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Abstract 

Practical action to combatoppression requires knowledgeable and powerful 

leaders. QassemSoleimani was one of the most successful figures in leading 

the resistance in the international arena, and the continuation of the path of 

resistance requires the existence of such people. The purpose of this study was 

to theorize the leadership model of Martyr Soleimani from the command of 

the resistance to the formation of the Soleimani school. This research is 

developmental in terms of purpose and qualitative in terms of implementation 

method. The statistical population of the study consisted of the views of ruling 

experts about Martyr Soleimani. Data were analyzed by theme analysis 

technique and research pattern was revealed. According to the order of Imam 

Ali (AS); "And only with the words that God speaks about the worthy in the 

languages of His servants can we realize their worth", and because of the 

citation of accepted theoretical and empirical foundations and adherence to 

the scientific method in writing, this research claims the validity of texts and 

methods. Has a review. In addition, following the scientific method, as well 

as a reasonable, logical and believable narrative of the research model, is a 

proof of the reliability of the research. Research has shown that Martyr 

Soleimani, instead of trying to make his followers loyal to him, made them 

loyal to a world committed to human values; Instead of making his followers 

dependent on himself, he encouraged them to be self-confident; Instead of 

attaching them to external rewards, he guided their inner motives and, as a 

leader, worked so sincerely to establish a school that ensured continuity at 

three levels: individual, structural, and cultural. 
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 چکیده 

)موضوع(اقدام عملی برای مقابله با ظلم، به رهبرانی آگاه و مقتدر نیازمند است. قاسم سلیمانی  

المللی بود و تداوم راه مقاومت، مستلزم وجود  های موفق رهبری مقاومت در عرصه بیناز چهره 

ریزه نمودن الگوی رهبری شهید سلیمانی از  چنین افرادی است. )هدف(هدف این پژوهش، تئو

ای  گیری مکتب سلیمانی بود. )روش(این پژوهش از نظر هدف، توسعهفرماندهی مقاومت، تا شکل

های خبرگان حکمرانی درباره  و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. جامعه آماری پژوهش را دیدگاه 

ها با تکنیک تحلیل تم بررسی دادند. داده شهید سلیمانی از شهادت او تا اولین سالگرد آن تشکیل  

تنها با سخنانی که خدا درباره  علی)ع(؛ »و  و الگوی پژوهش آشکار شد. به مصداق فرمایش امام 

«، و به توان به شایسته بودن آنان پی بردکند میهای بندگان خود روان می شایستگان بر زبان 

شده و تبعیت از روش علمی در نگارش، این  های نظری و تجربی پذیرفته دلیل استناد به بنیان

ادّعای روایی متون و روش بررسی را دارد. به  از روش علمی، به پژوهش  انضمام  عالوه، تبعیت 

روایت معقول، منطقی و باورپذیر از الگوی پژوهش، گواه پایایی پژوهش است. )نتایج(پژوهش  

ها را به  ودن پیروان به خودش، آن نشان داد که شهید سلیمانی، به جای تالش برای وفادار نم 

های انسانی وفادار نمود؛ به جای متکی ساختن  آرمانِ جهانی عاری از ظلم و پایبند به ارزش 

های  ها به پاداش ها را به خودباوری ترغیب نمود؛ به جای وابسته نمودن آنپیروان به خود، آن 

انگیزه  بر  درونی بیرونی،  به های  و  نموده  مخلصانه کوشیده که  عنواشان هدایت  رهبر، چنان  ن 

گذار مکتبی شده که تداوم راهش را در سه سطح فردی، ساختاری و فرهنگی، تضمین نموده پایه 

 است.  

 ستیزی، مکتب رهبری، قاسم سلیمانی، مقاومت، ظلم: های کلیدیواژه 
 06/05/01تاریخ پذیرش:   29/04/01تاریخ بازبینی:  26/01/01تاریخ دریافت: 

203-163صص ، 1401، پاییز 44، پیاپی 3، شماره 11، سال اجتماعی فرهنگیفصلنامه راهبرد 
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 مقدمه و بیان مساله 
اند  ها آزاد آفریده شادهساتیزی اسات؛ انساانها ظلمهای فطری انساانیکی از ویژگی

آزادی و حفظ کرامت خود هساتند. از ساوی دیگر، همواره افرادی و خواهان حفظ این 

ها را بر آن داشاته تا  های دیگران، آناندازی به داشاتهاند که طمعِ دساتوجود داشاته

دسات تعدّی به حقوق مسالّم دیگران دراز کنند. در چنین شارایطی فقدان عزّت نف   

را گساااتان کند که به مرور تواند چنان متعدّیان  و خودباوری از ساااوی مظلومین می

ها هم صادق  زمان، تعدی به حقوق دیگران را حقّ خود بپندارند. این امر در مورد ملّت

کناد؛ چناان اه ملّتی در طول تااریح، تحات حااکمیات اساااتعماارگران بیگااناه و حتی می

ای مناسااب برای جو ن  تواند به عرصااهرهبران خودخواه خود قرار گرفته باشااد، می

یال شاااود، چناانکاه تااریح پر اسااات از روایات هاای ظلم و درپی آن ظلم  ظاالماان تباد

ساتیزی انساان های آگاه؛ از همان صادر اساالم، پیامبری برانگیخته شاد که پرچمداری  

رسالت او علیه ظلم، مظلومان بسیاری را به گرد او جمع آورد. قیام امام حسین)ع( در 

در کالبد انسااان های آزاده هجری قمری نیز، به روح ظلم سااتیزی اسااالم   61سااال 

طلبی و  جانی دوباره دمید و به چنان نمادی از ظلم سااتیزی بدل شااد که ندای حق

مبارزه با سااتمگری را در طول تاریح فریاد زد و الگوی کاملی برای حرکت مساالمانان  

در مسایر عدالت اراهه داد. این الگو، منشااخ خیزش ها و انقاله های بسایاری در جوامع  

بوده و هساات، به طوری که می توان واقعه کربال را نقطه عطفی در مکتب و  انسااانی  

تفکر ظلم سااتیزی تا به امروز دانساات. از جمله قیام ها و خیزش های علیه ظلم در 
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عصار حاضار، انقاله اساالمی ایران بود که به ت سای از نهضات عاشاورا شاکل گرفت و  

صادا درآورد که به جنگی تمام   البته چنان زنگ هشاداری را برای مساتکبران عالم به

عیاار علیاه جمهوری اساااالمی تاازه پااگرفتاه ایران انجاامیاد. در این جناگ نیز، نیروی 

محرکه مقاومت ایرانیان را همان تفکر ظلم سااتیزی عاشااورا تشااکیل می داد. شااکل 

الاه لبناان، انتفااضااای فلساااطینیاان و این اواخر، جهااد علیاه هگیری محور مقااومات حز

خواهان کشاورهای مسالمان منطقه خاورمیانه ازجمله ایران نیز ساوی آزادیداعش از 

 (. 1399از مکتب کربال الگو گرفتند)سا روند،  

تعاداد قابل توجهی از کشاااورهای منطقاه خاورمیاانه، به دلیال برخورداری از منابع  

های اخیر، موج اند. در ساالطبیعی و زیرزمینی، در طول تاریح چنین شارایطی داشاته

هاا را برای احقااق حقوق مسااالم خود باه ویژه  بیاداری باه این کشاااورهاا راه یاافتاه و آن

اساتقالل، عزت و ساربلندی تحریک نموده اسات. امّا اقدام عملی برای رهایی از ظلم به 

های رهبرانی آگاه، شاجاع، با تدبیر و مقتدر نیازمند اسات. قاسام سلیمانی یکی از چهره

های او،  المللی بود که فعالیتتیزی در عرصااه بینسااشااناخته شااده مقاومت و ظلم

های اساتعمارگرانه کشاورهای متجاوز را به مخاطره انداخته بود و به همین دلیل،  طرح

از سوی سردمداران تجاوز، طی اقدام تروریستی به شهادت   1398دیماه   13در بامداد  

اندیشه و رفتار این   ستیزی، ضروری است تارسانده شد. برای تداوم راه مقاومت و ظلم

شااهید، و به تعبیر مقام معظم رهبری، راه و مکتب او مطالعه شااود تا الگوی رهبران  

های مختلف مقاومت در ساراسار جهان قرار گیرد. با شاهادت این شاهید، خبرگان حوزه

های خود را درباره شایوه  سایاسای، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، تا حد زیادی دیدگاه

اند و شارای  مناسابی فراهم شاده اسات تا براساا  هی ایشاان اراهه دادهرهبری و فرماند

ها، الگوی رهبری این فرمانده مقاومت، مطالعه و تدوین شاااود و به عنوان  این دیدگاه

 الگویی عملی و واقعی از رهبری، اراهه گردد. 

 های تحقیق اهداف و پرسش . 1
 هایساوی خبرگان حوزه  های اراهه شاده ازاین تحقیق، قصاد دارد براساا  دیدگاه

هاا،  فرهنگی و باا تحلیال محتوای این دیادگااه   و  اجتمااعی  نظاامی،  سااایااسااای،  مختلف

گیری مکتب الگوی رهبری حاج قاساام ساالیمانی را از فرماندهی مقاومت، تا شااکل

ساالیمانی بررساای و تئوریزه نماید. بر این اسااا ، این تحقیق به این سااوا ت پاسااح  

 دهد که:  می

 رهبری شهید سلیمانی کدامند؟ ابعاد الگوی •
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 های مکتب سلیمانی کدامند؟ویژگی •

گیری مکتب سالیمانی، براساا  الگوی رهبری او چگونه مکانیزم شاکل •

 است؟

 

 پیشینه تحقیق . 2
اند و هریک منشااا  تحو ت مختلفی  در طول تاریح رهبران بسااایاری ظهور یافته

بسیاری را بر آن داشته تا    های بعدی، پژوهشگراناند. اهمیت تربیت رهبران نسلشده

ها را مورد بررسااای قرار درباره این رهبران مطالعه کنند و الگوهای رفتار و رهبری آن

  قاساام   حاج  رهبری الگوی تصااویرپردازی از دهند. با توجه به اینکه هدف این تحقیق،

به عنوان یک رهبر واقعیِ موفق در حوزه مقاومت اساات، منطقاد در بررساای   ساالیمانی

اناد تاا الگوی رهبری  پیشااایناه باایاد باه مطاالعااتی پرداختاه شاااود کاه تالش نموده

ها در دنیای  های برجسااته و رهبران بزرت تاریح را براسااا  رفتارهای آنشااخصاایت

هاا اشااااره واقعی، تئوریزه نماایناد. بر این اساااا ، در اداماه باه برخی از این پژوهش

 شود.  می
اساالمی از مدیریت و    -اراهه الگویی ایرانی  هدف(، در پژوهشای با  1395حسانلوهی)

  اماام در بیااناات  هاای مادیریات و فرماانادهی  هاا و ویژگیبررسااای شااایوه  فرماانادهی، باه

از فرماانادهاان دوران دفااع مقاد     برخیمقاام معظم رهبری)مادظلاه( و    ،)ره(خمینی

خداوند، محور و  ن سااابک رهبری، این پژوهش ادعا نموده که در ایپرداختاه اسااات. 

هاای  ویژگیاسااات و همین امر موجاب پادیاد آمادن برخی    هاااساااا  هماه تالش

نها در الگوی مدیریت و رهبری اساالمی  شاود که تمی شاخصایتی، رفتاری و هنجاری

 .پذیر است و دیگر رهبران از جمله رهبران مادی، فاقد آنها هستندایرانی تعریف

(، در پژوهشای سابک رهبری شاهید  1395اض انوش)عساکری، فروغی ابری و فی

در قالب مفهوم سااابک  ها رهبری شاااهید خرازی را اند. آنخرازی را بررسااای نموده

بین سااابک رهبری  اند که دانساااته و نشاااان داده رهبری خدمتگزار قابل بررسااای

خدمتگزار شااهید حسااین خرازی در جنگ با ساارمایه اجتماعی و تعهد سااازمانی  

 دار وجود دارد.  اارتباط معنبسیجیان داوطلب 
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  عملکرد  و اندیشاه بررسای (، در پژوهشای به1395بصایری، قورجیلی و ابراهیمی)

 پرداخته است. نتایج این پژوهش گویای  جنوبی  آفریقای سیاسی رهبر  ،1ماند   نلسون

  شااخصاایت  و هویت گیریشااکل  با و خویش  عملکرد  با  توانسااته  ماند  که  اساات آن

 بر را جنوبی آفریقای در  آپارتاید بنیان  جنوبی، آفریقای  جامعه  «دیگریِ»  علیه  متضااد

  و   کنترل برای کشاور، در مختلف یهاعرصاه در  سایاه  ملت  فعال  حضاور به که  زند  هم

 انجامیده است.  خویش سرنوشت تعیین

های مدیریتی شاهید صایاد  (، در پژوهشای، به تحلیل شایوه1394جمالی و پاسابان)

که شاایوه اند. این پژوهش نشااان داد  شاارای  جنگ و بحران پرداختهشاایرازی در 

های اسااالمی  مدیریت و فرماندهی شااهید صاایاد شاایرازی تطابق حداک ری با آموز ه

آراسااته نمودن  ،دارد. تزریق معنویت با اسااتفاده از نف  روح بخش عالمان اسااالم

از منبع عظیم و تمام   اخالق و رفتار زیردسااتان به اخالق و رفتار اسااالمی و اسااتفاده

