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آن و حديث ـ  دانشگاه پيام نور.م قره علوشد و مربى گروشناس ار* كار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ناصر عابدينى

چكيده
قعيت هاىآن كريم بر خالف ساير كتاب هاى آسمانى به طور تدريجى در مـوقر

ل شده ناز(ص)مختلA؛ شب و روز، سفر و حضر، جنگ و صلح و… بر پيامبر
آن فاصلهل قرل تدريجى نيز اقتضاء مى كند كه بين دفعات نزوت نزوّاست و ماهي

اصل بينان در بيان تعداد اندكى از اين فوهان و مفسرآن پژوباشد. عده اى از قر
حى شده و از آن با اصطـالحآن با ذكر عللى قايل به تعـطـيـلـى ول قردفعات نـزو

ده اند.آن» ياد كرل قرت نزو«فتر
آنى و معـنـاىدهاى قـرى و كاربـرسى معناى لـغـودر اين مقاله، نخـسـت بـه بـرر

تداخته شده و سپس به مدت فترتباط بين هر يك پرت» و اره «فتراژاصطالحى و
ـ  اشارل قرنزو ـ كه از ديدگاه قائلين به آن از سه سال تا دور روز مى باشد  ه شدهآن 

دآن ـ كه از ديدگاه قائلين به آن در چهار مورل قرت نزود فتراراست و در نهايت مو
فته است.ار گرسى قرد نقد و بررد ـ ذكر و هر كدام مورخالصه مى شو

آن.ل قرت نزوحى، فترآن، انقطاع ول قرت، نزو: فتره ها اژكليد و
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مقدمه 
آنىم قرآن، علوخى كتاب هاى تاريخ قرآن» كه در البالى برل قرت نزواصطالح «فتر
آند قرآن است كه در خول قر نزوfعهه شده يكى از بحث هاى زير مجموو تفاسير به آن اشار

ان با تكيه به بعضىهان و مفسرآن پژوسخنى از آن به ميان نيامده است و تنها بعضى از قر
آنيمند متعال برى خداوداخته اند. در اين مقاله با يارل ها به ذكر آن پرايات و سبب نزورو

دازيم. ان شاء اللهد اين مطلب بپركه با بيان جامع و كامل مطالب اين بحث به نقد و ر

ت» «فتر�هاژى ومعناى لغو
» مى باشدَرَجَن «ش» هم وزَرَتَ «فfه» از مادهَلَْعن «فت» بر وز «فترfهاژو

الفاء و التاء وس در كتاب معجم المقاييس اللغه ذيل اين ماده مى نويـسـد :إبن فار
١اء اصل صحيح يدل على ضعA فى الشىء.الر

ه وّلين بعـد شـده وّن بعد حـدالفتور سكـوه گويـد :دات در اين بـاراغب نيز در مفـرر
٢ه.ّضعA بعد قو

ت و ضعفى كه بعد ازّنى كه بعد از شدت در لغت به سكوان گفت : فتراين مى توبنابر
د.د، گفته مى شوت حاصل مى شوّقو

ت»ه «فتراژآنى ودهاى قركاربر
فته است :ت و مشتقات آن در معانى زير به كار ر فترfآن كريم كلمهدر قر

.)٢٠ / ٢١(االنبياء،» ¹Ô�Ó³Ò×ÔÊuÓK�« ]OÚqÓË ÓM�«]NÓ—UÓ¹ ô ÓHÚ²ÔdÔÊËÓ.ضعA و سستى:«١
» tO! Ô³ÚK�ÔÊu�ôÔHÓ²]dÔŽ ÓMÚNÔrÚË Ó¼ÔrÚ ¹دانيدن:« «تفتير» به معناى سست و سبك گرf.از ماده٢

.)٧٥ / ٤٣ف،خر(الز
¹Ó√ UÓ¼ÚqÓ�« ÚJ²Ó»U% ÓbÚł Ó¡UÓ)ÔrÚ :« (ع)ت عيسىو حضر (ص) .فاصله بين بعثت پيامبر اسالم٣

—ÓÝÔ�uÔMÓ¹ UÔ³ÓOÒsÔ� ÓJÔrÚŽ ÓKÓ� vÓ²ÚdÓ…Ì! sÓd�« ^ÝÔq «…،١٩ / ٥(المائدة(.
ى اينل از نظر معنايى با معنـاى لـغـوّد اوت»، دو مور«فتـرfهاژآنى ودهاى قـردر كاربر
قتىا وتبط است زيرى مرعى با معناى لغوم نيز به نود سود.معناى مورانى داركلمه هم خو

م مى ماند،د ـ محروت مى گيرسيله انبياء صورجامعه انسانى از هدايت تشريعى ـ كه به و
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د.ت و استحكام مى شوعى ضعA و سستى بعد از قومبتال به نو

ت» «فتر�هاژمعناى اصطالحى و
.و از٣مى باشد(ص) حى بر پيامبرل وآنى به معناى عدم نزوم قرت در اصطالح علوفتر

آنىدهاى قرى و كاربرظاهر معناى اصطالحى آن بر مى آيد كه با هيچ يك از معانى لـغـو
د.تباطى ندارآن، ار

