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  دهیچک

گوناگون، خصوصاً  یهاه قرآن است كه از جنبهین آین، بزرگتریۀ دَیسورۀ بقره، معروف به آ 808ۀ یآ

هستند  شتر در دسترسیقرآن، ب یهاخته است. از آنجا كه ترجمهیپژوهشگران را برانگ توجّه، یو حقوق یفقه

مردم،  یات پركاربرد در زندگیژه آیات قرآن، بویق آیق در ترجمۀ دقیكنند، تحقیان از آنها استفاده مو همگ

 ت فراوان دارد. یاهم

 ین نقد و بررسیۀ دَیاز آ یترجمه مشهور و معاصر فارس 91ر معتبر، ین نوشتار با استفاده از تفاسیدر ا

 تتر ارائه شده است. مطالعه و دقّ قیده و ترجمۀ دقیگردان یمترجمان ب یهاه، لغزشیشده و در هر فراز از آ

 ید براق باشیدق یكه به اندازه كاف یارساند كه اغلب، ترجمهیجه مین نتیها پژوهشگر را به ان ترجمهیدر ا

 ن امر لزومیاند. اداشته ییهاه، لغزشیاز آ یین در ترجمۀ فرازهامترجماک از یه ارائه نشده و هر ین آیتمام ا

 . كندیت میاز قرآن را تقو یگروه یهارائۀ ترجمها

 م، ترجمه قرآن، آیه دَین، داد و ستد، قرض.یقرآن كر: دییواژگان كل
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 طرح مسأله -9

فته صورت گر یاديقات زیم، تحقيقرآن کر یهاترجمه ینۀ اصول ترجمه و نقد و بررسیدر زم

مجله  12و  11 یهاشماره: نهنمو یبرا) ر در آمده استيبه رشتۀ تحر یو مقاالت متعدد

ن راستا، حسب مورد، ترجمه ينامه ترجمه قرآن(. در اژهينات، ویو فصلنامه ب یقرآن یهاپژوهش

محققان قرار  یه در معرض نقد و بررسيک آي یخاص و حت یام، ترجمه سورهيکامل قرآن کر

ن، ين، تدايدَ یهاه نامسوره بقره است که ب 232ۀ يم، آيۀ قرآن کرين آيتریگرفته است. طوالن

، ت مترجمان باشدزان دقّ یسنجش م یبرا ینۀ مناسبیتواند زمینه و قرض مشهور است و ميمدا

، 1331، ثابتر.ک. ) قان قرار گرفته استمحقّ  توجّهشتر مورد یه بيآ یهرچند تاکنون، جنبۀ فقه

 یحقوق سائلم انیب به راه ين آي(. خداوند ا111-10، صص1330، یعبدالله/ 213-133صص

ن موضوع در يت ایّ دهندة اهمنشان که داده اختصاص یتجار اسناد میتنظ یچگونگ و معامالت

 اصول انیآمده، با ب «ربا تحريم» و «انفاق به ترغیب» تايآ از پسکه  هيآ نيا م است.يقرآن کر

 ریسم و را مسدود کند یمال اختالفات و کشىبهره، ربا نفوذ راه، در صدد است معامالت تحکیم

(. 235ص ،2ج ،1332 ،طالقانى) سازد را هموار ثروت ۀعادالن گردش و سالم اقتصادى روابط

ر مندرج د حکم پانزدهتا  یبرخ. اندکرده استخراج هيآ نيا زرا ا یفراوان احکام مفسّرانفقها و 

ار به فروعات، شم توجّهگر با يد یو برخ (11ص ،1ج، 1330 قمی،) ادآور شدهيه را ين آيا

تواند یم که (13ص ،2ج، 1111 ،مقداد فاضل) انددهیرسان حکم يک و بیسته را به ين آياحکام ا

 باشد. آن ةژيو تیاهمّ ناظر بر

وان از ق و ریدق یاکار مترجمان، تالش دارد تا ترجمه یهایکاست ین نوشتار با نقد و بررسيا

مشهور و معاصر  ۀترجم پانزدهن در يد ۀيترجمۀ آ ین اساس، به چگونگيه ارائه دهد. بر اين آيا

 ،ندهپاي ،اىقمشهالهى ،آيتىان يآقا یهاترجمه: قرآن پرداخته شده است، که عبارتند از یفارس

 ،والدوندف ،االسالمفیض، طالقانىتهرانی، صفوی، ، صادقیاصفهانىرضايىخرّمشاهی،  ،پورجوادى

 . شیرازىمکارم و ىمعزّ ،مشکینى ،مجتبوى

 یه، بررسيآ یو حقوق یفقه یهابه جنبه توجّهش از ین مقاله، بيدآور شد که در اايد يبا

ه مدّ نظر بوده است؛ هرچند در يتر به آکينزد یاها و ارائه ترجمهموجود در ترجمه یهالغزش

طوالنی  لین به دلیپرداخته شده است. همچن یو فقه یریز به مباحث تفسین ین راستا، گاهيا

نقاط  ت.محتوايی اس یشتِر تمرکز بر نقد و بررسیهای مورد بررسی، بترجمه یاوانبودن آيه و فر

، یفل کاي، با ذکر دالیز به صورت کامل بیان نشده و تنها در مواردیترجمه ن پانزدهن يقوت ا

شود و یه آورده مياست. در آغاز، متن کامل آ ح داده شدهیگر ترجيد یها بر برخترجمه یبرخ
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ها را جداگانه، ک از عبارتيم و ترجمۀ هر یعبارت تقس 12تر، آن را به قیدق یسبرر یسپس برا

 : میکنیم یبررس

 الَ  َو ِباْلَعْدِل َکاِتٌب َبْيَنُکْم ْکُتْبْلَي َو َفاْکُتُبوُه يُمَسمًّ َأَجٍل يِإَل ِبَدْيٍن َتَداَيْنُتْم ِإَذا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿

 ِمْنهُ  َيْبَخسْ  الَ  وَ  َربَّهُ  اللََّه ْلَيتَِّق َو قُّاْلَح َعَلْيِه الَِّذي ْلُيْمِللِ  َو َفْلَيْکُتْب اللَُّه َعلََّمهُ  َکَما َيْکُتَب َأْن َکاِتبٌ  َيْأَب

 وَ  ِباْلَعْدِل َوِليُُّه ِلْلَفْلُيْم ُهوَ  ُيِملَّ َأْن َيْسَتِطيعُ  اَل َأْو َضِعيفًا َأْو َسِفيهًا اْلَحقُّ َعَلْيهِ  الَِّذي َکاَن َفِإْن َشْيئًا

 َأْن الشَُّهَداِء ِمَن َتْرَضْوَن ْنِممَّ اْمَرَأَتاِن َو َفَرُجٌل َرُجَلْيِن َيُکوَنا َلْم َفِإْن ِرَجاِلُکْم ِمْن َشِهيَدْيِن اْسَتْشِهُدوا

 َصِغريًا َتْکُتُبوهُ  َأْن ُمواَتْسَأ الَ  َو َُُعوا َما ِإَذا الشَُّهَداُء َيْأَب اَل َو ياْلُأْخَر ِإْحَداُهَما َفُتَذکَِّر ِإْحَداُهَما َتِضلَّ

ُْ َو اللَِّه ِعْنَد َأْقَسُط ِلُکْمذ َأَجِلِه يِإَل َکِبريًا َأْو ََِة َأْقَو ََْن َو ِللشََّها  َحاِضَرةً  ِتَجاَرًة َتُکوَن َأْن ِإالَّ اُبواَتْرَت َأالَّ يَأ

 َو َشِهيٌد اَل َو َکاِتٌب ُيَضارَّ اَل َو ْمَتَباَيْعُت ِإَذا َأْشِهُدوا َو َتْکُتُبوَها َأالَّ ُجَناٌح ْيُکْمَعَل َفَلْيَس َبْيَنُکْم ُتِديُروَنَها

  .﴾َعِليٌم ٍءْيَش ِبُکلِّ اللَُّه َو اللَُّه ُيَعلُِّمُکُم َو اللََّه اتَُّقوا وَ  ِبُکْم ُفُسوٌق َفِإنَُّه َتْفَعُلوا ِإْن

 ﴾َفاْکُتُبوُه يُمَسمًّ َجٍلَأ يِإَل ِبَدْيٍن َتَداَيْنُتْم ِإَذا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿: نیم سند دیلزوم تنظ -8
دار، دهد که هنگام برقراری روابط مالی مدتدر ابتدای آيه خداوند به مؤمنان دستور می

« کتابت»و منظور از « دَين»، «َتدايُن»قراردادی تنظیم کرده، مفاد آن را بنويسند. مترجمان در ترجمه 

« دَين»و « َتدايُن»پردازيم. منظور از ها میاند که به بررسی و نقد آنآورده یگوناگون یهاعبارت

 : ها به چهار دسته قابل تقسیم استدر ترجمه

  الف( داد و ستد نسیه

 به چون ايمان، اهل اى: اىقمشهالهى

 ،معیّن زمانى تا کنید معامله نسیه و قرض

 .باشد میان در نوشته و سند

 ايمان که کسانی ای هان: یتهرانیصادق

 نمعیّ سررسیدی تا وامی به گاههر ،آورديد

 .دبنويسی را آن کرديد، معامله يکديگر با

 ايد،آورده ايمان که کسانى اى: فوالدوند

 با ن،معیّ سررسیدى تا وامى به هرگاه

 .بنويسید را آن کرديد، معامله يکديگر

 ايمان که کسانى اى هان: طالقانى

 امىو با کنید ستد و داد که آنگاه ،ايدآورده

 .را آن بنويسید ،پس ،نامبرده مدتى تا
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 دار(قرض  مدت) ب( گرفتن یا دادن وام

 چون ايد،آورده ايمان که کسانى اى: یتىآ

 راآن دهید، يکديگر به معیّن مدتى تا وامى

 .بنويسید

 به اگر ،داريد ايمان که شما: پاینده

 را آن ،داديد ،نمعیّ تمدّ  به وامى مديگره

 .بنويسید

 وام که هنگامى ،مؤمنان اى: پورجوادی

 را آن دهیدمى يکديگر به دارىمدت

 .بنويسید

 گاه هر ،آورديد ايمان که آنان اى: ىمعزّ

 سپ ،نامبرده سرآمدى تا گیريد يا دهید وام

 .بنويسیدش

 ه و سَلَف( نسی) دارج( انواع داد و ستد مدت

 دست و داد و معامله ،وام و يندَه ب گاه هر ايدآورده ايمان که کسانى اى: االسالمفیض

 عنىي ؛باشد نسیئه آن بهاى و نقد کاال) شده نامبرده و معین هنگام و وقت تا ،نموديد

 دنق نآ بهاى و نسیئه کاال يا و گويند نسیئه بیع را آن که نشود داده ،معامله انجام هنگام

 يند آن پس( نامند ملَسَ و فلَسَ  بیع را آن که شود داده ،معامله انجام هنگام يعنى ،باشد

 راىب ،اينجا در امر و یدينما رجوع بدان نیاز و حاجت هنگام تا) بنويسید( کاغذى در) را

  .(وجوب براى نه است، شايستگى و استحباب يا راهنمايى و ارشاد

 دار(قرض مدت) لف(و گرفتن یا دادن وامنسیه و س) دارد( انواع داد و ستد مدت

 يا] وامى اگر ،مؤمنان اى: خرّمشاهی

 سررسید که داديد[ انجام اىنسیه ۀمعامل

 .بنويسید را آن ،داشت معینى

 ايمان که کسانى اى: اصفهانیرضایى

 و داد يا وام بخاطر) که هنگامى ايد،آورده

 گرييکد به نمعیّ سرآمدِ تا را ىیبده( ستد

 .بنويسید را آن پس شديد، بدهکار

 ايد،آورده ايمان که کسانى اى: صفوی

 يا قرض ۀوسیل به] شما از برخى هرگاه

 بايد هک شديد بدهکار ديگر برخى به[ نسیه

 را آن بپردازيد، معیّن سرآمدى تا را آن

 .بنويسید

 

 ،ايدآورده ايمان که کسانى اى: مجتبوی

 به -کرديد پیدا دَينى يکديگر به گاه هر

 تا -اينها جز و وام فروش، و خريد سبب

 .بنويسید را آن پس نامبرده، سرآمدى
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 ايد،آورده ايمان که کسانى اى: مشکینى

 اطرخ به) معینى مدت تا را دينى که هنگامى

 دهکارب يکديگر به( ستد و داد يا وام گرفتن

 . بنويسید را آن ،شديد

 ايمان که کسانى اى: شیرازیمکارم

 به) دارىمّدت بدهى که هنگامى ،ايدوردهآ

 داپی يکديگر به( ستد و داد يا وام خاطر

 .بنويسید را آن کنید،

، 1111، منظور ابن) به کار رفته است« یر نقدیمعاملۀ غ»و « پاداش دادن» یبه دو معنا« نيتدا»

جاد حسن نظم يبر اه، عالوه يدر آ ﴾َتَداَيْنُتْم﴿پس از  ﴾ِبَدْيٍن﴿( و آمدن 131-130، صص13ج

را  ﴾َتَداَيْنُتْم﴿(، 325، ص1، جیزمخشر) ﴾ََْيٍن﴿به  ﴾وهُبُتاْکَف﴿غايب در ر یکالم در ارجاع ضم

به آنچه غايب است « عَین»بر خالف « دَين( »333، ص2، جیطبرس) کندیت میدوم تثب یدر معنا

است که  یداد و ستد عبارت از هر« نيَتدا»لذا  ،(02ص ،3ج، 1111 ،فراهیدى) شودیگفته م

 ن، مشخصیمع یدیآن، سررس یه و بر ذمّه باشد و براینس یگريو د یاز دو طرف آن نقد یکي

 غیر داد و ستد هرگونهن آيه، يدر ا« دَين»( و منظور از 300ص ،3ج ،1331، قرطبى) شده باشد

 (. 110ص ،3ج، 1113 ،زحیلى) ه استجارو ا سلف خريد ،وام نقدى،

 ،1ج، 1115 ،راوندى) شودآيه شامل آن نمی ت ندارد،د که چون قرض، مدّبرخی بر آنن 

« وام»دار که در فارسی به آن تقرض مدّ ی(؛ ول11-11صص ،0ج، 1121 ،رازىفخر / 301ص

(. راغب 233ص ،2ج، 1332، طالقانى) باشد« نيدَ»تواند يکی از مصاديق گويیم نیز میمی

، 1112، اصفهانى راغب) ردیگقرض را نیز در بر می« دايُنتَ»ن باور است که يبر ا یاصفهان

پرداخت نقدی بها ) لم يا سلفة داد و ستد سعباس نقل شده که اين آيه دربار(. از ابن323ص

ه آن را سبب نزول آيه دانست مفسّران یو تحويل گرفتن کاال در سررسیدی معیّن( نازل شده؛ ول

 (331ص ،2ج، 1302، طبرسى) شوددار میمدّت یوابط مالو بر اين باورند که آيه شامل انواع ر

 ،11ج، 1111 ،منظور ابن) پايان و سررسید زمان چیزی است ﴾َأَجٍل﴿نکتۀ ديگر آن که 

 ،کامالً« دَين»ق سرسید یخ دقيد تاريبه اين دلیل به آن اضافه شده که با ﴾يُمَسمًّ﴿قید اّما  ،(11ص

