
 

 

بررسي فضای نزول سورۀ عادیات )با تأکید بر مکّي یا مدني بودن 

 سوره(
 قاسم فائز

 دانشگاه تهراندانشیار 

 عماد صادقي
 ، قمقرآن كریمدانشجوی دكتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف 

 اندیشابوذر خیر
 گاه قمو حدیث دانش قرآندانشجوی دكتری علوم 

 (19/83/6869؛ تاریخ پذیرش: 88/86/6869)تاریخ دریافت: 

 چکیده

است كه اگر مکان نزول  اتیعادی بودن، سورة مدنو  مکّیی از نظر اختالفی از سُوَر کی
ران بـه برخسوره تعیین گردد، در تفسیر و شناخت بهتر آن نقش بسزایی دارد.  ی از مفسـّ

در  كـه اند دانسـتهی، آن را مربوط بـه جهـاد جنگ یی در باب اسبانابتدای سوگندها لیدل
بیان  السلالسّ ذاتنزول سوره را بعد از غزوة  كهی اتیرواواجب شده است. همچنین  نهیمد

نازل شده  مکّیسُوَر  سبکبه  كه. امّا با دقّت در اسلوب سوره اند دانستهی مدنكرده، آن را 
اسـت  مکّیسوره  نیا كه شود یمص بودن سوره، مشخّ مکّیدر باب  حیصح اتیروااست و 

نازل شـده  نهیمددر  كهی به جهاد ندارد ربطیی سوره كه دربارة جنگ است و ابتدا اتیآو 
باشد. همچنین دلیل دیگر بر مکّی بودن سوره، بحث محتوایی آن است كـه در آن سـخن 

ی موثّـ  از ی سُوَر مکّی اسـت و در نقلـها یژگیواز معاد و قیامت به میان آمده كه خود از 
بـه « عادیـات»آمده كه عادیات وصفی برای شتران در حـ ّ اسـت. حـال اگـر  )ع(امام علی
است كه با اسب جهادی متفاوت اسـت؛ « اسب جنگی»باشد، باز به معنای « اسب»معنای 

برخـوردار بـوده  ای زیرا اسب جنگی در فرهنگ جاهلیّت در میان اهل مکّه از جایگاه ویـژه
 است.

 شأن نزول. اسب جنگی، اسب جهادی،، یمدنمکّی و سورة عادیات،  ی:دیکلواژگان 

                                                           
 E-mail: Gh .faez@ut.ac.ir 
 E-mail: emadsadeghi7360@ut.ac.ir)نویسندة مسئول( 
 E-mail: aboozar.kheirandish@gmail.com 
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 مقدّمه

و مـدلول  میمفـاه كشـبشناخت ناسخ و منسوخ، از نظر  بودن سُوَر مدنی ایمکّی  اهمیّت

 صیتشـخی بـرابسیار روشن است.  اتیآ، شناخت شأن نزول احکام عیتشر، زمان اتیآ حیصح

وَر، محتوا ،نقل و روایتا در نظر داشت؛ از جمله ی رموارد توان یمسوره،  کزمان نزول ی ی سـُ

ی است. امّـا مدن ای مکّیخاصّ سُوَر  كهی اسلوبو  ها مشخّصهافراد خاصّ و  ای مکانبه  هیآاشارة 

، مفسّران را به اشتباه انداخته است و آن برداشت غلـط را شود یم اتیآاز  كهیی ها برداشتگاه 

 نیااز جملة  اتیعاد. سورة اند گرفتهسوره  کی بودن یمدن ای مکّی بر ای و نشانه  امارهبه عنوان 

ی بودن سـوره مدنی بر لیدلی مفسّران آن را برخی، جنگاشاره به اسبان  لیدلبه  كهسُوَر است 

 .است  بودهمطری  نهیمدسخن از جنگ و جهاد در دوران  كه لیدل ن، بدیاند دانسته

 های پژوهش ـ پرسش1

 :شود یمهای زیر پاسخ داده  رسشدر این پژوهش به پ

 ة عادیات و نقد آن چگونه است؟سورة مدنی بودن ادلّـ 6

 ة عادیات چیست؟سورة مکّی بودن ادلّـ 1

پژوهش در صدد آن است كه با بررسی روایات ترتیب نـزول، سـبب نـزول و ضـوابط و  نیا

، از  یـطر نیـاتـا از  كنـدی بـودن ایـن سـوره را مشـخّص مـدن ایـ مکّـی، ها سـورهخصائص 

 ی شود.ریشگیپی اشتباه از سوره مفهومی ها برداشت

 ـ گزارش اختالفي بودن سوره9

ی دیگـر نـزول آن را در ا هعـدّی نزول ایـن سـوره را در مکّـه و ا هعدّدر باب سورة عادیات، 

نام برد كه این سوره را در شـمار سـورة اختالفـی ذكـر  توان یم. امّا افرادی را اند دانستهمدینه 

هلل معرفـت  ( و آیـت16: 6ج ،6916، كه از آن جملـه اسـت: سـیوطی )ر. ؛ سـیوطی اند دهكر
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ی صورت گرفته، علّت بـروز اخـتالف را بایـد ها یبررس(. با 618: 6ق.، ج 6969، معرفت)ر. ؛ 

 در روایات ترتیب نزول و سبب نزول سوره جستجو نمود.

 ـ روایات ترتیب نزول3

 :شود یمدو دستة مکّی و مدنی به ترتیب تاریخی گزارش  روایات ترتیب نزول این سوره در

 ( روایات مکّي بودن1ـ3

(، 69ــ69: 6861از طری  سعید بـن مسـیّب )ر. ؛ جفـری،  )ع(روایت علیّ بن أبی طالب

(، روایت 688ـ613: 6، ج 6871از طری  مقاتل )ر. ؛ شهرستانی،  )ع(طالب روایت علیّ بن أبی

عبّـاس از طریـ   (، روایـت ابـن16ق.: 6983طـاء )ر. ؛ ضـریس، عبداهلل بن عبّاس از طری  ع

(، 983: 1تـا، ج  (، روایت عطاء خراسانی )ر. ؛ ماوردی، بـی67جریح از عطاء )ر. ؛ همان:  ابن

(، 13تـا:  ندیم، بـی (، روایت مجاهد )ر. ؛ ابن983: 9روایت أبی شیبه از عطاء )ر. ؛ همان، ج 

، (، قتـاده )ر. ؛ سـیوطی691: 7ق.، ج 6989قـی، روایت عکرمـه و حسـن بصـری )ر. ؛ بیه

(، روایـت علـیّ بـن 83: 6ق.، ج 6966(، محمّد بـن نعمـان )ر. ؛ زهـری، 18: 6ج  ق.،6916

: 6، ج 6871(، روایت ابن واقد )ر. ؛ شهرستانی، 18: 6ج  ق.،6916طلحه )ر. ؛ سیوطی،  أبی

 (.83: 6ق.، ج 6966(، زهری )ر. ؛ زهری،686ـ613

ت ترتیب نـزول ایـن سـوره را در مکّـه و بـین دو سـورة عصـر و كـوثر، یعنـی بیشتر روایا

 )ر. ؛ همان(. اند كردهچهاردهمین سوره به ترتیب نزول بیان 

 ( بررسي روایات مکّي بودن سوره1ـ1ـ3

نقـش بسـزایی  ها سورهبا بررسی این قبیل روایات كه خود در شناخت مکّی یا مدنی بودن 

آید و تنها چند روایت در بیان مدنی بودن سوره آمده كـه  یمه دست دارند، مکّی بودن سوره ب

 با نقدی جدّی مواجه است.
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 آنها( راویان مدني بودن سوره و نقد 9ـ3

(، روایـت مقاتـل )ر. ؛ 98: 1تـا، ج  عبّاس از طری  ابوصالح )ر. ؛ یعقـوبی، بـی روایت ابن

 (.869: 68تا، ج ( و ضحّا  )ر. ؛ طوسی، بی688ت686: 6، ج 6871شهرستانی، 

 ( نقد روایات مدني بودن سوره1ـ9ـ3

تا، ج  )ر. ؛ یعقوبی، بی كند یمعبّاس كه مدنی بودن سوره را بیان  ـ روایت ابوصالح از ابن6

ضـریس،  )ر. ؛ ابـن كنـد یمعبّاس كه مکّی بودن سوره را روایت  (، با روایت عطاء از ابن98: 1

جـری  از عطـاء و او از  غایرت دارد. همچنین روایـت ابـن(، م13تا:  ندیم، بی و ابن 67ق.: 6983

، ولـی ذكـری از سـورة كنـد یمـرا بیـان  آنهـای مدنی و ترتیب نزول ها سورهعبّاس كه نام  ابن

( كـه خـود دلیلـی بـر مکّـی بـودن سـوره اسـت. 13)ر. ؛ همـان:  آورد ینمعادیات به میان 

