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 *زهرار امیان

 مقدمه

دان پس از پیروزی انقال  و در روزهای آغازین دفاع مقدس، جوانی از خطه کرمیان پیای در میی
گیری از ایمان، شجاعت، هوشمندی و تیزبینیی خیود، بیه  نبرد گذاشت که طی ههل ساط با بهره

ای در مسیر کماط پیش رفت که سرانجام سکه تبسیس ییک مکتیب بیه نیام او توسیط رهبیر  گونه
اش، گیواهی  معظم انقال  زده شد. هر انسان آگاه و منصفی، فارغ از اندیشه سیاسی یا اجتماعی

ه این عبارت پر مغز و دقی  به ح  شایسته سردار بزرگ اسالم، سپهبد شهید حاج قاسم دهد ک می
تواند هیر ییک از جوانیان ایین  سلیمانی است. مکتب سلیمانی امروز، مکتب بزرگی است که می

هیایی داشیته  سرزمین را به سلیمانی دیگری تبدیل کند. اما به راستی یک انسیان بایید هیه ویژگی
و سیعه  شیودگاه انسان از مدار فردییت خیارج  هراز شود؟ واقعیت آن است که س باشد تا مکتب

هیا تیبثیری قابیل توجیه در مسییر کمیاط  گسترش یابد که بر نفوس انسان ای اش به اندازه وجودی
، حاج قاسم سلیمانی، سیرباز ها دطعزیز سردار  .شده استتبدیل در واقع به یک مکتب  ،بگذارد

های ایین  ه توانست جهانی را دگرگون کند. در این مقاله برخی از ویژگیمیلصی در راه خدا بود ک
 کنیم. ساز را بررسی می سردار رشید حماسه

 . ایمان به خدا1

ای است که در مغز و فکیر بشیر راه  ترین اندیشه ایمان و اعتقاد به خدای یگانه، بلندترین و لطیف 
بیشد و قیدرت مقاومیت  ه، به آدمی نیرو میبین کرد یافته است که دط را روشن، امیدوار و خوش
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ها، آرامش روانی دارد؛ زییرا از سیویی  کند. انسان مؤمن در مصائب و سیتی وی را مضاعف می
گیرد   داند و از این احساس، نیرو و نشاط می گاهی محکم و پناهگاهی امن می خود را دارای تکیه

ْْ ِبذِ » ذيَن اَمُنوا َو َتْنَمِئنُّ ُقُلوُبُه ِه َتْنَمِئنُّ اْلُقُلوُب الَّ ِه اال ِبِذْكِر اللَّ گیر در برابیر ید یاز سیو و 1«ْكِر الل 
ى »بینید   در مقابیل خیویش میند و پاداش الهی را ک ی مییباکیشامدهای ناگوار، شیپ مكا ُيكَوفَّ انَّ

ْْ ِبَغْيِر ِحساٍب  اِبُروَن اْجَرُ  و در انتظیار دانید   هیا را زودگیذر میی ن سیتییاهنین انسانی  2«.الص 
   3.برد یسر م  سعادت حتمی و جاودانی به

هیای میؤمن را  سردار سپهبد شهید سلیمانی، نمونه عینی انسان مؤمن به خدا بود که تمیام ویژگی
توان در او یافت. داشتن زندگی هدفمند، خشوع در نماز، امانتدار، وفادار به پیمیان، توکیل بیه  می

کردن مردان خدا، پاکدستی و اطاعت از خدا و رسوط و نپذیرفتن خدا، پناه دادن به دیگران و یاری 
والیت کافران، جهاد با ماط و جان، در برابر کافران سییت و در برابیر یکیدیگر مهربیان و حکیم 

توان در جزء به جزء زندگی این شهید عزیز مشاهده کرد. ایمان به خدا بود  را می 4کردن به عدالت
ای ترس یا تردید به خود راه دهید.  آنکه ذره برد، بی م نبرد با داعش میکه او را شجاعانه تا خط مقد

 ، صحابی خیا  امیرالمیؤمنینبن صوحان لصعصعسردار سلیمانی، در حقیقت بسیار شبیه 
نَةُوَُخفِيَفُألَمؤنَة ؛بود کیار و ُپیر ارزش  اما بسیار کمیک ،هزینه مردی سبکبار و کم ؛ 5كَثيَِرُألَمصو 

