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چکیده
یکی از سُوَر اختالفی از نظر مکّی و مدنی بودن ،سورة عادیات است كه اگر مکان نزول
مفسـران بـه
سوره تعیین گردد ،در تفسیر و شناخت بهتر آن نقش بسزایی دارد .برخی از ّ
دلیل سوگندهای ابتدایی در باب اسبان جنگی ،آن را مربوط بـه جهـاد دانسـتهاند كـه در
مدینه واجب شده است .همچنین روایاتی كه نزول سوره را بعد از غزوة ذاتالسّالسل بیان
كرده ،آن را مدنی دانستهاند .امّا با دقّت در اسلوب سوره كه به سبک سُوَر مکّی نازل شده
است و روایات صحیح در باب مکّی بودن سوره ،مشخّص میشود كه این سوره مکّی اسـت
و آیات ابتدایی سوره كه دربارة جنگ است و ربطی به جهاد ندارد كه در مدینه نازل شـده
باشد .همچنین دلیل دیگر بر مکّی بودن سوره ،بحث محتوایی آن است كـه در آن سـخن
از معاد و قیامت به میان آمده كه خود از ویژگیهای سُوَر مکّی اسـت و در نقلـی موثّـ از
امام علی(ع) آمده كه عادیات وصفی برای شتران در حـ ّ اسـت .حـال اگـر «عادیـات» بـه
معنای «اسب» باشد ،باز به معنای «اسب جنگی» است كه با اسب جهادی متفاوت اسـت؛
زیرا اسب جنگی در فرهنگ جاهلیّت در میان اهل مکّه از جایگاه ویـژهای برخـوردار بـوده
است.
واژگان کلیدی :سورة عادیات ،مکّی و مدنی ،اسب جنگی ،اسب جهادی ،شأن نزول.


E-mail: Gh .faez@ut.ac.ir
(نویسندة مسئول)E-mail: emadsadeghi7360@ut.ac.ir

E-mail: aboozar.kheirandish@gmail.com
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مقدّمه
اهمیّت مکّی یا مدنی بودن سُوَر از نظر شناخت ناسخ و منسوخ ،كشـب مفـاهیم و مـدلول
صحیح آیات ،زمان تشریع احکام ،شناخت شأن نزول آیات بسیار روشن است .بـرای تشـخیص
سـوَر،
زمان نزول یک سوره ،میتوان مواردی را در نظر داشت؛ از جمله نقل و روایت ،محتوای ُ
اشارة آیه به مکان یا افراد خاصّ و مشخّصهها و اسلوبی كه خاصّ سُوَر مکّی یا مدنی است .امّـا
گاه برداشتهایی كه از آیات میشود ،مفسّران را به اشتباه انداخته است و آن برداشت غلـط را
به عنوان اماره و نشانهای بر مکّی یا مدنی بودن یک سوره گرفتهاند .سورة عادیات از جملة این
سُوَر است كه به دلیل اشاره به اسبان جنگی ،برخی مفسّران آن را دلیلی بر مدنی بودن سـوره
دانستهاند ،بدین دلیل كه سخن از جنگ و جهاد در دوران مدینه مطری بوده است.

1ـ پرسشهای پژوهش
در این پژوهش به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:
6ـ ادلّة مدنی بودن سورة عادیات و نقد آن چگونه است؟
1ـ ادلّة مکّی بودن سورة عادیات چیست؟
این پژوهش در صدد آن است كه با بررسی روایات ترتیب نـزول ،سـبب نـزول و ضـوابط و
خصائص سـورهها ،مکّـی یـا مـدنی بـودن ایـن سـوره را مشـخّص كنـد تـا از ایـن طریـ  ،از
برداشتهای مفهومی اشتباه از سوره پیشگیری شود.

9ـ گزارش اختالفي بودن سوره
در باب سورة عادیات ،عدّهای نزول ایـن سـوره را در مکّـه و عـدّهای دیگـر نـزول آن را در
مدینه دانستهاند .امّا افرادی را میتوان نام برد كه این سوره را در شـمار سـورة اختالفـی ذكـر
كردهاند كه از آن جملـه اسـت :سـیوطی (ر .؛ سـیوطی ،6916 ،ج )16 :6و آیـتهلل معرفـت
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(ر .؛ معرفت6969 ،ق ،.ج  .)618 :6با بررسیهای صورت گرفته ،علّت بـروز اخـتالف را بایـد
در روایات ترتیب نزول و سبب نزول سوره جستجو نمود.

3ـ روایات ترتیب نزول
روایات ترتیب نزول این سوره در دو دستة مکّی و مدنی به ترتیب تاریخی گزارش میشود:
3ـ )1روایات مکّي بودن
روایت علیّ بن أبی طالب(ع) از طری سعید بـن مسـیّب (ر .؛ جفـری69 :6861 ،ــ،)69
روایت علیّ بن أبیطالب(ع) از طری مقاتل (ر .؛ شهرستانی ،6871 ،ج 613 :6ـ ،)688روایت
عبداهلل بن عبّاس از طری عطـاء (ر .؛ ضـریس6983 ،ق ،)16 :.روایـت ابـنعبّـاس از طریـ
ابنجریح از عطاء (ر .؛ همان ،)67 :روایت عطاء خراسانی (ر .؛ ماوردی ،بـیتـا ،ج ،)983 :1
روایت أبی شیبه از عطاء (ر .؛ همان ،ج  ،)983 :9روایت مجاهد (ر .؛ ابنندیم ،بـیتـا،)13 :

روایت عکرمـه و حسـن بصـری (ر .؛ بیهقـی6989 ،ق ،.ج  ،)691 :7قتـاده (ر .؛ سـیوطی،
6916ق ،.ج  ،)18 :6محمّد بـن نعمـان (ر .؛ زهـری6966 ،ق ،.ج  ،)83 :6روایـت علـیّ بـن
أبیطلحه (ر .؛ سیوطی6916 ،ق ،.ج  ،)18 :6روایت ابن واقد (ر .؛ شهرستانی ،6871 ،ج :6
613ـ ،)686زهری (ر .؛ زهری6966،ق ،.ج .)83 :6
بیشتر روایات ترتیب نـزول ایـن سـوره را در مکّـه و بـین دو سـورة عصـر و كـوثر ،یعنـی
چهاردهمین سوره به ترتیب نزول بیان كردهاند (ر .؛ همان).

3ـ1ـ )1بررسي روایات مکّي بودن سوره
با بررسی این قبیل روایات كه خود در شناخت مکّی یا مدنی بودن سورهها نقـش بسـزایی
دارند ،مکّی بودن سوره به دست میآید و تنها چند روایت در بیان مدنی بودن سوره آمده كـه
با نقدی جدّی مواجه است.
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3ـ )9راویان مدني بودن سوره و نقد آنها
روایت ابنعبّاس از طری ابوصالح (ر .؛ یعقـوبی ،بـیتـا ،ج  ،)98 :1روایـت مقاتـل (ر .؛
شهرستانی ،6871 ،ج 686 :6ت )688و ضحّا

