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چکیده
لفظ »معراج« در قرآن کریم ذکر نشــده 
و خــوِد این کتاب آســمانی، به این حادثة 
عظيم با لفظ »َاســراء« اشــاره کرده است. 
به ایــن ترتيب، این واژه صرفًا بر پایة برخی 
روایات و به اســتناد به آیــات فوق الذکر به 
معراج پيامبر تعبير شده است. جسم مبارک 
حضرت محمد )ص( در اثر تلطيِف ملکوتِی 
روحانی بــدان درجه ]بدن مثالي ملكوتي[ 
رســيده بود که روح را در آن سفِر آسمانی 
مشایعت کرد. پيامبر اکرم )ص( در آن شب، 
عوالم باال، ملکوت و فرشــتگاِن آسمان ها و 
عجایــِب آفرینش را دیدند و با انبيا مالقات 
کردند. احادیِث قدســی نيز در این ســفر 
بر آن حضرت وارد شــد و رهبری و والیت 
حضرت علی )ع( مطرح گردید. در این سفر، 
حضرت رسول )ص( بهشت و جهنم را دید. 
وضعيت بهشــتيان و نعمت های ایشــان و 
دوزخيان و عذاب هایشان از مشاهداِت دیگر 
پيامبر )ص( بود. در این سفر، پيامبر )ص(، 
بســيار به خداوند نزدیک شد. این معراج و 
سفِر آسمانِی پيامبر )ص( یکی از موضوعات 
عمده ای اســت که در پهنة ادب پارســی، 
به خصوص شعر و نظم، بازتاب وسيعی داشته 

توّجه و عنایت بی حصر و قصر شعرا را به این 
موضوع بازگو کنند؛ بهره هایی که گاه خود را 
به صورت تک بيتی های نغز و دلنشين، نشان 
می دهد و گاه داستان عروج را در قالب ابياتی 

به هم پيوسته به زیبایی به تصویر می کشد.
پيامبر، ادب پارسی،  کلیدواژهها: معراج، 

شعر، شاعران

سورة اسراء که صد و یازده آیه دارد و مّکی 
است و برخی از آیات آن را مدنی می دانند، 
به جهت کلمة اول آن، »سبحان«، به خاطر 
ماجرای معراج، »َاسراء«، و به سبب بازگویی 
داستان قوم بنی اســرائيل، »بنی اسرائيل«، 

نام گذاری شده است.
لفِظ معراج که اسم آلت از مصدر »عروج« به 
معنای نردبان و جای باال رفتن و بلند گردیدن 
اســت و در قرآِن کریم، ذکــری از آن نرفته 
اســت، صرفاً، بر پایة برخی روایات و به استناد 
آیات فوق الذکر، حرکت شــبانة پيامبر اعظم 
)ص( از مسجدالحرام به طرف مسجداالقصی 
در بيت المقدس و از آنجا به سوی آسمان ها تا 

آخرین مرتبة قرِب الهی را می گویند.
مطابِق بعضی روایــات، عروج پيامبر )ص( 

است. کمتر شــاعر پارسی زبانی را می یابيم 
که این مســئلة دینی و مذهبی و تاریخی 
را بيان نکرده باشــد. برخی، داستاِن معراج 
پيامبر )ص(، را بر پایة قصص و داستان های 
قرآنی و نظرات مفسران دینی به رشتة نظم 
درآورده اند و در بيان آن، مضمون پردازی ها 
کرده و صوِر خياِل بکر آفریده اند. برخی دیگر، 
اندیشــه ها و باورهای دینی را با زیبایی های 
ادبی و هنری چنان درآميخته اند که لطافت 
و ظرافت و قداســت این عروِج آســمانی را 
به بهتریــن نحو بيان داشــته اند. برخی در 
مقام ارائة نظر و عقيــده برآمده اند. گروهی 
جلوه های دینی آن را بــر جلوه های ادبی و 
هنری اش ترجيح داده اند. بعضی، به اغراق و 
غلّو هنری دست زده اند و برخی نيز، از صور 
خيال در بيان آن، بهره برده اند. در این مقاله، 
نگارندگان کوشيده اند نمونه هایی از بهره های 
شــاعرانه، عارفانه، دینی، مذهبی و تاریخِی 
شعرا، از مسئلة معراج و عظمت و شکوه آن را 
بنمایانند تا با گذری هرچند کوتاه گوشه ای از 
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در سال ســوم هجرت، و براساس بعضی از 
روایات، در شب شنبه 17 رمضان بعد از نماز 
ِعشا، و طبق روایِت دیگر، در شب 21 رمضان 
یا در شب 26 رجب، و یا در یکی از شب های 
ربيع االول سال دهم هجرت به وقوع پيوسته 
است. براساس این روایات، پيامبر اکرم )ص( 
پس از نماز مغرب در مسجدالحرام، از طریِق 
مسجداالقصی به وســيلة اسبی به نام ُبراق 
و به قولی َرفَرف به آســمان ها رفت و چون 
بازگشت، نماِز صبح را در مسجدالحرام خواند.

