مباني و اصول مکتب شهید سلیماني
الگوی جهان اسالم
حسن منافی

*

راضیه خادم الحسینی

**

چکیده

هدف :هدف از پژوهش حاض تبیین مبانی و اصرول مکترب شرهید سرلیمانی الگروی
روش :این پژوهش با ب رسی کتابخانهای در زندگینامه ،سخن انیهرا ،یادداشرتهرا و
وصیتنامه شهید و همچنین مصاحبه با اف اد صاحبنظ و استفاد از نظ خب گان نوشته شد
است.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد اعتقاد راسخ به اسالم سیاسی و والیتفقیه ،اراد قاطع ب
حاکمیت دیرن خردا در جهران ،تکلی شناسری و انجرام وظیفره ،ذوب در انقرالب برودن و
جهتگی ی انقالبی و جهادی ،سلوک معنوی و دوری از نفسرانیت و خودخرواهی ،براور بره
ک امت انسانها و شتافتن به کمک آنها ،مقابله و مواجهه با نظام سلطه ،تدبی  ،باور به داشتهها

مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی الگوي جهان اسالم

جهان اسالم است.

و اتکاء به آن و ...از مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی است.
* کارشناسی ارشد دانشگا آزاد خمینی شه .Hb.manafi@Yahoo.com ،
** کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ،دانشگا اصفهان.R.hosseini@edu.ui.ac.ir ،

06

نتیجهگیری :مکتب سلیمانی مکتبی جامع و مانع و ثم ح کرت هردفدار ،سرنجید ،
خستگیناپذی و س شار از ایمان و اخالص حاج قاسم بهسروی اهرداف واال و الهری اسرت.
اکنون نوبت مسئوالن و مدی ان در سه قو است که پایبند به مکتب سلیمانی باشرند و برا ایرن
س مایه عظیم از گذرگا های دشوار عبور کنند.
کلیدواژهها :مکتب سلیمانی ،جهان اسالم ،والیتمداری ،اخالص.
مقدمه

ه انسان آگا و منصفی ،فارغ از اندیشه سیاسی یا اجتماعیاش ،گواهی میدهد که این
عبارت ُپ مغز و دقیق به حق شایسته س دار بزرگ اسالم ،سپهبد شهید حراج قاسرم سرلیمانی
است .مکتب سلیمانی ام وز ،مکتب بزرگی است که میتواند ه یک از جوانان این س زمین
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را به سلیمانی دیگ ی تبدیل کند .اما بهراستی یک انسان باید چه و یژگیهایی داشته باشرد ترا
مکتبساز شود .س دار سلیمانی فقط متعلق به جهان اسرالم نیسرت زمرانیکره منطقره را از
ت وریست پاکسازی میکند م تبط با انسانیت و تمام انسانها چه مسلمان و چه غی مسلمان
است پ س دار سلیمانی متعلق به جهان انسانیت است و ب ای تمام م دم جهان میتواند یک
الگوی شاخ

باشد .س دار عزیز دلها ،حاج قاسم سلیمانی ،س باز مخلصری در را خردا

بود که توانست جهانی را دگ گون کند .س و بلند مقاومت سر بره آسرمان مریکشرد .پر چم
مجاهدت و استقامت با امواج محبت و اعالم وفاداری آزادگان جهان به نماد ب جسته مقاومت
ب اف اشتهت از پیش رخنمایی میکند و اینها یعنی «سلیمانی» یک مکتب است .یک سی  ،را
و روش است که با شهادت صاحبش ط اوت بیشت ی مییابد نه منشی بیاعتبار که برا فقردان
مالک آن به طاق نسیان سپ د شود .سلوک پیوسته در ص اط مستقیم اسالم و انقالب ،از حاج
قاسم اسو ای ماندگار و گفتمانی زنرد و درخشرند پریش روی ملتهرا قر ار داد اسرت .برا
شهادت شهید سلیمانی یکی از مهمت ین و کلیدیت ین گزار هرا دربرار شخصریت ایشران را
رهب معظم انقالب ف مودند و از این شهید بزرگوار بهعنوان «مکتب» یاد ک دند« :س دار شهید

 55عزیز ما را با چشم یک مکتب ،یک را  ،یک مدرسه درسآموز ،با این چشم نگا کنیم آن وقت

ّ
اهم ّیت این ق ّیه روشن خواهد شد» (رهب معظم انقالب .)4913 ،یکی از وجو شهید سلیمانی
وجه حکم انی وی است و با نگا مکتب میتوان آموز های مهمی در ذیل موضوع حکم انی
از مکتب این شهید استخ اج و استنباط نمود .از این منظ در مکتب حاج قاسم ب گی جدید و
برردیع از انقررالب اسررالمی رقررم خررورد اسررت کرره در آن ،حررداقل در بع ری از ع صررهها،
خاص انقالب و جمهوری اسالمی را نره در
بهخصوص نظامی و سیاسی ،توانستهایم مسائل ِ

محدود و قلم ِو جغ افیای ای ان فعلی ،بلکه در سطح منطقهای حل و فصل کنیم .ما ام وز با

ملت ع اق و بسیاری از ملتهای دیگ « ،هم مسئله»ایم .مکتب حاج قاسم ،الگو یی اسرت
که میتواند به ما در علوم اقتصادی و اجتماعی و مدی یت و ...بیاموزد که مسائل این جهران،
هیچگا بهطورتام و تمام حل شدن ِی نیستند ،اما آنچه اهمیت دارد آن است که مسائلمان را در
سطحی کالنت از ای ان و با ح ور ملتهای مسلمان حل و فصل کنیم .عوامل مختلفری در

جوامع مختل سبب ایجاد وحدت و همدلی میشوند که در ای ان چند عامل اصلی در داخل
کشور ب ای وحدت و اتحاد وجود دارد ایدئولوژی که همان اسالم است و رهب ی که همه زی
چت رهب ی در حال فعالیت هستند و این دو خصیصه و یژگی است که شهید سلیمانی از ایرن
را که باعث اتحاد و همدلی در بین کشورهای اسالمی میشود را ب رسی میکنیم.
مکتب

مکتب ،مجموعه جهانبینی و باور انسان است که به تفسی انسان و جهران مریپر دازد؛
هنجارهای انسانی را مشخ

و معین میسازد؛ نیاز انسران را بره جهرانبینری ب طر ف ،و در

نهایت نظام ارزشی ب ای زیستن و چگونه زیستن ارائه میکند .استاد شهید مطه ی در تع ی
مکتب میگو ید« :یک نظ یه کلی و یک ط ح جامع و هماهنگ و منسجم اسرت کره هردف
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دو و یژگی کامال ب خوردار بود .در این مقاله ب خی از و یژگیهای این س دار رشید حماسهساز

اصلی آن کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در خطوط اصلی و روشها ،بایدها و
نبایدها ،خوبها و بدها ،هدفها و وسیلهها ،نیازهرا و دردهرا و درمرانهرا ،مسرئولیتهرا و
تکلی ها در آن مشخ

است و خاستگا الهام تکالی و مسئولیتها ب ای همه اف اد است و 50

نوع ب داشت و ط ز تفک ی که یک مکتب دربار جهان و هستی ع ضه مینمایرد ،زی سراز و
تکیهگا فک ی آن مکتب به شمار میرود .این زی ساز و تکیهگا اصطالحا جهانبینری نامیرد
میشود .هدفهایی که یک مکتب ع ضه میدارد و به تعقیب آنهرا دعروت مریکنرد و را و
روشهایی که تعیین میکند و بایدها و نبایدهایی که انشاء میکند و مسرئولیتهرایی کره بره
وجود میآورد ،همه به منزلۀ نتایج الزم و ض وری جهانبینی است که ع ضه داشرته اسرت»
(مطه ی.)4912 ،
از آنجا که انسان ام وز جهتگذار و وحدتبخش انسان فر دا اسرت ،آرمران مشرت ک
میدهد؛ مالک خی و ش و باید و نبایدهاست ،فلسرفه زنردگی انتخرابی آگاهانره مجهرز بره
استدالل و باور جامع و کامل است؛ لذا مکتب و باور از ض وریات حیات اجتماعی است و
چون اسالم باوری انسانی است ،منشأ آن فط ت انسان است و مخاطبش تمام م دم هستند و
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به حکم اینکه مذهب است و دین خاتم بیش از ه مذهب آسرمانی دیگر بر ای ب پاداشرتن
عدالت اجتماعی آمد است (حدید 21 /؛ اع اف .)31 /
مکتب شهید قاسم سلیمانی

