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استادیار اههیات ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

زهره کوچک یزدی

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت۱۳99/۰9/۲۰ :؛ تاریخ پذیرش)۱۴۰۰/۰۵/۱۵ :

چکیده
ت یین انردجام درونی آیات قرآنی در مواجهه با گردردتهانگاری آیات ،ی ی از دغدغههای مفردران معاصدر به شدمار
میآید .شدناسدایی خهوط ارت اقی آیات در یک سدوره ،به فهم ارت اط و ین آیات با ی دیگر و دسدتیابی به مقصدود آن سدوره
میانجامد و روش نو ینی در تفردیر قرآن به شدمار میآید .در این نوشدتار با اسدتفاده از روش تحلیل محتوا ،انردجام درونی
آیات سدوره اسدراء مورد بررسدی قرار گرفتهاسدت .موضدوعات اصدلی مهرح در سدوره اسدراء ،بنیاسدرائیل ،امت مردلمان و وعده
اههی میباشدد .در این سدوره ضدمن یادکرد برهههای حیات قوم بنیاسدرائیل و بهانهجو ییهای ایشدان و ع رتآموزی از آنان،
مردلمانان به توحیدمحوری و پذیرش حجت اههی دعوت شددهاند و از بازگشدت به فرهنگ جاهلی ،ان ار رسداهت ،ت ذیب
آیات اههی برحذر داشدته شددهاند .سدرانجام ظهور وعده حن اههی بشدارتی اسدت که به هر دو قوم ،مردلمانان و بنیاسدرائیل
داده میشددود .از رهگذر تحلیل محتوای سددورۀ اس دراء ،هدف مهم سددوره که همانا دعوت مردم به تمهید برای تحقن وعده
اههی است ،برداشت میشود.
واژگان کلیدی :سورۀ اسراء ،تحلیل محتوا ،انرجام درونی ،وعدۀ اههی.

)نویسنده مسئول( Email: M_mohases@sbu.ac.ir

*
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 .۱مقدمه
ت یین انرجام درونی آیات قرآنی در مواجهه با گررتهانگاری خاورشناسان دربارۀ آیات ،ی ی
از دغدغههای مفرران معاصر به شمار میآید ،وراکه با ا ات اههی بودن انرجام در آیات میتوان
به اعجاز قرآن ،ژرفاندیشی بیشتر مفرر ،همچنین پاسخ به ش هات مرتشرقین دست یافت
(بهرامی فرد و فرجی1395 ،ش.)79 :
انرجام از ریشه (س .ج .م) به معنای جریان داشتن شیء است (ر.ک؛ ابن فارس1404،ق:
ج )136 ،3و در باب انفعال به معنای روان شدن اشک یا آب به کار میرود (ر.ک؛ ابن
من ور1414،ق :ج .)12،281انرجام به معنای پیوستگی تمامی ب
اجتماع این ب

های یک سوره به نحوی که

ها ح ایتگر مضمونی باشد ،که آحاد آن نداشتهاست .مر هۀ انرجام از

دغدغههای اصلی مفرران معاصر به شمار میآید .پیوستگی سوره ی ی از شاخصهای تقری ا نوین
علم مناس ات است که به انرجام میان آیات داخل یک سوره میپردازد .انرجام سوره به معنای
پیوستگی آیات یک سوره است که متن را به منزهه کالم واحدی قرار میدهد ،درنتیجه مفاهیم و
دادههای آن در موضوعات گوناگون کامال همسو و هماهنگ و به دور از ناسازگاری و تعارض خواهد
بود .تحقین حاضر در صدد بررسی پیوستگی متنی سوره اسراء است .هذا با روش تحلیل محتوا،
پیوستگی و ارت اط آیات آن مورد بررسی قرار گرفت تا محور و هدف کلی سوره ت یین شود و در پرتو
آن ،وهرۀ منرجم و هماهنگ آیات سوره آش ار گردد و مثال نقضی بر ادعای عدم پیوستگی آیات
سور قرآنی باشد.

 .۲پیشینۀ پژوهش
در زمینۀ انرجام سورههای قرآن در دوران معاصر تحقیقاتی انجام شدهاست از جمله میتوان
به اهن اء اهع یم از ع داهله دراز ،وهره زی ای قرآن از ع اس امامی ،وهره پیوسته قرآن از سید محمد
علی ایازی ،اشاره نمود .مقالتی نیز در این موضوع نگاشته شده از جمله پیوستگی متنی از

واکاوی انسجام دروني سورۀ اسراء /مرضیه محصص و زهره کوچک یزدي

163

سورههای قرآن تاهیف سید مهدی ههفی و بررسی روی ردهای انرجام مضمونی آیات ایوب اکرمی.
در کتاب ساختار هندسی سورههای قرآن از محمد خامهگر نیز تالش شدهاست تا ابت شود
سورههای قرآن متش ل از اجزای مرت ط با ی دیگر بوده و در مجموع یک ساختار منرجم را ش ل
میدهد که میتوان آن را در قاهب نمودار ت یین نمود.
امیر ذوقی در تابرتان  92در مقاههای به نام نگرشی جدید دربارۀ انرجام متنی سورههای قرآن
کریم سعی در یافتن اهگویی برای تحلیل وین

آیات در سورههای قرآن کریم نمودهاست.

احمدپاشا زانوس و مریم ن ی پور هم در پاییز  96در مقاهه عوامل انرجام در سوره زهزال به این مهم
بر اساس ن ریه هاهیدی و حرن پرداختهاند .حامد معرفت در کتاب سیمای منرجم سورههای
قرآن ،غرض محوری در سورههای قرآن را مهرح نمودهاست .تاکنون اما بر اساس روش تحلیل
محتوا انرجام سورهای یافت نشدهاست.

 .۳روش پژوهش
این پژوه

با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شدهاست .روش تحلیل محتوا ،به عنوان

روش بررسی متون و زوایای م تلف یک ا ر ،دارای مؤهفههایی است که ی ی از این مؤهفهها،
تحلیل ّ
کمی است که با ترسیم دقین آماری و نموداری ما را در یافتن پیامهای آش ار و نهان در
متون ،به تحلیل کیفی و توصیفی رهنمون میشود .ق قهبندی عناصر سازنده یک مجموعه جهت
تحلیل محتوای آن قدم ابتدایی میباشد .هذا ابتدا آیات را در جدوهی قرار داده و برای هر آیه،
مضامین فرعی و سپس یک موضوع اصلی تعیین شد .آنگاه بر اساس معیارهای تعیینشده ق لی
برحرب نوع و ش اهت موضوعات اصلی ،موضوعات در یک گروه قرار گرفت .با نگاهی اجماهی
به فهرست موضوعات اصلی و بررسی میزان فراوانی هرکدام میتوان به سهوهت تش یص داد که
متن مورد مهاهعه در وه حوزهای بوده و دربارۀ وه مواردی س ن گفتهاست .در تعیین جهت گیری
هر آیه و نام گذاری موضوعات به این ن ته توجه شدهاست که موضوع ،متناسب با محتوای ارائهشده
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بوده و روح کلی آن محتوا و یا گروه محتوایی را بیان کند و سایر شرایط تحلیل محتوا را ق ن بیان
باردن داشته باشد (ر.ک؛ باردن36 :1375 ،؛ جانیپور .)89 :1391 ،تحلیل کیفی مقوهههای کلی،
قدم نهایی در رسیدن به درک هدف سوره بود که انجام پذیرفت.

 .۴مضامین اصلی سوره اسراء
برای جمع بندی به روش تحلیل محتوا ابتدا باید موضوعات(اصلی) همانند در یک گروه قرار
بگیرند .در این سوره در مورد  4موضوع گفتگو شدهاست که اه ته اگر موضوع اوهیاء اههی را زیر
مجموعه وعده اههی قرار دهیم 3 ،موضوع اصلی امت مرلمان ،امت بنیاسرائیل و وعده اههی
مهرح میگردد.

ّ .۱-۴امت مسلمان
بیشترین موضوعی که در سوره اسراء به آن پرداخته شده امت مرلمان میباشد .موضوعات
دیگر از ق یل توحید ،امامت ،قرآن و هشدارهای فراوان ،همگی در ارت اط با همین امت داده
شدهاست.

ّ .۲-۴امت بنیاسرائیل
بنیاسرائیل و ماجرای قغیان ایشان موضوع اصلی دیگری است که پس از موضوع امت
مرلمان بیشترین فراوانی را داشتهاست .در ادامه به جزئیات ،در مورد عمل رد ایشان خواهیم
پرداخت.

واکاوی انسجام دروني سورۀ اسراء /مرضیه محصص و زهره کوچک یزدي

165

 .۳-۴وعدۀ الهی
اما پس از این دو موضوع مهم ،نتیجه ایرت که در آیات انتهایی گرفته میشود و آن رسیدن
وعدهایرت که خداوند به بنیاسرائیل و مرلمانان دادهاست .این وعده با ظهور دوهت حن محقن
خواهد شد و خداوند برای تحقن آن برگزیدگان خود (اوهیاء اههی) را م مور خواهد کرد .بنابراین
موضوع اصلی دیگر که هدف نهایی سوره هم میتواند باشد ،وعده اههی برای ظهور ح ومت حن
است .در نمودار زیر فراوانی موضوعات اصلی درج شدهاست.
نمودار .1فراوانی موضوعات اصلی

 .۵مضامین فرعی سورۀ اسراء
پس از یافتن موضوعات اصلی به مضامین فرعی یا نقاط تمرکز در هر آیه میپردازیم .وین
نقاط تمرکز است راجشده از متن سعی میکند تا ن م نهفته در محتوا را آش ار کند .به ع ارت دیگر
به جهت سهوهت بررسی هر متن ،ابتدا موضوعات اصلی مش ص میگردد ،آنگاه این موضوعات
در قاهب عناوینی جزئیتر تقریمبندی میشوند که به آن عناوین ،موضوعات فرعی گویند .این
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موضوعات که توسط تحلیلگر است راج شدهاند ،لیههای درونی متن را آش ار میسازند (ر.ک؛
باردن.)38 :1375 ،
در این سوره ،پس از یافتن  4موضوع اصلی برای آیات 197 ،موضوع فرعی نوشته شد .به این
صورت که برای هر آیه  2یا  3مضمون فرعی در ن ر گرفته شد .دقت در این مضامین ما را در جهت
تحلیل بهتر موضوعات اصلی یاری نمود .در واقع مضامین فرعی کمک زیادی جهت تحلیل
موضوعات اصلی بود.

