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پذیرش مقاله99/10/ 10 :

چکیده
مقاله باهدف امتثال کالم رهبری در تبیین مکتب سلیمانی و اصول راهبردی حاکم بر آن نوشته شده است .
روش تحلیل از نوع استقراء اجتهادی و یا تحلیل محتوای باشد و جامعته آمتاری آن وصتی نامته و ستناان
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سناان مقام معظم رهبری و سنارانی و مصاحبه با هم رزمان ایتن شتهید
بزرگوار بوده اس  .پژوهش ما را به اصولی هدای
می رساند که این شهید بزرگوار را رسانده اس
بلکه ناظر بر هوی
اس

و حقیق

انسانی اس

کرد کته رعایت

آن متا را بته همتان جایگتاه و مقتامی

اصولی که محدودی

زمانی ،مکانی ،قومیتی و مذهبی نتدارد

این اصول در چهار مؤلفه اساسی که تشکیل دهاتده رفتتار آدمتی

تجمیع شد یعای اصول دانشی و معرفتی ،اصول ارزشی و انگیزشی ،اصول الگویی و اصول نمادی .کته

سه اصل خداباوری و یقین به وحدانی

او ،تفکر راهبردی والیی و آخرت نگری از اصول اندیشه ای اس

و

اخالص در گفتار و عمل ،روحیه جهادی و انقالبی گری و التزام عملی به دین از اصول ارزشی و انگیزشتی
اس

و تقوا و ادب الهی ،استقام

علوی گونه و مدیری

دیای از اصول الگویی و والی

مداری (ولی فقیته)،

عشق به خدا و دیدار او و تصمیمگیری راهبردی والیی از اصول نمادی احصا گردید.
واژگان کلیدی :مکتب سلیمانی ،اصول راهبردی ،اصول اندیشهای ،اصول ارزشی ،اصول الگویی و اصول نمادی
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مقدمه
انسان موجودی اس
دس

اوس

که آمدنش به اختیار او نیس

ولی چگونگی زندگی و رفتن او از این دنیا بته

به تعبیر الکساندر گلییویچ دوگین 9فقط درس

مردن هم مهم اس

زنتدگی کتردن مهتم نیست  ،درست

و این مهمتر از زندگی اس  .سپهبد شهید این گزاره را بتهختوبی بته جهانیتان

نشان داد که میتوان خوب زندگی کرد و خوب رف .
از ویژگی های نسخه واحد بودن انسان این است که می توان قوانینی را در زندگی همه سرایت
داد و با طی آنها میتوان به همان مقصودی که دستیافتهاند گرچه فاصله زماانی باین آنهاا
باشد ،دست یافت که جنس هدایت های انبیا و مردان بزرگ از این نوع اسات یعنای در آن هاا،
توجه به نسخه واحده و یا شخصیت حقیقی انسان میشود نه حقوقی او کاه نسابت باه افاراد
مختلف متفاوت بوده و هرکدام خصیصهی خاصی دارند و با آن شناخته شده و یك مختصاات
بیش نیست که امروزه از آن به ژن یاد میکنند.
ویژگی مکتب نگاه حقیقی به انسان و توجه به اصتولی است
خصوصیات دیگر محدودکااده اس
اس

کته عتاری از قیتد زمتان و مکتان و

بلکه تاها ناظر به خصوصی

و با آن وحدت نوعی پیدا می کاد و با تح

انسانی اس

که در همه یکستان

تأثیر قرار دادن آن ها ،دیگتران را همتراه و متتأثر

میکااد.
سپهبد شهید به تعبیر امام خاماهای(مدظلهالعالی) نمونهی برجستهای از تربیت شتدگان استالم و مکتتب
امام خمیای(رحمه اهلل علیته) بود ،او همهی عمر خود را به جهاد درراه ختدا گذرانیتد و شتهادت پتاداش
تالش بیوقفهی او در همهی این سالیان بود(پیام مقام معظم رهبری به مااسب

شهادت شهید)

برای این که قدر و انداز کاری که ایشان انجام داده اند ،مشنص شود باید به کار ایشان به چشم یک
مکتب نگاه کایم" .سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب  ،یک راه ،یک مدرستهی درسآمتوز،
با این چشم نگاه کایم آن وق

اهمّیّ

این قضیّه روشن خواهد شتد ( ".امتام خاماته ای(مدظلته العتالی)،

خطبههای نماز جمعه) 92/91/82 ،

1

فیلسوف و مشاور والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سنارانی دانشگاه شریف و مسجد پیامبر اعظم

در تاریخ  92/99/89به مااسب

چهلمین روز شهادت سپهبد شهید

صلی اهلل علیه و آله
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که بتواند با تبیین راهبردهای حاکم بر مکتتب

سلیمانی انشاء اهلل گامی آغازین برای ورود،توسعه و تعمیق اندیشتههتای آن شتهید بزرگتوار شتده
باشد و به این سؤال اساسی جواب دهد که چه اصول راهبردی بر مکتب سلیمانی حاکم هس ؟
مباني نظری
پیشینه شناسي

آثاری که در خصوص شهید نوشتهشده عموماً بیان خاطراتی از شهید هس
سلیمانی بپردازد باده مشاهده نکردهام ازاینرو این اثر نو و جدیدی اس
بر مکتب سلیمانی پرداخته اس

و اثری که به مکتب

که به تبیین اصول حاکم

و چاد اثری که در این خصوص مالحظه شده به شرح زیر

هس .
جدول :9آثاری نوشته شده در خصوص شهید سلیمانی
عاوان اثر

نویساده

سیری در اندیشههای

ابوذر مهروان فر،

ناشر و سال نشر و

موضوعات اثر

تعداد صفحات
راهبردی شهید حاج

مهرامیرالموماین9392 ،

والی فقیه ،انقالب ،دفاع مقدس،

823 :

شهادت ،مدافعان حرم ،فرهاگ و
هار

قاسم سلیمانی
علیاکبر مزد

ذوالفقار

یا زهرا832: ،9392،

آبادی
سردار دلها

برشهایی از خاطرات شفاهی
شهیدحاج قاسم سلیمانی با عکس

گروه فرهاگی

گروه فرهاگی تقدیر،

خاطرات شهید از دفاع مقدس ،

تقدیر

931 :،9392

داعش  ،جاگ  33روزه

سربازان سردار

مرتضی کرامتی

سهنقطه921 : ،9393 ،

زندگیاامه معرفی شهدای حرم و

این مرد پایان ندارد

سید علی بای

راه بهش 811 :،9392 ،

زندگیاامه
لوحی

زندگی جهادی حاج قاسم
سلیمانی

 مفهوم شناسي
اصول راهبردی:

مجموعه گزاره های دانشی ،ارزشی ،روشی( الگو) و ماشی( نماد ) که موجب

سازگاری و تعامل هم افزایی بین عوامل منتلف اثرگذار در شکل گیری مکتب سلیمانی با حفظ
ویژگی دورنگری ،آیاده نگری و انعطاف پذیری در راستای آرمان ها و ماافع حیاتی آن می شود(
بابائی ،9323 ،ص ) 812
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تعریف مکتب

اعتقادها اس

ولی قدر متیقن آن مجموعهای از باورها و

 :از مکتب تعاریف منتلفی شده اس

که آدمی را به انجام سبک و روش خاصی از عمل وامیدارد برای نمونه همه مکاتب

الهی اعم از مسیح و یهودی و اسالم نماز و روزهدارند( یونس 22 :و شوری )93 :ولی کیفی
آنها متفاوت شده اس  .این کیفی

ناشی از تمایزهای مکتبی اس

انجام

که در این مکاتب نهفته اس

که در جای دیگر باید در مورد آن بحث کرد.
استاد شهید مطهری در تعریف مکتب میگوید :یک تئوری کلی و یک طرح جامع و هماهاگ و
ماسجم اس

که هدف اصلی آن کمال انسان و تأمین سعادت همگانی اس

و در آن خطوط اصلی

و روشها ،بایدها و نبایدها ،خوبها و بدها ،هدفها و وسیلهها ،نیازها و دردها و درمانها،
مسئولی ها و تکلیفها مشنص اس

و مابع الهام تکلیفها و مسئولی ها برای همه افراد هس

( مطهری ،9318 ،ص ) 33
از نگاه سید حسن نصراهلل مکتب به معاای ایده ،مجموعۀ ایدهها ،فرهاگ یا یک روش معین در کار
هس

