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 »سَرِیا«ی  نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه

  
  ٣رتضی ایروانی، م٢، محمد علی رضایی کرمانی١بی زینب حسینی بی

  )9/12/91تاریخ پذیرش نهایی:  -23/7/91(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  چکیده

 در رسـد  مـی  نظر به. است دشمن گیری غافل های روش از یکی شبانه یا و مخفی نبرد

 از وی آگاهاندن با دشمن تهدید. است آمده میان به سخن روش نوع این از کریم قرآن

 برآورد نتواند دشمن شود، می سبب پنهان های سرمایه وجود یا و مخفی سربازان وجود

 و تهدیـد  نـوعی  ایـن  و باشـد،  داشـته  الهی نیروهای های قابلیت و امکانات از صحیحی

  .آید می شمار به تخویف

 و مخفی، لشگر مفهوم دارای سری ی ریشه از دیگر مشتقات و سَرِیا ی واژه :شناسی روش

 شناسـی  ریشـه  یـک  ابتدا است، آن بر تالش هشپژو این در است، شبانه لشگرکشی یا

 و شود بررسی مختلف های زمان در واژه این تطور سپس شود، ارائه واژه این از دقیق

 مفسـران  های دیدگاه در و. گردد تبیین اسراء و مریم سوره ساختار با ریشه این ارتباط

  .گیرد صورت بازنگری عرب ادبیات و آیات سیاق به توجه با واژه این مفهوم درباره گذشته

 خداونـد  مخفی و پنهان سربازان به تواند می و دارد، أسری ریشه با ارتباطی ،سَرِیا واژه

  .نماید اشاره

  

  .مخفی نبرد اسری، سریه، مقارنه،   :ها واژه کلید

                                                        

  .ze_ho38@yu.acirمسؤول، استادیار دانشگاه یاسوج:  ی نویسنده .1

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. .2
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. .3
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  مقدمه

آیه و از  98ترتیب کنونی، و دارای  ی قرآن، براساس نوزدهمین، سوره» مریم«ی  سوره

و » کهف«ی پیش از آن، سوره )93 /1زرکشی،  ؛521 /2 (سیوطی، مکی است. هایسوره

ی پیشین  با دو سوره» مریم«ی قرار دارد. محتوای سوره »طه«ی وپس از آن سوره» اسراء«

ای،  کلیـد واژه  با هم در ارتباط است.این سه سوره از قرآن کریم، محتوای ارتباط دارد، 

کـم کـاربرد   ی  ریشـه استفاده از . است »سَرِیا« ی د، واژهرسان که ما را به این رهیافت، می

، که  باشدگر مفهومی در این ریشه  نشانتواند  می» سیر« با وجود امکان استفاده از» سری«

   ندارد. وجود» سیر«در واژگان مشتق از 

درود خـدا بـر او   ـ » مریم«ی مخلوق بودن عیسی و مادر او  محتوای این سوره درباره

 34,35: مریم شود، بر این نکته تأکید میسوره چندین بار، ت و از ابتدا تا انتهای اس ـباد 

گـاه از عبـادت    که عیسی و تمامی انبیای دیگر و بندگان صـالح خداونـد، هـیچ   ؛93. 92

و خداپنداری عیسی و مـادرش در نـزد    ؛58 مریم: )69(طهماز،  .خداوند روی برنتافتند

 ؛90مـریم:  و از مظاهر بزرگ فساد و تباهی اسـت.   خداوند، جرمی بزرگ و نابخشودنی

انـد و تنهـا، مـردم پـس از     ندگان خداوند، همیشه در برابر وی، سر کرنش فـرود آورده ب

بنابراین سـیاق   59:مریم ایشان، بودند که این سخنان بیهوده را، به ایشان نسبت دادند.

اق آیـات در مقـام   بلکـه سـی   ،آیات در راستای تعظیم جایگاه مـریم و فرزنـدش نیسـت   

زکریا، ، خداوند به مریم )14/5 (طباطبایی، عبودیت و بندگی این دو برای خداوند است.

ی ایشـان،   شود: که به همه و یادآور می فرستد، نوح، ابراهیم، موسی، ادریس، ... درود می

ی خود، را نازل نموده است، ولی این، دلیل بر ربوبیـت   مانند؛ مریم، لطف و رحمت ویژه

اونـد، بـر مـریم و فرزنـدش نیـز،      ی خد پـس رحمـت ویـژه    97-92مریم:ایشان، نیست. 

  )5/66 ،الدین شرف( تواند؛ دلیلی بر ربوبیت ایشان، به شمار آید. نمی

تـا   )61، شعرانی( مریم بانوی پرهیزگار و برگزیده از منظر قرآن، جایگاه بلندی دارد،

انـد، زیـرا   بزرگ، ماننـد؛ یوسـف دانسـته    مقام وی را برتر از برخی انبیای آنجا که برخی

نـه   در مقام قصد، مقدمات عمل و عمل خارجی، از گناه مصون مانـد، ولـی مـریم    یوسف

 :مریم تنها خود از گناه مصون ماند؛ دیگری را نیز به خداترسی و پرهیزگاری فرمان داد.

ر نـام بـرده   قرآن کریم، از این بانوی بزرگ سی و چهار با )14/243، جوادی آملی( ؛18

 ،(شـعرانی  است، و وی تنها زنی است، که خداوند در قرآن با اسم از او نام بـرده اسـت،  
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ی  خداوند از زبان فرشتگان، مریم را بر تمامی زنان جهان، برتری داده است. واژه )139

و در این ساختار و سـیاق  ی مریم، تنها یک بار در این صیغه  ی مبارکه ، در سوره»سَرِیا«

توجه بود، سیاق آیات  ، در فهم معنای این واژه نباید، به سیاق آیات بیکار رفته استبه 

برای خداوند است، نه بیان برتری وی بر سایر  اثبات بندگی عیسی ی در این سوره درباره

مرتبه به کـار رفتـه   11ی مریم  مرتبه و در سوره 275. ریشه عبد در قرآن کریم بندگان

بلندترین سـوره   ؛سوره بقرهکاربرد این ریشه درو به اندازه است،  است. که تعداد باالیی

نماید خـود را   می در عباراتی که خود را معرفی قرآن است، افزون بر این حضرت عیسی

 شود. یاد می ابتدای صورت از زکریا با عنوان عبده 30: مریم نماید. می معرفی» عبد هللا«

ند پیـامبرش را دعـوت بـه عبودیـت و صـبر بـر       های پایانی سوره خداوو درفراز 2: مریم

سوره مـریم دربـاره راه و   دهد  توجه به ساختارسوره نشان می 65: کند. مریم بندگی می

بـا ایـن سـیاق و سـاختار هماهنـگ اسـت.        »سَـرِیا «ی  رسم بندگی خداوند است، و واژه

از  برخـی آن را  اختالف نظـر اسـت.   در قرآن »سَرِیا« ی ی تک کاربرد بودن، ریشه درباره

  )114 /5 مصطفوی، ( دانند. و تک کاربرد می »سرو«ی  ریشه

 

  »سَرِیا« ی ریشه شناسی واژه

اسـت،  » و ر، س،« و یـا؛ » ی ر، س،«ی سـه حرفـی    از ریشـه  »سَرِیا«ی  در این که واژه