(ر .؛ طوسی ،بیتا ،ج.)869 :68

3ـ9ـ )1نقد روایات مدني بودن سوره
6ـ روایت ابوصالح از ابنعبّاس كه مدنی بودن سوره را بیان میكند (ر .؛ یعقوبی ،بیتا ،ج
 ،)98 :1با روایت عطاء از ابنعبّاس كه مکّی بودن سوره را روایت میكنـد (ر .؛ ابـنضـریس،
6983ق 67 :.و ابنندیم ،بیتا ،)13 :مغایرت دارد .همچنین روایـت ابـنجـری از عطـاء و او از
ابنعبّاس كه نام سورههای مدنی و ترتیب نزول آنهـا را بیـان مـیكنـد ،ولـی ذكـری از سـورة
عادیات به میان نمیآورد (ر .؛ همـان )13 :كـه خـود دلیلـی بـر مکّـی بـودن سـوره اسـت.
همانگونه كه گذشـت ،در مکّـی و مـدنی بـودن سـوره اخـتالف وجـود دارد (ر .؛ سـیوطی،
6916ق ،.ج  16 :6و معرفت6969 ،ق ،.ج  ،)618 :6ولی بیشتر روایات ترتیب نـزول ،بـهویـژه
روایات مشهور ترتیب نزول و بیشتر مفسّران و قرآنپژوهان بـر مکّـی بـودن سـوره هـمسـخن
شدهاند  .از این رو ،مکّی بودن سوره از شهرت و قوّت بیشتری برخوردار میباشد و تنها روایـت
ترتیب نزولی كه بر مدنی بودن سوره ایستاده است ،روایت ابوصالح است كه طری آن در بـین
طرقی كه به ابنعبّاس مـیرسـد ،ضـعیبترین طریـ اسـت (ر .؛ سـیوطی6916 ،ق ،.ج :1
 .)976در ضمن سیوطی در تفسیر خود از ابنمردویه از ابنعبّاس روایتـی نقـل مـیكنـد كـه
سوره را مکّی میداند (ر .؛ همان ،6989 ،ج .)966 :3
1ـ روایت مقاتل :شهرستانی میگوید :احتمـال مـیرود او روایـت خـود را از ابوصـالح و از
ابنعبّاس نقل كرده باشد؛ زیرا محتوای هر دو روایت نیز یکی است .سیوطی مـیگویـد« :قـول
مشهور در روایات ترتیب نزول این است كه این سوره چهاردهمین سـورة نـازلشـده در مکّـه
است (ر .؛ سیوطی6916 ،ق ،.ج  )96 :6و این همان ترتیب عطـاء از ابنعبّـاس اسـت (ر .؛
طبرسی ،6871 ،ج )168 :68كه با روایت جابر بن زید تکمیل شده است و قرآنپژوهانی چون
دروزه و معرفت بر این نظر ایسـتادهاند (ر .؛ دروزه ،6838 ،ج  69 :6و معرفـت6969 ،ق ،.ج
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 .)689 :6ابنعاشور روایت جابر بن زید را در مکّی بودن سوره تأیید میكند (ر .؛ ابنعاشـور،
بیتا ،ج.)983 :88
8ـ روایت ضحّا

از آن رو كه با اكثر روایاتی كه نزول سوره را در مکّـه بیـان كردهانـد ،در

تعارض است .پس نمیتوان به او وقعی نهاد ،بلکه باید سخن او را در این باب اجتهـادی بـیش
ندانیم.

3ـ روایات و اقوال مفسّران
نظرات مفسّران بر اساس ترتیب تاریخی گزارش میشود:

3ـ )1مکّي بودن سوره در نظر مفسّران
مفسّرانی كه نظر به مکّی بودن سوره دارند ،از این قرار است:
ابنمسعود (ر .؛ ماوردی ،بیتا ،ج  ،)818 :1جابر (ر .؛ همـان)؛ عکرمـه و حسـن بصـری
(ر .؛ همان) ،عطاء (ر .؛ همان) ،روایـت مقاتـل بـن سـلیمان (ر .؛ بلخـی6918 ،ق ،.ج :9
 ،)766ماتریدی (ر .؛ ماتریدی6911 ،ق ،.ج  ،)188 :68سمرقندی (ر .؛ سـمرقندی ،بیتـا،
ج  ،)183 :8ثعلبی (ر .؛ ثعلبی6911 ،ق ،.ج ،)113 :68واحـدی (ر .؛ واحـدی6961 ،ق ،.ج
 ،)999 :9سمعانی (ر .؛ سمعانی6963 ،ق ،.ج  ،)178 :1بغـوی (ر .؛ بغـوی6918،ق ،.ج :9
 ،)169زمخشری (ر .؛ زمخشری6987 ،ق ،.ج  ،)731 :9ابنعطیّه (ر .؛ ابنعطیّه6911 ،ق،.
ج  ،)968 :9ابنجوزی و قرطبی با سند از ابنمسعود ،عطاء ،عکرمه و جابر ،مکّی بودن سوره را
بیان میكند (ر .؛ ابنجوزی6911 ،ق ،.ب ،ج  938 :9و قرطبـی ،6839 ،ج  ،)698 :18فخـر
رازی (ر .؛ فخــر رازی6918 ،ق ،.ج  ،)193 :81ابــنجــزی (ر .؛ ابــنجــزی6961 ،ق ،.ج :1
 ،)989خازن از قول ابنمسعود ،مکّی بودن سوره را بیان میدارد (ر .؛ خازن6969 ،ق ،.ج :9
 ،)918ابوحفص حنبلی دمشـقی (بـا سـند) (ر .؛ حنبلـی دمشـقی6966 ،ق ،.ج ،)999 :18
ثعالبی نظر اجماع را بر مکّی بودن سوره میداند و مدنی بودن سوره را بـا لفـظ «قیـل» بیـان
میكند (ر .؛ ثعالبی6963 ،ق ،.ج  ،)163 :9سیوطی نقل میكند كه ابنمردویـه از ابنعبّـاس
سوره را مکّی مـیدانـد (ر .؛ سـیوطی6983 ،ق ،.ج  ،)966 :3مظهـری (بـدون سـند) (ر .؛
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مظهری6961 ،ق ،.ج ،)811 :68به تصریح طوسی ،سوره در قول ابنعبّاس ،مکّی اسـت (ر .؛
طوسی ،بیتا ،ج ،)869 :68ابوالفتوی رازی سخنی مانند طوسی بیان میكنـد (ر .؛ ابوالفتـوی
رازی6983 ،ق ،.ج  ،)876 :18شوكانی با سند از ابنمسعود ،جابر ،حسن ،عکرمه و عطاء ،مکّی
بودن سوره را بیان میكند و در آخر ،سخن ابنمردویـه از ابنعبّـاس در مکّـی بـودن سـوره را
گزارش میكند (ر .؛ شوكانی6969 ،ق ،.ج .)937 :9

3ـ )9بررسي گفتار مفسّران
چنانكه مالحظه میشود ،بیشتر مفسّران از شیعه و اهل سنّت بـا سـند و تعـداد كمتـری
بدون سند به مکّی بودن سوره حکم كردهاند (ر .؛ همان) و همانگونه كـه از كبـار صـحابه و
بزرگان تابعین ذكر شد ،سوره را مکّی دانستهاند .مفسّرانی كه سوره را مدنی تلقّی كردهانـد ،بـا
لفظ «قیل» كه نشان از ضعیب بودن قول مدنی بودن سوره است و بیشتر به دلیل سبب نزول،
سوره را مدنی دانستهاند كه در باب آن بحث میشود.
3ـ )3نقد و بررسي گفتار مفسّران در مدني بودن سوره
مفسّرانی از جمله ابنعبّاس (ر .؛ ماوردی ،بیتا ،ج ،)818 :1ضحّا

(ر .؛ همان) ،قتـاده

(ر .؛ ابنجوزی6911 ،ق ،.ج  ،)938 :9مقاتل (ر .؛ همان) ،قرطبی (با سند) (ر .؛ قرطبـی،
 ،6839ج ،)698 :18نیشـــابوری (ر .؛ نیشـــابوری6969 ،ق ،.ج  ،)996 :1طبرســـی (ر .؛
طبرســی ،6871 ،ج  ،)386 :68طباطبــائی (ر .؛ طباطبــائی6967 ،ق ،.ج )899 :18ســورة
عادیات را مدنی میدانند.

