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تاریخ پذیرش1077/11/11 :

چکیده:
اکثر پژوهشهای انجام شده درخصوص انقلاب ایران یا به تاثیرات سیاسی آن در داخل و یا بازتاب های آن در
سطح منطقه توجه نشان داده اند .یکی از وجوه مغفول در این پژوهش ها نقشی است که انقلاب اسلامی ایران در
مکتب سازی ایفا کرده است .پژوهش حاضر قصد دارد در ادامه پژوهشهایی که به بررسی آثار و پیامدهای انقلاب
اسلامی پرداختهاند به یکی از ابعاد کمتر شناخته شده آن یعنی نقش مهمی که انقلاب اسلامی در مکتب سازی ایفا
کرده است و یکی از مصداق های متاخر آن یعنی مکتب شهید سلیمانی بپردازد .سوال اصلی پژوهش این است که
مکتب سازی در انقلاب اسلامی ایران چگونه شکل گرفت و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمونه متاخر
آن ،از چه خصوصیات و ویژگیهایی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش به نقش امام خمینی(رحمه الله علیه) در مکتب
سازی در انقلاب اسلامی اشاره کرده و مکتب شهید سلیمانی را ادامه آن مکتب معرفی کرده است .برای انجام
پژوهش از روش توصیفی_تحلیلی(اسنادی) استفاده گردید .یافتههای پژوهش مکتب شهید سلیمانی را ادامه مکتب
امام خمینی(رحمه الله علیه) معرفی نموده و آن را دارای خصوصیات زیر می داند :شهادت طلبی ،شجاعت و شهامت،
اخلاص و دینداری ،آینده نگری ،تکلیف گرایی ،اخلاق مداری ،خدمت رسانی به محرومان ،دشمن شناسی و
تمرکز بر هدف .یافتهها نشان میدهد تداوم انقلاب اسلامی مستلزم توجه بیشتر به بحث مکتب سازی و ترویج و
گسترش مکتب امام خمینی(رحمه الله علیه) و شهید سلیمانی است.
واژگان اصلی :انقلاب اسلامی ،مکتب سازی ،امام خمینی(رحمه الله علیه) ،شهید حاج قاسم سلیمانی.
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مقدمه
قرن بیستم قرن انقلاب های بزرگ بود و یکی از مهمترین و بزرگ ترین این انقلاب ها ،انقلاب اسللامی
ایران به شمار می رود .انقلابی که آثار و پیامدهای سیاسی-فرهنگی آن به درون این کشور محدود نمانلد و
مرزهای منطقه جنوب غرب آسیا را نیز پشت سر گذاشت .به گونه ای که اکنون می توان تلاثیرات انقللاب
اسلامی را از جنوب شرق آسیا تا آمریکای لاتین مشاهده نمود )Esposito,1990( .یکی از نکلات قابلل
توجه درباره انقلاب اسلامی این است که برعکس آنچه دشمنان انقللاب تصلور ملی کردنلدر گلذر زملان
نتوانست از آثار آن بکاهد و اگرچه در اینخصوص شدت و ضعف هایی مشاهده شد اما همچنان پیوستگی
و تداوم داشته است .نمونه متاخر این تاثیرگذاری را در جنبش های اجتماعی شکل گرفته در منطقه جنوب
غرب آسیا در سال  1111می توان سراغ گرفت که رهبر معظلم انقللاب اسللامی آن را «بیلداری اسللامی»
خطاب کرده و از برکات انقلاب اسلامی در منطقه خواندند(.آیت الله خامنه ای )1931/1/12،جنبش هلایی
که هنوز در برخی از این کشورها همچنان بحرین و عربستان فعالانه دنبال می شود و شلیعیان بلرای تغییلر
وضع موجود به مقابله با نظام های حاکم برخاسته اند.
بازتاب های انقلاب اسلامی در این سطح را اگرچه می توان در قالب اقدامات نهادی پس از انقللاب
اسلامی بررسی کرد اما باید گفت این بازتاب ها گاه از سطح نهادی فراتلر رفتله و برخاسلته از فعلل و
عملکرد مدیران ،مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی بوده است .درواقع همانگونه که رهبلر معظلم
انقلاب اسلامی اشاره نمودند «این انقلاب در هیچ کجای جهان بی نام امام خمینی(رحمه الله علیه) شناخته شده
نیست»(آیت الله خامنه ای )1921/9/1 ،برخی از بازتاب های انقلاب اسلامی به ویژگی های شخصلیتی
رهبران و کارگزاران آن بازمی گردد .به طور مشخص می توان گفت امام خمینی(رحمه الله علیه) نله تنهلا بله
رهبر انقلابیون در ایران تبدیل گردید بلکه رهبر معنوی و سیاسی تمام جنبش های اسلامی در دهه هلای
گذشته بوده است .به عبارت دیگر افکار و اندیشه های امام خمینی(رحمه الله علیه) صرفا در جهلت اصللا
ساختار سیاسی ایران نبود و اصلا کل جهان اسلام را هدف و نشانه گرفته بود .به نحوی که ملی تلوان
گفت کلام امام حتی سه دهه پس از رحلت ایشان همچنان انعکاس مشلکلات و دردهلای روز جواملع
اسلامی است(.فولادی )1911 ،همین خصوصیت بارز امام خمینی(رحمه الله علیه) باعث گردید تا عاشلقان و
دلداگان ایشان در سراسر جهان به دنبال الگوگیری از مکتب امام خمینی (رحمه الله علیله) و شکل دادن نمونه
های وطنی آن در کشورهای خود باشند .در جمهوری اسللامی ایلران پلس از رهبلر انقللاب ،یکلی از
بارزترین تجلی های این مکتب را در شهید سلیمانی می توان مشاهده کرد .شلهیدی کله کلوی ایشلان
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داغدار کرد و از خون بر زمین ریخته شده آن شهید در عراقر گروههای متعدد مقاومت سلربرآورد کله
خواستار اخراج آمریکا از این کشور و منطقه گردیده اند.
پژوهش حاضر قصد دارد در ادامه پژوهش هایی که به بررسلی آثلار و پیاملدهای انقللاب اسللامی
پرداخته اند به یکی از ابعاد کمتر شناخته شده آن یعنی نقش مهمی که انقلاب اسلامی در مکتب سلازی
ایفا کرده است و یکی از مصداق های متاخر آن یعنی مکتب شهید سللیمانی بپردازد(.هلدف پلژوهش)
ضرورت پرداختن به این موضوع از دو جهت است :اول آنکله رهبلر معظلم انقللاب در خطبله هلای
نمازجمعه تهران در تاریخ  11دیماه  1931از مخاطبین خود خواستند تا به شهید سلیمانی و راهلی کله
پیمود به عنوان یک «مکتب» نگاه کنند و آن را مورد کنکاش و بررسلی بیشلتر قلرار دهنلد .دوم اینکله
پژوهش حاضر یکی از ابعاد کمتر شناخته شده انقلاب اسلامی و برکات آن را مورد توجه قرار می دهد.
این کار می تواند ضمن معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوانر بله ملدیران و برنامله ریلزان
کشور کمک نماید تا در راستای نشر و گسترش این مکتب اقدامات عملی و میدانی اتخاذ نمایند .سوال
اصلی پژوهش این است که مکتب سازی در انقلاب اسلامی ایران چگونه شکل گرفت و مکتب شلهید
حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمونه متاخر آن ،از چه خصوصلیات و ویژگلی هلایی برخلوردار اسلت؟
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همانند رحلت امام خمینی(رحمه الله علیه) جمع گسترده ای از شیعیان و مسلمانان را در کشورهای مختللف

