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  تحلیل انتقادی دالیل قائالن به نظریه تکرار نزول
 1رقیه شکفته

  2عبدالهادی فقهی زاده
 23/3/7931تاریخ دریافت:

 26/4/7936تاریخ تصویب:

 چکیده

در منابع تفسیري و علوم قرآنی، در مواردي، در تعیین سبب نزول، یا    
مكی و مدنی بودن برخی آیات و ســـور، اك تكرار نزول آنسا ســـ ن  
یات متعدود و             با روا ــتر درفداران این دید،اه، در موا سه  رفته اسـ

ر این ،روه اك محققان،   اند کردهمتعارض، نظریوه تكرار نزول را مطرح   
ــب  ــ یص س ــند و نوب تعبیر راوي را   براي تش ــحوت س ب نزول آیه، ص

سبب نزول یا    انددادهمالك قرار  ؛ اما محدود کردن مالك تش یص 
ــند و تعبیر راوي، در     ــحت س ــور به ص مكی و مدنی بودن آیات و س

ــكظ وسور   فرضپیشکنار  اولیوه آنان مبنی بر عدم ا تساد راویان، مش
ــت، اك این رو، به   روایات م تلف و متعارض را به و ود آورده ا    سـ

سا را        یات متعارض مو ود در این حوكه، آن دلیظ عجز اك تر یح روا
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به حوكه    كار     بر تكرار نزول حمظ کرده و عمالً اك ورود  قد و ان ي ن
؛ حال آنكه دالیظ درفداران این نظریوه، اك     اند وركیده روایات ا تناب   

ي نزول حوكهنظر علمی، اتقان الكم را ندارند، میان روایات مرتبط با       
، امكان تر یح  شناسی  حدیثآیات و سور مورد نظر بر اساس قواعد   

و ود دارد؛ ضمن آنكه اقوال درفداران این نظریوه در تو یه مصادیق  
ــور مورد ادعا در            یات و سـ بت آ عدم ث عارض بوده و  مورد ادعا مت
ــحوت نظریوه تكرار نزول    ــاهدي دیگر بر عدم ص ــمی ش مصــحف رس

 راست

ی  واژه مدنی،     دی: های كل باب النزول، مكوی و  ــ تكرار نزول، اسـ

 ر تعبیر راوي ،صحوت سند
 

 مقدمه

ــ  «تكرار نزول»نظریوه  ــ که در برخی آثار تفسیري و علوم قرآنی مطرح شدهـ كی اك  ی ـ

سباب نزول و مكی و مدنی به آن    ست که عمدتاً ذیظ مباحث ا مباحث مرتبط با نزول قرآن ا

اشـاره شـده اسـتر و ود روایات م تلف و متعارض در  ست تعیین سـبب نزول یا مكی و     

ناهمگونی درباره نزول  هايدید،اهمدنی بودن برخی آیات و ســور باعث شــده اســت که   

 د آیدر برخی آیات و سور به و و

ــبب نزول آیه یا   دیرباك،روهی اك محققان اك  ــ یص س ــورهبراي تش  ، بیش اك هرايس

چیز، به نوب تعبیر راوي اهمیت داده و بر آنند که در بیان ســبب نزول، ا تساد  ا ز نیســت و 

در این حوكه فقط باید به روایات شــاهدان نزول وحی اســتناد کردر اما در این میان، بع ــاً    

دود و متناق ــی براي یآ آیه یا ســوره و ود دارد که باید به حظو آنسا پرداختر روایات متع

بر این اســاس، محققان براي حظو این مشــكظ، صــحت ســند و صــراحت تعبیر راوي در بیان  

یات      ــبب نزول را دو مالك مسم براي تر یح و داوري درباره این روا ته سـ ــ ند دانسـ و در   ا

ي روایات را  مع  بدون تو ه به قراین دیگر همهصــورت نیافتن مالکی براي تر یح، عمالً

 ر اندبرشمردهو نظریوه تكرار نزول را راه حظو مشكظ 
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آن  ادي دالیظ درفداران  بنابراین تأموظ در چند و چون نظریوه تكرار نزول و تحلیظ انتق        

قاله  سا یآ متن وكیرا این نظریوه در منبع و نوشتار مستقلی نقد و بررسی نشده      ضروري است،  

گاره »با عنوان   ــسیال  « تكرار نزول يان علوم الحدیث، ســـال     يمجله فر در روكیپبه قلم سـ

سنده در این مقاله به درح و        يشماره سیزدهم،   ست که نوی سیده ا سوم و چسارم به چاپ ر

 معرفی کلی این نظریه پرداخته استر  

ه اك هی   این نظریوبررسی منابع  تفسیري و حدیثی و علوم قرآنی حاکی اك آن است که 

ق( معتقد است  123)م يیآ اك صحابه نقظ نشده و در آثار متقدمان، مطرح نیستر ابن تیمیه

اي دو سبب متفاوت ذکر شده باشد، ممكن است هر دو درست باشند؛        هنگامی که براي آیه

باشد   هیا اساساً دو بار ناكل شد  به این صورت که آن آیه به دنبال آن اسباب متعدود ناكل شده   

 ر(993، ص79ق، ج7476؛ ابن تیمیه، 67تا، ص)ابن تیمیه، بی

 که بر عدم اتقان علمی خوردمیبه چشـــم  هاییآشـــفتگیدر اقوال موافقان این نظریه 

داند )ابن  رار نزول میآنكه اصـــظ را عدم تك رغمعلیق( 312)م آن  داللت دارد؛ ابن حجر

سراء احتمال   سوره  31آیه ( در مواردي مانند؛ 103، ص 3ق، ج7943حجر،   تكرار نزولاإل

  :،ویدمیاإلسراء  يسوره 31آیه  يدربارهاو  را مطرح کرده استر

ْمَ َّ اْلمَنَّي العَّلَِ َ   ََ   »ررر كم َْقُّع مَزِيد  وُيمِْكن اْْلَْمع ِبَأْن يَُتَعَدَّد النُّزمول ِبَْمِل سُُُُُُُُُم مَُ
 (204، ص 79ق، ج7943)ابن حجر، ررر « َّ ذَِلكَ  بَُ َلن

،  «ما تكرَّرَ نزولُهُ»در فصلی تحت عنوان  « ناالتقان فی علوم القرآ»ق( در 377سیودی)م 

ستناد به قول ابن حصار بدون ذکر منبع خاصی اك وي      ظه و : ،اهی به سبب موع ،ویدمیبا ا

ــاحب کتاب     مكرَّر ناكل می  دوربه اي تذکر، آیه   ــد و پز اك نقظ نظر صـ انی الكفیظ بمع  »شـ
یظ ا یوه       -« لتنز یوه      –به عنوان م الف این نظر فاب اك نظر به د  دپرداكتكرار نزول می خود 

 (ر 797و790ص ص ،7ج ،تابی)سیودی، 

ســوره توحید قا ظ به تكرار نزول آن شــده  يدرباره االتقانایشــان درعین حال که در 

ست که در    لباب النقولدر  سته و بر آن ا این حالت تعارض بین روایات رفع   آن را مدنی دان

 (ر979، ص7ج ،تابی)سیودی،  شودمی
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در مقام بیان  «ي آیه واحداســـباب نزول دربارهتعدد »م( نیز ذیظ بحث 7343)م كرقانی

داند را حالتی میصورت چسارم   ،که در بررسی روایات ممكن است رخ دهد   هاییصورت 

در میان نباشــد و به دلیظ فاصــله كمانی  صــحیح باشــد، هی  عامظ مر وحی  که هر دو روایت

 مع کردر بنابراین او معتقد اســـت در این حالت باید آنسا را بر تكرار نزول  هاآننتوان میان 

سپز به         شكالی هم به و ود نیایدر كرقانی  حمظ کرد تا به هر دو روایت تمسآ  ست و ا

 )ص( و حافظان قرآن وعبث بودن تكرار نزول با و ود حفظ آیات اك ســـوي پیامبر  شـــبسه

