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بر   ونظامی در عرصه سیاسی  سلیمانی  تربیتی شهید الگوی استخراج 

 محتوا شیوه تحلیل  ساسا
 1 فاطمه شمس الدینی مطلق

 * 2 حمداهلل منظری توکلی 

 3 علیرضا منظری توکلی 

 4الدینی میمندزهرا زین

 چکیده 

حائز اهمیت در  ن سیاسی یا فرماندهان نظامی از مسائل الگوهای تربیتی بویژه در خصوص رهبرا 

ضرورت تعلیم و تربیت برای دستیابی به هستی متعالی و جاودانه، جایگاه  عرصه سیاسی است. 

اگر تربیت صحیح در فرد شکل بگیرد، آن شخص در  .  بردی مو مقام آن را تا بنیاد اجتماع باال  

بود.    یهاعرصه   همه خواهد  تأثیرگذار  و روابط گوناگون،  و سیاسی  اجتماعی  و  زندگی فردی 

که تحت تأثیر مکتب اسالم قرار داشت و با   بود یابرجسته  یهات ی شخصنی، یکی از شهید سلیما

و   کریم  قرآن  از  گردید.  السالمهم یعل-ن یمعصوم   رهیسپیروی  ممتاز  تربیت،  وادی  در    مطالعه ، 

ایشان،   رفتار  و  در    تواندی مزندگی  نظامی    تربیت  عرصهالگویی  و  سیاسی  این  باشد.  رهبران 

به   و    وهی شپژوهش  زندگی  از  موجود  محتوای  به  مراجعه  با  و  شده  انجام  مضمون  تحلیل 

در    ی های ژگی و   شخصیت شهید سلیمانی،  ایشان  عملکرد  و  بین    عرصه تربیتی  و روابط  سیاست 

شهید سلیمانی در    یهای ژگی و الملل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که  

ا   عرصه از: توحید،  عبارتند  به  تربیت  معنویت، عشق  و  اخالص  به خدای یگانه،  اعتقاد  و  یمان 

  عرصه اسالم، ساده زیستی، عشق به اهل بیت و والیتمداری، دنیاگریزی و دل نبستن به آن و در  

ممتازی از جمله: استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، عدم    یهای ژگی و سیاست و روابط بین المللی، 

عدالت اجتماعی، محبوبیت جهانی، مقاومت و ایستادگی و  وابستگی به حزب و جناح، عقالنیت، 

 ارزشمند، از خصایص بارز این شهید بزرگوار است.  یهاهدف تمرکز بر  

  ، رهبران سیاسی و نظامی ی، شهید سلیمانی، تحلیل مضمون الگوی تربیت   :واژگان کلیدی 
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 مسئول(  ۀسندی. )نورانی کرمان، ا  ، یواحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالم ،یو روانشناس یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد. 2
*  h_manzari33@yahoo.com 

 ران یکرمان، ا ، ی واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالم ، ی گروه روانشناس ار، یاستاد. 4و3
  

 30/3/1400 تاریخ پذیرش:                               8/1/1400ت: تاریخ دریاف

 325-343  صص هلمچ اپ  هم  شماره پیازد  دوره المل    رواب  ب  یهافصلنامه پژوهش 

https://dx.doi.org/10.22034/irr.2022.346583.2203
mailto:sajadbahrami@gmail.com


326 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهم دوره

اول   شطماره  شماره 

 پ اپ  چهلم

  1400بهار  

 
 
 
 

 مقدمه

بررسی  عملی ایشان نمود پیدا کرده که با    ره یستربیتی شهید سلیمانی، در    ی هاآموزه

زوایای مختلف رهنمودهای تربیتی که از زندگی ایشان بر جای مانده است، به خوبی  

مبانی، اصول و اهداف نظام تربیتی مورد نیاز جامعه را ترسیم و با بهره گیری    توانیم

نه   که  کاربردی رسید  و  جامعه  الگویی  به  ایشان،  تربیتی  بازخوردهای  از برخورد و 

بلکه  تنها نکات برجسته و روش  را به خوبی داراست،  امر تربیت  نِ سایر اندیشمندان 

دارد.  انسان  ابعاد و جوانب مختلف  به  دقیق  و  عمیق  تربیتی    نگاهی  و اصول  مبانی 

آن   از  گیری  بهره  با  و  است  اسالم  مکتب  از  منبعث  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید 

تمامی    سرچشمهبه    توانیم بر  و  کرد  پیدا  دست  رستگاری  و  و  کمال  مصائب 

سلیمانی    ی هابی آس شهید  تربیتی  الگوی  بنابراین  آمد.  فائق  آمده،  پیش  اجتماعیِ 

با    یهاشهیرو    هاانی بندارای   اتصال  و  ارتباط  از  که  است  ژرفی  و  مستحکم 

عمی   یهاسرچشمه تاثیرات  خاطر،  این  به  و  یافته  نشات  خواهد  کمال،  جای  بر  قی 

با   در    یها یبررس گذاشت.  شده  در    رهیس انجام  سلیمانی،  شهید  که    میاب ی یمتربیتی 

و   ایمان  جمله:  از  است  بوده  برخوردار  ارزشمندی  بسیار  اخالقی  فضایل  از  ایشان 

اعتقاد به پروردگار، اخالص، عشق به اهل بیت )ع( و پیروی از والیت، تقوا، تواضع،  

  عرصه و همین فضایل ارزشمند سبب شده است که ایشان، چه در    ساده زیستی و ...

در   چه  و  و    عرصهفردی  شود  واقع  مؤثر  نیز  الملل  بین  روابط  و  سیاست  اجتماع، 

دهد.  نشان  خود  از  را  عملکرد  و    بهترین  گفتار  که  چند  سردار    وه یشهر  زندگی 

از آن هم محسوب    یاجرعهظیمی است که این نوشتار حتی  سلیمانی، مانند دریای ع

، به صورت جهاد علمی، روی  نضروری است که دانشمندان و نخبگا؛ اما  شودینم

به    تربیتی و سیاسی زندگی را به عنوان یک منشور    وه یش این مطالب کار کنند و این  

ف و  علمی  سیاسی   رهنگی نهادهای  هر چه    و  تا  دهند،  پر  ترعیسرارائه  دریای  این   ،

امروزه    هایآلودگتالطم   که  گناهانی  یابند.   جامعه و  نجات  گرفته،  فرا  را    بشری 

است  نگارندگان در تالش  پژوهش،  از زندگی و    این  موجود  به محتوای  با مراجعه 

ایشان در    ی هایژگیوشخصیت شهید سلیمانی،   سیاست و    عرصهتربیتی و عملکرد 

الگویی پرداخته    ارائهبه  روابط بین الملل، را مورد بررسی قرار دهد تا بدین منظور،  
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.  دیآیم عملی، برخوردها و بازخوردهای تربیتی ایشان به دست  ی هاروششود که از  

تربیتی    تواندیمکه    ییهاروش مشکالت  حلّ  به    جامعهدر  و    زانیربرنامهامروزی 

تربیت  اندرکاراندست و  تعلیم  سیاست    امر  کند.  و  شهید    یها آموزهکمک  تربیتی 

