
 
  نظریه جدید درباره نزول قرآن در ماه رمضان

 
  1غالمحسین اعرابی

  )30/3/1401 :مقاله پذیرش تاریخ ـ21/12/1400 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

نزول قرآن در ماه رمضان، از دیر زمان دانشمندان اسالمی نظریات مختلفی ابراز کرده اند. اما بـه نظـر    درباره
بـه نظـر    رسد هیچ کدام از آنها متکی به دالیل محکم نباشد و در طی مقاله به اجمال مورد بررسی قرار گرفته است. می
ر به یک سنت الیتغیر الهی اسـت و آن عبارتسـت از   رسد آیات حاکی از نزول قرآن در ماه رمضان و شب قدر ناظ می

شود. زیرا شـب قـدر    می این که هر امر محکم، ذي شأن و هر حادثه مهمی در شب قدر، تقدیر، اندازه گیري و تصویب
رو قرآن کریم که نسخه حکیمانـه و  رسد، ازاین می شب حکم است. آنگاه در زمان و مکان مقدر به منصه ظهور و بروز

تقدیر و تصویب شده است.  $دایت بشر الی االبد است در شب قدر، نزول و بروزش در مدت رسالت پیامبرمحکم ه
در شب قدر امر خدا بر این قرار گرفته که قرآن را به صورت تدریجی (براي هدایت مردم) بر قلب پیامبر حضرت «لذا 

روایی بر این نظر داللت دارد و تفصـیل آن در مقالـه    دالیل قرآنی و». محمد بن عبداهللا صلوات ا...علیه و آله نازل کند
  بیان شده است.

  
  .نزول تدریجی ،نزول قرآن، ماه رمضان، نزول دفعی، قدر، شب قدرها:  کلید واژه
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  بیان مسأله

(متوفـاي  » عطیـه بـن االسـود   «ظاهراً براي اولین بار یکی از بازماندگان خوارج به نام 
آیـاتی  ام زیرا قـرآن در   من دچار شک شده گوید: می باس). به ابن ع269 ،دینوريق) (75

شَـهرُ رمضَـانَ الَّـذي    «، شب قدر و شب مبارك معرفی کرده: چند نزولش را در ماه رمضان
ـ «)؛ 1 ،(القدر» الْقَدرِلَيْلَِة إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی «)؛ 185(البقره، » أُنْزِلَ فیه الْقُرْآنُ ف لَيْلَـةٍ ی إِنَّا أَنْزَلْنَاه 

اربهاي شوال، ذیقعده و غیر آن نازل شده است ) و حال آنکه قرآن در ماه3 ،(الدخان» كَةٍ م، 
مبارکه همان شب قدر اسـت، و ایـن شـب در مـاه رمضـان       ةلیلـدهد:  می ابن عباس پاسخ

ـ (بصورت دفعی) در شب قدر به بیت المعمور  قراردارد؛ قرآن جمله واحده گـاه در   ازل؛ آنن
 نـازل شـده اسـت.    $بـر پیـامبر   صورت تـدریجی)  ها رِسالً رِسالً (به ها و ماه ل سالخال

  .)6/169سیوطی، ؛ 1/222 ابن کثیر، ؛2/197طبري، (
ـ    رآن در نـزد  پاسخ ابن عباس به مرور به عنوان یک امر مسلم و قطعی دربـاره نـزول ق

س و در منابع روایـی  ی و سپس در منابع روایی اهل سنت از ابن عبادانشمندان اسالمی، تلق
  ).2/222، حاکم نیشابوري، 629کلینی، ( ) نقل شده است.%شیعه از امام صادق(

به این صـورت   نزول دفعی را به عنوان یک اعتقاد مذهبی ارائه کرده استصدوق  شیخ
هر رمضان فی لیله القدر جمله واحده الی البیـت  شالقرآن نزل فی  نّأاعتقادنا فی ذلک « که:

  ).82صدوق، ( »م نزل من البیت المعمور فی مده عشرین سنه...المعمور ث
صدوق به عنوان یک اعتقـاد شـیعی مطـرح کـرده امـا      شیخ گرچه نزول دفعی قرآن را 