3ـ )4نقد و بررسي روایات
در باب روایت ابنعبّـاس بایـد گفـت در بررسـی روایـات ترتیـب نـزول بیـان شـد كـه از
ابنمردویه از ابنعبّاس و نیز از عطاء و او از ابنعبّاس ،مکّی بودن سوره رسیده است و روایـات
سبب نزول وارده از ابنعبّاس كه در ادامه خواهد آمد و ضوابط و خصـائص سـورههای مکّـی و
مدنی ،قول به مکّی بودن سوره را تقویت میكند .دربارة روایت ضحّا

نیز باید گفـت كسـانی

كه هم عصر او بودند ،از تابعانی همچون مجاهـد ،عکرمـه ،حسـن و عطـاء ،مکّـی بـودن سـوره
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در تعارض است .در ایـن بـاره هـم بایـد گفـت روایـات

سبب نزول سوره و ضوابط و خصـائص مکّـی و مـدنی قـول بـه مکّـی بـودن سـوره را تـرجیح
میدهند.
دربارة روایت قتاده كه سوره را مدنی دانسته ،باید گفت در روایت ترتیب خود بـا نیـاوردن
سوره در ذیل سُوَر مـدنی ،حُکـم بـه مکّـی بـودن سـورة عادیـات داده اسـت (ر .؛ سـیوطی،
6916ق ،.ج  )18 :6و مستند قتاده در مدنی بودن سوره ،روایت ضعیفی است كـه قابـل اعتنـا
نیست (ر .؛ سیوطی6989 ،ق ،.ج  .)838 :1در باب روایت مقاتل بیان شـد كـه بـه احتمـال
زیاد با روایت ابوصالح یکی باشد؛ زیرا متن هـر دو روایـت یکـی اسـت .بـه گفتـة سـیوطی در
اإلتقان ،طری ابوصالح از ابنعبّاس ضعیبترین طریـ اسـت (ر .؛ سـیوطی6916 ،ق ،.ج :1
 .)976مفسّرانی از قبیل قرطبی با سند قتاده و مقاتـل ،مـدنی بـودن سـوره را بیـان كردهانـد
(ر .؛ قرطبی ،6839 ،ج  ،)698 :16در حالی كه سیوطی از قتاده و مقاتل ،مدنی بودن سـوره
را روایت میكند (ر .؛ سیوطی6916 ،ق ،.ج  .)18 :6نیشابوری بدون سـند بـه مـدنی بـودن
سوره حُکم كرده است كه نمیتوان به سخن او اعتنایی كرد؛ زیرا اجتهادی بیش نیست .عالّمه
طباطبایی(ره) سورة عادیات را بر اساس روایات و سیاق ،در شمار سُوَر مدنی قلمـداد مـینمایـد
(ر .؛ طباطبائی6967 ،ق ،.ج .)899 :18در نقد دیدگاه عالّمه طباطبائی میتوان گفت عایشـه
بنت الشّاطی در تفسیر خود ،فضای نزول سورة عادیات را چنین ترسـیم مـیكنـد و بـر مکّـی
بودن سوره بر اساس محتوا تأكید دارد .سوره با ترسیم صحنة سـریعی از غـارت بـیرحمانـه و
ناگهانی شروع میشود .قومی كه صبحگاهان مورد هجوم ناگهانی قرار میگیـرد و مـردم از آن
باخبر نمیشوند ،مگر در حالیكه مهاجمان در وسط جمع آنان قرار گرفتهاند و آنها را در میان
غباری به هوا برخاسته ،به این طرف و آن طرف پراكنده میكنند .این تصویر سـخت و شـدید
بعد از «واوِ» قَسَم آمده است تا نظرها را به غارتهای ناگهانی صبحگاهان كه مردم در گذشـته
با آن آشنا بودند و نیز حوادثی كه با این غارتها به وجود میآمد ،همچون پراكندگی ،تحیّـر و
سردرگمی جلب كند .منظور عایشه بنت الشّاطی از این سخن آن است كه در این سوره بحثی
از جهاد نیست ،بلکه از جنگی صحبت به میان آمده كه ناگهان شروع مـیشـود .هـدف از ایـن
بیان قرآن ،هشدار به مردم است كه نسبت به معاد و برپایی قیامت غافل نباشند .همـان گونـه
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كه جنگ یکباره و ناگهانی شروع میشود ،قیامت نیز ناگهان برپا میشود كـه در آیـات پایـانی
این سوره بیان شده است (ر .؛ بنت الشّاطی ،بیتا ،ج  .)688 :6محتوای سوره بر اساس اینکه
سورههای مکّی معموال پیرامون مبدأ و معاد سخن گفتهاند و سورة عادیـات از معـاد و قیامـت
سخن به میان آورده است ،خود دلیل دیگری بر مکّـی بـودن ایـن سـوره اسـت (ر .؛ مکـارم
شیرازی .)866 :6831 ،بر اساس روایات نیز سبب نزولِ این سـوره و ضـوابط و خصائصـی كـه
برای سورههای مکّی مطری كردهاند (و در ادامه بیان میگردد) ،قول به مکّی بودن ایـن سـوره
ارج ح است .در ضمن ،روایاتی كه نزول این سوره را بعد از غـزوة ذاتالسّالسـل دانسـتهاند ،در
ادامه خواهد آمد و مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.

4ـ روایات سبب نزول
در باب این سوره ،چندین سبب نزول گزارش شده كه بیان میگردد و مورد بررسـی قـرار
میگیرد.

4ـ )1روایات سبب نزول مدني بودن سوره و نقد و بررسي آنها
دربارة آیات اوّلیّة این سوره سه سبب نزول بیان شده است:
1ـ روایت اوّل« :قال مقاتل :بعث رسول اللَّه ـ صلّی اللَّه علیه و سلّم ـ (سَرِیَةً إلی حیّ مـن
کِنانة) ،و استعمل علیهم (المُنذرَ بن عمرو األنْصاریَّ) .فتـأخَّر خبـرهم ،فقـال المنـافقون :قُتلـوا
جمیعا .فأخبر اللَّه تعالی عنهـا ،فـأنزل اللَّـه تعـالی] :وَ الْعادِیـاتِ ضَـبْحاً :مقاتـل گویـد:
پیغمبر(ص) سریّهای به سركردگی منذر بن عمرو انصاری بـه سـوی طایفـهای از كنانـه گسـیل
داشته بود .و دیری نگذشت كه از آنها خبری نشد و منافقـان گفتنـد :همگـی كشـته شـدهاند.
خداوند با فرستادن آیات 6ـ 9این سوره ،پیامبر(ص) را از حـال آنهـا بـاخبر سـاخت» (واحـدی،
6961ق.)936 :.
َسـتِیُّ،
9ـ روایت دوم« :أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسیّ ،أخبرنا أحمد بن محمـد الب ْ
حدَّثنا محمّد بن مکّی ،حدَّثنا إسحاق بن إبراهیمَ ،حدَّثنا أحمـد بـن عَبْةةة ،حـدَّثنا حفـص بـن
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جَمِیع ،حدَّثنا سِمَا ٌ ،عن عکْرمة ،عن ابنعبّاس :أن رسول اللَّه ـ صلی اللَّه علیه و سـلّم ـ بعـث
خیال ،فأَسْهَبَتْ شهرا لم یأته منها خبرٌ .فنزلت :وَ الْعادِیاتِ ضَبْحاً إلی آخر السّةورة :رسـول
خدا(ص) سریّهای را گسیل داشته بود .ماهی گذشت و از اعزامشدگان به سریّه خبـری نشـد تـا
اینکه خداوندآیات وَ الْعادِیاتِ ضَبْحاً را تا آخر سوره نازل فرمود» (همان.)936 :
3ـ روایت سوم« :قیل نزلت السّورة لما بعث النبی(ص) علیّـا(ع) إلـی ذات السالسـل فـأوقع
بهم و ذلک بعد أن بعث علیهم مرارا غیره من الصحابة فرجع كلّ منهم إلی رسول اهلل(ص) و هـو
المروی عن أبی عبداهلل(ع) فی حدیث طویل قال و سمت هذه الغةزوة ذات السّالسـل ألنـه أسـر
منهم و قتل و سبی و شد أسراهم فی الحبال مکتفین كأنّهم فی السّالسل و لمـا نزلـت السةورة