مشـهور  بر اساس دیـدگاه زبـان شناسـان    ) 5/114 (مصطفوی، ،اختالف نظر وجود دارد

 ابراهیم سامرایی یـا رمضـان عبـدالتواب تمـامی واژگـان عربـی برگرفتـه از         مانند ،عرب

 (عبـدالتواب، مضاعف هستند.  ثالثی ی و یا ریشه )41 (سامرائی، حرفی) (دو ریشه ثنائی

های  یا بررسی ویژگیهای مشابه هم معنا و  ی ریشه مقایسه :مانند های لغوی بررسی )36

ـ «ی  واژه ؛دهـد  نشان مـی صوتی واژه   و یـا  » ر س،«ی دو حرفـی   از ریشـه برگرفتـه   »رِیاسَ

 » سـرّ «ی ، که به تدریج در اثر تغییـرات آوایـی بـه صـورت واژه    است» ر ر، س،«سه حرفی

ای  واژه »سَرِیا« ی درآمده است. واژه ... سرط، سرم، سرد، :مانند یا واژگان دیگر »سری«یا 

ـ   سامی است، ولی درباره  ی بـودن آن اخـتالف نظـر، وجـود     ی عربی بودن و یا غیـر عرب

  ؛1/276 ،فیـومی  ( واژه را عربـی و حجـازی   ایـن  شناسان دارد، برخی از مفسران و واژه

 ،هـائم  ابـن ( انـد.  و برخی غیر عربی؛ سریانی و یا حبشی دانسـته  )12/382 ،ابن منظور

1/282(  
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ــه نظــر مــی  ــی، ب ــن واژه، واژه ول ــرا واژه رســد؛ ای ــی اســت، زی ــرِی« ی ای عرب ، از »اسَ

، در زبان عربی با همین معنا، وجود دارد. به ویژه هنگامی کـه  »سری«و یا » سرو«ی ریشه

یـن  ا )1/276 ،فیومی( ای عربی است. ، به یقین واژه»أسری«با همزه همراه گردد، مانند؛ 

  به کار رفته است. ریشه با همین معنا و یا معنای مشابه در شعر جاهلی نیز،

  
  عَمَدٍ سَـراتُهُم عَلی  حَتّی یَبیدَ

  

  ِالنافِذاتِ مِن النَّبـلِ المَصـایبُ   
  

 

بزرگ طاقـت فرسـا، سـروری و برتـری قـوی       ی مشکالتکه به واسطهترجمه: تا این

  . )28 (ذبیانی،ایشان از بین برود،

  

 ،همـان ( .آمـده اسـت  » سادتهم و اعالهم شأنا «، در این بیت به معنای »سراة« ی واژه

ین سراة در ا )55 ،جاهمان(..آمده است» جائت لیال «یت به معنای در این ب ،»سرت « )38

در آنها » یاء«و »س«و یا » راء«و » س«واژگانی که حرف .آمده است» وسطه«بیت به معنای 

و  276 ،مطرازی( .آن است خفا و پوشیدگی دروجود دارد، دارای مفهوم حرکت همراه با 

256(  

  

 یهای سام در زبان» سَرِیا« ی واژه

اند، که  ای سریانی و یا حبشی معرفی نموده برخی از مفسران تابعان، این واژه را واژه

با مراجعه بـه کتـاب لغـت     )1/200 ،سیوطی( است.در این زبان به معنای نهر و جدول 

  هر دو در زبان سریانی موجود است.» سری«و » سرو«ی  سریانی روشن گردید، ریشه

 )1689(همان،  ��ܘو یا سرو  )Hassan bar buhlul 2/1378( ��ܝ ی سری ریشه

در زبان ) 1378(همان،  ���ی سفیتا  در زبان سریانی به این معنا نیست، بلکه آن واژه

یابی راه خطـا را   که به این معنا آمده است و احتماالً برخی در این معادل ،سریانی است

ربی راه یابد، بایـد قـوانین تغییـر    های دیگر به زبان ع ای از زبان اگر واژه زیرا، اند. پیموده

آوا یا به اصطالح حروف  های هم حروف در آن رعایت شود، مثالً حروف یک واژه به حرف

تـوان  ، و بر اساس قواعد فقه اللغه و ریشه شناسی نمیشوند می اخوات به یکدیگر تبدیل

ه خود این ریشه زمانی کبه ویژه  ی سفیتا دانست، ی سریاً را صورت تغییر یافته واژه واژه

  دانست. »سَرِیا« توان سفیتا را همان در زبان سریانی وجود دارد، نمی
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 بـه معنـای جنگیـدن و کشـتی گـرفتن اسـت.       שרי» سری«ی  در زبان عبری، ریشه

 »سَـرِیا « ی واژهدر این باره مطـرح شـده اسـت و آن؛    دیگری نیز  احتمال) 572 (حییم،

باشد که؛ در زبان سریانی به معنای تخت است. با » ریرس« ی ای از ریشه شکل تغییر یافته

 ی بشارت تخت سلطنت داوود به مریم آمده است. توجه به آنچه در کتاب مقدس، درباره

نیز این واژه را به معنای نهر کوچک دانسته است و بـه  » ابن عباس« )117 /انجیل لوقا(

 این شعر استناد جسته است.

  
  سهل الخلیقه ماجد ذو نائل

  

  مثـل السـری تمـده االنهــار    
  

رودهای بـزرگ   به سمتدارابی اخالق نیکو و سخاوتی است مانند رودخانه کوچکی 

  .)443 ،بنت الشاطی ؛1/261 (سیوطی، شود. می جاری

  

 »سَرِیا« ی معنای مفهومی واژه

  برخی دارد. وجود نظر اختالف شناسان واژه و مفسران بین در واژه این مفهوم ی درباره

؛ صاحب بن عبـاد،  7/291سیر شبانه(فراهیدی،خلیل، به معنای » سری«ی را از ریشه آن

مصـطفوی،  ( داننـد.  به معنای علو و برتری مـی » سرو«ی و برخی آن را از ریشه )371/ 8

وجود دارد، » سَرِیا« ی ی مفهوم واژه با توجه به اختالف نظری که درباره )115 /5حسن، 

ی  مفهوم حقیقی واژه از طریق دستیابی به مفهـوم ریشـه   بهترین راه حل بدست آوردن

هـای   کـه ریشـه  » رسـی «و » رسّ«های سامی است. واژگـان   واژه است. و مقارنه بین زبان

و  2/373 ،ابن فـارس ( دارند، به معنای ثبات و استقرار است.» سری« ی مشابهی با ریشه

برگرفتـه از آن   »سَـرِیا « ی هواژ که به» سر«یا دو حرفی » ررس«ی سه حرفی و ریشه. )394

ی آن گفته است، تمامی واژگان فرعی این ریشه بر مفهومی از  ، درباره»ابن فارس«است، 

  ) 67/ 3 ،جاهمان( .خفاء و امری پنهانی داللت دارد، و یا بر خلوص و استقرار داللت دارد

فـرار   بـه معنـای حرکـت شـدید، اضـطراب،      ܨܪ�� »سَرِیا« ی در زبان سریانی ریشه

نیـز   ܨܪܘ »سـرو « ی ریشه (Hassan bar buhlul 2/1390) کردن، جنگ و نبرد است.

