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 مقدمه
بینای  ناااف رکارا  ااتیاا ا   انتساب مکتب به هر شخصیتی بیاانرر هااا 

شایدسلیمانی  هاامجاهدت هاا مختلف زندگی است. اگراملی ا   ر ارصه
برکات  باا خیار    میا مت اسالمی ۀخصوص ارصهب  هاا مختلف ر ارصه

  ا  را بااه رارمااا      هاااانی دیاادده شاادد   بااه اورااوا  اااایه همااراد بااو د
میانی رکارا    اشتن سیب د  بهکرمیا مت اسالمی دیدده  ۀاوشاداا هیاسید

    برگررته از میانی امامین انیالب اساالمی  املی محکه  منسجه ا ااتیا ا 
 ناپذدرا   همت  االا ا   ر داذدب نفس   ازخو گذشتری است.خستری
هاا اوای کرامت انسانی   ارزش  ه دوحید   مرادب آ بشایدسلیمانی  با ر

سرشاار از  ۀکر   هردک از ادناا  ر زندگی مؤمنانه   مجاهداناینی   ملموس  
 شد   به  ساتا ر هادشد  موهب محیوبیت  ا نز  خدا   بندگا  ا  شاخالص

اماا  . ر مسیر پاسدارا از اسالف   انیالب   ناااف اساالمی برکات  ا د اسات
 داراز باا دفکار   مکتابکاه شاادد دفکار هاه اا  رگیرده غدغهبا چنین و  اکن

رنا  داا خواها  ااوه کاهمیا مت   آزا ا ۀمیا  مجاهدا  هیاشایدسلیمانی 
باراا بناابرادن   گر  .طمعکارا    دا موهب دحردف  ناداب باشدحتی  احتماالا 

شو . بی دییین خوبهادن مکتب نخست  ررت از ادن احتماالت  الزف است بر  
میا مت است؛ براا  ۀ دژد  ر هیاهب  ی هاانیداوروشایدسلیمانی   ف  چو  
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 داژد ماددردت هبا  زندگی ادشا گوناگو  اورو  الزف است ابعا  شناساند  ادن 
گرا  غاراه دحردف دحردف  از سوف  نیادد  .شو   اکا ا  ساز ا هاا ا   دمد 

صورت المی   متین دییین نشاو   هبمانی شایدسلی شد؛ زدرا اگر امر ز مکتب
هاا آدندد  ار ناه مکتب شایدسلیمانی را براا نسه  گرا ممکن است دحردف

  نکته  درر ادنکه مکتب شاید سلیمانی  معرری کنند اا  دررگونهد   هلود  هن
دارتاه    امااف انیاالب برگررته از مکتب امامین انیالب اسات؛ زدارا ا  دربیات

ی المای   معررابراا بنابرادن   اا است.خامنهخمینی   امافعنی امافاسالمی د
ساازا مکتاب گارا    گفتماا کر    ست دحردافمتین مکتب شاید   کوداد

اومله باداد شاید  ر سطوح مختلف نیر هاا مسلح  کشور   نیز  ر سطح بین
  هاا شااخ   هامؤوفه    چیستی مکتب شاید سلیمانیمانند  دیهاپرسشبه 

پاسا  ش  ساتا ر هاد  هاا مختلاف سیاسای   اهتمااای نیش آ   ر ارصه
  دیهااپرساشچنین به محییانه   المی آ  است دا پیش ر  بر پژ هش گفت. 

 : هد رصه پاس  شش ر 
  باه میاحاک کلای مرباو  باه دحییا  « رآمادپایش»با اناوا  ا ل رصه 

اهادا    نیاز منااب   اختصاص  ار .  ر ادان رصاه مفااوف مکتاب  اهمیات 
 شدد است.بیا  شایدسلیمانی  شناخت مکتب
اسات.  ر ادان « هااا شخصایتی شایدسالیمانی دژگی» ربارۀ رصه   ف 

 .است شددبررسی شایدسلیمانی  هاا رر ا  اهتماای   مددردتیرصه  دژگی
.  ر ادن رصه کندبحک می «میانی رکرا شایدسلیمانی» ۀرصه سوف  ربار

 شاناختی مکتابشاناختی   ارزششاناختی   دانختی  انسا شنامیانی هستی
 کنکاش شدد است.شایدسلیمانی 

اختصاص « مشی شایدسلیمانیمکتب  راد   خط»رصه چاارف به موضوع 
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باا شایدسالیمانی  سانجی مکتاب ار . ماهیت مکتب امامین انیالب  نسایت
 تاابهاااا مکپااذدرا مکتااب اسااالف  مؤوفااهمکتااب امااامین انیااالب  دحااول

 .است از میاحک مطرح  ر ادن رصه  هاا آ   شاخصهشایدسلیمانی 
سیک زنادگی « هاا مکتب شایدسلیمانیدییین نیش»با انوا  رصه پنجه 

اسالمی  سلوک هاا ا   اررانی  دربیت مددرا  هااا ا  ادجاا   حادت  ر 
 .کند... را مطرح می هیاه میا مت اسالمی  

.  ر ادن کندمی را بررسی« سلیمانی ستا ر هاا مکتب شاید»رصه ششه 
اا    اخلی  منطیه  ر سه محورشایدسلیمانی   ستا رهاا مکتب ربارۀ رصه 

 .شو می اومللی بحکبین
له وحجااا اساالف آراداا  اساادا   ر پاداا  هاا  ار  از نودسااندگا  ادان ا ار

ناارر محتارف المای   کر ریر زهائی   محماددیی رکنای وماوکی   همنناین
  گماا اوله دوسفیا  دیددر   دشکر کنایه. بایسالف  اومسلمین نعمتاالحجت
هاا دواند راهرشاا نودسندگا   ر رعاویتاصالحی انددشمندا  می اها ددگاد

 المی آدندد باشد.
 صادق پژوهشگاه علوم اسالمی امام

 0011زمستان 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

 اولفصل 
 درآمدپیش

رخای از کلیاات مکتاب شااید سالیمانی ب شو  باهالش میادن رصه د ر 
 پر اخته شو    آناا ایاردند از:

 معناا مکتب شایدسلیمانی .1-1
اماا  ر  1خواناد . ر وغت ایارت است از مدرساه   محاه  رس «مکتب»

دواند اوراودی باراا هاا  بینی   اددئوووژا انسا  که می ۀاصطالح به مجموا
شاید مطاارا  گودند؛  مکتب میشو  ها ستیابی سعا ت   کمال  درر انسا 

 نودسد:می  ر دعردف آ 
]مکتب[ یک تئوری کلای و یاک طارح جاامع و هماهنان و منساج  

است که هدف اصلی آن کمال انسان و تأمین سعادت همگانی اسات 

هاا و بادها، خوب ،ها، بایدها و نبایدهاو در آن، خطوط اصلی و روش

هااا و هااا، مساائولیتدرمااان هااا، نیازهااا و دردهااا وهااا و وساایلههاادف

ها ها و مسئولیتها مشخص است و مکتب، منبع الهام تکلیفتکلیف

 0باشد.برای همه افراد می

                                                 

 .1711  ص2  ج1711  دارا   امیرکییر  فرهنگ عمید. حسن امید  1
 .71ص  2ج  1712 صدرا  ره   آثار مجموعه مطارا  . مردضی2



 ساز()الگوی تربیتی مدیران جهادی و تمدنشهیدسلیمانی  /   مکتب   82

معاین مانناد  ااهاا  ر حاوزدبا ادن نراد  هرگونه نااف منسجه از با ر اشت
اا معاین مانناد ارتصاا  را مکتاب بینی دا نااف منسجه ررتارا  ر حاوزدهاا 

  چاه   باا ر ۀچاه  ر ارصا  دوا   ردارت که  رمجموعر  میازادن ؛گودندمی
مانند مکتب رلسفی  مکتب ریاای   دوا  برشمر ؛را میررتار  مکادب مختلفی 

مکتب کالمی  مکتب اررانی   دا مکتب ارتصا ا  مکتب سیاسی   هردک از 
  که شوادن پرسش مطرح میاکنو  . را  ار ادن مکادب نااف رکرا خاص خو  

 ؟استمکادب ادن دک از کدافشایدسلیمانی  مکتب
نخواهاد باو ؛ آناا دک از هیچشایدسلیمانی   ر پاس  بادد گفت که مکتب

مکتب ا  از سن  مکتاب   حکیمانه بو شایدسلیمانی  زدرا اگرچه امه   ررتار
 ر سیر سلوک   اررا  املی از اررااا شایدسلیمانی  رلسفی نیست دا اگرچه

باشد   همنناین مکتب ا  از سن  مکادب مصطلح اررانی نیز نمی   ارعی بو 
نخواهد بو ؛ بلکاه صاحیح آ  ... نیز از نوع مکتب ریای  سیاسی  ارتصا ا   

ساز   دواند انسا ی است که میمکتی  شایدسلیمانی مکتبگفته شو : است که 
یابی باه استعدا هاا مختلف انسا  براا  سات  ر ادن مکتب آرردن باشد.کمال

ر   رصااد  دییاین مکتااب  پااژ هش پایش ر اداناز 1دابااد؛مای کماال پاار رش
شایدسالیمانی  است که نیش مکتب    ر پی آ  است شایدسلیمانیسازانسا 

 .را بررسی کند هاا آدندددربیت نسه ر 
عدا نیست دا ریاط ب  بسیط   دک یمکتیشایدسلیمانی  درر آنکه مکتب  ۀنکت

 گونااگونی  ار ؛   ابعا است ؛ بلکه مرکب کر بر ارا بارداز آ  بتوا  عد  ر دک ب  
دواناد از هااات مختلاف خاو  را انسا  متربی مای ر ادن مکتب به ادن معنا که 

                                                 

 اماف مؤسسۀ آموزشی   پژ هشی ره   معاصر اسالمی جامعۀ در دینی تربیت دسندگا  نو . گر د1
 .۸۱ ص    1۸۱۱خمینی
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هاه دربیات ماددرا    شایدسالیمانی بساز    پر رش  هد. بناابرادن   ر مکتاب
  رساه    هاه راد    هه دربیت  ر سیر سلوک معناوا  پذدر استهاا ا امکا 

داوا  رراگررات کاه  ر زماا   ر ادان مکتاب مای. . .. طلیای  ادثارگرا  شاا ت
 ر ادان اسااس کشاور را ا ارد کار . بارادنچرونه بادد   سیاسی ارتصا ا  دحرده

اساات کااه  ر شخصاایت  سااازانسااا  ۀمدرساا  مناااور از مکتاابدحییاا   
زدساتن    هزئیاات چروناه  هماۀ راسه سلیمانی شاکه دارتاه اسات شایدحاج

اااه از ا باددها   نیاددهاا دربیتای  ۀآ  آموخت   هماز دوا  چرونه مر   را می
 . ر آ  مشاو  است ... اطلیی  مددردتی  سیر سلوکی   راای  هاا ا  شاا ت

  شایدسلیمانی بینیهاا  ارزارادند   بر ندا  نرفآبرشایدسلیمانی  مکتب
دعنای بینای هاا  به آ  با ر  اشت. ست کها   برگررته از مکتب امامین انیالب

را دفسایر هااا    هساتی   نررشآ   باکه کلی انسا  از هاا    هستی  نررش
که باه  ار  گاد رکرا   دکیه انرارد  پیشررضپیشهرمکتب   بنابرادن 1کند.می

  باشد کاه هااا بر ادن معنا  بینیهاا  اگراکنو   2شو .بینی گفته میآ  هاا 
است با طرح   نیشه همراد      اراا هد     موهو ا مرکب از ما د   غیرما د

داا   کسای نیساتنیاز غیار از خداپددد آ رندد  ار    آ  نیاز رندد که به پددد آ 
آغاز   انجاف مشخ    ر شانی نادار      باشد که هاا مینا ادن  رب بینیهاا 

گاذارا باه از حیاک نااف .اساتار نیاو د کااا  ر ش آ   طرح   نیشهددای ر پ
  بیناای مااا اهاااا   بیناای اوااای   بااه   ماایهاااا بیناای  نخسااتین هاااا 

 7شو .گفته می
                                                 

 .11ص  2  هما   جمجموعه آثارمطارا  مردضی .1
 .771  ص2  دارا   صدرا  جهای شهید مطهرییادداشت. مردضی مطارا  2
 .73  ص7  هما   جمجموعه آثار. مردضی مطارا  7
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از حیثای کاه هاام  ا  دوا  گفت مکتب شایدسلیمانیبا ادن ا صا   می
اسات.  بینای اواایخر هی   بر ندا  هاا  اوای است ا هاا   دژگی صفات

اا مکتب   مدرسه    انسا  اوای به هاا    نررش با نرادشایدسلیمانی  دعنی
دوا  از آ  اساتخراج میرا   نیوا   اخر ا زندگی  وشئهمه بنا ناا د است که 

 هه از حیک سلوک رار ا  شایدسلیمانی دوا  گفت مکتبمی  ر ازادن نمو .
هاو  ر حااالت  باا هسات دعنای ؛سلوک اهتماایاز حیک   هه   غنی است

  ساتهاا از خاوبی دوا  به موار  ررا انایمیشایدسلیمانی  ای  اهتما رر ا
شایدسالیمانی  گفت دوا میدر به ایارت ر شن ؛ندآموز رسهمری  دارت که

خدا     ر میا      هم را سلوک   سیاست    هاا    شاا ت  اررا    حماسه
ا بررارار هااا الزف ر   ر     بیر   نیز همااهنریمیاخل  خدا   همننین   ر 

مانند دوساه  ا باه شایدسلیمانی  معنوا ۀ رتی انسا  رابط  مثالا  1؛استکر د 
بیند  به دا  ااررا    ا ویاا خدا میرا  ر برابر  شا  بندگی دا ایا ت بیتاهه

ند. همنناین اهمرا   اوروا زبانز   سلوک معنوا سیر  ارتد که  ر بزرگی می
 نرردساتههاا مستضاعف   ملت  ا با مر ف ا   اردی  رتی به سلوک اهتماای

باا مار ف  همراد   همسا  خو  را  امه انددشه    رر   وسوزا است که  ر شو 
 ۀساالیمانی اگرچااه هماا ر مکتااب شااایددااوا  گفاات ماای ر ازاداان ؛ اناادماای

 ر میادا    ساتی باا   اسات   دادبیر هاا کاال  براسااس ایاهگیرادصمیه
ررتاار باا شاو    میضمیمه ایه     ل نیز رلب    اطراریا    زدر ستا هاانسا 
هنار مار ا  بازر    ز   میا  ایاه    لگرد .است با ر ش بسیار ااطفیمر ف 

 ۀ ر ارصاشایدسالیمانی سالوک  .  میسر نیسات آدداست   از همرا  برنمی
                                                 

  دارا   مؤسسۀ ررهنرای  اناش   انددشاه سلوک در مکتب شهیدسلیمانیر  گر  . محمدهوا  1
 .11  ص1711معاصر  
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دواناد باراا مایهاز  مکتاب ا سات   هاا ا  نیز مانند  درر  دژگی مددردت
 ااسالیمانی  مدرساهشاید مکتاب  با ادن نراد آموز باشد.را  اورو    رس در

  بیاتو  معنوا مانند دوساه باه اهاهئزندگی ااه از ش و ئش ۀاست که هم
؛ ماددردت  اخاال  ماننادو   درارا ئ  همنناین شا ...دضرع به  رگاد خدا  

دعییر   ر آ  آموخت.دوا  مانند آ  را می ...    ددبیر ناامیمداراحسنه   الدت
شخصاای همنااو   بااراا ااخامنااهمکتااب   مدرسااه از طاار  اماااف

 :ازهمله ؛است یهادررارت ۀ ربر ارند 1شایدسلیمانی
به مراف  اییدد     انرارا خارجانرارا دا شخ  ا را از رر  ادن دعییر  .1

 کند؛میدیدده   مسلک 
 انددشاه   اماه  اکه  به مکتب آ  استشایدسلیمانی  دعییر از ۀرلسف .۸

با  اکا ا   دحلیه   ردک  ار  دئونارا    ۀاا است که هنیحامه پیاف   نارده
 را ا ارد کر ؛ هاا  ۀآدند   براساس آ   آ  را املیادی دوا آ  می   اوروگیرا از

  ر گذر دارد  کهاست  باوندد   ماندگار   ررهن  مکتب از سن  انددشه. ۸
  انددشه نااب  رهن ماه آ  است که آدندگا  چرونه از ادن ر   دابداستمرار می

 ؛کننداستفا د 
انیالبی  ادثار  شاا ت   محیت  ررهن مکتب شایدسلیمانی  از سن   .4

 ۀ     ر محاد  گنجاداش   ادحاا    وادا گی   ارراا  مای ۀ ادر ه  راست ک
 ؛ شومحصور نمی هاا سیاسی منحصر  ها   هردا گر د

 ر ااما   د ددنور   ر را ا هغراریادیمرزها  ررامرزا است  مکتب ادن. 5
آناا  را متحاول     طلاب رساو خاواد   حا هاا آزا اانسا  ۀارکار   انددش

 ؛دکنمی
                                                 

 ر:   سترساای  21/11/1711 دااارا   هاا نمازهمعااۀخطیااه ر  اابیانااات اماااف خامنااه. 1
https://www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44695. 
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 ؛مند   همراد با ر داش   زاداش اساتر شهه   شایدسلیمانی . مکتب6
 سات؛گرا  هاه دحاول  ر شی که  ر آ  خو ساازا    دررساازا  هاو   ار 

از ما دت به معنودات   گرادیر ا به هم از رر دت به همعیت  از دک یدحوو
بادد خو  را همرا  ررا انی  ار  که  ۀهاا ناشنیدپیاف شمکتب از  ر نادن .  ... 

 1.ندکنآما د  شبراا شنیدن
از اناصار   اهزادای شایدسالیمانی  مکتاب  رداراتداوا   رمجموع مای
 ر راد  ا رشد مجاهدپر رش   د  ر دواناف از آناا میکه هرکددشکیه شدد است 
 ر ر  ازادان ؛حیییات  ر داراز اساالف  نیاش  اشاته باشاد ۀخدا دا هر هودناد

دوا  است که  ر آ  نمی مکتییشایدسلیمانی  مکتب: گفتدوا  میدوصیف آ  
را باا  زندگیهموارد    ها راپذدررتویت؛ بلکه بادد مسئوانددشیدپست   میاف به 

گوناه زنادگی ادانشایدسالیمانی   . اگارکارخدمت   هاا   ر راد خدا سپرا 
شادند    ر گررت   مار ف  نیاا ااشایش نمایکر   مکتب  ا شکه نمینمی

 کر ند.ها نفر شرکت نمیاش میلیو دشیی  هنازد

 مکتب شهیدسلیمانیاهمیت  .1-2
دشاییه  الی اماف اصرشتر  ر دراد ماوک اها هرا بشایدسلیمانی  هادرادبادد 
 داوا   ردارات کاهمایاساالف ادان    سار ار بازر  میا  با اندک میادسه  .کر 

   میاارزد باا  شامنا   رااع از  الدات    رشایدسلیمانی  شخصیت   هادراد
ماواک اشاتر  ر  شخصایتمانناد    ر رکاب  الدت رییاه  هاا  ابستهدکفیرا

صاداا ماواک »  زندگی ماوک نوشته شدد:  ر دارد ؛است  اؤمنمامیررکاب 
                                                 

 ر:   سترساای  کیههها  روزنامههه  « مااتمیا مکتااب  راسااه حاااج» رشااا دی  محمدمااادا. 1
https://kayhan.ir/fa/news/182890  17  1711شاردور. 



 87 /     درآمدفصل اول: پیش

باه »نیلی  درر آمدد:   ر 1«.از همه رسادر بو  الی  ر  اوت به بیعت با اماف
آدا از میا   2«.میرر شد الی سعی   دالش ماوک اشتر بو  که خالرت بر اماف

زنا  ر زگار کسی هست که طفلی چو  ماوک بزادد    ر  امن خو  بپر راند؟!   
را باه شایدسالیمانی  دا ر زگاار ماننادآ   7شو ؟!انند ماوک کسی دارت میآدا م
 بیند؟!می خو 

شایدسلیمانی نیز همنو  ماوک   را  براا دارا رهیر    وی رییه زما  به 
امر خو  را به هاا   ر راد خدا گذرانید. شااا ت پاا اش  ۀهم »... میدا  آمد:

 4«.و بادن ساویا   ۀا   ر هم ۀ رفدالش بی
شو  کاه چارا باداد باه مکتاب شااید سالیمانی حال ادن پرسش مطرح می

  اهمیت  ا ؟
مر ف ادن مکتب  ۀآ  است که به پشتوانشایدسلیمانی  اهمیت مکتب ۀرلسف

 ر اماا  رارار  ااشای هااا دکفیرا از شرا  ...ااه از ارا    سورده  ا  منطیه
اسات کاه  ر مکتاب  نیهااا مجاهادامرهاو  راداکارا   ادن امنیات گررتند

همناو  خورشایدا باو  کاه بار شایدسالیمانی  دربیت شدند.شایدسلیمانی 
 ارند که مر ف منطیه چه مذهب   آدینی  ا  اهمیت نمیمنطیه دابید    هااملت

                                                 

  درهماۀ محمادابراهیه آدتای  داارا   المای   تهاری  یعوهوبیدعیوب دعیوبی  . احمد بن ابی1
 .177  ص2  ج1711ررهنری  

  1737یاار    دصااحیح ایداوحسااین ناوائی  دااارا   امیرکیتههاری  یدیهد . حمداولاه مسااتوری  2
 .112ص

َسا    َراَمت   َهه  »ناپذدر  انست    ربارۀ ا  ررمو : شاا ت ماوک را هیرا  الی. اماف7 ه   َان   اونِّ
ث   م 

ااک ااو    َهااه   َ   َماو  ه  ااک َمو    رااه  االختصهها )محمااد باان محمااد باان نعمااا  مفیااد  « َکَماو 
 (.11   ص1417اوشی  اومفید  اومؤدمراوعاومی الوفیه

راسه سلیمانی   شاداا همراد سر ار شاید حاج شاا ت ر پی  ااسلیت اماف خامنه. پیاف د4
 .https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=44554   سترسی  ر: 17/11/1711ا   
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بارداد   ه مایۀ ارشار مر ف منطیاهمنو  بارانی بو  که بر هم هو ش   برکات 
 شدند.همه از آ  سیراب می

   رلاه  شایکآنااا  ر آ ف ۀها   ازف هاهالنا ااشی ۀر   انددشاز نوع دفک
آدد که ادساتا گی  ر میاباه آنااا هاز  ر برمی  ر منطیه دخردب اموال امومی

از مکتب امامین انیالب اسالمی است  برگررته که   شایدسلیمانی مکتب ۀساد
 دوانسات شهاادبادوهاه باه  دژگایشایدسلیمانی ر  ادناز ؛بو  میسر نخواهد

  آناا را به ناابو ا کند بسیا هاا دا  ندا  مسلح هوانا  منطیه را الیه دکفیرا
 گذار .بخشی از اهمیت ادن مکتب را به نمادش میکه  اندبکش

 انیاالب  سای  ۀشد  ادن مکتب باراا آدناد  ر اوروآ  اهمیت بخش  درر  
  را باا مورییات خاونخسات گاف ادرا  انیالب اسالمی   رتی است؛ زدرا اسالمی

  دحی    ف  طور طییعی براا پیشیر  گافهب شد  سر گذاشت    ار  گاف   فپشت
 دوانادمایشایدسالیمانی  مکتابر  ازادان ار ؛ نیاز به اورو  دمد  نودن اسالمی

 انادرکارا  گااف   ف انیاالبماددرا   راهیارا     سات ۀمناسب براا هم یاورود
ماا را  ر پیشایر  گااف   ف کماک  شاید مکتب ا از؛ زدرا اوروپذدراسالمی باشد

؛ خواهد کر    به دحی  دمد  ناودن اساالمی سارات بیشاترا خواهاد بخشاید
به چشه داک رار   سلیمانی راراسه شایدحاج» ررمو : ااخامنه اماف ر ازادن

 1.«آموز نراد کنیهنراد نکنیه؛ به چشه دک مکتب  دک راد   دک مدرسه  رس

 مکتب شهیدسلیمانی اهداف. 1-3
 راسه سلیمانی  اراا اهداری است که  ر ادنجا بهمکتب حاج

 :شو از آناا پر اخته میبرخی 
                                                 

 : ر  سترسای  21/11/1711 داارا   همعاۀ هاا نماازخطیاه  ر ااامااف خامناه . بیانات1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44695. 
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 رسیدن به تمدن نوین اسالمی .1-3-1
هااا دمد  نودن اسالمی ایارت است از راور   بر ز ما ا   معنوا پیشررت

 هدرمند   هددد امت اسالمی.
؛ زدارا ناپاذدر اواای اساتهاا دخلافدحی  دمد  نودن اسالمی از  ادد

خدا ند متعال  ادد  ا د است که خوبا    ررهیخترا  را حاکه بار زماین رارار 
ناپذدر اوای را  دحی  دماد  دخلف ۀنیز مناور از  اد ااخامنه اماف 1. هد

اوای دعنی پیر زا ح   ۀ اددحی  کامه » ررمادد: اند   میمی نودن اسالمی
  همه  2« ر راد است ]که[ سازا امت ررآ    دمد  نودن اسالمیبر باطه   باز

 .بادد براا دحی  آ  بکوشند
را از شایدسالیمانی  انرارا دحی  دمد  نودن اسالمی باراا مکتابهد 

معتیاد اسات  ااخامناه اماف . ردارتدوا  می کالف میاف معاه رهیرا
مانناد الاه   ؛اسات ابزارانخست  بخش   ار : دمد  نودن اسالمی    بخش

اومللای  اختراع  صنعت  سیاست  ارتصا   ارتدار سیاسی   ناامی  ااتیار بین
  بخش   ف؛دماد  اسات ۀهمه بخش ابزارا    سایلکه دیلیغ   ابزارهاا دیلیغ 

برخی از آنااا    هد گی ما را دشکیه میددمد  است که متن زن بدنه   حیییت
ز  اج  خانوا د  اوروا مصر   دفردحات  ا ۀمسئلند از: سیک زندگی  اایارت

کار  ررتار  ر محه کار  ررتار  ر  انشراد  ررتار  ر رعاویت سیاسی   نوع کسب
 تار ما با پادر ما ر  ررتاار باارر  اختیار ر  ااهررتار  ر  رزش  ررتار  ر رسانه

                                                 

   1711االالمای   مؤسسا  بیار ت   المیدا  فی تفسهیرالورآ . سیدمحمدحسین طیاطیادی  1
 .173  ص13ج

 سترسای  ر:   24/1/1711  شاماوی خراساا  هواناا با   ددار  ر اااماف خامنه . بیانات2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21246. 
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از  ...رئیس  ررتار با مرئوس  ررتاربا پلیس  ررتار با  شامن  ررتاار باا بیراناه  
 1 هند.که بخش اصلی دمد  را دشکیه میاست چیزهادی 

ما را باه  نودن اسالمی    بخش دمد   ر هر ااخامنه اماف کالفدحلیه 
  حیییات دماد به پیمو   مسیر    ستیابی  براا که دکنرهنمو  میادن نتیجه 

ی  دماد  ابزار را براا دحنخست   بتوانیه دا نیازمنددهشایدسلیمانی  به مکتب
صانعت     نماادیه آماد ساازار زرا دعنای الاه  ؛هکناینودن اساالمی راراهه 

ارتادار سیاسای   براا    ادفا کنیه   ر پودادی ارتصا  نیش ژا را دیودتدکنووو
انادازا کاه بتوانناد باا راد کنایههادی را دربیت انسا   ف   ...؛  بکوشیهناامی 

می به دحی  دمد  ناودن اساال ...هاا هاا ا  سیک زندگی اسالمی  رعاویت
 خشند.سرات ب

 زمان سازی ظهور امامزمینه .1-3-2
 .اسات زماا  ساازا رااور اماافزمینهمکتب شایدسلیمانی  هد   درر 

    ار  شد  با اهادا  بلنادهه  زما با اماف  دعنی همراد شد  اسازنهیزم
   یعیا   ریفاه  ارناد زمیناهشا ۀهم ر ازادن ؛ادشا متعاوی  اهاثا  با آرما یم

چناین شایعیا   ۀهماشاادد اویتاه  .ندکنحضرت رراهه  را براا راور آ  شرادط
ااادا کاه  هزدرا بسیارا از آناا ب ؛ساز هدا راور باشندزمینهدورییی نیابند دا 

  ر دوری  خاو  باه شای  مفیاد زما  که امافچنا   مانندنمی را ار بستند 
 :ررماددمی

 ر راد ادفاا پیماانی   که خدا ند دوری  طااتشا   هد  یعیا  ماشاگر 
شدند  میمنت مالرات ماا از ادشاا  باه  ل میکه بر   ش  ارند  هه

                                                 

 .هما . 1
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گشات  ارتا     سعا ت  ددار ما ز  دار نصایب آناا  مایخیر نمیأد
 ددارا بر میناا شناختی راستین   صادارتی از آناا  نسایت باه ماا؛ 

نا  چیزا نیست هز آننه از کر ار آنا  به ما الت مخفی شد  ما از آ
 .1اردهرسد   ما دور  انجاف ادن کارها را از آنا  ندمی

 سازازمینه راور حضرت حجتبراا دوا   ردارت که از ادن ر ادت می
با داالش   کوشاش  آ  حضرت بادد پیر ا    منتارا   است الزف  چینی  میدمه

 سبناابرادن هارک ناد.کنرا باراا رااور راراهه همراد با اخاالص   ادثاار شارادط 
   گربادااد شااجاع  ادثااار  سااازا راااور گاااف باار ار خواهااد  ر مساایر زمینااهماای

 ررماداد:مای اارارا چناین  ر  صاف  کاره که امافباشد. چنا  هازخو گذشت
هراساند    بار شوند   نمیورزاند  از نیر   وتن    ملول نمینمی آنا  را دندبا ها»

 2ت.ااریت ]نیک[ از آ  پارسادا  اس کنند  دوکه می خدا
 ا  مکتاب  شایدسلیمانی  یه بیابمعناا ادن ر ادت مصداری براا اگر بخواهیه 

هراسای از  شامن   از مصا د  بارز   ر شن ادن ر ادت است؛ زدرا  ر ادان مکتاب
 داارا  .نادساازا  راورشوند کاه  ر داراز زمیناههادی دربیت میندار    انسا  هو  
شاوند   دنادبا ها آنااا را  وتن  نمی ادن مکتب هرگز از نیر  خسته   شدد  ردربیت

  ماز  رانش مانناد  اااش   همدستانشاا   امردکااداددد  ر ادناز ؛ هددکا  نمی
                                                 

ه  ا َالَ  یاَاناَا َّ اش   َ َوو  .  1 طاَات  ه  اوّله  و  َیا  وب  ر   یا َ رَّ ل  ی  َن او  ماع م  ت  د  َالَ  یاه  َعا  او  َورا   ب  ه  او  ا 
َر  ی  َوما َدَاخَّ

ه  او   ا  َن َان  م  نا َال ی  شاَهَدد  م   ب 
عاَ ة  ه  اوسَّ َلت  َوا  نا  َ َوَتَعجَّ یائ  ل  ر   یب 

د  َر   َ ص  ر 
َمع  نا  َرماا َح ِّ او  ه  ب  ا  ن  اا م 

نا س  ی 
اّل ما  َدح  ه  ا  ا  ه  َان  ص  . َدتَّ ه  ا  ن  د  م  ر  ؤ    ه  َ ال ن  َره  ّما َنک  نا م    االحتجها  طیرسای  الای احمد بن)ب 

 (727ص  2ج   1713 اونعما   اشر   نجف

ه  اورِّ .  2 ا  وُّ ز 
ف  َ  اَل  َداح  ف اَل د  َعَواص  وَ  او  َحَرب  َ   َدَملُّ َن او  وَ  اَل  م  ن  ی  ه   َدج 

وَ  َ  َاَلی اولَّ َیا    َدَتَوَکل  عار 
َ  او 

ی  
تَّ م  ل    71   ج1417 ی اوعربا یاا اوترا  اراح یار ت بحااراننوار  ب ی حمدبارر مجلس).یَن و 
 (213ص
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 شادد  ر مکتایشداارا  دربیات  شایدسلیمانی تردن در ددا  ر مهرگز نتوانست ک
دوانساتند  شامنا  را  بیات اهاه دوسه باهه خدا   بلکه آناا با دوکه ب  دکنادجا  

باه بیاا   درار   ا ار کنناد؛ نشاینیآنا  را باه ایابخور د برانند   ناامید   شکست
ٌ  »آناا را  کاره که اماف اندمصدا  کسانیشایدسلیمانی  مکتبشدگا  دربیت ْم َقو

َحِدیِد   .استکر د دوصیف  1«َکُزَبِر الم
شا   وای ویرداز  ر سینهشایدسلیمانی  مکتبشدگا    دربیتدارا  اگر چه 

ها  ر ر داار دی باا ادن  ل  طییعت  ل  نرمی   رأرت است  از محیت  ارند  
  درار نرمای   ررات  شاوند هاا آهن بدل مایها   ستمررا   به دکهطاغوت

انسانی را باه موااو   ۀ ارند   هامع  موان  راور را از مسیر برمی 2شناسندنمی
صالبت  ردرت  ددبیر   نیر مندا معنوا نیز  .کنندا دا  اوای نز دک می ۀهم

شایدسالیمانی  مکتابشدگا  دربیتسازا  راور است که هاا زمینهاز  دژگی
 .دند اهد آناا

 منابع مکتب شهیدسلیمانی .1-4
دکی از مسائه بسیار ماه  ر شناخت مکتب شاید سلیمانی  شناخت مناب  ادن 

 شو .که  ر ادنجا به آناا پر اخته می مکتب است

 . گفتار شهیدسلیمانی1-4-1
دکی از مناب  شناخت مکتب شاید سلیمانی  گفتار   سخنا  مختلاف آ  شااید 

                                                 

 .(هما )روال   هااپارد صالبت به اند. رومی1
ا  است؛ اما  ل آنا   ر مواهااه . طییعی است که نرمی   رأرت  ل مؤمن  ر ر دار دی با   ست2

اد  »ررماداد: اا است کاه مایدارته از آدۀ شردفهشو    ادن اواافبا  شمن بسیار سخت می َحمَّ  م 
ه   َرسول  

ذدَن  اولَّ اّدا    َمَعاه   َ اوَّ َحماا    اوکّفاار   َاَلای َأش  ه )راتح: ر   ررساتا د (؛ محماد21َبیاَنا 
 «اند.ماربا  خو  میا   ر   شددد    سرسخت کفار برابر  ر ا دند با که کسانی   خداست؛
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 ر طول هشات شایدسلیمانی    گفتار سخنا  ر با کنکاش مختصر ازدز است. 
و  کاه شادن نتیجه حاصه می ...یا مت  م ۀسال  راع میدس   همننین  ر هیا

داادبیر  ایالنیاات   خاادابا را اساات.    ا  ردااادی از معرراات  معنوداات
شاررری  دربیتی هااد که ررریتنحکادت از آ   ارشایدسلیمانی  هااسخنرانی

بار  ل   ساتا       شادکه صا رانه از ام  هانش سرازدر میشت  ر ا   هو   ا
اواااف  ز ررآ  کاردها  ر دکله   گفتارشایدسلیمانی  .نشستحتی مخاوفانش می

اِس » ررمادد:می که ررآ چنا  گررتمی ْا ِللَنَّ ُْل ًنا َوُق ]باه   با مار ف ؛(۱۸:)بیرد ُحسم
 بیات باه اهاهشایدسالیمانی  مثاال اشا براا  ؛«خوش سخن برودید زبا [

داوا  از را مای   همننین اش  به شااا ت  ر راد خادا  حسینخصوص امافهب
ما ملات شااا دیه  » :مو ررمی اا ر سخنرانیرامید که   ا صا رانه ۀین هملهم

طلیی   حسینی شاد  شایدسلیمانی با ادن کالف شاا ت 1«.حسینیهما ملت اماف
   بارد هودت   ملت ادرا  اسالمی با شنید  ادن همله  هد را به همه آموزش می

 ند.ککند   بر آ  ارتخار میی بو   را  ر خو  احساس میحسین
سیاست خاارهی از  ۀصها  ر ارهاا  دپلماتهشایدسلیمانی  ر کالمی ب

شما » گودد:کند   خطاب به درامپ میهماورش  راع مییسآبر ا ملت   رئ
 2«.هماور ما اهانت بکنیدنیادد به ملت ما اهانت کنید  نیادد به رئیس

   اسات کاه هرگااد سیاساتمدارا  آ شایدسالیمانی  کاالفادان ا ر دربیتی 
 بادد ادان هند  پاس  گودا  دا دبه ند   کنامه نتوانند به  رادفشا  ها  دپلمات

هاا آناا از حیثیت هباختیار بهورت آدشصبهنی   ر  دپلماسی را هیرا  کر    
 نااف  راع کر .

                                                 

 .177  ص  1711  دارا   دازهراذوالفواراکیرمز آبا ا  . الی1
 .هما . 2
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شایدسالیمانی  گفتارهااااز  اژگا  کلیادا  بیت دوسه   دضرع به اهه
خصاوص هبا  بیات دوسه باه اهاه شهادنیاست.  ا  ر بسیارا از سخنرا

هااا  رااع میادس  خیاه را  ر مورییات املیاات زهارادوسه باه حضارت
باه  5 ر املیاات کاربالا را  زهارا.  ا وطف   انادت حضارت انستمی

هاا بوبیاا   رتی مضطر شدده  نراهی به آب» نمادد:رزمندگا  چنین بیا  می
را صدا  ر  ژ گذاشتیه   ااهزانه حضرت زهرا رت هه سر خو  را بکر ده؛ آ 

  هد:سپس ا امه می «.کر ده
را در هور، غارب کاناال  من قدرت و محبت مادری حضرت زهرا

نبودیاد و  8ماهی، وساط میادان ماین دیادم. وقتای شاما مادرهاا

را  زدنااد، مان حضارت زهااراوپاا مایفرزنادانتان در خاون دساات

 0.دیدم

خصاوص هبا  بیات موز  کاه دوساه باه اهاهآبه همرا  می ادن کلمات
شایدسالیمانی  گفتار   سخنا  حکیماناه  .کرنیادد رراموش را  حضرت زهرا

حکادات  اا  مدرساه از مکتاب   7 هادبوا خدا مای هاا مختلف ر ارصه
 اهد آ  است؛ زدارا اامات   شاکوهمندا آ مای شایدسلیمانی  کهکند می

َمنم َصَدَق » ررمادد:میالیکه اماف چنا  ؛برخاسته از صدارت  ر گفتار ا ست
ُرهُ  ْاِلِه َجلَّ َقدم  «.میامش شکوهمند گر    که سخنانش راست باشدکسی 4؛ِفی َاقم

ز    ر گفتار صدارت  اشت   با مر ف صاا رانه حار  مایشایدسلیمانی چو  
 خدا ند هه ا  را بزر  گر انید    ر هوار خو  هادش  ا .

                                                 

 . ادن سخنرانی  رهم  ما را  شادا ادرا  شدد است.1
 .41  ص1711  ره  حماسه دارا   سلیمانی عدید. ااومه طاماسیی    دررا   2
 .11ص  هما . محمدهوا  ر  گر  7
 .777  ص1713  ره   اراوحددک  عیو  الحکم والمواعظ. الی بن محمد ویثی  اسطی  4
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 شهیدسلیمانی یرفتارلوک سیره و س .1-4-2
ست. ا ررتار ادشا   ر طول   را  زندگیشایدسلیمانی  منی   درر شناخت مکتب

 کاهاسات  اامکتب   مدرسه حکادترر هندد  نشا   مانند گفتارشنیز   اررتار 
 .رساندکمال میبه ا ج د   ه پر رش می  با هدا  ااش   یهادانسا 

 ...  7هانیازا  2 مر ف 1هاا شادا ا با خانوا د  ۀمثال ررتار متواضعان براا
همننااین  ....   4نشسااته رکمااین ا  بااا  شاامن ۀاکس ررتااار سااختریرانردااا باا
منااب  که اند اناصرااز   ا    الدی  سیاسی   راایسلوکیهاا ایا ا  ررتار

 ۀ هند   هردک از آناا براا مجاهادا    همارا شکه میشایدسلیمانی  مکتب
 ر شایدسالیمانی  ۀحکیماناطور خالصه ررتاار هب .است ا آزا د  رسهاانسا 
سازا اسات کاه باا انادات خاداا هاا مختلف  نمادانرر مکتب انسا ارصه

هاا  ادن ناوع ررتاار نیاز مرهاو  خو ساازا اویته متعال به  ا اطا شدد است  
دگی  ر طاول زناشایدسلیمانی  بو  که هادی رزاها   اخالصگذشتریازخو 

از خاو   میا مت ۀااه از  راع میدس   هیا  خصوص  ر میدا  هاا هب  خو 
براساس کالف انیالب اوااف گررته شدد     از مکتب امامین  که همری ا دنشا  

 ررمو : که آ  حضرت است. چنا  شکه گررته صا   اماف
، ِلیَ  ِسَنِتُکمم ِر َالم اِس ِبالَخیِر َبَغیم ْا ُدَعاًة للنَّ ودَق ُکُْن ِتاواَد والدق جم ِِ ُکمم َا َرُوا ِمونم

َرَع  َْ  5.وال
                                                 

   سترسای  ر: «رزمه  راز موفویت شهیدسلیمانی از زبها  ههم». محمدرضا حسنی سعدا  1
https://www.irna.ir/news/83635123  27  1711 ا. 

 .117  صهما محمدهوا  ر  گر   .2
  مرد پایها  نهدارد نزنهدیی جههادی سهرباز اسهال  لاسهم سهلیمانی اینووحی  . سیدالی بنی7

 .121  ص1711اصفاا   راد باشت  
 .177ص هما    ذوالفواراکیر مز آبا ا  . الی4
 .117  ص2ج   1411  دارا    اراوکتب االسالمیه  کافیاصول. محمد بن دعیوب کلینی  7

https://www.irna.ir/news/83635123
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مردم را با غیر زبانتان به کار نیاک فارا بخوانیاد تاا کوشاش، راساتی و 

 پرهیزکاری را از شما مشاهده کنند.

محیوب همرا   خو  دوانست ۀسلیمانی نیز با ررتار   امه خداپسندانشاید
دوانناد  ر مای شاو  کاهدربیات   پار رش مجاهادانی  باااک ر شو    ازادان

   دحی  دمد  نودن اسالمی نیش  اشته باشند. زما  سازا راور امافزمینه

 شهیدسلیمانی نوشتار .1-4-3
 هاا ناماهنوشتار ا  اسات کاه اااه از شایدسلیمانی مکتب منی   درر شناخت

 خاوبیهااا مکتایش را باهکه هلود است   مانند آ  سیاسیا اوای  ۀنام صیت
 باداد باهناچار به  بیر پی بخواهد به مکتب شایدسلیمانی  کسهر د  نداننمامی

 ۀناما صایتاگار چاه حجاه د؛ کنارهاوع  اشناماهآناا به خصاوص  صایت
 حکیمانه است.محتوادش راهر که است   الوتش بسیار   به شایدسلیمانی

 اا است که بسیارا از راد   رسه زندگیصحیفهشایدسلیمانی  ۀنام صیت
ماددردتی   رااای  ااتیاا ا  اااه از    ا دا حتی ررادر از زندگی هااا اهاا

  د است.کرخو  هم   ر را  ...سیاسی  
 منشورا است براا همرا  که بادد آ  را غنیمتشایدسلیمانی  ۀنام صیت

ملکاه شاو     ماا  ر ننخست  ر  داکر  مطاوعه  آ  را  هرازچندگاهی   انست
 املیادی گر  .سپس 

ااتیا  املی به  الدت رییاه را باه خو    ۀنام ر  صیتانی ازدز شایدسلیم
دیلیاد نیاز  مراه  معاه متواضعانه ازحتی  1د.کنسیاسیو  مملکت گوشز  می

؛ زدارا مساؤویت نادکنارناد   باا ا  همراهای دناا نرذ رییه راکه  وی خواهدمی
داا دنااا  ه بیینادرییاه ضاربرییه است   اگر  وی وی ۀبرااد سنرین ادن انیالب

                                                 

 .247  صهما . ااومه طاماسیی    دررا   1
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 ر راراز  درارا از شایدسالیمانی  1.انیالب   اسالف ضربه خواهند  دد بماند 
 نودسد:به مجاهدا   ر راد خدا میخطاب  صیتش 

اللاه رساول ۀوالیت را رها نکنیاد. خیماه، خیما ۀبرای نجات اسالم خیم

زدن و اساات. اسااام دشاامنی جهااان بااا جمهااوری اسااالمی، آتااش

دور آن بچرخید. والله والله والله این خیمه  خیمه است.کردن این ویران

و نجف، کربال،  ،اللهحرم رسول ،الله الحرام و مدینهاگر آسیب دید، بیت

 0بیند.ماند؛ قرآن آسیب میکاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی

از اصاول » کناد:به ملت ادرا  اسالمی خطاب می  ر ایارت  درراادشا  
ادن حکیه  مالوف   ارسته  ر  دن   رییه خصوصاا اصول دعنی  وی مراریت کنید 

 7«.اا ازدز را ها  خو  بدانیدریه  اررا   معررت  خامنه
باو     الدتمادارریاط نه شایدسلیمانی  که کندمی ادن نوع  صیت حکادت

کند ا را دربیت بسیاردواند  الدتمدارا  می    الدتمدارساز بو  ررادر از آ   بلکه
 از انیالب اسالمی  ر هاا  محارات نمادند.ا د

باه  مخصوصااا   خو  بر حفظ نااف به همرا  ۀنامشایدسلیمانی  ر  صیت
 :نودسدد    ر ایاردی خطاب به آنا  میکنمراه  سفارش مؤکد می

ایان نظاام  بانی دید کاه اگاراز یک برج دیده )سلیمانی( سربازتان

هاا ]کاه[ شاما در حاوزه های آنآسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش

 4.روداید، از بین میاید و زحمت کشیدهاستخوان خرد کرده

                                                 

 .247  صهما . 1
  271  صهما . 2
 .271  صهما . 7
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 ۀ رباار ش ر  صیت به برا را    خواهرا  مجاهادهمننین شایدسلیمانی 
 نودسد:میحفظ نااف هماورا اسالمی 

که سرهای خاود خواهران و برادران مجاهدم در این عال ، ای کسانی

و در  ،ها را بار کاف دسات گرفتاهاید و جاند عاریه دادهرا برای خداون

جمهاوری :عنایات کنیاد ایاد،بازی باه ساوف فاروش آمادهبازار عشق

 علای بان اسالمی مرکز اسالم و تشیع است. امروز قرارگااه حساین

 ،ایران است. بدانید جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگر ماناد

اگر دشمن این حرم را از بین بارد، حرمای  مانند.ها ه  میحرم دیگر

 .8نه حرم محمدیو  نه حرم ابراهیمی ،ماندباقی نمی

هااا هااا شاادا  نیر به خاانو دشایدسلیمانی   صیتنوع خالصه ادنکه 
رزما  حتی  ملت ادرا   مجاهدا    هه ۀمسلح  رزمندگا    مر ف کرما    هم
شخ  ریط دک شایدسلیمانی  کهکند میالما   مراه  معاه دیلید  حکادت 

 آماوز رس ۀ ر خاو  هازارا  نکتا باو  کاه اا  رر  نیو   بلکه مکتب   مدرسه
بااراا شااناخت مکتاایش  الزف اساات همرااا  باار ر ازاداان ؛ اشاات دربیتاای
 .کنند اش را بارها   بارها بخوانند    ر آ  ددبرنامه صیت

                                                 

 .271  صهما . 1



 
 
 
 

 ومدفصل 
 های شخصیتی شهیدسلیمانیویژگی

 
عاد رار ا  شایدسالیمانی  شخصیتیهاا  دژگی ربارۀ ادن رصه   ر  ر ساه ب 

 .شو می بحکررماندهی  ا یاهتماای   مددردت

 های فردی. ویژگی2-1
 ایارت است از:شایدسلیمانی  رر ا ۀبرهستهاا برخی  دژگی

 تقواتدین و  .2-1-1
رهیار  . امر باوهمۀ دددن   دیوا  ر  ۀسلیمانی  حفظ ر حیشاید هاا دژگیاز 

راسااه حاجهمااراد شاااید بااه 1۸۱4سااال   ر ار بیاشاات  معاااه انیااالب
. دارات  ر کرما  حضور 1پورشایدمحمدرضا اایه ۀسلیمانی  ر منزل خانوا 

                                                 

اکااس ا   ر هیااه  .  چشاه باه هااا  گشاو 1744مار ا  21پاور هیمحمدرضا اادیشا. »1
باه نیر هاا ارارای درکش  مارا  بر ا ر اصابتمنطیۀ    ر 1732مر ا   هشتهبو     ر  یجیبس

 ر شارساتا  کرماا   ارا   ا  ا بو دا مزار .امدیبه  ست ن کرشیاز پ اا راما   دیشاا ت رس
)پادراااااد اطااااالع رسااااانی بنیااااا  شاااااید   امورادثااااارگرا    سترساااای  ر: « اساااات

http://www.isaar.ir/fa/news/127659  71  1714دیر.) 

http://www.isaar.ir/fa/news/127659؛
http://www.isaar.ir/fa/news/127659؛
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  انیالب پور از رهیر معاهشایداایه ۀخانوا  ا ر ادن  ددار دکی از ااضا
ارد به سر ار با اش انیالب. رهیر معاه  رخواست کر شفاات  ر ریامت را 

راسه هه از آناادی است که حاج ادن آراا» :ررماددمیشایدسلیمانی  آسمانی 
سالیمانی سپس براا حفظ میاف شافاات سار ار 1«.شا اولهکند ا شفاات می

 ررمادد:می کند  میشرطی را بیا  
تادین و  ،انادی که از خدا عمر گرفتاهسالسردارسلیمانی چهل، پنجاه

تادین،  ۀحیاات نیاز روحیا ۀاند، اگر در ادامحفظ کرده الهی را یتقوا

 0تقوا و مجاهدت را حفظ کنند، مقام شفاعت دارند.

ماند   سر ار مننا  پاددار باری حیات سر ار سلیمانی ه ۀا ام ادن شر   ر
حضارت گاواد ادان ا ااا ساخنا   .را  اشت ر حیهادن شاا ت  ۀها دا وحا ل

    راساه سالیمانیحاج  از شاا ت سپایدس پاست که  ااه خامنهاولّ تآد
 ررمو : ر منزل ادن شاید  االمیاف 

بعاد عباور  ۀباه نشائ هزنادگی  ایان نشائ ۀباالخره هرکسی از این مرحل

شاود، بارای خادا باا مای که در راه خدا شهیدخواهد کرد... آن کسی

قاس ... به کند[. حاجمی کند ]به بهترین وجه عبورمی اخالص عمل

 1رین وجه عبور کرد.بهت

                                                 

 https://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=44906  23:    سترسای  ر«شفاعت آرزوی در» .1
 .1711بامن 

  «پهورشههیدعییم مندل درلاسم حا  همرا به انوالب رهبر حضور روایت»خیرگزارا دسنیه   .2
 .1711بامن  https://www.tasnimnews.com/fa/news/2188619، 1 ر:   سترسی

، دسترسی 31/31/3131، لاسم سلیمانیدر مندل سپهبد شهید حا  ایخامنه اما بیانات . 7
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44574در: 
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 . زهد و پارسایی2-1-2
  متضاا  رغیات   االراه اااراض از چیازا دارک    ر اصه به معناا « زهد»

زاهد کسی است که از چیازا ر ا گار ا    بای میاه  1 اشتن به چیزا است.
 2باشد   به اندك آ  خشنو  می باشد.

انی کاه ا  را از کسبر همۀ زاهد  ارعی  ر زما  ما بو . ا   دجسهشایدسلیمانی 
هااا مختلاف آشانا بو ناد  هاادش  ر ارصاهبا رعاویت شناختند دانز دک می

بساته نیاو   باه ها با زهد   پارسادی    لا رگذارا بر انسا ادن  ۀهم   ا رگذار
داوا  از هاا را مایسار ار  لزهد   پارساادی  حاصه شدد بو . شنیا   مااهر 

 نودسد:اا به  خترش میوشتهنهادش  ردارت. ا   ر  لنوشته ل
یکی  ؛کس در این عال  راهی برای خود انتخاب کرده استهر  من دیدم

کسای  ،کنادیکای تجاارت مای ؛آموزاندآموزد و دیگری عل  میعل  می

بایسات ... من دیدم چه راهی را میراه هاکند و میلیوندیگر زراعت می

ور کاردم و از خاود انتخاب کن ؟ با خود اندیشیدم و چند موضاوع را مار 

 طول این راه چقدر است؟ انتهاای آنهاا کجاسات؟ فرصات 
ً
پرسیدم اوال

 مقصد من چیست؟ دیدم مان ماوقت  و هماه 
ً
من چقدر است؟ و اساسا

 ،... دیادم تجاارت بکان .روندمانند و میموقت هستند. چند روزی می

شاده و چناد خاناه و چناد عاقبت آن عبارت است از مقداری سکه براف

 1اما آنها هیچ تأثیری بر سرنوشت من در این مسیر ندارد. ؛نماشی

                                                 

 .1،    1،   3131، مجمع البحرین، تهرا ، مرتضوي، رخراوددن بن حمد طردحی. 1
، 3ق،    3131الورآ ، بیروت، دار الولهم، ، مفردات الفاظ راغب اصفاانی  حسین بن محمد. 2

  111. 
   سترسای «جهنمم / چرا مهی لاسم سلیمانی به فرزندشا شهید حا  ۀنام». خیرگزارا ادسنا  7

 .1711بامن  https://snn.ir/fa/news/911727  27 ر: 

https://snn.ir/fa/news/911727/نامه-شهید-حاجقاسم-سلیمانی-به-فرزندشان-چرا-میجنگم
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 اند می راد نجات را  ر ادصال به خدا ندادشا  درانه نوشته  ر ا امه ادن  ل
 نودسد:می  

های  باش ؟ دیدم مان بایاد ل این خوف و نگرانیحال توان چگونه می

سات. مرا عالج کند و او جاز خادا نی مه  به کسی متصل شوم که این

های وجودم هستید با ثروت و قادرت، این ارزش و گنجی که شما گل

وگرنه باید ثروتمندان و قدرتمنادان از ماردن  ،کردن نیستقابل حفظ

هااای خااود جلااوگیری کننااد و یااا ثااروت و قدرتشااان مااانع ماار 

العالجشان شود و از دربسترافتادگی جلوگیری نماید. من خادا صعب

 8او را.ام و راه را انتخاب کرده

هاا    درار ماااهر  نیاوا دیاراسه به پست   میاف  اموال    ارشایدحاج
 گودد:شاردانش میز   ستا    ههرر ا انراهی زاهدانه  اشت. 

جاکردن ههایش مجبور به جابفعالیت ۀقاس  زمانی که برای ادامحاج

اش در کرمان را باه محلای اش از کرمان به تهران شد، تنها خانهخانه

قاس  اصرار داشت کاه تبدیل کرد. حاج حضرت زهرا رای عزاداریب

نااامی از وی روی ایاان خانااه نباشااد و بااه همااین دلیاال خانااه را وقااف 

الزهارا گذاشات. حااجی در کارد و ناامش را ها  بیات حضرت زهرا

 0نداشت.کرمان هیچ خانه و ملک دیگری 

  اماا ی  اشتیحیو  مناسبو    ناامی با هادراد باال رر ا  شایدسلیمانی
کار . دکای از نز دکاا  ناار مایر   از حیو  حالل خو  صر  ر بسیارا موا

 :گوددمیراسه سلیمانی حاج
                                                 

 .هما . 1
  https://sayeb.ir   سترسی  ر: «اوزهرا شداا که دیدده به بیتحکادت خانه». مادا صدری  2

 .1411مار  21
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پورجعفری از طریقی فهمیده باود حااجی مشاکل ماالی  [شهید]

موضاوع را باا ساردار قاسا  حااج سروصدا و دور از چش دارد. بی

معاون اداری مالی قاآنی در میان گذاشته بود. سردار قاآنی ه  به 

حااجی را حسااب کنناد و هاای موریاتأدستور داده بود یکی از م

تا فهمید مااجرا از چاه قارار قاس  حاج پولش را بریزند به حساب.

اساات، اول پااول را برگردانااد، بعااد هاار سااه نفاار را تااوبی  کاارد؛ 

پورجعفری، سردار قاآنی و معاون اداری مالی را... یاد ندارم توی 

موریات خاارج از کشاورش أ، حاجی برای یک روز ماین همه سال

 8ریالی گرفته باشه.

 گودد:میسر ار از همکارا  رر ا 
دالر حاق  کا یایاال یار کدر تمامی طول خادمت، یا یمانیسردارسل

ماردم  یایگفات اگار هادای. به مان مانگرفت یارکت یا اضافهیمأمور

 0ن .کام را اداره یتوان  زندگینم ،نباشد

خو  رغیتی به  نیا نداشت  بلکه اطراریانش را نیز باه ریط نه شایدسلیمانی 
  کااه ررزنااد سااپاید شااایدکاار . چنااا زهاد     را از  نیاااگرادی  اااوت ماای

 کند:دعردف می  سلیمانیراسه حاج
روزی که بابا مدال ذوالفقار را از حضرت آقا گرفتند، به ایشان تبریاک 

کان یاک روز مادال  اسات  دعااهاا هماه دنیاویایان»: گفتندگفت . 

مبادا مغرور شاوید پادرتان فاالن »گفتند:  «ام را از خدا بگیرم.اخروی

                                                 

 .127  ص هما . ااومه طاماسیی    دررا   1
سهردار راساه سالیمانی  نامۀ ر زنامه اطالاات  به مناسیت اربعین شاا ت سپاید حااج.  دژد2

 .27  ص 21411  ش 14  س 24/11/1711شنیه   پنااهدل
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مقام و مدال را دارد  در ذهنتان باشد پدرتان فقط یک سرباز و خاادم 

 8«مردم است و شما ه  از مردم و خادم مردمید.