بهمنظور ب رسی مکتب شهید سلیمانی ،تع یر «مجموعرهای از اعتقرادات محکرم و
منسجم ،رفتارهای م تبط و نمودهای ب خاسته از اعتقادات ،خلقیات و رفتار است بهگونهایکه
از ف د شخصیتی الگو و جامع ارائه میکند» .س دار سلیمانی مصداق چنین انسرانی برود .برا
نگا اول به این و یژگیها ،شخصیتی فیلسوف از ایشان استنباط میشرود درحرالیکره ایشران
فیلسوف و یا دارای مش ب و سبک فلسفی خاصی نبود؛ ه چند میتروان از همره رفتارهرای
ایشان به اصلی از اصول فلسفه اشار ک د .وی بهصورت مألوف در مدرسه علمیه یا دانشرگا
تحصیل نک د بود؛ ه چند میتوان ایشان را ف زند حروز هرای علمیره و دانشرگا دانسرت و
میتوان ب ای ه باور و رفتار و روشهای ایشان تفسی ی دینی و علمری ارائره کر د و حتری در
حوز ها و دانشگا ها بهعنوان مظهر تردری شرود .همرانطرور کره در بیران ح ر ت امرام

 55خامنهای و در بیانیه شهادت ایشان آمد بود ،شهید حاج قاسم پی و مکتب ح ر ت امرام

خمینی بود و از این نظ ه آنچه در آموز های دینی و سیاسی ،اجتماعی آمد بود در وجود
و رفتار این شهید تجلی داشت (زارعری .)4913 ،شهید سلیمانی بهعنروان شراگ د ایرن مکترب
توانست جامع ارزشهای اخالق ف دی و اجتماعی باشد و این ام اهمیت بسیار زیادی دارد؛
چون این وجه امتیاز دینداری انقالبی از دینداری عافیتطلبانه و هم از انقالبیگ ی سرکوالر
است .شهید سلیمانی نمونه موفقی از جمع بین معنو یت دینی و جامعهگ ایی ارائه ک د؛ ع فان
را با سیاست و مبارز گ زد و در مقام عمل آن را در حوز نظامی نیز اعمال ک د (سخن انی دکت

جمیله علم الهدی .)4913/44/42 ،همچنین میتوان بیان ک د که شهید سلیمانی شخصیتی متدین
بود؛ اما به افکار تحج آمیز آلود نبود .ایشران شخصریتی نوانردیش و مبتکر بودنرد؛ امرا بره
تجددمآبی آلود نبود و همانطور که در بیانات ح ت امام خامنرهای نسربت بره شرهید
سلیمانی بیان شد ،معظمله شهید سلیمانی را ت بیتیافته اسالم و مکتب امام خمینی مع فری
ک دند و ایشان را ف ات از ف د ،بلکه مکتب مع فی ک دند و ف مودند« :به شهید حاج قاسرم بره
چشم یک ف د نگا نکنیم؛ به چشم یک مکتب ،یک را و یک مدرسه درسآموز نگرا کنریم»
(خانی و محمدی.)4911 ،
اشت اك و افت اق بسیاری دارند .اگ بخواهیم به جهان اسالم به یك کل هو یتی نگا کنیم ،زمینه
اشت اك آنها عمدتا حرول محرور اسرالم ،قر آن ،و آموز هرای اسرالمی اسرت؛ امرا از زمران
شکلگی ی دولت ملتها ،ضمن اینکه این وجرو اشرت اك برین کشرورهای اسرالمی وجرود
داشته ،هموار وجو افت اق نیز شکل گ فته و به تنش بین این کشورها دامن زد است (حافظنیا و

زرقانی .)4914 ،بخشی از آنچه بهمنزلره بح انهرا در جهران اسرالم از آنهرا یراد میشرود بره
اختالفات داخلی ب میگ دد که در کشورهای اسالمی وجود دارد و بیشت اختالفات قرومی و
قبیلهای است؛ گفتنی است این اختالفات ض ورتا متأث از اسالم نیسرت ،بلکره هو یتهرای
قومی و قبیلهای است که ُپ رنرگ میشرود و برهنوعی آترش اخرتالف را در برین کشرورهای
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جهان اسالم ،مجموعهای از کشورهای متعدد ( )13کشور است؛ ایرن کشرورها نقراط

اسالمی شعلهور میکند .همزمان با آن اختالفات سیاسی و ایدئولوژیك نیز در بین کشورهای
اسالمی وجود دارد که آتش اختالف را در برین کشرورهای اسرالمی اضرافه میکنرد (افر وغ53 ،

 .)4933نکته مهم بحث تف قه در جهان اسالم است که موجب افزایش بح ان در جهان اسالم
شد است .اما در کنار این عوامل درونی ،بخشی نیز به عوامل ف امنطقه ای م بوط اسرت کره
کشورهای غ بی و رژیم صهیونیستی بیشت ین به ب داری را از آن در سالیان و دهههای گذشته
داشتهاند .بناب این ،شاهدیم که بست های اخرتالف زا در برین کشرورهای اسرالمی زمینرههای
شکلگی ی بح ان را در درون کشورها و در بین کشورهای اسالمی ف اهم ک د اسرت (جاو یرد

موسوی .)4930 ،بدین ت تیب ،در سالهای اخی مجموعه این عوامل سبب اختالف و تنش در
جهان اسالم شد اند و کشورهای اسالمی را از آرمان وحدت و همگ ایی بازداشرتهاند .بردین
لحاظ در این مقاله با ب رسی مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی در جهران اسرالم برهدنبال
کاهش و خ وج اختالف و بح ان در این کشورها هستیم.
محمد ظاه ی( )4911در پژوهشی تحت عنوان ارائه الگوی مردی یتی در تر از انقرالب
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ب ای مدی ان عالی جمهوری اسالمی ای ان مبتنیب سبک مدی یتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی
ابتدا با به گی ی از تحلیل م ون مصاحبهها ،فیلمها و داد های متنی مر تبط برا شرهید11 ،
م مون پایه 43 ،م مون سازماندهند و  0م مون ف اگی تحرت عنراو ین مشری سیاسری،
مشی اقتصادی ،مبانی اعتقادی ،زمینههای ف دی ،زمینههای شغلی و مشی ف هنگی استخ اج،
و سپ با استفاد از رو یک د ساختاری تفسی ی نسبت به سطحبنردی اقردام کر د کره مبرانی
نرههرای فر دی در سرطح سروم،
اعتقادی بهعنوان اث گذارت ین م مون در سطح چهارم ،زمی 
مشیهای سیاسی ،ف هنگی و اقتصادی در سطح دوم و زمینههای شغلی بهعنوان اث پذی ت ین
م مون در سطح اول ق ار گ فت.
زارعی ( )4913در پژوهشی تحت عنوان کنکاشی مقدماتی در مکتب سلیمانی با ب رسی
س گذشت و و یژگیهای شخصیتی و اعتقادی شهید سلیمانی ،تشییع ایشان را غافلگی ی بزرگ
بیان میکند که م زها را نوردید و پیام ایشان را به جهانیان رسانید.
علوی و اسماعیلی ( )4913در پژوهشی با استفاد از روش کیفری ف ات کیرب و آنت وپری
شانون ،بعد از تحلیل  31شناسره و دسرتهبنردی آنهرا در  1991مقولره و  1طبقره اصرلی،
 56مؤلفههای معنوی ،مدی یتی ،نظامی ،رفتاری و ف دی را مؤلفههای ف ماندهی مطلوب از دیرد

اسالم و بیانات مقام معظم ف ماندهی کل قوا بیان ک د  ،و ُبعد معنوی را مهمتر ین عامرل
دانستهاند.
خی گو ( )4911در پژوهشی ایجراد حر مریهنپ سرتی و تقو یرت روحیره دفراعی را از
پیامدهای و یژگیهای ارزشی ف ماندهی میداند کره تحرت ترأثی عوامرل زمینرهای و شر ایط
مداخلهگ سازمانی به تقو یت اعتماد و روحیه اطاعتپذی ی منج میشود و در نهایت قدرت
نظامی آجا را ارتقاء میدهد .از دیگ پیامدهای شکلگی ی چنین مقولهای ،تقو یت خودباوری
و خودکفایی درونی ،اعتماد و باور دینی و ارزشگ ایی ،تقو یت ح کرت در راسرتای اهرداف و
مأموریتها ،سازگاری و انطباقپذی ی و روحیه انعطافپذی ی در ب اب سختیهرا و اعتمراد و
باور دینی و ارزشگ ایی میداند.
روششناسی

ایرن پررژوهش بررا ب رسری کتابخانررهای در زنرردگینامرره ،سررخن انیهررا ،یادداشررتهررا و
وصیتنامه شهید و همچنین مصاحبه با اف اد صاحبنظ و اسرتفاد از نظر خب گران نوشرته

یافتهها
برخی از ویژگیهای سپهبد شهید قاسم سلیمانی
 .۱ایمان به خدا

ایمان و اعتقاد به خدای یگانه ،بلندت ین و لطی ت ین اندیشهای است که در مغز و فک
بش را یافته است که دل را روشن ،امیدوار و خوشبین ک د  ،به آدمی نی و میبخشد و قدرت
مقاومت وی را م اع میکند .انسان مؤمن در مصائب و سختیها ،آرامش روانی دارد؛ زی ا
از سو یی خود را دارای تکیهگاهی محکم و پناهگاهی امن میداند و از این احسراس ،نیر و و
ُْ ُ
ْ ه
ُُ
ْ َّ ْ
ْ
نشاط میگی دَّ « :ال َ
ذين َام ُنوا َو َتط َم ِئ ُّن قل ُوب ُه ْم ِب ِذذْ ِِ اللذ ِ اب ِب ِذذْ ِِ اللذ ِ َتط َم ِذئ ُّن البلذو ُ » ،و از
سوی دیگ در ب اب پیشامدهای ناگوار ،شکیبایی میکند و پاداش الهی را در مقابرل خرو یش
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شد است.
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َّ ُ َ َّ
َ
الصاب ُِ َ
ه
ون ْاج َِ ُه ْم ِبغ ْي ِِ ِحسا » .چنین انسرانی ایرن سرختیها را زودگرذر
میبیند« :انما يوفى ِ
میداند و در انتظار سعادت حتمی و جاودانی به س میب د.

