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  دهیچک
بررسی است؛ از جمله تأثیر موضوع تکـرار شـده بـر     از ابعاد مختلف قابل ،تکرار

الـّدرس درٌس و التّکـرار «مخاطب به ویژه در تعلیم و تربیت. براساسِ مثـلِ مشـهورِ   
اصـلی   ،است، براي درك بهتر مطلب، تمرین و تکرار یقوم  هکه حاصل تجرب» ألفٌ 

ر قـرآن  مهم و ضروري است. خداوند سبحان به عنوان اولین معلم و مربی انسان د
که کتابی تربیتی و انسان ساز است، از برترین شیوه استفاده نموده است تـا متـذکر   

فنا فـی هـذا القـرآن ( شوند و به سوي او باز گردند و ؛ )41إسـراء/ ( ذّّکرواليـو لقـد صـرّ
فنا اآليات لعّلهم يرجعون تکرار در قـرآن را بـه دو    ،قرآن پژوهان. )27احقاف/( )صرّ

ـ  گونه تقسـیم کـرده   هـاي  دیـدگاه  ،تکـرار لفظـی و تکـرار معنـوي. در ایـن مقالـه       د:ان
پژوهان و مفسران در خصوص وقـوع امـر تکـرار آیـات قرآنـی در هـر دو        قرآن

شـده و بـدین منظـور، بـه طـور مجمـل دالیـل و        صورت لفظی و معنوي بررسی 
هاي مربوط به یکایک آیات مکـرّر  له طرح، و سپس دیدگاهأکلی مسهاي  حکمت
  دیده است.بیان گر

  
  تکرار، تذکر، تأکید، آیه، بالغت، قرآن. ها:د واژهیکل
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  درآمد .1
؛ شـود  مـی  در قرائت قرآن با تعدادي آیات و موضوعات تکـراري مواجـه  ، هر قاري

شاید با مشاهده تکرار این آیات، این سؤال در ذهن او ایجـاد شـود کـه علـت ایـن      
چه بوده است؟ آیا این تکـرار  تکرار چیست؟ مقصود خدا از بیان تکراري این آیات 

  ...رود؟ و نمی نقصانی در بالغت کالم وحی به شمار
سازي موضوع، تا کنون قرآن پژوهـان   ضرورت شفافوجه به اهمیت مسأله و با ت 

هـاي   بنـدي دیـدگاه   در این مقاله سعی شده با جمـع  اند. نوشتهرا هایی  مقاالت و کتاب
از انواع  »تکرار«در علم بالغت  داده شود.به اجمال پاسخی به این سؤاالت ، مختلف

یا اداي معنایی با اي  فایده  هبه شمار آمده، یعنی زیادت لفظ بر معنا به انگیز» اطناب«
تطویل یـا  «عبارتی بیش از حد متعارف. در نقطه مقابل، زیادت بدون فایده است که 

دور از مراتـب  شود و بـه   می نام دارد. تطویل یا حشو دو عیب کالم محسوب» حشو
بالغت است. پس در تکرار نیز وجود فایده شرط است و الّا به جاي این کـه نشـانه   

و نـامطلوب اسـت. در    )1/21ش:1361همـائی، ( بالغت کالم باشـد، مخـلّ بالغـت   
بررسی موضوع تکرار در قرآن، برخی معتقدند با وجود تکـرار ظـاهري در الفـاظ و    

اعجـاز  هـاي   ین موضوع، خود یکـی از جنبـه  آیات، اصالً تکراري در کار نیست و ا
داراي مفهومی جداگانه و جدید است. عالوه  هر یک از آیات مکرّر قرآن است؛ زیرا

ـ    انـد.  حیـات دانسـته    هبراین تکرار در آیات را مثل نوشیدن روزانه و مکـرر آب، مای
ان آیات الهی و کالم وحی نیز به مثابه آب، موجبِ تداوم حیات طیبه و حقیقـی انسـ  

 ،خداوند متعال، در جاهایی کـه الزم بـوده  است، و مفهوم تکرار برآن متصور نیست. 
هاي فراموشکار و غافـل گوشـزد کنـد، آیـات      مطالب را بیش از یک بار به ما انسان

       )114-115، ص 23 ش،1365 ،مکارم شیرازي( .خود را تکرار فرموده است
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خدا حکیم است و قرآن کنند که  می لپژوهان، چنین استدالدیگر از قرآناي  عده
گویی به دور، و هدفمند است و  قرآن از بیهوده، بنابراین ؛کند را هم حکیم معرفی می

هدایت ( آن به هدف نهایی خود هدر سای ساختن انسان است تا متنبههدف مهم آن، 
فاده است.. هاي مختلف مثل تکرار و. از شیوه ،انسان) دست یابد و براي رسیدن به آن

تذکر و یادآوري، «تکرار آیات قرآن عبارتند از هاي  برخی از حکمتکرده است. 
سازي، تأکید، تقریر، تعظیم و تهویل، وعید و تهدید، گیري و آگاهپندپذیري و عبرت

، ر عبارتددفع توهم ، قبولیت کالم، مطوالنی شدن سخن و بیم فراموشی، تعدد متعلَّق
ایجاد زمینه  و استبعاد، مدح، مبالغه در مذمت، بتعج، فهم ابعاد مختلف موضوع

   )64/1: ق1418کرمانی،( »تدبر

  بحث لغوي واژه تکرار .2

یعنی آن چیز را پی در  »کرّ الشّیء و کرّره«یعنی رجوع؛ و  »الکرّ«ابن منظوراز قول 
یعنی » الکرّ« راغب اصفهانیبنا به نظر  .ماده کرر) :ق 1414 ،ابن منظور(پی اعاده کرد

کرّر الشّیء تکراراً یعنی : ك ر ر)( بر چیزي بالذات یا بالفعل. تکرار از ریشه عطف
 راغب اصفهانی،( ».بازگردانید آن را یک دفعه بعد دفعه دیگر، دفعات بسیار«

پس انجام عمل بیش از یک بار را تکرار گویند و فرق آن با  ماده کرر) :ق1412
ي است یک یا چند بار؛ اما اعاده فقط اعاده در این است که تکرار، باز انجام کار

براي یک بار انجام است. در قرآن از عبارت تصریف نیز استفاده شده است. تصریف 
مختلف انجام دادن. خدا در قرآن هاي  یعنی یک کار را براي حصول نتیجه، در قالب

  ) 50فرقان/( »صرفناه«گویم.  فرماید: من بعضی چیزها را چند بار می می
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  از منظر اندیشمندان و قرآن پژوهان   »تکرار آیات«هدف از 

کردن و . ق) تکرار در اخبار و قصص را به خاطر آگاه ه 276متوفی: (ابن قتیبه
در قرآن، اي  از خواب غفلت دانسته و در باب تکرار کالم و یا کلمه ها انسانبیداري 

بی و شیوه و سبک یعنی قرآن مجید به زبان عر» قرآن نزل بلسان القوم«گفته است که 
ذاهبهم التّکرار( شده و تکرار از روش آنها است.و روش عرب زبانان نازل  ن مَ  .)مِ

  )235ق:  1401ابن قتیبۀ، (
تکرار براي تأکید و رسوخ مطلب در ذهن : . ق) ه395متوفی: (ابوهالل عسکري

 إستعملوا التّکرار ليتؤکد( شنونده و بهتر جایگزین شدن سخن است در قلب سامع
  ) واژه تکرار :ق 1412عسکري، ( )القول للّسامع
تذکر  چه بسا به جهت تعظیم و بزرگداشت شأن و«در البرهان گفته:  زرکشی

موجبات آن پدید  دیگر شد، البته هنگامی که براي مرتبه  اي دوبار نازل می آیه، بیشتر
  .)75ق: 1415زرکشی، (»فراموش بشود مبادا آمد تا می

آدابه العمدة فی حماسن الشعر و «در کتاب ، . ق) ه 456متوفی: (ابن رشیق قیروانی
گفته: ابن معتز باستناد گفته جاحظ، صنعت تکرار را مذهب کالمی نامیده و » و نقده

ی وجدت منه فی القرآن شيئاً ( سپس افزوده است که   )2/78 ق:1420، قبروانی( )إّن
از تکـرار چنـین   » ألدبخزانـة ا«در کتـاب   :ه. ق) 738متوفی: (ابن حجۀ حموي

