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 يمانیسل دیشه تیشخص يو نمادشناس يشناس نشانه

 
 *یطار یعیندا رف
 **انیعبد ایمح

 چکیده

سم سلیمانی با هدف از پژوهش حاض  ب رسی ابعاد شخصیتی و رفتاری حاج قا هدف:
شران از ط یرق سریمای جمهروری  های ف ماندهی و شناسایی ابعاد وجودی توجه به شاخ 
 نظ ان حوز  علوم رفتاری پ داخته شد  است. صاحب اسالمی از منظ 

سراختاریافته و مطالعره کیفری در مرورد  نیمره  بهحصرورت مصرا این پژوهش به روش:
هرای سرازمان  م سلیمانی با استناد بره کلیپهای شخصیتی و رفتاری س دار حاج قاس ویژگی

   نظر ان حروز  نفر  از صراحب 44صداوسیمای کشور و اظهرارنظ ات مخاطبران و همچنرین 
م د(، با  1زن و 0روانشناسی و علوم رفتاری که ع و سازمان نظام روانشناسی کشور هستند )

 ت.و با مدرک تحصیلی دانشجوی دکت ی گ دآوری شد  اس 1/93میانگین سنی 
شد  در دو محور ف دی و اجتماعی بره ت تیرب اولویرت  های شناسایی شاخ  ها: یافته

برودن، شرجاعت، روحیره مقاومرت،  شامل: ف دی: خدامحوری تعبرد و اخرالص، اخالقری
 العراد  زیستی، شخصریت فروق طلبی، گذشت و ایثار، ف وتنی و ساد  مداری، شهادت والیت

                                                      
 .rafieetari.n@gmail.com ،یبهشت دیدانشگا  شه یشناخت اجتماع-یشناخت یروانشناس یدکت  یدایکاند* 

 .mahyaabdiyan@gmail.comرودهن،  یدانشگا  آزاد اسالم یعموم یروانشناس یدکت  یدانشجو **
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 هروش هیجرانی براال،، چرابکی اندیشری، فر ، مثبرتن ، اعتمادبره(کاریزماتیرک) تأثی گذار
بودن و  م دمی، بودن و روحیه همدلی داشتن سازماندهی رفتاری مناسب. اجتماعی: ف ام زی

طبعی، قابل قبول و قابل احت ام برودِن جمعری، مهرارت  فارغ از ه  جناح سیاسی بودن، شوخ
 .مذاک   و دستگی ی از نیازمندان

د شخصیتی اف اد بزرگی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی ب ای شناسایی ابعا گیری: نتیجه
باشرد و بایرد برا حفرظ و آمروزش چنرین  ای ان جزو موارد مهم و ض وری می اسالمی  هجامع

س زمین عزیزمان ای ان کوشا بود. تولید محتوا در این   های آیند  های ارزشمندی به نسل ویژگی
 ف اد جامعه باشد. تواند الگوی مناسبی ب ای سای  ا خصوص می

 .شناسی، نمادشناسی شهید سلیمانی، نشانه ها: کلیدواژه

 مقدمه:

 نمادها و ها هنشان ب رسی شناختن و را خود هدف که درواقع دانشی است 1شناسی نشانه
 هسرتند، 2که غی زبانی هایی آن چه و اند آمد  در نوشتاری یا گفتاری صورت به که هایی آن چه

و  بینری جهران، نمادهرا، ارزشری هرای نظام، معنایی های نظام، یزیولوژیکف یها هنشان :مانند
گرا  هرای موقعیت هرا، حالت ح کتی، های شکل تمامی حتی و گوناگون یها  دیدگا  یرا خودآ

گا ،   .داند غی   می و نشد  یا شد  فک  است اتژیک، ناخودآ

 کراوش سروی به» نواناین ع با مقاله در یک 3 اکو مع وف و ب جسته اومب تو شناس نشانه
یرک  جمعی های رسانه در انح افی رمزگشایی: »نویسد می «تلویزیونی پیام در شناختی نشانه

  بره و کننرد می اسرتفاد  ها پیام درک ب ای مختلفی های رمز از م دم زی ا ؛«است اصل و محور
 کند بیان می اکو .(4933 ،4)ب گ  شود ایجاد می آن از مختلفی تفسی های دلیل ب داشت و همین

 رمزگشرایی کره زمرانی یعنری برود  اسرت، جمعی های رسانه پیدایش قبل از وضعیت این که
                                                      

1. Semiotics. 

2. Nonverbal. 
3. Eco. 

4. Burger. 
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 و کر د تغیی  کامال   ش ایط  جمعی، های رسانه با پدیدارشدن. یک اصل نه بود استثناء انح افی
 کره برود عمیقی فاصله و شکاف دلیل این اتفاق،. یک اصل شد به تبدیل انح افی رمزگشایی

جرامع  تع یر  یرک در او داشرت. وجرود بینندگان و مطالب کنندگان و نویسندگان تهیه میان
 توجره بره برا او. گیر د در نظ  می را ای نشانه های نظام  ب رسی و مطالعه دانش را شناسی نشانه

 دانرد ای می حیطه را شناسی نشانه هستند ای نشانه نظام نوعی به ف هنگی های نشانه  همه که این
 .(4933)ب گ ، در ارتباط است  انسانی ف هنگ مامت با که

اند از  هرای اخیر  مشرارکت داشرته شناسِی سال نشانه نماد و متفک ان بسیاری در جنبش
در  5گ مراس، 4شناسری در مر دم 3کلودلروی اشرت وس، 2کرارل برول  ،1جمله چارلز موری 

شناسی ف هنگ .کار این  در ادبیات و نشانه 6شناسی عمومی و یوری لوتمن شناسی و زبان نشانه
کره اهمیرت  طروری و رشد بخشرید  اسرت بره ءشناسی را ارتقا اف اد و باقی اندیشمندان نشانه

 ف اوانی پیدا ک د  است.