مثالً حاج قاسم فرمانده یک نیرو در سپاه بود؛ میتوانس

در تهران باشیاد و به دیگران

بگوید بیایید ایاجا .بعد با آنها جلسه بگذارد و به حرفهایشان گوش بدهد و مسائلشان را
بهصورت طبیعی و خوب پیگیری کاد .و مثالً هر شش ماه یا یک سال هم سری به لباان و سوریه
و عراق و اینها بزند که معموالً برخی فرماندهان اینطوری رفتار میکااد .اما مکتب حاج قاسم
یعای رفتن به عرصهی عملیات و میدان عمل .رفتن بهسوی دیگران( .مصاحبه با شبکه المیادین،
پنش از شبکه یک سیمای جمهوری اسالمی ایران 92 /99 /89 ،ساع
 اصول اندیشه ای :این اصول گزاره های تصدیقی اس

) 88

که نتیجه تعامالت تفکری عقل نظری بوده

و از اندیشه عمیق نظری به خدا ،خود ،دیگران و جهان اطراف هوی

می گیرند .و سازنده جهان

بیای فرد نیز می باشاد( مطهری ،9313 ،ص ) 13
اصول ارزشي :این اصول برخاسته از نوع و کیفی
قوایی می ماناد که اعضا و جوارح را به حرک

اصول اندیشه ای عقل نظری اس

و در حکم

وا می دارد و باید نبایدهای زندگی آدمی را می

سازد( باب
اصول الگویي یا روشي :گزاره های محتوایی که بیانگر چگونگی و مهادسی رفتارها بوده که از آن
به قانون محاکات نیز یاد می کااد براساس این قانون هر فردی در زندگی نیازماد الگو می باشد(
بابائی ،9323 ،ص ) 98
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اصول نمادی یا منشي  :گزاره های که حاکی از مهادسی بیرونی رفتارها و چگونگی انجام کارها
نماز خواندن و فرماندهی کردن( بابائی ،9398 ،ص ) 23

می باشد ماناد کیفی

 چرایي و چگونگي و چیستي مکتب سلیماني:
 چرائي مکتب سلیماني:
(مدظلهالعالی)

تأکیددارند که به سپهبد شهید بهعاوان مکتب ،یکراه ،یک مدرسهی

درسآموز نگاه شود تا اهمّیّ

آن مشنص گردد بیانگر

وقتی امام خاماهای

چرایی این نگاه و رویکرد هس
نگاه شود شنصی

این قضیّه روشن شده و قدر و قیم

در ضمن اگر به حاج قاسم بهعاوان شنص و با قضایای شنصیه

و ارزشهای کاری او در البه الیی تاریخ و امواج تبلیغات دشماان به فراموشی

سپرده میشود ازاینرو ماندگاری او در طول تاریخ مرهون توصیف عملکردهای او با قضایای کلی
بهعاوان یک مکتب و بررسی و تبیین مهادسی معکوس مبانی فکری و ارزشی و الگوی اوس

تا

بتوان با طراحی و اجرای دورههای آموزشی ،مهارتی و اسطورهسازی سبک فرماندهی و مدیریتی
افراد همسان او تربی

نمود.

 چگونگي مکتب سلیماني

محتوا و مهادسی و چگونگی مکتب سلیمانی جدا از اسالم و مکتب امامین انقالب که مفسر اسالم
ناب محمدی می باشد ننواهد بود چاانکه مقام معظم رهبری در پیام تسلی

شهادت ایشان و

دیدار با خانواده شهید بدان تصریح کردند از این در طرح و بیان مکتب سلیمانی باید به این نکته
توجه کرد یعای وقتی در پیام تسلی

مقام معظم رهبری ،سپهبد شهید را از تربی شدگان اسالم و

مکتب امام خمیای میناماد بهطور طبیعی نباید بین مکتب اسالم و امام خمیای و سلیمانی تفاوتی
دیده شود و اگر هس
همان اسالم ناب اس

این تفاوت در روشهای اجرایی اس
بدان پایباد بوده اس

به معاای دیگر مشروعی
میزان مشابه

و مقبولی

و او را از دیگران متمایز ساخته بود.

رفتارها و عملکردهای هر مسلمان ازجمله حاج قاسم به

رفتارها و عملکردها ما با میزانی اس

از یک داماه وسیعی برخوردار اس

که ایشان از مکتب امام خمیای که

که شرع مقدس آن را مشنص کرده اس

مثالً نماز افراد یا حضور در میدان عملیات بر پایه میزان

اخالص مراتب منتلف پیدا میکاد و فردای روز حساب ،این عملکرد به میزان مشابه
یک معصوم نمره قبولی دریاف
قیام

که

عملکرد

میکاد .چراکه سیره و گفتار معصومین علیهمالسالم میزان حق در

برای ساجش میزان اعتبار اعمال دیگران اس

(نورى9312 ،ق.ج 91؛ ص)888
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 چیستي مکتب سلیماني

اما در چیستی مکتب سلیمانی باید آن را نظام فکری و دکترین سلیمانی بدانیم که متااسب با شرایط
زمانی و مقتضیات محیطی به این شکل طرحشده اس

چاانکه ائمه علیهمالسالم یا پیامبران گرچه

متفاوت هستاد ولی یکی چیز میگفتاد و دنبال هدف واحدی بودند یعای نفی طاغوت و عبادت
خدای واحد ( الاحل ) 31 :ولی شکل برخورد آنها بهتااسب شرایط زمان و مقتضیات زمانی
متفاوت بود مثالً ابراهیم علیهالسالم با طاغوتی مبارزه کرد که سابل غالب آن ب شکای بود ( انبیا:
 ) 13و یا موسی علیهالسالم با طاغوت سحر به مبارزه برخاس
ساحران و مردم برخاس

و با عصا و ید بیضا به بیداری

( االعراف ) 992 :و عیسی علیهالسالم با طاغوتی مبارزه کرد که سابل آن

احیا اموات و شفای مریضها بود( مائده ) 991 :و پیامبر رحم

صلیاهلل علیه و آله و ائمه اطهار

به مبارزه طاغوتی برخاستاد که ابزارش جهل مردم بود و خداوند قرآن را برای هدای
مردم از خواب غفل

برای جهانیان فرستاد( انبیا ) 912 :ازاینرو ما به حقیق

و بیداری

واحده همه آنها

اعتراف داریم و هیچ فرقی بین پیامبران الهی قائل نیستیم « ال نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ » ( البقرة :
 ) 823و مقام معظم رهبری نیز در کتاب انسان  831ساله همه آنها را ماناد انسانی میداناد که در
دورههای منتلف ،متفاوت عمل کردند (مقام معظم رهبری ،انسان  831ساله ،9392،ص ) 332
ازاینرو قائل به مکتب امام صادق علیهالسالم و سایر ائمه هستیم و این تفاوت دلیل بر اختالف
نیس

بلکه به مقتضیات زمان و مکان دکترین متااسب با آن ارائه میدادند و برای ما نیز حج

اس

چاانکه شهید مطهری این گستره را دلیل غاای شیعه در برخورد با حوادث میداناد و

میگوید  823سال دوره معصومین شرایط و اوضاع چادین گونه عوضشده و در تمام این دورهها
معصوم وجود داشته اس

و لهذا ما در شرایط منتلف مىتوانیم روش صحیح را استاباط کایم.

مثالً امام صادق در دوران باى العباس هم بوده اس
براى پیغمبر اکرم رخ نداده اس  .ازاینجه

درصورتیکه دورهاى شبیه دوره باى العباس

سرمایههاى ما غاىتر و جامعتر اس  ( .مطهری،

بیتا ،ج ،91ص) 22
ازاینرو در جاگ و تعامالت بینالمللی ،فرماندهی و مدیری
گف

و برخورد با پدیده داعش میتوان

حاج قاسم صاحب مکتب و دکترین خاصی بودند که بههیچوجه این مکتب منالف مکتب

اسالم ناب و مکتب امام خمیای نیس

چراکه این مکتب در وجود او متجلی شده اس

از باور و اعتقادات و نوع نگاهش به خدا مقام والی

و انسانی

که ناشی

بود چاانکه در حدیث ماتسب به

امیرالموماین علیه السالم فرموده باشد که مواظب نگاهتان باشید که افکارتان را می سازد و مواظب
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افکارتان باشید که افعالتان را می سازد و مواظب افعالتان باشید که عادت و عاقبتتان را می سازد(
بابائی ،9393 :ص  ) 331که تفسیری دیگری از آیه  23سوره اسراء اس

( ترجمه المیزان ،ج ،93

ص ) 818
از این رو طرح شیوه و سبک عملکرد حاج قاسم در قالب یک مکتب باعث دوام و استحکام
ساختی و ساختاری آن شده و امکان تئوری پردازی و طراحی دورههای توانمادسازی بر اساس آن
را میسر میسازد.
از طرف دیگر سبک و روشهایی که عملکردهای حاج قاسم در داماه آن شکل میگرف
استحکامش بر پایه اصولی هس
برگرفتهشده اس

