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 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 فرشته مقدمپژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 

 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                                    عنـــوان 

 
 2 .................................................................................................................................. نکات برجسته

 3 .......................................................................................................................... مقدمه و طرح مسئله

 3 ...................................................................................................................................... قدرت نرم

 4 .................................................................................................................... قدرت نرم از منظر اسالم

 4 ............................................................................................. رانیا یاسالم یقدرت نرم جمهور یهامؤلفه

 5 ................................................................................................ یمانید سلیگاه قدرت نرم در مکتب شهیجا

 5 ................................................................................................. یدر کالم مقام معظم رهبر یمانیسل دیشه

 6 ....................................................................................................... یمانید سلیدر مکتب شه "رنگ خدا"

 6 ............................................................................................................. یمانید سلیمکتب فرماندهی شه

 10 ..............................................................................................."رضوان اهلل"؛  یمانیسل دیشه ییهدف غا

 11 ................................................................................................................................... جمع بندی

 11 .................................................................................................................................. فرجام کالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 تعاليبسمه 

  1.«نیمآموز نگاه ک به شهید حاج قاسم به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به چشم یک مکتب، یک راه و یک مدرسه درس»
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 27/10/1398نماز جمعه،  ی(، خطبه هایرهبر معظم انقالب )مدظله العال -1

مداري يتگري و والفطرت انسانی، آيات الهی؛ انقالبیسراسر مبتنی بر  ی،مانیسل دیمکتب شه

 برخاسته از خلوص و صداقت

 نرم اسالمی قدرتسردار سلیمانی نماد 

 در مکتب سردار سلیمانی هاي قدرت نرممؤلفهدر منشأ الهی و آسمانی  

هاي الهی و انقالبیبودن سردار شهید، در راه آرمان سخ قدمرا 

خلوص نیت سلیمانی به دلیل داشتن قاسم هیدها از سوي شتسخیر کردن دل 

 کمال انسان و "هدف اصلی  با "يك طرح جامع و هماهنگ و منسجم"يك تئوري کلی و ارائه

 از سوي شهید سلیمانی "تأمین سعادت

"سلیمانی قاسم شهید بودن مکتب "کامل و جامع 

 پردازي و ادبیاتنظريه هايحوزهلزوم تبیین مکتب شهید سلیمانی در 

منظومه فکري شهید سلیمانی؛ عینیت بخشیدن به تفکرات و اعتقادات الهی و انقالبی 

است بر: مبتنی سراسر ،یمانیسل دیقدرت نرم در مکتب شه 

 گرايی، عدالت باوري ومعنويت ي،تمداريايمان و توکل به خدا، والداشتن نگاه متعالی و الهی، 

، نگري، سازش ناپذيري در مقابل دشمپذيري و سلطهو برادري، نفی سلطه اتحاد ،طلبیاستقالل

طلبی، خدامحوري، شهادتها و مشکالت، تحمل سختی ی،اهتمام به فرهنگ اسالمی و انقالب

ی،  و سلوک عمل ریو س یعرفان یهاي مقاومت در جهان، زندگتشکیل هسته ،رعايت اخالق

اقتدار واليت فقیه، ی، اله يهاآرمان در راسخ قدم  ،گري و گفتمان عدالت محورروحیه ايثار

فرهنگ استقامت، تقويت ايمان، عزم راسخ براي دفاع از انقالب، آمادگی  ، بصیرت، صداقت

دفاع ملی، و هاي الهی، اتحاد ملی پاسخ به هر تهديد با قدرت کامل، حفظ و فعال سازي ارزش

    خالصو ا ... شجاعت، نبوغ، صداقت و ،هاي الهیآموزهو  هاي اخالقیفضیلت
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 طرح مسئلهمقدمه و 

 ایمان ،تکیه کردن بر قدرت الیزال الهی، فضائل اخالقیمنبعث از  که قاسم سلیمانی سردارسیر و سلوک و منظومه فکری 

سخ ست، گری و گفتمان عدالت محور در کنار روحیه ایثار را سیاز  حکایتا سیا اخالقی و در مجموع  فرهنگی و ،منش 

   دارد.گری انقالبیرویه 

 آغاز دفاع مقدس، جوانی و پیروزی انقالب اسالمی چون؛های مختلفی به دورهشهید های مبارزاتی سردار فعالیتو زندگی 

 ،مبارزه با اشرار و قاچاقچیان، تاسیس لشکر ثاراهللو  پادگان قدس سپاه کرمان یفرمانده، کردها شورشبه  دادنخاتمه و 

و حتی  حضور در عراق، سوریه و مبارزه با داعش، های محور مقاومت در کنار شهید عماد مغنیهش فعالیتتقویت و گستر

شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود، او ای از تربیتی برجستهاو نمونه» شود. چرا که دوران پس از شهادت تقسیم می

  1.«ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانیدهمه

 دفاع دوران در افتخارآفرینی با تشیع جامعۀ و ایران اسالمی جمهوری نظام مباهات و فخر عنوان به سلیمانی قاسم شهید

 تروریسووتی اقدامات با مقابله و حرم از دفاع در آفرینی نقش و قدس نیروی فرماندهی در حضووور آن از پس و مقدس

 شد تبدیل مقاومت نماد و المللی بین ایچهره به آسیا غرب منطقه در آنها هاینقشه کردن خنثی و استعمارگر هایدولت