 باشدر نیها از سفر، متغیو کردن محصول يا بازگشت حاجمعلوم و ثابت باشد و مانند وقت در

 را اعمّ از وام« َتدايُن»که منظور از  (. بنابراين، ترجمۀ دستۀ چهارم131ص ،1ج، 1113 ،بیضاوى)

ه ینس یگريو د یاز دو طرف آن نقد یکياند که دانسته یدار( و هر نوع داد و ستدقرض مدت)

سالم االرسد. فیضتر به نظر مین شده باشد صحیحیمع یدیآن، سررس یو بر ذمه بوده و برا

نسیه و سلف( دانسته و وام را شامل آن ) را تنها انواع داد و ستد« دَين»و « َتدايُن»منظور از 

داند. در مرتبۀ بعد، ترجمۀ دسته اول قرار دارند که معامله و داد و ستد را در ترجمۀ خود نمی
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ک نوع از آن يعنی نسیه بسنده کرده و داد و ستد سلم يا سلف را تنها به ذکر ي یاند، ولآورده

را هیچ سخنی از داد و ستد به میان نیاورده يترجمۀ دسته دوم نادرست است؛ زاّما  اند.ذکر نکرده

 اند.دار( بیان کردهتقرض مدّ) و موضوع آيه را تنها وام

]به خاطر وام يا داد و ستدِ  ايد هنگامی کهای کسانی که ايمان آورده :یشنهادیترجمه پ

 دار[ به يکديگر بدهکار شديد آن را بنويسید. مدت

 نیم سند دیت عدالت در تنظیرعا -3

ی متن امفهوم اين بخش از آيه آن است که بايد نويسنده. ﴾ِباْلَعْدِل َکاِتٌب َبْيَنُکْم ْلَيْکُتْب َو﴿

یری گر، جلوگيکديجحاف آنها نسبت به قرارداد را در حضور دو طرف داد و ستد بنويسد تا از ا

 تبايس و»: است ای، عدالت را صفت نويسنده دانسته و اينگونه ترجمه کردهقمشهشود. الهی

 ساير مترجمان، عدالت را مربوط به کیفیت یول ،«بنويسد را شما میان ۀمعامل درستکارى ةنويسند

 : اندنوشتنِ نويسنده دانسته

 که دباش کاتبى شما بین در بايد و: یتىآ

 .بنويسد ،درستى به را آن

 ،تىدرسبه  شما، میان اىنويسنده: پاینده 

 .نويسد

 رد ،دادگرانه بايد نويسنده و: پورجوادی

 .بنويسد شما میان

اى در میان و بايد نويسنده: خرّمشاهی

 . آن را بنويسد ،دادگرانه ،شما

 اىنويسنده بايد و: اصفهانیرضایى

 شما میانِ در( را سند) ،عدالت براساس

 .بنويسد

 ایو بايد نويسنده: تهرانیصادقی

صورت معامله را( براساس عدالت، )

 میانتان بنويسد.

 ،اشم میان در اىنويسنده بايد و: صفوی

 .بنويسد ،عدل و حق به را قرارداد متن

 شما میان در بنويسد بايد و: طالقانى

 .عدله ب اىنويسنده

 صورت] اىنويسنده بايد و: فوالدوند

 شما میان عدالت، براساس[ را معامله

 .بنويسد

 شما میان بايد و: االسالمفیض

 روى از( را وام و دين کاغذ) اىنويسنده

 مدّت و دين بر) بنويسد ،درستى و عدل

 . (نکاهد چیزى ،آن از و نیفزايد آن

 اىنويسنده شما میان نويسد بايد و: معزّى

  .داد به

 وىر از اىنويسنده بايد و: شیرازیمکارم

 بنويسد شما میان در( را سند) عدالت،
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 هب را آن شما میان اىنويسنده و: مجتبوی

 .بنويسد داد و درستى

( را آن سند) اىنويسنده بايد و: مشکینى

 .بنگارد ،عدالت به خودتان میان در

 ود که خودشان، متن قراردادن از آيه، به دو طرف داد و ستد دستور داده شده بیشیدر عبارت پ

 و نوشته بايد ،اسالمى ۀجامعجاد اعتماد در يبر اساس ضرورت ا زيرامیان خود را بنويسند، 

ت اس صورتى در يا و اول ۀمرحل در حکم هم آن شايد. باشدمعتبر  ديگران براى فرد هر یامضا

(. در هر 155ص ،1ج، 1333 ،قرائتى) باشدوجود نداشته  یدسترس ،حقوقدان ةنويسندبه  که

ک از دو طرف قرارداد نسبت به يکديگر در يصورت، خداوند برای جلوگیری از اجحاف هر 

می متن قرارداد را بنويسد که در ذهن و قلمش نسبت دهد که نفر سوّهنگام نوشتن، دستور می

امر  ه،ين آي(. در ا213ص ،1ج، 1115 ،کیاهراسى) يک از دو طرف تمايلی نداشته باشدبه هیچ

( و منظور از عدالت در کتابت، آن 113ص ،تابی ،اردبیلى مقدس) ی استيبه کتابت واجب کفا

، بنويسد که در صورت نیاز یااضافه و کم نکند و به گونه« دَين»است که نويسنده در نوشتن 

 (.13ـ12صص ،0ج، 1121 ،رازىفخر ) بتوان به آن مراجعه کرد و آن را حجّت قرار داد

 ،زمخشرى) اندو صفت آن دانسته ﴾َکاِتٌب﴿را متعّلق به  ﴾ِباْلَعْدِل﴿ر یتعب مفّسرانز برخی ا 

، ناابوحیّ) ن نظر استید هميّ ز مؤین ﴾ِباْلَعْدِل﴿در « باء»( که زائده دانستن 325ص ،1ج، 1110

ای بر همین اساس، قمشهد عادل باشد. الهیيسندة قرارداد باينو یعني(؛ 021ص ،2ج، 1121

ق به را متعلّ ﴾ِباْلَعْدِل﴿سنده ترجمه کرده است. در مقابل، برخی يعدالت را به عنوان صفت نو

( و عدالت در 332ص ،2ج، 1302، طبرسى) را نوشته بايد عادالنه باشدياند، زدانسته ﴾ِلَيْکُتْب﴿

 ست. یسنده قرارداد مدّ نظر نينو

 داندیاو م ۀدر نويسنده و هم در نوشت ه را هميتهرانی، منظور از صفت عدالت در آصادقی 

 عدالت روى از نوشتنش ،باشدن عادل نويسندهتا  راي(؛ ز330ص ،1ج، 1335 ،تهرانى صادقى)

، منعکس ین مطلب را به خوبيدر ترجمۀ خود، ااّما  (،113ص ،3ج، 1113 ،زحیلى) نخواهد بود

از »، «دادگرانه»وردن قیدهايی مانند ای، ساير مترجمان با آقمشهنکرده است. به جز ترجمه الهی

ای مبهم و مانند آن، ترجمۀ آيه را به گونه« به درستی و داد»، «بر اساس عدالت»، «روی عدالت

ت. از اش در نظر گرفاند تا بتوان صفت عدالت را هم برای نويسنده و هم برای نوشتهبیان کرده

 تر هستند.قیها دقن ترجمهين رو ايا

 ای، ]سند را[ در حضور شما عادالنه بنويسد.و بايد نويسنده :یدشنهایترجمۀ پ
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 نیم سند دیو بدهکار در تنظ سندهینوف یوظا -4

 الَ  َو َربَُّه اللََّه ْلَيتَِّق َو اْلَحقُّ َلْيِهَع الَِّذي ْلُيْمِلِل َو َفْلَيْکُتْب اللَُّه َعلََّمُه َکَما َيْکُتَب َأْن َکاِتٌب َيْأَب اَل َو﴿

ن ياز ا یاراز خودد اين فراز از آيه، کسانی را که توانايی نوشتن قرارداد دارند. ﴾َشْيئًا ِمْنُه ْبَخْسَي

ن بدهکار به عنوان امالکنندة متن قرارداد، او را به رعايت ییدارد. همچنین ضمن تعکار، برحذر می

 کند.تقوای الهی و کم نکردن از تعهد خود در هنگام امالء، توصیه می

 ﴾اللَُّه َعلََّمُه َکَما َيْکُتَب َأْن َکاِتٌب َيْأَب اَل َو﴿ ترجمه -4-9
 : انده را به سه گونه ترجمه کردهين بخش از آيمترجمان، ا

برای نهی نويسنده از ننوشتن  یترا علّ ﴾اللَُّه َعلََّمُه َکَما﴿الف( برخی مترجمان جمله 

 : اند؛ ماننددانسته

 نوشتن از بکات نبايد و: اىقمشهالهى

 نوشتن وى به خدا که ؛کند خوددارى

 .آموخته

 داخ که اين پاس به نويسنده و: مجتبوی

 باز سر نوشتن از نبايد است آموخته او به

 .زند

 را به عنوان کیفیت نوشتن که نويسنده بايد از آن پیروی ﴾اللَُّه َعلََّمُه َکَما﴿ز یب( برخی ن

 : اند؛ مانندکند ترجمه کرده

 آنچه زا ،نوشتن در که نبايد کاتب و: یتىآ

 .کند سرپیچى است آموخته او به خدا

 چنانکه نوشتن، از نويسنده و: پاینده

 .نکند دريغ آموخته، خدايش

 زا نوشتن در نبايد نويسنده: پورجوادی

 .کند خوددارى است آموخته او به خدا آنچه

 اى،نويسنده هیچ و: اصفهانیرضایى

 گونهنهما کند، ارىخودد نوشتن از نبايد

 .است داده آموزشش خدا که

 ای نبايدو هیچ نويسنده: تهرانیصادقی

گونه که در حد امکان( از نوشتن آن، بدان)

 خدا تعلیمش داده، خودداری کند.

 از نبايد اىنويسنده هیچ و: صفوی

 آموخته او به خدا چنانکه ـ آن نوشتن

 .کند خوددارى ـ است

 زا زند سرباز يسندهنو نبايد و: طالقانى

 .آموخته را وى خدا چنانکه آن نوشتن

 داشتهن اباء نويسنده بايد و: االسالمفیض

( را دين کاغذ) که اين از نجويد دورى و
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 دلع روى از نوشتن) خدا که چنان بنويسد

 .(داده دستور) آموخته اوه ب( را داد و

 شتننو از نويسنده نبايد هرگز و: مشکینى

 -آموخته وى به خدا که گونههمان -آن

 .ورزد امتناع

 ىانويسنده کند خوددارى نبايد و: ىمعزّ

 خدا که سان بدان ،بنويسد که آن از

 .را او است بیاموخته

 بر قدرت که کسى و: شیرازیمکارم

 رطوهمان نوشتن از نبايد دارد، نويسندگى

 .کند خوددارى داده تعلیم او به خدا که

 

 : شده است توجّه، به هردو برداشت ج( تنها در دو ترجمه

اى نبايد از و هیچ نويسنده: خرّمشاهی

نوشتن آن سر باز زند، چرا که ]و به شکرانه 

 .[ خداوند او را آموزش داده استکه آن

 از نبايد اىنويسنده هیچ و :فوالدوند

 به و] گونههمان کند خوددارى نوشتن

 داده آموزش را او خدا که[ آن شکرانه

 .است

نکره در سیاق نهی است که عمومیّت را  ﴾َکاِتٌب﴿واژه  ﴾َکاِتبٌ  َيْأَب َواَل﴿در عبارت 

، یهای خرّمشاهلذا ترجمه ای نبايد از نوشتن خودداری کند؛رساند؛ يعنی هیچ نويسندهمی

 ترند. و فوالدوند صحیح ی، صفویتهرانی، صادقیاصفهانيیرضا

ر اساس است، يعنی امتناع از نوشتن ب ﴾َيْکُتَب َأْن﴿ق به يا متعلّ ﴾اللَُّه َعلََّمُه َکَما﴿عبارت 

به  قبرای تأکید آن آمده است و يا متعلّ  ﴾َفْلَيْکُتْب﴿آنچه خدا آموزش داده را نهی کرده، سپس 

ور ط، از امتناع از نوشتن، نهی شده و سپس، به نوشتن همانیاست؛ يعنی به طور کلّ ﴾َفْلَيْکُتْب﴿

می عطیّه احتمال سوّ (. ابن325ص ،1ج، 1110 ،زمخشرى) دهدداده دستور می که خدا آموزش

، 1122 ،عطیه بنا) است ﴾َيْأَب اَل﴿متعلق به  ﴾اللَُّه َعلََّمُه َکَما﴿ن که يکند مبنی بر ایرا نیز مطرح م

: دنويسمیرد و يپذیدگاه دوم و سوم را نميدگاه اول، ديحیّان ضمن تأيید دابوامّا  ،(301ص ،1ج

چنین را متعلق به آن دانست؛ از طرفی، اگر اين« کاف»توان نمی ﴾َفْلَيْکُتبْ ﴿به دلیل وجود فاء در 

 همچنین، ی. واللَُّه لََّمُهَع َفْلَيْکُتْب َکَما: شدبود، لزومی به تقديم و تأخیر نبود و بايد اينگونه بیان می

 َأْن﴿ه متعلّق ب ﴾اللَُّه َعلََّمُه َکَما﴿داند. بنابراين، را خالف ظاهر می ﴾َيْأَب اَل﴿به « کاف»تعلّق 

است،  نکه خداوند نوشتن را به وی آموختهيتعلیل است، يعنی نويسنده به دلیل ا یو برا ﴾َيْکُتَب
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های (. از اين رو، گرچه ترجمه025ـ  021ص ،2ج، 1121، انابوحیّ) نبايد از نوشتن امتناع کند

د به هر دو احتمال، مانند ترجمۀ فوالدون امّا توجّه ترهستند؛سته دوم صحیحدستۀ اول، نسبت به د

 رسد.تر به نظر می، کاملیو خرّمشاه

گونه که خدا او را ای نبايد از نوشتن خودداری کند همانو هیچ نويسنده :یشنهادیترجمه پ

  آموزش داده است.