ف وجـود دارد )ر. ؛ سـیوطی، كه گذشـت، در مکّـی و مـدنی بـودن سـوره اخـتالگونه  همان

ویـژه  (، ولی بیشتر روایات ترتیب نـزول، بـه618: 6ق.، ج 6969و معرفت،  16: 6ق.، ج 6916

سـخن  بـر مکّـی بـودن سـوره هـم پژوهان قرآنروایات مشهور ترتیب نزول و بیشتر مفسّران و 

و تنها روایـت  اشدب یم. از این رو، مکّی بودن سوره از شهرت و قوّت بیشتری برخوردار اند شده

ترتیب نزولی كه بر مدنی بودن سوره ایستاده است، روایت ابوصالح است كه طری  آن در بـین 

: 1ق.، ج 6916، طریـ  اسـت )ر. ؛ سـیوطی نیتر بیضـع، رسـد یمـعبّاس  طرقی كه به ابن

كـه  كنـد یمـعبّاس روایتـی نقـل  مردویه از ابن (. در ضمن سیوطی در تفسیر خود از ابن976

 (.966: 3، ج 6989 )ر. ؛ همان، داند یمه را مکّی سور

او روایـت خـود را از ابوصـالح و از  رود یمـ: احتمـال دیگو یمـ روایت مقاتل: شهرستانی 1

قـول : »دیـگو یمـعبّاس نقل كرده باشد؛ زیرا محتوای هر دو روایت نیز یکی است. سیوطی  ابن

شـده در مکّـه  چهاردهمین سـورة نـازلمشهور در روایات ترتیب نزول این است كه این سوره 

عبّـاس اسـت )ر. ؛  ( و این همان ترتیب عطـاء از ابن96: 6ج  ،ق.6916است )ر. ؛ سیوطی، 

ی چون پژوهان قرآن( كه با روایت جابر بن زید تکمیل شده است و 168: 68، ج6871طبرسی، 

ق.، ج 6969معرفـت،  و 69: 6، ج 6838)ر. ؛ دروزه،  اند سـتادهیادروزه و معرفت بر این نظر 
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عاشـور،  )ر. ؛ ابن كند یمعاشور روایت جابر بن زید را در مکّی بودن سوره تأیید  (. ابن689: 6

 (.983: 88تا، ج بی

، در انـد كردهـ روایت ضحّا  از آن رو كه با اكثر روایاتی كه نزول سوره را در مکّـه بیـان 8

ید سخن او را در این باب اجتهـادی بـیش به او وقعی نهاد، بلکه با توان ینمتعارض است. پس 

 ندانیم.

 ـ روایات و اقوال مفسّران3

 :شود یمنظرات مفسّران بر اساس ترتیب تاریخی گزارش 

 ( مکّي بودن سوره در نظر مفسّران1ـ3

 مفسّرانی كه نظر به مکّی بودن سوره دارند، از این قرار است:

بر )ر. ؛ همـان(؛ عکرمـه و حسـن بصـری (، جا818: 1تا، ج  مسعود )ر. ؛ ماوردی، بی ابن

: 9ق.، ج 6918)ر. ؛ همان(، عطاء )ر. ؛ همان(، روایـت مقاتـل بـن سـلیمان )ر. ؛ بلخـی، 

تـا،  (، سمرقندی )ر. ؛ سـمرقندی، بی188: 68ق.، ج 6911(، ماتریدی )ر. ؛ ماتریدی، 766

ق.، ج 6961، (، واحـدی )ر. ؛ واحـدی113: 68ق.، ج6911(، ثعلبی )ر. ؛ ثعلبی، 183: 8ج 

: 9ق.، ج 6918(، بغـوی )ر. ؛ بغـوی،178: 1ق.، ج 6963(، سمعانی )ر. ؛ سمعانی، 999: 9

ق.، 6911عطیّه،  عطیّه )ر. ؛ ابن (، ابن731: 9ق.، ج 6987(، زمخشری )ر. ؛ زمخشری، 169

ا مسعود، عطاء، عکرمه و جابر، مکّی بودن سوره ر جوزی و قرطبی با سند از ابن (، ابن968: 9ج 

(، فخـر 698: 18، ج 6839و قرطبـی،  938: 9ق.، ب، ج 6911جوزی،  )ر. ؛ ابن كند یمبیان 

: 1ق.، ج 6961جــزی،  جــزی )ر. ؛ ابــن (، ابــن193: 81ق.، ج 6918رازی )ر. ؛ فخــر رازی، 

: 9ق.، ج 6969)ر. ؛ خازن،  دارد یممسعود، مکّی بودن سوره را بیان  (، خازن از قول ابن989

(، 999: 18ق.، ج 6966حنبلی دمشـقی )بـا سـند( )ر. ؛ حنبلـی دمشـقی، (، ابوحفص 918

بیـان « قیـل»و مدنی بودن سوره را بـا لفـظ  داند یمثعالبی نظر اجماع را بر مکّی بودن سوره 

عبّـاس  مردویـه از ابن كه ابن كند یم(، سیوطی نقل 163: 9ق.، ج 6963)ر. ؛ ثعالبی،  كند یم

(، مظهـری )بـدون سـند( )ر. ؛ 966: 3ق.، ج 6983یوطی، )ر. ؛ سـ دانـد یمـسوره را مکّی 
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عبّاس، مکّی اسـت )ر. ؛  (، به تصریح طوسی، سوره در قول ابن811: 68ق.، ج6961مظهری، 

)ر. ؛ ابوالفتـوی  كنـد یم(، ابوالفتوی رازی سخنی مانند طوسی بیان 869: 68تا، ج طوسی، بی

مسعود، جابر، حسن، عکرمه و عطاء، مکّی  (، شوكانی با سند از ابن876: 18ق.، ج 6983رازی، 

عبّـاس در مکّـی بـودن سـوره را  مردویـه از ابن و در آخر، سخن ابن كند یمبودن سوره را بیان 

 (.937: 9ق.، ج 6969)ر. ؛ شوكانی،  كند یمگزارش 

 ( بررسي گفتار مفسّران9ـ3

و تعـداد كمتـری ، بیشتر مفسّران از شیعه و اهل سنّت بـا سـند شود یمكه مالحظه  چنان

گونه كـه از كبـار صـحابه و  )ر. ؛ همان( و همان اند كردهبدون سند به مکّی بودن سوره حکم 

، بـا انـد كرده. مفسّرانی كه سوره را مدنی تلقّی اند دانستهبزرگان تابعین ذكر شد، سوره را مکّی 

ل سبب نزول، كه نشان از ضعیب بودن قول مدنی بودن سوره است و بیشتر به دلی« قیل»لفظ 

 .شود یمكه در باب آن بحث  اند دانستهسوره را مدنی 

 ( نقد و بررسي گفتار مفسّران در مدني بودن سوره3ـ3

(، ضحّا  )ر. ؛ همان(، قتـاده 818: 1تا، ج عبّاس )ر. ؛ ماوردی، بی مفسّرانی از جمله ابن

سند( )ر. ؛ قرطبـی،  (، مقاتل )ر. ؛ همان(، قرطبی )با938: 9ق.، ج 6911جوزی،  )ر. ؛ ابن

ـــابوری، 698: 18، ج6839 ـــابوری )ر. ؛ نیش ـــی )ر. ؛ 996: 1ق.، ج 6969(، نیش (، طبرس

ــی،  ــائی، 386: 68، ج 6871طبرس ــائی )ر. ؛ طباطب ــور( 899: 18ق.، ج6967(، طباطب ة س

 .دانند یمعادیات را مدنی 

 ( نقد و بررسي روایات4ـ3

وایـات ترتیـب نـزول بیـان شـد كـه از عبّـاس بایـد گفـت در بررسـی ر در باب روایت ابن

عبّاس، مکّی بودن سوره رسیده است و روایـات  عبّاس و نیز از عطاء و او از ابن مردویه از ابن ابن

ی مکّـی و ها سـورهعبّاس كه در ادامه خواهد آمد و ضوابط و خصـائص  سبب نزول وارده از ابن

روایت ضحّا  نیز باید گفـت كسـانی . دربارة كند یممدنی، قول به مکّی بودن سوره را تقویت 

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

یح سبب نزول سوره و ضوابط و خصـائص مکّـی و مـدنی قـول بـه مکّـی بـودن سـوره را تـرج

 .دهند یم

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، 

( و مستند قتاده در مدنی بودن سوره، روایت ضعیفی است كـه قابـل اعتنـا 18: 6ق.، ج 6916

(. در باب روایت مقاتل بیان شـد كـه بـه احتمـال 838: 1ق.، ج 6989ر. ؛ سیوطی، نیست )

زیاد با روایت ابوصالح یکی باشد؛ زیرا متن هـر دو روایـت یکـی اسـت. بـه گفتـة سـیوطی در 

: 1ق.، ج 6916طریـ  اسـت )ر. ؛ سـیوطی،  نیتر بیضععبّاس  ، طری  ابوصالح از ابناإلتقان