در   بر  رهیس سلیمانی،  با  که  کرده  پیدا  نمود  ایشان  مختلف  عملی  زوایای  رسی 

مبانی،    توانیم است، به خوبی    رهنمودهای تربیتی که از زندگی ایشان بر جای مانده

از برخورد و    یریگبهرهنیاز جامعه را، ترسیم و با    اصول و اهداف نظام تربیتی مورد

نکات   تنها  نه  که  رسید  کاربردی  و  جامع  الگویی  به  ایشان،  تربیتی  بازخوردهای 

روشن   و  نگاهی  برجسته  بلکه  داراست،  خوبی  به  را  تربیت  امر  اندیشمندان  سایر 

   دارد.  سیاسی و نظامی عرصهاز جمله   عمیق و دقیق به ابعاد و جوانب مختلف انسان

 پژوهش   نهی شیپ-2

در   توجه به جستجوهایی که  نتیجه حاصل    نهیشیپ  نهی زمبا  این  گرفت،  این صورت 

  ی هایژگیو  نهی زم تحقیقات قابل توجهی در ،کلّی موضوعی  نه یشیپدر رابطه با که شد 

آن میان  شهید سلیمانی   از    به تحقیقات زیر اشاره کرد:   توانیم صورت گرفته است. 

، حاج  سازمکتبسردار    یها یژگیو(، در تحقیقی با عنوان »نگاهی به  1399رضائیان )

او را   یهایژگیوبه بررسی    قاسم سلیمانی«،  م  شهید سلیمانی که  تب ساز  کبه فردی 

بیانگر آن است که شهید سلیمانی، با خارج شدن از   تبدیل کرده، پرداخته است. نتایج 

گسترش   و  فردیت  نفوس اشیوجود  سعه مدار  بر  توجه    ها انسان ،  قابل  تاثیری 

سلیمانی،   ، شهید نگارندگانتب تبدیل شده است. از نظر کم  ک گذاشته و در واقع به ی

دهقانی پوده و    ا بود که توانست جهانی را دگرگون کند.سرباز مخلصی در راه خد 

(، در تحقیق خود با عنوان »تدوین الگوی فرماندهی شهید  1399هوالسکو )پاشایی  

شهید سلیمانی در دوران چهل   ی هاینیافتخارآفرسلیمانی«، مجموعه اقدامات و   قاسم

را  ساله اسالمی  بررسی   انقالب  با  و  است،  شده  زندگینامه،    یاکتابخانهیادآور  در 

تب این شهید واالمقام را در پنج بُعد  کشهید، م   تنامه یوص و    هاادداشتی ،  ها یسخنران

نظامی مدیریتی،  و  فرماندهی  رفتاری،  و  فردی  ارزشی،  و  تأثیرگذاری   معنوی  و 

پیامد مک)عمل نتیجه رسیده که  به این   تبک ردی(، مشخص کرده است و در نهایت 

شهادت و  »سعادت  است. سلیمانی،   »   ( زاده  عنوان  1399حسین  با  تحقیقی  در   ،)
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مدیریت جهادی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی«، مکتب    یهامؤلفه»اصول و مبانی و  

و   است  کرده  معرفی  الگوساز  و  شمول  جهان  مکتبی  عنون  به  را  سلیمانی  شهید 

داده است.   قرار  مورد بررسی  مکتب،  این  در  را  پژوهش    یهاافتهیمدیریت جهادی 

که   است  وجدان    ه یرححاکی  پذیری،  مسئولیت  مضاعف،  تالش  و  کار  ایثارگری، 

و   مبانی  اصول،  جمله  از   ... و  خودباوری  امور،  در  قاطعیت  و  شجاعت  کاری، 

 مدیریت جهادی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی است.  ی هامؤلفه

( طالتپه  مکتب  1399بابایی  بر  حاکم  راهبردی  »اصول  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)

است.   پرداخته  واالمقام  شهید  این  راهبردی  اصول  بررسی  به    نگارندگان سلیمانی«، 

چهار   در  را  اصول  اصول    مؤلفهاین  از:  عبارتند  که  است  کرده  بنده  تقسیم  اساسی 

ال ارزشی و انگیزشی، اصول  سه  گویی و اصول نمادی. که  دانشی و معرفتی، اصول 

خداباور وحدان  نیق یو    یاصل  راهبرد  تی به  تفکر  نگر  ییوال  یاو،  آخرت  از    یو 

و    یگر  یو انقالب   یجهاد  هیاست و اخالص در گفتار و عمل، روح  یا شهیانداصول  

استقامت    ، یاست و تقوا و ادب اله  یزش یو انگ  ی از اصول ارزش  ن یبه د  یالتزام عمل 

، عشق به  (هیفق  ی )ول  یمدار   ت یوال  و   یی از اصول الگو  ی نید  ت یریگونه و مد  یعلو

 ه است. دیاحصا گرد  یاز اصول نماد یی وال  یراهبرد یریگ م یاو و تصم   داریخدا و د

 تربیت  عرصهشهید سلیمانی در  ی هایژگ یو-3

 توحید -3-1

دانستن خداوند، و    مانند یو ب  کتا ی  ی در اسالم، به معنا  ی اصل اعتقاد  ن یتریادیبن  توحید،

در خلق جهان  ک یشریب   نی همچن او  مقابل    .است  بودن  در  اسالمی،  فرهنگ  در  توحید 

 و  هیچ کس برای  یکتا، خدای برابر در جز که معناست  این به عمل،  شرک به کار رفته و

تعظیم هیچ چیز قرآن کریم،    بورزیم. کفر نیز طاغوت به و نیاوریم  فرود سر  تصریح  به 

  د یبه توح  می که مستق  میاز قرآن کر  یاتی آپیام تمامی پیامبران، اعتقاد به توحید بوده است.  

ا او خدا  قُل»  ز:داللت دارند، عبارتند  أحَد: بگو  »1.«)اخالص/ کتاستی  ی هُوَ اهللُ    ه إل  ال(؛ 

ن  ییخدا  چهی:  اهلل  إلّا اهلل  »35«)صافات/ستیجز  شما    خدای   همانا:  واحِد  هٌإل  هُکُمإل(؛ 

 خانوک  شهدای   ادواره ی در  سلیمانی سردار نگاه، همین  با   (110«. )کهف/کتاست ی   یخدا

 اساسی اصل  پنج از برخاسته اخالصِ  از استفاده با  : »شهیددیگویم   1389 سال  در کرمان
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اصول   حقیقی شهدای ما، شهدای  همه گفت توانیم   است. رسیده عظیم این مقام  به دین،

 که  با توحیدی  است  متفاوت  شهید  تصور  در توحید  توحید،  میی گویم وقتی  یعنی  ؛اندنید

 مقام این به را  او که داد معرفت  شهید این به توحید، از تصور آن لذا  ؛م یکن یم تصور ما

 خواندن که  بود باور این بر شهید سلیمانی  ( 25:  1399)حسینی،«  .رساند  بزرگ و  عظیم

