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نماز به زبان مادری
مقدمه:
نماز ستون اساسی مسلمانی ،بنياد دين مقدس اسالم ،پيشرو و سيد ھمۀ عبادتھاست و به تعريف ديگر نماز تذکره و
کارت ھويت مسلمانی است .ھرکه اين پنج فريضه را مطابق سنت پيامبر بزرگوار اسالم محمد مصطفی صلی ﷲ
عليه وسلم به جای آرد  ،به عالوۀ اين که از زشتی ھای قولی و فعلی ؛ نجات می يابد  ،بلکه رحمت انوار الھی در
دلش قرار خواھد گرفت .
از جانبی ھم چون نفس در ذات خود تشنۀ حقيقت و سعادت است و فطرتا ً آمادۀ آن می باشد  ،بناًء نماز پناھگاه مأمن
و پايگاه آرامش و سکون غلبه بر نگرانی ھا وآسودگی برای کسی است که آن را به خاطر کسب سعادت و رحمت
الھی با عشق و محبت انجام دھـد.
بناًء در مقام و منزلت نماز ھمين کافيست که اولين آنچه که بنده در مورد آن ،مورد محاسبه قرار می گيرد ،نماز
می باشد.
روز آخـر که جانگداز بود – اولين پرسش ازنماز بود
لذا اگر نمازمسلمان صحيح بود ،به تبع آن بقيۀ اعمالش نيز صحيح و درست می باشد و اگر نمازش فاسد بود،
بقيۀ اعمالش نيز فاسد شده می تواند.
ﷲ متعـال مقام نماز وبندۀ نماز گزار را بزرگ و گرامی داشته و منزلت خاص بخشيده است .نماز در ميان ساير
عبادات ،به طور مخصوص ،در بسياری ازمواضع قرآن کريم ذکرو تعبير گرديده و در بسا مقام بلند و رفيع قرار
دارد .
از امام احمد )رح( روايت است که فرمودند :ھر ُسُبک شمارندۀ نماز و تحقير کنندۀ آن در واقع ُسُبک شمارنده ،تحقير
کننده و توھين کنندۀ اسالم می باشد و فقط بھرۀ آنان از اسالم به قدر بھرۀ شان از نماز بوده و رغبتـشان به اسالم
به اندازۀ رغبتشان به نماز می باشد.
قرائت درنمازبايد حتما ً عربی باشد !
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خواندن نماز به زبان عربی و با ھمان الفاظ و کلماتی که پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم وديگر مسلمانان صدر اسالم می
خواندند دالئل وحکمت ھای مختلفی دارد که من صرف به برخی ازآن ھا اشاره خواھم کرد .
اول:
تعبدى و توفيقى بودن خواندن نماز به زبان عربى ،اين بدين معنی است که شريعت مقدس اسالم دستور به عربى
خواندن نماز داده است.
با توجه به اين که روح عبادت بر تسليم و تعبد است طبعا ً انسانی که می خواھد عبادت ﷲ را به عمل آرد آن چيزی
را انجام می دھد که پروردگارش ازاو خواسته است و طبق آيات قرآنی واحاديث نبوی و سيرۀ پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم اين واجب و تکليف دينی به اين شکل واجب شده  .اگر چه انسان می تواند در غير اوقات نماز با ھر زبانی که
می خواھد با ﷲ خويش راز ونياز کند .
دوم :
فلسفه وحکمت ديگری که در خواندان قرائت با زبان عربی وجود دارد  ،اينست  ،تا وحدت زبانی در وقت نماز در
ميان کافۀ مسلمانان که از ھر رنگ  ،نژاد  ،قوم و لسان باشند  ،ايجاد گردد  ،جھت ايجاد زبان مشترک ميان ھمه
پيروان اسالم  ،در واقع فراھم سازى وحدت و پيوند بين المللى دينى است.
طوری که برای ھمه معلوم وھويداست که ھدف اساسی دين تقرب در بين انسانھا ومتحد ساختن  ،جامعه ھای بشری
وبرقراری تفاھم بين افراد ورفع اختالف ھای ناشی از زبان و نژاد وديگر اختالف ھا آمده است  ،واگر ادای نماز و به
خصوص قرائت در نماز ،به زبان ھای مختلف صورت می گرفت  ،به يقين کامل ،موجب جدائی مسلمانان و سبب
اختالف وپراکندگی ،تفرقه و در نھايت عامل اساسی بعضی تعصبات در بين مسلمانان و جامعۀ امت اسالمی می
گرديد.
سوم:
فرضيت خواندن سورۀ فاتحه در ھر رکعت از نماز اينست  ،تا مسلمانان حکمت مناجات با ﷲ خويش را بياموزند،
وسورۀ حمد طرز دقيق مناجات وسخن گفتن نماز گزار را با ﷲ می آموزاند.
واگرھر کس به زبان خود ترجمۀ سورۀ حمد را بخواند اين ھدف ومقصود عالی حاصل نمی شود يعنی آن گونه که
بنده بايد معبودش را ستايش کند نمی تواند ستايش کند واين تعليم الھی به فراموشی سپرده می شود.
چھارم:
قرائت و اذکار ديگری که در نماز است به صورت دقيق در ھيچ زبانی ترجمه ندارد .يعنی نمی توان ھمان مفاھيمی
که در اذکار نماز به زبان عربی است به صورت دقيق ترجمه ومعنی کرد و آن را بيان نمود .
اگرچه برخی ازمفسرين سعی وکوشش به خرج داده اند که در ترجمۀ قرآن سعی بليغ به خرج دھند ولی انصاف
خواھد بود  ،اعتراف نمايم که با موجوديت ظرفيتھاي بسيارعالي در زبان عربی وبه خصوص در زبان وحى ،
برای مفسرين ومترجمان مشكل ودشوار خواھد بود که معادل برخی از کلمات را در زبان ھای مادری خويش دريابند.
وزيادتر اوقات مالحظه شده است که مترجمين براي توضيح يک اصطالح چندين سطر توضيحات آرائه مي دارند.
طوري که اين امر در کار بسياري از تفاسير به مالحظه مي رسد .
اگر درکتب تفاسير مالحظه فرموده باشيد که مقداری از زيبائیھا و ظرافتھای متن اصلی به ھدر میرود و اين تنھا
مختص به ترجمۀ قرآن نه بلكه يك ترجمۀ صد در صد وفادار به متن از ھيچ يك از شاھكارھای ادبی ممكن نيست،
پس به اين معنا ھم قرآن ترجمهناپذير است وھيچ وقت بشريت توانمندی ترجمۀ کما حقۀ آن را به دست نخواھد آورد .
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بناًء به صورت کل گفته می توانيم که تفاوت زبانھا ،فرھنگھا ،ساختار شكلی زبان خواسته يا ناخواسته
محدوديتھائی را در امر ترجمه ايجاد میكند؛ بنابراين قرآن را به طور كامل نمیتوان ترجمه كرد ،زيرا ھيچ
ترجمهای فصاحت ،بالغت و جامعيت متن قرآن را نمی تواند داشته باشد .
