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نگاهی تطبیقی به تفسیر آیه »اهتداء بالنجم«
صالحه شریفی1  

چکیده
مسئله هدایت انسان ها و قرار گرفتن بشر در مسیر صحیح زندگی در منظومه فکری اسالم 
اهمی���ت بس���یاری دارد. ایده اصلی این نوش���تار تحلیل و بررس���ی آیه ای اس���ت که از وجود 
عالمات و نش���انه هایی برای هدایت انس���ان ها خبر می دهد. اگرچه کالم بیشتر مفسران با 
تکیه بر سیاق آیات معنای ظاهری را می نمایاند، روایاتی از معصومین ذیل آیه وجود دارد 
که تفس���یری متفاوت از »عالمات« و »النجم« ارائه می دهد. تفس���یری که با نگاهی تأویلی 
ب���ه آی���ه، مصداق باطن���ی دو واژه فوق را پیامب���ر؟ص؟ و ائمه بعد از ایش���ان معرفی می کنند، 
برداش���تی باطنی که با معنای ظاهری آیه هماهنگ اس���ت؛ چه آنکه همانند سایر عالمات 
طبیع���ی و مادی، معصومین؟مهع؟ راهنما و هادی انس���ان به س���وی مقص���د و کمال نهایی 
است. یکی از آیاتی که می توان در راستای اثبات نقش هدایتگری ائمه؟مهع؟ از آن استفاده 

ْجِم ُهْم َیْهَتُدوَن« است.  کرد آیه شریفه »َو َعالماٍت َو ِبالّنَ
واژگان کلیدی: عالمات، نجم، ائمه؟مهع؟، تأویل، هدایت.

1. مقدمه
 یکی از مباحث مهم که در قرآن مطرح شده مسئله »هدایت« است. دو نوع هدایت برای انسان ها 

 َهدی« )ط���ه:50( و هدایت 
َّ

مُ
ّلَ َشْ ٍء َخْلَق���همُ ث ���ِذی َأْعط���ی کمُ َنا َاّلَ بیان ش���ده اس���ت: هدای���ت تکوین���ی: »َرّبمُ

ّلِ َقْوٍم هاٍد« )رعد:7(. خداوند انبیاء را با هدف هدایت تش���ریعی انسان ها  فرستاده و  تش���ریعی: »َو ِلکمُ

بحث از هدایت بش���ر با تعابیر گوناگون در آیات مختلف مطرح ش���ده اس���ت. در برخی آیات به انواع 

هدایت اشاره شده و برخی دیگر ابزارهای هدایت را معرفی می کنند. 

وَن« )نحل:16( اس���ت.  َتدمُ ْم َیْ ْجِم همُ از آیاتی که مس���ئله هدای���ت را بیان می کند آیه »َو َعالم���اٍت َو ِبالّنَ

ای���ن آی���ه در س���یاق آیاتی قرار دارد که بیانگر نعمت هایی اس���ت ک���ه خداوند در روی زمی���ن و دریا به 

انس���ان ها ارزانی داش���ته اس���ت. در این آیه از عالمات و ستارگانی یاد شده که وس���یله هدایت مردم 

هس���تند. بیش���تر مفس���ران بر این باورند که »عالمات« نشانه  هایی هس���تند که در روی زمین وجود 

دارن���د و م���ردم با آنها قادر به تش���خیص مس���یر حرکت خود هس���تند و یا منظور از »نجم« س���تارگان 

آس���مان هس���تند که در س���فرهای دریایی مس���افران را به مقصد مورد نظرش���ان هدای���ت می کنند، 

ام���ا در ای���ن میان روایاتی از معصومین، تفس���یری متفاوت از »عالمات« و »النج���م« ارائه می دهند. 

تفس���یری که با نگاهی تأویلی به آیه، مصداق باطنی دو واژه فوق را پیامبر؟ص؟ و ائمه بعد از ایش���ان 
1  . دانش پژوه دکتری، رشته تفسیر تطبیقی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی.
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معرف���ی می کند. نگارش حاضر تفس���یری تطبیقی از آیه »اهتداء بالنج���وم« و وجه ارتباط آن با ائمه 

معصومین؟مهع؟ را بررسی می کند.

2. واژه شناسی

2-1. عالمات

»عالمات« جمع واژه »عالمت« و برگرفته از ماده »ع ل م« است. معنای لغوی این ماده را شناخت، 

یقی���ن و نقیض جهل بی���ان کرده اند. )زبی���دی، 1414، 495/17؛ فراهی���دی، 1409، 152/2( بر این 

اس���اس »عالمت« نیز به معنای »نش���انه شناخت چیزی« و »امر شناخته ش���ده« است )فراهیدی، 

1409،1 53/2؛ ابن ف���ارس، 1404، 109/4(. ب���ا توج���ه ب���ه اینک���ه واژه »عالم���ت« در زبان فارس���ی نیز 

کارب���رد دارد در کت���ب لغوی فارس���ی نیز ب���رای این واژه معانی خاصی ذکر ش���ده اس���ت، البته معنای 

فارس���ی»عالمت« تفاوت چندان���ی با معنای عربی آن ندارد؛ چه آنکه در فارس���ی چنین معنا ش���ده 

است: »نشان، نشانی، آنچه برای راهنمایی در جایی نصب می کنند« )دهخدا، 1377، 16035/10(. 

»عالم���ت« در کالم مفس���ران اینطور بیان ش���ده اس���ت: »صورتی که به واس���طه آن معنا دانس���ته 

می ش���ود مانن���د: خ���ط، لفظ، اش���اره و هیأت. برخ���ی از این عالم���ات وضعی هس���تند و برخی دیگر 

برهان���ی«. )طبرس���ی، 1372، 368/6( »عالم���ت، آن چی���زى اس���ت که نش���انه چیز دیگرى باش���د« 

)طباطبای���ی، 1417، 218/12(. مفس���ران متأخر نیز معنایی مش���ابه معانی ف���وق ارائه داده اند: »به 

طور کلی عالمت چیزی اس���ت که به وس���یله آن ش���یء مجهولی ش���ناخته ش���ود، خ���واه این عالمت 

طبیعی باشد یا وضعی مانند تجهیزات راداری ساخت بشر« )صادقی تهرانی، 1365، 305/16(. 