ها از نشاادنی بساایج و نیروهای جان بر کف سااپاه، در کنار ارتش و جدا نداسااتن این

های خاص فرماندهی شاهید صایاد  ویژگیهمدیگر و اعتقاد به مردمی بودن جنگ، از  

سابک ه و موجب شاده تا  بود، که باعث تحرک و پویایی صاحنه نبرد شاده بودشایرازی  

تواناد نموناه یاک الگوی موفق برای فرماانادهی و  بشاااهیاد  ن  ایفرماانادهی و مادیریات  

 های اسالمی باشد.مدیریت در عرصه نظامی با تاکید بر آموزه

(، در پژوهشی که با استراتژی داده  1393اکبری و سیف)اسکندری، محمدی، علی

امام  ، اصاول حاکم بر سابک رهبری نظامی  بنیاد اجرا شاده، براساا  متن نهج البالغه

ساابک مطلوه ادعا نموده که این پژوهش    اند.نمودهشااناسااایی و تبیین را    علی)ع(

ساااباک   ، کاه این پژوهش آن را رهبری حکیمااناه ناامیاده،از دیاد اماام علی)ع(رهبری  

محور اسات که در مورد زیردساتان، مردم،  اقتضاایی مبتنی بر مبانی اعتقادی و تکلیف

وزانه، مراعات برادرانه، مراقبت هدایت دلسا،  نزدیکان و دشامنان با راهبردهای مناساب

 رود. کار میسختگیرانه و مبارزه جوانمردانه به

(، در پژوهشای تالش نموده تا از دیدگاه رهبری سایاسای، اندیشاه و  1392تابلی)

که گاندی، رهبر معنوی   رفتار رهبران هند را بررسای نماید. این پژوهش مدعی شاده

ست. این پژوهش که به شیوه اسنادی انجام ه او نهرو، رهبر سیاسی آن بود هند  کشور

ها، علیه قوانین شاده، نشاان داده که ایده مبتکرانه گاندی در تلفیق طرح مقاومت توده

های مبارزه برای ظالمانه با پرهیز از خشااونت در مبارزه، یکی از محکم ترین فلساافه

 
1 Nelson Mandela 
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، به دو اصال ترین شارای  مبارزهآزادی در جهان را اراهه داده اسات. گاندی در ساخت

بخش رهبران مدنی بسااایاری در عدم خشاااونت و حقیقت پایبند بود. تعالیم او الهام

 جهان بوده و مواضع نهرو، دیگر رهبر هند را تعدیل نموده است. 

با الگو قرار دادن امام خمینی)ره(، به عنوان یک  (، در پژوهشای  1391شایح زاده)

نشاان   پژوهشاسات. پرداخته  این زمینه رهبر خدمتگزار، به اراهه یک الگوی جامع در 

مضامون ساازمان  35این الگو دارای ساه مضامون غالب، پانزده مضامون فراگیر،  داد

ها مضامون فرعی اسات. رواب  میان این مضامون 22مضامون اصالی و  110دهنده و 

 .اندنیز در قالب یک الگو اراهه شده

عنوان »مهااتماا گاانادی، یاک الگوی  (، در پژوهشااای باا  2012)2باارنااباا  و کلیفورد

های رهبری از دیدگاه مهاتما گاندی  هندی از رهبری خدمتگزار«، به بررسااای ویژگی

پرداخته اساات. او شااش بعد رفتاری رهبری خدمتگزار، شااامل: اهمیت به نیازهای  

آ یشی را در گاندی  پیروان، عشق به ازخودگذشتگی، معنویت، جامعیت، سادگی و بی

قرار داده و اظهار نموده که گاندی این شااایوه رهبری را در کشاااور خود   مورد تاکید

 رواج داده است.

های  توانند به تکامل نظریههایی نظیر آن ه بررساای شااد، میبدون تردید پژوهش

ها، بررسی های فرهنگی بین ملترهبری کمک کنند؛ اما در عین حال به دلیل تفاوت

ساازی الگوی رهبری در تواند به بومیری، میالگوهای رهبری و مدیریت در هر کشاو

المللی در همان کشاور بینجامد. شاهید قاسام سالیمانی، به عنوان یک چهره موفق بین

عرصاه رهبری، نمونه بسایار مناسابی برای بررسای سابک رهبری اسات و با توجه به 

این   مند و علمی، به بررسای رهبری او نپرداخته،اینکه تاکنون پژوهشای به شایوه نظام

 پژوهش بر الگوی رهبری او متمرکز شده است. 

 نظری تحقیق  مالحظات. 3
از آنجا که پژوهشاگر در این تحقیق درصادد است تا الگوی رهبری شهید سلیمانی  

های خبرگان جامعه، تصااویرپردازی و تدوین نماید، قصااد ندارد تا  را براسااا  دیدگاه

گزیند؛ از این رو، آن ه در این چارچوه نظری خاصااای را به عنوان مبنای این الگو بر

شااود، مالحظات نظری هسااتند که مهن مخاطب این تحقیق را درباره  بخش اراهه می

 
2 Barnabas & Clifford 
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های شاناخته شاده رهبری روشان نماید و به خواننده کمک کند تا درک بهتری نظریه

 شود، داشته باشد.  از الگویی که در این پژوهش آشکار می

     ری و مکتب در این بخش تعریف می شوند.دو مفهوم رهب :تعریف مفاهیم(  الف

  دسااتیابی   برای  یک گروه، دادن قرار تاثیر تحت  توانایی رهبری،تعریف رهبری: 

تالش برای . (415، ص1397جاج،  و  است)رابینز  اهداف  ازای  مجموعه یا ازاندچشم  به

اراهاه   باه  را  پردازان این حوزه  نظریاه  رهبران بزرت،  ظهور و موفقیات  تبیین علال 

 های مختلف رهبری رهنمون شده است. نظریه

یاک طرح جاامع و  اسااات،    یاک تئوری کلی،  منظور از مکتاب»تعریف مکتبب:  

ها و  ها، بایدها و نبایدها، هدفخطوط اصااالی و روشدر آن هماهنگ و منساااجم که 

ها مشاخ  شاده باشاد و  ها و تکلیفها، مساوولیتها، نیازها و دردها و درمانهوسایل

(. در 55، ص1395هاا برای افراد بااشاااد)مطهری،  هاا و مساااوولیاتمنبع الهاام تکلیف

  مانند جهان بینی و  ،در یک حوزه معین  هارگونه نظام منساجم از باورتعریف دیگر، »ه

گویند. گاه نیز انند اقتصااد را مکتب مییا نظام منساجم رفتاری در یک حوزه معین م

مکتب اقتصااااد سااارمایه داری نوعی نظام    م الد .یک مکتب جامع هر دو وجه اسااات

رفتاری در عرصاه مناسابات اقتصاادی بشار اسات و مکتب اساالم مجموعه   -ارزشای

منساجم و هماهنگی از جهان بینی توحیدی همراه با نظام ارزشای و رفتاری متناساب  

رساد واهه مکتب وقتی به کار  (. به نظر می1386رسامان دانشاگاهیان،  «)پ با آن اسات

رود که یک مجموعه منسجم فکری و رفتاری، در یک حوزه معین، از آزمون عملی  می

ای اثربخش برای تواند به عنوان شاایوهآید و میدر دنیای واقعیت سااربلند بیرون می

 اندیشه و رفتار قرار گیرد. همان حوزه، مبنای

 نظریه های مختلف در مورد رهبری  در این بخش به اختصااار  :بانی نظریم (  ب

 اراهه می شود.  

رهبری، با عنوان »نظریه صافات   ابتدایی ترین نظریه های سبنتتی رهبری:نظریه

دانساات که « یا نظریه ابرمرد، رهبران را افرادی واجد اسااتعدادهای ماتی می3رهبری

هاای فردی رهبران متمرکز شاااود. این نظریاه کاه بر ویژگیمیهاا را موجاب  برتری آن

«  4هاای رفتاار رهبری شاااده بود، باه دلیال نق  در تبیین شاااواهاد واقعی، باا »نظریاه

 
3 Traits Theory of Leadership 

4 Behavioral Theory of Leadership 
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هاا، دیگر ناه بر خود رهبر، بلکاه بر آن اه رهبران انجاام  ترشاااد. در این نظریاهتکمیال

 گرا« را آشکار نمود. گرا« و »رابطهدهند تمرکز شد و دو بعد رفتار »وظیفهمی

در نظر نظریه پردازان اما، مدتی بعاد نقش عوامل محیطی یا موقعیتی، برجساااتاه  

تواند  ررسای عوامل موجود در هر موقعیت که میهایی پدید آمدند که به بشاد و نظریه

هاا کاه باه پرداختناد. این نظریاهبر ظهور یاا موفقیات یاک رهبر اثرگاذار بااشاااناد، می

« شااهرت دارند، با این باور پدید آمدند که پیش بینی  5های اقتضااایی رهبری»نظریه

بل تبیین از آن اساات که تنها با چند صاافت یا رفتار قا ترموفقیت یک رهبر، پی یده

هایی بپردازند که های اقتضاایی رهبری، تالش نمودند به بررسای موقعیتباشاد. نظریه

هاا، توجاه باه متهیرهاایی ماانناد  کنناد. این تالشآفرینی میدر موفقیات رهبران نقش

(،  1967،  6کیفیات رابطاه رهبر با پیروان، قدرت موقعیات رهبر، سااااختاار وظیفاه)فیادلر

پیروان مااننادویژگی انگیزه 1971،  7مرکز کنترل، تجرباه)هااو   هاای  تواناایی و   ،)

(، نوع مسااهل پیش روی مدیران و چگونگی  116، ص1988،  8ها)هرشای و بالن اردآن

های  (، و... را به طور ویژه در تبیین موفقیت1973،  9ها)وروم و یتونگیری آنتصاامیم

ناد تاا باا دخاالات دادن هاا اگرچاه تالش کردرهبری اثرگاذار تشاااخی  دادناد. این نظریاه

هاا رهبری را توساااعاه دهناد و البتاه کاه در درک نقش پیروان و عوامال محیطی نظریاه

های بسایار ماهیت رهبری بسایار تاثیرگذار بودند، اما باز هم از پاساح دادن به پرساش

« و... که منشااخ  11مارتین لوتر کینگ«، »10درباره رهبران موفقی مانند »مهاتما گاندی

های نوین زرگی در تاریح شادند، ناتوان بودند و همین امر سابب طرح نظریهتحو ت ب

 رهبری در عصر حاضر شد.  

 
5 Contingency Theories of leadership 

6 Fred Fiedler 

7 Robert House 

8 Hersey & Blanchard 

9 Vroom & Yetton 

10 Mohandas Karamchand Gandhi 

بود. وی   تبارهای آفریقاییجنبش حقوق مدنی آمریکایی  (، رهبرMartin Luther King, Jr. مارتین لوتر کینگ جونیور) 11

یراندازی شد و به هزار نفر جمعیت داشت. به او در روز بعد از سخنرانی ت 2۵0سخنرانی ترتیب داد به نام »من رویایی دارم« که حدود 

 .قتل رسید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%DB%B6%DB%B8%E2%80%93%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B5)
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های سانتی رهبری آن را پوشاش  اگر از آن ه نظریههای معاصبر رهبری:  نظریه

، شااید بتوان به طور خیلی خالصاه  13« یاد کنیم12دهند با عنوان »رهبری تبادلیمی

(، اماا  1985گیرد)ب ،  بخش، رهبری تباادلی را دربر میالهاامچنین گفات کاه رهبری  

نامای اکاتافااا  آن  دیاادگاااهبااه  الاهااامکانااد.  رهاباری  »رهاباری هااای  ناظاریااه  دو  باخاش، 

 گیرد.« را در برمی15گرا« و »رهبری تحول14کاریزماتیک

، کاریزما یک ویژگی شااخصاایتی  17به اعتقاد ماک  وبر  :16رهبری کاریزماتیک

دارای منشاا  الهی و سااتودنی بوده در نتیجه، فردِ دارای این خاص در فرد اساات که  

کنند)پارساونز  شاود و او را رهبر تلقی میموهبتِ فوق بشاری، از افراد عادی متمایز می

 (. چهار ویژگی اصلی رهبران کاریزما عبارتند از: 1947، 18و وبر

 ها هدفی آرمانی دارند و این هدف را بهانداز هسااتند؛ آندارای چشاام •

 سازند.  خوبی برای دیگران قابل درک می

های  ها هزینهکنند؛ آنانداز به شخصه ریسک میبرای دستیابی به چشم •

 شوند و حتی حاضراند خود را فدا کنند؛زیادی متحمل می

شناسند  ها توانایی دیگران را میاند؛ آننسبت به نیازهای پیروان حسا  •

 ها متعهداند؛و به نیازهای آن

دهناد کاه از عهاده افراد عاادی خاارج اسااات)کاانگر و  یی بروز میرفتاارهاا •

 (. 94، ص1988،  19کاننگو

ها  نکته بسایار مهمی که در مورد رهبران کاریزماتیک وجود دارد این اسات که آن

ممکن اسات به خودخواهی دچار شاوند و در نتیجه، اهداف شاخصای را در اولویت قرار 

هاا این ظرفیات را دارناد کاه مرزهاای قاانون و اخالق  آن(.  49، ص2003،  20دهناد)رالین

ها را نداشاته باشاد و  را زیر پا بگذارند و جوی پدید آورند که کسای جرتت انتقاد از آن

 
گرا، هم ترجمه شده است. در این  « در متون مختلف، رهبری تعاملی یا رهبری عمل   Transactional Leadership»  اصطالح   12