به طور مثال از ترجمۀ سورۀ » حمد « نام می بريم  ،ھيچ مترجمی قادر نخواھد شد توانمندی آن را بيابد تا:
بتواند تمام مفاھيم اين سوره را به زبان ديگری بيان کند.ازجمله تنھا کلمۀ »ﷲ«  ،ھيچ معادلى در زبان ديگر ندارد ،
مثالً ترجمۀ نام )ﷲ( به زبان دری به کلمۀ خدا  ،ويا پروردگار ويا څښتن تعالی در زبان پشتو معادل کلمۀ »ﷲ«
شده نمی تواند .
علماء می گويند  :اگر چه با توجه به اسبابی که ذکر کرديم نماز بايد به زبان عربی خوانده شود اما اين بدان معنی
نخواھد بود که شخصی نتواند به ھيچ زبان ديگری با ﷲ سخن بگويد.
طوری که در فوق يادھم آور شديم ،انسان می تواند با ھر زبانی که خواست در غير وقت نماز با ﷲ خويش سخن
گفته و با او راز و نياز کند و درد ھا و نياز ھای خود را با او در ميان گذارد.
حتی در قنوت نماز که قسمت خواستن حاجت ھا است انسان می تواند به زبان پشتو ويا دری يا ھر زبان ديگر با او
سخن گويد ).غرض توضيح بيشتردر اين مورد ميتوان به »کتاب قرآن شناسی« )محمد تقی مصباح يزدی  ،و تفسير
نمونه مرجعه فرمايد (
قرائت در نماز به زبان مادری:
قبل از ھمه بايد گفت که  :عدم به جای آوردن نماز به زبان مادری غير عربی بر اين مفھوم است که ھدف نماز
وادای آن به زبان غير عربی فاقد اھميت شرعی است.
لفظ ومحتوای قرآنکريم مقدس است و مسلمان بايد نماز را به زبان عربی ويا ھم نماز خويش را به ھمان الفاظ و
کلماتی به جای آورد آنطوری که پيامبر اسالم به جای آورده بود.
برخی از علل وداليلی را که چرا ما نمی توانيم نماز خويش را به زبان غيرآنچه به آن قرآن کريم نازل شده،به
جای آوريم ذيالً تذکر خواھم داد:
ّاول:تعبدی وتوقيفی بودن عبادت نماز:
تعبدى و توقيفى بودن عبادت نماز به زبان به زبان عربی بدين معنا است که شريعت اسالم ھدايت أکيد فرموده
است که نماز را بايد به بزبان عربى به جای آوريم.
از جانب ديگر بايد گفت که حکمت ،فلسفه و روح عبادت بر تسليم و تعبد استوار است .انسانی که می خواھد عبادت
پروردگار را به جای آورد بايد آن را به ترتيب انجام دھد  ،آنطوری که پروردگار با عظمت از ما توقع دارد.
اولتر از ھمه و محتوای کالم دراين بحث بسيار کھنه و تاريخی در اسالم است که آيا متن و يا ھم معنای قرآن کريم
مقدس است؟
آيا کسی که قرآن کريم را حتی بدون فھم معنای آن می خواند ٍثواب دارد يا معنای آن را؟
جواب کامال ً واضح است که متن و معنای قرآن کريم ھر دو مقدس است.
تالوت نصوص شرعی به شکل که نازل شده مقدس ،خوندان و قرائت آن ثواب دارد.
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واما مسأله قرائت در نماز:
در مورد مسألۀ قرائت در نماز اصل کلی وقاعدۀ اساسی حکم پروردگار با عظمت وپيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است ،
که می فرمايد  »:صلوا کما رايتمونی آصلی «)ھمانگونه که می بينيد من نماز می خوانم  ،نماز ّخوانيد. ( .
بن ً
اء مطابق حکم شرعيت نماز بايد ھمان طوری خوانده شود  ،طوری که آن را پيامپر صلی ﷲ عليه وسلم به جای
می آورده ويا ھم به ترتيبی خوانده شود  ،که از طرف شارع باالی ما واجب گرديده است  .ولی در اين ھيچ گونه
شکی نيست که يک نفر مسلمان می تواند درخارج از وقت نماز ،با ھرشکل وبه ھر زبانی که دلش می خواھد
عبادت کند وبا پروردگار خويش مصروف راز ونياز گردد.
طبيعی است که عدم توجه به خواست الھی و عمل کردن ھر شخص بنا بر خواست خود ،با روح تعبد و تسليم سازگار
نيست.
دوم :نماز رمز ايجاد وحدت بـين مسلمانان است:
خواندن نماز به زبان عربی و يا دقيق تر بگويم به ھمان طريق که فرض گرديده ،طريقه ،راه ورسم پيامبر محمد
صلی ﷲ عليه وسلم زمينه را برای وحدت جھانی بين مسلمانان ايجاد می نمايد .به جای آوردن نماز به زبان و
رسمی که فرض شده يعنی به زبان عربی به مثابۀ ايجاد زبانى مشترک ميان ھمۀ پيروان اسالم ودر نھايت امر
وحدت و پيوند جھانی دينى بين مسلمين به شمار می رود .تالش برای ازبين بردن چنين وحدت ھمان چيزی است که
دشمنان اسالم آن را می خواھند وبه آن دامن می زنــنـد.
دارای مقام
از جانب ديگر ،زبان عربی زبان يك قوم نيست  ،بلكه زبان عربی به مثابه زبان وحی بر تمام مسلمانان
ِ
واھميت خاصی می باشد.
آشنائی وتکلم و قرائت به زبان عربی ،ويه جای آوردن نماز به زبان قرآن عظيم الشأن وطريقــۀ پيامبر اسالم
محمد صلی ﷲ عليه وسلم به زبان عربی برای مسلمان امکان آن را می دھد که با کالم ﷲ )قرآن( ھدايات پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم ) سنت ( رابطـۀ مستقيم ،بھتر و دايمی داشته باشد.
تکلم ،سخن زدن وبه جای آوردن نماز به زبان عربی سبب می شود که مسلمان نه تنھا با کتاب ﷲ وسنت پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم آشنائی مستقيم پيدا کند ،بلکه به فھم زبان عربی می تواند با معارف دينی ھر چه بيشتر
دسترسی پيدا کند.
 زبان شناسان بدين معترف اند که زبان عربی زبانی جامع ،بليغ وغنی و در نھايت امر در برگيرندۀ لطايف وظرايف بيانی می باشد که کمتر زبان مروج انسانی از اين گستردگی و جامعيت برخوردار است.
يکی از لوازم زندگی مسلمانان و پيروان ھر دينی گسترش زبان آن دين می باشد تا راحت تر با متون مورد عالقۀ
خود آشنا شوند.
ھمچنان بايد گفت که زبان عربی را از لحاظ غنای معنوی و اصطالحات آن ،واز لحاظ مفاھيم وساختار معنائی ،به
خصوص در عرصه معارف دينی ،نمی توان با ديگر زبانھای مروج دنيا در مقايسه قرار داد.