ای چنین زندگی درخشان و حیات طیبه رسید. شهادت یعنی خود دیرین آرزوی به سرانجام مجاهدت، هاسال از پس که

سوورمایۀ  این وجود از اسووالمی جامعه که اکنون .سوواخت "ذوالفقار زمان"، از وی که ناشووی از منظومه فکری سووردار بود

 همگانی مکتبی به شهید سلیمانی مکتب تبدیل و واالمقام شهید این شخصیت از الگو ارائه است، مانده بهره بی ارزشمند

  از ضروریات است.  شمول، جهان و

از یکسو و سطحی نگری از روش و منش شهید سلیمانی  های پژوهشیغفلت از ظرافت باید عنایت داشت که کوچکترین

سوی دیگر شناخت، راه و مکتب نمی، از  صیل از  صویری واقعی و ا سلیمانی  ارائه دهد. ویتواند ت سیم مکتب  تبیین و تر

مبانی اعتقادی و که بعضووا  سووعی شووده لیکن در این مجال صوورفا  ، های جدی اسووتپژوهشکار و ند نیازمبیش از همه 

 ؛چرا که .تبیین شودهای قدرت نرم آن شهید واالمقام مولفه

 «باید چشید هم به قدر تشنگی  …چشید ا را اگر نتوانآب دری»

 2قدرت نرم

سازی مثبت از خود صویر صول و برآیند ت ضایت برو  قدرت نرم، مح ع ی دیگران را تابدیگران، اراده تأثیرگذاری همراه با ر

توانایی کسب مطلوب مقصود و هدف از طریق جاذبه،  " ؛قدرت نرم عبارت است از. های نظیر آن استمؤلفه خود کردن و

. ودشهای یک کشور ناشی میهای سیاسی و سیاست. قدرت نرم از جذابیت فرهنگی، ایده آل"نه از طریق اجبار یا تطمیع

شی و ارکان حمایتیهای خاص و جذاب، بنیانها و ارزشقدرت نرم از طریق تولید و توزیع آموزهبنابراین  شور  ،های ارز ک

                                                           
 13/10/8139، پیام رهبر انقالب به مناسبت شهادت سردار سلیمانی -1
جوزف  این مفهوم را اولین بار .گرددبر می قبل از میالد در قرن هفتم الئوتسه از جمله چین باستان ایده جذب به عنوان نوعی از قدرت به فیلسوفان -2

قدرت »مفهوم قدرت نرم را درکتاب  200۴وی در سال  .مطرح کرد« تغییر ماهیت قدرت آمریکایی» درکتابی، با نام 1990در سال  دانشگاه هاروارد از نای

دانند که موجب دگرگونی ن را تحوالتی میآشود که مفهوم معرفی می تهدید نرم ت نرم واژهدر مقابل قدر. بسط داد« نرم: راه موفقیت در سیاستهای جهانی

جوزف نای بر این عقیده است که: قدرت نرم، توجه ویژه ای به اشغال فضای ذهنی  .شودسیاسی می نظام هنگی و الگوی رفتاری مورد قبول یکدر هویت فر

را به منظور پایان دادن به موضوعات (عات و داناییاطال)کشور دیگر از طریق ایجاد جاذبه است و نیز زمانی، یک کشور به قدرت نرم دست می یابد که بتواند 

 .نه ای ترسیم کند که از آن ها امتیاز گیردفات را به گوالف به کار گیرد و اختمورد اختال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%86%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%86%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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از    دهد. این گونه تغییرات، معموالمتخاصوووم را هدف قرار داده و آن را در راسوووتای وضوووعیت مطلوب خویش تغییر می

های آموزشوی، فرهنگی و ، خصووصوا حوزه"ها و هنجارهاهای تولید و توزیع اندیشوهشوبکه"و  "ارزشوی هایزیرسواخت"

الملل تبدیل شده های سیاسی در عرصه روابط بینهای نظاممطلوبیت درت نرم امروزه به یکی ازق 1شود.ای آغاز میرسانه

گیری از چهره نرم افزاری قدرت در مناسووبات خویش، اسووت و بازیگران محیط بین المللی خواهان آن هسووتند که با بهره

 2میزان اعتبار و نفوذ خویش را ارتقا بخشند.
 

 قدرت نرم از منظر اسالم

ستگاه مؤلفه ست. به عبارت دیگرهای قدرت نخا سمانی ا شأ الهی و آ سالم دارای من های مادّی صرف مؤلفه ،رم، از منظر ا

نکته دیگر اینکه ماهیت تمدن اسووالم و غرب، از های الهی و آسوومانی مد نظر اسووالم نیسووت. قدرت، بدون توجه به جنبه

 ها به قدرت نرم نگاه متعالی و الهی است.نوع نگاهدر مکتب اسالم حیث نوع نگاه به اهلل، انسان و اجتماع، تفاوت دارد و لذا 

سالم سا جنبه ،در حکمت متعالی ا ست و چه ب ضروری ا ست که نیاز بدن به هر دو  سم ا های غیر بدن مرکب از روح و ج

اخالقی، اگر روح به واسووطه بیهای جسوومانی اسووت. تر از جنبهجسوومانی که با روح و وجدان انسووان سووروکار دارد، مهم

