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  چکیده

شیعیان بر  .ي قرآن کریم، از دیدگاه فریقین پرداخته است ي جواز حداقلی ترجمه این نوشتار به بررسی نظریه
ي قرآن است. در  ز ترجمهشود، عدم جوا ي اهل سنّت برداشت می ي قرآن اتّفاق نظر دارند. آنچه از ادلّه جواز ترجمه

توصیفی نوشته شده است، ضمن تبیین حقیقت فتواي -اي و به روش تحلیلی این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه
رشید رضا مبنی بر عدم جواز ترجمه قرآن و کشف تاثیر شرایط و زمان بر این فتوا ، به دالیل و مؤیداتی دیگر بر 

ایم. همچون؛ اقدام رشید رضا به همراه گروهی از علماء مصر بر  سوي اهل سنّت رسیده ازي قرآن کریم   جواز ترجمه
ي تفصیلی جواز و عدم جواز  ي قرآن، نظریه ي قرآن، فتواي علماي دانشگاه أألزهر مصر بر جواز ترجمه ترجمه
 ینا ت را برسنّ اهل اکثرآنچه  ي قرآن در بعضی موارد. ي قرآن و بیان جناب زرکشی مبنی بر ضرورت ترجمه ترجمه

چنانچه منظور از پس  است.ي قرآن  ترجمه وجوازن امکا میانخلط  ،ي قرآن مخالفت کنند ترجمه جواز داشته تا با
 بودهن يا ترجمه ینهم قائل به چن یریم، شیعهقرآن بگ يتمام نما ي یینهو بصورت آ یقیحق ي ي قرآن را ترجمه ترجمه

 ،باشد براساس ضوابط که ی،اقلي حد ا ترجمهام .باشد یکسان می (اهل سنّت) ن ترجمهعدم امکا ینِونظرش با مخالف
  دهد. کم به جواز شرعی آن میح و نقل کند یکه عقل جواز امکانش را ثابت م ستا يا لهأمس
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 مسأله بیان 

یکی از موضوعات اساسی در ترجمه قرآن کریم، بحث جواز یا عدم جواز ترجمه آن 
 یم،قرآن کر ي ترجمه یجواز حداقل ي یهنظر ینوشتار به بررس یندر ادر میان فریقین است. 

قرآن اتّفاق نظر دارند. آنچه  ي بر جواز ترجمه یعیانپرداخته شده است. ش یقینفر یدگاهاز د
 یدر واقع سوال اصل. قرآن است ي عدم جواز ترجمه شود، ینّت برداشت ماهل س ي از ادلّه
و قرآن پژوهان  یشمنداناند یااست که آ ینا باشد یبه آن م ییگو پاسخ یدر پ یقتحق ینکه ا
یر؟ چنانچه خ یا دانند یممکن و نامشروع میرقرآن را هم غ یحداقل ي ترجمه ،سنّت اهل

دانند، چه مستنداتی را براي نسبت دادن این نظریه   ترجمه به صورت حداقلی را جایز می
  توان ارائه داد؟ سنت نیز (عالوه بر شیعیان) می به اهل
  

  مقدمه
کز  شمول که اصول و معارف آن در قرآن کریم متمر اسالم آیینی است همگانی و جهان

و  گرفت يجا یاله یدرقلب مشتاقان وح یاتش،روز نزول آ یناز نخست یمقرآن کراست. 
بودند از  يمعنو يها به ارزش یشنفس و گرا یبتهذ یرا که در پ یتشنگان معارف آسمان

رو همگان باید مضامین این کتاب مقدس را  از ایننمود.  یرابخود س یتزالل معنو
ي قرآن میسور است.  بشناسند و این امر براي افراد غیر عرب زبان، تنها از طریق ترجمه

به  .گذشته است يها دوره معاصر و ي دوره ازمباحث مهم یگرد يها قرآن به زبان ي ترجمه
 انجام شده است. یامعروف دن يها از قرآن به زبان یاديز يها ترجمه یضرورت ینخاطر چن

 يس متن آن که  داراه به تقدبا توج یمقرآن کر ي ترجمهاما بهتر است توجه شود که 
است وخداوند آن  یجهان کریم، رسالتی لت قرآنرسا یگرد ییسو از و است يا یژهو یگاهجا

طلبد دقّت  از اهمیت باالیی برخوردار است که میها قرار داده  انسان یتهدا ي یلهرا وس
از همان قرون اولیه که دین اسالم مورد قبول و  .فراوانی در انجام این مهم صورت گیرد
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ي  آن کریم به عنوان یک مسألهي قر پذیرش مسلمانان غیر عرب زبان قرار گرفت، ترجمه
اند.  مهم مطرح است وعلماء ودانشمندان اسالمی در این باره اظهار نظرهاي متفاوتی کرده

اند.  هایی را تعیین کرده ها و نباید هایی را کشف یا ابداع نموده، باید در این راستا، روش
نده است، بلکه ي واحدي نرسا نظریه لیکن این تحقیقات، اندیشمندان اسالمی را به

ي قرآن و جود دارد، بحث اثبات امکان وجواز  ي ترجمه هاي متفاوت در زمینه دیدگاه
ها ومعارف این کتاب آسمانی براي  گیري از آموزه کریم تأثیرمستقیم دربهره ي قرآن ترجمه

ط به زبان عربی نیستند، دارد. چرا که ترجمه ي آیات قرآن براساس مبانی  مردمی که مسلّ
  انجامد.  ترجمه، به انتقال مراد واقعی خداوند می صحیح
پذیري قرآن و  ها، ترجمه  زبان سایربه کریم به ترجمه قرآن مبرم  یازاسالم و ن رشدبا 

مناقشه بوده است؛ اغلب  محل، مسلمانآن، نزد مفسران و متکلمان  ینادرست درستی یا
اي زیادي در مسیر ترجمه ه اهمیت و ضرورت ترجمه قرآن، تالشبه  توجهمحققان، با 

اي قرآن پژوهان به  اند؛ ولی در مقابل، عده ها داشته روان، گویا و نوین از قرآن به دیگر زبان
ترجمه «دانند و بر این باورند که  ناپذیر می ویژه برخی از محققان معاصر، قرآن را ترجمه

وي نیز برآیند فهم ممکن بوده و ترجمه معننی ترجمه کلمه به کلمه، غیرقرآن، یع» حرفی
هاي نادرست، معتقد به منع ترجمه  مترجمان است؛ و به علت آثار منفی برخی از ترجمه

سنت در دوره معاصر و غازي عنایه از قرآن  اند که رشیدرضا از مفسران بزرگ اهل شده
رشیدرضا به استناد برخی از مبانی فکري سیدمحمد پژوهان معاصر از جمله آنها هستند. 

