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چکیده
ترجمه قرائت قرآن در نماز ،یکی از مباحث فرعی مربوط به حوزه ترجمه قرآن است .درباره اصل ترجمه
قرآن ،عالمان و قرآنپژوهان ،دیدگاههای مختلفی دارند ،اما برایند و دیدگاه غالب دانشمندان فریقین در بحث
ترجمه قرآن ،به سمت جواز آن نشانه رفته است .به تبع جواز یا عدم جواز ترجمه قرآن ،قرائت ترجمه حمد
و سوره نیز از دیرباز هم در میان مفسران و هم در میان فقها مطرح بوده و عالمان و مفسران مسلمان درباره
آن اظهار نظر کردهاند .در میان مذاهب اسالمی ،بحث جواز ترجمه قرآن در نماز ،با فتوای ابوحنیفه آغاز
گردید .این مقاله چگونگی این موضوع را در میان مذاهب اسالمی مورد بررسی قرار میدهد و در نهایت
مشخص میکند افزون بر اجماع عالمان شیعه بر عدم جواز ترجمه قرآن در نماز ،شافعیه ،حنبلیه و مالکیه
نیز چنین نظری را دارند و در برخی متون فقهی قول به بازگشت ابوحنیفه از دیدگاه قبلی خود دال بر جواز
ترجمه گزارش شده است ،هرچند جستجو در اقوال خود ابوحنیفه چنین بازگشتی را تأیید نمیکند.
کلیدواژهها :نماز ،مذاهب فقهی ،قرائت نماز ،ترجمه قرآن ،ابوحنیفه.
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مقدمه
منظور از ترجمه قرآن ،انتقال و بیان معانی قرآن به
زبانی دیگر است .ترجمه قرآن به زبانهای غیر عربی
از مباحث مهمی است که از دیرباز مورد عنایت
قرآنپژوهان قرار گرفته است .برخوردار بودن این
کتاب آسمانی از ویژگیهای اعجاز در ابعاد گوناگون و
الهی بودن آن ،وجه ممیز آن با کالمهای بشری است.
از همین رهگذر ترجمه چنین متنی اگر نتوان گفت غیر
ممکن است ،دست کم دشوار خواهد بود .این نکته به
خصوص با مالحظه اینکه حتی ترجمههای متون غیر
وحیانی نیز دشوار است ،بهتر فهمیده میشود .چنین به
نظر میآید که دشواری ترجمه معطوف به پرسشهایی
از این قبیل است .1 :آیا ترجمه کالم خدا امکان دارد؟
 .2به فرض جواز ،آیا میتوان آن را به عنوان قرآن و
کتاب مسلمانان عرضه کرد؟  .3آیا همان احکام و آثار
شرعی که بر اصل قرآن مترتب میشود ،بر ترجمه نیز
مترتب است؟
محققان در پاسخ به این سؤاالت کوشش کرده و به
آن پرداختهاند که بسط و توصیف آن از حوصله این
نوشتار خارج است .اما در پاسخ به پرسش اول،
عدهای با استناد به نامه پیامبر(ص) به سران کشورهای
ایران ،مصر ،روم و حبشه که زبان آنها با زبان پیامبر و
زبان عربی متفاوت بوده است ،که ضمن آن به ترجمه
آیاتی از قرآن پرداخته بود ،آن را به عنوان شاهدی
بر جواز ترجمه در نظر گرفتهاند 1.شاهد دیگر اقدام
سلمان فارسی در ترجمه سوره حمد است که از نظر
محققان قرینه دیگری برای جایز بودن ترجمه قرآن
تلقی میشود 2.شاهفور اسفراینی در گزارشي در تفسیر
خود چنین نقل کرده است« :ناچار بود كه قرآن را
ترجمه باشد به زبانى ديگر ،تا اهل لغت آن را بدانند ،و
ترهيب ايشان بدان حاصل شود .و از بهر اين معنى بود
 .1الطبقات الکبری ،ج ،1قسم ،2ص15؛ مجموعة الوثائق ،صص،100
136 ،135 ،110 ،109و.140
 .2المبسوط ،ج ،1ص.37