»بعضی گفته اند، از خانــة خدیجه، عروج 
پيامبر اکرم )ص( آغاز شــد و بعضی روایت 

ســورة نجم که جسمانی و با روح و در عالم 
بيداری بود نه در خواب، مورد اتفاق همة ِفَرق 
اســالمی است ولی در تاریخ وقوع و کيفيت 
آن، اختالف نظرهایی دیده می شود. جسم 
مبارک حضرت محمد )ص( در اثر تلطيف 
ملکوتــی روحانی بدان درجــه ]بدن مثالي 
ملكوتي[ رســيده بود که روح را در آن سفر 
آسمانی مشــایعت کرد. پيامبر )ص( در آن 
شب، عوالم باال، ملکوت و فرشتگان آسمان ها 
و عجایب آفرینش را دیدند و با انبيا مالقات 
کردند. احادیث قدســی نيز در این ســفر 
بر آن حضرت وارد شــد و رهبری و والیت 
حضرت علی )ع( مطرح گردید. در این سفر، 
حضرت رسول )ص(، بهشت و جهنم را دید 
و وضعيت بهشــتيان و نعمت های ایشان و 
دوزخيان و عذاب هایشان، از دیگر مشاهدات 
پيامبر )ص( بود. در این ســفر، پيامبر )ص( 
بســيار به خداوند نزدیک شد؛ به طوری که 

فاصلة او به اندازة دو کمان و بلکه کمتر بود.
همچنين نقل کرده اند که »پيامبر در این 
شب صدای نعلينی شــنيد و جبرئيل به او 
گفت که این صدای نعلين بالل مؤذن است« 

)فروزانفر، 1370: 21(.
پيامبر )ص( بعد از بازگشــت از این ســفر 
روحانی، داســتان معراج و وقایع آن را بيان 
فرمود. گروهی بر قداســت و علّو آن، صحه 
گذاشــتند اما بعضی از مردم کم ظرفيت از 

دین برگشتند و گروهی او را ساحر ناميدند.
روایات متواتر، برخی دعاها و زیارت نامه ها، 
کتب کالم و حدیث و تفاسير قرآن مجيد و 
... هم به این مســئله اشاره دارند و در برخی 

احادیث، منکر آن کافر معرفی شده است.

اهمیتوبیانمسئله:
کميت و کيفيت وقایع معراج و سفر آسمانی 
پيامبر )ص( یکی از عمده موضوعاتی است که 
در پهنة ادب پارسی، به خصوص شعر و نظم، 
بازتاب وســيعی داشته است. کمتر شاعری 
را در ادب پارســی می یابيم که به بيان این 
مسئله دینی و مذهبی و تاریخی نپرداخته 
و آن را تأیيد نکرده باشــد. برخی، داستان 
معراج پيامبر را بر پایة قصص و داستان های 
قرآنی و نظرات مفسران دینی به رشتة نظم 
درآورده انــد و در این راه، به مضمون پردازی 
و خلــق صور خيــال بکر نيــز پرداخته اند. 

