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چکیده
ترجمه قرائت قرآن در نماز، يكی از مباحث فرعی مربوط به حوزه ترجمه قرآن است. درباره اصل ترجمه 
قرآن، عالمان و قرآن پژوهان، ديدگاههای مختلفی دارند، اما برايند و ديدگاه غالب دانشمندان فريقين در بحث 
ترجمه قرآن، به سمت جواز آن نشانه رفته است. به تبع جواز يا عدم جواز ترجمه قرآن، قرائت ترجمه حمد 
و سوره نيز از ديرباز هم در ميان مفسران و هم در ميان فقها مطرح بوده و عالمان و مفسران مسلمان درباره 
آن اظهار نظر كرده اند. در ميان مذاهب اسالمی، بحث جواز ترجمه قرآن در نماز، با فتوای ابوحنيفه آغاز 
گرديد. اين مقاله چگونگی اين موضوع را در ميان مذاهب اسالمی مورد بررسی قرار می دهد و در نهايت 
مشخص می كند افزون بر اجماع عالمان شيعه بر عدم جواز ترجمه قرآن در نماز، شافعيه، حنبليه و مالكيه 
نيز چنين نظری را دارند و در برخی متون فقهی قول به بازگشت ابوحنيفه از ديدگاه قبلی خود دال بر جواز 

ترجمه گزارش شده است، هرچند جستجو در اقوال خود ابوحنيفه چنين بازگشتی را تأييد نمی كند.

کلیدواژه ها: نماز، مذاهب فقهی، قرائت نماز، ترجمه قرآن، ابوحنیفه.

بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز
 از دیدگاه مذاهب اسالمی

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال نهم/ دوره جدید/ شماره36 / تابستان 1393

صص 40-31
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مقدمه
به  قرآن  معانی  بيان  و  انتقال  قرآن،  ترجمه  از  منظور 
زبانی ديگر است. ترجمه قرآن به زبانهای غير عربی 
عنايت  مورد  ديرباز  از  كه  است  مهمی  مباحث  از 
اين  بودن  برخوردار  است.  گرفته  قرار  قرآن پژوهان 
كتاب آسمانی از ويژگيهای اعجاز در ابعاد گوناگون و 
الهی بودن آن، وجه مميز آن با كالمهای بشری است. 
از همين رهگذر ترجمه چنين متنی اگر نتوان گفت غير 
ممكن است، دست كم دشوار خواهد بود. اين نكته به 
خصوص با مالحظه اينكه حتی ترجمه های متون غير 
وحيانی نيز دشوار است، بهتر فهميده می شود. چنين به 
نظر می آيد كه دشواری ترجمه معطوف به پرسشهايی 
از اين قبيل است: 1. آيا ترجمه كالم خدا امكان دارد؟ 
2. به فرض جواز، آيا می توان آن را به عنوان قرآن و 
كتاب مسلمانان عرضه كرد؟ 3. آيا همان احكام و آثار 
شرعی كه بر اصل قرآن مترتب می شود، بر ترجمه نيز 

مترتب است؟
به  و  كرده  كوشش  سؤاالت  اين  به  پاسخ  در  محققان 
آن پرداخته اند كه بسط و توصيف آن از حوصله اين 
اول،  پرسش  به  پاسخ  در  اما  است.  خارج  نوشتار 
عده ای با استناد به نامه پيامبر)ص( به سران كشورهای 
ايران، مصر، روم و حبشه كه زبان آنها با زبان پيامبر و 
زبان عربی متفاوت بوده است، كه ضمن آن به ترجمه 
عنوان شاهدی  به  را  آن  بود،  پرداخته  قرآن  از  آياتی 
اقدام  ديگر  شاهد  گرفته اند.1  نظر  در  ترجمه  بر جواز 
سلمان فارسی در ترجمه سوره حمد است كه از نظر 
قرآن  ترجمه  بودن  جايز  برای  ديگری  قرينه  محققان 
تلقی می شود.2 شاهفور اسفراينی در گزارشي در تفسير 
را  قرآن  كه  بود  »ناچار  است:  كرده  نقل  چنين  خود 
ترجمه باشد به زبانی ديگر، تا اهل لغت آن را بدانند، و 
ترهيب ايشان بدان حاصل شود. و از بهر اين معنی بود 

1.  الطبقات الكبری، ج1، قسم2، ص15؛ مجموعۀ الوثائق، صص100، 
109، 110، 135، 136و140.

2. المبسوط، ج1، ص37.

كه سلمان فارسی از مصطفی)ص( دستوری خواست تا 
قرآن به پارسی به قوم خويش نويسد، وی را دستوری 
داد. چنين گفتند كه: وی قرآن بنبشت و پارسی آن اندر 
القرآن  بنبشت: هذا  به آخر آن  بنبشت، آن گه  زير آن 
الّذی انزل علی محّمد؛ اين است قرآن كه فرو فرستيده 

آمده است بر محمد)ص(«.3
وجود اختالفات در ترجمه های قرآنی و تفاوت سليقه 
آراي  آمدن  وجود  به  و  معانی  دريافتهای  در  مردمان 
مخالفت  ترجمه  با  عده ای  است،  شده  باعث  مختلف، 
كنند.4 اين نكته نيز شايسته توجه است كه بين قرآن و 
ترجمه قرآن تفاوت وجود دارد و هيچ گاه آن معانی بلند 
و مضامين متعالی نمی تواند در ظرف محدود ترجمه های 
بشری قرار گيرد. بنابراين احتمااًل كسانی كه به مخالفت 
با ترجمه قرآن پرداخته اند، بر اين باور بوده اند كه ترجمه 
همه متون شرايطی خاص دارد � كه در جای خود حرف 
و  الهی  متن  ترجمه  اولی  طريق  به  و   � است  درستی 
بسيار ويژه تر خواهد داشت.  نيز شرايط  قرآن  وحيانی 
به عبارت ديگر، افزون بر مقدمات الزم و متعارف مورد 
نياز مترجمان قرآن از قبيل آگاهيهای زبانی و علمی و 
شرايط معنوی، اين نكته نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه 
نكات بديع و بالغی قرآنی كه از مؤلفه های زيباشناختی 
اين كتاب آسمانی است، نيز بايد در ترجمه های قرآنی 