داند؛ در این پژوهش،  خصوص قرآن و ترجمه قرآن، ترجمه قرآن را نادرست می خود در
دهیم که ترجمه معنوي قرآن  دیدگاه وي را تبیین کرده و به همراه قرائن دیگري توضیح می

ممکن و ضرورت آن براي ارائه حداکثري مفاهیم آیات و بیان مراد خداوند، براي کسانی 
انکارناپذیر است و دیدگاه برخی مخالفان ترجمه قرآن  که به زبان عربی آشنا نیستند،

باید در این مطلب تردیدي  چنان که نمی پیرامون ترجمه حداکثري قرآن کریم است. هم
داشت که ترجمه قرآن از احکام متن اصلی قرآن برخوردار نیست و خطا و احیانا انحراف 
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ناپذیري قرآن باشد و  ا ترجمهتواند دلیلی بر عدم جواز ترجمه ی برخی از مترجمان، نمی
الزم است تا در کنار ترجمه، متن اصلی قرآن، نیز ارائه شود و مترجمان باید سعی زیادي 

اي صحیح و روشمند و به دور از هرگونه اشتباه، به خصوص در آیات  کنند تا ترجمه
از اي ممکن و جایز است و مخالفین  اعتقادي، ارائه کنند و از این رو، چنین ترجمه

  باشند. اي مخالف نمی سنت نیز در واقع باچنین ترجمه اهل
مولف در این نگارش مفهوم لغوي واصطالحی ترجمه را بررسی کرده است. پس از بیان 

ي قرآن که  اجمالی دیدگاه شیعیان و اهل سنّت به بررسی دالیل  مخالفان جواز ترجمه
ین نقطه متوقف نمانده و به ذکر ادله عموماً از اهل سنّت می باشند پرداخته است. اما در ا

موافقان و مخالفان امکان یا جواز ترجمه قرآن اکتفا نشده است؛ بلکه به تبیین حقیقت 
فتواي رشید رضا از منظر توجه به شرایط زمانی آن فتوا و مویداتی از مخالفین جواز 

  1ترجمه مبنی بر جواز ترجمه قرآن پرداخته است.
  
  . کلّیات1

پردازیم و سپس نظر  ابتدا به بیان مفهوم لغوي و اصطالحی ترجمه می در این بخش
  ي قرآن کریم مطرح خواهیم کرد. ي ترجمه شیعیان و اهل سنّت را بطور خالصه در زمینه

  

  . مفهوم  لغوي ترجمه1-1
دانشمندان اهل لغت ارائه  ياز سو ینظرات متفاوت» ترجمه«ي  کلمهي  یشهمورد ر  در   
 ی،رباع یاد است مجرّ یثالث ی،عرب یرغ یااست  یکلمه عرب یـناي  یـشهکه ر  ینا  است.  شده

                                                                                                                                        
 ي قرآن کریم نوشته شده اسـت. از جملـه؛ کتـابِ قـرآن     مقاالتی نسبت به بررسی امکان یا جواز ترجمه ها و کتاب .1

ار  [و کتاب اصول ومبانی ترجمه  ]آزار شیرازي عبدالکریم بی[ناطق  ي قـرآن، معتقـدان    ي ترجمـه  ، مقالـه ]علـی نجـ
آن کریم [دکتر مینا شمخی]، و مقاله ي جواز وعدم جواز ترجمه  فر] و مقاله علیرضا عظیمیومنتقدان [ ي بررسـی   ي قرِ

بـر جـواز    یعلمـ  نژاد]، ادله درضا ابراهیمسلفیه و نقد آن [محمي قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه  فقهی ترجمه-کالمی
  یم [محمد رضا آرام]قرآن کر یريناپذ ]، ترجمهنتاج یعربیم [ترجمه قرآن کر

اما هر کدام با برگرداندن دالیـل   ؛ی]اصفهان ییرضا[ترجمه قرآن  ] مبانیرضا یان،فرشچ[ ؟حرمت یاقرآن جواز  ترجمه
  اند. ي حداقلی، موجب دامن زدن به اختالفات فریقین گردیده ترجمه زمخالفین به بحث عدم جوا
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  ند از:ا باره عبارت یناقوال در ا یخالف است. بـرخ  محلّ
  ).4/72  ی،آقا بزرگ تهران(مجرد است.  یرباع  »ترجم«از » ترجمه« الف)
و حـدس  گـمان يسخن گفتن از رو يد بـه معنامجرّ یثالث ی،عرب» رجم»  از  ب)
ها را  اگرچه در کتب لغت، آن یست،دو ن ینا ینب یظاهراً ربط) 195ی، راغب اصفهان. (است

 یعنیبا سنگ، در واقع،  يسنگ انداختن و عالمت گذار یعنی» رجم«  .آورند یکنار هم م
دو را  ینکشف معناست، ا یهم نوع رجمهمـناسبت که ت ینبه ا یدکشف و روشن نمودن. شا

  اند.  دهآور  کنار هم
  ).646 یار،رام( بر وزن نردبان است» ترجمان«مشتق از  ج)
  ).126 یرازي،آزار ش یب(است  یآرام» Targmono«مشتق از  د)
و » ترزقان«و » ترزبان«است. در برهان قاطع، » ترزقان«و » ترزبان«مشتق از  )ـ ه

  ).1/482 یزي،تبر  بن خلف ( دانسته شده است یمعن  هم  »ترجمان«
اصفهانی  رسد با توجه به مفهومی که از ترجمه مدنظر بوده دیدگاه راغب ظر مین به
  ترین معنا در مناسبت لغوي همین دیدگاه خواهد بود. نظر آید ضمن اینکه نزدیک تر به صحیح

  
  . مفهوم اصطالحی ترجمه1-2

 هایی ارائه شده که در واقع، ترجمه قرآن کوششی است براي درباره ترجمه قرآن تعریف
هاي مختلف  هاي مختلف که با جلوه بازگرداندن معانی قرآنی از اصل عربی به زبان