  3.خواهد بود ،یک مؤلفه مادی قدرت فقداناز  ترصداقتی صدمه ببیند، ترمیم آن بسیار سختدالتی و بیعبی
 

 4های قدرت نرم جمهوری اسالمی ایرانمؤلفه

سالم به دلیل اختالف در نوع نگاه به  سان"مبانی قدرت نرم از منظر ا ر های نظری در دو تفکو نیز وجود تفاوت"اهلل" و "ان

سالمی و  ست. از این رو میا صهغربی، دارای ماهیت متفاوتی ا شاخ شهادتتوان  طلبی، خدامحوری، رعایت هایی مانند 

صول و ارزشاخالق و ... را از مؤلفه سالم بیان نمود. با توجه به اینکه ا سالمی به عنوان یک های قدرت نرم از منظر ا های ا

سالمی ایران مورد پذیرش قرار گرفته صل در جمهوری ا ست لذا هر یک از مؤلفه ا ست ا سالم مطرح ا هایی که از منظر ا

مشووواهده نمود. جمهوری اسوووالمی ایران با تکیه بر کارکرد هر یک از این  نیز توان آن را در جمهوری اسوووالمی ایرانمی

سالمی درمؤلفه سطح داخلی، به احیای خودباوری دینی و بیداری ا ضمن ایجاد تحول در  ست  صه  های قدرت نرم توان عر

المللی به منصووۀ ظهور افزاری خود را در عرصووه بینای و تأثیرگذاری بر مناسووبات جهانی دسووت یابد و اقتدار نرممنطقه

 .5رساند

این قدرت غربی سازی باشد متفاوت از آن چیزی است که در مفهومهای قدرت نرم آن گونه که در اسالم مطرح میمؤلفه

گونه که در ر نوع نگاه به قدرت، انسان، اخالق و خدا است. منابع قدرت نرم اسالمی آنعلت این تفاوت دارائه شده است. 

طلبی گرایی، عدالت باوری و اسووتقاللطلبی، معنویتهایی چون شووهادتاند بر ارزششووده جمهوری اسووالمی ایران ظاهر

ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحوالت خودباوری دینی و بیداری اسالمی به گونه ،استوار است

   6.در حوزه پیرامونی خود نیز تأثیرگذار بوده است

                                                           
 103و  102صفحه  ،1392، دوفصلنامه قدرت نرم، سال سوم،شماره نهم، پاییز و زمستان سیاست بین الملل لگوی تحلیلی قدرت نرم وا -1
  99 صفحه، 1392تابستان ، 22، شماره 6دوره ، فصلنامه علمی روابط بین الملل، دیپلماسی عمومی و قدرت نرم -2
 1392و زمستان  زییپا، 8، شماره 3دوره ، مطالعات قدرت نرم، های آن در جمهوری اسالمی ایرانقدرت نرم از دیدگاه اسالم و کاربرد مؤلفه -3
توکل به خدا، توجه به مردم و ... جزء اصول اساسی آن بوده فرهنگی شکل گرفت و دین و مذهب، بتدا با رویکرد آن جهت که از اجمهوری اسالمی ایران از  -۴

  .برخوردار استهای قدرت نرم باالیی از ظرفیت ،است
  ، پیشینهای آن در جمهوری اسالمی ایرانقدرت نرم از دیدگاه اسالم و کاربرد مؤلفه -5
 همان -6

http://prb.iauctb.ac.ir/issue_110145_110148.html
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 یمانیسل دیقدرت نرم در مکتب شه گاهیجا

در تقابل با گفتمان نظام  و حاکم کندهای خود را طی چهار دهه ارزشاست توانسته اسالمی  انقالب ،المللصحنه بیندر 

آثار و نتایج آن بیشوتر از تولید تووری و ادبیات و که  ی فعال بپردازدایفای نقشوبه  های نبردها و میدانسولطه در صوحنه

، سالممکتب اکه برخاسته از سلیمانی شهید مکتب ، لذا شودعینی  است و دیده میمصداق  بوده و مباحثی از این قبیل

مکتب شهید سلیمانی یک الگوی مکتبی جدید  .مبانی نظری و فکری دارد ؛استو انقالب اسالمی کتب امام خمینی)ره( م

ست. آموزه سالمی ا سالم و دکترین ا ستو باز تولید جدید از مکتب ا شریح کننده این مکتب ا سر و ت  .های این مکتب مف

ظری عنوان مبانی نه های سلیمانی بسخنرانی .ابع محکمی داردین مکتب دارای پیشینه و ریشه است که بسیار مهم و منا

شان با صیت نامه ای سالم مکتب مبانی و و ست ویژگی یک این و ،دارد همخوانی شیعی مبانی و ا سالم در ا  محمدی ناب ا

 1.بردند بکار آمریکایی اسالم مقابل را ناب اسالم( ره) خمینی امام که

سلیمانی،  شهید  ستقامت،  اعم از ویباورها و اعتقادات بر مبنای مکتب   صیرت، فرهنگ ا اتحاد ملی، اقتدار والیت فقیه، ب

های تقویت ایمان، عزم راسوخ برای دفاع از انقالب، آمادگی پاسوخ به هر تهدید با قدرت کامل، حفو و فعال سوازی ارزش

 شهید سلیمانی بود. نرمهای قدرت مولفهاز  های الهیآموزهو  های اخالقیفضیلتالهی، دفاع ملی، 