ای وجود دارد، بیشرت   ادبیات گست د  7اما در ادامه اگ چه در مورد ف ماندهی و رهب ی
شرورای تحقیقرات ملری،   ویرژ  ب این، در گرزارش آن ماهیتی نظ ی یا حکایتی دارد. عالو 

« های تحقیقری متنراقض اسرت های مبهم و یافتره ادبیات رهب ی و ف ماندهی ُپ  از نظ یه»
بیشرت ین تحقیقرات در  (2642 9.به نقل از ولگاست وفلیمینگ4113، 8)دراکمن، سینگ  و ون کوت

ف ماندهی و  های شناختی متم کز بود  است. های حل مسأله و توانایی این زمینه ب  مهارت
 و گر و  های یک ارزش و اهداف از تابعی بلکه، نیست شخصیتی ثابت یک ویژگی رهب ی

، امرا (4113، 11)سیسریل گیرباسرت  هردف یرک بره رسریدن بر ای موجود فنون و سازمان
                                                      

1. Maurice. 

2. Bullr. 
3. Eshtrus. 

4. Anthropology. 

5. Germas. 
6. Lutman. 
7. Command and leadership. 

8. Drakeman, Singer, and Van Coat. 

9. Wolgast, S. L., & Fleming, C. 
10. Cecil Gabe. 
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نظامی و ف مانردهی را   تواند موفقیت در حوز  های شخصیتی اف اد می و ویژگی 1شخصیت
توان الگوهای معرین و مشرخ  از  د. شخصیت را درواقع میشدت تحت تأثی  ق ار ده به

تفک ، هیجان و رفتار تع ی  ک د که سبک شخصی ف د را در تعامل با محیط اجتمراعی و 
هرای نسربتا  پایردار و ثابرت اسرت.  زنند. درواقع شخصیت شامل ویژگی اش رقم می مادی

2)اتکینسون و هیلگارد
 (2641، 3به نقل از نولن هکسما وهمکاران 

 تمایرل و غر ور، اشرتیاق از ب سند این انتظارات از ف ات  به که امیدوارند باانگیز  ف ماندهان
 یرک عنوان به موفقیت شود. ب ای می ناشی بقیه از انگیز  انجام کارها، بهت  و بهت شدن ب ای ها ن آ

تواند کراری کره  قوی داشت و ف د باید باور داشته باشد هیچ ک  دیگ  نمی انگیز  باید ف ماند ،
  قدم ب ای انجام امور باشد. ف ماند  او را انجام دهد و به نتیجه ب ساند و همیشه خودش باید پیش

 نگره ای ح فره چره و شخصری از نظر  چره، باالیی سطح در را خود اط اف اف اد و خود خوب
 هرای ارزش یردبا، باالت  استانداردهای به دستیابی ب ای که فهمد می خوب  دارد. یک ف ماند  می

نگیر د.  بهانره ه گرز و بدانرد مسئول خود ک دار و گفتار مقابل در را خود، باشد داشته محکمی
 بره م بروط نفر  های ف ماندهان موفق و محبوب است. اعتمادبه یکی از ویژگی 4نف  اعتمادبه

 و تج بیرات ط یرق از و اسرت خراص نقرش یرک انجرام در شرما توانرایی از شما درونی درک
 جدید تجارب مع   در باید نف  اعتمادبه ایجاد شود ب ای می ایجاد زندگی طول در تتعامال

 و افترد رشد اتفاق نمری ه گز صورت این غی  در را پذی فت شکست بود گاهی حتی مایل و بود
 6و شرجاعت 5نگ ی مثبت، بینی شود. خوش ها حاصل نمی کاهش محدودیت ب ای الزم قدرت

 یرا پر وژ  یک کنند می فک  دیگ ان که جایی قدرتمند است. در  اند های یک ف م از دیگ  ویژگی
 رو روبره هرا چرالش این با اندیشی مثبت و ان ژی با، ف ماندهان و رهب ان، است دشوار بسیار کار
شوند و این نکته بسیار اساسی است، چه از ُبعد شخصی و چه تأثی  ب  تیم تحت س پ سرتی  می

                                                      
1. Personality. 

2. Atkinson and Hilgard. 
3. Nolen-Heksema. 
4. Self Confidence. 
5. Positiveness. 

6. bravery. 
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هرای یرک  خصوص در ش ایط حساس از دیگ  ویژگی ف ماند  بهآن ف ماند . پاسخگوبودن یک 
، خرود از انتظرار مرورد نتایج مسئولیت که است معنی این به موفق است. پاسخگوبودن  ف ماند 

 تحرت را نتیجره و در دست گ فتره را عمل ابتکار بپذی د. ف ماندهان بزرگ را بد چه و خوب چه
 مسرئله موجرود بره را خرود توجره، پ تری حرواس بدون تواند می دهند. یک ف ماند  می ق ار تأثی 

 این دیگ ان به زی ا است؛ دیگ  مهم های ویژگی از قوی اخالقی های ارزش کند. داشتن معطوف
 تمرام در صرداقت نماینرد. داشرتن همرزاد پنرداری برا ف مانرد  وضوح به تا دهد می را امکان

 و احتر ام برودن تحسرین د. قابرلکنر یک ف ماند  مطمرئن مری اهداف از را پی وان، تعامالت
 1یک ف ماند  از کلیدهای مهم بر ای موفقیرت اوسرت. ب یبراک از سمت پی وان عمیق وفاداری

 و موفقیت در ف ماندهی را هم شناسایی کر د. رهبر ان 2مهمی بین هوش هیجانی  رابطه (4113)
 ارتبراط ط یرق از چگونره کره داننرد می ها آن. هستند خود پی امون محیط م اقب بسیار بزرگ

 زبران ط یرق از را دیگر ان ها آن. دهند گوش واضح موارد از ف ات  فعاالنه غی کالمی و کالمی
و ُبعرد اجتمراعی قروی در  3کننرد. همردلی دادن تأییرد مری تکران سر  و چهر   حراالت، بدن

 نروع شود. ایرن اند شاخ  ُپ رنگی محسوب می های چشمگی  داشته موفقیتف ماندهانی که 
 وقروع حرال در زمان در ه  که پویایی با و هستند اج ایی ح ور از عظیمی  درجه دارای رهب ان
 در ع رویت. دارد بسرتگی واقعی ف ماندهِی  به یک عملیات هستند. کارآیی هماهنگ است
کند.  می کمک جنگ منتخب  یک ف ماند  به اعتبار و داشتن خاص های داشتن مهارت، گ و 

 آموزشری، مدارس در مؤفقیت به توجه با، در اکث  کشورهای دنیابهت ین افس ان و ف ماندهان 
شوند. درکشور  باال انتخاب می پذی ی باال داشتن و جامعه نف  اعتمادبه، ب ت  سابقه دارا بودن