فرمیود   کنییم کیه میی را درک میی و بیشتر مفهیوم ایین فرمیایش امیام خمینیی بود. امروز بهتر
نظییر بیود.  ، هم مرد خدا و هم هنرمندی بیها دطسردار به واقع «. شهادت، هنر مردان خداست»

با هنر خداشناسی و حضور در محضر پروردگیار گذشیت. رفتارهیایش،  اش لحظه لحظه زندگی
گیاه  هییچ و الوعید بیود بیدیل او بیود. او صیادق رمندی بیگویای این هن ،عملکردش و سینانش

داد، بیه آن عمیل  ای میی ؛ هنانکه مردم نیز دیدند که وقتی وعیدهای نداد که به آن عمل نکند وعده
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نمیود. رضیایت  میی کرد و حرفش را در قالب عمل به نیکی بییان توانست عمل می تا میکرد،  می
ای بیه رهبیر خیود اعتمیاد و اطمینیان  به اندازهدانست و  خدا و ولی خدا را در عمل به تکلیف می

 کرد؛ زیرا او یک مؤمن واقعی بود. هون و هرا از او اطاعت می داشت که بی

 . اخالص2

ترین فضیلت اخالقیی دانسیت  بلکه اصلی ،ترین فضائل اخالقی توان یکی از مهم یاخال  را م
زه تقیر   بیه یین عمیل بیرای خیدا و بیه انگقت اخال ، انجام دادیحق. که انسان به آن نیاز دارد

كِه َرِب   ُقل ِانَّ َص تى و ُنُسُى و»فرماید   ؛ هنانکه خداوند در قرآن میاوست َمحياَى و َمماتى ِلل 
حاج قاسم سلیمانی نیز در اخال  اوست. رهبیر شهید راز محبوبیت سردار سرافراز  1«.َلميناالع

ایین ار بیا خیانواده ایشیان در دیید انید. معرفی کرده« اخال »انقال  بارها او را با صفت معظم 
 فرمودند  شهید با عظمت 

ست... بدانید کیه  بینید مردم هه کار دارند می می کنند برای حاج قاسم؛ این برای شما تسال 
مردم قدر پدر شما را دانستند و ایین ناشیی از اخیال  اسیت؛ ایین اخیال  اسیت. اگیر 

ه نمیهای م اخال  نباشد، این جور دط هیا  ها دست خداست؛ اینکه دط دط .شود ردم متوج 
ه می این است کیه ییک اخیال  بزرگیی در آن میرد   دهنده شوند، نشان این جور همه متوج 

  2.وجود داشت
درجه اخال  او تا آنجاست که وقتی دخترش برای حل مشکلی کیه در دانشیگاه بیرایش ایجیاد 

مبادا خیودت را در دانشیگاه معرفیی »شنود     میکند، هنین جوا شده بود، با ایشان مشورت می
تواضع و فروتنی بسیاری که در مقابل مردم داشیت،  3«.کنی که من، دختر سردار سلیمانی هستم

پایانش بود. این تواضع و فروتنی تا آنجا بیود کیه حتیی دشیمنان نییز بیه آن  برگرفته از اخال  بی
 نویسد   درباره تواضع و فروتنی او می FBIاب  معترف بودند؛ هنانکه علی صوفان، مبمور ویژه س

کند.  در حالت عادی، قدرتمندترین سرباز خاورمیانه، از تند و خشن سین گفتن پرهیز می
دهید  شود؛ به عنوان مثاط اجیازه نمی هایش می مانع انجام هر اقدامی برای ستایش قهرمانی

                                                           
 .162. انعام  1
 .13/10/1398سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ . بیانات در منزط 2

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44574 

 .19/10/1398؛ «ای از توصیه سردار سلیمانی به دخترش خاطره». پایگاه خبری تابناک جوان؛ 3
https://tabnakjavan.com/fa/news/12715 



280       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

نگاران  است[ که یکی از روزنامیهطرفدارانش دستش را ببوسند. ]این تواضع و فروتنی تا آنج
 1.داند آمریکایی، او را تا سر حد ریاکاری، متواضع می

 زیستی . ساده3

دوری از تجمالت و تشریفات ظاهری دنیا، شیوه پیامبران و اولیاء الهی و بندگان خا  خداسیت 
امیام  نید. هنانکیهک ت مییییبیاوری را تقو نینۀ رشد فطیری و دیکه فطرت آدمی را پر فروغ، و زم