 انـد كردهبی با سند قتاده و مقاتـل، مـدنی بـودن سـوره را بیـان (. مفسّرانی از قبیل قرط976

(، در حالی كه سیوطی از قتاده و مقاتل، مدنی بودن سـوره 698: 16، ج 6839)ر. ؛ قرطبی، 

(. نیشابوری بدون سـند بـه مـدنی بـودن 18: 6ق.، ج 6916)ر. ؛ سیوطی،  كند یمرا روایت 

اعتنایی كرد؛ زیرا اجتهادی بیش نیست. عالّمه  به سخن او توان ینمسوره حُکم كرده است كه 

 دیـنما یمـة عادیات را بر اساس روایات و سیاق، در شمار سُوَر مدنی قلمـداد سور )ره(طباطبایی

گفت عایشـه  توان یم(. در نقد دیدگاه عالّمه طباطبائی 899: 18ق.، ج6967)ر. ؛ طباطبائی، 

و بـر مکّـی  كنـد یمـدیات را چنین ترسـیم ة عاسوربنت الشّاطی در تفسیر خود، فضای نزول 

رحمانـه و  بودن سوره بر اساس محتوا تأكید دارد. سوره با ترسیم صحنة سـریعی از غـارت بـی

و مـردم از آن  ردیـگ یم. قومی كه صبحگاهان مورد هجوم ناگهانی قرار شود یمناگهانی شروع 

را در میان  آنهاو  اند ار گرفتهكه مهاجمان در وسط جمع آنان قر ، مگر در حالیشوند ینمباخبر 

كنند. این تصویر سـخت و شـدید  غباری به هوا برخاسته، به این طرف و آن طرف پراكنده می

ی ناگهانی صبحگاهان كه مردم در گذشـته ها غارتقَسَم آمده است تا نظرها را به « واوِ»بعد از 

، همچون پراكندگی، تحیّـر و آمد یمبه وجود  ها غارتبا آن آشنا بودند و نیز حوادثی كه با این 

سردرگمی جلب كند. منظور عایشه بنت الشّاطی از این سخن آن است كه در این سوره بحثی 

شـود. هـدف از ایـن  مده كه ناگهان شروع مـیآاز جهاد نیست، بلکه از جنگی صحبت به میان 

شند. همـان گونـه ، هشدار به مردم است كه نسبت به معاد و برپایی قیامت غافل نباقرآنبیان 
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كـه در آیـات پایـانی  شود یم، قیامت نیز ناگهان برپا شود یمكه جنگ یکباره و ناگهانی شروع 

(. محتوای سوره بر اساس اینکه 688: 6تا، ج  این سوره بیان شده است )ر. ؛ بنت الشّاطی، بی

معـاد و قیامـت و سورة عادیـات از  اند گفتهی مکّی معموال  پیرامون مبدأ و معاد سخن ها سوره

سخن به میان آورده است، خود دلیل دیگری بر مکّـی بـودن ایـن سـوره اسـت )ر. ؛ مکـارم 

(. بر اساس روایات نیز سبب نزولِ این سـوره و ضـوابط و خصائصـی كـه 866: 6831شیرازی، 

(، قول به مکّی بودن ایـن سـوره گردد یم)و در ادامه بیان  اند كردهی مکّی مطری ها سورهبرای 

، در اند دانسـتهالسّالسـل  ح است. در ضمن، روایاتی كه نزول این سوره را بعد از غـزوة ذاتارج

 .ردیگ یمادامه خواهد آمد و مورد نقد و بررسی قرار 

 ـ روایات سبب نزول4

و مورد بررسـی قـرار  گردد یمدر باب این سوره، چندین سبب نزول گزارش شده كه بیان 

 .ردیگ یم

 آنهامدني بودن سوره و نقد و بررسي  ( روایات سبب نزول1ـ4

 دربارة آیات اوّلیّة این سوره سه سبب نزول بیان شده است:

یّ مـن حی إل ةًیَسَرِم ـ )و سلّ هیعلی اللَّه صلّقال مقاتل: بعث رسول اللَّه ـ »ـ روایت اوّل: 1

ال المنـافقون: قُتلـوا ، فقـخبـرهمیَّ(. فتـأخَّر األنْصار)المُنذرَ بن عمرو  همیعل(، و استعمل کِنانة

ـ الْعادِوَ  [:یتعـالی عنهـا، فـأنزل  اللَّـه تعال. فأخبر اللَّه عا یجم مقاتـل گویـد:  :ضَـبْحاً  اتِی

ی از كنانـه گسـیل ا فـهیطاای به سركردگی منذر بن عمرو انصاری بـه سـوی  سریّه )ص(پیغمبر

. اند شـدهمگـی كشـته خبری نشد و منافقـان گفتنـد: ه هانآداشته بود. و دیری نگذشت كه از 

)واحـدی، « بـاخبر سـاخت آنهـارا از حـال  )ص(این سوره، پیامبر 9ـ6خداوند با فرستادن آیات 

 (.936ق.: 6961

تِیّ، أخبرنا أحمد بن محمـد الفارسأخبرنا عبد الغافر بن محمد »ـ روایت دوم: 9 یُّ، البَسـْ

، حـدَّثنا حفـص بـن عَبْةةة  أحمـد بـن ، حدَّثنا مَیإبراه، حدَّثنا إسحاق بن مکّید بن حدَّثنا محمّ
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م ـ بعـث و سـلّ هیعلی اللَّه صلعبّاس: أن رسول اللَّه ـ  ، عن ابنعکْرمة ، عن سِمَا ٌ، حدَّثنا عیجَمِ

رسـول  :ورةالسّة ی آخر إل ضَبْحاً اتِیالْعادِوَ منها خبرٌ. فنزلت:  أته، فأَسْهَبَتْ شهرا  لم یال یخ

شدگان به سریّه خبـری نشـد تـا  بود. ماهی گذشت و از اعزام ای را گسیل داشته سریّه )ص(خدا

 (.936)همان: « را تا آخر سوره نازل فرمود ضَبْحاً اتِیالْعادِوَ اینکه خداوندآیات 

ی ذات السالسـل فـأوقع إلـ )ع(ایّـعل )ص(یالنبلما بعث  ورةالسّنزلت  لیق» ـ روایت سوم:3

و هـو  )ص(ی رسول اهللإلمنهم  كلّفرجع  الصحابةن م رهیغ مرارا  همیعلبعد أن بعث  ذلکبهم و 

السـل ألنـه أسـر ذات السّ الغةزوة هذه  سمتقال و  لیطو ثیحدی ف )ع(ی عبداهللأبی عن المرو

 السةورة السل و لمـا نزلـت ی السّف همكأنّ نیمکتفی الحبال فی و شد أسراهم سبمنهم و قتل و 

فلما فرغ مـن صـالته قـال  اتیالعادو  هایفقرأ  و الغةاةی بهم فصلّاس ی النّإل )ص(خرج رسول اهلل

 بـذلکی رنبشـّ ظفـر بأعـداء اهلل و  ایّعل نعم إنّ )ص(لم نعرفها فقال رسول اهلل سورةأصحابه هذه 

این سوره هنگامی نـازل شـد : یاألساربالغنائم و  امیأبعد  )ع(یعلفقدم  لةیاللّی هذه ف )ع(لیجبرئ

را به سوی قبیلة ذات سالسل فرستاد، بعد از آنکـه چنـدین  )ع(طالب ، علیّ بن أبی)ص(كه پیامبر

، علـیّ بـن )ص(بار دیگران را فرستاده بود و همـه بـا شکسـت مواجـه شـدند، تـا آنکـه پیـامبر

همین روایت در حدیث طوالنی بیان شده  )ع(عبداهلل یبفرستاد و از أ آنهارا به سوی  )ع(طالب أبی

ی نیـز ا هعـدّی كشـته شـدند و ا هعدّند، بدین دلیل كه است. این غزوه را ذات سالسل نام نهاد

در زنجیـر بودنـد و  آنهـااسیر گشتند و اسیران ایشان را با ریسمان بسته بودند؛ ماننـد اینکـه 

 )ص(با مردم نماز صبح به جماعت به جا آوردند و پیـامبر )ص(هنگامی این سوره نازل شد، پیامبر

. هنگامی كه نماز به پایان رسید، مردم گفتند: مـا ایـن سورة عادیات را در نماز تالوت فرمودند

امشـب  )ع(بـر دشـمنان پیـروز شـدند. جبرئیـل )ع(فرمود: علی )ص(. پیامبرمیشناس ینمسوره را 

ی كـه گرفتـه رانیاسبا  )ع(را به من بشارت داد. چند روزی گذشت و دیدند علی )ع(پیروزی علی

 (.388: 68ج  ،6871)طبرسی، « بودند و غنائم جنگی برگشتند
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 ( نقد روایات سبب نزول9ـ4

