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Abstract
The training system plays a significant role in the management and command 

of an organization and institution in obtaining its goals. In this regard, managers and 

commanders play a significant role. Achieving this goal requires the application of a 

training system in the organization and institution. In the meantime, it is very 

important to pay attention to the training policy of Martyr Soleimani's management 

and command as a method school. Despite of its importance and necessity, no 

research has been done that has designed the training system of management and 

command in the armed forces based on the school of Martyr Soleimani. Therefore, 

this research aims to extract the management and command training system of the 

armed forces based on the training policy of Martyr Soleimani in management and 

command. The results of the research, which were carried out using thematic 

analysis and inferential analytical methods and the fish tool, indicate that sincerity 

and simplicity in the field of personality, faith and spirituality in the field of belief, 

Velayat stewardship, knowing the enemy and struggling against him (revolutionary 

vision) in the political field, philanthropy and helping people in the social field, and 

job commitment and jihad performance in the field of management and command, 

especially in the school of Martyr Soleimani, are among the most important 

indicators of the training system of management and command for the armed forces 

that are considered to play a significant role in the material and spiritual growth of 

managers and commanders in performing organizational duties.
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چکیده
د. در ناداربات عهاده در تحقان اهاداف آن  مهمیسازمان و نهاد، نقش  یک یو فتمانده یتیتدر مد یتیتتب نظام

در سازمان و نهااد  یتیتتب نظامکاربست  یازم(دمهم ن ین. تحقن اک((دیم یفاا ییو فتماندهان نقش بسزا یتانراستا مد ینا

حاائز  یارساز بسمکتب الگو یکع(وان به یمانیسل یدشه یو فتمانده یتیتمد یتیتتب یتوگه به مش ین،ب ین. در اباشدیم

 یتوهاایدر ن یو فتماناده یتیتماد یتیکه نظام تتب یو ضتورت م کور تاک(ون پژوهش یتاهم یتغم. علباشدیم یتاهم

تاا  پاژوهش درصادد اسات یانکتده باشد، صورت نگتفته اسات. لا ا ا یاتاح یمانیسل یدبت مکتب شه یمسلح را مبت(

مسالح را  یتوهااین یو فتماناده یتیتماد یتاینظاام تتب ی،و فتماناده یتیتدر ماد یمانیسال یدشه یتیتتب یبت مش بت(یم

ی و باا اسات(باا یلایروش تحلیاتی از گمضامون و بهته لیاتحلکه با استفاده از روش  نتای، این پژوهش. یداستختا  نما

ایمان و  حوزا شخصیتی؛در ی ستیزسادهااالص و که  از آن است حاکی بتداری انجام شده است،یشفاستفاده از ابزار 

سااتیزی )بصاایتت انقالباای  در حااوزا سیاساای؛ ش(اساای و دشاامنیتمااداری، دشاامنوالحااوزا اعتقااادی؛ در مع(ویاات 

ویاژه در به یفتماندهو  یتیتیمد حوزادر تعهد شغلی و عملکتد گهادی و  یاگتماع یاری در حوزادوستی و متدممتدم

 باه شاماری نظاام تتبیتای مادیتیت و فتمانادهی در نیتوهاای مسالح هاگملة مهمتتین شااصهاز  ،یمانیسل دیشه مکتب

ک((د.یمآی(د که نقش بسزایی در رشد مادی و مع(وی مدیتان و فتماندهان ایفا می
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 مسئله یانمه و بمقد -1

 یفیاتک یشدر افازااین مهام  دارد. یبشت یزندگ یدر ارتقا یو محور یاساس ینقش تتبیت،

اسااس،  یان. بات اباشادک((اده مایفاتد بسایار اثتگا ار و تعیاین یو سازمان یاگتماع ی،فتد یزندگ

هماه  دهشایینتحقن اهاداف تع هایی(هتداوم و فتاهم نمودن زم ةالزم یت،تتب یانعملکتد موفن گت

 یانو فتماندهان کارآمد و ال یتان. داشتن مدباشدیم ینظام یهااز گمله سازمان یاگتماع ینهادها

باشاد یما یشااو یتوساعه و بال(ادگ یاتظتف یشها با هادف افازامهم دولت هایینگتان ةاز گمل

 هااییازم(ادیاز ن هماواره ی،گامعاه انساان یاهو ت(ز یدگتگاون  .29:2233یی،پوده و پاشاا ی)دهقان

 یدگتگاوناین  یارکان اساس ةاز گمل یتانمد یانم یندر ا باشد؛یآن گامعه م یاییگهت پو یاساس

رفتار آنان بت اعتقادات و اصول  یمستلزم ابت(ا یتانکالم مد یگامعه هست(د. چتاکه اثتگ ار یهو ت(ز

 یاتهااد تتبتات از نمهام ی(ادیفتآ یچها ی،فته(گا هااییاتفعال یااناسااس، در گت ین. بت اباشدیم

 یاگتماع ینهادها یگتد یاساس یگهت ده(ده و مب(ا یت،فتاگ یانیگت ةبه م اب یتبلکه تتب باشد؛ینم

 یو نهادهاا ینظاام یهاااز گمله ساازمان یاگتماع یهانهادها و سازمان ین. ل ا توفرودیبه شمار م

ساطح فتمانادهان و در  یاژهو)باه یتاینظاام تتب یاک یاتاحا یازم(ددر تحقن اهداف اود ن یانقالب

سازمان،  یو فتماندهان به ع(وان گتدان(دگان اصل یتانازآنجاکه مد این؛ ب(ابتباشدی  میعال یتانمد

فتمانادهان و  هااییساتگیاسات عملکاتد و شا یضاتور ک((اد،یما یفاا یتمس یندر ا یینقش بسزا

ل اسات کاه  گیاتد. قاتار یابی دقیانارزمورد  یتشان،اط یتمسلح در انجام میمور یتوهاین یتانمد

باشاد مای یاتحاائز اهم یاساسا یموضاوع ةساته باه م ابایوپ یتانعملکتد فتماندهان و ماد یابیارز

 یهااهاا و آماوزهبتآماده از ارزش ییالگاو یازم(ادمهام، ن یانا  .23:2232همکاران،و  ری)اسک(د

 ههان موفن از گملو فتماند یتانمد یتی. متاگعه به عملکتد تتبباشدیم یاسالم یتانا یو بوم یاسالم

 یتوگاه باه مشا ین،ب ین. در اباشدراهگشا تواند می کورم  یالگو یاست که در اتاح ییهاروش

 اسات؛ یاتحائز اهم یارساز بسمکتب الگو یکع(وان به یمانیسل یدشه یو فتمانده یتیتمد یتیتتب

 یااالقا ،ی(ایتجسام رفتاار د شاود کاهیمحسوب ما ییمدل و الگو یمانی،سل یدچتاکه مکتب شه

 یاتتتب ی،که از م(ظت مقام معظم رهبات یمانید سلیرا در ابعاد مختلف نشان داده است. شه یتیتیمد

سبک  یو دارا یو اسالم یتانیا یتبا هو یاو فتمانده یت)ره  است، نماد مد ی(یمکتب امام ام یافتة
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و  یبه اهداف متعال دنیرس یبتا ینپوالد یاو اراده یدبت توح یمبت( یاست. سبک یمانهحک یتیتیمد

باه  یداتتهد یلضمن تبد ها،یوهابزارها و ش ینکه با انتخاب بهتت یانقالب یتتو بص یش(اسبا دشمن

اوصاف بود که مقام  ینعقب ن(شست. با توگه به ا یاسالم یهااز استقالل و آرمان گاهیچفتصت، ه

باه  یم؛فتد نگاه نک(ا یکبه چشم  حا  قاسم یدبه شه»فتمودند:  یمانیسل یدشه ادربار یمعظم رهبت

 ی،)مقااام معظاام رهباات«یمآمااوز نگاااه ک(اادرس ةمدرساا یااکراه و  یااکمکتااب،  یااکچشاام 

36/22/2238.  