س دار سپهبد شهید سلیمانی ،نمونه عینی انسان مؤمن به خدا بود کره تمرام و یژگریهرای
مؤمن را میتوان در او یافت .داشتن زنردگی هدفمنرد ،خشروع در نمراز ،امانرتدار ،وفرادار بره
پیمان ،توکل به خدا ،پنا دادن به دیگ ان و یاریک دن م دان خدا ،پاکدستی و اطاعت از خردا و
رسول و نپذی فتن والیت کاف ان ،جهاد با مال و جان ،در ب اب کاف ان سخت و در ب ابر یکردیگ
مه بان و حکمک دن به عدالت را میتوان در جزءبهجزء زندگی این شهید عزیرز مشراهد کر د.
ایمان به خدا بود که او را شجاعانه تا خط مقدم نب د با داعش میب د ،بریآنکره ذر ای تر س یرا
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ت دید به خود را دهد .س دار سلیمانی ،در حقیقت بسیار شبیه صعصعهبن صروحان ،صرحابی
َ َ َ َ َ َ َ َ
ألم ُعونذة؛ مر دی سربکبرار و کمهزینره ،امرا
خاص امی المؤمنین بود؛ خف ِيف ألمؤنة و ْث ِيِ
بسیار کمککار و ُپ ارزش بود .ام وز بهت و بیشرت مفهروم ایرن ف مرایش امرام خمینری را درک
میکنیم که میف مود« :شهادت ،هن م دان خداست» .درواقع س دار دلها ،هم م د خدا و هم
هن مندی بینظی بود .لحظه لحظه زندگیاش با هن خداشناسی و ح ور در مح

پ وردگار

گذشررت .رفتارهررایش ،سررخنانش و عملکر دش ،گو یرای ایرن هن منرردی بریبرردیل او بررود .او
صادقالوعد بود و هیچگا وعد ای نداد که به آن عمل نکند؛ چنانکه م دم نیز دیدنرد کره وقتری
وعد ای میداد ،به آن عمل میک د ،تا میتوانست عمل میک د و ح فش را در قالرب عمرل بره
نیکی بیان مینمود .رضایت خدا و ولی خدا را در عمل به تکلی میدانست و بره انرداز ای بره
رهب خود اعتماد و اطمینان داشت که بیچون و چ ا از او اطاعت میکر د؛ زیر ا او یرک مرؤمن
واقعی بود.
 .۲اخالص

اخالص را میتوان یکی از مهمتر ین ف رائل اخالقری ،بلکره اصرلیتر ین ف ریلت
اخالقی دانست که انسان به آن نیاز دارد .حقیقت اخالص ،انجام دادن عمل ب ای خدا و به
ُ
ُ
انگیز تق ّ ب به اوست؛ چنانکه خداوند در ق آن میف ماید« :قذ ِا َّن ََذىتى و ن ُسذوى و
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َ
ه
َم َ
حياى و َمماتى ِللذ ِ ََ هِ العذالمين» .راز محبوبیرت سر دار سر اف از شرهید حراج قاسرم
سلیمانی نیز در اخالص اوست .رهب معظم انقالب بارها او را با صفت «اخالص» مع فی

ک د اند .ایشان در دیدار با خانواد این شهید با عظمت ف مودند« :میبینید م دم چره کرار
ّ
دارند میکنند ب ای حاج قاسم؛ این ب ای شما تسالست ...بدانید که م دم قدر پدر شرما را
دانستند و این ناشی از اخالص است؛ این اخالص است .اگ اخرالص نباشرد ،ایرنجرور
متوجه نمیشود .دلها دست خداست؛ اینکه دلها ایرنجرور همره ّ
دلهای م دم ّ
متوجره
میشوند ،نشاندهند این است که یک اخالص بزرگی در آن م د وجرود داشرت» .درجره
اخالص او تا آنجاست که وقتی دخت ش ب ای حل مشکلی که در دانشرگا بر ایش ایجراد
شد بود ،با ایشان مشورت میکند ،چنین جواب میشنود« :مبرادا خرودت را در دانشرگا
مع فی کنی که من ،دخت س دار سلیمانی هستم» .تواضع و ف وتنی بسیاری کره در مقابرل
م دم داشت ،ب گ فته از اخالص بیپایانش بود .این تواضع و ف وتنی تا آنجا بود کره حتری
دشمنان نیز به آن معت ف بودند؛ چنانکه علی صوفان ،مأمور و یژ سابق  FBIدربار تواضع
و ف وتنی او مینو یسد« :در حالت عادی ،قدرتمندت ین س باز خاورمیانه ،از تنرد و خشرن
بهعنوان مثال اجاز نمیدهرد ط فردارانش دسرتش را ببوسرند .ایرن تواضرع و ف وتنری ترا
آنجاست] کره یکری از روزنامرهنگاران آم یکرایی ،او را ترا سر حرد ریاکراری ،متواضرع
میداند».
 .۳سادهزیستی

دوری از تجمالت و تش یفات ظاه ی دنیا ،شیو پیامب ان و اولیاء الهی و بندگان خاص
خداست که فط ت آدمی را ُپ ف وغ ،و زمینه رشرد فطر ی و دینبراوری را تقو یرت مریکنرد.

ْ
چنانکه امام علی ف مود استَ « :م ْن َز ِه َد ِفى ُّالدن َيا َح َّص َن ِدي َن ُ ؛ کسیکره در دنیرا زهرد را
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سخن گفتن پ هیز میکند .مانع انجام ه اقدامی ب ای ستایش قه مرانیهرایش مریشرود؛

پیشه خود سازد ،دین خود را حفظ میکند» .قدرت و ثر وت ،چشرم دل و بصری ت آدمری را
خاموش میکند و فهم صحیح را از او میگی د ،اما زهرد و ساد زیسرتی موجرب حقپرذی ی55 ،

حقپ ستی و آخ تخواهی و بزرگت ین عامل رشد دنیوی و اخ وی است؛ زی ا انسان زاهرد،
حق را میپذی د و به حق عمل میکند.
شهید حاج قاسم سلیمانی انسان وارسته و زاهدپیشهای بود که هیچگرا برهدنبرال پسرت و
مقامهای دنیوی نبود و اگ چه میتوانست با استفاد از موقعیت و جایگا خود امکانرات رفراهی
ف اوانی را ب ای خود و خانواد اش ف اهم کند ،اما ساد زیستی و نزدیرکبرودن بره عامره مر دم را
ب گزید .س دار سلیمانی ،انسانی از دنیا ب ید و آخ تگ ا بود .ح ور پیوسته و مداوم او در میدان
جهاد و شهادت حاکی از این است که وی از دنیا دل کند برود و تعلقری بره دنیرا و آنچره در آن
وجود دارد ،نداشت و خود را ب ای ح ور در مح

پ وردگار از ط یق شهادت آماد ک د بود.