 .۵-۱تحلیل کیفی موضوع بنیاسرائیل
در تحلیل کیفی آیات بنیاسرائیل 4 ،مقوهه دیده میشود که فراونی دو مقوهه بیشتر است ،اول
هشدارهایی که به بنیاسرائیل داده شده و دوم ،هدایتی که برای بنیاسرائیل فرستاده شدهاست.
جدول .1تحلیل کیفی آیات بنیاسرائیل

ردیف موضوعات اصلی

مقوهه

فراوانی

هدایت بنیاسرائیل  -ههف خداوند
به بنیاسرائیل  -معرفی بنیاسرائیل  -هدایت بنیاسرائیل
1

فضائل ان یاء

2

وعده خداوند
وعده دوم خداوند  -رحمت و فضل

3

خدا -سنت اههی
بهانه فرعون -اخراج ن ی خدا -پاسخ

4

ن ی خدا

عمل رد بد بنیاسرائیل
هشدار به بنیاسرائیل(وعده اههی)
دشمنی با ن ی خدا

%34
%7
%37
%22
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 .۲-۵هدایت بنیاسرائیل
با ن ر به جدول بنیاسرائیل ،مییابیم که خداوند برای بنیاسرائیل هدایت و کتاب را نازل کرد

﴿وَءات ي ناَموسىَالْكِتابَوَجعلْناهَه ًدىَلِّبىنَِإِسر ِ
اَءيلَ
ُُ
ْ
و از ایشان خواست جز خداوند را وکیل نگیرند َ ْ ُ
أ هلَت ت ِ
﴾ (السراء )2/صاحب مجمعاه یان ،ذیل این آیه میگوید که بنیاسرائیل،
يال َ
نَدو َِّنَوكِ ًَ
هخ ُذواْ َِم ُ

موسی(ع) را ان ار نمودند (ر.ک؛ ق رسی1372،ش :ج )612 ،6از آیات دیگر اینگونه برمیآید
که بنیاسرائیل اربابانی مندوناهله را برای خود برگزیدند ،اه ته نه به این معنا که برایشان نماز
ب وانند؛ بل ه حرام کردند آنچه را ایشان حرام دانرته و حالل نمودند آنچه را ایشان حالل می-
دانرتند (ر.ک؛ همان ،ج )37 ،5ایشان در کتابی که رسول اههی برایشان آورده بود دوار اختالف
شدند و در آن شک نمودند (هود )110/و (فصلت.)45/
در تفاسیر اشاره شدهاست که ذکر این حقیقت به جهت ترالی پیام ر(ص) است ورا که قوم
او نیز به همینگونه به ت ذیب پرداختند(ر.ک؛ قوسی1409،ق :ج )73 ،6بنابراین همانهور که
بنیاسرائیل به ت ذیب و ان ار پرداختند ،امت پیام ر(ص) هم به ان ار پرداختهاند.

﴿ذَُِّريهةَ
در ادامه خداوند بنیاسرائیل را همان ذریهای معرفی میکند که با نوح(ع) حمل شدند َ

﴾َ(السراء .)3/این ه ورا اشاره شدهاست که بنیاسرائیل ،همان
وحَإِنههَُكانَع ْبداًَش ُكورَاً َ
م ْنَْحلْناَمعَنُ ٍ

ذریهایرت که با نوح (ع) حمل شده بودند؟ میتوان گفت ایشان همان امتی هرتند که خداوند در

الم َِمنهاَوَب ر ٍ
وحَ ْاهبِطَْبِس ٍ
كاتَعل ْيكَوَعل َىَأُم ٍمَ
﴿قيلََايَنُ َُ
آیۀ  48هود به ایشان اشاره نموده و میفرماید َ
﴾(هود.)48/
س ُه ْم َِمنهاَعذابَأليمَ َ
ِِمه ْنَمعكَوَأُممَسنُمتِّعُ ُه ْمَثُهَمي ُّ

صاحب مجمع میگوید یعنی امتهایی که در آینده از نرل اینها پدید خواهد آمد و ما در
دنیا ب نواع نعمتها آنان را بهرهمند خواهیم ساخت وهی آنان کفران نعمت ميکنند و ما نابودشان
ميکنیم ،و پس از نابودی به عذاب دردناك ما دوار خواهند شد (ر.ک؛ ق رسی1372 ،ش :ج،5
 )255ابوع یده ذریه را در اعقاب و نرل میداند حتی به هزار نرل (ر.ک؛ ابن بابویه1395،ق:
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ج )247 ،1و پس از نوح(ع) همه نابود شدند مگر آنان که در سفینه مانده بودند .بنابراین بنیاسرائیل
همان نرلی است که ق ن آیۀ فوق همراه نوح(ع) بودهاند.

 .۳-۵نکوهش عملکرد بنیاسرائیل
اما با عمل رد ناشایرت خود و افراد و بغی در زمین ،مورد هجوم افرادی قدرتمند قرارگرفته و
عدهای کشته و عدهای اسیر میگردند و برای قرنی در استضعاف فرو میروند .این بالء ،جزاء اعمال
ناشایرت ایشان بود (ر.ک؛ فضل اهله1419،ق:ج )35 ،14پس از آن خداوند دوباره به ایشان

﴿ثُهَرد ْدانَل ُك ُمَالْك هرةَعل ْيه ْمَوَأ ْمد ْدان ُكمَ ِِب ْمو ٍالَوَبنِنيَوَجعلْنا ُك ْمَ
مهلت داده و ایشان را مدد میرساندَ :
ِ
﴾(السراء )6/اما هشدار میدهد که اگر باز به ضالهت برگردید ما نیز به عذاب روی
ريا َ
أ ْكثرَ نف ً
ِ ِ
ِ
﴾(السراء.)8/
ريا َ
َعُ َ
كمَوَإِ ْن َ
كمَأنَي ْرْح َُ
﴿عسىََربُّ َُ
میآوریم! َ
دتَُعُ ْدانَوَجعلْناَجهنهمَللْكاف ِرينَحص ً

 .۴-۵هشدار به بنیاسرائیل
هشدار به بنیاسرائیل بیشترین فراوانی را در آیات دارد .خداوند به ایشان اخهار میدهد که
عذاب اههی در نتیجه قغیان شما خواهد بود؛ آنگاه وعده اههی را متذکر میشود .این وعده درآیات
به «وعدالخره» یاد شده و درآینده فرا خواهد رسید .بنابراین بازگشت بنیاسرائیل از نی ی به بدی و
قغیان ایشان ،موجب رسیدن وعده دوم در آینده خواهد بود که همانا خواری و ذهت ایشان را همراه
میآورد.

 .۵-۵دشمنی با نبی خدا
ن تۀ دیگر دربارۀ این داستان ،سرنوشت فرعون است .فرعون ،به عنوان دشمن بزرگ حضرت
موسی(ع) ،ن وت ایشان را ان ار نمود و او را ساحر نامید (السراء )101/با آن ه قهعا میدانرت که
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موسی(ع) بر حن است(السراء .)102/درنهایت هم اراده به اخراج ایشان کرد و نتیجه این شد که

﴿فَأرادَأنَيست ِفز ِ
ضَفأغْرقْناهَُوَمنَ همعهُ ِ
َاْل ْر ِ
﴾(السراء .)103/سنت
يعا َ
با یاران غرق گردیدَ .
مَمن ْ
ْ ُ
ََج ً
هه ّ

اههی درمورد اخراج ن ی خدا ،هالکت آنان است .در آیات دیگر خداوند از این سنت س ن گفته
است .قوم شعیب نیز به دهیل اراده اخراج ن ی خدا به هالکت رسید(العراف .)88/خداوند در سوره
ابراهیم به این سنت اشاره نموده و هالکت را عاق ت کرانی برشمرده که با اخراج ن ی خدا از ظاهمین

﴿وَقالَالهذينَكفرواَلِرسلِ ِهمَلنُ ْخ ِرجنه ُك َم َ ِمنَأر ِ
ود هنَيف َ ِملهتِناَفأ ْوحى َإِل ْي ِه ْمَرُّّبُ ْمََ
قرار میگیرند َ
ضناَأ ْوَلت عُ ُ
ْ ْ ْ
ُ ُُ ْ
﴾(ابراهیم .)13/ابنعاشور این آیه را در مورد پیام راکرم(ص) میداند .او مراد از
لنُ ْهلِك هنَالظهالِمنيَ َ

«اهذین کفروا» را کفار قری

و مراد از رسلهم را پیام ر اکرم(ص) میداند (ر.ک؛ ابن

عاشور1420،ق :ج.)235 ،12
بنابراین میتوان یافت که درباره بنیاسرائیل  4جهتگیری مهم در آیات دیده میشود.
جهتگیری اول هدایت امت بنیاسرائیل است .دوم عمل رد بد ایشان و سوم هشدار جهت این
عمل رد است .هشدار به مهلتی که به ایشان داده شده و عقوبتی که در آینده در انت ار ایشان است.
جهتگیری وهارم نیز عاق ت دشمنی با ن ی خداست .فرعون که به ان ار و کفر در برابر فرستاده
اههی ایرتاد و اراده اخراج ایشان را نمود ،به هالکت رسیده و غرق گردید.

