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Abstract 

There are two different views about whether Surah Ma’arej is Meccan or Medinan, one 

is popular and the other unpopular. The proponents of popular view believe that the whole 

Surah is Meccan. On the contrary, the proponents of unpopular view emphasize that the 

whole surah or at least a part of it is Medinan. Each group provides different arguments to 

prove their view. The present paper seeks to evaluate the claims and arguments of both 

groups, using a library-descriptive method, reviewing different Shia and Sunni 

interpretations, reviewing the occasions of revelation of these verses in the Surah, and 

elaborating on the relationship between the verses. Of course, in doing so, it mainly focuses 

on Sunni resources. The reviews reveal that the popular opinion has not decisive and absolute 

arguments, that it is not true to regard the aforementioned Surah as Meccan, and that 

insistence on Surah Ma’arej as being Meccan by its proponents is based on theological, 

religious or sectarian motivations.  
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 معارجسورۀ بودن  یبر مک، مبنی نقد نظر مشهور
 1یمحل یمیکرطاهره 

 (22/5/96تاریخ پذیرش:  ؛28/1/96)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
مشتهور  دگاهیتمشتهور وجتود دارد.طراتداران د  ریتمشتهور و غ دگاهیتمعتار  دو د  ۀبودن ستور  یمدن ای یمک ۀدربار 

ک ریغ دگاهیدر مصابل، طراداران د  س .ا یمعار  مک ۀکه کل سور  معرصدند  یدسِ  کم بخشت ایکل  ،کنندیم دیمشهور، تأ
مصاله تت ش  آیخود مطرح نموده اند. در ا دگاهیاثبات د  یرا برا یمخرلف ۀاز دو گروه، ادل کیاس . هر  یمدن ۀسور  آیاز ا

 ایارتباط  آییتب و ۀسور  آیا اتیشأن نزول آ یبررس زیو ن یو سن عهیمخرلِف ش ریتفاس یو با بررس یفیبا روش توص شده اس ،
باره، عمدتا  بر منابع اهل سن  تمرکتز  آی. البره، در اپرداخره شود آیطرا ۀمدعا و ادل یابیبه ارز  گر،یکدیبا  اتیعدم ارتباط آ

رست  است  و معتار  ناد ۀسور   یّ بودِن کل یمک دگاهیمطلق نداشره و د   یّ نظر مشهور حج ،ها نشان دادی. بررسس اشده
 یاارقته ایت یمترهب ،یک مت یهتا زهیتبر انگ هیعمدتا  با تک ۀسور  آیبودن ا یمشهور بر مک دگاهیاز طراداران د  یاصرار برخ

 صورت گراره اس .

 .یمدن ،یمعار ، مک ۀسور  آ،یصیار  رینصد، نظر مشهور، تفاس :گانواژ دیکل

taheri.atefe20@yahoo.com -دانشگاه مازندران و معارف اسالمی اتیدانشرده اله ثیعلوم برآن وحد. دانشجوی دکتری  1
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 مقدمه . 1
اختالف بله اعتبلار  نیف نظروجود دارد و امعارج اختال ۀبودن سور  یمدن ای یمر ۀدربار 

از مفسلران بلا  یارینزوا منسوا از صحابه و تابعان مربو  است. بس نیترت اتیعدم اعتبار روا ای
با توجه بله اخبلار  زین ی. برخگرایش یافته اندبودن معارج  یمربه نزوا،  نیترت اتیتوجه به روا

م لمون  ایل اقیتوجه به سل انفاا و 32 ۀیآنها با آنخست و ارتبا   ۀینزوا سه آ دربارۀ یأنوارده 
 اند؛ املا بسلیاریدانسلته ینخست آن را مدن ۀیحداب  سه آ ایسوره را و  نیمعارج، اسورۀ  اتیآ

تملام سلوره را مرلی بله یلمار و  رنلددا دیکأ نخست معارج ت اتیانفاا با آ 32ۀیارتبا  آ یبر نف
و بلر یلمرده آنلان را مخلدوش  ۀادلل زی. گروه مساب  ناندو ادله ای در تأیید آن ذکر کرده آورده

 کنلدنظر مشهور را نسد  ۀادلبر آن است، پژوهش  نیند. ااهاستدالا کرد ش،یخو  دگاهید  تیتسو 
 نشان دهد که این سوره مری نیست.و 

 بودن معار ج  یمؤافقان مک ۀادل. بررسی 2
انلد، بله أیید نظر خود آورهنظر مشهور بر مری بودن سورۀ معارج است و ادله ای که در ت

 براری است که در پی می آید:

متیق فیحاّقه در توص یتتّمه بودن معارج برا. 1. 2  ا
در اسلت کله  هحابل ۀسلور  ۀتتمل ایلمعلارج گو  ۀسلور برخی از مفسران اظهار دایته انلد،  

