
 

 

 

 

 

 معراج دربارهرویکرد انتقادی به نگاه اندیشمندان اسالمی 
 ∗رضا میرزاییعلی

 دهیچک

ن است و اصل آن ریشه اناوفاق در بین مسلم حلاز امور م  اعتقاد به معراج نبی مکرم اسالم

هی در عوالم هستی سیر کرد و حقایقی از عالم با اراده اال امبریپآمیز دارد. در آن شب اسرار قرآنی

با د و پس از دیدار کرو درجات بهشتی و درکات جهنمی تعدادی از افراد امتش را مالحظه  ،برین

با واکنش سلبی و منفی قریش  شدهتعدادی از انبیای سلف از سفر بازگشت. واگویی حقایق مشاهده

در آن   ادراکات ویژه پیامبر ،مواجه شد. فصل مشترک تمام اندیشمندان اسالمی در وقوع معراج

شمندان اسالمی اختالف شب رازآلود است. در توجیه و تفسیر نحوه و کیفیت وقوع معراج بین اندی

رد تفسیر روحانی . رویکدانندیمجسمانی و تعدادی روحانی وجود دارد. تعدادی این سفر خاص را 

وقوع در خواب، با فکر و عقل و سیر روحانی در بیداری که  :شودمیشاخه تقسیم به چند زیر جارمع

خاص تعدادی از عرفا هرچند قابل اندراج  با حالت خواب و سیر فکری دارد. رویکردمرز مشخصی 

در تفسیر روحانی است ولی به دلیل مهندسی کالم ویژه و استفاده از ادبیات نمادین به عنوان قسم 

. داردوجوه ترجیح و ابهاماتی  گانهپنجکدام از تفاسیر  شده است. هر یبنددستهجدایی در این مقاله 

معنای بطالن کامل همه  انتقادی، تفسیر برتر معین شود. این بهدر این پژوهش تالش شد با رویکرد 

 مختار نیست.نظرات غیر
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 مقدمه

در شبی به سیر معنوی   امبریپ ،بر اساس مفاد آیه اول سوره اسرا و آیات نخست سوره نجم

در شبی که اسالم د. عروج نبی معظم کرو سپس گزارش  ،درکمعنوی را  رفت و حقایقی از عالم

)شیعه و سنی( است.  اتفاق دانشمندان فریقین حلبه معراج معروف است ریشه قرآنی دارد و م

)در خواب یا بیداری(  و توجیه نحوه وقوعش ،یا روح(بود با جسم که )معراج  اما در ماهیت

است.  رخ دادهرویکردهای مختلف وجود دارد. این واقعه مهم قبل از هجرت و بعد از بعثت 

اما فالسفه و عرفا در صدد  ،ن رویکرد خاصی برای توجیه ظاهری آیات دارندان و مفسرامتکلم

ریع شبانه از ماهیت عروج و سیر س دربارهتوجیه باطنی و رازآلود این واقعه ویژه هستند. بحث 

 یبنددستهحوزه معرفت دینی است. واقعیت این است که  مکه به قدس از مباحث مشکل در

معراج مقرون به واقعیت  خصوص ، دریارشتهن اسالم بر اساس مذهب کالمی و گرایش امتفکر

لوف معراج را اختیار کند و مفسر و متکلمی به سیر أفیلسوفی مفهوم معهود و م بساچهنیست. 

 حانی معتقد باشد.رو

یت عوالم برین، واکاوی و رویکرد مدقانه به چهار واژه قرآنی معراج و رؤ ترقیدقبرای فهم 

 اکرم رسول  و تفصیل داستان معراج و مشاهدات ،«آسمان»و ، «عروج»، «ملکوت» ،«تمثل»

این نوشتار است. این واژگان کلیدی قرآن به انتخاب و گزینش  یهاینوآورضرورت دارد و از 

 .کندیمکیفیت معراج کمک  بارهتفسیر و توجیه برتر در

 تمثل در قرآنمعنای  .1

 :توجه قرار گرفته است حلتمثل فرشته به انسان معذراء انگیز مریم در داستان بارداری شگفت

 یانسان صورت به هک میفرستاد او نزد را خود روح ما پس ا؛یسَوِ بَشَراً لَها فَتَمَثَّلَ رُوحَنا هایإِلَ فَأَرْسَلْنا»

ن یبهتر کندیم یم معرفیمر یل خود را برایجبرئاینکه  .(17 :مریم)« گشت مجسم او بر اریعتمام

 .مجسم شده بود باز فرشته بود ه به صورت بشرکدر همان حال هم  یه وکنیشاهد است بر ا

م به یمر که در حاسه و ادراکن است یم به صورت بشر ایمر یل برایتمثل جبرئ ین، معنایابنابر

 که در خارج از ادراکآمده باشد، بلهم به آن صورت در واقعاً نکهیاآن صورت محسوس شد، نه 

 .(48: 14ج ،1374)طباطبایی،  ر صورت بشر داشتیغ یصورت یو
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به صورت  حضرت علی  یا برایاست، مانند تمثل دن فراوانات ین تمثل در روایر او نظای

در قبر و در  یعمال آدمدر هنگام مرگ، و تمثل ا یبا و فتان، و تمثل مال و اوالد و عمل آدمیز یزن

شخص  هانی. پس در اغلب اشودیمده یه در خواب دک ییهاتمثلل است ین قبیو از هم ؛امتیروز ق

 .(49 همان:) دیگر درآید یصورت بهرد و گذابندارد تا آن را  ینفسه و در خارج صورتیف ،متمثل

 قرآن ،مثال مرتبه در و ،معقول قرآن ،عقل مرحله در» :سدینویمتوصیف تمثل  طباطبایی در

 واقعاً  هک است نیا تمثل از منظور .(10: 1ج ،همان) «باشندیم ناطق قرآن ،عتیطب مرتبه در و ،متمثل

 سکمنع نیچن دوداو کادرا قوه در هکبل امدندین  ودودا سراغ به یافراد نیچن یخارج وجود در

 یاد کرده است. منظوم و عرفانی از تمثل به نمود عطار در زبان .(259: 19ج ،1374، شیرازی مکارم) شد

 نتوان نمود هاقرنکان به کس در              حق تعالی از کرم چندان نمود

(136 :1388)عطار،    

 ی ملکوت و نحوه ورود به آن در فهم و تفسیر معراجامالنه در معنأنظر متداشتن مدخلیت .2

 .(413: 1ج ،1374)طباطبایی،  ن عالمیه باطن ایست از ناحا و امر عبارت ،امرست از ا وت عبارتکمل

ه به ذات ک یامیسبحان داشته و ق یه به خداک یا است، از جهت انتسابیوت همان وجود اشکمل

 یخدا یچون برا .است یوت اعلکوت، ملکن ملیه مراد از اکد دانست یبا (.242: 7ج ،همان) دارنداو 

لذا  ،ب استیو چون عرش مقام اجمال و باطن غ ؛اسفل یکیو  یاعل یکی ؛وت استکدو مل یتعال

وت کتا به مل خوردیمبهتر  یوت اعلکعرش به مل دیآیمهم بر یات بعدیه از رواک یطورهمان

 .(205: 8ج ،همان) اسفل

 یز آن جهتیوت هر چکرو به خلق. مل یگریو د رو به خدا یکیدو جهت دارد،  یجودهر مو

ن ییاز پا یوت و مقاماتکاز مل یسبحان معارج یخدا (.173: 17ج ،همان) استه رو به خدا کاست 

بر  یکه و روح هر کاست، و مالئ ترفیشرخود  ترنییپاه هر مقام باالتر، از مقام کبه باال دارد 

هستند،  یوتکمل یقین مقامات حقایا و روندیم ه به خدا دارند در آن مقامات باالک یحسب قرب

 .(7: 20ج ،همان) یو اعتبار یا وهمینه چون مقامات دن

دادن آیات در آفاق و انفس مردم با بصیرت درونی بود نه با نمایش ملکوت به ابراهیم و نشان

وت کن آنند عوالم ملکه فرشتگان ساک ییهاآسمانمنظور از  .(36: 13ج ،1420)رازی، چشم ظاهری 

 .(21: 19ج ،1374)مکارم شیرازی،  است ین عالم حسیه افقش برتر از اکاست 
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 مقصود از آسمان .3

 اسفل یبه اشیااست که در مقابل زمین که  کندیماطالق را به امور اعلی  «آسمان»اصفهانی راغب 

مادون  یبه اشیا ه کار رودجا در قرآن ب هر که مقابل آسمان استدر . زمین جرمی شوداطالق می

 .(73: 1412)راغب اصفهانی،  طور که آسمان به فرد اعالی اشیا داللت داردهمان ،گرددیماطالق 

 ،ه استکمنزلگاه مالئ هاآسمان :هکاست آمده مضامینی از این قبیل ات یو روا اتیاگر در آ

ه با نامه کمالئ ،آورندیمن یرا با خود به زم یتعال یو امر خدا شوندیمه از آسمان نازل کمالئ

ارزاق از  ،شودینمفار باز ک یه براکدارد  ییآسمان درها ،روندیماعمال بندگان به آسمان باال 

 هاآسمان تعلق و ارتباط با یه امور مزبور نوعکن داللت ندارد یش از ای، ب...و  شودیمآسمان نازل 

ان آن جسم کبا م ین هر جسمیه ما بک باشد یر ارتباطین تعلق و ارتباط نظیه اکنیدارند. اما ا

ت یچون جسمان .هم داشته باشد تواندینمبر آن ندارد و  یچ داللتیات هیات و روای، آمینیبیم