ازطرف ديگر بخش مھمی ازنماز به قرائت سوره ھائی ازقرآن اختصاص دارد .در اين سوره ھا اعجاز وجود دارد
که بشر توانمندی آن را ندارد كه با دقت و صحت كافی كالم الھی وحيانی را به زبان ديگر ترجمه وآن کلمات را
جايگزين متن اصلی وعربی نمايد .
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به ھمين علت ھم است که ترجمۀ قرآن کريم عمالً به نحوی تفسير صورت گرفته می تواند واطالق کلمۀ ترجمه به
کتب مندرج معانی قرآن کريم ونصوص شريف افادۀ دقيق و درست نيست .
بھتر وبجا است تا عوض جمله وکلمۀ )ترجمۀ قرآن کريم وحديث وعلم تفسير( کلمه و جملۀ ) تفسير قرآن کريم وحديث
وعلم تفسير( به کار برده شود .
قابل به تذکر جدی می بينم که درک اين مسأله اھميت بسزائی دارد که دانست ،در آنچيزی که که شرع صراحت دارد
جست و جوی داليل عقالنی اضافی وضياع وقت خواھد بود.
با تمام صراحت بايد گفت  :لطايف قرآنی و خاصيتھای اعجازی قرآن نظير جنبهھای نحوی و بالغی و لطايف كالم
عرب ھم در ترجمۀ پشتو ودری قرآن گنجانده نمیشود .
فخرج َ َ
الح َ َ
ياة
قومه ِفی ِ َ ِ ِ
علی َ ْ ِ ِ
به طور مثال پروردگار ما در سورۀ قصص آيت  ٧٩میفرمايد » َ َ َ َ
يريدون ْ َ
الذين ُ ِ ُ َ
قال َّ ِ َ
زينته َ َ
قارون ِ َّ ُ ُ
ٍّ
الدنيا َ َ ْ َ
أوتی َ ُ ُ
عظيم« پس قارون با كوكبۀ خود بر قومش نمايان شد ،كسانى كه
مثل َما ُ ِ َ
ياليت َ َلنا ِ ْ َ
ُّ ْ َ
إنه َلذو َحظ َ ِ ٍ
خواستار زندگى دنيا بودند گفتند ،اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما ھم داده مىشد ،واقعا ً او بھرۀ بزرگى از
ثروت دارد« ،معموالً »خرج« را با »من« يا »عن« میآورند به معنای »از« ،منتھی در اين آيت با »فی« آمده
است و با تبديل »عن« و »من« به »فی« در اين سوره میخواھد بگويد قارون در ھالهای از زيور فرو رفته بود
زمانی كه ما بخواھيم ترجمه كنيم ،نمیتوانيم به زيبائی زبان قرآن تضمين را در اين آيت به كار ببريم .
 قرآن كتابی است بی ھمتا كه زيبائی ظاھری و عظمت معنوی آن برابر است .استحكام الفاظ و انسجام كلمات وتازگی افكار در سبك نو ظھور آن چنان متجلی است كه پيش از آن كه عقول تسخير معانی آن گردند ،دلھا تسليم آن می
شوند .در ميان پيامبران ھيچ كس مانند پيامبر اسالم نتوانسته است اين ھمه نفوذ كالم داشته باشد.
 قرآن با سبك خاص خود ،ھم سرود مذھبی است و ھم نيايش الھی و ھم شريعت و قوانين سياسی و حقوقی و ھم نويدبخش و ھشدار دھنده و ھم پندآموز و ھم راھنما و ھدايت كننده به راه راست و ھم بيان كنندۀ قصه و داستان و ِ َ
حكم و
امثال.
 قرآن زيباترين اثر به زبان عربی است كه در ميان كتابھای مذاھب جھان نظير ندارد .مسيحيان عرب زبان معترفندكه اين كتاب شريف چه تأثير شگرفی دردل و جان شنوندگان دارد.
مارگريت ماركوس)مريم جميله( دختر جوان يھودی االصل امريکائی در مورد زندگی خويش واين که چگونه

به

دين اسالم مشرف شد می نويسد :
وی با شنيدن آياتی از قرآن مجيد چنان شيفته و دلباخته شد كه اين مسأله او را به انس دائمی با قرآن ومطالعه و
بررسی پيرامون اسالم فراخواند و در نھايت ھدايت او به اين دين مبين و نگارش ده ھا كتاب و مقاله در دفاع از اسالم
را سبب شد.
بنابراين قرائت آيات الھی در نماز ،به خصوص اگر ھمراه با نغمۀ دل انگيز قرآن ،و توجه و تدبر در معانی آيات آن
باشد ،چنان تأثيری دارد كه ترجمه را بدان راه نيست.
 قرآن عظيم الشأن کالم الھی است ،زبان قرآن زبان عربی است و اين زبان از تنوع لغات واصطالحات و رسائیآن بی نھايت زبان غنی است.
خوانندۀ محترم!
اگرتوجه فرموده باشيد که اگر انسان بخواھد به ترجمۀ ھرزبان اقدام کند ولو دقيق وبا دقت ھم باشد  ،مقداری از
زيبائیھا و ظرافتھای متن اصلی آن به ھدر میرود و اين تنھا مختص به ترجمۀ قرآن نه بلكه يك ترجمۀ صد در
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صد وفادار به متن از ھيچ يك از شاھكارھای ادبی ممكن نيست ،پس به اين معنا ھم قرآن ترجمهناپذير است  .وبا تمام
مسؤوليت بايد گفت که ھيچ وقت بشريت توانمندی ترجمۀ کما حقه قرآن را به دست نخواھد آورد .
اعتراف بايد کرد که با موجوديت ظرفيتھای بسياری عالی در زبان عربی وبه خصوص درزبان وحى ،مفسرين
ومترجمان ما با مشكل معادليابی زبان مواجه می گردند .وزيادتر از اوقات مالحظه شده است که برای توضيح يک
اصطالح چندين سطر توضيحات آرائه می دارند.
اگر تفاسير بسياری از دانشمندان ومفسرين را مطالعه نمائيم خواھيم يافت که اين مفسرين ومترجمين در بسياری از
موارد از بحث ترجمه خارج شده اند و وارد تفسير می شوند  ،بنابر ھمين استدالل ومنطق است که برخی از
دانشمندان دليل می اورند که  :قرآن ترجمه پذير نمی باشد .
زبان ترجمه برای بيان معارف و حقايق قرآنی قاصر است ،چون نوعی دوگانگی در دو عرصۀ ظرف و مظروف
وجود دارد؛ يعنی يك حقيقت برتر در عالم الھی و يك ظرف محدود به نام لفظ و معنا در عالم انسانی ،كه نمیتواند
حقيقت الھی قرآن را بازتاب كنند .
بايد دانست که الفاظ درقرآن بر اساس حكمت خداوند انتخاب شدهاند و اين الفاظ قدر معلوم حقيقت الھی است و در
ترجمه با برگردان كردن اين الفاظ به حقيقتی كه ﷲ در نظر دارد نمیرسيم .
ھمچنان تا به حال مترجمين قادر به ترجمۀ دقيق  ،جامع ومعتبری از سورۀ حمد  ،سوره ای که مسلمانان ھمه روزه
آن را در نمازھای پنجگانۀ خويش تكرار می نمايند نشده اند.