َنُِديََّ ُ »فرموده است   علی صَّ ََ نْيَاُ شه خود سازد، یا زهد را پیه در دنکسی ک 2؛َمْنَُزِهَ ُِف ُال ُّ
نید و فهیم ک رت آدمی را خاموش مییقدرت و ثروت، هشم دط و بص «.ندک ن خود را حفظ میید

خیواهی  آخرتپرسیتی و  ری، ح یپذ ستی موجب ح یز اما زهد و ساده 3رد،یگ ح را از او مییصح
را انسان زاهد، ح  را می پذیرد و به ح  عمیل یوی و اخروی است؛ زین عامل رشد دنیتر و بزرگ

 ند. ک می
هیای  گاه به دنباط پست و مقام ای بود که هیچ پیشه شهید حاج قاسم سلیمانی انسان وارسته و زاهد

امکانیات رفیاهی فراوانیی را توانست با استفاده از موقعیت و جایگاه خود  دنیوی نبود و اگرهه می
سیردار زیستی و نزدیک بودن به عامه مردم را برگزید.  اش فراهم کند، اما ساده برای خود و خانواده

سلیمانی، انسانی از دنیا بریده و آخرت گیرا بیود. حضیور پیوسیته و میداوم او در مییدان جهیاد و 
به دنیا و آنچیه در آن وجیود دارد،  شهادت حاکی از این است که وی از دنیا دط کنده بود و تعلقی

نداشت و خود را برای حضور در محضر پروردگار از طری  شهادت آماده کرده بود. از همیین رو 
مین »بود که وقتی به او پیشنهاد کردند که کاندیدای انتیا  ریاست جمهوری شیود، گفتیه بیود  

یا ه هاست در این جبهه ها و نامزد شهادت هستم. ساط نامزد گلوله ا به دنباط قاتل خودم هسیتم، ام 
اش ماننید میردم  او به دنباط هیچ پست و مقام دنیایی نبیود و اگرهیه زنیدگی 4«.کنم او را پیدا نمی
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 .مانند بود  آالیش بود، اما عملکرد و رفتارش بی بسیار ساده و بی

 . والیتمداری4

  ن و اتمام نعمیت اسیتیاط دمکا و شدهه به بشر ارزانی کن نعمت الهی است یتر ارزنده ،تیوال
ْْ ِنْعَمتى» ُُ َلْي ََ ْْ َو َاْتَمْمُت  ُُ ْْ دين ُُ آمیده اسیت   در حدیثی از پیامبر اسیالم 1«.َاْلَيْوَم َاْكَمْلُت َل
كَُّ» نْيَاَُوُاْْلِخَرِةُفَََلُيَش  ِةُِمْنَُأْهِلُبَيِْت َُفَقْ َُأَصاَبَُخيَْرُال ُّ َبُاْأَِ مَّ  َ ُ ُاِه   ُِفي َُمْنَُرَزقَ   يٌ َُأنَّي   ََ َُأ نَّ

بییت میرا در سیفره او  اگر خدای متعاط کسی را به این رزق برساند که محبت ائمه از اهل 2؛الَْجََّّةُِ
 «.  قرار دهد، به تمام خیر دنیا و آخرت راه پیدا کرده است

شییفته  ،از عمی  جیانسردار بزرگ اسالم، به واقع مصداق کاملی بر ایین حیدیک شیریف بیود. 
در اعماق وجیودش  ،بود. اعتقاد و ارادت و عش  به خاندان رسالت  عصمت و طهارت بیت اهل

گیاه بیه  رسوخ نموده بود. پیوسته متوسل به آن اختران تابناک آسیمان امامیت و والییت بیود. هیر
کر و نشیئه حیالوت حضیور در ُسی ،یافیت تشرف می  زیارت مضجع شریف یکی از معصومین

بیشید و بهجت و سیروری تیام و تمیام جیان  را جال می اش نیجوار مرقد مطهرشان، روح آسما
کییرد و خییدمت در روضییه  پییا مییی را بییر  گرفییت. مجلییس عییزای حسییینی را فییرا مییی ش ا شیییفته