کرده اند، از خانة اُّم هانی، خواهر حضرت علی 
)ع( و بعضی گویند، از ِشــعب ابی طالب و به 
گفتة بعضی دیگر که بــا ظاهر آیه تطبيق 
می کند، از مسجدالحرام در جوار کعبه، این 
عروج آغاز شده است« )اشتهاردی، 1381: 

.)465
اصل ایــن معراج پيامبــر )ص(، با تصریح 
ابتدای ســورة بنی اســرائيل و آیات آغازین 
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برخی دیگر، اندیشه ها و باورهای دینی را با 
زیبایی های ادبی و هنری چنان درآميخته اند 
کــه لطافت و ظرافت و قداســت این عروج 
آســمانی را به بهترین نحو تجلــی داده اند. 
برخی، در مقام ارائة نظر و عقيده برآمده اند. 
گروهی جلوه هــای دینی آن را بر جلوه های 
ادبی و هنری اش ترجيح داده اند. بعضی، به 
اغراق و غلو هنری پرداخته اند و برخی نيز، از 
صور خيال در بيان آن بهره برده اند. با توجه 
به اهميت معراج پيامبر و بازتاب وســيع و 
گستردة آن در پهنة ادب پارسی، نگارندگان 
این مقاله سعی دارند نمونه هایی از بهره های 
شــاعرانه، عارفانه، دینی، مذهبی و تاریخی 
شعرا از مسئلة معراج و عظمت و شکوه آن 
را بنمایانند تا با سيروگذری هرچند کوتاه، 
گوشــه ای از توجه و عنایت بی حصر و قصر 
شعرا را به این موضوع بازگو کنند؛ بهره هایی 
که گاه به  صورت تک بيتی های نغز و دلنشين 
خود را نشــان می دهد و گاه داستان عروج 
را در قالب ابياتی به هم پيوسته به زیبایی به 

تصویر می کشد.

کموکیفمعراجپیامبر)ص(در
آیینةشعرشاعرانادبپارسی

بهره های شاعرانه و عارفانه و دینی و مذهبی 
و تاریخی شعرا از معراج و بازگویی عظمت و 

چو جبریل از رکابش بازپس گشت
عنان برزد ز ميکائيل بگذشت
سرافيل آمد و بر پر نشاندش
به هودج خانة رفرف رساندش
ز رفرف بر رف طوبی َعَلم زد
وز آنجا بر سر سدره َقدم زد

ِقدم، ُبرقع ز روی خویش برداشت
حجاب کاینات از پيش برداشت

محمد در مکان بی مکانی
پدید آمد نشان بی نشانی

کالم سرمدی بی نقل بشنيد
خداوند جهان را بی جهت دید

به هر عضوی تنش رقصی درآورد
ز هر مویی دلش چشمی درآورد

و زان دیدن که حيرت حاصلش بود
دلش در چشم و چشمش در دلش بود

خطاب آمد که ای مقصود درگاه
هر آن حاجت که مقصود است درخواه

گنه کاران امت را دعا کرد
خدایش، جمله حاجت ها روا کرد

چو پوشيد از کرامت خلعت خاص
بيامد باز پس با گنج اخالص

گلی شد سرو قدری بود کامد
هاللی رفت و بدری بود کامد

خالیق را برات شادی آورد
ز دوزخ، نامة آزادی آورد

)خسرو و شيرین نظامی(
شبی کاسمان مجلس افروز کرد

شب از روشنی دعوِی روز کرد
محمد که سلطان این مهد بود

ز چندین خليفه وليعهد بود
سر نافه در بيت اقصی گشاد

ز ناف زمين سر به اقصی نهاد
ز بند جهان داد خود را خالص

به معشوقِی عرشيان گشت خاص
بنه بست از این کوی هفتاد راه

به هفتم فلک برزده بارگاه ...
طالق طبيعت به ناهيد داد

به شکرانه قرصی به خورشيد داد
به مریخ داد آتش خشم خویش

که خشم اندران ره نمی رفت پيش
رعونت رها کرد بر مشتری
نگينی دگر زد بر انگشتری

سواد سفينه به کيوان سپرد
به جز گوهری پاک با خود نبرد

شــکوه آن به ُطرق مختلف، در ادب پارسی 
منعکس شده است که در ادامه به چند مورد 

اشاره می شود.
1. چگونگی معراج پيامبر )ص(، اتفاقات و 
حوادث آن و بازگشــت حضرت از این سفر، 
در قالب کلمات سحرانگيز ادبی و تصاویر و 
فضاهای شاعرانه و خيالی همواره مورد توجه 

خاص برخی از شعرا بوده است.
شبی رخ تافته زین دیر فانی
به خلوت در سرای اُم هانی

رسيده جبرئيل از بيت معمور
براقی برق سير آورده از نور
چو مرغی از مدینه بر پریده
به اقصی الغایِت اقصی رسيده

