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  چکیده
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  همسئل بیان. 1

 کـرات  بـه  و منابع معتبر اس�می در متون دینی که است احادیثی از معراج سیبحدیث 

 ، نقل آن در کتب معتبر توانسـته اگرچه از نظر سند مرسل استحدیث است. این آمده 

: اسـت  ذکـر شـده   شرح بدین ا�نوار بحار در مشکل سندي آن را رفع کند. این حدیث

 جعفر أبی عن، جابر عن أبیه عن ةعمار ابن عن، الجوهري عن، السکري عن، قطان: ع«

 و منک تدنیها و تلزمها و فاطمإل تلثم إنّک اهللا رسول یا قیل: قال اهللا عبد بن جابر عن ع

ـ  تفـاح  من بتفاحه أتانی ع جبرائیل إنّ: فقال بناتک؟ من بأحد تفعله � ما بها تفعل  إلالجن

 إلرائحـ  منها أشم فأنا بفاطمه فحتملت خدیجه واقعت ثم صلبی فی ماء فتحولت فأکلتها

 بـا  متفـاوتی  يها روایت، حدیثی کتب در اما) 205ص ،43ج ق،1412، مجلسی(»الجنّإل.

 در اخـت�ف  از نظـر  صـرف  کـه  دارد وجـود  حدیث این دربارۀ مختلف راویان سلسله

 یـا  آسمانی بهشت(میوه این تناول مکان نیز و) به، خرما، سیب(میوه نوع مانند جزئیاتی

 حضـرت  نطفـۀ  پیـدایش  در میـوه  ایـن  تنـاول  کـه  گرفت نتیجه چنین توان  می، )زمین

است. البته دربارۀ ابعاد بیرونی ایـن حـدیث ماننـد زمـان معـراج و       بوده مؤثر زهرا

 گـرفتن  نظـر  در با که داردوجود  زیادي نظرهاي اخت�ف زمان تولد حضرت زهرا

 هـاي  سـال  یعنی معراج وقوع تاریخ دربارۀ شایع قول دو توان  می، عقلی و نقلی شواهد

 ماننـد  د�یلـی  زیرا ؛دانست معتبر را هجرت از قبل پایانی هاي سال نیز و بعثت آغازین

 دوگانـه  نمازهاي خواندن و خدیجه منزل به معراج از رسول حضرت بازگشت

 آسـمانی  سـیر  شروع و اول قول یدمؤ، هجرت از قبل سال ده علی حضرت توسط

 قـول  یدؤم، مسلمانان همۀ براي یومیه واجب نمازهاي وجوب زمان و نیها  ام منزل از

و  اسـ�م  جهان دانشمندان و تابعین، اصحاب همۀ آراء و مشهور نظر طبق اما است دوم

 مکه از و پیامبر هجرت از قبل معراج سفر زمان، طباطبایی ع�مه مانند تفاسیر ارباب

     )54ـ53، ص25، ج1353، طباطبایی(.است بوده

 در آن از پـس  سـال  10 یـا  بعثـت  از بعد سال 12 معراج زمان هم مشهور قول طبق

 پـنجم  سـال  تاریخی اسناد معتبرترین طبق هم زهرا حضرت تولد و ابیطالب شعب

 7 تـا  5 معـراج  وقـوع  زمـان  در زهرا حضرت صورت این در که است بعثت بوده

 آن ذکـر  ازه و کـرد ن اعتنـا  مذکور حدیث به، اي از محققان عده رو ازاین ؛اند تهداش سال
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 و بازتاب آن در شعر شاعران آیینی حدیث موسوم به سیب معراج بررسی سندي و داللی
 

پـذیري آن بـا    سندي و د�لی حدیث سیب و انطبـاق  بررسی، رو ازاین. اند دهکر اجتناب

 اهداف از زیر سؤالسه  به گویی پاسخاز طریق  و بازتاب آن در شعر آیینی آراء مشهور

  :است پژوهش این

 حدیث با تواند  می طور چه ،است داده روي بعثت پایانی يها سال در معراج اگر .1

   ؟یابد انطباق و سازگاري، سیب

آراء در این حـوزه پایـان   به اخت�ف ، عدد معراجۀ تمسئلتوان با اثبات   می هچگون .2

تولـد حضـرت   داد و راهکاري براي جمع این حدیث با زمـان وقـوع معـراج و زمـان     

 پیدا کرد؟   زهرا

آمـده تـا    بازتاب این حدیث در شعر آیینی چگونه بوده و آنچه در ادبیات آیینـی  .3

 چه اندازه با منابع اس�می مطابقت دارد؟ 

 شـاعران  شـعر  شناسـی  آسیب بررسی، نگاشته این اولیۀ غرض اگرچه، عبارت دیگر به

 منبـع  و منشأ تا داشته حدیث د�لی و سندي بررسی به نیاز آسیب اثبات براي ،بوده آیینی

 و روایـی  کتـب  در حـدیث  این شهرت به توجه با. شود مشخص اشعار گونه این پیدایش

 بـاز  آن بـراي  را توجیـه  راه بایـد  و کـرد  انکـار  یـا  رد را آن راحتـی  به توان  نمی، اس�می

 .  گذاشت

  مقدمه. 2

علـل  در  کـه  چنـان  اسـت؛  حدیث سیب معراج در کتب معتبر شـیعه و سـنی ذکـر شـده    

و سـایر منـابع روایـی     الدر المنثـور و  کنز العمال، المستدرك، شیخ صدوق امالی، الشرایع

 از پیـامبر  فارسـی سلمان  که چنان 1شیعه و سنی و تفاسیر قرآنی بدان اشاره شده است.

 متعجب هزارسالهسیصد سیبی رایحۀ از رفتند آسمان به که شبی در که حضرترده نقل ک

آوردنـد.   ایشـان  بـراي  متعـال  پروردگار هدیۀ عنوان به را آن م�ئکه از گروهی پس شدند

 کـه  فرمودند میل را آن زمین به بازگشت در و داد قرار جبرئیل بال زیر را سیب، حضرت

 .شـد  واقـع  مـؤثر  زهـرا  حضرت نطفۀ تکوین در و جمع صلبشان در سیب این آب

 نـوع میـوه  ، معـراج  دتعدا اخت�فاتی در البته) 237، ص1ج ،ق1409، استرآبادي حسینی(

تـاریخ  ، سند حـدیث ، )بودن زمین یا آسمان(اصلی معراج مکان، به)، سیب، انگور، خرما(

. همچنـین  که بسیار حائز اهمیـت اسـت   شدهنقل  وقوع معراج و تولد حضرت زهرا
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 متوفاي(»غ�بی« حیات زمان به کم دست، قدیمی داستان اینکند که   می نقلاحمدي جان 

 بـا  امـا  هسـت  میـوه  نوع سر بر روایت در بسیاري اخت�فات و گردد برمی) م910/ق298

 تناول را بهشتی اي میوه، معراج شب در پیامبر، حدیث راویان و اس�می منابع به توجه

 .اســت شــده واقــع مــؤثر فاطمــهنطفــۀ حضــرت  گیــري در شــکل کــه انــد دهفرمــو

در حـوزۀ  اي اسـت کـه    گونه شهرت روایت به )298 و 227ص ،ش1388، احمدي جان(

دسـته  دو بـه  روایـت  در برخورد با ایـن   هم شاعران آیینیشعرآیینی هم راه یافته است و 

و مکان اعطـاي آن   اشاره کرده شوند: دستۀ اول شاعرانی هستند که به نوع میوه  می تقسیم

بیشتر بـه خلقـت نـوري    . دستۀ دوم شاعرانی هستند که اند دهکر بیان صورت سربسته بهرا 

 إلانسـی «و  »منصـوره  ۀفاطم« مانند تا القابی اند دهو سعی کر  تهتوجه داش حضرت زهرا

 بـار بـودن واقعـۀ معـراج را     بـیش از یـک   برخـی افـراد   .در شعرشان ذکر شود» الحوراء

ایشان ؛ و با توجه به نقل مشهور که زمان معراج را سال دوازدهم بعثت دانستهپذیرند   نمی

امـا  توجیه کننـد.   ناسازگاري این حدیث را با زمان و�دت حضرت زهرا اند تهنتوانس

. نگارنـدگان هـم سـعی    اند دهاذعان کر ۀ تعدد معراج را پذیرفته و بدانمسئل، یگراي د عده

  .کنندحدیث را رفع این به ت وارده اشکا�، همسئلبا استناد به این  اند دهکر

  تحقیق پیشینۀ. 1ـ2

 سـیب  حدیث و معراج تعدد ۀمسئل به روایی تفاسیرویژه  به اس�می منابع از بسیاري در

. انـد  تـه نپرداخ آني و د�لی سند بررسی به اختصاصی طور به یک هیچ ولی ،شده اشاره

بـه  ، مقالـه  ایـن  در و انجـام  فراوانی يها پژوهش، آن مختلف ابعاد و معراج دربارۀالبته 

 مسـائل  و المعـراج  و ا�سـراء  در) ق1418(قرموشـی  .اسـت  شده هها اشار برخی از آن

 آن وقـوع  کیفیـت  و مکـان ، زمان، معراج روایات دربارۀ جامعی تحقیق به فیهما العقیدة

 و بررسـی  طریق از معراج شب در سیب حدیث صحت اثبات دربارۀ اما. است پرداخته

ی انجـام  مسـتقل  اثـر  تاکنون، بازتاب این حدیث در شعر آیینی نیزو  آن تاریخی تحلیل

 حـدیث دي و د�لـی  سـن  بررسی ضمن تا اند دهکوشینگارندگان ، رو ازاین .استنشده 

   .تحلیل کنند هم را در شعر شاعران آیینی آنبازتاب ، تعدد معراج ۀمسئل اثباتسیب و 

  تحقیق ضرورت و اهمیت. 2ـ2

 و شـیعه  روایـی  معتبـر  متـون تحقیق در با  که نگارندگان ستا آن پژوهشاین  اهمیت
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و تطـابق زمـانی آن را بـا واقعـۀ      سیب حدیث، با استفاده از روش تحلیلی تلفیقی سنی

 آراي از بسیاري ،آمده دست به نتایج طریق از وبررسی  و تولد حضرت زهرا معراج

  .اند دهدارده و بازتاب این واقعه را در شعر آیینی کاشان نشان ک دتأیی را مفسران

   معراجتعداد  ۀمسئلاختالف روایات در  .3

 است و با توجه بـه مقبولیـت   طبق نظر مشهور یکیواقعۀ معراج و اسراء ، در این مقاله

هم بار  120حداکثر و  بار 2حداقل  وقوع معراج، بیت اهل احادیث در تعدد معراج

  : شود  می ها اشاره از آنمورد  دو به که استذکر شده 

   اول. روایت 1ـ3

 رسول از شنیدم: گوید ابابرده که شده نقل اسلمی برده ابو از صحیح سند با یروایتطبق 

 :نمـود  حاضـر  را تـو  محـل  هفت در خداوند !علی یا: فرمودند علی به که خدا

 امـا ( .مواطن سبعه فی معی أشهدك اهللا انّ: علی یا: ع لعلی یقول اهللا رسول سمعت«

 شـبی : »...الثانیه المرّة فی بی اسري حین) الثانی(...السماء الی بی اسري فلیله) ذلک اول

در  روایـت  ایـن ؛ بردنـد  معـراج  به مرا دوم بار براي که هنگامی؛ بردند آسمان به مرا که

 تفسـیر  و الثقلـین  نور تفسیر ،صافی تفسیر ،الیقین علم، ا�نوار بحار مانندمنابع معتبري 

 بـودن  بار 3؛ کند  می گزارش صراحت به را معراج بودن بار دو روایت. تاس آمده برهان

                                                     2)57ص ش،1384، بهروز ادیب(.کرد استظهار توان  می روایت ظاهر از نیز را آن

  دوم . روایت2ـ3

 آمـده  صـادق  امـام  از عبداهللا ابیاز  خصالو علل الشرایع به نقل از ، القطره در

 معـراج  به مرتبه  120پیامبر ...»:ةمرّ عشرین و مائإل السماء الی بالنبی عرج: «است

 تفسـیر منابعی ماننـد   در روایت این) البته 298ص ،2ج ق،1430، .(مستنبطاند دهش برده

، بهـروز  ادیب(.دارند اخت�ف سند نظر از که شده ذکرهم  ا�نوار بحارو  خصال ،برهان

بـی الصـباح المزنـی از ابـی     اسناد ا ابن ولید به روایتی ازدر عسییلی  )59ص ش،1384

