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Abstract 

The Qur'anic Revelation Fatrat (Fatrat or interregnum) means the interruption 

of the legislating revelation by Gabriel to the Prophet of Islam, which has 

been considered by Muslim scholars as one of the topics of the Qur'anic 

and interpretive sciences. There are two views amongst the Quranic 

scholars on this subject. Some believe in a three-year fatrat, and some 

believe in a few-day interruption of the Qur'an's revelation. Ayatollah 

Ma'arefat is one of the scholars who believes in the three-year revelation 

Fatrat. This was the motivation of the present study to investigate the 

viewpoint of Ayatollah Ma'arefat in this scope through a descriptive-

analytic method. The present study shows that Ayatollah Ma'arefat's view 

is based on the narration of Ahmad ibn Hanbal from Sha'abi and the 

narrations related to the three years of secret invitation. The Sha'abi's 

narration was proved weak and invalid, thus Ayatollah Ma'arefat's 

viewpoint was not approved. It was also clear that the Ayatollah had 

considered the two issues of Revelation Fatrat and the Secret Invitation 

as the same thing that there was no historical, narrative or Qur'anic 

documents to accept this viewpoint. The view of the few-day interruption 

of revelation that has been said to be between three and forty days has 

been found to be acceptable and consistent with the historical and 

narrative documents, especially with the Imams' narrations. 
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ه معرفت و نقد دیدگاه آیت تحلیل الل  

 از فترت وحی قرآن

 *تاشعبدالمجید طالب

 **زادهعیسی عیسی

 چکیده

اسدت کده  عبرئیدر بده پیدامبر اسدلام قرآن به معنای انقطا  وحی تشریعی   وحی فترت  
عنوان یگی از مباحث علوم قرآنی و تفسیری مورد توعه عالمان مسلمان قرار ترفته است. به

این موضو ، دو دیدتاه در میان علمای علوم قرآنی وعود دارد. تروهدی بده فتدرت  درباره
مدان عال والل  ده معرفدت عدزساله و تروهی به انقطا  چندروزه وحی قرآن معتقدندد. آیتسه

له انگیدزه تحقیدق حاضدر ساله وحی معتقد است. این مسئدسته نخست است که به فترت سه
الل  ه معرفت در ایدن زمینده بپدردازد. ه بررسی دیدتاه آیتتحلیلی ب د شد تا به روش توصیفی

حنبر از بن الل  ه معرفت بر پایه نقر روایت احمدد دیدتاه آیتدهرو نشان می پژوهش پیش
ایدت شدعبی رو ل از طرفدیشعبی و نیز روایات مربوط به سه سال دعوت پنهانی استوار است

د. همهنین روشدن وشمیمعرفت تأیید نالل  ه ل درنتیجه دیدتاه آیتضعیف و غیرمستند است
انگاری کرده له فترت وحی و دعوت پنهانی همسانالل  ه معرفت میان دو مسئه است آیتشد

 در مقابدر، است که مستندات تاریخی، روایی و قرآنی برای پایرش این قول وعود نددارد.
تندات تاریخی ، با مسستاشده  وحی که بین سه تا چهر روز تفته هقول به انقطا  چندروز

 . سازتار و قابر قبول است خصوص با روایات ائمهو روایی به

 هاکلیدواژه
 .الل  ه معرفتنزول عبرئیر، پیامبر اسلام، فترت وحی، روایات، آیت
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 یان مسئله. ب1

صورت تدریجی بدر پیدامبر های تاریخی حاکی از این است که آیات قرآن کریم بهتزارش
در تزارش فرایندد ندزول قدرآن کدریم، از مقطعدی سدخن بده میدان اسلام نازل شد. مورخان 

تی دوبداره شود و پس از مدموق ت قطع میطوراند که نزول قرآن و وحی بر پیامبر، بهآورده
کار رفته است که از البته در متون دینی، عنوان فترت در دو معنای دیگر نیز به لیابدادامه می

زمانی میدان دو پیدامبر اسدت و از  ترت رسر که فاصلۀقاله خار  است: یگی فموضو  این م
... یا َأْهَر الْگتاب  قَْد عاَ کْم َرُسولُنا یبَیُن لَگْم َعلی»آیه  ُسر  برداشدت  (33)مائهد:: « فَتَْرٍة م َن الر ُ
و دیگری فترت ائم ه که منظور عدم ظهدور امدام در  (044ص :تامصباح یزدی، بی)نک:  شودمی

این پژوهش بر آن است تا معنای فترت را  .(621: ص2ج تا،بی ،مازندرانی)نک: میان مردم است 
های اندیشمندان مسلمان دربداره فتدرت وحدی الل  ه معرفت بررسی کند. دیدتاهدر نگاه آیت

 شود:قرآن به دو قول رایج تقسیم می
ز نظدر اندد. اساله وحی سخن به میدان آوردهساله: تروهی از دوره فترت سه. فترت سه1

این تروه از روزهای آغازین بعثت، برای مدت سه سال، ارتباط عبرئیر با پیامبر قطع شدد و 
 دوباره فرایند نزول تداوم یافت. 

. انقطا  چند روز: تروه دوم به دوره انقطا  چند روز وحی معتقدند و بدر ایدن باورندد 2
 ی تداوم یافت.که عبرئیر چند روز بر پیامبر نازل نشد و سپس فرایند نزول وح

ول از عالمدان علدوم قرآندی اسدت کده بده فتدرت دسته ا ( عزو1838م الل  ه معرفت )آیت
دیددتاه  ،در ادامه برای دیدتاه خود مستنداتی ارائه کرده که ند. ایشانساله وحی معتقداسه

 شود.تحلیلی بررسی و نقد می د ایشان به روش توصیفی

 . معنای فترت2

و  (01: ص1، جق3030م،ظهور، )ابنت و سدختی آرامدش پدس از شددبه معندای  فترت و فتور،

ل (110: صق3031فههار ، ؛ ابن331: ص1، جق3034)فراهنههدی، ت اسددت سددگون بعددد از شددد

یا َأْهَر الْگتاب  قَْد عاَ کْم َرُسولُنا یبَیُن »فرماید توید: آنجا که خداوند میرو راغ  میازاین

