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 مقدمه.1

و9بدون ترديد، معراج پيامبر اسالم يكي از وقايع مهم دوران رسـالت آن بزرگـوار

مي بزرگاز معجزات  و آيـد. هـر خواننـده آن حضرت به شمار اي وقتـي بـه مطالعـه اخبـار

ميوقايع مع بي راج  اختيار مجذوب آن مي شود. پردازد

و دشمن را به خـود و ذهن دوست واقعه معراج از همان ابتداي اعالم وقوعش، انديشه

و چـه در محافـل تاريخمعطوف كرد. در  و نشيب اسالم، چه در ميان عالمان مسلمان پرفراز

ال برانگيـز تبـديل به يكي از مسـائل جنجـ9علمي محققان غيرمسلمان بحث معراج پيامبر

مايكل سـلز از زمـرة پژوهشـگران غيرمسـلمان اسـت كـه بـه بررسـي مسـألة معـراج گرديد.

و حاصل تحقيق  در» معـراج«اي تحـت عنـوان را در ايـن بـاره در قالـب مقالـه خودپرداخته

و نقـد مقالـه مـذكور موضـوع پـژوهش�ريدا المعارف قرآن ليدن ارائه كرده اسـت. معرفـي

 دهد.مي حاضر را تشكيل

 سلز مايكل شناخت زيست.2

مايكــل ســلز دكتــري خــود را از دانشــگاه شــيكاگو دريافــت كــرد. وي در دانشــكدة

و اديبـات اسـالمي اسـت. همچنـين سـلز درس مذكوراهگديوينيتيِ دانش هـايي، استاد تاريخ

و متـون دينـي عر  بـي دربارة قرآن، شعر عاشقانة اسالمي، ابن عربي، ادبيات عرفـاني تطبيقـي

كند. حوزة تحقيقات سلز در خصوص مطالعات قرآني، تصـوف، شـعر عاشـقانة تدريس مي

و خشـونت اسـت.  و يهـود، ديـن و عربي، متون عرفاني در يونان، اسالم، مسـيحيت اسالمي

 مهمترين آثار وي بدين قرارند:
.]1[» معراج«

.]2[»سورة قدر«

س»رويكرد قرآن: نخستين آيات« .]3[ منتشر كرد) 2007ال(سلز اين اثر را در

(در اين اثر كانون توجه سلز بررسـي شـعر»ترسيم بيابان: شش قصيدة طراز اول عرب«

]4[عرب در دوران جاهليت است).
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(سلز با تكيه بر شعر ابن عربي اين پژوهش را سامان داد)»مراتب عشق«

)Stations of Desire(.

از»نخستين عرفان اسـالمي« و شـعرعرب، فرازهـاي(در ايـن اثـر سـلز قـرآن، حـديث

و شرح آنها پرداخته است) و به ترجمه  عرفاني اثرگذار را استخراج كرده

)Early Islamic Mysticism(.

)Mystical Languages of Unsaying(»هاي بيان عرفاني ناگفته شيوه«

]5[»سورة قارعه«

]6[»روح«

»معراج«محتواي مقاله.3

د  دهـد را كمرنـگ جلـوه مـي9اليلي مبناي قرآني معراج محمدمايكل سلز با اقامه

)Michael Sells, “Ascension”, Vol. 1,p.176(.

و مقصـد وي با اشاره به آيه نخست سوره اسـراء، سـفر شـبانه پيـامبر را از جهـت مبـدأ

.)Ibid., pp.176-177( نمايد بررسي مي

و آيـه اول سـوره اسـر به آيات ابتـدايي سـوره نجـم، بـين ايـن او ضمن اشاره اء سـوره

( ارتباط بينامتني برقرار مي .)Ibid., p.179كند

پا نويسنده ي هـا در برابر چـالش«مي گويد: سوره اسراء93تا90اتيآحيتوضانيدر

توانـديمـايرا انجام داده درخواستي آنان كه معجزات نكردادعا9، محمدنبوت منكران

پ داشت انجام دهد، بلكه مكرراً اظهار .)Ibid., p.177(»ستينشيبيفانيامبريكه او

درها معتقد است كه چالشهنگارند يسـوره اسـراء بـرا93تـا90اتيآي مطرح شده

و جاديازهيانگانيداستان سرا ايكرده اسـت، مـنيـ در اتيـآيهـا چـالش«: سـدينويبـاره

نصيدبعانيداستان سرايبرايازهيدر حكم انگسوره اسراء93ـ90 بوده است تا برخالف

د . در ان، به شرح معجزات محمد سـرگرم شـونديادگريقرآن، در رقابت با داستان معجزات

و هوايي، داستان سرايان كه از آيات  اسـراء تحريـك شـده بودنـدهسور93ـ90چنين حال
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ر وايـات كوشيدند تا در مقابله با چالش هاي مذكور، از محمد رفع شبهه كنند. مطابق برخي

(چهـار رودخانـه بـا نـام معراج، درواقع محمد بـاغ آكنـده از رودخانـه  هـاي هـاي خروشـان

(زمزم) را به دست آورد و چشمة جوشان از دل زمين .).Ibid(»مشخص)

عنـوان بـههيـآايـن«دارد: آقاي سلز با اشاره به آيه نخسـت سـوره انشـراح اظهـار مـي

ت براي داستانيشاهد بيحاككههدشليبدهايي و تطه رونياز درريآوردن قلب محمد آن

مي)Ibid., p.179(»زمزم استيها آب و تحليل روايات معراج نويسـد: . نويسنده در تجزيه

و افـزوده روايات معراج در سراسر جهان سـده  هـاي هـاي ميانـه بـه لحـاظ طـول، پيچيـدگي

