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  يمانیسل دیو اصول مکتب شه يمبان

 جهان اسالم یالگو

 

 *یحسن مناف
 **ینیخادم الحس هیراض

 چکیده

 یالگرو یمانیسرل دیو اصرول مکترب شره یمبان ژوهش حاض  تبیینهدف از پ هدف:
 .است جهان اسالم
و  هرا ادداشرتی هرا، یسخن ان نامه، یدر زندگ یا کتابخانه یبا ب رس این پژوهش روش:

نوشته شد  نظ  و استفاد  از نظ  خب گان  مصاحبه با اف اد صاحب نیو همچن دیشه هنام تیوص
 است.

قاطع ب    اراد ، هیفق تیو وال یاسیراسخ به اسالم س اعتقاددهد  می ها نشان یافته ها: یافته
در انقرالب برودن و  ذوب، فرهیو انجرام وظ یشناسر  یتکل، خردا در جهران نیرد تیحاکم
بره  براوری، و خودخرواه تیاز نفسران یو دور یمعنو سلوکی، و جهاد یانقالب  ی یگ جهت

ها  باور به داشته  ،یتدب، با نظام سلطه  و مواجهه مقابله، ها ها و شتافتن به کمک آن ک امت انسان
 و... از مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی است. به آن ءو اتکا

                                                      
 .Hb.manafi@Yahoo.comشه ،  ینیانشگا  آزاد خمارشد د یکارشناس* 

 .R.hosseini@edu.ui.ac.irدانشگا  اصفهان،  ،یآموزش یارشد تکنولوژ یکارشناس **
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 د ،یدار، سرنج جامع و مانع و ثم   ح کرت هردف یمکتب یمانیمکتب سل گیری: نتیجه
. اسرت یاهرداف واال و الهر یسرو و اخالص حاج قاسم به مانیو س شار از ا  یناپذ یخستگ

 نیرباشرند و برا ا یمانیبه مکتب سل بندیدر سه قو  است که پا  انیاکنون نوبت مسئوالن و مد
 .دشوار عبور کنند یها از گذرگا  میعظ هیس ما

 .مداری، اخالص مکتب سلیمانی، جهان اسالم، والیت ها: کلیدواژه

 مقدمه

گا  و منصف  نیکه ا دهد یم یگواه اش، یاجتماع ای یاسیس شهیفارغ از اند ،یه  انسان آ
 یمانیحراج قاسرم سرل دیس دار بزرگ اسالم، سپهبد شه ستهیبه حق شا قی مغز و دقعبارت پُ 

 نیس زم نیاز جوانان ا کیه   تواند یاست که م یام وز، مکتب بزرگ یمانیاست. مکتب سل
ا داشته باشرد تر ییها یژگیچه و دیانسان با کی یراست کند. اما به لیتبد یگ ید یمانیرا به سل
کره منطقره را از  س دار سلیمانی فقط متعلق به جهان اسرالم نیسرت زمرانی .ساز شود مکتب

ها چه مسلمان و چه غی  مسلمان  کند م تبط با انسانیت و تمام انسان سازی می ت وریست پاک
تواند یک  است پ  س دار سلیمانی متعلق به جهان انسانیت است و ب ای تمام م دم جهان می

در را  خردا  یس باز مخلصر ،یمانیها، حاج قاسم سل دل زیس دار عز .اشدالگوی شاخ  ب
. پر چم کشرد یرا دگ گون کند. س و بلند مقاومت سر  بره آسرمان مر یبود که توانست جهان

آزادگان جهان به نماد ب جسته مقاومت  یمجاهدت و استقامت با امواج محبت و اعالم وفادار
را     ،یس کیمکتب است.  کی «یمانیسل» یعنی ها نیو ا دکن یم یینما رخ شیت  از پ ب اف اشته

که برا فقردان  اعتبار یب ینه منش ابدی یم یشت یو روش است که با شهادت صاحبش ط اوت ب
اسالم و انقالب، از حاج  میدر ص اط مستق وستهیسپ د  شود. سلوک پ انیمالک آن به طاق نس

برا  هرا قر ار داد  اسرت. ملت یرو  شید  پرزنرد  و درخشرن یماندگار و گفتمان یا قاسم اسو 
را  شرانیا تیهرا دربرار  شخصر گزار  نیت  یدیو کل نیت  از مهم یکی یمانیسل دیشهادت شه

 دیشه س دار» ک دند: ادی «مکتب» عنوان بزرگوار به دیشه نیف مودند و از ا رهب  معظم انقالب
آن وقت  میچشم نگا  کن نیبا اآموز،  مدرسه درس کیرا ،  کیمکتب،  کیچشم  باما را  زیعز
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 یمانیسل دیاز وجو  شه یکی .(4913رهب  معظم انقالب، ) «خواهد شد روشن هیّ ق  نیا تیّ اهّم 
 یموضوع حکم ان لیدر ذ یمهم یها آموز  توان یم با نگا  مکتب است و یو یوجه حکم ان

و  دیجد یاسم ب گمنظ  در مکتب حاج ق نیاز ا نمود. استنباط استخ اج و دیشه نیاز مکتب ا
ها،  از ع صرره یرقررم خررورد  اسررت کرره در آن، حررداقل در بع رر یاز انقررالب اسررالم عیبررد

را نره در  یاسالم یمسائل خاِص انقالب و جمهور میا توانسته ،یاسیو س یخصوص نظام به
. ما ام وز  با میکن لحل و فص یا بلکه در سطح منطقه ،یفعل  انیا یایمحدود  و قلم ِو جغ اف

اسرت  یی. مکتب حاج قاسم، الگومیا «هم مسئله» گ ،ید یها از ملت یاریع اق و بسملت 
جهران،  نیکه مسائل ا اموزدیو... ب تی یو مد یو اجتماع یبه ما در علوم اقتصاد تواند یکه م

را در  مان مسائلدارد آن است که  تیاما آنچه اهم ستند،ین ِی طورتام و تمام حل شدن گا  به چیه
در  یعوامل مختلفر .میمسلمان حل و فصل کن یها و با ح ور ملت  انیت  از ا کالن یسطح

در داخل  یچند عامل اصل  انیکه در ا شوند یم یوحدت و همدل جادیجوامع مختل  سبب ا
  یکه همه ز یکه همان اسالم است و رهب  یدئولوژیوحدت و اتحاد وجود دارد ا یکشور ب ا
 نیراز ا یمانیسل دیاست که شه یژگیو صهیدو خص نیا هستند و تیدر حال فعال یچت  رهب 

ساز  حماسه دیس دار رش نیا یها یژگیاز و یمقاله ب خ نیدر ا ب خوردار بود. کامال   یژگیدو و
  .میکن یم یب رسرا  شود که باعث اتحاد و همدلی در بین کشورهای اسالمی می را

 مکتب

پر دازد؛  یانسان و جهران مر  یتفس و باور انسان است که به ینیب مجموعه جهان ،مکتب
ب طر ف، و در  ینریب انسران را بره جهران ازیسازد؛ ن یم نیرا مشخ  و مع یانسانی هنجارها

  یدر تع  یمطه  دیشه استاد کند. یارائه م ستنیو چگونه ز ستنیز یب ای نظام ارزش تینها
ه هردف منسجم اسرت کر و ط ح جامع و هماهنگ کیو  یکل هینظ  کی»: دیگو یمکتب م

و  دهایبا ها، روش و یاست و در خطوط اصل یسعادت همگان نیآن کمال انسان و تأم یاصل
 و هرا تیهرا، مسرئول و دردهرا و درمران ازهرایها، ن لهیها و وس  ها و بدها، هدف خوب دها،ینبا

همه اف اد است و  یب ا ها تیو مسئول  یدر آن مشخ  است و خاستگا  الهام تکال ها  یتکل
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و   سرازیز د،یرنما یع ضه م یمکتب دربار  جهان و هست کیکه  یو ط ز تفک  اشتب د نوع
 د یرنام ینریب گا  اصطالحا  جهان هیو تک  سازیز نیرود. ا یآن مکتب به شمار م یفک  گا  هیتک
کنرد و را  و  یهرا دعروت مر    آن بیدارد و به تعق یمکتب ع ضه م کیکه  ییها هدف شود. یم

کره بره  ییهرا تیکند و مسرئول یم ءکه انشا ییدهایو نبا دهایکند و با یم نییکه تع ییها روش
 «است که ع ضه داشرته اسرت ینیب جهان یالزم و ض ور جینتا ۀآورد، همه به منزل یوجود م

 .(4912 ،یمطه )
بخش انسان فر دا اسرت، آرمران مشرت ک  گذار و وحدت جا که انسان ام وز جهت آن از

آگاهانره مجهرز بره  یانتخراب یست، فلسرفه زنردگدهایو نبا دیو ش  و با  یخ مالک دهد؛ یم
است و  یاجتماع اتیح اتیو کامل است؛ لذا مکتب و باور از ض ور جامع استدالل و باور

است، منشأ آن فط ت انسان است و مخاطبش تمام م دم هستند و  یانسانی چون اسالم باور
ب پاداشرتن  یبر ا گر ید یآسرماناز ه  مذهب  شیخاتم ب نید و مذهب است نکهیبه حکم ا

 .(31؛ اع اف / 21/  دیحد)آمد  است  یعدالت اجتماع

 یمانید قاسم سلیشه مکتب

از اعتقرادات محکرم و  یا مجموعره»  یرتع  ،یمانیسل دیمکتب شه یمنظور ب رس به
که  یا گونه و رفتار است به اتیب خاسته از اعتقادات، خلق یم تبط و نمودها یرفتارهامنسجم، 

برود. برا  یانسران نیمصداق چن یمانیسل س دار. «کند یالگو و جامع ارائه م یتیف د شخص از
 شرانیکره ا یشرود درحرال یاستنباط م شانیا از لسوفیف یتیشخص ها، یژگیو نینگا  اول به ا

 یرفتارهرا هتروان از همر یچند م نبود؛ ه  یخاص یو سبک فلسف مش ب یدارا ایو  لسوفیف
دانشرگا   ای هیصورت مألوف در مدرسه علم به یاشار  ک د. و ل فلسفهاز اصو یبه اصل شانیا

