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* مجتبى پورجعفرى 
**احمد حسنى رنجبر 

*** سيميندخت شاكرى 

 چكيده
سىحى،به برراز عقيده در آينه كالم وع شجاعت و شهامت ابرضومقاله پيشرو با مو

ىامع بشرا در جود كه اين مهـم ردازآن مى/پرو تحليل دسته اى از آيات شريفه قـر
د،گ خوسالت بزرستادگان الهى در انجـام رده/اند.ستايش از آن بابت كه فرستو

ى/ها و مصائب فائق آمده/اند.اراسطه آن بر دشـوا به كار بسته و به واين صفات ر
انمه انجام هر عمل عقيدتى،داشتن چنين صفات پسنديده/اى است و پيامبرالز

ع،ضوكات اين مـوده/اند.در خاتمه بحث هم آثار و برحتما شجاع و بى /باك بـو
ديده است.ابطه بيان گرهم/چنين پيشنهاداتى در اين ر

ادى بيان،باور قلبى.ادى عقيده،آز:شجاعت،شهامت،آزه هااژكليد و

ان ـ شمال.احد تهراد اسالمى وحديث ـ دانشگاه آزآن وم قرف اسالمى ـ علوشد الهيات و معارشناس ار* كار
ان ـ شمال.احد تهراد اسالمى ـ  وس دانشگاه آزّاهنما،دكتر و مدر** استاد ر

ان ـ شمال.احد تهراد اسالمى ـ  وس دانشگاه آزّ*** استاد مشاور،دكتر و مدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
ع شجاعت و شهامتضون موامواگير پيرمقاله پيشرو،حاصل تحقيق و مطالعه اى فر

ّمحى است.در شناسايى لغات،سعى شده تا به منابع متقداز عقيده با استفاده از كالم وابر
ع به ذهن آسان/ترضوده شده تا تبادر مود.در ادامه نيز تحليل/هايى به تفاسير افزوع شوجور

جمه دكـتـرجمه آن/ها بـا تـرش كار،ابتدا آيات شريفـه جـدا شـده،سـپـس تـردد.در روگر
ن مجمعحله بعد نيز ابتدا به تفاسير كهنى همـچـوند تطبيق داده شده است.در مـرالدوفو

ى نيز مطابقت داده شده است.اى تكميل تحقيق،تفاسير ديگرع شده و برجوالبيان ر
ششة القلب عند البأس؛جوّب به معناى:شد:شجاعت در لغت عرمعناى شجاعت

أة وب جرى قلبه و استهان بالحـروأت.قوت،بى/باكى و جرّد،زور و قـونى هنگام نبردرو
ا درّ.ام١د مى/كندم نبـرت،عزى شده و با جسـار ؛شجاع كسى است كه قلبـش قـوًاقداما

٢هاى نيكو است.د و يكى از هنجاردلى تعبير مى//شوى و پرسى از آن به دليرفار

 «شهامت» نيز در لغت عربى چنين تعريg شده است:نافذا فىeهاژومعناى شهامت:
است.ش هــاى حكمى نافذست،با فـرى دار؛در امور جـار٣اداالمور ماضيا،ذكى الفـؤ

ا در.اهل فن شهامت ر٤كى داللت مى/كنده/اى است كه بر زيراژ على ذكاء؛وّم،اصل يدل
٥ده/اند.سى به بى/باكى و داشتن حكم نافذ معنا كرفار

 «عقيده»در لغت عربى اين چنين تـعـريـg شـدهeهاژ :هم چنيـن واز عقيـدهمعناى ابـر
دم ـ قلب وى؛به آن چيز اعتقاد پيدا كـراست:اعتقدت كذا ـ عقدت عليه قلبى و ضمـيـر

ى نيكـود.و له عقيدة حسنة ـ أى سالمة من الشك؛او بـاورباطنم به آن چيز باور پيدا كـر
ا اهلسى،عقيده ر .در زبان فار٦ديد استنى آن شخص به دور از ترد.يعنى:باور درودار

٧ده/اند.لغت به دين،ايمان و يقين قلبى معنا كر

آنىنه!هاى قرمنو
از عقـيـده،ى و اصطالحى شجـاعـت،شـهـامـت و ابـرشن شدن معنـاى لـغـوبـا رو

ا بيان مى داريم:نه/هايى رنمو

�ÓIÔqÚð ÓFÓ:«نه نخستنموUÓuÚ½ «ÓbÚŸÔ√ ÓÐÚMÓ¡UÓ½ÓË UÓ√ÓÐÚMÓ¡UÓ�ÔrÚË Ó½�Ó¡UÓ½ÓË UÓ½�Ó¡UÓ�ÔrÚË Ó√Ó½ÚHÔ�ÓMÓË UÓ√Ó½ÚHÔ�ÓJÔrÚŁ Ôr]
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 ÓFÚMÓWÓK
« ]tŽ ÓKÓ
« vÚJÓ–UÐsO«انتانانمان و پسر؛«پس بگو:بياييد پسر)٦١///٣ان،(آل/عمر
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انيم؛سپسا خوا فرد رديك خوديك و شما خويشان نزنانتان و ما خويشان نزنانمان و زو ز
ار دهيم».غ گويان قرا بر دروند رمباهله كنيم و لعنت خداو

ه شده است.بهان اشاربا مسيحيان نجر(ص)  پيامبرeدر تفسير اين آيه شريفه،به مباهله
ه شده اشار(ع)ت مسيحهيت حضردنبال آيات شريفه قبل و استداللى كه در آنها بر نفى الو

اىا برند ر دستور مى/دهد تا با آنان مجتمع شده،لعـنـت خـداو(ص)ند به پيامبـرد،خداوبو
شت ساز الهى،نيازنواى اين دستور سـر.ناگفته پيداست كه اجر٨غگويان طلب كند درو

ق و امر بر مباهله،پايانى بر كشمكشل آيه شريفه فود.نزودار(ص) م شجاعانه پيامبربه عز
د الهىص شدن مقصوّد.با مشخافى آنان بوان بر سر عقايد خربا مسيحيان نجر(ص) پيامبر

دجواسـر وحشت سـراى مباهلـه،ود بردن أهل بيـت خـواه نمو در همـر(ص)فتار پيامـبـرو ر
دند و تن به شكسـت وى كـردداركت در اين اقدام خـوفت.آنان از شرا گـرا فرمسيحيـان ر

