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چکیده
اس ــباب ن ــزول س ــورۀ عادی ــات ،مص ــداق واژۀ عادی ــات ،و نق ــل تاریخ ــی مرب ــوط ب ــه
ً
آن ،از مس ــائل اختالف ــی اس ــت ک ــه مس ــتقیما ب ــا فه ــم کالم اله ــی و نی ــز فضیلت ــی از
امیرالمؤمنیــن ارتبــاط دارد؛ ازای ـنرو اهمیــت غــور و تأمــل در آن روشــن اســت .پژوهــش

چیس ــت؟
دربــارۀ مصــداق واژۀ عادیــات ،مفســران چهــار احتمــال دادهانــد :شــترهای حاجیــان،
اســـبها بـــه طـــور کلـــی ،اســـب جنگـــی و اســـبها در یـــک جهـــاد ویـــژه .نتایـــج
تحقی ــق نش ــان میده ــد ک ــه نظری ــۀ چه ــارم ،ه ــم ب ــا فض ــا و س ــیاق و تفس ــیر بالغ ــی _
بیان ــی س ــوره س ــازگار اس ــت ،ه ــم ب ــا اص ــول ادب ــی و لغتشناس ــی واژهه ــای «ضب ــح»
ب ــه فرمانده ــی حض ــرت عل ــی؟ع؟ و پی ــروزی وی در غ ــزوۀ «ذات السالس ــل» ،در س ــال
* تاریخ دریافت مقاله ( )97/3/14تاریخ پذیرش (.)97/10/20
 .1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم ،تهران.tabatabaei.amin@gmail.com ،
 .2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،تهران.dr.zo.akhavan@gmail.com ،
 .3عضو هیأت علمی دانشگاه رفاه تهران ،کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.Fa.shahidi@yahoo.com ،

نازيم یقيبطت یسررب

و «ق ــدح» ،و ه ــم ب ــا روای ــات اس ــباب ن ــزول .س ــورۀ عادی ــات ،در پ ــی جه ــاد مس ــلمانان،
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حاض ــر ،ب ــا مطالع ــۀ تحلیل ــی _ تطبیق ــی و ب ــر اس ــاس مناب ــع فریقی ــن ،پاس ــخ ب ــه ای ــن
ً
س ــؤالها را ه ــدف گرفت ــه ک ــه اوال ،در م ــورد مص ــداق عادی ــات ،ک ــدام نظری ــه صحی ــح
ً
اســت؟ ثانیــا ،وجــه جمــع روایــات متفــاوت و یــا متعــارض ،در اســباب نــزول ایــن ســوره

هش ــتم هج ــرت ،در مدین ــه ن ــازل ش ــده اس ــت .از آنج ــا ک ــه قب ــل از ن ــزول س ــوره ،خط ــر
مهم ــی پیامب ــر را تهدی ــد میک ــرده و س ــه نف ــر از صحاب ــه ،نتوانس ــتند ب ــه نتیج ــۀ الزم در
دفــع دشــمنان برســند ،ایــن ســوره مکــی شــمرده شــده تــا اینکــه برخــی حقایــق ،پنهــان
بمان ــد .ب ــر ای ــن اس ــاس ض ــرورت دارد هم ــۀ روای ــات فریقی ــن ،م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد .در
نوش ــتار پی ــش رو ،روای ــات اس ــباب ن ــزول در مناب ــع اه ــل س ــنت ،ب ــه عل ــت اضط ــراب و
تعــارض فــراوان و عــدم هماهنگــی بــا واژههــا و فضــای ســوره ،مــورد تردیــد قــرار گرفتــه و
کاســتی منابــع تاریخــی آنهــا ،در شــرح غــزوۀ ذات السالســل ،تبییــن شــده اســت .ایــن
نقله ــا تنه ــا ب ــه بخش ــی از واقع ــه پرداخت ــه و ب ــا ح ــذف بخ ــش مرب ــوط ب ــه فرمانده ــی
حض ــرت عل ــی؟ع؟ ،آن را ب ــه عمروع ــاص مرتب ــط میدانن ــد ک ــه بخ ــش کوچک ــی از
ماج ــرای جن ــگ اس ــت.
کلیدواژ ههـا :قـرآن ،سـورۀ عادیـات ،مکـی و مدنـی ،ذات السالسـل ،اسـباب نـزول ،امـام
علـی؟ع؟ ،تاریـخ اسلام.
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مقدمه
در تفسـیر آیـات قـرآن ،گامهـای متعـددی الزم اسـت تـا مفسـر به مـراد آیات دسـت یابد.
در راسـتای تفسـیر صحیـح سـورۀ عادیـات ،مفهومشناسـی و مصداقیابـی واژههـا،
مطالعـۀ فضـا و اعجـاز بیانـی سـوره ،سـبب نـزول سـوره ،حـوادث تاریخـی پیرامـون آن و
رفـع تعـارض از روایـات موجـود ،ضـروری اسـت .مفسـران شـیعه و اهلسـنت ،در همـۀ
ایـن مسـائل ،در سـورۀ عادیـات،اختالفنظرهایـی دارنـد.
این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی ،با بررسـی تطبیقی تفاسـیر فریقین ،در پی پاسـخ
به سـؤالهای ذیل اسـت:
 .1دیدگاهه ــای موج ــود درب ــارۀ مص ــداق واژۀ «عادی ــات» ،مبتن ــی ب ــر کدامی ــن ادل ــۀ
عقل ــی و نقل ــی اس ــت؟
 .2راهح ــل تع ــارض روای ــات اهلس ــنت ،در زمین ــۀ اس ــباب ن ــزول س ــورۀ عادی ــات
چیس ــت؟
 .3را ه جمــع و رفــع اختــاف منابــع تاریخــی فریقیــن در شــرح غــزوۀ ذات السالســل
چیســت؟
پس از روشنشـدن هدف ،الزم اسـت نوآوری پژوهش محرز شـود .در جسـتجو به منظور
روشهـا و فوایـد کشـف فضـای نـزول سـور و تطبیـق آن در دو سـورۀ حـج و عادیـات»

1

یافـت شـد؛ چنانچـه واضـح اسـت ایـن موضـوع ،مبتنـی بـر سـورۀ عادیـات نیسـت.
نیـز چنـد مقالـه بـا ایـن عناویـن موجـود اسـت« :بررسـی مکـی یـا مدنـی بـودن سـورۀ
عادیـات (بـا تأ کیـد بـر فضـای نـزول سـوره)»« 2،تاریخگذاری سـورۀ عادیـات»« 3،واکاوی
دیـدگاه آلوسـی در روایـت امـام علـی؟ع؟ ،پیرامـون سـبب نـزول سـورۀ "و العادیـات"».
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پیشینهشناسـی تحقیـق ،یـک پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد بـا عنـوان «بررسـی مبانـی و
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در مقالـۀ اول ،بـا تحلیـل ناقصـی مواجهیـم کـه «مکیبـودن سـوره» را نتیجه داده اسـت.
مقالـۀ دوم بـا تاریخگـذاری بـه روش علمـی ،نشـان داده اسـت کـه در مدنیبـودن سـوره،
شکی نیست .پژوهش حاضر ،از این مبنا سود برده و در شناخت شأن نزول صحیح،
از آن بهـره گرفتـه اسـت .مقالـۀ سـوم نیـز بـه نقـد دیـدگاه آلوسـی پرداختـه و در پـی اثبات
سـبب نـزول صحیـح بـوده اسـت ،ولی رأی نهایی درسـتی ارائـه نداده و همـۀ نظریهها را
با مسـامحه پذیرفته اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه منابـع تفسـیری نیـز ،بـه حـل اختالفهـای موجـود در تفاسـیر
فریقیـن نپرداختـه و عمـوم اهلسـنت ،بـه جایـگاه ویـژۀ حضـرت علـی در ایـن سـوره و
السالسـل اشـاره نکردهانـد .همچنیـن مقـاالت مرتبـط بـا
ارتبـاط ایشـان بـا غـزوۀ ذات
ِ
سـورۀ عادیـات ،کمتـر بـه مقایسـۀ تفاسـیر فریقیـن در ایـن سـوره پرداختـه و مهمتـر اینکـه
بـه مفهومشناسـی و مصداقیابـی واژۀ «عادیـات» ،توجـه نکردهانـد.
از آنجـا کـه تفسـیر صحیـح ایـن سـوره ،یکـی از فضائـل امیرالمؤمنیـن را ثابـت میکنـد،
و نیـز از فهـم غلـط نسـبت بـه آیاتـی از کالم خـدا ،جلوگیـری میکنـد ،اهمیـت بحـث در
ایـن موضـوع ،بـر اهـل تحقیق پوشـیده نیسـت .بر این اسـاس ،پژوهش حاضر میکوشـد
تـا اختالفهـای تفسـیری سـورۀ عادیـات را حـل کنـد .بدیـن منظـور ،بر اسـاس تفاسـیر و
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سـایر منابـع فریقیـن کـه ایـن واقعـه را گـزارش کردهانـد ،بـه مطالعـۀ واژههـا و رفـع تعـارض
روایـات اسـباب نزول میپـردازد.
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 -1معرفی سورۀ عادیات و فرازهای آن
سـورۀ عادیات صدمین سـورۀ قرآن ،و دارای  11آیه اسـت که میتوان آن را به سـه بخش
تقسـیم کرد .قبل از شـروع مباحث اصلی ،مفاهیم سـوره ارائه میشـود:
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 .1عادیات.11-1 :

بـه نـام خداونـد بخشـندۀ مهربـان .سـوگند بـه اسـبان دونـده ،در حالـی
کـه نفسزنـان بـه پیـش میرفتنـد ،و سـوگند بـه افروزنـدگان جرقـۀ آتـش
[در برخـورد سمهایشـان بـا سـنگهای بیابـان] ،و سـوگند بـه هجـومآوران
سـپیدهدم ،که گر دوغبار به هر سـو پراکندند ،و [ناگهان] در میان دشـمن
تهـای پـروردگارش بسـیار ناسـپاس
ظاهـر شـدند ،کـه انسـان در برابـر نعم 
و بخیـل اسـت؛ و او خـود [نیـز] بـر ایـن معنی گواه اسـت! و او عالقۀ شـدید
به مال دارد! آیا نمیداند در آن روز که تمام کسـانی که در قبرها هسـتند،
یشـود ،در
یشـوند ،و آنچه در درون سینههاسـت ،آشـکار م 
برانگیخته م 
ً
آن روز ،پروردگارشـان از آنهـا کاملا باخبـر اسـت؟!

در یک چشمانداز کلی ،این سوره به سه بخش تقسیم میشود:
َ
بخـش اول :شـامل پنـج ق َسـم متوالـی در یـک سـیاق اسـت کـه هـر قسـم ،حکایـت از
یـک ویژگـی بـرای دونـدگان دارد :سـوگند بـه دوندگانـی که صدای نفسهایشـان شـنیده
میشـود؛ از برخـورد نعلشـان بـه سـنگهای زمیـن ،جرقههـای آتـش تولیـد میشـود؛
بامـدادان هجـوم میبرنـد؛ گر دوخـاک بـه پـا میکننـد ،و جمعـی را محاصـره میکننـد.
بخش دوم :جواب این سوگندهاستـ که بیانگر ناسپاسـی و دلبسـتگی شـدید انسـان
دونـدگان میـدان جنـگ ،کـه انسـان ناسـپاس اسـت و بـه
بـه دنیاسـت :سـوگند بـه ایـن
ِ
بخـش سـوم :شـامل سـه آیـه دربـارۀ عالـم پـس از مرگ اسـت و سـخن از هولنا کبـودن آن
روز دارد .روزی کـه قبرهـا زیـ رورو میشـود و نهـان دلهـای انسـانها برملا میشـود .ایـن
سـوره ،بـا اعلام آ گاهـی خداونـد از احـوال مـردم در آن روز هولنـاک ،پایـان مییابـد.

 _2مروری بر فضای سورۀ عادیات و اعجاز بیانی آن
برخـی از محققـان اهـل سـنت ،بـر اسـاس یافتههـای بالغـی و بیانـی ،بـه مفهومشناسـی
و مصداقیابـی واژههـای ایـن سـوره و سـیاق آن پرداختهانـد .ایـن محققـان ،فضـای
سـوره را بـا توصیـف اسـبهای جهـاد ،میـدان جنـگ ،محاصـرۀ دشـمن و پیـروزی
جهادگـران متناسـب میداننـد .بنتالشـاطی در تبییـن ایـن موضـع میگویـد :اگـر ایـدۀ
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ل بسـته اسـت.
نعمتهـای دنیـا ،سـخت د 
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عظمـت ُمقسـمبه را کنـار بگذاریـم ،آشـکارا میبینیـم کـه ّ
جـو سـوره ،هیـچ اشـارهای بـه
عظمـت اسـب و فوایـد اسبسـواری و تشـویق بـه مسـابقات اسـبدوانی نـدارد؛ بلکـه
تنهـا ،توصیـف صحنـۀ پرهیجـان یـک هجـوم ناگهانـی اسـت کـه بامـدادان ،دشـمن را
غافلگیـر میکنـد.