 .۶تحلیل کیفی امت مسلمان
در تحلیل کیفی امت مرلمان پنج مقوهۀ مهم دیده میشود که ش اهت بریاری با امت
بنیاسرائیل دارد .تنها مقوههای که در اینجا اضافه شده ،معرفی اوهیائی است که وعدۀ اههی به دست
ایشان اجرا خواهد شد.
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جدول .2تحلیل کیفی امت مسلمان

ردیف

موضوعات اصلی

درصد فراوانی

مقوهه

توحید اههی -نشان دادن آیات اههی به
مرلمانان-هدایت انران-رحمت و فضل خدا-
قرآن-ابتغاء فضل اههی-سنت اههی-برتری هدایت و مهلت
درجات در آخرت-امر و نهی اههی-بشارت به برای مرلمانان 36
مغفرت-رزق خداوند-فضائل ان یاء-ارسال آیه-
۱

%32

آزمای مردم-ههف اههی
علم خداوند به عمل رد مرلمانان -معرفی
م ذرین-معرفی بیایمان-معرفی ظاهمین-پاسخ عمل رد

بد

به ظاهمین-بهانه اکثر مردم-پاسخ به ایشان -مرلمانان34
۲

%29

ویژگی انران-معرفی مشرکین-پاسخ به مشرکین
اعالم عذاب اهیم-شیهان-کوری آخرت-اخراج هشدار

به

۳

ن ی خدا -جزاء ظاهمین-توصیه به امامت

مرلمانان 24

%۲۱

۴

اراده اههی-دوهت حن-روح-وعده خداوند

وعده اههی 12

%۱۰

۵

برگزیدگان-کرامت و تفضیل بنیآدم

بندگان اههی 9

%۸
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 .۱-۶هدایت و مهلت برای مسلمانان
در تحلیل کیفی امت مرلمان مالح ه میشود که این امت نیز پس از نزول هدایت و قرآن و
ارسال رسول بر ایشان با عمل رد ناشایرت و ان ار و ت ذیب آیات اههی از جانب خداوند مهلتی
دریافت نمودهاند.

 .۲-۶توصیه به قرآن
خداوند هدف از نزول قرآن را هدایت به سمت مح مترین راهها معرفی میکند و در ادامه

﴿إِ هنَهذاَالْ ُقرءانَيه ِدىَلِلهت ِ
َِهىَأقْو ُمَوَيُبش ِّرَال ُْم ْؤِمنِنيَ
بشارت و انذار را پس از این هدایت بیان میدارد َ
ْ
ص َِ ِ
ِ
﴿أ هنَاله ِذينَلَيُ ْؤِمنُون ِ
َابل ِخرِةَأ ْعت ْدانََل ْمَ
﴾ (السراءَ )9/و َ
ريا َ
اله ِذينَي ْعملُونَال ه
اْلاتَأ هنََل ْمَأ ْج ًراَكب ً
ِ
﴾ (السراء.)10/
يما َ
عذ ًاابَأل ً

بنابراین قرآن هادی امت به سوی امامان(ع) است .این مهم از ابتدای نزول قرآن برای مرلمانان
از مهمترین وجوه هدایت بودهاست.

 .۳-۶توحیدمحوری
جن ۀ دیگری از هدایت ،روشنگری دربارۀ توحید است .خداوند متعال پس از نهی از شرک،

﴿قُلَلهْوَكانَمعهَُءاَلِةَكماَي ُقولُونَ
ابتدا با پاسخ منهقی حجت را بر مشرکان تمام نموده و میفرمایدَ :

َلَ ِذىَالْع ْر ِ
﴾(السراء )42/آنگاه تنزیه را یادآور شده و تنزیه گفتن را به آسمانها
يال َ
شَسبِ ًَ
إِذًاَلهبْ ت غ ْواَْإِ َ

ِ
ِ
نَمنَ
و زمین و هروه در آنرت نر ت میدهدَ .
س ْب ُعَو ْ
اتَال ه
﴿تُسبِّ ُحَلهَُال ه
سماو ُ
َاْل ْر ُ
ضَوَمنَفي ِه هنَوَإِ ّ
ِ
شىَ ٍءَإِهلَيسبِّح ِ
ِ
َحب ْم ِدهَِوَلکِ ه
﴾ (السراء.)44/
ورا َ
يماَغ ُف ً
ُ ُ
نَلَت ْفق َُهونَت ْسبيح ُه ْمَإِنههَُكانَحل ً
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ّ .۴-۶
توجه به اوامر و نواهی الهی
جن ۀ دیگر هدایت ،اوامر و نواهی است که در آیات (22تا )38آمدهاست .خداوند اوامر و
نواهی خود را ی ی پس از دیگری بیان میدارد تا عذری برای احدی باقی نماند .ورا که تا فرستادهای
اوامر اههی را برای امت نیاورد ،عذابی برای ایشان ن واهد بود (السراء .)15/اوهین انذار ،نهی از
دنیاقل ی است .خداوند اراده آخرت را منتهای آمال یک مؤمن برمی شمرد و اعهاء رزق را برای

لءَ ِمنَ ع ِ
ِ
﴿ ُكالًَّ ُّنِدَُّ ُ ِ
طاءَ ربِّكَ وَ ماَكانَ عطاءَُ ربِّكَ
مؤمن و غیر آن ضمانت میکندَ .
هؤلءَ وَ ه ُؤ َ ْ

﴾(السراء )20/و جهنم را م وای کرانی میداند که دنیای زود گذر را ترجیح داده و آخرت را
ُمْظُورَاً َ
ّ
رها کردند (السراء18/و )19در تشرف علی بن مهزیار ،امام زمان (ع) میفرماید :و ه ّن م کثرتم

األموال و تج ّ رتم علی ضعفاء اهمؤمنین و قهعتم ّ
اهرحم اهذي بین م  ...آنچه امت مرلمان به آن
گرفتار آمده ،مال اندوزی و دنیاقل ی است.

پرهیز از شرک ،نی ی به واهدین ،پرهیز از اسراف و ت ذیر ،نهی از کشتن فرزندان ،نهی از زنا،
نهی از خوردن مال یتیم ،پرداختن کیل به تمامی ،پرهیز از ت عیت کورکورانه و هشدار از ک ر و غرور
از دیگر مواردی است که خداوند در این سوره به مرلمانان توصیه میفرماید و نارضایتی خود را از
این گناهان ،اعالم میفرماید .با اندک ت ملی میتوان یافت که امت اسالم به تمامی آنچه امتهای

﴿فِإ هنَلِلهذينَظل ُمواَذنُوابً َِمثْلَ
پیشین به آن م تال بوده ،گرفتار است و همۀ اینها مصادین ظلم میباشدَ .

﴾ (اهذاریات )59/اصحاب در این آیه در تفاسیر ن ایر ونین مردم در
صحاّبِِ ْمَفالَي ْست ْع ِجلُ َو َِن َ
ذنُ َِ
وبَأ ْ
امتهای پیشین میباشد (ر.ک؛ قمی مشهدی1368،ش :ج.)438 ،12

 .۵-۶طلب فضل الهی
پس از هدایت و ارسال رسول و نزول قرآن ،خداوند مرلمانان را به قلب فضل اههی دعوت
مینماید .در آیات بعد فضل اههی را معرفی مینماید .خداوند برخی از بندگان را کرامت ب شیده

واکاوی انسجام دروني سورۀ اسراء /مرضیه محصص و زهره کوچک یزدي

173

و ایشان را بر بریاری از م لوقات فضیلت دادهاست (السراء )70/آنگاه به مرلمانان امر مینماید
که فضل اههی را قلب نمایند (السراء.)12 /
﴿وَ
فضیلت در برخی آیات ،علم و ح متی است که خداوند به برگزیدگان خود عنایت میکند َ
َمن ِ
ِ
َعلْماًَوَقالَا ْْلم ُد ِهِ
لق ْدَآت يناَداودَوَسليمان ِ
َع ِ
﴾ (اهنمل)15/
باد ِهَال ُْم ْؤِمننيَ َ
ُْ
ْ
ََّللَالهذيَفضهلناَعل َىََكث ٍري ْ
ْ ُ
َالر ُس ُلَف ه
ضلْناَب ْعض ُه ْمَ
و در آیاتی ،ت لم با خداوند ،ترفیع درجات ،ت یید به روحاهقدس میباشد َ
﴿َتِلْك ُّ
عَلىََب ع ٍ ِ
جاتَ وَ آت ْيناَ عيسىَ ابْنَ مرَيَ الْب يِّ ِ
اَّللَ وَ رفعَ ب ْعض ُهمَ در ٍ
وحَ
ناتَ وَ أيه ْد َ
انهَُ بُِر ِ
ْ
ضَ منْ ُه ْمَ م ْنَكلهمَ هُ
ْ
ْ
﴾(اه قره.)253/
سَ
الْ ُق ُد َِ

اما خداوند به مرلمانان دستور میدهد که در روز و شب قلب فضل اههی کنند (السراء.)12/
این فضل از جنس همان ویزی است که به ان یاء اههی داده شدهاست و برخی به آن کفر میورزند.

اَّللَُ ب غْياًَ أ ْنَ يُن ِّزلَ ه
﴿بِئْسماَ ا ْشَتْواَ بِ ِهَ أنْ ُفس ُه ْمَ أ ْنَ ي ْك ُف ُرواَ ِِباَ أنْزلَ ه
ضلِ َِهََعلىََم ْنَ يشاءَُ ِم ْنَ
َ
اَّللَُ ِم ْنَ ف ْ
ِع ِ
﴾(اه قره.)90/
بادَهَ ...