ُسر   لَگْم َعلی ...ل اى اهر کتاب، همانا فرسدتاده مدا ندزد شدما آمدد کده در دوران  فَتَْرٍة م َن الر ُ

 براى شما بیان  ]معارف دینی را میان عیسی و محم د[شدن سلسله رسولان نقطا  و بریدها
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جا دوره بعد از حمرت عیسدی تدا زمدان بعثدت از فطرت در این منظور (33)مائد:: « کند ...می

کده ل چرا(266: صق3036)راغه  افهانانی، قطع شده بدود پیامبر اکرم است که ارسال رسول 

 ل(333: ص6، ج3121)جهوهری، بین پیدامبران فاصله میان دو پیامبر و انقطا  فترت رسر، یعنی 

به این دلیر که اصر در معنای فترت، انقطا  از آن چیزی اسدت کده در عمدر برقدرار بدوده 

، ایدن اسدت کده آن از ست که هدفتی ادتأخیرافتادن چندمفترت وحی به معنای بهاست و 

از بدین بدرود و از سدوی دیگدر در ایشدان اشدتیاق بده اعداده و  از ین سو بیم و ترس پیدامبر

بنددابراین معناهددای سسددتی،  ل(63: ص3، جق3133حجههر، )ابنعبرئیددر حاصددر شددود  بازتشددت

 افتادن در مفهوم فترت نهفته است و به دلیدر همدین سداحتسگون، ضعف، انقطا  و فاصله

غیرمتعارف میان نزول قبلی  افتادن  معنایی است که در اصطلاح علمای علوم قرآنی، به فاصله

 شود.می موقت نزول قرآن، فترت وحی تفتهو انقطا   و بعدی عبرئیر بر پیامبر اکرم

 ساله الل  ه معرفت درباره فترت سهه آیت. دیدگا3

فتدرت وحدی، سده سدال اسدت.  ورهداین قول در میان عالمان علوم قرآنی شهرت یافتده کده 

ست. ق( نسبت داده شده ا158مترین متنی که در این زمینه در دست داریم به شعبی )قدیمی

اسدت هند از شعبی روایدت شدده ق( از طریق داود بن ابی241م) بن حنبر از قول امام احمد

یر بدر آن سالگی بر حمرت رسول نازل شد. پس سه سال اسرافت در چهرکه تفت: فرمان نبو

وحدی  ت،کدردل ولدی در ایدن مددوی تعلدیم می را بده رت تماشته شده بود و کلمه و اشیاحم

، خداوند عبرئیدر را قدرین نبدوت آن حمدرت قرآنی بر او نازل نشد. چون سه سال تاشت

لازمدت م مسئلهاین تفتار شعبی، دو  (همان) پس قرآن در بیست سال بر او نازل تشت ساختل

 است. با پیامبر و سه سال فترت وحی را در تاریخ علوم قرآنی وارد کردهساله اسرافیر سه

عنوان مستندی قطعدی الل  ه معرفت قول شعبی و برخی روایات همسو با این قول را بهآیت

پایرد و دیدتاه خود درباره فترت وحدی را بدر پایده همدین روایدت نزول قرآن می مسئلهدر 

 مینه قابر بررسی و نقد است:کند. این دیدتاه در سه زاستوار می

 ساله. فترت سه1-3

« فترة ثلداث سدنوات»آغاز نزول وحی، عنوانی با نام  الل  ه معرفت هنگام بحث دربارهآیت
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شده، پایرفتده اسدت. ایشدان در ای قطعی و واقعمسئلهدهد این امر را تشاید که نشان میمی

انگارانده میدان فتدرت وحدی و زمانمانگارانده و تویدا ه، در ین رویگرد تداخرمسئلهتبیین 

انگاری کرده و تأکید کرده است قدرآن پدس از یدن یگسانرا  مسئلهدعوت پنهانی، هر دو 

اسدلام کرد و مخفیانه بده ساله نازل شد که پیامبر در این مدت امر بعثت را پنهان میفترت سه

ریم ویسد: باید بپداین. ایشان در آغاز بحث می(334: ص3، جق3032)معرفت، نمود دعوت می

 امدا لر اقوال، بعثت پیامبر در ماه رع  واقدع شدده اسدتکه براساس روایت اهر بیت و دیگ

 نددازل شددد.  سددالهسهعنوان کتدداب آسددمانی و دسددتور الهددی پددس از فتددرت قددرآن بدده

سدوی خددا  کدرد و در نهدان بدهپیامبر در خلال این سه سال امر نبدوت را از مدردم پنهدان می

 رد.کدعوت می

کند که تفته است: هنگامی ایشان قول خود را به روایت علی بن ابراهیم قمی مستند می

فَاْصدَدْ  ب مدا تُدْؤَمُر َو »که سه سال از شرو  بعثت تاشت، خداوندد ایدن آیده را ندازل کدرد: 

شوى آشدگارا بیدان کدن و از مشدرکان َأْعر ْض َعن  الُْمْشر کینل پس آنهه را که بدان امر می

بدن  هدایی از یعقدوبی و محمدد. ایشان همهنین قول خدود را بده نقر(30)حجر: « برتابروى 

سدوره حجدر سدخن  04 کند که از سده سدال دعدوت پنهدانی و ندزول آیدهاسحاق مستند می

کند که طوسی و مجلسدی نقر می این روایت را از امام صادق  ،اند. ایشان در ادامهتفته

اید: رسول الل  ه پس از شرو  وحی به مدت سه سدال در مگده فرماند که امام میآن را آورده

 04 داشدت تدا اینگده آیدهکرد و امر خدود را از تدرس پنهدان میصورت پنهانی دعوت میبه

دیگدر را نیدز در  سوره حجر نازل شد و پیامبر دعوتش را آشگار کرد. ایشدان چندد روایدت

و بدرای تأییدد قدول خدود بده  (333: ص3، جق3032 )معرفهت،آورد مدی خدویش تأیید دیدتاه

ر کندد کده دسدالگی اسدتناد می48 های رسیده درباره شرو  نزول قرآن بر پیامبر در سننقر