 یعالم جسمانه کطور لذا همان .در آنها باشد یجار یوم به نظام مادکه محکمستلزم آن است 

 .خواهد شدام کن احیوم به اکاست، آن امور هم مح یفنا و سست ،، تبدلیوم به دگرگونکمح

ما( هفت مرتبه  یر عالم مادیه )نظک یوتکمل یعالم ؛گر دارندید یخود عالم یه براکمالئ

 هاآسمانو آثار و خواص آن مراتب را آثار و خواص آن  اندخوانده یرا آسمان اشمرتبهه هر کدارد، 

ز یه آن نک اندآسمانه به ین دارند شبیه به زمک یااحاطهچون از نظر علو مرتبه و  .اندخوانده

 اندکردهه را بدان جهت ین تشبیا است.رده کن را احاطه ین بلند است و از هر سو زمینسبت به زم

 .(561: 17ج ،1374)طباطبایی،  آسان شود دالنساده یبرا یش تا حدکه درک

 معنای عروج .4

ه مقدار آن پنجاه هزار سال ک یه و روح در روزکمالئگوید که می ایدر تشریح آیه طباطبایی

 :سدینویم( 4: )معارج کنندیماو عروج  یامت( به سویدر روز ق یعنیاست )

 ترنییپاه هر مقام باالتر، از مقام کن به باال دارد ییاز پا یوت و مقاماتکاز مل یسبحان معارج یخدا

ه به خدا دارند در آن مقامات باال ک یبر حسب قرب یکه و روح هر کاست، و مالئ ترفیشرخود 

)طباطبایی،  یو اعتبار یا وهمیهستند، نه چون مقامات دن یوتکمل یقین مقامات حقای، و اروندیم

 .(7: 20ج ،1374

در  یتعال یخدا یخدا در آن روز، رجوع آنها است به سو یه و روح به سوکمنظور از عروج مالئ

ن یه اسباب و وسائط از بکاست  یامت روزیچون روز ق .گردندیماو بر یه همه عالم به سوک یهنگام
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ل بر امور عالم و که وسائط موکه، کو مالئ گرددیممرتفع  مسبباتشانن ین آنها و بیو روابط ب رودیم

د و همه به کنل ید و آن را خداوند زاشون اسباب و مسببات قطع یت بیسبب وقتی ،اندیهستحوادث 

 .(8)همان:  کنندیمو به معارج خود عروج  گردندیمز بریاو برگردند آنها ن یسو

. پس ولوج و حضور جسم کندیمعروج را گذر از زمان و مکان توصیف  ،نامهتیمصبدر  ،عطار

 :خودستیز است یاهینظردر المکان و الزمان، 

 تا که بگذشت از زمان و از مکان          عنان تا آسمان زدهمچنان می

(135: 1388)عطار،    

و از قول چند نفر محدث و مفسر  ددانیم «مصعد»و  «معرج»معارج را جمع رازی فخر 

و قتاده آن را  هاآسمانمعارج را  عباسابندارد. وی نظری هم خود  .شمردیموجهی برای آن 

. نظر سوم معارج به معنای درجاتی است که خدا در بهشت به اولیای داندیم هانعمتو  هالتیفض

)رازی،  است. معارج منازل متفاوت آسمانی است یراز فخر. وجه چهارم نظر خود بخشدیمخود 

 .(638: 30ج ،1420

عروج مالئکه و روح به  .دهدیمو سپس پاسخ کند میمطرح را اشکالی رازی در اینجا فخر 

که عروج مالئکه و صعودشان به سوی خداوند مستلزم بودن خدا در جهتی  کندیمسوی او روشن 

ست که وقتی دالیلی هست که در مکان و جهت بودن خداوند ممکن ا فوق و باال باشد. پاسخ این

ی ابه معن «... المالئکة والروح الیهتعرج »در آیه « الی» ویل کرد. حرفأباید آیه را ت شودیمنیست، ثابت 

 .(639: )همان ستا نهایت امور به اراده اواین است که مکان نیست بلکه منظور 

 مندان اسالمیشیمعراج در دیدگاه اند

 د. پیامبرنن معراج در یک نقطه وفاق داروالأن و مامفسر ،با وجود تمایزات روشن و خطوط فاصل

  ادراکاتی از معارف و عوالم هستی دست یافت که با مواقع غیرمعراج به در آن شب رازآلود

 تفاوت داشت.

ن اسالمی وجود دارد که یکی از آنها ادر بین متفکر اصلیدر تفسیر و فهم معراج سه نظر 

تصویر کرد که هر کدام  توانیمقابل تقسیم به سه نوع است. لذا در ماهیت معراج پنج نظر 

 .داردو ابهاماتی  و وجوه ترجیح اتامتیاز
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به  الحرامتیبویژه از  با تشریفات  سیر شبانه پیامبر ؛معنای معروف و معهود .1

و عروج و صعود به عوالم باال در بیداری و با جسم و در معیت فرشتگان مقرب با  المقدستیب

ن شیعه و سنی به این نظر تمایل ان و محدثامفسر ،نامرکبی خاص صورت گرفت. بیشتر متکلم

صدد  وجود پذیرش ظاهری آن با مطالب ذوقی و استحسانی در با سبزواری و صدرامالدارند. 

 وضوح کامل ندارد. مطالبشانهرچند  ،توجیه آن هستند

 :که سه نوع است یلیتأومعنای  .2

 است. هرچندمنتسب شه نجام شد که به معاویه و عایا ایرؤسیر و عروج در عالم خواب و  .الف

بلکه  اعتنایی کردندبه آن بین شیعه اتنها متفکراست اما نه شده ذکر آن برای مکملی نظرات

سیر و عروج با فکر و عقل انجام گرفت. این نظر متعلق به  .ب ند؛اغلب اهل سنت با آن مخالفا

با آن صریحًا گرایان است. قاضی سعید قمی و رفیعی قزوینی در میان حکما و عقل نایسابن

به عوالم باال با روح صورت گرفت که  آنجابا جسم و از  المقدستیبسیر تا  .ج ؛انددهکرمخالفت 

این سیر  اند.به آن کردهتوجه محتاطانه طباطبایی  محمدحسیناهل سنت و  انبرخی مفسر

ح در بدن شبیه به سیر روحانی با وجود استقرار رویکی  شود؛میروحانی هم با دو رویکرد بیان 

 .شودیممرگ اختیاری عرفا گفته  بارههمانند آنچه در ،مکاشفه یا نزع روح از آندیگری و  ؛خواب

به تفسیر خاص معراج  ریالطمنطقرویکرد ویژه برخی عرفا که با استخدام ادبیات نمادین و  .3

 .اندپرداخته

یده حکمی و عقالنی ارزیابی و سنج ،دینی یهاآموزهبا معیار  چندگانه یهالیتاوتفسیرها و 

 .شودمی

 بودن معراججسمانی :تقریر نظر مشهور .1

که با همراهی برخی  دانندیمن معراج را جسمانی و در حالت بیداری ان و متکلمااغلب مفسر

در دو مرحله از  فرشتگان مقرب و مرکب خاص با تشریفات ویژه صورت گرفته و پیامبر

و ملکوت به صورت عمودی صعود کرده و  هاآسمانبه  آنجاو سپس از  المقدستیببه  الحرامتیب

ده است. کل این کرمراتب هستی و عالم آخرت مشاهده  ،حقایق و اسراری را از عوالم خلقت

 اتفاقات با محاسبه مادی در زمان اندکی واقع شده است.
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اتفاق در موضوع معراج نظر اثباتی دارند و منکر آن را وایان و دانشمندان فرق اسالمی بهپیش

 صادقامام  دارند. یمتفاوت هایدیدگاهاما در توجیه و نحوه و کیفیت آن  ،دانندیم گذاربدعت

در قبر، خلق بهشت و جهنم و شفاعت را منکر  سؤالکسی که چهار چیز یعنی معراج، »فرمود: 

نیز رئیس مذهب حنفیه و پیشوای احناف  1.(197: 8ج ،1403مجلسی، ) «شود، از شیعیان ما نیست

 گذاربدعت کند ردش که کسی و است حق معراج خبرگوید رد و میگذامیواقعه معراج صحه  بر

 .(624: تایب ابوحنیفه،) است گمراه و

سیر  یصمسجداالقبه   امبریپزمانی که »: سدینویمپیامد انکار معراج  بارهسمرقندی در

 «رتد شدندماز کسانی که او را تصدیق کرده بودند  بسیارید و خبرش را به مردم داد، کرشبانه 

 .(300: 2ج ،تایب)سمرقندی، 

هانی بین خواب و ام خانهدر   امبریپمعتقد است  ،ن معروف اهل سنتااز مفسر ،بیضاوی

قتی وسراغش رفت و سیر شروع شد.  ،به نام براق ،بیداری بود که جبرئیل با موجودی حامل

شان نماز ای پیامبران خدا بر من تمثل پیدا کردند و بر»بازگشت قصه را تعریف کرد و فرمود: 

 بیضاوی،) رگشتنداز دین ب نامؤمناز  یاعدهقریش با تعجب این واقعه را محال دانستند و . «خواندم

 .(247: 3ج ،1418

است.  آن سیر فکری در عالم خیال متصل که منشأ .الف :باشد ابه دو معنممکن است تمثل 

ر عالم خیال د .ب زیم؛پردامیین مقاله به آن که در ا ستا نایسابناین نظریه شبیه به توجیه 

