتَّقِ﴾ و ﴿ َ
خرّمشاهی :بايد کسى که وام بر عهده

صادقیتهرانی :و کسی که (اين) حق بر

اوست امال کند و او [نويسنده] بنويسد و از عهدة اوست بايد امالکند [ :بگويد] او [:
خداوند [جهان] ،پروردگارش پروا کند .امّا نويسنده] (همان را) بنويسد و از خدا ـ
چیزى از آن فرو نگذارد

پروردگارش ـ پروا نمايد و از آن چیزی
نکاهد

فوالدوند :و کسى که بدهکار است بايد
امال کند ،و او [نويسنده] بنويسد .و از خدا
که پروردگار اوست پروا نمايد ،و از آن،
چیزى نکاهد.
فعل ﴿ َفلْيَ ْکُتبْ﴾ در اين بخش از آيه ،امر به نوشتن پس از نهی نويسنده از خودداری از نوشتن
است؛ زيرا در زمان رسول خدا (ص) کسانی که سواد خواندن و نوشتن داشتند کم بودند
(طبرسى ،1302 ،ج ،2ص )332و اگر آنها از نوشتن آنچه مردم به آن نیاز داشتند سر باز میزدند،
مشکالت اقتصادی و اجتماعی زيادی برای جامعۀ اسالمی به وجود میآمد هرچند در برخی از
ترجمهها مانند آيتى و پورجوادی ،عبارت ﴿ َفلْيَ ْکُتبْ﴾ ترجمه نشده است.
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«امالل» و «امالء» به معنای بیان کردن چیزی است تا ديگری آن را بنويسد (ابن منظور،1111 ،
ج ،11ص )321و دلیل دستور به امالی قرارداد توسط بدهکار ،آن است که وی به دَينی که دارد
با تمام شرايطش اقرار کند و با به زبان آوردن ،آن را بپذيرد تا بعداً ،نتواند آن را انکار کند
(کیاهراسى ،1115 ،ج ،1ص )211هر چند بدهکار در موضع ضعف و حاجت است و به اندازة
طلبکار قدرت ظلم و ستم ندارد (صادقىتهرانى ،1335 ،ج ،1ص ،)333امّا در ادامۀ آيه به او
دستور داده شده که در امال تقوا پیشه کرده و از دَين و مقدار و ويژگیهای آن ،چیزی نکاهد
(طبرسى ،1302 ،ج ،2ص )332بر اين اساس و با توجّه به ديدگاه بیشتر مفسّران ،دستور به
رعايت تقوا و عدم کاستن از مفاد دَين ،بايد متوجّه بدهکار باشد که در بیشتر ترجمهها نیز آورده
شده است.
در احتمال ديگر ،خطاب اين امر و نهی متوجّه نويسنده است (بیضاوى ،1113 ،ج ،1ص)131
از اين رو ،مترجمانی مانند فوالدوند ،خرّمشاهی و صادقیتهرانی برای انعکاس اين احتمال ،جملۀ
﴿ َفلْيَ ْکُتبْ﴾ را پس از ﴿وَ لْيُ ْملِلِ الَّذِي َعلَيْهِ الْحَقُّ﴾ ترجمه کردهاند تا بتوانند ضمیر موجود در
﴿لِ َيتَّقِ﴾ و ﴿الَ َيبْ َخسْ﴾ را به فاعل آن ،يعنی نويسنده ارجاع دهند نه بدهکار.
ترجمه پیشنهادی :پس بايد بنويسد و کسی که حق بر عهدة اوست امال کند و از خدا که
پروردگار اوست ،پروا کند و چیزی از آن نکاهد.

 -1شرایط امالی سند دین توسط ولی بدهکار
ال يَسْ َتطِي ُع أَنْ يُمِلَّ ُهوَ َفلْيُ ْملِلْ وَلِيُّ ُه بِالْعَدْلِ﴾ .حال،
﴿فَإِنْ کَانَ الَّذِي َعلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَ ْو ضَعِيفًا َأوْ َ
اگر به هر دلیلی ،بدهکار صالحیت و توانايی امال کردن و انجام امور مربوط به قرارداد را نداشت،
بايد ولیّ او و کسی که سرپرستی و نگهداری را بر عهده دارد به جای او ،مفاد قرارداد را امال
کند.

ال يَسْتَطِيعُ أَنْ ُيمِلَّ ُهوَ﴾
﴿ -9-1فَإِنْ کَانَ الَّذِي َعلَ ْيهِ الْحَقُّ َسفِيهًا َأوْ ضَعِيفًا َأوْ َ
الهىقمشهاى :و اگر مديون ،سفیه يا ناتوان
(صغیر) است و صالحیّت امال ندارد... ،

آیتى :اگر مديون ،سفیه يا صغیر بود يا
خود ،امال کردن نمىتوانست... ،

پاینده :اگر کسى که حق به عهدة اوست پورجوادی :و اگر مديون ،سفیه يا صغیر
بیخرد باشد يا کمخرد و امال کردن نتواند ... ،بود يا امال کردن نمىدانست.... ،
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خرّمشاهی :امّا اگر کسى که وام بر عهدة

رضایىاصفهانی :و اگر کسى که حقّ بر

اوست کمخرد يا ناتوان باشد ،يا امال کردن عهدة اوست ،سبکسر يا (از نظر عقل)،
نتواند... ،

کمتوان باشد يا (به خاطر گنگ بودن)،
نمىتواند که خود ديکته کند... ،

صادقیتهرانی :پس ،اگر کسی که حق بر

صفوی :و اگر کسى که دَيْن برعهدة

ذمّۀ اوست ،سفیه يا ناتوان است يا خود نمی -اوست کمخرد يا ناتوان باشد يا نتواند متن
تواند امال کند... ،
طالقانى :پس اگر آنکه حق بعهدة اوست

قرارداد را امال کند... ،
فوالدوند :پس اگر کسى که حق بر ذمّۀ

سبکسر يا ناتوان باشد و يا نتواند خود امالء اوست سفیه يا ناتوان است يا خود
کند... ،
فیضاالسالم :و اگر آنکس که حق و وام

نمىتواند امال کند.... ،
مجتبوی :پس اگر کسى که حق بر گردن

بر اوست سفیه و کمخرد بوده (سود و زيان اوست کمخِرد يا ناتوان -کودک و مانند
خود را تمییز نداده مال و دارايیاش را بیجا آن -بود يا نتواند امال کند.... ،
به کار برد) يا ضعیف و ناتوان (کودک يا
سالخورده) باشد يا آنکه آن بدهکار (گنگ
بوده يا نادان است) نمیتواند امالء کند... ،
مشکینى :و اگر کسى که حق به گردن

معزّى :و اگر آنکس که بر اوست حق

اوست سفیه يا ناتوان (سنّى) باشد يا (به کمخرد بود يا ناتوان يا نتوانست امالء کند،
خاطر آفت زبان )،نتواند امال کند... ،

...

مکارمشیرازی :و اگر کسى که حق بر ذمّۀ
اوست سفیه (يا از نظر عقل )،ضعیف (و
مجنون) است ،يا (به خاطر الل بودن)،
توانايى بر امال کردن ندارد... ،
در اين بخش از آيه ،تکرار ﴿الَّذِي َعلَيْهِ الْحَقُّ﴾ به اين دلیل است که ضمیر مستتر در ﴿کَانَ﴾
به اشتباه به کاتب ارجاع داده نشود؛ چرا که در عبارت پیشین ،هم از کاتب و هم از بدهکار،
سخن به میان آمده بود (طباطبايی ،1110 ،ج ،2ص )131و از آنجا که خداوند از اين تکرار،
غرضی حکیمانه داشته ،بهتر است اين جمله به صورت «و اگر کسى که حقّ بر عهدة اوست»
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عیناً ،ترجمه شود ،نه آنکه مانند برخی از ترجمهها ،مصداق آن ،يعنی «بدهکار» ،به عنوان معادل
فارسی ،ذکر شود .همچنین در ترجمۀ ﴿ َعلَيْ ِه﴾ ،عبارت «بر گردن او» و «بر ذمّۀ او» دقیق نیست؛
ولی عبارت «بر عهدة او» فخیمتر و گوياتر مینمايد.
مفسّران در توضیح معنا و مصداق سه دستهای که برای امالی سند دَين نیاز به ولیّ دارند،
ديدگاههای بسیار متفاوتی ارائه کردهاند که گاهی ،با يکديگر همپوشانی دارند و گاهی در برابر
هم قرار میگیرند؛ امّا فخر رازی بر اين باور است که به دلیل استفاده از حرف ﴿أَ ْو﴾ بین اين
سه دسته ،معنا و مصداق اين سه عبارت قطعاً ،میبايست با يکديگر ،تفاوت داشته باشد تا در
صورت وجود هر يک از آنها ،حکم آيه الزماالجراء شود (فخر رازی ،1121 ،ج ،0ص.)11
همچنین مقتضای سخن حکیم ،بالغت و تهی بودن کالم از تکرار بیهوده و زايد است؛ چه رسد
به قرآن که سخن احکم الحاکمین است (کیاهراسى ،1115 ،ج ،1ص.)211
«سفیه» در لغت به معنای کمخرد و جاهل است (ابن منظور ،1111 ،ج ،13ص .)110اصل
«سفه» معنای خفت و سبکی دارد؛ از اين رو ،به جاهل و کمعقل به دلیل خفّت و سبکی عقل،
سفیه میگويند (طبرسى ،1302 ،ج ،2ص .)331در اصطالح فقها« ،سفیه» به کسی گفته میشود
که توان تشخیص نفع و ضرر و سامانبخشی به امور مالى خويش را ندارد و فريب میخورد
(فاضل مقداد ،1111 ،ج ،2صص13ـ /11مکارم شیرازى ،1301 ،ج ،2ص .)333برخی از
مترجمان يا نتوانستهاند برای «سفیه» در فارسی معادلی بیابند و يا به اين دلیل که «سفیه» اصطالحی
فقهی است ،خودِ واژه را آوردهاند .با توجّه به آنچه گفته شد ،ترجمۀ پاينده که «سفیه» را بیخرد
و «ضعیف» را کمخرد بیان کرده ،نادرست است .استفاده از عبارت «سبکسر» در ترجمۀ «سفیه»
نیز به قراينی که در آيه است ،نادرست مینمايد .لذا بهتر است پس از آوردن خود واژة «سفیه»
در ترجمه ،واژه «کمعقل» نیز در پرانتز ذکر شود.
و امّا واژة «ضعیف» در اين بخش از آيه ،به صغیر يا پیر ناتوانی که عقل خود را از دست داده
و يا مجنون و ديوانه ،اطالق میشود (فخر رازى ،1121 ،ج ،0ص /11کاظمى ،1335 ،ج،3
ص /51صادقىتهرانى ،1335 ،ج ،1ص .)331از اين رو ،استفاده از«ناتوان» به صورت مطلق،
نمیتواند معادلی گويا برای آن باشد؛ هرچند اين اطالق ،ابهام واژه را منتقل کرده و مانع از ذکر
مصاديقی شده که ترجمههايی چند به آنها پرداختهاند .در نتیجه ،بهتر است در ترجمۀ اين واژه
نیز پس از آوردن خود واژة «ضعیف» ،واژة «بیعقل» هم در پرانتز بیايد.
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ستَطِي ُع أَنْ يُمِلَّ ُهوَ﴾ در اين بخش از آيه ،يعنی :يا کسی که به تنهايی ،توانايی
ال يَ ْ
عبارت ﴿ َأوْ َ
امال کردن ندارد؛ امّا سفیه و ضعیف نیست و به مصالح خود آگاه است (مقدس اردبیلى ،بیتا،
ص .)111شاهد بر اين ادّعا ،وجود ضمیر منفصل ﴿هُوَ﴾ است که به عنوان تأکید ضمیر مستتر
در فعل ﴿يُمِلَّ﴾ آمده است (دعاس ،1125 ،ج ،1ص )121و از آن فهمیده میشود که فرد در اين
حالت ،به تنهايی ،توان امالء ندارد؛ امّا بايد در زمان امالی ولیّ خود؛ حضور داشته باشد -به
خالف سفیه و ضعیف که ولیّ آنها مستقالً ،امال میکند و حضور و عدم حضور آنها تفاوتی
ندارد (طباطبايی ،1110 ،ج ،2ص /131طبرسى ،1300 ،ج ،1ص .)151برخی از مفسّران در
توضیح اين عبارت ،به مصاديقی مانند الل و گنگ بودن بدهکار اشاره کردهاند (فخر رازى،
 ،1121ج ،0ص /11طبرسى ،1300 ،ج ،1ص .)153بر اين اساس ،در برخی از ترجمههای
تفسیری ،اين مصاديق در پرانتز آورده شده است .امّا عموم لفظ ،مطلق ناتوانی از امال را به ذهن
متبادر میکند (فرّاء ،بىتا ،ج ،1ص )133و ممکن است فردی بهرغم برخورداری از توانايی سخن
گفتن ،به داليلی ديگر ،نتواند امال کند (مکارم شیرازى ،1301 ،ج ،2ص.)333
در ترجمۀ اين عبارت ،بايد ضمیر منفصل ﴿ ُهوَ﴾ نیز به درستی ،ترجمه شود .در اين میان،
تنها ترجمههای آيتى ،رضايى اصفهانی ،صادقیتهرانی و فوالدوند با آوردن قید «خود» ،به اين
نکته توجّه کردهاند ،ولی در ترجمه صفوی که بر اساس تفسیر المیزان نوشته شده ،به اين نکته
توجّه نشده است ـ هرچند در تفسیر المیزان به آن پرداخته شده است (طباطبايی ،1110 ،ج،2
ص .)131طالقانی نیز در تفسیر خود ،ضمیر ﴿ ُهوَ﴾ را به هر سه دستۀ مذکور برگردانده
(طالقانى ،1332،ج ،2ص)230؛ ولی در ترجمه به درستی ،ضمیر را به دستۀ اخیر ارجاع داده
است.
ترجمه پیشنهادی :و اگر کسى که حقّ بر عهده اوست سفیه (کمعقل) يا ضعیف (بیعقل) بود
يا به تنهايی ،توانايی امال -کردن نداشت... ،

