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Abstract:
In interpreting narrative accounts and Hadiths attributed to Imami sect, there
are instances believed to have the deep hidden meaning of “Nur” (transcendental light) possessed by Imam Ali in them. This interpretation has paved the way
for accusations heaped on Shias by malicious misbelievers, who claim that Shias
have gone astray from the path of righteousness in that they pay too much attention to hidden meanings and not enough to surface, obvious meanings. The
current study adopts a semantic approach towards the term “Nur” and aims to
identify its semantic field and cite all the verses carrying this term as evidence.
It then seeks to shed some useful insight on the meaning of the term and its
various interpretations. Later the current study seeks to prove that based on the
rational reference of the words, the term “Nur” refers to Imams. The findings
suggest that the surface meaning of “Nur” as light is a strong valid basis for interpretation. In addition, the hidden meaning of “Nur” refers to concepts such
as “the Book” and “Imam” since they both have the major indicator of providing
guidance in them. This interpretation is given validation since it sits easily with
other proofs such as rationality, the discourse method and other verifiable events
recorded in both Shia and Sunni resources. Therefore, as findings suggest, the allegation of going astray from the surface meaning at the expense of paying attention to deep meaning is completely rejected. Furthermore, the interpretation of
“Nur” as Imam is absolutely harmonious with narrative historical accounts, the
principles of semantics, discourse methods and the rational reference of words
and concepts.
Key words: interpretation, substitutional relations, coexistence relations, semantic
field, authority and guardiaship of Imams, Noor.
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الخالصة
ُ
ف ّسر المعنى الباطني لمفردة «النور» في كثير من اآليات القرآنية بحسب بعض األحاديث الواردة
في التفاسير الروائية والجوامع الحديثية اإلمامية بشخص أمير المؤمنين أو األئمة المعصومين؟مهع؟،
ّ
وقـد دفـع هـذا التأويـل ّ
المتربصيـن بالتشـيع إلـى اتهامهـم باإلعـراض عـن الظاهـر وااللتـزام بالباطن.
هـذه الدراسـة أخـذت علـى عاتقهـا تفسـير كلمـة «النـور» وبيـان دائـرة معانيهـا ،واسـتقصاء اآليـات
المشـتملة علـى هـذه المفـردة والروايـات الـواردة فيهـا وتسـليط الضـوء علـى التأويلات الموجـودة،
ومـن ثـم إثبـات داللـة كلمـة «النـور» علـى معنـى اإلمـام عـن طريـق الـدالالت المنطقيـة لأللفـاظ.
وخلصنا من ذلك إلى اعتبار المعنى الظاهري لهذه المفردة في التفسير بمعنى «الضياء» ،والتأكيد
علـى ّأن تأويلهـا بمصاديـق مـن قبيـل الكتـاب واإلمـام سـببه وجـود خصوصيـة الهدايـة فيهمـا،
حيـث يمكـن االسـتدالل علـى ذلـك وتقويتـه بشـواهد مثـل العقـل والسـياق وسـائر األخبـار المعتبرة
ّ
لـدى الفريقيـن .وبهـذا ّ
يتبيـن عـدم صـواب االتهـام بالعـدول عـن الظاهـر وااللتـزام بالباطـن فقـط،
بـل يمكـن تعزيـز تأويـل النـور باإلمـام بمبانـي علـم المعانـي والسـياق والمبحـث المنطقـي لداللـة
ً
األلفـاظ ،فضلا عـن الروايـات.
الكلمـات المفتاحيـة :التأويـل ،العالقـات البديلـة ،العالقـات المتواشـجة ،دائـرة المعانـي ،واليـة
المعصوميـن؟مهع؟ ،النـور.

 .1أستاذ مساعد في كلية العلوم القرآنية ،جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم في قمoshryeh@quran.ac.ir .
 .2طالب دكتوراه في قســم اإللهيات (اختصاص التفســير المقارن) ،جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم في قم
(الباحث المسؤول)mohamad_hoseinipoor@yahoo.com .

بازپژوهی تأويل واژۀ «نور» در قرآن کرمي
به «واليت معصومان؟مهع؟»
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چکیده
در تفاســیر روایــی و جوامــع حدیثــی امامیــه ،احادیثــی یافــت میشــوند کــه معنــای باطنــی
واژۀ «نــور» را در بیشــتر آیــات حــاوی آن ،شــخص امیرمؤمنــان یــا امامــان معصــوم؟مهع؟
دانســتهاند .ایــن تأو یــل ،راهــی بــرای بداندیشــان همــوار نمــوده اســت تــا شــیعیان را بــه
«رو یگردانــی از ظاهــر» و «بطنگرایــی» متهــم کننــد .پژوهــش حاضــر ،ضمــن معناشناســی
واژۀ «نــور» و تبییــن میــدان معنایــی آن ،آیــات حــاوی ایــن واژه و روایــات ذیــل آنهــا را
برشــمرده و بــه تأویلشناســی آن پرداختــه و در ادامــه ،داللــت واژۀ «نــور» بــر معنــای امــام
تهــای منطقــی الفــاظ نیــز اثبــات کــرده اســت .نتیجــه اینکــه ضمــن
را از رهگــذر دالل 
معتبرشــمردن معنــای ظاهــری «روشــنایی» بــرای واژۀ «نــور» در تفســیر ،تأو یــل ایــن کلمــه
بــه مصادیقــی چــون کتــاب و امــام را بــه جهــت وجــود شــاخصۀ هدایتگــری در آنهــا
دانســته اســت کــه بــا شــواهدی ماننــد عقــل ،ســیاق و ســایر اخبــار معتبــر فریقیــن ،تقو یــت
میشــود .بنابرایــن نهتنهــا اتهــام عــدول از ظواهــر و توجــه محــض بــه بواطــن مــردود اســت،
بلکــه تأو یــل نــور بــه امــام ،عــاوه بــر روایــات ،بــا مبانــی علــم معناشناســی ،ســیاق و مبحــث
منطقــی داللــت الفــاظ نیــز تقو یــت میشــود.
ن معنای ــی ،والی ــت
کلیدواژ هه ــا :تأو ی ــل ،رواب ــط جانش ــینی ،رواب ــط همنش ــینی ،می ــدا 
معصوم ــان؟مهع؟ ،ن ـ ـ ــور.
* تاریخ دریافت1400/03/02 :؛ تاریخ پذیرش.1400/06/25 :
 .1استادیار ،دانشکدۀ علوم قرآنی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،قم ،ایران.
oshryeh@quran.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری الهیات ،گرایش تفسیر تطبیقی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،قم ،ایران
(نویسندۀ مسئول)mohamad_hoseinipoor@yahoo.com .
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مقدمه
روایـات متعـددی در جوامـع حدیثـی عامـه و خاصـه موجودنـد کـه آیـات قـرآن را دارای
ظاهـر و باطـن دانسـتهاند 1.سـادهترین تعریـف باطـن ،معنایـی اسـت کـه از ظاهـر کالم
دریافت نشـده و البته برای آن دلیلی معتبر از نقل و عقل موجود باشـد .بدیهی اسـت
اگـر معنـای باطنـی کـه از آن بـه تأویـل نیـز یـاد میکننـد ،بـدون دلیـل شـرعی یـا مخالف
آن باشـد ،مصداق تفسـیر به رأی خواهد بود 2که احادیث بسـیاری در نهی از آن ،نقل
شـده اسـت 3.یکـی از واژههایـی کـه در روایـات ،به امـام معصوم تأویل شـده ،واژۀ «نور»
اسـت کـه در اکثـر قریـب به اتفـاق آیات حاوی آن ،به شـخص امیرمؤمنان؟ع؟ ،والیت
ایشـان ،جمیـع امامـان معصـوم؟مهع؟ ،قیـام امـام زمـان؟جع؟ یـا اوصیـای انبیـا؟مهع؟
تأویل شـده اسـت.
تـا کنـون پژوهشـی مسـتقل بـه تحقیـق پیرامـون تأویلشناسـی تمـام آیـات حـاوی واژۀ
«نور» نپرداخته و آن را با سایر مؤیدات یادشده ،تأیید نکرده است .پژوهش حاضر ،با
روشی تحلیلی _ توصیفی ،ضمن بررسی لغوی واژگان «تأویل» و «نور» ،به معناشناسی
jep.emamat.ir
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نـور در قـرآن پرداختـه اسـت و الگویـی از میـدان معنایـی بـا محوریـت واژۀ «نـور» ارائـه
میدهـد .سـپس بـا بررسـی روایـات پیرامـون هر آیه و سـیاق آن ،تعلیل تأویـل نور به امام
را تبییـن و معنـای باطنـی آن را واکاوی میکنـد .در ادامـه ،نـوع داللـت واژۀ نـور بـر امـام

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

تحلیـل ،و عـدم خلـط ظاهـر آیـات بـا باطـن آنهـا در تأویـل مـورد بحث ،تبیین میشـود.

 .1تبیین واژ گان
ارتباط تنگاتنگ موضوع تحقیق با تأویل و لزوم تفکیک آن با تفسـیر ،درنگ بیشـتری
روی ایـن واژه میطلبـد؛ هرچند پژوهشـگران بـه تفصیل آن پرداختهاند.
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی599/2 ،؛ عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر14/1 ،؛ سیوطی،
عبدالرحمان ،الدر المنثور.6/2 ،
 .2بابایی ،علیاکبر و دیگران ،روششناسی تفسیر قرآن ،ص .259-255
 .3حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة28/18 ،؛ قرطبی ،محمد بن احمد ،تفسیر72/1 ،؛
متقیهندی ،علی ،کنز العمال10/2 ،؛ ترمذی ،محمد ،سنن.200-199/5 ،

 .1-1تفسیر و تأویل
ً
در گذشـته تفسـیر و تأویـل ،دو لفـظ متـرادف 1و عمدتـا بـه معنـای «هویداسـاختن»
بودهانـد .لغویـان تفسـیر را بـه بیـان و تفصیـل و توضیـح 2،اظهـار معنـای معقـول،

3

کشـف مـراد از لفـظ مشـکل 4،شـرح مجملات قصـص قـرآن ،تعریـف داللـت الفـاظ
غریبـۀ قـرآن و تبییـن سـبب نـزول آیـات 5معنـا کردهانـد .برخـی پژوهشـگران معتقدنـد
تفسـیر ،توسـعهدادن و فزونیبخشـیدن بـه متـن اسـت؛ لـذا تأویـل را نیـز نوعـی تفسـیر
میداننـد کـه هـردو از اهـداف ّ
مفسـران اسـت 6.برخـی نارسـایی و دشـواربودن الفـاظ را
دلیلی برای تفسـیر دانسـته و تفسـیر را نیز به همین معنای زدودن ابهام از لفظ مشـکل
دانسـتهاند 7.برخـی دیگـر ،در تعریـف تفسـیر ،بـدون اشـاره بـه تبییـن ظواهـر ،تفسـیر را
ً
8
صرفـا تبییـن معانـی آیـات قـرآن و كشـف مقاصـد و مدلولهـای آن میداننـد.
امـروزه تنهـا قلیلـی از دانشـیان ،همچنـان تفسـیر و تأویـل را یکـی میپندارنـد و تأویـل را
نیـز برخاسـته از لفـظ میداننـد و آن را معنـای ثانـوی لفـظ ،یـا بـه عبـارت دیگـر ،معنـای
باطنـی و ممـدوح میخواننـد 9.اکثـر دانشـمندان ،بـا جداکـردن تفسـیر و تأویـل ،تفسـیر
را بیـان ظواهـر آیـات و معانـی صریـح یـا اشـاری آنهـا 10و در مقابـل ،تأویـل را بـه معنـای
 .1معرفت ،محمدهادی ،تفسیر و مفسران.22/1 ،

 .3اصفهانی ،راغب ،مفردات ،ص .636
 .4ابنمنظــور ،محمــد بــن مکــرم ،لســان العــرب55/5 ،؛ زبیــدی ،محمدمرتضــی ،تــاج العــروس،
.323/13
 .5جرجانــی ،علــی بــن ّ
محمــد ،کتــاب التعریفــات ،ص 63؛ زبیــدی ،محمدمرتضــی ،همــان،
.324-323/13
 .6حکیم ،محمدباقر ،علوم القرآن ،ص .227
 .7معرفت ،محمدهادی ،همان.33/1 ،
 .8طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.4/1 ،
 .9معرفت ،محمدهادی ،التمهید.30/3 ،
 .10کلبــی ،محمــد بــن احمــد ،التســهیل15/1 ،؛ تهرانــی ،آقابــزرگ ،الذریعــة232/4 ،؛ بابایــی،
علیاکبــر ،قواعــد تفســیر قــرآن ،ص .13

11
؟ناموصعم تيالو« هب ميرک نآرق رد »رون« ۀژاو ليوأت یهوژپزاب

 .2فراهیــدی ،خلیــل ،العیــن247/7 ،؛ جوهــری ،اســماعیل ،الصحــاح781/2 ،؛ ابنفــارس،
احمــد ،معجــم مقاییــس اللغــة.504/4 ،
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عـدول از ظاهـر و تمایـل بـه سـمت باطـن میداننـد کـه خـود ،نوعـی افـزودن بـه متـن
ّ
ل بحـث از معنای وضعی
اسـت 1.بـه گـزارش سـیوطی ،ابوطالب تغلبی تفسـیر را متکف 
2

ظ و تأویـل را تفسـیر معنـای درونـی آن دانسـته اسـت.
لفـ 

نتیجـه اینکـه تأویـل ،بازگردانـدن کالم از ظاهـر اسـت 3.لذا زمانی تفسـیر روی میدهد
کـه ظواهـر آیـات بـا توجـه بـه ادبیـات عـرب و اصـول محـاوره و مفاهمـه معنـا شـود و
در ابهامـات ،بـه هیئـت ترکیبـی جملات ،سـیاق و سـایر قرایـن رجـوع شـود .امـا اگـر
معنـا ،بـا ادبیـات و اصـول محـاوره قابـل تشـخیص نباشـد و مفسـر تعبیـری خـارج از
ظاهـر آیـه ارائـه دهـد ،بـه تأویـل رسـیده اسـت 4.حـال اگـر ایـن تأویـل ریشـه در روایـات
مأثـور از ناحیـۀ راسـخان علـم (معصومـان؟مهع؟) داشـته باشـد کـه بـه تأویلات عا ِلمانـد
و مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه منبـع وحـی متصلانـد ،ممـدوح و مـورد پذیـرش اسـت و
اگـر ریشـهاش در آرای شـخصی یـا حتـی کشـف و شـهود شـخص مفسـر باشـد ،تأویـل
5