 : دهدمیامكان ر وب به آن، چنین پاسخ 

ــتر خداوند با این عمظ به بند،انش            » در تكرار نزول حكمتی بلند نسفته اسـ
ــدار می ــیهدهد و نظر آنان را به هش ــودمند و فواید فرا هايتوص وان آیات  س

 (ر720، ص7، جتابی)كرقانی، « کندتكرار نزول  لب می

  صــورتبهنظریوه تكرار نزول در اقوال برخی اك مفســران، بدون اســتناد به منبعی خاص 

  :اندآوردهمثالً در تفسیر سوره فاتحه  رفعظ مجسول مطرح شده است

َِ َمنمي ِةَ ُُ  و َمنمي بُُِل ُُدينُُ » - ــانی،   «ق ُُل ََزلُُر َمنَم  ،7، جق7471 )فیض کاشـ

 (ر30ص

 ،7، جق7424)حســینی شــیراكي،   «المَدینةزلتَ فی مَكة و مَرة فی لعلسا نَ» -

 ر(33ص

  انی،)خسرو «به قولی دو مرتبه در هر دو  ا )مكه و مدینه( نزول یافته است» -

 (ر96ص ،7، جق7424

االســرار و  کشــفدر مقابظ برخی دیگر اك مفســران نظیر؛ ابوالف ــظ میبدي در تفســیر 
و قمی   (،473ص، 3ش، ج 7917سوره كمر )رشیدالدین میبدى،    796ي ذیظ آیه عدة االبرار

ــیر  ــوره فاتحه )قمی مشــسدي،  کنزالدقا ق و بحر الغرا بمشــسدي در تفس ش، 7961ذیظ س

 :کندیمر عالمه دبادبایی نیز تصریح اندپذیرفته( نیز به صراحت تكرار نزول را 70، ص7ج

ــورهبرخی اك » ــده،  ها سـ ــودمیکه ،فته    دوريهمان  مكرراً ناكل شـ که    شـ

ــوره ــده؛ یآ مرتبه در مكه یآ مرتبه در مدینه يس   «حمد دو مرتبه ناكل ش

 (776ش، ص7919)دبادبایی، 
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ي ضــحی نیز به دلیظ روایات متعارض احتمال تكرار  ایشــان در تفســیر آیه پنر ســوره 

نوشتار حاضر   اك این رو در  (ر972، ص20، جق7471مطرح کرده است )دبادبایی،  نزول را 

قول به تكرار نزول بررســـی شـــده و ســـپز دالیظ موافقان و  هايكمینهي ن ســـت در وهله

انده  ي مزبور اك منظر نقد علمی شناسمستند معتقدان به نظریوه ترینمسمم الفان معرفی و وكن 

ر و یزان اعتباي تكرار نزول، ماك مصـــادیق مورد ادوعاي نظریوه هایینمونهو آنگاه با بررســـی 

 واقعی بودن دید،اه مورد بحث، روشن شده استر

 

 عوامل پیدایش عقیده به تکرار نزول. 1

 عوامظ پیدایش عقیده به تكرار نزول عبارتند اك: ترینمسم

 روایات متعارض اسباب نزول و ضعف محققان در حلّ تعارض آنها. 1-1

یات در حوكه   بارك روا ناقض در     ویژ،ی  عدود و اختالف و ت باب نزول، و ود ت ــ ي اسـ

ــاس اکثر محققان قرآنی براي حظ تعارض مو ود عمدتاً به نوب تعبیر     ــت؛ بر این اسـ آنساسـ

شته راوي و صحت سند روایات تو وه    اما ا،ر همه روایات صحیح باشند و نتوان یكی     انددا

 : اندنمودهرا بر دیگري تر یح داد دو حالت را مطرح 

شند در این حالت بین روایات  مع     (الف صر با انند ، ماندنمودها،ر روایات قریب الع

ي واحدر ،روهی اك دانشمندان علوم قرآنی، نزول آیات لعان را  اسباب متعدد براي نزول آیه

(  733-733ص ، صــ7، جتابی)كرقانی،  انددانســتهبراي تعدد ســبب با وحدت نزول  اينمونه

ویمر و هالل بن امیه نقظ شــده ع هايبه نامكیرا در این كمینه، داســتانی مشــابه درباره دو نفر 

 (ر 721، ص6، جتابی)ب اري،  است

یات    ب( ما ا،ر روا له    ب ا ــ فاصـ به            ه خادر  بدون تو ه  ند  ــ باشـ بظ  مع ن قا ي كمانی، 

باب  ا تعدود اسچون امكان عقلی، ساك،اري با قراین خار ی بر تعدود نزول آیه ب هاییشاخص

ــیودی، ) اندکرده)تكرار نزول( حمظ  ــ ،7، جتابیسـ  ،7، جتابی؛ كرقانی، 771-722 صصـ

 ،وید: سیودی میر (720-776ص ص

  «ودش میروایات ممكن نباشد، بر تعدد و تكرار نزول حمظ   بین مع  هر،اه»
 (ر722ص ،7، جتابیسیودی، )
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 عقیده به عدم اجتهاد راویان  . 1-2

دالیظ ناتوانی درفداران تكرار نزول در تر یح میان روایات، اك عقیده به عدم         یكی اك 

ــاهد نزول که آن باكتاب عقیده به عدالت همه ــأت   ا تساد روایان شـ ــت نشـ ــحابه اسـ ي صـ

ر ،ر چه عماد الدین الرشــید  اندنموده،یردر بر این اســاس همه روایات را پذیرفته و  مع می

 داندو ســـور را تســـاهظ در قبول روایات اســـباب نزول می منشـــأ قول به تكرار نزول آیات

شه اما بررسی   (،221ق، ص7420)محمدالرشید،  ست که این      ايری سأله حاکی اك آن ا این م

ا،ر اك   ، البته،رددبرمیي صحابه  ي تاری ی است که به عقیده عدالت همه امر داراي پیشینه 

؛ 711، ص9ق، ج7473)آمدي،  م الفت برخی اك دانشــمندان اهظ ســنت صــرف نظر کنیم 

 (ر 940ص ،تابیابوریه، 

ــتر ابن اثیر           نظریه عدالت همه      به در میان آنان یكی اك عقاید محوري اسـ ــحا ي صـ

)ابن اثیر،   «صــحابه همگی عادل هســتند و درباره آنسا ســ ن اك  رح روا نیســت» ،وید:می

سوي معاویه مورد   ي عدالت همه(ر نظریه9ص  ،7، جتابی صحابه اك  حمایت قرار ،رفت  ي 

و ،سترش یافت؛ خلفاي بعدي راه معاویه را در این كمینه ادامه دادند و با پیدایش و ،سترش  

شاعره، توسعه   شتري یافت ا شاعره نظیر  بر، تفكیآ عمظ اك       ي بی كیرا اصول پذیرفته شده ا

 ر(701، ص تابیایمان ررر ت مین کننده تثبیت اقتدار سیاسی آنان بود )احمد حسین، 

ــیوه ــط وهوابی ها که حامیان   این ش ــاعره هم نان توس ــی اك اش ي حمایت خلفاي عباس

ــتند دنبال می  ــود )مطسري، نس ــت ضــد عقظ هس (ر خالد بن عثمان بر 204ش، ص 7963ش

 :  کندمیصحوت عقیده به تكرار نزول، این چنین استدالل 

مطلوب   دقول به تكرار نزول، بستر اك تر یح است؛ كیرا  مع ا،ر ممكن باش»

  ت،)الســب «شــودمیاســت؛ ولی تر یح باعث ندیده ،رفتن برخی اك روایات 

 (ر62ص ،7ق، ج7427

 

 عدم توجه به مرجّحات در حلّ تعارض روایات  . 1-3

صر    ست اك     یابیراهدلیظ  ترینمسمدر دوران معا اعتقاد به تكرار نزول، عدم تحلیظ در

 (ر 91ص ش،7931)پیروكفر،  م امین روایات سبب نزول است
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مظ ذکر شـــده    یت       توانمیافزون بر عوا عدم رعا یات   هاي اولویت به   مع بین روا