َ ﴿ .2-5فلُْي ْملِلْ َولُِّيهُ بِالْعَدْلِ﴾
الهىقمشهاى :ولىّ او به عدل و درستى،
امال کند.

آیتى :ولىّ او از روى عدالت امالکند.
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پورجوادی :بايد سرپرست او با رعايت

پاینده :سرپرست وى به درستى ،امال کند.

عدالت ،امال کند.
خرّمشاهی :بايد «ولى» او عادالنه ،امال
کند.

رضایىاصفهانی :پس بايد سرپرستش (به
جاى او) بر اساس عدالت ،ديکته کند.
صفوی :ولىِّ او به حق و عدل ،امال نمايد.

صادقیتهرانی :ولیّ او بايد با (رعايت)
عدالت ،امال نمايد.

فوالدوند :پس ،ولىّ او بايد با [رعايت]

طالقانى :بايد امال کند ولىّ او به عدل.

عدالت ،امال نمايد.
فیضاالسالم :پس بايد ولى و کارگردان

مجتبوی :سرپرست او به درستى و داد

او (پدر يا ج ّد پدرى يا فقیه عادل و با نبودن امال کند.
آنها عدول از مؤمنین ،آن دين را) از روى
عدل و درستى (بىکم و زياد )،امالکند.
مشکینى :ولىّ او به عدالت ،امال نمايد.

معزّى :پس امال کند ولىّ او به داد.

مکارمشیرازی :بايد ولىّ او (به جاى او)
با رعايت عدالت ،امال کند.
جمله ﴿ َفلْيُ ْملِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ جواب شرط و ﴿بِالْعَدْ ِل﴾ يا حال و متعلق به محذوف است
(درويش ،1115 ،ج ،1ص )130و يا جار و مجرور و متعلق به ﴿ َفلْيُ ْملِلْ﴾ (صافى ،1113 ،ج،3
ص )35که اين دو در فارسی ،نزديک به هم ترجمه میشوند .هرچند استفاده از واژة «سرپرست»
در ترجمۀ «ولیّ» که در برخی ترجمهها آمده نادرست نیست؛ امّا در فارسی ،مفهوم «ولیّ» فراگیرتر
و بیش از «سرپرست» ،وافی به مقصود آيه است .از اينرو ،میتوان از خود واژه «ولیّ» استفاده
کرد .پس ،ترجمههای الهىقمشهاى ،آيتى ،خرّمشاهی ،صادقیتهرانی ،صفوی ،فوالدوند ،طالقانى،
مشکینى ،مکارمشیرازی و مع ّزى در ترجمه اين بخش از آيه صحیحتر به نظر میرسد.
برای ﴿بِالْعَدْلِ﴾ نیز تعبیر «عادالنه» نیکوترين معادل آن است که خرّمشاهی انتخاب کرده؛ زيرا
با يک واژه ،مفهوم به صورت کامل بیان شده است .ساير ترجمهها يا از چند واژه استفاده کردهاند
و يا واژههايشان به زيبايی و گويايی «عادالنه» نیست.
ترجمه پیشنهادی :بايد ولیّ او عادالنه امال کند.
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 -1شرایط شاهدان مرد و زن در تنظیم سند دین
الشهَدَاءِ
ن ُّ
ضوْنَ مِ َ
شهِدُوا َشهِي َدْينِ ِمنْ رِجَاِلکُمْ فَإِنْ لَمْ يَکُونَا رَ ُجلَ ْينِ فَ َرجُلٌ َو امْ َرأَتَانِ مِ َّمنْ َترْ َ
﴿وَ ا ْستَ ْ
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا َفتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَي﴾ در اين بخش ،بر لزوم شاهد گرفتن در روابط مالی
تأکید و دربارة تعداد شاهدان ،جنسیت ،شرايط و حکمت شهادت ،دستورهايی داده شده است.

َ ﴿ -9-1و اسْتَشْهِدُوا شَهِي َديْنِ ِمنْ ِرجَاِلکُمْ﴾
ترجمههای اين بخش از آيه ،با توجّه به معنای ﴿ ِمنْ ِرجَالِکُمْ﴾ به چهار گروه قابل تقسیماند:

الف) برخی مقصود از ضمیر خطاب ﴿کُمْ﴾ در ﴿ ِمنْ رِجَالِکُمْ﴾ را مسلمانان دانسته و به آن
تصريح کردهاند:
خرّمشاهی :و دو شاهد از مردان خودتان
[مسلمانان] را بر آن گواه بگیريد.
فیضاالسالم :و (هنگام نوشتن) دو گواه

رضایىاصفهانی :و دو شاهد از میان
مردان (مسلمان)تان ،به گواهى طلبید.
مشکینی :و دو گواه از مردانتان (مردان

از مردان خودتان (نه آنکه کودک و کافر مسلمان) را به شهادت بطلبید.
باشند) گواه گیريد.

ب) و برخی ديگر عدالت را نیز به عنوان مقصود از ضمیر ﴿کُمْ﴾ در پرانتز ذکر کردهاند:
الهىقمشهاى :و دو تن از مردان خود (از
مسلمانان عادل) ،گواه آريد.

مکارمشیرازی :و دو نفر از مردان (عادل)
خود را (بر اين حقّ) شاهد بگیريد!

ج) در مقابل ،شماری از مترجمان تنها به ذکر معنای ضمیر خطاب ﴿کُمْ﴾ بسنده کرده و
توضیح و تبیین آن را به تفاسیر واگذار کردهاند:
پاینده :و دو گواه از مردان خويش ،به
گواهى گیريد.
صفوی :و بايد (عالوه بر نوشتنِ سند) از
میان مردانتان ،دو تن را گواه بگیريد.
فوالدوند :و دو شاهد از مردانتان را به
شهادت طلبید.

صادقیتهرانی :و دو گواه از مردانتان را
به گواهی بطلبید.
طالقانى :و گواه گیريد دو تن گواه از
مردان خود.
مجتبوی :و دو گواه از مردانتان به گواهى
گیريد.
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معزّى :و گواه گیريد دو گواه از مردان
خويش را.

د) و در ترجمههای آيتی و پورجوادی ،ضمیر خطاب ﴿کُمْ﴾ اصالً ،ترجمه نشده است:
آیتى و پورجوادی :و دو شاهد مرد به شهادت گیريد.
ن رِجَالِکُمْ﴾ يعنی مسلمان بالغِ آزاد و در ادامه ،توضیح
طبرسی از مجاهد نقل میکند که ﴿مِ ْ
میدهد که نزد امامیه در قبول شهادت ،آزاد بودن شرط نیست و تنها اسالم همراه با عدالت شرط
است (طبرسى ،1302 ،ج ،2ص ،)333ولی نزد بیشتر علمای اهل سنّت ،آزادی و بلوغ به همراه
اسالم شرط است (زمخشرى ،1110 ،ج ،1ص .)323تنها ابوحنیفه به استناد اين که پیامبر (ص)
دو يهودی را با شهادت ديگر يهوديان به زنای آنان ،سنگسار کرد ،شهادت کفار را تنها بر علیه
خودشان جايز میداند .همچنین ،شرط عدالت شاهدان از آيۀ دوم سورة طالق استنباط میشود
(زحیلى ،1113 ،ج ،3ص111ـ .) 111پس ،نیازی به بحث از عدالت و شرايط آن در ترجمه آيه
مورد بحث نیست؛ ولی از ظاهر آيه ،چنین برمیآيد که منظور از ضمیر خطاب ﴿کُمْ﴾ مسلمانان
باشند؛ هرچند مترجمان دچار افراط و تفريط شدهاند؛ به گونهای که گروه دوم در ترجمۀ خود
به «عدالت» تصريح کرده اند که در آيه نیامده است و گروه چهارم نیز ضمیر خطاب ﴿كُم﴾ را
ترجمه نکردهاند .از اينرو ،ترجمۀ گروه سوّم که تنها خود ضمیر را ترجمه کردهاند بهتر به نظر
میرسد.
ترجمه پیشنهادی :و دو نفر از مردانتان را [بر اين حق] شاهد بگیريد.