و دانشرگا  دانسرت و  هیرعلم یهرا را ف زند حروز  شانیا توان  یچند م نک د  بود؛ ه  لیتحص
در  یارائره کر د و حتر یو علمر ینید ی یتفس شانیا یها ه  باور و رفتار و روش یتوان ب ا یم

ح ر ت امرام  انیرطرور کره در ب همرانشرود.   یتردر مظهر  عنوان  ها به ها و دانشگا  حوز 
مکتب ح ر ت امرام   ویقاسم پ حاج دیآمد  بود، شه شانیشهادت ا هیانیو در ب یا خامنه
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آمد  بود در وجود  یاجتماع ،یاسیو س ینید یها نظ  ه  آنچه در آموز  نیبود و از ا ینیخم
مکترب  نیرعنروان شراگ د ا به یمانیسل دیشه. (4913)زارعری،  داشت یتجل دیشه نیو رفتار ا

دارد؛  یادیز اریبس تیام  اهم نیباشد و ا یو اجتماع یاخالق ف د یها توانست جامع ارزش
سرکوالر  یگ  یهم از انقالب و طلبانه تیعاف ینداریاز د یانقالب یندارید ازیوجه امت نیچون ا

ک د؛ ع فان  ارائه ییگ ا معهجا ی ونید تیمعنو نیاز جمع ب یفقونمونه م یمانیسل دیاست. شه
دکت   یسخن ان) اعمال ک د زین ینظام و مبارز  گ   زد و در مقام عمل آن را در حوز  استیرا با س

 نیمتد یتیشخص یمانیسل دیک د که شه انیبتوان  یم نیهمچن. (42/44/4913 ،یعلم الهد لهیجم
و مبتکر  بودنرد؛ امرا بره  شیدنوانر یتیشخصر شرانیآلود  نبود. ا زیبود؛ اما به افکار تحج آم

 دینسربت بره شره یا خامنره امام ح  ت اناتیطور که در ب آلود  نبود و همان یتجددمآب
 یمع فر ینیاسالم و مکتب امام خم هافتی تیرا ت ب یمانیسل دیله شه شد، معظم انیب یمانیسل

حاج قاسرم بره  دیشه به» :ک دند و ف مودند یرا ف ات  از ف د، بلکه مکتب مع ف شانیک دند و ا
« میآموز نگرا  کنر مدرسه درس کیرا  و  کیمکتب،  کیبه چشم  م؛یف د نگا  نکن کیچشم 

 .(4911 ،یو محمد ی)خان
ن کشرورها نقراط یر( کشور است؛ ا13متعدد ) یاز کشورها یا جهان اسالم، مجموعه

نه یم، زمیگا  کنن یتیك کل هویم به جهان اسالم به یدارند. اگ  بخواه یاریاشت اك و افت اق بس
اسرت؛ امرا از زمران  یاسرالم یهرا ها عمدتا  حرول محرور اسرالم، قر آن، و آموز  اشت اك آن

وجرود  یاسرالم ین کشرورهاین وجرو  اشرت اك بریکه ا نیها، ضمن ا ملت دولت ی یگ  شکل
 و این )حافظن کشورها دامن زد  است ین ایز شکل گ فته و به تنش بیداشته، هموار  وجو  افت اق ن

شرود بره  یاد میرهرا  هرا در جهران اسرالم از آن منزلره بح ان از آنچه به ی. بخش(4914 ،یزرقان
و  یشت  اختالفات قرومیوجود دارد و ب یاسالم یکشورها رگ دد که د یب م یاختالفات داخل

 یهرا تیسرت، بلکره هوین اختالفات ض ورتا  متأث  از اسالم نیاست ا یاست؛ گفتن یا لهیقب
 ین کشرورهایآترش اخرتالف را در بر ینوع شرود و بره یاست که ُپ رنرگ م یها  لیو قب یقوم

 ین کشورهایز در بیك نیدئولوژیو ا یاسیزمان با آن اختالفات س کند. هم یور م شعله یاسالم
)افر وغ، کنرد   یاضرافه م یاسرالم ین کشرورهایوجود دارد که آتش اختالف را در بر یاسالم
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ش بح ان در جهان اسالم یجهان اسالم است که موجب افزا. نکته مهم بحث تف قه در (4933
م بوط اسرت کره  یا هز به عوامل ف امنطقین ی، بخشین عوامل درونیشد  است. اما در کنار ا

گذشته  یها ان و دههیرا از آن در سال یب دار ن به  یشت یب یستیونیم صهیو رژ یغ ب یکشورها
 یها نرهیزم یاسرالم ین کشرورهایخرتالف زا در برا یم که بست هاین، شاهدیاند. بناب ا داشته
 دیر)جاوف اهم ک د  اسرت  یاسالم ین کشورهایبح ان را در درون کشورها و در ب ی یگ شکل

ن عوامل سبب اختالف و تنش در ی  مجموعه ایاخ یها ب، در سالین ت تی. بد(4930 ،یموسو
ن یاند. برد  بازداشرته ییگ ارا از آرمان وحدت و هم یاسالم یاند و کشورها جهان اسالم شد 

دنبال  در جهران اسرالم بره یمانیسل دیو اصول مکتب شه یمبان یمقاله با ب رس نیلحاظ در ا
 .میکشورها هست نیکاهش و خ وج اختالف و بح ان در ا

در تر از انقرالب  یتی یمرد یتحت عنوان ارائه الگو یدر پژوهش (4911)یظاه  محمد
ی مانیسپهبد قاسم سل دیشه یتی یب  سبک مد یمبتن  انیا یاسالم یجمهور یعال  انیمد یب ا

 11 د،یمر تبط برا شره یمتن یها و داد  ها  لمیها، ف م ون مصاحبه لیاز تحل ی یگ به  با  ابتدا
 ،یاسریس ین مشریتحرت عنراو  یم مون ف اگ 0دهند  و  م مون سازمان 43 ه،یم مون پا

 استخ اج،ی ف هنگ یو مش یشغل یها نهیزم ،یف د یها نهیزم ،یاعتقاد یمبان ،یاقتصاد یمش
 یاقردام کر د کره مبران یبنرد  نسبت به سطح ی یتفس یساختار ک دیروو سپ  با استفاد  از 

در سرطح سروم،  یفر د یهرانرهیدر سطح چهارم، زم م مون نیعنوان اث گذارت  به یاعتقاد
 نی ت یعنوان اث پذ به یشغل یها نهیدوم و زم سطح در یو اقتصاد یف هنگ ،یاسیس یها یمش

 م مون در سطح اول ق ار گ فت.
 با ب رسی یمانیدر مکتب سل یمقدمات یتحت عنوان کنکاش یدر پژوهش (4913) یزارع

 بزرگ ی یرا غافلگ شانیا عییتش ،یمانیسل دیشه یو اعتقاد یتیشخص یها یژگیس گذشت و و
 .دیرسان انیرا به جهان شانیا امیو پ دیکه م زها را نورد کند یم انیب

 یو آنت وپر بیرف ات ک یفریبا استفاد  از روش ک یدر پژوهش (4913) یلیو اسماع یعلو
 ،یاصرل هطبقر 1مقولره و  1991هرا در  آن یبنرد شناسره و دسرته 31 لیاز تحل بعد شانون،

 دیرمطلوب از د یف مانده یها را مؤلفه یو ف د یرفتار ،ینظام ،یتی یمد ،یمعنو یها  مؤلفه
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عامرل  نیتر  را مهم یک د ، و ُبعد معنو انیب قوا کلی مقام معظم ف مانده اناتیاسالم و ب
 اند. دانسته

را از  یدفراع هیرروح تیرو تقو یپ سرت هنیحر  مر جرادیا یدر پژوهش (4911)  گویخ
 طیو شر ا یا نرهیعوامرل زم  یداند کره تحرت ترأث یم یف مانده یارزش یها یژگیوی امدهایپ

قدرت  تینها شود و در یمنج  م ی یپذ اطاعت هیعتماد و روحا تیتقو به یگ  سازمان مداخله
 یخودباور تیتقو ،یا مقوله نیچن ی یگ شکل یامدهایپ گ ید از دهد. یم ءآجا را ارتقا ینظام

اهرداف و  یح کرت در راسرتا تیتقو ،ییو ارزشگ ا ینید باور اعتماد و ،یدرون ییو خودکفا
هرا و اعتمراد و   یدر ب اب  سخت ی یپذ انعطاف هیحرو وی  یپذ و انطباق یسازگار ها، تیمأمور
 داند. یم ییگ ا و ارزش ینیباور د

 شناسی روش

و  هررا ادداشررتی هررا، یسررخن ان نامرره، یدر زنرردگ یا کتابخانرره یبررا ب رسرر ایرن پررژوهش
نوشرته نظ  و اسرتفاد  از نظر  خب گران  مصاحبه با اف اد صاحب نیو همچن دیشه هنام تیوص

 شد  است.

