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  قرآن در قهرمانانه مروري بر نرمش
  با تأكيد بر كالم رهبري

  
  يفاطمه مريد

  دهيچك
 است كه داشته نمود ائمه رفتار در سياسي، همواره ـ قهرمانانه، به عنوان يك تدبير اجتماعي نرمش

صلح « كتاب ترجمه در رهبري معظم مقام و گرديده متجلي حسن(ع) ح امامصل در آن از مصداقي
نرمش قهرمانانه يك نظام صحيح حركت منطقي است كه در عين  .است نموده اشاره آن به »امام حسن

در اين  كند.سوي پيشرفت رهنمون ميها، بهگيري براي رسيدن به اهداف و آرماناستفاده از اصل غافل
و  را در سيره انبيا ضمن يافتن مصاديق قرآني، نرمش قهرمانانه الهي،استفاده از آيات ما با  نوشتار

ها، مباني، شرايط، خطوط قرمز و ثمرات آن در قرآن اولياي الهي جستجو كرده و با برشمردن ويژگي
  نماييم.مقاله را به پايان برده و عناوين را با فرمايشات مقام معظم رهبري عطرآگين مي

  .  نرمش قهرمانانه، دشمن، قرآن، مقام معظم رهبري :اژگانوكليد

                                                               
 جوي دكتري دانشگاه اديان و مذاهبدانش.  
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  مقدمه
 در سپاه فرماندهان با انقالب رهبر ديدار از پس كه ،است مهمي واژگان ازجمله قهرمانانه نرمش
 است، اهميت داراي همه از بيش شد. اما آنچه برخوردار سزاييهب شهرت از مختلف هايرسانه
 يك سياسي روابط تواندمي كه ،است واژه اين پيرامون اسالمي روايات و مجيد قرآن ديدگاه
 حكومت اعتالي شاهد نتيجه در و كند روهروب شگرف تحولي با را خارج و داخل در كشور

  .باشيم دنيا سراسر در اسالمي
 ؛برد كارهب خارجي سياست در را آن بتوان كه باشد ايكلمه مهمترين قهرمانانه نرمش شايد

 در تنها و است داده دست از را خود جايگاهنسبتاً  نظامي مبارزه امروز، نيايد در كه چرا
 توانمي روش اين با ،مقابل در ولي ؛كرد استفاده روش اين از توانمي محدود و خاص شرايطي

 كافي بهره جهان در محمدي ناب اسالم اعتالي راستاي در رابطه اين از و بود ارتباط در دنيا با
  .برد وافي و

كه  ،نوشته راضي آل ياسين» صلح الحسن« به نامنرمش قهرمانانه يادآور كتابي است 
به فارسي  كه روحاني جوان و مبارزي بودند 1348سال  اي دراهللا خامنهدست آيتبار بهاولين

كار بردن واژگان فارسي، عنوان صلح الحسن ترجمه شد. ايشان با ذوق ادبي و عالقه خود در به
ترين نرمش قهرمانانه تاريخ، كه همانا اشاره به صلح امام حسن عبارت پرشكوهرا در ذيل 

ور كه از ط. نرمش قهرمانانه همان)1365اي، (سيد علي خامنه دارد، بيان كرده است (ع)مجتبي
توان آن را با صلح امام حال نميعين خيزد همراه با قدرت و تسلط است و درظاهرش برمي

آن است كه  كار بردن اين عبارتاز به دانست. منظور رهبري متردافيه حسن(ع) در زمان معاو
عبارت هايي محدودكننده از سوي ما نيز باشد. بهتواند حاوي قيد و شرطپايبندي بر اصول مي

كاري از سر ناچاري و يك اقدام غلط اجباري نيست بلكه تاكتيكي است كه  اين روشديگر 
 از بخشي اين موضوعگردد. ه سمت جلو را موجب ميحركت ب ،ضمن زيرنظر داشتن دشمن

 نه ؛است مقاومتي اقتصاد و خارجي سياست سيستم دروني اجزاي از يكي و مقاومت راهبرد
 راهبرد يك چارچوب در كه كندمي پيدا معنا هنگاميو  ،آن مقابل در يا عرض در مفهومي
  .شود مطرح كالن مقاومتي
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 طريق از مقاومت براي راهبردي و اصولي تصميم كه دارد معنا زماني ،نرمش اساساً
 اتخاذ ،دشمن واقعي ماهيت مقابل در سوءتفاهم نداشتن و ملي توان بر تكيه زا،درون خودكفايي

 ماهيت كردن فراموش معناياين به  اما شودمي انجام دشمن مقابل در نرمش. باشد شده
   .و دوست فرض كردن او نيست دشمن

 در چه ديپلماسي عالم در چه نيستيم؛ هم ديپلماسي منطقي و صحيح يهاحركت با مخالف ما
 شد گذارياسم پيش هاسال كه هستم چيزي همان به معتقد بنده. داخلي هايسياست عالم

 اما ندارد، عيبي است، خوب بسيار است، الزم بسيار جاهايي يك در نرمش. »قهرمانانه نرمش«
 نشان نرمش فني دليل به جاهايي يك و گيردمي يكشت حريفش با دارد كه گيريكشتي اين
 شرط اين است؟ كاري چه مشغول كه نكند فراموش كيست، طرفش كه نكند فراموش دهد،مي

 كسي چه با اند،مواجه كسي چه با كه بدانند كنند،مي كار چه دارند كه بفهمند است اصلي
 معظم مقام بيانات( باشند داشته توجه را اين است، مسئله كجاي آنها طرف حمله آماج طرفند،
  .)26/6/92 ،رهبري

 مؤثرتر براي خاص حوزه يك در تاكتيكي آمدن كوتاه يعني قهرمانانه تر نرمشعبارت واضحبه
 اساساًو  ؛تركالن و ترمهم بسيار هاييحوزه در استراتژيك مقاومت شدن قدرتمندتر و شدن

 هاييهدف كردن محقق براي مدتميان يا كوتاه طراحي يك و استراتژيك نه دارد تاكتيكي ماهيتي
 مصادره را مفهوم اين نتواند سازش خط كه دارد اهميت روازاين نكته اين درك. است بلندمدت