 مقاله تالش شده تا از اصطالح رهبری تبادلی استفاده شود)نویسنده( 

  بهزیستی   و   نفس  عزت  بر   خود،  تایید  با  رهبران  دارد؛   زیردستان  و  رهبر  میان  ستد  و   داد  نوعی  به   اشاره   . رهبری تبادلی، آشکارا 13

 شوند.   واقع پیروان پذیرش مورد که  دارد اهمیت برایشان مقابل، در و گذارندمی اثر پیروان

14 Charismatic Leadership  

1۵ Transformational Leadership 

16 Charismatic Leadership  

17 Max Weber 

18 Parsons & Weber 

19 Conger & Kanungo 

20 Raelin 
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،  2004،  21در عین حال، هم نان کاریزماتیک و محبوه جلوه کنند)توسی و همکاران

 . «، نمونه بارزی از چنین رهبرانی است22(؛ »ادولف هیتلر416ص

گرا را توسااعه داد. (، الگوی رهبری تحول1990)23برنارد با   گرا:رهبری تحول

 گرا بر چهار اصل استوار است: اسا  نظریه رهبری تحول

انداز مشاترک به عنوان یک  نفوم آرمانی: نفوم آرمانی، توساعه یک چشام •

مولفه کامالد آرمانی اسات. نفوم آرمانی مولفه کاریزماتیک رهبری تحول 

آفرین اسااات کاه در آن رهبران تبادیال باه الگوی مورد تحساااین، قاابال  

 شوند.احترام و قابل تقلید پیروان می

گرا به وضاوح انتظارات فراتر از ساطح بخش: رهبران تحولانگیزش الهام •

 کنند؛معمول را از پیروان خود مطرح می

هاا بکاارگیری هوش، عقالنیات و دقات را در حال تحریاک خردمنادی: آن •

 کنند؛هل ترویج میمسا

گرا به تک تک افراد توجه دارد و در یک  مالحظات انسااانی: رهبر تحول •

های هر یک را مورد توجه قرار داده و  ارتباط دوسااویه، نیازها و مطلوه

 (. 1994و  2003سازد)آولیو و ب ،  ها را توانمند میآن

هم نقادهایی  بخش های رهبری الهاامگرا به عنوان یکی از ساااباکبر رهبری تحول

گرایی اساات؛ گرا و ضااد مردمگرا نخبهوارد شااده اساات؛ از جمله اینکه: رهبری تحول

انداز و حمایت از جهات جدید،  نقش مساتقیم این رهبر در خلق تهییر، سااختن چشام

شاود او مساتقل از پیروان عمل کند و نیازهای خود را بر پیروان ارجح بداند.  باعث می

ری نیز ظرفیت اساااتفاده ناصاااحیح وجود دارد؛ چنین  هم نین در این سااابک رهب

اندازی که او تعیین تواند چشااامکند، اما چه کسااای میانداز خلق میرهبری چشااام

 (.  11، ص1395سرحدی،  کند خوه است؟)شجاعی و بندهیمی

رهبرانی که از خودخواهی مبرّا باشاند و با فاصاله گرفتن از   :24رهبری سبح  پن 

ساااازماان را در کاانون توجاه خود قرار دهناد، تواناایی گاذار از نیاازهاای فردی، اهاداف  

ها عالوه بر خوه به عالی را دارند و شاایساته عنوان »رهبران ساطح پنج« هساتند. آن

 
21 Tosi et al 

22  .«Adolf Hitler بود  194۵تا   1934دراعظم آلمان نازی بین سال « ص. 

23 Betnard Bass 

24 Level 5 Leadership 
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هاای مادیریتی و تواناایی ایجااد  هاای فردی، مهاارت کاار تیمی، شاااایساااتگیتوانمنادی

تنی و اراده قوی شااناخته  انگیزه و تحریک دیگران برای عملکرد با ، با دو ویژگی فرو

شود تا آنها معمو د اعتبار موفقیت را به سایر افراد، عوامل شوند؛ فروتنی موجب میمی

شاود تا اساتاندارهای  ها نیز موجب میخارجی و یا شاان  نسابت دهند و اراده قوی آن

الی  با  و روح بخش و انگیزاننده داشته باشند و حاضر باشند هرکاری بکنند تا نتایج ع 

 (.2001،  25بیافرینند)جیم کالینز

های معاصار رهبری، اسااسااد نظریه پردازان را به این دقیق شادن در ماهیت نظریه

ها، تنها ناشای از عناصار بیان شاده در هر یک و  باور ساوق داده که تمایز بین این نظریه

؛ 1990؛ ب ،  1994،  26شاود)پادسااکوفتفاوت وزنی اسات که به این عناصار داده می

(. مطاالعاات تجربی 2009،  28؛ ونکال و اساااتونر1398؛ دفات،  1990،  27کونتز و اودانال

گرا،  بخش، خواه کااریزمااتیاک یاا تحولاناد کاه معیاارهاای رهبری الهاامهم نشاااان داده

 (.  447، ص1397تقریباد یکسان هستند)رابینز و جاج، 

 جمع بندی مبانی نظری 

های رهبری اگرچه نظریه: هبریهای راخالق و اعتماد؛ حلقه گمشبده نظریه

گرا(، بینش ارزشمندی از رهبری در دوران بخش)کاریزماتیک، سطح پنج و تحولالهام

ها، صاراحتاد به اخالق و اعتماد پرداخته نشاده  یک از آناند، اما در هیچمعاصار اراهه داده

مدیریت از اخالق به های  (، این امر البته از غفلت نظریه2004اسات)آولیو و همکاران، 

«، واکنشای اسات که در 30(. »رهبری موثق2005،  29گیرد)قوشاالطور عام نشا ت می

دانند چه توجهی داده شااده اساات. رهبران موثق، دقیقاد میهای اخیر به این بیسااال

شاناساند و آشاکارا و خالصاانه براساا   های خود را میکساانی هساتند، باورها و ارزش

ترین صفت این رهبران،  های خود پایبندند. اصلیآلکنند و به ایدهمیاین باورها عمل 

اعتماد اسات. اعتماد دارای ابعاد کلیدی اسات که »صاداقت« در را  آن قرار دارد)تن 

های فنی و میان فردی  (. »شاایساتگی« که دربردارنده مهارت249، ص2000، 31و تن
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، ص  1967،  32ماک گریگوراسااات؛ »ثباات« باه معناای عادم تنااقف بین حرف و عمال)

طلبانه از دیگران و »گشاودگی« به (؛ »وفاداری« به معنای عدم ساودجویی فرصات164

ها برای رهبری  دهند که همه آنمعنای بیان حقیقت، ابعاد دیگر اعتماد را تشکیل می

(. رهبران اخالقی، هم در مضااامین اهدافی  1993،  33اهمیت دارند)اشاانایدر و توما 

کنند و هم در بکارگیری شاایوه و ابزارهای تحقق آن، به اصااول اخالقی  که دنبال می

اناد تاا باا ترکیاب هاای اخیر، هم نین پژوهشاااگران تالش کردهپاایبناداناد. در ساااال

ایاده »رهبری کااریزمااتیاک اجتمااعی « را مطرح 34اخالقیاات و رهبری کااریزمااتیاک، 

های دیگرمحور بوده  رزشهای خودمحور، دربرگیرنده اکنند؛ رهبری که به جای ارزش

،  35شااود که خود الگوی اخالقی هسااتند)براون و تروینوو از سااوی رهبرانی دنبال می

توان چنین گفت که اخالقیات، رنگی هسااتند که رهبران به همه (. در واقع می2006

 دهند.  های رهبری خود میجنبه

ظریه های  رسااد که الگوی رهبری شااهید ساالیمانی را بتوان، تجساام نبه نظر می

مختلف رهبری در ابعاد تکامل یافته آن ها دانساات؛ برخورداری این شااهید از ویژگی  

هاای فردی ماانناد هوش و تااثیرگاذاری و ماانناد آن، تعهاد باه هادف و همزماان مالحظاات  

انسااانی در مورد پیروان، محبوبیت قابل توجه در بین پیروان و مردم، توسااعه چشاام 

عقالنیات، برخورداری از اراده قوی و همزمان فروتنی و در انداز آرمانی جهاانی در کناار  

نهاایات، جلاب اعتمااد ناه تنهاا پیروان بلکاه هماه مینفعاان، باه ترتیاب وجود عنااصاااری از 

نظریه های صافات رهبری، رفتار رهبری، رهبری تحول گرا، رهبری ساطح پنج و نیز 

 رهبری کاریزماتیک اجتماعی را نشان می دهد.  

  روش تحقیق . 4
ای و از نظر شااایوه اجرا، کیفی اسااات. جامعه  پژوهش از نظر هدف، توساااعهاین 

های سااایاسااای، نظامی،  آماری پژوهش را اظهار نظرهای خبرگان حکمرانی در حوزه

اجتماعی و فرهنگی درباره شاهید قاسام سالیمانی از روز شاهادت تا اولین ساالگرد او 

ی شاده و الگوی پژوهش  ها با کمک تکنیک تحلیل تم بررساتشاکیل داده اسات. داده

تنها با  که فرمود »و   آشااکار شااده اساات. به مصااداق فرمایش امام معصااوم، علی)ع(،
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توان به کند میهای بندگان خود روان میساخنانی که خدا درباره شاایساتگان بر زبان

های  نهج البالغه(، و به دلیل اساتناد به بنیان 53«)نامه 36شاایساته بودن آنان پی برد

بی پذیرفته شااده و تبعیت از روش علمی در نگارش، این پژوهش ادعای  نظری و تجر

روایی متون و روش بررسای را دارد. به عالوه، تبعیت از روش علمی، به انضامام روایت 

 معقول، منطقی و باورپذیر از نقشه تم حاصل شده، گواه پایایی پژوهش است. 

 های تحقیق یافته. 5

 سلیمانی کدامند؟پرسش اول: ابعاد الگوی رهبری شهید  

های رهبری، شااهید قاساام ساالیمانی، قطعاد از سااطح از آنجا که براسااا  نظریه

شااود.  های او در این سااطح رهبری پرداخته نمیرهبران تبادلی فراتر رفته، به ویژگی

فرض، رهبران  هماانطور کاه در ادبیاات مرور شاااده نیز عنوان شاااد، باه طور پیش

هبری تبادلی برخوردارند و ساپ  به ساطحی فراتر های ربخش از همه شاایساتگیالهام

های فنی، انسانی و ادراکی، توانایی  یابند. بنابراین، برخورداری ایشان از مهارتارتقا می

هایی از این دساات، پذیرفته شااده و  ها، توانایی ایجاد انگیزه و شااایسااتگیکار با تیم

شاان در ساطح تبادلی یا  های رهبری ای، به شاایساتگی1انکارناپذیر اسات. در جدول  

گرا، تنها اشاااراتی شااده اساات و نیازی به یادآوری نیساات که از این دساات نقل عمل

ها از زبان خبرگان نظامی، ساایاساای، مدیریتی و حتی اهل هنر و فرهنگ، درباره  قول

 این شهید بزرت، کم نیستند. 

 
 های رهبری شهید سلیمانی در سطح رهبری تبادلی  : شایستگی1جدول 

 متن گزاره  ردیف

1 
  پرداز  ایده  و  نظر  صاحب  خارجی  و  داخلی  سیاست  حوزه   در  و  دیپلمات  سلیمانی،  سردار»

 ( 1398  فر،  مقدم)«بود

2 

  اشراف  با  و  بود   دفاعی  راهبرد حاج قاسم از معدود افرادی بود که دارای قدرت تدوین»

کرد و اهداف عالی را بر اسا  آن ترسیم  اطالعاتی که داشت، راهبردها را تدوین می

کرد و بر مبنای آن طرح عملیاتی اراهه کرده و بعد از آن هم در میدان نبرد برنامه  می

 (.1398«)علوی،  کردعملیاتی را اجرایی می

 
 نهج البالغه(  ۵3»وَ اِنَّما یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحینَ بِما یُجْرِى اللُّه َلُهمْ عَلى اَْلسُنِ عِبادِهِ«)نامه  36
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3 
دار نیز بود. او به خوبی از  سردار سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه یک سیاستم»

 (.1399«)رحال،  ها و نیز مناطق مختلف منطقه آگاهی داشتهای ملت ویژگی

4 

  معنوی  پدر  واقع  در  سلیمانی  قاسم  حاج.  بود   دلسوزای  فرمانده   سلیمانی  قاسم  حاج:  گفت

  گرفتمی   قرار  مقدم  خ   در  کرد،می   پیدا  حضور  نبرد  میدان  در  که  هرگاه  او.  بود  مجاهدان

 (. 1399شود)صفا،    مواجه  دشمن  با  تا

5 

اگرچه در میان مردم آمریکا عمالد ناشناخته    -قدرتمندترین هنرال خاورمیانه  -سلیمانی»

ای از سیاست خارجی ایران را  است، اما در حقیقت تقریباد به تنهایی بخش گسترده

کند. وی در خارج از ایران هم خود را محرم اسرار رهبران سیاسی در دمشق،  مدیریت می 

 (. 1397«)صوفان،  بیروت، بهداد و حتی مسکو کرده است

6 

مدار و در عین  سیاست  یک  او  بود؛  نابهه  فردی  نظامی  و  سیاسی  ابعاد  در  انیسلیم  »سردار

سردارسلیمانی از  ... حال یک نظامی با تقوا طراح و آینده نگر و هم نین بسیار شجاع بود