 . بصیرت2-1-3
حا     ۀا ر شناخت هیا  بصیرت شایدسلیمانی  ۀهاا برهست دژگی درر از 

 بصیرت  ر نراد سر ار شاید ایارت است از:باطه بو . 
هاای او و اخاذ تصامی  موقع از دشمن و اهداف و سیاستشناخت به

موقع؛ هریک از اینها اگر در غیر وقت خاود صاورت موقع و عمل بهبه

 0.گیرد، بر پیروزی شما اثر جدی دارد

 :بر ادن با ر بو  سلیمانیسر ار
عااد اعتقااادی  ۀیاساای ناادارد. اگاار فااردی دارای پایااس بصاایرت فقااط ب 

کناد؛ اماا آنهاایی کاه ضعیف باشد، هر حرکت سیاسی او را درگیر می

 1.لرزندهای اعتقادی قوی دارند، نمیپایه

ادشا  به نمادش گذاشاته  ۀنامخوبی  ر  صیتما بهسر ار آسمانی بصیرت 
 نودسد:می اشنامه ر ررازا از  صیتشدد است. ا  

ها ید جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرمبدان

ماناد، یمانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمایم

 .2نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی

                                                 
  «راساه مادال ا اوفیاار را  ردارات کار زدنب سلیمانی از ر زا که حااج ۀخاطر». زدنب سلیمانی  1

  https://www.mashreghnews.ir/news/1067799    سترسای  ر:دحلیلی مشر  نیاوزا  د خیراادراپ
 .1711ار دیاشت  12

 .244ص  هما ،. ااومه طاماسیی    دررا   2
 .47  ص   1711  ره  امیراومومنینبرادر لاسمرر  . ابوار مار ا 7
 .271  ص هما . ااومه طاماسیی    دررا   4

https://www.mashreghnews.ir/news/1067799/خاطر-زینب-سلیمانی-از-روزی-که-حاج-قاسم-مدال-ذوالفقار-را-دریافت
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حا   ۀرا  ر شناخت هیاا بصیرت نارذ ا راسه حاج ۀنامادن رراز از  صیت
 به دصودر کشیدد است.

   دوا  گاف  ر راد حا  گذاشاتبصیردی نمیبا بیمانی شایدسلی ۀ ر انددش
 ر ملات ادشا  حضور ماؤ دعنی  الدت   رهیرا ادستا .  نااف ۀپاا ستو  خیم
ساال  هادی همنو  رتنۀ انست؛ رتنهها میرا رمز پیر زا بر رتنه ادرا   ر صحنه

که  ر آناا ضد انیالب براا براندازا نااف همااورا اساالمی  1۸36   1۸۱۱
 1 ار  امه شدند.

بصایر باو   بلکاه ر ددا هاا  اخلای کشاور ریط  ربارۀ شایدسلیمانی نه 
از که شناختی با کامه  اشت. ا   یبصیردنیز   منطیه   هاا  اسالف  راد ربارۀ 
از  اشیه  اشت    نیز با دوهه به  ریفههاا مخاوف اسالف اصیه  ر منطهردا 

خط انیالب    ۀا ام  ااخامنه افام   حضرت اناامر مسلمنادب سوا  وی 
   کناار  ردااا مددتراناه کشااند بیر   از مرزهاا ادرا   میارزد با  شمنا  را به 

میا مت  ۀ  پیر زا را براا هیاکر  گیر رزها زمین شمنا  نااف را  ر بیر   از م
 .این بصیرت بو  سر ار شاید ادن کار  که   کشورش به ارمغا  آ ر 

 ناپذیریخستگی .2-1-4
 ر طاول ادشاا  باو . شایدسلیمانی  ا صا  بارزاز ناپذدرا   پشتکار خستری

به اساتییال  ۀ میا فا ر حیگاد به مشکالت پشت نکر    هموارد بهیچ اشزندگی
از کاالف امااف گررتاه اواااف شایدسلیمانی  ناپذدراررت. خستریها میسختی

 ررمو :حضرت است که  الی

                                                 

   سترساااای  ر: «سههههننرانی سههههردار سههههلیمانی در کرمهههها »یه  . خیرگاااازارا دساااان1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1653838  22  1713بامن. 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/22/1653838؛
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/22/1653838؛
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که شایسته اسات تاالش کان، و هرگاز سارزنش مالمات گونه در راه خدا آن

 هااساختیگران تو را از تالش در راه خدا باز ندارد. برای حق در مشکالت و 

 اساتقامت بارای را خاود رساان، کماال باه دین در را خود شناخت کن، شنا

 8.است پسندیده عادتی حق راه در شکیبایی که ده، عادت مشکالت برابر

هردا  حکمت ملی ارا  که سابیه   ستی  دیسرنائب  حکیهسیدمحسن 
 گودد:سلیمانی  اشته است  میراسه حاج   نز دکی زدا ا با سر ار شاید

بلکه دارای خصوصیات متعاددی باود.  ،حاج قاس  تنها یک ویژگی نداشت

اگر بخواهی  شخصیت کاری ایشان را تجزیه و تحلیال کنای ، یکای از آنهاا، 

ماان باار جلساهان بود. بنده یادم هست که یکروزی ایشهای شبانهفعالیت

همااراه آقااای ساایدعادل  صاابش شااروع شااد. ماان بااه 5بااا سااردار ساااعت 

در  ؛که در آن مقطاع معااون ریایس جمهاور عاراف باود ،عبدالمهدی بودی 

 جلسااات ایشااان ساااعت تابسااتان
ً
شااد و در صاابش آغاااز ماای 5هااا عمومااا

 صاا 3تاار بااود، ساااعت هااا طااوالنیهااا کااه شاابزمسااتان
ً
بش. ایشااان بعضااا

پیمااایی و راهمیماایی هاا  داشاتند کااه هااای ورزشای از جملااه کاوهفعالیات

گشاتند، لاذا آدم پرکاار و فعاالی گرفت و برمیصبش انجام می 3:34ساعت 

 0های مه  جناب آقای سردارسلیمانی بود.بود و این یکی از ویژگی

                                                 

ه  .  1
ی اولَّ َک ر 

ذ  د  َ  اَل َدأ خ  َاا   ه  َح َّ ه 
ی اولَّ  ر 

د  َح   َوو   َ  َهاه  َوی او  َغَمَرات  ]إ  ض  او  ٍه َ  خ  َح ِّ َم   اَلئ  ل  [ و 
ل    او خ  َه او  ع  ر  د  َ  ن  َمک  َر َاَلی او  َصیُّ َر[ اوتَّ ی  َسَک ]اوصَّ دن  َ  َاوِّ   َنف  ی اودِّ ه  ر  ک  َکاَ  َ  َدَفیَّ ی َحی  ر  ر  َصی  تَّ

. َح ِّ حماد  شاتی  راه  مشااور    درهماۀ منهج البالغهمحمد بن حسین شردف اورضی   )او 
 (721  71  نامۀ 1711

   سترسی پایما  خبری شفونا  «راسه شخصیتی هام  االطرا  بو حاج»  سیدمحسن حکیه. 2
 .1711 ا  https://fa.shafaqna.com/news/1074344/  14 ر: 
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 گودد:میشایدسلیمانی  رزما از ههرر ا 
 وقااتهاایچشهیدساالیمانی  یی و رفاقاات باااسااال آشاانا 32ماان طاای 

هاای مختلاف را پشت میز ندیدم و ایشاان مادام در عرصاهقاس  حاج

 8مأموریت خود کف میدان حضور داشت.

هااا دکفیارا ساورده دگار  ا ر کشااکش نیار  سانرین باراسه حاجشاید
  کر ندمیاش شددد شدد بو    گاد به ا  اکسیژ   صه آ ار هانیازا که رحاوی

دکلیف مشغول باو .  ا   کر    دا پاا ها  به انجاف گاد صحنه را درک نمیچهی
هااا هاا ا   ر نیر  با گر ددالش ۀ ربارشایدسلیمانی  رزما ه درر از هرر ا 

 :گوددمی دکفیرا  ر سورده
در خطوط قاس  حاج سرکشی مداوم ،حضور مؤثر همراه با روحیه عالی

در دل صاحرا و مقابال  دانی و رزمنادگانمقدم و دیدار با فرماندهان میا

ثیر معنوی و روحی فزاینده داشت. حاجی مدام در حاال دشمن غدار تأ

هااا را بااه عهااده وآمااد بااود و گاااهی مسااتقی  فرماناادهی عملیاااترفاات

گرفت. روزی با زبان روزه در آن صحرای ساوزان، زیار آفتااب دار بار می

 0کرد.و رهبری می بلندای تلی تا غروب ماند و جبهه را مدیریت

گااد  داژد آ ها بو   به دژگی ناب سر ار  ل  ناپذدراستریهمت  اال   خ
 از   ساتا رار ا . آمادپیش مای شر ضعیفکمک به مر ف اا ا   ر ۀکه مسئل

 گودد:می سر ار
وای گفتااانش بااارای کودکاااان خردساااال و آ  و وایهااایچ موقاااع آ 

                                                 

   سترسای  ر: «زداخهال  در عمه ، در رفتهار شهیدسهلیمانی مهو  مهی». خیرگزارا ادسنا  1
https://www.isna.ir/news/16471  22  1711 ا. 

  «یهدلاسم با داع  جنمحا  یکه همپا یسردار یهانایفته»زا د )ابوبارر(  . محمدرضا رالح2
 .1711آار  https://www.mashreghnews.ir/news/1077698  23  سترسی  ر:
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تاار کمااک از همااه مهاا پیرمااردان و زنااان سااالخورده و دلسااوزی او و 

مستقی  شاخص خاودش و پیگیاری جادی تاا اتماام کاار را فراماوش 

کرد. یک روزی حاجت مردم را روا می ،توانستکرد. تاآنجاکه مینمی

از کرمان برگشته بود، خیلای خساته باود. گفات انگاار از زیار غلتاک 

کننده داشت . از بس مراجعه»گفت:  «چرا؟» :ال شدسؤ خارج شدم؛ 

چشمشان به کمک امثال ماست. من ه  تا جایی که بتاون   این مردم

  «.کن کمک می
ً
هاا باود ساردار دل رنج مردم، درد و رنج او بود و واقعا

 8کرد.ها حکومت میها و دلچون بر قلب

 اخالص. 2-1-5
باو . همراا   ر دشایی   ا اخالص   راسهحاجشاید ۀهاا برهست درر  دژگیاز 

هاا   ارشار مختلف مر ف را باا سالییهحضور چشمریر  شایدراسه سلیمانی  ۀهناز
  کاارمینکاه  ر شاارهاا   نایارکاه ند. ادن اساتییال د کرشاهدمارکار گوناگو  

  کرما  انجاف شد   حیارت هااانی  ره  دارا   مشاد  اهواز  کربال  نجف  بغدا 
کنندگا   ر مراساه دشایی  را ها دعدا  شرکتبرخی رسانهبو  که چنا  را برانریخت  

مار ا کاه چروناه اسات شاو  ادان بارد مطارح مایآننه  رادن 2میلیونی خواندند.
طلاب حا  ۀنی  ااش    شایفت  نیز  ر مییاس رراسرزمی چنین  ر سرزمین خو ادن
اشاک کنناد   رخت ازا به دان ها انسا  دا  ر مراسه دشیی  پیکرش  میلیو دابد می

کاه  هو کار ؛ اخالصای پرسش را بادد  ر اخالص سر ار هست ادنپاس   .بردزند
                                                 

:    سترسااای  ر«لاسهههم در مههههاکر  ههههم حریههه  نداشهههتحههها ». خیرگااازارا راااارس  1
https://www.farsnews.ir/news/000737  11   1۸33خر ا. 

  دارنماا هااف هاه آنالدان  «به تشییع پیکر سردار لاسم سلیمانی؛ حیرت جههانی هاواکن ». 2
 .1711 ا  https://jamejamonline.ir/fa/news/1244200  13 ر:   سترسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://jamejamonline.ir/fa/news/1244200/واکنش-ها-به-تشییع-پیکر-سردار-قاسم-سلیمانی-حیرت-جهانی-عکس
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. ساوختند شها  ددند  با رش کر ند    ر ررارف آ  را  ر گفتار   امه سر ار  لمر 
بااو  کااه  ر  اساالیمانی  اخااالص  راسااه حاجشااایدراز ماناادگارا   رحیییاات

باو   اما ادن اخاالص  اشت؛نیز  اهاا ناب  دررگیز . ا   دژموج می ششخصیت
 شاید ررمو ند: ۀ ر  ددار با خانوا  اااماف خامنهها کر .  لکه ا  را محیوب 
حاج قاس ؛ این برای شما کنند برای بینید مردم چه کار دارند میمی

تسال است... بدانید که مردم قدر پدر شما را دانستند و این ناشای از 

جاور اخالص اسات؛ ایان اخاالص اسات. اگار اخاالص نباشاد، ایان

هاا ها دست خداسات؛ اینکاه دلشود؛ دلهای مردم متوجه نمیدل

ایان اسات کاه یاک  ۀدهنادشاوند، نشااناین جور هماه متوجاه مای

 8ی در آن مرد وجود داشت.اخالص بزرگ

ادشاا  بر پیکر مطار باه اخاالص  نماز ۀ ر ارامهاوب است حتی معاه وه 
 :اشارد کر   ررمو 

ِخیَن ِبِدماِئِام ِفی َسوییِل ِراوا ، ُمسَتَوَادیَن  یَتُام ُمَتَلطق فَّ َْ اللُام ِانَّک َت
جِاک الکریِم. َْ  2َبیَن َایدیِام، ُمخِلدیَن ِفی ذلک ِل

آناااان را در حاااالی قااابی روح کاااردی کاااه در راه خداونااادا  تاااو 

ات، به خون غلتیاده بودناد و در برابار یکادیگر باه شاهادت خشنودی

هایی بودند که در مسایر شاهادت، خاود را بارای رسیدند. آنان انسان

 ذات بزرگوارت خالص گردانیده بودند.

                                                 

   سترسی 17/11/1711 ر منزل شاید سپاید حاج راسه سلیمانی   اا. بیانات اماف خامنه1
 .https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=44618 ر: 

لیمانی   دارا  مجاهد ا    ر ارامه نماز بر پیکر شاید سپاید راسه س اااماف خامنه . بیانات2
 .https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=44605 : ر    سترسی13/11/1711
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 توسل به اهل بیت .2-1-6
مصائب   مشکالت به آنا   ر  بو    هموارد اهه بیت ۀشایدسلیمانی  ویاخت

اردیا    یا  باا  سراسر زندگی ادن سر ار شاید سپاد اسالف   ر شد.متوسه می
را مرهو  ادصال باه اهاه  شهادمورییتهمۀ شایدسلیمانی  بو . اطاار ائمۀ
 1 انست.می  دژد بانوا مکرف اسالف حضرت زهرابه  بیت

که  است کند  آ برهسته می  ر مکتب شایدسلیمانی آننه ادن دوسالت را 
کاار  مشکالت شخصی به را  ر دوسه به اهه بیتریط ادن شاید بزرگوار نه 

هااا اهتمااای براا حه بحارا راهکارا پسندددد را  ۀست؛ بلکه ادن شیوبمی
الت از طردا  ها آ  بو  که ااتیا  باه حاه مشاکهنر سر ار  ل کر .در دا می

ررات از براا بار   اعد شخصی به راهکارب  را از  دوسه به حضرات معصوف
 مشکالت همعی دیدده کر .

 :گفاتیآماد  مای ر هیاه براا ادن شاید بزرگوار مشکلی پایش ما گادهر
 2«ماا را برطار  کناد. ۀگار برر دد ر ضه خوانی پیدا کنید که با ناف راطمه»

ن چنی ر   را   راع میدس را  زهرا ۀهاا حضرت راطمانادتشایدسلیمانی 
 کند:گزارش می

کاااری از شااد و هاایچهرموقااع در جناان فشااارها باار مااا حاااد  ماای

نداشاتی . در  آمد، پناهگااهی جاز حضارت زهارامان بر نمیدست

های پرطوفاان، خشامگین و وقتی چشممان به آب 2عملیات والفجر 

 ناامی آشاناتر از ناام حضارت زهاراترسناک اروند افتاد، آنجا هایچ 

های غریبانه و در کنار اروند ایشان را در تأللؤ اشکنداشتی ؛ بنابراین 

و از آن  ،کنتارل ها صدا زدی  و اروند را با یاا زهارابسیجی ۀمظلومان

                                                 

 .277ص  هما   دررا     طاماسیی . ر.ک. ااومه1
 .72  ص 1711میدف     ره  خطسلیمانی شهید مکتب هایشاخص. الی شیرازا  2
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هاای هاا و تاو ها، خمماارهآتش مسلسل ،عبور کردی . وقتی دشمن

هایی از خاون باه اروناد رواناه خود را مستانه بر ساحل باز کرد و جوی

بیر از کار افتاده بود و نامی جز ناام حضارت تدا ۀوقت ه  همشد، آن

ها در کنار اروند شد. وقتی ه  که عراقیها جاری نمیبر زبان زهرا

زدند، آن زمان ه  سالح کاارگر ایستاده بودند و رزمندگان را با تیر می

وقتای مضاطر شادی ،  5بود. در عملیاات کاربالی  ما حضرت زهرا

وقاات هاا  ساار خااود را باار د  نهااای بوبیااان کااردی ؛ آنگاااهی بااه آب

را صاادا کااردی . ماان قاادرت و  گذاشااتی  و عاجزانااه حضاارت زهاارا

را در هاور، غارب کاناال مااهی، وساط  محبت مادری حضرت زهرا

 8میدان مین دیدم.

 :کندبیا  می نیز وینا  ۀر ز ۸۸هن   ۀبار ر ا 
روزه باا  33الله در نبارد بود که حزب با امداد و عنایت حضرت زهرا

ر ی  اشغالگر قدم، پیروز شاد و ایان پیاروزی باعا  شاد اساتراتژی 

باه  ا گورینمعروف به طرح بنا ر ی  صهیونیستی  ۀدستانجنن پیش

استراتژی دفاعی تغییر کرده و این ر ی  دیگر نتواناد باه لبناان حملاه 

 0.کند

 شهادت عشق به .2-1-7
 ر  اغ ررا   ا  . بو آ  ۀشیفتشاا ت  اشت   به بسیار شو    راسهحاجشاید

اش پیوساته از حضارت حا  سوخت    ر نجواهاا شایانهرزمش میدارا  هه
                                                 

فاع مودس از زباِ  سرداِر شههید لاسهم در د عنایات حضرت زهرا». خیرگزارا  راع میدس  1
 .1711بامن  https://defapress.ir/fa/news/381704  1   سترسی  ر: «سلیمانی

   سترسای هاف هه آنالدان  دارنماا «رمسیۀ ویویی مطبوعاتی با نشریفتی». راسه سلیمانی  2
 .1۸33 ا  https://jamejamonline.ir/fa/news/1297954  1 ر: 
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سخنا     که  هو ش خواها  شاا ت بو  ۀاربا ارد ا . کر طلب میشاا ت 
ز   ادان اشاتیا  را باه مخاطاب خوبی موجبه هاا شاید سلیمانینوشته ست

   یهروز اا    به میصد ید رس  شاا تسلیمانی  راسه حاج براا نماداند؛می
 .کشیدانتاارش را میمشتارانه ها که سال بو  ااحیات طییه

 ۀشاادا  ر ادان ساخنا  ااررانا ۀشو   دادار خادا   نیاز پیوساتن باه رارلا
 شو :خوبی آشکار میبهشایدسلیمانی 

ام و پیوساته هاست از کاروانی به جا ماندهخداوند، ای عزیز  من سال

ام، اماا تاو خاود کن ، اما خود جا ماندهی آن روانه میسوکسانی را به

دانی هرگز نتوانست  آنها را از یاد ببرم. پیوسته یاد آنها، نام آنها، نه می

عزیاز  بلکه در قلب  و در چشام ، باا اشاک و آه یااد شادند. ،در ذهن 

من  جس  مان در حاال علیال شادن اسات. چگوناه ممکان ]اسات[ 

نماذیری؟ خاالق مان،  ،ت ایستاده اساتکه چهل سال بر دررا کسی 

که پیوساته از تاو خواسات  سراسار وجاودم را  ،محبوب من، عشق من

 8مملو از عشق به خودت کنی؛ مرا در فراف خود بسوزان و بمیران.

شاد همنشاین ی شایدان ۀ  با ار اح طیی  آسمانی  راسهحاجشایدسرانجاف 
 2سوخت.میشا  رراراز ها که سال

 اجتماعی های. ویژگی2-2
  نیاز نساه   امار ز ۀمناسیی براا هامع ااوروشایدسلیمانی  منش اهتماای

کتاب  دصاودر رر ا صاحب َسیک   م ر هادراد شایدسلیمانی  ماست. ۀآدند
                                                 

 .273  صهما   دررا     اماسییط . ااومه1
درپی شهادت سردار شهید سپهبد لاسم سلیمانی و شهدای همهرا   ایخامنهاما  پیا  تسلیت . 2

 .  https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=44554   سترسی  ر: 17/11/1711  او
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میاا   هم  ا . شخصیت مور  نماداند به ما را اهتماای هااشفاری از ارزش
هاا   هنجارهااا زشبه معناا ااتیا  باه اصااوت ارا ی گرادخداگرادی   هامعه

باا مساائه  اررا  معناوا را ش ر نوع سلوک   ررتار   دوانست بو  ی ااهتماا
هاااا اهتماااای مکتااب از دحلیااه صااحیح هنیااه 1هامعااه گاارد زنااد. ۀر زماار

آدد کاه  ر دحیا  دماد  ناودن اساالمی  ست میهبهادی شایدسلیمانی  دارته
ای مکتب ادن شااید اهتما هااراا آشنادی بیشتر  برخی  دژگیب .کاربر   ار 

 شمارده.گرامی را برمی

 . والیی بودن2-2-1
  چاه  ر زماا  رهیارا   شایدسلیمانی  چه  ر زما  رهیرا اماف خمینی

 ر  ابا ر  رااه  اطااات   اساتیامت  الدای  اشات.   اااماف خامنه
 ددگاد  ا  .  رزدداش  می شبو    به رهیر   میتدادمدارا ناادت  الدت

   میااف معااه رهیارانسایت باه   ارسر رشید وشکر اسالفادراد  ر ه
مراداب نااامی نیاو ؛ از حیک راادت سلسلهریط ررماندهی معاه که روا 

 ؛نرردساتااتیا ا باددن امار مای ۀبلکه نراهی بس ررادر  اشت   از هنی
 ۀکنندهمه   همه دعییب شها   ااماو  رعاویتهاه  دصمیها  نوشتها سخن

 بو . خط  الدت

ر   ر ازادان ؛ت انسرا هز  اصول می الدت رییه سلیمانی اطاات از شاید
 نودسد:ادرا  میملت خطاب به  دشخو ۀنام صیت

برادران و خواهران عزیز ایرانی من، ...از اصول مراقبت کنیاد. اصاول 

 
ً
این حکی ، مظلاوم، وارساته در دیان، فقاه،  یعنی ولی فقیه. خصوصا
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ای عزیز را عزیز جان خود بدانید. حرمات او را هعرفان، معرفت؛ خامن

 8ت مقدسات بدانید.محر

با  رک صحیح از  راسه سلیمانی از هما  آغاز پیر زا انیالب اسالمیحاج
هاا رهیرش را وماس را شناخت   غدغههمین اصه اساسی  اصه  الدت رییه 

 منودات ا  را املی کند.کوشید  هو  همۀ کر    با 
رهیار  ر  ۀشایفتمانند صادها هازار هاوا   اماف خمینی ر زما  حضرت 

ت   زخمی شد   بارها داا سار حاد شااا دارتهاا  راع میدس حضور هیاه
 ؛هاا هن  را درک نکر   هیاهمیدس ررت   دا آخردن ر ز  راع

اولاه حازبشکسات شاواهد از  ۀوینا   زمانی که هم ۀر ز ۸۸ رپی هن  
باا  کار   میااف معااه رهیاراادت میر برابر اردش صایونیستی حکوینا   

 اولاه کماک کناد. هد که به حازبر زا  به سر ار سلیمانی ررما  میپی ۀ اد
هنا  باا رژداه  به خاط میادف پوشد  میمعطلی ویاس رزف یبشایدسلیمانی 

اوله وینا  باا حزب شو   میرهیرا محی   ۀر  .  رناادت  ادصایونیستی می
 2؛شو ها پیر ز میر زد با صایونیزف ۸۸ ر هن  کمک شایدسلمانی 
   خاواصاز نخیرا   اا رتی اماف خامنه ر هامعه   هاهنراف  روع رتنه

غیاارآوو  رتناه  ۀخواهند که امارگونه  حیاد  را براا مر ف دییین کنند دا ساادمی
از خواصای  7 گرا  بادستند   ر میابه رتنهدابند بصیرت کنار ر    آحا  هامعه 

ر شایدساالیمانی بااو  کااه  ر داان ررمااا  رهیاار وییااک گفتنااد  ساار اکااه بااه ا
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  باراا مار ف ادساتا  مایگارا  ناو  اماار  میاباه رتناه  همشهاادسخنرانی
  .کرارزادی میبصیرت

سر ارسلیمانی با بیا  ادنکه  شامن  رتای  داد از دادداد نااامی   ااماال 
لت ادرا  نفاوا کناد  گرا رصد  ار  میا  ماز راد رتنه  گیر دحرده  هواب نمی

ما بادد مراریت کنیه. هه از خو ماا  مراریات کنایه   هاه از »  هد:هشدار می
 1«اطراریانما   بادد همددرر را  ر میابه رتنه حفظ کنیه.

 دژد خواص بادد به  ادشا  به دیعیت از رهیر   میتدادش  معتید بو  همرا 
رردا    ارشاگرا  ر برابر آنا  گرا  موضعشا  را مشخ  کنند   با  ر میابه رتنه

 بادستند:
کنی ؟ وقتی که فتنه مثل تاریکی است؛ ... ما در تاریکی شب چه می

کنای ، صادا چه می ،خواهی  خودی را از دشمن تشخیص بدهی می

ماا انگشات  ۀ... هم؟ زنی ... آیا ما نباید در تاریکی فتنه داد بزنی می

رودربایساتی نکنای . ممکان  ،ی مان را نسبت باه فتناه بااال بباراشاره

ای به کسی رأی و نگاه دیگاری داشاتی ؛ بر مالحظه است تا دیروز بنا

زنی  فالنی بادان مان اگار باه فاالن کاس رأی دادم، اما امروز داد می

والیت فقیه و جمهوری اسالمی ایان  ۀموضع و خط قرمز من در مسئل

 0هست. این را باید همه بدون تعارف بگویند.

 انقالبی بودن. 2-2-2
ست. میاف معااه انیالبی بو   ا   شایدسلیمانی هاا اهتماای درر  دژگیاز 

 کید  ارند:أد رابطهبر ادن  نیز رهیرا
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گاری خاط انقاالب و انقالبای ؛شدت انقالبای باودهشهید سلیمانی ب

رنان کنناد، ایان ها سعی نکنند کا قرمز  قطعی  او بود؛ این را بعضی

گری خاط قرماز او باود. در انقالب بود، انقالبیواقعیت  اوست؛ ذوب 

هااای مختلااف و تقساای  بااه احاازاب گوناااگون و اساا  در ایاان عااوال   

  انقالبای ؛های مختلف و مانند اینها نبودجناح
َ
گاری چارا، اما در عال

 شاادت پایبنااد بااه انقااالب، پایبنااد بااه خااط مبااارک و نااورانی  امااام هباا

 8بود. راحل

 راع از همااورا اساالمی متارا   باا  رااع از مکتب شایدسلیمانی   ر 
هاا    دد  آرماا آسیبنااف به ۀکر   هیااوله اوحراف   ررآ  است   خاویبیت

مدل اساالف انیالبای   اساالف سیاسای بیشاتردن زدرا  ؛شو ها منتای میارزش
 ر ادشااا  ر  ازاداان ؛داددااد را بااراا منااار  اسااتکیار   نااااف ساالطه  ار 

 نودسد:می اشنامه صیت
که سرهای خاود خواهران و برادران مجاهدم در این عال ، ای کسانی

و در  ،ها را بار کاف دسات گرفتاهاید و جانرا برای خداوند عاریه داده

ایاد، عنایات کنیاد جمهاوری باازی باه ساوف فاروش آمادهعشقبازار 

علای، باناماروز قرارگااه حساین ع اسات.تشیاسالمی، مرکز اسالم و 

ت. بدانید جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگر ماناد، ایران اس

مانند. اگر دشامن، ایان حارم را از باین بارد، حرمای ها میدیگر حرم

 .0دیمحمماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم باقی نمی
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  دارتگی ا  نمو  که  ر زندشایدسلیمانی  گفتارهاا انیالبی ررتارها  همۀ 
همناو  شاناخت  یباو . با رهااد انیالبی ادشاا استه از با رهاا متکی   برخ

دی؛ شاناخت خاط امااف امردکاابا اساالف  هاا اسالف ناب محمدادفا ت
اده نه مکلاف باه نتیجاه؛ باا ر باه اتیا  به ادنکه ما مکلف به  ریفه؛ اخمینی

هاا؛ ارصاه ۀهاانی  انستن انیالب؛ ااتیا  به شعار نه شرری   نه غربی  ر هم
   شاادا؛ ااتیاا  باه شاعار ماا   به انیالب  امااف خمینایمددو   انستن خو

 . دوانیه  ...می
 ا    را شکه می اشنیالبیشاید  االمیاف براساس همین با رها  امه ا ادن

هماۀ  ر  کار   حور اسالف ناب محمدا حرکت مای ر خط اماف   رهیرا بر م
شامر . ااه مایردازا را مر معنودت  انصر ایالنیت   برناماهها  ر کناصحنه

 گودد:بارد میادشا   رادن
یک عمل انقالبی موفاق چیسات؟ برخای مفهاوم مادیریت انقاالب و 

انضاباطی تفسایر ومارج و بایبرناامگی، هارجبای هبی بودن را باانقال

مادیریت  ۀترین مشخصمه  ،که تعبیری ناجوانمردانه است ،کنندمی

ل و مصااداف حقیقاای عماا انقالباای، معنویاات اساات و امااام راحاال

 8مدیریت انقالبی است.

 ارزادد:انیالبی می دوضیح بیشتر امهبراا   یراسه سلیمان  سپاید شاید
بار شاخص خاود انقالبی، عملی است که منافع ملت و اسالم را عمل

و  ،تارین باودهها، گوش به فرمانها و شدتو در سختی ،ترجیش داده

 0.کندو سینه خود را سمر می ،ر نتراشیدهعذ
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هاا انیالب باو   رتار   گفتار مدار  آرما با رهموارد  ریطلیمانی نهشایدس
شکود حضاور زدرا  ؛ نیا کشید ۀبلکه شاا ت ا   زندد بو   انیالب را به ر  هم

مر ف با سالد    ارکار متفا ت  ر دشیی  پیکر پاک ا   به هاانیا  نشا   ا  کاه 
باه ر   حرکات باهد اسات   زناد   همنناا  انیالب  ر ادرا  از بین نررته است

 . هدا امه میخو   اهلو

 . مردمی بودن2-2-3
گزار مر ف از مر ف بو     ر مر ف بو    با مر ف بو    ااش  مر ف بو    خدمت
 درار  از  بو    متواض    رر دن بو   با مار ف    ر داک کاالف مر مای باو  

 بو .شایدسلیمانی  ۀهاا برهست دژگی
امییاا بر ادن با ر بو  که   رزدد  می ی به مر ف اش سلیمانراسه حاجشاید
  ادن انیالب   نااف حاصه دالش آنا    متعل  باه آناا   دندنعمت مامر ف  وی

باداد کر  که ما مددو     امادار ادان مار ف ازدازده   پیوسته دأکید می   است
مار ف   ر حوا   گوناگو  میاا ادشا   .بزر  بدانیه اخدمت به آنا  را ارتخار

 شتارت.دارت   به دارا آناا میحضور می
اصالی مر ف خو  ردا شد   اد    برادتب شایدسلیمانی  خو  را ندک ر م

 رزداد   خاو  را اش  مای سر ارسلیمانی به مر ف کشورشاست. انکارناپذدر 
 نودساد:مایاش ناماهکاه  ر  صایتچناا  ؛ه آنا  کر د بو ارا ب رف خدمترز

   ها  من که سربلند   ارتخار پر مر ف من  ادرانی ازدز  خواهرا   برا را »
 1«با . شما رداا بار هزارا  من  امثال
هااا خو نماادی   کساب مورعیاتباراا ز گفاتن باا مار ف اگونه ساخندنا

  همرا  اااا   ارند  سار ار  ر مساائه سیاسایزدرا  ؛اهتماای نیست ا سیاسی
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   همننااین بااراا سیاساای نداشااتهاااا بااه هناااحر  بااو    دعلاا  راار ا میانااه
ه   کامعرمیاا   ائاه شایدسالیمانی زدارا ؛ ردرت نیز نیاو  اطلیی   سو اتیاار

کاه خاو  ررت؛ چنا و    هر وحاه احتمال شاا ت ا  میدا  نیر  با  شمنا  بیم
گفتار ماربانانه   پدرانه   ویه ررتار  درانه  . بنابرادن  بارها آرز ا شاا ت کر د بو

 یت ا رگذارا را از ا  ساخته بو .اش  ا  به مر ف بو  که چنین شخص با مر ف 

هااا هامعاه از ارشاار مختلاف مار ف باا گارادششایدسلیمانی  ددگاد  ر 
کداف را نا ددد گررت. ا  کسی باو  کاه هیچشو  نمیمتفا ت رواف دارته است که 

ا  معتیاد باو  نراد ماربانانه   پدراناه  اشات؛ به هامعه باالا ناامی  با  رهۀ 
گرادای   ها  ر ارارا    ویاه طار  آناا  از هاهها   ضعف هو  برخی نارسادی

ارشاا  از طردا  اردیاا       همدوی نیست؛ بلکه راد صحیح هذب ادان ارارا 
 :کندمی بارد بیا اخوت است. ادشا   رادن

های خودم؛ من و رفقای خاودم؛ مان و مریادهای خاودم... آدم من و

خواهیاد ست؛ این باحجااب اسات... خاب، چاه مایحجاب ااین بی

حفظ کنید؟ جامعه ما، خانواده ماست. اینها همه ماردم ماا هساتند. 

 8های ما هستند.اینها بچه

حجاب، دختار مان اسات؛ دختار ماا و شماسات؛ ناه همان دختر ک 

اللهای باا حازب ۀماست. فقط رابط ۀدختر خاص من و شما؛ اما جامع

تار که دینش ضعیفاللهی با کسیحزب ۀابطاللهی معنا ندارد. ر حزب

 0است، موضوعیت دارد.
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 ۀارشاار مار ف باو    ر حیا ۀسلیمانی اهه مار رزا   دعامه باا هماشاید
به مکتب ادشا    ر ادرا    منطیه شدد بسیار سیب هذب اررا  ادشا   ارا مر ف
 گودد:یمشایدسلیمانی  رزما از ههرر ا بو . 

اال بود و ذهنش وسیع بود، با افرادی در خارج بقاس  حاج قدر روحآن

 در یکار مقاس  حاج کرد و آنها براییاز کشور کار م
ً
کردناد کاه واقعاا

 نیروهای حزب
ً
 ایران با این روحیاتی که مخصوصا

ً
با  اللهی دارند، عمرا

اش خیلی وسیع بود. فقط کنند. سماه سلیمانی، دامنهیاینها کار نم

اللهی و ارزشی و مادافعین حارم کاار کناد؛ حزب این نبود با نیروهای

خاواه  باا یولای مان ما ،ها بوداش، روی اینیکه البته حساب اصل

ها را در دنیا به سماه خودش یتوانست خیلقاس  حاج قاطعیت بگوی 

 8جذب کند.

هااا   مار   محیت به مر ف را  ر صاحنه رزا سپایدراسه سلیمانی اش 
باا  1۸3۱ه خوزستا   ر سال یکه  ر سچنا  ؛ساندد بو اهتماای نیز به ا یات ر

 ۀز براا کمک به مر ف سیه شدوهه به بزرگی ناف   میاف   منصیبی هو    همۀ 
از راار ا خوزسااتا   ر صااحنه حضااور داراات   خاادمات شااادانی انجاااف  ا . 

 کند:می فدررماندها  ناامی دعر
 ۀی و چهاار تصااور مااردم از سردارساالیمانی یااک فرمانااده ارشااد جنگاا

العااده مهرباان و مردمای باین فاوف ۀظامی بود، اماا او باا یاک چهار ن

باا ماردم قاسا  حااج زدگاان حضاور یافات. رفتاار و مانش خاودسیل

قدر خوب بود که باع  شاد بعاد از شاهادتش، کاودک تاا زده آنسیل

پیرمرد عشایری در تشییع پیکرش در اهواز شرکت کنناد. حتای یاک 
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نابلد بودن راه، با پای پیاده از شادگان باه اهاواز پیرمرد با تن رنجور و 

هاای . قاسا  سالیمانی در قلابمراس  تشییع حاضار باشاد آمد تا در

 8کرد.های مردم حکومت میکرد و بر قلب مردم ورود

 خواهی. عدالت2-2-4
 دن اساات. بنیااا ی ر مکتااب شایدساالیمانی دحیاا  اااداوت اهتماااای اصاال

 ش خاصا ۀشایو اکید  اشات   بااهتماای دأهموارد بر اداوت شایدسلیمانی 
راداای را بااه ز     براساااس حااس  وسااوزا  مساائوال  اهدعناای بااد   طعنااه

هاا  نیاش خادمترزارا اسات. که نیش   واتکر  محورا دوصیه میاداوت
 معتید بو : دشا ا

توانناد اماا مای ،نادشاید مسئوالن در مدیریت خود نتوانند معجزه کن

، عمال کنادر مادیری باا چناین رویکاردی ... اگاباشاند  محورعدالت

اماام  کاهچنانشود و خدابین و خادم مردم خواهد شد، خودبین نمی

و انتظاار ایشاان از « مان خاادم ماردم هسات » :فرماودمای خمینی

 0اسالمی نیز همین بود. مدیران جامعۀ

رهیاارا  ۀ ر نارداارا هاااا ماااه اسااالف ناااب مشخصااهشایدساالیمانی از 
بر   درس   خواهی   راع از مالوما   امیدبخشی   ازبیناداوت ستیزا رله

خو  ا  نیز  ر طول زندگی  ر همین مسیر حرکات  7 انست.میهاه از هامعه 
                                                 

 سار ار  یمانیراساه سالشاا ت ساپاید حااج نیاطالاات  به مناسیت اربع ۀر زنام ۀنامژدد . 1
 .37ص   هما  ها  ل

  «سردار لاسم سهلیمانی در یهادوار  عملیهات رمضها  در همهدا سننا  ». خیرگزارا رارس  2
 .1711ا  مر  https://www.farsnews.ir/news/000386  4 سترسی  ر: 

  خیرگازارا همااورا «خها  بهرای اولیهای خداسهت ۀجهاد یک دریچ»  الیرضا میدسی. 7
 .1711 ا  https://www.irna.ir/news/84174615  13اسالمی   سترسی  ر: 
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باراا نفای رلاه   رااع از مالاوف    رشاد کوشش اش مملو از کر . زندگیمی
اااداوت اهتماااای بااو . ا  ررتااار مااددرا   ر   را  میاادس را باتااردن اورااوا 

  انست:براا استیرار اداوت اهتماای میمددردتی 

مدیران یک استان از فرمانادار گرفتاه تاا فرماناده ساماه و اساتاندار و 

فرمانده نیروی انتظامی و...، جزو اشاخاص عاادی نیساتند و رفتاار و 

گفتار آنها بر جامعه اثرگذار است؛ بنابراین باید مدیریت آنها نیز مانند 

 8دوران دفاع مقدم باشد.

موردتی مأ ۀکه از ررماندها  مور   ر حیط  ندد شاید نیر ا ردس سپادررما
خو  بو   اساس رسا    دیعیض اهتماای را انتخاب مسئوال  با نراد هناحی   

شو  پوشاش    ر هامعه بااک می ددگاهی چنین  ۀغلی زدرا  انست؛حزبی می
میابلاه خاو  را  باامیابله امنی براا اررا  منحر   رست شو    ادن اررا   ۀمنطی

  باا ادان بااناه خاو  را از زدار دیاغ راانو  بدانناد هناح  شخصیت   گار د  با
 2برهانند.

 فراجناحی بودن .2-2-5
معناا شایدسالیمانی   ر مکتاب گاراطلاب   اصاول  اصاالح  چپ   راسات

 معتید بو شایدسلیمانی  براا ا  نااف اسالمی    الدت رییه ماه بو . ؛شتندا
شایدسالیمانی   ادارد باشاد  خاو ا اسات. بناابرادن  مکتابکس  ر ادان هر

کاه ماا چنا  ؛هاا اهتماای   ابسته به گر د   هردا  نیست رخصوص هردا 
                                                 

   سترساای  ر: «لاسههم سههلیمانیشهههید الوههدس؛ حهها »  دمزپادراااد خیاارا اسااالف دااا. 1
https://www.islamtimes.org/fa/article/906472  1  1711 ا. 

  «سر ار راسه سالیمانی  ر داا  ارد املیاات رمضاا   ر همادا سخنا  ». خیرگزارا رارس  2
 .هما 



 55  /   های شخصیتی شهیدسلیمانی فصل دوم: ویژگی

هااا مختلاف باا ها   هردا گر د ؛اش  دددهر دشیی  هنارد حدت هامعه را  
هاا متفا ت  ر ررا  ا  گردستند؛ حتی ارشار مختلاف مار ف کاه برخای سلییه

ها گر  آمدند   الیه  شمن سر ار  ل ۀند   ر دشیی  هنازنداشتنیز یالبی راهر ان
شاید ازدز بو  به سیب آ  مشترک شعار مشترک  ا ند. ادن دیلور نداا  حدت 

بیا  ادن با ررماندد شاید سپاد ردس انداز شد. که  ر سراسر ادرا  اسالمی طنین
ناه   ت باه مار ف اساتادصال مددرا    مر ف  ر محیات   خادم ۀنکته که حلی

هاارا  ۀرا به دیعیت از سایر شبازا    رگیر گر د سیاسی شد   مخاطیانحزب
 :کندمیبیا    هد  می راع میدس ارهاع   ر   را 

سرار ندارید در دوران دفاع مقدم برای گزینش افراد سؤالی از چمی 

گرا بودن شخص شده باشد، در دفاع طلب یا اصولیا راستی و اصالح

هاا نگااه هاا و تطبیاق فارد یاا مسائولیتابلیاتها، قم به لیاقتمقد

 8نه خط و جناح سیاسی او. ،کردندمی

 های فرماندهی و مدیریتی. ویژگی2-3
اا  ار  که برهسته اها ر امر ررماندهی   مددردتی  دژگیشایدسلیمانی سر ار

 ایارت است از:

 فرماندهی تدبیر در. 2-3-1
  ر ررمانادهی دشاا سالیمانی  دادبیر ارماندهی سر ارۀ رهاا برهستاز  دژگی

هااا مسائوویتی ادشاا   ر   ردداوا  را مای دادبیر شاایدهاا  ار   نشانهبو . آ
  چاه  ر   را   رااع میادسمار ر املکار  ادشاا  چاه  ر زدرا مشاهدد کر ؛ 

هماۀ  هاد  ر ررماندهی امنیت شر  کشاور   چاه  ر ساپاد رادس نشاا  مای
                                                 

 .هما . 1
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هااا نااامی بار صاحنه ادی که ررماندهی  هدادت   رهیاراهها   حوزدبخش
. امااف بو   ادشا  باد   اساتثنا پیار ز میادا  باو د اساتشایدسلیمانی  ۀااد

 ررمادد:میشایدسلیمانی   ر  صف ااخامنه
ارف شاجاعت  شهید سلیمانی، ه  شجاع بود، ها  باا تادبیر باود؛ ص 

کااربردن زم برای باهاما تدبیر و عقل ال  ،ها شجاعت دارندنبود؛ بعضی

اما اهل اقادام و عمال  ،ها اهل تدبیرنداین شجاعت را ندارند. بعضی

ها  دل و جگار  ،نیستند، دل و جگر کار را ندارند. این شهید عزیز  ماا

فقاط در ایان حاواد  رفت و ابا نداشت؛ ناهمی به دهان خطر ،داشت

شاکر در فرمانادهی ل ،این روزها، ]بلکه[ در دوران دفااع مقادم ها 

ثارالله همین جوری بود؛ خودش و لشکرش ها  باا تادبیر باود؛ فکار 

کرد، منطق داشت برای کارهایش. ایان شاجاعت و کرد، تدبیر میمی

تدبیر  توأمان، فقط در میدان نظامی ه  نبود، در میدان سیاست ها  

ناد اسیاسی فّعال ۀده بارها به دوستانی که در عرصجور بود؛ بنهمین

 ۀدیاادم[. در عرصاات ؛ رفتااار او را، کارهااای او را ]ماایگفااایاان را ماای

سیاست ه ، ه  شجاع بود، ه  با تدبیر باود؛ ساخنش اثرگاذار باود، 

 8گذار بود.کننده بود، تأثیرقانع

شااا ت  نیاش  ۀبااک شد دا ادشاا  از آ  زماا  داا وحااهاهمین  دژگی
اا هااا منطیاهرامیناآ دژد  ر به  کلیدا  ر دیودت هادراد ادرا   ر غرب آسیا

معر   به بیدارا اسالمی )باار اربی( ادفاا کناد. سایرا کاه ادشاا  از آغااز 
 ۀ ر شایو ی شاکورادیا  را باه ناوا  رعاویت  ر هادراد ررماندد   مددر طی کر 

                                                 

 سترسااای  ر:   11/11/1711  مااار ف راااهباااا  ر  دااادار  ااامااااف خامناااهبیاناااات . 1
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از آنکاه  درارا  پایش هاا گیاراکه  ر بسیارا دصمیهاملکر  رساند  داهادی
کار    هاواب آنکاه را مطارح مایبخواهند صحیتی کنناد  ادشاا  ناار خاو  

گیارا   دناد دصامیهررامتعل  به ادشا  بو .  ر ها  ددگادها   دردن دحلیه ری 
 گررات  بسایارسازا   همننین  ر موار ا که طر  مشورت ررار مایدصمیه

. ادشا   اراا دوا  اادی   دجربه  ر مددردت بو    باه  ا  ری    مدبرانه نار می
نداشت.  ر مساائه منطیاه   مساائه  اخلای   حتای   نیاز چنداآزمو    خطا 

هاز ااماه اا  اشات کاه هااا سانجیدد دادگادمسائه خانوا گی پرسنه نیاز 
دناد رراکار    درار  الداه ادان دوانمنادا  رطعااا طایاز هاا اادی  دوانمندا

ا مختلاف باو د هاا  مددردت هاهاا کال   ر هادراد ررماندهیگیرادصمیه
بسایار  ی  ددبیر  ر امه از ادن سر ار ساپاد اساالف  ررمانادهاست. شجاات 

 نایر ساخته بو .گر  راهیر ساز   استرادژدست کههرکر  دحلیخوش
رئیس هردا  حکمت ملی اارا  کاه ساابیه نائب  آراا سیدمحسن حکیه

 اشاته اسات    سالیمانیراسه حاج  با سر ار شایدبسیارا   ستی   نز دکی 
 گودد:ررماندهی ادن شاید  االمیاف می هاا دژگی ۀ ربار

فکاری گذاشتی  یاا صاحبت و ها ای که با ه  جلسه میدر هر زمینه

کردی ، همواره ایده، نظریه، تئاوری و طارح بارای حال مشاکالت می

هاای طاور نباود کاه فقاط مشاکل را مطارح کناد، طارحداشات، ایان

داشات. کارد، عملیاتی و میدانی ه  برای حل مشکالتی که بروز مای

بنادی ایشاان باود، یعنای ویژگی دیگر، حرکت ساریع و قادرت جماع

اما قدرت  ،گیرندها زود تصمی  میگیری سریع و اجرا، خیلیتصمی 

 8اجرایی سریع ندارند.

                                                 

   سترسای  ر: «رئیس جریا  حکمت ملهی عهراقسیدمحسن حکیم نائب». خیرگزارا شفینا  1
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 اشات   چند  هاای  یکه ا   ر هادراد ررماندهی   مددردتی شخصیت ر 
گارا  ردن دحلیاهدادک ررماندد ناامی نیو . از نار سیاسای نیاز از بازر ریط 

دعنای ا  صااحب رکار  ؛سیاسی باو  ادوا  گفت انددشمندسیاسی   بلکه می
سیاسی  ابو   نه ادنکه ریط اخیار   اطالاات را بخواند   دحلیه کند. ا  متفکر

خالریت   طرح راهکار بینی آدندد   ا ضاع  پیش بو     ر راه سیاسی  مشاهدد
هااا باه دحلیاه  کاه حازب اولاه ویناا  بیر   نصراولهددبیر  اشت. سیدحسن

 ررمو :می معتید بو   شایدسلیمانی  صحیح   بکر
 ،کرد و با همه در ارتباط باودبه علت اینکه وی تمام منطقه را رصد می

اطالعاتی گساترده و بازرو و  ،ازسویی اطالعاتی که در اختیار داشت

لش نیاز دیگر عقل، خالقیت، اندیشه و تحلایو ازسوی ،جانبه بودهمه

 بوصحیش 
ً
کرد. به سمت نتایج مهمی هدایت می د. لذا اینها او را دایما

 ۀتار از جنبامها قاسا  حااج بنابراین به نظر مان شخصایت سیاسای

اش نباود. وی نظاامی جنبۀاش بود یا الاقل اهمیتش کمتر از نظامی

 ؛از عقل و فه  و فکر سیاسی برخاوردار باود و یاک استراتژیسات باود

کارد. هار وقات باا او جلساه فکار چناد روز بعادش را نمای یعنی تنهاا

هااای بعااد بااا آن مواجااه حااوادثی کااه در سااال ۀدربااار  ،گذاشااتی ماای

کارد، بارای چناد ریازی مایزد و وقتای برناماهحرف می ،خواهی  شد

 8کرد.ریزی میسال بعدش برنامه

 . فرمانده میدانی و عملیاتی2-3-2
دا  ررماندهی   مددردت خاو  بنشایند   شایدسلیمانی ررماندهی نیو  که  ر ا

ساالر نیر ها هلو ار   رارله دشا بو . احاضر  ر میدا  ررما  بدهد؛ بلکه خو  
                                                 

   سترسااای  ر: «سردارسهههلیمانی از نمههها  سهههید حسهههن نصهههرالله»  ادسااانا یرگااازارا. خ1
https://www.isna.ir/news/98112317625  27  1711بامن. 
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دعنای   به کاار کارشناسایشایدسلیمانی  کر .    امور را از نز دک رصد میبو
کارا که  ر محیط املیادی به  ست آمدد باشد  ااتیا   اشت   براسااس کاار 

 شایدسلیمانی: ۀ ر انددش. گررتدصمیه می دانیکارشناسی می
هاای بلندمرتباه اگر مدیری در کا  نشست، اگر وزیری در سااختمان

 بیسات یاا  دوازدها  قۀنشست و فرمان صادر کرد، این دستور تا از طب

س ایاان ملاات را بااه طبقااه اول برسااد و در جامعااه جاااری بشااود، َنَفاا

م بااود، مشااکالت حاال گیاارد؛ امااا اگرکساای جلااو افتاااد و بااا مااردماای

 8شود.می

 ررمادد:میشایدسلیمانی   ر  صف میاف معاه رهیرا
زدنای در صافوف کسی بود که با شجاعت مثاالشهیدسلیمانی سردار 

یافاات و شااجاعانه هااا حضااور ماایتاارین جایگاااهمقااّدم و در خطرناااک

جنگید و او یکی از مؤثرترین عوامل در شکست عناصار تروریسات می

 0در سوریه و عراف بود.داعش و اشباهش 

  چه نیر       راع میدسچه  ر زماادشا   شایدسلیمانی  رزما هه ۀبه گفت
هاا   پیشاتاز  ر املیاات ماندد میدا ها  ر سورده   ارا   هموارد رربا دکفیرا

ر خط میادف  ر   را  حضور ا    ۀ ربارشایدسلیمانی  رزما از ههرر ا بو . 
 گودد: راع میدس می

 شاجاعت و جساارت میادانی او باود.قاسا  حااج هاایز ویژگییکی ا

القادم تاا قلاب در نیروهای دوران دفاع مقدم در طریاققاس  حاج

                                                 

 .47  ص هما رر  . ابوار مار ا 1
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شادت مجاروح شاد. در ویال ساابلر هجاوم کارد و خاودش باه ۀمنطق

المبااین تااا ابوقریااب پیشااروی کاارد و مجااروح شااد. در عملیااات فااتش

ن حمیماه و سامس المقدم به قلب دشمن یورش برد و تاا پادگاابیت

 ۀاروند را درنوردید و شاهد حضور دالوران ۀپهن 2مرز کوشک در والفجر 

در  5نمااک بااودی . در کااربالی  ۀهااای دریاچاااو در شاادیدترین آتااش

قرارگاااه تاااکتیکی او در غاارب کانااال پاارورش ماااهی زیاار آتشفشااان 

متری خاط صادهای مساتقی  دشامن در ها، توپخانه، و آتشخمماره

همچنین تا آخر جنن این جسارت و شاجاعت را اداماه  مقدم بودی ،

 داد.

 ر خاط شایدسالیمانی  حضاور میادانی ۀی  ربارنرزف شایدسلیماادن هه
 گودد:ها میمیدف نیر  با دکفیرا

در سوریه در تمامی خطوط عملیاتی هجومی و دفااعی حاضار شاد و 

در باشکوی حلب مورد هجوم تیرهای مستقی  داعش قرار گرفات. در 

حلاب  ۀماشین او را به رگبار بساتند. در قلعا ،در جنوب حلب ،ابقیهس

دشمن قرار گرفات. در شامال حمااه انتحااری  ۀمورد هجوم تیر قناس

منفجر شد. موشک مسلحین نزدیاک او قاس  حاج دشمن در نزدیکی

کاه محاصاره  ،کوپتر وارد حلبمنفجر شد. اولین نفری بود که با هلی

ضادهوایی دشامن قارار گرفات. اولاین  شده بود، شد و ماورد هجاوم

ایان  ؛صورت شبانه وارد فرودگاه حلاب شادنفری بود که با هواپیما به

ال باناد را زیار 23در حالی بود که تیر مساتقی  تاو   آتاش  النصاره ک 

داشتند و بعد از آن دیگر نیروها را آوردند. اولین نفری باود کاه در روز 

و ایاان در حااالی بااود کااه روشاان بااا هواپیمااا وارد فرودگاااه حلااب شااد 
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های ضدهوایی دشمن بود و باند فرودگاه زیار هواپیما زیر برد موشک

هاا قارار داشات و های کاتیوشا و توپخانه تروریساتها و راکتموشک

روزی شد. اولین فردی بود که فرودگاه بعد از این فرودگاه حلب شبانه

ا توجه به حضور تدمر را با فرودش بازگشایی کرد. اولین نفری بود که ب

کاوپتر باه در جناح راسات و داعاش در جنااح چا  او باا هلای امریکا

 ۀالغااراب، ساانجری و بئاار طیاریااه رفاات و باعاا  تقویاات روحیااجباال

ریازی رزمندگان و فرماندهان میدانی شاد و باا بررسای جبهاه، طارح

کوپتر از باالی سار عملیات را داشت. اولین نفری بود که با هلی ۀادام

نیروهای دفاع مردمی سنی و شایعه  بهسدالوعر رفت و آنجا داعش به 

ۀ سوریه و فاطمیون سرکشی کرد. او در ابوکمال مورد هجوم تیر قناسا

داعش و اصابت تیر باه بلاوک  ۀرفتن گلولداعش قرار گرفت که با خطا

بلاوک باه سار، صاورت و چشا   ۀهاای خردشادبام، تکاهپشت دیوار،

 8حاجی ریخته بود.

رزما  سر ارسلیمانی از ا رگاذارا حضاور میادانی ا   ر هه ازرر ا  درر 
 گودد:میا  رزمندگا  می

دشمن آمد  ،که در حال جنگیدن با دشمن بودی ما در حلب هنگامی

سقیا را  ۀپشت سر ما را َبست و در منطق
َ
جنوب حلب جاده َخناسر به ا

حلاب  ۀمقاومت در منطقا ۀهای جبهنیرو ۀترتیب هماینه  بست. به

آماد، ناه آذوقاه، ناه ای کاه دیگار ناه غاذا مایگونهمحاصره شدند، به

مشاکالت در  ۀکاوپتری باا همامهمات، نه سوخت، نه نیرو. یک هلای

                                                 

  «راسه با  اااش هنریادهاا سر ارا که همپاا حاجناگفته» )ابوبارر(  زا درالح . محمدرضا1
 .هما 

https://www.mashreghnews.ir/news/1077698/ناگفته-های-سرداری-که-همپای-حاج-قاسم-با-داعش-جنگید-وقتی-دقت-سردار
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رفات، در ایان آورد و مایآمد یک سری امکاناات مایتاریکی شب می

منطقاه را بار  محاصاره، فرمانادهی ۀآماد در منطقاقاس  حاج شرایط

اثریا و خودش  ۀنطقه فرستاد، او از منطقاحمد را به معهده گرفت، ابو

خناسر در حلب جنگید. البته یاک مااه طاول کشاید تاا  ۀه  از منطق

در ایان مادت یاک مااه از قاس  حاج توانست این محاصره را بشکند.

منطقااه  ۀدانساات بااا رفتاانش هماامنطقااه بیاارون نرفاات، چاارا؟ ماای

و ممکان  دادنادشان را از دست میرفته، روحیهقاس  حاج فهمندمی

 8بود منطقه فرو بماشد.

مادار باه هادرااد نی  ر خط میدف  گوداا نراد دکلیفحضور سر ارسلیما
ررماندهی   مددردت  ر حکومت اسالمی است. از نار ا  ررماندها    مددرا  
بادد  ر هادی بادستند که بتوانند به  دررا  برودند شما هه بیادید. ادشا  با اورو 

 گودد:میررماندها  سپاد را با خطاب؛  ررار ا   حضرت الی
هااای فااراوان در جلااوی سااماه هااا بااا زخاا در جناان حضاارت علاای

گفتناد جلاو بیاییاد و همیشاه ماردم را باا تاختند و به سربازان میمی

کردند. فرماندهان سماه همیشه باید در جلاوی ساماه خود همراه می

 0باشند بگویند بیا، دستور برو در سماه معنا ندارد.

اررا  دحات امار براا به دعییر سر ارسلیمانی ررماندد   مددر اسالمی نیادد 
ر   پایش   ر آ  اسات کاه   اژد ادان مفااوفزدارا  ؛بر  استفا د کناد ۀخو  از  اژ

                                                 

   سترساای  ر: «هههای سههردار چهاربههاغی از شهیدسههلیمانیروایههت»  خیرگاازارا  انشااجو. 1
https://snn.ir/fa/news/850409  3   1711خر ا. 

