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  چکیده
هاي متعددي نقل شده است که عالوه بر حوزه تفسیر در مباحث  در ارتباط با نزول سوره عادیات سبب نزول

م گرفته است اما استفاده بیشـتر از  رغم تحقیقات متعددي که در این زمینه انجا کالمی و تاریخی نیز اثر گذار است. علی
هاي این سوره همچنان مورد نیاز است. تحقیق حاضر بـا هـدف    مباحث تاریخی و قرائن مرتبط در رابطه با سبب نزول

هـایی کـه بـا اسـتعمال      صدد است تا آن دسته از نقـل درهاي سبب نزول آیات آغازین این سوره  بررسی بخشی از نقل
گیري بیشتر از مباحث تاریخی مورد بررسی قرار دهـد.   کند، با بهره ن آیات را مشخص میالفاظی صریح سبب نزول ای

هـاي   ها همچون نزول سوره عادیات براي جنگ بدر و یا برخی سریه مباحث تاریخی گویاي آن است که برخی از نقل
تواند بـه عنـوان    اشته و نمی، مشتمل بر نکاتی است که با سیاق سوره سازگاري ندنةگسیل داشته شده به سوي بنی کنا

ها مانند نزول سوره عادیات در خصـوص   هاي ناظر به برخی شخصیت سبب نزول پذیرفته شود. همچنین برخی از نقل
هاي تاریخی رسیده پیرامـون آن اشـخاص    به فرماندهی مسیب بن عمرو و منذر بن عمرو  در راستاي گزارش اي سریه
، روایت ابوذر، گزارش شـیخ مفیـد و   % ها مثل روایت نقل شده از امام صادق نقل باشد. در این بین تنها برخی از نمی

، به جهت سازگاري با مباحث تـاریخی مـورد   % گزارش ابن شهر آشوب در مورد نزول سوره عادیات در شأن علی
برخـی از ایـن    تواند محدوده زمانی نزول آیات آغازین این سوره را بر اساس پذیرش قرار گرفته و تحلیل تاریخی می

  ها تا حدودي مشخص نماید. نقل
 

  .، سوره العادیات، منذر بن عمرو، بنی کنانه، بنی سلیم، خثعم% سبب نزول، علی ها: کلید واژه
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  ألهبیان مس .1

آگاهی از سبب نزول آیات یکی از قرائن مهم در تفسیر آیات شمرده شده است. سـوره  
سبب نزول بـراي آن گـزارش شـده و در آن بـه     هایی است که چند  عادیات از جمله سوره

و برخی رویدادهاي تاریخی اشاره شده است. در نتیجـه عـالوه بـر حـوزه      %مناقب علی
هاي تاریخی و کالمی نیز این مبحث مورد استناد قرار گرفتـه و از اهمیـت    تفسیر، در حوزه

  اي برخوردار است. ویژه
هـاي   استفاده براي بررسی سـبب نـزول   جایی که بسیاري از مباحث تاریخیِ قابل از آن

نگارنـدگان  این سوره، مورد عنایت و توجه کافی محققین پیشین قرار نگرفته است، این امر 
گیـري از مباحـث    هاي ایـن سـوره بـا بهـره     را بر آن داشت تا در راستاي تبیین سبب نزول

صـدد پاسـخگویی   طور عمده در تاریخی گامی هرچند کوچک برداریم. بنابراین این مقاله به
  هاي ذیل است: به پرسش
اي  هاي نقل شده پیرامون سـوره عادیـات، حـاوي مباحـث تـاریخی      آیا سبب نزول ×
هـا   گیري از مباحث تاریخی در نهایت به پذیرش یا عدم پذیرش این نقـل  باشد تا با بهره می

  حکم شود؟
ی عنوان شـده در  توان با بررسی میزان سازگاريِ سیاق آیات با مباحث تاریخ آیا می ×

 ها را مورد قبول قرارداد؟ هاي نقل شده در مورد سوره عادیات، این نقل سبب نزول

اي را در خصوص نـزول   گیري از مباحث تاریخی، محدوده زمانی توان با بهره آیا می ×
  سوره مبارکه عادیات مشخص نمود؟

 
  روند بررسی. 2

انجـام تحقیقـات تـاریخی پیرامـون     این نکته قابل ذکر است که این مقاله خود در پـی  
هاي سبب نزول از  شود تا در بررسی نقل حوادث مرتبط نیست بلکه در این مقاله تالش می

اند، استفاده شود زیرا این  اي که مورخان و محققان تاریخی بدان اشاره کرده مباحث تاریخی
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احـث تـاریخی و   گیـري از مب  تـوان بـا بهـره    هایی است که می ها مشتمل بر داده سبب نزول
ها پرداخت و در نتیجه به وجوهی دیگـر در   هاي مرتبط دیگر، به تبیین و تحلیل آن گزارش

هـاي   ها دست یافت. استفاده از مباحـث تـاریخی، در کنـار دیگـر شـیوه      پذیرش یا رد آن
تري نسـبت بـه    کند که ارزیابی جامع و دقیق م میارزیابی، این فرصت را براي محققان فراه

  هاي سوره عادیات انجام دهند. ولسبب نز
هـاي سـوره    با توجه به محدودیت کمی مقاله و گستردگی مباحث مرتبط به سبب نزول

تر مطالعه و بررسی نوشتار حاضر تنها بـه بخشـی از ایـن     عادیات، براي ارائه تحقیقی دقیق
  یافته است.مباحث اختصاص 

اي آیات آغازین سوره عادیات ه دامنه بررسی معطوف به سبب نزولقابل ذکر است که 
هـایی عنـوان    باشد زیرا در برخی منابع، نسبت به آیات پایانی این سوره نیز سبب نـزول  می
؛ واحـدي،  6/326؛ مـاوردي،  610 و 3/609؛ سمرقندي، 4/803(مقاتل بن سلیمان،  شده

 ) و بررسـی آن فرصـتی مسـتقل   4/481جوزي، زاد المسیر،  ؛ ابن24/253التفسیر البسیط، 
هاي مورد مطالعه در این  عالوه سبب نزوله از محدوده این تحقیق خارج است. ب طلبد و می

فنـزل  «، »فنزلـت «شود که در آن با استفاده از تعـابیر   هایی را شامل می پژوهش، صرفا نقل
  و... به نزول آیات تصریح شده باشد.» فأنزل اهللا«، »علیه الوحی

نوشتار این نکته قابل ذکر است کـه در آغـاز، از    در تشریح یا توضیح مراحل بررسی این
مباحث و قرائنی کلی مطرح در این زمینه همچون سیاق و محتواي آیات، مکی یا مدنی بـودن  

گیریم و در نتیجه در ابتدا سطوري چند به این مهم اختصاص داده شـده اسـت.    آیات بهره می
رینه با تفصیلی که در سطور آینده از آن عالوه از احکام نماز جعفر طیار نیز به عنوان یک قه ب

هـایی   یک از سبب نـزول  سخن خواهیم گفت، در این راستا استفاده شده است. پس از آن هر
  گیرد، مورد ارزیابی تفصیلی قرار خواهد گرفت. که در محدوده این مقاله قرار می

  
  جایگاه دیدگاه تکرر نزول. 2-1

قابل جمع بـا  متعددي (که غیر هاي ، سبب نزولها که در پرتو مجموع بررسی  صورتی  در
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نظریه تکرر نزول نیز در نزد قـائلین بـه ایـن نظریـه در     یکدیگر باشند) قابل پذیرش باشد، 
. در صورت عدم پذیرش نظریـه تکـرر نـزول، در    گذار باشدتواند تأثیر بندي نهایی می جمع

د قبول نهایی خواهد خصوص آیات آغازین سوره مبارکه عادیات تنها یک سبب نزول مور
هاي تکمیلی بعدي بایـد مـورد    هاي متعدد دیگر، در پرتو بررسی بود و در نتیجه سبب نزول

هاي متعددي که در بطالن  ، سبب نزولنزد قائلین به این نظریهتر قرار گیرد. اما در  نقد دقیق
ـ   گیردمورد پذیرش قرار د توان ها دلیلی ارائه نشده می آن : ـ ن زمینـه نکـ  (براي نمونـه در ای

 و 31/310، 81 و 28/80،  7/42، 20/279، $النبی األعظـم  ةعاملی، الصحیح من سیر
)؛ راهی که برخی از عالمان علوم قرآنی در شرایط مشابه در مورد دیگر 32/37-39، 335

  ).141 و 1/140؛ سیوطی، االتقان، 125-1/123(زرکشی،  اند ها پیموده سبب نزول
  

  قرائن کلی. 2-2
  سیاق و محتواي آیات  .2-2-1

تواند در ارزیابی روایات اسباب نزول مورد استفاده قرار گیـرد،   از جمله مواردي که می
، 4/276(طباطبـایی،   سنجش تناسب یا ناسازگاري این روایات بـا آیـات مربوطـه اسـت    

رو، بررسـی محتـوا و سـیاق سـوره      ) و از همین17/411و  14/113، 13/184، 11/363
رد نیاز خواهد بود. در این راستا پیرامون آیات سوره مبارکه عادیات دو تفسـیر  عادیات مو

  ارائه شده است:
(طبرانـی،   در تفسیر نخست، عادیات به اسبان در جنـگ و جهـاد تفسـیر شـده اسـت     

) و بـر ایـن اسـاس،    4/786؛ زمخشري، 238-24/235؛ واحدي، التفسیر البسیط، 6/542
ها، برخـورد   نفس زدن آن این سوره نظیر اسبان دونده، نفسعناصر موجود در آیات ابتدایی 

سم اسبان با سنگ و ایجاد جرقه، پراکنده شدن غبار، هجوم و حمله در وقـت صـبح و بـه    
  میان جمعی درآمدن، همگی بر یک حمله نظامی قابل انطباق است.