ــاك،اري متن روایات با متن آیات یا به عبارت دیگر عدم               متعارض و نیز عدم دقوت در سـ

ي این عوامظ باعث شــده اســت  تو ه به مر وحات متنی و عقلی و تاری ی اشــاره کردر همه

ــدر به         ي تكرار نزولنظریه  آخرین ملجأ درفداران آن، براي  مع بین روایات متعارض باشـ

در   -7 ي توبه ســه دســته روایت ،ونا،ون ذکر شــده اســت:هســور779عنوان مثال ذیظ آیه 

ستر       -9 ،)ص(مادر پیامبر اکرم يدرباره -2 ،مورد ابودالب سلمانان ا شرك م مراد پدران م

بدون     یات را  فداران تكرار نزول، این روا تاری ی،  مع نموده و       در قد عقلی و  به ن تو ه 

 ر اندشدهمعتقد به تكرار نزول آن 
 

 ی تکرار نزولمخالفان نظریّه. 2

، عماد الدین «الكفیظ بمعانی التنزیظ»ؤلف کتاب ســـیودی م الفت با این نظریه را به م

 دهفایبیق( نســبت داده اســت که اك نظر او تكرار نزول، تحصــیظ حاصــظ و  147)م الكندي

ست  سیودی،   ا نیز معتقدند براي اعتقاد به   پژوهانقرآنبرخی دیگر اك  (ر797ص ،7، جتابی)

ــتر فقط    ــح نیس این نظریوه هی  دلیظ مو وسی و ود ندارد؛ كیرا حكمت اك تكرار نزول واض

علت آن، و ود روایات متعدود در سـبب نزول اسـت که  مع بین آنسا ممكن نیسـت که در     

ــأ  ــورت مسـ زول و تعدود ن آید كیرا اخذ به تر یح بستر اك عقیده به      له تر یح پیش می این صـ

 (ر 63،ص 7421؛ مطلوب، 37ص  ق،7409: القطان، ررك) تكرار آن است

س ن را که آیه    صر حامد ابوكید نیز این  ضی براي  مع      ن صرفاً فر شته  اي دو نزول دا

حسن عباس معتقد است در    (ر ف ظ  716ق، ص7930)ابوكید،  داندبین روایات متعارض می

عا در نظریوه     ــادیق موارد ادو یات   همه مصـ یا  ي تكرار نزول، راه دیگري براي  مع میان روا

ــن عباس،  تر یح یكی بر دیگري و ود دارد  ــ7م، ج7331)حسـ مال  ر (971-901 ص، صـ

سوره اسراء، تكرار نزول آیات و    31ي ذیظ آیه بیان المعانیحویش آل غاكي نیز در تفسیر  

  (ر716، ص7ق ، ج7932کند )آل غاكي، ي قرآن را رد میهاهسور
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 ،وید: ي حمد میي ردو تكرار نزول سورهعاملی نیز درباره

ه و خواند)ص( در مكه به نماك آن را اکرم چون پیامبر بگوییمممكن اســت »

که  در    اند کردهدر مدینه به عنوان قرآن قرا ت فرموده اك این  ست ،مان        
 (ر1، ص 7ش، ج7960)عاملی،« دو نوبت ناكل شده است

 

 ی تکرار نزول  و نقد آنها دالیل طرفداران نظریّه. 3

 به شرح ذیظ است: اندنمودهدالیلی که دراحان تكرار نزول مطرح 

 

 یتذكر بیشتر برای مقابله با فراموش ؛تعظیم شأن آیات و سور. 3-1

ــأن و تذکر    ــا آیه یا آیاتی اك قرآن به  ست تعظیم ش ــت که چه بس ــی بر آن اس كرکش

بیشــتر دوبار ناكل شــده باشــد تا امكان فراموشــی آن اك میان برودر وي پز اك ذکر برخی اك   

ــلمانان  ــادیق مورد ادعا در این نظریوه، حكمت تكرار نزول آنسا را، تذکر به مسـ  ددانمیمصـ

شی،   موافقِ تكرار نزول، در باب فوا د تكرار   پژوهانقرآناکثر  (ر14، ص7ق، ج7404)كرک

ست        شان به قول كرکشی ا ستناد صالح، نزول ا سبت،  741ش، ص  7969 ) ، 7ق، ج7427؛ ال

 ر(34ص ،2ق، ج7476؛ عنایة، 62ص

كیرا آیات بســـیار مسم دیگري نیز هســـتند نظیر  رســـدنمیدالیظ مذکور علمی به نظر 

آنسا ادعاي تكرار نزول مطرح نشده  يدرباره، آیات اسماء و صفات خداوند که آیةالكرسی

شی بود،     ست؛ به این معنا که ا،ر علت تكرار نزول، ترس اك فرامو ست میا آیات   يهمه بای

َم لَ  ر افزون بر آن خداوند فرموده است: شد میمكرراً ناكل  َّل َل َّلََنْنم ََُزَّْلَنل الذِّْكنَ َو ِإ ْنلِِ ﴿ِإ  ﴾ظم
 )ص(و پیامبر اکرم شــدمینزول اك ســوي مســلمانان حفظ  محضبهآیات السی  ر(3 )الحجر:

ور  ي خود و مردم، دستصیانت اك نصوص قرآنی، عالوه بر استمداد اك نیروي حافظه منظوربه

 (ر202ش، ص 7931)حجتی،  داد قرآن را بنویسند

نگرشــی قرار داشــت و اك این   درخوري کوشــشِ یاران پیامبر اکرم)ص( نیز در در ه

 (ر 293ص  ش،7932)رامیار،  کوشیدندمیو حفظ آن س ت  فرا،یريرو، در 
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را   ايورهس چگونه متصور است که خداوند به خادر ترس اك فراموشی، آیه یا     نیبنابرا

سؤال مطرح می    دو بار ناكل کندر بر ساس این  شود که چه لزومی دارد که بپذیریم آیه   این ا

اي که یآ بار اك سوي خداوند، لباس الفاظ پوشیده و و ود یافته و بر مردم قرا ت   یا سوره 

، بار دیگر همین مراحظ را دی کند و دوباره ناكل شود؟ اینكه  اندنگاشتهشده و کاتبان آن را 

ــت دلیظ   ي تآیات ادعایی در نظریوه ــده اسـ ــحف دو یا چند بار ثبت نشـ كرار نزول، در مصـ

 دیگري بر ردو این نظریه است؛ كیرا هر آن ه اك قرآن ناكل شده در مصحف ثبت شده استر
 

 ی معانی دیگر الفاظ مشترکنزول مجدد برای اراده. 3-2

یه   ند        ظی در تحلابن تیم مان ــترکی  فاظ مشـ ــیر ال ــلف در تفسـ ــران سـ   اختالف مفسـ

 ،وید: می اندکرده( که برخی اقبال و برخی ادبار معنی 71)التكویر: ﴾س﴿...َ ْسعَ 

دلیظ این امر یا در این است  که این آیه دو مرتبه ناكل شده است: در مرتبه      »
ي دوم معناي دیگر؛ یا آن مشترك لفظی   اول یآ معنا اراده شده و در مرتبه 

 (ر 67، ص تابی)ابن تیمیه،  «است و اراده دو معنا اك آن  ایز است

سیودی نیز بیانی مشابه قول ابن تیمیه را مطرح کرده و بر این عقیده است که در چنین     

ــتگان     توان همه مواردي، ،اه می  ــت و ،اه    اند ،فته ي و وهی را که ،ذشـ ــحیح دانسـ صـ

ــد  توان در این باره حكم داد؛ به این ترتیب که مثالً ا،ر آیه     نمی ــد، ه ب اي دوباره ناكل شـ اشـ

ــترمراد بدانیم؛ یا هنگامی که واژه     را گریدیآ بار این معنا و بار دیگر، معناي        ك  اي مشـ

،  اتبی)ســیودی،  مورد نظر خداوند دانســت كمانهمتوان هر دو معنایش را  لفظی باشــد، می