بازتاب يابد.
بنابراين ترجمه تركيبی از علم، هنر و ممارست است كه 
يك ترجمه مفيد به اين سه ركن استوار است. مترجم 
با شايستگی  را  مقصد  زبان  هم  و  مبدأ  زبان  هم  بايد 
هرچه تمام تر بداند. بر اين اساس به ميزان بهره مندی 
از  مترجمان  ترجمه های  مذكور،  عناصر  از  مترجمان 
جنبه های كيفی با همديگر متفاوت خواهد بود. بنابراين 
كاربست  كيفيت  قرآن می رسد،  ترجمه  به  نوبت  وقتی 
متمايز  همديگر  با  بسيار  مترجمان  در  مذكور  عناصر 
كه  بس  همين  قرآن  ترجمه  دشواری  در  بود.  خواهد 

3.  تاج التراجم، ج1، ص8.
4.  القول السديد، صص41و42.
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عده ای ترجمه متون دينی از جمله قرآن را شبيه به 
انتقال گلی از رستنگاهش دانسته اند كه ممكن است 

خشك گردد و بوی خود را از دست بدهد.5
اگر برخی صاحب نظران   كه از قضا دستی در ترجمه 
كه  را  قرآن  جمعی  ترجمه  نظريه   � دارند  هم  قرآن 
در آن از تخصصها و فنون مختلف قرآن بهره گرفته 
دشواريهای  چهارچوب  در  كردند،  مطرح  می شود، 
ترجمه قرآنی است؛6 زيرا به عقيده چنين مترجمانی 
فن  و  علم  دهها  دانستن  به  نياز  قرآن،  ترجمه  برای 

است.7

پیشینه مبحث جواز ترجمه قرائت قرآن در نماز
قرآن  قرائت  ترجمه  مجوز  اولين  منابع،  برخی  در 
اين  می دانند.  منسوب  فارسی  سلمان  به  را  نماز  در 
روايت را سرخسی چنين نقل كرده است: »أَبُوَحنِيَفَۀ 
َرِحَمُه اهللُ اْستََدلَّ بَِما ُرِوَي أَنَّ الُْفْرَس َكتَبُوا إلَی َسْلَماَن 
َعْنُه أَْن يَْكتَُب لَُهْم الَْفاتَِحَۀ بِالَْفاِرِسيَِّۀ فََكانُوا  َرِضَي اهللُ 
اَلِۀ َحتَّی اَلنَْت أَلِْسنَتُُهْم لِْلَعَربِيَّۀ«.8  يَْقَرُءوَن َذلَِك فِي الصَّ
نامه  به  پاسخ  در  فارسی  سلمان  نقل،  اين  اساس  بر 
جماعتی از فارسيان )كه ظاهراً در يمن بودند(، سوره 
نماز  در  را  آن  آنها  و  برگرداند  فارسی  به  را  حمد 

می خواندند.
همان گونه كه مالحظه می كنيم ابوحنيفه به استناد كار 
الكتاب  فاتحۀ  فارسی  قرائت ترجمه  فارسی،  سلمان 
را در نماز در حكم قرائت اصل سوره مذكور دانسته 
روايت  اين  درباره  اشكاالتی  طرح  با  عده ای  است. 
و  بودن  متواتر  غير  بودن،  االصل  مجهول  جمله  از 
ترجمه  قبول  بر  پيامبر،  تأييد  معتقدند:  آن،  اضطراب 
قرآن به منزله اصل آن، داللت ندارد، بلكه تأييدی بر 

جواز انتقال معانی قرآن به ساير زبانها است.9

5 . »مشکالت ترجمه الفاظ قرآنی«، ص97.
6 . ر.ك: »طرح ترجمه جمعی قرآن«، ص136.

7 . همان، ص139.
8 . المبسوط، ج1، ص37.

9. مناهل العرفان، ج2، صص125و126.

در نظر و عمل برخی صحابيان، قراينی يافت می شود 
قرائت  جواز  و  قرآن  ترجمه  با  موافقان  مستند  كه 
لغات  تغيير  مانند  است،  بوده  نماز  در  قرآن  ترجمه 
خاطر  بايد  ابن مسعود.  توسط  آنها  مترادف  به  قرآن 
زيرا  نيست؛  درست  استنادی  چنين  اين  كرد  نشان 
است.10  مرتبط  تفسير  حوزه  به  ابن مسعود  ديدگاه 
نمونه ديگر به نحوه نماز گزاردن فردی به نام حبيب 
زبان  به  نماز  در  را  قرآن  كه  مربوط می شود  عجمی 
فارسی می خواند؛ زيرا زبانش در تلفظ كلمات عربی 

با دشواری همراه بود.11

ترجمه  درباره  اسالمي  مذاهب  دیدگاههاي 
قرائت قرآن در نماز

اسالمی  مذاهب  ديدگاههای  است  شايسته  اكنون 
درباره جواز يا عدم جواز ترجمه قرائت قرآن در نماز 

مورد بررسي قرار گيرد.
1( دیدگاه شافعیان

جايی  در  شافعی  عالمان  از  نووی  شرف  بن  يحيی 
پيرامون اين موضوع گفته است: ما شافعيان معتقديم 
قرائت قرآن به غير زبان عربی، چه فرد عربی بداند يا 
از تكلم بدان ناتوان باشد و چه در نماز و چه در غير 
نماز باشد، جايز نيست.12 در ادامه گفتار خود چنين 
افزوده است: اگر نمازگزار به جای حمد و سوره در 

نماز، ترجمه آن را بخواند، نماز او صحيح نيست.13
براساس  خود  المحيط  بحر  كتاب  در  نيز  زركشی 
گزارش حاشيه نويس و محقق كتاب البرهان زركشی 
به موضوع عدم جواز ترجمه قرآن اشاره كرده و طی 
آن چنين متذكر شده است: ترجمه قرآن به فارسی و 
غير فارسی جايز نيست، بلكه قرائت آن به هيئتی كه 