 ايشان كه كندمي آشكار را مسئله اين كامالً هم اسالمي انقالب معظم رهبر عبارات در دقت. كند
 كه بديل مفهوم يك عنوانبه نه ،اندفرموده مطرح ومتيمقا تفكر زيرمجموعه عنوانبه را مفهوم اين

  . )١٣٩٢/٠٦/٢٧/١٤٣٩٢٨/http://www.tasnimnews.com/fa/news( شود مقاومت جايگزين بناست
  يد:گوميمورد اين علي اكبر واليتي در 

 و حكمت ،عزت اصل سه ذيل انعطاف و اقتدار بين مانور قدرت« يعني قهرمانانه نرمش
 اقتدار كه است الزم ديگر جايي و دهد نشان انعطاف انسان كه شودمي الزم جايي در ».مصلحت
 باشد هدف بايد كشور مصالح حفظ نهايت در ولي باشد داشته

)http://www.tasnimnews.com/fa/news/١٣٩٢/٠٧/٠٥/١٥١٥٧١(.  
 وجه .كنيم فهم مذكور عنصر سه از تركيبي و پيوند بدون نبايد را قهرمانانه ع نرمشدر واق
 دارد خود همراه به هم را حكمت مقوله حدودي تا كه گرددمي باز »عزت« مفهوم به قهرمانانه

 به نرمش مفهوم گرايش شايد و گردد باز دو آن از تركيبي به تواندمي هم نرمش بحث اما
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 تركيبي وجه اين كه شودمي مطرح قهرمانانه نرمش از تركيبي پس زماني. دباش بيشتر مصلحت
  .كند تداعي هم را حكيمانه وجه عزت، در كيدشتأ برعالوه

  واكاوي مفهومي نرمش قهرمانانه
نرمش در اصطالح عمومي به معناي كوتاه آمدن و منصرف شدن و ترك موضع است و قهرمانانه 

ن، رقيب و طرف مقابل است. بر اين اساس در نرمش قهرمانانه از به معناي غلبه بر حريف، دشم
زند و آن را از انواعي كه با كوتاه آمدن مالزمت دارد نرمش را تخصيص مي نانهقهرما سو واژهيك

سازد ها متمايز ميكند و از سوي ديگر نرمش روش قهرماني را از ديگر روشجدا مي
)www.farsnews.com/newstext.php?nn=است كه  روشن ،. با اين توضيح)١٣٩٢٠٦٣٠٠٠٠٠٤٧

زند بلكه از افرادي  كه داراي اقتدار و قدرت انتخاب نرمش قهرمانانه از افراد ضعيف سرنمي
اي به مراتب كمتر از حريف زيرك و هوشمند با هزينه ،در اين نرمش .زندسرمي هستند
ول معروف از منافع ملي خود دفاع شود و به قهاي قهرمانانه، به هدف خود نايل ميدرگيري

  سازد.كرده و كمترين آسيب را متوجه خود مي
گونه عدول از هاي انقالب، بدون هيچنرمش قهرمانانه به معناي حركت با حفظ اصول و ارزش

انقالب است. نرمش قهرمانانه يعني يك استراتژي و استفاده از اصل غافلگيري براي  هايآرمان
بايد طوري عمل كنيم كه ضمن رسيدن به حقمان، مقابل هرگونه  .هاآرمانرسيدن به اهداف و 

(بيانات مقام معظم رهبري، ده و برداشت غيرمنطقي و غيراصولي طرف ديگر بايستيم ااستف سوء
26/06/92(.  

دچار  ،گرچه بازيگر الگوي نرمش قهرمانانه در ابتداي امر گرفت، توان نتيجهمي روازاين
كند كه دهد، اما در نهايت امر چنان رفتار ميتي امتيازاتي به طرف مقابل ميانعطاف شده و ح

رغم تصور برخي كه گرداند. فلذا بهموقعيت استراتژيك خود را ارتقاء بخشيده و يا مستحكم مي
دانند و حتي نرمش قهرمانانه را نيز در برد مي ـآل خود برد مناسبات ديپلماسي را در حد ايده

برد است  ـكنند، بايد گفت كه نرمش قهرمانانه در ظاهر امر برد ناسبات تحليل ميذيل همين م
باخت است كه صاحب نرمش قهرمانانه را در طرف برد و حريف را  ـيك بازي برد  ،و در واقع امر

  دهد.در طرف باخت قرار مي
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  نرمش قهرمانانه در آيات قرآن
يافتن به مقصود است، به معناي اين است ي دستنرمش قهرمانانه به معناي مانور هنرمندانه برا

كند به هر شكلي هاي گوناگون و متنوع اسالمي كه حركت ميكه سالك راه خدا به سمت آرمان
وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ  به مقصود  نهاي متنوع استفاده كند براي رسيدو به هر نحوي هست، بايد از شيوه

چه به  ـهرگونه حركتي  ؛فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِالَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلي

شده  مثل ميدان رزم نظامي بايد به دنبال رسيدن به اهداف از پيش تعيين ـجلو چه به عقب 
  .)29/8/92 (بيانات مقام معظم رهبري،) 16(انفال،  »اشدب

 در است. كبيره گناهان از جنگ ميدان در 1زحف از اهللا جوادي آملي فراراز منظر آيت
 كه ،نظامي برگ و ساز تأمين هم يكي ،نظامي خدعه يكي حالت دو در فقط جنگ ميدان

 كرده، فرار اين بكند خيال مندش كه كندمي پشت گيردمي فاصله دشمن از قدم چندمجاهد 
 اينكه براي ؛است و امري مقبول نظامي خدعه يك اين است؛ استثنا اين است. الفر بعد كر بعد
 به را دشمن جنگدمي مقدار يك او ؛كرد حمله دوباره ،داد فريب را دشمن ،برگشت قدم چند
 ترسيده ،گرفته فاصله حاال او كه كندمي خيال دشمن ،گرددبرمي كمي يك بعد آوردمي ستوه