بترسی مطالعات گ شته و نیز وضعیت موگود از یک األ در زمی(ه موضوع این مقالاه، یع(ای 

یمانی سال یدشاه م(ظاتویاژه از باهمسالح  یتوهاایدر ن یو فتمانده یتیتمد یتینظام تتبعدم وگود 

حکایت دارد که این امت، نشان ده(دا ضتورت پتدااتن به این موضوع است. انجاام ایان پاژوهش 

های تکمیلی، در تتوی،، کاربست سازی بتای پژوهشضمن پت کتدن األ پژوهشی موگود و زمی(ه

مسلح مفیاد و عملیاتی شدن مشی تتبیتی مدیتیت و فتماندهی شهید سلیمانی در مجموعه نیتوهای 

احصاء نظام مقاله  یندر ا یهدف اصل باشد؛ ب(ابتاین با توگه به ضتورت و اهمیت م کور،فایده می

. با اساتفاده باشدیم یمانیسل یدمسلح با توگه به مکتب شه یتوهایدر ن یو فتمانده یتیتمد یتیتتب

مقالاه  یاناهدف  به، رسیدن  ی)است(باای مضمون و روش مطالعه پژوهش یلروش تحلتلفیقی از از 

شده  یانبح  ب یدیکل یممفاه ،موضوع یاتم(ظور در ابتدا در قسمت ادب یناواهد شد. به هم دنبال

باا کاربسات  یازنو تحلیال پاژوهش  هااییافتاهبخاش  ر. دشودیبح  ذکت م یش(اسسپا روشو 

 مانییسال یددر مکتاب شاه یو فتماناده یتیتماد یتایکه بت نظاام تتب ی(یم کور، مضام یهاروش

در پایان نیز نتای، این پژوهش مت(اساب باا هادف و . گتددیمو سپا تبیین داللت دارد، استختا  

 شود.سسال اصلی بیان می
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بت  دیمسلح با تیک یتوهایدر ن یتیتو مد یفتمانده یتینظام تتبهای شااصه سؤال تحقیق:

 یست؟چ یمانیسل یدمکتب شه

 تحقیق یاتادبمبانی نظری و  -2

 یف مفاهیم و اصطالحاتتعر -1 -2

 یریتمد -1 -1 -2

« و فتمانادار یارئا» ، 060:2266دهخادا،«)گتدان(اده، دَورده(اده»باه  یلغاو یدر مع(اا مدیت

 ییکاه تواناا گاتددیاااالق ما یشده اسات. در اصاطالح باه شخصا یفتعت  088:2266)معلوف،

 یناهاداف معا یاهدف  به یدنرس یافتاد بتا هاییتفعال یستةشا یو سازمان ده(دگ یسازهماه( 

 یبتا یبه ه(ت، روش و سازوکار یگتدعبارت. به 23:2233یی هوالسو،و پاشادهقانی پوده را دارد )

باه  یدنرسا یاز همه م(ابع و امکانات در راساتا یتیگبا بهته یگتاننظارت بت د ی،هماه(گ یت،هدا

 ی(اادگویماا یتیترا مااد ییبااا حااداک ت کااارا یرسااالت و اهااداف مطلااوب سااازمان یاات،میمور

  .6:2239سلطانی،)

 یفرمانده -2 -1 -2

 یو در مع(اا گاتددیاااالق ما ،«دهدیکه حکم و فتمان م یکس»به  یلغو یفتمانده در مع(ا 

باشااد  یتحاات فتمااان و ی،کااه چ(ااد واحااد نظااام شااودیگفتااه ماا یکساا بااه یاازن یاصااطالح

از  یکایکه به  گتددیالق ماا یسازمان ناتو، بت قدرت یفابن تعت یفتمانده  .922:2266)دهخدا،

معادنی و گاتدد )یمحاوّل ما یتوهااو ک(تاتل ن یهمااه(گ یت،با هدف هدا ینظام یتوهاین یاعضا

که مطالعه، مشااهده،  ک((دیم یتلق یاکتساب یرا ه(ت ینظام یفتمانده یزن یبتا  .226:2238میتی،

 یرا به لحااظ ساازمان آن یزن حالینو درع دتجتبه در حصول و گستتش آن نقش دار یتیبه کارگ

 یتوهایو ک(تتل ن یهماه(گ یت،هدا یمسلح، بتا یتوهایافتاد عضو ن از یکیکه به  دان(دیم یقدرت

ناماه یاینآ 8 ۀ در مااد . 223:2236،اردکاانی و شااکتزارعای محمودآباادی شود )یسپتده م ینظام

فاتد در اادمت، باه  کیاااالق شده است که  یاریبت اات یفتمانده یز،مسلح ن یتوهاین یانضباا

ی انضباا نامهیینباشد )آدارا می حولهم یتانجام میمور یدر راستا یتشدرگه و مسئول یاسبب شغل 
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ناوع  یاک ی،امت مع(او یک یفتمانده» یزن یمقام معظم رهبت یدگاهاز د  .29:2273نیتوهای مسلح،

و گسام و روح و باا به ذهن و احساس و عمال  یمتک یزچ یکگانبه و همه انوع ادار یک ی،رهبت

  .33/22/2273 ی،مقام معظم رهبت«)است یحصح یو شکل سازمان یسازمانده

 تربیت -3 -1 -2

تتبیاات در لغاات بااه مع(ااای رشااد دادن، باااال آوردن، افاازودن آمااده اساات. واژا تتبیاات 

بات که از ریشه رَبَیَ گتفته شده باشد، بت رشد گسمانی و در صورت ریشه داشتن از رَبَبَ، یدرصورت

 . تتبیت در مع(ای اصطالحی نیز باه مع(اای 238:2333م(ظور،ابندارد )رشد مع(وی و روحی اشاره 

 . حتکات باه 32:2220هوشایار،گتدد )باشد که با نقشه و اتاحی معین انجام مییت و نفوذی میتیث

  28:2282زاده،نقیابهاا ) ، کشاندن آدمی به سوی ارزش22:2272شکوهی،) یزادآدمسوی کمال 

ید واقع شده است. در مجموع تیکهایی هست(د که در بتای تعاریف مورد از گملة مهمتتین ویژگی

یتگ اری هدفم(د که نتیجه آن رشاد ماادی و تیثتوان گفت که م(ظور از تتبیت در واقع نفوذ و می

 باشد.ها میمع(وی انسان در راستای ارزش

 پیشینه تحقیق -2-2

یمانی سال یدبت مکتب شه یدتیک با مسلح یتوهایدر ن یتماندهو ف یتیتمد یتینظام تتب یبترس

موضاوع  یانکاه باه ا ییهااپاژوهش ؛ چتاکاهشاودیمحسوب مگدید نو و  یدر نوع اود موضوع

یمانی، سل یدشه یفتمانده یالگو یمانی،سل یدشه یتیتهمچون سبک مد یاند به مسائلبوده یکنزد

 یمقادمات یک(کاشا ی،باقت یدشه یفتمانده یالگو یینو تب یاتاح ،مطلوب یفتمانده یارائه الگو

 یانبه موضاوع ا یکنزدنگاشته شدا آثار  ینمهمتت یاند؛ اما بتاپتدااته غیته و یمانیدر مکتب سل

 :اند ازمقاله عبارت
 در داخل کشور مرتبط با موضوع مقاله یهابر پژوهش یمرور -3جدول 

سال یسندگان انو

 روش ، پژوهش

 هامهمترین یافته لیاهداف یا سؤاالت اص

 یظاااااهتمحمااااد 

 ، تحلیااااااال 2233)

در تاتاز  یتیتیماد یارائه الگو

 یعااال تانیماادی انقااالب بااتا

 یمبااندهاد کاه نتای، این پژوهش نشان می

مضامون در  نیبه ع(وان اثتگ ارتت یاعتقاد
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 یمبت(ا تانیاا یاسالم یگمهور مضمون

سپهبد  دیشه یتیتیبت سبک مد

 یمانیقاسم سل

در ساطح  یفاتد یهاا(اهیمسطح چهاارم، ز

 یو اقتصاد یفته(گ ،یاسیس یهایسوم، مش

 ع(وانباههاای شاغلی (اهیدر سطح دوم و زم

اثتپاا یتتتین مضاامون در سااطح اول قااتار 

 گتفت.