که گوینده، یـک لفـظ را بـه منظـور تاکیـد       همانا تکرار آن است«سخن رانده است: 
دیگر در  و ذم یا ترساندن یا وعید و انکار یا توبیخ یا استبعاد یا هدفی وصف یا مدح

  )165و164 :ق1425ابن حجۀ الحموي، ( ».کند می قالب لفظ و معنا تکرار
، تکـرار را از محاســن  »معتـرک األقـران«کتــاب  ) دره. ق 911متـوفی:  (سـیوطی 

ر«دانسته و عبارت  ر تقرّ را در باب تکـرار، بیـان کـرده و یکـی از     » إّن الکالم إذا تکرّ
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و حکمت تمام اینها آن اسـت   فواید تکرار را خوب جایگزین شدن کالم دانسته است
اي بود،  ی نزول آیهکه مقتض -از قبیل سؤال یا حادثه  -آمد  که گاهی سببی پدیده می

پـس بـه پیغمبـر    ؛ اي که متضمن آن معنی باشد نازل شده حال آنکه پیش از آن آیه و
ها باشد و نیز  شد تا تذکري براي مسلمان عین همان آیه بار دیگر وحی می) ص(اکرم

  )  75 تا: بی سیوطی،( .یادآوري کند که آیه متضمن بیان حکم این قضیه هم هست
خواند  می ي متدبر را به کشف اغراض الهی از این تکرار فراقار ،تکرارهاي قرآن

وَلَقد َصرَّفنا فی هذا «در تفسیر آیه  طبرسیچنان که  ؛آفریند می را در او و شور تدبر
ذَّکَّروا َ ي ِ تا این فهم ایجاد گردد که در . ..گوید: یعنی ما ادله را تکرار کردیم می »الُقرءاِن ل

   )6/643 ق:1408، طبرسی( یابید.درکنید تا حق را  قرآن تفکر
اي متعلق  اهللا هر سورهقدس سره) بر این است که بسم(حضرت امام خمینینظر 

کدام  ر متفاوت و هراي دیگ و نقش بسم اهللا هر سوره با سوره به خود آن سوره است
 اي دارند و چه بسا این قاعده در دیگر آیات قرآن هم مطرح باشد. لذا تفسیر جداگانه

   )3:ش 1384خمینی ،( .وان گفت که در هر تکراري مقامی استت می
 ،تکرار در قرآن کریم از آن روست که قـرآن «فرمایند:  می آیت اهللا جوادي آملی

الزم است مطلب واحد، در هر مناسـبت،   ،کتاب نور و هدایت است و در مقام هدایت
تب علمی کـه هـر   با زبانی خاص ادا شود، تا ویژگی موعظه داشته باشد؛ بر خالف ک

شود و تکرار آن سودمند نیست. سرّ لـزوم تکـرار در    مطلب، تنها در یک جا بیان می
پیوسـته   و که عامل ضاللت و عذابنـد  کتاب هدایت آن است که، شیطان و نفس اماره

 .»تکـرار ارشـاد و هـدایت نیـز ضـروري اسـت      لذا ند، ابه گمراه کردن آدمی مشغول
    )1/51ش:1378جوادي آملی، (
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قرآن کریم کتاب راهنما و هدایت بشر است نویسند:  می مکارم شیرازيآیت اهللا 
کند. قرآن  مى گرایى به سوى عزت و یکتاگرایى دعوتو انسان را از ذلت و مادى

آمیز را تشریح و  عبرتهاى  کریم با نقل جریان اقوام مختلف بر آن است که داستان
قرار  ها انسانیا پندآموز را فرا روى  تحلیل کند و سرگذشت و عاقبت اقوام لجوج

مکارم ( .) همین استع( دهد. علت تأکید و عنایت قرآن بر ماجراى حضرت موسى
  )270 /2 :ش1365شیرازي، 

قوم یهود از اقوامى بودند که خداوند، پیـامبران فراوانـى میـان آنـان فرسـتاد و      
بهشـتى و  هـاى   رهزیادى در اختیار آنان گذاشت و حتـى آنـان را از سـف   هاى  نعمت

مند ساخت و به رسوالن خود جهت اتمام حجت و هـدایت ایـن قـوم،     آسمانى، بهره
ماننـد مـاجراى   ( را از ظلـم نجـات داد.  ها  معجزات گوناگونى عطا کرد و چندبار آن

از سوره بقره آمـده اسـت و ماجراهـاى     251 تا 246طالوت و جالوت که در آیات 
وم از سـر لجاجـت و جهالـت، بـا نعمـت هـدایت       اما این ق )..ع) و.( حضرت موسى

خداوند، برخورد کردند و نه تنها هـدایت را نپذیرفتنـد، بلکـه در برخـى مـوارد بـه       
را به قتل رساندند و از دستورهاى خداوند تخلـف  ها  پیامبران الهى اهانت کردند و آن

بـه   را بـراى بشـر و  هـا   و درسهـا   و سرپیچى نمودند. به این جهت، بیشترین عبرت
توان یافـت. بنـابراین،    مى )ع(خصوص امت اسالم، در سرگذشت قوم حضرت موسى

فراوانى داشتند و بیشترین عبرت و درس آمـوزى در  هاى  چون بنى اسرائیل سرپیچى
سرنوشت این قوم است، خداوند در جاى جاى قـرآن کـریم بـه مـاجراى ایـن قـوم       

    )270 /2 :مکارم شیرازي، همان( .پرداخته است

  ی چند آیه مکرر قرآنبررس
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مکرّر در قرآن به بررسی موردي چند آیه در حد وسع این   هآی 72حال از مجموع 
  شود:  می پرداخته، مقاله

 پر تکرارترین آیه قرآن:» بسم اهللا الرّحمن الرّحیم« .1

سـوره   30توبه) و آیه ( قرآن به جز سوره برائتهاي  ر. ك به اول تمامی سوره(
  ))با کمی تغییر( النمل

در میـان  شـود.   مـی  تکرارترین آیه قرآن محسوببار تکرار، پر 114این آیه، با 
سوره حمـد   واهللا جزله نیست، که بسمأاختالفى در این مس ،شیعه يدانشمندان و علما

قرآن مجیـد در آغـاز همـه     ثبت بسم اهللا در متن قرآن است، اصوالًهاى  و همه سوره
قـرآن چیـزى اضـافه     دانـیم در مـتن   مى زیرا ؛تخود گواه زنده این امر اس ها، سوره

تاکنون معمول ص) (راز زمان پیامبها  نوشته نشده است، و ذکر بسم اهللا در آغاز سوره
ــت.  ــوده اس ــى،( ب ــر رازى، ؛1/21 ش:1380عیاش ــرى،؛ 1/204 ق:1420 فخ  طب

ش: 1375 ،کلینـی  ؛2/928 ش:1364 تهذیب األحکـام، ؛ طوسی: 14/38 ش:1356
ــدوق؛ 3/312 ــوح رازي2/11 ق:0414، صـ ــارم 1/29 ش:1365 ،؛ ابوالفتـ ؛ مکـ

 ش:1375 ،؛ نیشـابوري 1/275  ق:1415 ،؛ معرفـت 18و  1/17 ش:1365 ،شیرازي
  )3/385 ق:1414؛ بحرانی،3/27 ق:1383هوِیزي،  ؛1/356

جمع آورى جامعى از المنار تفسیراهل تسنن، نویسنده  و اما از نظر دانشمندان
  : گوید می ،دهاقوال آنها به شرح زیر کر

سوره  واى جز در آغاز هر سوره »بسم اهللا«در میان علما گفتگو است که آیا 
است یا نه؟ دانشمندان پیشین از اهل مکه اعم از فقهاء و قاریان قرآن از جمله ابن 

کوفه از جمله عاصم و کسائى از قراء، و بعضى از صحابه و تابعین از اهل  کثیر و اهل
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فعى در کتاب جدید، و پیروان او و ثورى و احمد در یکى از دو همچنین شا مدینه، و
طبق گفته  ،سوره است، همچنین علماى امامیه و از صحابه وکه جز قولش معتقدند

سعید بن  ،عباس و عبداهللا بن عمر و ابوهریره، و از علماى تابعینع) و ابن(على ،آنان
کند  مى سپس اضافه اند. زیدهالمبارك این عقیده را برگو زهرى و ابن جبیر و عطا