گ ایری  است الیا با توجه به تست شخصیت نئو اف ادی که دارای گشودگی باال به تج به و بر ون
 شرد مط ح ف ضیه بیشت  شان  خواهند داشت. در نهایت اینبیشت  هستند ب ای ف ماندهی، 

 و صر احت، 4شناسری وظیفره، باال شخصیتی های ویژگی با ف ماندهی و رهب ی اث بخشی که
                                                      

1. Brebac. 

2. Emotional Intelligence. 

3. Empathy. 

4. Conscientiousness. 
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. (2662، 2ملرور دیویرد کورماک و مک )لوکشود  می بینی پیش پایین رنجوری روان و 1گ ایی ب ون
یدوارکننرد  دیگر ی بر ای پریش بینری ُبعد شخصیتی دیگ  که ب رسی شد  اسرت و نترایج ام

به نقل 4103 ،3)مادیعملک د ف ماند  و رهب  را به دست داد  است س سختی و استقامت است 

 .(4111 4از بارتون

توانرد  هرای شخصریتی مری  طورکلی شخصیت و ویژگی طور که در ابتدا گفته شد به همان
شاخ  به کرار   عنوان یک ف ماند  ها به آنها در م اکز نظامی و تعیین  بینی رفتار انسان ب ای پیش

تحقیقری در  2643کند. در سرال  گ فته شود و این اهمیت ب رسی در این حیطه را مشخ  می
کنرد.  های باال را تصدیق مری یکی از م اکز نظامی در ته ان هم صورت گ فت که نتایج آن یافته

 چگونه که دانند می ن و رهب ان بزرگکند ف ماندها طالیی وجود دارد که بیان می  در نهایت جمله
تر ین  حاض  به ب رسری ابعراد شخصریتی یکری از برزرگ  کنند. در مطالعه متعادل را قلب و س 

ف ماندهان جمهوری اسالمی ای ان، س دار شهید حراج قاسرم سرلیمانی از دیردگا  تعردادی از 
و رهبر ان موفرق پ داختره ها با موارد عنوان شد  بر ای ف مانردهان  دانشجویان و قیاس آن ویژگی

 شد  است.

 روش پژوهش

های  مالحضه
 اخالقی

حجم 
 نمونه

واحد 
 گیری نمونه

 نوع عمده راهبردها

با توجه به آگاهانره 
بودن و تمایل خود 
اف اد به شر کت در 
پژوهش، ض ورتی 

دانشرررررگا   - نف  44
 د بهشتیشهی

دانشرررررگا   -
 رودهن

اجتمراعی   از ط یق شبکه
نفر  از  3و ایجاد گ و  برا 

دانشررررجویان دکترررر ی 
 1دانشگا  شهید بهشتی و 

گی ی  نمونه
 موارد

                                                      
1. Extraversion. 

2. Luke McCormack, David Mallor. 
3. Maddi. 
4. Bartone, P. T. 
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بررررره دانسرررررتن 
اطالعات شخصی 
نبود  و نام اف اد در 
پژوهش ب د  نشد  

 است.

دانشررجویان  -
 مقطع دکت ی

نف  از دانشرجویان همران 
مقطع در دانشگا  رودهن 
که تمایل به ش کت در این 
پرررررژوهش را داشرررررتند 

 مصاحبه انجام دادیم.

هرای  ساختاریافته و مطالعه کیفری در مرورد ویژگی نیمه  صورت مصاحبه ین پژوهش بها
های سازمان صداوسریمای  شخصیتی و رفتاری س دار حاج قاسم سلیمانی با استناد به کلیپ

روانشناسی و علروم    نظ ان حوز  نف  از صاحب 44کشور و اظهار نظ ات مخاطبان و همچنین 
مر د(، برا میرانگین سرنی  1زن و 0) ام روانشناسی کشور هستندرفتاری که ع و سازمان نظ

 و با مدرک تحصیلی دانشجوی دکت ی گ دآوری شد  است. 1/93

 ها یافته

 کننده در پژوهش نظر افراد شرکت
 دیدم که ایشون های صحبت و شدند پخش صداوسیما از که هایی کلیپ به توجه با 

 م بوط های کلیپ به توجه با صوصخ به شدم متوجه من که ای اخالقی های ویژگی
 در همیشره سریل مثرل سرخت شر ایط در که این و مح وم مناطق از بازدیدشون به

 دانسرتن، مر دم واقعری خرادم را خودشرون دوسرتی، م دم من بودند حاض  صحنه
 هرای ط احری در العاد  فوق استعداد بودن،باهوش. دیدم را دوستی انسان و گذشت

 طرورهمرین و برودن اخالقری و طلبی شهادت مداری، توالی جنگ، های است اتژی
 جرزو دیردم رفتارشرون و ایشران از مرن کره هایی نشرانه به توجه یا هم زیستی ساد 

 ح ور جامعه اقشار همه ایشان شهادت روز همین، ب ای. بود شان مهم های ویژگی
 .(ط.ز: گویند ) بود شد  ایجاد همه بین وحدتی یک و داشتن

  عجیرب اخرالص گویم می چیست قاسم حاج بارز ویژگی بپ سند الؤس من از اگ 
 صرمیمی و عمیرق  رابطره. پرذی ی والیت و واجتماعی ف دی های زمینه  همه در وی
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 و دیدم صداوسیما از شد  پخش های کلیپ به توجه با بارها را انقالب رهب  با ایشان
 ها این. بود زشانبار های ویژگی از داشتند رهب ی از که چ ایی و چون بدون اطاعت

 .(م.م: گویند ) کند عزیزشان خدا که شد  باعث
 ،و پسرت بره عالقره عردم همردلی، باال، هیجانی هوش اندیشی، مثبت شجاعت 

 بودنرد رفتره هرا زد  سریل بره کمرک ب ای که کلیپی در حتی) ای کلیشه های مقام
 ص،اخرال ،(برود مهرم کر دن کمرک فقط ب ایشان و گی ید می فیلم چ ا گفتند می

 نظر م بره اسرت برود  بارزشران هرای ویژگری از هرم بودن م دمی و خدامحوری
 .(م.ط: گویند )

 از ایشران شرهادت از بعرد تراز  هرا خیلی که ایشان های صحبت اسناد به توجه با 
 بیرت اهرل مکتب پی و ف دی که دیدم شخصیتی را ایشان شد، پخش ها رسانه
 و کشرور م زهرای حفرظ در مردب  و شجاع ف دی. خاندان این به متوسل و بودند