10. مفاتيح الغيب، ج1، ص186.
11. بحث فی ترجمۀ القرآن الكريم و احكامها، ج26، صص61-63؛ 
االدلۀ العلمي��ۀ علی جواز ترجمه معانی القرآن ال��ی اللغات االجنبيه، 

صص63-61.
12. المجم��وع ش��رح المه��ذب، ج3، ص378؛ ر.ك: المهذب فی فقه 

االمام الشافعی، ج1، ص80.
13. المجموع شرح المهذب، ج3، ص379.
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اعجاز بدان محقق شود، واجب است؛ زيرا ترجمه از 
انعكاس اعجاز قرآن ناتوان است.14

المستفدين  ترشيح  كتاب  به حاشيه  استناد  با  زرقانی 
نداند،  را  فاتحه  سوره  قرائت  كه  »كسی  است:  گفته 
در  خداوند  زيرا  بخواند؛  را  آن  ترجمه  نيست  جايز 
قرآن فرموده است: »ِإنَّا َأْنَزلَْناُه ُقْرَآنًا َعَربِيًّا«15 و زبان 
عجمی، عربی نيست و قرائت الفاظ عربی قرآن، خود 

عبادت است«.16
به  ابوزيد  حامد  نصر  نوگرا،  قرآن پژوهان  ميان  در 
مناسبت بحث از انديشه های شافعی در حوزه مسائل 
و  الشافعی  امام  عنوان  با  كه  كتابی  )ضمن  قرآنی 
تأسيس االيدئولوجيه الوسيطه تدوين كرده است( و به 
خصوص ذيل اصل عربی بودن قرآن، به مسئله وجود 

معربات در قرآن پرداخته است.17
نصر حامد ابوزيد در اين بخش از كتاب خود ضمن 
طرح تفاوت ديدگاههای فكری شافعی و ابوحنيفه در 
مواجهه با علم كالم و اينكه شافعی برعكس ابوحنيفه 
با معارف كالمی چندان سازگاری نداشته است � كه 
داليل تاريخی و علمی خاص خود را دارد � در ادامه 
اصرار شافعی به عنوان يك فقيه را در بحث شرايط 
عقيده  به  گفته  جمله  از  و  شده  يادآور  نماز  صحت 
عنوان  به  حمد  سوره  كه  است  آن  بر  اصل  شافعی 
شرط اصلی صحت نماز بايد به عربی خوانده شود. 
در ديدگاه شافعی اصالت و اهميت اين شرط همانند 
پايان  تا  اهلل  بسم  از  بايد  كه  است  كسی  نمازگزاری 

سوره حمد را به لحاظ ترتيب قرائت، رعايت كند.18
ابوزيد در ادامه تحليل خود درباره عقيده شافعی، اين 
تنهايی نص  به  آيا معنا  موضوع را مطرح می كند كه 
قرآن به شمار می رود يا نص عبارت است از معنای 
همراه با لفظ؟ به نظر ابوزيد، شافعی نص را تركيبی از 

14 . البرهان فی علوم القرآن، ج1، ص18.
15 . یوسف، 2.

16 . مناهل العرفان، ج2، ص126.
17 . امام الشافعی و تأسيس االيدئولوجيه الوسيطه، ص11.

18 . همان.

لفظ و معنا مي داند و از اين نظر، قرآن بودن قرآن با 
عربی بودن آن حاصل می گردد. بنابراين به هيچ وجه 
ترجمه قرائت سوره حمد را به فارسی آن، چنان كه 

ديدگاه ابوحنيفه بوده است، برنمی تابد.19
2( دیدگاه مالکیان

آمده  چنين  الكبير  الشرح  علي  الدسوقی  حاشيۀ  در 
سوره  ادای  از  شخصی  اگر  مالكيان  نظر  »به  است: 
حمد به زبان عربی )در نماز( ناتوان باشد، بر او واجب 
است به امامی كه قرائتش صحيح است، اقتدا كند. اگر 
اقتدا ممكن بود و شخص از آن اجتناب كرد، نمازش 

باطل است«.20
»از  می خوانيم:  چنين  نيز  الكبری  المدونۀ  كتاب  در 
و  نمی داند  عربی  كه  درباره شخصی  انس  بن  مالك 
نماز را به زبان عجمی آغاز می كند و يا به زبان غير 
عربی سوگند می خورد، سؤال شد، وی پاسخ داد: آيا 
كه  چنان  نمی گزارد؟«.21  نماز  آيا  نمی خواند؟  قرآن 
مالحظه می شود مالك چنين نمازی و يا سوگندی را 

)به زبان غيرعربی( جايز نمی شمارد.
3( دیدگاه حنبلیان

غير عربی جايز  به  نماز  قرائت  نيز  ميان حنبليها  در 
خاندانی   � آل قدامه  دانشمندان  از  ابن قدامه  نيست. 
خود  كتاب  در   � مذهب  حنبلی  و  االصل  فلسطينی 
المغنی درباره اين موضوع چنين گفته است: »قرائت 
حمد و سوره در نماز به زبان غير عربی و يا با تغيير 
ادا  برای شخص مكلف،  را  انجام واجب  لفظ عربی، 
فرقی  است(،  نداده  انجام  را  تكليف  )مكلف  نمی كند 
نمی كند كه مكلف قرائت به زبان عربی را خوب بداند 
می آورد:  چنين  خود  گفتار  ادامه  در  وی  نداند«.  يا 
»اگر چنين شخصی قرائت به لفظ عربی را نمی داند، 
تعليم آن بر او ضروری است و اگر بر آموختن آن قادر 
باشد )و اين كار را نكند(، نمازش صحيح نيست«.22 

19 . همان، صص18و19.
20 . حاشيۀ الدسوقی علی الشرح الكبير، ج1، صص236-233.

