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Abstract 

One of the narratives of the life story of the Prophet, which is narrated in sources 

like the Qur’an and quoted by numerous narrators, is his ascension. This narrative 

has been referred to in Persian and Arabic literature (prose and poem) in various 

sources. The present study aimed at investigating the process of change in the 

structural elements of the ascension narratives from Hadith al-Isra' wa’l-Mi'raj, by 

Ibn Abbas to Ilkhanid Book of Ascension. This study was conducted based on 

Hadith al-Isra' wa’l-Mi'raj, by Ibn Abbas, the first written ascension, which was 

probably written around the 10th century AD. The narration of ascension was 

mentioned after Ibn 'Abbas in exegetical books such as Kitab Al-Mi'raj by Abu l-

Qasim al-Qushairî, Tafsir al-Tabari, Taj al-Tarajem, Tafsir-i Surabadi, Kashf al-

Asrar, and Rawd al-Jinan wa Ruh al-Janan. In this paper, we examined the process 

of change in different narratives of the story of ascension via investigating the 

similarities and differences of these works, in order to determine the extent to which 
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these narratives or interpretations has influenced each other. Finally, the Ilkhanid 

Book of Ascension, as the only independent narrative of ascension in Persian, was 

compared with other similar works. 
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  العات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني و مطنامة ادب پارسي كهن
 284 -  251، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال  ـ علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  )ص( امبريپ معراج تيروا ساختار يقيتطب ةسيمقا
   يفارس يها نامه معراج و ريتفاس در

  يلخانيا نامة معراج تا عباس ابن نامة معراج از
  *زاده گنجي ناهيده كاظم

  **مريم حسيني

  چكيده
 از نقـل  بـه  و منـابع  و ديگـر  قرآن(ص)، كه در  هاي داستان زندگي پيامبر اسالم تيروا ازجمله

ادبيـات فارسـي و عربـي و در     در كـه  اسـت  حضـرت آن  معـراج  ،شـده  آورده متعدد انيراو
ـ ا ياصـل  پرسش. است شده داده ارجاع آن به اريبس منثور و منظوم  منابع ررسـي  ب پـژوهش  ني

 تـا  عباس ابن المعراج و اإلسراء ثيحد از معراج تيروا يساختار عناصر رييتغ روند چگونگي
 المعـراج  و اإلسـراء   ثيحـد  كتاب مقاله نيا درمطالعة حاضر  اساس. است يلخانيا ةنام معراج
 شده كتابت يهجر دوم قرن حدوددر  احتماالً كه است ،مكتوب ةنام معراج نينخست ،عباس ابن

ابوالقاسـم   المعـراج  كتـاب  چـون  يريتفسـ  يها كتاب در عباس ابن زا پس معراج تيروا. است
ن و الجنـا  روض و ي،بـد يم االسرار كشف ،يسورآباد ريتفس ،التراجم تاج ،يطبر ريتفس ،يريقش

 و ديگـر  بـا يـك    سـه يمقا در معراج داستان رييتغ روند مقاله نيا در. است آمده يراز الجنان روح
 هاي ي و تأثيرگذاريريرپذيتأث زانيم تا شود يم  يبررس آثار نيا يها تفاوت و ها شباهتچنين  هم
 تنهـا  منزلـة  به ،يلخانيا ةنام معراج كتابمطالعه،  انيپا در. شود  مشخص تيروا نيا از ريتفس هر

  .شود مقايسه مي آثار ريسا با ،يقيتطب صورت به ي،فارس زبان به مستقل ةنام معراج
  .يلخانيا ةنام معراج ،نامه معراج معراج، ،ريتفساسراء،  ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
 چه خاص شكل به ريتفاس چه ،اند شده نوشته ميكر قرآن يةبرپا كه يآثار ييروا ساختار
. دندار اشاره اسالم يآسمان كتاب از يبخش يگونگ تيروا به ،عام شكل به القرآن قصص

 از شيپ رانامبيپ يزندگ به و برآمده قرآن اتيآ خالل از كه ياتيروا انيم در
 ،روزانه يهاداد روي و شانيا يزندگ به زين ياتيروا ند،ا مربوط) ص( محمد حضرت

 معراج تيروا اتيروا نيا ةازجمل .دارند اشاره ،يآسمان كتاباين  نزول با زمان هم
 ةنيدرزم. اند ه آن عالقه نشان دادهار بيبس سانينو قصص و مفسران كه است) ص(  امبريپ

 يها پژوهش يول گرفته، انجام يا پراكنده يها پژوهش معراج تيروا ييروا ساختار
 كه بوده يمحدود شكل به اي است نداشته وجود اصالً اي موارد ياريبس در يا سهيمقا
  .اندازة كافي جامع نيستند به

از  ثينقل احاد قيو از طر يصورت شفاه اكرم (ص) به امبريمعراج پ يها تيروا
از قرن  ياسالم يدر كشورها »يسينو نامه معراج«نام  را به يانيجر سانينو رهيمحدثان و س
 حديث كتاب دهيرس ما دست به كه يمكتوب ةنام معراج نينخستكرد.  جاديا يسوم هجر

 با سپس، .بودند يشفاه نخست معراج يها تيروا 1.است عباس ابن المعراج و اإلسراء 
 بن مسعود، ابوسعيد خدري، عايشه،عبداهللا  از ييها تيروا. درآمدند كتابت به زمان گذشت

 زين و طالب ياب بنت يهان ام قول از ابوصالح و ي،كلب صعصعه، ابن مالك مالك، بن انس
 راتييتغ نيا رسد يم نظر به. دارند ييها تفاوت باهم كه است شده نقل عباس ابن از يتيروا
 داشتن ليدل به ،اي شده كم آن از اي اضافه يعناصر اتيروا نيا به بعدها كه بوده ليدل نيا به
 است شده باعث كه گرفته صورتها  آن از ييرهايتفس و ها ليتأو ،يباطن و يپنهان يها هيال
 مختلف اتيروا انيم ييها تفاوت و نديفزايب آن به يليتخ و يداستان يها جنبه سندگانينو
 رخ چند بار اي دو اجمعر كه اند آن بر نيز برخي .دكن تر بيش راآن  ييروا ةنيزم كه شود جاديا

. است بوده بيداري در برخي و خواب، در برخي جسماني، برخي روحاني، برخي كه داده
 اما ،اند مختلف الفاظ نظر از ها داستان ،سدينو يم الجنان روض صاحب طوركه همان البته،
 تيروا ةدربار. دارند واحد يموضوع بر داللت يهمگ و است يكي تيروا يكل ةشالود
 مثالً رايز ،بوده مفسران دست در يگريد ةنسخ زمان آن در كه زد حدس توان يم اسعب ابن

 اتيجزئ ،است برده بهره عباس ابن تيروا از سدينو يم كه نيباا، الجنان روض صاحب
 را ها بخش يبعض مفسر ميكن فرض كه نيا مگر دارد؛ تفاوت عباس ابن تيروا با تشيروا
  .است نبوده قول نقل در امانت تيرعا بند يپا اديز اي داده رييتغ خواه دل به
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 يزنـدگ  و اسـالم  نيد در زيبرانگ بحث و رازآلود مباحث از يكي (ص) ماكر امبريپ معراج
 ةسور و اإلسراء ةسور در (ص) امبريپ معراج ةدربار ميكر قرآن در هرچند (ص) است. امبريپ

 از پـس  نخسـت  يهـا  لسا از ن،يابنابر است. امدهين قرآن درآن  اتيجزئ شده، ياشارات النجم

 معراج يها هيآ يها داللت و معنا ةدربار ييها شپرس پاسخ افتني يِدرپ مسلمانان ،امبريپ رحلت

  اند. بوده اكرم رسول معراج يچگونگ و تيفيك و
) ص( امبريـ پ معـراج  به النجم ةسور ششم تا هجدهم اتيآو  اإلسراء ةسورنخست  يةآ
  .دارد اشاره
الَّذي باركْنَا حولَـه   2ذي أَسرَى بِعبده لَيالً مّنَ الْمسجِد الْحرَامِ إِلَى الْمسجِد األَقْصىسبحانَ الَّ«

  .)1 :اإلسراء( 3»ميع البصيرُسلنُرِيه منْ آياتنَا إِنَّه هو ال

 أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ ﴾8﴿ فَتَدلَّى دنَا ثُم ﴾7﴿ الْأَعلَى بِالْأُفُقِ هو و ﴾6﴿ ة فَاستَوى ذُو مرَّ
 علَى ونَه أَفَتُمار ﴾11﴿أَى ر ما الْفُؤَاد كَذَب ما ﴾10﴿ أَوحى ما عبده إِلَى فَأَوحى﴾ 9﴿أَدنَى
ى  ةِ سـدر  عنـد  ﴾13﴿ ى أُخْـرَ  نَزْلَةً آه ر ولَقَد ﴾12﴿ ى يرَ ما نتَهـا  ﴾14﴿ الْمهنـدنَّـةُ  عج 

 أَى ر لَقَد ﴾17﴿ طَغَى َما و  الْبصرُ زاغَ ما ﴾16﴿ يغْشَى ما ةَ السّدر يغْشَى إِذْ ﴾15﴿الْمأْوى
  .)18 - 6 :نجمال( 4﴾18﴿ى الْكُبرَ بِّه ر آيات منْ

 ةژيـ و هـا  آسـمان  بر صعود و . معراجتاس »جعرو آلت و نردبان« يمعنا به لغت در معراج
 و مرحلـه  دو (ص) در امبريپ معراج مشهور، اتيروا بنابر ،و است (ص) اكرم رسول حضرت

 سـپس  ،يبه مسجداالقصـ  مكه از سفر نخست :تاس داده رخ يآسمان و ينيزم صورت دو به

  .يالمنته ةسدر به تيدرنها و ،دوزخ و بهشت و آسمان طبقات به يمسجداالقص از سفر
 يا لزومـاً واقعـه   معـراجش  و(ص)  امبريـ پ ةسـفر شـبان   ،ياسالم نينخست يها دوره در

 امبر،يـ پ نويسـان  سـيره  نينخسـت  از ،)ق  151 .داسـحاق (  ابن ،مثالً .شد ينم يتلق وستهيپ هم به
 »ينـ يزم« ريق) سـ   238. دسـعد (  چون ابـن  يمورخان و) ق  256 .د( يچون البخار يمحدثان

 بـه  مكـه  از »اش يصـعود « ريسـ   از داج را بازگشتش و المقدس تيب به مكه از(ص)  امبريپ
 كـه  دارد يمجـزا مسـلم مـ    ةواقعـ   دو ني. ضبط ااند كرده ضبط مكه به بازگشت و ها آسمان
 كلي طور به را اسراء سندگانينو يبرخ امبريپ رحلت از پس دوم و اول يها قرن در كم دست
  .پنداشتند يم معراج از جدا ياتفاق

 و دانـد  يم وستهيپ يتيروا را ها آن و شود ينم قائل تفاوت اسراء و معراج انيم عباس ابن
 قائـل  تفـاوت  اسـراء  و معراج نيب ريتفاس يبرخ در. نامد يم معراج باهم را دو هر يسادگ به
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ـ  .رنـد يگ يم نظر در جداگانه ييها تيروا را ها آن و شوند يم  انيـ امو ةدور يطـ  ن،ياوجوداب
بـا   پارچه كيو  كامل طور به ها تيحكا نيا) ق  640- 132( يق) و حكومت عباس  132- 41(

  .شد ختهيآم معراجـ   اسراء تيروا
 كـه  است  يمنسجم ةشد شناخته ةريس نياول) ق  151- 150- ق  85- 81( اسحاق ابنكتاب 

 ايـ  213 .دهشـام (  را ابـن  محمـد بـن اسـحاق    ةريسـ . است شده رفتهيپذ سنت اهل نيب در
  شهرت دارد. هشام ابن ةريسنام  رس ماست با چه دردست و اكنون آن كرده بي) تهذق  218

 ،مسلم  حيصحق)، صاحب   261 .د( »امام مسلم«معروف به  يشابوريابن حجاج ن مسلم
بـن مالـك     انـس روايت معـراج را از  از  يگزارش مبسوط ،ثياز گردآورندگان مشهور حد

 يهـا  مؤلفـه  آن در كـه  بـود  معراج يها تيحكا يبرا ييمبناگزارش  نيا ؛ضبط كرده است
  معراج آمده است.ـ   اسراء ةافتي بيترك تيكاح ياصل

نـام   بـا  ياثـر  افت،ي رواج مكتوب ثياحاد و آثار كم كم كه ،سوم قرن لياوا و دوم قرن در
 (ص) را امبريـ پ معـراج  داسـتان  كه كرد ظهور عباس ابن به منسوب جالمعرا و ءاإلسرا  ديثح

 يكي امبر،يپ يپسرعمو ق)،  68( عبدالمطلب ابن عباس ابن .كرد يم انيب ثياحاد از تر مفصل
  افزود. يم آن اعتبار بر او به تيروا كردن منسوب و بود ثيحد و قرآن مهم عالمانِ از

 پـس  آن از كـه  است ييها نامه معراج اساس و هيپا (ص) امبريپ معراج از عباس ابن تيروا
معـراج  بـه مراحـل    يكالمـ  يآشـفتگ  و بدون هيچ مفصل طور به روايتاين  در .شد نگاشته

و  ي،اصـل  ةتنـ ،  مقدمـه  شـامل  تيـ روا است. شده پرداخته خداوند مالقات با و(ص)  امبريپ
 قيدق زينو زمان اتفاق  خيمحل و تار ي بيان شده است.داستان يشكل به است و يانيپا بخش
 در چـه و  مسـتقل   طـور  بـه  چـه  ييها نامه معراج ،عباس ابن نامة معراج از . پسشده است ذكر
 اريبسـ  هـا  نامـه  معـراج  نيـ ا همـة معـراج در   تيـ روا يها مؤلفه كه شد نوشته يقرآن ريتفاس