»بسم ﷲ الرحمن الرحيم« وترجمــۀ آن به زبان دری :
»شروع می کنم به نام خداوند بخشنده و مھربان«
مفسرين می نويسند اگر ترجمۀ »بسم« »به نام« شود در اين مورد مشکلی نيست .آما » ﷲ « قابل ترجمه نيست
زيرا » ﷲ « اسم علم ) = خاص ( است برای خدا واسم علم را نمی توان ترجمه کرد.
به طور مثال اگر نام کسی » شمس الدين « باشد  ،حق نداريد اورا به ) آفتاب الدين ( صدا کنيم  .با آنھم اگر دين را
ھم ترجمه کنيد که فارسی/دری شود .مشکل ازين ھم پيچيده خواھد شد.
كلمه ﷲ اسم خاص است كه مسلمانان بر ذات ﷲ متعال اطالق مىكنند ،ھمانگونه كه يھود خداى متعال را »يھوه« و
زردشتيان »اھورا مزدا« مىگويند .بنابراين نمىتوان »ﷲ« را ترجمه كرد ،بلكه بايد ھمان لفظ جالله را به كار برد.
بناًء بھتر ودقيق تر خواھد بود که منحيث يک مسلمان وعاشق قرآن در مکالمات روزه مرۀ خويش از ترجمۀ نام ﷲ
تعالی به زبان ھای مختلف خود داری کرد ،وعوض آن تا حد توان نام اصلی )ﷲ تعالی( را به کار برد.
ترجمۀ کلمۀ »الرحمن« در بسم ﷲ الرحمن الرحيم:
ترجمۀ دری کلمۀ »الرحمن « می شود ) :بخشاينده( اگر منصف باشيم  ،با تمام صراحت بايد گفت که اين ترجمه صد
در صد مفھوم »الرحمن« را نمی رساند ،زيرا »رحمن« ازجمله يكى از صفات ﷲ است كه شمول رحمت و
بخشندگى او را مى رساند و اين شمول در كلمۀ بخشنده نيست ،يعنى در حقيقت »رحمن« يعنى ﷲ كه در اين دنيا ھم
بر مؤمن و ھم بر كافر رحم مىكند و ھمه را در مورد لطف و بخشندگى خود قرار مىدھد از جمله آن كه نعمت رزق
و سالمت جسم و امثال آن عطا مىفرمايد.
ترجمــۀ )الرحيم( در بسم ﷲ الرحمن الرحيم :
»الرحيم« تر جمۀ دری آن می شود) :مھربان( )رحيم( كلمه اى از قرآنى و نام پروردگار است نبايد آن را غلط
معنی كنيم .اگر )رحيم( »بخشاينده« ترجمه شود معنی تقريبا ً خوبی خواھد بود ،زيرا »رحيم« يعنى خدائى كه
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در آن دنيا گناھان مؤمنان را عفو مىكند و صفت »بخشايندگى« تا حدودى اين معنى را مىرساند .بنابر آنچه گفته شد
معلوم شد كه آنچه در ترجمه » بسم ﷲ« آوردهايد بد نيست ولى كامل نيست و از جھتى نيز در آن عدم دقت ھا و به
توجيه باال اشتباھاتى ھست .
خواننده محترم !
قرآن يك حقيقت آسمانی و يك جريان الھی است و چون اين جريان در قالب بيان نازل شده طبيعی است كه ظرف
نزول آن الفاظ و مفاھيم است و الفاظ و معانی توان صيد حقايق الھی را ندارد .لفظ و معنا در حد ظرفيت خود ،حيثيت
انعكاسی و بازتابی يك حقيقت را دارند.
از سوی ديگر چون قرآن به عنوان »حبلمتين« و »عروةالوثقی« معرفی شده و در روايات اسالمی آمده است كه
سمتی ازاين ريسمان به دست و طرف انسانھا و طرفی از آن به دست پروردگار با عظمت است ،اقتضای اين را
دارد كه كسانی را كه از الفاظ ،عبارات ،معانی و مفاھيم عبور كردهاند ،به حقيقت و فھم درستتری از قرآن را
برساند ،بهعبارت ديگر لفظ و عبارات در مرحلۀ اول قاصر است ،از اينكه حقيقت الھی را برساند ،اما وقتی انسان با
اين حقيقت انس بگيرد از لفظ به معنا و حقايق عبور میكند ،ولی اگر كسی بخواھد در حد لفظ و معنا بماند طبيعی
است كه نمیتواند قدرت بازتابی قرآن را درك كند و از لفظ و معنا انتظار حقيقت را داشته باشد.
 كلمات مترادف به مفھوم اصطالحی در آن وجود ندارد و در نتيجه الفاظی كه در قرآن مترادف به نظر می رسندھريك حامل خصوصياتی متمايز از يك ديگراند كه ترداف را از آن ھا سلب می كند.
انتخاب کلمات عربی در قرآن کريم با خصيصـۀ اعجاز توأم است ،به عبارت ديگر به جای لغتی كه در قرآن كريم،
مترادف با لغت ديگر به نظر می رسد ،محال است لغت ديگری را به كار برد.
به طور مثال کلمـۀ»خالق«» ،بارئ«» ،فاطر« در سوره ھای مختلفی از قرآن کريم به کار رفته است ،نمی توان
خصوصيات آن ھا را با تعبير »آفريدگار« القاء كرد .از آن جا كه خداوندمتعال بر ھمۀ لغات ازنظرآگاھی احاطه
كامل دارد بھترين آن ھا را در جای مناسب آورده است كه اين كار از عھده وتوانائی بشر بيرون است .
به ھمين علت ھم عده ای از مفسرين چنانچه در باال ھم آورديم ،حين ترجمۀ قرآن کريم کلمۀ تفسير را استفاده اضافه
می نمايند .به خاطر اين که آنچه تحت نام تراجم قرآن کريم تا حال پيشکش شده در واقعيت تفاسير قرآن کريم اند نه
صرف ترجمه.
برخى ازعالمان علم بالغت اعتقاد دارند كه راز اعجاز قرآن در بالغت و فصاحت آن است ،اين نظم بديع و بالغت
بىپايان باعث شده است كه كسى نتواند براى قرآن مثل و مانندى بياورد ،نظم و اسلوب خاص تأليف قرآن ،دليلى ديگر
بر اعجاز آن است ،دستهای از انديشمندان اعتقاد دارند كه ّسر معجزه بودن قرآن در اين است كه اين كتاب آسمانى
داراى معارف عالی است كه عرضۀ اين معارف عالی  ،در توان ھيچ بشرى نيست ،بنابراين ترجمۀ قرآن نيز كه به
نوعی رسانيدن پيام قرآن به ھمۀ ملتھا و فرھنگھاست نمیتواند ھمۀ معانی و مفاھيم قرآن را آنطور كه حق مطلب
است اداء كند .