 ،فاق افتاده است. از ایـن رویی اشاره دارند كه در مدینه اتّها هیّسراین سه روایت همگی به 

یة همـین روایـات بـر پاو ... بر  حریر و التنویرالتّ، نمونه، البیان مجمعچندی از تفاسیر همچون 

شداری و تهدیـدی، نظـم بسـیار آهنگـین و حال آنکه اسلوب ه ،اند كرده حکممدنی بودن آن 

لیـل سـندی دبـه  مـذكورروایـات  ،محتوای سوره بر مکّی بودن آن داللت دارد. گذشته از این

بـه سـند  شـانی ایریتفسـدر كتـب  آنهـاو برخی از مفسّران با وجود نقل  باشند یممخدوش 

را بسـیار غریـب و ناآشـنا  كثیر سـند ایـن روایـت ابن؛ مثال  اند كردهاذعان  آنهاغیرقابل اعتماد 

روایت سوم نیز هـم از جهـت سـند و هـم از  .(991: 3، ج ق.6966كثیر،  ابنر. ؛ ) شمرد یم

زیـرا طریـ  طبرسـی تـا امـام  ؛نقـل شـده اسـت )ع(مرسل از امام صادق به صورتجهت متن 

شی در متن حدیث نشان از افتادگی بخ« یلوِطَ یثٍدِی حَفِ» مشخّص نیست و عبارتِ )ع(صادق

. ؛ . این روایت در كتب حدیث نیز به همین صورت گـزارش شـده اسـت )رباشد یماز حدیث 

 (.61: 9، ج 6819و نمازی،  11: 16تا، ج  مجلسی، بی

زیـرا در  به عنوان روایت سبب نزول سـوره اعتمـاد كـرد؛ توان ینمبنابراین، به این روایات 

 ایت آنها به صورت مرسل بیان شده است.  وجود دارند یا روافرادی ضعیب و غیرموثّ ،سند آن

 آنهابر مکّي بودن سوره و بررسي  ( اسباب نزول دال3ّـ4

عبّاس و سعید بـن جبیـر رسـیده  سبب نزولی از ابن ،در برابر سبب نزول مدنی بودن سوره

ی علعبداألبن  ونسی یثنحدّ: »شود یمو به این صورت گزارش  دهد یمكه سوره را مکّی نشان 

ی، عـن البجلـ ةیة معاو یأب، عن حنظلةال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا أبوصخر عمر بن الصدف، ق

عـن  سـألی رجـل یأتـانی الحجر جالس، فأنا  نمایبعبّاس، حدثه قال:  ، عن ابنریجببن  دیسع

ی بـن علـی إلـی، فـذهب عنّاهلل.... فانفتل  لیسبی ف ریتغ نیح لیالخضَبْحا  فقلت له:  اتِیالْعادِ

فقـال: سـألت  ضَبْحاً اتِیالْعادِزمزم، فسأله عن  ةیسقای اهلل عنه و هو تحت رضب ی طالأب

اهلل، قـال:  لیسـبی فـ ریّتغ نیح لیالخعبّاس، فقال:  ی؟ قال: نعم، سألت عنها ابنقبل عنها أحدا 

ل أوّ لکانـتبـه، و اهلل  لـکال علـم  بمااس ی النّتفتقال:  ،ی رأسهعلا وقفت ی فلمّلاذهب فادعه 
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 تکـون بیـفک ،، و فـرس للمقـدادریبللزّفرسان: فرس  معنا إالّ كانی اإلسالم لبدر، و ما ف زوةغ

عبّـاس: فنزعـت عـن  قال ابن .یمنی إل مزدلفةی إل عرفةن مِ ضبحا  اتیالعادما إنّ .ضبحا اتیالعاد

مـن در كنـار سـنگ  كنـد یمـعبّاس نقل  ابن: ی اهلل عنهرضی علی قال ذالّی إلی، و رجعت قول

ـ الْعادِسود( نشسته بودم كه مردی به طرف من آمد و دربارة حجراأل) از مـن  ضَـبْحاً  اتِی

و جهـادگران مسـلمان هنگـامی كـه در راه خـدا  ها اسـبمن به او گفتم: یعنی  .كرد یمسوال 

در حـالی كـه ایشـان  ،رفـت )رض(طالـب بـیأبـن  پس او از پیش من به سوی علیّ .... تازند یم

از وی سوال كرد. ایشـان  ضَبْحاً اتِیالْعادِة دربار .مة زمزم نشسته بودند( كنار چش)ع()علی

عبّـاس  از ابن ،گفـت: بلـه !ی؟ا كـردهال ؤاین موضوع سـ رةفرمودند: آیا قبل از من از كسی دربا

 .()ع()علـی تازند یمو جهادگران مسلمان كه در راه خدا  ها اسبعبّاس گفت:  و ابن ام كردهال ؤس

 ،رفـتم )ع(عبّـاس( پـیش علـی هنگـامی كـه مـن )ابن .عبّاس بگو نزد من بیاید ابن گفت: برو به

لـین ی؟ بـه خـدا قسـم! اوّده یم( گفت: آیا مردم را به چیزی كه بدان علم نداری فتوا )ع()علی

در حالی كه نزد ما تنها دو اسب بود: اسبی برای  ،جنگ بدر بود ،ی كه در اسالم واقع شدا غزوه

( گفتند: مراد از )ع(؟ )علیضَبْحاً اتِیَادِالْعَمعنی  شود یمای مقداد. پس چه زبیر و اسبی بر

عبّـاس گفـت:  . ابنروند یممنا  آنگاهزنان است كه از عرفه به سمت مزدلفه و  آن شترهای نفس

« نظـر شـدم برگشـتم و بـا ایشـان هـم )رض(من از نظر خود دسـت كشـیدم و بـه گفتـة علـی

 .(897: 88، ج.ق6918)طبری،

 ( بررسي روایت سبب نزول1ـ3ـ4

عبّـاس شـمرده  سند این روایت به خاطر وجود سعید بن جبیر از بهترین طـرق روایـی ابن

  و از روات موثّـ ،(. همچنـین روات ایـن روایـت976: 1، ج .ق6916سیوطی، ر. ؛ ) شود یم

ونس بـن ی كه در شـری حـال یـا گونهبه  ،باشد یمشناسان  قابل اعتماد علمای رجال و حدیث

و در حفظ و ثبـت احادیـث و نیـز از نظـر  اند دانستهدف آمده است كه او را ثقه علی الصّعبداأل

وهب چنین  و در شری حال ابن( 936: 9، ج.ق6981ذهبی، . ؛ )ر اند كردهوی را توثی   ،عقل

زركلـی، ر. ؛ ) انـد بودهث، فقیـه، عابـد، حـافظ، ثقـه و مجتهـد گزارش شده كه ایشان محـدّ

سعید بن جبیر آمده است كه مورد ستایش و ثنای امـام ( و در شری حال 699: 9، ج .م1881
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: 6836ی، حلّ. ؛ )ر اند دانستهقرار گرفته است و دانشوران رجالی او را راست و درست  )ع(علی

697.) 

دلیل قطعـی بـر  است كه (688ی ث نامی )متوفّمحدّ :یابومعاویه عمّاربن خَبّاب دهنی بجل

بوده اسـت. احمـدبن حنبـل و  (ع)از دوستداران اهل بیت ا ر دست نیست، لیکن قطعتشیّع او د

ابـن حجـر  و 683 :1، ج.ق6981ذهبـی، . ؛ ر) انـد كردهاو را توثیـ   نویسـان برخی از رجال

و  باشد یم )ع(و ابوصخر عمر بن حنظله نیز از اصحاب امام صادق( 981: 7، ج 6811عسقالنی، 

 (.997: 1ق.، ج6963)ر. ؛ شبستری،  رده شده استثین شیعه شماز ثقات محدّ

به عنوان سبب نزول سورة عادیات اعتماد كرد و از این رو، ایـن  توان یمبنابراین به روایت 

سوره را مکّی دانست. در تأیید این روایت به عنوان سبب نزول سوره، دو روایت دیگـر رسـیده 

 است كه عبارتند از:

ی ثنحـدّی و سـیعد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصـم، قـال: ثنـا ی محمّثنحدّ» روایت اوّل: ـ1

وَ ی قـول اهلل: فـعن مجاهد،  حینج یأبعن ابن  عا یجمالحرث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، 

 (.677: 88ق.، ج6918)طبری،« ی الح ّفقال: قال ابن مسعود: هو  ضَبْحاً اتِیالْعادِ

ن األجر عشر حسـنات ی مِأعطن قرأها قال مَ )ص(یبالنّعن  كعبی بن أب» ـ روایت دوم:9

 (.386: 68، ج6871)طبرسی، « و شهد جمعا  بالمزدلفة تیبامن  بعدد

 ( بررسي روایات9ـ3ـ4

اج مسـلمان ة حجّـدربـارة عادیـات را سورمسعود گزارش شده است و  روایت نخست از ابن

ست بر ارتباط سوره با مناسـک ر اوَخدا شمرده است و روایت دوم كه از روایات فضایل سُ ةخان