 .است قوای باطنیاز طریق منفصل و ملکوت که مشاهده غیبی 

قریش ند. دلیل انکار معتقد در حال بیداریو  ،جسمانیمعراج اکثریت به  افزایدبیضاوی می

سرعت انتقال جسمی  استنکار ناشی ازوی . )همان( بودویژگی نیز همین دو  آنهاو موضع سلبی 

هی، آن در حوزه ممکنات مقدور اال یبندطبقههی و اعجاز و قدرت اال را با المقدستیباز مکه به 

بر  قرارگرفتنخدا و در کنار   ینبو تقرب را به رفعت منزلت  (248)همان:  داندیم اساسیب

 )همان، کندیمتفسیر با تمام وجود  هیبه عالم قدس اال  امبریپرا به جذب  دنی فتدلیاساس آیه 

 2.(158: 5ج

                                                             
 وَالشَّفَاعَة. وَالنَّارِ الْجَنَّةِ خَلْقَ وَ الْقَبْرِ فِی وَالْمُسَأَلَةَ الْمِعْرَاجَ أَشْیاءَ أَرْبَعَةَ أَنْکرَ مَنْ شِیعَتِنَا مِنْ لَیسَ الصَّادِقُ  قَالَ. 1

 القدس. جناب إلی بشراشره جذبه تدلیه و مکانته برفع منهدنوه  .2
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و سپس حالت بیداری را تثبیت  دهدیممیبدی سیر را در حالت بین خواب و بیداری توضیح 

 راجع بهتفصیل شبهات هب ،ضمن تبیین معراج جسمانی ،فخر رازی .(481: 5ج ،1371 میبدی،) کندیم

شروع سیر را از خانه  او .کندیمبا الزامات مکتب اشعری رد گاه و با مسلک عقلی و  ،طرحمآن را 

به محوطه حرم تفسیر  ءرا در آیه اول اسرا مسجدالحرامو وصف  ددانمی ،طالبیابدختر  ،یهانام

: 20ج ،1420 )رازی، انجام شده است «براق». این سیر با همراهی جبرئیل و مرکبی به نام کندیم

 ،جسمانی، بر اساس مسلک کالمی خود صورت بهضمن تثبیت وقوع معراج در بیداری و  وی .(292

 . فخر رازیدهدیمتفصیل پاسخ کند و بهمیرا تحلیل  آنهاوارد به موضوع،  یهااشکالبعد از بیان 

مسئله معراج در  عروج روحانی از طریق حذیفه در تفسیر جریر طبری نقل شده است.»: سدینویم

 .(293)همان:  «نشده است به آن یشه و معاویه نقل شده و اعتنای چندانخواب از طریق عای

جواز عقلی با  بحث است. حلموضوع معراج در دو مقام اثبات جواز عقلی و وقوعش، م

 :گرددیممالحظات ذیل اثبات 

باد، شیطان با  از طریق  ینب مانیسلسیر سریع  لیدل بهسرعت حرکت به این میزان 

در ذات خود ممکن است و   مانیسلجسم عنصری و آوردن تخت بلقیس از یمن به درگاه 

. این نحوه توجیه معراج با رویکرد کالمی است و بر (294)همان:  خداوند قادر به هر ممکنی است

و معراج در ذات خود  محمد  حضرت جسم سریع رویکرد فلسفی نیست. پس سیراساس 

این خداوند قادر به جمیع ممکنات است. اعجاب دیگران در وقوع  ،ممکن است. از سوی دیگر

 معجزات انبیا مثل اژدهاشدن عصا، خروج شتر از کوه و خصوصچون در  .مدخلیت ندارد رویداد

  .(295)همان:  ... هم تعجب بود

در آیه  «عبد»چون  .وقوع معراج بر اساس آیات قرآنی با جسم و روح با هم انجام شده است

او در مطلبی متفاوت از ورود  .(296 :)همان ( اسمی برای مجموع جسد و روح استبعبده) ءاول اسرا

به ایمانمان گوید و می کندیماعتقاد به معراج را محتاطانه و مجمل مطرح و ، پرهیز به تفصیل

)صعود به آسمان و ملکوت( و وقوعش ضروری است و به  شبانه( و حدوثش و معراج )سفر ءاسرا

 .(15: تایب)رازی، معتقدیم  ،بدون ورود به تفصیل ،اکتفاکردن به اجمالی که در قرآن وارد شده
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و  هاجهت نیترفیشرفوق »: سدینویمدر واقعه معراج  «آسمان»معنای  بارهشهرستانی در

به  هادستبه آسمان تعلق دارند و  هاقلببه کمال صمدیت سزاوار است. به این خاطر است که 

 .(67: تایب)شهرستانی،  «بود  امبریپو به آن سمت معراج  روندیمسمت آن باال 

 که . حق این استداندیمسعدالدین تفتازانی ثبوت معراج را از طریق کتاب و سنت و اجماع 

بیداری و با بدن از مکه به  بر اساس کتاب خدا و اجماع قرن دوم و قرون بعدی، سیر در

ر را ادامه داد. منکر به آسمان سی آنجاصورت گرفت و مطابق احادیث مشهور از  یمسجداالقص

گویی به آن شده در معراج ممکن است و انسان راستگذار است. احوال مشاهدهمعراج بدعت

کتابی دیگر  او در .(49: 5ج ،الف تایب تفتازانی،) دیآینمو از فرض آن محالی الزم  شهادت داده است

)روح و  به شخص ،بر اساس اخبار مشهور ،کید بر وقوع معراج در بیداری، سفر به عوالم باال راأبا ت

 .(91: ب تایب، همو) نامدیم گذاربدعتو منکرش را  دهدیمنسبت   امبریپ جسم(

بودن معراج با بدن و عروج به آسمان و توجه به نظریه طحاوی، معتقد به حقبا  ،العزیابابن

که اشتباهی در  خواستیمخدا  آنچهو وحی به   امبرشیپعوالم باال و اکرام خاص خداوند به 

. کیفیت آن معلوم نیست و حکم آن همانند دیگر امور غیبی است. به آن ایمان استآن نبود، 

 .(224: 1404حنفی،  العزیاب)ابن میپردازینمه کیفیتش و ب میآوریم

وقوع  بارهدانشمندان اسالمی، توجیه برخی از آنان در یهاهینظرضمن برشمردن  ،طنطاوی

)سیر شبانه از مکه به مسجداالقصی  ءیای انبیا وحی است و اسراؤکه ررا  معراج در خواب و این

، است شده به آسمان( با روح بدون جسم انجام المقدستیب)صعود از  با جسم و روح( و معراج

که معراج در بیداری و با روح و جسم  کندیمو معتقد است ظاهر قرآن داللت بر این  ردیپذینم

اگر قرینه صارفه نباشد ظاهر الفاظ حجت  ،مسلک بسیاری از دانشمندان بر بناانجام شده است. 

 شودیمبه مجموع روح و جسد گفته  «بنده»و  به کار برده است «(اشبنده) بعبده»تعبیر است. قرآن 

 .(287: 8ج ،تایب طنطاوی،)

 کندیممتفاوت از مازری در شرح مسلم نظر چهارمی مطرح  یهاهینظرآلوسی در جمع بین 

بوده و سپس با روح شریفش به عوالم باال عروج  المقدستیببا جسم و در بیداری تا  ءکه اسرا

)آلوسی،  خواهیم کردبه آن اشاره ادامه که در  پذیردتلویحاً میطباطبایی را کرده است. این نظریه 

 .(9: 8ج ،1415
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ل بین خواب و بیداری در حجر اسماعی مسجدالحرامدر »فرمود:   امبریپ دگوییمنسفی 

ثعلبی هم  .(442: 2ج ،1416 نسفی،) «مرا در آن شب به آسمان برد ئیل با براق آمد وبودم که جبر

در »: کندیمنقل   امبریپاز  عباسابنگرایش به معراج با جسم و روح دارد. او با تکیه به روایت 

 بیلثع) «برخاستمبه پا خیز و من محمد ئیل آمد و گفت ه بین خواب و بیداری بودم که جبرمک

 .(56: 6ج ،1422 نیشابوری،

معراج با روح و بدن واقع شده است.  دیگویممتمایل به نظری است که  اًزمخشری نیز تلویح

شه را ا روح یا با بدن بودن آن، نقل عایاو ضمن نقل اختالف وقوع معراج در خواب یا بیداری و ب

 بارهدر شب معراج و بیان معاویه را در  امبریپبدن  بودنخواب بودن به دلیل  در بارهدر

 .(648: 2ج ،1407زمخشری، ) کندیمارزیابی  هادگاهیدبرخالف اکثر  ،بودن معراجروحانی

 : سدینویماختالف در ماهیت معراج در بین سلف  رکید بقرطبی ضمن تأ

که روح از بدن و خوابگاه خود جدا  کردندیمآنان که به معراج روحانی معتقد بودند و تصریح 

و در آن حقایق را مشاهده کرد و رؤیای انبیا حق انجام شد  ایرؤکه سیر در  گفتندیمنشد و 

به  ءهم معتقدند اسرا یاعدهو معاویه به آن تمایل دارند. شه است که عای یاهینظراین  است،

غایت  المقدستیببا بدن و در بیداری بود و به آسمان با روح انجام شد. چون در آیه  المقدستیب

و  اندیداریبو سیر شبانه با تن و در  ءل به اسرائاست. بیشتر سلف و مسلمانان قا ءراو پایان اس