 (ر204ص ، 4ج

در مقابظ دالیظ ابن تیمیه و ســـیودی الكم به ذکر اســـت که پدیده اشـــتراك لفظی یا 

ــتقالل و انفراد، معانی متعدد و م تلف خود   هايواژه چند معنا و تآ معنا تنسا در حالت اسـ

بانی  نیســتیم كیرا ترکیب ك روروبه هاییپدیدهدهند اما در ترکیب  مله با چنین را نشــان می

با تمام پیوندها و ارتبادش، پی ید،ی و ابسام را می           ــن      مله  ید و داللت لفظ را روشـ كدا

 (ر769، ص7930)ابوكید، ساكدمی
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منظور دانشــمندانی هم ون ابن تیمیه و ســیودی صــحیح دانســتن تمام  رســدمیبه نظر 

ــتگان ذکر        ــت که ،ذشـ   که اك  اند کردهو آنان اك این رو چنین حكمی   اند کردهمعانی اسـ

 نقد و سنجش نظرات ،ذشتگان پرهیز کنندر   هر،ونه

 

 ی غیر از لهجه نزول اوّل  انزول مجدّد به لهجه. 3-3

سوره      يورهس تر مكوی بودن که خود پیش –ي فاتحه س اوي پز اك نقظ نزول مكرور 

 :،ویدمی - حمد را تر یح داده است

شود نزول مجدود  » ست بار   اي دارد؟ میفایده چه آنا،ر ،فته  ،ویم ممكن ا

شــده و بار دوم بر بقیه و وه یا حروف، مانند  ناكلاول بر یآ و ه یا حرف 
ــرا  و امثال اینسا       ــرا  و الصـ ــ اوي،   «مالآ و ملآ و السـ ، 7، جتا بی)سـ

 (ر 734ص

خالد بن عثمان در البســت نیز بر این عتقده اســت که تكرار نزول چیز عجیبی نیســت؛  

ــت که قرآن در مكوه بر یآ لسجه )لسجه         هاي لسجه  ي قریش( و در مدینه به   كیرا قطعی اسـ

السبت،   ) اندشده دیگر ناكل شده است و این امر متعلوق به آیاتی است که به چند لسجه ناكل     

 (ر62ص ،7ج ق،7427

تكرار   يمورد ادوعا در نظریوه اتیاك آنكته قابظ تأموظ در اینجا آن است که در بسیاري  

سیاري ا   قرا اتو در  شود مینزول،  ز در چند مورد اندك، قرا ات م تلف یافت ن ك  سبع ب

حال آنكه ادعاي تكرار نزول آنسا نشــده  اندشــدهســایر آیات قرآن با قرا ات متعدد خوانده 

پراکند،ی و ضعف دالیظ اقوال دراحان نظریوه تكرار    (ر904ص ،7م، ج7331)عباس،  است 

یآ  انبه عنو توانمیکه این نظریوه اك اتقان علمی برخوردار نیســت و ن دهدمینزول  نشــان 

 نظر قطعی قبول نمودر
 

 پیامدهای قبول تکرار نزول. 4

ندارند، قبول نظریوه          ي تكرار  دالیظ درفداران این نظریوه، اك نظر علمی، اتقان الكم را 

  ترینسممنزول مســتلزم پذیرش پیامدهایی اســت که با براهین عقلی و نقلی ســاك،ار نیســتر 

 عبارتند اك:   پیامدهااین 
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 )ص(پیامبر اكرمنسبت دادن فراموشی به . 4-1

ــورهبر مبناي چنین نظریوه اي، متن آیات و     ــت حتی اك ذهن  ها سـ ي قرآنی ممكن اسـ

ــابه، پیامبر اکرم)ص( نیاك به وحی    ــود؛ كیرا با تكرار وقایعی مش پیامبر اکرم)ص( فراموش ش

ــده مجدود دارد تا آیاتی را که پیش     ا و ود  ب  اينتیجه ین به یاد او آوردر  قبول چن   ،تر ناكل شـ

ــحابه بر حفظ آیات ناممكن    ــرار پیامبر اکرم)ص( و ص منقوالت فراوان در باب تأکید و اص

یدر درفداران تكرار نزول     می ما ــی»ن را یكی اك دالیظ مسم تكرار نزول  « خوف اك فراموشـ

یامبر  به پ دادن فراموشی  عمالً نسبت یكی اك نتایر پذیرش تكرار نزول،  آنكه؛ حال انددانسته 

  :،ویدمی (6 ی:)االعل ﴾﴿َسنمْقنِئمَك َِال مَُْنس عالومه دبادبایی در تفسیر آیه ر است اکرم)ص(

دهیم که  قرآن منظور اك اقراء دراین مورد، این است که ما به تو  قدرت می »
ست ب وانی و خوب ب وانی؛   شده و بدون کم و   دوريهمانرا در که ناكل 

 (ر266ص ،20ج ق،7471 )دبادبایی،« کاست و تحریف و فراموشی

ا،ر مراد درفداران تكرار نزول ترس اك فراموشــی مردم باشــد در این صــورت همه یا  

ناكل   بایســـت  میاکثر آیات   ندر حال آنكه قرآن در حافظه حافظان و در           شـــدمیمكرور 

 رشدمیمصاحف کاتبان وحی حفظ 
 

 رآنآیات مناسب قعدم توانایی پیامبر اكرم)ص( در تطبیق حوادث با . 4-2

یوه   طابق نظر یات      م با آ نایی تطبیق حوادث  یامبر اکرم)ص( توا ي تكرار نزول، ،ویی پ

شده دوباره آیه یا      شته و همین امر باعث  سب قرآن را ندا شود؛ حال آنكه    ايسوره منا ناكل 

یات قرآن،   بر اســـاس  فه نص قرآن، عالوه بر تالوت آ ی  تبیین آن ن يووی امبر یز بر عسده پ

ُِ مُُل َُمزَِّل إِلَْ ِعلْ َو َلَع َّعمْل يََُت َ َ..﴿: ص( بوده اســـت)اکرم ل َ لِ نَُُّ َِّ لِتمَل َك الُُذِّْكن َ ََُْزْلنُُلإِلَ ُُْ  ﴾كَّنمونَأ
َِ وَ يُمزَكِّ ِعْل وَ و  (44 )النحظ: ْا َ َ ْ ِعل  يلِم ْي  ِمْنعمْل يَُْت م ََ َرسُُُُُُُُُُُُم َْ الَّذي بََُعَث َّ اْْلممِّ ِّ  يُمَع ِّممعملم ﴿هم

 ر(2 )الجمعه:ِكتلَب َو الِْْكَم ...﴾ الْ 

الكم به ذکر است در کنار وحی قرآنی بر پیامبر اکرم)ص( وحی بیانی یا وحی غیرمتلو  

سیاري اك احكام اك درین     شد مینیز  ست که این نوب اك وحی  زء قرآن کریم نبوده اما ب ه ا

 عَلینا  ثُمَّ اِنَّ *  فَاِذا قَرأناهُ فَاتَّبِع قُرآنَه ﴿ :این وحی به پیامبر اکرم)ص( رســـانیده شـــده اســـت
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به عبارت دیگر اصــول شــریعت در کتاب آســمانی و وحی قرآنی  ر (73-73 :ةقیامال) ﴾بَیانَه

سكري،  )ع )ص( که منشأ وحی بیانی دارد است است و شرح و بیانش در حدیث پیامبر اکرم

 (ر23 -23ص ش، ص7939 ؛ عثمانی،21-24 صش، ص7939

صور   سب    شود میپز چگونه مت پیامبر اکرم )ص( توانایی تطبیق حوادث با آیات منا

،فت   وانتمیبلكه  ،قرآن را نداشــته باشــد تا اینكه آیات یا ســور نزول مجدود داشــته باشــند

 پیامبر اکرم )ص( قرا ت مجدود داشته است این ،فتار با عقظ ساك،ارتر استر

 

 نفی عصمت پیامبر اكرم )ص( . 4-3

ــاوي با نفی           ــادیق  مورد ادوعاي تكرار نزول مسـ پذیرش تكرار نزول برخی اك  مصـ

ست    صمت پیامبر اکرم )ص( ا نوان  به ع رچنین نظریوه اي را قبول نمود توانمیاك این رو ن ،ع

ست       يسوره  779نمونه در آیه  شده ا شرکین نسی  ستغفار براي م  :توبه پیامبر اکرم )ص( اك ا

ــرکان )اك خداوند( دلب آمركش کنند،   براى پیامبر و مؤمن» ــته نبود که براى مشـ ــایسـ ان، شـ

شــن شــد که این ،روه، اهظ  اك نزدیكانشــان باشــند )آن هم( پز اك آنكه بر آنسا رو هرچند

 «ردوكخند!