كـه شـب در  دانـد یمـة ثـواب كسـی اندازة عادیات را به سوری  زیرا ثواب قار ؛ح  اشاره دارد

 ،باشد یممرتبط  آنهار با محتوای وَمزدلفه بماند و در همان جا شهید شود. از آنجا كه فضائل سُ

. باشـد یمـفه و مناسـک حـ  ة مزدلبارة عادیات درسوراز این روایت نتیجه گرفت كه  توان یم

رسیده اسـت و مـراد از انسـان را  لَکَنُودٌإِنَ الْإِنْسانَ لِرَبِهِ  ةآی ةهایی دربار همچنین تأویل
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ر. ؛ اسـت )ده ی دانسـته شـالقرشـولید بن مغیره یا قرط بن عبداللّـه بـن عمـرو بـن نوفـل 

از نظـر  «عادیات»ه واژة البتّ( كه از سران مشركان مکّه بودند. 936: 9ق.، ج 6911جوزی،  ابن

ویـژه  بـه ،وصفی برای حیوانـات دیگـر تواند یمبلکه  ،لغوی تنها به حیوان شتر اختصاص ندارد

ة سورمنعی وجود ندارد كه  ،از این رو .(986: 3، ج ق.6989منظور،  ابن. ؛ اسب قرار بگیرد )ر

ولـی  ،سب اشاره داشته باشدعادیات مکّی باشد و عادیات وصفی برای اسبان باشد و به حیوان ا

بلکـه  ،باشـد ینمـمدنی بـودن سـوره  ،جهاد و در نتیجه ةآیات به پدید ةاین معنا مستلزم اشار

كه با اسب جهادی متفاوت است و اسب جنگـی از جایگـاه  باشد یمة آیات به اسب جنگی اشار

 ت برخوردار بوده است.ی در فرهنگ و زندگی جاهلیّمهمّ

ة عادیات در مکّه نازل شده اسـت و بعـد از سورآید كه  ای نامبرده برمیاز جمع آر ،بنابراین

 .باشد یمة نازل شده سورة عصر، چهاردهمین سور

 ی مکّيها سورهـ سورۀ عادیات در ضوابط و خصائص 2

كمک شایانی در شناخت آیـات  ،كه به صورت قیاسی بیان شده ها سورهضوابط و خصائص 

به ذكر این ضـوابط و خصـائص در  ،. در این بخشكند یملعکس ی مکّی از مدنی و باها سورهو 

 .شود یمسورة عادیات پرداخته 

 ی مکّيها سوره( سورۀ عادیات در ضوابط 1ـ2

 :ردیگ یمر مکّی مورد ارزیابی قرار وَاین سوره بر اساس ضوابط سُ

این ضابطه  سورة عادیات قطعا  در ،ل قرار گیردر مفصّوَی از سُا دستهی كه در ا سورهـ هر 6

و حسـین  663ــ667: 6تـا، ج  ؛ زرقانی، بی78: 6، ج ق.6916سیوطی، . ؛ )ر شود یمداخل 

 (.619ـ619: 6، ج .ق6918،احمد

 ی مکّيها سوره( سورۀ عادیات در خصائص 9ـ2

 :شود یمخصائص سوره در دو بخش اسلوبی و موضوعی گزارش 
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 ( خصائص اسلوبي1ـ9ـ2

و حسـین  638: 6871؛ صـالح، 188: 6تا، ج  ؛ زرقانی، بی)ر.  ها سوره( كوتاهی آیات و 6

( 1ة عادیات بدون شک این خصوصیّت اسلوبی را داراست. سور( كه 613: 6ق.، ج 6918احمد،

المثـل )ر. ؛  كثرت اسلوب تأكید و الفاظ تثبیت معنی، همانند سوگند بسـیار، تشـبیه، ضـرب

ی در مکّی ا نهیقرم به كار رفته، خود (. در این سوره كه قس613: 6ق.، ج 6918حسین احمد، 

(، به كار رفتن 6)العادیات/  ضَبْحا اتِیالْعادِ وَ به عنوان نمونه: 9ـ6بودن سوره است. آیات 

 لِحُـبِ  إِنَهُ * وَ دیلَشَهِ لِکَذَ يعَلَ إِنَهُ * وَ لَکَنُودٌ لِرَبِهِ الْإِنْسانَ إِنَاسلوب تأكید در آیـات 

 (.66)العادیات/  رٌیلَخَب وْمَئِذٍیَ بِهِمْ رَبَهُمْ إِنَ( و آیة 3ـ1)العادیات/  دیدِلَشَ رِیْالْخَ

یـة نخسـت آكـه پـن   انـد آمده( بر اسلوب قَسَم و جواب قَسَم 3ـ6نخست از آیات ) ةدست

. باشـند یمـیة نخست آو آیات شش تا هشت، جواب قَسَم پن   دهند یمبخش قَسَم را تشکیل 

نخسـت  یـةآای كه پـن   گونه بهمیان آیات این دسته به آسانی قابل اثبات است،  ارتباط لفظی

 باشـد یمیة نخست آیة ششم، جواب قَسَم پن  آ. اند شدهبه یکدیگر عطب « فاء»سوره با حرف 

آهنگ مشابه این دسته از آیات، تأییدی بـر  .شوند یمیة ششم عطب آو آیات هفت و هشت به 

پایـان « ا »نخست با آهنـگ  یةآای كه پن   گونه به، باشد یمبا یکدیگر  پیوند این دسته از آیات

این دسـته . شوند یمششم عطب  آیةبه « یِد»یافته است و آیات هفت و هشت با آهنگ مشابه 

و بـا سـوگندهای پنجگانـه بـه شـدّت  شـود یمـرا یادآور  ها انساناز آیات ناسپاسی و ناشکری 

پرستی انسان  دوستی و پول و آن را برخاسته از مال شود یمر پلیدی و زشتی این صفت را یادآو

 .دٌیلَشَد رِیْالْخَوَ إِنَهُ لِحُبِ : داند یم

كه در قالب جمالت شرط و جواب شرط، انسان ناسـپاس  ( آیاتی هستند66ـ6دوم ) دستة

و نتـای  و  شـوند یمـدوباره زنـده  ها انسانبه اینکه در روز رستاخیز  كند یمرا هشدار و تهدید 

در آن روز  آنهـاو خداوند به سرنوشت  گردد یمآشکار و هویدا  آنهادستاوردهای زندگی دنیای 

ي الصُدُورِ * إِنَ رَبَهُـمْ بِهِـمْ   فِي الْقُبُورِ * وَ حُصِ َ ما فِإِذا بُعْثِرَ ما  عْلَمُأَ فَال یَآگاه است: 

و  خـورد یمـنخسـت پیونـد  دسـتةته به محتـوای . بنابراین، محتوای این دسرٌیلَخَب وْمَئِذٍیَ

 نخست بدان اشاره شد. دستةهشدار و تهدیدی است بر زشتی و ناسپاسی انسان كه در 
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یـازدهم بـا ضـمیر  آیـةو  شـوند یمبه یکدیگر عطب « واو» ةطفاعآیات این دسته با حرف 

ده  آیـةدر « صـدور»ة واژای كه ایـن ضـمیر بـه  گونه به، خورد یمبه آیات پیشین پیوند « هُم»

و  باشـد یمـة شرط جملنخست  آیة. در این دسته، گردد یم( بر6نُه ) آیةدر « قبور»( و یا 68)

. بنـابراین، آیـات ایـن باشـد یمسوم جواب شرط  آیةنخست عطب شده است و  آیةدوم به  آیة

 ة شرط و جـوابجملدسته در سیاق شرط پیاده شده است و عناصر شرط، اعمّ از ادات شرط، 

 .باشند یمة به هم پیوسته بستشرط، به مانند یک 

به هم  ي الْقُبُورِفِإِذا بُعْثِرَ ما  عْلَمُفَال یَ أَ آیةة فاء در عاطفاین محور با حرف  دستةدو 

محوری بودن ایـن سـوره و ارتبـاط تنگاتنـگ لفظـی،  . بنابراین، با توجّه به تکخورند یمپیوند 

وحدت نزول این سوره را پذیرفت كه به یکبـاره بـر  توان یمیگر اسلوبی و محتوایی آیات با یکد

 .نازل شده است )ص(پیامبر

( كه خود این خصیصـه منجـر 613: 6ق.، ج 6918( كثرت فواصل )ر. ؛ حسین احمد، 8

 شک در سورة عادیات این خصیصه نمود دارد. و بی شود یمبه كوتاهی سوره 

( كـه بـه طـور 613: 6ق.، ج 6918احمـد، ( تعبیر، وزن و سجع نیرومند )ر. ؛ حسـین9

ضبحاً، قدحاً، صبحاً، دقی  و واضح این خصیصه در سورة عادیات در پایان آیات وجود دارد: )