2-2. النجم

 صحیح 
ٌ

می و املمی أصل لغت شناسان اصل ماده )ن ج م( را به معنای طلوع و ظهور می دانند: »النون و احلج

وٍع و ظهور«. )ابن فارس، 1404، 396/5( واژه »النجم« اسمی است برای هر یک از ستارگان  لمُ یدّلمُ عیل طمُ

آسمان، اگرچه این لفظ تنها به ستاره ثریا اختصاص پیدا کرده است  )ابن منظور، 1414، 570/12(. 

به عبارت دیگر واژه »النجم« برای ثریا عَلم ش���ده است )طریحی، 1375، 174/6(. در فرهنگ زبان 

فارسی نیز معنای »ستاره« را برای »النجم« ذکر کرده اند )دهخدا، 1377، 22353/14(.

تفلیس���ی در کتاب وجوه قرآن خود س���ه وجه برای »النجم« قائل است. وی نخستین وجه آن را 

س���تاره می داند و معتقد اس���ت در آیه »و بالنجم هم یهتدون« به همین معنای نخست به کار رفته 

است )تفلیسی، 1360، ص284(. نیسابوری اگرچه یکی از وجوه واژه »النجم« را ستاره برمی شمرد، 
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اما معنای آن را در این آیه »فرقدان« ذکر کرده است)الحیری نیسابوری، 1432، ص566(.

2-3. هدایت

 در معنای لغوی واژه هدایت که از ریش���ه »ه د ی« اس���ت معانی مختلفی ذکر ش���ده که از جمله آنها 

می توان به »ارش���اد«، »داللت« و »ضد گمراهی« اشاره کرد )ابن منظور، 1414، 353/15؛ فراهیدی، 

1409، 78/4؛ ابن فارس، 1404، 42/6(. 

 
مُ

وِصل ْطٍف ِإَل َم���ا یمُ الَل���ةمُ بلمُ َش���ادمُ َو الّدَ گاه معان���ی ف���وق مقید به لطف و خیرخواهی ش���ده اس���ت: »الّرَ

���وِب« )زبی���دی، 1414، 327/20؛ راغ���ب، 1412، ص835(، البته برخ���ی تفاوتی اندک میان  ِإَل امَلْطلمُ

هدایت و ارش���اد قائل هس���تند: »االرش���اد هو التطریق الیه و التبیین له؛ اهلدایه هی التمکن من الوصول الیه« 

)عسکری، 1353، ص173(. معنای واژه »هدایت« در زبان فارسی نیز نزدیک و هماهنگ با معانی 

فوق الذکر است: »رهبری، راهنمایی، ارشاد، رهنمونی« )دهخدا، 1377، 23421/15(.

واژه »اهت���داء« نی���ز مصدر باب افتعال از ماده »ه د ی« اس���ت. در تف���اوت میان هدایت و اهتداء 

گفته ش���ده: »هدایة صف���ة الرب جّلت قدرته، و االهت���داء صفة العبد« )دغی���م، 1998، 244/1(. در 

فارسی »اهتداء« را  »راه راست یافتن« معنا کرده اند )دهخدا، 1377، 23421/15(.

در کت���ب موس���وم به »وجوه القرآن« ذیل م���اده »ه د ی« وجوه متعددی بیان ش���ده، اما منظور 

از هدای���ت در ای���ن آیه ش���ناختن و معرفت اس���ت، بنابرای���ن »بالنجم هم یهت���دون« یعنی »یعرفون 

الطرق«. )تفلیس���ی، 1360، ص298؛ نیس���ابوری، 1432، ص569( در کالم مفسران، هدایت عبارت 

اس���ت از دالل���ت و نش���ان دادن ه���دف ب���ا نش���ان دادن راه و این خود ی���ک نوع رس���اندن به هدف 

اس���ت. هدایت فعل خدا اس���ت، اما از آنجایی که خداوند س���نتش چنین اس���ت که امور را از مجراى 

اس���باب به جریان اندازد در مس���ئله هدایت هم وس���یله اى فراهم می کند تا مطل���وب و هدف براى 

هر که او بخواهد روش���ن شده و بنده اش در مس���یر زندگی به هدف نهایی خود برسد. )طباطبایی، 

1417، 34/1(. برخی نیز معتقدند مقصود از هدایت، پایداری و اس���توار ماندن در مس���یر و راه است 

)طبرس���ی، 1372، 561/4(، بنابرای���ن هدای���ت در اصط���الح به معنای ش���ناختن درس���ت و صحیح 

هدف، انتخاب راه و طریق صحیح برای رسیدن به هدف و پایداری در مسیر است.

3. بررسی تفسیری محورهای آیه

3-1. مصداق شناسی »عالمات«

مفسران در تعیین مصداق عالمات دو دسته شده اند: برخی معنایی کلی و برخی معنایی خاص را 
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به عنوان مصداق و معنای عالمات ذکر کرده اند.

3-1-1. مصادیـــق عـــام و کلی: گروهی از مفس���ران ب���ا توجه به اط���الق واژه »عالمات«، مصداق 

خاصی برای آن تعیین نکرده بلکه معنای آن را تعمیم داده اند. برای مثال فخررازی معتقد اس���ت: 

»م���راد از »عالم���ات« هر چیزی اس���ت که انس���ان ب���ا آن مورد هدایت ق���رار گیرد. این وس���یله هدایت 

می تواند کوه، باد و حتی خاک باش���د که با بوییدن آن راه درس���ت از نادرس���ت ش���ناخته می ش���ود« 

)فخ���ررازی، 1420، 191/20(. طب���ری پ���س از ذک���ر اقوالی ک���ه مصادیقی خاص را ب���رای عالمات بیان 

می کند، قول صواب را چنین تشریح می کند: 

إن اهلل تعالـــی ذکره عدد علـــی عباده من نعمه، إنعامه علیهم بمـــا جعل لهم من العالمات 

التی یهتدون بها فی مســـالکهم و طرقهم التی یسیرونها، و لم یخصص بذلک بعض العالمات 

دون بعـــض، فکل عالمة اســـتدل بها الناس علی طرقهم و فجاج ســـبلهم فداخـــل فی قوله: َو 

َعالماٍت. )طبری، 1412، 63/14(

 به اعتقاد وی هر وسیله ای که سبب هدایت انسان شود از جمله »عالمات« محسوب می شود. 