رسید و در آن نماز خواند و  المقدستیباز مکه سوار براق شد و به  رسول حضرت  نکهیا

 .(208: 10ج ،1364 قرطبی،) سپس با بدن سیر را ادامه داد

را جمع کند.  هاهینظربرخی  کوشدمی قطب بعد از اشاره به اختالف علما در ماهیت معراج

 : سدینویم یو

 یهانامرختخواب خود را در خانه  خدا اسالمی این است که رسول  اتیرواقول راجح منتج از 

در بین خواب و بیداری بود،  اهللتیبحرام رفت. زمانی که در حجر در کنار الکرد و به مسجدترک 

 ،1412 قطب،سید ) قبل از اینکه رختخوابش سرد شود ،د. سپس برگشتکرعروج  وسیر شبانه 

 .(2209: 4ج

 خدا این واقعه در زندگی رسول  که دربارهاین همه جدل »که  کندیمقطب تصریح سید 

. این امر کشف زندینمبه طبیعت و ماهیت معراج آسیبی بپذیریم نبود. هر قولی را  بجارخ داده، 

. او در تفسیر )همان( «کوتاه بود یالحظهو عوالم دور در  هامکاناز  خدا و تجلی برای رسول 
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است به گشایش دروازه قلب به آفاق عجیب که  یااشارهاین »معتقد است: « یاتنان آلنریه م»آیه 

 .(2210همان: ) «این استعداد در افراد خاصی وجود دارد

 هاآسمانبه  المقدستیبشهرآشوب مازندرانی تا حدودی مضطرب است. عروج از مطالب ابن

 ،امامیه ومعتقدند جهمیه به عروج روحی »: سدینویم ویبا روح و جسم برایش هنوز مسئله است. 

لی باشد منکر آن . اگر بر سخن آنان دلیالمقدستیبزیدیه و معتزله به عروج روحی و جسمی به 

 .(177: 1ج ،1379شهرآشوب، )ابن «نخواهیم شد

سفر شبانه از شهر مکه  بارهرا در یهانامن شیعه در قرن پنجم، روایت ااز مفسر ،شیخ طوسی

خدا رسول است که . نقل شده داندیمو با استناد به او تمام حیطه حرم را مسجد  کندیمنقل 

  رفت و همان شب برگشت.  المقدستیبدر مسجدالحرام خواند و سپس شب به نماز مغرب را

برخی  .(447: 6ج ،الف تایب)طوسی،  روی عناد مطالبش را انکار کردند ن ازامشرک ،بعد از بیان واقعه

ن و مذهب اصحاب ما و مشهور در اخبار ابه معراج روحانی معتقدند ولی در نظر بسیاری از مفسر

را با دو  هاآسمانزنده و با جسم سالم به آسمان برد تا ملکوت  را  امبریپاین است که خداوند 

 1.(424: 9ج همان،) در خواب نبود بلکه در بیداری بود چشم سر ببیند. معراج

 ، حق است.رخوابیغآشکار و در  صورت بهبا جسم عنصری و  خدا وقوع معراج رسول 

 دکرها عبور و ترمیم آن یگپارافالک بدون  یهاراهمعراج خارج از اسالم است. او از  پس منکر

 .(248: ب تایب، همو)

رای بئیل با جبرواقعیت سفر شبانه در بیداری و همراهی اسرافیل و میکائیل به طبرسی 

گوید: و می (611: 6ج ،1372طبرسی، )کند میبه برخاستن و شروع سیر تصریح   امبریپدعوت 

 مذهب اصحاب ما مشیر به این است که سیر در بیداری و حال سالمت صورت گرفته است.»

 .(264: 9ج همان،) «بیداری با چشم است و در خواب تصورش به قلب استیت در ؤر

 : سدینویمکاشانی  اهللفتحمال

به  هکم از حضرت آن رفتن و بود مبعث از دوازدهم سال در معراج هک آنند بر علما ثرکا

 مرتبه به وصول و هاآسمان بر عروج و است افرک آن رکمن و شده ثابت قرآن به نص المقدستیب

                                                             
 -یرأ یماً حتیاً سلیصعد بجسمه ح یأن اللَّه تعال -اخبارهم یو هو الظاهر من مذهب أصحابنا والمشهور ف -نیالمفسر ثرکو قال ا .1

 قظة.یال یان فکالمنام بل  یف کن ذلیکرأسه، و لم  ینیبع - ره اللَّهکوت السموات و ما ذکمل



 1397 پايیز و زمستان، 40 شماره، ي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

196 

 )گمراه( ضال ندک آن ارکان هک هر و گشته ثابت تواتر حد به هک مشهوره حهیصح ثیاحاده ب قرب

 روح و جسد به حضرت آن عروج هک است آن اسالم اهل ثرکا معتقد و باشد (گذاربدعت) مبتدع و

 .(237 :5ج ،1366 کاشانی،) یداریب در )بازگشت( معاد واست 

به همین دلیل در قبول و تفسیر  .جسمانی ابهاماتی را ایجاد کرده بودعروج ، ائمه در عصر 

صعود عمودی و رو به باال گرفتار مشکل شده بودند. عروسی حویزی با عطف توجه به مفاد 

گفت از امام ر ثابت بن دینا .پردازدیمعروج به آسمان  بارهلی درض، به مع اهل بیت یهاتیروا

. «خدا برتر از آن است»فرمود:  «.؟شودیمآیا خدا با مکان توصیف » پرسیدم:  نیالعابدنیز

 هاآسمانتا به ایشان ملکوت »فرمود:  «.را به آسمان سیر داد؟خود چرا خداوند نبی » :عرض کردم

: 3ج ،1415 حویزی، )عروسی «ست بنمایاندا خلقتش در آنها یهاابداعو آنچه از عجایب صنعت و 

 .کندیم. این نظریه به تفسیر معراج روحانی کمک (100

و توجیه  کندینمبود و قرآن شاهد آن است و مسلمان آن را رد  المقدستیبسیر شبانه به 

در  فراوانیو تفسیر آن در حالت خواب نادرست است. چون اعجاز و برهانی در آن نیست و اخبار 

ی از صحابه و دیگران نقل شده و به حد تواتر به آسمان از بسیارما قصه معراج و عروج پیامبر 

 .(282: 18ج ،1403مجلسی، ) گرددیمو علم به صحت آن حاصل  رسدیم

و آیات اول سوره نجم و  ءکید بر وقوع معراج بر اساس آیه اول سوره اسرامجلسی ضمن تأ

و را مطرح  یو شبهات هاپرسشو دیدن حقایق عالم باال و بهشت و جهنم،  هاآسمانسیر در 

که عقل مجاز است اموری در معراج وارد شده به نظر وی،  .دهدیمو پاسخ  کندمی یبنددسته

نه در د که و قطع دار ددانمیرا جایز  آنهاوی  .و اصول هم ابایی از پذیرش آنها ندارد داندیم

 بیداری بوده است.در خواب بلکه 

 لشیتأوست که مخالف بعضی اصول است ولی مسئله دیگر اینکه اموری در معراج ذکر شده ا

ویل کنیم که در این صورت بهتر است به وجهی تأ .به وجهی که موافق معقول باشد، ممکن است

ممکن نیست  معراج است که ظاهرش صحیح نیست و بارهمطالبی در نیز موافق حق و دلیل باشد.

 ریم.بهتر است از این امور دست بردا .ویل کردبدون مشکل آن را تأ

و معتقد است خداوند به  ردیپذیمرا جواز عقلی و در حوزه مقدورات بودن معراج  مجلسی

؛ دیده مازاغ البصر» :دشویمهر امر ممکنی قادر است. حقیقت بنده به مجموع جسم و روح اطالق 
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مخبر  راامر ممکن وقتی . (286: 18ج )همان، کندیمتصریح معراج بودن وی به جسمانی «.خطا نکرد

 (.291)همان:  شودیمباورش واجب کند صادق بیان 

منحصر به فردی داشت. در برخی  یهایژگیو  نابدن معصوم ،بر اساس اخبار همچنین،

احادیث بدن آنان سایه نداشته است. پس سرعت سریع برای آنها و غلبه بر موانع ممکن است از 

و سایه  رفتیمحسن بن علی را در بازار سامرا دیدم که راه »ابوجعفر گفت:  این جهت باشد.