، ةعطیـ ؛ ابـن  10/601(ماتریـدي،   در تفسیر دوم، مراد از عادیات شتران در حج است
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مستند این دیدگاه نقلی از ابن عبـاس اسـت    ). ظاهرا440ً و 30/439؛ ابن عاشور، 5/513
کننـد امـا    هایی دانست که در راه خـدا جهـاد مـی    را ناظر به اسب »العادیات ضـبحا «که او 
و از آن  لفـة نظر او را رد کرد و آن را ناظر به شترانی دانست که از عرفات به مـزد  %علی

؛ 10/3457حـاتم،   ؛ ابن ابی273 و 15/272امع البیان، : طبري، جـ (نک ندرو جا به منی می
ه عادیـات،  ). برخی نیز با استناد به قوت مکی بـودن سـور  446 و 8/445کثیر، تفسیر،  ابن

گانه آغازین این سوره را بر حج و حرکت سریع حاجیان یا شتران  تطبیق مناسبِ آیات پنج
  ).1/462پور،  (بهجت اند دانستههاي آنان از سرزمین عرفات  و اسب

البته در نقد دیدگاه دوم، برخی به هماهنگ نبودن آیات ابتدایی سوره با شتر حاجیان و 
عالوه ارتباط داشتن آیات بـا  ه ). ب489 و 20/488(طباطبایی،  اند شرایط حج اشاره داشته
رازي، رفخـ ( (نـوعی مجـاز) عنـوان شـده     نظر گـرفتن اسـتعاره   حرکت شتران، مستلزم در

که ارتباط آن با حرکت اسبان معنـایی حقیقـی دارد و بـدیهی اسـت کـه       ی) در حال32/64
  معناي حقیقی بر معناي مجازي اولویت دارد. 

توان گفت آیات آغازین سوره عادیات بـا شـرایط اسـبان دونـده در      به این ترتیب، می
ادیـات بـراي یـک    هایی که از نزول سـوره ع  جنگ هماهنگی بیشتري دارد و اسباب نزول

ها  کنند واجد شرایط پذیرش هستند، هرچند پذیرش نهایی آن حمله یا حرکت نظامی یاد می
  ها خواهد بود.   نیازمند ارزیابی دیگر جزئیات مذکور در هر یک از آن نقل

شایان ذکر است برخی، سیاق آیات مربوطه را سیاق تمجید و ستایش از یـک حرکـت   
رسد پـس از فحـص و بررسـی جـامع در      نظر می ) اما به4/222 (بازرگان، دانند نظامی نمی
باشـد) بایـد در    هاي قرآنی، آیات ابتدایی این سوره را (که حاوي چند قسم مـی  زمینه قسم

هایی کـه   رو، اسباب نزول راستاي تمجید و ستایش از یک حرکت نظامی دانست و از همین
ـ  ذیرش نخواهـد بـود. بعـالوه از آن    بر ضعف یا شکست مسلمانان اشاره داشته باشد قابل پ

تمجید و ستایش  هاي دوره جاهلیت مورد مذمت در اسالم بوده است، سیاق که جنگ جایی
اساس آن حرکت نظامی عنوان شده در این سوره را مربـوط بـه جنـگ و    با دیدگاهی که بر
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ـ  دانـد  هاي دوره جاهلیـت مـی   جهاد اسالمی ندانسته بلکه آن را مربوط به جنگ ان، (بازرگ
  )، نیز در تعارض خواهد بود.4/221-225

هایی باشد کـه در   تواند مؤیدي بر سبب نزول مطرح شدن وقت صبح در آیه سوم نیز می
  آن به حمله یا پیروزي در زمان صبح اشاره شده است.  

  
  مکی یا مدنی بودن آیات .2-2-2

ي نقـل شـده   ها تواند در بررسی اسباب نزول شناخت مکی یا مدنی بودن یک سوره می
ـ 9/479رضـا،  (رشید براي آن سـوره مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد      و  13/190ایی، ؛ طباطب

گیرد که آیـات   که مکی بودن آیات احراز شود، این احتمال قوت می ). در صورتی17/302
خ داده همـاهنگی نـدارد و در   هاي دوره اسالمی کـه در دوره مدینـه ر   مورد بحث با سریه

اي را عنـوان   هـایی کـه سـریه    ن احراز شود، مخالفتی با سبب نزولکه مدنی بودن آ صورتی
ایشـان   اقامتدر دوره  $هاي پیامبر کنند نخواهد داشت، زیرا به نقل تاریخ کلیه سریه می

  در مدینه رخ داده است.
اما در خصوص مکی یا مدنی بودن آراء مختلفی وجود دارد. یعقوبی از سوره عادیـات  

) و بیهقی ایـن سـوره را   2/43(یعقوبی، تاریخ،  در مدینه یاد کرده هاي نازل شده ذیل سوره
). زرکشـی از سـوره عادیـات بـه عنـوان یکـی از       7/142(بیهقـی،   مکی عنوان کرده است

هاي نازل شده در مکه یاد کرده و در بخشی دیگر، آن را ذیل سور مدنی که نزولشان  سوره
(زرکشـی،   دهـد  حسین بن واقد نسبت میآورد و آن را به روایت  شبیه سور مکی است، می

). سیوطی درباره مکی یا مدنی بودن این سوره، بـه وجـود دو قـول در ایـن     284و1/280
(سـیوطی،   مسأله تصریح کرده و مستند مدنی بودن را روایتی از ابن عباس برشـمرده اسـت  

شـی  هاي مکـی ذکـر نمـوده و در بخ    ). معرفت، سوره عادیات را جزو سوره1/69االتقان، 
 و 1/135(معرفـت،   پیرامون مدنی بودن این سـوره پرداختـه اسـت    ةدیگر، به دیدگاه قتاد

، دیدگاه جمهور را مکی بودن سوره دانسته و معتقـد اسـت اسـلوب سـوره و     ة). دروز160
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). برخـی منـابع ضـمن مکـی     2/7، ة(دروز آغازین بودن نزولش مؤید چنین نظـري اسـت  
؛ 6/542(طبرانـی،   اند گزارش کرده» قیل«را با تعبیر  شمردن سوره عادیات، مدنی بودن آن

رتیب نـزول،  هاي ت گزارش بهجت پور، سوره عادیات در تمام جدول ). به4/786زمخشري، 
  ).1/457پور،  (بهجت چند در ردیف آن اختالفاتی وجود داردمکی شمرده شده است هر

کی بودن و برخی نیز مدنی آمده که برخی من زمینه مقاالتی نیز به نگارش درالبته در ای
). با تأمـل  54؛ جدي، 110 و 91اندیش، (فائز، صادقی و خیر اند بودن سوره را ترجیح داده

رسد بحث مکی یا مدنی بودن این سـوره   ها به نظر می هاي هریک از این تالش در استدالل
ـ   نظر نمی مچنان محل بحث بوده و مورد اتفاقه اسـباب   ارهباشد تا بتوان با تکیه بـر آن درب

  نظر کرد.هاي سوره اظهار نزول
  

  نماز جعفر طیار .2-2-3
گیـري از احکـام نمـاز جعفـر      در بررسی اسباب نزول سوره عادیات شاید بتوان با بهره

  ، در خصوص زمان نزول این سوره احتماالتی را عنوان نمود.  ١طیار
مـاز قرائـت سـوره    براي رکعت دوم ایـن ن  %از روایات به نقل از امامان شیعه ٢تعدادي

، برخـی نیـز در   ٣)1534 ح 1/553بابویـه،   ؛ ابـن 3/466(کلینی،  اند عادیات را عنوان کرده
). برخی فقهاء در رکعت 9/114؛ سبزواري، 12/202(نجفی،  اندرکعت اول آن را ذکر نموده

                                                                                                                                        
و  10083/ح200و  10083و  10082/ح199و  10078/ح 5/197(حـر عـاملی،    از این نمـاز بـه نمـاز جعفـر    . 1

؛ ابـن بابویـه،   3/465(کلینـی،   )، نماز تسبیح224 و 6/223؛ نوري، 10095و  10093/ح203و  10091/ح 201
و  10086/ح5/200؛ حر عاملی، 181؛ ابن طاووس، 3/204األحکام،  ؛ طوسی، تهذیب1/768، مة؛ ابن قدا1/552

 ه است.) یاد شد2/486؛ کرکی، 1/552(ابن بابویه،  ة) و نماز حبو10089/ح201
؛ 1/ح466 و 3/465(کلینـی،   انـد برخی روایات سوره خاصی را براي رکعـات مختلـف ایـن نمـاز عنـوان نکـرده       .2

) اما در روایاتی نیـز گرچـه   10075/ح196و  10071ح /5/194؛ حر عاملی، 1533/ح553 و 1/552بابویه،  ابن
عادیات در هیچیک از رکعات این نماز عنوان اند، اما قرائت سوره سور خاصی را براي رکعات نماز جعفر ذکر کرده

؛ حر 421 و 420ح /3/205؛ طوسی، تهذیب األحکام، 1536ح /554و  1535ح /1/553(ابن بابویه،  نشده است
 ).10079/ح198و  10077/ح197و 10073/ح5/195عاملی، 

 3/205، تهذیب األحکـام،  ؛ طوسی15/444العقول،  ةدر این زمینه همچنین رجوع شود به: محمدباقر مجلسی، مرآ. 3
 .88/193األنوار، ؛ محمدباقر مجلسی، بحار10080ح5/198؛ حر عاملی، 182؛ ابن طاووس، 423ح 
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) البته برخی محققین پـس از بررسـی   2/486(کرکی،  انددوم به قرائت این سوره فتوي داده
روایات وارد شده در این زمینه این رأي را که در رکعت دوم این نماز سوره عادیات قرائت 

). در فـرض  9/114؛ سـبزواري،  206 و 205 و 12/202(نجفـی،   انـد شود را ترجیح داده
اخیر، در صورتی که از مجموع سلسله سند و سیاق روایات مربوطه اینگونه استنتاج شـود  

زمان تعلیم این نماز به جعفر و نه پس از آن، قرائت این سـوره   در $که نبی مکرّم اسالم
را براي این نماز عنوان کرده باشند باید نزول سوره عادیات را پیش از زمان تشـریع نمـاز   
جعفر طیار و یا حداکثر هم زمان با آن دانست. بنابر این از طریـق بررسـی ایـن نمـاز نیـز      

  ل این سوره را تعیین کرد.  ممکن است بتوان حدود تقریبی زمان نزو
در تعلیم نماز تسبیح را عبـاس بـن عبـدالمطلب عنـوان      $بعضی روایات، مخاطب پیامبر

) محمـد تقـی   12/199؛ نجفـی،  15/443العقـول،   ة؛ مجلسی، مـرآ 1/768، مة(ابن قدا اندکرده
ت اهللا این نماز حضرت جعفر است و اکثر سنیان چون با امیرالمـؤمنین صـلوا  «گوید: مجلسی می

گوینـد بـا    علیه عداوت دارند به تبعیت آن با جعفر نیز عداوت دارند و این نماز را نماز عباس می
  ).5/366(محمدتقی مجلسی،  »این شهرت که قریب به تواتر است از طرف سنیان نیز.