 یمرلللذا معلارج  ؛از ابن عباس نزوا معارج را بعد از حاّبه دانسته یاست و بول امتیب فیتوص
 (.62، ص15ق، ج1415،ی)آلوس است

 ییچون عالمله طباطبلا یباره، از نظر بزرگان نیبوا ابن عباس در ااین در حالی است که 
حاّبله و  ۀنه در سلور  ؛ به عالوه،(6، ص21ق، ج1411،ی)طباطبائدانسته نشده است باب  اعتناء 

به مری بودن آنهلا بتوان از آن با تریه بر آن که  است ایاره نشده ینه در خود معارج به حادثه ا
 زدهیدر اواخر ساا سلحرن کرد؛ جز این که در روایاتی بر عسبه اوا و دوم تطبیق یده است که 

 (.12-11ق، ص1416 ن،یابن حب ن :)رخ داده است بعیت 
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مین سورۀ معارج با سور مکی2. 2  . تشابه مضا
 گلریآن بلا د  ۀسلیو مساموضلوعات آن  یزملان نلزوا سلوره، بررسل نییتع یهاراه از یری

ادعا می یود، برخی از موضوعات فس  در سوره های مرلی مطلرح یلده، نظیلر  هاست.سوره
دعوت به صبر و اعراض مشرکان؛ لذا اگر در ی  سوره چنان موضلوعاتی بایلد، ملی تلوان بله 

یرلی از موضلوعاتی کله در سلورۀ معلارج مطلرح یلده، صلبر  کلی بودن آن سوره حرن کرد.
 تنهلا در املر بله صلبر ضلوعمو «. َفُْصوِبْر َصوْبرًا َجموياًل  »: معارج آملده اسلت 5 ۀیآ دراست. 

خورد که طی آن به پیامبر)ص( امر یده اسلت، در مسابل  مشلرکان به چشن می یمر یهاسوره
 یاز سلو  املتیبه صبر در برابلر انرلار ب )ص(امبریبر محور دعوت پ و غالبا   ورزد یمره یریبای

دیگلری کله در ایلن سلوره  موضلوع. (131،؛ غافر35،؛ احساف11،طهن : آنان استوار است )
بله  یمر یهااش در سوره بهموارد مشا (.11ۀ یآاست ) یاله اتیمشرکان از آ یگردانیرو  آمده،

؛ لذا اظهار دایلته انلد کله سلورۀ معلارج (52،؛ روم 81،؛ نم 46،اسراءن : ) چشن می خورد
 .  مری است

در هلر  و شلهیاز موضلوعات هم یبرخل ،اوال  ذیر اسلت؛ زیلرا چنین استداللی نسدپلمنتها 
دوران تملام در  یامبریلهلر پ .جملله اسلتآن موضوع صبر از که  از زمان کاربرد دارند یابرهه

و بوت بللن در کلار  یخدا به جهت دلگرم یاز سو  یاهیتوص نیبه چن ازمندین شیرسالت خو 
ر  نیلا غالبلا   کله نیلا  یبه دلاست و محدود کردن آن به دوران مره،  نید  غیتبل لول موضلوع در س 

 .  یودیمرده نمیبودن سوره معارج  یبر مراستوری   ی، دلاست وارد یده یمر
اسلت و نله  آملده یمرل اتیلدر آ موضلوع صلبر غالبلا  اظهار یده اسلت،  که نیضمن ا

ملر بله ی بایلد کله در آن اتواند از جملله ملوارد یمعارج م ،مؤافسانخود  طبق نظر همیشه؛ لذا
اسلت،  یانسان که مدن ۀسور 24 ۀیدر آمؤید آن این که  صبر یده و در عین حاا، مری نیست.

 .  یده است مور به صبرأم امبریپ
از دوران رسلالت  یدر هلر زملان است. طورنیهم زین« یتولّ »و  یگردانیرو  اتیمورد آ رد

 یانساء کله سلوره 81 ۀیر آکه د چنان؛ بودند گردانیرو  یاکرم، جمع ینب ژهیو ه و ب یاله اءیانب
از  یگردانلیرو  اعلراض و نیلدهد که نگلران ایم یدلدار امبرشیمتعاا به پ یاست، خدا یمدن
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ًُ : مردم نباید یسو  ْ  َحفيظو ِْ وْلنُک َعَلوْي ََ .ْ
َ
ى َفمُ أ َه َو َمْن َتَنلَّ َُِع اللَّ

َ
نَ  َفَقْد أ َُ ِْ الرَّ )نسلاء، َمْن ُیِط

81)  . 
متحلد الموضلوع بلا سلور  اتیلدایلتن آ  یلبودن معارج بله دل یمر رشیبرفرض پذ ،ا  یانث