صاحب تفس���یر الکش���اف منظور از عالمات را همه نش���انه هایی می داند که سبب راهنمایی شخص 

سالک می شود، مانند کوه. )زمخشری، 1407، 599/2(

ابن عاش���ور نیز به مانند دو مفسر پیشین، »عالمات« را به نشانه هایی تفسیر می کند که خداوند 

ب���ه م���ردم الهام کرده ت���ا آنها را وضع و به کار گیرند؛ با این هدف که به وس���یله آن عالئم، مس���افت ها 

و راه های ایمن در خش���کی و دریا را تش���خیص دهند. )ابن عاشور، بی تا، 98/13(  برخی از مفسرین 

ش���یعه نی���ز تفس���یری هماهنگ با آنچه که از تفاس���یر اهل  س���نت نقل ش���د، ارائه داده ان���د. مرحوم 

طبرس���ی در تفس���یر این واژه می نویس���د: »منظور از عالمات، جعل نش���انه هایی در زمین اس���ت که 

به واس���طه آنها راه شناخته می شود« )طبرس���ی، 1372، 545/6(. عالمه طباطبایی؟هر؟ مجموع 

نش���انه های وضعی و طبیعی که ب���ر مدلولی داللت دارد را مصداق »عالم���ات« می خواند. بنابراین، 

عالم���ت اعم اس���ت از نش���انه های وضعی که انس���ان ها که آنه���ا را به منظ���ور رهایی از اش���تباه جعل 

کرده ان���د و نش���انه های طبیعی مانند کوه ها ک���ه خداوند در طبیعت تعبیه کرده تا انس���ان ها با آن از 

گمراهی مصون بمانند. در تمام تفاسیری که »عالمت« را نشانه شناسایی راه معنا کرده اند، منظور 

از شناس���ایی راه تش���خیص راه درست از نادرست است. برخی از مفسران به این امر اشاره می کنند: 

»یس���تدل هبا املس���افرون برا و برا إذا ضلوا الطرق؛ زمانی که مس���افران دریایی و زمینی راه را گم می کنند با 

این عالمات و نجوم راهنمایی می شوند« )ابن کثیر، 1419، 484/4(.
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3-1-2. مصادیق خاص

عده ای از مفس���ران برای واژه »عالمات« مصادیق خاصی را بیان کرده اند. در کالم مفس���رین عموما 

س���ه مص���داق کوه ها، س���تارگان و رودها ب���رای »عالمات« به چش���م می خ���ورد. این وجوه از س���وی 

صحابه ای  چون ابن عباس مطرح ش���ده و مفس���رانی مانند طبری و طبرس���ی این اقوال را در تفاسیر 

خود ذیل آیه مورد بحث آورده اند. )رک: طبری، 1412، 63/14؛ طبرسی، 1372، 545/6(

3-2. مصداق شناسی »النجم«

مفسران در تعیین معنا و مراد »النجم« به دو دسته تقسیم می شوند: 

دس���ته اول( گروهی ک���ه معتقدند مراد از واژه »النجم« مطلق س���تارگان اس���ت، البته علت جمع 

معنا کردن واژه »النجم« دو امر بیان ش���ده اس���ت. برخی از مفس���رین همانند زمخشری و فخررازی 

معتقدن���د »ال« وارده ب���ر »النجم«، ال جنس اس���ت؛ بنابراین باید آن را به صورت جمع)س���تارگان( 

معنا کرد. )فخررازی، 1420، 191/20؛ زمخش���ری، 1407، 599/2( ش���یخ طوسی معتقد است اگرچه 

ای���ن واژه مفرد اس���ت، اما از آن اراده جمع ش���ده اس���ت. از ای���ن رو واژه »النجم« را ب���ه صورت جمع 

)ستارگان( معنا می کند )طوسی، بی تا، 368/6(. 

دس���ته دوم( مفس���رینی که برخی از س���تارگان خ���اص را مصداق نجمی می دانند ک���ه در آیه مزبور 

اهتداء به آنها توصیه ش���ده اس���ت. از مجموع بیانات این دس���ته از مفس���ران چهار ستاره به عنوان 

مصداق »النجم« قابل ذکر است: »جدی«، »فرقدان«، »ثریا« و »بنات نعش« )ر.ک: طبری، 1412، 

63/14؛ فخررازی، 1420، 191/20؛ قرطبی، 1363، 91/10(.

برخی از این مصادیق مؤیداتی نیز به همراه دارند. برای مثال روایتی نبوی »نجم« را به س���تاره 

ج���دی معنا می کند )طبرس���ی، 1372، 545/6( و یا قرطبی ش���عری از عرب را نق���ل کرده که در آن از 

واژه »نجم« ستاره ثریا اراده شده است. )قرطبی، 1363، 91/10(

3-3. نقش کاربردی اهتداء به »نجم«

بحث دیگری که ذیل آیه فوق مطرح اس���ت زمان اهتداء به نجم اس���ت. به عبارتی در چه موقعیتی 

انسان ها باید به نجم و سایر نشانه ها پناه برده و به واسطه آنها از حیرت و سردرگمی خارج شوند.

