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 چکیده

می باشد. هدف از نگارش  "بررسی آیه شریفه نور از دیدگاه تفاسیر فریقین  "موضوع پژوهش حاضر 

است. نقطه محوری در این آیه  ارایه تالشی ناچیز در راه بسط الهیات ناب قرآنی و توحید و حیانی این پژوهش

است که در قالب تمثیل و اشارات لطیفی به حقیقت نمایی از سرچشمه هستی روی می نهد و گستره ی « نور»

معارفی که از این آیه نقش نمایی می کند، حقیقت برزگ و ژرفی را می نمایاند. لذا اساسی ترین پرسش در این 

یه در مقام بیان و توصیف کدام حقیقت هستی است؟ و همین امر، آیه آن است که منظور از نور چیست؟ و آ

 دیدگاه ها و ژرف نگری های مختلفی را برانگیخته است.

برای دستیابی به این سواال ت پژوهش حاضر در چهار فصل تنظیم شده است: در فصل اول به  مباحث 

بیین ابعاد موضوع و مساله مورد پژوهش مقدماتی پرداخته شد. در گفتار اول،کلیات تحقیق بیان شد که شامل ت

در حیطه های فلسفی،کالمی و عرفانی از دیدگاه تفاسیر فریقین می باشد.در گفتار های بعدی فصل اول، به 

سوره نور،جایگاه آیه نور و کاربردهای نور در قرآن، روایات و فرهنگ اسالمی پرداخته شد.در فصل دوم  ابتدا  

ه های آیه نور ، سپس تحلیل صرفی و نحوی و در پایان  تحلیل بالغی آیه بیان تحلیل لغوی ـ اصطالحی واژ

شد تا از اسلوبهای ادبی برای تفسیر و توضیح آیه بی بهره نباشیم.در فصل  سوم روایات تفسیری و تأویلی در 

 مطرح شد.فالسفه و عرفا به آیه نور  این زمینه بیان شده است و نهایتاً در فصل چهارم دیدگاه مفسران،

نور از دیدگاه  نور از دیدگاه مفسران بزرگ شیعه و سنی به تعابیر گوناگونی حمل شده است. آیه آیه

و عرفاء نیز با توجه مبانی فیلسوفان مسلمان پنهان نمانده و آنان هم ازگمانه های فلسفی خود سخن گفته اند. 

 یه نور پرداخته اند.عرفانی و مباحث مطرح شده در علم عرفان به تفسیر و تأویل آ

در پایان نتیجه گرفته  شد که  تفاوت نگاه تفاسیر به آیه نور به  رویکرد مجازی وحقیقی آنها از تعریف 

 . نور مربوط می باشد
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