 .آن هن مدنی باید ۀ نخستاین منافاتی ندارد با این که سه آی ،یمر

 بودن فواصل آنها  نیآهنگ و اتیآ یکوتاه در یمعارج با ُسَور مک یهمخوان. 3. 2
ن بلود نیآهنگل معلارج و اتیلآ یکوتلاهموافسان مری بودن سورۀ معارج مدعی انلد کله 

 یمرل یهلادر عموم سوره ،یژگیدو و  نیا رایبودن معارج است؛ ز  یمر از یحاک فواص  آنها،
معرفلت،  : نل) انلدکلرده انیلصلدر ب دیرا مرحوم معرفت و یه نیبه هم نیمشهود است. بر 

 (. 11ش، ص1318 ن،ی؛ حر15ش، ص1381
مفصلل  و کوتللاه در مرلله نللازا یللده اسللت  یهللااز ابللن مسللعود نسلل  یللده کلله سللوره

ر مرلل یرللی زیلن یعلللوم برآنل ( و علملاء13، ص1ش، ج1361،یوطی)سل لول را  یاز خصلائص س 
  .(616ص ش،1391 ار،ی)رام دانند یآن م اتیآ یکوتاه

، منتها این سخن در خور نسد است؛ زیرا  ، مبنلی بلر از خود برآن وجود دارد ییواهداوال 
. چله بسلا در سلتیودن آنهلا نبل یبلر مرل  یلدل ات،یبودن آ نیآهنگ ایها سوره یکه کوتاهاین 

 118مؤمنون بلا  ه،یآ 135، طه با هیآ 165انعام با  ۀکه سور  چناناست؛ حالت  نیعرس ا یموارد
در  نلد،انیکله آهنگل نلهیّ چون نصر، زلزله و ب یکوتاه یهادر مره و سوره هیآ 112با  اءیه و انبیآ

ه یا آهنگین بلون آن ر سو  به صرف کوتاهیلذا ؛ (15ش، ص1381نازا یده اند)معرفت،  نهیمد
 جلادیظلن ابا مالحظۀ این خصوصلیات  ه. درست است کحرن کردبودن آن  یمربه توان ینم
 ن،یاسلت)حر نهلی کلردهبلر ظلن  یلارع از تریله یوللکه یل  سلوره مرلی اسلت؛ یود یم

 (. 11ش، ص1318
صلرف  اسلتدالا، لزوملا   یکبلر ینادرسلت ادعلا و نیلدر ا ّی خف اسیوجود ب  یدله ب ،ا  نیثا

ر مر معارج و نیوجود یباهت ب ول بلودن فواصل  آنهلا،  نیآهنگل و اتیلآ یدر کوتلاه یعموم س 
برار نخواهد داد.  ییمار سور مر معارج را در
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 نزول بیترت اتیبودن معارج طبق روا یمک. 4. 2
بلودن معلارج اسلت؛  ی(، مشهور بائ  به مر 89نزوا) همان،ص ن  یترت ات  یروا برحسن

نلزوا  نیلکه ترت معتسدند یطبرس خیاز جمله ی یبه مبدأ نزوا است و بزرگان ن،یتاعتبار تر  رایز 
 اوللش در اوا بعیلت در ۀیلآ 5عللق،  ۀچنان که سور  ها بوده است.آغاز سوره تیها با رعاسوره

( و 18، صاست )هملان یعلق، مر ۀجهت سور  نیبه ا در چندساا بعد نازا ید و هیمره و بس
 در مره نازا یده است. نشیآغاز  اتیاست، چون آ یجهت معارج هن مر نیاز ا

بزرگان  یکه برخ ها، چناننزوا سوره نیاعتبار ترت ،اوال   اما این دلی  مخدوش است؛ زیرا
 نشیآغلاز  اتیلبلود، عنربلوت کله آ نیاگلر چنل چون؛ ستیسوره ن یبه ابتدا شهیاند، همگفته

تلوان یصورت، نم نیدر ا بود. یمن ینزوا و طبق نظر مشهور مر نیترت ستیاست، در ل یمدن
 ایل نیهشلتم نزوا، هفتاد و نیترت نیاعتمادتر  اب طبق ب یمعارج حت ۀگفت که سور طور بطع به 

 (3-382، صلص2ق، ج1421 ،ی)حسران اتیبنا بر روا رایاست؛ ز  یسوره و مر نینهم هفتاد و
 است.  یمدن نشیآغاز  اتیآ