1

وی معتقـد اسـت هـدف از قسـم در قـرآن ،فراتـر از بیـان عظمـت ُمقسـمبه اسـت و واو
قسـم ،از وضـع لغـوی خـود خـارج شـده و هـر سـوگندی ،به فراخور فضای سـوره و سـیاق
ً
تفسـیری آن ،بـه هـدف ارائـۀ نکتـۀ بیانـی و بالغـی خاصـی بهکاررفتـه اسـت؛ مثلا در
سـورۀ ضحـی ،چـون پـس از فتـرت و انقطـاع وحـی ،کافـران بـه پیامبـر طعنـه زدنـد کـه:
«خدایـت ،تـو را طـرد ،و بـه حـال خـود رهـا کـرده اسـت» ،لـذا خداونـد ایـن سـوره را نـازل
کـرد و در آغـاز آن ،بـه ضحـی (روز) و بـه لیـل (شـب) سـوگند یـاد کـرد .مناسـبت بالغـی
بوروز مخلـوق خداسـت ،نـزول
و بیانـی ایـن سـوگندها آن اسـت کـه همانگونـه کـه شـ 
(مثـل شـب تاریـک) نیـز بـه خواسـت
(مثـل روز روشـن) و انقطـاع وحـی ِ
پیدرپـی وحـی ِ
خداسـت.

2

بنتالشـاطی بـا تطبیـق نظریـۀ ویـژهاش دربـارۀ قسـمهای قرآنـی ،تأ کیـد میکنـد کـه در
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سـورۀ عادیـات ،مصـداق واژۀ عادیـات ،هرگـز نمیتوانـد شـتر یـا حتـی اسـب معمولـی
(بـدون قیـد جهـاد) باشـد .وی در تبییـن فضـای ایـن سـوره و اعجـاز بیانـی آن میگویـد:
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در ایـن سـوگندها ،سـخن از غافلگی رشـدن دشـمن و محاصـرۀ اوسـت و
ً
سـوگندهای فراز اول سـوره ،دقیقا متناسـب با فراز پایانی سـوره اسـت ،که
حکایـت از غافلگی رشـدن انسـان بـا مـرگ و رسـتاخیز دارد.

3

 _3مصداقیابی و تحلیل ادبی واژۀ عادیات در تفاسیر فریقین
از دیدگاه مفسـران فریقین ،پنج سـوگند فراز اول سـوره ،دارای وحدت سـیاق و وحدت
مصـداق میباشـند؛ ازایـنرو فقـط واژۀ عادیـات ،مفهومشناسـی میشـود .بـا یافتـن
 .1بنتالشاطی ،عایشه ،التفسیر البیاني.103 /1 ،
 .2همان ،24 /1 ،سورۀ ضحی.
 .3همان.103 /1 ،

مفهـوم و مصـداق ایـن واژه ،همـۀ الفـاظ ایـن سـوگندها ،تفسـیر و تأویـل مناسـب خـود
را مییابنـد.
مفه ــوم و مص ــداق واژۀ عادی ــات ،از جمل ــه مس ــائل اختالف ــی می ــان مفس ــران اس ــت.
چهـــار نظریـــۀ پیـــش رو در ایـــن بـــاب مطـــرح شـــده اســـت _ 1 :گروهـــی ،عادیـــات را
ش ــترهای حاجی ــان در مراس ــم ح ــج _ 2 ،گروه ــی ب ــه معن ــای اس ـبهای معمول ــی_ 3 ،
گروه ــی ب ــه معن ــای اس ـبهای جنگ ــی معه ــود زم ــان جاهلی ــت  _ 4و گروه ــی دیگ ــر آن
را اس ـبهای رزمن ــدگان در می ــدان جه ــاد میدانن ــد .در ای ــن بخ ــش ،ه ــر ک ــدام از ای ــن
نظریهه ــا ،م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
 _1 _3بررسی دیدگاه اول (شترهای حاجیان) در مصداق واژۀ عادیات
برخـی مفسـران بـا اسـتناد بـه روایـات ضعیفـی کـه در بحـث اسـباب نـزول ،مـورد نقـد
(سـندی و محتوایـی) قـرار خواهـد گرفـت ،منظـور از عادیـات را شـترهای حاجیـان در
مناسـک حـج دانسـتهاند 1.امـا ایـن دیـدگاه ،بـر اسـاس قواعـد ادبـی و لغتشناسـی،
ضعفهایـی دارد:
 _1 _1 _3مخالفت مفهوم «ضبح» با شتر ،و اختصاص آن به نفسزدن اسب

اسـب (یـا کلـب و روبـاه) در حیـن دویـدن بـه کار مـیرود و بـرای حیوانـات دیگـر ،کاربرد
نـدارد 2.بـه عبـارت دیگـر ،مفهـوم واژۀ ضبـح ،بـا مصداق شـتر ،سـازگاری نـدارد .ازاینرو
مفسـران ،معنـای شـتر را بـرای ایـن واژه ،بسـیار بعیـد میداننـد 3و حتـی بـا تردیـد در
 .1نیشـابوری ،حا کـم ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن115 /2 ،؛ قرطبـی ،محمـد بـن احمـد ،الجامـع
ألحـکام القـرآن150 /20 ،؛ زرعـی ،عبدالرحمـن ،تاریخ أبيزرعة48 /1 ،؛ ابنعاشـور ،محمد طاهر،
التحریـر و التنویر.440 /30 ،
 .2فراهیـدی ،خلیـل بـن احمـد ،کتـاب العیـن108 /3 ،؛ جوهری ،اسـماعیل بن حمـاد ،صحاح/1 ،
385؛ راغـب اصفهانـی ،حسـین ،مفـردات ،ص 501؛ ابنمنظـورّ ،
محمد بن مکرم ،لسـان العرب،
.524 /2
 .3طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان.176 /30 ،
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اگـر بگوییـم عادیـات شـترهای دونـده هسـتند ،در تفسـیر واژههـای دیگـر سـوره ،ازجمله
ً
«ضبح» ،با مشـکل مواجه میشـویم .ضبح در لغت عرب معموال برای نفسنفسزدن

121

صحـت روایـات ناظـر بـر معنـای شـتر ،ایـن دیـدگاه را منجـر به تکلـف و اسـتعارهانگاری
ضبـح برای شـتر شـمردهاند.

1

تفسیر مفاتیح الغیب نیز این معنا را با اصول ادبی و بالغی مخالف دانسته است:
و ذلـك ألن الضبـح ال يكـون إال للفـرس ،و اسـتعمال هـذا اللفـظ في اإلبل
يكـون علـى سـبيل االسـتعارة  ،...و العـدول من الحقيقة إلـى المجاز بغير
ضـرورة ال يجوز.

2

چون ضبح ،تنها برای اسب به کار میرود و کاربرد آن برای شتر ،استعاری
است  ،...و عدول از حقیقت به مجاز ،در غیر ضرورت ،جایز نیست.
 _2_1 _3مخالفت مفهوم «قدح» با دویدن شتر ،و اختصاص آن به اسب

فَ
<� ْال ُمور ی� ِت
ا�
از آنجا که ُسـم شـتر نرم اسـت و هنگام پازدن ،جرقه ندارد ،مفهوم شـتر ،با
ِ
َْ ً
ق�دحا> تناقـض دارد .کلمـۀ «موریـات» جمـع اسـم فاعـل از مصـدر «ایـراء» اسـت ،کـه

بـه معنـای برو نکردنآتـش (از سـنگ چخمـاق) اسـت .کلمـۀ «قـدح» بـه معنـای
زدنبهشـدت اسـت و هنگامـی کـه گفتـه میشـود« :قـدح فـأوری» ،معنایـش این اسـت
122
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که سـنگ و چخماق را به هم کوبید و جرقه بیرون آورد .مقصود از توصیف اسـبهای
ُ ٰ ت َْ ً
ا� ق�دحا> ،ایـن اسـت کـه هنـگام دویـدن ایـن اسـبها ،از
ور ي� ِ
دوان (عادیـات) بـه <م ِ
3
برخـورد نعلشـان بـا سـنگهای زمیـن ،جرقههایـی بیـرون میجهـد.
سـیاق آیـات ،عادیـات نمیتوانـد شـتر باشـد .مفسـران نیز
پـس بـر اسـاس مفهـوم لغـت و
ِ
بـرای ّرد معنـای شـتر ،بـه ایـن تناقـض اشـاره کـرده و گفتهاند:
یش ــود و در ُس ــم ش ــتر ،ظاه ــر
ق ــدح و جرقــهزدن ،در نع ــل اس ــب ظاه ــر م 
نمیش ــود.

4

 .1زمخشری ،محمود ،کشاف.788 /4 ،
 .2فخر رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب.259 /32 ،
 .3فراهیـدی ،خلیـل بـن احمـد ،همـان41 /3 ،؛ جوهـری ،اسـماعیل بـن حمـاد ،همـان385 /1 ،؛
راغـب اصفهانـی ،حسـین ،همـان ،ص 501؛ ابنمنظـورّ ،
محمـد بـن مکـرم ،همـان.524 /2 ،
 .4فخر رازی ،محمد بن عمر ،همان.259 /32 ،

 _3_1 _3دیدگاه اهل سنت مبنی بر جداکردن دو آیه ،و نقد آن

برخـی از اهـل سـنت در دفـاع از معنـای شـتر ،بـه ایـن اشـکالها چنیـن پاسـخ دادهانـد:
لزومـی نـدارد کـه مصـداق عادیـات و موریـات یکـی باشـد ،بلکـه بـرای حـل مشـکل،
یتـوان ایـن دو عبـارت را جـدای از هـم فـرض کـرد .بنابرایـن عادیات ،شـترهای دوندۀ
م 
حاجیـان اسـت ،امـا موریـات ،جماعت حاجیان اسـت کـه در روز مزدلفه ،آتش روشـن
میکننـد .ایـن دفـاع و توجیـه ،بـا اشـکالهایی مواجـه اسـت:
ً
ـیاق
اوال ،ای ــن توجی ــه خ ــاف ظاه ــر آی ــات اس ــت .یعن ــی تب ــادر حاص ــل از ظاه ــر س ـ ِ
آیـــات ،ایـــن اســـت کـــه عادیـــات و موریـــات و مغیـــرات ،یکـــی هســـتند .ازایـــنرو،
مفس ــران در هم ــۀ س ــوگندهای ابت ــدای س ــورۀ عادی ــات ،معن ــای ش ــتر را خ ــاف ظاه ــر
میداننـــد.
ً
ثانیــا ،صاحبنظــران« ،فــاء» در فالموریــات را« ،فــاء» ســببیت میداننــد؛ یعنــی «وری
1

ـدو عادیــات» رخ میدهــد .بــه عبــارت دیگــر ،جرقــه ،بــه ســبب
و قــدح» ،بــه ســبب «عـ ِ
دویــدن اســت 2.توضیــح آنکــه :در پنــج آیــۀ اول ســوره ،ســوگندهای متوالــی ،بــا حــرف

اس ــت؛ ام ــا در عادی ــات ،ب ــه دلی ــل وج ــود «ف ــاء» ،نمیت ــوان چنی ــن برداش ــتی ک ــرد.
بنابرایـن معنـای شـتر بـرای واژۀ عادیـات ،بـا اصـول ادبـی ،نحـوی و لغتشناسـی،
هماهنـگ نمیباشـد و مصـداق ایـن آیـات ،هرگـز نمیتوانـد بـر شـتر منطبـق شـود.
 .1بنتالشـاطی ،عایشـه ،التفسـیر البیانـي ،104 /1 ،بـه نقـل از ابن ّ
قیـم؛ حسـینی همدانـی ،محمـد،
انـوار درخشـان26 /18 ،؛ طباطبایـی ،محمدحسـین ،المیـزان.345 /20 ،
 .2بنتالشاطی ،عایشه ،همان.106 /1 ،
 .3نازعات.3-1 :
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«ف ــاء» ب ــه یکدیگ ــر عط ــف ش ــدهاند .عط ــف ب ــا «ف ــاء» ،متف ــاوت اس ــت ب ــا زمان ــی ک ــه
نَّ
ال� زا� َع ِت
ا�
قسـ ـمها ب ــا «واو» ،عط ــف میش ــوند؛ ب ــه عن ــوان مث ــال در س ــورۀ نازع ــات <و ِ
َّ َ ت َ ْ ً
نَّ �ش َ ت نَ ْ ً
�غَ ْ ق ً
َ تّ
ال�� ن� َو ال�زَّ ْ� تُ� ن َ ُ
3
ور ِس ي� نِ� ي� نَ�
ا� � ش�طا * و الس ِبا�ح ِ
ر�ا * و ال�ا ِ ط ِ
ي ِ
و� * و ط ِ
ا� س ب�حا> و تیـــن <و ِ ي ِ
َ َ ْ َ ْ �أَ
* َو ه ذ�ا ال بَ�ل ِد ال ِم ي� ِن�> ،ب ــه لح ــاظ ادب ــی و ظاه ــری ،میت ــوان مص ــداق ه ــر ُمقسـ ـمبه را
ب ــا ُمقســمبه بع ــدی متمای ــز دانس ــت؛ چ ــون ح ــرف «واو» ،می ــان آنه ــا فاصل ــه انداخت ــه