 بر ای سرخن انی که کلیپی در ویژ  به را ایشان طلبی شهادت من و انقالب اهداف
 جنگری هرای عملیات و شهادت از وقت ه  که اشکی آن و داشتند شهدا  خانواد 
: گوینرد . )کر دم مری لمر  کرامال   زد می حلقه شان چشم در ک دند می صحبت

 (س  .ز
 این ت ین مهم و داشتند ای شایسته بسیار های ویژگی سلیمانی قاسم حاج من نظ  از 

 نفر  اعتمادبره و مرداری والیرت بودن، اخالقی دوستی، انسان شجاعت، ها ویژگی
 دشرمن ب ابر  در تمرام شرجاعت برا دیردم ناایشر از کره هرایی فیلم در. بود ایشان

 .برود جالب میاب  خیلی که دیدم ناایش از فیلم یک در ای جمله حتی و ایستادند می
  نشرانه براز ایرن و جلو بیاید میگه جلو ب ید نمیگه وقت هیچ ف ماند  یک دگفتن می

 (ع.م :گویند ). بود ناایش عالی رهب ی و هدایت شجاعت،
 ب رسی مختل  منابع از بزرگ س دار این مورد در که مطالبی و ها فیلم به توجه با 

 ایشران همردلی و نگر ی مثبرت و داشتند باالیی بسیار معنوی قدرت ایشان ک دم
 کیردأت فر دی موفقیرت ب  ه گز و بودند اخالقیات پی و ایشان. است بود  زد زبان
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 و دهسرتن نمراز س  که کلیپی آن در من ار ناایش دوستی انسان و محبت. نداشتند
 به توجه با که این و دیدم وضوح به دگی ن می ناایش و دده می ناشای به گل کودکی
 پردر مثرل شهدا ف زندان ب ای شنیدم و دیدم ناایش از که هایی حبتص و ها کلیپ
 :گوینرد ) دیردیم تلویزیرون از ار از آن هایی نمونره بارهرا ار صرحنه ایرن و بودند

 (پ.ف
 و بود ایشان بارز های شاخ  از طلبی شهادت و شجاعت و اخالص و تعبد روحیه 

 ایشران انگشت  شهید، دخت  وقتی داشتند شهیدان از یکی دخت  با که ای مصاحبه در
 کره خواسرتند دختر  از انگشرت ، دادن ازای در س دار خواستند، یادگاری عنوان  به را

 طلبی شهادت  روحیه از ام  این که شوند نائل شهادت رفیع  درجه به ایشان دعاکنند
 .(ح.ز: گویند ) دارد حکایت س دار اخالص و

 از دسرتگی ی زیسرتی، سراد  و تنریف و مرورد در. هست کلی ناایش به نسبت دیدم 
 پروتین برا کره ای مرذاک   بخراط  مرذاک  ، مهارت. دیدم کلیپ ناایش از نیازمندان

 برود مشرخ  ناایشر جناز  تشییع از هم بودن م دمی داشتند، روسیه جمهور ی ئر
 (ص.م :گویند )

 هروش و براال همردلی تعبرد، شرجاعت،، طلبری شهادت روحیه ایثار، و گذشت 
 دیردیم می بودن قدرتمند عین در بود ایشان ف د منحص به های ویژگی از اجتماعی

 اشرک دک دنر مری صرحبت شرهادت مرورد در هرا کلیرپ در وقت ه  چطور که
گوینرد : ) هسرت ناایشر طلبری شرهادت ب ای مهمی  نشانه هم این و دریختن می

 (. ب.ھ
 برزرگ دشرمن: ک دنرد عنوان اینچنین ایشان وص  در( ط. م) دانشجویان از یکی 

 هردف و بزرگ هدف از نشان که بزرگ تفک  زایید  بزرگ آدم و است بزرگ آدم ب ای
 واقعرا   برزرگ، دشرمنان برا درگیر  برزرگ هرای انسان و بزرگ های انسان ب ای بزرگ
 از مرن زبران کره است حدی در ایشان م تبه نمک می فک  و بگویم چیزی وانمت  نمی
 . است قاص  آن بیان
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 برا حسرین امرام مکتب بود، مکتب یک مع ف تنهایی به او بودن ف د یک قاسم حاج 
 حلقره چشمانم در اشک افتم می مع وفش جمله آن یاد به وقتی هایش، خوبی تمام
 بزرگت روح که حدی در بودی بزرگ تو س دار چقدر. حسینیم امام ملت ما. زند می

 حسراسا هرم جهران ترو از بعرد روزهای. گی د آرام جسمت قالب در توانست نمی
 عزیزانمان دیدار از حتی ،است شد  سخت مان ب ای کشیدن نف  و کند می سختی
 آزاد داعرش نفروذ تحرت شره های شد، می جاری نامت فقط وقتی. شدیم مح وم

 پیکر ت و ک دنرد شرهید را ترو ناجوانم دانره و ت سرید مری نامت از دشمن. شد می
. گ فت خواهیم را انتقامت شبا مطمئن ولی شد پار  پار  خدا را  در اربابت همچون

 ف زند از تقدیمی رز گل درکنار ات سجد   لحظه بود دلنشین چقدر بودی، اوج در تو
 چگونه ک د؟ ف اموش شود می مگ را  سیستان در سیل بودی، همه دستگی  تو شاهد،

 بره رسریدن در را وصرلت آرزوی تروان مری مگ . رساندی می خدمت ب ای را خود
 چقردر زدی، می قدم دشمن ب اب  در خاک یز روی وقتی. ک د ف اموش همسنگ انت

 تمرام کر د؟؟ ف امروش را پیک ت تشیع توان می چگونه. داشتی شجاعت و صالبت
 (.ر. نگویند : ) داشتی یکجا را ها خوبی

 کیدات ایشانأسردار حاج قاسم سلیمانی و ت  هنام مروری بر وصیت
ع ضه  چیزی دارنرد[ و نره قردرت دفراع ر دستان من چیزی نیست؛ نه ب ای د ا!خداوند

ام که به این ذخی   امید دارم و آن روان بودن پیوسرته  دارند، اما در دستانم چیزی را ذخی   ک د 
ها را ب ایت ب  زمین و زانو گذاردم،  ها را به سمتت بلند ک دم، وقتی آن سمت توست. وقتی آن به