 ها یافته

 های سپهبد شهید قاسم سلیمانی برخی از ویژگی
 به خدا مانیا .۱

است که در مغز و فک   یا شهیاند نیت   یو لط نیبلندت  گانه،ی یو اعتقاد به خدا مانیا
و قدرت  بخشد یم  وین یک د ، به آدم نیب و خوش دواریاست که دل را روشن، ام افتهیبش  را  

  ایدارد؛ ز یآرامش روان ها، یمؤمن در مصائب و سخت . انسانکند یرا م اع  م یمقاومت و
و   ویراحسراس، ن نیو از ا داند یامن م یمحکم و پناهگاه یگاه هیتک یرا دارا خود ییاز سو

ذِ  َتْطَمذِئنُّ اْلُبُلذوُ  : » دیگ ینشاط م ِِ اللَّ
ْْ ذِ  اب ِبذِذ ِِ الله

ْْ ذيَن اَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبذِذ  و از ،«الَّ
 شیالهی را در مقابرل خرو اشکند و پاد می ییبایناگوار، شک شامدهاییدر ب اب  پ گ ید یسو
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ِِ ِحسا   : »ندیب یم ُهْم ِبَغْي َِ وَن اْج ُِ اِب ى الصه ما ُيَوفَّ ها را زودگرذر  سرختی نیرا یانسران نیچن«. انَّ
  .ب د یس  م  داند و در انتظار سعادت حتمی و جاودانی به  می

 یهرا یژگریانسان مؤمن به خدا بود کره تمرام و ینینمونه ع ،یمانیسل دیسپهبد شه س دار
دار، وفرادار بره  هدفمنرد، خشروع در نمراز، امانرت ی. داشتن زنردگافتیدر او  توان یمؤمن را م

و اطاعت از خردا و  یدست ک دن م دان خدا، پاک یاریو  گ انیدادن به د توکل به خدا، پنا  مان،یپ
 گ یکردیکاف ان، جهاد با مال و جان، در ب اب  کاف ان سخت و در ب ابر   تیوال  فتنیذرسول و نپ

مشراهد  کر د.  زیرعز دیشه نیا یجزء زندگ در جزءبه توان یک دن به عدالت را م مه بان و حکم
 ایرتر س  یا ذر  کره آن یبر ب د، یبه خدا بود که او را شجاعانه تا خط مقدم نب د با داعش م مانیا

 یبن صروحان، صرحاب هصعصع هیشب اریبس قتیدر حق ،یمانید. س دار سلبه خود را  ده دیت د
ث َف يِ َخفبود؛  نی المؤمنیخاص ام َْ امرا  نره،یهز برار و کم سربک ی؛ مر دألَمعُوَنذة َِ يِ ألَمؤَنة و 

درک  را ینریامرام خم شیف مرا نیرمفهروم ا شرت یکار و ُپ ارزش بود. ام وز بهت  و ب کمک اریبس
ها، هم م د خدا و هم  واقع س دار دلدر«. شهادت، هن  م دان خداست: »ف مود یکه م میکن یم

و ح ور در مح   پ وردگار  یبا هن  خداشناس اش یبود. لحظه لحظه زندگ  ینظ یب یهن مند
او بررود. او  لیبررد یبرر یهن منررد نیررا یایررسررخنانش و عملکرر دش، گو ش،یگذشررت. رفتارهررا

 یکره وقتر دنردید زیکه م دم ن آن عمل نکند؛ چنان نداد که به یا وعد  گا  چیو ه دالوعد بو صادق
و ح فش را در قالرب عمرل بره  ک د یعمل م توانست یتا م ک د، یبه آن عمل م داد، یم یا وعد 

بره  یا و بره انرداز  دانست یم  یخدا را در عمل به تکل یخدا و ول تی. رضانمود یم انیب یکین
مرؤمن  کیراو   ایرز کر د؛ یچ ا از او اطاعت مو  چون یداشت که ب نانیو اطم درهب  خود اعتما

 بود. یواقع

 اخالص .۲
 لتیف ر نیتر  یبلکره اصرل ،یف رائل اخالقر نیتر  از مهم یکی توان یرا م اخالص

اخالص، انجام دادن عمل ب ای خدا و به  قتیدارد. حق ازیدانست که انسان به آن ن یاخالق
ذىتى و ُنُسذوى و : »دیف ما یکه خداوند در ق آن م تقّ ب به اوست؛ چنان ز یانگ ََ ُقذ  ِانَّ 
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ِ ه العذاَلمين ََ ذِ   حراج قاسرم  دیسر دار سر اف از شره تیرراز محبوب«. َمحياَى و َمماتى ِلله
 یمع ف« اخالص»در اخالص اوست. رهب  معظم انقالب بارها او را با صفت  زین یمانیسل

م دم چره کرار  دینیب یم» د:با عظمت ف مودن دیشه نیبا خانواد  ا داریدر د شانیاند. ا ک د 
که م دم قدر پدر شرما را  دیشما تساّلست... بدان یب ا نیحاج قاسم؛ ا یب ا کنند یدارند م

جرور  نیراخالص است. اگ  اخرالص نباشرد، ا نیاز اخالص است؛ ا یناش نیدانستند و ا
ه جرور همره متوّجر نیرها ا دل که نیها دست خداست؛ ا . دلشود یم دم متوّجه نم یها دل

 درجره .«در آن م د وجرود داشرت یاخالص بزرگ کیاست که  نیا  دهند  شوند، نشان یم
 جرادیا شیکه در دانشرگا  بر ا یحل مشکل یدخت ش ب ا یجاست که وقت اخالص او تا آن

مبرادا خرودت را در دانشرگا  : »شنود یجواب م نیچن کند، یمشورت م شانیشد  بود، با ا
کره در مقابرل  یاریبس یتواضع و ف وتن«. هستم یمانیلکه من، دخت  س دار س یکن یمع ف

 یجا بود کره حتر تا آن یتواضع و ف وتن نیبود. ا انشیپا یب خالصم دم داشت، ب گ فته از ا
دربار  تواضع  FBI سابق ژ یصوفان، مأمور و یکه عل به آن معت ف بودند؛ چنان زیدشمنان ن

از تنرد و خشرن  انه،یس باز خاورم نیت قدرتمند ،یحالت عاد در» :سدینو یاو م یو ف وتن
 شرود؛ یمر شیهرا یقه مران شیستا یب ا ی. مانع انجام ه  اقدامکند یم زیسخن گفتن پ ه

ترا  یتواضرع و ف وتنر نیرط فردارانش دسرتش را ببوسرند.  ا دهرد یعنوان مثال اجاز  نم به
متواضرع  ،یاکراریترا سر  حرد ر ااو ر ،ییکراینگاران آم  از روزنامره یکریجاست[ کره  آن
  .«داند یم

 یستیز ساده .۳
و بندگان خاص  یاله اءیو اول امب انیپ و یش ا،یدن یظاه  فاتیاز تجمالت و تش  یدور

. کنرد یمر تیررا تقو یبراور نیو د یرشرد فطر  هنی ف وغ، و زمرا پُ  یخداست که فط ت آدم
َن ِدي ىَمْن َزِهَد فِ »ف مود  است:  یکه امام عل چنان ْنَيا َحصَّ ا زهرد را یرکره در دن یکس ؛َنُ  الدُّ

را  یآدمر  تی. قدرت و ثر وت، چشرم دل و بصر«کند یخود را حفظ م نیخود سازد، د شهیپ
 ،ی یپرذ موجرب حق یسرتیز اما زهرد و ساد   د،یگ یرا از او م حیو فهم صح کند یخاموش م
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هرد، انسان زا  ایاست؛ ز یو اخ و یویعامل رشد دن نیت  و بزرگ یخواه و آخ ت یپ ست حق
  .کند یو به حق عمل م  دیپذ یحق را م

دنبرال پسرت و  بره گرا  چیبود که ه یا شهیپ انسان وارسته و زاهد یمانیحاج قاسم سل دیشه
 یخود امکانرات رفراه گا یو جا تیبا استفاد  از موقع توانست ینبود و اگ چه م یویدن یها مقام
برودن بره عامره مر دم را  کیرو نزد یستیز د اش ف اهم کند، اما سا خود و خانواد  یرا ب ا یف اوان

 دانیو مداوم او در م وستهیگ ا بود. ح ور پ و آخ ت د یب  ایاز دن یانسان ،یمانی. س دار سلدیگزب 
و آنچره در آن  ایربره دن یدل کند  برود و تعلقر ایاز دن یاست که و نیاز ا یجهاد و شهادت حاک

شهادت آماد  ک د  بود.  قی  پ وردگار از ط ح ور در مح  یوجود دارد، نداشت و خود را ب ا
شود، گفته بود:  یجمهور استیانتخاب ر یدایک دند که کاند شنهادیبه او پ یرو بود که وقت نایاز
دنبال قاتل خودم هستم،  ها به جبهه نیهاست در ا ها و نامزد شهادت هستم. سال من نامزد گلوله»

ماننرد مر دم  اش یگنبود و اگ چه زند ییایپست و مقام دن چیدنبال ه . او به«کنم ینم دایاّما او را پ
 (4911)خانی و محمدی،  بود مانند  یبود، اما عملک د و رفتارش ب شیآال یساد  و ب اریبس

 یمدار  تیوال .۴
و اتمام نعمت  نینعمت الهی است که به بش  ارزانی شد  و اکمال د نیت  ارزند  ت،یوال

َملْ »است:  ْْ آمرد   اسالم امب یاز پ یثی. در حد«ىَو َاْتَمْمُت َعَلْيُوْم ِنْعَمت نُوْم يُت َلُوْم دَاْلَيْوَم َا
ئِ »است:  ُ  ُحَب اْْلَ َزَقُ  اللَّ ََ ِة َمْن  ْهِ  بَ  مَّ

َ
اَ  َخ  ىِت يْ ِمْن أ ََ َ

نْ  َِ يْ َفَبْد أ ِة َفَى  ايَ الدُّ َِ نَّ يَ َو اْلِْخ َحذد   ُشذوَّ
َ
أ

ُ  فِ  نَّ
َ
ِة  ىأ مر ا در  تیب رزق ب ساند که محبت ائمه از اهل نیرا به ا یتعال کسم یاگ  خدا ؛اْلَجنَّ

  «.ک د  است دایو آخ ت را  پ ایدن  یسف   او ق ار دهد، به تمام خ
برود. از عمرق جران،   یش  ثیحد نیب  ا یواقع مصداق کاملدربزرگ اسالم،  س دار

ن رسالت، در اعمراق عصمت و طهارت بود. اعتقاد و ارادت و عشق به خاندا تیب اهل فتهیش
برود.  تیرمتوسل به آن اخت ان تابناک آسمان امامرت و وال وستهیوجودش رسوخ نمود  بود. پ

ُسرک  و نشرئه حرالوت  افرت،ی یتش ف م نیاز معصوم یکی  یم جع ش  ارتیه گا  به ز
ترام  یو بهجت و س ور دیبخش یرا جال م اش یح ور در جوار م قد مطه شان، روح آسمان
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و خردمت در  کر د یرا بر  پرا مر ینیحس ی. مجل  عزاگ فت  یرا ف ا م ش ا فتهیش و تمام جان
جلسرات  یب گرزار ی. بر ادانسرت یب  بزرگ م یخود، افتخار یرا ب ا دالشهدایروضه س

 کر د، یمر دایرجلسات ح رور پ نیکه شخصا  در ا یا گونه داشت؛ به یا ژ یاهتمام و تیب اهل
دربرار   شرانی. اگفت یآمد م و به عزاداران خوش ستادیا یم الزه ا تیب یمقابل درب ورود