حسین دهقانی پاوده 

و اماااااین پاشاااااایی 

 ، 2233هوالسااااو، )

 روش داده ب(یاد

تدوین الگوی فتماندهی شهید 

 قاسم سلیمانی

دهد که عالوه بت نشان می ها در این اثتیافته

مااواردی کااه در تمااام سااااتارهای دیگاات 

شاود، ع(اصاتی های دنیا رعایات مایارتش

اواهی، فضائل ااالقای، توگاه آرمان مان(د

زا، به استحکام ساات درون و اقتادار درون

 و ساادهش(اسای عدالت و مسااوات، دشامن

زیستی، نهفته اسات کاه از مختصاات نظاام 

 ی ایتان است.مقدس گمهوری اسالم

علاوی و  محمد یدس

محماااد اساااماعیلی 

 ، روش 2236)

و  بیاافتاتتک کیفاای

 شانون یآنتتوپ

مطلوب  یفتمانده یارائه الگو

مقاام  اناتیاسالم و ب دگاهیاز د

کااال قاااوا  یفتماناااده معظااام

 العالی مدظله)

 ،یمع(اااو یهامسلفاااهدر ایااان پاااژوهش، 

 یهامسلفه یو فتد یرفتار ،ینظام ،یتیتیمد

 انااتیاساالم و ب دیامطلاوب از د یهفتماند

  یالعالکل قوا )مدظله یفتماندهمقام معظم 

عامال  نیتاتمهام یو بُعد مع(او معتفی شده

 .شده است دانسته

و  یضاااماه( دیااامج

 حجتگشاااتساااعید 

روش  ، 2239)

و  یاکتشاااف یاانتحق

 یپژوهشاا یراهبااتد

 مضمون یلتحل

 یالگااااو نیاااایو تب یاتاحاااا

  ساااتدار ی)رهباااتی فتماناااده

 یحسن باقت دیشه

 یفتماناده یالگاو یع(اصت اصالدر این اثت 

باا اتاحای اساتختا  و  یحسان بااقت دیشه

اادامحوری را  مسلفاهالگوی مفهاومی آن، 

 هامسلفاااهیت بااات ساااایت تااایثدارای بیشاااتتین 

 دانست.

اسااف(دیاری صاافا و 

دهقااااان اهلل حبیااااب

الگااوی فتماناادهی مطلااوب از 

قوا حضتت  دید فتماندهی کل

مان(اد  یعالوه بت مواردمبت(ی بت این تحقین، 

پااااا یتی، رعایااااات نظااااام و تیمساااائول
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روش داده  ، 2239)

 یادب(

 یاالعظمی اام(اااااهاهللیاااااتآ

 العالی مدظله)

 ،یاواهمان(د آرماان یع(اصتیی، گتاقانون

اساتحکام سااات توگه باه ، یفضائل ااالق

زا، عدالت و مسااوات، درون و اقتدار درون

 است. نهفته زین یستیزو ساده یش(اسدشمن

 یزارعااااسااااعداهلل 

  ، توصیفی2238)

در مکتااب  یمقاادمات یک(کاشاا

 یمانیسل

 شااات و گتایااان پاااژوهش باااا بترسااای س

 دیشااه یو اعتقاااد یتیشخصاا یهااایژگاایو

غاافلگیتی بازرگ را  شانیا عییتش ،یمانیسل

 امیاو پ دیاکاه متزهاا را نورد ک(ادیمابیاان 

 .دیرسان انیرا به گهان شانیا

علااااای گماااااالی و 

الفضااال پاسااابان ابو

 ، روش 2239)

تحلیلاای و -توصاایفی

 با ابزار اس(ادی

 یهبتو ر مدیتیت هاییوهشاااا

در  ازیشیت دصیا شهید نظامی

      باآن  تطبینو  گ( 

 های اسالمیزهموآ

دهد که شیوه مدیتیت نتای، تحقین نشان می

و فتماندهی شهید صیاد شایتازی باه ع(اوان 

و  ای از یااک فتمانااده موفاان مکتبااینمونااه

هاای یتمدار تطابن حاداک تی باا آماوزهوال

 اسالمی دارد.

 
 در خارج کشور مرتبط با موضوع مقاله یهابر پژوهش یمرور -4جدول 

سال یسندگان/نو

 پژوهش

 هاافتهمهمترین ی موضوع پژوهش

 

سااااتتیش یاسااااین 

  2383)سوید 

 

الکفاااان العسااااکتی 

االسااالمی، اصااوله و 

 مصادره

د رسامای هیجتاین ن ههی بفتماند هدر زمی(این پژوهش 

در باین  وگجمتدی گ( باشد کهیهی موفن مدفتمان که

سختی دیدگان، مجتیان و اهل نظت و مشاورت باشاد؛ 

از سختی و شکست نتتسد و به سبب مهتبانی نسبت به 

 ستبازان دارای مقام و م(زلت باشد

ژنااااتال مصااااطفی 

  2363االس، )

 عتبای و فانلتسول الا

 حتبال

ی گگ(ن ها و ف(وشیوهبه  ه اور عمدهب در این پژوهش

باه  ت(اساببهوگود ینباااالم پتدااتاه اسات؛ پیامبت اس

 صفات الزم بتای فتماندهی نیز اشاره شده است.
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ژنااتال ظاااهت وتاات 

(2269  

االداره العسااکتیه فاای 

حاااااتوب التساااااول 

 ص محمد )

دهد که باتای موفقیات های این پژوهش نشان مییافته

ه باید ااالقیات متضاد را همزمان در فتماندهی، فتماند

یی باا ساتبازان ااونتمدر اود گمع نمایاد و در عاین 

 اود، صالبت را بتای دشمن نمایش دهد.
 

نظاام تتبیتای باه ااور اااص باه  تولیاد شادهآثاار  ی(کاهتوان گفات ایاما آنچه درمجموع م

های فتمانادهی ر یا ویژگیآثار م کو بلکه ؛اندنکتده یااشاره فتماندهی و مدیتیت شهید سلیمانی

های م کور را از م(ظات اند و یا اگتچه ویژگیو مدیتیت را از دیدگاه شهید سلیمانی بترسی نکتده

مطلن و بدون توگه به نقش تتبیتای در مادیتیت و  صورتبهها را اند اما آنآن شهید بترسی کتده

حاضات از م(ظات مادل  نیات کاه تحقتوان گفمی ل ا درمجموعاند. فتماندهی مورد توگه قتار داده

-پژوهشبا  نیتحق یهاافتهی ی واصل مورد استفاده، هدف پژوهش و اساساً سسال یهاداده ی،مفهوم

 مکتبنو به  یایهحاضت از زاو ةموضوع مقالیگت، دعبارتبه. است دیمتفاوت بوده و گد گتید های

 .نمایدیم آشکار بزرگ را یدشه از ابعاد مکتب آن یگتد یتیپتدازد و ظتفیم یمانیسل یدشه

 مبانی نظری -3 -2

و  یتنظاام مادیتنظام تتبیتی یکی از مهمتاتین مقاوالتی اسات کاه در ارتبااب ت(گات(ا  باا 

 گایگااه محاوری در مادیتیت و فتمانادهی از اگتچاه قاتار دارد؛مسالح  یتوهاایدر ن یفتماناده

 در بعاد ماادی و نادهی و مادیتیتفتما کاارآیی و بتاوردار است، اما اثتگا اری مسلح نیتوهای

 اثات کام بسیار نباشد، اثتبی اگت واقع ی درو فتمانده یتمدیت بدون وگود یک نظام تتبیتی انسانی

 مسالح نیتوهاای در ل است که مقام معظم رهبتی بت ثابت و مستحکم کتدن نظام تتبیتی باشد.می

 ضاتوری اسات مادیتانتماندهان و فمهمتتین اصولی که  . 2273ی، دارند )مقام معظم رهبتید تیک

 و تقاوا، تواضاع هاا ملتازم باشا(د عباارت اسات از: رعایاتباه آن همیشه دریک نظام تتبیتی دی(ی

قاوی،  حافظه و تیزهوشی کاری، و انصاف، تجتبه و عدالت یت اانوادگیو صالح فتوت(ی، پاکی

 و کارهاا باه دادن هرویا و نظام، انساجام کااری بتناماه ، داشاتنصادرسعهو  یتدساتانز به محبت

 ی. گدولش(اسدشمن و تحلیل یت، قدرتو کفا شایستگی ،و دانش اتاق فتماندهی، علم یاندازراه

  .229:2232)مکارم، دهدرا نشان می دین مبین اسالماز دیدگاه های فتماندهی زیت شااص
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 (11311111اسالم )مکارم،های فرماندهی از نظر شاخص – 1 جدول

بساتت  یاد شاده،ای تیکبا توگه باه عوامال زمی(اه عالی نیتوهای مسلحمدیتان و فتماندهان  ل ا

متاتبای، تیکیاد بات نظام و متدمی بودن، سااتار سلساله از گملهگت سازمانی و شتایال مدااله کالن

رویکاتد داشاتن گتایای و قوانین و مقترات، تخصص متاعاتدر سیاست،  نکتدن انضباب، داالت

 بوگاود آوردنهای موگود فتمانادهی را مقابله با چالش بتایاهبتد اگتایی ر بهتتینعلمی دفاعی، 

. پیامد توسل به این راهبتد با تیکیاد تعیین نمودندپ یتی و فتماندهی اثتبخش حا اعتماد، اااعت