 نیآغاز  اتیبه آ ایو  اتیاز اکیر آ تیّ ا به تبعها ر بودن سوره یمدن ای یمر نییتع زین یبرخ
چلون  کله نیلا ایل نلهیمد ایلدر مره  اناولش اتینزوا آبه سبن ها، از سوره یلذا برخ ؛دانند یم

 یخللودش بللاب یمللدن ایلل ی، بللا همللان عنللوان مرللاسللت بللوده یمللدن ایلل یمرلل اتشیللغالللن آ
ع اکیر آیود که میم تیاحتماا تسو  نیا پس (.613ش، ص1391ار،یماند)رام بل  اتش،یلعارج به تل

ر مر ستیدر ل ول  . ه استبرار گرفت یس 
 یعنلیبابل  اعتمادنلد؛  ریلنلزوا غ نیلترت اتیلفرمود، روا ییچنان که عالمه طباطبا ،ا  یثان

 اتیبودن آ یمدن ای یبه مر نانیرا ندارند و تنها راه اطم یخینس  تار  یحت و ینید  اتیارزش روا
تلا،  یبل ،ییاز هجلرت اسلت )طباطبلا شیاحلواا پل و اوضلاع وآنهلا  نیسور، تدبر در م لام و

نلزوا را  نیلترت اتیلنظر عالمه را حجت ندانسلته و روا نیهرچندکه مرحوم معرفت ا (.151ص
 عهیبه اتفلاق مفسلران یل نیو نظر اکیر بر  (11ص ش،1381)معرفت، یمرده استباب  اعتماد 

 رشیبلر پلذ یللیدل ،یاعتماد کلل نیاما ا ؛نزوا است نیترت ات  یرواکلیت باب  اعتماد بودن  ز،ین
 ن  یلترت ات  یلچه بسا مشلهور، بنلابر روا رایتواند باید؛ ز یها نمنزوا سوره ن  یترت اتیروا  یرای
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بایلد و بلالعرس میل   یملدن ۀسلور  ن،یبلر اسلاس  م لام یولل؛ بدانند یرا مر یانزوا، سوره
للذا بلوا  ؛(61-58ص ،1ش، ج1361 ،یوطی . سلنل)نیو مطفّفل اتیلانسلان، عاد  یهلاسوره

 .ستینزوا باید، حجت ن ن  یترت ات  یمشهور اگر بر اساس روا
اخبلار و یلواهد توجه به با مسلن دانسته یود،  هانزوا سوره نیترتروایات  اگر یحت ،ثالیا  

انفلاا  32 ۀیلبلا آملرتب  و  ،یمعلارج را ملدن نیآغلاز  اتیکه آ یاتیاز جمله اخبار و روا یخیتار 
 است. یآن مر 3-1 اتیآ معارج به جز ۀکه سور و بگویین  نییو   یبائ  به تفص دیدانند، بایم

 ریغد ۀنزول معارج و واقع نیب اریبس یزمان ۀفاصل. 5. 2
بلودن   یلذا مدن ؛معارج اتفاق نظر دارند ۀبودن سور  یمر علن، بر اه اظهار یده است، 

 ریغلد ۀاز وابعل شی، پشتریب ایاا س11معارج حدود  ۀسور  رایز  ست؛ین یرفتنیآن پذ نیآغاز  اتیآ
و  نلهیدر مد نشیآغلاز  اتیلکله آ رفتیتوان پذ یفاصله، چگونه م نینازا یده است. با وجود ا

؛ 31،ص 4ق ، ج1415، ةیلمیابلن ت : نل) دانسلت؟ یرا ملدن آننلازا یلده و ریغد انیجر  در
 (.12ق، ص1433،ییاهرود یعی؛ یف411، ص1ش، ج1366 ،ینیام

؛ وجلود نلدارد ینظلر اتفلاق چیه نهیزم نیدر ا، اوال   نسد است؛ زیرا اما این سخن در خور
 نیآغلاز  اتیلانفلاا بلا آ 32 ۀیلبلر ارتبلا  آ یمبن ر،یمرتب  با غد حیصح اتیروا یبه گواه ،ا  یثان

عللذاب وارد یللده  هیللآ  یللبلله طللرق متفللاوت در ذ یسللن و عهییلل ریمعارج،کلله در تفاسلل
 ،ی؛ طبرسللل385 -382، ص2ق، ج14241 ،ی؛ حسلللران45، ص29ق، ج1412،یاسلللت)طبر

 یود. یم تیاوا معارج تسو  ۀیو سه آ 32 ۀیبودن آ ی( مدن529،ص11ج ق،1412

   ریعذاب در ارتباط با غد ۀینزول آ اتیبودن روا یجعل. 6. 2
 ریمعارج را مربو  به غلد نینخست اتیآن، نزوا آا تریه بر که مخالفان ب یاخباراند: گفته