) در ترجمه، سه مرتبه 15/73رین شده است (موسوي بجنوردي، تفسیري، ادبی و هنري ق
کلمه «). ترجمه لفظی را به ترجمه 45گردد: لفظی، معنایی و تفسیري (جواهري،  لحاظ می

  ). 45و کانو محمد،  246آزار شیرازي،  ویند (بیگ می» اللفظی به کلمه یا تحت
از زبانى به زبان  اانتقال معن عبارت است از: در اصطالحمفهوم ترجمه ى طور کلّ به

این انتقال معنا باید به روشی صورت گیرد که تمامی معانی مورد نظر در متن اصلی دیگر. 
اند، البته با علم به  دیگر منتقل کرده را در برگیرد. گویی عینا کالمی را از واژگانی به واژگان
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توان تمام مفهوم را  این که نقل عین کالم از زبانی به زبان دیگر امکان پذیر نبوده و نمی
  ).11 ،زاده  سلماسمنتقل کرد (

گونه تعریف کنیم: تعبیر از معناي  ممکن است ترجمه را در اصطالح و عرف مردم این
ي معانی و  استفاده از لغت دیگر همراه با وفاي کامل به همه کالم در لغتی به کالم دیگر و با

  ).2/111مقاصد کالم اول. (زرقانی، 
  

  در خصوص ترجمه قرآن . نظر شیعیان و اهل سنّت1-3
ي قرآن به جاي اصل آن  اساساً نزد علماي شیعه بحث از جواز امکانِ جایگزینی ترجمه

ي قرآن نیست.آنان  ئل به حرمت ترجمهمنتفی بوده است. از علماي مطرح شیعه کسی قا
اند و   ي طبیعی وضروري ابالغ پیام وحی دانسته هاي دیگر را وسیله  ي قرآن به زبان ترجمه

 ی،طوسي قرآن اختالفی ندارند. ( ي جواز امکانِ ترجمه ي نظري درباره از این رو در مسأله
1/343 -346.(  

ي قرآن، قرآن نیست. و  که ترجمه فقند بر اینفرمایند: فقهاء امامیه متّ اهللا معرفت می آیت
ي قرآن جایز است  شود. پس بنابر این ترجمه ي قرآن هم بر آن جاري نمی احکام خاصه

  ).1/129معرفت، (
 ي قرآن بحث و مورد نهی یا جواز ترجمه از دیرباز تاکنون، درسنّت هم  در میان اهل

اند، یکی  د و رد آن نظراتی را بیان کردهعلماي ایشان در تأیی گفتگو بوده است و هریک از
گوید: اعتقاد مذهب ما بر این است که قرائت قرآن به غیر زبان  از فقیهان مذهب شافعی می

عربی جایز نیست. در این فتوا تفاوتی میان توانایی خواندن زبان عربی یا ناتوانی از آن و 
). برخی از فقیهان اهل سنّت، 3/379نیز در نماز یا غیر آن وجود ندارد. (أالمام النووي، 
اند: قرائت قرآن به  اند که ایشان گفته رأي مالک، بنیانگذار مذهب مالکیه را چنین آورده

االحرام در نماز به غیر آن، جایز نیست و کسی که از  زبان غیرعربی بلکه گفتن تکبیره
مازش را به فردي ي حمد در نماز به زبان عربی ناتوان است، واجب است ن خواندن سوره
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). آنچه از این دو قول روشن است، رأي به نفیِ 1/132تواند. (تفتازانی،  اقتداء کند که می
ها  ي قرآن در نماز یا قرائت و تالوت کردن آن به زبان غیرعربی است و از آن خواندن ترجمه
به صورت  سنّت که فقهاي اهل  جمله شود. از طور عموم، معلوم نمی ي قرآن به حرمت ترجمه

ي قرآن به زبان  ي قرآن در نماز و بصورت غیرمستقیم ترجمه مستقیم، خواندن ترجمه
توان این افراد را نام برد:  اند، می آن داده تحریمِ  اند وحتّی فتوي به غیرعربی را نهی کرده

ابوحنیفه نعمان بن ثابت، مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعی و احمد بن محمد بن حنبل. 
مانند:  اند ي قرآن راجایز ندانسته آنان، ترجمه سنّت به پیروي از همچنین افرادي از علماي اهل

 زرکشی صاحب البرهان، رشید رضا صاحب تفسیر المنار و زرقانی، صاحب مناهل العرفان
)اف الکشّ یردر تفس ياند؛ مانند زمخشر دانسته یزآن را جا یمقابل گروهدر  ).84 ،یگید بمحم
 یضاوي،ب. (اف استاز الکشّ ینشیخود که گز یردر تفس یضاويو ب) 2/539، ريزمخش(
  .ی، در کتاب بحث فی ترجمه القرآن الکریم و احکامهامراغ یمصطف ) و شیخ1/537

  
  قرآن  . دالیل مخالفان جواز ترجمه2

اند و هریک براي  ي قرآن کریم مخالفت کرده افراد مختلفی از اهل سنّت با ترجمه
ي چند تن  اند. در این قسمت به ذکر دیدگاه و ادلّه خویش دالئلی را نیز مطرح کردهمخالفت 

  شود. از ایشان پرداخته می
ي حرفی قرآن به این معناست که مترجم لغات دیگري را محلّ مفردات و لغـات   ترجمه

تـاب  اي که نظم و اسلوب قرآن  تغییر پیدا نکند. این کار نسبت بـه ک  قرآن قرار دهد به گونه
خداوند غیرممکن است زیرا معلوم است قرآن کریم از فصاحت وبالغت، تراکبیب و اسالیب 
خاصی تشکیل شده که نقل این معانی لطیف با لغات دیگري ممکن نیست. مثالً اگـر انسـان   

اً إلی عنُقک و ال تَبسطها کلَّ البسـط فَتقعـد ملومـ    ةًلوال تَجعل یدك مغلو«ي  اراده کند آیه
کند کـه دسـتت را بـه دور     ي حرفی کند اینطور بیان می ) را ترجمه29 ،سراءالا( »محسـوراً 

گردنت بسته نگه ندار و بصورت کامل هم باز نکن اما این ترجمه در حقیقت معنایی را کـه  
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رساند زیرا که قصد قرآن از نواهی موجود در آیـه، نهـی از دو    خداوند در نظر داشته را نمی
ي حرفـی یـا تحـت اللّفظـی رسـانده       و اسراف بوده است که این معنا با ترجمهصفت بخل 