21 . المدونۀ الكبری، ج1، ص62.
22 . المغنی، ج1، ص526.
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وی تأكيد كرده قرآن عربی است و اگر به غير عربی 
بيان شود، قرآن نخواهد بود.23

در  كه  است  ابن حزم  حنبلی،  عالمان  از  ديگر  يكی 
اين باره اظهار نظر كرده و تعمد شخص نمازگزار را 
موجب  عربی،  غير  زبان  به  حمد  ترجمه  قرائت  در 
بودن  فاسق  به  حكم  حتی  و  دانسته  او  نماز  بطالن 
چنين شخصی كرده است.24 او پا را از اين هم فراتر 
در  قرآن  تصريح  به  توجه  با  است  معتقد  و  گذاشته 
عبارت »ُقْرَآنًا َعَربِيًّا«، به كار گيری عبارت غير عربی 
و ترجمه قرآن در نماز، حتی در حكم تحريف كالم 
ُفوَن الَْكِلَم  الهی تلقی می شود و با توجه به آيه »ُيَحرِّ
َعْن َمَواِضِعِه«،25 اقدام چنين فردی قابل مذمت است.

4( دیدگاه حنفیان
جواز  عدم  يا  جواز  درباره  حنفيان  ديدگاه  نقل  در 
قرائت حمد در نماز به زبان غير عربی، نظر واحدی 
شده  نقل  چندگونه  ديگر  عبارت  به  و  ندارد  وجود 

است:
ترجمه  جواز  به  ابوحنيفه  سرخسی،  گزارش  در 
قرائت حمد به زبان فارسی معتقد بوده است. عبارت 
بِالَْفاِرِسيَِّۀ  َصاَلتِِه  فِي  قََرأَ  »إَذا  است:  سرخسی چنين 
ِعْنَد أَبِي َحنِيَفَۀ  ثُمَّ  ِعْنَد أَبِي َحنِيَفَۀ َرِحَمُه اهلل ...  َجاَز 
يَتَيَقَُّن  بِالَْفاِرِسيَِّۀ إَذا َكاَن  ََّما يَُجوُز إَذا قََرأَ  إن َرِحَمُه اهللُ 
توسط  شده  نقل  عبارات  از  الَْعَربِيَّۀ«.26  َمْعنَی  َُّه  بَِأن
سرخسی دو نكته قابل استفاده است: 1. قرائت حمد 
در نماز به زبان فارسی جايز است 2. شرط اين نوع 

قرائت )و ترجمه(، آگاهی از معنای عربی آن است.
در گزارش ديگر، مرغينانی يكی از دانشمندان حنفی، 
گفته است: ابوحنيفه معتقد بود اگر كسی توانايی قرائت 
نماز به زبان عربی را داشته باشد و قرائت او هم نيكو 
به زبان فارسی پسنديده و  قرائت قرآن  باشد، ديگر 
جايز نيست. مرغينانی از دو نفر ديگر از عالمان حنفی 

23.  همان، ج1، ص462.
24. المحلی باآلثار، ج3، ص285.

25. مائده، 13.
26. المبسوط، ج1، ص37.

ابويوسف و ديگري محمدحسن شيبانی  يكی قاضی 
چنين شخصی  اگر  بودند  معتقد  آنان  كه  می كند  نقل 
باطل  نمازش  بخواند،  عربی  غير  زبان  به  را  نماز 
است.27 مرغينانی معتقد است: ابوحنيفه ابتدا به جواز 
ترجمه قرائت سوره حمد در نماز معتقد بوده و بعداً 
از آن عقب نشينی كرده و به نظر دو عالم ديگر )قاضی 
ابويوسف و شيبانی( عدول كرده است. گزارش شده 
وی در اصل مسئله به قول قاضی ابويوسف و شيبانی 

برگشته است و بر چنين بازگشتی بايد اعتماد كرد.28
كسانی از ميان پيشوايان حنفيان كه اين تغيير عقيده 
ابی مريم،  بن  نوح  از:  عبارتند  كرده اند،  گزارش  را 
ابوعصمه قرشی )د 173ق( قاضی مرو كه از اصحاب 
)د  جوهری  جعد  بن  علی  است،29  بوده  ابوحنيفه 
ابوبكر  و  ابويوسف30  اصحاب  از  و  محدث  230ق( 
معروف  فقيه  370ق(  )د  جصاص  به  معروف  رازی 

حنفی در قرن چهارم.31
بررسی دیدگاه ابوحنیفه

يكی  قلم  به  مقاله ای  االزهر،  مجله  سوم  شماره  در 
از عالمان حنفی در اين زمينه نوشته شده كه نكات 
به  عمده آن چنين است: 1. عدم جواز قرائت قرآن 
غير عربی در غير نماز از سوی علمای مذهب حنفيه 
اجماعی است و اقدام كننده به چنين كاری شديداً منع 
شده است. اين نويسنده دليل اجماع را چنين توضيح 
می دهد: قرائت قرآن به غير عربی، در حكم دخل و 
تصرف در قرائت قرآن است كه آن را از اعجاز خارج 
می سازد. 2. با عنايت به نكته باال، ترجمه قرائت حمد 
از زبان عربی، اجماعًا موجب حرمت است.  به غير 
كرد،  قرائت  را  نماز  عربی  غير  به  نمازگزار  اگر  اما 
آيا نمازش درست است يا خير؟ در پاسخ می گويد: 
و  گفته اند  را  اين  كتابهای خود  در  دانشمندان حنفی 

27. الهدايه، ج1، ص201.
28. همان؛ نک: بحث فی ترجمۀ القرآن الكريم و احكامها، ص25.

29. تهذيب التهذيب، ج10، ص486.
30. همان، ج7، ص297.