با توجه به آنچه گذشت گفته می توانيم تصادفی نيست که عده ای از محققين به اين باورند که عوض ترجمۀ قرآن
کريم بايد به خاطر دقت واحتياط تفسير قرآن کريم به کار برده شود .به علت اين که اگر ما در دادن مطالب و مفاھيم
دقيق و کامل قرآنی صرف با ترجمۀ نزديک لغات عربی بپردازيم به اشکاالت و عدم دقت ھای مواجه شده و يگانه
راه ھمان تشريح تفسيری لغات بيشتر مارا دردقت مساعدت خواھد کرد.
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ھمچنان مسلم اين است که يکی از معجزه ھای حضرت محمدصلی ﷲ عليه وسلم خود قرآن و اعجاز آن است که
کلمات برمعانی ھماھنگی و صدای ھماھنگ و ترنم بخش موافق به معنا خويش را دارد که درزبان عربی به صورت
احسن اجراء شده و در زبانھای ديگر به ندرت ممکن خواھد بود وديده نشده است .اين لذت و حالت را با دخل شدن
دراين معانی و مفاھيم قرآنی و تفاسير آن به صورت بھتر وخوبتر ھر مسلمان دانا برعلوم قرآنی وحتی با شنيدن آيات
قرآنی به صورت طبيعی لمس وحس کرده می تواند.
يكی از حكمت ھای مھم به زبان عربی و به زبان قرآن بودن نماز اين است :كه با به جای آوردن نماز به زبان
عربی فرھنگ قرآنی به زبان عربی و وحيانی در طول قرون و در ميان نسل ھای پی درپی به خوبی انجام پذيرد
وانتقال يابد.
مسلمانان بايد در ھر زمان و در ھر مكان ازطريق نمازھای پنجگانه ارتباط دائمی خود را با زبان دين حفظ نموده و
به وسيلۀ اين اصل عناصر فرھنگ دينی را در ميان خود حفظ نموده آن را به نسلھای بعدی منتقل سازنـد.
ازطرف ديگر به وجود آمدن فرھنگ مشترک دينی و زبان مشترک دينی ،دائمی در بين مسلمانان

زمينه را

برای اين امر مھم و سترگ مساعد می سازد تا مسلمانان و جوامع اسالمی در حد اعالی آمادگی دربرابر
تھاجمات فرھنگی بيگانه قرار داشته باشند .بدين اساس و نصوص ارائه شده گفته می توانيم که به جای آوردن
نماز به زبان عربی درفرھنگ پذيری و انتقال فرھنگی مسلمانان نقش بسزائی دارد و ھم در پايائی و پايداری فرھنگ
و ھويت دينی آنان کمک ومساعدت می نمايد.
بايد تذکر دھم که پروردگار ما ھمينطور اراده فرمود ه است که دين مقدس اسالم و نام پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم تا
که بشريت زنده است ،زنده بماند ،اين ھدف عظيم وسترگ صرف وصرف از طريق نماز که به زبان عربی به
صورت احسن ،افضل و مطابق سنت پيامبراسالم به جای آورده شود ،امکان پذير است وبس .عالوه بر آن که نماز
به ھمين شکل ،عبادت پروردگار است ،موجب طراوت مکتب و احيای دين نيز می باشد.
شايد يکی از رموز خواندن نماز به زبان عربی و با ديگر شرايط و آداب ،حفظ نماز بعد از قرنھا است ،در حالی که
در اديان ديگر  ،ارتباط دائمی و ھميشگی که مسلمانان با خدای خويش دارند ،وجود ندارد و اين مسأله در افزايش
ايمان بسيار مؤثر است.
اگر چه با توجه به داليلی که ذکر کرديم نماز بايد به زبان عربی خوانده شود ،اما اين بدان معنی نيست که انسان
نتواند به ھيچ زبان ديگری با خداوندمتعال عبادت ،راز ونياز نمايد .
انسان می تواند با ھر زبانی که خواست در غير نماز با پروردگار خويش مصروف مناجات ،راز و نياز وعبادت
شود و دردھا و نيازھای خود را با او در ميان گذارد.
 چنانچه گفته آمديم تأکيد می دارم که ترجمه ھا معموالً بيانگر تمام مقاصد و معانی الفاظ ترجمه شده و متونی کهترجمه شده ،نيستند .و معموالً تطبيق تمام عيار بين دو زبان و بودن اصطالحات کامالً معادل مشکل است و اختالف
در ترجمه ھا خصوصا ً درمتون دينی بسيار شايع و متناسب با اختالف برداشتھا از يک متن دينی است.
از سوی ديگر ترجمه حد دقيق و محدودی ندارد و ھمۀ لھجه ھا و زبانھا را در بر می گيرد.
ھر لغت از خود تاريخ و تذکره دارد و بسيار مشکل است ابعاد معانی تمام لغات و اصطالحات در ھمۀ زبانھا عين
پروسه را پيموده باشد .مثالً در حال حاضر حتی در بين خود يک زبان ھم چنين مشکل وجود دارد .مثالً زبان
انگليسی انگلستان ،زبان انگليسی افريقای جنوبی ،زبان انگليسی امريکای شمالی و  ....در موارد در امال و انشاء و
مفاھيم لغات و اصطالحات از ھم فرق دارد .چه رسد به ترجمــۀ يک زبان به زبان ديگر و آن ھم بدون تفسير بعضی
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مفاھيم و معانی بعضی لغات و اصطالحات .تصور کنيد خواندن نماز به زبان غير از زبان اصلی که قرآن به آن
نازل شده و مراعات باريکی ھا ،ملحقات و تفاسير که ضرورت باشد ،به کجا خواھد انجاميد؟
عبادات الھی برای انجام وبه جای آوردن آن برای خود احکامی وھداياتی دارند که نمی شود آن را به اساسمصالح بشری ومصالح زبانی مطابق به عقل بشری خويش تعديل وتغيير دھيم وعقل خويش را بر وحی آسمانی
وراه وروش پيغمبر صلی ﷲ عليه وسلم مالک قرار دھيم .
در قرآن عظيم الشأن وعبادت اسالمی معجزه ھائی وجود دارند که عقل قاصر بشری تا ھنوز توانمندی درک
کلی آن را نيافته است  .در ھر چيز و به خصوص به فرايض عبادتی الھی به عقل مراجعه کردن انسان را
نه تنھا به ھدف نمی رساند ،بلکه موجب فساد ھم می گردد.
در خاتمۀ بحث با صراحت تام بايد گفت :اوالً ما علت اصلی احکام را نمی دانيم و ثانيا ً آن که اگر ترجمۀ نماز به
زبان مادری واز جمله به زبان )پشتو ودری( معمول گردد به يقين کامل پراکندگی و چند دستگی نه تنھا در بين
مسلمانان افغانستان بلکه در مسلمانان جھان ايجاد خواھد نمود .امر محمدی صلی ﷲ عليه وسلم که فرموده:
»صلوا کمارآيتمونی اصلی« عملی نخواھد شدو به جای آوردن نماز به زبان ھای مادری موجب آن خواھد شد که
نوعی سر درگمی  ،آشفتگی و در نھايت ،امر را به حدی خواھد رسانيد که معانی اصيل و دقيق قرآنی در خطر
تحريف و گم شدن قرار خواھـند گرفت .ھمچنان وحدت رويه و عامل وحدت در جامعۀ مسلمين به معرض خطر
مواجه خواھد شد.