 که توحیدی است؛  شهیدساز که هم توحیدی آن ؛ رساندیم توحید به را انسان قرآن، و دعا

. شهید  کندیم ترسیم  را خدا  عبودیت  و   می زند رقم   را  طاغوت به  کفر  و  خدا به  اعتقاد

اسرائیل آمریکا داعش،  صدام، شاه،  مقابل در  توحید، این با سلیمانی،  قاسم  ایستاد،  و 

 کرد.«  فدای توحید را جانش  مسلمین، عزت برای  و زد رقم  را  مکرر یها یروزیپ

 ایمان و اعتقاد به خدای یگانه -3-2

ای است که در مغز و فکر بشر راه یافته  ترین اندیشهایمان به خداوند، بلندترین و لطیف

خوش و  امیدوار  روشن،  را  دل  که  میاست  نیرو  آدمی  به  کرده،  قدرت  بین  و  بخشد 

ها، آرامش روانی دارد؛  ند. انسان مؤمن در مصائب و سختیکمقاومت وی را مضاعف می

داند و از این احساس،  گاهی محکم و پناهگاهی امن میزیرا از سویی خود را دارای تکیه

 گیرد: نیرو و نشاط می

بِذِی»الَّذ  قُلُوبُهُمْ  تَطْمَئِنُّ  وَ  امَنُوا  بِذِکنَ  اال  اللّهِ  الْقُلُوبُکرِ  تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  به خدا    هاآن؛  رِ  که 

به    مانیا دلهاشان  و  م   ادی آورده  آرام  تنها    دیآگاه شو  رد،یگیخدا  آرام  ادی که  بخش  خدا 

پیشامدها (  28)رعد/ «  دلهاست برابر  در  دیگر  سوی  از  شکیباین  ی و  و  یم  ی اگوار،  کند 

اله  مقابل خویش می  یپاداش  در  »انَّما  را  بِغَ  یوَفَّیبیند:  اجْرَهُمْ  حِساب  یالصّابِرُونَ    ی ب ؛  رِ 

  . (10)زمر/ «افتی]و[ به تمام خواهند   حسابیبان پاداش خود را  یبایکد شیترد

را زودگذر  یسختانسان مؤمن،   انتظار سعادت    داندیمها  سر    به   یو جاودان  یحتم و در 

به خدا بود که تمام ویژگی  برد. می های  سردار شهید سلیمانی، نمونه عینی انسان مؤمن 

توان در او یافت. داشتن زندگی هدفمند، خشوع در نماز، امانتدار، وفادار به  مؤمن را می

اطاعت از  پیمان، توکل به خدا، پناه دادن به دیگران و یاری کردن مردان خدا، پاکدستی و 

خدا و رسول و نپذیرفتن والیت کافران، جهاد با مال و جان، در برابر کافران سخت و در  

عدالت   به  یکدیگر مهربان و حکم کردن  می برابر  این  را  به جزء زندگی  در جزء  توان 

شهید عزیز مشاهده کرد. ایمان به خدا بود که او را شجاعانه تا خط مقدم نبرد با داعش  
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رضایت خدا و ولی  ایشان همواره  ای ترس یا تردید به خود راه دهد.  آنکه ذرهبرد، بیمی

 . دانستمیواجب خدا را در عمل به تکلیف 

 و معنویت  اخالص-3-3

را می از مهماخالص  یکی  بلکه اصلیتوان  فضائل اخالقی،  اخالقی  ترین  ترین فضیلت 

دارد.   نیاز  آن  به  انسان  که  ریا است. »ضدّ  دانست  و  از شرک  نیّت  پاک کردن  اخالص، 

غیر   از  نیّت  و  قصد  ساختن  خالص  و  پاک  از  است  عبارت  آن  و  است،  اخالص  ریا، 

کتاب    (65:  1383)سجادی، خدا.«   است:    المحجوبکشفدر  آمده  اخالص  تعریف  در 

عمل   بود،  جمادی  روح  بی  جسد  بود.«  اخالصیب»چنانکه  :  1383)هجویری،   هبایی 

مقابل آن یعنی ریا، همواره در آیات قرآن کریم و سخنان    نقطهصفت اخالص و    (138

نَ  یعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِص ی»وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِمعصومین )ع( مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است:  

الدِّ ذلِکؤْتُوا الزَّیمُوا الصَّالۀَ وَ  یقی نَ حُنَفاءَ وَ  یلَهُ  وَ  الْقَید  ک اۀَ  نی نُ  بودند یمَةِ؛ و فرمان  افته 

ا حالکنیجز  در  و  بپرستند،  را  توحک  ی ه خدا  به  دانددهییگراد  یه  برای،  را  ]خود[  او    ین 

ز و  دارند  برپا  نماز  و  گردانند،  دکخالص  و  بدهند؛  پایات  و[  ]ثابت  هم ین  ن  یدار 

 ( 5)بیّنه/است.«

راز  .  زه تقرّب به اوستخدا و به انگی  یبنابراین، حقیقت اخالص، انجام دادن عمل برا 

نیز در اخالص اوست. رهبر معظم   محبوبیت سردار سرافراز شهید حاج قاسم سلیمانی 

کرده با صفت »اخالص« معرفی  را  او  بارها  این  انقالب  خانواده  با  دیدار  در  ایشان  اند. 

برای  کنند برای حاج قاسم؛ این بینید مردم چه کار دارند می»می شهید با عظمت فرمودند:

این ناشی از اخالص است؛   را دانستند و  شما تسلّاست... بدانید که مردم قدر پدر شما 

دل جور  این  نباشد،  اخالص  اگر  است.  اخالص  نمیاین  متوجّه  مردم    ها دلد.  شوهای 

این است که یک    دهندهنشانشوند،  ها این جور همه متوجّه میدست خداست؛ اینکه دل

مرد   آن  در  بزرگی  داشت.«اخالص  شه  اناتیب )وجود  سپهبد  منزل  قاسم    دیدر  حاج 

تب سلیمانی، به اخالص او  کعظمت سردار سلیمانی و شکوه م بنابراین    (1398  ،یمانی سل

اول، اخالص او بود. کاری به مدح مردم    درجهبود. مظهر معنویت آن شهید بزرگوار، در  

 . خواهدیمخدا از او چه  نداشت. دنبال این بود که 
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 اسالم به عشق-3-4

در    است. الهی دستورهای  به عمل و اسالم  دین به  شدید  عالقه به معنی ،  اسالم به عشق

الهی،   دین  این  نابودی  برای  اسالم،  دشمنان  تاریخ،  و    اندکردهفراوانی    یهاتالشطول 

تا به مبارزه با اسالم و تعلیمات ناب آن    اندبردهگوناگونی را به کار    یهاروشو    هالهیح

از    یها روشبا پیشرفت زمان،    بپردازند.  با اسالم، تغییر کرده و در عصر کنونی،  مبارزه 

  ی ن ینشهیحاشو به طرق گوناگونی، برای    کنند یمخود اسالم، علیه آن و پیروانش استفاده  

مسلمانان   و  میان،  اندشده  متوسل اسالم  این  در  اسالم،    ییهاانسان.  به  معتقد  و  شجاع 

با   و  دارند  را  دین  این  پیروان  به  واقعی  اسالم  شناساندن  در  سعی  که  دارد  وجود 

از   گسترش  یخواهعدالت  ه یروحبرخورداری  را  محمدی  ناب  اسالم  ستیزی،  ظلم  و   ،

افراد  دهندیم از  یکی  سلیمانی،  شهید  اسالم،  رشید  سردار  که    ی ابرجسته.    دغدغه بود 

و   محرومان  مدافع  حقیقت،  در  ایشان  بود.  محمدی  ناب  اسالم  گسترش  او،  اصلی 

از   اندیشه، برخاسته  از    هیروح مستضعفان دنیا بود و این  ظلم ستیزی وی بود که آن را 

 قرآن کریم و آیین اسالم، فرا گرفته بود. 