 از حجلة اللوداع و از )ص(اتفاق را در هنگام بازگشت رسوا خلدا نیا ،طرف  یدانند، از یم
وابعله در  نیلکلرد کله ا یاما طبع حلاا ابت لاء مل؛ دانند یأبطح م ۀرا در منطس آن دیگر، طرف
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 بلوده اسلت زیلجاعلش جاهل  ن ،ا  یاست و ثان یجعل ،اوال   تیروا نیرخ داده باید و لذا ا نهیمد
 (.  89، ص 4ق، ج1415، ةیمی)ابن ت

 انلددادهایلراا پاسلخ  نیلبله ا ریدر الغلد ینلیعالمله اماما این ایراا مخدوش است و 
بللر  . بلله عللالوه،(12ق، ص1433، ییللاهرود یعی؛ یللف411، ص1ج ش،1366،ینللیام : نلل)

از مرله بله  زیلن )ص(امبریلو سلفر پ باید یابطح از مناطق مر ۀمدعاکه منطس نیا رشیفرض پذ
هملان راه برگشلت  آن جریلان در، ملی تلوان گفلت ،رتصلو  نیل، در ابایلدبوده  نهیسمت مد

ه اسلت؛ عذاب نازا یلد ۀیو آ هدیوابع گرد  نه،یبه مدنرسیده  یعنی ،نهیاز مره به مد )ص(امبریپ
 .نزوا آن ندارد لذا مری بودن مران نزوا معارج هرگز مالزمه با مری بودن زمان

 )ع( یلع ی  نیجهت  اثبات  جانش ات،یبر جعل روا انیعیتالش ش. 7. 2
 نلازا یلده اسلت،روز غدیر  در حاکی است، سورۀ معارج،که  یحدییاظهار دایته اند: 

بللرای تأییللد باورهللای خللود برسللاخته  اسللت کلله یللیعه یغرابللت دارد و از نللوع مرویللات
 .(393، ص5ق، ج1383دروزه،«)است

یلد چنان می نما یول ؛نررد نییمستشر  نوع غرابت را تع اما این سخن مردود است؛ زیرا
منتهلا  ؛است یدهغالم خوانده  )ع(یعل یتیاست که در روا« غالم»مرادش از غرابت، لف  که 

آا نل : ) به کلار ملی رودی میان سنین کودکی تا نوجوانی برای پسر غالبا  « غالم» ۀگرچه واژ 
به مرد بلزر ، بله اعتبلار ؛ اما ( 14و81 82،؛ کهف19،وسفی؛ 21،نیمر  ؛52،؛ حجر41،عمران

کله اسلت نسل  کلرده  یو ابن منظور از ازهر گفته می یود« غالم» ذیته، مجازا  گ در فیتوص
 نلدیگو یم «غالم»مرد هر دو  ریبه پ زیها به مولود پسرتازه متولد یده، و نعرب زبان ،دمیمن ین
 یعنلی ،صلاحن یبله معنلا «غالم»هن،  ی. گاهودی یهن گفته م «نیغالم نج»مرد،  ریو به پ

و  عن مسامهلا فیعس ایتّنح »آمده است:  تیب نیچنان که در ا؛ استرفته به کار  نیهمراه و بر 
ها یطّرح الّدلو ال الم  چلون  یاز عبلارات هیلهملراهش انداختن،کنا و نیبلر  ی. سط  را به سلو «غ 

است که از او یلأن  یازدواج با زن یبرا یمرد نناجور بود ۀجا وصلنیدر ا به آب زدن و گداریب
 ،یاسلت کله او را واگلذار کله او بلا ملرد نیلاز ا هیللذا مصرع دوم کنا ؛دارد یباالتر یاجتماع



 5یاپیپ ۀ، شمار9316 بهار و تابستان اول، ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 131

 
 

 

به  زیهن یأن است و ن یبه معنا «غالم» ،یعر نیپس در ا .دیدر یأن خود ازدواج نما مناسن و
 (. 441، ص12ق، ج1414ابن منظور،ن : )ندیگو یم «غالم»خادم هن 

، «ت مونال ، فْوذا علوى مونال مون كنو» انیل)ص( با بامبریپجهت که  نیاز ا یبه احتماا بو 
هملواره، هملراه و  )ع(یعل که نیا  ایکرده اند  و  یمعرف «تیوال »یأن خود در )ع( را هن یعل

اطلالق غلالم  شلانیه ابلاکرم)ص( و ملتزم به اطاعت از اوامر ح رت بودند،  امبریدر خدمت پ
 مناسن تر است. خیو تار  اتیروا اقیبردایت اوا با س البته یده است.