آنل قرت نزومدت فتر
ده؛ پنجاه روز، چهل روز، بيست و پـنـج روز، نـوز٤ا؛ سه ساله رمدت ايـن دور

ا؛چهلده اند كه مقاتل مدت آن رده روز،سه روز و دو روز نقل كرازده روز، دوروز،پانز
٥ده روز مى داند.ازده روز و ابن جريح دوروز، إبن عباس پانز

آنل قرت نزود فترارمو
د :د زير بيان كران در چهار مورا مى توآن رل قرت نزود فترارت،مواز نظر قائلين به فتر

ثر :ّ مد�ه علق و پيش از سور�هليه سورل:بعد از آيات اوّاو
خى نقل ها چهل روز و علق به مدت سه سال و طبق برfهليه سورل آيات اوپس از نزو

هىثر از ديدگاه گـروّ مدfهحى قطع شد و بعد از آن سـورل وده روز، نـزوخى ديگر پانـزبر
ل شد.ناز) ٩٤ / ١٥(الحجر،»Ó0UÚbÓŸÚÐ LÓð UÔRÚ!ÓdÔì�f»:آيه

،و٦(ص) ى و پنهانى سه ساله پيامبـرّت سرهى دعوا گروحـى رهدف از اين انقطاع و
اى بيانق و انسش و آمادگى بهـتـر بـرن شدن شوت و افـزوانى آن حضـرفع نگرهـى رگرو

٨حى الهى دانسته اند.از نخستين و (ص) س پيامبرخى نيز تر، و بر٧حىو

 و٩دآنى ندار قرfال ريشهلى آنچه قابل اعتماد است، اين است كه هيچ يك از اين اقوو
ايات زير است :تنها مأخذ و منشأ قائلين به آن رو

داختـه علق پرfهآن بعد از سورل قرت نزواياتى كه به طور مستقيم به ذكر فـتـرالA:رو
f»:!ÓË U?Óœ]ŽÓpÓ— ÓÐ^pÓË Ó!ÓUد آيه كه در مور(ع)اهيم از امام باقرايت على بن ابـراست؛مانند: رو

%ÓKÓv «،ةل سورّه كانت اوّه و إنّل اللسوئيل أبطا على ر جبرّدند:«و ذلك إنموفر) ٣ / ٩٣(الضحى
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كّ ربّ ثم أبطأ عليه، فقالت خديجه: لعل]١ / ٩٦ [العلق،»ÚdÓ√ÚÐ ÝUÚr— ÓÐÒpÓ�« ]cš ÍÓKÓoÓ»%لت: «نز
١٠».)٣/٩٣(الضحى،ÓË UÓœ]ŽÓpÓ— ÓÐ^pÓË Ó!Ó% UÓKÓv!ك و تعالى:«ه تبارّل اللسل إليك، فأنزكك فاليرتر

 بيست(ص)ده در حالى كه پيامبرا بيست سال بيان كرآن رل قراياتى كه مدت نزوب:رو
داخـت.د پرسالت خـوده سال در مكه و ده سال در مدينه ـ بـه تـبـلـيـغ رو سه سال ـ سيـز

ل حسابت نزوان فتر به عنـو(ص)سالت پيامبرايات سه سال نخسـت راين در ايـن روبنابر
ض عر (ع) كه مى گويد به امام (ع)اهيم از امام صادقايت على بن ابرشده است؛ مانند: رو

ل شدهآن در آن نازمضان ماهى است كه قـرمايد مـاه رند عزيز و جليل مى فـردم: خداوكر
ل شده است.ت تا آخر آن نازآن در مدت بيست سال از ابتداى دعواست؛ در حالى كه قر

ل منمضان إلى البيت المعمور، ثم أنزاحدة فى شهر رآن جملة ول القرَزَد : «نمو فر (ع)امام
١١ل عشرين سنه …».البيت المعمور فى طو

سىنقد و برر
 علقfهآن بعد از آيات نخستين سورل قرت نزوح در باب فترد مطرار.هيچ يك از مو١

د اختالف است. به:مورًد و ثانياآنى ندار:ريشه قرًالاز قبيل؛مدت، هدف و علت آن، او
ده روز ذكرهى ديگر چهل روز و عده اى پانزهى سه سال و گروا گروى كه مدت آن رطور

fهه دربارد.به عالود دارجوحى، اختالف نظر وده اند.و نيز در بيان هدف از اين انقطاع وكر
ى نيز مدثر و شمارfهله بعد از اين مدت نيز اختالف نظر است؛ عده اى سورلين آيات نازاو

له بعدلين آيات نازا اوه علق رهى نيز سور و گرو)٩٤ / ١٥(الحجر،...» Ó0UÚbÓŸÚÐ LÓð UÔRÚ!ÓdÔ�آيه:«
احت اين مطلبد اختالف، عدم صرل مى دانند. كه اين مطالب مورت نزواز نخستين فتر

ساند.ا مى رر
حى، چنين ذكر شده كه بعد از انقطاع و(ع)اهيم از امام باقر ايت على بن ابر.در رو٢