شه یژگیو سته منو نیا یمانیسل دیبارز و برجسته  ست که توان   معظم انقالبرهبر نظر امام)ره( و  مورد یهاو ارزش اتیا

صحنه عمل، اجرا کند نیزم یرا بر رو شه. لذا و در  شوالیت، جدا از مکتب  یمانیسل دیمکتب  و مکتب اهل  عهیمکتب 

سخت  قدرت هایعرصهبه پیروزی بر ،  "هیفقتیبه وال ژهیاعتقاد و"و  "اعتماد به خدا" با یمانیسل دیشه .نیست( ع)تیب

 2باور داشت.هوشمند که ترکیبی از این دو قدرت است، قدرت و قدرت نرم و حتی 

ا بی دیگران را دیگران، اراده همراه با رضووایت بر تأثیرگذاریِو  تصووویرسووازی مثبت از خود سوولیمانی با شووهیددر واقع 

 ن قدرت نرم.دخود کرد و این یعنی کاربردی کرتابع ها، و عینیت بخشیدن این آموزههای اعتقادی و ارزشی آموزه

 شهید سلیمانی در کالم مقام معظم رهبری

سلیمانی ویژگی  شهید  سیار انقالبرهبر معظم از منظر های  ست. از آن جمله می ب شجاعت " توان بها شجاع بودن و 

 در راه ییپروابی " ،" وی گریانقالبی سردار سلیمانی وخط قرمز "، "مراقب حدود شرعی" ، "اخالص "، "همراه با تدبیر

ره اشاو ...  "ی اسالم و مکتب امام)ره( شدهتربیت"و "شوق شهادتداشتن "، "پیروز در جهاد اکبر"، "جهاد فی سبیل اهلل

 کرد.

کند[. حاج قاسم صد کند ]به بهترین وجه عبور میشود، برای خدا با اخالص عمل میکسی که در راه خدا شهید میآن »

وا اهلل پرسبیلبار در معرض شهادت قرار گرفته بود؛ این بار اوّل نبود، ولی در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی

 .این و آن پروا داشت، نه از تحمّل زحمت پروا داشتنداشت؛ از هیچ چیز پروا نداشت؛ نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف 

ها به شووهادت برسوود و آنها افتخار کنند که او را های عالم یعنی خود آمریکاییترین انسووانشووهیدی که به دسووت خبیث

آید؛ جهادش جهاد بزرگی بود، خدای توانستند شهید کنند، چنین شهیدی غیر از حاج قاسم من کس دیگری را یادم نمی

ی درونی؛ هر جهاد بیرونی، در واقع جاهدت در راه خدا یعنی یک مبارزه. متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار دادم

                                                           
 19/8/1399، ایرنا،تفکرات حاج قاسم یبر مبنا یاثر ،«یمانیمکتب سردار سل یهاشاخص» - 1
 1۴/5/1399، دکتر اکبری، «ابعاد و مولفه های قدرت نرم در مکتب شهید سلیمانی»سلسله نشست های علمی همایش  -2
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که می یک جهاد درونی؛ یعنی آن مردی  به  نه ی میدانکند و در همهرود جلوی دشووومن و واهمه نمیتکیه دارد  ها 

، این اگر چنانچه در درون خودش در آن جهاد اکبر پیروز نشووده فهمدفهمد، نه گرما میفهمد، نه سوورما میخسووتگی می

ستبود، این جور نمی ستهای بیرونی، متّکی به مجاهدت]جلوی دشمن[ برود؛ پس مجاهدتتوان دانید که ب .های درونی ا

شد، این جور دل ست. اگر اخالص نبا ست؛ این اخالص ا شی از اخالص ا ستند و این نا شما را دان های مردم مردم قدر پدر 

ی این اسووت که یک دهندهشوووند، نشووانشووود؛ دلها دسووت خدا اسووت؛ این که دلها این جور همه متوجّه میمتوجّه نمی

 1«د.شاءاهلل درجاتش را عالی کناخالص بزرگی در آن مرد وجود داشت، مرد بزرگی بود. خدا ان

ها آرزوی شهادت در راه خدا، ین و اشرار عالم و سالهای مبارزه با شیاطمجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانها سال»

ترین آحاد بشوور بر زمین ریخت. این سوورانجام سوولیمانی عزیز را به این مقام واال رسووانید و خون پاک او به دسووت شووقی

 عرضاهلل ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسوولیت شووهادت بزرر را به پیشووگاه حضوورت بقیّۀ

ی عمر خود را به جهاد در راه خدا شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود، او همهای از تربیتی برجستهکنم. او نمونهمی

 «2.ی این سالیان بودی او در همهوقفهگذرانید. شهادت پاداش تالش بی

 یمانیسل دیدر مکتب شه "رنگ خدا"

و حفو نظام از منظر امام)ره( که آن را از اوجب  یاسووالم یجمهور ،یبحث انقالب، حکومت اسووالم در یمانیسوول دیشووه

 هی)ره( تکمسخن حضرت اما نیبر ا شانیرسد. ایدفاع از نظام نم یبه پا یواجب چیهکه  باور بود نیر اب دانند،یواجبات م

 یرا به جا آورد، ول شیقضا توانیمعتقد است نماز اگر قضا شد م یدانستند و حتیتر مکه آن را از نماز هم واجب کندیم