قوام و

که چاانکه گفته شد از متن اسالم و مکتب امام خمیای

و رنگ و بوی عملکردهای ایشان نیز از همان اصول برمیخیزد و همان اصول

هستاد که چگونگی انجام کارها و عملکردهای او را تجویز میکاد و مشروعی

عملکرد او را

تائید میکاد.
چارچوب نظری

از نگاه قرآن و علوم مردم شااختی و رفتارشااسی ،رفتارهای اختیاری انسان متأثر از عواملی اس
که بنشهای ادراکی او را تح

تأثیر قرار میدهد ( بابائی  ، 9391ص  ) 93بچه آدمی وقتی به

دنیا میآید ماناد سایر حیوانات و شاید ضعیفتر از خیلی از آنها عمل میکاد؛ هیچ انسانی به او
خوردن ،نفس کشیدن و مکیدن پستان مادر را نیاموخته اس
بر اساس نهادهای ذاتیای اس

این رفتارها به حکم

و علم الهی و

که در نهان آنها قرارگرفته و آنها را وامیدارد این کارها را انجام

دهاد .چاانکه حضرت موسی علیهالسالم در دامن زن فرعون قرار میگیرد به دستور الهی پستان
غیر مادر را نمیگیرد او نوزادی بیش نیس

ولی به اشاره خداوند فقط پستان مادر را میشااسد و

بقیه بر او حرام شده اس  «.وَ حَرَّمْاا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ » ( القصص  ) 98 :ما قبال پستان همه
زنان شیرده را بر او حرام کرده بودیم
باابراین وقتی آدمی پا به دنیا می گذارد به تعبیر قرآن هیچ اندوخته علمی ندارد « وَ اللَّهُ أَخْرَجَکُمْ
مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً » ( الاحل  ) 22 :یعای خداوند شما را از بطن مادرهایتان خارج
کرد در صورتی که چیزی نمی دانستید ولی ابزارهای ادراکی الزم را در اختیار او قرار داده اس

که

بهتااوب از پدر و مادر و محیط تصاویر را از ناحیه چشم ببیاد و تصدیقات را از ناحیه گوش
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بشاود و عواطف را از ناحیه عقل و قلب درک نماید« وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ
تَشْکُرُونَ» ( الاحل  ، 22 :الموماون  22و ملک )83 :
یعای رفتارهای اختیاری انسان تا زمانی که به چیزی علم پیدا نکاد اعم از تصوری و تصدیقی و تا
زمانی که مهارت الزم کسب نکاد و تا زمانی که الگوی برایش نشان ندهاد  ،میلی به آن ننواهد
داش

چراکه تصویری از آن در ذهن ندارد .بعد از شااخ

جستجوگری ذاتی برای شااخ

هرچاد ابتدائی ،ترغیبی بر پایه حس

آن ایجاد میشود که به دنبال آن میل و انگیزهای برای محقق

ساختن آن به وجود میآید و اینکه در انجام آنچه بایدها و نبایدهای را باید مدنظر گیرد باز به
معرف
اس

از آن برمیگردد و نکته دیگری که در کار و فعل اولیه مدنظر گرفته میشود چگونگی آن
مثالً وقتی قابیل برای اولین بار با جسد برادرش روبرو میشود نمیدانس

با او چهکار کاد

که خداوند کالغی را راهامایی او قرار میدهد او بر پایه علم اولیه جسد برادر را دفن میکاد ولی
دیگر به او غسل ،کفن و تلقین و بقیه آداب دفن را انجام نمیدهد چراکه علمی به آنها نداش

«

فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً یَبْحَثُ فِی الْأَرْضِ لِیُرِیَهُ کَیْفَ یُواری سَوْأَةَ أَخیهِ » (المائدة  )39 :پس خداى تعالى
کالغى را مامور کرد تا با ماقار خود زمین را بکاد (و چیزى در آن پاهان کاد) و به او نشان دهد که
چگونه جثه برادرش را در زمین پاهان کاد.
تأثیرات محیطی و چگونگی تبعی
چراکه خلق

از دیگران ،از او موجودی فراملکی یا فرو حیوانی میسازد.

جسمی او به تعبیر قرآن در بهترین وضعی

و موقعی

خلقشده اس

الْإِنْسانَ فی أَحْسَنِ تَقْویمٍ » (التین  ) 3 :بهطوریکه بهتر از آن متصور نیس

« لَقَدْ خَلَقْاَا

ولی هوی

هاوز شکل نگرفته و لذا نمیتوان بر او نامی غیر از بچه آدم نهاد او در این وضعی

انسانی او
هماناد

حیوانات دیگر بهتبع ذاتیاتش میخورد ،میآشامد و میخوابد .
بنش انسانی و بُعد ملکوتی انسان بر اساس آیات و روایات به فطرت توحیدی خلقشده اس

و

اگر پدر ،مادر و محیط عقل او را بهدرستی یاری کااد او به همان کمالی نائل میشود که خداوند او
را برای آن خلق کرده اس
ماحرف خواهاد ساخ

ولی اگر سستی کااد و در دام شیطان بیافتاد او را از مسیر اصلی

« مَا مِنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ اللَّذَانِ یُهَوِّدَانِهِ وَ یُاَصِّرَانِهِ وَ

یُمَجِّسَانِه( ابن بابویه 9393 ، ،ق ،.ج 8؛ ص ) 39یعای یعای هیچ بچه ای متولد نمی شود مگر این
که بر سیاق فطرت خداشااسی هس

سپس این پدران و مادران هستاد که آنها را یهودی ،نصرانی

یا مجوس می کااد به عبارت دیگر این پدر و مادر و محیط اس

که جایگاه انسان را از حیوانات
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پایینتر میآورند و کاری میکااد که دیگر گوش ،چشم و عقل و سایر قوای ادراکی کارکرد اصلی
خود را از دس

بدهاد« أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِالَّ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

سَبیالً » ( الفرقان  ) 33 :آیا مىپادارى بیشترشان مىشاوند یا مىفهماد؟ که آنها جز به ماناد
حیوانات نیستاد بلکه روش آنان گمراهتر اس
اگرچه پدر و مادر و محیط ،پشتیبانهای اولیه علمی و عملی هدای

انسان هستاد ولی ساختار

وجودی او چاان نگاشته شده اس که بعد از اکمال رشد عقلی به همه آنها پش پا زده و مسیر
هدای را خودش انتناب نماید و اراده الهی نیز بر این پایه استوار اس تا هوی ثانوی انسان به
اختیار او نگارش یابد « .إِنَّا هَدَیْااهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً » (اإلنسان  ) 3 :همانا ما او را به راه
هدای

کردیم و این خو اوس

که شاکر( به هدای

عمل ) کاد یا کافر آن باشد( یعای خالف آن

عمل می کاد )
اما چرا و چگونه برخی به مقامی دس مییاباد که از مالئکه فراتر رفته و با ترک دنیا ،خالئی
مشهود در آن رخ میدهد و مردم را متأثر میکاد « ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَۀٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ» (کلیاى ،
 9312ق ،ص  ) 32یعای در اسالم رخاه ای ایجاد می شود که چیزی آن را پر نمی کاد و با انرژی
که از شکاف

وجود جسمی آنها پدید میآید جهانی را متأثر میکاد ؟!! " بَکَ ْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَۀُ وَ

بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ ْ یُعْبَدُ اللَّهُ عَلَیْهَا َو أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَا َن ْ تُصْعَدُ بِأَعْمَالِهِ فِیهَا (ابن بابویه،
علل الشرائع 9323 ،ش ،ج  ،8ص  ) 318بر او مالئکه الهی و جاهایی که عبادت خدا را انجام
میداده اس

و درهای آسمانی که اعمال او از آن باال میرف

در فقدان او میگریاد.

جواب این سؤال به محتوای مؤلفههای چهارگانهی اندیشهای ،ارزشی ،الگویی و نمادی برمیگردد
( بابائی ،9391،ص  19و بابائی ،93 ،ص  ) 939که در افراد منتلف بوده و چهره و شنصی

آن

ها را متفاوت میسازد باابراین مدل مفهومی ما در تحلیل رفتارهای مکتب سلیمانی و استنراج
اصول راهبردی ایشان به این مؤلفهها برمیگردد و اصول راهبردی ایشان به چهار بنش کلی تقسیم
خواهد شد( .شکل)9

شکل :9مدل مفهومی شکل گیری اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی
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روششناسي
این تحقیق ازنظر روشی از نوع تحلیل مضمون یا محتوا اس
بازکاوی قرارگرفته اس

که به روش اجتهتاد استتقرائی متورد

که از روش های تحلیل کیفی است ( بابتائی ،9322 ،ص ) 913کته در آن

ابتدا سناان سپهبد شهید ،وصی نامه شهید ،سناان امام خاماه ای و مصاحبه های که بتا هتم رزمتان
ایشان صورت گرفته اس  ،موردمطالعه قرار گرف

و مفاهیم اولیه و کلیدواژه های مربوطه استنراج

کردید و سپس طبقه بادی بین کلیدواژه ها صورت گرفته و مؤلفه هتای چهارگانته متدل مفهتومی از
آنها استنراج گردید که خالصه آن در شکل شماره  8مالحظه میشود .