 فگتایی و اعتقاد و باور دی(ی، اودباوری و اودکفایی درونی، حتکت در راستای اهادابت ارزش

ارتقاای  ساببپ یتی فپ یتی و انعطاهای فتدی، سازگاری و انطباقکا به قابلیتها، اتو میموریت

نظاام تتبیات مادل  زیت الگو و  . شکل26:2230ایتگو،گتدد )می نیتوهای مسلح نظامی توانم(دی

از دیدگاه مقام معظم رهباتی را نشاان مدیتیت و فتماندهی در مجموعه نیتوهای مسلح  . ا. ایتان 

  .27همان:دهد )می
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از دیدگاه مقام نظام تربیت مدیریت و فرماندهی در مجموعه نیروهای مسلح ج. ا. ایران  کنندهیینمدل تب -1 شکل

 (1911113خیرگو،) یمعظم رهبر

 پژوهش یشناسروش -3

 آمااری گامعاه باشد.کیفی می روش، نظت از است و کاربتدی هدف، نظت از پژوهش حاضت

ای راگاع باه اماام اام(اه حضاتت هاایفتمان و احکام ها،نامه ات،بیان تمام شامل رو پیش پژوهش

 متمتکاز شمار، تمام صورت به که نظت استهای افتاد صاحبفتماندهان شهید و همچ(ین مصاحبه

 ااالعاات اسات. شاده انتخاب هاگزاره هاآن بین از و قتار گتفته بترسی مورد تحقین موضوع بت

 و علمی هایکتاب بتداری،فیش ابزارهای از استفاده ای باتابخانهروش ک با تحقین این در یازموردن

باه نظاام  پاژوهش موضاوعی قلماتو اسات. شاده آوری گمع پژوهشی و علمی مقاالت تخصصی،

پاژوهش  ینا است. در مجموعه نیتوهای مسلح شامل مکانی و قلمتو« مدیتیت و فتماندهی» یتیتتب

 .شودیاستفاده م شبکه مضامین مضمون ) یلش تحلو رو یاست(باا یلیاز روش تحل یقیاز تلف

 روش کالسیک / تحلی( متن ا یپژوهش. روش مطالعة 1 -3

کاار،  یدر ابتادا شاود،یما یادهنام یازن یکمتن و روش کالسا یلروش که روش تحل یندر ا
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. در پاتدازدیها در درون متن مپاسخ آن پتسش یسپا محقن به گستجو شودیاتح م ییهاسسال

در مورد هت  گیتییجهرگوع به متن و نت یانو مکتر م یهارتباب دو سو ینوع ی،پژوهش ةالعروش مط

 ةو بعاد از مطالعا شاودیکه با اتح سسال، گستجو در متن شاتوع ما یانب ینمطلب وگود دارد. با ا

ت دهاد ییاهاا را تغقسامت یگاتد یماتن مع(ا یهااقسامت یامکاان وگاود دارد کاه بتاا یانمتن، ا

  .222:2273دوورژه،)

 شبکه مضامین مضمون ا. روش تحلی( 2 -3 

 شاودمحسوب مایها داده وتحلیلیهتجز یننو یفیک یهاروشگملة مضمون از  یلتحل روش

 باشدمی یمت( یهاداده یلتحل گهت ی(دیمضمون، فتا یلشده است. تحل گتفته بکار اثت ینکه در ا

 & ,Clarke 2006) یادنمامبادل مای یلیصاو تف یغ(ا ییهاپتاک(ده و مت(وع را به داده یهاو داده

Braun  .اساتفاده و  یباتا ینمضاام یامااتت ین،مضاام ةشبک ین،قالب مضام مان(د مختلفی هایراه

نسابت باه  هاایییاتهاا مزاز آن روش یاکهت ی(کاهتحلیال مضامون وگاود دارد. باوگودا یاگتا

درک  ی(ةها، زمروش یگتبه دنسبت  ینازآنجاکه روش شبکه مضام یان،م یندارند اما در ا یکدیگت

روش اساتفاده  یانمقالاه از ا یانل ا در ا ک(د،یپژوهشگت فتاهم م تایرا ب ینمضام یانبهتتِ روابال م

 یع(ایحتکت از مضامین مصاتّح و آشاکار  ین،مضام ة. در تحلیل مضمون به روش شبکشده است

سازمان ده(ده شتوع  ین(د مضامتت هست(د مانتت و انتزاعیکه کلی یای به سمت مضامی(پایه ینمضام

 - ,Stirling 2111شود )یم یو اصلی متن م(ته یتمضمون فتاگ یا ینبه مضام یتو در نها شودیم

Attride 202:2232یگتان،و د زادهیخ. )ر.ک. ش.  

یاد بات مکتاب شاهید تیکنیتوهای مسلح باا در  یو فتمانده یتیتمد یتیتتب یارائه الگو یبتا

 ی،و ااااتات مقاام معظام رهبات یانااتب ید،فتماندهان شاه یهایژگیو یی(اساش یناز ات سلیمانی

نظت اساتفاده شاده افتاد صاحب یهایادداشتو مصاحبه و  یمانیسل یدشه یهایادداشتو  یسخ(تان

 .شودیارائه م 0ها در گدول شماره آن ةاست که م(ابع هم

 اسناد منبع

 و نشاتی دفتت حفاظ رسانااالعپایگاه 

 آثار

  3/22/2262 یرهبت معظم مقام بیانات
 2/23/2288 یرهبت معظم مقام بیانات
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 قام معظم رهبتی،م

khamenei.ir 
 شاااهید پااادر باااا رهباااتی معظااام دیااادار مقاااام ااااااته

 30/23/2238کاوه،
 

 

 

2 

 

همایش گام دوم انقالب )مکتب شهید 

ساااالیمانی . دانشااااگاه گااااامع امااااام 

 ع )نیحس
mgt.ihu.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36/23/2238اقدم  نوعی ستدار مصاحبه

 33/23/2238 ییرضا ستدار مصاحبه

 2/23/2232دهقان  احمد آقای یادداشت

 33/2/2238سالک  احمداالسالم حجت مصاحبه

 29/6/2233 یتازیش علیاالسالم حجت مصاحبه

 29/22/2238حجازی  ستدار مصاحبه

 36/22/2238مصاحبه سید حسن نصتاهلل 

 32/22/2238مبی(ی دهکتدی  ستدار مصاحبه

 0/22/2238با دکتت ابتاهیم متقی  مصاحبه

 0/22/2238با عباس عبدی  مصاحبه

 سلیمانی  شهید  نامهتیوص

  اصفهان مقدس دفاع هفته یمانیسل دیشه سخ(تانی

3 

 

 پور حسین شهید یادواره در سلیمانی شهید سخ(تانی

 مغ(یه عماد شهادت سالگتد در سلیمانی هیدش سخ(تانی

 . اسناد و منابع مورد بررسی8شماره جدول 

 

 پژوهش و تحلی( هاییافته -0

 یانااتب یالمضامون باا تحل یالو تحل یپژوهش در ابتادا باا اساتفاده از روش اسات(باا ینا در

فتمانادهان  ادربار انییمسل یدشه یهایادداشتها و ی ، سخ(تانیالعال)مدظله یاحضتت امام اام(ه

 ایاه،پ ینها، مضاامدر متن یننظت، با مطالعه دقافتاد صاحب یهاها و مصاحبهکتاب ینو همچ( یدشه

 .شده استاستختا   یتفتاگ ینسازمان ده(ده و مضام ینمضام

 یهپا یناستخراج مضام -1 -0 
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 مضامین مفاهیم هاگزاره منبع ردیف

 هیپا

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام معظم مق

 رهبتی

 

ای کاه ماا غالبااً باا هماین مساائولین هات وقات در گلساه

گلساات -مختلف که ارتباب با کاار او داشات(د داشاتیم 

نشست که می ایگوشهیکحا  قاسم  -رسمیِ معمولی

بداناد  اواستی. آدم گاهی اوقات مشدیاصالً دیده نم

؛ کاتدیتاا او را پیادا م گشاتییا استشهاد ک(د، بایاد م

 کتد.ی، تظاهت نمدادیش را گلوی چشم قتار نماود

اودش را گلاوی 

-چشاام قااتار نماای

داد، تظااااااااااااهت 

یاااک  کاااتد،ینم

ااااالص بزرگاای 

در آن متد وگاود 

، نساابت بااه داشاات

دشاامن شاا(اات و 

درک م(اسااااااابی 

شااااهدا  داشاااات،

کااه از انااد کسااانى

دیگااتان شااجاعت 

و دلیااتىِ بیشااتتى 

-نشان دادند؛ ساال

هااااا مجاهاااادت 

او را بااه  مخلصااانه

آرزویااش رساااند، 

بدون هایچ واهماه 

و تتسااای باااه دل 

 رفت.اطت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 ااالص

 گهاد

 شجاع

 دشاااااامن

 ش(اس

 گلودار

 یتاطتپ 

 مجاهدت

مخاااااااته 

 پ یتی

 