حىى تو وده كه به سـوك كرا ترى گفت :«شايد خدا تـو ر به و(ص)خديجه همسر پيامـبـر
ستد».نمى�فر

ءى چنين سوسد كه و بعيد به نظر مى ر(ص)فاى پيامبراين سخن از خديجه همسر با و
١٢ت خديجه در تاريخ ثبت است.ندگانى حضرح زا شرظنى داشته باشد زير

تا فترده و سه سال را بيست سال ذكر كـرآن رل قراياتى كه مدت نزو.در مقابل رو٣



٨٨شمار�  ١٠٩            بررسى فترت نزول قرآن

تن اين كه فـتـرا ـ بدوآن رل قرد كه مدت نـزود دارجوى وايات ديگـرده اند، رول شمـرنزو
ده است.لى در كار باشد ـ بيست و سه سال بيان كرنزو

ت در شصت در سال دهم هجر(ص)مايد :«پيامبر  كه مى�فر(ع)ايتى از امام باقرمانند رو
١٣ديد و ل گـرحى بر ايشان نازدند. در چهل سالگى در مكه ومـوحلت فرو سه سالگى ر
١٣د...».ت كردند. سپس در پنجاه و سه سالگى به مدينه هجرسال د مكه بو

د:موت فرده اند آن حضرايت كررو (ع) ا مفضل بن عمر از امام صادقايتى رهمچنين رو
١٤ل فى ثالث و عشرين سنه …».آن نز القرّ«يا مفضل:إن

.و شايد هم١٥ايات از باب تقريب و تسامح مى باشداين ذكر بيست سال در روبنابر
١٦ى در استنساخ أحاديث باشد.ى و يا سهل انگاراواز باب اشتباه ر

ى اسالم، يكىت مخفيانه و سر سه ساله دعوfها نبايد با دورآن رل قرت نزو فترfه.دور٤
ت پنهانىثر دعوّه مدل سورده اند كه بعد از نزوا سه سال ذكر كره رن هر دو دورفت چوگر
fهآن، سورل قرت نزوع شد ـ در حالى كه بر اساس ديدگاه قائلين به فتردم به اسالم شرومر

ـ و وه نازمدثر بعد از اين دور ل كشيدت پنهانى سه سال طوحى ادامه يافت اين دعول شده 
»Ó0UÚbÓŸÚÐ LÓð UÔRÚ!Ód�f»:و پس از آن آيه) ٢١٤ / ٢٦اء،(الشعر» f» :ËÓ√Ó½Úc—ÚŽ ÓAdOÓðÓpÓ%_« ÚdÓÐsOو سپس آيه

ته فترا با احتسـاب دورده زيرلى در كار نبـوت نزواين فتـرل شد. بنابـر ناز)٩٤ / ١٥(الحجـر،
Ó0UÚbÓŸÚ�» و «ËÓ√Ó½Úc—ÚŽ ÓAd?OÓðÓpÓ%_« ÚdÓÐsOل آيات در «ت مخفيانه بايد نـزول با سه سال دعونزو

ÐLÓð UÔRÚ!Ódاان دو نماينده ر در اين سال كافرًا در سال هفتم بعثت بدانيم در حالى كه تقريبا» ر
 از پاسخ، عاجز بماند.و (ص)ل خداسواالت مشكلى بيابند كه رستادند تا سؤد فرد يهونز

سيدند كه آياتنين و أصحاب كهA پرالقرح، ذود رو در مور(ص)گشت از پيامبرآنها  در باز
١٧ل شد.االت نازfط به اين سومربو

سالت اگر حقيقتى داشتهحى در آغاز رق، انقطـاع وجه به داليل فواين با توپس بنابر
فتهت الهى بر اين تعلق گرّ مشيًالى نيست و اصوآن چيز ديگرل تدريجى قرباشد، جز نزو

حى ـ جـزود. و اين امر ـ انقطاع وستاده شو فـرًى مصالحى تدريجاحى الهـى رود كه وبو
آن مى باشد.ل قرماهيت تدريجى نزو

 «ضحى»؛fهل سورقبل از نزوم:ّدو
حى به مـدت دو روز ول و ضحى، نزوfهل سوربر اساس بعضى نقل ها قـبـل از نـزو
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ديد.ده روز و چهل روز تعطيل گرده روز، نوزخى از مفسرين، پانزطبق نظر بر
ل هايى ذكر شده از جمله؛حى قطع شد، سبب نزول وا در اين مدت نزودر اين كه چر

سيد:له پرد؛ خو خوfاز خادمـه(ص) ل خدا سوحى قطع شد، پس رالA:چهل روز و
له گويد:باد؟ خول نمى شوئيل بر من ناز چه اتفاقى افتاده كه جبر(ص)ل خدا سو رfدر خانه

اله سگى ردم، و جسد توا جارو زا تميز كنم. زير تخت رب است خانه رد گفتم كه خوخو
 به خانه آمد و گفـت:اى(ص)دم كه در اين هنگام پيامبرن آور بيرو(ص)از زير تخت پيامبـر