های  های نبرد و هدایت جنگ ها در صحنهای در طراحی و اجرای عملیات بعد نظامی نابهه

 (. 1399)حیدری،  راهبردی بود

7 

قاسم سلیمانی بر جزهیات به میزان  زم تسل  داشت و وقتی از همکاران خود  »

دانستند پشت این فرمان کوهی از تجربیات مفید  خواست کاری را انجام بدهند، آنها میمی

دانست نه منابع  به درستی می  یک استرتتژیست بود؛  شهید سلیمانی  ...و موفقیت است

را در    )آمریکا(ولوهی مورد نیاز برای جنگ با این هیو مالی، نه منابع انسانی و نه تکن

بنابراین به جای اینکه یک استراتژی منبع محور طراحی کند، سعی کرد  ...  اختیار ندارد

کرد، بلکه به  و استراتژی را به مهزها منتقل نمی  ...یک استراتژی قابلیت محور طراحی کند

ما شهید سلیمانی بارها و به  ... امدیر است  داد و این با ترین هنر یکها انتقال می قلب

ها تکامل  موقع استراتژی خودش را تهییر داد. هر چند که کلیت استراتژی او طی این سال 

  وقت  چه  و  کند  فکر  کالن  باید  وقت  چه  دانستمی   ... او.دادیافت، اما به موقع نیز تهییر می

 در  موقع  به  هم  و  بود  میدان  در  موقع  به  هم  کند... او  دخالت  هم  کارها  کوچکترین  در  باید

  خودش  ی هاتوانمندی   توسعه  حال  در  موقع  به  هم  و  بود  مذاکره  حال  در  پرده  پشت

 (. 1398راد،  بود...«)علوی 

 

در ادامه ابعاد الگوی رهبری شاهید سالیمانی در ساطحی فراتر از رهبری تبادلی و  

 شود.بخش و اخالقی، اراهه میبه عنوان رهبری الهام

یکی  انداز جهانی عاری از ظلم برای محور مقاومت:  بعد اول: ترسبیم چشبم

اندازی مطلوه و  انداز اساات؛ چشاامبخش، داشااتن چشااماز ابعاد اصاالی رهبری الهام
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و    2002؛ آولیو و ب ،    94، ص1988،  37آل و البتاه مشاااترک)کاانگر و کااننگوایاده

یشااتری پیدا کند و پیروان انداز از سااوی پیروان مقبولیت ب(. هرچه این چشاام1994

هایی که یک آل ادراک کنند؛ یا به عبارت ساااده تر، هرچه آرمانبیشااتری آن را ایده

های شااخصاای فراتر رفته و به ها نظر دارد، از آرمانانداز به آنرهبر در قالب چشاام

تری به لحاظ معیارهای انساانی، مقبولیت  های بشاریت، برای جامعه بزرتعنوان آرمان

ه باشاد، دامنه تاثیرگذاری رهبر از مرزهای جهرافیایی، فرهنگی، نژادی و... فراتر داشات

خواهد رفت. در مورد شهید قاسم سلیمانی، شواهد نظری و عملی بسیاری وجود دارد 

توان گفت ساازد. به جرتت میانداز او را آشاکار میکه غیرشاخصای بودن آرمان و چشام

ها بود. »حاج قاسام شاخصایت لم برای همه انساانانداز او، جهانی عاری از ظکه چشام

خواه و نمااد جهاانی بود؛ وجودش مرزهاا را درنوردیاده بود و الگویی برای مردم آزادی

سااردار  » (.1398خوار شااده بود«)حسااینیان،  خواران جهانمقاومت در مقابل خون

م در ساپهبد شاهید حاج قاسام سالیمانی نماد حمایت از مظلومان و مبارزه با تروریسا

اگر بخواهیم فهرساتی از نمادهای مبارزه با تروریسام در دنیا تهیه کنیم،    ...عالم اسات

(. او »نماد  1398ت«)رهیسااای، تردید نام حاج قاسااام در را  این فهرسااات اسااابی

؛ 1398جهان اسات«)جعفری،  خواهان  و اساتکبارزدایی برای تمام آزادیساتیزی  ظلم

دفااع از حقاانیات و  (. »او برای  1398  ؛ رضاااوانی،1398، شاااهباازی،  1398بااقری،  

اسااوه مبارزه با ظلم و سااتم ( و »1398«)رضااوانی، خواهی جنگیدگسااترش آزادی

خواهان  الملل و مدافع مظلومین، مساتضاعفین، آزادیاساتکبار جهانی و صاهیونیسام بین

ت«)و یتی، المللی مبارزه با تروریسام و داعش اساو عدالت جویان جهان و چهره بین

1398) . 

هبای انسببانییپبایبنبدی ببه حفت کرامبت انسببانی،  تعهبد ببه ارزشبعبد دو::  

بخش، با بکارگیری رهبران الهام:  سبتیزی و ززادیوواهی در جریان مقاومت(ظلم

ای آن را بیاان کنناد و باه گوناههاا و عقاایاد مورد احترام پیروان، پیاامی را خلق میارزش

ای برای دستیابی به اهداف  العادهنموده و انگیزه فوق کنند که تعهد پیروان را جلب می

(. ترکیب اخالقیات در چنین ساابک رهبری، به 1991کنند)کانگر،  ها ایجاد میدر آن

ای که به  « منجر شااده اساات؛ رهبری38پیدایش ایده »رهبری کاریزماتیک اجتماعی

سااوی رهبرانی های دیگرمحور بوده و از  های خودمحور، دربرگیرنده ارزشجای ارزش

 
37 Conger & Kanungo 

38 Socialized Charismatic Leadership 
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(. 958، ص  2006شاااود کاه خود الگوی اخالقی هساااتناد)براون و تروینو،  دنباال می

های اخالقی و انساانی  ها پایبند اسات، با فضایلتهایی که یک رهبر به آنهرچه ارزش

جهانشاامول، انطباق بیشااتری داشااته باشااد، مرزهای بیشااتری به لحاظ جهرافیایی،  

ها را محور  هایی که شااهید ساالیمانی آندید. ارزشفرهنگی، نژادی و... درخواهد نور

پیمود، ناه هاای خود قرار داده و مسااایر تحقق اهاداف را بر اساااا  آن میفعاالیات

های انساانی و جهانشامول  هایی برآمده از سالیقه و خواسات خود او، بلکه ارزشارزش

آزادی و یاتای،  1398خاواهای)رضااااوانای،  باود؛  حساااایانایااان،  1398؛  (. 1398؛ 

( و  1398؛ رضااوانی،  1398، شااهبازی،  1398؛ باقری،  1398یزی)جعفری،  سااتظلم

ها را محور  هایی بودند که او آن(، مهمترین ارزش1398حفظ کرامت انسااانی)امینی،  

و باه دنباال رعاایات کرامات هاایش قرار داده بود. »اهاای خود برای تحقق آرماانفعاالیات

بار که در میان ... یکاز ظلم بود ها با هر دین و نژادیانساااانی و رهایی هماه انساااان

برداری خاموش گفت، دساتور داد که دوربین فیلمرزمندگان جبهه مقاومت ساخن می

ها، ساااه هزار زن ایزدی اسااایر داعش  شاااود. آنگاه خطاه به رزمندگان گفت: »ب ه

ها قرابت دینی و ملی با ما ندارند، اما  ها مساائولیم.« ایزدیهسااتند که ما در قبال آن

قتی رزمندگان مقاومت، کلیساایی را که ... وقاسام دغدغه کرامت انساانی داشات حاج

ها در ناحیه برطله در اساتان نینوا بساته شاده بود، بازگشاایی کردند،  توسا  تروریسات

ها، ای مریم از خواهران مسیحی این عبارت را بر دیوار نوشت: »ای روشنی چشم  یکی

به صاالیب کشاایده نخواهد شااد زیرا که   آسااوده بخواه که هرگز مساایح دوباره  !پاک

هیچ چیزی با تر از حفظ کرامت (. به اعتقاد او »1398«)امینی،  اندفرزندان زهرا آمده

اخالق و خدمت به مردم مهم    ه...ها برای حریم انساانیت بودهمه دفاع  ت...انساان نیسا

ای دفاع  کنند که بردر حال حاضر بسیاری اصرار می..  ترین بخش اساسی عرفان است.

)سایاله بهار ساال  از حریم اهل بیت به ساوریه اعزام شاوند، اما خوزساتان در این حادثه

دفااع از حرم اسااات، زیرا دفااع از حرم چاه چیزی باا تر از این   مکاانی برای  (1398

ساات که کرامت یک انسااان را حفظ کنید تا از خانه اش آواره نشااود یا اینکه در نی

دفااع از حقاانیات و  (. »او برای  1398،  39)سااالیماانید«هاا کرامتش حفظ شاااواردوگااه

و اساتکبارزدایی  ساتیزی  ( و »نماد ظلم1398«)رضاوانی، خواهی جنگیدگساترش آزادی

، شاااهباازی، 1398؛ بااقری،  1398جهاان اسااات«)جعفری، خواهاان  برای تماام آزادی

 (.1398؛ و یتی،  1398؛ رضوانی، 1398
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های بومی محور تکیه بر ظرفیتبعد سبو:: اسبتقالل و خودباوری پیروان و 

هاا  (؛ آن1398،  40دهناد)دفاتگرا، پیروان خود را توساااعاه میرهبران تحولمقباومبت؛  

کنند تا اساتانداردهای با ی مسائولیت اخالقی را در پیروان هم نین تالش زیادی می

(. هرچه رهبر بر خودباوری و توانمندساااازی پیروان بیشاااتر 1978ایجاد کنند)برنز،  

ها را کمتر به خود، دساااتور و اطاعت نیازمند ساااازد، بهتر گذاری کند و آنسااارمایه

های بعد هم تضامین کند.  انداز را حتی تا نسالتواند تداوم حرکت در مسایر چشاممی

حاج قاسم، رهبری است که به شدت بر ایجاد خودباوری در پیروان خود تاکید داشت. 

افراد و گروه این ایماان باه خوداو در  هاا  را ایجااد کرد کاه در تصاااور خیلی  هاایی 

های لشاکر حاج قاسام در طول عمرشاان آه ندیده بودند،  خیلی از ب هگنجید. »نمی

معتقد بود خواساتن توانساتن  ..  اما با آموزش و تمرین به غواصاانی ماهر تبدیل شادند.

این روحیه او باعث شد که پ  از دفاع مقد ، وقتی فرماندهی سپاه در جنوه  . است

(. 1398«)امینی،  دار شااد، به بهترین وجه امنیت را بومی کندق کشااور را عهدهشاار

توانیم در حاج قاسام هیچ وقت احساا  ضاعف و نتوانساتن نداشات و عبارت ما می»

کرد تیر و کمان فلسطینیان تبدیل به فشنگ چه کسی فکر می...  وجودش متجلی بود

عمل (. »1398د«)علوی،  مقاومت کنروز  33کرد حزه اهلل شاود. یا چه کسای فکر می

یژه لبنان و  وبهاعتماد و خودباوری را به مردم مسالمان منطقه  یساردار شاهید سالیمان

، دمیدن روح سااردار ساالیمانینتیجه اقدامات  (. »1399ند«)اهدری، فلسااطین بازگردا

های مسااالمان برای رهایی از تحقیر تاریخی و  اعتماد به نف ، امید و خودباوری ملت

با تقویت خودباوری (. »1398د«)و یتی،  ب عزت، شارف و هویت اساالمی آنان بوکسا

تواند از به این باور رسیده که می سوریه اکنون کشاوری همانند  ،هادل ساردار از جانب

حاج قاسام روح رزمندگان ...  و به شایوه هجومی عمل کنندشاده  حالت تدافعی خارج 

هنرال ساالیمانی نه تنها در سااوریه و  (. »1399«)امینی،  سااوریه را آزاد و شااکوفا کرد

بلکه با    ،خود نشان داد  ها ازهای بسیاری برای ریشه کن کردن تروریستعراق رشادت

هاا یااری هاا را نیز در مواقع حساااا  برای مباارزه باا تروریساااتاقتادار خود، ماا رو 

(. نکته جالب و قابل توجه در رهبری شاهید سالیمانی  1399،  وگنی گون اروف«)یکرد

این اسات که به جای حمایت مادی و فیزیکی از جبهه مقاومت، به شادت بر توساعه  

تاکید داشات و به عبارتی، به جای دادن ماهی، ماهیگیری یادشاان    های آنانتوانمندی

های اعتقادی، ایدهولوهیک و ساایاساای مردم جهرافیای اسااتفاده از ظرفیتداد؛ »می

 
 فت دَ 40
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بود«)اهدری،  محور مقاومت با هر مذهب و قومیتی مورد تاکید ساردار شاهید سالیمانی  

1399 .) 