 در 1397 اسفند 8 در وی  .بود گرفته   ره()  ین یخم  امام از را اسالمش سردار سلیمانی،

 ناب  اسالم  خمینی،  »امام است اسالمی گفته انقالب  دوم  گام  و  حوزه  ی هارسالت همایش 

 کرد.«  بنا تجدید  را نبوی اسالم و فرمودند تبیین را

 زیستی ساده-3-5

از    یست یزساده و    دیآیم متعالی به حساب    یها ارزشو دوری از تجمالت دنیوی، یکی 

زندگی   اجتماعی  در  و  دارد.انسانفردی  فراوانی  تأثیر  کر  ،  را    یگذرانخوش  م،یقرآن 

  ار ی بس  چه  ؛هاشتیمع بطرت    ة ی: »و کم اهلکنا من قردیفرمایو م  شماردیعامل سقوط م

 ( 58)قصص/بودند.« ی خود گرفتار سرمست یکه از زندگ م یبرد انی را از م هاهیقر

نیز،نید  انیشوایپ و    ی  ارزش  یست یزسادهقناعت  حضرت  دانستد یمواال    یرا  ع(،  )  یعل. 

به   م   بن صعصعه»خطاب  »دی فرمایصوحان«  خف  آنک :  المعونة  حَسَنُ  علمتُ    ف ی ما 

:  2ج  ، 1389)یعقوبی،.«ی انهیو کم هز  کوین ی اوریام، تو تا آن جا که دانسته نا هما المؤونة؛

204 ) 
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می را خاموش  آدمی  بصیرت  و  دل  ثروت، چشم  و  او  قدرت  از  را  فهم صحیح  و  کند 

ساده گیرد،  می و  زهد  حقاما  موجب  حقزیستی  آخرتپذیری،  و  و  پرستی  خواهی 

را  بزرگ انسان زاهد، حق  زیرا  دنیوی و اخروی است؛  عامل رشد  به    ردیپذیم ترین  و 

می عمل  انسان  شهید    (78:  1396)زاهرخانی،     .کند حق  که    ی اوارستهسلیمانی  با  بود 

  هرچند نبود و  دنیاییهای گاه به دنبال پست و مقامهیچپیروی از قرآن و پیشیوایان دینی، 

توانست با استفاده از موقعیت و جایگاه خود امکانات رفاهی فراوانی را برای خود و  می

سادهخانواده اما  کند،  فراهم  به  اش  بودن  نزدیک  و  برگزید.  زیستی  را  مردم    شهید عامه 

میدان   در  او  پیوسته و مداوم  گرا بود. حضور  آخرت  و  بریده  دنیا  از  انسانی  سلیمانی، 

،  مافیها   جهاد و شهادت حاکی از این است که وی از دنیا دل کنده بود و تعلقی به دنیا و 

ا  خداوند نداشت و خود را برای حضور در محضر   بود.  آماده کرده  ز  از طریق شهادت 

بود   رو  امام  همین  معرض  »:  دیفرمایموی    درباره  یاخامنهکه  در  بار  صد  قاسم  حاج 

بود؛ ا نبود، ول  نی شهادت قرار گرفته  انجام وظ  ی بار اوّل  در راه    فه،ی در راه خدا، در راه 

از ه  اهلللیسب یجهاد ف از    زیچ  چی پروا نداشت؛  از دشمن پروا داشت، نه  پروا نداشت؛ نه 

در منزل  رهبری    اناتی ب« ) و آن پروا داشت، نه از تحمّل زحمت پروا داشت.  نیحرف ا

 (. 1398،ی مانیحاج قاسم سل  د یسپهبد شه

 والیتمداری عشق به اهل بیت و-3-6

شده و اکمال دین و اتمام نعمت    یاست که به بشر ارزان  ی ترین نعمت الهوالیت، ارزنده

»اَلْ اَیاست:  لَکوْمَ  دینک مَلْتُ  عَلَکمْ  اَتْمَمْتُ  وَ  نِعْمَتی«.  ک یمْ  پیامبر   مْ  از  حدیثی  اسالم  در 

الْأَئِ) حُبَ  اللَّهُ  رَزَقَهُ  »مَنْ  آمده است:  سلّم(  آله و  علیه و  اهلل  فَقَدْ  صلی  بَیْتِی  أَهْلِ  مِنْ  مَّةِ 

فَلَا یَشُکَّنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ فِی الْجَنَّةِ؛  اگر خدای متعال کسی را به این   أَصَابَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَۀِ 

از اهل ائمه  محبت  برساند که  و  رزق  دنیا  خیر  تمام  به  دهد،  قرار  او  در سفره  مرا  بیت 

سردار بزرگ اسالم، به واقع مصداق    ( 78:  1404باطبایی،  )ط آخرت راه پیدا کرده است«  

جان، شیفته اهل عمق  از  بود.  این حدیث شریف  بر  )ع(  کاملی  طهارت  بیت عصمت و 

بود.   نموده  اعماق وجودش رسوخ  در  خاندان رسالت،  به  ارادت و عشق  اعتقاد و  بود. 

پا می بر  را  عزای حسینی  در روضه  مجلس  را  علی)  دالشهدا یس کرد و خدمت  السّالم(  ه 

بس بزرگ می افتخاری  برگزاری جلسات اهلبرای خود،  برای  اهتمام  دانست.  )ع(  بیت 
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گونهویژه به  داشت؛  پیدا میای  این جلسات حضور  در  درب  ای که شخصاً  مقابل  کرد، 

گفت. ایشان درباره اهمیت  آمد میایستاد و به عزاداران خوشالزهرا )س( میورودی بیت

 :فرموداین مجالس می

باید به آن دقت کرد، باید احترام کرد، باید توجه کرد ...   مجلس حضرت زهرا )س( ...  

همه اصرار من در برگزاری این مجلس، این است که مجلس عبادت و عبودیت باشد. به  

همین دلیل باید به نماز اول وقت در این جلسات توجه شود، به همه موضوعاتی که در  

می گفته  توجهآن  همان  شود،  بگویید.  ذکری  نشستید،  اینجا   ... و  شود  نشستید  که  طور 

دهید، ذکری را نذر کنید؛ برای یک چیزی، برای گرفتاری خودتان، اما  آرام آرام گوش می

سالم اهلل علیها( نیست، مربوط به  زهرا )هایی که مربوط به جلسه عزادار حضرت  حرف 

ته شود ... این جلسه، جلسه گوش  مجلس و جلسه عبادت نیست، نباید در این جلسه گف

 ( 79  :1396زاهرخانی،. )کردن، تفکر کردن و ذکر گفتن است جلسه توجه .دادن است 

 دنیا گریزی و دل نبستن به آن -3-7

دنیا و پرداختن    یها لذتاز    استفادهدنیاگریزی، به معنای دل نبستن به دنیاست؛ چنان که  

باید   دنیا  نشود.  حرامی  ارتکاب  یا  واجب  ترک  موجب  آن،  در  مادی  امور    ی ا لهیوس به 

 برای رسیدن به کمال آخروی شود.