آنها اتفاق همه صحابه و کسانى که بعد از آنها روى کار آمدند بر ذکر  مهمترین دلیل
 در حالى که آنها متفقاً ؛اى جز سوره برائت است قرآن در آغاز هر سوره بسم اهللا در

 پیراسته دارند، و به همین ،قرآن نیست وکه قرآن را از آنچه جز کردند مى توصیه
   اند. سوره فاتحه ذکر نکرده آمین را در آخر ،دلیل

را یک  کند که آنها بسم اهللا مى سپس از مالک و پیروان ابوحنیفه و بعضى دیگر نقل
فاصله میان آنها نازل شده است. و از  وها  دانستند که براى بیان آغاز سوره مى آیه مستقل

کند که آنها بسم اهللا را جزء  مى نقل قاریان کوفه فقیه معروف اهل تسنن) و بعضى از(احمد
   )1/33 م:1990 ضا،رشید ر( ها. ورهس رسای ونه جز ؛دانستند مى سوره حمد

تکراري  113از  که معتقدند الدر المنثوررازي در احکام بسم اهللا، و سیوطی در 
به عنوان یک آیه  الفاتحهدارد، فقط در اولین سوره، یعنی سوره ها  که در اول سوره

سوره دیگر به عنوان پیش  112اب شده؛ یعنی آیه اول از سوره اول. اگرچه در حس
آیات شمرده نشده، اما هنوز بخشی از متن مقدس در نظر  وگفتار آمده است که جز

  )1/7ق:1404،سیوطی؛ 1/195ق:1420، فخر رازي( شود. می گرفته
ـ    مى چنین استفاده ،از مجموع آنچه گفته شده  اطع اهـل شود که حتـى اکثریـت ق

بسم اهللا در آغاز سوره، رمـز آن اسـت کـه    دانند.  مى سوره وتسنن نیز بسم اهللا را جز
 شده است. در آغـاز کتـاب، بسـم اهللا    مطالب سوره، از مبدأ حق و مظهر رحمت نازل

    )1/21ش:1388قرائتی، ( .شود می یعنی هدایت تنها با استعانت از او محقق
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 رواییبحث 

هب چنانچه در بحث روایی خواهـد آمـد، بسـمله را آیـه     هر چند برخی علماي مذا
 در ایـن  ع) اعتقاد به آیه بودن این کالم داشـتند. (بیت پیامبردانند، اما اهل نمی مستقلی
 در ایـن زمینـه نقـل شـده    تسنن  اهل بعضى از روایاتى را که از طرق شیعه و قسمت
  شویم:  مى یادآور

 ».هاست بسمله تاج سوره«است: ع) نقل شده ( از امام جعفر بن محمد صادق
   )1/92ش:1364، قرطبی(

ع) ( توبه) بسم اهللا نیامده، و این به فرموده حضرت علی( تنها در آغاز سوره برائت
به خاطر آن است که بسم اهللا کلمه امان و رحمت است و اعالم برائت از کفار و 

      )4، 6 :ق1408، طبرسی( .ن با اظهار محبت و رحمت سازگار نیستامشرک
از امام پرسیدم هنگامى : گوید مى نیزع) ( دوستان امام صادق از رمعاویۀ بن عما

مجـددا سـؤال   . بلـى  :خیزم بسم اهللا را در آغاز حمد بخوانم؟ فرمـود  که به نماز برمى
خـوانم بسـم اهللا را بـا آن     مـى  تمام شد و سورهاى بعـد از آن  کردم هنگامى که حمد

    )312/3ش: 1375،کلینی ( .يآر: بخوانم؟ باز فرمود
 به سـند صـحیح از علـى    ،سنتاهل علماى  یکی از ،سیوطی در االتقان از دارقطنی

السبع المثانى چیست؟ فرمود: سـوره  : مردى از آن حضرت پرسید کند که مى نقلع) (
فرمود: بسم اهللا الرحمن الرحیم نیز  ،حمد شش آیه است حمد است، عرض کرد سوره

  )1/136:م 1973، سیوطی( .اى از آن است آیه
با سند صـحیح از طریـق ابـن جبیـر از ابـن       نیز محدث مشهور اهل سنت بیهقى

اسـترق الشـيطان مـن النـاس اعظـم آيـة مـن القـرآن بسـم اهللا « کنـد:  مـى  عباس چنین نقـل 
الـرحیم را  الـرحمن اهللاصفت، بزرگترین آیـه قـرآن بسـم    مردم شیطان ؛الـرحمن الـرحيم
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 ،سـیوطى ( .خواننـد  نمـی  آن راهـا   اینکـه در آغـاز سـوره    شـاره بـه  د. اسرقت کردن
  )1/8ق:1404

دوران  گویند: یک روز معاویه در مى آنقدر روشن است که لهأمس ،به هر حال
اهللا را نگفت، بعد از نماز جمعى از مهاجران و انصار  حکومتش در نماز جماعت بسم

، بیهقی( »؟ا فراموش کردىآیا بسم اهللا را دزدیدى ی ؛اسرقت ام نسیت؟«: فریاد زدند
   )2/50ش:1375
  ها در اول سوره »بسم اهللا«حکمت تکرار . 2

از کالم خدا است که براي خود و جداگانه، اي  قرآن، طایفههاي  یک از سوره هر
وحدتی دارند. نوعی از وحدت، که نه در میان ابعاض یک سوره است و نه در میان 

فهمیم که اغراض و مقاصدي که از هر سوره  یم دیگر. از این جااي  و سورهاي  سوره
 آید، مختلف است و هر سوره، غرض خاص و معناي مخصوصی را ایفاء می دسته ب

جمله  ،شود. بنابراین نمی کند؛ غرضی را که تا سوره تمام نشود، آن غرض نیز تمام می
راجع به آن غرض واحدي است که در خصوص  ها، در هر یک از سوره »بسم اهللا«

  )1/5ش:1378طباطبایی، ( سوره تعقیب شده است. آن

باِن «تکرار آیه  بُِّكما تَُكذِّ بَِأیِّ آالءِ رَ  در سوره الرّحمن »َف

- 40-38-36-34-32-30-28-25-23- 21- 18- 16-13ر. ك آیات (
42-45-47-49-51 -53 -55-57-59-61-63-65-67 -69-71-73-75-
  سوره الرحمن) 77

؟!) کنیـد  مـی  پروردگارتان را انکـار هاي  نعمتپس کدام یک از ( مبارکهاین آیه 
هـاى   الـرحمن نعمـت  در سـوره . تکرار شده اسـت » الرحمن«مرتبه در سوره » 31«
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شود که در زندگى جهان دیگر براى انسان فراهم شده است، خداونـد   بزرگى بیان مى
ىَّ «ها که به منظور تحریک عواطف بشـر اسـت، آیـه     در خالل شمردن این نعمت ـَا بِ َف

اِن آ َ ب ـا تَُكـذِّ بُِّكمَ  ،هـا  در خالل شـمردن ایـن نعمـت    ،کند و از این راه را تکرار مى» الَءِ رَ
دارد  کند و او را به خضوع در برابر حقیقت وامـى  حس حق شناسى انسان را بیدار مى
  . کند و وجدان و عواطفش را تحریک مى

  بحث روایی

باطن، فالن و فـالن.  د و در گوید: در ظاهر، مخاطب آیه، جن و انس هستن می قمی«
 ع) رسیده، که از ایشان پرسـیده شـد، و جـواب فرمودنـد: خـدا     ( صادقجعفراز امام

ع)، ( علی یا به ص)( ورزید؟ به محمد می فرماید، پس به کدامین نعمت خدا کفران می
الء فَبِـأَي آ " مفسران براي  او. به جانشین شوید یا می و در کافی آمده: به پیامبر کافر

غیر معنایی که در جـاي  اند  در هر جایی از این سوره، معنایی شمرده "ربکُما تُکَذِّبانِ
هایی که در آیات قبـل یـاد شـده اسـتنباط      دیگر از این سوره آمده و آن را از نعمت

  )  2/345ق: 1313 ،قمی ( »اند نموده
الرحمن را بر  ص) سوره( که پیامبر در کافی از جابربن عبداهللا نقل شده: زمانی

در ها  فرمود: جنّ مردم خواندند، همه سکوت کرده و چیزي نگفتند. پس پیامبر
اي پروردگار « جواب دادن از شما بهترند. زمانی که بر آنها این آیه را خواندم، گفتند:

 ) 1/122ش:1375 کلینی،( »کنیم نمی ما، چیزي از نعمت هایت را تکذیب

ع) رسیده که فرمودند: هر کس سوره (م صادقحدیثی از اما ثواب االعمالدر 
باِن «الرحمن را بخواند و نزد هر بُِّكما تَُكذِّ بَِأیِّ آالءِ رَ پروردگارا چیزي از «، بگوید »َف
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، اگر شب بخواند و بمیرد شهید مرده و اگر روز »کنم نمی هایت را تکذیب نعمت
  ) 116 ش: 1368، صدوق( .خوانده و بمیرد شهید مرده است

  »فَبِأَي آالء ربکُما تُکَذِّبانِ«د تکرار آیه فوای
اند، فوایدي براي آن  گرانی که درباره تکرار این آیه اظهارنظر کرده پژوهش

   :آید ها در پی می هاي آن اند که خالصه نظریه برشمرده
 
هاي عطا شده نیکوست، پس حسن تکـرار بـه جهـت اخـتالف      تقریر نعمت -

 ،؛ طوسـی 1/120م :1998الهـدي،   علـم ( .کنـد مـی  نعمتی اسـت کـه تقریـر   
   )9/468ق:1408، طبرسی؛ ق1415

به تنهایی  ،اي از آن بینات ها و هر بینه اشاره به این که هر نعمتی از آن نعمت -
   )162 :ق1401ابن قتیبه، ( .مستلزم شکر و اقرار به وحدانیت خداوند است

متعلـق بـه مـا قبـل خـود      ها  این آیه اگر چه متعدد آمده، ولی هر یک از آن -
 )191ق:1418ابوزهره، ( .است

هاي کوتاه، آهنگ جالب و زیبایی بـه سـوره    تکرار این آیه، آن هم در مقطع -
 پیـدا اي  کننـده شود، جاذبه خیـره  داده و چون با محتواي زیبایش آمیخته می

نقل شـده   )ص( لذا جاي تعجب نیست که در حدیثی از پیغمبر اسالم ؛کند می
هر ؛ ةجـل ذكـر لكل شـىء عروس و عروس القران سـورة الـرحمن«مود: است که فر

 انتخاب نام لتع». است سوره الرّحمن ،چیزي عروسی دارد و عروس قرآن
ــه پیداســت. ( ــز تناســبش ناگفت ــراى ایــن ســوره و نی ــرحمن) ب مکــارم ( ال

 )23/101ش: 1365شیرازي،



 157   حکمت تکرار آیات در قرآن مجید

 

ت و مبدأ بار تکرار آن، هشت مورد پس از شمردن عجایب خلق 31از میان  -
هـاي   آفرینش؛ هفت مورد به شمارِ درهاي جهنّم پس از یاد جهنّم و سـختی 

آن؛ هشت مورد به شمارِ درهاي بهشت در وصـف دو بهشـت و اهـل آن، و    
درباره دو بهشت دیگر آمده است. پس براي کسی کـه بـه    هشت مورد آخر

ت هشت مورد اول معتقد باشد و به موجبات آن عمل نمایـد، درهـاي بهشـ   
؛ 10/567 :ق 1409،سـعید حـوي  ( .شـود  گشوده و درهاي جهنّم بسته مـی 

 )339ـ  340ق:1418کرمانی ،

دارد کـه کفـر جـنّ و     زند و به صراحت اعالم می فریاد می ،این آیه در طی زمان -
هـاي االهـی، خشـم تمـام موجـودات را       انس و انکارشـان نسـبت بـه نعمـت    

کنـد؛ لـذا اگـر در خطـاب بـه       می انگیزد و به حقوق همه مخلوقات تجاوز برمی
هزاران مرتبه هم تکرار شود، باز هم ضرورت دارد و نیـاز بـه آن همیشـه     ،ها آن

 )187: م 1990، نورسی( .باقی است

 شاید برخی از طاعنان بگویند که این آیـه : ه. ق) 415متوفی: ( قاضی عبدالجبار
باِن ( بُِّکما تَُکذِّ بَِأیِّ آالءِ رَ ه سخنی از نعمت خدا هم نیست، تکرار شده پس از آیاتی ک، )َف

ـي ( که از نعمت حرفی نیست، نیز مکـرّر شـده   44و  43و پس از آیات ِ َجَهـنَُّم الَّتِ هـِذه
َن َحِمـيٍم آٍن  ْ ي بـَ َها وَ نـَ يـْ َطُوُفوَن بـَ وَن ٭ ي ُ ْجِرم ُب بَِها اْلمُ َُكذِّ گوید: اگـر خـوب    می او در پاسخ. )ي

 آید؛ زیـرا آدمـی از آن   می ز از نعم الهی به حسابدقت شود و آدمی تدبر کند، این نی
گردد. و در واقع ترس از آن، آدمی را از ارتکاب  نمی ترسد و گرد گناه و معصیت می

   )1/88م: 1998علم الهدي، ( .مرتضی نیز است دارد. این قول نظر سید می گناه باز
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ربّک لهو العزيز و إّن  - إّن فی ذلک آلية و ما أکثرهم مؤمنين« تکرار دوآیه. 3
 سوره الشعراء:  در »الرّحيم

-140و139-122و121-104و103-68و67-9و8    ر. ك آیـــــــــــات(
  سوره الشعراء) 191و190- 175و174-159و158

تـو   بـه راسـتی پروردگـار    ،در این عبرتی است ولی بیشترشان مؤمن نبوده اند(
  ) پیروزمند و مهربان است

هـاي   کـه وي را بـه سـوي خـواهش    روح آدمی از طبایع مختلفی تشکیل شـده  
هـا بـه    هـا و تکـرار آن   دهند و ذکـر مـواعظ و عبـرت    می ها سوق نفسانی و شهوت

ـ  مـی  ها کمک ها و تسلیم ناپذیري در برابر آن ایستادگی در مقابل آن ابـن ابـی   ( د.کن
تدریجی قرآن و تکـرار قصـص و مـواعظ در همـین      نزول )236: ق 1416، االصبع

در حقیقت تکرارهاي قرآن با ساختارهاي متنوع خویش همچون . راستا تبیین پذیرند
ـ  می حرکت روح آدمی را به سوي صالح و تزکیه ،واعظی چیره دست  نصـارة، ( د.دهن

 و 8بار تکرار آیـات   8 زرکشی. سازند می و او را از مواضع غفلت آگاه )17ق:1423
ني( شعراء 9 ـؤمِ ُ ُهم م رُ ًة وما کاَن اَکثـَ َ َِک الَي نَّ فی ذل ِ نَّ  و *ن ا ِ بَّـکَ  ا زيـُز الـرَّحيم رَ را در  )َلُهـوَ العَ

نیـز   ابـوعلی جبـایی  ) 26ق:1408فریزجـوار،  ( .داند می جهت اثرپذیري روح آدمی
وِسـیَ و«در آیه » جعلَ«تکرار  ـَل َلهـا رَ َ ا وَجع نهرً َل ِخلَلها َا ا وَجعَ مَّن َجعََل االَرَض َقرارً ـَل  َا َ َجع

يِن حـاِجًزا َحـرَ ـيَن الب َ  سـیف، ( دانـد.  مـی  توحید و آگاه سازي بر ادله در جهت تنبیه را »ب
  )166ش:1384

بار در فواصل مختلف این سوره تکرار شـده اسـت.    8سوره شعراء،  9و 8آیات 
چون در مسائل گوناگون است و اصوالً گفتار، اقتضاي چنین تکرار را داشـته کـه در   

با مطلـب   158یا  139د آیه بعضی موارد، جداگانه تکرار شده و در بعضی جاها مانن



 159   حکمت تکرار آیات در قرآن مجید

 

ثرى اسـت بـراى   دلـدارى مـؤ  هـا   تــکرار ایـن جملـه   دیگري در هم آمیخته است. 
من در هـر عصـر و   هاى مؤ منان اندك در آن روز، و همچنین اقلیتص) و مؤ(پیامبر

وحشت نـکنند و به عزت و رحمت الهى دلگـرم باشـند، و    ،گمراه زمان تا از اکثریت
 اى است به اینکه اگـر مهلتـى بـه آنهـا داده     و اشاره اهانهم تهدیدى است براى گمر