آورد که فاصله شرو  تدا هایی میهمهنین قول ل(336همان: ص)حاکم آمده است  مستدرک

اسدتناد بده الل  ده معرفدت بدا شود که آیت. ملاحظه می)همان(اند پایان نزول را بیست سال تفته

 های مورخان و عالمان مسلمان قائر به سه سال فترت وحی قرآن است.برخی روایات و نقر

 تحلیل این دیدگاه. 1-1-3

الل  ه معرفت از ین سو سه سال فترت وحی را که از قول شدعبی رسدیده، حمدر بدر آیت
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دعوت ز سه سال که ا آوردشاهد می کند و از سوی دیگر روایاتی را از ائمهصحت می

های قرآنی خود را بر پایده اسدتدلال منطقدی و آنجاکه ایشان اندیشهاند. ازپنهانی سخن تفته

اتر معتقد به این باشد که ابتدا سه سدال فتدرت و  طبیعی است ،کندهای عقلانی بنا میتزاره

به دنبال آن سه سال دعوت پنهانی رخ داده است، با تدزارش قطعدی تداریخ دربداره حمدور 

نی بدا رو برای رفع این تعارض، بین دعدوت پنهداازاین لدر مگه تناس  نخواهد داشتپیامبر 

تدا مغدایرت تداریخی  دانددای واحد میمسئلهو هر دو را  کندانگاری میفترت وحی همسان

که ملاحظه شد، ایشان مطابق قول مشهور سه سال فتدرت را بده قدول شدعبی پیش نیاید. چنان

سدوره حجدر  04 دربداره آیده روایتی که از امدام صدادقآن به مستند کرده و برای تأیید 

آیدد فرمان آشگارسازی دعوت پیامبر در دست است، استناد کرده است. به نظر می عنوانبه

ای انجدام داده کده قابدر تدوعهی اندیشدیده و عملیدات هوشدمندانه مسئلهالل  ه معرفت به آیت

انددل زیدرا اعتقداد بده از آن غفلدت کرده دیگر طرفداران قول شعبی مبنی بر سه سال فتدرت،

های تاریخی متعددی که دربداره سده سدال دعدوت سدری پیدامبر در کنار نقر سالهسهفترت 

 . های تاریخی عدی مواعه خواهد شدانگاری زمانی نشود با مغایرترسیده، چنانهه یگسان

کار ایشدان را مستندات تاریخی،  ،هوشمندانه است الل  ه معرفتهرچند این عملگرد آیت

پندداری دعدوت پنهدانی بدا فتدرت کده یگیکنددل چراپنداری سدخت مینه همسانتودر این

اند که به خودی ر عداتانهها دو امخصوص که این، نیاز به استنادات تاریخی دارد، بهسالهسه

سدوره حجدر  04 شدود. در سدب  ندزول آیدهت دیگری نمیخود صحت یگی، منتج به صح

پیامبر مأموریت یافت دعوتش  ،دو یا سه سال دعوت پنهانی، با نزول این آیه اند بعد ازتفته

: 30، جق3036؛ طبههری، 131: ص3، ج3123؛ قمههی، 013: ص6، جق3061بلخههی، )را آشددگار کنددد 

های تداریخی حداکی از آن اسدت کده سدوره حجدر، است که تزارش حالی . این در(03ص

؛ 331: ص3تها، جبی)زرکنهی، شده بدر پیدامبر اسدت وسومین سوره نازل ویگمین یا پنجاهپنجاه

سدوره  04 آیده تدوان اسدتدلال کدردنمی بندابراین ل(333و  344 ،14فص: 3، جق3040سنوطی، 

 بندابراینندازل شدده اسدتل  سدالهسه بعد از فتدرت ،سوره قرآن استوسومین حجر که پنجاه

د مسدتند ندتواننمی د،ندکنکه بر دعدوت پنهدانی وحدی دلالدت میروایات رسیده از ائمه

د. از طرفی قول شعبی که از طریق نپایرفتنی برای همزمانی دعوت پنهانی و فترت وحی باش

فتدرت وحدی سده سدال  مسئلهاحمد بن حنبر مطرح شده، دلیر قابر اعتمادی برای پایرفتن 
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مان بدا آن عبی، برخدی متقدداز قدول شد مسدئلهطدرح ایدن  نیستل چراکه از نخستین روزهای

عصدر احمدد بدن ق(، هم285مسدعد )کنیم کده ابدنکردندل برای نمونه مشاهده مدیمخالفت 

ق( با استناد به قول شعبی، ملازمت اسرافیر بدا پیدامبر را بدرای محمدد بدن عمدر 241محنبر )

یدن از در مدینده هیچ کنددیپایرد و تأکید ما واقدی نمیکندل امق( نقر می258مواقدی )

ر ملازم پیامبر بوده استل بلگه غیر از عبرئیدر، فرشدته دیگدری علما معتقد نبودند که اسرافی

 . (333: ص3، جق3040، )سنوطیملازم رسول خدا نبوده است 

واقددی ایدن روایدت  کنددی را مرسر دانسدته، تأکیدد میروایت شعب ق(332محجر )ابن

ریمل زیدرا توانیم فاصله سه سال فترت را بپاینمی تیردست. وی نتیجه میمرسر را نپایرفته ا

ث ر اتفداق ول آیات اولیه سوره علدق و سدوره آنهه مسل م است این فاصله و فترت میان نز مدد 

حجدر درسدت . سدخن ابن(63: ص3، جق3133حجهر، )ابنواند سده سدال باشدد تافتاده که نمی

شدن بر پایده ملازمدت اسدرافیر بدا پیدامبر استل زیرا قول شعبی اشگال مبنایی دارد و آن، بنا

چیزی که در آیات قرآن و متون معتبر تاریخی در ایدن زمینده مسدتندی نددارد و تنهدا  استل

را مسل م پنداشته و به نقر احمد  سالهسهبرخی علمای علوم قرآنی براساس قول شعبی، فترت 

مان، قبدر از  ل(323: ص3، جق3040)سهنوطی، اندد بن حنبر استناد کرده بندابراین از میدان متقدد 