  ).27 و 1/26شود (الذّهبی،  نمی
گوید: از آنجا که لفظ و معناي قرآن معجزه  ي قرآن می ي ترجمه جناب ابن قدامه درباره

است اگر الفاظ قرآن توسط لغات دیگري ترجمه شود از نظم و اسلوب خودش خارج شده 
صورت  نه قرآن است و نه مثل قرآن، بلکه تنها تفسیر قرآن بوده و مثل آن  ه در ایناست ک

  ).1/486آید (ابن قدامه،  به حساب نمی
  ي حرفی قرآن از دو طریق ممکن است: استدالل بر محال بودن ترجمه

اي  ي حرفی قرآن مستلزم امري محال است. زیرا براي تحقّق چنین ترجمه الف) ترجمه
کریم در ترجمه بیان شود که این  ي قرآن تمام معانی و مقاصد اولیه و ثانویه الزم است

معانی اساس بالغت و اعجاز قرآن است و در لغت غیرعربی وجود ندارد. لذا هیچ بشري 
  ها را بیان کند. مقاصد ندارد تا بخواهد در کالم دیگري معادل آن احاطه بر این معانی و

ي مثل قرآن است. خداوند در قرآن در مقابل  نزلهي حرفی قرآن به م ب) ترجمه
گویی به این تحدي  فصحاي عرب به آوردن مثل قرآن تحدي کرده است و آنان نیز از پاسخ

ها عجزشان در آوردن مثل قرآن شدیدتر از اعراب  اند شکّی نیست که غیرعرب عاجز بوده
  ).146-2/144نی، اي وجود ندارد. (زرقا است. فلذا امکان انجام چنین ترجمه

در مورد حرمت شرعیِ ترجمه نیز این چنین بیان کردند که طلب محالِ عادي حرام است. 
اي هم بر  ي تضییع وقت دارد که فایده هر چند از راه دعا باشد. زیرا این کار عبث بوده و جنبه

  )195(البقره، » هلُکَهال تُلقُوا بأَیدیکُم إِلی التَّ«فرماید:  شود. خداوند سبحان می آن مترتّب نمی
اي به معناي ادعاي امکان وجود  همچنین بیان شده است: اقدام به انجام چنین ترجمه

 مثلِ قرآن است و این کار موجب تکذیب و پایین آوردن شأنِ قول خداوند است که فرمود:
تونَ بمثله و لو کان قُل لَئنِ اجتَمعت األنس و الجنُّ علی أَن یأتوا بِمثل هذا القرآنِ ال یأ«

  ).153-2/147 ،جاهمان(). 88سراء، ال(ا »بعضُهم لبعض ظهیراً
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بیان  قرآن ي اثبات عدم جواز ترجمهمقام نظر، پانزده دلیل در  در رضا یدرشهمچنین 
کرده که با ادغام کردن برخی از آن دالیل به علت مشابهت در محتوا، به دوازده دلیل دست 

  ند از:ا عبارت یابیم و آن می
کند بحث ویژگی خاص زبان قرآن است. او  اول: اولین دلیلی که رشید رضا بیان می

گونه    معتقد است زبان و عبارات قرآن کریم از قواعد نوشتاري خاص و اسلوبی معجزه
  شود. ي آن می شکل گرفته که همین امر باعث عدم امکان ترجمه

سازي واژگان قرآن و همچنین  م بر معادلکند که اقدا دوم: وي در دومین دلیل بیان می
شود به تدریج معانی اصلی و مراد  جایگزین کردن ترجمه به جاي اصل آن، موجب می

حقیقی خداوند در زبانهاي گوناگون دچار تغییر و تحول گردد و اعمال مردم مطابق فهم 
انجامد  ت عملی میترجمه قرآن به این انحرافا از آنجا کهگیرد.  اولیه ایشان از قرآن قرار 

  قطعا نوعی بدعت بوده و حرام است.
ي قرآن را مطالعه کنند، در واقع  سوم: چنانچه مسلمانان در سراسر جهان ترجمه

 یدتقلنمایند. روشن است که  اعتقادات خودشان را در پیروي و تقلید از مترجم کسب می
  خواهد بود.کریم قرآن  تیخروج از هدا بوده و زمینهن یزجااعتقادي دین در اصول کردن 

چهارم: چنانچه مسلمانان در یادگیري زبان قرآن و فهم معارف آن تالش نمایند، به 
 طابه خ تعالیم قرآن در فهماند ماجور بوده و اگر  میزان سعی و کوششی که در این راه نموده

  يدارا زین یگراند یرعمديغ ياز خطاها یدتقل یاآ یول عذر خواهند داشت. دنرفته باش یزن
  ر (در صورت صحت برداشت) و عذر (در صورت عدم صحت برداشت) خواهد بود؟أج

لذا در صورت انجام  .باشند قرآن کریم به وسیله ترجمه قابل انتقال نمی یقحقاپنجم: 
کار  ینو با ا یاوردیممانند که ما آنها را در ترجمه ن یمباقی  یولطائف یققرآن حقا  ي ترجمه

  .یمشده باش یزقرآن ن یفاشتباه در فهم خود و مخاطب، ممکن است دچار تحر یرعالوه بر تأث
کتاب  در »یغزال« کند. را فراهم می کفر زمینه شرك و یخطا در درك اوصاف الهششم: 

 ي ترجمهدرك ناصحیح از صفات خداوند که به وسیله : یدگو یم »لجام العوام عن علم الکالمإ«
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  .افکند یکفر م ي به ورطهرا  ند صورت بگیرد، مسلمانااین صفات هستن یاتی که بیانگرآ
 یمطابق فارس ی،از الفاظ عرب یارياست که: بس ینا یغزال يها از استدالل یکی هفتم:

تواند معادل این واژگان را بیابد و در  مترجم قرآن چطور می...) ندارند. یا و یترک یا(
لغات را با توجه به فهم و برداشت ترجمه بکار ببرد. اوج تالش مترجم این است که این 
وجه  فاهیمی را دریافت کند که به هیچخود تا حد امکان شرح دهد و چه بسا خواننده، م

  مقصود خداوند نبوده است.
 يا ماً ترجمهاشتباه کند، مسل ياز مجاز یقیحق يمعنا یصمترجم در تشخ یوقتهشتم: 
 یاحتمال ینبا وجود چن ینرا برساند. بنابر اخداوند  یمراد واقع تواند ینم کند یهم که ارائه م