 :ف مود یمجال  م نیا تیاهم
توجره کر د همره  دیراحت ام ک د، با دیبه آن دقت ک د، با دیبا مجل  ح  ت زه ا»

 نیباشرد. بره همر تیاست که مجل  عبادت و عبود نیمجل ، ا نیا یاص ار من در ب گزار
کره در آن گفتره  یلسات توجه شود، بره همره موضروعاتج نیبه نماز اول وقت در ا دیبا لیدل
و آرام آرام گروش  دیطور کره نشسرت . هماندییبگو یذک  د،ینشست جا نیا توجه شود شود، یم
کره  ییهرا خودتران، امرا ح ف یگ فترار یب ا ،یزیچ کی یب ا د؛یرا نذر کن یذک  د،یده یم

 سرت،یجلسره عبرادت ن م بوط به مجل  و ست،ین م بوط به جلسه عزادار ح  ت زه ا
کر دن،  دادن اسرت. جلسره توجره جلسره، جلسره گروش نیرگفته شرود ا جلسه نیدر ا دینبا

برود کره بره رهبر  و  مردار تیروال تیبزرگ اسالم، به غا س دار .«تفک ک دن و ذک گفتن است
و  نیمسرلم ام  یلشک  اسالم به ول دیافس  رش کیعنوان  . نگا  او بهدیورز یعشق م شیمقتدا
بلکره ف اتر  برود. از  ،یسلسله م اتب نظام تیرعا ثیمعظم کل قوا، نه فقط از ح یندهف ما

و اعمررال او را  هررا تیررفعال مات،یتصررم او،سررخن او، نوشررته او، نگررا   زیررن یجنبرره اعتقرراد
. رونرد یو مر نردیآ یمر ها آدم» :ف مود یرو بود که م نای. ازدانست یم تیخط وال کنند  بیتعق

. سرتندیاصرل ن هرا انی. احرزاب و ج دیرآ یمر یگ ید یمانیقاسم سل ،رود یم یمانیقاسم سل
جامعه را در همه  دیب سد، با یقیجامعه ما به وحدت حق میخواه ی. اگ  ممیاصول را توجه کن

مرا  یبر ا نی. اتاس هیفق ینظام، ول نیدارند  ا نگا  ی. اصل اساسمیسطوح به اصول متوجه کن
مران را  . جانمیمران، در همره آحراد از آن دفراع کنر ا خونمان، ب مثل ق آن ناطق است. با جان

از اصرول م اقبرت : »دیرف ما یمر زین شیخو نامه تیوص در .«میده یو هزاران بار م میده یم
فقره، ع فران،  ن،یرمظلروم، وارسرته در د م،یحکر نیرخصوصرا  ا ه،یقف ّی ول یعنی. اصول دیکن

  «.دیرا مقدسات بدان ح مت او د،یرا جان خود بدان زیعز یا مع فت؛ خامنه
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 مبارزه با استکبار .۵
و  گ انید هیمخالفت اسالم با ه  گونه ظلم و ستم عل یژگیب خاسته از و ،یزیاستکبارست

دار و نمراد مبرارز  برا اسرتکبار  تنها پر چم نه یمانیحاج قاسم سل دیاست. شه ی یپذ ستم زین
الله بود که در مبارز  با  مکتب روح بود. او شاگ د ممتاز یزیتفک  استکبارست کیبلکه  ،یجهان

سراعته در  13روز  در لبنان و جنگ  99از دفاع مقدس تا جنگ  شناخت، یاستکبار، م ز نم
مبارز  با  یها و ح ورش در صحنه وجود مبارز  با ظلم و استکبار بود. دانیم شینوار غز ، ب ا

 یاسالم را خنثر یایدن هیها عل و توطئه ها یگذار هیهمه س ما ،یو ارتجاع ع ب یاستکبار جهان
پر وژ  خط نراک   ،یرنظ یبر یبرود. در شراهکار« ف صت»به  «دیتهد» لی. هن  او تبدک د یم
 یاتحراد امرت اسرالم ی اب یرا نابود و آن را به ف صت« ع اق و شام )داعش( یدولت اسالم»

 یهرا یحرروز ، هشرت روز ، سره روز  و ... برا ط ا 22روز ،  99 یهرا ک د. در جنگ لیتبد
در ب ابر  رزمنردگان  میرا بره تسرل یستیونیدشمن صه ،یدانیو م یفک  تیهوشمندانه و حما

گذاشت و با  انیو ع اق بن هیسور یوادار ک د، هسته مقاومت را در کشورها یو لبنان ینیفلسط
 یکشرورها یرزمنرد  در ب خر ی وهراین انیراتحاد و انسجام م جادیآموزش و ا ،یسازمانده

مبارز  با  یها دانیک د و آنان را به م قیرا به رزمندگان مسلمان تزر یخودباور هیروح ،یاسالم
  کشاند. یگ  یو سلف سمیونیاستکبار و صه

 دفاع از مظلومان .۶
 یها مؤلفره نیتر  سرکه از مهرم کیر یعنوان دو رو با استکبار و دفاع از مظلوم به مبارز 

ُوْم » ثیاساس حد مؤمنان است. ب  یزندگ یمانیا اتیح لُّ ُوم  َاع    ُْ ت   عن  مسؤول  و ْلُّ   ،«َعيَّ
 به دیباشد؛ بلکه با تفاوت یاند، ب که مورد ظلم واقع شد  گ ینسبت مسلمانان د دیمسلمان نبا

  ایرنمود  و به مسلمانان مظلوم کمک کنرد؛ ز یزاریممکن است، از ظالم ب شیه  نوع که ب ا
 امت واحد  است. ،یامت اسالم
 یبر ا یا لحظره یبود که حتر یا رزمند  یمانیحاج قاسم سل دیاسالم، شهبزرگ  س دار

 یو کیزماتیکار تیتحج  از پا ننشست. شخص یادیو ا ها ی یدفاع از مظلومان و نب د با تکف
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نبر د  نیادیردشرمنان در م دنیدر ب  هم کوب یزیر  ب نامه یب ا  ینظ کم یا در جنگ، از او نابغه
دچار غ ور و تکبر   گا  چیداشت، ه ایدن یها که در کشور و در رسانه یا آواز  باساخته بود که 

و در تمرام  کر د یمر دایررزمرانش ح رور پ هرم انیدر م ینشد؛ بلکه با کمال تواضع و ف وتن
 .افتی یح ور م یبدون اندک احساس غ ور ،یاجتماع یها صحنه

 بودن یفراجناح .۷
و  یکوکرارین ،یهرا، حر  همکرار توجره بره انسران ،یاز نقاط قوت اخالق اسالم یکی

ف مرود   نیوبژ  خدمت به مؤمنران و صرالحان اسرت. امرام حسر به م دم و به یرسان خدمت
َن »است: 

َ
اِس   َحَواِئَج   أ ِ    ِنَعِم   ِمْن   ِإَلْيُوْم   النَّ ذوا  َعَلْيُوْم   اللَّ َعم، َفَى َتَملُّ  نیرخردا ا یهرا از نعمت ؛ الذنع

خردا  کره حاجرت مر دم  یهرا . پ  از نعمتآورند ینزد شما ماست که م دم، حوائج خود را 
برود کره در  یاز مسلمان ینمونه بارز ،یمانیحاج قاسم سل دی. شه«دیاست[ خسته و ملول نشو

و  دانسرت یمر ملتوابسته نبود. خود را متعلق به همه  یحزب و گ وه چیخدمت به م دم، به ه
 نیرکرامال  بره ا گ فرت، یکه ق ار مر تیئولداشت. در ه  مس یتیوضع نیچن رفت، یه  جا که م

 یاسریس یها به وسوسه یلیتما گ ،ید یاریبود که ب  خالف بس یبود. او تبلور م د بندیمسأله پا
کره  برود؛ چنران  انیمتعلق به همه ملت ا یا هینک د و س ما دایجناح خاص پ کیاز  یط فدار ای

خرود در هر   تیرر  حکومرت و حاکمدر دو: »دیف ما یکشور م ونیاسیبه س اش نامه تیدر وص
و  یگرزار واقعر احت ام به م دم و خدمت به آنران را عبرادت بداننرد و خرود، خردمت ،یتیمسئول
 یمانردگار راز «.کننرد کوتیهرا را برا ارزش ،یواهر هراتیها باشند، نه برا توج گ  ارزش توسعه
حراج قاسرم  دیخراص اسرت. شره یروزگار، تعلق نداشتن بره جنراح نی مهابت اپُ  یها انسان

خرودش را سر باز امرام زمرانش   ایراو را مصرادر  کنرد؛ ز یه گز اجاز  نرداد جنراح ،یمانیسل
انقرالب   ان،یر. خرط ق مرزش اسرالم، ادیشریاند یمر یو منرافع ملر تیو تنها به امن دانست یم

 شانیدربار  ا زین یکه مقام معظم رهب  و مقاومت بود؛ چنان یو رهب  هیفق تیوال ام،نظ ،یاسالم
هرا غالبرا  نراظ  بره  ح ف نیراست که در مسائل داخل کشور چرون ا نیمهم ا  نکته کی ف مود:

نبرود؛ لکرن  هرا نیاو بود اهل حزب و جناح و مانند ا ِی ا منطقه یها تیو فعال یا مبارزات منطقه
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 یسرع هرا یرا بع ر نیراو برود؛ ا ِی خط ق مِز قطع ،یگ  یبود. انقالب و انقالب یشدت انقالب به
خط ق مرز او برود.  ،یگ   یاوست، ذوب در انقالب بود. انقالب ِت یواقع نیکنند. ا رنگ کم نکنند

 هرا نیمختل  و مانند ا یها مختل  و جناح یها به احزاب گوناگون و اسم ِم یعوالِم تقس نیدر ا
امرام  ِی به خط مبارک و نوران بندیبه انقالب، پا بندیشدت پا چ ا؛ به یگ  ینبود، اما در عاَلم انقالب

  .(4911 ،یو محمد ی)خان بود احلر
و آحاد جامعه را چون  پنداشت یم« خانواد »مثابه   جامعه را به بود و« پدر»او  قتیحق در