مى/باشد.(ص) اى مباهله،سندى محكم در شجاعت پيامبـر.ماجر٩داخت جزيه دادندپر
١٢ح المعانى و رو١١افّ،كش١٠ىدر تفاسير:قاضى بيضاو(ص) انه پيامبرستايش اقدام دلير

انّرت همانند تمامى مفـسّان اهل سـنّرفاق مفـسّده شده است.اكثريت قريب بـه اتنيز آور
 و اهل بيت طاهرينش،يعنى:امام(ص)ا در شأن پيامبر اسالمق رل آيه شريفه فوشيعه،نزو

١٣ان دانسته/اند.در تفاسير الميز(ع) و امام حسين(ع)،امام حسن(س)ا هرت ز،حضر(ع)على

ن نظر آن دستهناگولى آمده و با داليل گوّايى مفص،ذيل اين آيه شريفه بحث رو١٤و صافى
د شده است.در تفسيرنمى/دانند،ر(ص) ا در شأن اهل بيت پيامبـرانى كه اين آيه ررّاز مفس

دند،نقل شده كه اگر اينان با من مباهله مى/كر(ص) از زبان پيامبر١٦افّو كش١٥مجمع البيان 
ك/ها در مى/آمدند….همگى مسخ شده و به شكل بوزينگان و خو


?¹Ó√ UÓ¹N̂Ód:«ّمنـه دونمو« U]ÝÔ‰uÔÐ ÓKÒmÚ2 Ó√ UÔ½Úe?‰Ó≈ 
ÓOÚpÓ2 sÚ— ÓÐÒpÓË Ó≈ÊÚ
 ÓrÚð ÓH?ÚFÓqÚ� ÓLÓÐ UÓK?]GÚXÓ— ÝÓ
UÓ²Ót?Ô

ËÓK
«]tÔ¹ ÓFÚBLÔpÓ2 sÓM
« ]”U«،ى توت به سودگار؛«اى پيامبر،آنچه از جانب پرور)٦٧///٥(المائدة
دم نگاهند مرا از گزند تو رسانده اى و خداوا نرل شده،ابالغ كن؛و اگر نكنى پيامـش رناز

د».مى/دار
فته كه از آيات قبل و بعدش متمايز شده است.اينجـاد گراين آيه لحن خاصى به خو

ظيفه ايشان است و با تأكيد،دستـور مـى/دهـد و و(ص)ند فقط شامل پيامبـرخطاب خـداو
سان.آن گاه به ايشان اخطارت برّالع امّستاده شده به اطدگار فرو فرا از جانب پرورآنچه ر
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ده/اى!سپـس آنن هيچ نكـرمى//كند كه اگر از اين دستور سرپيچى نمايى،گـويـى تـا كـنـو
ـ كه گويى نگرت رحضر ـ دلداراقعه خاصى بوان وا  مايد:درى و تأمين مى/دهد و مى/فردند 

ل جاهالنند فعل و قوا از گزند تو را خداوحشتى نداشته باش زيردم ومان،از مراداى اين فر
ا آنّات مى/نمايد.اما تهديد به مجازج ران لجواهد داشت.در خاتمه آيه نيز كافـرنگاه خو

ه كه سخنانى بهّده است و آن عدنبو(ص) ى جز تعيين جانشين پس از پيامبردستور مهم چيز
بات مذهبى بهّى از تعصى و پيرودور از انصاف و غير مستند بيان داشته اند،با پيش/داور

ا نقطه مقابل خائg دانستهغ رّق،بلى با بيانى مشابه فومخشر.ز١٧داخته/اندانكار حقيقت پر
(ص)دن پيامبرا حفظ كر» ر ¹ÓFÚBLÔpÓح مى/كند.همچنين«س مطرا نداشتن ترط تبليغ رو شر

استه خو(ص)ل خداسود كه از رد مى/شودن اين دستور آن جا مشهو.مهم بو١٨از قتل مى/داند 
مايد كـهفى فرّا معرى رده و عزيزموائت فـرايى قرّنگ خطابه غرم بال درشده در آن بيابان گـر

ص است كه درّا داشته شده است.مشخانى رواوى/هاى فرنسبت به او حسادت و كينه/توز
هاا و اگرّ شجاعتى نشان دهد و بر ام(ص)م است پيامبرى /ها،الزضع /گيرآن فضا و با آن مو

دى پس از خوهبـرا به رديكانش رترين نـزمايد و عزيـزا عيان فرد رد تا عقيده خـوغالب شـو
ده وموا دعا فرر(ع) ان علىان و يارستدار دو(ص)ته،حضرفه با شكود.پس از آن معاربگمار

ق با گفتمانىسى نيز ضمن بيان مطالب فوستادند.طبراهانش نفرين فربر دشمنان و بدخو
.در١٩ساندن پيامى جديد است ا كه راه است چرمايد:ابالغ با شجاعت همرسيع/تر مى/فرو

اجع به عقيده نبايد  زير لب سخنآن آمده است:در گفتن حق آن هم رتفسير فى ظالل القر
ق نمى/شناسد وّد.سخن حق،تملسانده شوشن رگفت.بايد سخن حق كامل،قاطع و رو

عايت نمى/كند.ا راست/ها و آمال رسى نمى/كند. خوان چاپلواهاى نفسانى ديگرابر هودر بر
اه مى/يابد.هماند،به كمين/گاه/هاى دل ره عقيده بيان مى/شوهنگامى كه سخن حق دربار

س احتمالـى.در تفسير صافى نيـز تـر٢٠كمين/گاه/هايى كه در انتظار هدايت آسمـانـى/انـد
٢١دم دانسته است.ط مرّسغ/گو خطاب شدن ايشان توا به خاطر درو ر(ص)پيامبر

تادرتو و بر؛«)٤٢///٢٠(طـه،»Ú¼ÓVÚ√ Ó½ÚXÓË Ó√ÓšÔ„u?ÓÐ ¹PÓðUË wÓð ôÓMO?Ó� U– w�ÚdÍ»–:«ّمنه سـونمو
دن من سستى مكنيد».دم ببريد و در ياد كراى مرا برات مرمعجز