 سـنده يآن و زمان نگارش و هدف نو ةسندياست كه به نو ييها تفاوت باتكرارشونده و البته 
  دارد. ياز نگارش آن بستگ

 و سـراء اإل  حـديث  .1از:  انـد  عبـارت پرداختـه شـده    هـا  آنبه  قيتحق نيا دركه  يمتون
 ،يريابوالقاسـم قشـ   المعـراج  كتـاب  ةترجمـ  .3 ،طبـري  تفسير ترجمة .2عباس،  ابن  المعراج

 و االسـرار  كشف .6 ،سورآبادي تفسير .5 ،ينياسفرا لالعاجم القرآن تفسير في التراجم تاج  .4
 ةنام معراج .8و  ،يابوالفتوح راز الجنان روح و الجنان روض .7 ،يبديم نيدالديرش االبرار عدة

پـژوهش  اين است كه در  يلخانيا ةمتعلق به دور ناشناس ةنام معراج پژوهش نيا درمستقل 
 .شود يم ادي »يلخانيا ةنام معراج« نام با آن از
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 نيـ . ااسـت  ،(ص) امبريـ پ يپسـرعمو  )،ق  68عباس ( اثر ابن و المعراج اإلسراء  حديث
شرح  نآ در و دهيرس ما دست بهكه  است (ص) امبريپمكتوب از معراج  تيروا نيكتاب اول
 تيـ روا نيـ است كه ا نيا تيواقع. است شده درج(ص)  امبريپ و معراج اسراءاز  يمبسوط

 ي(ص) و حت امبريپ رحلتپس از  سال چند بلكه ،نشده نوشته(ص)  امبريپ اتيدر زمان ح
 درخالل ها فيتحر از ياريبس درمعرض تيروا نياعباس نگاشته شده است.  خود ابن

و،  اسـت   دهيـ ورز اهتمـام  هـا  آن ةهمـ  يبررس به آن يعربر اما ناش ،گرفته قرار چاپ
كتاب با ذكر صلوات بر پيامبر و  5.استنسخ  همة ةشد ينيبازب نسخه نيا گفتة ناشر، به

عبـاس   آغاز و همة داستان معـراج در آن از قـول ابـن    االسراءبيان آية معراج از سورة 
  .شود يم  نقل
 يشـرح  و شـده  توجـه (ص)  امبريـ پ معـراج  داسـتان  به آن در كه يمتون ازديگر   يكي

 ترجمـة در آن آمـده   معـراج  تيـ روا از اما فارغ از جزئيات و اوصـاف شـاعرانه   ،مبسوط
 يطبـر  ريـ از محمد بـن جر  رالقرآنيتفس يف انيالب جامع ةاثر ترجم نياست. ا  يطبر  ريتفس

ترجمـه   آن را يفرمان منصور بن نوح سـامان  از مترجمان به يا عدهاست كه ق)   310- 224(
طبري در اين كتـاب،   .دارد تقدممعراج  يها تيروا گريبر د يزمان ثياثر از ح ني. ااند كرده
زنـد.   خدا نمي تيؤپردازد و هيچ حرفي از ر خالف تفاسير ديگر، فقط به شرح معراج مي به

اصالً  يطبر رسد نظر مي به .شود يم انيب مبسوط طور به گريد ريتفاس در بخش نيا كه يدرحال
  .اعتقاد نداشته باشد تيرؤ لةه مسئب

عصـر   و هـم  شـابور ينام ن هاز عارفان ب ،ق)  465- 376( يريقش ابوالقاسم اثر المعراج كتاب
 را(ص)  امبريـ پ معـراج  تيـ واقع يبرخـ  كـه  نيـ ا ةمالحظـ  بـه  يريقشـ «. ست، انايس يبوعل
 ،ده اسـت تالش كر دانند يم يجسم نه و يروح سفر رامعراج  گريد يو بعض كنند يم  انكار
 از پـس  او .)20  :1383ي انصـار ( »رديـ بگ نظر در زينرا  احتماالت ،گرانيد ينقل آرا ضمن
توجه  جالب. دهد پاسخ باب نيا در پرسش چند به كند يم يسع معراج از جيرا ثياحاد نقل
و  آورد يمـ  را اسـراء  نـام  يتيروا درفقط  او .شود ينم قائل يتفاوت معراج و اسراء نيب كه آن
  .دارند اعتقاد(ص)  امبريپ ينيزم ريسبه  انين است كه معتزلآ  بر

ــه ــوعلي ســينا ( هــم خــالف قشــيري، ب ــامبر را ســيري   370عصــر او، ب ق)، معــراج پي
كـه   چنان هم ،قرآن داند كه از عقايد شاذ است، زيرا، بنابر اعتقاد و تفسير مفسران مي  روحاني

سينا  در توان جسم پيامبر است، اما از نظر ابن ، معراج پيامبرديآ يبرم اإلسراءاز آية اول سورة 
مقدار عروجي كه در توان عقـل اسـت هرگـز در تـوان جسـم نيسـت. او قصـة معـراج را         

كند و بر آن است كه واقعة معراج در حالت خواب و بيـداري رخ   صورت تأويلي بيان مي به
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ده و از ايشان خواسته است داده است. جبرئيل با هيئتي بسيار زيبا و باشكوه بر پيامبر وارد ش
راه شـود تـا برخـي اشـكاالت و ابهامـات از نظـر پيـامبر         تا در مسيري عقالنـي بـا او هـم   

  توان به اين موارد اشاره كرد: سينا مي شود. از تأويالت ابن  زدوده
  ).103: 1365سينا  راه جبرئيل روان شدن: گذشتن از عالم محسوسات (ابن هم

  براق: عقل فعال (همان).
  ).106 ه قدح شراب، آب، و شير: روح حيواني، روح طبيعي، و روح ناطقه (همان:س

هاست، از بررسـي   هاي معراج و مقايسة آن دربارة سير روايت حاضر جاكه پژوهش ازآن
  .شود  نظر مي سينا صرف نامة ابن ـ عرفاني معراج  رسالة تأويلي
و مــتكلم، صــاحب  ،فســرم ،ياصــول هيــفق ،ق)  471 .د( ينيشــهفور اســفرا نيعمادالــد

 ريتفسـ  يـة پا و هـم  يمهم به زبان فارسـ  يرهايتفس از، لألعاجم القرآن ريتفس يف التراجم تاج
در  ينياسـفرا  كه نيا است موردتوجه اريبس التراجم تاجدر  چه آناست. ، يسورآبادو  يطبر
 ني. در ادآور ي(ص) م امبريمفصل از معراج پ اريبس يداستان اإلسراء ةنخست سور يةآ ريتفس

 گـر يمعـراج بـا د  ــ    مراحـل اسـراء   يطـ  يريگ چشم اريبس يها و تفاوت ها داستان شباهت
  كارساز است.حاضر از خودش وجود دارد كه در پژوهش  شيوپ پس يها نامه معراج
معـروف   ،يشابورين قيدست ابوبكر عت به ق  470درحدود  يبه زبان فارس يگريد ريتفس

 يمعروف است و در برخ يسورآباد ريتفسشده كه به  فيصنت ،ق)  494 .د( »يسورآباد«به 
 قـرآن  قصـص پـژوهش از   نيا درآمده است.  ريرالتفاسيتفسموجود با نام  يخط يها نسخه
معـراج   ةو قصـ  ثي. حـد شـود  ياسـتفاده مـ   ،اسـت  يسورآباد ريتفسكه برگرفته از ، ديمج

  است. تمام آمده اتيبا جزئ لياسرائ يبن ةسور ريتفس لي(ص) در ذ  رسول
و مفسـران   ،انيصـوف  عارفان، يها تيروا سلسله بخش الهام چنان هم(ص)  امبريپ معراج

 كلِ ،يعبداهللا انصار  موجز خواجه ريبه تفس باتوجه ي،بديم نيدالديبوده است. امام حافظ رش
كـرده اسـت.    ريتفس ،)ق  520( االبرار ةعدو االسرار  كشفبا نام را در سه نوبت،  ديمج قرآن

 او .كنـد  يمـ   انيـ ب ليتفصـ  سراء در نوبت دوم داستان معراج را بهاإل ةسور ريتفس ليذ يبديم
 آن يهـا  حكمـت  و معـراج  ريوتفسـ  حالـنجم بـه شـر     ةسور رِيتفس در نوبت ثالث نيچن هم
از  يبـد ياسـت كـه م   نيـ ا كنـد  يمـ  توجـه  جلـب در بخش داستان معراج  چه ن. آپردازد يم

چـون   هـم  ،يصوف سندگانينو يها بلكه از نوشته ،كردهاستفاده ن يفارس يريتفس يها نوشته
  بهره برده است. ،يريو قش يسلم
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 ريتفسـ ، الجنـان  روح و الجنـان  روض كتـاب  پـژوهش  نيـ در انگارندگان منابع  گريد از
 يراز است. ابوالفتوح ،يهجر ششم قرن در عه،يش بزرگ يعلما و مفسران از ،يراز ابوالفتوح

(ص)  امبريـ پ معراج از يمفصل شرح به ميكر قرآن از هفدهم ةرسو ريتفس در الجنان روض در
 مالـك بـن صعصـعه    و ي،هان ام شه،يعا ،عبداهللا بن عباس ره،يابوهر ،مالك  انس بن تيروا به
 و رنـد دا يمعـان  اتفـاق  و الفـاظ  اختالف معراج يها تيروا كه كند يم خاطرنشان و پردازد يم

  .كند بيان مي ليتفص به را معراج ةقص وا است. شده داخل يبعض ثيحد در يبعض ثيحد
 اي نامه معراج ،ندتر به زبان عربي و تركي رواج يافته بود كه بيش ،هايي نامه معراج انيم در
 ةرشـت  بـه  ناشـناس اي  دست نويسنده ايلخاني به ةدر دور ق  685در كه به زبان فارسي است 
ـ  در كتـاب  نامـه  معـراج خطي ايـن   ةنسخ . تكاست درآمده ريتحر اياصـوفيه   ةسـليماني  ةخان
آسا و  از سفر معجزه يقيشرح دق يلخانيا ةنام معراج زبان يفارس ةسندينو 6.شود مي  داري نگه

بـه هنگـام    ييايـ رؤ صـرفاً  او معـراج تا ثابت كند كه  دهد يمدست  به(ص)  امبريپ يجسمان
  .كند يم انيب يو روحان يجسمان را(ص)  امبريپمعراج  اواست.   خواب نبوده

 يينمـا  برجسـته  و يا سـه يمقا يبـا اتخـاذ روشـ    اند، كوشيده پژوهش نيا درارندگان نگ
كـه   عبـاس،  ابـن  ةنامـ  معـراج ها با  آن ةسيمقاو  يفارس ريمعراج در تفاس اتيروا يها تفاوت

(ص) نگـاه   امبريـ معـراج پ  يداسـتان  ريبه س دانست، مكتوب ةنام معراج نياولآن را  توان يم
 تـا  آغـاز  از را تيروا ي اينساختار ةشناسان انيجر ةمطالع فرصت و ه باشندداشت يتر جامع
 يمركـز  يها مقاله فقط به بخش نياست كه در ااين نكته الزم . ذكر دنآور فراهم هفتم قرن

، كيفيـت  از بهشـت و دوزخ  داريـ چـون د  ييها شده و بخش  توجه تيروا يو ساختار اصل
 ةلـ يقب بزرگـان  بـا  شـان يا داريـ د و ،)(ص امبريپس از بازگشت پ عيوقا صحبت با خداوند،

  .است نشده ذكر شيقر
  

  پژوهش ةنيشيپ. 2
 گسـترده  يپژوهش) ص( امبريپ يها نامه معراج ييروا ساختار يقيتطب ةسيمقا موضوع در
 يكولبـا  كيـ فردر. اسـت  نگرفتـه  صـورت  آمده، پژوهش نيا در كه يشكل به ،ريفراگ و
)Colby 2008(،  محمـد  ةشـبان  سـفر  تيـ روابـا نـام    يكتـاب  در ،ييكـا يمرآ گـر  پـژوهش 
)Narrating Muhammad’s Night Journey( ،بـا  عبـاس  ابـن  ةنامـ  معـراج  يقـ يتطب ةسيمقا به 

 يكتـاب  ةمقدم در) Gruber 2010( گروبر نيستيكر. است پرداخته يبكر ابوالحسن ةنام معراج
 ،يلخانيا ةنام معراج يمعرف با ،)The Ilkhanid Book of Ascension( معراج يلخانيا كتابنام  با
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. اسـت  كرده يبررس يكل طور به را آن يها شباهت و ها تفاوت و نامه معراج نيا يها يژگيو
 بـه ، ايلخاني نامة معراج يمعرف و ها نامه معراج بارةرد كوتاه يا مقدمه از پس كتاب، نيا در او

. اسـت  يخطـ  ةنسخ نيا اوراق انيم در كه پردازد يم) ص( امبريپ معراج يها ينقاش يمعرف
  .است آورده را نامه معراج متن حيتصح سپسوي 
 معـراج بـا نـام    اسـت  يكتاب شده فيتأل ها نامه معراج ةدربار كه ييها كتاب از گريد يكي

-The Prophet’s Ascension: Cross( ياسالم معراج يها داستان با يفرهنگ نيب ةمواجه :امبريپ

Cultural Encounters with the Islamic Miraj Tales(، و يكولبـا  كيـ فردر از يمشـترك  كار 
. اسـت   شـده  يگردآور مختلف سندگانينو از ييها مقاله مجموعه آن در كه ،گروبر نيستيكر
 موضـوعات  و يخيتـار  يهـا  دوره و(ص)  امبريـ پ معراج يبررس و يمعرف به كتاب نيا در