آنقور که امام صادق (ع) میفرماید مؤمن به رضای خداوند نمیرسد مگر آن ه آنچه از فضل،
به معصومین(ع) داده شده ان ار ننماید (ر.ک؛ مجلری1403 ،ق :ج )221 ،75خداوند در سوره
جمعه مرلمانان را به قلب فضل اههی دعوت مینماید (اهجمعه )10/جابر از امام باقر(ع) نقل
میکند :معنای

اینرت که فضل اههی که بر اوصیاء است را قلب نمایید (ر.ک؛ مفید1414،ق:

 )129بنابراین خداوند مرلمانان را به قلب فضل از اوصیاء اههی امر نمودهاست.بنابراین خداوند،
مرلمین را که تا رسیدن وعده اههی شب و روز میگذرانند ،امر به قلب فضل اههی از آخرین وصی
پیام ر(ص) ،امام عصر(عج) مینماید .روایات بریاری نیز در این زمینه وارد شده از جمله ادعیهای
که در قلب آخرین حجت و وصی اههی سفارش شدهاست .از جمله دعای ندبه ،دعا در غی ت امام
عصر(ع) دعای افتتاح و ( ...ر.ک؛ ابن قاووس1426 ،ق.)333 :
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 .۶-۶لزوم بازنگری رفتاری
خداوند در این سوره به بهانههای مردم در برابر پیام راکرم(ص) اشاره نموده و اکثریت افراد را
از گروه بیایمانان (السراء45/و ،)90ظاهمین (السراء ،)47/مشرکین (السراء22/و ،)39کافرین
(السراء67/و ،)89من رین معاد و رجعت دوباره به دنیا (السراء ،)49/دنیاپرستان (السراء،)18/
مترفین (السراء ،)16/م ذرین (السراء ،)26/قاغیان (السراء ،)60/اخراج کنندگان پیام ر(ص)
(السراء ،)76/جاحدین در برابر وصی پیام ر(ص) (السراء )73/معرفی میکند .همچنین ایشان
را در برابر تذکرات قرآن ،افرادی میخواند که جز بر نفرتشان افزوده نمیگردد! (السراء )41/اینچنین
است که امت پیام ر(ص) ،همچون بنیاسرائیل راه ان ار حن را در پی گرفتند.

 .۷-۶هشداردهی به مسلمانان
در موضوع امت مرلمان پس از هدایت با قرآن و بیان توحید و ت یین اوامر و نواهی اههی،
هشدارهای مهمی دیده میشود .هشدار دربارۀ ان ار رساهت و بازگشت دوباره به جاهلیت ،نهی از
شرک ،هشدار به ت ذیب آیات اههی (فرستاده اههی) ،هشدار از پیروی شجره ملعونه و پیروی از
شیهان ،هشدار به ات قدم در پذیرش اوصیاء پیام ر(ص) و در نهایت هشدار نر ت به قرد
فرستاده اههی مهمترین هشدارهایی است که خداوند در این سوره به امت مرلمان میدهد و پس
از این عمل ردها ،عذاب اهیم (السراء ،)10/هالکت (السراء ،)16/مذمت شدن در جهنم
(السراء ،)18/مالمت و ذهت (السراء ،)22/عذاب شدید ق ل از قیامت و در دوران رجعت
(السراء ،)58/کوری در آخرت (السراء )72/را اعالم میدارد.
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 .۱-۷-۶هشدار دربارۀ بازگشت به جاهلیت
همانقور که در تحلیل آیات بنی اسرائیل هم مشاهده شد ،ایشان بعد از هدایت به سوی
گمراهی شتافتند و به نی ویی پشت کرده و بدی را پیشه ساختند تا آنجا که خداوند به ایشان فرمود:

ْتَُف لهاَفِإذاَجاءَو ْع ُد ْ ِ ِ ِ
اَو ُجوه ُك ْمَوَلِي ْد ُخلُواَالْم ْس ِجدَ
كمَوَإِ ْنَأسأ َ
﴿إِ ْنَأ ْحسنتُ ْمَأ ْحسنتُ ْم َِْلن ُف ِس َُ
َ
سوُؤ ُ
َاْلخرةَلي ُ
﴾ (السراء )7/خداوند به جهت بازگشت ایشان به
كماَ دخلُوهَُ أ هولَ م هرةٍَ وَ لِيُ تَِّبُواَ ماَ عل ْواَ ت ْتبريَاً َ

جاهلیت ،عقوبتی برایشان در وعده دوم قرار دادهاست که همان بیچارگی و خوف در رخرارشان و

ترلط بندگانی قوی و جنگ آور بر ایشان میباشد (ر.ک؛ موسوی همدانی ،سید
محمدباقر1372،ش:ج.)45 ،13
از من ر مفرران این خهاب مم ن است به امت پیام ر(ص) هم باشد (ر.ک؛
ق رسی1372،ش :ج )615، 6هذا خداوند میفرماید که عمل رد شما به نفع یا ضرر خودتان است
و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمیگیرد .این تذکر با هشدار به هالکت ،این مهلب را
میرساند که مرلمانان نیز همچون قوم بنیاسرائیل و دیگر اقوام گذشته اگر به گناهان م تال گردند،

وبَ ِعب ِ
﴿وَكمَ أ ْهلكْناَ ِمنَ الْ ُقر ِ
وحَ وَكف َىََبِربِّكَ بِ ُذنُ ِ
ادهَِ خبِرياَ
ونَ َِمنَ ب ْع ِدَ نُ ٍ
هالک خواهند شد َ ْ
ُ
ِ
﴾(السراء.)17/
ريا َ
بص ً

 .۲-۷-۶هشدار دربارۀ انکار رسالت
هشدار دیگر به امت مرلمان ،ان ار رساهت پیام راکرم(ص) است .همانهور که بنیاسرائیل،
پیام رشان را با درخواستهای بیجا آزار میدادند و در ایمان به او ابت قدم ن ودند و بهانههای
م تلفی برای پذیرش حن داشتند ،مثال میخواستند که برایشان وشمه جاری کند (اه قره،)60/
امت پیام راکرم(ص) نیز همینقور بهانه آورده و از ایشان قلب وشمه میکردند! (السراء )90/یا
این ه میگفتند ورا او خانهای از قال و یا باغهایی از انگور ندارد .از همه مهمتر این ه ورا بشری

﴿قُلَ له ْوَ
همچون ما باید فرستاده از سوی خدا باشد .خداوند متعال در پاسخ به ایشان میفرمایدَ :
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ِ
ِ
َاْل ْر ِ
﴾(السراء )95/همانهور که
ول َ
سم ِاءَمل ًكاَ هر ُس ًَ
كانَ ِف ْ
مَمنَال ه
ضَملئكةَميْ ُ
َمطْمئنّنيَلن هزلْناَعل ْي ِه ّ
شون ُ

مالح ه میشود امت عصر پیام ر اکرم(ص) با نگاه مادی به مر هۀ ره ری ،مال و روت را به عنوان
مالک برمیگزیدند (اهزخرف .)31/آنقور که عالمه ق اق ائی میفرماید :ع مت از ن ر ایشان،
داشتن مال و جاه است .وون در ن ر افراد مادی و دنیاپرست مالك ع مت و شرافت و علو مقام
همین ویزها است (ر.ک؛ ق اق ائی1383،ش :ج.)98 ،18
اساسا نگاه دنیامدارانه مربوط به فرعون و فرعونیان است .بهانهای که فرعون در برابر حضرت
َ
ْ
ْ َ
َ ْ ْ
ََ َ
َ
موسی(ع) مهرح کرد فقر ایشان بود« .أ ل ت ْع َج ُ ون م ْن َهذ ْین َیشرقان هي َد َو َام اهع ِّز َو َبق َاء اه ُملك َو
ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
اهذ ِّل َف َه َّال ُأ ْهق َي َع َل ْیه َما َأ َساو َر ٌة م ْن َذ َهب« »...آیا از این دو نفر ّ
تعجب
هما بما ترون من حال اهفقر و
ٍ
نمیکنید؟ که دوام ّ
عزت و جاودانگی ح ومتم را به خواستههای خود ربط میدهند؟ در حاهی که
در فقر و بیچارگی به سر میبرند؟ اگر ونین است ورا دستبندهای قال به همراه ندارند؟»
خداوند متعال در راستای ونین عمل ردی ،پیام ر اکرم(ص) را دهداری میدهد و میفرماید:

ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
﴾(السراء )96/آنگاه به مردم عصر
ريا َ
َ
﴿قُ ْلَكفىََ ِاب هَّللَ شهيداَ ب يْىنَِ وَ ب يْ ن ُك ْمَ إِنههَُكانَ بعبادهَ خبرياَ بص ً

پیام ر(ص) هشدار می دهد که سزای من رین رساهت دوزخ است .هر زمان آت

آن فرونشیند،

شعله تازهای بر آنان میافزاییم! (السراء.)97/

 .۳-۷-۶هشدار دربارۀ شرکورزی
از هشدارهای دیگر به امت پیام راکرم(ص) خهر شرک است .خداوند خهر شرک را برای
مرلمین بزرگ میشمارد و میفرماید :خدایانی را که جز خدا گمان کردهاید و میخوانید ،آنها قادر
نیرتند که ضرر را از شما ب رند و یا به دیگری منتقل کنند (السراء .)56/آنهور که آیه متذکر میشود
برخی از امت پیام ر(ص) ،کرانی را در کنار خداوند قرار دادهاند که خداوند اینقور هشدار
میدهد و میفرماید -1 :ایشان توانایی ندارند از شما رفع گرفتاری کنند -2 .خود این افراد برای
تقرب به خداوند به وسایلی تمرک میجویند( .حال این وسایل وه هرتند که میتوان به وسیلۀ
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آنها به خداوند تقرب جرت ،در این مجال نمیگنجد؛ اما برای رفع گرفتاری و اضهرار از جامعه
مرلمین باید تنها روی به سوی خداوند آورد و وسایلی را که خداوند اذن به تقرب جویی به آن
می دهد ،را وسیله قرار داد ).خداوند پس از تنزیه خود از شرک ،تر یح و تنزیه آسمانها و زمین را
متذکر میگردد وهی مشرکین را فاقد قدرت فهم ونین تر یحی معرفی میکند (السراء .)44/حتی
ایشان را هنگام قرائت قرآن ،با گوشهایی سنگین و قلوب پوشیده شده از درک کالم حن معرفی
مینماید(السراء )45/خداوند خهر شرک را به همینجا تمام نمیکند و وجوه دیگری برای شرک
معرفی میفرماید .نفرت از یاد خدا (السراء ،)46/متهم نمودن پیام ر اکرم(ص) به سحر
(السراء )47/و ان ار خلقتی جدید (السراء )49/و . ...
اما ورا مشرکین خلقت جدید را ان ار مینمایند ،پرسشی است که در قرمت بعدی به آن
خواهیم پرداخت.