به فھم و درک من عده ای بادرک اين تأثير منفی و غير مطلوب به صورت آگاھانه و عده ای ھم نا آگاھانه مرتکب
ومدافع امرنادرست و غير شرعی می گردند.
در ضمن تجربۀ زندگی نشان داده آنجا که دستھا و سليقهھای انسانی در کارھای مختلف دخالت کرده است  ،آن را به
صورتھای مختلف در آورده و از اصل خويش انحراف نموده است.
اين تجربه را می توان در مورد احکام و تکاليف دينی اديان ديگر به خوبی مشاھده نمود  .که ھمين انسان به نام نو
آوری در دين چه بالئی را در شرايع آسمانی به ميان آورد  ،جوھر وحقيقت آن را مسخ نموده و به حيث يک
دين بی مفھوم برای جامعۀ بشری پيشکش نموده است .به طور مثال می توان از نماز روز يکشنبه مروج در
بعضی از فرقه ھای دين مسيحی در کليسا نام برد .
ـ رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد» :من ّ
ً
صلى صالة لم يقرأ فيھا بأم القرآن فھی خداج،
ثالثا ،غير تام«) .مسلم
.(.١/٢٩۶ ،٣٩۵
ھركس نماز بخواند و در آن سورۀ فاتحه را نخواند )اين را بداند( كه آن نماز ناقص و ناتمام می باشد و اين مطلب
را سه بار تكرار فرمودند.
 در حديثی قدسی ابوھريره رضی ﷲ عنه روايت می كند كه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :خداوندعزوجل بيان می دارد »:قسمت الصالة بينی وبين عبدی نصفين ،فإذا قالُ ْ َ ْ :
الحمد ّ ِ َ ِّ
العالمين) قال ﷲ :حمدنی
رب ْ َ َ ِ َ
الدين) ،قال ﷲ :مجدنی عبدی،
الرحيم) ،قال ﷲ :أثنى علی عبدی ،فإذا قالِ ِ َ ( :
عبدی ،وإذا قالِ ْ َّ ( :
يوم ِّ ِ
الرحمـن َّ ِ ِ
مالك ْ ِ
إياك َ ْ ُ ُ
وإياك َ ْ َ ِ ُ
نستعين) ،قال :ھذا بينی وبين عبدی ،ولعبدی ما سأل ،فإذا قال:
نعبد ِ َ
وقال مرة :فوض إلی عبدی ،فإذا قال) َ ِ :
ِّ َ َ
المستقيم * ِ َ َ
عليھم َوالَ
( َِ
الذين َ َ َ
الضالين) ،قال ﷲ :ھذا لعبدی،
اھدنــــا
غير َ ُ ِ
َّ ِّ َ
صراط َّ ِ َ
المغضوب َ َ ِ ْ
أنعمت َ َ ِ ْ
الصراط ُ َ ِ َ
عليھم َ ِ
ولعبدی ما سأل«) .مسلم  ».(١/٢٩۶ ،٣٩۵نماز را بين خود و بندهام به دو بخش تقسيم كرده ام ،پس ھرگاه او بگويد:
»ْ َ ُْ
الرحمـن
الحمد ّ ِ َ ِّ
رب ْ َ َ ِ َ
العالمين« ،خداوند می فرمايد  :بنده ام مرا حمد و ستايش كرده است ،و اگر بگويدِ ْ َّ » :
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الرحيم« ،خداوند می فرمايد :بنده ام مرا ثنا كرده و بزرگ داشته است ،و يك بار فرمود :بنده ام امورش را به من
َّ ِ ِ
إياك َ ْ ُ ُ
وإياك َ ْ َ ِ ُ
نستعين« خداوند می فرمايد :اين )رمز و پيمانی است( بين من
نعبد ِ َ
واگذار كرده است ،و آنگاه كه بگويدَ ِ » :
ِّ َ َ
و بنده ام ،و ھر آنچه كه بنده ام بخواھد برايش مھيا شده و فراھم می باشد ،و آنگاه كه بگويدَ ِ » :
الصراط
اھدنــــا
المستقيم * ِ َ َ
الذين َ َ َ
آن بنده ام است،
غير َ ُ ِ
صراط َّ ِ َ
عليھم َوالَ َّ ِّ َ
أنعمت َ َ ِ ْ
المغضوب َ َ ِ ْ
ُ َِ َ
الضالين« ،خداوند می فرمايد :اين از ِ
عليھم َ ِ
و ھر آنچه را كه بنده ام بخواھد فراھم می گردد.
بر اساس آنچه گفته شد در صحيح ترين نظريات وگفته ھای دانشمندان و فقھا آمده است كه :خواندن سورۀ فاتحه در
نماز واجب است ،حال تفاوتی ندارد كه در نمازھای جھريه باشد يا سريه .البته مذھب امام شافعی – رحمة ﷲ -و
سايرين نيز بر ھمين حكم می باشد.
مستحب است برای كسی كه سوره فاتحه را میخواند در پايان آن )آمين( بگويد ،كه معنای آن چنين است :خداوندا!
اين دعا و درخواستی را كه در سورۀ فاتحه خواندم بپذير و اجابت كن .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در اين باره می
فأمنوا َّ
أمن اإلمام ّ
فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه«) .متفق عليه ،البخاری،٧٨٠
فرمايد» :إذا ّ
 ٢/٢۶٢فتح الباری ،ومسلم .(١/٣٠٧ ،۴١٠
»آنگاه كه امام بگويد :آمين ،شما نيز آمين بگوئيد ،زيرا چنانچه كسی آمين گفتنش با آمين فرشتگان ھماھنگ و ھمراه
گردد ،ھر چه گناه در گذشته انجام داده است بخشيده خواھد شد.
ھمۀ دين در نماز خالصه شده است و در حقيقت نماز تجلی واقعی دين است و به ھمين جھت گفته شد كه ھر كس اھل
نماز نباشد اھل دينداری نيست و ديندار كسی است كه قائم به نماز باشد.
خواندن فاتحه ودرک معانی آن و تفکر در مضمون آن از مھمترين مقاصد نماز است و بھتر است آخر ھر آيت
وقف کردن امام مسلم از ابو ھريره رضی ﷲ تعالی عنه روايت می کند که شنيدم از پيغمبر صلی علی و عليه وسلم که
خدای عزوجل فرمود  :قرائت فاتحه در نماز بين خودم و بنده ام را به دو قسمت تقسيم کردم و برای بنده امآنچه
بخواھد پس ھر گاه بنده گفت َ َ ُ
الحمد ِ َّ ِ َ ِّ
العالمين خداوند می فرمايد :بنده من شکر وسپاس من به جای آورد و ھر گاه
رب َ َ ِ
الدين خداوند می
الرحمن َّ ِ
که گفت َ َّ َ ِ
يوم َّ ِ
الرحيم خداوند می فرمايد  :بنده ام ثنای من گفت ومرا ستود وھر گاه گفت َمالِکَ ِ
إياک ُ ُ
نستعين خداوند می فرمايد
إياک َ َ ِ
َنعبد و ِ َ
فرمايد بنده ام مرا بزرگ دانست و خود را به من سپرد و ھر گاه گفت ِ َ
المستقيم َ ِ .