  .است شده پرداخته باره نيدرا پراكنده و مختلف
 بـا  كـه  انـد  پرداختـه ) ص( امبريپ معراج موضوع به يرانيا گران ژوهشپ يبرخ ،نيچن هم
ـ  ازجملـه  ندارنـد،  يميمسـتق  ارتبـاط  نگارندگان اين مقاله پژوهش  يقـ يتطب يبررسـ « ةمقال
 و  ،النبـي  معـراج  ،المعـراج  كتاب ةنام معراج سه به يمورد نگاه با ينظام  خمسة يها هيمعراج

ـ  و ،ييوفـا  يعلـ  عبـاس  و شـكوه پر يقاسـم  ديسـع اثـر   ،)1392( »المعـراج  و ءاإلسرا   ةمقال
  .ينيقزو شاد سايپر و يشمس اللهاثر  ،)1385( »يلخانيا ينگارگر درخشان نينگ ةنام معراج«

  
  المعراج و اإلسراء  حديثعباس در كتاب  . روايت ابن3

شـباهت   عبـاس  ابـن عباس گزارشي از معراج از زبان پيامبر (ص) است. روايت  روايت ابن
دارد. در هر دو روايت نام طبقات آسمان و فرشـتگان   يلخانيا نامة معراجي به داستان بسيار

نيست. البتـه،    صورت كامل موجود ها به نامه كه اين ويژگي در ديگر معراجمده موكل بر آن آ
عباس وجود نـدارد، ماننـد    موجود است كه در روايت ابن ايلخاني نامة معراجهايي در  بخش

هايي در مكان ديدار با پيامبران و نمازگزاردن با ايشان. پيامبر، بنابر  يا تفاوتشستن دل پيامبر 
 ؛گـزارد  كند و با ايشـان نمـاز مـي    مي  المقدس با همة پيامبران ديدار در بيت ،روايت ايلخاني

جـا   افتد. در اين عباس اين ديدار و نماز در طبقات آسمان اتفاق مي كه در روايت ابن درحالي
  شود: عباس نقل مي ز روايت ابناي ا گزيده
رضـي اهللا   ،طالـب  دختـر ابـي   ،هاني در خانة ام نقل كرده است: (ص)عباس از پيامبر  ابن
وهفـتم رجـب سـال هشـتم      در دومين شب و در بيست كه معراج ه بودمتبه اسم فاخ ،عنها
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شب كسي بـر   . نيمهه سال داشتدر آن زمان نُ ، عنهارضي اهللا ،بعثت اتفاق افتاد. فاطمة زهرا
دو بـال سـبزش مشـرق و مغـرب     ) در را گشود و جبرئيل را ديد كه سدر كوبيد، فاطمه (

و اعالم كرد كـه   »رسول اهللا دمال إله إلّا اهللا مح«اش نوشته شده بود  بر پيشانيو  پوشانده  را
  دنبال پيامبر خدا آمده است. به

بودن  دليلي بر جسماني(شود  يراه م كند و با جبرئيل (ع) هم پيامبر (ص) لباس بر تن مي
امشـب بـا پروردگـارت مناجـات     گويد كـه   و جبرئيل به او مي )عباس معراج از ديدگاه ابن

  خواهي كرد.
 كـه حيـواني   ؛بيند را ميناگهان براق شود و  ي صحرا روان ميسو بهراه جبرئيل  پيامبر هم

تش مانند صورت انسان . صوراست از قاطر تر كوچكاز االغ و  تر و درشتشبيه چهارپايان 
از  جبرئيـل  .كنـد  مـي بـراق تعجـب    از ديـدن  (ص)پيـامبر   و بدنش مانند بدن اسب است.

كنـد. جبرئيـل بـه او     خواهد كه سوار بر براق شود، اما براق از اين كار امتنـاع مـي   مي  پيامبر
و بـراق شـرط سوارشـدن     العـالمين اسـت   اين حبيب خدا و فرسـتادة رب زند كه  مي  نهيب
پذيرد، بـر بـراق    كند. پيامبر مي (ص) بر پشتش را شفاعت او در روز قيامت اعالم مي  رپيامب

ايســتند و  افتنــد. در وادي عقيــق مــي راه مــي شــود و ميــان آســمان و زمــين بــه ســوار مــي
افتند. نداهايي از راست و چپ بـه گـوش    راه مي شوند و به خوانند. دوباره سوار مي مي  نماز

شود و صـدايي   رو مي فرمايد. با زني (كنايه از دنيا) روبه اعتنايي نميرسد كه  پيامبر (ص) مي
دهنـد و ناگهـان خـود را در     كند و به راهشان ادامه مـي  شنود و باز اعتنايي نمي مي ناك هول
  بينند. المقدس مي بيت

كننـد و پيـامبر    و آب و شراب به پيامبر (ص) تعارف مـي  المقدس سه جام شير در بيت
ماند. پيامبر (ص) و جبرئيل (ع) از نردبان گـوهريني   شد و اندكي از آن باقي مينو شير را مي

 .سـاله راه بـود   اش از زمـين پنجـاه   كه فاصله ،روند تا آسمان دنيا كه روي صخره بود باال مي
بيند. جنس اين آسمان از دود و نام آن رفيعـه   كننده را مي تسبيح ةپيامبر مقام عابدان و مالئك

نيمي  ،و ملكي عظيم است. دو رود نيل و فرات در آن جاري است لياسماعآن و نام خازن 
  .ستجا در آن ،از برف و نيمي از آتش

ساله راه و جنسش از آهـن   كه پنجاه ،پيامبر و جبرئيل فاصلة آسمان دوم تا آسمان دنيا را
عيسي بـن   پيمايند. دو پيامبر يحيي بن زكريا و زدني مي هم بر در چشماست، و نامش ماعون 

  گزارد. ) در اين آسمان حضور دارند كه پيامبر با ايشان نماز ميسمريم (
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ميـان آن آسـمان و    كـه  رونـد  ميزدني از آسمان سوم باال  برهم تر از چشم در كم ،سپس
از  اسـت جا آسماني  آن. استو بلندي آن مانند آسمان دوم  است راهآسمان دوم پنجاه سال 

را مالقـات   عقـوب ي بـن  وسفو ي داوود و سليمانين آسمان پيامبر در ا .»ينةمز«نام  مس به
  گزارد. ها نيز دو ركعت نماز مي و با آن كند مي

. پيامبر در ايـن  شود گفته مي »زاهرة«از نقرة سفيد كه به آن  استآسمان چهارم آسماني 
هـا   نسانة گرفتن جان انحوو عزرائيل  كند را مشاهده مي الموت ملكآسمان ادريس پيامبر و 

چنـين، حضـرت ابـراهيم نيـز در ايـن آسـمان اسـت و بـه          دهد. هم مي حيتوضرا به پيامبر 
  گويد. (ص) تهنيت مي  پيامبر

آسماني از طـالي سـرخ    ؛استپنجاه سال فاصله نيز و آسمان چهارم پنجم ميان آسمان 
 بينـد.  را مـي شـوندگان   هـا و عـذاب   . پيامبر در اين آسمان جهنم و انواع عذاب»رهيمن« نام  به

 بندنـد.  مـي ، مالئكه صف كند ميبه آسمان پنجم و عجايب آن نگاه كه  آن از (ص) پس  پيامبر
  .رود ميسپس به آسمان ششم و خواند،  ميبا آنان دو ركعت نماز  رود، ميپيش پيامبر 

 آسـمان . پيـامبر (ص) در ايـن   »خالصه«نام  بهاز ياقوت سبز  استآسماني آسمان ششم 
و نيم ديگرش از است نيمي از آن برف  ؛كه بر كرسي نور نشسته بيند ميگ را اي بزر رشتهف

 عمـران   بـن  ي موسچنين،  . همنه برف آتش را خاموش ندك آتش. نه آتش برف را ذوب مي
دو ركعت  اند راهي او و مالئكي كه به صف ايستاده و پيامبر به هم بيند ميهم در اين آسمان 

  گزارد. مينماز 
از در سفيد كه به آن  استآسماني  روند؛ ميزدني به آسمان هفتم  برهم چشم تر از در كم

در ايـن   ،تكيـه داده اسـت   المعمـور  تيـ بكـه بـه    ،د. پيامبر حضرت آدم راوينگ مي »بهيعج«
شود و بعد از پيمودن درياهايي از انواع  بيند. از اين آسمان سوار بر رفرفي سبز مي مي  آسمان

 عزرائيـل و ، اسـرافيل ، جبرئيـل ، ليـ كائيمي گذار ناميند و از او چرايي ب نورها ميكائيل را مي
چنـين   بينـد و هـم   جـا مـي   و اسـرافيل را در آن  رسـد  يمعرش  پيامبر به ،پرسد. سپس مي  را

 .استگردنش زير عرش و پاهايش در عمق زمين  رد؛اي مانند خروس دا چهرهاي كه  فرشته
حجاب علـو و   پيمايد و پس از زار حجاب را ميهزاران ه فرشتگانپس از ديدن كروبيان و 

  .رسد ميجا به حجاب حضرت الهي  جا به حجاب كبريا و از آن از آن ،برتري
خداوند با حبيـبش   و شود يمجا به امر خداوند حجاب ميان خدا و پيامبر برداشته  نآدر 

 ةتوصـي  بـه كنـد و   گويد. پيامبر در اين ديدار براي امتش نزد خداوند شـفاعت مـي   سخن مي
  كند تا نماز را از پنجاه نوبت به پنج نوبت تخفيف دهد. موسي از خداوند درخواست مي
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يابـد و بهشـت و    مـي  ،جا كه ترك كـرده  همان ،راه بازگشت جبرئيل را ) درپيامبر (ص
  بيند. را مي ،جنت و مالك بهشت، رضوان

جبرئيـل از پيـامبر (ص)    .گـردد  يبـازم راه جبرئيل به مكه  يابد و هم سفر پيامبر پايان مي
 ه اسـت ن شـب مشـاهده كـرد   آدربارة امور عجيبي كه در  شصبح با قومخواهد هنگام  مي

پيامبر از ترسـش از تكـذيب   . دها را به رحمت خداوند تعالي بشارت ده و آن يدسخن بگو
ابـوبكر تـو را    ،: اگـر تـو را تكـذيب كننـد    گويـد  مـي جبرئيـل  فرمايد، اما  اش مي سفر شبانه
  .كند مي  تصديق

اش بـه مـردم    رود و از سفر شـبانه  پس از نماز صبح به مسجد مي .رود بستر مي پيامبر به
كمـك جبرئيـل و    دهد. پيامبر (ص) براي تصديق سخنانش بـه امـر خداونـد و بـه     خبر مي

مخزوم  شدة بني دهد و ماجراي شتر گم المقدس را مي هاي مسير بيت تصديق ابوبكر نشاني به
  شود. ند كه با رسيدن اين قوم و تأييدشان سخنان پيامبر تأييد ميك را تعريف مي

  

  ها نامه معراج در معراج شروع مكان ةسيمقا. 4
. دارد وجـود ) ص( امبريپ معراج شروع مكان انيم ياديز تفاوت مختلف يها نامه معراج در
 معـراج  وعشر مكان ،يا گونه وسواس دقت به ،عباس ابنِ المعراج و اإلسراء  حديث كتاب در
 دختر ،يهان ما ةخان در: «سدينو يم نيچن) ص( امبريپ زبان از او. است شده انيب يهان ما ةخان
 بـار  دو معراج كهاست  آمده يطبر ريتفس در. »بودم فاخته اسم به ،عنها اهللا يرض ،طالب ياب

ز در مكــه او را مســتقيم بــه آســمان بردنــد و بــار ديگــر ا بــار از مســجدالحرام بــود: يــك 
  .جا به معراج بردند المقدس و از آن مسجدالحرام در مكه به بيت

 نيـ ا ةحوصـل  از كـه  كند يم نقل ثيحد هر انيراو سلسله قشيري احاديث مختلفي را با
 قـول  ازدربارة مسئلة مكان شروع معراج از قـول راويـان مختلـف     ،مثالً .است دور به مقاله

 ايـ  »بودم كعبه حجر در من« كه سدينو يم اي »بودم ميحط در من« كه سدينو يم) ص( امبريپ
 دو الجنـان  روض و، التـراجم  تـاج  ،االسـرار  كشف در ».بودم يداريب و خواب حالت در من«

 ةخان در يگريد و مسجدالحرام در اتيروا آن از يكي كه دارد وجود معراج مكان از تيروا
است بوده مكه از 7يهان ام.  