بار نقل  120بیش از  تعداد معراج را ،الصراط المستقیم للبیاضیبه نقل از کتاب ، عبداهللا

 آیـات توجه به تأیید  با طباطبایی ع�مه 3)27ص ق،1408، عسییلی العاملیکرده است.(

 از وتـر   پـذیرفتنی  را معراج بودن بار  ،2و روایات وارده از ائمه نجم سورۀ آغازین

ۀ تعـدد  مسـئل  پـس  )54ص ،25ج ش،1353، طباطبـایی (.استدانسته  مصون رد و نقد
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اشـاره  بدان  شاعران آیینی. اما امري قابل قبول است، روایاتآیات و  معراج با توجه به

  .قول مشهورندتابع  و اغلبنکرده 

 زهراکیفیت انعقاد نطفۀ حضرت نوع میوه و  بارۀ. اختالف روایات در4

  و بازتاب آن در شعر آیینی

تنها در متون روایی شیعه و سـنی بلکـه در    سبب شده تا نه حدیث سیب شهرت فراون

، و شـعر آیینـی   متون رواییشعر شاعران آیینی هم بازتاب وسیعی داشته باشد. البته در 

و شـاعران آیینـی    اخت�ف نظر است سفرجل و...)، خرما، نوع میوه(سیب در خصوص

 وقـوع  زمـان ، معـراج  تعـدد  ۀمسـئل ، حدیث سند دربارۀ اخت�فات گرفتن نظر در بدون

 نظـر  تـابع  بیشـتر  کـه  ایشـان  از شـماري  جز به ،زهرا حضرت تولد زمان و معراج

. در اینجا به تحلیل اند دهکر اشاره معراج مکان و میوه نوع به تنها ،اند امامیه شیعۀ مشهور

  شود:  می یینی پرداختهشعر آی این روایت در متون دینی و و بررس

    4سنی و شعر آیینی، در متون شیعه بهشتی سیب روایتبازتاب  .1ـ4

نقل فرموده کـه جـابر بـن عبـداهللا انصـاري       جابر جعفی از امام باقر، علل الشرایع در

حضـرت   ؟پرسـش شـد   زیاد بوسیدن فاطمـۀ زهـرا   دلیل رسول خدااز  گفت که

در اي  هآورد و من آن را خوردم و آن سیب به نطف بهشتفرمودند: جبرئیل برایم سیبی از 

شد سپس با خدیجه نزدیکی کردم و او به فاطمه باردار شد پس مـن از او  بدل صلب من 

بن عبـداهللا   البته محمد )495ص، 1ج ش،1388، صدوق(کنم.  می بوي بهشت را استشمام

اصـفهانی  .(انـد  دهارباب صحاح و سنن هم به این روایـت اشـاره کـر   شافعی و بسیاري از 

بـه نقـل از امـام     سـدیر صـیرفی  امـا ایـن روایـت از     )242، ص1ج ،ش1370، عمادزاده

وقتـی خداونـد    :آمده اسـت  دیگراي  هگون به پیامبراز پدران بزرگوارشان از  صادق

و ایـن در  و فاطمه را از صلب من خـارج کـرد   مرا از صلب وي  حضرت آدم را آفرید و

؛ شـده  خلق زمین و ها آسمان آفرینش از قبل فاطمه نور: فرمودند که پیامبر است حالی

 در و بخـورد  آن از آدم و بیدتا بیسی به فاطمه نور کند هبوط بهشت از خواست آدم چون

 نیـز  مـن  بـراي  تـا  شـد  نقـل  طاهر و طیب امهات ارحام و آبا اص�ب در و بود او صلب

   5)4، ص43ج ،ق1403، مجلسی(.شد بسته فاطمه نطفۀ سیب آن از و آورد سیبی جبرئیل

ــر ــد گ ــه نب ــ�ك فاطم ــود اف    نب

                                       

ــود خــاك کــرۀ و مــاه و مهــر     نب
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  اسـت  فاطمـه  سببش باشد هرچه

                               

  اسـت  فاطمه رطبش را دین نخل  

   باشــد بهشــتی ســیب از خلقــش  

                                    

  باشــد زشــتی ز دور ســاحتش  

  )141ص ش،1372، کاشانی هزاد قاري(    

، بدون ذکر جزئیـات ، شاعر با توجه به حدیث موسوم به سیب معراج، در بیت فوق

و بـا آوردن لفـظ   تنـاول میـوۀ سـیب بهشـتی دانسـته      را از  خلقت حضرت زهـرا 

اشـاره کـرده اسـت.     ضمنی به واقعۀ معراج و سفر آسـمانی پیـامبر   طور به» بهشتی«

 بـاحثی یکـی از م آدم و حـوا  خلقـت  پـیش از   آفرینش نور وجودي حضرت زهرا

   :شاهدي بر این مدعاست، ذیل مثال .است که در شعر آیینی بازتاب وسیعی داشته است

  شـگفت  انـدر  خویشتن حسن ز حوا و آدم

  

  نظـر  قطـع  خـود  ز کرده و وي تمثال دیده  

  ندیـد  صـورت  چنـان  بیننده دیدند صورتی  

   

  سـر  بـه  تا پا پري و حور از بهتر نکویی در  

  ســپهر آفــاق کــرده منــور رخســارش نــور  

                      

  گر جلوه گوشش به آویزه دو و تاج سرش بر  

   جمال و حسن بدین دلبر این کیست یارب گفت  

                  

ــا   ــده چنــین ب ــاج زیبن ــر گوشــوار و ت   معتب

   اسـت  فاطمه باهر نور کین ندا یزدان از آمد  

                       

ــت   ــاتم بن ــا خ ــر و ا�نبی ــر دخت ــر خی   البش

  )133ص ،ش1383، آرانیداعی (  

، تصرف در اصل روایت و بازپروراندن مطلـب با اندکی دخل و ، شاعر در ابیات با�

ر وجودي ایشان قبـل از خلقـت   و آفرینش نو بیشتر به خلقت نوري حضرت زهرا

و خـوردن   اشاره داشته است ولی شاعر به زمان هبوط حضرت آدم و حوا آدم

صـورت   نداشـته و بـه  اي  هایشان از سیب بهشتی و تأثیر میوه در صلب ایشان هیچ اشار

  مجمل و موجز این روایت را بیان کرده است. 

  ي بهشتیخرماروایت . 2ـ4

را  زیاد بوسـیدن فاطمـه   دلیل که وقتی از پیامبرکند   می نقلابن عباس از عایشه 

خرمـایی  ، در بهشـت ي نور ها بعد از عبور از حجاب، در معراجپرسید ایشان فرمودند: 

بـه  کـه  خـوردم  از آن  ودیـدم  تـر از عسـل    شیرینخوشبوتر از مشک و ، تر از کره نرم

و او به فاطمه بـاردار  کردم خدیجه نزدیکی پس در زمین با ، م بدل شددر صلباي  هنطف

را او بـوي  ، هنگام اشـتیاق بـه بهشـت   به شکل انسان شد که اي  هپس فاطمه فرشتشد. 

   6)497ص ،1ج ش،1388، صدوق(کنم.  می استشمام
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    پدیـد  آمد مصطفی صلب به زهرا طینت

                      

  ثمر با بهشت از جبریل کآورد رطب زآن  

  گرفت جا خدیجه بطن در چو پاکش گوهر  

                        

  بصـر  نـور  از مـادر  با درشکم گفتی راز  

  )134ص ،ش1383، آرانیداعی (   

 مـؤثر میوۀ رطب بهشتی را در تکوین نطفـه  ، داعی آرانی با توجه به روایت ابن عباس

بـه ماهیـت آسـمانی میـوه      ،دانسته و با اشاره به اینکه جبرئیل این میوه را از بهشت آورده

آید که جبرئیل این میوۀ آسمانی را در زمـین بـه     میتوجه داشته است و از فحواي بیت بر

و بـدون   صورت مختصر به. شاعر باز هم اند دهو ایشان از آن میوه تناول کراعطا  پیامبر

  رساند.  می سخن را به پایان ۀ استشمام بوي بهشت از حضرت زهرامسئلاشاره به 

  یک خوشه خرما و یک خوشه انگور همراه با جامی آب از بهشت  روایت . 3ـ4

، حمـزه ، ضحضـاح  منـذر ، عمار یاسر، ام علیبا ام پیامبر :آمده حیوة القلوب در

ـ رایشـان  ، کـه جبرئیـل   ندابوبکر در ابطح نشسته بودعباس و  روز دوري از چهـل  ه ا ب

 میکائیـل طبقـی  را وعـده داد و  اي  هتحفـ ، جبرئیـل ، روزچهـل   خدیجه امر کرد بعد از

 و گفت امشب با ایـن طعـام افطـار کـن.    آورد  دستمالی از سندس بهشتسرپوشیده با 

بـا ایشـان    سـت خوا هرکـه شد تا   می درها گشوده فرمودند: هر شب علیحضرت 

یـک  ، طبـق در میـان  » سـت. ا این طعام بر غیر من حرام :فرمودنداما آن شب  افطار کند

تنـاول   هـا  همـۀ آن  پـس از  بود. جامی از آب بهشت خوشه انگور و یک، خوشه خرما

بـرو کـه    نـزد خدیجـه   فوراًکه  امر شد بخوانندنماز نافله  خواستند چون. ندفرمود

 ،3ج ش،1389، (مجلسـی .کند طیبه خلقۀ ذریت از نسلامشب  خواهد که  می تعالی حق

  آورده است: گونه این صدیقی 7)255ص

ــی ــو اربعین ــدا ش ــرت از ج   همس

  

  داورت خـــداي امـــر بـــود ایـــن  

     لقـــا مـــه اي بگیـــر روزه روزهـــا  

                               

  صـفا...  بـا  شـب  دل در قیامی کن  

    نهـار  و لیـل  چهل آمد سر به تا...   

                               

  وقـار  بـا  جنـت  بـه  شد جبرئیلش  

  عنـب  بـا  و انـار  بـا    مـی  از جامی  

                                    

  رطـب  قـدري  و استبرق طبق یک  

  عـرب  شـاه  مصـطفی  بیـت  به شد  

                                    

  رب... سـوي  از شد آورده غذا این  

ــدش او   ــور بــر داد نوی   هــدي ن

                                         

ــه   ــو فاطمـ ــی کفـ ــی علـ   مرتضـ

  )168ـ166ص ش،1388، صدیقی(   



 293   

 

 و بازتاب آن در شعر شاعران آیینی حدیث موسوم به سیب معراج بررسی سندي و داللی
 

 بـر  عـ�وه آورده است. ایشـان  جزئی این روایت را مفصل اما با اندکی تغییر ، شاعر

 همچنـین نشـده اسـت.    ذکـر  بحـار ا�نـوار  که در  کرده اشاره هم انار به انگور و خرما

 »شد به بیت مصطفی« با توجه به عبارت است. اشاره کرده شراببه  بهشتی آب جاي به

 غـذاي  نوع به ج�لی اما؛ زمین تناول شده استتوان گفت که این طعام آسمانی در   می

  گوید:  می سربسته و نکرده اشاره بهشتی

  ابطـح  در داد وحی امین جبرئیل چو

                              

ـ  سبحان ایزد امر ز     پیغمبـر  سـوي ه ب

  همسر ز شب و روز چهل گیر کناره  

                          خود 

  سره ب افتخار تاج جهانه ب نهی بر که  

  یزدان شـد  به ذکر خلوت گوشۀ برفت   

                              

  به سحر سر از روز چهل روزه بداشت  

  جنان اي ز فرشته شد سپري روزها چو

                            

  بـر  در ورا نهـد  بهشـتی  پـاك  غذاي  

   کرد شکري نمود تناول چو غذا این از  

                          