  جایز نیست.قرآن  ي ترجمه
وجود دارند که  یدر قرآن الفاظ الفاظ مشترك بر مترجم. یماندن معان یدهاحتمال پوشنهم: 

مترجم به  ی. وقتیخوردن یرجنگل و ش یراند. مانند ش در لفظ مانند هم بوده اما در معنا متفاوت
  آن کلمه کند. یگزینرا جا یگريلفظ د ينرسد، ممکن است معنا یظمشترك لف یاصل يمعنا

الفاظ و  یقعم يگذار یرتأث گذار باشد.ریهمانند قرآن تأث تواند یقرآن نم ي ترجمهدهم: 
 ی. وقتیستن یدهپوش یکار رفته است برکس قرآن به در یکه به زبان عرب یخاص يها  اسلوب

خود  يِگذار یرتواند تأث یباشد نم یققدر هم دققرآن هر چ ي ترجمه شود، یقرآن ترجمه م
  باشد. شتهعبارات قرآن را دا
 گوناگون يها قرآن یجاداهاي مکرّر قرآن کریم به زبانهاي مختلف باعث  یازدهم: ترجمه

  و [...] خواهد شد. أربعه یلهمچون أناج
چنانچه  رای. زیستقرآن معجزه ن ي است و ترجمه $یامبرپ یدجاو ي قرآن معجزهدوازدهم: 

  .)9/326 ، یدرضارش( .ترجمه همانند خود قرآن حالت اعجاز را ندارد ینقرآن ترجمه شود، ا
هاي دیگر به جهت  کالم رشیدرضا پیرامون عدم امکان ترجمه حرفی کامل قرآن به زبان

ربی، مورد انکار نیست (معرفت، آسمانی بودن کالم الهی و خصوصیات اصیل زبان ع
گی و دشواري و یا عدم تحقق معادل، در برابر کلمات و عبارات قرآنی، ). و پیچید1/120
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و هزاران صفت از صفات خداوند، نزد مترجمان، آشکار است و از هیچ » اهللا«همانند کلمه 
مترجمی، انتظار ترجمه حرفی، عینی و هم ردیف با بالغت، فصاحت و محتواي قرآن و 

در تمامی آیات نبوده، هیچ ترجمه بشري  دربرگیرنده همه استعارات و کنایات قرآن،
تواند قرآن تلقی شود و بیان کننده تمام مرادهاي الهی باشد. براي مثال، مترجم در آیه  نمی
»ّاییغب ّکأُم ا کَانَتمو ءورَأَ سام وكا کَانَ أَبونَ ماره اي خواهر ) «28(مریم، » ا أُخْت

توانایی آن را ندارد که تشبیه در عبارت » مادرت بدکاره بودهارون نه پدرت مردي بد و نه 
را در ترجمه، آشکار سازد؛ زیرا که آیه شریفه در مقام معرفی مریم به » اخت هارون«

باشد؛ چرا که میان آنها فاصله زمانی بسیاري وجود دارد، بلکه  عنوان  خواهر هارون نمی
او به خواهر هارون است. یا در عبارت آیه  آیه در جایگاه بیان پاکی مریم در قالب تشبیه

اي مومنان چون در راه ) «94نساء، ال» (هیا أَیّها الَّذینَ آمنُوا إِذَا ضَرَبتُم فی سبِیلِ اللَّ«شریفه 
در زمین درصدد اشاره  به مسافرت » ضرب«خداوند با عبارت » روید خداوند به سفر می

تواند، مفهوم  گاه با آوردن معادل فارسی ضرب، نمی چ) و مترجم هی3/145(طبرسی،  بوده
را برساند؛ ولی ضرورت رساندن معانی قرآن نیز از طریق برگرداندن و ترجمه آنها در حد 

  ).1/152مقدور، مورد انکار نیست (معرفت، 
  

  جواز ترجمه  . مؤیداتی علیه مخالفان3
ي قرآن کریم  بر جواز ترجمه در این بخش به ذکر شواهد و مؤیداتی از سوي اهل سنّت

ي قرآن،  ي آن قرائن، تبین فتواي رشیدرضا، اقدام رشید رضا بر ترجمه پردازیم. از جمله می
  باشد. ي قرآن می ي تفصیلی جواز ترجمه بیان جناب زرکشی، فتواي علماي أالزهر و نظریه

  
  . توجه به عنصر زمان در فتواي رشیدرضا3-1

نی در ترکیه، قرآن کریم آخرین کتاب متقن و محکمی پس از سرنگونی خالفت عثما
هاي قرآن، سبب  بود که بدون تحریف در اختیار علماي اسالم قرار گرفته بود. همین ویژگی

شد. از طرفی دیگر انگیزه ترجمه قرآن به زبان  ایجاد و حفظ وحدت میان مسلمان نیز می
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همچنین  متن اصلی قرآن قرار دهند.ترکی این بود که محتوا و متن ترجمه ترکی را بدل از 
شرایطی را بوجود آوردند تا ترکها از زبان عربی و به خصوص قرآن عربی شناختی پیدا 

از مهم ترین اقدامات ایشان در ترجمه قرآن از زبان عربی به رضا از  ید.  به گفته رشنکنند
ی از همه واژگان ترکی، بکاربردن الفباي التین و تشکیل کارگروهی جهت تصفیه زبان ترک

و با اهداف ناسیونالیسیتی، » جمعیت وحدت و پیشرفت«گروهی نیز با عنوان  عربی بود.
سعی داشتند تا هر آنچه از کتب، آثار و نمادهاي زبان عربی وجود دارد را ابتدا از زبان و 

این جریان تاریخی نشان ) 6-5رضا،  ید(رشسپس از ذهن مردم خویش محو نمایند. 
ه با وجود نقش بی بدیل ترجمه در جهت رشد و گسترش معارف اسالم در میان دهد ک می

 غیر عرب زبانان، دلیل مخالفت برخی از علماي مسلمان با ترجمه قرآن چه بوده است. 