از صفات   دیگر  یکی  آن،  به  گرایش  و  دنیا  از    له یرذدوستی  و  است    ی ها شهیراخالقی 

با  شودیممحسوب    حرص دنیا  از  همواره  )ع(،  معصومین  روایات  و  کریم  قرآن  در   .

الْمَوْتِ وَ  ک »عناوین لهو و لعب و متاع غرور، سرزنش به عمل آمده است:   لُّ نَفْس  ذائِقَةُ 

أُجُورَ تُوَفَّوْنَ  أُدْخِی وْمَ الْقِیمْ  کإِنَّما  وَ  النَّارِ  عَنِ  زُحْزِحَ  فَمَنْ  فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَ امَةِ  الْجَنَّةَ  اۀُ  یلَ 

الْغُرُورِیالدُّنْ مَتاعُ  إِالَّ  جاندارا  هر  ]  ی ؛  رستاخطعم چشنده  روز  همانا  و  است،  مرگ  ز  ی[ 

ه را از آتش به دور دارند و در  ک. پس هر  شودیمامل به شما داده  کتان به طور  ی پاداشها

قطعاً   درآورند  زندگی امکبهشت  و  است؛  شده  مایدن  ی اب  جز  فریا  نی ه  )آل  ست.«یب 

 ( 185عمران/

 پیامبر اکرم )ص( دنیا را پست و ناچیز دانسته و فرموده است: 

دَنِیَّةٌ   شده.«  آفریده آخرت از پیش و است پست دنیا  االْخِرَۀِ؛ دُونِ مِنْ خُلِقَتْ الدُّنْیَا 

 (. 280:  29ج  ، 1403)مجلسی، 
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 را دانسته است:  هامحنتو  هافتنه همهع(، دوستی دنیا را سرآغاز ) یعلحضرت 

 محنتها همه ریشه و هافتنه سرآغاز یاپرستیدن ;الِمحَنِ اَصْلُ وَ الْفِتَنِ رَأْسُ الدُّنْیَا حُبُّ»

قاسم سلیمانی، با همین نگاه،    (487:  1377)تمیمی آمدی،    « .هاسترنجو   از دنیا  شهید 

گریزان بود و اعتنایی به آن نداشت. مکتب شهید سلیمانی، برگرفته از مکتب اسالم بود و  

بود. ناچیز  و  پست  او،  نگاه  در  دنیا  جهت،  همین  سلیمانی    به  زینب  :  دیگویمخانم 

گفتند:   گفتم.  تبریک  ایشان  به  گرفتند،  آقا  حضرت  از  را  ذوالفقار  مدال  بابا  که  »روزی 

دنی  ها نیا است، همه  بگیرم.«   وی  خدا  از  را  ام  أخروی  مدال  روز  یک  کن    دعا 

از    ( 78:  1399حسینی،) تبعیت  به  آنان  است.  پست  و  ناچیز  الهی،  مردان  نگاه  در  دنیا 

ا إال متاع الغرور«: زندگی در  یاۀ الدنیمکتب اسالم و قرآن مجید، بر این باورند که »وما الح

جز   چیزی  خداوند  هیسرمادنیا،  نیست؟  در    فریب  :  دیفرمایمنساء    سوره  74  هیآکریم 

، باید در راه خدا پیکار کنند. و آن کس که  اندفروخته»کسانی که زندگی دنیا را به آخرت 

سردار    ، چه کشته شود یا پیروز، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.«جنگدیمدر راه خدا  

به دنیاگریزی  راسپهبد حاج قاسم سلیمانی به دنیا تعلقی نداشت و همواره دیگ نیز  ن را 

در بهمن  کردیمدعوت   او  به کجا    1388.  که  نباشید  »حریص  پاسداران گفت  در جمع 

   قیمتی ندارد.«  ها نیابرسید از نظر مالی و درجه و پست و جایگاه مادی؛  
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 سیاست و روابط بین الملل  عرصهشهید سلیمانی در  ی هایژگ یو-4

 استکبار ستیزی-4-1

از ریشه »ک به معنی »-ب-استکبار  (،  18:  10ج  ،  1368« )مصطفوی، یخواهیبرترر« و 

(؛ »خودبزرگ  13:  12ج  ،  1414»امتناع از پذیرش حق، از روی عناد و تکبّر« )ابن منظور،

)طریحی، دروغین«  به  9:  4ج  ،  1362بینی  بیشتر  اصطالح،  در  و  است.  معنای  ( 

 . رودیم ، استعمار و استثمار به کار ییجوسلطه

با   انسان مسلمانی، مطابق  در    فهیوظ دینی،    یها آموزههر  دارد.  استکبار  و  ظلم  با  مقابله 

استکبار و مستکبرین   با  مقابله  دفاع و  به  قرآن  .  اندشدهقرآن کریم، مستضعفین، موظف 

»و لن یجعل اهلل للکافرین علی دی فرمایم کریم     ی و خداوند هرگز راه؛  المومنین سبیال  : 

( »محمد رسول اهلل و الذین معه  141/ نساء)فّار بر مسلمانان قرار نداده است«ک  سلطه  ی برا

و آله و سلم( فرستاده خداست و    هیاللّه عل  یمحمد )صل  ؛اَشِدّآءُ عَلَی الکُفّار رُحَمآءُ بَینَهُم

«  دمشفق و مهربانن  اریبس  گریکدی سخت و با و  دل یقو ار یو همراهانش بر کافران بس  اران ی

 ( 29/ فتح)

وسته  یپ؛  »کونوا لظالم خصما و للمظلوم عونا  : دیفرمایم  البالغهنهجدر  ع(  )  یعلحضرت  

 ( 47د« )نهج البالغه، نامه یاور مظلوم باش یدشمن ظالم و 

دنبال سلطه  که به  باشند یم و کشورهایی  ها دولت همه مصادیق استکبار، در دنیای کنونی، 

سایر   حقوق  و  بوده  کشورها  دیگر  نادیده    ها انسانبر  رأس  رندیگیم را  در    همه . 