  همبسـتر  خدیجه با شو که وحی رسید  

  یافت تولد تا روز نه و مه نه گذشت  

                              

  پیغمبـر  دخـت  اسـ�م  بـانوي  بزرگ  

  الثـانی  جمـادي  بعثـت  پنجم ساله ب  

                                 

  ثمــر یگانــه دهــد نبــوت بــاغ نهــال  

  )49ص ش،1362، ج�لی(   

  بهشتی به یا سفرجل میوۀ .4ـ4

 رابهـی  ، بهشـت  در جبرئیل که کند  می نقل پیامبر از رضا امام از شهرآشوب ابن

 آفریـدۀ  و مرضـیه  راضـیۀ  را خـود  که بود وسطش کنیزي در کهه داد هدیه حضرت به

 ایـن ) 175ص ،1ج ق،1411، اصفهانی بحرانی.(کرد معرفی پیامبر پسرعم براي الهی

 عطیـإل  از أعمـش  از نقـل  به هم مناقب در بلکه زمخشري ا�برار ربیع در تنها نه حدیث

 از یـک  البته هیچ 8)410، ص1ج ،ق1416، حنفی قندوزي(.است آمده خدري از العوفی

  .اند دهنکر اشاره سفرجل به شاعران

  میوۀ درختروایت  .5ـ4

معرفی شده  عامل ایجاد نطفۀ حضرت زهرا میوۀ درختی بهشتی، در برخی روایات

  که بدین شرح است:

  . میوۀ درخت طوبی1ـ5ـ4

زیـاد  دلیـل  ، در پاسخ به عایشـه  پیامبر که نقل کرده تغلب از امام صادقابان بن 

طـوبی   جبرئیـل مـرا از روي  ، آسـمان  فرمودند: درچنین را  بوسیدن حضرت زهرا
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منعقـد   نطفۀ فاطمه و ایجادم آبی در کمر شبه من داد که با خوردناي  همیو وعبور 

 9)238ص ق،1424، کنم.(حلـی   مـی  و من همـواره بـوي طـوبی را از او استشـمام     شد

بـدون اشـاره بـه     صـورت مجمـل و مختصـر    به، شاعران آیینی با توجه به اصل حدیث

 :  اند تهبه مضمون آن در ابیات ذیل اشاره داشفقط ، درخت طوبی

  لـو�ك  خواجۀ به روزي عایشه بگفت

                             

  شـد  امکان دار تو وجود یمن ز پا به  

  شد حیران عقل که را او سینۀ مبوس                         فرزند و شوهر داراي فاطمه است زنی 

  حـق  حبیبـۀ  بـود  زهـرا  کـه  گفت نبی  

  

  شد سبحان حی امر ز من محبت او به  

  10)87ص ش،1386، کاشانی خباززاده(  

اشاره کـرده   توسط پیامبر شاعر تنها به مضمون بوسیده شدن حضرت زهرا

و تشـکیل   و تناول ایشان از میـوۀ درخـت طـوبی    به سفر آسمانی پیامبراي  هو اشار

 نطفه نداشته است. 

  . میوۀ درخت نورافشان2ـ5ـ4

، حضـرت  را از زبـان خـود   ماجراي خلقت حضرت زهـرا ، سلمان به نقل از عمار

خداونـد متعـال   اي ابالحسن بدان کـه  « :کند  می نقل چنین خطاب به حضرت علی

سـپس آن نـور را در درختـی     تسبیح حق بـود. که پیوسته در  حالینور مرا خلق کرد در

بهشتی قرار داد که وقتی پدرم داخل بهشت شـد بـه او امـر شـد تـا میـوۀ آن درخـت        

 ».گونه خداوند مرا در صلب پدرم به ودیعه گذاشت نورافشان را در دهان بگرداند و این

. انـد  دهاز درخت نور افشـان یـاد نکـر    شاعران آیینی 11)43، ص8ج ،ق1403، مجلسی(

  :اند تهاشاره داش ایشان بیشتر به خلقت نوري حضرت زهرا

  گفـت  و پروریـد  را تو وجود خدا ذات

                             

  گفـت  و آفریـد  خودش نور ز را تو نور  

  گفـت  و دمیـد  هستی پیکر به دگر جانی  

  

  ...گفت و کشید را خودش جمال از تصویري  

  دهـد  مکـان  و کون به جلوه که خواستم می  

  

  دهـم  نشـان  را خـودم  جمـال  فاطمـه  با  

  )40ص ش،1391، آرانی مقدم هارونی(   

و تناول ایشان از میـوۀ   به سیر آسمانی پیامبراي  هابیات هیچ اشاراین در  شاعر

اشـاره کـرده    و تنها به سرشت نـورانی حضـرت زهـرا   افشان نداشته درخت نور

  است.
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  ي بهشتیها یا جمیع میوه ي بهشتیها از میوهاي  ه. میو3ـ5ـ4

 رسولکه  شده نقل عایشه زبان از طبرانی قول از منثورالدر  از نقل به المیزان تفسیر در

 زیباتر که نمودم میل را بهشتی درختی میوۀ بردند آسمان به مرا وقتی« فرمودند: خدا

 ».شـد  صـلبم  دراي  هنطف، میوه همین و بودم ندیده آن از تر سفیدبرگ و تر میوه خوش و

تنــاول  همچنــین از ابـن عبــاس نقــل شـده کــه  12)44، ص25ج ش،1353، طباطبـایی (

 فاطمـه  ۀنطفـ سـبب شـد تـا    ، در شب معـراج  ي بهشتیها از جمیع میوه پیامبر

 ،ق1408، نفـس المصـدر و ذخـایر العقبـی    از  بـه نقـل   لی العـاملی یعسـی (.تکوین یابد

 را حضرت زهـرا سرشت ، بدون اشاره به نوع میوهشاعران آیینی اغلب  13)128ص

  : اند تهرا از القاب مشهور ایشان دانس» انسیۀ حورا« وآسمانی 

  نام مرضیه صالحه زهرا منصوره فاطمه

   

ــه      احتشــام مقــام در حــورا انســیه آمن

   )34ص ش،1383، فروتن(   

ــه    زمــین در گشــته معــروف فاطم

                                  

ــما در   ــوره س ــدش منص ــین خوانن   یق

  ) 150ص ش،1388، صدیقی(   

  آورده است: حضرت زهرا ۀفو�دي هم دربار

  اش بویید ختم المرسلین هرگـاه گفتـا    سینه

                 

  دهد جان و دلم را عطر مینویش نوازش  می  

  )137ص ش،1374، (یونسیان  

  محبـت کشـد در آغوشـش   پدر ز روي 

                           

  که آفتاب کشد دست مهر بـر سـر نـور     

  بوسید  گرفت و می  همیشه دست تو را می  

                        

  درود و رحمت حق بـاد بـر پیمبـر نـور      

  ) 160ص ش،1387، مجاهدي(  

، معـراج  تعدداثبات در نظر گرفتن د�یل عقلی و نقلی و توجه به شواهدي مانند  با

نویسان و اکثر دانشمندان اس�می مبنـی بـر وقـوع     تاریخ، اتفاق نظر تمام راویان حدیث

در سال  معراج قبل از هجرت و نیز اتفاق نظر شیعۀ امامیه به خلقت حضرت زهرا

صـحت ایـن حـدیث را     تـوان   مـی  طـوبی  درخت در ها میوه انواع وجودپنجم بعثت و 

 نقـل در کتـب معتبـر اسـ�می     دلیل به، آن و ضعف سند اخت�فات ظاهريرغم تمام  به

یـا   آسمان به خود متعدد سفرهاي در حضرت کهتوان پذیرفت   می اثبات کرد. همچنین

و همین امر باعث  کرده تناول درخت این يها میوه انواع از یکی ازنزول مائده به زمین 
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 مـا  فیهـا  و« 71 آیـۀ  زخـرف  سورۀ که چنان؛ شده است تکوین نطفۀ حضرت زهرا

 عسـییلی (.طوبی است درخت در ها میوه ید وجود انواعمؤ »األعین تلذّ و ا�نفس تشتهیه

 تـوان بـه    مـی  شیعه و سنیبزرگ مفسران آثار در میان  )129ـ128ص ق،1408، العاملی

 المیـزان تفسـیر  ، فـر ات کـوفی   تفسـیر ، سیوطی بالمأثور التفسیر فی المنثور تفسیر الدر

بـدون   اشاره کرد کـه  مشهدي قمی تفسیر کنز الدقایق و بحر الغرائبو  ع�مه طباطبایی

و بـه نـوعی آن را    گونه تعارض یـا ایـراد اشـکال بـه ذکـر ایـن روایـت پرداختـه         هیچ

تأثیر منابع مـذکور کمتـر بـه جزئیـات ایـن حـدیث        شاعران آیینی نیز تحت .اند تهپذیرف

  .اند دهاشاره کر نوري حضرت زهراپرداخته و بیشتر به خلقت 

  اختالف روایات دربارۀ مکان واقعۀ معراج .5

 طعـامی  را نطفـه  ایـن  ایجـاد  منشـأ  کـه روایتـی   جز به فوق روایات مجموعبا توجه به 

رغـم   بـه بقیۀ روایـات  ؛ اند دهکر اعطا پیامبر به زمین روي در را آن که دانسته آسمانی

بـه ایـن    شاعران آیینـی رویکرد اما  تعارضی با هم ندارند.نه هیچ گو، ظاهري اخت�فات

توسـط جبرئیـل بـراي     آسـمانی  یعنـی میـوه یـا مائـدۀ     ؛بیشتر زمینی بوده است، همسئل

ه مسئلسربسته و بدون ذکر جزئیات به این  طور بهب البته اغل نازل شده است. پیامبر

  . براي مثال: اند تهپرداخ

  پدیـد  آمد مصطفی صلب به زهرا طینت

                       

  ثمـر  با بهشت از جبریل کآورد رطب زآن  

  )134ص ش،1383، آرانیداعی (   

ــد    ــتی باشـ ــیب بهشـ ــش از سـ   خلقـ

                                     

  ســـــاحتش دور ز زشـــــتی باشـــــد  

  )141ص ش،1372، زادۀ کاشانی (قاري   

   اختالف روایات دربارۀ سند حدیث سیب معراج .6

و در حـدیث   راویانبه بررسی  بایدنخست ، ص صحت و سقم یک روایتبراي تشخی

 البته تمام موارد کذب از راه نقـد سـند احـراز    .آن پرداخت نقد محتوایی به مرحلۀ بعد

اما با عرضـۀ احادیـث    دهد  می نی در متن بر جعل و وضع آن گواهییگاه قرا ؛شود  نمی

بـدیهیات و برهانیـات و تـاریخ صـحیح و سـیرۀ      ، عقل، سنت متواتر و قطعی، بر قرآن

 ،عدم رکاکت لفظـی و معنـوي   ،عدم مخالفت محتوا با حکم اجماعی امت اس�م؛ معتبر

، روایت با قواعد قطعی و بـدیهی علمـی و امـور تجربـی مسـلم      عدم تعارض مضمون
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 ش،1396، کـاظمی (پـی بـرد.   بـه صـدور یـا عـدم آن از ناحیـۀ معصـوم       تـوان   می

و مرفوعاً به سلمان  دانسته ضعیفمرسل یا  هرچندرا  سیب معراجحدیث  )22ـ20ص

حکم اجماعی و امور ، تاریخ، عقل، سنت، به قرآن آنبا عرضۀ  ،اند دهمنتسب کرفارسی 

گونه تنافی و تعارضی در ایـن حـدیث بـا مـوارد      توان پی برد که هیچ می تجربی مسلم

شود و با   نمی رکاکت لفظی و معنوي دیدهگونه  ذکور نیست و در متن روایت هم هیچم

 آن را تـوان   مـی  توجه به تواتر روایی حدیث و شهرت فراوان آن در منابع شیعه و سنی

 البلـدان  مسـائل  و طوسـی  شیخ رجالی کتاب از را آن هم استرآبادي حسینی تأیید کرد.