 آن دوم قسم كند.مي حمله اين دوبش غافل رودمي دشمن تا كند استراحت برود خواهدمي يا
 به ريكلش از ديگر گردان به گرداني از ديگر چيز به چيزي از براي تقويت بيشتر خود كه است
  .)256ص ،32ج ،1393(جوادي آملي، توجه كند و ملحق شود.  ديگر سنگر به جايي از ديگر ركلش

و هركس در آن هنگام به «انفال كه در سخنان رهبري ذكر شد بدين معناست كه  16آيه 
گيري از ميدان براي حمله مجدد و يا به قصد پيوستن كه هدفش كنارهمگر آن ـ آنها پشت كند

به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جايگاه او جهنم و چه بد  ـبه گروهي از مجاهدان باشد 
 دشمن به تواندنمي كسي كفار شدن نزديك زمان بر اساس اين آيه شريفه در .»اهي استجايگ
 به پيوستن دوم و جنگيدن منظور به كشيدن كنار براي اول: صورت دو در مگر كند پشت

 اساس بر. است الهي غضب متحمل دشمن به كنندهپشت ،صورت دو اين غير در. ديگر گروهي
  .)84، نساء( بجنگد تنهايي در حتي كه بود مكلف برپيام تنها ديني شواهد برخي

                                                               
  .باشدمي دشمن به سوي لشكر تدريجي شدن نزديك به معناي . زحف1
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 به آن توجيه براي و كشيدندمي مبارزه از دست يافتندنمي و همراه گروه وقتي) ع(ائمه ولي
 چنانچه كرد صلح بايد تنهايي دوران در. )662ص ،2ج ،1378 بحراني،( كردندمي استناد آيه همين
اي شرايط چنان مي هم ممكن است در هر مرحلهدر نظام اسال .كرد چنين نيز) ع(حسن امام

براي مدتي كوتاه از جبهه و خط مقدم مقابله با دشمن حاكم اسالمي اقتضاء كند كه 
گيري نمايد تا دوباره خود را براي حمالت بعدي آماده سازد و يا اينكه تغيير موضع دهد و كناره

سوي اهداف واالي موردنظر مان حركت بهنحو ديگر ادامه دهد. اين ه حمله را از جاي ديگر و به
  است كه به تعبير مقام معظم رهبري يك نظام صحيح حركت منطقي است.

گرچه مفهوم نرمش قهرمانانه يك واژه تركيبي بديع در زبان فارسي است كه شايد معادل 
معناي توان آياتي چند در قرآن كريم يافت كه مفهوم و عربي و قرآني نيز نداشته باشد، اما مي

  است: آن جملهسوره انفال از  62و  61آيه دو سازد. نرمش قهرمانانه را در ذهن انسان متبادر 
وَ إِنْ يُريدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ  الْعَليمُ  وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ 

و اگر به صلح و آشتي گرايند تو نيز بدان بگراي  ؛حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنينَ

كن كه مسلماً اوست شنوا و دانا. و اگر بخواهند تو را فريب دهند خدا براي تو  و بر خدا توكل
  .)61-62 ،(انفال كافي است. او همان كسي است كه تو را با ياري خود و مؤمنان تقويت كرد

دشمن دست دوستي به سمت مسلمين كه يابيم هنگامي با توجه به اين آيات شريف درمي
در اين دوستي فريب و خدعه و نيرنگي وجود نداشته باشد، رهبر كند، به شرط آنكه دراز مي

تواند در مقابل پيشنهاد آنان نرمش نشان داده و پيشنهاد آنان را بپذيرد. نكته مسلمين مي
سوره انفال است كه مسلمين را به تقويت و تحكيم قواي دروني خود  60جالب توجه ديگر آيه 

هاي واالي خود و كه مسلمين با حفظ اصول و ارزشدهد. بر اين اساس هنگاميدستور مي
نحوي قهرمانانه از خود  پذيرند، بههاي مادي و معنوي، دست دوستي دشمن را ميتقويت بنيه

  اند.نرمش نشان داده
كار بردن واژه صلح و سلم در اين آيه جاي توجه و تدبر دارد، زيرا كه جنح و جناح به به

ن است، يعني اگر طرف مقابل بال خود را به طرف صلح و سالمت معناي بال مرغ و متمايل شد
كه مردمي كه ايمان ندارند به قول و پيمانشان شما نيز چنين كنيد. از آنجايي ،متمايل نمود

اعتمادي نيست پس بر خدا توكل كنيد كه همانا او بر همه شنوا و داناست. به عبارت ديگر 



  كالم رهبريبا تأكيد بر  مروري بر نرمش قهرمانانه در قرآن
  

 

115  

حق و حقيقت بنا نهند و طرف مقابل و نتيجه كار را به مسلمين وظيفه دارند رويه خود را بر 
كفايت خدا واگذارند. آيه بعد ضمن ادامه اين بيان در صورت بروز خدعه و نيرنگ دشمن، 

  .)163- 165ص ،3(مطهري، جنمايد منان را گوشزد مينصرت خداوند بر مسلمين و مؤ

  هاي نرمش قهرمانانهويژگي
، اين موردبر ذكر آياتي از قرآن در اولياء الهي است: عالوه . نرمش قهرمانانه ملهم از سيره1

 براي اين مطلباي توان صلح حديبيه كه در زمان پيامبر اكرم(ص) منعقد شد را نيز نمونهمي
به حساب آورد. گرچه اين نرمش منحصر در سيره نبوي نيست و ساير انبياء و اولياء الهي نيز در 

  .اندازيدهدست يهاي مختلف به آن برهه
هاي ديپلماسي است: در واقع . نرمش قهرمانانه تنها يك تاكتيك در كنار ساير تاكتيك2

نرمش قهرمانانه يك مانور هنرمندانه براي دست يافتن به مقصود است. تاكتيك، استراتژي و يا 
كارگيري نيروها در ، بهشودهمان راهبرد كه بيشتر در مباحث ديپلماسي و نظامي مطرح مي