 .صدور( وکنود، قبور ـ  خبیر وشهید، شدید ـ  جمعا و نقعاً

 ( سورۀ عادیات در چارچوب خصائص موضوعي سُوَر مکّي9ـ9ـ2

 الف( تثبیت اصول اعتقادی

: یکی اثبات توحیـد خداونـد و نفـی شـر  و كند یمکّی بیشتر سه معنا را گزارش م قرآن

و جهانی بـودن رسـالت ایشـان و سـوم اثبـات امـر  )ص(پرستی، دوم تثبیت نبوّت نبیّ اكرم بت

قیامت و جهان آخرت. پس از این سه، ترغیب و ترهیب، امثال و قصص، ذكر بهشـت و دوزخ و 

و  181: 6تـا، ج  ؛ زرقـانی، بی961: 8تـا، ج  )ر. ؛ شـاطبی، بی دیـآ یمنیز توصیب روز قیامت 

 بِهِـمْ  رَبَهُـمْ  * إِنَ لَکَنُـودٌ  لِرَبِهِ الْإِنْسانَ إِنَ(. در آیات 616: 6ق.، ج 6918حسین احمد، 
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(، سخن از توحید است كه انسـان نسـبت بـه پروردگـارش 66و  1)العادیات/  رٌیلَخَبِ وْمَئِذٍیَ

سخن از معـاد «. آگاه است آنهاخداوند نسبت به احوال : »دیفرما یم 66در آیة  ناسپاس است و

 (.6)العادیات/  الْقُبُور يفِ ما بُعْثِرَ إِذا عْلَمُیَ أَفَالو برزخ در آیة 

 ب( دعوت به اصول اخالقي و حقوق اجتماعي

ت و ناپسـند دلی و ... زش اخالق ناپسند همچون كفر، گناه، سركشی، سخت ها سورهدر این 

و اخالق پسندیده همچون ایمان، اطاعت، علم و محبّـت، رحمـت، اخـالص و ...  شود یممطری 

)العادیات/  لَکَنُودٌ لِرَبِهِ الْإِنْسانَ إِنَ(. در آیة 188: 6تا، ج  )ر. ؛ زرقانی، بی گردد یمطری 

ـ لَخَب وْمَئِذٍیَ بِهِمْ رَبَهُمْ إِنَ( سخن از اخالق ناپسند است، امّا در آیة 1 (، 66)العادیـات/ رٌی

 .داند یمتا گواهی دهد كه خداوند همه چیز را  كند یمخداوند انسان را ترغیب 

 ناپسند و زشت رسوم و عادات از سخنٍ( 

 دختـران، كـردن گـور بـه زنـده قتـل، هماننـد ،زشـت عـادات و آداب مکّی، یها سوره در

)ر. ؛  سازد دور را عادات آن لهیوس نیبد تا است میان به سخن  میتی مال ی و خوردنزیآبرور

( 1)العادیـات/ لَکَنُـودٌ  لِرَبِـهِ  الْإِنْسانَ إِنَ(. در سورة عادیات، آیـة 188: 6تا، ج  زرقانی، بی

 سخن از آداب زشت انسانی نسبت به پروردگارش است.

 ـ ترسیم فضای نزول سورۀ عادیات3

كه دلیلـی مخـالب ایـن اصـل  و تا زمانی باشد یموحدت نزول سُوَر یک اصل پذیرفته شده 

محوری همواره  . این اصل در سُوَر كوچک و تکباشد یمپیدا نشود، وحدت نزول سوره مفروض 

محـوری آیـات، هـم از نظـر لفظـی و اسـلوبی بـه هـم پیونـد  ؛ زیرا در سُوَر تکباشد یمبرقرار 

چـه ایـن  . بنـابراین، چنـانباشند یمو هم از نظر محتوایی و موضوعی به هم وابسته  اند خورده

، ثابت شود، اصـل مفـروض باشد یم قرآنعادیات كه از سُوَر كوچک  ةسورپیوند و ارتباط برای 

 .باشد یموحدت نزول دربارة آن بدون هیچ مخالفتی برقرار 
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ه بـدلیل ناسپاسی در برابـر پروردگـارش  بهعادیات با هدف و غرض هشدار به انسان  ةسور

كـه  دیـآ یمـ . از این سوره برباشد یموری آگاهی خداوند به حال او در روز رستاخیز یادآ ةلیوس

 شـود یمـكفران نعمت دچار انسان با غفلت از علم و آگاهی خداوند نسبت به او، به ناسپاسی و 

، توجّه به آگاهی خداوند نسبت به حـال او در دهد یمو آنچه او را از گرفتاری ناسپاسی رهایی 

. این سوره برای رسیدن بدین هدف در دو دسته از آیـات طرّاحـی شـده باشد یمز روز رستاخی

 است كه عبارتند از:

 8ـ1 الف( دستة اوّل: آیاتِ

عرفه تا مزدلفه و منا را پشـت سـر  در این دسته، نخست به شترانی كه در راه عبادت خدا،

در برابـر پروردگـارش  و در جواب سوگند، به ناسپاسـی انسـان شود یم، سوگند یاد گذارند یم

خویش آگاه است و این ناسپاسی از آن روست كه بـه   یناسپاسكه انسان خود بر  كند یماشاره 

نشان از اهمیّـت و  قَسَم در بخش آغازین سوره ةجملمال و منال دنیا دل بسته است. ذكر پن  

ای اعتقـادی و گفت كه این آیات نـاظر بـه فضـ توان یم. بنابراین، باشد یمعظمت جواب قَسَم 

، عبـادات خـود را بـه پـای نزول سوره نازل شده است كه با انکار ربوبیّت خداوند ةجامععملی 

إِنَ الْإِنْسـانَ  : دانسـتند یمـرا پروردگار جهانیان  آنهاو  ختندیر یمساز خویش  ی دستها تبُ

 .لَکَنُودٌلِرَبِهِ 

ی خداونـد را دگاریـآفر مکّـهپرست  مردم بُت كهروست  نیای خداوند از پروردگاربر  دیتأك

 نشیآفـرخداوند پـس از  كهباور بودند  نیاو بر  رفتندیپذ ینمرا  شیپرورگاری ولباور داشتند، 

 كـردهو ... واگـذار  انیـجنّ، ها تبُیی چون فرشتگان، ها دهیآفرو ادارة آن را به  ریتدب كارجهان، 

 ادصـفت از خداونـد یـ نیـاكه تنهـا بـا  است. تأكید این سوره بر موضوع ربوبیّت تا بدانجاست

: شـود یمـ. آیات پایانی این دسته، آگاهی انسان به ناسپاسی در برابر پروردگار را یادآور كند یم

 ُدٌیلَشَهِ لِکَذَي عَلَوَ إِنَه  و این ناسپاسی را برخاسته از مال دوستی و دنیاپرسـتی انسـان

ویژگی مشـركان  نیتر برجسته. این آیات به درستی بر دٌیشَدِلَ رِیْالْخَوَ إِنَهُ لِحُبِ : داند یم

از ایـن  .شمرد یمدر برابر پرودگار بر آنهاناسپاسی  ةشیرو آن را به عنوان  گذارد یممکّه دست 
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وافـری بـه مادّیـات  ةعالقـكـه  اند شـمردهكـار و حـریص  انسان طمع كامل ةنمونرو، اعراب را 

، از نظـر منـافع آن بـود )ر. ؛ سـبحانی، سـتندینگر یمـر چه ای كه آنان به ه گونه بهداشتند، 

 (.96: 6، ج 6819

 (11ـ1دوم: آیاتِ ) دستةب( 

پرسـد كـه آیـا از  و می شـود یمـدر این دسته از آیات، هشدارهایی بر انسان ناسپاس وارد 

گویی آنچه انسـان را بـه ناسپاسـی آگاهی خداوند نسبت به انسان در روز رستاخیز خبر ندارد! 