 انداما برخی نیز جعفر بن أبی طالب را مخاطب آن حضرت در تعلیم این نماز معرفی کرده
در برخـی از ایـن روایـات در کنـار      ١)1533ح /1/552؛ ابـن بابویـه،   1ح /3/465 (کلینی،

(طوسی، تهذیب األحکام،  معرفی جعفر به عنوان مخاطب پیامبر، زمان آن را پس از فتح خیبر
(ابـن   و در بازگشت جعفر از هجرت به حبشه ٢)182 و 181؛ ابن طاووس، 420ح  /3/204

  اند.  ) عنوان کرده18/294، $النبی األعظم ةیر؛ عاملی، الصحیح من س181طاووس، 
با فرض ضرورت قرائت سوره مبارکـه عادیـات در نمـاز تسـبیح و اینکـه جعفـر بـن        

طالب پس از فتح خیبر مخاطب آن حضرت در تعلیم این نماز بوده باشـد، از آن جـایی    أبی

                                                                                                                                        
و  10071/ح5/194؛ حر عـاملی،  420/ح 3/204در این زمینه همچنین رجوع شود به: طوسی، تهذیب األحکام، . 1

 .10077/ح197و  10075ح /196
محمـدباقر مجلسـی،    ؛10077/ح197و  10073/ح5/195ود بـه: حـر عـاملی،    در این زمینه همچنین رجـوع شـ  . 2

 .88/193األنوار،  بحار
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؛ 2/443(بـالذري،   که بر اساس رأي غالب جنگ خیبر در سال هفـت هجـري واقـع شـد    
)، باید نزول این سوره را در سـال  2/313؛ مسعودي، مروج الذهب، 2/298طبري، تاریخ، 

  هفت و یا قبل از آن دانست.  
هایی که سبب نزولـی را  با قبول رأي فوق و با فرض بطالن نظریه تکرر نزول، کلیه نقل

مـردود  براي سوره مبارکه عادیات نقل کند و ناظر بر حوادثی پس از زمـان مـذکور باشـد    
مسأله تکرّر نـزول وجـود ایـن اطالعـات در      نزد قائلین بهخواهد بود. بدیهی است که در 

  هاي متعدد سبب نزول قلمداد شود.تواند شاهدي بر رد نقلزمینه نماز جعفر نمی
  
  در استدالل فوق % جایگاه حق تشریع براي امامان شیعه. 2-2-4

مورد پذیرش  $اي امامان پس از پیامبرتنها نزد مخالفان حق تشریع براستدالل فوق 
حق تشریع داشته باشند این احتمال وجـود دارد کـه    %که ائمه یخواهد بود زیرا در صورت

حکم قرائت سوره عادیات در نماز جعفر که به نقل از امامان شیعه به ما رسیده است نـه از  
توان زمان خاصی  یکه از سوي آن امامان تشریع شده باشد و در نتیجه نم  $سوي پیامبر

  مشخص نمود. $را از این طریق براي نزول سوره عادیات در دوره پیامبر
اي قائل بـه   محل اختالف بوده و تنها عده %شایان ذکر است که حق تشریع داشتن ائمه

  ).  34-21؛ سبحانی و علیزاده نجار، 116-99(علیزاده نجار،  باشند این راي می
  

  اه بررسی تفصیلی سبب نزول. 3
اساس چارچوب اعالم شده در آغاز این مقاله، عنوان شـده و در  هایی که بر سبب نزول

  صورت امکان مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از:
 یک سریه (بدون ذکر نام فرمانده و مقصد) ×

 جنگ بدر ×

 اي به سوي بنی کنانه سریه ×
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 سریه مسیب بن عمرو به سوي بنی کنانه ×

 عمرو به سوي بنی کنانه سریه منذر بن ×

  % (با اختالف در نام سریه) به فرماندهی علی اي سریه ×
  

  (بدون ذکر نام فرمانده و مقصد) یک سریه .3-1
در نقل آن بـه  » فنزلت«هاي نقل شده براي سوره عادیات که با لفظ  یکی از سبب نزول

خبـري از آن   اي است که پس از گذشت یک ماه، سبب نزول بودن تصریح شده است سریه
دریافت نشد. روایتی از ابن عباس بیانگر این سبب نزول است اما در آن به جزئیات دیگـر  

حـاتم،   (ابـن ابـی   اي نشـده اسـت   سریه مانند مقصد، نام فرمانده، علت یا زمان وقوع اشاره
کثیر، تفسـیر،   ؛ ابن4/480المسیر،  جوزي، زاد ابن؛ 350؛ واحدي، اسباب النزول، 10/3457
  ).263؛ سیوطی، لباب النقول، 8/599؛ ابن حجر، فتح الباري، 8/446

در دوره مدینه رخ داده است، تصریح  $هاي پیامبر اسالمبا توجه به اینکه کلیه سریه
به نزول سوره عادیات در زمان یک سریه داللت بر آن دارد که ایـن سـوره بایـد در دوره    

یی که نام سریه و یا فرمانده آن سریه ذکـر  جا اشد. از آن(پس از هجرت) نازل شده ب مدینه
ول سـوره عادیـات از ایـن روایـت     نشده، اطالعات بیشتري پیرامون زمان و یـا سـبب نـز   

گیري از مباحث تاریخی به بررسی بیشـتر  توان با بهرهتوان استنتاج کرد و در نتیجه نمی نمی
  تر این دسته روایات پرداخت. و جزئی

  
  جنگ بدر .3-2

نزول سوره عادیات را براي جنگ بدر ذکـر  » قیل«در تفسیرش، با تعبیر حاکم جشمی 
عنـوان   %در گفتگـویش بـا علـی   » العادیات«کرده و مؤید آن را  سخن ابن عباس درباره 

  ).7514 و 7513 /10: حاکم جشمی، ـ (نک کرده است
ی رسد، زیـرا از سـوی   ارتباط نزول سوره عادیات با جنگ بدر قابل پذیرش به نظر نمی
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؛ 102 و 62، 1/27(واقـدي،   هاي مسـلمانان انـدك بـوده اسـت     در جنگ بدر تعداد اسب
) و این امر بـا سـیاق آیـات سـوره     222 و 221 و 3/20؛ حاکم نیشابوري، 2/24سعد،  ابن

  ها در جنگ دارد) سازگار نخواهد بود. (که حکایت از حمله و هجوم مرکب عادیات
یان حوادث جنگ بدر به نزول آیـات مربـوط   هایی که ضمن ب از سوي دیگر در گزارش

؛ ابن جوزي، المنـتظم،  25 و 2/17سعد،  ؛ ابن138-1/39(واقدي،  به این جنگ اشاره شده
  )، نزول سوره عادیات مطرح نشده است.2/221

  
 (بدون ذکر فرمانده) کنانه اي به سوي بنی سریه .3-3

نزولی اسـت کـه تنهـا بـه     هاي نقل شده براي سوره عادیات، سبب  از جمله سبب نزول
؛ 300؛ سجسـتانی،  3/174(فـراء،   اي به سوي بنـی کنانـه در آن اشـاره شـده اسـت      سریه

یـک از   ). در این نقل به اینکـه کـدام  5/513، عطیة ؛ ابن24/237واحدي، التفسیر البسیط، 
 اي نشده بعـالوه کـه زمـان و نـام     کنانه مقصد این سریه بوده است اشاره هاي متعدد بنی تیره

  فرمانده این سریه نیز عنوان نگردیده است.
سوي بنـی کنانـه در ایـن نقـل از      با توجه به فقدان اطالعات تفصیلی پیرامون سریه به

؛ محمدي یـدك،  147-11/83(بالذري،  هاي بنی کنانه سو و گستردگی بسیار زیاد تیره یک
ها در شـبه جزیـره    ) و همچنین پراکندگی فراوان محل استقرار این تیره525 و 524 و 517

در خصـوص سـبب نـزول    توان  ) از سوي دیگر، نمی523 و 517(محمدي یدك،  عربستان
اساس این نقل بررسی جامعی را ارائه نمود. اما شاید بتوان بـا رجـوع بـه    سوره عادیات بر

اسـاس  ریه مورد اشـاره در ایـن نقـل را بر   منابع تاریخی، تفصیلی هرچند بسیار اندك از س
ت استخراج کرده و آنگاه امکان نزول سـوره عادیـات در ایـن سـریه را تـا      برخی احتماال

  حدودي مورد ارزیابی قرار داد.
، اما با اند را ذکر نکرده $هاي نبی اکرم گرچه منابع تاریخی به دالیل متعدد همه سریها