ازاینرو بود که وقتی به او پیشنهاد ک دند که کاندیدای انتخاب ریاست جمهوری شود ،گفته بود:
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«من نامزد گلولهها و نامزد شهادت هستم .سالهاست در این جبههها بهدنبال قاتل خودم هستم،
ّاما او را پیدا نمیکنم» .او بهدنبال هیچ پست و مقام دنیایی نبود و اگ چه زندگیاش ماننرد مر دم
بسیار ساد و بیآالیش بود ،اما عملک د و رفتارش بیمانند بود (خانی و محمدی)4911 ،
 .۴والیتمداری

والیت ،ارزند ت ین نعمت الهی است که به بش ارزانی شد و اکمال دین و اتمام نعمت
ُ َ
َ ُ
َْ َ ْ ْ َ ُ
است« :ال َي ْو َم اْ َمل ُت لو ْم دينو ْم َو ا ْت َم ْم ُت َعل ْيو ْم ِن ْع َمتى» .در حدیثی از پیامب اسالم آمرد
َ َ ُ َّ َ
َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُّ ْ
الدن َيا َو اْل ِْخ َِ ِة فى َيشذو َّن أ َحذد
است« :من َزق الل حب اْل ِئم ِة ِمن أه ِ بي ِتى فبد أَا خيِ
ْ
َ َّ
أن ُ ِفى ال َج َّن ِة؛ اگ خدای متعال کسی را به این رزق ب ساند که محبت ائمه از اهلبیت مر ا در
سف او ق ار دهد ،به تمام خی دنیا و آخ ت را پیدا ک د است».
س دار بزرگ اسالم ،درواقع مصداق کاملی ب این حدیث ش ی برود .از عمرق جران،
شیفته اهلبیت عصمت و طهارت بود .اعتقاد و ارادت و عشق به خاندان رسالت ،در اعمراق
وجودش رسوخ نمود بود .پیوسته متوسل به آن اخت ان تابناک آسمان امامرت و والیرت برود.
ه گا به زیارت م جع ش ی یکی از معصومین تش ف مییافرتُ ،سرک و نشرئه حرالوت
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ح ور در جوار م قد مطه شان ،روح آسمانیاش را جال میبخشید و بهجت و س وری ترام

و تمام جان شیفتهاش را ف ا میگ فت .مجل عزای حسینی را بر پرا مریکر د و خردمت در
روضه سیدالشهدا را ب ای خود ،افتخاری ب بزرگ میدانسرت .بر ای ب گرزاری جلسرات
اهلبیت اهتمام و یژ ای داشت؛ بهگونهایکه شخصا در این جلسات ح رور پیردا مریکر د،
مقابل درب ورودی بیتالزه ا میایستاد و به عزاداران خوشآمد میگفت .ایشران دربرار
اهمیت این مجال میف مود:
«مجل ح ت زه ا باید به آن دقت ک د ،باید احت ام ک د ،بایرد توجره کر د همره
اص ار من در ب گزاری این مجل  ،این است که مجل عبادت و عبودیت باشرد .بره همرین
دلیل باید به نماز اول وقت در این جلسات توجه شود ،بره همره موضروعاتی کره در آن گفتره
میشود ،توجه شود اینجا نشستید ،ذک ی بگو یید .همانطور کره نشسرتید و آرام آرام گروش
میدهید ،ذک ی را نذر کنید؛ ب ای یک چیزی ،ب ای گ فتراری خودتران ،امرا ح فهرایی کره
م بوط به جلسه عزادار ح ت زه ا نیست ،م بوط به مجل و جلسره عبرادت نیسرت،
نباید در این جلسه گفته شرود ایرن جلسره ،جلسره گروشدادن اسرت .جلسره توجرهکر دن،
تفک ک دن و ذک گفتن است» .س دار بزرگ اسالم ،به غایت والیرتمردار برود کره بره رهبر و
ف ماندهی معظم کل قوا ،نه فقط از حیث رعایت سلسله م اتب نظامی ،بلکره ف اتر برود .از
جنبرره اعتقررادی نی رز سررخن او ،نوشررته او ،نگررا او ،تصررمیمات ،فعالی رتهررا و اعمررال او را
تعقیبکنند خط والیت میدانست .ازاینرو بود که میف مود« :آدمها مریآینرد و مریرونرد.
قاسم سلیمانی میرود ،قاسم سلیمانی دیگ ی مریآیرد .احرزاب و ج یانهرا اصرل نیسرتند.
اصول را توجه کنیم .اگ میخواهیم جامعه ما به وحدت حقیقی ب سد ،باید جامعه را در همه
سطوح به اصول متوجه کنیم .اصل اساسی نگا دارند این نظام ،ولیفقیه است .این بر ای مرا
مثل ق آن ناطق است .با جانمان ،با خونمران ،در همره آحراد از آن دفراع کنریم .جانمران را
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مقتدایش عشق میورزید .نگا او بهعنوان یک افس رشید لشک اسالم به ولیام مسرلمین و

میدهیم و هزاران بار میدهیم» .در وصیتنامه خو یش نیز مریف مایرد« :از اصرول م اقبرت
کنید .اصول یعنی ول ّیفقیه ،خصوصرا ایرن حکریم ،مظلروم ،وارسرته در دیرن ،فقره ،ع فران،
مع فت؛ خامنهای عزیز را جان خود بدانید ،ح مت او را مقدسات بدانید».
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 .۵مبارزه با استکبار

استکبارستیزی ،ب خاسته از و یژگی مخالفت اسالم با ه گونه ظلم و ستم علیه دیگ ان و
نیز ستمپذی ی است .شهید حاج قاسم سلیمانی نهتنها پر چمدار و نمراد مبرارز برا اسرتکبار
جهانی ،بلکه یک تفک استکبارستیزی بود .او شاگ د ممتاز مکتب روحالله بود که در مبارز با
استکبار ،م ز نمیشناخت ،از دفاع مقدس تا جنگ  99روز در لبنان و جنگ  13سراعته در
نوار غز  ،ب ایش میدان مبارز با ظلم و استکبار بود .وجود و ح ورش در صحنههای مبارز با
استکبار جهانی و ارتجاع ع بی ،همه س مایهگذاریها و توطئهها علیه دنیای اسالم را خنثری
میک د .هن او تبدیل «تهدید» به «ف صت» برود .در شراهکاری برینظیر  ،پر وژ خط نراک
«دولت اسالمی ع اق و شام (داعش)» را نابود و آن را به ف صتی ب ای اتحراد امرت اسرالمی
تبدیل ک د .در جنگهرای  99روز  22 ،روز  ،هشرت روز  ،سره روز و  ...برا ط احریهرای
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هوشمندانه و حمایت فک ی و میدانی ،دشمن صهیونیستی را بره تسرلیم در ب ابر رزمنردگان
فلسطینی و لبنانی وادار ک د ،هسته مقاومت را در کشورهای سوریه و ع اق بنیان گذاشت و با
سازماندهی ،آموزش و ایجاد اتحاد و انسجام میران نی وهرای رزمنرد در ب خری کشرورهای
اسالمی ،روحیه خودباوری را به رزمندگان مسلمان تزریق ک د و آنان را به میدانهای مبارز با
استکبار و صهیونیسم و سلفیگ ی کشاند.
 .۶دفاع از مظلومان

مبارز با استکبار و دفاع از مظلوم بهعنوان دو روی یرک سرکه از مهرمتر ین مؤلفرههای
ُّ
ُ ُّ ُ
ْل ُوم مسؤول عن َّ
َعيت »،
حیات ایمانی زندگی مؤمنان است .ب اساس حدیث «ْلو ْم َاع و
مسلمان نباید نسبت مسلمانان دیگ که مورد ظلم واقع شد اند ،بیتفاوت باشد؛ بلکه باید به
ه نوع که ب ایش ممکن است ،از ظالم بیزاری نمود و به مسلمانان مظلوم کمک کنرد؛ زیر ا
امت اسالمی ،امت واحد است.
س دار بزرگ اسالم ،شهید حاج قاسم سلیمانی رزمند ای بود که حتری لحظرهای بر ای
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دفاع از مظلومان و نب د با تکفی یها و ایادی تحج از پا ننشست .شخصیت کاریزماتیک وی

در جنگ ،از او نابغهای کمنظی ب ای ب نامهریزی در ب هم کوبیدن دشرمنان در میرادین نبر د
ساخته بود که با آواز ای که در کشور و در رسانههای دنیا داشت ،هیچگا دچار غ ور و تکبر
نشد؛ بلکه با کمال تواضع و ف وتنی در میان هرمرزمرانش ح رور پیردا مریکر د و در تمرام
صحنههای اجتماعی ،بدون اندک احساس غ وری ح ور مییافت.
 .۷فراجناحی بودن

