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در سطح بن�ی و ب�طن پ�ي�ی روای�ت تفسی�ی 
 :بی�ن ائمه

 2دکت� عب�اله�دی فقهی زاده 1مه�ی خ�ش�ونی 

ی�فت:  یخ در  ١٠/۶/١٣٩٣پ�ی�ش  _٢۴/١٢/١٣٩٢ت�ر

 چکی�ه 
  هـ�ی حـ�یثی  همـه در یـک سـطحتف�سی� روایـی و مجم�عـهدر روای�ت تفسی�ی م�ج�د 

پ�وهـ�ن مع�صـ�  علـ�م دانـش .ب�شـن�ه�ی معن�یی مختلفـی مـیج�ه و س�یهدارای  وب�ده، ن
کــ�ده تعــ�رض ظــ�ه�ی بــ�ای رفــع ســطح بنــ�ی ایــن روایــ�ت بــ� تفســی�ی  و بــ�ای آنهــ� اقــ�ام 

.  انـــــ�تبیـــــین و ت�ضـــــیح آیـــــه را ق�ئـــــل شـــــ�هســـــطحی از  7اح�دیـــــث صـــــ�دره از معصـــــ�م
گ�ن  رنی� خ�د  :معص�م�ن گ�ن� چن�ن ان� وای�ت خ�یش اش�ره و  تص�یح نم�دهبه سط�ح 

و دارای سـط�ح مختلــف  روایـ�ت تفســی�ی  بطـن پــ�ی� گـ�هی  کـه بـ�ای قــ�آن بطـ�نی اســت،
کــه  بــه اقتضــ�ء ســط�حی از بطــ�ن قــ�آن، بــه تن�ســب  درک مخ�طــب , نــ�ع  معنــ�یی هســتن� 

هــ�ی هبــ� اهمیــت  شــن�خت ســ�ی  :متعــ�د از  ائمــه یال و ... بیــ�ن شــ�ه اســت. روایــ�تســ�
کیــ� دارنـــ�. �و ارزش فهــم عمیــق و درایــت مــ�اد روایــ�ت ت :ســخن�ن اهــل بیــتبــ�طنی 

کلـی روای�ت تفسی�ی را  در یک دستهخ�د  :معص�م�ن  نش�ن دادهپ�وهش ح�ض�  بن�ی 
بــ� ایــن نگــ�ه  انــ� وبــ�طن یــ� همــ�ن تــ�ویلی تقســیم نمــ�دهبــه روایــ�ت تفســی� ظــ�ه� و تفســی� 

ک�د. ،ستهکه از این ن�حیه در  روای�ت تفسی�ی را تع�رضی ت�ان می  حل 
 ، ت�ویل.ظ�ه� و ب�طن، :معص�م�نراهنم�ی  ،روای�ت تفسی�ی: �کلی� واژه
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 پیشینه ط�� .١
گ�نــه شن�ســی و ســطح بنــ�ی آن هــ�ی اخیــ� در دهــهویــ�ه بــه هــ�دربــ�ره روایــ�ت تفســی�ی و 

که می ت�ان ش�وع م�فق آن گ�فته است  ی یع�مـه طب�طبـ� تفسـی� المیـ�ان  را درک�ره�یی شکل 
یلی و بــ�طن ، جــ� .بخــش روایــی تفســی� دیــ� در ی نخســتین بــ�ر روایــ�ت تفســی�ی ، تــ�و ی و و

روای�ت تفسی�ی شیعه ، گ�نـه شن�سـی « . م�رد دیگ� مق�له پ�وهشیتطبیق  را از هم تفکیک نم�د

کـه  ۵۵مجله علـ�م حـ�یث  شـم�ره  درن�شته دکت� مه�ی مه�ی�ی ، »و حجیت م�لـف اسـت 
گ�نه :روای�ت اهل بیتدر آن،  ک�رهـ�ی  یه�را به  مختلفی تقسیم نم�ده اسـت. از دیگـ� 

گ�فته دراین ب�ره مق�له  مجلـه  نـ�اددکتـ� مهـ�ی رسـتماز  »شن�سی روای�ت تفسـی�یگ�نه«ص�رت 

گ�نــهبــه طــ�ر ج�ئــی بــه تقســیمی�دشــ�ه  مق�لــه دودر  .اســت ١حســن� شــم�ره  شن�ســی بنــ�ی و 

آسـیب شن�سـی فهـم «ای نی� ب� عنـ�ان  در مق�له است. ش�ه پ�داخته :روای�ت اهل بیت

ع�امــل تعــ�رض اخبــ�ر  بــهدکتــ�  ســی� علــی دلبــ�ی  از »)ع�امــل آن روایــ�ت (تعــ�رض؛ علــل و
 �ه است .شو د�یل آن ذک� ه اش�ر :معص�م�ن

 بی�ن مسئله و ه�ف .٢
گ�نهبی ی� بـه علـل  ی روای�ت تفسی�ی  نیست و ن�ئشن�سی جشک ه�ف پ�وهش ح�ض� 

کلیــت اح�دیــث نظــ�ی نــ�ارد بلکــه هــ�فش نشــ�ن دادن ایــن حقیقــت  ،تعــ�رض م�جــ�د در 
کــه تقســیم بنــ�ی و ســطح بنــ�ی روایــ�ت بــه ظــ�ه� و بــ�طن و وجــ�د ت�ویــل در روایــ�ت اســت 

یشه در بی�ن معص�م گ�نی از م� را  ندارد  و آن� 7تفسی�ی ر کـ�یم گ�ن� روای�ت در تفسی� ق�آن 
ک�یم و فهم مخ�طبمتن�سب ب� سطح _  را  بـه  �نو مخ�طبـکـ�ده مطلـع  _ ظ�ه� و ب�طن ق�آن 

ــه در ادامــه چنــین همانــ�. جهــت فهــم ایــن حقیقــت  رهنمــ�ن ســ�ختهدقــت و درایــت در  ب
که  کـ�ده ،ایج�د ش�ه استسبب ب�ینتع�رض�تی در روای�ت تفسی�ی  کیـ�  ایـم پ�داختـه و ت�
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ــ� ــه ظ ــی�ی ب ــ�ت تفس ــک روای ــی (تفکی کل ــی  ــه شن�س گ�ن ــ�  ــن ب ــل) ای ــ�ن ت�وی ــ� هم ــ�طن ی ه� و ب
 اخت�ف  ق�بل حل است. 