شود کـه تنهـا در هفـت     اند، مشاهده می شمردهرا بر $رجوع به منابعی که سرایاي پیامبر
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  یه به اسم کنانه به عنوان مقصد تصریح شده است. این هفت سریه عبارتند از:سر
  )؛4/71(ابن هشام،  بعد از فتح مکه نةاز بنی کنا یمةسریه خالد بن ولید به سوي بنی جذ - 
(ذهبـی، تـاریخ اإلسـالم،     نـة سریه سعد بن ابی وقاص به سوي حـی مـن بنـی کنـا     -

  )؛41المغازي/
  )؛140حبیب،  ابن( نةجهنی به سوي بنی الحارث ابن کناسریه بشر بن سوید ال -
  )؛140(ابن حبیب،  نةسریه بالل بن الحارث المزنی به سوي بنی مالک بن کنا -
 در الکدید در صـفر سـال هشـتم    نةسریه غالب بن عبداهللا به سوي بنی الملَوح از کنا -

  )1/487(بالذري، 
  نةوي بنی کنااي به فرماندهی مسیب بن عمرو به س سریه -
  .نةاي به فرماندهی منذر بن عمرو به سوي بنی کنا سریه -
(که در آن کشتن اسیران از سوي خالد و تخطـی از فرمـان    اما از بررسی سریه خالد ×
توان حکـم کـرد کـه رونـد      را فراهم آورد) می $موجبات نارضایتی نبی اکرم $پیامبر

(که حکایت از تأییـد و تمجیـد    ه عادیاتحوادث در این سریه، با سیاق آیات سوره مبارک
توان پذیرفت که سبب نزول سوره عادیات سـریه   سپاه اسالم دارد) سازگاري نداشته و نمی

 مذکور بوده باشد.

از سوي دیگر در صورت نزول سوره عادیات در خصوص سریه خالد بن ولید به سوي 
(ابـن سـعد،    خالـد بـن ولیـد   هاي تراجم در شـرح حـال    رود در کتاب بنی کنانه، انتظار می

 و یا ذیل سریه خالـد  ١)410-1/405؛ ابن عبدالبر، 153و152، قتیبـة ؛ ابن 253 و 4/252
از نزول این سوره  ٢)148و2/147؛ ابن سعد، 79-4/71هشام،  ؛ ابن883-3/875(واقدي، 

                                                                                                                                        
؛ 101-2/98، بـة ؛ ابن اثیر، اسد الغـا 314-1/311، صفة الصـفوة در این زمینه همچنین رجوع شود به: ابن جوزي، . 1

حجر، تهذیب التهذیب،  ابن؛ 415-1/413، بةحجر، االصا ؛ ابن384-1/366؛ ذهبی، سیر أعالم، 424-5/422مزي، 
3/107. 

؛ طبـري،  2/61؛ یعقوبی، تـاریخ،  490و1/489؛ بالذري، 145؛ ابن حبیب، 53، خلیفةدر این زمینه همچنین رجوع شود به:  .2
؛ ابـن  116- 5/113؛ بیهقـی،  139و  56- 1/54؛ مفید، اإلرشاد، 243؛ حسنی، 250؛ مسعودي، التنبیه، 343- 2/341تاریخ، 

  .570- 567؛ ذهبی، تاریخ اإلسالم، المغازي/259- 2/255اثیر، الکامل،  ؛ ابن2/398 جوزي، المنتظم،
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 در شأن وي ذکري به میان آمده باشد و حال آنکه در این منابع از نزول این سوره در شـأن 
  خالد و این سریه یادي نشده است.

در سریه سعد بن ابی وقاص متفرق شدن سپاه اسـالم موجبـات نارضـایتی و خشـم      ×
(کـه حکایـت از    را فراهم آورد، این مسأله با سیاق آیات سوره مبارکه عادیات $پیامبر

را سبب توان سریه مذکور  تأیید و تمجید سپاه اسالم دارد) سازگاري نداشته و در نتیجه نمی
 نزول سوره عادیات دانست.

از دیگر سو، با فرض نزول سوره عادیات در خصوص سریه سعد بـن ابـی وقـاص بـه     
(ابـن   هاي تراجم در شرح حال سعد بن ابـی وقـاص   سوي بنی کنانه، قاعدتا باید در کتاب

 و یا ذیل سریه سعد ١)27-2/18؛ ابن عبدالبر، 142-140، قتیبـة ؛ ابن 149-3/137سعد، 
) از 3/247، یـة و النهـا  یة؛ ابن کثیر، البدا41؛ ذهبی، تاریخ اإلسالم، المغازي/3/14هقی، (بی

نزول این سوره در شأن وي ذکري به میان آمده باشد ولی در این منابع از نزول این سـوره  
در شأن سعد و این سریه یادي نشده است. این در حالی است که برخی منابع از قول سـعد  

(ابـن   انـد  ه نزول آیاتی دیگر در خصوص سعد بن ابی وقاص اشـاره کـرده  بن ابی وقاص، ب
  ).  1/109؛ ذهبی، سیر أعالم، 2/309، بةاثیر، اسد الغا

اي که دشمن بـه   در سریه بشر بن سوید الجهنی اشاره شده است که سپاه اسالم بر بیشه ×
را فـراهم آورد و   $آن پناه برده بود، آتش انداخت و در نتیجه موجبات نارضـایتی پیـامبر  

توان حکم کرد که روند حـوادث در ایـن    آن را عملی ناصواب دانستند. بنابراین می $پیامبر
(که حکایت از تأیید و تمجیـد سـپاه اسـالم دارد)     سریه، با سیاق آیات سوره مبارکه عادیات

  .توان پذیرفت که سبب نزول سوره عادیات سریه مذکور بوده باشد سازگاري نداشته و نمی
الحارث به سوي بنی کنانـه،  در خصوص نزول سوره عادیات در مورد سریه بالل بن  ×
هاي تراجم در شرح حـال بـالل بـن     توان گفت که با این فرض قاعدتا باید در کتاب نیز می

                                                                                                                                        
؛ 311-2/307، بة؛ ابن اثیر، اسد الغا164-1/161، صفة الصفوةدر این زمینه همچنین رجوع شود به:  ابن جوزي،  .1

  .420 و 3/419؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب، 34و2/33، بة؛ ابن حجر، االصا124-1/92ذهبی، سیر أعالم، 
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، بـة اسد الغاابن اثیر ؛ 337و1/336، بةالصحا فة؛ ابونعیم، معر640- 2/628(ابن قانع،  الحارث
ول این سوره در شأن وي ذکري به میان آمده باشد و حال آنکه در ایـن  از نز ١)236و1/235

منابع از نزول این سوره در شأن بالل بن الحارث یادي نشده است. در ضمن، منـابع تـاریخی   
اند و در نتیجه تفصیلی بیش از آنچـه   اي به فرماندهی بالل بن الحارث یاد نکرده دیگر از سریه

ر به اجمال از این سریه آورده در اختیار نیست تا در پرتو آن بـه  که ابن حبیب در کتاب المحب
  تر امکان نزول سوره عادیات در شأن این سریه بپردازیم. بررسی دقیق

اي که در تعارض با سـیاق آیـه باشـد     رسد نکته در سریه غالب بن عبداهللا به نظر می ×
مصداق مورد نظر در سبب نـزول  تواند  شود، بنابراین سریه غالب بن عبداهللا می مشاهده نمی

(واقـدي،   هایی نیز مواجه است زیرا ذیل سریه غالب نقل شده باشد اما پذیرش آن با چالش
هـاي   و یـا در کتـاب   ٢)125و2/124؛ ابن سـعد،  258-4/256؛ ابن هشام، 2/750-752

 ؛ ابـن عبـدالبر،  83و4/82، فـة الصـحابة  (ابونعیم، معر تراجم در شرح حال غالب بن عبداهللا
) از نزول ایـن  184و3/183، بـة حجر، االصا ؛ ابن443و3/442، بةاثیر، اسد الغا ؛ ابن3/183

 سوره در شأن وي ذکري به میان نیامده است.

جایی که در خصوص سریه به فرماندهی مسیب بن عمرو و منذر بن عمـرو بـه    از آن ×
تر آن دیـدیم تـا    اسبهاي مستقل و مجزایی در منابع ذکر شده است، من کنانه، نقل سوي بنی

در دو بند جداگانه به بررسی بیشتر این دو مورد بپردازیم. و آن چنانکـه در سـطور آینـده    
تواند به عنوان سبب نزول  تبیین خواهد شد، این دو مورد نیز همچون پنج سریه پیشین، نمی

  سوره عادیات قلمداد شود.
  

  کنانهاي به فرماندهی مسیب بن عمرو به سوي بنی  سریه. 3-4
) ذیـل  3/421، بـة (ابن حجر، االصـا  ) و ابن حجر4/132، ةبالغا (ابن اثیر، اسد ابن اثیر

                                                                                                                                        
؛ 1/164، بـة حجر، االصـا  ؛ ابن278 و 10/277؛ صفدي، 184و3/183در این زمینه همچنین رجوع شود به: مزي،  .1

  .1/145؛ ابن عبد البر، 169، قتیبةابن ؛ 1/440ابن حجر، تهذیب التهذیب، 
 2/385جوزي، المنتظم،  بن؛ ا312 و 2/311؛ طبري، تاریخ، 1/487در این زمینه همچنین رجوع شود به: بالذري،  .2

  ,451 و 450؛ ذهبی، تاریخ اإلسالم، المغازي/230و2/229اثیر، الکامل،  ؛ ابن386و
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اند کـه مسـیب بـن عمـرو از سـوي      عنوان المسیب بن عمرو از مقاتل بن سلیمان نقل کرده
هـا   اي به حی من بنی کنانه اعزام شد. مـدتی گذشـت و از آن   به فرماندهی سریه $پیامبر

ها خبـر داد. در ایـن نقـل    و خداوند با نزول آیات سوره عادیات از آنخبري دریافت نشد 
  همچنین مسیب بن عمرو از جمله نقباء شمرده شده است.