 .۴-۷-۶هشدار درباره تکذیب آیات الهی
خداوند در سورۀ اسراء علت نفرستادن آیات اههی را ت ذیب آنها میداند و ظلم به آیات اههی
را موجب هالکت مردم معرفی مینماید (السراء .)59/در روایتی از ابی اهجارود از امام باقر(ع)
درباره این آیه میفرماید :قوم پیام ر(ص) از ایشان تقاضای آیه (معجزه) کردند ،اما خداوند این آیه
را نازل کرد و فرمود :قوم تو آیهای را که برایشان فرستادیم ت ذیب نمودند! (من ور علی (ع)) و ما
اگر بر قومی آیه نازل کنیم و ایشان بدان ایمان نیاورند هالکشان میگردانیم ،هذا نزول آیات را برای
قومت به ت خیر انداختیم .با اندکی ت مل میتوان یافت که من ور از آیات اههی در اینجا فرستادگان
خداوند هرتند  ،ورا که از ایتاء آیه س نی به میان نیامده بل ه ارسال آیه مورد ن ر است (ر.ک؛
ق اق ایی1383،ش :ج )134 ،13بنابراین خداوند در این سوره به امت پیام ر(ص) هشدار میدهد
که م ادا فرستادگان اههی را ت ذیب کنند (السراء.)59/
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این فرستادگان بعد از پیام راکرم(ص) ،اوصیاء ایشان هرتند .ورا که آیات قرآن در همه اعصار
جاری است (ر.ک؛ عیاشی ،محمدبن مرعود1380،ق:ج )204 ،2در عصر حاضر ،هشدار آیه
نر ت به ت ذیب آخرین وصی پیام ر(ص) است و ان ار ایشان موجب هالکت خواهد بود (ر.ک؛
ابن ابی زینب،محمد1397،ق )152 :خداوند در این سوره مرلمانان را اینچنین هشدار میدهد

﴿أَفأ ِمنتُمَ أنَُي ِسفَ بِ ُكمَ جانِبَ الَْبهَ أوَ ي ر ِسلَ عل ْي ُكمَح ِ
﴾(السراء)68/
الً َ
كم َوكِي َ
اصبًاَثُهَ لََت ُدواَْ ل َُ
َ
ْ
ْ ُْ
ْ
ْ

ِ ِ
همچنین میفرمایدِ َ :
ِ
ِِ
ِ
يحَف يُ غْ ِرق ُك ِ
اَمن ِّ
مَِباَ
َالر ِ
﴿أ ْمَأمنتُ ْمَأنَيُعيد ُك ْمَفيهَترةًَ أُ ْخرى َفريُسلَعل ْي ُك ْمَقاص ًَف ّ
كمَعل ْي ناَبِ ِهَتبِ ًيعا َ﴾(السراء.)69/
كف ْر َتَُ َثَُلََت ُدواَْل َُ

در آیات بعد ،عالوه بر نهی از ت ذیب ایشان ترغیب به اقاعت از ایشان مینماید .خداوند

امت پیام ر(ص) را هشدار میدهد که نر ت به آیاتی (اوصیائی) که همراه پیام ر(ص) نازل شده
است ،ات قدم داشته باشند .ورا که ایمان به امام هر عصر در قیامت موجب قرار گرفتن در
اصحاب یمین خواهد بود (السراء .)71/اگر کری امام از جانب خداوند را ان ار کند ،گویی در
دنیا کور زندگی کرده و در آخرت هم کور خواهد بود (السراء.)72/
بهعال وه ،هشدار دیگر به ان ارکنندگان فرستادگان اههی ،نداشتن اوهیائی است که خداوند در
صورت پذیرش هدایت برای مؤمن قرار میدهد و در صورت گمراهی ولیت آنان برایشان سودی
ن واهد داشت (ر.ک ،ابن شهر آشوب1369،ق :ج )126 ،1این اوهیاء یاورانی هرتند که میتوانند
به اذن اهه ی عذاب را رفع نمایند اما برای کرانی که داعی به سوی خداوند را اجابت نموده باشند

َداعيََ هِ
َلََيب ِ
َاْل ْر ِ
ضَوَل ْيسَلهَُ
(ر.ک؛ ابن عاشور1420،ق :جَ )53 ،26
اَّللَف ل ْيس َِِبُْع ِج ٍز َِيف ْ
﴿وَم ْن ُِ ْ
يفََض ٍ
﴾(الحقاف .)32/بنابراین در این سوره کرانی که آیات
ني َ
اللَ ُمب ٍَ
ِم ْنَ ُدونِ ِهَ أ ْولِياءَُ أُولئِكَ َ

اههی(اوصیاء پیام ر(ص)) را ان ار میکنند ،هالکت در دنیا و محرومیت از اوهیائی است که

خداوند از روی ههف برای مؤمنین قرار داده و ایشان با مقامی که نزد خداوند دارند موجب آمرزش
و رهایی از عذاب میگردند.
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 .۵-۷-۶هشدار دربارۀ طغیانگری
هشدار جدی دیگری که خداوند به امت اسالم میدهد ،فتنه و آزمایشی است که برای مرلمین
وجود دارد و آن شجره ملعونه است .خداوند متعال شجره ملعونه را آزمایشی برای امت اسالم ،نه
تنها در عصر پیام ر اکرم(ص) بل ه برای همه اعصار معرفی نموده و ایشان را انذار مینماید .اه ته

﴿وَإِ ْذَقُلْناَلكَإِ هنَربهكَأحاط ِ
َابلن ِ
هاسَ
در ادامه ،قغیان ک یر مردم را بازتاب این انذار معرفی مینماید!َ .
فَالْ ُقرء ِ
اَالر ْءايَالهتَِأريْ ناكَإِهلَفِ ْت نةًَلِّلن ِ
هاسَوَال ه
انَوَخنُِّوفُ ُه ْمَفماَي ِزي ُد ُه ْمَإِهلَطُغْي ًاانَ
وَماَجعلْن ُّ
شجرةَالْملْعُونةَ َِ ْ
ِ
﴾(السراء )60/در روایات بریاری شجره ملعونه ،بنیامیه معرفی شدهاند (ر.ک؛
ريا َ
كب ً

ق رسی1372،ش :ج )655 ،6هذا خهری که در این سوره مرلمانان از آن برحذر داشته شدهاند،
پیروی از شجره ملعونه است که قغیان ک یر تعریف شدهاست.

در امتهای پیشین نیز قغیان و کفر در برابر آنچه خداوند نازل نمود ،رخ دادهاست.

َمنْ همَماَأُنْ ِزلَإِليك ِ
ِ
َم ْنَ
یهود(بنیاسرائیل) ،به ونین قغیان و کفری م تال شدندَ ،
ْ
﴿َ...وَليزيد هنَكثرياً ُ ْ

﴾ (اهمائده.)64/
ربِّكَطُغْياانًَوَ ُك ْفراًَ ...

بنابراین بریاری از امت پیام ر(ص) ،با پیروی از شجره ملعونه به قغیان و کفر روی میآورند.
اما ق ن فرمای

امیرمؤمنان(ع) ،مرلمانان تنها زمانی بر ایشان فائن خواهند آمد که دوهت حن

ظهور نماید (ر.ک؛ ص حي صاهح1414،ق )138 :هذا جهت رفع ظلم بنیامیه ،قلب دوهت حن
مد ن ر قرار میگیرد.

 .۶-۷-۶هشدار دربارۀ پیروی از شیطان
در این سوره خ ر از جنگی تمام عیار از سوی شیهان و هش ریان به جهت حرادت به کرامتی
که خداوند به بنیآدم نمود ،داده شدهاست .شیهان کرامت ب شیدن پروردگار به بنیآدم و فضیلت
﴿قالَأرءيْ تكَ
دادن به ایشان را تاب نیاورد و قرم خورد که ایشان را به ذهت گناه خواهد انداختَ .
﴾(السراء .)62/شیهان با
يال َ
هذاَاله ِذىَك هرْمتَعلىَ َلئ َِن َأخ ْهرت ِنَ إَِلَ َي ْوِمَال ِْقيام ِةَْل ْحتنِك هنَ ذُ ِّريهتهَُ إِهلَقلِ ًَ
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هش ری از جن و انس و سالحهایی همچون صدای غنا ،شرکت در اموال مردم و بهرهگیری از
فرزندانشان به گمراهی مرلمانان میپردازد اما خودش اذعان مینماید که ن واهد توانرت بر
گروهی سلهه یابد .خداوند نیز سلهه او را بر ع اد خودش محال میداند (السراء )65/و جایگاه
کرانی را که ت عیت از شیهان میکنند ،جهنم میشناسد.
روایات در مورد شرکت شیهان در اموال و اولد مردم ،فراوان است که تنها به یک نمونه برنده
َْ
َْ
ْ
میکنیم .محمدبن مرلم از ابی جعفر(ع) از َ«و شارک ُه ْم في األ ْموال َو األ ْولد  »...میپرسد.
امام(ع) میفرماید :هروه از مال حرام باشد شرک شیهان است .آنگاه فرزندی که از حرام به دنیا
آمده را هم شرک شیهان میخواند (ر.ک؛ عیاشی1380،ق :ج.)299 ،2
قرآن کریم خ ر از مهلت دادن به شیهان تا وقت معلوم میدهد که روایات ،وقت معلوم را وقت
ظهور حجت اههی معرفی کردهاند (ر.ک؛ عروسی حویزی1392،ش :ج .)14، 3بنابراین شیهان،
با تمام قوا برای ت خیر ظهور دوهت حن تالش مینماید (ر.ک؛ قوسي1409،ق .)330:در مقابل
خداوند به منت ران دوهت حن ،وعده پیروزی دادهاست (اهنور .)55/بنابراین هشدار دیگر به امت
اسالم ،پرهیز از اقاعت شیهان و زمینهسازی برای ظهور دوهت اههی است؛ زمانی که مهلت شیهان
به پایان خواهد رسید.