 _2_3بررسی دیدگاه دوم (اسب ب ه طور کلی) در مصداق واژۀ عادیات
برخـی مفسـران اهـل سـنت ،منظـور از عادیـات را اسـب (بـه طـور مطلـق و بـدون قیـد
جهـاد) دانسـتهاند .اینـان علـت نامبـردن اسـب در ایـن سـوره را ،بـه عنـوان آفرینشـی
عظیـم و بـه خاطـر تأ کیـد بـر فـن اسـبدوانی و فوایـد آن دانسـتهاند.
ً
فَ
فَ
<� ْال ُم�غ ی� ِت
<� َو َس ْط نَ�
را� ُص بْ�حا> و نیز با عبارت
ایـن تفسـیر نیـز تکلفآمیـز بوده و با عبـارت
ً
ِب� ِه �ج َ ْمعا> ،در تعـارض اسـت؛ چـون ایـن دو عبـارت ،معنایـی جـز هجـوم صبحـگاه و
محاصـرۀ دشـمن ندارنـد .بنابرایـن ،مصـداق عادیـات ،بـر اسـب معمولـی قابـل انطباق
1

نیسـت .سـخن بنـت الشـاطی کـه در بخـش اعجـاز بیانـی گذشـت ،در ایـن بـاب هـم
کارسـاز اسـت.
 _3_3بررسی دیدگاه سوم (اسب جنگی معهود در زمان جاهلیت) در مصداق واژۀ
عادیات
یـک نظریـۀ شـاذ و نـادر نیـز ،معنـای عادیـات را اسـبهای جنگـی دانسـته و معتقـد
اسـت کـه ایـن نـوع اسـبها ،در زمـان جاهلیـت ،شناختهشـده بـود و جهـت منافـع
124

جنگـی و نظامـی ،ارزش خاصـی داشـت 2.ایـن دیـدگاه نیـز پذیرفتـه نیسـت؛ زیـرا:
ً
اوال ،ایــن نظریــه ،تفــاوت زیــادی بــا نظریــۀ دوم نــدارد و میخواهــد بــا تکلــف در اثبــات
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مکیبـــودن ســـورۀ عادیـــات ،معنـــای اســـب جهـــاد را رد کنـــد .امـــا مقالـــۀ حاضـــر در
مبحــث ششــم ،بــا اســتناد بــه منابــع فریقیــن ثابــت میکنــد کــه ســورۀ عادیــات ،مدنــی
اس ــت.
ً
ثانیا ،این نظریه به دلیل همنشینی واژههایی همچون قدح و ضبح و سایر قرائن متصل
و منفصـل ،توانسـته بـه بخشـی از حقیقـت دسـت یابـد و نظریـۀ شـترهای حاجیـان را رد
جهاد خاص) ،نرسـیده اسـت.
کند ،اما به بخش دیگری از حقیقت (یعنی اسـبهای
ِ
نکتـۀ قاب�ل توج�ه ای�ن اسـت ک�ه خداونـد ،حیوانـات را تمجیـد نمیکنـد ،بلکـه انسـانها
 .1بنتالشاطی ،عایشه ،همان ،105 /1 ،به نقل از شیخ محمد عبده ،به عنوان نظر مردود.
 .2فائز ،قاسـم و صادقی ،عماد« ،بررسـی مکی یا مدنیبودن سـورۀ عادیات (با تأ کید بر فضای نزول
سوره)» ،پژوهشنامۀ ثقلین.39 /1 ،

را میس�تاید .پ�س اسـب جنگ�ی دوران جاهلیـت ،بهخودیخـود ،جایگاهـی نـدارد؛ بـه
ویـژه کـه آن زمـان ،بیشـتر جنگهـا ،بـه انگیزههای نامتعـادل و نکوهیـده درمیگرفت.
 _4_3بررسی دیدگاه چهارم (اسبهای جهاد) در مصداق واژۀ عادیات (نظریۀ
برگزیده)
واژۀ «عادیـات» از ریشـۀ «ع د و» و بـه معنـای دویـدن بـه سـرعت ،و کلمـۀ «ضبـح» بـه
معنـای صدایـی اسـت کـه از نفسنفـسزدن اسـبان در حیـن تنددویـدن ،شـنیده
میشـود 1.بنابرایـن مفهـوم عادیـات ،بـه تنهایـی شـامل هـر دونـدهای میشـود؛ امـا قرینـۀ
ً
متصلـۀ «ضبحـا» ،دایـرۀ مفهومـی و مصداقـی عادیـات را محـدود میکنـد .پـس مفهـوم
َ َ ٰ ت َ ً
ا� �ض بْـ�حا> سـوگند بـه دوندگانـی اسـت کـه بـه دلیـل سـریعدویدن ،صـدای
<والع ِاد ي� ِ
خاصـی از نفسنفسزدنشـان ،شـنیده میشـود.
اکثـر مفسـران فریقیـن گفتهانـد کـه منظـور از عادیـات ،اسـبهای دالوران در میـدان
جهـاد اسـت .ایـن نظریـه ،بـا سـیاق آیـات و بـا روایـات اسـباب نـزول ،سـازگار اسـت.
معهـود در لغـت و معـروف در زبـان عربـی ایـن اسـت کـه کلمـۀ «ضبـح» ،در خصـوص
اسـب یـا سـگ و روبـاه ،بـه کار مـیرود.

2

تفسـیر جامـع البیـان طبـری ،بـا اشـاره بـه اختالفنظرهـای موجـود در معنـای واژۀ
عکرمـه ،قتـاده ،مجاهـد ،عطـاء ،سـعید ،ضحـاک) آورده ،سـپس معنـای شـتر را از یک
راوی بـه نـام عبـداهلل ،نقـل کـرده اسـت .طبـری پـس از نقـل روایـات ،در جمعبنـدی ،بـا
اسـتناد بـه اینکـه معنـای لغـت ضبـح ،بـا اسـب دونـده سـازگار اسـت ،چنیـن تحلیـل
میکنـد:
واژۀ ضبـح فقـط بـرای کلـب و فـرس کار بـرد دارد و عـرب ،بـه صـدای نفس
 .1فراهیـدی ،خلیـل بـن احمـد ،کتـاب العیـن108 /3 ،؛ جوهـری ،اسـماعیل بن حمـاد ،صحاح/1 ،
385؛ راغـب اصفهانـی ،حسـین ،مفـردات ،ص 501؛ ابنمنظـورّ ،
محمد بن مکرم ،لسـان العرب،
.524 /2
 .2نیشابوری ،حاکم ،المستدرک علی الصحیحین581 /2 ،؛ آلوسی ،محمود ،روح المعاني/15 ،
40؛ طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.588 /20 ،
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عادیـات ،معنـای اسـبهای جهـاد را بـه هفـت طریـق و از هفـت راوی (ابنعبـاس،
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شـتر ،ضبـح نمیگو یـد؛ بنابراین چون خداوند ،عادیـات را با ضبح آورده،
فقـط معنـای اسـبهای جهاد ،بـرای واژۀ عادیات صحیح اسـت.

1

طبرانـی نیـز کلمـۀ عادیـات را بـه معنـای اسـبهای جهـاد دانسـته اسـت و ضبـح را
مختـص بـه صـدای نفـسزدن اسـب در حیـن دویـدن میدانـد .وی ایـن سـخن خـود را
بـه روایتـی مسـتند میکنـد که سـورۀ عادیـات را ناظر به جنـگ بدر میدانـد 2.این روایت
در بحـث اسـباب نـزول ،مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.
تفسیر مفاتیح الغیب نیز واژۀ «ضبح» را صدای نفسهای تند اسبها ،درحالدویدن
دانسـته اسـت و همنشـینی ایـن واژه بـا واژۀ عادیـات را ،نشـانۀ مفهـوم اسـبهای جهـاد
میدانـد .ایـن تفسـیر ،دربـارۀ مصـداق عادیـات ،دو قـول مطـرح میکنـد؛ قـول اول یعنی
شـترهای دونـده در مراسـم حـج را ،بـر اسـاس روایـت سـعید بـن جبیـر از ابنعبـاس نقـل
َ
کرده اسـت و قول دوم یعنی اسـبهای دونده در جنگ با قبیلۀ بنیکنانه را ،بر اسـاس
روایـت مجاهـد ،قتـاده ،ضحـاک ،عطـاء و کلبـی از ابنعبـاس شـمرده و آن را نظـر اکثـر
محققـان دانسـته اسـت؛ نیـز مفهـوم صحیـح واژۀ عادیـات را اینگونـه ،مـورد تأ کیـد قـرار
داده است:
126

إعلـم أن ألفـاظ هـذه اآلیات تنـادي أن المراد هو الخیل؛ بدان که واژههای
سـوگندهای ابتـدای سـوره ،فر یـاد میزننـد کـه مقصـود از عادیـات ،اسـب
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است.

3

همچنین در تفسیر ادامۀ آیات آورده است:
عادیـات ،اسـب اسـت ... ،مور یـات ،اشـاره بـه جرقههایـی اسـت کـه در
ف َ �أ َ
<� ث� ْر نَ�
حیـن برخـورد نعـل اسـبها بـا سـنگهای زمیـن ،تولیـد میشـود؛
َْ ً
ِب� ِه ن� قـ�عا> ،گـرد و خا کـی اسـت کـه از دو یـدن اسـبها در میـدان جهـاد ،بر
ً
یشـود؛ َف
4
<� َو َس ْط نَ� ِب� ِه �ج َ ْمعا> ،محاصـرۀ دشـمن اسـت.
پـا م 
 .1طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان.176 /30 ،
 .2طبرانی ،سلیمان ،تفسیر القرآن.542 /6 ،
 .3فخر رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب.258 /32 ،
 .4همان؛ سیوطی ،عبدالرحمن ،الدر المنثور.385 /6 ،

 _1 _4 _3یک اشکال و پاسخ
برخـی مفسـران عامـه کـه سـورۀ عادیـات را مکی شـمردهاند ،معنای اسـبهای جهاد را
بـا مکیبـودن سـوره ناسـازگار میداننـد؛ چراکـه جهـاد ،در مدینـه تشـریع شـده اسـت و بر
ایـن اسـاس ،آنهـا بـر معنـای شـتر تأ کیـد میکنند .پاسـخ اشـکال مذکور ،آن اسـت که:
مکیبـودن سـورۀ عادیـات ،علاوه بـر تعـارض بـا روایـات شـیعه ،بـا روایـات اهـل سـنت
کـه در بحـث اسـباب نـزول خواهـد آمـد و ایـن سـوره را ناظـر بـه جنـگ بـدر یـا سـایر
جنگهـای صـدر اسلام میداننـد ،تعـارض دارد؛ نیـز چنانچـه گذشـت ،مدنیبـودن
سـورۀ عادیـات ،بـر ّ
مؤیداتـی از سـبک و اسـلوب و فضـای سـوره ،اسـتوار اسـت.
بنابرایـن مصـداق شـتر بـرای واژۀ عادیـات ،بـا اصـول لغتشناسـی و قواعـد ادبـی
سـازگاری نـدارد؛ زیـرا پنـج سـوگند ابتـدای سـورۀ عادیـات ،وحـدت سـیاق دارنـد و
نمیتـوان یکـی از سـوگندها را جـدای از ایـن سـیاق فـرض کـرد .نظریـۀ «اسـب بـدون
قیـد جهـاد» نیـز ،بـا قرائـن متصـل موجود در سـیاق ،ناسـازگار اسـت .تنها مفهوم «اسـب
جهـاد» ،بـا قرائـن حالـی و مقالـی و سـیاق سـوره ،موافقتـر اسـت.
گذشـته از ایـن ،بایـد گفـت کـه مکیبـودن سـوره ،بـا معنـای شـترهای حاجیـان نیـز
ناسـازگار اسـت؛ زیـرا فریضـۀ حـج و مناسـک آن ،در مدینـه و پـس از هجـرت ،تشـریع
شـد.