رضا تنها پیرامون قرار دادن جایگزین براي اصل  شود، مخالفت رشید آنچه برداشت می
رآن به منظور تبلیغ دین اسالم و رساندن حقایق و عربی قرآن کریم بود و نسبت به ترجمه ق

  معارف قرآن به غیر عرب زبان مخالفتی نداشت. 
محمد  یخبه نام ش ياندونز ياز علما یکی يدر پاسخ به استفتا ینرضا همچنیدرش

سوال کرده بود،  يالهور یعلمورد استفاده از ترجمه قرآن محمددر  يکه از و یونیبس
  این چنین بیان کرد: وافت یندر ا يصادر نمود و ییفتوا

اند که وحی بر رهبر ما نازل گردیده  اند. زیرا چنین ادعا کرده از اسالم منحرف شده یانیهقاد
قرار داده  یفرا مورد تحر یحمربوط به حضرت مس یاتاز آ يا محملی علی پاره يمولو است.
 یخمخالفت ش یلدل. مداد کندموعود قل یحغالم احمد را همان مس یرزابتواند م یلهوس ینتا بد

چاپ و  یتبر ممنوع یمبن یروتب یمفت يصدور فتوا یلدل یزترجمه و ن یناعظم األزهر با ا
 ،مسلمانان قصد فهم و درك قرآن را داشته باشند اگرموضوع داشت.  یندر هم یشهانتشار آن، ر

  )2059- 2058(منجد و خوري،  .اعتماد کنند هایی ترجمه ینبه چن یدنبا
گوییم؛ نگرانی  در ابتداي قرن بیستم مطرح شد اجماال میتوضیح این فتوا که  در

هاي جایگزین  رشیدرضا از این جهت بود که مبادا روزي برسد که با استفاده از ترجمه
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دانسته  در واقع رشید رضا چون می آیات قرآن، متن اصلی و عربی قرآن حذف شود.
عربی آن بوده، ترجمه حرفی و جایگزین را  ها از ترجمه قرآن، حذف آیات مقصود ترك

ممنوع کرده و در کتاب المنار تبیین نموده، ترجمه معنوي که عبارت باشد از تبیین مفاهیم 
  عرب، حرام نبوده و تابع مصالح  است. آن به لغت غیرکلی آیات و تفسیر قر

الم را  تهدید بنابراین علماء اسالم همیشه سعی داشتند با کسب آگاهی از خطراتی که اس
  تفاوت نباشند. کند مبارزه کرده و نسبت به ترویج معارف قرآنی در سراسر جهان  بی می

  
  . عوامل موثر در تشدید مخالفت با ترجمه حداکثري3-2

از جمله عوامل مخالفت با ترجمه حداکثري قرآن کریم وجود عوامل خارجی است که 
رآن پژوهان داشته است. چنانچه این عوامل گیري برخی محققان و ق سزایی در جبهه نقش به

ترین  شد و بدون شک یکی از اصلی کار نبود، تا این حد با ترجمه قرآن مخالفت نمی در
اسباب در جهت رونق دیدگاه مخالفت با ترجمه قرآن، وجود این عوامل است که در این 

علت مخالفت با  هایی به عنوان قرینه در جهت کشف توان به سرنخ بخش با بیان آنها می
  اند از: عبارت ترین آنها مختصراً یافت. سه مورد از مهم  ترجمه قرآن کریم دست
هاي بیگانه به ترجمه قرآن، به هدف ضربه زدن به قرآن و اسالم  اقدام افراد و جریان

). از جمله 1/158ها کم نبوده و نیست (معرفت،  بوده است. تعداد این افراد و جریان
قدامات مستشرقان، مبلغان دینی یهودي، مسیحی، قادیانی و بهایی اشاره کرد توان به ا می

). همچون انتشار ترجمه انگلیسی قرآن از سوي فرقه احمدیه به قلم محمدعلی 21(آربري، 
ترجمه سالومون شوایگر آلمانی و....  الهوري، ترجمه آندرتا آریوابنه به زبان ایتالیایی،

ها مقابله با اسالم و نمایش تصویري ناصحیح از اسالم و  وجه مشترك عموم این ترجمه
) که همین امر اندیشمندان 102- 15/94جهانیان بوده (موسوي بجنوردي،  مسلمانان به

 اند. مسلمان را بر آن داشته تا با ترجمه حداکثري قرآن مخالفت کرده

از  گري گرایی عربی است. گسترش جریان شعوبی عامل موثر دیگر تشدید حس ملی
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هجري قمري، در نقاطی از جهان اسالم، موج مخالفت با ترجمه را در جهان  2آغاز سده 
). در قرن اخیر، اقدام رهبران ترکیه به ترکی نمودن 95و  74، جااسالم برانگیخت (همان

) و تشدید حس 79، جاقرآن، نماز و اذان، باعث مخالفت شدید با ترجمه قرآن گردید (همان
مندان عرب را به جانبداري از منع ترجمه قرآن و پافشاري بر متن قرآن گرایی اندیش ملی

تواند منکر ترجمه حداقلی یا معنوي قرآن کریم  داد. اما هیچگاه به ذاته کسی نمی سوق می
 ).77، جاباشد. (همان

باشد.  عامل موثر دیگر در مخالفت با ترجمه قرآن، تشدید اندیشه سلفی و وهابیت می
گیري آن روند تدریجی داشته  که تحجر و جمود خاص خود را دارد، شکلاین طیف فکري 

هاي اخیر با تقویت همه جانبه آن از جانب حکومت سعودي، بر شدت آن افزوده  و در دهه
در طی قرون متمادي از تاریخ اسالم، اندیشه سلفی و وهابی، از  شده است. اجماالً

 ).77، جابوده است (همانشدیدترین عوامل مخالفت با ترجمه قرآن کریم 

اي در فکر و ذهن اندیشمندان مسلمان  توجه به این عوامل خارجی که تاثیر عمدهبا
رضا را بر این داشته که به  داشته است، بسیاري از آنان از جمله اشخاصی همچون رشید

با ترجمه قرآن مخالفت نمایند. اما این مخالفت جنبه دفع  اقتضاي علل موجود، شدیداً
سد را داشته که با دید کلی و در نظر گرفتن همه قرائن، به مخالفت ایشان با ترجمه مفا

  حداکثري و نه ترجمه نسبی و حداقلی پی خواهیم برد.
  