مـاجراي  خاطر رحمت است. و در پـایـان  بلکه به ؛شود، نه از جهت ضعف است مى
 ع) بیـان کـرد،  (و ابـراهیم  ع)(در پایان ماجراى موسـى  گوید که می نوح نیز همان را

ش، و ائیمسـتمر او صـبر و شـکیبا    فرماید: در ماجراى نـوح و دعـوت پیگیـر و    مى
ان فـى ذلـك ( است براى همگـان  اى و نابودى مخالفانش، آیت و نشانه سرانجام غرق

  . )اكثرهم مؤ منين و ما كان( هر چند اکثر آنها ایمان نیاوردند) الية
نگـران مبـاش،    بنابراین تو اى پیامبر از اعـراض و سرسـختى مشـرکان قومـت    

یـاران او اسـت، و    وشت نوح وسرن ،ایستادگى به خرج ده که سرنوشت تو و یارانت
پروردگـار تـو    سرانجام گمراهان همان سرانجام شوم غـرق شـدگان اسـت. و بـدان    

کند که  مى ایجاب رحمتش .)و ان ربك لهـو العزيـز الـرحيم( ناپذیر و رحیم استشکست
شـود کـه    مـى  به آنها فرصت کافى و مهلت دهد و اتمام حجت کند، و عزتش سـبب 

ش: 1365مکـارم شـیرازي،  ( .نمایـد  آنها را مواجه با شکست سرانجام تو را پیروز و
15/288(  

وِجِهْم َحافِظُوَن « تکرار آیات. 4 ُفرُ ِ الَِّذيَن ُهْم ل َلى إِالَّ  - وَ اِجِهْم  عَ ا أْو  َأْزوَ َلَكْت  مَ  مَ
انـُُهْم  ْمَ نـَُّهْم  أَي إِ رُ  َف يـْ يَن  َغ ُلومِ نِ  - مَ غَى َفمَ تـَ اء ابـْ رَ َِك  وَ ل ُأْوَلئَِك  َذ ادُونَ  ُهُم  َف الَِّذيَن ُهْم  - اْلعَ وَ

اعُونَ  َعْهِدِهْم رَ اتِِهْم وَ اَن  مؤمنون و معارج: هاي  در سوره» ِألَمَ

  سوره المعارج) 32، 31، 30، 29سوره المؤمنون و آیات  8، 7، 6، 5ر. ك آیات(
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جز بر همسران یا کنیزان خویش، که  *دارند می و آنان که شرمگاه خود را نگه(
دو بجویند و کسانی که غیر از این  *گیرند؛ نمی نان مورد مالمت قراردر نزدیکی با آ

  و آنان که بر نمازهاي خود مواظبند)  *اند از حد خویش تجاوز کرده
دهد که آیات این سوره آنچنان  می دربردارنده آیه مکرّر، نشانهاي  مقایسه سوره

ند؛ به عبارت دیگر، در کن می باهم ارتباط دارند که مطالب یکدیگر را تکمیل و تفسیر
المعارج) و  29-32المؤمنون و  5-8( دو سوره المؤمنون و المعارج چهار آیه عیناً

  المعارج)  34المؤمنون و  9( اند. یک آیه با اختالفی مختصر تکرار گردیده
، یــافتن اشــتراکات و  ههمــین امــر موجــب مقایســه ایــن دو ســوره و در نتیجــ

توان گفت: این دو سـوره،   می کهاي  شده است؛ به گونهبسیاري میان آنها هاي  شباهت
یکی با تفصیل و دیگري با اختصار خود، معانی یکدیگر را تکمیل کرده، در مواردي 

آیـات   -1دهند. مطالب هر دو سوره بـه دو دسـته کلـی:     می نتایج جدیدي به دست
وت کـه در  شوند. بـا ایـن تفـا    می آیات مربوط به کفار، تقسیم -2مربوط به مؤمنان 

سوره المؤمنون ابتدا مطالب درباره مؤمنان و سپس کفار آمده اسـت. ولـی در سـوره    
  .  المعارج اول کفار و بعد مؤمنان آمده است

ُذر«تکرار . 5  در سوره القمر: »فکيف کان عذابی و ُن

   با کمی تغییر) سوره القمر)( 39و 37و آیات  30-21-16ر. ك آیات(
  ب من و هشدارهایم چگونه بود؟!) عذا -اکنون بنگرید -پس (

: از آنجا که در این سوره انذار و عذاب ذکر گردیده، یادآوري نیز طبرسینظر 
  )9/286 :ق 1408 ،طبرسی( .کامالً به یکایک آنها پیوند خورده است

ـُذر«علت تکرار آیه  است که اولی  قوم عاد ایندر داستان » فکيـف کـان عـذابی و ُن
) 2/634 :ش 1356،فـیض کاشـانی  (. ومی مربوط بـه آخـرت  مربوط به دنیاست و د
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لنـذيقهم عـذاب  "تعـالی در آیـه   مثل قول خداي«افزاید:  می محمود بن حمزه کرمانی
شود: اولی هشدار بـه آنـان    می که گفته "یر الخزی فی الحياة الدنيا و لعذاب اآلخـرة أخـ

ــ   ــد از هالک ــه دیگــران اســت بع ــی هشــدار ب ــیش از هالکتشــان و دوم ت اســت پ
    )339ق:1418،کرمانی(»آنها

؛ گـردد  مى قصه طوفان و سرگذشت نوح و مخالفانش بازآیات اول سوره قمر به 
زیرا مدتى این کشتى در میـان مـردم   ؛ دانند مى »فینه نوحس« ولى بعضى آنرا اشاره به

تمام ماجراى طوفـان نـوح    ،افتاد مى بود، و هر کس چشمش به آن مانده جهان باقی
اگر این روایت را بپذیریم که بقایاى این کشـتى   مخصوصاً ؛شد مى مجسمدر برابرش 

کنند که در عصر ما نیـز   مى ص) باقى بوده، و حتى بعضى ادعا( تا عصر پیامبر اسالم
این احتمال نیز وجود دارد  اند، قفقاز مشاهده کرده) آرارات(هاى  را در کوه آن بقایاى
 ع) آیتـى بـود، و هـم کشـتى    (داسـتان نـوح   هـم ؛ اشاره به هر دو معنى باشد که آیه

  اش در میان مردم.  بازمانده
پرمعنى نسـبت بـه کـافرانى کـه      ال تهدیدآمیز وعنوان یک سؤ به نیز در آیه بعد

بگوئید) عذاب و انذارهاى من ( گوید: اکنون مى سپرند مى همان راه کفار زمان نوح را
  افسانه بود؟! داشت یا داستان و آیا واقعیت. )فكيف كان عذابى و نذر( چگونه بود؟!

 دنبال سرگذشت فشرده قوم نـوح  قوم دیگرى که سرگذشت آنها در این سوره به
قرآن به عنوان هشدارى به کافران و مجرمان در آیـات   است، که) قوم عاد( ع) آمده،(

پیـامبر خـود را    گوید: قوم عـاد نیـز   مى اشاره کرده، مورد بحث به طور فشرده به آن
افزود، و  مى ع) بر تبلیغات خود(هر قدر پیامبر آنها، هود. )عاد بتذّک( ردند.تکذیب ک

سرى و لجاجت کرد، آنها بر خیره مى مختلف براى بیدار ساختن آنها تالشهاى  راه از
غـرق   افزودند، و غرور ناشى از ثروت و امکانات مادى و غفلـت ناشـى از   مى خود

ا از آنها گرفته بود. سرانجام خداوند آنهـا  شنوا و چشم بینا ر شهوات، گوش بودن در
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 لـذا در دنبالـه همـین آیـه بـه صـورت سربسـته        ؛دردناکى مجازات کرد عذاب را با
ما با . )فكيف كـان عـذابى و نـذر( عذاب و انذارهاى من چگونه بود؟ بنگرید: فرماید مى

رفتـار   چنـین  ،و غرور و گناه و عصـیان را پوئیدنـد   اقوام دیگر که راه تکذیب و کبر
                             دهید؟ مى که راه آنها را ادامه اندیشید مى کردیم، شما درباره خود چه

ن قوم ثمود است که در سرزمی ،است در این سوره مطرح شدهکه سومین قومى 
پیامبرشان صالح نهایت  زندگى داشتند، و ،که در شمال حجاز قرار داشت »حجر«

فرماید: طایفه ثمود نیز  مى اما به جائى نرسید. نخست ؛ا کردکوشش را در هدایت آنه
 ) كذبت ثمود بالنذر( .گرفتند تهدیدها را به هیچ تکذیب کردند، و انذارهاى الهى را