مذمـوم یـا تفسـیر بـه رأی اسـت کـه دلیلـی بـرای پذیـرش آن در دسـت نیسـت.
ً
ً
بنـا بـر آنچـه گذشـت ،اوال ،تعبیـر نـور بـه امـام از مقولـۀ تأویـل اسـت ،نـه تفسـیر؛ ثانیـا،
jep.emamat.ir
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چنانچـه تأویـل واژۀ «نـور» بـه «امـام» بـا مؤیداتـی چـون روایـات ،سـیاق ،مبانـی علـم
معناشناسـی و مبحـث داللـت الفـاظ تأییـد شـود ،نهتنهـا تأویـل مذمـوم و تفسـیر بـه
رأی نیسـت ،بلکـه میتوانـد کشـف مـراد جـدی گوینـده در تأویـل باشـد؛ هرچنـد مـراد
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اسـتعمالی در ظاهـر آیـات نیـز معتبـر و مـورد تأییـد اسـت.
 .2-1نور
ّ
مشـهورترین معنـای واژۀ نـور نـزد عمـدۀ لغویـان« ،الضوء :روشـنایی» اسـت کـه ضد آن،
«الظلمة :تاریکی» میباشـد 6و مهمترین ثمرۀ آن «دیدهشـدن» اسـت .برخی مشـتقات
 .1پاکتچی ،احمد ،تاریخ تفسیر قرآنکریم ،ص .39
 .2سیوطی ،عبدالرحمان ،اإلتقان.193/4 ،
 .3دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه.6364/4 ،
 .4بابایی ،علیاکبر و دیگران ،روششناسی تفسیر قرآن ،ص  34و .255
 .5همان ،ص .259-258
 .6جوهــری ،اســماعیل ،الصحــاح838/2 ،؛ فراهیــدی ،خلیــل ،همــان275/8 ،؛ ابنمنظــور،

آن از قبیل نار ،مناره و مانند آن نیز در همین فضا ،معنا میشوند 1.همچنین گفتهاند
کـه «ضیـاء» اعـم و اشـد از نـور اسـت .ضیـاء ،ذاتـی اسـت و نـور ،عرضـی؛ چنانکـه قرآن
َْ

َّ

کریـم فرمـوده اسـتَ :
<� َع َل ش
ال� ْم َس ِض� يَ� ًاء َوال ق� َم َر> 2.دیگـر اینکـه ،انـواع مختلفـی بـرای
ج

نـور برشـمردهاند و بـرای هریـک شـواهدی از آیـات قـرآن آوردهانـد؛ ازجملـه اینکـه نـور بـر
دو نـوع دنیـوی و اخـروی اسـت و نـور دنیـوی نیـز خـود ،بر دو نوع اسـت :نـوع اول که تنها
بـا چشـم بصیـرت یـا چشـم دل و ماننـد آن دیـده میشـود؛ ماننـد نـور عقـل و نـور قـرآن.
نـوع دوم ،بـا چشـم ظاهـری دیـده میشـود و محسـوس اسـت؛ ماننـد نـور آفتـاب ،مـاه و
3

سـتارگان .نـور اخـروی نیـز ،نـوری اسـت کـه در قیامـت بـرای مؤمنان وجـود دارد.

برخـی از محققـان معتقدنـد ،یکـی از نامهـای پـروردگار نیـز ،نـور اسـت؛ زیـرا نابینـا بـا او
بینا میشـود و گمشـده ،بهواسـطۀ او هدایت میشـود 4.برخی دیگر برآناند که خدا نور
نـور عمومـی اسـت کـه آسـمان و زمین را بـا همین
اسـت ،بـه اعتبـار عمـوم و خصـوصِ .
نور خاص
نور عمومی ذاتی خود ظاهر میکند و در این مرتبه ،انوار حسی نیز چنیناندِ .
اسـت کـه مؤمنیـن را بـه سـعادت جاودانـه هدایـت میکنـد و آنچـه غیـب اسـت،
بهواسطۀ نور معرفت ،برایشان آشکار میشود 5.نکتۀ حائز اهمیت در اینگونه نظرات،
وجه تسمیۀ پروردگار به نور است که همانا «هدایتگری» میباشد.
ممکــن اســت بــه قرایــن مختلــف ،معنــای واژۀ نــور از حقیقــت بــه مجــاز تمایــل کنــد؛
«خلقــت» اســت کــه بــا آن آســمان و زمیــن را ظاهــر نمــوده اســت 7و برخــی نیــز بــا اســتناد
محمــد بــن مکــرم ،لســان العــرب240/5 ،؛ اصفهانــی ،راغــب ،مفــردات ،ص 827؛ طریحــی،
فخرالدیــن ،مجمــع البحر یــن.505/3 ،

 .1همان.

 .2زبیدی ،محمدمرتضی ،تاج العروس.300/14 ،
 .3همان.301/14 ،
 .4ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،همان؛ زبیدی ،محمدمرتضی ،همان.312/14 ،
 .5طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.121-120/15 ،
 .6نور.35 :
 .7قرشی ،علیاکبر ،قاموس قرآن.127/7 ،
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َ ٱ ّٰ ُ

َ

ݨْ َ

ݩݦ

بهعنــوان نمونــه ،دربــارۀ آیــۀ <�لل ُه ݧ ݩݐں ُ ݦور ا ّݠلس ٰم ٰوا ِت� َوالا ݧ ْر ݫݭ ِݐ ݦ ٭
ݤص 6>...برخــی گفتهانــد مــراد از نــور،

jep.emamat.ir

بــه روایــت نبــوی ،معنــای نــور را «هدایــت» دانســتهاند کــه خداونــد ،هدایتگــر اهــل
آســمان و زمیــن اســت 1.بنابرایــن «خلقــت» و «هدایــت» در عبــارت نخســتین ایــن
آیــه ،معنایــی مجــازی دارنــد .از آنجــا کــه پذیــرش معنــای مجــازی از راه مبانــی علــم
معناشناســی ماننــد روابــط جانشــینی و همنشــینی بــه دســت میآیــد ،الزم اســت دو
ارتبــاط یادشــده ،پیرامــون واژۀ نــور بررســی شــوند.
 .3-1روابط جانشینی و همنشینی و میدان معنایی
به عقیدۀ سوسور ،روابط همنشينی در دانش معناشناسی ،روابطی هستند که واژههایی
محـدود کـه جزئـی از یـک زنجیـرۀ حقیقـی هسـتند را بـه صـورت خطـی ،بـه یکدیگـر
پيونـد میدهنـد و روابـط جانشـینی ،روابطـی هسـتند کـه واژههـای متعلق بـه یک نظام
زبانـی بالقـوه را بـه یکدیگـر پیونـد میدهنـد 2.در محـور همنشـینی (مجـاورت) اجـزای
3

افقـی کالم و در محـور جانشـینی (مشـابهت) اجـزای عمـودی آن بررسـی میشـوند.

بـا تکیـه بـر ایـن دو رابطـۀ افقـی و عمـودی ،مفاهیـم مرتبـط بـا واژۀ «نـور» در قـرآن ،تبییـن
میشـود و معنـای توسـعهیافتهای از آن ارائـه میگـردد.
jep.emamat.ir
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6

رابطۀ همنشینی نور در قرآن با واژههایی چون هدایت 4،صراط مستقیم 5،رستگاری،

رحمــت 7،کتــاب [آســمانی] 8،ایمــان 9،برهــان 10،اســام 11،بصیــرت 12و انبیــا ،شــهدا و
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 .1طریحی ،فخرالدین ،همان.504-503/3 ،
 .2سوسور ،فردینان ،مبانی ساختگرایی در زبانشناسی ،ص .177-176
 .3احمدی ،بابک ،از نشانههای تصویری تا متن ،ص .33
 .4نور35 :؛ شوری52 :؛ مائده.16 :
 .5شوری.52 :
 .6اعراف.157 :
 .7احزاب43 :؛ حدید 9 :و .28
 .8زمر69 :؛ مائده.15 :
 .9تحریم8 :؛ حدید 13-12 :و  19و .28
 .10نساء.174 :
 .11زمر.22 :
 .12بقره.17 :

صدیقیــن 1و رابطــۀ جانشــینی آن ،بــا واژههایــی نظیــر امــام 2،رحمــت 3،گرمــا،

4

زندگــی 5،بینایــی 6و پاکیزگــی 7برقــرار اســت.
همچنیـن در آیـات قـرآن بـه تعابیـری چـون طاغـوت ،تاریکـی ،گمراهی ،عـذاب و زیان
8

آشـکار بهعنوان مفاهیم مخالف نور و تقابل این دو گروه معنایی اشـاره شـده اسـت.

ایزوتسـو معتقـد اسـت واژگانـی کـه در معنـای اساسـی خـود بـا یکدیگـر مرتبطانـد ،بـه
صـورت شـبکۀ معنایـی بههمپیوسـتهای عمـل میکنند که با نظـم و قاعدهای خاص،
«میـدان معنایـی» را تشـکیل میدهنـد 9و ایـن میدان با محوریت کانـون مرکزی ،دارای
دو قطـب ایجابـی و سـلبی خواهـد بود.
جمـــع آرای سوســـور و ایزوتســـو (کـــه هـــم خـــود از برجســـتهترین دانشـــیان حـــوزۀ
معناشناس ــی بهش ــمار میرون ــد و ه ــم آنچ ــه از آرای آندو گذش ــت ،نظ ــرات مش ــهور
و جهانش ــمول آندو اس ــت) نی ــک نش ــان میده ــد ،مفه ــوم ن ــور دارای ی ــک می ــدان
معنای ــی اس ــت ک ــه ای ــن واژه (ن ــور) در کان ــون آن ق ــراردارد .چه ــارده معن ــای برخاس ــته
از روابــط جانشــینی و همنشــینی در قطــب ایجابــی کانــون و پنــج مفهــوم مخالــف آن
در قط ــب س ــلبی ق ــرار میگیرن ــد .ب ــا ای ــن حس ــاب ،می ــدان معنای ــی واژۀ «ن ــور» ب ــه ای ــن
ش ــکل خواه ــد ب ــود:

 .2احقاف12 :؛ هود.17 :
 .3احقاف12 :؛ هود.17 :
 .4فاطر.21 :
 .5فاطر.22 :
 .6فاطر.19 :
 .7فاطر.18 :
 .8بقــره 257 :و 17؛ نــور40 :؛ فاطــر20 :؛ مائــده16 :؛ احــزاب43 :؛ حدیــد9 :؛ انعــام122 :؛ زمــر22 :؛
نســاء.119 :
 .9ایزوتسو ،توشیهیکو ،خدا و انسان در قرآن ،ص .25-24
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 .1زمر69 :؛ حدید.19 :
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کتاب

برهان

حیات

 .2تبیین آیات و روایات

ً
روایـات امامیـه ،واژۀ «نـور» را عمومـا بـه معنـای «والیـت امیرمؤمنـان؟ع؟» یـا شـخص

ایشـان و سـایر معصومـان؟مهع؟ تأویـل نمودهانـد و همین معنا در روایـات عامه نیز یافت
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میشـود:

َ َ َ ً َ َ َ أَ
َ َ َّ
ََُُ
ْ
 .1حضرت امیر؟ع؟ در غوغای سقیفه ،آیۀ
<م ث�له ْم ك َم ث� ِل ال ذ ِ� ي� ْاس ت� ْو ق�د �ن ارا ف�ل ّما � ض� َاء ت�
ُ ُ
َ َ َُ
ُ ُ
َ َ ُ ذَ َ
ما� لا ُ� ْ�ص ُر نَ
و�> 1را تالوت کرد و فرمود:
ما ح ْوله �ه َب� اهلل �بِ ن� ِور ِه ْم و �ت َركه ْم �ف ي� ظ�ل ٍت ي ب ِ
َم َثل شـما مثل همان کسـی اسـت که آتشـی بیفروخت و همینکه اطراف
2

وی را روشن ساخت ،خدا نورش را برد و در تاریکی رهایش کرد. ...

امـام کاظـم؟ع؟ ذیـل ایـن آیـه ،همیـن معنـا را راجعبـه منافقـان بیـان فرمـود 3.همچنیـن
 .1بقره.17 :
 .2قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر۳۰۱/۲ ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.5/۲۹ ،

 .3امام یازدهم ،حسن بن علی؟ع؟ ،التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن بن علي العسكري؟ع؟،

امام باقر؟ع؟ منظور از <لا ُ� ْ�ص ُر نَ
و�> را کسـانی دانسـت که فضل و مقام اهلبیت؟مهع؟
يب ِ
1

را نمیبیننـد.

أ ُ َ ُ َّ ذ َ آ َ نُ ُ خْ ُ ُ ْ َ ظُّ ُ ت َ نُّ َّ
َ َ
ور َو ال ذ ي�� نَ� ك ف� ُروا
 .2امام صادق؟ع؟ دربارۀ آیۀ <�هلل و ِل ي ّ� ال ي�� ن� �م�وا ي�� ِر ج�هم ِم ن� ال�ل ِ
ما� ِإ�لى ال� ِ
أَ ْ ُ�ؤ ُ ُ َّ غُ ُت ُ خْ ُ َن ُ ْ َ ّنُ َ ظُّ
ما� 2>...فرمود :نور ،آل ّ
ال� ُل ِت
محمد؟لص؟ است
ور ِإ�لى
�و ِل ي�ا هم الطا�و� ي�� ِر ج�و�هم ِم ن� ال� ِ

و ظلمــات ،دشــمنان ایشــان 3.همچنیــن در پاســخ بــه ایــراد فــردی کــه تطبیــق کافــران
مورد اشاره در آیه بر دشمنان اهلبیت؟مهع؟ را ثقیل میپنداشت فرمود:
کافـر چـه نـوری دارد کـه خداونـد آنهـا را از نـور خـارج کنـد و بـه تاریکیهـا
ببـرد؟! بلکـه مقصـود آیـۀ شـریفه ایـن اسـت کـه آنهـا در نـور اسلام بودنـد
نکـه دنبـال پیشـوای سـتمکاری کـه از طـرف خداونـد ّ
معیـن
و پـس از ای 
نشـده رفتنـد[ ،خـدا] آنهـا را از نـور اسلام بیـرون میکنـد و بـه ظلمـات کفـر
میکشـاند.