هاي معـراج ادريـس بـه چشـم فرهنگي، گسترش يافتند. مثالً عدد هفتاد هزار، كه در داستان

هــاي خــورد در روايـات معــراج محمـد بازتــاب يافتـه اســت. در ديگـر مــوارد، ويژگـي مـي 

و غيرقرآني مرتبط بـا آفـرينش در البـالي قصـة معـراج گنجانـده شـده جهان شناسي قرآني

و9است. معراج محمد و روز جزا، كه سه مقطع حساس ، تصوير پردازي آفرينش، وحي

ق ميعمدة روايات و غيرقرآني هستند را يك جا گرد آورد. در هر يك از اديان، عالم رآني

هاي متوالي به محل جدال اديـان مختلـف بـدل شـده اسـت. معـراج، محمـل نمادين آسمان

 اصلي اسالم براي بيان چنين جدالي است.

و در سنت اسالمي، اين آسمان ها محل واكاوي تنش ميان وحـي نـازل شـده بـه زمـين

ها نيز هست. روايات معراج، تنوع فرهنگـيي آن توسط پيامبر صعودكننده به آسمانبازستان

و واكنشو تاريخي، تنش مي ها تاباند. يك بازنمايي تصـويري هاي جهان صدر اسالم را باز

 از معراج مثال خوبي است. 

از كنـد فرشـته در معراج مشاهده مـي9در ميان فرشتگاني كه محمد اي اسـت نيمـي

و  و تجربـه آتش اي اسـت كـه رد آن را تـا دوران ادريـس نيمي از يخ كه بازتاب دوگانگي

بر مي اي وجـود اين در بين فرشتگان مذكور فرشتة چهار زانو نشسـته توان دنبال نمود. افزون

دارد كه بازتاب آسمان فرهنگي بودايي است؛ چرا كه مشخصات صورت، پوشاكو رفتـار 

.)Ibid., p.180( اين فرشته مغولي است
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 بررسي مقاله معراج)4

و منفي دارد.» معراج«مدخل  نكات مثبت

 امتيازاتالف)

 بدين قرارند:» معراج«نقاط قوت مقاله

و تقريبـاً»معراج«در مقالهـ1 ، آقاي سلز از آيات قرآن استفاده فراوان به عمـل آورده

از براي هر مطلبي به آيه دهنـده تسـلط فـراوان نشـان كنـد. ايـن مطلـب قـرآن اسـتناد مـي اي

 نويسنده به قرآن است.

آقاي سلز در مورد توضيح بعضي از مطالـب مربـوط بـه معـراج انصـاف را رعايـتـ2

و در ارا وه مطالب خيلي كـم نظـر شخصـييكرده و اكثـراً آنهـا را بـا تحقيـق اش را آورده

 مستند ذكر كرده است.

ازـ3 روايات داشته است به اين صورت كه نويسنده در مورد مكان معراج فهم درستي

در روايات مسجدالحرام مكان مقدسي در مكه يـا خـود كعبـه دانسـته شـده، امـا« گويد: مي

تـرين روايـات شـب معـراج، هويت مسجداالقصـي محـل اخـتالف بـوده اسـت. در قـديمي 

(اسـراء) سـفري از  مسجداالقصي الگوي آسماني كعبه قلمداد شده اسـت، پـس سـفر شـبانه

و يك روايت متـأخر، مسجداالقصـي را همـان بيـت به آسمانمكه  و به كعبه آسماني بود ها

.)Ibid., pp.176-177(»داند المقدس در اورشليم مي

و اهل سنت به اين روايات متفاوت در مورد مسجداالقصي اشاره شـده در تفاسير شيعه

و در نهايت نگارنده در مورد چگونگي معراج برداشت خوبي را و يـ ارا است ه كـرده اسـت

و عمـودي بـه همـاهنگي دسـت مـي« گويـد: مي يابـد چـرا كـه بـاالخره ايـن دو سـفر افقـي

و از آنجا در معراجي از اورشليم بـه آسـمان9محمد هـا ترسـيم در سفر شبانه به اورشليم

.)Ibid., pp. 177(»گردد مي

ه: نخسـت در سـوره دانيم در دو سوره قرآن به معراج پيامبر اشاره شـد همانطور كه مي

و اسراء كه تنها بخش اول سفر را بيان مي و مسـجدالحرام بـه مسجداالقصـي كند كه از مكه

و اين بخش بيانگر يك سفر زميني مي (اسرا بيت المقدس صورت گرفته ). دومـين1ء/ باشد
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ر» النجم«اي كه به مسئله معراج پرداخته سوره سوره ا است كه مرحله دوم سفر شـبانه پيـامبر

مي روشن مي و معراج پيامبر از مسجداالقصي به آسمان (نجم كند ).18ـ12/باشد

مي» معراج«آنچه در مقالهـ4 و دقيقي است كه نويسنده بـه به چشم خورد دقت فراوان

و به ارتباط بينامتنيِ خاص ميان بعضي سوره آيات مختلف سوره قا ها داشته ل شده است.يها

مي رسد كه سليقه به نظر مي نويسد:و ذوق او نيز در اين امر دخيل بوده است. براي مثال وي

در10تا1آيات«  سوره طور با آيـات ابتـدايي سـوره معـارج پيونـد دارنـد چـرا كـه هـردو

هـا در حـال بردارندة هشدار عذاب قيامت هستند. به عالوه در هر دو سوره در روز جزا كوه

.)Ibid., pp.179(»اند حركت توصيف شده

و ضعف كاستيب) ها ها

مي» معراج«در مدخل  آيد: نقاط ضعفي وجود دارد كه در زير

وـ1 به لحاظ روش تحقيـق علمـي، در ابتـداي بحـث بايـد بـه بررسـي تعريـف لغـوي

اي كه در مقاله مورد بحث است پرداخت، تا اينكه آن كلمه براي خواننـده اصطالحي كلمه

و ناشناخته نباشد؛ درحالي كه و اصـطالحي معـراج» معراج«در مقاله مبهم بـه معنـاي لغـوي

 اشاره نشده است.