 بیت برای برگزاری جلسات اهل. دانست افتیاری بس بزرگ می ،را برای خود سیدالشهدا
کیرد، مقابیل در   ات حضور پییدا مییدر این جلس که شیصاً  ای گونهبه  ؛ای داشت اهتمام ویژه

. ایشیان دربیاره اهمییت ایین گفیت آمید میی به عزاداران خوش و ایستاد می الزهرا ورودی بیت
 فرمود  مجالس می

همه اصیرار کرد ...  توجه باید کرد، احترام باید کرد، دقت آن به باید ...  جلس حضرت زهرام 
به همین دلیل بایید بیه  بادت و عبودیت باشد.این است که مجلس ع ،من در برگزاری این مجلس

 توجه شیود ،شود نماز اوط وقت در این جلسات توجه شود، به همه موضوعاتی که در آن گفته می
ذکیری را نیذر  ،دهیید طور که نشستید و آرام آرام گوش می همان .ذکری بگویید ،اینجا نشستید... 

هیایی کیه مربیوط بیه جلسیه عیزادار  حیرفامیا ، کنید؛ برای یک هیزی، برای گرفتاری خودتیان
 نیست، مربوط به مجلس و جلسه عبادت نیست، نباید در این جلسه گفته شیود حضرت زهرا

                                                           
 .3. مائده  1
 .515،   2؛ ج الخصال. محمد بن علی صدوق؛ 2



282       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 1.جلسه توجه کردن، تفکر کردن و ذکر گفتن است ... این جلسه، جلسه گوش دادن است ...
ورزیید. نگیاه او بیه  عشی  میی شبه رهبر و مقتدایکه به غایت والیتمدار بود سردار بزرگ اسالم، 

از  ، نیه فقیطامر مسلمین و فرمانیدهی معظیم کیل قیوا عنوان یک افسر رشید لشکر اسالم به ولی
سین او، نوشته او، نگیاه  فراتر بود. از جنبه اعتقادی نیزبلکه  ،حیک رعایت سلسله مراتب نظامی

. از همین رو بیود کیه دانست میکننده خط والیت  تعقیبرا ها و اعماط او  او، تصمیمات، فعالیت
 فرمود   می

آیید. احیزا  و  رود، قاسم سلیمانی دیگری می روند. قاسم سلیمانی می آیند و می ها می آدم
خواهیم جامعه میا بیه وحیدت حقیقیی  ها اصل نیستند. اصوط را توجه کنیم. اگر می جریان

دارنیده ایین  اهبرسد، باید جامعه را در همه سطوح به اصوط متوجه کنیم... اصل اساسیی نگ
میان، در همیه  میان، بیا خون فقیه است. این برای ما مثل قرآن ناط  است. با جان نظام، ولی

  2دهیم. دهیم و هزاران بار می مان را می آحاد از آن دفاع کنیم. جان
اصوط یعنی ولیی  فقییه، خصوصیًا  .از اصوط مراقبت کنید»فرماید   نامه خویش نیز می در وصیت

ای عزییز را جیان خیود بدانیید،  لوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنیهاین حکیم، مظ
 3«.حرمت او را مقدسات بدانید

 . مبارزه با استکبار5

 نییزگونیه ظلیم و سیتم علییه دیگیران و  برخاسته از ویژگی میالفت اسالم با هر ،استکبارستیزی
و نماد مبارزه بیا اسیتکبار جهیانی،  . شهید حاج قاسم سلیمانی نه تنها پرهمدارپذیری است ستم

که در مبارزه بیا اسیتکبار،  الله بود شاگرد ممتاز مکتب روحاو  بلکه یک تفکر استکبارستیزی بود.
سیاعته در نیوار غیزه،  48روزه در لبنیان و جنیگ  33شناخت، از دفاع مقدس تا جنگ  مرز نمی

 برایش میدان مبارزه با ظلم و استکبار بود.
ها  گذاری های مبارزه با استکبار جهانی و ارتجاع عربی، همه سرمایه در صحنهوجود و حضورش 
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بیود. در « فرصیت»بیه « تهدیید»کیرد. هنیر او تبیدیل  ها علیه دنیای اسالم را خنثیی می و توطئه
را نیابود و آن را بیه « دولت اسالمی عیراق و شیام )داعیش(»نظیر، پروژه خطرناک  شاهکاری بی