  یبه بر انگیزه درونی:بعبد چهبار:: قحع وابسببتگی ببه پباداش بیرونی و تک

گرا به وضااوح انتظارات فراتر از سااطح معمول را از پیروان خود مطرح رهبران تحول

کنند و با بیان ساااده اهمیت اهداف و اسااتفاده از نمادها، تالش پیروان را متمرکز می

بینی، ها با ایجاد چالش برای پیروان و شاور و شاوق و خوش(. آن1990کنند)ب ،  می

ها، بر (. هرچه رهبران برای تحقق آرمان5، ص1998شاااوند)ب ،  انگیزش میموجب 

های درونی بیشاتر تکیه کنند، پیروان مشاتاق تری خواهند داشات که داوطلبانه انگیزه

هاای بیرونی کاار رهبران  و خاالصااااناه باه آرماان خادمات خواهناد کرد. تکیاه بر انگیزه

انگیزانند)رابینز  خود را برای هدف برمی  تبادلی است؛ آنجا که با پاداش مشروط، پیروان

هاای  بخش، باه پیروانی نیااز دارناد کاه بر انگیزه(. رهبران الهاام439، ص1397و جااج،  

هاا انتظااراتی ورای عملکرد معمول از پیروان خود درونی متکی بااشاااناد، چرا کاه آن

یز، با  (. پیروان شااهید ساالیمانی در جبهه مقاومت و دفاع از حرم ن1990دارند)ب ،  

نها انگیزه شهدای مدافعان حرم، معنوی اند. »تای پای در این راه گذاشتهچنین انگیزه

  ، گویند ایران به مجاهدان پول دادهبرخی می(. »1396هاشامی،  «)بنیو خدایی اسات

این دروغ محف اسات؛ مسالمانان به عشاق حضارت زینب)ص( و حضارت رقیه)ص( 

«)حاج  ومت و ای ار هرگز دخیل نبوده اسااتپیشااگام بودند و مادیات در موضااوع مقا

زاده،  د«)گرجیشاااهدای مدافع حرم با انگیزه الهی رهساااپار شااادن(. »1399باقری،  

یک ساال، فرمانده نیروی قد  بود اما حتی » 22(. شاهید سالیمانی خودش، 1396

 (.1398«)شیرازی، ریال یا یک د ر حق ماموریت نگرفت

ر رفتار و الگوی عملی یا تجسببم بعد پنجم: خلوص و ثبات حاج قاسببم د

از حقاایق موفقیات در رهبری اخالص اساااات. هرچاه رهبر   :هبا بودنارزش یکی 

های روانی، مالی و حتی جانی بیشتری  هایش تالش کند و هزینهتربرای آرمانخالصانه

برای آن بپردازد، اعتماد بیشااتری در پیروان به آرمان و مساایرش ایجاد خواهد کرد.  

نان اهمیت دارد که خداوند هم وقتی قصاد دارد از حقانیت پیامبرانش  این موضاوع چ

خساااتین  کناد. در واقع، نهاا اساااتنااد میمزد بودن رساااالات آندفااع کناد باه بی

پیامبران این اسات که هیچ منفعت مادی در دعوتشاان ندارند، نه از مالی   صادق  نشاانه

و نه هیچ اجر و پاداش   ساپاساگزاری ، و نه حتی تشاکر ومقام خواهند، و نه جاه ومی

در مورد انبیاای بزرت باه  قرآن آیاات این هماان چیزی اسااات کاه باارهاا دری.  دیگر

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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سااوره   تنها در اساات. قلب پیامبران روی آن تکیه شااده اخالص ای ازعنوان نشااانه

شده و جز آن در آیات بسیاری تکرار    «اجرو ما اسئلکم علیه من »پنج بار جمله   شعرا

از قرآن کریم، برای اخالص انبیاخ با همین موضاوع اساتد ل شاده اسات)ساوره یوساف، 

تمام کسااانی که حاج قاساام  (. »21؛ سااوره ی ، آیه 57؛ سااوره فرقان، آیه 104آیه 

 ناد کاه او مخل  بود و فق  خادایدکرسااالیماانی را دیاده بودناد، بر این امر تااکیاد می

حااج قااسااام خودش را وقف آزادی  (. »1398راد،  «)علویگرفاتخودش را در نظر می

مام (. »ت18/10/1398«)خبرگزاری شابساتان،  های اشاتهال توسا  داعش کردسارزمین

وجود شاهید سالیمانی، شابانه روز وقف دفاع از مردم مظلوم و تحت ساتم دنیا و مورد 

موجب  قاسام سالیمانی ص شاهیدخال(. »ا1398«)رهیسای، احترام مظلومان عالم بود

  مقاومت  اساوه  بزرت  ساردار این هایش شاوند وها متوجه او و فداکاریشاده که همه دل

شاهید قاسام  ساردار  » .(1398فر،  بود«)مقدم  کنده دل غیرخدا از  و  دیدمی  را  خدا فق 

  وقفه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شاهادت پاداش تالش بی سالیمانی همه

(. خلوص این شااهید، راز  13/10/1398«)بیانات رهبری، او در همه این سااالیان بود

شاااود یک یمحبوبیت او در بین مردم و وفداری ساااربازان مقاومت به راهش بود؛ »م

اشاد، درباره بسایاری از مسااهلی که همه دغدغه اظهار حاشایه بشاخصایت، فروتن و بی

منات و ساااخااوتمناداناه انجاام دهاد، تنهاا  نظر دربااره آن را دارناد اظهاارنظر نکناد، کاار بی

نطور خداوند صاادق در رفتار او را با مهری ایرضااایت خدا را مدنظر داشااته باشااید و 

 (. 1398!؟«) میرکریمی،  گذاردنعمیق در دل همه مردم 

(،  164، ص  1967باه معناای عادم تنااقف بین حرف و عمال)ماک گریگور،   »ثباات«

تواند وجود داشاته باشاد.  یکی از ارکان اصالی اعتماد اسات و رهبری بدون اعتماد نمی

هرچه رهبر در مسایر خود ثبات بیشاتری داشاته باشاد و تناقف کمتری بین حرف و  

اهاد کرد. شاااهیاد سااالیماانی  هاا را تقویات خوعمال او بروز کناد، بااور پیروان باه آرماان

بلکه حرف و    ،داددنبال این بود که مردم را در مسایر درسات قرار دهد؛ لذا شاعار نمی»

اما ایشاان حرف   ،شاودحرف زیاد زده می(. معمو د »1398«)شایرازی،  عملش یکی بود

 (، »او1398«)افروغ،  ناه صااارفااد رعادوبرق   ،کرد و تماامااد بااران بودبلکاه عمال می،  زدنمی

می  اهاال کااه  حرفی  هر  نبود،  دروغین  دادن  وعااده  و  زدن  عماال  حرف  آن  بااه  زد 

کرد. بود و  او باه شااادت از ریاا و خودنماایی پرهیز می(. »1398«)علی اکبری،  کردمی

دبیرخانه «.)قدم بوددر طریق اخالص ثابتو   نمود که بودگونه میآن  ؛بود نمود او یکی

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83618532/
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اک از ساار و تیو و خنجر، که در پای  چه ب(. »1398، شااورای فرهنگ عمومی کشااور

 (. 1398«)ناصحی،  کنندبا جان عمل می  ،شهیدان نه با حرف،  عهد

 های مکتب سلیمانی کدامند؟پرسش دو:: ویژگی

رسااد واهه مکتب  آنگونه که در تعریف مفهوم مکتب قبالد اشاااره شااد،  به نظر می

رود که یک مجموعه منساجم فکری و رفتاری، در یک حوزه معین، از وقتی به کار می

ای  تواند به عنوان شااایوهآید و میآزمون عملی در دنیای واقعیت ساااربلند بیرون می

رفتار قرار گیرد. ساابک رهبری شااهید  اندیشااه واثربخش برای همان حوزه، مبنای

تواند الگوی عملی برای رهبران  ساالیمانی، از چنان جامعیتی برخوردار اساات که می

جامعه اسااالمی ما باشااد و تاثیرات عمیقی که بر مردم گذاشااته، گواهی بر این مدّعا  

 است. 

 ها: بهو اما مکتب شاااهید سااالیمانی؛ اگر رهبران چنان عمل کنند که پیروان آن

های های بشاری شاوند؛ به جای ارزشهای شاخصای رهبر، شایفته آرمانجای آرمان

های اخالقیِ جهانشاول شاوند؛ به جای تکیه به رهبر به ای رهبر، پایبند ارزشسالیقه

های بیرونی، بر هایشاان باور پیدا کنند؛ به جای وابساتگی به پاداشخودشاان و توانایی

نهایت به عنوان رهبر، چنان مخلصانه در راه تحقق  های درونی تکیه کنند؛ و درانگیزه

اند، بدون تردید این هایی شااوند که مدعی آنآرمان خود بکوشااند که تجساام ارزش

کنند که آرمان شاان حق است؛ چنین رهبرانی به نسبت نزدیکی  اطمینان را ایجاد می

خواهند به این معیارها، ماندگاری راهشااان و حتی ماندگاری خودشااان  را تضاامین 

توان واهه مکتب یابد و مینمود. در این صاورت، با فقدان چنین رهبری، راه او ادمه می

ها و رفتار او بکار برد. شاهید قاسام سالیمانی، با رهبری جبهه  را درباره مجموعه اندیشاه

توان او را به چشام یک فرد نگریسات، مقاومت، چنان اثربخش عمل کرد که دیگر نمی

چشام یک مکتب و یک راه نگریساته شاود. اگرچه هدف از ترور شاهید  بلکه او باید به

سالیمانی، در هم شاکساتن جبهه مقاومت و بازداشاتن پیروان او از راهی بود که او در 

پیش گرفته بود، اما از پ  طرح به ظاهر سااااختارشاااکن و راهبردی، چیزی که رن 

اختار و فرهنگ، نمود نمود، مکتبی بود با تداوم راه این شاهید در ساه ساطح فرد، سا

 کند:پیدا می

بخش تمام نیروهای  ؛ در ساطح فردی، شاهید سالیمانی نه تنها الهامویژگی فردی

کنند، بلکه، او به مراد و مقتدای جمع جهادی اساات که در جبهه مقاومت فعالیت می
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های مختلف فرهنگی، اقتصاااادی، سااایاسااای و در ک یری از افراد عادی در عرصاااه

حاج قاسم آنقدر شخصیت تاثیرگذاری بود سنی تبدیل شده است. » های مختلفگروه

اظهار  شااهادت اوحجاه، باحجاه، چپ، راساات، پیر، جوان، زن و مرد همه از که بی

حتی آنهایی که گرایش اسااالمی ندارند از نبود حاج قاساام ناراحت .  کنندتاسااف می

شاهادتش، تداوم راه مقاومت را (؛ قاسام سالیمانی، با  18/10/98مردای، «)الههساتند

 الهی  قوۀی و حول به او رفتن  بیمه کرد و به تعداد ظلم ساایزان عالم، تک یر شااد. »با

به ...  به چشاام یک فرد نگاه نکنیمشااد... او را    نخواهد  بسااته  و متوقف او راه  و او  کار

نگااه کنیم«)بیااناات رهبری؛ آموز،  در   چشااام یاک مکتاب، یاک راه، یاک مادرساااه

وجوانانی که عک  ساردار ساپبهد سالیمانی را بر پیراهن خود آویزان  (. ن27/10/1398

را از ما گرفتید به یاد داشاته باشاید   قاسام سالیمانی اگر»  گویندمیکردند به دشامنان  

هر ایرانی انقالبی و هر کودک  (، »1398برگزاری ایلنا،  د«)خهای دیگر در راهنقاسااام

خفته در گهواره در منطقه، راه پرافتخار و هدف درخشاان شاهید حاج قاسام سالیمانی  

 (. 1398زادگان، و حسین  هینی «)محمدیرا با مباهات و آرزو ادامه خواهد داد

نااتوانی    هاای باه ظااهربخش خودبااوری گروه؛ رهبری او الهاامویژگی سبباختباری

دیدند، اما اکنون، با تکیه ها و متجاوزان عاجز میبوده که خود را از مقابله با تروریست

  او،   ناپذیرهای خساااتگیبا تالشاند؛ »ها خود، جبهاه مقااومت را حفظ کردهبر ظرفیات

  سااردار این شااهادت از  بعد مطمئناد  و رساایدهجبهه مقاومت به انسااجام و یکپارچگی  

پردازند و  شامنان مید  با  مقابله به  یکپارچه  صاورت به  مقاومت  جبهه  محبوه  و ای ارگر

(.  13/10/1398«)بیانات رهبری، کنددر راساتای مبارزه با اساتکبار جهانی فعالیت می

امروز جبهه مقاومت در یمن، عراق، ساوریه، پاکساتان و افهانساتان بسایار منساجم »

قاسام   های شاهید حاجمرهون تالشانساجام و یکپارچگی جبهه مقاومت  ... شاده اسات

ایجاد شابکه به هم پیوساته مقاومت در دنیای  (. »1398«)سالیمی، اسات سالیمانی

یازمند حضاور  و ن  ای نیساتاساالم آن هم در مقابل شایاطین مساتکبر عالم، کار سااده

(. »شااهید 1398، یرباقریاساات)م  قاساام ساالیمانی حاج  چونهای بزرگی نسااانا

های آماده و مجاهدان در راه خداوند  المللی میان دلنتوانسات انساجامی بیسالیمانی  

 شاادنمتحد  (. »ترور شااهید ساالیمانی، موجب  18/10/1398««)ساالیمی، ایجاد کند

شاد«)نشاریه آمریکایی نشانال اینترسات، به نقل از   دنیای شایعه در حمایت از مقاومت

»ترور هنرال سااالیماانی، موجاب تقویات محور مقااومات در (. 20/11/98مشااارق نیوز، 

شاارق نیوز، «)نشااریه آمریکایی نشاانال اینترساات، به نقل از ممنطقه شااده اساات

https://www.irna.ir/news/83618532/
https://www.irna.ir/news/83618532/
https://www.irna.ir/news/83618532/
https://www.irna.ir/news/83618532/
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 ۀبدانند خ  جهاد و مقاومت با انگیز ،دشامنان یدوساتان و نیز هم  (؛ »همی20/11/98