 در معارج اتیآ اقیس یوستگیاعتناء به پ. 8. 2
یده است که سیاق آیات سورۀ معارج به هن پیوسته است و لذا با فرض این که ایلن ادعا 

   توان پذیرفت که آیات آغازین آن در مدینه نازا یده است.سوره در مره نازا یده باید، نمی
آیلات تلا جلایی اعتنلاء  اقیسلبله اما این ادعا مردود است؛ چون سیاق، برینۀ لّبی است و 

یود که در تعارض با برینۀ لفظی که روایات اسباب نزوا است، برار نگیرد؛ بر ایلن اسلاس، می
ما وبتی روایاتی دایته بایین که به موجن آنها الاب  آیات آغازین سورۀ معلارج در مدینله نلازا 

 یده است، نمی توانین به سیاق آیات سورۀ معارج اعتناء کنین.
 معتبلر اقیو موضوع، سل نزوا در اتیوحدت آاطمینان به تنها با حصوا گفتنی است که 

دانسته می یود و این در حالی است که هرگز اطمینلان وجلود نلدارد کله آیلات آغلازین سلورۀ 
 .  معارج به همراه آیات ذیلش نازا یده باید

یلا  معلارج ۀسلور  بلودن یاست که اگر بوا به مر این نظرمشهور یایراا اساسبنابراین، 
نسل  یلده  ریغلد انیلبه جر  ی ذی  سورۀ معارج راجعاتیبا رواآن  ن،یر یاولش را بپذ هیسه آ الاب 

اند که سلیاق آیلات کرده ادعا یموارد نیچن خران اه  سنت درأتالبته م. است، سازگاری ندارد
بلر خلالف  آنلاناملا است و اعتباری به روایاتی که بر خالف آنها رسیده است، نیست؛ مالک 

و ابلن حجلر و  یتلا حسلران یاصلفهان نیو ابلونع یتلا ثعلبل یهرو دیاز ابوعببدمای اه  سنت 
 . انداند؛ چرا که آنان هرگز روایات را به سبن تعارض با سیاق آیات کنار نزدهنظر دادهامیالهن 
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 . تشتت روایات مرتبط با مدنی بودن معارج9. 2
معارج روایاتی است که در آنهلا تشلتت بله چشلن مدنی بودن آیات نخستین سورۀ مستند  

 روایات چهار دسته اند: نای خورد.می
 ی، ایلن آیلات را مربلو  بله جریلان غلدیر و انتصلاب الهلالف. ی  دسته از این روایات

، 3ج ق،1414،یوطیداننلد و سلائ  را ن لربن حارث)سلیبالفص  پیامبرم یبه جانشین )ع(یعل
؛ 35،ص11ق، ج1422،یداننللد)ثعلبیارث و امیلالهن میلا نعملان بلن حل (51،ص8و ج 181ص

 (.516ق، ص1411 ،یفرات کوف
 3-1انفاا را در مره و نزوا علذاب و آیلات  32 ۀ، نزوا آیۀ دیگر از این روایاتدستب. 

و  انلدمعرفی کرده« ابو جه  » ای« ن ر »سائ  را  نیز اند.معارج را مربو  به جنگ بدر دانسته
 (.514ق، ص1419،یآوردند)سبزوار«بی »غدیر، با لف   ۀا نعمان و حادثرا ب هیآ نیارتبا  ا

نلزوا علذاب در حلق و  «ن ر»سائ  بودن را به ، این دو آیه از این روایات سوم ۀدستج. 
ای را که این آیات دربارۀ آنها نلازا یلده اسلت،  یااما مران نزوا یا وابعهاند؛ ارتبا  داده یو

 (.512، ص2ج تا، یب ،یشابوری؛ حاکن ن498ص ،6ج ،ق1348،ی)نسائ اندبازنگفته
بله هملین جهلت از اعتبلار و  تعلارض دارنلدظاهر، رویلات دو دسلته اوا،  برحسنالبته 

را مربلو  بله ...« سأا سائ  » ۀکه نزوا عذاب وآیرا  یاما مفسران آن دسته از اخبار اند؛ساب 
بله نلام  یوجلود فلردنیلز انلد. داده ترجیح دانند،یم «ابوجه  »یا « ن ر» ۀجنگ بدر و دربار 

اسلن  همننلین. نلدغدیر انرلار نررد ۀرا در وابع یو یو نزوا عذاب برا« حارث»یا « نعمان »
بدر متلیسن ایلن اسلت کله ایلن  ؛ لذاروایات مشهود است نیدر هرسه دسته از ا« ن ر»مشترک 

، ینابع معتبر تلاریخطبق م« ن ر»منتها  همان سائ  است. یو ونازا یده « ن ر» ۀآیات دربار 
؛ از (34، ص2ج ق،1414،ی؛ بیهس286، ص2تا، ج ی)ابن هشام،باست در جنگ بدرکشته یده