روزه، هشیت روزه، سیه  22روزه،  33های  اسالمی تبدیل کرد. در جنگ فرصتی برای اتحاد امت
های هوشمندانه و حمایت فکری و میدانی، دشمن صهیونیستی را بیه تسیلیم  روزه و ... با طراحی

در برابر رزمندگان فلسطینی و لبنانی وادار کرد، هسته مقاومیت را در کشیورهای سیوریه و عیراق 
، آموزش و ایجاد اتحاد و انسجام میان نیروهای رزمنیده در برخیی بنیان گذاشت و با سازماندهی

های  ندگان مسلمان تزری  کرد و آنان را بیه مییدانمکشورهای اسالمی، روحیه خودباوری را به رز
   1کشاند. یگر مبارزه با استکبار و صهیونیسم و سلفی

سیلیمانی، اعترافیات در گزارشی مفصل درباره شهید حاج قاسیم  FBIعلی صوفان، مبمور ساب  
هیا  قابل توجهی دارد. او درباره شیوه مبارزه شهید سلیمانی با استکبار و تضعیف روحیه آمریکایی

 نویسد   می
، سلیمانی ]از طری  ارساط پیامی به گوشی همیراه شیصیی جیالط طالبیانی[ 2008اوایل ساط 

حیت رهبیری آمریکیا و[ ]فرمانیده ائیتالف ت« دیویید پترائیوس»آمرانه خطیا  بیه ژنیراط  پیامی
ژنراط پترائوس عزیز! بهتیر اسیت بدانیید   »و نوشت ترین مقام وقت آمریکا در عراق، داد رتبه عالی

که من، قاسم سلیمانی، سیاست ایران دربیاره عیراق، سیوریه، لبنیان، غیزه و افغانسیتان را کنتیرط 
نیروی قدس است. فیردی یکی از اعضای  ،کنم و واقعیت این است که سفیر ]ایران[ در بغداد می

.که جایگزین او خواهد شد هم عضو نیروی قدس است
2 

 . دفاع از مظلومان6

هیای حییات  مبارزه با استکبار و دفاع از مظلوم به عنوان دو روی یک سیکه از مهیم تیرین مؤلفیه
ٍُِ ُك لُّك مُْ». بر اساس حدیک ایمانی زندگی مؤمنان است مسیلمان 3 ،«رعيَّت  ُعن ُمسؤول ُكلُّك م و ُرا
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 کیه نیوع هر به باید ؛ بلکهتفاوت باشد بی ،اند ظلم واقع شده نباید نسبت مسلمانان دیگر که مورد
اسیالمی،  امیت زیرا کند؛ کمک مظلوم مسلمانان به و نموده بیزاری ظالم از ممکن است، شبرای

 است. واحده امت

ای بیرای دفیاع از  لحظیه حتییکیه بود ای  رزمندهسردار بزرگ اسالم، شهید حاج قاسم سلیمانی 
در جنیگ، وی شیصیت کاریزماتیک  .ها و ایادی تحجر از پا ننشست مظلومان و نبرد با تکفیری

بیا  ساخته بود کیه هم کوبیدن دشمنان در میادین نبرد ریزی در بر  هنظیر برای برنام کم ای نابغهاز او 
بلکه بیا کمیاط  نشد؛ غرور و تکبر رگاه دها هیچ ،های دنیا داشت ای که در کشور و در رسانه آوازه

بیدون  ،های اجتمیاعی کرد و در تمام صحنه همرزمانش حضور پیدا می میانتواضع و فروتنی در 
 یافت. میاندک احساس غروری حضور 

، درباره سیره حیاج قاسیم معاون وقت عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ،حسین امیرعبداللهیان
 گوید   در دفاع از مظلوم می

رفت تا اربیل را به محاصیره کامیل خیود در آورد، سرکنسیوط اییران در  زمانی که داعش می
انید.  همه مردم و حتی خاندان بارزانی اربیل را ترک کیرده  اربیل با من تماس گرفت و گفت

 از پینج مرتبیه از بییش عیراق کردسیتان اقلییم رهبیر بیارزانی مسعود در آن شرایط بحرانی،
هیا بیه ایین  امیا آمریکیایی کیرد،داعش درخواست کمک  ف ضدائتال و آمریکایی نیروهای

از جمهیوری اسیالمی اییران  ندادند. در ایین شیرایط پاسیی  های بارزانی هیچ درخواست
در راستای اهداف سیاسی قاسم سلیمانی سردار سپهبد شهید حاج  کرد ودرخواست کمک 

ا مسیتقیمًا عملییات شکسیت شید تی با یک پرواز وارد فرودگیاه اربییل جمهوری اسالمی، 
اربیل را از سقوط   از نیروهایش، نفر 70شهید سلیمانی با محاصره اربیل را فرماندهی کند. 