ـ /ر ـ ،برعوى فر به سو(ع)سىفتن مودر اين آيه ضمن تجديد امر سابق  ا هم بهش رادرن /
دى و درعده جميلى است كه به زود و» خوِياتَآيِبد«موده است.آن/گاه كه فرى ملحق كرو
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ح و رو٢٣افّ.در تفاسـيـر كـش٢٢داهم كـرى تأييـدتـان خـوات ديگـرم با معـجـزقع لـزومـو
ندشى آمده است.خداوامونى» به معناى:فتور،سستى و فر،كلمه«تنيا» از « و٢٤/المعانى

استه تا با شهامتش خوادر و بر(ع)سىده و از موا نفى نمونه كاهلى ردر اين آيه شريفه،هر گو
دگـارا عيان ساخته و منتـظـر عـنـايـات بـعـدى پـرورد رهر چه تمام/تـر،عـقـيـده نـاب خـو

تا از حضرد ركه حمايت و پشتيبانى خوه مبارند متعال در جاى جاى اين سورباشند.خداو
مايد.او نيز شجاعانه برن تشويق مى/فرعوا به مقابله با عصيان فرده و او ربيان نمو(ع) سىمو

ا بر جانشـانس رات پى در پى،تـرد و با معجـزنيان مى/تازعـون و فرعود فرك آلوافكار شـر
ىند با ياد آورآن آمده است كه در اين آيه شريفه،خداومى/افكند.در تفسير فى ظالل القر

اهد سستى احتمالىا داشته از ايشان مى/خو رو(ع)سىت مودكى به حضرالطافى كه در كو
مايد.او تضمين مى/دهد كـهن عزيمت فرعـوى فرم به سومى جزا كنار نهاده و با عـزد رخو

 و٢٧نه،نمو٢٦.در تفاسير مجمع البيان٢٥د اهد كرا تهديد نخو ر(ع)سىهيچ باليى جان مو
تاه بهاتى كو نيز مطالبى شبيه اين بيانات آمده است.در تفسير الحديـث بـا اشـار٢٨صافى

ات احتمالـىسيدن از خطـر مبنى بر نتـر(ع)سىت موند از حضـر خداوeاستهداستان،بر خـو
٢٩د به تأييدات الهى دانسته است.ّا مؤيتأكيد شده و او ر


Ô·ÒÌ√:«منه چهارنمو ÓJÔrÚË Ó
LÓð UÓFÚ³ÔbÔÊËÓ2 sÚœ ÔÊËK
« ]t√ Ó�Óð öÓFÚIKÔÊu«،اف بر؛)٦٧///٢١(األنبياء»
ستيد.مگر نمى/انديشيد؟».آنچه غير از خدا مى/پرشما و بر

ستان و بت/هايشان استاز بت/پر(ع) اهيمت ابرى حضرارجار و بيزاين جمله،اظهار انز
ده،هم/چنان كه شهـادتـش بـرهيت بت/ها اظهـار نـمـوا بعد از ابطـال ألـوو او،اين بيـان ر

 در(ع)اهيمت ابر.حضـر٣٠ده استموا بعد از اثبات آن اظهار فـرحدانيت خداى تعالـى رو
د،دست به اقدامىاهان بودش آزر از گمرديك/ترين فردى و در حالى كه نز خفقان نمروّجو

دن غافالن به تفكر در چيستـىادار كرد و وّاهى/هاى متعـدخود.او پس از خيرشجاعانـه ز
م شد،آنات محكوقتى به سخت/ترين مجازد و وهم شكستن آن/ها نموبت/ها،اقدام به در

دستان گشوقه اميدى در دل/هاى خداپرفتار شجاعانه او،بارا به جان خريد.اين رات رمجاز
اندن اوان تصميم به سوزد.هنگامى كه كافـرتر كراردن ادامه مسير،استـوا در پيموو آنان ر

دهاى خـوا او باز هم شجاعانه ايستاد و بـر بـاورّدند.اماهم نموم فـرهى از هيزفتند،كـوگر
ان تبليغاتى استبداد،اهالى شهر بـه بر اثر بمبار٣١شته/اندخى نود.آن طور كه بـرتأكيد نمو
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ديانختن در آتش جهل نمرو سو(ع) اهيمدند.ابراهم نموا فراتى ركمك يكديگر چنين مجاز
 بطالنى برّد و خطى گلستان نموا بر وند آتش رجيح داد.خداود ترك عقيده ناب خوا بر ترر

حدان حاضرّست كشيد.با مالحظه اين تأييد الهى،اندك موافكار پريشان جاهالن بت پر
ى برارد،عاقبت اخالص و استودر ميدان،شور و شعفى مضاعg يافتند و به چشم خـو

اف ضمن بيانى مشابه اين داستان به نكاتى چنـدّدند.در تفسير كشا مشاهده نمـوعقيده ر
دجـوبين اهالى بـابـل اجـمـاع و(ع) اهيمت ابـراندن حضـر:در سـوزًّاله شده اسـت:اواشار

ماىت گرّ:شدًد.ثالثاح نموا مطرحشيانه/اى رد چنين پيشنهاد و:شخص نمروًداشت.ثانيا
تاب شدن: در حين پرًابعاد.رندگان شده بواز پرد كه مانع پـروى بوّحاصل از آتش به حد

سيد:آيا حاجتـىد  شد و پرار و (ع)تئيل بر آن حضـرى آتش،جبر بسو (ع)اهيـمت ابرحضر
 .در تفاسير مجمع٣٢د حافظ من است! خدا خوادرپاسخ داد:از تو نه،بر (ع) اهيمى؟ ابردار

خى از مطالبى كه گذشت،آمده اسـت.در تـفـسـيـر مشابه بـر٣٤ح المعانـى و رو٣٣البيـان
،قسمت/هايى از٣٦آنداخته شده و در تفسير فى ظالل القراقعه پرا به اين و گذر٣٥الحديث 

اتق اهالى به مجازّاق و مشواميان در عرد شاه آرايت شده است:نمرونه روداستان اين گو
دبار واجه گشت،شكيبا و بر با جهل اهالى بابل مو(ع)اهيمد.آن هنگام كه ابر بو(ع)اهيمابر

ستشگ پرند بزريد و توپيد كه:اين/ها چيست كه به جاى خـداوّلبريز از خشم بر آنان غـر
م سپسر محترّمه/هايى كه ستايش مى/كنيد!مفـسّاى بر شما و اشكال و مجـسمى/كنيد؟ و

فة/المعـارى مى/داند.در دايـرات بشرّرق تصـوا ما فو ر(ع)اهيـمت ابرختن حضـردليل نسـو
 همانند تمامى انبياى الهى هنگام(ع)اهيم،ذيل اين آيه شريفه آمده است:ابر٣٧آنهنگ قرفر