 ﴾َشْيئًا ِمْنُه َيْبَخْس ال َو َربَُّه اللََّه ْلَيتَِّق َو اْلَحقُّ ْيِهَعَل الَِّذي ْلُيْمِلِل َو َفْلَيْکُتْب﴿ ترجمه -4-8
 : اندمیها به دو دسته قابل تقسز ترجمهیه نين بخش از آيدر ا

 الَ ﴿و  ﴾ِلَيتَِّق﴿ هایبرای فعل به عنوان فاعل ﴾اْلَحقُّ َعَلْيِه الَِّذي﴿ها از ترجمه یالف( در برخ

 : شده استگرفته در نظر  ﴾َيْبَخْس

 يونمد و بنويسد، بايد پس: اىقمشهالهى

 و بترسد خدا از و کند امالء را مطالب بايد

 .نکاهد چیزى، شده مقرّر آنچه از

 ندک امالء کاتب بر که بايد ديونم و: یتىآ

 هیچ ،آن از و بترسد ،خود پروردگار اللَّه، از و

 .نکاهد

ة هدعه ب حق که کسى و بنويسد: پاینده

 خويش، پروردگار خدا، از. کند الام اوست

 .نکاهد آن از چیزى و بترسد

 از و کند امال بايد مديون و: پورجوادی

 .نگذارد فرو را چیزى و بترسد خدا

 و .بنويسد بايد پس: اصفهانیرضایى

 ندک ديکته بايد اوست، عهده بر حقّ  که کسى

 خود اوست پروردگار که خدا( عذاب) از و

 را( حقّ) آن از یزىچ هیچ و کند حفظ را

 .نکاهد

 ديْن هک کسى و بنويسد او بايد پس: صفوی

 از و کند امال وى بر( بدهکار) اوست برعهده

 و بترسد خود، پروردگار خدا، کیفر و حساب

 .نکاهد آن از چیزى ،امال هنگام به

 حق آنکه و بنويسد او بايد پس: طالقانى

 خداى گیرد پروا و نمايد امالء اوست بر

 .را چیزى ،آن از نکاهد و را دگارشپرور

 که را همان) بايد پس: االسالمفیض

 بر که کسآن بايد و بنويسد( گويدمی بدهکار

 امال( را خود وام) است( ثابت) وام و حق او

 در) دايب و بنويسد نويسنده تا بگويد نموده

 اوست پروردگار که خدا( عذاب) از( امالء
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( نگويد نىسخ شده واقع آنچه خالف) بترسد

 .نکند کم را وام آن از چیزى و

 که کسى و. بنويسد بايد پس: مجتبوی

 بايد -بدهکار و وامدار -اوست گردن بر حق

 پروردگار خداى، از و کند امال را نامهوام

 آن از چیزى و باشد داشته پروا خويش،

 .نکاهد

 به حق که کسى و بنويسد بايد او: مشکینى

 خداوند از و کند امال( بدهکار) اوست گردن

 چیزى حق از و نمايد پروا اوست پروردگار که

  .نگذارد کم را

 نآ او بر کند امالء و بنويسد پس: ىمعزّ

 را خدا بترسد و حق است او بر که کس

 . چیزى آن از نکاهد و خويش پروردگار

 کس آن و بنويسد، بايد پس: شیرازیمکارم

 اخد از و کند، امال بايد اوست، عهده بر حق که

 را چیزى و بپرهیزد، اوست پروردگار که

 .ننمايد فروگذار

 : انددانسته ﴾َکاِتٌب﴿را  ﴾َيْبَخْس اَل﴿و  ﴾ِلَيتَِّق﴿از مترجمان، فاعل  یبرخامّا  ب(

بايد کسى که وام بر عهده : خرّمشاهی

 [ بنويسد و ازاوست امال کند و او ]نويسنده

امّا  .[، پروردگارش پروا کندخداوند ]جهان

 چیزى از آن فرو نگذارد

اين( حق بر ) و کسی که: تهرانیصادقی

: ]او  [بگويد: ]عهدة اوست بايد امالکند 

همان را( بنويسد و از خدا ـ ) [نويسنده

پروردگارش ـ پروا نمايد و از آن چیزی 

 نکاهد

 ايدب است بدهکار که کسى و: فوالدوند

 داخ از و. بنويسد[ نويسنده] او و کند، امال

 آن، از و نمايد، پروا اوست پروردگار که

 .نکاهد چیزى

 

ه، امر به نوشتن پس از نهی نويسنده از خودداری از نوشتن ين بخش از آيدر ا ﴾َفْلَيْکُتْب﴿فعل 

 ص( کسانی که سواد خواندن و نوشتن داشتند کم بودند) را در زمان رسول خداياست؛ ز

د، زدنباز می ا از نوشتن آنچه مردم به آن نیاز داشتند سر( و اگر آنه332ص ،2ج، 1302، طبرسى)

آمد هرچند در برخی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی زيادی برای جامعۀ اسالمی به وجود می

 ترجمه نشده است. ﴾َفْلَيْکُتْب﴿و پورجوادی، عبارت  يتىها مانند آترجمه
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، 1111 ،منظور ابن) گری آن را بنويسدبه معنای بیان کردن چیزی است تا دي« امالء»و « امالل»

( و دلیل دستور به امالی قرارداد توسط بدهکار، آن است که وی به دَينی که دارد 321ص ،11ج

 نتواند آن را انکار کند ،با تمام شرايطش اقرار کند و با به زبان آوردن، آن را بپذيرد تا بعداً

موضع ضعف و حاجت است و به اندازة ( هر چند بدهکار در 211ص ،1ج، 1115 ،کیاهراسى)

در ادامۀ آيه به او امّا  (،333ص ،1ج، 1335 ،تهرانىصادقى) طلبکار قدرت ظلم و ستم ندارد

 های آن، چیزی نکاهددستور داده شده که در امال تقوا پیشه کرده و از دَين و مقدار و ويژگی

ه ، دستور بمفسّرانشتر یدگاه بيبه د توجّه( بر اين اساس و با 332ص ،2ج، 1302، طبرسى)

ا نیز آورده هشتر ترجمهیبدهکار باشد که در ب توجّهرعايت تقوا و عدم کاستن از مفاد دَين، بايد م

 شده است. 

( 131ص ،1ج، 1113 ،بیضاوى) سنده استينو توجّهدر احتمال ديگر، خطاب اين امر و نهی م

تهرانی برای انعکاس اين احتمال، جملۀ و صادقی ، خرّمشاهیفوالدوندن رو، مترجمانی مانند ياز ا

یر موجود در اند تا بتوانند ضمترجمه کرده ﴾اْلَحقُّ َعَلْيِه الَِّذي ْلُيْمِلِل َو﴿را پس از  ﴾َفْلَيْکُتْب﴿

 را به فاعل آن، يعنی نويسنده ارجاع دهند نه بدهکار. ﴾َيْبَخْس اَل﴿و  ﴾ِلَيتَِّق﴿

اوست امال کند و از خدا که  ةويسد و کسی که حق بر عهدپس بايد بن :یشنهادیترجمه پ

 پروردگار اوست، پروا کند و چیزی از آن نکاهد.

 بدهکار ین توسط ولیسند د یط امالیشرا -1

حال، . ﴾ِباْلَعْدِل هُ َوِليُّ َفْلُيْمِلْل َوُه ُيِملَّ َأْن َيْسَتِطيعُ  الَ  َأْو َضِعيفًا َأوْ  َسِفيهًا اْلَحقُّ َعَلْيِه الَِّذي َکاَن َفِإْن﴿

اگر به هر دلیلی، بدهکار صالحیت و توانايی امال کردن و انجام امور مربوط به قرارداد را نداشت، 

را بر عهده دارد به جای او، مفاد قرارداد را امال  که سرپرستی و نگهداری بايد ولیّ او و کسی

 کند.

 ﴾ُهَو ُيِملَّ َأْن َيْسَتِطيُع اَل َأْو َضِعيفًا َأْو يهًاَسِف اْلَحقُّ َعَلْيِه الَِّذي َکاَن َفِإْن﴿ -1-9

 ناتوان يا سفیه ،مديون اگر و: اىقمشهالهى

 ...  ،ندارد امال صالحیّت و است( صغیر)

 يا ودب صغیر يا سفیه، مديون اگر: یتىآ 

 ...  ،توانستنمى کردن امال ،خود

 اوستة عهده ب حق که کسى اگر: پاینده

 ... ،نتواند کردن امال و خردکم يا باشد بیخرد

 رصغی يا سفیه ،مديون اگر و: پورجوادی

 ....  ،دانستنمى کردن امال يا بود
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 ةاگر کسى که وام بر عهداّما  :خرّمشاهی

خرد يا ناتوان باشد، يا امال کردن اوست کم

 .، ..نتواند

 رب حقّ که کسى اگر و: اصفهانیرضایى

( ،عقل نظر از) يا سرسبک اوست، ةعهد

 (بودن، گنگ خاطره ب) يا باشد توانکم

  ... ،کند ديکته خود که تواندنمى

پس، اگر کسی که حق بر : تهرانیصادقی

-ذمّۀ اوست، سفیه يا ناتوان است يا خود نمی

 ...  تواند امال کند،

 ةبرعهد دَيْن که کسى اگر و: صفوی

 تنم نتواند يا باشد ناتوان يا خردکم اوست

 ... ،کند امال را ادقرارد

 اوست ةبعهد حق آنکه اگر پس: طالقانى

 امالء خود نتواند يا و باشد ناتوان يا سبکسر

 .، ..کند

 ۀمّذ بر حق که کسى اگر پس: فوالدوند

 خود يا است ناتوان يا سفیه اوست

 ....  ،کند امال تواندنمى

 وام و حق که کسآن اگر و: االسالمفیض

 انزي و سود) بوده خردکم و سفیه اوست بر

 جابی را شادارايی و مال نداده تمییز را خود

 اي کودک) ناتوان و ضعیف يا( برد کاره ب

 گنگ) بدهکار آن آنکه يا باشد( سالخورده

 ... ،کند امالء تواندنمی( است نادان يا بوده

 ردنگ بر حق که کسى اگر پس: مجتبوی

 مانند و کودک -ناتوان يا خِردکم اوست

 . ، ...کند امال نتواند يا بود -آن

 گردن به حق که کسى اگر و: مشکینى

 به) يا باشد( سنّى) ناتوان يا سفیه اوست

 .. . ،کند امال نتواند( ،زبان آفت خاطر

 حق اوست بر که آنکس اگر و: ىمعزّ

 ،کند امالء نتوانست يا ناتوان يا بود خردکم

 ... 

 ۀذمّ بر قح که کسى اگر و: شیرازیمکارم

 و) ضعیف( ،عقل نظر از يا) سفیه اوست

( بودن، الل خاطر به) يا است،( مجنون

 ... ،ندارد کردن امال بر توانايى

 

 ﴾َکاَن﴿به اين دلیل است که ضمیر مستتر در  ﴾اْلَحقُّ َعَلْيِه الَِّذي﴿ه، تکرار ين بخش از آيدر ا

ن، هم از کاتب و هم از بدهکار، یشیرت پبه اشتباه به کاتب ارجاع داده نشود؛ چرا که در عبا

( و از آنجا که خداوند از اين تکرار، 131ص ،2ج، 1110 طباطبايی،) سخن به میان آمده بود

« اوست ةعهد بر حقّ که کسى اگر و»مانه داشته، بهتر است اين جمله به صورت یغرضی حک
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، به عنوان معادل «بدهکار»آن، يعنی ها، مصداق از ترجمه ینه آنکه مانند برخترجمه شود،  ،عیناً

ست؛ یق نیدق« او ۀبر ذمّ»و « بر گردن او»عبارت  ،﴾َعَلْيهِ ﴿فارسی، ذکر شود. همچنین در ترجمۀ 

 نمايد.تر و گوياتر میفخیم« بر عهدة او»عبارت  یول

 ای که برای امالی سند دَين نیاز به ولیّ دارند،در توضیح معنا و مصداق سه دسته مفسّران

ر برابر د یپوشانی دارند و گاهگر هميکدي، با یاند که گاهبسیار متفاوتی ارائه کرده یهادگاهيد

اين  بین ﴾َأوْ ﴿ن باور است که به دلیل استفاده از حرف يفخر رازی بر اامّا  گیرند؛هم قرار می

شد تا در ايکديگر، تفاوت داشته ب بايست بامی ،سه دسته، معنا و مصداق اين سه عبارت قطعاً

(. 11ص ،0ج ،1121 ،یفخر راز) االجراء شودصورت وجود هر يک از آنها، حکم آيه الزم

د د است؛ چه رسين مقتضای سخن حکیم، بالغت و تهی بودن کالم از تکرار بیهوده و زایهمچن

  .(211ص ،1ج ،1115، کیاهراسى) به قرآن که سخن احکم الحاکمین است

(. اصل 110ص ،13ج ،1111 ،منظور ابن) خرد و جاهل استمدر لغت به معنای ک« سفیه»

قل، ع یت و سبکل خفّیعقل به دلن رو، به جاهل و کميمعنای خفت و سبکی دارد؛ از ا «سفه»

د شوبه کسی گفته می« سفیه»(. در اصطالح فقها، 331ص ،2ج ،1302، طبرسى) گويندسفیه می

 ردخورا ندارد و فريب می خويش مالى اموربه  بخشیسامان و ضرر و تشخیص نفعکه توان 

(. برخی از 333ص ،2ج، 1301 ،شیرازى مکارم/ 11ـ13صص ،2ج ،1111 ،مقداد فاضل)

 یاصطالح« هیسف»ل که ین دليا به ايدر فارسی معادلی بیابند و « سفیه»اند برای مترجمان يا نتوانسته

خرد ا بیر« سفیه»پاينده که  ۀگفته شد، ترجم به آنچه توجّهاند. با است، خودِ واژه را آورده یفقه

« هیفس»در ترجمۀ « سرسبک»خرد بیان کرده، نادرست است. استفاده از عبارت را کم« ضعیف»و 

« هیفس»نمايد. لذا بهتر است پس از آوردن خود واژة ه است، نادرست میيکه در آ ینيز به قراین

 شود.ز در پرانتز ذکر ین« عقلکم»در ترجمه، واژه 

که عقل خود را از دست داده  یه، به صغیر يا پیر ناتوانين بخش از آيدر ا« ضعیف»واژة امّا  و

 ،3ج، 1335، کاظمى/ 11ص ،0ج ،1121 رازى،فخر ) شودو يا مجنون و ديوانه، اطالق می

به صورت مطلق، « ناتوان»ن رو، استفاده ازي(. از ا331ص ،1ج، 1335، تهرانىصادقى/ 51ص

هرچند اين اطالق، ابهام واژه را منتقل کرده و مانع از ذکر  ؛تواند معادلی گويا برای آن باشدنمی

ن واژه يجه، بهتر است در ترجمۀ اینت اند. درهايی چند به آنها پرداختهمصاديقی شده که ترجمه

 د.يایهم در پرانتز ب« عقلیب»، واژة «فیضع»آوردن خود واژة  ازز پس ین
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تنهايی، توانايی  هيا کسی که ب: ه، يعنیين بخش از آيدر ا ﴾ُهَو ُيِملَّ َأْن َيْسَتِطيعُ  الَ  َأْو﴿عبارت 

تا، ی، باردبیلى مقدس) سفیه و ضعیف نیست و به مصالح خود آگاه استامّا  امال کردن ندارد؛

است که به عنوان تأکید ضمیر مستتر  ﴾ُهَو﴿، وجود ضمیر منفصل ادّعا(. شاهد بر اين 111ص

شود که فرد در اين ( و از آن فهمیده می121ص ،1ج ،1125، دعاس) آمده است ﴾ُيِملَّ﴿ر فعل د

ه ب -بايد در زمان امالی ولیّ خود؛ حضور داشته باشدامّا  تنهايی، توان امالء ندارد؛ه حالت، ب

کند و حضور و عدم حضور آنها تفاوتی ها مستقالً، امال میخالف سفیه و ضعیف که ولیّ آن

در  مفّسراناز  ی(. برخ151ص ،1ج ،1300، طبرسى/ 131ص ،2ج ،1110 طباطبايی،) ندارد

 ،رازىفخر ) اندمانند الل و گنگ بودن بدهکار اشاره کرده یقيتوضیح اين عبارت، به مصاد

 یهااز ترجمه ین اساس، در برخيبر ا .(153ص ،1ج، 1300، طبرسى/ 11ص ،0ج، 1121

عموم لفظ، مطلق ناتوانی از امال را به ذهن امّا  ر پرانتز آورده شده است.ق دين مصادي، ایریتفس

 رغم برخورداری از توانايی سخن( و ممکن است فردی به133ص ،1ج ،تابى ،اءفرّ) کندمتبادر می

 (. 333ص ،2ج ،1301 ،شیرازى مکارم) کند گفتن، به داليلی ديگر، نتواند امال

ان، یم نينیز به درستی، ترجمه شود. در ا ﴾ُهَو﴿ايد ضمیر منفصل در ترجمۀ اين عبارت، ب

ه اين ، ب«خود»با آوردن قید  فوالدوندتهرانی و اصفهانی، صادقی رضايى ،يتىآ یهاتنها ترجمه

ن نکته نوشته شده، به اي المیزان در ترجمه صفوی که بر اساس تفسیر یاند، ولکرده توجّهنکته 

 ،2ج، 1110 طباطبايی،) به آن پرداخته شده است المیزان در تفسیر هرچند ـ نشده است توجّه

برگردانده  را به هر سه دستۀ مذکور ﴾ُهَو﴿ز در تفسیر خود، ضمیر ین ی(. طالقان131ص

به درستی، ضمیر را به دستۀ اخیر ارجاع داده  در ترجمه ی(؛ ول230ص ،2ج ،1332،طالقانى)

 است.