 1.داد حتمی نجات 

 . فراجناحی بودن7

ها، حییس همکییاری، نیکوکییاری و  یکییی از نقییاط قییوت اخییالق اسییالمی، توجییه بییه انسییان
فرمیوده  صیالحان اسیت. امیام حسیین رسانی به مردم و به وبژه خدمت به مؤمنیان و خدمت
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َوا ِجََُُُأنَُ»است   ُُُِِنَصمُُُِِمنُُُِْإلَيْك مُُُْالََّّاِ ََُُُ های خدا این اسیت  از نعمت 1؛  ُفَََلَََُملُّواُالََِّّصمَُعلَيْك مُُُْاِه 
هیای خیدا ]کیه حاجیت میردم اسیت[  آورند. پس از نعمت که مردم، حوائج خود را نزد شما می

سلیمانی، نمونه بارزی از مسلمانی بود کیه در خیدمت  حاج قاسمشهید  «.ویدخسته و ملوط نش
دانست و هر جیا کیه  خود را متعل  به همه ملت می به مردم، به هیچ حز  و گروهی وابسته نبود.

له پایبنید ببیه ایین مسی کامالً  ،گرفت در هر مسئولیت که قرار می ت.هنین وضعیتی داش ،رفت می
های سیاسی یا طرفیداری از  تمایلی به وسوسه ،خالف بسیاری دیگر ود که برتبلور مردی ب اوبود. 

اش  نامه بود؛ هنانکه در وصییتای متعل  به همه ملت ایران  یک جناح خا  پیدا نکرد و سرمایه
در دوره حکومت و حاکمیت خود در هیر مسیئولیتی، احتیرام بیه »فرماید   به سیاسیون کشور می

ها باشند، نیه  گر ارزش توسعه ]و[ خدمتگزار واقعی ،عبادت بدانند و خودمردم و خدمت به آنان را 
 2«.ندها را بایکوت کن با توجیهات واهی، ارزش

حاج های پر مهابت این روزگار، تعل  نداشتن به جناحی خا  است. شهید  راز ماندگاری انسان
را سیرباز امیام زمیانش ؛ زییرا خیودش را مصادره کند وجناحی انداد هرگز اجازه ، سلیمانیقاسم 

اسالم، ایران، انقال  اسیالمی،  شخط قرمز. اندیشید به امنیت و منافع ملی میدانست و تنها  می
 هنانکه مقام معظم رهبری نیز درباره ایشان فرمود   ؛فقیه و رهبری و مقاومت بود نظام، والیت

لبیًا نیاظر بیه هیا غا هیون ایین حیرفی مهم این است که در مسائل داخل کشیور   یک نکته
 ؛هیا نبیود اهل حز  و جناح و مانند اینی  اِی او بود های منطقه ای و فعالیت مبارزات منطقه

هیا  خط قرمِز قطعِی او بود؛ این را بعضیی ،شدت انقالبی بود. انقال  و انقالبیگری هلکن ب
قرمز خط  ،انقالبیگری .ذو  در انقال  بود ،این واقعیِت اوست .رنگ کنند سعی نکنند کم

هیای میتلیف و  های میتلف و جناح به احزا  گوناگون و اسم تقسیِم  او بود. در این عوالِم 
شدت پایبند بیه انقیال ، پایبنید بیه خیط  هب ؛اما در عاَلم انقالبیگری هرا ،ها نبود مانند این

 3.بود مبارک و نورانِی امام راحل
پنداشیت و آحیاد جامعیه را هیون  میی« هخیانواد»مثابیه   جامعه را به بود و « پدر»در حقیقت او 
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.همه را زیر هتر خود قرار دهدباید دانست که  اعضای خانواده می
هیای  بنیدی فیارغ از جنیاحاو  1

، تنهیا بیه ای و جهیانی له مهم امنیت ملیی در اتمسیفر منطقیهبس مسأدر ر ، با قرار گرفتنسیاسی
م همگان از هر دسیته و گیروه و حیز  اندیشید؛ از همین رو بود که مورد احترا اعتالی اسالم می

 سیاسی بود.