ده است. شجاعان بوeهستان،اسوابر بت پرتبليغ در بر

IÓ:«نه پنجمنموUÔ{ ô «uÓOÚdÓ≈ ½]≈ U
Ó— vÓÐÒMÓ2 UÔMÚIÓK³ÔÊu«گفتند:باكى نيست،ما؛«)٥٠///٢٦اء،(الشعر 

د مى/آوريم».دگار خوى پرورى به سورو
ايمانى برى،ضررا به دار بياويزكلمه«ضير» به معناى ضرر است؛يعنى:اگر تو ما ر


½]≈ U≈«د و جملـهندارÓ— v?ÓÐÒMÓ2 UÔMÚI?ÓK³ÔÊu«»همان گفـتـار { ôÓOÚdا ضررا تعليل مى/كند كـه چـر»ر
ىا تهديد مى/كنى،صبر مى/كنيم و بـه سـواى اين/كه در مقابل اين عذابى كه مـا رد.برندار

ح المعانى.در تفسير رو٣٨گشت/هاست ديم كه اين عالى ترين بازد باز مى//گردگار خوپرور
ا ديد،ر(ع) سىت مـوه حضرن معجزعو.آن گاه كه فـر٣٩نيز مشابه اين مطالب آمده اسـت 
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ان ازقابت كنند.ساحرى راست تا با وان دربار خوس بر اندامش نشست.سپس از ساحرتر
عده داد.روزى عظيم وابت با خويشتن و اجرا به قردند و او آنها رن پاداشى طلب كرعوفر
اندند.نوبت به پيامـبـرا گستـردم ردند و اسباب فريب مـرع كران شـرود،ابتدا ساحـرعومو

انچيده شد.ساحران برفة العينى،بساط ساحرد و در طرها كرا رسيد.او عصايش رر/(ع) خدا
د آمدند.ناگهان به سجده افتادند وا مى/دانستند،به خوت سحر و اعجاز ركه به نيكى تفاو

آشفت وان آمد.او برن گرعواى فرنى عجيب برگودند.اين دگرگاه خدا طلب عفو نمواز در
ىى دادم ؟! آيا او نيز ساحره چنين كارار داد:آيا من به شما اجازال قرد سؤا موران رساحر

لده و مشغـوهى نكـرّجن توعوف/هاى فـران به حرى بيش از شما نيست ؟! سـاحـرّبا تبحـر
ا برا قطعه قطعه مى/كنم.شما رد كه:دستان و پاهايتان رآورن فرياد برعودند.فراستغفار بو

ان در كمال شجاعت و اخالص پاسخ دادند:هـيـچد….ساحراهم كران خونخل/ها آويـز
اهيم گشت.مان باز خودگارى پرورا كه ما بسوسيد،چراهد رد و زيانى به ما نخومانعى ندار

د.گذرش/هايمان درشاند و از لغزا بپواريم كه او خطاهايمان رما اميدو
دمانـىى و شجاعت مرنه/اى آشكار است از دليـراب نموّان تودنى ساحـرفتار مثال زر

ن ايستادند و با اقدام شجاعانه خويشان قروسيده استبدادگرجسور كه در مقابل منطق پو
د كه اقدامن نخستين بيداد پيشه/اى بوعوين در تاريخ آفريدند.ذكر اين نكته كه فرّگى زربر

سد.در تفاسيرى به نظر مى/ر،ضرور٤٠داهان نموادى خوبه بريدن دست اصالح طلبان و آز
آن اين طورا در فى ظالل القرّق آمده است ام مطالب فو٤٣ و الحديث٤٢،صافى٤١افّكش

ّتّيى اهـما يافته و به چيز ديگـرده كه خدا ران،سخن دلى بـوگرآمده است:سخن  جـادو
هىّجا چشيده،ديگر به طاغى ياغى توت رّه عزده و مزنمى/دهد.دلى كه با خدا تماس پيدا كر

شىا چشم پـوش خطاهـايـش ردگارد پـروراهد و اميـد دارا مى/خوت رد.دلى كـه آخـرندار
ن و شهامتعوط فرّسان توادى ساحرآن نيز به سلب آزهنگ قرف فرة المعار.در داير٤٤كند

٤٥ه شده است.ى اشارآنان در مقابل و


:«نه ششمنمو«]cs¹Ó¹ Ô³ÓKÒGÔÊuÓ— ÝÓ ôUK
« ]tË Ó¹ÓMÚAÓuÚ½ÓtÔË Ó¹ ôÓMÚAÓuÚÊÓ√ ÓŠÓbÎ≈ «K
« ô]tÓË Ó�ÓHÓÐ vK
U]t

ŠÓ�³OÎU«سند وا ابالغ مى/كنند و از او مى/ترند ر؛«كسانى كه پيام/هاى خداو) ٣٩///٣٣اب،(األحز
سى كفايت مى/كند».اى حساب/رند برند و خداوند بيم نداراز هيچ كس جز خداو

ا كهغانند.چرّترين مبلارستادگان الهى استوان و فراستين كيانند؟ قطعا پيامبرغان رّمبل
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ل آيه شريفهساندند.شأن نزودم مى//را به مرهاى قلبى/شان راهمه/اى،باورس و ون هيچ تربدو
لى فضـاىانده/اش اسـت وند خـوقه فـرزّبا همسر مـطـل(ص) ماج پيامبـر اكـردوط به ازمربـو
ّتدستور مى/دهد تا اين سن(ص) ند به پيامبرا بر نمى/تابيد.خداوب جاهلى اين كار رّمتعص

دهاى جاهالن نداشته باشد.اين تابـوخـورف/ها و برا بشكند و بيمى از حـرغلط جاهلى ر
٤٦اه است.شكنى حتما با شجاعت همر

ده/اند كه پيام/هاى عدالتان پيشين كسانى بودر تفسير مجمع البيان آمده است:پيامبر
ساندندا به بندگانش مى/رند،همه رانهاده يا نهان دارى از آن وا بى آن كه چيزند رآفرين خداو

دند و از كسى جـزموات عمل مى/فـررّدند و بر اساس مقـرو از ذات پاك او حساب مى/بـر
٤٧ساندند.ست به انجام مى/را درسالت خويش رسيدند و رخداى يكتا نمى/تر