 د�لت و تقویت با مضمون جهت زا را آن ضعف و رفع حدیث و کرده نقل شاذان ابن

 با انـدکی اخـت�ف در ذکـر نـوع میـوه      هم هیثمی. اند دهجبران کر دیگر فراوان روایات

، طبرانـی  از را حـدیث  ایـن  الفوائـد  منبـع  و الزوائد مجمع در )درخت نورافشان (میوۀ

. اسـت  تصـدیق  شایستۀ حدیث این اند تهگف که کرده روایت احمد ثقه و حرانی ابوقتاده

 متـروك  برخـی  و ضـعیف  راآن  دیگران و بخاري اماکرده  انکار را آن کنندگان تکذیب

، هیثمـی (.اسـت  آمـده  المیـزان  کتـاب  در امـا  انـد  دهنکر نقل را آن هماي  هعد ودانسته 

   14)202ص ،9ج ،ق1402

  دربارۀ زمان وقوع معراج و زمان تولد حضرت زهرااختالف روایات  .7

 تطبیقی بررسی به ودانسته  یکی را معراج و اسراء، مورخان و محققان تبع به نگارندگان

    .اند تهپرداخ آراء اخت�ف

   15و واقعۀ معراج پیامبر بندي تولد حضرت زهرا زمانمشهور آراء دربارۀ ): 1( جدول

 انواع آراء و نظرات دربارۀ زمان اسراء و معراج پیامبر  تولد حضرت زهرا زمان دربارۀ نظرات و آراء

ــس از هجــرت )16بعثت(تجدید بناي خانۀ کعبهپنج سال پیش از  ــس از هجــرت:  (پ اصــفهانی دو ســال پ

 )224ص ش،1376، عمادزاده

 17سه سال پیش از هجرت )602، ص1ج ش،1388(مسعودي، سال پیش از بعثتهشت 

 18سال پیش از بعثت یا قبل از اس�م و حوالی آندوازده 
یــک ســال قبــل هجــرت  ، صهجــرتقبــل مــاه شــش 

 )69ص م،1988، خضري بک(

 19همان سال بعثت
 عساکر) ابن از نقل به(بعثت اول سال

 )319، ص18ج، ق1403مجلسی، (به نقل از بعثت دوم سال سالگی)  41(20سال دوم بعثت
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   21م بعثتسوسال 

بعثـت(قول اصـلح و اشـهر در جـ�ء العیـون      چهارم  سال

   )83ص، به نقل از منتخب التواریخ مجلسی

ــال ــوم س ــت س ــه(بعث ــل ب ــرت از نق ــی حض  :عل

، 18ج، همـان ()ترین و مورد اعتمـادترین روایـت   درست

 )379ص

 بعثت(دیار بکري)پنجم  سال ، صبعثتچهارم سال    )22سال پنجم بعثت(نظر شیعۀ امامیه به تبعیت ائمه

  

  معراج وقوع زمان دربارۀ سنی و شیعه آراء اعإلن): 2( جدول

در  ابن اسـحاق ( ؛زمان اع�ن آشکار اس�م در بین قبایل

ابـن   نـک: . بـراي توضـیح بیشـتر    )زمرۀ این افراد است

 .37، ص2ج ،م1985 ،هشام

 انس بـن مالـک و حسـن بصـري:     ؛یک سال پیش از بعثت

بحرانـی  ؛ 211، ص2ج ش،1361، علوي حسـینی موسـوي  

، 2ج، تــا زمخشــري، بــی؛ 34، ص11ج ،ق1411، اصــفهانی

 .  646ص

  :یعقوبی مورخ مشهور ؛طالبزمان قبل از مرگ ابو

، رسولی مح�تی؛ 383، ص1ج ،ش1382ک: یعقوبی، ن

جمع اقوال بعد از مـرگ ابوطالـب   ؛ 207ص ش،1378

ابـن  نـک:  ابن اسحاق و ابن هشام:  بعثت:دهم  در سال

    .51، ص1ج ق،1344، ا�ثیر

 ق،1421، سـیوطی  :ابـن شـهاب   ؛ماه پیش از هجرتشش 

ــوب ؛ 210، ص5ج ــن شهرآشـ  ؛177ص ،1ج ق،1379، ابـ

   .380ص ،18ج، ق1403مجلسی، 

؛ 484، ص5، جق1380، میبـدي  سال پیش از هجـرت:  یک

   .8ـ7ص م،1981، مغنیه

؛ 83ص ش،1348، شـعار  :ابـن عبـاس   ؛سال دوم بعثت

 ،ق1403 مجلســی،؛ 30، ص13ج ،ش1353طباطبــایی، 

ذهبـی   .270، ص1ج ،ش1373عاملی، ؛ 381، ص18ج

 ،تـا  بـی ، قرطبـی ماه بعد از مبعث گفته: انصـاري  هجده 

ــیدالناس؛ 210، ص10ج ــن س ــیشــافعی اب ــا ، ب ، 1، جت

 .173ص

  ؛ماه پیش از هجرتشانزده 

، سـیوطی  شـهاب وسـدي:   به نقـل از ابـی   الد�یلبیهقی در 

  .184، ص5ج ق،1421

 .181ـ180ص ق،1416، وشنويک: ننیز 

 بعثت: روایتی منقول از حضرت علیسال سوم 

ــ ــی، ک:نـ ــاملی،؛ 379، ص18، جق1403 مجلسـ  عـ

ــایی، ، 271، ص1، جش1373 ، 13ج ش،1353طباطبــ

  .84، ص1ج ،ق1409وندي، ؛ را31ص

ابی کبر بن عبـداهللا بـه گـزارش     ؛ماه پیش از هجرتهجده 

ــن عســاکر.  ــن ســعد و اب ــک:  اب ، 5ج، ق1421ســیوطی، ن

ابن سـیدالناس  ؛ 102، ص1ج ،ق1418سعد، ابن  ؛ 223ص

 .171ص ،1ج ،تا ، بیشافعی

و  صـحیح مسـلم  در  زهـري  ؛بعثـت سـال پـس از   پنج 

توضـیح   انـد. بـراي   ، به این زمان اشـاره کـرده  لوقاصیا

 .210، ص10، جتا بی، انصاري قرطبی ک:بیشتر ن

ـ  ابـن شهرآشـوب.   ؛بعثتنهم  سال  ش،1373، عـاملی  ک:ن

 .334، ص1ج

احمـد زینـی دحـ�ن در     ؛بعثـت دوازدهـم  و یازدهم  سال

یهقـی مـورخ   باشـاره کـرده و    یـازدهم حلبیه به سـال   سیرۀ

بعثـت را نقـل کـرده اسـت. بـراي      دوازدهـم  مشهور سـال  

؛ 173، ص1ج ،تـا  بـی ، غفاري مازندرانینک: توضیح بیشتر 

، 2ج ،تــا بــی، زمخشــري؛ 51، ص1ج ق،1344، ابـن ا�ثیــر 

   .210، ص10ج، تا ، بیانصاري قرطبی حربی:؛ 437ص

نـک:   ؛(قول مشـهور) هاي آخر ابـ�غ رسـالت در مکـه    سال

، 25، جش1353طباطبایی،  ؛269، ص1ش، ج1373عاملی، 

همۀ اصـحاب و تـابعین: علـوي     :سال قبل هجرت .43ص

، 1ج ق،1323، قسـط�نی ؛ 211، ص2ج ش،1361، حسینی

   .382ص
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  مکان وقوع معراج و نظرات دربارۀ ءآرا ):3( جدول

 دیـدگاه  سـه ، زهـرا  حضـرت  و�دت سـال  دربارۀ روایات اخت�ف به توجه با

 شـهرت  از »بعثـت  پـنجم  سـال « و» بعثت دوم سال«، »بعثت از پیش سال پنج« متفاوت

یلی به نقل از تفسیر طبري به منـزل ام  ی: عس23نیها منزل ام

 ،ق1408، عـاملی عسـییلی  نـک:  .(هانی اشاره کرده است

 ،همـان (خصـایص الکبـري  و واقـدي در  سدي ؛ )31ص

؛ )51، ص1ج ق،1344، ابن ا�ثیـر (تاریخ بناکتی؛ )35ص

از  و ابــن جریــرطبرانــی از ابــن مردویــه و ابــن اســحق 

 ق،1421، سـیوطی .(ذکـر کردنـد   نی راهـا  منزل ام، نیها ام

ــ181، ص5ج ــعار؛ 183ـ ــیبانی، 83ص ش،1348، ش ، ش

، 1ج: تــا بــی، غفــاري مازنــدرانی؛ 480، ص2ج ق،1430

ــدي؛ 173ص ــی؛ 85، ص1ج ق،1409، راونــ ، مجلســ

، 2ج ق،1416، ســــــــط�نیق؛ 776ص ،3ج ش،1389

ــدي؛ 348ص ــریف ؛ 479، ص5ج ش،1380، میبــ شــ

  )774، ص2ج ش،1373، �هیجی

  .855ـ854، ص3ج ش،1352، کنار خانۀ کعبه: طبري

طریـق یـونس   ابن مردویه از ، ابن ماجه، نسایی، بخاري

: مکه از از ابن شهاب از أنس از أبوذر از رسول خدا

، .(سـیوطی اند تهدانسشکاف سقف منزل را محل عروج 

، فـــیض کاشـــانی ک:نیـــز نـــ؛ 169، ص5ج ق،1421

 ،تـا  بـی ، الناس الشافعیابن سید، 698، ص3ج ق،1406

  )382ص ،1ج ق،1323، قسط�نی؛ 170، ص1ج

؛ 31ق، ص1408، عاملی عسییلیطبرسی( الحرام:مسجد

ـ ؛ )53، ص25ج ش،1353، طباطبایی ، انـس  روایـت ه ب

 نی بـه نقـل از پیـامبر   ها ام و ابوهریره، عایشه، مالک

 ش،1346، کاشـانی (اسـت.  از مسجدالحرام بوده معراج

ــر، بخــاري، )240، ص5ج ــن جری ــه از ، اب ــن مردوی اب

، (سـیوطی .داننـد ابی نمر از انس مسجد الکعبـه   شریک

، شبر؛ 470ص ش،1382، آملی ؛160، ص5ق، ج1421

 ق،1430، شـیبانی (مسجد بودن کل حرم )279ص ،تا بی

ابـن قـیم   ؛ 437، ص2، جتا بی، مخشريز؛ 480، ص2ج

 ق،1407، جوزي قرشـی ؛ 34، ص3ج ق،1410، جوزیه

  .5، ص5ج

ــب:  ــعب ابیطال ــعد   ش ــن س ــات اب  ،1ج ق،1418 ،طبق

ابن سعد و ابن عساکر از عبداهللا بن عمـر وام  ؛ 214ص

 زمـان معـراج را  ، نی و ابن عباسها عایشه و امسلمه و 

ربیع ا�ول سال قبل از هجرت از شعب ابـی طالـب   17

  .  )183، ص5: 1421، سیوطی(.اند تهدانس

  

» شعب ابـی طالـب  « البته شایان ذکر است که واقدي به 

، سـط�نی (قنـک:  اشاره کرده است. براي توضیح بیشتر 

  )347، ص2ق، ج1416

ــک:  وادي ابطــح: ــییلی ن ــاملیعس  .31ص ق،1408، ع

 کعبـه خانـۀ   از کنـار واقعۀ معـراج را   مکان وقوعبرخی 

  )855ـ854، ص3ج ش،1352، طبري.(گویند

ــماعیل حجــر ــییلی(اس ــاري؛ 31ص ،ق1408، عس ، بخ

، رمـــذيت، مســـلم، بخـــاري؛ )286، ص2ج ش،1388

از انــس از  ابــن مردویــه از قتــاده، جریــرابــن ، ســایین

 ق،1421، ســیوطی(داننــد. حجــریــامبرصعصـعه از پ 

؛ 51، ص1ج ق،1344، ا�ثیـــــرابـــــن  ؛167، ص5ج

  م،1985، ابـن هشـام  ؛ 347، ص2ج ق،1416، قسط�نی

  )397ص
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 اسـراء  زمان، روایتی ضمن علی امام، روایات این میان در. است برخوردار بیشتري

 سـازگاري ، سـیب  حـدیث  بـا  تـاریخی  نظـر  از کـه  اند تهدانس بعثت از پس سال سه را