 . محبوبيت جهانی8

هیای دیگیران قیرار  محبت افراد شایسیته و بیا ایمیان را در دطخداوند در قرآن وعده داده است که 
ا  »دهد می ْحمُن ُودًّ ُْ الرَّ اِلحاِت َسَيْجَعُل َلُه ِمُلوا الصَّ ََ ذيَن آَمُنوا َو  آورده و میان یه اکیسانی ک 2 ِإنَّ الَّ

«. دهید  ها[ قیرار میی به زودی ]خدای[ رحمان برای آنان محبتی ]در دط ،اند  ردهکسته یارهای شاک
اش را وقف خیدا و خیدمت بیه میردم  سردار سرافراز اسالم، یکی از کسانی است که تمام زندگی

مهیم عراقیی، کرده بود. او مرد عمل بود. روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به اینکه تمام مقامیات 
حتی کسیانی »نویسد   بینند و با او رایزنی دارند، درباره ایشان می شهید سلیمانی را یک فرشته می

دانند. بسیاری از مقامات آمریکا که این هند  که سلیمانی را دوست ندارند، او را فردی باهوش می
ند کیه ماییل هسیتند او را گوی اند، می ساله را صرف متوقف کردن کار افراد وفدار به سلیمانی کرده

 3«.اند ببینند و معتقدند که مبهوت کارهای او شده
ها حاضر بود و بعد از آن نیز جهاد و مبارزه  با تمام وجود در تمام صحنه ،در دوران دفاع مقدس او

هییچ دسیته، بانید و خود را بیه  .داشت سیاسی کنار نگذاشت را به هیچ دلیلی و بدون هیچ هشم
صیمیمانه وفیادار بیود و بیه همیه احتیرام  ،کرد و به همه جریانیات درون نظیامگروهی محدود ن

در  گذاشیتند. بیه او احتیرام میی. از همین رو بود که همگان نیز او را دوست داشتند و گذاشت می
نمیاد حضیور ییک ای برخوردار بود؛ زیرا  العاده المللی و جهانی نیز از محبوبیت فوق صحنه بین

به عنوان کسیی  اوالمللی از  همه جریانات سیاسی بین بود کهالملل  رصه بینمجاهد انقالبی در ع
های زیادی را تحمیل  و هزینه ،که صلح و آرامش منطقه را از طری  دفع اشراری مثل داعش دنباط

د. او کننی صلح و امنیت را به منطقه برگرداند، یاد می ،کن کردن عوامل شرارت کرد تا بتواند با ریشه
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مردمان، انسانی متواضع و خاکسار بود تا آنجا که وقتی از منزط یکی از اهالی سوریه بیه در مقابل 
کنند، پس از شکسیت داعیش، بیرای اهیالی آن خانیه  عنوان مقر برای مبارزه با داعش استفاده می

ها، آدرس منیزط و شیماره تلفین خیود را برایشیان  نویسد و ضمن حاللیت گرفتن از آن ای می نامه
 1کند. ها را خانه خود دعوت می و آنیادداشت 

ها نیز کیه دشیمنان سرسییت او بودنید، در نهیان او را  ای بود که حتی غربی گونه محبوبیت او به
ای  سیلیمانی فرمانیده»ها نوشیت   دوست داشتند. یک ژنراط آمریکایی پس از شهادت سردار دط

العیاده بیود. در سیازماندهی  قهای جنگی، فو درخشید. در اجرای تاکتیک بود که مثل الماس می
کیردیم اگیر او در ارتیش آمریکیا  حشد الشعبی با توانمندی بسیار باالیی عمل کرد. ما افتییار می

 2«.کرد. مشکل سلیمانی این بود که علیه ما بود خدمت می
اکنون فراتر از ییک قهرمیان، بیه  ، گویای آن است که اوسابقه پیکر پاک او و همرزمانش بدرقه بی

امتزاجیی از خصیایص انسیانی و راهبردهیای  ،شده است. گفتمیان سیلیمانیتبدیل فتمان یک گ
سیتیز.  عقیدتی و سیاسی است؛ یک انسان میلص و پاک و یک سرباز و سردار انقالبیی استکبار