است که امیرد دارم  ها ث وِت دست من ؛ اینوقتی سالح را ب ای دفاع از دینت به دست گ فتم
 ی.قبول ک د  باش

کند،  پاهایم سست است. رمق ندارد. ج أت عبور از پلی که از جهّنم عبور می! خداوندا
ت  اسرت و از  ل زد، وای ب  من و ص اط تو که از مو نازک ندارد. من در پل عادی هم پاهایم می

دهد که ممکرن اسرت نلر زم، ممکرن اسرت  ید میت ؛ اما یک امیدی به من نو شمشی  ب ند 
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ام و در حر م  ات چ خیرد  ام و دوِر خانره ها در َحَ مت پا گرذارد  نجات پیدا کنم. من با این پا
های  هرا را در سرنگ  ها را ب هنه دوانردم و ایرن پا الح مین حسین و عباست آن اولیائت در بین

م، جهیدم، خزیدم، گ یستم، خندیردم و طوالنی، خمید  جمع ک دم و در دفاع از دینت دوید
ها و بره  ها و خزیردن خنداندم و گ یستم و گ یاندم؛ افتادم و بلند شدم. امیرد دارم آن جهیردن

 .ها را ببخشی ها، آن ُح مت آن ح یم

و  ءس  من، عقل من، لب من، شاّمه من، گوش مرن، قلرب مرن، همره اع را ا!خداوند
 .ب ند جوارحم در همین امید به س  می

سروی  ام و پیوسته کسانی را به ماند  جا  هاست از کاروانی به من سال !ای عزیز  خداوندا،
هرا را از یراد ببر م.  ام، اما تو خود میدانی ه گز نتوانستم آن کنم، اما خود جا ماند  آن روانه می

عزیز  .شدندها، نه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم، با اشک و آ  یاد  ها، نام آن پیوسته یاد آن
که چهل سرال بر  درت  جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن  است[ کسی !من

خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو خواسرتم س اسر   ایستاد  است را نپذی ی؟
مرن از  م!عزیرزن. م ا در ف اق خرود بسروزان و بمیر ا وجودم را مملو از عشق به خودت کنی؛

ام؛ من به امیدی از این شه  به آن شه  و  ها گذارد  ِی جاماندگی، س  به بیابانق اری و رسوای بی
ام، تو  روم. ک یم، حبیب، به َکَ مت دل بسته از این صح ا به آن صح ا در زمستان و تابستان می

. خواهم. م ا به خرودت متصرل کرن دانی جز تو را نمی دانی دوستت دارم. خوب می خود می
وجودم را ف ا گ فته است. من قادر به مهار نف  خود نیستم، رسوایم نکن. وحشت همه  !خدایا

ای، قبل از شکستن ح یمی کره  شان را ب  خودت واجب ک د  که ح مت م ا به ُح مت کسانی
معبرود مرن، ..سویت آمدند، متصرل کرن ای که به کند، م ا به قافله دار می ها را خدشه ح م آن

تروانم از ترو جردا  ها تو را دیدم و ح  کر دم، نمی م. بارعشق من و معشوق من، دوستت دار
 .که شایسته تو باشم بمانم. ب  است، ب . م ا بپذی ، اما آنچنان

 ...خطاب به برادران و خواهران مجاهدم
های خود را ب ای خداونرد  که س  ای کسانی  خواه ان و ب ادران مجاهدم در این عالم،
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اید!،  بازی به سوق ف وش آمد    دست گ فته و در بازار عشقها را ب  ک اید و جان عاریه داد 
برن علری،  ام وز ق ارگا  حسین .عنایت کنید: جمهوری اسالمی، م کز اسالم و تشّیع است

هرا  ای ان است. بدانید جمهوری اسرالمی حر م اسرت و ایرن حر م اگر  مانرد، دیگر  ح م
ماند، نه ح م اب اهیمری و نره  ی نمیمانند. اگ  دشمن، این ح م را از بین ب د، ح می باق می

 .ح م محّمدی

جهان اسالم پیوسته نیازمند رهب ی است؛ رهب ی متصل و منصوب  !ب ادران و خواه انم 
ت ین عاِلم دین که جهان را تکان داد و اسالم را  دانید منّز  ش عی و فقهی به معصوم. خوب می

بخش این امت قر ار  ه را تنها نسخه نجاتفقی ک د، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، والیت ءاحیا
عنوان سّنی اعتقراد  عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به داد؛ لذا چه شما که به

عقلی دارید، بدانید  باید[ به دور از ه گونه اختالف، ب ای نجات اسالم خیمه والیرت را رهرا 
زدن و  جهان با جمهوری اسالمی، آترش الله است. اساس دشمنی رسول  نکنید. خیمه، خیمه

ک دن این خیمه است. دور آن بچ خید. والله والله والله این خیمه اگ  آسیب دید، بیرت وی ان
مانرد؛  الله و نج ، ک بال، کاظمین، سام ا و مشهد براقی نمی الله الح ام و مدینه ح م رسول

 .بیند ق آن آسیب می

 ...خطاب به برادران و خواهران ایرانی
 افتخار و س بلند که جان من و امثال مرن، ب ادران و خواه ان عزیز ای انی من، م دم پُ 

ها هزار جان را فدای اسالم و ای ان ک دید؛ از  که شما صد هزاران بار فدای شما باد، کما این
فقیه، خصوصا  این حکیم، مظلروم، وارسرته در دیرن،  اصول م اقبت کنید. اصول یعنی ولی

ای عزیرز را عزیرِز جران خرود بدانیرد. ح مرت او را ح مرِت  ، مع فت؛ خامنرهفقه، ع فان
 .مقدسات بدانید

 ن!اهران، پدران و مادران، عزیزان مبرادران و خو
کند. بدانیرد مهرم نیسرت کره  جمهوری اسالمی، ام وز س بلندت ین دور  خود را طی می
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اشت و  دشرمنان[ چگونره برا دشمن چه نگاهی به شما دارد. دشمن به پیامب  شما چه نگاهی د
پیامب  خدا و اوالدش عمل ک دند، چه اتهاماتی به او زدند، چگونره برا ف زنردان مطهر  او عمرل 