مضااااعف اداماه خواهاد یاافات و پیروزی قطعی در انتظاار مجااهادان این راه مباارک 

 (. 13/10/1398«)بیانات رهبری، است

های آحاد مردم  چناان نفومی در قلاب  حاج قاسااامویژگی فرهنگی و اعتقبادی؛  

پوش شااادند و تشاااییع کرده که جهانی یکپارچه در غمش اندوهگین و سااایاه  پیدا

ترین بدرقه یک رهبر در تاریح تبدیل کردند. پویش »من قاسام  اش را به باشاکوهجنازه

شاااهید شاااناساااد، نه جن ، نه نژاد و نه مرز. »سااالیمانی هساااتم«، نه سااان می

دولتمردان  (. »13/10/1398است«)بیانات رهبری،  المللی مقاومتبین چهره سلیمانی

پرونده   قاساام ساالیمانی آمریکایی بر این باور مصاامم بودند که با شااهادت سااردار

 ، اما... شاهادتهای جبهه مقاومت در منطقه برای همیشاه بساته خواهد شادمجاهدت

منجر باه گساااترش فرهناگ مقااومات، ای اار، شاااجااعات،   قااسااام سااالیماانی حااج

ازخودگاذشاااتگی و شاااهاادت ناه تنهاا در ایران اساااالمی بلکاه در ساااراسااار جهاان 

ای  از او اسااوه...  مجاهدت خالصااانه حاج قاساام در راه خدا(. »1399  پور،«)کمالیشااد

آور  ها قرار داده اساات و حضااور حیرتروی ملت  ماندگار و مکتبی زنده و جامع پیش

مردم ایران و جهاان در مراسااام تشاااییع او، اعالم پاایبنادی باه مکتاب سااالیماانی  

تا ابد مردم جهان از او به عنوان یک الگوی کامل  (. »20/11/1398«)مشارق نیوز، بود

دشاامنان تصااور  (. »18/10/1398«)خبرگزاری شاابسااتان، دو مجاهد یاد خواهند کر

کنند اگر حاج قاسام نباشاد، پرچم مقاومت و دفاع از امنیت مردم منطقه به زمین می

زیرا پرچم مقاومت، هم نان برافراشااته   ،ماند در حالی که این خیال باطلی اسااتمی

اسااات و مردم عراق، یمن، فلساااطین، لبناان، ساااوریاه و باه طور کلی مظلوماان امات 

نساال جوان کشااورهای   ...اسااالمی، خودشااان مدافع حرکت انقالبی خود خواهند بود

ای بساایار محکم در مقابل آمریکا و تروریساام که جبهه هسااتندهایی  منطقه رویش

(. »شااهادت سااردار ساالیمانی، هم ون حیاتش  1398«)رهیساای، کردایجاد خواهند 

 (. 1399محور وحدت همه مقاومتیان خواهد شد«)حسینیان، 

گیری مکتب سببلیمانی، براسبباگ الگوی پرسببش سببو:: مکانیز: شببکل

 رهبری او چگونه است؟

حاج قاسام، آرمانِ جهانی   انداز انسبانی، حرکت جمعی، تالش گسبترده:چشبم

ها در سار داشات و همین امر او را به یک شاخصایت ا برای همه انساانعاری از ظلم ر

https://www.irna.ir/news/83618532/
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سااتیزانه را در سااراساار عالم  های ظلمالمللی تبدیل نموده بود و موجی از حرکتبین

شاااکال داد. نفوم دامناه تااثیر او باه خاارج از مرزهاای جهرافیاایی، فرهنگی و نژادی، 

رت، در ساااطحی وسااایع و  ها برای تحقق آرمان این رهبر بزموجب شاااده تا تالش

شاااخصااایت  هایی چون »گساااترده و در یک حرکت جمعی صاااورت گیرد. وصاااف

و اساااتکباارزدایی برای تماام  ساااتیزی  (، »نمااد ظلم1398جهاانی«)حساااینیاان،  

؛ رضاااوانی، 1398، شاااهباازی،  1398؛ بااقری،  1398جهاان«)جعفری،  خواهاان  آزادی

باه خوبی بیاانگر این (،  1398«)و یتی،  دافع مظلومین، مساااتضاااعفین(، و »ما1398

هایی که یک رهبر در قالاب  محتوا اسااات. و این یک حقیقات اسااات که هرچه آرمان

های  های شاخصای فراتر رفته و به عنوان آرمانها نظر دارد، از آرمانانداز به آنچشام

بشاریت، برای جامعه بزرگتری به لحاظ معیارهای انساانی، مقبولیت داشاته باشاد، از 

، فرهنگی، نژادی و... فراتر خواهاد رفات. ارادت ابراز شاااده باه این مرزهاای جهرافیاایی

شااهید در سااراساار عالم، به خوبی نشااانگر »حرکت جمعی« و نوید دهنده »تالش 

آزادگان جهان از عراق و کشامیر و گساترده« در ساراسار دنیا برای آرمان او اسات؛ »

 ،تظاهرات ضاادجنگ  زدنی داشااتند وتا اروپا و آمریکای  تین حضااوری م ال ،لبنان

 (.20/11/1398«)مشرق نیوز، شهر آمریکا را فرا گرفت 120

هایی  : ارزشهای انسبانی، پذیرش همگانی، تالش چندوجهیتعهد به ارزش

های خود قرار داده و مسایر تحقق اهداف را ها را محور فعالیتکه شاهید سالیمانی آن

و خواسااات خود او، بلکاه   هاایی برآماده از سااالیقاهپیمود، ناه ارزشبر اساااا  آن می

؛ 1398؛ و یتی،  1398خواهی)رضااوانی،  های انسااانی و جهانشاامول بود؛ آزادیارزش

؛ 1398، شااهبازی، 1398؛ باقری،  1398سااتیزی)جعفری،  ، ظلم  (.1398حسااینیان، 

ها بودند.  (، مهمترین این ارزش1398( و حفظ کرامت انساانی)امینی،  1398رضاوانی، 

 بلکه  کند، جذه  خودش به  نسابت  را افراد  وفاداری  کردینم  ساعی  سالیمانی  قاسام»

  ایجااد   متعاالی  یهااارزش  وهاا  آرماان  باه  نسااابات  را  آنهاا  وفااداری  کردمی  ساااعی

هایی که یک رهبر به این یک حقیقت اساات که هرچه ارزش  (.1398 راد،علوی)«کند

های اخالقی و انساانی جهانشمول، انطباق بیشتری داشته  ها پایبند اسات، با فضایلتآن

باشااد، مرزهای بیشااتری درخواهد نوردید و »پذیرش همگانی« خواهد یافت. پذیرش  

های  و گروهها  های این شااهید، نوید دهنده »تالش چندوجهی« نساالهمگانی ارزش

  اقتصاااادی،  مختلف هایعرصاااه های گوناگون اسااات؛ تالش »درمختلف در عرصاااه

دیاادگاااه  (1398  زیانالایااان،)«جاااماعااه  در  ناظااامای  و  سااایاااسااای  فارهاناگای، بااا   ،

شااید نزدیک به های مختلف؛ »( و در بین نسال1398«) کنعانی،  فراجناحیسایاسای»



 1401پاییز    ♦  44شماره    ♦  11سال    ♦راهبرد      187

 

 

( و  1398) کنعانی،  «نسال در مانور بزرت پیکر شاهدای مقاومت حضاور داشاتند چهار

 ها، به مقام او ابراز ارادت نموده و تداوم راهش را فریاد زدند.  نخبگانی از همه عرصه

ایجااد    اسببتقالل و خودبباوری پیروان، حرکبت زگباهبانبه، تالش هبدفمنبد:

هاا و نقااط قوت خود، مهمترین جهتگیری حااج خودبااوری و تکیاه بر توان، ظرفیات

(. این یک واقعیت اساات که 1398مقاومت اساات)امینی، قاساام در ارتباط با محور  

ها را گذاری کند و آنهرچه رهبر بر خودباوری و توانمندساازی پیروان بیشاتر سارمایه

تواند تداوم حرکت در مساایر  کمتر به خود، دسااتور و اطاعت نیازمند سااازد، بهتر می

واند نیروهایی  های بعد هم تضاامین کند؛ وقتی رهبری بتانداز را حتی تا نساالچشاام

تربیات کناد کاه باه جاای اتکاا باه دیگران باه توان خود ایماان بیااورناد و باه جاای وفااداری 

ها وفادار بمانند، با ممانعت از هر نوع تبعیت کورکورانه و  به شاخ ، به آرمان و ارزش

ها را تضاامین نموده تقلید طوطی وار، تدوام »حرکت آگاهانه« و »تالش هدفمند« آن

به  ساوریه اکنون کشاوری همانند  ،هادل ساردار قویت خودباوری از جانببا تاسات؛ »

و به شاایوه هجومی عمل شااده  حالت تدافعی خارج  تواند ازاین باور رساایده که می

 (.1399.«)امینی،  کنند

وقتی پای  :  های درونی، حرکت داوطلببانه، تالش ورای انتظبارتکیبه بر انگیزه

تواند کسای را به تالش ترغیب جان در میان اسات، واقعاد وعده کدام پاداش دنیایی می

د سالیمانی در جبهه مقاومت  پیروان شاهیکند؟! پ  با هیچ منطقی ساازگار نیسات که  

مادیات در موضاااوع  های مادی به میدان کشاااانده باشاااد؛ »و دفاع از حرم را انگیزه

(. مقاومت، تنها و تنها با  1399«)حاج باقری،  مقاومت و ای ار هرگز دخیل نبوده اسات

رود.  (، پیش می1396زاده،  ؛ گرجی1396هاشامی،  «)بنیمعنوی و خدایی  های»انگیزه

آیاد کاه بناابراین، »حرکات داوطلبااناه« و »تالش ورای انتظاار« تنهاا از کساااانی بر می

هاا بیشاااتر تکیاه کنناد،، پیروان اشاااتیااقی درونی دارناد و هرچاه رهبران بر این انگیزه

 مشتاق تری خواهند داشت که خالصانه به آرمان خدمت خواهند کرد.

ام علی)ع( فرموده:  اما:  خلوص و ثببات، اثببات حقبانیبت راه، تالش پیوسببتبه

هرک  که خود را برای مردم به پیشوایی برافرازد، بر او بایسته است پیش از آموزش  »

دادن به دیگری به آموزش خود بپردازد، و پیش از فرهیخته سااختن به زبان، با شایوه  

داشااات رفتاار باه فرهیختگی دسااات یاازد؛ و آموزگاار و فرهیختاار خویش، باه گرامی

https://khabarban.com/a/30412877
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، نهج البالغه(. شاهید  73«)حکمت  41فرهیختار مردم و آموزگارشاانسازاوارتر اسات از 

اهل حرف زدن و وعده دادن ساالیمانی، به معنای واقعی، مصااداق این کالم بود؛ او »

بود و  (. »1398اکبری،  «)علیکردزد باه آن عمال میدروغین نبود، هر حرفی کاه می

رخانه شاورای فرهنگ عمومی  دبی«.)قدم بوددر طریق اخالص ثابتو   بود نمود او یکی

هاای هاایش تالش کناد و هزیناهتربرای آرماان(. هرچاه رهبر خاالصااااناه1398،  کشاااور

روانی، مالی و حتی جانی بیشاااتری برای آن بپردازد، اعتماد بیشاااتری در پیروان به 

آرمان و مساایرش ایجاد خواهد کرد و نیز هرچه رهبر در مساایر خود ثبات بیشااتری  

کمتری بین حرف و عمل او بروز کند، با »اثبات حقانیت«، باور    داشاته باشاد و تناقف

هاا را تقویات خواهاد کرد. باه این ترتیاب، رهبر بادون آنکاه واقعااد بخواهاد  پیروان باه آرماان

یا قصاادی داشااته باشااد، آرمان و مساایر خود را ماندگار خواهد کرد. وجود شااواهد 

بر این صااحت این ادّعا د لت  تواند  تاریخی در دنیای مذهب، ساایاساات و اجتماع می

کند. به طور م ال، عدالت به عنوان یک آرمان مطلوه بشاااری، راز ماندگاری رهبران  

بزرگی چون اماام علی)ع( در بین رهبران ماذهبی و م الد، ماارتین لوترکیناگ در بین 

شاان و در نهایت رهبران سایاسای جهان اسات. خلوص این رهبران برای تحقق آرمان

دشان در این مسیر تا ابد اطمینان بخش پیروانی است که همان آرمان وقف کردن خو

 کند. را خواهانند و »تالش پیوسته« را تضمین می

  گیری نتیجه. 6
های دیگران،  اندازی به داشااتهدر طول تاریح، همواره وجود افرادی با طمعِ دساات

ی فقدان سابب شاده دسات تعدّی به حقوق مسالّم دیگران دراز کنند. در چنین شارایط

تواند چنان متعدّیان را گسااتان کند که به مرور عزّت نف  و خودباوری مظلومین می

زماان، تعادی باه حقوق دیگران را حقّ خود بپنادارناد. از طرفی نیز، اقادام عملی برای 

 هایچهره از  ساالیمانی  مقابله با ظلم، به رهبرانی آگاه و مقتدر نیازمند اساات. قاساام