ی  ریشـه  (همـان)  ی درخت صنوبر آمده اسـت.  میوه در این زبان وجود دارد و به معنای

در زبان سریانی به معنای کندی و آهستگی، به مفهوم مخفی بودن در ایـن واژه   ����

  (Hassan bar buhlul, 2/1378) کند. اشاره می
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یابی  ولی، براساس آنچه در معانی مصداقی این واژه گفته خواهد شد و بر اساس ریشه

 توان گفت؛ ایـن  در آن به کار رفته است، می» سَرِیا« ی این واژه و توجه به بافتی که واژه

  .واژه دارای چند مفهوم اساسی است

هم در معادل سـریانی و عبـری    »سَرِیا« ی ؛ این دو مفهوم درواژهجنگ و نبرد الف:

ی این واژه  ریشه ) و هم در واژگان هم572؛ حییم،Hassan bar buhlul, 2/1680( آن،

دهد آید؛ نشان میهای لغت میهایی که از کتابنمونه).6/2375 جوهری، شود.( دیده می

ر و به سپاهی که بیش از چهارصدنف ی این واژه وجود دارد.مفهوم سپاه جنگی در ریشه

  شود.و یا برگزیدگان سپاه اطالق می نهارماندباشد، و یا به برترین افراد سپاه مانند، ف

صـاحب بـن    ؛7/292 ،(فراهیـدی  ؛ةسرى عن فالن، أي: تجلى عنه الغضب، أو غشـی 

ریة ؛ )19/515زبیـدی، (، السَّرِیَّةُ، کغَنِیَّةٍ: قِطْعَةٌ مِـن الجَـیْشِ   )؛8/371 عباد، واحـدة   :السـَّ

سرى باللیل ألنهم کانوا یُخفون  یقال: خیر السرایا أربع مئة رجل. و اشتقاقها من: السرایا،

، نشوان بن سعید ،حمیری( ؛الخروج إِلى العدو فیخرجون باللیل. و هي فعیلة بمعنى فاعلة

الْمُتَسَـرِّي: الـذى    »یردّ مُتَسَرِّیهِمْ علـى قاعـدهم  «فیه )؛2/363جزری، ابن اثیر ؛ 5/3053

 أقصـاها أربعمائـة تبعـث إلـى العـدوّ     سَّریَّة، و هى طائفة مـن الجـیش یبلـغ    یخرج فى ال

و السریّة: قطعة من الجیش، فعیلة بمعنى فاعلـة، ألنّهـا تسـري فـي     )5/114 مصطفوی،(

 بال سیر هو: المادّة هذه في الواحد األصل أنّ )2/275فیومی ؛ 1/346 فیروزآبادی،( خفیة؛

 )5/114(مصطفوی،  .معنویّا أو مادّیّا الخفاء، و بالسرّ بل جهر و إعالن و تظاهر

دهد؛ زبان شناسان و لغویون عرب، مفهوم جنگ را بـه عنـوان   عبارات فوق نشان می

ی اند. و آن از مفاهیم محوری و اصـلی در ریشـه  ترین مفهوم این واژه ذکر کردهمحوری

 Hassan شـود. طور که در معادل عبری و سریانی این واژه دیده مـی همان سری است،

bar) buhlul 2/1390) BiBle. Reg, 7. 30; Jer ,50.39 ؛ 396 ،(مزراحی، فیلیکس

Michaelis.Divid Jonnes, p 624  (  

؛ 14/380،ابن منظور؛ 1/395،مطرازی( باشد.» سری«یی این واژه، از ریشهاگر ریشه

ن واژه تـرین مفهـوم در ایـ   تـرین و محـوری  این مهم )5/114،مصطفوی؛ 1/216،طریحی

در » سری«ی است. توجه به این نکته در برداشت از تمام آیاتی که در قرآن کریم، ریشه

تأثیرگذار ، 1إسراء:ی  در سوره »أسری«و؛ 23: دخانال »أسر«آن به کار رفته است، مانند؛ 

 ؛17:8 سمو2 ،تورات( شود. گفته می» سرایاه«خواهدبود. در تورات به سربازان پنهان خدا 
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به معنای جنگ » سری«ی  و در زبان عربی نیز ریشه )؛...18:16 توا 1 ؛4:3 پاد 1 ؛20:25

گیـر کـردن سـپاه     شبانه است. به همین جهت به گروهی از سپاه، که شبانه برای غافـل 

باید  )5/3053، حمیری( شد. می گفته» سریه«کردند،  دشمن، به سوی دشمن حرکت می

صـحیحی از یـک واژه عربـی بـا      ژه را شـکل تـوان ایـن وا   توجه داشت تا زمانی که مـی 

ی دخیل به معنـای نهـر و یـا     توان این واژه را واژه های روشن صرفی دانست نمی ویژگی

در این سوره  ریشه سرو با سیاق آیات یعنی عبودیت ی سرو دانست، جدول و یا از ریشه

  ) 5/114(مصطفوی، سازگاری ندارد.

» سـری « ی هـایی کـه از ریشـه    تمام واژه؛ این مفهوم در حرکت سریع و پنهانیب: 

ای  و یا هـر واژه  ؛)443 ،بنت الشاطی ؛14/380ابن منظور  ؛2/373، ابن فارس( هستند،

 256، مطرازی( .مانند؛ سراط، اسری، .. در آن باشد، وجود دارد،» راء«و » سین«که حرف 

امور پنهان این ریشه به معنای کشف ) 2/365، جزریابن ؛ 231 ،راغب اصفهانی ؛276و 

بـه معنـای امـر    » سـرّ «ی  ریشـه . )8/368، صاحب بن عباد(رود.  و پوشیده نیز به کار می

اند و شـکل تطـور    پنهانی در تمامی واژگانی که از این اصل ثنائی یا مضاعف مشتق شده

و  256 ،مطـرازی ( سـری، سـرط، ... وجـود دارد.    ، ماننـد: هستنداصل و ریشه یافته این 

درک درستی از این واژه، بدون مفهوم خفا و پوشیدگی کـه در   توان یبنابراین نم )276

  اصل لغوی آن وجود دارد، داشت.

  

  »سَرِیا« ی معنای مصداقی واژه

انـد. نهـرآب،    و یا ریشه سری در معانی مصداقی گوناگونی به کار رفتـه  »سَرِیا«ی  واژه

ران، این واژه را به معنای ولی بیشتر مفس) 38/261 ،زبیدی( راهه کوچک. جدول و یا آب

؛ 2/165فــراء( انــد کــه از زیــر پــای مــریم روان شــد نهـر کوچــک و آب روانــی دانســته 

 ؛16/26 ،ابـن عاشـور  ؛ 6/790 طبرسی، ؛3/230 ،بغوى ؛5/199ابن کثیر؛ 7/118طوسی

ــیوطى ــفى ؛4/266 ،س ــفهانى ؛66 ،کاش ــه ؛8/108 ،اص ــل هللا؛ 398 ،مغنی  ؛15/37 ،فض

 .)2/7 ،نووى ؛1/290 ،قشیرى ؛312 ،سبزوارى

 שרי» سـری «ی  در زبان عبری، ریشه .)1/261 ،مشکور(.. پیکان، سر نیزه، زره تن، .