 یهرا یبند چت  خود ق ار دهد. او فارغ از جناح  یهمه را ز دیکه با دانست یخانواد  م یاع ا
تنهرا بره  ،یو جهان یا اتمسف  منطقه در یمل تیبا ق ار گ فتن در رأس مسأله مهم امن ،یاسیس
رو بود که مورد احت ام همگان از ه  دسرته و گر و  و حرزب  نیااز د؛یشیاند یاسالم م یتالاع
 بود. یاسیس

 یجهان تیمحبوب .۸
 گر انید یها را در دل مانیو باا ستهیدر ق آن وعد  داد  است که محبت اف اد شا خداوند

ذ: »دهد یق ار م اِلحاِت َس آَم  َن يِإنَّ الَّ ا ْجَعُ  يَ ُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ْحمُن ُودا َِّ  مرانیکره ا کسرانی :َلُهُم الذ
هرا[ قر ار  محبتی  در دل نانزودی  خدای[ رحمان ب ای آ اند، به  ک د  ستهیآورد  و کارهای شا

را وقر  خردا و  اش یاسرت کره تمرام زنردگ یاز کسان یکیس دار س اف از اسالم، «. دهد  می
تمرام  کره نیربا اشار  به ا نیگارد یسی دم ک د  بود. او م د عمل بود. روزنامه انگلخدمت به م

 شرانیدربرار  ا دارند، یزنیو با او را نندیب یف شته م کیرا  یمانیسل دیشه ،یمقامات مهم ع اق
از  یاری. بسدانند یباهوش م یرا دوست ندارند، او را ف د یمانیکه سل  یکسان یحت: »سدینو یم

انرد،  ک د  یمانیک دن کار اف اد وفدار به سرل چند ساله را ص ف متوق  نیکه ا کایآم  مقامات
  «.اند د او ش یو معتقدند که مبهوت کارها نندیهستند او را بب لیکه ما ندیگو یم

جهاد  زیها حاض  بود و بعد از آن ن در دوران دفاع مقدس، با تمام وجود در تمام صحنه او
 چیکنار نگذاشرت. خرود را بره هر یاسیداشت س چشم چیو بدون ه یلیدل چیو مبارز  را به ه

وفرادار برود و بره  مانهیدرون نظام، صم اناتیمحدود نک د و به همه ج  یدسته، باند و گ وه
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او را دوسرت داشرتند و بره او احتر ام  زیررو برود کره همگران ن نیاگذاشت. از یهمه احت ام م
  ایب خوردار بود؛ ز یا العاد  فوق تیاز محبوب زین یانو جه یالملل نی. در صحنه بگذاشتند یم

 یالملل نیب یاسیس اناتیبود که همه ج  الملل نیدر ع صه ب یمجاهد انقالب کینماد ح ور 
مثرل داعرش دنبرال، و  یدفرع اشر ار قیصلح و آرامش منطقه را از ط  هک یعنوان کس از او به

را بره  تیک دن عوامل ش ارت، صلح و امن کن شهیرا تحمل ک د تا بتواند با ر یادیز یها نهیهز
جا کره  متواضع و خاکسار بود تا آن ی. او در مقابل م دمان، انسانکنند یم ادیمنطقه ب گ داند، 

پ  از  کنند، یمبارز  با داعش استفاد  م یعنوان مق  ب ا به هیسور یاز اهال یکیاز منزل  یوقت
هرا،  گر فتن از آن تیرو ضرمن حالل سردینو یم یا آن خانه نامه یاهال یشکست داعش، ب ا

 .کنرد یها را خانره خرود دعروت مر و آن ادداشتی شانیآدرس منزل و شمار  تلفن خود را ب ا

که دشمنان س سخت او بودند، در نهران او را  زین ها یغ ب یبود که حت یا گونه او به تیمحبوب
 یا ف ماند  یمانیسل»نوشت:  ها پ  از شهادت س دار دل ییکایژن ال آم  کیدوست داشتند. 

 یالعاد  بود. در سازمانده فوق ،یجنگ یها کیتاکت ی. در اج ادیدرخش یبود که مثل الماس م
 کرایاگ  او در ارتش آم  میک د یعمل ک د. ما افتخار م ییباال اریبس یبا توانمند یعبحشدالش
  «.ما بود هیبود که عل نیا یمانی. مشکل سلک د یخدمت م

 کیرآن است کره او اکنرون ف اتر  از  یایپاک او و هم زمانش، گو ک یپ سابقه یب بدرقه
و  یانسران  یاز خصرا یامتزاج ،یمانیشد  است. گفتمان سل لیگفتمان تبد کیقه مان، به 

 یس باز و س دار انقالبر کیانسان مخل  و پاک و  کیاست؛  یاسیو س یدتیعق یراهب دها
و   یساز در ت از مد دستورالعمل و نسخه انسان کینند ما یمانیلس دی. سلوک شهزیست استکبار

م ز و منظومه  کیاو همچون  یاسیو س یانقالب یها یژگیشفابخش است و و یمجاهد انقالب
 راهگشا و چ اغ راهنماست. ،یو خارج یدر مسائل مختل  داخل  ی ناپذیشفاف و تفس اریبس

  یمانیو ارکان مکتب سل اصول

 هیفق تیو وال یاسیراسخ به اسالم س اعتقاد
  تر یمکتب اسرت. ف اگ نیا یاصل یها از کانون دیبالت د یاسیراسخ به اسالم س اعتقاد
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و  کپارچرهی یها از امت اسالم . آناست اصل است که دشمن را به وحشت انداخته نیشدن ا
د، هم دار یعموم  یوظا ،یمسائل ف د از  یاسالم غ که نی. باور به ال زند یبه خود م دواریام

شود و تحقق  اد یآمد  است تا در جامعه پ نیهم دارد. د یساز تمّدن و یساز حکومت، جامعه
 قرتیحق نیرها در قبال ا آن یو دستپاچگ یمگیدشمن انعکاس س اس یه اس کند. اسالم دایپ

 کنند یو مبارز . تقال م نیو علم، د نید ،یو زندگ نید است،یو س نید یختگیآم قتیاست. حق
 نیر. مجاهدت حاج قاسم اما درسرت نقطره مقابرل اندمنص ف کن یختگیآم نیز ااذهان را ا

از  یخردا اگر  جردا نیراسرت. د یختگریآم نیراثبات ا یاست ب ا یعمل دانیم کیتالش، 
از جملره؛  یاسریامرور س  همه م،یاست، چ ا در ق آن ک  یاجتماع یو مبارز  و زندگ استیس

خدا م تبط  یایاول وخدا  نی. را به خدا و ددوست و دشمن و.. نییحکومت، جنگ و صلح، تع
 کند؟ یم

و   یبصرر م،یهوشررمند، حکرر یفاقررد رهبرر  یاگرر  ملترر» کنررد؛ یمرر حیقاسررم تصرر  حرراج
در  یاسررالم یداریررکرره چرر ا ب میتوجرره کنرر دیرربا خررورد، یبررود؛ آن ملررت شکسررت مرر یمتقرر

 ی هرا فاقرد رهبر اسرت کره ملت نیرا لشینشرد؟ دلر  وزیرپ یبریمثل مص ، تون  و ل یکشورها
کر د ،  لیبره قطرب عرالم اسرالم تبرد را  انیرا کره  یمریعظ شر فتیپ یاصرل لیبودند... دل  یبص

گرام  ،یهسرتند کره همپرا و همر ا  برا رهبر  یفرداکار یها انسران زیراسرت؛ عامرل دوم ن یرهب 
 «.دارند یب  م

 خدا در جهان نید تیقاطع بر حاکم  اراده
مکترب » گر یعنصر  د« ا در جهرانخرد نیرد تیقاطع ب  حاکم  اراد »منظ ،  نیهم از

اطاعت بر   یشانیجبار و زورگو آن است که همگان پ یها است. مطلوب اب قدرت «یمانیسل
باشرند و  میآنران تسرل مهرار یباطل و ب  و اراد  یگ  و در ب اب  غارت ندیها بسا آستان تف عن آن

بسراط  دنیرب چو مر دان خردا،  یمؤمنران واقعر یو عرزم جرد قاطعاعت ا  نکنند اما اراد  
ظرالم و فاسرد و اسرتق ار  یها طانیو خلرق قردرت از دسرت شر کراران تیگ ان و جنا چپاول
 خدا در جهان است. نید تیحاکم
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 فهیو انجام وظ یشناس فیتکل
اسرت. حراج قاسرم، « و عمل به آن یشناس  یتکل» ،«یمانیمکتب سل»در  گ ید اصل

و  دیردلرش نل ز هرا یدافکنیب نگشت. با ت د و تزلزل نشد و از را  دیت د دچار ت س و  گا  چیه
بود و  د یروشن و مشخ  بود. آن را فهم شیب ا  یتکل  اینداشت! ز یمانیه گز احساس پش
 .ک د یب  طبق آن عمل م

 یو جهاد یانقالب  یریگ در انقالب بودن و جهت ذوب
 نیو سالط نگ ا  انیاز انقالب، طغ شیداد. پ  ییرا تغ خیح کت تار  یمس یاسالم انقالب

ها، عزت مملکت را هم ب  باد داد  بودند. انقالب آمرد و  ب  استبداد در همه ع صه   جور عالو 
ذوب در انقرالب »قر ار گ فرت.  مینجات داد و ملت در ص اط مستق تیوضع نیرا از ا  انیا

است. او  «یمانیمکتب سل» یها جزو شاخصه «یو جهاد یانقالب  ی یگ هتبودن و داشتن ج
 در انقالب بود. ذوب

است که در مسرائل  نینکته مهم ا کی»م دم قم ف مودند؛  داریمعظم انقالب در د رهب 
نراظ  بره  ا  غالبر دارید نیگفته رهب  انقالب در هم شیپ اناتیها ب ح ف نیداخل کشور چون ا

بود، لکن ن ها  نیاهل حزب و جناح و مانند ا -او بود ِی ا منطقه یها تیّ و فّعال یا مبارزات منطقه
 یسرع هرا یرا بع ر نیاو بود؛ ا ِی خّط ق مِز قطع یگ  یبود. انقالب و انقالب یانقالب ّدتش به