﴿ -2-6فَإِنْ لَمْ َيکُونَا َرجُلَيْنِ فَ َرجُلٌ َو امْرَأَتَانِ ِممَّنْ تَرْضَوْنَ ِمنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ ِإحْدَاهُمَا
فَتُذَکِّرَ ِإحْدَا ُهمَا الْ ُأخْرَي﴾
ضوْنَ ِمنَ الشُّ َهدَاءِ﴾ ،ترجمههای اين بخش از آيه را نیز
ِمنْ تَ ْر َ
با توجّه به معنای عبارت ﴿م َّ
میتوان به چهار گروه تقسیم کرد:
الف) شماری از مترجمان ،مقصود آيه را رضايت از عدالت شاهدان دانسته و به آن تصريح
کردهاند:
الهىقمشهاى :و اگر دو مرد نیابید يک

فوالدوند :پس اگر دو مرد نبودند ،مردى

مرد و دو زن ،از هر که (به عدالت) قبول را با دو زن ،از میان گواهانى که [به عدالت
آنان] رضايت داريد [گواه بگیريد] ،تا [اگر]
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داريد گواه گیريد تا اگر يک نفر از آن دو يکى از آن دو [زن] فراموش کرد[ ،زنِ]
زن فراموش کند ،ديگرى به خاطرش آورد .ديگر ،وى را يادآورى کند.
فیضاالسالم :و اگر آندو گواه دو مرد
نبودند ،پس بايد يک مرد و دو زن گواه
باشند ،از گواهانى که رضايت داشته ،آنها
را بپسنديد (با عدالت باشند ،نه آنکه فاسق
و کسى که از راه حقّ بیرون رفته که او
مرضىّ نیست)؛ تا اگر يکى از آن دو زن
(گواهى دادن را) فراموش کند ،يکى از آن
دو ،ديگرى را به ياد آورد.
ب) در ترجمه مشکینی به رضايت از دين شاهدان ،اشاره شده است« :و اگر دو مرد نباشد،
يک مرد و دو زن را از میان گواهانى که (از دينشان) رضايت داريد ،گواه بگیريد؛ تا اگر يکى از
آن دو زن فراموش نمود ،آن ديگرى او را يادآورى نمايد».
ج) امّا در ديگر ترجمهها ،تنها به ترجمۀ تحت اللفظی ،يعنی مورد رضايت و پسند بودن
شاهدان ،اشاره شده است:
آیتى :اگر دو مرد نبود ،يک مرد و دو زن

پاینده :و اگر دو مرد نباشند ،يک مرد و

که به آنها رضايت دهید شهادت بدهند؛ تا دو زن از گواهانى که رضايت دهید ،تا اگر
اگر يکى فراموش کرد ،ديگرى به يادش يکیشان از ياد برد ،يکى از آنها به خاطر آن
بیاورد.
رضایىاصفهانی :و اگر دو مرد نبودند،

ديگر بیارد.
صادقیتهرانی :پس اگر دو مرد نبودند،

پس ،يک مَرد و دو زن از شاهدانى که مورد مردی را با دو زن ،از میان گواهانی که (از
رضايت شما هستند[ ،به گواهى بگیريد]؛ تا آنان) رضايت داريد (گواه بگیريد) که
[اگر] يکى از آن دو [زن] فراموش کرد( ،اگر) يکی از آن دو (زن از خاطرش) گم
پس ،يکى از آن دو ديگرى را يادآورى کند .گشت ،زن ديگر وی را يادآوری کند
(پاورقی :بر اين مبنی اگر دو زن در عدم
فراموشکاری همچون دو مرد باشند
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گواهیشان گذراست و اگر دو مرد هم مانند
دو زن باشند کافی نیست).
صفوی :و اگر دو مرد نبودند ،يک مرد و

طالقانى :پس اگر دو گواه مرد نبودند،

دو زن از گواهانى که مىپسنديد (شهادت پس ،يک مرد و دو زن از کسانى که
آنها پذيرفته است)گواه باشند .تعیین دو زن رضايت داريد از گواهان ،که اگر يکى از
به جاى يک مرد براى اين است که بیم آن آنان فراموش کرد ،پس ،يکیشان ديگرى را
مىرود يکى از آن دو زن فراموش کند که به ياد آرد.
در اين صورت بايد يکى از آن دو که به
خاطر دارد ديگرى را يادآورى کند.
خرّمشاهی :و اگر دو مرد نبود ،يک مرد و

مجتبوی :و اگر دو مرد نبود يک مرد و

دو زن از گواهانى که مى پسنديد[ ،انتخاب دو زن از گواهانى که بپسنديد که اگر يکى
کنید]؛ که اگر يکى از آنها فراموش کرد ،آن از آن دو فراموش [يا اشتباه] کند ديگرى
ديگرى به يادش آورد

به يادش آرد.

معزّى :و اگر نبود دو مرد ،پس يک مرد و
دو زن از آنان که پسند کنید از گواهان ،تا
چون فراموش کند يکى ،به ياد آردش
ديگرى.
د) تنها در ترجمه پورجوادی و ترجمه مکارمشیرازی ،عبارت «اطمینان به شاهدان» که معنای
التزامی اين بخش از آيه است در کنار «رضايت» آورده شده است:
پورجوادی :و اگر دو مرد نبود ،يک مرد و

مکارمشیرازی :و اگر دو مرد نبودند،

دو زن از کسانى که مورد رضايت و اطمینان يک مرد و دو زن از کسانى که مورد
است انتخاب کنید تا اگر يکى فراموش کرد ،رضايت و اطمینان شما هستند ،انتخاب
ديگرى به يادش آورد

کنید (و اين دو زن ،بايد با هم شاهد قرار
گیرند)؛ تا اگر يکى انحرافى يافت،
ديگرى به او يادآورى کند.

ن ِرجَالِکُمْ﴾ يا منصوب و صفت ﴿شَهِي َدْينِ﴾
ضوْنَ﴾ يا مجرور و بدل از ﴿مِ ْ
ن تَرْ َ
عبارت ﴿مِمَّ ْ
ضوْنَ ِمنَ
ِمنْ تَ ْر َ
ل وَ ا ْم َرأَتَان﴾ است (زحیلى ،1113 ،ج ،3ص﴿ .)113م َّ
و يا مرفوع و صفت ﴿رَجُ ٌ
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شهَدَاءِ﴾ يعنی از کسانی که از عدالت آنها راضی هستید؛ شهادت هر شخصی که مورد پسند
ال ُّ
ما باشد صحیح نیست و شاهدان بايد عادل باشند .از سوی ديگر ،در آيه ،نفرموده از شاهدانی
که خدا از آنها راضی است ،بلکه تصريح شده از شاهدانی که مورد رضايت شما هستند؛ زيرا
امکان شناسايی کسی که خدا از او راضی است وجود ندارد .پس ،میبايست شهادت کسی را
پذيرفت که دين و امانتداری او مورد پسند بوده و او را به نیکی و پردهپوشی ،بشناسیم (طبرسى،
 ،1302ج ،2ص .) 333در هر حال ،هرچند ممکن است از کنار هم گذاشتن آيات ديگر و ادلّۀ
فقهی ،رضايت از شاهدان را به عدالت تفسیر کرد؛ امّا در آيه ،به عدالت تصريح نشده است .از
اينرو ،ترجمه گروه سوم بهتر مینمايد؛ در عین حال ،ترجمۀ گروه چهارم کاملتر و گوياتر
است ،زيرا در آن ،از عبارت «رضايت و اطمینان» استفاده شده است.
اما دلیل تکرار ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ در ﴿ َفتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَي﴾ آن است که در صورت عدم تکرار
و آمدن عبارت به صورت «فَتُذ َِّکرَهَا الْأُخْرَي» مفعول ،بین فعل و فاعل قرار میگرفت که در لسان
عرب پسنديده نیست (همانجا) .علّامۀ طباطبايی نیز دلیل اين تکرار را اينگونه بیان میکند که
منظور از اولین ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ يکى از آن دو زن ،بدون تعیین است و منظور از دومین ﴿ ِإحْدَاهُمَا﴾
آن زنی است که موضوع شهادت را فراموش نکرده و همین تفاوت معنايى سبب شده تا در مورد
دوّم به ذکر ضمیر بسنده نشود (طباطبايى ،1110 ،ج ،2ص .)131بیشتر مترجمان نیز به اين نکته
توجّه داشته و در ترجمۀ دوّمین ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ از عباراتی چون «ديگری» يا «زن ديگر» استفاده
کردهاند؛ امّا در ترجمۀ فیضاالسالم ،پاينده ،رضايىاصفهانی ،طالقانى و نیز صفوی (که بر اساس
تفسیر المیزان نوشته شده) ،اين نکته رعايت نشده است.
ترجمه پیشنهادی :پس اگر دو مرد نبود يک مرد و دو زن از شاهدانی که مورد رضايت و
اطمینان شما هستند[شاهد بگیريد] تا اگر يکی از آن دو انحرافی يافت ،ديگری يادآوریاش کند.

 -1لزوم پذیرش و ادای شهادت توسط شاهدان
الشهَدَا ُء إِذَا مَا َُعُوا﴾ .شاهدان هنگامی که برای پذيرش شهادت بین دو طرف
ال يَ ْأبَ ُّ
﴿وَ َ
قرارداد يا ادای آن ،دعوت میشوند ،نبايد امتناع کنند .عدم ذکر انگیزه و زمان دعوت از شاهدان
در متن آيه سبب شده تا مترجمان ،اين بخش از آيه را به چهار شکل ترجمه کنند:
الف) برخی منظور آيه را دعوت به پذيرش شهادت بین دو طرف قرارداد دانستهاند:
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آیتى :و شاهدان چون به شهادت دعوت
شوند ،نبايد که از شهادت ،خوددارى کنند.

مکارمشیرازی :و شهود نبايد به هنگامى
که آنها را دعوت مىکنند ،خوددارى
نمايند.

ب) در مقابل ،شماری از مترجمان دعوت به دادگاه و ادای شهادت را در ترجمه خود آوردهاند:
الهىقمشهاى :و هرگاه شهود را (به
محکمه) بخوانند ،امتناع از رفتن نکنند.

خرّمشاهی :و گواهان چون [براى اداى
گواهى] خوانده شوند ،سر باز نزنند.