گروهـی از سـپاه کـه    ، سـرباز  )572 ،حیـیم ( به معنای جنگیدن و کشتی گرفتن اسـت. 

ر این مفهوم در نبی و پیامب )1/386 ،فاخوری( ... ،گروه شب رو ،کند می مخفیانه حرکت
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 انسان با مروت، سـخاوتمند و کـریم،  ) 2/41 (بسوی، .سن بصری آمده استروایتی از ح

معنای نهر و جدول را برای رفع حزن و انـدوه   شناسان واژهبرخی از )5/114 ،مصطفوی(

اند، که این واژه مفهـومی فراتـر از یـک نهـر، را      اند، و یا ناخودآگاه دریافته کافی ندانسته

  )5/114 (مصطفوی، .رساند می

 ،بیضاوى ؛3/13زمخشری، ( اند. دانسته» سرو«ی  به خطا این واژه را از ریشه ینبنابرا

درخـت سـرو و   ؛...) 16/90 ،مراغـی ؛ 3/4 ،گنابادی ؛5/328 ،غازی؛ 6/211 ،ثعلبى ؛4/8

  )38/261، زبیدی(. بلند

 

  »سَرِیا« ی تطور لغوی واژه

  (یهودیان) پیش از نزول قرآن» سَرِیا« ی واژه

در زبان عبری و در تورات به معنای سربازان پنهان خداست. نـه نفـر   » اسرای«ی  واژه

 ،2 ؛ پـاد 25:20؛ و 17:8 ،2(تـورات، سـمو   انـد.  بدین نام در کتاب مقدس نامیـده شـده  

که یکی از آنها صادوق، کاتب داوود نبـی بـود،... .    )؛ ....27,24: 52 ؛ ار14:6توا  ؛18:25

اگـر چـه ایـن اصـطالح      ای خاص بود، بی برای عدهرسد، این واژه لق می درتورات به نظر

همچون یک نام به کار رفته است، ولی چون درباره افراد مختلف به کار رفته است، نشان 

 اسـت.  دهد این واژه یک اصطالح یا لقب برای گروهی از سربازان مخفـی ویـژه بـوده    می

شـان سـرداران   در خدمت حضرت داوود، بودند و ایسرایا گروهی  )314جیمز،  (هاکس،

های این افراد، آن بود، کـه ایشـان    سپاه و یا کاتبان حضرت داوود بودند؛ یکی از ویژگی

توجه به معنای لغوی  .)35:4 و 18:16 ،توا1، تورات(، اند سربازان خاص خدا نامیده شده

ایشان سربازان مخفی خداوند  دهد؛ نشان می و آنچه در تورات آمده است، »سَرِیا« ی واژه

اند، در تورات آمده است؛ صادوق بن اخطیوب و اخلیملک بن ابیاتار، کاهن بودند و  ودهب

ی سرایاه آمده است؛ پادشاه خواست، سرایاه را دستگیر نماید،  سرایا کاتب بود و یا درباره

ی سربازان مخفی در  آنچه درباره )26:36، ار، تورات( ولی خداوند ایشان را مخفی نمود.

 کاهنان دست به وی که است، منطبق عیسی ی درباره قرآنی باور با کامالً ،شد گفته تورات

در حـالی کـه    ؛157: نسـاء  اند، را کشته کشته نشد، بلکه ایشان توهم نمودند، که عیسی

 ی سرایا جمع واژه؛ 55 :عمران آل عیسی، زنده است و خداوند او را به آسمان برده است،

  حضرت عیسی به صورت مفرد به کار رفته است.  ای که برای است، واژه »سَرِیا«
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بنابراین اصطالح سرایا برای یهودیان و فرزنـدان عمـران و مـریم اصـطالح شـناخته      

بشارت به مریم در حین اندوه و ناراحتی به این که فرزند وی یکی از  است. ای بوده شده

  توانست برای وی دلگرم کننده باشد. سرایاه است، می

  

  پیش از نزول قرآن (مسیحیان)» اسَرِی« ی واژه

پیش از نزول قرآن کریم، درباره ماجرای تولد حضـرت عیسـی   » سَرِیا« ی ولی آیا واژه

رسـد،   و آیا مسیحیان از این واژه شناختی داشتند. به نظـر مـی   به کار رفته است یا نه؟

وجود مطلبی در نزد مسیحیان  درباره حضرت عیسیپاسخ این پرسش منفی باشد. ولی 

آید،  آنچه از کتاب مقدس، به ویژه انجیل لوقا برمیدارد که از این جهت قابل تأمل است. 

ی الهی باردار شد، فرشته الهی با او سخن گفت: به او  حضرت مریم پس از آنکه به نفخه

ک تو آبسـتن خـواهی   ای. این گفت: ای مریم! مترس، زیرا که تو نعمت خدادادی را یافته

و او شخص بزرگی خواهـد بـود،    ید، پسری و او را عیسی خواهی نامید.یشد و خواهی زا

فرزند خدای تعالی خوانده خواهد شد؛ و خداوند تخت داوود را به وی خواهـد داد، و تـا   

   )117 (انجیل لوقا،. ابد بر دودمان یعقوبی سلطنت خواهد کرد

بشارت داده شـد،  ، در انجیل آمده است؛ که به مریم سزاوار است، پرسیده شود؛ چرا

کـه طبـق    )در حـالی 117 (انجیـل لوقـا،   را به ارث خواهد برد؟ که فرزند تو تخت داوود

هرگـز حکـومتی تشـکیل نـداد. در قـرآن       مستندات دینی مسیحیان و مسلمانان عیسی

را بـه او داده   کریم، نیز خداوند بشارت نصرت و پیروزی حتمی مومنان و پیروان عیسی

اند، که بر مؤمنـان غلبـه و    که تا کنون، این کافران بوده در حالی ؛)55 ،عمران آل( است،

، مریم( ی الهی حق است و به وقوع خواهد پیوست. اند، این وعده برتری و حکومت داشته

34(.  

  

  پیش از نزول قرآن (عرب جاهلی)» سَرِیا« ی واژه

ی مهـم  خـورد، و در دو معنـا   این ریشه چندین بار، در اشعار جاهلی بـه چشـم مـی   

بـه رود و نهـر    »سَـرِیا « ولـي تفسـیر   ،به کار رفتـه اسـت  کوچک کرامت و در معنای رود 

ي  کوچک نتوانسته است؛ ذهن مفسران را اقناع نماید و همین سبب گردید کـه، دربـاره  

نکتـه کـه؛ ایـن واژه     این واژه پرسش بیشتر صورت گیرد؛ برخی با در نظر گـرفتن ایـن  
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ای سـریانی، حبشـی و یـا نبطـی      ر رفتـه اسـت، آن را واژه  به کا ي حضرت عیسی درباره

طور که گفته شد، این واژه در زبان سریانی به معنای نهر و  که همان اند، در حالی دانسته

در زبان سریانی به معنای نهرهای باریـک بـه کـار    » سفیتا« ی یا جدول نیست، بلکه واژه

شه سری در سه زبـان عبـری،   و چون ری (Hassan bar buhlul, 2/1378) رفته است.