فرضیه پژوهش به نقش امام خمینی(رحمه اللله علیله) در مکتلب سلازی در انقللاب اسللامی اشلاره کلرده و
خصوصیاتی همچون شهادت طلبی ،رویکرد جهادی ،اخلاص ،فروتنی ،تمرکز بر هدف ،بصیرت عمیق،
آینده نگری ،مردم داری و ...را به عنوان خصوصیات بارز مکتب شهید قاسم سلیمانی مورد اشلاره قلرار
می دهد .برای این منظور از روش توصیفی_تحلیلی(اسنادی) و برای گرداوری داده ها از روش کتابخانه
ای استفاده شده است .شیوه انجام پژوهش بدین صورت است کله ابتلدا خصوصلیات مکتلب شلهید
سلیمانی بر اساس اسناد شفاهی و مکتوب (فرمایشات مقام معظم رهبری و خاطرات همرزمان ،دوستان
و مرتبطین با شهید) احصا شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
 -1پیشینه پژوهش
در بررسی پیشینه پژوهش حاضر به دو دسته از آثار باید پرداخت .نخست آثاری که پیرامون مکتب
سازی در انقلاب اسلامی نگاشته شده اند و دیگری آثاری که به بررسی مکتب شهید سللیمانی پرداختله
اند .در گروه نخست نتایج جستجو به سه مقاله منتهی گردید :کاوه امیرخلانی( )1931در مقالله مکتلب
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امنیتی امام خمینی(رحمه الله علیه) نشان می دهد نگاه امام خمینی(رحمه الله علیله) به امنیت غیرخطلی و بلرعکس
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رویکردهای پوزیتویستی است .مجله حصون در مطلبی به قلم سید علی خامنه ای( )1911شاخص های
مکتب سیاسی امام خمینی(رحمه الله علیه) را درهم تنیده بودن معنویت و سیاست ،اعتقاد به نقش مردم ،نگلاه
بین المللی و جهانی ،پاسداری از ارزش ها و عدالت اجتماعی ذکر کرده است .حاجی صلادقی()1911
نیز نقش مردم را در مکتب سیاسی امام خمینی(رحمه الله علیه) بررسی کرده است .این مقاله «جایگاه مردم» را
در مکتب سیاسى امام در دو بخش مورد بررسى اجمالى قرار داده است :الف :نقش و میزان تأثیرگذارى
مردم در نظام سیاسى اسلام و مکتب سیاسى امام (که به سه نقش مهم اشاره شده اسلت 1 .ل پلذیرش
حاکمیت و ولایت الهى  1ل مشارکت عملى  9ل نظارت عمومى) و ب :جهت گیرى مکتب سیاسى امام
و اسلام .همانگونه که مرور آثار فوق نشان می دهد در این پژوهش ها به نقش تربیلت نیلرو و مکتلب
سازی امام خمینی(رحمه الله علیه) هیچ اشاره ای نشده است.
دسته دوم مقالاتی هستند که پیرامون شخصیت شهید سلیمانی نگاشته شده اند .مرور آثار منتشلر شلده
نشان می دهد معدود آثار نگاشته شده پیرامون شهید سلیمانی بیشتر به بررسلی ویژگلی هلای شخصلیتی،
خاطرات ،گرداوری سخنرانی های خود شهید و سایرین درباره او پرداختهانلد .شلعیب بهملن ( )1932در
کتاب توافق سلیمانی-پوتین به شرایط منتهی به همکاری نظامی ایران و روسیه در سلوریه و نقلش شلهید
سلیمانی در مجاب سازی ولادیمیر پوتین برای این مشارکت پرداخته و امکان سنجی روابط راهبردی ایران
و روسیه را توضیح میدهد.کتاب برادر قاسم اثر ابوذر مهروانفر( )1931به بررسی اندیشلههلای راهبلردی
شهید سلیمانی در حوزه ولایت ،انقلاب ،دفاعمقدس ،شهادت و مدافعان حرم پرداختله اسلت .ناصلر کلاوه
( )1931در کتاب من قاسم سلیمانی هستم ،سرباز ولایلت بله تشلریح شخصلیت شلهید سللیمانی ،ذکلر
خاطراتی از او و اقداماتی که برای مقابله با داعش انجام داده استر می پردازد .سید محمد موسوی ()1931
در مقاله «مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت» به بررسی منش رفتلاری و ویژگلی
های شخصیتی شهید سلیمانی پرداخته و خصوصیات او را از باب روابط فردی ،اجتماعی و انضباط ملالی
تشریح می نماید .همچنین نویسنده در ادامه نقش شهید سلیمانی در تشکیل هسلته هلای مقاوملت و نیلز
پیامدهای آن در منطقه را توضیح می دهد .دهقانی پوده و پاشایی هولاسو( )1933مکتب شهید سللیمانی را
در پنج بعد معنوی و ارزشی ،فردی و رفتاری ،فرماندهی و مدیریتی ،نظامی و عملکردی بررسی کرده انلد.
عدم پردازش صحیح و ارائه دسته بندیهای جدید و نوآورانه ،ضعف در روششناسلی و پیگیلری قاللب
توصیفی در نگارش آثار فوق ،ازجمله نقائص این پژوهشها است.
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واژه «مکتب» در ادبیات فارسی به معنای مدرسه و معادل انگلیسی آن  Schoolاست .این اصطلا
علی رغم کاربرد و استفاده مکرر آن در جامعه ایرانی از شفافیت و ضابطه مندی لازم برخوردار نیست و
تعریف دقیق و روشنی برای آن وجود ندارد .به لحاظ واژگانی مکتب هم به معنای مصدر میمی (یعنلی
کتابت و نوشتن) به کار میرود ،هم به معنای اسم زمان (زمان نوشتن) و هم به معنای اسم مکان (مکان
نوشتن) .در زبان عربی و فارسی ،مکتب بیشتر به معنای اسم مکان (مکان نگارش و آموزش علم) به کار
رفته است(.هدایتی ،1939 ،ص  )1در ادبیات سیاسی مکتب را مجموعهای تعریف می کنند که به تفسیر
انسان و جهان پرداخته و سپس بر اساس آن بایدها و نبایدهای انسانی مشخص و معلین ملیگلردد .در
واقع مکتب مجموعه جهان بینی و ایدئولوژی یک انسان است(.آقانظری و همکاران )11 :1931 ،شلهید
مطهری مکتب را معادل «ایدئولوژی» دانسته و آن را مجموعه ای منظم و روشمند از گزاره هایی تعریف
می کند که خطوط کلی و اصلی زندگی انسان را نشان می دهد(.مطهری )62 :1913 ،رهبر معظم انقلاب
نیز مکتب را در معنای عام خود برای توصیف «نظام فکری و عملی در جهت رفع نیازهای زندگی بشر»
و در معنای اخص «دین و آیین» خداوند که از طریق پیامبر به دست بشر رسیده است تعریف نموده اند.
(نجاران طوسی)1 :1933 ،
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 -2تعریف مفاهیم

در این پژوهش مقصود ما از مکتب مجموعه افکار و آرای منسلجم و نظلام منلدی اسلت ضلمن
دربرداشتن ویژگی الهام بخشی برای دیگران و ارائه دستورالعمل ،دارای حدود و ضوابط مشخصی است
که آن را از سایرین متمایز می سازد .همچنین مقصود از مکتب امام خمینی(رحمه الله علیه) و مکتلب شلهید
سلیمانی نظام فکری ،عقیدتی ،ارزشی ،رفتاری ،سبک و روش زندگی و عمل این شخصیت ها در طول
حیات آنها است.
-3مکتب سازی در انقلاب اسلامی
یکی از آثار و برکات انقلاب اسلامی مکتب سلازی در آن اسلت .معملار ایلن مکتلب سلازی املام
خمینی(رحمه الله علیه) هستند .امام خمینی(رحمه الله علیه) پس از پنج دهه حکومت پهلوی ها در ایران کله
در آن دین از سیاست جدا گشت و با مظاهر دینی در امور اجتماعی و سیاسی مخالفلت گردیلد یکبلار
دیگر مکتب اسلام را احیلا و بلر پایله آن نظلام اسللامی را مسلتقر نملود(.فراتی )36-16 :1911 ،املام
خمینی(رحمه الله علیه) در طول مبارزات پیروزی انقلاب اسلامی نقطه خلاء زندگی شهروندان ایرانی و
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نظام سیاسی را نپرداختن به هویت اسللامی و دور شلدن از آن ،تحلت تلاثیر القائلات و اندیشله هلای
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غربی(کمونیسم و لیبرالیسم) دیدند به همین خاطر کوشیدند تا مفهوم مکتب اسلام و مکتب اهل بیت را
در جامعه ایرانی احیا نمایند .معظم له در تشریح وضعیتی کله جامعله ایرانلی در آن گرفتلار آملده بلود
فرمودند« :مع الاسف ما گم کردیم اسلام را :آن اسلامی که الان دست ماست بکلی از سیاسلت جلدایش
کردند .سرش را بریدند .آن چیزی که اصل مطلب است از آن بریدند و جدا کردند و مابقیش را دسلت
ما دادند .همان ما را به این روز نشانده است که ما نمی شناسیم سرّ اسلام را ...ما تا پیدا نکنلیم اسللام را،
تا همۀ مسلمین پیدا نکنند اسلام را ،نمی توانند به مجد خودشان برسند»( .امام خمینی ،جلد )111 :11
امام خمینی(رحمه الله علیله) نه تنها اسلام را در میان توده های مردم و عوام مسلمین غریب ملی دانسلتند
بلکه معتقد بودند حتی خواص و «اسلام شناسهای ما هم اسلام را نمی شناسند» (امام خمینی ،جللد ،11
ص  )916لذا سفارش اکید داشتند به اینکه تحقیق و تفحص جدی درباره اسلام و «نگلرش جلدی بله
اسلام» بشود و اینکه همه برای «احیای قرآن کریم» و «احیای سنت پیغمبر اسلام» و بازگشت بله «اسللام
ناب محمدی (صلی الله علیه وآله وسلم) » قیام و اقدام کنند.
ایشان اسلام را مکتب تحرک معرفی نموده و معتقد بودند «اسلام مکتب تحرک است و قرآن کریم کتاب
تحرک ،تحرک از طبیعت به غیب ،تحرک از مادیت بله معنویلت ،تحلرک در راه علدالت ،تحلرک در
برقراری حکومت عدلر و مع الأسف آنهایی که میخواستند شرق را غارت کنند و ملتهای اسلامی را به
اسارت بکشند ،آنها تبلیغاتی کردند که حتی خود شرقیها هلم ،آنهلایی کله غافلل بودنلد از اسللام و از
مکتبهای توحیدی ،باورشان آمد( ».امام خمینی ،جلد )131 :1
امام خمینی(رحمه الله علیه) نهضت اسلامی خود را بر پایه مکتب اهل بیت(علیه السلام) بنا کردند و در پرتلو ایلن
مکتب نظام اسلامی را تاسیس نمودند .در همین مکتب بود که درس آزادگی ،عشق به شهادت ،توجه به
ارزش ها ،درهم تنیدگی معنویت و سیاسلت ،اسلتقلال و آزادی ،معنویلت و تقلوا ،علدالت اجتملاعی،
انسانیت و ارزش های انسانی ،اتکال و اعتماد به کمک خداوند و در یک کلام حاکمیلت دیلن و تفکلر
توحیدی به انقلابیون آموخته شد .افرادی که پس از پیروزی انقللاب اسللامی نیلز دفلاع از آن را نلوعی
تکلیف می دانستند .آنچه که امام خمینی(رحمه الله علیه) در انقلاب اسلامی انجام داد صرفا معرفلی و بازنشلر
مکتب اهل بیت(علیه السللام) نبودر بلکه تربیت نسل جدیدی از افراد بود که به گفته ایشان از املت پیلامبر و
ائمه بالاتر بودند« :من با جرأت مدعى هستم که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصلر حاضلر بهتلر از
ملت حجاز در عهد رسول الله -صلى الله علیه و آله -و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن
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درحقیقت باید گفت کاری که امام خمینی(رحمه الله علیله) در ایلران انجلام داد و او را از سلایر رهبلران
انقلابی در جهان متمایز ساخت این بود که دست به نوعی مکتب سازی زد .مکتبی که جلاودان مانلد و
همچنان درحال رشد و بالندگی است .اگر افکار و اندیشه های انقلابی کاسترو ،لنین ،مارکس ،ملائو و ...
تنها در دوره انقلاب ها برجسته و دنبال گردیدند و در آن شخصیت ها محدود ماندند .مکتبی کله املام
خمینی برپا ساخت از درون آن مکتبهای دیگری همچون مکتب آیت الله خامنه ای و مکتلب شلهید
سلیمانی متولد شد .مکتب هایی که همپای زمان درحال رشد و بالندگی اسلت و برحسلب مقتضلیات
زمان و مکان به بازتولید خود پرداخته و برای مشکلات پیش روی جمهلوری اسللامی راهگشلایی ملی
نماید .این مکتب سازی را می توان یکی از رازهای ماندگاری و تقویت قلدرت ایلران در برابلر املواج
مختلف خصومت ها و تهدیدها دانست .در ادامه به معرفی یکی از این مکاتب پرداخته می شود.
 -4مکتب شهید سلیمانی
شهید سلیمانی تربیت شده مکتب امام خمینی(رحمه الله علیه) و مکتب اهل بیت (علیه السلام) بود و تمام طول
حیات خود را صرف تزکیه و تعلّم در این مکاتب کرد .از مبارزات زملان شلاه بلرای پیلروزی انقللاب
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على -صلوات الله و سلامه علیهما -مى باشند( ».امام خمینی ،جلد )111 :11