نموده انبيا را قبلة خویش
به تفضيل امانت رفته در پيش

چو کرده پيشوایی انبيا را 
گرفته پيش راه کبریا را

برون رفته چو وهم تيزهوشان
ز خرگاه کبود سبزپوشان

ز رنگ آميزی ریحان آن باغ
نهاده چشم خود را ُمهر مازاغ

چون بيرون رفت از آن ميدان خضرا
رکاب افشاند از صحرا به صحرا

بدان پرندگی طاوس اخضر
فکند از سرعتش هم بال و هم پر
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بپرداخت نزلی به هر منزلی
چنان کو فروماند و تنها دلی
شده جاِن پيغمبران خاک او

زده دست هریک به فتراک او
پر جبرئيل از رهش ریخته

سرافيل از آن صدمه بگریخته
ز رفرف گذشته به فرسنگ ها
در آن پرده بنموده آهنگ ها
ز دروازة سدره تا ساق عرش

قدم بر قدم عصمت افکنده فرش
ز دیوانگه عرشيان برگذشت

به درج آمد و درج را درنوشت
مجرد روی را به جایی رساند

که از بود او هيچ با او نماند
چو شد در ره نيستی چرخ زن
برون آمد از هستی خویشتن

در آن جای کاندیشه نادیده جای
درود از محمد قبول از خدای
کالمی که بی آلت آمد شنيد
لقایی که آن دیدنی بود دید

چنان دید که از حضرت ذوالجالل
نه زان سو جهت ُبد نه این سو خيال
در آن نرگسين حرف کان باغ داشت

مگو زاغ کو ُمهر مازاغ داشت
گذر بر سر خوان اخالص کرد

هم او خورد و هم بخش ما خاص کرد
دلش نوِر فضِل الهی گرفت

یتيمی نگر تا چه شاهی گرفت
سوی عالم آمد رخ افروخته

همه علم عالم درآموخته
چنان رفته و آمده باز پس

که ناید در اندیشة هيچ کس
)شرفنامه نظامی(

ای نقش تو معرج معانی
معراج تو نقل آسمانی

از هفت خزینه در گشاده
بر چهار گهر قدم نهاده

از حوصلة زمانة تنگ
بر فرق فلک زده شباهنگ ...

)نظامی(

آن که پا را در ره کوشش شکست
در رسيد او را براق و برنشست
حامل دین بود او، محمول شد

دید آنچه جبرئيل آن برنتافت
در نظر بودش مقامات العباد
الجرم نامش خدا شاهد نهاد

در دلش خورشيد حق نوری فشاند
پيشش اختر را مقادیری نماند

بعد از لوالک گفت اندر لقا
در شب معراج شاهدباز ما

چشم او از چشم ها بگزیده شد
تا که در شب آفتابش دیده شد

)مثنوی مولوی(
نيم شبی کان ملک نيمروز

کرد روان مشعل گيتی فروز
ُنه فلک از دیده عماریش کرد
زهره و مه مشعله داریش کرد

کرد رها در حرم کاینات
هفت خط و چار حد و شش جهات

روز شده با قدمش در وداع
ز آمدنش آمده شب در سماع

با قفس قالب از این دامگاه
مرغ دلش رفته به آرامگاه
مرغ الهيش قفس پر شده

قالبش از قلب سبک تر شده
گام به گام، او چو تحرک نمود
ميل به ميلش به تبرک ربود ...

)مخزن االسرار نظامی(
چون نگنجيد در جهان تاجش
تخت بر عرش بست معراجش

سربلندیش را ز پایة پست
جبرئيل آمده براق به دست

گفت بر باد نه پِی خاکی
تا زمينيت گردد افالکی ...

)هفت پيکر نظامی(

2. سفر جسمانی و روحانی پيامبر )ص( و 
تلطيِف جسم در اثر تلطيِف روح و همراهی 
آن بــا روِح پيامبــر )ص( در این ســفر، از 

مضامين مورد عنایت شاعران است.
هر دمی او را یکی معراج خاص

بر سر تاجش نهد صد تاج خاص
صورتش بر خاک و جان بر المکان

المکانی فوق وهم سالکان
المکانی نی که در فهم آیدت
هر دمی در وی خيالی زایدت

)مثنوی مولوی(

قابل فرمان ُبد او، مقبول شد
گر تو را اشکال آید در نظر

پس تو شک داری در آن شقّ القمر
چون به یک شب مه برید ابراج را

از چه منکر می شوی معراج را
صد چو ماه است ای عجب دّر یتيم
که به یک ایمای او شد َمه دو نيم

چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش
)مثنوي مولوي(

وز مقام جبرئيل و از حدش

گفت او را هين بپر اندر پی ام
گفت رو رو که حریف تو نی ام
باز گفت او را بيا ای پرده سوز

من به اوج خود نرفتستم هنوز
گفت بيرون زین حد ای خوش فّر من

گر زنم پّری، بسوزد پّر من
حيرت اندر حيرت آمد زین قصص

بيهوشی خاصگان اندر اخص
از الم نشرح دو چشمش سرمه یافت

)نظامی(

برخی،داستاِنمعراج
پیامبر)ص(رابرپایة
قصصوداستانهای

قرآنیونظراتمفّسران
دینیبهنظمدر

آوردهودربیاِنآن،
بهمضمونپردازیو
َخلقصوِرخیاِلبکر

پرداختهاند.برخیدیگر،
اندیشههاوباورهای
دینیرابازیباییهای
ادبیوهنریچنان

درآمیختهاندکهلطافت
وظرافتوقداست
اینعروِجآسمانیرا
بهبهتریننحوبیان

داشتهاند
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حاصل اندر یک زمان از آسمان
می رود می آید ایدر کاروان

نيست بر این کاروان این ره دراز
که َمفازه َزفت آید با ُمفاز

دل به کعبه می رود در هر زمان
جسم، طبع دل بگيرد ز امتنان

این دراز و کوتهی مر جسم راست
چه دراز و کوته آنجا که خداست؟
چون خدا مر جسم را تبدیل کرد
رفتنش بی فرسخ و بی ميل کرد

)مثنوی مولوی(
محمد را چو جان تن بود و تن جان

سوی معراج شد با این و با آن 
)اسرارنامه عطار(

َنْفس چو محتاج شد، روح به معراج شد
چون دِر زندان شکست، جان بِر جانان رسيد
)کليات شمس مولوی(

3. برخی از شــعرا از معــراج پيامبر )ص(، 
صرفاً، به عنوان یک ســفِر روحانی و عرفانی 
و رسيدن به قرِب الهی یاد کرده و مضامين 

عرفانی و معنوی نغزی از آن خلق کرده اند.
هر کجا دلبر بود خود همنشين
فوق گردون است نی زیِر زمين

گفت پيغمبر که معراج مرا
نيست بر معراج یونس اجتبا

آِن من بر چرخ و آِن او به شيب
زانکه قرب حق برون است از حسيب

قرب، نه باال نه پستی ُجستن است
قرِب حق از حبِس هستی َرستن است

نيست را چه جای باالیست و زیر
نيست را نی زود و نه دور و نه دیر

)مثنوی مولوی(

4. سيِر پيامبر )ص( از مکه به بيت المقدس 
و آنگاه عروج به آســمان ها در شب معراج از 
مضاميِن نغز شعرا در قلمرو ادب پارسی است.

برد بيدار، حق شب از بطحا
به تْن او را به مسجداالقصی

)سلسلئ الذهب جامی(

5. ســفِر پيامبر )ص( در شــب معراج به 
وسيلة اســب ُبراق و یا َرفَرف از نکات مورِد 

تأیيِد شعراست.
شهسوار توسن برقی و نازی بر سپهر

که مرا بيش از این نماند مقام
بيش ازین گر بيایم انگشتی

یا بر این روی آورم پشتی
همچو انگشت سوخته سر و پشت

گرددم پا و پنجه و انگشت
)حدیقه سنایی(

شبی برنشست از فلک برگذشت
به تمکين و جاه از َمَلک درگذشت

چنان گرم در تيه قربت براند
که بر سدره، جبریل از او بازماند

)بوستان سعدی(
بدو گفت ساالر بيت الحرام

که ای حامل وحی، برتر خرام
چو در دوستی مخلصم یافتی

عنانم ز صحبت چرا تافتی؟
بگفتا فراتر مجالم نماند

بماندم که نيروی بالم نماند
اگر یک سر مو فراتر پرم

فروغ تجلی بسوزد پرم
)بوستان سعدی(

جبریل هم به نيم ره از بيم سوختن
بگذاشته رکابش و برتافته عنان

)دیوان اشعار خاقانی(
در نيمه ره به سدره برآساید از عروج

مرغی که سوی کنگره قصرت کند هوا
)دیوان اشعار جامی(

گوید ار آیم به قدر یک کمان
من به سوی تو بسوزم در زمان

)مثنوی مولوی(
7. استقباِل خداوند از پيامبر )ص( در شب 

معراج یکی از مسائل مورد توجه شعراست.
چنانک کرد خداوند در شب معراج

به نور مطلق، بر مصطفی سالم عليک 
)کليات شمس مولوی(
8. تقّرب پيامبر اکــرم )ص( به مقام قرِب 
الهی و تماشــای عالم باال و شناخت برخی 
حقایق و اســرار الهی از موضوعاتی است که 