ه ثمره علمی ته که نه و معتمد صدوق را خبر واحدي دانسشاگردش شیخ مفید آن را نپذیرفت
  ).122، مفید( دارد و نه ثمره عملی

  
  ل دفعی قرآنبررسی روایات نزو

از ابن عباس مرسال نقل شده است؛ مثـل:   این روایات بیشتر از طریق اهل سنت و غالباً
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  7///  درباره نزول قرآن در ماه رمضاننظریه جدید 

) در تفاسیر آمده که ابن عباس  75 ،(الواقعه "فال اقسم بمواقع النجوم"آیه روایاتی که ذیل 
اء من السماء العلیـا الـی السـم   از آسمان باال به آسمان پایین ( گفته است: قرآن در شب قدر

(رِسـال   ) نازل شده و سپس بصورت تـدریجی هصورت کامل و دفعی (جمله واحده الدنیا) ب
). ولی از 6/161تر به زمین نازل شده است. (سیوطی، ، پنج آیه و کمتر و بیشسال) سه آیهرِ

: مراد از واقع نجوم آیات محکم قرآن اسـت کـه تـدریجا بـر     است کهابن مسعود نقل شده 
  )جاست. (هماننازل شده ا $رپیامب

در روایتی دیگر از ابن عباس نقل شده است که: شب مبارك همان شب قدر است کـه در  
 نبه محل غروب سـتارگا  "ذکر"آن بصورت دفعی (جمله واحده) از باشد و قر می ماه رمضان

 $ها تـدریجا بـر پیـامبر    در آسمان دنیا نازل شده، آنگاه به شکل امر، نهی و در باره جنگ
انکه در روایـت  مقام علم الهی باشد. چن ،ذکر زمراد ا ) و ظاهرا2/84ً ،ست. (طبرينازل شده ا

بیـت  ": قرآن در شب قدر از ذکر که در نزد خداي عز و جل اسـت بـر   دیگري آمده است که
). و در روایت دیگـر از ابـن عبـاس:    370/ 6در آسمان دنیا نازل شده است (سیوطی  "العزه
ن مقـدار  احده) بر جبرئیل در شب قدر نازل شده و جبرئیل به آصورت کامل (دفعتا وه قرآن ب

) و از سعید بن جبیـر  2/84 ،کرد. (طبري می نازل $د بر پیامبرش که از جانب خدا مامور می
نازل شده و سپس به مـدت بیسـت    "بیت العزّه"در شب قدر به تمامی بر «ن : قرآنقل شده که

  .)جا(همان است. نازل شده $سال براي جواب مردم بر پیامبر
قرآن  نقل شده که امام فرموده است: %تفاسیر شیعه فقط دوروایت دراین مورد از امام صادق در
 پیامبر سپس در طول بیست سال بر نازل شده است و» بیت المعمور« ماه رمضان جملۀ واحده بر در
آن در اولـین  قر«: %امام صادق از روایت دیگر در و )2/244 ،(قمی مشهدي آمده است فرود $

  .)جا(همان» شب ماه رمضان نازل شده و این ماه با قرآن استقبال شده است
  

  نقد و بررسی روایات
  روایات از چند جهت قابل خدشه است که عبارتند از:ین ا
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جـا   مـثالً در یـک   .رداشدیدي در مضمون این روایات وجـود د اختالف و تعارض  -1
(حـاکم   بوده است. )بر آسمان دنیا (مواقع نجوم مده است که نزول دفعی قرآن در شب قدرآ

اء علیا) بر بیـت  در جاي دیگر آمده که نزول دفعی از آسمان باال (سمو  )همانجانیشابوري، 
مو). و در نقل دیگر نزول دفعی قرآن بر جبرئیل بـوده اسـت و در نقلـی    العزّه بوده است (ه

سمان هفتم به محـاذات کعبـه اسـت.    ) که مکانی در آ7/140 ،المعمور (هیثمی دیگر بر بیت
اي در مکان کعبه فعلی بوده و در زمان نوح به آسمان  ). یا بیت المعمور خانه9/3حجر،  (ابن

  ).60-17/59 ،؛ قرطبی2/197(طبري،  رفته است
در روایات نزول دفعی، مبدأ و مقصد نزول متفاوت نقل شده تا حدي که توفیق بـین  لذا 

  رسد. می ل به نظرآنها با توجیهی موجه مشک
حاصل نمی کند که بگوید این روایات  این روایات براي انسان اطمینانیضعف سند  -2

چنانکه شیخ مفید به این مطلب تصریح  بدین شکل صادر شده است. )نااز ناحیه معصوم
  )122 ،(مفید کرده است.