ل( بود عقبی) فیعقل( يا ضعکم) هیسف اوست عهده بر حقّ که کسى اگر و :یشنهادیترجمه پ

 ...  کردن نداشت، -تنهايی، توانايی اماله يا ب

 ﴾ِباْلَعْدِل َوِليُُّه َفْلُيْمِلْل﴿. 5-2

 ،درستى و عدل به او ولىّ: اىقمشهالهى

 .کند امال

 .امالکند عدالت روى از او ولىّ: یتىآ
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 رعايت با او سرپرست بايد: پورجوادی .کند امال ،درستىه ب وى سرپرست: پاینده

 .کند امال ،عدالت

امال  ،او عادالنه« ولى»بايد : خرّمشاهی

 .کند

 به) سرپرستش بايد پس: اصفهانیرضایى

 .کند ديکته عدالت، اساس بر( او جاى

 رعايت() ولیّ او بايد با: تهرانیصادقی

 عدالت، امال نمايد.

 .نمايد امال ،عدل و حق به او ولىِّ: صفوی

 [رعايت] با بايد او ولىّ ،پس: فوالدوند  .عدله ب او ولىّ کند امال بايد: طالقانى

 .نمايد امال عدالت،

 نکارگردا و ولى بايد پس: االسالمفیض

 بودنن با و عادل فقیه يا پدرى جدّ  يا پدر) او

 روى از( را دين آن ،مؤمنین از عدول آنها

 .امالکند( ،دزيا و کمبى) درستى و عدل

 ادد و درستى به او سرپرست: مجتبوی

 . کند امال

 .داد به او ولىّ کند امال پس: ىمعزّ .نمايد امال ،عدالت به او ولىّ: مشکینى

 (او جاى به) او ولىّ بايد: شیرازیمکارم

 .کند امال عدالت، رعايت با

 

 تيا حال و متعلق به محذوف اس ﴾ْلَعْدِلِبا﴿جواب شرط و  ﴾ِباْلَعْدِل َوِليُُّه َفْلُيْمِلْل﴿جمله 

 ،3ج ،1113، صافى) ﴾َفْلُيْمِلْل﴿( و يا جار و مجرور و متعلق به 130ص ،1ج، 1115، درويش)

« سرپرست»شوند. هرچند استفاده از واژة ( که اين دو در فارسی، نزديک به هم ترجمه می35ص

رتر یفراگ« ولیّ»در فارسی، مفهوم اّما  یست؛ها آمده نادرست نکه در برخی ترجمه« ولیّ»در ترجمۀ 

اده استف« ولیّ»توان از خود واژه یرو، مني، وافی به مقصود آيه است. از ا«سرپرست»و بیش از 

، قانىطال، فوالدوندتهرانی، صفوی، ، خرّمشاهی، صادقیيتى، آاىقمشهالهى یهاکرد. پس، ترجمه

 رسد.یتر به نظر محیه صحين بخش از آيادر ترجمه  ىمعزّ شیرازی و مکارم، مشکینى

يرا است که خرّمشاهی انتخاب کرده؛ زآن نیکوترين معادل « عادالنه»ر ینیز تعب ﴾ِباْلَعْدِل﴿برای 

ند اا از چند واژه استفاده کردهيها با يک واژه، مفهوم به صورت کامل بیان شده است. ساير ترجمه

 نیست.« عادالنه»هايشان به زيبايی و گويايی و يا واژه

 بايد ولیّ او عادالنه امال کند. :یشنهادیترجمه پ
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 نیم سند دیط شاهدان مرد و زن در تنظیشرا -1

 الشَُّهَداِء ِمنَ  َتْرَضْوَن مَّْنِم اْمَرَأَتاِن وَ  َفَرُجٌل َرُجَلْيِن َيُکوَنا َلْم َفِإْن ِرَجاِلُکْم ِمْن َشِهيَدْيِن اْسَتْشِهُدوا َو﴿

 یمال ، بر لزوم شاهد گرفتن در روابطن بخشيدر ا ﴾ياْلُأْخَر ِإْحَداُهَما َفُتَذکَِّر ِإْحَداُهَما َتِضلَّ َأْن

 ی داده شده است. يتعداد شاهدان، جنسیت، شرايط و حکمت شهادت، دستورها ةتأکید و دربار

 ﴾ِرَجاِلُکْم ِمْن َشِهيَدْينِ  اْسَتْشِهُدوا َو﴿ -1-9

 : ندابه چهار گروه قابل تقسیم ﴾ِرَجاِلُکْم ِمْن﴿به معنای  توجّه، با های اين بخش از آيهترجمه

 را مسلمانان دانسته و به آن ﴾ِرَجاِلُکْم ِمْن﴿در  ﴾ُکْم﴿ر خطاب یالف( برخی مقصود از ضم

 : اندتصريح کرده

و دو شاهد از مردان خودتان : خرّمشاهی

 .[ را بر آن گواه بگیريد]مسلمانان

 میان از شاهد دو و :اصفهانیرضایى

 .طلبید گواهى به ،تان(مسلمان) مردان

 اهگو دو( نوشتن هنگام) و: االسالمفیض

 کافر و کودک آنکه نه) خودتان مردان از

 .گیريد گواه( باشند

 مردان) مردانتان از گواه دو و: یمشکین

 .بطلبید شهادت به را( مسلمان

 : ندادر پرانتز ذکر کرده ﴾ُکْم﴿ر یاز ضم گر عدالت را نیز به عنوان مقصوديب( و برخی د

 از) خود مردان از تن دو و: اىقمشهالهى

 .آريد گواه ،(عادل مسلمانان

( عادل) مردان از نفر دو و: شیرازیمکارم

 !بگیريد شاهد( حقّ اين بر) را خود

 و بسنده کرده ﴾ُکْم﴿ج( در مقابل، شماری از مترجمان تنها به ذکر معنای ضمیر خطاب 

 : اندتوضیح و تبیین آن را به تفاسیر واگذار کرده

ه ب ،خويش مردان از گواه دو و: پاینده

 .گیريد گواهى

و دو گواه از مردانتان را : تهرانیصادقی

 به گواهی بطلبید.

 از (سند نوشتنِ بر عالوه) بايد و: صفوی

 .بگیريد گواه را تن دو ،مردانتان میان

 از گواه تن دو گیريد گواه و: طالقانى

 .خود مردان

 به را مردانتان از شاهد دو و: فوالدوند

 .طلبید شهادت

 ىگواه به مردانتان از گواه دو و: مجتبوی

 .گیريد
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 مردان از گواه دو گیريد گواه و: ىمعزّ

 .را خويش

 

 : ترجمه نشده است ،اصالً ﴾ُکْم﴿آيتی و پورجوادی، ضمیر خطاب  یهاد( و در ترجمه

 .گیريد شهادت به مرد شاهد دو و :یجوادو پور یتىآ

يعنی مسلمان بالغِ آزاد و در ادامه، توضیح  ﴾ِرَجاِلُکْم ِمنْ ﴿کند که طبرسی از مجاهد نقل می

در قبول شهادت، آزاد بودن شرط نیست و تنها اسالم همراه با عدالت شرط  هیدهد که نزد اماممی

، آزادی و بلوغ به همراه سنّتعلمای اهل  شترینزد ب ی(، ول333ص ،2ج، 1302، طبرسى) است

ص( ) (. تنها ابوحنیفه به استناد اين که پیامبر323ص ،1ج، 1110 ،زمخشرى) اسالم شرط است

گر يهوديان به زنای آنان، سنگسار کرد، شهادت کفار را تنها بر علیه يدو يهودی را با شهادت د

 شودز آيۀ دوم سورة طالق استنباط مین، شرط عدالت شاهدان ایداند. همچنخودشان جايز می

ه ي(. پس، نیازی به بحث از عدالت و شرايط آن در ترجمه آ111ـ111ص ،3ج، 1113 ،زحیلى)

انان مسلم ﴾ُکْم﴿ر خطاب ید که منظور از ضميآین برمیاز ظاهر آيه، چن یمورد بحث نیست؛ ول

 خود ۀکه گروه دوم در ترجم یاهاند؛ به گونباشند؛ هرچند مترجمان دچار افراط و تفريط شده

ا ر ﴾ُكم﴿اند که در آيه نیامده است و گروه چهارم نیز ضمیر خطاب تصريح کرده« عدالت»به 

ر اند بهتر به نظم که تنها خود ضمیر را ترجمه کردهترجمۀ گروه سوّ ،رونياند. از اترجمه نکرده

 رسد.می

 اين حق[ شاهد بگیريد. و دو نفر از مردانتان را ]بر  :یشنهادیترجمه پ

 ِإْحَداُهَما َتِضلَّ َأْن الشَُّهَداِء ِمَن َتْرَضْوَن ِممَّنْ  اْمَرَأَتاِن َو َفَرُجلٌ  َرُجَلْينِ  َيُکوَنا َلْم َفِإنْ ﴿ -6-2

 ﴾ياْلُأْخَر ِإْحَداُهَما َفُتَذکَِّر

ز ای اين بخش از آيه را نیهترجمه ،﴾الشَُّهَداِء ِمَن َتْرَضْوَن ِممَّْن﴿به معنای عبارت  توجّهبا 

 : توان به چهار گروه تقسیم کردمی

الف( شماری از مترجمان، مقصود آيه را رضايت از عدالت شاهدان دانسته و به آن تصريح 

 : اندکرده

 يک نیابید مرد دو اگر و: اىقمشهالهى

 قبول( عدالت به) که هر از زن، دو و مرد

 مردى نبودند، مرد دو اگر پس: فوالدوند

 عدالت به] که گواهانى میان از زن، دو با را

[ اگر] تا ،[بگیريد گواه] داريد رضايت[ آنان
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 ود آن از نفر يک اگر تا گیريد گواه داريد

  .آورد خاطرش به ديگرى ،کند فراموش زن

[ زنِ] کرد، فراموش[ زن] دو آن از يکى

  .کند يادآورى را وى ديگر،

 مرد دو گواه دوآن اگر و: االسالمفیض

 گواه زن دو و مرد يک بايد پس ،نبودند

 نهاآ ،داشته رضايت که گواهانى از، باشند

 فاسق آنکه نه باشند، عدالت با) بپسنديد را

 او که رفته بیرون حقّ راه از که کسى و

 زن دو آن از يکى اگر تا ؛(نیست مرضىّ

 آن از يکى ،کند فراموش( را دادن گواهى)

 .آورد اديه ب را ديگرى دو،

 

 نباشد، مرد دو اگر و»: ب( در ترجمه مشکینی به رضايت از دين شاهدان، اشاره شده است

 از ىيک اگر تا ؛بگیريد گواه ،داريد رضايت( دينشان از) که گواهانى میان از را زن دو و مرد يک

  «.نمايد يادآورى را او ديگرى آن ،نمود فراموش زن دو آن

مورد رضايت و پسند بودن  یعني، یا، تنها به ترجمۀ تحت اللفظهدر ديگر ترجمهامّا  ج(

 : شاهدان، اشاره شده است

 زن دو و مرد يک نبود، مرد دو اگر: یتىآ

 ات ؛بدهند شهادت دهید رضايت آنها به که

 يادش به ديگرى ،کرد فراموش يکى اگر

 .بیاورد

 و مرد يک نباشند، مرد دو اگر و: پاینده

 اگر تا ،دهید رضايت که گواهانى از زن دو

 آن رخاطه ب آنها از يکى ،برد ياد از يکیشان

  .بیارد ديگر

 نبودند، مرد دو اگر و: اصفهانیرضایى

 مورد که شاهدانى از زن دو و مَرد يک ،پس

 تا؛ [بگیريد گواهى به] هستند، شما رضايت

 کرد، فراموش[ زن] دو آن از يکى[ اگر]

  .کند دآورىيا را ديگرى دو آن از يکى ،پس

پس اگر دو مرد نبودند، : تهرانیصادقی

از ) مردی را با دو زن، از میان گواهانی که

 گواه بگیريد( که) آنان( رضايت داريد

زن از خاطرش( گم ) اگر( يکی از آن دو)

 گشت، زن ديگر وی را يادآوری کند

بر اين مبنی اگر دو زن در عدم : پاورقی)

ند فراموشکاری همچون دو مرد باش
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گواهیشان گذراست و اگر دو مرد هم مانند 

 دو زن باشند کافی نیست(. 