در برابر پروردگارش كشانده است، غفلت انسان از آگاهی خداوند نسبت به او در روز رسـتاخیز 

 .باشد یم

وَر مکّـی  ةسورعصر نازل شده است.  ةسوراین سوره بعد از  عصر نیز همچون بسیاری از سـُ

تـا انسـان را نسـبت بـه خسـران و زیـان احتمـالی هشـدار دهـد و راه  شود یمبا سوگند آغاز 

كه تنها راه جلوگیری از زیان، ایمـان و عمـل  شود یمی از این زیان را به انسان یادآور جلوگیر

و  شـود یمـبعدی نیز با همین اسلوب قَسَم آغاز  ةسور. باشد یمصالح و سفارش به ح ّ و صبر 

. گویی سُوَر شود یموی یادآور   یناسپاسباز با زبان هشدار و تهدید، انسان را نسبت به كفران و 

رو  بیش و پیش از هر گونه تبشیر و بشارتی، با زبان هشدار و تهدید با مشركان مکّه روبـهی مکّ

شده است و این از آن روست كه مشركان نخست باید از عقاید و باورهای باطـل و پـوخ خـود 

محتـوای سـوره را چنـین  توان یمبنابراین،  .دست بردارند تا بتوانند آیین اسالم را پذیرا باشند

بندی كرد كه سوره با ذكر سوگندهای پنجگانه، ناسپاسی انسـان را نسـبت بـه پروردگـار  جمع

. در باشـد یمة خداوند به انسان داداین شور و نشاط و دارایی وی  ةهم. با اینکه شود یمیادآور 

 كنـد یمـتلویحا  با زبان هشدار و تهدید، انسان ناسپاس را به روز رستاخیز تهدیـد ادامة سوره، 

 اوند به حال انسان در آن روز آگاه است.كه خد

را از رسیدن بـه  آنهادر تضاد بوده است و  آنهاباری، پذیرش ربوبیّت خداوند با منافع مادّی 

 است. از این رو، حاضر نبودند تن به پروردگاری خداوند دهند. داشته یممنافع خود باز
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بـا ره نکـرده اسـت. خاصّی اشا ةحادث دارد و به واقعه وندار  دار و زمان این سوره آیات تاریخ

ة عادیـات نـازل شـد و بـا سـورمکّـه،  ةجامعـپرسـتی در  الدنیادوسـتی و مـ یّةروحگسترش 

را به عـذاب روز  آنهاو  شود یمیادآور  بدانهاسوگندهای پنجگانه، زشتی و پستی این روحیه را 

ست دنیادوسـتی بـازدارد ة پدیعق. این سوره نازل شد تا مشركان را از دهد یمرستاخیز هشدار 

 قـرآنایجاد كنـد. از آیـات  آنهاردگاری خداوند را در ة پذیرش پرونیزمتا از این راه، ظرفیّت و 

. شود یمكار برده  كه گویی حُبّ خیر اصطالی خاصّی است كه به معنای دنیادوستی به دیآ یمبر

 (.81)ص/  ي تَوارَتْ بِالْحِجـابِ حَتَي بِرَ ذِکْرِعَنْ  رِیْالْخَي أَحْبَبْتُ حُبَ إِنّفَقالَ  آیـةدر 

كار رفته است. شـگفت اینکـه  اصطالی حُبّ خیر به همین معنای دنیادوستی و دنیاشیفتگی به

، گـردد یمـپیشـین بر آیـةدر  الصَـافِنَات الجِیَـاد  در این آیه نیز خیر بـه اسـبان اصـیل 

سـبانی اشـاره دارد كـه سراسـر شـور و عادیات نیز آیات آغازین سوره به ا ةسوردر گونه  همان

. اشاره بـه اسـب در ایـن سـوره، شـاید سازد یمخود  ةفتیشنشاط هستند و نظر هر انسانی را 

برخاسته از جایگاهی است كه این اسب در فرهنگ و زندگی جاهلیّت و مشركان مکّـه داشـته 

را  هـا تبُاونـد، است. آری، این بدترین و فسادبارترین اعتقـاد مشـركان بـود كـه بـه جـای خد

بارترین خصلت آنها به نام دنیادوستی و  و آسیب نیتر زشتو این اعتقاد ریشه در  دندیپرست یم

 اندوزی داشت. مال

شـد كـه نسـبت بـه پروردگـار ك یمـی مشركان مکّه را به تصـویر ها یژگیوبرخی از آیات، 

آیات، فضای اعتقـادی و . این اند گذاشتهخویش ناسپاس هستند و دل در گرو مال و منال دنیا 

نسبت بـه پروردگـار هسـتی ناسپاسـی كه  كند یمنزول سوره تصویر  ةدوراجتماعی مکّه را در 

اعتقـادی  این ك  ةشیر. این سوره پرستند یمو موجودات دیگری را به جای پروردگار  كنند یم

گرفتـه  اآنهـة تشـخیص درسـت را از اجـازكه  داند یمدوستی مشركان  را در دنیاپرستی و مال

را انسانی معرّفی فرموده است كه « كَنُود»رسیده است كه  )ص(از این رو، روایتی از پیامبراست. 

: 16، ج 6839)ر. ؛ قرطبـی،  و نسبت به برده و زیردستش بخشش ندارد خورد یمبه تنهایی 

بت یی حریص نسـها انسانبرخی از تفاسیر، مشركان مکّه را همین روایت،  یةاپشاید بر  (.618

 (.396: 1ق.، ج 6986)ر. ؛ حسینی،  اند شمردهبه زندگی دنیا 
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 گیری نتیجه

با بررسی و دقّت در روایات ترتیب نزول و روایات صحیح، سبب نزول و ضوابط و خصـائص 

، مکّـی بـودن اتیـعاددر باب زمان نزول سورة  قرآنو نیز نظر مفسّران و علمای علوم  ها سوره

و آن  اند كردهدر روایات سبب نزولی كه مدنی بودن سوره را گزارش ، امّا دیآ یمسوره به دست 

افـرادی ضـعیب و  آنهـادر سـند ، اند دانسـته السـلالسّ ذاتو غـزوة  ها هیّسری برخرا مرتبط با 

بنابراین، بـه ایـن روایـات غیرموثّ  وجود دارند یا روایت آنها به صورت مرسل بیان شده است. 

بودن سـوره، از  مکّیدالّ بر  اتیرواب نزول سوره اعتماد كرد. امّا به عنوان روایت سب توان ینم

ة عادیـات صـحنة معـاد و قیامـت را سـوراز نظر محتوا نیـز است.  تر متقنی متنی و سندنظر 

ی لـیدالاز سـویی، دربـارة و  كند یمكه خود دیدگاه مکّی بودن سوره را تقویت  كند یمترسیم 

 نـهیمددر  كهی در دوران وجوب جهاد )جنگشاره به اسبان ی بر امبنی بودن سوره، مدنبر  كه

ی بـه نقـل از امـام تیرواو  حیصح اتیروادر  كه گونه همانگفت  توان یم، شود یمبوده،( آورده 

ی معنارا به « اتیعاد»است. اگر « شتران ح ّ»وصفی برای « عادیات»بدان اشاره شده،  )ع(یعل

جهـاد و در نتیجـه، مـدنی  ةآیات به پدید ةتلزم اشار، این معنا مسمیریبگ زین« یجنگاسبان »

ة آیات به اسب جنگی است كه با اسب جهادی متفاوت اسـت؛ اشار، بلکه باشد ینمبودن سوره 

، نیبنـابرااسب جنگی از جایگاه مهمّی در فرهنگ و زندگی جاهلیّت برخوردار بوده اسـت.  رایز

 اتیعادسو، اسلوب و موضوع سورة  گرید. از است  كرده ادبدان سوگند ی مکّهخداوند در دوران 

وَر موضوعی و اسلوب صئخصابا   صئخصـا نیـای دارد؛ از جملـة شـتریبی همخـوان مکّـیی سـُ

 .كردو ... اشاره  ، تثبیت اصول اعتقادیاریبس دیتأككوتاهی آیات، كثرت فواصل، به  توان یم

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم

 دائةرة  مطبعةة . هنـد: 7. ج تهـذیب التّهـذیب  (. 6811ی. )علـ نب أحمد أبوالفضلحجر عسقالنی،  ابن

 .ةیّالنظام المعارف
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عبـداهلل   یتحق. 1. ج  ینزالتّلعلوم   یسهالتّ کتابق.(. 6961ی، محمّد بن احمد. )غرناطی جز ابن

 .األرقم یبدار األرقم بن أ شركت: روتیبی. خالد

. تحقیـ  عبـدالرّزاق 9ج . یر في علم التّفسیرزاد المسق.(. 6911جوزی، ابوالفرج عبـدالرّحمن. ) ابن

 .المهدی. بیروت: دار الکتاب العربی

. بیـروت: 9. ج فنون األفنان في عجائب علوم القـرآن  ق.(.6911ـــــــــــــــــــــــــــــ . )

 .الثّقافیّةالکتب  مؤسّسة

و مـا   ةبمکًّونزل من القرآن فضائ  القرآن و ما أق.(. 6983ضریس، ابوعبداهلل محمّد بن ایّوب. ) ابن

 . دمش : دار الفکر.بالمدینةأنزل 

 جا. بی .88. جرینوالتّو  ریحرالتّ تا(. عاشور، محمّد بن طاهر. )بی ابن

. 9. ج المحرّر الوجیز في تفسیر الکتـاب العزیـز  ق.(. 6911عطیّة اندلسی، عبدالح  بن غالب. ) ابن

 .العلمیّةبیروت: دار الکتب 

 نیحسـمحمّد  یـتحق .3ج . میالعظالقرآن  ریتفس. (ق.6966بن عمرو. ) لیاسماع ی،دمشق ریكث ابن