و  ندیبیم بیآن را به جا آورد، بلکه همزمان با آن، نماز آس یکه بتوان قضا ستین طورنیا ند،یبب بیآس یاگر نظام اسالم

 3همه از اوجب واجبات است. ینظام برا نیاست که حفو ا لیدل نیمو به ه ندیبیم بیآس نید

سلیمانی  سردار  صیت نامه  سمتی از و ست: آدر ق سانیت و عاطفهمی»مده ا شتر از ها و فطرتدانید در زندگی به ان ها بی

کنم اسالم را در این برهه که تداعی یافته در انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی وصیت می. های سیاسی توجه کردمرنگ

آنجا که بحث اسووالم، دفاع از اسووالم نیازمند هوشوومندی و توجه خاص اسووت. در مسووائل سوویاسووی اسووت، تنها نگذارید. 

 .«ها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهیدشود، اینجمهوری اسالمی، مقدّسات و والیت فقیه مطرح می
 

 یمانیسل دیشه فرماندهی مکتب

سامجموعه اقدامات و افتخارآفرینی سلیمانی در دوران چهل  سم  شهید قا سالمی، له انقالبهای  شهید واالمقام  ا  به راآن 

سلیمانی به از الگو گیریالمللی و نماد مقاومت تبدیل کرد.  ای بینچهره شهید قاسم  ول و عنوان مکتبی جهانشم مکتب 

 ضرورت جامعه امروزی در تمامی سطوح است. ،اخروی

شات رهبری را : والیت پذیری سلیمانی این بود که فرمای شهید  صل الخطاب»اولین و بارزترین ویژگی  سمی «ف وی ت. دان

و همان خواهد خواهد داشوووت راه را به هم خدا تیبرکت خدا و عنا تردیدبی رهبر معظم انقالب،نظر بر این باور بود که 

 مقاومت بود. یپلماسید یدر بحث اجراوی  یهایژگیاز و یکی و والیت پذیری تیاز وال تیتبع یعنیشد. 

                                                           
 13/10/8139, در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیرهبر معظم انقالب بیانات  -1
 13/10/8139سلیمانی،  سردار شهادت ناسبتم به انقالب رهبر معظم پیام -2
 1۴/5/1399، دکتر اکبری، «ابعاد و مولفه های قدرت نرم در مکتب شهید سلیمانی»سلسله نشست های علمی همایش  -3
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سلیمانی بود.  یژگیصداقت و :صداقت در گفتار سردار  ست نیتردهیچیو پ نیبدتر بادیگر  صداقت و را شمن در اوج   ید

 . کردیبرخورد م

سلیمانی همواره بااهلل لیسب یمجاهد ف شهید  ا لذمی شد.  وارد دهیچیاعتماد به خدا و با شجاعت در صحنه سخت و پ : 

را وعده داده که  نیکه خداوند ا "اهلل لیسب یفمجاهد " کیبه  شودیم لیبودن تبد دانیبخاطر حضور در صحنه و در م

سان« سبلنا نهمیلنهد نایجاهدوا ف نیالذ»  یوقت ،کندیم تیکنند، خداوند خودش آنها را هدایخدا جهاد م اهکه در ر یک

سور کندیم تیخدا خودش هدا صحنه جنگ عراق ، لبنان،  س منیو  هیآن موقع  سبات  سیبر خالف محا  یروزیبه پ ،یا

 1.شودیم لیتبد یروزیبه پ یشود. هر کجا مقاومت وارد شده، به اعتبار قدرت خداوند تبارک و تعالیم لیتبد

های سلیمانی از زمان حضور در ای از اندیشهبرد. مجموعهرا به پیش می شهید سلیمانیمباحث مکتب  ،این مبانی نظری

 .مهم است و عینیت دارد جبهه تا شهادت وجود دارد اگرچه انباشته نیست اما کاربردی و

صیتیو  جایای اخالقیس شخ سن تدبیر چون؛ معیارهای  صدر، ح ستگی و کفایت ،سعه  شخیص و ، شای شتن قدرت ت دا

 ،وفاداری، شووجاعت، قاطعیت، اسووتقامت در برابر مشووکالت، بلندی همت ، غیرت و حمیت دینی و ملی،تجزیه و تحلیل

ضع و فروتن سخن  ،صبر و بردباری ،یتوا شرایط موجود، آینده نگری، و چاپلوس چینطرد  ضع و  سایی و  ارزیابی، شنا

شخص و ... هاها و گزینش بهترینحلراه سلیمانی  سردار  ساخت که حتی دشمنانش نیز تاز   با دیده احترام یاد  ،ویاز ی 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:از آن جمله میکردند. می

قاسم سلیمانی فردی بسیار توانمند  »مدیر سابق سازمان سیا، که در مورد سردار سلیمانی گفته بود:  "2دیوید پترائوس"

 .«دهدخوبی انجام میو مدبر و دشمنی شایسته است. او بازی خود را به

رباره د ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و رئیس پیشین فرماندهی مشترک عملیات ویژه این کشور، "3کریستالاستنلی مک"

ی دارند. ما زمان )جمهوری اسالمی ایران( او بهترین کسی است که آنها»گوید: شخصیت کاریزماتیک شهید سلیمانی می