یـد  به هیچ وجه نزول دفعی قـرآن تبیـین نشـده اسـت کـه چـرا با      در این روایات  -3
نازل شده باشد و غرض از این نزول چه بوده؟ چرا به آسـمان دنیـا یـا     قرآن(دفعه واحده)
ها  این نازل شده؟ و آیا »بیت الحرام«یا » بیت المعمور«یا بر » هبیت العزّ«آسمان هفتم یا بر 

  این نزول چه بوده است؟   متاند یا نه؟ و حک قدرت تلقی قرآن را داشته
شـود   می این روایات ذکر نمود که در شب قدر همه امور تقدیر وجهی برايتوان  می -4

ه دست مدبرات شود. چرا که تحقق آنها ب هاي مأمور هر کار ارائه می فرشتهو دستور آنها به 
تعبیر شـده   "الحکم ةلیل"ه ک. و لذا در شب قدر )5 ،(النازعات "فاالمدبرات امرا"امر است. 

ـ  قرآن هم در ش )6/371 ،(سیوطی ،است دسـت جبرئیـل   ه ب قدر تقدیر شده و حکـم آن ب
  )20/279 ،(طباطبایی سپرده شده چون او مدبر وحی است.

  
  تأویل و بازسازي نزول دفعی قرآن

برخی از دانشمندان اسالمی ظاهراً به لحاظ سواالتی که حول چنین نزولی وجـود دارد،  
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  9///  درباره نزول قرآن در ماه رمضاننظریه جدید 

  ند به نحوي نزول دفعی را توجیه کنند. مثالً:ا هسعی کرد
  فیض کاشانی با دو تأویل به بازسازي نزول دفعی پرداخته است . -الف

دوم: تأویـل بیـت المعمـور بـه قلـب      » نزول معنـاي قـرآن  «ن به آاول: تأویل نزول قر
الی بیت المعمور و  ...لقرآن نزل کله جمله واحده فی لیلهان ا: «نویسد آنجا که می $پیامبر

  )1/65فیض کاشانی، ( » ...$معناه علی قلب النبی لکانه ارید به نزو
تأویل مرحوم فیض از جهاتی قابل خدشه است؛ زیرا برخالف ظاهر روایـات اسـت در   

معناه بلفظه و ت که همین قرآن اس نیروایات ا روایات، نزول معناي قرآن نیامده است ظاهر
  ل شده است و تخصیص نزول دفعی به معناي قرآن نیاز به دلیل دارد.زواحده نا هدفع

نگفتـه اسـت و در    $را به معناي قلب پیـامبر » بیت المعمور«کس  بر این هیچافزون 
ثم نزل فی طول عشرین سنه «...است که  همورد آن خود روایات اختالف دارد. فیض افزود

این مطلب هم قابل پذیرش  )1/65فیض کاشانی، ( ..»ماً من باطن قلبه الی ظاهر لسانه.نجو
ـ     می نازل $مبرنیست زیرا جبرئیل مکرراً بر پیا  زلاشده و آیه یا آیـاتی را بـر قلـب او ن

کرده است؛ نه اینکه جبرئیل یکباره بر قلب حضرت قرآن را نازل کرده باشـد آنگـاه در    می
  آمده باشد.به زبان مبارکش  مدت بیست سال به تدریج از قلبش

از نـزول   ابوعبداهللا زنجانی نیز راه تأویل را در پیش گرفته و نوشته اسـت کـه مـراد    - ب
» اسـت  $دفعی قران در شب قدر نزول روح قرآن یعنی اغراض کلی قرآن بر قلـب پیـامبر  