 .ضونیبی دعلمحمّ؛ منشورات ةیّالعلم الکتب: دار روتیب. نیالدّ شمس

 .الحوزةقم: أدب  .3ج . لسان العرب ق.(.6989منظور مصری، محمّد بن مکرم. ) ابن

تحقی  رضا تجدّد. مصر: شهید علـی .دیمرست ابن النّفه. تا( النّدیم البغدادی، أبوالفرج محمّد. )بی ابن

 .پاشا

 .: دار صادرروتیب .1ج . يعقوبیال خیتار تا(. ی، أحمد. )بیعقوبواضح ی ابن

. ج لباب التّأوی  في معاني التّأوی  )تفسیر خـازن( ق.(. 6969الدّین علیّ بن محمّد. ) بغدادی، عالء

 .العلمیّة. بیروت: دارالکتب 9

. به كوشش شحّاته. بیروت: دار 9. ج تفسیر مقات  بن سلیمانق.(. 6918بن سلیمان. ) بلخی، مقاتل

 .العربیّةاحیاء التّراث 

 الکتب: دار روتیبی. قلعجی عبدالمعط  یتعل. 7ج  .دالئ  النّبوۀ ق.(.6989بیهقی، احمد بن حسین. )

 .ةیّالعلم

 : دارالمعارف.القاهرة. چاپ هفتم. 6ج  .لکریمالتّفسیر البیاني للقرآن ا تا(. بنت الشّاطی، عایشه. )بی
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. بیـروت: دار 9. ج جواهر الحسان في تفسـیر القـرآن  ق.(. 6963ثعالبی، عبدالرّحمن بن محمّـد. )

 احیاء التّراث العربی.

. بیـروت: 68ج .الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ق.(.6911ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابـراهیم. )

 لعربی.دار احیاء التّراث ا

 الخانجی. مکتبة: القاهرة. مقدّمتان في علوم القرآن (.6861جفری، آرتور. )

 عفّان. : دار ابنالقاهرة. 6ج  .المکّي و المدني في القرآن الکریم ق.(.6918حسین احمد، عبدالرّزاق. )

عـة . قـم: جام1ج  .اهّر الظًّوتأویـ  اآلیـات    ق.(.6986الـدّین علـی. ) حسینی استرآبادی، سیّد شرف

 مدرّسین حوزة علمیّة قم.

 .یّةةریالح ةمطبع . نجب:ة األقوالخالص (.6836حلّی، حسن بن یوسب. )

. تحقی  شـیخ عـادل احمـد 18ج. اللّباب في علوم الکتاب ق.(.6966الدّین. ) حنبلی دمشقی، سراج

 .العلمیّةعبدالموجود و شیخ علی محمّد معوض. بیروت: دار الکتب 

 .ةیّالعرب الکتب اءیإح: دار القاهرة. 6ج  .ثیالحد ریالتفس (.6838دروزة، محمّد عزّت. )

. بیـروت: دار الکتـب 3ج .تفسیر القـرآن العظـیم  ق.(. 6966كثیر دمشقی، اسماعیل بن عمـرو. ) ابن

 .العلمیّة

. بیـروت: 1و  9. ج میزان اإلعتدال في نقد الرّجالق.(. 6981. )دمحمّ أبوعبداهلل نیالدّ شمسذهبی، 

 و النّشر. ةباعللطّ ةعرفدارالم

. 18ج .روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القـرآن ق.(. 6983رازی، ابوالفتوی حسین بن علی. )

 ی اسالمی آستان قدس رضوی.ها پژوهشمشهد: بنیاد 

. بیـروت: دار احیـاء 81ج  .مفاتیح الغیب )تفسـیر کبیـر(  ق.(. 6918فخر رازی، ابوعبداهلل محمّد. )

 .التّراث العربی

 .الفکردار. دمش : 68ج .طیالوس ریفسالتّ ق.(.6911ی. )مصطفی، وهبة بن لیزح

. بیروت: 6. ج و المنه  ّریعةالشّو  العقید التّفسیر المنیر في  ق.(.6963ــــــــــــــــــــــــ . ) 

 دارالفکر المعاصر.
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التّـراث  اءیـاحجـا: دار  یبـ .6. ج ي علوم القرآنفمناه  العرفان . تا( یب. )میالعظی، محمّد عبدزرقان

 ی.العرب

 . دمش : دارالعلم للمالیین.9ج  .األعالمم.(. 1881زركلی، خیرالدّین بن محمود. )

ـ نزالتّعن حقـائق غـوام     افالکشّ .(ق.6987ی، محمود. )زمخشر  الکتـاب دار: روتیـب. 9ج .  ی

 ی.العرب

. بـه 6. ج المدینوًةو  ةبمکّالقرآن النّاسخ و المنسوخ و تنزی   .(ق.6966زهری، محمّد بن مسلم. )

 كوشش حاتم صالح ضامن. بغداد: وزارت آموزش عالی.

 . قم: دانش اسالمی.6ج  .فروغ ابدیّت (.6819سبحانی، جعفر. )

 جا. . بی8ج  .بحر العلوم. تا( . )بیسمرقندی، نصر بن محمّد

: سةعودیّة ر بـن ابـراهیم. . تحقیـ  یاسـ1ج  .التّفسیر القـرآن ق.(. 6963سمعانی، منصور بن محمّد. )

 دارالوطن.

ی مرعشاهلل  یتآة كتابخان :. قم3ج  .المأثور ریتفسي فالدرّ المنثور  (. ق.6989. )نیالدّ ی، جاللوطیس

 .ینجف

 ی.العرب الکتابدار  :روتیب .1و  6ج . ي علوم القرآنفاإلتقان  ق.(.6916)ـــــــــــــــــــ . 

. به كوشش عبداهلل دراز. بیـروت: 8. ج الموافقات في أصول الفقه(. تا شاطبی، ابراهیم بن موسی. )بی

 .دارالمعرفة

. قم: 1ج  .السّالم هیعلوأصحاب اإلمام الصّادق  َوا ي ف قئالفا ق.(.6963شبستری، عبدالحسین. )

 لقم. نیسالمدرّ لجماعة التّابعةی سالماإلالنّشر  مؤسّسة

 كثیر. . دمش : دار ابن9ج  .رفتح القدی(. 6969شوكانی، محمّد بن علی. )

. محقّ : محمّدعلی 6ج  .مفاتیح األسرار و مصابیح األبرار(. 6871شهرستانی، محمّد بن عبدالکریم. )

 آذرشب. تهران: دفتر نشر میراث مکتوب.

 ی.ضالرّمنشورات  :قم .ي علوم القرآنفمباحث  (.6871)ی، صالح. صبح

. قـم: دفتـر انتشـارات 18ج .القـرآن  ریتفسي ف زانیمال ق.(.6967). نیحسـمحمّد دیّسئی، طباطبا

 یّة قم.علمحوزة  نیسمدرّة جامعی اسالم

 خسرو.. تهران: ناصر 68. جمجمع البیان في علوم القرآن(. 6871طبرسی، فضل بن حسن. )
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 قم: دارالفکر. .88. ججامع البیان عن تأوی  القرآنق.(. 6918طبری، ابوجعفر محمّد بن جریر. )

 . بیروت: دار احیاء التّراث.68ج التّبیان في تفسیر القرآن. تا(. مّد بن حسن. )بیطوسی، مح

 .المصریّة: دارالکتب القاهرة. 16ج . الجامع الحکام القرآن(. 6839قرطبی، محمّد بن احمد. )

 .یّةالعلم. بیروت: دار الکتب 68. جتفسیر الماتریدیق.(. 6911ماتریدی، محمّد بن محمّد. )

 .العلمیّةبیروت: دار الکتب . 1ج . النّکت والعیونتا(.  علیّ بن محمّد. )بیماوردی، 

. تهـران: 16ج  .األطهـار  األئمّوًةلدرر اخبـار   الجامعة ؛بحار األنوارتا(.  مجلسی، سیّد محمّدباقر. )بی

 الوفاء. مؤسّسة

 .رشةیّة. پاكستان: مکتب 68ج .تفسیر المظهری ق.(.6961اهلل. ) مظهری، محمّد ثناء

 .یسالماإلالنّشر  مؤسّسة :. قم6. ج ي علوم القرآنف دیمهالتّ ق.(.6969ی. )هادمعرفت، محمّد

 .)ع(طالب اإلمام علیّ بن أبی ةمةرسقم:  .سوگندهای پربار قرآن(. 6831مکارم شیرازی، ناصر. )

شـر النّ مؤسّسةة جـا:  . بـی9ج  .مستدرک سفینة البحـار  (.6819نمازی شاهرودی، علیّ بن محمّد. )

 اإلسالمی.

. بیروت: دارالکتـب 1. ج ایجاز البیان عن معاني القرآن ق.(.6969نیشابوری، محمود بن ابوالحسن. )

 العلمیّة.

 .جا: دار اإلصالی . بی9. ج اسباب النزول القرآن ق.(.6961واحدی نیشابوری، ابوالحسن. )