 زمـان  کـه  اسـت  شـده  نقـل  کلی طور به .کند  می تأیید را سوم قول تنها و دارد بیشتري

 .باشـد  زهرا حضرت تولد از پیش سال دو بسا چه و ماه نُه حداقل تواند  می معراج

 یعنی بعثتده  سال از پیش، معراج وقوع، افراد برخی) 429ص ،1ج ش،1373، عاملی(

 تمرکـز  براي قوي پایگاه وجود عدم و شعب دشوار اوضاع دلیل به را 10 تا 8 هاي سال

، سـبحانی .(کننـد   نمـی  تأییـد  هم را نماز مانند بیشتري تکالیف ایجاب و نپذیرفته اس�م

 معـراج  سـال  را بعد به بعثت مده سال اغلب هم شیعه عالمان )385، ص1ج ش،1345

 را نیهـا  ام خانـۀ ، مشـهور  قـول  مطـابق  که ستا آن، دیگر اهمیت حائز نکتۀ .اند تهدانس

 بـا  خدیجـه  وفات از بعد پیامبر که است حالی در این و اند تهدانس معراج محل

 اما است بعثت پایانی هاي سال در معراج وقوع موید، قول این و اند دهکر ازدواج نیها ام

 )536ح، 338، ص8ج(کافی در کلینی تصریح و معراج شب در نماز وجوب به توجه با

 خوانـدن  بـه  شـروع ، هجـرت  از قبـل  سـال  ده از علـی  حضـرت  که همسئل این به

 پـذیرفتنی  هـم  را بعثـت  سوم سال در معراج وقوع توان  می ،اند دهکر دورکعتی نمازهاي

 در خدیجـه  منـزل  بـه  رفـتن  و معـراج  از خـدا  رسـول  بازگشت البته. دانست

 ش،1384، بهـروز  ادیـب .(مدعاسـت  ایـن  بـر  دیگـري  شاهد، بعثت نخستین هاي سال

 غیـر  و بـوده  بار یک از بیش پیامبر توان اذعان داشت که معراج  می پس )68ـ67ص

 تـا  سـوم  يهـا  سال بازۀ در دیگري معراج سفر در، بعثت دهم سال در مشهور معراج از

 و شـده  انجـام  زهـرا  حضرت نطفۀ تکوین در مؤثر بهشتی میوۀ تناول، بعثتپنجم 

  . است نبوده تکلیف نماز هنوز، سفر این در زیاد احتمال به

 شـیعۀ  نظر طبق که گفت توان  می فوق جداول به توجه با مطالب کلی بندي جمع در

 و بعثـت  پـنجم  سال زهرا حضرت تولد زمان، اطهار ائمۀ از تبعیت به و امامیه

 مـورد  و ترین درست طبق هم معراج زمان و بعثت چهارم سال، اشهر و اصلح نظر طبق

 اینجا در .است بوده بعثت سوم سال، علی حضرت از دست در روایت اعتمادترین

 کـه  پـذیرفت  توان  می زهرا حضرت تولد زمان دربارۀ احتمال دو از هریک قبول با

 که است بوده معراج سفر همین در، بهشت در پیامبر به بهشتی سیب اعطاي روایت
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 که  چنانهم آیینی شاعران .است شده واقع مؤثر زهرا حضرت نطفۀ گیري شکل در

 در حـدیث  ایـن  امـا  انـد  دهکـر  خـودداري  روایت این جزئیاتبیان  از ،شد ذکر تر پیش

 تـاریخ  به شعرشان در ایشان از اندکی تعداد تنها و است داشته وسیعی بازتاب شعرشان

 اشـاره  اسـرا  واقعـۀ  مکـان  و ـ اند دهکر اکتفا ماه ذکر به فقط، دقیق طور به نه البته ـ معراج

 در شاعر، مثال براي. اند تهدانس یکی را معراج و اسراء، مورخان و محققان تبع به و  دهکر

 کـرده  ذکـر  معـراج  مکان را نیها ام خانۀ و معراج تاریخ را ا�ول ربیع هفدهم، زیر بیت

 حضـرت  رحلـت  از بعـد ، نیهـا  ام بـا  پیـامبر  ازدواج زمـان  اینکه به توجه با. است

 در معـراج  وقـوع  بـه ، مشـهور  قـول  مطابق شاعر ،بوده ابیطالب شعب در خدیجه

 داشـته  نظـر  دهـم تـا دوازدهـم    هاي سال زمانی بازۀ در هجرت از قبل پایانی هاي سال

  :است

ــه ــب ب ــدهم ش ــاه هف ــع م ــی ربی   ا�ول

                              

  وا� قـدرش  آمـده  قدر شب کز شبی آن  

   ا�سـرا  لیـل  بـه  رتبـه  از شـده  ملقب که   

                        

  سرا دو رسول معراج شب شد عجب وه  

ــه    ــد خفت ــتم ب ــل خ ــۀ رس ــا ام خان   نیه

  

  مهمـانی  پـی  خوانـد  حقش معراج به که  

   )84ص ش،1392، بیدگلی واصف(  

بـه اسـتنباط    بررسی سایر اسناد و روایـات تـاریخی   دیگر از مورخان بااي  هعد البته

: گویـد   می صعصعه بن مالک از نقل به بخاري که چنان ؛اند تهزمان و مکان معراج پرداخ

 حجـر  یـا  حطیم در که هنگامی فرمود و گفت سخن ما براي اسراء شب از خدا رسول

 را قلـبم  شکافت ناف تا را ام سینه و آمد شخصی ناگهان بودم خوابیده پهلو به اسماعیل

 به را المعمور بیت ادامه در سپس گذاشتند جایش سر و شستند ایمان از مملو تشتی در

 بـن  انـس  از نقل به هم طبري 24)288ـ286ص، 2ج ش،1388، بخاري(.دادند نشان من

 در را او میکائیـل  و جبرئیل که بودند خوابیده کعبه کنار حضرت که کرده روایت مالک

 از انباشـته ، ضـ�لت  و جاهلیـت  و شرك از قلب تطهیر و شکم شکافتن از بعد خواب

 ــ 854ص، 3ج ش،1352، طبري(.بردند آسمان به را او سپس و کردند حکمت و ایمان

 وقـوع ، مستندات تاریخیاساس  برروایت صعصعه و طبري و با فرض صحت  25)855

بـه   که چنان بوده است ثتپیش از بع هاي در سال این حادثه و صعود حضرت به آسمان

یـا نوجـوانی   ایـن واقعـه در زمـان کـودکی     ، تواریخ و کتب حدیث اهل تسننروایت 
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) حلیمـه دایـۀ خود(  نـزد که حضرت مشغول گوسفند چرانـی   حضرت رخ داده درحالی

ابن صباغ ، ابن خلدون، ابن جوزي یعنی آراء) 1(بر اساس مستندات جدول  .بوده است

مقـارن بـا تعمیـر    را  تولد حضرت زهـرا زمان  اگر، و بسیاري از علماي اهل تسنن

توان نتیجه گرفت که ماجراي   نمی بدانیم باز همت پنج سال پیش از بعث یعنی خانۀ کعبه

آسمانی هنـوز   معراج چون در زمان ایناعطاي سیب بهشتی در این سفر رخ داده باشد 

 را امري، روایت دو این به استناد با توان  نمی کلی طور به ،ازدواج نکرده بودند پیامبر

ه را تحلیـل و  مسـئل کـرده تـا ایـن     سعی، المیزان تفسیر در طباطبایی ع�مه .کرد اثبات

 زمان قبـل از بعثـت را احتمـالی بسـیار ضـعیف     ، رخداد این براي ؛ ويگیري کند نتیجه

د: این احتمالی است که معظم روایات وارده در معـراج کـه شـاید از    فرمای  می دانسته و

کند و علماي این بحث نیز همـه اتفـاق نظـر      می حد شمارش هم بیرون باشد آن را رد

بر اینکه معراج بعد از بعثت بوده و ع�وه بر این خود حدیث هم با ایـن احتمـال    دارند

گانه در قبل از نبـوت را   ي پنجها ع�مه وجوب نمازکند.   می سازگار نیست و آن را دفع

 جناب وحـی  قبل از آنکه به آن« یعنی عبارتمعنا دانسته و با توجه به صدر حدیث  بی

کـه م�ئکـه شـب قبـل از     توان این مطلب را بر این حمل کرد   می »آمد نزد او آمدند  می

آن حضـرت مبعـوث بـه    آنگاه شب بعد که  ،بعثت آمدند و آن سخنان را با خود گفتند

 سـنخ  از را معـراج  اخبـار  . ایشـان بیشـتر  نبوت شده بود آمدند و بـه معـراجش بردنـد   

لبتـه  ا )28، ص13ج، ش1353، طباطبایی(.اند تهدانس روحی تمثی�ت و مثالی مشاهدات

 شـق ، ائمـه  روایـت  بـه  طبرسی احتجاج ترجمه و شرح کتاب درباید ذکر شود که 

 غفـاري (.اسـت  و از اعتقادات عوام اضـلّهم اهللا  واقع خ�ف قلب غسل و صدر یا بطن

 در همسـئل  مجلسـی معتقـد اسـت کـه ایـن      ع�مه ولی )174، ص1ج ،تا بی، مازندرانی

 انکـار  را آن هـم  عقـل  و نرسـیده  نتیجـه  به هم آن نفی ولی نیامده شیعه معتبر احادیث

 سـفر  روحـی  تمثـی�ت  و مثـالی  مشـاهدات  از را امر این هم طباطبایی ع�مه. کند  نمی

و  روض الجنـان ابوالفتـوح رازي در   ،مجمـع البیـان  طبرسـی در   امـا  انـد  تهدانس معراج

تـوان ایـن     می البته .اند دهدر تفسیر خود با صحت این امر مخالفت کر اهللا کاشانی م�فتح

، زادۀ رنـانی  (زکـی .باطنی دانسته که ربطی به پـاکیزگی حضـرت نـدارد   اي  همسئلامر را 

   )379ـ378ص ش،1396



 303   

 

 و بازتاب آن در شعر شاعران آیینی حدیث موسوم به سیب معراج بررسی سندي و داللی
 

عدم وجود مسـتند قابـل    دلیل بهدربارۀ زمان معراج را بحث ع�مه طباطبایی هرچند 

ذیـل سـورۀ اسـراء     مجمـع البیـان  طبرسی در  المیزان با در ،اند تهاهمیت دانس کم، داعتما

 شـان و قبـل از هجرت از مکه(مسـجدالحرام)   معراج پیـامبر  گویند:  می و رأي بوده هم

تمام دانشمندان اس�می که ک�مشان قابل قبول است این نظـر را قبـول   معتقدند و بوده 

سـبب   حـدیث  ایـن  شـهرت ، پایاندر  26)54ـ53، ص25ج ش،1353، طباطبایی(.دارند

 هـا  آن بـراي  تراشـی  فضیلت و خلفا براي آن جعل به، مغرضان و معاندان برخی تا شده

 خـدا  پیامبر از هشام بن سلیمان بن محمد از بغدادي خطیب که چنان شوند؛ متوسل

 دامنم در سیبی ناگهان، چهارم آسمان در معراج شب: اند دهفرمو حضرتکند که   می نقل

 مقتـول  از من گفت و آمد بیرون زنان قهقهه حوري یک و شد شکافته دستم در که افتاد

 بن سلیمان بن محمد و منکَر خبر این گوید بغدادي خطیب البته. عفانم بن عثمان شهید

 دانسـته  جعلی را آن هم ذهبی و اوست عهدۀ به خبر این گناه و نبوده وثوق مورد هشام

  )52ص ش،1384، آبادي نجفصالحی (.است

 گیري نتیجه. 8

در عرصـۀ شـعر   تنها در متون اس�می بلکـه   ث سیب در شمار احادیثی است که نهحدی

طیف وسیعی از شـاعران آیینـی بـه ایـن      که چنان ؛ی داشته استآیینی هم بسامد فراوان

آن  امـا کمتـر بـه جزئیـات     تهحدیث و مضـامین آن در شعرشـان توجـه خاصـی داشـ     

تعداد  و  تهتوجه داش . شاعران آیینی بیشتر به خلقت نوري حضرت زهرااند تهپرداخ

 کـه  . از دستاوردهاي این نگاشـته ایـن اسـت   اند دهاندکی از ایشان به نوع میوه اشاره کر