اثیر و ابن حجر در شرح حال مسیب بن عمرو اطالعات بیشـتري از شخصـیت وي را    ابن
سـعد)، معجـم   (ابـن   اند. در منابع رجالی و تراجم دیگر همچون الطبقـات الکبـري   ارائه نداده
األولیـاء و  حلیـة  (ابـن حبـان)،    الذین روي عنهم األخبـار  بة(ابن قانع)، تاریخ الصحا بةالصحا

(ابن عبـد   األصحاب فة(ابونیعم)، اإلستیعاب فی معر فة الصحابة(ابونعیم)، معر طبقات األصفیاء
 م النـبالء (مزي)، سـیر أعـال   (ابن جوزي)، تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ةالصفو صفةالبر)، 

(تستري) نیـز   (ابن حجر) و قاموس الرجال (صفدي)، تهذیب التهذیب (ذهبی)، الوافی بالوفیات
  شود. سخنی یافت نمی $از فردي به نام مسیب بن عمرو به عنوان صحابی پیامبر

ها بـا نـام مسـیب     اي که در این کتاب رو در راستاي بررسی این نقل، کلیه صحابه از این
اي بـه   مورد رجوع قرار گرفت اما ذیل شرح حال هیچ یک از آنان به سـریه ذکر شده بود، 
و همچنین از نزول آیات سوره عادیات در شـأن آنـان    $ها در دوره پیامبر فرماندهی آن

سخنی به میان نیامده بود. بنابراین نقل مذکور به عنوان سبب نزول سـوره مبارکـه عادیـات    
 تواند مورد پذیرش قرار گیرد. نمی

ر خصوص معرفی مسیب بن عمرو به عنوان یکی از نقباء آن چنان که در نقل ابن اثیر د
ء  و ابن حجر بدان اشاره شده بود، این نکته قابل ذکر است که در منابع تاریخی تعـداد نقبـا  

) و اسامی این دوازده نفر نیز در منـابع تـاریخی بـه    2/90هشام،  (ابن دوازده تن عنوان شده
؛ بـالذري،  275-273حبیـب،   ؛ ابـن 91 و 2/90هشـام،   (ابـن  ده استطور مشخص ذکر ش

) ولی این منابع از وجود فـردي  304 و 303، یةالنبو ة؛ ذهبی، تاریخ اإلسالم، السیر1/293
  اند. به نام مسیب بن عمرو در میان نقباء یاد نکرده

بـن عمـرو بـن    البته در میان نقباء دو تن به عنوان ابن عمرو وجود دارند: یکی عبـداهللا  
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حرام و دیگري منذر بن عمرو بن خنیس. در نتیجه ممکن است نام مسیب بن عمـرو نـامی   
هاي عبداهللا و منذر بوده باشد. اما در شرح حال عبداهللا در منابع رجالی،  تصحیف شده از نام

اي به سوي بنی کنانه به فرماندهی وي و نیز از نزول سـوره عادیـات در شـأن وي     از سریه
اثیـر،   ؛ ابـن 341-2/339؛ ابن عبد البر، 564-3/561سعد،  (ابن به میان نیامده استسخنی 
). نزول سوره عادیات در شأن منذر بـن  2/350، بـة حجر، االصا ؛ ابن49-3/47، بةاسد الغا

اي به فرماندهی وي به سوي بنی کنانه نیز آن چنان که در سطور آینده از آن  عمرو در سریه
  تواند مورد قبول باشد. سخن خواهیم گفت، نمی

  
  اي به فرماندهی منذر بن عمرو به سوي بنی کنانه سریه. 3-5

(بـدون   اي به سوي بنی کنانـه  از جمله اسباب نزول نقل شده براي سوره عادیات، سریه
(مقاتل بـن سـلیمان،    اشاره به تیره خاصی از بنی کنانه) و با فرماندهی منذر بن عمرو است

؛ واحدي، اسـباب  10/398؛ طوسی، التبیان، 10/269؛ ثعلبی، 3/608؛ سمرقندي، 4/801
  ).481و4/480؛ ابن جوزي، زاد المسیر، 5/528؛ طبرسی، مجمع البیان، 349النزول، ص

اي بـه   هاي مربوط به زندگانی منذر بن عمرو، به سرپرستی او بـراي سـریه   ذیل گزارش
؛ 460-3/458البر، عبـد  ابن؛ 556 و 3/555(ابن سعد،  اي نشده است سوي بنی کنانه اشاره

) و منابع تـاریخی تنهـا   461و3/460، بةحجر، االصا ؛ ابن197و4/196، بةابن اثیر، اسد الغا
؛ ابـن سـعد،   4و1/3(واقـدي،   انـد در سریه بئرمعونه از فرماندهی منذر بن عمرو یاد کـرده 

یـن فـرض بـر    ). با ا2/219؛ طبري، تاریخ، 2/72؛ یعقوبی، تاریخ، 138؛ ابن حبیب، 2/51
اساس سبب نزول مورد بحث، نزول سوره عادیات را باید ناظر بر سریه بئر معونه دانسـت.  
اما شواهد تاریخی گویاي آن است که حوادث نقل شده پیرامون نـزول سـوره عادیـات در    

  این سبب نزول، بر حوادثی که در سریه بئر معونه رخ داده است قابل انطباق نیست.
  توان به موارد زیر اشاره کرد:  عدم انطباق می از جمله شواهد این

آید که خبر وضعیت سـپاه گسـیل داشـته     هاي سبب نزول چنین بر می از ظاهر نقل اوالً
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رسیده است و حال آنکه خبر  $شده در این سریه از طریق نزول سوره عادیات به پیامبر
ي بئر معونه توسط جبرئیل، سریه بئر معونه با خبر رسانی عمرو بن امیه یا ابالغ سالم شهدا

  ).  2/52؛ ابن سعد، 352 و 1/351(واقدي،  رسید $به پیامبر
در جریان بئر معونه، نبی مکرم اسالم بنا به درخواست عامر بـن مالـک بـا هـدف      ثانیاً

تبلیغ دین و تعلیم آیات الهی مسلمانانی را به فرماندهی منذر بن عمرو به سوي قـوم عـامر   
) و این امر با سیاق آیـات  2/86؛ بلخی، 3/138؛ ابن هشام، 1/346(واقدي،  گسیل داشت

  باشد سازگار نیست.  سوره مبارکه عادیات که متناسب با حرکت جنگی و نظامی می
(واقـدي،   شهادت منذر و دیگر مسلمانان حاضر در بئر معونه جز یـک یـا دو تـن    ثالثاً

)، با سـیاق آیـات ایـن    2/171مل، اثیر، الکا ؛ ابن2/86؛ بلخی، 3/138بن هشام، ؛ ا1/348
  سوره که حکایت از پیروزي مسلمانان و شکست دشمن دارد، منافات دارد.

رود منـابع بـه    اگر سوره عادیات در شأن حادثه بئر معونه نازل شده بود انتظار می رابعاً
ـ  کردند و یا حداقل منابعی که از نزول آیاتیاین مسأله اشاره می ان (حتی آیات به ادعاي آن

اند، از نزول سوره مبارکه عادیـات در شـأن   منسوخ شده) در خصوص این حادثه یاد کرده
  شود.کردند و حال آنکه در منابع مذکور این امر مشاهده نمیآن نیز یاد می

(مبنی  شود بعد از دریافت خبر سریه بئر معونه و نیز خبري دیگر توضیح اینکه گفته می
(افـراد و   دشـمنان  $)، پیـامبر  د و گروه محمد بن مسـلمه بر کشته شدن مرثد بن ابى مرث

 أَو شَـیء  اَلْـأَمرِ  مـنَ  لَـک  لَیس«کرد تا اینکه آیه  روز نفرین می 40یا  15قبائل مرتبط) را 

تُوبی هِملَیع أَو مهذِّبعی مونَظ فَإِنَّهم350و1/349(واقدي،  ] نازل شد128[آل عمران:  »ال .(
 و رسوله و هاَللّ یديِ بینَ تُقَدموا ال آمنُوا اَلَّذینَ أَیها اي«زارش بئر معونه، به نزول آیه ذیل گ
و «، با تعبیـر  2/87(بلخی،  ] نیز اشاره شده است1[حجرات:  »علیم سمیع هاَللّ إِنَّ هاَللّ اتَّقُوا

اي با عبارت (بلّغوا قومنـا   معونه مدعی نزول آیهبرخی منابع نیز در شأن أهل بئر »). قد قیل
؛ نیـز مـتن   1/350(واقدي،  اند أنّا لقینا ربنا فرضی عنّا و رضینا عنه) و سپس نسخ  آن شده

و  2814 ح 497، بدون تعبیر نزول؛ بخـاري،  2/53آیه با اختالف اندك آمده در: ابن سعد، 
  ).2/172امل، اثیر، الک ؛ ابن2/222؛ طبري، تاریخ، 4096 ح 717
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هاي مربوط به زندگانی منذر بن عمرو، به نزول سـوره عادیـات در    بعالوه ذیل گزارش
، معرفـة الصـحابة  ؛ ابونعیم، 618 و 3/555ابن سعد، ( اي نشده است ارتباط با وي نیز اشاره

که اقتضا داشت ذیل شرح حال وي به نـزول   در حالی ١)460-3/458عبدالبر،  ؛ ابن4/235
تباط با او اشاره کنند، چنانکه در شرح حال دیگران چنین نکـاتی گـزارش شـده    آیه در ار

؛ ابـن  291و  1/287، فـة الصـحابة  ؛ ابونعیم، معـر 3/248: ابن سعد، ـ (براي نمونه نک است
  ٢.)498-3/496البر، عبد