كه سلمان فارسى از مصطفى(ص) دستورى خواست تا
قرآن به پارسى به قوم خويش نويسد ،وى را دستورى
داد .چنين گفتند كه :وى قرآن بنبشت و پارسى آن اندر
زير آن بنبشت ،آنگه به آخر آن بنبشت :هذا القرآن
محمد؛ اين است قرآن كه فرو فرستيده
الّذى انزل على ّ
3
آمده است بر محمد(ص)».
وجود اختالفات در ترجمههای قرآنی و تفاوت سلیقه
مردمان در دریافتهای معانی و به وجود آمدن آراي
مختلف ،باعث شده است ،عدهای با ترجمه مخالفت
کنند 4.این نکته نیز شایسته توجه است که بین قرآن و
ترجمه قرآن تفاوت وجود دارد و هیچگاه آن معانی بلند
و مضامین متعالی نمیتواند در ظرف محدود ترجمههای
بشری قرار گیرد .بنابراين احتما ً
ال کسانی که به مخالفت
با ترجمه قرآن پرداختهاند ،بر این باور بودهاند که ترجمه
همه متون شرایطی خاص دارد ـ که در جای خود حرف
درستی است ـ و به طریق اولی ترجمه متن الهی و
وحیانی قرآن نیز شرایط بسیار ویژهتر خواهد داشت.
به عبارت دیگر ،افزون بر مقدمات الزم و متعارف مورد
نیاز مترجمان قرآن از قبیل آگاهیهای زبانی و علمی و
شرایط معنوی ،این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که
نکات بدیع و بالغی قرآنی که از مؤلفههای زیباشناختی
این کتاب آسمانی است ،نيز باید در ترجمههای قرآنی
بازتاب یابد.
بنابراین ترجمه ترکیبی از علم ،هنر و ممارست است كه
یک ترجمه مفید به این سه رکن استوار است .مترجم
باید هم زبان مبدأ و هم زبان مقصد را با شایستگی
هرچه تمامتر بداند .بر این اساس به میزان بهرهمندی
مترجمان از عناصر مذکور ،ترجمههای مترجمان از
جنبههای کیفی با همدیگر متفاوت خواهد بود .بنابراين
وقتی نوبت به ترجمه قرآن میرسد ،کیفیت کاربست
عناصر مذکور در مترجمان بسیار با همدیگر متمایز
خواهد بود .در دشواری ترجمه قرآن همین بس که
 .3تاج التراجم ،ج ،1ص.8
 .4القول السدید ،صص41و.42

پیشینه مبحث جواز ترجمه قرائت قرآن در نماز
در برخی منابع ،اولین مجوز ترجمه قرائت قرآن
در نماز را به سلمان فارسی منسوب میدانند .این
َ
وحنِي َف َة
روایت را سرخسی چنین نقل کرده است« :أب ُ َ
َ
ان
س َكتَبُوا إلَى َس ْل َم َ
َر ِح َم ُه اهللُ ْاستَ َد َّل ب ِ َما ُر ِو َي أ َّن ال ْ ُف ْر َ
َر ِض َي اهللُ َع ْن ُه أَ ْن يَ ْكتُ َب ل َ ُه ْم ال ْ َفاتِ َح َة بِال ْ َفا ِر ِسيَّ ِة ف ََكانُوا
8
الص ِ
ون َذل ِ َ
لاَة َحتَّى لاَ ن َ ْت أَل ْ ِسنَتُ ُه ْم ل ِ ْل َع َربِيَّة».
ك فِي َّ
يَ ْق َر ُء َ
بر اساس این نقل ،سلمان فارسی در پاسخ به نامه
جماعتی از فارسیان (که ظاهرا ً در یمن بودند) ،سوره
حمد را به فارسی برگرداند و آنها آن را در نماز
میخواندند.
همانگونه که مالحظه میکنیم ابوحنیفه به استناد کار
سلمان فارسی ،قرائت ترجمه فارسی فاتحۀ الکتاب
را در نماز در حکم قرائت اصل سوره مذکور دانسته
است .عدهای با طرح اشکاالتی درباره این روایت
از جمله مجهول االصل بودن ،غیر متواتر بودن و
اضطراب آن ،معتقدند :تأیید پیامبر ،بر قبول ترجمه
قرآن به منزله اصل آن ،داللت ندارد ،بلکه تأییدی بر
9
جواز انتقال معانی قرآن به سایر زبانها است.

ديدگاههاي مذاهب اسالمي درباره ترجمه
قرائت قرآن در نماز
اکنون شایسته است دیدگاههای مذاهب اسالمی
درباره جواز يا عدم جواز ترجمه قرائت قرآن در نماز
مورد بررسي قرار گيرد.

« . 5مشکالت ترجمه الفاظ قرآنی» ،ص.97
 . 6ر.ک« :طرح ترجمه جمعی قرآن» ،ص.136
 . 7همان ،ص.139
 . 8المبسوط ،ج ،1ص.37
 .9مناهل العرفان ،ج ،2صص125و.126