یمکن أن نقول بانّ روح القرآن و هی اغراضه الکلیه الّتی یرمی إلیها تجلّت لقلبه الشریف فـی  «
  ).39- 38(زنجانی،/ ».تلک الیله... ثم ظهرت بلسانه األطهر مفرّقه فی طول سنین

ول دفعـی را نـاظر بـه نـزول     زو نگرفته  پیشدر اطبایی نیز راه تأویل را ه طبمعال -ج
هر رمضان الـذي انـزل فیـه    شیحمل قوله «...ته است: سدان $ن بر قلب پیامبرآحقیقت قر

کمـا انـزل    ةدفعـ $ل حقیقه الکتاب و الکتاب المبین الی قلب رسول اهللاعلی انز .القرآن..
  ).2/18 ،طباطبائی( ».ریجاً...القرآن المفصل علی قلبه تد

سـخنان  رسد همان مالحظاتی که بـر سـخن فـیض کاشـانی وارد اسـت بـر        به نظر می
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 1401بهار و تابستان ، 44دینی، شماره  /// پژوهش 10

  زنجانی و عالمه طباطبائی نیز وارد است.   ابوعبداهللا
ـ اینگونه تأویالت، از یک نـوع لط « به تعبیر آیت اهللا معرفت: ت و ظرافـت برخـوردار   اف

امـا  تواند کامالً مناسـب باشـد...    می تیاست که در صورت وجود مقتضی و داشتن سند اثبا
از دسترس مردم و حتـی پیغمبـر   تر که هر دو  ن از جایگاه بلندتر به جایگاه پائینآنزول قر
بنابراین اینگونه تـأویالت زمـانی    تواند داشته باشد... می اي به دور است چه فایده $اکرم

 »ت چـاره سـاز نیسـت..   اینگونـه تـأویال   مناسب است که اصل موضوع ثابت شده باشد...
  ).42 ،تاریخ قرآن، معرفت(

  نیز توجیه و تأویلی است که کارساز نیست. نظریه آیت اهللا معرفت  -د
ن بـه تـدریج در مـدت رسـالت     را قبول ندارد و معتقد است که قـرآ دفعی  لایشان نزو
ز (آغـا  زن در شب قدر را حاکی ابه نزول قرآنازل شده است و آیات ناظر  $پیامبر اکرم
هفـتم مـاه    و آغاز وحی رسالی (بعثت) در بیست: «ن نوشته استاداند. ایش می )نآنزول قر
ن به عنوان یک کتاب آسـمانی،  ) بود، ولی نزول قرآم 609( سال پیش از هجرت 13رجب 

 همـو، ( .» آغاز نزول قرآن در شب قدر بوده است...«). 31 ،همان( .»سه سال تأخیر داشت
  ).1/113، التمهید
ورد نظر ایشان چند مالحظه وجود دارد: اول اینکه خود ایشان در نقد کالم عالمـه  در م

نـازل شـده پـس تأویـل بـه      ه ن بلفظه و معنـا آفرمودند که ظاهر آیه این است که همین قر
حمـل آیـه بـر نخسـتین     شود که  می به ایشان گفتهالوجه است. پس بن آحقیقت یا روح قر

  نفرموده: شهر رمضان الذي بدأ فیه نزول القرآن. نآنزول هم نیاز به دلیل دارد. قر
باشـد،   ماه رجب است در تضـاد مـی   27ثت که از بعآغ اعتقاد ایشان به ادوم: این نظر ب

رجب است، آیات نازل شده سوره علق و مدثر  27زیرا در آغاز رسالت و مبعوث شدن که 
ن آثت نازل شـده جـزو قـر   در آغاز بع ).1/222ابن کثیر، ( ها و سوره حمد که براساس نقل

ه ن ماه رجب بوده و نه مـا (که هست) پس آغاز نزول قرآ ه؟ اگر جزو قرآن استن هست یا
  ن قرار گرفته است.رمضان و اگر نیست پس چرا در قرآن کتابت شده و جزو قرآ
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ن در مـاه رمضـان   حلها که درباره نزول قرآ ها و راهکدام از پاسخ رسد که هیچ به نظر می
ز جملـه در سـؤال عطیـه بـن     اتواند پاسخگوي اشکاالتی  باشد که  رح شده نمیتاکنون مط