 وجود  مسااتلزم  مقاومت، راه  تداوم  و بود المللیبین عرصااه در  مقاومت رهبری موفق

  رهبری الگوی نمودن  اسات. در این راساتا این پژوهش با هدف تئوریزه افرادی  چنین

انجام شد تا ابعاد    سالیمانی مکتب گیریشاکل  تا  مقاومت،  فرماندهی  از  سالیمانی  شاهید

سلیمانی و مکانیزم شکل گیری این های مکتب  الگوی رهبری شهید سلیمانی، ویژگی

 هایحوزه در حکمرانی مکتب را براساا  الگوی رهبری او و براساا  دیدگاه خبرگان
 

مُوَدِّبُها یبُُه بِسیرَتِِه قَبْلَ تَأْدیبِِه بِلِسانِِه، وَ مُعَلِّمُ نَفْسِِه وَ  مَنْ نَصَبَ نَفْسَُه ِللنّاسِ اِماماً فَعَلَیِْه اَنْ یَبْدَأَ بِتَعْلیمِ نَفْسِِه قَبْلَ تَعْلیمِ غَیْرِهِ، وَْلیَکُنْ تَأْد  41

مِ الـنّـاسِ وَ مُـوَدِّبِـهِـمْ)حکمت   نهج البالغه(.  73اَحَقُّ بِاالِِْجْاللِ مِــنْ مُعَـلِـّ
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تصااویرپردازی و تدوین کند. نتایج پژوهش    فرهنگی،  و  اجتماعی  نظامی، ساایاساای،

گانه به این شارح نشاان داد که الگوی رهبری شاهید قاسام سالیمانی، دارای ابعاد پنج

 است: 

 انداز جهانی عاری از ظلم؛ ترسیم چشم •

 های انسانی؛  تعهد به ارزش •

 های بومی؛  استقالل و خودباوری پیروان و تکیه بر ظرفیت •

 قطع وابستگی به پاداش بیرونی و تکیه بر انگیزه درونی پیروان؛  •

 ها بودن.خلوص و ثبات در رفتار و الگوی عملی یا تجسم ارزش •

ایجااد حرکت جمعی، پذیرش همگاانی، حرکت آگاهانه، حرکت  این ابعااد، از طریق 

داوطلبااناه و اثباات حقاانیات راه، باه ترتیاب، باه تالش گساااترده، چنادوجهی، هادفمناد،  

ورای انتظار و پیوساته، مکتب سالیمانی را شاکل داده اسات. این مکتب، در بعد فردی،  

اسات. در بعد  باعث خلق الگویی برای رهبران مقاومت در کشاورهای تحت ظلم شاده  

گیری و انساجام سااختارهای مقاومت و در بعد فرهنگی، منجر سااختاری، موجب شاکل

سااتیزی در ورای مرزهای جهرافیایی و در بازه زمانی  به نهادینه سااازی فرهنگ ظلم

الگوی رهبری شاهید سالیمانی در محور مقاومت و   ،1 نمودار فرانسالی شاده اسات. در

 .است  شده  سلیمانی نمایش داده مکانیزم تبدیل شدن آن به مکتب

 
 

 گیری مکتب سلیمانیشکل: الگوی رهبری شهید سلیمانی و مکانیزم  1نمودار 
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های رهبریِ رهبران  های رهبری و تالش برای انطباق شاایوهبررساای ساایر نظریه

کناد که هرچه های نظری رهبری، این حقیقات را آشاااکاار میبزرت تاریح با چارچوه

شاوند،  گیرند، و بیشاتر وقف چیزی غیر از خود میرهبران از »خود« بیشاتر فاصاله می

کنند. فاصاله گرفتن د را به لحاظ وساعت و بازه زمانی، بیشاتر میدامنه تاثیرگذاری خو

های جمعی/بشری  ها و منافع فردی فاصله بگیرند و به آرماناز خود یعنی، هم از آرمان

نیااز سااااختاه و باا  گرایش یاابناد و هم پیروان را از اتکااخ و بااور باه شاااخ ِ رهبر بی

یت کنند که مساتقل، اما خالقانه در شاان را چنان تقوها، خودباوریتوانمندساازی آن

تر های عینیتر و در قالب شااخ راه هدف گام بردارند. اگر بخواهیم این بیان را سااده

ها در رهبری  توانیم چنین بگوییم: رهبران سااانتی که اوج عملکرد آنبیاان کنیم، می

کساب یابد، به وساعت ساازمان خود، در حوزه خاص  تبادلی با پاداش مشاروط ظهور می

شاااان در جایگااه رهبر یا مدیر عالی ساااازمان،  و کار ساااازمان و در بازه زمانی نقش

بخش شااان  بیشااتری برای تاثیرگذار یا ماندگار هسااتند. اما در مقابل، رهبران الهام

شاهرت و ماندگاری دارند. قاسام سالیمانی، رهبری اسات که خود را در مکتب سالیمانی 

 ماندگار کرد.  

توان شااهید ساالیمانی را یک رهبر رهبری، درنگاه اول، می  هایبراسااا  نظریه

بخش دانساات؛ اما الگوی رهبری شااهید ساالیمانی، ضاامن برخورداری از ابعاد  الهام

گرا و ساااطح پنج از جمله، داشاااتن  های رهبری کاریزماتیک، تحولمطلوه سااابک

(،  94، ص1988،  42انداز آرمانی، فداکاری و ریسااک شااخصاای)کانگر و کاننگوچشاام

(، فروتنی و اراده قوی)جیم 2003مالحظات انساانی، تحریک خردمندی)آولیو و ب ،  

  و   گراییهاا، یعنی نخباه(، از نقادهاای اسااااسااای وارد بر این نظریاه2001،  43کاالینز

و خودخواهی و تعهد به  (11ص ،1395ساارحدی،  بندهی و  شااجاعی)گراییضاادمردم

(، مبرّا اساات و بنابراین، عنوان رهبرِ الهام  49، ص2003، 44اهداف شااخصاای)رالین

های اخیر، پژوهشگران با  بخشِ اخالقی، برای آن برازنده تر اسات؛ مفهومی که در ساال

اناد، ترکیاب اخالقیاات و رهبری کااریزمااتیاک، برای چنین سااابکی از رهبری برگزیاده

هاای خودمحور، « اسااات؛ رهبری کاه باه جاای ارزش45اتیاک اجتمااعی»رهبری کااریزما

شاااود کاه خود هاای دیگرمحور بوده و از ساااوی رهبرانی دنباال میدربرگیرناده ارزش

 
42 Conger & Kanungo 

43 Jim  Collins 

44 Raelin 

4۵ Socialized Charismatic Leadership 



 1401پاییز    ♦  44شماره    ♦  11سال    ♦راهبرد      191

 

 

( و رهبری شاااهیاد سااالیماانی باه 2006،  46الگوی اخالقی هساااتناد)براون و تروینو

 تصویرپردازی از این شیوه رهبری، کمک بزرگی کرد. 

که تصاااویرپردازی از الگوهای رفتااری رهبران موفق، همواره   : از آنجااپیشببنهباد

شااایوه ای از نظریاه پردازی اثبااتی یاا مبتنی بر عمال مادیران بوده اسااات و کماک 

ارزشامندی به توساعه دانش این حوزه نموده اسات و ازطرفی، این اقدام بیشاتر از ساوی  

عمیق پژوهش  نظریه پردازن غربی صاورت گرفته اسات، پیشانهاد می شاود با بررسای 

های انجام شاااده در مورد رهبران شاااایساااته، برای معرفی آن ها به جامعه جهانی،  

پژوهش های کیفی از ساوی خبرگان دانشاگاهی انجام و برای نشار این دیدگاه ها در 

ساطح جهانی، تالش شاود. برای این منظور، رهبران شاناخته شاده ای مانند شاهید 

تند که توانساته اند ارزش های انساانی و  سالیمانی، نمونه های بسایار مناسابی هسا

اخالقیاات را در حکمرانی تلفیق نماایناد و بناابراین الگوهاایی منااساااب برای جاامعاه  

 جهانی به شمار می روند.   

 

 

 

 هایادداشت 
های شااناخته شااده ساایاساای، نظامی، اجتماعی و فرهنگی که  * فهرساات چهره

ها  ر این بخش به ترتیب ارجاع به آنها مورد اساتفاده قرار گرفته اسات دها آندیدگاه

در متن، اراهه شاده اسات.  زم اسات یادآوری شاود که سامت درج شاده برای افراد زیر، 

 است. 1398مربوط به زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی در دیماه  
رسانه  − مشاور  فر؛  مقدم  و حمیدرضا  ای 

 فرهنگی سپاه پاسداران  

و  م − مقد   دفاع  پیشکوست  امینی؛  حمدتقی 

 همرزم شهید سلیمانی  

رو    گون اروف؛  یوگنی − سید محمود علوی؛ وزیر اطالعات  − ارشد  افسر 

 کننده در عملیات سوریهشرکت

رسانی   − اطالع  واحد  مسئول  رحال؛  حسین 

 حزه اهلل لبنان

بنیسید   − اله  دادگستری ایت  رهی   هاشمی؛ 

 استان قزوین 

مسئول کمیته ارتباط و هماهنگی  وفیق صفا؛   −

 حزه اهلل لبنان

و  م − جنگ  فرماندهان  از  باقری؛  حاج  رتضی 

 دوستان شهید سلیمانی

سابق   − ویژه  م مور  صوفان؛  و    FBIعلی 

 کارشنا  آکادمی نظامی آمریکا 

حفاظت  ع − سپاه  فرمانده  زاده؛  گرجی  اصهر  لی 

 انصار المهدی)عج( 

 
46 Brown & Trevino 
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ی امیر کیومرث حیدری؛ فرمانده نیروی زمین −

 ارتش 
 فقیه در نیروی قد لی شیرازی؛ نماینده ولی ع −

 سپاه 

روح اله حسینیان؛ رهی  مرکز اسناد انقاله   −

 اسالمی

علویس − کار، عید  و  کسب  استراتژی  مشاور  راد؛ 

 بازاریابی و توسعه فردی 

 یدرضا میرکریمی؛ کارگردان سینما س − سید ابراهیم رهیسی؛ رهی  قوه قضاییه −

حوزه ریاست مجل   محمد جعفری؛ ریی    −

 شورای اسالمی

و  م − سینما  کننده  تهیه  اکبری؛  علی  حسن 

 تلویزیون

علمیه  − مدرسه  مشاور  باقری؛  هاجر 

 الزهراخ) ( گنبدکاوو 

 حسن ناصحی؛ شاعر م −

فقیه  م − عزیزاله شهبازی؛ استاندار البرز − ولی  نماینده  حمدباقرمحمدی  هینی؛ 

 درمازندران 

روحانیت  ع − زهرارضوانی؛ امام جمعه بویین اسداله  − فراکسیون  عضو  سلیمی؛  لیرضا 

 مجل  شورای اسالمی

جهانی   − مجمع  کل  دبیر  و یتی؛  اکبر  علی 

 بیداری 

فرهنگستان س − رهی   میرباقری؛  یدمحمدمهدی 

 علوم اسالمی 
و   − استراتژیک  مطالعات  پژوهشگر  امینی؛  مهدی 

 راهبردی فتح مدیر اندیشکده
کمالی − رهیسه  حیی  هیات  عضو  کمیسیون پور؛ 

 حقوقی و قضاهی مجل  

 ین کنعانی؛ فعال سیاسی اصولگرا حس − روح اهلل اهدری؛ نویسنده و فعال رسانه ای  −

  زادگان؛ استاندار دیارعلویان احمد حسین −

 

 

 و ماخذ منابع

 ع فارسی مناب
برد آرمان قد   (. سابک مدیریت شاهید سالیمانی در پیش1399ابوشاریف، ناصار) -

های مکتب شاهید سالیمانی)فصال دوازدهم(. تهران:  شاریف. مجموعه گفتارپژوهی

 http://mgt.ihu.ac.ir/index.jsp =1612دانشگاه امام حسین)ع(. قابل بازیابی از:  

سم سلیمانی برای نابودی  (. سایاسات دفاعی ساردار شاهید قا1399اهدری، روح اله) -

روزنااماه وطن امروز.  رهیم از:  03/03/1399صاااهیونیساااتی.  . قاابال باازیاابی 
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/MobileBlock?New

spaperBlockID=219880 
(.  1393اساکندری، مجتبی؛ محمدی، ابولفضال؛ علی اکبری، حسان؛ سایف، بهمن) -

ساابک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمومنین علی)ع( در نهج البالغه.  