کردیم، او )سووولیمانی( را مورد بررسوووی قرار دادیم. او را زیر نظر گرفتم، او وقتی در ها تالش میکه برای مقابله با ایرانی

های مختلفی عملیات داشته که هیچ ژنرال آمریکایی با هر میزان است و در محیطکاریزماتیک  میدان جنگ است، بسیار

دهد که کارهای بسیاری انجام دهد. ولی آزادی عملی، نداشته است. قدرت سیاسی که قاسم سلیمانی دارد به او اجازه می

 ۴«.دهدالعاده انجام میاو کارهایش را با آرامش و اثربخشی فوق

س ،"ریجان مگوا" سابق  سر  سل کیمن : »یایآیاف سم  شب کیبرخورد کردم؛  یمانیبار با قا سته. او  آن  هیبرخورد ناخوا

ش ی. مرددیانتظار دار یکیفرمانده چر کیکه از  ستین یزیچ ص دهیاتوک صو ست، و خ ه ب یفرمانده یهاتیو توانمند ا

 5«است. یاانسان حرفه کیدر او مشهود است؛  یاشکل برجسته

فرمانده مقتدر عالوه بر جایگاه نظامی در منطقه، یک شووخصوویت سوویاسووی کارآمد برای مدیریت در خاورمیانه و رفع این 

سلیمانیداری اخالص در عمل، اعتقاد به والیت فقیه و فرمانبری از رهبری و همچنین مردم .های مردم بودچالش  شهید 

                                                           
 ، پیشینابعاد و مولفه های قدرت نرم در مکتب شهید سلیمانی -1
فرماندهی نیروهای نظامی ایاالت متحده و هم پیمانان این  2007در زمان جنگ بوسنی فرماندهی نیروهای ناتو را برعهده داشت و در سال دیوید پترائوس  -2

رکزی را برعهده کشور را در عراق بر عهده گرفت و پیش از آن مقام سرفرماندهی کل ارتش ایاالت متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای م

 .داشت
  بود. 2006تا  2003های کا در عراق بین سالهای ویژه آمریفرمانده سابق عملیات« کریستالاستنلی مک» -3
 30/9/7139مشرق نیوز،  -۴
 15/۴/1398 ،«هاهیسا فرمانده» ؛یسیبیگزارش مشرق از مستند ب مشرق نیوز، -5
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 .شوودهمواره با جسووارت کامل در خط مقدم حاضوور میهمانند دیگر همرزمانش در دوران دفاع مقدس نقش داشووت و 

شور مورد توجه همگان  سلیمانی در داخل و خارج از ک شهید  ستانه، مردم مدار، والیت مدار و خاص  سان دو شخصیت ان

سی موثر و راهبردی در خاورمیانه برای ملت .بود سیا سلیمانی شخصیت نظامی و  سم  ستادگی در حاج قا های مظلوم و ای

شتبرابر  شمنان دا ستگی بوده و در بین . د شد نظامی موجب همدلی و همب صانه و مردم مدارانه یک فرمانده ار رفتار مخل

 1.امت اسالمی نیز وحدت و الگوسازی کرده است

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:  ی میمانیسل دیشه فرماندهی کتبترین محورها و ابعاد ماز مهم 

 (تجمل از و دوری زیستی ساده و گریانقالبی طلبی، شهادت و ایثار مداری،دین) ارزشی و معنوی بعد

 زندگی کیفیت و کاریزماتیک وفاداری، شخصیت و تعهد صدر، سعه و نفس عزت مددالهی، به امیدوار) رفتاری و فردی بعد

 (کاری

 قاطعیت، و گیریتصمیم راهبردی، تفکرجهادی،  مدیریت مظهر، و الگو صالحیت، و شایستگی) مدیریتی و فرماندهی بعد

 (خالقیت و ابتکار و زیردستان با عطوفت ها،توسعه توانمندی سیاسی، محیط درک پذیری، انعطاف و سازگاری

 پذیری اطاعت شناخت محیط، والیتمداری و و هوشیاری ستیزی، دشمن و شناسی دشمن نظامی، توانمندی) نظامی بعد

 (گراییقانون و

 یکپارچگی و انسجام ایجاد منطقه، در نیروهای مقاومت تقویت ای، منطقه همسایگان بر تمرکز) عملکردی یا تأثیرگذاری بعد

 2از منطقه( مزدوران اخراج زمینه شدن فراهم و ملت آحاد بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 11/10/1399ایرنا،، شودیم یدر جامعه متجل یمانیسردار سل دیشه یمکتب رفتار -1
 3۴و  33، صفحه: 2، شماره: 28، سال: 1399تابستان، "یاسالم تیریمد"یعلم هینشر سلیمانی، قاسم شهید فرماندهی الگوی تدوین -2
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 1لگوی مکتب فرماندهی شهید قاسم سلیمانیا

 

 
 امید وار به مدد الهی

عزت نفس و سعه 

صدر 

تعهد و وفاداری 

 شخصیت کاریزماتیک

 کیفیت زندگی کاری

توانمندی نظامی 

دشمن شناسی و 

دشمن ستیزی 

هوشیاری و شناخت 

محیط  

اطاعت پذیری و 

 قانونگرایی

تمرکز بر همسایگان 

منطقه ای 

تقویت نیروههای 

 مقاومت در منطقه

ایجاد انسجام و 

یکپارچگی بین آحاد 

ملت فراهم شدن 

زمینه اخراج مزدوران 

 از منطقه

ت
اد
  

از 
د 
ب 

 
ت
اد
  

از 
ل 
قب

 