 ي قرآن . اقدام رشیدرضا بر ترجمه3-3

کند.  رضا دالیلی مبنی برعدم امکان ترجمه بیان می رشیدهمانطور که مشاهده کردید 
ي قرآن  که ایشان، خود به همراه گروهی از علماي مصر اقدام بر ترجمه ناما با توجه به ای

توان بر طبق دالیل مذکور چنین نتیجه گرفت که منظور ایشان  ) می30 ،یمانسل( کردند.
اي بوده که عدل وهمتراز قرآن باشد که از وجودش، نقضِ تحدي واعجاز قرآن الزم  ترجمه
کرد. فلذا از مجموع دالیل ایشان این مطلب  ترجمه نمیآید. والّا خود ایشان قرآن را  می
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ممکن باشد. پس با این دیدگاه تا اقلی قرآن هم غیري حد شود که ترجمه استخراج نمی
ي حداکثري را  که شیعیان هم ترجمهچرا سنّت و تشیع اختالفی نیست.  جا بین اهل این

  اي را نکرده است. دانند و کسی تا به حال ادعاي چنین ترجمه غیرممکن می
  

  کالم زرکشی .3-4 
: در کالم بعضی متاخّرین دیدم که منع از ترجمه را مخصوص به منع نویسد زرکشی می
اند. اما چنانچه براي عمل به قرآن نیاز به ترجمه باشد، در این صورت  از تالوت گرفته

آیات محکم و به ترجمه نه تنها جائز بلکه ضروري است. در همین مورد هم باید به بیان 
مقدار ضرورت بسنده شود. مانند بیان توحید و ارکان عبادات. اگر کسی بخواهد بیشتر از 

  ).2/97 کشی،زر( این مطالب چیزي را درك کند باید زبان عربی را بیاموزد.
ها از یک  کشور هاي خود به پادشاهان سایر در نامه $اکرم براي همین هم پیامبر

استفاده نکردند که مفادش متضمن معنایی محکم و واحد مانند توحید  ي با ترجمه بیشتر آیه
  و تبرّي از شرك بود.

  

  ي تفصیلی . نظریه3-5
ي قرآن  ي تفصیل در مورد ترجمه اي از علماء از جمله آقاي زرقانی قائل به نظریه عده

منع اند و برخی را  هستند. ایشان برخی از مراتب ترجمه را جایز یا ضروري دانسته
ي حداقلی  ي جواز ترجمه دهنده اند. همین تفصیل قائل شدن میان مراتب ترجمه، نشان نموده
اللّفظی و غیر آن، در آثار غزالی،  ي تحت باشد. الزم به ذکر است؛ تفصیل بین ترجمه می

؛  191- 190 ي،؛ طاهر کرد75 ی،غزال( محمد طاهرکردي، زرقانی و ذهبی بیان شده است.
  ).125-2/76ی، زرقان
  

  الزهرأ يعلما يفتوا. 3-6
چنین آمده  الزهرأ يبه علما ي قرآن کریم، خطاب اي در مورد ترجمه در متن نامه
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مقدمات  ي پس از مالحظه یر،پرسش ز ي درباره یلت،و صاحبان فض ءعلما یانآقا« :است
  .ییددرج شده نظر خودتان را بفرما

اسالم و به  یامبرکه بر پ اسلوب خاص نظم و ياست دارا یکتاب یمقرآن کر یستن یشکّ
و  یدهقرآن درست فهم یاگر معان که ینا یست،شبهه ن يجا یزنازل شده است و ن یزبان عرب
ترجمه، قرآن نخواهد بود؛ بلکه صرفاً ترجمه است و همانند  ینترجمه شود، ا یگربه زبان د

  .یستن یشب یحیتوض یر،تفس
 ی،که با معان يا گونه به ی،فظاللّ تحت ي که ترجمه یستاختالف ن يجاهمچنین  

  .یستن یرپذ نظم و اسلوب موجود در قرآن موافق باشد، امکان یات،خصوص
که  دهند یاند و در دسترس همگان قرار م قرآن ارائه داده يبرا ییها خود ترجمه هم مردم

ند، افراد ندار یآگاه یمسلمانان از زبان عرب یاست و برخ یاربس يها اشتباهات و غلط يحاو
 يعلما یبرخ یاند و حتّ ها را مورد اعتماد قرار داده ترجمه ینهم یآشنا به زبان عربیرغ
  اند. ها استفاده کرده ترجمه ینواقف شوند، از هم یاسالم یماند بر مفاه که خواسته یرمسلمانغ

است  : الزمیردانجام گ ياستوار ي ترجمه یر،ز ي یهقوت گرفته است که بر پا یشهاند  ینا
 يالزهر انجام شود و پس از مراجعه به آراأدانشمندان  ینبهتر ي یلهقرآن، به وس یفهم معان

یگرشود، سپس به د یادهو محدود پ یقدق یدر عبارات یمعان ینران اسلف و بزرگان مفس 
و احاطه،  یباشند که از لحاظ قدرت علم يافراد یدو انتقال دهندگان با یابد تقالها ان زبان
ها  زبان یگررا به د یمعان ینباشند تا بتوانند در کمال امانت و اخالص، ا یناناطم مورد

 اند نوشته ءرا که علما یآن عبارات عرب يمعنا یکه ترجمه به خوب يا گونه برگردانند، به
  نه؟ یااست  یزجا شرعاً یطیشرا ینکار تحت چن اینبرساند. اقدام به 

 گونه یچو ه یسترجمه است و خود قرآن نت ینکه ا شود یداده م یحتوض البتّه
ترجمه در  ین. ایستن اند، یدهآنچه علماء از قرآن فهم یتمام یزقرآن را ندارد و ن هاي یژگیو

منتشر نخواهد شد. متن پاسخ  ییترجمه به تنها یعنیجنب اصل قرار داده خواهد شد؛ 
  است: یرعلماء به قرار ز
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استفتاء آمده  یناز تمام آنچه در ا $خدارا و صلوات و سالم بر رسول  يخدا سپاس
 یزذکر شده، شرعاً جا یلکه به تفص ی: اقدام بر ترجمه به صورتگوییم یو م یافتیم یبود آگاه

  )40، یمانسل( »کردند. أالزهر امضاء يپاسخ را علما ین. اداند یاست و خداوند سبحان بهتر م
  

  نتایج مقاله
قرائنی  اند اما در عین حال هایی آورده دالل. گرچه برخی جهت منع ترجمه قرآن است1

توان به چند  که از آن میوجود دارد در میان اهل سنت مبنی بر جواز ترجمه حداقلی قرآن 
عنصر زمان،   فتوا از منظر توجه به یقت آنحق رضا و تبیین مورد اشاره کرد: فتواي رشید