ِّ َ
اينست بين من و بنده ام و برای اوست ھر چه بخواھد و ھر گاه گفتَ ِ ِ :
الذين َ َ
أنعمت
إھدنا
الصراط ُ َ ِ
صراط َّ ِ َ
الضالين.خدا می فرمايد اين برای اوست آنچه می خواھد.
عليھم َو الَ َّ ِ
غير َ ُ ِ
المغضوب َ َ ِ
ََ ِ
عليھم َ ِ
بن ً
اء ھدفی که در به جای آوردن عبادت نماز وجود دارد به جز به زبان عربی وبه جز به طريقۀ پيامبر بزگوار اسالم
به ھيچ زبان ديگری تحقق نمی يابد .
در صدر اسالم صحابــۀ کرام که اکثراً از کشور ھای مختلف به سوی اسالم رو آوردند به جز به زبان عربی به
ھيچ زبان ديگری به جای نياورده اند .يعنی آن حالت و مطلب که در عصر محمد صلی ﷲ عليه وسلم موجود بود و
در آن عصر با وجود عين حالت روش ديگر استفاده نشده پس دليل دينی و منطقی ندارد که آن را به زعم و استدالل
اين که گويا آنچه را که می خوانيم بايد بدانيم -تغيير داد.
بلی تعلم و فھم آيات قرآنی و نصوص شرعی و فھم مفاھيم آن ھدايات دينی بوده بر ماست تا از دين خويش معرفت
داشته باشيم و تعاليم دينی داشته باشيم.
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بلی بھتر و درست تر است تا آنچه را در نمازمی خوانيم به مفاھيم آن خود را آشناء ساخته و بدانيم که چه می خوانيم
و عمالً با درک مفاھيم آن از ادای نماز لذت ببريم .اين امر و ضرورت و حکم دين دليل برای تغيير و نوآوری غير
شرعی در اسالم شده نمی تواند و نيست.
حکم نخواندن سورۀ فاتحه درنماز:
قبل از ھمه بايد گفت اگر شخصی بر نوشتن زبان عربی وخواندن زبان عربی بلديت نداشته باشد ،بر وی واجب است
آنچه در نماز گفته می شود و انجام داده می شود ،يعنی اقوال و افعال نماز و خالصه کيفيت خواندن نماز را به
صورت حتمی يادگيرد  ،و عدم توانائی بر خواندن و نوشتن مانع آموختن کيفيت نماز نمی گردد .
زيرا الحمد

يادگيری نماز آسان است ،بيشتر صحابه رضی ﷲ عنھم سواد نوشتن و خواندن نداشتند ،با اين وجود به

نحو احسن ھم نماز می خواندند و ھم قرآن را حفظ می کردند.
اما اگر کسی بگويد  :ممکن است انسانی بتازگی اسالم آورده باشد ،او اگر بخواھد نماز بياموزد مانند حفظ کردن سورۀ
فاتحه و تشھد و بقيۀ اذکار مانند اذکار رکوع و برخاستن از آن و اذکار سجده و غيره ،نيازمند وقت است ،در
آنصورت در اين مدت نماز خويش را چگونه به جای ارد ؟
در جواب بايد گفت :اين شخص نماز را بخواند ،ھرگاه موقع خواندن فاتحه و يا سوره رسيد ،به جای آن تسبيح ،
تحميد ،تکبير و تھليل گويد ،يعنی بگويد ) :سبحان ﷲ ،والحمد  ،وﷲ أکبر وال إله إال ﷲ(.
دليل آن حديث صحيحی که از رفاعه بن رافع روايت گرديده است :
صلی َّ
قال ِ َ َ ُ
ﷲ َ َّ
جاءه َ ُ ٌ
ھو َ ِ ٌ
المسجد َ ْ ً
کالبدَ ِ ِّ
معه ِ ْإذ َ َ ُ
ونحن َ َ ُ
رفاعة َ َ ْ ُ
فصلَّی
» َ َّ
جالس ِفی ْ َ ْ ِ ِ
ﷲُ َ َ ْ ِ
وی َ َ
رجل َ ْ َ
يوما َ َ
بينما ُ َ
وسلم َ ْ َ َ
رسول َّ ِ
أن َ ُ َ
عليه َ َ َّ َ
صلی َّ
صلی َّ
النبی َ َّ
النبی َ َّ
فسلم َ َ
ک َ ْ ِْ
وسلم َ َ َ ْ
فارجع َ َ ِّ
علی َّ ِ ِّ
فأخف َ َ َ ُ
فصل
وعلي َ
فقال َّ ِ ُّ
َ َ َ َّ
ﷲُ َ َ ْ ِ
ﷲُ َ َ ْ ِ
وسلم َ َ َ
ثم ْ َ َ َ
صالته ُ َّ
عليه َ َ َّ َ
عليه َ َ َّ َ
انصرف َ َ َّ َ
مرتين َ ْأو َ َ ً
فرجع َ َ َّ
فصل َ ِ َّ
َ ِ َّ
ک َ ْ ِْ
قال َ َ َ ْ
فإنکَ َ ْلم ُ َ ِّ
فارجع َ َ ِّ
ک َ ْلم ُ َ ِّ
کل
وعلي َ
فإن َ
ثالثا ُ ُّ
فسلم َ َ ْ ِ
ثم َ َ
تصل َ َ َ َ
تصل َ َ َ َ
عليه َف َ َ
فصلی ُ َّ
جاء َ َ َّ َ
ففعل َذلِکَ َ َّ َ ْ ِ
صلی َّ
صلی َّ
صلی َّ
النبی َ َّ
النبی َ َّ
النبی َ َّ
فيسلم َ َ
وسلم َ َ َ ْ
وسلم َ َ ُ ُ
علی َّ ِ ِّ
َذلِ َ
ک
وعلي َ
فيقول َّ ِ ُّ
يأتی َّ ِ َّ
ﷲُ َ َ ْ ِ
ﷲُ َ َ ْ ِ
ﷲُ َ َ ْ ِ
ک َ ِْ
وسلم َ ُ َ ِّ ُ
عليه َ َ َّ َ
عليه َ َ َّ َ
عليه َ َ َّ َ
فصل َ ِ َّ
ُون َ ْ
عليھم َ ْ
َ ْ ِْ
فقال َّ ُ ُ
صالته َ ْلم ُ َ ِّ
أخف َ َ َ ُ
فخاف َّ ُ
فإنکَ َ ْلم ُ َ ِّ
فارجع َ َ ِّ
ک
ذل َ
من َ َ َّ
آخر َ ِ
يصل َ َ َ
أن َيک َ
الناس َ َ ُ َ
تصل َ َ َ
وکبر َ َ ْ ِ ْ
الرجل ِفی ِ ِ
أمرک َّ
ثم َ َ َّ ْ
أجل ِ َإذا ُ ْ َ
فإنما َ َأنا َ َ ٌ
وأقم َ ِ ْ
فقال َ َ ْ
أصيب َ ُ ْ ِ ُ
بشر ُ ِ ُ
کان
قمت ِ َإلی
الصالة َ َ َ َّ
َّ َ ِ
فأرنی َ َ ِّ ْ ِ
ََِِ
فإن َ َ
کما َ َ َ َ
فتوضأْ َ َ
وأخطئ َ َ َ
وعلمنی َ ِ َّ َ
تشھد َ َ ِ ْ
ﷲُ ُ َّ
فاحمد َّ
فاقرأْ َ ِ َّ
فاعتدل َ ِ ً
ثم ْ ُ ْ
وإال َ ْ َ ْ
فاطمئن َ ِ ً
اعتدل َق ِ ً