شکل : 8مراحل روش اجتهاد استقرایی در شکل گیری اصول فرهاگی مکتب سلیمانی
جامعه آماری و روایي و پایایي پژوهش:

از آن جائیکه پژوهش به روش اجتهاد استقرائی صورت گرفته اس

ازاین رو بنشی از اطالعات از

طریق مطالعه سناان به جامانده از شهید به دس آمده و بنشی نیز از مطالعته ستناان رهبتر معظتم
انقالب که در مورد شهید گفتهشده اس
صورت گرفته اس
جمعی

و بنشی نیز از طریتق مصتاحبه بتا مستئوالن و ننبگتانی

که با سردار آشاا بودند و از نزدیک با ایشان کارکرده بودند که اطالعات کامتل

شااختی آن ها در جدول شماره  8ارائه شده اس

و روایی و پایایی مطالب نیتز بتر استاس
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سیاق سناان و نوع سؤاالتی که از افراد صورت گرفتته متی شتد .تعیتین و میتزان دقت

و ارتبتاط

مؤلفه ها و گویه ها ساجیده میشد یعای وقتی از فتردی ستؤال متیشتد ستؤاالت بته شتکلی بیتان
می گردید که جواب های سؤال مصاحبه گر قبلی به نوعی تائید یا رد متی شتد و ایتن شتیوه تتا آختر
مصاحبه ها بود تا این که مطالب تکراری شد و مطلب جدیدی بته دست

نیامتد و بته علت

اشتباع

نظری مطالب از ادامه مصاحبه خودداری کردیم (. .بابائی ،9322 ،ص ) 913
جدول  :8جمعی

ردیف

اسامی مصاحبهشوندهها

شااختی مصاحبه گران

مسئولیت

1

سردار دکتر حسین عالئی

رئیس ستاد وقت کل سپاه و فرمانده نیروی دریایی سپاه

2

سردار دکتر محمدعلی بارانی

مسئول وقت معاونت دانشجویی دانشگاه امام حسین علیهالسالم

3

جناب سرهنگ حسین عباسی

از فرماندهان حاج قاسم در لشکر ثاراهلل و قرارگاه قدس

4

سردار محمد شیرازی

رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا

5

محمدعلی فتحی

سفیر سابق ایران در لبنان

6

سردار دکتر نواب اصفهانی

معاون دانش و پژوهش ستاد کل سپاه،

7

سردار داریوش بهمنی

مسئول وقت گروه قدس دافوس سپاه و بخش عراق سپاه قدس

8

دکتر حسین خنیفر

استاد دانشگاه فرهنگیان کشور

9

امیر موسوی

دیپلمات در حوزه سوریه و فلسطین و لبنان

11

دکتر حسن علی اکبری

رئیس پژوهشکده علوم انسانی و مسئول وقت معاونت فرهنگی سپاه

11

محمود سنگاوی

عضو ارشد اتحادیه میهنی عراق

12

حسن پالرک

رئیس سابق ستاد بازسازی عتبات

13

سردار دکتر اصغر صالح

معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح

14

سردار رحیم نوعی اقدم

فرمانده قرارگاه حضرت زینب(س) در سوریه

15

سید حسن نصراهلل

دبیر کل حزباهلل لبنان

16

آیتاهلل رئیسی

رئیس قوه قضائیه

17

سردار دکتر حجازی

جانشین نیروی قدس

18

سردار سالمی

فرمانده سپاه

19

دکتر ابوالحسنی

مسئول مرکز مطالعات شهید بهشتی

21

دکتر ابوالحسنی

مسئول مرکزمطالعات شهید بهشتی قرار گاه امام حسین علیه السالم

21

جناب سرهنگ غالمی پور

از فرماندهان نیروی قدس

22

حجت السالم شیرازی

نمایندگی ولیفقیه در نیروی قدس

 اصول راهبردی مکتب سلیماني

سبک و روش هایی که عملکردهای حاج قاسم در داماه آن شکل می گرف

قوام و استتحکامش بتر

پایه اصولی بود که از متتن استالم و مکتتب خمیاتی و خاماته ای برگرفتته است

و رنتگ و بتوی
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عملکردهای ایشان نیز از همان اصول برمی خیزد و همان اصول هستاد که چگونگی انجام کارهتا و
عملکردهای او را تجویز می کاد در مثالی که سید حسن نصراهلل از مکتب سلیمانی یاد می کاد یعای
مدیری و فرماندهی از نزدیک و حضور بی واسطه درصحاه های عمل و اخذ اطالعات از نزدیک و
به صورت عیای مبتای بر اصلی اس
ممکن اس

که در اسالم بر روی آن تأکید دارد که اطالعات تا آنجایی کته

از نوع یقیای باشد و عملکردها باید مبتای برآن باشد در آیه  31سوره اسراء تاکید دارد

که از چیزی تبعی

کاید و برپایه آن تصمیم بگیرید که مبتای بر علم باشد « وَ ال تَقْفُ ما لَیْسَ لَتکَ

بِهِ عِلْمٌ» و علم مراتب منتلف دارد که علم یقیای یکی از مراتب آن اس  .وقتی آدمی به آن دست
مییابد بهش

و جهام را میبیاد « کَالَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقینِ لَترَوُنَّ الجْحِتیم » (التکتاثر  ) 3 :یعاتی

نه ،باز تاکید مىکام که اگر به علم الیقین برسید هر آئیاه جهام را می بیاید و مرتبه باالتر از آن حق
الیقین اس

که مبتای حضور درصحاه عملیات و درک عیای آن است ( التکتاثر ) 1 :و بتاالتر از آن

حق الیقین هس که در آن عالم و معلوم یکی میشود( الحاقه) 39 :
برپایه گفته های افرادی که با حاج قاسم مأنوس بودند علم حاج قاستم از صتحاه هتای عملیتات از
نوع حق الیقین بود یعای ایشان با صحاههای عملیات یکی بود و در متن آنهتا واقتع متیشتد؛ درد
آن ها را حس میکرد ازاین رو مردم نیز او را حس میکردند و با او هم درد شده بودند .صحاههتای
که از کمک به سیل زدگان در تلویزیون نشان می داد و یا خاطراتی که هم رزمان ایشان در مصاحبه ها
تعریف میکردند همه دلیل این مدعی اس .
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
 حاج قاسم از منظر رهبر معظم انقالب

مقام معظم رهبری در عرصههای منتلف در مورد سیدالشهدای مدافعین حرم صحب کردهانتد کته
تاها به چاد مورد از آن اشاره می کام و سپس جمع بادی آن را با تاریخ بیانات ایشان در قالب شکل
شماره  3تجمیع شده اس

آورده میشود که در جمعبادی اصول از آن استفاده کردیم

سالها مجاهدت منلصانه و شتجاعانه در میتدانهتای مبتارزه بتا شتیاطین و اشترار عتالم و آرزوی
شهادت درراه خدا ،سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام واال رستانید و ختون پتاک او بته دست
شقی ترین آحاد بشر بر زمین رین  ...او نمونه ی برجسته ای از تربی شدگان اسالم و مکتتب امتام
خمیای بود ،او همه ی عمر خود را به جهاد درراه خدا گذرانید (.پیام رهبری بته مااستب شتهادت
سردار دل ها ) 92/91/93 ،حاج قاسم باید همین جور به شهادت می رسید .خوشا به حال حاج قاسم
که به آرزویش رسید ،او شوق شهادت داش

و برای آن اشک میرین

بود( بیانات در مازل حاج قاسم سلیمانی) 92/91/93 ،

و داغدار رفقای شتهیدش
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جدول  :3بنشی از شاخصهای اصول راهبردی برآمده از وصی نامه سپهبد شهید
سخن و کالم
شهادت میدهم که قیام

مضمون پایه

حق اس  ،قرآن حق اس  ،بهش

و جهاّم حق اس  ،سؤال

و جواب حق اس  ،معاد ،عدل ،امام  ،نبوت حق اس ( وصی نامه )
خداوندا ! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالح

خمیای عزیز ،مرا در مسیر عبد

باور به آخرت ،قرآن.. ،
الهی

و عدال

والی فقیه

صالح دیگری  ،...خاماهای عزیز  ..قراردادی ... .اصول یعای ولیفقیه ،خصوصاً این

والی

حکیم ،مظلوم ،وارسته در دین ،فقه ،عرفان ،معرف ؛ خاماهای عزیز را جان خود

فرمانها

بدانید ،حرم

عملی در التزام به

او را مقدسات بدانید

این والی  ،والی

علی بن ابیطالب اس

و خیمه او خیمه حسین فاطمه اس  ،دور

والی

امیرالمؤماین ع

آن بگردید.
اول آنها ،اعتقاد عملی به والی فقیه اس ؛ یعای اینکه نصیح

او را بشاوید ،باجان

و دل به توصیه و تذکرات او بهعاوان طبیب حقیقی شرعی و علمی ،عمل کاید...کسی

والی

عملی به امام خاماهای

که در جمهوری اسالمی میخواهد مسئولیتی را احراز کاد ،شرط اساسی آن  ....والی
عملی اس
مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ آنچاان بپذیر که شایسته دیدارت شوم .جز دیدار تو را
نمیخواهم ،بهش

من جوار توس  ...تو خود میدانی دوست

دارم .خوب میدانی

جز تو را نمیخواهم .مرا به خودت متصل کن ....معبود من ،عشق من و معشوق من،
دوست

دارم .بارها تو را دیدم و حس کردم ،نمیتوانم از تو جدا بمانم .بس اس ،

بس .مرا بپذیر ،اما آنچاانکه شایسته تو باشم.