، امریکا، و رژیم صهیونیستی، هستند و کشورهای انگلیس و فرانسه  جوسلطه  یهادولت

 . کنندیمنیز از آنها حمایت  

از   یکی  سلیمانی،  با    یها چهرهشهید  مبارزه  به  که  است  و  غاص  یهامیرژشاخصی  ب 

از   این حمایت، برخاسته  پرداخته است.  سلطه  از مردم مظلوم کشورهای مورد  حمایت 

و   دستورات  از  برگرفته  ایشان،  تفکر  و  است  انسانی  وجدان  و  دینی    یهاآموزهفطرت 

است. ندانسته  جایز  مسلمان  برای  را  ستم  و  ظلم  برابر  در  سکوت  که  شاگرد   است  او 

  33شناخت، از دفاع مقدس تا جنگ  استکبار، مرز نمیمکتب اسالم بود که در مبارزه با  

 ساعته در نوار غزه، برایش میدان مبارزه با ظلم و استکبار بود.  48روزه در لبنان و جنگ 
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صحنه در  حضورش  و  همه  وجود  عربی،  ارتجاع  و  جهانی  استکبار  با  مبارزه  های 

به  میها علیه دنیای اسالم را خنثی  ها و توطئهگذاریسرمایه کرد. هنر او تبدیل »تهدید« 

بی شاهکاری  در  بود.  شام  »فرصت«  و  عراق  اسالمی  »دولت  خطرناک  پروژه  نظیر، 

نابود و آن را به فرصتی برای اتحاد امت اسالمی تبدیل کرد. در جنگ های  )داعش(« را 

طراحی  22روزه،    33 با   ... و  روزه  سه  روزه،  هشت  حمایت  روزه،  و  هوشمندانه  های 

لبنانی    فکری فلسطینی و  برابر رزمندگان  در  تسلیم  به  را  دشمن صهیونیستی  میدانی،  و 

وادار کرد، هسته مقاومت را در کشورهای سوریه و عراق بنیان گذاشت و با سازماندهی،  

اسالمی،   کشورهای  برخی  در  رزمنده  نیروهای  میان  انسجام  و  اتحاد  ایجاد  و  آموزش 

به رزمندگان مس را  میدانروحیه خودباوری  به  را  آنان  تزریق کرد و  با  لمان  مبارزه  های 

   ند. گری کشااستکبار و صهیونیسم و سلفی

 دفاع از مظلومان -4-2

با   مظلوم  مستکبرینمبارزه  از  دفاع  از    ان و  سکه  یک  روی  دو  عنوان    ن یترمهمبه 

  :دیفرمایممبارکه حج    سورهخداوند در    است.  مسلمانان های حیات ایمانی زندگی  مؤلفه

ارِهِمْ  ینَ أُخْرِجُوا مِن دِیر* الَّذِینَصْرِهِمْ لَقَدِ  یقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَی نَ  یلِلَّذِ  أُذِنَ»

إِلَّا أَن  یبِغَ لَّهُدِّمَتْ صَوَی رِ حَقٍّ  بِبَعْض   النَّاسَ بَعْضَهُم  اللَّهِ  دَفْعُ  وَلَوْلَا  عٌ  یوَبِ  امِعُقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ 

  زٌ؛ یعَزِ  ینصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِینصُرَنَّ اللَّهُ مَن  ی رًا وَلَیثِکاسْمُ اللَّهِ    هایفرُ  کذْ یوَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ  

تحمکآنها    به آنان  بر  چرا  ی ه جنگ  است،  شده  داده  اجازه جهاد  ستم  کل شده  آنها  به  ه 

ه به ناحق از خانه و النه خود بدون  ک  هاهمانناست.  شده است و خدا بر نصرت آنها توا

  ی : پروردگار ما اهلل است، و اگر خداوند بعضگفتندیمه  کن یاخراج شدند، جز ا ی لی چ دلیه

  ی هود و نصارا و مساجد یو معابد    ها صومعهرها و  یند، دکدفع ن  گرید  یاز آنها را با بعض

  ی ار یه او را  کرا    ی سانکو خداوند    شودیمران  ی، وشودیمار برده  یه نام خدا در آن بس ک

آئک از  )و  نمای نند  دفاع  قوکندیم  یاریند(  ینش  خداوند،  ش  ی .  ناپذکو  ر  یست 

 ( 39-40«)حج/ است.

د و  ی ه همه شما مسئولکد  یبدان؛  تهی رع  عن   مسؤول   کلُّکم و    راع    کلُّکمْ بر اساس حدیث » 

ز به  نسبت  شما  بازخواست  یهمه  دستانش  نسبت    «،دیشویم ر  نباید  دیگر  مسلمان  به 

تفاوت باشد؛ بلکه باید به هر نوع که برایش ممکن  اند، بیواقع شده ستم که مورد  مؤمنان 
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ا اسالمی،  زیرا امت  کند؛  مسلمانان مظلوم کمک  به  و  نموده  بیزاری  ظالم  از  مت  است، 

است.  رزمنده  واحده  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  اسالم،  بزرگ  حتی  سردار  که  بود  ای 

تکفیریلحظه با  نبرد  و  مظلومان  از  دفاع  برای  ننشست.  ای  پا  از  تحجر  ایادی  و  ها 

نابغه او  از  در جنگ،  وی  کاریزماتیک  برای  ای کمشخصیت  بر هم    ی زیربرنامهنظیر  در 

نبرد میادین  با آوازه  کوبیدن دشمنان در  های  ای که در کشور و در رسانهساخته بود که 

هیچ داشت،  میان  دنیا  در  فروتنی  و  تواضع  کمال  با  بلکه  نشد؛  تکبر  و  غرور  دچار  گاه 

می  رزمانشهم پیدا  صحنهحضور  تمام  در  و  احساس  کرد  اندک  بدون  اجتماعی،  های 

 ( 81: 1396. )زاهرخانی، یافتغروری حضور می

 به حزب و جناح عدم وابستگی -4-3

انسان به  توجه  اسالمی،  اخالق  قوت  نقاط  از  و  یکی  نیکوکاری  همکاری،  حس  ها، 

وخدمت به  مردم و  به  امام  یرسانی  و صالحان است.  به مؤمنان  علیه  )  نیحسژه خدمت 

« است:  فرموده  فَکمْیعَلَ  اللَّهِ  نِعَمِ  مِنْ  کمْ ی إِلَ  النَّاسِ  حَوَائِجَ   أَنَالسّالم(  تَمَلُّوا  ،  از   ؛النِّعَم لَا 

این است که مردم، حوائج خود را نزد شما مینعمت   ، 1403«)مجلسی،  آورند.های خدا 

های خدا ]که حاجت مردم است[ خسته و ملول نشوید«. شهید  پس از نعمت(  78:  3ج  

حاج قاسم سلیمانی، نمونه بارزی از مسلمانی بود که در خدمت به مردم، به هیچ حزب  

رفت، چنین  دانست و هر جا که میق به همه ملت میخود را متعلّ وابسته نبود. و گروهی 

داشت.  قرار می وضعیتی  که  هر مسئولیت  او  در  بود.  پایبند  مسأله  این  به  کامالً  گرفت، 

های سیاسی یا طرفداری  تبلور مردی بود که بر خالف بسیاری دیگر، تمایلی به وسوسه

سر و  نکرد  پیدا  خاص  جناح  یک  در  مایهاز  چنانکه  بود؛  ایران  ملت  همه  به  متعلق  ای 

فرماید: »در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر اش به سیاسیون کشور مینامهوصیت

واقعی   و خود، خدمتگزار  بدانند  عبادت  را  آنان  به  به مردم و خدمت  احترام  مسئولیتی، 

 بایکوت کنند«  ها راها باشند، نه با توجیهات واهی، ارزشگر ارزش]و[ توسعه

انسان ماندگاری  است.  راز  جناحی خاص  به  نداشتن  تعلق  روزگار،  این  مهابت  پر  های 

او را مصادره کند؛ زیرا خودش را   شهید حاج قاسم سلیمانی، هرگز اجازه نداد جناحی 

می زمانش  امام  میسرباز  ملی  منافع  و  امنیت  به  تنها  و  قرمزش  دانست  خط  اندیشید. 