31. بحث فی ترجمۀ القرآن الكريم و احكامها، ص27.
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امام ابوحنيفه ابتدا نظرش اين بود كه اگر نمازگزار با 
توجه به قدرت بر قرائت عربی نماز، نماز را در قالب 
ترجمه آن بجای آورد، بی اشكال است، اما ابوحنيفه 

از اين نظر بازگشت.32
اوليه  اعتقاد  می شود،  استفاده  جمالت  اين  از  آنچه 
زبان  به  حمد  سوره  ترجمه  جواز  بر  مبنی  ابوحنيفه 
فارسی و بازگشت از اين نظريه و اعتماد به نظر دو 
محققان  از  عده ای  است.  حنفی  عالمان  از  ديگر  نفر 
پرداخته و  ابوحنيفه  از سوی  به علت چنين جوازی 
به  تاريخی  با ديد  اگر  معتقدند  برخی  چنين گفته اند: 
جوازی  چنين  به  بايد  ابوحنيفه  بنگريم،  مسئله  اين 
تا 150  بين سالهای 80  ابوحنيفه  قائل می بود؛ زيرا 
عربی  نمی توانند  ايرانيها  می كرد  مالحظه  و  زندگی 
نماز  كه  داد  آنها  به  دينی  رخصتی  بنابراين  بخوانند، 
به  آنها  تا وقتی كه زبان  به زبان فارسی بخوانند،  را 
عربی عادت كند و بعد از آنكه آنها اين قدرت را پيدا 
كردند و نيز به دليل متهم شدن به بدعت در دين، از 

نظر خود برگشت.33
پرسشی كه در اينجا مطرح است اينكه آيا ابوحنيفه از 
نظر خود برگشته است؟ بعضی ديگر معتقدند كه ايشان 
مصطفی  محمد  شيخ  است.  بازنگشته  خود  نظر  از 
مراغی در اين مورد می گويد: ابوحنيفه به همان فتوای 
فتوای  به  استناد  با  و  است  بوده  معتقد  كماكان  خود 
ايشان من طرف دار جواز قرائت ترجمه سوره فاتحه 
بر  احكام  از  آنچه  كه  بود  باور  اين  بر  می باشم. وی 
بر ترجمه آن هم جاری است و  قرآن جاری است، 
ترجمه قرآن هم آن حالت قداست خاص خويش را 
نظر  در  را  آن  بر  مترتب  و  احترام الزم  بايد  و  دارد 

داشت.34
بررسی بيشتر در گرو پرداختن به موضوعی است كه 
آيا  اينكه  آن  و  است  مطرح  حنفی  فقهای  ميان  در 
قرائت قرآن در نماز شامل لفظ است يا معنا؟ و اصاًل 

32. مناهل العرفان، ج2، ص126.
33. تفسير المنار، ج9، ص320.

34.  بحث فی ترجمۀ القرآن الكريم و احكامها، صص27و28.

قرآن لفظ است يا معنا؟ اگر نمازگزاری معانی قرآن را 
به زبان مادريش بخواند و از خواندن عبارات عربی 
عمل  درست  نماز،  آوردن  بجا  در  كند،  خودداری 
كه  آنچه  كليات  تبيين  و  برداشت  نه؟  يا  است  كرده 
مبنی  ابوحنيفه،  فتوای  توجيه  در  المنار35  تفسير  در 
از  است،  گفته  نماز  در  قرائت حمد  ترجمه  بر جواز 
نظر ابوزهره چنين است: ابوحنيفه همچنان كه ايمان 
را دارای دو ركن تصديق و باور قلبی و اقرار به زبان 
لفظ  شامل  نيز  قرآن  كه  است  باور  اين  بر  می داند، 
ويژه  به  اعراب،  غير  كه  آنجا  از  و  می باشد  معنا  و 
بسياری  ولی  كردند،  پيدا  گرايش  اسالم  به  ايرانيان، 
از آنان قادر به ادای الفاظ عربی نمی باشند و اگر هم 
تازه عربی بياموزند، توانايی ادای مخارج حروف را 
ندارند، جهت سهولت كار آنان فتوا به خواندن نماز به 

زبان مادريشان )فارسی( داده است.36
مقداد سيوری از متكلمان و فقهای اماميه بدون ذكر 
ابوحنيفه در تجويز قرائت  مأخذ سخن خود، مستند 
ُحِف  غير عربی در نماز را آيه شريفه »ِإنَّ َهَذا لَِفي الصُّ
است.38  دانسته   37 َوُموَسى«  ِإْبَراِهيَم  ُصُحِف  اْلُولَى. 
معنای  و  نظم  كه  است  كرده  اشاره  ديگر  نويسنده ای 
قرآن با معنای خاص آن، به نحوی با فتوای ابوحنيفه 
در مورد تجويز قرائت قرآن در نماز به فارسی مرتبط 
ابوحنيفه  تفسير  و  برداشت  در  فقهای حنفی  است.39 
ندارند:  نظر واحدی  معنا،  و  لفظ  بر  قرآن  اشتمال  از 
سرخسی40 معتقد است نظر ابوحنيفه اين بود كه لفظ 
مدلول قرآن نيست، بلكه معنای آن الفاظ، قرآن است، 
اما فرد ديگری مانند علی بن محمد بن حسين بزدوی 
به اصول بزدوی  )د 482ق(، در كتاب خود معروف 
الی معرفۀ االصول(،  الوصول  كنز  )اسم اصلی كتاب: 
انتسابی به ابوحنيفه را رد كرده و معتقد است  چنين 

35.  تفسير المنار، ج9، صص334-332.
36. ابوحنيفه حياته و عصره، آراؤه و فقهه، صص210و211.

37. اعلی، 18و19.
38. كنز العرفان فی فقه القرآن، ج1، ص119.