اکثر شعرا بدان پرداخته اند.
احمد ار بگشاید آن پر جليل

تا ابد بيهوش ماند جبرئيل
چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش

وز مقام جبرئيل و از حدش
گفت او را هين بپر اندر پی ام

گفت رو رو من حریف تو نی ام
باز گفت او را بيا ای پرده سوز

چون شِه لوالک بر پشت براق ای آفتاب
)دیوان اشعار ادیب الممالک فراهانی(

بر آسمان شده ای از زمين به قدر بلند
چنان کجا شب معراج مصطفی به براق

)دیوان اشعار اميرمعزی(
شده از صخره تا سوی رفرف

قاب قوسين لطف کرده به کف
)حدیقه سنایی(
چون رنگ چتر تو شب معراج دولت است

جز نقرة خنگ چرخ نزیبد براق چتر
)دیوان اشعار سيدحسن غزنوی(

بهر شبی چو محمد به جانب معراج
براق عشق ابد را به زیر زین کشدا

)کليات شمس مولوی(
نی که به شب احمد معراج رفت

برد براقيش به سوی سما
)کليات شمس مولوی(

چو بر براق سفر کرد در شب معراج
بيافت مرتبة قاب قوس او ادنی

)کليات شمس مولوی(
هر شب اندر آستان با طمطراق

حاضر از بهر سواریش براق
)دیوان اشعار عمان سامانی(

دست درزن به شوق دوست که اوست
بهر معراج اهل عشق براق

)دیوان اشعار منصور حالج(
چون درآورد پا به پشت براق

لرزه افتاد بر زمين ز فراق
)شاه و درویش هاللی جغتایی(
6. سيِر پيامبر اعظم )ص( به اعلی عّليين، 
گذشتن ایشــان از سدرئ المنتهی و درمانده 
شدن جبرئيل از همراهی او از دیگر مضاميِن 

شعری شاعران است.
آن شب از هر چه به زیر فلک ماه بماند

جز تو چيزی نشنيدم که آگاه بماند
جبرئيل ار چه در آن شب ز رفيقان تو بود
حاصل آن است که در نيمة آن راه بماند

چون براق تو بدید آتش برق عظمت
گشت حيران و در آن آُخر بی کاه بماند

)دیوان اشعار اوحدی مراغه ای(
چون به رفرف رسيد روح امين
ُجست فرقت ز مصطفای گزین

جبرئيل از مقام معلومش
بازگشت و بماند محرومش

گفت شاها کنون تو خود بخرام
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من به اوج خود نرفتستم هنوز
گفت بيرون زین حد ای خوش  فّر من