 و مرد يک نبودند، مرد دو اگر و: صفوی

 شهادت) پسنديدمى که گواهانى از زن دو

 زن ود تعیین. باشند گواه(است پذيرفته آنها

 نآ بیم که ستا اين براى مرد يک جاى به

 که کند فراموش زن دو آن از يکى رودمى

 به که دو آن از يکى بايد صورت اين رد

  .کند يادآورى را ديگرى دارد خاطر

 ،نبودند مرد گواه دو اگر پس: طالقانى

 که کسانى از زن دو و مرد يک ،پس

 از يکى اگر که ،گواهان از داريد رضايت

 را ديگرى يکیشان ،پس ،کرد فراموش آنان

  .آرد ياده ب

رد و و اگر دو مرد نبود، يک م: خرّمشاهی

]انتخاب  ،دو زن از گواهانى که مى پسنديد

که اگر يکى از آنها فراموش کرد، آن  ؛کنید[

 ديگرى به يادش آورد

 و مرد يک نبود مرد دو اگر و: مجتبوی

 کىي اگر که بپسنديد که گواهانى از زن دو

 ديگرى کند[ اشتباه يا] فراموش دو آن از

 .آرد يادش به

 و مرد يک پس ،مرد دو نبود اگر و: ىمعزّ

 تا ،گواهان از کنید پسند که آنان از زن دو

 آردش ياد به ،يکى کند فراموش چون

  .ديگرى

 

 یکه معنا« اطمینان به شاهدان»شیرازی، عبارت د( تنها در ترجمه پورجوادی و ترجمه مکارم

 : آورده شده است« رضايت»ه است در کنار ين بخش از آيا یالتزام

 و مرد يک نبود، مرد دو اگر و: پورجوادی

 اطمینان و رضايت مورد که کسانى از زن دو

 رد،ک فراموش يکى اگر تا کنید انتخاب است

  آورد يادش به ديگرى

 نبودند، مرد دو اگر و: شیرازیمکارم

 مورد که کسانى از زن دو و مرد يک

 انتخاب هستند، شما اطمینان و رضايت

 رراق شاهد هم با بايد زن، دو اين و) کنید

 يافت، انحرافى يکى اگر تا ؛(گیرند

  .کند يادآورى او به ديگرى

 ﴾ِهيَدْيِنَش﴿ تصفيا منصوب و  ﴾ِرَجاِلُکْم ِمنْ ﴿ از بدليا مجرور و  ﴾َتْرَضْوَن ِممَّنْ ﴿عبارت 

 ِمَن َتْرَضْوَن ِممَّْن﴿(. 113ص ،3ج، 1113 ،زحیلى) است ﴾اْمَرَأَتان َو َرُجلٌ ﴿ تصفيا مرفوع و  و
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د که مورد پسن یشهادت هر شخص ها راضی هستید؛يعنی از کسانی که از عدالت آن ﴾شَُّهَداِءال

گر، در آيه، نفرموده از شاهدانی يد ید عادل باشند. از سويما باشد صحیح نیست و شاهدان با

را يکه مورد رضايت شما هستند؛ ز یح شده از شاهدانيبلکه تصر که خدا از آنها راضی است،

بايست شهادت کسی را اسايی کسی که خدا از او راضی است وجود ندارد. پس، میامکان شن

، طبرسى) پوشی، بشناسیمداری او مورد پسند بوده و او را به نیکی و پردهپذيرفت که دين و امانت

(. در هر حال، هرچند ممکن است از کنار هم گذاشتن آيات ديگر و ادلّۀ 333ص ،2ج، 1302

. از ح نشده استيه، به عدالت تصريدر آاّما  شاهدان را به عدالت تفسیر کرد؛ت از يفقهی، رضا

تر و گوياتر ن حال، ترجمۀ گروه چهارم کاملینمايد؛ در عرو، ترجمه گروه سوم بهتر میاين

 استفاده شده است.« رضايت و اطمینان»را در آن، از عبارت ياست، ز

آن است که در صورت عدم تکرار  ﴾ياْلُأْخَر ِإْحَداُهَما کَِّرَفُتَذ﴿در  ﴾ِإْحَداُهَما﴿اما دلیل تکرار 

ه در لسان گرفت کمفعول، بین فعل و فاعل قرار می «ياْلُأْخَر َفُتَذکَِّرَها»و آمدن عبارت به صورت 

کند که یان مینگونه بين تکرار را ايز دلیل این يی(. علّامۀ طباطباهمانجا) عرب پسنديده نیست

 ﴾ِإْحَداُهَما﴿ین دوم از منظور و است تعیین بدون زن، دو آن از يکى ﴾ِإْحَداُهَما﴿ن از اولی منظور

سبب شده تا در مورد  ىيمعناه و همین تفاوت کردن فراموشزنی است که موضوع شهادت را  آن

شتر مترجمان نیز به اين نکته ی(. ب131ص ،2، ج1110 ،طباطبايى) ودنش بسنده ضمیرذکر  بهم دوّ

 استفاده« زن ديگر»يا « ديگری»از عباراتی چون  ﴾ِإْحَداُهَما﴿مین اشته و در ترجمۀ دوّد توجّه

بر اساس  که) ز صفوییو ن طالقانىاصفهانی، رضايى، پاينده، االسالمفیضدر ترجمۀ اّما  اند؛کرده

 نوشته شده(، اين نکته رعايت نشده است. المیزانر یتفس

مورد رضايت و  د نبود يک مرد و دو زن از شاهدانی کهپس اگر دو مر :یشنهادیترجمه پ

 کند.  اشيادآوری افت، ديگریي یدو انحراف اطمینان شما هستند]شاهد بگیريد[ تا اگر يکی از آن

 شهادت توسط شاهدان یرش و ادایلزوم پذ -1

 ن دو طرفیت برش شهاديشاهدان هنگامی که برای پذ .﴾َُُعوا َما ِإَذا الشَُّهَداءُ  َيْأَب الَ  َو﴿

زه و زمان دعوت از شاهدان یشوند، نبايد امتناع کنند. عدم ذکر انگقرارداد يا ادای آن، دعوت می

 : ه سبب شده تا مترجمان، اين بخش از آيه را به چهار شکل ترجمه کننديدر متن آ

 : اندن دو طرف قرارداد دانستهیرش شهادت بيالف( برخی منظور آيه را دعوت به پذ
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 دعوت شهادت به چون شاهدان و: یتىآ

 .کنند خوددارى ،شهادت از که نبايد شوند،

 هنگامى به نبايد شهود و: شیرازیمکارم

 خوددارى کنند،مى دعوت را آنها که

  .نمايند

 : اندب( در مقابل، شماری از مترجمان دعوت به دادگاه و ادای شهادت را در ترجمه خود آورده

 به) را شهود هرگاه و: اىقمشهالهى

 .نکنند رفتن از امتناع ،بخوانند( محکمه

و گواهان چون ]براى اداى : خرّمشاهی

  .سر باز نزنند [ خوانده شوند،گواهى

[ اداى] براى وقتى نبايد گواهان و: صفوی

  .کنند خوددارى شوندمى دعوت ،شهادت

 

 : اندی آن( را ذکر کردهرش شهادت و دعوت به ادايدعوت به پذ) گر هر دو مورديد یج( گروه

 را گواهان هرگاه بايد و: االسالمفیض

 ابا (آنجاه ب رفتن از) ،بخواهند و کنند دعوت

 .بازندارند رفتن از را خود ،ننموده

 لتحمّ براى) گواهان چون و: مشکینى

 خوددارى شوند دعوت( آن اداء يا شهادت

  .نکنند

م موجود در آيه را به همانگونه آورده و به بیان مطلق اند ابهابیشتر مترجمان ترجیح دادهامّا  د(

 : دعوت، بسنده کرده اند

 دريغ ،شدند دعوت گواهان چون و: پاینده

 .نکنند

 را شهود که هنگامى و: پورجوادی

 . نیست جايز آنها خوددارى ،کنند دعوت

 گاهنآ ،زنند بازر س گواهان نبايد و: طالقانى

 . شوند خوانده که

 شوند، احضار گواهان چون و: فوالدوند

  .ورزند خوددارى نبايد

 دنباي ،بخوانند را گواهان چون و: مجتبوی

  .زنند باز سر

 هرگاه ،گواهان نکنند خوددارى و: معزّى

 . شدند خوانده

 هک هنگامى به شاهدان و: اصفهانیرضایى

 نبايد شوند،مى دعوت( گواهى براى) آنها

  .نمايند خوددارى

و چون گواهان احضار : نیتهراصادقی

شان( خودداری از گواهی) شوند، نبايد

 کنند. 

  :زير مطرح است یهادگاهيها منعکس شده، دگونه که در ترجمهدر تفسیر اين بخش از آيه همان
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 ن دو طرف قراردادیرش شهادت بیالف( دعوت به پذ

قرارداد  ن دو طرفیشهادت برش يه دربارة پذين آیشین باور است که جملۀ پيفاضل مقداد بر ا

 ،2ج، 1111 ،مقداد فاضل) توان لفظی مشترک را در يک کالم، به دو معنا گرفتاست؛ پس، نمی

ن دو طرف یرش شهادت بي، نقل شده که منظور، پذسلیمان بن ربیع و عباسابن(. از 51ص

برای  بال کسی بود کهای بزرگ به دنز نقل کرده که مردی بین اهالی منطقهیقرارداد است. قتاده ن

 هیچکس حاضر به اين کار نشد؛ پس، اين آيه نازل شدامّا  شهادت در کاری حاضر شود،

ن دو طرف قرارداد یرش شهادت بيش از پذیپ« شهداء»(. اطالق نام 035ص ،2ج، 1121، ابوحیان)

ا در گر ريی دااست؛ درضمن، نکته نیز به خاطر آن است که در جملۀ قبل، به اين نام آورده شده

ن دو طرف قرارداد، شهادت بر آنها واجب یرش شهادت بيبردارد که به محض دعوت برای پذ

 (. 112ص ،3ج، 1131 ،عاشور ابن) توان در مورد آنان نام شاهد را به کار بردشده و می

 : دوشکه دو نمونه از آن ذکر می ع( نقل شده) دگاه رواياتی نیز از ائمه اطهاريدر تأيید اين د

 .«ِةهاَدالشَّ بَلَق» :قالَ  ﴾َُُعوا ما ذاِا الشَُّهداءُ  الَيأبَ  َو﴿: لََّج َو زََّع اهلِل وِلَق يف( ع) اهللبِدَعيباَ نعَ »الف( 

 ؛(105ص ،1ج، 1113، بحرانى) «ِةهاَدالشَّ عَدبَ »: قال ﴾َقلُبُه آِثٌم نَُّهِاَف هاَيكُتْم َمن َو﴿: ُهوُلَق َو

، حويزى روسىع) «تاِبالِك بَلَق يعْدُي حنَي جيَبُي ناَ هداُءالشُّ أَباليَ » :قاَل (ع) اهلِلِدبَعىباَ  نَع» ب(

 عیاشی رواياتی مشابه در تأيید اين مطلب آمده است تفسیرن، در ی(. همچن311ص ،1ج، 1115

 (.153ـ155صص ،1ج، 1331 ،عیاشىر.ک. )

 ب( دعوت به ادای شهادت

ن باورند که منظور آيه، دعوت از شاهدان برای ادای شهادت يابر  مفسّرانگر از يبرخی د

(، يعنی وقتی به دادگاه 323ص ،1ج، 1110 ،زمخشرى/ 113ص تا.بی ،اردبیلى مقدس) است

آن است  مفسّراندلیل اين گروه از (. 135ص ،1ج، تابى ،اءفرّ) شوند، نبايد امتناع کننددعوت می

ادت رشِ شهيش از آن، پذیه، به اين معناست که پيبخش از آ نيدر ا« شاهد»استفاده از لفظ  که

 (. همچنین نهی از113-112ص ،3ج، 1131 ،عاشور ابن) ن دو طرف قرارداد انجام شده استیب

ن دو طرف یرش شهادت بيز روشن است که پذیو ن .رساندامتناع از شهادت، وجوب آن را می

ت بر شاهدان، واجب عینی است. دستور به ادای شهادامّا  قرارداد بر همگان واجب نیست؛

استنباط يز ن ﴾ِرَجاِلُکْم ِمنْ  َشِهيَدْيِن اْسَتْشِهُدوا وَ ﴿ن دو طرف قرارداد از عبارت یرشِ شهادت بيپذ
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يدی د مطلب جديبا ﴾َُُعوا َما ِإَذا الشَُّهَداُء َيْأَب اَل َو﴿جملۀ  ن آمده است ويش از ایشود که پمی

 .(13ص ،0ج، 1121 ،رازىفخر ) ش از خود نیستیمفهوم پ را مطرح کند و تکرار

           رش شهادت و ادای آنیج( دعوت به پذ

 ،یو حسن بصر (ع) عباس، امام صادقاد شده، از قول ابنيدگاه يدو د یادآوريطبرسی پس از 

رين ن را بهتين دو طرف قرارداد و ادای آن مطرح کرده و ایمنظور جمله را دعوت به شهادت ب

 ،2ج، 1302، طبرسى) ز بیشتر استیشود و فايده آن ن یرا هر دو را شامل ميداند؛ زدگاه میيد

 (. 331ص

ن یع( در تفسیر اين جمله از آيه مبنی بر دعوت به شهادت ب) چند رواياتی از ائمه اطهارهر

ل انتقااّما  ؛هايی آمده استگانه، استداللات سهيدو طرف قرارداد نقل شده و برای هريک از نظر

نما تمام ایتمام نکات تفسیری در ترجمه الزم نیست و بهتر است ترجمه در عین گويايی، آينه

د ز مانند خویاز آيه باشد و ابهامات حکیمانۀ موجود در آيه را به نحوی منتقل کند که ترجمه ن

ه به از مترجمان کتفسیری گوناگون باشد.  بنابراين، ترجمۀ گروه چهارم  یهادگاهيآيه محتمل د

 رسد.یتر به نظر ماند صحیحمطلق دعوت، بدون ذکر مصاديق آن، اشاره کرده

 و هنگامی که شاهدان را بخوانند، نبايد خودداری کنند. :یشنهادیترجمه پ

 م سندین در تنظید یو بزرگ یر كوچکیعدم تأث -0

مالی نبايد در  کوچکی و بزرگی روابط. ﴾َأَجِلِه يِإَل َکِبريًا َأْو َصِغريًا َتْکُتُبوهُ  َأْن َتْسَأُموا اَل َو﴿

های ست که به بهانۀ خستگی، از نوشتن معاملهیز نينوشتن و ثبت آنها تأثیری داشته باشد و جا

 : ه به سه گونه ترجمه شده استين بخش از آيهرچند کوچک سر باز زده شود. ا

 «بدهکار هیبد» که را آن مرجع ﴾ْکُتُبوهُ َت﴿ در یمفعول ضمیر ترجمه یجا به مترجمان بیشتر( الف

 : اندکرده ذکر است
 چه خود، دين مدّت نوشتن از و :آیتى

 .مشويد ملول بزرگ، چه و کوچک

 بدهىِ) نوشتن از و: اصفهانیرضایى

 بزرگ، يا کوچک[ چه] سرآمدش، تا( خود

 . نشويد ملول
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 خرد چه[ بدهى] نوشتنِ از و :فوالدوند

 سررسیدش تا نشويد ولمل بزرگ، يا باشد

 [. رسد فرا]

 (بدهیتان) نوشتن از و: تهرانیصادقی

 زمان پايان تا ـ کالن چه و خرد چه

 (ش ـ نگران نباشید. مقرّر)

 ات بايد را آن که دَيْنى نوشتنِ از و: صفوی

 ـ زياد يا باشد کم چه ـ بپردازيد سرآمدش

 . نشويد ملول

ـ  بدهى يا وامـ  آن نوشتن از و: مجتبوی

 آن، مهلت تا -بزرگ يا باشد کوچک

 . مشويد آزرده و دلتنگ

 تىمد تا که ىابدهی نوشتن از و :مشکینى

 بزرگ، يا باشد کوچک دارد، مهلت معین

 . نشويد ملول

( خود بدهىِ) نوشتن از و :شیرازیمکارم

 نشويد ملول بزرگ، يا باشد کوچک چه

 (.بنويسید باشد چه هر)

 : انددهح کريبه آن تصر دانسته،« حق و وام»، مرجع آن را یر مفعولیمۀ ضمترج یجا به یب( برخ

 هب بزرگ، يا کوچک وام نوشتن از: پاینده

 .مشويد ملول آن، مدّت

 يا کوچک وام نوشتن از و: پورجوادی

 .شد نبايد دلگیر دار،مدت بزرگ

 یدينیا توهسه ب و نداشته ماللت( ستد و داد و معامله بسیارى اثر بر) و: االسالمفیض

 يسید بنو آن معیّن وقت تا بسیار و بزرگ يا باشد اندک و کوچک را وام و حق آن که
 : ترجمه شده است ،عیناً یها ضمیر مفعولگر از ترجمهيج( در برخی د

 تاريخ تا آن نوشتن در و: اىقمشهالهى

 کوچک معامله چه ؛نکنید مسامحه معیّن

 .باشد بزرگ چه و

 که اين از نشويد ستهخ و: طالقانى

 زمان ات کالن يا باشد خرد را آن بنويسید

  ،سررسیدش

 را که آنملول نشويد از اينو : خرّمشاهی

چه بزرگ، طبق  چه خرد باشد

 سررسیدش بنويسید. 