تولد حضـرت  تبع آن  و بهتناول سیب بهشتی در این سفر آسمانی عراج و زمان واقعۀ م

بـوده اسـت و بـا در نظـر      هاي پیش از هجرت حضـرت رسـول   در سال زهرا

سـال سـوم بعثـت و تولـد      مبتنی بر سـفر معـراج در   گرفتن روایت حضرت علی

تعـدد معـراج    اثبـات امامیـه و   نظـر شـیعۀ  در سال پنجم بعثت طبق  حضرت زهرا

توان گفت که تناول سیب بهشتی در سفر معراج در حـد فاصـل     می حضرت محمد

و  که این امر با زمان تولد حضـرت زهـرا  هاي سوم تا پنجم بعثت بوده است  سال

در بسیاري از منـابع  ، از سوي دیگرگونه تعارضی ندارد.  زمان مشهور واقعۀ معراج هیچ

که کثرت نقل اي  هگون اشاره شده به کرات بهاین حدیث  و متون معتبر روایی اس�می به
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تعـدد   که گفتتوان   می ضعف سند را منتفی و با استناد به متن این حدیث، روایتاین 

کند. همچنین تـأثیر میـوۀ     می امري قطعی است و منابع شیعی و سنی آن را تأیید معراج

 دیگـر لقـب انسـیه حـورا از    مسـلم و   گیري نطفۀ حضـرت زهـرا   بهشتی در شکل

  .است ایشان آسمانی دستاوردهاي این حدیث براي اثبات سرشت

  

  ها نوشت پی

ــز 1 ــک: . نی ــیوطی؛ 156، ص3ج ق،1411، حــاکم نیشــابوري؛ 497، ص1ج ش،1388، صــدوقن ، س

  .153، ص4ج ق،1421

 ایشان. است بوده نیها ام منزل از آن بار یک که اند دهرا دا بار بودن اسراءدو  احتمال طباطبایی ع�مه .2

 )47، ص25ج ش،1353، طباطبـایی (دارد اشـاره  معراج بودن بار دو به هم نجم سورۀ آیات که معتقدند

، عـاملی  حـر  القدسـیه  ا�حادیـث  فی السنیإل جواهر از نقل به؛ 27ص ،ق1408، عاملی عسییلی نک:نیز 

  .  734، ص3ج ش،1389، مجلسی؛ 213ص

الدین صـدر  )27ص ق،1408، عـاملی  عسییلی(.مرتبه دانسته است 30معراج را در سیرۀ حلبیه تعداد  .3

مرتبه دانسته است که مستند  34تعداد معراج را ، 361 نصوص الحکم بر فصوص الحکمقونوي هم در 

   )62ـ59ص ش،1384، نیست.(ادیب بهروز

خـائر  و ذ القندوزي ینابیع المودة ،نور األبصار للشبلنجی، فرائد السمطینمنابعی مانند  . این روایت در 4

، 2ق، ج1416، حنفـی قنـدوزي   ؛ نیـز 127ش ،ق1408، عـاملی عسـییلی  نـک:  (هـم آمـده اسـت.    العقبی

 ش،1375، فتـال نیشـابوري  ؛ 146ق، ص1413همو، ؛ 223ص ق،1427، طبري آملی صغیر؛ 134ـ131ص

ــی؛ 149، ص1ج ــب ؛ 150ص ،ق1390، طبرس ــداديخطی ــرات ؛ 293، ص5ج ق،1417، بغ ــوفیف ، ک

بـه دو   الروض الفائقالبته بحرانی به نقل از  .31، ص11ج ق،1411، بحرانی اصفهانی؛ 322ص ،ق1416

 .انـد  دهمیـل نمـو   و دیگـري را حضـرت خدیجـه    شاره کرده که یکی را حضرت رسولسیب ا

   )434ـ433، ص2ج ق،1430، مستنبط ک:؛ نیز ن32، ص11ج ق،1411، (بحرانی اصفهانی

؛ 396، ص1ق، ج1403، ابـن بابویـه  ؛ 337، ص4ج ش،1374، بحرانـی  نـک: براي توضیح بیشتر  نیز .5

   .237، ص1ق، ج1409، استرآبادي حسینی، 227، ص1ج ش،1370، عمادزاده

، 1ج ش،1375، فتال نیشابوري؛ 118ص ،ق1398، ابن بابویه؛ 461ص ،ش1376، ابن بابویه نک:. نیز 6

 ،1ق، ج1418، حر عاملی؛ 360ص ش،1371، فیض کاشانی؛ 263، ص3ج ،ق1406، مجلسی؛ 149ص

، 7ج ش،1368، قمـی مشـهدي  ؛ 13ص ،1ق، ج1427، جزائري؛ 4، ص4ج ،ق1403، مجلسی؛ 362ص

، اربلـی ؛ 409ص ،2ق، ج1403، طبرسـی ؛ 116ص ،1ق، ج1378، ابن بابویه؛ 582، ص12جو  334ص

، 3ج ،ق1379، مازنـــدرانیابـــن شهرآشـــوب ؛ 4، ص43ج ،ق1403، مجلســـی؛ 85ص ،2ق، ج1381

 ق،1424، حلـی ؛ 27، ص11ج ق،1411، بحرانی اصـفهانی ؛ 751، ص3ج ش،1389، مجلسی؛ 335ص
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    .27ص ،5ق، ج1411، مجلسی؛ 239ص

کنـد    می هم به این روایت اشاره ا�نوار بحارمجلسی در ؛ 201ـ200، ص1ج ش،1379، قمی نک:. نیز 7

 ،1ق، ج1430، مسـتنبط ؛ 79، ص16ج ق،1403، کند.(مجلسـی   مـی  فقط به خرما و انگور بهشتی اشـاره 

    )32ص ،5ق، ج1411، مجلسی؛ 32، ص11ج ،ق1411، بحرانی اصفهانی؛ 426ـ425ص

 کـرده  نقـل  پیـامبر  از وقـاص  ابـی  سعد از نقل به حاکم(192، ص5، جق1421، سیوطی نک:. نیز 8

 .  70، ص6ج ش،1368، مشهدي قمی؛ است)

، 3ج ش،1374، بحرانـی ؛ 44، ص25ج ش،1353، طباطبایی؛ 212ص ،2ج ق،1380، عیاشی نک:. نیز 9

؛ 428ـــ427ص ،2ق، ج1430، مسـتنبط ؛ 488ص ش،1382، آملـی ؛ 106ص ،ق1420، شـامی ؛ 254ص

   .6، ص43ج ،ق1403، مجلسی؛ 29، ص11ج ،ق1411، صفهانیبحرانی ا

   .102ص ش،1396، عیشی راوندي نک:. نیز 10

  .  28، ص11ج ،ق1411، بحرانی اصفهانی؛ 403ص ،1، جق1430، مستنبط نک:. نیز 11

؛ 191ص ،5ق، ج1421، سـیوطی ؛ 111ص ،ق1400، ابـن طـاووس   نـک: نیز براي توضیح بیشـتر   .12

    .381، ص2ج ق،1416، قسط�نی

  .131، ص2ق، ج1416، قندوزي نک:نیز  .13

را ضـعیف و   قبل از تولـد حضـرت زهـرا    ء. وي وقوع اسرا381، ص2ق، ج1416، قسط�نی .14

  اسراء را بعد از نبوت دانسته است.

  .429ـ378، ص1ج ،1373، : عاملینک براي توضیح بیشتر .15

هم به سـال تعمیـر کعبـه    که ابن جوزي و طبري  ؛ چنانندا سال موافق نینشمندان با اااکثر علما و د. 16

مـالکی مکـی(ابن   ؛ 67، ص1ج ش،1362، ابـوالفرج اصـفهانی  اند. براي توضیح بیشتر نـک:   اشاره کرده

  .54ص ش،1386 ه،یغن؛ م306، صتا بی، سبط ابن جوزي؛ 144ص ،تا بی، صباغ)

 را بـدون اخـت�ف قبـل از هجـرت     ءابـن حجـر اسـرا   ؛ 390، ص1ج ش،1383، ابن خلـدون نک: . 17

  )548، ص1ج ق،1407، عسق�نیابن حجر داند.(  می

تـاریخ را  ایـن   ،ا�نـوار  بحـار  و فصول المهمـه  ،سیالخم خیتار زاده هم به نقل از منابعی مانندعماد. 18

    )226، ص1ج ش،1370عمادزاده، (.تأیید کرده است

 ،تـا  بـی ، نبهـانی )؛ نیـز نـک:   54ص ش،1386، حاکم سال نخست آمـده اسـت.(مغنیه   مستدركدر  .19

  .146ص

 )جـا  .(همانشیخ مفید هـم پذیرفتـه اسـت    و آمدهسال دوم تقویم المحسنین و  مصباح المتهجددر . 20

  )226، ص1ج ش،1370، هم همین نظر را دارند.(عمادزادهمناقب  و کافی

  )54ص ش،1386، مغنیهنک: و�دت در سال سوم پس از اسراء ذکر شده است.( .21

مطالـب السـؤول فـی مناقـب آل     در  کـه  چنـان پنجم بعثت معتقدند؛ هم به سال  رامام محمدباق .22
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ابـن   إلد�یـل ا�مامـ   ،شـیخ صـدوق   امالی ،ابن شهرآشوب مناقب ،المقال فی فضایل اآلل زبدة ،الرسول

 ،الـوري  اع�مو  ا�قبال ،کفعمی مصباح ،جدمصباح المته ،مدینإل المعاجز ،الواعظین إلروض جریر طبري،

در حاشـیۀ   کـافی  اصـول . در اند تهخر در همان سال دانسجمادي اآل 20و�دت حضرت فاطمه را سال 

هـم   اع�م الـوري و  الواعظین إلروض ،کشف الغمه ،آشوبابن شهر مناقبدر منابعی مانند  ،العقول مرآة

ع�مه جعفـر   )83ص ش،1347، خراسانی نک:نیز  ؛53ش، ص1386، همین سال ذکر شده است.(مغنیه

تـاریخ   جملـه ؛ از کند  می ییدپنجم بعثت را تأمرتضی هم در کتابش به منابع دیگري اشاره کرده که سال 

، مسـتدرك الحـاکم  ، میـزان ا�عتـدال  ، ذخـائر العقبـی  ، مقتل الحسین خـوارزمی  ،المواهب اللدنیه ،بغداد

علـل  ، المختصـر ، ا�نـوار  بحـار ، مغـازلی مناقب ، المجالس نزهإل، ةینابیع المود، مستدرك ذهبیتلخیص 

، نظـم در السـمطین   ،ا�وائـل محاضـرات  به نقل از  مرعشی ملحقات احقاق الحق، تفسیر قمی، الشرایع

، عـاملی نک: در ایـن شـمارند.(   اخبـار الـدول   ،ةمفتـاح النجـا   ،کنز العمال، المآل وسیلإل، راجح المطالب

خر سال پنجم بعثت را معتبرترین سند تاریخی جمادي اآل 20تاریخ  عمادزاده؛ )335، ص1ج ش،1373

ع�مـه مجلسـی در    )226، ص1ج ش،1370، دانسـته اسـت.(عمادزاده   دربارۀ تولد حضرت زهـرا 

؛ نیـز نـک:   201ــ 200، ص1ج ش،1379، قمـی (نـد. ا بعد از بعثت موافق پنجمبا سال القلوب هم  ةحیو

  )34ص ق،1408، عاملیعسییلی 

اگـر گفتـه شـد در     معتقد است که پیرامون مسجد همه حرم اسـت و  ،کسی که این روایت را کرده. 23

، 2، جتـا  بـی ، کلینـی ؛ 51، ص1ج ق،1344، ممکن است آن خانه مشمول آن شود.(ابن ا�ثیـر  ،حرم بود

    )4، ص5ج ق،1407، قرشیجوزي ؛ 284ص ،تا بی، ابن بابویه؛ 484، ص5ق، ج1380، میبدي؛ 318ص

، 1ج ،تـا  بی، الناس الشافعیابن سید؛ 45، ص3ج ش،1389، طبري؛ 169، ص5ق، ج1421، سیوطی. 24