سی به قول شعبی استناد نگرده است و کسانی که بعد از احمد بن حنبر به احمد بن حنبر ک

، همین روایدت واحدد اند، تنها استنادی که برای قولشان دارندسه سال فترت وحی رأی داده

ر اندد و بدبودن آن رأی دادهحجدر بده مرسدرگه کسدانی مانندد واقددی و ابناستل ضمن این

 یددا یگددی از  ناع، روایتددی کدده از معصددومن بددا تتبددانددد. همهنددینادرسددتی آن تأکیددد کرده

 سدازی سده سدال فتدرت بدا یگسان ینه صادر شده باشدد، یافدت نشددل پدسصحابه در این زم

الل  ه معرفت دیدتاه خود را بر پایده آن اسدتوار کدرده اسدت، سه سال دعوت پنهانی که آیت

ر نقلدی، قدول قابدر کندد، ولدی از نظدر دلیدمشگر تاریخی اندیشه سه سال فترت را حدر می

 اعتمادی نیست. 

 الل  ه معرفتاز نگاه آیت سالهسهبودن فترت . اجماعی2-3

ده از شددعبی را شددکنددد کدده روایددت نقددرکثیددر اسددتناد میالل  دده معرفددت بدده تفتدده ابنآیت

فهمیم و در این روایت مسائلی است که ما آن را نمی ندکو تأکید می داندالاسناد میصحی 
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کده نشدان اسدت  آنهه برای ما مهدم اسدت ایدن ل امااد شخصی شعبی باشدممگن است اعته

تدردد. ایشدان در انتهدای بحدث ایدن دهد نزول قرآن به سه سال پس از آغاز بعثت برمیمی

بدن حنبدر از قدول  داند و پس از نقر روایت احمددرا امری اعماعی و مورد اتفاق می مسئله

وایه هو عان  تحدید نزول القرآن فی مدة عشرین الای نریده من هاه الر»نویسد: شعبی می

ر عن البعثة بثلاث سنین، و هداا شد : 3، جق3032)معرفهت، « متفدق علیده ی عاماً و أن  نزوله تأخ 

از اعمدا  علمدا مبندی بدر رخدداد  سدالهسهشود که ایشان درباره فتدرت ملاحظه می ،(336ص

 .است سال فترت وحی سخن تفتهسه

 دیدگاهتحلیل این . 1-2-3

کندد و بده دنبدال آن بحدث الل  ده معرفدت بده قدول شدعبی اعتمداد میبینیم آیتگه مدیاین

کند ریشه در تگرارهایی دارد که بدرای ایدن تفتدار در متدون بودن آن را مطرح میاعماعی

ل فترت در متون تفسیری و علوم قرآنی تگرار شدده اسدت مسئلهعلما صورت پایرفته است. 

را بدا مشدگر مواعده  مسدئلهبودن ایدن مان درباره وحی، اعمداعیمتقداما تویش بسیاری از 

های بسیاری از مورخان، حاکی از این است که وحی قرآن از آغاز که تزارشکندل چرامی

کندد. یعقدوبی بودن را نقدض مینزول پیوسته تداوم داشته است و این نگته قول بده اعمداعی

ثت، آیات کند که در روز نخست بعری میق( در تزارش خود از آغاز وحی، یادآو234م)

عامده بده خدود پیهیدده حمرت که اولیه سوره علق بر پیامبر نازل شد و در روز بعد درحالی

ث ر نازل تشت  . وی در همان تزارش، به سده (131: ص3، ج3122)یعقوبی، بود آیات سوره مد 

ه قائلدان بده فتدرت کند. این تدویش، مؤیدد آن اسدت کدسال دعوت پنهانی پیامبر اشاره می

 . (133ص: )هماناند فترت تغییر داده مسئلهبودن دعوت را با پنهانی مسئله، عای سالهسه

ای که بر پیامبر نازل شد و ادامه یافدت بدا یات و سورهق( در نقر نخستین آ815مطبری )

ای است که تویا براساس مسدتندات تداریخی، بعدد تونهسویی دارد و بههمتزارش یعقوبی 

، ق3036)طبهری، وقفه و مستمر  ادامه یافته اسدت از نزول نخستین آیات، نزول آیات بعدی بی

ایدن  کنددپیامبر نازل شد، یدادآوری می. وی پس از نقر نخستین آیاتی که بر (326: ص14ج

. بیدان (110: ص1، ج3121)همهو، صدورت پنهدانی بدود ا دعدوت بهل امروند نزول ادامه داشت

وحی در تداریخ زنددتانی پیدامبر  سالهسهای به نام فترت مسئلهمر است که طبری مؤی د این ا
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ایتدی کده از عایشده در دسدت اسدت، بددون طور مطابق رورخ نداده است. همین اکرم

ث ر بر پیامبرفاصله بعد از نزول آ ندازل  یات نخستین، سوره علق و سوره قلم و سپس سوره مد 

 . (126: ص6، ج3134اثنر، )ابنشد 

کندد کده نخسدتین روایتدی را نقدر می ل امداکندوحی اشاره می سالهسهوطی به فترت سی

ده و در آن سخنی از فترت وحی نیامده و شده بر پیامبر را مشخص کرها و آیات نازلسوره

. ابوالفتددوح رازی (121: ص2، جق3040ی، )سههنوطمؤی ددد تددداوم وحددی بدددون فتددرت اسددت 

ثر به دنبال علق خبر دادهق033مق( و ملافت  الل  ه کاشانی )323م) اند که ( از نزول متوالی مد 

؛ کاشهانی، 111: ص64، جق3041)ابوالاتهوح رازی، سالۀ وحی است سهحاکی از نادرستی فترت 

های ق( به ذکر روایتی پرداختده کده براسداس آن سدوره881م. قرطبی )(631: ص34، ج3112

حی به  ث ر و الم  ای روی ندداده اسدت ها وقفهزل شده و میان آندنبال یگدیگر ناعلق، قلم، مد 