گ�نی و  :یم ب� ت�جه به اشـ�رات خـ�د معصـ�م�نندر این پ�وهش ب� آس�ن ب�ین گ�نـ� بـ� 
یلی بــ�دن بعضــی روایــ�ت تفســی�ی صــحه  ــت�ف ســط�ح روایــ�ت خــ�د بــ�  بــ�طنی و تــ�و اخ

یم. از ایـن روایــ�ت ب�عــث غفلــت از ایـن معنــ� و ســ�ء فهـم در تع�مــل بـ� ب�خــی گمـ�ن بــی گـ�ار
کــه از یــک ســ� ، غ�ل ، از آنهــ� ســ�ء اســتف�ده یــ�ن و مخ�لفــ�ن دانســته یــ� ن�انســتهشــ�ه اســت  

کن�ر نهن�.  1کنن� و از س�ی دیگ� ب�خی آنه� را 

 آنه�نی روای�ت و ل�وم دقت و درایت در گ�ن�گ�ب� :. تص�یح  ائمه٣
گ�ن ، زب�ن ق�آن همگ�ن بـ�  گ�ن� دمنـ�ان اهـل آنچـه در میـ�ن خ�ب� اس�س د�یل و ش�اه� 

مشـ�وط  ،ه�ی مختلف زب�نی ب�ش�مشتمل ب� ه� یک از ح�زه �ت�انزب�ن متع�رف است ، می

ک�مـل بـه ایـن  ب� اینکه به بط�ن و ن�است�اری آی�ت الهـی  نینج�مـ�. پیشـ�ای�ن دیـن بـ� وقـ�ف 
گـ�ه بـه صـ�احت از بـ�طنی  یلی و وی�گی ق�آن ، بی�ن�ت تفسی�ی خـ�د را ع�ضـه داشـته و  و تـ�و

کــ�دهآنهــ�  یکنــ�یی بــ�دن معنــ� کــه ب�رهــ� بــه ایــن نکتــه اشــ�ره ف�مــ�ده :ائمــه 2.انــ�یــ�د  انــ� 

ی و ن�قل عـ�وه بـ� نقـل ب�شمعن�یی میروای�ت آنه� مختلف و دارای جه�ت متف�وت  � و راو
 مـ�رد ییمعنـ� قیـدق وجـ�هتـ� بت�انـ� اهتمـ�م داشـته ب�شـ�، نی�  ه�روای�ت ب�ی� به تفقه و فهم آن

ی�ب� را  :ائمه نظ� کم�ل استف�ده را بب�د و آندر  را به دیگ�ان منتقل نم�ی�.و از آن روای�ت 

و  9بــــی شـــــک حــــ�یث و روایـــــت ، دومـــــین منبــــع دیـــــن و میــــ�اث پیـــــ�مب� اســـــ�م

کـ�یم نی�زمنـ� تبیـین ، تفهـیم و تفسـی� است . از این رو :بیتاهل کـه قـ�آن  گ�نـه  ، همـ�ن 

نیــ� نی�زمنــ� تفســی� و تفهــیم  :بیــت عصــمت و طهــ�رتاح�دیــث اهــل  روایــ�ت و اســت،

�ا الَخَبَ� اذا َسِمعتُم�ه َعقل ِرع�یـٍ� � عقـل روایـ�«می ف�م�ی�:  7است . حض�ت علی
ُ
 ،ِاعِقل

 ����������������������  

 ٢٢۶، صآسیب شن�خت ح�یث ،عب�اله�دی ،یمسع�د . ١

؛ ١٢، ص١ج  ،ی�شـیالع �یتفسـ ، محم� بن مسـع�د، ی�شیع؛ ٣٠٠ ، صالمح�سن، احم� ،ی: ب�قبنگ�ی� به .٢

 .۴٨۵، ص ٢ج  ،هیالفق حض�هیمن � )،ص�وقابن ب�ب�یه، محم� بن علی (شیخ 
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کثیـٌ� و ُرع�َتـه َقلیـٌل  کـه مـیاخبـ�ری ؛ 1»... ف�ّن ُرواَة العلـِم  کنیـ�را    ،شـن�ی� پی�امـ�ن آن تفکـ� 

کنن�گ�ن آن ان�ک ی�ن علم بسی�رن� و درک   ... .زی�ا راو

که ایش�ن می  7دیگ� از ام�م ص�دق یدر ح�یث  :  ف�م�ی�آم�ه است 

یـه، و� َیکـ�ُن ال�جـُل مـنکم فقیهـً� حتـی یعـ�ف « یه َخیٌ� مـن ألـِف حـ�یٍث َت�و ح�یٌث َت�ر

ک�منــ� یض  کــه آن؛2...»َمعــ�ر حــ�یث را روایــت را بفهمــی بهتــ� اســت از اینکــه هــ�ار حــ�یثی 

کن�یهکنی ، هیچ یک از   ه� و اش�رات سخن م� را درک نم�ی�.شم� فقیه نیست مگ� اینکه   

شـم�  ؛3»ک�من� یع�نَم  مفُت �َع  إذا الن�ِس  أفقه أنتم«ف�م�ی�: می 7ام�م ص�دق همچنین 

که مع�نی و منظ�ر سخن�ن م� را درک نم�یی�.فقیه  ت�ین م�دم هستی� در ص�رتی 

بـ� اسـتف�ده از   :ضمن تشـ�یق بـه درک سـخن اهـل بیـت :معص�مروای�ت این در 

کیـ� مـیعقل و درایـت در هنگـ�م م�اجهـه بـ�   کـس بـ� اولـین کنـ�؛ از ایـن رو، روایـ�ت ت� هـیچ 

کـــ�م  ـــ�رد و فهـــم معنـــ�ی ابتـــ�ایی از حـــ�یث نمـــی ت�انـــ� ج�یگـــ�ه و منظـــ�ر حقیقـــی  ب�خ

 را درک نم�ی� .  :معص�م�ن

ن اینکــه  :معصــ�م�ن خطــ� طــ�د و انکــ�ر روایــ�ت مستصعب(مشــکل فهــم )  را بــ�و

گ�ش�د نم�ده و   ه�حقیقت آن بـه عنـ�ان نم�نـه بـه ایـن  ؛انـ�از آن ب� ح�ر داشـتهمکش�ف ش�د 