 

 

 

 

 

 

 

ک((د باتای حاا  قاسام؛ کار دارند میبی(ید متدم چهمی 

این بتای شما تسال است... بدانید که متدم قدر پدر شما 

ین ناشی از اااالص اسات؛ ایان اااالص را دانست(د و ا

های متدم متوگاه دل گوریناست. اگت ااالص نباشد، ا

 گاورینهاا اها دسات اداسات؛ ای(کاه دلشود؛ دلنمی

ده(ده ایان اسات کاه یاک شاوند، نشاانهمه متوگه می

 .ااالص بزرگی در آن متد وگود داشت

تو آنان را در حالی قابض روح کاتدی کاه در  ااداوند

ات، بااه اااون غلتیااده بودنااد و در بتاباات ه اشاا(ودیرا

هایی بودناد کاه یکدیگت به شهادت رسیدند. آنان انسان

در مسیت شهادت، اود را بتای ذات بزرگوارت ااالص 

 گتدانیده بودند

شهدا کسانى هست(د کاه از دیگاتان شاجاعت و دلیاتىِ 

بیشااتتى نشااان دادنااد؛ ساای(ه را سااپت کتدنااد، از اطاات 

د و به شهادت رسیدند؛ بعضى باه بهشات الهاى نهتاسیدن

اور پَت کشیدند، بعضى هم گانباز شدند؛ در واقاع هماان

شاهید  هااینشود و تعبیت درستى است کاه اکه گفته می

 اندزنده

سلیمانی در هشت سال گ(  تحمیلای هماواره از  شهید

 .فتماندهان گلودار و در اال مقدم گ(  بود

-باه ایان باتادر بسایار عزیزماان ادای متعال  الحمداهلل

هم توفین داده. ایشان بارها، بارها، بارها  -آقای سلیمانی



 1011بهار و تابستان رة ششم، ، سال چهارم، شمامطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو
 

296 

  اندگان اودشان را در معتض تهاگم دشمن قتار داده

 

 

 
 هاییاادانهااا مجاهاادت مخلصااانه و شااجاعانه در مسااال ستدار حجازی

شاهادت  یها آرزوم و سالعالو اشتار  نیاایمبارزه با ش

مقاام واال  نیارا باه ا زیعز یمانیانجام سلدر راه ادا، ست

 .دیرسان

االسالم  حجت

 شیتازی

گتفات، شااید نمی یاتستدار سلیمانی اصالً حان میمور

حاال بعضی از دوساتان هام هسات(د کاه چ(این اعتقاادی 

گوی(د بگ ار ایان عمال ااالص باتای اادا دارند و می

 باشد و شائبه دیگتی داال آن نباشد

رفت امّا متاقب حفظ گاان ساتبازانش و یبه دل اطت م

 .همکارانش بود

سخ(تانی شهید 

سلیمانی هفته 

دفاع مقدس 

 اصفهان

هااای دوران دفاااع مقاادس کااه فقااال یژگیویکاای از 

تواناد یمی ادورهم(حصت به دفاع مقدس نیست، در هات 

که فتماندهان ما، گلودار بودناد،  بوداثتگ ار باشد، این 

 یت بودند.اطتپ 

ستدار نوعی 

 اقدم

بااار عملیاااتی را تعتیااف بک(ااد کااه ماان ندیاادم او یک

در  ااود رابخواهد محوریت اود را و اود را و م(یات 

 آن مطتح کتده باشد

مقام معظم  3

 رهبتی

 

ذوب  .گتی، ااال قتماز قطعای او باودانقالب و انقالبی

 .در انقالب بود

ااال  انقالبی بودن

، قتمز قطعی او بود

د باه پایب(اشدت  به

انقالب بود، ذوب 

باا در انقالب بود، 

باود؛  و بصیت تدبیت

از اصوصاااااایّات 

حکااااااااااااومتی 

 امیتالمسم(ین تدبیت

بااود، حااا  قاساام 

 انقالبی

 بصیت

اهاال اقاادام 

 و عمل

تادبیت اهال 

 و م(طن

 قااعیاات

 در تصمیم

پایب(اد باه ااال مباارک و شادت پایب(اد باه انقاالب،  به

 .علیه  بود …ا نورانی امام راحل )رضوان

باید بیدار باشاید، بایاد هوشایار باشاید، بایاد در صاح(ه  

باشید، باید بصیتت را محور کاار اودتاان قاتار دهیاد. 

 .مواظب باشید دچار بی بصیتتی نشوید

باود.  و بصایت شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیت

الزم را  بصاایتتها شااجاعت دارنااد امااا تاادبیت و یبعضاا

اقاادام و عماال  اهاال ها اهاال تدبیتنااد وندارنااد. بعضاای
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کار را ندارند. این شهید عزیز ما هام  گگت نیست(د، دل و

 دل و گگت داشت هم با تدبیت بود.

باا تادبیت و  همواره

فکت و م(طن عمال 

 کتدمی

 اقدام و عمل اهل

 

بااااود. ایاااان  و بصاااایت دارای درایاااات و تیزهوشاااای

ل به یکای یک گتیانِ  به ظاهت م هبی متمای بتوز مسئله

ها قبال پایش ها و علیاه مقاومات را ایشاان مادتاز فتقه

 .بی(ی کتد

باالتتین تدبیت ایان اسات کاه یاک کسای کاه در رأس 

قدرت است، بداند باا چاه کسای ااتف اسات و باا هات 

گور باید رفتار بک(د؛ از اصوصیّات حکومتی کسی چه

 .امیتالمسم(ین یکی این بود

سخ(تانی دکتت 

 گتیغفور کار

گتفت. در فضایی کاه هماه هتگز تصمیم احساسی نمی

شاد. زدند، او احساسی نمیمشاورین هم یک حتف می

معتقد باود تصامیم بایاد م(طقای، حکیماناه و مطاابن باا 

 ره(مودهایی حضتت آقا باشد.

 -گتی نگاه گهاادی داشات و اقادام انقالبایدر انقالبی

دناد قباول گهادی را با سه ویژگی که حضتت آقا فتمو

 -2روزی تالش ک(د شبانه -3مخلصانه باشد  -2داشت: 

 در بتابت دشمن باشد.

قااع بود و بعد از  گیتییمبود. در تصم تیدر او  قااع

 کتد.ینم دیتتد میتصم یدر اگتا میتصم

 نوعی ستدار

 اقدم

حا  قاسم از دفاع مقدس تا پایان عمت با شجاعت به دل 

باا تادبیت و فکات و م(طان  حاالینعرفت اماا دراطت می

ت(ها در میادان نظاامی بلکاه در میادان کتد و نهعمل می

سیاست هم شجاعت و تدبیت توأمان داشات و ساخ(انش 

ک((ده، م(طقی و تیثیتگ ار بود که ب(ده ایان واقعیات قانع

 .امرا بارها به دوستان فعال در عتصه سیاسی گفته

سخ(تانی شهید 

سلیمانی در 

تد شهادت سالگ

 عماد مغ(یه

اهل اقدام و عمل بود و ایماان او پیوساته یاک حتیمای 

 کتد.بین عمل و اقدام او ایجاد می
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باتای  آنچاهو حزب نبود،  در مسائل داالی، اهل گ(اح ییستدار رضا

عمال  انقالبای او هم بود انقالب و نظام بود لا ا هماواره

 کتد.می

مقام معظم  2

 رهبتی

 

ای مسلح قوی باشا(د. آمااده باشا(د و ایان بایستی نیتوه

اور کااه گفااتم احتیااا  دارد در درگااه اول بااه همااان

سازماندهی مساتحکم، ااوب، م(حصات، روان، آشا(ا باا 

هاا و در ک(اار می و آمیخته با این ارزشالهای اسارزش

آن و در قلب آن، فتماندهی باا هماه اصوصایات الزم. 

 این اصوصیات در درگه اول ایمان است.

