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Rawz al-jinan and rawh al-janan, written by Abu al-Futuh Razi, is one of 
the most important Persian interpretations of the sixth century A.H that 
has been researched in various aspects and angles, including theological, 
doctrinal, jurisprudential and lexical issues as well as the writing style of 
the work and its prose and the translation of the Quran. Despite this fact, 
rhetorical issues, especially semantics and Quranic rhyme, have not re-
ceived much attention in aforementioned interpretation from scholars in 
the field of the Quran and rhetoric. ‘Repetition’, considered as one of the 
important Quranic styles and one of the topics of semantics, constitutes 
the subject of this article. In this article, the authors have attempted to 
explore and explain the style ‘repetition’ in aforementioned interpretation 
in a descriptive-analytical and library manner. To do this, after having in-
troduced aforementioned style from a lexical and idiomatic point of view 
et mentioned different types of ‘repetition’, les authors examined its place 
in this interpretation and they came to the conclusion that Abu al-Futuh 
focused on the method ‘repetition’ and that he explained its functions, 
implications and concepts and that he justified its different uses in the 
Quran, which can be a basis for further research on his points of view and 
rhetoric ideas. In addition to being influenced by other researchers and 
commentators.
Keywords: "repetition", "semantics", "Rawzal-Jinān and Rawh al-
Janān", "surah al-Kafirun "
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برریس اسلوب تکرار قرآین و گونه ها و اکررکدهای آن در تفسری 
اوبالفتوح رازی

)برریس موردی سوره اکفرون(
)تاریخ دریافت: 30-05-1401 تاریخ پذیرش: 1401-08-23(

علی علی محمدی1، دکتر علیرضا باقر2، دکتر سیمین ولوی3

چکیده
َروُض الِجنان و َروُح الَجنان فی تفســیر القرآن اثر ابوالفتوح رازی از مهم ترین تفســیرهای 
ســده ششم هجری اســت که درباره جنبه های گوناگون آن پژوهش شده است. اما مباحث 
بالغی به  ویژه، علم معانی و نظم قرآنی در این تفسیر چندان محل توجه پژوهشگران نبوده 
 اســت. »تکرار« که یکی از اسلوب های مهم قرآنی و از مباحث علم معانی به  شمار می رود، 
موضوع مقاله حاضر اســت. نویسندگان در این مقاله کوشیده اند با شیوه تحلیلی_توصیفی، 
اســلوب »تکرار« را در این تفسیر بررسی و تبیین کنند. بر این اساس، پس از معرفی لغوی 
و اصطالحــی و ذکر انواع مختلف »تکرار« و بررســی انواع و کارکردهای آن در تفســیر 
ابوالفتوح، آیات ســوره کافرون را در این تفسیر بررسی کرده و دریافته اند که ابوالفتوح رازی 
بدین اسلوب اهتمام داشته و به تبیین کارکردها و دلیل کاربردهایش در قرآن کریم پرداخته 
کــه می تواند زمینه ای برای پژوهش های نوین درباره دیدگاه ها و اندیشــه های بالغی این 

مفسر باشد.
واژگان کلیدی: سوره کافرون، تفسیر َروُض الِجنان و َروُح الَجنان، ابوالفتوح رازی، تکرار، 

علم معانی.
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تا 1. مقدمه

از ویژگی های مهم تفسیرهای سده ششم هجری، توجه مفسران به مباحث زبانی و بالغی 
اســت. یکی از عوامل مهم این رویکرد را باید در نتیجــه پژوهش های عالمان و بالغیانی 
دانست که از اوایل سده سوم، اندیشه مانندناپذیری قرآن کریم را مطرح کردند. به باور آنان 
در آوردگاه اندیشــه، قرآن کریم، چه به لحــاظ محتوا، و چه به لحاظ لفظ، هماورد ندارد که 
اندک اندک این موضوع عنوان »اعجاز« به خود گرفت؛ عنوانی که در پژوهش های علمی_ادبی 
نشانگر تقلیدناپذیری شد و در نمایاندن خارق العاده  بودن قرآن به کار رفت. واژه اعجاز، متأثر 
از جاحظ و دیگر اندیشمندان و ادیبان متقدم مسلمان که بر فصاحت و بالغت قرآن تأکید 
داشتند، به نحوی فزاینده با اسلوب بالغی واال و دست نیافتنی قرآن گره خورد. )رک: بالطه، 
1394ش: 203( از این ســده به بعد، تألیفات درباره اعجاز قرآن، پیوسته رو به فزونی نهاد 
و اندیشــه ها و دیدگاه های مختلفی در این باره مطرح شد که اوج آن ها را باید تألیف کتاب 
»دالئل االعجاز« عبدالقاهر جرجانی در ســده پنجم دانست. وی در این اثر، همه مالحظات 
بالغی مرتبط با اعجاز قرآن و نیز مباحث لغت، نحو، خطابه و نقد را جست وجوگرانه مطالعه 
کرد و موفق شد نظریه »نظم« و علم معانی و بیان را پایه گذاری کند. )رک: ضیف، 1396ش: 
287( پس از آن، مفســران در آثارشان به مباحث زبانی و بالغی اهتمام ورزیدند که از میان 
آن ها می توان کشاف زمخشری، مجمع البیان طبرسی، روض الجنان و روح الجنان ابوالفتوح 

رازی و مفاتیح الغیب فخر رازی را برشمرد.
روض الجنان و روح الجنان از مهم ترین تفســیرهای ســده ششم است که »گرچه اّولین 
تفسیر پارسی نیست، ولی گســترده ترین و مفّصل ترین تفسیر زبان پارسی تا بدان روزگار 
است. « )مهدوی راد، 1366ش: 64( ابوالفتوح در این تفسیر »در ادب، بیان، صرف، نحو، لغت 
و امثال آن، غایت جهد را به کار برده و منتهای تحقیق به عمل آورده و از هیچ جهت فروگذار 
نکرده اســت. آن اندازه شواهد از اشــعار عرب و امثال که برای بیان لغات و قواعد عربیّت 
آورده، در هیچ یك از تفاســیر؛ مانند کشاف و تفســیر طبری نیاورده اند.« )ابوالفتوح رازی، 
1352ش: 24/1ـ25، مقدمه شعرانی( این مفسر با آگاهی های گسترده اش از فرهنگ اسالمی، 
تفســیرش را از اطالعات سودمند و مباحث ارزنده گوناگون آکنده است. )رک: مهدوی راد، 
1366ش: 64( بخشی از این اطالعات و مباحث به حوزه زبان و بالغت باز می گردد که در 