صفوی :و گواهان نبايد وقتى براى [اداى]
شهادت ،دعوت مىشوند خوددارى کنند.
ج) گروهی ديگر هر دو مورد (دعوت به پذيرش شهادت و دعوت به ادای آن) را ذکر کردهاند:
فیضاالسالم :و بايد هرگاه گواهان را

مشکینى :و چون گواهان (براى تحمّل

دعوت کنند و بخواهند( ،از رفتن به آنجا) ابا شهادت يا اداء آن) دعوت شوند خوددارى
ننموده ،خود را از رفتن بازندارند.

نکنند.

د) امّا بیشتر مترجمان ترجیح دادهاند ابهام موجود در آيه را به همانگونه آورده و به بیان مطلق
دعوت ،بسنده کرده اند:
پاینده :و چون گواهان دعوت شدند ،دريغ
نکنند.
طالقانى :و نبايد گواهان سر باز زنند ،آنگاه
که خوانده شوند.
مجتبوی :و چون گواهان را بخوانند ،نبايد
سر باز زنند.
رضایىاصفهانی :و شاهدان به هنگامى که

پورجوادی :و هنگامى که شهود را
دعوت کنند ،خوددارى آنها جايز نیست.
فوالدوند :و چون گواهان احضار شوند،
نبايد خوددارى ورزند.
معزّى :و خوددارى نکنند گواهان ،هرگاه
خوانده شدند.
صادقیتهرانی :و چون گواهان احضار

آنها (براى گواهى) دعوت مىشوند ،نبايد شوند ،نبايد (از گواهیشان) خودداری
خوددارى نمايند.

کنند.

در تفسیر اين بخش از آيه همانگونه که در ترجمهها منعکس شده ،ديدگاههای زير مطرح است:
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الف) دعوت به پذیرش شهادت بین دو طرف قرارداد
فاضل مقداد بر اين باور است که جملۀ پیشین آيه دربارة پذيرش شهادت بین دو طرف قرارداد
است؛ پس ،نمیتوان لفظی مشترک را در يک کالم ،به دو معنا گرفت (فاضل مقداد ،1111 ،ج،2
ص .)51از ابنعباس و ربیع بن سلیمان ،نقل شده که منظور ،پذيرش شهادت بین دو طرف
قرارداد است .قتاده نیز نقل کرده که مردی بین اهالی منطقهای بزرگ به دنبال کسی بود که برای
شهادت در کاری حاضر شود ،امّا هیچکس حاضر به اين کار نشد؛ پس ،اين آيه نازل شد
(ابوحیان ،1121 ،ج ،2ص .)035اطالق نام «شهداء» پیش از پذيرش شهادت بین دو طرف قرارداد
نیز به خاطر آن است که در جملۀ قبل ،به اين نام آورده شده است؛ درضمن ،نکتهای ديگر را در
بردارد که به محض دعوت برای پذيرش شهادت بین دو طرف قرارداد ،شهادت بر آنها واجب
شده و میتوان در مورد آنان نام شاهد را به کار برد (ابن عاشور ،1131 ،ج ،3ص.)112
در تأيید اين ديدگاه رواياتی نیز از ائمه اطهار (ع) نقل شده که دو نمونه از آن ذکر میشود:
الشهَدا ُء اِذا ما َُعُوا﴾ قا َلَ « :قبلَ الشَّهادَ ِة».
ب ُّ
جلَّ﴿ :وَ اليَأ َ
الف) « َعن َايب َعبدِاهلل (ع) يف َقولِ اهللِ َعزَّ َو َ
َو َقولُ ُه﴿ :وَ مَن يَكتُمْها فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلبُهُ﴾ قالَ« :بعدَ الشَّهادَ ِة» (بحرانى ،1113 ،ج ،1ص)105؛
ب) « َعن َاىب َعب ِداهللِ (ع) قالَ« :الَيأبَ الشُّهداءُ َان ُيجيبَ حنيَ ُي ْدعي َقبلَ الكِتابِ» (عروسى حويزى،
 ،1115ج ،1ص .)311همچنین ،در تفسیر عیاشی رواياتی مشابه در تأيید اين مطلب آمده است
(ر.ک .عیاشى ،1331 ،ج ،1صص155ـ.)153

ب) دعوت به ادای شهادت
برخی ديگر از مفسّران بر اين باورند که منظور آيه ،دعوت از شاهدان برای ادای شهادت
است (مقدس اردبیلى ،بیتا .ص /113زمخشرى ،1110 ،ج ،1ص ،)323يعنی وقتی به دادگاه
دعوت میشوند ،نبايد امتناع کنند (فرّاء ،بىتا ،ج ،1ص .)135دلیل اين گروه از مفسّران آن است
که استفاده از لفظ «شاهد» در اين بخش از آيه ،به اين معناست که پیش از آن ،پذيرشِ شهادت
بین دو طرف قرارداد انجام شده است (ابن عاشور ،1131 ،ج ،3ص .)113-112همچنین نهی از
امتناع از شهادت ،وجوب آن را میرساند .و نیز روشن است که پذيرش شهادت بین دو طرف
قرارداد بر همگان واجب نیست؛ امّا ادای شهادت بر شاهدان ،واجب عینی است .دستور به
ن رِجَالِکُمْ﴾ نيز استنباط
شهِدُوا َشهِيدَْينِ مِ ْ
پذيرشِ شهادت بین دو طرف قرارداد از عبارت ﴿ َو ا ْستَ ْ
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الش َهدَاءُ إِذَا مَا َُعُوا﴾ بايد مطلب جديدی
میشود که پیش از اين آمده است و جملۀ ﴿وَ الَ يَأْبَ ُّ
را مطرح کند و تکرار مفهوم پیش از خود نیست (فخر رازى ،1121 ،ج ،0ص.)13

ج) دعوت به پذیرش شهادت و ادای آن
طبرسی پس از يادآوری دو ديدگاه ياد شده ،از قول ابنعباس ،امام صادق (ع) و حسن بصری،
منظور جمله را دعوت به شهادت بین دو طرف قرارداد و ادای آن مطرح کرده و اين را بهترين
ديدگاه میداند؛ زيرا هر دو را شامل می شود و فايده آن نیز بیشتر است (طبرسى ،1302 ،ج،2
ص.)331
هرچند رواياتی از ائمه اطهار (ع) در تفسیر اين جمله از آيه مبنی بر دعوت به شهادت بین
دو طرف قرارداد نقل شده و برای هريک از نظريات سهگانه ،استداللهايی آمده است؛ امّا انتقال
تمام نکات تفسیری در ترجمه الزم نیست و بهتر است ترجمه در عین گويايی ،آينهای تمامنما
از آيه باشد و ابهامات حکیمانۀ موجود در آيه را به نحوی منتقل کند که ترجمه نیز مانند خود
آيه محتمل ديدگاههای تفسیری گوناگون باشد .بنابراين ،ترجمۀ گروه چهارم از مترجمان که به
مطلق دعوت ،بدون ذکر مصاديق آن ،اشاره کردهاند صحیحتر به نظر میرسد.
ترجمه پیشنهادی :و هنگامی که شاهدان را بخوانند ،نبايد خودداری کنند.

 -0عدم تأثیر كوچکی و بزرگی دین در تنظیم سند
﴿وَ الَ تَسْأَمُوا أَنْ تَکُْتبُو ُه صَغِريًا أَوْ َکبِريًا إِلَي َأجَ ِلهِ﴾ .کوچکی و بزرگی روابط مالی نبايد در
نوشتن و ثبت آنها تأثیری داشته باشد و جايز نیست که به بهانۀ خستگی ،از نوشتن معاملههای
هرچند کوچک سر باز زده شود .اين بخش از آيه به سه گونه ترجمه شده است:
الف) بیشتر مترجمان به جای ترجمه ضمیر مفعولی در ﴿تَ ْکُتبُو ُه﴾ مرجع آن را که «بدهی بدهکار»
است ذکر کردهاند:

آیتى :و از نوشتن مدّت دين خود ،چه
کوچک و چه بزرگ ،ملول مشويد.

رضایىاصفهانی :و از نوشتن (بدهىِ
خود) تا سرآمدش[ ،چه] کوچک يا بزرگ،
ملول نشويد.
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فوالدوند :و از نوشتنِ [بدهى] چه خرد

صادقیتهرانی :و از نوشتن (بدهیتان)

باشد يا بزرگ ،ملول نشويد تا سررسیدش چه خرد و چه کالن ـ تا پايان زمان
[فرا رسد].
صفوی :و از نوشتنِ دَيْنى که آن را بايد تا

(مقرّر)ش ـ نگران نباشید.
مجتبوی :و از نوشتن آن ـ وام يا بدهى ـ

سرآمدش بپردازيد ـ چه کم باشد يا زياد ـ کوچک باشد يا بزرگ -تا مهلت آن،
ملول نشويد.
مشکینى :و از نوشتن بدهیاى که تا مدتى

دلتنگ و آزرده مشويد.
مکارمشیرازی :و از نوشتن (بدهىِ خود)

معین مهلت دارد ،کوچک باشد يا بزرگ ،چه کوچک باشد يا بزرگ ،ملول نشويد
ملول نشويد.

(هر چه باشد بنويسید).

ب) برخی به جای ترجمۀ ضمیر مفعولی ،مرجع آن را «حق و وام» دانسته ،به آن تصريح کردهاند:
پاینده :از نوشتن وام کوچک يا بزرگ ،به
مدّت آن ،ملول مشويد.

پورجوادی :و از نوشتن وام کوچک يا
بزرگ مدتدار ،دلگیر نبايد شد.