معراج حق است و صعود حضرت با جسم قطعی به نظر مجلسی،  .(30: 1415 آملی، طبری) «نداشت

دادن ملکوت و حقایق و اجالل ایشان و نشان است. خداوند مکان ندارد و عروج ایشان برای اکرام

 .(394: 10ج ،1403)مجلسی،  برین بود

اخبار »: سدینویم ،با احتیاط کامل ،فیض کاشانی پس از ذکر اخبار و تفصیل آن سفر شبانه

ست از مواضع خود بطلبد و در معراج اسراری ا کسی که خواهان آنها .است فراواندر قصه معراج 

 .(177: 3ج ،1415 کاشانی، فیض) «کنندینماست که غیر از راسخون در علم به آن معرفت پیدا 

 حال در نه بود آشکار صورت به عنصری جسم با  امبریپ معراج است معتقد سبحانی

 افالک یهاراه از او .است خارج اسالم دین از معراج منکر .است آن بر دلیل متواتر اخبار .خواب

: 6ج ،الف تابی سبحانی،) باشد آنها شدن( التیام) ترمیم و( خرق) پاره به نیازی اینکه بدون کرد عبور

و ضمن  داندیمرا در وقوع معراج، دهم بعثت  ترقیدقزمان  فروغ ابدیتدر کتاب  سبحانی .(256

هی و اعجاز را در پاسخ به رد استبعاد گذر از افالک با بطالن هیئت بطلمیوسی، قدرت قاهر اال

 .(320-310: 1ج ،ب تایب)سبحانی،  داندیمه، عامل اصلی معراج جسمانی شداشکاالت مطرح

 : سدینویممعراج  بارهعبدالعظیمی درشاهحسینی 

 آن هک نمود اعتقاد دیبا و باشدیم  نییالنبخاتم حضرت معراج اسالم، نید اتیضرور از یکی

 از فرمود عروج یداریب در نینعل و عمامه و لباس با کیخا یبشر جسم و یعنصر بدن با حضرت

 .(320: 7ج ،1363 عبدالعظیمی،شاه )حسینی انیعال سماوات به آنجا از و المقدستیب به هکم

 انیپایبهم، وقوع آن را با قدرت  انی بامکارم شیرازی ضمن تثبیت سیر جسمانی و روح

 .(18: 12ج ،1374)مکارم شیرازی،  کندیمعادی توجیه هی و به صورت غیراال

 نظر مشهور دربارهمالحظاتی 

آن موافق فهم عرفی از عروج و ظواهر آیات و روایات . امتیاز داردو ابهاماتی  اتاین تفسیر امتیاز 

یدات خاص از نصوص ؤاست و برای اجتناب از عواقب شرعی، نظری محتاطانه است. در ضمن م
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 در آیات نخست نجم ،. همچنینشودیمبه مجموع روح و بدن گفته  (1 ء:)اسرا عبد .دینی نیز دارد

. استخدام (17 :)نجم «ا نکرد و طغیان ننمود؛ چشم خطمازاغ البصر و ما طغی» گفته شده است:

در این سفر با سیر مادی و جسمانی سازگاری تام   برای بردن پیامبر «براق»مرکبی به نام 

 دارد.

تبدیل شده  داردامنه تتوجیه آن به مشکال کهدر خور توجه است نیز ابهامات نظر مشهور 

 :است

 راجع بهتفکیک واضح و خطوط فاصل روشن  ؛عوالم برین راجع بهجدی  تأملفقدان  .1 

. ملکوت شامل اندافتهیدر سه عالم تعین عوالم سیرشده وجود ندارد. عوالم مادون مقام احدیت 

و )ملکوت( عالم  شودیمو به آن مرتبه واحدیت گفته  استعالم اسما است که ملزوم اعیان ثابته 

طور همان باشدیممتعلق به صور هستند، جبروت و عالم ملکوت اعلی یعنی نفوس کلی که ارواح 

سپس عالم مثال قرار دارد که ملکوت پایین و  .هستند دیقیبکه عالم جبروت عقل کلی و ارواح 

 .(381 :ب تایب)سبزواری،  اسفل است. بعد از آن عالم ناسوت و ماده است

عالم ملکوت غیرمادی و باطن عالم ملک است. هر چیزی عالوه بر ظاهر دارای باطن است 

ا ظاهر باشد. ملکوت از عالم امر در ببسا متفاوت و چه کندیمکه سیرت و طینت او را نمایندگی 

شناس قابل ادراک نیست. اشیا را از ی است. به این دلیل با حواس مادهمقابل عالم خلق و غیرماد

و است  «شاکله» همان در منطق قرآنیانسان باطن  گویند.میحیث انتساب به خدا هم ملکوتی 

نامیده  «خلق»و در نگاه علمای اخالق  «طینت»ن ادر رهیافت متکلم ،«ملکه»در منطق فالسفه 

. دهدیمشخصی را تشکیل  شخصیت باطنی هر است وبرآیند فضایل و رذایل مکتسبه  که شودیم

با بصیرت باطنی ملکوت و حقایق باطنی آنها  ،لکی افراد و اشیامُ صورتدل با دیدن افراد صاحب

 . در اینجا جدایی مکانی مطرح نیست.کردندیمرا ادراک 

 دست پس به هر دستی نباید داد             هست یروچون بسی ابلیس آدم

(25: 1384)مولوی،    

 وز درون قهر خدا عز و جل                 حلل قبر کافر پرظاهرت چون 

(133: 1361، عاملی)   

 خوک باید سوخت یا زنار بست              در نهاد هر کسی صد خوک هست

(295: 1393)عطار،    
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بودن عوالم مافوق عالم ناسوت است. و محسوس داشتنجهتالزمه این فرض مکانمندی و  .2

حالی که حقایق مافوق  . درافتدیمدر صعود معراجی، خروج از یکی با ورود به دیگری اتفاق 

، نیترفیشر. سبزواری توصیف خاصی از ملکوت دارد. استناسوت، دور از حس و مشاهده ظاهری 

 ییآنهارتبه و صاحب عظمت، مخدای بلند یهاصنعت نیترمدللو  نیتربزرگ ،انگیزتریناعجاب

مالئکه، امور روحانی، روح، عقل، از جمله  ،ندابلکه از عالم ملکوت ،که از دسترس حس دورند است

)سبزواری،  نداخارج از عالم ملک و شهادت نهایابلکه عرش و کرسی در نگاه برخی. تمام و  ،لوح، قلم

 .(24: الف تایب

در عالم ملکوت اسفل و اعلی نیازی به صعود ارتفاعی و خروج جسمی از عالم ماده و  سیر .3

 کل و یشرب و یمشی فی االسواقیأناسوت ندارد. یعنی انسان در حالی که پای در زمین دارد و 

بصیرت قلب  .کنددر ملکوت سیر  تواندیم (رودیمو در کوی و برزن راه  آشامدیمو  خوردیم)

کننده شدن عوامل نزدیکو موانع و محقق هایوابستگکردن الم ملکوت جز با برطرفرای شهود عب

تابش نور دیگر از نور حق یا بعضی از ها زمینهن ای جمله. از دیآینمدست ه مد نظر بهای زمینهو 

 .احادیث ذیل مشیر به این واقعیت است .(215: ب تایب)سبزواری،  است ،همانند عقل فعال ،مقربان او

 ندارد. هاآسماننیازی به صعود عمودی جسمانی در  هاآسماندیدن ملکوت 

 بر نیاطیش گاه ؛ هروت السماءکمل یآدم لنظروا إل یقلوب بن یعل حومونین یاطیلو ال أن الش

 بنگرند یهست جهان و آسمان باطن و وتکمل به توانستندیم شدندینم مسلط انیآدم یهاقلب

 (.335: 7ج ،1404)مجلسی، 

 ینوران؛ از مسیح نیولد مرتیالسموات من لم  ملکوت لجی لنه السالم: یعل یح النورانیعن المس

  شودینم هاآسماننقل شده است: کسی که دو مرتبه متولد نشود هرگز وارد ملکوت 

 .(361: 1ج ،1383شیرازی، صدرالدین )

بدکاران امت، با  یهاعذابن و درکات و او موحد نامؤمنتوجیه مشاهده مقامات و درجات  .4

از امور تشریع نشده بود و عذاب در اثر  بسیاری ،تفسیر مشهور مشکل است. چون در زمان مشاهده

مقامات صالحین که هجرت و جهاد نکرده و شهید نشده بودند، چندان نیز و امور  تمرد از آن

یا در علم  اندافتهیتمثل  خدا موضوعیت ندارد. پس باید گفت یا اینها در دستگاه ادراکی رسول 

)آنچه خواهد شد( با بصیرت باطنی مشاهده  ول الیهؤخدایی به دلیل تقرب ایشان به اعتبار مای

 .اندشده
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نیز مادی دارای وزن و جرم به دلیل جاذبه و  مکانی و صعود عمودی اشیایجایی هجاب .5

ین و طبیعت است، برخالف میل طبیعی است. سرعت باال در یاقتضای طبیعت که متمایل به پا

شدن آنها بینجامد. گرفتن یا متالشیهوا مواجه است و ممکن است به آتشتغییر مکانی با مانع 

فوق، با مشکل فقدان هوای تنفسی در باالی جو  یهااشکالعالوه بر  ،در صعود و عروج به آسمان

مواجهیم که  یوزنیبرهاشده و  یهاشهابتابشی و  یهااشعهر زمین و تابش سوزنده فو اتمس

 .کندیمعروج بدنی را با اشکال مواجه 

جایی ه. جابدهندیمهی و خرق عادت پاسخ فوق با قدرت اال یهااشکالن به ان و متکلمامفسر

پس در حوزه  .استو تغییر مکانی سریع اشیا از امور ممکن است و امور ممکن مقدور خداوند 

و با  ابدییموجوب و ضرورت بالغیر  ردیگیمهی به آن تعلق . وقتی اراده االردیگیمامکانی قرار 

 ینبجایی سلیمان ه. عالوه بر اینکه جابشودیمخبر مخبر صادق به وقوع آن، اعتقاد به آن واجب 

  جایی تخت هدر جاب هی بودکه واجد علم خاص االآصف بن برخیا با ابر با سرعت باال و کرامت

)بلقیس( در چشم به هم زدنی و سرعت باالی شیطان در تغییر مکان برای اغوای مردم  ملکه سبا

 یهااشعها و ه است. فقدان هوشدبودن، در قرآن تصدیق یاری به دوستانش با وجود جسمانی و

هی است و هی از سنن طبیعی االدر قدرت کامل اال هاسنگابو مزاحمت شه یوزنیبده و شنک

است. اراده خداوند مغلوب قوانین خودساخته دستگاه  مهارشدنیهی با قدرت کامل و مطلق اال

 . پس معراج استبعادی ندارد.شودینمهی اال

 توجیه روحانی معراج .2

بودن، رویکرد روحانی در موضوع معراج تدقیق و بررسی انتقادی نظر جسمانیپس از نقل و نقد 

