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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 سـ ـ ن
رفته اســـتر درفداران این دید،اه ،در موا سه با روایات متعدود و
متعارض ،نظریوه تكرار نزول را مطرح کردهاندر این ،روه اك محققان،
براي تشــ یص ســبب نزول آیه ،صــحوت ســند و نوب تعبیر راوي را
مالك قرار دادهاند؛ اما محدود کردن مالك تش یص سبب نزول یا
مكی و مدنی بودن آیات و ســور به صــحت ســند و تعبیر راوي ،در
کنار پیشفرض اولیوه آنان مبنی بر عدم ا تساد راویان ،مشــكظ وسور
روایات م تلف و متعارض را به و ود آورده اســـت ،اك این رو ،به
دلیظ عجز اك تر یح روایات متعارض مو ود در این حوكه ،آنسا را
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بر تكرار نزول ح مظ کرده و عمالً اك ورود به حوكهي ن قد و ان كار
روایات ا تناب وركیدهاند؛ حال آنكه دالیظ درفداران این نظریوه ،اك
نظر علمی ،اتقان الكم را ندارند ،میان روایات مرتبط با حوكهي نزول
آیات و سور مورد نظر بر اساس قواعد حدیث شناسی ،امكان تر یح
و ود دارد؛ ضمن آنكه اقوال درفداران این نظریوه در تو یه مصادیق
مورد ادعا متعارض بوده و عدم ثبت آیات و ســـور مورد ادعا در
مصــحف رســمی شــاهدي دیگر بر عدم صــحوت نظریوه تكرار نزول
استر
واژه های كل یدی :تكرار نزول ،اســـباب النزول ،مكوی و مدنی،
صحوت سند ،تعبیر راوير
مقدمه
نظریوه «تكرار نزول» ـــ که در برخی آثار تفسیري و علوم قرآنی مطرح شده ـــ یكی اك
مباحث مرتبط با نزول قرآن ا ست که عمدتاً ذیظ مباحث ا سباب نزول و مكی و مدنی به آن
اشـاره شـده اسـتر و ود روایات م تلف و متعارض در ست تعیین سـبب نزول یا مكی و
مدنی بودن برخی آیات و ســور باعث شــده اســت که دید،اههاي ناهمگونی درباره نزول
برخی آیات و سور به و ود آیدر
،روهی اك محققان اك دیرباك براي تشــ یص ســبب نزول آیه یا ســورهاي ،بیش اك هر
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
روایات متعدود و متناق ــی براي یآ آیه یا ســوره و ود دارد که باید به حظو آنسا پرداختر
بر این اســاس ،محققان براي حظو این مشــكظ ،صــحت ســند و صــراحت تعبیر راوي در بیان
ســـبب نزول را دو مالك مسم براي تر یح و داوري درباره این روایات دانســـتهاند و در
صــورت نیافتن مالکی براي تر یح ،عمالً بدون تو ه به قراین دیگر همهي روایات را مع
و نظریوه تكرار نزول را راه حظو مشكظ برشمردهاندر
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بنابراین تأ موظ در چند و چون نظر یوه تكرار نزول و تحلیظ انتقادي دالیظ درفداران آن
ضروري است ،كیرا این نظریوه در منبع و نوشتار مستقلی نقد و بررسی نشده و تنسا یآ مقاله
با عنوان «انگارهي تكرار نزول» به قلم ســـسیال پیروكفر در مجلهي علوم الحدیث ،ســـال
سیزدهم ،شمارهي سوم و چسارم به چاپ ر سیده ا ست که نوی سنده در این مقاله به درح و
معرفی کلی این نظریه پرداخته استر
بررسی منابع تفسیري و حدیثی و علوم قرآنی حاکی اك آن است که این نظریوه اك هی
یآ اك صحابه نقظ نشده و در آثار متقدمان ،مطرح نیستر ابن تیمیهي (م123ق) معتقد است
هنگامی که براي آیه اي دو سبب متفاوت ذکر شده باشد ،ممكن است هر دو درست باشند؛
به این صورت که آن آیه به دنبال آن اسباب متعدود ناكل شده یا اساساً دو بار ناكل شده باشد
(ابن تیمیه ،بیتا ،ص67؛ ابن تیمیه7476 ،ق ،ج ،79ص)993ر
در اقوال موافقان این نظریه آشـــفتگیهایی به چشـــم میخورد که بر عدم اتقان علمی
آن داللت دارد؛ ابن حجر (م312ق) علیرغم آنكه اصـــظ را عدم تكرار نزول میداند (ابن
حجر7943 ،ق ،ج ،3ص  )103در مواردي مانند؛ آیه  31سوره اإل سراء احتمال تكرار نزول
را مطرح کرده استر او دربارهي آیه  31سورهي اإلسراء می،وید:

«ررر وَُيمْ ِكن ا ْْلَمْع ِبأَ ْن يَُتَعَدَّد النُّزمول ِِبَمْ ِل سمُ ُ ُ مكْمَ َِّ الْمََّني الع َِّلَ َ ََ مََُْقُّع مَِزيد
كررر » (ابن حجر7943 ،ق ،ج ،79ص )204
بََُلن َِّ ذَِل َ

سیودی(م377ق) در «االتقان فی علوم القرآن» در فصلی تحت عنوان «ما تكرَّرَ نزولُهُ»،
با استناد به قول ابن حصار بدون ذکر منبع خاصی اك وي می،وید، :اهی به سبب موعظه و

تذکر ،آیهاي بهدور مكرَّر ناكل میشـــد و پز اك نقظ نظر صـــاحب کتاب «الكفیظ بمعانی
التنز یظ»  -به عنوان م الف این نظر یوه – خود به د فاب اك نظر یوه تكرار نزول می پرداكد
(سیودی ،بیتا ،ج ،7صص 790و)797ر
ایشــان درعین حال که در االتقان دربارهي ســوره توحید قا ظ به تكرار نزول آن شــده
در لباب النقول آن را مدنی دان سته و بر آن ا ست که در این حالت تعارض بین روایات رفع
میشود (سیودی ،بیتا ،ج ،7ص)979ر
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كرقانی (م7343م) نیز ذیظ بحث «تعدد اســـباب نزول دربارهي آیه واحد» در مقام بیان
صورتهایی که در بررسی روایات ممكن است رخ دهد ،صورت چسارم را حالتی میداند
که هر دو روایت صــحیح باشــد ،هی عامظ مر وحی در میان نباشــد و به دلیظ فاصــله كمانی
نتوان میان آنها مع کردر بنابراین او معتقد اســـت در این حالت باید آنسا را بر تكرار نزول
حمظ کرد تا به هر دو روایت تم سآ ست و ا شكالی هم به و ود نیایدر كرقانی سپز به
شـــبسه عبث بودن تكرار نزول با و ود حفظ آیات اك ســـوي پیامبر (ص) و حافظان قرآن و
امكان ر وب به آن ،چنین پاسخ میدهد:

« در تكرار نزول حكمتی بلند نسفته اســـتر خداوند با این عمظ به بند،انش
هشــدار میدهد و نظر آنان را به توصــیههاي ســودمند و فواید فراوان آیات
تكرار نزول لب میکند» (كرقانی ،بیتا ،ج ،7ص)720ر
نظریوه تكرار نزول در اقوال برخی اك مفســران ،بدون اســتناد به منبعی خاص بهصــورت
فعظ مجسول مطرح شده استر مثالً در تفسیر سوره فاتحه آوردهاند:

 «ق ُُل َزلُُر َمنمَ َِ َممني ِةَ ُ و َممني بُِل ُُدينُ » (فیض کاشـــانی7471 ،ق ،ج،7
ص)30ر
 «لعلسا نَزلتَ فی مَكة و مَرة فی المَدینة» (حســینی شــیراكي7424 ،ق ،ج،7ص)33ر
 «به قولی دو مرتبه در هر دو ا (مكه و مدینه) نزول یافته است» (خسروانی،7424ق ،ج ،7ص)96ر

در مقابظ برخی دیگر اك مفســران نظیر؛ ابوالف ــظ میبدي در تفســیر کشــف االســرار و
عدة االبرار ذیظ آیهي  796سوره كمر (رشیدالدین میبدى7917 ،ش ،ج  ،3ص ،)473و قمی
مشــسدي در تفســیر کنزالدقا ق و بحر الغرا ب ذیظ ســوره فاتحه (قمی مشــسدي7961 ،ش،
ج ،7ص )70نیز به صراحت تكرار نزول را پذیرفتهاندر عالمه دبادبایی نیز تصریح میکند:

«برخی اك ســـوره ها مكرراً ناكل شـــده ،هماندوري که ،فته میشـــود که
ســورهي حمد دو مرتبه ناكل شــده؛ یآ مرتبه در مكه یآ مرتبه در مدینه»
(دبادبایی7919 ،ش ،ص)776
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ایشــان در تفســیر آیه پنر ســورهي ضــحی نیز به دلیظ روایات متعارض احتمال تكرار
نزول را مطرح کرده است (دبادبایی7471 ،ق ،ج ،20ص)972ر اك این رو در نوشتار حاضر
در وهلهي ن ســـت كمینههاي قول به تكرار نزول بررســـی شـــده و ســـپز دالیظ موافقان و
م الفان معرفی و وكن مسمترین مستند معتقدان به نظریوهي مزبور اك منظر نقد علمی شناسانده
و آنگاه با بررســـی نمونههایی اك مصـــادیق مورد ادوعاي نظریوهي تكرار نزول ،میزان اعتبار و
واقعی بودن دید،اه مورد بحث ،روشن شده استر
 .1عوامل پیدایش عقیده به تکرار نزول
مسمترین عوامظ پیدایش عقیده به تكرار نزول عبارتند اك:
 .1-1روایات متعارض اسباب نزول و ضعف محققان در حلّ تعارض آنها
ویژ،ی بارك روایات در حوكهي اســـباب نزول ،و ود تعدود و اختالف و تناقض در
آنساســـت؛ بر این اســـاس اکثر محققان قرآنی براي حظ تعارض مو ود عمدتاً به نوب تعبیر
راوي و صحت سند روایات تو وه داشتهاند اما ا،ر همه روایات صحیح باشند و نتوان یكی
را بر دیگري تر یح داد دو حالت را مطرح نمودهاند:
الف) ا،ر روایات قریب الع صر با شند در این حالت بین روایات مع نمودهاند ،مانند
اسباب متعدد براي نزول آیهي واحدر ،روهی اك دانشمندان علوم قرآنی ،نزول آیات لعان را
نمونهاي براي تعدد ســبب با وحدت نزول دانســتهاند (كرقانی ،بیتا ،ج ،7صـص )733-733
كیرا در این كمینه ،داســتانی مشــابه درباره دو نفر به نامهاي عویمر و هالل بن امیه نقظ شــده
است (ب اري ،بیتا ،ج ،6ص)721ر
ب) اما ا،ر روایات به خادر فاصـــله ي كمانی ،قابظ مع نباشـــند بدون تو ه به
شاخصهایی چون امكان عقلی ،ساك،اري با قراین خار ی بر تعدود نزول آیه با تعدود اسباب
(تكرار نزول) حمظ کردهاند (ســـیودی ،بیتا ،ج ،7صـــص 771-722؛ كرقانی ،بیتا ،ج،7
صص )720-776ر سیودی می،وید:
«هر،اه مع بین روایات ممكن نباشد ،بر تعدد و تكرار نزول حمظ می شود»
(سیودی ،بیتا ،ج ،7ص)722ر
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 .2-1عقیده به عدم اجتهاد راویان
یكی اك دالیظ ناتوانی درفداران تكرار نزول در تر یح میان روایات ،اك عقیده به عدم
ا تساد روایان شـــاهد نزول که آن باكتاب عقیده به عدالت همهي صـــحابه اســـت نشـــأت
می،یردر بر این اســاس همه روایات را پذیرفته و مع نمودهاندر ،ر چه عماد الدین الرشــید
منشـــأ قول به تكرار نزول آیات و ســـور را تســـاهظ در قبول روایات اســـباب نزول میداند
(محمدالر شید7420،ق ،ص ،)221اما برر سی ری شهاي این م سأله حاکی اك آن ا ست که این
امر داراي پیشینهي تاری ی است که به عقیده عدالت همهي صحابه برمی،ردد ،البته ا،ر اك
م الفت برخی اك دانشــمندان اهظ ســنت صــرف نظر کنیم (آمدي7473 ،ق ،ج ،9ص711؛
ابوریه ،بیتا ،ص)940ر
نظریه عدالت همه ي صـــحابه در میان آنان یكی اك عقاید محوري اســـتر ابن اثیر
می،وید« :صــحابه همگی عادل هســتند و درباره آنسا س ـ ن اك رح روا نیســت» (ابن اثیر،
بیتا ،ج ،7ص )9ر نظریهي عدالت همهي صحابه اك سوي معاویه مورد حمایت قرار ،رفت
و ،سترش یافت؛ خلفاي بعدي راه معاویه را در این كمینه ادامه دادند و با پیدایش و ،سترش
اشاعره ،توسعهي بیشتري یافت كیرا اصول پذیرفته شده اشاعره نظیر بر ،تفكیآ عمظ اك
ایمان ررر ت مین کننده تثبیت اقتدار سیاسی آنان بود (احمد حسین ،بیتا ،ص )701ر
این شــیوهي حمایت خلفاي عباســی اك اشــاعره هم نان توســط وهوابی ها که حامیان
نس ــت ضــد عقظ هســتند دنبال میشــود (مطسري7963 ،ش ،ص )204ر خالد بن عثمان بر
صحوت عقیده به تكرار نزول ،این چنین استدالل میکند:

«قول به تكرار نزول ،بستر اك تر یح است؛ كیرا مع ا،ر ممكن باشد مطلوب
اســت؛ ولی تر یح باعث ندیده ،رفتن برخی اك روایات میشــود» (الســبت،
7427ق ،ج ،7ص)62ر
 .3-1عدم توجه به مرجّحات در حلّ تعارض روایات
در دوران معا صر مسمترین دلیظ راهیابی اعتقاد به تكرار نزول ،عدم تحلیظ در ست اك
م امین روایات سبب نزول است (پیروكفر7931 ،ش ،ص)91ر
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افزون بر عوا مظ ذکر شـــده میتوان به عدم رعا یت اولو یت هاي مع بین روا یات
متعارض و نیز عدم د قوت در ســـاك،اري متن روایات با متن آیات یا به عبارت دیگر عدم
تو ه به مر وحات متنی و عقلی و تاری ی اشــاره کردر همهي این عوامظ باعث شــده اســت
نظریهي تكرار نزول آخرین ملجأ درفداران آن ،براي مع بین روایات متعارض باشـــدر به
عنوان مثال ذیظ آیه 779ســورهي توبه ســه دســته روایت ،ونا،ون ذکر شــده اســت -7 :در
مورد ابودالب -2 ،دربارهي مادر پیامبر اکرم(ص) -9 ،مراد پدران م شرك م سلمانان ا ستر
در فداران تكرار نزول ،این روا یات را بدون تو ه به ن قد عقلی و تاری ی ،مع نموده و
معتقد به تكرار نزول آن شدهاندر
 .2مخالفان نظریّهی تکرار نزول
ســـیودی م الفت با این نظریه را به مؤلف کتاب «الكفیظ بمعانی التنزیظ» ،عماد الدین
الكندي (م 147ق) نســبت داده اســت که اك نظر او تكرار نزول ،تحصــیظ حاصــظ و بیفایده
ا ست ( سیودی ،بیتا ،ج ،7ص)797ر برخی دیگر اك قرآنپژوهان نیز معتقدند براي اعتقاد به
این نظریوه هی دلیظ مو وسی و ود ندارد؛ كیرا حكمت اك تكرار نزول واضــح نیســتر فقط
علت آن ،و ود روایات متعدود در سـبب نزول اسـت که مع بین آنسا ممكن نیسـت که در
این صـــورت مســـأله تر یح پیش میآید كیرا اخذ به تر یح بستر اك عقیده به تعدود نزول و
تكرار آن است (ررك :القطان7409 ،ق ،ص 37؛ مطلوب،7421 ،ص )63ر
ن صر حامد ابوكید نیز این س ن را که آیهاي دو نزول دا شته صرفاً فر ضی براي مع
بین روایات متعارض میداند (ابوكید7930 ،ق ،ص)716ر ف ظ حسن عباس معتقد است در
همه مصـــادیق موارد ادوعا در نظر یوهي تكرار نزول ،راه دیگري براي مع میان روایات یا
تر یح یكی بر دیگري و ود دارد (حســـن عباس7331 ،م ،ج ،7صـــص )971-901ر مال
حویش آل غاكي نیز در تفسیر بیان المعانی ذیظ آیهي  31سوره اسراء ،تكرار نزول آیات و
سورههاي قرآن را رد میکند (آل غاكي7932 ،ق  ،ج ،7ص)716ر
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عاملی نیز دربارهي ردو تكرار نزول سورهي حمد می،وید:

«ممكن اســت بگوییم چون پیامبر اکرم(ص) در مكه به نماك آن را خوانده و
در مدینه به عنوان قرآن قرا ت فرموده اك این ست ،مان کردهاند که در
دو نوبت ناكل شده است» (عاملی7960،ش ،ج ،7ص )1ر
 .3دالیل طرفداران نظریّهی تکرار نزول و نقد آنها
دالیلی که دراحان تكرار نزول مطرح نمودهاند به شرح ذیظ است:
 .1-3تعظیم شأن آیات و سور؛ تذكر بیشتر برای مقابله با فراموشی
كرکشــی بر آن اســت که چه بســا آیه یا آیاتی اك قرآن به ست تعظیم شــأن و تذکر
بیشــتر دوبار ناكل شــده باشــد تا امكان فراموشــی آن اك میان برودر وي پز اك ذکر برخی اك
مصـــادیق مورد ادعا در این نظریوه ،حكمت تكرار نزول آنسا را ،تذکر به مســـلمانان میداند
(كرک شی7404 ،ق ،ج ،7ص)14ر اکثر قرآنپژوهان موافقِ تكرار نزول ،در باب فوا د تكرار
نزول ا ستناد شان به قول كرک شی ا ست ( صالح 7969 ،ش ،ص 741؛ ال سبت7427 ،ق ،ج،7
ص62؛ عنایة7476 ،ق ،ج ،2ص)34ر
دالیظ مذکور علمی به نظر نمیرســـد كیرا آیات بســـیار مسم دیگري نیز هســـتند نظیر
آیةالكرسی ،آیات اسماء و صفات خداوند که دربارهي آنسا ادعاي تكرار نزول مطرح نشده
ا ست؛ به این معنا که ا،ر علت تكرار نزول ،ترس اك فرامو شی بود ،میبای ست همهي آیات

ِ
َّلَنن ََُّزلْنَل ِّ
الذ ْكنَ َو إََِّل لََم َللِِظمْن﴾
مكرراً ناكل میشدر افزون بر آن خداوند فرموده است﴿ :إَ َْ م
(الحجر)3 :ر آیات السی بهمحض نزول اك ســوي مســلمانان حفظ میشــد و پیامبر اکرم(ص)

بهمنظور صیانت اك نصوص قرآنی ،عالوه بر استمداد اك نیروي حافظهي خود و مردم ،دستور
داد قرآن را بنویسند (حجتی7931 ،ش ،ص )202ر
کوش ـشِ یاران پیامبر اکرم(ص) نیز در در هي درخور نگرشــی قرار داشــت و اك این
رو ،در فرا،یري و حفظ آن س ت میکوشیدند (رامیار7932 ،ش ،ص )293ر
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بنابراین چگونه متصور است که خداوند به خادر ترس اك فراموشی ،آیه یا سورهاي را
دو بار ناكل کندر بر این ا ساس این سؤال مطرح می شود که چه لزومی دارد که بپذیریم آیه
یا سورهاي که یآ بار اك سوي خداوند ،لباس الفاظ پوشیده و و ود یافته و بر مردم قرا ت
شده و کاتبان آن را نگاشتهاند ،بار دیگر همین مراحظ را دی کند و دوباره ناكل شود؟ اینكه
آیات ادعایی در نظریوهي تكرار نزول ،در مصـــحف دو یا چند بار ثبت نشـــده اســـت دلیظ
دیگري بر ردو این نظریه است؛ كیرا هر آن ه اك قرآن ناكل شده در مصحف ثبت شده استر
 .2-3نزول مجدد برای ارادهی معانی دیگر الفاظ مشترک
ابن تیم یه در تحل یظ اختالف مفســـران ســـلف در تفســـیر ال فاظ مشـــترکی مان ند
﴿ْ َ ...س َعس﴾ (التكویر )71:که برخی اقبال و برخی ادبار معنی کردهاند می،وید:

«دلیظ این امر یا در این است که این آیه دو مرتبه ناكل شده است :در مرتبه
اول یآ معنا اراده شده و در مرتبهي دوم معناي دیگر؛ یا آن مشترك لفظی
است و اراده دو معنا اك آن ایز است» (ابن تیمیه ،بیتا ،ص )67ر
سیودی نیز بیانی مشابه قول ابن تیمیه را مطرح کرده و بر این عقیده است که در چنین
مواردي، ،اه میتوان همهي و وهی را که ،ذشـــتگان ،فتهاند صـــحیح دانســـت و ،اه
نمیتوان در این باره حكم داد؛ به این ترتیب که مثالً ا،ر آیهاي دوباره ناكل شـــده باشـــد،
یآ بار این معنا و بار دیگر ،معناي دیگر را مراد بدانیم؛ یا هنگامی که واژهاي مشـــترك
لفظی باشــد ،میتوان هر دو معنایش را همكمان مورد نظر خداوند دانســت (ســیودی ،بیتا،
ج ، 4ص)204ر
در مقابظ دالیظ ابن تیمیه و ســـیودی الكم به ذکر اســـت که پدیده اشـــتراك لفظی یا
واژههاي چند معنا و تآ معنا تنسا در حالت اســـتقالل و انفراد ،معانی متعدد و م تلف خود
را نشــان میدهند اما در ترکیب مله با چنین پدیدههایی روبهرو نیســتیم كیرا ترکیب كبانی
مله با تمام پیوندها و ارتبادش ،پی ید،ی و ابسام را میكداید و داللت لفظ را روشـــن
میساكد (ابوكید ،7930،ص)769ر
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به نظر میرســد منظور دانشــمندانی هم ون ابن تیمیه و ســیودی صــحیح دانســتن تمام
معانی اســـت که ،ذشـــتگان ذکر کردهاند و آنان اك این رو چنین حكمی کردهاند که اك
هر،ونه نقد و سنجش نظرات ،ذشتگان پرهیز کنندر
 .3-3نزول مجدّد به لهجهای غیر از لهجه نزول اوّل
س اوي پز اك نقظ نزول مكرور سورهي فاتحه – که خود پیشتر مكوی بودن سورهي
حمد را تر یح داده است  -می،وید:

«ا،ر ،فته شود نزول مجدود آن چه فایدهاي دارد؟ می،ویم ممكن ا ست بار
اول بر یآ و ه یا حرف ناكل شــده و بار دوم بر بقیه و وه یا حروف ،مانند
مالآ و ملآ و الســـرا و الصـــرا و امثال اینسا» (ســـ اوي ،بی تا ،ج،7
ص)734ر
خالد بن عثمان در البســت نیز بر این عتقده اســت که تكرار نزول چیز عجیبی نیســت؛
كیرا قطعی اســـت که قرآن در مكوه بر یآ لسجه (لسجهي قریش) و در مدینه به لسجه هاي
دیگر ناكل شده است و این امر متعلوق به آیاتی است که به چند لسجه ناكل شدهاند (السبت،
7427ق ،ج ،7ص)62ر
نكته قابظ تأموظ در اینجا آن است که در بسیاري اك آیات مورد ادوعا در نظریوهي تكرار
نزول ،ز در چند مورد اندك ،قرا ات م تلف یافت نمی شود و در قرا ات سبع ب سیاري اك
ســایر آیات قرآن با قرا ات متعدد خوانده شــدهاند حال آنكه ادعاي تكرار نزول آنسا نشــده
است (عباس7331 ،م ،ج ،7ص)904ر پراکند،ی و ضعف دالیظ اقوال دراحان نظریوه تكرار
نزول نشــان میدهد که این نظریوه اك اتقان علمی برخوردار نیســت و نمیتوان به عنوان یآ
نظر قطعی قبول نمودر
 .4پیامدهای قبول تکرار نزول
دالیظ درفداران این نظر یوه ،اك نظر علمی ،اتقان الكم را ندارند ،قبول نظر یوهي تكرار
نزول مســتلزم پذیرش پیامدهایی اســت که با براهین عقلی و نقلی ســاك،ار نیســتر مسمترین
این پیامدها عبارتند اك:
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 .1-4نسبت دادن فراموشی به پیامبر اكرم(ص)
بر مبناي چنین نظر یوه اي ،متن آیات و ســـوره هاي قرآنی ممكن اســـت حتی اك ذهن
پیامبر اکرم(ص) فراموش شــود؛ كیرا با تكرار وقایعی مشــابه ،پیامبر اکرم(ص) نیاك به وحی
مجدود دارد تا آیاتی را که پیشتر ناكل شـــده ،به یاد او آوردر قبول چنین نتیجهاي با و ود
منقوالت فراوان در باب تأکید و اصــرار پیامبر اکرم(ص) و صــحابه بر حفظ آیات ناممكن
می ن ما یدر درفداران تكرار نزول «خوف اك فراموشـــی» را یكی اك دال یظ مسم تكرار نزول
دانستهاند؛ حال آنكه یكی اك نتایر پذیرش تكرار نزول ،عمالً نسبت دادن فراموشی به پیامبر

ك َِال مَُْنس ﴾ (االعلی )6 :می،وید:
﴿سنم ْق ِنئم َ
اکرم(ص) استر عالومه دبادبایی در تفسیر آیه َ
«منظور اك اقراء دراین مورد ،این است که ما به تو قدرت میدهیم که قرآن

را در ست ب وانی و خوب ب وانی؛ هماندوري که ناكل شده و بدون کم و
کاست و تحریف و فراموشی» (دبادبایی7471 ،ق ،ج ،20ص)266ر
ا،ر مراد درفداران تكرار نزول ترس اك فراموشــی مردم باشــد در این صــورت همه یا
اکثر آیات می بایســـت مكرور ناكل میشـــد ندر حال آنكه قرآن در حافظه حافظان و در
مصاحف کاتبان وحی حفظ میشدر
 .2-4عدم توانایی پیامبر اكرم(ص) در تطبیق حوادث با آیات مناسب قرآن
م طابق نظر یوهي تكرار نزول، ،ویی پ یامبر اکرم(ص) توا نایی تطبیق حوادث با آ یات
منا سب قرآن را ندا شته و همین امر باعث شده دوباره آیه یا سورهاي ناكل شود؛ حال آنكه
بر اســـاس نص قرآن ،عالوه بر تالوت آ یات قرآن ،ووی فه ي تبیین آن نیز بر ع سده پ یامبر