  «لیمانی در جمع دانشهجویا  دانشهما  امها  حسهینسرلشکر س»، . خیرگزارا  راع میدس2
 .1713دیر  https://defapress.ir/fa/news/248420  21 سترسی  ر: 

https://snn.ir/fa/news/850409/روایتهای-سردار-چهارباغی-از-شهید-سلیمانی
https://snn.ir/fa/news/850409؛
https://snn.ir/fa/news/850409؛
https://defapress.ir/fa/news/248420
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آ  را    دناادی بر ددبهآده  شما بادد من همراهتا  نمی   ست ر کمین اخطرا 
خو  پایش از هماه باه اساتییال  دحمه کنید. حال آنکه ررماندد   مددر اسالمی

خاو   ر رلاب خطار ادساتا   ارارا  دحات امار ا    مسئول رتی ر  . خطر می
 ر  شایدسالیمانی را ادن خصوصایتهمرا     کر ررمانش را اهابت خواهند 

 نیر  با هردا  دکفیرا مشاهدد کر ند.

 ی. فرماندهی و مدیریت جهاد2-3-3
 ا ررمانااادهی   ماااددردتیهاااااز  دژگااایررمانااادهی   ماااددردت هااااا ا 

ایاارت  .امر زد  ر سطح کال  کشور بادا  نیازمنادده کهاست شایدسلیمانی 
است کاه  ر  میاف معاه رهیرا ۀمددردت هاا ا  برگررته از بیانات ااومان

 1نو   ار  ا بیات مددردتی هامعه شد. ۀهاا  هنخستین سال
اوای   میتنی بر اله   دوا  ررادند کار   دالش با نیت یمددردت هاا ا را م

هاات میاارزد  کارآماد منااب  ماا ا   انساانی ماؤ ر   کاارگیرا ر باه  رادت 
هااا ررهنرای  اهتمااای  ارصههمۀ  شمن   رر  موان  حرکت به هلو  ر  با

 هاای  سااازما  رداازا گااذارا  برنامااه الماای  ارتصااا ا  سیاساای بااا هااد
   هاا ا اساالف دعردافکنترل هات نیه به اهدا   براساس ررهن   هدادت

 2.کر 
                                                 

-https://farsi.khamenei.ir/news   سترساااای  ر: 1/2/1711 ،«یجهههههاد تیریمههههد». ر.ک. 1

content?id=20035ااات اماف خامنه؛ بیان  شار ار   ااضاا شوراا اسالمی شار با  ددار  ر
 .https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=24963   سترسی  ر: 27/11/1712  دارا 

 ر  اهااا  تدردماد اهاامؤوفاه»ا  محمد الی زرگرزا د   مادا شمشایرا  اصغر ارتخار. 2
  1711  دابسااتا  2  ش 11  س نیههامی فصههلنامه مههدیریت  «اا اماااف خامنااه اناااتیب

 .31 ص
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خو  کاه  ش در دد سر ارشایدراسه سلیمانی  ر طول حیادبی اساس برادن
ا ا دردن مددرا  ها  از مور گذشتبیشتر آ   ر هادراد ررماندهی   مددردتی 

 .است   را  پس از انیالب
آشکارا بو  که رهیر معااه  هاا ا سر ارسلیمانی حیییت زندگی سراسر

 کندمیسلیمانی  بدا  اشارد به سر ار 1نشا  ا اوفیار ااف ااطاهنر انیالب
 :ررماددمی  

ایشان بارها، بارها، بارها جان خودشان را در معار  تهااج  دشامن 

ااه؛ و مجاهاادت قاارار داده
ّ
ل  ل 

ً
انااد، در راه خاادا، باارای خاادا و مخلصااا

ل کناد اجار بدهاد و تفضا شاءالله خدای متعال به ایشاناند. انکرده

ناادگی ایشااان را بااا سااعادت، و عاقباات ایشااان را بااا شااهادت قاارار ز  و

 0بدهد.

 نودسد:ش میاا خطاب به  خترسلیمانی  ر نامهشاید
خوابد و نباید بخواباد عزیزم  من متعلق به آن سماهی هست  که نمی

تا دیگران در آرامش بخوابند. بگاذار آراماش مان فادای آراماش آناان 

مان در اماان و باا عازت و  ۀشما در خان بشود و بخوابند. دختر عزیزم 

                                                 

 ردارات را ین ررماندهی است که پس از انیالب نشاا  ا اوفیاار نخستراسه سلیمانی سر ار. »1
  نشا  ا اوفیار .در نیز سه نشا  رتح  ردارت کر د استکند. ررماندد نیر ا ردس سپاد پیشمی

ررماندد معاه کاه  .کندمی   را ااطا آ روا که معاه ررماندد که است ناامی نشا  دردنااوی
   کاه رشاا ت کنادباه کساانی ااطاا  مای  دردن نشا  ناامی اساتکه ااویرا  روا ادن نشا  

)خیرگاااازارا میاااازا    سترساااای  ر: « مورییاااات  ر ررماناااادهی  اشااااته باشااااند
https://www.mizanonline.com/fa/news/501663  21  1711اسفند.) 

   ر مراسه ااطاا نشا  ااوی ا اوفیار به ررماندد نیر ا ردس ساپاد اااماف خامنهبیانات . 2
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41943   سترسی  ر: 11/12/1711

https://www.mizanonline.com/fa/news/501663501663؛
https://www.mizanonline.com/fa/news/501663501663؛
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41943؛
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پنااهی کاه هایچ کنید. چه کن  بارای آن دختار بایافتخار زندگی می

فریادرسی ندارد و آن طفل گریان که هیچ چیز... که هیچ چیز نادارد 

ام. چیز خود را از دسات داده اسات؟... دختارم خیلای خساتهو همه

بخاواب . مان در  خواه ام، اما دیگر نمیسی سال است که نخوابیده

آمادن نداشاته ت باره یاجر  های ریزم که پلکچشمان خود نمک می

پناه را سار ببرناد. وقتای فکار د تا نکند در غفلت من، آن طفل بیباش

ت، زینااب اساات و آن ناارجس اساا کاان  آن دختاار هراسااان تااویی،مای

شاادن کااه در حااال سااربریده ،خواباناادهمساال   نوجااوان و جااوان  در

گار از مان چاه تاوقعی داریاد؟ نظااره ،ای  اساتحسین  و رضا ،است

گوناه زنادگی توان  ایانخیال باش ، تاجر باش ؟ نه من نمیباش ، بی

 8بکن .

اومللاای  ر هماااورا اسااالمی   مااددرا بااینشخصاایتی شایدساالیمانی 
هاا  شمنا   ر منطیۀ غارب بسیارا از دوطئه بو  که راهیر ا  ر ارصۀ ناامی
کار     ر  ضاعیت پینیادد   خطیار کناونی   ارا خنثاآسیا   الیه هاا  اسالف 

 2مددردت هاا ا را به منصۀ راور   بر ز رساند.
 ۀگذار   غرب  ر رسید  به اهدارشاا   ر منطیادوا  از ناکافبراا نمونه می

  بااوتی  ف ۸00۸باه اارا   ر ساال  امردکاا ۀهنوب غرب آسیا ناف بر . با حمل
   رنتیجه دادددش   درر به ادرا  نز دکحضورش  ر منطیه  نیر هاا ادن کشو

                                                 

 https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=47306  21 سترساای  ر:  ؟«جههنممچههرا مههی». 1
 .1711  ا

نامۀ اواای ا سیاسای اوروا دفکر راهیر ا مددرا  هاا ا براساس  صیت». حسین هلیلیا   2
 .111  ص 1711  زمستا  4  ش 21  س نشریۀ مدیریت اسالمی  «ه سلیمانیشایدراس

https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=47306؛
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بنادا باه ادان هما  ااامااف خامناهنیز بیشتر شد.  ر ادن هنراف حضرت 
ر     باا دوهاه باه ماددردت رسیدند که  ر منطیه خأل ردرت  هو   ار ؛ ازادن

که به وحاا    هاا ا   ددابیر ناامی شایدسلیمانی  ادن سر ار نامدار ادرانی را
اکتیکی  املیادی   راهیر ا بسیار با ررماندد کاه راوا هماهنا  اددئوووژدک  د

. ماددردت   مجاهادت   داالش کار  بو   به ررماندهی نیر ا ردس انتخااب
اا منطیاه یسپایدسلیمانی بااک شد پس از چند سال  ادارا  دیادده باه رادرد

  کناد پالاوا  ااتارا   ۀکه دکی از ررماندها  ارشد رژده  ابستداهادی ؛شو 
دوانست  ر زدرا ن دمجید از سر ارسلیمانی ا  را ارتخار خو    ادرا  بنامد؛ ضم

 1بادستد. امردکا ۀمیابه هیمن

 مدیریتی ۀ. جاذب2-3-4
 آ خاوبی از در مور  است که شایدسلیمانی  باههاا مدروا  از  دژگی ۀهااب

 برخور ار بو . مددر مور  را ر است با  ارا بو   ادن صفت  کشش   هاذابیتی
  . میافاررا  را به شور   رداکارا  ا ارنفوا کند    هااز خو  نشا   هد که  ر  ل

اا همناو  شاجاات   دادبیر  هاا پسندددد ر کنار صفت معاه رهیرا
 شایدسلیمانی هاا بردربو   سخن را نیز از  دژگیکنندد صفت ا رگذارا   ران 

 2. اندمی
هار ماددرا  ۀیفاوب را  رسالیمانی املکار  خاراساه حاجشاایداگرچه 

انسانی    دنی را نیز از  راادف    ۀآ   براا رضاا خدا  رابط  اند  ارز   برمی
                                                 

جهها   یمطالعهات راهبهرد ۀمجله ؛«یمانی ر مکتب سل یمیدماد ینکاشک»سعداوله زارای  . 1
 .27–7  ص 1711 زدیپا  11  ش اسال 

   سترسااای  ر: 11/11/1711 ر  دااادار باااا مااار ف راااه   اا. بیاناااات امااااف خامناااه2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628. 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628
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آماوختنی اسات  شایدسلیمانی  شمار . آننه  ر مکتبمددردتی برمیدکاویف 
هرگاد مددرا  ریفه   دکلیف خو  را بشناسد   رضاا خدا ناد را ادن است که 

سانت  شو ؛ زدارا براسااساش با مر ف اصالح میرابطه ر امور  ر نار بریردد 
انساا  را باا مار ف   ۀاوای اگر رابطه با خدا ند اصالح شو   خدا ند هاه رابطا

َلَح » ررمادد:می کند. حضرت الیمی سازما    محیط زندگی اصالح صم
َ
َمنم أ

ُه َما بَ یم َنُه َو بَ یم َما بَ  َلَح اللَّ صم
َ
ِه أ ویم َنُه َو َبویم َن اللَّ ا  خاو    خادا یاه مکاسایک 1؛اسَن النَّ

 «ر .کا  ا    مر ف را اصالح خواهد یند  خدا ند مکاصالح 

گرادای باو ؛ رضاادت  نیال دحی  اهادا   اال   دکلیافبه سر ارسلیمانی
کر . را ررادر از  رادف سازمانی دلیی می ش انست    رادفخدا ند را اصه می

واند هزارا  نفر را سازماندهی کند   دشو    میگذار میصورت انسا  ا ر  ر ادن
معا الت را همۀ کنند که آ  ردرت هرکداف از ادن اررا  ردردی دووید می ر نتیجه 
  هد.دغییر می

ا بو ؛ ه ستور ادشود  همراد اهرا  ستانشبا زدر ادشا  اصه ا وی  ر ررتار
  گوشز  اشتیاهش را به ا کر   با ررتارا مناسبا دخلف میهاگر رر ا از  ستور

 گودد:بارد می رادنشایدسلیمانی  را از همکارر ا . کر می
برخاوردار باود،  ییبااال  ۀپدران ۀیداشت و از روح یادیایشان اغما  ز

سااردار در برخااورد بااا نظامیااان  یت نظااامیحااال شخصاانیدرعاا یولاا

 یه برخوردهااکاد و ازآنجایاچربیماشان یاغما  ا ۀیمتخلف بر روح

ت در شخص مقابال یجاد رضایبود، سبب ا یشان از حب و بغی تهیا

شاان یه اکااعتقاد راس  داشاتند قاس  حاج یروهایرا نیز شد؛یمه  

                                                 

 .347  درهمۀ محمد  شتی  هما   ص نهج البالغة. محمد بن حسین شردف اورضی  1
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اگار قاسا  حااج کند.میا برخورد یدهد میر کعالقه، تذ یفقط از رو

 یطاور یر ثارالله داشت، پاس از مادتکروهایش در لشیبا ن یبرخورد

رون بیااورد و او را یابرا از دل طارف مقابال  یه نااراحتکارد کیمعمل 

 8رد.کیم یخودش راضنسبت به 

ادان ناوع نرااد  ۀسر ارسلیمانی نراد ابازارا باه زدر سات نداشات؛ نتیجا
که نیر ا دحت امار ا   درار نرارا  پسات  میااف   مورعیات بو  مددردتی آ  

کاار  دحیا  اهادا  میادس باه را براا شسازمانی خو  نیو   بلکه دماف دالش
یر ها هنراف دحی  ادن اهدا  میدس احساس رضادتمندا  ننین نبر . هممی

 ستمز  براا رر   مجمواه بردردن کر ند که  ر بو   میؤاستغنا  مفید بو     م
 ررتاارا   ۀغناا  ر نی   بیر نی است   ادن به معنااا هااباسازما  احساس  دا

چناین احساسای را  ر ارارا  زدرمجموااه خاو   شمددردتی است که با امکر 
 کند:دعردف میشایدسلیمانی  رزما ز ههارر ا کند. میجا  اد

شد، یمنترل کد یار حسام بود و بایه بسک ،فاو ۀادم هست در منطقی

گفته بود:  ،د بانی از مقری را داشت ۀکه وظیف یجیبس کشان به ییا

باا قاسا  حااج شاب بعاد مان و «دهی.ینمس را به داخل راه کچیه»

ن د باااانی و یااا  باااه ایدی . رساااینااایبب   منطقاااه رایرفتااا ییخاااودرو

  یخاواهیما  ی  تاا ماا را نشناساد. گفتایدیشکن ییمان را پایهاهالک

  یگفتا ی ، نشد. حتایردک  ساعت اصرار یرد. نک  داخل. قبول نیبرو

 ؛ ی ، اجاازه باده وارد شاویاناماه دار یمانیسالقاس  حاج ما از طرف

                                                 

  همها   یمانیراساه سالشااا ت ساپایدحاج نیاطالاات  به مناسیت اربع ۀر زنام ۀنامژدد . 1
 .1 ص
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تا ما را  یجی  و مأمور بسنار زدیک اله راکه نداد. سرانجام ک اجازه نداد

شنوی نیروها از ساردار از حرف ۀاین نشان  .ینکد، اجازه داد عبور ید

طارف دیگار باود. آن  یک طرف و دقت سردار در مسایل حفااظتی از

ر کد و از او تشایاده شد، ماأمور د باان را بوسایشب سردار از ماشین پ

 8ویژه، مختص سرداربود. یرد. این مدل رفتارک

ریط براا ادرانیاا  نیاو   بلکاه  ر ساطح شایدسلیمانی  ۀرهاابشخصیت پ  
 یر منط    ردرت ددبیر خو  رارار  ا د أمنطیه   حتی هاا   بسیارا را دحت د

 ر کشورهاا  درر ااشیا    شیفترا  رارا ا   اشات.  ر ویناا    ر  ازادن ؛بو 
دتی ا  را شانیدد سورده  با ادنکه بسیارا اررا  ادشا  را ندددد بو ند  سلوک مددر

بو  کاه حتای چنا  شخصیتی   منط  ا   ۀهذب رزددند. بو ند   به ا  اش  می
که  ر نیر   نا  ا . چ یر ررار میأا  درر را نیز دحت دسرا    سیاسیو  کشورها

کند کاه باه نفا  کشاورش هماور ر سیه را متیااد ها دوانست رئیسبا دکفیرا
آرردناای کنااد. یا ماات  ر سااورده نیااشم ۀاساات دااا  ر راسااتاا اهاادا  هیااا

 گودد:بارد می رادن نصراولهسیدحسن
 روساایه در ابتاادای اماار مااردد بااود کااه وارد جناان در سااوریه شااود و

ها   سلیمانی با استدالل و شخصیت کاریزماتیک خاود آنقاس  حاج

جمهور روسیه ای که با رییسروی نقشه و توضیحاتی واقعی در جلسه

ها و جلاوگیری از عد کرد که برای مقابله با تروریستداشت، او را متقا

 ۀدر آن جلساایان کشاور ورود کناد.  ۀه، باه مسائلسقوط دولت سوری

گفت من قانع شدم. این چیزی بود که قاس  حاج دوساعته، پوتین به
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توانست با استدالل و تشریش واقعیت قاس  حاج شنیدم.قاس  حاج از

 8پوتین را قانع کند.

                                                 

ن   سترسای  ر: آنالداهمشاارا  دارنماا «؟چمونه سردار سهلیمانی پهوتین را متواعهد کهرد. »1
576332https://www.hamshahrionline.ir/news/  1  1711 ا. 

https://www.hamshahrionline.ir/news/576332/چگونه-سردار-سلیمانی-پوتین-را-متقاعد-کرد
https://www.hamshahrionline.ir/news/576332؛
https://www.hamshahrionline.ir/news/576332؛


 
 
 
 

 موسفصل 
 مبانی فکری شهید سلیمانی

 
هاادی انرااردها   پایشررضپیش همیتنی بر سلسلشایدسلیمانی  رکر   انددشه

اویتاه نیش  ارناد. شایدسلیمانی  گیرا مکتبشکهاست که هردک از آناا  ر 
هماا  میاانی رکارا اماامین شایدسالیمانی  بادد دوهه  اشت که میانی رکرا

   امااف خمینای مکتاب امااف ۀشاددربیاتی شایدسلیمان انیالب است؛ زدرا
  هااا بااه زدرساااخت  پااژ هشمیااانی  ر اداان مناااور از اساات.  ااخامنااه

آ  اساتوار  برشایدسلیمانی  ۀر   انددشارکاکه  گر  اطال  می رکرا هاابنیا 
رکارا برخی میاانی  ر ادنجا با ادن نراد . شکه دارته است اااساس آناست   بر

 .شو می ر د آشایدسلیمانی 

 شناختییی هستمبان .3-1
که  ر ادن بحک به  هو  خدا   راهنمادا  اواای  شناختیهستیهاا زدرساخت
گیرا باردشوند که با محسوب میشایدسلیمانی  رکرا ۀمادبنگر    اطال  می

 هااانی برهاناد   باه خادااخو  را از هر رید   بناد ادان دوانستادشا  آناا از 
هااا آدنادد    رنتیجه مکتب دربیتی را شکه  هاد کاه نساه متصه شو  متعال

 بریرند.راهنماشناسی    بتوانند از آ   رس خداشناسی
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 ایارت است از:شایدسلیمانی  شناختیهستیبرخی میانی 

 خداشناسی .3-1-1
معررات خادا از هماه شاناخت     شاناختیمربو  به هستی معار  ۀمیا  هم

شناخت پر ر گار ااوه است  ۀبارزدرا موضوع آ   ر 1؛ر استددر  بارضیلتماه
ادان انساا  دعنای خداشناسای    راد رسید  به کمال نیاز باه آ   ابساته اسات.

ست   ا  این نیااز   ا ااوه هستی ۀهم   که خدا ند خاو  ا  را  ردابدحیییتی 
   ارز   بر ادنکه با ر  اشت خادا خااو شایدسلیمانی  دعل  به خدا ند است.

 یَ : »شردفه وهو ات ااوه است  با اوااف از آدۀم ۀا    هم سرپرست
َ
واُس یُ ا أ َاوا النَّ

َغنِ  َْ الم ُه ُه ِه َواللَّ ُفَقَراء ِإَلی اللَّ نُتُم الم
َ
َحِم  ُی أ بار ادان باا ر باو  کاه  2 (15)رااطر: «ُد یالم

      ر اماهنیازمناد   کمتر از آ  به خدا  هر آ  موهو ات ااوه ۀ  هم شخو 
 آ  اصرار  اشت. بر رررتا

 امااف زماا داارا  خداشناسی  را بادد  ر درازشایدسلیمانی  خداشناسی
ٌ  »  :ررماو دارا  حضارت ماادا ر دوصیف  الیاماف دحلیه کر ؛ ِرَجوا

ِرَفِتِه  َه َحقَّ َمعم ْا اللَّ ِمُنَْن َعَرُف  ستریدشا بهکه خدا را  اندیمر ان[ ادشا   ا]دار 7؛ُمؤم
و »همنناین ررماو :  «.اندشناخته ودوا اللوَه حوقَّ َتْحیُهوُم الَّ آناا  باه  4؛دهِ یوَن وحَّ

                                                 
َر   » :الی . اماف1 ر 

ه   َمع 
َحاَنه   اولَّ ی  َلی س  َمَعار   َأا   بردردن    االدردن خدا ند معررت   ؛ شناختاو 

  راه  تصهنی  غهررالحکم و دررالکلهم)ایداوواحد بن محمد دمیمی آمدا  « هاستشناخت
 (.11  ص1733اسالمی   رتر دیلیغات 

 هرگوناه شادساتۀ   نیاازبای که است خدا ند دناا خدادید  به نیازمند( همری)شما  مر ف! اا. »2
 «است. ستادش   حمد

  2  ج1711هاشامی    دیرداز  بنایاالئماهاوغماه رای معرراهبن ایسی اربلی  کشف. الی 7
 .411ص

  بیار ت  مؤسسا االالمی  الحجهه الاائهباثبهاتالناصهب فهیالدا . الی حائرا دز ا  4
 .137  ص2   ج1422
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 «. ارناادت ا ساات  ااتیااا  یکااه حاا   حاادانچنااا ت خدا نااد  آ ی حاادان
 ررمادد:مینیز  صا  اماف

  ٌ َحِد کَ ِرَجا َبُر الم نَّ ُقُلَْبُامم ُز
َ
َِ یأ وُْبَاا َ ویَ ِد  َ ودم ِموَن  یِفو کَّ َُ

َ
وِه أ َذاِت اللَّ

 1؛َحَجرالم 
 یهااپارهچون شان یهادل ییگواند که یمردان[ ن امام زمانا]یار 

در ذات خداونااد  یدیااچ تردیترنااد و هااآهاان اساات و از ساانن سااخت

 .ندارند

هر وحاه خادا را ادشا     حضور  اشتشایدسلیمانی  خدا  ر متن زندگی
 ر  خادابراا شایدسلیمانی نیو  که چنا  .  ددچشه  ل میاله حضورا   با 

ا   2.کناد به ا  رهوعباشد   ریط  ر زما  گررتارا   مشکه    غادب   ر  ست
راحتای خادا را  ر دوانسات باهباا شااو    رتدات  ل مای با الاه حضاورا  

 7 هد.خو  به آ  شاا ت می ۀنام ر  صیتکند   حس  اشزندگی
 کنیه:هادی از خداشناسی   دوحیدمحورا شاید را با هه مر ر میهلود

 د:نودسمیخو   ۀنام ر ررازا از  صیتادشا   .1
هااا قااراری و رسااوایی  جاماناادگی، ساار بااه بیابااانعزیاازم  ماان از باای

ام؛ من به امیدی از این شهر به آن شهر و از ایان صاحرا باه آن گذارده

روم. کاری ، حبیاب، باه َکَرمات دل صحرا در زمساتان و تابساتان مای

دارم. خااوب میاادانی جااز تااو را ام، تااو خااود میاادانی دوسااتت بسااته

 2 .خواه . مرا به خودت متصل کننمی

                                                 

 .711  ص72  هما   جبحاراألنوار. محمدبارر مجلسی  1
 .144  صهما . محمدهوا  ر  گر  2
 .277ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه7
 .271ص  هما . 4
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اا از دوحید  ر محیات خو  هلود ۀنامشایدسلیمانی  ر ادن رراز از  صیت
 ؛را به نمادش گذاشته است

بسیار نمو   اشاته اسات   شایدسلیمانی  . دوحید  ر استعانت  ر زندگی۸
 5 آداۀادما  امی  به مفااوف یید   طلادشا  به غیر از خدا از کسی استمدا  نمی

َتعین» دعنی حمد ۀمیارک ۀسور اَ  َنسم شاردفه  بیاانرر  ۀادان آدا اشت؛ زدرا  1«ِایَّ
کس که هیچ خواهد بو آ  ادن  ۀخدا ند است   نتیج از خواستنکمکانحصار 

ا   دااراباه ریط باداد کمک خواستن نیست    ۀچیز هز اات خدا شادست  هیچ
بادد به رسمیت شناخت   بادد از هر نوع بندگی    وانین ا  رارریط  امید  اشت؛

آنناه  هاد شاواهد نشاا  مای 2.کار  دسلیه  ر برابر غیار اات پااک ا  پرهیاز
اش ردشاۀ اصالیا  بو  کاه را براا همه ازدز کر   خدامحورا شایدسلیمانی 

 ؛نطلیید  از غیرخدا بو استمدا 
ا َیو»: شردفه ۀبا اوااف از آدیمانی شایدسل هلود  درر خداشناسی   دوحید. ۸

 
َ
ِ  یُ أ ِط یَاا الَّ

َ
ْا أ ِط یَن آَمُن

َ
ْا اللوَه َوأ ِلویُع وم

ُ
ٌَ َوأ ُسوْ ْا الرَّ ِم  یُعو وِر ِمونم ا ( 53)نساا :  7«مم کُ مم

رییاه گوش به ررما   ویریط اساس دوحید  ر اطاات بو . سر ار شاید برهمین
زدارا  ؛باو  ااخامنه مافا   خمینی اماف ؛دعنی امامین انیالب  خو  زما 
دوا  به ادن نتیجه رسید که اطااات رییه از طر  خدا اا   الدت  ار    می وی

به هیچ هردا  سیاسای شایدسلیمانی  بنابرادن  رییه اطاات از خداست.از  وی
 ؛بو ما  رییه زمطی   ویریط     ابسته نیو 

                                                 

 هودیه.می دارا دو از . دناا1
 داارا   استا  مساهد همااات ائمۀ از نفر با هزارا   ددار  ر اااماف خامنه بیانات ک... ر2

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34109   سترسی  ر: 71/7/1717
 اختیار  ر را شما امر کهکسانی   پیامیر از   کنید اطاات را خدا ادد!آ ر د ادما  که کسانی اا. »7

 «نمادید. پیر ا هستند  خو دا  از    ارند
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 ا  اساات.یمانی شایدساال  دراار خداشناساای ۀهلااو دوحیااد  ر دوکااه .4
اف باو : دکای پشتی   ابزار ماه  ر کووه  از ابتدا که  ار  هن  شدف»گودد: می

 1«.ادن    خو ف را آما د خدمت کر ف خلوص  دکی هه دوکه. همیشه با
حاج راسه دوکه اجییی به خدا ند »گودد: می  رزما  شایداز هه  ابوبارر

 2«. اشت  نصرت اوای 
کاه نشاا   شوندمشاهدد میشایدسلیمانی  ر زندگی هاا اموار  ررا انی  

   انجاف  ریفه  به خدا دوکه رن پس از انددشید    مشورت با اهه  ا هد می
 ۀ  ایاور از ر  خانا ۱شاب املیاات  اوفجار باارۀکه ادشاا   رچنا  .کر می

 خواساتند از آ د که  ر آ  شب  رتی رزمندگا  مایکننیه می حشتناک ار ند 
 کنند  گفتیه: ایور

را از  را از نیال عباوردادی، ماا طاور کاه موسایباید هماان خدایا تو

وِ  »خادایا خاودت فرماودی:  ...ی اینجا عبور دها ا یَنووا فِ اَهوُد یَن َج َوالَّ
ُام ُسُیَلَن َلَنام  خدایا خودت گفتی حرکات کنیاد،  1(38 )عنکبوت:« اِدَینَّ

 2.کن . خدایا کمکمان کنمن هدایت می

خصوصاایادش غیاارممکن آ  بااا را ایااور از ار نااد   معاااش   ارراای ایااه
مرر ادنکه انسا  با دوسه   دوکه به خداا متعال   ااتما  به ا  بتواناد  ؛ اندمی

 ل    اشاتند رزمانش با ااتما ا که به خدا  ههشایدسلیمانی  .کند از آ  ایور
   از آ  ایور کر ند. به  ردا ز ند

                                                 

 .47ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه1
  «راسه با  اااش هنریادهاا سر ارا که همپاا حاجناگفته»زا د )ابوبارر(  . محمدرضا رالح2

 .هما 
 کر . خواهیه هدادتشا  خو   هااراد به رطعاا  کنند  هاا ( نّیت خلوص با) ما راد  ر که آناا .  7
 .17  ص1711  دارا   دا زهرا  «حاج راسه» اکیرمز آبا ا . الی4
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 راهنماشناسی. 3-1-2
به راهنماداا  اواای مانناد  با رشناختی  معررت   معار  مربو  به هستیمۀ ه

   همننین  الدات رییاه  ر زماا  غییات امااف  1  اماما  معصوف پیامیر
هادراد از  راهنماشناسی ارز   بر ادنکه ۀ ر حوزشایدسلیمانی  است. معصوف

    اشات امیا اباا رباه آ      شاناخت الدات رییاه   امامات اصه نیوت  
 د کارآ  را ا یاات  ر اماه  با ر  اشات  نیز  الدت  ر اصر غییت  استمرار هب

 .است
داردن ش ساختا ر طول زنادگی هااا اشایدسلیمانی  شو اگر  ددد می

آ  را کاماه پذدررت   با هاددت را با اش    االره میها مورعیت   هامسؤویت
ر  ازادان ؛اسات معصاوف ماافررماانیرا از ناداب ابه  ویاه   کر پیریرا می

حرکت  ر مسیر  الدت رییاه را هماا  حرکات  ر شایدسلیمانی  دوا  گفتمی
  انست.می اوای شناسیراهنما ۀ   ر  ادر معصوف  اماما  مسیر پیامیر

 ندا  دا ام  هانش رساو  کار د که از بن  اا از ادن شناخت   با رهلود
 د باه نماادش گذاشاته شادد اسات  آنجاا کاهشای ۀنامصیتگونه  ر  ادن  بو 
 نودسد:می

اللاه رسول ۀخیم ه،. خیموالیت را رها نکنید ۀخیم ،ت اسالمبرای نجا

 وزدن اسااام دشاامنی جهااان بااا جمهااوری اسااالمی، آتااش .اساات

کااردن ایاان خیمااه اساات. دور آن بچرخیااد. واللااه واللااه واللااه ویااران

اللاه و حارم رساول ۀم و مدیناالحارااللهخیمه اگر آسیب دید، بیت این

                                                 

 اشااد» گوداد:چنین مینامۀ خو  پس از شاا ت به درانری خدا ادن. شایدسلیمانی  ر  صیت1
 اشار ا نی اومعصومین ا ال د   ابیطاوب الی بن امیراومؤمنین أّ   اشاد   اوله رسول محمداا  أّ  

 (.277  صا هم)ااومه طاماسیی    دررا   « اوله حجا معصومیننا   ائمتنا
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ماناد؛ قارآن آسایب ال، کاظمین سامرا و مشهد بااقی نماینجف، کرب

 8بیند.می

 الدتمادارا اوراوا دربیتای خاوبی  ۀحاوز ر شایدسلیمانی  سیرد   ر ش
 اماه باه  صایت هاا مؤمن   انیالبی که باانسا  ۀمجاهدا    هم است براا

 مسیر پر رش  هند.بتوانند خو  را  ر آ  شایدسلیمانی 

 شناختیانسانمبانی . 3-2
را  دان اساالف   اا است که محتواا  هاو ا آ  مدرسهشایدسلیمانی  مکتب
هاادی هاا   زدرسااختانرارد هد   بر پیشهاا امامین انیالب شکه میآرما 

زدارا انساا  از  ؛شاناختی اساتانساا  ۀانراارازهمله آناا پایش ؛استوار است
شاناختی است که خدا ند  ر ررآ  بر ارزش اادی   هستی هادیدددردن آرردماه

 بار حیاو  اادای   ارزشای آ دی  آ  نیز به   امامین انیالب 2دکن ا دأکید می
 انسا  دوهه  دژد  ار .   ارزش بر کرامتشایدسلیمانی  ر ادناز 7 ؛رشارمیپا

احتاراف    انساانیتاز شایدسلیمانی    راع شناسی شایدسلیمانی ر انسا 
با نراد   نررش اسالمی   دأسی از امامین انیالب اسالمی اسات؛ ناه باا به آ  

 انند   ا  را دا حد می 4نراد   نررش برخاسته از غرب که انسا  را خداا انسا 
                                                 

 .271ص  هما . 1
َنا َ َوَید  » .2 م  ی َکَرّ ه   َ   آَ فَ  َبن  َناه  ی َحَمل  َیر ّ  ر  ر   َ   او 

َیح  ه   َ   او  َناه  َن  َرَزر  یَیات   م  ه   َ   اوَطّ َناه  ل  یارٍ  َاَلی َرَضّ  َکث 
ن   َمّ َنا م  یالا  َخَلی  ض    ر را آناا     اشاتیه  گرامای را آ ف ررزنادا  ماا راساتیبه   ؛(11 اسرا  ) َدف 

 بار را آناا    ا ده  ر زا ادشا  به پاکیزد چیزهاا از   برنشاندده [ هامرکب بر]  ردا   خشکی
 « ا ده. آشکار بردرا خو  هااآررددد از بسیارا

  خمینایامااف آ اار نشار   دنایه مؤسسۀ دارا    اما  صحیفۀ خمینی  موسوا اوله. سیدر ح7
 .1ص  4ج  1711

 .71  ص1711درهمۀ ایاس مخیر  دارا   کو ر   اومانیسم،ودس  . دونی  د4
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دربیتی را  یانسا   مکتیاز شایدسلیمانی  اوعا دبرند. دکرده رو باال می یخداد
  ستی اسالمی را  ر آ  آموخات   باه  درارا    انسا دوابنا ناا د است که می

 .ارضه کر 
 نااراز  آ  انساا  نیاو ماه شایدسلیمانی    ستی ر دکرده انسا    انسا 

مسیحی بو   حتی   سنی    شیعهبراا ا  1.دا مخاوف استبا  ا موار  مذهیی 
کاه چناا باو ؛  ر چنراال رااوه  ؛ بلکه معیاار  ا  رااع از مالاوفنیو مالک 

نواً کُ »خطاب به ررزندانش ررمو :   اامیرمؤمن ْم ُلوٌِْ َع َمظم ومًا، وِللم اِلِم َخدم ؛ َْنا ِللظَّ
شاو  مشااهدد مایبناابرادن  2«هموارد خصه راوه   دار   دا ر مالاوف باشاید.

هاا از محاصرد  ااشیآنا  را شایدسلیمانی که   بسیارا از مر ف ارا    سورده
  صاد آرااا سایامک مارد تای مسایحی بو ناد.دا ح 7از اهه سنت ا  نجات 
 گودد: ر مجلس شوراا اسالمی می  کلیمیا  ادرا  ۀنمادند

سردار سلیمانی در ایامی که مسیحیت شرقی در خطر قرار گرفته بود 

تنهاا کسای  ،ها مورد تهاج  قرار گرفتاه بودنادو وقتی که حتی ایزدی

بااا داعااش صااورت سیسااتماتیک و تشااکیالتی بااه در جهااان بااود کااه

هایی که ساردار کرد. کمکجنگید و از حمایت مردم اجتناب نمیمی

نحاوی باه ،سلیمانی به دوستان ارمنی و آشوری در عراف و سوریه کرد

پارلماانی در بروکسال باه آن اشااره کاردم و  ۀبود که من در یک جلسا

کاه از هاا بایاد از ایان خجالات بکشاند کاه تنهاا کسایگفت  اروپاایی

عنااوان یااک سااردار ساالیمانی بااه ،کناادی دفاااع ماایمساایحیان شاارق

                                                 

 .174  صهما ووحی  . سیدالی بنی1
 .277ص  2ج   1423  اراوحددک  ره   االئمهمکاتیب میانجی  احمدا . الی2
 .31-31  ص1711  ره  اادما  لاسمحا رر   . نرهس شکوردا 7
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پاا انداختاه که نمایندگان پارلمان اروپا پارویدرحالی ؛مسلمان است

 8کردند.شان را میل میبودند و آب معدنی

بیت   کالف اهه 2دأسی از ررآ  کرده با سلیمانی ارز   بر ادنکهشاید
 هب 7

ا نجات آناا از چنرال راوما   ا    براکرامت اادی انسا  اهمیت می ارزش  
 ۀهما رااوی نیاز باااا ا   معماومورعیات  رزدد   ر  ردغ نمیاز هیچ کارا 

گااد خاو  را اا رائاه باو    هایچژد ستا  احتاراف  داخصوص زدرهب  هاانسا 
 . انست دررا  نمی بردر از یررمانده

 شناختیمبانی دین .3-3
 هاا رکرا مکتب شایدسلیمانی زدرساختاز  دن میتنی بر اسالف ناب با ر به 

به ارمغا  اسالف که  دن میدس است  ا از اخال   احکاف   ایادد اآننه  ۀ  هم
مکتاب    با دوهه باه میاانی  دنای .شو به آناا امه می  ر ادن مکتب    آ ر د

 عت اساالف ناابنیز  دنی   براسااس شاردشایدسلیمانی  منش سیک  ر ش  
هاا  دن به به آموزدکه متددن بو   یمسلمان  سلیمانیدشای ر ؛ ازادنخواهد بو 

ررتاار ا   دک از ااماال  کر    هیچامه می   براساس دشی  ناب شکه  رست
 میاانی  دناایدااوا  مای بنااابرادن .بارخال   دان   مااذهب دشای  نیااو د اسات

 دوا  بررسی کر .میاحکاف    اخال ایادد   ۀرا  ر سه حوزشایدسلیمانی 
                                                 

 ا  https://www.tasnimnews.com/fa/news/2181961  24صد    سترسای  ر: . سیامک مرد1
1711. 

 .11(  آدۀ 11. اسرا  )2
  17   ج  1411  راه  مؤسساه آل اوییاتالشهیعهوسهائ  حار اااملی  حسان . محمد بن7

 .277  ص2  جهما ؛ الی احمدا میانجی  141ص
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 هندۀ  دن  مربو  به ااتیا ات  دنی اسات؛ دعنای دشکیه دکی از اناصر .1
ا       اهاه بیات با ر رلیی به خدا    حادانیتش    باه نیای مکارف اساالف

شاوند. شایدسالیمانی  ر همننین با ر به معا    ووازمش هز   دن محسوب می
 کند:چنین بیا  می  هد  اش به ادن موار  شاا ت مینامهررازا از ابتداا  صیت

َِّ اللووه و ا وواد أنَّ محموودًا رسووٌْ اللووه و ا وواد أنَّ  ا وواد أن ِ الووه ا
طالب و اوِده المعدْمین اثنی عَر ائمتنا و امیرالمؤمنین علی بن ابی

 معدْمیننا حجج الله.
ده  که قیامات حاق اسات؛ قارآن حاق اسات؛ بهشات و شهادت می

، عادل، امامات، جهن  حق است؛ ساؤال و جاواب حاق اسات؛ معااد

 8نبوت حق است.

نامۀ خو  به مجمواۀ هام  ایادد  دنی شایدسلیمانی  ر ادن رراز از  صیت
 شاا ت  ا د است.

هااا  دان  بخشی از آموزد    ر هادراداخال  اسالمی راشایدسلیمانی . ۸
مصادا  ادشاا  کار . اهتماای مرااات مای  ر حوزۀ   چه  رر ا چه  ر حوزۀ

نشاینش  هاذابیت ر  بو    ویخند ملایح    لخو   خوشوشخ یانسان ر شن
هااا کر . با مغنااطیس اخاال  نیکاوا خاودش   لاش را    چندا  میچارد
 اشتنی بو    به هما  .   ستساختمجذ ب خو  میشمارا را هاا بیانسا 

 ر میاباه   دارکنامیزا  که  ر برابر  شمن با صالبت بو    ورزد بر انداف ا  مای
 ؛آحا  مر ف متواض    رر دن بو 

 کاه راادت احکاف شرای    دنای اسات   دن ۀ هند. انصر  درر دشکیه۸
 .از آ  غاره نیو هرگز   آ  دوهه  اشت  ر ا ج هن    هاا  به شایدسلیمانی 

                                                 

 .277ص  هما . 1
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 ررمادد:می بارد رادن که رهیر معاه انیالب چنا 
ود شارعی را کااماًل رعایات در میدان جنن نیز حد ]شهید سلیمانی[

 هاکه خیلیکس ظل  و تعدی نشود، آن ه  درحالیکرد تا به هیچمی

 8.نظامی اهل احتیاط و رعایت حدود شرعی نیستند ۀعرصدر 

اادت حالل   حراف مییاد باو  کاه  ر مااهراا به رچنا   سلیمانی آ شاید
ادد  ااشی بو    اا که صاحیش ش ر خانه ی راآزا سازا بوکمال  ر سورده  شی

اا  رصد  شد نامهررار  ا    ارامت کر    پس از آ    میر کر د بو آنجا را درک 
حالویت گیر    ادن کار را هه انجاف  ا    خو  را ا  خانه بنودسد   از به صاحب

اش را نیز نوشت که اگار خواهاا  دلفن منزل شخصی ۀ  حتی شمارکر  معرری 
 2؛ز به ا  بپر ا  خسارت شد

 شناختیمبانی ارزش. 3-4
 هااااناصار   مؤوفاه  سالیمانیشاناختی مکتاب شایدمناور از میانی ارزش

   آناا شاکه دارتاه اساتبراساس شایدسلیمانی  که مکتب اندهاا  دنیارزش
 شو .میآ ر د که برخی از آناا   هنددار پو  آ  را دشکیه می

 الهیدرد قرب . 3-4-1
 ر  رارب اواای   هااا اواای اسات.زشراز اددار با خادا ررب اوای   شو   

همتشا  بر ادن اسات ادشا  همۀ اوله است   ااررا    ساوکا  اوی ۀهم ۀ غدغ
 :شوند شردفه ۀآدادن  ر هوار خدا ند متعال ررار گیرند   مشمول دا 

                                                 
 سترسااای  ر:   11/11/1711 ر  دااادار باااا مااار ف راااه   اا. بیاناااات امااااف خامناااه1

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44622 . 
 .117ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه2
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 یَ 
َ
ِجِع یَّ ا أ ُة ارم َمِئَنَّ ُمطم ُس الم فم ِبَّ  یُتَاا الَنَّ ِاوًة یَ َراِا  ِک ِإلٰی َر ُخلِ یَ َمرم  یِفو یًة َفوادم

ُخلِ  یِعَیادِ  ِت  یَوادم  .(03-72)فجر:  یَجَنَّ
که ه  تو به سوی پروردگارت بازگرد درحالی  یافتهای انسان اطمینان

و هاا  خاادا از تااو راضاای اساات، پااس داخاال  ،از خاادا راضاای هسااتی

 بندگان  شو و به بهشت  درآی.

 از کاالف ناورانی اماافرتاه برگرخدا  از غه ررا  شایدسلیمانی  هاا وتنری
 کند: ر مناهات اومفتیردن خطاب به خدا ند است که ارض می سجا 

ِقی  ْم َِّ ِلَقاُؤ  َو َ  ِفُئَاا ِإ َِ یطم َعِتی  ْم ُلک َو َل َِّ َوصم ُدَها ِإ َِ یَیرق ِتی  الای َو ُغلَّ
 َِ ِاک َو َقَراِری  َظُر ِإَلی َوجم َِّ النَّ ُه ِإ َِ یُیلم ک... َو  ِإَلیک  ی ِمنم ْق یِقرم ُدوَن ُدُن

ُبک َِّ ُقرم یُلُه ِإ َِ یِز ی   1.َغمق
جاز دیادار تاو آتاش  ؛کنادخدایا جز حصول تو سوز دل  را خنک نمی

کناد و نشاند و جز دیدار تو اشتیاف من را سایراب نمایدل  را فرو نمی

 .دساز نمی قرب تو برطرف گیرم و اندوه مرا جزجز با قرب تو قرار نمی

باه هرکسای شایدسالیمانی  ررب   شو  رسید  به خدا بو  کهسیب  ر  به
مامای  ؛ گاودی خواساتۀ بسایار« اا کنید من شاید شوف: »گفتمی  رسیدمی

اا  ر  ررب است  هما  خواساتههما   نیال شاا ت بو    ادن  چنین ار   ادن
 کر .گو می  اشت   با خدا گفت که اماف سجا 

  اازمش را هازف کار د  براا رسید  باه ادان ارزش اواای  سلیمانیشاید
اناد داا بتو د باو ها از ادن بیابا  به آ  بیابا    از ادن سنرر به آ  سنرر   ددسال

 ر هوارش ررار  در شو  دا  نز دک  به ا  نز دک   رضادت اوای را به  ست آ ر 
 ۀناماز  صیت  ر  ررب اوای    وتنری از ررا  حضرت احددت  ر ررازاگیر . 

 : ضوح نمادا  است بهشایدسلیمانی 
                                                 

 .414   ص1427االالمی    بیر ت  مؤسس زادالمعاد. محمدباررمجلسی  1
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ام؛ ها گذاردهقراری و رسوایی جاماندگی، سر به بیابانمن از بی  عزیزم

من به امیدی از ایان شاهر باه آن شاهر و از ایان صاحرا باه آن صاحرا در 

ام، تاو باه کرمات دل بساته  بحبیا  روم. کاری زمستان و تابستان مای

خواه . مرا باه نمی تو را دانی جزتت دارم. خوب میدانی دوسخود می

دوساتت   عشاق مان و معشاوف مان  ... معباود مانخودت متصل کن

تاوان  از تاو جادا بماان . باس نمای دارم. بارها تو را دیدم و حس کاردم،

 8تو باش . ۀکه شایستاست، بس. مرا بمذیر، اما آنچنان

دعااوی از ررا  حا شایدسلیمانی   ر  ررب    وتنری بارۀارز   بر آننه  ر
پر د از حس غربت ادن شاید   راطمه  ادن شاید ازدز به  خترش ۀ  نامشدبیا  

هاوار خادا باه ررساادش باراا رساید  داابی طارات االمیاف  ر ادن  نیا   بای
 شو : ار  که به ررازا از آ  اشارد میبرمی

دانا  ، چاون ماینویسا عزیزم  این چند صفحه را برای تو می ۀفاطم

هااا را برایاات داناا  چاارا ایاان حاارفمقدسااانه ماارا دوساات داری؛ نماای

کن  در این تنهایی و غربت عمرم نیاز دارم نویس ، اما احسام میمی

دل باز کن . آه  مرو خونین من  عزیز من  زیبای من   ۀبا کسی عقد

انفجار تو، تماام وجاود  ۀوقتی بوس… مشتاف دیدارت هست  کجایی؟

سوزاند. چقدر این لحظاه کند و میکند، دود میر خود محو میمرا د

چقدر این منظره زیباسات. چقادر ایان لحظاه را … را دوست دارم. آه

سای خادایا  …دوست دارم. در راه عشق جان دادن خیلای زیباسات

سال برای این لحظه تاالش کاردم. بارای ایان لحظاه باا تماام رقباای 

                                                 

 .271-273ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه1
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ام. چقادر هاا فرساتادهام، واساطهها برداشاتهام. زخ عشق در افتاده

 8دارم.این منظره زیباست  چقدر این لحظه را دوست 

 :هاوب  هو   ار   ر ادن نامه چند نکته
شادت از  اند   بهزندگی  ر ادن  نیا را زندگی غردیانه میشایدسلیمانی  .1

 ؛بر دعاوی رنا میح  غربت
 ر هاوار خاداا خاو  اساتیرارش براا شدت به  سلیمانی  ازدز. شاید۸

 ؛کر  وتنری می
کر  دا راد رسید  به هوار ح  از طرد  شاا ت میسار گار   کاه .  اا می۸

 خدا هه  ااا ا  را مستجاب کر    ا  را با شاا ت پذدررت.

 عبادت و بندگی خدا .3-4-2
 گیاارا مکتااباز اوامااه شااکهشایدساالیمانی  ۀخاوصااان ایااا ت   بناادگی

 است.شایدسلیمانی 
راسه سلیمانی اید  ارعی خدا بو    ر حی بزر   اشت   هرگاز حاجدشای

باه  ؛ بلکاهکر سفر نمیبه ادن کشور   آ  کشور   شو  مطرحبراا ادنکه اسمش 
 ا با  شمن از کسانی بو  کهشایدسلیمانی  براا احیاا احکاف خدا.هر ها ریط 

 ل  ایادامتعاا ااماا  ر میاباه خادا  کر میارزد میشجااانه    دن   انسانیت
نمااز  2کار .ت مای  با حضور رلاب خادا را ایاا  متواض   اویه   خاکی بو 

                                                 

   سترساااای  ر: «ماااهراط  ختاااارش باااه سر ارساااالیمانی ناماااۀ». راساااه ساااالیمانی  1
https://www.aparat.com/v/PUAJI  7  1711 ا. 

  خمینای  دارا   مؤسسۀ دنایه   نشار آ اار اماافالصالةآداباوله موسوا خمینی  . سیدر ح2
 .71-71  ص1711
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که نیه  چنا  ؛شدهموارد مستمر   با حاوت خاص ارامه می یسلیمانشاید شب
 شد:

 شد.ر مبارزه با اشرار شرف بود، دل شب ه  بلند میدرگی ،حاجی روز

شد. ندبار بیدار میاز آخر شب که وقت استراحت بود تا اذان صبش چ

شاد وضاو خوابید. دوباره بلند میخواند و میدو رکعت نافله شب می

خوابیاد. یاازده رکعات را خواناد و مایگرفات، دو رکعات نمااز مایمی

هاای که نیماه کرد مثل پیامبربخش میبخش خواند،جا نمییک

 8خاست.می شب چندین بار برای نماز از خواب بر

داا باا اسات اوراوا خاوبی باراا همراا  شایدسلیمانی  داجدایا ت   
   ایداوله بو   را امالا به ا یات برسانند.بندگی کنند خلوص نیت 

 خدمت به خلق خدا. 3-4-3
نیی مکارف  هاا ررا انی  ار .رسانی به انسانیت سفارشبه خدمت ربارۀ اسالف 
داردن آنااا . محیوبندخدا ندخوارا  مر ف اائله   هیرد» ررمادد:می اسالف

اا را خوشاحال خادا برساد   خاانوا د ۀنز  خدا کسی است که سو ش به اائل
هاا را از رساانی باه انساا نیز  ر کالمی خدمت رهیرا میاف معاه 2«.کند

شاادد هایچ ایاا دی بااالدر از ایاا ت » د:ررمادا اند   میهاا اوای میارزش
ت باه مار ف  از راحات   آساادش   مسئووی نیست که به خاطر دالش   خادم

 7«.کندنار میامنیت خو  صر 
                                                 

 .71ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه1
 .134  ص2  جهما . محمد بن دعیوب کلینی  2
   سترسای 12/7/1714 ر مراسه دنفیذ حکه رداسات همااورا   اانه. بیانات اماف خام7

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3300 ر: 
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هاا هدا شایدسلیمانی از  غدغهاوله رسانی به خل  ستریرا   خدمات
 . رزددمیاا از آ   ردغ ن  وحاه بو 

رسانی به مر ف  ر کجا   براا چاه ماه نیو  که خدمتشایدسلیمانی  براا
مانند خدمت به مر ف شر  کشور   دأمین  ؛شدباشد؛  ر ادرا  با   مذهیی ارشار

داا خاارج از  ...ز گا   ر خوزستا   دا کمک به سیهبراا آناا    آسادش امنیت
 هرگاز خادمات ...کاه مار ف ساورده  ویناا   اارا    مرزهاا هغراریادی چنا 

مااه باو   شایدسالیمانی  را رراموش نخواهند کر . آننه بارااشایدسلیمانی 
 ادت ررماندد   امامش بو .رضادت خدا   رض

 شجاعت .3-4-4
 اماف. یتدر بو   م باددبیر  با  شمنا   رر ا شجاعر دار دی    ر شایدسلیمانی

 ررمادد:بارد میادن ر ااخامنه
ارف شاجاعت  شهیدسلیمانی، ه  شجاع باود، ها  باا تادبیر باود؛ ص 

کااربردن اما تدبیر و عقل الزم برای باه ،ها شجاعت دارندنبود؛ بعضی

اما اهل اقادام و عمال  ،ها اهل تدبیرنداین شجاعت را ندارند. بعضی

ها  دل و جگار  ،نیستند، دل و جگر کار را ندارند. این شهید عزیز  ماا

فقاط در ایان حاواد  رفت و ابا نداشت؛ نهبه دهان خطر میا داشت 

این روزهاا، ]بلکاه[ در دوران دفااع مقادم ها  در فرمانادهی لشاکر 

ه  با تادبیر باود؛ فکار  ا ه همین جوری بود؛ خودش و لشکرشثارالل

کرد، منطق داشت برای کارهایش. ایان شاجاعت و کرد، تدبیر میمی

تدبیر  توأمان، فقط در میدان نظامی ه  نبود، در میدان سیاست ها  

ناد اسیاسی فعال ۀعرصجور بود؛ بنده بارها به دوستانی که در همین

 ۀعرصاادیاادم[. در او را، کارهااای او را ]ماای گفاات ؛ رفتااارایاان را ماای
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سیاست ه ، ه  شجاع بود، ه  با تدبیر باود؛ ساخنش اثرگاذار باود، 

 8گذار بود.کننده بود، تأثیرقانع

 : انستاحزاب  ۀسور ۸3 ۀآدمصدا  دوا  را می شایدسلیمانیشجاات 
  ِ ِه َو یُ َن یاَلَّ ِت الَلَّ َِ ُغَْن ِرَسا َِ یَ َیِلَّ َنُه َو ْم ََ َه یَ خم ََِّ الَلَّ َحًدا ِإ

َ
َن أ ْم ََ ِه کَ َو  خم َفی ِبالَلَّ

 .(03)احزاب: ًیایَحِس 
ترسند و از نند و از او میکهای خدا را ابالر میامیه پکسانی کهمان 

   ندارند.یس جز خدا بکچیه

ر د خودش  اشت  را رساوتی اوای  ا زدرا   ر خشیت اواای باه  پیوسته بر گ 
   از احادا هاز خاداا  احادز نای  اشاتال وای شاجااتی مثا ؛بر سر می

اکس ر ا   بلکاه بابه خو  راد نمای ر میابه  شمن هیچ هراسی   درسید نمی
 ارتا .ناف ا  ورزد بر اندامش میشنید     شمن بو  که هموارد از ا  

 . نعمت والیت و رهبری3-4-5
 ۀ هناداسات کاه شاکههاا اسالمی از مصا د  ارزشنعمت  الدت   رهیرا 

زدرا  الدت   رهیرا همنو  ن  دساییح اسات  باشد؛میشایدسلیمانی  کتبم
بر مادار   سلیمانی  شاید ازدزر   ازادن 2؛گیرندآ  کنار هه ررار می اکه امت ب

 هاااداردن ررازاز برهساته   رهیرا الدت رییه ر  ازادن ؛کر  الدت حرکت می
از دأکید بر نعمت  الدت ر  ازادنشو    یآ  شاید ازدز محسوب م ۀنام صیت

  دابد میشو    دا خطو  ناادی آ  استمرار شر ع مینامه  صیتسطور آغازدن 
 ر رکار   سالوک ا  باه حسااب   رهیارا  الدات نعمات ادن بیانرر اامات 

                                                 
   سترسااای  ر: 11/11/1711 راااه   دااادار باااا مااار ف  ر اا. بیاناااات امااااف خامناااه1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628. 
  146  درهماۀ محماد  شاتی  هماا   خطیاۀ البالغهنهجرضی  محمد بن حسن اوشردف او. 2

 .۸0۸ص
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خو  را با دأکید بر نعمت  الدت رییه چناین  ۀنام صیتشایدسلیمانی  1آدد.می
 :کندآغاز می

خمینای عزیاز، مارا  ،ا شکرگزارم که پس از عبد صالحتتو ر   خداوندا

در مساایر عبااد صااالش دیگااری کااه مظلااومیتش اعظاا  اساات باار 

صالحیتش، مردی کاه حکای  اماروز اساالم و تشایع و ایاران و جهاان 

 ،کااه جااان  فاادای او باااد ،ای عزیاازسیاساای اسااالم اساات، خامنااه

 0 ایقرارداده

و  نیز خطاب به الما   مراه  خ ۀنامسلیمانی ازدز  ر انتااا  صیتشاید
 :کندصیت می  الدت رییه   رهیرا چنین  ۀ ربار معاه دیلید

ای را خیلاای مظلااوم و تنهااا اللااه العظماای خامنااهماان حضاارت آیاات

بیان . او نیازمناد همراهای و کماک شماسات و شاما حضارات باا می

بایسات جامعاه را هایتان با ایشان میبیانتان و دیدارهایتان و حمایت

جهت دهید. اگر این انقالب آسیب دید، حتی بازگشت به زماان شااه 

بلکه ساعی اساتکبار بار الحاادگری محای و  ،ملعون ه  نخواهد بود

 1.انحراف عمیق غیرقابل بازگشت خواهد بود

اا ازداز کاه خامناه» رهیرا مانند ربارۀ شایدسلیمانی  از دعابیر پرمعناا
 ۀخیما»  «بخاش اماتدناا نجاات»  «مالوف»  «حکیه»  «داا ا  با هانه ر
نعمات  الدات    نامه  بیانرر ادن اسات کاه ادشاا  ر  صیت ...  «اولهرسول 

 ر  یچناین کلمااد  اناد.هااا بسایار مااه   ساتو نی مایرهیرا را از نعمات
                                                 

  ر:  سترسااای  «سهههلیمانی سهههردار نامههههوصهههیت در فویهههه والیهههت» زاراااای  . ساااعداوله1
https://www.tasnimnews.com/fa/news. 