اسلامی تا دفاع مقدس و ایستادگی در برابر تجاوز عراق به خاک ایران ،از مقابله با حضور اشغالگران در
کشورهای همسایه در دو سوی مرزهای ایران تا دفاع از حریم اهلل بیلت (علیله السللام) در سلوریه ،همله
انعکاس چگونگی تربیت در این مکاتب بود .رهبلر انقللاب در ایلن بلاره ارهلار داشلتند« :او نمونلهی
برجستهای از تربیتشدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود ،او همهی عمر خود را به جهاد در راه خلدا
گذرانید»( .آیت الله خامنه ای)1931/11/19 ،
به همین خاطر توانست آنچه را که به خوبی آموخته بود در فضایی از صمیمیت و دوستی و در مقام
یک معلم به جوانان جبهه مقاومت در سراسر منطقه منتقل نماید .برای آنلان کله مکتلب رو اللله را از
نزدیک لمس نکرده و انقلاب اسلامی را تجربه نکرده بودند همراهی با شهید سللیمانی در میلدان هلای
رزم ،تجلّی درس آموزی در مکتب امام خمینی(رحمه الله علیه) بود .به همین خلاطر همچنلان کله نلام املام
خمینی(رحمه الله علیه) در ذهن ها و خاطرات مسلمانان سراسر جهان جاودانه ماندر نلام و یلاد شلهید
سلیمانی نیز ماندگار گردید .تا جایی که حتی دشمنان او از بیان توانمندی هایش ابایی نداشتند.
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هنگامی که بشار اسد در سال  1111با شکست روبرو شد ،این [شهید] سلیمانی بود کله شلبه نظامیلان
شیعه را از لبنان ،عراق و افغانستان به سوریه آورد و سپس روس ها را در سال  1116به آنها ملحق کرد.
هنگامی که داعش بر شمال عراق غلبه کرد ،این [شهید] سلیمانی بود که شیعیان را مسلح کرد و دفاع از
بغداد را سازماندهی نمود ،جایی که گروههای نیابتی او اغلب در کمین نیروهای آمریکایی بودند[ .شهید]
سلیمانی همچنین استاد تبلیغات است و با ارسال عکس های [جنایت های] گروههای سللفی از جبهله
های جنگ در سراسر منطقه ،همه را برای جنگیدن در برابر آنها متقاعد کرد .او اسلتاد صلفحه شلطرنج
منطقه جنوب غرب آسیا است )Pollack, 2017: 1(».در ادامه برخی از مهمترین شاخصه های مکتب
شهید سلیمانی بررسی می گردد
 -4-1شهادت طلبی
حادثه ی عظیم انقلاب اسلامی ایران یک پدیده استثنایی میان انقلابهای بزرگ دنیا به شمار ملی آیلد.
بدون فرهنگ ایثار و شهادت طلبی این انقلاب قادر به پیروزی نبود .ایلن فرهنلگ برگرفتله از فرهنلگ
عاشورایی امام حسین(علیه السلام) است .فرهنگی که بر پایه های خدا محوری ،عدالت خواهی ،اعتقاد راسخ
بر درستی و بر حق بودن راه اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه وآله وسللم) ،و ایستادگی در مقابل دشمن ،و ایثار
و فداکاری جهت حفظ ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی ،و خستگی ناپذیری و اعتقاد به احدیالحسنین
پیروزی یا شهادت راه خدا استوار گشته است .مکتب شهید سلیمانی که برخاسته از مکتب اسلام و اهل
بیت(علیه السلام) و مکتب امام خمینی(رحمه الله علیه) است دقیقا برپایه این مفهوم بنلا گردیلده اسلت.
درحقیقت زندگی آن شهید را می توان تجسم این آیه شریفه قران کریم دانست :تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی
سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ(آل عمران .)123 ،عشق به شهادت در آن شهید در مرتبله و
درجه ای قرار داشت که رهبر انقلاب در دیدار با خانواده ایشان ابراز داشتند« :خوشلا بله حلالشو او بله
آرزوی خودش رسیدر او آرزو داشتر برای شهیدشدن گریه می کردر خب خیلی از رفقایش هلم رفتله
بودند و داغدار رفقایش هم بود امّا در خودش هم شوق به شهادت جوری بود که اشک او را جاری می
کردر به آرزوی خودش رسید .حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بودر این بار اوّل نبلود،
ولی در راه خدا ،در راه انجام وریفه ،در راه جهلاد فیسلبیلالله پلروا نداشلت(».آیلت اللله خامنله ای،
)1931/11/19
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الهی و شاداب و بانشاط و پر قدرت می شود ،مایه زدودن رخوت و سسلتی و خملودگی بیگلانگی از
زندگی انسانها و هویت دینی بخشیدن در مسیر الهی ،مقاومت و پایداری می شود .ایلن آثلار و برکلات
شهادت که بارها در کلام امامان معصوم(علیه السلام) بیان گردیده بود نه تنها مکتب امام خمینی(رحمه الله علیه) را
به پیروزی رساند بلکه سرلوحه مکتب شهید سلیمانی نیز قرار گرفت .ایشان در طول حیات خود نه تنها
پیوسته بر حفظ نام و یاد شهدا تاکید داشتر بلکه ناکامی خود در رسیدن به آرزوی شهادت را به عنوان
یک حسرت در وصیت نامه خویش منعکس ساخت «خداوند ،ای عزیزو من سالها است از کاروانی به
جا ماندهام و پیوسته کسانی را به سوی آن روانه میکنم ،اما خود جا ماندهام ،اما تو خود میدانلی هرگلز
نتوانستم آنها را از یاد ببرم .پیوسته یاد آنها ،نام آنها ،نه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم ،با اشک و آه
یاد شدند(».سلیمانی)1933/11/6 ،
نمود بارز این ترویج شهادت طلبی در مکتب شلهید سللیمانی را ملی تلوان در گسلترش فرهنلگ
شهادت طلبی در جبهه مقاومت در منطقه جنوب غرب آسیا سراغ گرفت .جایی که شهادت طلبی رملز
پیروزی های حزب الله لبنان و گروههای فلسطینی در برابر تجاوزهای رژیم بعث صهیونیستی گردیلده
( )Bagheri Dolatabadi Et al, 2020: 117و به نمادی برای سایر گروههای اسلامی و مقاومت
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فرهنگ شهادت طلبی ضمن اینکه موجب تقرب به خدا و شکلگیری یک محیط انسلانی سلالم و