آن موضوعات دسته مقالةايندرـ2 و نوعي پراكنـدگي در و منسجم نشده است بندي

و به همين خاطر خواننـده را دچـار سـردرگمي مـي به چشم مي كنـد. نويسـنده بـدون خورد

اي قرار دهد از يك مطلـب بـه مطلـبنههاي جداگا اش، عنوان اينكه براي موضوعات نوشته

مي ديگر وارد مي و به نظر  رسد كه آنها را ناقصو بدون نتيجه رها كرده است. شود

و» معراج«در مقالهـ3 خـورد، بـه طـوري كـه مـثالً ترتيب خاصـي بـه چشـم نمـي نظم

د و و بعد استنادات روايي اير مرحلـه نويسنده به جاي آنكه در ابتدا شواهد قرآني را بياورد

 ها را به صورت درهم بيان كرده است. ديگر مستندات تاريخي را متذكر شود، همه اين

ميـ4 و از منـابع نويسنده مباحث خود را در مورد معراج از ديدگاه اهل سنت نقل كند

و ديدگاه تفسيري آن و به هيچ كدام از منابع اصيل شيعي هاي عالمـان ها استفاده كرده است

 شهاد نكرده است.شيعه است
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نويسنده در ابتداي مقاله به بررسي مبناي قرآني معراج پرداختـه: مبناي قرآني معراجـ5

رنگـي اسـت. اوالً در قـرآن مبناي قرآني معراج محمد از دو لحاظ مبنـاي كـم« نويسد:و مي

و كلمـه معـراج بـه كـار نرفتـه اسـت. ثانيـاً قـرآن تأكيـد مـي  كنـد كـه معراج توصيف نشده

.)Ibid., pp.176(»اي به جز معجزه الهي قرآن نداشته است هيچ معجزه9دمحم

 نقد

چنانكه گذشت مؤلف مبناي قرآني معراج را كمرنگ دانست، ديدگاه وي از جهـات

.زير قابل مناقشه است

كم يك: در قـرآن«رنگ دانستن مبناي قرآني معراج اظهـار داشـت كـه نويسنده براي

و كلمه معراج به كار نرفته است در پاسخ به وي بايد گفـت: درسـت ». معراج توصيف نشده

و سـوره  است كه واژه معراج در قرآن استفاده نشده ولي حقيقتاً قرآن در آيات سـوره نجـم

درمي را توصيف9اسراء، معراج پيامبر و احاديـث اسـالمي كند. عـالوه بـراين، روايـات

و بــا مـورد معـراج آنقــدر فراواننـد كـه هرگــز نمـي  تــوان ايـن احاديـث را مجعــول دانسـت

مي بررسي و موثق و متني بايد گفت كه اكثر اين روايات قابل استناد  باشند. هاي سندي

و تعجب در اين است كه برخي از خاورشناسان مغرض دربا ره حـاالت پيـامبر شگفتي

مي9اكرم و افسانه غرانيق را گواه به خبر واحدي كه طبري نقل كرده است استناد جويند

بهمي بر روح سازش پيامبر و ديگران گيرند، اما احاديث مربوط به معراج را كه همان طبري

مي صورت متواتر نقل كرده كم اند ناديده و مبناي مسئله معراج را مارند.شـ رنگمي انگارند

اند كه مبناي قرآني معـراج را بيـان ترديد چنين احاديثي در شرح وتفسير آياتي وارد شده بي

.)7/217(سبحاني، منشور جاويد، كنند مي

در آية نخست سوره اسراء مسأله معراج بيان شده هرچند كه لفظ معراج در آن نيامـده

أَسرَى(است:  منَ الْمسجِدالْحرَامِ إِلى الْمسجِد الْأَقْصـا الَّـذى باركْنَـا بِعبده لَيلًاسبحانَ الَّذى

هو السميع اْلبصير نَا إِنَّهاتايء منْ هنرُِيل لَهو1/(اسراء)ح(.

مي9هاي سفر معراج پيامبر اين آيه با وجود فشردگي بيشترين ويژگي .كند را بيان
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مين» سريأ«الف) واژه درادهد كه اين سفر هنگام شب رخ داده است چون شان سراء

.)1/216البحرين،(طريحي، مجمع لغت عرب به معناي سير شبانه است

افزون بر اينكه تأكيد بر مفهوم أسري است به ايـن حقيقـت اشـاره دارد» ليالً«ب) واژه

 كه اين سفر به طور كامل در شب رخ داده است. 