 آن نوشتن از نشويد خسته و: معزّى

 .سرآمدش تا کالن يا خرد

(، 321ص ،0ج، 1111 ،فراهیدى) «ماللت»ی است که به معنا« أمَس»فعل نهی از  ﴾َتْسَأُموا اَل﴿

 ا خستگی از تکرار يک کار استيو  (231ص ،12ج، 1111 ،منظور ابن) «خستگی و آزرده شدن»

در اين آيه، کنايه از « َسأم»ن باور است که ي(. زمخشری بر ا111ص ،3ج، 1131 ،عاشور ابن)

بزرگ، خسته شده و از آن کسالت و صفت منافق است که از نوشتن تمام معامالت کوچک و 

را خستگی و آزردگی، بدون اختیار ايجاد ي(. ز323ص ،1ج، 1110 ،زمخشرى) رودطفره می
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 ،3ج، 1131 ،عاشور ابن) نهی شده است -که همان ننوشتن است-شود و در اين آيه، از اثر آنمی

 ﴾َتْسَأُموا الَ ﴿ه را در ترجم« مسامحه نکنید»ای نیز بر همین اساس، عبارت قمشه(. الهی111ص

ون چ يیهاهای ديگر از معادلزدگی است. در ترجمهخستگی و دل یالتزام یبه کار برده که معنا

خسته »و « به ستوه آمدن»، «دلگیر شدن»، «نگران شدن»، «دلتنگ و آزرده شدن»، «ملول شدن»

تر قیر نثر کنونی دقد« خسته شدن»رسد ، استفاده شده که به نظر می«سَأم»به عنوان معادل « شدن

 باشد. یکاربرد بیشتر یو دارا

(؛ دربارة 121ص ،1ج، 1125 ،دعاس) بر آن است عطفنیز  ﴾َکِبريًا﴿و  حال ﴾َصِغريًا﴿

نبايد کوچک يا بزرگ بودن دَين، سبب  یعنياند يا منظور دَين و حق است، گفته آن« ذوالحال»

يعنی کوتاهی و بلندی متن قرارداد نبايد سبب  ـ و يا منظور، خود نوشته است ننوشتن آن شود

 (.323ص ،1ج ،1110 ،زمخشرى) از نوشتن آن شود یخوددار

 ؛دگاه سومی نیز آورده شده که به موجب آن، منظور، بلوغ و عدم بلوغ نويسنده استيد 

فخر رازی تنها امّا  (.55ـ51صص ،2ج، 1111 ،مقداد فاضل) هرچند بلوغ در نوشتن شرط نیست

دگاه، ي(. فاضل مقداد نیز در تأيید اين د10ص ،0ج، 1121 ،یفخر راز) پذيرددگاه اوّل را میيد

 ین باور است که ذوالحال، ضمیر مفعوليداند و بر ادو مورد اخیر را سخنی بدون دلیل می

 ،2ج ،1111 ،مقداد فاضل) ه بوده و منظور از آن همان دَين و حق استيآ یدر ابتدا ﴾َفاْکُتُبوُه﴿

ارزش و پرارزش است و در اين آيه، کم ﴾َکِبريًا﴿و  ﴾َصِغريًا﴿(. پس، منظور از 55ـ51صص

دارد، ممکن است مردم از نوشتن آنها،  یشتریتر، رواج بارزشکم یچون در جامعه، روابط مال

(. بنابراين، 111ص ،3ج، 1131 ،عاشور ابن) مقدّم شده است ﴾َصِغريًا﴿ن رو، يخسته شوند و از ا

را منظور آيه فقط يکامل هم نیست؛ زاّما  ترجمۀ گروه اول از مترجمان هرچند نادرست نیست،

 شود، بلکه بدهکار و بستانکارورت، خطاب آيه تنها مختص بدهکار بدهی نیست تا در اين ص

 ورت کامل، بنويسند،اند تمام شرايط قرارداد را به صهر دو مخاطب اين دستور هستند و موّظف

ستد، کوچک باشد چه بزرگ. اين نکته در ترجمۀ گروه دوم، رعايت شده است. ابهام  چه داد و

 ز به اين مطلب اشاره دارد.یو اطالق موجود در ترجمۀ گروه سوم ن

 ،1ج، 1125، دعاس) است حالو  محذوفه ب قمتعلّجار و مجرور،  ﴾َأَجِلِه يِإَل﴿عبارت 

 ، طبق سررسید و زمان اتمام دَين نوشته شود(. منظور از عبارت، آن است که قرارداد121ص

 ﴾َأَجِلهِ  يِإَل﴿اند ترجمۀ مناسبی از شتر مترجمان نتوانستهیب ی(؛ ول331ص ،2ج، 1302، طبرسى)

اورند. در ترجمۀ آيتی، مدت دَين به جای خود دَين قرار گرفته که نادرستی آن روشن است. یب
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یب، صفت دَين و بدهی گرفته شده و بترت ﴾َأَجِلِه يِإَل﴿در ترجمه پورجوادی، صفوی و مشکینی، 

 ىبدهی»و « بپردازيد سرآمدش تا بايد را آن که دَيْنى» ،«دارتمدّ بزرگ يا کوچک وام»از عبارات 

، استفاده شده؛ در حالی که در آيه، نوشتن بر اساس سررسید مورد «دارد مهلت معین تىمدّ تا که

 نظر است.

، هاآورده نشده است. در ساير ترجمه ﴾َأَجِلِه يِإَل﴿، معادلی برای شیرازیمکارمدر ترجمۀ  

 وقت تا» ،«آن مهلت تا»، «مقرر(ش) تا پايان زمان»، «سرآمدش تانوشتن »مانند  يیهااز عبارت

کند استفاده شده و اين معنا را به ذهن متبادر می ،«سررسیدش زمان تا»و « معیّن تاريخ تا»، «معیّن

 يِإلَ ﴿عبارت  یسررسید دَين، به نوشتن ادامه داد. تنها در ترجمۀ پاينده و خرّمشاهکه بايد تا 

ه ب رگ،بز يا کوچک وام نوشتن از»: گونه آمده استنيب، ایصحیح، ترجمه شده و بترت ﴾َأَجِلِه

طبق  ـ بزرگ چه چه خرد باشد ـ که آن را و ملول نشويد از اين»، «مشويد ملول آن، تمدّ

 ترجمۀ خرّمشاهی گوياتر است. ،البتّه«. ويسیدبن ،سررسیدش

و از نوشتن آن طبق سررسیدش ـ چه کوچک باشد چه بزرگ ـ خسته نشده  :یشنهادیترجمه پ

 ]و مسامحه نکنید[. 

 نیم سند دید تنظیفوا -1

ُْ  َو اللَِّه ِعْنَد َأْقَسُط ذِلُکْم﴿ ََِة َأْقَو ََْن وَ  ِللشََّها  ةديه، حکمت و فاجمله از آي اين. ﴾َتْرَتاُبوا َأالَّ  يَأ

ها وان ترجمهتمی ﴾ِلُکْمذٰ ﴿ ۀبه ترجم توجّهکند که با را بیان می ینوشتن سند برای انواع روابط مال

 : را به سه دسته تقسیم کرد

معادلی  زیو ن تنها آن را ترجمه کرده ﴾ِلُکْمذٰ ﴿ه یالف( بیشتر مترجمان بدون اشاره به مشاٌرال

 : اندارائه نکرده ﴾ْمُک﴿برای حرف خطاب 

 خدا نزد است ترعادالنه اين: اىقمشهالهى

 کهاين به نزديکتر و شهادت براى ترمحکم و

 جبمو که) نیايد پیش معامله در ريبى و شکّ

 (. شود نزاع

 ترعادالنه خدا نزد در روش اين: یتىآ

 شک و تراستواردارنده را شهادت و است

 . ترکنندهزايل را ترديد و
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 است تردرست خدا، نزد اين، که... : ایندهپ

 دتردي براى و استوارتر دادن، گواهى براى و

  .ترمناسب شما، نکردن

 به اين خدا پیشگاه در که: پورجوادی

 سر ،شهادت براى و ترنزديک عدالت

 و شبهه از جلوگیرى براى و ترراست

  .است بهتر ،شک

تر درست ،اين کار نزد خداوند: خرّمشاهی

 شک وو از لحاظ گواهى دادن استوارتر و بى

 .تر استشبهه

 تردادگرانه خدا نزد اين: اصفهانیرضایى

 ترديد به و استوارتر گواهى، براى و

  .است ترنزديک نکردن،

اين خود، برای شهادت، : تهرانیصادقی

تر و استوارتر و برای اين که دچار عادالنه

 استتر به احتیاط( نزديک) شک نشويد

ايدار رفتنی نیست و پزيرا نوشتار از بین: پاورقی)

اش یت، در صورتی که شاهد حتی در زندگاس

 . (چه رسد پس از مرگشتاپايدار نیست، 

 و ترعادالنه ،خدا نزد کار اين: صفوی

 دنمان مصون به و استوارتر ،شهادت براى

  .است ترنزديک ،ترديد از شما

 راىب و ترالنهعاد خدا نزد کار اين: مشکینى

 و) نکنید شک اينکه به و استوارتر گواهى

 .است نزديکتر (برنخیزد نزاعى

 و خدا نزد تردادگرانه است اين: ىمعزّ

 که انبد تر نزديک و گواهى براى استوارتر

 . نیاريد شک

 عدالت به ،خدا نزد در اين: شیرازیمکارم

 راىب و ترمستقیم ،شهادت براى و ترنزديک

  .باشدمى بهتر شک و ترديد از ىجلوگیر

 

برای آن، اين « اينها»را به صورت جمع ترجمه کرده و با آوردن معادل  ﴾ِلُکْمذٰ ﴿ب( طالقانی 

ردی است که در آيه، مطرح کند که اين فوايد مربوط به تمام موایمفهوم را به خواننده منتقل م

 ستوارترا و خدا نزد است تردادگرانه شد بیان که اينها»: صورتنينه ِصرف نوشتن؛ بد شده است،

 «.نیابد راه ،شماه ب بدانديشى و شک آنکهه ب است ترنزديک و گواهى براى است

 یانوشتن(، به گونه) ه آنیج( گروه سوم از مترجمان، افزون بر ترجمۀ اسم اشاره و مشارٌال

 : اندحرف خطاب را نیز ترجمه کرده
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 خدا نزد شما،[ نوشتنِ] اين: فوالدوند

 اىبر و استوارتر، ،شهادت براى و ترعادالنه

[ احتیاط به] ،نشويد شک دچار که اين

 .است تر نزديک

 ،خداوند نزد[ شما نوشتن] اين: مجتبوی 

 در که آن به و ترپاينده را گواهى و ترعادالنه

 .تاس تر نزديک ،نیفتید بدگمانى و شک

 خدا نزد شما نوشتن آن: االسالمفیض

 و ثابت و( نوشتنن از) است تر درست

 اخط ،آن در که) دادن گواهى براى استوارتر

 و (ندهد رخ فراموشى و نسیان و اشتباه و

 از وام آن در) که اين از است تر نزديک

 ،آن مانند و مّدت و مقدار و جنس جهت

 ود و یديننما شکّ( و داشته باور و يقین

 .نباشید دل

ُْ وَ  اللَّهِ  ِعْنَد ُطَأْقسَ  ذِلُکْم﴿ لۀجممنظور از  ََِة َأْقَو ََْن َو ِللشََّها  حکاماَ ان حکمتیب ﴾َتْرَتاُبوا َألَّا يَأ

 عدالت اجراى ضامن ،سو يک از آن در تدقّ و اسناد تنظیم رايز ؛استستدها وداد اسناد نوشتن

 ايجاداز  نعز ماین و شهادت اداى هنگام به شاهدان اطمینان و تقويت موجب ديگر، سوى از و

 (.333ص ،2ج، 1301 ،شیرازى مکارم) شودمى جامعه افراد میان در بدبینى

 دارد یمعنای مصدر شود؛ زيرافهم می ﴾َتْکُتُبوُه َأْن﴿اشاره به کتابت دارد که از  ﴾ِلُکْمذٰ ﴿

اشاره به کتابت، شهادت و تمام  ﴾ِلُکْمذٰ ﴿است (. ابوحیّان بر آن 320ص ،1ج، 1110 ،زمخشرى)

، ناابوحیّ) پذيردل را میدگاه اوّيد یآورده است؛ ولو لذا همه را که در آيه بیان شده، دارد می احکا

 تر است.م گوياتر و صحیح(. بر اين اساس، ترجمۀ گروه سوّ 030ص ،2ج، 1121

تر و برای شهادت، استوارتر و برای نوشتِن( شما نزد خدا عادالنه) اين :یشنهادیترجمۀ پ

 و ترديد، بهتر است.  جلوگیری از شکّ

 یم سند در مبادالت نقدیاز به تنظیعدم ن -98

در فرازهای قبلی . ﴾ْکُتُبوَهاَت َأالَّ  ُجَناٌح َعَلْيُکمْ  َفَلْيسَ  َبْيَنُکْم ُتِديُروَنَها َحاِضَرةً  ِتَجاَرةً  َتُکوَن َأنْ  ِإالَّ﴿

 در روابطامّا  یان شد؛که يک طرف آن غیرنقدی است، ب یآيه، لزوم نوشتن سند در روابط مال

 رد، ننوشتن قرارداد اشکال ندارد.یگی، صورت م«دست به دست»نقدی که اصطالحاً  یمال

 : گونه استنيه بدين بخش از آيا یهاترجمه

 نقد معامله آنکه مگر... : اىقمشهالهى

 شما میان، دست به دست که باشد حاضر

 اگر ،باشد نقدى ،معامله هرگاه و: یتىآ

 هىگنا مرتکب ،ننويسید سندى آن براى

  .ايدنشده
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 که نیست باکى ،صورت اين در .برود

 . ننويسید

 هک باشد نقد اىمعامله که آن مگر... : پاینده

 ماش بر گناهى .گیريد و دهید خودتان مابین

  .ننويسید که نیست

 دىنق بستانبده اينکه مگر: پورجوادی

 در. شود دستبهدست، شما میان که باشد

 نآ که نیست گناهى شما بر صورت اين

 .ننويسید را

که داد و ستد نقدى  مگر آن …: خرّمشاهی

نید که ار کز[ برگباشد که بین خود ]دستادست

گناهى بر شما نیست که آن  ،در اين صورت

 .را ننويسید

 و داد که اين مگر... : اصفهانیرضایى

 خود، میان در را آن که باشد نقدى ستد

 هیچ ،پس. گردانیدمى[ تدسبهدست

 ستد و داد] آن که نیست شما بر گناهى

  .ننويسید را[ نقدى

... مگر آن که تجارتی حاضر : تهرانیصادقی

دهید. پس، باشد که در میان خودتان انجام می

 بر شما گناهی نیست که آن را ننويسید. 