قرطبی دو قول را بیان می کند: قول اول که منس���وب به جمهور مفس���رین است و اهتداء را مختص 

س���فر می داند، البته ممکن اس���ت منظور از س���فر تنها س���فرهای دریایی باش���د با این توجیه که آیه 

در ادامه آیاتی واقع ش���ده که صفات دریا را بیان می کند. ممکن اس���ت مطلق س���فر را ش���امل شود؛ 

قولی که فخررازی آن را برگزیده اس���ت )فخ���ررازی، 1420، 191/20(. طبق قول دوم، اهتداء به نجوم 
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در خص���وص یافتن قبله اس���ت. در این میان روایتی از پیامبر؟ص؟ جامع هر دو قول اس���ت: »قال ابن 

دى یابن عباس، علیه قبلتکم و- به هتتدون  وَن ؛ قال: هو احلج َتدمُ ْم َیْ ْجِم همُ عباس: س���ألت رس���ول اهلل؟ص؟ عن َو ِبالّنَ

یف برک���م و برک���م« )طبرس���ی، 1372، 545/6(. یعن���ی، اهت���داء به نجم ه���م در تعیین قبل���ه و هم در 

تشخیص مسیرها در طول مسافرت کارآیی دارد.

4. نکات ادبی آیه

4-1. التفات از مخاطب به غائب

 در خص���وص عل���ت التفات از مخاطب به غائب، مفس���ران س���ه نظر دارند. عالم���ه طباطبایی؟هر؟ 

پرهی���ز از تک���رار را عامل این التفات می داند؛ زیرا در آیه قبل فعل در قالب صیغه مخاطب )َتْهَتُدون ( 

ذک���ر ش���ده، بنابراین در این آی���ه برای جلوگیری از تک���رار، فعل به صورت غائب )َیْهَتُدوَن( اس���تفاده 

شده است )طباطبایی، 1417، 218/12(.

ْجِم( و آمدن ضمیر  برخی مفس���رین التفات موجود در کالم )َیْهَتُدوَن( و تقدیم جار و مجرور )ِبالّنَ

ْم  ْجِم همُ )ُه���م( را دلی���ل بر اختص���اص اهتداء به افراد خاصی دانس���ته اند: »االلتف���ات یف قوله تع���ال َو ِبالّنَ

ار و الضمیر للتخصیص کأنه قیل: و بالنجم خصوصا هؤالء  طاب، و تقدمی احلج وَن، فإخراج الکالم عن س����ن احلن َتدمُ َیْ

خصوص���ا یتدون« )قرطب���ی، 1363، 91/10؛ درویش، 295/14(. به عبارتی دیگ���ر دلیل التفات مزبور 

مورد خطاب واقع شدن عده  خاصی است. به عقیده برخی مفسران، این عده  خاص قبیله قریش 

اس���ت که به دلیل مس���افرت های متع���دد از کارکرد س���تارگان در راه یابی و راه نمایی اطالع داش���تند 

)فخررازی، 1420، 191/20؛ زمخش���ری، 1407، 599/2(. ابن عاشور معتقد است مراد از عده  خاص، 

دریانوردانی است که به واسطه آشنایی با ستارگان، صالحیت مخاطب واقع شدن اهتداء به نجوم 

را دارند )ابن عاشور، بی تا، 98/13(. 

4-2. استینافیه یا عاطفه بودن »واو«

نکت���ه ادبی دیگری که در کالم مفس���رین مش���اهده می ش���ود، اس���تینافیه یا عاطفه ب���ودن »واو« در 

وَن« است. دو دیدگاه در این خصوص مطرح است؛ اول اینکه »واو« عاطفه  َتدمُ ْم َیْ ْجِم همُ عبارت »َو ِبالّنَ

بوده و عبارت چنین معنا می ش���ود: »برای شما عالمت ها و س���تارگانی قرار داده شده که به واسطه 

آنها راهنمایی می ش���وید«. بنابر قول دوم، »واو« اس���تیتافیه است. بدین معنا که کالم پیشین تمام 

شده و کالم جدیدی آغاز شده است. )قرطبی، 1363، 91/10( 
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4-3. علت تقدیم معمول بر عامل

ْج���ِم« ب���ر فعل»َیْهَتُدوَن«  نکت���ه ادب���ی دیگری ک���ه ذیل آیه مورد نظ���ر مطرح اس���ت، تقدیم »ِبالّنَ

است. برخی این امر را به دلیل اختصاص اهتداء به افراد خاصی می دانند )قرطبی، 1363، 91/10؛ 

ْجِم تقدمیا یفید االهتمام «  دروی���ش، 295/14(، اما عده ای، اهتمام را علت تقدی���م بیان کرده اند: »َو ِبالّنَ

)ابن عاشور، بی تا، 98/13(.

5. تفسیر روایی آیه
از مباحث مهمی که در تفس���یر آیه اهتداء مطرح می ش���ود روایات تفس���یری اس���ت. ای���ن روایات که 

غالب���ًا به بی���ان مصداق »عالمات« و »النج���م« پرداخته اند در منابع تفس���یری-روایی فریقین دیده 

می ش���وند. روایات شیعه و اهل  سنت در این مورد دو تفاوت عمده دارند: تفاوت صدوری و تفاوت 

محتوایی. روایات موجود در تفاس���یر اهل  س���نت غالبًا از صحابه و تابعین نقل ش���ده؛ این در حالی 

است که تفاسیر روایی شیعه مشتمل بر روایات معصوم؟ع؟، اعم از پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟ است. 

مش���خص اس���ت که این تفاوت مربوط به اختالف مبانی این دو گروه در تعریف روایت و حجیت 

آن است، چه آنکه به زعم اهل سنت، اقوال صحابه و تابعین از اعتبار برخوردار هستند و می توان در 

تفس���یر قرآن از آن بهره برد، اما مفس���رین شیعی مذهب تنها روایات رسیده از پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ 

را حجت دانسته و در فرایند تفسیر به کار می گیرند. قول صحابی و تابعی نیز تنها به عنوان شاهد و 

قرینه ای بر معنای یک آیه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. )نجارزادگان، 1391، ص192(

تف���اوت دوم روای���ات باب »اهت���داء بالنجم« به محت���وا و مضمون روایات مربوط اس���ت. روایاتی 

که مفس���رین اهل  س���نت ذیل آی���ه مورد بحث ذک���ر کرده اند به مصادی���ق ظاهری آیه اش���اره دارند. 