 .۸۸4ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه2
 .۸45ص  هما . 7



 17 /    فصل سوم: مبانی فکری شهیدسلیمانی 

رییاه آشانا ردر   منزوت  ویبا که همه بادد رساند میاش ادن پیاف را نامه صیت
 ر مسایر  اسات که ها  را  خو  ۀادی نیاز شد  ازدزدردن سرمادباشند   اگر ه

 .کنند هد  ا  نثار

 . مصاحبت با خوبان و بهترین بندگان خدا3-4-6
 اوای که بادد ردر ا  آ  بو   مصااحیت   هاا بزر ها   نعمتاز همله ارزش

 ؛اسات  ا ویااا اواای خدا همنو  شادا  همراهی با خوبا    باتردن بندگا 
هااا اواای   ست   همنشاین خاوب از نعمات اهه بیتاخیار که  ر ا چن

 1شمر د شدد است.
 ی همناو  شاایدا خوباان باا سلیمانی نیز بر مصاحیت   همراهایشاید

. ا   ر رارازا از باو  گازارآ  نعمت بزر   سپاسبراا   خدا را  ر کارتخار می
 د:نودسمی   کندبه ادن نعمت اشارد میاش نامه صیت

پروردگارا  تو را سمام که مرا با بهترین بندگانت دره  آمیختی و درک 

های بهشتی آناان و استشامام باوی عطار الهای آناان را بوسه بر گونه

 0.یعنی مجاهدین و شهدای این راه به من ارزانی داشتی

 ررمادد:میشایدسلیمانی  ر ایارت  دررا 
کارد؛ هار ماان را مایزندگی ۀوقتی احمد در جمع ما بود، تداعی هم

بااکری را در احماد  ۀچهار  ؛چیزی که در زندگی باه آن خاوش باودی 

الادین را در احمااد زیان ؛دیادی دیادی ، خارازی را در احماد ماایمای

دیدی . خیلی از شهدا را ما در احمد همت را در احمد می ؛دیدی می

                                                 

؛ اوَخیر   َهلیس  : ». اماف الی1 عَم   )الی بن محمد ویثی  اسطی  « نعمت است خوب همنشینن 
 (.۸۸1  صهما 

 .۸۸4ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه2
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هایات یادگااری ۀدیدی . شما وقتی یک کسی یادگاار هماخالصه می

بهتارین دوران  ۀهایت اسات، یادگاار همادلبستگی ۀیادگار هماست، 

دادن معمولی دهی، این یک ازدستعمرت است، این را از دست می

هاا از زماان مادت .ماا را آتاش زد ۀنیست. احمد با رفتن خودش، هم

خاصای  ۀمان به ه  بود، نه اینکه پشتوانجنن گذشته بود، دلخوشی

کردن نوی برای ه  بودی . در بیانبرای همدیگر باشی ، قوت قلب مع

کااردن هاا  و سااطوح مختلااف دیگااری بااا هاا  موضااوعات، نصاایحت

 8رودربایستی نداشتی .

شااا ت مانناد شااید  ۀبا خوبا    بزرگا  ارصشایدسلیمانی  همراد بو  
 داا مکتاب   ماراف دربیتایشاد موهب  ...اوددن  باکرا  همت  کارمی  زدن

از شایدساالیمانی  برکاات آ  ارااز  د شاو .شاکه بریاار    بار شایدسالیمانی 
داردن از بازر مسئله نشینی با ادن  سته از شایدا  بسیار  وخوش بو    ادن هه

 . انست شناختی است که بادد ردر آ  رامصا د  ارزش
 امیدواری به عفو الهی. 3-4-7

 اش باهنامهشایدسلیمانی به افو   بخشش اوای بسیار امید ار بو     ر  صیت
 :خواهداز خدا می   کر دأکید میآ  

ای خااالق حکاای   ای خاادای عزیااز و .خاادایا  بااه عفااو تااو امیااد دارم

پشتی سفرم خالی، من بدون بارو همتا  دست  خالی است و کولهبی

 0آی .ای به امید ضیافت  عفو و کرم تو میو توشه

را   خو  نخست ادن است که ادشابه افو اوای شایدسلیمانی  راز امید ارا
  ف    ؛ انادبسیار ناسپاس می شا ررا انهاخدا ند   نعمت اامتمیابه   ر

                                                 

 .1۸4-1۸۸  هما   ص ذوالفواراکیر مز آبا ا  . الی1
 .۸۸5-۸۸4  صهما   دررا     طاماسیی . ااومه2
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 ۀ اساع باه رحمات باو نشناساپاسناسپاسی   هیرا  براا  امیدشهمۀ ادنکه 
  امیاد کار    ر برابار خادا   ادن خصوصیت مصدا  بارز گر   کاخداست 
آ ر ؛ آنجاا کاه باه به دا  می  ااهاا اماف سجا  که ستاز ا  اشتن بخشش 

 کند:خدا ارض می
از  ،امکه زیر سنگینی بارشان ماناده ،خواه  گناهان  راو من از تو می

 ،آنچه سنگینی آن مارا باه زاناو درآوردهبرای دوش من برداری، و از تو 

فاس مارا باه طلب ، پاس بار محماد و آلاش درود فرسات، و نَ یاری می

و رحمتات را باه تحمال  جهت ست  بر خویش مورد بخشایش قرار ده،

بار گاران مان بگماار، چاه آنکاه رحمتات فاراوان باه فریااد بادکرداران 

 8بسا که عفوت شامل ستمکاران شده است.رسیده، و چه

اماف معصاوف اسات   هایچ گنااد   خطاادی را   است که اماف سجا  گفتنی
حتمااوی کاار اگناد ر هادراد رر ا اگر مطاویی را  ر راوب  اا  شو ؛مردکب نمی

هاا معمووی   غیر معصوف است  دا اگر آموزش   دذکرما انسا براا کند بیا  می
 .کنیه   از خدا طلب مغفرت  ب خطاهادی شدده  به امید افو اوای دوبهکمرد

خو  را  ر میاباه خادا بسایار ناادوا    شایدسلیمانی  اویته گفتنی است که
   حارف اهاهخادا  که  ر حرف  امه خو اما به رضه خدا   به    اندمی سست

  با دوهه    امید ار است  از آناا  راع کر د است گذار د است پا بیت پیامیر
 اش آمدد است:نامهکه  ر  صیتچنا  ؛ ار امید به افو اوای آناا به 

                                                 

ه   َ   َ  .  1 ل  ی َحم  ی َما َرد  َبَاَان  وب  ن  ن  ا  َک م  ل  م 
َتح  ّ َاَلای  َأس 

. َرَصه  ه  ل  ی  ی    َک َاَلی َما َرد  َرَدَحن   ب 
ین  َتع  َأس 

َیت   ا  َرَکه  َرد  َوح  ر 
ص  َمال  إ  ت 

اح  َمَتَک ب  ه  َرح  ی  َ  َ ک  س  َاا َنف  م 
ل  ی َاَلی ر  س  َنف  ه   َ  َهب  و  ٍد َ  آو  َحَمّ  م 

ا َک اوَاّ او  َه َاف  یَن  َ  َکاه  َراد  َشام  یئ  س  م  او  َک ب 
َمت  یَن.َرح  م    اوحساین امااف چااارف بان )الیاو 

 .(130  ص1۸36  ره  اواا ا  السجادیهالصحیفة
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ت عباور از پلای کاه از یجر  ؛رمق ندارد ؛خداوندا  پاهای  سست است

لارزد، وای ل عادی ه  پاهای  میکند، ندارد. من در پجهن  عبور می

تر؛ اماا یاک تر است و از شمشیر برندهبر من و صراط تو که از مو نازک

دهد که ممکن است نلرزم، ممکن است نجاات امیدی به من نوید می

ات ام و دور  خانااههااا در َحَرمات پااا گااذاردهماان باا ایاان پااا ؛پیادا کاان 

را آنها  ن حسین و عباستالحرمیام و در حرم اولیایت در بینچرخیده

های طوالنی، خمیده جمع کاردم ها را در سنگربرهنه دواندم و این پا

و در دفاااع از دیناات دویاادم، جهیاادم، خزیاادم، گریساات ، خندیاادم و 

خنداناادم و گریساات  و گریاناادم؛ افتااادم و بلنااد شاادم. امیااد دارم آن 

رمت آن حری ها و خزیدنجهیدن  8شی.را ببخآنها  ها،ها و به ح 

 دفاع از مظلومان و یتیمان .3-4-8
 کاه پیاامیر اساالفچناا  ؛است هاا اوایاز ارزش     ادتافا راع از مالوم

 ررمادد:می بارد رادن
اِلِم  ُلٌِْ ِمَن الظَّ َمظم ة ُمداِحیاً کَمنم َاَخَ  ِللم  2.اَن َمعی فی الجنَّ

شاد، و رد ]چه مظلاوم، مسالمان بایه حق مظلوم را از ظال  بگکسیک

 .ر مسلمان[ در بهشت با من خواهد بودیچه غ

ارزش بسایارا بارادش که   میا مت ۀ ر هیاشایدسلیمانی  از اهدا  ماه
اش ناماهکاه  ر  صایتچنا  ؛ راع از مالوف بو     امیدش نیز به آ  بو  اشت 

ررار  اهه بیت   اشک  راع از مالوف   دتیه را  ر کنار گوهر اشک بر راطمه
 گودد: هد   چنین میمی

                                                 

 .۸۸6-۸۸5ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه1
 .1۸5  1   ج1410  ره   اراوذخائر  کندالفوائد. محمدالی کراهکی  2
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ق  پر است از امید به تو و فضل و کَرم تاو؛ هماراه خاود دو  ف، چار  سار 

هاا، یاک ذخیاره ناپاکیۀ ام که ثروت آن در کنار همچش  بسته آورده

ارزشمند دارد و آن گوهر اشک بر حسین فاطمه اسات؛ گاوهر اشاک 

ز اسات؛ گاوهر اشاک دفااع از مظلاوم، یتای ، دفااع ا بیات بر اهل

 8.محصور  مظلوم در چنن ظال 

باشاد. ادان  اشاته ماه نیو  که مالوف چه ماذهب    دنای شایدسلیمانی  براا
اسات کاه  ااخامناه امااف  نرارش گررته از نرااد برشایدسلیمانی  نررش

کنایه    ر حمادت از مالوف نراد به مذهب طار  میاباه نمایما » ررمادد:می
دعنای  ؛شو ر شنی مشاهدد میا مت نیز بهۀ میادن نررش  ر هیا   2«نکر ده

 رااع از مالاوف از  نه مذهب داا گارادش خااص.  اصه بر  راع از مالوف است
سااه شایدسالیمانی  گیارا مکتابهادی اسات کاه دوانسات  ر شاکهارزش

  اشته باشد.چشمریرا 

 دفاع از دین .3-4-9
اصاحابش باراا    حساین اهمیت  راع از  دن همین بس که اماافبراا بیا  

بررسای شایدسالیمانی  هااا ا اگر زنادگیرا ردا کر ند.  شا هان راع از  دن 
ساال ا ااه از هشات هاا  ۀاهدا  حضورش  ر ارص ۀکه همدابیه  رمیشو  

  راع از  دن اسالف بو د است. ا شاا ت ۀع میدس   پس از آ  دا وحا را
 نودسد:اش مینامهسلیمانی  ر ررازا از  صیتشاید

یافته در انقاالب اساالمی که تداعی ،کن  اسالم را در این برههوصیت می

                                                 
 .277ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه1
   ادحا داۀ را داو   اهاه بیات هااانی مجما  باا ااضااا  دادار  ر ااامااف خامناه بیانات .2

-https://farsi.khamenei.ir/speech   سترساااای  ر: ۸6/5/1۸34اسااااالمی   هاااااادلودزدااااو 
content?id=30524. 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524.
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524.
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524.
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و جمهااوری اسااالمی اساات، تنهااا نگذاریااد. دفاااع از اسااالم نیازمنااد 

که بح  اساالم، آنجا ،هوشمندی و توجه خاص است. در مسایل سیاسی

شاود، اینهاا رنان فقیاه مطارح مایسات و والیتمقدجمهوری اسالمی، 

 8.دا را بر هر رنگی ترجیش دهیدخدا هستند؛ رنن خ

کاه مواراب  کندحتی به مراه  معاه دیلید نیز دا آ را میسلیمانی شاید
 نودسد:دا به  دن ضربه  ار  نشو    خطاب به آ  بزرگوارا  می باشند

بانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دیان دیدسربازتان از یک برج 

رد کردهحوزه های آن ]که[ شما درو آنچه از ارزش ایاد ها استخوان خ 

هاا دوره ۀهاا باا همارود. ایان دورهایاد، از باین مایو زحمت کشایده

متفاااوت اساات. ایاان بااار اگاار مساالط شاادند، از اسااالم چیاازی باااقی 

مانااد. راه صااحیش، حمایاات باادون هرگونااه مالحظااه از انقااالب، نماای

 0.فقیه استجمهوری اسالمی و ولی

  دان    رااع از آ  از اهادا  ۀدارت کاه  غدغادوا   راز آننه گذشت می
 .گیر را  ربرمی دنادن انصر ارزشم  مکتب سلیمانی نیز  بو شایدسلیمانی 
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 مچهارفصل 
 مشی شهیدسلیمانیمکتب، راه و خط

 
هااا که برگررته از مکتب امامین انیاالب اسات  هنیاه  شایدسلیمانی مکتب

هاا   وفاهؤ  شناخت راد   خاط مشای  مرنازاد  ار ؛ ااطفی  معنوا  ایالنی 
 دژد آنکه بدانیه کااربر  ادان به ؛هاا ادن مکتب  امرا ضر را استشاخ 

راد   نخسات ادان رصاه  ر ر   ازادان ؛مکتب امومیت زماانی   مکاانی  ار 
را بررسای   نسیت آ  با مکتب امامین انیالب شایدسلیمانی  مشی مکتبخط
خواهاد شاد   از  بیا ادن شاید ازدزمکتب  اصلیهاا وفهؤسپس م  کنیه می

 د.نشوهاا ماه ادن مکتب معرری میها  شاخ وفهؤ ر   ادن م

 شهیدسلیمانی مشی. راه و خط4-1
شااید  آ  اورودی رکرا   املی  برخاسته از نوع نررششایدسلیمانی  مکتب

دیدده بدده ادن مکتب را به اورودی بی در دد آننهبه ااوه هستی است. بی ازدز
نی  از راد   خط مشی اصیه   بی هیاه میا متشاید است  برخور اراکر د 

هااا راد   خاط   مشای که  ر ادنجا به برخی از نشاانه استهاا  دنی از آموزد
 شو .پر اخته می
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 برگرفته از مکتب امامین انقالبشهیدسلیمانی  . مکتب4-1-1
آدد که ادن شاید می  ست به ادن شاید ازدز بررسی چیستی   ماهیت مکتببا 

   بینایگااد اااالف نکار د باو  کاه هااا  اال میاف   ر طول زندگی خاو  هایچ
اددئوووژا مخت  به خو   ار ؛ بلکه باه  رعاات اااالف کار د باو  راد   ر ش ا  

ر  چیزا غیر ازادن ؛است اا  اماف خامنه برگررته از راد   ر ش اماف خمینی
 نودسد:می که خو چنا  ؛دارتنمی مامین انیالب را براز میانی   اصول مکتب ا

قارن، از صالبی باه باهصالب، قارنبه  تو را سمام که مرا صلبخداوندا

ظهاور و وجاود دادی کاه امکاان  ۀصلبی منتقل کردی و در زمانی اجاز 

کااه قاارین و قریااب معصااومین  ،تاارین اولیایاات رادرک یکاای از برجسااته

را درک کن  و سرباز رکاب او شاوم. ... است، عبد صالحت خمینی کبیر 

خداوندا  تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینای عزیاز، مارا در 

مسیر عبد صالش دیگری کاه مظلاومیتش اعظا  اسات بار صاالحیتش، 

مردی که حکی  امروز اساالم و تشایع و ایاران و جهاان سیاسای اساالم 

 8قرار دادی. ،که جان  فدای  جان او باد ،ای عزیزاست، خامنه

ساتیه سلیمانی  مرا  مکتب مشو  مکتب شایدبا ادن  صف  اگر گفته می
کاه میااف معااه چناا  ؛از مکتب امامین انیاالب اساتنیست  بلکه برآدندا 

 ررمادد:سلیمانی میارپی شاا ت سر  ر رهیرا
شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود، ای از تربیتاو نمونه برجسته

د را باه جهااد در راه خادا گذرانیاد. شاهادت پااداش عمر خاو ۀاو هم

 0این سالیان بود. ۀاو در هم ۀوقفتالش بی

                                                 

 .277  ص هما . 1
ی   شااداا هماراد ا   مانیسل راسه سپاید شاا ت مناسیت به اادسلیت اماف خامنه افیپ. 2

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44554   سترسی  ر: 17/11/1711
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ادان  مکتاب رباارۀ را    حیییات مااه  رهیر ررزانه انیالب ۀادن همل
چیزا هداا از شایدسلیمانی  آنکه مکتبنخست  کند:شکار میآ شاید ازدز

راد  ۀ هنادرا ا اماه خاو  اااماف خامناهچو  نیست    مکتب اماف خمینی
 ااامااف خامناه چیزا غیر از مکتب مکتبادن  اند  پس می اماف خمینی

 میانی مکتب امامین انیالب  آننه  ر مکتابهمۀ   ف آنکه میا   ؛باشدنیز نمی
هاا گرا  ر راد خدا  ۀاست  صیغدارته بیشتردن راور   بر ز را شایدسلیمانی 

 سار ار  وااا ۀنامادن  ارعیت  ر  صیت 1.است مستییه با  شمنا   دن ۀمیارز  
ردر      مراه  گرا أخطاب به الماا اایه اوش که  رچنا  ؛نیز مشاو  است

هااا  باا  شامن خادمت ساال  ر میادا  چااه  اناد کاه ا میخو  را سرباز
 2کند.می

انکاار بار ز  اسلیمانی  به معنااۀ هاا گرا  ر مکتب شایداویته بیا  هلو
نیسات  بلکاه باه شایدسالیمانی  کتب امامین انیالب  ر مکتابمیانی م درر 

ازسودی باه  ؛معناا برهستری هاا گرا  ر شخصیت ادن شاید بزرگوار است
داک از شااگر ا  کتب امامین انیاالب  باددای اسات هر ویه ابعا  مختلف م

عدا رشد   نمو کاه شایدسالیمانی  همنو  دابند؛ مکتب امامین انیالب   ر ب 
عد هاا اا زا د که از  انشمندا  هستهرارخ  گرا رشد کر  دا شاید محسن ر ب 

عد پیشررت اله   رنا را مکتب امامین انیالب بو .کشور بو    دجلی  گر ب 

 . ماهیت مکتب امامین انقالب4-1-2
ادان پرساش   شاو میبررسی امی  ماهیت مکتب امامین انیالب طوربه رتی 

بلیت بازدووید مکادب پادین  سات را  ار   که خو  را ادن مکتب شو مطرح می
                                                 

 .21 ص  هما  سندگا  دنو گر د. 1
 .247  ص هما ااومه طاماسیی    دررا   . 2
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ست دا آنکه مکتب امامین انیاالب نیاز امکتیی مستیه با میانی   اصول خاص 
 ؟ا از مکادب باال ستی گررتهماهیت خو  ر
ادان شاو  کاه مکتاب می ماهیت مکتب امامین انیالب  آشکار ۀبا مالحا

 سات همناو  مکتاب در   ابسته به مکاداب باال سی  ۀبزرگوارا  نیز  ر گستر
امااف اسات؛ باه ایاارت  درار      مکتب اهه بیات پیاامیرپیامیر اااه

  پیوناد  با ارتدا باه مکتاب حضارات معصاوف اا  اماف خامنه خمینی
معررتی   معنوا شرفتی که با ادشا  برررار کر ند  مکتب خو  را بناا نمو ناد. 

  براا اماوف مسالمانا  شاه سراسر زندگیک انداملیکهاا انسا  معصوما 
اماه   که انساا  ک  رفکرسول ا ۀه  رباردرکهاا  اورو    رس است. ررآ  

ر ده   مدکات انسا   رهیر  حایخصوصهمۀ نمونه  ر ااوه خلیت  بشر است   
 د:دررما  می ابعا   ارهمۀ هامعه را از 

ة  َحَسَنة  ِلَمنم  مم فیکُ اَن لَ کَلَقدم  َْ ِه اسم ٌِ اللَّ َه َوالم یَ اَن کَرُسْ ْا اللَّ ُج ِخوَر یَ رم ِم ٌَ ا ْم
َه کَ َو ذَ   .(21)احزاب:  راً یثِ کَ َر اللَّ

 برای شما در ]اقتدا به
ً
بارای  ،وساتکی[ رسول خادا سرمشاقی نقطعا

 ند.کاد میید دارد و خدا را فراوان ین امیه به خدا و روز بازپسکآن

د: داررمابارد می رادن   خو  نیز به ادن حیییت معتر  است اماف خمینی
مسلمین هما  مسائلی است که  ر ررآ  کرده آمدد است ۀ ااتیا ات من   هم»

 1«.انداز آ  حضرت بیا  ررمو دپس پیشوادا  بح       دا پیامیر اسالف

ماا  ساتمرر  اساتیامت   ک  میارزد با رله   حاخو سازا   اصالح  ر  
هاا    ف به سوا ح   دحمه رنامرت ددارا  ر راد ابالغ رساوت اوای  هدادپا

ه یکاست  دالش براا دشید  از  شمنا  اسالف   خاوت  ر سیها  ناراسسختی
                                                 

 .711 ص  7 ج هما ،  اما  ۀفیصح  ا خمینیاوله موسور حدی. س1
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دوا  ناف مکتب حضرات میه کمسائلی است اف اوای از کومت   اهراا احکح
 انناد   میملزف خو  را به پیر ا از آ    بر آ  ناا  که خواص ح را  معصوف

میاف معاه ها ر ا آ ر ند. ن امهدا ا   ارا  به انجاف آ  بزرگو ۀریبا دأسی به س
 د:دررمابارد مینیز  رادن رهیرا

 و  ما که مفتخر به پیروی از فقه اهل
ً
بیت مکرم هستی  و دین را اصاوال

 از آنها آموخته
ً
، بیات نباید گمان کنای  کاه محبات اهال ،ای فروعا

، بیات اهالمخصوص ماست و نباید اشتباه کنی  و فکار کنای  کاه 

ند؛ همچناان امتعلق به اسالم بیت فقط متعلق به ما هستند. اهل

متعلق به  بیت اهل ، متعلق به اسالم بود.که جدشان نبی اکرم

، متعلاق باه اکارمهمچناان کاه جدشاان نبای ؛ناداجهان و تااری 

 8بشریت و تاری  بود.

نیز صاحب مکتاب مساتیه باه  مکتب حضرات معصوفگفتنی است که 
بادا  آراردن خاو  عناا مصطلح آ  نیو ند؛ بلکه آننه  ر طول حیاات اازتم

در بو د است   آ  مکتب در   اافمرادب گستر د  برگررته از مکتیی بهامه کر ند
اسالف است که از سوا خدا ند دیاارک   دعااوی  دعنای برداردن موهاو  اااوه 

ارت. بنابرادن مکتاب دوا  دآ  باالدر مکتیی نمیاست   از ررستا د شدد هستی  
را باا حفاظ   ست خاو همۀ مکادب پادینرراگیرا است که  ۀمناومریط اسالف 

 مکتییدرانه  هد   در  پوشش میاا نسیت به مردیه پادینردر   منزوت هر مردیه
 ررمادد: . ررآ  کرده میاست که رو  آ   مکتب ارزشمند  دررا  هو  ندار

َتِغ َغ یَ َوَمن  َل یم یم سم ِ
ُه یُ نًا َفَلن یٌِ دِ َر اْلم َیَل ِمنم  .(25)آل عمران:  قم

                                                 

  تیاباهه یهاان کنفرانس کنندگا شرکت   امانا یمبا  دارد   ر اااماف خامنه اناتیب. 1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2314 : ر ی سترس  4/7/1731

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2314؛
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عت الهای یرن شاین و آخاریتاراملکه ک ،ن اسالم رایر از دیس غکو هر 

 ست.یرفته نیوجه در نزد خداوند از او پذچیهند، بهکاست، قبول 

بینی   اددئوووژا   میانی   اصووی اا از هاا درانه مجمواهمکتب اسالف 
خاو  هستی میرر شدد اسات. پاس  ۀاز ناحیزدرا  ؛ ار است که هودت مستیه 

  هو دشاا   ۀمیانی   اصول خو  را مشر   باه ساعهمۀ مکادب ارزشی  درر 
 ۀدوا  ا اا کر  که مکتب شایدسلیمانی به  اساطاساس می. برادناند امدار آ 

   سپس ادصال به مکتاب اماماا  معصاوف ادصال به مکتب امامین انیالب  
هااا  دان   میانی خو  را از آموزداست   به مکتب اسالف  صه رفپیامیر اک

 اسالف اخذ کر د.

 پذیرلتحوای منظومه. مکتب اسالم 4-1-3
ز صورت انتزاای   مجار  ابه دوا نمی که ار  هاا مختلفی وفهمکتب اسالف مؤ

  مورعیات داوا  باد   دوهاه باه . همننین نمایکر  دوههبه آ  ها وفهمؤ درر 
وفه  ر مکتب اساالف باداد باا    ؤ. پس هر مکر  استفا داز آناا ائات زمانه ارتض

 :سنجیدد شو  شاخصه
 ها؛وفهؤم درر وفه میا  ؤهادراد آ  م (اوف
 وفه با نیازهاا زما .ؤنسیت آ  م ب(

به آ    بیابد در زمانی هادراد ماه ی ر میطع ااوفهؤبسا مبا ادن دوضیح چه
را اهتااا  مساتمر  ر ی  اهمیت هادراد   نیاز زماا  که دشخ نیاز باشد بیشتر

کند. پس  ر هر زمانی وز ف اهتاا   ائمی  ر مکتب اساالف مکتب مشخ  می
پذدر اسات کاه اا دحولناومهبه ایارت  درر  مکتب اسالف م ؛شو می آشکار

ائات نارر بار ارتضا   بینی   اددئوووژا  ابت خو اا با حفظ هاا  ر هر   رد
دوا  مکتاب دن راور   بر ز را  ر هر   رد می. ناف ادابدمی راور   بر ز زمانه 
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اما نه به معناا مکتب با اصطالح ااف  بلکه مکتب به معناا خااص کاه   نامید
ناادت از مکتب اسالف گررته  ست    ربه شکه طووی از مکادب باال را شماهیت

رساف مختلاف مکاداب ار  براا ااساس مکتب اسالف حکه َمَیسه  است. برادن
   به شکه طاوویشا اساس ارزش   هادراه ست  بردر که مکادب پادینهزئی

مکتاب حضارات  ؛ ماثالا شاوندگار ماینسیت به هه  ر   را  مختلاف هلاود
گیار . راو  مکتاب اماامین انیاالب رارار مای دحت مکتب اسالف   معصوف

 ار . اویتاه گااد ار رارشایدسالیمانی  که مکتب امامین انیالب رو  مکتبچنا 
دواند  ر ارض مکتب  درر ررار گیر  که  ر ادن صورت هار    آنااا می یمکتی

دوا  آ  که میشایدسلیمانی  انند مکتبم ؛گیرند ست ررار میدحت مکتب باال
را دحت مکتب ابومادا ررار  ا    هر    آناا ارض مکتب شاید ماندسرا هه

 1. انست امامین انیالب
هماا  ر ح ا دعنی که  ر ار   مکتب گفتنی است   مکتب ر دکمیه بحک 

 ِإَن » ررماداد:می است. ررآ  کردهدرانه  دن حیییی نیز زدرا است؛ ا درانه  دن 
َد  َن یالدق  ِه  ِعنم ٌُ  اللَّ َل سم ِ

 « دن  ر نز  خدا  اسالف است. ؛(13)آل امرا :  اْلم
مختلف  متناساب باا نیازهااا هاا هلودادن مکتب  احد  ر سیر دحووی  

ی خااص اساالمی   ر   رانا ۀ. ممکن است هامع ار  بشردت   نیازهاا زمانه
ر  ازادان ؛بیشتر به ر دکر  هاا   شاا ت  میا مت   صیر دوهاه  اشاته باشاد

 ۀر   ربیشتر متوهه ادن بخش از مکتب اسالف خواهد شاد.  نیز رضاا هامعه 
مکتاب اساالف هااا ررهنرای هنیاهپس   شو  درر موضوع ررهن  مطرح می

ز هامعه اسات کاه ا ا نیاز ر  درر مسائه ارتص ۀ.  ر   ردابدمی راور   بر ز
                                                 

   سترسای  ر: 21/11/1711 داارا   ۀهمعا نمااز اهااخطیاه  ر ااخامناه اماف اناتیب. 1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44695. 

http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%90%D9%86%D9%92%D8%AF
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%90%D9%86%D9%92%D8%AF
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D9%84%D8%A7%D9%8E%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D9%84%D8%A7%D9%8E%D9%85
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گیار .  ر هار اصار     رد  تصا ا مکتب اسالف مدنار رارار مایهاا ارآموزد
هاا مکتاب اساالف خواهناد وفهؤدالش خو   نما  هردک از م ۀاررا ا به  اسط

در  نما  ابعاا  د شا  گستردر باشد   دالش هو ا اررا   سی  ۀردر سعد   هرش
نماا مکتب دماف ۀآدین معصوف که حضراتا مختلف مکتب خواهند شد. چن

 اسالف بو ند.
مختلف از مکتب اسالف اسات کاه  رحیییات هاا هلودادن هما  معناا 

 باشد   اصه اهتاا   ر اسالف به همین معناسات.میناشی از اهتاا   ر اسالف 
 هاو  نداشاته  کاه  ر اصاه  اهدددمسئلۀ نوآ را  ر اسالف به معناا ادجا  

از هددادا بنادا طراحی  بازدوویاد  چیانش   صاورت نیست؛ بلکه به معناا
نداشاتن کشید  اناصار ماور  نیااز   ا وودات متناسب با نیازها   پیش  اسالف

 اناصر  درر  ر هر زما  است.

هاا  گذارا اررا    هردا براا ارزشکه ما   ردارتدوا  می آننه گذشتاز 
باراا دحیا  را ا  آ  رار  داا هردابه هر موضاوای  باداد داالش  از  ر  پیش 

 1.بررسی کر  مکتب اسالف ۀهاا مور  نیاز زما   ر مناوموفهؤم
دوهای ب اسالف  ر دک   رد  به معناا بیاویته پررن  شد  بخشی از مکت

هاا  درر مکتب  ر آ    رد نیست. بلکاه بادا  معناسات کاه ضامن به بخش
دژد به دکای از هتاا    دوهه  ا   دوهه به آ  هاا مکتب اسالفبخش ۀظ همحف

 .است هه به  ویه نیاز ر ز  ضر را آ ها  بخش
 سات خاو    درر آنکه هر مکتب باال ست  نسیت باه مکتاب پاادین ۀنکت

   مکتاب  اماوف    ۀدعنی رابطاا  ار ؛ دردر   شامههاا کامهوفهؤاناصر   م
                                                 

 : ر ی سترساااا  «بهههها مفهههههو  مکتههههب یاجمههههال ییآشههههنا» ی تد. احمدرضااااا هاااادا1
http://rahtooshe.com/?p=2383  4  1717اسفند. 

http://rahtooshe.com/?p=2383؛
http://rahtooshe.com/?p=2383؛
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دار هسات  اا که  ر مکتب پادینوفهؤبددن معنا هر م ؛من  هه است خصوص
  ر مکتب باالدر هساتهادی که  وفهؤمهمۀ اما    هو   ار نیز االدر تب ب ر مک

دار موهاو  بلکه برخی از آناا  ر مکتاب پاادیندر  هو  ندار    ر مکتب پادین
  نیاز  است. ادن بردرا  ر مکتب اسالف نسیت به مکتب حضارات معصاوف

 نسیت به مکتب اماامین انیاالب   مکتاب اماامین مکتب حضرات معصوف
باراا نموناه اناصار    ؛  اساتمشااوشایدسلیمانی  انیالب نسیت به مکتب

  ر مکتااب امااامین انیااالب  هااو   ار  کااه  ر مکتااب اهاااا بردااروفااهؤم
 راادف  الدات   ا  مانند چرونری حسن انجااف ؛ هو  ندار شایدسلیمانی 

شایدسالیمانی  رییه که  ر مکتب اماامین انیاالب  هاو   ار   اماا  ر مکتاب
اسات  ینّ د  خدا ند   اله وَ  ۀنمونه  درر انصر اصمت  نصب از ناحی ؛نیست

اما  ر مکتب اماامین انیاالب   است که از میانی اصلی مکتب اماما  شیعه
 ر  هست  اما نیست دا  ردارت   ابالغ  حی اوای که  ر مکتب پیامیر خدا

 اا ناا د نشدد است.چنین  ریفه مکتب اماما  شیعه
 ست باا مکاداب باال سات   ر نی بر اردیا  مکادب پادینمیپیشین دحلیه 

 ؛بر اشات کار نیاز از آداات رارآ   داوا پذدر مکتب اسالف را میدحول ۀمناوم
 ررمادد:کرده میررآ 

ُه َمَثًل یم کَ َاَلمم َتَر  َجَر کَ  ةً َی یِ َط  ةً ِلَم کَ َف َاَرَب الَلَّ ُعَاا  ة  َی یِ َط  ة  ََ ُلَاا َثاِبت  َوَفرم اصم
 .(24 )ابراهی : َماءالَسَّ  یفِ 

ت طیباه و گفتاار پااکیزه را باه درخا ۀآیا ندیدید خداوند چگوناه کلما

آن در  ۀآن در زمااین ثاباات و شاااخ ۀای تشاابیه کاارده کااه ریشااپاااکیزه

دهد و های خود را هر زمان به اذن پروردگارش میآسمان است، میوه

 زند شاید متذکر شوند.ها میخداوند برای مردم مثل
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که ماا است اا دشییه کر د طییه ۀاصه   ردشه را به کلم  ند  ر ادن آدهخدا 
هادی ررع  که اصه آ   ابت است  سپس ادن ردشه ؛نامیهمیمکتب اسالف را آ  

باه اا    کنادداارتن را ارا د کسای هادادت گادهر   نداکه  ر آسما  پراکندد ار  
دفسیر ادن آداه  حاددثی  هاو   استفا د کند.  ر دشهادواند از میودپر ر گار می

داوانیه کناد   ماا نیاز مایدرا موضوع بحک را بیا  مایه ر شن ار  که به شک
را طییه  ۀبه رر ا که معناا شجر . اماف صا  به سرانجاف برسانیهدحلیلما  را 

 :ررمو چنین پاس    پرسید
آن، و  ۀشاخ ،علی ،مؤمنان رین درخت است و امیا ۀشیر امبریپ

 ۀویاتر، و علا  اماماان مکوچکهای شاخه یند،آنها ۀیز ذره اک امامان

ناد. ان درخاتیاهاای اماان آنهاا بارویروان باایااست، و پن درخت یا

د: یاگوراوی مای «گری بااقی ماناد؟یز دیا چیآ»فرمود:  سمس امام

هنگاامی   به خادا قسا »فرمود:  «نه، به خدا سوگند  عر  کردم:»

گاردد و برگی در آن درخت ظاهر مای ،ودشمتولد می یمانیه فرد بااک

 8افتد.برگی از آن درخت می ،ردیمن مییه مؤمن راستکهنگامی

 ۀسلسال اداوا  آنااا را با  مایشو با رت بررسی می رتی ادن آده   حددک 
که هماا  مکتاب اساالف   اولهدعنی مکتب رسول ؛طووی مکادب دطیی   ا 

هاا آ   مکتاب   شاخه  معصوفیه  مکتب اماماادن  رخت طی ۀاست  ردش
 هااا   مکتااب  میااوداناادالااه ناااط  امامااا  ۀمثابااکااه بااه  امااامین انیااالب

                                                 

ول  ». 1 ه   َرس 
یَن  اولَّ ن  م 

ؤ  م  یر  او  َاا َ  َأم  ل  ن   َأص  مَّ   م  ئ 
َ َاا َ  ان  ا  ا    َرر  مَّ ئ 

َ اه  ان  ل  َاا َ  ا  َصاان  َما َأغ  ا  َدت  رِّ ا 
یَاا رَ   ر 

َاا َهه  وَ  َ َرر  ن  م 
ؤ  م  ه  او  ا  یَعت  َاا َ  ش  َن َویوَواد  َ َمَرد  م 

اؤ  م  اه  إ  َّ او  ه  َراَل َ  اولَّ
ت  اَل َ  اولَّ ل  ه  َراَل ر  ض 

َاا ن  ط  َ َرَر   م  ی  وت  َرَتس  َن َوَیم  م 
ؤ  م  یَاا َ  إ  َّ او   ر 

وَر   َ َرَر     1ج  هما کلینی   عیوبدبن  محمد) «َرت 
 .(421 ص
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هااا بار  ۀمثاببه  شوندکه پیر ا  باادما  شمر د می  ا   امثال شایدسلیمانی 
بررسای را شایدسالیمانی  . بنابرادن  رتای محتاواا مکتاباندادن  رخت طییه

ادان  رخات دنومناد را  ۀها    مارحکه بر کتب  ا دابیه که م رمیکنیه  می
 .برند دوانند از ادن  مرد  بارد ار  که اررا   درر   مشتارا  می

برآدناد   شایدسالیمانی  دوا  مدای شد که مکتابمیگاد  ددبا ادن اکنو  
 ا  مکتب امامین انیاالب اسات   مکتاب اماامین انیاالب نیاز برآدناد   بر  
ووی به مکتاب ط ۀاست که آ  نیز  ر سلسل ت معصوف ا  مکتب حضرابر  

 اسالف خته خواهد شد.

 های مکتب شهیدسلیمانیمؤلفه. 4-2
گار   کاه  هندد مکتب شاید سلیمانی  مؤوفه اطال  می روافبه اهزا    اناصر 

 دردن آناا ایارت است از:برخی از ماه

 . اسالم ناب4-2-1
 ر  اسالف ناب محمدایدسلیمانی شا مکتب   راد ۀ هندرواف نخستین هز  
را بشناسد   شایدسلیمانی  کس بخواهد مکتب. هراستدی امردکامیابه اسالف 

را  ر انددشه   امه  بادد دفکر اسالف ناب محمدا  ادشا  گاف بر ار   ر راد
 را بر میناا همین دفکر بنا کند. اشحرکات   سکنات زندگیهمۀ  اشته باشد   

ر  بو د است ه  رر  هاا داردخی هموارد با  شمنانی ر ب  دن اسالف  ر رراز
هااا سیاسای  ررهنرای    با حربهکوشیدند میانحرا    دحردف آ  براا که 

هااا معررتای     پادهرسو   اسالمی  ۀبین هامعکر ند میااتیا ا  ... سعی 
نااگو  ر    ر دارد  اسالف دفسیرهاا گوازادن را متزوزل کنند؛ ادمانی مسلمانا 

شدد است. ادن هاا رکرا متفا دی هاا  دن  بااک راور   بر ز نحلهاز آموزد
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کرا دا دحردک بیرانراا   که  ر بسیارا موار   از آبشخور ااوهاج ر  هانحله
اختالراات هاا غیراصیه از  دن اسالف  بااک بار ز شدند  با گزارشدغذده می

 ر نحراری از دعاویه  دن اسالف  اند. ردمت دفکرات اشددد میا  مسلمانا  شدد
هاا غلط  ر رار   ا ج ادن بر اشتاما  1هاا صدر اسالف ر  نمو .هما  سال

 ۀیاداووهاب برپاداا بان گار   کاه محمادمعاصر  به رر    از د رمارا برمای
معرری  دیمیه دصودر مدَ نی از راه انحراری  دنحنیه   ابن بن هاا احمدنارده

هاا اخیر   با شر ع موج بیدارا اسالمی  نااف سالطه  هه ر   2.  در دا کر 
را کشاند  بیداانحرا ر  باتردن گزدنه براا بهازادن ؛به رکر ماار ادن موج ارتا 

آخردن  7هاا  دن دارت.از آموزد  رستهاا نااسالمی را دیودت بیشتر بر اشت
 د داات اسااتکیار هاااانی از گااردیوداات اداان دفکاارات ناصااواب  حما ۀنموناا

 4سلفی  ااش بو . ا دکفیرا
ا  ر طاول داارد  اساالف  میا   هموارد ااوما    مجاهادا   وساوز رادن

املی پاک کنند.  گرا   امن اسالف را از ناخاوصی رکرا  با هدادتاند کوشیدد
                                                 

 امااف آ اار نشار   هیدنا ۀمؤسس  یاسالم حکومت ه؛یفو تیوال  اوله موسوا خمینیسیدر ح .1
 .11ص    1711ینیخم

 و ههافرصهت هها،نهیزم: معاصر ۀدور در ییریسلف با آ  دیتما و یاسیس اسال ِ . محمو  رالح  2
 کوشاش باه اساالف  االماا دگاددا  از اریدکف   یارراط اهاا دهر یهاان کنررد  هاچال 

 .774 ص  7 ج    1717تیاوی اهه ومدرس  االاالف  ار ره  ا  یررمان اماد
 یجهان ۀکنمر مواالت مجموعه  «نیرلسط مسئله   اریدکف اهاگر د»  ا. راغدد محمد اومصر7

 اإلااالف  ار راه  ا  یاررمان امااد کوشاش به  اسال  دیا ید از یریتکف و یافراط یهاا یجر
 .711 ص  4 ج    1717تیاوی اهه ومدرس 

 راه    عملکهرد یچمهونم س،یسهأت یینچرا داع  پروند  ینبازخوا  یوموک یرکن یمحمددی. 4
 .147-177 ص  1711 ت دهدا زمزف
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 ۀدردن احیاگر  دن اسالف پس از ائمابزر  در دد اماف خمینی ر رر  اخیر  بی
را    هه  ر ابعا  املی اساالف اصایه  بعا  معررتیکه هه  ر ااست  معصوف

اسالف ناب را از اساالف کوشید کر      گونه اسالف  ادشا  با مطرح .معرری کر 
   ررمو :کند ناب بازشناسی  غیر

هاا اسالماین  ۀهای متفاوتی داری  و هماسالمما یک اسالم نداری ؛ بلکه 

هااای اسااتعماری، قاادرتاز اعتبااار برخااوردار نیسااتند؛ یکاای در خاادمت 

داری، پرخورها و یکای در جهات حمایات سرمایهتحجر، پولدارها، جهان 

کاه بار خوردگان زمین، کساانیشالفهای میلیونی، مستضعفین، تودهاز 

 8باشند.استعمار می ۀکه زیر سلطآنها غضب شده، کسانی

براا    معرری اسالف حیییی  اصطالح اسالف ناب محمدابراا ادشا  
اساالف  2.دی را باه کاار بار امردکاهاا انحراری  اصطالح اسالف اسالفرری مع

کاه برخای از شناسادی کر  ها وفهؤها   مدوا  با برخی از  دژگیدی را میامردکا
الف  مناااا سیاسات(  کید بر هدادی  دن از سیاست )اساأند از؛ داآناا ایارت

  دشردفادی بو    دن   پذدرا  دجمالدیهاا استکیارا   رلهسازش با ردرت
ن شارای(  کید بر آزا ا بد   دوهه به موازدأرید بند )دهاا بیاتیا  به آزا اا

یا  باو   باا   انرلایس  منط امردکامانند هاا غربی ناا    ر مسیر ردرتگاف
 7. ... ارا  هاا نااف سرمادهسیاست

                                                 

 .273ص  هما   یاسالم حکومت ه؛یفو تیوال  اوله موسوا خمینیسیدر ح. 1
 .121ص  21   هما   جاما  صحیفۀاوله موسوا خمینی  ر حسید. 2
از منیههر امهها  « محمههدی اسههال  نههاب»و « اسههال  آمریکههایی»تفههاوت ر ش  ملیحااه نیااک .7

  https://www.irdc.ir/fa/news/5666  پادراد مرکز اسنا  انیالب اساالمی   سترسای  ر: خمینی
 .1711رر ر دن  7
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ح از بر اشت صحی  ر هادراد از آ  دارد  اصطالح اسالف ناب محمدا
ررائت انحراری از اسالف   ر هادراد دیامردکا دن میین اسالف  ر میابه با اسالف 

 ررمادد:بارد می رادن بمعرری شد. رهیر معاه انیال
م باود؛ اساالم کارد، اساالازجمله چیزهایی که امام به مردم ارایه مای

اسالمی که نه اسایر و . اسالم ناب یعنی دیناب، اسالم ناب محم

 8ر است، نه اسیر و پابند التقاط است.تحجپابند 

 ررمادد:می  ر هادی  درر  ر معرری اسالف ناب محمدا ادشا 
اساالم  ۀترین نقطه در مبانی امام و نظرات اماام، مسائلیاولین و اصل

خاواه، ستیز، اسالم عادالتاست؛ یعنی اسالم ظل  ناب محمدی

افع حقااوف اسااالم مجاهااد، اسااالم طرفاادار محرومااان، اسااالم مااد

پابرهنگااان و رنجدیاادگان و مستضااعفان... فکاار اسااالم ناااب، فکاار 

 0همیشگی امام بزرگوار بود.

شادت باه اا بو  که باهبرهستههاا شخصیتسلیمانی از راسه حاجشاید
هااا وفاهؤداوا  دکای از مر  مایازادان ؛ااتیا   اشت اسالف ناب محمدا

اسااالف ناااب اهااراا  نامیااد. ادشااا  مکتااب ا  را اسااالف ناااب محماادا
باارد  اناد    رادانمای امااف خمینای ساتا ر هاا  ر ادرا  را از  محمدا

 گودد:می
                                                 

  خمینای اماف حضرت رحلت ساور ز هشتمین   بیست مراسه  ر اااماف خامنه بیانات. 1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36745 : ر    سترسی14/7/1713

 رحلات سااورر  دکماین   بیست دارا   ر نمازهمعۀ هاا ر خطیه اااماف خامنه بیانات. 2
-https://farsi.khamenei.ir/speech : ر    سترساااااای  14/7/1711خمیناااااای اماااااااف

content?id=9524. 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36745؛
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9524؛
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9524؛
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9524؛
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ایران  ۀاین بود که اول اسالم را به پشتوان ،ترین هنر خمینی عزیزمه 

آورد و سمس ایران را در خدمت اسالم قرار داد. اگر اسالم نباود و اگار 

ای ایان دام چون گرو درنادهروح اسالمی بر این ملت حاک  نبود، ص

کرد، اما می چون سن هاری همین عمل را امریکادرید؛ می کشور را

آورد؛ عاشورا و محرم، صافر و  ههنر امام این بود که اسالم را به پشتوان

 8این ملت آورد. ۀفاطمیه را به پشتوان

دارتاه  ر انیاالب اساالمی    ر بیانی امی   اسالف داداای ادن شاید ازدز
 شو :خواستار حمادت از آ  می د   انمی اورا اسالمی را اسالف اصیههم

یافته در انقاالب اساالمی که تداعی ،کن  اسالم را در این برههیوصیت م

و جمهااوری اسااالمی اساات، تنهااا نگذاریااد. دفاااع از اسااالم نیازمنااد 

که بح  اساالم، آنجا ،هوشمندی و توجه خاص است. در مسایل سیاسی

شاود، اینهاا رنان یمی، مقدسات و والیت فقیه مطارح ماجمهوری اسال

 0خدا هستند؛ رنن خدا را بر هر رنگی ترجیش دهید.

 . انقالب اسالمی4-2-2
 .اساتانیاالب اساالمی شایدسالیمانی  مکتب   راد ۀ هندرواف  انصر  مین 

 ر  امن انیالب شکوهمند اسالمی ادرا  پر رش دارت   مکتب  شایدسلیمانی
  استوار  هما  راد انیالب اسالمی با هما  اصول   میانی مستحکه    راد شاید

را شایدسالیمانی  دار اگار کسای بخواهاد مکتاببه ایاارت  اضاح ؛آ  است
ب  اصول   میانی  اهدا    بادد انیالب اسالمی را بشناسد. ادن انیال  بشناسد

                                                 

 .271  ص هما ااومه طاماسیی    دررا   . 1
 .141  ص هما . 2
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اصول  هما شایدسلیمانی  هاا مکتبآرما هادی  ار . اصول   میانی   آرما 
 نیست.هدا هاا انیالب اسالمی است   از آ    میانی   آرما 

اب اسااالف ناااب   انیااالب اسااالمی ساالیمانی خااو  را ساارباز پااا بااه رکااشاید
انییا   ا ویا باو    ۀکه آرما    آرز ا هم   انست؛ سربازا که بادد از ادن انیالبمی

ییار زدیااا میااف معااه باه دع پاسدارا کند. ا  پاسدار همین انیالب اسالمی بو .
ا  معتیاد باو  اگار  1شدت پادیند به انیالب باو .ا  ا ب  ر انیالب   به رهیرا

ساعی    بلکاهگشاتنخواهاد بر ادن انیالب آسیب  دد  حتی زما  شاد ملعو  هه 
 2خواهد بو . ناپذدراستکیار بر اوحا گرا محض   انحرا  امی  برگشت

 . والیت4-2-3
 ر شایدسلیمانی  مکتب شایدسلیمانی   الدت است. ۀ هندرواف هز  سومین 

رشاد   دعااوی  الدای خاو  ارتخاار  الدت پر رش دارت   به  ۀمکتب   مدرس
خواهاد می هر   هرکازادن ؛سرزار بو سپارا خدا ند متعال به سیب آ  کر    می

بادد  الدات را بشناساد   بار محاور  الدات   را بشناسدشایدسلیمانی  مکتب
  الدت را رها نکند. ۀ  خیم ت کندحرک

 ۀشادد اسات  خیما که امر ز  ر ادرا  بر پا   الدت را ۀسلیمانی خیمشاید
دعنای هماا  مدرساه   راد شایدسلیمانی  مدرسه   راد 7 اند.می رسول اوله

مشای دعنی هما  راد   خاط ؛ الدت امر  اشتندبر هامعه که  اماما  معصوف
 .انده هانشینا  اماف معصوفک اا  اماف خامنه اماف خمینی

                                                 

   سترسااای  ر: 11/11/1711باااا مااار ف راااه   داردااا ر   ااخامناااهامااااف  انااااتی. ب1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628. 

 .247  صهما  دررا   . ااطفه طاماسیی   2

 .271  ص هما . 7
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 های مکتب شهیدسلیمانی. شاخص4-3
مکتب شااید سالیمانی اا است که مناور از شاخ   ر ادنجا االمت   نشانه

 ر هات از ادندوا  ادن مکتب را دوصیف کر . برخور ار است   با آ  می از آ 
  .شومیبررسی شایدسلیمانی  هاا ماه مکتبادن رسمت از بحک شاخ 

 . جامعیت4-3-1
. ستهاخوبی ۀاز همبرخور ار     االطرا هام  یمکتیشایدسلیمانی  مکتب
  کار  داوا   رک با رهوع باه آ  مایآسانی بهاالطرا  بو   ادن مکتب را هام 
 ر منطیاه   هااا  شادد  ادن مکتب ر زارز   هامعیت بااک ا رگذارا همین
  ریاط مالاوف نیاو   سلیمانیراسه حاج دعنی  ؛ زدرا صاحب ادن مکتباست

بو . ادشاا  رار ا املرارا  هاا مختلف ر ارصه آرردنمیتدر   ردرت بلکه ا 
بلکاه ریاط   نادا  ادد بو . ا  به کسی نیارته با سخنرانی محیوبیت ریط بو    

یات مکتاب ا  باااک هامعکه مر ف محیوب شد میا  امه کر    با امه خو  
سیاسات  ماددردت  شایدسالیمانی  ا  گفت کاه مکتابدومی ر ازادن ؛گر دد

 است. کر د ها هم اررا    اخال  را به نحو احسن دکستیزا...  رله

 . عقالنیت2 -4-3
باه ادان معناا کاه  سالیمانی  ایالنیات اسات؛مکتاب شاید هاا درر شاخ از 

ا ماده ادن مکتب بر ایه   خر  بنا ناا د است   هرگز هااوت   خو محاورا ر ر  
 نصار ایالنیات  ر مکتاب شایدسالیمانینمو  آشکار  هو  ا ر آ  راهی نیست. 

زدارا باه  باو ؛ دشاا از کماال ایاه ا بو   شایدسلیمانی است کاهح  هموارد پیر 
پیار ا نیز مرا  از ح   1«.کمال ایه  ر پیر ا از ح  است»: اماف حسین ۀررمو 

                                                 

 .211ص     1411تیآل اوی  ره  مؤسس  نیصفات المؤمن یف نیأعال  الد  دلمی محمدبن. حسن1
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 1خدا ند ح  اسات  خوانیهیطور که  ر ررآ  مخدا ند است؛ هما  ااهاز  ستور
باه  از انسا ینکمتردن بنابرادن بادد اااا  کر  که  2ا ست. ۀ  حیییت هموارد از ناحی

باارد بار       ح    باطه را از هه دشخی ت  یووجا  مسئدن   ادایه  ر رلمر   
 د:داررمارار مایده حضرت  ر هاا  کچنا  است؛ت ده   معنودسب رضاکبراا 

ْا اللَّ » ُق ِه َتقِ َفاتَّ َف  َة ذییَ َه ِعیاَد اللَّ َیُه کُ ُلبٍّ َ َغَل التَّ د یاز خدا چاو  خر منادا  بترسا 7؛ُر َقلم
 «اند.ر مشغول  اشتهکه  ل را به دفک

چنین باو  ادنشایدسلیمانی  رسد  پس  ر پیر ا از ح   ایه به کمال می
 صر ایالنیتد بو . ادشا  اهمیت ان  نااف امور خو  را بر مدار ح  استوار کر 

 ررمادد:بارد می رادن را  ر مکتب امامین انیالب آموخته بو . اماف خمینی
 خواهاد انساان را یاکاسالم. اساالم مای ،اسالم تز دارد، برنامه دارد

 ، بدهاد. حاظطاور کاه هساتانسانی بسازد جامع؛ یعنی رشد باه آن

رشاد  او بدهاد؛ حاظ برزخیات دارد، طبیعات دارد، رشاد طبیعای باه

باه او بدهاد؛  روحانیت برزخیت به او بدهد؛ حظ روحانیت دارد، رشد

رشد  الهیت دارد، به او بدهد؛ حظ عقالنیت دارد، رشد عقالنیت حظ

طور نقص است، الهیت به او بدهد. همۀ حظوظی که انسان دارد و به

ش ااند که ایان میاوۀ ناارم را رسایدهآمده است؛ ادیان اآلن نرسیده

 2کنند؛ این میوۀ ناقص را کاملش کنند.

شایدسالیمانی  طور گاذرا  ر مکتابهاا ایالنیت را بهاگر بخواهیه هلود
                                                 

 .71 آدۀ  (71) . ویما 1
 .31 آدۀ  (7) . آل امرا 2
 .171 ص هما     شتی محمد درهمۀ  البالغة نهج رضی  شردف حسین بن محمد. 7
 .1 ص  4 ج هما   اماف  صحیفۀ موسوا  اوله ر ح سید. 4
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 ر میابلاه باا  ناپاذدرابادد به ددبیر  ر امور  سرسختی   انعطاا بررسی کنیه 
به  شمنا    مستکیرا   ر ح ااتما  باه نفاس  دفاایه   نداشتن ااتما  شمن  

هاددت  هدرمناد باو   دصامیمات   مشاا رد   اساتفا د از  ارناع مخاطاب  
گررتن خر   ددبیر  رکر کاربه امور ازادن . کر   دررا   ر کارها اشاردهاا  ددگاد

ادان شااید  اماه   که  رکند حکادت میشایدسلیمانی    محاسیات  ر مکتب
 ر دوصیف ر حیاات  میاف معاه رهیرا طور کهما ردر آشکار بو . هگرا 

 1.کر  دشا  به انصر ددبیر   استفا د از ایه اشاردا
ایاه  ر مکتاب شایدسالیمانی ساخن  بادد متذکر شد  رتای از شااخ 

ایه هزئای   حساابرر آ   زدرا ؛ایه هزئی   حسابرر نیست  گودیه  مرا می
مشکالت  نیادی را برشادد   کارا به حالل  را ر است گردریط ایلی است که 

گرادای  نیااگرا  دفکار ندار .  ر دارد  مصدا  بارز ایه ا  حراف   امور اخر 
ایالنیات معا داه  ۀ رباار   طور که از امااف صاااموا معا ده است؛ هما 

 ررمو : شد   امافپرسیدد 
ََّ  َک َراُء ِتلم کم النَّ  َک ِتلم  ِل َو لَ یَ یِ  َی َطَنُة َو هِ یم ال َعقم ِل یم َاة  ِبالم َعقم  0.َستم ِبالم

 ،ش عقال را داردیطنت است، نماایست، شا رننینآن گونه عقالنیت 

 .ستیولی عقل ن

ایالنیت شاکورا شادد   اما ایالنیت دعردف شدد  ر مکتب شایدسلیمانی
گذشتری  شاا ت  انفاا    ازخو  و  ادثار امورا همن  ر پردو  حی است که

ا به آناکند    درر را دحسین میادما  به غیب   هزارا   ارعیت بنیا دن اسالمی 

                                                 

   رابه  سترسی  ر:1711 ا  11اا  بیانات  ر  ددار مر ف ره  سیدالی خامنه. 1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id44628 

 .11 ص  1 ج  هما   ینیکل عیوبد. محمد بن 2
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همنناین    آ  را ایالنیات  خادامحور نامیادداوا  ر  مایازادان ؛اساتپادیند 
گاهی  هه به هاا  ؛ ار نیز دفا ت محور  با  همیات   دخیالت ایالنیت  خدا

انناد نشاند. مر  چیزهاا بدوی را به هاا امور حیییی میازادن ؛نشیندایه می
َسوُیَْن یَ َوُهومم  .»..شردفه:  ۀکه طی  آدهاا ارراطی دکفیرا گر د ُاومم  حم َنَّ

َ
ِسوُنَْن یُ أ حم

ًعا اما  رحیییات پنادار    «کنندپنداشتند کارا نیکو میمی ؛(104)کاف:  ُصنم
هااا غیار آنا  با ررائتای ناار   دمثیاه سراسر دوهه   باطه بو .  آنا  ۀانددش

ر  غیاار داوهه   داوحش ازادان رامیدند؛ منطیی   انحاا مغاوطه متو  میدس
شاا  از مادار اساالف سات   ااماونششاا  اهنیاا بر گر  محتواا هاوه مانند

 خارج شد.
از هنس راه  ری  اسالف ناب  رااه شایدسلیمانی  اما ایالنیت  ر مکتب

میتضیات زما    مکا    دطیی  امه با ادن راه است. ا یات ادن ا اا  ساخن 
هوا   هوس  بلکه اساس برهاا  خو  را نه  ۀکه انریززمانی شاید بزرگوار است  

 کند:بر احساس دکلیف چنین بیا  میبا شعور    رک باال میتنی 
دانای مان قاادر باه دیادن این راه را انتخاب نکردم که آدم بکش . تو می

بارای  ،امبریدن سر مرغی ه  نیست . مان اگار ساالح باه دسات گرفتاه

سرباز در   کشتن. خود رانه برای آدم ،کشان استایستادن در مقابل آدم

بیان  کاه در معار  خطار اسات... عزیازم  مان خانه هر مسلمانی می

خوابد و نباید بخوابد تاا دیگاران در متعلق به آن سماهی هست  که نمی

 8آرامش بخوابند. بگذار آرامش من فدای آرامش آنان بشود و بخوابند.