  كيـ  :بود بار دو گفتند و بود بار  كي] معراج[ گفتند«: است آمده نيچن الجنان روض در
  .»بود بارها اريبس اند گفته و ،طالب ياب بنت ،يهان ام ةخان از بار  كي و مسجدالحرام از بار
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 سـفر  يكـ : يشـود  يمـ  ميتقس سفر دو به) ص( امبريپ معراج ايلخاني ةنام معراج در ،البته
 گـر يد مكـان  سـه  ريتفسـ  نيا در ،چنين هم. مانآس به معراج يگريد و) ءاسرا( ينيزم ةشبان
 و ،مروه و صفا ةانيم ،)س( جهيخد ةخان يكي: است شده انيب يهان ام ةخان جز معراج يبرا
  .v2(8 :ايلخانينامة  معراج( عباس بن عبداهللا ةخان

  مختلف هاي نامه معراج در معراج شروع مكانمقايسة . 1 جدول

  ها نامه راجمع در معراج شروع مكان  اثر عنوان
  فاخته اسم به ،طالب ياب دختر ،يهان ام ةخان  المعراج و اإلسراء  حديث

  يهان ام ةخان ،تيب كينزد ،كعبه حجر در ،ميحط در ،امبريپ ةخان  المعراج كتاب
  مكه مسجدالحرام،  يطبر ريتفس
  مكه از يهان  ام ةخان اي مسجدالحرام  التراجم تاج

  مكه ،يهان ام ةخان  يسورآباد
  مكه ،يهان  ام ةخان اي مسجدالحرام  االسرار كشف
  مكه ،يهان ام ةخان اي مسجدالحرام  الجنان  روض
  عباس بن عبداهللا ةخان و ،مروه و صفا ةانيم ،)س( جهيخد ةخان ،يهان ام ةخان  يلخانيا ةنام معراج

  
  ها نامه معراج در معراج شروع زمان ةسيمقا .5
 المعراج و اإلسراء  حديث يراو اما ،است نشده يقيدق اشارة معراج زمان به ريتفاس اغلب در
. بعثـت  هشتم سال رجب وهفتم ستيب دوشنبه، شب: كند يم ارائه ماجرا نيا از يقيدق خيتار

 شـب  را معراج زمان يسورآباد ريتفس ان،يم نيا درنويسد.  طبري آن را پيش از هجرت مي
 فقـط  يريقشـ . اسـت  نگرفتـه  نظـر  در آن يبـرا  يقـ يقد خيتار و دانسته ،االول عيرب ،دوشنبه

  .كند يم ذكر باره نيا در تيروا سه اجمال به
 از گذشـته  روز هفـده  دوشـنبه  شـب : «اسـت  آمـده  باره نيا در ايلخاني ةنام معراج در
 شـب  تيـ روا نيـ ا در كـه  ،)r7 :يلخـان يانامة  معراج( »ماه ده به هجرت از شيپ رمضان
 هـم  االسرار كشف در رمضان ماه و مشترك االسرار كشف و يسورآباد تيروا با دوشنبه

  .است شده ذكر
 روز و شـده  آورده االول عيـ ربمـاه   سـيزدهم  يتـ يروا بـه  زيـ ن االسرار كشف ريتفس در

ـ  مـاه  هجـده  يعنـ ي رمضان، نوزدهم شده تيروا معراج شروع يبرا كه يگريد  از شيپ
  .است ،هجرت
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  مختلف هاي نامه معراج در معراج شروع زمان مقايسة. 2 جدول

  ها نامه معراج در معراج شروع زمان ةسيمقا  اثر عنوان

 حضرت يسالگ هنُ در ،بعثت هشتم سال رجب وهفتم ستيب دوشنبه، شب  المعراج و اإلسراء  حديث
  فاطمه

  يوح نزول از قبل، هجرت از قبل سال ك، يهجرت از قبل ماه شش  المعراج كتاب
  هجرت از شيپ  يطبر ريتفس
    لتراجما تاج

  االول عيرب ،دوشنبه شب  يسورآباد

 سيزدهم ،دوشنبه شبنوزدهم رمضان، هجده ماه پيش از هجرت،   االسرار كشف
  االول عيرب

  سال كي به هجرت از شيپ  الجنان  روض

 روز هفده دوشنبه شب ،االول عيرب ماه ،رجب ماه ،رمضان هفدهم شب  يلخانيا ةنام معراج
  سالگي حضرت فاطمه  ، نُههما ده به جرته از شيپ رمضان از گذشته

  
  معراج درپيامبر  راه هم فرشتگان. 6
 عبـاس  ابـن  تيـ روا در .دارد وجود نظر اتفاق ليجبرئ حضور بر متعدد يها نامه معراج در

 ،التـراجم  تـاج  ازجملـه  ،هـا  نامـه  معـراج  يبرخـ  در يول. شود يم برده نام ليجبرئ از فقط
 كـه  شـود  يم برده نام زين ليكائيم از ليجبرئ كنار در، يلخانيا ةنام معراج و، االسرار كشف

 ،ليكائيم، ليجبرئ بر  عالوه ،يسورآباد ريتفس درمفسر . ددنكر يم يراه هم را) ص( امبريپ
 گـر يد يسـو  در گـر يد ةفرشـت  هفتـادهزار  با را لياسراف سو،  كي در فرشته هزارهفتاد و

 المعـراج  كتـاب  در يريقش). 193 :1370( است  دانسته) ص( امبريپ ةكنند بدرقه و راه هم
 ،ليـ جبرئ يراهـ  هـم از  گـر يد يتـ يروا در و كنـد  يمـ  ادي ليجبرئ يراه هم از يتيروا در
  .فرشتگان و ،ليكائيم

 نـام  معـراج  در راه هم ةفرشت منزلة به ليجبرئ از فقط الجنان روض و يطبر ريتفس در
 داريـ د در) ص( امبريـ پ كـه  اسـت  دهآم چنين هم يلخانيا ةنام معراج در. است شده برده

 و نداشـته  را بـت يه آن تحمل تاب و او يواقع صورت داريد طاقت ليجبرئ با نخستش
 در ليـ جبرئ. اسـت  شـده  يمـ  ظاهر او بر يكلب يةدح صورت به همواره ليجبرئ پس زان
 اسالم يگرام رسول خود ياصل ظاهر و بتيه به) ص( امبريپ درخواست به معراج شب
  .)v8 :يلخانيانامة  معراج( است كرده يم يراه هم را
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  مختلف هاي نامه معراج در پيامبر راه هم فرشتگان. 3 جدول
  ها نامه معراج در معراج در راه هم فرشتگان  اثر عنوان

  ليجبرئ  المعراج و اإلسراء  حديث
  ليجبرئ  يطبر ريتفس
  فرشتگان از يگروه و ،ليكائيم و ليجبرئ ،ليجبرئ  المعراج كتاب

  ليكائيم و ليجبرئ  التراجم اجت
  گريد يسو در گريد ةفرشت هزارهفتاد با لياسراف ،سو  كي در فرشته هزارهفتاد و ليكائيم و ليجبرئ  يسورآباد

  ليكائيم و ليجبرئ  االسرار كشف
  گريد يا فرشته و ليجبرئ  الجنان  روض
  ليكائيم و ليجبرئ  يلخانيا ةنام معراج

  

  )ص( امبريپ لبق شستن و نهيس شكافتن .7
 جاكه تاآن ،است ياديز اختالف محل مختلف يها نامه معراج در معراج تيروا از بخش نيا
 در و ندارد وجود رند،يتفاس يةبق از تر قديمي كه، يطبر و يسورآباد ريتفس در تيروا نيا

  .است شده دانسته منكر شرعاً و عقالً ثيحد نيا الجنان روض
 نيا به يحيتلو يحت نه و صراحت به نه يا اشاره چيه راءاإلس  ثيحددر  زين عباس ابن
 را ثيحد چند انيراو از نقل به ،اوست ةديبرگز ةويش كه چنان ي،ريقش. كند ينم مسئله

 دو و مانيا و حكمت از رپ يتشت به يراو دو. كند يم ذكر باره نيا در يوبرگ شاخ چيه يب
 رپ ييطال يتشت كه ديگو يم يراو كي و ندكن يم اشاره زمزم آب از رپ نيزر يتشت به يراو
  .شستند زمزم آب در مرا قلب و شكافتند مرا ةنيس و آوردند مانيا و حكمت از

 فراوان يها وبرگ شاخ با و ليتفص به تيحكا نيا يلخانيا ةنام معراج و التراجم تاج در
 از ليجبرئ كه است آمده صورت نيا به تيروا نيا تيفيك التراجم تاج در. است شده آورده

 :1374اسفرايني ( اورديب او يبرا و ندك رپ زمزم آب با را يتشت بار سه خواهد يم ليكائيم
 تشت در زمزم آب از استفاده االسرار كشف كتاب چنين هم و اثر دو نيا در). 1231

  .است آمده مشترك صورت به
 پاك دل از را شوغَ لغَ ليجبرئ كه آمده التراجم تاج در تيروا نيا در دل شستن از پس

 و مـان يا از كـه  آمـده  االسـرار  كشـف  در). همـان ( كند يم رپ مانيا و ،حلم علم، با را آن و
 يتـر  بـيش  ليتفصـ  بـا  ايلخـاني  ةنامـ  معـراج  در و) 484 :1382ميبدي ( كند يم رپ حكمت
 اهيسـ  يسـنگ  نخـود  چنـد «: ديـ پاال يمـ  هـا  يديـ پل از را دل مرحله سه در كه شود يم  اشاره
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 و ،حكمـت  علـم،  بـه  و...  نفـس  حـظ  و...  ايدن حظ...  )ويد حظ( نداختيب و آورد  نرويب
 كشـد  يم حضرت ةنيس بر را خود رپ ليجبرئ انيدرپا و) r7 :يلخانيا ةنام معراج( »اگنديب  نور
  .گرداند يبرم هياول حالت به را آن و

  لفمخت هاي نامه ) در معراجص( پيامبر قلب شستن و سينه شكافتن. 4 جدول
  )ص( امبريپ قلب شستن و نهيس شكافتن  اثر عنوان

  ________________________________________  المعراج و اإلسراء  حديث
  ________________________________________  يطبر ريتفس
  و ايمان تشتي طاليي پر از حكمت، زمزم آب از رپ طال از يتشت، مانيا و حكمت از رپ يتشت  المعراج كتاب
  مانيا و ،حلم علم، با آن ركردنپ و دل از شوغَ لَغ كردن پاك ،زمزم آب از يتشت  التراجم تاج

  _____________________________________________  يسورآباد
  حكمت و مانيا از ركردنپ ،زمزم آب از يتشت  االسرار كشف
  نددا يم منكر شرعاً و عقالً را ثيحد نيا  الجنان  روض
  نور و ،حكمت علم، با ركردنپ ،كردن پاك از مرحله سه ،زمزم آب از يتشت  يلخانيا ةنام معراج

  

  مختلف يها نامه معراج در معراج مركب فيتوص. 8
 آمده تيروا نيا در. است شده دانسته ايدن وانيح نيبهتر براق المعراج و اإلسراء  حديث در
 ماننـد  صـورتش  كه تفاوت نيباا ،قاطر از تر كوچك و االغ از تر بزرگ است يوانيح براق كه

 فقط يتيروا در المعراج كتاب در). 4- 3ق:   1407عباس  ابن( است اسب مانند بدنش و انسان
  .است شده پرداخته براق نام ذكر به

 داريـ د يبـرا  آن بـا  كـه  شـده  دانسته) ع( ميابراه حضرت به متعلق براق التراجم تاج در
 بازگشـت  سـاره  نـزد  بـه  هنگـام  شـب  دوباره و رفت مكه به شام از) ع( لياسماع حضرت

 صــاحبنيــز همــين وصــف آمــده اســت.  طبــري تفســيردر  ) و1232 :1374اســفرايني (
  ).130 :1365رازي  ابوالفتوح( است دانسته ليخل ميابراه حضرت اسب را براق زين الجنان روض
 پشتش بر) ص( امبريپ نشستن از براق امتناع به ،مشترك صورت به ،ها نامه معراج همة در
 كـه  انـد  دانسته آن يبرا را حضرت از براق درخواست يبعض اتيروا نيا در كه شده اشاره
 كـه  شده آورده الجنان روض و يطبر ريتفس در ،چنين هم. باشد شانيا مركب هم امتيق در

  .شود سوار او بر و ديايب) ص( امبريپ تا بود ستادهيا مسجدالحرام در بر براق
 كـه  آمـده  ليـ جبرئبـه   و هشـدار  تـذكر بندي بـراي   يسورآباد ريتفس و التراجم تاج در
  .است تر يگرام امبرانيپ همة از) ص(  محمد
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  مختلف هاي نامه معراج در معراج مركب توصيف. 5 جدول
  مختلف يها نامه معراج در معراج مركب فيتوص  اثر عنوان
 اإلسراء  حديث

  المعراج و
 با ديمروار از تاجش ،قاطر از تر كوچك االغ از تر بزرگ ،اسب ونچ بدن ،انيآدم چون يرو

  جواهر و ديمروار به آراسته شيپا طوق سه از يكي ،زمرد از گوشش ،اقوتي از ييها شاخه
    يطبر ريتفس

  المعراج كتاب
 يبدن و انسان مانند يصورت با ييچهارپا ،درنگيسف ،خر از تر بزرگ و استر از تر كوچك ييچهارپا
 در ،آورده شده است »برقه«در روايتي نام اين مركب  ،نتيز انواع به آراسته ،انيچهارپا چون هم
دم مثل  ،هايش چون زهره و مريخ چشم ،چون اسب ديگر صورت چون انسان و گونه هم يروايت

  مثل دايرة ماه دو بال ،يالش از مرواريد بافته ،گاو

 اضالف ،ديمروار پشت ،استر يپا ،اسب عرف ،شتر دنبال ،استر از كهتر و خر از مهتر ،انيآدم يرو  التراجم تاج
  بهشت يها رحل از يو بر يحل ،سرخ اقوتي نهيس ،گاو

 يپا ،شتر پشت ،ريش ةنيس ،شتر گردن ،اسب سر ،مردم يرو ،)استر( بغل از كهتر و حمار از مهتر  يسورآباد
  سبز برجدز لگام ،ديمروار نيز ،سرخ اقوتي از ركاب ،ليپ دنبال ،گاو

  االسرار كشف
 ،گاو ذنب ،اشتر يپا ،اسب عرف ،ليف گوش ،مردم يرو ،كم استر از و مه درازگوش از يا دابه
 ،زمرّد شكم ،سرخ اقوتي چون پشت ،ليپ دنبال ،مكلّل جواهر از براق يپرها ،زهره ةستار چشم

  بهشت ريحر و زر از يرحل

  الجنان  روض
 ،اسب برِ ،گاو سم ،سرخ اقوتي به نهيس اي يشانيپ يمو ،گاو اي شتر دنبال ،كركس پر اي طاووس پر