39.  مقدمتان فی علوم القرآن، ص170.
40 . المبسوط، ج1، ص37.
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ابوحنيفه مجموع لفظ و معنا را قرآن می داند. برخی 
حنفی،  عالم  اين  نظر  از  عقيده اند  اين  بر  محققان 
ابوحنيفه از سر قاعده عسر و حرج تن به چنين فتوايی 
داده است.41 در تفسير اعتقاد ابوحنيفه به جواز ترجمه 
قرائت در نماز، به تمسك به سيره سلمان فارسی نيز 

به عنوان مستند فتوای ابوحنيفه اشاره شده است.42
5( دیدگاه شیعیان

در اين بخش از مقاله ديدگاه برخی از عالمان و مراجع 
شيعه را در خصوص اين موضوع بررسی مي كنيم:

الف( شيخ طوسى
شيخ طوسی در جواب اين پرسش كه آيا وقتی قرآن 
به زبان فارسی خوانده می شود قرآن است يا خير؟ به 
آيات ذيل اشاره كرده و پيرامون آن چنين گفته است: 
بِِه  نََزَل  الَْعالَِميَن.  لََتْنِزيُل َربِّ  »براساس آيات »َوِإنَُّه 
ِميُن. َعَلى َقْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن الُْمْنِذِريَن. بِِلَساٍن  وُح اْلَ الرُّ
در  زيرا  نيست؛  قرآن  قرآن،  ترجمه  ُمِبيٍن«،43  َعَربِيٍّ 
اين آيات، به صراحت بيان می شود كه قرآن به زبان 
قرآنی  بگويد  هركس  و  است  شده  نازل  مبين  عربی 
كه به زبان ديگر غير از عربی خوانده می شود، قرآن 

است، بايد اين آيات را ترك نمايد.44
بر تفاوت قرآن  آنچه مؤيد نظريه شيخ طوسی مبنی 
است  رضا)ع(  امام  از  روايتی  است،  آن  ترجمه  با 
كه  به مردم دستور داده اند  اين جهت  كه فرمود: »به 
متروك  و  مهجور  قرآن  تا  بخوانند،  قرآن  نماز  در 
نگردد«.45 اساسًا در برخی جوامع روايی دربر دارنده 
حمد«  قرائت  »وجوب  باب  عنوان  فقهی،  احاديث 
وجود دارد؛46 يعنی بحث، وجوب قرائت حمد است، 

نه چيز ديگر.
به اين ترتيب نظر شيخ طوسی در مورد جواز يا عدم 
كه  نماز چنين است: »كسی  قرائت در  جواز ترجمه 

41 .  اصول الفقه، ج1، ص23.
42 .  المبسوط، ج1، ص37.

43 .  شعراء، 195-192.
44 .  مسائل الخالف، ج1، ص334.

45 .  وسائل الشيعه، ج6، ص38.
46 .  همان.

را  آن  از  غير  نيست  جايز  می داند،  را  فاتحه  سوره 
ياد  كه  است  واجب  نمی داند،  اگر  و  بخواند  نماز  در 
بگيرد و اگر وقت ضيق است و چيزی از قرآن غير 
از سوره حمد می داند، آن را بخواند و اگر نمی داند، 
ذكر خدا و تكبير بگويد و به طور كلی معنی قرآن به 
هيچ زبانی نبايد خوانده شود و اگر ترجمه را خواند، 
نمازش باطل است«.47 بنابراين در نظر شيخ طوسی 
ترجمه قرآن غير از قرآن است و كسی كه سوره حمد 
را نمی داند، بايد ياد گيرد و حق ندارد ترجمه قرائت 

)فاتحه( را در نماز بخواند.
ب( محقق حلى و عًمه حلى

محقق حلی در جايی از كتاب خود اين عبارت را »و 
به نوعی  المصلی ترجمتها« آورده است كه  اليجزی 
نماز  در  حمد  قرائت  ترجمه  جواز  عدم  در  تصريح 
تلقی می شود.48 عالمه حلی نيز از فقهايی است كه اين 
مسئله را در آراي فقهی خود مطرح كرده است. ايشان 
جواز  عدم  و  حمد  سوره  خواندن  عربی  عمده  دليل 
َر  ترجمه آن را به استناد آيه شريفه »َفاْقَرُءوا َما َتَيسَّ
ِمْنُه«49 و بنا به حكم مستفاد از روايت »ال صالۀ له 
اال أن يقرء بها فاتحۀ الكتاب«50 ثابت كرده است. وی 
اين مطلب را در كتاب فقهی خود تذكرۀ الفقهاء، ذيل 
عنوانی آورده است كه آشكارا گويای ضرورت عربی 

خواندن سوره حمد تلقی می شود، نه ترجمه آن.51
ج( محقق كركى

محقق كركی معروف به محقق ثانی )د 940ق( كه از 
عالمان زمان شاه طهماسب صفوی است، شرحی بر 
كتاب قواعد االحكام عالمه حلی دارد،52 در اين اثر، 
وی در بخش قرائت نماز، متعرض اين بحث شده و 
طی آن چنين خاطر نشان كرده است: »قرائت حمد 
در نماز قطعًا واجب است كه به صورت عربی باشد؛ 

47 . مسائل الخالف، ج1، ص343.
48 . شرائع االسالم، ج1، ص232.

49 .  مزمل، 20.
50 .  مسائل الخالف، ج2، ص146.

51 .  تذكرۀ الفقهاء، ج3، ص135.
52 .  الذريعه الی تصانيف الشيعه، ج5، ص72.
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زيرا قرآن به زبان عربی است و ترجمه آن )در نماز( 
مقام  در  كسی  نيست  جايز  همچنين  نيست.  جايز 
مترادفات  حتی  نماز(  غير  و  نماز  )در  قرآن  قرائت 
همديگر  با  معنايی  نظر  از  گرچه  را  قرآنی  كلمات 
مطابقت دارند، بياورد؛ زيرا در اين صورت اسم قرآن 
به آن صدق نمی كند و در حكم تفسيری است، برای 
قرآن كه از سخنان انسانها نشئت می گيرد، نه از كالم 
وحی. نظم ويژه ای كه در كلمات قرآنی وجود دارد و 
پايه و مايه اعجاز می باشد، در غير كلمات قرآنی ديده 