فیضاالسالم :و (بر اثر بسیارى معامله و داد و ستد) ماللت نداشته و به ستوه نیايید
که آن حق و وام را کوچک و اندک باشد يا بزرگ و بسیار تا وقت معیّن آن بنويسید
ج) در برخی ديگر از ترجمهها ضمیر مفعولی عیناً ،ترجمه شده است:

الهىقمشهاى :و در نوشتن آن تا تاريخ

طالقانى :و خسته نشويد از اين که

معیّن مسامحه نکنید؛ چه معامله کوچک بنويسید آن را خرد باشد يا کالن تا زمان
و چه بزرگ باشد.
خرّمشاهی :و ملول نشويد از اينکه آن را

سررسیدش،
معزّى :و خسته نشويد از نوشتن آن

چه خرد باشد چه بزرگ ،طبق خرد يا کالن تا سرآمدش.
سررسیدش بنويسید.
﴿الَ تَسْأَمُوا﴾ فعل نهی از « َسأم» است که به معنای «ماللت» (فراهیدى ،1111 ،ج ،0ص،)321
«خستگی و آزرده شدن» (ابن منظور ،1111 ،ج ،12ص )231و يا خستگی از تکرار يک کار است
(ابن عاشور ،1131 ،ج ،3ص .)111زمخشری بر اين باور است که «سَأم» در اين آيه ،کنايه از
کسالت و صفت منافق است که از نوشتن تمام معامالت کوچک و بزرگ ،خسته شده و از آن
طفره میرود (زمخشرى ،1110 ،ج ،1ص .)323زيرا خستگی و آزردگی ،بدون اختیار ايجاد
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میشود و در اين آيه ،از اثر آن-که همان ننوشتن است -نهی شده است (ابن عاشور ،1131 ،ج،3
ال تَسْأَمُوا﴾
ص .)111الهیقمشهای نیز بر همین اساس ،عبارت «مسامحه نکنید» را در ترجمه ﴿ َ
به کار برده که معنای التزامی خستگی و دلزدگی است .در ترجمههای ديگر از معادلهايی چون
«ملول شدن»« ،دلتنگ و آزرده شدن»« ،نگران شدن»« ،دلگیر شدن»« ،به ستوه آمدن» و «خسته
شدن» به عنوان معادل «سَأم» ،استفاده شده که به نظر میرسد «خسته شدن» در نثر کنونی دقیقتر
و دارای کاربرد بیشتری باشد.
﴿صَغِريًا﴾ حال و ﴿ َکبِريًا﴾ نیز عطف بر آن است (دعاس ،1125 ،ج ،1ص)121؛ دربارة
«ذوالحال» آن گفتهاند يا منظور دَين و حق است ،يعنی نبايد کوچک يا بزرگ بودن دَين ،سبب
ننوشتن آن شود و يا منظور ،خود نوشته است ـ يعنی کوتاهی و بلندی متن قرارداد نبايد سبب
خودداری از نوشتن آن شود (زمخشرى ،1110 ،ج ،1ص.)323
دي دگاه سومی نیز آورده شده که به موجب آن ،منظور ،بلوغ و عدم بلوغ نويسنده است؛
هرچند بلوغ در نوشتن شرط نیست (فاضل مقداد ،1111 ،ج ،2صص51ـ .)55امّا فخر رازی تنها
ديدگاه اوّل را میپذيرد (فخر رازی ،1121 ،ج ،0ص .)10فاضل مقداد نیز در تأيید اين ديدگاه،
دو مورد اخیر را سخنی بدون دلیل میداند و بر اي ن باور است که ذوالحال ،ضمیر مفعولی
﴿فَا ْکُتبُوهُ﴾ در ابتدای آيه بوده و منظور از آن همان دَين و حق است (فاضل مقداد ،1111 ،ج،2
صص51ـ .)55پس ،منظور از ﴿صَغِريًا﴾ و ﴿ َکبِريًا﴾ در اين آيه ،کمارزش و پرارزش است و
چون در جامعه ،روابط مالی کمارزشتر ،رواج بیشتری دارد ،ممکن است مردم از نوشتن آنها،
خسته شوند و از اين رو﴿ ،صَغِريًا﴾ مقدّم شده است (ابن عاشور ،1131 ،ج ،3ص .)111بنابراين،
ترجمۀ گروه اول از مترجمان هرچند نادرست نیست ،امّا کامل هم نیست؛ زيرا منظور آيه فقط
بدهی نیست تا در اين صورت ،خطاب آيه تنها مختص بدهکار شود ،بلکه بدهکار و بستانکار
هر دو مخاطب اين دستور هستند و موظّفاند تمام شرايط قرارداد را به صورت کامل ،بنويسند،
چه داد و ستد ،کوچک باشد چه بزرگ .اين نکته در ترجمۀ گروه دوم ،رعايت شده است .ابهام
و اطالق موجود در ترجمۀ گروه سوم نیز به اين مطلب اشاره دارد.
عبارت ﴿إِلَي أَ َجلِهِ﴾ جار و مجرور ،متعلّق به محذوف و حال است (دعاس ،1125 ،ج،1
ص .)121منظور از عبارت ،آن است که قرارداد ،طبق سررسید و زمان اتمام دَين نوشته شود
(طبرسى ،1302 ،ج ،2ص)331؛ ولی بیشتر مترجمان نتوانستهاند ترجمۀ مناسبی از ﴿إِلَي أَ َجلِ ِه﴾
بی اورند .در ترجمۀ آيتی ،مدت دَين به جای خود دَين قرار گرفته که نادرستی آن روشن است.
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در ترجمه پورجوادی ،صفوی و مشکینی﴿ ،إِلَي أَجَ ِلهِ﴾ صفت دَين و بدهی گرفته شده و بترتیب،
از عبارات «وام کوچک يا بزرگ مدّتدار»« ،دَيْنى که آن را بايد تا سرآمدش بپردازيد» و «بدهیى
که تا مدّتى معین مهلت دارد» ،استفاده شده؛ در حالی که در آيه ،نوشتن بر اساس سررسید مورد
نظر است.
در ترجمۀ مکارمشیرازی ،معادلی برای ﴿إِلَي أَ َجلِهِ﴾ آورده نشده است .در ساير ترجمهها،
از عبارتهايی مانند «نوشتن تا سرآمدش»« ،تا پايان زمان (مقرر)ش»« ،تا مهلت آن»« ،تا وقت
معیّن»« ،تا تاريخ معیّن» و «تا زمان سررسیدش» ،استفاده شده و اين معنا را به ذهن متبادر میکند
که بايد تا سررسید دَين ،به نوشتن ادامه داد .تنها در ترجمۀ پاينده و خرّمشاهی عبارت ﴿إَِلي
أَجَ ِلهِ﴾ صحیح ،ترجمه شده و بترتیب ،اينگونه آمده است« :از نوشتن وام کوچک يا بزرگ ،به
مدّت آن ،ملول مشويد»« ،و ملول نشويد از اين که آن را ـ چه خرد باشد چه بزرگ ـ طبق
سررسیدش ،بنويسید» .البتّه ،ترجمۀ خرّمشاهی گوياتر است.
ترجمه پیشنهادی :و از نوشتن آن طبق سررسیدش ـ چه کوچک باشد چه بزرگ ـ خسته نشده
[و مسامحه نکنید].

 -1فواید تنظیم سند دین
َال تَرْتَابُوا﴾ .اين جمله از آيه ،حکمت و فايدة
ِلشهَاََةِ َو أََْنَي أ َّ
﴿ذلِکُمْ أَقْسَطُ ِعنْدَ اللَّهِ وَ أَ ْقوَ ُْ ل َّ
نوشتن سند برای انواع روابط مالی را بیان میکند که با توجّه به ترجمۀ ﴿ذٰلِکُمْ﴾ میتوان ترجمهها
را به سه دسته تقسیم کرد:
الف) بیشتر مترجمان بدون اشاره به مشارٌالیه ﴿ذٰلِکُمْ﴾ تنها آن را ترجمه کرده و نیز معادلی
برای حرف خطاب ﴿ ُکمْ﴾ ارائه نکردهاند:
الهىقمشهاى :اين عادالنهتر است نزد خدا

آیتى :اين روش در نزد خدا عادالنهتر

و محکمتر براى شهادت و نزديکتر به اينکه است و شهادت را استواردارندهتر و شک
شکّ و ريبى در معامله پیش نیايد (که موجب و ترديد را زايلکنندهتر.
نزاع شود).
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پاینده ... :که اين ،نزد خدا ،درستتر است

پورجوادی :که در پیشگاه خدا اين به

و براى گواهى دادن ،استوارتر و براى ترديد عدالت نزديکتر و براى شهادت ،سر
نکردن شما ،مناسبتر.

راستتر و براى جلوگیرى از شبهه و
شک ،بهتر است.

خرّمشاهی :اين کار نزد خداوند ،درستتر

رضایىاصفهانی :اين نزد خدا دادگرانهتر

و از لحاظ گواهى دادن استوارتر و بىشک و و براى گواهى ،استوارتر و به ترديد
شبههتر است.
صادقیتهرانی :اين خود ،برای شهادت،

نکردن ،نزديکتر است.
صفوی :اين کار نزد خدا ،عادالنهتر و

عادالنهتر و استوارتر و برای اين که دچار براى شهادت ،استوارتر و به مصون ماندن
شک نشويد (به احتیاط) نزديکتر است شما از ترديد ،نزديکتر است.
(پاورقی :زيرا نوشتار از بینرفتنی نیست و پايدار
است ،در صورتی که شاهد حتی در زندگیاش

پايدار نیست ،تاچه رسد پس از مرگش).
مشکینى :اين کار نزد خدا عادالنهتر و براى

معزّى :اين است دادگرانهتر نزد خدا و

گواهى استوارتر و به اينکه شک نکنید (و استوارتر براى گواهى و نزديک تر بدان که
نزاعى برنخیزد) نزديکتر است.

شک نیاريد.

مکارمشیرازی :اين در نزد خدا ،به عدالت
نزديکتر و براى شهادت ،مستقیمتر و براى
جلوگیرى از ترديد و شک بهتر مىباشد.
ب) طالقانی ﴿ذٰلِکُمْ﴾ را به صورت جمع ترجمه کرده و با آوردن معادل «اينها» برای آن ،اين
مفهوم را به خواننده منتقل میکند که اين فوايد مربوط به تمام مواردی است که در آيه ،مطرح
شده است ،نه صِرف نوشتن؛ بدينصورت« :اينها که بیان شد دادگرانهتر است نزد خدا و استوارتر
است براى گواهى و نزديکتر است به آنکه شک و بدانديشى به شما ،راه نیابد».
ج) گروه سوم از مترجمان ،افزون بر ترجمۀ اسم اشاره و مشارٌالیه آن (نوشتن) ،به گونهای
حرف خطاب را نیز ترجمه کردهاند:
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فوالدوند :اين [نوشتنِ] شما ،نزد خدا

فیضاالسالم :آن نوشتن شما نزد خدا

عادالنهتر و براى شهادت ،استوارتر ،و براى درست تر است (از ننوشتن) و ثابت و
اين که دچار شک نشويد[ ،به احتیاط] استوارتر براى گواهى دادن (که در آن ،خطا
نزديک تر است.

و اشتباه و نسیان و فراموشى رخ ندهد) و

مجتبوی :اين [نوشتن شما] نزد خداوند ،نزديک تر است از اين که (در آن وام از
عادالنهتر و گواهى را پايندهتر و به آن که در جهت جنس و مقدار و مدّت و مانند آن،
شک و بدگمانى نیفتید ،نزديک تر است.

يقین و باور داشته و) شکّ ننمايید و دو
دل نباشید.