 ي سبب نزول این آیه، سه دسته روایت و ود دارد:  درباره

ري،  )حاکم نیشابو دانسته   یآ دسته نزول آن را در شأن مادر پیامبر اکرم )ص(  الف( 

 ،(996ص ،2، جتابی

 (31ص ،6، جتابی)ب اري، دانسته  دسته دوم در شأن ابو دالب ب(

ق، 7472دسته سوم؛ در شأن پدران مشرك مسلمانان معروفی کرده است )دبرى،          ج(

 (ر97ص ،77ج

ه ببر این اساس مكی و مدنی بودن آن نیز محظو اختالف است؛ برخی اك مفسران آن را 

سوره، مدنی می دانند  سمرقندى، ج  تبع مدنی بودن  شابورى 91ص ،2) ق، 7422، ؛ ثعلبى نی

توح راكى،       1ص ،1ج ف ل بوا برســــى،   762ص ،3ق، ج7403؛ ا د ؛ 9ص ،1ش، ج7912 ؛ 

 ر (744ص ،3ق، ج7471؛ دبادبایى، 933ص ،6ق، ج7932 مالحویش،
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ــته و آن را اك مدنی بودن کظو     ــتثناء   برخی دیگر آن را مكی دانسـ ــوره اسـ  ند اکردهسـ

ــیودی، برخی نیز در مقام  مع روایات، قا ظ به تكرار نزول آن در        (ر44ص ،7، جتا بی )سـ

ــع ،ونا،ون  ــدهمواضـ ــی، ) اندشـ ــیودی، 11ص  ،7، جق7404كرکشـ ، 7، جش7912؛ سـ

 (ر 741، صش7969؛ صبحی، 790ص

ه پز یی است ک هاسوره توبه، اك واپسین   يسوره به اعتقاد  ،روه پرشماري اك مفسران   

سی،      پیامبر اکرماك فتح مكه بر  ست )دو شده ا سی،   76ص ،1ش، ج7912 )ص( ناكل  ؛ دبر

حال آنكه ابودالب در ســال دهم   (971ص ،2ق، ج7401؛ كم شــري، 9ص ،1ج ،ش7912

بعثت وفات یافته استر بنابراین چگونه متصوور است که سبب نزول این آیه چندین سال قبظ  

 ع شود؟اك نزول آن واق

قظ     حاتم ن ند کردهدبري و ابن ابی ال فار       ا ــتغ ــرك خود اسـ پدران مشـ نان براي  : مؤم

تا این آیه ناكل شد و آنان را نسی کرد و اك آن پز، براي پدران مشرك خود که     کردندمی

؛ اما اك اســـتغفار براي كند،ان آنان منع نشـــده بودند کردندمیاك دنیا رفته بودند، اســـتغفار ن

ساس، تنسا     (ر7339ص ،6ق، ج7473؛ ابن ابى حاتم، 97، ص77، جق7472)دبرى،  بر این ا

ــب به نظر  ــدمیروایت مورد قبول که با واهر آیه نیز مناسـ ــت مؤلف رسـ ، روایت اخیر اسـ

 : ،ویدمی التفسیر الكاشف

ــحت روایت نزول آن در   » ــت و ص قول نزول آیه در مورد ابودالب بادظ اس

مورد مادر پیامبر اکرم )ص(  ثابت نشــده اســت؛ بنابراین روایت دالو بر نزول 
ستغفار      مؤمنان يدربارهآیه  شان ا یح  صح  کردندمیکه براي اموات مشرك 

 (ر770، ص4ج ق، 7424)مغنیه، « است و واهر آیه در آن صراحت دارد

ست که وقتی پیامبر اکرم)ص( یآ   دلیظ دیگر دالو بر بطالن تكرار نزول این آیه این ا

د و پذیرفت که این نسی را نادیده بگیر توانمیچگونه  ،بار اك اســتغفار براي کســی نسی شــد

 براي مشرك دیگري استغفار کند تا سببِ نزول مجدود آیه واقع شود؟!  

پیامبر اکرم)ص( اك اســتغفار براي مشــرکان و نسی   بنابراین تكرار نزول این آیه در نسی

وایت  ابن حجر ر کهچنانساك،ار نیست؛  دوباره اك آن در مدینه  با عصمت پیامبر اکرم)ص(

ست    دالو بر نزول آن درباره سته ا سبب دان   ي مادر پیامبر اکرم )ص( را اك باب تأخیر نزول اك 
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مبر اکرم )ص( قبظ اك بعثت بوده و   (ر چون وفات مادر پیا   103ص ،3ق، ج7943)ابن حجر، 

ــالنزول آیه بعد اك هجرت در    ــتر          هاي سـ پایانی حیات پیامبر اکرم )ص( اتفاق افتاده اسـ

ي كمانی را سبب نزول آیه محسوب   با چنین فاصله  ايحادثهچنین  توانمیبنابراین آیا اساساً   

 کرد؟!ر

ست که پیامبر اکرم )ص( این نسی را نادید    سان محال ا شرک بدین  ی ه ،رفته و براي م

ستغفار کند تا سبب نزول دوباره   تصور کرد که    توانمیچگونه  بنابرایني آیه  شودر  دیگر ا

ــبب نزول   ــان سـ ــتورات السی م الفت بكند تا م الفت ایشـ پیامبر اکرم )ص( با اوامر و دسـ

 ي آیه شود تا ایشان را متذکور فعظ اشتباهش ساكدردوباره

 

 نقد و بررسی مصادیق مورد ادّعای تکرار نزول . 5

سی کرد تا             ساس قرا ن برر صادیق مورد ادوعا را بر ا ست روایات متعارض م سته ا شای

ــدن به تكرار نزول  مع نمودر          ــود یا بین آنسا بدون قا ظ شـ یكی اك روایات تر یح داده شـ

ــ              یافت نشـ عارض و م تلف، راه تر یح  با دو حدیث مت ود و حجیوت   چنان ه در موا سه 

ــتناد به احادیث ا مه )ب( در برابر آن روایت متعارض     ــد با اس ــته باش ت ییري نیز و ود نداش

 که فرمود: کندمیشودر به عنوان نمونه  میظ بن دراج اك امام صادق )ب( روایت توقف می

توقف به هنگام شبسه، اك غلتیدن در ،ودال هالکت بستر است؛ بر هر حقی،    »
ــت و بر ــت    حقیقتی اس هر صــوابی، نوري، پز به آن ه موافق کتاب خداس

، 3ق، ج7403)حر عاملی، « رهاساكم الف کتاب خداست  و آن هعمظ کن 

 (ر36ص

 ،وید:سیودی نیز می

ــد در عمظ به آن توقف می» ــود تا مر حی  ا،ر براي حدیثی مر حی نباش ش
 (ر202ص ،2ق، ج7403 )سیودی، «آشكار کشف شود

قابظ تو ه در    نكته  قاعده        ي  به تكرار نزول، م الف دو  ــت که قول  ي اینجا این اسـ

ــت و توقف؛ اك عمظ به        ــت كیرا که ت ییر؛ اعمال یكی اك دو نص اسـ )توقف و ت ییر( اسـ

کدام  سا منع می  هر حد اســــتر           اك آن حظ وا مال دو نص در م ما تكرار نزول؛ اع ند و ا ک
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  اســت که قا ظ به توقفالرشــید معتقد اســت این نظریه م الف نظر  مسور علم  ستبدین