خّط ق مز او بود.  یگ  یاوست؛ ذوب در انقالب بود، انقالب ِت یّ واقع نیرنگ کنند، ا نکنند کم
 ها نیا مختل  و مانند یها مختل  و جناح یها به احزاب گوناگون و اسم میعوالم تقس نیدر ا

امام  ِی به خّط مبارک و نوران بندیبه انقالب، پا بندیشّدت پا چ ا، به یگ  یدر عاَلم انقالب اّمانبود 
 .(4911 ،یو محمد ی)خان «بود راحل

 یو خودخواه تیاز نفسان یو دور یمعنو سلوک
مکتررب » گرر یاز خطرروط د «یو خودخررواه تیاز نفسرران یدور»و  «یمعنررو سررلوک»

حراج  ند؛یگو یم یو اهل توجه، تذک  و خشوع و ذک  خدا بود. هم اهان واست. ا «یمانیسل
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در تابسرتان کره هنگرام اذان اطر اف  یحتر کر د، یقاسم نماز صبح را در دفت  کارش اقامه مر
او را مالک  یبود. وقت زیگ  شدت عنوان قاسم به جکه حا کنند یم دیصبح است. تأک 1ساعت 

جهان آخ ت  یباور داشت و ب ا قا  ی. به آخ ت عمشکست یدر خود م خواندند، یم یاشت  عل 
دار برود. برا مر دم در تمراس برود.  مر دم اریشدت م اقب رفتارش بود. او بسر و به ک د یکار م

 نیالذک ، اهل مستحبات، اهرل بکراء و از بکرائ قاسم دائم حاج که دارند یهم اهانش اب از م
 ی ونریجهراد ب کره نیربر  ا دیبا تأک یمانیبود. رهب  معظم انقالب در منزل سپهبد سل ینظام
گفتند: همه م دم عرزادار  دیاست، خطاب به دخت  شه یجهاد درون یعنیبه جهاد اکب   یمتک

اسرت کره در آن مر د وجرود  یاخالص بزرگر ث در ا یقدردان نیو قدردان پدر شما هستند و ا
متوجره  گونره نیرمر دم ا یهرا ها به دست خداست و بردون اخرالص، دل داشت، چ اکه دل

 .شود ینم

 ها ها و شتافتن به کمک آن به کرامت انسان باور
 یدفاع از مست عفان در جهان بود. مقتدا دار دانیبدون م ز و م یا قاسم رزمند  حاج

جا و   صدر به همه است که با سعه یی وین کیانقالب در نماز جمعه ف مودند؛ سپا  قدس 
جرا  که ه  یم زند؛ رزمندگان بدون م ز. رزمندگان. رزمندگان بدون کند یک  نگا  م  همه

خود را  کنند، یک امت مست عفان را حفظ م کنند؛ یم دایح ور پ اج ها در آن باشد، آن ازین
 م،یچشرم نگرا  بکنر نی. سپا  قدس را به اکنند یمقّدس م یها میبالگ دان مقّدسات و ح 

مره تروان خودشران بره کمرک که با جران خودشران، برا ه یکسان نیهم ها، نیوقت، هم آن
 هیسرا هرا نیهم روند، یست مها آناط اف منطقه که در دست س  یو ُضَعفا گ ید یها ملت

ما  زیعز هنی. مکنند یو دفع م کنند یرا از کشور خودمان هم دور م بیت ور و تخ  جنگ و 
 یف مانرده  یاست که در ز یجوانان مؤمن نیمحصول کار هم تشیّ از امن یبخش مهّم  کی

کشور هم  یب ا آورند، تیّ امن ها نیها کار ک دند، تالش ک دند؛ ا سال زمانیعز دی دار شهس
 ازیرها ن وجود آن  که به یمناطق گ یو غّز  و د نیبله، به کمک فلسط آورند؛ یم تیّ امن ها نیا

او را  کرایکره آم  ی. آن دشرمنکنند یم جادیا تیّ کشور خودمان امن یاّما ب ا روند یهست م
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را  عشدا ز؛یعز  انیا  ان،یا یب ا تیبلکه در نها ه،یع اق و سور یک د  است، نه ب ا زیتجه
برود.   انیرا ییو نها یفقط در ع اق مسّلط بشود، هدف اصل که نیا یدرست ک دند، نه ب ا

مرا  یها ما را، خانواد  یما را، شه ها یما را، م زها تیّ امن ق،یط  نیاز ا خواستند یها م آن
جوانران مرؤمن و  نیمتوّق  شردند بره کمرک همر ها نیبکنند؛ ا شیو تشو ینرا دچار ناام

در هر   یگر  یاش اف و  ینینش کاخ یخو. تالش بزرگ را انجام دادند نیو ا ندکه رفت یزیعز
را از شرأن  نیاست. تجمل، مسرئول یانقالب اسالم تیدر ت اد با ماه یا مسئله ،یمسئول
 ،یو محمرد ی)خان ها با م دم است  آن وندیشدن پ هختیو عامل گس کند یدور م شان تیمسئول

برود امرا تظراه  بره  سرتیز ساد  شرانیکره ا کنند یم حی. هم اهان حاج قاسم تص (4911
نداشت.  ینینداشت. زم یا آراسته و منظم داشت. خانه یو ظاه  ک د یهم نم یستیز ساد 
بزرگ  اریبس یکارهاقناعت داشت و  یو اجتماع یبود. در مسائل شخص یاش سازمان خانه

 یی وهرایهرا کشرور برا ن ها لشک  از د  مقابل د  هیرا با امکانات محدود انجام داد. در سور
 شد  وزیمحدود پ

 با نظام سلطه  و مواجهه مقابله

مستکب ان واش ار عالم است کره  کاران، تیجنا افتهی و سازمان د یچیسلطه، شبکه پ نظام
و ع اق به  هیآن به سور لیداعش و گس لیس  دارد و تشک جبهه حق را در یباطل نابود یسودا

و اخالص  مانیب  ا هیاما با تک یمانیسپهبد سل هدف متوهمانه بود. نیبه هم افتنیدست  الیخ
 یمقاومرت، کشرت یایرجوانران مرؤمن در جغ اف جیپا در رکاب ب د و با بس تیو عقالن  یو تدب
عنص   گ ید« با نظام سلطه  مقابله و مواجهه»د. و ع اق به گل نشان هیرا در سور کایآم  یجنگ

کر د  برود:  یرجزخروان طرور نیدشرمن ا یبر ا یمانیسل سپهبد مکتب درخشند  است. نیا
را   انیرا د؟یکشر یو نشران مر مرا خرط  یترو هسرتم. شرما بر ا  یرت امپ قمارباز! من ح  »

  یقدس ح  ی ویشما هستم؛ ن  یمن ح  خواهد؛ یرا نم  انیمسلح ا ی وهاین خواهد، ینم
  یآقرا میگرو ی. به شما ممیو به شما فک  نکن میکه ما بخواب ستین یشب چیه دیبدان شماست.

ملت شهادت  ما .میشما هست کیما در نزد ،یکن یکه فک  نم ییجا ت امپ قمارباز! بدان در آن 
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ا ! مرای. بمیس  گذاشت را پشت ی. بپ س ما حوادث سختمیهست نیما ملت امام حس م،یهست
همره  ینرابود یعنریجنرگ  نیرا دیردان ی. شما ممیشما هست یب ا دانیم نیما م د ا م؛یمنتظ 

 دیبان نی. بناب امیکن یم میت س را ما  انشیاما پا دیکن یجنگ را شما ش وع م نیامکانات شما، ا
کره چره  دیربدان دیربا د،یرمرا اهانرت بکن جمهرور  یبره رئ دینبا د،یاهانت بکن  انیبه ملت ا

 یکسان کایدر داخل آم  نا  یقی. دیها به   بب  . از تج به آندیخودتان بپ س انینیشی. از پدییگو یم
کنند  یبه او گوشزد م کنند، یرا مطالعه م ها نیهستند که ا یف اوان یهستند و مؤسسات مطالعات

 .«کنند یم یادآوریو به او 

 به آن ءها و اتکا باور به داشته ر،یتدب
هنگام از  بره ی یگ ها و به   و داشته ها یشن ثم   باور به توانمندبه اهداف رو یابیدست

هم شجاع بود،  ،یمانیسل دیم دم قم، اب از داشتند؛ شه داریانقالب در د یهاست. مقتدا آن
 یو عقل الزم بر ا  یشجاعت دارند اما تدب ها یبود؛ ِص ف شجاعت نبود؛ بع   یهم باتدب

دل  ستند،یاما اهل اقدام و عمل ن  ندیاهل تدب ها ی. بع شجاعت را ندارند نیکار ب دن ا  به
و ابرا  رفت یما هم دل و جگ  داشت به دهان خط  م زِ یعز دیشه نیو جگ  کار را ندارند. ا

لشرک   یروزها، در دوران دفراع مقرّدس هرم در ف مانرده نینداشت؛ نه فقط در حوادث ا
 کر د، یمر  یتدب ک د، یبود؛ فک  م  یخودش و لشک ش هم با تدب بود؛ یجور نیثارالله هم

هم نبرود،  ینظام دانیتوأمان، فقط در م  ِ یشجاعت و تدب نی. اشیکارها یمنطق داشت ب ا
فّعالنرد  یاسریکه در ع صره س یبود؛ بند  بارها به دوستان جور نیهم هم استیس دانیدر م

، هم شجاع برود، هم استی. در ع صه سدمید یاو را م یرفتار او را، کارها گفتم؛ یرا م نیا
براالت ،  هرا نیربود. از همه ا  گذاریکنند  بود، تأث بود؛ سخنش اث گذار بود، قانع  یهم با تدب

 ک د؛ یخدا خ ج م یرا ب ا  یابزار شجاعت و ابزار تدب نیاخالص او بود؛ با اخالص بود؛ ا
در  میکنر نیمهرم اسرت. ماهرا تمر  یلریخ الصنبود. اخر ها  نیو مانند ا ایاهل تظاه  و ر