 . معنویت3 -4-3
 ۀ اژ اگرچه است.   اشتنیا  ارد ا  معنوا بو     با ااوه معن«معنودت»مرا  از 

                                                 

 .https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=47306   سترسی  ر: 21/11/1771  «؟جنممچرا می». 1
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سنت   كريه آ  رردعنااای  مااای سالا اصااایهمناب  ت آ   ر مشتیا  معنويت 
 ر هه    مسلمانا ا بیاات   ر ستانررته ر به كا    اماما  معصوف پیامیر

 ر ررهن  اسالمی  معنودات از  1  ر اج  ار .سیررا  با ر زهه    بی ار  باز
اردیا    ی  رر  با   هندۀاشتن ادن انصر نشا استواردردن اناصر  دنی است    

.  ر ار   اشتن ادن انصر انسا  را شادساته رساید  است خدا ند   ااوه غیب
 کند.می به ررب اوای

 ر   ست كه رر  آ  اشرنخساتین  ار  معنا زنادگی  معنويت  اشتن  اابر
 دناایه  ار   دیاا مطلوبیتكه   حد ا ریده استا ر رارا اماوش ا زندگی همۀ

 رایمعرت كماال هماۀ    هو  چشمۀسر  منی  ل ند متعاا خدف  سال ر اكند. 
ررينش آ صالی  اهدا  به   شد نز داک    که مطلوبیت اادی  ار   ستد اشد

 نااینساا کسلو   رعاویااتاز  داایغا  هد ر ازاداان ؛ستد اشد انسااته   نساا
خدا نااد ه بب دب ررامر ر ممكن  نیطااۀالدرين  ا  نااینسال ادرين كماواایاا  

 است.
 رسات شاد   ااامااف خامناههاا  ددگادمعتید بو   ر  شایدسلیمانی

اناصار    رست شد  رکر انسا  است   رکن اصلی براا همراا  ر گر  امور 
 2معنوا همنو  اخال   دربیت   دزکیه   سپس دعلیه است.

باه  ادشاا باا ر شدد  ر ادن سخن سر ارسلیمانی از کاربر دههاا بمصدا 
سر ار  ال ر سپاد اساالف اگرچه . کندحکادت می مور معنوا براا دعاوی انسا ا

                                                 

  4 س  شهکیپد قخالا ۀمهفصلنا  «  مسائله معناا تدامعنو یمفاوم ا اکا »مصیاح   ی. ال1
 .23 ص  1711 زمستا   14 ش

 دوساعه  ر ااخامناه اولاه تداآ حضارت ارکر نااف شداهم دباهنرکرما  یشا  انشراد. 2
 .1711 ا  https://uk.ac.ir/fa  22 : ر ی سترس  یصود هدرا  ررهن 

https://uk.ac.ir/en/-/حضور-سردار-شهید-سپهبد-قاسم-سلیمانی-در-دانشگاه-شهید-باهنر-کرمان-به-عنوان-سخنران-ویژه-در-اولین-همایش-نظام-فکری-حضرت-ایت-الله-خامنه-ای-مدظله-العالی-در-تو
https://uk.ac.ir/en/-/حضور-سردار-شهید-سپهبد-قاسم-سلیمانی-در-دانشگاه-شهید-باهنر-کرمان-به-عنوان-سخنران-ویژه-در-اولین-همایش-نظام-فکری-حضرت-ایت-الله-خامنه-ای-مدظله-العالی-در-تو
https://uk.ac.ir/fa؛
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پایش دارا از ر ز مجاهدت خو   هر ر ز حاالت معناوا سال ر حد   چاه
معناوا را از هماا   ۀماداپیمو   بانمیرا    ر ادن مسیر سیر صعو ا دارت می

از رار ا   را  هوانی    ر زما   راع میادس  ر اما   هاو  خاو   اشات. 
عاد معناوا سار ار  ۀ رباار یرزما    را   راع میدس سر ارسلیمانهه غلیاه ب 

عد ررماندهی  :گوددادشا  می رشید اسالف بر ب 
و چه پاس از  ،چه در دوران دفاع مقدم ،راقاس  حاج کسشاید هیچ

دوستان دوسات  ۀآن، به عنوان یک فرمانده فرمان بده، نشناسد. هم

 8ببرند. وند تا از معنویت ایشان بهرهداشتند نزدیک ایشان ش

هاا   را   رااع دت خو  را مرهو  رضاا معنوا هیاهسلیمانی معنوشاید
 کر :میبیا  ادن رضا  ۀانست    ربار میدس می

د. من اعتقااد دارم اماام تربیت دینی و اخالقی ما دفاع مقدم بو ۀقل

آن  ۀکنناد، قلاور بکنند، حکاومتی را کاه ایجااد مایکه ظه زمان

ای است که ما در دفاع مقدم شاهد آن باودی . آن دوره حکومت، آن

 0ها ایجاد شده بود.روحانی و معنویتی که در جبههحاالت 

  کناد داا که دوانست مکتیی را خل بیا  شد ی از معنودت سر اراداهنمونه
گیرا از مکتاب ا  راد زنادگی باا اازت   ساعا ت را آدندگا  با دمسک   اوراو

 د   بدا  امه کنند.بیاموزن

 . عدالت4-3-4
هاا مختلف  ر ارصه اداوت  شاخصی است که خدا ند سیحا  برپادی آ  را

                                                 

 .41 ص  هما  سلیمانی راسه حاج سپاید شاا ت اربعین مناسیت به اطالاات   زنامهر نامه دژد. 1
 .14 ص  هما  رر مار ا  ابو ر. 2
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مائادد  خدا ناد باه  ۀاز هملاه  ر ساور 1؛زندگی  به انسا  سفارش کر د است
زدرا امه باا که حتی با  شمنا  خو  به اداوت ررتار کنید؛   منا   ستور  ا دؤم

 ر است:داداوت به دیوا نز دک
 یَ 

َ
ِ  یم ا أ ْا یَاا اَلَّ َّْ کُ َن آَمُن ْا َق َِ َن ِللَّ یامِ ُْن ِط َو ِقسم وِرَمنَّ یَ ِه ُ َاَداَء ِبالم مم َ وَننُن کُ جم

  ٌ ْم َِّ َق َرُب َعَلی أَ قم
َ
َْ أ ْا ُه ِدُل ْا اعم ِدُل ی ِللتَّ  َتعم َْ ر  ِبَموا یوَه َخیِ اللَّ  ِإنَّ َه ا اللَّ ُقَْواتَّ قم

َمُلَْن )مائده:   .(8َتعم
د ]و[ به عدالت یزید، برای خدا به داد برخیامان آوردهیه اکسانیکای 

ه کاد دشامنی گروهای شاما را بار آن دارد یاد و البتاه نبایشهادت ده

تار اسات و از خادا پاروا کیه به تقوا نزدکد ینکد. عدالت ینکعدالت ن

 .د آگاه استیدهآنچه انجام میاز ه خدا کد یدار

ر ااداوت یاند   انحرا  از مساشددمأمور رسط  دیبرپابه ه مؤمنا  دن آدر ا 
 ریاطشمر د شادد اسات. رارآ  کارده ناه  ینفسان ات از هواهایز برابر با دیعین
وُتمم »کر د است: سفارش منا  را  ر ررتار  بلکه  ر گفتار هه به اداوت ؤم َو ِاذا ُقلم

ْا ِدُل  .(15۸: )انعاف« ...َفاعم
       به میازا  آ  اند میت   معنودت سن  ایالنیمکتب اسالف اداوت را هه

 ررمادد:می معاه انیالب رهیرطور که هما  ؛به اداوت اهمیت  ا د است
شود. این سه با عدالت، عقالنیت و معنویت معنا می ۀگانسهاسالم با 

یناد فراناد.... در اشوند و از یکادیگر غیرقابال انفکااکه  محقق می

ترین ابزار کاار وح  کار، عقالنیت مه سازی اسالمی، معنویت ر جامعه

 0گذار کارها در نظام اسالمی است.و ارزش ۀدهندو عدالت جهت
                                                 

 .11 (  آدۀ13نحه ) ک..ر. 1
  «یاخامنههه اللهههتیههآ حضههرت شهههیاند در «یانوالبهه تیههعوالن» بههه یهههرا ینمههاه». 2

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36756 : ر ی سترس  11/7/1713

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36756؛
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است   شایدسلیمانی  وفه اسالف ناب  ر مکتبؤاداوت  شاخ  اصلی م
دواند اوراودی ما  اصلی خو  ررار  هد  میمحورا را گفتکه اداوت یهر مکتی

 هودا  باشد.باارزش براا حیییت
کاه  ر دییاین آموخته بو ؛ چناا  دشبا ر به اداوت را از رهیر   میتدا ادشا 

 گودد:می اف معاه رهیرامیهاا  ددگاد

ساتیزی، رهباری، ظلا  ۀهاای مها  اساالم نااب در نظریااز مشخصه

باردن تارم و خواهی، دفاع از مظلومان، امیدبخشی، و ازبینعدالت

 8جهل از جامعه است.

 ۀمطلاوب را هامعا ۀهامع معاه رهیرا میاف ا  شایدسلیمانی یبه اات
 انناد کاه هاد  آ  اا را مطلاوب مایرهیارا  هامعاه»  اند:یخواد ماداوت

 2«.خواد باشدزندد  بیدار  باهوش   اداوتملت
دردن بار ز   رااور شااخ  اگرچه اداوت اهتماای ماهگفتنی است که 

برگررتاه هااا  دان که از آموزد  شایدسلیمانی تباداوت است  اداوت  ر مک
از هملاه  ؛شو ابعا  اداوت را شامه میهمۀ ای    ارز   بر اداوت اهتماشدد

ها براا نمونه سر ار  ل ؛سی   ناامی ر ررتار رر ا   مددردتی  خانوا گی  سیا
 گودد:مددردت می ۀاداوت  ر ارص ۀ ربار

دی، توانی  رضاایتمناما می ،ممکن است در مدیریت نتوانی  معجزه کنی 

 1.زیستی، اخوت و مثل ه  بودن را ایجاد کنی محوری، ه عدالت
                                                 

  ر ااخامناه اولاهآدات رکارا ناااف ملی همادش  ر سلیمانی سر ار» خیرگزارا رارس  .1
 .1711 آار https://www.farsnews.ir/news/000586  1 : ر  سترسی  «ررهن  گسترۀ

 .هما . 2
 : ر ی سترسااا  «همهههدا  در بهههدر  اتفهههاق کیههه یبهههازخوان» راااارس  اخیرگااازار. 7

https://www.farsnews.ir/hamedan/news/001059  1 1711  ا. 

https://www.farsnews.ir/news/13970907000586؛
https://www.farsnews.ir/hamedan/news/13991008001059
https://www.farsnews.ir/hamedan/news/13991008001059
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هاا ارصههمۀ ادما   اشت   خو ش  ر  گفت سلیمانی به آننه میشاید
شاد. اد از مسیر اادل   ااداوت خاارج نمایگمحور بو    هیچزندگی اداوت

   مکتب ا   هداومللی دیدشخصیتی بینهمین حرکت  ر مسیر اداوت  ا  را به 
ممتااز  یامر ز شخصیت  که سر ار سپاد اسالف دیدا ها کر  را رراگیر   ررامرزا

ا منطیه   هیااه میا مات شاناخته ها دژد ملتخواها  هاا   بهاداوتمیا  
 شو .می

 اطاعت. 4-3-5
 امر است. صاحبنادب اطاات از   شایدسلیمانی مکتبهاا  درر شاخ از 

 وی امر زما  خو  نادب ش به ررما  براساس همین شاخ   گوشایدسلیمانی 
 انست. اهمیت اطااات از و    هامعه خو  را  ر ادن ماه میبو    سعا ت خ

 ررماداد:مای اماف الی که چنا  ؛دوا  از آدات   ر ادات  ردارتمی  الدت را
ٌَ  َمنم » َرِة َولِ  َعنم  َنا هیِ ُندم ِة َعُدوق

َ
أ طم َْ َتَیَه ِب را رهیرش  ر خواب هرکس به  رت دا 1؛ِه انم

 «شو .با ورد  شمنا  از خواب بیدار می باشد 
    با باراا خو   بیش از بیستۀ حد   داز د صفحهنامشایدسلیمانی  ر  صیت

  همرا  را باه   ناف بر درا  دژد  الدت رییه هادراد اصه  الدت  بههمالت مختلف 
دیلور  اا  اماف خامنه یو  اماف خمینکه  ر زما  ما  ر  ه  دیعیت از ادن اصه

 کند کهمیشکر  ر اصرا براا زندگی خدا ند را مثالا  ؛کنددارته است  سفارش می
اسات   اکه رردن   ررداب معصاوم  دردن ا ویائش راامکا   رک دکی از برهسته

  سرباز رکاب ا  شدد اسات. ساپس کند میرا  رک  دعنی اید صاوح  خمینی کییر
   ر مسیر اید صاوح  دررا کند که پس اماف خمینیمی شکر خدا ند را رن  بی
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که مالومیتش اااه است بر صاوحیتش  مر ا که حکیه امار ز اساالف   دشای    
  آماا گی کناد مایاا ازداز را  رک ادرا    هاا  سیاسی اسالف است  دعنی خامنه

گوناه ار  باا ادان ر شایدسلیمانی  1 ار .می رشانی  ر راد ا  ااالفخو  را براا ها 
بیااموز .  همراا به را  رصد  است  رس  الدتمدارا  خو   نامه ر  صیت دعییرها

    دشاردح ر اصار کناونی را ادشا   ر بیانی آشکار    اضح هادراد  الدات رییاه 
 :کندمی بیا ا ااه از شیعه   سنی ا مسلمانا   ۀخطاب به هم

ازمند رهباری اسات؛ رهباری برادران و خواهران   جهان اسالم پیوسته نی

تارین دانیاد منازهمای متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. خاوب

عال   دین که جهان را تکان داد و اسالم را احیا کرد، یعنای خمینای بازرو 

بخش این امت قرار داد؛ لذا چاه نجات ۀو پاک ما، والیت فقیه را تنها نسخ

و چه شما که باه عناوان  ،اریدشما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی د

سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانیاد بایاد باه دور از هرگوناه اخاتالف، بارای 

 0والیت را رها نکنید. ۀنجات اسالم خیم

آ  محور  که بادد حول نامدمی رسول اوله ۀ الدت را خیم ۀادشا  سپس خیم
ز     کند اساس  شمنی هااا  باا همااورا اساالمی  آداشکید میأ  د چرخید

کند که اگر دا  می به اسه هالوه اوله  رسهبار سه سپس کر   ادن خیمه است.  درا 
  مددنه  حرف رسول اولاه   اوله اوحراف الدت آسیب بییند  ررآ  کرده  بیت ۀخیم

 7بیند.یمیدس آسیب م اتیات ااویات   مشاد
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ه اماوف اطاات از  وی رییه را ب ۀ ر دذکرا ماه  شیوشایدسلیمانی سپاید
که بادد ااتیاا   کندآموز    بیا  می دژد سیاسیو    مسئوال  کشور میبه  ملت

کناد. ا  ااتیاا  شته باشند   صر  گفتاار کفادات نمایاملی به  الدت رییه  ا
که نصیحت رهیر ا  را بشنودد  با ها     ل باه کند چنین دوصیف میاملی را 

شارای   المای  اماه کنناد. ا  دوصیه   دذکرات ا  به انوا  طییب حیییای 
مغاز ) الدات از  الدت را با شعارهاا دند اماا کاه دیعیت سیاسیو    مسئوال 

 اند؛ بلکه معتید است دیعیت ه  ویه دیعیت از رانو   کاری نمیبریط دنورا( دا 
 1از  الدت رییه بادد  ر میاف املی راور   بر ز  اشته باشد.

اا هه باه الماا    وی رییه  سفارش  دژد  دیعیت از حمادت  ۀادشا   ربار
اااف  ار    ادن رشر ا رگذار  ر هامعه را به گر آمد  دحت پارچه  وای   مراه

 نودسد:می خواند  می رییه ررا
 ای را خیلاای مظلااوم و تنهااااللااه العظماای خامنااهماان حضاارت آیاات

بین . او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضارات معظا  می

بایست جامعه را یهایتان با ایشان مو حمایت دیدارهایتانن و با بیانتا

 0جهت دهید.

گاد از پشتییانی نامه   ر زما  حیات نیز هیچسلیمانی ارز   بر  صیتایدش
 ره ۀالمی ۀ  اطاات از  وی رییه  کوداد نیامد. ادشا  میا  اسادید   نخیرا  حوز

 :کندبیا  می
روم و خط من خط رهبری میمن در مسایل سیاسی به طرف کسی ن

بایاد  ،گویند ما پیرو خط امام و رهباری هساتی است و آنهایی که می
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. کسانی کاه مادعی خاط  ...بدانند که این دو از یکدیگر جدا نیستند

هماان مسایری اسات کاه  ،بدانند حمایت از خاط اماام ،امام هستند

  و خاط کنند و ما باید از آن تبعیت کنیرهبر معظ  انقالب ترسی  می

 8ایشان خط امام راحل است.

پذدرا یا   وی رییه نیو   بلکه اطااتادن شاید  االمیاف ریط  ر گفتار پشتی
که دکی از چنا  ؛نز دکا      ستانش بو  ۀ   الدتمدارا ا   ر امه  زبانز  هم

 گودد:میشایدسلیمانی  رزما هه
  ،از ویژگی او

ً
 ۀشادد را تربیاتایشاان خاو والیتمداری ایشاان اسات. واقعاا

الشاان انقاالب و رهبار عظای  مکتب ولی فقیاه حضارت اماام خمینای

موریتی را بدون اذن و موافقات ایشاان أدانست و هیچ کار و ماسالمی می

رود که خود ایشان در دمشاق عناوان کردناد کاه داد. یادم نمیانجام نمی

را انجاام ایشان هیچ کااری  ۀاوامر آقاست و غیر از خواست ،برای من مالک

ها را در شارف کنی  که حضرت آقا آخرین پیروزیده . فراموش نمینمی

سااوریه مقاباال بااا داعااش و رساایدن رزمناادگان در ماارز عااراف را پیگیااری 

 می
ّ
نظاری و  ۀغ والیت در حاوز کردند و او دنبال اجرای این مه  بود. او مبل

  ۀعامل به اوامر والیت فقیه در حوز 
ً
دار عملی باود و والیتم عملی بود، واقعا

الشاان مصاداف دارد و برخاورد رهبار عظای  او کاامالً  ۀنامااین در وصایت

نماز، در دیدار با ماردم  ۀانقالب اسالمی در پیامشان به ملت ایران، در گری

های نمااز جمعاه نشاان از پیوناد عملای و ارادت ق  و همچنین در خطبه

 0ست.قاس  به ولی فقیه و محبت تمام حضرت آقا با اوحاج
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 دار بودن . مردم4-3-6
کاه  ر اسات هاا  دان اساالف  ار بو     دوهه به مر ف  از آموزدشاخ  مر ف

ش مر ف باه دهاا اساسی گراد از التیمتو   دنی  بدا  دصردح شدد. ررآ  مج
باا مار ف  دشاا ا بیا   برخاور  خاود  اخال  ز اسالف را مداراا رسول اوله

 د:دررمامی    اندمی
َمة  ِمَن اللَّ َفیِ  ْم َما َرحم َت َلُامم َوَل وا َغِلوکُ ِه ِلنم وَت َفًظَّ ْا ِمونم ینم و َفُ َّ نم َِ وِب  َقلم َظ الم

لِ  ْم ُهمم فِ  َک َح ِفرم َلُامم َوَ اِورم َتغم ُامم َواسم ُف َعنم َْ  یَفاعم وَت َفَت ِر َفِإَذا َعَزمم مم َ واْلم لم کَّ
َْ یُ َه اللَّ  ِإنَّ ِه اللَّ َعَلی  ُمَت  (.953 آٌ عمران:َن )یلِ ِکَّ ِحُبَّ الم

هار[ شادی، و اگار تکپس به ]بر  رم  [ رحمت الهای، باا آناان نرمخاو ]و پ 

 از پ ،تندخو و سختدل بودی
ً
شدند. پاس، از نده میکرامون تو پرایقطعا

ن و کاار]ها[ با آنان مشورت کشان آمرزش بخواه، و در یآنان درگذر و برا

ننادگان را کلکارا خداوناد تو یاز ؛نکل کبر خدا تو  ،  گرفتییچون تصم

 دارد.دوست می

 ؛آدد ست میماه به ۀچند نکتپیشین  ۀاز آد
گوناه کاه هما  ؛ ر اصول اخال  اسالمی است ماه ینرمخو بو   اصل .1

 ؛امر پادیند ادن اصه بو همۀ  ر  پیامیر اکرف
کاه پراکنادگی مار ف از   وی پیامدهاا نااگوارا  ار دندخودی   سخت .۸

 ؛آنااست از همله حول پیامیر
 هاا مر مدارا را گذشت   طلاب آمارزش پیاامیر. خدا ند مصدا ۸

 ؛چه مر ف با ا  ناماربا  باشندبراا مر ف معرری کر د است؛ اگر
 مشاورت باا مار ف  ر اماور مختلاف   هاا مر مادارا درر مصدا از . 4
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است. هاوب آنکه خدا ند ازف   دوکه براا اهراا امور را پاس از مشاورت باا 
 ف آ ر د است.مر 

 املی   ر ادات متعد  از پیامیر گرامی اسالف ۀارز   بر آدات ررآ   سیر
 مار ف ۀباه مر مادارا   اردیاا  باا ااماادشا  نیز از ااتیا     اماما  معصوف

ر راواب  ر اوراو هی املای     براا نمونه پیامیر اساالف کند؛حکادت می
 ند:کمیسفارش ن یوال    زمامدارا  چنی به مسئلکراهکارا 

ْالِ کُ انَّ  اَس ِبامم ْاالنَّ لقِ کُ مم َلنم َتَسُع  8.مم کُ مم َفَسُعُْهمم ِباخم
د، پاس باا یاریر پوشش بگید با اموالتان، مردم را زیتوانشما هرگز نمی

 د.یاخالقتان آنها را پوشش ده

 ررمادد:بارد میادنز  رین اماف الی
َد ا ِل َبعم َعقم َس الم

م
َلمم انَّ َرأ واِس َو ِ َخ یِم َو اعم ِه َعزَّ َو َجلَّ موداراُة النَّ وماِن ِباللَّ َر یم

ُروِف َمنم ُِبدَّ ِمنم ُمعاَ َرِتِه یُ َمنم ِ فی َمعم  0.عاِ ُر ِبالم
ردن باا کامان به خدای بزرو، رأم خردمندی مدارا یه پس از اکبدان 

ری در او یاناد، خکی معاشارت نکیه با مردم، به نکسیکمردم است و 

 ست.ین

دردن رهیرا  رر    ر سایک ماددردت   نیاز پرنفوا ر هادراد  ینیاماف خم
 ارا حکاومتی  ار بو . ادشا   ر خاوانش مار فسیک زندگی رر ا خو   مر ف

مر ف ]ناه  ربارۀ  نارضادتی  ر مر ف  امه به موازدن شرای نکر  خو  به ادجا 
 ا   مشاارکتنکر   با مار ف   گیرااا[  سختهاا سلییهبراساس مصلحت
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 ار مر فکوشید نیز می ر سیک زندگی  اماف راحه 1.با ر  اشت مر ف  ر کارها
 ارا ا  بارز مار ف ۀدوا  نمونباشد   زندگی بد   دجمالت   مشابه مر ف را می

 کند:دعردف می نامید. مرحوف سیداحمد خمینی
حاادود هفاات الاای هشاات موشااک بااه اطااراف  ،یااک روز بعااد از ظهاار

اگر یک مرتباه »خدمت امام رفت  و عر  کردم:  اصابت کرد.جماران 

و صادام طاوری بشاود ماا  های ما به کا  صدام بخوردیکی از موشک

هااای اینجااا شاادی ، اگاار موشااکی بااه نزدیکاایچقاادر خوشااحال ماای

بخورد و سقف اینجا پایین بیاید و شما یک طاوری بشاوید  جماران ا ا

والله قس ، من بین خودم و آن ساماهی : »گفتند امام در پاس  «چه؟

قایل نیست . واللاه قسا ،  هیچ امتیاز و فرقی ،راه بیت استکه در سه

 مان «کناد.برای من فرقای نمای ،اگر من کشته شوم یا او کشته شود

اماا بارای ماردم فارف  ،گوناه هساتیددانی  شما اینما که می»گفت : 

مردم باید بدانند اگر من در یاک جاایی  نه،»امام فرمودند:  «کند.می

مرا نکشد، من دیگر  بروم که بمب، پاسداران اطراف منزل مرا بکشد و

 تاوان  باه ماردمبه درد رهبری این مردم نخواه  خورد. من زمانی می

ام مثل زنادگی ماردم باشاد. اگار ماردم یاا ایان خدمت کن  که زندگی

شاان بشاود، محل هساتند یاک طاوریاین  که درپاسداران یا کسانی

 «کناار ها  هساتی .من ه  بشود تا مردم بفهمند هماه دربگذارید به 

بااه پیشااانی  «خواهیااد اینجااا بنشااینید؟پااس تااا کاای ماای»گفاات : 

                                                 

   71ش   ۱س  متهین پژوهشهنامه  «خمینای امااف رهیرا  ر  ارا مر ف» شفیعی  ایاس. 1
 .173 ص  1717   دابستا    پادیز72



 ساز()الگوی تربیتی مدیران جهادی و تمدنشهیدسلیمانی  /   مکتب   806

تا زمانی کاه )تارکش( موشاک باه »کردند و فرمودند: اشارهمبارکشان 

 8«اینجا بخورد.

با مار ف را ر دار دی ر دی  ر د ارا   گشا نیز مر ف میاف معاه رهیرا
معااه واه  ر  2د. انامای شر  الزف مسئوویت   خدمترذارا  ر نااف اسالمی

 ررمادد:هاا انیالب اسالمی میدوضیح شاخ 
داری، در کنار ایستادگی بر شعارها و اصاول انقاالب اساالمی، ماردم

دادن بااه آرا و سااوزاندن باارای مااردم، اهمیااتکااار باارای مااردم، دل

سات مردم از مسایل مهمی است که مسئوالن باید باه آن توجاه احسا

 1جدی کنند.

  را  ار هااا مکتاب اماامین انیاالب وفاهؤکه م  نیزشایدسلیمانی  مکتب
ها اردیاا   اشاتند  کسانی که با سر ار  لهمۀ است.   ارا اراا شاخ  مر ف

 ۀاشا    االرا  هند.راد با محیت ا  به مر ف گواهی میاردیا    ی  هم ۀبه سیر
خاوبی مخاطب ررار ا   مر ف دوسط ا  به سلیمانی به مر ف   ر چرونریارسر 

برا را    خواهرا  ازداز » د:نودسخو  می ۀنامآشکار است. آنجاکه  ر  صیت
ادرانی من  مر ف پر ارتخار   سربلند که ها  من   امثال من  هازارا  باار راداا 

 4«شما با .
                                                 

 ی سترسا  «جمارا  اطراف در موشک اصابت به اما  واکن » را  دا ا د انشجو اخیرگزار. 1
  .1711 آبا  https://www.isna.ir/news/15482  27 : ر

 : ر ی سترسا  21/1/1711 کرمانشاد   ر را د ز تیئهبا  هلسه ر  اابیانات اماف خامنه. 2
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17689. 

 مختلاف اهاابخش را دمد   مسئوال    رود سه ارتسابا  دارد  ر  اابیانات اماف خامنه. 7
 .https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=3782 : ر ی سترس  11/3/1711 نااف 

 .271  ص هما ااومه طاماسیی    دررا   . 4

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=3782؛
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خو   احتراف   خدمت به مار ف را باه  ۀنام صیتادشا   ر بخش  دررا از 
 نودسد:می کند  میگوشز  سیاسیو  

حکومت   حاکمیات خاو   ر هار مسائوویتی  احتاراف باه مار ف    ۀ ر   ر
 1د.نخدمت به آنا  را ایا ت بدان

براا نمونه از خادمات  ؛حد   حصر نداشتشایدسلیمانی  رسانیخدمت
ادرا    آرز ا  داردن آناا  باو   راراهه شاد  مر ف  ۀکه خواست دشا  ماندگار ا

  اداان خواسااته بااا مجاهاادت   دااالش میاادمات زدااارت اربعااین اساات 
 2درا  انجاف شد.ا سلیمانی   به  ویه اهابت به خواست مر فسر ار

 مستضعفان حمایت از مظلومان و .4-3-7
هاا مکتب شایدسالیمانی   رااع از مالوماا    مستضاعفا  شاخ  درر از 

بستر اصلی ادن شاخ  باه شاعارهاا کلیادا انیاالب اساالمی ادارا  است. 
سلیمانی با نراد رراملی خو   نیش ارزنادد راسه حاجگر   که شایدسپایدبرمی
 7ادن شعار ادفا کر . انایرا را  ر اهرا  بی

 رانو  اساسی آمدد است: ۀ ر میدم
تای قانون اساسی با توجه به محتوای اسالمی انقالب ایاران کاه حرک

                                                 

 .244  ص هما . 1
   سترسای  ر: «ههوری اسهالمی در عهراقلمی، سهفیر اسهبج جمویو با حسن کاظمییفت». 2

https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=47302  21  1711 ا. 
 انیاالب راهیار ا اما  از  رااع  ر دا یرگاذارا   سالیمانی شااید» هعفارا  سیداصغر. 7

 شههید مکتهب» موضهوع بها را اسهالمی انوالب دو  یا  المللیبین همای  دومین  «اسالمی
  2 پیااپی شامارد  2   رد  «سااز دماد  هااا ا مددرا  دربیت اوروا ؛«سلیمانیلاسم حا 

 .https://ic2.ihu.ac.ir/article_205943.html : ر  سترسی  21-1 ص  1711
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برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم ایان 

ویاژه در گساترش به ،کندیانقالب را در داخل و خارج کشور فراه  م

کوشد تاا یهای اسالمی و مردمی مالمللی، با دیگر جنبشروابط بین

ةً » :راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند مَّ
ُ
ُتُکمم أ مَّ

ُ
واِحَدًة  ِإنَّ هِ ِه أ

ُکمم  بم َنا َر
َ
گاناه یه امتای کن است امت شما یا (؛82)انبیاء:  فاعُیُدوَن  َو أ

 8«د.یاست و من  پروردگار شما، پس مرا بمرست

 ررمادد:بارد می رادن  اااماف خامنه
کنای  و یما در حمایات از مظلاوم نگااه باه ماذهب طارف مقابال نما

همان رفتاری را که با مقاومت  نکردی ؛ خط امام بزرگوار این بود. امام

ی در فلساطین اشت، همان رفتاار را باا مقاومات سانشیعه در لبنان د

ه  داشت؛ بدون هیچ تفاوتی. ما همان حمایتی را کاه از برادرانماان 

. در لبنان کردی ، از برادرانمان در غزه ه  کردی ؛ بدون هایچ تفااوتی

ا، دفااع از هویات اناد. مسائله بارای مای بودناد، اینهاا شایعهآنها سن

ساانی و  ۀمسائل ،اساالمی اسات، حمایات از مظلاوم اسات... مسائله

اصاول اساالم  ۀمسائل ،شیعه و مذهب و مانناد اینهاا نیسات؛ مسائله

واِلِم َخدوًما َو ِللَمظُلوٌِْ َعًْنواکْنْ»: است ایان دساتور اساالم  0؛«ا ِللظَّ

 1این راه ماست؛ این خط ماست. ؛است

                                                 

  «ایهرا  اسهالمی جمههوری اساسهی لانو » را  دا یاسالم امجلس شورا اها. مرکز پژ هش1
 .https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution : ر ی سترس

؛ اویته گفتنی است کاه  ر «اشیدب دار را مالوف    شمن را راوه»  43 هما   نامۀ  البالغههجن. 2
ناا : »البالغهنهج وف  َاو  ل  َما  ل  ماا َ  و  ه  َخص  او 

لَاّ وَنا و 
  یت شدد است.« ک 

    23/7/1714اهاه بیات یمجما  هااان اااضاا باا دارد ر   اابیانات اماف خامنه. 7
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524 : ر ی سترس

https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution#tab1
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=288&npt=9&nht=2&num=47#56387
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524
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ررماندد ساپاد رادس  باتاردن گزدناه باراا   ر میافسلیمانی انتخاب سپاید
 باارد رادن کر   راهیر   راع از مستضعفا  بو . میاف معاه رهیرایداملیا

 ررمادد:می
شاان ش ما از ارتش، ساماه، بسایج زیربناای فکاریمسل نیروهای ۀهم

های الهی است، بدون تردیاد. اماروز در کشاور ماا مسائله ایان هدف

ش ما، همین اهاداف الهای و مسل یروهاین همۀ است. زیربنای فکری

جاا و صدر به همه ۀبلند است. سماه قدم یک نیرویی است که با سع

کند. رزمندگان بدون مرزند؛ رزمندگان بادون مارز. یکس نگاه مهمه

کنناد؛ یرزمندگانی که هرجا نیاز باشد، آنهاا در آنجاا حضاور پیادا ما

 8کنند.یکرامت مستضعفان را حفظ م

 نودسد:می خو  ۀنامر سپاد ح    ر  صیتشاید  ال 
دوست دارم خداوناد ایان قادرت را باه مان بدهاد کاه بتاوان  از تماام 

کاه جاان   ،مظلومان عال  دفاع کن . نه برای اسالم عزیز جاان باده 

...  تار از آنا ، ناه ناهقابل آن را ندارد، نه برای شیعه مظلوم که ناقابال

هی کاه هایچ ملجئای بارایش پناابای ۀزدبلکه برای آن طفال وحشات

هراسان و برای آن آواره در  ۀسینه چسباندبه نیست، برای آن زن بچه 

حال فرار و تعقیب، که خطی خون پشت سار خاود بار جاای گذاشاته 

 0جنگ .است، می

                                                 

   سترسای  ر: 21/11/1711  داارا  ۀنمااز همعا اهااخطیاه ر  اابیانات اماف خامناه. 1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44695. 

-https://farsi.khamenei.ir/others   سترسااای  ر: 21/11/1711  «جهههنمم چهههرا مهههی» .2

dialog?id=47306. 
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اردش چند  ادجا سلیمانی  براا املیادی کر   ادن شاخ   ارداف به شاید
کار  کاه  ...یدردو   حشداوشاعیی  متشکه از وشکر راطمیو   وشکر ح ملیتی

 ا دش همننا  استوار   پابرهاست.از شاپس 



 
 
 
 

 مپنجفصل 
 سلیمانیشهیدهای مکتب تبیین نقش

 
گشا از میاحک ماه  کاربر ا   رادشایدسلیمانی  اا مکتب دربیتیهدییین نیش

ناااف  ۀرعلای   آدنادمورعیات  ر شایدسالیمانی  به ادن معنا که مکتاب ؛است
دواناد دربیتی مای ۀهاا سازندرا اسالمی   حتی هاا  اسالف  چه نیشهماو

خصاوص کشاور همااورا اساالمی چروناه ه اشته باشد   هااا  اساالف  با
 ؟کنندبر ارا دوانند از ادن مکتب استفا د   باردمی

 الگوی سبک زندگی اسالمیمعرفی  نقش مکتب شهید سلیمانی در.5-1
  رساه  به معناا؛ شیود  ر ش اسلوب  رزبا  اربی ۀسیک مترا   با کلم ۀ اژ

زدساتن  مترا   است با  اژگانی مانند زندگانی   «زندگی»   1است ...اا ت  
 2باشد.معاش   حیات که نییض مر    ممات می

 .کر  بررسیدحلیه   با ر دکر هاا مختلفی دوا  را میسیک زندگی 
  مفاومی که مربو  به ررتار  بزاربه اشناختی سیک زندگی با ر دکر  هامعه

دحلیاه  ...  کاارگرا    انشامندا  ارا   ها مانند گار د سارمادهاهتماای گر د
طییاات اهتمااای    اسیک زندگی با ادن ر دکار  با .گر  شو   اطال  میمی

                                                 

 .1132  ص2  جهما . حسن امید  1
 .1111  صهما . 2
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سایک   شاناختیر دکار  ر ا  ر  1ها   منزوت اهتماای آناا پیوناد  ار .گر د
 2نه همعی.  شو دحلیه می   هودت رر ا ررتار به زندگی

مصارری اساس نوع مصار  کاالهااا بر سیک زندگی  ر ر دکر  ارتصا ا
 7.شو ها دا هامعه دحلیه میدک انسا دک

دحلیاه هاامعی باه ناار  سایک زنادگی ۀر دکر ها  ر مسئلادندک ازچهی
آ  اسات کاه  ند   سیک زنادگی کاماهاعداب  دک هاادن دحلیه زدرا رسند؛نمی

  هه ابعا    هه ابعا  رر ا انسا  را  ربر بریر     مستمر شددصورت ناا دنهبه
سیک   مورت   ز  گذر رر ا دا اهتماای   به ررتارهاار ی ا  را؛ ازادناهتماا

 نسیتاا    رر ا   اهتماای ۀشدناا دنه اررتارها بهبلکه  ؛شو نمیزندگی اطال  
 شو .یمپاددار سیک زندگی گفته 

شاو  گفات سایک مناسیتی کرا ات بزناد نمایبراا کسی  اگر مثالا  بنابرادن
ند   آ  ین است. بلکه اگر کسی بیشتر ا رات کرا ات بزچنپوشش ا   ر زندگی 

دوا  گفات سایک پوشاش چناین می    به آ  پادیند باشدبداند را نوای پوشش 
نیاز ک زنادگی اساالمی   سایادن دوضیح ۀبرپاد .است کرا اتاستفا د از کسی 

زدساتن  مساتداف   پادادار شادد   نسایتاا ناا دناه   ر ششایود ایارت اسات از 
بخش حیییی  سیک زندگی را  ااخامنه اماف .شهاد  آموزد براساس اسالف

 ررمادد:   ر دوضیح آ  می اند میدمد  نودن اسالمی 
ی اسات کاه ماتن آن چیزهاای ]تمادن ناوین اساالمی[ بخش حقیقی

مثال  ؛...دهد؛ که همان سبک زنادگی اساتزندگی ما را تشکیل می
                                                 

  «شناسای   اساالفشناسای  هامعاهبازدییین سیک زندگی  ر گساترد ر ا »زا د  . حمید مادا1
  داارا   آرتااب دوساعه  المللی علهو  انسهانی اسهالمیمجموعه مواالت چهارمین کنمرۀ بین

 .41  ص1711
 .3  ص1711  ره  حسینیه اوغددر  زبا  انتوال پیا سبک زندیی و هنرهای بیدفی  . احمدحسین شر2
 .1  صهما . 7
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خااانواده، ساابک ازدواج، نااوع مسااکن، نااوع لبااام، الگااوی  ۀمساائل

 ۀخاط، مسائل ۀراک، نوع آشامزی، تفریحاات، مسائلمصرف، نوع خو

وکار، رفتار ما در محل کار، رفتاار ماا در دانشاگاه، کسب ۀزبان، مسئل

ا در فعالیات سیاسای، رفتاار ماا در ورزش، رفتار ما در مدرسه، رفتار م

ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتاار رفتار ما در رسانه

ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با ریایس، رفتاار ماا باا مریاوم، 

 8]و مانند آن[.رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، 

مااه هفت دکلیاف   ز براا چاه سال   ف انیالبگاف   ف انیالب نی ۀبیانی
بر   ش ملت   آحا  مر ف گذاشته است؛ از اله   پژ هش  معنودت   اخال   
ارتصا   اداوت   میارزد با رسا  گررته دا سایک زنادگی اساالمی    ر دوضایح 

 :آمدد است سیک زندگی اسالمی
هااای تااالش غاارب در تاارویج ساابک زناادگی غرباای در ایااران، زیااان

جبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی باه کشاور و ملات ماا یب

طلبد که جانبه و هوشمندانه میزده است؛ مقابله با آن، جهادی همه

 0.هاستباز چش  امید در آن به شما جوان

شو   مناور ادن اسات کاه رار  داا میبحک  اسالمی  رتی از سیک زندگی
طاور ه  با  ردزااسالف پاده هااآموزد ساسزندگی خو  را براخانوا د دا اهتماع 

 .کنند مستداف بر آ  ر ش پارشارا
                                                 

   سترسای 24/1/1711شاماوی   خراسا  استا  با هوانا   ددار  ر اااماف خامنه . بیانات1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252 ر: 

  22/11/1711نیۀ گااف   ف انیاالب خطااب باه ملات ادارا   بیا  ر اااماف خامنه . بیانات2
 . https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 سترسی  ر: 
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گررتاه از سایک زنادگی برسلیمانی سیک زندگی خاصای  اشات کاه شاید
معررای  ها  ر سیک زندگی اورواسالف ناب بو    مکتب ا  براا سعا ت انسا 

رر ا  خانوا گی   اهتمااای  ۀ ر سه حوزرا سیک زندگی شاید اکنو  . کندمی
 کنیه.میبررسی 

 فردی ۀحوز .5-1-1
ادشاا  که از خصوصیات رر ا   رر ا   مربو  به خو  ۀنی  ر حوزشایدسلیما

هاادی از آنااا اشاارد کاه باه نموناه ار  میتنی بر  دن اسالف  یسیک   ر ش بو  
 :شو می

از نماز    شایدسلیمانی ترکات   سکناهمۀ ح: عبادیالف( سبک زندگی 
همه براا خدا بو    ادان   شار زا   مر    زندگیهاا شیانه  دالش ایا دش

هاا ررآنی   ر ادی است که خدا ند متعال گررته از آموزدکر   اواافزندگی ۀشیو
حضارت   آنجاا کاه خدا ناد باه ایاد صااوحش اند؛  ا ویاا گرامی ا  ررمو د

 :گونه آموختادن  ابراهیه
َعاَلِم ِللَّ  یَوَمَماتِ  َی ایَ َوَمحم  یِک َوُنُس  یَصَلتِ  ِإنَّ  ُقلم   .(967)انعاٌ:  َن یِه َرِبَّ الم

ر[ عبادات من و زندگی و مرو مان، یقت، نماز من و ]سایدرحق»بگو: 

 .«ان استیبرای خدا، پروردگار جهان

   آموز به انسا  میزندگی را  ۀ ر برخی آدات باتردن شیوخدا ند همننین 
 ررمادد:می

 یَ 
َ
َاا الَّ ا أ َِّ یِ  یم َِ َتُموُْتنَّ ِإ وَه َحوقَّ ُتَقاِتوِه َو ْا اللَّ ُقو ْا اتَّ وِلُمَْن َن آَمُن وُتمم ُمسم نم

َ
  َوأ

 .(937 عمران:)آٌ
که حق تقوا و پرهیزکاری است، گونهاید  آنکه ایمان آوردهی کسانیا

ید  )بایاد از خدا بمرهیزید  و از دنیا نروید، مگار اینکاه مسالمان باشا

 .گوهر ایمان را تا پایان عمر، حفظ کنید(
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کر   را با ادن سیک زندگی دربیت می شا نیز اصحاب رسول گرامی اسالف
 ررمو :می  ابوار غفارا  صحابی صدد  خو به  ااموااهکه  ر چنا 

َبا َذرٍّ لِ یَ 
َ
ی فِ یَ ء  نِ یم َ   ِل کُ  یفِ  َک لَ  نم کُ یَ ا أ َ  یة  َصاِلَحة  َحتَّ ٌِ َو اْلم ْم  1.لکم النَّ

دن یاشته باشی حتی در خوابد کتی پایاری نکد در هر یای ابوذر  با

؛ چون هایچ رنگای هایت رنن خدایی بدهر یعنی به همه کان؛ و خورد

 0رسد.به پای رنن خدایی نمی

 ا   ر سلوک رر ا خو  دربیت شدد بو .چنین راسه سلیمانی نیز شایدحاج
را مرااات از رییه حراف   حالل شرع  ااه ستورهمۀ  شامراحه زندگی ۀ ر هم

کارها را مخلصاانه باراا خادا  ۀکارهادش رن  ایا ا  اشت؛ هم ۀهم. کر می
بادد به ادن بلوغ برسایه کاه »گفت:  ا     رپی ناف   نشا  نیو . ا  میانجاف می

 7«.بیندمی  که بادد بییندنیادد  ددد شوده. آ  کس
شایدسالیمانی  زنادگیسایک اوروا  دررا از  ی جهادی:ب( سبک زندگ

امارا شایدسلیمانی  بو . دشا سیک زندگی هاا ا ابراا معرری به هاانیا  
متعال پیار ز   ساربلند ها با ادکاا بر خداا میدا  ۀهاا  بو     ر همحال  ر 

پیر زا ا   ر هن  با  شمن بیر نی  مرهو  مورییت ا   ر هاا  با  بیر   آمد.
  با هاا  اکیر بر  شمن  ر   پیر ز شدد ۀ نخستا   ر  ره 4 شمن  ر   بو .

                                                 

 .434   ص1412  ره  اوشردف اورضی  االخالقمکار بن رضه طیرسی   حسن. 1
ه  ». 2

َغَ  اوَلّ ی  َسن   َ َمن  ص  َن  َأح  ه   م 
َغ ا  اوَلّ ای  ادان اسات نراارگرا اواای؛   کیسات  (؛171)بیارد:  ص 

 «نراردر از خدا؟خوش
   سترساااای  ر: «ای از شهههههید سههههلیمانینوشههههتهدسههههت»نیوز  سااااادت هاااااا . 7

http://www.jahannews.com/news/746173  14  1411ار دیاشت. 
َجاَهَدة  »: الی اماف. 4 س   م  ف  یَم    اونَّ َیاَل ؛ میارزد کر   با نفس خصلت بزر ش    «منشا  است اونُّ

 .(247  صهما  آمدا  دمیمی محمد ایداوواحدبن)
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کار    ادساتا گی مای شاجااانه با آ  پشتوانه  ر میابه  شمنا  بیر نیسپس   
سایه خاار ار  اگار چنانناه از» :ین اساتچنامنط  شاادا  ر ار  هنرید. می
سات ایاور کنایمی ایاور از  1«.خواهی ر  شوا  ا ل بادد از سایه خاار ار نف 

 ر شایدسالیمانی  هما  میارزد با نفس   هاا  اکیر است که  خار ار نفسسیه
 آ  پیر ز شد   از آ  ایور کر .

هاا   سیک مسالما  نااب   اوروگررتاه از  ۀ ر ارصشایدسلیمانی  سیک
با هاا بیرانه ژنرال به سیکبو . ا  هرگز  مت   طاارتبیت اص اههمکتب 

دارتاه از سایک زنادگی   بلکه سیک ا  اواافکر میارزد نمی بیت اسالف   اهه
  نماز   بو  که  ر رار ر ز ااشورا نماز را بر هن  میدف حسین هاا ا اماف

 2.کر را  ر ا ل  رت ارامه می
شایدسالیمانی  زنادگیسایک درار از اوروا   :سیک زندگی شادادی( پ

ااشا  شایدسالیمانی  زندگی به سیک شاداسات.  براا مجاهدا   ر راد خدا
هموارد مشتارانه  ر پی آ  گذراند   میرا شاا ت بو     ر انتاار آ  شب   ر ز 

 ررمادد:ررآ  بو  که می ۀشردف ۀ  مصدا  بارز آدبو  
ِمنِ  ُمؤم ْا َم َن ِرَج یِمَن الم ٌ  َصَدُق َیوُه یم َه َعلَ ا َعاَهُدوا اللَّ ا ُامم َمونم َقَ وی َنحم ِه َفِمنم
ُامم َمنم  َتِظُر َوَمایَ َوِمنم ِد َبدَّ  نم ْا َتیم  .(70 )احزاب: ًل یُل

صادقانه وفا  ،ه به آنچه با خدا عهد بستندکاند ان مؤمنان مردانییاز م

 [نیدند و برخای از آنهاا در ]همایبرخی از آنان به شهادت رس. ردندک

 .ردندکل نیده خود را[ تبدیانتظارند و ]هرگز عق

                                                 

   سترسای  ر: 13/12/1717اندرکارا  راهیا  نور   ر  ددار با  ست اا. بیانات اماف خامنه1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35917. 

 .137   ص1411     اراالسودالملهوف علی لتلی الطفوفبن موسی ابن طا  س  . الی 2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35917
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35917
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35917
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35917
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انسا  مثه شادا بار  دعنی ؛شایدانهزدست  سلیمانی شایدانه زدست.شاید 
رغیتی به مااهر  نیا   باا ند بزند   با زهد   پارسادی   بی نیا   مااهر آ  پوزخ

 نیاا نشاد  زنادگی کناد   واذات زدستی   اسایر ناپذدر   سا ددالش خستری
 :چنین بو  شایدسلیمانی منط  گونه بو .ادن دشا لند بیر   آدد   اسرب

شرط شهید شدن، شهید بودن است. اگر امروز بوی شهید از رفتاار و 

شاود. تماام شاهدا اخالف کسی استشمام شد، شهادت نصیبش مای

 8دارای این مشخصه بودند.

 گودد:می رزا ادن شاید ازدز به شاا ت اش  ۀبار رشایدسلیمانی  برا ر
زد. مای حاجی عاشق شهادت بود و برای رسایدن باه ایان آرزو ضاجه

 إداند که چقدر عاشق خدا می
ً
 إ ربا

ً
شادن باود و دوسات داشات در  ربا

هاایش بارای نوشاتهدشمنان دین خدا بسوزد، اینها در دل ۀآتش کین

 0دوستان و فرزندانش موجود است.

از شااا ت مؤداد شاایدانه پایش شایدسالیمانی  ۀنوشت ستآخردن  ررازا از
 :زدستن ا ست

هماان دیاداری کاه  ،عاشاق دیادارت  ،خداونادا  مرا بماذیر ،خداوندا

ماارا  ،موساای را ناااتوان از ایسااتادن و نفااس کشاایدن نمااود. خداوناادا

 1 مرا پاکیزه بمذیر ،خداوندا .الحمدلله رب العالمین  پاکیزه بمذیر
                                                 

  «شاد  شااید شر  موضوع با سلیمانیراسه حاج شاید سپاید از کوداد سخنرانی»راسه سلیمانی   . 1
 http://sokhanrani.iranseda.ir/detailsAlbum/?VALID=TRUE&g=295956  14 سترساااااااای  ر: 

 .1411ار دیاشت 
 ر:   سترسای  «بهرادر  زبها  از «لاسهم حا » زندیی سبک هاینایفته» سلیمانی  ساراب. 2

https://www.mashreghnews.ir/news/1163317  17  1411ار دیاشت. 
   سترساااای  ر: «ساااالیمانی ساااار ار نوشااااته  ساااات آخااااردن»راسااااه ساااالیمانی  . 7

https://parstoday.com/dari/news/iran-i102521  14  1411ار دیاشت. 
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ااش  ادشا  یدانه بو   سیک شاشایدسلیمانی  که سیک زندگیارز   بر ادن
اگار هار ر ز صاد داا صالوات باراا شاادا : »کار بو . ا  دأکید ماینیز شادا 

بار ادنکاه باراا شاادا به آناا هفا کر ده   ادشا  خو ش پادیناد باو    نفرستیه
 رس بزرگی براا هماه ماسات داا شایدسلیمانی  ادن امه 1«.صلوات بفرستد

به شادا را هز  زندگی شخصی خو  رارار بتوانیه شایدانه زندگی کنیه   احتراف 
 .کنه باشیه   زندگی خو  را براساس آ  دنایه   هیه   ردر ا  آنا

بیات   الدی بو ؛ به اهه یانسان شایدسلیمانی زندگی والیی:سبک ( ت
ارا ت رلیی  اررا  اشت   اهه اکر   دوسه   اشک    اصمت   طاارت

آ  بزرگااوارا   ۀخااوار ساافررداازد   بیاات آد بااو . ا  خااو  را مردااد اهااه
  انست.می

 ررماداد:کاه مایاسات  امااف صاا   سلیمانی مصدا  ادن ساخنشاید
منازل  2«.اناداناد هرین  باا نااراحتی ماا   شا ما شیعیا  ما[ با خوشی ما »]

خصاوص هبا  بیات ا محاه اازا ارا اهاههاشخصی شاید  ر کرما  سال
اطمیاه  ر منازل خاو   د شاب ر ضاه ادااف ر ههرسااو ا  7بو . حضرت زهرا

 .گررتمی
نشسات؛ بلکاه  ر کار نمیشد  بیمی بیت  رتی  ار  مجلس ازاا اهه

که را ی هادکار کارهاا سخت داکوشید میکر    ددارکات   پشتییانی کمک می
                                                 

 شههید مکتهب پژوههی یفتهار  «نیسالیما شااید مکتاب انساانی هااهنیه» زارای  سعداوله. 1
 .4ص  1711  سلیمانی

اونشراالساالمی     راه  مؤسساالعتر  الطاهر اآلیات الیاهر  فی فضائ تأوی الی استرآبا ا  . 2
 .341   ص1411

 .142  هما   دررا     طاماسیی ااومه. 7
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هااا باداشاتی را سر دسگاهی که چنا  ؛انجاف  هد   ا ند دررا  انجاف نمی
  رییاه آماد   نفاس راحتای کشاید   گفات: 45از دک بار پاس   ر  کمیدمیز 

 1«.ده خدمتی بکنه آخیش منه دونسته به ازا ارا حضرت زهرا»
باه  الدات رییاه نیاز  بیات  رزا به اههسلیمانی  ر راستاا اش شاید
 الدات رییاه را  ۀخیما  ا  کر  رزدد   بر مدار  الدت رییه حرکت میاش  می

 کند:اش نیز سفارش مینامه انست.  ر  صیتاوله میرسول ۀخیم
باارادران و خااواهران   جهااان اسااالم پیوسااته نیازمنااد رهبااری اساات؛ 

دانیاد مای رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. خاوب

که جهان را تکان داد و اسالم را احیا کرد، یعنای  ،ترین عال   دینمنزه

بخاش ایان نجاات ۀت فقیاه را تنهاا نساخخمینی بزرو و پاک ما، والی

امت قرار داد؛ لذا چه شما کاه باه عناوان شایعه باه آن اعتقااد دینای 

ی اعتقاد عقلی دارید، بدانید ]باید[ ، و چه شما که به عنوان سندارید

والیاات را رهااا  ۀباه دور از هرگونااه اخاتالف، باارای نجاات اسااالم خیما

شامنی جهاان باا اللاه اسات. اساام درساول ۀخیماه، خیما .نکنیاد

کاردن ایان خیماه اسات. دور آن زدن و ویرانجمهوری اسالمی، آتش

الله الحارام و بچرخید. والله والله والله این خیمه اگر آسیب دید، بیت

 و نجف، کربال، کاظمین، سامرا و مشهد باقی ،حرم رسول الله ،مدینه

 0.بیندمی ماند؛ قرآن آسیبنمی

رییاه را از اصاول خاو   وای ۀناماز  صایتشایدسلیمانی  ر رراز  دررا ا
 نودسد: اند   میمی

                                                 

 .113ص  هما . 1
 .271ص  هما . 2
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 ایان حکای ، 
ً
از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصاا

ای عزیاز را عزیاز  مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه

 8.جان خود بدانید. حرمت او را حرمت  مقدسات بدانید

 خانواده ۀ. حوز5-1-2
زدساتی     را از بنادگی  ساا د ۀبرپادشایدسلیمانی  ندگی خانوا گیسیک ز

بو  کاه  استوار بیت محورا   ارا ت به اههگرا   الدتدجمالت   اشراری
 شو :اشارد می   ر ادنجا به برخی از ابعا  سیک زندگی خانوا گی شاید

یستی:الف( ساده  ز
توانست از راه مشاروع می ای داشت با حداقل امکانات؛زندگی ساده

خواست، از تجمالت به دور بود و از اما نمی ،بسی بیشتر داشته باشد

رسا   ؛یافاتراحتی در مجالس مختلف حضور مایتشریفات بیزار؛ به

ای اش هیچ نشانهدر وجود باصفا و نورانی ؛خاکساری پیشه کرده بود

 0شد.بینی یافت نمیاز تکبر و تبختر و خودبزرو

 گودد:می دشا زدستی اسا د ۀ ربارشایدسلیمانی  برا ر
وسایل منزل او شاید مربوط به بیست سال قبل باشند و افرادی که به 

هاای نمایند. حتی مبالاین را تأیید می ،آمدندمنزل این شهید عزیز 

؛ زیارا ایشاان هرگاز حاضار باه تغییار ر شادندمنزل در دو مرحله تعمی

زندگی در سطش معمولی و رو به باال نباود. باا حقاوف وضعیت و سبک 

                                                 

 .هما . 1
   سترسای «بشناساید  دژگی ۸5 ادن با راسه راحاج»  ی کشور بیرخانه شوراا ررهن  اموم .2

 .1411ار دیاشت  https://www.mashreghnews.ir/news/1039839  17 ر: 
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کارد و هرگاز هایچ درآمادی خاارج از حقاوف ساماه سماه زنادگی مای

 8نداشت و خانواده ه  به این شرایط قانع بودند.

 ر منازل میاه   ریه از ادنکاه باه داارا  بیااده» کند:شایدسلیمانی نیه می
داک  سات آبا  دارا  دارت ۀمنطیررته   نداشتیه.  رتی خواسته میه دایه نماده

 2«.میه سیصدهزاردومانی خرددف
چنانکااه آ  آموختااه بو   ازدسااتی را از مکتااب امیرمؤمنااا   رس سااا د

 :ررماددحضرت می
توانست  به عسل مصفا، و مغز این گنادم، خواست  هر آینه میاگر می

مان  ه هوای نفس  بارکاما چه بعید است  ؛های ابریش  راه برمو بافته

کنااد؛ نااد، و حرصاا  ماارا بااه انتخاااب غااذاهای لذیااذ وادار کغلبااه 

ه باارای کاانااد کساای زناادگی که شاااید در حجاااز یااا یمامااه کاادرحااالی

  را باه یااد نداشاته کقرص ناان نیسات و سایری شا کامیدی به ی او

 1باشد.