  كند.باخت را دنبال مي ـكه معموالً معادله برد  ،جهت كسب پيروزي در مقابل حريف است
كار بردن اصطالحاتي چون انقالبي ه پايبندي مجدد بر اصول است: به. نرمش قهرمانان3

اي و ... در بيانات رهبري كه در مورد نرمش قهرمانانه له هستهئبودن، مقابله با مستكبرين، مس
هاي انقالب اسالمي رخ نظري در اصول، مباني و آرمان بيانگر آن است كه هيچ تجديدايراد شد، 

نداده و نخواهد داد. ما با استفاده از نرمش قهرمانانه، تنها با ايجاد تغيير از يك تاكتيك به 
  يم.نمايهاي انقالب را تسهيل ميبه آرمان بييادست ،تاكتيك ديگر

  هايي است: د و شرط. نرمش قهرمانانه همراه با قي4
هاي محدودكننده طرف مقابل نقش زير بار قيد و شرطاين تنها بازيگر  در نرمش قهرمانانه نه

عنوان گيرد. بهدر اين بازي در نظر ميطرف مقابل هايي نيز براي رود، بلكه قيد و شرطنمي
ست، فراموش نمونه كسي كه قرار است اين تاكتيك را اجرا كند فراموش نكند كه طرفش كي

  .)26/6/92(بيانات مقام معظم رهبري، نكند كه مشغول چه كاري است 
اين كار بردن قهرمانانه در است: بههمراه . نرمش قهرمانانه همواره با اقتدار و قدرت 5
خواهي است. بازيگر عرصه نرمش قهرمانانه با داشتن اقتدار و خود گوياي تسلط و قدرت ،عبارت
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رود و با زير بار زور و ذلت طرف مقابل نمي ،متعدد هايختيار داشتن گزينهو در اقدرت الزم 
  دارد.حفظ تمامي منافع خود به سمت و سوي رشد و پيشرفت گام برمي

كند، براي پيشرفت، براي رسيدن اي يكي از اين اهداف را دنبال مينظام اسالمي در هر مرحله
م اسالمي بايد سعي كند به اين هدف در اين مرحله به نقطه تعالي و اوج، براي ايجاد تمدن عظي

  .)29/8/92(بيانات  مقام معظم رهبري در،  برسد

  اي از نرمش قهرمانانه اولياء الهي در قرآنتاريخچه
امروزه كه مبارزات نظامي جايگاه سابق خود را از دست داده است و تنها در شرايط خاص و 

هاي دوستانه و نرمش قهرمانانه و ساير تاكتيكهايي چون محدودي كارآيي دارد، تاكتيك
هاي انساني و الهي توان در اعتالي ارزشاي يافته كه در اين راستا مياهميت ويژه ،آميزمسالمت

اي از نرمش يافتن تاريخچه در ،برد. مطالعه و بررسي آيات كريمه قرآنرا بهره كافي و وافي 
و نيز پيامبر  (ع)و حضرت موسي (ع)از نبوت حضرت ابراهيمما را به آياتي  ،قهرمانانه اولياء الهي

  سازد.گرامي اسالمي(ص) رهنمون مي
  . نرمش قهرمانانه حضرت ابراهيم(ع)1

تُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَريقَيْنِ وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَ ال تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْ
كه ايد بترسم درحاليو چگونه من از آنچه شما شريك خدا كرده ؛أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ايد ا نمودهشما از اينكه چيزي را كه خدا درباره او دليلي بر شما نازل نكرده شريك خد
هراسيد؟ پس كدام يك از دو گروه (موحدان يا مشركان) سزاوارتر به ايمني است، اگر نمي
  .)81، (انعام دانيد؟مي

پرستان يكي از موارد مشهور نرمش قهرمانانه با بت (ع)داستان گفتگوي حضرت ابراهيم
اه و ستارگان و است. در اين داستان حضرت براي اثبات وجود خداوند در برابر بندگان م

عنوان نظير از خود نشان داده و با پذيرش ظاهري ماه و ستاره و خورشيد بهخورشيد، نرمش بي
پرستان اقدام كرد. قرآن كريم اين نرمش خداي خويش، درصدد اصالح عقايد پوچ و باطل بت

كرده است. سوره انعام به تفصيل بيان  80تا  76 قهرمانانه و اين تاكتيك ماهرانه را در آيات
توجه ديگر در آيه مذكور آن است كه در مسير نرمش قهرمانانه نبايد هيچ ترس و نكته جالب
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هراسي از دشمن به دل راه داد و با توكل و استعانت از خداي متعال در راستاي اهداف الهي 
  گام برداشت.

  . نرمش قهرمانانه حضرت موسي(ع)2
سوي فرعون برويد كه طغيان كرده به ؛فَقُوال لَهُ قَوْالً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي اذْهَبا إِلي«

با مطالعه  .)43- 44 ،(طه »ه نرمي با او سخن بگوييد شايد متذكر شود يا از خدا بترسداست! اما ب

بريم كه مهمترين دستور ميداستان پرماجراي حضرت موسي(ع) به اين نكته اساسي و مهم پي
نرمش قهرمانانه در برابر طاغوت  آن حضرت، پس از نبوت ،به حضرت موسيو توصيه خداوند 

از اين نرمش چيزي جز اصالح حكومت طاغوت نيست. نكته قابل توجه در  فرعون است و هدف
كارگيري زبان دوري از تندي و خشونت و رعايت نرمي و مالطفت است. به ،اين دستور خطير
داري و بازيگري در عرصه نرمش قهرمانانه در اين آيه، به منظور تذكر و تأثير نرم و خويشتن

  داشته باشد و يا آنكه بر دشمن اتمام حجت شود. تواندمهمي است كه بر دشمن مي
  قهرمانانه رسول گرامي اسالم(ص) ش. نرم3

رَسُولِهِ وَ عَلَي  هُ سَكينَتَهُ عَليقُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّ  إِذْ جَعَلَ الَّذينَ كَفَرُوا في
به خاطر ؛ ءٍ عَليماًوَ كانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ  الْمُؤْمِنينَ وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوي

هاي خود خشم و نخوت جاهليت داشتند و در مقابل بياوريد هنگامي را كه كافران در دل
ند، آرامش و سكينه خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقيقت خداو

 تر و اهل آن بودند و خداوند به همه چيز داناستتقوي ملزم ساخت و آنان از هر كس شايسته
   .)26، (فتح

باشد. داستان صلح منان در راستاي صلح حديبيه مياين آيه درصدد تحسين پيامبر و مؤ
منان عازم مكه ي از مؤپيامبر به همراه گروه ،حديبيه از اين قرار است كه در سال ششم هجري

سوي ممانعت از اين كار، در نزديكي مكه هيأتي را بههدف شد تا حج به جاي آورند اما كفار با 
كه به مدينه بازگردند. پيامبر از فرستادگان قريش  مسلمانان اعزام كردند و از آنان خواستند

منان بدون هيچ ينده پيامبر و مؤخواست كه پيماني را امضاء نمايند مبني بر اينكه در سال آ
ديدند آن را مانعي حج را به جاي آورند. هيأت قريش كه اين پيمان را براي خود امتيازي مي

اي نزديك فراهم منان در آيندهه را توسط مؤدست خود زمينه فتح مكامضاء كرده و خود با 
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منان را ستود و بر ناداني كفار د در آيه مذكور اقدام پيامبر و مؤآوردند. بر اين اساس خداون
  شهادت داد.

  نرمش قهرمانانه در قرآنشناسي مفهوم
هاي زيباي خداست كه به معناي صلح و سالم يكي از نام . اسالم دين صلح و دوستي است:1

 نوعان واند و محبت به هممتي است. بر اين اساس دين اسالم را دين محبت نيز ناميدهسال
حالي است كه  حتي ساير موجودات عالم در زمره عبادت خداي تعالي قرار گرفته است. اين در

  دوستي در سيره و اقوال ائمه و انبياء الهي به وفور قابل مشاهده است.صلح و دوستي و نوع
هدايتي و جاذبه اسالم: رويكرد هدايتي اسالم و پيشوايان دين موجب آن است . رويكرد 2

شته شود و ضمن كه نسبت به ديگران به ويژه مخالفان و دشمنان، تساهل و تسامح روا دا
 آنان را به حق دعوت كرده تا در صراط مستقيم عبودت قرار گيرند رعايت حقوق انساني،

 هاي ابتدايي و تهاجمي و دعوت به صلح وم از جنگ. دوري اسال)35- 50ص ،1391، (مطهري
المال براي ورود از بيت ايويژه ملت اسالم، و حتي اختصاص هزينهها، بهدوستي ميان ملت

هاي بارزي از رويكرد هدايتي و جاذبه دشمنان به بالد اسالمي و تحقيق از حقيقت اسالم، نمونه
  .)6، (توبهاسالم است 

وايات متعددي در دست است كه در الم مظهر رحمت الهي: آيات و ر. پيامبر گرامي اس3
كه اگر سنت الهي نمايد، به طوريها پيشي گرفتن رحمت خداوند بر غضب وي را گوشزد ميآن
شد. اين ويژگي برجسته به مجازات و كيفر ظالمان نبود هرگز دوزخ و عذابي خلق نمي ايبر

محمد(ص) وجود داشته به نحوي كه ايشان براي وفور در مظهر كامل خداوندي يعني حضرت 
. برخورداري آن حضرت از )6، (كهفافكند نجات، هدايت و راحتي بشر خود را به رنج و عذاب مي

تا  )156، (آل عمرانآورد ، همگان را به دور وي گرد مي)4، (علقخلق عظيم و بزرگ منشانه الهي 
ده كرده و برخي مشركان بر همين اساس طمع اي كه منافقان از اين رفتار سوءاستفااندازه

  .)61، (توبهپرستش بتان را داشتند 
. به رسميت شناختن ساير ملل و اقوام: خداوند متعال در آيات و روايات شريفه حفظ 4

عنوان يك ارزش و فضيلت بزرگ آميز با ساير اقوام و ملل را تأكيد داشته و از آن بهروابط صلح
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آن  هاي مربوط بهها و عهدنامه. از نظر اسالم پايبندي به صلح و پيمان)88- 92، (نساءكند ياد مي
عين تقواي الهي است و اساساً اگر بخواهيم درباره تقواي كسي قضاوت كنيم بر ميزان پايبندي 

  .)4-12 ،(توبهكنيم ها توجه مينامهها و پيمانوي به عهدنامه

  شرايط نرمش قهرمانانه در قرآن
تحقق اين  شرايطرسد تا به ترين مباني حاكم بر نرمش قهرمانانه، وقت آن ميمهم پس از بيان

  بپردازيم:يك تاكتيك ماهرانه و هنرمندانه حركت به عنوان 
طور كه در داستان حضرت . نرمش قهرمانانه به منظور اصالح وضعيت نامطلوب: همان1

اعمال نرمش قهرمانانه نسبت  ،نبي يتعالي به موسدستور خطير حضرت باري شد،موسي(ع) بيان 
به طاغوت فرعون به منظور اصالح حكومت ظالمانه وي بوده است. واضح است كه نرمش قهرمانانه 

  شود تا از ظلم و طغيان نسبت به بندگان خدا دست بردارد. با هدف اصالح دشمن انجام مي
ح نشدن فرعون دارد، عالمه طباطبايي در پاسخ به اين مطلب كه خداوندي كه علم به اصال

فرمايد دعوت به دين حق هرگز و كند، ميچرا و به چه منظوري موسي را بر اين امر مأمور مي
پذيرند اثر گذاشته و ايشان را در در هيچ موردي لغو نيست، براي آنكه در مردمي كه آن را مي

  .)215ص ،14ج، 1368(طباطبايي، كند شقاوتشان تكميل مي
، خداوند (ع)ه به همراه شجاعت و دليري: در ادامه داستان حضرت موسي. نرمش قهرمانان2