1

نظـر مشـهور تفاسـیر شـیعه بـر آن اسـت کـه سـورۀ عادیـات ،در پـی پیـروزی حضـرت
علی؟ع؟ و یارانش ،در غزوۀ ذات السالسـل نازل شـده اسـت .در این زمینه ،ابنعباس
روایـت مفصلـی نقـل کـرده کـه عمـوم مفسـران شـیعه ،آن را آوردهانـد .مضمـون روایـت
چنیـن اسـت:
در سـال هشـتم هجـرت ،بـه پیغمبـر اکـرم؟لص؟ خبـر رسـید کـه دوازدههـزار سـوار در
سـرزمین «یابـس» جمـع شـده و سـوگند خورردهانـد کـه پیامبـر؟لص؟ و علـی؟ع؟ را بـه
 .1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه.236 /27 ،

 نيقيرف عبانم رد ؟ع؟نينمؤملاريما اب تايداع ۀروس طابترا نازيم یقيبطت یسررب

 _4بررسی سبب نزول سورۀ عادیات در تفاسیر شیعه
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قتـل برسـانند و مسـلمانان را متالشـی کننـد .پیغمبـر اکـرم جمعـی از یـاران خـود را بـه
سـرکردگی بعضـی از اصحـاب ،بـه سـراغ آنهـا فرسـتاد ،ولـی بعـد از گفتگوهایـی ،بـدون
نتیجـه بازگشـتند .سـرانجام پیامبـر ،حضـرت علـی؟ع؟ را بـا گـروه زیـادی از مهاجـر و
انصـار ،بـه نبـرد آنهـا اعـزام کـرد .آنهـا بـه سـوی منطقـۀ دشـمن حرکـت کردنـد؛ شـبانه راه
میرفتنـد و صبحگاهـان دشـمن را در حلقـۀ محاصـره گرفتنـد؛ نخسـت ،اسلام را بـر
آنهـا عرضـه داشـتند؛ چـون نپذیرفتنـد ،هنـوز هـوا تاریـک بـود کـه بـه آنهـا حملـه کردنـد
و شکستشـان دادنـد؛ عـدهای را کشـتند و عـدهای را اسـیر کردنـد و امـوال فراوانـی بـه
غنیمـت گرفتنـد .سـورۀ «و العادیـات» نـازل شـد ،درحالیکـه هنـوز سـربازان اسلام بـه
مدینـه بازنگشـته بودنـد .پیغمبـر خـدا آن روز بـرای نمـاز صبح آمد و این سـوره را در نماز
تلاوت فرمـود؛ بعـد از پایـان نمـاز ،اصحـاب عـرض کردنـد :ایـن سـورهای اسـت کـه مـا تا
بـه حـال نشـنیده بودیـم! فرمـود :آری ،علـی بـر دشـمنان پیـروز شـد و جبرئیـل دیشـب بـا
آوردن ایـن سـوره ،بـه مـن بشـارت داد .چنـد روز بعـد علـی؟ع؟ بـا غنائـم و اسـیران ،بـه
مدینـه وارد شـد.

1

پیامبـر اکـرم؟لص؟ پیـش از فرسـتادن حضـرت علـی؟ع؟ ،ابتـدا ابوبکـر ،سـپس عمـر ،و
128

پـس از او عمروعـاص را بـه فرماندهـی ذات السالسـل گماشـت .امـا اینهـا یکـی پـس از
دیگـری ،عقبنشـینی کـرده و بـا شکسـت ،بـه مدینـه بازگشـتند.

2
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برخی مفسران افزودهاند:
از ایـن جهـت آن جنـگ را ذات السالسـل خواندهانـد کـه حضـرت
 .1قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،تفسـیر ،438 /2 ،بـا جزئیـات بیشـتر؛ کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر،
ص 592-591؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،اإلرشـاد165 /1 ،؛ طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،مجمـع
البیـان528 /10 ،؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب141 /3 ،؛ اربلـی ،علـی بـن عیسـی،
کشـف الغمـة232 /1 ،؛ طباطبایـی ،محمدحسـین ،المیـزان348 /20 ،؛ طالقانـی ،محمـود،
پرتـوی از قـرآن226 /4 ،؛ حسـینی همدانـی ،محمـد ،انـوار درخشـان261 /18 ،؛ مـکارم شـیرازی،
ناصـر ،همـان239 /27 ،؛ سـبحانی ،جعفـر ،فـروغ ابدیـت ،ص .784-779
 .2قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،همـان ،بـا جزئیـات بیشـتر؛ کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،همـان؛ حسـینی،
حسـین ،تفسـیر اثناعشـری312 /14 ،؛ سـبحانی ،جعفـر ،همـان.

علـی؟ع؟ اسـیران را بـا طنـاب چنـان بـه هـم بسـت ،کـه گویـی در سلسـله
و زنجیرنـد.

1

برخـی روایـات شـیعی ،جزئیـات غـزوۀ ذات السالسـل و فضیلـت حضـرت علی؟ع؟ در
ایـن غـزوه را بـا تفصیـل بیشـتری نقـل کردهانـد 2و برخـی بـا تفصیـل کمتـر 3و برخـی نیـز
تفـاوت نقـل ،برخـی پژوهشـگران بـا وجـود
بـه اختصـار اکتفـا کردهانـد 4.در تحلیـل ایـن
ِ
پذیرفتـن روایـت فـرات کوفـی و شـیخ مفیـد ،نسـبت بـه روایـت قمـی تردیـد کردهانـد؛
دلیـل آنهـا ذکـر مفصـل فضایـل حضـرت علی؟ع؟ در محتـوای روایت ،و وجـود علی بن
ابیحمـزه بطائنـی در سـند آن اسـت.

5

در نقـد ایـن نظـر بایـد گفـت کـه هریـک از محدثـان ،بـه فراخـور نوشـتار خویـش ،بـه نقـل
مفصـل یـا مختصـر پرداختهانـد و این امر ،خللی به اعتبـار روایت مفصل وارد نمیکند؛
بـه ویـژه کـه فضایـل مذکـور ،عـاری از ّ
غلـو بوده و تنها به شـرح جزئیات غـزوه و چگونگی
حملـۀ حضـرت علـی؟ع؟ پـس از محاصـرۀ دشـمن ،پرداختـه اسـت .همچنیـن وجـود
علـی بـن ابیحمـزه بطائنـی در سـند روایـت تفسـیر قمـی ،بـه اعتبـار روایـت خدشـهای
نمیرسـاند؛ اگرچـه بـه دلیـل واقفیبـودن وی ،برخـی رجالیـون ،در پذیـرش احادیثـش
تردیـد میکننـد ،امـا بـه دلیـل اینکـه انحـراف بطائنـی در اواخـر عمـرش بـوده و بـر اسـاس
س�خن امام حس�ن عس�کری؟ع؟ که فرمودند« :آنچه ایشان روایت میکنند را بپذیرید،
نیـز روایـات بطائنـی را ،بـا شـرایطی قبـول میکننـد 7.بـر اسـاس ایـن دالئـل ،جزئیـات
 .1کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،همـان؛ مـکارم شـیرازی ،ناصـر ،تفسـیر نمونـه239 /27 ،؛ سـبحانی،
جعفـر ،همـان.
 .2قمی ،علی بن ابراهیم ،همان.
 .3کوفی ،فرات بن ابراهیم ،همان.
 .4مفید ،محمد بن محمد ،همان.
 .5طیبحسینی ،سید محمود ،دائرةالمعارف قرآنی ،مدخل «ذات السالسل».
 .6نوری ،حسـین بن محمدتقی ،مسـتدرک الوسـائل ،56 /7 ،به نقل از :طوسـی ،محمد بن حسـن،
الغیبة ،ص .239
ّ
 .7سـلیمی زارع ،مصطفـی« ،روایـات علـی بـن حمـزه بطائنی ،بین رد و قبول» ،علـوم قرآن و حدیث،
.130 /81
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ولی آراء ایشـان را وانهید» 6،علما به احادیث وی توجه میکنند .عموم حدیثپژوهان
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مذکـور در روایـت تفسـیر قمـی ،شـرایط مقبولیت حدیـث را دارد .عالوه بـر این ،بطائنی،
مـدت طوالنـی بـر طریـق حـق بـوده و در آن دوران ،از راویـان امـام صـادق و کاظـم؟امهع؟ به
شـمار میرفتـه ،ولـی در اواخـر عمـرش ،بـه کژراهـه رفتـه و امامـت امـام رضـا؟ع؟ را منکـر
شـده اسـت .بنـا بـه قرائنـی ،بیشـتر روایـات او مربـوط بـه دورۀ اسـتقامتش بـوده اسـت.
ازایـنرو میتـوان بـه روایـات او ،در صـورت احـراز شـرایطی ،اعتمـاد کـرد و آنهـا را ملا ک
عمـل قـرار داد ،همانطـور کـه عمـل مشـهور فقیهـان و عالمـان نیـز ،همیـن بـوده اسـت.

1

روایـت مفصـل موجـود در تفسـیر منسـوب بـه قمـی ،علاوه بـر اینکـه
ایـن روایـت ،یعنـی
ِ
مـورد قبـول اکثـر مفسـران شـیعه اسـت ،محتـوای آن نیـز تعارضـی بـا تفسـیر سـوره
و مفهومشناسـی واژههـای آن از منظـر فریقیـن نـدارد .در بحـث مفهومشناسـی و
مصداقیابـی عادیـات ،توضیـح مفصـل داده شـد کـه اکثـر مفسـران فریقیـن ،سـیاق
سـوره و واژههایـی همچـون عادیـات ،ضبـح ،موریـات ،قـدح ،مغیـرات و ...را ،با مفهوم
اسـبهای جهـاد ،هماهنـگ دانسـتهاند.

 _5بررسی چهار نظریۀ اسباب نزول سورۀ عادیات در تفاسیر اهل سنت
روایـات اسـباب نـزول سـورۀ عادیـات در منابـع اهـل سـنت را ،میتـوان در چهـار گونـه،
130

دسـتهبندی کـرد .پژوهـش حاضـر ،تحلیـل سـندی ایـن روایـات را بـه اهـل فـن واگـذار
کـرده و بـه تحلیـل محتـوای روایـات و حـل اختلاف و تعـارض آنهـا بسـنده میکنـد.
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مهمتریـن هماهنگـی و نقطـۀ مشـترک اغلـب ایـن روایـات آن اسـت کـه نـزول سـورۀ
عادیـات را ناظـر بـه جهـاد دانسـته ،امـا در تعییـن غـزوه ،اختلاف داشـتهاند .گـروه اول
روایـات ،سـورۀ عادیـات را ناظـر بـر جنـگ بـدر میشـمارند .گـروه دوم ،آن غـزوه را حملـۀ
َ
مسـلمانان بـر قبیلـه کنانـه ،بـه سـرکردگی منـذر میداننـد و گـروه سـوم ،از ذکـر نـام غـزوه
خـودداری کردهانـد .در ایـن میـان ،تنهـا یکـی از آنهـا ،یعنـی گـروه چهـارم روایـات ،ناظـر
بـر جهـاد نیسـتند و برخلاف گـروه اول ،حتـی جنـگ بـدر را بهشـدت نفی کردهانـد؛ این
روایـت ،سـورۀ عادیـات را بـه فریضـۀ حـج ربـط داده و «عادیـات» را ناظـر بـر شـترهای
دونـدۀ حاجیـان دانسـته اسـت.
 .1همان ،ص .130

 _1 _5روایات ناظر بر شترهای مراسم حج
بعضـی مفسـران اهـل سـنت ،بـا اسـتناد به یک روایـت ضعیف ،عادیات را به شـترهای
دونـدۀ حاجیـان در مزدلفـه ،تفسـیر کردهانـد .در ادامـه ،ضمـن مـرور بـر متـن روایـت،
تحلیـل و نقـد آن ارائـه میشـود.
 _1 _1 _5مروری بر محتوای روایت ناظر بر شترهای حاجیان

تفسـیر طبـری در سـورۀ عادیـات ،قبـل از هـر چیـز ،واژۀ عادیـات را بـا مسـتندات روایـی،
گوناگـون اسـباب نـزول را آورده اسـت .یکـی از
معناشناسـی کـرده ،سـپس روایـات
ِ
روایـات طبـری ،کـه منابـع بعدی ازجمله مسـتدرک الصحیحین و کشـاف نیز آن را نقل
کردهانـد ،عبـارت اسـت از:

ً
ن
ن عبــاس :كنــت جالســا فــي الحجــر فجــاء رجــل فســألني عــ 
عــن اب ـ 
ْ

َ

ً

عاد ي� ِت
ا� �ض بْ�حا> ففســرتها بالخيــل ،فذهــب إلــى علـ ّـي؟ع؟ و هــو تحــت
<ال ِ

ســقاية زمــزم فســأله و ذكــر لــه مــا قلــت ... ،فقــال :ادعــه لــي ،فلمــا وقفــت
علــى رأســه قــال :تفتــي النــاس بمــا ال علــم لــك بــه ،و اهّلل إن كانــت ألول
غــزوة فــي اإلســام بــدر ،و مــا كان معنــا إال فرســان :فــرس للزبيــر و فــرس
ت َ ً
ْ
ا� �ض بْ�حا> اإلبــل مــن عرفــة إلــى المزدلفــة ،و مــن
للمقــداد< .ال ِ
عاد ي� ِ
المزدلفــة إلــى منــى.