 یدیباور و ام یبه نص ت اله یمانیسپهبد سل .(4911 ،یو محمد ی)خان خودمان اخالص را
با قدرت  دیبا کار تیجنا یها که با قدرت دانست یمتعال داشت. او م یبه خدا  یناپذ انیپا
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ِان »خردا کره   یناپرذ تخل   مواجه شد. به وعد  ،یو مقاومت و اتکاء به نص ت اله مانیا
وا ُِ ميَ اللَ   َتنُص ُْ و ثبرات  کنرد یرا نص ت مر کنندگانش یاریداشت. خدا  قیعم مانیا «نُصِ

نصر ت  ،یاله  خدا بود و ب  طبق وعد  نینص ت د یاو مصداق قطع ی. کارهادهد یقدم م
 توانرد ینمر یقردرت چیاست و ه  وزیکه را نص ت خدا شاملش شد، پ شد. آن بشیخدا نص

 کند. فشیت ع

 و عمل اقدام
 یمانیسرل دیدهند  مکتب شه لیعناص  تشک گ یاز د یمانیبودن حاج قاسم سل گ ا عمل

بود.  یمانیحاج قاسم سل یتیعناص  شخص گ یبودن و اهل عمل بودن از د یاتیباشد، عمل یم
مسئله او را رشرد داد.  نیوعد  داد و نه فقط ح ف زد. با عملش رفتار ک د و هم یاو نه به کس

جاذبه ندارد؟  یمانیهنوز مانند مکتب قاسم سل میکن یرا مط ح م ما آن هک یچ ا مکتب اسالم
 کیرچنردان بره عمرل نزد از میکن یکه ما در جامعه و مدرسه مط ح م یبه نظ  مکتب اسالم

داد که همه را جرذب خرود  یا او جذبه تیبه شخص یمانیگ ا بودن قاسم سل لذا عمل ست؛ین
معه ارزش قائل است و اهل احتر ام بره همره جا عموم ینشان داد که ب ا یمانیک د. قاسم سل

را سرپهبد  یژگیو نیهاست. ا ملت  ب ند  شیکار و تالش و عمل موتور پ هیروح هاست. انسان
اسالم و  یاعتال یب ا یبزرگ یها هم ا  ابتکار و اخالص و صفا داشت و توانست گام یمانیسل

 انقالب ب دارد.
حراج   یشجاعت توأم با تردب»ب   یهب ر دیکأاز ت یمنطق ی یفوق، تفس حاتیتوض با

 ،یمانیمکتِب حاج قاسم سرل . درواقع دیگ یشکل م «یمانیمکتب سل» نیو همچن« قاسم
ها بود؛ آن هم  ب  آن هیموفق و تک یدانیجنگ و حفظ آن تجارب م یشکستِن معادالت علم

بره تخصر   رزمران او مبرتال از هم یاریآن تجارب، بس ننشد ز یتئور لیدل که به  یدر زمان
 نیبه همر دیبا زیدر سپا  ن یانقالب هیحفظ روح یب ا یرهب  یشدند و نگ ان یمتداول جنگ

 نیدکتر  یها بود که توانست در ب اب  هجمه یکس یمانیقاسم سل حاج مسئله وابسته باشد.
خرود را  نیقری آورد، یبه ش ق و غ ب را ف اهم م یوابستگ نهیمتداول که زم یتیو امن ینظام
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آن بزرگروار آن  رسرد یکند. بلکه به نظ  مر هیمفق تک یدانیم یها و به آن تج به دیاحفظ نم
چندجانبه  یها بود که توانست با توطئه لیدل نیو به هم داد ءها را روزآمد ک د و ارتقا تج به

 یم دمر ی وهراین یکنرد و برا سرازمانده یهرا را خنثر در منطقره مقابلره کنرد و آن کایآم 
شود و با  یو نظام یتیقه، مهندس و معمار محور مقاومت در ُبعد امنطلِب در منط شهادت

آن در نقاط مختل  منطقره  یدالر ونیلیچند ت  یها نهیو هز کایهت آم بُ اُ  ز،یناچ یا نهیهز
نظرام  یا را در غلبه قردرت منطقره یگ ید یها الله ومیصورت همزمان ناکارآمد کند و  را به

مختلر  در  اتیرها و روح زند؛ آن هم با وجود ف هنگرقم ب نیب  قدرت مستکب  یاسالم
ارتبراط برا  آنمتداول که محرور  یپلماسیروند د یحت شانیگوناگون! ا یرزمندگان کشورها

مختل  مقاومت که از متن م دم هسرتند  یها دادند و توانستند با گ و   ییهاست، تغ دولت
 یها توطئره یسراز یشان، در خنث ونگوناگ یها ارتباط ب ق ار کنند و آنان را با وجود ف هنگ

شران توسرط  باال در مقابل کف ، سبب شرد کره خرون یکارآمد نیدشمن هماهنگ کنند. ا
کره  ییها رقم بخورد واال انسران شانیعظمت در شهادت ا نیشود و ا ختهیر اءیالشقا یاشق

 .ستندیاهل حال و مناجات بودند، کم ن
محبوب جامعه اسرت امرا در  تیخصهاست ش که سال دانست یم یمانیحاج قاسم سل

 یگ ید یها تیاز معنو بات یو ارتباط با خدا ز تیمعنو گونه نیحال عاشق شهادت بود. ا نیع
 یوقت .ک د بایز ست،ین تیکه اهل معنو یکس یب ا یرا حت یمانیحاج قاسم سل نیاست و هم

مجرذوب او  گونره نیا شود یک د که چه م یب رس دیبا  ندیگ یارتباط م تیشخص نیم دم با ا
 که امرام یجدا از اسالم ناب محمد یزیچ یمانیقاسم سل .ورزند یم شقشد  و به او ع

مکتب اسرالم از  یدر او ب جسته شد  است که ما در مع ف ها یژگیو یاما ب خ ستیف مودند ن
و  ی)خرانهرا را ب طر ف کنرد غفلت نیرا یمانیشاءالله مکتب قاسرم سرل و ان میآن غافل هست

  .(4911 ،یمحمد
 4در شرکل  یمانیقاسرم سرل دیمکتب شره یها ابعاد و مؤلفه ل،یو تحل هیب اساس تجز

 .شود یداد  م شینما
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 یمانید قاسم سلیشه یمكتب فرمانده ی. الگو1شكل 

  مالاس جهانهای مکتب شهید سلیمانی در  توانمندی و ظرفیت
ر انجرام وظرای ، س دار سلیمانی یکی از الگوهای ماندگار جهان اسرالم اسرت کره د

ای درنگ نک د و ب ای رضای خدا و تبعیت از گفتمران  تکالی  ش عی، دینی و اخالقی لحظه
فقیه و صیانت از دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی پاکیز  اندیشید و پاکیز  ملکوتی و  والیت

شود به  از منظ  مبانی اسالمی در ب اب  ه  نعمت و مسئولیتی که به انسان داد  می ع شی شد.
ال خواهد شد و شناخت این مسرئولیت و عمرل بره وظیفره رمرز ؤمیزان آن نعمت از انسان س



 

 

65 

مطالعات دینی رسانه 
|  سال 

ومد
مشاره 

  |
پ

نجم و ششم
 |

هبار 
و تابستان 

9911
 

یکی از وظایفی که باید به آن توجره و هر  روز از خرود  سعادت انسان در دنیا و آخ ت است.
مران در ب ابر  ایرن  های الهی است که وظیفره گ ی از خود در قبال نعمت ال کنیم، پ سشؤس

ویژ  در قامت اسالم ناب و گفتمان  در زندگی تا چه حد در مسی  تحقق آن به نعمات چیست و
شهید سلیمانی نمونه بارز و الگوی  ایم. مندی حق ق ار قدم ب داشته انقالب اسالمی و رضایت

شناس بود که با گام نهادن در مسری  جهراد فری  شناس و وظیفه عملی از یک انسان مسئولیت
شهید سلیمانی شخصیت  م ناب به این عظمت و جایگا  رفیع رسید.سبیل الله و گفتمان اسال

هرای  اندت ین میر زد خاص و عام بود و در سخت نظی ی بود که در اخالق و معنویت زبان بی
رزمانش به او  جنگید و هموار  هم ت  از همه با دشمن می نب د با شجاعت و عزمی راسخ نزدیک

یثار و شرهادت و برازوی قدرتمنرد اسرالم نراب در وی الگوی عملی ف هنگ ا افتخار ک دند.
دهی ج یان مقاومت و تحوالت خاورمیانه و جهان اسالم بود و تفک  او و نگا  متعرالی  شکل

اگر  امر وز  های نظام سلطه بود  و است. خواهی ایشان هموار  سد مستحکمی در ب اب  زیاد 
گ ایری،  ن دنیراطلبی، مرادیها در ف اروی جهان اسالم هستیم علرت آ سخن از ب خی چالش

های دشمن شردن اسرت و  گویی سستی در انجام تکالی  و باورها و اعتقادات و م عوب یاو 
یم بخاط ، تعهد، تقوا، یگو فتخار سخن از مکتب س دار شهید سلیمانی سخن میااگ  ام وز با

قر آن و شناسی و تمسک این شهید واال مقام به گفتمران  شناسی، وظیفه شناسی، دشمن لحظه
 عت ت است.