 )1دیدگاه شافعیان

یحیی بن شرف نووی از عالمان شافعی در جایی
پیرامون این موضوع گفته است :ما شافعیان معتقدیم
قرائت قرآن به غیر زبان عربی ،چه فرد عربی بداند یا
از تکلم بدان ناتوان باشد و چه در نماز و چه در غیر
نماز باشد ،جایز نیست 12.در ادامه گفتار خود چنین
افزوده است :اگر نمازگزار به جای حمد و سوره در
13
نماز ،ترجمه آن را بخواند ،نماز او صحیح نیست.
زرکشی نیز در کتاب بحر المحیط خود براساس
گزارش حاشیهنویس و محقق کتاب البرهان زرکشی
به موضوع عدم جواز ترجمه قرآن اشاره كرده و طی
آن چنین متذکر شده است :ترجمه قرآن به فارسی و
غیر فارسی جایز نيست ،بلکه قرائت آن به هیئتی که
 .10مفاتیح الغیب ،ج ،1ص.186
 .11بحث فی ترجمۀ القرآن الکریم و احکامها ،ج ،26صص63-61؛
االدلۀ العلمی��ۀ علی جواز ترجمه معانی القرآن ال��ی اللغات االجنبیه،
صص.63-61
 .12المجم��وع ش��رح المه��ذب ،ج ،3ص378؛ ر.ک :المهذب فی فقه
االمام الشافعی ،ج ،1ص.80
 .13المجموع شرح المهذب ،ج ،3ص.379
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عدهای ترجمه متون دینی از جمله قرآن را شبيه به
انتقال گلی از رستنگاهش دانستهاند که ممکن است
5
خشک گردد و بوی خود را از دست بدهد.
اگر برخی صاحب نظران که از قضا دستی در ترجمه
قرآن هم دارند ـ نظریه ترجمه جمعی قرآن را که
در آن از تخصصها و فنون مختلف قرآن بهره گرفته
میشود ،مطرح كردند ،در چهارچوب دشواریهای
ترجمه قرآنی است؛ 6زیرا به عقیده چنین مترجمانی
برای ترجمه قرآن ،نیاز به دانستن دهها علم و فن
7
است.

در نظر و عمل برخی صحابیان ،قراينی یافت میشود
که مستند موافقان با ترجمه قرآن و جواز قرائت
ترجمه قرآن در نماز بوده است ،مانند تغيير لغات
قرآن به مترادف آنها توسط ابنمسعود .باید خاطر
نشان کرد این چنین استنادی درست نیست؛ زیرا
10
دیدگاه ابنمسعود به حوزه تفسیر مرتبط است.
نمونه دیگر به نحوه نماز گزاردن فردی به نام حبیب
عجمی مربوط میشود که قرآن را در نماز به زبان
فارسی میخواند؛ زیرا زبانش در تلفظ کلمات عربی
11
با دشواری همراه بود.
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اعجاز بدان محقق شود ،واجب است؛ زیرا ترجمه از
14
انعکاس اعجاز قرآن ناتوان است.
زرقانی با استناد به حاشیه کتاب ترشیح المستفدین
گفته است« :کسی که قرائت سوره فاتحه را نداند،
جایز نیست ترجمه آن را بخواند؛ زیرا خداوند در
قرآن فرموده استِ « :إنَّا َأن َْزلْ َنا ُه ق ُْر َآنًا َع َربِ ًّيا» 15و زبان
عجمی ،عربی نیست و قرائت الفاظ عربی قرآن ،خود
16
عبادت است».
در میان قرآنپژوهان نوگرا ،نصر حامد ابوزید به
مناسبت بحث از اندیشههای شافعی در حوزه مسائل
قرآنی (ضمن کتابی که با عنوان امام الشافعی و
تأسیس االیدئولوجیه الوسیطه تدوین کرده است) و به
خصوص ذیل اصل عربی بودن قرآن ،به مسئله وجود
17
معربات در قرآن پرداخته است.
نصر حامد ابوزید در این بخش از کتاب خود ضمن
طرح تفاوت دیدگاههای فکری شافعی و ابوحنیفه در
مواجهه با علم کالم و اینکه شافعی برعکس ابوحنیفه
با معارف کالمی چندان سازگاری نداشته است ـ که
دالیل تاریخی و علمی خاص خود را دارد ـ در ادامه
اصرار شافعی به عنوان یک فقیه را در بحث شرایط
صحت نماز یادآور شده و از جمله گفته به عقیده
شافعی اصل بر آن است که سوره حمد به عنوان
شرط اصلی صحت نماز باید به عربی خوانده شود.
در دیدگاه شافعی اصالت و اهمیت این شرط همانند
نمازگزاری کسی است که باید از بسم اهلل تا پایان
18
سوره حمد را به لحاظ ترتیب قرائت ،رعایت کند.
ابوزید در ادامه تحلیل خود درباره عقیده شافعی ،این
موضوع را مطرح میکند که آیا معنا به تنهایی نص
قرآن به شمار میرود یا نص عبارت است از معنای
همراه با لفظ؟ به نظر ابوزید ،شافعی نص را ترکیبی از
 . 14البرهان فی علوم القرآن ،ج ،1ص.18
 . 15يوسف.2 ،
 . 16مناهل العرفان ،ج ،2ص.126
 . 17امام الشافعی و تأسیس االیدئولوجیه الوسیطه ،ص.11
 . 18همان.