تواند در شأن منـذر بـن   آید که سوره عادیات نمیاز مجموع آنچه گفته شد، چنین برمی
مذکور از سوي  اي به فرماندهی وي نازل شده باشد و محتمل است که نقلسریه عمرو و یا

نظر قطعی در زمینه منشأ جعل اخباري جعل شده باشد. گرچه اظهار %برخی مخالفین علی
  توان قرائن و احتماالتی را در این زمینه مطرح کرد.   از این دست دشوار است اما می

این جعل از سوي خاندان زبیریـان صـورت گرفتـه    اساس برخی قرائن محتمل است که بر
(منذر بن زبیر) به یاد منذر بن عمرو، منذر نامیده  شود یکی از فرزندان زبیر باشد زیرا گفته می

؛ ابـن حجـر،   3/461، بـة حجـر، االصـا   ؛ ابـن 46/7عسـاکر،   ؛ ابـن 4094ح717(بخاري،  شد
، نوعی دلبستگی به منذر بن عمـرو  توان گفت زبیریان) و به این خاطر، می7/452الباري،  فتح

و فضـیلت ایشـان    %داشتند. از سوي دیگر چنانچه نزول سوره عادیات در ارتباط بـا علـی  
(یعقـوبی، تـاریخ،    %فرض شود، با عنایت به دشمنی آل زبیر نسبت به تشیع و حضرت علـی 

و  62و  4/61؛ ابن ابی الحدیـد،  389؛ مفید، الجمل، 3/91؛ مسعودي، مروج الذهب، 2/261
کند؛ خصوصا اینکه برخی محقّقین احتماالتی درباره جعـل از   )، احتمال جعل قوت پیدا می79

شان بر منطقه حساس مکه و مدینه عنـوان  سوي زبیریان در دوره حکومت قریب سیزده ساله
). همچنین براي احتمـال  314 و 2/313، $النبی األعظم ة(عاملی، الصحیح من سیر اندکرده

وي امویان نیز مؤیداتی وجود دارد زیرا منذر بن زبیر در مقطعـی از مقـرّبین درگـاه    جعل از س

                                                                                                                                        
  .461 و 3/460، بةحجر، االصا ؛ ابن197و4/196، بةالغاابن اثیر، اسد؛ 236؛ ابن حبان، 4930-14/4928قانع،  ابن. 1
 .336و  1/189، بةحجر، االصا ؛ ابن4/326، بةاثیر، اسد الغا ابن. 2
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 )، یزیـد 7/293؛ زرکلـی،  3/381؛ ذهبی، سـیر أعـالم،   248 و 25/247(ابن منظور،  معاویه
) بـود.  7/293؛ زرکلی، 25/250(ابن منظور،  ) و عبیداهللا بن زیاد250 و 25/248منظور،  (ابن

 ه أبوسفیان نقش محوري داشت و با شهادت دادن وي این امر محقّق شدهمو در الحاق زیاد ب
) و یزیـد  3/381(ذهبی، سیر أعالم،  ). منذر مشمول صله معاویه قرار گرفت7/293(زرکلی، 

  ).  250 و 25/248(ابن منظور،  نیز بر عطاي پدر به وي مهر تأیید زد
هدف حـذف فضـیلتی از فضـائل     بنابر این محتمل است که خاندان زبیریان یا امویان با

 %، سبب نزول سوره مبارکه عادیات را از جریان مربوط به حضرت علـی %حضرت علی
  به سریه مربوط به منذر بن عمرو تغییر داده باشند.

  
  %(با اختالف در نام سریه) به فرماندهی علی اي سریه .3-6

اي بـه  سـریه  از جمله مواردي که به عنوان سبب نـزول سـوره عادیـات عنـوان شـده،     
  است.  % فرماندهی حضرت علی

  هاي مختلف و با جزئیات متفاوتی نقـل شـده اسـت، ماننـد:     این سبب نزول به صورت
گزارش ابـن   -4گزارش شیخ مفید  -3روایت سلمان فارسی  -2 %روایت امام صادق -1

  روایت ابوذر. -5شهر آشوب 
  

  %روایت امام صادق .3-6-1
 ذیل سوره عادیـات نقـل شـده    %در تفسیر علی بن ابراهیم قمی روایتی از امام صادق

روایتـی مشـابه    %) و فرات کوفی نیز در تفسیر خود از امام صادق1177-3/1172(قمی، 
). از آنجایی که این دو روایت، بسیار همسان بوده و تنها 603-599(فرات،  نقل کرده است

توان در مقام بررسی ایـن دو را  می ١با یکدیگر اختالف دارنددر موارد بسیار اندك و جزئی 
                                                                                                                                        

شود که قابل جمـع اسـت و    شایان ذکر است برخی اختالفات جزئی در چند بخش از این دو روایت نیز مشاهده می. 1
 ها به روز دوشنبه براي اعزام اول است ها، اشاره یکی از نقل شود. از جمله این تفاوت ها نمی مانع یکسان دانستن آن

  ).3/1173: قمی، ـ (نک
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در یک قالب مورد نقد و کنکاش قرار داد. شایان ذکر است که شیخ طوسـی نیـز در امـالی    
نقل کـرده کـه بـا     %)، حدیثی کوتاه و مختصر از امام صادق611(طوسی، األمالی،  خویش

  ی مشترك و قابل جمع است.آنچه در تفسیر قمی و تفسیر فرات آمده داراي مضمون
  
  موقعیت جغرافیایی وادي یابس .3-6-1-1

اي را گسـیل داشـت. وادي    به سوي اهالی وادي یابس سریه $در این روایت، پیامبر
). سمعانی و ابن اثیر نیز 7/134(محمدي ري شهري،  یابس جایی در دمشق ذکر شده است

؛ ابن اثیر، 5/674(سمعانی،  اند فی کردهاي در شام معر ، وادي یابس را ناحیه»الیابسی«ذیل 
  ).3/404اللباب، 

ی که منابع تاریخی براي سـپاه اسـالم در   یهای لشکرکشییبا عنایت به محدوده جغرافیا
از طرف شمال شبه جزیره  $اساس آن پیامبر اسالمنقل کرده و بر $دوره حیات پیامبر

تواند اي بوده باشد نمیق مقصد سریهاي در دمشاینکه ناحیه، اند تا نواحی دمشق پیش نرفته
 و 321، 7/315(محمـدي ري شـهري،    مورد پذیرش قرار گیرد. اما مطابق برداشت برخی

) این احتمال نیز قابل فرض است که وادي یابس ناظر به معناي لغوي آن بوده و مـراد  367
عنـوان  صـی را بـه   تـوان ناحیـه مشخ   از آن بیابان خشک بوده است که در این صورت نمی

  اساس این روایت تعیین کرد.مقصد این سریه بر
  

  زمان احتمالی سریه .3-6-1-2
زمان اعزام سریه ذکر نشده است. براساس نقل علی بن ابراهیم  %در روایت امام صادق

قمی در تفسیرش، عمرو بن عاص در آن سریه حضور داشته است و در نتیجـه ایـن سـریه    
  عاص گسیل شده باشد.  باید بعد از اسالم آوردن عمرو بن

 2/745(واقدي،  زمان اسالم آوردن عمروبن عاص سال هشتم هجري عنوان شده است
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. البته براي اسالم آوردنـش سـال ششـم    ١)2/313؛ طبري، تاریخ، 162، قتیبة؛ ابن 749 و
) و یـا بـین   3/384، بـة (ابن اثیـر، اسـدالغا   )، سال خیبر2/165؛ بلخی، 47(خلیفۀ،  هجري

، بـة ؛ ابـن حجـر، االصـا   »قیل«، با تعبیر 8/50(ابن حجر، تهذیب التهذیب،  یبرحدیبیه و خ
که حـوادث حدیبیـه و خیبـر در      7 و 6هاي  (یعنی در محدوده سال »)قیل«، با تعبیر 3/2
  ها رخ داده است) ذکر شده است. آن

و  8بنابراین با فرض حضور عمرو بن عاص، این سریه پس از اسالم آوردنش در سـال  
   رخ داده است. 7 و 6هاي  س از اسالم آوردنش در محدوده سالیا پ

  
 روایت سلمان فارسی .3-6-2

-593(فـرات،   در تفسیر فرات، روایتی از سلمان فارسی ذیل سوره عادیات نقل شـده 
  اي به مقصد قبیله خثعم اشاره شده است. ) که به گسیل داشته شدن سریه598

  
  ثعمموقعیت جغرافیایی قبیله خ .3-6-2-1

در جنوب یا جنوب شرقی مکه سکونت داشته است. زیـرا   ٢رسد قبیله خثعم به نظر می
) و بـه عنـوان یکـی از    79(یعقوبی، البلـدان،   قبیله خثعم از جمله قبایل عرب پیرامون مکه

 (که در جنوب شـبه جزیـره واقـع اسـت) ذکـر شـده اسـت        قبایل عرب ساکن نواحی یمن
خثعم در فالتی ممتد از طائف تا نجـران گـزارش شـده و در    ). منازل 81(یعقوبی، البلدان، 

شـود   ). همچنـین گفتـه مـی   4/332(جواد علـی،   هاي یمن به حجاز بوده است مسیر قافله
بالـه    ة(در جنـوب غربـی جزیـر    خثعمیان در نواحی مرتفع و کوهستانی حجاز و یمن تـا تَ

). همچنین در سرزمین 199ی، (ناج کردند و با ظهور اسالم، به یمن رفتند العرب) زندگی می
                                                                                                                                        

؛ 2/230اثیر، الکامـل،   ؛ ابن2/385؛ ابن جوزي، المنتظم، 2/508مچنین رجوع شود به: ابن عبدالبر، در این زمینه ه .1
حجر، تهذیب  ؛ ابن4/236، یةو النها یة؛ ابن کثیر، البدا3/55؛ ذهبی، سیر أعالم، 469ذهبی، تاریخ اإلسالم، المغازي/

  ,3/2، بةحجر، االصا ؛ ابن8/50التهذیب، 
اي از قبائل هم پیمان و داراي منافع مشترك بوده  خی، خثعم در اصل یک قبیله نبوده بلکه مجموعهالبته به عقیده بر. 2

  »).لیفی دیالفیدا«، سخن 4/332: جواد علی، ـ (در این زمینه نک است
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ف که در یمن است اشاره شده است ند بعـالوه  2/198(یـاقوت،   خثعم، به کوهی به نام ج .(
انـد، موقعیـت قبیلـه     ) که به موقعیت قبائل پرداخته72 و 59، 57(مؤنس،  ها در برخی نقشه

  خثعم در جنوب شرقی مکه مشخص شده است.
  