عشق به خدا و دیدار او
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امروز قرارگاه حسین بن علی ،ایران اس  .بدانید جمهوری اسالمی حرم اس

و این

حرم اگر ماند ،دیگر حرمها میماناد .ا گر دشمن ،این حرم را از بین برد ،حرمی باقی

اعتقاد به جمهوری اسالمی و
پایداری آن

نمیماند ،نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمودی(ص) ....اساس دشمای جهان با
جمهوری اسالمی ،آتش زدن و ویران کردن این خیمه اس  ،دور آن بچرخید.
و اهلل و اهلل و اهلل این خیمه اگر آسیب دید ،بی اهلل الحرام و مدیاه حرم رسولاهلل و
نجف ،کربال ،کاظمین ،سامرا و مشهد باقی نمیماند؛ قرآن آسیب میبیاد ....در مسائل

حفظ جمهوری اسالمی

سیاسی آنجا که بحث اسالم ،جمهوری اسالمی ،مقدسات و والی فقیه مطرح میشود،
اینها رنگ خدا هستاد؛ رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید
اعتقاد حقیقی به جمهوری اسالمی و آنچه مباای آن بوده اس ؛ از اخالق و ارزشها تا
در قبال مل

مسئولی ها؛ چه مسئولی

و چه در قبال اسالم

و اسالم

جمهوری اسالمی و ارزشها و والی فقیه میراث امام خمیای (رحمۀ اهلل علیه) هستاد
و میبایس

موردحمای

جدی قرار گیرند ..راه صحیح ،حمای

احساس مسئولی

در قبال مل

والی فقیه

بدون هرگونه

مالحظه از انقالب ،جمهوری اسالمی و ولیفقیه اس .
شهدا ،محور عزّت و کرام

همه ما هستاد؛ نه برای امروز ،بلکه  ......آنها را در

حفظ حرم

شهدا

چشم ،دل و زبان خود بزرگ ببیاید ،همانگونه که هستاد .فرزندانتان را بانام آنها و
تصاویر آنها آشاا کاید....
اگر عمل شما و کالم شما یا مااظرههایتان بهنوعی تضعیفکااده دین و انقالب بود،

تمسک به دین و آرمانهای

بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسالم و شهدای این راه هستید؛ مرزها را تفکیک کاید.

انقالب

اگر میخواهید باهم باشید
بهکارگیری افراد پاک دس

و معتقد و خدمتگزاری به ملّ  ،نه افرادی که حتی اگر به

میز یک دهستان هم برساد خاطره خانهای سابق را تداعی میکااد.
در دوره حکوم

و حاکمی

بکارگیریافرادپاکدس و معتقد
و خدمتگزاری به ملّ

خود در هر مسئولیتی ،احترام به مردم و خدم

به آنان

مردمداری و احترام به آنها

را عبادت بداناد و خود خدمتگزار واقعی ،توسعه گر ارزشها باشاد ،نه با توجیهات
واهی ،ارزشها را بایکوت کااد ...
مسئولین هماناد پدران جامعه میبایس

به مسئولی

خود پیرامون تربی

و حراس

نگاه پدرانه مسئولین

از جامعه توجه کااد
مالک مسئولی ها را برای انتناب فرماندهان ،شجاع

و قدرت اداره بحران قرار

شجاع

و قدرت اداره بحران

دهید.
شااخ
بهموقع

بهموقع از دشمن و اهداف و سیاس های او و اخذ تصمیم بهموقع و عمل

دشمنشااسی
تصمیم بهموقع و عمل بهموقع
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جدول  :3بنشی از شاخصهای اصول راهبردی مکتب سلیمانی از ننبگان و مسئوالن
مضمون پایه

سخن و کالم
وصی نامه این سردار سرافراز جهان اسالم از اول تا آخر والی
عزت شما در تبعی

نامه اس  .همگان بدانید که

از ولیفقیه اس ( آی اهلل رئیسی)

سردار سلیمانی و مکتب او مردمباوری را به ما میآموزد؛ او مردم را باور داش  .در عالم،
سیاس مداران دم از مردمداری میزناد و دکانداری میکااد ،اما در حقیق

والی

مداری /

والی

نامه

مردمباوری

مردم را باور

ندارند( آی اهلل رئیسی)
او بهجای ایاکه در تهران باشیاد به لباان و خطوط اول جاگ میرف
صحب

میکرد و اطالعات را میگرف

گستردهتری در مسئولی
 92/99/83ساع

و از نزدیک با برادران

 ...که باعث میشد کمک میکرد ذهای

اطالعات میدانی

عمیقتر و

داشته بود  (.سید حسن نصراهلل در مصاحبه در شبکه یک،

) 88

شهید سردار سلیمانی از نفس خود عبور کرد و بر آن غالب شد ( سردار محمد شیرازی
قاسم سلیمانی یک فرمانده عالیرتبه بود و میتوانس

از دور دستوراتی را بدهد و در میدان

هم حضور نداشته باشد اما در تمامی جبههها حضور داش

و تا زمانی که جلوال و سعدیه و

عبور از خود
مدیری

میدانی و

پیشگام بودن

دیگر مااطق را آزاد کردیم با ما بود (.محمود ساگاوی)
حاج قاسم خیلی به بهرهوری از وق

اهمی

میداد .یعای چیزی را که میشد در  3سال

انجام داد باید در  9یا  8سال انجامش میداد .تا این حد مصمم بود و پش

مدیری

زمان

سرهم پیگیری

میکرد ( سید حسن نصراهلل )
همیشه نیروها و یگانهای عملکااده را ترغیب و تهییج مینمود که نباید با همه مشکالت
تسلیم دشمن شوند .اساساً جاگ را تقابل ارادهها میدانس

جاگ ارادهها

به همین دلیل به دنبال انجام

ناممکنها درصحاه عملیات بود (. .سردار بهمئی)
حاج قاسم خسته نمیشود ،او ساع ها کار میکرد ،پرکاری از ویژگیهای او بود پرکاری

خستگیناپذیری

یعای پیگیری دائمی (.سید حسن نصراهلل )
سردار سلیمانی بر اساس ماطق قدرت ،ننس

ماابع مادی را تقوی

کرد ،سپس سعی کرد هر

کاشگری در قواعد ملی و محلی کشورش رشد کاد؛ یعای هرکسی در نسنه بومی خود رشد
کاد .او پایههای قدرت را بر اساس نسنه بومی کشورها تثبی

که قصد داش

تفکر راهبردی

کرد که اینها پیشران هر روند جدیدی شد

در مقابل صلح و ثبات قد علم کااد (.فتحعلی)

نگاه ایشان به تحوالت ماطقهای ،نگاهی آیادهگرایانه و بر اساس واقعی های میدانی بود(.
محمد فتحعلی)

و محلی

کرد (.محمد فتحعلی)

سلیمانی با افق دید خود ،آیاده ماطقه را خوب ترسیم کرده بود و مجموعهای که با نسنههای
بومی و نگاه دقیقی از تحوالت ماطقهای مدیری

تأکید بر قدرت بومی

آیادهنگری و نگاری
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عزت و احترامی که مردم به حاج قاسم سلیمانی داشتاد ناشی از ادبهای نفْس  ،بادگی،
سربازی ،رزم ،استقام

رعای

بودند که در جایجایی زندگی آنها را عملیاتی کرده بود ( خایفر )

ادب در

وجوه منتلف
فرامذهبی و فرا

فرامذهبی و فرا قومیتی برای اهداف بزرگتر تأکید داش (امیر موسوی )