لفظ و معنا ميداند و از این نظر ،قرآن بودن قرآن با
عربی بودن آن حاصل میگردد .بنابراين به هیچ وجه
ترجمه قرائت سوره حمد را به فارسی آن ،چنان که
19
دیدگاه ابوحنیفه بوده است ،برنمیتابد.
 )2دیدگاه مالکیان

در حاشیۀ الدسوقی علي الشرح الكبير چنین آمده
است« :به نظر مالکیان اگر شخصی از ادای سوره
حمد به زبان عربی (در نماز) ناتوان باشد ،بر او واجب
است به امامی که قرائتش صحیح است ،اقتدا کند .اگر
اقتدا ممکن بود و شخص از آن اجتناب کرد ،نمازش
20
باطل است».
در کتاب المدونة الکبری نیز چنین میخوانیم« :از
مالک بن انس درباره شخصی که عربی نمیداند و
نماز را به زبان عجمی آغاز میکند و یا به زبان غیر
عربی سوگند میخورد ،سؤال شد ،وی پاسخ داد :آیا
قرآن نمیخواند؟ آیا نماز نمیگزارد؟» 21.چنان که
مالحظه میشود مالک چنین نمازی و یا سوگندی را
(به زبان غیرعربی) جایز نمیشمارد.
 )3دیدگاه حنبلیان

در میان حنبلیها نیز قرائت نماز به غیر عربی جایز
نیست .ابنقدامه از دانشمندان آلقدامه ـ خاندانی
فلسطینی االصل و حنبلی مذهب ـ در کتاب خود
المغنی درباره این موضوع چنین گفته است« :قرائت
حمد و سوره در نماز به زبان غیر عربی و یا با تغییر
لفظ عربی ،انجام واجب را برای شخص مکلف ،ادا
نمیکند (مکلف تکلیف را انجام نداده است) ،فرقی
نمیکند که مکلف قرائت به زبان عربی را خوب بداند
یا نداند» .وی در ادامه گفتار خود چنین میآورد:
«اگر چنین شخصی قرائت به لفظ عربی را نمیداند،
تعلیم آن بر او ضروری است و اگر بر آموختن آن قادر
22
باشد (و این کار را نکند) ،نمازش صحیح نیست».

 . 19همان ،صص18و.19
 . 20حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر ،ج ،1صص.236-233
 . 21المدونة الکبری ،ج ،1ص.62
 . 22المغنی ،ج ،1ص.526

وی تأکید کرده قرآن عربی است و اگر به غیر عربی
23
بیان شود ،قرآن نخواهد بود.
یکی دیگر از عالمان حنبلی ،ابنحزم است که در
این باره اظهار نظر کرده و تعمد شخص نمازگزار را
در قرائت ترجمه حمد به زبان غیر عربی ،موجب
بطالن نماز او دانسته و حتی حکم به فاسق بودن
چنین شخصی کرده است 24.او پا را از این هم فراتر
گذاشته و معتقد است با توجه به تصریح قرآن در
عبارت «ق ُْر َآنًا َع َربِ ًّيا» ،به کار گیری عبارت غیر عربی
و ترجمه قرآن در نماز ،حتی در حکم تحریف کالم
ون الْ َك ِل َم
الهی تلقی میشود و با توجه به آیه « ُي َح ِّر ُف َ
َع ْن َم َو ِ
اض ِع ِه» 25،اقدام چنین فردی قابل مذمت است.
 )4دیدگاه حنفیان

 .23همان ،ج ،1ص.462
 .24المحلی باآلثار ،ج ،3ص.285
 .25مائده.13 ،
 .26المبسوط ،ج ،1ص.37

بررسی دیدگاه ابوحنیفه

در شماره سوم مجله االزهر ،مقالهای به قلم یکی
از عالمان حنفی در این زمینه نوشته شده که نکات
عمده آن چنین است .1 :عدم جواز قرائت قرآن به
غیر عربی در غیر نماز از سوی علمای مذهب حنفیه
اجماعی است و اقدام کننده به چنین کاری شدیدا ً منع
شده است .این نویسنده دلیل اجماع را چنین توضیح
میدهد :قرائت قرآن به غیر عربی ،در حکم دخل و
تصرف در قرائت قرآن است که آن را از اعجاز خارج
میسازد .2 .با عنایت به نکته باال ،ترجمه قرائت حمد
به غیر از زبان عربی ،اجماع ًا موجب حرمت است.
اما اگر نمازگزار به غیر عربی نماز را قرائت کرد،
آیا نمازش درست است یا خیر؟ در پاسخ میگوید:
دانشمندان حنفی در کتابهای خود این را گفتهاند و
 .27الهدایه ،ج ،1ص.201
 .28همان؛ نك :بحث فی ترجمۀ القرآن الکریم و احکامها ،ص.25
 .29تهذیب التهذیب ،ج ،10ص.486
 .30همان ،ج ،7ص.297
 .31بحث فی ترجمۀ القرآن الکریم و احکامها ،ص.27
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در نقل دیدگاه حنفیان درباره جواز یا عدم جواز
قرائت حمد در نماز به زبان غیر عربی ،نظر واحدی
وجود ندارد و به عبارت دیگر چندگونه نقل شده
است:
در گزارش سرخسی ،ابوحنیفه به جواز ترجمه
قرائت حمد به زبان فارسی معتقد بوده است .عبارت
سرخسی چنین است« :إذَا قَ َرأَ فِي َصلاَ تِ ِه بِال ْ َفا ِر ِسيَّ ِة
َجا َز ِع ْن َد أَبِي َحنِي َف َة َر ِح َم ُه اهلل  ...ثُ َّم ِع ْن َد أَبِي َحنِي َف َة
ان يَتَيَق َُّن
َر ِح َم ُه اهللُ إن ََّما يَ ُجو ُز إذَا قَ َرأَ بِال ْ َفا ِر ِسيَّ ِة إذَا َك َ
ب ِ َأن َّ ُه َم ْعنَى ال ْ َع َربِيَّة» 26.از عبارات نقل شده توسط
سرخسی دو نکته قابل استفاده است .1 :قرائت حمد
در نماز به زبان فارسی جایز است  .2شرط این نوع
قرائت (و ترجمه) ،آگاهی از معنای عربی آن است.
در گزارش دیگر ،مرغینانی یکی از دانشمندان حنفی،
گفته است :ابوحنیفه معتقد بود اگر کسی توانایی قرائت
نماز به زبان عربی را داشته باشد و قرائت او هم نیکو
باشد ،دیگر قرائت قرآن به زبان فارسی پسندیده و
جایز نیست .مرغینانی از دو نفر دیگر از عالمان حنفی