 گنجد:میکه در سه عنوان  شودمی

 بودن واقعه معراج. خواب1. 2

سفر  بارهزمانی که از معاویه در معراج در خواب واقع شده است.که شه و معاویه نقل شده از عای

جسم  گفتیمشه عای. «خدایی و صادق بود ییایرؤ»در پاسخ گفت:  پرسیدند  امبریپشبانه 

 .(13: 15ج ،1412)طبری،  رفترسول خدا از نظر غایب نشد. ایشان با روحش به سفر شبانه 
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گفتند خواب انبیا با  برخیکردند.  بسیار یهاتالشبرای ترمیم و رفع کاستی آن  یاعده

. (208: 10ج ،1364 )قرطبی، شودیمآنان در خواب واقع  یهاافتیدردارد و بخشی از  دیگران فرق

 «خواب دید و سپس در بیداری اتفاق افتاد ابتدا وقایع را در»بیضاوی در تکمیل آن نوشته است: 

 .(287: 8ج ،تایب )طنطاوی،

آسان است و مشکالت و ابهامات نظرات دیگر را ندارد. در کنار  از این طریق توجیه معراج

 ر میان اندیشمندان فریقین طرفداران چندانی ندارد.. لذا دداردهم  یابهامات ،این امتیاز ظاهری

به  یااشارهمشیر به واقعه معراج  یهاتیروادر آیات و  مخالفت دارد. با ظاهر آیات و روایاتالبته 

 شدن آن نیست.در خواب واقع

ن بود و فرد اشه هستند. معاویه در آن تاریخ در زمره مشرکراویانش معاویه و عایهمچنین، 

 امبریپشه که ایاطمینانی برای تفسیر دین و بازخوانی وقایع صدر اسالم نیست. مطلب ع در خور

 چون واقعه معراج دو سال قبل از هجرت  .بدنش مفقود نشد و در کنار من بود مشکوک است

 امبریپه نبوده است یا در صورت تزویج در خان  امبریپشه در آن تاریخ یا همسر شده و عایواقع 

  (1881: 4ج ،1412بدالبر، ع)ابن ماه بعد از هجرت و در مدینه واقع شد 18 وینبود. عروسی. 

است  یهانامدر سفر معراج خانه   نقطه عزیمت پیامبرمعتقدند ن ان و مفسرااکثر مورخ

 دداشتننسلبی شدید  مواجههاگر این واقعه در خواب بود قریش با آن  شه نیست.از عای سخنیو 

 .کردندینمو آن را انکار 

 نگاه سینوی به واقعه معراج .2. 2

را معراج  ،لوفمعهود و مأو با مطالبی غیرن امتکلمبا متفاوت فیلسوفانه و با رویکردی  نایسابن

 کند:تفسیر می

 خواهد اگر .نبود یقهر و عرض جز بااله ب ندک سفر اگر .ندارد باال قصد .است فیثک یجوهر جسم

 معقول ای ؛است گونه دو مقاصد پس .نتواند ندک قطع باشد رفته ینبه تأ هک یمسافت لیتعجه ب هک

 .(17: تایب سینا،ابن) محسوس ای است

شاید در  .پذیردینم جسم با را باال عوالم در عروج و شبانه سریع سیر وی ،فوق عبارت با

 ،اجسام سنگین، مسئله گذر از افالک هم مطرح بوده باشد. او نکردنعالوه بر صعود نایسابنذهن 

کون و فساد در فلک درباره نبود  .داندیمنافالک را قابل خرق و التیام  ،همانند تعدادی از فالسفه

 : سدینویم
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فلک از فساد جسم دیگری پدید نیامده و از تباهی آن جسم دیگری هستی نیافته است. بلکه اگر 

تی است. به همین جهت فساد باشد پس از نیستی به هستی و از هستی به نیس برای آن کون و

 (. 129: 1ج ،1388 ،همو) کندینمو رشد  داردینمفلک شکاف بر

 :گذاردیمافالک صحه  نشدنبا تبعیت از سنت مشائی و سینوی بر خرق نصیرالدین طوسی

 :کندیمعالمه حلی این عقیده را رد  .(433: 1367 حلی،) «شوندینم؛ افالک پاره کاألفال انخراق عدم»

 ،ندا؛ اما افالک حادثعدمهان کمیما کن انخراقها کمیما تقرر أوال ف یفألنها حادثة عل کأما األفال»

طور که ممکن همان ،پس امکان خرق دارند .طور که در جای خود به ثبوت رسیده استهمان

 .)همان( «دشوناست نابود 

طبیعی گذاشته است. اینجا با فردی متمایل به  یهاسنت نکردناصل را بر تغییر نایسابن

است و بر اساس اراده و قدرت  عادت خرقدر حالی که معراج به نحوی  ،مواجهیمیی گراعتیطب

 : افزایدیموی  .شودمیهی تفسیر و توجیه قاهر اال

 معقوله ب یرکف قوهه ب یروح ای شود بااله ب تکحر هقو به یجسم ای ؛باشد گونه دو معراج پس

 جسمه ب نه هک باشد معلوم است بوده محسوس عالم از نه پس مهتر معراج احوال چون و شود بر

 رایز .است نبوده یجسمان معراج پس .ردنک نتواند قطع دور مسافت لحظهه ب جسم هک رایز .رفت

  .(18: تایب سینا،ابن) بود یعل مقصود هک رایز .بوده یروحان معراج هکبل نبوده حس مقصود هک

دریافت ظرایف معراج را همچنین،  .ردیگیماعجاز و خوارق عادت را نادیده  ،این نگاه

: همان) داندیمو تحفظ بر آن را از نااهالن و اغیار ضروری  داندیممخصوص سالکان عقل فلسفی 

 گوید:و می داندیمسفر معراج را فکری و عقلی سینا ابن .(19

 یعنی .بود گرم خواب جامه هنوز سفر یدور از .آمدم باز خانهه ب ردمکب همه نیا چون گفت وانگه

 الوجود.واجب تا را آن وجود کردیم کادرا بیترت عقل و به خاطر رفتیم بود یرکف یسفر هک

 از زودتر حالت آن در بازآمدن .بود نشده روزگار چیه .بازگشت خوده ب شد تمام رکتف چون پس

 .(38: همان) بود یزخمچشم

 : سدینویمدر تعریف فکر وی 

و به وسیله آن  ردیگیماز تخیل کمک  فکر یک نوع حرکتی برای نفس در معانی است که غالباً

حد وسط یا قائم مقام حد وسط از چیزهایی که باعث رسیدن علم به مجهول در وقت نبود آن 

و در این کار معلومات اندوخته قبلی و همانند آن که در قوه باطن خزانه  گرددیماست طلب 

 جهینتیبو بسا که  رسدیمبسا به مطلوب . پس چهردیگیمشده است مورد بررسی و رسیدگی قرار 

 .(358: 2ج ،1375، نایسابن) ماندیم
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در تعریف  یدر معرفت و سعادت مبتنی بر آن دارد. و یاژهیوجایگاه  نایسابنفکر در نزد 

المتصرف » :کندیم، به اهمیت فکر تصریح آوردیمکه باالترین معرفت اکتسابی را به دست  ،عارف

؛ عارف نام خاص کسی بفکره الی قدس الجبروت مستدیما لشروق النور الحق فی سره یخص باسم العارف

وجه سازد و پیوسته از پرتوهای نور حق در سرّ خود است که فکر خود را به قدس جبروت مت

 .(369: 3ج ،همان) «برخوردار باشد

رفیعی قزوینی و رویکردهای  ،چون قاضی سعید قمیهمنقد حکمایی  در معرضاین نظر 

ن بوداطع وقوع معراج در خواب و روحانیرفیعی قزوینی با رد ق صدرا و سبزواری است.مالذوقی 

کید ویژه دارد. او برای رفع استبعاد از عروج با جسم، جسد عروج جسمانی و روحانی تأ رآن، ب

که  داندیمعظمت ایشان در غایت لطافت بودن برای روح بارا به دلیل مرکب  امبریپمبارک 

لط کاملی تس  ینبومافوق برای او در اجسام نتوان فرض کرد. دیگر اینکه روح بلند و عظیم 

به این دلیل بدن تابع کامل روح ایشان بود که به محض عروج روح  ایشان داشت. بر بدن شریف

حرکت جسمانی به آن عالم منتقل شد. ظاهر ایشان عین باطن و  ابدن هم ب ،به عالم ملکوت

ی روح متجسد و جسد متروح همین است. بدن ایشان ظل و سایه اباطنش عین ظاهر بود و معن

 .(37: 1368)رفیعی قزوینی،  سایه جسمانی نداردروح ظل و  چوناست. نداشته 

 گوید:قاضی سعید قمی می

عروج کرد و به  هاجسمبا جسم شریفش به منتهای مراتب  ما اعتقاد بر این است که نبی 

 با مرکبش که براق نام داشت با نهایت سرعت، سیر نمود هاجرمعالم  یهایکیتارسوی خدا از 

 .(526: 1ج ،تایب)قمی، 

 :سدینویمدر توجیه سیر عقالنی معراج، قاضی سعید قمی  نایسابندر ایراد بر منش 

قانع به ظواهر  یهاعقلکه  گونهآندر بیان امر معراج باید گفت که یک امر عقلی صرف نبوده 

اتفاق  اشیقدس، بلکه معراج با جسم مبارک و نفس شریف و روح اندکردهم حکمت مشاء توهّ 

به نحوی که  ،احاطه پیدا نمود گانهسه یهاعالمافتاده است. پس او در این سیر شبانه به تمام 