 ،ديسپ ميس شكمش ،ديمروار بر ،اسپ خد ،انيآدم يرو ،ديسپ در پشت ،شتر يپا و دست
  ... و خيمر و زهره شيها چشم

 ةنام معراج
  يلخانيا

 ،گاو دنبال ،استر يپا ،اسب پشت ،ليپ گوش ،يآدم يرو ،تر بزرگ خر از و فروتر استر از ياسب
 چشم ،سرخ مرجان از شكم ،سرخ اقوتي سرش ،ديمروار پر، سبز زمرّد از گوش ،مرجان از پشتش

   نور از زمامش ،تابان ستاره
  
  ديشن شب آن در )ص( امبريپ كه يينداها .9
 ها آن به يالتفات) ص( امبريپ كه شود يم دهيشن آسمان در ندا سه ها نامه معراج اغلب در
ي پيامبر بلند رو  شيپ و راست و چپ سمت از كه . نقل اين صداها،گذرد يم و كند ينم
 اندكي نقل شده تفاوت با عباس ابن تيروا در اما ،است مشترك منابع همة در شوند، مي

 شنود، يم چپ از بعد و راست از ياديفر ابتدا است. در اين بخش از داستان محمد (ص)
ي ميعظ يصدا ،سپس شود. بر او عرضه مي ،واهراتج انواع به آراسته با،يز يزن آن از پس
. رديگ يم آغوش در را او) ص( امبريپ كه نديب يمرا  بارويز يجوان يمدت از پس. شنود يم را
 يداع ياول كه ديگو يم او .پرسد يم را افراد و نداها نيا رمز ليجبرئ از) ص( امبريپ

 تيهودي يداع يدوم. شدند يم يحيمس امتت تو از پس ،يداد يم پاسخ اگر ،بود تيحيمس
 تو از پس ي،داد يم را پاسخش اگر بود؛ ايدن زنْ آن. شدند يم يهودي امتت تو از پس و بود
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 در است سال پنجاه كه است يا صخره يآخر و دادند يم حيترج آخرت بر را ايدن امتت
  .كنند يم يزندگ مانيا با تو امت همانا بود؛ نيد بارويز جوان و است كرده سقوط جهنم
  ).69: 1383ي انصار( پردازد يم نداها نيا ذكر به يتيروا در زين يريقش
 به و است جهودان به مربوط راست سمت يندا كه است شده اشاره فقط التراجم تاج در
 ريـ پ گنـده  اي عجوز با مواجهه .)1232: 1374اسفرايني ( شود يم اشاره عجوز با روشدن روبه

  .دارد وجود ها نامه عراجم همة در شده نتيز و آراسته
 درطبـري   ،الًمـث  .دارد وجـود  يمنـاد  يهـا  گـروه  در هـا  تفـاوت  يبعضـ  منـابع  نيا در
 است) ديالصا بن عبداهللا( دجال كهداند  مي جهودان مهتر يندارا  راست يندا يطبر  ريتفس
ــه زمــان آخــر در و ــه) عــج( يمهــد دســت ب ــ هالكــت ب  .)911 :1341طبــري ( رســد يم
 نيا همة اياست  جهودان آنِ از ندا نيا يلخانيا ةنام معراج و، الجنان روض ،االسرار كشف  در

 ،پس از گريد يندا دو يسورآباد ريتفس در. اند دانسته انيترسا مهتر آنِ از را چپ يندا منابع
 شـود  يمـ  دهيشـن  اسـت،  انيصـابئ  مهتـر  ينـدا  كـه  ،زبـر  از و ،اسـت  گبـران  مهتر يندا كه
  .)194 :1370 سورآبادي نيشابوري  عتيق(

 نيـ ا در. اسـت  شـده  درج منـابع  يـة بق از شيب نداها تعداد) r12( يلخانيا ةنام معراج در
 را خدا دعوت شانيا كهبيان شده  هنكرد  اجابترا  نداها) ص( امبريپكه  علت اين نامه معراج
  .است نكرده اجابت را گريد ينداها و ،داشته نگاه ادب كرده، اجابت
 جهودان مهتر يندا به) ص( امبريپ اگر كه است شده اشاره اين نكتهبه  منابع نياهمة  در
 ايـ دن ينـدا  بـه  يحت اي انيترسا مهتر به اگر اي كرد يم ليم تيهودي به او امت داد، يم پاسخ
  .شد يم ليما ايدن اي ها گروه نيا از يكي به او امت ،داد يم پاسخ

  هاي مختلف نامه معراج راساسمعراج ب شبدر ) ص( پيامبر شدة شنيده ينداها. 6 جدول
  ديشن شب آن در) ص( امبريپ كه يينداها  اثر عنوان
 و اإلسراء  حديث

  المعراج
 ميعظ ييصدا دنيشن ،)ايدن( بايز يزن با مواجهه ،هوداني مهتر چپ از ،انيحيمس مهتر راست از

  او دنيكش درآغوش و) نيد( بارويز يجوان دنيد ،)جهنم در يا صخره(
  انيترسا ريام چپ از ،اريبس يها هيرايپ با) جهان( يزن شيپ از ،جهودان مهتر راست از  يطبر ريتفس
  انصار يةداع چپ از و انيهودي يةداع راست از ،)ايدن( ديمروار از يگلوبند با برپا خلخال يزن  المعراج كتاب
  عجوز با روشدن روبه ،جهودان به مربوط راست سمت يندا  التراجم تاج

  ايدن صورت شيپ از ،انيصائب فوق از ،گبركان پس از ،انيترسا چپ از ،جهودان راست از  يسورآباد
  ايدن صورت شيپ از ،انيترسا يةداع چپ از ،هودي يةداع راست از  االسرار كشف
  )ايدن( عجوز رو  شيپ ،انيترسا ةيداع چپ از ،جهودان يةداع راست از  الجنان  روض
   مشركان شيپ از ،انيترسا يداع پس از ،گبران يداع چپ از ،هودانج يداع راست از  يلخانيا ةنام معراج
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  معراج در ها جام اتيمحتو .10
 كش شيپ عطش رفع يبرارا  يمتفاوت يها جام ليجبرئ ،مختلف يها نامه معراج در
 يكي :آورد جام سه) ص( امبريپ يبرا ليجبرئ: ديگو يم عباس ابنالً، مث .كند يم) ص(  امبريپ
 ياندك و خورد را آن تر بيش و ديبرگز را ريش) ص( امبريپ و آب يكي و ،بشرا يكي ر،يش
 ريتفس). در 5: ق  1407 عباس ابن( »يديبرگز را يروزيپ«: گفت ليجبرئ. گذاشت يباق را

  .است نشده ها جام به يا اشاره چيه يكل طور به يطبر
 ذكر يه به همي شبها جام ةدربار هايي تيروانقل چند روايت مختلف،  درضمن ي،ريقش

در ظرفي  و ،ريش در ديگري شراب،ها  آندر يكي از ) ص( امبريپ يبرا ليجبرئ كه كند يم
 همان نيا كه ديگو يم ليجبرئ و نديگز يبرم را ريش) ص( امبريپ و آورد يم عسل ديگر
  ).58: 1383ي انصار( ديهست آن بر تو امت و تو كه است يسرشت
 را ريش) ص( امبريپ كه شود يم داده شانيا به ريش و يم يحاو جام دو التراجم تاج در

 نام خمر اي يم ها جام از يكي در زين گريد منابع در). 1232: 1374اسفرايني ( نديگز يبرم
 كه ،يگريد  جام و كند ينم انتخاب دنينوش يبرا را آن) ص( امبريپ هربار كه شود يم برده
  .دشو يم ارياخت ،است آب اي ريش يمحتو يجام اغلب
 فرشته دو ها، گروه يبرخ عذاب دنيد از بعد و فراتر مراحل در ،يسورآباد ريتفس در

 شانيا ؛آورند يم حضرت يبرا نيانگب و آب قدح دو يگريد و خمر و ريش قدح دو يكي
 و است  نيتر يصاف آب كه ديگو يم شادباش ليجبرئ و نوشد يم ها قدح يةبق از خمر جز
  ).196 :1370 سورآبادي نيشابوريعتيق ( هستند شفا ريش و نيانگب

 شراب، و آب يها ظرف انيم از ،)ص( امبريپ ،است آمده الجنان روض در چه آن مطابق
 و آب ياندك شراب و ،ريش ،آب انيم انتخاب هنگام گريد ييجا در و نديگز يبرم را آب
  ).138 ،132 :1365ابوالفتوح رازي ( نوشد يم را ريش تمام

 شود، يم ذكر امبرانيپ با داريد از بعد جام سه، الجنان روض انندم ،زين االسرار كشف در
 ياندك زين عسل از) ص( امبريپ كه شده ختهير يجام در عسل آب، يجا به ،كه تفاوت نيباا
 با داريد از پس زين )v18 - r19( يلخانيا ةنام معراج در). 132: 1382ميبدي ( رديگ يبرم
 تيروا دو منبع نيا در يول ،شود يم ذكر) ص( مبرايپ دنينوش و ها جام آوردن امبرانيپ

 به يلخانيا تيروا. است بوده جام چهار يگريد در و جام سه يكي در كه شده آورده
  .است تر كينزد عباس ابن
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  مختلف هاي نامه در معراج معراج در ها جام محتويات. 7 جدول
  معراج در ها جام اتيمحتو  اثر عنوان

  آب ،شراب ،ريش  المعراج و اإلسراء  حديث
    يطبر ريتفس
  عسل ،ريش ،شراب  المعراج كتاب
  يم ،ريش  التراجم تاج

  نيانگب ،آب ،يم ،ريش  يسورآباد
  خمر ،ريش ،عسل  االسرار كشف
  شراب ،شير ،/ آبخمر ،آب  الجنان  روض
   نيانگب ،يم ،ريش ،آب  يلخانيا ةنام معراج

  

  امبرانيپ با داريد .11
 نيسـرزم  از ليـ جبرئ و) ص( امبريـ پ برشـدن حركت و  از شيپ ،تلفمخ يها نامه معراج در
 ه اسـت شد  درج ها آن با نمازگزاردن يحت و امبرانيپ با شانيا داريد از يتيروا المقدس، تيب

ي طبـر  ريتفسـ  در دارنـد؛  گريد كي با اريبس يها شباهت و اندك يها تفاوت اتيروا نيا كه
 چهـارم  آسـمان  در اتفاق نيا بلكه ،كند ينم مالقات ار امبرانيپ ارواح المقدس تيب در امبريپ

 به رفتن از شيپ نيشيپ امبرانيپ با) ص( امبريپ داريد ةدربار يمطلب زين عباس ابن .دهد مي رخ
 در را امبريـ پ هـر ) ص( محمـد  حضرت ها آسمان از باالرفتن از پس و است اوردهين معراج
. در گزارنـد  يمـ  نمـاز  باهمرت محمد (ص) به حض اقتدا دو ركعت نماز به و نديب يم يآسمان
 ،ميو ابـراه  ي،سـ ينـوح، ع  س،يـ ادر چـون  يامبرانيپ روححضرت محمد (ص)  التراجم تاج
 در). 1236  :1374اسـفرايني  ( است امدهين نمازگزاردن از يذكراما  ،نديب مي ، راالسالم هميعل

 نماز ركعت دو به و شده هبرد نام) ع( ميابراه و ،نوح آدم، از) 196 :1370( يسورآباد ريتفس
 ةنام معراج و، االسرار كشف تفسير ،الجنان روض در كه شده اشاره) ص( اكرم امبريپ امامت به
  .است شده ادآوري نماز نيا زين يلخانيا

ــروا ــده  اتي ــان روض دريادش ــوح رازي( الجن ــرار كشــف و) 137 :1365 ابوالفت  االس
  .اند راجمالت تاج تيروا مشابه زين) 487 :1382  ميبدي(

 يتـ يروا در فقـط . سـد ينو يم يآسمان در را امبريپ هر گاهيجا اتيروا تر  بيش در يريقش
 و سيـ ادر از خود، از شيپ امبرانيپ همة مسجد به دنيرس از پس) ص( امبريپ كه سدينو يم

  ).83: 1383ي انصارخواند ( ها آن با نماز ركعت دو او ينماز شيپ به و ديد را ي،سيع تا نوح
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 و اسـت  متفاوت كامالً معراج تيروا از بخش نيا تيفيك )v17( ايلخاني ةنام عراجم در
 و ،ميابـراه  نـوح،  آدم، ازجملـه  امبرانيـ پ كيـ كاي) ص( محمـد . دارد يتـر  بيش وبرگ شاخ
  .كند مي گوو گفت آنان از كيهر با ليجبرئ يينما راه با و داريد را، )ع(  يموس

  مختلف هاي نامه معراج براساس پيامبران باج در معراحضرت محمد (ص)  ديدار. 8 جدول
  المقدس در بيت امبرانيپ با داريد  اثر عنوان

  ____________________________________  المعراج و اإلسراء  حديث
  ______________________________________  يطبر ريتفس
  خواند ازنم ها آن با و ديد را خود از شيپ امبرانيپ تمام  المعراج كتاب
  )ع( ميابراه ،)ع( يسيع وقت به تا بودند نوح و سيادر وقت از كه يغمبرانيپ  التراجم تاج

  )ع( ميابراه سپس و ،او پس در) ع( نوح ش،يپ در) ع( آدم  يسورآباد
  )ع( يسيع ،)ع( مانيسل ،)ع( دوداو ،)ع( يموس ،)ع( ميابراه  االسرار كشف

 دوداو ،)ع( يموس ،)ع( ميابراه ،)ع( يسيع روزگار به تا نوح و سيادر عهد از غامبرانيپ  الجنان  روض
  )ع( يسيع ،)ع( مانيسل ،)ع(