 نم�ییم : اش�ره می 7روایت  از ام�م ب�ق�

که ایش�ن ف�م�دمی 7ام�م ب�ق� به نقل از ج�ب� بن عب�ا�   ف�مـ�د: 9رس�ل خـ�ا: گ�ی� 

ــ� پیــ�مب� جــ� ف�شــته مقــ�ب و فهــم اســت  �ْســخت و مشــکل 9هم�نــ� حــ�یث  آل محمــ� ی

که خ�ا دلش را به ایم�سل ی� بن�ه پـس هـ� حـ�یثی از آل م�ن آزم�ده ، به آن ایم�ن نی�ورد؛ ای 

بـــه شـــم� رســـی� و  قلـــب شـــم� در ب�ابـــ� آن آرامـــش ی�فـــت و آن را آشـــن� دیـــ� ، کـــه  9محمـــ�

 ����������������������  

 .٢٠١، ص ٢ج  ،الحکمه �انیم ، محم�،یشه�یر؛ ۶۴۴ص  ،نهج الب�غه ،ی�رضیس .١

 .٢و  ١، ص مع�نی ا�خب�رابن ب�ب�یه، محم� بن علی،  .٢

 هم�ن. .٣
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که قلبت�ن از آن آرامش نی�فت ون� آشن�یش دی�ی�،   ]حقیقـت معنـ�ی[بپ�ی�ی� و ه� ح�یثی 

ی� 9آل محمـ� ]هـ�یآمـ�زه[چنین ف�د ع�لمی به و هم 9را به خ�ا و رس�لش آن . بسـپ�ر

که ت�ان فهم ح�یثی را نـ�ارد و وقتـی آن کسی  کـه بـه یـ�د مـیسـ�گن� شـن�د را مـیب�انی�  کنـ� 

ک ش�ه است و انک�ر گ�نه نیستخ�ا این روایت این  کف� است. ]روایت[، ه�  1 هم�ن 

که فهـم  د مین اح�دیث هش�ار �به مخ�طب در این روایت 7ام�م ب�ق� ب�خـی از آنهـ� ه� 

ــ� حقیقــت معنــ�ی آن کســی نت�ان ــ� هــ�  ــ�ن نیســت و چــه بس ــ� را آس ی�ب در ایــن صــ�رت و در

که  اصل وجـ�د روایـت و صـ�ور آن از معصـ�م کنـ�را  7ش�یسته نیست  چـه اینکـه  ؛انکـ�ر 

بــ� مخ�طــب و را تــ�ین آســیب و صــ�مه بــ�رگ ، ایــن انکــ�ر چــه بســ�7مطــ�بق بیــ�ن معصــ�م

کف� او بینج�م�.یت� ج�کن�، می مت�جهخ�انن�ه روایت  که  ممکن است در نه�یت به   ی 

متش�بهی م�نن� متش�به قـ�آن و محکمـی نی� هم�ن� در اخب�ر م� می ف�م�ی�:  7ام�م رض�

ن رج�ع باز حکم ق�آن است و شم� نب�ی� م�نن� م یمحکـم آنه متش�به ب�و کـه بـ پـ�و ه کنیـ� 

   2 گم�اهی خ�اهی� افت�د.

ک لفظـی  ،: تشـ�به اخبـ�ریـ�دآور شـ�در ت�ضیح این مطلب  ب�یـ�  م�ضـ�عی ف�اتـ� از اشـت�ا

کــه غ�لبــ�ً  اســت؛ کلمــه اســت  ک لفــظ ، بحــث از تعــ�د معــ�نی یــک  در شــ�ایط  زیــ�ا در اشــت�ا

گ�ن ا  ب�شـ��به  مع�نی ظ�ه�ی الف�ظ مـ�اد نمـیستعم�ل ش�ه است ، ام� در ح�یث متشگ�ن�

 3کن�.و در نتیجه ت�ویل ض�ورت پی�ا می

، ب�خـی از در یک سـطح معنـ�یی نبـ�ده :روای�ت اهل بیتهمه ح�صل سخن اینکه 

کـه منظـ�ر بعضـی از آنهـ� پـ�ده دارد ونی�ز به تبیین  آنه� کـ�یم بـ�داری از بطـ�ن آیـ�ت قـ�آن بس� 

ی ب�یـــ� بـــ� فهـــم ، درک و بـــ� دقـــت بـــه نقـــل آن بب�شـــ� پـــ�دازد و بت�انـــ� ســـط�ح . از ایـــن رو راو
کن�. ،که آن روای�ت ب�ان اش�ره داردرا مختلف و بط�نی  بن�ب�این نمی تـ�ان  بـ� ب�خـ�رد  درک 

گم�ن  جعل ی� غل�  ب�  آن روایت ب�د. ب� ه� روایت به ظ�ه� متع�رض در ت�ضیح یک آیه 
 ����������������������  

.۴٠١، ص ١ج  ،یالک�ف ،عق�بیمحم� بن  ،ینیکل .١

 .۶١٢، ص ٢ج ،7اخب�ر ال�ض� �نیعابن ب�ب�یه، محم� بن علی،  .٢

 .۴٨، ص ثیح� شن�خت، �یمج ،مع�رف .٣
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كی� .۴  وج�د ظ�ه� و ب�طن در روای�ت  تفسی�ی   �ب :معص�م�ن ت�

ک�دهدر بی�ن�ت و عب�رات مختلف  :معص�م�ن کـه بـ�ای قـ�آن هم�نان� تص�یح  ط�ر  

ک�یم ن�ظ� بـ� ایـن حقیقـت اسـت.  ،ظه� و بطنی است روای�ت آنه�  هم در ت�ضیح آی�ت ق�آن 

گــ�هی روایــ�ت   1:مطــ�بق بیــ�ن ائمــه در ایشــ�ن گــ�هی روایــ�ت آنــ�ن نــ�ظ� بــ� تفســی� ظــ�ه� و 

کـ�م معصـ�م�ن کـ�یم اسـت. بنـ�ب�این در فهـم مقصـ�د  آنجـ�  :زمینه ب�طن ( ت�ویل) قـ�آن 

ــ ــه ظهــ� و بطــن در اح�دیــث تفســی�ی م ــه نظــ� مــی رســن�، ت�جــه ب ث� �کــه اح�دیــث معــ�رض ب

ــرواای از بــ�ین منظــ�ر دســته 2اســت. ــآ ،�تی ــ یو چنــ� ُبعــ�» ذو وجــ�ه«قــ�آن را  �تی  یمع�ف