خرج رسول اهلل(ص) إلی النّاس فصلّی بهم الغةاة و قرأ فیها و العادیات فلما فرغ مـن صـالته قـال
بشـرنی بـذلک
أصحابه هذه سورة لم نعرفها فقال رسول اهلل(ص) نعم إنّ علیّا ظفـر بأعـداء اهلل و ّ
جبرئیل(ع) فی هذه اللّیلة فقدم علی(ع) بعد أیام بالغنائم و األساری :این سوره هنگامی نـازل شـد
كه پیامبر(ص) ،علیّ بن أبیطالب(ع) را به سوی قبیلة ذات سالسل فرستاد ،بعد از آنکـه چنـدین
بار دیگران را فرستاده بود و همـه بـا شکسـت مواجـه شـدند ،تـا آنکـه پیـامبر(ص) ،علـیّ بـن
أبیطالب(ع) را به سوی آنها فرستاد و از أبیعبداهلل(ع) همین روایت در حدیث طوالنی بیان شده
است .این غزوه را ذات سالسل نام نهادند ،بدین دلیل كه عدّهای كشـته شـدند و عـدّهای نیـز
اسیر گشتند و اسیران ایشان را با ریسمان بسته بودند؛ ماننـد اینکـه آنهـا در زنجیـر بودنـد و
هنگامی این سوره نازل شد ،پیامبر(ص) با مردم نماز صبح به جماعت به جا آوردند و پیـامبر

(ص)

سورة عادیات را در نماز تالوت فرمودند .هنگامی كه نماز به پایان رسید ،مردم گفتند :مـا ایـن
سوره را نمیشناسیم .پیامبر(ص) فرمود :علی(ع) بـر دشـمنان پیـروز شـدند .جبرئیـل(ع) امشـب
پیروزی علی(ع) را به من بشارت داد .چند روزی گذشت و دیدند علی(ع) با اسیرانی كـه گرفتـه
بودند و غنائم جنگی برگشتند» (طبرسی ،6871 ،ج .)388 :68
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4ـ )9نقد روایات سبب نزول
این سه روایت همگی به سریّههایی اشاره دارند كه در مدینه اتّفاق افتاده است .از ایـن رو،
چندی از تفاسیر همچون مجمعالبیان ،نمونه ،التّحریر و التنویر و  ...بر پایة همـین روایـات بـر
مدنی بودن آن حکم كردهاند ،حال آنکه اسلوب هشداری و تهدیـدی ،نظـم بسـیار آهنگـین و
محتوای سوره بر مکّی بودن آن داللت دارد .گذشته از این ،روایـات مـذكور بـه دلیـل سـندی
مخدوش میباشند و برخی از مفسّران با وجود نقل آنهـا در كتـب تفسـیری ایشـان بـه سـند
غیرقابل اعتماد آنها اذعان كردهاند؛ مثال ابنكثیر سـند ایـن روایـت را بسـیار غریـب و ناآشـنا
میشمرد (ر .؛ ابنكثیر6966 ،ق ،.ج  .)991 :3روایت سوم نیز هـم از جهـت سـند و هـم از
جهت متن به صورت مرسل از امام صادق(ع) نقـل شـده اسـت؛ زیـرا طریـ طبرسـی تـا امـام
صادق(ع) مشخّص نیست و عبارتِ «فِی حَدِیثٍ طَوِیل» در متن حدیث نشان از افتادگی بخشی
از حدیث میباشد .این روایت در كتب حدیث نیز به همین صورت گـزارش شـده اسـت (ر .؛
مجلسی ،بیتا ،ج  11 :16و نمازی ،6819 ،ج .)61 :9
بنابراین ،به این روایات نمیتوان به عنوان روایت سبب نزول سـوره اعتمـاد كـرد؛ زیـرا در
سند آن ،افرادی ضعیب و غیرموثّ وجود دارند یا روایت آنها به صورت مرسل بیان شده است.