ثم ْ َ ِ ْ
ثم ْ َ ْ
ﷲَ َ َ ِّ ْ
ثم ْ ِ ْ
اسجد َ ْ َ ِ ْ
وکبرهُ َ َ ِّ ْ ُ
اجلس
ارکع َ ْ َ ِ َّ
معکَ قرآن َ ْ َ
ََ
راکعا ُ َّ
وھلله ُ َّ
ساجدا ُ َّ
ائما ُ َّ
قم َ ِ َ
منه َ ْ ً
تمت َ َ ُ
فقد َ َّ ْ
ک ََْ
شيئا ْ َ َ ْ َ
وإن ْ َ َ ْ َ
فإذا َ َ ْ َ
فاطمئن َ ِ ً
انتقصت ِ ْ
صالتکَ َ ِ ْ
انتقصت ِ ْ ُ
صالتکَ« يعنی » :روزی
ذل َ
َ ْ َ ِ َّ
من َ َ ِ
فعلت َ ِ
ثم ُ ْ
جالسا ُ َّ
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم )در مسجد( نزد ما نشسته بود ،مردی بدوی )صحرائی( مانند به مسجد آمد و نماز
گزارد ،نمازش را کوتاه و تمام کرد و سپس به حضور پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم آمد و سالم کرد ،پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم ،سالم وی را جواب داد و فرمود» :برگرد و نمازت را بگزار ،زيرا تو نمازت را نخواندهای« .آن مرد
برگشت و نمازش را دوباره خواند ،و نزد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آمد و سالم کرد ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نيز
جواب او را داد و دوباره فرمود » :برگرد و نمازت را بگزار ،زيرا تو نمازت را نخواندهای« .دو يا سه بار چنين
کرد و ھربار نزد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می آمد و سالم می داد و ايشان ھم به وی می فرمود » :برگرد و نمازت
را بگزار ،زيرا تو نمازت را نخواندهای« .اين امر بر مردم گران آمد مبادا کسی که نمازش کوتاه است نماز نخوانده
باشد )يعنی نماز چنين کسی درست نباشد(؟! آنوقت آن مرد گفت :من بشر ھستم و خطا و صواب می کنم ،می خواھم
که به من ياد دھيد .پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرمود :بسيار خوب؛ »ھرگاه خواستی به نماز بايستی ،ابتداء وضوء
بگير و در آخر شھادتين بگو )يا بعد از وضوء آذان بگو( ،به نماز بايست )يا بعد از آذان اقامه بگو( ،اگر از قرآن
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چيزی حفظ داری بخوان و گرنه الحمد  ،ﷲ اکبر و ال اله اال ﷲ بگو ،سپس به رکوع برو تا اين که در حال رکوع
آرامش میيابی ،سپس از رکوع برخيز تا اين که به حالت اعتدال میايستی ،سپس به سجده برو و بعد از آن برخيز و
بنشين و دوباره به سجده برو تا اين که در سجده آرامش میيابی ،سپس برخيز ،اگر چنين کردی نمازت درست است،
و اگر از آن کم کردی نمازت ناقص شده است« ،رفاعه گفت  :اين فرمودۀ پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر صحابه سھل
تر آمد مبنی بر اين که ھرکس چيزی از نماز کم کند نمازش ناقص شده ولی کل آن از دست نرفته است )مطمئن شدند
که کوتاه خواندن نماز دليل بر نادرستی آن نيست(« .ترمذی ).(٣٠٢
صلی َّ
أن ُ َ
النبی َ َّ
جاء َ ُ ٌ
آخذ ِ ْ
أستطيع َ ْ
فقال ِ ِّإنی َال َ ْ َ ِ ُ
رجل ِ َإلی َّ ِ ِّ
من
ﷲُ َ َ ْ ِ
وسلم َ َ َ
ھمچنين ابوداوود روايت فرموده است َ َ » :
عليه َ َ َّ َ
ﷲُ َ َّ
إله ِ َّإال َّ
ْالقرآن َ ْ ً
حول َ َ
أکبر َ َ
والحمد ِ َّ ِ َ َ
ﷲ َ ْ َ ُْ
وال ُ َّ َ
قال ُ ْ
قوة ِ َّإال ِبا َّ ِ ْ َ ِ ِّ
وﷲُ َ ْ َ ُ
يجزئنی ِ ْ ُ
العلی
فعلمنی َما ُ ْ ِ ُ ِ
شيئا َ َ ِّ ْ ِ
وال َ ْ َ
وال ِ َ َ
سبحان َّ ِ
قل ُ ْ َ َ
منه َ َ
ْ
العظيم« ) صحيح أبی داود ( )».(٧٨۵مردی نزد رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آمد و گفت  :من )فعالً( نمی توانم
َ ِ ِ
چيزی از قرآن حفظ کنم؛ به من ياد دھيد که به جای آن چه بخوانم؟ پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود )به جای آن(
ﷲ ُ َ َّ
إله ِ َّإال َّ
قوة ِ َّإال ِبا َّ ِ ْ َ ِ ِّ ْ
حول َ َ
أکبر َ َ
والحمد ِ َّ ِ َ َ
وال ُ َّ َ
ﷲ َ ْ َ ُْ
وﷲ ُ َ ْ َ ُ
لعظيم«.
وال َ ْ َ
وال ِ َ َ
سبحان َّ ِ
بگو َ َ ْ ُ :
العلی ا َ ِ ِ
خالصه اين که  :چنين شخصی می بايست کيفيت نماز از جمله قرائت فاتحه و تشھد و اذکار نماز را بياموزد ،و تا
ﷲَّ َ َ ،
ﷲُ ْ َ ْ َ ،
وﷲُ َ ْ َ ُ
قو َة إال ِبا َ َّ ِ«
حول َوال ُ َّ
أکبرَ ،وال َ ْ َ
والحمد ِ َّ َِ ،وال َ َ
سبحان َّ ِ
آنزمان می تواند به جای خواندن فاتحه » ُ ْ َ َ
إله إال َّ ُ
بگويد) .مراجعه فرمايد به  :سبل السالم ( .١/٢۵۵-٢۵۶
الھی ما را به راه راست ھدايت فرما وتوان آموزش وحفظ قرآن کريم را نصيب ما نما.
آمين يارب العالمين
تتبع ونگـارش :
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