میان تفسیرهای متقدم فارسی کم نظیر می نماید.
درباره جنبه های مختلف این تفســیر از جمله مســائل کالمی، اعتقادی، فقهی و لغوی و 
نیز ســبك نگارش اثر و ترجمه قرآن در آن، پژوهش های ســزامندی صورت گرفته است 
که برخی از آن هــا عبارتند از: »مباحث علوم قرآن در تفســیر ابوالفتوح رازی« )اعتمادی، 
1380ش(؛ »ویژگی ها و منهج تفســیری روض الجنان«، )اســالمیه، 1384ش(؛ »بررســی 
ســبك تفسیری ابوالفتوح رازی« )نبی لو، 1384ش(؛ »تأویل در تفسیر روض الجنان و روح 
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الجنان« )ســجادی، 1384ش( و »پژوهشــی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر روض 
الجنان و روح الجنان« )مظفری، ناعمی، اشــکوری و بابایی، 1399ش(. همچنین مقاله ها و 
جستارهایی در فصلنامه »بینات« )ش47، پاییز 1384ش(، مجله »آینه پژوهش« )ش95، آذر 
و دی 1384ش(، »مجموعه مقاالت کنگره شــیخ ابوالفتوح رازی رحمه اهلل )روش تفسیری 
1ـ2(« )دارالحدیث، 1384ش( و »شــناخت نامه شیخ ابوالفتوح رازی رحمه اهلل )علوم قرآن 
در تفسیر روض الجنان(« )دارالحدیث، 1384ش( منتشر شده است. اما درباره مباحث بالغی 
و به ویژه، علم معانی و نظم قرآنی در این تفسیر، پژوهشی صورت نگرفته است. درحالی که 
بررسی اندیشه های بالغی ابوالفتوح رازی و تبیین مباحث مختلف علم بالغت در این تفسیر 
سترگ، اهمیت بســیاری دارد و می تواند راه گشــای پژوهش های افزون تری در این زمینه 
باشد. یکی از این مباحث،  اسلوب »تکرار« است که در زیرمجموعه علم معانی و فن اطناب 
طبقه بندی می شود. )رک: التفتازانی، 1383ش: 177( »تکرار« در قرآنی که در اوج بالغت و 
قله فصاحت است، پرسش برانگیز است؛ زیرا با بالغت ناهمگون می نماید. ازاین رو، عالمان 
و مفسران در حوزه مباحث بالغت، به تحلیل و بیان دالیل آن پرداخته اند تا نشان دهند که 
تکرار در قرآن نه تنها با بالغت ناهمسو نیست که از نمونه های واالی بالغت است. ابوالفتوح 
نیز از همین زاویه به موضوع تکرار نگریسته و گونه های مختلف آن را با تحلیل و چگونگی 

کاربرد آن در تبیین و تفسیر و نمایاندن اعماق معارف قرآنی گزارش کرده است.
نویسندگان در این مقاله می کوشند بدین پرسش پاسخ دهند که »تکرار« چه جایگاهی در 
تفسیر َروُض الِجنان و َروُح الَجنان دارد؟ بر این اساس، با شیوه تحلیلی_توصیفی و به روش 
کتابخانه ای، رویکرد ابوالفتوح را در بررسی این اسلوب در آیه های قرآنی به طورعام و سوره 

کافرون به طورخاص، تبیین و تحلیل می کنند.

2. تعریف تکرار
واژه »تکرار« را می توان از جنبه های متعددی تعریف کرد:

2. 1. تکرار در لغت
ا وُكروراً وتَْكراراً«. )ابن سیدۀ، 1421ق:  تَکرار مصدر ماده »ک ر ر« اســت: »َكرَّ عليه يَُكرُّ كرًّ
652/6؛ ابن منظــور، 1412ق: 64/12؛ الفیروزآبادی، بی تا:  125/2( برخی نیز تکرار را مصدر 
ْرُت الشى ء تَْكِريراً وتَْكَراراً«. )الجوهری، 1407ق: 805/2؛ مجمع اللغة  باب تفعیل می دانند: »َكرَّ
العربية بالقاهرة، بی تا: 782/2( این واژه در هر دو ساخت، به معنای بازگویی قول یا انجام دادن 
مجدد عملی است. براساس رأی دوم، تکرار مصدر غیرقیاسی باب تفعیل است. برخی هم 
معتقدند که همان مصدر قیاسی باب »تفعیل« است که »الف« آن عوض از »یاء« است. )رک: 

الزرکشی، 1410ق: 95/3ـ96(
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تکرار در زیبایی شناسی هنر از مسائل اساسی است، و باید آن را یکی از مختصات سبك 
ادبی قلمداد کرد. )رک: شمیســا، 1386ش: 83( این اســلوب در علم معانی1، زیرمجموعه 
فن اطناب2 است که »از تأکید بلیغ تر بوده و از محاسن فصاحت به شمار می آید.« )سیوطی، 
1380ش: 213/2( »اگر تکرار و ذکر کلمه ای در مرتبه دوم، حاوی نکته ای باشــد، پسندیده 
و جزء اطناب اســت، در غیر این صورت تطویل محسوب می شــود؛ مانند تأکید انذار در 
َف تَْعَلُموَن﴾ )التکاثر/3ـ4(«. )التفتازانی، 1383ش:  َف تَْعَلُموَن ثُمَّ َكالَّ َســوْ آیه های ﴿َكالَّ َســوْ
177؛ همو، 1392ش: 282( َزبیدی در مدخل تکرار لغت نامه اش از ســیوطی نقل می کند که 
برخی از عالمان بالغت معتقدند که شــرط تأکید، اتصال است و اینکه بیش از سه بار تکرار 
باِن﴾ در سوره الرحمن و ﴿َويٌْل يَْوَمئٍِذ  ُِّكما تَُكذِّ نشده باشد. بر این اساس، آیه ﴿فَبَِأيِّ آالِء َرب
بِيَن﴾ در سوره مرسالت که بیش از سه بار و در فواصل مختلف تکرار شده اند، صرفًا  لِْلُمَكذِّ
بیدی، بی تا: 27/14( ســیوطی در االتقان نیز به این مسأله اشاره  تکرارند؛ نه تأکید. )رک: الزَّ
کرده اســت. )نك: سیوطی، 1380ش: 215/2( زمخشری درباره فایده و کارکرد این اسلوب 
می گوید: »تکرار موجب تثبیت معانی در جان ها می شود. آیا نمی دانی که فقط تکرار، روش 
حفظ دانش هاست. هرچه تکرار بیشتر شــود، در دل استوار تر، در فهم عمیق تر، در حافظه 
ماندگارتر و از فراموشی دورتر می شود.« )الزمخشری، 1407ق:  334/3( این اسلوب، حاوی 
کارکردهای دیگری از جمله تقریر و تثبیت، مبالغه، تعظیم، تهویل، تخصیص، تمکین، خوف 
نسیان، تعجب، تعدد متعلق، استیعاب، و... نیز هست. )رک: الزرکشی، 1410ق: 98/3ـ116؛ 
سیوطی، 1380ش: 215/2ـ216؛ التهانوی، 1996م: 503/1ـ504؛ یعقوب و عاصی، 1432ق: 
166/1( یکی از قرآن پژوهان معاصر، تقسیم بندی جدیدی از این کارکردها به  دست داده که 
عبارتند از: تکرار تأکیدی، انگیزه های روان شناختی تکرار، کارکردهای تربیتی تکرار و تکرار 

در ادب و هنر. )رک: خرقانی، 1392ش: 240ـ246؛ همو، 1398ش: 106ـ107(

3. انواع تکرار در قرآن کریم
تکــرار آیه هــای قرآن، چه با الفاظ مشــترک، و چه با الفاظ مختلــف، چنانکه برخی از 
تنگ نظران تصور می کنند، خالی از فواید و اسرار نیست. اگر خدای متعال، آیه ای را با لفظ 
خاصــی در جایی آورده، آنگاه آن را در فرازی دیگر و با لفظی دیگر، دوباره ذکر کند، قطعًا 
نشان  از حکمتی دارد که در آن فراز، می طلبیده ذکر شود. )رک: الخطیب االسکافی، 1418ق: 
11/1( اســلوب تکرار در قرآن، ناظر به آیه هایی است که لفظ، عبارت، جمله، مضمون و یا 
1( برخی از عالمان، تکرار را در علم بدیع، طبقه بندی کرده اند؛ برای مثال، ابومحمد قاسم سجلماسی در کتاب المنزع البدیع فی 
تجنیس اسالیب البدیع تکرار را از ابواب بدیع برشمرده و باب دهم را بدان اختصاص داده است. وی، تکرار را به لفظی و معنوی 

تقسیم کرده و انواعی مانند مشاکله و تجنیس را در آن داخل می سازد. )به نقل از خرقانی، 1392ش: 238(
2( تفتازانی می گوید: »اطناب عبارت است از اینکه گوینده، مقصود خود را با الفاظی افزون تر از حد معمول ولی با فایده بیان کند.« 

)التفتازانی، 1392ش: 269؛ نقیب زاده، 1398ش: 142(
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معنایی از آن در همان آیه یا آیه ای دیگر از همان ســوره یا سوره ای دیگر تکرار شده باشد. 
این اسلوب به صورت »لفظی« و »معنوی« در قرآن کریم به کار رفته است.