4ـ )3اسباب نزول دالّ بر مکّي بودن سوره و بررسي آنها
در برابر سبب نزول مدنی بودن سوره ،سبب نزولی از ابنعبّاس و سعید بـن جبیـر رسـیده
كه سوره را مکّی نشان میدهد و به این صورت گزارش میشود« :حدّثنی یونس بن عبداألعلی
الصدف ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال :أخبرنا أبوصخر عمر بن حنظلة ،عن أبیمعاویةة البجلـی ،عـن
سعید بن جبیر ،عن ابنعبّاس ،حدثه قال :بینما أنا فی الحجر جالس ،أتـانی رجـل یسـأل عـن
الْعادِیاتِ ضَبْحا فقلت له :الخیل حین تغیر فی سبیل اهلل ....فانفتل عنّی ،فـذهب إلـی علـی بـن
أبی طالب رضی اهلل عنه و هو تحت سقایة زمزم ،فسأله عن الْعادِیاتِ ضَبْحاً فقـال :سـألت
عنها أحدا قبلی؟ قال :نعم ،سألت عنها ابنعبّاس ،فقال :الخیل حین تغیّر فـی سـبیل اهلل ،قـال:
اذهب فادعه لی فلمّا وقفت علی رأسه ،قال :تفتی النّاس بما ال علـم لـک بـه ،و اهلل لکانـت أوّل
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غزوة فی اإلسالم لبدر ،و ما كان معنا إالّ فرسان :فرس للزّبیر ،و فـرس للمقـداد ،فکیـب تکـون
العادیات ضبحا .إنّما العادیات ضبحا مِن عرفة إلی مزدلفة إلی منی .قال ابنعبّـاس :فنزعـت عـن
قولی ،و رجعت إلی الّذی قال علی رضی اهلل عنه :ابنعبّاس نقل مـیكنـد مـن در كنـار سـنگ
(حجراألسود) نشسته بودم كه مردی به طرف من آمد و دربارة الْعادِیـاتِ ضَـبْحاً از مـن
سوال میكرد .من به او گفتم :یعنی اسـبها و جهـادگران مسـلمان هنگـامی كـه در راه خـدا
میتازند . ...پس او از پیش من به سوی علیّ بـن أبـیطالـب(رض) رفـت ،در حـالی كـه ایشـان
(علی(ع)) كنار چشمة زمزم نشسته بودند .دربارة الْعادِیاتِ ضَبْحاً از وی سوال كرد .ایشـان
فرمودند :آیا قبل از من از كسی دربارة این موضوع سـؤال كـردهای؟! گفـت :بلـه ،از ابنعبّـاس
سؤال كردهام و ابنعبّاس گفت :اسبها و جهادگران مسلمان كه در راه خدا میتازند (علـی(ع)).
گفت :برو به ابنعبّاس بگو نزد من بیاید .هنگـامی كـه مـن (ابنعبّـاس) پـیش علـی(ع) رفـتم،
(علی(ع)) گفت :آیا مردم را به چیزی كه بدان علم نداری فتوا میدهی؟ بـه خـدا قسـم! اوّلـین
غزوهای كه در اسالم واقع شد ،جنگ بدر بود ،در حالی كه نزد ما تنها دو اسب بود :اسبی برای
زبیر و اسبی برای مقداد .پس چه میشود معنی الْعَادِیَاتِ ضَبْحاً؟ (علی(ع)) گفتند :مراد از
آن شترهای نفسزنان است كه از عرفه به سمت مزدلفه و آنگاه منا میروند .ابنعبّـاس گفـت:
من از نظر خود دسـت كشـیدم و بـه گفتـة علـی(رض) برگشـتم و بـا ایشـان هـمنظـر شـدم»
(طبری6918،ق ،.ج.)897 :88
4ـ3ـ )1بررسي روایت سبب نزول
سند این روایت به خاطر وجود سعید بن جبیر از بهترین طـرق روایـی ابنعبّـاس شـمرده
میشود (ر .؛ سیوطی6916 ،ق ،.ج  .)976 :1همچنـین روات ایـن روایـت ،از روات موثّـ و
قابل اعتماد علمای رجال و حدیثشناسان میباشد ،به گونهای كه در شـری حـال یـونس بـن
عبداألعلی الصّدف آمده است كه او را ثقه دانستهاند و در حفظ و ثبـت احادیـث و نیـز از نظـر
عقل ،وی را توثی كردهاند (ر .؛ ذهبی6981 ،ق ،.ج )936 :9و در شری حال ابنوهب چنین
گزارش شده كه ایشان محـدّث ،فقیـه ،عابـد ،حـافظ ،ثقـه و مجتهـد بودهانـد (ر .؛ زركلـی،
1881م ،.ج  )699 :9و در شری حال سعید بن جبیر آمده است كه مورد ستایش و ثنای امـام
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علی(ع) قرار گرفته است و دانشوران رجالی او را راست و درست دانستهاند (ر .؛ حلّی:6836 ،
.)697
ابومعاویه عمّاربن خَبّاب دهنی بجلی :محدّث نامی (متوفّی  )688است كه دلیل قطعـی بـر
تشیّع او در دست نیست ،لیکن قطعا از دوستداران اهل بیت(ع) بوده اسـت .احمـدبن حنبـل و
برخی از رجالنویسـان او را توثیـ كردهانـد (ر .؛ ذهبـی6981 ،ق ،.ج 683 :1و ابـن حجـر
عسقالنی ،6811 ،ج  )981 :7و ابوصخر عمر بن حنظله نیز از اصحاب امام صادق(ع) میباشد و
از ثقات محدّثین شیعه شمرده شده است (ر .؛ شبستری6963 ،ق ،.ج.)997 :1
بنابراین به روایت میتوان به عنوان سبب نزول سورة عادیات اعتماد كرد و از این رو ،ایـن
سوره را مکّی دانست .در تأیید این روایت به عنوان سبب نزول سوره ،دو روایت دیگـر رسـیده
است كه عبارتند از:
1ـ روایت اوّل« :حدّثنی محمّد بن عمرو ،قال :ثنا أبوعاصـم ،قـال :ثنـا عیسـی و حـدّثنی
الحرث ،قال :ثنا الحسن ،قال :ثنا ورقاء ،جمیعا عن ابن أبینجیح عن مجاهد ،فـی قـول اهلل :وَ
الْعادِیاتِ ضَبْحاً قال :قال ابن مسعود :هو فی الح ّ» (طبری6918،ق ،.ج.)677 :88
9ـ روایت دوم« :أبی بن كعب عن النّبی(ص) قال مَن قرأها أعطی مِن األجر عشر حسـنات
بعدد من بایت بالمزدلفة و شهد جمعا» (طبرسی ،6871 ،ج.)386 :68

4ـ3ـ )9بررسي روایات
روایت نخست از ابنمسعود گزارش شده است و سورة عادیـات را دربـارة حجّـاج مسـلمان
خانة خدا شمرده است و روایت دوم كه از روایات فضایل سُوَر است بر ارتباط سوره با مناسـک
ح اشاره دارد؛ زیرا ثواب قاری سورة عادیات را به اندازة ثـواب كسـی مـیدانـد كـه شـب در
مزدلفه بماند و در همان جا شهید شود .از آنجا كه فضائل سُوَر با محتوای آنها مرتبط میباشد،
میتوان از این روایت نتیجه گرفت كه سورة عادیات دربارة مزدلفه و مناسـک حـ مـیباشـد.
همچنین تأویلهایی دربارة آیة إِنَ الْإِنْسانَ لِرَبِهِ لَکَنُودٌ رسیده اسـت و مـراد از انسـان را
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ولید بن مغیره یا قرط بن عبداللّـه بـن عمـرو بـن نوفـل القرشـی دانسـته شـده اسـت (ر .؛
ابنجوزی6911 ،ق ،.ج  )936 :9كه از سران مشركان مکّه بودند .البتّه واژة «عادیات» از نظـر
لغوی تنها به حیوان شتر اختصاص ندارد ،بلکه میتواند وصفی برای حیوانـات دیگـر ،بـهویـژه
اسب قرار بگیرد (ر .؛ ابنمنظور6989 ،ق ،.ج  .)986 :3از این رو ،منعی وجود ندارد كه سورة
عادیات مکّی باشد و عادیات وصفی برای اسبان باشد و به حیوان اسب اشاره داشته باشد ،ولـی
این معنا مستلزم اشارة آیات به پدیدة جهاد و در نتیجه ،مدنی بـودن سـوره نمـیباشـد ،بلکـه
اشارة آیات به اسب جنگی میباشد كه با اسب جهادی متفاوت است و اسب جنگـی از جایگـاه
مهمّی در فرهنگ و زندگی جاهلیّت برخوردار بوده است.
بنابراین ،از جمع آرای نامبرده برمیآید كه سورة عادیات در مکّه نازل شده اسـت و بعـد از
سورة عصر ،چهاردهمین سورة نازل شده میباشد.

2ـ سورۀ عادیات در ضوابط و خصائص سورههای مکّي
ضوابط و خصائص سورهها كه به صورت قیاسی بیان شده ،كمک شایانی در شناخت آیـات
و سورههای مکّی از مدنی و بالعکس میكند .در این بخش ،به ذكر این ضـوابط و خصـائص در
سورة عادیات پرداخته میشود.

2ـ )1سورۀ عادیات در ضوابط سورههای مکّي
این سوره بر اساس ضوابط سُوَر مکّی مورد ارزیابی قرار میگیرد:
6ـ هر سورهای كه در دستهای از سُوَر مفصّل قرار گیرد ،سورة عادیات قطعا در این ضابطه
داخل میشود (ر .؛ سیوطی6916 ،ق ،.ج 78 :6؛ زرقانی ،بیتـا ،ج 667 :6ــ 663و حسـین
احمد6918،ق ،.ج 619 :6ـ.)619