یکی قاضی ابویوسف و دیگري محمدحسن شیبانی
نقل میکند که آنان معتقد بودند اگر چنین شخصی
نماز را به زبان غیر عربی بخواند ،نمازش باطل
است 27.مرغینانی معتقد است :ابوحنیفه ابتدا به جواز
ترجمه قرائت سوره حمد در نماز معتقد بوده و بعدا ً
از آن عقبنشینی کرده و به نظر دو عالم دیگر (قاضی
ابویوسف و شیبانی) عدول کرده است .گزارش شده
وی در اصل مسئله به قول قاضی ابویوسف و شیبانی
28
برگشته است و بر چنین بازگشتی باید اعتماد کرد.
کسانی از میان پیشوایان حنفیان که این تغییر عقیده
را گزارش کردهاند ،عبارتند از :نوح بن ابیمریم،
ابوعصمه قرشی (د 173ق) قاضی مرو که از اصحاب
ابوحنیفه بوده است 29،علی بن جعد جوهری (د
230ق) محدث و از اصحاب ابویوسف 30و ابوبکر
رازی معروف به جصاص (د 370ق) فقیه معروف
31
حنفی در قرن چهارم.
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امام ابوحنیفه ابتدا نظرش این بود که اگر نمازگزار با
توجه به قدرت بر قرائت عربی نماز ،نماز را در قالب
ترجمه آن بجای آورد ،بیاشکال است ،اما ابوحنیفه
32
از این نظر بازگشت.
آنچه از این جمالت استفاده میشود ،اعتقاد اولیه
ابوحنیفه مبنی بر جواز ترجمه سوره حمد به زبان
فارسی و بازگشت از این نظریه و اعتماد به نظر دو
نفر دیگر از عالمان حنفی است .عدهای از محققان
به علت چنین جوازی از سوی ابوحنیفه پرداخته و
چنین گفتهاند :برخی معتقدند اگر با دید تاریخی به
این مسئله بنگریم ،ابوحنیفه باید به چنین جوازی
قائل میبود؛ زیرا ابوحنیفه بین سالهای  80تا 150
زندگی و مالحظه میکرد ایرانیها نمیتوانند عربی
بخوانند ،بنابراين رخصتی دینی به آنها داد که نماز
را به زبان فارسی بخوانند ،تا وقتی که زبان آنها به
عربی عادت کند و بعد از آنکه آنها این قدرت را پیدا
کردند و نیز به دلیل متهم شدن به بدعت در دین ،از
33
نظر خود برگشت.
پرسشی که در اینجا مطرح است اینکه آیا ابوحنیفه از
نظر خود برگشته است؟ بعضی دیگر معتقدند که ایشان
از نظر خود بازنگشته است .شیخ محمد مصطفی
مراغی در این مورد میگوید :ابوحنیفه به همان فتوای
خود کماکان معتقد بوده است و با استناد به فتوای
ایشان من طرفدار جواز قرائت ترجمه سوره فاتحه
میباشم .وی بر این باور بود که آنچه از احکام بر
قرآن جاری است ،بر ترجمه آن هم جاری است و
ترجمه قرآن هم آن حالت قداست خاص خویش را
دارد و باید احترام الزم و مترتب بر آن را در نظر
34
داشت.
بررسی بیشتر در گرو پرداختن به موضوعی است که
در میان فقهای حنفی مطرح است و آن اینکه آیا
قرائت قرآن در نماز شامل لفظ است یا معنا؟ و اص ً
ال
 .32مناهل العرفان ،ج ،2ص.126
 .33تفسیر المنار ،ج ،9ص.320
 .34بحث فی ترجمۀ القرآن الکریم و احکامها ،صص27و.28