های اخوات سامی هستند، در مفهوم خروج نظامی مخفی بـه   عربی و سریانی که از زبان

تواند اثبات  کار رفته است، بنابراین اصالت این معنا برای این واژه در زبان عربی را نیز می

، و در ، در اشعار جاهلی، چندین مرتبه به کـار رفتـه اسـت   »سري«ی  ریشهچه اگرنماید. 

   به کار رفته است.نیز معانی مختلف نهر کوچک، انسان کریم و با سخاوت 

  

 سهل الخلیفه ماجد ذو نائل
 

 مثـل السـری تمـده االنهــار    
 

)443؛ بنت الشاطی، 1/261(سیوطی،   

  

ولی این پرسش همچنان باقی است که چرا قرآن کریم با وجود الفـاظ نهـر، از لفـظ    

رسد؛  می به نظراست؟  است برای بیان این معانی بهره بردهای کم کاربرد  سری که واژه

بوده باشد،  دینییک اصطالح کاربرد به این نام  خطاب قرار دادن مریم و نامیدن عیسی

، با د داشته است و بخاطر آشنایی مریمای، کاربر ي حداقل عده که پیش از آن نیز درباره

  وس بوده باشد.تعالیم مذهبی یهودیان، این واژه، برای وی مأن

  

  در عصر نزول قرآن »سَرِیا« ي واژه

در معنای سرباز خدا آمده است. مفهوم این واژه  احتماالً »سَرِیا« ي در قرآن کریم واژه

در آن قرار  »سَرِیا« ی آید که واژه از توجه و دقت در ریشه شناسي واژه و بافتی بدست می

  گرفته است.

که به  ،بودای  و صبر و ایمان او به اندازه ي خدا بود و بندهمریم بانوی با ایمان و عبد 

در عین حال وی آرزوی مرگ ) 12 ،تحریمال ؛91 ،نبیاء(األ متحان الهی راضی باشد.بال و ا

رسـد؛ انـدوه مـریم از     بنابراین به نظـر مـی  ) 23 ،مریم( و به فراموشی سپرده شدن کرد

اتهام به رابطه نامشروع باشد. و خداوند در شدن و  تر از فرزنددار موضوعی به مراتب مهم

در آیات  )64 ،مریم( کند. دهد که او هرگز چیزی را فراموش نمی چند آیه بعد، پاسخ می
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 خـوانیم، کـه مـریم توسـط فرشـتگان مخاطـب قـرار گرفـت.         دیگری از قرآن کریم مـی 

 ده اسـت ی مریم از همان تولد احتمـال نبـوت مطـرح بـو     اساساً درباره )42 ،عمران آل(

بنابراین مـریم   )2/148آلوسی ؛4/78قرطبی؛ 3/95 ،ابن عاشور:   و نیز نک 36 ،عمران آل(

در جـایی   )21 ،مریم( دانست که، رسالتی بر دوش او در ارتباط با مردم وجود دارد. می

 ،منـاوی ( عدم نبوت مریم اخـتالف نظـر وجـود دارد،    که بین مسلمانان در بین نبوت و

، حتمال وجود چنین تصوری برای مـریم ا )؛ ....11/90قرطبی؛ 10/270مقریزی؛ 5/669

به ذهن نزدیک است، به ویژه؛ آنکه انبیاء در هنگام مبعوث شدن، دچار تـرس و هـراس   

این ترس را از او رفع نموده  و خداوند با بشارت به نبوت عیسی) 10 ،نملال( گردیدند می

از همـان ابتـداي کـودکي در معبـد     کنـد. مـریم    و او را به خوردن و نوشیدن دعوت می

ي وي از جانب خداوند،  غذای روزانه کرد، تا آنجا که؛ رحمت الهی را دریافت می اورشلیم

بنـابراین   )37 ،عمران آل( نمود. رسید و او رزق و روزی خود را از خداوند دریافت می می

د، خداوند بـرای  اصالً، بعید نیست؛ هنگامی که او در شرایط اضطراری زایمان، قرار بگیر

رفع نیاز نوشیدن آب و انجام غسل، برای او نهر آبـی روان نمایـد. در حـالی کـه وی در     

افزون بر این آب در آن  کرد. شرایط معمولی، روزی خود را از جانب خداوند دریافت می

و شـرایط   )5/114(مصـطفوی،   .سرزمین چیز فراوانی بوده است، وکمیاب نبـوده اسـت  

 نبـوده  مانند، داستان حضرت هاجر و فرزندش اسماعیل و یـا ایـوب.   آباضطرار نیاز به 

 است.

 ترس از رسوایی داشته باشد، جـاری شـدن نهـر آب اگـر چـه      ،در شرایطی که مریم

تواند؛ دلیلی کامل برای از بین رفتن اندوه و ترس  تواند؛ مایه دلگرمی باشد، ولي نمی می

ی درخت خرما  گیری تنه بود، و او را به گوشهد مریم شده زیرا آنچه باعث در .مریم باشد

گرسنگی و تشنگی نبود، بلکه تـرس از   که آرزوی مرگ و فراموش شدن کند، سوق داد،

برخـی   )5/115مصـطفوی،  ، 23 ،مـریم (بـود   تـر  ای مهم یی و یا مسألهآبرو بیرسوایی و 

 لی و اشربیفکاند؛ با توجه به سیاق آیات مفهوم جدول و نهر بخاطر وجود کلمـه   گفته

ی  ولی در پاسخ بایـد گفـت؛ اگـر قـرار باشـد واژه      )14/43(طباطبایی،  تر است. مناسب

باید  دانست »سریا« را نتیجه وجود» اشربی«ی  واژه و »رطباً جنیا« وجودنتیجه  را» فکلی«

با  گردد، مریم چگونه چشمش روشن باشد، تنها میبه چه باز» قرّی عینا«پرسید؛ عبارت 

مجاز « که، برای جاری شدن آب، در زیر پاهای مریم، بایستیي دیگر؛آن نکته !خرما و آب
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، در نظرگرفت، زیرا؛ جاری شدن آب در زیر مریم، چندان قابل پذیرش نیسـت و  »لفظی

را برای تکمیل معنا در نظر گرفت. مانند توجیهی » جنبها«یا  ،»تحت ارجلها« باید عبارت

ـ  )4/480 ،نیشـابورى ، 66 ،مائـدة ال(کننـد.   که مفسران برای این آیـه ارائـه مـی     ه نظـر ب

ي آبی جوشید، و نهری از آب  ، چشمهت که؛ برای مریمرسد، چون در روایات آمده اس می

 ي واژه پس از آن، این تصور پـیش آمـد کـه؛ مفهـوم     )13/410 ،مجلسی( جاری گشت،

   ، همان نهر آب است.»سَرِیا«

چـرا   از این جهت نیز قابل خدشه اسـت کـه؛   »اسَرِی«دیدگاه مفهوم جدول برای واژه 

ي  استفاده نمود، در حالیکه کـاربرد واژه  »سَرِیا« ی از واژه» نهر«خداوند برای بیان مفهوم 

از همـین جهـت ورود   ) ...23 ،إبـراهیم ؛ 3 ،الرعـد ؛  9 ،یونس( نهر در قرآن فراوان است.