   .170ص

شـیبانی المعـروف   ؛ 45ــ 44، ص1ج ق،1344، ا�ثیـر  ابن؛ 174، ص5ج ق،1421، سیوطی نک: نیز. 25

، 3ج ق،1406، فــیض کاشــانی؛ 347، ص2ج ق،1416، قســط�نی؛ 480، ص2ج ق،1430، بـابن ا�ثیــر 

ــدي؛ 698ص ــط�نی ؛ 484، ص5، جق1380، میب ــر قس ــن حج ــط�نی؛ 548، ص1ج ق،1407، اب ، قس

    .333ص ،تا بی، نبهانی؛ 382، ص1ج ق،1323

، 1ق، ج1409، راونـدي ؛ 173، ص1ج ،تـا  بـی ، غفاري مازندرانی؛ 210، ص8ج ش،1380، . طبرسی26

  .  83ص ش،1348، شعار؛ 85ص

  

  منابع

اهتمـام سـادات    بـه ، ترجمۀ عباس خلیلی، تاریخ کامل بزرگ اس�م و ایران ،عزالدین علی، ابن ا�ثیر .1

  ق.1344 ،علمی مطبوعاتی ۀمؤسس مدیر علمی اکبر ن: علیتهرا، مهیار خلیلی تصحیح، ناصري

زاد المعـاد فـی هـدي    ، ابی عبداهللا محمد بن ابی بکر الزرعی الدمشـقی  الدین شمس جوزیه،ابن قیم  .2



 307   

 

 و بازتاب آن در شعر شاعران آیینی حدیث موسوم به سیب معراج بررسی سندي و داللی
 

 مکتبـإل ، مؤسسإل الرسالهبیروت: ، وطبإهتمام شعیب األرنؤوط و عبدالقادر األرنؤ، الجزء الثالث، خیر العباد

  .م1990/ق1410المنار ا�س�میه، 

  ق.1376، کتابچی تهران:، األمالی صدوق بن علی، محمد، ابن بابویه .3

   تا. ، بیکتابفروشی مصطفويتهران: ، اهللا مسترحمی یتهدا ۀترجم ،علل الشرایع ،ـــــــ .4

حـوزۀ  می جامعـۀ مدرسـین   اس� نشر قم:، اکبر غفاري تحقیق و تصحیح علی، معانی ا�خبار ،ـــــــ .5

 .ق1403 قم،علمیۀ 

 ش.1378، جهان تهران:، �جوردي مهدي حیصحت، الرضا اخبار عیون ،ـــــــ .6

  ق.1398 ،قمحوزۀ علمیۀ  مدرسین جامعۀ قم:، حسینی شمها  حیصحت، للصدوق التوحید ،ـــــــ .7

فتح الباري شرح صحیح البخاري ابی عبداهللا محمد بن اسماعیل ، احمد بن علی، عسق�نیابن حجر  .8

راجعـه  ، محمـد فـؤاد عبـد البـاقی     .رقـم کتبـه و ابوابـه و..   ، الخطیـب  الدین قام بشرحه محب، البخاري

  ق.1407، العربی دار احیاء التراثقاهره: ، ا�ولی الطبعإل، خطیب الدین محب

پژوهشـگاه   تهـران: ، ترجمـۀ محمـد آیتـی   ، العبر تاریخ ابن خلدون، نابوزید عبدالرحم، ابن خلدون .9

  ش.  1383، سانی و مطالعات فرهنگیعلوم ان

  ق.1418، الکتب العلمیه داربیروت:  ،الطبقات الکبريمحمد، ، ابن سعد .10

عیون ا�ثـر فـی فنـون    ، ابو الفتوح محمد بن سید الناس الشافعی الدین فتح، ابن سید الناس الشافعی .11

 لبنـان:  - بیـروت  ،ضبطه و شرحه و علق علیه الشیخ ابراهیم محمد رمضانی، المغازي و الشمائل و السیر

   .تا ، بیالقلمدار 

قـم:  ، مناقب آل ابیطالب علیهم الس�م �بن شهرآشـوب  ،محمد بن علی، ابن شهرآشوب مازندرانی .12

    .ق1379، ع�مه

، قم: خیام، عاشورعلی  حیصحت، الطرائف فی معرفإل مذاهب الطوائف ،علی بن موسی، ابن طاووس .13

    .ق1400

عبـدالحفیظ  ، ابـراهیم ا�بیـاري  ، مصطفی السقاحققها و ضبطها و شرحهها ، النبویه السیرة ،ابن هشام .14

  .م1985، دار إحیاء التراث العربیلبنان: - بیروت، 2جزء ، شبلی

الملـل   شرکت چاپ و نشر بـین  تهران:، 2چ، معراج از دیدگاه قرآن و روایات، محسن، ادیب بهروز .15

  ش.1384، کبیروابسته به نشر امیر

 تعلیق سـید ، 2الجزء ، إل فی معرفإل ا�ئمهکشف الغم، ابی الحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح، اربلی .16

  ق.1381، شمیها مکتبه بنی العلمیه): تبریز(قم المطبعإل، شمیها اهتمام سید علی بنیه ب، شم رسولیها 

  ش.1370، قم: طلوع، 11چ، زندگانی چهارده معصوم، حسین الدین عماد، اصفهانی(عمادزاده) .17

، علمـی  تهـران: ، 2چ، فاضـل  جـواد  ترجمۀ، ابوطالب فرزندان، الحسین بن علی ابوالفرج، اصفهانی .18

  .ش1362
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، دار الکتـب العربـی  بیـروت:  ، الجامع األحکام القرآن ، بی عبداهللا محمد بن احمدا، قرطبینصاري ا .19

 .تا بی

تحقیـق و تعلیـق سـید محسـن     ، انوار الحقیقه و أطوار الطریقإل و أسرار الشـریعإل ، سید حیدر، آملی .20

  .ش1382، قم: نور علی نور، موسوي تبریزي

عوالم العلوم و المعـارف و األحـوال مـن ا�یـات و ا�خبـار و      ، اهللاعبداهللا بن نور، اصفهانیبحرانی  .21

ۀ ا�مـام  مؤسسـ ر نشـ  حقیـق و تقـم:  ، الثانیـه  إلالطبع، الزهراء ة النساء فاطمإلا�قوال: فی أحوال سید

    ق. ،1411المهدي

  .  1374، إلبعث إلمؤسسقم: ، البرهان فی تفسیر القرآن، شم بن سلیمانها  سید، بحرانی .22

احمـد بـن    الـدین  به اختصار ابوالعباس زیـن ، مختصر صحیح بخاري، محمی بن اسماعیل، بخاري .23

  .  1388، حرمین زهدان:، 2چ، بن عبدالطیف الشرجی الزیبدي و ترجمۀ عبدالقادر ترشابی احمد

و عیاشـی و کتـب اخبـار     شده از تفسیر امـام  آوري تفسیر جامع: جمعسید ابراهیم، ، بروجردي .24

    .1339، صدر نشر کتابخانۀمشهد: ، معتبره بانضمام ترجمه تفسیر علی بن ابراهیم قمی

ترجمه و نقـد  ، المعارف اس�مةدر دایر و حضرت زهرا تصویر محمد ،فاطمه، احمدي جان .25

  ش.1388، قم شناسی ۀ شیعهمؤسسقم: ، 1چ، زاده داوري زیر نظر محمود تقی

التـاریخ   إلمؤسسـ  بیـروت: ، ریاض ا�برار فـی مناقـب ا�ئمـإل اطهـار    ، اهللا بن عبداهللا نعمت، جزائري .26

  .م2006/ق1427، العربی

  ش.1362، قم: صحافی عدالت، انوار جاویدان، حسینمحمد، ج�لی .27

 علم فی المسیر زاد، محمد بن علی بن عبدالرحمن الدین جمال الفرج ابی، البغدادي القرشی جوزي .28

  ق.1407- م1987ا�س�می،  المکتب بیروت:، الرابعه الطبعإل، الخامس جزء ،التفسیر

تحقیـق مصـطفی عبـد    ، المستدرك علی الصحیحین ، ابو عبداهللا محمد بن عبداهللا، حاکم نیشابوري .29

  ق.1411، دار الکتب العلمیهبیروت: ، ا�ولی الطبعإل، القادر عطا

قـم،  حـوزۀ علمیـۀ   جامعۀ مدرسین  قم:، تأویل ا�یات الظاهرة ،الدین سید شرف، حسینی استرآبادي .30

 ق.1409

، ق سـید علـی اشـرف   یحقت، المحتضر، شیخ عزالدین ابو محمد الحسن بن سلیمان بن محمد، حلی .31

  .ش1382/ق1424، المکتبه نجف:، ا�ولی إلعالطب، مطبعه شریعت

و�یـی و عاشـورایی خبـاز     يهـا  افشـان: نـاب سـروده    ي گلها خوشه ،اهللا حبیب، زاده کاشانیخباز .32

  ش.  1386، قم: جمال، 1چ، ام محسن حافظیاهتم به، کاشانی

، تحقیـق حمـدي زمـزم   ، سید المرسـلین محمـد   نور الیقین فی سیرة، شیخ محمد، خضري بک .33

  م.1988 نا، بی :سوریهـ دمشق 

جـزء  ، السـ�م  تـاریخ البغـداد: أو مدینـإل    ،ا�مام الحافظ ابی بکر احمـد بـن علـی   ، بغداديخطیب  .34
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 ق.  1417، القادر عطاو تحقیق مصطفی به عبددراسه ، الخامس

، السـجاد  قـم: نـور  ، 1چ، آرانـی  سـلمانی  اهللا کوشش حبیب هب، قصاید دیوان داعی آرانی، م�حسن، .35

  ش.1383

 إلالمطبعـ  قـم: ، 1چ، ۀ امـام مهـدي  مؤسس، الجزء ا�ول، الخرائج و الجرائح ،الدین قطب، راوندي .36

  .ق1409، العلمیه

دفتـر نشـر    تهـران: ، 12چ ،زندگانی حضرت محمـد خـاتم النبیـین   ، شمها سید، رسولی مح�تی .37

  ش.  1378، فرهنگ اس�می

زائـر آسـتان    قـم: ، 11چ ،پژوهشی قرآنی و روایی دربارۀ معراج پیـامبر ، علیرضا، زادۀ رنانی زکی .38

     ش.1396، مقدس

الکشـاف عـن حقـایق التنزیـل و عیـون       ،ابی القاسم جاراهللا محمود بن عمر، زمخشري الخوارزمی .39

 .تا ، بیإلدار المعرفلبنان: - بیروت ،ا�قاویل فی وجوه التأویل

بوسـتان  ، قم: 17چ، اکرم امبریپ یاز زندگان یکامل لیو تحل هی: تجزتیفروغ ابدجعفر،  ،یسبحان .40

  ش.1345، کتاب

احادیثهـا الشـیخ نجـدت    صـححها و خـرج    ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،الدین ج�ل، سیوطی .41

  م.  2001/ق1421، دار احیاء التراث العربیلبنان: ـ  بیروت، نجیب بتقدیم عبدالرزاق المهدي

، قمحوزۀ علمیۀ جامعۀ مدرسین  قم:، اللهامیم إلالدر النظیم فی مناقب ا�ئم ،یوسف بن حاتم، شامی .42

    ق.1420

دار لبنـان:  - بیـروت ، الثانیه إلطبعال، حنفی داودراجعه حامد ، تفسیر القرآن الکریم، السید عبداهللا، شبر .43

  .تا ، بیاحیاء التراث العربی

 الـدین  جـ�ل  میـر  تصـحیح ، �هیجی شریف تفسیر ،شیخعلی بن محمد الدین بهاء، جیی�ه شریف .44

  .  1373داد،  تهران:، 3چ، محدث ارموي حسینی

سلسـله انتشـارات   : تهران، ا�نسابالتواریخ و  إلا�لباب فی معرف إلتاریخ بناکتی: روض، جعفر، شعار .45