  تواند پاسخ اساسی باشد به بیانی که خواهد آمد. می االسود آمده است. و نظریه جدید
ن در شب قدر به اراده خـدا تقـدیر و   آاین است که نزول تدریجی قر بیان نظریه جدید:
آمده  یصادر شده است همانگونه که در روایت و حکم نزول تدریجی آنتصویب شده است، 

ـ    )6/371(سیوطی  "لیله القدر یعنی لیله الحکم"است :  رآن از این رو تهـافتی در آیـات ق
 و صدور نبه تقدیر و تصویب نزول تدریجی قرآن در ماه رمضان ناظر نیست زیرا نزول قرآ

  است.آن  حکم
ل به دو دلیـل قرآنـی و   نی و مدلّآراین نظریه مبتنی بر یک اصل مسلم ق توضیح نظریه:

  روایی است.
رد که خزانه هر چیزي در نزد خداست و خدا تقـدیر  ابر این داللت د اصل مسلم قرآنی:

از این کـه خزانـه    اي از هر چیز به جهان بفرستد و خلق کند و مراد کند که به چه اندازه می
 بـاران در نـزد خـدا    نخـزائ ی و مادي اشیاء نیست. مـثالً  قت وجود تحقهر چیز نزد خداس

انبارهاي آبی وجود دارد و بعد  شباشد معنایش این نیست که مثالً در عالم امر و در عر می
کند که از آن انبارهایی که در عالم باالست به چه مقدار نازل شود؛ بلکـه مـراد    خدا امر می

نه و وجوده فی والمراد من وجود خزائ«ها:  وجود تقدیري اشیاء است و نه وجود تحققی آن
و لـذا در قـرآن   ). 12/141 ،طباطبـائی ( ».قخزائنه وجوده بحسب التقدیر ال بحسب التحقّ

  ).21 ،حجر(ال »و ان من شیء اال و عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم«آمده است: 
آید که همـه چیـز و اسـتثنائی نـدارد، وجـود       می به دست» ان من شیء« :از ظاهر آیه

دهـد و ایـن سـنت     مـی  کند و دستور ایجاد می ش در نزد خدا است او اندازه گیريا يتقدیر
قـد جعـل اهللا   « :الهی است که در آیات عدیده اي از قرآن بدان تصریح شده است؛ از جملـه 

انا کل شـیء خلقنـاه   « ).8 ،رعدال(» کل شیء عنده بمقدار«و  )3طالق، ال(» لکل شیء قدراً
و لذا برخی از مفسـران از   )2 ،فرقانال(» ل شیء فقدره تقدیراًخلق ک و« )49 ،قمرال( »بقدر
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 بـه  و فـیض کاشـانی از آن تعبیـر    ).2/652، فـیض کاشـانی  ( "لوح قضاء"خزائن تعبیر به 
  ).3/105 ،کاشانی (فیض مکتوب قلم اعلی کرده است.

 هر تقدیر و اندازه گیري و تصویبی به امر الهـی در شـب قـدر مشـخص    نکه: خالصه آ
کنـد؛   علل و عوامل و اسباب مادي و غیر مادي تحقق وجودي پیدا مـی  او سپس ب شود می
گیرد که در سال آتی در فالن زمان، فالن مکـان   می : در شب قدر اراده حق بر این قرارمثالً

اراده و تقدیر الهـی اسـت؛ بـاران    به هم  نو چه مقدار پس از فراهم شدن اسباب باران که آ
اساس همین سنت الهی دارد که مقـدار و تعـداد آیـات و    سرنوشتی برن نیز چنین آببارد. قر

  .شده است مکان و زمان نزولش در شب قدر تقدیر
مبارکَۀٍ إِنَّا کُنَّا منذرِینَ  لَْيلٍَة إِنَّا أَنزَلْنَاه فی « فرماید خداوند میدلیل قرآنی  نظریه جدید: 

  .)5-3،دخان(ال» اً منْ عندنَا إِنَّا کُنَّا مرْسلینَفیها یفْرَقُ کُلُّ أَمرٍ حکیمٍ أَمر
 این آیات داللت دارد که هر امر محکم، متین و مهمی در شب قدر تفریق (یعنی تقـدیر) 