 را خود قراردادهاى تمامى ؛آرى: صفوی

 باشد نقدى وستدىددا کهاين مگر بنويسید

 ـدست ،خود میان را آن بهاى و کاال که

 رب صورت اين در که گردانیدمى دستهب

 . ننويسید راآن  نیست باکى شما

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

 ،سپ .بگردانید ،دسته ب دست ،خود میان که

 که نیست شما بر گناهى ،صورت اين در

 .را آن ننويسید

 ستدى و داد که آن مگر...: دوندفوال

بهدست] خود میان را آن که باشد نقدى

 رب صورت، اين در .کنیدمى برگزار[ دست

  .ننويسید را آن که نیست گناهى شما

 و داد و تجارت آنکه مگر...: االسالمفیض

 میان را آن که باشد( نقد) آماده و حاضر ستد

 پس .گردانیدمی( دستهبدست) خودتان

  .ننويسید را آن که نیست شما بر گناهى

 نقد بازرگانى که آن مگر... : مجتبوی

[ دستبهدست] خود میان که باشد

 که نیست شما بر گناهى ،پس .گردانیدمى

  .ننويسید را آن

 نقدى ستدى و داد آنکه مگر ...: مشکینى

 رب که کنیدمى تبادل ،خود میان در که باشد

  .ننويسید را آن که نیست گناهى شما

 ستدى داد باشد که آن مگر... : ىمعزّ

 که خويش میان گردانیدشمى که جارى

  .آن ننوشتن شما بر باکى نیست
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 نقدى ستد و داد کهناي مگر: شیرازیمکارم

 در .کنیدمى دستبهدست خود، بین که باشد

 ار آنکه  نیست شما بر گناهى صورت، اين

  .ننويسید

 

 َهاُتِديُروَن﴿گونه که از عبارت الزم نیست، همان تد نقدی که نوشتن در آنمنظور از داد و س

ا ههمچون خريد خوراک و مانند آن است که بتوان آن یشود، موارد کوچکیده میفهم ﴾َبْيَنُکْم

ستد را دست به دست، بین دو نفر،  که نتوان مورد داد و یرا دست به دست کرد. پس، در صورت

 ودشدل کرد، هرچند داد و ستد نقدی باشد، نوشتن آن بهتر است و به موارد دَين، ملحق میرد و ب

 ( .333ص ،1ج، 1122 ،عطیهابن)

 و ستد داد درتنظیم سند  کهآن است  ﴾ُجَناٌح َعَلْيُکمْ  َفَلْيَس﴿مفهوم مخالف جملۀ  همچنین،

 وجه پرداختن در یاریبس هاىشمکشکز ین نوع از داد و ستد نيا در زيرا ؛است پسنديده ،نقدى

، 1301 ،شیرازى مکارم) خواهد داد پايان آنها به کتبى سندوجود  کهد يآیبه وجود م ،آن مقدار و

د و فروش يارزش و خربه نوشتن موارد کم یازی(. البته، روشن است که عرفاً، ن333ص ،2ج

 ست.یروزمرّه ن

 «معاملۀ نقد حاضر»هايی چون از معادل ﴾َرًةَحاضِ  ِتَجاَرًة﴿ها، برای عبارت در ترجمه

داد  تجارت و»(، یتهرانیصادق) «حاضر یتجارت»(، یپورجواد) «یبستان نقدبده»(، یاقمشهیاله)

 «یجار یداد ستد»( و یمجتبو) «بازرگانی نقد»االسالم(، ضیف) «نقد() و ستد حاضر و آماده

ۀ معامل»ا ي« یداد و ستد نقد»ستند و یهماهنگ نار امروز، یبا نثر مع ( استفاده شده کهیمعزّ)

ده، نيپا، یخرّمشاه، یتيآ یهارسد که در ترجمهیتر به نظر مگوياتر و صحیح یمعادل« ینقد

 آمده است. یرازیو مکارم ش ینی، فوالدوند، مشکی، طالقانی، صفویاصفهانيیرضا

 بهای[ آن را بین خود دست مگر آنکه داد و ستدی نقدی باشد که ]کاال و :یشنهادیترجمه پ

 کنید؛ در اين صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننويسید.  به دست می

 در معامالتگرفتن لزوم شاهد  -99

تد نقدی، داد و س خداوند پس از بیان عدم نیاز به نوشتن سند در. ﴾َتَباَيْعُتْم ِإَذا َأْشِهُدوا َو﴿

ها را بر اساس توان ترجمهمی گیريد. در اين بخش،ا شاهد بدر همه داد و ستده کندتأکید می

  :ها دستور داده شده، به سه دسته تقسیم کردکه به شاهد گرفتن در آن يیتعیین داد و ستدها
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ها به اين دلیل که جمله مورد بحث پس از سخن درباره داد و ستد الف( در برخی ترجمه

غیرنقدی نیز در فرازهای قبلی آيه آمده،  ینقدی ذکر شده و دستورِ گرفتن شاهد در روابط مال

 : اندآن را مربوط به داد و ستد نقدی دانسته

 همعامل که هنگامى[ لى]و: اصفهانیرضایى

  .بگیريد شاهد کنید،مى( نقدى)

 و خريد که هنگامى ولى: شیرازیمکارم

  !بگیريد شاهد کنید،مى( نقدى) فروش

از آيه را مربوط به انواع داد و ستد دانسته، نام تک  االسالم اين بخشب( در مقابل، فیض

 يا باشد نقد) کنید فروش و خريد هرگاه( لیکن) و»: کندها را در ترجمه خود ذکر میتک آن

 «گیريد گواه( است مستحب نسیئه، و سلف

 بیشتر مترجمان، بدون ذکر انواع داد و ستد، ابهام موجود در آيه را منتقل کرده و بهامّا  ج(

 : اندا معامله بسنده کردهيذکر مطلق داد و ستد 

 معامله هرگاه گیريد گواه و: اىقمشهالهى

  .کنید

 شاهدى کنید، اىمعامله چون و: یتىآ

  .گیريد

 کنیدمى بستانبده کههنگامى: پورجوادی  .گیريد گواه کرديد معامله چون و: پاینده

 . بگیريد گواه آن در

[ و ستد کنید ]بر آنو چون داد : خرّمشاهی

  .گواه بگیريد

در هر حال( هرگاه داد ) و: تهرانیصادقی

  و ستدی کرديد گواه بگیريد.

 کرديد فروش و خريد هرگاه ولى: صفوی

  .بگیريد گواه آن بر

 دست و داد که گاهآن آريد گواه و: طالقانى

  .کنیدمى

 ستد و داد هرگاه [هرحال در]و: فوالدوند

  .بگیريد گواه کرديد

 کنید فروش و خريد چون و: مجتبوی

 . گیريد گواه

 و داد زمان هر( که است بهتر) :مشکینى

  .بگیريد شاهد کنید ستد

 ستد داد که گاهى گیريد گواه و: معزّى

  .کنید

ن باور است که شاهد گرفتن در اين بخش از آيه مربوط به داد و ستد نقدی يفاضل مقداد بر ا

 فاضل) ر اين صورت بايد قائل به تکرار اين دستور باشیم که پسنديده نیستاست، زيرا در غی

تر و به احتیاط نزديک یگرفتن شاهد برای مطلق روابط مالاّما  (.55ص ،2ج، 1111 ،مقداد

 ،اردبیلى مقدس/ 155ص ،1، ج1300 ،طبرسى/ 320ص ،1ج، 1110 ،زمخشرى) سودمندتر است

داخته ای نو به تفسیر اين فراز از آيه پردگاه از زاويهيانی با تأيید اين داهلل طالقتي(. آ113صتا، بی
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 و داد ارزندگى و تکثیر که تبايع ظاهر»: ديگویبیان کرده و م ﴾َأْشِهُدوا﴿و معنای جديدی برای 

 ْنأَ  ِإالَّ﴿ اگر پس. است ﴾َحاِضَرًة ِتَجاَرًة﴿ نقد و (ندايُتَ) ىذمّ معامله از اعمّ رساند،می را ستد

 معامله رگونهه به راجع ﴾َأْشِهُدوا﴿ امر باشد،شده  استثناء کتابت وجوب از ﴾َحاِضَرةً  ِتَجاَرًة َتُکوَن

 امر اگر و آوريد گواه دارىارزش يا و پى در پى معامالت يا ستد و داد هر هنگام. يعنی است

 ،قطاله دلیل اب ﴾َأْشِهُدوا﴿ امر اشد،ب ناتوان و ضعیف ،سفیه اولیاءه ب راجع ﴾َشِهيَدْيِن ِاْسَتْشِهُدوا﴿

 در و کردن آشکار معناىه ب و خفاءاِ مقابل شهاداِ  از متبادر و ظاهر چون و نیست حکم تکرار

 مانه ﴾َأْشِهُدوا﴿معنای  بايد است، گرفتن گواه معناىه ب استشهاد و آوردن مشاهده معرض

 انجام ديگران مشاهده معرض در و راآشکا را ستدى و داد هر ؛ يعنیباشد لغوى و متبادر معناى

(. البته ايشان در ترجمه 201ص ،2ج، 1332، طالقانى) «.باشد دوره ب حیله و فريب از تا دهید

خود، مانند ديگر مترجمان، به گواه و شاهد آوردن اشاره کرده و سخنی از داد و ستد آشکار و 

 ۀو اطالق آيه، دست مفسّراندگاه يبه د توجّهدر معرض مشاهده ديگران به میان نیاورده است. با 

رد. کرا اگر منظور آيه تنها داد و ستد نقدی بود آن را بیان میيتر هستند، زها صحیحسوم از ترجمه

ها در از طرفی اطالق موجود در آيه، همه موارد داد و ستد را شامل شده و نیازی به ذکر آن

 ترجمه نیست.

 تد کرديد شاهد بگیريد. و هرگاه داد و س :یشنهادیترجمه پ

 گریکدیسنده و شاهد به ین قرارداد، نویان رساندن طرفیاز ز ینه -98

از آيه، خداوند از  در اين بخش ﴾ِبُکْم ُفُسوٌق َفِإنَُّه َتْفَعُلوا ِإْن وَ  َشِهيٌد ال َو َکاِتٌب ُيَضارَّ ال َو﴿

ی کرده و چنین کاری را ضرر و زيان رساندن دو طرف قرارداد و نويسنده و شاهد به هم نه

 ۀمسبب شده تا مترجمان، ترج ﴾ُيَضارَّ  ال﴿نافرمانی دانسته است. معلوم يا مجهول دانستن فعل 

 : اورندیاين بخش از آيه را به سه گونه ب

 : دانالف( بیشتر مترجمان اين فعل را مجهول و نويسنده و شاهد را نايب فاعل آن دانسته

 گواه و نويسنده به نبايست و: اىقمشهالهى

 چنین اگر و( مانند اجربى و) رسد ضررى

  .ايدکرده نافرمانى کنید

 زيانى شاهد و کاتب به نبايد و: یتىآ

  .ايدردهک نافرمانى کنید چنین اگر که برسد،
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 اگر و. نبینند زيان گواه و نويسنده: پاینده

  .است خودتان با بدکارى اين بکرديد،

 اهگو و يسندهنو به نبايد و: پورجوادی

 انفرم از کنید چنین اگر که برسد زيانى

  .ايدکرده عدول پروردگار

ايد نويسنده و گواه رنجانده و نب: خرّمشاهی

و اگر چنین کارى کنید، نافرمانى  شوند

  .ايدکرده

 و نويسنده هیچ و: اصفهانیرضایى

[ چنین] اگر و ببیند زيان نبايد شاهدى،

 نافرمانى از اين حقیقت در پس کنید،

  .شماست

 سوى از گواه و نويسنده مبادا و: صفوی

 را داخ کنید چنین اگر که ببیند زيانى شما

  .ايدکرده نافرمانى

 سندهنوي به نه رسد زيان نبايد و: طالقانى

 همانا پس کنید چنین اگر و گواهى نه و

  .شما بسبب نافرمانیست

 نبايد گواهى و نويسنده هیچ و: فوالدوند

 شما نافرمانى از کنید، چنین اگر و ببیند انزي

  .بود خواهد

 زيان نبايد گواه و نويسنده به و: مجتبوی

 نافرمانى آن کنید چنین اگر و رسد

  .شماست

 گواهى نه و اىنويسنده نشود آزار و: معزّى

  .ماش از است نافرمانیى آن همانا بکنید اگر و

 و نويسنده به نبايد و: شیرازیمکارم

 برسد زيانى( حقگويى، خاطر به) اهد،ش

 چنین اگر و(! گیرند قرار فشار تحت و)

  .ايدشده خارج پروردگار فرمان از کنید،

را به صورت معلوم ترجمه کرده و نويسنده و شاهد را  ﴾ُيَضارَّ ال﴿تهرانی فعل ب( صادقی

 فینی کند؛ و اگر چنینکاری طرو هیچ نويسنده و نه گواهی نبايد زيان»: فاعل آن دانسته است

 « به زيان خودتان و ديگران(.) خود( فسقی است به وسیله شما) کنید، همواره اين

 : اد شده استيگر نیز به هر دو صورت از آن يد ۀج( در دو ترجم

ه ب) گواه و نويسنده بايد و: االسالمفیض

 ندهنويس) نرسانند زيان( بستانکار و بدهکار

 گواهى گواه و ننويسد چیزى حقّ خالف

 نندنرسا زيان گواه و بنويسنده آنکه يا ندهد،

 وشتننه ب را ايشان بستانکار و بدهکار يعنى

 اگر و( ننمايند وادار و مجبور دادن گواهى و

 هب) گواه و نويسنده نبايد و: مشکینى

( حق حبصا به کردن، کم و زياد واسطه

 به دشاه و نويسنده به نبايد و بزنند ضرر

 اگر و برسد، ضرر حقشان ندادن سبب

  .است گناه و فسق شما براى کنید چنین
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 کار آن پس آوريد بجا( شده نهى را آنچه)

  .است شما نافرمانى

(، 320ص ،1ج، 1110 ،زمخشرى) خطّاب بن قرائت عمر ﴾ُيَضارَّ ال﴿دلیل نقلی معلوم دانستن 

دلیل  و «ُيَضاِرر ال»به صورت (. 331ص ،2ج، 1302، طبرسى) زيدابن و عطا ه،قتاد ،یبصر حسن

 ،راوندى) عمروبی(، ا320ص ،1ج ،1110 ،زمخشرى) عباسابن ئتقرانقلی مجهول دانستن آن، 

 «ُيَضاَرر الَ »(، به صورت 331ص ،2ج، 1302، طبرسى) مجاهد و مسعودابن(، 110ص ،1ج، 1115

 است. 

، 1302، طبرسى/ 111ص ،3ج، 1113 ،زحیلى) انددگاه اول را ترجیح دادهيد مفسّرانبرخی از 

فعل  ﴾ِبُکْم ٌقُفُسو َفِإنَُّه َتْفَعُلوا ِإْن َو﴿ ۀن باور است که به دلیل جملينیز بر ا اجزجّ(. 331ص ،2ج

طرف قرارداد توسط دن دو يان ديرا ضرر و زيتر است، زبه صورت معلوم صحیح ﴾ُيَضارَّ ال﴿

امتناع  ،﴾َقْلُبُه آِثٌم ُهَفِإنَّ َيْکُتْمَها َمْن وَ ﴿ز در آيه بعد یننويسنده و شاهد بیشتر به فسق شبیه است. 