2ـ )9سورۀ عادیات در خصائص سورههای مکّي
خصائص سوره در دو بخش اسلوبی و موضوعی گزارش میشود:
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2ـ9ـ )1خصائص اسلوبي
 )6كوتاهی آیات و سورهها (ر .؛ زرقانی ،بیتا ،ج 188 :6؛ صـالح 638 :6871 ،و حسـین
احمد6918،ق ،.ج  )613 :6كه سورة عادیات بدون شک این خصوصیّت اسلوبی را داراست)1 .
كثرت اسلوب تأكید و الفاظ تثبیت معنی ،همانند سوگند بسـیار ،تشـبیه ،ضـربالمثـل (ر .؛
حسین احمد6918 ،ق ،.ج  .)613 :6در این سوره كه قسم به كار رفته ،خود قرینهای در مکّی
بودن سوره است .آیات 6ـ 9به عنوان نمونه :وَ الْعادِیاتِ ضَبْحا( العادیات ،)6 /به كار رفتن
اسلوب تأكید در آیـات إِنَ الْإِنْسانَ لِرَبِهِ لَکَنُودٌ * وَ إِنَهُ عَلَي ذَلِکَ لَشَهِید * وَ إِنَهُ لِحُـبِ
الْخَیْرِ لَشَدِید( العادیات1 /ـ )3و آیة إِنَ رَبَهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبیرٌ( العادیات.)66 /
دستة نخست از آیات (6ـ )3بر اسلوب قَسَم و جواب قَسَم آمدهانـد كـه پـن آیـة نخسـت
بخش قَسَم را تشکیل میدهند و آیات شش تا هشت ،جواب قَسَم پن آیة نخست مـیباشـند.
ارتباط لفظی میان آیات این دسته به آسانی قابل اثبات است ،بهگونهای كه پـن آیـة نخسـت
سوره با حرف «فاء» به یکدیگر عطب شدهاند .آیة ششم ،جواب قَسَم پن آیة نخست میباشـد
و آیات هفت و هشت به آیة ششم عطب میشوند .آهنگ مشابه این دسته از آیات ،تأییدی بـر
پیوند این دسته از آیات با یکدیگر میباشد ،بهگونهای كه پن آیة نخست با آهنـگ «ا» پایـان
یافته است و آیات هفت و هشت با آهنگ مشابه «یِد» به آیة ششم عطب میشوند .این دسـته
از آیات ناسپاسی و ناشکری انسانها را یادآور مـیشـود و بـا سـوگندهای پنجگانـه بـه شـدّت
پلیدی و زشتی این صفت را یادآور میشود و آن را برخاسته از مالدوستی و پولپرستی انسان
میداند :وَ إِنَهُ لِحُبِ الْخَیْرِ لَشَدیدٌ.
دستة دوم (6ـ )66آیاتی هستند كه در قالب جمالت شرط و جواب شرط ،انسان ناسـپاس
را هشدار و تهدید میكند به اینکه در روز رستاخیز انسانها دوباره زنـده مـیشـوند و نتـای و
دستاوردهای زندگی دنیای آنها آشکار و هویدا میگردد و خداوند به سرنوشت آنهـا در آن روز
آگاه است :أَ فَال یَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ * وَ حُصِ َ ما فِي الصُدُورِ * إِنَ رَبَهُـمْ بِهِـمْ
یَوْمَئِذٍ لَخَبیرٌ .بنابراین ،محتوای این دسته به محتـوای دسـتة نخسـت پیونـد مـیخـورد و
هشدار و تهدیدی است بر زشتی و ناسپاسی انسان كه در دستة نخست بدان اشاره شد.

بررسی فضای نزول سورة عادیات /...قاسم فائز ،عماد صادقی و ابوذر خیراندیش

011

آیات این دسته با حرف عاطفة «واو» به یکدیگر عطب میشـوند و آیـة یـازدهم بـا ضـمیر
«هُم» به آیات پیشین پیوند میخورد ،بهگونهای كه ایـن ضـمیر بـه واژة «صـدور» در آیـة ده
( )68و یا «قبور» در آیة نُه ( )6برمیگردد .در این دسته ،آیة نخست جملة شرط مـیباشـد و
آیة دوم به آیة نخست عطب شده است و آیة سوم جواب شرط میباشـد .بنـابراین ،آیـات ایـن
دسته در سیاق شرط پیاده شده است و عناصر شرط ،اعمّ از ادات شرط ،جملة شرط و جـواب
شرط ،به مانند یک بستة به هم پیوسته میباشند.
دو دستة این محور با حرف عاطفة فاء در آیة أَ فَال یَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ به هم
پیوند میخورند .بنابراین ،با توجّه به تکمحوری بودن ایـن سـوره و ارتبـاط تنگاتنـگ لفظـی،
اسلوبی و محتوایی آیات با یکدیگر میتوان وحدت نزول این سوره را پذیرفت كه به یکبـاره بـر
پیامبر(ص) نازل شده است.
 )8كثرت فواصل (ر .؛ حسین احمد6918 ،ق ،.ج  )613 :6كه خود این خصیصـه منجـر
به كوتاهی سوره میشود و بیشک در سورة عادیات این خصیصه نمود دارد.
 )9تعبیر ،وزن و سجع نیرومند (ر .؛ حسـین احمـد6918،ق ،.ج  )613 :6كـه بـه طـور
دقی و واضح این خصیصه در سورة عادیات در پایان آیات وجود دارد( :ضبحاً ،قدحاً ،صبحاً،
نقعاً و جمعا ـ شهید ،شدید و خبیر ـ کنود ،قبور و صدور).

2ـ9ـ )9سورۀ عادیات در چارچوب خصائص موضوعي سُوَر مکّي
الف) تثبیت اصول اعتقادی
قرآن مکّی بیشتر سه معنا را گزارش میكند :یکی اثبات توحیـد خداونـد و نفـی شـر

و

بتپرستی ،دوم تثبیت نبوّت نبیّ اكرم(ص) و جهانی بـودن رسـالت ایشـان و سـوم اثبـات امـر
قیامت و جهان آخرت .پس از این سه ،ترغیب و ترهیب ،امثال و قصص ،ذكر بهشـت و دوزخ و
نیز توصیب روز قیامت میآیـد (ر .؛ شـاطبی ،بیتـا ،ج 961 :8؛ زرقـانی ،بیتـا ،ج  181 :6و
حسین احمد6918 ،ق ،.ج  .)616 :6در آیات إِنَ الْإِنْسانَ لِرَبِهِ لَکَنُـودٌ * إِنَ رَبَهُـمْ بِهِـمْ
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یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ( العادیات 1 /و  ،)66سخن از توحید است كه انسـان نسـبت بـه پروردگـارش
ناسپاس است و در آیة  66میفرماید« :خداوند نسبت به احوال آنها آگاه است» .سخن از معـاد
و برزخ در آیة أَفَال یَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُور( العادیات.)6 /

ب) دعوت به اصول اخالقي و حقوق اجتماعي
در این سورهها اخالق ناپسند همچون كفر ،گناه ،سركشی ،سختدلی و  ...زشت و ناپسـند
مطری میشود و اخالق پسندیده همچون ایمان ،اطاعت ،علم و محبّـت ،رحمـت ،اخـالص و ...
طری میگردد (ر .؛ زرقانی ،بیتا ،ج  .)188 :6در آیة إِنَ الْإِنْسانَ لِرَبِهِ لَکَنُودٌ( العادیات/
 )1سخن از اخالق ناپسند است ،امّا در آیة إِنَ رَبَهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبیـرٌ( العادیـات،)66/
خداوند انسان را ترغیب میكند تا گواهی دهد كه خداوند همه چیز را میداند.

ٍ) سخن از عادات و رسوم زشت و ناپسند
در سورههای مکّی ،آداب و عـادات زشـت ،هماننـد قتـل ،زنـده بـه گـور كـردن دختـران،
آبروریزی و خوردن مال یتیم سخن به میان است تا بدین وسیله آن عادات را دور سازد (ر .؛
زرقانی ،بیتا ،ج  .)188 :6در سورة عادیات ،آیـة إِنَ الْإِنْسانَ لِرَبِـهِ لَکَنُـودٌ( العادیـات)1/
سخن از آداب زشت انسانی نسبت به پروردگارش است.