دارا از حاارده خااانوا د  ر پاساا شایدساالیمانی ب( صیینانا از نییان:اده:
احسااس مسائوویت نیاز هاادش ک ناود مادکو بارۀی  رکر . حتمی رت  بسیار

 کر .می
                                                 

 .هما   «برادر  زبا  از «لاسم حا » زندیی سبک هاینایفته». ساراب سلیمانی  1
   سترسااای  ر: «سهههلیمانی لاسهههم حههها  زنهههدیی سهههاد  سهههبک». سااااراب سااالیمانی  2

https://fa.alkawthartv.com/news/263343  17  1411ار دیاشت. 
ی َهَها الَْعَسِ  َو لَُباِب َهَها الَْوْمِح َو نََساِئِج َهَها الَْوِدَّ َو .  1 ِریَج ِإلَی ُمَصَفَّ لَِکْن لَْو ِشْئُت اَلْهَتَدیُت الَطَّ

ْطِعَمهِة َو لََعهَ َّ ِبالِْحَجهاِز أَْو الْیَماَمهِة َمهْن َهیَهاَت أَْ  یْاِلَبِنی َهَوای َو یُووَدِنی َجَشِعی ِإلَی َتَن 
َ
یِر اأْل

هَبِع. البالغهه، نمحمد بهن حسهین شهری  الرضهی، نههجالَطَمَع لَُه ِفی الُْوْرِ  َو الَعْهَد لَُه ِبالِشَّ
  133،  11ق، نامۀ 3131تحویج صبحی صالح، لم، هجرت، 
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 گودد:برا رش می
های به یاد دارم چند ماه قبل از شهادت، سرزده به مهدکودکی که نوه

ها احوال بچه ،ه کرد و از مربیان مهدمراجع ،دوقلویش حضور داشتند

اعا  شناسند، این اقدام بکه همه ایشان را میو ازآنجایی را جویا شد

 8.تعجب مربیان آن مهد شد

 اشاتند  خاو ش نیااز به  رماا   ر بیمارساتا   احیاناا  هادشا اگر نودحتی 
کاه پزشاک معااوا شاد. چناا کر     ر بیمارستا  حاضر میشا  میهمراهی

 گودد:هاا   رلودشا  مینود
اماا مان توفیاق  ؛ها خوب شد و از بیمارستان مرخص شدندال بچهح

مطااب، پااذیرای سااردار باشاا . بااار دیگاار در م کااه یااکپیاادا کاارد

 ۀبارای مان خیلای جالاب باود. باا مشاغلقاسا  حااج دوستیخانواده

نشااان، باارای هااای مهاا  و سنگیه داشااتند و مساائولیتفراواناای کاا

یمارستان آمدند و وقتی ه  کاه ها چندبار به باطمینان از سالمت نوه

 وها باه مطاب آمدناد.ها از بیمارستان مرخص شدند، همراه دوقلبچه

تر از همیشه. بعد از ورود ساردار آن روز مطب خیلی شلور بود، شلور

دم. ساالم و به مطب، منشی مان را خباردار کارد و از اتااف بیارون آما

باه داخال اتااف؛ ایشاان یکای از  شاان کاردمپرسی و راهنماییاحوال

گفتند: آغوش گرفته بودند و بفرمای من را قبول نکردند و  ها را درنوه

در نوبات ویزیات بگاذارد. منتظار  به خان  منشی سامردم اسا  ماا را»

من شرمنده شادم و حرفای بارای گفاتن  «مانی  تا نوبتمان بشود.می

بیماران در مطاب نشساتند تاا نوبتشاان  ۀباقی نماند. سردار مثل بقی

                                                 

 .هما   «برا رش زبا  از «راسه حاج» زندگی سیک هااناگفته» سلیمانی  ساراب .1
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آخار اجاازه خواسات  عکاس  ۀشود. دوقلوهاا را ویزیات کاردم و لحظا

 8.اشته باش یادگاری با ایشان د

کار . دربیت ررزندا  نیز بسیار احساس مسائوویت مای ااشایدسلیمانی بر
 گودد:زمینه میبرا رش  رادن

را والیای و دوساتدار آنهاا  ورزیاد ون به فرزندان خود عشق مایبرادر م

روز بسیار حساام  تربیت کرد، نسبت به مسایل و اوضاع اهل بیت

ها نرساد، حتای ده آسیبی به بچهکرد که خدای نکر بود و مراقبت می

کارد حاداقل دبستان تا اتمام دانشگاه ساعی مای در زمان تحصیل از

 به محل ت
ً
ها برود و در جریان وضاعیت حصیل بچهسالی دوبار شخصا

 0.تحصیلی فرزندانش قرار گیرد

 رات   داوا    که اهان  چنین خطیرادنکه انسا   ر ا ج  اشتن مسئوویتی 
هاا ااطفی خاانوا د  به خواستهدا   مرارب باشد کندو  میانسا  را مصر   خ

بسایار   حیییتااا نیاشاددوهاه بایبسترا    خودشا ندا      ساتا    آشانادا  
ریاط شایدسالیمانی  است. اویتاهبراا اوروبر ارا بدده   اوروا بی  ستو نی

ا د نیز بلکه به سالمت ماوی خانو  هاا ااطفی خانوا د نیو دأمین خواسته رپی 
 گودد:می بارد رادنشایدسلیمانی  دوهه  اشت. برا ر  

اماا بسایار آدم  ؛کناد باه خاانواده برسادقاس  خیلی وقت نمیحاج

ل زنادگی مان کاه نسابت باه مساایزماانی عاطفی اسات و حتای تاا

کارد چاون مرا رها نکرد، مدام من را کنترل می ،اطمینان پیدا نکرد

                                                 

   سترسای  ر: «شهد دوللهو ههاینهو  صهاحب سهلیمانی سهردار کهه روزی»  محمد دارکمن .1
https://www.khabaronline.ir/news/1340050  27  1711اسفند. 

 .هما   «برا رش زبا  از «راسه حاج» زندگی سیک هااناگفته» سلیمانی  ساراب .2
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 ،کردم و با زندانیان در ارتبااط باودمها کار میمن در سازمان زندان

کرد که چگوناه میخریدم تا اطمینان پیدا نحتی اگر یک موتور می

شاد، شااید باه ناوعی تماام زنادگی راحات نمای ،امآن را تهیه کرده

اطرافیان ما را زیر نظر داشت تاا خادای نااکرده باه راه کاج و آلاوده 

 8.کشیده نشوی 

یم والدین: (پ حتراف خاصی براا پدر   ما ر رائه بو . ا شایدسلیمانی تکر
شب باا پادر   هر بو ؛   ر سورده دا وینا شایدسلیمانی  کنند زمانی کهنیه می

ها گررت   از پشت دلفن هوداا احواوشا  بو    با ادن دماسما رش دماس می
رار ا  شادد رمز مورییت  ا همین باشد. 2کر .پدر   ما ر خو  را  وخوش می

 گودد:می باردرزمانش  رادناز هه
باه مان و شاما  ،امروز سردار سلیمانی اگر اجازه ساخن داشاته باشاد

گوید احترام پدر و مادر خود داشاته باشاید و ایشاان در هماین دو می

)پاس از رحلات ماادر( پادر عزیاز خاود را باا ایان هماه  سه سال اخیر

شاید و پوکرد و لباام ایشاان را مایبرد و خشک میمشغله حمام می

گذاشاات تااا پاادر خااود را بخوابانااد و پیشااانی و پتااو و بالشاات ماای

 1بوسید.می وپای پدر خود رادست

مند بو    از آرز هادش باو  کاه پااا به ما رش االرهبسیار شایدسلیمانی 
 کر :ما رش را بیوسد. خو ش نیه می

                                                 

   سترسااای  ر: «کنهههد ر سهههلیمانی چمونهههه زنهههدیی مهههیسهههردا». سااااراب سااالیمانی  1
https://nahad.qiau.ac.ir/index.aspx?key=docs&id=2536  27  1711بامن. 

 .113  صهما . ااومه طاماسیی    دررا   2
 .هما  سعدا  حسنی . محمدرضا7
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دانا  کاه چارا خواست کف پای مادرم را ببوس  و نمیهمیشه دل  می

شااد. آخاارین بااار قباال از ماارو مااادرم کااه توفیااق نصاایب  نماایایاان 

اینجا)خانه پدری( آمدم باالخره سعادت پیدا کردم و کف پای مادرم را 

 بوسیدم. با خودم فکر می
ً
وفیق داد و ام که خدا ترفتنی کردم که حتما

 8این حاجت  برآورده شد.

را نخاواهه  داد داا  نسته  درر ادن پاهاا خسته انمی» گودد:همننین می
 2«.ررصت بوسید   اشته باشه

 گودد:دکرده ادن شاید ازدز به  اوددن می رۀ ربا نیزشایدسلیمانی  برا ر
حاجی به لحاظ حل مشکالت اقتصادی مجبور به مهاجرت به کرمان 

رغا  یکرد علورزید و سعی میاما نسبت به پدر و مادر عشق می ؛شد

و احوال اقوام و پادر و ماادر غافال نشاود. از اوضاع  یهای کارمشغله

 زدآورد به پدر و مادر سر مایهمیشه در اولین فرصتی که به دست می

و احترام خاصی برای آنان قایل باود و معتقاد باود کاه یکای از دالیال 

اینکه خداوند روزیش را خدمت به اسالم و مسلمین و مظلومان جهان 

 1حالل و دینداری آنها بوده است. ۀدعای پدر و مادر، لقم ،قرار داده

شا  احتاراف دبراا ارواف   خوشایدسلیمانی  ( ارتباط با اق:ام و ن:یشان:ت
کر  به آناا سرکشی می حتماا   آ ر خاصی رائه بو    هرگاد ررصتی به  ست می

  ا . باارا رارحاااف بساایار اهمیاات ماای ۀ  هوداااا حاوشااا  بااو    بااه صاال
 ۀها اگر منزل بو   همهمعه معموالا ]شاید سلیمانی[» گودد:میشایدسلیمانی 

                                                 

 .41  ص1711  مشاد  زائر رضوا  رفیج خوشبنت ما. سیدایداومجید کردمی  1

 .هما . 2
 .هما   «برا رش زبا  از «راسه حاج» زندگی سیک هااناگفته» سلیمانی  . ساراب7
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شدند دا ناهار  ر منزل ادشا  هم  می  ساکن هستندکه  ر دارا    ارواف نز دک
 1«.را با هه صر  کنند

 اجتماعی ۀ. حوز5-1-3
 ررمو : موالدشکر  که یمانی طورا میا  مر ف زندگی شایدسل

اَس ُمَخاَلَطوًة ِإنم ِموتم  ْا النَّ ا َعَلوَکومم َمَعَاوا بَ َخاِلُط ْا کُ یم ْم و وُتمم َحنم َم ، َو ِإنم ِع مم
 2.مم کُ یم ِإلَ 

ناد و اگار ید، بار شاما بگریاریه اگار بمکاد، یازیامیای بگونهبا مردم به

 .نندکد با شما دوستی یبمان

که پیوند محیات     ساتی را از کند را بیا  میادن نکته   اکالف امیرمؤمن
 ۀمنزواه کنیاد کاه شاما را باه ف چناا  محکاخوب   خدمت به مرررتار طرد  
هاا شما میاا  آنااا   بر دد میا  آناادردن ازدزا  خو  بدانند؛ هرگاد از نز دک

هادی کاه شما دا  کنند   بر اواطف   محیت  ر  ل ازهموارد خاوی باشد؛  وی 
 ار گار  شاما برر ناد   از اشک بردزند    ر حال حیات پر انه  به آناا  اشتید

 .اشرت با شما وذت بیرندمع
بررسای  راشایدسالیمانی   ر ادنجا برخای ابعاا  سایک زنادگی اهتمااای

 .کنیهمی
اماا   صافات خاوب باو  ۀهاام  هماشایدسلیمانی  اگرچه: دواض  اوف(

ادشا   .هاا اهتماای ادشا  بو میا   درر  دژگی  دژگی ادشا  بارزدردندواض  
خصاوص همکاارا    زدر ساتا   ر باه  مار ف ۀبا همبسیار سا د   خاکی بو ؛ 

راحتای کوشاید می  همیشه کر  ررتار میسازما   برا رانه    ستانه    وسوزانه 
                                                 

 .هما . 1
 .11  دحیی  صیحی صاوح  هما   نامۀ البالغهنهج. محمد بن حسین شردف اورضی  2
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  براا سالمتی   حفظ هاا  آناا  از  1را بر راحتی خو  درهیح  هد شهمکاران
ررتار ا  با  دررا  به هادرااد اهتمااای  2ها   آبر    حیثیت خو  ماده برذار .

باا مسائوال  نیاز   داشت؛ هما  ررتارا که با مر ف ااا ا  اشاتاررا  ربطی ن
 کر .گونه ررتار میهما 

از   اگار باه مان راساه بران» گفات:شایدسلیمانی به   ساتا  خاو  مای
درف. به من سر ار نرید  راسه صداف بزنید. من چوپاا  باو ف  راسه راحتحاج

 7«بنه اشادرا بو ف  دا ف نرد!

 گودد:یرزمانش مدکی از هه
باه  ؛تواضع و افتادگی این سرباز فداکار اسالم زبانزد خاص و عام باود

عنوان مثال هر زمانی که نیرویی قصد مالقاات باا ساردار را داشاتند، 

گرفاات و بااه داخاال چااادر یااا ساانگر دساات او را ماای ،شاادبلنااد ماای

 2کرد.فرماندهی هدایت می

بو    هرگاز بار همیشه ااش  خدمت شایدسلیمانی  ب( ندما صادقانه:
   صاا رانه  رسانی بو . هرها نیاز به خدمت ل نیستبه آ  دکیه نکر     ردرت
هاا خواد میارزد   هن  با دکفیرا دارت.آنجا حضور می  اشتیهیچ چشهبد  

از ز گاا  باه داا  ساتریرا رساانی باه زوزواه ر سورده دا ارا  باشد دا کماک
 هد ا   رتر   رر. دحیییات میدانی نشا  میز گا  خوزستا  دا هرهاا  دسیه

رر ا  ها  رتر کارش بو .هما   بلکه هرها به ا  نیاز بو   میز کار  ابت نداشت
                                                 

 .77ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه1
 .73  صهما . 2
 .11ص  هما . 3
  «معا   هماهن  کننادد ساپاد رادس از شااید سالیمانیهاا ناگفته». محمدرضا رالح زا د  4

 .هما 
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رسانی ادن شااید ازداز  ر مااهراا رۀ خدمتبا رشایدسلیمانی  رزما از هه
 گودد:به می ۀزوزو

کاه از  رابودم که مجروحاانی قاس  حاج من از نزدیک شاهد ایثارگری

روی دست و شانه خود با سختی و مشاقت  ،زیرآوار بیرون آورده بودند

خوابید و خدمت بازرو برد، حتی شب نمیهای هواپیما باال میاز پله

 8.و ماندگاری به بازماندگان زلزله ب  داشت

دحاوالت منطیاه    ۀسالیمانی  ر بحیوباسر ارشاو  کاه همننین  ددد می
 ر  صاا رانه اش  براا کمک به مر ف گررتار  ر سایههاا  ا رگیرا با دکفیرا
  با بسیا نیر هاا حشداوشعیی  براا کمک باه مار ف دارت خوزستا  حضور 

 شاا  ارادیبیشتر هاا مر ف خوزستا  که بر زخهبو  مرهمی که  ار  میدا  شد 
 2.را  ر ادن حوا   از  ست  ا ند

گاد به زبا  نیا ر د بو  چهیشایدسلیمانی  کند کهسیدحسن نصراوله نیه می
 گفت:اوله وینا ( کمک کر ده؛ بلکه همیشه می)حزب که ما به شما

ماان خاادمتگزار شااما هساات  و ایاان عبااارت در میااان همگااان اعاا  از 

مان »گفات: هاا معاروف اسات کاه مایهاا و ساوریها، عراقیلبنانی

 1«توانی  بکن .خدمتگزار شما هست . چه خدمتی می

هاا  هرگاز با ادن همه خدمات ارزشمند   صا رانه باه ملاتسلیمانی شاید
                                                 

   سترسای  ر: «روایتهی شهنیدنی از اسهتاندار اسهبج کرمها  از حها  لاسهم». محمد رئاوری  1
https://www.borna.news  11  1411ار دیاشت. 

   سترساااای  ر: «خوزسههههتا  درلاسههههم حهههها  محبوبیههههت راز»دساااانیه   . خیرگاااازارا2
https://www.tasnimnews.com/fa/news/2422570   12  1711 ا. 

   سترسای  ر: «سهننرانی در هفتمهین روز شههادت شههید سهلیمانی». سیدحسن نصاراوله  7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2619716   4  1711بامن. 
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  انست.میخو   ۀ ریفها را کمک ادنخو  را طلیکار آناا ندانست؛ بلکه 
خاو  را سارباز رهیار    شایدسالیمانی بی:دن:( سرباز رهبر و حامی نظامپ

 بو . انست   هموارد حامی   پشتییا  نااف هماورا اسالمی رییه می وی
     ر ا ووداتراساه حاجنااف میدس هماورا اسالمی براا شاید حفظ

ناااف همااورا  ۀخاو   رباار ۀناماکه  ر  صیتچنا  ؛مند بو آ   غدغهبراا 
 نودسد:می اسالمی ادرا 

، ایااران اساات. بدانیااد جمهااوری علاای باان امااروز قرارگاااه حسااین

مانناد. اگار مای هاااسالمی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم

مانااد، نااه حاارم دشامن، ایاان حاارم را از بااین باارد، حرماای باااقی نماای

 .ابراهیمی و نه حرم محّمدی

 اناد   مای رساول اولاه ۀخیما ر رراز  دررا رهیرا    الدات رییاه را 
 گودد:می

کاردن زدن و ویاراناسام دشمنی جهان با جمهوری اساالمی، آتاش

للاه واللاه واللاه ایان خیماه اگار وا ؛دور آن بچرخیاد ؛این خیمه است

و نجاف، کاربال، ، اللاهحرم رسول ،الله الحرام و مدینهآسیب دید، بیت

 8بیند.ماند؛ قرآن آسیب میکاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی

اش خطاب به مراه  معااه نامهسلیمانی  ر بخش  دررا از  صیتشاید
 نودسد:  می کنددیلید  حفظ نااف هماورا اسالمی را دا آ را می

آسیب ببیند، دیان  دید که اگر این نظام سربازتان از یک برج دیدبانی

رد کردههای آن ]که[ شما در حوزهو آنچه از ارزش ایاد ها استخوان خ 

هاا دوره ۀهاا باا همارود. ایان دورهایاد، از باین مایو زحمت کشایده

                                                 

 .271ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه1
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قی ط شاادند، از اسااالم چیاازی بااامتفاااوت اساات. ایاان بااار اگاار مساال

ب، گونااه مالحظااه از انقااالمانااد. راه صااحیش، حمایاات باادون هر نماای

 8.فقیه است جمهوری اسالمی و ولی

گارا هشادار طلب   اصاولهاا سیاسی ااه از اصالحشایدسلیمانی به هردا 
 هد که  ر منازاات سیاسی   مناررادشا  موارب باشند دا باه اصاول انیاالب   می

ها   اصول موهاب داأاا نیای ب به ارزشی؛ زدرا آسهاا  دنی آسیب نرسانندارزش
دوار    بیا   شرطش  خواهید با هه باشیدشو    اگر می  شادا می مکرف اسالف

 صردح حول اصول است   اصول نیز چند چیز بیشتر نیست:
رییه را بشنودد  با ها   رییه؛ دعنی ادنکه نصیحت  وی ااتیا  املی به  الدت .1

 ؛طییب حیییی شرای   المی  امه کنید   دعنیصیه   دذکرات ا    ل به دو
از اخاال      . ااتیا  حیییی به هماورا اسالمی   آننه میناا آ  بو د است۸
 ؛  چه  ر ریال اسالف  ها؛ چه مسئوویت  ر ریال ملتها دا مسئوویتارزش
ا کاه حتای  ست   معتید   خدمترزار به ملت  نه اررا کارگیرا اررا  پاکبه. ۸

 ؛کنندهاا ساب  را دداای میخا  ۀطرخا  اگر به میز دک  هستا  هه برسند

 ؛الت را شیود خو  ررار  هندله با رسا      را از رسا    دجم. میاب4

حکومت   حاکمیت خو   ر هر مسئوویتی  احتاراف باه مار ف    ۀ.  ر   ر5
هاا گار ارزشدوساعه   خدمت به آنا  را ایا ت بداند   خو  خدمترزار  ارعای

 2.ها را بادکوت کندباشد  نه با دوهیاات  اهی  ارزش
سااوه الیاه پاس از  رااع میادس هشاتشایدسلیمانی  ( حافظ امننا:ت

                                                 

 .247ص  هما . 1

 .247ص  هما . 2
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  آ  منطیاه را از اشارار بررارار  هنوب شر  کشور  ۀمنطیرا  ر امنیت   هابعثی
 ۀس هیاا  سپس به ررماندهی نیر ا ردس منصوب شد    ر رأکر  سازا پاک

هااا باا  ااشای ر ادن برهاه از خادمت  شایدسلیمانی  میا مت ررار گررت.
بااک  که شدندگناد راضی نمیهاا بیمواهه شد که هز با کشتن انسا دکفیرا 

داا کناد یه  مر ف آ   دار را بسایا طدأمین امنیت  ر منبراا شد ادن شاید ازدز 
باا   نیر هاا دحت امرشاا  گر ادشا  ا .کنند د   میارزدنمیابه ادن هردا  بادست

 ار  کشاور   اااش رطعاا   ندهنریدسوا مرزها نمیهاا دکفیرا  ر آ  ااشی
شادده انداخت   مجیور میشد   امنیت ما را به خطر میمیهماورا اسالمی 

 باارۀ ر  رهیار معااه انیاالبکنیه   ررمو ۀ  اخه کشور با آناا میارزد   ر
 ررمادد:میادشا  رف مؤدد آ  است. شاداا مدارعا  ح

آماد داخال کشاور... اگار کردند، این دشمن میاگر اینها مبارزه نمی

 بقیاهشد، ما باید اینجاا در کرمانشااه و همادان و جلویش گرفته نمی

 8.گرفتی جنگیدی  و جلوی اینها را میها با اینها میاستان

 ر املیااات  االمیاااف  ختاار آ  شاااید    زدنااب ساالیمانی ۀبراساااس گفتاا
آزا سازا شار آمروی    ر پاس  به ادن پرسش که چرا  ر میا دن هن  حضور 

دواند نسیت به زنا    کو کانی نمی» ار    ادن مسئله خطرناک است  گفته بو : 
گفات: ا  مای «ااتناا باشاد.اند   هانشا   ر خطار اسات  بایکه  ر محاصرد

اناد. آنااا گررتار شادد  ادن هوانا  مالوف خواهید که نر ف؟!چرونه از من می»
شایدسالیمانی همنناین  «بعد از خدا امیدشا  به مان اسات. چروناه نار ف؟

 :گفتمی
                                                 

  7/11/1714حارف   مادار  شاداا هااخانوا د از همعی  ددار  ر اااماف خامنه . بیانات1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32186 سترسی  ر: 
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ای بیان  هار زن آوارهمای آنها منتظرند من بروم و به آنها کمک کن . وقتی

اینها مثال فرزنادان  ... افت می برد، یاد دخترم زینباز این جنن رنج می

 8.توان  بمان من است که بروم، و من نمی ۀوظیفمن هستند. 

براسااس داوا  را مایاهتماای  ۀ ر حوزشایدسلیمانی  سیک زندگی رمجموع 
 سایک ؛ زداراکار بنادا هما  ارا   دکارده آناا  مر ف همراد باهذب حداکثرا 

 شد.بو    موهب از دا  دارا  میزادش ر دش    ر ادن حوزد همراد شایدسلیمانی 

 سلوک جهادی و عرفانی نقش مکتب شهید سلیمانی در.5-2
   ررتااردواند  ر هاا    اررا  می ۀ ر ارصشایدسلیمانی  ررتارا مکتب ۀشیو

که از نار زما  خصوص آناادی ه ب ۀ  آدندکنونی نسه  ی  ارران اسلوک هاا 
اویته باداد رگذار باشد. ا   کنندرا  رک شایدسلیمانی  تاخصوصینتوانستند ادن 

 ۀزیاانرباو ؛ زدارا دوأماا  همراد با ارراا  شایدسلیمانی  که هاا  دوهه  اشت
 و ؛شای ر پردو ااتیا    اش  صا رانه به خاداا متعاال باار ر مااع  رهاا    

ّو  کرلب انسا  مجاهد د ز با دجلی ردرت  ر ارا د  یوهر میا مت   حماسه نه
 ر مدار ارراا   ریط ف ت هاا ا  ر ررهن  اسالده هوکررت دذد پداابد. بدیم
 گونه بو .ادنشایدسلیمانی  دابد  ه به خدا دحی  میکما    دودا

 .کنیهمی را بیا  شایدسلیمانی  برخی مااهر سلوک هاا ا   اررانیاکنو  

 . مظاهر سلوک جهادی شهیدسلیمانی5-2-1
شایدسالیمانی    ررتار   ر شی است کاه ر ادن کتاب مناور از سلوک هاا ا

 .بر آ  را به کار می هاا    میدا   راع ۀص ر ار
                                                 

:  ر  سترساای  «دانسهتمههی رهبهری و ایههرا  مهرد  سههرباز را خهود پههدر » سالیمانی  . زدناب1
https://www.mehrnews.com/news/5108249  22  1411ار دیاشت. 
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 ایارت است از:شایدسلیمانی  مااهر سلوک هاا ارخی ب
ساه اسات کاه ررمانادها   ر  نیاا ر معماوالا  مقیدم:حض:ر در نی  الف(

دان باا  شامن حضاور باهها  ر خط میدف هیااه    نیار  دان ستی   ژنرالباال
  کننادررماندهی مایمیدف هن  را از خط  درها   ردابند؛ بلکه از ررسن نمی
از پیش کر    خو  برخال  ررماندها  متعار   نیا امه میشایدسلیمانی اما 

 1:دارتکر     ر میدا  هاا  حضور می درر مجاهدا  حرکت می
سلیمانی  به نیر هادش برودد هلاو بر داد. راسه حاج هیچ  رت نشد که»

 2«گفت بیادید.ها میدررت   بعد به رزمندا ل خو ش هلو می
ررتار هااا ا  گونهمجاهدا    ررماندها  هاا ا اسالف الزف است که ادن بر

 باشند.شایدسلیمانی  دراز را سرمش  خو  ررار  هند دا بتوانند مجاهدانی  ر
شایدسالیمانی   درر مااهر سلوک هاا ااز ب( استفاده از دانش دفاعی: 

  ه  انش رزف   هاا   ر میدا  نیر بسلیمانی شاید استفا د از  انش  راای بو ؛
شایدسالیمانی  رزما از ههرر ا  صورت کاربر ا   املیادی نیز مسلط بو .به

 گودد:می
اسااتراتژیک بااود. او  ۀساالیمانی صاااحب تفکاار و نظاار در حااوز شهید

ه، زیانظاامی، سیاسای و اقتصاادی را خیلای خاوب تج ۀمباح  حوز 

کارد. در عاین ریازی مایآن برناماه و براساام ،گیاریتحلیل و نتیجه

  ۀدر حوز  ،اینکه یک استراتژیست بود
ً
نظار و از صااحب تاکتیاک واقعاا

ای حاضار جهاد و نبرد برخوردار بود که در هر جبهه ۀسالچهلتجربه 

                                                 

 .114ص  هما   «سلیمانی شاید مکتب انسانی هااهنیه» زارای  . سعداوله1
 .113  صهما . 2
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 ،بااا بررساای وضااعیت زمااین، دشاامن و توانمناادی خااودش ،شاادماای

باه عناوان  ؛کاردبندی عملیاتی را ارایه میبهترین نظر و طرح و جمع

شاارقی و غرباای حلااب حاضاار شااد و  ۀهااای غوطاامثااال در جبهااه

ریزی کرد و با آزادسازی مناطق هجومی را طرح ا های دفاعیعملیات

مختلف حران عوامید، ملیحه و فروسیه، دیار عصاافیر، عاذرا، دوماا و 

دیگاار مناااطق باعاا  توقااف پیشااروی دشاامن و جلااوگیری از سااقوط 

اصالی  شد و با شناخت دقیق تاک   حماه حاضر ۀدمشق شد. در جبه

مین راه، دسترساای بااه حلااب و أباعاا  توقااف منجاار بااه تاا ،دشاامن

شاامال حماااه ماننااد معااروم، صااوران، خطاااب،  ۀآزادسااازی منطقاا

 8العابدین، حلفایا و ... شد.االمام، زینلطامنه، طیبه

کاه ساه میادا   ساتکسب دجرباه  ر زمینه  رادنشایدسلیمانی  راز مورییت
هشت سال  راع میدس  میادا  میاارزد باا اشارار   همنناین  ر است؛ ف رز اصلی

شایدسالیمانی  ازپیشینه   دعاد    ودا گی به اساالف دوانسات  ادن میا مت.  ۀهیا
   شمن به احتاراف ا   هاا امت اسالمی ها  اشته باشدررماندهی بساز  که  ر رلب

 گفت:می از مسئوال  خارهیرر ا نیه شدد است  2از ها برخیز .
درخشاااید. در سااالیمانی فرمانااادهی باااود کاااه مثااال الماااام مااای

کاردی  کاه یکای از نظیر باود. ماا افتخاار مایهای جنگی بیتاکتیک

 1ما نبود.این بود که او از قاس  حاج های ما بود. مشکل نرال

                                                 

 .هما   «جنمید داع  با لاسمحا  همپای که سرداری هاینایفته»  (ابوبارر)زا درالح . محمدرضا1
 .17هما   ص  «سلیمانی شهید مکتب انسانی هایجنبه» زارای  . سعداوله2
 یفتهارپژوهی  «کشاور شار  هناوب هیااه  رشایدسالیمانی   ستا ر هاا» زا د امین  کتر. 7

 .12ص  1711  شهیدسلیمانی مکتب
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چناین  رزمندگا    مجاهدا   ر راد خدابه شایدسلیمانی  ادن سیک   ررتار
  ارز   بر دعاد  دنی   ااتیا ا  الزف اسات از الاه    اناش  ر هد پیامی می

 .دابند رزف   هاا  استفا د کنند دا بر  شمن غلیه

سلحشورا به معناا  ال را  هنرندگی   سلحش:ری:  ۀروحنداشتن ( پ
 بو . ادان خصوصایتشایدسلیمانی  از خصوصیات   ررتار هاا ا 1شجاات

هاا ها براا ررماندهی   هدادت املیاتررارگادبر ادنکه  ر ارز   شایدسلیمانی 
ا یات شادد باو ؛ ادشاا   ر خطاو  میدف هیاه نیز  به ا یات رسید   ر خطو 

گونه راب   درسی از  شامن  ر  ل خاو  بد   ادنکه هیچشد میدف حاضر می
به   هو  با ر  اشت   ۀرا با هم اماف الیسخنا  شایدسلیمانی   اشته باشد.

 :بستکار می
هایت را به ها  بفشاار و ها متزلزل شود تو تکان مخور، دنداناگر کوه

هایت را بر زماین میخکاوب خویش را به خدا عاریت ده، قدم ۀجمجم

گیاار)و  کان، و نگاهاات بااه آخاار لشااگر دشامن باشااد، چشاامت را فاارو

مرعوب نفرات و تجهیزات دشمن مشو( و بدان که نصرت و پیاروزی از 

 0است.سوی خداوند سبحان 

 گودد:سیدحسن نصراوله می
تهاران باود، باه قاسا  حااج ،که تجاوز به لبنان آغاز شدم 2443سال 

خاواه  باه بیاروت می»شام )سوریه( آمد و با ما تمام گرفت و گفت: 

                                                 

 .1221ص  هما  امید  حسن. 1
َیَصر  .  2 ف  ب  ض  َرَدَمَک ار 

ر 
َ ی ان   ر 

د  َمَتَک د  ج  م  َه ه  ر  اولَّ َک َأا  ذ  ل  َاضَّ َاَلی َناه  َیال  َ  اَل َدز  ج 
َک َدز  ل  او 

َحاَنه.َأر   ی  ه  س 
د  اولَّ ن  ن  ا  َر م  ص  َله  َأ َّ اونَّ ضَّ َبَصَرَک َ  اا  ف  َ  غ  َیو   شاردف حساین ) محمد بانَصی او 

  .(77  ص12هما   خطیۀ  اویالغه ناا اورضی 
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هاا و خواهی به بیاروت بیاایی. راهحاجی چگونه می» :گفتی  «.بیای 

ها را من این چیز»ت: گف «امکان ندارد. شود و اصالً ها بمباران میپل

آورم در تهران یا دمشق بمان . باید پایش شاما فهم ، طاقت نمینمی

جناوبی نازد ماا  ۀرا باه حوماقاسا  حاج برادران را فرستادی  تا «بیای .

 8بیاورند.

گواد بر ادن است کاه شایدسلیمانی  رزما  هو از ههدحیی  میدانی   پرس
 2ع  بادادبیر   سلحشاور باو د اسات.هااا نیار  بسایار شاجاادشا   ر صحنه
معااه  که میاافچنا  کر ؛همراد می هموارد شجاات را  با ددبیرشایدسلیمانی 

شایدسلیمانی  هه شجاع بو   هه باا دادبیر » ررمادد:بارد می رادن رهیرا
 7«.بو 

ره به نیاه از شخصای کاه  ر هنا  ساورده  ۀالمی ۀاز رضالا حوزرر ا 
 کند:نیه می  حضور  اشت

داعاش قارار  ۀدر معار  حملا زمانی که حرم مطهر حضرت زینب 

و  ،گرفت و گروه تروریستی داعش از اطاراف خاود را باه حارم نزدیاک

نفار پاانزده ما در حارم حادود  ،کردندمناطقی از آن را گلوله باران می

کردی . با تمام وجود تالش و تا صبش مقاومات بودی  که باید دفاع می

تماام منطقاه  ،نتوانست جلو بیاید، اما صبش آن شاب کردی  و دشمن

محاصره داعش قرار گرفت و نزدیک بود ساقوط کناد. در آن  ۀدر حلق

                                                 

 .هما   «سلیمانیراسه حاج شاا ت ر ز هفتمین مناسیت به سخنرانی» نصراوله  سیدحسن. 1
 .211   113  ص هما ووحی  . سید الی بنی2
 سترسااای  ر:   11/11/1711 ر  دااادار باااا مااار ف راااه   اا. بیاناااات امااااف خامناااه7

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628. 



 851 /    های مکتب شهیدسلیمانی فصل پنج : تبیین نقش

محاصره را شکساتند و خاود را  ۀجنن دو ماشین نظامی حلق ۀهنگام

از شاجاعت آنهاا تعجااب  «در را بااز کنیاد.» :باه در رسااندند و گفتناد

 ،ودناد. در را کاه بااز کاردی کردی  که در میان آتاش وارد حارم شاده ب

آتاش  ۀسردار سلیمانی را با حدود چهارده نیرو دیدی  که از ایان حلقا

خااود را وارد حاارم کاارده و فرماناادهی را بااه دساات گرفتنااد و تاادابیر و 

هاایی کارد کاه توانساتی  حارم را از دسات ارتاش داعاش ریزیبرنامه

 8نجات بدهی .

هااا    ۀ ر ارصالیمانی شایدسا زندگیسیک نظم و انضباط: داشتن ( ت
 ر  ها بسیار منضایط بو ناد  ردزاه   انضیا  بو . ادشا   ر برنامهمیتنی بر نا
اا مااه از گااهی باراا شارکت  ر هلساه 2دارتند.مور  حضور میهلسات به

ررات   آمد   پس از شرکت  ر آ  مستییماا باه رر  گااد مای مش  به دارا  می
 شناس بو .ی     ریفه ر شد  بسیاراازف  مش  می

 ر  صیت به ررزندانش  الی  ر اهمیت ناه   انضیا  همین بس که اماف
کید  حسین   اماف حسن اماف  ررمادد:می  کندمیبر آ  دأ

وِص 
ُ
لِ  یَع َوَلِد یَما َو َجِم کُ یأ هم

َ
ی یَتابِ کِ  َبَلَغُه  َو َمنم  یَو أ َْ ِه  ِبَتقم ِم  اللَّ ِر  َو َنظم مم

َ
 3.مکُ أ

ام بدو رسد، به ترم از خدا و نظا  در دان  و هرکه نامهفرزنه هما و شم

 .کن کارهایتان، سفارش می

کیاد  اشات    نیاز  انیاالب اساالمی رهیر کییر  خمینیاماف بار نااه دأ
                                                 

 حضهرت حهر  محاصهرۀ شکسهتن درلاسهم حها  شهجاعت از روایتهی». محمدحسن زمانی  1
 .1711بامن    https://www.mashreghnews.ir/news/10386  13زینب

ههای مکتهب یفتهارپژوهی  «سیک زندگی اسالمی  ر مکتب شاید سالیمانی». الی شیرازا  2
 .1  ص1711 شهید سلیمانی

 .421  ص41نامۀ  هما    البالغهنهج اورضی  شردف حسین . محمد بن7
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ات  اهیاه از نااظ حفا ...د باشه نااف   نار بور ام ۀهمد باده اویت»  :ررمومی
 1«.تاسی اوا

 ر شایدسالیمانی  اا کاهماهیت هاا    میارزدهنگام: و به( سرعا عمل ث
آماد. چو  صاایه بر سر  شمن غدار رر   می دبو  که بادچنا    آ   ار  شدد بو 

 اااش باه آناا     ینز دکا خیار  منطیه با شایدسالیمانی   مسئوالگوا  گفت
ممکان    ر کمتاردن زماا    میادا  ۀآسادش  ر میانااستمدا  از ا    حضور بر 

دکای از ریاط    کاردار مای ما ف دن را حلیه آ   ااش اا که شکستن محاصرد
 2کنند.  منطیه از آ  با شرفتی دا  میمسئوالخاطرات ماندگارا است که 

  باا  نکار   راع از مالوف   سارکوب رااوه  رنا سلیمانی هرگز  ر شاید
اب به نیر هاا کر     ر  صیت خو  خطاختیار امه میبهسرات امه   آدش

 نودسد:مسلح چنین می
هاای او و اخاذ تصامی  موقع از دشمن و اهداف و سیاستشناخت به

موقع؛ هریک از اینها اگر در غیر وقت خاود صاورت موقع و عمل بهبه

 1ی دارد.جدگیرد، بر پیروزی شما اثر 

هموارد با ددبیر   ایالنیت همراد بو د اسات شایدسلیمانی  سرات امهاویته 
سرات اماه براا دواند اوروا خوبی میکر  که امه نمیگاد بد   ددبیر   هیچ

  اشتن مسئوال    مجاهدا   ر  ستریرا از مر ف    راع از مالوف باشد.

 سلیمانیمظاهر سلوک عرفانی شهید. 5-2-2
 معناوا اسات کاه   هما  ررتار   ر ش ر ادن پژ هشمناور از سلوک اررانی 

                                                 

 .114  ص17  هما   جصحیفۀ اما اوله موسوا خمینی  . سیدر ح1
 .214-217ص  ما ه ووحی بنی . سیدالی2
 .244ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه3
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هاا    میادا   ۀارص خصوص  ربه    را  زندگی خو  همۀ ر شایدسلیمانی 
 .بر را به کار می  راع آ 

 ایارت است از:شایدسلیمانی  اررانیرخی مااهر سلوک ب
آناا   ۀبارمصدا  کسانی است که خدا ند  رشایدسلیمانی  ( یادندا:الف

 ررمادد:می
ِا  َِ ُتلم   ٌ َِ بَ یِرَجا وِر کم ع  َعنم ذِ یم ِامم ِتَجاَرة  َو ٌِ الدَّ ِه َوِإَقوا اِة َکوَتواِء الزَّ یَلِة َوإِ اللَّ

ًما یَ َخاُفَْن یَ  َداُر یُب فِ َتَتَقلَّ ْم بم َ ُقُلُْب َواْلم  .(02)نْر:  ِه الم
اد خدا و برپاداشاتن یه نه تجارت و نه دادوستدی، آنان را از کمردانی 

هاا و ه دلکادارد، و از روزی ات، به خاود مشاغول نمایکنماز و دادن ز 

 .هراسندمی ،شودرورو مییها در آن زدهید

داا بار   بر زباا  ا  هااراریط دا  خدا     ر همه حال به دا  خدا بو  دشا ا
 ؛باو ا  بار مینااا داا  خادا  حرکات   ساکناتهمۀ رلب ا  حاکه نیو   بلکه 

شااد. گررتااار اضااطراب نماای  هرگااز  1؛خاصاای  اشااتۀ طمأنیناار  ازاداان
 رات  رییه وی مسئول  رتر نمادندگی ی شیرازا ال اومسلمین االسالف  حجت

 گودد:می  سپاد ردس
هاا سلیمانی حین عملیات و در مواجهه باا بحارانگاه نشد سردار هیچ

کنترل خود را از دسات بدهاد و نتواناد درسات تصامی  بگیارد؛ هایچ 

بارای هماین در اوج  ،بحرانی نتوانسات ایشاان را دچاار مشاکل کناد

 0.گرفتعاقالنه و مدبرانه تصمی  میها و مشکالت بحران

                                                 

وب  . »1 ل  ی  ن ّ او  َمئ 
ه  َدط 

ر  اوَلّ
ک  ذ  گاد باش که با دا  خدا  ل(؛ 21)راد:  َأاَل ب   «بد!داها آرامش میآ

   سترساای  ر: «اسههت والیتمههداری نههاب تفسههیر شهیدسههلیمانی سههیرۀ». الاای شاایرازا  2
https://www.mehrnews.com/news/5110695  1   1411خر ا. 
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 اشات   اارراناه  یشاور   حااوشایدسالیمانی  :و تهجد عارفانه ( نمازب
اوارِ یوُرهیوان  باللَّ »که  ر احا دک از آناا باه بو  مصدا  رزمندگانی  ود  بالنَّ  1؛ِل ُاسم

 ارا را مرکیی رهوار براا زنددا  شب .دا  شدد است« را  ر زی  ش راهیا  شب
 ررمو : حسن اسکرا که اماف انست؛ چنا   به ویاا اوای میرسید

 َِ ِه َعزَّ َو َجلَّ َسَفر   ٌَ ِإَلی اللَّ ُصْ ُْ َر یُ ِإنَّ الم ِتَطاء اللَّ  ُ  دم َِّ ِبامم  2.لیم ِإ
رسایدن باه خداونااد عزوجال سافری اساات کاه جاز بااا مرکاب راهااوار 

 آید.داری به دست نمیزندهشب

 کند:می رزمانش نیهاز ههرر ا 
 وقاات ندیاادم نماااز شاابهاایچقاساا  حاااج هااا رفاقاات باااطاای سااال

هاای ه  نه نماز شبی عادی، نماز شابقطع شود. آنشهیدسلیمانی 

 او همیشااه بااا نالااه و اشااک و اناادوه بااه درگاااه خاادا بااود. ماان بااا

وآمد داشت  حتای بارهاا در منزلشاان خوابیادم، رفتشهیدسلیمانی 

هاا و اماا مان باا اشاک ؛فاصله داشتس  قاحاج اتاف مهمانان با اتاف

 1.شدمهای او برای نماز بیدار میصدای ناله

اهه داجد    شور   حاوی ااررانه  اشتند  نیز شایدسلیمانی  شدگا دربیت
رییاه  ر که مسئول اسی   رتار نمادنادگی  وایچنا  ؛بو ند  اشک   آد راز نیاز 

 گودد:نیر ا ردس می
قاسا  حااج قبل از عملیات بود که به اتفاف 5قبل از عملیات کربالی 

                                                 

 .11  ص1  جهما . محمدالی کراهکی  1
 .711  ص17  هما   جبحاراألنوار. محمدبارر مجلسی  2
   سترسای  ر: «لاسهمههای حها ههای یهک سهردار از نمهاز شهبنایفتهه». حسین معر ری  7

https://www.mashreghnews.ir/news. 
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وضاعیت  8احماداز حااجقاسا  حااج رفتی  سری به گاردان زدیا  کاه

 :گفااتقاساا  حاااج «خااوب خیلاای » :گااردان را جویااا شااد کااه گفاات

کنناد و نمااز شبشاان برقارار ها خاوب گریاه مایبچه :چطور؟ گفت»

یاان بعاد از دوشاب از پا... .«ینی هساتندشان اماام حسااست و همه

دیشاب » :گفات  فرمانده گاردان را در منطقاه دیادم... ،شب عملیات

خدا وقتی هحاج آقا ب» :گفت «؟ها در عملیات چطور بودوضعیت بچه

یک مقادار کاه گذشات دقات کاردم دیادم  ،ها رفتی  داخل آببا بچه

هاا خوانناد، و خیلای از بچاهها روی آب دارند نماز شبشان رو میبچه

در حین شهادت ها  نمااز شبشاان را فراماوش شب شهادتشان ه  و 

ها باود. ایان در این نماز شبقاس  حاج ت گردانخاصی «.کردندنمی

 0ها بود.در نماز شبحتی  ،جا بودهمهقاس  حاج ۀگری

  آ  است که  رتی هد شایدسلیمانی  هاا    اررا   ر مکتب انیمأراز دو
 آدندمیانسا  مد  دردمند به   بال رررب به خدا باشد  هاا    اررا  همنو   

 .کنندنز دک می شبه میصد ا  را شوند   ا می گیراا ج  سیب 
مواهاب از به معناا دیادف  درارا   ر برخاور ارا  «ادثار»( ایثار و نثار: پ

. باشدمی که خو  به آ  محتاج ... است؛  رحاوی  نیادی مانند راحتی   آسادش
 دررا  هات رسید  به محیوب خو  اطاال   ها  برااکر   نیز دیدده  «نثار»

محساوب شایدسالیمانی  هااا سالوک ارراانی   از هلاود کاه هار 7گر  می
 شوند.می

                                                 
  اراوله  ر   را   راع میدس. 41. دکی از ررماندها  گر ا  وشکر 1
 مجموعههۀ  «ساالیمانی شاااید مکتااب  ر ررهنراای هااااشاااخ » نااژا   سااعا ت . اسااماایه2

 .http://www.ihu.ac.ir/news/news/1411:  ر  سترسی  سلیمانی شهید مکتب هاییفتارپژوهی
 .۸46  ص1۸33. ایداوله هوا ا آملی  حماسه   اررا   ره  اسرا    7
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به حضاور  ر به استراحت نیاز  اشت   خو  که مورعیتی شایدسلیمانی  ر 
 ر بناد هااا رسانی باه ملاتکمک  با ادثارگرا خو  نیو ؛ملزف ه   ارا  سورد

هاا  اااش کفیرادهاا  با  ۀخوشی خو  میدف  اشت    ار  ارصمنطیه را بر 
 شد دا مر ف از شر آنا   ر اما  باشند.

شایدسلیمانی براا خوشی  دررا    بررارارا امنیات  ر منطیاه  حتای از 
نثارا را از سلیمانی ها  ازدز ها  خو  نیز ماده گذاشت   آ  را نثار کر . شاید

 .ه بو آموخت حسین امافبا  راا اصحاب 
 اخااالص اساات.شایدساالیمانی  دراار مااااهر اررااانیاز  ( انیی: : ت

شو    میاامی از میاماات میرباا  اخالص  معیار ارزش هرکارا محسوب می
 اوای   هد   دن است.

داوا  همراد با اخالص بو . بنابرادن میشایدسلیمانی    حرکاتاامال  ۀهم
گیارا ررتاار شاکهر بادواناد ه مایکاشایدسلیمانی  اررانی هااگفت از ررتار

از داااهر   ادشاا  هاا آدندد نیاش  اشاته باشاد    را هاا ا نسها  اررانی
گاد ااماال دعنی ادشا  اهه خو نمادی نیو ند   هیچ ؛خو نمادی  ر امه است

 ا   خو   ر منار  درارا  باه نماادش نشا براا هاا ا   غیر هاا ا خو  را 
امال   ررتار هاا ا خو  را خاوصانه   باراا رضااا ا ۀبلکه هم  گذاشتنمی

 ا   نشا براا  ا  که املی را  ا . ادشا  هرگز به خو  اهازد نمیخدا انجاف می
کسای حا  نادار    کر  دا من زندد هسته دررا  انجاف  هد   هموارد دأکید می

حااهی »گوداد: مایشایدسلیمانی  شخصی خطاب به 1اف صحیت کند. ربارد
شو    مطااویی حاهی  ست به رله می «یزا براده بنودس که دا گارا بماند.چ

                                                 

 شههید مکتهب ههاییفتهارپژوهی  «منط  ررتارسیاسای شااید سالیمانی»نی  . احمد کردمخا1
 .2ص  1711 سلیمانی
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اخاالص  اخاالص  اخاالص؛ دعنای گفاتن  » :؛ ازهملهنرار را دا آ را می
هودات اصالی »: داوا  گفاتمای ر  ازادان 1؛« ا     دا ندا   براا خداانجاف

چااو   2«.بااراا خاادا بااو   اسااتشایدساالیمانی  ساالوک ]اررااانی[ مکتااب
   ا  را  ر هوار خو  پاذدررت. 7براا خدا بو   خدا هه با ا  شدیدسلیمانی شا

ارز   بر ادنکه  ر ادن  نیا  نیال شارت   میاف نیو   حتای باراا شایدسلیمانی 
کاه سافارش چناا  ؛خواست بد   انوا    هادراد باشدبعد از ادن  نیا نیز می

ادان  4«.  ریرف نوشته شو ریط انوا  سربازراسه سلیمانی ر ا سن» کر د بو :
 رپای کاه ارارا ا اوروا خوبی است باراا شایدسلیمانی  ۀنوع ررتار خاوصان

 .انداوروا سلوک اررانی   معنوا
داشات حه شدد بو  که   ست نراسه حاج انصر اخالص  ر زندگیچنا  

ادن شاخ   دنی    هیچ کارا را بد   رصد نیت   ررب به محیوب انجاف  هد
. کمتر انسانی را یو  دررا  ندعردف   دمجید  رپی که هرگز کر د بو  را چنا  ا  

باشد که  ر گر  پست   میااف دسلط  اشته بر نفس خو  چنین که دارت دوا  می
داک آرز  را  ر ریاط   چشاه باد ز  به داک ارا  ریط   هادراد ما ا نیاشد   

 سربپر راند.
اا صاا ری اسات کاه ادن شاخ   دنی   اخالری برگررته از زندگی اوروه

موا » ررماو د اسات: صاف    از ادشاا  دمجیاد چناین ادشاا  خداا متعال  ِإنَّ

                                                 

 .121ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه1
 .34  صهما . محمدهوا  ر  گر  2
  داارا   مؤسساۀ الکهافیشهر  اصهول. محمد بن اباراهیه صادراوددن شایرازا )مالصادرا(  7

 .712  ص1  ج1717مطاوعات   دحیییات ررهنری  

 .1711آار  https://basijnews.ir/fa/news  13 ر:  بسیا   سترسی . خیرگزارا4

https://basijnews.ir/fa/news
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ُکمم َجووزاًء َو ِ ُ ووُکْ ووِه ِ ُنریووُد ِموونم ووِه اللَّ جم َْ ِعُمُکوومم ِل مااا بااراا  ؛(3)انسااا :  راُنطم
ه   پااا اش   سپاساای از شااما یخااورانه بااه شااما ماایکااخداساات  خشاانو ا

 «ه.یخواهنمی
ریاط ا  کاارش را زدارا ر دیددر   دشکر  دررا  نیست؛ انسا  مخل  منتا

 ۀهماسااماندهی سالیمانی  هد. هنر سر ارمی براا رضادت بارا دعاوی انجاف
راز مورییت  ر کاار دشاکیالدی    بو    اخالصمحور کارهاا زندگی براساس 

 1چرخد.میبر مدار   محور اخالص نیز هاا ا 
 سلوک اررانی شایدسالیمانی باو .درر مااهر دوکه به خدا از  ( ت:کل: ث

خاو    نیر هاا    هبا   دکیه بر خداست   ادنکه انسا به معناا ااتما   «دوکه»
 2هاا خو  دا  دررا  ااتما ا نداشته باشد.دوانمندا

گااد خاو  دکیاهدرانه شدت به خدا ااتما   اشت   خدا را شایدسلیمانی به
 7خدا چیزا  هو  نداشت. ر زندگی ا  غیر از ر  ازادن ؛ انستمی

راساه دوکاه اجییای باه حاج»گودد: میشایدسلیمانی  رزما از ههرر ا 
 4«. اشتخدا ند   نصرت اوای 

 نیاال به  ر میدا  هاا  هاا طوالنیسالشایدسلیمانی  الله:( ش:ق لقاءج
کر  باراا شااا دش سفارش می  رسیدشاا ت بو    به هر انسا  اهه  وی می
                                                 

   سترسااای  ر: «سهههلیمانی سهههردار سهههلوک در جههههادی کهههار اصهههول». راساااخو   1
https://rasekhoon.net/article/show/1559179  1   1411خر ا. 

 .241  ص 1711  ره  اسرا   حماسه و عرفا آملی  وله هوا ا. ایدا2
  «شد سلیمانی سردار عدتمندی موجب اخال  و والیتمداری توک ،»زا د   رالح . محمدرضا7

 .1411خر ا   https://yazd.iqna.ir/fa/news/3875245  7 سترسی  ر: 
  «پاا حاج راسه با  ااش هنریادهاا سر ارا که همناگفته»زا د )ابوبارر(  . محمدرضا رالح4

 .هما 
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از شااا دش ر ا میاز پایش چناد مااد  کنند ادن شاید ازدزنیه می 1ند. اا کن
 اوله خدا ناد شااا ده را باه شااا » خو   دا  اشتی به ادن مضمو  نوشته بو :

  کر  خدا ند نیز  ااا ا  را مستجاب  2«. ست بددردن  شمنا   دن ررار  هد
  رزا . اشا  ا هااا ر ا زماین رارارداردن انساا اامه شاا دش را از شیی

اسات کاه  الای از کاالف ناورانی اماافبرگررتاه باه شااا ت  شایدسلیمانی 
 ررمو :می

دان جنان باا یاد مان باه شاهادت در میااگار نباود ام  به خدا سوگند

ب کاانااه باار مر یر باشااد ا هاار آمقاادن یدشاامن ا البتااه اگاار چناا

وزد، باه سارار شاما نشست  و تاا بااد شامال و جناوب مایمی شیخو

 1م.آمدنمی

هاا از مر   ر مسیر میارزد با استکیار   در ردستشایدسلیمانی  ناراسید 
دکفیرا   هر وحاه آرز ا شااا ت  اشاتن را باداد نماا  آزا منشای   بنادگی 

هاا آدندد   نیز کتب  رسی  یت   ضیط کر  نسه کنونی   نسهمیا  مجاهدانه 
و  بیاود؛ بر خو  بیاود که بر خاا   چنین اسطورداز  اشتندا دارد  ادن مرز بوف 

 نیاا را چنین  ااخامنه   اماف خمینی دارترا  مکتب امافپر رشرر ا از 
اا کودااد   مثاه نوشاتهدکا   ا     ر آخردن سااات امر با بارکتش باا  سات

ااش    خدا ندا !مرا بپذدر  خدا ندا» کند:میردا از سوز  ل استغا ه همیشه بی
                                                 

 .17ص  هما  کردمی  ایداومجید سید .1
 .4  صهما  کردمخانی  . احمد2
ا.  7 ی    ت  ر َکاب  ب  د  َوَیرَّ َیات  ی و  هَّ و  َعد  َّ َ  َوو  َرد  ح  ی او  َیائ  َد و  ن  َااَ َة ا  ی اوشَّ ه  َوو  اَل َرَهائ 

ات  َ  اولَّ هَّ َشَخص 
ه  َراَل أَ  ک  وب  َ  َشَمال.َان  َتَلَف َهن  ه  َما اخ  ک  ی  ل    البالغههنههجمحمد بن حسین شردف اورضی  (ط 

 .(113  ص111هما   خطیۀ 
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 !کشاید  نماو ددارا که موسای را ناادوا  از ادساتا     نفاسهما    ؛ ددارده
 1«!مرا پاکیزد بپذدر  خدا ندا

 سازتربیت مدیران جهادی تمدن نقش مکتب شهید سلیمانی در.5-3
دحات امار خاو  را  ر  ۀاسات کاه بتواناد مجمواا مددر هااا ا  ماددرا

 ...     راایالمی  ررهنری  سیاسی  ارتصا اااه از   هاا مختلفارصه
  ساتیابی باه اهادا  ها   همننینرسانی به انسا اوای   خدمت ۀبا انریز

دن اسالمی   رر  موان  موهو   مددردت باا  .کند  اال مانند دحی  دمد  نو
 ااسالمی امر ۀمددردت هامعبراا ادن  صف  اهمیت دربیت مددر هاا ا 

ک معاه رهیراکه میافچنا  ؛ایالدی   بددای است    کندید میبر آ  دأ
 ررمادد:می

های فرسوده ترجیش بادهی ؛ ساالریت جهادی را بر دیوانمدیریباید 

مجریاه، در  مسئولین کشور در قاوه ست...های ماتاولویاین یکی از 

های مختلف، مدیریت جهادی را دنبال بکنناد. قضاییه، در بخش قوه

رکااریمدیریت جهاادی باه معناای بای ، باتادبیر انضاباطی نیسات؛ پ 

 0.است گرفتن...وروز نشناختن و دنبال کار را کردن، شبحرکت

ساز   همننین املیادی طییعی است که هات دربیت مددر هاا ا   دمد 
نیااز سااز   به اوروا ماددردت هااا ا   دماد ااخامنهبیانات امافکر   

اساالمی دربیات  بتوا  مددرا  هاا ا   دراز انیاالبا  پذدرا از  رااست دا با 
                                                 

   سترسای  ر: «شههادت از لبه  سهاعاتی سهلیمانی سهردار نوشهته دسهت آخهرین ماجرای. »1
https://www.mehrnews.com/news. 