   )ع( ونسي ،)ع( وبيا ،)ع( مانيسل ،)ع( ودودا ،)ع( يموس ،)ع( ميابراه ،)ع( نوح ،)ع( آدم  يلخانيا ةنام معراج
  

  ها نامه معراج در آسمان هفت .12
را  آسمان هفتگذرد تا به عرش الهي راه يابد.   آسمان مي فتها پيامبر از ه  نامه در همة معراج

 ياندك  مجال به باتوجه ي،ول كرد، يبررس تر يجزئ و تر گسترده اريبس توان يم ها نامه معراج در
 زيردر جدول  اختصار به ها آسمان فقط و نظر صرف آن بسط از ،دارد وجود مقاله نيا در كه

  :ها پي برد ها و شباهت توان به اختالف ميشود. با مشاهدة جدول،  يم يبررس
  ي مختلفها نامه معراج در آسمان هفت. 9 جدول

  ها نامه معراج در آسمان هفت
  ها نامه معراج در اول آسمان  اثر عنوان

  دود از جنس ،عهيرف اول آسمان نام  المعراج و اإلسراء  حديث
    يطبر ريتفس

  المعراج كتاب
 آتش دنيد ،است كرده كف موج مانند ،است عيقر اول آسمان نام ،آدم حضرت

 يفرزند كه يزنان و ،زناكاران ،رباخوران خوران، ميتي مال عذاب دنيد ،جهنم نور يب
  دهند يم نسبت يمرد به را

  )ع( آدم حضرت  التراجم تاج
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  ها نامه معراج در آسمان هفت
  ها نامه معراج در اول آسمان  اثر عنوان

  )ع( آدم ،نماز در ستادهيا عثمان صورت  يسورآباد
  عمل يب عالمان ،نانيچ سخنو  ان،خور ميتي مال ان،يزان ،)ع( آدم  االسرار كشف
    الجنان  روض

 هوا اندر ييايدر ،)ع( آدم حضرت ،عايبرق آن نام ،سبز زمرّد از اول آسمان جنس  يلخانيا ةنام معراج
  هيقاض يو نام ،ستادهيا

  ها نامه معراج در دوم آسمان  اثر عنوان ـ
  يسيع حضرت و ييحي حضرت با مالقات ،آهن از جنس ،ماعون دوم آسمان نام  المعراج و اإلسراء  حديث

    يطبر ريتفس
  مس از آن جنس ،تايت دوم آسمان نام ،يسيع و ييحي  المعراج كتاب
  ايزكر بن ييحي ،ميمر بن يسيع  التراجم تاج

    يسورآباد
  ايزكر بن ييحي ،ميمر بن يسيع  االسرار كشف
  ايزكر بن ييحي ،ميمر بن يسيع  الجنان  روض
  )ع( وسفي ،ديسف ميس از دوم آسمان جنس ،افلون سمان دومآ نام  ينلخايا ةنام معراج

  ها نامه معراج در سوم آسمان  اثر عنوان

 مانيسل حضرت و داوود حضرت با مالقات ،مس از جنس ،نهيمز سوم آسمان نام  المعراج و اإلسراء  حديث
  وسفي حضرت و

    يطبر ريتفس
  لونيز نآ نام ،نقره از آن جنس ،وسفي  المعراج كتاب
  )ع( وسفي  التراجم تاج

    يسورآباد
  )ع( وسفي  االسرار كشف
  )ع( وسفي  الجنان  روض
   ايزكر بن ييحي ،ميمر بن يسيع ،دونيق نامش ،سرخ زر از سوم آسمان جنس  يلخانيا ةنام معراج

  ها نامه معراج در چهارم آسمان  اثر عنوان
  ميابراه و سيادر با داريد ،ديسف ةنقر از جنس ،هزاهر چهارم آسمان نام  المعراج و اإلسراء  حديث

  المعمور تيب ،يطوب ةشجر ،)ع( امبرانيپ ارواح  يطبر ريتفس

مادر  جه،يخد ه،يآس م،يمر قصر دنيد ،زرد يطال آن جنس ،الماعون آن نام ،سيادر  المعراج كتاب
  فاطمه حضرت و ي،موس

  )ع( سيادر  التراجم تاج
  دينال يم يخدا به نيزم هلا انيعص از آفتاب  يسورآباد
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  ها نامه معراج در آسمان هفت
  ها نامه معراج در اول آسمان  اثر عنوان
  )ع( سيادر  االسرار كشف
  )ع( سيادر  الجنان  روض
  )ع( مانيسل ،ماعون آن نام ،سرخ اقوتي از آسمان نيا جنس  يلخانيا ةنام معراج

  ها نامه معراج در پنجم آسمان  اثر عنوان

 انواع دنيد و جهنم از پرده كناررفتن ،سرخ يطال از جنس ،رهيمن پنجم آسمان نام  المعراج و اإلسراء  حديث
  جهنم در ها عذاب

    يطبر ريتفس
  نيشقح آن نام ،سرخ اقوتي آن جنس ،هارون  المعراج كتاب
  )ع( هارون  التراجم تاج

    يسورآباد
  )ع( هارون  االسرار كشف
  )ع( هارون  الجنان  روض

 درخت ،دوزخ ةطبق هفت ،)ع( هارون ،سبز اقوتي از آن جنس ،دونيع آسمان نام  يلخانيا ةنام معراج
  دوزخ يها يواد ،نيغسل رود و گنده رود و زقوم

  ها نامه معراج در ششم آسمان  اثر عنوان
  يموس حضرت با مالقات ،سبز اقوتي از جنس ،خالصه ششم آسمان نام  المعراج و اإلسراء  حديث

    يطبر ريتفس
  سبز زمرد از جنس ،ونيغزر آسمان نام ،يموس  المعراج كتاب
  )ع( يموس  التراجم تاج

    يسورآباد
  سندگانينو و رانيدب يجا العزه تيب ،)ع( يموس  االسرار كشف
  )ع( يموس  الجنان  روض

  )ع( يموس ،ديسپ ديمروار از آسمان نيا جنس ،ونيعزر آسمان نام  يلخانيا ةنام معراج
  

  ها نامه معراج در هفتم آسمان  اثر عنوان

 دنيد ،آدم حضرت با داريد ،ديسف ديمروار از جنس ،بهيعج هفتم مانآس نام  المعراج و اإلسراء  حديث
  مرتبه هفت المعمور تيب گرد فرشتگان با طواف و المعمور تيب

    يطبر ريتفس

  مرشمعوا آن نام ،نور از جنس ،ميابراه  المعراج كتاب

 ،)كنندگان توبه( يدرويسف يگروه ،نشسته يكرس بر)) ع( ميابراه( اشمط  التراجم تاج
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  ها نامه معراج در آسمان هفت
  ها نامه معراج در اول آسمان  اثر عنوان

  يالمنته ةسدر ،المعمور تيب
  يالمنته ةسدر ،)ع( نيحس و حسن آن از كوشك دو ،بهشت و دوزخ ةمشاهد  يسورآباد

  يجو چهار ،يالمنته ةسدر ،المعمور تيب ،)ع( ميابراه  االسرار كشف
  يالمنته ةسدر ،المعمور تيب ،يدرويسف يگروه و) ع( ميابراه  الجنان  روض

  ايلخاني ةنام معراج
 از ييايدر و نور از ييايدر) ع( ميابراه ،المعمور تيب ،ايعرن آن نام ،نور از جنس

 ،آن اندر برف و آتش از يياهايدر و برف از ييها كوه ،آتش از ييايدر و يكيتار
  ليئكايم مقام ،ليئجبر مقام ،يبهشت يجو چهار ،يالمنته ةسدر ،مسجور بحر

  

  فرشتگان نام .13
ديگر را شناسايي كنيم،  كند تا اثرپذيري روايات از يك كمك مي جاكه نام فرشتگان به ما ازآن

  .شود خته ميپردا ها  در اين بخش به بررسي آن

  ي مختلفها نامه معراج در آسمان هفتدر  فرشتگان نام. 10 جدول

  ها نامه معراج در آسمان هفتفرشتگان در 

  ها نامه معراج در اول آسمانفرشتگان   اثر عنوان

 هزار هفتاد ملك كه) آسمان دار خزانه( لياسماع نام به يا فرشته، يگو حيتسب فرشتگان  المعراج و اءاإلسر  حديث
  آتش از يمين و برف از آن از يمين يتن با ها آسمان اطراف موكل  ةفرشت، بود فرشته

  يگو حيتسب فرشتگان  يطبر ريتفس

  المعراج كتاب
 خازن و مالك با داريد ،بود فرشته هزار دوازده ملك كه لياسماعنام  اي به فرشته
 از يمين و برف از يمين يا فرشته ،خروس هيشب يا فرشته گريد تيروا در ،جهنم
در روايت ديگر  ،دوزخ گر خازنيد تيروا در ،رينك و منكر ،مرگ ةفرشت ،آتش
  كند اي) تصديق مي گويد و از پشت پرده كسي (خدا يا فرشته اي اذان مي فرشته

  التراجم تاج
 ،دوزخ خازن ،الموت ملك ،برف از يمين و آتش از يمين يا فرشته ،ديسف روسخ

 ييرو هر بر و نهيس بر يرو نيچند و كتف دو انيم يرو نيچند شمار يب فرشتگان
  انيگو حيتسب زبان نيچند يدهن هر و دهن نيچند

  ديسپ خروس ،يگو حيتسب فرشتگان ،ليعااسم نام به يا فرشته  يسورآباد
  ديسپ خروس ،لياسماع نام به يا فرشته  اراالسر كشف

 فرشته مالك ،الموت ملك ،برف از يمين و آتش از يمين يا فرشته ،ديسپ يخروس  الجنان  روض
  اريبس يها يرو با اريبس فرشتگان ،دوزخ نگاهبان

   ديسپ خروس ،لياسماع نام به يا فرشته دار خزانه  ايلخاني ةنام معراج
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  ها نامه معراج در دوم آسمان فرشتگان  اثر عنوان
  اسالم يروزيپ يبرا مجهز يفرشتگان  المعراج و اإلسراء  حديث

  يگو حيتسب فرشتگان  يطبر ريتفس
  ليرفائ آن خازن نام  المعراج كتاب
    التراجم تاج

  خواندند يم فاطر ةسور فرشتگان  يسورآباد
    االسرار كشف
    الجنان  روض
   برف از يمين و آتش از يمين يا فرشته ،شتهيفر ليقاب ،ليئايق را او خازنش نام  ايلخاني ةنام معراج

  ها نامه معراج در سوم آسمان فرشتگان  اثر عنوان
  رمضان ماه و قدر شب ةمالئك  المعراج و اإلسراء  حديث

    يطبر ريتفس
  ليالي كوكب آن دار خزانه نام  المعراج كتاب
    التراجم تاج

  خواندند يم والطور ةسور فرشتگان  يسورآباد
    االسرار كشف
    الجنان  روض
  يغاز شتگانيفر ،ليائيكوك آن خازن نام  ايلخاني ةنام معراج

  ها نامه معراج در چهارم آسمان فرشتگان  اثر عنوان
  ليعزرائ با گفتن سخن و ليعزرائ دنيد و مالئكه از يگروه دنيد  المعراج و اإلسراء  حديث

  ليعزرائ ،ديسپ خروس ،آتش از يمين و برف از يمين يفرشتگان  يطبر ريتفس
  ليالي مؤمن دار خزانه نام  المعراج كتاب
    التراجم تاج

 شيپ كه عبادت درحال يا فرشته ،لوح با ليعزرائ ،خواندند يم الزمر ةسور فرشتگان  يسورآباد
  زديخ يبرنم حضرت يپا

    االسرار كشف
    الجنان  روض
  ليعزرائ ،ليئايموم آن خازن  ايلخانيةنام معراج

  ها نامه معراج در پنجم آسمان فرشتگان  اثر عنوان
  جهنم خازن دنيد  المعراج و اإلسراء  حديث

    يطبر ريتفس
  ليالي شطغط دار خزانه نام  المعراج كتاب
    التراجم تاج
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  خواندند يم الرحمن ةسور فرشتگان  يسورآباد
  آتش از يمين و برف از يمين يفرشتگان  االسرار كشف
    الجنان  روض
  دوزخ مالك، ليائيسقط خازنش  ايلخانيةنام معراج

  ها نامه معراج در ششم آسمان فرشتگان  اثر عنوان
  .بود آتش از يمين و برف از يمين كه ها آسمان اطراف موكل  المعراج و اإلسراء  حديث

    يطبر ريتفس
  ليالي روعن دار خزانه نام  المعراج كتاب
    التراجم تاج

 از يمين يفرشتگان ،نداشت انيپا كه يفرشتگان ليخ ،خواندند يم طه ةسور فرشتگان  يدسورآبا
  آتش از يمين و برف

    االسرار كشف
    الجنان  روض
  انيكروب فرشتگان ،روح نام با سر هفتادهزار با فرشته ،ليائيروع آن خازن  ايلخاني ةنام معراج

  اه نامه معراج در هفتم آسمان فرشتگان  اثر عنوان
  المعمور تيب گرد فرشتگان ،ونيروحان نام به يفرشتگان با داريد  المعراج و اإلسراء  حديث

    يطبر ريتفس
  است قرآن در روح همان كه نور از يا فرشته دنيد ،ليالينور دار خزانه نام  المعراج كتاب
  گفتند يم حيتسب و زبان و يرو و بودند سر سراپا فرشتگان  التراجم تاج

  )بهشت نگهبان( رضوان داريد )،دوزخ نگهبان( مالك داريد  يسورآباد
  الموت ملك  االسرار كشف
    الجنان  روض

  ايلخاني ةنام معراج
 شتگانيفر ،آمد يم رونيب شانيا يها دهان از نور كه يشتگانيفر ،ليالينور دار خزانه نام
 و لييايصاعد هشتب خازنان ،لييافنا و ،لييايهشم ،لييايشم ،لييايرضوان ،المعمور تيب