مىنش»عبد«كلمهج) و بنـدگى ان و اكرام به خاطر مقـام عبوديـت دهد كه اين افتخار

بود، چرا كه باالترين مقام براى انسان است كه بنـده راسـتين خـدا باشـد، جـز بـر9پيامبر

و در برابر فرمانى جز فرمان او تسليم نگردد، هر كارى مى كند بـراى پيشگاه او جبين نسايد،

و هر گام برمى بهى او را بطلبد.دارد رضا خدا باشد دهـد كـه نشـان مـى»عبد«همچنين تعبير

و اين سير جسمانى بوده است نه روحانى، زيرا سـير روحـانى،اين سفر در بيدارى واقع شده

مى»عبد«معنى معقولى جز مساله خواب يا حالتى شبيه به خواب ندارد، ولى كلمه دهد نشان

و جان پيامبر در اين سفر شركت داشته  انـد ايـن اعجـاز كسانى كه نتوانسـتهي، منتهكه جسم

را درست در فكر خود هضم كنند احتمال روحـانى بـودن را بـه عنـوان تـوجيهى بـراى آيـه

مى ذكر كرده دانيم اگر كسى به ديگرى بگويد من فالن شخص را بـه فـالن اند، درحالى كه

انديشـه او بـه چنـين نقطه بردم مفهومش اين نيست كه در عالم خواب يا خيال بوده يا تفكـر 

 سيرى پرداخته است.

و انتهـاى آن مسـجد االقصـى در قـدس بـوده آغاز اين سير مسجد الحـرامد) در مكـه

.)9ـ12/8(مكارم شيرازي، تفسير نمونه،..است.

نيسـت9هاي پيامبر اسـالم آنچه مسلم است اين است كه معراج فقط از ويژگيدو:

د تـوان اند كه در قرآن مطرح شده است، پس چطـور مـي اشتهبلكه پيامبران ديگر هم معراج

و محبوب9گفت معراج محمد ترين پيامبران نـزد خداونـد اسـت، با اينكه او پيامبر خاتم

 مبناي قرآني ندارد.

بل رفَعه اللَّه إِلَيه وكـاَنَ اللَّـه(آمده است:7در قرآن درباره معراج حضرت عيسي

و حكـيم اسـت«؛)عزِيزًا حكيما و خـدا توانـا /(نسـاء» بلكه خدا او را به سوى خود باال برد،
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مي)158 عليا(فرمايد:و نيز قرآن در مورد صعود ادريس به آسمان [ما]«؛)ورفَعنَاه مكاَنًا و

؛ طبرســي،16/72البيــان،(طبــري، جــامع. )..57/(مــريم» او را بــه مقــامى بلنــد ارتقــا داديــم

.)6/802البيان، مجمع

و روايات معتبر، معراجي با اين كيفيـت كـه طـي آن البته بايد گفت براساس آيات قرآن

و مشاهدات خـود را بيـان كـرده پيامبر بعد از عروج به آسمان ها به ميان مردم خويش بازگشته

ج9باشد، در مورد هيچ پيامبري غير از محمد و پيـامبر اسـالم از آن هـت اتفاق نيفتاده است

و واالمقام كه كاملترين انسان آن ها مي ترين  باشد. هاست معراج او هم كاملتر از همه انبياء

هـيچ9كنـد كـه محمـد قـرآن تأكيـد مـي«پيشتر گذشت كه نويسنده اظهار داشت: سه:

.)Michael Sells, “Ascension”, Vol.1, p.176(»اي به جز معجزه قرآن نداشته است معجزه

مي وي با بيان اين خواهد بگويد كه پيامبر اسالم بـه جـز قـرآن معجـزه ديگـري مطلب

ديگر غير از قـرآن، است كه خداوند درخود قرآن دو معجزه نداشته است، اين امر درحالي

.براي پيامر اسالم گزارش كرده است

9الف) معراج پيامبر

أَسرى(فرمايد: خداوند مي مسبحانَ الَّذي نَ الْمسجِد الْحـرامِ إِلَـى الْمسـجِد بِعبده لَيالً

هو السميع اْلبصير نا إِنَّهنْ آياتم هنُرِيل لَهوح اين آيـه قطعـاٌ.)1/(اسراء)الْأَقْصى الَّذي باركْنا

است، هرچند كه كلمه معراج در آن به كار نرفته است ولي بايـد گفـت بيانگر معراج پيامبر

اخبار غيبي زيادي را از اين9است. پس از معراج نيز محمد معجزه پيامبركه اصل معراج 

درألسفر بيان كرد. مس و و سـني قبـول دارنـد ه معراج را همه علماء معتبر اسالم اعم از شيعه

و آنچه اتفاق افتاده، شرح داده شده است.  روايات معتبري هم شرح كامل معراج

ب) شق القمر

ا و مـي يـاد مـي9ز ايـن معجـزه بـزرگ پيـامبر در سوره قمر خداونـد فرمايـد: كنـد

 ). واقعه شـق القمـر از ايـن قـرار اسـت كـه مشـركان مكـه از پيـامبر1/(قمر)انشَقَّ الْقَمر...(

و نشانه و گفتنـد: درخواست آيه اگـر واقعـاً پيـامبر خـدا هسـتي مـاه را بـراي مـا«اي كردند
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و دو نصف كن اگر اين كار را براي شما انجام دهم ايمـان«د: به آنان فرمو پيامبر ». بشكاف

آن شب، شب بدر بود يعنـي مـاه در آسـمان كامـل بـود. پيـامبر ». آري«گفتند:» آوريد؟ مي

و عـده  اكرم از پروردگارش خواست تا ماه دو نيم گردد، با اشاره پيامبر ماه بـه دو نـيم شـد