دانیرد کره  .هرا، شرما را دچرار تف قره نکنرد هرا و فشرار آن ک دند؟ مذمت دشمنان و شماتت آن
ه ای ان آورد و سپ  ایر ان ت ین هن  خمینی عزیز این بود که اّول اسالم را به پشتوان دانید، مهم می

را در خدمت اسالم ق ار داد. اگ  اسالم نبود و اگ  روح اسالمی ب  این ملت حاکم نبود، صردام، 
ک د، امرا  درید؛ آم یکا، چون سگ هاری همین عمل را می ای این کشور را می چون گ گ درند 

صف  و فاطمیه را بره پشرتوانه ایرن هن  امام این بود که اسالم را به پشتوانه آورد؛ عاشورا و محّ م، 
هایی در انقالب ایجاد ک د. به این دلیل در ه  دور  هزاران فداکار جان خرود  ملت آورد. انقالب

های مرادی را ذلیرل  ت ین قردرت اند و بزرگ را سپ  شما و ملت ای ان و خاک ای ان و اسالم نمود 
، محور عّزت و ک امت همه ما هسرتند؛ شهدا .اند. عزیزانم، در اصول اختالف نکنید خود نمود 

هرا را در  انرد. آن ها به دریای واسعه خداوند سبحان اتصرال یافته نه ب ای ام وز، بلکه همیشه این
هرا و تصراوی   تان را برا نرام آن گونه که هستند. ف زندان چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همان

همه شما هستند، به چشم ادب و احت ام بنگ ید. بره ها آشنا کنید. به ف زندان شهدا که یتیمان  آن
گذرید،  گونه که از ف زندان خود با اغما  می همس ان و پدران و مادران آنان احت ام کنید، همان

های مسّلح خرود  نی و. ها را در نبود پدران، مادران، همس ان و ف زندان خود توجه خاص کنید آن
تان، اسالم و کشور احت ام  است، ب ای دفاع از خودتان، مذهبفقیه ف ماند  آنان  را که ام وز ولی

خرود، از ملرت و نروامی  و ارِ  آن   بایست هماننرد دفراع از خانره های مسلح می کنید و نی و
گونره کره امی المرؤمنین مروالی  حفاظت و حمایت و ادب و احت ام کنند و نسبت به ملت همان

نشأ عزت ملت باشد و قلعه و پناهگا  مست رعفین و بایست م های مسلح می متقیان ف مود، نی و
 .م دم باشد و زینت کشورش باشد

 ...خطاب به مردم عزیز کرمان
اند و در  ای هم خطاب به مر دم عزیرز ک مران دارم؛ م دمری کره دوسرت داشرتنی نکته

ها را انجام دادنرد و سر داران و مجاهردین بسریار  سال دفاع مقدس باالت ین فداکاری 3 طول
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ها هستم. هشت سال بخاط  اسالم  مقامی را تقدیم اسالم نمودند. من همیشه ش مند  آنواال
، 1 هرای شردیدی، چرون کر بالی ها و جنگ به من اعتماد ک دند؛ ف زندان خود را در قتلگا 

 و برزرگ لشرک ی و ک دنرد روانره …المقردس و ، ط یق القدس، فتح المبرین، بیت3 والفج 
اری ک دند. ایرن گذ بنیان ثارالله، نام به علی بن حسین مظلوم امام شقع به و نام به را ارزشمند

ها را شاد نمود و غم را از چهر    ها قلب ملتمان و مسلمان لشک  همچون شمشی ی ب ند ، بار
 .ها زدود آن

ام. من شما را از پردر و مرادرم و  من بنا به تقدی  الهی ام وز از میان شما رفته !عزیزان
هرا برودم؛  ه ان و ب ادران خود بیشت  دوست دارم، چون با شرما بیشرت  از آنف زندان و خوا

هرا هرم قبرول ک دنرد مرن  امرا آن ن.ها پار  وجود م ها بودم و آن که من پار  تن آن ضمن این
دوست دارم ک مان همیشه و تا آخ  برا والیرت  .وجودم را نذر وجود شما و ملت ای ان کنم

طالب است و خیمه او خیمه حسرین فاطمره اسرت.  بن ابی بماند. این والیت، والیت علی
هرا  ها و فط ت دانید در زندگی به انسانیت و عاطفره دور آن بگ دید. با همه شما هستم. می

دانید،  های سیاسی توجه ک دم. خطاب من به همه شماست که م ا از خود می بیشت  از رنگ
م را در این ب هه که ترداعی یافتره در کنم اسال وصیت می. دانید ب ادر خود و ف زند خود می

انقررالب اسررالمی و جمهرروری اسررالمی اسررت، تنهررا نگذاریررد. دفرراع از اسررالم نیازمنررد 
جرا کره بحرث اسرالم، جمهروری  هوشمندی و توجه خاص است. در مسرائل سیاسری آن

ها رنگ خدا هستند؛ رنگ خردا را بر   شود، این فقیه مط ح می اسالمی، مقّدسات و والیت
 .گی ت جیح دهیده  رن

 ...خطاب به خانواده شهدا
ای   مانرد  از شرهدا، ف زندانم، دخت ان و پس انم، ف زندان شرهدا، پردران و مرادران براقی

های ف وزان کشور ما، خواه ان و ب ادران و همس ان وفادار و متدیِن شهدا در این عرالم،  چ اغ
داد  ون صوت ق آن به من آرامش میشنیدم و مأنوس با آن بودم و همچ صوتی که روزانه من می

دانستم، صدای ف زندان شهدا بود که بع ا  روزانره برا آن  ت ین پشتوانه معنوی خود می و بزرگ
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مأنوس بودم؛ صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مرادر و پردرم را در وجودشران احسراس 
شرهیدتان را در خودتران  تا پیشکسوتان این ملتید، قدر خودتان را بدانیرد.م! عزیزان .ک دم می

بیند، پدر شهید یا ف زنرد شرهید را، بعینره خروِد  که ه  ک  شما را می طوری گ  کنید، به جلو 
کنم م ا حرالل  خواهش می. شهید را احساس کند، با همان معنویت، صالبت و خصوصیت

ان شهیدتان ها و حتی ف زند کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق الزم را پی امون خیلی از شما
ام را ف زندان شرهدا بر   دوست دارم جناز . کنم و هم طلب عفو دارم اداء کنم، هم استغفار می

ها ب  جسدم، خداوند م ا مورد عنایت قر ار  دوش گی ند، شاید به ب کت اصابت دستان پاک آن
 .دهد