قومیتی
ایشان فرا سیاسی و فرا حزبی بود چه در عراق ،چه در لباان یا فلسطین یا حتی در ایران( .امیر

فرا سیاسی و جااحی

موسوی)
 .ایشان فردی بودند که بهراحتی بدون رودربایستی و رک انتقاد میکردند(حسین عباسی)

انتقادکااده و پذیر

برخورد محب آمیز و بزرگوارانه با تکتک نیروها از مشنصات بارز ایشان بود ( حسین

برخورد محب آمیز

عباسی )
ایشان خیلی تیزبین بود و مسائل را بهخوبی درک میکرد( حسین عباسی )
ارتباط نزدیک با نیروهایش داش

تیزبیای
ارتباط نزدیک با

حتی با خانواده آنها تماس میگرف (سردار دکتر

نیروها

محمدعلی بارانی)
برخورد صمیمی با بازنشستههای سپاه داش

برخورد صمیمی

و بدون اجازه خانواده موافق اعزام آنها به

سوریه نبود(سردار بارانی)
کارهای ایشان برپایه مطالعات علمی بود یعای تصمیمهای که میگرفتاد پایه علمی داش

تصمیمگیری علمی

و

از یک پشتیبانی تحقیقاتی برخوردار بود (سردار نواب اصفهانی)
این شهید سعید به ما آموخ  :آغاز بصیرت ،مرحله شااخ

اس  ،شااخ

خود و دیگران(

بصیرت

دکتر خایفر )
به آموخ

ارتباط صمیمی با

با مردم ،مردمدار باشیم و در برخورد با آنها به مسائل زیر توجه میکرد.لبناد و

مردم

زبان بدن و ارتباط ،شاود مؤثر.،حل مشکل دیگران ،بدل و بنشش ،فداکاری تا مرحله
شهادت( دکتر حسین خایفر)

عمل حرفهای

در هرکاری باید حرفهای عمل کرد که مصادیق آن در زندگی شهید سلیمانی خیلی زیاد اس
( دکتر حسین خایفر)
نفس او الهام گرفته از ایمان به اهلبی

(ع) ،امام خمیای (ره) و رهبر انقالب اسالمی اس

(

والی

مداری

رحیم نوعی اقدم )
سلیمانی فرد بسیار بزرگی ازنظر اخالص و عمل صالح بود(سردار دکتر حسین عالئی)

اخالص گفتار و
عملی

در مقابله با قوای دشمن بسیار واقعنگر و عملگرا بود و کامالً اجرایی فکر میکرد ( دکتر

واقعنگری عملگرا

عالئی )
قاعده شکای از خصوصیات بارز ایشان بود و به معاای واقعی آتش به اختیار عمل
میکرد(حج االسالمحسن علی اکبری )

آتش به اختیار

اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی
اولین موضوعی که در فرماندهی سردار سلیمانی تجلی داش
توکل به پروردگار متعال و توسل به اهلبی

و خود را به رُخ میکشید،

علیهم السالم بود (رحیم نوعی اقدم )

سردار سلیمانی ادبیات و شیوههای دشمن را بهدق

میشااخ  .او رفتار دشمن در برابر
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توکل و توسل به
خدا و اهلبی
دشمنشااسی

حرکات ما را پیشبیای میکرد و تشنیص میداد(رحیم نوعی اقدم )

عملیاتی

سومین موضوع در فرماندهی سردار سلیمانی ،قبول خطر و برداشتن گامهای بلاد اس (رحیم

ریسکپذیری

نوعی اقدم )
تمامی سلیقهها ،فرهاگها ،ادبیات و حتی عقیدهها در بین نیروهای سردار سلیمانی حضور

فرامذهبی و ملی

داشتاد( .رحیم نوعی اقدم )
وقتی صحب

از نقاط قوت ،ضعف ،فرص

و تهدیدها میکرد همه متأثر از مطالعه میدانی و

مطالعه میدانی

از نزدیک بود ( سردار صالح )
زمانی که همه فکر میکردند راهی برای حل مسئله نداریم و غیرممکن به نظر میرسد ایشان

راهبردهای خالقانه

با تالش جهادی راهکار و راهبرد خالقانه ارائه میداد و خودش نیز اهتمام به پیادهسازی آنها
میداش ( سردار دکتر اصغر صالح )
ایشان از یک مدیری

علمی دیای برخوردار بودند و هر جا بنبستی در کار احساس

مدیری

دیای

میکردند ایشان با توسل راهکار ارائه میدادند( سردار دکتر اصغر صالح )
ایشان وقتی با مسئولین صحب

میکرد مسائل را چاان بازبیای میکرد و توضیح میداد که

مدیری

برانگیزاناده

آنها را متقاعد میساخ ( سردار دکتر اصغر صالح )
ایشان با مدیریتی که در جبهههای منتلف داشتاد و ما اسم آن را جبهههای مردمی میشااسیم
این نوع مدیری

را در عمل تعریف کردند( سردار دکتر اصغر صالح )

مدیری

بینالملل

مردمی

ایشان در برخورد با احزاب و طیفهای منتلف مردم ماناد پدر و مادر با اعضای خانواده

گستردگی عقیدتی و

عمل میکرد( .دکتر اصغر صالح )

فکری

نتایج تالش های ایشان در جبههها بیرونی در حوزههای منتلف فوقالعاده و بینظیر اس

مدیری

ولی هیچوق

سنای از آنها نمیگف

مگر بهضرورت( سردار دکتر اصغر صالح )

خیلی وق ها که مشکالتی پیش میآمد و مسئولین از حل آن عاجز بودند ایشان وارد میدان
میشد و با تمام توان و شجاعانه و تدبیر به حل آن میپرداخ

و موجبات شادی ایشان

با خروجی

باال و بیادعا
مدیری

به همراه

زدون غم از والی

میبود( سردار دکتر اصغر صالح )
ایشان مدیری

راهبرد دیای را با رویکرد جدید در عمل پیاده نمود .رویکردی که با بصیرت

تفکر راهبردی والیی

همراه بود بصیرتی که از نزدیک و میدانی بود ( .سردار دکتر اصغر صالح )
قاسم در برابر دشماان همچون کوه استوار بود .او از امیر مؤماان آموخته بود که در میدان
جاگ ،کاسههای سر را باید به خدا هدیه داد .زره قاسم پش
پش

نمیکرد( سالمی )

نداش

و هرگز به دشماان

استقام

علوی گونه
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توکل و توسل به

او معجزه توکل و توسل بود (.سالمی )

خدا
بگویم او رخساره میدانی ولیفقیه بود و جز به اوامر امام خاماهای نمیاندیشید و هر آنچه

والی

مداری

اجرا میکرد همان بود که رهبری میفرمودند .او عاشق رهبری بود( سالمی )
وقتیکه قلمش به کاغذ میرف

با اخالص بود و با عباراتی موفقی

اخالص

در نوشتن را نشان

میداد (.سردار قاآنی )

بر اساس آنچه از جداول و تحلیل محتوای سناان شهید و دیگران برمی آید اصول حاکم بر مکتتب
سلیمانی بر پایه سیاق سناان و روایی و پایایی بهدس آمده به شکل زیر خالصه گردید:
جدول  :3اصول راهبردی و مفاهیم کلید و شاخصها
مضمون فراگیر

مضمون سازمان

مضمون پایه

دهنده

مکتب سلیمانی
باور وجود خداوند ،باور به وحدانی

خدا ،باور به حضور الهی و

آیادهنگری و نگاری ،بصیرت( واقعبیای عملگرا ) ،تأکید روی مسائل

یا معرفتی

اصول اندیشهای

بصیرت الهی

خداباوری

اصلی و مرکزی ،چتر گسترده ایدئولوژیکی و فکری،دشمنشااسی
عملیاتی ،راهبردهای خالقانه ،فرامذهبی و ملی و فرا قومیتی ،فرا سیاسی
و فراجااحی ،مردمباوری و واقعبیای در شااخ
باور به آخرت ،بهش

تفکر راهبردی
والیی

حق و باطل

و جهام ،باور به وجود برزخ و قیام  ،عدال

آخرت نگری

الهی و شهادتطلبی
وحدت در گفتار و عمل ،متظاهر نبودن ،تواضع و فروتای در

اصول ارزشی یا بیاشی

اخالص در گفتار
و عمل

برخوردها ،جاگ ارادهها
حدود

تمسک به دین و آرمانهای الهی ،التزام عملی به دین ،رعای

الهی ،تواضع و فروتای در برخوردها ،هماهاگی در گفتار و عمل
انقالبی گری ،انتقادکااده و انتقادپذیر ،خستگیناپذیری ،استقام