را تحـت  وجـ�ه و ابعـ�د نیـگـ�ه ا ،3داشـتهاشـ�ره  �تیـگـ�ن آگ�نه یه�هیو به ابع�د و � کن�یم

؛ امـ� بـه نظـ� 4 نمـ�ده اسـت �نیـب یو ظـ�ه� یلـیدر ب�اب� وجـ�ه تن� یو ب�طن یلیعن�ان وج�ه ت�و

گسـت�ده رس�یم مطـ�ح  �تیـروا گ�نـهنیـا ت�ضـیح مقصـ�د  نـهیکـه در زم یابه رغـم مب�حـث 

گ�ن گ�ن�  است�ارت� است. یو ب�طن یلیت�و ،ش�ه، حمل آن ب� هم�ن وج�ه 

گفته ش� بن�ب� و  5تفسی� در حیطه الف�ظ و ظ�اه� قـ�آن بـ�ای درک مـ�اد خ�اسـت. ه،آنچه 

 ����������������������  

 �یتفسـ یالب�هـ�ن فـ ،سـی� ه�شـم ،یبح�انـ ؛١۵۶ ، ص٢ج ،یالکـ�ف عقـ�ب،یمحم� بن  ،ینیکلبنگ�ی� به:  .١

 محمـ�ب�ق�، ،یمجلسـ؛٢٩ص ،١ج  ،یالصـ�ف �یتفسـ، مـ� محسـن  ،یک�شـ�ن ضیف؛ ۴۶، ص١ج  ،الق�آن

 .٨٣، ص٨٩ج  ،بح�را�ن�ار

 .١٩٩، صثیروش فهم ح� ،عب�اله�دی، یمسع�دبنگ�ی� به:  .٢

 ،ی�طیســـ ؛، مق�مـــه٨١، صمجمـــع البیـــ�ن فـــی تفســـی� القـــ�آن ؛فضـــل بـــن حســـن ،یطب�ســـبنگ�یـــ� بـــه:  .٣

 .٣٩ن�ع ،  عل�م الق�آن یا�تق�ن ف ،نیال�ج�ل

 ،ع�یوسـ�ئل الشـ، یحـّ� عـ�مل ؛١٢و  ١١، ص١، جی�شـیالع �یتفسـ ،محمـ� بـن مسـع�د ،ی�شـی: عبنگ�ی�  به .٤

 .١٩٢ ص ،٢٧ج

ـــه: ٥ ـــ� ب  من�هـــل، میمحمـــ� عبـــ�العظ ،یزرقـــ�ن ؛۴، ص١ج  ،یروح المعـــ�ن، محمـــ�د �یســـ ،یآل�ســـ. بنگ�ی

ــ ؛ ۴، ص ٢ ج ،الع�فــ�ن محمــ�د و  ،یرجبــ؛ ١۴، ص١ج  ،و المفســ�ون �یالتفســ ، نیمحمــ� حســ، یذهب

كـ� �یتفس یروش شن�س ،سن�گ�نیاز ن� یجمع بـه  ی�فتیـره ،فـتح ا� ،نج�رزادگـ�ن؛ ٢٣و ٢٠، ص میق�آن 

 .٢۴ ، صی�یمک�تب تفس
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ک�رب�د را دارد. ک�یم بیشت�ین   ت�ویل در حیطه غی� ظ�ه�ی (ب�طن) ق�آن 

کــ�م  ایدر قــ�آن آیــه؛ 1»القــ�آن آیــ� ا� و لهــ� ظهــٌ� و بطــنمــ� فــی «ف�م�یــ� : مــی 9پیــ�مب� ا

 نیست مگ� آنکه ظه� و بطن دارد . 

گـ�هی نـ�ظ� بن�ب�این هم�ن که ب�ای ق�آن ظه� و بطن است روای�ت تفسی�ی قـ�آن  نیـ�  گ�نه 

گـ�هی بـ�طن آن اسـتب�تفس  أن �أَحـ سـتطیعیَ  مـ�«: ف�م�یـ�مـی 7امـ�م بـ�ق� .ی� ظ�ه� قـ�آن و 

ـُک  القـ�آن عَمـَج  هأنّ  یعیّ� 
ّ
کـه  ؛2»ا�وصـی�ء غیـ� وب�طنـه ظـ�ه�ه ، هل ایـن روایـت صـ�احت دارد 

ــ ــ�آن ب ــ�طن ق ــ�ه� و ب ــ�مهدرک ظ ــ�ر معص ــق در اختی ــ�ر مطل ــت  7ط ــ�ن و اس ــک  بی ــی ش و ب

 تفسی� ظ�ه� و ب�طن آی�ت خ�اه� ب�د. ،ظ�ه� و ب�طن ق�آندرب�ره ت�ضیح آنه� 

ه هـ�ُ َظ «�ره ظـ�ه� و بـ�طن قـ�آن ف�مـ�د: الی درب�در پ�سخ به س 7در ج�یی دیگ�  ام�م ب�ق�

یلهْط ن�یله و بَ تَ   ضی و ِم نه م� َم ِم  ،نه ت�و
َ
الشـمس و القمـ�  یکم� یج� ییج� ،کن بع�یَ  ْم نه م� ل

 
ّ
 ( :ع، قـ�ل ا� تعـ�لیَقـء َو ینـه َشـم� جـ�ء ِم کل

َّ
ـُه ِإ�

َ
یل ِو

ْ
ـُم َت�

َ
اِسـُخ�َن ِفـَو مـ� َیْعل ـِم  ی اُ� َو الّ�َ

ْ
ِعل

ْ
 )ال

ــنَ  نحــُن  آن اســت و بــ�طن قــ�آن همــ�ن ت�ویــل  .ظــ�ه� قــ�آن همــ�ن تن�یــل (تفســی�) آن ؛3»هعلُم

گـ�دش و ج�یـ�ن خ�رشـی� و مـ�ه  .دهـ�رخ مـی رخ داده، و بعضی بعـ�اً  ه�بعضی از آن قـ�آن بـ� 

که آنه� مـی و خ�اونـ� مـی ف�م�یـ�:  آورنـ�،مـیکـه زننـ�، و حـ�ادثی ج�ی�ن دارد، در ه� چ�خی 

ک�یم  را « گ�هیم.  »دانن�ج� خ�ا و راسخ�ن در علم نمیت�ویل آی�ت ق�آن   و م�  از آن ت�ویل آ