 «سلأا سلائ » ۀبا این بیان، نزوا آیل .در وابعه غدیر هن، ح ور دایته باید توانداین رو او نمی
 است. ی، منتفکه در جنگ بدر کشته ید ابوجه  هن ۀدربار 

 ایلبلدر  ۀبله حادثل یول ؛انداتیدو دسته آ نیارتبا  ا انگریب که ندایاتیچهارم،روا د. دستۀ
ِ  برخل از ر،یغد اتیاما همسو با روا ؛ندارند یاایاره ریغد نسلبت  از صلحابه یحسادت و بغل
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؛ 45، ص29ق، ج1412 ،ی)طبلر کنندیم تیحرا )ص(امبری)ع( نزد پ یو مسام عل تیّ به محبوب
 (.314، ص3ق، ج1416 ،یبحران

-1)آیات علذاب ۀیلو نلزوا آ انفاا( 32)آیۀ با درخواست عذاب اتیروا نیا جموعمالبته 
)ع( بله یلدت  یکله عللدارنلد رایلت ح )ع( اتفلاق دارنلد و یعل تیوال منرر  ای، بر معارج(3

 بوده است. از صحابه  یامحسود و مبغوض عده
متأخر اه  سنت، نسلبت بله ارتبلا   نیمفسر  از یبرخ یسو  ها ازمخالفت یبا وجود برخ

اما علملاء و مفسلران تلراز اوا آنلان، از  ر،یغد انیه معارج با جر ۀاوا سور  ۀیانفاا و سه آ 32 ۀیآ
 )ع(یعلل ینیجانشل و تیلوال  و بر نددانست مرتب  ریغد انیجر  را بایات معارج صحابه و تابعان آ

 ،یدارنلد )ثعلبل دیلکأ اوا سلوره معلارج ت ۀیلبودن سه آ یو بالتبع بر مدن نددایت اذعان امبریبعد پ
 (.381-385، ص2ق، ج1451،ی؛ حسران35، ص11ق، ج 1422

و  یمرل یهلااز سلوره  یهر »که  است از ابن حّصار نس  نموده یوطیس که نیا م افا  
 (.62، ص1ش، ج1361،یوطی)س «آنها استینا یده است دارند که از یاتیآ یمدن

 ۀیلبلودن سله آ یمفسران تراز اوا و سخن ابن حّصار، ملدن دگاهی، د اتیا با توجه به روالذ
 یکه چرا برخ خواهد بود بجااا ئو س نیاساس، ا نیبرا یود. یم تیو تسو  دیکأ نخست معارج، ت

 91 ۀیلآ وبلودن معلارج  یمرلمبنی بلر  رهیابوهر  ایانس  عباس، چون ابن یبوا یاّذ صحابه ا رب
انفاا بلا  91 ۀیارتبا  آ ۀدربار را منسوا از همان صحابه  اتیروا ی، ولکردند اصرار انفاا استناد و

 ؟کردند ینف، بلره ندتنها که اعتنا نررد نه معارج، نینخست اتیآ

 بودن معار ج  یمخالفان مک ادّله. بررسی 3
اند، معارج به سود دیدگاه خود آورده دالیلی که طرفداران مدنی بودن آیات نخست سورۀ

 .  به براری است که در پی می آید



 137 | معارج ۀبودن سور یبر مک ینقد نظر مشهور، مبن

 
 

 

 اتیمعارج بر اساس روا نینخست اتیانفال با آ 32 ۀینزول آ یهمزمان. 1. 3
 یمرل ه وۀ نلازا یلدسلور  نیهفتلادم ،معارجسورۀ ، نزوا نیترتروایت  نیتر حیطبق صح

 .(19ش، ص1381)معرفت، است یمدننازا یده و ۀسور  نیهشتم انفاا هشتاد وسورۀ  است و
انفاا سورۀ  32 ۀیآاین در حالی است که طبق روایاتی که ذی  آیات نخست سورۀ معارج آمده، 

 .استنازا یده  ریبه هن و مربو  به غد  ینزد  یزمان یتوال درنخست سورۀ معارج سه آیۀ  و

مبنا یبودن بخش یمدن. 2. 3  زمان و مکان نزول  یاز معارج با
 یبلرا )ع(یو خالفلت بالفصل  علل ریغلدبلارۀ نخسلت معلارج در اتیلآ ات،یلارو  طبق

از منلاطق مرله  ا،یلخلن بله لحلاظ جغراف ریغد ۀ. از آن جا که منطس)ص( نازا یده استامبریپ
 ۀسلور آیات نخست باید ، باید مران نزوا ،مری و مدنی بودن آیات یمبنابنا بر این که  ،است