1

یعنـی اسـبها و جهادگـران مسـلمان کـه در راه خـدا میتازنـد ... .آن مـرد
از پیـش مـن بـه سـوی عل ّـی بـن أبیطالـب؟ع؟ رفـت ،کـه کنـار چشـمۀ
ت َ ً
َ ْ
ا� �ض بْ�حا> از وی نیـز سـؤال کـرد؛
زمـزم نشسـته بـود؛ در بـارۀ <و ال ِ
عاد ی� ِ
فرمـود :آیـا قبـل از مـن از کسـی در بـارۀ ایـن موضـوع سـؤال کـردهای؟ گفـت:
بلـه  ...؛ علـی؟ع؟ گفـت :بـرو بگـو نـزد مـن بیایـد؛ هنگامـی کـه مـن [ابـن
ّ
عبـاس] پیـش علـی؟ع؟ رفتـم ،گفـت :آیـا مـردم را بـه چیـزی که بـدان علم
 .1طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان179 /30 ،؛ نیشابوری ،حاکم ،المستدرک علی الصحیحین،
115 /2؛ زمخشری ،محمود ،کشاف.788 /4 ،
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ابن ّ
عبـاس میگو یـد :مـن در کنـار سـنگ [حجـر األسـود] نشسـته بـودم کـه
ت �ضَ ْ ً
َ ْ
ا� ب�حا> سـؤال کـرد .بـه او گفتـم :عادیـات،
مـردی آمـد در بـارۀ <و ال ِ
عاد ی� ِ
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نـداری ،فتـوا میدهـی؟ بـه خـدا قسـم! ّاولیـن غـزوهای کـه در اسلام واقـع
یکـه مـا تنهـا دو اسـب داشـتیم :اسـبی بـرای
شـد ،جنـگ بـدر بـود ،درحال 
ت �ضَ ْ ً
َ ْ
ا� ب�حا> چـه
زبیـر و اسـبی بـرای مقـداد؛ [گفتـم ]:پـس معنـای <و ال ِ
عاد ی� ِ
یش�ود؟ علـی؟ع؟ گفـت :منظـور ،شـترها هسـتند کـه نفسنفسزنـان ،از
م 
عرفـه بـه سـمت مزدلفـه و آنگاه بـه منـی میرونـد .ابن ّ
عبـاس میگوید :من
از نظـر خـود دسـت کشـیدم و بـا علـی؟ع؟ همنظـر شـدم.

 _2_1 _5نقد روایت ناظر بر شترهای حاجیان
ایـن روایـت آنقـدر عجیـب و غریـب اسـت کـه صاحبنظـران اهـل سـنت ،پـس از ذکـر
روایـت ،بـه نقـد سـند و متـن آن پرداختهانـد.
نقـد اول :اگرچـه حاکـم نیشـابوری ایـن روایـت را صحیـح میدانـد ،امـا دانشـمندان
اهـل سـنت در نقـد وی گفتهانـد :ایـن حدیـث صحیـح نیسـت و تصحیـح حاکـم ،نـزد
محدثان محکوم اسـت؛ زیرا حاکم ،متهم به تسـاهل اسـت و صحیحدانسـتن او معتبر
نیسـت؛ مگـر اینکـه بـا تعـدد طـرق ،تقویـت شـود ،درحالیکـه تقویـت نشـده اسـت.

1

لغـوی واژههایـی
نقـد دوم :در بحـث مفهومشناسـی گفتـه شـد کـه بـه دلیـل
ناسـازگاری ِ
ِ
132

چـون «قـدح» و «ضبـح» بـا مفهـوم شـتر ،و نیـز ناهمگونـی فضـای سـوگندها بـا معنـای
شـتر ،مفسـران بـر ایـن نظریـه اشـکال وارد کردهانـد؛ آنهـا مصـداق شـتر را بـرای عادیـات،
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نامناسـب شـمرده و پذیـرش آن را مشـروط بـه اسـتعارهگرفتن و خارجکـردن «ضبـح» از
معنـای حقیقـی خویـش ،دانسـتهاند.

2

از نظـر نگارنـدگان نیـز ،ایـن روایـت کـه در صـدد نفـی جنـگ بـدر و طـرح نظریۀ شـترهای
دونـده در مراسـم حـج میباشـد ،از دو جهـت قابـل نقـد اسـت:
نقـد سـوم :متـن آن ،بـا سـه دسـتۀ دیگـر از روایـات اهـل سـنت ،کـه عادیـات را مرتبـط بـه
جهـاد میداننـد ،در تعـارض اسـت.
 .1آلوسی ،محمود ،روح المعاني.44 /15 ،
 .2طبـری ،محمـد بـن جریـر ،همـان176 /30 ،؛ زمخشـری ،محمـود ،همـان786 /4 ،؛ فخـر رازی،
محمـد بـن عمـر ،مفاتیـح الغیـب.259 /32 ،

نقد چهارم :با تفاسـیر فراوان فریقین ،که سـیاق سـوگندهای سـورۀ عادیات را توصیف
اسـب جهاد میدانند ،ناسـازگار اسـت.
َ
 _2_5بررسی روایات ناظر بر اسبهای جهاد در جنگ قبیلۀ کنانه
برخی دیگر از اهل سـنت ،از طریق کلبی ،روایت دیگری در سـبب نزول سـورۀ عادیات
َ
آوردهاند که سـخن از جنگ قبیلۀ کنانه دارد.
 _1 _2_5مروری بر محتوای روایت

رسـول خـدا؟لص؟ لشـکری بـه سـوی قبیلـهای از کنانـه گسـیل داشـت و منـذر بـن عمـرو
انصـاری کـه یکـی از نقبـاء بـود را ،سرپرسـت آنـان کـرد؛ لشـکر به طـرف آن قبیلـه رفتند و
بازگشتشـان طـول کشـید .منافقـان گفتنـد همـۀ آنان کشـته شـدند؛ خدای تعالی سـورۀ
عادیـات را بـه عنـوان بشـارت ،نـازل کرد.

1

 _2_2 _5نقد روایت اسبهای جنگ کنانه

بـه نظـر میرسـد ایـن روایـت ،یـا نقـل مصـداق دیگـری بـرای اوصـاف مذکـور در سـورۀ
عادیـات اسـت و یـا اینکـه همـان روایـت شـیعی اسـت کـه بنـا بـر عللـی (سـهوی یـا
عمـدی) ،بـه جـای حضـرت علـی ،فرمانـدۀ جنـگ را منـذر ،و بـه جای ذات السالسـل،
نـام جنـگ را کنانـه معرفـی کـرده اسـت.

برخـی علمـای اهـل سـنت ،روایـت دیگـری آوردهانـد کـه سـورۀ عادیـات را مرتبـط بـا
جنـگ بـدر میدانـد .اینـک محتـوای ایـن روایـت و نقـد آن خواهـد آمـد.
 _1 _3_5مروری بر محتوای روایت
روایتی که عالمان عامه مطرح میکنند ،از امام علی؟ع؟ نقل شده است:
عـن علـي؟ضر؟ّ :أن المـراد بالعادیـات الذاهبـة إلـی الع ّ
ـدو ،یـوم بـدر قـال:
ّ
ّ ً
2
و لم یکن ُمعدا (معنا) یومئذ إل فرس واحد ،رکبها المقداد.
 .1همان.258 /32 ،
 .2قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن.155 /20 ،
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 _3_5بررسی روایات ناظر بر اسبهای جنگ بدر
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حض ــرت عل ــی فرم ــوده :و العادی ــات ،یعن ــی قس ــم ب ــه اســبهای جه ــاد
در جن ــگ ب ــدر ،و در ای ــن جن ــگ ،فق ــط ی ــک نف ــر (مقـــداد) صاحـــب
اسب بود.

مفسـران اهـل سـنت نیـز بـا اسـتناد بـه ایـن روایـت ،گفتهانـد :سـورۀ عادیـات ،در جنـگ
بـدر نـازل شـده و هـدف از سـوگندهای ایـن سـوره ،اکـرام مجاهـدان اسـت.

1

 _2_3_5نقد روایت «اسبهای جنگ بدر»
ایـن روایـت ،کـه سـورۀ عادیـات را بـه جنـگ بـدر مرتبـط میدانـد ،نمیتوانـد قابـل قبـول
باشـد؛ زیرا:
ً
اوال ،متـن ایـن روایـت ،بـا متـن روایـت اول متعـارض اسـت .روایـت اول جنـگ بـدر را بـه
شـدت نفـی میکنـد و میگویـد کـه در ایـن جنـگ ،دو عـدد اسـب داشـتیم ،یکـی بـرای
زبیـر و یکـی بـرای مقـداد؛ امـا ایـن روایـت جنـگ بـدر را اثبـات میکنـد و سـخن از یـک
اسـب کـه متعلـق بـه مقـداد بـود ،دارد.
ً
ثانیا ،ناسازگاری متن روایت ،با محتوای سوره نیز بسیار قابل توجه است .در این
حدیث ،سخن از یک اسب است؛ اما در سوره ،سخن از یک اسب و دو اسب نیست،
134

بلکه همۀ سوگندهای سوره (عادیات – موریات _ مغیرات _ فأثرن _ فوسطن) ،با صیغۀ
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صحت احادیث هستند،
جمع آمدهاند؛ از آنجا که آیات وحی ،منبع و مرجع ارزیابی
ِ
ِ
این روایت ،از اعتبار ساقط میشود.
 _4_5بررسی روایت اسبهای یکی از جنگها (بدون ذکر نام جنگ)
برخـی تفاسـیر اهـل سـنت ،در اسـباب نـزول سـورۀ عادیـات ،سـخن از یـک غـزوۀ بینـام
و نشـان دارنـد.
 _1 _4_5مروری بر محتوای روایت
أخـرج ابـن مردویـه مـن وجه آخر عـن ابن عباس قال :بعث رسـول اهلل؟مص؟
سـریة إلـی الع ّ
ـدو فأبطـأ خبرهـا فشـق ذلـک علیـه فأخبـرهاهلل خبرهـم و مـا
 .1طبرانی ،سلیمان ،تفسیر القرآن.542 /6 ،

ت َ ً
َ ْ
ا� �ض بْ�حا> قـال هـي الخیـل و الضبـح
کان مـن أمرهـم ،فقـال <و ال ِ
عاد ی� ِ
1
نخیـر الخیـل حیـن تنخـر. ...

این روایت ،بدون ذکر نام غزوه و بدون اشـاره به نام فرمانده ،سـبب نزول سـورۀ عادیات
را ،پیـروزی مسـلمانان در غـزوهای دانسـته اسـت کـه در پـی اعـزام به آن ،مـدت مدیدی
از حـال رزمنـدگان ،خبـری نبـود؛ پیامبـر؟لص؟ ،بـه شـدت نگـران شـد؛ از ایـنرو خداوند
بـا نـزول سـورۀ عادیـات ،مژدۀ پیـروزی آنها را بـه پیامبر؟لص؟ داد.
 _2_4 _5نقد روایت اسبهای یکی ازجنگها (بدون ذکر نام جنگ)

بـه نظـر میرسـد کـه ایـن روایـت ،همـان روایـت شـیعی اسـت ،ولـی بـا حـذف جزئیـات:
حـذف نـام حضـرت علـی؟ع؟ و حـذف نام غـزوۀ ذات السالسـل .با نـگاه خوشبینانه،
ً
ایـن حـذف ،عوامـل مختلفـی همچـون تقیـه و تـرس از حاکمـان جـور دارد ،کـه غالبـا بـا
نقـل فضایـل حضـرت علـی؟ع؟ مخالـف بودند .با وجـود حذف جزئیات ،ایـن روایت،
مقبولتریـن روایـت اهـل سـنت اسـت؛ چـون تعارضـی بـا قرایـن حالـی ،مقالـی ،سـیاق
و مفـردات سـوره نـدارد .همچنیـن بـا اغلـب روایـات اهـل سـنت کـه سـورۀ عادیـات را
ً
اجمـاال ناظـر بـه جهـاد میداننـد ،هماهنـگ اسـت؛ علاوه بـر ایـن ،بـا روایـت شـیعی
اسـباب نـزول ایـن سـوره نیـز ،تعـارض نـدارد.

چنانچـه گذشـت ،ایـن چهـار دسـته روایـات ،بـه لحاظ متـن مضطـرب و متعارضاند
و اضطـراب میـان روایـات ،اعتبـار آنها را زیر سـؤال میبرد .اگرچـه میتوان گفت :روایت
چهـارم ،منصفانهتـر اسـت و محتـوای آن ،نزدیـک بـه محتـوای روایـت شـیعی اسـت؛ بـا
ایـن تفـاوت کـه نـام حضـرت علی؟ع؟ و نام غزوه ذات السالسـل ،به دلیلـی مجهول ،از
متـن روایت حذف شـده اسـت.