3. 1. تکرار لفظی
تکرار لفظی به گونه های مختلفی انجام می پذیرد:

3. 1. 1. تکرار یك حرف: مانند تکرار حرف »س« در سوره ناس که تصویری از موقعیت 
و تجسمی از داللت آن است و معنای موردنظر با تکیه بر آهنگ ابراز می شود. )رک: الکواز، 

1386ش: 309(
3. 1. 2. تکــرار یك لفــظ: مانند تکرار فعل »تََواَصْوا« در آیه ﴿وتََواَصــْوا بِالَْحقِّ وتََواَصْوا 
بْر« اســت. در این  ْبِر﴾ )عصر/3( که کاربرد آن به دلیل وجود دو وصف »الَْحّق« و »الصَّ بِالصَّ
آیه، هر فعلی با مفعول جداگانه ای آمده تا هریك از این دو وصف، مورد تأکید قرار گیرند. 

)رک: عبدالرئوف، 1390ش: 421ـ422(
3. 1. 3. تکرار یك جمله یا آیه کامل: این نوع تکرار چند گونه است:

ـ در یك سوره و در کنار هم مانند ﴿فَِإنَّ َمَع الُْعْسِر يُْسراً إِنَّ َمَع الُْعْسِر يُْسراً﴾ )انشراح/5ـ6(؛
باِن﴾ )الرحمن/13، 16، 18،  ُِّكما تَُكذِّ ـ در فواصل آیه های یك ســوره مانند ﴿فَبِأیِّ آالِء َرب
 ،61 ،59 ،57 ،55 ،53 ،51 ،49 ،47 ،45 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34 ،32 ،30 ،28 ،25 ،23 ،21

63، 65، 67، 69، 71، 73، 75، 77(؛
ـ در ســوره   های مختلف مانند ﴿وما َظَلُمونا ولِكــْن كانُوا أَنُْفَســُهْم يَْظلُِموَن﴾ )بقره/57؛ 

اعراف/160(

3. 2. تکرار معنوی
تکرار معنوی عبارت است از: تکرار یك مضمون و معنا که با الفاظ مختلفی در دو یا چند 
فراز تکرار می شود. همچنین گاهی یك سرگذشت یا داستان قرآنی با جمله ها و عبارت های 
متفاوتی در دو یا چند سوره مختلف تکرار می شوند؛ مانند تکرار سرگذشت انبیاء از جمله 
حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت موســی و حضرت ســلیمان )ع(. )رک: سیوطی، 

1380ش: 218ـ220؛ ابوزهره، 1370ش: 196ـ270؛ عبدالرئوف، 1390ش: 433ـ436(

4. تکرار در تفسیر ابوالفتوح رازی
تکرار از جمله اســلوب های قرآنی است که ابوالفتوح رازی بسیار بدان پرداخته، و انواع 
مختلف آن را بررسی کرده است. وی ضمن تبیین کارکرد های آن ها، دلیل کاربردشان را نیز 
تشریح می کند. ابوالفتوح در آیه 84 سوره آل عمران درباره دالیل کاربرد تکرار در قرآن کریم 
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تا بحث کرده و می گوید: »تکرار، نوعی فصاحت اســت در جای خود؛ نه برای عّی1 گوینده 

باشد، و این در کالم عرب بسیار است، و غرض از این تأکید باشد و تقریر کالم با مخاطب.« 
)ابوالفتــوح رازی ، 1408ق:  416/4ـ418(  با توجه به بحث های ابوالفتوح درباره اســلوب 

تکرار، می توان آن را به انواع مختلف زیر تقسیم کرد:

4. 1. تکرار لفظی
خود تکرار لفظی نیز انواعی دارد که عبارتند از:

4. 1. 1. تکرار یک لفظ
الَِحاتِ  ُجنَاحٌ  فِيَما َطِعُموا  َِّذينَ  آَمنُوا وَعِمُلوا الصَّ ابوالفتوح رازی در تفســیر آیه ﴿لَْيَس  َعَلى  ال
ُ  يُِحُب  الُْمْحِسنِيَن﴾  الَِحاتِ  ثُمَ  اتََّقْوا وآَمنُوا ثُمَ  اتََّقْوا وأَْحَســُنوا واللَّ إَِذا َما اتََّقْوا وآَمنُوا وَعِمُلوا الصَّ
)مائــده/93( درباره تکرار فعل »اتََّقْوا« چند وجه را بیان کرده و می گوید: »یکی آنکه مراد و 
فایده مختلف است. برای آن تکرار کرد مراد به اّول اتّقاء معاصی است و به دوم استمرار و 
استدامت بر آن و به سه ام اتّقاء مظالم العباد. و وجهی دگر در حسن تکرار آن است که روا 
بود که مراد به اتّقاء اّول اتّقاء باشــد از معاصی که در گذشــته روزگار کرده باشند. نبینی که 
قولی آن است که سبب نزول آیت حدیث گذشتگان بود که خمر خورده بودند پیش تحریم 
او و به دوم، مراد اتّقاء معاصی باشد در حال و به سه ام مراد استقبال باشد.« )همان:  140/7( 
ابوالفتوح همانند شیخ طوســی و زمخشری همین دیدگاه را درباره دلیل تکرار »اتََّقْوا« بیان 

کرده است. )رک: الزمخشری، 1407ق: 676/1؛ الطوسی، بی تا: 20/4(

4. 1. 2. تکرار جمله و آیه
ابوالفتوح، تکرار آیه را نیز بررســی می کند؛ برای مثال، درباره حسن تکرار ﴿فاََل تُْعِجْبَك 
ْم وُهْم َكافُِروَن﴾  نْيَا وتَْزَهَق أَنُْفُســهُ بَُهْم بَِها فِي الَْحيَاِة الدُّ ُ لِيَُعذِّ ََّما يُِريُد اللَّ أَْمَوالُُهــْم واَل أَْواَلُدُهْم إِن
نْيَا وتَْزَهَق أَنُْفُسُهْم  بَُهْم بَِها فِي الدُّ ُ أَْن يَُعذِّ ََّما يُِريُد اللَّ )توبه/55( و ﴿واَل تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم وأَْواَلُدُهْم إِن
وُهْم َكافُِروَن﴾ )توبه/85( در ســوره توبه به نقل از ابوعلی می گوید: »ممتنع نباشد که این دو 
آیت برای دو گروه از منافقان آمده باشد در دو وقت، و چون آیت وارد است مورد مذّمت 
نفاق و اهلش، و وعظ مؤمنان و تحذیر ایشان از آنکه چشم دارند به مال و فرزندان، و غبطت 
کنند بر آن منافقان را، و معلوم است که آنچه چنین باشد از وعظ و تحذیر و تذکیر، تکرار 

در او نیکو باشد.« )ابوالفتوح رازی ، 1408ق: 317/9(

4. 2. تکرار معنوی
ابوالفتوح، به تکرار معنوی نیز توجه داشته اســت و دالیل آن را نیز بررســی کرده اســت 