4

از امام باقر؟ع؟ نیز رسیده است که فرمود:
کافـران [در ایـن آیـه] کسـانی هسـتند که والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را انکار
کردهانـد .پیشـوای ایـن افـراد طاغـوت اسـت ...کـه مـردم را از نـور ،یعنـی
والیـت آنحضـرت ،بیـرون بردنـد و ب هسـوی ظلمـت کشـاندند کـه همـان
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5
6

همین معنا در تفسیر قمی از امام رضا؟ع؟ نیز روایت شده است.
ص 115؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۵۶۷/۳۱ ،
 .1همان.۱۱/۵ ،
 .2بقره.257 :

 .3عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر۱۳۸/۱ ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۳۱۰/۲۳ ،
 .4عیاشــی ،محمــد بــن مســعود ،همــان؛ مجلســی ،محمدباقــر ،همــان۱۰۴/۶۵ ،؛ نوری ،حســین،
مستدرک الوســائل.۱۷۴/۱۸ ،
 .5ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب۸۱/۳ ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۳۹۶/۳۵ ،
 .6قمی ،علی بن ابراهیم ،همان.85-84/1 ،

؟ناموصعم تيالو« هب ميرک نآرق رد »رون« ۀژاو ليوأت یهوژپزاب

والیـت دشـمنان او اسـت.
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أَ ُ َ

َّ

َْ

ُ

ُ

أَ ْ ْ

َ ُ

ُ ً

ً

ال� ُاس ق�د � َاءك ْم ُ ْر نٌ
 .3دربــارۀ آیــۀ < ي�ا � يّ�ها ن
ها� ِم نْ� َر ِ�بّ ك ْم َو ��ن �زَ ل ن�ا ِإ�ل يْ�ك ْم �ن ورا ُم ب� ي� ن�ا> 1امــام
�ب
ج
صــادق؟ع؟ فرمــود« :برهــان ّ
محمــد؟لص؟ اســت و نــور ،علــی؟ع؟» 2.همیــن روایــت در

احادیــث عامــه نیــز موجــود اســت 3.همچنیــن تفســیر علـ ّـیبــنابراهیــم واژۀ نــور در ایــن
4

آیــه را امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میدانــد.

 .4واژۀ نور در سورۀ مائده ،در دو آیه پیدرپی آمده است:

َ َأ ْ َ ْ تَ قَ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ نَ ُ َ ّ نُ َ ُ ْ َ ث ً َّ ُ
ك نْ� تُ� ْم تُ� خْ� فُ� نَ
و� ِم نَ�
ا� �د ج�اءكم رسول�ا ي� ب� يِ�� لكم ك ِ� ي�را ِمما
< ي�ا �هل ال ِك� ِب
ْ تَ َ َ ْ فُ َ ْن َ ث قَ ْ َ َ ُ ْ َن َّ �نُ ٌ َ تَ ٌ ُ نٌ ْ
د� �بِ ِه
ا� و ي�ع�و ع� ك ِ� ي� ٍر �د ج�اءكم ِم� الل ِه ور و ِك� ب
ال ِك� ِب
ا� م بِ� ي�� * �ی ه ي
َ ُ خْ ُ ُ ْ نَ ظُّ ُ ت َ نُّ
ُ َ ن �تَّ َ َ ضْ �نَ ُ ُ ُ َ َ
ال�ور � ذْ��ن ِه وَ
ّ
ما� ِإ�لى ِ �بِ ِإ ِ
اهلل م ِ� ا ب�ع ِر�وا ه س ب�ل الس ِ
لام و ي�� ِر ج�هم ِم� ال�ل ِ
َْ
َ
5
راط ُم ْس ت� ق� ي� ٍم>.
ي�هد ي� ِه ْم ِإ�لى ِص ٍ

ّ
علـیبـنابراهیـم از پیامبـر؟لص؟ نقـل کـرده اسـت کـه منظـور از نـور در آیـات یادشـده،
6
امیرالمؤمنیـن و ّ
ائمـه؟مهع؟ اسـت؛ هرچنـد ظاهـر آیـه ،خطـاب بـه اهـل کتـاب باشـد.

jep.emamat.ir
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ً َ أَ
أَ
ْ َُ ُ ً
ف نَّ
نَ
ال� ِاس
كا� َم يْ� ت�ا ف�� ْح يَ� يْ� ن� ُاه َو جَ� َعل ن�ا له �ن ورا يَ� ْم ش� ي� ِ�ب ِه ِ� ي�
 .5بریــد عجلــی ذیــل آیــۀ <� َو َم نْ�
َ َ ْ َ ثَ ُ ُ ف ظُّ ُ ت َ
ْ
ما� ل يْ� َس بِ� خ� ِار جٍ� ِم ن�ها 7>...از امــام باقــر؟ع؟ آورده اســت کــه فرمــود:
كم ن� م�له ِ� ي� ال�ل ِ
َ َْ َُ ُ ً
<و جَ� َعل ن�ا له �ن ورا> یعنــی امامــی کــه بــه او اقتــدا میکند؛ یعنی علی؟ع؟» 8.در تفســیر
«...

ّ
علیبنابراهیم آمده است:

ً َ َأ َ
أَ َ َ ن َ
ک نَ
ا� َم یْ� ت�ا ف�� ْح یَ� یْ� ن� ُاه> یعنی نسـبت به حق و والیت نادان اسـت.
<� و م�
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 .1نساء.174 :
 .2کوف ــی ،ف ــرات ب ــن ابراهی ــم ،تفس ــیر ،ص ۱۱۶؛ عیاش ــی ،محم ــد ب ــن مس ــعود ،هم ــان۲۸۵/۱ ،؛
مجلســـی ،محمدباقـــر ،بح ــار األن ــوار۱۹۷/۹ ،؛ اس ــترآبادی ،عل ــی ،تأو ی ــل اآلی ــات الظاه ــرة،
ص .۱۵۰
 .3حسکانی ،عبیداهلل ،شواهد التنزیل.۷۹/۱ ،
 .4قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر.۱۵۹/۱ ،
 .5مائده.16-15 :
 .6قمی ،علی بن ابراهیم ،همان۱۶۴/۱ ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.
 .7انعام.122 :
 .8عیاشـــی ،محمـــد بـــن مســـعود ،هم ــان۳۷۶/۱ ،؛ مجلس ــی ،محمدباقر ،هم ــان،۴۰۴/۳۵ ،
.۳۰/۶۴

َ َْ َُ ُ ً
ُ ً
ف نَّ
ال� ِاس> نـورا
<و جَ� َعل ن�ا له �ن ورا �یَ ْم ِش�ی ِ�ب ِه ِ� ي�
پـس او را بـه آن هدایـت کردیـم.
َ َ ن َّ ثَ ُ ُ ف ظُّ ُ َ ت َ ْ َ خَ ّ نْ َ
ا� ل ی�س ِب�� ِار ٍج� ِم�ها> یعنی در [ظلمت]
یعنی والیت< .کم� م�له ِ� ي� ال�لم ِ
1
والیـت غیـر از امامان.
َ أَ
همچنیـن از امـام رضـا؟ع؟ نقـل اسـت کـه منظـور از ف
<�� ْح یَ� یْ� ن� ُاه> را هدایـت و منظـور از
ُ ً
2
<�ن ورا> را والیـت دانسـتهاند.
َ َ �زَّ ُ ُ َ َ�ن َ ُ ُ َ ّ�تَ َ ُ ّنُ َّ أُ ْ
ُ
َ َّ آ ُ
ال� َور ال ذ� ي� ��ن �ز ِ َل َم َعه
 .6صادقیـن؟امهع؟ ذیـل آیـۀ < ...ف�ال ذ ي�� نَ� � َم ن�وا �بِ ِه و ع روه و صروه و ا ب�عوا
ُ
ول� َك ُه ُم ْال ُم فْ�ل ُح نَ
4
أ� ِئ
و�> 3واژۀ نور را به امیرالمؤمنین؟ع؟ و والیت ایشان تعبیر فرمودهاند
ِ
5

و همین معنا در تفسـیر قمی نیز مشـهود اسـت.
ُ َّ

َّ

َْ

ُ ً

 .7امام باقر؟ع؟ ذیل آیۀ <ه َو ال ذ�� جَ� َع َل ش
ال� ْم َس ِض� ي� ًاء َو ال ق� َم َر �ن ورا  6>...فرمود:
ي

خداونـد ّ
محمـد؟لص؟ را [در ایـن آیـه] بـه خورشـید و جانشـین او را بـه مـاه
7

تشـبیه کرده اسـت.

جابـر بـن عبـداهلل نیـز از پیامبـر؟لص؟ نقـل کـرده اسـت کـه فرمـود« :خورشـید منـم و
علـی؟ع؟ مـاه اسـت».

8

ْ أَ
َ ْ
َ ُ
ُ �نُ ُ َّ
ُ ُ
الس ِت
ماوا� َو ال� ْر ِ ض� َم ث� ُل �ن ِور ِه ك ِم ش�كا ٍ�ة  ...يَ�كاد �زَ يْ� ت�ها
 .8دربـارۀ آیـۀ نـور کـه فرمـود< :اهلل ور
َ َ َ
ُ َ ُ ْ
ُ ُ
ُ
اهلل ِل ن� ِور ِه َم نْ� ي َ� ش� ُاء> 9از امـام سـجاد و امـام
يُ� ض� ي� ُء َو ل ْو ل ْم �ت ْم َس ْسه �ن ٌار �ن ٌور على �ن ٍور يَ�ه ِد ي�

رضا؟امهع؟ رسیده است که:

 .2استرآبادی ،علی ،همان ،ص .۱۷۲
 .3اعراف.157 :
 .4کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی194/1 ،؛ ابنشهرآشــوب ،محمــد بــن علــی ،مناقــب،
۸۱/۳؛ عیاشــی ،محمــد بــن مســعود ،تفســیر۳۱/۲ ،؛ مجلســی ،محمدباقــر ،همــان۳۹۶/۳۵ ،
و .۳۱۰/۲۳ ،404
 .5قمی ،علی بن ابراهیم ،همان.242/1 ،
 .6یونس.5 :
 .7کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان380/۸ ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۳۲۱/۲۳ ،
 .8صدوق ،محمد بن علی ،معاني األخبار ،ص ۱۱۵؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۷۶/۲۴ ،
 .9نور.35 :
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 .1قمی ،علی بن ابراهیم ،همان.216-۲۱۵/۱ ،
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ُّ َ َ ُ
مـا همـان چراغدانیـم که ف
<� ی�ها ِم ْص ب� ٌاح>؛ <�ن ٌور علی �ن ٍور> یعنی امامی در پی
ِ
ُ نُ َ ن َ شَ
ْ
امامـی دیگـر؛ در <�یَ ه ِد ي� اهلل ِل� ِور ِه م� ی��اء> نـور همانـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟
1

اسـت و خـدا هرکـه را بخواهـد ،بـه والیـت ما هدایـت میکند.

همچنین امام باقر؟ع؟ فرمود:
منظـور از نـور ،پیامبـر؟لص؟ اسـت .مصبـاح همـان علـم اسـت و زجاجـه،
2

امیرمؤمنـان؟ع؟ میباشـد کـه حامـل علـم پیامبـر؟لص؟ اسـت.

 .9ابوهریره و محمد بن ثابت از پیامبر؟لص؟ نقل کردهاند که فرمود:
جبرئیـل نـزد مـن آمـد ...و گفـت ...« :نـور تـو برگرفتـه از نـور خدا اسـت ...و
<و َم نْ� َل ْم یَ� ْ� َعل ُ
نـور علـی؟ع؟ برگرفتـه از نـور تـو اسـت» .سـپس فرمـودَ « :
اهلل
ج ِ
ُ
َُ ُ ً َ َُ
4 3
له �ن ورا ف�ما له ِم نْ� �ن ٍور>»- .
همچنین از پیامبر؟لص؟ آوردهاند که فرمود:
اى علـى! خـدا مـن و تـو را از نـور خـودش آفر يـده اسـت .سـپس از نـور مـا بـر
تمـام نورهـاى بعـد مـن پاشـيده اسـت .هـر آفر يـدهاى كـه از ايـن نـور بـه او
jep.emamat.ir
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رسـيده ،بـه سـوى مـا هدايـت شـده و بـه هركـس کـه اين نـور به او نرسـيده،
از در خانـۀ مـا گمـراه شـده اسـت.

و سـپس آیـۀ فـوق را تلاوت فرمـود 5.امـام صـادق؟ع؟ نیـز منظـور آیـه را اینگونـه بیـان
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کردهانـد :کسـیکـه خـدا برایـش امامـی در دنیـا قـرار نـداده ،در آخـرت نور و امامـی ندارد
6

کـه او را راهنمایـی کنـد و از پـی او بـه بهشـت رود.