ــتند و نیز م الف تعداد کم درفداران  واك عمظ به         ــید،    هسـ ــت )الرشـ یكی اك آن دو اسـ

 .(221، صق7420

ــد دبعاً ت ییر و توقف هی  کدام  هر،اهبنابراین  یكی اك متعارضــین، داراي مر وح باش

  يادعا دمعتبر نیســـت و باید بنا به مر وح معتبر، به تر یح پرداخت؛ بررســـی مصـــادیق مور

ــت که در همه    ي آنسا راه تر یح و ود دارد که با ات اذ و ه       تكرار نزول حاکی اك آن اسـ

سا بر درف     سا تعارض آن ــودمیتر یح در یكی اك آن یات     شـ و دیگر،  ایی براي  مع روا

 رماندنمیمتعارض و قول به تكرار نزول باقی 

 

 نحل سوره 121آیه . 1-1

لِبني﴿َو ِإْن  لقَُْلتمْل  ْصا لِ  َُُُُُُُّ َِ ََمَْ  ََلْومْ  َِ َو لَِئْن صَُُُُُُُ ِْقْلتمْل ِب ْا ِةِْعِل مل  م خواســتید  هر،اهو  ؛َن﴾َِعلِقلم

شكیبایى کنید، این       به مقداريمجاكات کنید، تنسا  شده کیفر دهید! و ا،ر  شما تعدوى  که به 

 کار براى شكیبایان بستر استر

ت سبب نزولی که ذیظ آن ذکر شده، مورد   مكوی و مدنی بودن این آیه بر اساس روایا 

 سه قول مطرح شده است:  صورتبهاختالف واقع شده است که 

 6ج ش،7912ي نحظ، مكوی اســـت )دبرســـى، این آیه به تبع مكوی بودن ســـوره ،

 (ر207، ص72، جق7471؛ دبادبایى، 992، ص1ق، ج7471؛ آلوسى، 191ص

 2ق، ج7429شـــده اســـت )بل ى،  ي نحظ اســـتثناءاین آیه اك مكوی بودن ســـوره ،

 (ر273، ص9ج ق،7473؛ بی اوى، 413ص

 تابی نزول آن در مكوه، در مدینه نیز تكرار نزول داشــته اســت )ســیودی، رغمعلی  ،

 (ر720، ص7ج ،تابیبه نقظ اك ابن حصار؛ كرقانی،  790، ص7ج

 ت:شرح اساما روایاتی که مورد استناد قا الن به تكرار نزول واقع شده است بدین 

  : کندمیدبرانی اك ابوهریره نقظ  الف(

زي َوقد قمِتَل َوممِعَل بَِ َِ » ََ َْ  ام د َََظَن ِإ   َِ َو سَُُُُُُُُُ َّل َي نأ  ِانَّ النيب صَُُُُُُُُُ   او َ   
َم    َك ََُِقد كمنَر أوجل َِقلل: رََ م اوَ  َ  واَلَمنِظنا  ََل يََُن مَنظنا  قط أَوِجع ِلَق ِلَ ِمن
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ْي  لِ  ْي  مزن ِمن بَعِدَك َ   َك َلسَُُُُُُُن َأن أَد َك  َ  ومصُُُُُُُ ْي  لِ خَصات ول  ن ل َِع
ََ ِمنمعل  لع ْاِج شَُُُُُُُُُُُُُُُ  وم َ ِ َك َوهْ واقكا مكُُلَََُُ واوم َْلمع َن ِبسَُُُُُُُُُُُُُُُ ََتيَء ِمن أَِ

ْا ِةِعْ   لِ َمكلَك َِنزَل القن ن َوهْ واقكا َّ مكلََ َل َيَلح بعد }َو ِإْن  لقَُْلتمْل َِعلِقلم
ْري َِ  لِبنيَنىت َ   َ تل السُُ ْصا لِ  َُُّ َِ ََمَْ  ََلْومْ  َِ َو لَِئْن صَُُ ِْقْلتمْل ِب َْل او مل  م ك ن َرسُُ

 (ر749، ص9ق، ج7404)دبرانی،  «َص   او    َ و َس ل َوأَمَسَك َ مل أَراد

 که: اندآوردهترمذي و حاکم اك ابی بن کعب  ب(

أُحُدٍ أُصــِیبَ مِنَ انَنَصــَارِ أَرْبَعَةس وَســِتَونَ رَ ُالً   یَوْمُأُبَىُّ بْنُ کَعْبٍ قَالَ لَمَّا کَانَ »

ــَبْنَا مِنَسُمْ    ــَارُ لَ ِنَ أَص ــِتَّةس فِیسِمْ حَمْزَةُ فَمَثَّلُوا بِسِمْ فَقَالَتِ انَنَص وَمِنَ الَمُسَا ِرِینَ س

مًا مِثَظَ هَذَا لَنُرَبِیَنَّ    َعلَیْسِْم قَاَل َفَلمَّا کَاَن یَْومُ فَتَِح َمكََّة فََأَنَزَل اللَُّه )َوِإنَ عَاقَْبُتْم          یَوْ

ــَّابِرِینَ      ــَبَرَتُمْ لَسُوَ خَیْرس لِلصـ ،  تا بیرمذي،  )ت «فَعَاقِبُوا بِمِثَظِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَ ِنَ صـ

 (ر77، ص3، جتابی؛ حاکم، 404، ص77ج

ا چون این دو حادثه ب اساس این دو روایت مذکور معتقدندبر  كرقانی و صبحی صالح،

ــیار دارند  آن دو را  مع نمود كیرا روایت اول مربو  به   تواننمییكدیگر فاصــله كمانی بس

 نگ احد اســت و روایت دوم مربو  به فتح مكه، که فاصــله كمانی بین این دو در حدود  

سال   ست یآ بار د    نا،زیر باید ،فت که نیبنابرا شود میپنر  شده ا ر  این آیه دو بار ناكل 

ــبحی،720، ص7، جتابی نگ احد و بار دیگر به هنگام فتح مكه )كرقانی،     ش، 7969 ؛ صـ

 (ر744ص

 :  کندمیسیودی اك قول ابن حصار )بدون ذکر منبعی( نقظ  ج(

  يمرحلهآن اول در مكه قبظ اك هجرت با کظ ســوره ناكل شــده، ســپز در »
دوم در روك احد، ســپز بار ســوم در روك فتح مكه ناكل شــده خادر تذکر    

 (ر790، ص7، جتابی)سیودی، « بند،ان

 نقد و بررسی

شیر المري نقظ       صالح بن ب سته، اك ابوهریره اك دریق  روایتی که نزول آیه را در احد دان

 پذیرندیمرا شده استر ،رچه مفسران در تفسیر قرآن به ،فتار صحابه مرا عه کرده و آن        
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صحابه در ف اي نزول      سته اما دلیظ این پذیرش را ح ور  شابوري در این انددان   ر واحدي نی

 : ،ویدمیباره 

سماب، آن    س ن ،فتن درباره » سباب نزول آیات،  ز اك دریق روایت و  ي ا
با نزول وحی   كمانهمهم اك کسانی که شاهد و ناور نزول قرآن کریم بوده و 

 اندردهکو اك علم و فن آن بحث  اندداشته و بر اسباب نزول آ،اهی   اندكیسته 
 (ر70ق، ص7422 )واحدي،«  ایز و روا نیست

صحنه رد         شان در  ساس روایت ابوهریره به دلیظ عدم ح ور ای ا كیر شود میبر این ا

  احدایشان در سال هفتم هجري اك یمن به مدینه آمده و اسالم آورده است حال آنكه  نگ 

ي  به عالوه نســا ی دربارهر (779، ص2ق، ج7473)معرفت، ســال دوم هجري اتفاق افتاد در 

ــیر، راوي ابوهریره، ،فته اســت: صــالح بن ب َم أ لديثم مَنلكص»ش ع كم الَديث َل )ابن حجر   «ضَُُُُُُُُ