 .۷-۷-۶هشدار دربارۀ طرد رسول الهی
همانقور که در آیات بنیاسرائیل اشاره کردیم ،هالکت فرعون و فرعونیان به جهت اخراج
ن ی خدا(ع) بود(السراء .)103/در عصر پیام راکرم(ص) نیز همین هشدار به دشمنان ایشان داده

َاْل ْر ِ
﴾
ضَلِيُ ْخ ِر ُجوك َِمنْ ها َ
شد ،ورا که اراده ایشان هم بر همین موضوع بودَ .
ادواَْلي ْست ِفزُّونك َِمن ْ
﴿وَإِنَك ُ
اَلَي لْب ثُون ِ
﴿َ...وَإِذً ه
﴾(السراء)76/
يال َ
َخالفكَإِهلَقلِ ًَ
 ...جزاء ونین کاری هالکت زودهنگام استَ .

اما ورا در این سوره دوبار به اخراج ن ی خدا اشاره میگردد .همانقور که گفتیم هالکت فرعونیان
غرق شدن ایشان بود .خداوند به مرلمانان نیز هشدار میدهد ،که اگر شما هم فرستاده اههی را از
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﴿أ ْمَأ ِمنتُ ْمَأنَيُعِيد ُك ْمَفِ ِيهَترةًَأُ ْخرىَفريُ ِسلَ
میان خود بیرون کنید به همین هالکت گرفتار خواهید آمدَ :
ِ ِ
ِ
يحَف يُ غْ ِرق ُك ِ
اَمن ِّ
﴾(السراء .)69/آیا مرلمانان
يعا َ
مَِباَكف ْر َتَُ َثَُلََت ُدواَْل َُ
َالر ِ
كمَعل ْي ناَ بِهَتبِ ً
عل ْي ُك ْمَقَاص ًف ّ

فرستادهای از برگزیدگان اههی را اخراج نمودهاند؟ با مراجعه به روایات باز مییابیم که اص غ بن ن اته
از امیراهمؤمنین علیه ّ
اهرالم نقل میکند که میفرمود :صاحب این امر(دوهت حن) شرید (آواره) و
قرید(رانده) و فرید(تك) و وحید(تنها) است (ر.ک؛ نعمانی1397،ق :ج .)56 ،1آری ،تنها
برگزیدۀ اههی در روی زمین اکنون در میان امت مرلمان غریب و قرد شدهاست .و هذا قرآن کریم

به ما هشدار میدهد که اگر در قلب دوهت حن کوتاهی کنید و امام خود را غریب و تنها رها کنید،
ایمن ن واهید بود.
﴿وَ
حال در مییابیم که ورا خداوند از هالکت مردم یا عذاب ایشان ق ل از قیامت خ ر میدهد َ
إِنَ ِّمنَ ق ْري ٍةَ إِهلَ َن ُنَ ُم ْهلِ ُكوهاَ ق ْبلَ ي ْوِمَ ال ِْقيم ِةَ أ ْوَ ُمع ِّذبُوهاَ عَذ ًاابَ ش ِدي ًداَكانَ ذالِكَ ِفَ الْكِت ِ
ابَ
﴾(السراء.)58/
ُورا َ
م ْسط ً

این هشدارها به امت مرلمان با توجه به رخدادهای عصر بنیاسرائیل و با هدف ع رتآموزی
انجام گرفته است .بازگشت به جاهلیت و سرباز زدن از فرامین اههی ،ت ذیب حضرت موسی (ع)،
بهانهجوییهای بریار و سرکشی و قغیان ،س ب شد خداوند به بنیاسرائیل ظهور ح ومت جهانی
را خ ر دهد و هشدار عقوبتی دشوار را اعالم مینماید (السراء )7/این هشدارها دربارۀ امت
پیام ر(ص) نیز ساری و جاری است .ایشان هم باید با اخالص توحید را پذیرا باشند و از شرک
دوری نمایند (السراء )49-44/از قغیان پرهیز نمایند (السراء )60/به اوامر و نواهی اههی توجه
نمایند (السراء ،)38-22/از اقاعت شیهان بپرهیزند (السراء .)64-62/به جاهلیت باز نگردند
(السراء )7/و فرستاده اههی که در این عصر ،آخرین حجت اههی میباشد ت ذیب ن نند،
(السراء )59/قرد ننمایند( ،السراء )76/و در ایمان به او ات قدم داشته باشند (السراء-74/
.)75
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 .۸-۶وعدۀ الهی
جهتگیری مهم در موضوع امت اسالم ،اشاره به وعدهایرت که در آینده محقن خواهد شد.
همانقور که اشاره شد ،وعدۀ اههی را خداوند سرپرستی نموده و منجز خواهد نمود .وعدهای که

﴿أتىَأمر هِ
ِ
َلَع هماَيُ ْش ِرُكونَ﴾
َس ْبحانهَُوَتعا َ
َاَّللَفالَت ْست ْعجلُوهُ ُ
از امر پروردگار است و انجام خواهد شد َ ْ ُ

(اهنحل .)1/آنهور که شیخ مفید میفرماید:آنگاه که امر خدا بیاید ،خروج میکند آنقور که رسول

خدا(ص) از م ه خروج نمود (ر.ک؛ ابن ابی زینب1397،ش :ج.)177 ،7
﴿...وَ
همانقور که اشاره شد ،وعده ّاوهی که خداوند به بنیاسرائیل داده بود ،منجز گردیدَ .
﴾ َ(السراء )5/و وعدۀ دیگری نیز به ایشان داده شده که هنوز انجام نگرفته است
ول َ
كانَو ْع ًداَ هم ْفعُ ًَ
(السراء .)104/آنقور که ق رسی ،صدوق و دیگران فرمودند اگر مردم به نی ی باز گردند ،وعده
دوم رخ خواهد داد و آنگاه که قائم(ص) واصحاب قیام نمایند ،روی دشمنان را سیاه گردانیده و بر
َ
ْ َ
ُ َ
ْ َ ْ ََ َ َ
َُ
ْ
ایشان پیروز خواهند شد« .إن أ ْح َر ُنت ْم أ ْح َر ُنت ْم ألنفر ُم َو إن أ َس ُتم فل َها فإذا َج َاء َو ْعد الخ َرة ه َی ُروا
ْ ُُ ْ ْ
َُ َ َ
ْ
َ ْ َ
ُ ُ َ ُ
َ َ
وه ْم َو ه َیدخلوا اه َم ْرجد ک َما َدخل ُوه أ َّول َم َّر ٍة َو ه ُی َت ّروا َما َعل ْوا ت ْت یرا» (السراء( )7/عروسی
وج
حویزی1392،ش :ج)140 ،3
خداوند متعال این وعده را حتمی قرار داده است ،ورا که آن را به صورت ماضی بیان نموده َ«و
ْ
ُْ
ْ ُ َّ ْ َ َ َ
قل َجا َء اه َح ُّن َو َز َه َن اه َ اقل إن اه َ اقل کان َز ُهوقا» (السراء( )81/ابن عاشور1420،ق:ج)148 ،14
﴿وَ
و مرلمانان را امر به دعا درباره انجام این وعده نموده و از ما خواسته در قلب دوهت حن باشیم َ
َص ْد ٍقَوَاجع َ ِ
ِ
َص ْد ٍقَوَأ ْخ ِر ْجىنَِ َخمُرج ِ
بَأ ْد ِخلْىنَِم ْدخل ِ
﴾ (السراء)80/
ريا َ
قُلَ هر َّ
ُ
لََلَمنَله ُدنك ُ
َسلْطنًاَنهص ً
ْ ّ

آنهور که ابن عاشور درباره سلهانا نصیرا میگوید :سلهان نصیر مورد ت یید اههی و دارای حجت بر

دیگران و غاهب خواهد بود .همچنین دارای ملک ع یم خواهد بود .خداوند وی را به رعب یاری
خواهد نمود (همان).
﴿وَقُلْناَ
پایانی این سوره مجددا وعدۀ اههی به بنیاسرائیل را ذکر میکند و میفرمایدَ :
ب
َاْل ِخرةِ ِ
﴾ (السراء )104/اگر وه
َجئْناَ بِ ُك ْمَلفيفَاً َ
ِم ْنَب ْع ِدهَِلِب َ
واَاْل ْرضَفِإذاَجاءَو ْع ُد ْ
َاس ُكنُ ْ
ن َإِ ْسرائيل ْ
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بیشتر مفررین تحقن این آیه را در قیامت دانرتهاند وهی به دلیلی این آیه در رجعت محقن خواهد
شد .ورا که ق ن آیه  7همین سوره ،هنگام رسیدن وعده دوم ،بنیاسرائیل با ذهت وارد مرجد
خواهند شد .همان وعدهای که در ابتدای سوره به آن اشاره شد (ر.ک؛ فضل اهله1419،ق :ج،14
 )246اگر این وعده در قیامت محقن شود دیگر ورود بنیاسرائیل به مرجد وه معنا خواهد داشت؟
بنابراین ،تفریر ّ
اقلیتی را باید پذیرفت که تحقن آیه را در رجعت میدانند و معتقدند که حضرت
عیری(ع) نیز در آن هنگامه به زمین بازخواهد گشت (ر.ک؛ ق رسی:،1372،ج.)686 ،6
اما همانقور که خداوند به بنیاسرائیل هشدار به باز گشت به دنیا دادهاست ،در امت مرلمان
نیز عده ای با خلقتی دوباره ،باز خواهند گشت و این امر در ظهور دوهت حن که وعده خداوند در
پایان این سوره است ،تحقن میپذیرد (السراء .)99/این افراد به من ور عقوبت بازخواهند گشت
(السراء )75/و خداوند برای ایشان اجل معینی قرار خواهد داد (السراء )99/شیخ صدوق در
کتاب اعتقادات مینویرد :این گونه رجعتها که قی آن مردمی در امتهای پیشین از این جهان
ّ َّ
دیده فرو برتند و دوباره زنده شدند بریار است ،و ق ن فرموده پیغم ر صلی اهله علیه و آهه آنچه در
این امت رخ میدهد ،قابن اهنعل باهنعل مثل همانهاست که در امتهای پیشین رخ دادهاست
(ر.ک؛ صدوق1414،ق.)61 :