به سبب(ص) س پيامبـرمان الهى آمده است كه تـره به فران نيز با اشـاردر تفسير الميـز
تمان داد كه با قـدرند فـرل اين آيه شريفه،خـداوا با نـزوّده امدم بونش و شماتـت مـرسرز
د.ازا از انجام آن كار باز داردم،تو رس از شماتت/هاى مرسان.مبادا ترا به انجام برت ركار

سالت دچار خشيت از غير خداان،تنها در تبليغ رظاهر آيه شريفه نيز بر مى/آيد كه پيامبـر
دهالشان تبليغ است و شالـوه اين/كه تمامى افعال انبياى عظام مانند اقـوند به عالونمى/شو

اهد تا با شجاعـت وش مى/خـوند،از پيامبـرق خداو.در آيه فـو٤٨نىتبليغ شجـاعـت درو
اهد رسى به خومايد و در اين مسير ترده و بدان عمل فرا بيان نمود رشهامت،عقيده قلبى خو

ّتى حسنـه اما الگـو ر(ص)فتار پيامبـركـه،ره مبارا در آيات پيشين همـيـن سـورندهد.زيـر
ساندن است و هنگامى كـه.منظور از«تبليغ»همان ابالغ و ر٤٩مايد فى مى/فرّاسالمى معر


ÝÓ ôUK—با «« ]tندا خداوفند آن چه رّظان مومش اين است كه پيامبرتباط پيدا مى/كند مفهو»ار
ا از طريقده و تعليم دهند و جان كالم الهـى ردم تفهيم كرده به مرمول فرحى نازان وبه عنو

ى درط پيروزذ دهند.آيه شريفه شرعظه و اندرز در دل/ها نفوت،مواستدالل،انذار،بشار
ند تعالى دانسـتـهحشت از هيچ كس جـز خـداوت،اخالص و عـدم وّا قاطعـيتبليـغـات ر

فة المعـارديد.در داير نيز مشاهده گـر٥١افّق در تفسير كش .چكيده مطالب فـو٥٠است
ّتا شجاعت در تبليغ،شهامت در شكستن يك سنآن،پيام/هاى اين آيه شريفه رهنگ قرفر

دهاهمه از خلق بيـان نـمـون وات الهى بـدوغلط و جاهلى و نيز شجـاعـت ابـالغ دسـتـور
دمان حسابىاى مر در امور الهى بر(ع)ان آمده،پيامبر٥٣آن.در تفسير فى ظالل القر٥٢است
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سيدند.تى نمى/دادند و از غير خدا نمى/ترّدند،به بهانه جويى/ها اهميباز نمى/كر

:«نه هفتمنمو«]cs¹Ó¹ Ó�Ú²ÓLFÔÊuÓ
« ÚIÓuÚ‰Ó� ÓOÓ²]³FÔÊuÓ√ ÓŠÚ�ÓMÓtÔ√ Ô
ËÓ¾pÓ
« ]cs¹Ó¼ ÓbÓ¼«ÔrÔK
« ]tÔË Ó√Ô
ËÓ¾pÓ¼ ÔrÚ

√Ô
ËÔ
_« uÚ³Ó»U«ا مى/دهندش فرت ده به آن بندگان من كه:به سخن گوپس بشار؛«)١٨///٣٩مر،(الز
دمندان».ده و اينانند همان خراه نموى مى/كنند؛اينانند كه خدا يشان را پيروو بهترين آن ر

هخى صفات بندگان ويـژه شده و برق به آيه شريفه قبلى اشـاردر تفسير آيه شريفه فـو
ىستى و هونه بت پـرگوده كه از هرموفى فـرّادى معرا افرده است و آنان رشمـرا برند رخداو

مايد كـه اىند.سپس امر مى/فـرند و هيچ/گاه تسليم حكام ستمگـر نـمـى/شـوستى بـدورپر
الق،اقودن صفات فـوا بوه بر دارا كه آنان عـالوده بده.چـرا مژه ر!اين بندگـان ويـژپيامبـر

اه سعادت جامعه .يعنى:تنهـا ر٥٤مى/گزيننـدا بـرتر را نيز شنيده و سخن نيكـون رناگـوگو
مه/اىّمند مقدال نيازاالتر مى/داند.شنيدن همه اقول وال و عمل به قوا شنيدن همه اقوى ربشر

الن است.در يك جامعه پويا،افكار و اقوناگوهاى گوادى بيان افكار و باوراست و آن آز
حب با ديگر افكار است كه بهترين سخنان مطرد و در تضارمختلg با شهامت بيان مى//شو

اى يكى برّند.هدايت يافتگان كسانى هستند كه حتاگير تبديل مى/شوشده و به الگويى فر
تريناكنده،برند تا از ميان سخنان پرال دارسى همه اقومباحثه نيكو هم نياز به شنيدن و برر

د،هيچ/گاه در فكر حذف فيزيـكـىمند دارا انتخاب نمايند.كسى كه منطقى نـيـروسخن ر
مىد افكار عموف مقابل است تا او در نزاكثر تالشش،نقد افكار طرّنمى/آيد و حدقيبش برر

ه به فضاىدد.در تفسير مجمع البيان،با اشاره گرتر چيرد فكر برد به خود و خوب شومغلو
اهاناخوهنگى و دينى جامعه اسالمى آمده است:كم نيستند مكاتب و مذاهبى كه هوباز فر

ش دادن بهده و از گـوى/هاى آشكار و نهان جلب نمـودها و دغل بـازاع شگرا با انـود رخو
شد يافتناستى مى/دانند كه با رت منع مى/كنند.آنان به رّان،بشدنداها و ديدگاه/هاى ديگر

نده اينگاهى هاست كه پاى سنجش و مقايسه به ميان مى/آيد و صد البته كه بازايش آو افز
 سه تن از أخيارeهل آيه شريفه نيز دربـارد.شأن نزواهند بـوم خوّهان متوميدان،استبدادگـر

اء.در بستر بيان شـجـاعـانـه آر/٥٥سى استذر و سلمـان فـاراصحاب مى/باشد:زيـد،أبـو
ق شده و جامعه تعالى مى/يايد.در تفسير صافى ازّشد محقن است كه بالندگى و رناگوگو