١٨ديد.ل گرى ناز «ضحى» بر وfهشان و سورا بپوله مرخو

 آمد ـ در حالى كه(ص)د پيامبـرلهب ـ نزن ابو جميل ـ زّمُ «مسد» اfهل سورب:بعد نزو
دى.هش كـرا نكوگاه شدم كه مـرآ(ص) د ـ گفت : اى محـمـددم نشسته بـوايشان بيـن مـر

حىاى مدتـى وده است. سپس برهش كـرا نكوند تـو رد :خداومواب فر در جو(ص)پيامبـر
ا نمى بينم،ئيـل] ر آمد و گفت : شيطانت [جبـر(ص)د پيامبـر جميل نزّمُديد و اتعطيل گـر

١٩ل شد. «ضحى» نازfهده، در اين هنگام سورك كرا ترگويا تو ر

ا او ر(ص)دگار محمـدكان گفتند : پرورديد و مشرحى قطع گرل واى مدتى نزوج: بر
٢٠ل گشت. ضحى نازfهده و دشمن داشته، كه بعد از آن سورها كرر

نيـن» والقـرسيدنـد و از داسـتـان «ذو ر(ص)ـهّل اللسـود خدمـت رد:جماعتـى از يـهـو
اهمدا به شما خبر خود : فرموفر(ص) دند، پيامبرال كرح» سؤ«اصحاب كهA» و آفرينش «رو

اى مدتى بر ايشان قطعحى الهى بره نگفت و همين امر سبب شد كـه وّداد، و ان شاء الل
fهغمگين شد و سور (ص) اى شماتت باز شد، و از اين جهت پيامبرشد و زبان دشمنان بر

٢١ديد.ل گرت نازاى تسلى خاطر آن حضر«ضحى» بر

دفت و آسيب ديد و به هنگام درار گر هدف سنگ قـر(ص)ك پيامبر هـ: انگشت مبار
سيده استاه خدا آنچه بـه تـو رد : بايد در رمود و فـرت رو به آن نموانگشتان، آن حـضـر

ل نشد وار نازگوحى الهى دو يا سه شب بر آن بزرد كه وايط بوى. در اين شرشكيبايى ورز
نده اش نمكلهب» نيز با زبان گز جميل همسر«ابوّمُت شد و ااحتى بيشتر آن حضرمايه نار

ها ساخته، در ايـنا رئيـل] او رخم دل ايشان پاشيد و گفت : گويى شيطـانـت [جـبـربر ز
لت نازنين آن حضرامش بخشيدن به قلـب نـازاى آر «الضحى» برfهد كه اين سورهنگام بـو

٢٢گشت.



٨٨شمار�  ١١١            بررسى فترت نزول قرآن

سىنقد و برر
لـه ـا از خوئيل ر علت نيامدن جـبـر(ص)ل چنيـن بيان شده كه پيامـبـرايت او.در رو١
سد كهسيد و اين امر از كسى كه متصل به غيب است بعيد به نظر مى رد ـ مى پر خوfخادمه

سد، به همين دليل، كسانى مثل إبن حجرد عادى بپرا از يك فرئيل رعلت عدم آمدن جبر
٢٣ا غريب دانسته اند.ايت راين رو

(ص)خمى شدن انگشت پيامبر� ضحى به علت زfهل سورايت پنجم نزو.بر اساس رو٢

ل اينم علت نـزوايـت دوده، اين در حالى است كه بـر اسـاس رو جميل بـوّمُو شماتـت ا
 و سپس شماتت(ص) مسد بر پيامبرfهل آياتى از سور جميل با نزوّمُنش  اه، هجو و سرزسور

ايت با هـم در مى داند. پس ايـن دو رو(ص)ئيل بر پيامـبـر جميل به خاطر نيامـدن جـبـرُّما
اى اشكالايت دارد و يا هر دو روايت اشكال دارتناقض هستند و لذا يا يكى از اين دو رو

است.
ايتـىه، رول اين سورد سبب نزوايت در موران گفت : صحيح تريـن رو.شايد بتو٣

 بيمار شد، پس يك(ص)ل خدا سوده اند كه راست كه شيخين و غير آنها از جندب نقل كر
نى به خدمتـش آمـد و گـفـت:اىنخـاسـت، و زد و نماز شـب بـرّاى تهـجيا دو شـب بـر

اند اين آيات رده است. پس خداوها كرا رئيل] تو رگمان مى كنم شيطانت [جبر(ص) محمد�
.)٢و١ / ٩٣ (الضحى،»ËÓC�«×̂Ó ¿vËÓK�«]OÚq≈ –ÓÝ «Ó−Óvد : «مول فرناز

حى نيست و اگر هم باشد مدتش دو روز استى از انقطاع وايت هيچ خبردر اين رو
د.آن ندارل تدريجى قرتى با نزوو آن مغاير

 شصت و چهار؛f مريم آيهfهدر ميان سورم:ّسو
ت كه بهّاى مدتى قطع شد و بعد از اين مـدآن برل قره اى از نقل ها نـزوبر اساس پار