مورد خدشه است، زیرا واژگان دیگری معنای سریا از واژه سریو به معنای بلند مرتبه نیز 

به این مفهوم اشـاره کنـد و در قـرآن کـریم نیـز سـابق        توانست مانند رفیع، علی، ... می

  ؛ ...)46المومنون:؛ 15، غافر( کاربرد داشت.

 »سَرِیا« ی تواند بدل، و درواقع توضیحی، برای واژه در آیات بعدی می» عبدهللا«ی  واژه

ی مبارکـه مـریم و غـرض ایـن سـوره، نشـان        جه به محتوای سورهتو) 30 ،مریم( باشد.

برداری عیسی و مادرش از خداوند  مربوط به مخلوق بودن و فرمان »سَرِیا« ي دهد؛ واژه مي

است، تا اینکه تنها در مقام بیان جایگاه باالی عیسـی باشـد، واساسـاً در نـزد خداونـد،      

 »سَـرِیا « ي بنـابراین واژه  )13 ،حجرات(ال رد.جایگاهی باالتر از بندگی خالصانه وجود ندا

و  ای همسو با غرض کلی سوره یعنی عبادت همه انبیاء و اولیاء از جمله عیسی واژه باید

بـراي   ای جـز بنـدگی خداونـد    مادرش برای خدا باشد. نه مدح و بیان مقـام واال و ویـژه  

  عیسي.

مخفی و چه آشکار، را با جنود  ی این سوره، سپاه خود، چه سربازان خداوند، در ادامه

خداونـد یـا   ـ گوید: به زودی خواهند دانست که؛ کدامیک   کند، و می شیطان مقایسه می

عبارت بعدی که مریم را، دعوت به خوردن ) 75 ،مریم( تری دارد؟ سپاه ضعیفـ شیطان 

که فرزند مریم بـه   دهد، نشان مي )26 ،مریم( کند، و نوشیدن و روشن داشتن چشم مي

ویـژه،   پیامبری برانگیخته شده است و دیگر جای هراسی بـرای مـریم وجـود نـدارد، بـه     

به نبوت، از همان لحظه تولـد و یـا حتـی     تواند تأیید برانگیخته شدن عیسی می عبارت

عبـارت   )301 ،انجیل باربانـا ( .زودتر از آن، باشد، زیرا نبوت او در همان زمان کامل شد
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ی دعای انبیاء، بـرای نبـوت فرزندانشـان و یـا      نها دربارهچشم روشن داشتن در قرآن، ت

نابراین در عصـر نـزول   ب )13 ،قصصال ؛74 ،فرقان(ال. بخاطر نبی بودن فرزند آمده است

  ، به کار رفته است.»سرباز مخفي خداوند«به معناي احتماالً  »سَرِیا« ي قرآن واژه

  

  پس از نزول قرآن »سَرِیا«ي  واژه

همراه با تاء تأنیث، پـس از نـزول قـرآن، بـرای برخـی از جنگهـا کـه         »اسَرِی« ي واژه

، ابن کثیـر ( و یا به معنای لشگر،)1/365 ،أسترآبادي( در آن حضور نداشت، (ص)پیامبر

اند و پس از آن، در مفهـوم مـدح در دانـش     ، گفته»سریّه«به کار رفته و به آن، ) 3/179

 ،ذهبی( نیکوکار به کار رفته است. ع و صالح ورجال به معنای انسان سلیم النفس و شجا

جمـع  » سـرایا «ی  البتـه واژه  )276و  1/151ابن فهد مکـی،   ؛4/297، عسقالنی؛ 2/621

 ، همچنان در زبان عبری به معنای سربازان خدا در متون مذهبی و عبری دیـده »سریه«

ــی ــود. م ــ( BiBle. Reg, 7. 30; Jer, 50.39 ش ــیکسمزراح ؛ 396 ص ،ی، فیل

Michaelis.Divid Jonnes, p 624(   

بـودنش چشـم روشـن بـدارد،      »سـریّاً «خواهد که بـه خـاطر    عیسی از مادر خود می

، به معنای برد و تمکن اسـت،  »قرر«ی  از ریشه» قرّة«یک اصطالح عرفی است، » قرةعین«

؛ فراهیـدی،  5/7 (ابن فـارس، قرر، و اقرار کردن، برخالف انکار، به معنای تصدیق است، 

به این معنا است، که؛ خداونـد آنقـدر   » أقرّ هللا عینه«گوید:  وهنگامی که عرب می) 5/21

این عبارت در قرآن کـریم، تنهـا بـرای     .به او ببخشد، که چشمانش به حق، گواهی دهد

و  ؛)26 ،مـریم ( حضـرت عیسـی  ، )13 ،قصـص ال ( سه مصداق آمده است. حضرت موسی

  .)17، سجدةال ؛74 ،فرقان(الامام 

ی دانشمندان علوم اسالمی چه شـیعه و چـه اهـل سـنت      د منجی، در نزد همهوجو

ی حکومت او بر جهان، بدون  امری مسلم و پذیرفته شده است. ظهور امام زمان و سیطره

داشتن یک سپاه کارآمد میسر نیست. خداوند، جنود پنهان و آشکاری دارد، که؛ شـامل  

و این سپاهیان ) 189 و 9حسینی شیرازی، :   (نک شود. می سپاهیان انسان، و غیر انسان

رو آن  در خدمت آخرین منجی بشریت قرار خواهد گرفت. سرباز پنهانی، یـا سـپاه شـب   

کنـد،   این سـپاه شـبانه حرکـت مـی    بیان شد،  »سَرِیا« ی چیزی است که؛ در مفهوم واژه

ی  سـوره  ی اسـراء و در طـول   ابزارش ایمان و عمل صالح است. خداوند از ابتدای سـوره 
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ی مریم از این سپاه پنهانی و از لشگرکشی مخفیانـه خـود سـخن     پایان سوره کهف و تا

ی اسـراء سـخن    اش در ابتـدای سـوره   با عبد و بنـده  گوید. ابتدا از لشگرکشی شبانه می

از مکه به مسجد االقصی تنها یک سـفر عرفـانی نبـوده     (ص)گوید. رفتن پیامبر خدا می

آن، برای سرکوبی شیاطین و دشمنان خدا در مسجد االقصی است، بلکه طبق تصریح قر

رسـاند کـه تنهـا بـا یـک       و این قدرت خداوند را می )4 ،سراءاإل ؛1 ،سراء(اإل بوده است.

چند نکته در فهم . کند کشی مید االقصی لشگرشبانه از مسجد الحرام به مسجاش  بنده

  آیه نخستین این سوره تأثیرگذار است.

آور اسـت، و در   تاریخی است که روایـات آن مسـتفیض و اطمینـان    اسراء اتفاقی -1

؛ عبدالرزاق 201 (ابن فوزان، منابع شیعه و اهل سنت در حد مستفیض وارد شده است.

که با توجه به آنچه گفتـه شـد، بـه    » أسری«مفهوم واژه  )855؛ شاطبی، 259ابن البدر، 

این واژه درباره پیامبر اسـالم و  اهمیت کاربرد  شی مخفیانه و شبانه است.شگرکمعنای ل

ه نباید از حضرت عیسی آن است که به تنهایی خود به اندازه سپاهی کارگشا است، البت

طور که در مفهوم واژه بیان شد، سریه به معنـای بخـش ممتـاز    نظر دور داشت که همان

  )2/275 ،؛ فیومی1/346 فیروزآبادی،( سپاه است.