از انصار الله یمن تا شیعیان عربستان و بحرین و فاطمیون و زینبیون تبدیل شده است.
 -2-4اخلاص و دینداری
یکی از وجوه بارز مکتب شهید سلیمانی که همه همرزملان شلهید بلر آن تاکیلد دارنلد اخللاص و
دینداری شهید قاسم سلیمانی است .این خصوصیت در اصل به دو نکته اشاره دارد .نخست بله سلیره
صللاتِی وَ
شهید و پایبندی آن به آیات قرآن کریم .در قرآن درخصوص اخلاص آمده اسلت  «:قُلل ِِنَّ َ
نُسُکِی وَ مَحیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ العالَمِینَ :بگو :همانا نماز من و عبادات من و زندگى من و مرگ ملن
براى خداوند ،پروردگار جهانیان است(».سوره انعلام )121:و نکتله دوم درس آملوزی در مکتلب املام
خمینی(رحمه الله علیه) و اهل بیت (علیه السلام) .امام خمینی(رحمه الله علیه) نیز در باب اخللاص سلفارش
می کردند «:شما برای خدا کار کنید .برای خدا پیش بروید ،برای خدا زحمت بکشید ،برای خلدا هملۀ
کارها را انجام بدهید( ».امام خمینی )611 :1931 ،زندگی شهید سلیمانی چه در دوران دفلاع مقلدس و
چه پس از آن بر اساس اخلاص در عمل و حرکت در راستای رهنمودهای فوق بود .رهبر معظم انقلاب
در دیدار با مردم قم پنج روز پس از شهادت ایشان فرمودند« :بنده بارها بله دوسلتانی کله در عرصلهی
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سیاسی فعّالند این را می گفتمر رفتار او را ،کارهای او را [می دیدم]...از همهی اینها بالاتر ،اخلاص او بودر
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با اخلاص بودر این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر را برای خدا خرج می کردر اهل تظاهر و ریا و مانند اینها
نبود .اخلاص خیلی مهم اسلت .ماهلا تملرین کنلیم در خودملان اخللاص را( ».آیلت اللله خامنله ای،
)1931/11/19
تایید رهبر معظم انقلاب بر خصوصیت اخلاص شهید سلیمانی به خوبی نشان دهنده این است کله
یکی از رازهای موفقیت و محبوبیت شهید سلیمانی در میان توده ها اخلاص در عمل بوده است .چنانکه
در قرآن کریم خداوند بشارت داده است« :وَ مَن یَفعَل ذلِکَ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللَّهِ فَسَوفَ نُؤتِیهِ أَجراً عَظِیماً:
و هر کس براى کسب رضاى خدا چنین کند پس به زودى او را پاداشلى بلزرگ خلواهیم داد(».نسلاء:
 )111شهید سلیمانی علاوه بر انجام واجبات عبادی به مستحبات نیز توجه ویژه ای داشت .از هر فرصتی
برای تلاوت آیات قرآن و دعا و مناجات بهره می جست .مقید به تهجد و نماز شب بود .گریه ها و راز
و نیازهای او در دل شب به روشنی تصویری از یک عارف واصل به دست می دهد .کما اینکه یکی از
همرزمان وی در توصیف اخلاص او عنوان کرد« :حاج قاسم به واسطه توکل به خدا و اخلاص ،با وجود
بحران های متعدد آرامشی خاص داشت و برای آنها تدبیر می کرد .او بله شلدت از ریلا و خودنملایی
پرهیز می کرد و نمود او یکی بود .آنگونه می نمود که بود .راهر بی آلایش و مومنانه او خبر از اخلاص
و باطن پاکش می داد(».دولت پسندی)3-1 :1933 ،
 -3-4مردمداری
یکی از آثار و برکات انقلاب اسلامی نزدیک کردن مردم و مسوولان به یکدیگر بلود .دیگلر هماننلد
گذشته مسوولان و مقامات به قشر یا یک طبقه خاص اقتصادی اجتماعی تعلق نداشتند و فرصت بلرای
خدمتگذاری به محرومان و مستضعفان برای همه فراهم بلود .هملین خصوصلیت باعلث گردیلد تلا
گروههای سیاسی مختلف علی رغم ایدئولوژیها و مرامهای سیاسی متفلاوت در کنلار یکلدیگر قلرار
گرفته و رهبری امام خمینی (رحمه الله علیه) در مبارزات علیه رژیم شاه را بپذیرند .پس از انقللاب نیلز
امام خمینی (رحمه الله علیه) همواره بر این اصل تأکید داشتند که مردم ،عامل پیروزی نهضت بودندر و
عنصر مهم بقای نهضت نیز مردم هستند .ایشان در این باره فرمودند« :ملت بود که این نهضت را به پیش
برد و ملت است که باید از این به بعد نیز به پیش ببرد(».امام خمینی ،جللد  )111 :19در نگلرش املام،
قدرتِ ملت بزرگترین قدرت شناخته شده است و پیروزی ،در قدرتِ همین ملت ارزیلابی ملی شلود.
معظم له با این بینش ،طوری عمل کردند که مردم نیز باور قلبی پیدا کردند که همه مسوولان خلدمتگزار
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جمهوری اسلامی به حکومت بر قلوب تبدیل شد.
این توصیه ها و سیره امام خمینی(رحمه الله علیه) که هیچگاه خود را از مردم جدا نساخت به سرلوحه ای
برای پیروان ایشان ،بویژه شهید سلیمانی تبدیل گردید تا راه و مکتب امام را در زنلدگی خلود در پلیش
گرفته و در طول حیات مردمدار باشد .تاسیس بیت الزهرا(س) در کرمان و برگزاری مراسم فاطمیله بله
صورت پیوسته و در کنار مردم توسط آن شهید ،یکی از این جلوه های مردم داری بود .مکانی که تبدیل
به محلی برای ملاقات با خانواده های شهدا و جانبازان گردیده بود و بله تلدریج ملردم کرملان و سلایر
استانها دانسته بودند در این مکان هر ساله میتوانند به دیدار شهید سلیمانی بروند .علاقه شلدید حلاج
قاسم سلیمانی به حضرت زهرا(س) به حدی بود که هر سال در جلسه بیت الزهرا شلرکت میکلرد و
خادم عزاداران میشد .مردم کرمان در ایام فاطمیه اینگونه انس گرفته بودند که در کنار شهید سلیمانی به
عزاداری بپردازند و آن شهید عاشقانه به عزاداران خدمت میکرد.
نمونه دیگری از این مردم داری را می توان در حضور شهید سلیمانی در کنار ملردم خوزسلتان در
سیل فروردین سال  1931دید .جایی که زمانی در آنجا برای دفاع از میهن در برابر متجاوزان جنگیده بود
و مردمانش را به خوبی می شناخت .او که در طول دوران دفاع مقدس ،با لشلکر تحلت املر خلود در

مقالۀ پژوهشی :انقلاب اسلامی و مکتب سازی :نمونه موردی  /...علی باقری دولت آبادی

و خیرخواه آنها هستند .از این رو ،بین مدیر یا رهبر و پیروان ،نوعی تفلاهم برقلرار گردیلد و حکوملت

عملیاتهای زیادی از جمله والفجر  ،1کربلای  ،1کربلای  6و تک شلمچه حضور مؤثر داشت این بار با
همرزمان خود در جبهه مقاومت(حشد الشعبی عراق) به کمک مردم سیل زده شتافت .صحبت کردن به
زبان عربی برای مردم با لباس و راهری ساده ،نقطه امیدی برای خانواده های آسلیب دیلده بلود .رهبلر
انقلاب درباره این خصوصیت شهید سلیمانی و فداکاری ایشان برای تقدیم جلان خلود در راه دفلاع از
میهن و هموطنانش می فرمایند« :فداکردن تمام هستی و وجود برای حفظ امنیت کشلور و ملردم یکلی
دیگر از خصوصیات این راه[مکتب شهید سلیمانی] است(».آیت الله خامنه ای)1931/11/11 ،
 -4-4بصیرت و فهم عمیق
شهید سلیمانی علی رغم اینکه هیچگونه فعالیت سیاسی و جناحی در کشور نداشت و اکثر اوقلات
در ماموریت های خارج از کشور قرار داشت اما نسبت به آنچه در داخل کشلور اتفلاق ملی افتلاد بلی
تفاوت نبود .رایزنی های او با اسحاق جهانگیری ،معاون رئیس جمهور ،برای ایجاد همدلی بیشتر در بین
مسوولان برای ایجاد آرامش در جامعه و فرصتسازی برای خدمت به مردم را نمونهای از این بصیرت
باید دانست(.جهانگیری )1933/11/11 ،این رایزنیها در زمانهای اتفاق افتاد که دشمن پس از حلواد
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سال  1911و دی ماه  1932چشم طمع به حواد داخلی ایران دوخته بود تا از شکاف ایجاد شلده در
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بین مقامات برای تغییر رژیم ایران استفاده نماید .این شیوه رفتار شهید سلیمانی حتی از چشلم رهبلری
پنهان نماند و از آن تعبیر به انقلابی بودن نمودند« .اهل حزب و جنا و مانند اینها نبلود ،لکلن بشلدّت
انقلابی بود .انقلاب و انقلابیگری خطّ قرمزِ قطعیِ او بودر  ...در این عوالم تقسیم به احزاب گونلاگون و
اسمهای مختلف و جنا های مختلف و مانند اینها نبود امّا در عالَم انقلابیگری چرا ،به شدّت پایبند بله
انقلاب ،پایبند به خطّ مبارک و نورانیِ امام راحل(رضوان الله علیه) بود(».آیت الله خامنه ای)1931/11/11 ،
رعایت بی طرفی و اعتدال در کلام و رفتار شهید سلیمانی باعث می شد تا قدرت اثرگلذاری کللام
وی دوچندان گردد و در اکثر مواردی که با فعالین سیاسی به گفتگو می نشست آنان را نسبت به اتخلاذ
تصمیماتی فوری مجاب سازد .رهبر معظم انقلاب درخصوص بیان اثرگلذار و منطلق شلهید سللیمانی
فرمودند« :اثرگذاری و قانع کننده بودن سخن[ایشان] در عرصه سیاسی حاصل همان شجاعت و تلدبیر
توامان به علاوه اخلاص است(».آیت الله خامنه ای)1931/11/11 ،
بصیرت و دوراندیشی شهید در حوزه منطقه و بینالملل نیز مثال زدنی بود .زیرا هم او بود که پیش
از دیگران ضرورت حضور روسها در کنار ایران برای دفاع از دولت سوریه را تشلخیص داد و بلرای
مجاب سازی ولادیمیر پوتین به مسکو سفر کرد .او بود که زمانی که داعش به منطقه زینبیه سوریه رسید
جمعی از نیروهای سپاه را در سال  1931به سوریه برد تا کار مشاوره نظامی بله فرمانلدهان و سلربازان
سوری را عهده دار شوند( .چهارباغی )1933/11/3 ،باز باید اشاره کرد که او اوللین نفلری بلود کله بله
درستی تشخیص داد اگر داعش در پشت مرزهای اقلیم کردستان متوقف نگلردد در تهلران بایلد بلا آن
جنگید پس به همراه جمعی از نیروهای سپاه قدس برای دفاع از اقلیم کردستان به عراق رفتKurd «(.
) Press News Agency, 2021رهبر انقلاب درباره این بُعلد از شخصلیت شلهید سللیمانی ملی
فرمایند « :آدم بادرایتی بود ،آدم باهوشی بود .در اداره اموری که با کشورها ارتبلاط داشلت و او در آنهلا
دخیل بود ،با کمال عقل و درایت رفتار میکردر این را بنده کاملاً حس میکردم( ».آیت اللله خامنله ای،
 )1933/11/19علی مبینی دهکردی از دوستان و همرزمان آن شهید نیز در توصلیف ایلن خصوصلیت
ایشان اذعان می دارند« :کسانی که از نزدیک با شهید سلیمانی تعامل داشتند میدیدند که عمیلقتلرین و
قویترین تحلیلها متعلق به حاج قاسم بودر حدسهایی که میزد درست بود و تشلخیصهلایش نیلز
بسیار دقیق بود .بخشی از این فهم عمیق متاثر از خصیصههای ذاتی ایشان بود و بخشی از آن هم در اثر
حضور در محیطهای مختلف ،مطالعه ،کسب تجربه و افزایش بینش به دست آمده بود .ایشان در همان
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مطر کرد و دقیقاً مشابه همان چیزی که ایشان پیشبینی کرده بود در این کشلور اتفلاق افتلاد(».مبینلی
دهکردی)1933 ،
-5-4آینده نگری
یکی از ویژگیهای مومن که در کلام و سیره ائمه بر آن تاکید شده است آینده نگری اسلت .آینلده
نگری به فرد این امکان را میدهد تا با درنظرگرفتن مقدورات و محذورات خود هدف هایی را تعیلین
نموده و برای رسیدن به آن برنامهریزی و خود را از خطلرات دور نمایلد .املام عللی(علیله السللام) در ایلن
خصوص می فرمایند« :عاقل ترین مردم کسى است که بیشتر در عاقبت کارهایش بیندیشلد(».آقاجملال
خوانساری ،1112 ،ج  )111 :1همچنین در نهج البلاغه از آن امام بزرگوار آمده است« :چشم دل انسلان
خردمند ،پایان کارش را می بیند و نشیب و فراز خویش را می شناسد» (نهج البلاغه ،خطبه )169
مرور کارنامه زندگی شهید سلیمانی نشان میدهد ایشان در همه امور خود آینلدهنگلری داشلتهانلد.
یکی از مصداقهای این آیندهنگری را میتوان در جنلگ  99روز لبنلان مشلاهده کلرد .جنلگ  99روز
لبنان درحالی به پیروزی رسید که در تمامی جنگهای پیش از آن اعراب بلا ارتلشهلای کلاسلیک در
برابر رژیم بعث رژیم بعث صهیونیستی شکست خورده بودند .راز موفقیت حزب اللله در ایلن جنلگ
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روزهای اول شکلگیری امواج بیداری اسلامی در مصر فهم و درک خود را در رابطه با اخوان المسلمین