 . (331: ص63، ج3120)قرطبی، 

میان نزول آیدات  سالهسه ها حاکی از آن است که فاصله غیرطبیعی و غیرمعمول  این نقر

 . مورد تردید استوحی  سالۀسه فترت مسئلهرخ نداده و 

 ت بیست سال. نزول قرآن در مد3-3

ای قطعی و اعماعی است مسئله ،قرآن در مدت بیست سالالل  ه معرفت نزول از نظر آیت

که علمای مسلمان بر آن اتفاق دارند. ایشان این امر را دلیلی بر سه سال فترت وحدی ترفتده 

آن را امری  ،«هاا ش  متفق علیه»داند و با تعبیر و شرو  نزول قرآن را از سال سوم بعثت می

 .(336: ص3، جق3032عرفت، )مآورد شمار میاتفاق و اعماعی به مورد

 تحلیل این دیدگاه. 1-3-3

ناد نخستین آیه د که به استپایرنزول قرآن بر پیامبر را می ایشان از این عهت بیست سال

ضدمن رو آغاز نزول قرآن در ماه مبارک رممان بوده اسدتل ازایدن سوره قدر، معتقد است

صورت دفعی که نزول قرآن را به راآغاز نزول، دیدتاهی  های مختلف دربارهطرح دیدتاه

، دهددداند و نزول تدریجی را به زمانی غیر از مداه رممدان اختصداص میدر ماه رممان می

پایرد. ایشان در این زمینه به دیدتاه علامده طباطبدایی و و نمی کندآورد و آن را نقد میمی
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بدرای  از دیدتاه تحقیقدی، کندیها تأکید مکند و با نقد این دیدتاهه میابوعبدالل  ه زنجانی اشار

دیدتاهی  ای مترت   نیست. ایشان در ادامه بهها فایدهنزول دفعی قرآن و آن هم نزول در آسمان

که معتقد است آغاز نزول در ماه رممان سال سوم بعثت بوده است و پدس از آن بده مددت 

تزارشی از تحقیقدات  کند. وی با ارائهبیست سال آیات بر پیامبر نازل شده ترایش پیدا می

شدمار مرتمدی، آن را دیددتاهی محققانده به شیخ مفید در این زمینده و طدرح دیددتاه سدید

. (360-336: صهمهان)نهک: کندد آورد و با آوردن مستندات قرآنی این قدول را تأییدد میمی

الل  ه معرفت، حداکی از ایدن اسدت کده شود همین رویگرد تحقیقی آیتکه ملاحظه میچنان

آیدد و در میدان شدمار نمینزول تدریجی قرآن به مدت بیست سال امدری اعمداعی به مسئله

ر نزول قرآن به مدت بیست سال یا عالمان دین مخالفان بسیار دارد. از سوی دیگر اختلاف د

همگدان ده سدال تدزارش سال به این دلیر است کده مددت حمدور پیدامبر در مدینده را  28

ای سدیزده سدال تدزارش ای ده سدال و عددهبعثت را عددهمدت حمور بعد از  اندل اماکرده

بودن الل  ه معرفت مبنی بر اعماعیاین تحلیر آیت ل پس(313: ص0، جق3061)بلخی، اند کرده

 به دلیر شرو  نزول از سال سوم بعثت قابر نقد است.  ،بیست سال نزول وحی

 . فترت چند روز وحی، یک واقعیت تاریخی4

سدتین ندزول وحدی بدر پیدامبر پدس از نخ اندالمان متقدم تزارش کردهنویسان و عبیشتر سیره

اند، عبرئیر ارتباط خود را بدا پیدامبر که بین سه روز تا چهر روز تفته برای مدت محدودی

ترین متنی که در این زمینه در دست است، تفسیر مقاتدر بدن سدلیمان بلخدی قطع کرد. کهن

ت چهدر روز عبرئیدر بدر زول قرآن، برای مدن پس از آغاز ن( است که براساس آق135م)

درنتیجه خداوندد  لت پیامبر تردیدافگنی کردندود نیامد. مشرکان عرب در اصر نبوپیامبر فر

 کنددگرده است. مقاتر یدادآوری میبا نزول سوره ضحی، به او اطمینان داد که وی را رها ن

: 0، جق3061)بلخهی، اندد تهروز هدم سدخن تفاند که از سده برخی زمان انقطا  را کمتر تفته

. مقاتر بن سلیمان بلخدی راوی ایدن سدخن، از مفسدران سدده اول و دوم و صداح  (313ص

. برخدی (624: صق3111داود، )ابهناند دانسدته تفسیر است که او را از اصدحاب امدام بداقر

 ل(134: ص3، جق3031؛ همهو، 302: صق3033)طوسهی، اند، شمار آوردهماه  وی را بتری به

اندد. ایدن تدزارش کردهده و حمر بدر صدحت از مفسران به اقوال وی اعتماد کربسیاری  اما
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توید و در ادامده بده قدول کسدانی اشداره مقاتر که ابتدا از انقطا  چهر روز وحی سخن می

هدای متفداوتی بده وی اند، حاکی از این است کده نقرکند که زمان آن را سه روز دانستهمی

در مورد چهر روز زمان انقطدا  کده  به اصر انقطا  اطمینان داردل اما نتیجهاستل در رسیده

ا  ) )فهراء، داندد ق( زمان انقطا  وحی را پنج روز می258مبه آن رأی داده، اطمینان ندارد. فر 

دسدت اسدت،  م درندویس متقددسدیره ق(131مهشام )ابنتزارشی که از  .(631: ص1تا، جبی

ایدن  ن خدیجده، انقطدا  وحدی آغداز شددل امداآورداسدلام زمان باحاکی از این است که هم

بلگه از اختلاف میان علما درباره  دهد،پایان این انقطا  ارائه نمی تزارش نظر قطعی راعع به

. شدیخ طوسدی (330: ص3111هنام، )ابنپانزده روز انقطا  یا بیشتر سخن به میان آورده است 

، بده «قیدر»ن ذکدر راوی، تنهدا بدا تعبیدر ق( در توضی  شأن نزول سوره ضدحی، بددو485م)

کند که معتقدند زمان انقطا  پدانزده روز بدوده و در انتهدا آن را بده دیدتاه کسانی اشاره می