یم م�بـ�ط یگـ�نچه م� از ظ�ه� ق�آن ب�ای شم� میف�م�ی�: آمی  7معص�م ،به بی�نی دیگ�

گ�ییم ت�ویل آن است.   به تن�یل و آنچه از ب�طن ق�آن  ب�ایت�ن می 

بـه  ،ضـمن بیـ�ن و یـ� اشـ�ره بـه ظهـ� و بطـن قـ�آن :نای دیگ� از روای�ت معص�م�دسته

گ�نی و تف�وت روای�ت تفسی�ی حتی در ت�ضیح یک آیه به ص�احت اش�ره دارن�    :گ�ن�

 ����������������������  

، ١، جتفسـی� العی�شـی، محمـ� بـن مسـع�د ،ی�شـیع ؛۵۵٠، ص١، ج كنـ� العمـ�ل ،یهن� یمتقبنگ�ی� به:  .1

 .١١ص 

 .٢٢٨، ص١، جیالک�ف ،عق�بیمحم� بن  ،ینیکل ؛٢١٣، صبص�ئ� ال�رج�ت، حسنمحم� بن  ،صف�ر .2

ــ. ٣ ــ؛ ٢٩، ص١ج  ،یالصــ�ف �یتفســ ،مــ� محســن ، یک�شــ�ن ضیف ــ، ســی� ه�شــم ،یبح�ان  �یتفســ یالب�هــ�ن ف

 .۴۶، ص١ج  ،الق�آن
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ال مـن را پ�سـخ سـ� ،از  قـ�آن پ�سـی�مای آیـهتفسـی� بـ�ره در 7گ�یـ� از امـ�م بـ�ق�ج�ب� می

گ�نـایشـدم و این بـ�ر ک�ال . سپس ب�ای ب�ر دوم از هم�ن چی� س�ف�م�د ای دیگـ� پ�سـخ ه�ن بـه 

گفتمف�م�د از جـ�اب در این مسئله بـه مـن جـ�اب دیگـ�ی غیـ�  شم� قب�ً  !ف�ایت ش�م :. من 

هم�ن� ب�ای قـ�آن بـ�طنی اسـت و بـ�ای بـ�طن  !ج�ب� یا«: ایش�ن به من ف�م�د. ام�وز داده ب�دی�

 1.»آن نی� ب�طن و ظ�ه�ی است و ب�ای ظ�ه� آن نی� ظ�ه�ی است...

گ�یـ�: بـه «یتی دیگ� آم�ه: ر رواد کـه  کـ�ده اسـت  یح محـ�ربی نقـل  عب�ا� بن سن�ن از ذر

کـه دوسـت 7ام�م ص�دق کتـ�ب خـ�د بـه مـن ف�مـ�نی داده  اسـت  دارم  گفتم : خ�اون� در 

ــه ــتم آی گف ــت؟  ــ�د: آن چیس ــ�انم. ف�م ــی� آن را ب ــّمَ (:تفس ــ�ا ُث َیْقُض
ْ
ــَثُهم ل ــ�ا َو  َتَف

ُ
ُی�ف

ْ
وَرُهْم  ل

ُ
ــ�  ٢)ُن

کـ�دن مـ�ی شـ�رب و چیـ�ن نـ�خن. ]٢٩/ حج[ ک�ت�ه  گفـتمف�م�د:  فـ�ایت  :هـ� و م�ننـ� آن . 

که شم� به او ف�م�دی� :  ک�ده است  یح مح�ربی از شم� ب�ای من نقل  َیْقُضـ�اش�م ! ذر
ْ
 َتَفـَثُهْم  ل

ُی�ُف�ا َو   7دی�ار ب� ام�م
ْ
 ؟ استدادن آن من�سک  انج�م ُنُ�وَرُهْم  ل

یــح :حضــ�ت ف�مــ�د گفتــه اســت و تــ� نیــ� راســت مــی ذر گــ�یی. هم�نــ� بــ�ای قــ�آن راســت 

کسی تحمل یح تحمل میکن می ظ�ه�ی و ب�طنی است و چه  که ذر   ٣.»کن�� آنچه را 

کـه بعضـی از اح�دیـث به ایـن مسـئله تصـ�یح دار 7ام�می�دش�ه، ب� ت�جه به روای�ت  د 

بـ�طن قــ�آن بـ�ره و بعضــی در ظـ�ه� قـ�آنبــ�ره �د درشـ مـیکـه از مـ� در زمینــه تفسـی� قـ�آن صــ�در 

کـه حتـی شـ مـیاز ایـن روایـ�ت اسـتف�ده همچنـین  .که اینه� ب�هم متف�وت هسـتن�است  �د 

ب�شـن�. م�حـ�م غفـ�ری در ت�ضـیح حـ�یث  اخیـ�  ب�طنی نی� مختلف و متف�وت مـی روای�ت

که مختص به زمـ�ن حیـ�ت  گ�ی�: این ح�یث از روای�تی است   7معصـ�م ]و حضـ�ر[می 

کی�گی اسـتاست و وجه مش امـ� یکـی  ،ت�ک بین تفسی� و ت�ویـل در ایـن روایـت طهـ�رت و پـ�

 ����������������������  

 .۴۶، ص١ج  ،الق�آن �یتفس یالب�ه�ن ف، سی� ه�شم ،یبح�ان .١

 ....  کنن� وف� خ�د ن�ره�ى به و س�زن� ب�ط�ف را ه�یش�نیآل�دگ ب�ی� سپس .٢

 .٨٣، ص٨٩ ، جبح�را�ن�ار محم�ب�ق�، ،یمجلس ؛۵۴٩، ص۴ ، جیالک�ف ،عق�بیمحم� بن  ،ینیکل. ٣



 ١٣٩٣ت�ن ت�بس ١٢٣شم�رۀ  78 

کی�گی از آل�دگی کی�گپ� ک�ره�ی ظ�ه�ی و دیگ�ی پ�  1 دلی .ی از جهل و 

 روایت ش�ه است: گ�نهاین 7ب�ز در ح�یثی دیگ� از ام�م ص�دق

ـِ�يَن  َو ( :آیـه بـ�رهگ�یـ� درعم� بن ی�ی� می
َّ
�َن  ال

ُ
َمـ�َ  َمـ� َیِصـل

َ
ن ِبـِه  اُ�  أ

َ
 ]٢١رعـ�/ [ )ُي�َصـل أ

. البتـه نـ�زل شـ�ه اسـت 9پی�نـ� بـ� خ�نـ�ان محمـ�ب�ره این آیه در پ�سی�م؟ ایش�ن ف�م�د:

گ�هی پی�ن� چه بس� درب�ره  : از آنـ�ن صـ�دق ب�شـ�. سـپس ایشـ�ن ف�مـ�دب� خ�یش�ون�ان ت� نی� 

ــه مــی ک ــت. مبــ�ش  ــک چیــ� اس ــ�ره ی ــط درب ــ�آن فق ــش از ق ــ� ایــن بخ ــ�ر  و تف[گ�ین ســی� و منظ

 2.]دیگ�ی ن�ارد

کلـی رد مــیهعــ�ی قـ�آن را بـدر ایــن روایـت تفســی� تـک بُ  7امـ�م صـ�دق کنـ�. ایــن طــ�ر 

کـه اهـل بیـتنی� ح�یث به ط�ر ضمنی  تف�سـی� مختلفـی از  :بـه ایـن مسـئله اشـ�ره دارد 

کــ�یم را بیــ�ن مــی کــ�یم در ســط�ح معنــ�یی و اینکــه هــ� یــک از آیــ�ت  قــ�آ کننــ�آیــ�ت قــ�آن  ن 

گی�د مختلفی می یـک آیـه  ه�یـک بـه منظـ�ر  و روای�ت مختلف و متعـ�رض دربـ�رهت�ان�  ق�ار 

 �یگ� تع�رض حقیقی داشته ب�شن�.  ب� یکبی آنکه  ،خ�صی از آن  اش�ره دارن�

 در تفسی� ظه� و بطن آی�ت ق�آن :ائمهه�یی از روای�ت نم�نه .۵

کــ�یم ، ــ�آن  ــ�دن ق ــ� ب ــ�زگی و ن ــهاشــتم�ل یکــی از وجــ�ه ت ــ� �ی ــ�ن ی ــ� بط کتــ�ب ب ــن  ــ�ی ای ه

ی�ت) است، ب�ی که یک عب�رت ی� سی�ق آن مـیمعن�یی(ت�و ت�انـ� در خـ�د ، معـ�نی ن س�ن 

کــه بــ� فهــممتعــ�د طــ�ل گ�دنــ�، و هــ�ی مختلــف ، آشــک�ر مــیی را بــه همــ�اه داشــته ب�شــ� 

که   به این م�ض�ع  اش�ره دارن�. :روای�ت ائمه ،ش�ی�د همچن�ن 

ــ ــی� روای ــیدر تف�س گ�ن 3عهی ش ــ� گ�ن ــ�بی�  ــ�مین و تع ــ� مض ــ�دی،  ب ــ�ت متع ــ�  ، روای ــ�ه ب گ و 

کــ�م�ً  ــه هــم در تفســی�ی  کــ�یم مشــ�ه�ه  متفــ�وت و متعــ�رض  نســبت ب ــ�آن  ــه ق ذیــل یــک آی

 ����������������������  

 .۵۴٩صپ�ورقی  ،۴ج  ،یالک�ف ،عق�بیمحم� بن  ی،الکلین .1

 .١۵۶، ص٢هم�ن، ج .٢

 و.... ن�رالثقلین، الب�ه�ن ،الص�فی ،قمیچ�ن تف�سی� . هم ٣
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تـ�ان تعـ�رض ابتـ�ایی و مـی)  7ق اشـ�ره معصـ�مطبـآنهـ� ( بن�یکه تنه� ب�  دستهش�د می

در روایـ�ت  :معن�یی م�رد نظ� ائمـه د و ب�ین وسیله  به وج�هک�اخت�ف فهم آن را روشن 

 پی ب�د. 

که زمینه این سـ�ء فهـم را فـ�اهم آورده ، همسـ�ن پنـ�اری و هـم درجـه دیـ�ن ایـن  آسیبی 

ــت ــی�ی (ظ�ه�ی)اس ــ�ت تفس ــ� روای ــ�ت ب ــه   1روای ــهک ــه نم�ن ــ�ت در ادامــه، ب ــن روای ــ�یی از ای ه

ک�یم مختلف در  .  ش�دپ�داخته میب�ره یک آیه ق�آن 

 یکم:مثال  1 _ 5

کـ�م�ً بـ� سـ�ره نحـل دو روایـت  ١۶آیـه در تفسـی�  ،به عنـ�ان نم�نـه نقـل مختلـف  تعـ�بی�ی 

 :   ش�ه است

ْجِم  َو  َع�مــ�ٍت  َو ( آیــه ۀبــ�ردر 7امــ�م صــ�دق .١ ف�م�یــ� : منظــ�ر مــی ٢)َيْهَتــُ�وَن  ُهــْم  ِبــ�لّنَ

کـه غـ�وب نمـیزیـ�ا آن سـت�ره ست�ره ُجَ�ی اسـت؛ اسـت و  کنـ� ، بنـ�ی قبلـه بـ� آنای اسـت 

ی� راهنم�یی میوسیله آهب  3ش�ن�.ن ، اهل خشکی و در

ْجِم  َو  َع�مـ�ٍت  َو ( :هاز آی 7:  هیثم از ام�م ص�دقگ�ی�اسب�ط می .٢  )َيْهَتـُ�وَن  ُهـْم  ِبـ�لّنَ

منظـ�ر [ واسـت  9نجـم رسـ�ل خـ�ا ]از منظـ�ر[: ایش�ن ف�م�د ،پ�سی� ومن نی� ن�د آنه� ب�دم

 4 ب�شن�.می :ام�م�ن ،ع�م�ت ]از

همگ�ن در تبیین یک آیه ذک�  شـ�ه دوگ�نه تعبی� و تفسی� مختلف و ن� ،در این دو روایت

تـ�ان ایـن  تعـ�بی� معن� را بـه راحتـی ن�اشـته  و نمـی که ظ�ه� الف�ظ این آیه تحمل ه� دو است