 .(308: 2ج ،همان) جسمش مانند جسم کل و نفسش نفس کل و عقلش عقل کل گردید

است، عروج کرد.  گانهسهرات وجودی و افالک محیط به عالم که اجمالش مراتب به کُ   امبریپ

و منتهای عرش جسمانیات عروج کرد. سپس با نفس  هاآسمانپس او با جسم مبارکش به فوق 

. سپس با شودیمکه اعمال نفسانی به آنجا منتهی  المنتهیةسدرمقدس و روح قدسی خودش به 

  .(42: 3ج ،همان) نورانی عروج نمود یهاحجابهی خود به عقل قدسی و نور اال
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روج ع ویطباطبایی با تعدیل این نظریه به آن متمایل شده است. تفاوت در این است که 

 نه فوق و انتهای عرش جسمانیات. داندیم المقدستیبروحی را از 

کید دارد. معراج جسمانی مخصوص به أبدن ویژه انبیا ت رتوجیه عروج جسمانی ب درصدرا مال

صدرا در  1.(210: الف تایبشیرازی، صدرالدین ) را نداردتوان این کار  کس چیهتوان نبوی است و 

آن را به عروج غیرجسمی »: سدینویمتعریض به معتزله که توان تبیین معراج جسمانی را ندارند، 

 2.(85: ب تایب، همو) «اندکردهویل أت

رهیافتی  بر مشی صدرایی، باو  ،از شاگردان مکتب حکمت متعالیه در قرن سیزدهم ،سبزواری

 معراجی یمقتض سبزواری دیدگاه در ینبو علوی . وجوددکنیمتوجیه  رامعراج ذوقی و استحسانی 

 .(71: الف تایب)سبزواری،  است عادت خالف ماندنش خاکدان در و ستا او بودنآسمانی و

آن با  این است که مشکالت نظریه معروف را ندارد و پذیرش نایسابنوجه ترجیح نظریه 

فکری و  یهاتالشست. ه. اما نکته مبهمی در این نظریه شودینممشکالتی دردسرساز مواجه 

خدایی و  ،معراج که یحالکننده است. در عروج یهاتالش تابععقلی، بشری است و نتایج آن 

 چندان مشهود نیست و تفصیل ادراکات خاصدر آن   امبریپاعطایی است و تالش فکری 

 ر آن وضوح کامل ندارد.د  نبوی

 رهیافت خاص طباطبایی به معراج. 3. 2

ا اشاره به ب ویطباطبایی در صدد ایجاد وفاق بین اخبار و قرآن و برهان در موضوع معراج است. 

طبایی بودن بر اساس نظر معاویه، طباباره خواب. دردهدیمن به شبهات پاسخ ااختالف مفسر

 : گویدمی

 ای درتق بر لیدل را آن عامه هک ستین یگرید زیچ لیتخ نوع یک از شیب مردم عامه نظر در خواب

 و شوند یریخ دواریام و بزنند یلتفأ آن دنید با هک است نیا دارد هک یاثر یمنته بدانند. سلطنت

 .(28: 13ج ،1374 طباطبایی،) بدهند را یناگوار شامدیپ احتمال و بزنند یریتط آن دنید با ای

بودن معراج تصریح شه به خوابعای. کندیمشه را رد با قراین تاریخی نظر عای همچنین،

 : سدینویمنگاه این در نقد  طباطبایی ، اماکندیم

                                                             
 النبویة. بالقوة ذلک یختص بل أحد کل قوة سعة به یفی فال الجسمانی المعراج أما. 1

 بجسد. یکن لم أنه زعموا و المعراج حکایة أولوا. 2
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لمه کاتفاق  سانینوخیتارث و یان حدیه تمام راوکن بس یت از درجه اعتبار، همین روایدر سقوط ا

شه بعد از یبا عا خدا نه واقع شده، و ازدواج رسول یه معراج قبل از هجرت به مدکنیدارند بر ا

دو نفر هم از  یو حت ؛از هجرت یبعد از گذشتن مدت هم آن ،نه اتفاق افتادهیهجرت و در مد

 .(29)همان:  اندنکردهن مطلب اختالف یان در ایراو

شه را دو یا سه سال قبل با عای  نویسان ازدواج پیامبراز سیرهکه تعدادی  گفتالبته باید 

  :دانندیماز هجرت ولی همبستری را با ایشان بعد از دو یا سه سال 

ازدواج  ،در حالی که هفت سال داشت ،سال قبل از هجرت دو ،بکردختر ابی ،شهبا عای  امبریپ

  .(186: 1420)شامی،  سال داشته زمانی که او نُ ،کرد و در مدینه با او همبستر شد

 : سدینویم عبدالبرابن

 اندگفتهشه ازدواج کرد و دیگران دو سال قبل از هجرت با عای خدا  رسول دهیعبیاببنا به قول 

 عروسی و همبستری در مدینه انجام شد.. . سه سال قبل از هجرت این وصلت واقع شده است

 .(1881 :4ج ،1412عبدالبر، )ابن

 : کندیماعالم نظر  صراحتطباطبایی سپس با 

 یلئاز مسا« معراج» و «اسراء» ه اصلکن است ین خصوص گفته شود ایآنچه سزاوار است در ا

رده، و اخبار متواتر، کان یل بیتفصباره آن بهچون قرآن در .ستیار آن نکبه ان یهچ رایه هکاست 

 .(42: 13، ج1374طباطبایی، ) ده استیبر طبق آن رس تیب اهلو امامان   خدارسولاز 

روحانی  هاآسمانالمقدس را جسمانی و عروجش را از آنجا به و سفر شبانه به بیت ءوی اسرا

  :داندیم

 یعنی ین عالم مادیا یوراه روح مقدس آن جناب به ماکن است یبودن آن ایمقصود از روحان

 شودیمو اقدار از آنجا صادر  یجا منتهه آنبندگان بن منزل دارند و اعمال یرمکه مکه مالئک ییآنجا

ش مجسم یج اعمال برایو نتا ایق اشیپروردگارش را مشاهده و حقا یبراکات یعروج نموده و آن آ

 یمعراج روحان ین است معنایرده است. اکگو وعظام را مالقات و با آنان گفت یایشده، ارواح انب

  (.40: 13ج ،1374 )طباطبایی،

ز با یعه نیش یاز علما یاریمعراج با جسم و روح هر دو بوده، و بساند گفتهاسالم  یاز علمابرخی 

بوده،  یروحانتا آسمان تنها  یه از مسجد اقصک اندگفتهگر ید ی، و بعضاندکردهاین نظر موافقت 

 ستین قول نیدر ا یبی. به نظر ما عاندشدهن قول یل به ایز متمایخر نمتأ یاز علما یو بعض

 .(57: 19ج )همان،

سایر است و به نوعی جمع بین ها دیدگاه سایراز  ترپذیرفتنیتفسیر محتاطانه طباطبایی 

و هم  دشویم. هم ظواهر قرآن رعایت شودینمنظرات است و در تنگناهای دیگر نظرات گرفتار 
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با خرق  المقدستیببه  الحرامتیب. سیر سریع با جسم از گرددیمفع رصعود جسمانی  یهااشکال

 یامسئلهاست و عروج روحانی در حالت بدون خواب  ریپذهیتوجسهولت هی بهعادت و قدرت اال

 قابل هضم و مطابق با مبانی حکمت اسالمی است.

 معراج در اندیشه عرفا .3

و از کلمات نمادین برای  کندیمرا تفسیر  ءرهیافتی متفاوت آیه اسراو با رویکردی عرفانی  یعربابن

را در این سیر از لواحق مادی و نقایص بدنی   امبریپ. خداوند گیردبهره میتفسیر و توجیه معراج 

را به معنای تاریکی موانع بدنی و تعلقات  «لیل» وید. کردر مقام عبودیت پیراست و در آنها تصرف ن

حرام را مقام قلب  . مسجدردیگیم. چون عروج و ترقی به واسطه بدن صورت کندیم طبیعی تفسیر

که در آن خطاها و خروج از وضعیت اصلی اتفاق  کندیمویل قوای بدنی تأ آلودشرکمحرم از طواف 

ی مقام روحی است یر از این مقام محرم به مسجد اقص. چون عاری از لباس فضیلت است. سافتدیم

این نکته است که تصحیح  ادآوریاست و  به واسطه شهود تجلیات ذات دورتر که از عالم جسمانی

 .(374: 1ج ،1422، یعربابن) ترقی در مقام باالتر از آن است سببهر مقامی به 

هرچند این مشاهده قلبی  ،ویل کرده استبه مشاهده صفات تأ یعربابندادن آیات را نشان

روح قابل مشاهده  مقام به ترقی با باشد. ذات موصوف به این صفات در کمال جمال و جاللش جز

برای طلب فنا است. خداوند به   امبرشیپشنونده مناجات  ،قلبی نیست. خدا در مقام سرّ

محبت و کمال شوق، استعداد ایشان و توجهش به محل شهود و کشش و انجذاب او به خدا با قوه 

 .)همان( است بصیر

که تا حدودی هم عروج  کندیممطالب خاصی بیان  یعربابندر تفسیر نظر  حقی بروسوی

 :جسمانی و هم عروج روحی را توجیه کند

 ایرؤ در که روحش با بقیه و جسدش با مرتبه یک .بود مرتبه 34 شانیا معراج :گفتاکبر  شیخ