ودیان گناهکار و اخـراج آنهـا از بیـت المقـدس     آیات پسین که تهدیدی برای یه -2

  )5، سراء(اال است.

روایاتی که در ذیل این آیات آمده است و درباره عذاب ربـاخواران، عـذاب زنـان     -3

که پیامبر  ... است )59(ابن قیم،  خورندگان گوشت مردم و ریزانندگان آبروی آنها فاسد،

جای این پرسش اسـت،   )7/298 هدی،(قمی مشاین قوم معذب را در آنجا مشاهد کرد، 

آیـا ایـن    قوم معذب وجـود دارد.  که آیا ارتباطی بین سفر به مسجداالقصی با دیدن این

های بعـد   قوم معذب مردم همان زمان بودند یا امکان دارد، گروه مردم گناهکار در زمان

 وسـکوالرتین   هم باشند، توجه داشته باشید که هم اکنـون شـهر اورشـلیم بـه عنـوان     

شـناخته شـده    در جهـان  ترین رفتارهـا  زشت فاسدترین شهر از نظر فحشاء و بدترین و

  )5/271، (مسیری. است

 چرا برای این سفر عروج روحانی حرکت از مسجد الحرام تا بیت االقصی الزم بود. -4

آیا امکان این سفر روحانی در خود مسجدالحرام ممکن نبود، توجه به این نکتـه کـه در   

بیت المقدس در دست یهودیان و اهل کتاب بود، شاید در تبیین سیر شبانه و آن زمان 
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االقصـی آمـده   وره بقره که در شأن نـزول آن مسجد آیه س یا لشگرکشی اثر داشته باشد.

است، این نکته را که در آن زمان مسجداالقصی احتماالً در دست دشمنان خداوند بوده 

وره اسراء مکی، ولی حکومـت  ره مدنی است، و ستر نماید. اگرچه سوره بق است، را روشن

 بـه نظـر   )25ذکـاوتی،  ؛ 114 ،بقـرة (ال المقدس در این سالها تغییر نکرده است. در بیت

، (ابن فهد امتنان. تاباشد و تعظیم تهدید  بیشتررسد سیاق آیات ابتدائی سوره اسراء  می

40(  

و نهری از شراب  یار زیبادر قالب زن بسخود را دهد شیطان  روایاتی که نشان می -5

تـوجهی   آنهـا کند، ولی پیـامبر بـه    به پیامبر عرضه می و فرق ضاله یهودیت و مسیحیت

  )3/169 (کاشانی، کند. نمی

ان یعنی نمازهای پنج گانـه و وضـوء و نمـاز    ترین فریضه مسلمان واجب شدن مهم -6

  )7/304 هدی،(قمی مش .در این شب خواندن پیامبر به جماعت پیامبران بزرگ الهی

تواند نشـانگر آن باشـد، کـه حرکـت از مسـجدالحرام تـا        توجه به مسائل یادشده می

   ویژه با اهداف خاص باشد.توانسته یک نوع لشگرکشی  میمسجداالقصی 

در دل دشمنان اسالم باشد،  تواند تهدید و ایجاد رعب و وحشت و ترس این هدف می

تواند دقت مستشرقان بر واژگان خـاص   می های خاورشناسانی چون آرتورجفری پژوهش

» سریّا«، و یا »اعراف«، »سیناء«، »إل یاسین«قرآن باشد، برخی واژگان در قرآن کریم چون 

برای اهل کتاب دارای مفهوم خاصی است، مسـیحیان و یهودیـان مفهـوم واژه سـرایا را     

 BiBle(تدانند و این ریشه و مشتقات آن بارها در کتاب مقدس بـه کـار رفتـه اسـ     می

Reg, 7. 30; Jer, 50.39 ؛Michaelis.Divid Jonnes, p 624 (    بنـابراین اگرچـه

ای  خاورشناسان به این معانی و تهدید بودن این عبـارات در قـرآن بـرای ایشـان اشـاره     

ایشان و کاربرد این واژگان در کتابهای معانی این واژگان در  مخفی کردن اند ولی نکرده

ری خود نشانگر ترس ایشان از مفاهیم موجود در قـرآن اسـت.   کتاب مقدس به زبان عب

تواند بیانگر قـدرت آن   تهدید به لشگرکشی شبانه تنها با یک بنده، به بیت المقدس می

 آفرین است. باشد، و این برای دشمنان وی ترس بنده در ویرانی بنای کفر و الحاد داشته

این تخویف توان میزان  و نمی ن استو حضور این واژه در قرآن کریم تهدیدی برای ایشا

شناسند،  را برای یهودیانی که حقانیت این کتاب را همچون فرزندانشان می قرآن واژگان

  »... أَبْناءَهُم یَعْرِفُونَ کَما یَعْرِفُونَهُ الْکِتابَ آتَیْناهُمُ الَّذینَ« ):146 ،بقرة(ال تبین کرد.
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 مسجدالحرام به مسجداالقصی یک بنده ازبنابراین عبارت لشگرکشی مخفیانه تنها با 

برای نشان دادن آیات بزرگ خداوند به اوست، توجه به آیات پسین سوره اسراء کـه در  

ارعاب یهودیان و سرکوبی ایشان و اخـراج آنهـا از بیـت المقـدس اسـت       سیاق تهدید و

خداوند  ی أسری باشد. اگر نه چه ارتباطی بین رحمت نشانگر مفهوم دقیق واژه دتوان می

و جنگ بین  بر پیامبرش در معراج و آیات تهدید یهودیان درباره اخراج از مسجداالقصی

  )7-4، سراء(اال توان برقرار کرد. می ایشان و بندگان خدا

 ،عراف(األ شوند، نکته دیگر داشتن جنود مخفیانه شیطان است که در شب خارج می

نود مخفی برای خداوند نیـز امـری   داشتن ج ،در مقابل این لشگر پنهانی شیطان )201

کننـده در شـب   طائف در زبان عربی به معنـای عبـور    )19 ،قلم(ال الزم و ضروری است.

، و جنگـی  نظـامی  قدرت سربازانی که نتوان )433، 3) (ابن فارس، است. (العاسّ باللیل

ای نابراین معنای لشگرکشی مخفیانه هم با معنـ ب ... درباره ایشان حدس زد. محل ورود،

  هم با سیاق آیات سازگاری بیشتری دارد تا معنای سیر شبانه. سریدقیق واژگانی 

که در سوره مریم  »انی عبد هللا« عبارت و »سریا«واژگان و  »أسری بعبده«عبارت 

ی اسراء، در ارتباط با  عبارت پایانی سوره نظر واژگانی با هم شباهت دارند. آمده است از

همچنین اتفاقی که در لیلة االسراء یعنی عروج جسم و  دارد.ی مریم قرار  مضمون سوره

 )4/1022 (هندی حنفی، است. اتفاقی است که برای عیسی نیز رخ داده (ص)روح پیامبر

 ،سـراء (االخواهد که تنها او را پرسـتش نماینـد،    خداوند از مردم مسلمان و مسیحی می

اسـالم   جن و انس تبعیت نکنند.کار و یارانش از  و از شیطان متکبر و فریب )110-111

جنود شیطان غلبه خواهد کـرد، کـه آن همـان     ی سالحی که در دست دارد، بر بواسطه

؛ )88 ،سـراء (اإل قرآن است، که هیچ جن و انسی را یارای مقاومت و مقابله با آن نیسـت. 