١٩(مريم،» f» ËÓ!Ó½ UÓ²ÓMÓe]‰Ô≈ Ð ôQÓ!Úd— ÓÐÒpده، آيهده روز يا چهل روز بوبيان بعضى از مفسرين پانز

ل شد. ناز)٦٤ /
ل هاى مختلفى ذكر شده از جمله :حى، سبب نزود علت اين انقطاع ودر مور

ى به و(ص)، پيامبـر (ع)ئيـلاى مدتى قطع شد.بعد از آمدن جـبـرحى بـرل والA:نزو
»f»:ËÓ!Ó½ UÓ²ÓMÓe]‰Ô≈ Ð ôQÓ!Úd— ÓÐÒpا بيشتر ببينيم»؟ كه آيهد كه ما، تو رد :«چه چيز مانع مى شوموفر
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٢٤ل شد.ناز

ت اين امرّ عل(ص) آمد و پيامبر(ع)ئيل تى قطع شد و سپس جبرّاى مدآن برل قرب:نزو
ا پاكد رد آيد در حالى كه شما بند انگشتان خوحى فرونه ود :«چگوموى فرا جويا شد و ور

ل» نازf»:ËÓ!Ó½ UÓ²ÓMÓe]‰Ô≈ Ð ôQÓ!Úd— ÓÐÒpا نمى گيريد …» و بعد آيهد رنمى سازيد و ناخن هاى خـو
٢٥شد.

 (ص)ال شد و پيامبرنين و اصحاب كهA سوالقرح و ذود رو در مور(ص)ج:از پيامبر 

كاند در حالى كه مـشـره بوحى در اين بـارل وار به نـزوا نمى دانسـت و امـيـدواب آن رجو
د :«ديرمو فر(ص)ئيل آمد،پيامبرمانى كه جبرده است پس زها كرا رمى�گفتند :خدايش او ر

لىدم وئيل گفت:«من به تو مشتاق تر بـودم». جبردى در حالى كه سخت مشتاقت بـوكر
٢٦ل شد. «الضحى» نازfه» و سورf»:ËÓ!Ó½ UÓ²ÓMÓe]‰Ô≈ Ð ôQÓ!Úd— ÓÐÒpم». و سپس آيهمن بنده اى مأمور

سىنقد و برر
ا مطابق بال رّد اوان موراى اين آيه ذكر شد، شايد بتول هايى كه بر.از بين سبب نزو١
حى نشـانل وا به نـزور(ص) ت اشتياق پيامـبـرّد بحث دانست.كـه آن، شـد مورfم آيهمفهـو

د.تباطى ندارحى ارت و انقطاع ومى�دهد و با فتر
ال قريـش ازfا سو» ر?f»:ËÓ!Ó½ UÓ²?ÓMÓe?]‰Ô≈ Ð ôQÓ!Úd?— ÓÐÒpل آيـهت نـزوّم عـلّل سو.سبـب نـزو٢
فاب آنها از طردن جـول كركونين و اصحاب كهA و موالقرح و ذود رو در مور(ص)پيامبر

ل به بيانه گفتن بيان مى كند در حالى كه اين سبـب نـزوّن إن شاء الـل بدو(ص)ل خدا سور
هاه گفتن در ابتداى كارّاى إن شاء الل كهA كه برfهم سور بيست و سوfم آيهمفسرين با مفهو

د.انى دارتأكيد مى كند بيشتر همخو
f»:ËÓ!Ó½ UÓ²?ÓMÓe]‰Ô≈ Ð ôQÓ!Úd?حى آيهل بعد از انقـطـاع وهم چنين طبق انتهاى اين سـبـب نـزو

—ÓÐÒpه» و سـورfل كتـابتيـب نـزول ترل شد. در حالى كه بـر اسـاس جـدو «الضحـى» نـاز
له نازfهمين سور مريم چهل و چهارfهله و سور نازfهدهمين سور «الضحى» سيزfهالتمهيد، سور

٢٧ه، فاصله است.ه، بيست سورى مى باشد و بين اين دو سورّاز سور مك

ىد قبلى، چيـزه نيز مانند دو مورحى در اين سورآن و انقطاع ول قرت نزواين فتربنابر
آن نمى باشد.ل تدريجى قرجز اقتضاى نزو
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 ؛٢٣در بين اصحاب كهA آيه م:چهار
ـ والقرح و ذود:رودر مور(ص) ل خدا سو در تفاسير آمده كه از ر  Aنين و اصحاب كه
اب شمادا جود : فرمو فر(ص)ال شد و پيامبرfسى و خضر ـ سودر بعضى نقل ها داستان مو

ااى مدتى ـ كه آن رحى برل وه بگويد و بدين جهت نزوّن اين كه إن شاء اللا مى دهم بدور
?f»:ËÓð ôÓIÔ�uÓs]� AÓwÚ¡Ì≈ ½Òwده اند ـ قطع شد و پس از اين مـدت آيـه روز نقل كر٣ و ٬١٥ ٤٠

�ÓŽUqÏ– Ó�pÓž ÓbÎì« «،Aل شد. ناز)٢٣ / ١٨(الكه
اقعه در تفاسير چنين آمده :تفصيل اين و