تمام این روایات، مصداق »عالمات« را کوه، رود و س���ایر عالمت های روش���ن بیان می کنند و اسامی 

س���تارگان خاصی را در تعیین مصداق »النجم« عنوان می دانند. برای مثال سیوطی در تفسیر خود 

چند قول از صحابه و تابعین نقل کرده که همه آنها به بیان مصادیق ظاهری آیه بس���نده کرده اند. 

)ر.ک: سیوطی، 1404، 114/4(

روایات ذکر ش���ده در تفاسیر شیعی بیش���تر به مصادیق باطنی آیه اشاره دارند؛ اگرچه در مواردی 

اندک مصداق ظاهری آیه نیز بیان ش���ده اس���ت. برای مثال در روایتی ابن عباس از قول پیامبر؟ص؟ 

بیان می کند که مراد از »نجم« س���تاره جدی اس���ت که عالمت قبله و وس���یله اهتداء مردم به آن در 

دی عالمة قبلتکم و به هتتدون یف برکم و برکم «  خش���کی و دریا اس���ت: »س���ألت رس���ول اهلل؟ص؟ عنه فقال احلج

)طبرس���ی، 1372، 545/6(. روایتی هم مضمون با این روایت از امام علی؟ع؟ بیان ش���ده که از قول 
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پیامبر؟ص؟ نقل شده است )بحرانی، 1416، 409/3(.

 در روایتی دیگر آمده که این آیه ظاهر و باطنی دارد و ظاهر آن س���تاره جدی اس���ت: »َعْن َأِب َعْبِد 

ْبیَن اْلِقْبَلةمُ َو  ْدیمُ َو َعَلْیِه  تمُ اِهرمُ احْلجَ وَن ؛ َقاَل َلهمُ َظاِهٌر َو َباِط���نٌ َفالّظَ َتدمُ ْم َیْ ْجِم همُ اهلل؟ع؟ یِف َقْوِل���هِ َتَع���اَل َو َعالماٍت َو ِبالّنَ

« )مجلس���ی، 1403، 82/24(. بیش���تر روایات ذیل آیه مورد بحث  ولمُ همُ اَل َیزمُ ّنَ  اْلَبّرِ َو اْلَبْحِر ِلَ
مُ

َت���ِدی َأْهل ِب���ِه َیْ

در منابع تفس���یری– روایی ش���یعی به فرموده عالمه طباطبایی؟هر؟ در مق���ام بیان معنای درونی و 

بطن آیه هس���تند )طباطبای���ی، 1417، 225/12(. تقریبًا تمام این روای���ات از امام باقر، امام صادق و 

امام رضا؟ع؟ نقل شده اند و در پی بیان معنا و مصداق باطنی دو واژه »عالمات« و »النجم« هستند.

در برخی از روایات، مصداق »نجم«، پیامبر؟ص؟ معرفی ش���ده اس���ت »النجم: رسول اهلل« )فرات 

کوف���ی، 1410، ص233(. در برخ���ی از آنه���ا مصادی���ق دیگ���ری برای »نجم« معرفی ش���ده اس���ت. در 

روایتی از امام رضا؟ع؟ که »نجم« به ائمه؟مهع؟ تفس���یر ش���ده است: »نحن النجم« )عروسی حویزی، 

1415، 45/3(. روایت���ی ک���ه از ام���ام عل���ی؟ع؟ به عن���وان مصداق »نجم« یاد ش���ده اس���ت: »هو أمیر 

المؤمنین؟ع؟« )عیاش���ی،1380، 255/2(. روایتی دیگر از امام رضا؟ع؟ در دس���ت است که تأییدی 

ب���ر مضمون روایت س���ابق اس���ت و در آن پیامبر؟ص؟ با اش���اره به حضرت علی؟ع؟ ایش���ان را س���تاره 

بنی هاش���م خطاب می کند: »قال النبی؟ص؟ لعلی: أنت نجم بنی هاش���م « )عروس���ی حویزی، 1415، 

 .)45/3

بخ���ش دیگ���ر روایات تفس���یری- ش���یعی ذیل آی���ه مورد بح���ث به ذک���ر مص���داق واژه »عالمات« 

اختص���اص دارد. در ای���ن روایات با تعابیر گوناگون »عالمات« بر ائمه؟ع؟ تطبیق داده ش���ده اس���ت. 

در برخ���ی از روایات ائمه؟مهع؟ ب���ه صراحت خود را مصداق »عالمات« دانس���ته اند: »نحن العالمات« 

)عیاش���ی، 1380، 256/2(. در دس���ته ای دیگر مصداق »عالمات« این طور تعیین ش���ده اس���ت: »و 

العالم���ات: األئم���ة؟مهع؟« )بحران���ی، 1416، 408/3(. در پ���اره ای از روایات نیز از »اوصی���اء« به عنوان 

مصادیق باطنی »عالمات« یاد شده است: »و العالمات األوصیاء« )فرات کوفی، 1410، ص234(. با 

ی���ک نگاه کلی به روایات ش���یعی، می توان گفت که معصومین؟مهع؟ اع���م از پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ به 

عنوان نشانه و ستارگان هدایتگر معرفی شده اند.

6. شواهد تطبیق »عالمات« و »نجم« بر ائمه؟مهع؟
در آیه 16 سوره نحل، خداوند اعالم می دارد »عالمات« و »نجوم« وسیله هدایت انسان ها هستند، 

اگرچه بس���یاری از مفس���رین به تفس���یر ظاهری آیه اکتفا ک���رده و مصادیقی مانند کوه و س���تاره و رود 

را ذی���ل آی���ه بیان کرده اند، اما این ام���ر نمی تواند نگاه تأویلی و باطنی به آی���ه را باز دارد. چه آنکه در 
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مبح���ث تفس���یر روایی آیه دیده ش���د ک���ه کالم معصومین؟مهع؟  بیش���تر ناظر به تأویل آیه و برداش���تی 

باطن���ی از »عالم���ات« و »نجم« بوده اس���ت. ای���ن روایات  واژگان م���ورد نظر را ب���ه پیامبر و ائمه؟مهع؟ 

تفس���یر و تأویل کرده اند. روایات دیگری در منابع حدیثی موجود اس���ت که تطبیق عالمات و نجوم 

بر ائمه؟مهع؟ را تأیید و تأکید می کنند که در ادامه چند نمونه از آنها بیان می شود.