در

کار ،ریسکپذیر و انقالبی بودن

اصول الگویی

بهکارگیری افراد پاک دس

یا ماشی

التزام عملی به دین

مقاوم
هدای

 /عقالنی

 /استقام

قرآنی  /مدیری

برانگیزاناده  /مدیری

انقالبی گری

و معتقد و خدمتگزاری به ملّ

با خروجی باال و بیادعا /مدیری

روحیه جهادی و

 /مدیری

شجاعانه به همراه تدبیر / ،راهبرد
در کار

وقفی بیوقفه  /مدیری
بینالملل مردمی  /مدیری

دیای  /مدیری
زمان

استقام

علوی

گونه
مدیری

دیای

اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی
رعای

ادب در وجوه منتلف  /رسال
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انسانی – اسالمی  /ارتباط

صمیمی با مردم  /برخورد صمیمی و ارتباط عاطفی و نزدیک با نیروها

تقوا و ادب الهی

 /تقوا و ادب دیای
عمل حرفهای  /شجاع

عشق به خدا و

و قدرت اداره بحران /تابع حقایق تا

خواس های نفسانی پی پروایی در کارها /خستگیناپذیری
اعتقاد به جمهوری اسالمی و پایداری جمهوری اسالمی ایران  /والی

یا روشی

اصول نمادی

دیدار او

عملی در التزام به فرمانها و تدابیر امام خاماهای  /مدیری
زدون غم از والی

به همراه

والی

مداری (

ولیفقیه )

 /واقعنگری به دشمن ،اهداف و سیاس ها

نگاه راهبردی  /تیزبیای  /تصمیم بهموقع و عمل بهموقع  /واقعنگری
عملگرا  /مطالعه میدانی  /تأکید بر قدرت بومی و محلی  /مدیری
راهبردی واقع بیاانه  /شجاع

تصمیمگیری
راهبردی والیی

و تدبیر در عمل  /عقالنی

نتیجهگیری و پیشنهاد :
الف :نتیجهگیری:

ازآنچه گذش

می توان پاسخ سؤال اصلی یعای اصول حاکم بر مکتتب ستلیمانی را در چهاراصتل

خالصه کرد که به شرح منتصر زیر هس :
اصول اندیشهای یا معرفتي مکتب سلیماني

این اصول خروجی عقل نظری و از جاس معرفتی اس

که گروهی اجزای آن ها را بتاور ،صتدق و

توجیه می داناد که از نوع نگاه به خدا ،خود ،دیگران و جهان اطراف هوی
حکم نیروی اس

که قوای محرکه را به حرک

وابسته به نیروی اس

می گیرند .این اصول در

درمی آورد ازایتن رو نتوع حرکت

و چگتونگی آن

که به قوای محرکه داده می شود .به طور طبیعی انسانی که موتتور محرکته آن

از اندیشه توحیدی والهی قوت گیرد فعالی  ،قدرت محرکه ،داماه و گستره آن متفتاوت از انستانی
خواهد بود که قوای حرکتی خود را از اندیشه دنیایی و مادی سرچشمه می گیرد و خود را محتدود
به دنیا میبیاد.
مطالعه اجتهادی استقرائی در وصی

نامه ،سناان سپهبد شهید و سناانی که از ناحیته مقتام معظتم

رهبری و دیگران در خصوص این شهید بزرگوار گفته شده بیانگر این اس

که محتتوای اندیشتهای

او حاکی از سه اصل اساسی خداباوری با شاخصهای باور وجود ختدا و وحتدانی

او و حضتور

الهی و تفکر راهبردی الهی با شاخص های آیاده نگری و نگاری ،بصیرت ،تأکید روی مسائل اصلی
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و مرکتتزی ،چتتتر گستتترده ایتتدئولوژیکی و فکری،دشتتمنشااستتی عملیتتاتی ،راهبردهتتای خالقانتته،
فرامذهبی و ملی و قومیتی ،فرا سیاسی و فراجااحی ،مردم بتاوری و واقتع بیاتی در شتااخ
باطل و آخرت نگری با شاخص های باور به آخرت ،بهش

حتق و

و جهام ،برزخ و قیام  ،عدال

الهتی

و شهادتطلبی هس
اصول ارزشي مکتب سلیماني

اصول ارزشی بنش انگیزشی قوای محرکه ما را برمی انگیزاند و انستان را بترای تحریتک اعضتا و
جوارح وامی دارند تا کاری کاد؛ تفاوت بین کسی کته اعتقتاد بته ختدا دارد و شتهادت را تاهتا راه
وصول به رسیدن و جاودانگی می شااسد ولی در میدان جاگ از مواجهه بتا دشتمن هتراس دارد و
خود را پش

خاک ریز منفی می کاد باکسی که بدون زره جاگی بتا دشتمن مواجهته شتده و او را

حیدر کرار می ناماد( ابن شعبه  ،9329 ،ص  ،339تهران ) به میزان انگیزش الهتی افتراد و درجته و
شدت آن برمی گردد که اوج آن ها را در معرکه هتای جاتگ و حضتور در خطترات و درنهایت
وصی نامه می بیایم؛ ؛" این شهید عزیزِ ما هم دل و جگر داش
نداش  ...به دهان خطر می رف

-بته دهتان خطتر متی رفت

امّا جان دیگران را تا متی توانست

در
و ابتا

حفتظ متی کترد؛ مراقتب جتان

نزدیکانش ،اطرافیانش ،سربازانش ،همکارانش در ملّ هتای دیگتر کته در کاتار او بودنتد ،بتود" (
بیانات رهبری در دیدار مردم قم  " ) 92 /91 / 92سردار شهید سلیمانی کسی بود که بتا شتجاع
مثال زدنی در صفوف مقدّم و در خطرناک ترین جایگاه ها حضور مییاف

و شتجاعانه متیجاگیتد"

(بیانات رهبری در خطبههای نماز جمعه تهران) 92 /91 / 82 ،
این اصول در مکتب سلیمانی در سه اصل راهبردی التزام عملی به دین با شاخص های تمسک بته
دین و آرمان های الهی ،رعای

حدود الهی ،تواضع و فروتای در برخوردها ،همتاهاگی در گفتتار و

عمل اخالص در گفتار و عمل با شاخص های وحدت در گفتار و عمل ،متظاهر نبودن ،تواضتع و
فروتای در برخوردها ،جاگ اراده ها و روحیه جهادی و انقالبی بتا شتاخص هتای انقالبتی گتری،
انتقادکااده و انتقادپذیر ،خستگیناپذیری ،استقام

در کار ،ریسکپذیر و انقالبی بودن اس .

اصول الگوی یا روشي مکتب سلیماني

آدمی برای انجام کارها نیازماد الگویی اس

که از آن تبعی

کاد بدون الگوی اجرایی تتوان ایجتاد
یا در اثر آزمون وخطاهتا و تجربیتاتی

هیچ چیز را ندارد و اولین آدمی که دس

به این کار زده اس

که ناشی از علوم دانشی و تجربی اوس

یا ایاکه از جای دیگری برایش ارائه میشود؛ وقتی قابیتل،

اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی

هابیل را کش

نمی دانس
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با جاازه او چه کار کاد و لذا خداوند برای اولین بار با فرستادن کالغتی،

خاک را به او آموزش داد( مائده ) 89 :و یا وقتی که حضرت نوح دستور ساخ
وحی و نظارت الهی ساخ

( المؤماون  ) 82 :و حتی آیات گویای این اس

کشتی را گرف
که تربیت

با

حضترت

موسی(علیهالسالم) در کاخ فرعون بر اساس برنامه ای بود که خداوند مشنص کترده بتود ( طته ) 39 :
یعای همه اتفاقاتی که بر موسی علیه السالم در تولد ،انداختن در دریا و گرفتن آن توستط آستیه و
 ...برپایه برنامهای بود که خدا رقمزده بود.
باابراین انسان برای این که کارها و فرمان ها را به درستی انجام دهد نیازماد ایتن است
برای آن مشنص کاد و اال فرمانبر مباای تفسیر و برداش

کته الگتویی

شنصی صورت میگیترد و هتیچکتس

نیز نمی تواند او را به خاطر این کار مقصر بشااستد چراکته جتواب ماطقتی ایتن خواهتد بتود کته
برداش

و قریاه و شاهد و الگوی دیگری برای انجام غیر ایتن نبتود.

من به این صورت بوده اس

مثالً خداوند متعال گفته نماز بنوان (اقیموا الصلوه) ،مرا عبادت کن ( فاعبتدنی)و مراقتب غتذای
باش « فَلْیَاْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ » ( عبس  ) 83 :و دستورات بی شتماری کته بترای زنتدگی آدمتی
گفتهشده اس

که همه آنها نیازماد تعیین الگو اس  .ازاینرو هر مکتبی برای اینکته پیتروانش در

سبک و سیاقی که موردنظر اس
حرک

در سیاق مکتب سلیمانی بر پایه تحلیل محتوای انجام شده در سه اصل مادیریت دینای بتا

شاخص های هدای
و مدیری

حرک

کاد نیازماد الگو میباشاد.