 _6مکی یا مدنیبودن سوره در تفاسیر شیعه و سنی
یکی از مسـائل مورد اختالف در سـورۀ عادیات ،این اسـت که این سـوره با کدام حادثه
 .1سیوطی ،عبدالرحمن ،الدر المنثور.385 /6 ،
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 _5 _5راه حل اختالف ،و جمعبندی روایات اسباب نزول اهل سنت
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یـا جنـگ ،مرتبـط اسـت .کشـف حـوادث پیرامونـی ،تـا حـد زیـادی بـر فهـم بهتـر آیـات و
نیـز بـر تعییـن مکـی یـا مدنیبـودن سـوره ،تأثیرگـذار اسـت .جهـت روشنشـدن مطلـب،
دیدگاه مفسـران شـیعه و اهل سـنت واکاوی میشـود.
 _1 _6نظر پژوهشگران شیعه
محققـان شـیعه در ایـن بـاب چهـار گروهانـد؛ معـدودی از آنهـا بـا اشـاره بـه اضطـراب
روایـات ،مکیبـودن ایـن سـوره را ترجیـح دادهانـد 1.برخـی از مفسـران ،بـه هـر دو احتمـال
مکـی یـا مدنیبـودن سـورۀ عادیـات اشـاره کـرده و هیچیـک از احتمـاالت را ،ترجیـح
ندادهانـد 2.گـروه سـوم ،احتمـال مدنیبـودن را ترجیـح دادهانـد اگرچـه مکیبـودن را هـم
نفی نکردهاند 3.گروه چهارم که بسـیاری از مفسـران را شـامل میشـود ،بر اساس دالئلی
کـه آوردهانـد ،بـه هیـچ عنـوان مکیبـودن سـوره را حتـی در حـد احتمـال نمیپذیرنـد؛
ایشـان بـه دلیـل مفاهیـم موجـود در محتـوای سـوگندها ،کـه سـخن از میـدان جهـاد،
یبـودن سـورۀ عادیـات را برگزیـده
اسـبان سـربازان و یـورش مجاهـدان دارد ،نظریـۀ مدن 
و تأ کیـد کردهانـد:
136

گهـا و غزو ههـای مسـلمانان ،در مدینـه واقـع شـده و
نجـا کـه جن 
از آ 
ً
اصـوال مسـئلۀ جهـاد ،بعـد از هجـرت ،در مدینـه تشـریع شـد ،تردیـدی
نیسـت کـه سـورۀ عادیـات ،مدنـی اسـت.

4
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روایاتـی کـه از طـرق شـیعه ،از اهلبیـت؟مهع؟ رسـیده نیـز ،مؤیـد ایـن نظریـه اسـت؛ 5ایـن
 .1فائـز ،قاسـم و صادقـی ،عمـاد« ،بررسـی مکـی یا مدنیبودن سـورۀ عادیات (با تأ کیـد بر فضای نزول
سوره)» ،پژوهشنامۀ ثقلین.45 /1 ،
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان395 /10 ،؛ مشهدی ،محمد ،کنز الدقائق.397 /14 ،
ع البیان801 /10 ،؛ حسینی ،حسین ،تفسیر اثناعشری.311 /14 ،
 .3طبرسی ،فضل بن حسن ،مجم 
 .4طباطبایـی ،محمدحسـین ،المیـزان588 /20 ،؛ مـکارم شـیرازی ،ناصـر ،تفسـیر نمونـه/27 ،
.235
 .5قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،تفسـیر ،438 /2 ،بـا جزئیـات بیشـتر؛ کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر،
ص 591؛ فیـض کاشـانی ،محمدمحسـن ،الصافـي360 /5 ،؛ حویـزی ،عبدعلـی ،نـور الثقلیـن،
657 /5؛ بحرانـی ،هاشـم بـن سـلیمان ،البرهـان.732 /5 ،

روایـات ،گـواه اسـت کـه این سـوره ،سـال هشـتم هجـری ،دربارۀ حضـرت علی؟ع؟ ،که
بـه غـزوه ذات السالسـل رفتـه بـود ،نازلشـده اسـت 1.قرآنپژوهـان معاصـر ،بـا تخریـج و
تحلیـل سـند و متـن روایـات ،در فراینـد تاریخگذاری سـورۀ عادیات ،تأ کیـد کردهاند که
نهتنهـا سـورۀ مدنـی اسـت ،بلکـه در سـالهای آخـر هجـرت ،نازل شـده اسـت.

2

دلیـل دیگـر بـر مدنیبـودن ایـن سـوره آن اسـت کـه وقتـی ایـن سـوره ،پـس از پیـروزی
حضـرت علـی؟ع؟ در غـزوۀ ذات السالسـل نـازل شـد ،پیامبـر آن را در نماز صبح خواند
و مسـلمانان بـا شـنیدن آن بـه وجـد آمدنـد و گفتنـد کـه ایـن سـوره را تابهحـال نشـنیده
بودیـم 3.ایـن خبـر نشـانگر آن اسـت کـه مسـلمانان ،سـورۀ عادیـات را بـرای اولیـن بـار،
در نمـاز صبـح پیغمبـر شـنیدند و چـون نمـاز صبـح ،در مدینـه تشـریع شـد ،پـس سـورۀ
عادیـات ،مدنـی اسـت.
 _2_6نظر پژوهشگران سنی
برخـی مفسـران اهـل سـنت ،مکیبـودن سـورۀ عادیـات را پذیرفتهانـد؛ 4برخـی نیـز ،هر دو
احتمـال مکـی یـا مدنیبـودن را ،بـدون ترجیـح یکـی از طرفین نقـل کردهاند.

5

امـا گروهـی از مفسـران اهـل سـنت ،مدنیبـودن سـورۀ عادیـات را مـورد تأییـد و تأ کیـد
قـرار دادهانـد .آنهـا بـه صراحـت ،علـت مدنیبـودن را روایاتـی دانسـتهاند کـه سـبب نزول
بـدر (سـال دوم هجـرت) اسـت ،محتـوای سـوره را بـه گونـهای تفسـیر کردهانـد کـه بـا
مدنیبوـدن ،س�ازگار اسـت .طبرانـی پـس از نقـل حدیثـی کـه سـورۀ عادیـات را مرتبـط بـا
 .1طباطبایی ،محمدحسین ،همان.345 /20 ،
خگـذاری سـورۀ عادیـات» ،فصلنامـۀ مطالعـات قرآنـی،
 .2اقبـال ،ابراهیـم و جـدی ،حسـین« ،تاری 
.72 /27
 .3قمی ،علی بن ابراهیم ،همان.439 /2 ،
 .4زمخشری ،محمود ،کشاف786 /4 ،؛ قطب ،سید ،في ظالل القرآن.3957 /6 ،
 .5قرطبـی ،محمـد بـن احمـد ،الجامـع ألحـکام القرآن1537 /20 ،؛ آلوسـی ،محمـود ،روح المعاني،
441 /15؛ ابنعاشـور ،محمـد طاهـر ،التحریـر و التنویـر.440 /30 ،
 .6فخر رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب.259 /32 ،
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سـوره را ،ناظـر بـه جهـاد ذکـر کـرده اسـت؛ 6ی�ا بـا ذکـر ایـن دلیـل ،کـه سـوره ،ناظـر بـر جنگ
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جنـگ بـدر دانسـته و نیـز بـا تأمـل در اسـلوب و سـیاق سـوره ،اشـاره کـرده کـه مضمـون
سـورۀ عادیـات ،مرتبـط بـا جهـاد بـوده و جهـت اکـرام مجاهـدان بدر ،نازل شـده اسـت.

1

 _3_6جمعبندی نظرات
اگرچـه از مؤیـدات مکیبـودن سـوره ،میتـوان بـه برخـی مطالب محتوای سـورۀ عادیات
ماننـد :کوتاهـی آیـات ،کوتاهـی سـوره ،سـوگندهای فـراوان و اشـارۀ سـوره بـه اصـل
اعتقـادی معـاد اشـاره کـرد ،اما این مؤیـدات ،در مقابل ادلهای کـه مدنیبودن را تقویت
میکننـد ،ضعیـف بـه نظـر میرسـند.
الفاظ و مضمون سـوگندهای این سـوره ،تناسـب زیادی با مسـائل جهاد دارد .عالوه بر
این ،روایاتی هسـت که نزول این سـوره را مرتبط با جنگ ذات السالسـل ،گزارش کرده
اسـت .ایـن شـواهد ،مدنیبـودن سـوره را تأییـد میکننـد .حـال اگـر سـوگندهای سـوره را
ناظـر بـه مراسـم حاجیـان بدانیـم ،بـاز هم تناسـب با مدینـه دارد؛ زیرا فریضۀ حـج نیز ،در
مدینه تشـریع شد.

2

مهمتـر آنکـه علاوه بـر روایـت شـیعه ،محتـوای چهـار روایـت اهـل سـنت کـه در بحـث
138

اسـباب نـزول مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار گرفـت ،همگـی حکایـت از مدنیبـودن سـورۀ
عادیـات دارنـد.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیستویکم _ بهار و تابستان 1396

 -7شواهد تاریخی نزول سورۀ عادیات در جنگ ذات السالسل و ارتباط آن
با حضرت علی؟ع؟
منابـع تاریخـی ،غـزوۀ ذات السالسـل را در جنگهـای سـال هشـتم هجـری ،ثبـت
کردهانـد .ایـن غـزوه بـا حـوادث مهـم ،شـورانگیز و چندمرحلـهای همراه بوده کـه مورخان
شـیعه ،گـزارش مفصـل آن را آوردهانـد.

ً
گفتنـی اسـت بـا اینکـه رسـول خـدا؟لص؟ شـخصا در نبـرد ذات السالسـل حضـور
 .1طبرانی ،سلیمان ،تفسیر القرآن.542 /6 ،
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه.236 /27 ،

نداشـته ،بـه جهـت اهمیـت آن ،بـه «غـزوه» مشـهور شـده اسـت 1.ابنسـعد ،از آن بـا نـام
ّ
2
ت السالسـل) یـاد کـرده اسـت.
(سـریة عمـرو بـن العـاص الـی ذا 
سـریه
همانگونـه کـه در مبحـث اسـباب نـزول اشـاره شـد ،پیامبـر اکـرم ،مسـلمانان را ابتـدا بـه
سـرکردگی ابوبکـر ،سـپس بـه فرماندهـی ُع َمـر بـه جنـگ بـا مشـرکان قسـمخوردۀ سـرزمین
«یابـس» فرسـتاد؛ ایـن دو فرمانـده ،یکـی پـس از دیگـری عقبنشـینی کردنـد 3.در ایـن
هنـگام ،عمروعـاص از پیامبـر تقاضـای رهبـری کـرد ،ولی او نیز به سرنوشـت فرماندهان
گذشته گرفتار شد و با شکست بازگشت 4.در آخرین مرحله ،پیامبر پرچم را به دست
حضـرت علـی؟ع؟ داد و بـا یـک جملـه ،پیـروزی او را در ایـن جنـگ پیشـگویی کـرد:
َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ً َ َ َ
ی�ر ف َّ�رار» .حضـرت علـی؟ع؟ نیـز طبـق اصـول نظامـی و بـرای ردگمکردن،
«أرس�لته ک�رارا غ
بـا تغییـر مسـیر ،دشـمن را غافلگیـر کـرد و آنهـا را از پـای درآورد؛ بسـیاری از مشـرکان
گریختنـد و غنائـم زیـادی برجـای گذاشـتند 5.مفسـران شـیعه ،این رویـداد را به تفصیل
آوردهانـد.

6

ولـی تاریخنویسـان اهـل سـنت ،ایـن غـزوه را بـه گونـهای دیگـر نقـل کـرده و فرمانـده ذات
السالسـل را عمروعـاص معرفـی کردهانـد:
وقتـی پیامبـر مطلـع شـد گروهـی از سـرزمین «بل ّـي» و «قضاعـة» ،قصـد
هجـوم بـه مدینـه و کشـتن وی را دارنـد ،عمروعـاص را فراخوانـد و پرچـم
ذات السالسـل فرسـتاد ...؛ عمروعـاص بـه هـر نقطـۀ سـرزمین دشـمن کـه
 .1ابناثیـر ،علـی بـن محمـد ،الکامـل232 /2 ،؛ عاملـی ،جعفرمرتضـی ،الصحیـح مـن سـیرة النبـي
األعظـم.623 /2 ،
 .2ابنسعد ،محمد ،طبقات الکبیر.99 /2 ،
 .3عاملی ،جعفرمرتضی ،همان.221 /20 ،
 .4حسینی ،حسین ،تفسیر اثناعشری312 /14 ،؛ سبحانی ،جعفر ،فروغ والیت ،ص .782
 .5مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،اإلرشـاد163 /1 ،؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،األمالـي ،ص 504؛
اربلی ،علی بن عیسـی ،کشـف الغمة 203 /1 ،و 231؛ حلی ،حسـن بن یوسـف ،المسـتجاد ،ص
103؛ سـبحانی ،جعفـر ،همـان ،ص .784-779
 .6قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر438 /2 ،؛ کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر ،ص .592-591
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سـیاهی بـه دسـت وی داد و همـراه سـیصد سـرباز مسـلمان ،بـه جنـگ
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ً
یشـد ،میدیـد کـه دشـمن قبلا گریختـه اسـت .مسـلمانان چنـد
وارد م 
نجـا ماندنـد ،امـا از حضـور دشـمنان خبـری نشـد؛ لـذا بـدون
روزی آ 
غنائـم ،بازگشـتند. ...