در حدیثی که بار دیگر ائمه؟مهع؟ به ستارگان تشبیه شده اند با این تفاوت که وجه شباهت میان 

 
ْ مُ

ٌم َحّتَ ِإَذا َأَشْرت ٌم َطَلَع َنجْ َما َغاَب َنجْ ّلَ َماِء کمُ وِم الّسَ جمُ نمُ َکنمُ ا َنْ َ ائمه؟مهع؟ و س���تارگان نیز بیان شده اس���ت: »ِإّنَ

ْع���َرْف َأّیٌ ِمْن َأّیٍ َفِإَذا َطَلَع  ِلِب َفَلْم یمُ ّطَ و َعْبِد امْلمُ ْم َفاْس���َتَوْت َبنمُ َمکمُ ْم َنجْ َب اهللمُ َعْنکمُ ْم َغّیَ ْ ِبَأْعَناِقکمُ ���ْم َو ِمْلتمُ ِبَأَصاِبِعکمُ

ْم « )کلینی، 1407، 338/1(. دانشمندان علم حدیث این روایت را از نظر سندی،  کمُ وا َرّبَ دمُ ْم َفاْحَ کمُ ممُ َنجْ

موثق و حسن خوانده اند.

عالمه مجلس���ی معتقد است در این روایت دو وجه تشبیه میان ائمه؟مهع؟ و ستارگان بیان شده 

اس���ت: نخس���ت، به دلیل نقش هدایتگری  که امامان در برابر انس���ان ها دارند به س���تارگان تش���بیه 

ش���ده اند. دوم، همانطور که وقتی س���تاره ای در مغرب غروب می کند در قبال آن ستاره ای از مشرق 

طل���وع می کند، بع���د از هر امامی، امام���ی دیگر نقش هدای���ت امت را به عهده می گیرد. )مجلس���ی، 

)45/4 ،1404

بخش پایانی روایت )فإذا طلع نجمکم( به ظهور امام زمان؟جع؟ تفسیر شده است. )مجلسی، 

1404، 45/4( بنابرای���ن از طرفی، امامان معصوم مانند س���تارگان نقش هدایتگری برای انس���ان ها 

دارند، از س���ویی دیگر هرگاه امامی از دنیا رود امامی دیگر جانش���ین او خواهد شد. بنابراین همواره 

امامی هادی می بایس���ت بر روی زمین وجود داش���ته باشد. حقیقتی که از روایات دیگر نیز به دست 

می آی���د، مانند این روایت که به طور صریح به مس���ئله توالی ائمه؟مهع؟ مانند س���تارگان اش���اره دارد: 

م « )مجلسی، 1403، 82/24(. ٌم َطَلَع َنجْ َما َأَفَل َنجْ ّلَ وِم کمُ جمُ  الّنمُ
مُ

 َأْهِل َبْیِت َمَثل
مُ

»َمَثل

ْرضمُ َیْوم���ًا َواِحدًا ِباَل  روای���ت زی���ر که بقاء زمین بدون وجود ام���ام را به کلی نفی می کند: »َل���ْو َبِقَیِت اْلَ

ْرِض«)طبری،  ْهِل اْلَ ْرِض ِلَ ���ًة یِف َأْرِضِه َو َأَمانًا یِف اْلَ ّجَ ْرضمُ  ِبَأْهِلَها... َو َذِلَک َأّنَ اهلَل َجَعَلَنا حمُ ا َلَس���اَخِت  اْلَ ِإَماٍم ِمّنَ

ّلِ َقْوٍم َهاٍد« )رعد:7( چنین آمده  نِذٌر َوِل���کمُ ا َأنَت ممُ َ 1413،ص436(. در روای���ات اهل س���نت ذیل آیه: »ِإّنَ

اس���ت ک���ه پیامبر؟ص؟ خطاب به علی؟ع؟ فرمود: »انا املنذر وعیّل اهل���ادی و بک یا عیل یتدی املهتدون من 

بعدی؛ من ترساننده هستم و علی؟ع؟ هدایت گر است. ای علی پس از من هدایت شدگان به وسیله 

تو هدایت می یابند«. )حس���کانی، 1411، 381/1( در روایات ش���یعی نیز این مس���ئله مورد توجه قرار 

گرفته است. برای نمونه امام باقر؟ع؟ ذیل همان آیه فرمود: 
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َداةمُ ِمْن َبْعِدِه   اْلمُ
َّ

مُ
ِدِیْم ِإَل َما َجاَء ِبِه- َنِبّمُ اهلِل ص ث ا َهاٍد َیْ ّلِ َزَماٍن ِمّنَ ْنِذرمُ َو ِلکمُ ولمُ اهلل امْلمُ َرسمُ

ْوِصَیاءمُ َواِحٌد َبْعَد َواِحٍد.  اْلَ
َّ

مُ
 ث

ٌ
َعیِلّ

 پیامبـــر؟ص؟ منـــذر اســـت و در هـــر زمانی یکـــی از مـــا هدایتگر خلق هســـتیم به آنچه رســـول 

خدا؟ص؟ آورده اســـت. هدایتگران پس از رســـول خدا؟ص؟ عبارتند از: علی؟ع؟ و جانشـــینان او 

یکی پس از دیگری. )کلینی، 1407، 191/1(

در ای���ن روای���ت عالوه بر بی���ان نقش هدایتگری امام علی؟ع؟ س���ایر امامان را نی���ز در این مقام با 

حضرت علی؟ع؟ مشترک دانسته و افزون بر آن غایت هدایت را اموری دانسته که پیامبر؟ص؟ آورده 

اس���ت. تعبیری در زیارت آل  یاس���ین درباره حضرت مهدی؟ع؟ وجود دارد که بی ارتباط با آیه مورد 

بح���ث نیس���ت؛ در این زیارت آمده: »الس���الم علیک ای���ا العلم املنصوب« )طبرس���ی، 1403، 493/2(. 