اساااالمای.   ماادیاریاات  فصااالانااامااه  بااازیااابای40-9(،  1)22دو  قاااباال  از:    . 
https://journals.ihu.ac.ir/article_201788_7ad6dcb9f6582ceba9f1d72f9c

48098d.ddd 

http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=219880
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=219880
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بود.    جهانی  اسااتراتژیساات  نخبگان  از  یکی  قاساام،  (. حاج1398مرادی، محمد)اله -

از:  18/10/1398فاااار .    خااابااارگااازاری باااازیاااابااای  قاااابااال   .
https://www.farsnews.ir/kordestan/news/13981017000498 

ها مقابل استکبار  (. سردار سلیمانی باعث خودباوری ملت1399)دتقی، محمامینی -

از:  02/10/1399.  شاااااااد باااااازیاااااابااااای  قاااااابااااال   .
https://www.irna.ir/news/84156438 

اج قاسااام«. خبرگزاری  کرامت انساااانی در اندیشاااه »ح (.1398امینی، مهدی) -

کااریاام.  باایاان قاارآن  از:  24/11/98الااماالاالاای  بااازیاااباای  قاااباال   .
https://iqna.ir/fa/news/3878390 

(. الگوی اسااالمی ااااا ایرانی مدیریت و رهبری  1395ایمانی حساانلوهی، مهدی) -

وه مدیریت و رهبری امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری )مدظله(  براساا  شای

-31(،  83)15های دفاعی.  و فرماندهان دفاع مقد . فصالنامه مدیریت و پژوهش

 https://mdr.ihu.ac.ir/article_202046.html. قابل بازیابی از:  1

جهان  ستیزی برای آزادی خواهان  (. سردار سلیمانی، نماد ظلم1398هاجر)باقری، -

حاوزه.   خابارگازاری رساااامای  از:  17/10/1398اساااات.  بااازیااابای  قاااباال   .
https://www.hawzahnews.com/news/880317 

اندیشه  ، بهار(. واکاوی  1395بصیری، محمدعلی؛ قورجیلی، حامد؛ ابراهیمی، علی) -

 و عملکرد نلساااون ماند  در آفریقای جنوبی بر اساااا  رهیافت ساااازه انگاری.

ساااایاااساااای.   از:169-193(،  31)8مااطااالااعااات  بااازیاااباای  قاااباال   . 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=481328 
دانشاااگاااهایااان) - از:  1386پارسااامااان  بااازیااابای  قاااباال  ماکاتااب.  تاعاریاف   .)

https://www.porseman.com/article/5104 

های مکتب ساالیمانی. تهران:  (. گفتارپژوهی1399پژوهشااکده دفاعی و امنیتی) -

 دانشگاه امام حسین)ع(

زند.  (. در مکتب حاج قاسااام عقالنیت حرف اول را می1398پنااهیاان، علیرضاااا) -

نااخاابااگااان.   تااحاالاایاالاای  از:  25/11/98شاااابااکااه  بااازیاااباای  قاااباال   .
https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=44854   

های رهبری نخبگان شابه قاره هند)با محوریت مهاتما  (. شایوه1392تابلی، حمید) -

(،  17)5گاندی، جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی(. فصاالنامه مطالعات شاابه قاره.  

27-52 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=218570 

سااتیزی و دفاع از عزت  (. حاج قاساام ساالیمانی نماد ظلم1398جعفری، محمد) -

. قابل بازیابی از:  13/10/1398اساالمی بود. خبرگزاری مجل  شاورای اساالمی.  
https://www.icana.ir/Fa/News/441073 

https://www.irna.ir/news/84156438
https://iqna.ir/fa/news/3878390
https://www.hawzahnews.com/news/880317
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=218570
https://www.icana.ir/Fa/News/441073
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های مدیریت و  ، بهار و تابسااتان(. شاایوه1394جمالی، علی؛ پاساابان، ابوالفضاال) -

های اساالمی.  رهبری نظامی شاهید صایاد شایرازی در جنگ و تطبیق آن با آموزه

پااژوهااش و  )ماادیااریاات  دفاااعاای.  از:  94-65(،  78هااای  بااازیاااباای  قاااباال   .
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1118902 

ها  هایی از زندگی »حاج قاسام« که از چشام(. واقعیت1399حاج باقری، مرتضای) -

مشاااارق.   خااباارگاازاری  مااانااده.  از:  19/09/1399دور  بااازیاااباای  قاااباال   .
https://www.mashreghnews.ir/news/1140682 

ها حاج قاسام  ، اسافند(. نه ویژگی ساردار شاهید دل1398حاجی صاادقی، عبداله) -

ماهار.   خابارگااذاری  از:  1398اسااافانااد    25سااالایامااانای.  بااازیااابای  قاااباال   .

https://www.mehrnews.com/news/4877896/ 

(. پیام تسالیت رهبر انقاله در پی شاهادت  1398حساینی خامنه ای، ساید علی) -

 13/10/1398سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او.  

امام خمینی    (. حاج قاسام سالیمانی آرمان فراموش شاده1399اله)حساینیان، روح -

. قاابال باازیاابی از:  7/10/1399ا احیاا کرد. پاایگااه مرکز اسااانااد انقاله اساااالمی.  ر
http://irdc.ir/fa/news/5433 

. قابل بازیابی  18/10/1398خبرگزاری ایلنا. ساردار همیشاه سارباز. به نقل از ایرنا.   -

 https://www.ilna.news/857061 ز:ا

(. شااهید سااردار ساالیمانی، نماد مبارزه با  1398خبرگزاری جمهوری اسااالمی) -

جاااهاااانااای. از:  18/10/1398تاااروریسااااام  باااازیاااابااای  قاااابااال   .

https://www.irna.ir/news/83626193/ 

(. خون حاج قاسام وحدت سااز شاد؛ ایران آماده تر از  1398خبرگزاری شابساتان) -

کفر.   دنیااای  بااا  مقااابلااه  برای  از:  18/10/1398همیشااااه  بااازیااابی  قاااباال   .
http://www.shabestan.ir/TextVersionDetail/877921 

هاای اماام لبیاک  (. یاک »ایران سااالیماانی« باه آرماان1398خبرگزاری مشااارق) -

از:  20/11/1398.  گااااویااااناااادماااای بااااازیاااااباااای  قاااااباااال   .
https://www.mashreghnews.ir/news/1039877 

های مکتب  تبیین مولفه  (. بیانیه1398دبیرخانه شااورای فرهنگ عمومی کشااور) -

 /https://www.ilna.newsقابل بازیابی از:    شااهید سااردار ساالیمانی. تهران.

972106 

(. مبانی تئوری و طراحی ساازمان. )علی پارسااهیان و ساید  1398دفت، ری ارد ال) -

 (.13های فرهنگی. )چاپ  محمد اعرابی، مترجمان(. تهران: دفتر پژوهش

(. مباانی رفتاار ساااازماانی. )مهادی زارع،  1397بینز، اساااتیفن؛ جااج، تیموتی)را -

 مترجم(. تهران: انتشارات ن 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1118902
https://www.mashreghnews.ir/news/1140682
http://irdc.ir/fa/news/5433
https://www.ilna.news/857061
https://www.irna.ir/news/83626193/
https://www.mashreghnews.ir/news/1039877
https://www.ilna.news/
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سااتیزی در سااراساار جهان بود.  نماد ظلم (. سااردار ساالیمانی1398رضااوانی، ) -

حااوزه.   رساااااماای  از:  07/10/1398خااباارگاازاری  بااازیاااباای  قاااباال   .
https://www.hawzahnews.com/news/935263 

(. ساردار سالیمانی نماد حمایت از مظلومان و مبارزه  1398رهیسای، ساید ابراهیم) -

اداره کل رواب  عمومی قوه قضاااییه. به نقل از پایگاه شااورای    با تروریساام اساات.

فاارهاانااگاای.   انااقاااله  از:  13/10/1398عااالاای  بااازیاااباای  قاااباال   .
https://sccr.ir/News/9717/1 

(. شاهادت قاسام سالیمانی عامل وحدت جبهه ساراساری  1398زینلیان، مهران) -

فااار .   خابارگازاری  اساااات؛  از:  18/10/1398ماقاااوماات  بااازیااابای  قاااباال   .
https://www.farsnews.ir/isfahan/news/13981014001393 

(. رابطه نهضات عاشورا و انقاله های ظلم ستیز تا دوران  1399ساا روند، محمود) -

. قاابال باازیاابی از:  44-17(،  20)5اماه معاارف حساااینی.  معااصااار. پژوهشااانا 

https://www.maarefehosseini.ir/article_122053.html 

(. مدافعان حرم به خوزساااتان بیایند. روزنامه اعتماد.  1398سااالیمانی، قاسااام) -

از:  20/01/1398 باااااااازیاااااااابااااااای  قاااااااابااااااال   .
https://www.magiran.com/article/3888036 

های اساتوار مسایر پر افتخار شاهید سالیمانی را  (. با گام1398سالیمی، علیرضاا.) -

مای خابارگازاری رسااااا.  ادامااه  از:  18/10/1398دهایام.  بااازیااابای  قاااباال   .
https://rasanews.ir/fa/tag/1 

آمر(. رهبری تحول    30،  1395، صاالح)شاجاعی، محمدحساین؛ بندهی سارحدی -

المللی مدیریت و  ها و مفاهیم مربوطه. دومین کنفران  بینآفرین؛ پیشینه، مولفه

 . تهران، ایران21اقتصاد در قرن  

(. چرا سااردار ساالیمانی محبوه اساات. پایگاه خبری  1398شااهبازی، عزیزاله) -

از:  14/10/1398تااااابااااناااااک.   بااااازیاااااباااای  قاااااباااال   .
https://www.tabnak.ir/fa/news/948950 

، بهاار و تاابساااتاان(. الگوی رهبری خادمتگزار مبتنی بر  1391زاده، محماد)شااایح -

. قاابال باازیاابی از:  7-36(،  1)(1دیادگااه اماام خمینی)ره(. اساااالم و مادیریات. )
http://ensani.ir/file/download/article/20131026152344-9876-1.pdf 

توانم  ام که نمیفت چیزهایی از آقا دیدهگ(. حاج قاساام می1398شاایرازی، علی) -

. قابل بازیابی از:  24/11/1398پشات سارشاان حرکت نکنم. خبرگزاری مشارق.  
https://www.mashreghnews.ir/news/1041088 

، بهار(. تبیین  1395عساکری، مهری؛ فروغی ابری، اصاهر؛ فیاض انوش، ابوالحسان) -

ن دافع مقد  و پیامدهای آن  سابک رهبری خدمتگزار فرماندهان ساپاه در دورا

. قابل  99-71(،  70)19در بین بساایجیان. فصاالنامه مطالعات راهبردی بساایج.  

https://www.hawzahnews.com/news/935263
https://sccr.ir/News/9717/1
https://www.magiran.com/article/3888036
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-http://ensani.ir/file/download/article/20170315101716-9959 :باازیاابی از

107.ddd 
در وجود ساردار سالیمانی    "توانیمما می"(. احساا   1398ساید محمود)  علوی، -

. قاابال باازیاابی از:  21/10/1398جمهوری اساااالمی، ایرناا.    متجلی بود. خبرگزاری
https://www.irna.ir/news/83629395 

(. ساابک رهبری سااردار قاساام ساالیمانی؛ چگونه آمریکا  1399راد، سااعید)علوی -

از:   بااازیاااباای  قاااباال  شااااد؟.  ساااالاایااماااناای  قاااساااام  رشااااد  باااعااث 
https://virgool.io/@saeed.alavirad 

می بودن اصاال محبوبیت سااردار ساالیمانی.  (. مرد1398علی اکبری، محساان) -

بااارناااا.   از:  18/10/1398خااابااارگااازاری  باااازیاااابااای  قاااابااال   .
https://www.borna.news947013 

(. خون ساردار سالیمانی به فروپاشای م لث غربی، عبری و  1398پور، یحیی)کمالی -

. قاابال باازیاابی از:  07/10/1399عربی سااارعات بخشااایاد. خبرگزاری دفااع پر .  
https://defapress.ir/fa/news/378430 

(.ساردار سالیمانی، اساوه وحدت ملی. روزنامه آرمان ملی.  1398کنعانی، حساین) -

از:  18/10/1398 باااااااازیاااااااابااااااای  قاااااااابااااااال   .
http://www.armanmeli.ir/fa/news/main/280186 

(. خاطره خواندنی افسار ارشاد رو  از ساردار سالیمانی  1399گون اروف، یوگنی) -

خااباارگاازاری مشاااارق. سااااوریااه.  از:  03/10/1399  در  بااازیاااباای  قاااباال   .
https://www.mashreghnews.ir/news/1159275 

(. استاندار دیارعلویانبیرق  1398زادگان، احمد)محمدی  هینی، محمدباقر؛ حسین -

ماند. خبرگزاری  سااتیزی سااردار شااهید قاساام ساالیمانی هرگز بر زمین نمیظلم

از:  13/10/1398شاااااابسااااااتااااان.   بااااازیاااااباااای  قاااااباااال   .
http://www.shabestan.ir/detail/News/875813 

(.  13(. انساان و ایمان؛ مجموعه آثار شاهید مطهری)جلد  1395مطهری، مرتضای) -

 تهران: انتشارات صدرا)چاپ دوازدهم(

ها و  (. شاااهید سااالیمانی نماد عینی و عملی ارزش1398رضاااا)مقدم فر، حمید -

. قابل بازیابی از:  1398دی   19های بزرت یک ملت اسات. خبرگزاری ایرنا.  آرمان
https://www.irna.ir/news/83627375 

راز تشااییع میلیونی شااهید ساالیمانی.    (.1398دمهدی )میرباقری، ساایدمحم -

تسااااانااایااام.   از:  18/10/1398خااابااارگااازاری  باااازیاااابااای  قاااابااال   .
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/18/2177545 

(. مردمی بودن اصاال محبوبیت سااردار ساالیمانی.  1398میرکریمی، سااید رضااا) -

بااارناااا.   از:  18/10/1398خااابااارگااازاری  باااازیاااابااای  قاااابااال   .
https://www.borna.news/947013 

https://www.mashreghnews.ir/news/1159275
https://www.irna.ir/news/83627375
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(. سردار سلیمانی روح اعتماد به نف ، امید و خودباوری  1398و یتی، عالی اکبر) -

 .  08/10/1398های مسلمان را زنده کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا.  ملت

 https://www.isna.ir/news/98101411041قابل بازیابی از:   -
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