نده كه چـوفى نموّادى معـرا افرا االلبـاب رلواو(ع) ت امام جعفر صـادقك حضرزبان مبـار
امى نام اخيارر گرّا بيان مى/كنند.مفسند،بى هيچ زيادت و نقصانى آن را مى/شنوكالمى ر
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ند درامر خداوا  او»رIÓuÚ‰Óاد از«اف مرّ.در تفسير كش ٥٦ده استسى آورم طبرحوا همانند مرر
دگـارش/ها دانسته،مثال امر پرورترين روا عمل به نيكـو»ر�ÓOÓ²]³FÔÊuد از«آن كريم و مقصـوقر

ح المعانى نيـز.در تفسير رو٥٧ه يعنى:عفو پاسخ دهـيـما به بهترين شيـوه قصاص ردربار

Ô√اد از «د گفته شده،مـرارخى از موضمن بيان بـرËÔ
_« u?Ú³Ó»Uانسان/هايى دانسته شـده كـه «

اد ،هم مر٥٩آن.در تفسير فى ظالل القر ٥٨نداى نفس دارم و هوّهعقلى سليم و خالى از تو

Ô√از«ËÔ
_« uÚ³Ó»Uى پاكى كشانده و بـها به سودمندانى دانسته شده كه عقلشان ايـشـان ر»خر

ماندهى مى/كند.ى فرستگارنجات و ر
ËÓIÓ‰UÓ— ÓłÔqÏ2 ÔRÚ2sÏ2 sÚ‰¬ � dÚŽÓu?ÚÊÓ¹ ÓJÚ²ÔrÔ≈ L¹Ó½UÓtÔ√ ÓðÓIÚ²ÔK?ÔÊuÓ— ÓłÔ√ öÓÊÚ¹ ÓIÔ‰uÓ— ÓÐÒwÓ«نه هشتـم:نمو

K
«]tÔË ÓIÓb?Úł Ó¡UÓ�ÔrÚÐ 
UÚ³ÓOÒM?Ó U2 sÚ— ÓÐÒJÔrÚË Ó≈ÊÚ¹ ÓpÔ� Ó–U?ÐÎ� UÓFÓKÓOÚt?� ÓcÐÔtÔË Ó≈ÊÚ¹ ÓpÔX ÓœUIÎ¹ UÔB?³ÚJÔrÚÐ ÓFÚiÔ


«]c¹ ÍÓFbÔ�ÔrÚ≈ Ê]K
« ]tÓ¹ ô ÓNÚb2 ÍÓsÚ¼ ÔuÓ2 Ô�Úd·Ï� Óc]»«Ï«،من از خانداندى مؤو مر؛«)٢٨///٤٠(غافر
دگارا مى/كشيد كه مى/گويد پروردى را نهان مى/داشت،گفت:آيا مرد رن كه ايمان خوعوفر

غده،اگر دروى آورتان داليل آشكاردگاراى شما از جانب پرورما برّمن خداست؟ و مسل
عدهخى از آن چه به شمـا واست/گو باشـد،بـرست و اگر رغش به زيـان اوگو باشـد،درو

ن باشد هدايتغ/زاط/كار دروا كه افرند كسى را كه خداوسيد،چراهد رمى/دهد،به شما خو
نمى/كند».

ه شـدهن و اقدامات او اشـارعومن آل فـرگذشت مـؤدر تفسير اين آيه شـريـفـه بـه سـر
ديكا فاميل نزخى او رد.برن بوعوديكان فرش و شجاع و از نزدى باهوقيل مر.حز٦٠است

انه دارا خزان الهى مى/دانند.بعضـى نـيـز او را در شمار پيامبـرخى ديگـر،او رن و برعـوفر
لى ايمانشفت وا پذيرحيد ر به تو(ع)سىت موت حضرن دانسته/اند.به هر حال او دعوعوفر
g به حمايتى حساب شده از ايشان مى//ديد.هنگامى كـهّظا مود را خود،زيرا آشكار نكرر

به خطر افتاده،شجاعانه قدم پيش نهاد و با(ع) تن،جان آن حضرعوديد با خشم شديد فر
اه بـرمن قصد داشت از چند رقيل مؤد.حـزا بر هم زطئه قتل ايشان رد،تور خـوّثبيانات مؤ

 در خور چنين عكس/العمل(ع)سىفتار موذ كند.نخست اين كـه رافيانش نفون و اطرعوفر
د كه مقابلهه دارّجد داليلى به ظاهر موش نكنيد او با خواموشديدى نيست.ديگر اين كه فر

غ/گـوى به اقدام عاجل شما نيـسـت.اگـر او دروم:اين كه نيـازّد.سوناك مى/سـازا خطـرر
استگوا احتمال دهيد كه او رّند است.امجام او با خداواهد شد و فرا خوسوباشد،عاقبت ر
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اناود كه قدر نعمت فرا نصيحت كرجام كار ما با خداست!سپس آنان رقت فرباشد.آن و
د،ا كتمان مى/كرقت شناسى،باور قلبى/اش رند.او كه با وه نشوّا بدانند و به آن/ها غرد رخو

د وى نموا ياراساس يقين باطنى/اش،پيامبر خدا رقت نياز،شجاعانه به ميدان آمد و بردر و
،٦٣ح المعانى، رو٦٢اف ّ،كش٦١ا نجات داد.در تفاسير مجمع البيانر(ع) تجان آن حضر
آمده است:در ا در تفسير الحديثّق آمده است.ام،مطالبى مشابه فو٦٤آنفى ظالل القر

اياتى داريم كه اين داسـتـان،بـالى مـا روا گفته نـشـده وى از اين ماجـرات چيـزاسفار تـور
ـ مطابقت(ص)امى اسالمم پيامبر گـرّى معـظـ عمو(ع)لب ّة بن عبد المـطگذشت حمـزسر
آن كريـمس در قرامل شجاعت و ترآن نيز به ذكر عـوهنگ قرف فرة المعـار.در داير٦٥د دار

تند از امداد/هاى الـهـى،امل شجاعت عبـارده است:عـوار بيان نمـوست وداخته و فهـرپر
ند و عقيده به معاد.از سويـىف از خـداوكل،خوسى،توه به حسابـرّجايمان،تمرين،تـو

مر محـتـرّده شده است.سپس مفـسشمـرد شيطان بـرجـوس و وانع شجاعت،تـرديگر مـو
انگيـز وتحسين بـر(ع) سىت موا هنگام تبليغ و دفاع از حـضـرن رعومن آل فرشجاعت مـؤ