 خواند.  یمعارج را مر

 معارج آیات نخست سورۀ بودن یبر مک نظر نداشتن فاقات. 3. 3
نظلری  اتفلاق ؛ وللیسلورۀ معلارج اتفلاق نظلر هسلتبلودن  یمرل بره یده است کادعا 

ملع الوصلف مرلی بلودن سلورۀ . (6ص ،21ج ق،1411،ییطباطبلانل : )مالحظه نملی یلود
ممرلن اسلت بله جهلت  ؛ بنلابراینندارد این سوره ا مدنی بودن سه آیۀ نخستبمنافاتی معارج، 

به یمار آملده  یمر ن،یبا کفار مره، از باب تغلاین سوره  اتیآ شتریب نیم ام ییباهت ظاهر
 .است

 و ُسَور اتیآ نییمکان و زمان نزول در تعمبنای خلط . 4. 3
مبنای مرلی از بدما . برخی استصورت گرفته و سور خل  اتیآ یمدن ای یمر نییدر تع

اگر مبنای مری و مدنی مران نزوا  .اندو مدنی را مران نزوا و برخی زمان نزوا در نظر گرفته
ی آید و هن سورۀ معارج و لذا مری بلودن آنهلا بلا نلزوا انفاا مری به یمار م 32باید، هن آیۀ 

 آنها به مناسبت غدیر خن که در حوالی مره اتفاق افتاده است، در تعارض نخواهد بود.
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موجه . 5. 3  معارج تیّ بودن کل یافقان بر مکوبودن اصرار منا
 هاز کفار مرل یگروه این ربن حارث  ایابوجه  با فرض صحت روایاتی که حاکی اند، 

 ،گرفتار یلدند ریبعد در جنگ بدر به عذاب یمشکردند و در مره  را سابسا  درخواست عذاب 
که طبلق  انفاا ک  سورۀ بودن یرو، مدن نیاز ا؛ یودیم تیانفاا تسو سورۀ  32 ۀیبودن، آ یمر

اگلر طبلق هملان اخبلار،  رایلیود؛ ز یجنگ بدر نازا یده، مخدوش م به مناسبت مشهورنظر 
هلن بله  معلارج نینخسلت اتیلاسلت کله آ نیلاش ا، الزمهباید در وابع یدهعذاب در جنگ ب

 .  باید نازا یده نهیدر مد بدر وجنگ مناسبت 
از  یبودن تعلداد یانفاا و مرسورۀ  32 ۀیبا آ اتیآ نیارتبا  ا یافسان بر نفو حاا آن که م

آنلان بله ایلن ت که چرا اس نیا ،یود یمطرح م نجایکه ا یالئو س. اصرار دارند انفااسورۀ  اتیآ
؟دهندالزمه تن نمی

 معارجبه فروعات در سورۀ  بیترغ. 6. 3
یده و آیرار  نیترغ زکاتهمان  ایحّق معلوم پرداختن به نماز،  ۀ معارجاز سور  یاتیآدر 

دالللت  اتیلآ نیلا ؛ لذا باید گفت کلهاستبوده و بعد هجرت  نهیمد است که تشریع فروع در
وجلود چنلین   یلبله دل ییللذا عالمله طباطبلا؛ مرله ند نله کفلاراسللمانانمدارند، مخاطبانشان 

وحدت سیابی آن آیات با بب  و بعدش به مدنی بلودن ایلن   یدله ب زیو ن م امینی در این سوره
ق، 1411،یی)طباطبلا کلرده اسلت یبودن آن نف یمر را بر نیمفسر  یو بوا اتفابسوره گراییده 

 (.6، ص21ج

 گیریجهینت. 4
 :آیدی که از پژوهش حاضر به دست می آید، به براری است که در پی مینتایج

نخسلت  ۀیلسله آی اه  سنت رسیده است، حاکی اند که از بدمافراوانی که  اتیروا -1
 .مدنی استمعارج سورۀ 
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 زمان یمبنا بر یول مری به یمار آورد؛ ،نزوا مران یمبنا را برسوره  نیاتوان ک  می -2
  ت که سه آیه نخستش مدنی است.می توان گف، نزوا

سورۀ انفاا به مناسلبت غلدیر خلن نلازا  32سه آیۀ نخست سوره معارج به همراه آیۀ  -3
 .یده است

هیچ دلی  باطعی از سیاق و ظاهر آیات سورۀ معارج وجلود نلدارد کله بلر نلزوا ایلن  -4
سلوره و وحلدت سوره در مره نازا یده باید و بلره وجود فروعی چون نماز و زکات در ایلن 

 سیابی ک  سوره حاکی است که این سوره در مدینه نازا یده است.
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