   سترسای  ر: 21/11/1713 ر  دادار باامر ف آاربادجاا  شارری   اا. بیانات اماف خامنه2
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=38975. 

https://www.mehrnews.com/news
https://www.mehrnews.com/news
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=38975
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=38975
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زمیناه  ار   هادی که  رادنبا دوهه به  دژگیشایدسلیمانی  مکتب ر ازادن ؛کر 
 .کند آرردنیدربیت مددرا  هاا ا نیشبراا رگذار باشد   ا دواند می

آ   ساازدمد   ر دربیت مددرا  هاا اشایدسلیمانی  گذارا مکتب راراز 
چه  ر هشت سال  راع میدس   شایدسلیمانی سیک   ر ش مددردتیاست که 

مددرا  هاا ا بو . مددردت میامت از نوع  ۀازآ    همننین  ر هیاپس چه    
 ارند که برخی از  هادیدژگی  ز  متأ ر از مکتب شایدسلیمانی ساهاا ا دمد 

 است:چنین آناا 

 مدیر جهادی های ارزشیویژگی .5-3-1
هااا ارزشای ساز   دژگی  دمد مددر هاا ا سنجش   ارزدابی از معیارهاا 

 .کنیهمیاشارد ا ست که 
ادما  راوا    اشتن ارزشی مددر هاا ا  هاااز  دژگی: ایمان عمنق (الف

   ردرت خدا نداشته باشدا   ادما  راس  به خداگر مددرا  .است به خداامی  
اا ا با دواند مددر هاا ا باشد؛ زدرا مددردت ه  نمینیاشدپادیند به  دن خدا 

با دوهه به با را که به خدا  است   مددر هاا ا   همراد هاا  دن ممز جآموزد
باراا سات   هرگاز هارسانی باه انساا  دن  ر خدمت ااه ستور ااش   ار  
 کند   همیشه باانریزد   بانشا  است.احساس خستری نمی ریفه  ا   انجاف

 ۀر حیا  کارهاا ساخت    اانجافهنراف مددر هاا ا : :کل به ندات( ب
دکیه به خدا دوکه   با کار را     اوایا   ر مسیر اهراا ررمکند حفظ میخو  را 

ا    هاا بزر شو    سختیمیدوس نخسته   ارسر د   مأ  هد   هرگزمی انجاف
 ررمادد:می . اماف الیکندمیرا متزوزل ن

و  ،بار او هماوارهاا هاا و ساختیکه بر خدا توکل کند، ناهمواریسیک
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 8.شودمی دن به هدف برای او آساندستیابی به ابزار و امکانات رسی

 ررمادد:می بارد رادننیز  میاف معاه رهیرا
 هرچه ... توکل ما به خدا بیشتر باشد، کار بهتر پایش خواهاد رفات.

به قدرت الهی، بدون استمداد از  خطاست اگر تصور کنی  بدون تکیه

هی  توانست قدمی از قدم برداری . کار بابرکات، آن قدرت الهی، خوا

 طلبای و اساتغاثهاخالص و تاوان ۀروحیکاری است که همراه باشد با 

 0.به پروردگار

هااا ارزشای ماددر از  درار  دژگای ریفاه   ا  دعاد  ر انجاف: تعهد( پ
متعااد باو    باه بسیار خو   ۀ ریف  ا   ر انجافشایدسلیمانی  است.هاا ا 

 رساند.به سرانجاف میآ  را  ریادستش
هاادی اسات کاه ماددر احسااس دکلیاف از  دژگای: احساس تکلنف( ت

هار کاار داا پاذدرش هار   ا  انجااف ا دعنای  ؛باشدرا  اشته هاا ا بادد آ  
   کلاف ریفه   دکلیف بداند   خو  را  ر ریال آ  مدوانش را   ر حد مسئوویت
مسئوالنه بخواهاد کاارا انجااف  هاد داا  غیر نه از باب منت   بداند؛ پاسخرو

ماددر ار مر ف بداند. خالصاه ادنکاه کنتیجه خو  را طلیوویتی را بپذدر     رمسئ
  بداناد باد   متاووی  ساخت  را کارا  ا   هاا ا کسی است که اگر انجاف

نرررتن آ  نیز براا هامعه خسارت  اشته باشد؛ از باب احساس دکلیاف انجاف
شو    آ  را به سرانجاف  ا طلب می  ا نشاختیار براا انجافبهشصورت آد  به
 رساند.می

                                                 

 .423  صهما بن محمد ویثی  اسطی   . الی1
 از خاارج  ر ادارا  سیاسی هاانمادندگی رتساا   با سفرا  ددار  ر ااامنهاماف خ . بیانات2

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19872   سترسی  ر: 1/11/1711کشور  
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هااا انیاالب دوهه   ادما   اشتن به آرما : های انق:بت:جه به آرمان( ث
هاا ارزشی مددر هاا ا است. راز وز ف دوهه مددر هااا ا  دژگیاز  اسالمی
اهای مناار  شخصای   مناار   ر   ر هرگاادهاا انیالب ادن است که به آرما 

 ار . ر  انیالب را بر منار  خو  میدف مایمنابا ادن  دژگی انیالب  گررتار شد  
 رصاورت دعاارض   هاا انیالب دوهه   ادماا  نداشاته باشاداما اگر به آرما 

باا ماددردت کاه را بر منار  انیاالب میادف بادار   شمنار   ممکن است منارع
  دوهه باه  مدارانیز به ادما شایدسلیمانی  ندار . ساز سازگاراهاا ا دمد 

هاا انیالب اسالمی  منار  انیالب را بر منار  شخصی خو  دارهیح  ا  آرما 
ناپذدر دا آخردن وحاه  ر بیر   مرزهاا از انیاالب خستری امجاهد ر میاف   

 .کر    سرانجاف ها  خو  را  ر ادن مسیر اهدا  اسالمی  راع

 جهادی مدیر شخصیتیهاییویژگ .5-3-2
هاااا ساااز   دژگاایاز معیارهاااا ساانجش   ارزدااابی مااددر هاااا ا   دمااد 

 شو .میبیا  هادی از آ  شخصیتی ا ست که نمونه
هاا شخصیتی ماددر هااا ا از  دژگیااتما  به نفس : ( اعتماد به نفسالف

گااد هایچ مااهکارهااا   ا  انجاافهنرااف  مددر هااا ا دعنی ؛ساز استدمد 
از کشاورهاا غربای باداد  داا  کاار ماا نیسات داوانیهما نمی هادی را مانندانددشه

خاودش ااتماا  باه  باارۀررآ  کارده  ر پذدر .  نمیبراا ما انجاف  هندبخواهیه 
نُتُم اْلَعَلَْن ِإن » ررمادد:می

َ
ْا َوأ ْا َوِ َتحَزن    ؛(1۸3 امرا :)آل َن ینُتم ُمؤِمنکُ َوِ َتِان

 «.سست نشودد!   غمرین نرر دد!   شما بردردد اگر ادما   اشته باشید
طاور کاه امااف هماا » ررمادد:ااتما  به نفس می رۀبا ر  ااخامنه اماف

دوانیه  بادد ازف  اشاته باشایه  اازف ملای   ماددردت هااا ا ررمو ند ما می
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هه به ااتما  باه نفاس   هاا ا با دو مددر 1«.کندها را باز ادن گرد ۀدواند هممی
  با استمدا  از خدا ناد متعاال  ار  استعدا ها   نیر هاا کشور به   اشتنامید

  .شوامه می
هاا شخصایتی ماددر از  دژگیازف   همت بزر   :( عزم و هما بزرگب

 ۀارا  مأموردات  ا  انجاافهنرااف به ادن معنا که مددر هااا ا  ؛است هاا ا
هر  .همت ا ست  ارا د ردر به رر  هر ارزش اند می   ار    مصمه است روا 

 کاه اماافچناا  .  باراکس اساتدر ارز  ارزشش   باشد درهمتبلندردر رر  
ددر اگار ما 2«.تردر همت ا ساردر   ارزش هر انسانی به» ررمادد:می الی

 امااف مور  خواهاد شاد.کند  هاا ا با ازف   همت راس  هر خدمتی را آغاز 
  همت   امید کاه باو   حتمااا پیشار ندگی دالش» :معتید است اانهخام
 7«.تهس

باه معنااا  «استعدا »   4به معناا نوآ را «بتکارا»: ( ابتکار و استعدادپ
ماددر  اژد  ر ادن بحک به معناا آ  است که    ادن    است 7آما گی   دوانادی

ساخت را باه ضاعیت  هاا ا اهه نوآ را   خالریت است   دوانادی  ار  داا 
با ابتکاار    مددر هاا امثالا  ؛بر  نحو احسن بارد  از آ  به دیدده کندررصت 

                                                 

  خمیناای اماااف رحلاات ساااورر  پنجمااین   بیساات مراسااه  ر اااماااف خامنااه . بیانااات1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26615   سترسی  ر: 14/7/1717

 .411  ص41  هما   حکمتالبالغهنهجحسین شردف اورضی  . محمد بن 2
   سترسای  ر: 17/4/1711پاسادارا    ساپاد با ررماندها   ددار  ر اااماف خامنه . بیانات7

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12857. 
 .7  ص1717  دارا   اسالمی  فرهنگ ابجدیی  . روا  ارراف بستان4
 .721  صهما . 7
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  از ررصت دحرده استفا د دوانددحرده ارتصا ا میمورعیت  ر  خالریت خو  
دا کشورش را از احتیاج به بیرانرا  نجاات کشور را دووید کند  اها  نیازمندا

  هد.
ساز مددردت همراد هاا مددر هاا ا   دمد درر  دژگی از : الزم تدبنر( ت
بساته  احساسای   ساطحی  چشاهمددر هاا ا به ادن معنا که  است؛ با ددبیر

براا ا ارۀ مجموااه   ارارا  دحات ؛ بلکه کندنمیرا مددردت  شامراررا  دحت
دعنای اراز   بار  ؛باو چنین رر ا شایدسلیمانی  .کندامه می با ددبیرامرش 

 1.ددبیر  اشت  جااتش

 مدیر جهادی های رفتاریویژگی .5-3-3
هااا سااز   دژگای درر معیارهاا سنجش   ارزدابی مددر هاا ا   دماد از 

 شو .میآ ر د ررتارا ا ست که بخشی از آناا 
یا مندانی (الف خیلای از مشاکالت » ررمادد:می ااخامنه اماف: مدیر

شو  رامید  بادد ررت  ر صحنه   ر   پشت میز نمی را  ر ادا  ا ارد   مددردت
 2«.ارصه دا مشکالت را بتوا  ومس کر 

حضاور همیشاه  ر میادا  ا  دعنای  باو ؛گونه ادنشایدسلیمانی  مددردت
  هرهاا   ا گاد از راد   ر ررما  نمیهیچ   کر می  مشکالت را ومس   اشت

با مددردت میدانی ریط نمو . ا  نه یم ا ارد  صحنه را  دارتحضور می  نیاز بو 
نیاز راراهه  ها دپلمات را براا  دپلماسیمورعیت کر ؛ بلکه با  ااش میارزد می

                                                 

در  ربارۀ ددبیر   شجاات شایدسلیمانی بحک شد  اکنو  به همین اندک . با دوهه به ادنکه پیش1
 اکتفا کر ده.

   سترساای  ر: 24/2/1711نااااف   بااا مساائوال   داادار  ر اااماااف خامنااه . بیانااات2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512. 
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شا  را به سارانجاف  دپلمادیکهاا مسئوویتکر  دا آناا بتوانند با ردرت بیشتر می
 .برسانند
اپذدرا نهاا ررتارا مددر هاا ا  خستری: از  دژگیناپذیری( نستگیب

 ا هماۀ کناد   گیار نمایاست. به ادن معنا که سختی کار ا  را خسته   زماین
 .گیاار کااار ماای بااهمساائوویتش رساااند  ساارانجافرا بااراا ا امااه   بااه شدااوان

شاد  ها خسته   ملاول نمایمأموردت  ا  گاد  ر انجافهیچنیز شایدسلیمانی 
رساند. کر    به سرانجاف میمی بلکه هموارد با نشا    سرزندگی کارها را  نیال

 کنند:نیه می
روز سااعت در طاول شابانه 24الای  18شهیدسلیمانی  گاهی اوقات

بعاد از سافر  ،کشایدکرد. گاهی یک سفر دو هفتاه طاول مایکار می

سردارسالیمانی ده سااعت  گفات: در ایان سافرآقای پورجعفری مای

ی اوقاات بعضا .حسااب کتااب نداشات ،ای باودخوابید، اگار جلساه

 8.آمدشب به خانه میساعت یک نیمه

 گودد:میشایدسلیمانی  رزما از هه رر ا
چند فرمانده گردان برای توجیاه باه منطقاه  ،قرار بود عملیاتی انجام شود

هاا جلساه باا فرماناده گاردانقاسا  حااج آمده بودند. پایش از عملیاات،

شاب طاول هگذاشتند و در سنگر اطالعات شاام خوردناد، جلساه تاا نیما

کشید. موقعی که جلسه تمام شد، شهیدسلیمانی از سنگر بیرون رفات و 

 ۀگاردم. از فارط خساتگی هماگفت من کااری دارم تاا نمااز صابش برمای

چناین خاواب  آماد ایانندرت پیش میها خوابشان برد، من خودم بهبچه

ماان را از بگیرد. دم صبش یک دفعه دیادم حااجی وارد سانگر شاد و هماه

                                                 

 .1  صهما   «سیک زندگی اسالمی  ر مکتب شاید سلیمانی». الی شیرازا  1
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ماا از  ۀیدار کرد. دمادم طلاوع آفتااب باود، نمااز را خوانادی ، هماخواب ب

 ،قاس  خسته بودی ، اما حااجی باا هماان وضاعیت خساتگیجمله حاج

دیگری رفتاه باود و نمااز صابش برگشات و ماا را بیادار کارد.  ۀشب به جلس

خالصه بیدار شدی  و بعد از خوانادن نمااز، رفات  جیا  را روشان کاردم، 

 بیایید. حااجی بارای شارکت ودم میقاس  گفت من خحاج
ً
روم شما بعدا

 8.در جلسه دیگر و سرکشی از محور دیگری از ما جدا شد

 آ ماددر هااا ا ررتاارا هاا از  دژگی درراز   :انگنزه و ش:ق به کار (پ
به ادن معنا که با رغیات    ؛شو    انریزد  اشته باشدبراا کار   دالش است که 

ماددر هااا ا کاار    ادنمیلای. بناابرنه باا اکاراد   بای  میه کار را انجاف  هد
باراا ریاط  هاد  ناهناپذدرا انجاف مایرا با هددت  شو    خستری شرعاویت

ررا  دکلیاف انجااف براا را ریط  شا مددرانی که رعاویت ر ازادن ؛اسیا  دکلیف
 .بو   هند  مددر هاا ا نخواهندمی

شو  باه کاار  اشات   باا اشا    بو  که  مددرا  هاا اشایدسلیمانی از 
کاارا با محکاه  کر کارا را که شر ع میهرگاد کر    انجاف  ریفه میاشتیا  

 2.رساندبه پادا  میآ  را 
باا شاو      گرراتدصمیه مای ا   کارا براا انجافشایدسلیمانی  رتی 

کار    ررصات را از  سات ساوزا نمایررصت  شد مشغول میهددت به آ  
شاو  شاار اربیاه اارا   ر  رتی مسعو  بارزانی متوهه میبراا مثال  ؛ ا نمی
مدایا  میارزد باا در ردساه  ۀهمکمک طلیید  از از پس   است سیو   ۀآستان

                                                 

  https://farhangesadid.ir/fa/news/4343   سترسای  ر: «ناپههیرفرماند  خستمی». حسین متصدا  1
 .1411خر ا   11

 .7  صهما   «هنیه انسانی مکتب شاید سلیمانی». سعداوله زارای  2
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با همااورا اساالمی   از آناا  ناامید شد   ...  انرلیس  ررانسه  امردکامانند 
خواست را شایدسلیمانی  دماس با ۀمیامات ادرانی شمار  از ادرا  دماس گررت 

مان رار ا گفت که شایدسلیمانی شرح ا ضاع  با شاید ازدز     پس از دماس 
مورا   بهشایدسلیمانی  هسته   همین ادفا  ارتا    بعد از نماز صیح پیش شما

 1ها نجاات  ا رساند   شار را از چنرال  ااشیبه آنجا خو ش   نیر هادش را 
  ریفه است.  ا  انجافبراا وا ا  ر ۀادن بیانرر شو    ارا  که

یسکت  درار از پاذدرا  هاا بلند   ردسکبر اشتن گاف: پذیری معق:ل( ر
هاا ا است. اویته بددای است که ضمانت مورییت    هاا ررتارا مددر دژگی
صحیح است  ۀبرنام   اشتن    ایالنیهاا المیهر گاف بلندا  بررسی ۀپشتوان

هااا بلناد   ادان گااف ۀنمونا بار ؛دن موار  را به کار میهمۀ ا که مددر هاا ا
. ادشا  کر  دوا  مشاهددمیشایدسلیمانی  پذدرا را  ر مددردت هاا اردسک

اا ا ر ادفااری ضاربه کر  ها  نیر هادش  ر خطر است دا براحساس می گادهر
ا بتواند   دکراختیار امه میبهصورت آدششو   بهمتوهه هماورا اسالمی می

ها  اررا  را نجات  هد دا نااف هماورا اسالمی را از ادااف ضاعف   ناادوانی 
اشارار    ر هنوب شر  کشور مسئوویت  اشتندمثالا هنرامی که ادشا   ؛برهاند

   ادوبوس از سربازا    دیردیاا   اسرائیه   اربستا  سعو ا امردکابه سرکر گی 
  بو ند از آناا مصااحیه بریرناد   ساپس  ارا  را گر گا  گررتند    رصد رهه

 هاا ادرا  راناامیراحتی با پینید  خیر ادنکه به ر همۀ هاا  دا  بکشندآنا  را 
گر گا  گررتند   ادرا  نتوانست آناا را نجات  هاد  ادارا  را ضاعیف   ناادوا  

گااد مایسلیمانی راسه حاج رتی  .هلود  هند از کرماا   شاو  از ادن موضوع آ
                                                 

 .31  هما  کردمی  ایداومجید . سید1
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رسااند   باا بااورر  باه مای به محه حا  هکند   نصف شب خو  را ت میحرک
کیلومترا خاک ارغانستا  ۸5اشرار  ر  ی از نیر هاا ناامی خو  را بههمراد دیم

شاوند کشته می اشرار دا ۀ  هم کند  ابزار   ا  ات اشرار را منادف میرساند می
اا آزا  هایچ صادمهبای را  شاددگررتاهنیر هاا گر گاا  ۀکنند   همدا ررار می

مانند از خصوصیات مددر هاا ا   شجاع  بو  پذدرردسکچنین ادن 1کند.می
است که باا  رادات   شاجاات  هاه هاا  ساربازا  را نجاات شایدسلیمانی 

 کشد.میسالمی را به ر   شمنا    هه ردرت نااف هماورا ا   هدمی
هاا ررتاارا ماددر هااا ا آ  یدرر  دژگاز  : به بنگانگان نکردن( تکنهث

  کناد نمایبه بیرانرا  دکیه    ریفه   پیشیر  اهدا   ا  انجافبراا است که 
مسائول   ماددر هااا ا  ر  کنند  ماثالا  دا آناا موان  را برطر  ماندمیمنتار ن

بر ار ؛  ست ماند دا  شمن از دحرده  شمن منتار نمی ۀماهراا دحرده راومان
. کناد ا ارداا دحارده را بایکوشاد مای اخلای   اساتعدا  بر دوا  بلکه با دکیه 

به  اا است که میاف معاه رهیراهاا ا به بیرانرا  نکته مددر نکر  دکیه
براا اصالح امور هاه چشاه باه خاارج از کشاور » ررمادد:آ  دأکید  ار    می

 2«.نداشته باشید؛  دررا  به ما کمکی نخواهند کر 

 مقاومت ۀارتقای قدرت بازدارندگی جبه ید سلیمانی درنقش مکتی شه.5-4
ایاارت اسات  باز ارندگی ر ادنجا    7کنندد آمدد استبه معناا هلوگیرا «باز ارندد»

 .هرئت حمله به کشور میابه را نداشته باشد ماار شو  کهچنا  ادنکه  شمن از 
                                                 

 .77-74ص  هما   دررا     طاماسیی . ااومه1
   سترساای  ر: 24/2/1711نااااف   بااا مساائوال   داادار  ر اااماااف خامنااه . بیانااات2
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 هااااا از کشاورها   گار دمجموااه ایاارت اسات از نیاز میا مت ۀهیا
 ۀ ا   باه دسالط غارب  ر منطیاکه هاد  آنااا پاداا  شیعه   مسلما ناامی 

 هااا  واتکاه  2زد با اسرائیه    راع از آزا ا رلسطین است  میار 1خا رمیانه
هاا میا مت  ر   گر داوله وینا حزب  ارا    سورده  ادرا  هماورا اسالمی

  محاور انصاراوله دمانرلسطین مانند هاا  اسالمی   حماس   همننین گر د 
میا مت با اواااف از شاعارهاا  ۀاهیگیرا شکه 7 هند.دشکیه می را میا مت

 4.است هاا هاانیانیالب اسالمی ادرا  مینی بر میا مت  ر برابر ردرت
 ۀسارکوب هیاا هنرفتای بارااکاال    هااا ها هزدنه شمن  ر طول سال

ادان  ۀاسات. اماا هماکار د  ر منطیه خرج  شد  اهداررسینتیجهبه میا مت  
  با شکست هماراد شادد ماندد  اوی  ست خنتیجه بو د     شمن بیها طراحی

هایچ اماا   خرج کار  الر هفت دردلیو  براا ناامنی منطیه  امردکامثالا  ؛است
 7.اا نرررتنتیجه

گی را دوانست رادرت باز ارناد میا مت ۀ ر رأس هیاشایدسلیمانی  ددبیر
میا مت پوچ دا  ۀهیا ا ا ااهاا  شمن نتیجه ر میا مت رره بزند    ۀبراا هیا

                                                 

آرردن شایدا  محاور اوروا نمادش نیش امنیت»سیرت   محمو  درابی اردف  محمداحسین  .1
 دابستا    باار  1 ش  مودس دفاع و اسالمی انوالب مطالعات مجله  «میا مت  ر رسانه ملی

 .37  ص1713
  «یا ماتم محاور امنیتای مجموااه باه بخشیهودت  ر ادرا .ا.ج نیش» . ابواوفضه کردمی 2

 .2  ص1۸36 مر ا   ۸0ش  مل  پژوه  مجله
 .37ص  هما  اردف  درابی محمو    سیرت. حسین محمدا7
 .3-7  صهما  . ابواوفضه کردمی 4
 : ر  سترساای  27/7/1711 ایااد رطاار  هاا نمااازخطیااه  ر اااماااف خامنااه . بیانااات7

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39933. 
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 ۀباااک باز ارنادگی  ر هیااشایدسالیمانی  ردردی که  ر مکتاب .شو  ا ریب
 ررمادد:ررآ  است که می ۀشردف ۀامه به آد ۀ  نتیجشدمیا مت 

ُو  ِعدَّ
َ
ة  َوِمن ِرباِط الَخ َوأ َّْ وِه یا َلُام َما اسَتَطعُتم ِمن ُق ِل ُترِهیَْن ِبوِه َعوُدوَّ اللَّ

 .(63)انعاٌ:  مکُ َوَعُدوَّ 
[، آمااده ر قدرت داریاد، بارای مقابلاه باا آنهاا ]دشامنانهر نیرویی د

 ۀوسایلهای ورزیده )برای میدان نبرد( تا بهسازید  و )همچنین( اسب

 آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.

ردردمند شد  نخست   :   چیز دأکید هدا شدد است رشردفه ب ۀ ر ادن آد
َّْ  ِمن» ۀهانیه که با  اژ  روا شد  همه ابزار  ۀدای  ف     ؛شو نشا   ا د می« ة  ُق
کیاد بارامیادد مای «ِل یوِربواِط الَخ ِمون »از ر ز کاه ه  ا  ات الزف   ب  رشاو . دأ

 1باز ارنادگی   درسااند   شامن اسات.باراا     ساازا هرداک از ادانرراهه
شاردفه  ۀدأکید ادان آدا   هاا خو    همکارانش به با مجاهدتشایدسلیمانی 

 .اردیا  ا  میا مت ۀنتیجه ردرت باز ارندگی هیا    رکر  امه 
شاد  آنااا  شاکارا آکاه با ار  ساطوح مختلفای   اصه ردرت باز ارندگی

 هاادینموناه ؛ که اکناو که باز ارندگی ادفا  ارتا د است دوا  اطمینا  دارتمی
 شو .می آ ر د

ا گوناگو  دررندهابا غرب آسیا  ۀ ر منطی شمنا  اسالف : 2الف( رفع تهدید
باا    ...اونصارد    اااش  هیاا هااا در ردساتی   دکفیاراکارگیرا گر د  به

از خاک ساورده   حتای اارا  را  سیعی پیمانانش بخش   هه امردکاپشتییانی 

                                                 

  حساینامااف  انشاراد  انشاجودا  آماوختری اناش مراساه  ر اااماف خامناه نات. بیا1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43767 : ر    سترسی21/1/1711

 دعنی برطر  شد  دادددا که  ار  شدد است. . رر  داددد 2
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مناب  نفتای   غیرنفتای راستا دوانستند  رادن  کر ند رانی م  ااالف حک  دصر 
میارزد باا آناا  شاد   ۀسلیمانی  ار  ارصاما  رتی شاید 1آنا  را به غارت بیرند.

مسلما  اارا    هاا از ملت  شرشا  را کند گیر زمینررارا   آنا  را  دوانست
 .کند   رر  داددد  سورده کوداد

نااامی ا اامه شکست سیاسی شایدسلیمانی  دوا  گفت مکتب رمجموع می
از پاس  امردکاردرت  ها  ر اشغال ارغانستا    ارا  براا دشکیه هژمونیدیامردکا
 .گیارا خا رمیاناه هدداد باو سپتامیر   اامه شکست ادان کشاور  ر شاکهداز د 

هااا املیاادی هناوب ویناا   ر صاحنههاا همننین اامه شکسات صایونیسات
هاا امار ز ر زد   ریه   بعد از آ  نیز مکتب سلیمانی بو    صایونیست 77 رهن  
هاا بارهاا باراا . صایونیستاندوی نادوا هاا اشغاادجا  امنیت  ر سرزمینحتی از 

   هاا  راز ادن شکسات 2حمله کر ند  اما شکست خور ندبه آنجا دصر  نوار غزد 
 هااا رارماناناهیات اوای  میاا متی باو  کاه باا هادادتیبعد از دور بو نشا مور نا

اردیااا رادرت  هااادردن مصدا از بزر که  ر منطیه شکه گررت شایدسلیمانی 
 ادفا  ارتا د است.شایدسلیمانی  ارندگی  ر منطیه بو  که دوسط مکتبباز 

 ر شایدسلیمانی  هاانیش ر  داددد از طر   شمن از : 7ب( دفع تهدید
باه ادان معناا کاه ا ااهاا    ؛اسات میا مات ۀباز ارندگی هیااسطوح اردیاا 

را زد است؛ ا کر دخاصیت   خنثدددآمیز  شمن را ریه از  رواش بیرهزهاا دا
                                                 

:    سترسااااای  ر«سهههههوریه در امریکههههها نفتهههههی راهدنهههههی»  میااااازا  . خیرگااااازارا1
https://www.mizanonline.com/fa/news/644423/  17  1711اسفند. 

 شمن شناسی   ارداف باه مورا  الیاه  شامنا  از هملاه اصاول مکتاب ». سید دحیی صفوا  2
 .1711ار دیاشت  https://www.ilna.news  14   سترسی  ر: «شایدسلیمانی است

 د ..  ر  داددد دعنی برطر  کر   داددد ریه از  ار ش 7
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هااا مختلاف مار ف منطیاه را باا ر ش شاا هادبا رهزخاوانی  شمنا  همیشه
اا  ر مار ف ادجاا  ر حیاهشایدسالیمانی  اما کر ند.داددد می درساندند  می

رژده اشاغاورر رادس مثالا  ؛نمو  اا ر   خنثرا بیآنا  که دادددهاا  استکر د 
. با کندمی نیه دا ررات را دصر کر  که از هموارد مسلمانا  منطیه را داددد می

   شمن ناه میا مت ۀخصوص هیاهب  مسلمانا شجااانه هاا  اکنشدوهه به 
دالشش بر ادان اسات همۀ    بلکه رعالا ش را رراموش کر ادن شعار ریط امه به

  اویتاه  بادار که ریط بتواندحرده چاار دوارا رژده اشاغاوی خاو  را محفاو  
   ارراآنیسار  شایدسالیمانی س   هانشاین صااوحررماندد دوانمند نیر ا راد

رادرت که  1« دوارهاا   ر رژده اشغاورر ردس را خراب خواهیه کر »ررمو : 
 رساند.میا مت را می ۀباز ارندگی هیا

را  میا مات ۀهیاا  درار رادرت بااز ارنری   ناوع ساطح دشمن: ( عجزپ
ع رزمنادگا  اساالف  راا ر میابه  امردکااردش در ردست   ر اجز پاس  دوا می

داا مانناد آ   االسد دوسط سپاد پاسدارا بارا  پادراد ماه ناامی اینموشک مانند
.  ر طول دارد  ادفا  نیفتاا د اسات کاه کشاورا باه پادرااد نااامی کر  مشاهدد

 داوا   ردارات کاهر  میازادن ؛به آ  پاس  ندا د باشد امردکا  کند حمله  امردکا
میا مت اسالمی با اواااف از رارآ  کارده باه ااواملی  ۀهیاردرت باز ارندگی  ر 

 اسات.ازآنا ناامی   ررهنری ۀ ر ارصالزف ی ردرت  راا اشتن  ابسته است که 
اماا   با مددردت    رادت خاو  دوانسات نیار ا باه رااهر انادکشایدسلیمانی 

  ا به ردرت  راای پرردرت   باز ارندد دیدده کناد.گر  آ ر    منطیه را  پرانرژا
  ر میارزد باا  شامن  یبه مذهب خاص نداشتندعصببا دوهه به ررامرزا بو     

                                                 

   سترسای  ر: «شانید خواهید را  شمنا  استخوا  شکستن صداا  رتش به»  اسماایه راآنی .1
https://www.mashreghnews.ir/news/1191833  ۸5  1۸33اسفند. 



 ساز()الگوی تربیتی مدیران جهادی و تمدنشهیدسلیمانی  /   مکتب   812

مانناد وشااکرهاا رااطمیو   زدنییااو    ادوانسات ارداش چنااد ملیتای ردردمنااد
دا  آموزش  هدرا   آناا   میا مت دشکیه ۀرا  ر هیا ...حیدردو   حشداوشعیی  

 ۀبه پیاف آداشایدسلیمانی  میا مت به ررماندهی ۀهیا ام   شمن حمله کنند.به 
ة  » َّْ وا َلُام َما اسَتَطعُتم ِمن ُق ِعدَّ

َ
باه را  اشاسات   رادرت باز ارنادگیکر د امه « َوأ

خصاوص رژداه هبا  میا مات ۀسطح باالدی اردیا  ا    بااک شد  شامنا  هیاا
منصار   از نیه داا رارات مانند دصر   ردس از شعارهاا رددمی خو  اشغاورر

وا » ۀآدا بخش  درر کمک نااف هماورا اسالمی به پیاف اب ننین  هم شوند ِعودَّ
َ
َوأ

جااز شاد  باه مباا  دعنای کار ؛ اماهنیاز « ِل یوَلُام َما اسَتَطعُتم... َوِمن ِرباِط الَخ 
   همنناین ر  ل سارا  هرداا  دکفیارا را هاا   ربر    مدر   حشت موشک

 .کر  از آنا  سلبدوا  میابله را   رژده اشغاورر ردس ارکند 

 اسالمی مقاومت ۀایجاد وحدت در جبه نقش مکتب شهید سلیمانی در.5-5
اسالف الیه کفر اسات.  ۀاز اوامه پیر زا هیا حدت   دکپارچری مسلمانا  

 َو »: ررماداد  مایرا حفاظ کناد   حدت هد می ستور ررآ  کرده به مسلمانا  
ُْ اعم  ُْ َِ  یعًا َو َجِم  ِه ِل اللَّ ا ِبَحیم َتِدم قو همری به ردسما  اواای  ؛(10۸ امرا :آل) اَتَفَرَّ

همت همۀ  امردکاادشا  رأس   شمنا  اسالف    ر «چن  زنید   متفر  نشودد.
مانند شیعه    گرادی  ررره بنداششا  بر ادن است که میا  مسلمانا  گر د  دال

 شمن  ر    هد  نیشه کنند   نخستین هد  هه  رگیر با  آناا را   سنی ادجا 
خواست دیلیغ کند کاه هنا  دعنی می ؛هردا  دکفیرا  ااش همین بو ادجا  

اهه سنت ررار  ارند  ۀطر  هن  همبه بیا   درر دک ؛میا  شیعه   سنی است
شد  خطر بسیار دشی . اگر ادن نیشه  شمن املیادی میاهه ۀ  طر   درر هم

 ماند.بو    چیزا از اسالف باری نمیبزرگی 
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   خطرناک پینیدد ۀنیش  خو  ۀمدبرانخیرخواهانه    ر   شایدسلیمانی با 
ادشا  با ادجا  ادحاا  دغییر  ا . میا مت  ۀبه نف  هیاآ  را   کر   اخنثرا   شمن

اهه سنت  ارعی   اهه دشی  را  ر دک هیااه رارار شیعه   سنی   همدوی میا  
باا لیمانی شایدسا 1.... بو نادهاا  ااش  ریط دکفیراآنا   ا    طر  میابه 

 ۀهااا پراکنادهنرمندا دوانست با ادجا   حادت میاا  شایعه   سانی  بخاش
 ادجا   سیعی ۀبا گستر میا مت را ۀ ر منطیه به هه پیوند زند   هیارا میا مت 

 کشورهااگیرا بسیا همرانی است که  ر که آ ار   نتادا آ   شکهچنا  کند؛
 .شو  ددد می ...    دمن  وینا سورده  ارا 

حسااس باو    باه آ  راسه سلیمانی به  حدت شیعه   سنی بسیار حاجشاید
هاا را ملیت ۀهم   هاگر دهمۀ   اررا  ۀهممذهیی هاا حساسیت  ا   اهمیت می
گررات   دکارده کر . میدسات همه را  ر نار مایگررت   راادت می ر نار می

ادشا   ندکر   دصور میند کر معاشرت میراسه حاج با هاکه سنی؛ چنا کر می
همکارا با حماس  .معنا بو به دماف اابا شیعه شیعههنراف معاشرت    سنی است

ررتاارش که   سنت بو  سنی است    چنا  مرارب مذهب اهه یکر  که هردانمی
 ااضااا هنراف هماهنری براا ر ابط   اماور   ررات   آمادها باااک شادد باو 

کار    مایرا ممتاز راسه حاج ررتارهادیین چنند. ورزباش  راسه حاج حماس به
 ارعااا   راساهحااج هنیه  ر دشیی  پیکر اسماایههمه ا  را   ست  اشتند. سخن 

شااید راساه حااج  هایه کاهگفت ما شاا ت می ا  ؛ااتیا  هدا حماس بو 
دالش براا ادحاا   دوا  گفتطور خالصه میهب 2بار دکرار کر . سهردس است   

                                                 

   سترسااااای  ر: «برابهههههر دشهههههمن در ایسهههههتادیی»رااااار  . حمیدرضاااااا میااااادف1
https://www.mehrnews.com/news/5063180  14  1711 ا. 

 : ر  سترسااااااای  «دسهههههههتن  برنامهههههههه» ناااااااژا  ماایه ساااااااعا ت. اسااااااا2
https://fa.shafaqna.com/news/1071750/  14  1۸33 ا. 
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از اهاادا  برهسااته   ماااه شایدساالیمانی بااو    بااا  دپلماساای  ا مساالمان
پاودین  بشاار اساد  مانناد سیاساتمدارا  منطیاه هاادی باا مالراتآرردن  حدت

 دپلماسی سیاسی را شجااانه رراه گونه    ادن اشت  دررا   سیدحسن نصراوله  
 1 .اررار  کنار دکددرر را هاا منطیه ز    ملت

داردن برهسته ر هادراد شایدسلیمانی  کهگیرده میه از آننه گذشت نتیج
دردن نیش را  ر استحکاف  انسجاف   دثییت ادن ررماندد میا مت منطیه  پررن 

 ااضاا آ  را الیه  شمن  متحد   هماهن  کر . ۀمحور  اشت   هم

جهان  قدرت در منطقه و ۀتغییر موازن نقش مکتب شهید سلیمانی در.5-6
 اسالم

 ۀباه هیااشایدسلیمانی  از  ر  پیش  زا انیالب اسالمی دا حتی از پیرپیش 
ده اشاغاورر خصوص رژهب   ست  شمنا منطیه به ردرت  ر  ۀموازن  میا مت

کشاورهاا  رراحتی بکر ند   بهامه میخواستند میکه  ردس بو    آناا هرطور
از  ف1363  ر سالهن  شش ر زد مانند  ؛اسالمی منطیه بردرا ناامی  اشتند

ژ ئن میا  رژده اشغاورر ردس   برخی کشاورهاا اربای  10ژ ئن دا  5دارد  
رژده اشعاورر ردس پیار ز رااط  ادان   مصر  سورده   ار   ادفا  ارتا   مانند

 اشات   هرگااد  شامنا  ارا د ا اماه گونااگو  ادن ر ده به اشکال  2هن  شد.
پیر زا  . اما به برکتکر ند  آناا را سرکوب می  حمله هاکر ند به رلسطینیمی

 دادرداردرت به ۀد است   موازن کرانیالب اسالمی ادرا  ادن حمالت رر کش 
                                                 

   سترسای  ر: «نوه  سهردار سهلیمانی در وحهدت و امنیهت جهها  اسهال ». مادا چمرا   1
https://www.isna.ir/news/08615  17   1711آبا. 

  دارا   شرکت ساامی چاپ   انتشاارات کتاب  جنگ اعراب و اسرائی. ر.ک. ناصر اسکودی  2
 .123ادرا   ص
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دغییر دارت    اشغاورر ردسکنندگا   ر میابه رژدهمیا مت   به نف  مسلمانا 
 ردرت ۀموازن  حضور سر ارسلیمانی  ر رأس آ   میا مت  ۀگیرا هیابا شکه

هاا  درار   صایونیسات مسایر  ا میا مت دغییر  ۀهیا نف به  صورت هدابه
مرهاو  دادبیر  کاه ایار را باه راد بیندازناددمافهن  دوانستند مانند گذشته نمی

رژداه  راساه سالیمانی اسات.میا مت دعنای سار ارحاج ۀهیاررماندد شاید 
ناو  کنا   ا د باو ؛ اماا آنااا اینشاکت   رراد به شااریامن ۀ اداشغاورر ردس 

هااا   کصدها موشا .نندکن یمأرا د ین اشغاوینا  رلسطکت سایدوانند امنینم
 ۀ  هیاان یناو  رلساطکا اسات. یستیونیه صادرژ ابرا ید بزرگدداد یاسالم

 ار     یرادرت باز ارنادگشایدسالیمانی  ۀررماندهی مدبرانا سیبهمیا مت ب
ا د از باا اساتف نادددساال آ ۸5داا  د اساتیاام؛ آ ر نددواز  ردرت را به  ست 

 1از منطیه محو شو . یستیونیه صادرژ  شایدسلیمانی ۀهاا مدبراندجربه

رادرت  ر منطیاه  ۀیر موازنینیش هماورا اسالمی ادرا   ر دغمیا    رادن
اساتا    کاه ناواف هامساکیداهاادی ؛اساتمااه بسایار نف  هیاه میا مات به

دردن ناک حشت 2معتید است کنترل ادرا  بر هالل شیعی  امردکاهاا  انشراد
                                                 

   سترساای  ر: «اسهت کهرد  تاییهر فلسهطینیا  نفهع بهه لهدرت موازنهۀ». سایددحیی صافوا  1
https://www.irna.ir/news/83100593  11  1711 ا. 

 خطار آ  خاالل  ر کر  که را مطرح شیعی  اژۀ هالل ار    پا شاد   ف  ایداوله نخستین بار. »2
 میاماات   برخی مصر  ر میارک حسنی ا  از کر . پس مطرح منطیه  ر را شیعیا  گررتنردرت

 اییادۀ باه کر ناد. مطرح منطیه  ر را شیعی هالل خطر که بو ند کسانی از سعو ا  اربستا 
 دحاوالت اارا   شایعیا  میاا  طییعای نفاوا ااماال باا دواندمی ادرا  اسالمی هماوراآناا 

 امردکاا  مناار  الیاه   شایعیا  نفا باه را رادرت موازنۀ   کند هدادت را  رمیانهخا ژئوپلتیک
 خلایا  ر رادرت سیساته   اربساتا » )شاار ز ابراهیمای «  هد دغییر سنت اهه   اسرائیه

 (.717-771  ص1717پادیز   ۸   ش1 س  راهبردی مطالعات فصلنامه  «رارس
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کاه متاأ ر از حضاور     اخیر منطیاه ۀست؛دحوالت     هامردکاکابوس براا 
بو   ادان کاابوس را  ر باددردن شاکه خاو  باراا شایدسلیمانی  نفوا مستییه

همااورا اساالمی باه  هاو   ا دردن  شامنبزر دعنی پیمانانش   هه امردکا
نف  هماورا اساالمی اا بهطیهردرت من ۀدغییر موازن  ادن کابوس ۀآ ر ؛ نتیج

 1بو .شایدسلیمانی  دردن رها ر  استرادژاماه  میا مت  ۀادرا    هیا
 ۀر ز ۸۸ ر هن   ۀ میا مت رانف  هیاردرت به ۀدغییر موازن ۀنتیجدوا  می

 ر دابساتا  ساال   .کرمشاهدد خوبی بهاوله وینا  ردس با حزب اشغاورر رژده
  اولاه هنرای میاا  آنااا   حازب  ردس ه اشغاورر ستی رژدبا پیش ف۸006

    بینی اشغاوررا  رییاا مخاوف پیش هن ادن  ۀنتیجمیا مت ر    ا  که  ۀهیا
 نیاه داا رارات شاعار با پیر زا حزب اوله به پادا  رسید؛ پیار زا کاه ر دااا

که رادرت  پیر زا  ر ادن هن  نشا   ا  با   ا . هاا ارراطی را برصایونیست
 دررا  ۀرادددیلیغات سیاسی هز ها پوشاوی است   ادی ناامی صایونیستا ا

کابوس  حشتناکی براا سرا    ناامیا  به   طییعی است که ادن شکست ندار  
را رهاا اا میاماات صایونیسات دیدده شدد  کابوسی که وحااه اشغاورررژده 

یار نیاز بار هاا اخهاش ردرت ناامی   نرف حزب اوله  ر سال کند   اویتهنمی
کاه میا مات رلساطین نیاز باا شدد است   موهب گر ددد   ادن کابوس ارز  د

 ر نیار  الیاه هاا چشامریرا پیر زاهاا اخیر  ر سال  پیر ا از ادن هنیش
میا مات دغییار  ۀنف  هیاردرت به ۀموازن ر که     ر آها به  ست صایونیست

 حضاور   نیاش رۀیناا   رباااولاه وبنعیه راسه معا    بیرکاه حاز. شی دابد
 گودد:ر زد می ۸۸ ر هن  شایدسلیمانی 

                                                 

   سترساای  ر: «نشههینمروهههای شههیعههههای جارافیههایی للویژیههی». خیرگاازارا رااارس  1
https://www.farsnews.ir/news/001454  24  1714رر ر دن. 



 815 /    های مکتب شهیدسلیمانی فصل پنج : تبیین نقش

خروج از لبناان را در اوج نبارد و در یکای از شادیدترین  قاس ...حاج

ها علیه لبنان نمذیرفت. او در جنن  وییاه یکای از افارادی باود جنن

هاای نظاامی مقابلاه باا دشامن و برخی طارح ۀکه برای مشاوره دربار 

طور مستقی  در اتاف عملیاات ازهای مبرم و فوری، بهگویی به نیپاس 

دشمن را نقش بار آب کناد و پیاروزی را  ۀمرکزی حضور داشت تا نقش

 8.به ارمغان آورد

نیش   ر ز هن  کنار سیدحسن نصراوله بو  ۸۸که  ر همۀ سلیمانی شاید
 :کندگیرکر    شمن چنین بیا  میمیا مت را  ر زمین ۀاوله   هیاحزب

ه اثرگذار شدها حزبتنهن
ّ
بار تصاور هجاوم ر یا  صهیونیساتی باه  ،الل

لبنان بلکه بر تصور ر ی  صهیونیستی برای هر هجومی اثرگذار شاد و 

استراتژی بنگورین در جنن  ،روزه 33کن  بعد از جنن من عر  می

دستانه و در جنن درواقع قدرت هجومی یا اساتراتژی هجاومی پیش

تبدیل شد فقط به استراتژی دفاعی و شما آرام ر ی  صهیونیستی آرام

دیدید در این اتفاقی که چند هفته قبل اتفااف افتااد، کاه حازب اللاه 

 ۀفاصال ،تهدید کرد به زدن ر ی  صهیونیستی و انتقاام ایان دو شاهید

سه تا پنج کیلومتر ر ی  صهیونیستی از نطقه صفر مرکزی فرار کرد به 

کنار آن طرف سای  خااردار  طوری که خبرنگار المیادین رفتعمق به

ده  ایان اثار جنان می گفت من از فلسطین اشغالی به شما گزارش

 0.روزه است 33

                                                 

 ر:     سترسااای«روز  ۳۳ جنهههگ در سهههلیمانی سهههردار نوههه »نعااایه راساااه  . شااای 1
https://www.mashreghnews.ir/news/1092478  ۸1  1۸33 ا. 

 ر:  سترساااای   «روز  ۳۳ جنههههگ از سههههردار هههههاینایفتههههه» ساااالیمانی  راسااااه .2
https://www.mashreghnews.ir/news/997713  21  1711 ا. 
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 نیااش رۀ ربااا  ناصاار ابوشااردف  نمادناادد هناایش هاااا  اسااالمی  ر دااارا 
 گودد:هیاه میا مت الیه رژده اشغاورر ردس می هااپیر زا ر شایدسلیمانی 

ها( از جناوب لبناان و در یتنشینی )صهیونیسعقب م2444در سال 

از نوار غزه بر اثر ضاربات مقاومات ر  آنها  نشینیعقب م2445سال 

ایان ماوارد باا آگااهی و  ۀدر همقاس  حاج داد. شکی نیست که تأثیر

 8شود.های مقاومت در منطقه دیده میکمک وی به تمام جنبش

ماا    رز  هاهشایدسالیمانی  کهگیرده مینتیجه  گذشتاز مجموع آننه 
 را شکه  ا ند  با همت  دالش   اخالصشایدسلیمانی  که مکتب  رانشکرهه

 ۀهیااهمااورا اساالمی ادارا    نفا   ر منطیاه باهرا ردرت  ۀموازن دوانستند
داارانش منطیه دغییر  هند دا رژده اشاغاورر رادس    ۀهاا آزا میا مت   ملت

 .ننددوطئه ک هاا مسلما  منطیه درر نتوانند الیه ملت

یی و امریکششاهششای ناکششامی حششر  نقششش مکتششب شششهید سششلیمانی در.5-7
 غرب آسیا ۀاسرائیلی در منطق

 گررتهدوسط اربابانش  ر منطیه شکه   ردس از زمانی که رژده هعلی اشغاورر
 شاا رساید  منارعباراا  پیماناانش   هاه امردکااست   همننین پس از آ   

  گساترش آ  از  ر اشغاورر ردسطرح   استرادژا حفارت از کشوخصوص به
اناد کاه  ر نار گررتاه  ر منطیه ش راع از منارعبراا هادی را   طرحنیه دا ررات

برخای ناکاف ماند کاه شایدسلیمانی  هردک از آناا با طراحی   پشتییانی مکتب
 :شو میبیا  از آناا 

                                                 

  داارد  بهدر  خاورمیانهه طهر  ناکهامی در سهلیمانی سهردار اساسی نو ». ناصر ابوشردف  1
 .1۸33 ا  https://iqna.ir/fa/news/3944861  ۸۸   سترسی  ر: «مراهعه
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 ر  کااامردهاا از طرح رر  ۀمعاملمشاور به طرح  قرن: ۀالف( طرح معامل
پیشناا   ا د شد که   امردکا  رتهماور رئیس   ر زما  درامپ است کهمنطیه 

ملات رلساطین الیاه اشاغاوررا   ۀ راع هفتا ساو ا    رپی خادمهبراساس آ  
رسایدند کاه ۀ  وخواهشاا  مای ر صورت اهرادی شد  به نتیج کهبو ند ردس 

 :ایارت بو  از
   رنتیجاه سافارت  ف شاو پادتخت رژده اشاغاورر رادس اااال  ردس .1

 1؛ دو به آنجا منتیه خواهد شدآاز ده امردکا
 2؛ها  اگذار شو صایونیست باخترا به ۀهاا بزرگی از کران. بخش۸
هاا آغاازدن اهاراا معاملاه گاف ۀهاا رلسطینی  رزمرخل  سالح گر د. ۸

 7؛رر  خواهد بو 
ساطینی   کشاورهاا مختلاف رل هاااگار دمیاا  ادجا  انشعاب  ۀ. زمین4

 4؛اسالمی
  شناختن   وت مستیه داو ا بد   هیچ مزاحه   معاارض رسمیت. به5

ا ار   بر بیدارا اسالمی مر ف منطیاه تدوانسشوف  درر که می ۀها نتیجشادد  د
 منفی  اشته باشند.

طاارح داار ر  :در عییراقگییذار ثر و ا علمیییهییای ب( طییرح تییرور ش  یینا
دی  ر منطیاه امردکااهااا طارحدا رگذار اراری از  هاا انشمندا    شخصیت

                                                 

فصهلنامۀ یفتمها  راهبهردی   «معاملاۀ رار  اومللایاا   بینپیامدهاا منطیه». ابراهیه متیی  1
 .3  ص1711  دابستا  2  ش 1  س فلسطین

   سترسی «هابحرا  از عبور برای هاصهیونیست توطئۀ باختری؛ کرانه الحاق». شاهین نعناکار  2
 .1411خر ا   https://www.irna.ir/news/83837534  27 ر: 

 .11  صهما . ابراهیه متیی  7
 .11  صهما . 4
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هاا مار   ست هوخه در ر  انشمندا    نخیرا  المی اراری به ر ازادن ؛بو 
آغاز شاد  امردکا ست  موسا  رژده صایونیستی از هما  ابتداا اشغال ارا  به

اا باا همکاارا هساته انشمندا   دژد به  از  انشمندا  اراریبسیارا   شمار 
منا    ناهوانمر انه هاادر رادن طییعی است هد  از  1.اشغاوررا  در ر شدند

اا باو د اسات   ادان خصوص انرژا هساتهبه  ها به دکنوووژا ستیابی اراری
کامالا پررن  بو د است   ادن مسائله  امردکااشغال ارا  از سوا  ۀنیش  ر   ر

   ا ی براا همکارا با آنا ر متیاادکر    انشمندا  ارار امردکاپس از ناکامی 
 .نف   اشنرتن ر   ا د استرعاویت به

  ر منطیاه امردکاهاا از طرحدجزدۀ خا رمیانه : ناورمنانه ۀتجزیطرح  (پ
 ررمادد:می بارد رادن  که رهیر معاه انیالبچنا  ؛بو 

نشینند برای منطقه و برای ایاران اساالمی امروز محافل انگلیسی می

کشاورهای  تجزیاههایشاان کنناد؛ یکای از تصامی گیری مایتصمی 

کان ، تحلیال نیسات، حادم منطقه است. این چیزی که عر  مای

گویند دوران یک عراف، یک سوریه، نیست؛ اینها اطالعات است. می

یک یمن، یک لیبی گذشته؛ یعنی عراف تجزیه بشاود، ساوریه تجزیاه 

آورناد، ن را نمایبشود، لیبی تجزیه بشود، یمن تجزیه بشود؛ اس  ایرا

 0ترسند.کنند، میچون جریت نمی

                                                 

 توسه  عرالهی دانشهمند ۰۳۷ تهرور جدئیهات از افشاشهد  سهند» اواف  دحلیه خیرا . هامعه1
 .1411خر ا   https://www.alef.ir/news/3990914075.html  23   سترسی  ر: «موساد

   سترسااای  ر: 11/11/1717  راااه باااا مااار ف  دااادار  ر ااامااااف خامناااه . بیاناااات2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35367. 
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اسرائیلی  ر ا  دیامردکاهاا از طرحکر ند  اشارد  ااخامنهکه امافچنا 
برخای کشاورها  ۀهددد است که با دجزدا ۀدشکیه خا رمیان  غرب آسیا ۀمنطی

به حسب  دن  مذهب  منااب    رومیات  شاکه  ...مانند ارا   سورده  دمن  
 :کهچنا  کند؛ادن مطلب را ا یات می ر . شواهد ررا ا  نیزگیمی

طرحی را باه تصاویب رسااند کاه در آن  م2442در سال  امریکاسنای 

شاد و باه سنی، شیعه و کردنشین تقسی  می منطقه 3کشور عراف به 

گردیاد. ایان طارح کاه توساط این مناطق نیز خودمختاری اعطا مای

رفات از پیشانهادی بارای بارون ارایاه شاد و یاک طارح 8جوزف بایدن

اسات، نشاان  م2443های ناشی از اشغال این کشور در ساال بحران

امنیتای  حتای در نهادهاای غیار ،طلبی در منطقاهدهد که تجزیهمی

 0.ایاالت متحده نیز مورد پذیرش قرار گرفته است

بخشای رژداه پیمانانش ارز   بر هد  امنیت  هه امردکاطییعی است که 
انارژا  رادس  اهادا   درارا همناو  اساتفا د از اخاائر   منااب  اشغاورر

پذدر منطیه  دضاعیف   ازپاا رآ ر   همااورا کشورهاا دجزده شدد   سلطه
داردن کشاورهاا منطیاه   مادار  ملات کاه از با یااترا  اشتند اسالمی ادرا  

 میا مت بو . ۀرلسطین   هیا
با  هایدامردکا .استیه دی  ر منطامردکاهاا بخشی از طرحمطاوب پیشین 

خواستند موان  موهو  را از سر راد بر ارند   راد رهیارا خاو  را بار  هاادن طرح
                                                 

 ف است.2121هماور منتخب امردکا  ر سال بادد   رئیس . هوز 1
امردکاا   راهیار  باازنررا  ر مرزهااا سارزمینی  ر ». امین  دلمی معزا   مردضی شاجاع  2

 رار ر دن   ار دیاشات  241  241   شفصلنامۀ اطالعات سیاسی و التصادی  «خا رمیانه
 .111  ص 1711
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اسارائیلی  کشاور ا دی امردکاا هااااماا  ر میاباه طارح 1هاا  هموار کنند.
هادش  راع   حمادات دردن آرما هماورا اسالمی ادرا   هو   ار  که از ماه

همااورا اساالمی هماوارد  اسات.رهاا اساالمی از مالوما  هااا    کشاو
اساتکیار  ۀهیاا ۀمرزهاا استرادژدک خو  را گسترش  هد   مان  غلی کوشدمی

هاا    رگاذاردردن رار ا کاه نیشاهادردن   ماه ر ازادن ؛میا مت شو  ۀبر هیا
سار ار   صایونیستی را  ر منطیه با شکست مواهاه کار ا دی امردکاهاا طرح

نیار ا  ۀشادادشا  با دوهه به مأموردت دعردف سلیمانی بو .راسه حاج  شاید
 استکیار  ر سطح منطیاه شاو . ۀدا مان  اردامات هیاکوشید میهموارد   ردس

  میا مات ۀ هی رزمنادگا   ر هیاابخشی   سازما با انسجافشایدسلیمانی 
هاادی  ر هیااهشایدسالیمانی حضور مستییه  .هاا بسیارا را رره ز پیر زا

و  هن  رژده اشغاورر ردس الیه وینا   میاارزد باا  اااش  ر ساورده   همن
ارا   حضور  ر ارغانستا    همراهی با رزمندگا  ارغانستانی همننین حضور 
 دپلمادیک  ر بسیارا کشورها باراا بررسای مشاکالت   ررا  دانش   ااوت 

بررسای مساائه مختلاف از باراا رسمی میامات کشورهاا مختلف از ادشا  
دی امردکااهااا دردن اردامات ادشا   ر زما  حیادشا  براا میابله با طرحماه

ارادامات باااک شکسات ادان  ۀمجمواا .صایونیستی  ر سطح منطیاه اسات
ین مسئله هم  رژده صایونیستی  ر منطیه شد    امردکاهاا ها   طرحسیاست

بااراا هلااوگیرا از شکساات بیشااتر  امردکااامنجاار شااد کااه رژدااه در ردساات 
رسمی باه  ا ر هردا  سفررا ادشا     درر همراهانشا     ر منطیه شدهاطرح

                                                 

فصهلنامۀ   «اهدا  امردکا از ادجا  بحرا   ر منطیاۀ غارب آسایا»     دررا   . راضه شجاایا1
 .741ص  1711   زمستا 71  ش المللیهای سیاسی و بینپژوه 
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کاه   شایدسالیمانی داوا   ردارات مکتاببا ادن ا صا  می 1.در ر کند ارا 
  دوانسات موهیاات ناکاامی اساتشایدسالیمانی  ۀمتشکه از ماراف   مدرسا

 غارب آسایا را راراهه ۀ  دارانش  ر منطی امردکا ۀشدهاا از پیش طراحیطرح
   آناا را به ایب براند.کند 

                                                 

   ستاااارسی  ر: «امریکههههایی ه اسههههرائیلی هههایطههر  ناکههامی در شهیدسههلیمانی نوهه ». 1
https://www.generalsoleimani.com/fa  ۸3  1۸33 ا. 