در غافلگیر نمودن ارتش رژیم بعث صهیونیستی در جنگ بود .حزب الله در جریان ایلن جنلگ بلرای
اولین بار از توان موشکی ضد تانک و بویژه موشک  C- 802خود بلرای انهلدام یلک ناوچله ارتلش
رژیم بعث صهیونیستی در ساحل بیروت استفاده نمود .همچنلین نیروهلای حلزب اللله از تونللهلا و
سنگرهای زیرمینی خود رونمایی کردند که به این نیروها توان جابجلایی ،غلافلگیری و دور زدن تانلک
های رژیم بعث صهیونیستی را می داد .این ابتکارات حاصل دوراندیشی شلهید سللیمانی بلرای جنلگ
احتمالی بین رژیم بعث صهیونیستی و حزب الله بود .نکتهای کله سلید حسلن نصلرالله در سلخنرانی
خود به مناسبت چهاردهمین سالروز پیروزی مقاومت لبنان در جنگ  99روزه  1112به آن اشاره نملود
و از نقش آفرینی شهید سلیمانی در اتاق عملیات جنگ در کنار شلهید عملاد مغنیله و شلهید مصلطفی
بدر الدین سخن گفت( .نصرالله)1933 ،
نمونه دیگر این دوراندیشی را می توان در جنگ یمن مشاهده نملود .درحلالی کله از سلال 1116
انصارالله یمن درگیر جنگ با عربستان است و از زمین و دریا در محاصره قرار گرفته استر کمیته های
مردمی یمن موفق گردیده اند انواع مختلفی از موشلک هلا و پهپادهلا را علیله فرودگلاه هلای نظلامی،



02

تاسیسات نفتی عربستان و مقرهای فرماندهی نیروهای اماراتی و عربستانی به خدمت بگیرند .بکارگیری
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این تسلیحات به جبهه مقاومت این توان را بخشیده که علاوه بر مقاوملت در برابلر نیروهلای اشلغالگر
خارجی بتواند کنترل استانهای غربی و شمالی یمن را در دسلت بگیلرد .تحلیللگلران خلارجی ایلن
موفقیت ها را حاصل کمک های ایران و آموزش های نظامی می دانند که سال ها پیش از شروع بحران
به آنها داده شده است .مایکل نایتز ،عضو ارشد برنامه نظامی -امنیتی موسسه سیاسلت خاورنزدیلک در
واشنگتن که از سال  1112سفرهای بسیاری به یمن داشته و در سال  1111از خطوط مقدم جبهه هلای
حوثی های بازدید کرده است زمان آموزش نظامی یمنی ها توسط ایران و ارسال تجهیزات نظامی به این
کشور را سال  1113ذکر کرده استر یعنی زمانی که هنلوز ایلن کشلور درگیلر بحلران داخللی نشلده
بود )Knights, 2018, p.16(.اگر این اطلاعات صحیح باشد گویای این نکته است که جبهه مقاومت
که تحت فرماندهی شهید سلیمانی قرار داشته است تحلیل کاملا دقیق و صحیحی از فضای سیاسی یمن
داشته و نسبت به تحولات این کشور آینده نگری داشته است.
-6-4تکلیف گرایی
یکی از خصوصیات برجسته مکتب شهید سلیمانی تکلیفگرایی است .ایلن خصوصلیت برگرفتله از
مکتب امام خمینی(رحمه الله علیه) است .یکی از ویژگیهای امام خمینی(رحمه الله علیه) که در بسیاری از منابع و
خاطرات یاران و نزدیکان ایشان نقل شده عمل به وریفه دینی و شرعی و مسلئله تکلیلفگرایلی بلود .بلر
اساس این منابع اگر ایشان تشخیص میدادند که با اجرای کاری و برنامه ای به مقصد و قلرب الهلی ملی
رسند ملاحظه خشنودی مردم و یا ناخشنودی آنان را نمی کردند ،و ملامت ملامتگران تردیدی در اراده الهی
ایشان ایجاد نمی کرد .آیت الله محمدرضا توسلی از اعضای دفتر امام در این باره به پیام تهدیدآمیزی اشاره
می کنند که توسط فردی به نام بهبودی از طرف شاه برای امام فرستاده شده بلود تلا ایشلان را از صلحبت
درباره لوایح ششگانه و رفرنداوم برحذر دارند و امام در پاسخ اعلام کرده بودند «من آنجایی کله تشلخیص
بدهم و وریفه دینیام ایجاب بکند ،چه با قلم ،چه با بیان ،وریفهام را انجام خلواهم داد .گرچله در خانلهام
محصور باشم»(رودسری )11 :1931 ،معظم له بارها بر این نکته که مومن در هر زمان باید به وریفه دینلی
که برعهده دارد عمل نماید تاکید و تصریح میکردند کما اینکله حضلور در جبهله هلای جنلگ را نلوعی
تکلیف دینی برای جوانان برشمردند .امام خمینی (رحمه الله علیه) در باب این تکلیف فرمودند «:ملا یلک
تکلیفی داریم ،ما مکلفیم ،خدا به ما تکلیف کرده است ،که با این مخالفین اسللام و مخلالفین مللت اسللام
معارضه کنیم ،یا پیش می بریم ،یا نمی بریم»(امام خمینی ،جلد  ،3ص )111
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فرمانده به هنگام سخنرانی و روحیه بخشی به نیروها از تکلیف قرارگرفته بر دوش آنلان صلحبت ملی
نمود و هم خود شخصاً اعتقاد داشت که دفاع از ایران و حریم اهل بیت(علیه السلام) نلوعی تکلیلف دینلی
است که بر دوش او نهاده شده است .به همین خاطر حتی آنجایی که سمتهای سیاسی یا مدیریتی در
داخل کشور به ایشان پیشنهاد شد از پذیرش آن امتناع نمودند .اسحاق جهانگیری در خاطره ای از شهید
نقل می کند« :یکی دو بار هم به دلایلی من با او صحبت کردم که شما دوره طولانی در ایلن مسلئولیت
بودهای و کارهای خودت را انجام دادهای و خوب هم انجام دادهای و حالا بیا کارهای دیگری انجام بده.
همیشه تعبیرش این بود که برای این کارها متقاضی خیلی زیاد هست و افراد زیادی هستند که خودشان
میخواهند این مسئولیتها را قبول کنندر جایی که من هستم ،من میتوانم این کار را انجام بدهم و شاید
الآن آقا (مقام معظم رهبری) مناسبتر از من کسی را برای اینجا نداشته باشند .دلیلل نلدارد جلایی کله
خودم احساس میکنم مفید هستم و دارم نقش ایفا میکنم را رها کنم و بروم جای دیگری که ملیدانم
کسانی دیگر دنبال آن هستند»(جهانگیری )1933/11/11 ،شهید سلیمانی در پیلامی کله در سلال 1939
برای فرماندهان مقاومت در فلسطین ارسال کردند به خوبی احساس تکلیف خود نسبت بله مبلارزه بلا
رلم و تداوم راه مقاومت را ترسیم نموده اند« :ما در محضر خدای عز و جل ،با شهدا عهد می بندیم که
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این تکلیف گرایی در مکتب شهید سلیمانی نیز به خوبی دیده می شود .ایشان نیز هم در مقام یلک