ِلشهَاََةِ وَ أََْنَي أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ بیان حکمت اَحکام
ط ِع ْندَ اللَّ ِه َو أَقْ َوُْ ل َّ
س ُ
منظور از جملۀ ﴿ذلِکُمْ أَقْ َ
نوشتن اسناد دادوستدها است؛ زيرا تنظیم اسناد و دقّت در آن از يک سو ،ضامن اجراى عدالت
و از سوى ديگر ،موجب تقويت و اطمینان شاهدان به هنگام اداى شهادت و نیز مانع از ايجاد
بدبینى در میان افراد جامعه مىشود (مکارم شیرازى ،1301 ،ج ،2ص.)333
﴿ذٰلِکُمْ﴾ اشاره به کتابت دارد که از ﴿أَنْ تَ ْکتُبُوهُ﴾ فهم میشود؛ زيرا معنای مصدری دارد
(زمخشرى ،1110 ،ج ،1ص .)320ابوحیّان بر آن است ﴿ذٰلِکُمْ﴾ اشاره به کتابت ،شهادت و تمام
احکامی دارد که در آيه بیان شده ،و لذا همه را آورده است؛ ولی ديدگاه اوّل را میپذيرد (ابوحیّان،
 ،1121ج ،2ص .)030بر اين اساس ،ترجمۀ گروه س ّوم گوياتر و صحیحتر است.
ترجمۀ پیشنهادی :اين (نوشتنِ) شما نزد خدا عادالنهتر و برای شهادت ،استوارتر و برای
جلوگیری از شکّ و ترديد ،بهتر است.

 -98عدم نیاز به تنظیم سند در مبادالت نقدی
َال تَ ْکُتبُوهَا﴾ .در فرازهای قبلی
س َعلَيْکُ ْم ُجنَاحٌ أ َّ
﴿ ِإالَّ أَ ْن تَکُونَ تِجَارَ ًة حَاضِ َر ًة تُدِيرُوَنهَا بَ ْينَ ُکمْ َفلَيْ َ
آيه ،لزوم نوشتن سند در روابط مالی که يک طرف آن غیرنقدی است ،بیان شد؛ امّا در روابط
مالی نقدی که اصطالحاً «دست به دست» ،صورت میگیرد ،ننوشتن قرارداد اشکال ندارد.
ترجمههای اين بخش از آيه بدينگونه است:
الهىقمشهاى ... :مگر آنکه معامله نقد

آیتى :و هرگاه معامله ،نقدى باشد ،اگر

حاضر باشد که دست به دست ،میان شما براى آن سندى ننويسید ،مرتکب گناهى
نشدهايد.
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برود .در اين صورت ،باکى نیست که
ننويسید.
پاینده ... :مگر آن که معاملهاى نقد باشد که

پورجوادی :مگر اينکه بدهبستان نقدى

مابین خودتان دهید و گیريد .گناهى بر شما باشد که میان شما ،دستبهدست شود .در
نیست که ننويسید.

اين صورت بر شما گناهى نیست که آن
را ننويسید.

خرّمشاهی … :مگر آن که داد و ستد نقدى

رضایىاصفهانی ... :مگر اين که داد و

باشد که بین خود [دستادست] برگزار کنید که ستد نقدى باشد که آن را در میان خود،
در اين صورت ،گناهى بر شما نیست که آن دستبهدست] مىگردانید .پس ،هیچ
را ننويسید.

گناهى بر شما نیست که آن [داد و ستد
نقدى] را ننويسید.

صادقیتهرانی ... :مگر آن که تجارتی حاضر

صفوی :آرى؛ تمامى قراردادهاى خود را

باشد که در میان خودتان انجام میدهید .پس ،بنويسید مگر اينکه دادوستدى نقدى باشد
بر شما گناهی نیست که آن را ننويسید.

که کاال و بهاى آن را میان خود ،دستـ
بهدست مىگردانید که در اين صورت بر
شما باکى نیست آن را ننويسید.

طالقانى ... :مگر آنکه داد و ستد نقدى باشد

فوالدوند... :مگر آن که داد و ستدى

که میان خود ،دست به دست ،بگردانید .پس ،نقدى باشد که آن را میان خود [دستبه
در اين صورت ،گناهى بر شما نیست که دست] برگزار مىکنید .در اين صورت ،بر
ننويسید آن را.
فیضاالسالم... :مگر آنکه تجارت و داد و

شما گناهى نیست که آن را ننويسید.
مجتبوی ... :مگر آن که بازرگانى نقد

ستد حاضر و آماده (نقد) باشد که آن را میان باشد که میان خود [دستبهدست]
خودتان (دستبهدست) میگردانید .پس مىگردانید .پس ،گناهى بر شما نیست که
گناهى بر شما نیست که آن را ننويسید.
مشکینى ... :مگر آنکه داد و ستدى نقدى

آن را ننويسید.
معزّى ... :مگر آن که باشد داد ستدى

باشد که در میان خود ،تبادل مىکنید که بر جارى که مىگردانیدش میان خويش که
شما گناهى نیست که آن را ننويسید.

نیست باکى بر شما ننوشتن آن.
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مکارمشیرازی :مگر اينکه داد و ستد نقدى
باشد که بین خود ،دستبهدست مىکنید .در
اين صورت ،گناهى بر شما نیست که آن را
ننويسید.
منظور از داد و ستد نقدی که نوشتن در آن الزم نیست ،همانگونه که از عبارت ﴿تُدِيرُونَهَا
بَ ْينَکُمْ﴾ فهمیده میشود ،موارد کوچکی همچون خريد خوراک و مانند آن است که بتوان آنها
را دست به دست کرد .پس ،در صورتی که نتوان مورد داد و ستد را دست به دست ،بین دو نفر،
رد و بدل کرد ،هرچند داد و ستد نقدی باشد ،نوشتن آن بهتر است و به موارد دَين ،ملحق میشود
(ابنعطیه ،1122 ،ج ،1ص. )333
همچنین ،مفهوم مخالف جملۀ ﴿ َفلَيْسَ َعلَيْکُ ْم ُجنَاحٌ﴾ آن است که تنظیم سند در داد و ستد
نقدى ،پسنديده است؛ زيرا در اين نوع از داد و ستد نیز کشمکشهاى بسیاری در پرداختن وجه
و مقدار آن ،به وجود میآيد که وجود سند کتبى به آنها پايان خواهد داد (مکارم شیرازى،1301 ،
ج ،2ص .)333البته ،روشن است که عرفاً ،نیازی به نوشتن موارد کمارزش و خريد و فروش
روزمرّه نیست.
ضرَةً﴾ از معادلهايی چون «معاملۀ نقد حاضر»
در ترجمهها ،برای عبارت ﴿تِجَارَةً حَا ِ
(الهیقمشهای)« ،بدهبستان نقدی» (پورجوادی)« ،تجارتی حاضر» (صادقیتهرانی)« ،تجارت و داد
و ستد حاضر و آماده (نقد)» (فیضاالسالم)« ،بازرگانی نقد» (مجتبوی) و «داد ستدی جاری»
(معزّی) استفاده شده که با نثر معیار امروز ،هماهنگ نیستند و «داد و ستد نقدی» يا «معاملۀ
نقدی» معادلی گوياتر و صحیحتر به نظر میرسد که در ترجمههای آيتی ،خرّمشاهی ،پاينده،
رضايیاصفهانی ،صفوی ،طالقانی ،فوالدوند ،مشکینی و مکارم شیرازی آمده است.
ترجمه پیشنهادی :مگر آنکه داد و ستدی نقدی باشد که [کاال و بهای] آن را بین خود دست
به دست میکنید؛ در اين صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننويسید.

 -99لزوم شاهد گرفتن در معامالت
﴿وَ أَ ْشهِدُوا إِذَا َتبَايَ ْعتُمْ﴾ .خداوند پس از بیان عدم نیاز به نوشتن سند در داد و ستد نقدی،
تأکید میکند در همه داد و ستدها شاهد بگیريد .در اين بخش ،میتوان ترجمهها را بر اساس
تعیین داد و ستدهايی که به شاهد گرفتن در آنها دستور داده شده ،به سه دسته تقسیم کرد:
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الف) در برخی ترجمه ها به اين دلیل که جمله مورد بحث پس از سخن درباره داد و ستد
نقدی ذکر شده و دستورِ گرفتن شاهد در روابط مالی غیرنقدی نیز در فرازهای قبلی آيه آمده،
آن را مربوط به داد و ستد نقدی دانستهاند:
رضایىاصفهانی :و[لى] هنگامى که معامله
(نقدى) مىکنید ،شاهد بگیريد.

مکارمشیرازی :ولى هنگامى که خريد و
فروش (نقدى) مىکنید ،شاهد بگیريد!

ب) در مقابل ،فیضاالسالم اين بخش از آيه را مربوط به انواع داد و ستد دانسته ،نام تک
تک آنها را در ترجمه خود ذکر میکند« :و (لیکن) هرگاه خريد و فروش کنید (نقد باشد يا
سلف و نسیئه ،مستحب است) گواه گیريد»
ج) امّا بیشتر مترجمان ،بدون ذکر انواع داد و ستد ،ابهام موجود در آيه را منتقل کرده و به
ذکر مطلق داد و ستد يا معامله بسنده کردهاند:
الهىقمشهاى :و گواه گیريد هرگاه معامله
کنید.
پاینده :و چون معامله کرديد گواه گیريد.

آیتى :و چون معاملهاى کنید ،شاهدى
گیريد.
پورجوادی :هنگامىکه بدهبستان مىکنید
در آن گواه بگیريد.

خرّمشاهی :و چون داد و ستد کنید [بر آن]
گواه بگیريد.
صفوی :ولى هرگاه خريد و فروش کرديد
بر آن گواه بگیريد.
فوالدوند :و[در هرحال] هرگاه داد و ستد
کرديد گواه بگیريد.
مشکینى( :بهتر است که) هر زمان داد و
ستد کنید شاهد بگیريد.

صادقیتهرانی :و (در هر حال) هرگاه داد
و ستدی کرديد گواه بگیريد.
طالقانى :و گواه آريد آنگاه که داد و ستد
مىکنید.
مجتبوی :و چون خريد و فروش کنید
گواه گیريد.
معزّى :و گواه گیريد گاهى که داد ستد
کنید.