ک�د  ان�. ص�در ش�ه 7و از ط�فی ه� دو نی� از یک معص�م را در یک لفظ  جمع 

 ����������������������  

 .٢٢۶ ص،ثیشن�خت ح� بیآس، یعب�اله�د ،یمسع�د . ١

 . ش�ن�می ه�ایت ست�رگ�ن وسیله به) هنگ�م شب( و داد  ق�ار ع�م�تی) نی�( و .٢

 .۴٠٩، ص٣، جالق�آن �یتفس یالب�ه�ن ف ،سی� ه�شم ،یبح�ان .٣

 .۴٠٨، ص٣هم�ن، ج .٤
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، که ه�یک از این روای�ت در جهت معنـ�یی خ�صـی صـ�در شـ�هدی�گ�ه قب�ل این  ب� ام�

در زمینه تفسی� ظ�ه� و روایـت  ب�این اس�س، روایت نخست .رودتع�رض ظ�ه�ی از می�ن می

کـ�یم  صـ�در شـ�ه اسـت .   ،تـ�بـه بیـ�نی دقیـقدوم در زمینه تفسـی� بـ�طن و ت�ویـل آیـ�ت قـ�آن 

کـه بـ� ظـ�ه� لفـظ نیـ� هـم�ه�ی آدر زمینه مص�دیق ظنخست روایت  کـ�ده(  خـ�انی یه بحـث  

که حقیقـت آن تنهـ� بـ� بیـ�ن  م در زمینه مص�دیق ب�طنی و پنه�نروایت دو ولی ،دارد) است 

کـ�دن معنـ�ی آیـه در ،ای مـ� روشـن شـ�ه اسـت. چنـین روایتـیب� 7معص�م صـ�د محـ�ود 

 نم�نـه ذکـ� ی ارائـهبلکـه فقـط چنـ� مصـ�اق را بـ�انیست و حتی خ�د نی� مح�ودیت نـ�ارد، 

کـج فهمـی از روایـ�ت  ،بـ� ایـن نگـ�ه و درک ایـن حقیقـت 1ک�ده است. دیگـ� هـیچ تعـ�رض و 

ن روایـ�ت  بـه در هـ� یـک از ایـ :� و وج�ه معن�یی م�رد نظ� ائمهکن میف�ق به ذهن تب�در ن

ک�رب�د خ�د را حفظ نم�دهش�د و ه� دو روایت در ط�ر دقیق شن�خته می  ان�. ج�ی خ�د 

 مثال دوم :  2 _ 5

که در دیگ�  نم�نه   :س�ره تک�ث� نقل ش�ه است ٨آیه تفسی�  به روای�تی است 

ّنَ  ُثّمَ (تفسی� آیه  در 7حض�ت علی.١
ُ
ُتْسَئل

َ
ِعیِم  َعِن  َيْ�َمِئٍ�  ل  ]منظ�ر از نعـیم[: ف�م�د )الّنَ

  2.خ�م� و آب خنک می ب�ش�

 3صحت و س�متی است. ف�م�ی� : منظ�ر امنیت ،می  حض�ت در روایتی دیگ�آن 

ّنَ  ُثّمَ (در م�رد آیه  7ام�م ص�دق. ٢
ُ
ُتْسَئل

َ
ِعـیِم  َعـِن  َيْ�َمِئـٍ�  ل : منظـ�ر از نعـیم مـ� ف�مـ�د )الّنَ

 4هستیم. ) :اهل بیت(

گ�وه اول درب�اس�س آنچه ی�دش�،  ده، مص�دیق ظ�ه�ی آیـه �بتفسی� ظ�ه� آیه ب�ره روای�ت 

گــ�وه دوم  ،نم�یــ�را بیــ�ن مــی تفســی� بــ�طن و در زمــ�ه مصــ�دیق بــ�طنی آیــه دربــ�ره امــ� روایــت 

 ����������������������  

 .٢٢۶ص ،ثیشن�خت ح� بیآس ،یعب�اله�د ،یمسع�دبنگ�ی� به:   .١

 .٢۴، ص١ج، 7اخب�ر ال�ض� �نیعابن ب�ب�یه، محم� بن علی،  .٢

 .٧۵٠، ص۵، ج الق�آن �یتفس یالب�ه�ن ف، سی� ه�شم ،یبح�ان .٣

 .٧۴٨ص ،۵هم�ن، ج .٤



آنهـ� در  7شـ�ه در ه�یـک از ایـن روایـ�ت انحصـ�ری نبـ�ده و معصـ�می�د مص�دیق  .است

کــه هــ� مــیمصــ�دیق  متنــ�ع بــ�طنی و ظــ�ه�ی آیــه را روشــن  در جــ�ی خــ�د نعــیم  یــکنم�یــ� 

گ�نه تع�رضی ب� هم ن�ار  �. نهستن� و هیچ 

کننـ�ه اهـل بیـتروای�ت دسته دوم مدر واقع  بـه عنـ�ان مصـ�اق اتـم نعمـت  :ع�فـی 

ک�م معص�مس�ن و ب�ینب�شن� میالهی   ش�د.فهمی�ه می 7به روشنی  منظ�ر و مفه�م 

کـه در و شـی�ه ی�دشـ�آنچه در تبیین تع�رض پیش آم�ه در روای�ت مختلف تفسی�ی  ای 

، گــ�اران نیــ�و آن ب�رآمــ�ه اســت  :روایــ�ت متعــ�رض آورده شــ�، در بیــ�ن معصــ�م�نشــ�ح 

انـ� حل تع�رض اخب�ر خ�د رهنمـ�ن سـ�ختهبه همین شی�ه دیگ�ان را در  ،که ذک� ش�چن�ن 

ک�دههو ب�ان ب  ان�. ط�ر ص�یح و ی� ضمنی اش�ره 

 نتیجه .۶

که  مییکی از راه در را  :ت�ان مشکل فهم معن�یی روای�ت مختلـف  معصـ�م�نه�یی 

ــ�یم  ک ــ�آن  ــه از ق ــک آی ــ� ی ــ�ع و ی ــ�دیــک م�ض ــ�ف نم ــته ،ب�ط ــهدس گ�ن ــه  ــ�ت ب ــ�ی بنــ�ی روای ه

کلی روای�ت  مختلف یلی«بـ�طنی تفیسـ� تفسـی� ظـ�ه�ی و (بط�ر  کـه») تـ�و  اسـت؛ راهکـ�ری 

 ان�.م� را ب�ان رهنم�ن س�خته ،خ�د :اهل بیت

 من�بع
 .ق�آن ك�یم .1
  .ق ـ .ه١۴٠٨ بی�وت، ،دارالفک�،روح المع�نیآل�سی ،سی� محم�د، .2
، جهــــ�د دانشــــگ�هی ، ب�ســــت�ن كیفیــــت تحلیــــل و نقــــ� حــــ�یث، ابــــ�اهیم ،اب�اهیمــــی .3