بر عهد خود پایبند بمانیم و دگرگونه نشویمر همانگونه که بودیم و هسلتیم بله تکلیلف دینلی خلود در
حمایت از مقاومت عمل کنیمر ما تاکید میکنیم که در اصرار برای پیلروزی مقاوملت و باللابردن آن تلا
پیروزی ادامله خلواهیم داد(».کلاوه ،1931 ،ص  )19رهبلر معظلم انقللاب اسللامی در توصلیف ایلن
خصوصیت مکتب شهید سلیمانی فرمودند« :نشانه دیگر این مکتب ،ایمان و تعهد است که در ترکیب با
حرکت جهانی حتی موجب تحسین قدرت های بزرگ می شود( ».آیت الله خامنه ای)1931/11/12 ،
 -7-4اخلاق مداری و تقید در امور دینی
یکی از آثار انقلاب اسلامی و مکتب امام خمینی(رحمه الله علیه) تقویت هویت اسلامی در مردم ایران بود.
انقلاب اسلامی همانگونه در بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبری تشریح شده است عیار معنویت را در
جامعه ایران بالا برد «رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی ،دلهای مستعد و نورانی بویژه جوانلان
را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون شد...مساجد و فضاهای دینلی رونقلی بیسلابقه
گرفت .صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف نوبلت بلرای
اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد .نماز
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و حج و روزهداری و پیادهروی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب
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در همهجا بویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز ،روزبهروز بیشتر و باکیفیّتتر شده اسلت( ».خامنله
ای)2 :1931/11/11 ،
شهید سلیمانی در چنین فضایی رشد و نمو معنوی خود را

طی کرد و از مکتب امام خمینی(رحمه اللله

علیه) درس اموزی نمود .مکتبی که تربیت سیاسی آن بر پایه اصول توحیدمحوری ،فطرتمحوری ،تزکیه-
محوری و اخلاقمداری بنا شده بود و در آن بلر مولفله هلایی همچلون آگلاهی ،خودشناسلی ،آزادی،
استقلال ،عدالت تاکید می شد( .سلحشوری و دیگران )111 :1931 ،مکتبی که حتی در جبهه های جنگ
آن نیز رعایت اخلاق یک اصل واجب و جهاد نوعی میدان تربیت نفس بود و به فرموده امام خمینی(رحمه

الله علیه) «اسلام نیامده است که جنگ بکند .اسلام نیامده که کشورگیری کند .نیامده فتح بکند .اسلام و سایر
ادیان حقه آمده اند که مردم را از این خسران بیرون بکنند و وارد کنند در حصار ایمان( ».املام خمینلی،
جلد  )111 :1شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس با این ادبیات امام خمینی(رحمه اللله علیله) رو و نفلس
خود را جلا دادر اینکه «باید انسان تمام امیال خودش را فدای میل اسلام ،حکم و احکلام اسللام بکنلد».
(امام خمینی ،جلد  )111 :12اینکه «همه امور انسان خدایی باید باشد ».لذا این توصیه ها بله تلدریج در
سیره و سلوک شهید سلیمانی متجلی شد و همه دوستان و کسانی که او را از نزدیک ملی شلناختند بلر
اخلاق مداری و تقید او به امور دینی صحه گذاردند .به نحوی که رهبر معظم انقلاب در توصیف مکتب
شهید سلیمانی و خصوصیات اخلاقی وی ارهار داشتند« :به شدّت مراقب حدود شرعی بود .در میلدان
جنگ ،گاهی افراد حدود الهی را فراموش میکنند ،میگویند وقت این حرفها نیستر او نله ،او مراقلب
بود .آنجایی که نباید سلا به کار برود ،سلا به کار نمیبُردر مراقب بود که به کسی تعدّی نشود ،رللم
نشودر احتیاطهایی میکرد که معمولاً در عرصه نظامی ،خیلیها این احتیاطها را لازم نمیدانندر [لکن] او
احتیاط میکرد(.آیت الله خامنهای)1931/11/11 ،
حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل سعادت نژاد از دوستان و نزدیکان شلهید در توصلیف معنویلت
ایشان می گوید« :آن چیزی که حاج قاسم را حاج قاسم کرد شخصیت معنوی ،خداپرستی ،امام حسینی
بودن و هیاتی بودن ایشان و اهمیت دادن به روضه ها بود .و نیز حاج قاسم یک آدم به تمام معنا مخلص
بود و همیشه با قرآن مانوس بود و همیشه قرآن همراه او بود و به جرات می گویم اگر حاج قاسم یلک
هفته می شد و روضه نمی شنید دلش می گرفت و روانش به هم می ریخت(».سعادت نژاد)1933 ،
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چهل و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ملی گلذرد .انقللابی کله منلافع آمریکلا در ایلران و
منطقه جنوب غرب آسیا را به خطر انداخت و به چالشی برای سیاست خارجی ایلن کشلور در منطقله
تبدیل شد .در طول این مدت دو نگاه در ایران نسبت به ایالات متحده شکل گرفت :نگاهی که آمریکلا
را در مقام ابرقدرت جهان دید و از ضرورت گفتگو و تعامل با آن سخن گفت و نگاه دیگلر کله آن را
نماد استکبار تلقی کرده و بر بی اعتمادی بر آن و دشمنی اش با انقلاب اسلامی تاکید کلرد(.ر.ک :نلوش
ابادی )1932 ،نگاه دوم برخاسته از مکتلب املام خمینلی(رحمله اللله علیله) بلود .مکتبلی کله پلس از املام
خمینی(رحمه الله علیه) در عرصه سیاسی توسط رهبری تداوم پیلدا کلرد و شلهید سللیمانی در آن پلرورش
یافت .در ادبیات امام خمینی(رحمه الله علیه) رابطه ایران و آمریکا «رابطه گرگ و ملیش» توصلیف گردیلد و
در شر قطع روابط دو کشور اعلام شد «:اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد کله بتلوان گفلت
به خیر و صلا مظلوم است ،همین قطع رابطه است .رابطه بین یلک مللت بپاخاسلته بلرای رهلایی از
چنگال چپاولگران بین المللی با یک چپاولگر عالَم خلوار ،همیشله بله ضلرر مللت مظللوم و بله نفلع
چپاولگر است .ما این قطع رابطه را به فال نیک می گیریمر چون که این قطع رابطه دلیلی بر قطلع امیلد
امریکا از ایران است(».امام خمینی ،جلد )191 :11
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 -8-4دشمن شناسی