 ...خطاب به سیاسیون کشور
طلب خرود را  یی  که[ اصرالحها ای کوتا  خطاب به سیاسیون کشور دارم: چه آن نکته

کره عمومرا  مرا در دو  گ ا. آنچه پیوسرته در رنرج برودم ایرن هایی که اصول نامند و چه آن می
کنیم. عزیزان، ه  رقابتی برا  کنیم، بلکه فدا می ها را ف اموش می مقطع، خدا و ق آن و ارزش

هایتران  مناظ  کنید و ه  جدلی با هم دارید، امرا اگر  عمرل شرما و کرالم شرما یرا  هم می
کنند  دین و انقالب بود، بدانید شما مغ وب نبی مک م اسالم و شهدای  نحوی ت عی  به

خواهید با هم باشرید، شر ط برا هرم برودن،  ها را تفکیک کنید. اگ  می این را  هستید؛ م ز
توافق و بیان ص یح حول اصول است. اصول، مطّول و مفّصل نیست. اصول عبارت از چند 

 :استاصل مهم 
که نصیحت او را بشنوید، برا  فقیه است؛ یعنی این ها، اعتقاد عملی به والیت ول آنا .1

عنوان طبیب حقیقی ش عی و علمی، عمل کنید.  جان و دل به توصیه و تذک ات او به
خواهد مسئولیتی را اح از کند، ش ط اساسری آن  که در جمهوری اسالمی می کسی

گرویم  فقیه داشته باشد. مرن نره مری به والیت این است که[ اعتقاد حقیقی و عمل 
گویم والیت قانونی؛ هیچ یک از این دو، مشرکل وحردت را  والیت تنوری و نه می

کند؛ والیت قانونی، خاّص عامه م دم اعم از مسلم و غی مسلمان اسرت،  حل نمی
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خواهند بار مهم کشور را ب  دوش  اما والیت عملی مخصوص مسئولین است که می
 .هم کشور اسالمی با این همه شهید  آن بگی ند،

اعتقاد حقیقی به جمهروری اسرالمی و آنچره مبنرای آن برود  اسرت؛ از اخرالق و  .2
 .ها؛ چه مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال اسالم ها تا مسئولیت ارزش

گزار به مّلت، نه اف ادی که حتی اگ  به  دست و معتقد و خدمت کارگی ی اف اد پاک به .3
 .کنند های سابق را تداعی می خان  هستان هم ب سند خاط  میز یک د

 .مقابله با فساد و دوری از فساد و تجّمالت را شیو  خود ق ار دهند .4

در دور  حکومت و حاکمیت خود در ه  مسئولیتی، احت ام به م دم و خدمت به آنان  .5
توجیهات ها باشد، نه با  گ  ارزش توسعه گزار واقعی، را عبادت بداند و خود خدمت

 .ها را بایکوت کند واهی، ارزش

بایست به مسئولیت خود پی امون ت بیت و ح اسرت از  مسئولین همانند پدران جامعه می
مبراالتی و بخراط  احساسرات و جلرب ب خری از آرا احساسری  جامعه توجه کنند، نره برا بی

هرا را  و خانواد  زودگذر، از اخالقیاتی حمایت کنند که طالق و فساد را در جامعه توسعه دهد
ها عامل اصلی در استحکام خانواد  و از ط ف دیگ  عامل مهم از هم  از هم بپاشاند. حکومت

وقرت همره در مسری  رهبر  و انقرالب و  پاشیدن خانواد  هستند. اگ  به اصول عمرل شرد، آن
جمهوری اسالمی هستند و یک رقابت صحیح ب  پایه همرین اصرول بر ای انتخراب اصرلح 

 .ی دگ صورت می

 ...خطاب به برادران سپاهی و ارتشی
های سپاهی دارم: مرالک  کالمی کوتا  خطاب به ب ادران سپاهی عزیز و فداکار و ارتشی

ها را ب ای انتخاب ف ماندهان، شجاعت و قدرِت ادار  بحر ان قر ار دهیرد. طبیعری  مسئولیت
ت، بلکه اساس بقای های مسلح جز نیس کنم، چون والیت در نی و است به والیت اشار  نمی

 .باشد ناپذی  می های مسلح است. این ش ط خلل نی و

موقع  های او و اخذ تصمیم به موقع از دشمن و اهداف و سیاست  نکته دیگ ، شناخت به
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ها اگ  در غی  وقت خود صورت گی د، ب  پی وزی شما اث  جّدی  موقع؛ ه یک از این  و عمل به
 .دارد

 ظمو مراجع مع ءخطاب به علما
قردر  الشأن و م اجرع گ ان عظیم ءساله در میدان به علما 16 سخنی کوتا  از یک س باز

ها هستند، خصوصا  م اجرع عظرام تقلیرد.  که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی
های آن  بانی، دید که اگ  این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش س بازتان از یک ب ج دید 

هرا  رود. این دور  اید، از بین می اید و زحمت کشید  ها استخوان ُخ د ک د  حوز  که[ شما در 
مانرد. را   بار اگ  مسّلط شدند، از اسرالم چیرزی براقی نمی ها متفاوت است. این با همه دور 

فقیه است. نباید  صحیح، حمایت بدون ه گونه مالحظه از انقالب، جمهوری اسالمی و ولی
شرما امرام را   ا را که امید اسالم هسرتید بره مالحظره بیندازنرد. همرهدر حوادث، دیگ ان شم

دوست داشتید و معتقد به را  او بودیرد. را  امرام مبرارز  برا آم یکرا و حمایرت از جمهروری 
فقیه است. من با عقل ناق  خرود  اسالمی و مسلمانان تحت ستم استکبار، تحت پ چم ولی

مؤث  در جامعه را برا سرخنان  ءرند که م اجع و علمادیدم ب خی خّناسان سعی داشتند و دا می
خود و حالت حق به جانبی به سکوت و مالحظه بکشرانند. حرق واضرح اسرت؛ جمهروری 

بایسرت مرورد حمایرت  هسرتند و می فقیه می اث امام خمینری ها و والیت اسالمی و ارزش
بینم. او  و تنهرا مریای را خیلی مظلروم  العظمی خامنه  الله جدی ق ار گی ند. من ح  ت آیت