 .9-۶برگزیدگان الهی
ن تۀ مهم و پایانی در آیات مربوط به امت اسالم ،معرفی برگزیدگانی هرتند که خداوند به
دست ایشان ح ومت حن را در زمین میگرتراند .همان وار ان زمین که در زبور به عنوان صاهحین

﴿إِ هنَولِيِّيَ
معرفی شدهاند (الن یاء )105/و خداوند خود امور ایشان را بر عهده گرفته و اداره مینماید َ
صِ
ه
اْلنيَ﴾ (العراف )196/خداوند متعال ایشان را اینگونه معرفی
َهوَي ت و هَلَال ه
اَّللَُالهذيَن زهلَالْكِتابَو ُ
﴿قُلَ ء ِامنُواَْ بِ ِهَ أوَ لَ تُ ْؤِمنُواَْ إِ هنَ اله ِذينَ أُوتُواَْ الْعِلْمَ ِمنَ ق ْبلِ ِهَ إِذاَ ي ْتلىَََعل ْيهمَ ُي ُّرونَ لِ ْْل ْذق ِ
انَ
ْ
ُ
ْ
میفرماید َ ْ

﴾(السراء .)107/این گروه که از ق ل به ایشان علم داده شد و آنگاه که آیات بر ایشان تالوت
ُس هج ًدا َ
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َس ْبحانَربِّناَ
میشود به سجده میافتند و خداوند را بر انجام این وعده تر یح میگویندَ .
﴿وَي ُقولُون ُ

﴾(السراء )108/همان ع اداهله هرتند که سلهه شیهان بر ایشان محال
ول َ
إِنَكانَو ْع ُدَربِّناَلم ْفعُ ًَ

استِ َ :
﴾(السراء )65/و ان ار و اخراج ایشان
الً َ
َسلْطانَوَكفىَبِربِّكَوكي َ
﴿َإِ هنَعباديَل ْيسَلكَعل ْي ِه ْم ُ

موجب هالکت مرلمانان خواهد شد (السراء.)68/
﴿وَ
ایشان همان صاح ان کرامتی هرتند که مردم باید فضل اههی را از ایشان قلب نمایند َ
اهمَعلىََكَثِ ٍري َِِّمهنَخل ْقناَت ْف ِ
ف ه
﴾ (السراء )70/همان فضل و برتری که خداوند به ان یای خود
يال َ
ض ًَ
ْ
ضلْن ُ ْ
ضلْناَب ْعضَالنهبِيِّنيَعل َىَب ْع ٍ
﴿َ...وَلق ْدَف ه
﴾ (السراء.)55/
ناَداودَزبُورَاً َ
اعها نمودهاست َ
ضَوَآت ْي ُ

اما ورا خداوند از میان ان یاء ،داود (ع) را معرفی مینماید؟ قرآن ویژگی زبور را ،وعده مهمی
می داند که همان ظهور منجی آخراهزمان و رسیدن ح ومت به صاهحان است (ر.ک؛
ابنعاشور1420،ق :ج )109 ،14این خ ر در کتاب زبور خهاب به امت بنیاسرائیل بوده و ش اهت
این امت با امت مرلمان و وعده اههی به هر دوشان ،دهیل آوردن نام زبور است .ایشان همان آل
ابراهیم(ع) هرتند که خداوند ملک ع یم را به ایشان عها نموده که اه ته مورد حرد دیگران واقع
می گردد .آل ابراهیم همان مؤمنینی هرتند که خداوند عالوه بر کتاب و ح مت به ایشان از فضل
س ُدونَالنهاسَعل َىَ
خود ویز دیگری عها نمودهاست (ر.ک؛ ق اق ایی 1365،ش :جَ )376 ،4
﴿أ ْم ْ
َُي ُ
ضلِ ِهَف ق ْدَآت يناَآلَإِبر ِاهيمَال ِ
ماَآته ُم ه
﴾ (اهنراء)54/
َملْكاًَع ِظيمَاً َ
َاَّللُ َِم ْنَف ْ
ْكتابَوَا ْْلِكْمةَوَآت ْي ُ
ُ
ْ
ْ
ناه ْم ُ

ق ن بیان عالمه ق اق ائی نمیتواند مراد از آل ابراهیم ،بنیاسرائیل باشد ،بل ه قرآن «ناس» را

محرود یهودیان (بنیاسرائیل) معرفی مینماید.
ایشان همان کرانی هرتند که در شب معراج ،خداوند به پیام ر(ص) معرفی نمودهاست« ،و
ّ
ّ ّ
من اْلیات اهتي أریها اهرسول (صلی اهله علیه و آهه و سلم) عترته اهمعصومون واحد بعد واحد کما»
(صادقی تهرانی1365،ش :ج .)17،19از آیاتی که به رسول(ص) نشان داده شد ،عترت معصومین
ی ی پس از دیگری بود .خداوند در معراج به پیام ر(ص) فرمود :اگر بندهای آنقدر مرا ع ادت کند
که قهعه قهعه شود اما ولیت ایشان را نپذیرد ،در بهشتم او را س نا ن واهم داد (ر.ک؛ ابن
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بابویه1378،ق :ج )1،116در ادامه نیز خداوند قائم آل محمد (ص) را معرفی نموده و فرمود« :و
هذا اهقائم اهذي یحل حالهي و یحرم حرامي و به انتقم من اعدائي و هو راحة لوهیائي و هو اهذي
یشفي قلوب شیعتك من اه اهمین و اهجاحدین و اه افرین ( ...بحرانی1416 ،ق :ج )488 ،3در
واقع علت نامگذاری این سوره و بیان معراج پیام ر(ص) که در آیۀ اول این سوره آمدهاست ،معرفی
همین اوصیاء اههی میباشد .اکنون آخرین باقیمانده آل ابراهیم ،بقیه اهله الع م (عج) است که
ملک ع یم را دارا خواهد بود .همان پیشوایی که به قول زبور ح ومت جهانی را ارث میبرد .همو
که شایرتگی اجرای وعده اههی را دارد .همو که در این سوره منصور (السراء )33/و سلهان نصیر
(السراء )80/نامیده شدهاست و منت ر اذن اههی برای اجرای ح ومت حن است.

 .۷تحلیل توصیفی آیات سورۀ اسراء
پس از تحلیل تک تک موضوعات اصلی به تحلیل کلی سوره میپردازیم .در واقع تعیین
انرجام سوره و مش ص شدن وارووب آن در این قرمت بیان میشود .تحلیل توصیفی مرحله
نهایی تحقین میباشد که پژوهشگر در آن به تحلیل دادهها به صورت ذهنی میپردازد و از این
جهت که تمام نتایج تحقین در این قرمت مش ص میشود از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتیجهگیری کاری انتزاعی و ف ری است ،اما مت ی بر تجزیه و تحلیل دادههاست و منهن و قدرت
استدلل محقن جایگاه ویژهای در آن دارد(ر.ک؛ عزتی.)249 :1376،
در این نوع تحلیل پس از بررسیهای دقین ،سوره اسراء به سه مقوهه اصلی تقریم میشود.
این سه مقوهۀ مهم شامل -1 :مقوهه عمل رد بنیاسرائیل  -2مقوهه هشدار به مرلمین  -3مقوهه
وعده اههی برای این دو امت میباشد.
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جدول .3مقوههبندی سوره اسراء
اههاف خداوند به بنیاسرائیل-عمل رد ایشان در برابر
۱

این اههاف-عاق ت این عمل رد(وعده اههی به ایشان)

مقوهه بنیاسرائیل

اعهاء هدایت-امر ونهی اههی-هشداربه مرلمین-وعده مقوهه

۱۴%

امت

۲

اههی به مرلمین-ان ار بریاری از امت پیام ر(ص)

مرلمان

۳

اراده اههی -بندگان اههی

مقوهه وعده اههی

۸۰%
۶%

 .۱-۷مقولۀ عملکرد بنیاسرائیل
در تحلیل آیات مربوط به بنیاسرائیل ،سه م حث مهم دیده میشود.
اهف .خداوند به بنیاسرائیل ،هدایت و کتاب و آیات  9گانه عنایت فرمود .اما این ه ورا خداوند
ُ
اشاره به ارسال آیات نهگانه می فرماید ،به دهیل ان ار توسط ایشان است .که داستان آن در تفاسیر
ذیل آیۀ  132سورۀ اعراف به قور کامل آمدهاست.
ب .بنیاسرائیل  ،با علم به حقانیت حضرت موسی(ع) ،به بهانهگیری و در نهایت ان ار وی
پرداختند و به فراد در زمین مشغول گردیدند (السراء .)4/پس از آن عقوبت فراد کردنشان به
ایشان رسید .این همان وعدۀ اول بود (السراء .)5/آنگاه خداوند ایشان را مهلتی عنایت نموده و
وعده دوم را به ایشان متذکر میگردد .این وعده همان عذاب ق ل از قیامت است (السراء.)7/
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نمودار  .2مقوهۀ بنیاسرائیل