نللوع کللنش و رفتللار شللهید سلللیمانی در تحلیللل روابللطبللینالملللل منطبللق بللا دیللدگاههای امللام
خمینی(رحمه الله علیه) و بر اساس اصل بی اعتمادی به غرب و تلقی استکبار از رفتار سیاسلی آمریکلا
بنا گردیده بود .به همین خاطر محور تمام برنامه های منطقهای و جهانی ایشان بلر چگلونگی مقاوملت
در برابر استکبار و به شکست کشاندن آن بناگردیده بود .رهبری در توصیف ایلن مکتلب و چگلونگی
عملکرد آن می فرمایند« :الان در دنیای اسلام هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگلویی اسلتکبار را
داشته باشند ،مظهرشان و اسم رمزشان شهید سلیمانی است .در کشلورهای مختللف او را احتلرام ملی
کنند ،تکریم می کنند ،عکسش را می زنند ،نامش را پخش می کنند ،برایش مجلس درست ملی کننلد.
در واقع ایشان نرمافزارِ مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملّتها تعلیم کرد ،به ملّتهلا سلرایت داد ،در ملّتهلا
رایج کرد» (آیت الله خامنه ای.)1933/11/6 ،
 -4-9شجاعت و شهامت
مکتب شهید سلیمانی را «مکتب شجاعان» باید خواند .مکتبی که با تکیه بر نصرت و عنایلت الهلی
بنا شده و ولایت پذیری و استقامت را در سرلوحه برنامه های خود دارد هیچگاه در برابر دشلمن زانلو
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نخواهد زد .این مکتب الگوی خود را از عاشلورا و نهضلت املام حسلین(علیله السللام) گرفلت و در سلیر
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تحولات منتهی به پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی آب دیده گردید .این نکته را هم در کللام همرزملان
شهید می توان به وفور یافت و هم در بیان مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشلورر آنجاکله رهبلری
در توصیف آن شهید ارهار داشتند« :او مظهر شجاعت بود ،مظهر مقاومت بلودر ایلن را همله مشلاهده
می کردند و می دیدند(.آیت الله خامنه ای« )1933/11/6 ،یک نمونه از تدبیر و شجاعت او کله ایلن را
دشمنانِ او خوب می دانند -شاید بعضی از دوستان ندانند -این بود که او به کملک ملّتهلای منطقله یلا
با کمکهایی که به ملّتهای منطقه کرد ،توانست همهی نقشلههای نامشلروع آمریکلا در منطقلهی غلرب
آسیا را خنثی کند .این آدم توانست در مقابل همهی نقشههایی که با پول ،با تشلکیلات تبلیغلاتیِ وسلیع
آمریکایی ،با تواناییهای دیپلماسیِ آمریکایی ،زورگوییهایی کله آمریکاییهلا روی سیاسلتمدارانِ دنیلا
بخصوص کشورهای ضعیف دارند ،تهیّه شده بود قد علَم کند و این نقشهها را در این منطقلهی غلرب
آسیا خنثی کند»( .آیت الله خامنه ای )1931/11/19 ،ناصر کاوه در توصیف شلجاعت شلهید سللیمانی
اینگونه نقل خاطره می کند« :من که مضطرب شده بودم چندبار به حاجی گفتم جنگنده ها دارند به ملا
نزدیک می شوند...اما ایشان با آرامش به نوشتن ادامه داد و حتی سرش را هم بلند نکلرد کله نگاهشلان
کند...چند دقیقه بعد به منطقه که رسیدیم سردار سلیمانی در نقطله صلفر ملرزی نملاز شلکر خوانلد و
برگشتیم(».کاوه)12 :193 ،
 -11-4خدمت رسانی به محرومان
اساس انقلاب اسلامی از ابتدا بر خدمت به محرومان و مستضعفان بنا گردید .شکل گیری نهادهلایی
همچون سازمان مستضعفان ،کمیته امداد امام خمینی(رحمه الله علیه) ،جهاد سازندگی و...بلرای زدودن
محرومیت از چهره روستاها و شهرهای ایران بود .شهید سلیمانی چه در آن دوران و چه زملانی کله در
مناطق جنوب شرقی کشور خدمت نمود پیوسته در مسیر محرومیت زدایلی حرکلت کلرد .او بلود کله
حرکت های جهادی را در سیستان و بلوچستان برای نخسلتین بلار شلروع کلرد و سلپس بله الگلویی
کشوری تبدیل گردید .او محرومیتزدایی را صرفا در داخل کشور ندید و حتی وقتی در مقام فرماندهی
سپاه قدس قرار گرفت خدمترسانی به شیعیان محروم جنوب لبنان و منلاطق جنلگزده در غلزه را در
صدر برنامه های خود نشاند .شهید سلیمانی به خوبی می دانست که این دست فعالیت های عمرانلی و
فرهنگی است که می تواند قلب و دل مردمان را تسخیرکرده و آنان را مجذوب انقلاب اسللامی سلازد.
صدور انقلاب اسلامی از دریچه نگاه او با اقدامات فرهنگی و محرومیت زدایی محقق می شد .به همین
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محمود چهارباغی ،فرمانده توپخانه سپاه پاسداران در توصیف این آوازه و محبوبیت می گوید« :مردم نُبُل
و الزهراء که سالها در محاصره بودند ،وقتی فهمیدند ایرانیها آمدند باورشان نمیشد که حاج قاسم هم
در بین ایرانی هاست .شنیدند که حاج قاسم آمده است ،من نمیدانم که چگونه یکدفعه تمام مردم نُبُلل
فهمیدند که حاج قاسم آمده است .میآمدند و میگفتند :حاج قاسم کجاست؟ حلاج قاسلم کجاسلت؟
علاقه داشتند که او را ببینند و با او عکس بگیرند ،او هم در خانهها ،در کوچهها دست روی سر دختران
کوچک و پسربچههای کوچک میکشید ،به آنها شیرینی و شکلات میداد ،گویی همهی دنیا را به آنها
داده باشی(».چهارباغی)1933/9/2 ،
درحقیقت همانگونه که مقام معظم رهبری نیز ارهار داشتند روحیه فداکاری و نوع دوستی آن شهید
به حدی بود که «برایش این ملّت و آن ملّت و مانند اینها [مطر ] نبودر نوعدوست بلود ،واقعلاً حاللت
فداکاری برای همه داشت(».آیت الله خامنه ای )1933/11/6 ،و این فداکاری با معنویّت و اخلاص درهم
آمیخته شده بود .این خصوصیات شهید سلیمانی مکتبی ساخت که در سراسر منطقه به نام مکتب شهید
سلیمانی شناخته می شود و دیگر رهبران مقاومت می کوشند تا از آن الگو بگیرند.
-11-4تمرکز بر هدف
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خاطر بود که نام و آوازه ایشان در سراسر منطقه پیچید و به چهره ای نام آشنا برای همه تبدیل گردیلد.

خصوصیت دیگر مکتب شهید سلمیانی تمرکز بر هدف بود .آنچله را کله رهبلری از او بله عنلوان
یک فرمانده مطالبه میکردند در دستور کار خود قرار میداد و تا رسیدن به مقصود از آن دسلت نملی-
کشید .به فرموده رهبری او فرماندهی بود که «بدون ترس از سختی ها و ناملایمات ،حلرف و حلدیث
ها در راه خدا تا رسیدن به هدف و نتیجله مطللوب از پلای ننشسلت و بله تللاش هلای خلود ادامله
داد(».آیت الله خامنلهای )1931/11/19 ،نله سلختی هلا او را از مسلیر خلود بازداشلت و نله موانلع و
مشکلات .نه از تحریم ترسید و نه از تهدید« .یک فرمانده جنگاورِ مسللّط بلر عرصلهی نظلامی بلود»(
آیت الله خامنه ای )1931/11/19 ،او بود که میدان جنگ را مشخص می کرد .لذا هم در زملان حیلات
خود و هم با شهادتش دشمن را شکست داد« .در زمان زنده بودنش اسلتکبار را شکسلت داد ،دللیلش
اینکه رئیسجمهور آمریکا آمد گفت :ما هفت تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هلیچ چیلز گیرملان
نیامدر [حتّی] مجبور شد شب تاریک بیاید یک وقتی در یک پایگاه آمریکایی در عراق بنشلیند و بلرود.
این را همهی دنیا قبول کردند که آمریکا در عراق و سوریه -بخصوص در عراق -بله مقاصلد خلودش
نرسیدهر چرا؟ چه کسی در این قضیه فعّال بود؟ قهرمان این کار سلیمانی بود .بنابراین در زملان حیلاتِ
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خودش اینها را شکست داد(».آیت الله خامنهای )1933/11/6 ،با شهادت خود نیلز آمریکلا را شکسلت
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داد زیرا «درمیدان روبهروی جنگ با او مواجه نشدند ،دولت آمریکا دزدانله و بزدلانله او را تلرور کلرد،
خودشان هم اعتراف کردند(».آیت الله خامنهای )1931/11/11 ،حجله الاسللام و المسللمین اسلماعیل
سعادت نژاد درخصوص استکبارستیزی ایشان و تمرکز بر هدف نقل می کنند« :در اشلغال علراق قبلل
از اینکه اشغال صورت بگیرد جلسه ای داشت با برادران مجاهلدین عراقلی و اینکله در مقابلل تهلاجم
آمریکا چکار باید بکنیم .دیدگاه ها مختلف بود که با آمریکا همراه شویم یا نه .حاج قاسم یک اصلل را
مطر کرد که هیچ یک از دوستانی که با ما کار می کنند حق ندارند با آمریکا همکلاری کننلد .یکلی از
حضار که خدا رحمتشان کند حرف حاج قاسم را برنتابید و گفت شما چی می گویید حاج قاسم؟ شما
می دونید مردم عراق از رلم و ستم صدام چی کشیدند؟ یعنی ما رلم بکشیم؟حاج قاسلم گفتنلد بایلد
تهدید به عنوان فرصت استفاده کنیم ولی نباید زیر پرچم آمریکا برویم .و آن فرد هم بلا تاکیلد سلختی
گفت من حتی اگر شمر هم بیاد با صدام مقابله کنه باهاش همکاری میکنمو حاج قاسم هم عصبانی شد
و گفت اگر بخواهی با آمریکا همکاری کنی از جمع ما نیستی و حاج قاسم خیلی محکم برخورد کلرد.
حاج قاسم از ابتدا و تا انتهای اشغال عراق توسط امریکا به هیچ کس از اطرافیان خودش اجازه نداد کله
با آمریکا همراه شود و کسی هم همراه می شد سریعاً طردش می کرد»(.سعادت نژاد)1933 ،
نتیجه گیری
همانگونه که یافته های پژوهش نشان داد برای مکتب شهید سلیمانی خصوصیاتی و ویژگلی هلای
زیر را میتوان برشمرد :شهادتطلبی ،شجاعت و شهامت ،اخلاص و دینداری ،آینلدهنگلری ،تکلیلف-
گرایی ،اخلاق مداری ،خدمترسانی به محرومان ،دشمن شناسی و تمرکز بر هدف .ایلن خصوصلیات
را می توان در دو بعد دسته بندی کرد :بعد فردی و بعد ملدیریتی .شناسلایی سلایر ابعلاد ایلن مکتلب
پژوهشهای دیگری را می طلبد که پرداختن به آن از توان این پژوهش خارج بود و انجام آن به سلایر
پژوهشگران پیشنهاد می گردد .همچنین ذکر این نکته ضروی است که آنچه انقللاب اسللامی را تلداوم
خواهد بخشید زنده نگه داشلتن مکتلب املام خمینی(رحمله اللله علیله) و مکتلب شلهید سللیمانی و
همرزمان ایشان است .لذا بررسی دقیق تر این دو مکتب به شکل مقایسه ای و تشریح مکتب آیت اللله
خامنه ای ازجمله اقداماتی است که باید برای آن برنامه ریزی لازم صورت پذیرد .پلژوهش حاضلر بله
دلیل گذشت حدود یکسال از شهادت شهید سلیمانی و کمبود آثار نگاشته شده پیرامون ایشان بلا اتکلا
به توصیفات رهبر معظم انقلاب از آن شهید و برخی همرزمانش تنظیم گردیلد للازم اسلت بلرای غنلا
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لازم فراهم گردد .گرداوری این داده ها نیاز به مصاحبه های طبقه بنلدی شلده از زبلان همله همرزملان
ایشان و انتشار آن دارد تا نسل آتی و پژوهشگران شناخت صحیح و کاملتری به دست آورنلد .انجلام
این کار به همه مسوولان بویژه بنیاد شهید سلیمانی پیشنهادمی گردد.
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بخشیدن به ادبیات این مکتبر و کارهای پژوهشی عمیقتر درباره شخصیت شهید سللیمانی داده هلای