اولیااه  اصوصاایت

ایماان و فتماندهی 

واقعاااً اساات،  تقااوا

 ،مع(وی بود

یقتاااااً عااااارف حق

نظاااااامی باااااود، 

ماااااااااورداحتتام 

 دوساات و دشاامن

بااود، ماان ندیاادم 

بخواهاد  کااه یچه

 اااااود رام(یاااات 

مطتح ک(د، اهتمام 

 بسیاری به تعلیم

 تتبیت داشت

 ایمان

 مع(ویت

 تواضع

اهتمااام بااه 

 تعلیم و

 تتبیت

ااورد! ظتفیات درد فتمانادهی نمای بهایمان یفتمانده ب

ک(یاد بایاد قدر ثقل کاری که به او محاول مایایمانی به

 ندارد اییدهداشته باشد، اگت نداشت فا

باود؛ واقعاااً  گاویی اهال مع(ویات و اااالص و آااتت

 .مع(وی بود

اسات کاه اگات او را در  یاگوناهچهته قاسم سلیمانی به عباس عبدی

تاتین شاوید کاه مهم(یاد متوگاه نمیببی یتنظامیلباس غ

ک(یاد یاک عاباد فتمانده نظامی م(طقه اسات. گماان می

 .است که تمایزی میان او و متدم معمولی نیست

االسالم حجت

 شیتازی

بااه  یعااالوه باات انجااام واگبااات عباااد شااهید ساالیمانی 

 یباتا یداشت. از هت فتصات ایژهیتوگه و زیمستحبات ن

. گساتیا و م(اگاات بهاته مقاتآن و دعا اتیتالوت آ

 یازهاایو راز و ن هاهیابه تهجد و نماز شب بود. گت دیمق

عارف واصل  کیاز  یتیتصو یاو در دل شب به روش(

 دهدیبه دست م

 

سخ(تانی شهید 

سلیمانی در 

سالگتد شهادت 

 عماد مغ(یه

ایمان او پیوسته یک حتیمی بین عمل و اقادام او ایجااد 

 کتدمی

بااار عملیاااتی را تعتیااف بک(ااد کااه ندیاادم او یکماان  

در  ااود رابخواهد محوریت اود را و اود را و م(یات 

 آن مطتح کتده باشد
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ما در عالم شیعه و سا(ی ناداریم کاه گاایی گهااد باوده  

باشد و مجاهدین پای درس عمااد نباوده باشا(د، اماا باه 

رغم این، او م ل یاک شااگتد و یاک عاالم نیازم(اد از 

 کتد.می استفادهة دیگتان تجتب

9 

 

 

مقام معظم 

 رهبتی

 

به ادا متّصل نباشد، کارِ بتاى ماتدم  دیت و مسئولاگت م

ها یع(اى هماان مسائولیت اصالی کاه و ادمت بتاى آن

 دارد ل(  اواهد ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماااادیتیت 

 گهادی

نایاسااتگ

 پ یت

اهاااااااااال 

 مجاهدت

گانشاااااین 

 پتوری

 

 

 

هااد در راه اادا گ رانیاد. ی عمت ااود را باه گاو همه 

ی این ساالیان ی او در همهوقفهشهادت پاداش تالش بی

 بود.

ساااعت فااتض ک(یااد در فااالن کشااور  وچهاریسااتب

گ رانده، نوزده ساعت کارکتده! با این، باا آن، ب(شاین، 

 .بزن مجاب کن، استدالل کن، حتف

با دکتت  مصاحبه

 متقی

سااز باشاد و باه گانشاین فتمانده توانم(اد بایاد فتماناده 

پااتوری توگااه ویااژه داشااته باشااد. حااا  قاساام بااه 

پتوری توگااه داشاات و ایاان کااار را در محاایال گانشااین

 داد.عملیاتی انجام می

0 

 

مقام معظم 

 رهبتی

 

 

کاه در صادر  ییهاای گ( در دفاع مقدس و در هماه

  باوده السالمیهماسالم، زمان پیغمبت یا بعضی از ائمه )عل

شادند، باتای انی کاه وارد میادان گهااد مایاست، کسا

اهلل یاک  یلساب یکتدند. گهاد فتکلیف هم حتکت می

 بود؛ گورینتکلیف بود. در دفاع مقدس هم هم

 پ یتییتمساااائول

 گااتانیدر بتاباات د

حضور مساتمت در 

شاااجاع  ،کاااارزار

 دانیاااباااودن در م

 متواضع ،کارزار

و از گا(ا  فتوتن

 بود متدم

یتمسااائول

 پ یتی

 گتاتکلیف

 یمتدماااااا

 بودن

 

 

گتائی هیچ م(افاتی ندارد با دنباال نتیجاه باودن و تکلیف

آیاد، انسان نگاه ک(د ببی(د این نتیجه چگونه به دست می

چگونه قابل تحقن است؛ بتای رسیدن باه آن نتیجاه، بات 

 ریزی ک(دهای مشتوع و میسّت، بتنامهابن راه
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محمدرضا فالح 

  )همتزم

از آن  تاوانیااورده و نم نیکمابه ستدار گفاتم گااده 

. گفاتم میارویگفت(د اب با بالگتد م شانیعبور کتد. ا

داعاش اسات و موگاب ساقواش  تیبالگتد هم در مسا

در پاسخ گفت از هاوا، از  یمانیشوند. حا  قاسم سلیم

باتوم باه  دیاهام آتاش بباارد مان با نیو از گ(ااح نیزم

 ی متدم ست بزنم.هابچه

حااا  قاساام  (کااهیگفااتم ا نیولمساائ یبااه بتااا یروز 

 ،یتواضع، افتاادگ نیااات ا ممتاز شده است به یمانیسل

 او است. یاریو متدم  یدارمتدم

 نوعی ستدار

 اقدم

و در همااه  ک(اادیگلااوی دشاامن و واهمااه نم رودیماا

، نه گتماا فهمدی، نه ستما مفهمدینه استگی م هایدانم

در آن ، ایاان اگاات چ(انچااه در درون اااودش فهماادیم

گلاوی  توانستینم گورینگهاد اکبت پیتوز نشده بود، ا

 دشمن بتود.

ایماان را باا عمال صاالح  کاهیایمانی وقت هاییتشخص

همتاه ک((د، وقتی حتکات گهاادی بک((اد، محصاولش 

م اال شااهید ساالیمانی کااه حتّاای  یتیشااود شخصااماای

 ک((د!دشم(انش او را تحسین می

ی باود بااه صااورت دارمااتدمدر اماور اگتماااعی در او  

واقعی و نه تعارفی. از وقت گ اشاتن باتای ماتدم لا ت 

 بتد.یم

سید حسن 

 نصتاهلل

باشاد فتمانادهی کاه بگویاد  پ یتیتفتمانده باید مسئول

شاد دیگات، ایان  گاورییناوب دیگت چکاار ک(ایم؟ ا

فتمانده قادر نیست. باید آن مسائولیتی کاه باه او ساپتده 

آن مسائولیت را حقیقتااً قباول  ک(ادیو قباول ما شودیم

 .کتده باشد و تبعات ناشی از آن مسئولیت را بپ یتد

از هماان  پ یتییتااالص، شجاعت و باه ویاژه مسائول

ساتدار  هاییژگیصفات و و ینتتروزهای گوانی، مهم

 .قاسم سلیمانی بود

 ولیتی،مسائ هات در ااود حاکمیات و حکومت دوره درنامه یتوص
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 بدان(د عبادت را آنان به ادمت و متدم به احتتام شهید سلیمانی

سخ(تانی شهید  7

سلیمانی در 

یادواره شهید 

 حسین پور

ی گامعاااهیتالماااسم(ین را در امچاااه چیااازی حکومااات 

ذکاااوت، شااجاعت و  همااهباآنیتالمااسم(ین اماااودش، 

 ی فداکار.هاانسانبصیتتش دچار مشکل کتد، نبود 

باه فضاائل  هآراست

بااااود، القاااای اا

 فداکاری یروحیه

 دوسااااااااتینوع و

داشاااات، شااااهید 

ساااااالیمانی بااااااه 

ی مسالمان هاملت

 نفااعتمادبهروح 

و اودباااااااااوری 

بااه  دیااام بخشااید،

 (ااانیو اام (اادهیآ

باااااااه تحقااااااان 

 از یالها یهاوعده

ویژگااای ساااتدار 

 سلیمانی بود

 دوستنوع

 حسن الن

 فداکار

 نیبااااوش

باااودن باااه 

 (دهیآ

گسااااتتش 

اعتمااااااااد 

 یاگتماع

باه  (انیاام

تحقااااااان 

 اهداف

 دیاحفظ ام

 (دهیبه آ

مقام معظم 

 رهبتی

 

ایااد ب(ااای ایاان مجموعااه انسااانی و نیااز سااازماندهی و ب

و تعامل درونش با بیتونش بت اساس دین و  یتیگگهت

می، از الق باشاد. در مجموعاه نظاام گمهاوری اساالاا

مت صد در صد م(فی الق تهی ماندن یک عالدین و اا

را بیشتت دارد به محتاوا  قالاست. هت کا که دین و اا

 .است تتیکمی نزدالو حقیقت گمهوری اس

 داشات، دوستینوع و فداکاری یروحیهشهید سلیمانی 

[ مطاتح] هااینا مان(د و ملّت آن و ملّت این بتایش یع(ی

 بود، دوستنوع نبود؛

واقعاً مع(وی بود، واقعاً اهل مع(اا و اهال اااالص باود و 

ی مکاارم اااالق مجموعاه هاایناب ا اهل تظاهت نبود.