 .1348، انجمن آثار ملی

 تحقیـق ، التـاریخ الکامل فـی   ، عزالدین ابی الحسن علی بن ابی الکرم، شیبانی المعروف بابن ا�ثیر .46

، احیـاء التـراث العربـی    دارن: لبنـا - بیـروت ، النبویـه  ةالهجـر  ابع الرسل و ا�نبیاء و بدایإلت، مکتب التراث

   م.  2009/ق1430

ح محمـد بـن محمـد    یصـح ت، فی أصول ا�ئمـه  الفصول المهمإل، محمد بن حسن، شیخ حر عاملی .47

  م.  1418ش/ ،1376ۀ معارف اس�می امام رضامؤسسقم:  ،الحسین القائینی

  .1384، کویر تهران:، درآمدي بر افکار و عقاید غالیان در دین، اهللا نعمت، آبادي صالحی نجف .48

 قـم: ، 1چ، ترجمۀ حسین قاسمی، ترجمۀ علل الشرایع و ا�س�م ،محمد بن علی بن بابویه، صدوق .49
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  .  1388اهللا،  امین

   .  ،1388مهدي یاران نشرکاشان: ، عشق ص�ي، ماشاءاهللا، صدیقی .50

: تهـران ، ر موسوي همـدانی ترجمۀ سید محمدباق ،المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین، طباطبایی .51

  .1353، محمدي

سـازمان   تهـران: ، ترجمۀ علی کرمی، ترجمۀ تفسیر مجمع البیان، الحسنعلی الفضل بن ابو، طبرسی .52

    .1380، چاپ و انتشارات

، مرتضـی  مشـهد: ، ح محمدباقر خرسانیصحت، ا�حتجاج علی أهل اللجاج ،احمد بن علی، طبرسی .53

    ق.1403

    ق.1390، اس�میهتهران: ، اع�م الوري بأع�م الهدي ،فضل بن حسن، طبرسی .54

ـ  ،محمد بن جریر بن رستم، طبري آملی صغیر .55  إلح قسـم الدراسـات ا�سـ�می   یصـح ت، إلد�یل ا�مام

  ق.1413، قم: بعثت، البعثه إلمؤسس

مـا،   دلیـل  قـم: ، اسـدي  محمد باسم تصحیح، الهدي إلا�ئم مناقب فی المعجزات نوادر، ــــــ  .56

    ق.1427

تهران: بنیـاد  ، پاینده ابوالقاسمترجمۀ ، تاریخ الرسل و الملوك :تاریخ طبري، محمد بن جریر، طبري .57

  .الکترونیک 1389ـ1352، فرهنگ ایران

 ۀمؤسسـ  قـم: ، آبـادي  ترجمۀ حسـین تـاج   ،سیرۀ صحیح پیامبر بزرگ اس�م ،جعفر مرتضی، عاملی .58

 .1373، گرافیک فرهنگی انتشاراتی آزاد

ــ ةریمــن ســ حیالصــح ــــــــ ، .59 ــالرابعــه، ب الطبعــإل، ا�عظــم یالنب ــان - روتی ، يدار الهــاد :لبن

  ق.1415/م1995

الـدار   بیـروت: ، الثانیـه  الطبعإل، : دراسه و تحلیلإلالعام ا�سراء و المعراج: نظرة ،علی، عاملیعسییلی  .60

  م.  1988/ق1408، ا�س�میه

ترجمۀ  ،تفسیر القرآن کشف الحقایق عن نکت ا�یات و الدقایق، میر جعفر، موسويعلوي حسینی  .61

  ش.1361، کتابخانۀ نوبر تهران:، 5چ، صادق نوبري- عبد المجید

 المطبعـإل  تهـران: ، شم رسـولی مح�تـی  ها  ح سیدحیصت، تفسیر العیاشی ،محمد بن مسعود، عیاشی .62

  ق.1380، العلمیه

، کاشـان: مجمـع متوسـلین بـه آل محمـد     ، سوز رسا، اکبر علی، متخلص به رسا)(عیشی راوندي .63

1396  .  

 تهـران: ، تچیپـاک  تصـحیح ، ترجمه احتجـاج طبرسـی  شرح و ، احمد الدین نظام، غفاري مازندرانی .64

  تا. کتابفروشی مرتضوي، بی

  ش.  1375، رضی قم:، روضإل الواعظین و بصیرة المتعظین، محمد بن احمد، فتال نیشابوري .65
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تهـران:  ، 2چ، تحقیق محمد الکاظم، تفسیر فرات الکوفی، ابی القاسم فرات بن ابراهیم، کوفیفرات  .66

    ق.1416، اس�می سازمان چاپ و انتشاراتد وزارت فرهنگ و ارشا

  .1383، صغیراصفهان: ، 1چ، نغمۀ کاشانی ،حسن، متخلص به کاشانی)(فروتن .67

، المؤمنین علـی امام امیر کتابخانۀاصفهان: ، الوافی، محمد محسن بن شاه مرتضی، فیض کاشانی .68

    ق.1406

، للفـیض  الـدین  یتعلـق بأصـول  نـوادر ا�خبـار فیمـا    ، محمد محسن بن شاه مرتضی، فیض کاشانی .69

  .  1371، ۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگیمؤسس تهران:، ح مهدي انصاري قمییصحت

، مـذهبی  يهـا  سـروده ، مثنویـات ، قصـاید ، پنـدیات ، تجلـی سـعادت   ،محمـود ، کاشانی زادۀ قاري .70

  .1372، برهانقم: ، 1چ ،زنی سینه يها نوحه

اشـراف الـدکتور   ، »فیهمـا  ةالعقیـد  والمعراج و مسـائل ا�سراء « ،عمر بن صالح بن حسن، قرموشی .71

ـ ، رساله مقدمه لنیل درجه الماجستیر فی العقیـده ، حمد بن عبداللطیف آل عبداللطیفا إل السـعودیإل  العربی

    ق.1418/م1997، ام القري إلجامع :التعلیم العالی وزارة

و ، الصـحیح البخـاري  ارشـاد السـاري الشـرح     ،احمد بن محمد الدین ابی العباس شهاب، قسط�نی .72

     ق.1323، دار الکتاب العربیلبنان:  ـبیروت ، السابعه الطبعإلبهامشه صحیح مسلم بشروح النووي، 

شرح و علّق علیه المأمون بـن  ، المحمدیه بالمنح إلالمواهب اللدنی، الشیخ احمد بن محمد، قسط�نی .73

  م.1996/ق1416الکتب العلمیه،  دارلبنان: - بیروت، کامله ةجدید إلطبع، الجنان الدین یحیی

، تصحیح حسـین درگـاهی   ،تفسیر کنز الدقایق و بحر الغرایب ،محمد بن محمدرضا، قمی مشهدي .74

 .  1368، وزارت فرهنگ و ارشاد اس�می سازمان چاپ و انتشارات تهران:

 حی، تصـح نبـوت  تیـ حضرت رسول اکرم و اهـل ب  یاآلمال: شامل زندگان یمنتهعباس،  ،یقم .75

  .1379انتشارات مقدس،  تهران:، 2چ ،ينظر رضا مرند ریخراطها ز دیو سع یفتح دیفر

  .1388بنی الزهراء،  قم:، 1چ، ترجمۀ جابر رضوانی، ترجمۀ تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم، قمی .76

 أشـرف  جمـال  علـی  سـید  تحقیـق  ،القربی لذوي ةالمود ینابیع، ابراهیم بن سلیمان، حنفی قندوزي .77

  .  ش1375/ق1416، النشر و للطباعإل ا�سوة دارقم: - طهران، الثالثه الطبعإل، الحسینی

 تهـران: ، الحسـن شـعرانی  تصحیح حـاج میـرزا ابو  ، تفسیر کبیر منهج الصادقین ،اهللا م� فتح، کاشانی .78

  .1346، اس�میه کتابفروشی

هـل  ادفاع از مذهب ، از روایات جعلیاي  هروایات ساختگی: بررسی و نقد پار، شیخ ماجد، کاظمی .79

  .1396قم: دار الهدي، ، 1چ، بیت

تهـران:  ، اي ترجمـۀ کمـره  ، مـن الکـافی یـا گلسـتان آل محمـد      إلالروضـ  ،محمد بن یعقوب، کلینی .80

  .تا ، بیکتابفروشی اس�میه

احـوال   إلفـی معرفـ   إلالفصـول المهمـ   ،علی بن محمد بن احمـد  ،مالکی المکی الشهیر بابن الصباغ .81
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  تا.  ، بیدار الکتب التجاریه النجف نشریات مکتبإلمطبعإل العدل فی نجف: ، ا�ئمه

  .  ش1387، کتاب ایران) تهران: نشرتکا(توسعۀ، 1چ، شکوه تماشایی ،محمدعلی، مجاهدي .82

دار  بیروت: ،تصحیح جمعی از محققان، نوار الجامعإل لدرر أخبار ا�ئمهبحار ا�، محمدباقر، مجلسی .83

    ق.1412ق و 1403، التراث العربی حیاءا�

    .1389، ظهور عصر قم:، 1چ، امامیان علی سید تحقیق، تاریخ پیامبر اس�م: القلوب حیوة ،ـــــ  .84

الکتـب   دارتهـران:  ، العقول فی شرح أخبار آل رسول: شرح الکتـاب الکـافی الکلینـی    ةمرآـــــ ،  .85

    .ش1369/ق1411، ا�س�میه

ح حسـین  حیصت ،یحضره الفقیهفی شرح من �  روضإل المتقین ،علیتقی بن مقصودمحمد، مجلسی .86

  ق.1406، کوشانبورۀ فرهنگی اس�می مؤسسقم: ، موسوي کرمانی و علی پناه اشتهاردي

مـد  بـه ترجمـۀ مح   جلـد اول ، فضایل اهل بیت از دریاياي  هالقطره: قطر، سید احمد، مستنبط .87

   ق.1430، حاذق قم:، 9چ، حسین رحیمیانظریف و جلد دوم به ترجمۀ محمد

تهـران:  ابوالقاسـم پاینـده،    ۀترجمـ ، مـروج الـذهب و معـادن الجـوهر     بن حسـین،  مسعودي، علی .88

  .1388انتشارات علمی فرهنگی، 

 دار مؤسسـۀ  قم:، 1چ، سید عبدالرزاق سیادت ۀترجم، ي امام علیها فضیلت ،محمدجواد، مغنیه .89

   .  1386، الکتاب ا�س�می

  .1981للم�یین،  العلم لبنان: دار ـبیروت ، الثالثه الطبعإل، التفسیر الکاشف ،جوادمحمد، مغنیه .90

ا�بـرار معـروف بـه تفسـیر خواجـه عبـداهللا        ةکشف ا�سـرار و عـد  ، الدین ابوالفضل رشید، میبدي .91

    ق.1380/ش1339، دانشگاه تهران تهران:، اصغر حکمت اهتمام علی به، انصاري

 تا.   ، بیالفکر دارجا:  بی، اللدنیه المواهب من المحمدیإل ا�نوار ،اسماعیل بن یوسف، نبهانی .92

 د بیـدگلی، احمـ  ححیتصـ  یق وو تحق ایبا مقدمه عباس بهن، دیوان واصف بیدگلی ،بیدگلیواصف  .93

  .  1392نشر مکتب بیدران،  آران و بیدگل:

ر، والنشـ  ة للطباعـإل دار األسـو ، باشـراف رضـا ا�سـتادي   ، النبی و سـیرته  ةحیا ،محمد قوام، وشنوي .94

   ق.1416

  .  1391بین،  حقنشر  :مق ،ارهتس یک آسمان، رانی(آیت)، حسنمقدم آ یونرها .95

بتحریـر العراقـی و   ، الجـزء التاسـع  ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،نورالدین علی بن ابی بکر، هیثمی .96

 م.1982/ق1402، الکتاب العربی دار لبنان:ـ  بیروت، الثالثه الطبعإل، ابن حجر

، تهران: انتشارات علمی و 9، چترجمۀ محمدابراهیم آیتی، تاریخ یعقوبییعقوبی، احمد بن اسحاق،  .97

  ش.  1382، فرهنگی

  .  1374هران: نشر برهان، ت، 1چ، الرسول إلودیع ،حسین، یونسیان .98