»َعَلم« به معنای »پرچم افراشته« و »نشانه بر پا داشته شده« است، پس معنایی نزدیک و مشابه 

ب���ا عالمت دارد؛ چرا که هر دو موجب راهنمایی افراد می ش���ود. در ای���ن تعبیر عالوه بر عالمت بودن 

امام؟ع؟ به مس���ئله انتصابی بودن امر امامت نیز اش���اره شده است. روایتی از امام صادق؟ع؟ پس 

از آنکه عالمات و نجم را به ائمه و پیامبر؟ص؟ معنا کرده، امنیت  دادن را کارکرد مش���ترک س���تارگان و 

ائمه؟مهع؟ برای اهل آسمان و اهل زمین بیان می کند : 

نن العالمات و النجم رسول اهلل؟ص؟... إن اهلل جعل النجوم أمانا لهل السماء و جعل أهل 

بیت أمانا لهل الرض.

ما عالمت و پیامبر؟ص؟ ســـتاره اســـت. خداوند ســـتارگان را ســـبب امنیت اهل آســـمان قرار 

داده و اهـــل بیـــت مـــن را مایه امنیت و آســـایش اهل زمین قرار داده اســـت . )طبرســـی، 1372، 

)545/6

7. نتیجه گیری
طبق آیه 16 س���وره نحل، خداوند عالمت ها و نش���انه هایی برای هدایت انسان ها در روی زمین قرار 

داده اس���ت. نشانه هایی که انسان را در یافتن راه درست کمک می کند. روایات بسیاری پیامبر؟ص؟ 

و امام���ان بعد از ایش���ان را مصادیق عالمت های الهی معرفی کرده اند، اگرچه مفس���رین اهل  س���نت 

س���عی ب���ر ارائ���ه مصادیق ظاه���ری مانند کوه و رود داش���تند، اما بیان ش���د که می ت���وان بین این دو 

دی���دگاه بدی���ن صورت جم���ع کرد که جبال و انه���ار معنای ظاهری آیه هس���تند در حال���ی که روایات 

نگاهی تأویلی به آیه دارند. حال باید دید آیا چنین معنای تأویلی برای آیه قابل پذیرش است؛ چرا 

ک���ه طبق بیان���ات معصومین؟مهع؟ معنای باطنی و تأویل���ی آیه زمانی مورد قبول اس���ت که با معنای 

ظاه���ری آی���ه هماهنگ باش���د و پذیرش معن���ای باطنی به ان���کار معنای ظاه���ری نینجامد. )ر.ک: 
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صفار، 1404، ص 536؛ مجلسی، 1403، 97/69(

از میان مفس���رین ش���یعه آنهایی که روایات مذکور را ذیل آیه »و عالم���ات و بالنجم هم یتدون« نقل 

کرده اند، برخی به ظاهری یا باطنی بودن نگاه روایات به آیه اظهار نظری نکرده  و تنها به ذکر روایات 

اکتف���ا کرده اند. برخی نیز به این مس���ئله اش���اراتی داش���ته اند. برای نمونه، عالم���ه طباطبایی؟هر؟ 

همه روایاتی که »عالمات« و »نجم« را به پیامبر و ائمه؟مهع؟ تفسیر می نماید را از باب معنای باطنی 

در نظر می گیرد )طباطبایی، 1417، 225/12(. آیت اهلل صادقی با صراحت بیشتری معنای ظاهری 

و باطن���ی آی���ه را بی���ان کرده اند. ایش���ان در ابتدا، اموری که می ت���وان با آن راه را از بی راه بازش���ناخت 

به دو دس���ته تقس���یم می کند: اهتدائ���ات ظاهری که برای اه���ل  ظاهر قابل تش���خیص و بهره گیری 

اس���ت؛ اهتدائات روحی و معنوی که برای غیر اهل  ظاهر روشن و نورانی است. سپس پیامبر؟ص؟ را 

درخشان ترین ستاره ای بر می شمرد که می توان به آن اهتداء کرد و ائمه؟مهع؟ را شناخته  شده ترین 

م به یتدى، و المئة هم اعلم العالمات، املهتدون  م نج عالمت هدایت معرفی می کند: »فرس���ول اهلل؟ص؟ هو أنج

ب���ه؟ص؟ اهل���ادون لغی���ره. إذا فنجم اهل���دى و عالماهتا ه���م باطن اآلی���ة، و العالمات الظاه���رة و النجم ه���ی ظاهرها« 

)صادقی تهرانی، 1365، 304/16(.

برخ���ی از صاحب نظران مانند عالمه مجلس���ی معتقدند: »ممکن اس���ت این روای���ات به معنای 

ظاهری آیه اش���اره داشته باش���ند. بدین معنا که مقصود از اینکه پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ عالئم الهی 

و ستارگان هدایت هستند، معنا و مصداق ظاهری آیه باشد نه معنای تأویلی«. ایشان این مطلب 

را این طور تشریح می کند:

منافاتی ندارد که ظواهر آیات مقصود باشـــد، همان طور که کوه ها، نهرها و ســـتاره ها، برای 

اهل زمین عالمت هایی اســـت که با آنها مردم به راه های ظاهری رهنمون می گردند، همچنین 

وجـــود پیامبـــر؟ص؟، امامـــان؟مهع؟ و نیز علماء بـــرای اهل زمین مانند کوه های اســـتوار و افراشـــته 

است که توسط آنان زمین پایدار می ماند و ایشان سرچشمه های علوم و معارف اند که زندگی 

معنوی مردم به وجود ایشان وابسته است و مردم توسط ائمه؟مهع؟ به مصالح دنیوی و اخروی 

خود هدایت می شوند. )مجلسی، 1404، 413/2(

اگرچ���ه ایش���ان توضیح بیش���تری در خصوص چگونگی صح���ت دیدگاه خود ارائ���ه نمی دهد، اما 

شاید بتوان استدالل ایشان را چنین تقریر کرد: با توجه به اینکه واژه »عالمات« مطلق به کار رفته، 