ی(
رد
  
 م
ی )

ذار
ر گ

ا ی
د ت

ب 
 

ی
ام
ن 
د 
ب 

 
ی 
ار
فت
و ر

ی 
رد
د ف

ب 
 

سعادت 
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 شهادت

دینمداری 

ایثار و شهادت طلبی 

انقالبیگری 

ساده زیستی و دوری 

 از تجمل

شایستگی و صالحیت 

الگو و مظهر 

مدیریت جهادی 

تفکر راهبردی 

تصمیم گیری و 

 قاطعیت

سازگاری و انعطاف 

پذیری 

درک محیط سیاسی 

 توسعه توانمندیها

عطوفت با زیر دستان 

ابتکار و خالقیت 
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 "رضوان اهلل"؛ شهید سلیمانی  هدف غایی

سآ شرایط بودن مدیران و کارگزاران آن جامعه ا ستگی و جامع ال شای سی دارد،  سا سعادت جامعه نقش ا جهان  ت.نچه در 

صر به جهان ماده می شدبینی مادی منح ست. در  ،با سالمی، هم این جهان و هم آخرت مورد توجه ا ولی در جهان بینی ا

 ر روی زمینب "خلیفه خدا"بلکه تعالی انسان و رسیدن او به جایگاه  ،جهان بینی اسالمی هدف صرفا  تولید بیشتر نیست

شبا مدیریت غربی میاین تفاوت در جهان بینی از تمایزات مدیریت اسالمی  باشد.می "رضوان اهلل"نهایی با هدف  د که با

  .1خاص خود را دارند هر یک از این دو دیدگاه معیارهای سنجش

ای برخوردار است. متخصصان تعلیم و تربیت اسالمی اهداف متفاوتی هدف غایی در تعلیم و تربیت اسالمی از جایگاه ویژه

وان رض"و "فناء فی اهلل"، "خلیفۀ اهلل"، "حیات طیبه"، "قرب الی اهلل"اند؛ اهدافی چون عنوان هدف غایی مطرح کردهرا به

اند، در حالی که هدف غایی یکی بیش نیسووت. تحلیل و تفسوویر عنوان هدف غایی تربیت اسووالمی مطرح کردهرا به "اهلل

 رتاآیات و روایات و دیدگاه علمای اخالق حاکی از این است که تعلیم و تربیت اسالمی تنها یک هدف غایی دارد و آن عب

ضوان اهلل"ست از ا سالمی در ابعاد و حیطه ."ر های مختلف موارد دیگر یا در طول این هدف و یا از اهداف کلی تربیت ا

 2.تربیت عبادی، دینی، اجتماعی و... هستند

سلیمانی خود حاکی از  سم  شهید حاج قا سردار  صیت نامه  ست که بازخوانی و ضوان اهلل"آن ا شهید  ،"ر هدف غایی آن 

ای از باورها، بایدها و نبایدها و منظومه فکری اوسوووت و تمامی ابعاد ای که در واقع چکیدهاسوووت. وصووویت نامه واالمقام

 .شودرفانه و عاشقانه در دوست هضم میاداند و بس. آنجا که عاعتقادی، سیاسی، اجتماعی و ... را فقط در راه دوست می

ست از امید به تو »... سته آوردهسارُق، چارُقم پر ا شم ب ضل و کرَم تو؛ همراه خود دو چ ام که ثروت آن در کنار همه و ف

شک ناپاکی ست؛ گوهر ا شک بر اهل بیت ا ست؛ گوهر ا شک بر حسین فاطمه ا شمند دارد و آن گوهر ا ها، یک ذخیره ارز

 .دفاع از مظلوم، یتیم، دفاع از محصورِ مظلوم در چنگ ظالم

سر من، عقل من، لب من، سر می خداوندا!  برند؛ یا شامّه من، گوش من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در همین امید به 

شوم. جز دیدار تو را نمی سته دیدارت  شای شت منارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ آنچنان بپذیر که   خواهم، به

 ...!جوار توست، یا اهلل

ستم سته از تو خوا شق من که پیو شق به خودت کنی؛ مرا در فراق  خالق من، محبوب من، ع سر وجودم را مملو از ع سرا

 .خود بسوزان و بمیران

ام؛ من به امیدی از این شهر به آن شهر و از این صحرا ها گذاردهعزیزم! من از بی قراری و رسواییِ جاماندگی، سر به بیابان

 3...«ام، تو خود میدانی دوسووتت دارم.بسووتهروم. کریم، حبیب، به کَرَمت دل به آن صووحرا در زمسووتان و تابسووتان می

سلیمانی  سی و فرهنگی با عمل به آموزهشهید  سیا  تحکیم، درهای دینی و داخل نمودن آن در زندگی فردی، اجتماعی، 

ستیزی و حمایت از مظلوم تقویت و تثبیت ستکبار ستیزی، ا وان یک عن بهو ...  ، تقویت محور مقاومت، والیت مداریظلم 

صول وی همواره های دشمنان ایستادگی نمود. دسیسهخوش درخشید و همواره در مقابل  بیحرکت مکت و تابع محض ا