1( درمانده و عاجزکردن.
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كاَة  الَة وآتُوا الزَّ که نشــان از نکته ســنجی های وی دارد؛ برای مثال، وی در آیه ﴿وأَقِيُموا الصَّ
الَۀ«  اِكِعيَن﴾ )بقره/43( درباره دلیل باز گفتن  »َواْرَکُعوا« با وجود ذکر »أَقِیُموا الصَّ واْرَكُعوا َمَع الرَّ
می گوید: »خطاب با جهودان اســت که ایشــان در نماز رکوع نکنند. جوابی دیگر آن است 
که: تخصیص کرد به ذکر این را، چنانکه: ﴿وَمالئَِكتِِه وُرُســلِِه وِجْبِريَل وِميكاَل﴾ )بقره/98(. 
)ابوالفتــوح رازی ، 1408ق:  245/1ـ246( برخی نیز بر این باورند که این تکرار برای تأکید 
َِّذيَن  است. )رک: الطوسی، بی تا: 196/1؛ البقاعی، 1427ق:  24/1( ابوالفتوح در آیه ﴿يا أَيَُّها ال
بَوا﴾ )آل عمــران/130( نیز می گوید: »در تکرار این حکم اینجا با آنکه در  آَمنُوا ال تَْأُكُلوا الرِّ
با﴾، دو وجه گفتند: یکی تأکید و توثیق تحریم  َم الرِّ ُ الْبَْيَع وَحرَّ سوره بقره گفته بود: ﴿وأََحلَّ اللَّ
را، و دیگر آنکه: آنجا به لفظ تحریم اســت، و اینجا به لفظ نهی تا معلوم شود که تحریم او 

علی أبلغ الوجوه است.« )ابوالفتوح رازی ، 1408ق: 64/5ـ65( 

5. کارکردهای تکرار از دیدگاه ابوالفتوح رازی
کاربرد اســلوب تکرار در قــرآن کریم کارکردها و مفاهیم مختلفی دارد. چنانکه اشــاره 
رفت، عالمان بالغت و مفســران مهم ترین کارکرد این اســلوب را تأکید می دانند. در کنار 
آن کارکردهای دیگری از جمله »تقریر و تثبیت«، »مبالغه«، »تعظیم«، »تهویل«، »تخصیص«، 
»خوف نسیان«، »تعجب«، »تعدد متعلق«، »استیعاب« و... ذکر شده است. ابوالفتوح نیز مهم ترین 
کارکرد تکرار را تأکید می داند. به باور وی تکرار از فنون کالم عرب بوده و برای تأکید است. 

)رک: ابوالفتوح رازی ، 1408ق:  435/20(
وی، کارکردهای مختلفی از کاربرد تکرار در قرآن را تبیین ساخته است که در ادامه با ذکر 

مثال هایی تبیین می شوند:

5. 1. تأکید
ابوالفتوح، در آیه های بســیاری به کارکرد تأکید در اســلوب تکرار اشاره کرده است. وی 
ا كانا  ــْيطاُن َعْنها فَأْخَرَجُهما ِممَّ َُّهَما الشَّ درباره فایده تکــرار »وُقْلنَا اْهبُِطوا« در آیه های ﴿فَأَزل
﴾ )بقره/36( و ﴿قُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنها َجِميعًا فَإمَّا يَأتِيَنَُّكْم ِمنِّي  فِيــِه وقُْلنَا اْهبُِطوا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ
ُهــدی﴾ )بقره/38( با بیان اینکه فایده آن تأکید اســت، در بیان دلیل این تکرار می گوید: به 
هبوط اول نزول خواست از بهشت به آسمان دنیا، و به دوم نزول خواست از آسمان دنیا به 
زمین )رک: همان: 233/1ـ234( زمخشری نیز کارکرد این تکرار را برای تأکید می داند. )رک: 

الزمخشری، 1407ق: 129/1(
َِّذيَن يَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا ويُِحبُّوَن  « در آیه ﴿اَل تَْحَسبَنَّ ال این مفسر، کارکرد تکرار فعل »اَل تَْحَسبَنَّ
أَْن يُْحَمُدوا بَِما لَْم يَْفَعُلوا فاََل تَْحَســبَنَُّهْم بَِمَفاَزٍة ِمَن الَْعَذاِب ولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ )آل عمران/188( 
را نیز تأکید دانســته و می گوید: چون کالمی دگر معترض شد میان مفعول اّول و دوم، فعل 
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تا عامل با سر گرفت، گفت: »َفال تَْحَسبَنَُّهْم« ، گفت: مپندار ای محّمد آنان را که شادمانه باشند 

به آنکه کرده باشند، و دوست دارند که ایشان را حمد کنند، و بستایند به آنچه نکرده باشند 
که ایشان از عذاب برهند. )رک: ابوالفتوح رازی ، 1408ق: 202/5( بیضاوی نیز این تکرار را 

برای تأکید فعل، فاعل و مفعول اول می داند. )رک: البیضاوی، 1418ق: 53/2(
ِل«  رازی در آیــه ﴿فََمهِّلِ  الَْكافِِرينَ  أَْمِهْلُهمْ  ُرَويْداً﴾ )طــارق/17( درباره اینکه چرا فعل »َمهِّ
یك بار در باب تفعیل آمده و بار دیگر آن را در باب افعال تکرار کرده است، می گوید: با دو 
ساخت متفاوت و برای تأکید تکرار شده اســت. )رک: ابوالفتوح رازی ، 1408ق:  231/20( 
قرآن پژوه دیگری نیز می گوید: تکرار فعل »أْمهِْل« و شــکل دستوری مشتق شده از آن، برای 
دســت یافتن به توازن واژگانی ایجادشــده آمده اســت تا از این طریق کارکرد بالغی تأکید 

حاصل شود. )رک: عبدالرئوف، 1390ش: 421(

5. 2. تقریر و تثبیت
تقریر و تثبیت نیز از کارکردهای مهم تکرار اســت. ابوالفتــوح درباره تکرار چندین باره 
بَانِ ﴾ می گوید: تکرار بر اختالف فواید اســت، چون تقریر به  ُِّكَما تَُكذِّ آیــه ﴿فَبِــأيِ  آاَلِء َرب
نعمت های مختلف کرد، عند ذکر هر نعمتی تکرار تقریر کرد و غرض از تکریر تقریر است 
و تذکیر و تقریع و توبیخ، چنانکه یکی از ما گوید: »الم احسن اليك بأن اعطيتك، الم احسن 
اليك بأن خّلقتك، الم احســن اليك بأن رفعتك، الم احسن اليك بان خلعت عليك«. )همان: 
 285/18ـ286( ســید مرتضی نیز می گوید تکرار در سوره الرحمن به دلیل تقریر نعمت های 
متعدد نیکو و زیباست. وی درباره اینکه چرا این آیه پس از برخی از آیه هایی آمده که در آن 
ذکر عذاب الهی رفته است، می گوید: اگر درست بیندیشیم، درمی یابیم که اینها نیز نعمت های 
الهی اند و وصف این عذاب ها ســبب می شود که انسان ها درپی کارهای ناشایست نباشند و 

این تفّضل الهی به بندگان است. )رک: السید المرتضي، 1403ق: 86/1(
اِء إِلٌَه وفِي اْلَْرِض إِلٌَه وُهَو الَْحِكيُم  ــمَ َِّذي فِي السَّ ابوالفتوح درباره تکرار لفظ »اله« ﴿وُهَو ال
الَْعلِيــُم﴾ )زخرف/84( به دو نکته اشــاره می کند: 1. تأکید و تمکیــن معنا در نفس به دلیل 
جایگاه بلند این معنا در جان انســان؛ 2. تا بدانند همان گونه که عبادت او برای اهل آسمان 
واجب است برای اهل زمین نیز واجب است. زیرا دلیل آن الوهیت خدا و به جاآوردن اصول 
نعمت هاســت و این نعمت ها هم برای اهل آسمان است، و هم اهل زمین. )رک: ابوالفتوح 
رازی ، 1408ق:  195/17( طبرســی نیز می گوید: این تکرار برای تأکید است تا معنا در جان 