32%

39%

29%
الطاف خداوند به بنی اسرائیل
عملکرد خودشان
عاقبت ایشان

 .۲-۷مقولۀ ّامت اسالم
در تحلیل آیات مربوط به امت اسالم وند مهلب مهم دیده میشود :خداوند هدایت را با نزول
(السراء )38-22/و ت یین

قرآن و انذار و ت شیر (السراء9/و ،)10همچنین با بیان اوامر خوی
توحید (السراء43/و ،)44ت یین ن ّوت (السراء94/و ،)95ت یین وصایت (السراء ،)74-71/معاد

(السراء )52-50/و بریاری موارد دیگر برای مردم بیان مینماید .امت اسالم نیز همچون
بنیاسرائیل به تردید و بهانهجویی پرداخته (السراء )93-90/و در نهایت ان ار رساهت نمودند
(السراء .)89/ظاهمین این ّامت ،همچون بنیاسرائیل ،پیام راکرم(ص) را ساحر میخواندند
(السراء)47/؛ همچنین از ایشان قلب وشمه و خوردنیهایی همچون انگور و خرما مینمودند
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(السراء90/و .)91این بهانهجوییها به همینجا ختم نمیشد بل ه بالتر از این ،تقاضا داشتند،
خدا و مالئ ه را برایشان بیاورد! (السراء )92/ایشان نه تنها به مقام رساهت ایمان نیاوردند بل ه به
وصی ایشان که آیه ای از جانب خداوند بود ،نیز ایمان نیاورده و از پیام ر(ص) میخواستند که
دیگری را به جای او برگزیند (السراء( )73/ر.ک؛ قمی،علی بن ابراهیم1363 ،ش :ج.)25 ،2
این ان ار در مورد پیام ر(ص) تا به آنجا رسید که میخواستند ایشان را از آن سرزمینشان اخراج
نمایند(السراء .)96/در نهایت خداوند به ایشان اخهار داده و هشدار به هالکت میدهد( ،السراء/
 68و  )69همانقور که سایر امتها بر ا ر ت ذیب پیام رشان به هالکت رسیدند
(السراء16/و.)17
خداوند متعال بهانه اکثر مردم را در باره ان ار فرستادگان خوی  ،بشر بودن ایشان مهرح

﴿وَماَمنعَالنهاسَأنَيُ ْؤِمنُواَْإِ ْذَجاء ُه ُمَا َْلُدىَإِهلَأنَقالُواَْأَب عث ه
﴾ (السراء)94/
ولَ َ
میفرماید َ
َاَّللَُبشَ ًراَ هر ُس ً
﴿قُلَ لهْوَكان ِ
َاْل ْر ِ
ضَملئكةَ
و در پاسخ به ظاهمانی که به فرستاده اههی ظلم میکنند میفرمایدَ :
َف ْ

ِ
ِ
﴾(السراء.)95/
ول َ
سم ِاءَمل ًكاَ هر ُس ًَ
مَمنَال ه
ميْ ُ
َمطْمئنّنيَلن هزلْناَعليْ ِه ّ
شون ُ

نهی از اخراج فرستاده اههی ،آخرین هشداری است که خداوند به مرلمانان داده و عقوبت

ضَلِي ْخ ِرجوك ِ
ادواَْليست ِفزُّونك ِ
َم ْن هاَوَ إِذً ه
اَلَ
ونین کاری را هالکت ایشان میشناسد َ
َمن ْ
َاْل ْر ِ ُ ُ
﴿وَ إِنَك ُ ْ
ي لْب ثُون ِ
﴾(السراء )76/فرستاده خداوند در هر عصر به عنوان آیه برای مردم میباشد
يال َ
َخالفكَإِهلَقلِ ًَ
﴿فأرادَأنَ
و اخراج مردم ،وی را ،همان عقوبتی را دارد که فرعون و فرعونیان به آن دوار گردیدندَ .
يست ِفز ِ
ضَفأغْرقْناهَُوَمنَ همعهُ ِ
َاْل ْر ِ
ََج ًيعا﴾(السراء )103/خداوند همین غرق شدن را به مرلمانان
مَمن ْ
ْ ُ
هه ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَمن ِّ
يحَف يُ غْ ِرق ُكمَ
نیز هشدار داده میفرمایدَ :
َالر ِ
﴿أ ْمَأمنتُ ْمَأنَيُعيد ُك ْمَفيهَترةًَأُ ْخرىَفريُسلَعل ْي ُك ْمَقاص ًف ّ
﴾(السراء )69/این آیه نشان از اخراج و قرد آخرین حجت
كم َعل ْي ناَ بِ ِهَتبِ ًيعا َ
ِِباَكف ْر َتَُ َثَُلََت ُدواَْل َُ

اههی در روی زمین توسط امت پیام ر(ص) دارد و از همین روست که این تهدید معنا مییابد.

خداوند متعال دو آیه شب و روز را معرفی نموده و مردم را دعوت به قلب فضل اههی از آخرین
فرستاده اههی مینماید .ورا که فضل اههی در بنیآدم به پیام ر اکرم(ص) و اهل بیت او اختصاص
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یافتهاست (ر.ک؛ صدوق1414،ق )88 :بنابراین خداوند مردم را دعوت به قلب آخرین فضل اههی
در شب و روز مینماید .در همین راستا روایات فراوانی ،مرلمانان را دعوت به این امر نمودهاست
(ر.ک؛ ابن بابویه1395 ،ق.)337 :
نمودار .3مقولة امت مسلمان

اعطاء هدایت

10%
15%

انکار بسیاری از امت
هشدار به عقوبت

56%
19%

وعده الهی

 .۳-۵مقولۀ وعدۀ الهی
در آیات بعد ،مهدی موعود را که وعده ظهورش در زبور آمده (السراء )55/معرفی مینماید و
مردم را به قلب دوهت حن ترغیب مینماید (السراء )80/بعالوه بنیاسرائیل هم منت ر ونین
وعدهای میداند (السراء .)104/ونین وعدهای حتما به وقوع خواهد پیوست (السراء .)81/این
وعده مهمترین خ ر این سوره میباشد.
وعده اههی محقن خواهد شد ،وه اکثر مردم به آن ایمان نیاورند و وه بیاورند .ورا که خداوند
برگزیدگان خوی

﴿قُ ْلَء ِامنُواَْ بِ ِهَأ ْوَلَتُ ْؤِمنُواَْ إِ هنَاله ِذينَ أُوتُواَْالْعِلْمَ
را مؤمنین به این وعده میخواند َ
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ِ ِِ
ِ ِ
﴾(السراء )107/در این آیه از بندگانی اههی س ن به
َس هج ًدا َ
منَق ْبلهََإِذاَيُتْلىَ َعل ْيه ْمَُي ُّرونَل ْْل ْذقان ُ

میان میآید که خداوند ایشان را به علم مزین نمودهاست .ایشان پروردگار را تر یح میکنند بر

﴾(السراء )108/به
ول َ
َس ْبحانَربِّناَ إِ َنََكانَو ْع ُدَربِّناَلم ْفعُ ًَ
وعدهای که محقن خواهد شد َ
﴿وَي ُقولُون ُ
دست ونین افرادی است که خداوند وعده خوی

را محقن خواهد نمود .در حقیقت خداوند در

این سوره دو امت اسالم و بنیاسرائیل را خهاب قرار داده و به هردو امت وعده ظهور دوهت حن را
میدهد.
نمودار .4مقولة وعده الهی

مقوهه

وعده

بنیاسرائیل

اههی

مقوهه امت مرلمان

بحث و نتیجهگیری
بررسی انرجام درونی آیات در سورههای قرآنی ،به مثابه ابزاری برای فهم بهتر قرآن به کار
میرود .در این پژوه با استفاده از روش تحلیل محتوا ،هماهنگی و انرجام سوره اسراء بررسی
گردید .از مجموع بررسیهای این تحقین ونین به دست میآید که روش تحلیل محتوا در ا ات
انرجام درونی سورۀ اسراء بریار کارآمد است .سورۀ اسراء دارای موضوعات متعددی است که در
ن ام و وارووبی هماهنگ قرار گرفتهاست .پس از ت مل دقین در آیات سوره اسراء و تقهیع آیات به
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واحدهای متنی ،تعیین مضامین اصلی و فرعی و ارائه نمودارهای فراوانی موضوعات ،جهت گیری
انجام گرفت .محور اصلی سوره م ارکه اسراء « ،مقایره جامعی میان عمل ردهای قوم بنیاسراییل
و مرلمانان» است .در این راستا بهانه جوییهای بنیاسراییل و ضرورت ع رتآموزی مرلمانان
از آنان و همچنین دعوت به توحیدمحوری و پذیرش حجت اههی ،هشدار دربارۀ بازگشت به فرهنگ
جاهلی ،ان ار رساهت ،ت ذیب آیات اههی در زمره مهمترین مقولت مهرح در سورۀ اسراء به شمار
میآیند .سرانجام ظهور وعدۀ حن اههی به مرلمانان و بنیاسرائیل بشارت داده شدهاست.
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 .28مجلری ،محمدباقر1403( .ق .).بحار األنوار الجامعه لدرر و الخبار فی ائمه
االطهار .بیروت :دار إحیاء اهتراث اهعربي.
 .29مفید ،محمدبن محمد1414( .ق .).االختصاص .بیروت :داراهمفید.
 .30مفید ،محمد بن محمد1413( .ق .).الفصول المختاره .قم :کنگره شیخ مفید.
 .31موسوی همدانی ،سید محمدباقر1372( .ش .).ترجمه المیزان .قم :دفتر انتشارات
اسالمی جامعه مدرسین.
 .۳۲میراحمدی ،باوفا1397( .ش« .).ن ریه انرجام متنی و محتوایی و نق
ا ات توقیفی بودن وین
ش .35صص .59-89

آن در

آیات سوره ممتحنه» .دوفصلنامه قرآن پژوهی حسنا.