 .1مجلســی ،محمدباقــر ،بحــار األنــوار۳۱۱/۲۳ ،۳۵۶/۱۶ ،؛ اســترآبادی ،علــی ،تأو یــل اآلیــات
الظاهــرة ،ص .۳۵۶
 .2مفیــد ،محمــد بــن محمــد ،االختصــاص ،ص ۲۷۸؛ مجلســی ،محمدباقــر ،همــان۳۵۶/۱۶ ،؛
صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص .۲۹۴
 .3نور.40 :
 .4کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر ،ص ۲۸۷؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان۴۴/۶۵ ،۳۳۲/۷ ،؛
دیلمی ،حسن ،ارشاد القلوب.۴۰۴/۲ ،
 .5همان.۴۰۴/۲ ،
 .6استرآبادی ،علی ،همان ،ص .۳۹۱

ْ

ُّ

ُ

ُّ

 .10از صادقیـن؟امهع؟ راجعبـه عبـارت < ...یُل��خ ر جَ�کم ِّم نَ� ظ
ال� َلم ِت
ا� ِإ�لی نال� ِور >...در دو آیـۀ
ِ

مختلف 1آمده است که منظور ،خارجشدن از کفر بهسوی ایمان ،یعنی پذیرفتن والیت
2

حضرت امیر؟ع؟ است.

َ َ ظُّ ُ تُ َ ُّ
 .11از ابن ّ
ما� َو لا نال� ُور> 3ابوجهل
عباس نقل شده است که «ظلمات» در آیۀ <و لا ال�ل

و «نور» امیرالمؤمنین؟ع؟ است.

4

أَ فَ َ ْ شَ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
فَ ُ َ َ
ْ
لام �هو على
 .12در برخی روایات تفسیری آمده است که آیۀ <� �م ن� �رح اهلل صدره ِلل ِإ�س ِ
ذْ
أُ ئ َ ف ضَ
ُ
�نُ ور م نْ� َر ّ�ب ِه فَ� َو يْ� ٌل ل ْل ق� َ �ة قُ ُ ُ ُ
ن 5
لال م ب� ي� ٍ�> دربارۀ امیرمؤمنان؟ع؟
اهلل � ِ
اس ي� ِ �لو ب�ه ْم ِم نْ� ِ�ك ِر ِ
ِ ِ
ول�ك � ي� � ٍ
ٍِ ِ
6

نازل شد.

َ أَ ْ َ ْ أَ ُ ُ
<و � ش� َر ق� تِ� ال� ْر ض� �بِ ن� ِور َر ِ�بّ ها 7>...است که امام صادق؟ع؟ ذیل آن فرمود:
 .13آیۀ دیگر

پـروردگار زمیـن ،یعنـی امـام زمیـن کـه هـرگاه بیـرون آیـد ،مـردم از تابـش
خورشید و نور ماه بینیاز میشوند و به نور امام راه میروند [یعنی بهواسطۀ
8

نور امام در مسیر هدایت گام برمیدارند].

حضـرت امیـر؟ع؟ خـود نیـز ،منظـور از شـهدا (واژۀ همنشـین بـا نـور) در آیـۀ یادشـده را
اهلبیـت؟مهع؟ دانسـتهاندّ 9.
علـیبـنابراهیـم معتقـد اسـت ،شـهدا در ایـن آیـه ،امامـان
10

معصوم؟مهع؟ هستند.

 .1احزاب43 :؛ حدید.9 :

 .3فاطر۲۰ :
 .4نباطــی ،علــی ،همــان۷۴/۲ ،؛ ابنشهرآشــوب ،محمــد بــن علــی ،همــان۸۱/۳ ،؛ مجلســی،
محمدباقــر ،همــان.۳۷۲/۲۴ ،
 .5زمر.22 :
 .6قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر۲۴۸/۲ ،؛ ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،همان؛ نباطی ،علی،
همان؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۲۳۳/۳۸ ،۴۰۵/۳۵ ،
 .7زمر.69 :
 .8قمی ،علی بن ابراهیم ،همان۲۵۳/۲ ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۳۲۶/۷ ،
 .9همان.۳۸۹/۳۵ ،
 .10قمی ،علی بن ابراهیم ،همان.254-۲۵۳/۲ ،
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 .2نباطــی ،علــی ،الصــراط المســتقیم۷۴/۲ ،؛ ابنشهرآشــوب ،محمــد بن علــی ،مناقب۸۰/۳ ،؛
مجلسی ،محمدباقر ،همان.۳۹۶/۳۵ ،
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ً أَ
َ َ أَ
ُ ْ َ
َ َ
 .14امـام باقـر؟ع؟ منظـور از نـور در آیـۀ َ
<و ك�ذ ِلك � ْو َح يْ� ن�ا ِإ�ل يْ�ك ُروحا ِم نْ� � ْم ِر�ن ا ما ك ن� ت�
َ ْ ت ُ َ َ ْ
�ن َ �نَّ َ َ تَ ْ
نُ َ ْ َ َ ْ ن ُ �نُ ً �نَ ْ
�تَ ْ
َ ْ نَ ش ُ ْ
د�
ر� ما ال ِك� ب
د� ِ�ب ِه م ن� ��اء ِم ن� ِع ب� ِاد ا و ِإ� ك ل�ه ي
ا� و لا ال إ� ي�ما� و ِلك ن� ج�عل�اه ورا ه ي
د ي
ََ
َْ
َ
راط ُم ْس ت� ق� ي� ٍم> 1را امیرمؤمنـان؟ع؟ دانسـته 2و عبـارت <�ن ه ِد ي� ِ�ب ِه َم نْ� ن� ش� ُاء> را
ِإ�لى ِص ٍ

نیـز بـه همـان حضـرت بازگردانـده اسـت کـه مـردم بـهوسـیلۀ او هدایـت شـدند 3.امـام

صـادق؟ع؟ نیـز بـا برقـراری پیونـدی میان این آیه و آیۀ پیشـین ،واژۀ نـور در این آیه را هم
4

بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ تعبیـر نمودهانـد.

َأ
ُ ُ
 .15صالـحبـنسـهل از امـام صـادق؟ع؟ دربار ۀ معنـای آیـۀ < ...ي َ� ْسعى �ن ُوره ْم �بَ ي ْ� نَ� � ْي�د ي� ِه ْم
َ
َ أْ
ما�ن ِه ْم 5>...پرسـید و حضـرت فرمود:
و ِ�ب � ي� ِ

ن هسـتند کـه نـور آنهـا از اطرافشـان میدرخشـد تـا وارد
آنهـا امامـان مؤمنیـ 
6

منـازل خـود در بهشـت میشـوند.

<� ْو َم َ� قُ� ُ
َ
ول
 .16ســـعید بـــن جبیـــر و ابنعباس از پیامبـــر اکرم؟لص؟ دربارۀ معنـــای آیـــۀ ي ي
ْ ُ ف ُ َ َ ْ ُ ف ُ َّ
آ ُ ُْ
نْ �نُ ُ ْ ق َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ
ََْ
و� و الم ن� ِا� ق� ت
الم ن� ِا� ق� ن
راءك ْم ف�ال ت� ِم ُسوا
ا� ِلل�ذ ي� نَ� � َم ن�وا ا�ن ظ� ُرو�ن ا �ن ق� ت� ِب� ْس ِم� ِوركم � ي�ل ار ِج�عوا و
ُ ً
�ن ورا 7>...سؤال کردند و حضرت فرمود:

در آن اس ــت و تنها از طریق در است که
آن دیوار ،من هس ــتم و علی؟ع؟ ِ
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میتوان از دیوار گذشت.
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أُ ئ َ ُ ُ ّ ّ قُ نَ َ شُّ
ال� َه ُ
داء
الص ِد ي��و� و
ول�ك هم ِ
 .17در روایـات آمـده اسـت کـه «صدیـق» در آیـۀ <ِ � ...
َ أَ
ِع نْ� َد َر ب�ّه ْم ل ُه ْم � جْ� ُر ُه ْم َو �نُ ُور ُه ْم 9>...امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت 10.ابن ّ
عبـاس نیـز ذیـل ایـن
ِِ
 .1شوری.52 :
 .2استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة ،ص .۵۳۶
 .3قمی ،علی بن ابراهیم ،همان280-279/۲ ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.۳۶۷/۳۵ ،
 .4قمی ،علی بن ابراهیم ،همان۲۷۹/۲ ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.48-۴۷/۲۵ ،
 .5حدید.12 :
 .6قمی ،علی بن ابراهیم ،همان.۱۰۶/۲ ،
 .7حدید.13 :
 .8استرآبادی ،علی ،همان ،ص ۶۳۷-636؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۲۷۷/۲۴ ،
 .9حدید.19 :
 .10اربلی ،علی ،کشف الغمة.313/1 ،

ّ
ّ
صدیـق اکبـر و
آیـه گفتـه اسـت :صدیـق ایـن امـت ،امیرمؤمنـان؟ع؟ اسـت کـه همـان
فـاروق اعظـم اسـت و منظـور از شـهدا در ایـن آیـه نیـز امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،حمـزه و جعفر
هسـتند ...نـزد پروردگارشـان هسـتند بـه سـبب تصدیـق نبـوت و نورشـان کـه بـر صـراط
والیـت بودهانـد 1.عامـه نیـز احادیثـی ذیـل آیـه دارنـد کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را صدیـق
اکبـر و افضـل صدیقـان دانسـتهاند 2.پیامبـر؟لص؟ ذیـل آیـۀ فـوق فرمـود:
وقت ــی قیام ــت ف ــرا رس ــد ،پرچمـــی از نور س ــفید ایج ــاد میش ــود ...پس
عل ــی؟ع؟ برمیخی ــزد ...ب ــهروی منب ــری از نور مینش ــیند و س ــابقان از
مهاج ــر و انصار یکییکی بر او وارد میش ــوند و او اجر و نورش ــان را به آنها
میبخش ــد ...س ــپس برمیخی ــزد و آن ق ــوم ز ی ــر پرچمش ،هم ــراه او وارد
یگ ــردد و همچن ــان تمامی
بهش ــت میش ــوند .س ــپس ب ــه منب ــرش بازم 
مؤمنی ــن ب ــر او وارد میش ــوند و او بخش ــی را ب ــه بهش ــت و اقوام ــی را نیـــز
أُ ئ َ ُ
ّ
ک ه ُم
ول�
ب ــه جهنم میفرس ــتد و این هم ــان کالم خدا اس ــت ک ــهِ � ...< :
َ
ِ ّ ّ قُ نَ شُّ َ َ ن َ َ ّ ْ ُ ْ أ ْ ُ ُ ْ �نُ ُ ُ ْ
مؤمنین پیشتاز
الص ِد�ی �و� وال�هداء ِع�د ر ِب� ِهم لهم � ج�رهم و ورهم>؛ یعنی َ ِ
َ ّ
َ َ
آ َ
ذ
ال�� َن� ک ف� ُروا و ک�ذ �بُ وا ِ�ب � َ�ی ا ِ�ت ن�ا>...
از می ــان پیش ــینیان و اه ــل والی ــت< .و ِ ی
نی ــز یعنی کس ــانیک ــه کافر ش ــدند و والی ــت و ح ــق امیرالمؤمنین؟ع؟ را
3

تکذی ــب کردند ک ــه مس ــتحق دوزخاند.

امـام ّ
سـجاد؟ع؟ پـس از قرائـت ایـن آیـه فرمودنـد :ایـن فضیلتـی بـرای مـا و شـیعۀ مـا
َ ُ ُ ً
َْ
ْ ُ
َ
آ ُ
 .18امـام باقـر؟ع؟ ذیـل آیـۀ <َ ...و � ِم ن�وا �بِ َر ُسو ِل ِه يُ��ؤ ِ�ت ك ْم ِك ف�ل ي ْ� ِن� ِم نْ� َر ْح َم ِت� ِه َو ي� ج ْ� َع ْل لك ْم �ن ورا
�تَ ْم شُ� نَ
و� �بِ ِه 5>...بـه جابـر جعفـی فرمـود:
 .1ابنطــاوس ،علــی بــن موســیّ ،
الطرائــف۹۴/۱ ،؛ نباطــی ،علــی ،الصــراط المســتقیم۲۸۱/۱ ،؛
مجلســی ،محمدباقــر ،همــان.۲۱۳/۳۸ ،۴۱۲/۳۵ ،
 .2ابونعیم اصفهانی ،احمد ،النور المشتعل ،ص .247-245
 .3حلــی ،حســن بــن یوســف ،کشــف الیقیــن ،ص 409؛ مجلســی ،محمدباقــر ،همــان،۴/۸ ،
۳۸۸/۲۳؛ اســترآبادی ،علــی ،همــان ،ص .۵۸۲
 .4مجلسی ،محمدباقر ،همان.۵۲/۶۴ ،
 .5حدید.28 :
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اسـت.

4
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َ ْ َ ُ ْ �نُ ً
ورا �تَ ْم شُ� نَ
و�
مقصود از «کفلین» حسنین؟امهع؟ هستند و عبارت <و ی� ج�عل لکم
1

ِ�ب ِه> یعنی امامی برای شما میفرستد که او را پیشوای خود قرار دهید.
ً
همچنیـن روایـات فریقیـن ،آن نـور را مسـتقیما به امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تطبیق کرده و ذیل
َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ �نُ ً �تَ ْ شُ نَ
و� �ب ِه> نیز فرمودهاند :هرکس به والیت آنحضرت ّ
تمسـک کند،
<و ی� ج�عل لکم ورا م� ِ
2
برای او نوری اسـت.
َ
ْ
َ
أ
َ َ
َ ُ ُ ُ ُ َ
ْف
<�ر ي� ُد نَ ُ ْ ُ ُ َ
 .19دربـــارۀ آیـــۀ ُ
ف ُ نَ 3
كا�رو�>
واه ِه ْم و اهلل م ِت� ّم �ن ِور ِه و ل ْو ك ِره ال ِ
اهلل �بِ �� ِ
و� ِل ي�ط ِف� ئ�وا �ن ور ِ
ي
ابن ّ
عباس گوید:
بـر پیامبـر ا کـرم؟لص؟ وارد شـدم .ایشـان فرمـود ... :بـهزودی مردم راسـت و
چپ را میگیرند .هرگاه چنین شد از امیرالمؤمنین؟ع؟ و پیروانش پیروی
کـن؛ ز یـرا او بـا حـق و حـق بـا او اسـت و آندو از هـم جدا نشـوند تـا در کنار
حـوض بـر من وارد شـوند . ...سـپس آیۀ فـوق را تالوت کرد.