و گفتنـد زيادي اين معجزه بزرگ را ديدند، اما مشركان دوباره اي ن معجزه را انكار كردنـد

.)9/282البيان،(طبرسي، مجمع كه محمد ما را سحر كرده است

 به انجام معجزات ديگر9عدم ادعاي محمدـ6

مي93ـ90آيات«نويسد: نگارنده مي كننـد كـه سوره اسراء فهرست براهيني را عرضه

اي كـه از دل زمـين : چشـمه، براي تصديق نبوت او خواستار شـده بودنـد9منكران پيامبر

و درختان انگور كه در البالي آن هـايي جـاري هـا رودخانـه بجوشد، باغي از درختان خرما

و فرشـتگان، تملـك خانـه باشد، قدرت پـايين  و آوردن آسـمان يـا احضـار خـدا اي آراسـته

كنـد كـه چنـين ادعـا نمـي]9[ها، محمـد قدرت باال رفتن در آسمان. در برابر اين چالش

ميمع مي جزاتي را انجام داده يا دارد كه او پيامبري فـاني تواند انجام دهد، بلكه مكرراً اظهار

.)Michael Sells, “Ascension”, Vol.1, p.177(»بيش نيست

 نقد

و نقد سخنان مؤلف مي  توان گفت: در تحليل

برداشـت از عبارات پاياني نويسـنده چنـين» معراج«با توجه به سياق مطالب مقاله يك:

شود كه وي در صدد آن برآمده ضعف پيامبر را نسبت به آوردن آن معجـزات در برابـر مي

و اين را نقصي براي آن حضرت به حساب آورد. خداوند مـي خواسته هاي مردم اثبات كند

ربى(فرمايد:  سبحانَ رسـوال قُلْ كُنـت إِلَّـا بشَـرًا بگـو: پـاك اسـت«؛)93/(اسـراء)هـلْ

[من فرمـوده: مـن با توجه به اين آيـه، پيـامبر» ] جز بشرى فرستاده هستم؟ پروردگار من، آيا

و نفرموده كه من پيامبري فاني هستم. البته درسـت اسـت  بشري بيش نيستم كه فرستاده خدايم

و شايد نويسنده در گفتار خود اشاره بـه همـين كه خصوصيت الينفك بشر، فاني بودن اوست

و برگردانـدن ايـن لفـظ دچـار اشـتباه ويژگي انسان و يا اينكه شـايد در ترجمـه داشته است

مي» بشري بودن«لفظ» فاني بودن«شده، ولي در هر حال او بايد به جاي لغت   برد. را به كار
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.هستند دانيم معجزات دو گونه همانگونه كه مي

و تشويق مردم بـه و تخويـف الف) معجزاتي كه براي اثبات صدق ادعاي پيامبر ايمـان

منكران ضرورت دارند يعني معجزات منطقي براي حق طلبان كه قرآن از آنهـا چنـين تعبيـر 

تَخْويفا(كند: مي إِالَّ ياتĤْلُ بِالنُرْس دادن ها را جز براى بيمو ما معجزه«؛)59/(اسراء)و ما

». فرستيم ] نمى[مردم

ي معجزاتي كه بهانه جويان آن را مطالبه شوند، يعنب) معجزاتي كه اقتراحي ناميده مي

و سـپس ايمـان آوردن، بلكـه بـه مي و يقين به صـدق ادعـاي نبـوت كنند نه براي حق طلبي

و سـاحري نماينـد.  و اگر هم توانايي دارد او را متهم به سـحر گمان اينكه طرف را ناتوان كنند

و هرگـ پيامبران الهي تنها به سراغ قسم اول معجزات مي معجـزات جويـانز تسـليم بهانـه رفتنـد

اي را كـه مـردم درخواسـت هـر معجـزه9شدند. پس قرار نيست كـه پيـامبر اقتراحي نمي

.)107ـ 108؛ خويي، البيان، 8/324(مكارم شيرازي، پيام قرآن، كردند انجام دهد مي

مىسوره اسراء93ـ90لحن خود آيات دو: و دهد اين درخواست، گواهى هاى عجيب

گرفت، بلكه آنها تمـام هدفشـان جويى سرچشمه نمى ركان هرگز از روح حقيقتغريب مش

و شرك كه پايه داد هـم درت رؤساى مكه را تشكيل مـىق هاى اين بود كه آئين بت پرستى

و پيامبر اسالم را به هر وسيله ممكـن اسـت از ادامـه راه توحيـد بازدارنـد.   چنان بر جا بماند،

و روشن در يك عبارت كوتاه به آنها داد.دو جواب منطقى9ولى پيامبر

منـزه اسـت از اينكـه تحـت فرمـان؛پروردگار منزه از اينگونه امور است:نخست اينكه

و بى اساس سبك مغزان گردد  و تسليم پيشنهادهاى واهى و آن قرار گيرد ربي«اين .»سبحانَ

ن نيسـت، مـن ديگر اينكه قطع نظر از آنچـه گذشـت اصـوال آوردن معجـزات كـار مـ

و بشرى هستم همچون شما، با اين تفاوت كه رسول خدايم، ارسال معجزات كـار او اسـت،

و فرمان او انجام مى گيرد، من حتى حق ندارم پيش خود چنين تقاضايى كنم، او هـر به اراده

فرسـتد اى كـه الزم باشـد مـى وقت الزم بداند براى اثبات صدق دعوت پيامبرش هر معجزه

كُنْ( رسوالًهلْ إِالَّ بشَراً 93(اسراء/)ت.(
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و هر كسى از در وارد العاده يك خارق9اصوال پيامبر گر نيست كه در جايى بنشيند