(ص)صA محمد د وديان در مورستادند تا از يهوا به مدينه فرهى رديان گروالA: يهو

فته، تا ازه به آنجا رال كنند. پس اين گروو اين كه در كتاب هايشان نامى از او آمده، سؤ
اهند شناخت.ا نخور(ص) سند و مى پنداشتند كه آنها محمدا بپرال رى اين سؤنصار

 سهfهلى از او دربارى آمده، وصفى از واب گفتند : در كتاب ما وديان نجده در جويهو
دانست به دو مورال كنيد اگر تـوحمان يمامه از پاسخ دادن به آنها باز مانـد،سـؤچيز كه ر

النين سـؤالقرح و ذود اصحاب كهA، روى تبعيت كنيد. از او در مـوراب بدهد از وجو
عده و(ص)دند و پيامبرال كرد سوارد آن مو در مـور(ص)گشتند و از پيامبره بازكنيد.اين گرو

 يا٤٠حى به مدت ل وه نگفت.به همين دليل نـزوّا بدهد و إن شاء اللاب آنها رداد كه جو
كين گفتنـد :ى گشت و مشـراين مدت به سختى سـپـر (ص)  روز قطع شد و بر پيامبـر١٥

دى ود :«دير كرمو به او فر(ص)ل شد و پيامبر  ناز(ع)ئيل ده، سپس جبرها كرا رخدايش او ر
 خدايم».fلى من بندهدم ود : «من به تو مشتاق بومواب فرئيل در جومن مشتاق شدم» و جبر

لا ناز:«ضحى» رfه» و سـور» wÓŽU?qÏ– Ó�pÓž ÓbÎ�f»:ËÓð ôÓIÔ�uÓs]� A?ÓwÚ¡Ì≈ ½Òند اين آيـهسپس خـداو
٢٨د.كر

د، بهّد هم آمدند و گفتند:اى محمده كه:قريش نزب: إبن منذر از طريق مجاهد آور
دها آوردانى، اين چه آيينى است كه آن رانمان بر مى گرا از آيينمان و آيين پدرتحقيق تو ما ر

دم». قريش گفتند : مـاحمـان آورف رد : «اين دينى است كه از طـرمو فر(ص)اى؟ پيامبـر
حمان يمامه نمى شناسيم.حمانى به جز رر

د نبىدى پيدا شده كه مى پنـدارشتند و گفتند : در ميان مـا مـرد نامه نـوسپس به يهـو
داند و گمان مى كند كسى است كه ازانمان باز مى گـردمان و پدرا از آيين خواست و ما ر
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حمان يمامه نمى شناسـيـم و اوحمانى به جـز رحمان آمده،و ما به او گفتـيـم : رجانب ر
الد آنها سؤاى ما بنويسيد كه از او در مـورهايى برامينى است كه خيانت نمى كند… چيـز

كنيم.
نين والقرد اصحاب كهA، ذوشتند كه از او در مورد جمع شدند … و به قريش نويهو

د از او جدا شويدحمان يمامه بود كه از جانب ر] كسى بو(ص)سيد و اگر او [پيامبر ح بپررو
ـ تبعيت نكنيد ـ.

دمان وا از آيين خوسيـد … گفـتند : اى محمد تو ما رمـانى كه اين خبر به قـريـش رز
ح خبر بده…نين و روالقردانى… پس به ما از جريان اصحاب كهA و ذوانمان بر مى گرپدر

اى مدتى بتأخيرئيل بره نگفت.پس آمدن جبرّدا بيايد». و إن شاء اللد : «فرموفر (ص) پيامبر
ا بهال ها رfاب آن سود كه نيايد. پس از مدتـى جـواسته بوافتاد. به خاطر اين كه خـدا خـو

د من علمى ازدند كه نزال كرfهايى سو چيزfهد :«از من دربارمو فر(ص) داد و پيامبر(ص)پيامبر
 گفت:مگر نمى دانى مـادر خـانـه اى كـه سـگ بـاشـد،داخـل(ع)ئـيـلد …».جبـرآن نبـو

fديد. و نيز آيات اصحاب كهA و آيـهل گر…» ناز¡f»:ËÓð ôÓIÔ�uÓs]� AÓwÚنمى�شويم…» و آيـه
»ËÓ¹Ó�ÚQÓ�Ô½uÓpÓŽ Ósd�« ^ÕË «…٢٩ديد.ل گر ناز)٨٥ / ١٧اء،(اإلسر

لد:«سبب نزوموده كه فرايت كر رو(ع)ج:إبن أبى عمير از أبى بصير از امام صـادق 
ديان آن ديـارستادند تا از يهـوان فـر نجرfا به قبيـلـهد كه قريش سه نـفـر ر كهA اين بـوfهسور

ثمايند، و آن سه نفر؛ نصر بـن حـارا بيـاز ر(ص)الن خدا سود و با آن را بيامـوزمسائلـى ر
فته وان رى نجردن. اين سه نفر به سوائل سهمى بوكلدة، عقبة بن أبى معيط و عاص بن و