قال « كند.دو دور مي ضمن ارائه تسكين و آرامش به موسي و برادرش، خوف و ترس را از آن

يعني از فرط و طغيان فرعون نترسيد كه من با شما  .)46 ،(طه »التخافا انني معكما اسمع و اري
تان يكنم و تنهابينم و شما را ياري ميم و آنچه عمل كند ميشنوحاضرم و آنچه بگويد مي

نيدن كه با حضور و ديدن و ش همراه با وعده نصرت؛گذارم. در واقع اين جمله تأميني است نمي
  .)216ص (همان،خداي متعال جايي براي ترس مؤمنان از دشمن وجود ندارد 

براهيم(ع) حجت ات كه در اين آيه در سوره انعام اس (ع)داستان حضرت ابراهيم ،آيه ديگر
نمايد مبني برآنكه بين گفتار شما و كردار شما تناقض است، ديگري عليه طرف مقابل اقامه مي

كه ترس از آنها الزم نيست و واقع آن حاليكنيد به اينكه از چيزي بترسم درشما مرا امر مي
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جهت من در نافرماني شما از ترسيد. به همين است كه خودتان از كسي كه بايد بترسيد نمي
  .)277ص ،7(همان، جترم باكتر و بيخود شما ايمن

طور كه از واژه بديع نرمش قهرمانانه . نرمش قهرمانانه با پرهيز از تندي و خشونت: همان3
آيد اين تاكتيك ماهرانه همراه با نرمي و مالطفت است. ما در اين تاكتيك هرگز برمي
ما نه تنها  ز، دشمني و برخورد وارد شويم چون در اين صورت تاكتيكخواهيم از باب ستينمي

در تبيين حقوق  (ع)شود. امام سجادنرمش نخواهد بود بلكه به يك ميدان جنگ تبديل مي
نسبت به آنها همچون پدر مهربان باشد و از « :فرمايدت حاكمه و مردم چنين ميأمتقابل هي

   .)3214، ص2ج ،1367 (ابن بابويه قمي، »نكنددرت به عقوبت آنها مبا هاي برخي بگذرد و فوراًناداني
كنند، زنند، مذاكره هم ميالبته عالم ديپلماسي عالم لبخند زدن است؛ لبخند هم مي«

  .)26/6/92(بيانات مقام معظم رهبري در » گويندكنند، خودشان هم ميدرخواست مذاكره هم مي
اينجا و آنجا، نه من خودم اهل فحش دادن هستم و نه  در مسائل ديپلماسي و در سخنراني، در

تر گويم شما تيزتر از شمشير و نرمتر از حرير و سختكنم. من مياين را به ديگران توصيه مي
هاي قهرمانانه است، نرم باشيد منتها از سنگ و پوالد باشيد. واقعاً ديپلماسي، ميدان نرمش

  .)17/5/1375 هبري،(بيانات مقام معظم ر نرمشي كه تيز است
نرمش قهرمانانه با حفظ عزت و اقتدار و آمادگي كامل نظامي: آياتي از قرآن كريم كه . 4

عيار دهد قبل از آن بر آمادگي كامل و تمامدستور به نرمش قهرمانانه با دشمن را به مسلمين مي
گونه كه در د. همانشود تأكيد داربه عزت و اقتدار آنان مي ن در برابر دشمنان كه منجريممسل

سوره انفال بر آمادگي  60مورد صلح حديبيه در زمان رسول گرامي اسالم بيان شد، آيه 
   :ورزداي اصرار ميقبل از هرگونه نرمش قهرمانانه ،جانبه مسلمين عليه كفارهمه

نْ ا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِوَ أَعِدُّو
هر ؛ مْ ال تُظْلَمُونَسَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُ ءٍ فيدُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ 

هاي ورزيده و گروه نيرويي در قدرت داريد براي مقابله با دشمنان آماده سازيد و همچنين اسب
شناسد. و هرچه در راه خدا و تقويت شناسيد و خدا آنها را ميديگري غير از اينها كه شما نمي
 شود و به شما ستم نخواهد شدطور كامل به شما بازگردانده ميبنيه دفاعي اسالم انفاق كنيد به

  .)60، (انفال
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اي در چنانچه معروف است در ايام جنگ حنين به پيامبر(ص) خبر دادند كه سالح تازه
يمن اختراع شده است، پيامبر فوراً كساني را به يمن فرستاد تا آن سالح را براي ارتش اسالم 

  فرمايد:باره ميدراين الميزانتهيه كنند. عالمه طباطبايي در تفسير شريف 
چون مجتمع انساني غير از اين نيست كه از افراد و اقوامي داراي طبايع و افكار مختلف تشكيل 

شان باشد اجتماع يابد و در اين مجتمع هيچ اجتماعي بر اساس سنتي كه حافظ منافعمي
افت و اش تشكيل خواهد يكنند مگر اينكه اجتماع ديگري عليه منافعش و مخالف با سنتنمي

پايد كه اين دو اجتماع كارشان به اختالف كشيده و سرانجام به نزاع و مبارزه عليه ديري نمي
، 1368(طباطبايي،  آيد كه آن ديگري را مغلوب كندخيزند و هركس درصدد برميهم برمي

   .)151ص ،9ج
مري شود ازا ميهاي خسارتبه جنگ له جنگ و جدال و اختالفاتي كه منجرئبنابراين مس

  آيد.بشري گريزي از آن نبوده و خواه ناخواه پيش مي اجتماعاست كه در 

  مرزهاي نرمش قهرمانانه
ها، مباني و شرايط حاكم بر نرمش قهرمانانه، شكي نيست كه در اين تاكتيك با بيان ويژگي

ره ترين آنها اشاتوجه وجود دارد كه اكنون به مهمهنرمندانه و ماهرانه خط و مرزهايي قابل
  كنيم:مي

ترين خط قرمز نرمش قهرمانانه ترين و اساسيها: شايد مهم. پايبندي به اصول و آرمان1
بارها  هاي واالي انساني است كه از ابتداي انقالب اسالمي تاكنونهمان پايبندي به اصول و آرمان

هرگز به  هبر آن تأكيد شده و هزينه زيادي صرف حفظ و حراست آنها شده است. نرمش قهرمانان
 كارگيريها نيست بلكه نوعي انعطاف و مالطفت در بهمعناي دست كشيدن از اصول و آرمان