ن هم که کالم حکیمانه و سخن خداي حکیم و کتاب هدایت انسان اسـت در  آشود و قر می
  است.شب قدر نزول تدریجی اش اندازه گیري و تقدیر شده 

تحقق آن در شب قدر نیست بلکـه مـراد    و به معناي وجود» فیها یفرق کل امر حکیم«
، تقـدیر  المثل و مکان خاص خودش است. فی مانزتقدیر و تصویب تحقق هر امر مقدر در 

  و نقشه است که امري مهم و الزم در هر سازه و بنیان اساسی است.همانند طرح 
انشگاه یا مسجد را بدون طرح و نقشه و بـدون  ساختمان یک د شود یک سد و می مگر

، در نظام هستی هم هـر امـر مهمـی ابتـدا     دستور العمل از سوي مسئوالن مربوطه ساخت؟
که از آنان  دشو می طرح و نقشه آن مشخص و سپس به کارگزاران جهت اجرا و ایجاد ابالغ

گفتـه شـده کـه مـراد از     و لـذا  » فالمدبرات امراً«به مدبرات امر شده است.  ردر قرآن تعبی
یــاح و الجنــود و الرّامر فجبرئیــل یــدبر «...ز جملــه جبرئیــل: مــدبرات مالئکــه هســتند ا

  ).20/279 ،(طباطبایی »الوحی...باذن اهللا
فیها یفرق کل » «نقل شده %در آیه، تقدیر است چنانکه از امام باقر» تفریق«و مراد از 
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  13///  درباره نزول قرآن در ماه رمضاننظریه جدید 

کون فی تلک السنه الی مثلها من قابل خیـر و  امر حکیم قال: یقدر فی لیله القدر کل شیء ی
ر حکیم این است که هر خیر و شري که میفرق فیها کل ا از مراد یعنی). 8/82 ،(کلینی »شر

  شود. می تقدیر قدر بنا است در طی سال پا به عرصه وجود بگذارد، در شب
دارد مضـافاً بـه   تعبیر نزول به جاي تقدیر در روایات زیادي وجود  دلیل روایی نظریه جدید:

قرآن هم ذکر شده است و ایـن روایـات داللـت    » امور مقدر«ت در ردیف ااین که درهمان روای
  در طی سال است.» تقدیر نزول تدریجی قرآن«دارد که مراد از نزول قرآن در شب قدر 

عن حمران انه سـأل  « :شود، از جمله می به لحاظ رعایت اختصار فقط چند روایت نقل
هی فـی   نعم هی لیله القدر و %در قال: انا انزلناه فی لیله القوجلقول اهللا عزّ عن %اباجعفر

: فیها یفرق کل امر حکیم. قـال  ال فی لیله القدر قال اهللا عزوجلکل سنه.... فلم ینزل القرآن ا
  ).67 ،صدوق، ثواب االعمال( ».: یقدر فی لیله القدر کل شیء%

پرسید، حضرت فرمود: بله این شـب   ا انزلناه ....در مورد ان %یعنی: حمران از امام باقر
فیهـا یفـرق کـل    فرماید:  می خداو قرآن نازل نشده مگر در شب قدر  ر سال استهقدر در 

قـرآن هـم کـه    شـود. (  مـی  آنگاه حضرت فرمود: در شب قدر هر چیزي تقـدیر  امر حکـیم 
حکـم نـزول    به عبـارتی دیگـر   مصداقی از امر حکیم است در شب قدر تقدیر شده است).

  تدریجی قرآن در شب قدر تقدیر شده است.
انـا   وجـلّ ] عـن قـول اهللا عزّ  %عن داود بن فرقد قال سئلته [یعنی الباقر«روایت دیگر: 

 »ن مـوت او مولـود  م السنةالی  ةالسن: نزل فیه ما یکون من %قال .... انزلناه فی لیله القدر
: تمـام امـوري کـه در    انا انزلنا ... فرمـود یدم از آیه پرس %یعنی از امام باقر ).240 ،صفار(

شـود. (حضـرت از تقـدیر     می در این شب نازل شود مثل مرگ و والدت و ... می سال نازل
  تعبیر به نزول فرموده است).