 
 
 
 

 مششفصل 
 دستاوردهای مکتب شهیدسلیمانی

 
رساانی هاا هاا ا   کمکبا دوهه به گستر گی رعاویتشایدسلیمانی  مکتب

اا   اااه از  اخلای  منطیاهچشامریرا  ساتا ر هاا  ااوه رطعااا به مالوما 
شاو  برخای مای ر   ر ادان رسامت داالشازادان  اشات؛اومللای خواهدبین

 .شو ادن مکتب بیا   ستا ر هاا 

 دستاوردهای داخلی .6-1
انیاالب اساالمی  ر آغاز مجاهد   رارما  ادرانی بو    از شایدسلیمانی چو  

هاا ماه مانند هشت سال  راع میدس  دأمین امنیت هنوب شر  کشور صحنه
   رطعاا بو  سررماندد سپاد رد ر میاف میا مت  ۀ  همننین حضور  ر رأس هیا

اکناو   ستا ر هاا ررا انی را براا  اخاه کشاور باه ارمغاا  آ ر د اسات کاه 
 شو .میآ ر د هادی از آناا نمونه

اش زنادگیدواناد باه میامنیت  ۀانسا   ر ساد: امننا دانلیتق:یا الف( 
 هار انساا  اسات کاه از ها   نیازهااادردن خواستهاز بزر  منیتا امه  هد   ا

امنیات  ۀ رباار نوااا  خاو  دورا   ار . امااف الایهامعاه   هاه حاکمیت 
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َعووَیووَرَفاهِ » ررمادااد:ماای وون یِفوو ِش یم ُة الم مم َ  «.ت اسااتیاا ر امن یرراااد زناادگان 1؛اْلم
کشورا  ریدا  آسادش مر ف آ  کشور را  رپی  امنیت  ر هراساس  ریدا  برادن

 بار  هاو  امنیات هاا راراور دمد   که برخی  انشمندا چنا  ؛خواهد  اشت
 2 انند.میمتورف 

 دوانست امنیت ملت ادرا  اسالمی را داأمینشایدسلیمانی  ۀمکتب   انددش
براسااس ا هااا دکفیارا ها   سلفیهد  اصلی  ااشیگفتنی است که  .کند

 کشاور ادارا  باو ؛ زدارا امنیت   آرامش ملت ادرا  نابو ا ا ا ااهاا خو شا 
 ر ازادان ؛ ار ررا انای  شامنا   اسات   رطعااا ا  مرکز  یه   پادراد دشی  هاا

باه آشاوب    درانای   نااامنی  ساورده راگونه کاه رصد  اشتند هما ها دکفیرا
 ادارا  هاابه مرزبتوانند از ادنکه آناا  پیشاما  کشاندند  با ادرا  نیز چنین کنند 

ز ارج اخاآنااا را  ر  ش  مجاهادا  دحات امارشایدسلیمانی  د نبرس اسالمی
شااداا  رۀ رباا ااخامنه اماف .کر ند  با آناا میارزد   مرزهاا ادرا  دعییب

 ررمادد:حرف می
کردناد، اینها رفتند با دشمنی مبارزه کردند که اگر اینهاا مباارزه نمای

شاد، ماا آمد داخل کشور... اگر جلاویش گرفتاه نمایاین دشمن می

جنگیدی  ها با اینها میتاناس ۀبقیکرمانشاه و همدان و  باید اینجا در

گاارفتی . درواقااع ایاان شااهدای عزیااز مااا جااان و جلااوی اینهااا را ماای

کشاور، ملات، دیان، انقاالب اساالمی فادا  خودشان را در راه دفاع از

 1کردند.
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براا حفاظ امنیات ادان  ازدزراسه حاج دوا   ردارت کهبا ادن ا صا  می
  هااو  مکتااب   مااراف گاارهااا میااارزد   مجاهاادت کاار    اآب   خاااک سااال

هرگز آرامش   نیو  شاگر ا  ادن مکتب هاامجاهدتدالش     شایدسلیمانی 
   امنیت کشور ما از کشورهاا همساده کمتر بو . نداشتیه
 حدت   همیساتری  ۀ ر هر کشورا  مسئل: وحدت منان مردم تق:یا ب(

  مار ف باه است. دفرره      ستری میا از مسائه ماه اهتماای آ  کشورمر ف 
نیاز از ادان  انجامد. کشور اسالمی ادارا میررتن هامعه نابو ا هامعه   ازبین

اسات؛ اگار  راادد مستثنا نیست    حدت مر ف از ضر ردات ادن کشاور ازداز
ناچار بادد به  گذار باشد را هماورا اسالمی بخواهد به باوندگی برسد   بر  نیا

 ررمادد: حدت می ۀ ربار الی مافباشد. ا اشته  حدت   دکپارچری  اخلی 
َظَم َفِإنَّ  َعم اَد اْلم َْ ْا السَّ َزُم ِه ]َعَلییَ َو الم َجَماَعوِة َو إِ َد اللَّ َقوَة کُ اَیو[ َمَع الم ُفرم مم َو الم

 ََّ اِس ِلل اذَّ ِمَن النَّ ََّ ئمبکَ َطاِن یم َفِإنَّ ال َغَنِم ِلل ق اذَّ ِمَن الم ََّ نَّ ال
َ
 1.َما أ

طلاب( ه دسات خادا باا جماعات )حاقکد یم همراه گردو با انبوه مرد

 ؛طان شاوندیش ۀرو بهر که مردم تکد یزیبمره یروکاست و از تفرقه و ت

 .گرو گردد ۀرو بهر که گوسفند تکچنان

از خطار   رساتیبا اوااف از ادن حددک   مانناد آ  باه  سلیمانی  شاید ازدز
خصاوص  حادت  ر هبا  ههانیا حادت هماه ربو    هموارد مر ف را بآگاد  دفرره

 .کر می    راع از  الدت رییه دأکید   نااف اسالمیاصول مانند  راع از اسالف ناب
هاه  خواهید باااگر می: »کندخو  به سیاسیو  کشور خطاب می ۀناما   ر  صیت

 2«.دوار    بیا  صردح حول اصول است هه بو    باشید  شر  با
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ادجا   حدت   دکپاارچری ملات ادارا   دوا  گفتصراحت میبنابرادن به
اسات؛ زدارا از  ستا ر هاا بسیار ماه  اخلی مکتب شایدسالیمانی اسالمی 

را گوناگو  هاا بو  که دوانست بسیارا از صاحیا  سلییهچنا  ر ش   منش ا  
باا دوهاه باه   از ادنکه به شاا ت برسدپیش شایدسلیمانی  .کند کنار هه هم 

ا  را ریاول  اشاتند     اخاه ناااف هاا سیاسیردا ه ۀهم ش  صدارت اخالص
  بااک شد همه  ر کر   ارانش ادجا  هاا   ستحراردی  ر  لنیز شاا ت ا  

باا  ملات ۀا  هما ۀکه  ر دشیی  هنازچنا  ؛صدا شوند  دکددرر هم  کنار دک
 .کر ند به میدا  آمدند   از ادشا  ردر انی هاا متفا ت دکپارچهسلییه

ادجا  خو باا را   ااتماا  باه نفاس : ن:دباوری منان ج:انان :یاتق( پ
؛ زدرا ادن مکتب استشایدسلیمانی  از  ستا ر هاا مکتبمیا  هوانا  کشور 

داوانیه را  ر ناز  مار ف ناا دناه ماا مای ررهن  خمینی با دأسی از مکتب اماف
باا شاجاات   اخاالص خاو  شایدسالیمانی  ؛ چو ساخت   اینیت بخشید

هااا هااا   ر میاباه ابررادرت ادرانی ۀمسلما    شیع ر هادراد رر   انستدو
 ...  هااا  ااشایدکفیارا  بادستد      کشور ارا    سورده را از شار اشارار 

  نجات  هد؛ بااک ااتما  به نفس هوانا  شد   هوانا  متوهه شدند اگار ارا د
  داددد  شمنا  نجاف رسانند را به ادوانند کارهاا مامی میکنند   به خدا دوکه 

 کارساز نخواهد بو .
شایدسلیمانی  برخاسته از مکتب ۀ  رعاویت خاوصان هاا   ر راد خدادأ یر 

ْا » اناداز :ررآ  کرده میاا از آدهانسا  را به دا    ادرانی هوانا  ۀر ارا ب َِ َتِاُنو َو
َن ِإنم  ْم َل َعم ُتُم اْلم نم

َ
ْا َوأ َزُن َِ َتحم ُتمم کُ َو ِمنِ  نم د  سستی ی  اگر مؤمن ؛(1۸3امرا :)آل َن یُمؤم

 «.دده شما بردرکد  دن مشوی  غمر  دینکم
شردفه  هرگز میاور ردرت  شمن  ۀبا ااتما  به ادن آدشایدسلیمانی  مکتب

ّد  اّد نشد   دوانست ا  باااک موضاوع هاه بشاکند   هماین  د  شامن را  رد   ا 



 871 /    فصل شش : دستاوردهای مکتب شهیدسلیمانی 

ادان شااید کاه  ر ادااف شااا ت  چنا ؛خو با را هوانا    حتی نوهوانا  شد
شایدسالیمانی  کر ند که ماا هماهبسیارا از هوانا    نوهوانا  ااالف می ازدز

 هستیه.
هااا همااورا اساالمی ادارا   ر ارصاه: افزایش قدرت بازدارنیدگی (ت

  ر منطیاه خصوص  ر هشت سال  راع میدس نشا   ا د است کههب  مختلف
 ر شایدسالیمانی  . اماا باا حضاورنیستشکی باز ارندد است    ر آ   یردرد

مانند وشکر راطمیو   زدنییو    میا مت   دشکیه اردش چند ملیتی ۀرأس هیا
کشورها  ابات  ۀبر همهماورا اسالمی   ردرت باز ارندگی  ...حشداوشعیی  

دواناد میکند که اگر هماورا اسالمی ارا د بر ند پیشد    شمنا  به ادن نکته 
  الیه رژده اشغاورر رادس داا هار ناوع دادداد  درار هاا منطیهبا بسیا ملت

خطااب باه شایدسالیمانی  کاههماین نف  خو  دغییار  هاد.ردرت را به ۀموازن
 گودد:می  امردکا رت هماور رئیس  درامپ

شاما بارای ماا خاط و نشاان  رام  قماربااز، مان حریاف تاو هسات .ت

خواهاد، ش ایران را نمیخواهد، نیروهای مسلکشید؟ ایران را نمیمی

 8من حریف شما هست ، نیروی قدم حریف شماست.

 است. اورا اسالمی کشور ردردمندبیانرر آ  است که هماادن سخنا  
ردرت باز ارندگی شد  ارز   ر زما  حیادش بااک ریط شایدسلیمانی نه 

دوانسات  زما  حیات نیز بیشتر از از شاا دش بلکه پسهماورا اسالمی بو   
دردن پادراد اش آ  است که هماورا اسالمی بزر نشانه   آ  ردرت بیفزادد بر

صاورت هب امردکااما  ؛کندبارا  میاالسد را موشکاین دعنی   ر منطیه امردکا
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داوا  گفات ت میابله ندار . با ادان ا صاا  مایئکند   هرانفعاوی سکوت می
ارندگی هماورا اساالمی  ضوح دوانست ردرت باز به  شایدسلیمانی مکتب

 .ادرا  را به هاانیا  نشا   هد

  شایدسلیمانی درر  ستا ر هاا  اخلی مکتباز  ( تق:یا غرور ملی: ث
 دیودت   اردیاا غر ر ملی ملت هماورا اسالمی ادرا  است. اماه   ررتاار

باااک شاد غار ر    هاا ر  راع از مالوما    میارزد با دکفیاراشایدسلیمانی 
 ر سااختن  دواناددیودت غر ر ملی می وانا  ادرانی دیودت شو   ازت ملی ه

 میااف معااه رهیاراباشاد.  ر ؤمملکت هماورا اسالمی بسیار ما ۀآدند
ه امر ز به آ  غر ر کازت ملی   آننه را » ررمادد:اهمیت غر ر ملی می ۀ ربار

 1«.دناکر  دا احساس ازت   دوانادی کبادد  ر ملت دیودت   شو ملی گفته می
  اردیاا کند دوانست غر ر   ازت ملی ملت ما را دیودت شایدسلیمانی  مکتب

 بخشد.

 ایدستاوردهای منطقه .6-2
اا نیز ارز   بر  ستا ر هاا  اخلی   ستا ر هاا منطیهشایدسلیمانی  مکتب

از آنااا اکنو  برخی که بارد برند غرب آسیا دوانستند از آ   ۀ اشت   مر ف منطی
 و .شمیبیا  

ییان مقاومیا اسی:می:الف( ق:ام  از  ساتا ر هاا مکتاب ب شیی بیه جر
میا مات  ر منطیاه اسات.  ۀبخشی هردا  هیاارواف   ر منطیهشایدسلیمانی 

 ر رأس آ  شاکه شایدسالیمانی  از حضاورپایش میا مت  ۀاگرچه شادد هیا
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کاه کناد رراگیر   دیودت  آ  راخو  دوانست  با ددبیرشایدسلیمانی   دارته باشد
 :کر  محور راهیر ا خالصهدوا  نیش ادن شاید ازدز را  ر سهمی

 ؛بخشی به محور میا متهودت .1
به ادان معناا  ؛پیوند   ادصال هغراریاا ارلیمی   مذهیی محور میا مت .۸

 ۀاز انز ا  انحصار  ر  ادردوسعه  ا    از نار  دنی   ارلیمی میا مت را  ۀهیاکه 
  ؛بیر   آ ر مذهب خاص دا ارلیه خاص

 کر    ر هردا  میا مت.مر ف پادهسازا   شیکه. ۸
از آ  دجرباه پس سال  راع میدس را  اشت   هشت سر ارسلیمانی دجربه 

 ۀهیااز ادن دجارب  ر    کهبا اناصر معاند  ر هنوب کشورر دار دی   میابله 
 1.بارد بر  میا مت
میا مات  ۀبخشای هیااروافبراا شایدسلیمانی  دوا  گفتاساس میبرادن
کند  منطیه استفا دمر ف  ۀهماددئوووژا   سیاسی   از ررریت ااتیا ادوانست 

هغراریاا میا مت   محور میا مت با هر مذهب   رومیتی سر ارسلیمانی بر   
 ۀهااا شایعاز نیار کوشاید  ر هن  باا  اااش سر ارسلیمانی . کر می کیدأد

 آنااا را  ر ۀ  هماکناد اساتفا د  ...  یرارا      سورای  پاکستانیارب  ارغان
  هد.ررار  هردا  میا متحول محور 

که  ر بخش  ساتا ر هاا  اخلای چنا  :های منطقهمنان ملا( وحدت ب
   درار ا داا  شیعه   سنی میا  خصوص هب  گذشت   حدت  ر هاا  اسالف

ا  میا اناداختناخاتال  اسااسهااا  شاما  برنیشههمۀ بسیار اهمیت  ار    
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  باه اهادا  محاراات کنناد دا بتوانند از رژده اشاغاورر رادس ها است ملت
  اخلی ردزااز ادجا  هن    خو ا از اهدا   شمنا    دررشا   ست دابند  

خواستند ااالف کنند ادان هنا  میاا  شایعه   سانی ادن بو  که میا  ر منطیه 
یح   مددردت صحیدسلیمانی شا بیندازند. اما با  ر   دا آناا را به ها  هه است

  پاا کار آماد      درر ا دا  مسیحیا   ر بسیا امومی ااه از شیعه  سنی  
ی  ر ساورده      حدت اماومناکارآمد شد هاا  شمن نیشههمۀ   سرا  ریاده

دکفیارا  اااش ریاط باا شایعه  رگیار  ۀکه ررراشد ارا  شکه گررته   آشکار 
  هاا آناا باشدانی که مخاوف دفکر   خواستهبلکه با هر گر د دا هرد  شو نمی

شایدسالیمانی .  ...شوند؛خواد شیعه باشند دا سنی دا حتی مسیحی   رگیر می
باراا زدارا  ؛شاد    درر رر    ا دا   ر منطیه  حدت میا  شیعه   سنیبااک 
ررری نداشت. زمانی که کر ساتا   بو   دا هر  دن  درر سنیبو     شیعهادشا  
راساه حااجشاد با رشاا  نمایآناا    باو هاا  ااشیهدا  ۀ ر محاصرارا  

کر ساتا  اارا   ر شایدسالیمانی  بر     آناا را نجات  هد.به آنجا  سلیمانی
 ر هن  غازد شایدسلیمانی  انداخت.می  ورزد  ر  ل  ااش  دارتمی حضور

بلکاه    شیعه   سنی ماه نیو راسهبراا حاج کر .نیز از اهه سنت حمادت می
 .ماه بو  دت ر راد خدا   آزا ا بشر مجاهدت

 ار  رااز  با ردرت میا مت ۀز ادنکه هیاپیش ا :امننا در منطقه ت:سعه( پ
امنیات   ر رأس آ  ررار گیر  شایدسلیمانی   ر منطیه شو    همننین اهددد

 یات   داأمین  هبو    مسئوال  برخی کشورها نیز ب چار چاوش هدا به منطیه 
کشور ساورده را  از سیعی نیر هاا دکفیرا بخش  نداشتند.امید ت منطیه امنی

دراناه مورعیات   ر ادان گناد را ساربردد. ر اختیار  اشت   بسیارا از مر ف بی



 028 /    فصل شش : دستاوردهای مکتب شهیدسلیمانی 

هاا باه داارا   پاداا   ا   باه نااامنیهردا  دکفیرا سرکوب  راابکشورا که 
سالیمانی ه راساحااج  شااید  شخ  سار ار   ادرا  اسالمی سورده شتارت 

گاهاناه   پاسدارا  انیالب اسالمیسپاد ررماندد پیر ز سپاد ردس  بو . مددردت آ
 گیر کر   بلکاهارا  زمین ر  گادسورده   آ   ااش را  رریط   هوشمند  ا نه 

  کشاورهاا  امردکاهاا رر ا  پشتییانیبا  هو  بسا  حکومتی آ  را  ددردابه
 .کر  درکوداد پا شاهی اربی  کوداد  

داردن    ر شکسات بازر شایدسالیمانی  مکتبمانند   داردخی نیش بی
باه ااااا   شامنا  ادارا      حتایدر ردستی معاصارناامنی   دردن گر د خشن
راساه حااج شااید مکتاب   ماراف داوا  گفاتبناابرادن مای .است ناپذدرانکار

اکمیات کننادد امنیات را  ر راواب  رااع از حمینأساز   داسلیمانی نیش  یات
هاا در ردستی ادفاا کار د اسات. شا   ر میابه گر دکشورها   دمامیت ارضی

هاا در ردستی کشور  ر راوب گر دهشتا   رتی  ر سورده بحرا  ر   ا    ادیاع 
 ر ساورده حاامی ناااف شایدسلیمانی  مکتببا ملت   نااف سورده هنریدند  

.  رتای  ر کوشید ن کشورحفظ دمامیت ارضی   هغراریاا ادبراا سورده بو    
 ساوف از هغراریااا اارا  را اشاغال کار  ارا  گار د در ردساتی  اااش داک

 ر راوب  راع از ملت   دمامیت ارضی   هغراریاا  رکرانش  ههشایدسلیمانی 
 ر   اااشدوا  گفت میکامه ر  با هددت ادناز ؛دن ارا  نیش خو  را ادفا کر

. آنااا باه آناا را نجات  ا راسه حاج مکتب کهنابو ا بشردت بو   رپی  منطیه
باه آنااا را شخصایت بو  کاه راسه حاج کر ند   ادن مکتبکس رحه نمیهیچ

 1.شناساند هاانیا 
                                                 

 ر:    سترسای «منطوهه ثبات و امنیت معمارشهیدسلیمانی  سپهبد سردار». سیدرضی اما ا  1
https://www.scfr.ir/fa/300/30102/120556  ۸  1۸33بامن. 
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از  بییه اهتییزاز درآوردن پییر م عییزت و اقتییدار ملییا ایییران در منطقییه:( ت
پرچه ازت به اهتزاز  رآمد    شایدسلیمانی اا مکتب ستا ر هاا ماه منطیه

کشور هماورا بااک شد   بو  ارتدار نااف هماورا اسالمی ادرا   ر منطیه   
 ؛ رگااذار  ر منطیااه شااناخته شااو ا     میتاادرردردمنااد ااسااالمی کشااور

امنیتای منطیاه باد   حضاور ا  رصاه منازااات سیاسای اساس حهبرهمین
هااا رشاا تسایب ادناا به  ۀهم ندار    یرسمیتهیچ گونه هماورا اسالمی 

هاا  د .کار   ر منطیاه اسات کاه باداد از آ  رادر انیشایدسلیمانی  ۀانمخلص
درشااد  رااوا ررااتن حکوماات  ااااش ماننااد ازبااین دراار اا  ساتا ر  منطیااه

آنااا  ر  ۀکه بیاا  همانیز  هو   ار   ...  امردکااوله  ادستا گی  ر میابه بزح
 گنجد.ادن دحیی  نمی

 المللیدستاوردهای بین .6-3
از آنااا برخای که  ار  هادی  ستا ر اومللی  ر سطح بینیدسلیمانی شا مکتب
 شو .میآ ر د 

 ر سااویا   امردکاااستکیار باه رهیارا : استکبار ۀشکسته شدن هنمن الف(
کار  ت نمایئ انست   کسی هرکارد   کدخداا هاا  میمتما ا خو  را همه

دوانسات  خمینای را اماف ر میابلش بادستد. اما انیالب اسالمی ادرا  به رهی
 ر سطح هاا  بکاهد   ساپس آ     پوشاوی راهرا ۀددردا از شکود   هیمنبه

مکتب اماامین انیاالب   از  امن شایدسلیمانی مانند شاگر انی  کر  با دربیت
 ا ااهاا دوخاوی حیو  ۀهمپاده   اساس   میا مت ۀنشا   ر رأس هیاگررتررار

با شایدسلیمانی  دأ یر مکتب   دفکرست   اکنو  آ  رژده شکسته شدد ا بشرا
    مالوما  ااوه شو  ضوح مشاهدد می ر سطح هاا  به ستیزار دکر  رله
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 انناد   هماین بیاانرر آ  اسات کاه را اوروا میارزد با رله مایشایدسلیمانی 
شایدسالیمانی  به بیاا   درار مکتاب ؛استکیار  ر حال رر ردختن است ۀهیمن

 ؛کندرا براا همرا  آشکار اش حیییت  هو ا  رسوا کند  را  ردکاامدوانست 
شایدسالیمانی  . شاا تکر  دردن میارز الیه در ردسه را در ربزر  امردکازدرا 

از   آناا  را   هاا با  هدا  هاا  را از خواب غفلات بیادارملت امردکادوسط 
گاادشاعارهاا دوخااوی مادایا   ر غاین میاارزد باا در ردساه ماهیت  . کار  آ

 ۀااترا  به در ر سر ارسلیمانی   پذدررتن مسئوویت آ    هابا  امردکاهمننین 
املیاات کاه رساماا نشاا   ا  را   وتای  امردکارا امالا  ر  نیا دغییر  ا    خو  

  امردکااهمااور  رات رئایس  دصمیه دراماپ ؛در ردستی را انجاف  ا د است
دمااف شاد    امردکاضرر به هر وحا  بهیه ادن دصمایالنی بو ؛ زدرا  غیر کامالا 

 دسرد را   رر پاشی ادن کشور  ا  اومله منفور نشا  ا  را  ر سطح هاا    بین
 .کر 

 ر شایدسالیمانی  نحوا باه  ساتا ر  مکتابنیز به میاف معاه رهیرا
شایدسالیمانی  هاه  ر زماا  » :کر ناد زما  حیات    ر زما  شاا ت اشاارد

ادنکااه مناااور از  1«. ا اا ت خااو  اسااتکیار را شکساات   هااه بااا شاا  حیاات
هفات  امردکاادن است که شکست  ا   ر زما  حیات را  امردکاشایدسلیمانی 

 اماا  باه اهادارش برساد   منطیاه را نااامن کناددا دردلیو   ر منطیه خرج کر  
رسید  به اهدارش باز اشت. بنابرادن  از را  امردکابا  رادت خو  شایدسلیمانی 

  شارما  ادن کار بزر   سر ارسلیمانی بو  که ادن امه بزر   ر زما  حیاادر
                                                 

   سالیمانیراساه حااج شاا ت ساورر  مراسه اندرکارا با  ست  ددار  ر اااماف خامنه . بیانات1
-https://farsi.khamenei.ir/speech   سترساااای  ر: 23/1/1711ساااالیمانی   شاااااید خااااانوا د

content?id=46944  . 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46944دسترسی
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46944دسترسی
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46944دسترسی
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 امردکااهمااور  رات اا اویه کر  کاه رئایسرا به اندازد امردکاانجاف گررت   
دااردکی  از  اارا   ددار با سربازانش  ر پادراد ناامی خو   ربراا مجیور شد 

باه اهادا  خاو   ر  امردکاکه  نیا اااا   ارند  ۀر  همازادن ؛شب استفا د کند
 . دژد  ر ارا  نرسیدد استه  ب  سورده

شکسات  ا  دعنای  ششااا درا با  امردکاشایدسلیمانی ادنکه اما مناور از 
  شاایدابومادا اومانادس  ر شایدسلیمانی  نشدنیدشیی  میلیونی   رراموش

رف هااا هنا  ناهاا بزرگداشات ادان    شااید  ژنارالارا    ادرا    مراسه
   امردکا  به  1ها بو دیامردکاسیلی سخت به نخستین استکیار را متحیر کر    

هاا بیادار شادند   باا ادان ملتشایدسلیمانی  حامیانش راماند که با شاا ت
 هاا آناا پنیه شدد است.رشته ۀبیدارا هم

اومللاای مکتااب بااینهاااا از  سااتا ر جهییان:  در امننییا ایجییاد ب(
شایدسالیمانی   مکتاب هااا  اسات. اگار  ر امنیات   ادجاشایدسلیمانی  

میاارزد   هاا برخاسته از سطح هاا با  ااشیبرخاسته از ا   ر هیاۀ میا مت 
ها امنیت نداشتند   هر ها   ار پادیدیامردکاحتی   مر ف  نیا کنو   اکر ندنمی
 بمکتامنتاار انفجارهاا  ر شاارهاا خاو  باشاند. بناابرادن   هاو  بادد ر ز 

دوا  گفت از  صف میبااک دأمین امنیت آناا شدد است. باادنشایدسلیمانی 
 اومللی مکتب شایدسلیمانی  دأمین امنیت هاا  است؛ زدارا ستا ر هاا بین

هااا آرردنی  ر دشکیه محور میا مت   میابله باا گار دبا نیششایدسلیمانی 
را براا منطیاه   هااا   دکفیرا   در ردستی مانند  ااش   نابو ا آناا  امنیت

به کشور هماورا اساالمی ادارا  ریط ازدز  به ارمغا  آ ر . بنابرادن ادن شاید
                                                 

 .هما . 1
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 ۀمتعلا  باه هما بلکه ادان شخصایت ا رگاذار  نیو متعل  دا کشورهاا منطیه 
 خواها  هاا  بو    دأمین امنیت هاا  براا ا  ماه بو .آزا ا

یان ضدپ یکا( ایجاد جر اومللای رر از  ستا ر هاا بینداز  : یی در جهانامر
دی  ر هااا  اسات. باا دوهاه باه امردکاادجا  هردا  ضد شایدسلیمانی  مکتب

به مالوماا  اااوه  شایدسلیمانی  ۀهانیهاا خاوصانه   همهخدمات    وسوزا
 وساوز آنااا نیسات؛ بلکاه ریاط ناه  امردکاامر ف  نیا به ادن  ارعیت رسیدند که 

 امردکاا  ادن همرا  را  ا اشت دا الیه  رآ ر  خو   ۀلطسبه  رصد  است آناا را 
 هاا اخیارهادش را  ر سالنشانه که دی شکه گیر امردکاپا خیزند   هردا  ضدهب

 .کر  دوا  مشاهددمی امردکاخو   ر حتی    ر بسیارا از کشورها
یکاغرب آسنا برای  کردن ( ناامنت  اومللای مکتاباز  ستا ر هاا بین: امر

 دی نااامنامردکااهااا آ  است که غرب آسیا را براا در ردستایدسلیمانی ش
  کناددا هادی که اگر دکی از سرا  آ  رژده بخواهد به ادان منطیاه سافر  کر د 

 ر منطیه    رااع شایدسلیمانی   هو  بازدرا  ؛الزف است شیانه  ار  منطیه شو 
وبی شاناختند   باه ادان خاا  از مر ف آ   دار  مر ف   ست    شمن خو  را باه

با آناا   ست نیست؛ بلکه براا منار  خو  به   ساتی  امردکانتیجه رسیدند که 
دی امردکاانیر هاا مر ف به شو  هرازچندگاهی  ددد می ر ادناز کند؛دااهر می

غارب  ۀمار ف منطیا هندۀ ادن مطلب است که نشا   کنند می ر منطیه حمله 
 شدت از آناا بیزارند.  به انددیامردکار هاا ورا نیآسیا خواستار خر ج ر

 اومللای مکتاباز  ستا ر هاا باین :المللیگفتمان مقاومت در سطح بین (ث
 ر میااف ادان شااید ازداز  .اسات شد  گفتما  میا متهاانی  شایدسلیمانی

 کاه بایش از     هاه ررمانادهی محاور ضاد  اومللای میا ماتباینشخصایت 
گشاترش آسایا را بار ااادد  اشات  داا یر ررا انای بار غارب  ۀصایونیستی منطی
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اددئوووژا میا مت  ر ساطح هااانی ادجاا  کار    باااک ارازادش ضاددت باا 
اومللای شادد بلکه  ر سطح هااانی   باین  غرب آسیا ۀریط  ر منطینه  استکیار

خواها  اطف میارزد آزا ا ۀدوا  نیطمی است.  ر ار  شاا ت سپایدسلیمانی را
رزمنادگا  باد   مارز هااا اا  ر ر   همنو  خاو  داازد  نااف سلطههاا  با 

 1.دیدده شو اومللی به گفتما  بین حمیا مت  ر سط ۀمسئلشد بااک  انست که 
 

                                                 

:  ر  سترسای  «مواومهت یفتمها  فرامهرزی تصهویر و شهیدسهلیمانی» پور ارب امیرحسین. 1
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1998721  ۸  1400دیر. 



 
 
 
 

 کتابنامه
 .قرآن کریم

صالش، ق ، هجرت، صبحی ، تحقیقالبالغهنهجشریف الرضی، محمدبن حسین. 

 ف.1414

 .1328، ق ، مشهور، د دشتیمحم ، ترجمۀنهج البالغة ااااااااااااااااا .

 .1323، ق ، الهادی، السجادیهالصحیفة. ]امام چهارم[ الحسینبن علی 

فصللاما ه ، «عربسااتان و سیساات  قاادرت در خلاایج فااارم»ابراهیماای، شااهروز. 

 .523-551ص، 1323 ، پاییز2 م، 3ش ،  طالعات راهبردی

 ف.1412، داراالسوه، الماهوف عای قتای الطفوف .بن موسیابن طاووم، علی

نقل  اااالی الردار الایمانی در ناکلا ی الرم ااهر یانلله »ابوشاریف، ناصار. 

 .1388دی  https://iqna.ir/fa/news/3944861 ،23، دسترسی در:«بزرگ

 ف.1423دی ، ، ق ، دارالحاالئمه کاتیب .احمدی میانجی، علی

 .1321هاشمی، ، تبریز، بنیاالئمهالغمه فی  عرفةکشفبن عیسی. اربلی، علی 

، قا ، مؤسسا  تأهیل اآلیات الظاهره فی فضائل العترة الطلاهرهآبادی، علی. استر

 ف.1448النشر االسالمی، 

امی چاا  و انتشاارات ، تهران، شرکت سهجمگ اعراب ه اارائیلاسکویی، ناصر. 

 ایران. کتب

هاای مادیریت مؤلفاه»مهدی شمشایری.  ، اصغر، محمدعلی زرگرزاده وافتخاری

، 2ش ، 12 م، فصاما ه  دیریت نظلا ی، «ایجهادی در بیانات امام خامنه
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 .32، ص1382تابستان 

، «دساااتاوردهای شهیدسااالیمانی در جبهااه جناااوب شااارف کشاااور»زاده. امااین

 .1388، های  کتب شهیداایمانیگفتارپژههی

، دسترسااای در: «الللامرانی الللردار قاالللم الللایمانی»باشاااگاه خبرنگااااران، 

https://www.yjc.ir/fa/news/6598891 ،25  1382تیر. 

 .1325، تهران، اسالمی، . فرهمگ ابجدیافرام بستانی، فواد

 رد پایان نلدارد زننلدگی جهلادی الربان االالم قاالم این لوحی، سیدعلی.بنی

 .1382هشت، اصفهان، راه باایمانی(، 

. دسترساااای در: پایگاااااه اطااااالع رسااااانی بنیاااااد شااااهید و امورایثااااارگران

http://www.isaar.ir/fa/news/127659 ،31  1384تیر. 

دسترساااای در:  .پایگاااااه اطااااالع رسااااانی دفتاااار مقااااام معظاااا  رهبااااری

https://farsi.khamenei.ir. 

، «رهنه ۳۳هلای الردار ان جملگ ناگفتله» پایگاه خباری ا تحلیلای مشارف نیاوز.

 .1388دی  https://www.mashreghnews.ir/news/997713 ،21دسترسی در: 

، دسترسای در: «قاام الایمانیشهید القدس؛ حاج»پایگاه خبری اسالم تایمز. 

https://www.islamtimes.org/fa/article/906472. 

، دسترسی «های دهقاو شدرهنی که اردار اایمانی صاحب نوه»ترکمن، محمد. 

 .1388اسفند  https://www.khabaronline.ir/news/1340050 ،23در: 

، قا ، دفتار غلررالحکم ه دررالکالم تصلمیفتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد. 

 .1333تبلیغات اسالمی، 

دانشممد عراقلی  ۰۳۷امد افشاشده ان جزئیات ترهر »جامعه خبری تحلیل الف. 

 https://www.alef.ir/news/3990914075.html ،23، دسترسی در: «تواط  وااد

 .1444خرداد 

راهباردی  عماق از دفااع در تاثیرگاذاری و سلیمانی شهید»جعفری، سیداصغر. 

ده ین همای  بین الماای گام دهم انقلالب االال ی را بلا ، «اسالمی انقالب

https://www.mashreghnews.ir/news/997713


 027 /     کتابنامه

یمانی؛ الگلوی تربیلت  لدیران جهلادی قاالم الا وضوع  کتب شهید حاج

 ، دسترساای در:22-1 ص، 1388، 2، شااماره پیاااپی 2، دوره تمللدن اللان

https://ic2.ihu.ac.ir/article_205943.html. 

ناماۀ الگوی تفکر راهبردی مادیران جهاادی براساام وصایت»جلیلیان، حسین. 

 ، ش22م ، نشلریه  لدیریت االال ی، «الهی سیاسی شهیدقاس  سلیمانی

 .142، ص 1388، زمستان 4

 .1322اسراء، ، ق ، حمااه ه عرفان جوادی آملی، عبدالله.

آنالیاان، ، تارنمااا همشااهری«؟چگونلله اللردار اللایمانی پللوتین را  تقاعللد کللرد»

 .1388دی  https://www.hamshahrionline.ir/news/576332 ،8دسترسی در: 

، «نقلل  اللردار اللایمانی در هحللدت ه ا میللت جهللان االلالم»چمااران، مهاادی. 

 .1388آبان  https://www.isna.ir/news/99081308615 ،13 دسترسی در:

، بیاروت، مؤسسا  الزام الماصب فی اثبات الحجه الغائبحایری یزدی، علی. 

 ف.1422االعلمی، 

، «ترین نق  را در  حور  قاه لت داشلتاردار اایمانی  هم»جلیلی، االسالمحجت

 .1444خرداد  https://www.iribnews.ir/fa/news/2964362 ،34دسترسی در : 

 ف. ،1448البیتآل، ق ، مؤسسهالشیعههاائلحر عاملی، محمد بن حسن. 

 ،«رن ل ن نبلان هلمران  وفقیلت شهیدالایمانی ا»حسنی سعدی، محمدرضاا. 

 .1382دی  https://www.irna.ir/news/83635123 ،25دسترسی در: 

، پایگااه خباری «شاصلیتی جلا ا االالراف بلودقاسا  حاج»حکی ، سیدمحسن. 

 .1388دی  https://fa.shafaqna.com/news/1076344 ،14شفقنا، دسترسی در: 

، دسترسای «های اردار چهارباغی ان شهیداایمانیرهایت»خبرگذاری دانشجو. 

 .1388خرداد  https://snn.ir/fa/news/850409/ ،3در: 

، «ند للیااللالد در عمللل، در رفتللار شهیداللایمانی  للوج » .خبرگاازاری ایساانا

 .1388دی  https://www.isna.ir/news/98102216471 ،22: دسترسی در

 ، دسترساای در:«سردارساالیمانی از نگاااه سیدحساان نصاارالله» ااااااااااااااااااا .

https://www.hamshahrionline.ir/news/576332/چگونه-سردار-سلیمانی-پوتین-را-متقاعد-کرد
https://snn.ir/fa/news/850409/روایتهای-سردار-چهارباغی-از-شهید-سلیمانی
https://snn.ir/fa/news/850409
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https://www.isna.ir/news/98112317625 ،23  1382بهمن. 

 ،«جانگ ؟یقاس  سلیمانی به فرزندشاان/ چارا مادحاجینامۀ شه» ااااااااااااااااا .

 .1388بهمن  https://snn.ir/fa/news/911727 ،23 دسترسی در:

 .1388آذر  https://basijnews.ir/fa/news ،13خبرگزاری بسیج. دسترسی در: 

 ، دسترساای در:«قاساا  در خوزسااتانراز محبوبیاات حاااج»خبرگاازاری تساانی . 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/2422570 ،12  1388دی. 

قاالم در  ملزش شلهید هملراه حلاجرهایت حضور رهبر انقلالب بله»اااااااااااااا . ااا

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/2188619 ،2، دسترسای در: «پلورعظیم

 .1382بهمن 

 ، دسترساااای در:«اللللامرانی اللللردار اللللایمانی در کر للللان»ااااااااااااااااااااا . 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1653838، 22  1383بهمن 

، «به اصلابت  وشلد در االراف جملاران هاکم  ا ام»خبرگزاری دانشجویان ایران. 

 .1388آبان  https://www.isna.ir/news/99082315482 ،23دسترسی در: 

ی در جملا دانشلجویان دانشلگاه ا لام ارلشلکر الایمان»، ابرگزاری دفاع  قدس

 .1383تیر  https://defapress.ir/fa/news/248420 ،22دسترسی در: ، «حسین

در دفاع  قدس ان نبلان الردار شلهید فاالم  عمایات حضرت نهرا»ااااااااااااااااا . 

 .1382بهمن  https://defapress.ir/fa/news/381704 ،8، دسترسی در: «اایمانی

، دسترسای «سیدمحسن حکی  نایب رییس جریان ملی عراف»شفقنا.  خبرگزاری

 .1388دی  https://fa.shafaqna.com/news/1074344 ،14 در:

، دسترساای در: «بللاناوانی یللد اتفللا  بللزرگ در همللدان»خبرگاازاری فااارم. 

https://www.farsnews.ir/hamedan/news/001059 ،2  1388دی. 

، دسترساای در: «در  للکاکره هللم حریللف نداشللت قاساا حاااج»ااااااااااااااااااا . 

https://www.farsnews.ir/news/000737 ،11  1388خرداد. 

، دسترسای در: «نشلینهای جغرافیلایی قامرههلای شلیعههیژگی»ااااااااااااااااا . 

https://www.farsnews.ir/news/001454 ،24  1384فروردین. 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/22/1653838؛
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/22/1653838؛
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ایمانی در یللادهاره عمایلات ر ضللان در اللامان الردار قااللم ال»اااااااااااااااااا . 

ماااارداد  https://www.farsnews.ir/news/000386 ،4، دسترساااای در: «هملللدان

1382. 

 ایالاه اا ملهنظام فکری آیت اردار اایمانی در همای   ای»ااااااااااااااااا . 

آذر  https://www.farsnews.ir/news/000586 ،2دسترسای در: ، «در گستره فرهمگ

1382. 

دسترساااای در:  ،«راهزنللللی نفتللللی ا ریکللللا در اللللوریه»خبرگاااازاری میاااازان. 

https://www.mizanonline.com/fa/news/644423 ،13  1388اردیبهشت. 

 https://www.mizanonline.com/fa/news/501663، 24دسترساای در: ااااااااااااااااااا . 

 .1382اسفند 

در  ایهمای  نظام فکری حضرت آیت الاله اا ملهدانشگاه شهید باهنر کرمان، 

 .1382دی  https://uk.ac.ir/fa ،23، فایل صوتی، دسترسی در:تواعه فرهمگ

ویژگاای  25قاساا  را بااا ایاان حاااج»دبیرخانااه شااورای فرهناان عمااومی کشااور، 

 https://www.mashreghnews.ir/news/1039839 ،15 ، دسترساای در:«بشناسااید

 .1444اردیبهشت 

احمد آرام و دیگاران، تهاران، علمای و  ۀ، ترجمتاریخ تمدندورانت، ویلیام جیمز. 

 .1325فرهنگی، 

 .1322، تهران، دانشگاه تهران، نا هلغتاکبر. دهخدا، علی

قاسا  تدوین الگوی فرماندهی شاهید »دهقانی پوده، حسین و امین پاشایی هوالسو. 

 .18، ص1388، تابستان 2، ش 22، م نشریۀ  دیریت ااال ی، «سلیمانی

امریکااا و راهباارد بااازنگری در مرزهااای »دیلماای معاازی، امااین و مرتضاای شااجاع. 

و 242، ش اقتصلادیه  ایاایااالعات فصاما ه ، «سرزمینی در خاورمیانه

 .148-83ص ، 1322، فروردین و اردیبهشت 242

، قاا ، مؤسسااه عللالم الللدین فللی صللفات الملل  مینأدیلماای، حساان باان محمااد. 

 ف. ،1442البیتآل

https://www.mizanonline.com/fa/news/501663501663؛
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 .1322عبام مخبر، تهران، کوثر،  ۀ، ترجماه انیسمدیویس، تونی. 

، دسترساای در: «اصللوش کللار جهللادی در اللاوس اللردار اللایمانی»راسااخون. 

https://rasekhoon.net/article/show/1559179 ،1  1444خرداد. 

 ی، روزنامۀ کیهان، دسترس«قاام ه  کتب  قاه تحاج »رشادتی، محمدمهدی. 

 .1388شهریور  https://kayhan.ir/fa/news/182890 ،13در: 

باناوانی پرهنده داعل  زچرایلی تأالیچ، چگلونگی رکنی لموکی، محمد تقی. 

 .1388(، ق ، زمزم هدایت، عماکرد

و  فرهنگی دانش ۀسسؤ، تهران، مااوس در  کتب اایمانیرودگر، محمد جواد. 

 .1388معاصر،  ۀاندیش

، «قاساا روایتاای شاانیدنی از اسااتاندار اساابق کرمااان از حاااج»ریااوفی، محمااد. 

 .1444اردیبهشت  https://www.borna.news ،18 دسترسی در:

هلای گفتار پژههلی، «های انسانی مکتب شهید سلیمانیجنبه»زارعی، سعدالله. 

 .1388،  کتب شهید اایمانی

 جالله  طالعللات  ،«« کتللب اللایمانی»کمکاشللی  قللد اتی در »ااااااااااااااااااا . 

 .25-5ص  ،1382پاییز ، 28ش، راهبردی جهان ااالم

، دسترساای در: «نا للۀ اللردار اللایمانیهالیللت فقیلله در هصللیت»ااااااااااااااااااا . 

https://www.tasnimnews.com/fa/news. 

قاالم در شکسلتن  حاصلرر حلرم رهایتی ان شجاعت حاج»انی، محمدحسن. زم

، https://www.mashreghnews.ir/news/10386 ، دسترساای در:حضللرت نیمللب

 .1382بهمن  13

 ، دسترساای در:«ای از شااهید ساالیمانینوشااتهدساات»سااایت جهااان نیااوز. 

http://www.jahannews.com/news/746173 ،14  1444ادریبهشت. 

هااای فرهنگاای در مکتااب شهیدساالیمانی، شاااخص»نااژاد، اسااماعیل. سااعادت

 مجموعااااااه گفتااااااارپژوهی مکتااااااب شهیدساااااالیمانی، دسترساااااای در:

http://www.ihu.ac.ir/news/news/1411. 

https://www.tasnimnews.com/fa/newws
https://www.tasnimnews.com/fa/newws
https://www.mashreghnews.ir/news/10386
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، https://fa.shafaqna.com/news/1071750، دسترسای در: «برنامه دساتخط»ا . اااااااااااااا

 .1388دی  14
، دسترسی «دانستپدرم اود را اربان  ردم ایران ه رهبری  ی»نیمب. سلیمانی، 

 .1444اردیبهشت  https://www.mehrnews.com/news/5108249 ،22در: 
قاالم  لداش اهالفقلار را ااارر نیمب اایمانی ان رهنی کله حلاج»ااااااااااااااااا . 

تحلیلااای مشااارف نیاااوز، دسترسااای در: -، پایگااااه خباااری«دریافلللت کلللرد
https://www.mashreghnews.ir/news/1067799 ،12  1388اردیبهشت. 

، دسترسای در: «حلاج قاالم الایمانیابد ااده ننلدگی »سلیمانی، سهراب. 
https://fa.alkawthartv.com/news/263343 ،15  1444اردیبهشت. 

؟، دسترساای در: «کمللداللردار اللایمانی چگونلله ننللدگی  للی»ااااااااااااااااااا . 
https://nahad.qiau.ac.ir/index.aspx?key=docs&id=2536 ،25  1388بهمن. 

، دسترسای در: «از زبان برادرش« قاس حاج»های سبک زندگی ناگفته»ااااااااااااااااا . 
https://www.mashreghnews.ir/news/1163317 ،15  1444اردیبهشت. 

 ، دسترسااای در:«نوشاااته سردارسااالیمانیآخااارین دسااات»سااالیمانی، قاسااا . 
https://parstoday.com/dari/news/iran-i102521 ،14  1444اردیبهشت. 

، دسترساای در: «نا لله اللردار اللایمانی بلله داتللر  فااملله»ا . ااااااااااااااااا
https://www.aparat.com/v/PUAJI ،5  1388دی. 

یان، ، تارنمای جام ج  آنال«هگویی  طبوعاتی با نشریه  سیرگفت»ااااااااااااااااا . 
 .1388دی  https://jamejamonline.ir/fa/news/1297954 ،2دسترسی در: 

در:  ، دسترسااای«0۳۰۷نا للله بللله فر انلللده بسلللیج در الللاش »ا . اااااااااااااااااا
http://www.ensafnews.com/257047. 

، پایگاه خبری ا تحلیلی مشرف نیاوز، «مانیقاام اایاامرانی حاج»اااااااااااااااا . 
 .1382دی  https://www.mashreghnews.ir/news/1027072 ،15دسترسی در: 

قاسا  سالیمانی باا موضاوع سخنرانی کوتاه از سمهبد شهید حااج»اااا . اااااااااااا
 ?/http://sokhanrani.iranseda.ir/detailsAlbum، دسترسای در:«شارط شاهید شادن

https://www.mehrnews.com/news/5108249
https://www.mashreghnews.ir/news/1067799/خاطر-زینب-سلیمانی-از-روزی-که-حاج-قاسم-مدال-ذوالفقار-را-دریافت
https://www.mashreghnews.ir/news/1067799/خاطر-زینب-سلیمانی-از-روزی-که-حاج-قاسم-مدال-ذوالفقار-را-دریافت
https://www.aparat.com/v/PUAJI
https://www.aparat.com/v/PUAJI
http://www.ensafnews.com/257047
http://www.ensafnews.com/257047
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VALID=TRUE&g=295956 ،14  1444اردیبهشت. 

 .1444آذر  https//jzal.ir/post/7668 ،22، دسترسی در: «نامهتیوص»اااااااااااااااا . 

اهداف امریکا از ایجاد بحران در منطقه غرب آسایا، »شجاعیان، فاضل و دیگران، 

، 1382، زمسااتان 32ش المللاای، هااای سیاساای و بااینفصاالنامه پااژوهش

 .242ص

، ق ، حساینیه نیان انتقاش پیامابد نندگی ه همرهای بیحمدحسین. شریفی، ا

 .1328الغدیر، 

 ش، پژههشلما ه  تلین، «مردم داری در رهبری امام خمینای»شفیعی، عبام. 

 .153، ص1325تابستان و پاییز  ،32و  31

 .1382، ق ، عهدما، قاامحاج .فرد، نرجسشکوریان

، «ر مکتاااب شاااهید سااالیمانیسااابک زنااادگی اساااالمی د»شااایرازی، علااای. 

 .1388، های  کتب شهید اایمانیگفتارپژههی

، دسترسای «ایرر شهیداایمانی تفسیر نلاب هالیتملداری االت»ااااااااااااااااا . 

 .1444خرداد  https://www.mehrnews.com/news/5110695 ،1در: 

 .1388مقدم، ، ق ، خطهای  کتب شهید اایمانیشااصااااااااااااااااا . 

، تهاران، الکلافیشلرم اصلوش. )مالصادرا( شیرازی، محمدبن ابراهی صدرالدین 

 .1323مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

 ، دسترسای در:«الزهارا شادای که تبدیل باه بیاتحکایت خانه»صدفی، مهدی. 

https://sayeb.ir ،21  1444مهر. 

دشمن شماای ه اقلدام بله  وقلا عایله دشلممان ان جماله » صفوی، سید یحیی.

، https://www.irna.ir/news ، دسترسای در:«سلیمانی است اصوش  کتب شهید

 .1388اسفند  14

، دسترسی در: « واننه قدرت به نفا فاسطیمیان تغییر کرده اات»ااااااااااااااااا . 

https://www.irna.ir/news/83100593 ،12  1388دی. 

، بیااروت، مؤسساا  ر القللرآنیتفسلل یزان فللیللالمن. یدمحمدحساای، سباطباااییط

https://sayeb.ir/
https://sayeb.ir/
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 ف.1384، االعلمی

 ف.1323، نجف اشرف، النعمان، االحتجاجطبرسی، احمد بن علی. 

 ف.1412، ق ، الشریف الرضی،  کارم االاال طبرسی، فضل بن حسن. 

 .1388، ق ، حماسه یاران، اایمانی عزیزطهماسبی، عالمه و دیگران. 

، «ه تصلویر فرا لرنی گفتملان  قاه لتشاهید سالیمانی »پور، امیرحسین.  عرب

 .1444تیر  http://irdiplomacy.ir/fa/news/1998721 ،2دسترسی در: 

، «سردار سمهبد شهیدسلیمانی معمار امنیت و ثبات منطقه»عمادی، سیدرضی. 

 .1388بهمن  https://www.scfr.ir/fa/300/30102/120556 ،3دسترسی در:

 .1322، تهران، امیرکبیر، فرهمگ فارای عمیدمید، حسن. ع

قاالم بلا های ارداری کله همالای حلاجناگفته» فالح زاده، محمدرضا )ابوباقر(.

 www.mashreghnews.ir/news/1077698 ،23/ :، دسترسای در«داع  جمگیلد

 .1388آذر 

شللهید هللای  عللاهن هماهمللگ کممللده اللااه قللدس ان ناگفتلله»ااااااااااااااااااا . 

 .https://www.irna.ir/news/83622691، دسترسی: «اایمانی

ماداری و اخاالف موجاب عزتمنادی سردارسالیمانی توکل، والیات»ااااااااااااااااا . 

 .https://yazd.iqna.ir/fa/news/3875245 در: ی، دسترس«شد

ا، هلگری در دهرر  عاصر: ن یمهااالِم ایاای ه تمایز آن با اافیفالح، محمود. 

های افراطی و تکفیاری از دیادگاه جهانی جریان ، کنگرۀهاها ه چال فرصت

علمای اسالم، به کوشاش مهادی فرمانیاان، قا ، دار االعاالم لمدرسا  اهال 

 . ،1383البیت

، «به هقت  صدای شکستن ااتاوان دشلممان را اواهیلد شلمید»قاآنی، اسماعیل. 

 .1388اسفند  https://www.mashreghnews.ir/news/1191833 ،25دسترسی در: 

 ، دسترسای در:«رهنه ۳۳نقل  الردار الایمانی در جملگ »قاس ، شی  نعای . 

https://www.mashreghnews.ir/news/1092478 ،21  1388دی. 

 ف.1414الذخایر، دار ، ق ، کمزالفوائدکراجکی، محمدعلی. 



 ساز()الگوی تربیتی مدیران جهادی و تمدنشهیدسلیمانی  /   مکتب   086

 

هاای یگفتاارپژوه»، «منطق رفتاار سیاسای شهیدسالیمانی»کریمخانی، احمد. 

 .1388، «مکتب شهید سلیمانی

بخشی باه مجموعاه امنیتای محاور نقش ج.ا.ایران در هویت» کریمی، ابوالفضل.

 .2، ص1383، مرداد 24، ش جاه پژهه   ال، «مقاومت

 .1388، مشهد، زایر رضوی، رفیق اوشبات  اکریمی، سیدعبدالمجید. 

 ف.1442ه، یالسالم، تهران، دارالکتب ایاصوش کافعقوب. ی، محمد بن کلینی

آموزشای و  ، ق ، مؤسسۀااال ی  عاصر تربیت دیمی در جا عۀگروه نویسندگان. 

 . ،1322پژوهشی امام خمینی

 .1323، ق ، دارالحدی ، عیون الحکم هالمواعظ بن محمد. ی، علیواسط یثیل

، « للاجرای آاللرین داللت نوشللته اللردار اللایمانی اللاعاتی قبللل ان شللهادت»

 .https://www.mehrnews.com/newsدسترسی در:

 ، دسترساااااای در:«ناپللللللکیرفر انللللللده اسللللللتگی» متصاااااادی، حسااااااین.

https://farhangesadid.ir/fa/news/4343 ،12  1444خرداد. 

فصللاما ه ، «المللاای معاملااه قاارنای و بااینپیاماادهای منطقااه» متقاای، ابااراهی .

 .23-1، ص 1382، تابستان 2ش ، 1 م، گفتمان راهبردی فاسطین

 ف.1443، بیروت، داراحیاءالترا  العربی، نواربحاراألمحمدباقر. مجلسی، 

 ف.1423االعلمی،  ، بیروت، مؤسسنادالمعادااااااااااااااااا . 

های تکفیری و مسئله فلسطین، مجموعه مقااالت گروه»محمد المصری، راغده. 

الم، باه کوشاش هاای افراطای و تکفیاری از دیادگاه اساجهانی جریان ۀکنگر 

 . ،1383دار االعالم لمدرس  اهل البیت فرمانیان، ق ،مهدی 

آفارین الگوی نمایش نقش امنیت»سیرت، حسین و محمود ترابی اقدم. محمدی

 جاله  طالعلات انقلالب االال ی ه  ،«شهیدان محور مقاومت در رساانه ملای

 .33، ص1383، بهار و تابستان 1 ش، دفاع  قدس

جمهللوری  ااااللی قللانون. »یاارانهااای مجلااس شااورای اسااالمی امرکااز پااژوهش

https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution#tab1
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 .https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution دسترسی در: ،«نااال ی ایرا

، https://www.tasnimnews.com/fa/news/2181961صدف، سایامک. دسترسای در: مره

 .1382دی  24

 .1388، تهران، یا زهرا، قاامحاجاکبر. مزدآبادی، علی

 . ،1382، تهران، یازهرااهالفقارااااااااااااااااا . 

 .1333، تصحیش عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر، تاریخ گزیدهمستوفی، حمدالله. 

  اال للۀ افصاما، «واکاااوی مفهااومی معنویاات و مساائله معنااا»، علاای. مصااباح

 .23، ص 1328، تابستان 14، ش 4م ، شکیپز

 .1322، ق ، صدرا،  جموعه آثارمطهری، مرتضی. 

 ، تهران، صدرا.های شهید  طهرییادداشتااااااااااااااااا . 

، دسترسی «قاس های حاجهای یک سردار از نماز شبناگفته»معروفی، حسین. 

 .https://www.mashreghnews.ir/newsدر: 

الشای    ، ق ، المؤتمرالعالمی اللفیاالاتصادبن نعمان.  مفید، محمدبن محمد

 ف.1413المفید، 

، خبرگازاری «جهاد ید دریچه ااد بلرای اهلیلای اداالت»مقدسی، علیرضا. 

 https://www.irna.ir/news/84174615 ،13جمهااوری اسااالمی، دسترساای در: 

 .1388دی 

، دسترساااای در: «ایسللللتادگی در برابللللر دشللللمن»فاااار، حمیدرضااااا. مقاااادم

https://mirnews.ir/KhabarFarhangis/Details/9003 ،14  1388دی. 

 ۀمؤسساتهاران، ، هالیت فقیله؛ حکو لت االال یالله. موسوی خمینی، سیدروح

 . ،1381تنظی  و نشر آثار امام خمینی

 . ،1322خمینی، تهران، مؤسسۀ تنظی  و نشر آثار امامةالصالآداباااااااااااا . ااااا

 . ،1322، تهران، مؤسسۀ تنظی  و نشر آثار امام خمینیصحیفۀ ا امااااااااااااااااا . 

شناسااای، باااازتبیین سااابک زنااادگی در گساااتره روان»زاده، حمیاااد. مهااادی

الماالی عالوم بین چهار ین کمگرر جموعه  قاالت ، «شناسی و اسالمجامعه

https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution#tab1
https://www.irna.ir/news/84174615/جهاد-یک-دریچه-خاص-برای-اولیای-خداست
https://www.irna.ir/news/84174615/جهاد-یک-دریچه-خاص-برای-اولیای-خداست
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 .1382، تهران، آفتاب توسعه، انسانی، ااال ی

 . ،1382، ق ، مهر امیرالمومنینبرادر قااممهروان فر، ابوذر. 

، «اللامرانی در هفتمللین رهن شللهادت شللهید اللایمانی»نصاارالله، سااید حساان. 

 .1388بهمن  https://www.iribnews.ir/fa/news/2619716 ،4دسترسی در: 

هااا باارای عبااور از الحاااف کرانااۀ باااختری، توطئااه صهیونیساات»نعناکااار، شاااهین. 

 .1444خرداد  https://www.irna.ir/news/83837534 ،25، دسترسی در: «هابحران

 ، دسترسای در:«های ا ریکایی ل اارائیایدر ناکا ی ارم نق  شهیداایمانی»

https://www.generalsoleimani.com/fa ،28  1388دی. 

از منظار  تفاوت در اسالم امریکایی و اسالم نااب محمادی» روش، ملیحه.نیک

 ، پایگاااه مرکااز اسااناد انقااالب اسااالمی، دسترساای در:«امااام خمیناای

https://www.irdc.ir/fa/news/5666 ،5  1388فروردین. 

، تارنماا جاام جا  «؛ حیارت جهاانیهابه تشییا پیکر اردار قاالم الایمانیهاکم »

 .1382دی  https://jamejamonline.ir/fa/news/1244200 ،13آنالین، دسترسی در: 

قاس  سالیمانی. اطالعات، به مناسبت اربعین شهادت سمهبد حاجنامۀ روزنامه ویژه

 .23، ص22488، ش 84، م 24/11/1382شنبه ها، پنجسردار دل

، دسترساای در: «آشللمایی اجمللالی بللا  فهللوم  کتللب»هاادایتی، احمدرضااا. 

http://rahtooshe.com/?p=2383 ،4  1383اسفند. 

محمدابراهی  آیتای، تهاران،  ۀرجم، تتاریخ یعقوبییعقوب. یعقوبی، احمد بن ابی

 .1322علمی و فرهنگی، 

https://www.mehrnews.com/news/4554913. 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1653838 

https://jamejamonline.ir/fa/news/1244200/واکنش-ها-به-تشییع-پیکر-سردار-قاسم-سلیمانی-حیرت-جهانی-عکس
https://jamejamonline.ir/fa/news/1244200
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