  زمان احتمالی سریه  .3-6-2-2

جغرافیـایی قبیلـه    توان از قرائن متعددي مثل موقعیت تشخیص محدوده زمانی، میبراي 
  خثعم، زمان وفد خثعم و ... استفاده کرد:

  
  استفاده از موقعیت جغرافیایی خثعم نسبت به مکه و یمن -

تـوان   تر گفته شد که قبیله خثعم در ناحیه جنوبی مکه واقع شده بود بنـابراین مـی   پیش
اي به سوي این قبیله، این سریه احتماال باید بعد از فـتح مکـه    ود سریهگفت در صورت وج

بر مکه، آن حضرت نیروهـایی را   $انجام گرفته باشد زیرا بعید است قبل از تسلط پیامبر
توان به دو گزارش  براي مقابله به نواحی جنوبی مکه گسیل داشته باشد. در همین زمینه می

بن عامر به خثعم در مـاه صـفر سـال     قطبةد که یکی، سریه مواجهه با قبیله خثعم اشاره کر
سـعد،   ؛ ابـن 1/488؛ بـالذري،  3/981و  755 و 2/754و  1/7(واقـدي،   نهم هجري بوده

با گروهی از سواران قبیله خثعم همزمان بـا   %) و دیگري، مواجهه علی3/579و  2/162
  ).  1/152(مفید، اإلرشاد،  محاصره طائف پس از فتح مکه

توان گفت از آنجایی که یمن در  رد موقعیت جغرافیایی خثعم نسبت به یمن نیز میدر مو
اي را به سوي یمن گسـیل داشـته    سریه $اگر پیامبر ناحیه جنوبی خثعم قرار دارد قاعدتاً

  به سوي خثعم واقع شده باشد. $رود این سریه پس از سریه پیامبر باشد، انتظار می
خالد بن الولید را به سوي یمن فرستاد تا  $پیامبر شود در سال دهم هجري، گفته می

هـا اسـالم را نپذیرفتنـد و     ها را به اسالم دعوت کند اما بعـد از گذشـت شـش مـاه، آن     آن
با پذیرش اسالم از سـوي آنـان همـراه     را به یمن اعزام فرمود که نهایتاً %، علی$پیامبر
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ماه بـراي دعـوت خالـد؛ ذهبـی،     ، بدون اشاره به مدت شش 2/300(ابن اثیر، الکامل،  شد
  ).  690تاریخ اإلسالم، المغازي/

به سوي قبیله خثعم قاعدتا پیش از سال دهم  $توان گفت که سریه پیامبر بنابراین می
  بوده است.

  
  زمان وفد خثعم -

این سریه باید پـیش   اي گسیل داشته باشد قاعدتاً اي به سوي قبیله سریه $اگر پیامبر
  واقع شده باشد.  $نزد پیامبر از آمدن وفد آن قوم

به وسیله جریر الخلصة را پس از تخریب بت ذو  $زمان حضور وفد خثعم نزد پیامبر
بعد از فتح  الخلصة). از سوي دیگر تخریب بت ذو1/348(ابن سعد،  اند بن عبداهللا ذکر کرده

  ).  46 و 35 (ابن کلبی، بخش عربی/ بوده است $مکه و حضور وفدها نزد پیامبر
بـه  بجیلة در سال دهم جریر بن عبداهللا که در قالب وفد  $ه گزارش ابن سعد پیامبرب

کرد و طولی نکشید که جریـر خبـر ویـران    ذوالخلصة مدینه آمده بود را مأمور تخریب بت 
  ).348 و 1/347(ابن سعد،  داد $را به پیامبرذوالخلصة شدن بت 

بـن عبـداهللا اخـتالف انـدکی در      شایان ذکر است که در مورد زمان اسالم آوردن جریر
شود و اسالم او را در سال دهم هجري، پیش از سال دهـم هجـري، و یـا     منابع مشاهده می

  ).1/232، بةحجر، االصا (ابن اند گزارش کرده $روز قبل از رحلت پیامبر 40
الوداع پیرامون احکام شرعی حج از حجة همچنین آمده است که زنی از قبیله خثعم در 

) ایـن  4399 ح 765؛ بخـاري،  41 و 3/40(ابـن حنبـل،    کنـد  کسب تکلیف می $پیامبر
الوداع حمل شـود و در نتیجـه، زمـان    حجة تواند بر اسالم قبیله خثعم در زمان  گزارش می

 الوداع فرض خواهد شد.حجة سریه مورد نظر پیش از 

ن آنـان،  توان گفت با توجه به زمـان وفـد خـثعم و اسـالم آورد     بنابراین در مجموع می
  واقع شده است. 10احتماال زمان سریه مورد بحث در محدوده زمانی سال 
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به سوي خثعم، در محـدوده زمـانی    %توان گفت سریه علی با توجه به دو بند قبل، می
  بعد از فتح مکه تا سال دهم بوده است. 

  
  شاهدي بر ضعف روایت سلمان -

و هنگـام گسـیل داشـته شـدن     در روایت سلمان فارسی به حضور ابن عباس و سخن ا
شـود کـه گـویی ابـن      مسلمانان به این سریه اشاره شده است. از این امر چنین برداشت می

عباس در مدینه حضور داشته و در آن هنگام داراي سن قابل توجهی بوده که در جمع افراد 
  بزرگسال نسبت به یک حرکت نظامی اظهارنظر کرده است.  

در مدینه زمانی قابل فرض است که پـدر او عبـاس کـه    در حالی که حضور ابن عباس 
اسالم عبـاس   ،مقیم مکه بوده، اسالم اختیار کرده باشد. و با توجه به اینکه بر اساس تحقیق

-21/253، $ النبـی األعظـم   ةعاملی، الصحیح من سـیر ( است در سال هشتم واقع شده
ذیر خواهد بود. اما از سـوي  پ عباس در مدینه در این سال امکانبنابراین حضور ابن  )273

(حـاکم   سـال داشـت   15و یـا حـداکثر    10 $دیگر ابن عباس در زمان رحلـت پیـامبر  
حجر، تهـذیب التهـذیب،    ؛ ابن336 و 3/335؛ ذهبی، سیر أعالم، 534 و 3/533نیشابوري، 

نظري در برابـر  ن اظهـار تـر او در زمـان ایـن سـریه، چنـا     ) و با توجه به سن پایین5/244
(نیز براي اشاره به سن انـدك   و در جمع بزرگان نظامی قابل پذیرش نخواهد بود $پیامبر

، %اإلمام علی ة: عاملی، الصحیح من سیرـ ابن عباس و عدم تناسب سخن وي با سن او نک
  ).20/268، $النبی األعظم ة؛ عاملی، الصحیح من سیر5/177
  
  گزارش شیخ مفید .3-3-6

 %السلسله از نزول سوره عادیات در شأن علی ةغزاشیخ مفید در ارشاد به هنگام نقل 
هاي ارشاد، شـیخ مفیـد    اساس برخی از نسخه). بر166-1/162(مفید، اإلرشاد،  کند یاد می

  %نزول سـوره عادیـات را در شـأن علـی     السلسلة ةوادي الرمل یا غزو ةذیل عنوان غزو
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  ).  117-1/113(مفید، اإلرشاد،  دانسته است
  

  بل توجه در نقل شیخ مفیدنکات قا. 3-6-3-1
یعنی ابوبکر، عمـر   %در این نقل به حضور، شکست و فرار فرماندهان قبل از علی -1

  و عمرو بن عاص تصریح شده است.
با توجه به حضور عمرو بن عاص در سپاه اسالم در این سریه و بـا عنایـت بـه زمـان     

توان گفت که سریه مـورد   هجري عنوان شده است)، می 8سال  (که عمدتاً اسالم آوردن وي
  نقل شیخ مفید از سال هشتم به بعد رخ داده است.