ـ  %عن علی«روایت دیگر:  ه امـر  قال: ان لیله القدر فی کل سنه و انه ینزل فی تلک الیل
در هر سالی هست و خدا امـر آن سـال را در آن   یعنی: شب قدر  ).1/247 ،(کلینی »نهالس

  (در این روایت هم از تقدیر تعبیر به نزول شده است). کند می شب نازل
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در تفسیر اینگونه روایات که در منابع روایی اهل سنت هم نقل شده یکی از علمایشـان  
ئکه و یأمرهم در اآلجال و االرزاق انه یظهر ذلک للمالقو معنی ان اهللا تعالی ی«نوشته است: 

فعل ما هو من سعتهم وضیقهم بان یکتب لهم ما قدره فی تلک السنه و یعرفهم ایـاه و لـیس   ب
مضمون کالمش این است که مـراد از   ).289 ،دمیاطی( »المراد منه انه یحدثه فی تلک الیله

اي قدر نیست بلکه تقدیر آنها و اظهار آنهـا بـر   ها در شب ها، ایجاد آن ها و رزق لتقدیر اج
  رات بپردازند.ها است تا در طی سال به امر الهی به ایجاد مقد رشتهف

فرمـوده   %تعبیر شده است از جمله امام صـادق » یکتب«در بعضی روایات از تقدیر به 
  ).4/220 ،(کلینی »د الحاج یکتب فی الیله القدر و المنایا و البالیا....فو«... است: 

تن حاجیان به سفر حج در شب قدر مکتوب (یعنـی  یعنی تمام آرزوها و گرفتاریها و رف
  شود. می مقدر)

یفـرق   ... %عن الصـادق «تعبیر شده است: » تفریق«و در برخی از روایات از تقدیر به 
اهللا فی الیله القدر ما کان من شده اورخاء او مطر بقدر ما یشاء اهللا عزوجل ان یقدر مثلها من 

  ).جا(همان »قابل
فرموده است: در پاسخ به کسی که از حضـرت راجـع    %ام رضاو به همین مضمون ام 

فیهـا   جلّولیله القدر یقدر اهللا عزّ «....ود: سوال کرد؛ حضرت فرم انا انزلناه فی لیله القدربه 
قـدره فـی تلـک     امـ او موت او خیر او شر او رزق ف ةمن حیا السنةالی  السنةما یکون من 

  ).2/181 ،خبار الرضاصدوق، عیون ا( فهو من المحتوم: ةاللیل
که باید به امر الهی از شب قدر تا شـب   ممضمون این روایات این است که هر امر محتو

شود و فرشته هایی که بـه   می کند، لزوماً در شب قدر تقدیر و مکتوب قدر بعدي تحقق پیدا
ـ    یفهمند که باید ا می امر الهی مدبر هستند دي ن امور مقدره تا سال آینده (کـه شـب قـدر بع

است) در مدت دوازده ماه از طریق علل و اسباب خودش تحقق پیدا کند؛ و لـذا در برخـی   
ن نیز در ردیف امور محتومه در شب قـدر قـرار گرفتـه و از ایـن روایـات      آاز روایات، قر

قـرار  ل، رزق، بـاران، مـوت و حیـات و ...    آید که اگر تقدیر قرآن در ردیف، اج می بدست
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هم مثل تقدیر سایر امور مهمه است که در زمان و مکان و به مقدار گرفته؛ پس تقدیر قرآن 
» تفریق«، »تقدیر«، »نزول«بیر او در لسان روایات با تع کند. می معلوم به تدریج تحقق پیدا

  یاد شده است.» کتابت«و 
  
  یه قرآن در بحث نزول دفعیآاي به دو  اشاره

ر شود که آیه ممکن است تصو »بِه رِّكلَا تُح لَ بِهجتَعل انَکسو آیه  )16 ،(القیامه »ل» ...
داللتی بر نزول دفعـی قـرآن    ).114 ،(طه »وحیه إِلَیکولَا تَعجلْ بِالْقُرْآنِ منْ قَبلِ أَنْ یقْضَى 