یکی از نقاط قوت اخالق اسالمی ،توجره بره انسرانهرا ،حر همکراری ،نیکوکراری و
خدمترسانی به م دم و بهوبژ خدمت به مؤمنران و صرالحان اسرت .امرام حسرین ف مرود
استَ « :أ َن َح َوائ َج َّالناس إ َل ْي ُو ْم م ْن ن َعم َّالل َع َل ْي ُو ْمَ ،ف َى َت َم ُّلذوا ع
الذن َعم؛ از نعمتهرای خردا ایرن
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
است که م دم ،حوائج خود را نزد شما میآورند .پ از نعمتهرای خردا کره حاجرت مر دم
است] خسته و ملول نشو ید» .شهید حاج قاسم سلیمانی ،نمونه بارزی از مسلمانی برود کره در
خدمت به م دم ،به هیچ حزب و گ وهی وابسته نبود .خود را متعلق به همه ملت مریدانسرت و
ه جا که میرفت ،چنین وضعیتی داشت .در ه مسئولیت که ق ار مریگ فرت ،کرامال بره ایرن
یا ط فداری از یک جناح خاص پیدا نک د و س مایهای متعلق به همه ملت ای ان برود؛ چنرانکره
در وصیتنامهاش به سیاسیون کشور میف ماید« :در دور حکومرت و حاکمیرت خرود در هر
مسئولیتی ،احت ام به م دم و خدمت به آنران را عبرادت بداننرد و خرود ،خردمتگرزار واقعری و
توسعهگ ارزشها باشند ،نه برا توجیهرات واهری ،ارزشهرا را برایکوت کننرد» .راز مانردگاری
انسانهای ُپ مهابت این روزگار ،تعلق نداشتن بره جنراحی خراص اسرت .شرهید حراج قاسرم
سلیمانی ،ه گز اجاز نرداد جنراحی او را مصرادر کنرد؛ زیر ا خرودش را سر باز امرام زمرانش
میدانست و تنها به امنیت و منرافع ملری مریاندیشرید .خرط ق مرزش اسرالم ،ایر ان ،انقرالب
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مسأله پایبند بود .او تبلور م دی بود که ب خالف بسیاری دیگ  ،تمایلی به وسوسههای سیاسری

اسالمی ،نظام ،والیتفقیه و رهب ی و مقاومت بود؛ چنانکه مقام معظم رهب ی نیز دربار ایشان
ف مود :یک نکته مهم این است که در مسائل داخل کشور چرون ایرن ح فهرا غالبرا نراظ بره
مبارزات منطقهای و فعالیتهای منطقها ِی او بود اهل حزب و جناح و مانند اینهرا نبرود؛ لکرن 30

مز قطع ِی او برود؛ ایرن را بع ریهرا سرعی
بهشدت انقالبی بود .انقالب و انقالبیگ ی ،خط ق ِ
نکنند کمرنگ کنند .این واقعی ِت اوست ،ذوب در انقالب بود .انقالبیگ ی ،خط ق مرز او برود.

عوالم تقسی ِم به احزاب گوناگون و اسمهای مختل و جناحهای مختل و مانند اینهرا
در این ِ
َ
نبود ،اما در عالم انقالبیگ ی چ ا؛ بهشدت پایبند به انقالب ،پایبند به خط مبارک و نوران ِی امرام
راحل بود (خانی و محمدی.)4911 ،
در حقیقت او «پدر» بود و جامعه را بهمثابه «خانواد » میپنداشت و آحاد جامعه را چون
اع ای خانواد میدانست که باید همه را زی چت خود ق ار دهد .او فارغ از جناحبندیهرای
سیاسی ،با ق ار گ فتن در رأس مسأله مهم امنیت ملی در اتمسف منطقهای و جهانی ،تنهرا بره
اعتالی اسالم میاندیشید؛ ازاینرو بود که مورد احت ام همگان از ه دسرته و گر و و حرزب
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سیاسی بود.
 .۸محبوبیت جهانی

خداوند در ق آن وعد داد است که محبت اف اد شایسته و باایمان را در دلهای دیگر ان
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ
الذِ ْح ُ
حات َس َي ْج َع ُ َل ُه ُم َّ
من ُو ادا :کسرانیکره ایمران
ق ار میدهدِ « :إن الذين آمنوا و ع ِملوا الص ِال ِ
آورد و کارهای شایسته ک د اند ،بهزودی خدای] رحمان ب ای آنان محبتی در دلهرا] قر ار
میدهد» .س دار س اف از اسالم ،یکی از کسانی اسرت کره تمرام زنردگیاش را وقر خردا و
خدمت به م دم ک د بود .او م د عمل بود .روزنامه انگلیسی گاردین با اشار به ایرنکره تمرام
مقامات مهم ع اقی ،شهید سلیمانی را یک ف شته میبینند و با او رایزنی دارند ،دربرار ایشران
مینو یسد« :حتی کسانیکه سلیمانی را دوست ندارند ،او را ف دی باهوش میدانند .بسیاری از
مقامات آم یکا که این چند ساله را ص ف متوق ک دن کار اف اد وفدار به سرلیمانی ک د انرد،
میگو یند که مایل هستند او را ببینند و معتقدند که مبهوت کارهای او شد اند».
او در دوران دفاع مقدس ،با تمام وجود در تمام صحنهها حاض بود و بعد از آن نیز جهاد
و مبارز را به هیچ دلیلی و بدون هیچ چشمداشت سیاسی کنار نگذاشرت .خرود را بره هریچ
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دسته ،باند و گ وهی محدود نک د و به همه ج یانات درون نظام ،صمیمانه وفرادار برود و بره

همه احت ام میگذاشت .ازاینرو برود کره همگران نیرز او را دوسرت داشرتند و بره او احتر ام
میگذاشتند .در صحنه بینالمللی و جهانی نیز از محبوبیت فوقالعاد ای ب خوردار بود؛ زی ا
نماد ح ور یک مجاهد انقالبی در ع صه بینالملل بود که همه ج یانات سیاسی بینالمللی
از او بهعنوان کسیکه صلح و آرامش منطقه را از ط یق دفرع اشر اری مثرل داعرش دنبرال ،و
هزینههای زیادی را تحمل ک د تا بتواند با ریشهکن ک دن عوامل ش ارت ،صلح و امنیت را بره
منطقه ب گ داند ،یاد میکنند .او در مقابل م دمان ،انسانی متواضع و خاکسار بود تا آنجا کره
وقتی از منزل یکی از اهالی سوریه بهعنوان مق ب ای مبارز با داعش استفاد میکنند ،پ از
شکست داعش ،ب ای اهالی آن خانه نامهای مینو یسرد و ضرمن حاللیرت گر فتن از آنهرا،
آدرس منزل و شمار تلفن خود را ب ایشان یادداشت و آنها را خانره خرود دعروت مریکنرد.
محبوبیت او بهگونهای بود که حتی غ بیها نیز که دشمنان س سخت او بودند ،در نهران او را
دوست داشتند .یک ژن ال آم یکایی پ از شهادت س دار دلها نوشت« :سلیمانی ف ماند ای
بود که مثل الماس میدرخشید .در اج ای تاکتیکهای جنگی ،فوقالعاد بود .در سازماندهی
حشدالشعبی با توانمندی بسیار باالیی عمل ک د .ما افتخار میک دیم اگ او در ارتش آم یکرا
بدرقه بیسابقه پیک پاک او و هم زمانش ،گو یای آن است کره او اکنرون ف اتر از یرک
قه مان ،به یک گفتمان تبدیل شد است .گفتمان سلیمانی ،امتزاجی از خصرای
راهب دهای عقیدتی و سیاسی است؛ یک انسان مخل

انسرانی و

و پاک و یک س باز و س دار انقالبری

استکبارستیز .سلوک شهید سلیمانی مانند یک دستورالعمل و نسخه انسانساز در ت از مدی و
مجاهد انقالبی شفابخش است و و یژگیهای انقالبی و سیاسی او همچون یک م ز و منظومه
بسیار شفاف و تفسی ناپذی در مسائل مختل داخلی و خارجی ،راهگشا و چ اغ راهنماست.
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خدمت میک د .مشکل سلیمانی این بود که علیه ما بود».

اصول و ارکان مکتب سلیمانی
اعتقاد راسخ به اسالم سیاسی و والیتفقیه

اعتقاد راسخ به اسالم سیاسی بالت دید از کانونهای اصلی این مکتب اسرت .ف اگی تر
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شدن این اصل است که دشمن را به وحشت انداخته است .آنها از امت اسالمی یکپارچره و
امیدوار به خود میل زند .باور به اینکه اسالم غی از مسائل ف دی ،وظای عمومی هم دارد،
ّ
حکومت ،جامعهسازی و تمدنسازی هم دارد .دین آمد است تا در جامعه پیاد شود و تحقق
پیدا کند .اسالمه اسی دشمن انعکاس س اسیمگی و دستپاچگی آنها در قبال ایرن حقیقرت
است .حقیقتآمیختگی دین و سیاست ،دین و زندگی ،دین و علم ،دین و مبارز  .تقال میکنند
اذهان را از این آمیختگی منص ف کنند .مجاهدت حاج قاسم اما درسرت نقطره مقابرل ایرن
تالش ،یک میدان عملی است ب ای اثبات ایرن آمیختگری اسرت .دیرن خردا اگر جردای از
سیاست و مبارز و زندگی اجتماعی است ،چ ا در ق آن ک یم ،همه امرور سیاسری از جملره؛
حکومت ،جنگ و صلح ،تعیین دوست و دشمن و ...را به خدا و دین خدا و اولیای خدا م تبط
میکند؟
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حرراج قاسررم تص ر یح م ریکنررد؛ «اگ ر ملت ری فاقررد رهب ر ی هوشررمند ،حک ریم ،بص ری و
متق ری بررود؛ آن ملررت شکسررت م ریخررورد ،بای رد توجرره کن ریم کرره چ ر ا بی رداری اسررالمی در
کشورهای مثل مص  ،تون و لیبری پیر وز نشرد؟ دلریلش ایرن اسرت کره ملتهرا فاقرد رهبر ی
بصی بودند ...دلیل اصرلی پیشر فت عظیمری کره ایر ان را بره قطرب عرالم اسرالم تبردیل کر د ،
رهب ی اسرت؛ عامرل دوم نیرز انسرانهای فرداکاری هسرتند کره همپرا و همر ا برا رهبر ی ،گرام
ب میدارند».
اراده قاطع بر حاکمیت دین خدا در جهان