4

ّ
محمـد بـنفضیـل نیـز پیرامـون معنای آیه از امام کاظم؟ع؟ سـؤال کرده اسـت و ایشـان
فرمودهاند:
میخواهنـد والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بـا دهـان [زبـان طعنآلـود]
ُ ُ ُ
اهلل ُم ِت� ّم �ن ِور ِه> یعنـی خداونـد ،امامـت را تمـام
خـود خامـوش سـازند< .و
5
میکنـد ...نـور ،همـان امـام اسـت. ...
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 .20بین متن روایت پیشین از امام کاظم؟ع؟ آمده است که فرمود ...« :و این نور ،همان
َآ ُ

ُّ

َّ

أَ ْ َ

َ

ُ

َ

اهلل ما �ت ْع َمل نَ
َ َ ُ َ ن ذ �ن�زَ ن َ ُ
ف
و� خ� بِ� ي� ٌر> 6آمـده».
اسـت کـه در آیـۀ <�� ِم ن�وا �بِ ِ
اهلل و رسو ِل ِه و ال� ِور ال ِ� ي� � ل�ا و �بِ
 .1کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی۴۳۰/۱ ،؛ قمــی ،علــی بــن ابراهیــم ،تفســیر۳۵۲/۲ ،؛
مجلســی ،محمدباقــر ،بحــار األنــوار۳۱۹/۲۳ ،؛ اســترآبادی ،علــی ،تأو یــل اآلیــات الظاهــرة ،ص
.643
 .2حسکانی ،عبیداهلل ،شواهد التنزیل.۳۰۹/۲ ،
 .3صف.8 :
 .4خزاز ،علی بن محمد ،کفایة األثر ،ص 19-18؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۲۸۵/۳۶ ،
 .5کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همان ۴۳۲/۱ ،و 196؛ مجلســی ،محمدباقــر ،همان،۳۱۸/۲۳ ،
.۶۰/۵۱ ،۳۳۶/۲۴
 .6تغابن.8 :

سـپس فرمـود« :نـور ،همـان امـام اسـت» 1.امـام باقـر؟ع؟ نیـز ذیـل آیـۀ فـوق بـه ابوخالـد
کابلـی فرمـود:
بـه خـدا قسـم ،نـور ّ
ائمـه؟مهع؟ هسـتند تـا قیامت و آنهـا نور خداینـد که نازل
شـده اسـت و آنهـا نـور خـدا در آسـمانها و زمینانـد .نـور امـام در قلـوب
مؤمنیـن از نـور آفتـاب درخشـان در روز روشـن بیشـتر اسـت و آنهـا هسـتند
کـه قلـوب مؤمنیـن را نورانـی میکننـد و خداونـد نـور آنهـا را از هرکسـی کـه
بهـای آنهـا تاریک میشـود و بـا آن ظلمت،
بخواهـد میپوشـاند؛ پـس قل 
2

دل آنهـا را میپوشـاند.

بزرگانـی چـون ابن ّ
ّ
علـی بـن ابراهیـم نیـز معتقدنـد کـه نـور در آیـۀ یادشـده،
عبـاس و
3

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و والیـت او اسـت.

�نُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ نَ أَ ْ ْ َ أَ ْ ن ْ َ ُق ُ نَ َ أَ ْ
و� َر�بّ ن�ا ��ت ِم ْم
ما� ِهم ي��ول
 .21بنا بر مفاد برخی روایات ،آیۀ < ...ورهم ي�سعى �ب ي�� � ي� ِد ي� ِهم و �بِ � ي� ِ
َ ُ
ل ن�ا �ن َور�ن ا  4>...نیـز دربـارۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و اصحابـش نـازل شـده اسـت 5.در ادامـۀ

روایـت کابلـی از امـام باقـر؟ع؟ ذیـل آیـۀ هشـتم سـورۀ تغابـن آمـده اسـت کـه حضـرت

أَ ْ َ
فرمـود :بـه خـدا قسـم نـور ،امامـان از آل ّ
محمدنـد و ایـن آیـه کـه میفرمایـد��< :ت ِم ْم ل ن�ا
ُ
�ن َور�ن ا> یعنـی شـیعیان مـا را بـه مـا ملحـق نمـا! 6امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ آیـۀ فـوق فرمـود:

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان۱۹۴/۱ ،؛ قمی ،علی بن ابراهیم ،همان۳۷۱/۲ ،؛ استرآبادی،
علــی ،همــان ،ص ۶۷۱؛ ابنشهرآشــوب ،محمــد بــن علــی ،مناقــب۸۱/۳ ،؛ مجلســی،
محمدباقر ،همان.۳۰۸/۲۳ ،
 .3قمــی ،علــی بــن ابراهیــم ،همــان؛ نباطــی ،علــی ،الصــراط المســتقیم۲۹۶/۱ ،؛ مجلســی،
محمدباقر ،همان.۵۴/۶۴ ،
 .4تحریم8 :
 .5اربلی ،علی ،کشف الغمة.314/1 ،
 .6ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،همان؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۳۱۵/۲۳ ،
 .7قمی ،علی بن ابراهیم ،همان۳۷۸/۲ ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان.۳۰۴/۲۳ ،
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«آنهـا امامـان مؤمنیـن هسـتند کـه نور آنها از جلو و اطرافشـان میدرخشـد» 7.ابن ّ
عباس
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ایـن آیـه را قرائـت کـرد و گفـت :امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و یـاران او همـراه پیامبـر اکـرم؟لص؟
1

بـه بهشـت میرونـد.

ً
َ َ َ َ ْ قَ َ َ ف َّ �نُ ً
ورا َو َ� َع َل شَّ ْ َ
را�ا>
 .22رسول خدا؟لص؟ همچنین ذیل آیۀ <و ج�عل ال�مر � ي� ِه ن�
ال�مس ِس ج
ج

2

فرمود:
َمثــل مــن میــان شــما همچــون خورشــید اســت و مثــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟
مانن ــد م ــاه .وقتـ ـ ــی خورشیـ ـ ــد غ ــروب ک ــرد ،ب ــهوســـیلۀ مـــاه هدایـــت
3

شوید.

بهجـز آیـات فـوق کـه روایـات مربـوط بـه آنهـا ،معنـای نـور را تعبیـر بـه امـام نمودهانـد،
تأویـل
آیاتـی بسـیار محـدود ،حـاوی واژۀ نـور وجـود دارنـد کـه روایتـی ذیـل آنهـا پیرامـون
ِ
یادشـده ،نقـل نشـده اسـت ،ولـی عبـارات آن آیـات ،مشـابه عباراتـی در آیـات فـوق
ْ
ُّ
ً
ظُّ ُ َ تُ
أَ َ َ َ
ْ أَ ْ
َ
قُ َ
ا� َو نال� ُور> 4که
<� ْل ه ْل ي َ� ْس ت� ِو ي� ال�ع َم ٰى َو ال بَ� ِص ي� ُر � ْم ه ْل ت� ْس ت� ِو ي� ال�لم
اسـت؛ مثال عبارت
َ ٰ َ ݧ ْ ݩݧ ݑَ ْ َ ݧ ݧ ْ ݧ ݩݧ ٰ َ ݨْ ݨݧ ݧ ݡَ ݩُ ݦ ݩَ َ ظُّ ُ ٰ تُ ݩَ َ نُّ
ال� ُور>
مشـابه بـا برخـی از آیـات فـوق ماننـد <وما ی�سٮ ِوی ال ݣاݣعمى واݠل ب� ٖص ی�ر* ولا ال�لما� ولا
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5

اسـت کـه روایـات آن پیشتـر گذشـت .همچنین روایاتی هسـتند کـه امیرمؤمنان؟ع؟ و
ً
سـایر ائمـه؟مهع؟ را مسـتقال نـور خواندهانـد ،بـدون اینکـه اشـاره به آیـهای از قـرآن نمایند؛

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

ماننـد ایـن روایـت نبـوی کـه فرمودنـد:
َ
َ
َ َ
ْ ْ
َّ َ َ ُ ٌ
َ َ ْ ُ َّ َ ُ َ ْ ُ ٌ
ض ،ف َم ْن ت َم َّسـك
يا كع َب! ِإن ِلع ِل ٍ ّي نور ي ِن :ن َور ِف َي َالسـم ِاء ،و نور ِفي الر ِ
َ
ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ّ َّ
ُ
َ 6
الن َاس َع ِّني ِبذ ِلك.
ـور ِه أدخلـه الجنـة ،و مـن أخطأه أدخله النار ،فب ِش ِـر
ِبن ِ
البته مانند این روایت ،فراوان است.
 .1اربلی ،علی ،همان316/1 ،؛ حلی ،حسن بن یوسف ،کشف الیقین ،ص 364؛ ابنشهرآشوب،
محمــد بــن علــی ،همــان۲۲۷/۳ ،؛ مجلســی ،محمدباقــر ،بحــار األنــوار،۳۵۰/۳۵ ،۲۲/۳۶ ،
.۲۲۱/۳۹
 .2نوح.16 :
 .3استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة ،ص .۷۷۸
 .4رعد.16 :
 .5فاطر.20-19 :
 .6قمیمشهدی ،محمدرضا ،کنز الدقائق115/13 ،؛ استرآبادی ،علی ،همان ،ص .643

 .3تأویلشناسی آیات
بررسـی ابعـاد تأویـل نـور بـه امـام ،از بررسـی علـت گرفتـه تـا معنـای باطنـی آن ،جهـت
شـناخت دقیـق تأویـل ،ضـروری مینمایـد:
 .1-3تحلیل علت تأویل نور به اما م معصوم
یکـی از معانـی مجـازی واژۀ «نـور» همانـا «هدایـت» اسـت؛ چنانکـه پیشتـر از قـول
طریحـی ،ابنمنظـور و زبیـدی آمـد و نظـر عالمـه طباطبایـی نیـز آن را تأییـد نمـود .قـرآن
َّ أَ ْ ْ َ

َّ

َ

ُ

ُ ً

ویژگـی تـورات را هدایـت و نـور معرفـی نمودهِ :إ<��ن ا ��ن �زَ ل ن�ا تال� ْو َرا�ة ف� ی�ها هدى َو �ن ٌور> 1و معنای
َْ

ُ ً

هدایتگـری تـورات را بـا آیـۀ َ
<و جَ� َعل ن� ُاه هدى ِل بَ� ِ�ن ي� ِإ� ْس َرا ِ�ئ ي� َل> 2تقویـت فرمـوده اسـت .در
آَ َ

ْ نْ

ُ ً

ُ

مـورد انجیـل نیـز همیـن رابطـه برقـرار اسـتَ :
<و ��ت يْ� ن� ُاه ال ِإ�� جِ� ي� َل ِف� ي� ِه هدى َو �ن ٌور> 3.در ظاهـر
برخـی آیـات ایـن تحقیـق نیـز در مـورد قـرآن عبـارت <�ن ٌور و ِک ت� ٌ
ا� ُم ب� ی� نٌ�> 4و بالفاصلـه
ب
ْ

ّ

َ
د� ِ�ب ِه الل ُه> 5آمـده اسـت .برخـی از آیـات آشـکارا ثمـرۀ قـرآن را هدایـت بـه سـوی نـور
<�ی ه ي

دانسـتهاند؛ ماننـد:

َ ُ ً َ تْ ُ َ َ ْ ُ ْ آ َ ت َّ ُ َ ّ نَ ت ُ �خْ َ َّ ذ نَ آ َ نُ َ َ ُ َّ
الص ِال َح ِت
ا� ِم نَ�
ا� ِل ي� ِر ج� ال ِ ي��� �م�وا و ع ِملوا
ا� الل ِه م ب� ِي�� ٍ
<رسولا ي��لو عل ي�كم � ي� ِ
َ أَ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ّ
ظُّ ُ َ ت َ ُّ
ّ
ْ
ْ
ّ
َ
ُ
َ
َ
<ك ت� ٌ
7
6
ا� ��ن �زَ ل ن� ُاه إ�ل يْ�ك ِل ت��خ ر ج َ� نال� َاس ِم نَ� ظال�ل َم ِت
ا� ِإ�لى نال� ِور>.
ا� ِإ�لى نال� ِور> و ِ ب
ال�لم ِ
ِ
ِ

پیشتـر ایـن معنـا در روابـط جانشـینی و همنشـینی نیـز گذشـت .از جمـع آیـات فـوق
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برمیآید که کتاب آسمانی ،از آن جهت نور است که مایۀ هدایت انسانها قرار میگیرد.
َْ ُ

أَ َ ً ْ ُ

أَ َ

<و َ� َعل ن�اه ْم ��ئ ّم�ة َ�هد نَ
َ
و� ِ�ب � ْم ِر�ن ا>.
ِ ي
هادی اسـت و آیۀ شـریفه نیز فرموده اسـت :ج
 .1مائده.44 :
 .2سجده.23 :
 .3مائده.46 :
 .4مائده.15 :
 .5مائده.16 :
 .6طالق.11 :
 .7ابراهیم.1 :
 .8انبیاء.73 :

8
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همیـن اسـتدالل در مـورد امـام معصـوم نیـز صادق اسـت .وجـود امام ،نور اسـت؛ چون

دربارۀ هدایتگری امام اخبار فراوانی در دســت اســت که گروه نخســت آن دربارۀ آیات
َّ أَ ْ َ

ْ

ُ َ

ُ �ذ ٌ َ ّ ق
هاد> 1آمده اســت.
حاوی واژۀ نور و گروه دوم ذیل آیاتی چون ِإ<��ن ما ��ن ت� م ن� ِ ر و ِلك ِل � ْو ٍم ٍ
2

حتــی روایــات عامــه ،هــادی را در آیــۀ مذکــور ،شــخص حضــرت امیــر؟ع؟ دانســتهاند

3

و إســناد برخــی از ایــن روایــات نیــز بــه اعتــراف بــزرگان اهــل ســنت ،صحیحانــد.