ساز در تراز مدیر و مجاهید انقالبیی  سلیمانی مانند یک دستورالعمل و نسیه انسانشهید سلوک 
های انقالبی و سیاسی او همچون یک میرز و منظومیه بسییار شیفاف و  شفابیش است و ویژگی

 .راهگشا و هراغ راهنماست ،تفسیرناپذیر در مسائل میتلف داخلی و خارجی

 فهرست منابع

 کتب

؛ تصحیح محمید حسیون؛ هیا  کشف الحجة لثمرة المحجةطاووس، علی بن موسی؛  ابن .1
 ش. 1375دوم، قم  بوستان کتا ، 

؛ هایی از خا رات شفاهی شهید حاج قاسقم سقلیمانی ذوالفقار  برشعلی؛ اکبری مزدآبادی،  .2
 ش. 1389، 3ها  ششم، تهران  نشر یا زهرا

                                                           
؛ «نامه حاللیت سردار سلیمانی از یک خانواده سوری در عملیات آزادسازی البوکماط». باشگاه خبرنگاران جوان؛ 1

30/09/1396. 
https://www.yjc.ir/fa/news/6334708 

 .14/11/1398؛ «کایی درباره شهید سلیمانیاعتراف ژنراط آمری»نیوز؛  . مشرق2
https://www.mashreghnews.ir/news/1037994 
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؛ تصیحیح مصیطفی تصنیف غرر الحکقم و درر الکلقم تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ .3
 ش. 1366درایتی؛ ها  اوط، قم  دفتر تبلیغات، 

ر غفیاری؛ هیا  اوط، قیم  جامعیه ؛ تصیحیح علیی اکبیالخصقالصدوق، محمد بن علی؛  .4
 ش. 1362مدرسین، 

های سقردار حقاج قاسقم سقلیمانی و  ها و رشادت سربازان سردار  شجاعتکرامتی، مرتضی؛  .5
 ش. 1398؛ ها  دوم، قم  نشر سه نقطه، شهدای مدافع حرم

؛ تصیحیح علیی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا  الکافیکلینی، محمد بن یعقو ؛  .6
 ق. 1407ار الکتب االسالمیه، ههارم  تهران  د

؛ تصحیح جمعی از محققان؛ ها  دوم، بیروت  دار احییا  بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر؛  .7
 ق. 1403التراث العربی، 

 مقاله
، 06/11/1398؛ روزنامیه صیبح نیو، «حاج قاسم سلیمانی به مثابیه ییک مکتیب»دارابی، علی؛ 

 .873شماره 

 ها سایت

نامه حاللیت سردار سلیمانی از یک خیانواده سیوری در عملییات »باشگاه خبرنگاران جوان؛  .1
 .6334708 ، کد خبر 30/09/1396؛ «آزادسازی البوکماط

 .74075، کد خبر  18/10/1398؛ «شاهکار حاج قاسم»رسانی حوزه؛  پایگاه اطالع .2

، 19/10/1398؛ «ای از توصیه سردار سلیمانی به دخترش خاطره»پایگاه خبری تابناک جوان؛  .3
 .12715 کد مطلب 

 ای. رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه پایگاه اطالع .4

؛ «های حییاج قاسییم بییه عییزاداران مجلییس حضییرت زهییرا  توصیییه»خبرگییزاری تسییینم؛  .5
 .2191015 ، کد خبر 08/11/1398

؛ «نفر از نیروهایش هگونه اربییل را نجیات دادنید؟ 70سردار سلیمانی و »خبرگزاری تسنیم؛  .6
 .1579804 ، کد مطلب 01/09/1396

، کد مطلیب  24/11/1398؛ «نامه حاج قاسم سلیمانی متن کامل وصیت«  خبرگزاری تسنیم؛ .7
2202443. 
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؛ «دربییاره سییردار سییلیمانی FBIاعتییراف مییبمور سییاب  »خبرگییزاری دانشییجویان ایییران؛  .8
 .97082814255 ، کد مطلب 28/08/1397

اش بیرای  ار سیلیمانی بیه پیشینهاد کاندییداتوریواکینش سیرد»جم آنالیین؛  خبرگزاری جیام .9
 .1244530 ، کد خبر 20/10/1398؛ «جمهوری ریاست

 
 