قرآن لفظ است یا معنا؟ اگر نمازگزاری معانی قرآن را
به زبان مادریش بخواند و از خواندن عبارات عربی
خودداری کند ،در بجا آوردن نماز ،درست عمل
کرده است یا نه؟ برداشت و تبیین کلیات آنچه که
در تفسیر المنار 35در توجیه فتوای ابوحنیفه ،مبنی
بر جواز ترجمه قرائت حمد در نماز گفته است ،از
نظر ابوزهره چنین است :ابوحنیفه همچنان که ایمان
را دارای دو رکن تصدیق و باور قلبی و اقرار به زبان
میداند ،بر این باور است كه قرآن نیز شامل لفظ
و معنا میباشد و از آنجا که غیر اعراب ،به ویژه
ایرانیان ،به اسالم گرایش پیدا کردند ،ولی بسیاری
از آنان قادر به ادای الفاظ عربی نمیباشند و اگر هم
تازه عربی بیاموزند ،توانایی ادای مخارج حروف را
ندارند ،جهت سهولت کار آنان فتوا به خواندن نماز به
36
زبان مادریشان (فارسی) داده است.
مقداد سیوری از متکلمان و فقهای امامیه بدون ذکر
مأخذ سخن خود ،مستند ابوحنیفه در تجویز قرائت
الص ُح ِف
غیر عربی در نماز را آیه شریفه «إ َِّن َه َذا لَ ِفي ُّ
38
أْ ُ
وسى»  37دانسته است.
يم َو ُم َ
الولَىُ .ص ُح ِف ِإ ْب َرا ِه َ
نویسندهای دیگر اشاره کرده است که نظم و معنای
قرآن با معنای خاص آن ،به نحوی با فتوای ابوحنیفه
در مورد تجویز قرائت قرآن در نماز به فارسی مرتبط
است 39.فقهای حنفی در برداشت و تفسیر ابوحنیفه
از اشتمال قرآن بر لفظ و معنا ،نظر واحدی ندارند:
سرخسی 40معتقد است نظر ابوحنیفه این بود که لفظ
مدلول قرآن نیست ،بلکه معنای آن الفاظ ،قرآن است،
اما فرد دیگری مانند علی بن محمد بن حسین بزدوی
(د 482ق) ،در کتاب خود معروف به اصول بزدوی
(اسم اصلی کتاب :کنز الوصول الی معرفة االصول)،
چنین انتسابی به ابوحنیفه را رد کرده و معتقد است
 .35تفسیر المنار ،ج ،9صص.334-332
 .36ابوحنیفه حیاته و عصره ،آراؤه و فقهه ،صص210و.211
 .37اعلی18 ،و.19
 .38کنز العرفان فی فقه القرآن ،ج ،1ص.119
 .39مقدمتان فی علوم القرآن ،ص.170
 . 40المبسوط ،ج ،1ص.37

ابوحنیفه مجموع لفظ و معنا را قرآن میداند .برخی
محققان بر این عقیدهاند از نظر این عالم حنفی،
ابوحنیفه از سر قاعده عسر و حرج تن به چنین فتوایی
داده است 41.در تفسیر اعتقاد ابوحنیفه به جواز ترجمه
قرائت در نماز ،به تمسک به سیره سلمان فارسی نیز
42
به عنوان مستند فتوای ابوحنیفه اشاره شده است.
 )5ديدگاه شیعيان

. 41
. 42
. 43
. 44
. 45
. 46

اصول الفقه ،ج ،1ص.23
المبسوط ،ج ،1ص.37
شعراء.195-192 ،
مسائل الخالف ،ج ،1ص.334
وسائل الشیعه ،ج ،6ص.38
همان.