 ْ َّ َ 4خَ َ قْ ن أُ َّ �ةٌ َ ْ ُ نَ ْ
َ ّ َُ ُْ
َ شَ قُّ َّ
الر ُس َ
و� ِ�ب ال َح ّق ِ�
ول ِم نْ� �بَ ْع ِد ما �ت َب� ي َ� نَ� له ُم الهدى> و <و ِمم ن� �ل��ا �م ي�هد
آیــات <و �ا�وا
َو ه َ� ْعد ُل نَ
و�> 5نیــز ماننــد آیــۀ مذکورنــد کــه روایــات ،آنهــا را هــم بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟
ِ�ب ِ ي ِ

و شــیعیانش تعبیــر کردهانــد 6.نیــز احادیثــی چــون ثقلیــن کــه نــزد فریقیــن
از حد اعالی صحت سندی و متنی برخوردارند 7،کتاب و سنت را جداناپذیر دانسته
ّ
ً
و طبــق عبــارت «مــا إن تمســکتم بهمــا لــن تضلوا أبدا» 8تمســک به هــردو را مایۀ هدایت
و نجــات از گمراهــی بیــان داشــتهاند .مفهــوم مخالــف ســخن ایــن اســت کــه جدایــی
نســبت بــه هریــک از ایــن دو نــور ،مایــۀ گمراهــی ،و تمســک توأمــان بــه هــردو ،موجــب
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هدایــت اســت .مؤیــد ایــن معنــا ،وجــود واژۀ ضاللــت در قطــب ســلبی میــدان معنایــی
ً
نــور اســت کــه قبــا بررســی شــد.
بـه همیـن دلیـل« ،کتـاب» در ظاهـر آیـات بـه نـور تشـبیه ،و «امـام» در باطـن آیـات بـه

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

 .1رعد.7 :
 .2ابنابیحاتــم ،عبدالرحمــن بــن محمــد ،تفســیر القــرآن العظیــم2225/7 ،؛ طبــری ،محمــد بــن
جریــر ،جامــع البیــان72/13 ،؛ ابونعیــم اصفهانــی ،احمــد ،النــور المشــتعل ،ص 119-118؛
حســکانی ،عبیــداهلل ،شــواهد التنز یــل.386/1 ،
 .3حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرک علی الصحیحین.126/3 ،
 .4محمد.32 :
 .5اعراف.181 :
 .6اربلی ،علی ،کشف الغمة 317/1 ،و .321
 .7حاکـــم نیشـــابوری ،محمـــد ،هم ــان۵۳۳ ،۱۴۸ ،۱۱۰-۱۰۹/۳ ،؛ ابنماج ــه ،محم ــد بن یزید،
س ــنن۴۳۲/۲ ،؛ ابنحنبـــل ،احم ــد ب ــن محم ــد ،مس ــند ۱۴/۳ ،و  ۱۷و  ۲۶و  ۳۶۶/۴ ،۵۹و
272–370؛ طبرانـــی ،ســـلیمان ،المعج ــم الکبی ــر 63-62/۳ ،و .۱۳۷
 .8ترمـذی ،محمد ،سنن( 663-662/5 ،به نقـل از بیش از سی نفر از اصحاب)؛ و. ...

نـور ،تأویـل شـده اسـت .همچنیـن طبـق روایتـی از حضـرت امیـر؟ع؟ در آیاتـی که ظاهر
واژۀ نـور بـه کتـاب آسـمانی مربـوط اسـت ،دلیـل تأویـل نـور بـه تمـام اوصیـای پیامبـران
ایـن اسـت کـه آنهـا حاملان کتـاب ،صاحبـان گنجینههـای آن کتب و مترجمـان آنها
هسـتند کـه خداونـد در قـرآن خـود ،آن اوصیـای معصـوم را بـه راسـخان در علـم تعبیـر
فرمـوده اسـت 1.ایـن بـا آنچـه شـرح شـد ،در انطبـاق کامـل اسـت.
ب ــا ای ــن حس ــاب ،میت ــوان واژۀ «ن ــور» را ب ــر مطل ــق آنچ ــه باع ــث هدای ــت ش ــود ،اط ــاق
ً
نمــود؛ ماننــد «ایمــان» ،کــه اوال ،نتیجــۀ پیــروی از کتــاب و ســنت و در طــول آن اســت،
ٰ ن ْ ݩݦ ݦ ݦ
ً
ً
ݧْ
ُ ْ
م>؛ 2ثالثــا،
دىݔ ِه ْم َر ب�ݩّ ݧهݨُ ݧ ݨم �بِ ٖا�ی ما ِ� ِه ٭
نــه در عــرض آن؛ ثانیــا ،در آیــات قــرآن آمــده اســت کــه�< :یَ ه ݫ ٖ ݣ
ً
ـتقیما ب ــه ن ــور ،نامگ ــذاری ش ــده _ َ«ف ُس ـ ّـم َی ْال َیم ـ ُ
ـان َه ُ
اه َن ــا
در کالم معص ــوم نی ــز مس ـ
ِ
ِ
ُ ً
نــورا» _ و دلیــل آن نیــز همــان هدایــت و خــروج از تاریکــی کفــر بــه ســوی نــور ایمــان بیــان
3

شده است.

معنـای هدایـت همچنیـن بـا برخـی از آیـات و روایاتـی کـه پیشتـر ذیـل آن آیـات آمـد،
َْ
َّ ُ
<�ه ِد ي� الل ُه ِل ن� ِور ِه َم نْ�
دارای رابطـۀ همنشـینی اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه ،متـن دو آیـۀ ي
َ
ََ
ْن َ َ ْ ن ُ �نُ ً �نَ ْ
د� ِ�ب ِه َم ْن� ن� ش� ُاء> 5که در بخش آیات آمد ،ارتباط ظاهری
ه
<لک� ج�عل�اه ورا
ي� ش� ُاء> 4و ِ
ي

هدایـت و نـور را بیـان کردهانـد و روایـات ذیـل ایـن دو آیـه نیـز آشـکارا دلیـل تأویـل نـور به

َ

َ

َّ َ ُ ُ ً َ َ ُ

ُ

روایـات ذیـل آیـۀ َ
<و َم نْ� ل ْم ي� ج ْ� َع ِل الل ُه له �ن ورا ف� َما له ِم نْ� �ن ٍور> 6و نیـز آیـات  22سـورۀ انعـام و

 16سـورۀ نـوح کـه پیشتـر گذشـت .کوتاهسـخن اینکه ،وجـه تأویل نور بـه امام معصوم
در روایـات مأثـور ،هدایتگـری امـام اسـت؛ چنانکـه کتـاب الهـی نیـز به همیـن وجه ،نور
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.۲۱/۹۰ ،
 . .2یونس.9 :
 .3مجلسی ،محمدباقر ،همان.22/۹۰ ،
 .4نور.35 :
 .5شوری.52 :
 .6نور.40 :
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امـام را در معنـای هدایتگـری امـام دانسـتهاند .هرچنـد لفـظ «هدایـت» در ظاهـر برخـی
آیـات نیامـده اسـتّ ،امـا روایـات ذیـل آنهـا ،بـه معنـای هدایـت اشـاره نمودهانـد؛ ماننـد
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اسـت .تفـاوت ایـن دو در ایـن اسـت کـه تشـبیه کتـاب بـه نـور ،در ظاهـر آیـات آمـده و
تأویـل نـور بـه امـام ،در باطـن آنهـا.
 .2-3مفاد میدان معنایی نور در روایات
عــاوه بــر معنــای هدایــت ،دیگرمعانــی دو قطــب ســلبی و ایجابــی میــدان معنایــی
نــور ،شــواهدی در روایــات دارنــد؛ بــه عنــوان نمونــه ،تطبیــق معنــای «صــراط مســتقیم»
در آیــۀ  52ســورۀ شــوری بــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و امامــان؟مهع؟ در روایــات متعــدد فریقیــن
آمــده اســت 1و در برخــی از آنهــا ،بــر تطبیــق ســایر معانــی ازجملــه نــور ،شــاهد و صدیــق
بــه آن حضــرت نیــز اشــاره شــده اســت .واژۀ شــاهد در آیــات دیگــری ماننــد آیــۀ هفدهــم
ســورۀ هــود نیــز تأویــل بــه امــام شــده اســت 2.در ایــن آیــه ،واژههایــی نظیــر امــام و رحمــت
نیــز همنشــین واژۀ شــاهد هســتند .روایــات تأویــل واژگان شــاهد ،نــور ،صــراط مســتقیم
و ماننــد آن بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در منابــع معتبــر غیرشــیعی نیــز یافــت میشــود 3.بــه
همیــن منــوال ،روایــات فریقیــن راجعبــه تأویــل واژههــای همنشــین و جانشــین واژۀ
نــور بــه امــام معصــوم در آیــات مربوطــه ،فــراوان رســیده کــه ذکــر یکایــک آنهــا ،خــارج از
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بحــث اســت.
 .3-3بررسی معنای باطنی «نور»

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

تأویـل نـور بـه امـام معصـوم ،خـارج از ظاهـر آیات اسـت و به باطـن آنها مربوط میشـود.
در اینکـه «مـراد از باطـن چیسـت؟» اقـوال گوناگونـی از علمـای فریقیـن صـادر شـده
اسـت کـه همگـی مهـری بـر صحـت ادعـای تحقیـق حاضـر میزننـد.
 .1صــدوق ،محمــد بــن علــی ،معانــي األخبــار ،ص 37-32؛ اربلــی ،علــی ،کشــف الغمــة،
324/1؛ اســترآبادی ،علــی ،تأو یــل اآلیــات الظاهــرة ،ص 31-29؛ حســکانی ،عبیداهلل ،شــواهد
التنز یــل.79/1 ،
 .2عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر152/2 ،؛ ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب86/3 ،؛
اربلی ،علی ،کشــف الغمة306/1 ،؛ مجلســی ،محمدباقر ،همان۲۱۴/۹ ،؛ اســترآبادی ،علی،
همان ،ص .232
 .3ابونعیم اصفهانی ،احمد ،النور المشتعل ،ص 111-106؛ حسکانی ،عبیداهلل ،همان،363/1 ،
79؛ سیوطی ،عبدالرحمان ،الدر المنثور.324/3 ،

 .1-3-3معانی ظاهری و باطنی

گروهــی چــون طبــری ،بلخــی و بغــوی معتقدنــد ظاهــر هــر آیــه ،لفــظ آن و باطنــش ،تأویل
آن اســت 1.از حســنبصــری نقــل شــده کــه ظاهــر ،معنــای ظاهــری اســت و باطــن،
معنایــی اســت کــه بــا قیــاس بــه ظاهــر بــه دســت آیــد 2.برخــی نیــز ظاهــر قــرآن را مصــداق
آشــکار معنــای آن و باطنــش را مصادیــق پنهــان معنــا دانســتهاند 3.برخــی چــون
ابننقیــب ،ســیوطی و آلوســی معتقدنــد کــه ظاهــر ،معنایــی اســت کــه بــرای آ گاهــان بــه
ظاهــر قــرآن آشــکار اســت و باطــن ،اســراری اســت کــه خداونــد بــا علــم موهبتــی ،تنهــا
صاحبــان حقیقــت کــه اهــل عبــادت و زهدنــد را بــر آنهــا آ گاه کرده اســت 4.سســتی این
تعریــف در ایــن اســت کــه مصادیــق صاحبــان حقیقــت را بیــان نکــرده و ممکــن اســت
صوفیــان افراطــی و ماننــد آنهــا را نیــز شــامل شــود .محقــق خویــی بــا رفــع ایــراد اخیــر،
ظاهــر را معنایــی میدانــد کــه لفــظ در آن اســتعمال شــده اســت و باطــن را عکــس آن
معرفــی میکنــد و معتقــد اســت کــه فهــم قاصــر مــا جــز بــه عنایــت اهلبیــت؟مهع؟ از درک
باطــن عاجــز اســت 5.آخونــد خراســانی همیــن معنــا را بــدون اشــاره بــه مشــروطبودن
6

فهــم مــا بــه عنایــت معصومــان؟مهع؟ آورده اســت.