 .مکارم باارزشی است هایناست، ا

 و مهتبان بودند. بتاورداوش، ااالقاوشبسیار  رضایی ستدار

ستدار مبی(ی 

 دهکتدی

روح  دنیاااادم ،یمانیاقاااادامات سااااتدار ساااال جااااهینت

 یمسلمان بتا یهاملت یو اودباور دینفا، اماعتمادبه

 تیو کسب عزت، شتف و هو یخیتار تیاز تحق ییرها

را در  یاساالم یداریاآنان بود که ماو  ساوم ب یاسالم

 م(طقه به وگود آورد.

 یالها یهابه تحقان وعاده (انیو اام (دهیبه آ دیحفظ ام

با اقدامات شاهید  ستدار سلیمانی بود ...مهم ویژگی دو 

هسات(د و تحقان  دیاگوانان کشور ستشار از امسلیمانی، 

هااا در گ شااته تصااور آن دیرا کااه شااا یالهاا یهاوعااده

 .ی((دبیدشوار بود، اک(ون در مقابل چشمان اود م
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقام معظم 

 رهبتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساازمان  یایکی از اصوصیات فتمانادهی در مجموعاه

یافته درست، این است کاه فتمانادهی قاائم باه شاخص 

ت یااک نیساا یانیساات، یااک فتمانااده بااه ت(هااایی کاااره

اسااات  یاعماااودی اسااات فتمانااادهی، یاااک سلساااله

فتماناادهی، سلسااله بایااد محفااوظ بمانااد و ایاان گااز بااا 

 .نیست یتپ صحیح امکان یهارابطه

صااااحب  ایشاااان

 های صااادقوعااده

در فتمانادهی  بود.

بایاااااااد ایااااااان 

 متاتبسلسااااااااله

، محفاااوظ بماناااد

دائااام اودتاااان را 

در مقابااال یاااک 

 دشااااامن غااااادار

هوشیاریتان  ببی(ید،

در  ،ک(یاد را حفظ

 تیاااامقاباااال فعال

دشاااااااااااااااامن 

 تااات وهوشااام(دانه

گلااوتت از دشاامن 

 کتد.میعمل 

 

 

 

 

رعایاااااات 

 نظم

 رعایاااااات

متاسلساااله

 تب

 هوشیاری

 صداقت

شااا(ادشمن

 س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من نام لم ی(م ع(اه  : )فتمایدمی ع ) یعل یتالمسم(ینام

که در س(گت به اواب بتود و چشامش را ااواب  یکس

پایاد، باه م دشام(ی کاه او را مایبگیتد، باید بداند چشا

اواب نخواهد رفت؛ یع(ی چه؟ یع(ی دائم بیادار باشاید. 

دائاام اودتااان را در  .دائاام اودتااان را در ساا(گت ببی(یااد

اورده و اشمگین و باه مقابل یک دشمن غدار و زام

شدت ناراحت از ای(کاه تااک(ون نتوانساته اسات کااری 

 .فظ ک(یدرا ح تانیاریانجام دهد ببی(ید؛ یع(ی هوش

 دیبا شهیهم هایزیراست که ما در بتنامه نیمسئله ا کی

دشامن،  تیدر مقابل فعال میگلوتت از دشمن حتکت ک(

 دیادر حال انفعال به ست بباتد. هوشام(دانه با دیکشور نبا

داد و گلااوتت از  صیدشاامن را حاادس زد و تشااخ ةنقشاا

 دشمن عمل کتد.

را کاه آماا   یا، نقطهدشمن را ةتوائ دشمن را، ینقشه

 یباا او، باتا ةمواگه یو بتا میدشمن است، بش(اس ةحمل

کتدن کار دشامن، ااتح داشاته  یا(  یبا او، بتا ةمقابل

 .میباش

وراستی و صداقت شهید ستدار با متدم چ(اان باود کاه ر

« های صاادقصااحب وعاده»در افواه عمومی ایشاان را 

 .دانست(دمی

مصاحبه با  8

مبی(ی ستدار 

 کتدیده

آن باااود کاااه قبااال از  شاااانیا یهاااایژگااایاز و یکااای

مهاام در موضااوعات مختلااف همااه  یهااایتیااگمیتصاام

هاا را مختلف را ااا  کاتده و آن یهادگاهید نظتات و

و قاادرت تساالال و  البااا تیاا. قابلکااتدیماا یب(اادگمااع

نقاب م بتِ کااری 

را 

 گوش صدرسعه با

در شا(یدن  داد،می

 صدرسعه

االاتاگامع

 ف

قاااااادرت 
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از گملاه  هایب(ادگمع نیاا دری اشتاف، شهود و نخبگ

 تاف بوداالاگامع تیمحاسن آن شخص

انتقادها سعة صادر 

شخصایت  ،داشت

 االاتافگااااااامع

 داشت،

 

تحلیااااااال 

 سیاسی

مقام معظم 

 رهبتی

 

البته شاما در شا(یدن انتقادهاا ساعة صادر داشاته باشاید؛ 

ی باااز یع(اای واقعاااً اگاات انتقااادی م(صاافانه اساات، بااا رو

باه شاما توصایه کا(م کاه  ااواهمیبپ یتید. حتّی من م

 .را هم تحمل ک(ید هایبتخت

کاه واقعااً انتقااد  ییبه انتقادها هم توگه ک(یاد؛ ... آنجاا

است و کسانی با نظت ایتاواهانه، نقاب م بتِ کااری را 

ک((اد، ک((د و نقاب اشاکالش را هام ذکات مایتوگه می

 ش بدهید؛گو صدر ةسع را با هاینا

ایلی بتای تاریخ و گامعه ما اهمیت دارد که این شاهید 

رساد کاه در که کارش ب(ّاایی باوده، باه گایگااهی مای

گ(اا  بااا ای(کااه معلومااات دانشااگاهی نداشاات چ(ااان 

پیشتفت ک(د کاه از یاک بسایجی معماولی باه مقاماات 

 .عالی نظامی بتسد

گ(ا  ا مدیتیت گ(  ت(ها نظامی نیست، بلکاه فتماناد

قی دارد و النیاز به مدیتیت سیاسی، فکتی، انسانی و اا

االاتاف ااود، از پاا آن این شهید با شخصیت گاامع

 .بتآمد

را بش(اسد. ایان الاال مبح ای کاه  سیاسی یباید عتصه

شود یاک باید به دقّت روشن بشود؛ نمی ک((دیبعضی م

ای به ع(وان باازوی نگاهباان و پاسادار انقاالب مجموعه

هااای ی گتیااانر کشااور تعتیااف بشااود، امّااا در زمی(ااهد

بعضی انحتافی، بعضی غیتانحتافی،  - سیاسی گوناگون

بساته و ناآگااه و چشم -بعضی وابسته باه ای(جاا و آنجاا 

نابی(ا داشته باشد، این مع(ی ندارد؛ باید بداناد کاه از چاه 

 .اواهد دفاع ک(دمی

نامه یتوص

 سلیمانی  شهید 

-را در مزار شهدای کتمان مشخص کتده من گای قبتم

باشاد م ال دوساتان  سااده داناد. قبات مانام. محمود می

 .شهیدم

ماااااااااااادیتان و 

نبایاااد  فتمانااادهان

مسااااااااااااتفانه و 

یساااازساده

 ت

 آالیشیب
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مقام معظم 

 رهبتی

 

نباید در رفتار و  میمدیتان و فتماندهان و مسئوالن اسال

 بااالتت .زندگى ک((اد النهعملِ اودشان مستفانه و متجمّ

از آن، نباید اورى زندگى ک((د که روش استاف آمیاز 

 و تجمّل آمیز به یک فته(  تبدیل شود.