تران و دیردارهایتان و  نیازمند هم اهری و کمرک شماسرت و شرما ح ر ات معّظرم برا بیران
بایست جامعه را جهت دهید. اگ  این انقالب آسریب دیرد، حتری  هایتان با ایشان می حمایت

زمان شا  ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار ب  الحادگ ی محض و انحر اف عمیرق 
 .ب گشت خواهد بودغی قابل 

کنم از ایرن بیران، امرا دوسرت داشرتم در  بوسم و عذرخواهی می تان را می دست مبارک
 .های ح وری به مح  تان ع   کنم که توفیق حاصل نشد ش فیابی

 بوستان س بازتان و دست
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 گیری نتیجه

  اصلی ابعاد شخصیتی: رهایمحو
مندی اف اد به شناخت ابعراد  قهدهد که عال ی کیفی نشان میها هنتایج حاصل از مصاحب

، توانرد موضروعی جهرت ب رسری وجودی و شخصیتی حاج قاسرم سرلیمانی همچنران مری
ی ارشد مناسب باشد و همچنرین نترایج ها  سازی در ساختار مدی یتی و انتخاب ف ماند پیاد 

سرت ای که در ادامه آمرد  ا بندی شد  های دسته نشان داد  است اف اد مورد مصاحبه به ویژگی
 اند. زیادی ک د    اشار

خرردات س    دهنررد سرر دار هررم نشرران  هنامرر ی موجررود در وصرریتها هب رسرری ابعرراد و توصرری
خ رروع و ف وتنرری و دلسرروز ، مررداری والیررت، طلبرری شررهادت، هررا پایبنرردی برره ارزش، بررودن

 باشد.  کنندگان می شجاع است که همخوان با توصیفات مصاحبه   بودن این ف ماند
بره ت تیرب اولویرت شرامل:  سایی شد  در دو محور ف دی و اجتماعیهای شنا شاخ 

 مداری، روحیه مقاومت، والیت شجاعت،، بودن اخالقی، ف دی: خدامحوری تعبد و اخالص
 تأثی گرذار العراد  شخصریت فروق، زیسرتی گذشرت و ایثرار، ف وتنری و سراد  طلبی، شهادت

سرازماندهی  وش هیجرانی براال،هر، چرابکی اندیشری، مثبت نف ، اعتمادبه ،(کاریزماتیک)
و فارغ از هر   بودن م دمی، و روحیه همدلی داشتن ف ام زی بودن ،اجتماعی. رفتاری مناسب

قابل قبول و قابل احت ام برودِن جمعری، مهرارت مرذاک   و ، طبعی شوخ جناح سیاسی بودن،
 .دستگی ی از نیازمندان

های  در مقایسه با ویژگی نظ ان در حوز  روانشناسی شخصیت ایشان از منظ  صاحب 
ویژگری را  21نگ  که این  جهانی اف اد قدرتمند با ابعاد شخصیتی از نظ  روانشناسی مثبت

، 2، کنجکراوی1ها شامل: خالقیرت در نظ  گ فته، تأمل ب انگیز است. این صفات و ویژگی
ام و ترداوم بره انجر ، اصر ار6، شجاعت5، خ د و عقل4، عالقه و عشق به یادگی ی3ذهن باز

                                                      
1. Creative. 

2. Curiosity.  

3. Open-minded. 

4. Love to learn. 

5. Wisdom. 

6. Courage. 
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، انصراف و 7، شره وندی6، هروش اجتمراعی5، مه برانی4، عشرق3، نشاط2، تمامیت1کار
، قردردانی از زیبرایی و 13، خرودتنظیم12، تردبی 11، ف وتنری11، بخشرش9، رهبر ی8عدالت
، معنویرت و 17، شروخطبعی16، امیردواری15شناسی و تشرک  و سپاسرگزاری ، حق14ب ت ی

 18روحانی بودن 
مط ح شد که با گذر اجمالی در  2640در سال  19و گل  این موارد توسط توهینگ وفورنیتو

 توان به ابعاد وجودی ایشران نظیر  معنویرت داشرتن، شرجاعت، مه برانی، نامه هم می وصیت
های مطر ح  شناسی انصاف، بخشش، ف وتنی تدبی  و ذهن باز پی ب د. موارد فوق از جمله نشانه

 مند بودند. ها به   لط  پ وردگار از آنشود که س دار شهید قاسم سلیمانی به  دنیا محسوب می

 خداونرد اراد  سلیمانی، قاسم حاج به م دم عالقه اصلی البته الزم به ذک  است که دلیل
 کنرد. خداونرد مر دم هرای قلب محبوب را شخصی که کند می اراد  متعال خدای گاهی. بود

ذين إنه : »است ف مود  الحات عملوا و آمنوا اله ِه  لهم سيجع  الصه ا   حمنال  کره  کسرانی قطعرا   ؛وده
 هرا، دل در آنران ب ای رحمان خداوند دهند، انجام صالح عمل و آورند ایمان( سطح این در)

 . «داد خواهد ق ار دوستی و محبت
                                                      

1. Persistence.  

2. Integrity.  

3. Viatity. 

4. Love. 

5. Kindness. 

6. Social intelligences.  

7. Citizenship. 

8. Fairness. 

9. Leadership. 

10. Forgiveness. 

11. Humility. 

12. Prudence. 

13. Self-regulation. 

14. Appreciation of beauty and excellence. 

15. Gratitude. 

16. Hopefully. 

17. Humor. 

18. Spirituality. 

19. Twohig, K., Fornito, M., & Geller, E. S. 
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  هشناسایی ابعاد شخصیتی اف اد بزرگی مانند شهید حراج قاسرم سرلیمانی بر ای جامعر
هرای  باشد و باید با حفظ و آموزش چنین ویژگی ی میاسالمی ای ان جزو موارد مهم و ض ور

تولید محتوا در این خصروص  .س زمین عزیزمان ای ان کوشا بود  های آیند  ارزشمندی به نسل
 تواند الگوی مناسبی ب ای سای  اف اد جامعه باشد.  می

 پیشنهادات

ار شخصریتی وابرز ها هط احی پ سشرنام در جامعه و با شناسایی اف اد ف هیخته و دلسوز
ای تنظریم  گونه قانون به، رسد های مدی یتی و اج ایی به نظ  می جهت استخدام اف اد در پست

تا ف صت از اف اد ناالیق  تدبی  و صفات شخصیتی اف اد سنجید  شود، شود تا میزان صداقت و
 . گ دد سلب
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