اک نسبت میابن ق(، 238م. بخداری )(121: ص34تها، ج)طوسهی، بیدهدد عباس، قتاده و ضح 

ق( 81عبدالل  ده )شدهادتبن  ق( با نقر روایتی که به عندب280م( و ترمای )ق281ممسلم )

ه احتباس وحی، و دلداری خداوند از ایشان بدا ندزول سدور ازشود از شگوه پیامبر منتهی می

: 1، جم3332ترمذی،  ؛316: ص1تا، ج؛ مسلم، بی01: ص6، جق3043)بخاری، اند ضحی سخن تفته

روز ذکدر  ق( مددت ابطدا  وحدی را پدانزده404مق( و سورآبادی )853مدینوری ) .(336ص

ق( 803مسدمرقندی ) .(6163: ص0، ج3114؛ سهورآبادی،140: ص6، جق3060)دی،وری، اند ردهک

چهدر روز  مدت انقطا  را براساس روایدت کلبدی پدانزده روز و براسداس روایدت ضدحاک

ق( به اختلاف در مقددار روزهدای 858مفخررازی ) .(133: ص1، جق3032)سمرق،دی، داند می

کند و زمان فترت را بین دوازده روز تا وت راویان اشاره میهای متفاتأخیر وحی بر پایه نقر

ق( که در بیان تداریخی 888مو نویری ) (336: ص13، جق3064)فخررازی،  ،داندمیچهر روز 

زمدانی هشدام اعتمداد کدرده، در یدن تدزارش، از هدمنزول وحدی و فتدرت آن بده نقدر ابن

ره ارتبداط وحیدانی و ندزول سدو ورقه بن نوفر و انقطا  موقت وحدی و برقدراری درتاشت  

ث ر پس از مدتی خبر می )نهویری، ای به زمدان انقطدا  داشدته باشدد ه اشارهگبدون این دهد،مد 

عدریج دوازده روز، دیددتاه . همو در بخشی دیگر، براساس دیددتاه ابن(331: ص3، ج3120

: )همهانته است اه مقاتر چهر روز تفروز و دیدت 23ها عباس پانزده روز، برخی دیدتاهابن

 . (331ص
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امدا در بیدان مان در بیان اصر انقطا  با یگدیگر اشتراک دارندل شود که متقدملاحظه می

مان سدب  متقدد متفداوت   ت انقطا  با تشویش و اضطراب همراه است. این تدویش  آنها، مد

ا، زهداند، بدون ذکر تعداد روشده بسیاری از کسانی که به تزارش انقطا  وحی اقدام کرده

ت زمان برای فترت سخن بگویند. محمد بن عم« تیمد»یا « چند روزی»از تعبیر  ر واقدی مد 

، 3103سهعد، )ابنص نگرده و تنها از چند روز انقطا  وحی سخن تفتده اسدت انقطا  را مشخ

از پیدامبر قطدع شدد و  تی وحدیایتی از زهری آورده که طبدق آن مددطبری رو (311: ص3ج

عبرئیدر  ،رفترفت که خویشتن را بیندازد و چون به بالای کوه مید میه کوه بلنایشان بر قل

، ق3036)طبهری، ترفدت او دلدش آرام میتفت: تو پیامبر خدایی و شد و میبر او نمایان می

البتده  ذکر روزهای فتدرت اشداره نگدرده اسدتلشود که طبری به . ملاحظه می(301: ص14ج

سدت باشددل چدرا کده بدا شدناختی کده از پیدامبر تواندد درهای ایدن تدزارش نمیتمام بخش

در دست است، اولاً ایشان تردیدی در نزول عبرییر و دریافت وحی نداشتل ثانیداً  اکرم

از شخصیت پیامبر دور است که بخواهد خودش را از بالای کوه بده پدایین پدرت کندد و بده 

ایشدان آورندده آن  ن اسدلام کدهتعبیری دست به خودکشی بزندل چراکه با اصول ابتدایی دی

چگونگی ندزول سدوره ص خود را دیگر، محور تفح مغایرت دارد. همو در تزارشی است، 

ورده کده همگدی بدر پایده انقطدا  آدی های متعدضحی پس از ابطای وحی قرار داده و نقر

 رسددروزه وحی استوار است. طبق ین نقر سلسله راویان به اسود بن قدیس عبددی میچند

اش  یدا چندروزه وحی یگی از زنان خدانواده عبدالل  ه نقر کرده پس از ابطای ابنکه از قول 

د او را واتاارده اسدت. درنتیجده تفت: شیطان محمیزد و ماش کنایه مییگی از زنان قبیله

آورد. همهنین خداوند سوره ضحی را نازل کرد. وی همین نقر را از قول عندب بجلی می

لل  ه تفت زنی به رسول خددا طعنده ورد که عندب بن عبداآاز همین راویان نقر دیگری می

)طبهری، دهد خدیجه نسبت می و در نقر دیگری هشام بن عروه از قول پدرش طعنه را به زد

ق( روایت اسود بدن قدیس را از عنددب آورده و 828محاتم )ابی ابن. (301: ص14، جق3036

کثیدر همدین روایدت را بده ابدن .(6006: ص34، جق3033حاتم، ابی)ابن به آن اعتماد کرده است

یی با تعبیدر قیدر از علامه طباطبا .(034: ص1، جق3033کثنر، ابن)دهد احمد بن حنبر نسبت می

پیدامبر شدد و  در مدوردای تویدد کده سدب  شدماتت عددهروزه وحی سدخن میانقطا  چند

 .(134: ص64، جق3134)طباطبایی، ضحی را نازل کرد خداوند به دنبال آن سوره 
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حجدر دربداره علدت انقطدا ، قدول معقدولی ارائده کدرده اسدت. وی دلیدر انقطدا  را ابن

رفتن حالت ترس و اضطراب پیامبر در نخستین نزول و ایجاد شعف و اشتیاق در ایشان ازبین

. بخش دوم سدخن (63: ص3، جق3133حجر، )ابنداند باره وحی میبرای اعاده و بازتشت دو

ر اسدتل زیدرا پدس از ندزول بخش نخست سدخن او قابدر تأمد اما لنمایدحجر معقول میابن

ولدی تدرس  للیت عدید در پیامبر ایجاد شده بودئومس در موردنوعی نگرانی  ،نخستین آیات