1

در تحلیـل علـت ایـن دوگانگـی و اختلاف در اخبـار شـیعه و ّ
سـنی ،احتماالتـی مطـرح
شـده اسـت .عـدهای احتمـال دادهانـد کـه چندیـن غـزوه بـا عنـوان ذات السالسـل ،در
تاریـخ بـوده اسـت؛ 2عـدهای دیگـر احتمـال دادهانـد کـه ذات السالسـل ،نـام دو غـزوه
باشـد کـه هـر گـروه از راویـان ،بـه نقل یکی از آن دو غزوه پرداختـه و به عللی ،از نقل غزوۀ
دیگـر ،سـر بـاز زدهانـد 3.هیچیـک از این افراد ،دلیل علمی برای احتمـاالت مذکور ،ارائه
ندادهانـد .علاوه بـر ایـن ،میـان فریقیـن ،هیچ منبع تاریخیای یافت نشـد کـه همزمان،
دو یـا چنـد جنـگ بـا ایـن نـام (ذات السالسـل) ،تقریـر کرده باشـد.
ازایـنرو نگارنـدگان مقالـۀ حاضـر پـس از بررسـی تطبیقی نقلهای مختلـف فریقین ،به
ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه احتمـاالت مذکـور ،بعیـد به نظـر میرسـد و حقیقت مطلب،
چیـز دیگـری اسـت؛ در واقـع بایـد گفـت که میان ایـن نقلها ،تباین یا تعـارض چندانی
نیسـت؛ بـه اصطلاح ،ایـن تعـارض ،مسـتقر نبـوده و یـک تعـارض ظاهـری و بـدوی
140

اسـت .راه علاج ایـن دوگانگـی آن اسـت کـه بگوییـم هـر دو منبع ،یک حادثـه را گزارش
کردهانـد ،امـا یکـی بـه شـرح کامل ایـن ماجرای چندمرحلـهای پرداخته و دیگری ،شـرح
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ماجـرا را بهطـور ناقـص آورده اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،گروهـی از مورخـان ،بنـا بـه عللـی
(سـهوی یـا عمـدی) ،اخبـار تاریخـی را تقطیـع کـرده و از نقـل سـکانس پایانـی داسـتان
و مهمتریـن قسـمت آن ،یعنـی پیـروزی بـه فرماندهـی حضـرت علـی؟ع؟ و نـزول سـورۀ
مجاهـدان ایـن غـزوه ،پرهیـز کردهانـد.
عادیـات در توصیـف اسـبهای
ِ
نویسـندۀ کتـاب «الصحیـح مـن سـیرة النبـي» نیـز بـا نقـل منابـع اصیـل تاریخـی ،بحـث
 .1واقـدی ،محمـد بـن عمـر ،المغـازي773-769 /2 ،؛ ابنشـبه ،عمـر ،تار یـخ المدینـة301 /1 ،؛
نسـعد ،محمـد ،طبقـات الکبیـر131 /2 ،؛ ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،فتـح البـاري69 /8 ،؛
اب 
صالحـی شـامی ،محمـد ،سـبل الهـدی.176 /6 ،
 .2عاملی ،جعفرمرتضی ،همان.
 .3سبحانی ،جعفر ،همان ،ص .785

مفصل خود را در شرح و تحلیل این غزوه ،با این سخن آغاز میکند که منابع تاریخی
و حدیثـی اهـل سـنت ،تصویـر مبهـم و ناقصـی از واقعـه کـه مربـوط بـه عمروعـاص بـوده
اسـت را ارائـه دادهانـد 1.سـید جعفـر مرتضـی در ادامه ،بـه بیان تناقـض و اختالف اخبار
فریقیـن میپـردازد و بـه این نتیجه میرسـد که تاریخنویسـان اهل سـنت ،بـه هر دلیلی،
سـعی در پنهانکـردن امـری دارنـد 2.ولـی روایـات شـیعی _ بـا وجـود تفاوتهـای ناچیزی
ن بـاره اجمـاع دارند؛ 3سـید جعفـر مرتضی افزوده اسـت:
کـه قابـل حـل اسـت _ در ایـ 
در منابـع اهـل سـنت ،فضیلتـی از فضایـل امیرالمؤمنیـن پنهـان شـده و
فشـده اسـت.
اخبـار آنهـا ابتـر و تحری 

4

وی در پایـان ،شـرح کامـل روایـت را از تفسـیر قمـی نقـل میکنـد کـه سـورۀ عادیـات ،در
شـأن امیرالمؤمنیـن و دربـارۀ غـزوۀ ذات السالسـل نـازل شـده اسـت.

5

چنانچـه ذکـر شـد روایـات شـیعی بـا تفاوتهـای ناچیـزی کـه قابـل اغمـاض اسـت،
بـه شـرح مفصـل جزئیـات ایـن غـزوه پرداختـه و فضیلـت حضـرت علـی؟ع؟ را بـر
دیگـران ،ثابـت کردهانـد؛ برخلاف اهـل سـنت کـه تنهـا بـه بخشـی از غـزوه ،کـه مربـوط
بـه فرماندهـی عمروعـاص بـوده اسـت ،پرداختهانـد و از ذکـر ارتبـاط ذات السالسـل بـا
حضـرت علـی؟ع؟ ،امتنـاع ورزیدهانـد .اگرچـه از نظـر منابـع شـیعی ،عمروعـاص نیـز در
یکـی از مراحـل غـزوۀ ذات السالسـل ،فرمانـده بـوده اسـت ،امـا نهتنهـا پیـروز نشـد ،بلکه

 .1عامل ــی ،جعفرمرتض ــی ،الصحی ــح م ــن س ــیرة النب ــي األعظ ــم ،170-160 /20 ،بـــه نقـــل از:
صالح ــی ش ــامی ،محم ــد ،س ــبل اله ــدی167 /6 ،؛ واق ــدی ،محم ــد ب ــن عم ــر ،هم ــان770 /2 ،؛
ابنحج ــر عس ــقالنی ،احم ــد ،هم ــان74 /8 ،؛ ابنســـعد ،محمـــد ،همـــان؛ ابنشـــبه ،عمـــر،
هم ــان.
 .2عاملی ،جعفرمرتضی ،همان.196 - 159 /20 ،
 .3کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر592-591 /1 ،؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،األمالـي ،ص 407؛
مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشـاد165-164 /1 ،؛ اربلی ،علی بن عیسـی ،کشـف الغمة203 /1 ،
 231؛ حلی ،حسـن بن یوسـف ،المسـتجاد ،ص .103 .4عاملی ،جعفرمرتضی ،همان.201 /20 ،
 .5همان ،280-262 /20 ،به نقل از قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر.438 /2 ،
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شکسـت خـورد و منجـر بـه عقبنشـینی مسـلمانان شـد.
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 _8ارتباط جملۀ بینظیر پیامبر در مورد حضرت علی؟ع؟ ،با جنگ ذات
السالسل
واقعـۀ شکسـت فرسـتادگان سـهگانه و پیـروزی حضـرت علـی؟ع؟ ،در عنـوان پیشـین
گذشـت .جزئیـات ماجـرای پـس از جنـگ ،اینگونـه گـزارش شـده اسـت:
ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َُ
َ َ َ
َ
َ َ َ َ ُ َّ
الن ِب ّـي؟ص؟ :اركـب ف ِـإن اهَّلل و رسـوله
ت َر ّجـل علـي؟ع؟ َع ْـن ف َر ِس ِـه فقـال لـه
َ َ َ َ
َ َ ً َ َ َ َ ُ َّ
ْ ْ
الن ِب ُّـي؟ص؟َ :يـا
ـان َع ْنـك ،ف َبكـى أ ِمي ُـر ال ُمؤ ِم ِني َـن؟ع؟ فرحـا فقـال لـه
َر ِاض َي ِ
َ
ُ
َ
َ َ َّ
َ َ
َُ َ
َّ
ُ
َ
َُ
ْ
الن َص َار ى
َع ِل ُّـي ل ْـو ل أن ِنـي أش ِـف ُق أ ْن تقول ِفيـك َط َوا ِئف ِم ْن ا ّم ِتي َمـا قال ِت
َ ْ
َ
َ ً َ َ
يسـى ْابـن َم ْر َي َـم َل ُق ْل ُ
ِفـي ْال َم ِسـيح ِع َ
ـن
ـت ِفيـك ال َي ْـو َم َمقـاال ل ت ُم ُّـر ِب َم ٍلإ ِم َ 
ِ
َّ َ ِ َ ُ
ُّ َ َ ْ َ
َّ
ْ
َ َ َ ْ َ 1
ـت قدميـك.
ح
ت
ـن
م
اب

ـر
الت
وا
ـذ
ـاس ِإل أخ
الن ِ 
ِ
ِ
[درپایـان ،پـس از پیـروزی چشـمگیر حضـرت علـی؟ع؟ و بازگشـت
دالوران بـه مدینـه ،پیامبـر ا کـرم و همراهـان بـه اسـتقبال حضـرت علـی و
یاران�ش رفتن�د ].حضـرت علـی ،بـه احتـرام پیامبـر؟لص؟ از اسـب پیـاده
شـد؛ پیامب�ر فرم�ود :سوـار ش�و ک�ه خ�دا و رسـولش از ت�و خش�نودند؛ در ایـن
هنـگام ،حضـرت علـی؟ع؟ از شـادمانی گریسـت .پیامبـر؟لص؟ یـک
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جملـۀ عجیـب و تاریخـی [ایـن جملـه را پیامبـر در چنـد جا و چنـد زمان،
مک ّ�رر بی�ان ک�رده اس�ت] ،بـه عل�ی؟ع؟ فرمود :ای علـی! اگر نگـران نبودم از
نکـه مسـلمانان [ماننـد مسـیحیان کـه عیسـی را خـدا پنداشـتند ،تـو را
ای 
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خـدا بپندارنـد] در بـارهات بـه انحـراف اعتقـادی دچار شـوند ،امـروز دربارۀ
یکـردی ،مـردم خـاک زیـر پاهایت را
تـو سـخنی میگفتـم کـه هـر جـا گـذر م 
بـرای تب ّـرک برمیداشـتند.

اهـل سـنت نیـز ایـن جملـۀ بینظیـر را نقـل کردهانـد ،بـا ایـن تفـاوت کـه حدیـث اهـل
سـنت ،در شـرح فتـح خیبـر آمـده و ذیـل آن ،جملـهای اضافـه دارد:
عـن أمیـر المؤمنیـن علـي؟ضر؟ قـال لـي رسـولاهلل یـوم فتحـت خیبـر بقـدرة
َ َ
ُ
ّ َ
ـراب ِرجليـك
اهلل :لـوال أن تقـول فیـک طوائـف مـن أمتـي ...إل أخـذوا ِمـن ت ِ
ون ب�ه و لك�ن َحس ُ�ب َك أن َت َ
و َفض�ل َط ُه�ور َك َي َ ُ َ
2
ك�ون ِم ّن�ي.
ستش�ف ِ ِ ِ
ِ
ِ
 .1مفید ،محمد بن محمد ،همان165 /1 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.81 /40 ،
ُ
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ا گ�ر فضای�ل ت�و را میگفت�م ،مـردم ،خـاک ز یـر پاهایـت را و باقیمانـدۀ آب
وضو یـت را بـرای شـفا برمیداشـتند ،امـا بـه ایـن سـخن اکتفـا میکنـم کـه
تـو از مـن هسـتی.

ً
ظاهرا پیامبر اکرم؟لص؟ این تمجید شگفت را در مواضع مختلف ،به حضرت علی؟ع؟
فرموده و بارها تکرار کرده است؛ یکی از این مواضع ،جنگ ذات السالسل میباشد.