ی انسانها اسـت.   دشمنان الهی همه نابود خواهند شد و شیطان در پی فریب دادن همه

از انبیاء و ولی امر تبعیت نمود، اگر نه حتمـاً، در دام   باید در این جنگ همه جانبه پس

ولی شیطان  کنند، بدون آنکه بدانند و از او پیروی می )83 ،نساء(ال شیطان خواهند افتاد.

ی  آنها تسلطی ندارد، ولی پس از نفوذ وسوسه پیش از آنکه دعوت او را اجابت نمایند، بر

خداوند، خود خواسته  )30 ،صافات(ال یابد، می ان، شیطان بر انسان تسلطشیطان در انس

قلـب مجرمـان از    )31، فرقـان (ال است، که؛ پیامبران دشمنانی از مجرمان داشته باشند.

شود، ولی چیـزی   شان وارد می فرط گناهکاری چنان است که؛ سخن خداوند در اندیشه
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جرمـان یـاران شـیطانند و هماننـد او چـپ      م افزاید. جز ضاللت و گمراهی بر ایشان نمی

مبارزه با مشرکان، از منظـر قـرآن، بـه دو شـکل      )102، طه( چشم محشور خواهند شد

ی این سپاه امامان هستند، زیرا آشکارا  ی آشکار، فرمانده پذیرد. نخست: مبارزه صورت می

سـربازان   کنند. دوم: سپاه مخفـی، یـا همـان    و در مقابل دشمنان مردم را راهنمایی می

راه به انجام رسیدن اهداف الهـی گـام    مخفی که از انظار مردم بدورند، این گروه نیز در

از منظر قرآن انجام امور مخفیانه و سرّی، کاری الزم . دارند، ولی به صورت مخفیانه میبر

و بدیهی است. و در مبارزه با شیطان ناگریز، باید چنین اقدامی صـورت گیـرد. خداونـد    

بـرد.   که در هنگام ضرورت از ایشان بهره مـی ) 31، مدثر(ال .ربازان مخفی استدارای س

 ،سـجدة (ال ی چشم روشنی برای بندگان خداست های پنهان و مایه این سربازان سرمایه

سپاه خداوند، سپاه انسانی و غیر انسانی است؛ که شـامل فرشـتگان، بـاد، زمـین،      ؛)17

هـای پنهـان خداونـد را     کسـی، تمـام سـرمایه    )40ِ ،توبهال(شود.  صاعقه، پرندگان،... می

ها و مکر و نیرنگ دشمنان خود و  شناسد، ولی خداوند از تمام امور پنهان، و اندوخته نمی

و در صـورت لـزوم آن را بـرمال    ) 19 ،غـافر ( های خائنانه، ایشان آگاه است. حتی از نگاه

تردیـد در   و او بی) 37 ،نمل(ال و هیچ کس را یارای برابری با سپاه خدا نیست. سازد. می

، مـژده  خداوند به حضـرت عیسـی   )19 (جعفری، ؛)21، مجادلة(ال این نبرد پیروز است.

خداونـد از  ) 5/124 ،طباطبـایی (؛ )55 ،عمران آل( دهد. پیروزی یارانش بر کافران را می

 که در راستای؛ اهداف الهـی  است گذشته دارای سربازان مخفی، در میان مشرکان بوده

  )28 ،غافر(داشتند.  گام برمی

ها آن است، که؛ مشرکان و سپاهیان شیطان، از چنـین   کارکرد منطقی این نوع داده

مال شده م اسرار ایشان در نزد خداوند، بردشمنی به شدت احساس خطر نمایند، زیرا تما

ایـن کمبـود   ) 38 ،إبراهیم( شوند. است، و همیشه از جانب سپاه مخفی الهی، تهدید می

 ،سـبأ  ؛14 ،سـبأ ( گردد. پذیری مشرکان در برابر جنود الهی می اطالعات منجر به آسیب

گیر شدن توسط خداوند در آیات زیادی از قرآن کریم  تهدید به نبرد مخفی یا غافل .)53

  )98 ،عراف(األ است. آمده

تأثیر مشخص و مشهودی بر رفتار کافران دارد، پاسخ به این پرسش  این تهدیدها آیا

توان از میزان اقدامات علیه کتاب مقدس مسلمانان، در طی سالهای گذشته بدست  ا میر

... همه گواهی بر  و پیامبر اسالمآن، توهین به کتاب مقدس مسلمانان آورد. سوزاندن قر
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ویـژه روایـات    بـه  هراس و ترس کافران و دشمنان خداوند نسبت بـه ایـن کتـاب اسـت.    

 (عـاملی،  کنـد.  المقـدس حکایـت مـی    بر بیـت  زمان مختلفی که از سیطره حکومت امام

ترس از سپاه پنهانی خداوند نیز در بین ) 1/182 ابن طاووس، ؛51/82 ؛ مجلسی،5/217

های سینمایی،... علیه امام زمان  های کامپیوتری، فیلم کافران مشهود است، ساخت بازی

 .باشـد خداونـد   نشانگر میزان تـرس و هـراس مشـرکان، از سـپاه پنهـان     تواند  میهمه، 

گیری دشمن در  دهد؛ چون غافل لشگرکشی این سپاه مخفی معموالً، شب هنگام رخ می

  )6 ،مزمل(ال شب، بیشتر است.

  

  

  گیری نتیجه

به عنوان یک اصطالح دینی، پیش از نزول قرآن کریم کـاربرد داشـته    »سَرِیا« ی واژه

سـرباز مخفـی خداونـد، مفهـوم      »سَرِیا«است، مفهوم آن در زبان عربی نیز روشن است، 

... وجـود دارد، کـه بـه معنـای     ، »فأسـر « ،»أسـری «است، که در واژگـان دیگـری نظیـر    

ی سپاه خداوند است. روشن شـدن، مفهـوم ایـن واژه و تبیـین روابـط       لشگرکشی شبانه

در تفسـیر و فهـم آیـات دیگـری از     » قرة عین« مفهومی این واژه با واژگان مرتبط مانند؛

های پنهان خداوند، بـرای   م نیز تأثیرگذار است .پیامبر بزرگ، عیسی از سرمایهقرآن کری

ی  روزی است، که خداوند، بشارت آن را بارها در قرآن داده اسـت، روز غلبـه و سـیطره   

در آن روز این پیامبر بزرگ، در راستای دستورات خداوند، گام بر خواهـد   ایمان بر کفر

روشن خواهـد گردیـد. ایـن تنهـا      این نور وارش، بهچشمان غمگین مادر بزرگ داشت، و

ای کـه از درد بـه خـود     ، در لحظـه ی سـخت کـه مـریم    بشارتی بود، کـه در آن لحظـه  

و آزار دشمنان خدا، و رسالت سنگینی که بـر دوش خـود    پیچید، و ترس از سرزنش می

  توانست، او را آرام و شاد سازد. کرد، می احساس می
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