قرآنی ،مدیری

وقفی بی وقفه ،مدیری

برانگیزاناده ،مدیری

بین الملل مردمی

زمان  ،استقامت و پایداری علوی گونه با شاخص های بهکارگیری افراد پتاک دست

معتقد و خدمتگزاری به ملّ  ،مدیری

با خروجی باال و بی ادعا ،مدیری

و

شجاعانه به همراه تتدبیر،

در کار و اصل تقوا و ادب الهی با شاخص های رعای

ادب

راهبرد مقاوم  ،عقالنی

و استقام

در وجوه منتلف ،رسال

انسانی – اسالمی ،ارتباط صمیمی با متردم ،برختورد صتمیمی و ارتبتاط

عاطفی و نزدیک با نیروها اس .
 اصول نمادی یا منشي مکتب سلیماني

مقصود من از نماد ظهور بیرونی گفتمان ،فکر ،ارزش و رفتار هس
باید نماز بنواناد « اقیموا الصلوه » ،این یک دستور اس

مثالً وقتی گفته می شود مؤماان

تحقق آن نیازماد چارچوب و قالبی اس ؛

و خداوندی که این دستور را داده اس  ،میفرماید مقصود من با قالب و چارچوبی تأمین متیشتود
که به حبیب و رسولم گفته ام ،مرا با آن نماز بنوانید که حبیبم با آن نماز متی خوانتد « .صَتلُّوا کَمَتا
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صَلَّیْ ُ » (خصیبى 9399 ،ق.؛ ص )989و هکذا این امر در وضو و ستایر دستتورهای الهتی تعمتیم
می یابد .نکته قابل توجه در این دستورها و انتناب نمادها این است

کته نمادهتا هتدف و مقصتود
کته معتانی در

دستور را تأمین نماید یعای نماد حاکی از چارچوب رفتاری ،فکری و گفتمانی اس

آن بیان و القا می شود به عبارت دیگر نماد قالب یا مجموعه ای از حرکات یتا رفتارهتا و یتا صتوری
اس

که معانی بهوسیله آنها ماتقل میگردد ( .بابائی  ،9393 ،ص ) 992

وقتی در زمان رسولاهلل صلیاهلل علیه و آله مردم را برای نماز فراخوان میکردند شیوههای منتلفتی
طرح شد ماناد :نصب پرچم ،شیپور زدن و نواختن ناقوس که حضرت به دالیل شباه

به یهتود و

نصارا رد کردند( سان أبى داوود  :ج  9ص  933ح  ، 392السان الکبرى  :ج  9ص  323ح )9233
که درنهای

نماد فراخوان مردم به نماز اذان شد (.الطوسی ، 9313 ،ج  ،8ص ) 823

ازاینرو الگوها باعث جه دهی ارزشها ،هاجارها و حتی باورهتای انستانهتا متیگتردد .الگوهتا
باعث تأیید عمل و تشویق دیگران می شوند .الگو ایجتاد انگیتزه نمتوده و سترع

تحقتق عمتل را

افزایش می دهد .الگو جرأت ورود در عمل را افزایش داده و سنتی و مرارت های آن را به حتداقل
می رساند .الگو دالیل عقالنی و استقرایی را تح الشعاع خود قترار داده و دلیلتی فراتتر از مستائل
ظاهری ابراز می دارد .الگو ماطقی اس

که از مجموع ارزش ها و باورهتا و شتااخ هتای فتردی و

اجتماعی ظاهر میشود.
میتوان گف

که اصول راهبردی نماد درواقع چکیده ،میوه و محصول اصول اندیشتهای ،ارزشتی و

الگویی اس

و نمود این ها در نماد متجلی می شود و لذا هرگونه انحراف و خالف در ایتن اصتول

در میوه خود را نشان می دهد و به معاای دیگر اختالف در این اصل به خاطر انحراف هایی خواهتد
بود که در سه اصل قبلی ایجادشده اس  .ازاین رو اصول نمادی خطوط قرمز مکتب سلیمانی و هتر
مکتب دیگر شااخته می شود و هرگونه تنطی در آن ها بته مفهتوم تنطتی در اصتول قبلتی است .
چاانکه در کالم امیرالمؤماین علیه السالم واردشده اس

که اندیشه ماناد آبی اس

کته بته درخت

داده می شود که در میوه آن اثر می گذارد « وَ الْمِیَاهُ مُنْتَلِفَۀٌ فَمَا طَتابَ سَتقْیُهُ طَتابَ غَرْسُتهُ وَ حَلَت ْ
ثَمَرَتُهُ وَ مَا خَبُثَ سَقْیُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَ أَمَرَّتْ ثَمَرَتُهُ» ( خطبه)933 :
باابراین وقتی صحب

از اصول راهبردی نماد مکتب سلیمانی می کاتیم یعاتی چیزهتایی کته بتوانتد

مفاهیم و معانی این مکتب را در بستر زمان بدون تغییر بایادی حمل کاتد بته طتوری کته پویتایی و
مانایی آن از بین نرود .این اصول در مکتب سلیمانی بر استاس تحلیتل محتتوای گفتمتان مصتاحبه
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گران و سناان رهبری و خود شهید در سه اصتل عشق به خدا بتا شتاخصهتای عمتل حرفتهای،
شتتجاع

و قتتدرت اداره بحتتران ،تتتابع حقتتایق تتتا خواستت هتتای نفستتانی ،پتتی پروایتتی در

کارها،خستگی ناپذیری والیت فقیه یا والیت مداری با شاخص های اعتقتاد بته جمهتوری استالمی
ایران و پایداری آن ،والی

عملی به فرمانها و تدابیر امام خاماهای (مدظلهالعالی) ،متدیری

بته همتراه

زدودن غم از والی  ،واقع نگری به دشمن ،اهداف و سیاس ها و تصمیمگیری راهبردی والیی بتا
شاخصهای نگاه راهبردی،تیزبیای ،تصمیم بهموقع و عمل بهموقع ،واقتعنگتری عمتلگترا ،مطالعته
میدانی ،تأکید بر قدرت بومی و محلی ،مدیری
عقالنی

راهبردی واقع بیاانه ،شجاع

و تتدبیر در عمتل و

تجمیع شد.

ب :پیشنهادها

 -9در بعد دانشتی و معرفتتی :تعمتیم اندیشته شتهید بتودن قبتل از شتهید شتدن در ستایر
عرصه های فرماندهی و متدیری

از طریتق تعریتف دورههتای توانماتد ستاز و ارزیتابی

عملکرد
 -8تعمیم باور به وجود فرص

بیشتر در بحرانها تا خود فرص ها از طریق نترسیدن،

نترساندن مگر از گااه و تنلف از فرمان و تدابیر ولیفقیه
 -3تعمیق تفکر راهبردی والیی از طریق طراحی فرایاد تفکر راهبردی علوی و آموزش آن
به سطوح عالی مدیری

و فرماندهی

 -3در بعد ارزشی و انگیزشی :عشق واقعی به خدا وزنتدگی پتس از مترگ در همته ارکتان
متدیری

و فرمانتدهی از طریتتق ارزشتیابی عملکردهتای آموزشتتی و عملتی در ستتطوح

منتلف آموزشی
 -3تعمیق تفکر راهبردی والیی از طریق طراحی فرایاد تفکر راهبردی علتوی و آمتوزش آن
به سطوح عالی مدیری

و فرماندهی

 -1در بعد الگویی و روشی :تعمیم والی
تمام سطوح فرماندهی و مدیری
عملکرد

عملی و دلی به والی

(مدظلتهالعتالی)

امام خاماهای

در

از طریق اجرای کارگاههای توانماتد ستاز و ارزشتیابی
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 -2تعمیم تفکر فرامذهبی ،سیاسی ،قتومیتی و جغرافیتایی در میتان فرمانتدهان و متدیران از
طریق طراحی کارگاههای توانماد ساز و اجرای عملی ارزشیابی عملکرد و امتیتازدهی بتر
مباای آن
 -2در بعد نمادی و ماشی :اعتقاد عملی و باور به این کالم امیرالمتؤماین علیتهالستالم « مَتن
اَصلَح ما بَیاَه وَ بَینَ اللَّه ،اَصلَحَ اللَّهُ ما بَیاَه وَ بَینَ الاّاس»( کلمات قصار « )29 :اگر میانته ی
خودمان را باخدا درس

کایم ،خدا میانهی ما را با مردم ،درس

 -9باور به ایاکه تاها راه نجات تبعی

خواهد کرد».

عملی و قلبی از ولی امر و جانشین برحق امتام زمتان

علیه السالم یعای امام خاماهای(مدظلهالعالی) می باشد.
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