و  و اگر نپسـنديدند پيشـنهاد ديگـرى مطـرح نمايـد، شود پيشنهاد اعجازى به ميل خود كند

و بعد از اين و سنن آفرينش را به بازى بگيرد، و همه خالصه قوانين نيز اگر مايل بود بپذيرد

وظيفه پيامبر اثبات ارتبـاط خـود بـه اى شانه خالى كند. اگر ميل مباركش اقتضا نكرد با بهانه

و هرگاه به قدر كافى معجزه نشان دهد ديگـر هيچگونـه  خدا از طريق آوردن معجزه است،

نت اى در اين رابطه ندارد. وظيفه وانـد پـيش بينـى او حتى زمان نزول معجزات را ممكن است

و تنها در جايى از خداوند تقاضاى معجزه مى  كند كه بداند خدا به اين امر راضى است كند

.)15/110البيان،(طبري، جامع

و معلوم است كه مشـركان سوره اسراء93ـ90با اينكه مفهوم آيات سه: پيچيده نيست،

و برخورد منفى با آنها بـه چـه دليـل9پيامبر مكه چگونه تقاضايى از پيامبر اسالم داشتند،

مى بوده است، ولى با اين جويـان كنيم كه اين آيات دستاويزى بـراى بهانـه حال باز مشاهده

 دارند شده است. عصر ما كه بعضا اصرار در نفى هرگونه معجزه براى پيامبر اسالم

مى آنها اين آيات را روشن ، كنـد مـى9شمرند كه نفـى اعجـاز از پيـامبر ترين آياتى

و يـا و حيـاتبخش و آسـمان، مفيـد چرا كـه مخالفـان شـش نـوع معجـزه مختلـف از زمـين

جويان كدام از آنها نرفت، اما اگر اين بهانه آفرين، از او خواستند، ولى او زير بار هيچ مرگ

نباشند، پاسخشان در همين آيـات9جويشان در عصر پيامبر عصر ما همچون دوستان بهانه

 است، زيرا:به روشنى بيان شده 

درخواسـتى مضـحكو نـامعقول هـاى ششـگانه اصـوالً بعضى از اين درخواست الف)

و فرشتگان و يا نامه مخصوص از آسمان البد به نام،بوده است، مانند احضار كردن خداوند

شد اثرى از تقاضـاكنندگانو نشان آنها آوردن! بعضى ديگر اقتراحى بوده كه اگر عملى مى

ت باقى نمى (مانند نازل شدن سنگماند  هاى آسمانى بر سر آنها).ا ايمان بياورند يا نياورند

و ثـروت و كامال تجمالتـى بـا مـال بقيه پيشنهادهاى آنان در داشتن يك زندگى مرفه

مى.شده است فراوان خالصه مى و انـد. دانيم پيامبران براى چنـين كـارى نيامـده درحالى كه
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مىچاگر فرض كنيم بعضى از اينها هي دانيم صرفا بـه منظـور يك از اين اشكاالت را نداشته

جويـان ايـن نيسـت كـه در مقابـل پيشـنهادات بهانـه9جويى بوده است، وظيفه پيامبر بهانه

ويتسليم گردد، بلكه وظيفه او ارا ه معجزه است به مقدارى كه صدق دعوت او ثابـت شـود،

 بيش از اين چيزى بر او نيست.

مىاى از تعبي پارهب) كننـدگان تـا چـه گويد كه درخواست رات اين آيات با صراحت

و لجـوج بودنـد، آنهـا درحـالى كـه پيشـنهاد صـعود بـر آسـمان را بـه پيـامبر اندازه بهانه  جو

مى كنند مى اگر به آسمان هم صعود كنى ما ايمان نخـواهيم آورد، مگـر:گويند با صراحت

ى.اى براى ما از آسمان با خود آور اينكه نامه

گوينـد صـعود بـر آسـمان نيـز اگر به راستى آنها تقاضاى معجزه داشتند، پس چرا مـى

مى براى ما كافى نيست؟ آيا قرينه  شود؟ اى از اين واضحتر براى غيرمنطقى بودن آنها پيدا

در9معجزه كار خدا است نه كار پيـامبر طرفيازج) حـالى كـه لحـن سـخن ايـن،

مى بهانه مىد جويان به وضوح نشان دانستند، لـذا تمـام افعـال هد كه آنها معجزه را كار پيامبر

دادند: تو بايد اين زمين را بشكافىو نهرهـاى آب در آن جـارى كنـى، نسبتمى را به شخص پيامبر

و فرشتگان را نزد ما ظاهر كنى! تو بايد سنگ  هاى آسمان را بر سرمان فرود آورى، تو بايد خدا

و به آنها ثابـتال9درحالى كه بر پيامبر زم است اين پندار را از مغز آنها بيرون كند

و اعجـاز تنهـا كـار او اسـت، مـن بشـرى هسـتم  نمايد كه من نه خدا هستم، نه شريك خـدا

مى همانند انسان و آن مقدار كه از اعجـاز هاى ديگر با اين تفاوت كه وحى بر من نازل شود.