از همین منظ « ،اراد قاطع ب حاکمیت دیرن خردا در جهران» عنصر دیگر «مکترب
سلیمانی» است .مطلوب اب قدرتهای جبار و زورگو آن است که همگان پیشانی اطاعت بر
آستان تف عن آنها بسایند و در ب اب غارتگ ی و اراد باطل و بیمهرار آنران تسرلیم باشرند و
اعت ا

نکنند اما اراد قاطع و عرزم جردی مؤمنران واقعری و مر دان خردا ،ب چیردن بسراط

چپاولگ ان و جنایتکراران و خلرق قردرت از دسرت شریطانهای ظرالم و فاسرد و اسرتق ار
36

حاکمیت دین خدا در جهان است.

تکلیفشناسی و انجام وظیفه

اصل دیگ در «مکتب سلیمانی»« ،تکلی شناسی و عمل به آن» اسرت .حراج قاسرم،
هیچگا دچار ت س و ت دید و تزلزل نشد و از را ب نگشت .با ت دیدافکنیهرا دلرش نل زیرد و
ه گز احساس پشیمانی نداشت! زی ا تکلی ب ایش روشن و مشخ

بود .آن را فهمید بود و

ب طبق آن عمل میک د.
ذوب در انقالب بودن و جهتگیری انقالبی و جهادی

انقالب اسالمی مسی ح کت تاریخ را تغیی داد .پیش از انقالب ،طغیانگ ان و سالطین
جور عالو ب استبداد در همه ع صهها ،عزت مملکت را هم ب باد داد بودند .انقالب آمرد و
ای ان را از این وضعیت نجات داد و ملت در ص اط مستقیم قر ار گ فرت« .ذوب در انقرالب
بودن و داشتن جهتگی ی انقالبی و جهادی» جزو شاخصههای «مکتب سلیمانی» است .او
ذوب در انقالب بود.
رهب معظم انقالب در دیدار م دم قم ف مودند؛ «یک نکته مهم این است که در مسرائل

سلوک معنوی و دوری از نفسانیت و خودخواهی
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داخل کشور چون این ح فها بیانات پیش گفته رهب انقالب در همین دیدار غالبرا نراظ بره
مبارزات منطقهای و ّفعال ّیتهای منطقها ِی او بود -اهل حزب و جناح و مانند اینها نبود ،لکن
ّ
ّ
مز قطع ِی او بود؛ این را بع ریهرا سرعی
ق
خط
ی
گ
ی
انقالب
و
انقالب
بود.
ی
انقالب
ت
د
بهش
ِ
ّ
نکنند کمرنگ کنند ،این واقع ّی ِت اوست؛ ذوب در انقالب بود ،انقالبیگ ی خط ق مز او بود.
در این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسمهای مختل و جناحهای مختل و مانند اینها
َ
ّ
ّ
نبود ّاما در عالم انقالبیگ ی چ ا ،بهشدت پایبند به انقالب ،پایبند به خط مبارک و نوران ِی امام
راحل بود» (خانی و محمدی.)4911 ،

«سررلوک معنرروی» و «دوری از نفسررانیت و خودخررواهی» از خطرروط دیگ ر «مکتررب
سلیمانی» است .او اهل توجه ،تذک و خشوع و ذک خدا بود .هم اهان وی میگو یند؛ حراج
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قاسم نماز صبح را در دفت کارش اقامه مریکر د ،حتری در تابسرتان کره هنگرام اذان اطر اف
ساعت  1صبح است .تأکید میکنند که حاج قاسم بهشدت عنوانگ یز بود .وقتی او را مالک
اشت علی میخواندند ،در خود میشکست .به آخ ت عمیقا باور داشت و ب ای جهان آخ ت
کار میک د و بهشدت م اقب رفتارش بود .او بسریار مر دمدار برود .برا مر دم در تمراس برود.
هم اهانش اب از میدارند که حاج قاسم دائمالذک  ،اهل مستحبات ،اهرل بکراء و از بکرائین
نظامی بود .رهب معظم انقالب در منزل سپهبد سلیمانی با تأکید بر ایرنکره جهراد بی ونری
متکی به جهاد اکب یعنی جهاد درونی است ،خطاب به دخت شهید گفتند :همه م دم عرزادار
و قدردان پدر شما هستند و این قدردانی در اث اخالص بزرگری اسرت کره در آن مر د وجرود
داشت ،چ اکه دلها به دست خداست و بردون اخرالص ،دلهرای مر دم ایرنگونره متوجره
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نمیشود.
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باور به کرامت انسانها و شتافتن به کمک آنها

حاج قاسم رزمند ای بدون م ز و میداندار دفاع از مست عفان در جهان بود .مقتدای
انقالب در نماز جمعه ف مودند؛ سپا قدس یک نی و یی است که با سعهصدر به همه جا و
همه ک نگا میکند .رزمندگان بدون م زند؛ رزمندگان بدون م ز .رزمندگانی که ه جرا
نیاز باشد ،آنها در آنجا ح ور پیدا میکنند؛ ک امت مست عفان را حفظ میکنند ،خود را
ّ
ّ
بالگ دان مقدسات و ح یمهای مقدس میکنند .سپا قدس را به این چشرم نگرا بکنریم،
آنوقت ،همینها ،همین کسانیکه با جران خودشران ،برا همره تروان خودشران بره کمرک
ُ
ملتهای دیگ و ض َعفای اط اف منطقه که در دست س آنهاست میروند ،همینهرا سرایه
جنگ و ت ور و تخ یب را از کشور خودمان هم دور میکنند و دفع میکنند .میهن عز یز ما
یک بخش ّ
مهمی از امن ّیتش محصول کار همین جوانان مؤمنی است که در زی ف مانردهی

س دار شهید عز یزمان سالها کار ک دند ،تالش ک دند؛ اینها امن ّیتآورند ،ب ای کشور هم
اینها امن ّیت میآورند؛ بله ،به کمک فلسطین و ّ
غز و دیگ مناطقی که به وجود آنها نیراز
هست میروند ّاما ب ای کشور خودمان امن ّیت ایجاد میکنند .آن دشرمنی کره آم یکرا او را

تجهیز ک د است ،نه ب ای ع اق و سوریه ،بلکه در نهایت ب ای ای ان ،ای ان عز یز؛ داعش را
ّ
درست ک دند ،نه ب ای اینکه فقط در ع اق مسلط بشود ،هدف اصلی و نهایی ایر ان برود.
آنها میخواستند از این ط یق ،امن ّیت ما را ،م زهای ما را ،شه های ما را ،خانواد های مرا
ّ
را دچار ناامنی و تشو یش بکنند؛ اینها متوق شردند بره کمرک همرین جوانران مرؤمن و
عز یزی که رفتند و این تالش بزرگ را انجام دادند .خوی کاخنشینی و اش افیگر ی در هر
مسئولی ،مسئلهای در ت اد با ماهیت انقالب اسالمی است .تجمل ،مسرئولین را از شرأن
مسئولیتشان دور میکند و عامل گسیختهشدن پیوند آنها با م دم است (خانی و محمردی،

 .)4911هم اهان حاج قاسم تص یح میکنند کره ایشران ساد زیسرت برود امرا تظراه بره
ساد زیستی هم نمیک د و ظاه ی آراسته و منظم داشت .خانهای نداشت .زمینی نداشت.
خانهاش سازمانی بود .در مسائل شخصی و اجتماعی قناعت داشت و کارهای بسیار بزرگ
را با امکانات محدود انجام داد .در سوریه مقابل د ها لشک از د هرا کشرور برا نی وهرایی
محدود پی وز شد