ِ
َ لِ ن ُ ِ
َّلُ مُُل َُمِّزَل إِلَْ ِعلْ َو لَ َعَّ مع ْل يَُتَ َ َّكمنون ﴾
اکرم(ص) بوده اســـت..َ﴿ :أَََُْزلْنُُلإِلَْ ُ َ
ك الُ ُِّذ ْكنَ لتملَ ِّ َ
َ َر مسُ ُ ُ ُ ُ ُْي ِمْن مع ْل يَُْتمْا َ َْ ِعل يلمَِِ وَ يُمَزِّك ِع ْل َو يُم َعِّ مم مع مل
﴿ه َْ الَّذي بَُ َع َ
ث َِّ ْاْل ِّممِّ َ
(النحظ )44 :و م
الْ ِكتلب و ِْ
ْم ( ﴾...الجمعه)2 :ر
الك َ
َ َ
الكم به ذکر است در کنار وحی قرآنی بر پیامبر اکرم(ص) وحی بیانی یا وحی غیرمتلو
نیز می شده ا ست که این نوب اك وحی زء قرآن کریم نبوده اما ب سیاري اك احكام اك درین
این وحی به پیامبر اکرم(ص) رســـانیده شـــده اســـت﴿ :فَاِذا قَرأناهُ فَاتَّبِع قُرآنَه * ثُمَّ اِنَّ عَلینا
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بَیانَه﴾ (القیامة)73-73 :ر به عبارت دیگر اصــول شــریعت در کتاب آســمانی و وحی قرآنی
است و شرح و بیانش در حدیث پیامبر اکرم (ص) که منشأ وحی بیانی دارد است (عسكري،
7939ش ،صص 21-24؛ عثمانی7939 ،ش ،صص )23 -23ر
پز چگونه مت صور می شود پیامبر اکرم (ص) توانایی تطبیق حوادث با آیات منا سب
قرآن را نداشــته باشــد تا اینكه آیات یا ســور نزول مجدود داشــته باشــند ،بلكه میتوان ،فت
پیامبر اکرم (ص) قرا ت مجدود داشته است این ،فتار با عقظ ساك،ارتر استر
 .3-4نفی عصمت پیامبر اكرم (ص)
پذیرش تكرار نزول برخی اك مصـــادیق مورد ادوعاي تكرار نزول مســـاوي با نفی
ع صمت پیامبر اکرم (ص) ا ست ،اك این رو نمیتوان چنین نظریوه اي را قبول نمودر به عنوان
نمونه در آیه  779سورهي توبه پیامبر اکرم (ص) اك ا ستغفار براي م شرکین نسی شده ا ست:
«براى پیامبر و مؤمنان ،شـــایســـته نبود که براى مشـــرکان (اك خداوند) دلب آمركش کنند،
هرچند اك نزدیكانشــان باشــند (آن هم) پز اك آنكه بر آنسا روشــن شــد که این ،روه ،اهظ
دوكخند!»ر
دربارهي سبب نزول این آیه ،سه دسته روایت و ود دارد:
الف) یآ دسته نزول آن را در شأن مادر پیامبر اکرم (ص) دانسته (حاکم نیشابوري،
بیتا ،ج،2ص ،)996
ب) دسته دوم در شأن ابو دالب دانسته (ب اري ،بیتا ،ج ،6ص)31
ج) دسته سوم؛ در شأن پدران مشرك مسلمانان معروفی کرده است (دبرى7472 ،ق،
ج ،77ص)97ر
بر این اساس مكی و مدنی بودن آن نیز محظو اختالف است؛ برخی اك مفسران آن را به
تبع مدنی بودن سوره ،مدنی می دانند ( سمرقندى ،ج  ،2ص91؛ ثعلبى نی شابورى 7422 ،ق،
ج  ،1ص1؛ ا بوا ل ف توح راكى7403 ،ق ،ج  ،3ص762؛ د برســــى7912 ،ش ،ج  ،1ص9؛
مالحویش7932 ،ق ،ج ،6ص933؛ دبادبایى7471 ،ق ،ج ،3ص)744ر
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برخی دیگر آن را مكی دانســـته و آن را اك مدنی بودن کظو ســـوره اســـتثناء کردهاند
(ســـیودی ،بیتا ،ج ،7ص)44ر برخی نیز در مقام مع روایات ،قا ظ به تكرار نزول آن در
مواضـــع ،ونا،ون شـــدهاند (كرکشـــی7404 ،ق ،ج ،7ص 11؛ ســـیودی7912 ،ش ،ج،7
ص790؛ صبحی7969 ،ش ،ص)741ر
به اعتقاد ،روه پرشماري اك مفسران سورهي توبه ،اك واپسین سورههایی است که پز
اك فتح مكه بر پیامبر اکرم (ص) ناكل شده ا ست (دو سی7912 ،ش ،ج ،1ص76؛ دبر سی،
7912ش ،ج ،1ص9؛ كم شــري7401 ،ق ،ج ،2ص )971حال آنكه ابودالب در ســال دهم
بعثت وفات یافته استر بنابراین چگونه متصوور است که سبب نزول این آیه چندین سال قبظ
اك نزول آن واقع شود؟
دبري و ابن ابی ال حاتم ن قظ کرده ا ند :مؤم نان براي پدران مشـــرك خود اســـتغ فار
میکردند تا این آیه ناكل شد و آنان را نسی کرد و اك آن پز ،براي پدران مشرك خود که
اك دنیا رفته بودند ،اســـتغفار نمیکردند؛ اما اك اســـتغفار براي كند،ان آنان منع نشـــده بودند
(دبرى7472 ،ق ،ج  ،77ص97؛ ابن ابى حاتم7473 ،ق ،ج  ،6ص)7339ر بر این ا ساس ،تنسا
روایت مورد قبول که با واهر آیه نیز مناســـب به نظر میرســـد ،روایت اخیر اســـت مؤلف
التفسیر الكاشف می،وید:

«قول نزول آیه در مورد ابودالب بادظ اســت و صــحت روایت نزول آن در
مورد مادر پیامبر اکرم (ص) ثابت نشــده اســت؛ بنابراین روایت دالو بر نزول
آیه دربارهي مؤمنان که براي اموات مشرك شان استغفار میکردند صحیح
است و واهر آیه در آن صراحت دارد» (مغنیه 7424 ،ق ،ج ،4ص)770ر
دلیظ دیگر دالو بر بطالن تكرار نزول این آیه این ا ست که وقتی پیامبر اکرم(ص) یآ
بار اك اســتغفار براي کســی نسی شــد ،چگونه میتوان پذیرفت که این نسی را نادیده بگیرد و
براي مشرك دیگري استغفار کند تا سببِ نزول مجدود آیه واقع شود؟!
بنابراین تكرار نزول این آیه در نسی پیامبر اکرم(ص) اك اســتغفار براي مشــرکان و نسی
دوباره اك آن در مدینه با عصمت پیامبر اکرم(ص) ساك،ار نیست؛ چنانکه ابن حجر روایت
دالو بر نزول آن دربارهي مادر پیامبر اکرم (ص) را اك باب تأخیر نزول اك سبب دان سته ا ست
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(ابن حجر7943 ،ق ،ج ،3ص)103ر چون وفات مادر پیامبر اکرم (ص) قبظ اك بعثت بوده و
نزول آیه بعد اك هجرت در ســـال هاي پایانی حیات پیامبر اکرم (ص) اتفاق افتاده اســـتر
بنابراین آیا اساساً میتوان چنین حادثهاي با چنین فاصلهي كمانی را سبب نزول آیه محسوب
کرد؟!ر
بدین سان محال ا ست که پیامبر اکرم (ص) این نسی را نادیده ،رفته و براي م شرکی
دیگر استغفار کند تا سبب نزول دوبارهي آیه شودر بنابراین چگونه میتوان تصور کرد که
پیامبر اکرم (ص) با اوامر و دســـتورات السی م الفت بكند تا م الفت ایشـــان ســـبب نزول
دوبارهي آیه شود تا ایشان را متذکور فعظ اشتباهش ساكدر
 .5نقد و بررسی مصادیق مورد ادّعای تکرار نزول
شای سته ا ست روایات متعارض م صادیق مورد ادوعا را بر ا ساس قرا ن برر سی کرد تا
یكی اك روایات تر یح داده شـــود یا بین آنسا بدون قا ظ شـــدن به تكرار نزول مع نمودر
چنان ه در موا سه با دو حدیث متعارض و م تلف ،راه تر یح یافت نشـــود و حج یوت
ت ییري نیز و ود نداشــته باشــد با اســتناد به احادیث ا مه (ب) در برابر آن روایت متعارض
توقف میشودر به عنوان نمونه میظ بن دراج اك امام صادق (ب) روایت میکند که فرمود:

«توقف به هنگام شبسه ،اك غلتیدن در ،ودال هالکت بستر است؛ بر هر حقی،
حقیقتی اســت و بر هر صــوابی ،نوري ،پز به آن ه موافق کتاب خداســت
عمظ کن و آن ه م الف کتاب خداست رهاساك» (حر عاملی7403 ،ق ،ج،3
ص)36ر
سیودی نیز می،وید:

«ا،ر براي حدیثی مر حی نباشــد در عمظ به آن توقف میشــود تا مر حی
آشكار کشف شود» (سیودی7403 ،ق ،ج ،2ص)202ر
نكتهي قابظ تو ه در اینجا این اســـت که قول به تكرار نزول ،م الف دو قاعدهي
(توقف و ت ییر) اســـت كیرا که ت ییر؛ اعمال یكی اك دو نص اســـت و توقف؛ اك عمظ به
هر کدام اك آن سا منع می ک ند و ا ما تكرار نزول؛ اع مال دو نص در م حظ وا حد اســــتر
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بدین ست الرشــید معتقد اســت این نظریه م الف نظر مسور علماســت که قا ظ به توقف
هســـتند و نیز م الف تعداد کم درفداران واك عمظ به یكی اك آن دو اســـت (الرشـــید،
7420ق ،ص.)221
بنابراین هر،اه یكی اك متعارضــین ،داراي مر وح باشــد دبعاً ت ییر و توقف هی کدام
معتبر نیســـت و باید بنا به مر وح معتبر ،به تر یح پرداخت؛ بررســـی مصـــادیق مورد ادعاي
تكرار نزول حاکی اك آن اســـت که در همهي آنسا راه تر یح و ود دارد که با ات اذ و ه
تر یح در یكی اك آنسا تعارض آنسا بر درف میشـــود و دیگر ،ایی براي مع روایات
متعارض و قول به تكرار نزول باقی نمیماندر
 .1-1آیه  121سوره نحل

ِ ِِ ِ
ِ ِِ
ص لِ َّ ُ ُ ُلبِني َن﴾؛ و هر،اه خواســتید
﴿و إِ ْن لقَُْلتم ْل َِعلقلمْا ةعْ ِل مل مْقْلتم ْل بَ َو لَئ ْن َ
ص ُ ُ ُ ََْلمْو َمَْ َِ ْا
َ
مجاكات کنید ،تنسا به مقداري که به شما تعدوى شده کیفر دهید! و ا،ر شكیبایى کنید ،این
کار براى شكیبایان بستر استر
مكوی و مدنی بودن این آیه بر اساس روایات سبب نزولی که ذیظ آن ذکر شده ،مورد
اختالف واقع شده است که بهصورت سه قول مطرح شده است:
 این آیه به تبع مكوی بودن ســـورهي نحظ ،مكوی اســـت (دبرســـى7912 ،ش ،ج ،6
ص191؛ آلوسى7471 ،ق ،ج ،1ص992؛ دبادبایى7471 ،ق ،ج ،72ص)207ر
 این آیه اك مكوی بودن ســـورهي نحظ اســـتثناء شـــده اســـت (بل ى7429 ،ق ،ج ،2
ص413؛ بی اوى7473 ،ق ،ج ،9ص)273ر
 علیرغم نزول آن در مكوه ،در مدینه نیز تكرار نزول داشــته اســت (ســیودی ،بیتا،
ج ،7ص 790به نقظ اك ابن حصار؛ كرقانی ،بیتا ،ج ،7ص)720ر
اما روایاتی که مورد استناد قا الن به تكرار نزول واقع شده است بدین شرح است:
الف) دبرانی اك ابوهریره نقظ میکند :

ِ
ص ُ ُ ُ ُ او َ َِ َو َس ُ ُ ُ َُّل يََْ ام د َظََن إِ ََزي َوقد قمتِ َل َوممعِ َل بَِ َِنأ
«ا َّن النيب َ
نظنا ََل يُن منظنا قط أ ِ
نر
َوجع لَِق لَِ ِمنَم وَال أوجل َِقللَ :
َم ِ ََ َ
رَ م اوَ َ َ
ك َُِ َقد مك َ
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ِ
ِ
ِ
ك لَسُ ُ ُُنَ أَن أَد َ
خصات ولْي م زن ِمن بَعد َك َ َ
ك َ
موصُ ُ ُُْي ل ن ل َِعْي ل َ
ِ
ِ
لعَ ِمنمعل
ك َوهْ و ا
ََتيءَ من أَِْ ِاج َش ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ مو َ َ
اقك مكُُلََُ واوم َْلمع َن بِ َس ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ
{و إِ ْن لقَُْلتم ْل َِعلقِلمْا ةِِْع ِل
َمكلَك َِ َ
نزل القن ن َوهْ و ا
اقك َّ مكلََ َل يََلح بعد َ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ُْل او
ينىت َ َ تل السُُْري َِك ن َرسُ َ
مل مْقْلتم ْل بَ َو لَئ ْن َ
ص ُ ََْلمْو َمَْ َِ ْاص ل َّ ُلبن َ
ك َمل أَراد» (دبرانی7404 ،ق ،ج ،9ص)749ر
َمس َ
َ
ص او َ و َس ل َوأ َ
ب) ترمذي و حاکم اك ابی بن کعب آوردهاند که:
«أُبَىُّ بْنُ کَعْبٍ قَالَ لَمَّا کَانَ یَوْمُ أُحُدٍ أُص ـِیبَ مِنَ انَنَص ـَارِ أَرْبَعَةس وَس ـِتَونَ رَ ُالً
وَمِنَ الَمُسَا ِرِینَ ســِتَّةس فِیسِمْ حَمْزَةُ فَمَثَّلُوا بِسِمْ فَقَالَتِ انَنَصــَارُ لَ ِنَ أَصــَبْنَا مِنَسُمْ
م
ك َة َف َأ َن َز َل ال َّل ُه ( َو ِإ َن عَا َق ْب ُت ْ
ح َم َّ
م قَا َل َف َلمَّا کَا َن َی ْو ُم َف َت ِ
یَوْ مًا مِثَظَ هَذَا لَنُرَبِیَنَّ َع َل ْی ِس ْ
فَعَاقِبُوا بِمِثَظِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَ ِنَ صـــَبَرَتُمْ لَسُوَ خَیْرس لِلصـــَّابِرِینَ» (ترمذي ،بیتا،
ج ،77ص404؛ حاکم ،بیتا ،ج ،3ص)77ر
كرقانی و صبحی صالح ،بر اساس این دو روایت مذکور معتقدند چون این دو حادثه با
یكدیگر فاصــله كمانی بســیار دارند نمیتوان آن دو را مع نمود كیرا روایت اول مربو به
نگ احد اســت و روایت دوم مربو به فتح مكه ،که فاصــله كمانی بین این دو در حدود
پنر سال می شود بنابراین نا،زیر باید ،فت که این آیه دو بار ناكل شده ا ست یآ بار در
نگ احد و بار دیگر به هنگام فتح مكه (كرقانی ،بیتا ،ج ،7ص720؛ صـــبحی7969 ،ش،
ص)744ر
ج) سیودی اك قول ابن حصار (بدون ذکر منبعی) نقظ میکند:

«آن اول در مكه قبظ اك هجرت با کظ ســوره ناكل شــده ،ســپز در مرحلهي
دوم در روك احد ،ســپز بار ســوم در روك فتح مكه ناكل شــده خادر تذکر
بند،ان» (سیودی ،بیتا ،ج ،7ص)790ر
نقد و بررسی
روایتی که نزول آیه را در احد دان سته ،اك ابوهریره اك دریق صالح بن ب شیر المري نقظ
شده استر ،رچه مفسران در تفسیر قرآن به ،فتار صحابه مرا عه کرده و آن را میپذیرند
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اما دلیظ این پذیرش را ح ور صحابه در ف اي نزول دان ستهاندر واحدي نی شابوري در این
باره می،وید:

« س ن ،فتن دربارهي ا سباب نزول آیات ،ز اك دریق روایت و سماب ،آن
هم اك کسانی که شاهد و ناور نزول قرآن کریم بوده و همكمان با نزول وحی
كیستهاند و بر اسباب نزول آ،اهی داشتهاند و اك علم و فن آن بحث کردهاند
ایز و روا نیست» (واحدي7422 ،ق ،ص)70ر
بر این ا ساس روایت ابوهریره به دلیظ عدم ح ور ای شان در صحنه رد می شود كیرا
ایشان در سال هفتم هجري اك یمن به مدینه آمده و اسالم آورده است حال آنكه نگ احد
در ســال دوم هجري اتفاق افتاد (معرفت7473 ،ق ،ج ،2ص)779ر به عالوه نســا ی دربارهي
لديث مَنلكص» (ابن حجر
ك الَديث لََم أ
م
صــالح بن بشــیر ،راوي ابوهریره، ،فته اســت« :ضَُ ُ ُ ُع م
عسقالنی7404 ،ق ،ج ،4ص)994ر
اك درفی متن روایات م طرب است و اضطراب میتواند دلیظ بر ضعف باشد در یآ

روایت ،پیامبر(ص) با دیدن ناكه حمزه فرمود« :ا،ر بر آنان غالب شـــوم ،چنین و چنان
میکنم» و در روایتی دیگر ،این مله را انصار ،پز اك آن که  64نفر اك ایشان در احد کشته
شد ،و در روایتی دیگر ،اك مسا رین – که در آن روك ش صت نفر اك آنان ک شته شده بودند
– نقظ شده ا ستر مطابق بع ی روایات پیامبر (ص) فرمود« :هفتاد نفر آنسا را مُثله میکنم»
در ایی دیگر ،ســـی نفر ،و در روایتی دیگر ،فقط چند بار مله «حتماً مُثله خواهم کرد»
تكرار کردند (عیاشى7930 ،ق ،ج ،2ص 214؛ ابن کثیر7473 ،ق ،ج ،4صص )121-123ر
ا،ر نزول این آیه ر ا در نگ احد یا فتح مكه بدانیم و آن را اك آیات قبظ و بعد دا
کنیم با سیاق آیات ساك،ار نی ستر دبر سی اك ح سن ب صري نقظ میکند که این آیه قبظ اك
آن که پیامبر اکرم (ص) به ساد با مشـرکان مأمور شـوند ناكل شـده اسـتر اك ابراهیم و ابن
ســیرین و مجاهد نیز نقظ میکند که آیه عام اســت که شــامظ هر ولمی میشــود که در آن
مجاكات به مثظ میشود (دبرسی7912 ،ق ،ج  ،6ص )601ر
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بنابراین آیه (نحظ )726 :و آیات قبظ و بعدش مكی هســـتندر آیت اهلل معرفت مكی
بودن این آیات را (اك بین اقوال مطرح شـــده) تر یح می دهد که در شـــعب ابی دالب و
سالهاي آخر ح ور مسلمانان در مكه ناكل شده است (معرفت7474 ،ق ،ج ،7ص)731ر

الس ُن ِ و ِ
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جلد َْم ْل
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ِ
ِِ
ِ
ِ
دين * َو إِ ْن لقَُْلتم ْل
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َِعلقِلْا ةِِعْ ِل مل مْقِْلتمل بَِِ و لَئِن صُ ُلُنمْو َمْ َُِْن لِ َّ ُ ُلبِنين * و ا ْ ِ
ب إِيَّ بِللَّ َِ َو ي
صُ ُْلُمن َ
صُ ُ َْل َو مل َ
م
ْ َ ْ َ َْ َ ا
َ َ
ِ
ِ
ض ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ نو َُّل ُيَْ م منو َن﴾؛ با حكمت و اندرك نیكو ،به راه پرورد،ارت
ََْتَز ْن َ َْع ْل َو ي مَُ م َّ َ
دعوت نمار و هر،اه خواســتید مجاكات کنید ،تنسا به مقداري که به شــما تعدوى شــده کیفر
دهید! ررر صبر کن ،و صبر تو فقط براى خدا و به توفیق خدا با شد ررر» (النحظ–726–721 :
 )721می،وید:

«این آیه پیامبر (ص) را بر اذیت مشــرکین دعوت به صــبر میکند و تســلی
خادر میدهد به خادر حزنی که به دلیظ ایمان نیاوردن شـــان داشـــت نه به
خادر اذیت آنها ،و این دلیلی اســـت بر اینكه این آیه در كمانی ناكل شـــده
است که مشرکان داراي قدرت بودند و متعرض اذیت و آكار پیامبر میشدند
و مؤمنان نمیتوانســـتند ســـ تی ها را تحمظ کنند و تالش میکردند به هر
دریق و هر س ـ تیی که بوده اســت دســت به انتقام بزنند» (معرفت7474 ،ق،
ج ،7ص)731ر
با اثبات مكی بودن این آیه ،تكرار نزول آن نیز منتفی میشـــود كیرا این آیه با ســـیاق
آیات سورهي نحظ و مكی بودن کظ آن هماهنگ ا ست و در این صورت نیاكي بها ستثناء
آن اك مكی بودن کظ سوره و یا تمسآ به قول تكرار نزول ن واهد بودر
 .2-5سورهی اخالص
سیودی در عین حال که سورهي اخالص را اك قول كرکشی در كمرهي مصادیق تكرار
نزول ذکر می ک ند و اك قول به تكرار نزول آن د فاب می ک ند (ســـیودی7919 ،ش ،ج،7
ص )790مدنی بودن سورهي اخالص را تر یح میدهد؛ به دلیظ روایاتی دالو بر اینكه چون

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(س) ،سال ،15پیاپی613 83

دا فه اي اك یسود نزد پیامبر اکرم (ص) رفتند تا براي آنان ،پرورد،ارش را وصف کند ،پز
بر یظ سورهي توحید را ناكل کرد (سیودی ،بیتا ،ج ،7ص.)11
در مقابظ این روایات ،روایتی نیز و ود دارد مبنی بر اینكه سؤال اك درف مشرکان (نه
یسود) بوده که ،فتند یا محمد پرورد،ارت را براي ما ب شنا سان و سورهي توحید ناكل شد
(سیودی7404 ،ق ،ج ،6ص)470ر
اکثر محققان علوم قرآنی و تفسیر ،نزول سوره اخالص را در مكه می دانند (به عنوان
نمونه ررك؛ دبرســـى7912 ،ش ،ج  ،70ص314؛ دبادبا ی7471 ،ق ،ج ،20ص)610ر آیت
اهلل معرفت مكی بودن این ســـوره را موافق با روایات ترتیب نزول میداند (ررك؛ معرفت،
7474ق ،ج)769 ،7ر كرکشـــی با و ود اینكه در ب ش مكی و مدنی این ســـوره را مكی
میداند در ب ش «فی ما نزل مكروراً» این روایات را مع نموده و قا ظ به تكرار نزول این
سوره شده می،وید:

«ســـورهي اخالص نیز دو بار ناكل شـــده اســـت؛ یآ بار در مكه در پاســـخ
مشرکان مكه ،و بار دیگر در مدینه در پاسخ اهظ کتاب» (كرکشی7404 ،ق،
ج ،7ص  11و )243ر
عالمه دبادبا ی(ره) نیز ضمن آنكه معتقد است سورهي اخالص هم میتواند در مكه
ناكل شده باشد هم در مدینه ،می،وید:

«آن ه اك روایات وارده در سبب نزول آن واهر ا ست این ا ست که در مكه
ناكل شده است» (دبادبا ی7471 ،ق ،ج ،20ص)610ر
آیت اهلل معرفت ســـورهي توحید را مكی می داند؛ اما وقتی قول ِنزول دوبارهي این
سوره را مطرح میکند و می،وید:

«بع ی اك محققان ،فتهاند :آن دو بار ناكل شده است ،آن بعید هم نیست اما
معناي نزول دوبارهي ســوره این اســت که نزول دوبارهي آن تذکري اســت
براي پیامبر اکرم (ص) به خادر مناســـبت دید و احتمال دارد که یسود اك
پیامبر اکرم (ص) ســؤالی کرده باشــند که قبالً مشــرکان مانند آن را اك پیامبر
اکرم (ص) پرســـیده بودندر پز پیامبر اکرم(ص) آن را براي آن ها قرا ت
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میکندر پز سورهي توحید مكی ا ست ا،رچه دوباره در مدینه ناكل با شد»
(معرفت7474 ،ق ،ج ،7ص)769ر
اموا به راستی این تكرار قرا ت است یا تكرار نزول ؟!
ســیاق آیات و کوتاهی مالت و محتواي ســوره نشــان دهندهي مكی بودن ســورهي
توحید اســـت ،بنابراین روایت ناور بر مكی بودن ســـوره ،بر روایت دیگري تر یح داده
می شودر بدین سان دیگر نیاكي به مع روایات و قا ظ شدن به تكرار نزول سورهي توحید
نیستر هم نین لزومی ندارد در صورت قرا ت پیامبر در موقعیت دیگر ،آن را اك باب تكرار
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
نتیجهگیری
 -7صــحوت قول به تكرار نزول دبعاً منو به اعتبار علمی دالیظ آن اســت ،حال آنكه
چنین شــردی محقق نیســت و اك این رو نظریوه تكرار نزول فاقد اســتناد الكم براي اثبات آن
است؛ اساساً این نظریوه اك هی یآ اك صحابه نقظ نشده و در آثار متقدمان ،مطرح نیستر
 -2تالوت مجدود پیامبر اکرم (ص) در حادثهاي مشـــابه ،حاکی اك نزول دوباره آن
نی ست؛ شاهد آنكه م صادیق مورد ادعا در متن م صحف ثبت ن شدهاند و این خود قرینهاي
دیگر بر عدم و ود تكرار نزول آیات به شمار میرودر
 -9قبول نظریوهي تكرار نزول م ستلزم پذیرش پیامدهایی نظیر ن سبت دادن فرامو شی به
پیامبر اکرم (ص) و عدم توانایی پیامبر اکرم (ص) در تطبیق حوادث با آیات مناســـب قرآن
است که با براهین عقلی و نقلی ساك،ار نی ست بر همین مبنا ،نظریوه تكرار نزول برخی آیات
و ســـور با تو ه به شـــواهدي که در متن بیان ،ردید م دوش به نظر میرســـد و بر همین
اساس ،اعتبار الكم را نداردر
 -4برر سی م صادیق مورد ادعا در نظریوه تكرار نزول حاکی اك آن ا ست که در همهي
موارد راهی براي تر یح و مع روایات ،غیر اك تكرار نزول و ود داردر
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44ر عث مانی ،مح مدتقی7939( ،ش) ،علوم القرآن ،متر م :مح مد عمیر ع یدي ده نه ،بی ا:
انتشارات شیخ االسالم احمد امر

41ر عســكري ،مرت ــی7936( ،ش) ،تاریق حدی

پیامبر (صوولی اع علیه و آله) ،تسران:

مرکز فرهنگی انتشارات منیرر
46ر عسكري ،مرت ی 7939( ،ش) ،نقش ائمه در احیای دیح،تسران :انتشارات منیرر
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41ر عنایة ،غاكي7476( ،ق) ،الفرقان فی علوم القرآن ،بیروت :عالم الكتبر
43ر عیا شی ،محمد بن م سعود7930( ،ق) ،كتاب التف سیر ،تحقیق سید ها شم ر سولی محالتی،
تسران :چاپ انه علمیهر
43ر ف را لدین راكى ،ابوع بداهلل مح مد بن عمر7420( ،ق ) ،م فاتیح الب یب ،بیروت :دار اح یاء
التراث العربىر
10ر ف ظ حسن عباس7331( ،م) ،اتقان البرهان فی علوم القرآن ،اردن :دارالفرقانر
17ر فیض کا شانی ،مالح سن7471( ،ق) ،التفسیر صافی ،تحقیق ح سیناعلمی ،تسران :انت شارات
صدرار

12ر القطان ،مناب7409( ،ق) ،مباح

فی علومالقرآن ،بیروت :مؤسسه الرسالةر

19ر قمی مشـــسدي ،محمد بن محمد رضـــا7961( ،ش) ،تفسوویر كنز دقائق و بحر البرائب،
تسران :ساكمان چاپ و انتشارات اسالمیر
14ر کلینی ،محمد بن یعقوب7961( ،ش) ،الکافی ،تسران :دارالكتب االسالمیةر
11ر مجلسی ،محمد باقر7404( ،ق) ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاءر

16ر المطلوب ،عبدالمجید7421( ،ق) ،مباح

فی علوم القرآن و الحدی  ،قاهره :مو س سة

الم تارر
11ر مطسري ،مرت ی ،)7963( ،تعلیم و تربیت در اسالم ،تسران :انتشارات صدرار
13ر معرفت ،محمد هادي7473( ،ق) ،التفسیر و المفسرون فی ثوبف القشیب ،مشسد :الجامعة
الرضویة للعلوم االسالمیةر
13ر معرفت ،محمد هادي 7474( ،ق) ،التمهید فیعلوم القرآن ،قم :مو س سه الن شر اال سالمی
التابعة للجماعة المدرسین قم المشرفةر
60ر مغنیه ،محمد واد7424( ،ق) ،تفسیر الکاشف ،تسران :دار الكتب اإلسالمیةر
67ر مالحویش آل غاكي ،عبدالقادر7932( ،ق) ،بیان المعانی ،دمشق :دبعةالترقیر
62ر واحدي ،ابی الحسن علی بن احمد7422( ،ق) ،اسباب نزول القرآن ،تحقیق کمال بسیونی
كغلول ،بیروت :دارالكتب العلمیةر
69ر یعقوب؛ احمد حسین( ،بیتا) ،نظریف عدالف الصحابف و المرجعف السیاسیف فی االسالم،
لندن :موسسة الفجرر
64ر یعقوبی ،احمد بن أبى یعقوب( ،بىتا) ،تاریق یعقوبی ،بیروت :دار صادرر
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