و  اند، گرفته پیامبران انذار کننده را در اینجا به معنى نذر بعضى از مفسران گرچه
چرا که  ؛اند یامبران شمردهیب تمام پعنوان تکذ تکذیب قوم ثمود را نسبت به صالح به

در اینجا جمع انذار به  نذر ظاهر این است که ولى ؛دعوت تمام انبیاء هماهنگ بود
  با بیم دادن است که طبعا در کالم هر پیغمبرى وجود دارد.  همراه معنى بیاناتى است که

 بزرگ آنها در برابر دعوت حجاب ،آرى کبر و غرور و خودبینى و خودخواهى
که ما از او پیروى  گفتند: صالح فردى مانند ما است، دلیلى ندارد مى آنها؛ انبیا بود

این همان اشکالى  پیرو و تابع او؟ ! او چه امتیازى بر ما داردکه رهبر باشد، و ما مکنی
داشتند که آنها افرادى از جنس ما هستند و به  است که امتهاى گمراه غالبا به انبیا

  باشند.  وانند پیامبر الهىهمین دلیل نمى ت
مشرکان مکـه داشـت   هاى  شباهت زیادى با گفته ،قوم ثمودهاى  حقیقت گفته در

هـذا الرسـول ياكـل الطعـام و يمشـى فـى االسـواق لـو ال  مـال«کـه  کردند مى که گاهى ایراد
رود؟  مى خورد و در بازارها راه مى غذا این پیامبر چرا ؛اليه ملك فيكـون معـه نـذيراً  انزل

  . )7 /فرقان(»کند؟ اى نازل نشده که همراه او انذاررا فرشتهچ
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چرا بشرى  ،که بناست رسول الهى بشر باشد حالبهانه دیگرشان این بود که 
  کس و کار؟!تهیدست و بی

 صالح کذب پیامبرشان آنها همین موضوع را دلیل بر: گوید مى سپس در پایان آیه

  . )بل هو كذاب اشر( .هوسباز و متکبر است گرفتند و گفتند: او آدم بسیار دروغگوى
 فهمند چه کسى دروغگوى هوسباز مى فردا: گوید مى ولى قرآن در پاسخ آنها

  . )االشر سيعلمون غدا من الكذاب( است؟
تعبیر جالب  ،است و این آینده نزدیک ،)غدا( فرداروشن است که منظور از 

  لطیفى است. 
: گوید مى ر عذاب وحشتناك این قوم سرکشبراى ذک آیه بعد به عنوان مقدمه اى

مکارم  (. )فكيف كان عذابى و نذر( کنون بنگرید عذاب و انذارهاى من چگونه بود؟!ا
   )25/52ش: 1365 ،شیرازى
  
رٍ «تکرار آیه . 6 دَّكِ ُ ْن م لذِّْكِر فـََهْل مِ ِ آَن ل ا اْلُقرْ َن َسَّرْ  :در سوره القمر »وَ َلَقْد ي

  وره القمر)س 40-32-22-17ر. ك آیات (
  ما قرآن را براى تذکّر آسان ساختیم آیا کسى هست که متذکّر شود؟!) ( 

به ویژه آنکـه   ؛گردد می یابد و ملکه روح آدمی می در جان قرار ،سخن با تکرار
موجـب تثبیـت    ،و تکرار موضوعات مهم و اعتقادياند  متفاوت ها انسانقواي ادراکی 

ـدَّکِر«بار تکرار آیه  4 یبهگردد. ابن قت می آن در اندیشه آنان ُ ن م  در سوره قمر» فـََهل مِ

  .)232-241ق:1401 ،دینورى( .دکن می تقریر جهترا در این 
آیه مبارکه باال چهار مرتبه در سوره قمر تکرار شده است و هر یـک راجـع بـه    

پند و اندرزى اسـت کـه    ،یعنی در هر یک از این حکایات ؛حکایت یک پیامبر است
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 ؛منحصر به قیامـت نیسـت   ،بایستى متنبه شود و بداند که کیفر اعمال بد انسان متفکر
مکافات اعمال خـود را خواهـد دیـد.     ،هر کس ،بلکه در این عالم هم نیز کم و بیش

لتکـون «تکرار آیه براي مورد خاص، و متعلّق مخصوص است و بـه قـول زمخشـري   
رة لألذهان، مذکورة غيرمنسـ ة فـی کـّل أوان؛ تلک العبر حاضرة للقلوب، مصوّ ّ تکرار، بـراي  ي

بهتر جایگزین شدن مطلب است در اذهان، و بهتر رسوخ کردن معانی و مفاهیم است 
 »و بـرانگیختن اندیشـه هاسـت    هـا  انسـان در افکار، و آگـاه کـردن هرچـه بیشـتر     

    )1ش:1389زمخشري، (
را  »ّدکرو لقد يّسرنا القرآن للّذکر فهل مـن مـ -فکيف کان عذابی و نذر« این دو آیه

در این سوره، مکرّر ذکر کرده تا اشعار باشد به آنکه تکذیب هر رسول، مقتضی نزول 
عذاب است و استماع هر قضیه مستدعی ادکار و اتّعاظ و موجـب اسـتیناف تنبیـه و    

فبـاّی «استیقاظ است تا غفلت و نسیان بر بندگان غالب نشود. از این قبیل اسـت آیـه  
یکی از فواید و غیر آن از تکرار قصص. » يل يومئذ للمکـّذبينو «و  »آآلء ربّکما تکّذبان
آمـوز  توجه بیشتري به مطالب درس ها انسانتواند باشد که  می این ،تکرار آیه مذکور

ع) و تکـذیب قـومش   ( مربوط به داستان حضرت نـوح  ،آن داشته باشند. اولین مورد
مورد دوم مربـوط بـه    است که آن پیامبر را تکذیب کردند و پس از آن عذاب شدند.

ع) را تکذیب کرده و گرفتار عذاب شـدند.  (قوم عاد است که پیامبرشان حضرت هود
پس از ذکر داسـتان قـوم ثمـود اسـت کـه پیامبرشـان حضـرت         ،سومین تکرار آیه

ع) است کـه  ( پس از ذکر داستان قوم لوط ،ع) را تکذیب کردند. تکرار چهارم(صالح
  فساد پرداختند.  پیامبرشان را تکذیب کرده و به

 ؛الهی مخصوص یک قـوم یـا گـروه نیسـت    هاي  توان نتیجه گرفت که عذاب می
 محقـق  ،وعـده الهـی در مـورد آنـان     ،بلکه هر قومی که دچار انحراف و فساد شـود 
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، بنـابراین مناسـب اسـت از تـذکرات قـرآن      ا پذیر نیستاستثن ،لهأشود و این مس می
  )13/743  ش:1389، امین( مند شویم. بهره

بين«تکرار . 7 کذِّ ٌ يومئٍذ للمُ  در سوره المرسالت:  »ويل

  المرسالت)سوره  49- 47- 45- 40-37-34-28-24-19-15ر. ك آیات (
  واى در آن روز بر تکذیب کنندگان!) (
و ، )632 – 732 /15 :ق1421، ازهـرى ( »هالکـت « معنـى  را بعضى به »یلو«

 »وادى پر عـذابى در جهـنم  « نىبه مع و بعضى، )همان( »انواع عذاب«بعضى به معنى
حـوادث   در مورد معموالً ،این کلمه اند. تفسیر کرده )،888 :ق1412، راغب اصفهانى(

 رود، و در اینجا حکایت از سرنوشت دردناك تکذیب کنندگان در مى اسفناك به کار

 کسانى اسـت کـه قیامـت را تکـذیب     ،در اینجا »مکذبین« کند. منظور از مى آن روز
نداشـته   و کسى که ایمان به قیامت و دادگاه عدل خداوند و حسـاب و جـزا  کنند،  مى

راسخ به آن  اما ایمان ؛شود مى به آسانى مرتکب هر گونه گناه و ظلم و فسادى ،باشد
  بخشد.  مى تعهد و احساس مسؤولیت و تقوى و پرهیزگارى ،به انسان ،روز

سـوره و تأکیـد شـدت    المرسالت، بیـانگر هـدف   ده بار تکرار این آیه در سوره
از  هـا  انسـان   هتوانـد بـاز دارنـد    می روز قیامت است. این تأکیدهاي  سختی و عذاب