، بـيش از ايـن كـارى از دسـت مـن سـاخته نيز الزم بوده خودش در اختيارم گـذارده اسـت 

چرا كـه مقـام پروردگـار؛گواهى است بر همين معنى»سبحانَ ربي«نيست، مخصوصا جمله

 شمرد. را از داشتن هر گونه شريكو شبيه پاك مى

نسـبت داده شـده اسـت7به همين دليل با اينكه در قرآن معجزات متعددى به عيسى

و يا از قبيل زنده كردن مردگان   ولى بـا ايـن،مادرزاد نابينايو شفاى بيماران غير قابل عالج

كـه آن را منحصـرا منـوط بـه فرمـان»ذن اللَّـهإبـ« يـا»ذنىإبـ«حال در تمام اين موارد كلمـه
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داند آمده است، تا روشن شود اين معجزات گرچه به دست مسيح ظاهر شـده پروردگار مى

 است.ن خدا بودهاما از خود او نبوده بلكه همه به فرما

مىد) و حتـى خـود را خـاتم وانگهى كدام عقل باور كند انسانى دعوى پيامبرى نمايد

و براى انبياى گذشته در كتاب آسمانيش هرگونـه معجـزات ذكـر كنـد ولـى  پيامبران بداند

خودش از آوردن هرگونه معجزه سر باز زند؟! آيا مردم نخواهند گفت تو چگونـه پيـامبرى 

ن تـو توانى هيچيك از معجزاتى را كـه خـودت بـراى ديگـران قـائلى بيـاورى؟مىهستى كه

و سرآمدى درحالى كه شاگرد آنها هم نخواهى شد.  مدعى هستى از همه آنها برترى

اى اسـتو اين خود نشانه زنـده توانست بگويد؟ پيامبر در مقابل اينگونه سخنان چه مى

كـ اين بر شـود اگـر رده اسـت، بنـابراين روشـن مـى كه او در موقـع لـزوم معجزاتـى عرضـه

ــامبر ــى9پي ــنهادهاى ب ــا پيش ــا نشــده حتم ــنهادهاى آنه ــات تســليم پيش ــن آي و در اي ــه پاي

بىييجو بهانه و معقـول تسـليم بـوده هاى اساسى بوده است وگرنه در برابـر پيشـنهاد منطقـى

.)289ـ 12/283(مكارم شيرازي، تفسير نمونه، است

مي9اي سلز رخ دادن معراج پيامبرآق: معراج در خوابـ7 و رؤيا  داند را در خواب

)Michael Sells, “Ascension”, Vol.1, p.177(.

 نقد

و روحـاني در بيـداري بـوده9معراج پيامبر يك رؤيا نبوده بلكه يك سير جسـماني

و رؤيا بوده به چند دليل نمي .توان پذيرفت است. اين پندار كه معراج در خواب

ءاياتنَا(ند مي فرمايد: خداو يك: منْ هنرُِيهاى خـود بـه او بنمايـانيم تا از نشانه«؛)...ل «

و در جاي ديگر مي گويد:1/(اسراء رأَى()، الُْكبرَْ لَقَد هبر اتايء بـه«)؛18(نجـم/)يمنْ

[برخى ه بـه ايـن ). بـا توجـ18/(نجـم» ] از آيات بزرگ پروردگار خـود را بديـد راستى كه

 بـوده اسـت9آيات هدف اصلي معراج نشان دادن نشانه هاي بزرگ آفـرينش بـه پيـامبر

. هدف)6/396البيان،؛ طبرسي، مجمع4/421؛ زمخشري، الكشاف، 6/447(طوسي، التبيان،

و سفر در خواب ياد شده نمي و سفر در خواب در نظر گرفته شود؛ زيرا سير تواند براي سير

هد نمي و بايد در بيداري باشد.تواند آن ف بزرگ را محقق كند
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و اي كه الزمه براي اثبات رخداد معراج، به واقعه استدالل پيامبر دو: اش رخـداد عينـي

پنـدار مـورد بحـث را هويـدا كنـد، چنـان كـه اساسـيِ توانـد بـي سفر در بيـداري اسـت مـي 

و«فرمود:9پيامبر (بحرانـي،»فـوق الحمـار... جاء جبرئيل الي رسول اهللا بدابـه دون البغـل

مي)2/297البرهان، و رؤيا بداند؟ تواند وقوع چنين حادثه . آيا كسي  اي را خواب

مي سه: سـبحانَ(كند: ظاهر آيه كريمه عالمه طباطبايي پندار ياد شده را اين گونه نقد

أَسرَى و نيز آيات1/(اسراء)... بِعبده الَّذى زاغَ الْبصرُ()، رأَىو ما طَغَى ما لَقَد ـاتايء منْ

مي18ـ17/(نجم)ربه الُْكبرَْى و رؤيـا بـوده)، اين ادعا را نفي كنـد كـه معـراج در خـواب

و ضروتاً اين حادثه با رؤيـايي كـه پيـامبر است. اين آيات در مقام منت نهادن بر پيامبر مي باشد

و يا خوابي كه افراد صالح  .)13/24(طباطبايي، الميزان، بينند، منافات داردميديده باشد

 در شب قدر، جبرئيل نازل شده يا قرآنـ8

مي5تا1نويسنده پس از آنكه معناي آيات مي سوره قدر را مفسـران«كنـد: آورد بيان

(ما او را نازل كـرديم) يـا قـرآن  اتفاق نظر ندارند آنچه در شب قدر نازل شده جبرئيل است

..)Michael Sells, “Ascension”, Vol.1, p.177-178(»را نازل كرديم)(ما آن 

 نقد

مفسران اتفاق نظر ندارند آنچه در شـب قـدر نـازل شـده«ادعاي نويسنده مبني برآنكه

و اهل سـنتبي» جبرئيل است يا قرآن اساس است؛ زيرا با مراجعه به تعدادي از تفاسير شيعه