 . فقیه و رهبری و مقاومت بودقالب اسالمی، نظام، والیتاسالم، ایران، ان
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 عقالنیت -4-4

از    یها آموزهدر    همسو با دین بدل شده؛ تا جایی    یها واژهاسالمی، عقالنیت، به یکی 

و روایات،   در احادیث  ورزیدنکه  تعقل  اللَّهِ  »:  اشاره شده است  به  عِنْدَ  الدَّوَابِّ  شَرَّ  إِنَّ 

الَّذِ هستند که    ییهااللجانوران در نزد خداوند، کر و    نیبدتر؛  عْقِلُونَیال    نَیالصُّمُّ الْبُکمُ 

بر اساس اسالم ناب، مکتبش را ترسیم کرده    (22)انفال/ .«کنندینم تعقل   شهید سلیمانی، 

گرفته است.   از اسالم وام  را  عقالنیت  او  گرفتن    همه است.  کار  به  با  عقالنیت،  مظاهر 

 و محاسبات، در مکتب شهید سلیمانی نمود عینی دارد.   خرد و تدبیر و فکر

و   فکر  و  تدبیر  و  بیاناتعقل  در  کردارمحاسبه،  و  رفتار  موج    شهید   ،  .  زدیم سلیمانی 

در   انعطاف  عدم  دشمنان،    مقابلهسرسختی و  در  با  او همواره مشهود است.  در زندگی 

تزریق    هیروح،  شیها یسخنران مردم  به  را  نفس  به  اعتماد  و  کارگیری    . کردیمامید  به 

پ باعث  سلیمانی،  شهید  عمل  در  و  بیانات  در  بخشیدن  عقالنیت  بر    طرهیسایان  داعش 

 :سدینویمبه ایشان   ی انامهکشورهای اسالمی شد؛ چنانکه رهبر معظم انقالب، در 

منطقوه  یداعش[، نه فقط به کشوورهامهلک ]و   یسرطان  توده  نیساختن ا  یشما با متالش»

 یالهو ینصورت نیو. ادیبزرگ کرد یخدمت تیّملّتها و به بشر همهو به جهان اسالم بلکه به 

 یروزخاطر مجاهودت شوبانهبوود کوه بوه «رَمی اهللَ کِنَّوَ ل تَیاِذ رَمَ تَیو مصداق »وَ ما رَمَ

رهبر انقوالب بوه ناموه سرلشوکر قاسوم  پاسخ«).به شما پاداش داده شد  همرزمانتانشما و  

پا  یمانیسل  (.https://farsi.khamenei.ir؛  1396  ،داعش  طرهیس  انیدرباره 

نشان   کالم،  و    دهنده این  تدبیر  سراسر    محاسبه عقالنیت،  در  که  است  سلیمانی  شهید 

 زندگی او آشکار است. 

 عدالت اجتماعی -4-5

از    یکی  اجتماعی،  تخصیص    ی هاداللتعدالت  آن،  از  منظور  که  است  عدالت  مفهوم 

معنا،    منصفانه این  به  جامعه است.  در یک  عدالت  منابع  از  مقبولی  سطح  به  باید  قانون 

توزیع   و  یابد  دست  رسمی  و  برابر    منصفانهحقیقی  و  کند.    هافرصتمنابع  تضمین  را 

مکتب سلیمانی است، از متن قرآن و متن دین    ی هاشاخصاز  عدالت اجتماعی که یکی  

است.  شده  گرفته  اسالم  مکتب  از  کلی  طور  به  بزرگ  و  و  سطح    ی ارزش  در  عدالت 
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و خداوند    شدهمطرح   نیادی بن  یاست که به صورت اصل  ی ااندازهاز منظر قرآن به اجتماع 

 : کندیمو آن را واجب   دهدیم به طور قاطع به آن فرمان 

خل  ا»ی جعلناک  انّا  ب   یف   فةی داود  فاحکم  بالعدل  ن یاالرض  را    یا ؛  الناس  تو  ما  داوود! 

)نما  فهیخل زم   ندهی و  در  داد  نیخود(  م  م؛یقرار  در  داور   انی پس  بحق    ی مردم 

  ی ها یدشمنو  هایبدکه   شودیممتذکر   یراستا به جامعه اسالم  نیدر هم  و  ( 26کن«)ص/

نبا ب   دیمخالفان  عدالت  راه  از  را  حت  رونیشما  کن   یبرد،  رفتار  عدالت  با  دشمنانتان    :دیبا 

شما    ، یت یّبا جمع   یدشمن   ی؛التعدلوا اعدلوا هواقرب للتقو  ان یعل شنآن قوم    جرمنّک ی  وال »

به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کن )مائده  «است!  کترینزد  ی زگاریکه به پره  د، یرا 

مشکالت مردم،   (8/ و حل  به مردم  توجه  اجتماعی و  عدالت  سردار سلیمانی،  نگاه    در 

را    ییهانامه: »دیگویمایران منش    سردار سرتیپ دوم پاسدار مهدیبسیار اهمیت داشت.  

ایشان   به  دنبال  دادندیمکه مردم  با جدیت  نامه  گفتیمو    کردیم،  به من  وقتی کسی   :

را  داده نامه  جواب  سلیمانی،  خواهدیم،  سردار  بدهم.  جواب  باید  و  دارم  تکلیف  من   .

ظ  نفی  اجتماعی،  عدالت  دنبال  او  بود.  مسلمانان  و  مردم  مندی  رضایت  و  دنبال  لم 

از هر مظلومی در منطقه و عالم بود.   فکه، شی    ماهنامه )ستمگری در جهان، و حمایت 

  اش یزندگ.  کردیمدر همین چارچوب و روی همین ریل حرکت    قاًیدقخود      (71:  202

سلیمانی، با پیمودن این راه، دنبال    شهید   . مملو از تالش برای رشد عدالت اجتماعی بود

ص(، دنبال  اکرم )با درس گرفتن از مکتب اسالم و مکتب نبی  ایشان عدالت حقیقی بود. 