بعد از ذکر سوگندهائى، از قیامت و حـوادث  ها باشد. گرفتار شدن به این گونه عذاب
 کنـد، و  مـى  همین آیه را ذکـر  ،دهد، و به دنبال آن مى سنگین و سخت رستاخیز خبر

اولین تکرار آیه مذکور، بعـد از آیـه   ! »تکذیب کنندگان در آن روز واى بر«گوید:  مى
و  ص) بـا آن علـم وسـیع   ( جـائى کـه پیـامبر   ) است. و ما أدريک مـا يـوم الفصـل( 14

 ابعـاد عظمـت روز   ،کرد مى بینى که اسرار غیب را مشاهدهآن دیده تیزگسترده، و با 

و درك تمـام اسـرار بـا     را به درستى نداند، تکلیف بقیه مـردم روشـن اسـت،   قیامت 
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بینـیم   مى را تنها شبحى از آن؛ عظمت قیامت براى ما زندانیان قفس دنیا ممکن نیست
آن روز را شـدیدا   و به آن ایمان داریم. در آخرین آیه مورد بحث، تکذیب کننـدگان 

ویـل یومئـذ   ؛ واى در آن روز بر تکذیب کنندگان«فرماید:  مى مورد تهدید قرار داده،
  . »للمکذبین

   ،سرگذشت غم انگیز اقوام گنهکار پیشین ،در مرحله بعد
   ،هاى آفرینش انسانگوشه اى از ویژگی ،و در مرحله سوم

   ،قسمتى از مواهب الهى در زمین ،و در مرحله چهارم
  دهد.  مى هائى از عذاب تکذیب کنندگان را شرحقسمت ،و در مرحله پنجم

دهنده کرده، و به دنبال بیدارگر و تکان اى به مطلبىاشاره ،همچنین در هر مرحله
بهشتى که نصیب  هاى به نعمت ،کند، و حتى در بخشى از آن مى این آیه را تکرار ،آن

 اشاره نموده تا انذار را با بشارت بیامیزد و تهدید را با تشویق.  ،پرهیزگاران شده

 اعىاین تکرار، تکـرار بعضـى از آیـات را در سـوره الرحمـان تـد       ،به هر حال
از  هـا بـود، و در اینجـا غالبـاً     سـخن از نعمـت   ،با این تفاوت کـه در آنجـا   ؛کند مى

 مرسـالت ه آخرین آیـه سـور   هاى مکذبان است. در آخرین آیه مورد بحث که عذاب
صورت یک استفهام آمیخته با  با لحنى آمیخته از عتاب، و مملو از سرزنش، به ،است

دالئل صدقش از تمام آیاتش نمایان است، و  اگر به این قرآن که«: فرماید مى تعجب
 ایمان نیاورند، به کدام سخن بعد از آن ،باشد مى حقانیتش در تمام تعبیراتش منعکس

  ) منونو فباى حديث بعده ي( »آورند؟! مى ایمان
ٌ يومئـٍذ للمکـّذبين«فیض کاشانی براي هر تکـرار آیـه    در سـوره مرسـالت    »ويـل

ن نموده است؛ از جمله تکذیب قیامـت، تأکیـد، تکـذیب    قبلی، سببی بیا  همرتبط با آی
 .. وي در ضمن روایتی هـم از امـام کـاظم   .قدرت خدا، تکذیب امثال نعم اشاره شده
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محمد بن یعقوب: از علـی بـن محمـد از برخـی یـاران مـا، از ابـن         کند: می ع) نقل(
الم از محمد بن فضیل، از ابوالحسن ماضی امام موسی بـن جعفـر علیـه السـ     محبوب

بِيَن ( روایت کرده است که: به ایشان عرض کردم: منظور از َكـذِّ ـٍذ لِّْلمُ ئِ ْومَ ٌ يـَ ـل ْ ي : آن روز وَ
ویل للمکذبین یا محمد! ( فرماید چیست؟ فرمود: خداوند می) واي بر تکذیب کنندگان

محمد! آنچه در خصوص اي  کنندگانبما اوحیت الیک من والیۀ علی: واي بر تکذیب
ُهُم اْآلِخـِريَن (. )ه السالم به تـو وحـی کـردم   والیت عاي علی ـبِعُ تْ مَّ نـُ ـيَن*ُث ِ ل ـِك اْألَوَّ ِ ) أَلَـْم نـُْهل

مود: واپسینان کسانی هستند که پیامبران را درخصوص پیروي از اوصـیا تکـذیب   فر
يَن ( کردند. ْجِرمِ ُ بِاْلمُ َِك نـَْفعَل کسانی هستند که به آل محمد ظلم کردند و نسبت بـه  ) َكَذل

؛ فـیض  1/361ش:1387،کلینـی  ( وي آن همه گناهـان را مرتکـب شـدند.    جانشین
  )269و5/268ش: 1373کاشانی، 

  
  در سوره األنفطار:  »و ما أدريک ما يوم الّدين«تکرار آيه  .٨
  دانی که روز شمار چیست؟)  می و تو چه(

ثـم مـا أدريـک مـا  *و ما أدريـک مـا يـوم الـّدين «سوره انفطار آمده:  18و17ات آیدر 
همین سوره گفتـه   13که یک نوع لف و نشر بکار رفته است؛ زیرا در آیه  »الـّدين يـوم

الفّجـار لفـی إّن «گفته شـده اسـت    14و سپس در آیه  »إّن األبرار لفـی نعـيم«شده است 
و چون در یک آیه از نیکوکاران و در آیه بعـدي از بـدکاران بحـث شـده، بـراي       »جحيم

مربـوط بـه ابـرار     »و ما ادريک ما يوم الـّدين«شده تا  عظمت و بزرگی، روز جزا نیز تکرار
براي فجار باشد. و به طور کلی تکـرار در ایـن آیـه،     »ثّم ما ادريـک مـا يـوم الـّدين«باشد و 

  )415:ق 1425دانی، هم( رساند. می عظمت شأن و مرتبه آن روز را
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نـی کـه   خداوند برسبیل استهوال و استعظام گفت: توچه دا«در تفسیر گازر آمده: 
روز جزا چگونه روزي باشد، آنگه مبالغت را تکرار کرد و گفت: توچه دانی کـه روز  
قیامت چگونه روزي باشد؟ علم هیچ عالمی به سختی آن نرسد و فهم هیچ کـس آن  

ش: 1337اجرجـانی،  ( را ادراك نکند، براي آنکه هرچه تصور شود بیش از آن باشد.
10/306(  

ق) معتقد است: تکـرار ایـن آیـات، جهـت      977م ( فتح اهللا کاشانیهمچنین مال
تعجب و تفخیم شأن آن روز است؛ یعنی کنه او را هیچکس نداند و علم هیچ عـالم و  

دانی آن چیـزي را   می فهم هیچ دراك به آن نرسد، و گویند که معنی آنست که تو چه
کـه در   دانی آن چیزي را می که در روز جزاء است از انواع نعم براي اهل جنت و چه

  )  174/ 10ش: 1344کاشانی،( .آن روز است از اصناف عذاب و نکال براي اهل نار
ّها و حّقت«تکرار آيه . 9    در سوره األنشقاق: »و أذنت لرب
  و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند) (

ـ  5و2آیات ( این آیه دو بار در سوره انشقاق تکرار شده است. ه ) اکثر مفسـران ب
عدم تکرار در این مورد قائلند؛ زیرا که هرآیه، متعلقـی جـدا دارد. در کتـاب اسـرار     

تکراري در آن نیست زیـرا منظـور از اولـی، آسـمان     «خوانیم:  می التکرار فی القرآن
است و مراد از دومی، زمین. أذنت یعنی شنید و گردن نهاد و بر آنها شایسته بود کـه  

که یـک معنـی بـر دو مقصـود برگـردد دیگـر تکـرار         نشنوند و فرمان برند و زمانی
  )340ق :1418، کرمانی( .»نیست
  در سوره اإلنشراح:  »فإّن مع العسر يسراً «تکرار آيه . ٩
  پس، از پی دشواري، آسانی است) (
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 »إّن مع العُسـر يسـراً  *فإّن مع العُسر يسراً «خوانیم:  می سوره انشراح 6و5 ات آیدر 
 »العسـر «در کلمـه   »ال«از آیه، براي بیان سبب اسـت و  در آغ »فاء«چسبیدن حرف