سيد اگر آنديان گفتند : سه مسأله از او بپرد در ميان گذاشتند. يهوا با علماى يهوجريان ر
د يكاستگو است. و سپس از او، در مورطور كه ما مى دانيم پاسخ داد، در دعويـش ر

غگو است.ال كنيد اگر گفت:مى دانم، بدانيد كه دروfمسأله ديگر سو
سيد كه درانانى مى پرال جواب دادند كه از او از احوگفتند : آن مسائل چيست؟ جو

دن شده، و غايب گشتند. و در غيبت گاه خـود بيرودم خودند و از ميان مرام بوّقديم األي
اهشاند همرد؟ و چه چيز از غير جنس خواتشان چند بوابيدند؟ و نفرابيدند، چقدر خوخو

سى كه خدايشسيد داستان مـوم؛ اين كه از او بپـرد. مطلب دود؟ و داستانشان چه بـوبو
ىنه از و چگـو (ع)سىده؟ و موى كند و از او تعليم بگيـر، كـه بـودستور داد از عالم پيـرو
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ى چه شد؟گذشت ود و سرى كرپيرو
اب عالم رق و مغـر مشرfسيد كه ميـانـهگذشت شخصى بپـرم؛ اين كه از او از سـرسو

ا نيزاب آن ر اين مسائل، جوfضهديان پس از عرسيد؟ يهوج رج و مأجوگشت تا به سد يأجو
اب داد، صادقح داديم، جوستادگان قريش دادند و گفتند : اگر اين طور كه مـا شـربفر

غ مى گويد.نه درواست و گر
سيدال كه گفتيد، چيست؟ گفتند : از او بپرسيدند : آن يك سوستادگان قريش پرفر

غگود درقع بر پا مى شود كه من مى دانم چه مود، اگر ادعا كرقت بر پا مى شوقيامت چه و
استگو است.ا نمى داند، راست و اگر گفت : جز خدا كسى تاريخ آن ر

تادرطالب جمع شدند و گفتند : پسر برد أبوگشتند و نزستادگان قريش به مكه برفر
سش مى كنيم، اگرايش مى آيد، ما از او چند مسأله پرادعا مى كند كه اخبار آسمان ها بر

طالـبغ مى گويد.أبـونه مى فهميم كـه درواستگو است و گـراب داد، مى دانيم كـه رجو
لسـودند. رح كرا مطرده رسيد، ايشان سه مسأله نامـبـراهد بپرگفت : آنچه دلتان مى خـو

ّهعده، إن شاء الـلا مى دهم» و در ايـن وال هاى شمـا رfاب سودا جود :«فرمـوفر(ص) خدا 
 غمگين (ص)ل خداسوحى قطع شد تا آنجا كه رل ونگفت، به همين جهت چهل روز نزو

دند، به شك افتادند و قريـش شـادمـان شـده وده بوى ايمـان آورانش كه بـه وديد و يـارگر
مانده شد.طالب سخت دردند و أبواء كرار و استهزع به آزشرو

ئيل از جبر (ص)ل خداسول شد، ر ناز(ص) كهA بر پيامبرfهپس از چهل شبانه روز سور
ل شويم بلكه به اذند نازسيد؟ و ايشان گفت: «ما قادر نيستيم از پيش خوا پرسبب تأخير ر

٢٩ل مى شويم».ند نازخداو

سىنقد  و برر
 wÓŽUqÏ– Ó�pÓ�f»:ËÓð ôÓIÔ�uÓs]� AÓwÚ¡Ì≈ ½Òل آيهل هايى كه بيانگر علت نزو.در متن سبب نزو١

žÓbÎ«ستادند تا درا به مكه فـرهى ركان گرو» اختالف است. در بعضى از آنها آمده كه مشـر
شتندديان نامه نوكان به يهو تحقيق كند، در بعضى ديگر نقل شده كه مشر (ص)د محمدمور

سيدند. پر(ص) پيامبرfهو از آنها دربار
دسش�هاى قريش از آن جناب سه مورل ها آمده كه  پر و نيز در بعضى از اين سبب نزو
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سش از چهارح. در بعضى ديگر نقل شده كـه پـرنين و روالقرده؛ اصحاب كهـA، ذوبو
لى به نظرنين و قيامت. والقرسى و عالم، قصه ذود؛ اصحاب كهA، داستان موچيز بو

، با سياق آيات هماهـنـگ(ع)ايت إبن أبى عمير از أبى بصيـر از امـام صـادق سد رومى ر
ىا يادآوراهد اين نكته رايت مى خول نيست بلكه متن روت نزوى از فتر و در آن خبر٣١است

ند بنا به مصالحىد و خداول مى شو ناز(ص)ند بر پيامبر�حى الهى به دستور خداوكند كه و
ا در اينحى به مدت چهـل روز راين انقطاع ود.بنابـرل شوحى تدريجى نـازاسته اين وخو
ان درا، نمى تود رال هاى يهواب به سؤ در جو(ص)ه نگفتن پيامبرّايت به دليل إن شاء اللرو