گر زنم پّری بسوزد پّر من
)مثنوی مولوی(

نيم شبی کان َمِلک نيمروز
کرد روان مشعل گيتی فروز

ُنه فلک از دیده عماریش کرد
ُزهره و َمه مشعله داریش کرد

کرد رها در حرم کائنات
هفت خط و چار حد و شش جهات

)مخزن االسرار نظامی(
چشمة خورشيد که محتاج اوست

نيم هالل از شب معراج اوست
تخت نشين شب معراج بود
تخت نشان کمر و تاج بود

)مخزن االسرار نظامی(
چراغ چار طاق هشت باغی

شب معراج را در شب چراغی
)اسرارنامه عطار(

چو از معراج بازآمد به صد عز
نيامد روی او تاریک هرگز

)الهی نامه عطار(
شب خلوت که موجودات بر وی عرضه کرد 

ایزد
جهان چون ذّره ای در دیدة بينای او آمد

)دیوان اشعار خاقانی(
به سفر شد کجا به باغ بهشت

طوبی و سدره سایه گستر اوست
)دیوان اشعار خاقانی(

سراپرده به سدره سر کشيده
سماطينی به گردون بر کشيده

)خسرو و شيرین نظامی(
نهم گردون سر او را بَود تاج
رسانده پایة خود را به معراج

)دیوان اشعار سيدای نسفی(
جسم خاک از عشق بر افالک شد

کوه در رقص آمد و چاالک شد
)مثنوی مولوی(

ارجمند از جهت حسن قبولت اسالم
سربلند از شرف پایة َقدرت معراج

)دیوان اشعار محمد فضولی(
خدا از عشق کرد آغاِز عالم

نبی از عشق جست انجاِم معراج
)دیوان اشعار فيض کاشانی(

کان قدر مصطفاست، علی العرش استوی
)دیوان اشعار خاقانی(

آمد شه معراجی، شب َرست ز محتاجی
گردون به نثار او، با دامن زر آمد 

)کليات شمس مولوی(
خاک باشی گزید احمد از آن
شاه معراج و پيک افالکيست

)کليات شمس مولوی(
در تيره شــب چون مصطفی می رو، طلب 

می کن، صفا
کان شه ز معراج شبی بی مثل و بی اشباه شد
)کليات شمس مولوی(

نتیجه
در گســترة ادب پارســی کمتر شاعری را 
می یابيم که به بياِن مسئلة دینی و مذهبی و 
تاریخی معراج نپرداخته و آن را تأیيد نکرده 
باشــد. برخی، داستاِن معراج پيامبر )ص( را 
بر پایة قصص و داستان های قرآنی و نظرات 
مفّســران دینی به نظم در آورده و در بياِن 
آن، به مضمون پردازی و َخلق صوِر خياِل بکر 
پرداخته اند. برخی دیگر، اندیشه ها و باورهای 
دینی را بــا زیبایی های ادبی و هنری چنان 
درآميخته اند که لطافت و ظرافت و قداست 
این عروِج آســمانی را به بهترین نحو بيان 
داشــته اند. برخی در مقام ارائة نظر و عقيده 
برآمده اند و گروهی جلوه های دینی آن را بر 
جلوه های ادبی و هنری اش ترجيح داده اند. 
بعضی نيز بــه اغراق و غلّو هنری پرداخته و 
برخی، از صوِر خيال در بيان آن بهره برده اند.

9. مالقات پيامبر اکرم )ص( با فرشــتگان 
آســمانی و دیدار جميع انبيا و اقامة نماز با 
انبيا به امامت ایشان، از جلوه های خاصِّ سفر 
روحانی اوســت که در شــعر و ادب پارسی 

ردپایی دارد.
به سوی مسجد اقصی عنان داد
تک و پو با درخش آسمان داد

ز آدم تا مسيحا انبيا جمع
همه پروانه آسا گرد آن شمع
در آن مسجد اماِم انبيا شد
خم ابروش محراب دعا شد

10. حوادث و وقایع معنوی سفر پيامبر اکرم 
)ص( در شب معراج، در اشعار برخی از شعرا 

بازتاب ویژه ای دارد.
گفت سبحانش الذی اسری
شده زانجا به مقصد اقصی

بنموده بدو عيان مولی
آیئ الصغری و آیئ الکبری
یافته جای خواجة عقبی

قبة قرب ليلئ القربی
بر نهاده خدای در معراج

بر سر ذاتش از لعمرک تاج
با فترضی دل تباه که راست
با لعمرک غم گناه که راست

شرف اهل حشر، فتراکش
لوح محفوظ ملک، ادراکش

بوده در مکتب حکيم و عليم
لوح محفوظ بر کنار مقيم
نعت رویش ز الضحی آمد
صفت زلف اذا  السجی آمد

)حدیقه سنایی(
الهامش از جليل و پيامش ز جبرئيل

رایش نه از طبيعت و نطقش نه از هوی
)دیوان اشعار سعدی(

11. بياِن قدر و شــأن و مقاِم پيامبر اکرم 
)ص(، به عنوان شاه معراج، به سبب سير او به 
عالم باال، از مضامين پرکاربرد در ادب پارسی 

است.
مریم گشاده روزه و عيسی ببسته نطق

کو در سخن گشاد سر سفرة سخا
از آسمان نخست برون تاخت قدر او

هم عرش نطعش آمد و هم سدره متکا
پس آسمان به گوش ِخَرد گفت شک مکن
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