خواهـد از او   مـی  کـه انسـان  هـایی   براي استغراق معهودي است؛ یعنی تمام دشواري
برطرف شود و تمایل دارد که از وجود او دور باشد و از میـان بـرود. بـراي محقـق     

 آمـده و چـون آدمـی    »إنّ«شدن موضوع و عملی شدن آن، جمله با حـرف تأکیـد   
برطرف خواهد شـد و مقـام و مـورد، مقـام     ها  تواند بپذیرد که تمام این دشواري نمی

و ، »إّن مـع العسـر يسـراً «شک و تردید بود، لذا جمله تکرار شده؛ آن هـم بـا عبـارت    
معینی اختصاص ندارد و هرگونه  »یسر«فهماند که به  می هم به ما »یسراً«نکره آمدن 

ین آیات، عـالوه بـر تأکیـد، از نظـم خـاص قـرآن و       شود. تکرار ا می یسر را شامل
کند. همان چیـزي کـه قـرآن را بـه      می اسلوب ویژه و شگفت آور کالم خدا حکایت

همان صداي حقی است ، قرآن کریم«مرتبه اعجاز رسانده، به قول امام محمد غزالی: 
ر است که وحـی اعلـی د  اي  ها و زمین بدان برپاست و معانیش همان اشعه که آسمان

  )11م: 1963، غزالی( ».آن تابش یافته است
زیرا در  ؛تر است حکیم معنا حتی از تأکید نیز بلیغبرخی معتقدند تکرار، در ت

گردد؛  می نکته جدیدي بیان ،شود و در تکرار می تأکید، معناي اول تقریر و تثبیت
ُسرا« این دو آیه مانند َع العُسِر ي نَّ مَ ِ ا ُس *َف َع العُسِر ي نَّ مَ ِ   )212ق:1417حکیم،( »راً ا

  
  در سوره التکاثر:  »کّال سوف تعلمون«تکرار آيه . ١٠

  ) حقا که به زودي خواهید دانست(
) تأکید پشـت  ثـّم کـّال سـوف تعلمـون *کّال سوف تعلمون( سوره تکاثر 4و3هاي  آیه

فهماند که پـس از   می به ما »سوف«سر هم و تکرار آنها، از این جهت است که کلمه 
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ه بگذرد، عواقب وخیم این لهو که در نفوس جا گرفتـه و ایـن سـرگرمی بـه     مدتی ک
حجـاب غفلـت پوشـانده و     ها، را مسخّر کرده و بر روي دلها  افزون طلبی، که قلب

چشم بصیرت را کور کرده، خواهید دید و در واقع، هدف اصلی این تکرار، تأکیـد در  
    )433م: 1976، مد القرآنیفتحی اح( إنذار و تهدید، و إنذار بعد إنذار است.

هنگـامی کـه وارد   «اولی آمـده:   »کـال سـوف تعلمـون«در تفسیر صافی در توجیه 
هنگامی که از قبرهایتان خـارج شـدید بـه سـوي     « و براي دومی:» قبرهایتان شدید

نیز معتقد  الصادقینمنهج ) و صاحب تفسیر369/ 5ش: 1373فیض کاشانی،( »محشر
 انـد:  و برخـی گفتـه  )10:ش1343، کاشانی( )البعثبعد( ومیالقبر) و دفی( است: اولی

ـــم کـــال ســـوف تعلمـــون( کـــال ســـوف تعلمـــون . إذا رأيـــتم دار الفّجـــار)( إذا رأيـــتم األبـــرار) و ث
  )10/805 :ق 1408 ،طبرسی(

  در سوره الکافرون:  »و ال أنتم عابدون ما أعبد«تکرار . 10
  ) پرستم می پرستید آنچه من نمی و شما(

ه معروف ب( ع) از ابوجعفر احول( بصانی یکی از علماء عصر امام صادقابوشاکر 
کافرون را سؤال کرد و گفت: آیـا ممکـن اسـت      همؤمن طاق) دلیل تکرار آیات سور

شخص حکیمی این چنین تکراري در کالمش باشـد؟ ابـو جعفـر پاسـخی نداشـت،      
سـید؛ حضـرت   ع) پر(چیزي نگفت تا وارد مدینه شد و این سؤال را از امـام صـادق  

ـ   کسـال تـو   ه یفرمود: علت تکرار این بود که قریش به رسول خدا پیشنهاد کردنـد ک
دوباره سـال بعـد تـو     پرستیم، و می خدایان ما را بپرست، سال دیگر ما خداي تو را

چون آنها تکرار  پرستیم و می خدایان ما را پرستش کن وسال چهارم ما خدایان تو را
  پاسخ آنها آیات را مکرر فرمود. کردند، خداوند هم در جواب 
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او گفت: این پاسخ تـو   هنگامی که ابوجعفر این پاسخ را براي ابوشاکر بیان کرد؛
  ).169ق:1313قمی،( .ع) است( بلکه از امام صادق ؛نیست

ق فعل و ظـرف عبـادت یعنـی زمـان     تکرار ناظر به تعدد متعلّ، در سوره کافرون
کافران! آنچه را که شما اي   اساس چنین است: حال و آینده است و مفهوم آیه بر این

 پرسـتش  ،پرستم می پرستم و شما نیز خدایی را که من اکنون نمی پرستید من می اکنون
ُدون«کنید:  نمی ُد ما تَعب ُ عب ـد*ال َا ُ عب نتُم عبِدوَن ما َا نیز خدایی را که شما خواهیـد  و  »وال َا

ـ  نخواهیـد   ،ه مـن خـواهم پرسـتید   پرستید من نخواهم پرستید و شما نیز خدایی را ک
دتُم«پرستید:  َ ب نا عابٌِد ما عَ ُد *وال َا عب نتُم عبِدوَن ما َا   )1/84 م:1998 علم الهدي،( ».وال َا

   نتیجه .3

  شود که:  می از آنچه گذشت نتیجه
ایـن کـه نشـانه بالغـت      در تکرار، وجود فایده شرط اسـت و الّـا بـه جـاي     -

هـایى کـه قــرآن    یکـى از راه ب اسـت.  کـالم باشـد، مخـلّ بالغـت بـوده و نـامطلو      
رسـانى خـود از آن اسـتفاده کـرده، تکـرار یـک کلمـه یـا جملـه یـا            کریم در پیام

یک آیۀ کامـل اسـت. بـدون تردیـد ایـن کـار تحصـیل حاصـل و خـالى از فایـده           
 رود.  بلکه آثار و فوائدى دارد و از محسنات سخن به شمار مى ؛نیست

ب، نیـاز واقعـی انسـان بـراي تـداوم      آیات الهـی و کـالم وحـی بـه مثابـه آ      -
خداونــد حیــات طیبــه و حقیقــی اوســت، و مفهــوم تکــرار بــرآن متصــور نیســت.  

ي هـا  انسـان مطالـب را بـیش از یـک بـار بـه مـا        ،، در جاهایی که الزم بودهحکیم
 . فراموش کار و غافل گوشزد کند، آیات را تکرار فرموده است
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ــه ت هــاي  برخــی از حکمــت - ــرآن ک ــات ق ــان تکــرار آی ــرآن پژوه وســط ق
ــد از:  ــده، عبارتن ــاء ش ــرت  « احص ــذیري و عب ــادآوري، پندپ ــذکر و ی ــري و  ت گی

ــاه ــق    آگ ــدد متعلَّ ــد، تع ــد و تهدی ــل، وعی ــیم و تهوی ــر، تعظ ــد، تقری ــازي، تأکی ، س
، ر عبــارتددفــع تــوهم ، قبولیــت کــالم، مطــوالنی شــدن ســخن و بــیم فراموشــی

ایجـاد   و  اسـتبعاد ، متمبالغـه در مـذ  ، مـدح ، تعجـب ، فهم ابعـاد مختلـف موضـوع   
 . »زمینه تدبر

هاي بیـان شـده گـاه ویـژه الفـاظ و عبـارات و گـاه         حکمتالزم به ذکر است 
معانی و مفاهیم و گاه نیـز مشـترك میـان آن دوانـد؛ همچنـین گـاه تکـرار        مختص 

نـوع   ي هویـژ ، شـود و گـاه یـک علـت     می گوناگون تبیینهایی  در یک آیه، با علت
  خاصی از تکرار است.
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