نتیجهگیری
• تفاسـیر شـیعه و اهـل سـنت ،دربـارۀ سـبب نـزول سـورۀ مبارکـۀ عادیـات ،مکـی یـا
مدنیبـودن آن و مفهومشناسـی واژه «عادیـات» ،اختالفنظـر دارنـد.
• گروهـی از مفسـران ،مصـداق «عادیـات» را شـترهای دونـدۀ حاجیـان در مراسـم
حـج ،گروهـی اسـبهای معمولـی ،گروهـی اسـب جنگـی معهـود در زمـان جاهلیـت و
گروهـی نیـز اسـبهای جهـادی خاص میدانند؛ ایـن دیدگاهها مورد بررسـی قرار گرفت
و نظریـۀ آخـر ،تأیید شـد.
• بـا نگاهـی بـه سـورۀ عادیـات و سـیاق آن ،شـتر ،مصـداق مناسـبی بـرای عادیـات
ً
ً
نیسـت؛ چراکـه اوال ،بـا کلمـۀ «ضبحـا» کـه عمـوم لغتشناسـان آن را مخصـوص
ً
ً
نفسنفـسزدن اسـب دانسـتهاند ،ناسـازگار اسـت .ثانیـا ،بـا «موریـات قدحـا» کـه
جرقهزدن در اثر برخورد سـریع نعل اسـب با زمین اسـت ،تعارض دارد؛ زیرا شـتر ُسـم نرم
• مصـداق اسـب معمولـی نیـز بـرای کلمـۀ «عادیـات» ،وجهـی نـدارد .بهویـژه کـه بـا
روایـات و تفاسـیر فریقیـن ،در تعـارض اسـت.
• مصـداق اسـب جنگـی نیـز بـدون تصریـح بـه جهـاد مـورد نظـر ،سـودی نـدارد و
بـا روایـات هـم ،در تضـاد اسـت؛ زیـرا هـم روایـات شـیعه و هـم روایـات عامـه ،بـه جهـاد
ویـژهای اشـاره دارنـد .بـر اسـاس اصـول و قواعـد تفسـیر ،مبانـی لغتشناسـی و تأمـل در
سـیاق سـوره ،از چهار احتمال مطرح شـده برای واژۀ عادیات ،تنها معنای «اسـبهای
جهـادی خـاص» میتوانـد صحیـح باشـد.
• در روایـات شـیعی آمـده اسـت کـه سـورۀ عادیـات ،در پـی رشـادتهای
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دارد و حتـی هنـگام تنددویـدن نیـز ،جرقـه بـه وجـود نمـیآورد.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ در غزوۀ ذات السالسـل ،بر رسـول اکرم؟لص؟ نازل شـده اسـت؛ آنجا
کـه خطـر بزرگـی پیامبـر را تهدیـد میکـرد و هیچیـک از صحابـه ،کاری از پیـش نبردنـد.
• پژوهـش حاضـر ،بـا مطالعـۀ روایـات مختلـف اهـل سـنت ،کـه در چهـار گـروه
دسـتهبندی میشـوند ،بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه ایـن روایـات ،بـه لحـاظ متـن،
مضطربانـد؛ لـذا صحتشـان مورد تردید اسـت .اگرچه یکی از ایـن روایات ،منصفانهتر
بـوده و تنهـا مشـکل آن ،حـذف نـام حضرت علی؟ع؟ و حذف نام غزوۀ ذات السالسـل
اسـت.
• در خصـوص مکـی یـا مدنیبـودن سـورۀ عادیـات بایـد گفـت :اگرچـه کوتاهبـودن
مقاطـع آیـات ،تکیـه بـر سـوگندها و همچنیـن تکیـه بـر مسـئلۀ معـاد ،قرائنـی اسـت کـه
مکیبودن سـوره را تأیید میکند ،اما مضمون سـوگندهای این سـوره که ترسـیم صحنۀ
جهـاد اسـت و همچنیـن روایاتـی کـه میگویـد ایـن سـوره در پـی جهـادی خـاص نـازل
شـده اسـت ،گـواه بـر مدنیبـودن آن اسـت .عالمـان اهـل سـنت حتـی اگـر سـوگندهای
سـوره را ناظـر بـه حرکـت شـترهای حجـاج بـه سـوی منـی و مشـعر بداننـد نیـز ،تناسـب
بـا مدنیبـودن سـوره دارد؛ زیـرا حـج و جهـاد ،هـر دو در مدینـه و پـس از هجـرت ،تشـریع
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شدند.
• عایشـه بنتالشـاطی بی آنکه سـخن از حضرت علی؟ع؟ و روایات اسباب نزول
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بـه میـان آورده باشـد ،تفسـیر ادبـی _ بیانـی خاصـی دربـارۀ سـوگندهای سـوره ارائـه کـرده
و گفتـه اسـتّ :
جـو سـوره ،توصیـف صحنـۀ پرهیجـان یـک هجـوم ناگهانـی اسـت کـه
بامـدادان ،دشـمن را غافلگیـر میکنـد؛ لـذا بـا فـراز پایانـی سـوره که بیانگر غافلگیرشـدن
انسـان در روز رسـتاخیز اسـت ،تناسـب بیانی دارد .این تفسـیر بیانی ،با دیدگاه تفاسـیر
شـیعه هماهنگ اسـت.
• منابـع تاریخـی شـیعه ،گـزارش مفصلـی از غـزوۀ ذات السالسـل نقـل کردهانـد کـه
همخـوان بـا روایـات تفسـیری و اسـباب نـزول شـیعی اسـت؛ امـا منابـع تاریخـی اهـل
سـنت ،تنهـا بخشـی از ایـن غـزوه را آورده و از نقـل بخـش پایانـی واقعـه ،یعنـی پیـروزی
نهایـی بـه فرماندهـی حضـرت علـی؟ع؟ و نـزول سـورۀ عادیـات ،سـر بـاز زدهانـد.

فهرست منابع

کتابها
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ّ
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بیروت 1418 ،ق.
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حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،چاپ چهارم :اسماعیلیان ،قم 1415 ،ق.
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زرعی ،عبدالرحمن بن عمرو ،تاریخ أبي زرعة الدمشقي 1417 ،ق.
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حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،آل البیت ،قم 1414 ،ق.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،التبیـان فـي تفسـیر القـرآن ،چـاپ اول :دار إحیـاء التـراث العربـي ،بیـروت،
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مقاالت

اقبـال ،ابراهیـم و جـدی ،حسـین« ،تاریخگـذاری سـورۀ عادیـات» ،فصلنامـۀ مطالعـات قرآنـی
(دانشـگاه آزاد جیرفـت) ،ش  1395 ،27ش.

حدیث ،ش  ،81زمسـتان .1387

یبـودن سـورۀ عادیـات (بـا تأ کید بـر فضای
فائ�ز ،قاسمـ و صادقیـ ،عماـد« ،بررسـی مکـی یـا مدن 
نـزول سـوره)» ،پژوهشـنامۀ ثقلیـن ،دورۀ دوم ،ش  ،1بهـار .1394

 نيقيرف عبانم رد ؟ع؟نينمؤملاريما اب تايداع ۀروس طابترا نازيم یقيبطت یسررب

خاکپـور ،حسـین و عباسـی ،الهـام« ،واکاوی دیـدگاه آلوسـی در نقـد روایـت امـام علـی؟ع؟
پیرامـون سـبب نـزول سـورۀ "و العادیـات"» ،دوفصلنامـۀ قرآنپژوهـی حسـنا ،ش  1396 ،32ش.
سـلیمی زارع ،مصطفـی« ،روایـات علـی بـن حمـزه بطائنـی ،بیـن ّرد و قبول» ،مجلۀ علـوم قرآن و
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دراسة تطبيقية لميزان عالقة سورة العاديات بأمير المؤمنين؟ع؟
في مصادر الفريقين
طاهره سادات طباطبائي أمين

1

زهرة أخوان مقدم

2

فريبا شهیديفر

3

الخالصة:
تعتبر أسباب نزول سورة العاديات ،ومصداق عاديات الخاص ،والنقوالت التاريخية المرتبطة
ّ
الخالفية التي لها ارتباط تام بفهم النص اإللهي وكذلك فضيلة أمير
بذلك من المسائل
المؤمنين؛ لذلك ّ
ّ
فإن أهمية الغور والتأمل فيها واضحة.
ّ
ّ
التطبيقية _ لمصادر الفريقين لإلجابة عن
التحليلية _
هذه الدراسة تروم _ من خالل القراءة
ً
ً
ّ
هذه األسئلة ،وهيّ :أوال ما هي النظرية الصحيحة لتعيين مصداق العاديات ،وثانيا ما هو
وجه الجمع بين الروايات المختلفة والمتعارضة في بيان أسباب نزول هذه السورة؟
المفسرون أربع احتماالت في بيان مصداق كلمة العاديات :إبل ّ
لقد طرح ّ
الحجاج؛ الفرس
ّ
النظرية
بنحو عام؛ الفرس الحربي؛ الفرس في جهاد خاص .تبين نتائج هذا التحقيق ّأن
الرابعة توافق سياق اآليات وتفسيرها البالغي _ البياني ،وتوافق أصول األدب واللغة في
كلمة "ضبح" و "قدح" ،وتوافق روايات أسباب النزول.
ّ
العلمية في جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم ،طهران.
 .1أستاذ مساعد وعضو الهيأة
Tabatabai.amin@gmail.com
ّ
العلمية في جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم ،طهران.
 .2أستاذ مساعد وعضو الهيأة
Dr.zo.akhavan@gmail.com
ّ
العلمية في جامعة رفاه ،طهران ،ماجستير علوم القرآن والحديث.
 .3عضو الهيأة
Fa.shahidi@yahoo.com
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لقد نزلت سورة العاديات في المدينة المنورة إثر جهاد المسلمين بقيادة أمير المؤمنين؟ع؟
وانتصاره في غزوة ذات السالسل في السنة الثامنة للهجرة .ولكن لموجود خطر أحدق
بالنبي؟ص؟ قبل نزول السورة ،وثالث من الصحابة لم يستطيعوا ردع األعداء ّ
عد بعضهم
هذه السورة ّ
مكية لتغطية بعض الحقائق وإخفائها.

186

وعلى هذا األساس ّ
فإن ّيتضح ضرورة دراسة جميع الروايات في مصادر الفريقين ،وهذه
الدراسة تبين وجوه الشك والترديد في مرويات أهل السنة لوجود االضطراب والتعارض
الكثيرين ونقصان المصادر التاريخية في شرح غزوة ذات السالسل ،وهذه المنقوالت
التاريخية تتعرض لبعض الوقائع،ومع حذف ما يرتبط بأمير المؤمنين؟ع؟ وقيادته ،ينسبون
قسم من وقائع الغزوة.
ذلك إلى عمرو بن العاص في ٍ
ّ
األساسية :القرآن ،سورة العاديات ،المكي والمدني ،ذات السالسل ،أسباب
المفردات
النزول ،اإلمام علي؟ع؟ ،تاريخ اإلسالم.
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that, as for the meaning of the term “Adiyat” the commentators have
presented four probabilities: Hajjis’ camels, horses in general, army
horse, and horses in a special jihad. The fourth theory is consistent
with both atmosphere and context, and rhetorical and statement
interpretation of the Sura, and as well as with the literary principles and
terminology of the words “Dhabihah” and “Ghadah”, as well as with
the narratives behind surrendering of this Sura. The surah al- Adiyat has
been surrendered in Medina after the Muslim’s Jihad, led by Imam Ali
(AS) and their victory in the Ghazw of “Zatol-Salasel”. Since before
the surrendering of the Sura, something important was threatening the
Prophet (PBUH), and three of the Sahabah did not succeed in delivering
the necessary results in defeating the enemies, this is considered to be a
Meccan sura so keep some certain truth hidden. The narratives behind
surrendering of this Sura in Sunni sources have been questioned due to
the many anxieties and conflicts and lack of harmony with the words
and atmosphere of the surah, and the shortcomings of their historical
sources have been explained in the description of the “Ghazw of ZatolSalasel.” By deleting the parts related to the command of Imam Ali (as),
they associate it with ‘Amr ibn al-’As who plays a smart part in what
happens in this war.
Keywords: Quran, Surah Al-Adiyat, Meccan Verses, Medinan Verses,
Ghazw of Zatol-Salasel, Imam Ali (AS), the Shiite and the Sunni.
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Abstract
The correct interpretation of the Surah “Al-Adiyat” proves one of the
virtues of Amir al-Momenin (AS). The present research tries to resolve
the interpretive differences of the Surah “Al-Adiyat”. To this end,
according to the interpretations and other sources of the Shiite and the
Sunni who reported this incident, we studied the words and resolved
the narratives’ conflict regarding the cause behind surrendering of this
Sura. Using a descriptive-analytical method, this paper performs a
comparative study of the interpretations of the Shiite and the Sunni to
examine the perspectives on the use of the term “Adiyat” and to seek
solutions to the conflict between the narratives of the Sunni people in
the context of the cause behind surrendering of the Surah Al-Adiyat,
and the elimination of the difference in historical sources of the Shiite
and the Sunni in explaining “Ghazw of Zatol-Salasel”. The results show
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