فاضل مقداد بر اين باور است که شاهد گرفتن در اين بخش از آيه مربوط به داد و ستد نقدی
است ،زيرا در غیر اين صورت بايد قائل به تکرار اين دستور باشیم که پسنديده نیست (فاضل
مقداد ،1111 ،ج ،2ص .)55امّا گرفتن شاهد برای مطلق روابط مالی به احتیاط نزديکتر و
سودمندتر است (زمخشرى ،1110 ،ج ،1ص /320طبرسى ،1300 ،ج ،1ص /155مقدس اردبیلى،
بیتا ،ص .)113آيتاهلل طالقانی با تأيید اين ديدگاه از زاويهای نو به تفسیر اين فراز از آيه پرداخته
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و معنای جديدی برای ﴿أَ ْشهِدُوا﴾ بیان کرده و میگويد« :ظاهر تبايع که تکثیر و ارزندگى داد و
ستد را میرساند ،اعمّ از معامله ذمّى (تَدايُن) و نقد ﴿تِجَارَةً حَاضِ َرةً﴾ است .پس اگر ﴿إِالَّ َأنْ
ضرَ ًة﴾ از وجوب کتابت استثناء شده باشد ،امر ﴿ َأ ْشهِدُوا﴾ راجع به هرگونه معامله
تَکُونَ تِجَارَةً حَا ِ
است .يعنی هنگام هر داد و ستد يا معامالت پى در پى و يا ارزشدارى گواه آوريد و اگر امر
﴿ِا ْستَشْ ِهدُوا َشهِيدَْينِ﴾ راجع به اولیاء سفیه ،ضعیف و ناتوان باشد ،امر ﴿ َأ ْشهِدُوا﴾ به دلیل اطالق،
تکرار حکم نیست و چون ظاهر و متبادر از ِاشهاد مقابل اِخفاء و به معناى آشکار کردن و در
معرض مشاهده آوردن و استشهاد به معناى گواه گرفتن است ،بايد معنای ﴿ َأ ْشهِدُوا﴾ همان
معناى متبادر و لغوى باشد؛ يعنی هر داد و ستدى را آشکارا و در معرض مشاهده ديگران انجام
دهید تا از فريب و حیله به دور باشد( ».طالقانى ،1332 ،ج ،2ص .)201البته ايشان در ترجمه
خود ،مانند ديگر مترجمان ،به گواه و شاهد آوردن اشاره کرده و سخنی از داد و ستد آشکار و
در معرض مشاهده ديگران به میان نیاورده است .با توجّه به ديدگاه مفسّران و اطالق آيه ،دستۀ
سوم از ترجمهها صحیحتر هستند ،زيرا اگر منظور آيه تنها داد و ستد نقدی بود آن را بیان میکرد.
از طرفی اطالق موجود در آيه ،همه موارد داد و ستد را شامل شده و نیازی به ذکر آنها در
ترجمه نیست.
ترجمه پیشنهادی :و هرگاه داد و ستد کرديد شاهد بگیريد.

 -98نهی از زیان رساندن طرفین قرارداد ،نویسنده و شاهد به یکدیگر
﴿وَ ال يُضَارَّ کَاِتبٌ وَ ال َشهِيدٌ َو إِنْ تَفْ َعلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ﴾ در اين بخش از آيه ،خداوند از
ضرر و زيان رساندن دو طرف قرارداد و نويسنده و شاهد به هم نهی کرده و چنین کاری را
َار﴾ سبب شده تا مترجمان ،ترجمۀ
نافرمانی دانسته است .معلوم يا مجهول دانستن فعل ﴿ال يُض َّ
اين بخش از آيه را به سه گونه بیاورند:
الف) بیشتر مترجمان اين فعل را مجهول و نويسنده و شاهد را نايب فاعل آن دانستهاند:
الهىقمشهاى :و نبايست به نويسنده و گواه

آیتى :و نبايد به کاتب و شاهد زيانى

ضررى رسد (و بىاجر مانند) و اگر چنین برسد ،که اگر چنین کنید نافرمانى کردهايد.
کنید نافرمانى کردهايد.
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پاینده :نويسنده و گواه زيان نبینند .و اگر
بکرديد ،اين بدکارى با خودتان است.

پورجوادی :و نبايد به نويسنده و گواه
زيانى برسد که اگر چنین کنید از فرمان
پروردگار عدول کردهايد.

خرّمشاهی :و نبايد نويسنده و گواه رنجانده

رضایىاصفهانی :و هیچ نويسنده و

شوند و اگر چنین کارى کنید ،نافرمانى شاهدى ،نبايد زيان ببیند و اگر [چنین]
کردهايد.

کنید ،پس در حقیقت اين از نافرمانى
شماست.

صفوی :و مبادا نويسنده و گواه از سوى

طالقانى :و نبايد زيان رسد نه به نويسنده

شما زيانى ببیند که اگر چنین کنید خدا را و نه گواهى و اگر چنین کنید پس همانا
نافرمانى کردهايد.
فوالدوند :و هیچ نويسنده و گواهى نبايد

نافرمانیست بسبب شما.
مجتبوی :و به نويسنده و گواه نبايد زيان

زيان ببیند و اگر چنین کنید ،از نافرمانى شما رسد و اگر چنین کنید آن نافرمانى
خواهد بود.
معزّى :و آزار نشود نويسندهاى و نه گواهى

شماست.
مکارمشیرازی :و نبايد به نويسنده و

و اگر بکنید همانا آن نافرمانیى است از شما .شاهد( ،به خاطر حقگويى )،زيانى برسد
(و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین
کنید ،از فرمان پروردگار خارج شدهايد.
ب) صادقیتهرانی فعل ﴿ال يُضَارَّ﴾ را به صورت معلوم ترجمه کرده و نويسنده و شاهد را
فاعل آن دانسته است« :و هیچ نويسنده و نه گواهی نبايد زيانکاری طرفینی کند؛ و اگر چنین
کنید ،همواره اين (خود) فسقی است به وسیله شما (به زيان خودتان و ديگران)».
ج) در دو ترجمۀ ديگر نیز به هر دو صورت از آن ياد شده است:
فیضاالسالم :و بايد نويسنده و گواه (به مشکینى :و نبايد نويسنده و گواه (به
بدهکار و بستانکار) زيان نرسانند (نويسنده واسطه زياد و کم کردن ،به صاحب حق)
خالف حقّ چیزى ننويسد و گواه گواهى ضرر بزنند و نبايد به نويسنده و شاهد به
ندهد ،يا آنکه بنويسنده و گواه زيان نرسانند سبب ندادن حقشان ضرر برسد ،و اگر
يعنى بدهکار و بستانکار ايشان را به نوشتن چنین کنید براى شما فسق و گناه است.
و گواهى دادن مجبور و وادار ننمايند) و اگر
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(آنچه را نهى شده) بجا آوريد پس آن کار
نافرمانى شما است.
دلیل نقلی معلوم دانستن ﴿ال يُضَارَّ﴾ قرائت عمر بن خطّاب (زمخشرى ،1110 ،ج ،1ص،)320
حسن بصری ،قتاده ،عطا و ابنزيد (طبرسى ،1302 ،ج ،2ص .)331به صورت «ال ُيضَارِر» و دلیل
نقلی مجهول دانستن آن ،قرائت ابنعباس (زمخشرى ،1110 ،ج ،1ص ،)320ابیعمرو (راوندى،
ال ُيضَارَر»
 ،1115ج ،1ص ،)110ابنمسعود و مجاهد (طبرسى ،1302 ،ج ،2ص ،)331به صورت « َ
است.
برخی از مفسّران ديدگاه اول را ترجیح دادهاند (زحیلى ،1113 ،ج ،3ص /111طبرسى،1302 ،
ق بِکُمْ﴾ فعل
ج ،2ص .)331زجّاج نیز بر اين باور است که به دلیل جملۀ ﴿وَ إِنْ تَفْ َعلُوا فَإِنَّهُ فُسُو ٌ
﴿ال يُضَارَّ﴾ به صورت معلوم صحیحتر است ،زيرا ضرر و زيان ديدن دو طرف قرارداد توسط
نويسنده و شاهد بیشتر به فسق شبیه است .نیز در آيه بعد ﴿ َو َمنْ يَ ْکتُ ْمهَا فَإِنَّ ُه آثِمٌ َق ْلبُهُ﴾ ،امتناع
از ادای شهادت با عنوان «اِثم» بیان شده که به فسق نزديک است (فخر رازى ،1121 ،ج ،0ص.)11
َار﴾ را بايد به صورت مجهول در نظر
در مقابل ،برخی از مفسّران بر اين باورند که ﴿ال يُض َّ
گرفت (فرّاء ،بىتا ،ج ،1ص ،)130زيرا منظور آيه ،ايجاد مصونیت برای نويسنده و شاهد است
تا مسلمانان از انجام اين دو مسئولیتِ خطیر شانه خالی نکنند .از سوی ديگر ،اين حکم که
نويسنده و شاهد نبايد دو طرف قرارداد را مورد اذيّت قرار دهند در آغاز همین آيه ذکر شده و
نیازى به تکرار ندارد (مکارم شیرازى ،1301 ،ج ،2ص .)331همچنین ،اگر نويسنده و شاهد مورد
خطاب بودند بايد در ادامه میفرمودَ « :و ِان َتف َعال َف ِانَّ ُه ُفسوقٌ ِب ُكم» (فخر رازى ،1121 ،ج ،0ص.)11
ديگر مفسّران تعیین معلوم و مجهول اين فعل را الزم ندانسته ،بر اين باورند که هر دو معنا
را میرساند ،زيرا «مضارّة» بر وزن مفاعله و دارای معنای مشارکت است (طباطبايى ،1110 ،ج،2
ص .)131لذا وقوع ضرر از هر دو طرف و شرکت زيانرسان را در زيان بردن میرساند (زحیلى،
 ،1113ج ،3ص /113صادقى تهرانى ،1335 ،ج ،1ص )302و جمله ﴿وَ إِنْ تَفْ َعلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِکُمْ﴾ به همین نکته اشاره دارد (طالقانى ،1332 ،ج ،2ص .)201همچنین ،استفاده از فعل ﴿ال
يُضَارَّ﴾ از وجوه اعجاز قرآن است که هر دو معنای معلوم و مجهول را میتوان از آن برداشت
کرد (ابن عاشور ،1131 ،ج ،3ص.)110
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طالقانی که در تفسیر خود قائل به هر دو معنای معلوم و مجهول شده است ،اين فعل را در
ترجمۀ خود به صورت مجهول آورده و صادقیتهرانی نیز برخالف نظر تفسیری خود ،هرچند با
استفاده از واژة «طرفینی» سعی در رساندن مفهوم اشتراک داشته؛ امّا زيانکاری طرفینی را به
نويسنده و گواه نسبت داده است .همچنین در ترجمۀ صفوی که بر اساس تفسیر المیزان سامان
يافته ،فعل به صورت مجهول ترجمه شده است .از اينرو ،با توجّه به ديدگاههای مفسّران و
اينکه منافاتی بین معنای معلوم و مجهول فعل ﴿ال يُضَارَّ﴾ وجود ندارد ،بهتر است در ترجمه ،هر
دو ديدگاه آورده شود که گروه سوم از مترجمان اينگونه ترجمه کردهاند.
ترجمه پیشنهادی :و نبايد به نويسنده و شاهد زيانی برسد و نويسنده و شاهد [نیز] نبايد [به
دو طرف قرارداد] زيانی برسانند و اگر چنین کنید ،از نافرمانی شما خواهد بود.