 .ش ١٣٨٩کت�ب،چ�پ اول ،  
 �یســ قیــتحق ،7اخبــ�ر ال�ضــ� �نیــع ،)الصــ�وق خیالشــ(، محمــ� بــن علــی هیــابــن ب�ب� .4

 ، ته�ان.منش�رات جه�ن،ی�ج�رد ینیحس یمه�
م�سســ� النشــ�  ،یکبــ� غفــ�را یعلــحقیــق ت تصــحیح و ،ا�خبــ�ر یمعــ�ن، _ ___________ .5

 ش.١٣٧٩ ،سین بقم المش�ف�الت�بع� لجم�ع� الم�رّ  یس�ما�
کب� علی، ت�جمه 7عی�ن اخب�ر ال�ض�_ ، ___________ .6  مسـتفی� ،نشـ� صـ�وق،، غفـ�ریا
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 بی ت�.
 ..قـ ه ١۴١٣ بی�وت ، ،دار ا�ض�اء ،من �یحض�ه الفقیه _ ،___________ .7

 
حســن مق�مــه از میــ�زا  تعلیــق و ،تصــحیح ،بصــ�ئ� الــ�رج�ت ،محمــ� بــن حســن ،صــف�ر .8

 .ش ١٣۶٢ق/١۴٠۴ی، ته�ان، منش�رات ا�علم ،یک�چه ب�غ
پ�وهشــگ�ه حــ�زه و ، آســیب شن�ســی ج�یــ�ن هــ�ی تفســی�ی محمــ� و همکــ�ران، ،اســع�ی .9

 ش.١٣٩٠چ�پ دوم، دانشگ�ه،قم، 
 .قهـ . ١۴١۶،ته�ان،بنی�د بعثت ،الب�ه�ن فی تفسی� الق�آن، سی� ه�شم ،بح�انی .10
 .بی ت�قم،  دارالکتب ا�س�میه، ،المح�سن احم�، ب�قی ، .11
�حیـ�ء التـ�اث،  :آل البیـت �، م�سسـهوسـ�ئل الشـیعمحم� بن حسـن، حّ� ع�ملی،  .12

 .قم
 .بی ت�بی�وت ، ، دارالقلم ،التفسی� و المفس�ونذهبی، محم� حسین ،  .13
پ�وهشگ�ه حـ�زه  ،روش شن�سی تفسی� ق�آن ك�یمرجبی محم�د و جمعی از ن�یسن�گ�ن،  .14

کتب عل�م انسـ�نی دانشـگ�ه ،و دانشگ�ه تهـ�ان،  هـ� (سـمت)،س�زم�ن مط�لعه و ت�وین 
 ش.١٣٨۵چ�پ دوم ،زمست�ن 

 .م١٩٨٨ بی�وت، ، دارالفک�،من�هل الع�ف�ن زرق�نی، محم� عب�العظیم، .15
 .ش ١٣٨٠، قم، چ�پ دوم، �هیجی دشتی،محم� ت�جمه  ،نهج الب�غه سی�رضی، .16
 .م١٩٧٣، المکتب� الثق�فی�، بی�وت، ا�تق�ن فی عل�م الق�آن ، �ینسی�طی، ج�ل ال .17
، انتشــ�رات ن�صــ� خســ�و ،مجمــع البیــ�ن فــی تفســی� القــ�آن، فضــل بــن حســن ،طب�ســی .18

 .ش١٣٧٢ته�ان،
 .، المکتب� العلمی� ا�س�می�، ته�انتفسی� العی�شی ،عی�شی، محم� بن مسع�د .19
ک�ش�نی .20  .ق ١۴١۵ ،چ�پ دوم ،ته�ان ،الص�ر  ،تفسی� الص�فی ،م� محسن ،فیض 
كن� ال�ق�ئق و بح� الغ�ائب ،محم� بن محم�رض� ،قمی مشه�ى .21 س�زم�ن چ�پ  ،تفسی� 

 .ش ١٣۶٨ ،  ته�ان ، انتش�رات وزارت ارش�د اس�می و
دار الکتـب  ،یکبـ� الغفـ�را یعلـتعلیـق  تصـحیح و ،یالک�ف ،عق�بیمحم� بن  ی،کلین .22

 .ش ١٣۶٧ته�ان، چ�پ س�م،  ،ا�س�می�
 تصـحیح و ،یحیـ�ن یشـیخ بکـ�ضـبط و تفسـی� از  ،تحقیـق ،كنـ� العمـ�ل ،یهن� یمتق .23

  م.١٩٨٩ق/ ١۴٠٩، بی�وت ،م�سس� ال�س�ل� ،الشیخ صف�ة السق� س ازر�فه
 .قهـ .  ١۴١۶، ته�ان، دارالح�یث، چ�پ اول ،می�ان الحکمهشه�ی، محم�، محم�ی ری .24
 .قـ .ه١۴١٣ ،بی�وت، ض�اءدارا� ،بح�را�ن�ار محم�ب�ق�، مجلسی، .25
 ،انتش�رات زائ�،ثیدانشک�ه عل�م ح� ،ثیشن�خت ح� بیآس ی،عب�اله�د ،یمسع�د .26

 ش.١٣٨٩ ،چ�پ اول
 ،چ�پ چهـ�رمته�ان،  ، انتش�رات سمت،دارالح�یث،روش فهم ح�یث، _ ___________ .27
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 ش.١٣٨٧
کتــ�ب  ،كلمــ�ت القــ�آن الکــ�یم یالتحقیــق فــ ،حســن ،مصــطف�ى .28  ،بنگــ�ه ت�جمــه و نشــ� 

 .ش ١٣۶٠ ،ته�ان
 ، انتشـــ�رات التمهیـــ� و ســـمت، چـــ�پ دوم ،علـــ�م ق�آنـــی محمـــ� هـــ�دی، ،مع�فـــت .29

 .ش١٣٨۴
 ش.١٣٨٧ته�ان  ،�نب ،ح�یثشن�خت  مجی�، ،مع�رف .30
قـــم،  ،دانشـــک�ه اصـــ�ل الـــ�ین ،رهیـــ�فتی بـــه مک�تـــب تفســـی�ی نج�رزادگـــ�ن ، فـــتح ا�، .31

 ش.١٣٨٧
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