انسان بیشتر تمکین و تثبیت یابد. )رک: الطبرسی، 1372ش: 88/9(

5. 3. تذکیر
تذکیر از دیگر کارکردهای اســلوب تکرار اســت. صاحب »روض الجنان« درباره دلیل 
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ْلتُُكْم َعَلى الَْعالَِميَن﴾  ِّي فَضَّ َّتِي أَنَْعْمُت َعَلْيُكــْم وأَن تکرار آیه ﴿يَا بَنِي إِْســَرائِيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي ال
)بقره/47( در آیه 122 همین سوره می گوید: »آیت اّول متضّمن است ذکر نعمت های خدای 
که بر بنی اســرائیل کرد، و آیت ما خطاب جهودان و ترسایان عهد رسول است. حق تعالی 
نعمت هایی که با ایشــان و با پدران ایشان کرد یادشــان داد تا در شکر او بیفزایند و کفران 
نکنند. و اّما آیت دوم متضّمن است ذکر وعید را و ترسانیدن از روز قیامت و آنکه او روزی 
باشد که کس از کس غنا نکند و قبول فدیه نباشد و شفاعت شافع در حّق کّفار نافع نباشد و 
این هر دو آن است که به تذکیر او مکّلف به صالح نزدیك شود و از فساد دور شود، و آنچه 
این صورت دارد تکرار و تذکار او مکّلفان را لطف باشــد. وی به نکات دیگری نیز درباره 

این تکرار اشاره کرده است.« )ابوالفتوح رازی ، 1408ق:  137/2ـ138(
ا  ابوالفتوح درباره تکرار ﴿تِْلَك أُمٌَّة قَْد َخَلْت لَها ما َكَســبَْت ولَُكْم ما َكَسْبتُْم وال تُْسئَُلوَن َعمَّ
كانُوا يَْعَمُلوَن﴾ در آیه های 134 و 141 سوره بقره سه وجه را برشمرده است. وی، در یکی از 
وجوه می گوید: مخاطبان مختلف بودند و چون مخاطبان مختلف باشــند تکرار فایده باشد. 
وی، در وجه دیگری نیز می گوید: وقت مختلف بود، و آیت وارد مورد وعظ و زجر است، 
و در این تذکیر باشد به نعمت خدا و تحذیر بود از عقاب او و این معنا هرچه بیشتر باشد 

نفعش عام تر باشد و فایده اش ظاهرتر. )رک: همان:  193/2(

5. 4. تعظیم
بُوا ُشَعْيبًا َكأْن لَْم  َِّذيَن َكذَّ ْيبًا« در آیه ﴿ال بُوا ُشــعَ َِّذيَن َكذَّ ابوالفتوح درباره دلیل تکرار جمله »ال
بُوا ُشَعْيبًا َكانُوا ُهُم الَْخاِسِريَن﴾ )اعراف/92( می گوید: این تکرار می خواهد  َِّذيَن َكذَّ يَْغنَْوا فِيَها ال
بزرگی و شــدت عمل زشت قوم مدین را نشان دهد که شعیب را دروغ گو پنداشتند. )رک: 
همان: 304/8( خداوند پس از درخواست داوری شعیب؛ مبنی بر اینکه چه کسی بر صراط 
مستقیم است. )اعراف/89(، پس از اینکه رأی به نفع شعیب داد، مخالفان او را به شکل سختی 
تنبیه کرد. به طوری که زلزله ای شدید آنان را فراگرفت. )اعراف/91( طبرسی نیز همین رأی 
را ابراز کرده و می گوید: تکرار آن برای تغلیظ و تشدید عمل آن قوم است. )رک: الطبرسی، 
بُوا ُشَعْيبًا« را متضمن مبالغه در مردود بودن  َِّذيَن َكذَّ 1372ش: 694/4( زمخشری نیز تکرار »ال
ســخن سران قوم به پیروان خود، بی اعتبار ساختن رأی آنان، به سخره  گرفتن نصیحتشان و 
بزرگی بالیی که بر سر آنان آمده است، می داند. )رک: الزمخشری، 1407ق: 131/2( بیضاوی 

نیز با زمخشری هم رأی است. )رک: البیضاوی، 1418ق: 42/3(

5. 5. اظهار فرودستی و بندگی
ابوالفتوح رازی، کارکرد تکرار ضمیر »إِیَّاَک« در آیه ﴿إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعيُن﴾ )فاتحه/5( 
را اظهار فرودستی و بندگی انســان و نیازمندی اش به پروردگار و لذت  بردن از این تکرار 
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تا می دانــد. وی می گوید: بیان را و عــرض  کردن مذلّت و اقرار به عبودیّت و حاجت و قّلت 

اســتغناء از او و فزع با درگاه او و التذاذ به ذکــر او. )رک: ابوالفتوح رازی ، 1408ق:  81/1( 
ابوالفتوح در اینجا به داللت بالغی بسنده کرده است، اما کرمانی و زرکشی به بیان دلیل نحوی 

این تکرار نیز پرداخته اند. )رک: الکرمانی، بی تا: 65ـ66؛ الزرکشی، 1410ق: 97/3(

5. 6. مقایسه دو موضوع
ابوالفتوح گاهی نیز کارکرد تکرار یك عبارت یا ترکیب را در قرآن کریم برای مقایسه دو 
موضوع یا مسأله می داند که نشان از نوآوری ها و نکته سنجی های وی در تبیین این اسلوب 
َِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم ويَتُوَب َعَلْيُكْم  ُ لِيُبَيَِّن لَُكْم ويَْهِديَُكْم ُسنََن ال قرآنی دارد. او در تفسیر آیه ﴿يُِريُد اللَّ
َهواِت أَْن تَِميُلوا َمْياًل َعِظيمًا﴾  َِّذيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ ُ يُِريُد أَْن يَتُوَب َعَلْيُكْم ويُِريُد ال ُ َعلِيٌم َحِكيٌم واللَّ واللَّ
)النســاء/26ـ27( درباره علت تکرار حدیث توبه )یَتُوَب َعَلیُْکْم( می گوید: »در آیت دوم به 
آن بازگفت تا مطابقه باشد میان ارادت او و ارادت آنان که فساد خواهند تا مطابقه به مقارنه 
پیدا شود، که هر چیز به عکس خویش پیدا گردد.« )ابوالفتوح رازی ، 1408ق:  328/5( یکی 
از نکته ســنجی های شایان توجه درباره بیان دلیل این تکرار، نظر عالمه طباطبائی است. وی 
َهواِت  َِّذيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ می گوید: گویا منظور داللت بر این معنا بوده که بفهماند جمله »ويُِريُد ال
 ُ أَْن تَِميُلوا َمْياًل َعِظيمًا« از سه فقره آیه قبلی، فقط مقابل فقره اخیر قرار دارد و اگر جمله »واهللَّ
َهواِت« به آیه قبلی وصل می شد قهراً  َِّذيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ یُِریُد... « تکرار نمی شد و جمله »ويُِريُد ال
چنین به نظر می رسید که این جمله در مقابل همه فقرات آیه قبلی قرار دارد و آن وقت معنای 

آیه به طور قطع لغو می شد.1 )رک: الطباطبائی، 1390ق:  281/4(

6. بررسی تفسیری سوره کافرون
ِحيِم قُْل يا أَيَُّها الْكافُِروَن ، ال أَْعبُُد ما تَْعبُُدوَن ، وال أَنْتُْم عابُِدوَن ما أَْعبُُد ،  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ﴿بِْسِم اللَّ