  .نقرآ ي ترجمه یلیتفص ي یهأالزهر و نظر يعلما يدر البرهان، فتوا یزرکش یانب
ت را سنّ اهل آنچه اکثر شود که گیري می نتیجهاز قرائن بیان شد  آنچهبه  هتوج با. 2
ي  ترجمه جواز ون امکا میانخلط  ،ي قرآن مخالفت کنند ترجمه جواز داشته تا با ینبرا

 ي ترجمه امکان جواز یشانا رضا مالحظه شد یدرش یلکه در دال همانطور است.قرآن 
 یلالي قرآن کرده است. از آن سو در د خود، اقدام به ترجمه که حالی کند در یم را رد آنقر

تا بر اثبات  هشد یسعي قرآن مسلّم دانسته شده و  بحث امکانِ جواز ترجمه هم موافقان
 ي ي قرآن را ترجمه چنانچه منظور از ترجمه. پس ترجمه استدالل شود یشرع جواز
 و بودهن يا ترجمه ینهم قائل به چن یریم، شیعهقرآن بگ يتمام نما ي یینهو بصورت آ یقیحق

 که ی،اقلي حد ا ترجمهام .باشد یکسان می سنّت) (اهل عدم امکان ترجمه ینِنظرش با مخالف
کم به ح و نقل کند یکه عقل جواز امکانش را ثابت م ستا يا لهأمس ،باشد براساس ضوابط

  دهد. جواز شرعی آن می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            17 / 18

http://pdmag.ir/article-1-1697-fa.html


 1401پاییز و زمستان ، 45دینی، شماره  /// پژوهش 292

  
  یکتابشناس

 قرآن کریم. 1
 .ق ه1408 یلیان،اسماع ي هقم، مؤسس  یعه،ـالشّ  یفتصان یلیعه إرلذّ، أحسن دمحم ی،آقا بزرگ تهران. 2
 ش.1383آربري، آرتورجان، خدمت و خیانت مترجمان قرآن، تهران، نشر اندیشه اسالمی، . 3
 تا. ، بیالفکرردایروت، ب ، المجموع، چاپ اول،الدین أالمام النووي، یحیی بن شرف. 4
  ش.1376آزار شیرازي، عبدالکریم، قرآن ناطق، تهران، دفتر نشر فرهنگ،  بی. 5
 ق. ه1428تفتازانی، مسعود بن عمر، حاشیه الدسوقی، چاپ اول، بیروت، المکتبه العصریه، . 6
 ش.1389جواهري، سید محمد حسن، درسنامه ترجمه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، . 7
 ش. ه1342 ینا،تهران، ابن س، برهان قاطع ین،حس دمحم  ریزي،تب  خلف . 8
 ق. ه1396 الکتب الحدیثه،دار ذهبی، محمد حسین، التّفسیر و المفسرون، چاپ اول، قاهره،. 9

  .ق ه1412دارالقلم،   دمشق، ،الفاظ القرآن یمفردات فال ی، حسین،راغب اصفهان. 10
  ق. ه1362، تهران، یرکبیرام  انتشارات دوم،، چاپ قرآن یختار، محمود یار،رام. 11
 ق. ه1414 المعرفه،چاپ اول، لبنان، دار یرألمنار،تفسمحمد، سیدرشید رضا، . 12
  ق.1344، ترجمه القرآن و ما فیها من المفاسد و منافات االسالم، مطبعه المنار، قاهره، همو. 13
 تا. دار الکتب العلمیه، بی، بیروت، مناهل العرفانیم، د عبد العظمحمی، زرقان. 14
  ق. ه1410المعرفه،چاپ اول، بیروت، دار زرکشی، محمد، البرهان فی علوم القرآن،. 15
 ق. ه1407المعرفه، ، بیروت، دارچاپ سوم، افالکشّ ،زمخشري، محمود. 16
 ش.1369کبیر، ، تهران، امیرزاده، جواد، تاریخ ترجمه قرآن . سلماسی17
  تا. النشر العربی، بی، بیروت، دار، حدث االحداث فی اسالم اقدام علی ترجمه القرآن الکریمسلیمان، شیخ محمد. 18
  ق. ه1421، چاپ دوم، بیروت، دار الکتاب العربی، التقان فى علوم القرآنسیوطی، جالل الدین، أ. 19
 ش. ه1356، ، تصحیح حبیب یغمایی، تهران، نشر توسچاپ دوم ي،طبر یرتفس ي رجمه، تمحمد ي،طبر. 20
 تا. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دارالمعرفه، بی. 21
 تا. ي نشر اسالمی، بی حسن، الخالف، چاپ اول، قم، مؤسسهبن محمد  ی،طوس. 22
 م.1996عنایه، غازي، شبهات حول القرآن و تفنیدها، بیروت، مکتبه الهالل، . 23
 ش.1378ضی، القرآن الکریم و روایات المدرستین، قم، اصول الدین، ري، مرتکعس. 24
 تا. الکتب العلمیه، بیالسالم عبد الشّافی، بیروت، دار، به کوشش محمد عبد لجام العوامإ د،محم ی،غزال. 25
بی، جمعی. 26 ق.1432ه دارالبر، کانو محمد، محمود، ترجمه القرآن الکریم بین الحظر و االباحه، امارات عربی متحده د 
 ش. ه1393چاپ اول، آراس،  ،القرآن یختار ،د طاهرمحم ي،کرد. 27
 ق. ه1414البیت،  ، چاپ دوم، قم، آلجامع المقاصدکرکی، علی، . 28
29 .آرا یقرآن وبررس ي ترجمه ي همقال، ، شاهرخیگید بمحم ، %امـام رضـا   یمعـارف اسـالم   ي سـه مؤس، مخالفان يِ

  ش. ه1373
  ق. ه1418ي التّمهید،  ي علی خیاط، قم، مؤسسه ترجمه فی ثوبه القشیب، رونو المفس یرتفسالّي، هاد دفت، محممعر. 30
 ش. ه1382، چاپ پنجم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، تاریخ قرآن ،همو. 31
 .1970ارالکتاب الجدید، بیروت، رضا، دفتاوي االمام محمدرشید الدین و خوري، یوسف؛  منجد، صالح .32
  ش.1387موسوي بجنوردي، کاظم، دائره المعارف بزرگ اسالمی، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی،  .33

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            18 / 18

http://pdmag.ir/article-1-1697-fa.html
http://www.tcpdf.org