آرزوی این شهید از خداوند متعال زندگی پراکیز ، خردمتی خالصرانه و م گری سر خ و 
شناسی و تعهدکاری و عمق نگا  این شهید نسبت  متعالی بود و این نشان از عمق ایمان، وظیفه

اش خرود را سر باز  نامره که در وصیت به جامعه، انقالب، صیانت از امام و شهداست و یا این
 ها گوشه از عظمت اخالقی و معنوی و نشان از عمق خلوص نیت است. کند این ع فی میم

 گیری نتیجه

ب خورد هوشمندانه رهب  معظم انقالب باعث شد ام وز و پ  از شهادت س دار قاسرم 
 یسرخن گفرتن از مکتبر یعنری یمانی. مکتب قاسرم سرلمییاز مکتب او سخن بگو یمانیسل
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و  یمانیقاسرم سرل تی. شخصر دیگ یمورد توجه ق ار م ینیرت عصو که به یو اسالم یانقالب
از مکترب  ینریع تیجامعه نسبت به شخصر یوقت ت،در جامعه داش یقیعم  یشهادت او تأث

مترأث   گونره نیا یمکتب اسالم اتیاما در ب اب  نظ   دیگ یق ار م  یتحت تأث گونه نیا یاسالم
. اگر  بره اخرالص مینظ  کنر دیتجد یاسالم مکتب هینظ  انیدر ب میدار ازین دیشا شود، ینم

 نیربدون قدرت، مقاومت و حماسه ا یبدون شک اخالص مییبگو دیبا میحاج قاسم اشار  کن
ب خوردار است کره عناصر   یتیاز جامع یمانیرا نداشته است. لذا مکتب حاج قاسم سل  یتأث

در   گذاریثأاز عناص  ت یکیدر منطقه را   انیا ی گذاریتوان تأث ی. مدهد یآن را شکل م یمختلف
افتخرار  کیر ی انریاهر   یدر منطقه ب ا  انیا ی گذاریدانست تأث یمانیمکتب حاج قاسم سل

 دینبرود شرا ی گرذاریتأث نیربه آن اعتقاد دارد. اگ  ا زین نینش ضدانقالب خارج یاست که حت
نشود و درون  که از چارچوب خود خارج ی. اساسا  ملتمیمانند حاج قاسم نبود یشاهد قه مان

مانند حاج قاسم داشته باشد. حاج قاسم فقط  ی ینظ یقه مان ب تواند یخود بماند، نم یم زها
خرود و  ی وهاین نیب زیعز یا مسئله باعث شد ف ماند  نیمظلوم نبود بلکه مقتدر هم بود. هم

همه  ینبود بلکه او ب ا یو جنگاور یالگو در ع صه نظام کیتنها  یمانیسل دیشه م دم شود.
  انیرا زیرآحراد ملرت عز یمختل  کشرور و بر ا های بخش ادار  اندرکاران کارگزاران و دست

و  یمعنرو ،یمع فت ،یفک  ،یقجامع اخال یالگو کی نیس زم نیمخصوصا  جوانان ب ومند ا
 هرایی  یژگریو نیو چنر ای  هیرروح نیداشتن چن بااست.  یجهاد تی یب جسته از مد ای  نمونه

خواهد  یط ت   عیو س  ت   قیدق اریبس دبخشیروشن و ام ای  ند یسمت آ  کت بهح  یمطمئنا  مس
 یتی یکره مرد تشی یو نروع مرد یو ف رائل اخالقر یو فک  یمعنو   یشد. ه  قدر به او و س

گام دوم انقرالب  هیانیاهداف ب ققبه تح میشو ت  کیبود  است نزد یانقالب یبا نگ ش یجهاد
 د ،یدار، سرنج جامع و مانع و ثم   ح کرت هردف یمکتب یمانیمکتب سل .مای  شد  ت  کینزد

اسرت.  یاهرداف واال و الهر یسرو و اخالص حاج قاسم به مانیو س شار از ا  یناپذ یخستگ
 ونیلیت   3را ب  دل دشمن گذاشت و  یو... داغ بزرگ هیاو در لبنان، ع اق، سور یها مجاهدت

. محبت درخشد یم ایدر دن یمانیوا ک د. مکتب سلدود ه ایها را در غ ب آس آن ک د  نهیدالر هز
 عییخود در تش یونیلیم 21. م دم با ح ور ستیهمه مسئله ن نیاما ا زند یها موج م او در دل
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عنوان را  و خرط  بره یمانیمختل ، به استقبال مکتب سرل یقاسم در شه ها مطه  حاج ک یپ
و  خواهان یآزاد زیس اس  جهان ن در د.اثبات ک دن آنخود را به  یرفتند و وفادار یروشن زندگ

مکتب جامع  نی. اافتی گ ید یشور و ح ارت شان یو اراد  ضداستکبار دندیطلبان خ وش حق
بره  بنردیدر سه قو  اسرت کره پا  انی. اکنون نوبت مسئوالن و مددیها خواهد آف  نقش ایدر دن

ر عبور کنند. اعتماد به دشمن دشوا یها از گذرگا  میعظ هیس ما نیباشند و با ا یمانیمکتب سل
را بره مر دم  یا د یمشکالت عد  یاخ یها مسئوالن در سال یب خ یو معطل آن ماندن از سو

را سوزاند. مسرئوالن  یاریبس یها داشت و ف صت یدر پ یا عمد  یها ک د، خسارت لیتحم
ملرت  یرو  شیتاز  پ یها آن را س مشق خود کنند و افق یمانیب  مکتب سل یکشور با پافشار

انرات ح ر ت ی، بیمانید قاسم سرلیشناخت سپهبد شه ین منبع و م جع ب ایبهت  .ندیبگشا
ن یرد بزرگروار اسرت. در ایدرخصوص آن شره یرهب  معظم انقالب اسالم یا الله خامنه تیآ

 .گ دیدن نوشتار اشار  یشان متناسب با موضوع ایشات ایف ما تنها به چند مورد از مقاله

 منابع

 ایر ان، دانشرجویان خب گرزاری(. آبران 23 ،4913) سرلیمانی سر دار دربرار  FBI سابق مأمور اعت اف .1
 .https://www.isna.ir/news/97082814255: سایت وب از 20/46/4911 در دست سی

 مرذاهب بیرتق  یجهران مجمرع: تهر ان. اسالم جهان و شدن یجهان(. 4933) گ انید و عماد اف وغ، .2
 .یاسالم

. سرلیمانی قاسرم حاج شهید شفاهی خاط ات از هایی ب ش: ذوالفقار(. 4931) علی مزدآبادی، اکب ی .3
 .زه ا یا نش : ته ان

 تسرینم، خب گرزاری(. بهمرن 4913، 3) زهر ا ح ر ت مجلر  عزاداران به قاسم حاج های  توصیه .4
 :سایت وب از 21/46/4911 در دست سی

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/08/2191015. 
 .صدرا: ته ان. یمطه  شهید الله آیت آثار در اسالمی اتحاد(. 4930)سیدحمید  ،یموسو جاوید .5
 اش کاندیرداتوری پیشرنهاد به سلیمانی س دار واکنش(. دی 26 ،4913) محمدجواد اکب ی، علی حاج .6

 :سررایت وب از 26/46/4911 در دست سرری آنالیررن، جم جررام خب گررزاری. جمهوری ریاسررت برر ای
https://jamejamonline.ir/fa/news/1244530 . 
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. اسرالم جهان در ییگ اهم یکیتیژئوپل یها چالش(. 4914) یدهادیس ،یزرقان محمدرضا، ا،ین حافظ .7
 .411-491 ،(9) 11. یانسان یایجغ اف یها پژوهش

 بر  مبتنری سرلیمانی شرهید مکترب های مؤلفه بازشناسی(. 4911) حمیدرضا محمدی، علی؛ خانی، .8
 .93-1 ،(30)29. بسیج راهب دی مطالعات. العالی مدظله ایخامنه امام بیانات

 کیفی پژوهشی رهب ی، معظم مقام دیدگا  از مطلوب ف ماندهی سازی مفهوم(. 4913) منصور خی گو، .9

 .14-20 ،(01) 40 .نظامی مدی یت فصلنامه .بنیاد داد  نظ یه راهب د از استفاد  با
 در دست سری نرو، صربح روزنامره. مکترب یرک مثابره بره یمانیسرل(. بهمرن 0 ،4913) علری دارابی،  .11

 .http://sobhe-no.ir/newspaper/873/3/35273: سایت وب از 40/46/4911

 26 اسالم، جهان راهب دی مطالعات. سلیمانی مکتب در مقدماتی کنکاشی(. 4913) سعدالله زارعی، .11
(9)، 1-41. 

 و اسرالم دیردگا  از مطلوب ف ماندهی الگوی ارائه (.4913) محمد اسماعیلی، سیدمحمد؛ علوی، .12
 نظرامی، مدی یت فصلنامه .ف ات کیب رویک د با( العالی مدظله) قوا کل ف ماندهی معظم مقام بیانات

43 (01)، 4-43. 
 در دست سری حروز ، رسرانی اطالع پایگرا . قاسرم حراج شاهکار(. دی 43 ،4913) نورالدین قدیمی، .13

 .https://hawzah.net/fa/Note/View/74075: سایت وب از 43/46/4911
 و خیترار مطالعرات دفتر ) میالکر  دارالقر آن: قم دوم، چاپ شی ازی، مکارم ناص : ت جمه ک یم، ق آن .14

 .ش 4939 ،(اسالمی معارف

 نجرات را اربیرل چگونره نی وهرایش از نف  36 و سلیمانی س دار(. آذر 4 ،4910) سیدمحمد طاه ی، .15
 :سایت وب از 43/46/4911 در ت سیدس تسنیم، خب گزاری. دادند؟

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/01/1579804. 
 خب ی پایگا . دخت ش به سلیمانی س دار توصیه از ای خاط  (. دی 43 ،4913) محمدمهدی طه انچی، .16

 : سایت وب از 22/46/4911 در دست سی جوان، تابناک

https://tabnakjavan.com/fa/news/12715. 
 و سرلیمانی قاسرم حراج سر دار های رشادت و ها شجاعت: س دار س بازان(. 4913)م ت ی  ک امتی، .17

 .نقطه سه نش : قم. ح م مدافع شهدای

 دست سی تسنیم، خب گزاری(. بهمن 21 ،4913) شد منتش  سلیمانی قاسم حاج نامه وصیت کامل متن .18
 :سایت وب از 21/46/4911 در

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/24/2202443. 
 جمهروری عرالی مردی ان ب ای انقالب ت از در مدی یتی الگوی ارائه(. 4911) محمد محمدمظاه ی،  .19

 .10-24(. 4)23. اسالمی مدی یت. سلیمانی قاسم سپهبد شهید مدی یتی سبک ب  مبتنی ای ان اسالمی
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 .صدرا: ه انت .اسالمی نییب جهان ب  ایمقدمه (.4912) م ت ی مطه ی، .21
(. آذر 9 ،4910) البوکمرال آزادسرازی عملیات در سوری خانواد  یک از سلیمانی س دار حاللیت نامه .21

 : سایت وب از 24/46/4911 در دست سی جوان، خب نگاران باشگا 

https://www.yjc.ir/fa/news/6334708. 
 