نمی شود«.53
او در ادامه اين گفتار افزوده است: »حال اگر انسان 
تنگی  و  كمی  و  عربی  ندانستن  دليل  به  شد  ناچار 
اين  آيا  آورد،  روی  ترجمه  به  آموختن،  برای  وقت 
صحيح  قول  كه  دارد  وجود  نظر  دو  می كند؟  كفايت 
عدم كفايت است«.54 اين فقيه شيعی ضمن فرق نهادن 
قرآن  قرآن،  معتقد است ترجمه  قرآن،  بين ترجمه و 
محسوب نمی شود و نماز به غير عربی و ترجمه آن 
كه  را  از سخن عالمه  برداشت  اين  نيست. وي  نماز 
گفته است: »أو أتی بالترجمۀ مع امكان التعلم« كه به 
بی اشكال بودن ترجمه قرائت در صورت ناتوانی در 
يادگيری و در نهايت عدم ابطال نماز منجر می شود، 

قول ضعيفی شمرده است.55
د( محمدحسن نجفي

است:  گفته  الكالم  جواهر  در  نيز  نجفی  محمدحسن 
به  حمد  قرائت  ترجمه  نبودن  جايز  به  حلی  محقق 
چنين  وی  عبارت  است،  كرده  تصريح  فارسی  زبان 
ترجمتها  مثاًل  الفاتحۀ  فی  للمصلی  »اليجزی  است: 

بالفارسيۀ«.56
ه�( احمد خوانسارى

اليجری  »و  عبارت  آوردن  با  خوانساری  احمد 
ترجمه  نبودن  جايز  به  الوقت«،  ضاق  ولو  الترجمۀ 

53 . جامع المقاصد، ج2، ص246.
54 .  همان.

55 .  ر.ك: همان.
56 . جواهر الكالم، ج3، ص664.

قرائت حمد در نماز تأكيد ورزيده است.
و( امام خمينى)ره(

امام در تحرير الوسيله درباره اين موضوع چنين گفته 
العربيۀ  فيها غير  الواجبۀ فاليجوز  است: »اما االذكار 
الصحيحۀ«. پيدا است قرائت حمد به عنوان ركن، از 
واجبات نماز، به نظر امام به هيچ وجه برای غير عربی 

خواندنش مجوزی وجود ندارد.57
ز( آيت اهلل گلپايگانى

ايشان در پاسخ به پرسشی در مورد ترجمه قرآن و به 
تبع آن حكم ترجمه قرائت در نماز و اينكه در صورت 
حكم به جواز آيا احكام اختصاصی قرآن مثل قرائت 
بر ترجمه هم جاری است، ضمن بی اشكال  نماز  در 
درست  معانی  احراز  شرط  به  قرآن  ترجمه  دانستن 
براساس نظر اهل بيت، در خصوص ترجمه سوره حمد 
در قرآن چنين گفته است: از نظر حرمت، ترجمه قرآن 
در  ولی  است،  آن حرام  به  اهانت  و  است  معتبر  هم 
ترجمه  و  شود  خوانده  آيات  عين  بايد  نماز  قرائت 

كفايت نمی كند.58
بررسی و جمع بندی دیدگاه فقهای شیعه

در فتاوای مراجع شيعه به چند نكته اشاره شده است، 
از جمله:

1. لزوم يادگيری نماز كه قرائت حمد و سوره قرآن 
آن  اساسی  جزء  شده(،  نازل  كه  صورت  همان  )به 

است.
و  حمد  يادگيری  برای  كوشش  به رغم  كه  كسی   .2
سوره باز هم ناتوان است، الزم است به هر صورت 

كه توانست حمد و سوره را بخواند.
3. تأكيد بر استحباب نماز جماعت خواندن كسی كه 

نمی تواند حمد و سوره را خوب بخواند.
به  نماز  خواندن  بودن  واجب  احتياط  بر  تأكيد   .4
وقت،  تنگی  براساس  كه  فردی  جماعت،  صورت 

نمی تواند حمد و سوره را ياد بگيرد.

57 . تحرير الوسيله، ج1، ص184.
58 . مجمع المسائل، ج1، ص169.

38

م 
 نه

ال
س

13
93

ن 
ستا

تاب
-3

ه6
مار

ش



حمد  كلمات  از  يكی  الف(  كه  كسی  نماز  بطالن   .5
و سوره را نداند. ب( عمداً آن را نگويد يا به جای 
دادن  زبر  و  زير  ج(  بگويد.  ديگری  حرف  حرفی، 
تشديد  كه  حرفی  د(  ندارد.59  زبر  و  زير  كه  حرفی 

دارد، تشدد آن را ادا نكند.60
عربی  به  است؟ جز  معنا  به چه  موارد  اين  بر  تأكيد 
خواندن سوره حمد و يك سوره ديگر. وقتی براساس 
نظريات عالمان شيعه ما مجاز نباشيم حتی حرفی را 
ادا نكنيم و يا تشديد حرفی را نگوييم، آشكار است 
ترجمه نماز در قرائت به هيچ روی مجاز نخواهد بود.

نتیجه گیری
1. يكی از مباحث و زيرمجموعه های مرتبط با ترجمه 
قرآن، بحث جواز يا عدم جواز ترجمه قرآن در نماز 
مذاهب  ميان  در  قرآن  ترجمه  جواز  بحث  است. 
حنفيان  ميان  در  ابوحنيفه  فتوای  براساس  اسالمی، 

تكوين يافته است.

59 . توضيح المسائل نه مرجع، ص566.
60 . همان. 

بازگشت  به  قول  حنفيه،  فقهی  متون  برخی  در   .2
ابوحنيفه از ديدگاه قبلی خود و پذيرش نظريه كسانی 
مانند قاضی ابويوسف و شيبانی )دو تن از شاگردان 
ابوحنيفه و عالمان اين مذهب(، مطرح بوده است كه 
البته جستجو در اقوال خود ابوحنيفه چنين بازگشتی 

را تأييد نمی كند.
3. افزون بر اجماع عالمان شيعه، مبنی بر عدم جواز 
مانند  اسالمی  مذاهب  ديگر  نماز،  در  قرآن  ترجمه 
شافعيه، حنبليه و مالكيه نيز قول به جواز ترجمه قرآن 

در نماز را نپذيرفته اند.
ابوزيد،  حامد  نصر  نوگرا،  پژوهشگران  ميان  در   .4
ضمن كتابی درباره ديدگاههای شافعی به عنوان فقيهی 
مباحث  در  اهل سنت  ميان  در  اعتدالی  نظريه  به  كه 
مخالفت  و  سخت گيری  موضع  داشته،  گرايش  فقهی 

وی را با ديدگاه ابوحنيفه برجسته كرده است.
در  اصرار  شيعه،  فقهای  فتاوای  در  جستجو  با   .5
درست خواندن و ادای درست مخارج حروف قرآنی 
ترجمه  جواز  عدم  آشكار  داليل  از  نماز،  قرائت  در 

قرآن در نماز به شمار می آيد.