اياتئيات بيشتر و آميخته با رو.در تفسير صافى اين داستان با جز٦٦انده استكوبنده خو
ا پسر دايىقيل رايتى،حـزم با استناد به رور محتـرّه آمده است.از جمله اين كه مفـسمأثور

٦٧ن دانسته است.عوفر
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ا،پيشدگارده،آن گاه كه گفت:پـرورا مثل آورن رعوند همسر فرده/اند،خداوكه ايمان آور

دما از دست مرش نجات ده و مردارن و كرعوا از فرايم بساز و مرد در بهشت خانه/اى برخو
هان».ستم/گر بر

.٦٨ه شده است ن اشارعوندگى همسر فـردر تفسير اين آيه شريفه به بخش/هايى از ز
انا در مقابل ساحرر(ع)سىه موده است.هنگامى كه معجزف است كه نام او آسيه بومعرو

م نگاه مى/داشتا مكتود رسته ايمان خود.آسيه پيو ايمان آور(ع)تد،به آن حضرمشاهده كر
د تا دست از باور قلبى/اشا نهى كرها آسيه رى با خبر شد.او بارن از ايمان وعوتا اين كه فر

گويى هاى او نشـد.گز تسلـيـم زورمنه استقامت ورزيـد و هـرى مؤلى اين بـانـود.وداربر
ا زيـرا با ميخ بسته و بدن نحيـفـش رن دستور داد دست/ها و پاهاى آسـيـه رعوانجام فـرسر



قرآن نگاه ديگر١٩٠  سال بيست و دوم

ار دهند.سپس سنگ عظيمى بر سينه/اش افكندند.آسيه در همان حال بهان قرآفتاب سوز
ارا در بهشت قراسته/هايش،او رداخت.خداى متعال نيز با اجابت خود پراز و نياز با معبور

ىّرا در مقابل خانه محقداخته و آنها رن پرعوهاى فرد به تحقير قصرداد.آسيه در مناجات خو
 همين٧٠آن و فى ظالل القـر٦٩د.در تفسير مجمع البيانند به هيچ مى/شمـرار خداودر جو

 .در٧١خالصه اين داستان بيان شده است ح المعانىت و در تفسير روا با اندكى تفاوماجر
شمـنـد و ازى ارزان،امراد شدن از سلطـه سـتـمـگـرآن نـيـز آزهنـگ قـرف فرة المـعـاردايـر
٧٢ده شده است. شمرّاسته/هاى هميشگى بندگان خاصخو

از عقيدهكات شجاعت و شهامت ابرآثار و بر
ا كه اگـراه است.چرجام هر كار نيكى با كاميابى هـمـرهنگ متعالى اسـالم،فـردر فر

د تالش هايشسد،پيروز ميدان گشته است و اگر به مقصود تالش/هايش بردى به مقصوفر
دهن آهنگ كار نيك داشته و به تكليفش عـمـل نـمـود،چـواجه شوسد و با شكسـت مـونر

ار غلبهّد/هاى صدر اسالم،هنگامى /كه مسلمين بر كـفاست،باز هم پيروز است.در نبـر
ب دشمنان شده يا به فوزا پيروز ميدان مى/دانستند.آن هنگام هم كه مغلود ردند،خومى/كر

دا كه ديدار معبـوا پيروز مى/دانستـنـد.چـرد رعظيم شهادت نايل مى/آمدنـد،بـاز هـم خـو
تع با عبارضوكه توبه،اين موه مبارم از سورّد.در آيه شريفه پنجـاه و دونصيبشان شده بو

«احدى الحسنيين» ـ/ يكى از دو نيكويى /ـ آمده است.از ديگر آثار شجاعت و شهـامـت
مفـايـى مـكـارذايـل اخـالقـى،شـكـول ران به تـعـالـى جـامـعـه،افـواز عـقـيـده؛مـى/تـوابـر

ش/هاى انسانـىكت جامعه در مسير صالح و سداد و حاكميت و تثبيـت ارزاخالقى،حر
ع بيان شـدهضواى اين موانى بـراوكات فرآن مجيد،بـردى از قرّد.در آيات متعده نمـواشار

از عقيده وت شجاعت و شهامت ابـره/اى هم به تفـاواست.در اينجا /مناسب است اشـار
دىارى از اظهار عقيده و مذهب خويش در موددارسى به معناى خوه در فارّه نماييم.تقيّتقي

ب از.اما در كالم عر٧٣ه شخص باشد آمده استّجضى متوكه ضرر مالى يا جانى و يا عر
 .و در اصطالح٧٤قت خطر استهيز از بيان باور قلبى در وريشه«و ق ى» و به معناى پر

د و به معناى كتمان حـق وآنى دارده كه ريشه/اى قراز معتقدات كالمى ـ فقهى شيعيان بـو
تآن نيز به صوره با آنان است.در قرك مبارزشيده نگاه داشتن اعتقاد از مخالفين و تـرپو
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 ؛النحل ،٧٠///١٢سg،؛يو٢٨///٣ان،ه شده است:آل عمرصريح يا ضمنى به آن اشار
ار ياسرّم در شأن عمّ شريفه سوe.آيه٨٩///٣٧ات،ّ ؛الصاف٦٣/ ٢١ ؛األنبياء،١٠٦/ ١٦
دندده و شكنجه مى//كرا اسير كرش ركان مكه او و پدر و مادرل شده است.آنگاه كه مشرناز

ا به نيكىگشت و بت ها رار به ظاهر از اسالم برّند،عمتا آنان از ايمان به خدا دست بر دار
(ص)تسيد،آن حضـرر (ص) ل خـداسوار  بـه رّد.هنگامى كه خبـر كـافـر شـدن عـمياد كـر

ى آميخته شدهن وشت و خوار پر از ايمان به خداست و ايمان با گوّد:«سر تا پاى عمموفر
دى،در دلت چه مى/گذشت؟»قتى كتمان حق مـى/كـرسيدند:«وى پراست».سپـس از و

دند:«اگر بـاز هـممو/فر(ص)تد.حضـرج مـى/زار پاسخ داد:عشق به خـدا و شـمـا مـوّعم
.تشخيص اين كه در كجا بايد شجاعت و شهامـت٧٥ا بكن» دستگير شدى همين كـار ر

د،بسيارداخت و در كجا بايد تقيه نمود پراز عقيده خوادانه به بيان و ابرانه و آزداشت و دلير
ا از سر مى/نهنده خطر رّادى كه با تكيه بر تقيان مشكالت،هستند افرمشكل است.در كور