اال أن یقرء بها فاتحۀ الکتاب» 50ثابت کرده است .وی
این مطلب را در کتاب فقهی خود تذکرۀ الفقهاء ،ذیل
عنوانی آورده است که آشکارا گویای ضرورت عربی
51
خواندن سوره حمد تلقی میشود ،نه ترجمه آن.
ج) محقق کرکی
محقق کرکی معروف به محقق ثانی (د 940ق) که از
عالمان زمان شاه طهماسب صفوی است ،شرحی بر
کتاب قواعد االحكام عالمه حلی دارد 52،در این اثر،
وی در بخش قرائت نماز ،متعرض این بحث شده و
طی آن چنین خاطر نشان کرده است« :قرائت حمد
در نماز قطع ًا واجب است که به صورت عربی باشد؛
 . 47مسائل الخالف ،ج ،1ص.343
 . 48شرائع االسالم ،ج ،1ص.232
 . 49مزمل.20 ،
 . 50مسائل الخالف ،ج ،2ص.146
 . 51تذکرة الفقهاء ،ج ،3ص.135
 . 52الذریعه الی تصانیف الشیعه ،ج ،5ص.72
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در این بخش از مقاله دیدگاه برخی از عالمان و مراجع
شیعه را در خصوص این موضوع بررسی ميکنیم:
الف) شیخ طوسی
شیخ طوسی در جواب این پرسش که آیا وقتی قرآن
به زبان فارسی خوانده میشود قرآن است یا خیر؟ به
آیات ذیل اشاره کرده و پیرامون آن چنین گفته است:
«و ِإن َُّه لَ َت ْن ِز ُ
ين .ن ََز َل بِ ِه
يل َر ِّب الْ َعالَ ِم َ
«براساس آیات َ
وح أْ َ
ينَ .ع َلى َق ْل ِب َ
ين .بِ ِل َس ٍ
ان
ك لِ َت ُك َ
ون ِم َن الْ ُم ْن ِذ ِر َ
ال ِم ُ
الر ُ
ُّ
ِ ٍ 43
َع َربِ ٍّي ُمبين» ،ترجمه قرآن ،قرآن نیست؛ زیرا در
این آیات ،به صراحت بیان میشود که قرآن به زبان
عربی مبین نازل شده است و هرکس بگوید قرآنی
که به زبان دیگر غیر از عربی خوانده میشود ،قرآن
44
است ،باید این آیات را ترک نماید.
آنچه مؤید نظریه شیخ طوسی مبنی بر تفاوت قرآن
با ترجمه آن است ،روایتی از امام رضا(ع) است
که فرمود« :به این جهت به مردم دستور دادهاند که
در نماز قرآن بخوانند ،تا قرآن مهجور و متروک
نگردد» 45.اساس ًا در برخی جوامع روایی دربر دارنده
احادیث فقهی ،عنوان باب «وجوب قرائت حمد»
وجود دارد؛ 46یعنی بحث ،وجوب قرائت حمد است،
نه چیز دیگر.
به اين ترتيب نظر شیخ طوسی در مورد جواز یا عدم
جواز ترجمه قرائت در نماز چنین است« :کسی که

سوره فاتحه را میداند ،جایز نیست غیر از آن را
در نماز بخواند و اگر نمیداند ،واجب است که یاد
بگیرد و اگر وقت ضیق است و چیزی از قرآن غیر
از سوره حمد میداند ،آن را بخواند و اگر نمیداند،
ذکر خدا و تکبیر بگوید و به طور کلی معنی قرآن به
هیچ زبانی نباید خوانده شود و اگر ترجمه را خواند،
نمازش باطل است» 47.بنابراين در نظر شیخ طوسی
ترجمه قرآن غیر از قرآن است و کسی که سوره حمد
را نمیداند ،باید یاد گیرد و حق ندارد ترجمه قرائت
(فاتحه) را در نماز بخواند.
ب) محقق حلی و عالمه حلی
محقق حلی در جایی از کتاب خود این عبارت را «و
الیجزی المصلی ترجمتها» آورده است که به نوعی
تصریح در عدم جواز ترجمه قرائت حمد در نماز
تلقی میشود 48.عالمه حلی نیز از فقهایی است که این
مسئله را در آراي فقهی خود مطرح کرده است .ایشان
دلیل عمده عربی خواندن سوره حمد و عدم جواز
ترجمه آن را به استناد آیه شریفه « َفاق َْر ُءوا َما َت َي َّس َر
ِم ْن ُه» 49و بنا به حکم مستفاد از روایت «ال صالۀ له
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زیرا قرآن به زبان عربی است و ترجمه آن (در نماز)
جایز نیست .همچنین جایز نیست کسی در مقام
قرائت قرآن (در نماز و غیر نماز) حتی مترادفات
کلمات قرآنی را گرچه از نظر معنایی با همدیگر
مطابقت دارند ،بیاورد؛ زيرا در این صورت اسم قرآن
به آن صدق نمیکند و در حکم تفسیری است ،برای
قرآن که از سخنان انسانها نشئت میگیرد ،نه از کالم
وحی .نظم ویژهای که در کلمات قرآنی وجود دارد و
پایه و مایه اعجاز میباشد ،در غیر کلمات قرآنی دیده
53
نمیشود».
او در ادامه این گفتار افزوده است« :حال اگر انسان
ناچار شد به دلیل ندانستن عربی و کمی و تنگی
وقت برای آموختن ،به ترجمه روی آورد ،آیا این
کفایت میکند؟ دو نظر وجود دارد که قول صحیح
عدم کفایت است» 54.این فقیه شیعی ضمن فرق نهادن
بین ترجمه و قرآن ،معتقد است ترجمه قرآن ،قرآن
محسوب نمیشود و نماز به غیر عربی و ترجمه آن
نماز نیست .وي این برداشت از سخن عالمه را که
گفته است« :أو أتی بالترجمۀ مع امکان التعلم» که به
بیاشکال بودن ترجمه قرائت در صورت ناتوانی در
یادگیری و در نهایت عدم ابطال نماز منجر میشود،
55
قول ضعیفی شمرده است.
د) محمدحسن نجفي
محمدحسن نجفی نیز در جواهر الكالم گفته است:
محقق حلی به جایز نبودن ترجمه قرائت حمد به
زبان فارسی تصریح کرده است ،عبارت وی چنین
است« :الیجزی للمصلی فی الفاتحة مث ً
ال ترجمتها
56
بالفارسیة».
هـ) احمد خوانساری
احمد خوانساری با آوردن عبارت «و الیجری
الترجمۀ ولو ضاق الوقت» ،به جایز نبودن ترجمه
 . 53جامع المقاصد ،ج ،2ص.246
 . 54همان.
 . 55ر.ک :همان.
 . 56جواهر الکالم ،ج ،3ص.664