كه وقتي  شودبرداشت ميهاي جديد است. با مطالعه آيات قرآن نيز چنين ها و تاكتيكروش
داند، خداوند قبل از هرگونه نرمش قهرمانانه عزت و اقتدار و آمادگي كامل امت اسالمي را الزم مي

  هاي موردنظر را در نرمش قهرمانانه جايز و روا بداند؟!چگونه دست كشيدن از اصول و آرمان
سياسي، يك كار مطلوب هاي البته نرمش و انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه

برگشتن معناي عبور از خطوط قرمز، يا است، لكن اين مانور هنرمندانه نبايستي به و مورد قبول
(بيانات مقام  ها باشد، اينها را بايد رعايت كرداز راهبردهاي اساسي، يا عدم توجه به آرمان

  .)14/6/92معظم رهبري، 



  1394پاييز و زمستان ، 2 ارهشم، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

122  

. نرمش در چارچوب مصلحت: مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت و دفع مضرت 2
دنياي مخلوقات عالم  تواند يكي از مقاصد و اهداف خداي متعال در امور دين وو بر اين اساس مي

كارگيري حكمت و عقالنيت سليم بهو در جلب منفعت و دفع مضرت  .)140ص ،1429(غزالي، باشد 
اي منفعت و مضرت را تشخيص دهد ضرورتي غيرقابل انكار است. بر اين كه بتواند در هر مرحله

و مصلحت بايست باتوجه بر سه عنصر حكمت، عزت اساس بازيگر عرصه نرمش قهرمانانه مي
  بهترين منافع ملي را تشخيص داده و از وارد آمدن هرگونه ضرر و آسيبي بر آن ممانعت كند.

المللي ما است. عزت عزت و حكمت و مصلحت يك مثلث الزامي براي چارچوب ارتباطات بين
 المللي خواري نبيند و اهانتكس را قبول نكردن ... ملت ما بايد در روابط بينيعني تحميل هيچ

گونه نسنجيدگي را نبايد در اظهارات حكيمانه و سنجيده كار كردن. هيچ نشود ... حكمت يعني
ديپلماتيك و هرآنچه كه مربوط به سياست خارجي و ارتباطات جهاني است، راه داد. همه چيز 
بايد سنجيده باشد. و اما مصلحت، مراد مصلحت شخص من و ما نيست كه اگر ما اين اقدام را 

نه گران هم كه تمام بشود مگر ما كه هستيم؟ اگر  ،مكن است برايمان گران تمام بشودكرديم م
كاري كه به مصلحت كشور و به مصلحت انقالب است ولي به مصلحت شخص من نيست، گو 

 جانبه استمباش، چه اهميتي دارد؟ مصلحت يعني مصلحت انقالب و اين مصلحت همه
)http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=١٩٤٠(.  

با نظام سلطه  رمش قهرمانانه: پايمردي در مواجههاي كالن دشمن از ن. شناخت سياست3
الملل مسلمين بوده ترين راهبردهاي قرآني نسبت به روابط بينو استكبارستيزي يكي از اساسي

. بر استره) هاي انديشه امام خميني(لفهؤترين ميكي از بنيادي ،كه اين ويژگيطوريو هست به
توان گفت كه اين اساس و با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص نرمش قهرمانانه مي

سومين خط قرمز نرمش قهرمانانه در جايي است كه ما به يقين بدانيم طرف مقابل قصد خدعه 
ش صورت اعمال نرماين چرا كه در غير ؛و نيرنگ و استكبارطلبي نسبت به امت اسالمي ندارد

ثمر خواهد كاري خالف مصلحت و البته بي ،قهرمانانه از سوي امت اسالمي نسبت به مستكبرين
نمونه قرآني بر اين خط  سوره انفال كه در صفحات قبل به تفصيل بيان شد يك 61بود. آيه 

  .)61، (انفال ...» جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهاوَ إِنْ « قرمز است
ثر است. اي سياست نرمش قهرمانانه بسيار مؤهاي دشمن در اجرسنجش سياست و برنامه

بين قرار گيرد زير ذره ،ها و رفتارهاي دشمنهمه فعاليت ،دقت تمامهوشياري و رو بايد با ازاين
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توان صلح كرد و با كاري از سوي كافران، ميفريب طلبي و نداشتن قصدو در صورت احراز صلح
 ،آنان به توافق رسيد. اگر در برخي از آيات از شدت عمل نسبت به كافران سخن به ميان آمده

براي مستضعفان از ملت خود و يا هاي ايذايي داشته و شرايط را زماني است كه آنان حركت
ي به مرزهاي عقيدتي و جغرافيايي مسلمين سخت و دشوار نمايند و با تهديدات دائم ،منانمؤ

 وَ ما لَكُمْ ال تُقاتِلُونَ في« .)29، (فتح »مُحَمَّدٌ رَُسولُ اللَّهِ َو الَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي اْلكُفَّارِ« تجاوز نمايند.

هِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها سَبيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذينَ يَُقولُونَ رَبَّنا َأخْرِجْنا مِنْ هذِ

  .)75، (نساء »يا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصيراًوَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِ

  ثمره و بركت نرمش قهرمانانه در قرآن
طبيعي است هر امري كه همراه با عزت، حكمت و مصلحت و نيز در راه رضاي خداي متعال 

اي كه داراي مصاديق متعدد در انجام گيرد خالي از ثمره و بركت نخواهد بود. نرمش قهرمانانه
يافته است نيز از اين قضيه مستثني  سيره انبياء و اولياء الهي بوده و در كالم پربار رهبري تجلي

نبوده و داراي آثار و بركات ارزشمندي است. در اين راستا مطالعه و بررسي آيات قرآن ما را به 
د كه يآيان ميمناني سخن به ماي كه در آن از مؤآيه سازد.آيه زيبايي از سوره انعام رهنمون مي