 -93تأكید بر الهی بودن تعلیمات آیه
﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُ َعلِّمُ ُکمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ َعلِيمٌ﴾ .در پايان آيه ،خداوند مسلمانان را به
رعايت تقوای الهی فراخوانده و يادآور میشود که تعلیم از جانب اوست ،زيرا به همه چیز
داناست .در ترجمه بخش پايانی آيه ،مترجمان به دو گروه تقسیم میشوند:

الف) گروهی از مترجمان با سبب قرار دادنِ جملۀ اول برای جملۀ دوم ،رعايت تقوا
را موجب تعلیم الهی دانستهاند:
خرّمشاهی :و از خداوند پروا کنید؛ و

صادقیتهرانی :و از خدا پروا کنید و

خداوند [بدين گونه] به شما آموزش مىدهد؛ خدا (بدينگونه) به شما آموزش میدهد
و خدا به هر چیز داناست.

و خدا به هر چیزی بسی داناست.

فوالدوند :و از خدا پروا کنید ،و خدا [بدين
گونه] به شما آموزش مىدهد ،و خدا به هر
چیزى داناست.

ب) در مقابل ،بیشتر مترجمان جملههای اين بخش از آيه را مستقل دانسته و هريک
را جداگانه ترجمه کردهاند:
الهىقمشهاى :و از خدا بترسید و خداوند

آیتى :از خداى بترسید .خدا شما را تعلیم

هم به شما تعلیم مصالح امور مىکند و خدا مىدهد و او بر هر چیزى آگاه است.
به همه چیز داناست.
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پاینده :از خدا بترسید ،خدا شما را تعلیم
میدهد که خدا به همه چیز داناست.
رضایىاصفهانی :و [خودتان را] از

پورجوادی :از خدا بترسید ،خدا به شما
آموزش مىدهد و بر هر چیز داناست.
صفوی :و از خدا پروا کنید و بدانید که

[عذاب] خدا حفظ کنید .و خدا به شما خداوند احکام دين را به شما مىآموزد و
آموزش مىدهد و خدا به هر چیزى داناست .خدا به هر چیزى داناست.
طالقانى :و پروا گیريد خداى را و همى

فیضاالسالم :و از (مخالفت فرمان) خدا

مىآموزد شما را خدا و خدا بهر چیزى بس بترسید،و (آنچه مصلحت و شايسته دين و
داناست.

دنیاست) خدا بشما میآموزد ،و خدا به هر
چیز (مصالح و مفاسد کارها) دانا است.

مجتبوی :و از خدا پروا کنید ،و خدا شما را
مىآموزد ،و خدا به هر چیزى داناست.
معزّى :و بترسید خدا را و مىآموزدتان خدا
و خدا است به هر چیز دانا.

مشکینى :و از خدا پروا کنید ،و خدا به
شما مىآموزد و خدا به همه چیز داناست.
مکارمشیرازی :از خدا بپرهیزيد! و
خداوند به شما تعلیم مىدهد خداوند به
همه چیز داناست.

منظور از ﴿ َو اتَّقُوا اللَّهَ﴾ در اين بخش از آيه ،آن است که مسلمانان از خدا پروا کنند و اوامر
اللهُ بِکُلِّ شَيْءٍ َعلِيمٌ﴾ مستأنفه و در
اللهُ وَ َّ
و نواهى اين آيه را به کار بندند ،و عبارت ﴿وَ يُ َعلِّمُکُمُ َّ
مقام منت نهادن بر مردم در مقابل اين نعمت است که شرايع دين و مسائل حالل و حرام را براى
آنان بیان فرموده است (طباطبايى ،1110 ،ج ،2ص.)131
ابوحیّان اعتقاد به سبب بودن تقوا برای تعلیم الهی را به برخی متصوفه نسبت میدهد که به
تحصیل علوم دين نپرداخته و بر اين باورند که با حصول تقوا خداوند انسان را تعلیم میدهد.
وی ضمن ردّ اين ديدگاه ،اين پرسش را مطرح میکند که آيا برای حصول تقوا راهی جز علم
وجود دارد؟ (ابوحیّان ،1121 ،ج ،2ص .)012امّا عالمه طباطبايی بر اين باور است که هر چند
اين مطلب صحیح است و به حکم کتاب و سنّت ،داشتن تقوا سبب تعلیم الهى میشود؛ ولی آيه
مورد بحث در صدد بیان اين موضوع نیست ،زيرا «واو» در جمله ﴿وَ يُ َعلِّمُکُمُ اللَّهُ﴾ «واو» عطف
و مانع از برداشت چنین داللتى از آيه است؛ افزون بر آنکه اين معنا با سیاق و نیز ارتباط ذيل آيه
با صدرش ،سازگار نیست و تکرار کلمه ﴿اللَّهُ﴾ پس از ﴿ َو يُ َعلِّمُکُمْ﴾ دلیل ديگری است بر اينکه
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اگر جمله مورد بحث ،کالمى جديد نبود نیازی به تکرار کلمه ﴿اللَّهُ﴾ وجود نداشت؛ بلکه سیاق
اللهَ وَ يُ َعلِّمُ ُکمْ﴾ آورده شود ،بنابراين ،اين دو
و سبک کالم اقتضا مىکرد که به صورت ﴿وَ اتَّقُوا َّ
جمله مستقلاند .دلیل تکرار ﴿اللَّهُ﴾ براى سوّمین بار آن است که بفهماند خدا به اين علت شما
را تعلیم مىدهد که به هر چیزى دانا است و اگر او دانای کل است ،به اين دلیل است که ﴿ا َّللهُ﴾
است (طباطبايى ،1110 ،ج ،2ص .)135بر اين اساس ،میتوان گفت ترجمه گروه دوم صحیحتر
است.
ترجمه پیشنهادی :و از خدا پروا کنید و خدا به شما میآموزد و خدا به همه چیز داناست.

نتیجهگیری
به دلیل وجود نکتههای فقهی و حقوقی و نیز طوالنی بودن آيه دَين ،ارائه ترجمهای دقیق از
آن دشوار است؛ لذا مترجمان در ترجمۀ اين آيه لغزشهای بسیاری داشتهاند .اشکاالت موجود
در اين ترجمهها لزوم ارائۀ ترجمههای گروهی از قرآن را بیشتر تقويت میکند .لغزشگاههای
مهم مترجمان فارسی در ترجمه اين آيه که در اين مقاله به بررسی آنها پرداختیم ،عبارتند از:
 .1منظور از «تداين ،دَين و کتابت»  .2تعیین متعلَّق ﴿بِالْعَدْلِ﴾  .3مشخص نمودن مراد از
﴿کَمَا َعلَّمَهُ اللَّهُ﴾  .1تعیین فاعل در عبارت ﴿وَ لْ َيتَّقِ اللَّهَ رََّب ُه وَ الَ يَ ْبخَسْ مِ ْنهُ شَيْئًا﴾  .5تعیین
مصاديق گروههای سهگانه مذکور در عبارت ﴿فَإِنْ کَانَ الَّذِي َعلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ ال
ل وَلِيُّ ُه بِالْعَدْلِ﴾ .0
ستَطِيعُ أَ ْن يُ ِملَّ ُهوَ﴾  .3ارائه معادلی مناسب برای ﴿بِالْعَدْلِ﴾ در جمله ﴿ َفلْيُ ْملِ ْ
يَ ْ
ضوْنَ ِمنَ
ِمنْ تَرْ َ
مشخص کردن منظور از ضمیر خطاب در ﴿ ِمنْ ِرجَالِکُمْ﴾  .3بیان معنای دقیق ﴿م َّ
الشهَدَاءِ﴾  .1توجّه به ترجمه ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ در عبارت ﴿ َفتُ َذکِّرَ ِإحْدَاهُمَا الْاُ ْخرَي﴾  .11تعیین انگیزه
ُّ
الشهَدَا ُء إِذَا مَا َُعُوا﴾  .11ارائه معنايی مناسب
ال يَ ْأبَ ُّ
و زمان دعوت از شاهدان در جمله ﴿وَ َ
اللهِ﴾  .13ارائه
ال تَسْأَمُوا﴾  .12بیان منظور از اسم اشاره در ﴿ذلِکُمْ أَقْسَطُ ِعنْدَ َّ
برای فعل ﴿ َ
ض َرةً﴾  .11تعیین دامنه شمول ﴿وَ َأ ْشهِدُوا
ترجمهای متناسب با نثر معیار برای ترکیب ﴿تِجَارَةً حَا ِ
َار﴾  .13استقالل يا عدم استقالل جمالت
إِذَا َتبَايَ ْعتُمْ﴾  .15معلوم يا مجهول بودن فعل ﴿الَ يُض َّ
اللهُ بِکُلِّ شَيْءٍ َعلِيمٌ﴾.
الل َه وَ يُ َعلِّمُکُ ُم اللَّهُ وَ َّ
سهگانه در عبارت ﴿ َو اتَّقُوا َّ
در پايان با توجّه به ديدگاههای گوناگون در تفسیر آيه و پذيرش ديدگاه مشهور و همچنین
نقش تفسیر در چگونگی ترجمه قرآن ،ترجمه زير برای آيه دَين پیشنهاد میشود:
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ای کسانی که ايمان آوردهايد هنگامی که [به خاطر وام يا داد و ستدِ م ّدتدار] به يکديگر
بدهکار شديد آن را بنويسید .و بايد نويسندهای[ ،سند را] در حضور شما عادالنه بنويسد .و هیچ
نويسندهای نبايد از نوشتن خودداری کند همانگونه [و به شکرانه آن] که خدا او را آموزش داده
است؛ پس بايد بنويس د و کسی که حق بر عهده اوست امال کند و از خدا که پروردگار اوست
پروا کند و چیزی از آن نکاهد .و اگر کسى که حقّ بر عهده اوست سفیه (کمعقل) يا ضعیف
ی او عادالنه امال کند .و دو نفر از
(بی عقل) بود يا به تنهايی توانايی امال کردن نداشت ،بايد ول ّ
مردانتان را [بر اين حق] شاهد بگیريد .پس اگر دو مرد نبود يک مرد و دو زن از شاهدانی که
مورد رضايت و اطمینان شما هستند [شاهد بگیريد] تا اگر يکی از آن دو ،انحرافی يافت ،ديگری
به او يادآوری کند .و هنگامی که شاهدان را بخوانند نبايد خودداری کنند .و از نوشتن آن طبق
سررسیدش چه کوچک باشد چه بزرگ خسته نشده [و مسامحه نکنید] .اين [نوشتنِ] شما نزد
خدا عادالنه تر و برای شهادت استوارتر و برای جلوگیری از شکّ و ترديد بهتر است .مگر آنکه
داد و ستدی نقدی باشد که [کاال و بهای] آن را بین خود دست به دست میکنید؛ در اين صورت
بر شما گناهی نیست که آن ر ا ننويسید .و هرگاه داد و ستد کرديد شاهد بگیريد .و نبايد به
نويسنده و شاهد زيانی برسد و نويسنده و شاهد [نیز] نبايد [به دو طرف قرارداد] زيانی برسانند
و اگر چنین کنید ،از نافرمانی شما خواهد بود .و از خدا پروا کنید و خدا به شما میآموزد و خدا
به همه چیز داناست.
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