بندابراین انقطدا  چنددروزه وحدی،  لدر ایشان پدید نیامده بود مسئلهاین  در موردای و دلهره

نمایدد. کسدانی امری طبیعی و قابر قبدول می ،نزولبرای رفع نگرانی و ایجاد اشتیاق به ادامه 

: 0، جق3043)زمخنهری، اندد تدزارش کرده« ای امداً »مانند زمخشری نیز زمان انقطا  را با تعبیر 

ران از ملاقات ورقه بن نوفر با پیامبر پس از نزول نخستین آیدات سدخن . برخی مفس(332ص

د که ورقه از دنیا برفت و وحی برای چندد اند طولی نگشیاند و در ادامه یادآوری کردهتفته

( پس از نزول نخستین آیات، ق428مطبق تزارش ثعلبی ) .(322: صهمان)روزی منقطع شد 

 . (601: ص34، جق3066)ثعلبی، ای مدتی وحی قطع شد بر

که ملاحظه شد این قول با دو تویش تزارش شده است. ین تویش بددون ذکدر چنان

دروزه سخن بده میدان آورده اسدت و در تدویش دیگدر از فاصدله تعداد روزها از انقطا  چن

زمانی انقطا ، بین دوازده روز تا چهر روز سخن به میان آمده است. به اعتقاد مدا میدان ایدن 

تونده  بخشدی میدان ایدن دودو تویش، ارتباط همانندی و همسانی وعدود دارد کده تناسد 

در دسدت  روایتدی کده از امدام بداقرها بدا ین این تویشچننماید. همتزارش، معقول می

الجدارود آورده و راوی آن ابدی همسویی دارد. در روایتی کده قمدی از امدام بداقر ،است

فدی »پایان انقطا  ساکت اسدت:  در مورداست، تنها از تأخیر در نزول سخن به میان آمده و 

َعن َرب ُن َو ما قَ فی قوله:  الجارود عن أبی ععفرروایة أبی و ذلدن أن عبرئیدر  لیما َود َ

ثدم  (3)عله:: ل «ب اْسم  َرب  ن ال َا ی َخلَدقَ  اقَْرأْ »أبطأ عن رسول الل  ه و أنه کانت أول سورة نزلت: 

أبطأ علیه فقالت خدیجة لعر ربن قد ترکن فلا یرسر إلینل فأنزل الل  ه تبارک و تعالی: ما 

َعن َرب ُن َو ما قَلی یت، صحی  و قابر اعتماد اسدتل وااین ر .(061: ص6، ج3123)قمی،  «َود َ

دانندد کده می را از اصحاب امام باقر الجارودابیداود، زیاد بن منار ابنکه نجاشی و چرا

طددور برقددی وی را از اصددحاب امددام ل همیناسددت روایددت کددرده از امددام ععفددر صددادق

 ایدن .(011ص : ق3111، داودابهن؛ 334ص: ق3032، )نجاشهیبده شدمار آورده اسدت  صادق
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مداه  البته طوسدی او را زیددی بودن سخنان وی خواهد بودلتویش حاکی از قابر اعتماد

کده  (641: صق3031)طوسهی، معرفی کرده و فرقه عارودیده را بده وی منتسد  کدرده اسدت 

های اصحاب ما روایت دهدغمائری توضی  میابنر همراه خواهد کرد. روایت او را با تأم

های محمد بن بگدر ارعندی از او اعتمداد به روایت اما پسندیدندلد بن سنان از او را نمیمحم

را نقر نگرده اسدت  الجارودابیننده از کقمی نام روایت .(23: صق3066غضائری، ابن)داشتند 

بندابراین  ن صحت روایت وی را ارزیدابی کندیملغمائری، میزاابنتا بتوانیم براساس دیدتاه 

 ،شدودروایت حمدر بده صدحت می ،(ق858بعد از مد )داوابنق( و 435منجاشی )طبق رأی 

(، طعنددی بددر وی وارد ق435قبددر از مغمددائری )ابددن( و ق485مخصددوص کدده طوسددی )به

ق( روایتدی آورده کده 348مق( از قول کازرونی )1115ماند. همهنین علامه مجلسی )نگرده

 )مجلسهی،شد رای چند روزی وحی قطع زمان با درتاشت ورقه بن نوفر، بدهد همنشان می

هنگدامی قطدع چنددروزه ری نقدر کدرده کده از زودهمو روایت دیگ .(663: ص31، جق3040

وحی، پس از بعثت خبر داده که سب  نگرانی پیامبر شد. پیامبر نگراندی خدود را بدا خدیجده 

در میان تااشت. خدیجه تردیدافگنی کدرد کده شداید پروردتدار تدو را رهدا کدرده اسدت. 

روایت دیگری از امام  .(333: ص)همانشد و به پیامبر دلداری داد ل درنتیجه سوره ضحی ناز

 امدات چهدر روز خبدر داده اسدتل دست است کده از احتبداس وحدی بده مدد در صادق

؛ 16ص: 6، ج3123)قمههی، انددد مربددوط بدده سددوره کهددف نسددبت داده مسددئلهآن را بدده  ،راویددان

کند کده بدرای این قول را تأیید میه. نتیجه آنگه روایات ائم(663: ص1، ج3123بابوی،، ابن

 چند روزی وحی قطع و پس از تردید افگنی، دوباره وحی برقرار شد.