47

کتابنامه
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1444

قرآن کریم.
امام خمینی ،رو الله ( .)1931تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگام امام خمینی ،تهران :موسسه تنظیم و
نشر آثار امام خمینی.
آیت الله خامنه ای ،سید علی ( .)1931/11/19پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد
قاسم سلیمانی و شهدای همراه او ،قابل دسترس درhttps://www.soleimany.ir/news/97:
آیت الله خامنه ای ،سید علی ( .)1931بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،قابل دسترس در:
/https://www.soleimany.ir/news/101
آیت الله خامنه ای ،سید علی ( .)1933/11/16بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست اندرکاران مراسم سالگرد
شهادت

حاج

قاسم

سلیمانی

و

خانواده

شهید

سلیمانی،

قابل

دسترس

در:

https://www.soleimany.ir/news/27
آیت الله خامنه ای ،سید علی ( .)1931/11/12بیانات معظم له در دیدار با اقشار مردم ،قابل دسترس در :
www.khamenei.ir
آیت الله خامنه ای ،سید علی ( .)1931/11/11بیانات در دیدار با مردم قم ،قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628
آیت الله خامنه ای ،سید علی ( .)1921/9/1روزنامه جمهوری اسلامی.
آیت الله خامنه ای ،سید علی ( .)1931/1/12بیانات در دیدار مسوولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی،
قابل دسترس درhttps://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29736:
آیت الله خامنه ای ،سید علی ( .)1931/11/11خطبه های نمازجمعه تهران رهبر انقلاب پس از شهادت
حاج قاسم سلیمانی ،قابل دسترس درhttps://www.soleimany.ir/news/96:
آقاجمال خوانساری ،محمد بن حسین ( .)1112شر غرر الحکم ،ج  ،1چاپ سوم ،تهران :دانشگاه تهران.
آقانظری ،حسنر توکلی ،محمدجوادر بیدار ،محمد (« .)1931معناشناسی مکتب ،نظام و علم در ادبیات
اقتصاد اسلامی» ،معرفت اقتصاد اسلامی ،سال  ،11شماره  ،13صص .12-16
امیرخانی ،کاوه (« .)1931مکتب امنیتی امام خمینی(ره)» ،مطالعات راهبردی ،سال  ،11شماره ،1صص -13
.111
بهمن ،شعیب ( .)1932توافق سلیمانی-پوتین :امکان سنجی روابط راهبردی ایران و روسیه ،تهران :موسسه
اندیشه سازان نور.
جهانگیری ،اسحاق ( .)1933/11/11خاطرات شنیدنی جهانگیری از سردار سلیمانی ،خبرگزاری تابناک،
قابل دسترس درhttps://www.tabnak.ir/fa/news/1025220 :

48

دسترس درhttps://snn.ir/fa/news/850409:
چهارباغی ،محمود ( .)1933/11/3ماجرای  11روز محاصره حاج قاسم در حلب ،خبرگزاری تسنیم ،قابل
دسترس درhttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/09/2410608 :
خامنه ای ،سید علی (« .)1911شاخص های مکتب سیاسی امام خمینی(ره)» ،مجله حصون ،شماره ،9
صص .9-1
خامنه ای ،سید علی ( .)1931/11/11بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران ،قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
دولت پسندی ،مهناز (« .)1933شناسایی اصول و مبانی و مولفه های مدیریت جهادی مبتنی بر مکتب شهید
سلیمانی» ،دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی :مکتب شهید سلیمانی الگوی تربیت
مدیران جهادی تمدن ساز ،تهران :دانشگاه امام حسین(ع).
دهقانیپوده ،حسینر پاشاییهولاسو ،امین (« .)1933تدوین الگوی فرماندهی شهید سلیمانی» ،مدیریت
اسلامی ،سال  ،11شماره  ،1صص .91-19
رودسری ،حسین ( .)1931پرتوی از خورشید ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
سعادت نژاد ،اسماعیل ( .)1933شاخص های فرهنگی در مکتب شهید سلیمانی ،سخنرانی در دانشکده
مدیریت دانشگاه امام حسین(ع) ،قابل دسترس درhttp://www.ihu.ac.ir/news/news/1411 :

مقالۀ پژوهشی :انقلاب اسلامی و مکتب سازی :نمونه موردی  /...علی باقری دولت آبادی

چهارباغی ،محمود ( .)1933/9/2روایت های سردار چهارباغی از شهید سلیمانی ،خبرگزاری دانشجو ،قابل

سلحشوری ،احمدر یداللهی فر ،محمدجوادر خنکدار طارسی ،معصومه (« .)1931مبانی و مولفه های تربیت
سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)» ،پژوهشنامه انقلاب اسلامی ،دوره  ،1شماره  ،6صص .112-111
سلیمانی ،قاسم ( .)1933/11/6وصیت نامه سیاسی الهی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ،قابل دسترس در:
https://www.soleimany.ir/news/15
شریف رضی ،محمد بن حسین ( .)1931نهج البلاغه ،ترجمه سید جعفر شهیدی ،چاپ سی و سوم ،تهران:
علمی و فرهنگی.
فراتی ،عبدالوهاب (« .)1911مفهوم حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)»،
فصلنامهی علوم سیاسی ،سال دوم ،شماره پنجم ،صص .191 -199
فولادی ،محمد (« .)1911استراتژی وحدت جهان اسلام در اندیشهی امام خمینی(ره)» ،فصلنامهی معرفت،
شماره  ،112صص .36 -16
کاوه ،ناصر ( .)1931من قاسم سلیمانی هستم ،سرباز ولایت ،تهران :نوآوران سینا.
مبینی دهکردی ،علی ( .)1933شاخص های مدیریت راهبردی شهید سلیمانی برای تولید قدرت ،سخنرانی
در دانشگاه امام حسین(ع) ،قابل دسترس درhttps://sm-soleimani.com:
مطهری ،مرتضی ( .)1913مجموعه آثار شهید مطهری ،جلد  ،1تهران :صدرا.



42

 دوفصلنامه،» «مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت.)1931(  سیدمحمد،موسوی
.111-16  صص،16  شماره،1  سال،مطالعات بیداری اسلامی
 دومین همایش بین المللی،» «مفهوم مکتب در منظومه فکری امام خامنه ای.)1933(  حامد،نجاران طوسی
: تهران، مکتب شهید سلیمانی الگوی تربیت مدیران جهادی و تمدن ساز:گام دوم انقلاب اسلامی
.)دانشگاه امام حسین (ع
 مرداد11 ، تابناک، اسرائیل باید همچنان در اماده باش و منتظر پاسخ ما باشد.)1933(  سید حسن،نصرالله
https://www.tabnak.ir/fa/news/996611 : قابل دسترس در،1933
 برگرفته شده از سخنان امام: دیپلماسی و نقشه راه در روابط بین الملل.)1932(  حسین،نوش آبادی
. مجد: تهران،خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
: قابل دسترس در، وب سایت ره توشه، آشنایی اجمالی با مفهوم مکتب.)1939(  احمدرضا،هدایتی
http://rahtooshe.com/?p=2383
Bagheri Dolatabadi, ali; Beigi, Mehdi; Choul, Aicha (2020), “Understanding the Power of
Hezbollah: The Secret to its Victories, and its Permanence in the Lebanes Political
Arena”, Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, Vol. 2, No. 4 ,
PP. 109-129.
Esposito, J. L. (1990), The Iranian Revolution: Its Global Impact, University Press of
Florida.
Knights, Michael (2018), The Houthi War Machine: From Guerrilla War to State Capture,
Ctcsentinel,
Vol.11,
Issue.8,
Available
at”
https://ctc.usma.edu/wpcontent/uploads/2018/09/CTC-SENTINEL-092018.pdf
Kurd Press News Agency (2021), “KRG rep. says Gen. Soleimani helped Kurdistan to
fight ISIS”, Janu. 5, 2012, Available at: https://kurdpress.com/en/news/291/KRGrep-says-Gen-Soleimani-helped-Kurdistan-to-fight-ISIS/
Pollack, Kenneth M. (2017), “Major General Qasem Soleimani”, Time Magazine, April
19, 2017,Available at: https://time.com/collection-post/4736337/qasem-soleimani/

1444  زمستان،)28(  شماره پیاپی،4  شماره،7  دوره،فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس

.) مهر امیرالمومنین(ع: تهران، برادر قاسم.)1931(  ابوذر،مهروانفر

04