نظام سلطه ،شبکه پیچید و سازمانیافته جنایتکاران ،مستکب ان واش ار عالم است کره
سودای باطل نابودی جبهه حق را در س دارد و تشکیل داعش و گسیل آن به سوریه و ع اق به
خیال دست یافتن به همین هدف متوهمانه بود .سپهبد سلیمانی اما با تکیه ب ایمان و اخالص
و تدبی و عقالنیت پا در رکاب ب د و با بسیج جوانران مرؤمن در جغ افیرای مقاومرت ،کشرتی
جنگی آم یکا را در سوریه و ع اق به گل نشاند« .مقابله و مواجهه با نظام سلطه» دیگ عنص
این مکتب درخشند است .سپهبد سلیمانی بر ای دشرمن اینطرور رجزخروانی کر د برود:
«ت امپ قمارباز! من ح یر ترو هسرتم .شرما بر ای مرا خرط و نشران مریکشرید؟ ایر ان را
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مقابله و مواجهه با نظام سلطه

نمیخواهد ،نی وهای مسلح ای ان را نمیخواهد؛ من ح ی شما هستم؛ نی وی قدس ح ی
شماست .بدانید هیچ شبی نیست که ما بخوابیم و به شما فک نکنیم .به شما میگرو یم آقرای
ت امپ قمارباز! بدان در آنجایی که فک نمیکنی ،ما در نزدیک شما هستیم .ما ملت شهادت 35

هستیم ،ما ملت امام حسین هستیم .بپ س ما حوادث سختی را پشتس گذاشتیم .بیا! مرا
منتظ یم؛ ما م د این میدان ب ای شما هستیم .شما میدانیرد ایرن جنرگ یعنری نرابودی همره
امکانات شما ،این جنگ را شما ش وع میکنید اما پایانش را ما ت سیم میکنیم .بناب این نباید
به ملت ای ان اهانت بکنید ،نباید بره رئی جمهرور مرا اهانرت بکنیرد ،بایرد بدانیرد کره چره
میگو یید .از پیشینیان خودتان بپ سید .از تج به آنها به بب ید .یقینا در داخل آم یکا کسانی
هستند و مؤسسات مطالعاتی ف اوانی هستند که اینها را مطالعه میکنند ،به او گوشزد میکنند
و به او یادآوری میکنند».
تدبیر ،باور به داشتهها و اتکاء به آن

دستیابی به اهداف روشن ثم باور به توانمندیها و داشتهها و به گی ی برههنگام از
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آنهاست .مقتدای انقالب در دیدار م دم قم ،اب از داشتند؛ شهید سلیمانی ،هم شجاع بود،
هم باتدبی بود؛ ِص ف شجاعت نبود؛ بع یها شجاعت دارند اما تدبی و عقل الزم بر ای
به کار ب دن این شجاعت را ندارند .بع یها اهل تدبی ند اما اهل اقدام و عمل نیستند ،دل
و جگ کار را ندارند .این شهید عز ی ِز ما هم دل و جگ داشت به دهان خط میرفت و ابرا
ّ
نداشت؛ نه فقط در حوادث این روزها ،در دوران دفراع مقردس هرم در ف مانردهی لشرک
ثارالله همینجوری بود؛ خودش و لشک ش هم با تدبی بود؛ فک میک د ،تدبی مریکر د،
منطق داشت ب ای کارهایش .این شجاعت و تدبی ِ توأمان ،فقط در میدان نظامی هم نبرود،
در میدان سیاست هم همینجور بود؛ بند بارها به دوستانی که در ع صره سیاسری ّفعالنرد
این را میگفتم؛ رفتار او را ،کارهای او را میدیدم .در ع صه سیاست هم ،هم شجاع برود،
هم با تدبی بود؛ سخنش اث گذار بود ،قانعکنند بود ،تأثی گذار بود .از همه ایرنهرا براالت ،
اخالص او بود؛ با اخالص بود؛ این ابزار شجاعت و ابزار تدبی را ب ای خدا خ ج میک د؛
اهل تظاه و ریا و مانند اینها نبود .اخرالص خیلری مهرم اسرت .ماهرا تمر ین کنریم در
خودمان اخالص را (خانی و محمدی .)4911 ،سپهبد سلیمانی به نص ت الهی باور و امیدی
38

پایانناپذی به خدای متعال داشت .او میدانست که با قدرتهای جنایتکار باید با قدرت

ایمان و مقاومت و اتکاء به نص ت الهی ،مواجه شد .به وعد تخل ناپرذی خردا کره « ِان
َ َ ُ ُ
َت ُ
نصِْم» ایمان عمیق داشت .خدا یاریکنندگانش را نص ت مریکنرد و ثبرات
نص ُِوا الل ي

قدم میدهد .کارهای او مصداق قطعی نص ت دین خدا بود و ب طبق وعد الهی ،نصر ت
خدا نصیبش شد .آنکه را نص ت خدا شاملش شد ،پی وز است و هیچ قردرتی نمریتوانرد
ت عیفش کند.
اقدام و عمل

عملگ ا بودن حاج قاسم سلیمانی از دیگ عناص تشکیلدهند مکتب شهید سرلیمانی
میباشد ،عملیاتیبودن و اهل عمل بودن از دیگ عناص شخصیتی حاج قاسم سلیمانی بود.
او نه به کسی وعد داد و نه فقط ح ف زد .با عملش رفتار ک د و همین مسئله او را رشرد داد.
چ ا مکتب اسالمی که ما آن را مط ح میکنیم هنوز مانند مکتب قاسم سلیمانی جاذبه ندارد؟
به نظ مکتب اسالمی که ما در جامعه و مدرسه مط ح میکنیم از چنردان بره عمرل نزدیرک
نیست؛ لذا عملگ ا بودن قاسم سلیمانی به شخصیت او جذبهای داد که همه را جرذب خرود
انسانهاست .روحیه کار و تالش و عمل موتور پیشب ند ملتهاست .این و یژگی را سرپهبد
سلیمانی هم ا ابتکار و اخالص و صفا داشت و توانست گامهای بزرگی ب ای اعتالی اسالم و
انقالب ب دارد.
با توضیحات فوق ،تفسی ی منطقی از تأ کید رهب ی ب «شجاعت توأم با تردبی حراج
مکتب حاج قاسم سرلیمانی،
قاسم» و همچنین «مکتب سلیمانی» شکل میگی د .درواقع
ِ

شکستن معادالت علمی جنگ و حفظ آن تجارب میدانی موفق و تکیه ب آنها بود؛ آن هم
ِ
در زمانیکه بهدلیل تئوریز نشدن آن تجارب ،بسیاری از همرزمران او مبرتال بره تخصر
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ک د .قاسم سلیمانی نشان داد که ب ای عموم جامعه ارزش قائل است و اهل احتر ام بره همره

متداول جنگی شدند و نگ انی رهب ی ب ای حفظ روحیه انقالبی در سپا نیز باید به همرین
مسئله وابسته باشد .حاج قاسم سلیمانی کسی بود که توانست در ب اب هجمههای دکتر ین
نظامی و امنیتی متداول که زمینه وابستگی به ش ق و غ ب را ف اهم میآورد ،یقرین خرود را 36

حفظ نماید و به آن تج بههای میدانی مفق تکیه کند .بلکه به نظ مریرسرد آن بزرگروار آن
تج بهها را روزآمد ک د و ارتقاء داد و به همین دلیل بود که توانست با توطئههای چندجانبه
آم یکا در منطقره مقابلره کنرد و آنهرا را خنثری کنرد و برا سرازماندهی نی وهرای م دمری
طلب در منطقه ،مهندس و معمار محور مقاومت در ُبعد امنیتی و نظامی شود و با
شهادت ِ
ُ
هز ینهای ناچیز ،ا ُبهت آم یکا و هز ینههای چند ت یلیون دالری آن در نقاط مختل منطقره
را بهصورت همزمان ناکارآمد کند و یوماللههای دیگ ی را در غلبه قردرت منطقرهای نظرام
اسالمی ب قدرت مستکب ین رقم بزند؛ آن هم با وجود ف هنگها و روحیرات مختلر در
رزمندگان کشورهای گوناگون! ایشان حتی روند دیپلماسی متداول که محرور آن ارتبراط برا
دولتهاست ،تغیی دادند و توانستند با گ و های مختل مقاومت که از متن م دم هسرتند
ارتباط ب ق ار کنند و آنان را با وجود ف هنگهای گوناگونشان ،در خنثیسرازی توطئرههای
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دشمن هماهنگ کنند .این کارآمدی باال در مقابل کف  ،سبب شرد کره خرونشران توسرط
اشقیاالشقیاء ریخته شود و این عظمت در شهادت ایشان رقم بخورد واال انسرانهایی کره
اهل حال و مناجات بودند ،کم نیستند.
حاج قاسم سلیمانی میدانست که سالهاست شخصیت محبوب جامعه اسرت امرا در
عین حال عاشق شهادت بود .اینگونه معنو یت و ارتباط با خدا زیبات از معنو یتهای دیگ ی
است و همین حاج قاسم سلیمانی را حتی ب ای کسیکه اهل معنو یت نیست ،زیبا ک د .وقتی
م دم با این شخصیت ارتباط میگی ند باید ب رسی ک د که چه میشود اینگونره مجرذوب او
شد

و به او عشق میورزند .قاسم سلیمانی چیزی جدا از اسالم ناب محمدی که امرام

ف مودند نیست اما ب خی و یژگیها در او ب جسته شد است که ما در مع فی مکتب اسرالم از
آن غافل هستیم و انشاءالله مکتب قاسرم سرلیمانی ایرن غفلتهرا را ب طر ف کنرد(خرانی و

محمدی.)4911 ،
ب اساس تجزیه و تحلیل ،ابعاد و مؤلفههای مکتب شرهید قاسرم سرلیمانی در شرکل 4
نمایش داد میشود.