  مسجور بحر فرشتگان ،لييايعصص و لييايرق
  

  فرودآمدن .14
 كـه  پس از ديدار با خداوند وقتـي (ص)  امبريپآمده است كه  المعراجو  اإلسراء  حديث رد

. ديـ د را يموسـ  حضـرت  دوبـاره  بازگشت راه در آمد نييپا و كرد ترك را خداوند محضر
 پنجاه ركعت نماز بر امت من واجب كرد. حضرتكه خداوند  گفت يموس به(ص)  امبريپ

و از  ديشن ها را آن ي. خداوند صدابخواه فيتخف خداوند از كه گفت(ص)  امبريپبه  يموس
دوبـاره بـه    يوپـنج نمـاز كـاهش داد. موسـ     جا اجابت كرد و تعداد نمازها را به چهل همان
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 داد كـاهش  ركعت پنج به را زانيم نيا خداوند. بخواه فيتخف خدا از كه گفت(ص)   امبريپ
كـه   ،پيـامبر  توسـط هاي نمـاز   ماجراي درخواست كاهش ركعت). 24 ق:  1407 عباس ابن(
  تر تفاسير آمده است. در بيش ،شود نمايي حضرت موسي انجام مي راه به

 داريـ د بـه  فقـط  ،خداوند با داريد از پس ،را) ص( امبريپ، و المعراج اإلسراء  حديث در
  .بود افتاده اتفاق پنجم آسمان در دوزختر در  پيش ارديد و برند يم بهشت

نويسد كه پس از ديدار پيامبر با خدا، جبرئيـل بهشـت، عليـين، و     قشيري در روايتي مي
   دهد. درخت طوبي را به او نشان مي

 مجدد دنيرس و فرود از پس االسرار كشف و، الجنان روض ،يطبر ريتفس ،التراجم تاج در
  .شود يم آغاز آن از فاتيتوص و دوزخ سپس و بهشت داريد ،المنتهي ةسدر به

. است آمده تيروا بدون فرود و ليجبرئ نزد) ص( امبريپ بازگشت يسورآباد ريتفس در
 انيبهشت داريد به را حضرت فقط ،خداوند داريد از پس ،)r48 - v60( ايلخاني ةنام معراج در
  .است افتاده اتفاق پنجم آسمان در دوزخ داريد و برند يم

  مختلف هاي نامه معراج در پيامبر آمدن فرود. 11 جدول

  فرودآمدن  اثر عنوان

  المعراج و اإلسراء  حديث
جا  همان از يموس يينما راه به نمازها يبرا فيتخف درخواست ،يموس مجدد داريد

 ليجبرئ يراه هم ،ليجبرئ داريد ،كند يط را ها حجاب دوباره باشد ازين كه نيا بدون
  .بهشت از داريد ،بهشت رضوان داريد ،بهشت در تا) ص( رامبيپ با

  يطبر ريتفس
 خداوند نزد بازگشت ،يموس داريد چهارم آسمان در ،دوزخ هفت و بهشت هشت
 ،چهارم آسمان در امبرانيپ ارواح ،امت يبرا نماز در فيتخف درخواست و

  مأجوج و أجوجي داريد ،جابلسا و جابلقا ،قاف كوه ،ها آن شيپ در نمازگزاردن
  ديدن بهشت  المعراج كتاب

 و يالمنته ةسدر به بازگشت ،بهشت در يموس داريد ،دوزخ و بهشت داريد  التراجم تاج
  خوابگاه به ميمستق بازگشت ،امت يبرا نماز در فيتخف درخواست

  امبرانيپ با بدرود ،المقدس تيب ،براق بر سوار ،ليجبرئ با بازگشت  يسورآباد

  االسرار كشف
 درخواست و خداوند نزد بازگشت ،ميكل يموس ،دوزخ داريد ،بهشت ردايد
 ،براق بر سوار ،نياطيش دنيد ،ايدن آسمان به برگشت ،امت يبرا نماز در فيتخف

  بستر ،مكه ،المقدس تيب

 و خداوند نزد بازگشت ،يموس داريد ،بهشت داريد ،سدره تا رفرف بر سوار  الجنان  روض
  بستر تا ليجبرئ صحبت در ،امت يابر نماز در فيتخف درخواست

  ليجبرئ راه هم براق بر سوار ،جابلسا و جابلقا ،ها حجاب از گذشتن ،رفرف بر سوار  ايلخاني ةنام معراج
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  نيزم به بازگشت. 15
 انيكه به پا يهنگام« :ديگو يم نيچن نيزم به بازگشتش ةدربار) ص( امبريپ اإلسراء  حديث در

 .»پس يا آمده بود نه لحظه شيپ يا نه لحظه ؛حالت خود بودشب در  ،دميرس ايآسمان دن

 و اسـت  نكـرده  ارائه يمبسوط شرح) ص( امبريپ بازگشت ةدربار يطبر ريتفس ةسندينو
  ).918 :1341 طبري( داند يم قاف كوه را) ص( امبريپ بازگشت محل

  تيروا ).158 - 157: 1365ابوالفتوح رازي ( است هيشب عباس ابن به الجنان روض تيروا
 اريبس زين التراجم تاج تيروا ).500 :1382 ميبدي( است هيشب عباس ابن به زين االسرار كشف

 اتيجزئ در ايلخاني ةنام معراج اما ).1228 :1374 اسفرايني( است الجنان روض تيروا هيشب
 سديون يم، يطبر ريتفس چون هم، ايلخاني نامة معراج. است متفاوت اريبس ها نامه معراج يةبق با
 شـهر  دو نيـ ا از و شـد  بـرده  جابلسا و جابلقا به ايدن نيا به دنيرس از پس) ص( امبريپ كه

 بــه را) ص( امبريــپ ليــجبرئ ،ســپس). v58 :ايلخــاني نامــة معــراج( كنــد يمــ ارائــه يوصــف
  .آورد يم المقدس تيب

 در(ص)  امبريـ پكـه   سـد ينو يم، ايلخاني نامة معراجو  طبري تفسيرچون  هم ي،سورآباد
 بـه  آن از پس. آمد المقدس تيب به جا آن از سرفت و سپ 9جابلصا و جابلقا به بازگشت زمان
  .بود گذشته يساعت فقط كه يدرحال ؛بازگشت مكه در يهان ام ةخان
  

  يريگ جهينت. 16
 ةاست: شروع از مكه، سوارشدن بـر بـراق، شـكافتن سـين     گونه نياخط سير روايت معراج 

؛ حركـت  ءاسـرا . 1 :شـود  جا ديده مـي  اج (دو نوع روايت در ايني معرسو بهپيامبر، حركت 
 )،ي آسمان؛ يعني معراج مستقيم از مكـه بـه آسـمان   سو بهحركت . 2 ؛المقدس ي بيتسو به

سيما، آوردن چند  ديدن زني زيبارو و ديدن جواني خوش ،شنيدن نداهايي از چپ و راست
پيامبران در مسجداالقصي و نمازگزاردن با  جام نوشيدني براي پيامبر، ديدن پيامبران يا ارواح

 ةآسمان، ديدن پيامبران و فرشتگان در هر طبقـ  ةاز هفت طبق باالرفتنها با اقتدا به پيامبر،  آن
المعمور و طواف گـرد آن،   آسمان، ديدن دوزخ و عذاب دوزخيان، ديدن بهشت، ديدن بيت

، گذشتن از چندين دريا و چندين مقام جبرئيل)، سوارشدن بر رفرف( يالمنته ةرفتن تا سدر
، ديدار مجدد فرودآمدنكردن يا مالقات با خدا، بازگشت و  حجاب، رفتن تا عرش، صحبت
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نهـاد موسـي، بازگشـت بـه مكـه و       پيش حضرت موسي و درخواست تخفيف براي نماز به
  بازگويي موضوع براي مردم مكه با شرح چندين نشانه.

آن  از گفـتن بـا خداسـت و پـس     سـخن  ةروايت مرحلـ اوج اين  ةنقط ،از نظر نگارندگان
 وآن جـز  از رود؛ يعنـي هـر اتفـاقي پـس     سمت حضيض روايـت پـيش مـي    روايت خطي به

  شود. حضيض روايت محسوب مي
اين روايـت ممكـن اسـت در    يادشدة نظر داشت كه هريك از مراحل خط سير  بايد در

  روايتي وجود نداشته يا پس و پيش ذكر شده باشد.
 نقـل  را معـراج  داسـتان  كـه  يآثار ةهم در داشته، يمتعدد انيراو اگرچه عراجم تيروا
 كه ،يفارس يها نامه معراج تعداد. دارد وجود نياديبن تيروا در ياريبس يها شباهت اند كرده
  .است اندك اريبس ،باشد پرداخته) ص( امبريپ معراج به مستقل طور به

 ،گـر يد كيـ  بـا  هـا  آن ةسـ يمقا و آثار نيا يداستان اتيروا يمحتوا جزء جزءبه يبررس با
 ةنقط شروع، كه آمد دست به آن از يجامع ييروا ساختار و فراوان يها مشابهت و مشتركات

 يهـا  شيـ آرا و فاتيتوصـ  درنظرنگرفتن با و است مشخص آن انيپا و ،يخط تيروا اوج،
 هـا  نامـه  معـراج  نيـ ا خـاللِ  از تيـ روا يكلـ  ارچوبهـ چ ،ثياحاد و اتيآ ازجمله ،يكالم

  .آيد مي  رونيب
 آن، تقـدم  بـه  باتوجـه  ،)چهـارم  قـرن ( يطبـر  ريتفسـ  در موجـود  تيـ روا ان،يم نيا در
 و ،)ششم قرن( الجنان روض ،)پنجم قرن( التراجم تاج. است داشته يتر كم اريبس وبرگ شاخ

 و اشـتراكات  ها  بخش از عضيب در و اند داشته يتر بيش گسترش) ششم قرن( االسرار كشف
است كه اين شـباهت در   سان كها ي آن فاتيتوص و كلمات گاه يحت ؛دارند همي با تهاتشاب
 بـه  باتوجـه  ،)پـنجم  قـرن ( يسـورآباد  ريتفس اما. مشهودتر است الجنان روضو  التراجم تاج

 يوبو رنگ و دارد گريد آثار با ياديز يها تفاوت ،تيروا ةسرچشم به يكينزد و بودن متقدم
هايي نقل  روايت دهيبر دهيبركه  اين به توجه با ،قشيري المعراج كتاب .است تر كم زين آن يداستان
 ةهمـ  بـا  .گيري از آن را دشوار كرده است آشفتگي كالمي زيادي دارد كه كار نتيجه ،كند مي

 ةنامـ  معـراج اسـت. او كـه از    ترين كار را در آن دوره قشيري انجام داده علمي ،اين اوصاف
داند و سـعي در تأويـل آن دارد،    مي ، كه معراج را امري روحانيشوبدآ يبرمسينا  تأويلي ابن

 ــ    جسـماني  كند و سعي در اثبات آن دارد كه معراج آوري مي روايات متعدد معراج را جمع
جاكـه روايـات متعـددي را     ازآن ،چنـين  روحاني است و معراج روحاني فضلي نـدارد. هـم  

هايي باشد كه  تواند شبيه بخشي از كتاب مي واياتهر بخش از اين ر ،كند ذكر مي دهيبر دهيبر
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. تنها روايتي كه قشيري چند صفحه بـه  ندقصد بررسي آن را دارنگارندگان پژوهش حاضر 
 روايت مسـتندي نيسـت.   ،نظر او به ،است كه البته عباس ابندهد روايتي از  آن اختصاص مي

 ايـن  در«: نويسـد  كنـد، مـي   ذكـر را  عباس ابن قول از كه بخشي از روايتي ازآن پيش ،قشيري
 ذكر به و گذاريم وامي  راها  آن سخن درازاكشيدن به بيم از كه دارد... وجود  عجايبي حديث
 بسـيار  همين بخش از روايت نيز ،البته). 70: 1383 انصاري( »كنيم مي بسنده ها آن از بعضي
است. اما اين بخـش   متفاوت اإلسراء  حديث با جزئيات در و دقيق اوصاف از رپ و طوالني

 البته و پردازد يم ثياحاد نقل به او ،گفتيم طوركه است. همان ايلخاني ةنام معراجبسيار شبيه 
 حيصـح  اتيـ روا مـدار « ،او نظـر  به. كند يم نقل ثياحاد نيتر حيصح ةدربار زين را خود نظر

 تيـ روا هكـ  آن توجـه  جالب ةنكت). 53همان: ( »است استوار مالك بن انس بر معراج درباب
 كنـد،  يم تيتقو تيروا نيا از گريد يا نسخه وجود بر يمبن را ما فرض عباس ابن از يريقش
 باهم اريبس اتيجزئ در ،دارند ياديز مشترك نكات موضوع تيكل در نسخه دو هرچند رايز

با نگاهي به جدول نـام   .ستين سان كي نسخه دو در ها آسمان جنس و نام ،مثالً .اند متفاوت
 ايلخـاني  ةنامـ  معـراج قشيري با  المعراج كتابعباس در  ن متوجه شباهت روايت ابنفرشتگا

هـايي   عبـاس چنـين نـام    ابن المعراج و اإلسراء  ثيحدكه در  توجه اين جالبة شويم. نكت مي
  است. عباس ابنكه روايت قشيري از قول  درحالي ؛خورد نمي چشم به

 يتر بيش ييروا و يداستان وبرگ شاخ ،است رآثا ةيبق از متأخرتر كه، ايلخاني ةنام معراج
 بـه  يداسـتان  يوبـو  رنگ تا داشته تيروا روند در مؤلف ازحد شيب دخالت از نشان كه دارد
  .ببخشد خود اثر