وال أَنا عابٌِد ما َعبَْدتُّْم ، وال أَنْتُْم عابُِدوَن ما أَْعبُُد ، لَُكْم ِدينُُكْم ولَِي ِديِن﴾ )کافرون/6-1(
یکی از ویژگی های بالغی ســوره کافرون، وجود اســلوب تکرار در آن اســت. از نظر 
ســبکی، آیه ﴿َواَل أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم﴾  تکرار آیه ﴿اَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن﴾ است. اما این دو آیه 
از نظر ســبکی و ساختاری از هم متمایزند. درعین حال آیه سوم ﴿َواَل أَنْتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد﴾ 
و آیه پنجم ﴿َواَل أَنْتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد﴾ هر دو از نظر ساختاری و سبکی عین هم اند. )رک: 
عبدالرئوف، 1390ش: 422( اکثر مفسران معتقدند که آیه های چهارم و پنجم، تکرار آیه های 
دوم و سوم بوده و کارکردهایی برای آن ها ذکر کرده اند. در مقابل برخی از مفسران نیز وجود 

َِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم﴾ ، 3. ﴿َويَتُوَب َعَلْيُكْم﴾ ، و اراده آن هایی که  ُ لِيُبَيَِّن لَُكْم﴾ ، 2. ﴿يَْهِديَُكْم ُسنََن ال 1( فقرات آیۀ قبل عبارتند از: 1. ﴿يُِريُد اللَّ
پیروی شهوات می کنند، نمی تواند از بیان خدای متعال که مضمون فقره اول است، جلوگیری و با آن مقابله کند. همچنین نمی تواند 
با هدایت خدای متعال که مضمون جمله دوم است مقابله نماید، خدای متعال برای مسلمانان بیان می کند و به سوی سنت های 
َهواِت...﴾  به همه  َِّذيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ گذشتگان هدایت می کند، چه آن ها بخواهند، و چه نخواهند، پس به همین منظور که جمله ﴿َويُِريُد ال

فقرات برنگردد و فقط به جمله اخیر برگردد. )طباطبائی، 1374ش:  449/4(
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تکرار را در این سوره نمی پذیرند. اینك دیدگاه برخی از مفسران متقدم و معاصر را در این 
زمینه تشریح و بررسی می کنیم.

6. 1. طرفداران تکرار در سوره کافرون
در میان مفســران طرفدار تکرار در ســوره کافرون، طبری )د: 310ق( از نخستین کسانی 
اســت که اظهارنظر می کند و می گوید: تکرار آیه ﴿ال أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن﴾ و پس از آن، همانند 
﴿فَِإنَّ َمَع الُْعْسِر يُْســًرا إِنَّ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا﴾  )انشراح/ 5ـ6( برای تأکید است. )رک: الطبری، 
بی تا: 663/24( اما قمی )زنده تا ســال 307ق(، در بیان دلیل تکرار در این سوره، به روایتی 
از امام صادق )ع( اســتناد می کند: دلیل تکرار آن اســت که قریش به رســول خدا )ص( 
پیشنهادهایی کردند که خداوند مثل گفته آن ها را پاسخ داد. در مقابل اینکه گفتند: یك سال 
تو خدای ما را بپرســت، فرمود: »قُلْ  يَا أَيَُّها الَْكافُِرونَ  اَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدونَ  «. در پاسخ به اینکه 
گفتند: یك سال ما خدای تو را بپرسیتم، فرمود: ﴿َواَل أَنْتُمْ  َعابُِدونَ  َما أَْعبُُد﴾. در پاسخ به اینکه 
باز گفتند: یك سال تو خدایان ما را بپرست، فرمود: ﴿َواَل أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُمْ ﴾ و درنهایت در 
پاسخ به اینکه گفتند: یك سال ما خدای تو را بپرستیم، فرمود: ﴿َواَل أَنْتُمْ  َعابُِدونَ  َما أَْعبُُد لَُكمْ  

ِدينُُكمْ  َولِيَ  ِدينِ ﴾ )رک: القمي، 1404ق: 446/2(
شیخ طوســی )د: 460ق(، تکرار »عبادت« را در سوره کافرون دارای فوائدی می داند؛ از 
جمله اینکه عبادت بت ها توســط انسان مؤمن به دلیل قبح آن در گذشته، حال و آینده نفی 
می شــود. همچنین عبادت خدا توسط انسان کافر به دلیل جهلش نسبت به یکتاپرستی نفی 
می شــود. )رک: الطوسی، بی تا: 420/10ـ422( بغوی )د: 510ق(، با تأکید بر اینکه تکرار از 
شیوه های گفتاری در زبان عربی است، این سوره را از مصادیق تکرار می داند. )رک: البغوی، 
1420ق: 318/5( فخــر رازی )د: 606ق(، با بحثی مفصل دربــاره تکرار یا عدم تکرار، به 
وجهی اشــاره کرده که چندان محل توجه دیگران نبوده اســت. وی می گوید: تکرار در این 
سوره متضمن نوعی تهکم و استهزا نسبت به مخاطب است؛ زیرا کسی که سخنی را با هدف 
فاسدی تکرار می کند شایسته است که با تکرار پاسخ تحقیرآمیزی به او و سخنش داد. )رک: 

الرازی، 1420ق: 331/32(
خازن )د: 741ق( نیز دو قول را مطرح می کند؛ قول اول نبود تکرار در این سوره است. اما 
طبق قول دوم در این ســوره تکرار وجود دارد و افاده تأکید می کند و هرچه به تأکید بیشتر 
نیاز باشــد، تکرار نیکوتر اســت و در هیچ فرازی چون این فراز به تکرار نیاز نیست. )رک: 
الخــازن، 1415ق: 486/4( ابن کثیر )د: 774(، رأی نیکــو را این می داند که مراد از آیه ﴿اَل 
أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن﴾ نفی فعل اســت. زیرا جمله فعلیه است و مراد از ﴿َوال أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم﴾ 
نفی پذیرش آن به طور کامل است. زیرا نفی با جمله اسمیه استوارتر و معنایش نفی وقوع و 

امکان است. )رک: ابن کثیر، 1419ق: 479/8ـ480(
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تا دیدگاه های مفســران معاصر طرفدار تکرار نیز تقریباً همان روایت دیدگاه های مفســران 

متقدم اســت و اغلب به کارکرد تأکید و ثبات و استمرار اشاره کرده اند؛ محمد جمال الدین 
قاســمی )د: 1333ق(، تکرار در این سوره را برای تأکید آیه های پیشین دانسته است. )رک: 
القاســمی، 1418ق: 558/9( طالقانی )د: 1399ق(، آیه های چهارم و پنجم را تکرار و تأکید 
آیه های دوم و ســوم  می داند که به صورت جمله اسمیه آمده اند تا بر ثبات اعراض حضرت 
رســول از بت پرســتی و ثبات کافران در عبادت بت ها داللت داشته باشند. )رک: طالقانی، 
1387ش: 284/6( ابن عاشــور )د: 1394ق( و ســیدمحمد حسین فضل اهلل )د: 1431ق( نیز 
دیدگاهی نزدیك به طالقانی را مطرح کرده اند. )رک: ابن عاشور، 1420ق: 511/30؛ فضل اهلل، 
1419ق: 456/24( عالمه طباطبائی )د: 1402ق(، با رد دالیل مخالفان تکرار آیه های چهارم و 
َر ثُمَ   پنجم، می گوید: این دو آیه تکرار و تأکید مضمون دو آیه قبلی اند؛ مثل آیه ﴿فَُقتِلَ  َكْيَف  قَدَّ
َر﴾. )مدثر: 19ـ20( وی حدیث امام صادق )ع( را لطیف و دقیق برشمرده است.  قُتِلَ  َكْيَف  قَدَّ
)رک: الطباطبائی، 1390ق: 20/ 374( وهبه زحیلی )د: 1436ق(، می گوید: خداوند با تکرار، 
بر مضمون سوره تأکید کرده تا کافران را از اینکه رسول خدا بت های آنان را بپرستد، ناامید 
کند و روشــن سازد که او فقط خدای یکتا را می پرستد. )رک: الزحیلی، 1418ق: 442/30( 
مکارم  شــیرازی با بررسی آرای مختلف می گوید: این تکرار برای تأکید است. )رک: مکارم 