قرائت حمد در نماز تأکید ورزیده است.
و) امام خمینی(ره)
امام در تحریر الوسیله درباره این موضوع چنین گفته
است« :اما االذکار الواجبة فالیجوز فیها غیر العربیة
الصحیحة» .پیدا است قرائت حمد به عنوان رکن ،از
واجبات نماز ،به نظر امام به هیچ وجه برای غیر عربی
57
خواندنش مجوزی وجود ندارد.
ز) آیت اهلل گلپایگانی
ایشان در پاسخ به پرسشی در مورد ترجمه قرآن و به
تبع آن حکم ترجمه قرائت در نماز و اینکه در صورت
حکم به جواز آیا احکام اختصاصی قرآن مثل قرائت
در نماز بر ترجمه هم جاری است ،ضمن بیاشکال
دانستن ترجمه قرآن به شرط احراز معانی درست
براساس نظر اهلبیت ،در خصوص ترجمه سوره حمد
در قرآن چنین گفته است :از نظر حرمت ،ترجمه قرآن
هم معتبر است و اهانت به آن حرام است ،ولی در
قرائت نماز باید عین آیات خوانده شود و ترجمه
58
کفایت نمیکند.
بررسی و جمع بندی دیدگاه فقهای شیعه

در فتاوای مراجع شیعه به چند نکته اشاره شده است،
از جمله:
 .1لزوم یادگیری نماز که قرائت حمد و سوره قرآن
(به همان صورت که نازل شده) ،جزء اساسی آن
است.
 .2کسی که بهرغم کوشش برای یادگیری حمد و
سوره باز هم ناتوان است ،الزم است به هر صورت
که توانست حمد و سوره را بخواند.
 .3تأکید بر استحباب نماز جماعت خواندن کسی که
نمیتواند حمد و سوره را خوب بخواند.
 .4تأکید بر احتیاط واجب بودن خواندن نماز به
صورت جماعت ،فردی که براساس تنگی وقت،
نمیتواند حمد و سوره را یاد بگیرد.
 . 57تحریر الوسیله ،ج ،1ص.184
 . 58مجمع المسائل ،ج ،1ص.169

 .5بطالن نماز کسی که الف) یکی از کلمات حمد
و سوره را نداند .ب) عمدا ً آن را نگوید یا به جای
حرفی ،حرف دیگری بگوید .ج) زیر و زبر دادن
حرفی که زیر و زبر ندارد 59.د) حرفی که تشدید
60
دارد ،تشدد آن را ادا نکند.
تأکید بر این موارد به چه معنا است؟ جز به عربی
خواندن سوره حمد و یک سوره دیگر .وقتی براساس
نظریات عالمان شیعه ما مجاز نباشیم حتی حرفی را
ادا نکنیم و یا تشدید حرفی را نگوییم ،آشکار است
ترجمه نماز در قرائت به هیچ روی مجاز نخواهد بود.
نتیجهگیری
 .1یکی از مباحث و زیرمجموعههای مرتبط با ترجمه
قرآن ،بحث جواز یا عدم جواز ترجمه قرآن در نماز
است .بحث جواز ترجمه قرآن در میان مذاهب
اسالمی ،براساس فتوای ابوحنیفه در میان حنفیان
تکوین یافته است.
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 . 59توضیح المسائل نه مرجع ،ص.566
 . 60همان.

 .2در برخی متون فقهی حنفیه ،قول به بازگشت
ابوحنیفه از دیدگاه قبلی خود و پذیرش نظریه کسانی
مانند قاضی ابویوسف و شیبانی (دو تن از شاگردان
ابوحنیفه و عالمان این مذهب) ،مطرح بوده است که
البته جستجو در اقوال خود ابوحنیفه چنین بازگشتی
را تأیید نمیکند.
 .3افزون بر اجماع عالمان شیعه ،مبنی بر عدم جواز
ترجمه قرآن در نماز ،دیگر مذاهب اسالمی مانند
شافعیه ،حنبلیه و مالکیه نیز قول به جواز ترجمه قرآن
در نماز را نپذیرفتهاند.
 .4در میان پژوهشگران نوگرا ،نصر حامد ابوزید،
ضمن کتابی درباره دیدگاههای شافعی به عنوان فقیهی
که به نظریه اعتدالی در میان اهلسنت در مباحث
فقهی گرایش داشته ،موضع سختگیری و مخالفت
وی را با دیدگاه ابوحنیفه برجسته کرده است.
 .5با جستجو در فتاوای فقهای شیعه ،اصرار در
درست خواندن و ادای درست مخارج حروف قرآنی
در قرائت نماز ،از دالیل آشکار عدم جواز ترجمه
قرآن در نماز به شمار میآید.
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