65

توانمندی و ظرفیتهای مکتب شهید سلیمانی در جهان اسالم

س دار سلیمانی یکی از الگوهای ماندگار جهان اسرالم اسرت کره در انجرام وظرای ،
تکالی ش عی ،دینی و اخالقی لحظهای درنگ نک د و ب ای رضای خدا و تبعیت از گفتمران
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شكل  .1الگوی مكتب فرماندهی شهید قاسم سلیمانی

والیتفقیه و صیانت از دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی پاکیز اندیشید و پاکیز ملکوتی و
ع شی شد .از منظ مبانی اسالمی در ب اب ه نعمت و مسئولیتی که به انسان داد میشود به
میزان آن نعمت از انسان سؤال خواهد شد و شناخت این مسرئولیت و عمرل بره وظیفره رمرز 60

سعادت انسان در دنیا و آخ ت است .یکی از وظایفی که باید به آن توجره و هر روز از خرود
سؤال کنیم ،پ سشگ ی از خود در قبال نعمتهای الهی است که وظیفرهمران در ب ابر ایرن
نعمات چیست و در زندگی تا چه حد در مسی تحقق آن بهویژ در قامت اسالم ناب و گفتمان
انقالب اسالمی و رضایتمندی حق ق ار قدم ب داشتهایم .شهید سلیمانی نمونه بارز و الگوی
عملی از یک انسان مسئولیتشناس و وظیفهشناس بود که با گام نهادن در مسری جهراد فری
سبیل الله و گفتمان اسالم ناب به این عظمت و جایگا رفیع رسید .شهید سلیمانی شخصیت
بینظی ی بود که در اخالق و معنویت زبانزد خاص و عام بود و در سختت ین میردانهرای
نب د با شجاعت و عزمی راسخ نزدیکت از همه با دشمن میجنگید و هموار همرزمانش به او
افتخار ک دند .وی الگوی عملی ف هنگ ایثار و شرهادت و برازوی قدرتمنرد اسرالم نراب در
شکلدهی ج یان مقاومت و تحوالت خاورمیانه و جهان اسالم بود و تفک او و نگا متعرالی
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ایشان هموار سد مستحکمی در ب اب زیاد خواهیهای نظام سلطه بود و است .اگر امر وز
سخن از ب خی چالشها در ف اروی جهان اسالم هستیم علرت آن دنیراطلبی ،مرادیگ ایری،
سستی در انجام تکالی و باورها و اعتقادات و م عوب یاو گوییهای دشمن شردن اسرت و
اگ ام وز باافتخار سخن از مکتب س دار شهید سلیمانی سخن میگو ییم بخاط  ،تعهد ،تقوا،
لحظهشناسی ،دشمنشناسی ،وظیفهشناسی و تمسک این شهید واال مقام به گفتمران قر آن و
عت ت است.
آرزوی این شهید از خداوند متعال زندگی پراکیز  ،خردمتی خالصرانه و م گری سر خ و
متعالی بود و این نشان از عمق ایمان ،وظیفهشناسی و تعهدکاری و عمق نگا این شهید نسبت
به جامعه ،انقالب ،صیانت از امام و شهداست و یا اینکه در وصیتنامرهاش خرود را سر باز
مع فی میکند اینها گوشه از عظمت اخالقی و معنوی و نشان از عمق خلوص نیت است.
نتیجهگیری

ب خورد هوشمندانه رهب معظم انقالب باعث شد ام وز و پ از شهادت س دار قاسرم
 65سلیمانی از مکتب او سخن بگو ییم .مکتب قاسرم سرلیمانی یعنری سرخن گفرتن از مکتبری

انقالبی و اسالمی که بهصورت عینی مورد توجه ق ار میگی د .شخصریت قاسرم سرلیمانی و
شهادت او تأثی عمیقی در جامعه داشت ،وقتی جامعه نسبت به شخصریت عینری از مکترب
اسالمی اینگونه تحت تأثی ق ار میگی د اما در ب اب نظ یات مکتب اسالمی اینگونره مترأث
نمیشود ،شاید نیاز داریم در بیان نظ یه مکتب اسالمی تجدید نظ کنریم .اگر بره اخرالص
حاج قاسم اشار کنیم باید بگو ییم بدون شک اخالصی بدون قدرت ،مقاومت و حماسه ایرن
تأثی را نداشته است .لذا مکتب حاج قاسم سلیمانی از جامعیتی ب خوردار است کره عناصر
مختلفی آن را شکل میدهد .میتوان تأثی گذاری ای ان در منطقه را یکی از عناص تأثی گذار در
مکتب حاج قاسم سلیمانی دانست تأثی گذاری ای ان در منطقه ب ای هر ای انری یرک افتخرار
است که حتی ضدانقالب خارجنشین نیز به آن اعتقاد دارد .اگ ایرن تأثی گرذاری نبرود شراید
شاهد قه مانی مانند حاج قاسم نبودیم .اساسا ملتی که از چارچوب خود خارج نشود و درون
م زهای خود بماند ،نمیتواند قه مان بینظی ی مانند حاج قاسم داشته باشد .حاج قاسم فقط
مظلوم نبود بلکه مقتدر هم بود .همین مسئله باعث شد ف ماند ای عزیز بین نی وهای خرود و
م دم شود .شهید سلیمانی تنها یک الگو در ع صه نظامی و جنگاوری نبود بلکه او ب ای همه
مخصوصا جوانان ب ومند این س زمین یک الگوی جامع اخالقی ،فک ی ،مع فتی ،معنروی و
نمونهای ب جسته از مدی یت جهادی است .با داشتن چنین روحیرهای و چنرین و یژگریهرایی
مطمئنا مسی ح کت بهسمت آیند ای روشن و امیدبخش بسیار دقیقت و س یعت طی خواهد
شد .ه قدر به او و سی معنوی و فک ی و ف رائل اخالقری و نروع مردی یتش کره مردی یتی
جهادی با نگ شی انقالبی بود است نزدیکت شو یم به تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقرالب
نزدیکت شد ایم .مکتب سلیمانی مکتبی جامع و مانع و ثم ح کرت هردفدار ،سرنجید ،
خستگیناپذی و س شار از ایمان و اخالص حاج قاسم بهسروی اهرداف واال و الهری اسرت.

مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی الگوي جهان اسالم

کارگزاران و دستاندرکاران ادار بخشهای مختل کشرور و بر ای آحراد ملرت عزیرز ایر ان

مجاهدتهای او در لبنان ،ع اق ،سوریه و ...داغ بزرگی را ب دل دشمن گذاشت و  3ت یلیون
دالر هزینه ک د آنها را در غ ب آسیا دود هوا ک د .مکتب سلیمانی در دنیا میدرخشد .محبت
او در دلها موج میزند اما این همه مسئله نیست .م دم با ح ور  21میلیونی خود در تشییع 63

پیک مطه حاج قاسم در شه های مختل  ،به استقبال مکتب سرلیمانی برهعنوان را و خرط
روشن زندگی رفتند و وفاداری خود را به آن اثبات ک دند .در س اس جهان نیز آزادیخواهان و
حقطلبان خ وشیدند و اراد ضداستکباریشان شور و ح ارتی دیگ یافت .این مکتب جامع
در دنیا نقشها خواهد آف ید .اکنون نوبت مسئوالن و مدی ان در سه قو اسرت کره پایبنرد بره
مکتب سلیمانی باشند و با این س مایه عظیم از گذرگا های دشوار عبور کنند .اعتماد به دشمن
و معطل آن ماندن از سوی ب خی مسئوالن در سالهای اخی مشکالت عدید ای را بره مر دم
تحمیل ک د ،خسارتهای عمد ای در پی داشت و ف صتهای بسیاری را سوزاند .مسرئوالن
کشور با پافشاری ب مکتب سلیمانی آن را س مشق خود کنند و افقهای تاز پیش روی ملرت
بگشایند .بهت ین منبع و م جع ب ای شناخت سپهبد شهید قاسم سرلیمانی ،بیانرات ح ر ت
آیتالله خامنهای رهب معظم انقالب اسالمی درخصوص آن شرهید بزرگروار اسرت .در ایرن
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مقاله تنها به چند مورد از ف مایشات ایشان متناسب با موضوع این نوشتار اشار گ دید.
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