 از مكتـوب  تيـ روا نيتـر  كهـن  كـه  ،عباس ابن مفصل كتاب، المعراج و اإلسراء  حديث
 متفـاوت  هيـ بق بـا  اتيجزئ نظر از اام ،است هيشب ريتفاس گريد به تيكل نظر از است، معراج
 وصـف  ، كه با هم تفـاوت دارنـد،  ريتفاس يِها بخش نيتر مهم از يكي رسد يم نظر به. است
ـ  بهنگارندگان، كه  هاست آن يها عذاب و انيدوزخ و دوزخ آن را حـذف  ، كـالم  ةدليل اطال

 بهـره  عبـاس  ابـن  از آثـار  نيـ ا كـه  ديرسـ  جهينت نيا به توان ينم ريتفاس اتيجزئ از. اند ردهك
 و داده وتاب آب اتيروا آن به زين خود البته و اند داشته نظر گريد اتيروا به احتماالً ؛اند برده
  .اند برده را خود ةبهر و دهيبخش تازه ييوبو رنگ

 كند يم تصريح جاها يبرخ در كه، الجنان روض مثل يمنبع يحت كه اين توجه جالب نكتة
 عباس ابن تيروا با اتيجزئ در بازهم ،است برده بهره عباس ابن تيروا از بخش نيا در كه

  .دارد تفاوت
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هـاني   ها خانة ام تر تفاسير از جايي در مكه و در همة روايت مكان شروع معراج در بيش
روايات مختلف است و برخي تفاسير با نقل اين مسـئله كـه    آمده است. دربارة زمان شروع

نيز متوجـه ايـن    ها آناند؛ يعني خود  ي در توجيه آن داشتهمعراج دو يا چند بار رخ داده سع
بـودن از    كدام در رفع شبهه سعي نكرده و با ذكر دو يـا چنـد بـار    ، اما هيچاند ها شده تفاوت

از هجرت، شـب    شويم كه پيش به جدول، متوجه مي اند. باتوجه بررسي آن شانه خالي كرده
  ا دارد.االول باالترين بسامد ر دوشنبه و نيز ربيع
راه پيـامبر   ـ جسـماني هـم     ها آمده است كه جبرئيل در اين سفر روحاني در همة روايت

جبرئيل، از ميكائيل نيز نـام بـرده شـده     جز به، تفسير طبريو  اإلسراء  حديثبوده است. در 
كند. در  راهي مي شود كه جبرئيل با فرشتة ديگري پيامبر را هم ذكر مي الجنان روضاست. در 

  كنند. راهي مي تفاسير جبرئيل، ميكائيل، و فرشتگان ديگر پيامبر را در معراج هم بقية
قشيري به  المعراج كتابدادن آن در  سند همة روايات دربارة شكافتن سينة پيامبر و غسل

قشـيري بـه ايـن موضـوع      المعراج كتابعباس در  ابن رسد، اما در روايت انس بن مالك مي
اي  به ايـن موضـوع اشـاره    يسورآباد، و يطبر ريتفس، اإلسراء  ثيحداشاره نشده است. در 
كند كه شرعاً و  باره بيان مي اين صراحت در بهنظر خود را  الجنان روضنشده است و صاحب 

  عقالً درست نيست.
 در ،شـد  گفتـه  طوركـه  همـان ، و، ايلخـاني  نامـة  معـراج ، االسـرار  كشف ،التراجم تاجدر 
از  نقـل  بـه  ثيـ احادي برخـ  در رسـد  يم نظر به .است آمده تيارو نياي ريقش المعراج كتاب

 آن بـه  اإلسـراء   حـديث يا  تفسير طبري در مثالً ؛ليدل نيهم به ،نشده ذكرصحابه اين روايت 
  .رديگ يم بر درجزئيات زيادي را  اإلسراء  ثيحد كه نيباوجودا. است نشده اشاره

بـه آن نكـرده اسـت، بقيـه تقريبـاً       اي كه هيچ اشـاره  ،جز طبري ، بهدربارة مركب معراج
  كنند. اوصاف مشابهي از براق را ارائه مي

، يطبرتفسير اند؛ روايت  ها بسيار به هم نزديك شنود روايت دربارة نداهايي كه پيامبر مي
نيز بـا   اإلسراء  ثيحد بسيار شبيه است. روايت االسرار كشفو ، الجنان روض، المعراج كتاب

 سـورآبادي نيز بـه روايـت    ايلخاني ةنام معراجر شبيه است. روايت كمي تفاوت به اين چها
  تر است. شبيه

 ي وسورآبادكند. روايت  اي به اين موضوع نمي ها طبري هيچ اشاره دربارة محتويات جام
، و التـراجم  تـاج  ،اإلسـراء   ثيحـد كـه روايـت    آن شبيه هم اسـت؛ حـال   ايلخاني ةنام معراج
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 و االسـرار  كشـف بـاره روايـت    ايـن  ري شـبيه نيسـت. در  به هيچ روايت ديگـ  نالجنا روض
  هم شباهت دارد. قشيري به المعراج كتاب

 طبـري  و اإلسـراء   ثيحـد در  المقـدس  تيـ بدربارة ديدار با پيامبران پيش از عروج در 
چيزي ذكر نشده است و تفاسير در جزئيات نـام پيـامبران بـاهم اخـتالف دارنـد. فقـط در       

 الجنان روض. در نماز گزارد ها آنرا ديد و با  ها آناست كه همگي  اشاره شده المعراج كتاب
 ةنامـ  معـراج  اشاره شده است كه پيامبران از عهد ادريس تـا نـوح را ديـد. در    التراجم تاجو 

ك از يـ  نام شماري از پيامبران ذكر شده است كه از اين نظر هيچ شـباهتي بـه هـيچ    ايلخاني
  ندارد. روايات ديگر

آمده است  ايلخاني ةنام معراج و  ،االسرار كشف، سورآبادي، التراجم تاج، راجالمع كتابدر 
نويسـد كـه    مـي   بـر آدم،  ، عـالوه سورآباديكه پيامبر در آسمان اول حضرت آدم را ديد، اما 

شـود   مـي  سـورآبادي هـاي   جا گاه از برخي نوشته صورت عثمان را درحال نماز ديد. تا اين
اي از فرق سني  شود كه فرقه ارد، اما با اين جمله معلوم ميبرداشت كرد كه گرايش شيعي د

 طبريوبويي از اين گرايش را در  رنگ ،چنين هم ؛گذارند است كه به امامان شيعه احترام مي
  توان ديد: نيز مي

نمايد   پس پيامبر اندر خواست از خداوند عزوجل تا جبرايل را بفرمود تا پيامبر را بهشت
شت سيبي بكند ... و گفت اين بخور ... پيامبر آن سيب را بخـورد،  ... پس جبرايل از به

(ص). ايـدون    آن سيب نطفه گشت ... و خبري است به روايت كـه بيارنـد از پيغـامبر   
گويند كه پيغامبر بيامدي و موي فاطمه بوييدي و بوسه دادي و گفتي كه از موي فاطمه 

  ).915 :1341بوي بهشت آيد و سبب آن سيب بوده بود (طبري 

چيزي دربـارة ديـدن حضـرت آدم در     طبريتفسير ، و الجنان روض، اإلسراء  حديثدر 
  يامده است.ها ن آسمان اول يا بقية آسمان

برقيعـا، و در   ايلخـاني  نامـة  معـراج رفيعـه، در   اإلسـراء   حـديث اما نـام آسـمان اول در   
كه در  ويژه اين اند، به ر شبيه همها بسيا رقيعه آمده است. نام ،عباس از ابن نقل به، المعراج كتاب

  گذاشتند. در برخي نسخ نقطه نمي »ق«و  »ف«حرف قديم روي 
نـد و  ا هطبري و سورآبادي، كه چيزي دربارة ديدن پيامبران ننوشـت  جز بهدر آسمان دوم، 

 نويسد پيامبر حضرت يوسف را در آسمان دوم مالقات كـرد بقيـه   كه مي ايلخاني نامة معراج
  ه پيامبر حضرت عيسي و حضرت يحيي را در اين آسمان ديد.نويسند ك مي
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 :از اسـت   عبـارت  ،انـد  كه بـاهم متفـاوت   ،جنس و نام آسمان دوم در سه منبع ذكرشده
اسـت كـه    آمـده  ايلخاني ةنام معراج. در ايلخاني ةنام معراج ، والمعراج كتاب، اإلسراء  ثيحد

 باره   نيا دري سورآبادت كرد. طبري و پيامبر در آسمان سوم حضرت عيسي و يحيي را مالقا
و  شود ه ميبرد از حضرت داوود، سليمان، و يوسف نام  اإلسراء   حديث در .اند نوشتهچيزي ن

نـام   ايلخاني ةنام معراج و المعراج كتاب . درشده استبقيه فقط به حضرت يوسف اشاره در 
م آسمان پنجم در هر سه منبـع  نا است. »زاهره« اإلسراء  حديثو در  »ماعون«آسمان چهارم 

 ايلخـاني  ةنامـ  معـراج  در ،»غزريـون «نـام آسـمان ششـم     المعـراج  كتـاب متفاوت است. در 
منبـع    سـه  آمده است. نـام آسـمان هفـتم در هـر     »خالصه« اإلسراء  حديثدر  و ،»عزريون«

  .استمتفاوت 
 المعـراج  بكتـا  تيـ روااسم از  يگريتلفظ د ايلخاني ةنام معراج درها  فرشته يبرخاسم 
 يريقش تيروا دردار آسمان سوم  خزانه ،ليالي كوكب مانند است،  عباس از ابن نقل قشيري به

دار آسـمان   نـام خزانـه   لياسماع اند، مانند يكيهم  يبرخ .ايلخاني ةنام معراجو كوكيائيل در 
 يثحـد چه در كتاب  ها و جنس آسمان با آن اسم نيكه ا اند. جالب آن متفاوت يو برخ ،اول

  .عباس آمده كامالً متفاوت است ابن اإلسراء 
كند بـه   عباس نقل مي توان نتيجه گرفت روايتي كه قشيري از ابن ها مي از بررسي جدول

در بخش  ايلخاني ةنام معراج رسد  نظر مي تر است؛ هرچند به شبيه ايلخاني ةنام معراجروايت 
  داشته است.ي نيز نظر سورآبادها و نداها به منبع  محتويات جام

كنـد.   مي  توجه جلب طبري تفسيربه  ايلخاني ةنام معراج روايتشباهت  ،در بخش پاياني
  .شود يم  طوركه ذكر شد، پيامبر پس از بازگشت به زمين به جابلسا و جابلقا برده همان

بـه   ايلخـاني  ةنامـ  معـراج  توان نتيجه گرفت كـه تفسـير متـأخري چـون     درمجموع، مي
ه و در هر بخش از روايتي بهره بـرده اسـت. مـثالً، در بخـش شـرح      روايت نظر داشت  چند
 المعـراج  كتابعباس نظر داشته كه در  نام خازن هر آسمان به روايت ابن ژهيو بهآسمان  هفت

  نظر داشته است. طبري تفسيرقشيري آمده است، اما در بخش بازگشت به 
  

  ها نوشت پي
 

 ).22  :1365سينا  ، نخستين روايت از آنِ عبداهللا بن مروزي است (ابنهشام ابنالبته، بنابر قول  .1

 كـه  شـود  يم داختهپر ياتيروا به فقط مقاله نيا در كه اند دانسته المعمور تيب را آن مفسران يبرخ. 2
 .دانند يم المقدس تيب در يمسجداالقص را  آن از مقصود
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 را گرداگـردش  كه ي،مسجداالقص به مسجدالحرام از يشب را خود ةبند كه خدايي آن است منزه«. 3
 سفر به. »ناستيب و شنوا او نهيهرآ ؛مييبنما او به را خود اتيآ از يبعض تا داد ريس ،ميا داده بركت
 ليـ جبرئ يراهـ  هـم  بـه  پروردگـار  اذن بـه  المقـدس  تيـ ب بـه  مكه از) ص( محمد حضرت ةشبان
 .دارد  اشاره

4.  
ـ نزد سـپس ) 7( بود آسمان بلند ةكنار به او و) 6( افتي الياست كه ييروين صاحب  اريبسـ  و شـد  كي

 كـرد  يوحـ  كند يوح ديبا هرچه بنده به خدا و) 9( تر كينزد اي كمان دو قدر به تا) 8( شد كينزد
ـ كن يمـ  جـدال  او با نديب يم چه آن در ايآ) 11( نشمرد دروغ ديد كه را چه آن دل )10(  را او) 12( د؟ي
 كه يوقت) 15( است درخت آن نزد بهشت آرامگاه كه) 14( يالمنتهةسدر نزد) 13( ديبد هم گرباريد

 از يا پـاره  نـه يهرآ) 17( نگذشت حد از و نكرد خطا چشم) 16( ديپوش يم خود در يزيچ را سدره
 ).18( ديبد را پروردگارش بزرگ اتيآ

 در صـفحه  79 در را آن روتيب در دارالرائد انتشارات و نشده چاپ يفارس به حال تابه كتاب نيا .5
 .است كردهچاپ  1407

 زودي منتشر خواهد شد. اند كه به اي از اين كتاب را آماده كرده نويسندگان مقاله تصحيح تازه .6

7.  و جعفـر،  عقيـل،  طالـب،  تنـي  خـواهر  و هاشـم  بـن  اسـد  بنت فاطمه و طالبابو دختر هاني ام 
 .است شده ياد عاتكه و فاطمه، فاخته، چون هايي نام با او از. است (ع)  علي  امام

 نمايندة صفحة چپ.» r«در نسخة خطي نمايندة صفحة راست است و » v«در اين ارجاع  .8

 جابلسا. .9
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