شیخ مفید به محل جنگ در محدوده وادي الرمل و محل استقرار بنی سـلیم اشـاره    -2
  کند. می

با توجه به زمان مربوط به وفد بنی سلیم، اسالم آوردنشـان و همچنـین مشـارکت بنـی     
مورد اشاره به سوي بنی سـلیم، در صـورت وجـود    توان گفت سریه  سلیم در فتح مکه، می

بایست پیش از فتح مکه رخ داده باشد. توضیح آنکه ابن کثیر از وفـد بنـی سـلیم ذیـل      می
) و بـه  83 و 5/82، یـة و النهـا  یـة (ابن کثیـر، البـدا   حوادث سال نهم هجري یاد کرده است

از بنـی سـلیم بـا    نفـر   1000نفـر و بـه روایتـی     900گزارش ابن سعد، در سال فتح مکه 
د $پیامبر ید )) مالقات کردند، اسالم آوردنـد  4/355(یاقوت،  اي نزدیک مکه (ناحیه در قُ

). ابن اسـحاق  1/307(ابن سعد،  و همراه ایشان در فتح مکه، طائف و حنین شرکت نمودند
 نفر از بنی سلیم در فتح مکه اشاره کـرده  1000نفر و یا به گفته برخی،  700نیز به حضور 

(مـاه   اي به سوي بنی سلیم، بعد از فتح مکـه  رو اعزام سریه ). از این4/63(ابن هشام،  است
  تواند قابل پذیرش باشد. رمضان سال هشتم) نمی

شیخ مفید بسیاري از اصحاب سیره، علما، فقها، صاحبان آثار، نـاقالن اخبـار را از    -3
؛ 774-2/769(واقـدي،   سـنت ناقالن نقل خویش عنوان کرده و حال آنکه در منابع اهـل  

) به جنگی بـا نـام   391 و 2/390؛ ابن جوزي، المنتظم، 1/488؛ بالذري، 2/131سعد،  ابن
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باشد، اشاره نشده اسـت و ایـن منـابع ذیـل عنـوان       %ذات السالسل که به فرماندهی علی
  اند. جنگ ذات السالسل جنگی غیر از آنچه شیخ مفید نقل کرده است را عنوان کرده

هاي شیعی و اهل سنت پیرامون جنـگ ذات   ص بررسی تفاوت موجود در نقلدر خصو
  توان گفت: السالسل می

، گهگاه به تمـامی  $هاي نبی اکرم الف) برخی منابع تاریخی به هنگام بر شمردن سریه
) و برخی 2/405(طبري، تاریخ،  سریه 35اند. برخی به  هاي آن حضرت اشاره نکرده سریه

). در نتیجه ممکن اسـت  2/306(مسعودي، مروج الذهب،  اند ره کردهسریه اشا 66دیگر به 
) در عین وقـوع آن در  %(از جمله سریه ذات السالسل به فرماندهی علی ها برخی از سریه
  در این منابع ذکر نشده باشد. $دوره نبی اکرم

 تةپس از ذکر سریه مؤ $هاي دوره پیامبر شمردن سریههنگام برصاحب المصابیح، به 
سال هشتم، به سریه عمرو بن عاص به سوي ذات السالسل در ماه جمادي الثانی و پس  در

را نام برده و در این سریه به پیروزي آن حضـرت اشـاره    %از آن سریه علی بن ابی طالب
. از ذکر شدن دو سریه پیاپی به نام ذات السالسل در نقل )243 و 242(حسنی،  نموده است

این احتمال را عنـوان نمـود منـابعی کـه در وصـف سـریه ذات       توان  صاحب المصابیح، می
اند، از ذکر سـریه دوم ذات السالسـل    السالسل تنها به فرماندهی عمرو بن عاص اشاره کرده

  اند. به دلیل وحدت مقصد سریه غفلت ورزیده %به فرماندهی علی
در جنـگ و نـزول    %جایی که موضوع مورد بحث، رشادت و فضیلت علـی  ب) از آن

باشد و این موضوع با توجه به وجود شواهد و قـرائن متعـدد    یات در شأن آن حضرت میآ
میدان جعل و تحریف در طول تاریخ بوده است، این احتمال وجـود دارد کـه مـورخین در    

  از ذکر این سریه خودداري کرده باشند. %راستاي حذف فضائل علی
  

  گزارش ابن شهر آشوب .3-6-4
السالسل، به نزول سوره عادیـات   ةی تفصیلی ذیل عنوان غزاابن شهر آشوب در گزارش
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). وي در جـایی دیگـر از   142-3/140(ابن شـهر آشـوب،    در این سریه اشاره کرده است
 کنـد  در نبرد با کفار یـاد مـی   %مناقب، به اختصار از نزول سوره عادیات در پیروزي علی

  ).2/299(ابن شهر آشوب، 
  
  نقل ابن شهر آشوبنکات قابل توجه در . 3-6-4-1

، مقاتل، %ابن شهر آشوب گزارش خویش را از ناقالن متعددي همچون امام صادق -1
  دهد. زجاج، وکیع، ثوري، سدي، ابوصالح و ابن عباس ارائه می

یعنی ابوبکر، عمـر   %در این نقل به حضور، شکست و فرار فرماندهان قبل از علی -2
  و عمرو بن عاص تصریح شده است.

  (اسم ماء) عنوان کرده است. هر آشوب، السالسل را نام آبیابن ش -3
السالسل، اشعاري از شـاعرانی   ةابن شهر آشوب در ضمن نقل تفصیلی خود از غزا -4

کنـد و   همچون ابومنصور کاتب، مدنی، عونی، حمیري در وصف حوادث این جنگ یاد مـی 
عنـوان   %ر شـأن علـی  شود که به صراحت نزول سوره عادیات د در این میان مشاهده می

در شـعر شـاعران،    %شده است. با عنایت به مطرح شدن نزول این سـوره در شـأن علـی   
توان گفت که این مسأله تا بدان حد شهره و مورد قبول عموم بـوده اسـت کـه حتـی در      می

  اشعار شاعران نیز از آن یاد شده است.  
یه و با عنایت به زمـان  با توجه به حضور عمرو بن عاص در سپاه اسالم در این سر -5

توان گفت که سریه مـورد   هجري عنوان شده است)، می 8(که عمدتا سال  اسالم آوردن وي
  نقل ابن شهر آشوب از سال هشتم به بعد رخ داده است.

(ابـن   ابن شهر آشوب  در جایی دیگر از مناقب در نقل اجمالی خود از ذات السالسـل 
هرچنـد در نقـل   کنـد   سالم را بنی سلیم ذکر مـی )، طرف مقابل سپاه ا1/202شهر آشوب، 

  سلیم یاد نکرده است. تفصیلی خویش از بنی
و از آن جایی که ابن شهر آشوب نیز از حضور عمرو بن عاص در این سریه خبـر داده  
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توان گفـت کـه سـریه مـورد      است، مطابق آنچه که ذیل نقل شیخ مفید نیز عنوان کردیم می
  سال هشتم قبل از فتح مکه رخ داده است. اشاره ابن شهر آشوب نیز در

شایان ذکر است که ابن شهر آشوب خود در نقل سومی که از او یاد کردیم، سـریه ذات  
السالسل را ذیل حوادث سال ششم و قبل از صلح حدیبیه آورده است. اما بدیهی است کـه  

اي بـا   ش سـریه قطعا اسالم عمرو بن عاص قبل از صلح حدیبیه واقع نشده و در نتیجه پذیر
  تواند مورد قبول باشد. حضور عمرو بن عاص در سپاه اسالم قبل از صلح حدیبیه نمی

  
  روایت ابوذر .3-6-5

فرات بن ابراهیم از أعالم غیبت صغري و معاصر شیخ کلینی، روایتی به نقـل از حسـین بـن    
    ).593 و 592ت، (فرا سعید و جعفر بن محمد الفزاري معنعن از ابوذر و دیگران نقل کرده است

به مقصد بنی سلیم و نزول سـوره عادیـات    %اي به فرماندهی علی در این روایت به سریه
، حملـه صـبحگاهی سـپاه اسـالم و ...     %در خصوص این سریه، فرار فرماندهان قبل از علی

  تصریح شده است که این امر بر شباهت فراوان این روایت با نقل شیخ مفید داللت دارد.  
ه در روایت ابوذر، الحارث بن بشر به عنوان رئیس سپاه دشـمن و کشـته شـدن    عالوه ب

) 243(حسنی،  صد و بیست نفر از سپاه دشمن ذکر شده است، همچنانکه صاحب المصابیح
نیـز بـدین دو امـر     %در وصف کوتاه خویش از سریه ذات السالسل بـه فرمانـدهی علـی   

  کند. تصریح می
نیز مباحث مشابه آنچه پیرامـون نقـل شـیخ مفیـد یـا       بنابراین در بررسی روایت ابوذر

  صاحب المصابیح پیشتر عنوان شد، قابل ذکر خواهد بود.
  

  ها دیگر گزارش .3-6-6
 شایان ذکر است که منابع متعدد دیگري همچون الخرائج و الجرائج قطب الدین راونـدي 

)، ارشـاد  204(طبرسـی، إعـالم الـوري،     )، إعالم الوري طبرسـی 168 و 1/167(راوندي، 
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در جنگ  %) و ... به نزول سوره عادیات در شأن علی68 و 2/67(دیلمی،  القلوب دیلمی
هـایی کـه    اند اما به دلیل مشابهت محتوایی نقل این منابع بـا نقـل   السالسل تصریح کرده ذات
ها از نکاتی غیر  تر مورد تبیین این نوشتار قرار گرفته است و عدم برخورداري این نقل پیش

تر مورد بحث ما قرار گرفته، از ذکر نقل این منابع جهت جلوگیري از اطاله  از آنچه که پیش
  شود. کالم خودداري می

  
 مقاله نتایج

هایی که اطالعات تفصیلی کافی بـراي بررسـی دقیـق     در مورد برخی از سبب نزول -1
  ائه نمود.ها ار نظر تحقیقی در مورد آنتوان از نظر محتوا اظهار رد، نمیوجود ندا

این رأي که سبب نزول سوره عادیات جنگ بدر بوده باشد، به دالیل متعـدد مـورد    -2
  پذیرش نیست.

اي به سـوي بنـی کنانـه     هایی که ناظر بر سریه اساس تحلیل تاریخی، سبب نزولبر -3
  باشد. بوده مردود می

 %علـی  اي بـه فرمانـدهی   هایی که به نزول سوره عادیات در سـریه  در بین روایت -4
اشاره دارد، به جز روایت سلمان فارسی که شواهدي دالّ بـر ضـعف ایـن روایـت موجـود      

ها وجود دارد و شواهد تاریخی در مـورد برخـی    ها و گزارش است، امکان پذیرش بقیه نقل
  کند. ها محدوده زمانی نزول این سوره را براي ما مشخص می ها و گزارش از این نقل
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