 شیرازی، 1371ش: 390/27(

6. 2. مخالفان تکرار در سوره کافرون
اما برخی از مفســران نیز تکرار در این سوره را نپذیرفته اند؛ زمخشری )د: 538ق(، بی آنکه 
سخنی از تکرار به میان آورد، می گوید: با توجه به اینکه حرف »ال« جز بر فعل مضارع در معنای 
استقبال وارد نمی شود، مراد از »ال اعبد« نفی عبادت در زمان آینده است. پس معنای آیه چنین 
است: من در آینده خواسته شما یعنی پرستش خدایانتان را انجام نخواهم داد. شما نیز در آینده 
درخواست مرا برای پرستش خدا پاسخ نخواهید داد. به اعتقاد وی، آیه های چهارم و پنجم برای 
نفی عبادت در گذشته اند. معنای آیه ﴿وال أنا عابد ما عبدتم﴾ نیز این است که من در گذشته 
نیز هرگز آنچه را شما پرستیده اید، نپرستیده ام. معنای آیه پنجم ﴿وال أَنْتُْم عابُِدوَن ما أَْعبُد﴾ نیز 
ناظر بر این اســت که شــما هم هرگز آنچه را من پرستیده ام، نپرستیده اید. )رک: الزمخشری، 
1407ق: 809/4ـ810( این دیدگاه زمخشری را برخی از مفسران از جمله ابوحیان )د: 745ق(، 
براســاس رأی نحویانی چون سیبویه نادرست خوانده و نقد کرده اند )رک: ابوحیان، 1420ق: 
559/10ـ560( بیان الحق نیشابوری )د: حدود 550ق(، معتقد است که در این سوره تکرار معنا 
وجود ندارد. )رک: النیسابوری، 1415ق: 894/2( صاحب »درة التنزيل و غرة التأويل« نیز وجود 
تکرار را در این ســوره رد می کند و می گوید: اگر کسی آن را تکرار قلمداد کند، از معرفت و 

تدبر ناچیز اوست. )رک: الخطیب االسکافی، 1418ق: 71/1(
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زرکشــی )د: 794ق(، در بحث خود درباره اســلوب تکرار و در بررسی تکرار در سوره 
کافــرون، حدیثــی تقریباً با همان مضمون حدیث امام صادق )ع(، از امام حســن )ع( نقل 
کرده که به جای سال، کلمه ماه در آن ذکر شده است. اما زرکشی آن را تفسیر به عدم تکرار 
کرده و می گوید: مقصود از این قول آن اســت که این آیه ها تکرار نیستند. بلکه به اختصار 

شایسته ترند. )رک: الزرکشی، 1410ق: 105/3(

6. 3. دیدگاه ابوالفتوح رازی درباره تکرار در سوره کافرون
ابوالفتوح رازی در تفسیر سوره کافرون هم تکرار لفظی را بررسی کرده است، و هم تکرار 
معنوی را. وی سه وجه را درباره این تکرارها مطرح نموده  است. اما همانند برخی از مفسران 

رأیی را درباره تکرار یا عدم تکرار نپذیرفته و قول صریحی درباره آن ها بیان نکرده است.
وی در وجــه اول، به هدف کاربرد تکرار اشــاره می کند و می گوید: تکراری که با هدف 
تأکید صورت می گیرد از گونه ها و فنون کالم عرب است. همان گونه که با هدف اختصار و 
تخفیف، کالم را حذف و کوتاه می کنند، برای تأکید نیز کالم را تکرار می کنند. وی سپس دو 

شعر را به عنوان شاهد ذکر می کند:
وکـمْ کمْ نعٍم َکانتْ لُکم کـمْ  کـمْ 

)چقدر نعمت هایي که داشته اید، چه اندازه و چه اندازه و چه اندازه(.
یَـوَم َولّـوا أیـَن أیـناهاّل َسألتْ ُجموُع کندۀ

)آیا از جماعت قبیله کنده نپرسیدی از روزي که اعراض کردند، به کجا و کجا رفتند(.
وی در پایان این وجه به یك نکته دیگر نیز اشاره می کند و می گوید: اگر جمله ای دارای 

فایده مستقل باشد، نباید آن را بر تأکید حمل کرد.
رازی در وجه دوم، به بررسی معنای زمان افعال روی می آورد و برخالف دیدگاه زمخشری، 
می گوید: لفظ »أفعل« صالح باشد حال را و استقبال را، گفت: »ال أعبد ما تعبدون فی الحال 
وال أنتم کذلك تعبدون ما أعبد في الحال«، آنگه برای نفی استقبال کالم از سرگرفت، گفت: 
﴿َواَل أَنا عابٌِد ما َعبَْدتُّْم﴾  و نه من پرســتم آن معبود را که شــما پرستی در مستقبل ایّام و نه 
نیز شما معبود مرا پرستی در مستقبل. )رک: ابوالفتوح رازی ، 1408ق:  436/20( وی براساس 
این وجه، معتقد است که با توجه به اینکه مفهوم آیه ها با یکدیگر متفاوت است، بنابراین، در 
سوره کافرون تکرار وجود ندارد و آن را نیکو می داند. )رک: همانجا( به باور وی در آیه سوم 
زمان حال برجسته شده، درحالی که تکرار آن در آیه پنجم نشانگر زمان آینده است. بنابراین، 
اولین و دومین فعل منفی »ما أَْعبُُد« نشانگر این معنا هستند که اکنون نمی پرستیم و در آینده 

نیز نخواهیم پرستید. )رک: عبدالرئوف، 1390ش: 422(
ابوالفتوح در وجه سوم، به یك بحث نحوی پرداخته و می گوید: و جواب سه ام از آیت آن 
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تا است که اختالف معنا مستفاد است از »ما« برای آنکه »ما« در آیات اّول موصوله است، یعنی 

»ال أعبد معبودکم وال أنتم تعبدون معبودی«. و در آیات دیگر »ما« مصدری اســت، »وال أنا 
عابد عبادتکم، أی مثل عبادتکم«، گفت: عبادت من چون عبادت شما نباشد، چه عبادت من 
بر وجه قربت و شکر نعمت باشد و عبادت شما بر وجه متابعت پدران، اقتدا باشد به ایشان بر 
سبیل تقلید. پس عبادت ما مختلف است از این وجه و »ما« مصدری در کالم عرب معروف 
و مشــهور است و در قرآن و اشعار بسیار آمده است، منها قوله: ﴿وضاقَْت َعَلْيُكُم اْلَْرُض بِما 

َرُحبَْت﴾  )توبه/118( أی »برحبها«. )رک: ابوالفتوح رازی ، 1408ق:  436/20ـ437(

نتیجه گیری
با بررسی های انجام گرفته نتایج زیر حاصل آمد:

1. یکــی از مهم ترین وجوهی که در تفســیر ابوالفتوح رازی تاکنون مــورد توجه قرار 
نگرفته است، اندیشه های بالغی او و به ویژه، علم معانی و نظم قرآنی است.

2. تکرار، به مثابه یکی از فنون علم بالغت و علم نظم و از مهم ترین اســلوب های قرآنی، 
مورد توجه ابوالفتوح بوده و این مفسر انواع آن را بررسی و تشریح کرده است.