3ـ ترسیم فضای نزول سورۀ عادیات
وحدت نزول سُوَر یک اصل پذیرفته شده میباشد و تا زمانیكه دلیلـی مخـالب ایـن اصـل
پیدا نشود ،وحدت نزول سوره مفروض میباشد .این اصل در سُوَر كوچک و تکمحوری همواره
برقرار میباشد؛ زیرا در سُوَر تکمحـوری آیـات ،هـم از نظـر لفظـی و اسـلوبی بـه هـم پیونـد
خوردهاند و هم از نظر محتوایی و موضوعی به هم وابسته میباشند .بنـابراین ،چنـانچـه ایـن
پیوند و ارتباط برای سورة عادیات كه از سُوَر كوچک قرآن میباشد ،ثابت شود ،اصـل مفـروض
وحدت نزول دربارة آن بدون هیچ مخالفتی برقرار میباشد.
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سورة عادیات با هدف و غرض هشدار به انسان به دلیل ناسپاسی در برابـر پروردگـارش بـه
وسیلة یادآوری آگاهی خداوند به حال او در روز رستاخیز میباشد .از این سوره برمـیآیـد كـه
انسان با غفلت از علم و آگاهی خداوند نسبت به او ،به ناسپاسی و كفران نعمت دچار مـیشـود
و آنچه او را از گرفتاری ناسپاسی رهایی میدهد ،توجّه به آگاهی خداوند نسبت به حـال او در
روز رستاخیز میباشد .این سوره برای رسیدن بدین هدف در دو دسته از آیـات طرّاحـی شـده
است كه عبارتند از:
الف) دستة اوّل :آیاتِ 1ـ8
در این دسته ،نخست به شترانی كه در راه عبادت خدا ،عرفه تا مزدلفه و منا را پشـت سـر
میگذارند ،سوگند یاد میشود و در جواب سوگند ،به ناسپاسـی انسـان در برابـر پروردگـارش
اشاره میكند كه انسان خود بر ناسپاسی خویش آگاه است و این ناسپاسی از آن روست كه بـه
مال و منال دنیا دل بسته است .ذكر پن جملة قَسَم در بخش آغازین سوره نشان از اهمیّـت و
عظمت جواب قَسَم میباشد .بنابراین ،میتوان گفت كه این آیات نـاظر بـه فضـای اعتقـادی و
عملی جامعة نزول سوره نازل شده است كه با انکار ربوبیّت خداوند ،عبـادات خـود را بـه پـای
بُتهای دستساز خویش میریختند و آنها را پروردگار جهانیان مـیدانسـتند :إِنَ الْإِنْسـانَ
لِرَبِهِ لَکَنُودٌ.
تأكید بر پروردگاری خداوند از این روست كه مردم بُتپرست مکّـه آفریـدگاری خداونـد را
باور داشتند ،ولی پرورگاریش را نمیپذیرفتند و بر این باور بودند كه خداوند پـس از آفـرینش
جهان ،كار تدبیر و ادارة آن را به آفریدههایی چون فرشتگان ،بُتها ،جنّیـان و  ...واگـذار كـرده
است .تأكید این سوره بر موضوع ربوبیّت تا بدانجاست كه تنهـا بـا ایـن صـفت از خداونـد یـاد
میكند .آیات پایانی این دسته ،آگاهی انسان به ناسپاسی در برابر پروردگار را یادآور مـیشـود:
وَ إِنَهُ عَلَي ذَلِکَ لَشَهِیدٌ و این ناسپاسی را برخاسته از مال دوستی و دنیاپرسـتی انسـان
میداند :وَ إِنَهُ لِحُبِ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ .این آیات به درستی بر برجستهترین ویژگی مشـركان
مکّه دست میگذارد و آن را به عنوان ریشة ناسپاسی آنها در برابر پرودگار برمیشمرد .از ایـن
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رو ،اعراب را نمونة كامل انسان طمعكـار و حـریص شـمردهاند كـه عالقـة وافـری بـه مادّیـات
داشتند ،بهگونهای كه آنان به هر چه مـینگریسـتند ،از نظـر منـافع آن بـود (ر .؛ سـبحانی،
 ،6819ج .)96 :6

ب) دستة دوم :آیاتِ (1ـ)11
در این دسته از آیات ،هشدارهایی بر انسان ناسپاس وارد مـیشـود و میپرسـد كـه آیـا از
آگاهی خداوند نسبت به انسان در روز رستاخیز خبر ندارد! گویی آنچه انسـان را بـه ناسپاسـی
در برابر پروردگارش كشانده است ،غفلت انسان از آگاهی خداوند نسبت به او در روز رسـتاخیز
میباشد.
سـوَر مکّـی
این سوره بعد از سورة عصر نازل شده است .سورة عصر نیز همچون بسیاری از ُ
با سوگند آغاز میشود تـا انسـان را نسـبت بـه خسـران و زیـان احتمـالی هشـدار دهـد و راه
جلوگیری از این زیان را به انسان یادآور میشود كه تنها راه جلوگیری از زیان ،ایمـان و عمـل
صالح و سفارش به ح ّ و صبر میباشد .سورة بعدی نیز با همین اسلوب قَسَم آغاز مـیشـود و
باز با زبان هشدار و تهدید ،انسان را نسبت به كفران و ناسپاسی وی یادآور میشود .گویی سُوَر
مکّی بیش و پیش از هر گونه تبشیر و بشارتی ،با زبان هشدار و تهدید با مشركان مکّه روبـهرو
شده است و این از آن روست كه مشركان نخست باید از عقاید و باورهای باطـل و پـوخ خـود
دست بردارند تا بتوانند آیین اسالم را پذیرا باشند .بنابراین ،میتوان محتـوای سـوره را چنـین
جمعبندی كرد كه سوره با ذكر سوگندهای پنجگانه ،ناسپاسی انسـان را نسـبت بـه پروردگـار
یادآور میشود .با اینکه همة این شور و نشاط و دارایی وی دادة خداوند به انسان میباشـد .در
ادامة سوره ،تلویحا با زبان هشدار و تهدید ،انسان ناسپاس را به روز رستاخیز تهدیـد مـیكنـد
كه خداوند به حال انسان در آن روز آگاه است.
باری ،پذیرش ربوبیّت خداوند با منافع مادّی آنها در تضاد بوده است و آنها را از رسیدن بـه
منافع خود بازمیداشته است .از این رو ،حاضر نبودند تن به پروردگاری خداوند دهند.
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این سوره آیات تاریخدار و زماندار ندارد و به واقعه و حادثة خاصّی اشاره نکـرده اسـت .بـا
گسترش روحیّة دنیادوسـتی و مـالپرسـتی در جامعـة مکّـه ،سـورة عادیـات نـازل شـد و بـا
سوگندهای پنجگانه ،زشتی و پستی این روحیه را بدانها یادآور میشود و آنها را به عـذاب روز
رستاخیز هشدار میدهد .این سوره نازل شد تا مشركان را از عقیدة پست دنیادوسـتی بـازدارد