و در مورد اينكه خداوند در شب قـد  ر چـه چيـز را نـازل كـرده، هـيچ اختالفـي يافـت نشـد

 لند كه خداوند در شب قدر قرآن را به يكباره نازل كرده است.يمفسران قا

)، حـاكي از قـرآن1/(قـدر)إِنَّـا أَنْزَلْنـاه(در»ه« طبرسي در تفسير خود آورده ضمير

(ليله القدر) نوشت و در مورد گويـد: ابن عباس مـي«ه است گرچه ذكري از آن به ميان نيامده

خداوند قرآن را در شب قدر، به صورت دفعي از لوح محفوظ بـه آسـمان دنيـا نـازل كـرد، 

و از اول تـا آخـرش  »سـال طـول كشـيد23سپس جبرئيل آن را تدريجاً بر پيامبر نازل نمود

.)10/786البيان،(طبرسي، مجمع
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)، ايـن اسـت1/(قـدر)نَاه فىِ لَيلَةِ الْقَدرإِنَّا أَنزَلْ(مفاد آيه«عالمه طباطبايي مي فرمايد:

و ضـمير و بـه قـرآن برمـي» إِنَّـا أَنزَلْنَـاه«در»ه« كه همه قرآن در شب قدر نازل شده گـردد

ظاهرش اين است كه همه قرآن در شب قدر نازل گشته نه بعضي از آياتش؛ چراكه در آيـه 

بيضـاوي هـم آورده:).20/330يي، الميـزان،(طباطبـا»مذكور تعبير به انزال شده نه تنزيل...

.)5/327(بيضاوي، انوارالتنزيل،»گردد... در آيه ياد شده به قرآن برمي»ه«ضمير«

مي ابن مي«گويد: كثير شب به موجب آيه مورد بحث خداوند خبر دهد كه قرآن را در

.)8/425(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،»قدر نازل كرده است...

پس هيچ يك از تفاسير قائل به اين نبودند كه آنچه در شب قدر نازل شده جبرئيـل اسـتو

همه بر سر اينكه، قرآن در شب قدر نازل گشته اتفاق نظر داشتند. آنچه مورد اختالف اسـت ايـن 

مي است كه شب قدر چه شبي است كه دائر بين سه شب از شب  باشد. هاي ماه رمضان

مـ9 و شب قدرسوره نجم بيانگر  عراج

اي بـراي معـراج اين واقعيت كه رؤياهاي سوره نجم معناي نهفته«نويسد: آقاي سلز مي

نازل شـده اسـت9كند كه آيا وحي به پيامبرو شب قدر دربردارد اين مسئله را مطرح مي

 ,Michael Sells(»هـا عـروج كـرده اسـت يا اينكه پيامبر بـراي دريـات وحـي بـه آسـمان 

“Ascension”, Vol.1, p.177-178(..

 نقد

) و اهل سنت، مفسران معتقدند كه آيات ابتدايي )18تـا1با مطالعه تفاسير متعدد شيعه

و اشاره به سير آسماني پيامبر سوره نجم معناي نهفته  دارد.9اي را براي معراج در بردارد

و آسـماني داشـته يكـي سـير زمينـي او از مسـجد الحـرام بـه بيـت پيامبر دو سير زميني

و سير آسماني او از مسجداالقصي تا سدر در�المقدس كه در سوره اسراء آمده المنتهي كه

.)13/17(طباطبايي، الميزان، سوره نجم آمده است

يك از آنهـا ايـن مطلـب نيامـده كـه آيـات تا آنجا كه بين تفاسير جستجو شد، در هيچ

و معناي ي براي شب قدر در آن نهفته است. ابتدايي سوره نجم با شب قدر ارتباطي دارد
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 نتيجه)5

و تقريبـاً»معراج«در مقاله ، آقاي سلز از آيات قـرآن اسـتفاده فـراوان بـه عمـل آورده

كنـد. ايـن مطلـب نشـان دهنـده تسـلط فـراوان اي ازقـرآن اسـتناد مـي براي هر مطلبي به آيه

در نويسنده به قرآن است. مربوط به معراج انصاف مورد توضيح بعضي از مطالب آقاي سلز

و در ارا و اكثـراً آنهـا را بـاه مطالب خيلي كـم نظـر شخصـييرا رعايت كرده اش را آورده

و مستند ذكر كرده است.  تحقيق

در موضوعات دسته» معراج«در مقالة و نـوعي پراكنـدگي و منسجم نشـده اسـت بندي

و به همين خاطر خواننده را دچار سردرگمي آن به چشم مي كند. نويسـنده بـدونمي خورد

اي قرار دهد از يك مطلـب بـه مطلـب هاي جداگانه اش، عنوان اينكه براي موضوعات نوشته

مي ديگر وارد مي و به نظر  رسد كه آنها را ناقصو بدون نتيجه رها كرده است. شود

و از منـابع نويسنده مباحث خود را در مورد معراج از ديدگاه اهل سنت نقـل مـي كنـد

آنتفسير و ديدگاهي و به هيچ كدام از منابع اصيل شيعي هاي عالمـان ها استفاده كرده است

شيعه استشهاد نكرده است. استفاده نكردن از منابع شيعي، مشكل عمده اي است كه نـه تنهـا 

 در پژوهش او، بلكه در پژوهش هاي بسياري از خاورشناسان نيز به چشم مي خورد.
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