 .بوداسالمی رهای وبا

                                                           
 البیت)ع( ، مرکز جهانی اطالع رسانی آلمسووالن و مدیران در حکومت حضرت علی علیه السالمبر گرفته از:  -1
 67- ، صفحه1399، بهار 31، شماره 15دوره ، دوفصلنامه تربیت اسالمی، غایت تربیت از دیدگاه اسالمی -2
 2۴/11/1398شهدا، خبرآنالین،  خانواده از حاللیت تا سیاسی هایتوصیه از سلیمانی؛ شهید وصیت نامه -3
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 جمع بندی

سلیمانی نماد  سالمی  قدرتسردار  ستنرم ا و  گرنیبر دروغ و ن یمبتن یروان اتیجنگ عمل اغربی یقدرت نرم چرا که  ،ا

ست، اما  کذب شهدر  قدرت نرم بحثا سر مبتنی ی،مانیسل دیمکتب  سانی، آیات الهی؛ انقالبی سرا ری و گبر فطرت ان

در از این رو سخ قدم بود و های الهی خویش راسردار شهید در راه آرمان صداقت است.خلوص و والیتمداری برخاسته از 

  1.کردرا تسخیر میها با شجاعت و نبوغش در مدت کوتاهی قلبکرده و ها رسوخ دل

، "مقابل دشوومن سووازش ناپذیری در"، "گریسوولطه نفی سوولطه پذیری و"، "اتحاد و برادری"، "خدا ایمان و توکل به"

به فرهنگ" مام  ته"، "مشوووکالت ها وتحمل سوووختی"، "و انقالبی اسوووالمی اهت یل هسووو مت در  هایتشوووک قاو م

ست. ای از مولفهشمه "اخالص"و  "والیتمداری"،"جهان سلیمانی ا سردار  قرار  و الگو بازخوانی؛بازگوییهای قدرت نرم 

دید بی تر عملی شهید سلیمانیزندگی عرفانی و سیر و سلوک همراه با ها، خدمات، زندگی نظامی و شخصی رشادت دادن

  .منتج خواهد شد ،عنویمالهی و به زندگی 

 شووهید مکتبچرا که  ،درمعرفی کتبیین و به دنیا سووازی پردازی و ادبیاتدر حوزه نظریه را مکتب شووهید سوولیمانیباید 

شود که به عالم ملکوت ایمان جایی آغاز میهای بزرر از آنزندگی انسان»به واقع  .است "لکام و جامع" ،سلیمانی اسمق

شهید سلیمانی از این منظر  2.«اندداشته و خدا را در زندگی اصل قرار داده، و با سیر و سلوک عملی به لقا اهلل دست یافته

سجم  سعادت همگانی  بایک تووری کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و من سان و تأمین  صلی کمال ان و  ارائه دادهدف ا

ها ها، مسوولیتدرمان ها، نیازها و دردها وها و وسیلهها و بدها، هدفها، بایدها و نبایدها، خوبدر آن خطوط اصلی و روش

شووک بی. شوود ها برای همه افرادها و مسوووولیتمنبع الهام تکلیف در عرصووه پسووا مدرنیسووم، و کردها مشووخص و تکلیف

شیدن سلیمانی با عینیت بخ شهید  خواهد یعه ودن به مکتبی را برای آیندگا ،الهی تفکرات و اعتقادات به منظومه فکری 

 آحاد بشر خواهد شد.  فکری گاه تکیه و هاساخت زیر کهنهاد 

 فرجام کالم

سلیمانی می شهید واالمقام، "معجزه اخالص" معظم انقالب درباره رهبر شجاع بود، ،یمانیسل دیشه» فرماید:سردار   هم 

شجاعت را ندارند.  نیبه کار بردن ا یو عقل الزم برا ریشجاعت دارند امّا تدب هایبعض بود؛ صِرف شجاعت نبود؛ ریهم با تدب

ض شت زِیعز دیشه نیا دل و جگر کار را ندارند. ستند،ین امّا اهل اقدام و عمل رندیاهل تدب هایبع به -ما هم دل و جگر دا

شت؛ رفتیخطر م انده شکر  ی]بلکه[ در دوران دفاع مقدّس هم در فرمانده روزها، نیحوادث ا نینه فقط در ا و ابا ندا ل

. شیکارها یمنطق داشووت برا کرد،یم ریتدب کرد،یبود؛ فکر م ریهم با تدب -بود؛ خودش و لشووکرش یجور نیثاراهلل هم

 یجور بود؛ بنده بارها به دوستان نیهم هم استیس دانیدر م بود،هم ن ینظام دانیتوأمان، فقط در م رِیشجاعت و تدب نیا

صه سیس یکه در عر صه [.دمیدیاو را ]م یرفتار او را، کارها گفتم؛یرا م نیفعّالند ا یا ستیس یدر عر شجاع  ا هم، هم 

اخالص او بود؛ با اخالص  تر،باال نهایا یبود. از همه گذارریکننده بود، تأثبود؛ سوووخنش اثرگذار بود، قانع ریبود، هم با تدب

مهم  یلینبود. اخالص خ نهایو مانند ا ایاهل تظاهر و ر کرد؛یخدا خرج م یرا برا ریابزار شوووجاعت و ابزار تدب نیبود؛ ا

 3«است.
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