 (ر 994، ص4، جق7404عسقالنی، 

آ ید دلیظ بر ضعف باشد در   توانمیاك درفی متن روایات م طرب است و اضطراب    

با دیدن  ناكه حمزه فرمود:        یامبر)ص(  ــوم، چنین و چنان       »روایت، پ ا،ر بر آنان غالب شـ
کشته   در احدنفر اك ایشان  64و در روایتی دیگر، این  مله را انصار، پز اك آن که « کنممی

شده بودند       –شد، و در روایتی دیگر، اك مسا رین   که در آن روك شصت نفر اك آنان کشته 

ستر مطابق بع ی روایات پیامبر )ص( فرمود:       – شده ا «  کنممیه ثلهفتاد نفر آنسا را مُ»نقظ 

ــی نفر، و در روایتی دیگر، فقط چند بار  مله       «  ردثله خواهم ک حتماً مُ »در  ایی دیگر، سـ

 (ر121-123ص ص، 4ق، ج7473؛ ابن کثیر، 214، ص 2ق، ج7930تكرار کردند )عیاشى، 

ا در  نگ احد یا فتح مكه بدانیم و آن را اك آیات قبظ و بعد  دا           ا،ر نزول این آیه ر 

صري نقظ           سی اك حسن ب ستر دبر ساك،ار نی سیاق آیات  یه قبظ اك  که این آ کندمیکنیم با 

آن که پیامبر اکرم )ص( به  ساد با مشـرکان مأمور شـوند ناكل شـده اسـتر اك ابراهیم و ابن      

که در آن  شــودمیعام اســت که شــامظ هر ولمی  که آیه کندمیســیرین و مجاهد نیز نقظ 

 (ر601، ص 6، ج ق7912)دبرسی،  شودمیمجاكات به مثظ 
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ــتند     726: آیه )نحظ   نیبنابرا  آیت اهلل معرفت مكی    ر( و آیات قبظ و بعدش مكی هسـ

ــده( تر یح    ــعب     دهد میبودن این آیات را )اك بین اقوال مطرح شـ و  دالب  یابکه در شـ

 (ر731، ص7، جق7474)معرفت،  آخر ح ور مسلمانان در مكه ناكل شده است هايسال

ِ َظِ  الَْسَُُ  ﴿ادْعم ِإيل آیات ذیظایشان با تو ه به    ْْ ل ِل َربَِّ  بِللِْْ َمِ  َو اْلَم َْمْل سَُُ َنِ  َو جلِد
َِ  بِللَّيت ل ِ  لَّ َ ْن سَُُُُُُُ َْ أَْ َ لم ِةَْن ضَُُُُُُُ نم ِإنَّ َربََّ  هم َْ أَْ َ لم ِهَي َأْ سَُُُُُُُ َو ِإْن  لقَُْلتمْل *   بِلْلممْعَتدينَ َو هم

لِبنينَ  َِ ُْنا لِ  َُُُُّ ََمَْ  لَُْنومْ  َِ َو لَِئْن صَُُُُ ِْقْلتمْل ِب ْا ِةِْعِل مل  م لُْنمَب ِإيَّ بِلل ََِّ َو ي  *  َِعلِقلم َلْ َو مل صَُُُُ َو اصُُُُْ
ْ ون  َُِّل َُيْ منمونَ  ََتَْزْن َ َ ْ ِعْل َو ي مَُ م َّ به راه پرورد،ارت    ،با حكمت و اندرك نیكو   ؛ ﴾ضَُُُُُُُُُُُُُُُ

ــتید مجاكات کنید، تنسا  هر،اهو دعوت نمار  ــده کیفر   که  به مقداريخواس ــما تعدوى ش به ش

شد ررر     دهید! ررر  صبر تو فقط براى خدا و به توفیق خدا با –726–721)النحظ:  «صبر کن، و 

  ،وید:می (721

ــبر   این آیه پیامبر )ص(» ــرکین دعوت به ص ــلی  و ت کندمیرا بر اذیت مش س
ــت نه به             دهد میخادر   ــان داشـ به خادر حزنی که به دلیظ ایمان نیاوردن شـ

ــده هاآنخادر اذیت  ــت بر اینكه این آیه در كمانی ناكل شـ ، و این دلیلی اسـ
ند دشمیاست که مشرکان داراي قدرت بودند و متعرض اذیت و آكار پیامبر 

ــتند  توانمیو مؤمنان ن  ــ تسـ ر  به ه  کردند میرا تحمظ کنند و تالش    ها یسـ
 ،ق7474)معرفت،  «دریق و هر ســ تیی که بوده اســت دســت به انتقام بزنند 

 (ر731، ص7ج

ــودمیبا اثبات مكی بودن این آیه، تكرار نزول آن نیز منتفی  ــیاق  كیرا این آیه ب شـ ا سـ

سوره  صورت نیاكي    آیات  ست و در این  ستثناء بهي نحظ و مكی بودن کظ آن هماهنگ ا   ا

 رسآ به قول تكرار نزول ن واهد بودآن اك مكی بودن کظ سوره و یا تم

 

 ی اخالصسوره. 5-2

ي مصادیق تكرار  ي اخالص را اك قول كرکشی در كمرهسیودی در عین حال که سوره

ند مینزول ذکر  فاب     ک به تكرار نزول آن د ند میو اك قول  ــیودی، ) ک ، 7، جش7919سـ

سوره 790ص ؛ به دلیظ روایاتی دالو بر اینكه چون  دهدمیي اخالص را تر یح ( مدنی بودن 
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دا فه اي اك یسود نزد پیامبر اکرم )ص( رفتند تا براي آنان، پرورد،ارش را وصف کند، پز  

 .(11ص، 7ج ،تابی دی،ي توحید را ناكل کرد )سیو بر یظ سوره

نه ) در مقابظ این روایات، روایتی نیز و ود دارد مبنی بر اینكه سؤال اك درف مشرکان  

سوره      سان و  شنا شد یسود( بوده که ،فتند یا محمد پرورد،ارت را براي ما ب  ي توحید ناكل 

 (ر470ص، 6ق، ج7404سیودی، )

نوان  )به ع ا در مكه می داننداکثر محققان علوم  قرآنی و تفسیر، نزول سوره اخالص ر  

(ر آیت 610ص، 20ق، ج7471؛ دبادبا ی، 314ص ،70ش، ج7912نمونه ررك؛ دبرســـى، 

ــوره را موافق با روایات ترتیب نزول       ت، رك؛ معرف )ر داند میاهلل معرفت مكی بودن این سـ

ــی769  ،7، جق7474 ــوره را مكی      (ر كرکشـ با و ود اینكه در ب ش مكی و مدنی این سـ

این روایات را  مع نموده و  قا ظ به تكرار نزول این       « فی ما نزل مكروراً »در ب ش  داند می

 : ،ویدمیسوره شده 

ي اخالص نیز دو بار ناكل شـــده اســـت؛ یآ بار در مكه در پاســـخ ســـوره»
، ق7404كرکشی،  ) «مشرکان مكه، و بار دیگر در مدینه در پاسخ اهظ کتاب  

 (ر243و  11ص  ،7ج

د در مكه  توانمیي اخالص هم دبا ی)ره( نیز  ضمن آنكه معتقد است سوره   عالمه دبا

 :،ویدمیناكل شده باشد هم در مدینه، 

ست که در مكه       » ست این ا سبب نزول آن واهر ا آن ه اك روایات وارده در 
 (ر610ص، 20ق، ج7471 )دبادبا ی، «ناكل شده است

ــوره    ند میي توحید را مكی  آیت اهلل معرفت سـ ما وقتی قول ِنزول دوباره  ؛ دا ي این  ا

 : ،ویدمیو  کندمیسوره را مطرح 

: آن دو بار ناكل شده است، آن بعید هم نیست اما    اند،فتهبع ی اك محققان  »

ــوره اي معناي نزول دوباره ي آن تذکري اســت  اســت که نزول دوباره نیس
ــبت  دید و احتمال دارد که           براي پیامبر اکرم  ك  یسود ا)ص( به خادر مناسـ

)ص( ســؤالی کرده باشــند که قبالً مشــرکان مانند آن را اك پیامبر   پیامبر اکرم
ــیده بودند    )ص( اکرم   قرا ت  ها آنپز پیامبر اکرم)ص( آن را براي   رپرسـ
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سوره کندمی ست  ر پز  شد  ا،رچهي توحید مكی ا   «دوباره در مدینه ناكل با

 (ر 769ص ،7، جق7474)معرفت، 

 اموا به راستی این تكرار قرا ت است یا تكرار نزول ؟! 