د.ل بيان كرت نزواصطالحى بنام فتر
ه وآن، شصت و نهمين سـورل قرتيب نزوايات بيانگر تر كهA بر اساس روfه.سور٢

ح دادهن رواموضيحاتى پيراء توه اسرله مى باشد. در سور نازfهاء پنجاهمين سور اسرfهسور
در پاسخگويى باز مى ماند(ص) ضيحات باز هم پيامبرنه پس از آمدن توشده است. چگو

د.ند مى شوى خداوى از سواب ديگرو منتظر جو
» ذكر شده كه حكايت f»:ËÓð ôÓIÔ�uÓs]� AÓwÚ¡Ììاى آيهى برل ديگره بر آن، سبب  نزوعالو

f»:ËÓ¹Ó�ÚQÓ�Ô½uÓpÓŽ Ós?ح، آيهد رود در مورال يهـود كه چند ساعت بعد از سـؤاز اين مطلب دار

d�«^ÕË% Ôqd�« ^ÕËÔ! sÚ√ Ó!Úd— ÓÐÒË wÓ!Ó√ UÔðË²OÔrÚ! sÓ�« ÚFKÚr≈ % ôÓKöO «اب آنها بر در جو)٨٥ / ١٧اء،(اإلسر
٣٢ل شد.ناز(ص) پيامبر 

ىجمع بندى و نتيجه گير
دد و در مورآنى نـدار قرf علق، ريشهfهآن بعد از سـورل قرت نزوحى يا فتـرانقطاع و.١

ل به آن استنادت نزواياتى كه قائلين به بحث فترمدت آن اختالف نظر است و همچنين رو
ا قابـل:از لحاظ محتوًده، و ثانيـاح نكرا مطرل رت نـزو بحث فترً:صريحـاًالده اند، اوكر

لت نزوان فترا نبايد به عنوى اسالم رّت مخفيانه و سر سه ساله دعوfهخدشه�اند.و نيز دور
حىاين انقطاع وده اند. پس بنابرا سه سال ذكر كره را مدت هر دو دورده زيرآن تلقى كرقر

آن نيست.ل تدريجى قرى جز نزوسالت اگر حقيقتى داشته باشد چيزدر آغاز ر
حى سخنه «الضحى» ذكر شده و در آن از انقطاع واى سورل هايى كه بر.سبب نزو٢

ادى مثل إبنا با هم تناقض داشته و قابل خدشه اند و افـرگفته شده است از لحاظ محتـو



٨٨شمار�  ١١٧            بررسى فترت نزول قرآن

دسد در مورلى كه به نظر مى ره بر آن، بهترين سبب نزوا غريب دانسته اند.عالوحجر آن ر
حىايت شيخين است كه در آن از انقطاع و «الضحى» صحيح باشد، روfهل سورعلت نزو

ل تدريجىتى با نزول خبر نيست و اگر هم باشد، دو روز است و آن مغايرت نزومعناى فتر
د.آن ندارقر

ا نيز» رËÓ!Ó½ UÓ²ÓMÓe]‰Ô≈ Ð ôQÓ!Úd— ÓÐÒp مريم «fه شصت و چهار سورfحى در ميان آيه.انقطاع و٣
ل هاىد قبلى، سبب نزوا مانند دو مورد. زيرآن تلقى كرل قرت نزوان فتران به عنونمى تو

ا با هم تناقض داشته و قابل خدشه اند و تـنـهـاد، از لحاظ محتـواى اين مورذكر شده بـر
(ص)د اين آيه صحيح دانست كه بيانگر شدت اشتياق پيامبر�ان در مورلى كه مى توسبب نزو

حى مى باشد.ل وبه نزو
اى كهA بايد گفت كه محتوfهم سور بيست و سوfحى در بين آيهد انقطاع و.در مور٤

د قبلى با هم تناقض داشته و قابل خدشه اند و تنـهـاارل هاى ذكر شده مانند مـوسبب نزو
 با سياق آيات هماهنگ است كه در آن ذكـر شـده(ع)ايت إبن ابى عمير از امام صـادق رو

ابه بگويد جـوّن اين كه إن شاء الل بدو(ص)سيدند و پيامبـراالتى پر سؤ(ص)د از پيامبـريهو
حى قطع شد. روز و٤٠ل ساخت به همين دليل به مدت كودا موا به فرآنان ر

ا، بيـانآن رل قرت نزوا بنام فتراهد اصطالحـى رايت نمى خول در رواين انقطاع نـزو
(ص)ند بر پيامبرحى الهى به دستور خداوى كند كه وا يادآوراهد اين نكته ركند بلكه مى خو

د.ل مى شوناز
لى جز نزوت چيزفت اين است كه فترق گرد فواران از مواين نتيجه كلى كه مى توبنابر

د. ول شوآن با فاصله نازل تدريجى اقتضا مى كند كه قرآن نيست و ماهيت نزوتدريجى قر
تدش صورآن به دستور خـول قـردم بفهماند كه نـزواسته به مـرند مى خـوشايد هم خـداو

د.د ندارنه دخالتى در اين مور هيچ گو(ص)د و پيامبرمى�گير
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