3. ابوالفتوح رازی، انواع مختلف اسلوب قرآنی، یعنی »تکرار لفظی و تکرار معنوی« را در 
تفسیر خویش بررسی کرده است. وی در تکرار لفظی به گونه هایی چون »تکرار یك لفظ«، 

»تکرار جمله«، و »تکرار آیه« پرداخته و آن ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
4. مهم ترین و اصلی ترین کارکردی که ابوالفتوح رازی، همانند اکثر مفسران و عالمان بالغت، 
برای اسلوب تکرار در آیات ذکر کرده، »تأکید« است. اما در کنار آن، »تقریر و تثبیت«، »تذکیر«، 

»تعظیم«، »اظهار فرودستی و بندگی« و »مقایسه دو موضوع« نیز مورد توجه وی بوده است. 
5. این مفســر در تبیین مفاهیم و کارکردهای اســلوب تکرار و دلیل کاربرد آن، افزون بر 
تأثیرپذیر از دیگران، خود نیز دســت به نوآوری هایی زده است که شایسته تأمل است؛ برای 
مثال، بررسی و بیان کارکردهایی چون »اظهار فرودستی و بندگی« و »مقایسه دو موضوع« از 

جمله این نوآوری هاست.
6. مفســران درباره وجود تکرار در ســوره کافرون اختالف نظر دارند. اغلب آنان رأی به 
وجود تکرار داده و تأکید را مهم ترین کارکرد آن می دانند. اما ابوالفتوح با آنکه بحث مفصلی 
درباره تکرار در این سوره کرده، رأیی را درباره تکرار یا عدم تکرار نپذیرفته و قول صریحی 

بیان نکرده است.
7. این پژوهــش می تواند زمینه ای برای پژوهش و تحقیق در مســائل و مباحث بالغی 

به ویژه، علم معانی و نظم قرآنی این تفسیر شیعی پارسی سدۀ ششم هجری باشد.
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تا احیاء التراث العربي.

بیدی، مرتضی )بی تا(: »تــاج العروس من جواهر القاموس«، تحقیق: مجموعۀ من المحققین، بی جا، -  الزَّ
دارالهدایۀ.

الزحیلي، وهبۀ بن مصطفی )1418ق(: »التفســیر المنیر في العقیدۀ والشریعۀ والمنهج«، دمشق: دارالفکر - 
المعاصر.

الزرکشــی، بدرالدین )1410ق(: »البرهان في علوم القرآن«، تحقیــق: جمال حمدی الذهبی و دیگران، - 
بیروت: دارالمعرفۀ.

الزمخشــری، جاراهلل )1407ق(: »الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل«، تحقیق: مصطفی حسین احمد، - 
 بیروت: دارالکتاب العربي.

سجادی، سیدابراهیم )1384ش(: »تأویل در تفســیر روض الجنان و روح الجنان«، پژوهشهای قرآنی، - 
سال یازدهم، شماره 41.

الســید المرتضــی )1403ق(: »االمالی«، تحقیق: محمد بدرالدین الحلبي، قــم: کتابخانه آیۀ اهلل العظمی - 
مرعشي نجفي.

ســیوطی، عبدالرحمن بن ابی  بکر )1380ش(: »ترجمه االتقان فی علوم القرآن«، ترجمه مهدی حائری  - 
قزوینی، تهران: امیرکبیر.

شمیسا، سیروس )1386ش(: »نگاهی تازه به بدیع« )ویرایش سوم(، تهران: میترا.- 
ضیف، شوقی )1396ش(: »تاریخ و تطور علوم بالغت«، ترجمۀ محمدرضا ترکی، تهران: سمت.- 
طالقانی، سیدمحمود )1387ش(: »پرتوی از قرآن«، تهران: آرون.- 
الطباطبایی، محمدحسین  )1390ق(: »المیزان في تفسیر القرآن« ، بیروت: مؤسسۀ األعلمي للمطبوعات.- 
طباطبایی، محمدحســین )1374ش(:  »ترجمه تفســیر المیزان«، ترجمه محمدباقر موسوی، قم: جامعه - 

مدرسین حوزه علمیه قم.
الطبرسی، فضل بن حسن  )1372ش(: »مجمع البیان في تفسیر القرآن«، تصحیح: فضل اهلل  یزدی طباطبایی - 

و هاشم  رسولی، تهران: ناصرخسرو.
الطبری، محمد بن جریر )بی تا(: »جامع البیان عن تأویل آي القرآن«، تحقیق: محمود محمد شاکر، القاهرۀ: - 

مکتبۀ ابن تیمیۀ.
الطوســی، محمد بن حسن )بی تا(: »التبیان في تفسیر القرآن«، تحقیق: احمد حبیب  عاملی، بیروت:  دار - 

إحیاء التراث العربي.
عبدالرئوف، حسین )1390ش(: »سبك شناســی قرآن کریم«، ترجمه پرویز آزادی، تهران: دانشگاه امام - 

صادق)ع(.
فضل اهلل، سیدمحمد حسین  )1419ق(: »من وحی القرآن«، بیروت: دارالمالک.- 
الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب )بی تا(: »القاموس المحیط والقابوس الوسیط في اللغۀ«، بیروت: دارالعلم - 

للجمیع.
قائمی نیا، علیرضا )1390ش(: »معناشناسی شناختی قرآن«، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.- 
القاســمي، محمد جمال الدین )1418ق(: »محاسن التأویل«، تحقیق: محمد باسل عیون السود، بیروت: - 

دارالکتب العلمیۀ.
قمی، علی بن ابراهیم  )1404ق (: »تفسیر القمي«،  تحقیق: طیب الموسوی  الجزائری، قم: دارالکتاب.- 
الکرمانی، محمود بن حمزۀ )بی تا(: »اســرار التکرار فــی القرآن«، تحقیق: عبدالقادر احمد عطاء، بی جا، - 

دارالفضیلۀ.
کواز، محمد کریم )1386ش(: »سبك شناسی اعجاز بالغی قرآن«، ترجمه حسین سیدی، تهران: سخن.- 
مجمع اللغۀ العربیۀ بالقاهرۀ )بی تا(: »المعجم الوسیط«، القاهرۀ: دارالدعوۀ.- 
مظفری، ســودابه. ناعمی، زهره. اشکوری، ســیدعدنان. و بابایی، شهال )1399ش(، »پژوهشی تحلیلی - 

پیرامون انواع ســیاق، در تفســیر روض الجنان و روح الجنان«، پژوهشهای تفسیری تطبیقی، سال ششم، 
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شماره 11.
مکارم شــیرازی، ناصر )1371ش(: »تفســیر نمونه«، با همکاری جمعی از دانشمندان، تهران: دارالکتب - 

االسالمیه.
مهدوی راد، محمدعلی )1366ش(: »شناسایی کتاب روح الجنان یا روض الجنان «، حوزه ، سال چهارم، - 

شماره 20.
نبی لو، علی رضا )1384ش(: »بررســی سبك تفســیری ابوالفتوح رازی«، مجموعه مقاالت کنگره شیخ - 

ابوالفتوح رازی رحمه  اهلل، ج 2، قم: دارالحدیث.
نقیب زاده، محمد )1398ش(: »درس نامه کاربرد علوم بالغی در تفسیر«، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.- 
النیسابوري، محمود بن ابی الحسن )1415ق(: »ایجاز البیان عن معاني القرآن«، تحقیق: حنیف بن حسن - 

القاسمي، بیروت: دار الغرب االسالمي.
یعقوب، امیل بدیع و عاصی، میشال )1432ق(: »المعجم المفصل فی اللغۀ واالدب«، قم: ناب مصطفوی.- 
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