پس می تواند شامل همه عالمات و نشانه ها شود. چه عالئمی که سبب هدایت ظاهری می شود و 

چه نش���انه هایی که هدایت معنوی را نش���ان می دهد. بنابراین جای گرفتن پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ 

در زم���ره مصادی���ق عالئم مورد اهتدای انس���ان ها امری معقول به نظر می رس���د. به وی���ژه با در نظر 
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داش���تن آن دس���ته از فرازهای قرآنی که یکی از وظایف معصومین؟مهع؟ را هدایت معنوی انس���ان ها 

وَن ِبَأْمِرنا« )انبیاء: 73(.  دمُ ًة َیْ ْم َأِئَّ اعالم می کند: »َو َجَعْلناهمُ

بنابراین، چه روایات مذکور را تفس���یر ظاهری آیه دانس���ت و چه آنها را از باب تأویل آیه نگاه کرد، 

می ت���وان بر صح���ت تطبیق »عالمات« و »نجم« بر ائمه؟مهع؟ اس���تدالل کرد. یک���ی از مصادیق عالئم 

وَن« بیان می کند، ائمه؟مهع؟ هس���تند. عالئمی که  َتدمُ ْم َیْ ْجِم همُ هدایت کنن���ده ای که آیه »َو َعالماٍت َو ِبالّنَ

انسان ها را به سوی کمال واقعی و سعادت حقیقی انسان ها رهنمون می شوند.

ش���اید بت���وان ص���دق عنوان »نج���م« بر ائم���ه؟مهع؟ را این ط���ور نیز توجیه ک���رد: با توجه ب���ه اینکه 

خداون���د در آی���ه »بالنجم ه���م یهتدون« واژه نجم را ب���ه صورت مفرد ذکر کرده  اس���ت، چنین اظهار 

می دارد که همه س���تاره ها سبب هدایت نمی شوند و هر س���تاره ای ویژگی راهنمایی و راهبری برای 

مسافران در شب را ندارد، پس ستارگان خاصی در این آیه مدنظر است که خاصیت هدایت کنندگی 

و راهنمایی دارند. از این روست که دیده می شود برخی از مفسرین به ذکر اسامی برخی از ستارگان 

مانند فرقدان و جدی روی آورده اند. برخی از روایات نیز ستاره  خاصی را مصداق ظاهری »النجم« 

 اْلَبّرِ 
مُ

َتِدی َأْهل ْبیَن اْلِقْبَلةمُ َو ِبِه َیْ ْدیمُ َو َعَلْیِه  تمُ اِهرمُ احْلجَ معرفی کرده و دلیل آن را نیز بیان داش���ته اس���ت: »َفالّظَ

« )مجلس���ی، 1403، 82/24(. بنابراین، افراد هادی نیز می بایس���ت افراد خاصی  ولمُ ���همُ اَل َیزمُ ّنَ َو اْلَبْح���ِر ِلَ

باشند که صالحیت هدایت کنندگی را دارا باشند.

براس���اس این اس���تدالل، هدایتگری افراد خاصی را ش���امل می ش���ود. افرادی که در کالم ش���ارح 

قرآن )پیامبر( به صراحت معرفی ش���ده اس���ت. یک���ی از مهم ترین احادیث نب���وی در این خصوص، 

وا- ِکَتاَب اهلِل  َما َلْن َتِضّلمُ ْ هِبِ ْکتمُ ّسَ َقَلْینِ َأَما ِإْن َتَ ممُ الّثَ روایت موسوم به »حدیث ثقلین« است: »ِإّنِ َتاِرٌک ِفیکمُ

ْوَض« )صفار، 1404، 413/1(. روایت فوق به صراحت  َما َلْن َیْفَتِرَقا َحّتَ َیِرَدا َعیَلَّ احْلَ مُ َو ِعْت���َرِت َأْهَل َبْی���ِت َفِإّنَ

تمسک به قرآن و اهل بیت را موجب سعادت و هدایت انسان ها اعالم می کند.

در پرتو این استدالل، ضعف محتوایی روایتی منسوب به پیامبر؟ص؟ روشن می شود. روایتی که 

اقت���دا به ه���ر یک از اصحاب پیامبر؟ص؟ را موجب هدایت می دان���د: »أصحاب کالنجوم من اقتدى بیش ء 

منه اهتدى؛ یاران من مانند س���تارگانند، از سخن هرکدام پیروى کنید، هدایت می شوید«. )خطیب 

بغدادی، 1407، ص48(

آیت اهلل سبحانی معتقد است که عالوه بر ضعف سندی روایت، محتوای آن نیز بر جعلی بودنش 

ش���هادت می دهد؛ زیرا همه س���تارگان نمی توانند باعث هدایت مردم در س���فرهای دریایی و زمینی 

ش���وند. در این صورت مناس���ب بود خداوند بفرماید: »و بالنجوم هم یهتدون« )س���بحانی، 1381، 
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589/3(. بر این اس���اس، همه اصحاب پیامبر؟ص؟ نیز نمی توانند سبب هدایت مردم شوند. عالوه 

بر اینکه نگاهی گذرا به کارنامه عملی صحابه نش���ان می ده���د که همه آنها قابلیت هدایتگری مردم 

را ندارند؛ چرا که تاریخ مملو از ش���واهدی اس���ت که داللت بر عدم هدایت یافتگی بسیاری از صحابه 

دارد و به گفته قرآن کسی که خود هدایت نشده است، نمی تواند باعث هدایت دیگران شود: 

وَن. مُ کمُ ْم َکْیَف َتْ دى  َفا َلکمُ ْ ی ِإاّلَ َأْن یمُ ّدِ ْن ال َیِ َبَع َأّمَ ّتَ
ّقِ َأَحّقمُ َأْن یمُ دی ِإَل احْلَ ْن َیْ َأ َفَ

آیا کســـی که هدایت به ســـوى حق می کند براى پیروى شایســـته تر اســـت یا آن کس که خود 

هدایت نمی شود. مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود، چگونه داورى می کنید. )یونس: 35(
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