- قرآن كريم.
 - ابن حجر عسقالنی، تهذيب التهذيب، بيروت، دارالفكر،

بی تا.
 - ابن حزم، المحلی باآلثار، تحقيق: عبدالغفار سليمان

بنداری، بيروت، دارالكتب العلميه، بی تا.
 - ابن سعد، محمد، الطبقات الكبری، بيروت، دارصادر،

1405ق.
- ابن قدامه، المغنی، بيروت، عالم الكتب العلميه، بی تا.

آراؤه و ابوحنيفه حياته و عصره،  ابوزهره، محمد،   - 
فقهه، قاهره، دارالفكر العربی، بی تا.

تأسيس و  الشافعی  امام  حامد،  نصر  ابوزيد،   - 
االيدئولوجيه الوسيطه، اسكندريه، سينا للنشر، 1992م.
 - اسفراينی، ابوالمظفر شاهفور بن طاهر، تاج التراجم

فرهنگی، و  تهران، علمی  لالعاجم،  القرآن  تفسير   فی 
1375ش.

 - بزدوی، علی بن محمد، اصول الفقه، در هامش: كشف
االسرار، استانبول، بی نا، 1308ق.

الشيعه،  تصانيف  الی  الذريعه  بزرگ،  آقا  تهرانی،   -
بيروت، داراالضواء، چاپ دوم، بی تا.

)مقدمه القرآن  علوم  فی  مقدمتان  آرتور،  جفری،   - 
الخانجی، مكتبۀ  قاهره،  ابن عطيه(،  مقدمه   المبانی، 

1392ق.
قم، الشيعه،  وسائل  حسن،  بن  محمد  عاملی،  حر   - 

مؤسسه آل البيت، 1407ق.
 - حلی، حسن بن يوسف، تذكرۀ الفقهاء، قم، مؤسسه

آل البيت، 1414ق.

  کتابنامه
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للعهد الساسيۀ  الوثائق  مجموعۀ  محمد،  حميداهلل،   - 
النبوی و الخالفۀ الراشده، بيروت، بی نا، 1407ق.

 - خمينی، روح اهلل، تحرير الوسيله، قم، جامعه مدرسين
حوزه علميه، 1368ش.

علی الدسوقی  حاشيۀ  محمد،  شمس الدين  دسوقی،   - 
الشرح الكبير، مطبعۀ عيسی البابی الحلبی و شركاء، بي تا.
 - راشدی، لطيف؛ و راشدی، سعيد، توضيح المسائل نه

مرجع، تهران، اميدوار، بهار 1385ش.
 - زرقانی، عبدالعظيم، مناهل العرفان، تحقيق: فواز احمد
زمرلی، بيروت، دارالكتب العربی، چاپ دوم، 1417ق.

القرآن، البرهان فی علوم  بدرالدين،   - زركشی، محمد 
بيروت، دارالمعرفه، چاپ يوسف نديم مرعشلی، بی تا.

استانبول، المبسوط،  احمد،  بن  محمد  سرخسی،   - 
دارالدعوه، 1982م.

 - سيدی، سيد حسين، »مشكالت ترجمه الفاظ قرآنی«،
فصلنامه مترجم، سال دوم، شماره 5.

 - سيوری، مقداد بن عبداهلل، كنز العرفان فی فقه القرآن،
به كوشش محمدباقر بهبودی، تهران، بی نا، 1384ش.

 - شاطر، محمدمصطفی، القول السديد فی حكم ترجمه
القرآن المجيد، قاهره، بی نا، 1355ق.

 - شيرازی، ابواسحاق ابراهيم بن علی، المهذب فی فقه
االمام الشافعی، بيروت، بی نا، 1379ق.

 - »طرح ترجمه جمعی قرآن«، فصلنامه مترجم، شماره
1، بهار و تابستان 1376ش.

 - طوسی، محمد بن حسن، مسائل الخالف، قم، جامعه
مدرسين حوزه علميه، 1407ق.

 - عبده، محمد؛ و رشيدرضا، محمد، تفسير القرآن الكريم
الشهير بتفسير المنار، بيروت، دارالطباعۀ و النشر، بی تا.

الغيب، مفاتيح  عمر،  بن  محمد  ابوعبداهلل  فخررازی،   - 
بيروت، داراحياء التراث العربی، 1420ق.

 - گلپايگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن
الكريم، چاپ دوم، 1409ق.

 - مالك بن انس، المدونۀ الكبری، بغداد، مكتبۀ المثنی،
بی تا.

فی االسالم  شرائع  جعفر،  نجم الدين  حلی،  محقق   - 
مسائل الحالل و الحرام، قم، اسماعيليان، 1408ق.

 - محقق كركی، علی بن حسين، جامع المقاصد فی شرح
القواعد، قم، مؤسسه آل البيت، 1408ق.

 - مراغی، محمدمصطفی، بحث فی ترجمۀ القرآن الكريم
و احكامها، بيروت، دارالكتب الجديد، بی تا.

ابوبكر، بن  علی  ابی الحسن  برهان الدين  مرغينانی،   - 
الهدايه، مصر، مطبعۀ االميريه، بی  تا.

 - نووی، يحيی بن شرف، المجموع شرح المهذب، مصر،
الطباعۀ المنيريه، بی تا.

 - وجدی، فريد، االدلۀ العلميۀ علی جواز ترجمه معانی
 القرآن الی اللغات االجنبيه، بی جا، مطبعۀ المعاهد الدينيه،

1355ش.
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