بـا توجـه بـه نظـر آیـتاهلل خویی _ که به نظر میرسـد کاملترین تعریـف را ارائه دادهاند _

ماننـد روابـط همنشـینی و جانشـینی و میـدان معنایـی نیـز معنـای باطنـی و تأویـل نـور
بـه امـام را تقویـت نمودهانـد.
 .1بغوی ،حسین ،معالم التنزیل.35/1 ،
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان.9/1 ،
 .3عراقــی ،آقــا ضیاءالدیــن ،نهایــة اال فــکار117/1 ،؛ اصفهانــی ،محمدحســین ،نهایــة الدرایــة،
.162/1
 .4آلوسی ،محمود ،روح المعاني.7/1 ،
 .5فیاض ،محمداسحاق ،محاضرات في اصول الفقه.213/1 ،
 .6خراسانی ،محمدکاظم ،کفایة االصول ،ص .56
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تنهـا بـا اسـتمداد از روایـات اسـت کـه میتـوان بـه معنـای باطنـی آیـات دسـت یافـت و
ً
دقیقـا همیـن امـر در تحقیـق حاضـر و تأویـل واژۀ «نـور» رخ داده اسـت .بهعلاوه ،قراینی
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 .2-3-3معنای باطنی صحیح

تأویـل واژۀ نـور بـه والیـت امامـان معصـوم؟مهع؟ و ارائـۀ معنـای باطنـی یادشـده ،از طریق
عامـه و بـا روش ایشـان نیـز مقبـول اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه ،ذهبـی چهـار شـرط بـرای
پذیـرش تفسـیر باطنـی آورده کـه عبارتانـد از .1 :عـدم تنافی با ظاهر حاصل از سـیاق؛
 .2تأییـد تفسـیر باطنـی بـا شـاهدی شـرعی؛  .3عـدم وجـود معـارض شـرعی یـا عقلـی؛
 .4عـدم ادعـا بـر انحصـار معنـا در معنـای باطنی و عدم ارادۀ معنـای ظاهری 1.هرچند
نقدهایـی بـر شـروط ذهبـی وارد اسـت –ازجملـه اینکـه بـا تحقـق شـرط اول ،نیـازی بـه
شـروط دیگـر باقـی نمیمانـد؛ زیـرا آنچـه شـرط اول در آن وجـود داشـته باشـد ،خـود
ً
حقیقتـا تفسـیر ظاهـر اسـت نـه باطـن _ ّ ،امـا همیـن شـروط نیـز در تأویـل نـور بـه امـام،
رعایـت شـده اسـت .دیگربـار متذکـر میشـویم کـه ارادۀ معنـای باطنـی و تأویـل نـور بـه
امـام ،هرگـز مسـتلزم اجتنـاب از معنـای ظاهـری کالم نیسـت.
در بیانـی دقیقتـر از ذهبـی ،برخـی از محققـان معیـار صحـت اسـتناد به معانـی باطنی
قـرآن را سـه شـرط میداننـد .1 :معنـای باطنـی در قالـب یکـی از داللتهـای عرفـی
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کالم بگنجـد؛  .2روایـات معتبـر از معصومـان ،مقصـود تأویـل را اخبـار نمـوده باشـند؛
 .3بـا ضـروری دیـن یـا عقـل یـا نقل معتبر (کتاب و سـنت) تعارض نداشـته باشـد 2.در
بررسـی شـرط سـوم ،نهتنهـا هیـچ معارضـی در ضـروری دیـن ،عقـل و نقـل بـرای تأویـل

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

نـور بـه امـام یافـت نشـد ،بلکـه برخـی آیـات ،مؤیـد ایـن معنـا هسـتند؛ بـه عنـوان نمونـه،
ُ ُ

أَ

أَ

اگـر طبـق روایاتـی کـه ذیـل آیـۀ < ي َ� ْس َع ٰى �ن ُوره ْم �بَ ي ْ� نَ� � ْي� ِد ي� ِه ْم َو ِ�ب � يْ� َم ِا�ن ِه ْم> 3ذکـر شـدند ،نـور بـه
َْ ُ

ُ ّ أُ َ

امـام تأویـل شـود ،موافـق ایـن آیـه اسـت کـه فرمـودَ :
<� ْو َم �ن دعو ك َل ��ن ٍاس �بِ ِإ� َم ِام ِه ْم>.
ي

4

شـرط دوم نیـز بـا ارائـۀ روایـات ،رعایـت شـده اسـت .امـا شـرط اول که معنـای باطنی در
قالـب یکـی از داللتهـای عرفـی کالم باشـد ،در ادامـه بررسـی میشـود.
 .1ذهبی ،محمدحسین ،التفسیر و المفسرون.280-279/2 ،
 .2بابایی ،علیاکبر ،مکاتب تفسیری.22-21/2 ،
 .3حدید.12 :
 .4اسراء.71 :

 .4-3بررسی داللت لفظ نور به امام
طبـق شـروط سـهگانهای کـه پیشتـر اشـاره شـد ،اگـر تنهـا یـک داللـت بـر تأویـل و ارائـۀ
َ
متصور باشـد ،صحت تأویل یادشـده ثابت میشـود؛
معنای باطنی امام برای واژۀ نور
چـه اینکـه رعایـت دو شـرط دیگـر ،پیشتـر ثابـت شـد .دانشـیان منطـق ،داللتهـای
اصلـی مطابقی،
گوناگونـی بـرای الفـاظ برشـمردهاند کـه مهمتریـن آنها ،سـه نـوع داللت
ِ
ّ
تضمنـی و التزامـی اسـت 1و داللتهـای فرعـی نیـز اعـم از داللت اقتضـا ،داللت تنبیه
2

و ایمـاء ،داللـت اشـاره و داللـت مفهومـی کالم و ماننـد آنهـا هسـتند.

در تأییـد تأویـل نـور بـه امـام ،نه یک داللت ،بلکه چندین داللـت لفظی منطقی وجود
ت اصلی در منطق (تضمنی ،التزامی و مطابقی) ،داللت تضمنی
دارد .از تمام سه دالل 
ّ
و التزامی واژۀ «نور» بر «امام» مسلم است.
ٌ
موضوعلــه؛ ماننــد داللــت عبــارت
داللــت تضمنــی (داللــت لفــظ بــر جــزء معنــای
«خان ـهاش خــراب شــد» بــر اینکــه «دیــوار خان ـهاش خــراب شــد») برقــرار اســت؛ زیــرا
هدایتگــری ،جــزء الینفــک از وجــود امــام اســت و نمیتــوان امــام برحقــی را تصـ ّـور کــرد
کــه تبعیــت از او ،منتــج بــه گمراهــی شــود .ابعــاد رابطــۀ نــور و هدایــت نیــز پیشتــر
بررســی شــد.

ّ
ً
بــا ایــن حســاب ،داللــت التزامــی نــور بــه امــام نیــز مســلم اســت؛ زیــرا اوال ،الزمــۀ امامــت،
ً
نورانیــت میباشــد و ثانیــا ،هــدف امــام نیــز _ چنانکــه گذشــت _ رســاندن مأمــوم بــه نــور
هدایــت اســت.
پس وجود این دو داللت منطقی ثابت است .از طرفی دانشیان علم منطق معتقدند:

داللـت تضمـن و التـزام ،همـواره مسـتلزم مطابقـه اسـت؛ یعنـی هرجـا داللـت تضمـن
 .1تفتازانــی ،مســعود ،تهذیــب المنطــق ،ص 83؛ مظفــر ،محمدرضــا ،اصــول الفقــه38-37/1 ،؛
خوانســاری ،محمــد ،منطق صــوری ،ص .60
 .2بابایی ،علیاکبر و دیگران ،روششناسی تفسیر قرآن ،ص .249-244
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از ســوی دیگــر داللــت التزامــی ،داللــت لفــظ بــر امــری اســت کــه خــارج از معنــای
ٌ
موضوعلــه اســت ،ولــی در ذهــن بــا آن مالزمــت دارد؛ ماننــد داللــت «ســقف» بــر «دیوار».
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ً
ٌ
موضوعلـه؛ مثـل داللـت
و التـزام باشـد ،مسـلما داللـت مطابقـه (داللـت لفـظ بـر تمـام
«خانـه» بـر همـۀ اجـزای خانـه ،ازقبیل حیاط ،اتاق و )...نیز هسـت؛ زیـرا داللت بر جزء
1

معنـا یـا بـر خـارج معنـا ،فـرع وجـود خـود معنـا و داللت بر آن اسـت.

بـا ایـن حسـاب ،تأویـل مـورد بحـث دارای هـر سـه داللـت مطابقـی ،تضمنـی و التزامـی
خواهـد بود.
برخی از سایر داللتها نیز مؤید معنای باطنی امام برای واژۀ «نور» هستند .در داللت
اقتضـا ،لفظـی بـرای معنـای مـراد گوینـده ایـراد نشـده ،بلکـه صدق یا صحـت عقلی یا
شـرعی یـا لغـوی کالم وی ،متوقـف بـر آن معنـا اسـت 2.اگـر ثمـرۀ اتخـاذ نـور ،هدایـت
باشـد _ چنانکـه پیشتـر آمـد _  ،مسـلم اسـت کـه ایـن امـر (هدایـت) ،تنهـا متوقـف
بـر تبعیـت از معصـوم اسـت و تبعیـت از غیـر اهلبیـت؟مهع؟ ،بـه نـص روایـات متعـدد
نظیـر سـفینه ،امـان و ثقلیـن ،موجـب گمراهـی اسـت .به همین دلیل وجـود نور در اهل
ایمـان ،اقتضـا میکنـد کـه از امـام معصـوم تبعیـت نمـوده باشـند.
لـوازم داللـت اشـاری نسـبت بـه داللت التزامی مخفیتر اسـت ،ولی جنـس هردو یکی
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اسـت 3.لذا معنای امام در این مقام ،از مدالیل اشـاری کالم نیز به شـمار میرود.
داللـت مفهـوم نیـز قرینـهای بـرای تأویـل نـور بـه امـام در آیـات حـاوی ایـن واژه اسـت؛
زیـرا پیشتـر آمـد کـه مقصـود از اطلاق نـور بـه امـام ،هدایتگـری امـام اسـت و مفهـوم

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

مخالـف آن ضاللـت و گمراهـی ناشـی از تبعیـت غیرمعصـوم اسـت کـه در آیـات و
روایـات یادشـده ،آشـکارا بیـان شـده اسـت.
غزالـی بـه نـوع دیگـری از داللـت نیـز اشـاره کرده اسـت کـه در آن ،معنـای غیرمنطوق به
دلیـل سـیاق کالم و مقصـود آن ،بـر واژه مسـتقر میشـود 4.سـیاق برخـی آیـات و روایاتـی
کـه پیشتـر آمـد ،علاوه بـر نـور ،واژههایـی نظیـر «صدیـق» و «شـهید» را بـر امـام منطبـق
 .1خوانساری ،محمد ،همان ،ص .62
 .2غزالی ،محمد ،المستصفی من علم االصول.72/1 ،
 .3بابایی ،علیاکبر و دیگران ،روششناسی تفسیر قرآن ،ص .247-246
 .4غزالی ،محمد ،همان.74/2 ،

نمودهانـد .لـذا ایـن نـوع داللـت نیـز ،مؤیـد تأویـل نـور بـه امـام خواهـد بـود.
 .5-3عدم خلط معنای ظاهری و باطنی آیات در تأویل نور به امام
پــس از تبییــن تأویــل نــور بــه امــام و اثبــات آن از منظــر روایــات فریقیــن ،علــم لغــت،
علــم معناشناســی ،ســیاق و داللــت منطقــی الفــاظ ،ســؤال ایــن اســت کــه آیــا در تأویــل
یادشــده ،معنــای ظاهــری آیــات بــا معانــی باطنــی آنهــا خلــط میشــود؟ پاســخ منفــی
اســت .نظــر عمــوم علمــای شــیعه بــر تفکیــک بیــن معانــی ظاهــری و باطنــی آیــات قــرآن
اســت؛ بهجــز شــواذی کــه بــا خلــط معانــی ظاهــری و باطنــی و حتــی بــا تکیــه بــر معانــی
ّ
باطنــی صــرف ،ســعی در تفســیر آیــات نمــوده و دچــار تکلفــی شــدید شــدهاند 1کــه
شایســتۀ تفســیر قــرآن نیســت.
محققـــان معتقدنـــد احادیث مربـــوط به معانـــی باطنی قـــرآن در حوزۀ تأویل هســـتند
و معانـــی ظاهـــری در حـــوزۀ تفســـیر 2.در همیـــن راســـتا ،تحقیق حاضـــر تفکیکی بین
معنـــای ظاهری و معانـــی باطنی واژۀ «نـــور» ایجاد کرده و ضمن بهرسمیتشـــناختن
معنـــای ظاهری روشـــنایی بـــرای واژۀ نور ،آن را با دالیلی که ذکر شـــد ،بـــه «امام» تأویل
کـــرده اســـت .معنـــای ظاهری روشـــنایی نیـــز در راســـتای معنـــای باطنی اســـت؛ زیرا
با توجــــه بـــه آنچه از وجود معــــنای «هدایـــت» برای واژۀ «نور» گذشـــت ،نـــور معرفت
جز بـــا پیروی از امام الهی میســـر نیســـت.
ب ــا وج ــود ای ــن ،ای ــرادی وارد نخواه ــد ب ــود ،اگ ــر واژۀ «ن ــور» را در آن دس ــته از آیات ــی ک ــه
ً
ظاه ــرا س ــیاقی مرب ــوط ب ــه ق ــرآنکری ــم دارن ــد (مانن ــد آی ــۀ یازده ــم س ــورۀ ط ــاق ی ــا آی ــۀ
یک ــم س ــورۀ ابراهی ــم) نی ــز ،تأوی ــل ب ــه «ام ــام» نمایی ــم؛ چ ــه اینک ــه در تأوی ــل ،معن ــا
توس ــعه مییاب ــد و ب ــر آنچ ــه موج ــب هدای ــت اس ــت ،منطب ــق میش ــود ،حت ــی اگ ــر
مواف ــق س ــیاق نباش ــد.
 .1معرفت ،محمدهادی ،تفسیر و مفسران.449-447/1 ،
 . .2همان.