تا از این راه ،ظرفیّت و زمینة پذیرش پروردگاری خداوند را در آنها ایجاد كنـد .از آیـات قـرآن
برمیآید كه گویی حُبّ خیر اصطالی خاصّی است كه به معنای دنیادوستی بهكار برده میشود.
در آیـة فَقالَ إِنّي أَحْبَبْتُ حُبَ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِي حَتَي تَوارَتْ بِالْحِجـابِ( ص.)81 /
اصطالی حُبّ خیر به همین معنای دنیادوستی و دنیاشیفتگی بهكار رفته است .شـگفت اینکـه
در این آیه نیز خیر بـه اسـبان اصـیل الصَـافِنَات الجِیَـاد در آیـة پیشـین برمـیگـردد،
همانگونه در سورة عادیات نیز آیات آغازین سوره به اسـبانی اشـاره دارد كـه سراسـر شـور و
نشاط هستند و نظر هر انسانی را شیفتة خود میسازد .اشاره بـه اسـب در ایـن سـوره ،شـاید
برخاسته از جایگاهی است كه این اسب در فرهنگ و زندگی جاهلیّت و مشركان مکّـه داشـته
است .آری ،این بدترین و فسادبارترین اعتقـاد مشـركان بـود كـه بـه جـای خداونـد ،بُتهـا را
میپرستیدند و این اعتقاد ریشه در زشتترین و آسیببارترین خصلت آنها به نام دنیادوستی و
مالاندوزی داشت.
برخی از آیات ،ویژگیهای مشركان مکّه را به تصـویر مـیكشـد كـه نسـبت بـه پروردگـار
خویش ناسپاس هستند و دل در گرو مال و منال دنیا گذاشتهاند .این آیات ،فضای اعتقـادی و
اجتماعی مکّه را در دورة نزول سوره تصویر میكند كه نسبت بـه پروردگـار هسـتی ناسپاسـی
میكنند و موجودات دیگری را به جای پروردگار میپرستند .این سوره ریشة این ك اعتقـادی
را در دنیاپرستی و مالدوستی مشركان میداند كه اجـازة تشـخیص درسـت را از آنهـا گرفتـه
است .از این رو ،روایتی از پیامبر(ص) رسیده است كه «كَنُود» را انسانی معرّفی فرموده است كه
به تنهایی میخورد و نسبت به برده و زیردستش بخشش ندارد (ر .؛ قرطبـی ،6839 ،ج :16
 .)618شاید بر پایة همین روایت ،برخی از تفاسیر ،مشركان مکّه را انسانهایی حریص نسـبت
به زندگی دنیا شمردهاند (ر .؛ حسینی6986 ،ق ،.ج .)396 :1
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نتیجهگیری
با بررسی و دقّت در روایات ترتیب نزول و روایات صحیح ،سبب نزول و ضوابط و خصـائص
سورهها و نیز نظر مفسّران و علمای علوم قرآن در باب زمان نزول سورة عادیـات ،مکّـی بـودن
سوره به دست میآید ،امّا در روایات سبب نزولی كه مدنی بودن سوره را گزارش كردهاند و آن
را مرتبط با برخی سریّهها و غـزوة ذاتالسّالسـل دانسـتهاند ،در سـند آنهـا افـرادی ضـعیب و
غیرموثّ وجود دارند یا روایت آنها به صورت مرسل بیان شده است .بنابراین ،بـه ایـن روایـات
نمیتوان به عنوان روایت سبب نزول سوره اعتماد كرد .امّا روایات دالّ بر مکّی بودن سـوره ،از
نظر سندی و متنی متقنتر است .از نظر محتوا نیـز سـورة عادیـات صـحنة معـاد و قیامـت را
ترسیم میكند كه خود دیدگاه مکّی بودن سوره را تقویت میكند و از سـویی ،دربـارة دالیلـی
كه بر مدنی بودن سوره ،مبنی بر اشاره به اسبان جنگی در دوران وجوب جهاد (كه در مدینـه
بوده )،آورده میشود ،میتوان گفت همانگونه كه در روایات صحیح و روایتی بـه نقـل از امـام
علی(ع) بدان اشاره شده« ،عادیات» وصفی برای «شتران ح ّ» است .اگر «عادیات» را به معنای
«اسبان جنگی» نیز بگیریم ،این معنا مستلزم اشارة آیات به پدیدة جهـاد و در نتیجـه ،مـدنی
بودن سوره نمیباشد ،بلکه اشارة آیات به اسب جنگی است كه با اسب جهادی متفاوت اسـت؛
زیرا اسب جنگی از جایگاه مهمّی در فرهنگ و زندگی جاهلیّت برخوردار بوده اسـت .بنـابراین،
خداوند در دوران مکّه بدان سوگند یاد كرده است .از دیگر سو ،اسلوب و موضوع سورة عادیات
سـوَر مکّـی همخـوانی بیشـتری دارد؛ از جملـة ایـن خصـائص
با خصائص اسلوبی و موضوعی ُ
میتوان به كوتاهی آیات ،كثرت فواصل ،تأكید بسیار ،تثبیت اصول اعتقادی و  ...اشاره كرد.
منابع و مآخذ
قرآن کریم.
ابنحجر عسقالنی ،أبوالفضل أحمد بن علـی .)6811( .تهـذیب التّهـذیب .ج  .7هنـد :مطبعةة دائةرة
المعارف النظامیّة.
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احیاء التّراث العربیّة.
بیهقی ،احمد بن حسین6989( .ق .).دالئ النّبوۀ .ج  .7تعلی عبدالمعطی قلعجی .بیروت :دار الکتب
العلمیّة.
بنت الشّاطی ،عایشه( .بیتا) .التّفسیر البیاني للقرآن الکریم .ج  .6چاپ هفتم .القاهرة :دارالمعارف.
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مدرّسین حوزة علمیّة قم.
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شهرستانی ،محمّد بن عبدالکریم .)6871( .مفاتیح األسرار و مصابیح األبرار .ج  .6محقّ  :محمّدعلی
آذرشب .تهران :دفتر نشر میراث مکتوب.
صبحی ،صالح .)6871( .مباحث في علوم القرآن .قم :منشورات الرّضی.
طباطبائی ،سیّد محمّدحسـین6967( .ق .).المیزان في تفسیر القـرآن .ج .18قـم :دفتـر انتشـارات
اسالمی جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم.
طبرسی ،فضل بن حسن .)6871( .مجمع البیان في علوم القرآن .ج .68تهران :ناصر خسرو.

001

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،63پاییز 6868

طبری ،ابوجعفر محمّد بن جریر6918( .ق .).جامع البیان عن تأوی القرآن .ج .88قم :دارالفکر.
طوسی ،محمّد بن حسن( .بیتا) .التّبیان في تفسیر القرآن .ج .68بیروت :دار احیاء التّراث.
قرطبی ،محمّد بن احمد .)6839( .الجامع الحکام القرآن .ج  .16القاهرة :دارالکتب المصریّة.
ماتریدی ،محمّد بن محمّد6911( .ق .).تفسیر الماتریدی .ج .68بیروت :دار الکتب العلمیّة.
ماوردی ،علیّ بن محمّد( .بیتا) .النّکت والعیون .ج  .1بیروت :دار الکتب العلمیّة.
مجلسی ،سیّد محمّدباقر( .بیتا) .بحار األنوار؛ الجامعة لدرر اخبـار األئمّوةً األطهـار .ج  .16تهـران:
مؤسّسة الوفاء.
مظهری ،محمّد ثناءاهلل6961( .ق .).تفسیر المظهری .ج .68پاكستان :مکتب رشةیّة.
معرفت ،محمّدهادی6969( .ق .).التّمهید في علوم القرآن .ج  .6قم :مؤسّسة النّشر اإلسالمی.
مکارم شیرازی ،ناصر .)6831( .سوگندهای پربار قرآن .قم :مةرسة اإلمام علیّ بن أبیطالب(ع).
نمازی شاهرودی ،علیّ بن محمّد .)6819( .مستدرک سفینة البحـار .ج  .9بـیجـا :مؤسّسةة النّشـر
اإلسالمی.
نیشابوری ،محمود بن ابوالحسن6969( .ق .).ایجاز البیان عن معاني القرآن .ج  .1بیروت :دارالکتـب
العلمیّة.

واحدی نیشابوری ،ابوالحسن6961( .ق .).اسباب النزول القرآن .ج  .9بیجا :دار اإلصالی.