نحوي كه اگر كسي سازند؛ بهايمان خود را نه با ظلم كردن و نه با زير ظلم رفتن آلوده نمي
سوي آنان دراز كند دست او را از روي صلح و سالمتي رد نكرده و با او پيمان دوستي بهدست 

دا سكوت بندند و در مقابل ظالمين و مستكبرين نسبت به خود يا ديگر بندگان خدوستي مي
الَّذينَ آمَنُوا وَ لَمْ َيلْبِسُوا إيمانَهُمْ بِظُلْمٍ ُأولئِكَ لَُهمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ « خيزند.نكرده و با تمام قوا به مقابله برمي

خود را با شرك و ستم نيالودند، ايمني تنها از آن آنهاست آنها كه ايمان آوردند و ايمان  ؛مُهْتَدُونَ
   .)82، (انعام » و آنها هدايت يافتگانند

اي كه حضرت ابراهيم(ع) در مقابل خداوند متعال به يكي از نتايج مهم نرمش قهرمانانه
پرستان اعمال كرد، در اين آيه اشاره فرموده است و با تمجيد از شجاعت و مشركان و بت

اي با عنوان امنيت و هدايت به راه صالح و رستگاري در امت اجراي چنين نرمشي، وعدهاستق
  نمايد.دنيا و آخرت اعطا مي

  فرمايد: در ذيل اين آيه چنين مي »الميزان«عالمه طباطبايي در تفسير شريف 
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ايت شويم كه امنيت و هددر پي كه در آيه آمده است بر اين نكته رهنمون مي از تأكيدهاي پي
واسطه ظلم پوشيده نشود. بنابراين  از خواص آثار ايمان است، البته به شرط آنكه اين ايمان به

توان نتيجه گرفت كه ظلم مانع ظهور ايمان و بروز آثار حسنه و مطلوب آن از سياق آيه مي
  .)280ص ،7ج، 1368(طباطبايي،  است
الملل و انانه نه تنها در عرصه بينخالي از فايده نخواهد بود كه نرمش قهرمذكر اين نكته 

بلكه در حوزه داخلي و مناسبات برون مرزي نيز  ،ديپلماسي خارجي داراي آثار و بركاتي است
  هاي خاص خود را دارد؛ خاصيت

اتحاد و هماهنگي مردم است و اساس وحدت يك  ،ترين عامل برقراري يك نظام حكومتيمهم
ها را دارد همانا و تنها عاملي كه توان انسجام دل هاي آحاد آن ملت استپيوند دل ،امت

؛ 53، نامه(نهج البالغه باشدلين و زمامداران نظام ميئواحساس عدالت و شفقت از سوي مس
  .)179ص ،1366جوادي آملي، 

  نتيجه
  ترين نتايج حاصل از اين مقاله عبارت است از:مهم

ان فارسي است اما در قرآن كريم . گرچه نرمش قهرمانانه يك واژه تركيبي بديع در زب1
  توان يافت كه بر اين اصطالح داللت داشته باشند.آياتي چند مي

. نرمش قهرمانانه يك نظام صحيح حركت منطقي است كه در واقع يك تاكتيك 2
  هاي واالي انساني است.ارزش با حفظ اصول و هنرمندانه و ماهرانه حركت به جلو

و  بر اصول، همراه بودن با قيد مستمرالهي، پايبندي  . ملهم بودن از سيره اولياء3
هاي نرمش ترين ويژگيهاي محدودكننده طرف مقابل، و همراهي قدرت و اقتدار از مهمشرط

  قهرمانانه در قرآن است.
(ص) ل اكرمو سيره رسو (ع)، داستان حضرت موسي(ع). داستان حضرت ابراهيم4
  است. هايي از نرمش قهرمانانه در قرآننمونه

ترين مباني نرمش قهرمانانه در قرآن شامل: اسالم دين صلح و دوستي است، . مهم5
رويكرد هدايتي و جاذبه اسالم، پيامبر گرامي اسالم مظهر رحمت الهي، به رسميت شناختن 

  باشد.ساير ملل و اقوام مي
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و دليري،  . شرايط حاكم بر نرمش قهرمانانه عبارتند از: اصالح وضعيت نامطلوب، شجاعت6
  پرهيز از تندي و خشونت، حفظ عزت و اقتدار و آمادگي كامل نظامي. 

. نرمش قهرمانانه داراي خط و مرزهاي خاص خود است: پايبندي به اصول، رعايت 7
  هاي كالن دشمن.حكمت و مصلحت، شناخت سياست

در  توانمي ثر و بركت نرمش قهرمانانه رااترين مهم ،سوره انعام 82. با توجه به آيه 8
   امنيت و هدايت خالصه نمود.

  فهرست منابع
  .كريم قرآن - 
 .البالغهنهج -
 . 1365آسيا،  تهران: اي،سيد علي خامنهمترجم:  ،(ع)حسنالصلح آل ياسين، راضي،  -

 . 1367 صدوق، :تهران ،الفقيه يحضره ال من محمد، جعفر بابويه قمي، ابوابن -

 . 1378سسه بعثت، ؤ، تهران: مرآنالبرهان في تفسير قبحراني، سيد هاشم،  -

 . 1379سسه امام صادق(ع)، ؤ، قم: مسيره پيشوايانپيشوايي، مهدي،  -

 . 1366، قم: رجا، اخالق كارگزاران در حكومت اسالميجوادي آملي، عبداهللا،  -

 .1393، قم: اسراء، تفسير تسنيمجوادي آملي، عبداهللا،  -
اقر موسوي همداني، قم: جامعه مدرسين، ، محمدبتفسيرالميزانمحمدحسين، سيد طباطبايي،  - 
1368 . 

 . ق1429، رياض: مكتبه الرشد، المستصفي من علم االصولبن محمد،  غزالي، محمد -

 .1391، قم: صدرا، آشنايي با قرآنمطهري، مرتضي،  -
 .1368، قم، تهران: صدرا، مجموعه آثارمطهري، مرتضي،  -

- http://farsi.khamenei.ir/ 
- http://www.tebyan.net/ 
- http://www.tasnimnews.com/ 
- www.tabnak.ir/ 
- www.farsnews.com 