بودن نزول آیات قرآن کده خدود دارای اسدراری و حگمتدی اسدت، با توعه به تدریجی

طبق قرآن در فواصر مختلفی  ل بنابراینطبیعی بوده است یامر افتادن بین نزول آیات،فاصله

علاوه بر ایدن آیداتی مثدر  لده استها نازل شضرورت ها والها براساس سؤو نیازاحتیاعات 

آیده و آیهعددا )لْناُه تَنْزیلداًل و قدرآن را عدداُمگٍث َو نَز َ  َو قُْرآناً فََرقْناُه ل تَقَْرَأُه َعلَی الن َاس  َعلی»

بخدوانی و آن را  فرستادیم تا آن را بر مردم بدا درندگ (سوره به حس  مصلحت و نیازسوره

َل َعلَیده  »و  (342)اسراء:  «تدریج(بهادیم فروفرستادنی )فروفرست َو قاَل ال َدایَن کفَدُروا لَدْو لدا نُدز  

نُثَب  َت ب ده  فُدؤاَدک َو َرت َلْنداُه تَْرتیلداًل و کسدانی کده کدافر شددند 
َدًة کال ن ل  الْقُْرآُن ُعْملًَة واح 

[ تدا دل تدو را بددان چنین ]فرستادیمفرو فرستاده نشد  اینتفتند: چرا قرآن بر او به ین بار 
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و بده آهسدتگی  (برخدی از پدی برخدی)عددارو[ آن را عدااستوار و آرام تدردانیم، و ]ازایدن

خداوند بر نزول تدریجی تعلق ترفته اسدت  دلالت دارد که خواست   (16)فرقان: « برخواندیم

کندد و چندروزه میان نزول آیات را توعیده میفاصله زمانی  مسئلهنه نزول بدون فاصله. این 

 روزه وحی را پایرفت.توان انقطا  چندتنها می

 گیرینتیجه

وحدی و بررسدی  یهای عالمان متقدم درباره ابطداتیریها و موضعبررسی و تحلیر تزارش

 د: دهفترت، نتایج زیر را به دست می مسئلهها و رویگردهای متأخران درباره نقر

الل  ه معرفت آن را حمر عنوان سه سال فترت وحی شهرت یافته و آیتای که بهمسئله. 1

 صحت کرده است، مستند تاریخی و نقلی کافی ندارد. رب

انگاری وحدی تدداخر سدالۀسهالل  ه معرف میان سه سال دعوت پنهدانی بدا فتدرت . آیت2

وحدی الل  ه معرفت در عهت رفع اشگالات تاریخی فترت کرده است. این روش آیت

 انگاری وعود ندارد. ولی استناد تاریخی و قرآنی برای این تداخر لمفید است

هدای تداریخی، پدس از و نقر . براساس روایات رسیده از امام بداقر و امدام صدادق8

نزول نخستین آیات قرآن، برای چند روزی وحی بر پیامبر اسلام قطع شد که انقطدا  

 شود. وحی یا فترت وحی نامیده می

آید که نیازی بده علدت شمار میی بهاین انقطا  در فرایند نزول، امری طبیعی و معمول .4

وحی، برای چندروزه  حجر اعتماد کرد که ابطایقول ابن توان بهمی امانداردل  خاص

نخستین نزول وحی و نیز ایجاد اشتیاق به تدداوم آن در  رفع نگرانی پیامبر در سنگینی  

 ایشان بود.

 24و  28اندد کده بدا شدأن ندزول آیده ران از انقطا  دیگری سخن تفتهمفس . مورخان و3

شدباهتی کده در تعیدین زمدان ایدن فتدرت بدا فتدرت  امداشدودل سوره کهف مرتبط می

 کند.روزهای آغازین وعود دارد، زمینه پایرش این فترت را تمعیف می
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، بیددروت: مؤسسددة الددأعلمی المیاازان فاای تفساایر القاارآن ق(،1805طباطبددایی، محمدحسددین ) .28

 للمطبوعات.

، ترعمه: ابوالقاسم پاینده، تهران: بنیداد تاری  الرسل و الملوک(، 1888بن عریر ) طبری، محمد .23

 فرهنگ ایران.

 المعرفه.دار، بیروت: تفسیر آ  القرآنجامع البیان فی ق(، 1412بن عریر ) طبری، محمد .20

 ، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه.رجا  طوسیق(، 1418طوسی، محمد بن حسن ) .85

 ، قم: مؤسسه نشر الفقاهه.الفهرستق(، 1418طوسی، محمد بن حسن ) .81

.التّبیان فی تفسیر القرآنتا(، طوسی، محمد بن حسن )بی .82  ، بیروت: دار احیا الت راث العربی 

 التراث العربی.دار احیا ، بیروت: مفاتی  الغیبق(، 1425، محمد بن عمر )رازی فخر .88

ا ، یحیی بن زیاد )بی .84  ، مصر: دارالمصری ه للت ألیف و الترعمه.معانی القرآنتا(، فر 
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 ، قم: انتشارات هجرت.العینق(، 1415فراهیدی، خلیر بن احمد ) .83

 هران: انتشارات ناصر خسرو.، تالجامع ألظکا  القرآن(، 1884قرطبی، محمد بن احمد ) .88

 ، قم: دارالگتاب.تفسیر قمی(، 1888قمی، علی بن ابراهیم ) .88

کتابفروشددی ، تهددران: ماانها الصااایقین فاای الاازا  الم ااالفین(، 1888کاشددانی، ملددافت  الل  دده ) .83

 حسن اعلمی.محمد

 التراث العربي.دار احیا ، بیروت: شرل اصو  کافی تا(،، محمدصال  بن احمد )بییمازندران .80

 الوفا . مؤسسة، بیروت:  حار االنوارق(، 1454مجلسی، محمدباقر ) .45

 ، بیروت: دارالفگر.صحی  مسل تا(، الحسین )بیمسلم، ابی .41

امدام  یو پژوهشد ی، قدم: موسسده آموزشدرا  و راهنماشناسایتا(، مصباح یزدی، محمدتقی )بی .42

 .خمیني

 الن شر الاسلامی. ةؤسس، قم: مالتمهید فی علو  القرآنق(، 1418معرفت، محمدهادی ) .48

 النشر الاسلامی. ة، قم: مؤسسرجا  نجاشیق(، 1418نجاشی، احمد بن علی ) .44

ین )نویری، شهاب .43 ، ترعمه: محمود مهددوی دامغدانی، نهایة االرب فی فنون االیب(، 1884الد 

 تهران: انتشارات امیرکبیر.

تددی، تهددران: شددرکت ، ترعمدده: محمدددابراهیم آیتاااری  یعقااو ی(، 1888واضدد  )یعقددوبی، ابن .48

 انتشارات علمی و فرهنگی.
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