 (. 11ص ،0ج، 1121 ،رازىفخر ) است بیان شده که به فسق نزديک« اِثم»از ادای شهادت با عنوان 

را بايد به صورت مجهول در نظر  ﴾ُيَضارَّ  ال﴿ن باورند که يبر ا مفّسراندر مقابل، برخی از 

را منظور آيه، ايجاد مصونیت برای نويسنده و شاهد است يز ،(130ص ،1ج، تابى ،ءافرّ) گرفت

ه ک حکم اين ،گريد یتا مسلمانان از انجام اين دو مسئولیتِ خطیر شانه خالی نکنند. از سو

 وذکر شده  آيه همین آغاز درت قرار دهند نويسنده و شاهد نبايد دو طرف قرارداد را مورد اذيّ

اگر نويسنده و شاهد مورد  ،(. همچنین331ص ،2ج، 1301 ،شیرازى مکارم) ندارد رارتک به نیازى

 (. 11ص ،0ج، 1121 ،رازى فخر) «مُكبِ سوٌقُف ُهنَِّاَف الفعَ َت ناِ  َو»: فرمودخطاب بودند بايد در ادامه می

معنا  هر دون باورند که يتعیین معلوم و مجهول اين فعل را الزم ندانسته، بر ا مفّسرانديگر 

 ،2ج، 1110 ،طباطبايى) و دارای معنای مشارکت است همفاعلبر وزن  «ةمضاّر»را يز ،رساندرا می

 ،زحیلى) رساندمی بردن زيان در را رسانزيان شرکت(. لذا وقوع ضرر از هر دو طرف و 131ص

 ُفُسوٌق َفِإنَُّه واَتْفَعُل ِإْن َو﴿جمله  ( و302ص ،1ج، 1335 ،تهرانى صادقى/ 113ص ،3ج، 1113

 ال﴿استفاده از فعل  ،نیهمچن .(201ص ،2ج، 1332، طالقانى) نکته اشاره دارد مینه به ﴾ِبُکْم

توان از آن برداشت از وجوه اعجاز قرآن است که هر دو معنای معلوم و مجهول را می ﴾ُيَضارَّ

 (.110ص ،3ج، 1131 ،عاشور ابن) کرد
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به هر دو معنای معلوم و مجهول شده است، اين فعل را در  طالقانی که در تفسیر خود قائل

تهرانی نیز برخالف نظر تفسیری خود، هرچند با خود به صورت مجهول آورده و صادقی ۀترجم

ا به ر ینیطرف یکارانيزاّما  سعی در رساندن مفهوم اشتراک داشته؛« طرفینی» ةاستفاده از واژ

سامان  المیزانصفوی که بر اساس تفسیر  ۀن در ترجمیسنده و گواه نسبت داده است. همچنينو

 و مفسّران یهادگاهيبه د توجّهبا  ،رونيافته، فعل به صورت مجهول ترجمه شده است. از اي

هر  بهتر است در ترجمه، وجود ندارد، ﴾ُيَضارَّ ال﴿اينکه منافاتی بین معنای معلوم و مجهول فعل 

 اند.گونه ترجمه کردهدگاه آورده شود که گروه سوم از مترجمان اينيدو د

و نبايد به نويسنده و شاهد زيانی برسد و نويسنده و شاهد ]نیز[ نبايد ]به  :یشنهادیترجمه پ

 دو طرف قرارداد[ زيانی برسانند و اگر چنین کنید، از نافرمانی شما خواهد بود. 

 هیمات آیبودن تعل ید بر الهیتأك -93

مسلمانان را به  ان آيه، خداونديدر پا. ﴾َعِليٌم ٍءَشْي ِبُکلِّ اللَُّه َو اللَُّه ُيَعلُِّمُکُم َو اللََّه اتَُّقوا َو﴿

شود که تعلیم از جانب اوست، زيرا به همه چیز رعايت تقوای الهی فراخوانده و يادآور می

 : شوندیم میتقسآيه، مترجمان به دو گروه  یانيداناست. در ترجمه بخش پا

دوم، رعايت تقوا  ۀاول برای جمل ۀالف( گروهی از مترجمان با سبب قرار دادنِ جمل

 : اندرا موجب تعلیم الهی دانسته

و از خداوند پروا کنید؛ و : خرّمشاهی

دهد؛ [ به شما آموزش مىخداوند ]بدين گونه

 . و خدا به هر چیز داناست

و  و از خدا پروا کنید: تهرانیصادقی

دهد گونه( به شما آموزش میبدين) خدا

 و خدا به هر چیزی بسی داناست. 

 بدين] خدا و کنید، پروا خدا از و: فوالدوند

 هر به خدا و دهد،مى آموزش شما به[ گونه

  .داناست چیزى

 

اين بخش از آيه را مستقل دانسته و هريک  یهاب( در مقابل، بیشتر مترجمان جمله

 : اندمه کردهرا جداگانه ترج

 خداوند و بترسید خدا از و: اىقمشهالهى

 اخد و کندمى امور مصالح تعلیم شما به هم

  .داناست چیز همه به

 لیمتع را شما خدا. بترسید خداى از: یتىآ

  .است آگاه چیزى هر بر او و دهدمى
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 متعلی را شما خدا بترسید، خدا از: پاینده

  .ستدانا چیز همهه ب خدا که دهدمی

 اشم به خدا بترسید، خدا از: پورجوادی

  .داناست چیز هر بر و دهدمى آموزش

 از[ را خودتان] و: اصفهانیرضایى

 شما به خدا و. کنید حفظ خدا[ عذاب]

  .داناست چیزى هر به خدا و دهدمى آموزش

 هک بدانید و کنید پروا خدا از و: صفوی

 و آموزدمى شما به را دين احکام خداوند

  .داناست چیزى هر به خدا

 همى و را خداى گیريد پروا و: طالقانى

 بس چیزى بهر خدا و خدا را شما آموزدمى

  .داناست

 اخد( فرمان مخالفت) از و: االسالمفیض

 و يند شايسته و مصلحت آنچه) بترسید،و

 هره ب خدا و آموزد،می بشما خدا( دنیاست

  .تاس دانا( کارها مفاسد و مصالح) چیز

 ار شما خدا و کنید، پروا خدا از و: مجتبوی

  .داناست چیزى هر به خدا و آموزد،مى

 هب خدا و کنید، پروا خدا از و: مشکینى

  .داناست چیز همه به خدا و آموزدمى شما

 خدا آموزدتانمى و را خدا بترسید و: ىمعزّ

  .دانا چیز هر به است خدا و

 و! يدبپرهیز خدا از: شیرازیمکارم

 به خداوند دهدمى تعلیم شما به خداوند

  .داناست چیز همه

 اوامر و پروا کنند خدا از نانامسلم که است ه، آنين بخش از آيدر ا ﴾اللََّه اتَُّقوا وَ ﴿ از منظور

 در و مستأنفه ﴾يٌمَعِل ٍءَشْي ِبُکلِّ اللَُّه َو اللَُّه ُيَعلُِّمُکُم َو﴿ عبارت و بندند، کار به را آيه اين نواهى و

 اىبر را حرام و حالل مسائل و دين شرايع که است نعمت اين مقابل در مردم بر نهادن منت مقام

 (.  131ص ،2ج، 1110 ،طباطبايى) است فرموده بیان آنان

هد که به دابوحیّان اعتقاد به سبب بودن تقوا برای تعلیم الهی را به برخی متصوفه نسبت می

هد. دن باورند که با حصول تقوا خداوند انسان را تعلیم میيپرداخته و بر اتحصیل علوم دين ن

کند که آيا برای حصول تقوا راهی جز علم دگاه، اين پرسش را مطرح میيوی ضمن ردّ اين د

 چند هرن باور است که يعالمه طباطبايی بر اامّا  (.012ص ،2ج، 1121ابوحیّان، ) وجود دارد؟

 آيه یول د؛شویم الهى تعلیم سبب تقواداشتن  ،سنّت و کتاب حکم به و است صحیح مطلباين 

 عطف« واو» ﴾اللَُّه ُيَعلُِّمُکُم َو﴿ در جمله« واو»را يز ،نیست موضوع اين بیان صدد در بحث مورد

 يهآ ذيل اطارتبز ین و سیاق با معنا اين کهآن بر افزون از آيه است؛ داللتى چنینو مانع از برداشت 

نکه يست بر اا یدلیل ديگر ﴾ُيَعلُِّمُکْم وَ ﴿پس از  ﴾اللَُّه﴿ کلمه کرارو ت نیست سازگار ،صدرش با
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 سیاق هبلک وجود نداشت؛ ﴾اللَُّه﴿ کلمه تکرار بهنیازی  نبود جديد کالمى بحث، مورد جمله اگر

دو  ، ايننابراينب ،آورده شود ﴾ُيَعلُِّمُکْم َو اللََّه اتَُّقوا َو﴿که به صورت  کردمى اقتضا کالم سبک و

 شما لتع اين به خدا بفهماندآن است که  ین بارمسوّ براى ﴾اللَُّه﴿ل تکرار یدل اند.مستقلجمله 

 ﴾للَُّها﴿ که استل ین دليبه ا ،است کل یدانا او اگر و است دانا چیزى هر به که دهدمى تعلیم را

تر ترجمه گروه دوم صحیح گفتتوان یم ،ن اساسي(. بر ا135ص ،2ج، 1110 ،طباطبايى) است

 است.

 آموزد و خدا به همه چیز داناست.و از خدا پروا کنید و خدا به شما می :یشنهادیترجمه پ

 یریگنتیجه

ق از یدق یا، ارائه ترجمهنيه دَيبودن آ ینز طوالیو ن یو حقوق یفقه یهال وجود نکتهیبه دل

اند. اشکاالت موجود داشته یاریبس یهازشه لغين آيا دشوار است؛ لذا مترجمان در ترجمۀ آن

 یهاکند. لغزشگاهیت ميشتر تقویاز قرآن را ب یگروه یهاترجمه ۀها لزوم ارائن ترجمهيدر ا

 : م، عبارتند ازیها پرداختآن ین مقاله به بررسيه که در اين آيدر ترجمه ا یمهم مترجمان فارس

مشخص نمودن مراد از  .3 ﴾ِباْلَعْدلِ ﴿متعلَّق  نیی. تع2« ن و کتابتين، دَيتدا». منظور از 1

ن یی. تع5 ﴾ئًاَشْي ِمْنُه َيْبَخْس اَل َو َربَّهُ  اللََّه ْلَيتَِّق َو﴿ن فاعل در عبارت ییتع. 1 ﴾اللَُّه َعلََّمُه َکَما﴿

 ال َأْو ِعيفًاَض َأْو َسِفيهًا اْلَحقُّ َعَلْيِه الَِّذي َکاَن َفِإْن﴿گانه مذکور در عبارت سه یهاق گروهيمصاد

. 0 ﴾اْلَعْدِلِب َوِليُّهُ  َفْلُيْمِللْ ﴿در جمله  ﴾ِباْلَعْدِل﴿ یمناسب برا یارائه معادل. 3 ﴾ُهَو ُيِملَّ َأنْ  َيْسَتِطيُع

 ِمَن َتْرَضْوَن ِممَّْن﴿ق یدق یان معنایب .3 ﴾ِرَجاِلُکْم ِمْن﴿ر خطاب در یمشخص کردن منظور از ضم

زه ین انگییتع. 11 ﴾يْخَراْلُا ِإْحَداُهَما َفُتَذکَِّر﴿در عبارت  ﴾ِإْحَداُهَما﴿به ترجمه  توجّه. 1 ﴾الشَُّهَداِء

مناسب  يی. ارائه معنا11 ﴾َُُعوا َما ِإَذا الشَُّهَداءُ  َيْأَب الَ  َو﴿و زمان دعوت از شاهدان در جمله 

. ارائه 13 ﴾اللَِّه ِعْنَد ْقَسُطَأ ذِلُکْم﴿ان منظور از اسم اشاره در یب. 12 ﴾َتْسَأُموا الَ ﴿فعل  یبرا

 َأْشِهُدوا َو﴿ن دامنه شمول ییتع. 11 ﴾َحاِضَرًة ِتَجاَرًة﴿ب یترک یار برایمتناسب با نثر مع یاترجمه

ا عدم استقالل جمالت ي. استقالل 13 ﴾ُيَضارَّ  اَل﴿ا مجهول بودن فعل يمعلوم . 15 ﴾َتَباَيْعُتْم ِإَذا

 .  ﴾َعِليٌم ٍءَشْي ِبُکلِّ اللَُّه َو اللَُّه ُيَعلُِّمُکمُ  َو اللَّهَ  ااتَُّقو وَ ﴿گانه در عبارت سه

ن یدگاه مشهور و همچنيرش ديه و پذير آیگوناگون در تفس یهادگاهيبه د توجّهان با يدر پا

 : شودیشنهاد مین پيه دَيآ یر برايترجمه قرآن، ترجمه ز یر در چگونگینقش تفس
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دار[ به يکديگر تيد هنگامی که ]به خاطر وام يا داد و ستدِ مدّ اای کسانی که ايمان آورده

سند را[ در حضور شما عادالنه بنويسد. و هیچ ]ای، بدهکار شديد آن را بنويسید. و بايد نويسنده

گونه ]و به شکرانه آن[ که خدا او را آموزش داده ای نبايد از نوشتن خودداری کند هماننويسنده

د و کسی که حق بر عهده اوست امال کند و از خدا که پروردگار اوست است؛ پس بايد بنويس

 فیعقل( يا ضعکم) هیسف اوست عهده بر حقّ که کسى اگر وپروا کند و چیزی از آن نکاهد. 

عقل( بود يا به تنهايی توانايی امال کردن نداشت، بايد ولّی او عادالنه امال کند. و دو نفر از بی)

حق[ شاهد بگیريد. پس اگر دو مرد نبود يک مرد و دو زن از شاهدانی که  مردانتان را ]بر اين

يگری افت، دي یمورد رضايت و اطمینان شما هستند ]شاهد بگیريد[ تا اگر يکی از آن دو، انحراف

به او يادآوری کند. و هنگامی که شاهدان را بخوانند نبايد خودداری کنند. و از نوشتن آن طبق 

اشد چه بزرگ خسته نشده ]و مسامحه نکنید[. اين ]نوشتنِ[ شما نزد سررسیدش چه کوچک ب

تر و برای شهادت استوارتر و برای جلوگیری از شکّ و ترديد بهتر است. مگر آنکه خدا عادالنه

ت کنید؛ در اين صورداد و ستدی نقدی باشد که ]کاال و بهای[ آن را بین خود دست به دست می

ا ننويسید. و هرگاه داد و ستد کرديد شاهد بگیريد. و نبايد به بر شما گناهی نیست که آن ر

نويسنده و شاهد زيانی برسد و نويسنده و شاهد ]نیز[ نبايد ]به دو طرف قرارداد[ زيانی برسانند 

 آموزد و خداو اگر چنین کنید، از نافرمانی شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید و خدا به شما می

 .به همه چیز داناست
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