 .(103: 5ج ،تایب بروسوی، حقی) دبو نبوت از بعد و قبل هاخواب این. دیدیم

 رکمن و اندبدعت ارباب صعود، از دانند مانع را جسد ثقل قصه نیدر هک آنان» گفت: کاشفی

 «.قدرت

  بود آسان تنه ب عروجش و ریس                    بود جان از تنش سرشت هکآن

(همان)  
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زهای دو نظر این نظر امتیا تطابق کاملی ندارد. یعربابنتفسیر این عارف با مطلب مصرح 

 .دشویم آناما اشکاالت هر دو نظریه هم متوجه  د،مشهور و عروج روحی را دار

را به باالتر از عالم الهوت تعبیر   امبریپعروج و صعود  ،سربسته و بدون تفصیلهم، فناری 

 1.(104: 1374)فناری،  کندیم

 نتیجه

رخی بی خدر داستان معراج و مشاهده عوالم هستی و نعمات بهشتی و نکال و عذاب دوز نظر دقت

 ساختارج و بررسی ر شب اسرارآمیز و رازآلود معرادبا ارواح انبیا   اکرمی نبافراد امت و مالقات 

راتب مو عطف توجه به  «عروج»و  ،«تمثل»، «آسمان»، «ملکوت»گانی همچون کالمی قرآن در واژ

در او سیر  وانسان هستی و نظام کائنات و ادراک خطوط فاصل بین آنها و امکان و نحوه ادراک  عالم

 ءیت اسران همانند طباطبایی و آلوسی در خصوص رمزگشایی از کیفاعوالم برین، نظریه برخی مفسر

هی و از آنجا با غیرعادی اال با قدرت المقدستیبتا  الحرامتیبیعنی سیر با جسم عنصری از  ،و معراج

 .رسدتر به نظر میموجهروح به عوالم برین، 

 منابع

 .العلمیة الکتب دار :بیروت ،العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح ،(1415) محمد سید آلوسی، −

العلماء، خرج  من جماعة :حققها و راجعها ،الطحاویة العقیدة شرح ،(1404) محمد الحنفی، علی بن العز ابی ابن −

 .: دار الکتاب العربیمحمد ناصر الدین االلبانی، بیروت :احادیثها

 .شارات سروشانت: تهران ترجمه: حسن ملکشاهی، ،التنبیهاتاالشارات و ،(1388) ، حسین بن عبداهللیناسابن −

 .انتشارات عروه الوثقی ، رشت:معراج نامهتا(، ـــــــــــــــــــــــــــ )بی −

 عالمه.قم:  ، طالب یبا آل مناقب ،(1379) یعل بن ، محمدیمازندران شهرآشوب ابن −

 .الجیل : داریروتبمحمد البجاوی،  :، تحقیقاالصحاب معرفةاالستیعاب فی  ،(1412) ابن عبدالبر، یوسف بن عبداهلل −

 .العربی راثالت احیاء دار :، بیروتویالت عبدالرزاق(أت) یعربتفسیر ابن  ،(1422) ، محمد بن علییعرب ابن −

 .العلمیة الکتب دار :بیروت ،االکبر الفقه ،(تایب) ، نعمان بن ثابتابوحنیفه −

 لعربی.ااحیاء التراث  دار :، بیروتانوار التنزیل و اسرار التنزیل ،(1418) بیضاوی، عبداهلل بن عمر −

                                                             
 کان بالعروج الی فوق الالهوت.  ان معراج نبینا. 1
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 الشریف الرضی. :، قمشرح المقاصد ،(الف تایب) الدین تفتازانی، سعد −

 .ةاالزهری یاتالکل ةمکتب :ه، قاهرالنسفیةشرح العقائد  ،(ب تا)بی ـــــــــــــــــــ −

 التراث العربی. دار :، بیروتالکشف والبیان فی تفسیر القرآن ،(1422) ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم −

 میقات. :، تهرانعشریتفسیر اثنا ،(1363) عبدالعظیمی، حسین بن احمدحسینی شاه −

 .الفکر دار :بیروت ،البیان روح تفسیر ،(تایب) اسماعیل بروسوی، حقی −

 .شکوری :، قمکشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،(1367)حلی، حسن بن یوسف  −

 .لعربیا التراث احیاء دار :بیروت ،الغیب مفاتیح ،(1420) عمر بن محمد رازی، −

 .االزهریة یاتالکل مکتبة :قاهره ،بها یتعلق ما و النبوات ،(تایب) ـــــــــــــــــــــ −

 .االولی الطبعة، دار القلمبیروت: ، مفردات ألفاظ القرآن ،(1412) ن بن محمدی، حسیصفهاناراغب  −

 .طه :قزوین ،معراج و رجعت ،(1368) ابوالحسن سید قزوینی، رفیعی −

 .یالعرب الکتاب دار: بیروت ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف ،(1407) عمر بن محمود زمخشری، −

 . االمام الصادق ةسسؤم ،میالنشر االسال ةسسمؤ :، قمالنحلبحوث فی الملل و ،(الف تایب) سبحانی، جعفر −

 حوزه علمیه قم.اسالمی دفتر تبلیغات  :، قمفروغ ابدیت ،(ب تا)بی ــــــــــــــ −

 مفاخر فرهنگی.انجمن آثار و : ، تهرانهادی المضلین ،(الف تایب) سبزواری، هادی −

 انتشارات دانشگاه تهران. :، تهرانح اسماء الحسنیشر ،(ب )بی تا ــــــــــــــــ −

 .الفکر دار :لبنان ،العلوم بحر ،(تایب) محمد بن نصر سمرقندی، −

 الشروق. ، بیروت: دارفی ظالل القرآن ،(1412)ابراهیم حسین ، )شاذلی( سید قطب −

 حوزه مدرسین جامعه تاانتشار دفتر :قم، میاللهام األئمةمناقب  یم فیالنظالدر  ،(1420) وسف بن حاتمی، یشام −

 .قم علمیه

 .العلمیةالکتب  دارجا: بی، االقدام فی علم الکالم نهایة ،(تایبشهرستانی، عبدالکریم ) −

 .: انجمن حکمت و فلسفه، تهراناسرار االیات ،(الف تایب) میابراه بن شیرازی، محمدصدرالدین  −

 سسه تحقیقات فرهنگی.مؤ :، تهرانمفاتیح الغیب ،(ب تا)بی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

ـ )ــــــــــــــــــــــــــــــــ −  .یقات فرهنگیمؤسسه مطالعات و تحقتهران: ، یافکشرح أصول ال ،(1383ـــــ

 دفترقم: همدانی،  موسوی محمدباقرمترجم: ، المیزان تفسیر ترجمه ،(1374) محمدحسین سید طباطبایی، −

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه تاانتشار

 .: ناصرخسرو، تهرانمجمع البیان فی تفسیر القرآن ،(1372) طبرسی، فضل بن حسن −

 پور.وشانکقم:  ، طالب یأب بن یعل إمامة یف المسترشد ،(1415) ریجر بن محمد ر،یبک آملی یطبر −

 .المعرفة دار :، بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآن ،(1412) طبری، محمد بن جریر −
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 .نا: بیجایب، الحکیم للقرآن الوسیط التفسیر ،(تایب) محمد سید طنطاوی، −

 العربی. التراث احیاء دار :، بیروتالتبیان فی تفسیر القرآن ،(الف تایب) طوسی، محمد بن حسن −

 .االسالمی النشر مکتبةجا: بی ،الجعفریة العقاید ،(ب تا)بی ـــــــــــــــــــــــ −

 ، تهران: چکامه.کلیات اشعار و آثار شیخ بهایی ،(1361ین محمد )بهاءالد، (بهایی)عاملی  −

 .، قم: اسماعیلیانالثقلین تفسیر نور ،(1415) عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه −

 سخن. :محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران :، تصحیح و تعلیقمنطق الطیر ،(1393) یدالدینفرعطار،  −

 .سخن :محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران :، تصحیح و تعلیقنامهمصیبت ،(1388ـــــــــــــــــ ) −

 .موال :تهران خواجوی، محمد :تصحیح ،االنس مصباح ،(1374) حمزه بن محمد فناری، −

 الصدر. :، تهرانتفسیر الصافی ،(1415) فیض کاشانی، مالمحسن −

 خسرو.ناصر :تهران ،القرآن الحکام الجامع ،(1364) احمد بن محمد قرطبی، −

 .اسالمی ارشادفرهنگ و  وزارت :تهران ،الصدوق توحید شرح ،(تایب) سعید قاضی قمی، −

 فروشی محمدحسن علمی.کتاب :، تهرانتفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین ،(1336) اهللفتحمالکاشانی،  −

 .یالعرب التراث اءیإح دار :بیروت ،األطهار األئمة أخبار لدرر ةالجامع األنوار بحار ،(1403) باقر محمد ،یمجلس −

 .ةیاإلسالم تبکال دارتهران:  ،الرسول آل أخبار شرح یف العقول مرآة ،(1404) ـــــــــــــــــــ −

 .االسالمیةالکتب  : دار، تهرانتفسیر نمونه ،(1374) مکارم شیرازی، ناصر −

 .رینولد نیکلسون، تهران: علمتصحیح: ، مثنوی معنوی ،(1384) الدین محمدجاللمولوی،  −

 امیرکبیر. :، تهراناالبرار عدةکشف االسرار و  ،(1371) میبدی، احمد بن محمد −

 النفائس. داربیروت:  ،ویلأالت حقائق و التنزیل مدارک ،(1416) محمد بن عبداهلل نسفی، −