کـدام از   ، ولی با جستجویی که در تفاسیر فریقین صورت گرفـت هـیچ  در ماه رمضان دارد
ران حتی اشاره اند و همان تفسیري را گفته اند که در روایات  ي هم به این مطلب نکردها مفس

بـه هنگـام    $تفسیري فریقین در ذیل دو آیه مذکور آمده است. به این صورت که پیـامبر 
نزول وحی خوف آن داشتند که مبادا آیات نازله را فراموش کنند. لذا به هنگام وحی همراه 

آیه نازل شد که شما به هنگام نزول آیات قـرآن تـالوت    رو کردند. از این می جبرئیل قرائت
نکنید. ما آن را در سینه تو جمع خواهیم کرد و مصون از نسیان خواهی بود. پـس قبـل از   

؛ ابـن  2437/ 7حـاتم،   ؛ ابن ابی357/ 8(قمی مشهدي، اتمام وحی مبادرت به تالوت نکن. 
  .)3/396 ،؛ عروسی حویزي5/281 ،کثیر دمشقی
نهی موجود در «: سوره قیامت فرموده 17–16در ذیل آیات عالمه طباطبایی  البته فقط

. »اسـت  $آیه موید روایاتی است کـه حـاکی از نـزول قـرآن دفعتـا واحـده بـر پیـامبر        
ولی این سخن از چند جهت قابل خدشه است. اوال: در روایات نزول  )11/ 20 ،(طباطبایی

شده است. در این روایات چنانکه گذشت سـخن   دفعی نیامده که قرآن دفعتا بر پیامبر نازل
 همه ایـن روایـات را   :ثانیا از آسمان دنیا، مواقع نجوم، بیت العزّه کعبه و بیت المعمور است.

هـر دو آیـه را    ییتوان حمل بر تقدیر نزول تدریجی قرآن کرد. ثالثا خود عالمه طباطبـا  می
م نزول دانسته و فرموده است نگرانی در قرائت قرآن قبل از اتما $تفسیر به شتاب پیامبر
رفع فرمـوده و  . )17 ،(القیامه "قُرْآنَه إِنَّ علَینَا جمعه و"خدا با آیه  ،آن حضرت را از نسیان
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  ).14/214؛ 20/110 ،(طباطبایی عدم نسیان حضرت را تضمین نموده است

  
  نتایج مقاله

تـدریجی در شـب قـدر کـرد. و     توان حمل بر تقدیر نـزول   می نزول دفعی قرآن را -1
  صدور حکم نزول تدریجی مثل سایر امور در شب قدر انجام گرفته است.

روایات مورد استناد در نزول دفعی از جهت سند و داللـت مخـدوش اسـت؛ زیـرا      -2
باشد. بـاالخره مبـدأ و مقصـد نـزول      می سندا مرسل است و از جهت داللت دچار تعارض

  مختلف ذکر شده است.
شود. و از تقدیر  می ات شب قدر صراحت دارد که همه امور در شب قدر تقدیریارو -3

، زول اشیاء و امور حکیم در شب قدرز نادر لسان روایات تعبیر به نزول شده است. و مراد 
  وجود تقدیري آنها است. و قرآن کریم نیز از این تقدیر مستثنا نبوده است.

همه چیز در نزد خداسـت و تحقـق آنهـا بـه     آیه خزائن بیانگر این است که گنجور  -4
  شود. می اراده الهی است که حکم آن در شب قدر صادر

قدیر خـدا در  اساس تامور مهم و حکیم طبق سنت الهی برن کریم همچون سایر قرآ -5
 ةلیلـانا انزلناه فی «تقدیر شده و در سوره دخان که فرموده: » اش نزول تدریجی«شب قدر 

چرا در شـب مبـارك    »فیها یفرق کل امر حکیم« :وده به آیهمرعلیل فتن پس از آ» مبارکه
شوند و حتمیـت   می قدر نزول قرآن را تقدیر کردیم چون همه امور مهم  در این شب تقدیر

ار واضـح  یکنند. اگر به مضمون آیات و روایاتی که نقل گردید توجه شود مطلب بس می پیدا
  تقدیر نزول آن در مدت مقدر است.  آن در ماه رمضانقراست که مراد از نزول 
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