35
؟ناموصعم تيالو« هب ميرک نآرق رد »رون« ۀژاو ليوأت یهوژپزاب

باعـــث هدایـــت مؤمنین میشـــود تا غیـــب را آشـــکارا ببینند و بدیهی اســـت هدایت
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نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 .1روایـــات امامیـــه در اکثـــر قریببهاتفـــاق آیـــات حـــاوی واژۀ «نـــور» ،ایـــن واژه را بـــه
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ ،والیـــت ایشـــان ،تمام امامـــان معصوم؟مهع؟ ،اوصیـــای انبیا و قیام
حضـــرت ولـیعصــــر؟جع؟ تأویل کردهاند کـــه در تحقیق حاضر از آن بـــه اختصار ،با
عنـــوان «تأویـــل نور به امام» یاد شـــده اســـت.
 .2تأویـــل «نـــور» بـــه «امـــام» چنانچـــه بـــا روایـــات ،ســـیاق ،علم لغـــت ،مبانـــی علم
معناشناســـی و مبحـــث داللـــت الفاظ تأیید شـــود ،نهتنهـــا مصداق تأویـــل مذموم یا
تفســـیربهرأی و مانند آن نیســـت ،بلکه میتواند کشـــف مراد جـــدی گوینده در تأویل
باشد؛ هرچند مراد استعمالی آن در ظاهر آیات _ که نور را به روشنایی تعبیر کردهاند _
نیز معتبر و مورد تأیید است.
 .3واژۀ نور در قرآن با واژههایی چون هدایت ،صراط مســـتقیم ،رســـتگاری ،رحمت،
کتـــاب [آســـمانی] ،ایمـــان ،برهـــان ،اســـام ،بصیـــرت و انبیـــا ،شـــاهدان و صدیقان
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رابطۀ همنشـــینی دارد .نیـــز با واژههایی نظیـــر امام ،رحمت ،حـــرور ،حیات ،بصیرت
و پاکیزگـــی در رابطـــۀ جانشـــینی قـــرار دارد .همچنیـــن بـــا تعابیـــری چـــون طاغـــوت،
تاریکـــی ،گمراهـــی ،عـــذاب و زیـــان آشـــکار در تقابـــل و تضـــاد اســـت و بـــا مفاهیـــم
یادشـــده ،مانعةالجمـــع میباشـــد.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

 .4برخی از روایات ذیل آیات حاوی واژۀ نور ،دلیل تأویل آن به امام را وجود شاخصۀ
هدایتگری در امام میدانند .این معنا بر دیگرروایات فریقین ازجمله حدیث صحیح
ثقلین نیز منطبق است؛ چه اینکه در حدیث ثقلین ،عدم تمسک به امام مایۀ گمراهی
بیان شده است که این معنا در قطب سلبی میدان معنایی نور قرار دارد.
صراط مستقیم) نیز در روایات
 .5سایر واژگان موجود در میدان معنایی واژۀ نور (مانند
ِ
جداگانه تعبیر به امام معصوم شدهاند.
 .6معنـای نـور بـا توجـه بـه دلیـل تأویل نور به امام که هدایتگری او اسـت ،توسـعه یافته
و بـه سـایر واژگانـی منطبـق اسـت کـه باعـث هدایـت میشـوند؛ ماننـد واژۀ «ایمـان» کـه
ً
َُ ّ ْ َ ُ َ ُ ُ ً
اه َنا نورا».
در روایات مسـتقیما به نور تعبیر شـده اسـت و فرمودهاند« :فس ِـم َي ِالیمان ه

 .7از آنجـا کـه در تأویـل ،معنـا توسـعه مییابـد و بـر آنچـه موجـب هدایـت اسـت،
منطبـق میشـود ،ایـرادی وارد نخواهـد بـود ،اگـر واژۀ «نـور» را در آن دسـته از آیاتـی کـه
ً
ن کریم دارند نیز ،تأویل به «امام» نماییم؛ هرچند نشـانهای
ظاهرا سـیاقی مربوط به قرآ 
در سـیاق یـا روایـات وجـود نداشـته باشـد.
 .8تأویـل نـور بـه امامـان معصـوم و ارائـۀ معنـای باطنـی یادشـده ،بـا معیارهـای تأویـل
ً
نـزد عامـه نیـز سـازگار اسـت؛ چـه اینکـه اوال ،منافاتـی بـا ظاهـر حاصـل از سـیاق نـدارد؛
ً
ً
ثانیـا ،بـا شـاهدی شـرعی بـه نـام روایـات تقویـت شـده اسـت؛ ثالثـا ،معـارض شـرعی یـا
ً
عقلـی نـدارد؛ رابعـا ،در پذیـرش معنـای باطنـی نـور بـه امـام ،ادعایـی در تـرک معنـای
ظاهـر وجـود نـدارد.
 .9وجـود هرسـه داللـت اصلـی لفـظ بـر معنـا اعـم از داللـت مطابقـیّ ،
تضمنـی و
التزامـی ،در تأویـل «نـور» بـه «امـام» ثابـت شـد و شـواهدی در انطبـاق سـایر داللتهای
فرعـی نظیـر داللـت اقتضـا ،اشـاری ،مفهوم و سـیاق کالم بر معنای «امام» نیز ذکر شـد.
بنابرایـن میتـوان گفـت تأویـل مـورد بحـث از داللتهـای اصلـی و فرعی لفـظ بر معنا،
برخـوردار اسـت.
 .10محققـان معتقدنـد تنهـا بـا اسـتعانت از روایات اسـت که میتوان بـه معنای باطنی
آیـات قـرآن دسـت یافـت و روایـات نیـز معنـای امـام را بـر واژۀ نـور مسـتقر نمودهانـدّ .امـا
معناشناسـی ،سـیاق و مبحـث داللـت الفـاظ در منطـق نیـز اثبـات نمـوده اسـت.
فهرست منابع
قرآنکریم
آلوسی ،محمود ،روح المعاني ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت1405 ،ق.
ابنأبیحاتـم ،عبدالرحمـن بـن محمـد ،تفسـیر القـرآن العظیـم ،چـاپ سـوم :نزار مصطفـى الباز،
ریـاض1419 ،ق.
ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند ،مؤسسة الرسالة ،بیروت1421 ،ق.
ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل أبي طالب ،عالمه ،قم1378 ،ق.
الطرائف في معرفة مذاهب ّ
ابنطاوس ،علی بن موسیّ ،
الطوائف ،خیام ،قم1400 ،ق.
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تحقیـق حاضـر علاوه بـر روایـات ،صحـت تأویـل یادشـده را بـا علـم لغـت ،مبانـی
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ابنفارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،االعالم االسالمي ،قم1404 ،ق.
ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ،دار الجیل ،بیروت1416 ،ق.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،أدب الحوزة ،قم1405 ،ق.

ابونعیم اصفهانی ،احمد بن عبداهلل ،النور المشتعل من کتاب ما نزل من القرآن في علي؟ع؟،
وزارة اإلرشاد اإلسالمي ،تهران1406 ،ق.
احمدی ،بابک ،از نشانههای تصویری تا متن ،مرکز نشر ،تهران1388 ،ش.
اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة في معرفة األئمة ،دار الکتاب االسالمي ،بیروت1401 ،ق.

دشـرفالدین علـی ،تأو یـل اآلیـات الظاهـرة فـي فضائـل العتـرة الطاهـرة ،چـاپ
اسـترآبادی ،سی 
اول :النشـر اإلسلامي ،قـم1409 ،ق.
اصفهانـی ،راغـب ،مفـردات ألفـاظ القـرآن ،چـاپ اول :دار الشـامیة ،بیروت ،دار القلم ،دمشـق،
1416ق.
اصفهانی ،محمدحسین ،نهایة الدرایة ،مؤسسة آلالبیت الحیاء التراث ،قم1414 ،ق.

امام یازدهم ،حسن بن علی؟ع؟ ،التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن بن علي العسكري؟ع؟،
چاپ اول :مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،بیروت1438 ،ق.
ایزوتسو ،توشیهیکو ،خدا و انسان در قرآن ،ترجمه :احمد آرام ،فرهنگ ،تهران1374 ،ش.
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بابایی ،علیاکبر و دیگران ،روششناسـی تفسـیر قرآن ،چاپ اول :پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه،
قم ،سـمت ،تهران1379 ،ش.
بابایـی ،علیاکبـر ،قواعـد تفسـیر قـرآن ،چـاپ دوم :پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه ،قـم ،سـمت،
تهـران1395 ،ش.
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بابایـی ،علیاکبـر ،مکاتـب تفسـیری ،چـاپ چهـارم :پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه ،قم ،سـمت،
تهـران1389 ،ش.
بغوی ،حسین بن مسعود ،معالم التنزیل ،دار المعرفة ،بیروت1407 ،ق.
پاکتچی ،احمد ،تاریخ تفسیر قرآن کریم ،چاپ دوم :دانشگاه امام صادق؟ع؟ ،تهران1389 ،ش.

ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترمذي ،دار الفکر ،بیروت1408 ،ق.
تفتازانـی ،مسـعود بـن عمـر ،تهذیـب المنطـق و الـکالم ،تحقیـق :حسـن ملکشـاهی ،چـاپ
چهـارم :دانشـگاه تهـران ،تهـران1367 ،ش.
تهرانی ،آقابزرگ محمدمحسن ،الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،داراألضواء ،بیروت.
جرجانی ،علی بن ّ
محمد ،کتاب التعریفات ،دار الکتب العلمي ،بیروت1403 ،ق.
ّ
حمـادّ ،
جوهـری ،اسـماعیل بـن ّ
ّ
العربیة ،چاپ چهـارم :دار العلم
الصحاح تـا ج اللغة و صحاح
للمالیین ،بیروت1407 ،ق.

حا کـم نیشـابوری ،محمـد بـن عبـداهلل ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن ،دار الکتـب العلمیـة،
بیـروت۱۴۱۱ ،ق.
حر عاملی ،محمد بن حسـن ،وسـائل الشـیعة إلی تحصیل مسـائل الشـریعة ،چاپ ششـم :دار
إحیـاء التـراث العربي ،بیـروت1412 ،ق.
حسـکانی ،عبیـداهلل بـن عبـداهلل ،شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضیـل ،چـاپ اول :وزارة الثقافـة و
اإلرشـاد اإلسلامي _ مؤسسـة الطبـع و النشـر ،تهـران1411 ،ق.
حکیم ،سیدمحمدباقر ،علوم القرآن ،چاپ سوم :مجمع الفکر اإلسالمي ،قم1417 ،ق.
حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،کشـف الیقیـن فـي فضائـل أمیرالمؤمنیـن ،ترجمـه :حمیدرضـا آژ یـر،
وزارت ارشـاد ،تهـران1379 ،ش.
خراسانی ،محمدکاظم ،کفایة االصول ،چاپ اول :مؤسسة النشر االسالمي ،قم1412 ،ق.
خزاز ،علی بن محمد ،کفایة األثر في ّ
ّ
النص علی األئمة اإلثنی عشر ،بیدار ،قم1401 ،ق.
خوانساری ،محمد ،منطق صوری ،چاپ سوم :آ گاه ،تهران1359 ،ش.
دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،چاپ دوم :دانشگاه تهران ،تهران1377 ،ش.
دیلمـی ،حسـن بـن محمـد ،ارشـاد القلـوب ،چـاپ چهـارم :مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات،
بیـروت1398 ،ق.
ذهبی ،محمدحسین ،التفسیر و المفسرون ،دار وهبة ،قاهرة2000 ،م.
زبیدی ،سیدمحمدمرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الهدایة ،کویت1420 ،ق.
سوسـور ،فردینان ،مبانی سـاختگرایی در زبانشناسـی ،ترجمه :کوروش صفری ،حوزۀ هنری،
تهران1380 ،ش.

سـیوطی ،عبدالرحمـان بـن ابیبکـر ،الـدر المنثـور فـي التفسـير بالمأثـور ،چـاپ اول :کتابخانـۀ
آیـتاهلل مرعشـی نجفـی ،قـم1404 ،ق.
صدوق ،محمد بن علی ،معاني األخبار ،اسالمی ،قم1361 ،ش.
صفـار قمـی ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات فـي فضائـل آل محمـد ،مکتبـة المرعشـي
النجفـي ،قـم1404 ،ق.
طباطبایـی ،سیدمحمدحسـین ،المیـزان فـي تفسـیر القـرآن ،چـاپ دوم :مؤسسـة األعلمـي
للمطبوعـات ،بیـروت1390 ،ق.
طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الکبیر ،مکتبة ابن تیمیة ،قاهرة1415 ،ق.
طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان في تفسیر القرآن ،چاپ اول :دار المعرفة ،بیروت1412 ،ق.
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سـیوطی ،عبدالرحمـان بـن ابیبکـر ،اإلتقـان في علوم القـرآن ،الهيئة المصريـة العامة للكتاب،
قاهرة1394 ،ق.
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طریحـی ،فخرالدیـن بن محمدعلی ،مجمع البحریـن ،چاپ دوم :المکتبة المرتضویة ،تهران،
1386ق.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،التبیـان فـي تفسـیر القـرآن ،چـاپ اول :دار إحیـاء التـراث العربـي،
بیـروت.
عراقی ،آقاضیاءالدین ،نهایة االفکار ،مؤسسة النشر االسالمي ،قم1405 ،ق.
عیاشـی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسـیر العیاشـي ،چـاپ اول :مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات،
بیـروت1411 ،ق.
غزالی ،محمد بن محمد ،المستصفی من علم االصول ،چاپ اول :دار إحیاء التراث العربي،
بیروت.
فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،چاپ دوم :دار الهجرة ،قم1410 ،ق.
فیاض ،محمداسحاق ،محاضرات في اصول الفقه ،دار الهادي ،قم1410 ،ق.
قرشی ،سیدعلیاکبر ،قاموس قرآن ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران1353 ،ش.
قرطبی ،محمد بن احمد ،تفسیر القرطبي ،دار احیاء التراث العربي ،بیروت1416 ،ق.
قمیمشهدی ،محمدرضا ،کنز الدقائق و بحر الغرائب ،دار الغدیر ،قم1423 ،ق.
قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمي ،چاپ سوم :مؤسسة دار الکتاب ،قم1404 ،ق.
کلبی ،محمد بن احمد ،التسهیل لعلوم التنزیل ،دار المکتبة العصري ،بیروت1423 ،ق.
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کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،چاپ چهارم :دار صعب _ دار التعارف ،بیروت1401 ،ق.
کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفي ،چاپ اول :مؤسسة الطبع و النشر ،تهران1410 ،ق.

متقـیهنـدی ،علـی بـن حسـامالدین ،کنز العمال في سـنن األقوال و األفعال ،مؤسسـة الرسـالة،
بیروت1401 ،ق.
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مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار األنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار األئمـة األطهـار ،چـاپ اول :دار إحیـاء
التـراث العربـي ،بیـروت1412 ،ق.
مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم1368 ،ش.
محمدهـادی ،التمهیـد فـي علـوم القـرآن ،چـاپ اول :مؤسسـة ّ
معرفـتّ ،
النشـر اإلسلامي ،قـم،
1416ق.
ّ
معرفت ،محمدهادی ،تفسیر و مفسران ،چاپ اول :قم ،تمهید1379 ،ش.
مفید ،محمد بن محمد ،االختصاص ،دار المفید ،بیروت1414 ،ق.
نباطـی ،علـی بـن یونـس ،الصـراط المسـتقیم إلـی مسـتحقي التقدیـم ،چـاپ اول :مکتبـة
المرتضو یـة ،قـم1384 ،ق.
نوری،حسین،مستدرکالوسائلو مستنبطالمسائل،چاپاول:مؤسسةآلالبیت؟مهع؟،بیروت،
1409ق.