ي  ي مكی بودن ســورهســیاق آیات و کوتاهی  مالت و محتواي ســوره نشــان دهنده

ــت   ــوره، بر روایت دیگري تر یح داده        ،توحید اسـ ناور بر مكی بودن سـ نابراین روایت  ب

شدن به تكرار    رشود می سان دیگر نیاكي به  مع روایات و قا ظ  سوره  بدین  ي توحید  نزول 

هم نین لزومی ندارد در صورت قرا ت پیامبر در موقعیت دیگر، آن را اك باب تكرار   رنیست

نزول بدانیم كیرا در غیر این صــورت هر قرا ت پیامبر در موقعیت دیگر را باید اك نوب تكرار  

 نزول دانست که چنین ادعایی نشده استر 

 

 گیرینتیجه

كه  حال آن ،زول دبعاً منو  به اعتبار علمی دالیظ آن اســتصــحوت قول به تكرار ن -7

ــتناد الكم براي اثبات آن   ــت و اك این رو نظریوه تكرار نزول فاقد اس ــردی محقق نیس چنین ش

 است؛ اساساً این نظریوه اك هی  یآ اك صحابه نقظ نشده و در آثار متقدمان، مطرح نیستر

یامبر اکرم )ص( در    -2 به، حاکی اك نزول دوباره آن      ياحادثه  تالوت مجدود پ ــا مشـ

صحف ثبت ن        صادیق مورد ادعا در  متن م شاهد آنكه م ست؛    ايقرینهو این خود  اندشده نی

 ررودمیدیگر بر عدم و ود تكرار نزول آیات به شمار 

ستلزم پذیرش  قبول نظریوه -9 شی ب   پیامدهاي تكرار نزول م سبت دادن فرامو ه یی نظیر ن

ــب قرآن  پیامبر اکرم )ص( و عدم توانایی پیامبر اکرم )ص( در تطبیق حوادث با آیات مناسـ

ساك،ار نیست بر همین مبنا، نظریوه تكرار نزول برخی آیات       ست که با براهین عقلی و نقلی  ا

ــواهدي که در متن بیان ،ردید م دوش به نظر          ــور با تو ه به شـ ــدمیو سـ و بر همین   رسـ

 اساس، اعتبار الكم را نداردر

ست که در همه     -4 صادیق مورد ادعا در نظریوه تكرار نزول حاکی اك آن ا سی م ي  برر

 رموارد راهی براي تر یح و  مع روایات، غیر اك تكرار نزول و ود دارد
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 رالعربی دارالكتاب: ، تحقیق احمد عمر هاشم، بیروتالنواوی

سباب النزول م(، 7422) ، سیودی،  الل الدین عبدالرحمن  ر96  :، بیروتلباب النقول فی ا

 رموسسة الكتاب الثقافیة

 رمنشورات الرضی :، قممباح  فی علوم القرآنش(، 7969)  صبحی صالح، ر91

سین، ) ا ی، محمددبادب ر93 سیر قرآن (، ق7471ح سالمی     :، قمالمیزان فی تف شارات ا دفتر انت

 ر امعه مدرسین حوكة علمیه قم

 رالمكتبة العلوم و الحكم: ، موصظمعجم الکبیر، ق(7404ی، سلیمان بن احمد،)دبران ر93

سیر مجمعش(، 7912) حســن،بندبرســی، ف ــظ ر40  انتشــارات :، تسرانالقرآنالبیان فی تف

 رخسروناصر

مدبن  ریر، )  ر47 یان جامع ق(، 7472دبري، ابو عفر مح  :، بیروتفی تفسوویرالقرآن الب

 ردارالمعرفة

اء التراث دار احی :، بیروتالتبیان فی تفسوویر القرآنتا(، بی) دوســـی، محمد بن حســـن، ر42

 رالعربى

 رانتشارات صدوق :، تسرانعاملی تفسیرش(، 7960عاملی، ابراهیم، ) ر49

مدتقی، )    ر44 مانی، مح نه، بی     متر م:، علوم القرآنش(، 7939عث یدي ده مد عمیر ع  : ا مح

 رانتشارات شیخ االسالم احمد  ام

 :سران، ت(صوولی اع علیه و آله) تاریق حدی  پیامبرش(، 7936) عســكري، مرت ــی، ر41

 رمرکز فرهنگی انتشارات منیر

 رانتشارات منیر :،تسراننقش ائمه در احیای دیح ، (ش7939) ، عسكري، مرت ی ر46
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 رعالم الكتب :بیروت ،الفرقان فی علوم القرآن(، ق7476عنایة، غاكي، ) ر41

سعود،    ر43 شی، محمد بن م سیر  ،ق(7930) عیا سولی محالتی،      كتاب التف شم ر سید ها ، تحقیق 

 راپ انه علمیه: چتسران

بداهلل محمد بن عمر،      ر43 لدین راكى، ابوع یب  (، ق7420)ف را فاتیح الب یاء   ، بیروت:م دار اح

 رالتراث العربى

 ردارالفرقان :اردن ،القرآناتقان البرهان فی علوم م(، 7331ف ظ حسن عباس، ) ر10

شانی، مالحسن، )   ر17 ش  :اعلمی، تسران، تحقیق حسین التفسیر صافی  ق(، 7471فیض کا ارات انت

 رصدرا

 رمؤسسه الرسالة :، بیروتالقرآنمباح  فی علوم(، ق7409القطان، مناب، ) ر12

ــا، ) ر19  ،تفسوویر كنز دقائق و بحر البرائبش(، 7961قمی مشـــسدي، محمد بن محمد رضـ

 رساكمان چاپ و انتشارات اسالمی: تسران

 ردارالكتب االسالمیة :تسران ،لکافیاش(، 7961کلینی، محمد بن یعقوب، ) ر14

 رمؤسسة الوفاء :، بیروتبحار األنوارق(، 7404مجلسی، محمد باقر، ) ر11

سة     :، قاهرهمباح  فی علوم القرآن و الحدی (، ق7421المطلوب، عبدالمجید، ) ر16 س مو

 رالم تار

 رصدرا : انتشارات، تسرانتعلیم و تربیت در اسالم(، 7963مرت ی، ) مطسري، ر11

الجامعة  :دمشس  ،، التفسیر و المفسرون فی ثوبف القشیب   (ق7473معرفت، محمد هادي، ) ر13

 رالرضویة للعلوم االسالمیة

شر االسالمی        :، قمعلوم القرآنالتمهید فی(، ق7474) ، معرفت، محمد هادي ر13 سه الن س مو

 رالتابعة للجماعة المدرسین قم المشرفة

 ردار الكتب اإلسالمیة :تسران ،تفسیر الکاشف، ق(7424مغنیه، محمد  واد، ) ر60

 رالترقیدبعة :، دمشقبیان المعانی(، ق7932حویش آل غاكي، عبدالقادر، )مال ر67

، تحقیق کمال بسیونی  اسباب نزول القرآن (، ق7422، ابی الحسن علی بن احمد، ) واحدي ر62

 ردارالكتب العلمیة :كغلول، بیروت

، نظریف عدالف الصحابف و المرجعف السیاسیف فی االسالم    (، تابییعقوب؛ احمد حسین، )  ر69

 رموسسة الفجر: لندن

 ردار صادر :، بیروتتاریق یعقوبی(، تاقوبی، احمد بن أبى یعقوب، )بىیع ر64
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