 دنیا حاکم شود. این هدف بود که ظلم از جهان رخت بربندد و عدالت در سراسر 

 محبوبیت جهانی -4-6

های دیگوران خداوند در قرآن وعده داده است که محبت افراد شایسته و با ایمان را در دل

کوه  یکسوان نُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَویَجْعَلُ لَهُومُ الورَّحْمنُ وُد ا: دهد: »إِنَّ الَّذینَ آمَقرار می

]در  یآنوان محبتو ی[ رحمان بورای]خدا  ی، به زوداندکردهشایسته    یایمان آورده و کارها

سردار سرافراز اسالم، یکوی از کسوانی ( 258:  21ج  ،  1403)مجلسی،«.  دهدیمها[ قرار  دل

و از ایون جهوت،  را وقف خودا و خودمت بوه موردم کورده بوود اشاست که تمام زندگی

او را  در حقیقوتهوا نیوز ای بود که حتی غربیگونهمحبوبیت او بهمردم بود.  همهمحبوب  

هوا نوشوت: »سولیمانی دوست داشتند. یک ژنورال آمریکوایی پوس از شوهادت سوردار دل
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العواده بوود. ای جنگی، فوقهدرخشید. در اجرای تاکتیکای بود که مثل الماس میفرمانده

کوردیم اگور در سازماندهی حشد الشعبی با توانمندی بسیار باالیی عمل کرد. ما افتخار می

ر حضوو کرد. مشکل سلیمانی ایون بوود کوه علیوه موا بوود«او در ارتش آمریکا خدمت می

محبوبیوت ایون سوردار گوواه  یمانیمطهر سوردار سول  کریپ  عییملت در تش  یونیلیم  نیچند

، همچنوان دا  موردم از گوذردیمسرافرازبود و با اینکه حدود دو سال از شوهادت ایشوان 

 مردمی و مرد میدان، تازه است و همگان در ماتم او هستند. چهرهفقدان این  

 مقاومت و ایستادگی -4-7

را به مقاومت و    ایشان   پیرواناکرم )ص( و    امبریپ  به طور صریح،   کریم  خداوند در قرآن

بما تعملون  فاستقم کما امرت و من تاب معک و ال  »:  خواندیم فرا    ایستادگی تطغوا انه 

ن  دار ی، پایاشدهپس همچنانکه مأمور  ؛  ریبص با تو بسو  زیباش و  خدا باز    یهر کس که 

«.  است نا ی ب د یکن یم که همانا او نسبت به آنچه   دینکن  ی بورزد و سرکش  یدار یپا  دیگشته با

  ی ار دی، مسلمانان را به صبر، مقاومت، پاهیآچندین  ( عالوه بر آن خداوند در  112  /)هود

به عنوان محصول    شمندو پاداش مهم و ارز  جهی دو مژده، نت  ات،ی دعوت کرده است. در آ

اول مژده رستگار، وعده داده شده استصبر و مقاومت و    ؛یو بهشت و رضوان اله   ی: 

پ موفق   یروزیدوم  پا  تیو  و  از    .داران یصابران  ایستادگی،  و  صبر    ی ها یژگیومقاومت، 

با تالش و استقامت فراوان، سعی در براندازی    هاسالایشان،    بارز سردار سلیمانی بود و

  ی ریگشکلدشمنان اسالم و پیروزی پرچم مقاومت داشت. او با این عمل خود، باعث  

برای مبارزه با    جبهه مستکبر شد و این تفکر عمیق را در    ی هادولتمقاومت در منطقه 

آنچه دشمنان اسالم  برابر هستند و    مسلمانان، با هم برادر و   همه میان مردم رایج کرد که  

 از آن ترس دارند وحدت مسلمانان و چهره حقیقی اسالم است. 

  با ارزش ی هاهدف بر تمرکز-4-8

ارزش دنیوی دور کرده بود و  های بیحکمت و توانمندی نگرشی شهید، او را از حاشیه

با ارزش و در  تمرکز او را بر هدف استقرار جامعه    رأس های  از  آن  اسالمی و حفاظت 

بود. کرده  متمرکز  مسلمانان  ما   حریم  همه  امروز  نیاز  حکمت  با  هدفمندی  نوع  این 

است.  خصوصاً اسالمی  نظام  سلیمانی،    (103:  1398)سوفان،    کارگزاران  شهید  مکتب 

مخلصانه    ی هاتالشمکتب تعلیم و تربیت مردان و زنان بزرگ و انقالبی بود و در پرتو  
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  تشکیل و گتسرده شد ، جبهه مقاومت مسلمانان و مستضعفان در جهان  شانو با تدبیر ای

سیره و سنت توانمند و قدرتمندی    )ع( و پیوند خوردن این مکتب به نهضت امام حسین 

و به است  داده  نقاط جهان سامان  اقصی  در  هر روز  را  افراشته  بر  پرچم  این  حتم  طور 

 د.  تر خواهد شپرفرو 

 یر یگجهینت

از جمله مبانی فلسفی و نظری در نظام تربیتی شهید سلیمانی، توجه به فطرت و کرامت  

و    هاانسان محوری  توحید  به  توجه  نیز  اصول    . باشدیم  دنیاگریزی و  اینکه  به  باتوجه 

توجه    ،باشدیم تربیتی مکتب شهید سلیمانی، برگرفته از تعالیم ناب اسالمی و قرآن کریم  

و  به   باعث  هاشاخصاین اصول  اینکه  بر  به    ه یتزک، عالوه  اتّصاف  آراستگی و  نفس و 

نفسانی   نیز  گرددیم فضایل  خدا  به  تقرّب  باعث  با  گرددیم،  رابطه  در  آن،  بر  عالوه   .

روابط بین الملل نیز    عرصهو در    گرددیمعدالت و قسط در جامعه    اقامه دیگران، باعث  

سلیمانی    مؤثر واقع شود.  تواندیم به    یهایژگیوشهید  تبدیل  را  او  که  داشت  شاخصی 

و   کرد  مکتب  که    یهاشاخصیک  داشت  نیکی  به    توانیمرفتاری  آنها  از  استفاده  با 

دارای  اصول تربیتی شهید سلیمانی،  دست یافت.    تربیت   تعلیم و  نهی زمالگوی جامعی در  

چون: توحید، ایمان و اعتقاد به خدای یگانه، اخالص و معنویت، عشق به    یی هاشاخص

آن  ی ستیزسادهاسالم،   به  نبستن  دل  و  دنیاگریزی  والیتمداری،  و  بیت  اهل  به  عشق   ،

و عمل به آنها،    شودیم نجر تربیتی م نهی زمالگوی عملی در    ارائه که در نهایت به   باشد یم

سعادت   به  جامعه  و  فرد  رساندن  در    . شودیم باعث  سلیمانی  و    عرصهشهید  سیاست 

المللی،   بین  از    یها یژگیوروابط  دفاع  استکبارستیزی،  از:  عبارتند  که  داشت  ممتازی 

مظلومان، عدم وابستگی به حزب و جناح، عقالنیت، عدالت اجتماعی، محبوبیت جهانی،  

بر  مقاومت   تمرکز  و  ایستادگی  شخصیت    یهایژگیوبررسی    ارزشمند.  یهاهدفو  و 

تأثیرگذار است و به   ها انسانزندگی فردی و اجتماعی   ی هاعرصه همهشهید سلیمانی در 

در   ما و هم  در زمان  و    یها زماناین خاطر، هم  داشته  کاربرد  راهنمای    تواند یمآینده 

در   ارتباط  برقراری  در  جوامع،  و  بین    عرصه افراد  روابط  و  سیاست  اجتماع،  خانواده، 

 الملل باشد. 
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