ّتل هميشگى معضالت و مصائـب امّاقعى آنان همين است؟ اگر حـاللى آيا تكليg وو
ناه بروسد؟ اگر تنها را مى/رقت فره باشد،پس گاه ايستادگى و مجاهدت چه وّاسالمى تقي

انده/اند؟ آيا مى/تولى به اين امر بول تاريخ چه كسانى اوه باشد،در طوّفت از سختى/ها تقير
د؟ پاسخ اينه دين حفظ مى/شوّه داشت؟ آيا هميشه با تقيّع تقيّقهم تو(ع) از حسين بن على

گاه دينگان در مى/يابيم كه هره بزرع به سيـرجوچه سخت مى/نمايد،لكن با رسش/ها گرپر
دند بلكهموه نفرّاست نمى/شده است آنان نه تنها تقيخدا جز با جهاد و از جان گذشتگى حر

گى ازد.در عصر حاضر نيز بزره اسالم عزيز حفظ شود گذشتند تا شجراز جان شريg خو
اده گذشتند و شكنجهاستينش از جان و مال و خانوان راه پيروبه همر(ع)  أطهارeّهسالله أئم

ا احياء نمايند.ا به جان خريدند تا اسالم عزيز ران راوندان و تبعيد و سختى/هاى فرو ز

.٣٥١///٤.مجمع البحرين،١
.٢٠٩٥///٢سى«معين»،هنگ فار.فر٢
.٣٢٩///١٢ب،.لسان العر٣
.٢٢٣ //٣.مقاييس اللغة،٤
.٢٠٩٥///٢سى«معين»،هنگ فار.فر٥
.١٤٣///٣يرين،ّ.مجمع البحرين و مطلع الن٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٢٨///٢سى«معين»،هنگ فار .فر٧
.٥٨٠///٢نه،.تفسير نمو٨
.٦٠٨///١آن،.فى ظالل القر٩

.٢٢///٢أويل،ّار التنزيل و أسرّار الت.أنو١٠
هجون األقاويل فى ونزيل و عيوّاف عن حقائق التّ.الكش١١

.٣٦٨// ١أويل،ّ  الت
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.١٨٨///٣ح المعانى ،.رو١٢
.٣٥١ ـ ٢٨٤ //٣آن،ان فى تفسير القر.الميز١٣
.٢٨///٢.تفسير الصافى،١٤
.١٠٠///٤آن،.مجمع البيان فى تفسير القر١٥
.٣٦٩///١.الكشاف،١٦
.٢///٥نه،.تفسير نمو١٧
.٦٥٩// ١.الكشاف،١٨
.١١٦///٧.مجمع البيان،١٩
.٥١٠///٢آن،.فى ظالل القر٢٠
.٤٤٤///٢.تفسير الصافى،٢١
.٢١٢///١٤ان،.الميز٢٢
.٦٥// ٣.الكشاف،٢٣
.١٩٤///١٦ح المعانى،.رو٢٤
.٥٣٠///٤آن،.فى ظالل القر٢٥
.٢٩///١٦.مجمع البيان،٢٦
.١٤٨///١٣نه،.تفسير نمو٢٧
.٣٨٥///٤.تفسير الصافى،٢٨
.١٩٤///٣ة»،ت دروزّ.تفسير الحديث«عز٢٩
.٤٢٦///١٤ان،.الميز٣٠
.٤٤٤///١٣نه،.تفسير نمو٣١
.١٢٦///٣.الكشاف،٣٢
.١٤٠///١٦.مجمع البيان،٣٣
.٦٧///١٧ح المعانى،.رو٣٤
.٢٧٦///٥.تفسير الحديث،٣٥
.٦١١///٤آن،.فى ظالل القر٣٦
.٦٢٢///١٦آن «هاشمى»،هنگ قرف، فرة المعار.دائر٣٧
.٣٨٥///١٥ان،.الميز٣٨
.٨٠///١٩ح المعانى،.رو٣٩
.٢٠///١٩.مجمع البيان،٤٠
.٣١٣///٣.الكشاف،٤١
.٥٩///٥.تفسير الصافى،٤٢
.٢٤٦///٣.تفسير الحديث،٤٣

.٩٤٥///٤آن،.فى ظالل القر٤٤
.٦٢٣///١٦آن،هنگ قرف فرة المعار.دائر٤٥
.٣٣٠///١٧نه،.تفسير نمو٤٦
.١٣١///٢٠.مجمع البيان،٤٧
.٣٧///١٦ان،.الميز٤٨
.٢١///٣٣اب،.األحز٤٩
.٢٢///٢٨ح المعانى،.رو٥٠
.٥٤٤///٣.الكشاف،٥١
ـ ٦٢٠///١٦آن،هنگ قرف فرة المعار.دائر٥٢ .٦٣٦ و٦٢٨ 
.٢١١///٥آن،.فى ظالل القر٥٣
.٥٣///١٧نه،.تفسير نمو٥٤
.١٦٠///٢١.مجمع البيان،٥٥
.٥٤٢///٥.تفسير الصافى،٥٦
.١٢١///٤.الكشاف،٥٧
.٢٥٣///٢٣ح المعانى،.رو٥٨
.٤٨٤///٥آن،.فى ظالل القر٥٩
.٨٣///٢٠نه،.تفسير نمو٦٠
.٢٥٨///٢١.مجمع البيان،٦١
.١٦٢///٤.الكشاف،٦٢
.٦٣///٢٤ح المعانى،.رو٦٣
.٥٣٧///٥آن،.فى ظالل القر٦٤
.٣٦٥///٤.تفسير الحديث،٦٥
.٦٢٩///١٦آن،هنگ قرف فرة المعار.دائر٦٦
.٥٨٠///٥.تفسير الصافى،٦٧
.١٣٨///٢٥نه، ؛تفسير نمو٥٧٢///٤.الكشاف،٦٨
.١٥٥///٢٥.مجمع البيان،٦٩
.٤٠٤///٦آن،.فى ظالل القر٧٠
.١٦٣///٢٨ح المعانى،.رو٧١
.٢٨٣///١آن،هنگ قرف فرة المعار.دائر٧٢
.١١٢٣///١سى«معين»،هنگ فار.فر٧٣
.٢٤٥///١ان»،ائد«جبر.الر٧٤
.٨٠٣///١مشاهى»،هى«خرآن پژو.دانش/نامه قر٧٥