زناادگى  الناهمتجمّ

، در زماااان ک((اااد

حیات ااود سااده 

 آالیش بود،یبو 

 

 

زیستی چیز بسیار باارزشی است. ماا اگات بخاواهیم ساده

کاه  -روی را و اساتاف و زیااده یگت یتجمل و اشتاف

کن ک(یم، باا مان ریشهاز گامعه .قعاً بالی بزرگی استوا

و از  ییمبگاو اتفیاکشود؛ کاه ازحتف و گفتن نمی

اتف دیگت متدم نگاه ک((د و ببی((د عملمان گور دیگات 

است! باید عمل ک(یم. عمل ماا بایساتی مسیاد و دلیال و 

 .های ما باشد تا ای(که اثت بک(دشاهد بت حتف

...در زمان حیات اود باه ااور عماد این ستداران شهید

 آالیشی داشت(دیبزندگی ساده و 

مقام معظم  3

 رهبتی

 

 در هام بود نظامی عتصه بت مسلال گ(گاور فتمانده یک

 بود شتعی امور متاقب شدتبهحال  عین

متاقاااب  شااادتبه

 حاادودی شااتعی

 عتصاااه باااود، در

 باود نظامی متاقب

 تعاادّی کساای بااه

نشود، بسیار صبور 

فتی دی(ای بود، معت

 داشت.

 

 

 

تعهااااااد و 

اعتقااااااااد 

 دی(ی

 صبور

متاقااااااب 

حاااادودی 

 شتعی

 

 

 

 

 

 

 

 و بتدنمی کار به شود گتفته کاربه سالح نباید که گایی

 کاتدمی هااییاحتیاب. نشاود تعدّی کسی به بود متاقب

 .دهدنمی انجام کسی نظامی عتصه در معموالً که

یادداشت آقای 

 احمد دهقان

میدان گ(  را، با تعهد و اعتقااد دی(ای  او فتماندهی در

 درهم آمیخت.

 االسالمحجت

 احمد سالک

 و دانای به مسائل معتفتی و دی(ی بود. بسیار صبور

 

ستدار نوعی 

 اقدم

به کاخ کاتملین رفتاه باود و باا پاوتین قاتار داشات. تاا 

بتسد، وقت اذان شده باود. حااگی  روسیه گمهوریارئ

گفته بود. صادایش در  اش راو اقامههم بل(د شده و اذان 

باود. هماه  سالن پیچیده بود و بعاد هام باه نمااز ایساتاده

 گفت در اول عمتش همچ(ایناند. میکتدهنگاهش می

اش ل تی از نماز نبتده بوده است. پایان نماز هام پیشاانی

گ اشته بود و به ادای اودش گفتاه باود:  را روی مهت
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کاتملین  زی در کااختاو: رو ادایا، ایان باود کتامات»

حااال مان قاسام  کشایدند،بتای نابودی اسالم نقشاه مای

 .سلیمانی آمدم ای(جا نماز اواندم

مقام معظم  22

 رهبتی

 

دشام(ان بدان(اد ااال گهااد و  ةو نیز هما ی دوستانهمه

 مضاعف ادامه اواهد یافت امقاومت با انگیز

 شااائونمهمتاااتین 

یتی ابااااااهعاقبت

 فتمانباااااااهگوش

کاایم بااودن ایاان ح

دارای  اساااااااات،

شاااااااااااجاعت و 

 ی مقاوماتروحیه

 ی باااود،زدنم اااال

باا  تاوأمکارهایش 

م(طاان و شااجاعت 

باااااااود، هماااااااه 

ی هااااااااااااانقش

هاااااا را یکاییآمت

کااتد، ا( اای ماای

الگااوی مبااارزه و 

 مقاومت بود

 

 یتمداروال

ی روحیااااه

 مقاومت

الگااااااوی 

 مبارزه

نفااااااوذ و 

یتگاا ارتیث

 ی

 

 

 

 

مباارزه را باه  افزارِ مقاومت و الگاویشهید سلیمانی نتم 

 ها تعلیم کتد.ملّت

ی مقاومات باود؛ شاجاعت و دارای شجاعت و روحیاه 

 های ایتانی است.مقاومت گزو اصلت

متاقب بود که به کسی تعادّی و ظلام نشاود. باه دهاان  

حفاظ  توانساتیامّا گان دیگاتان را تاا م رفتیاطت م

 کتد.می

عت و تاادبیت (طاان داشاات بااتای کارهااایش. ایاان شااجام

فقااال هاام در میاادان نظااامی نبااود. در میاادان  توأمااان،

 .بود اورینسیاست هم ا

االسالم حجت

 شیتازی

هایی که با پول، توانایی و حا  قاسم در مقابل همه نقشه

هااا تیثیتگاا اری سیاساای و تشااکیالت وساایع آمتیکایی

هااا را ا( اای و گتفاات، قااد علاام کااتد و آنشااکل می

 .نتیجه کتدبی

نامه یتوص

 شهید 

 سلیمانی

ایان اسات  یتیابهواهلل، واهلل، واهلل یکی از شئون عاقبت

های ایاان حکاایم )کااه کااه انسااان توگااه بااه صااحبت

 م(ظورشان رهبت معظم انقالب اسالمی بود  گوش ک(د

باشا(د و مقاام معظام  اتفیاکاگت تمام علمای گهان 

 یام(اهاا اهللیات، مطمئ(اً من ااتف آاتفیکرهبتی 

 رومیم

 او ایماه و اسات االابابی علی بن والیت والیت، این

 .بگتدید آن دور است، فاامه حسین ایمه
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 و توصایه باه دل و باگاان بشا(وید، را او نصیحت کهاین

 عمل علمی، و شتعی حقیقی ابیب ع(وانبه او ت کتات

 ک(ید.

 ب،انقاال از مالحظاه هتگونه بدون حمایت صحیح، راه

 .است فقیهولی و اسالمی گمهوری

نیتوهای  و اهلل لب(ان، انصار اهلل یمنقدرت و عزت حزب ستدار حجازی

حاا  اسات. حاا  قاسام نیاز ناشای از مقاومت اسالمی 

قاسم مقاومت اسالمی را به عازت و قادرتی رسااند کاه 

 ک(درژیم صهیونیستی را وادار به تسلیم می

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصاحبه با 

ستدار مبی(ی 

 کتدیده

و هام مساائل  یبود که هم مسائل گزئا یتیشخص شانیا

و  یداده و ارتباااب م(طقاا صیتشااخ یاااوب ن را بااهالکاا

 نمود.یدرک م زیها را نآن نیب یموضوع

 یمانیسااال دیشاااه

نگت ی(ااادهنگااااه آ

از  یکاااداشااات، ی

ی شهید هاشااص

اسااتقبال  ساالیمانی

اسات،  تالاز تحو

نی شاااهید سااالیما

هماااواره از افاااتاد 

متخصااااااااص در 

ها استفاده مدیتیت

کاااتد، شاااهید یم

ساااااااااالیمانی در 

ها تفکات استتاتژی

 راهبتدی داشت

 

 

 

 

ماااادیتیت 

 پایدار

تخصااااص 

 گتا

تفکاااااااات 

و  یکیتاکت

 یراهبتد

نگااااااااااه 

 نگتی(دهآ

ابتکاااااار و 

 ساااااتعت

 عمل

اشااااااتاف 

 کامل

 

 

 

 

بات  یمبت(ا ،یاقبال از ورود باه هات مسائله یمانیسل دیشه

اهاداف ااود را در مواگهاه باا آن  ،نگتی(دهنگاه آ کی

 .کتدیمشخص م مسئله

استقبال  دیرا با یمانیسل دیتفکت شه یهااز شااص یکی

 .زمان دانستهم تاتییتغ تیتیت و مدالاز تحو

ی علمی و تخصصی بتای ساااتن هانشستبا بتگزاری 

فغانستان و یمان ی راهبتدی در عتاق، سوریه و اهااتح

از افتاد متخصاص اساتفاده کاتده باه تادوین اساتتاتژی 

 ها را مدیتیت کتد.پتداات و چالش

بات  یمبت(ا ،یاقبال از ورود باه هات مسائله یمانیسل دیشه

اهاداف ااود را در مواگهاه باا آن  ،نگتی(دهنگاه آ کی

 .کتدیمشخص م مسئله

مصاحبه با دکتت 

 متقی

 

زمان حضور ساتدار سالیمانی از حالات  نیتوی قدس از

 ااالعاتی اار  شد و سااتار م(طقه عوض شد.

 تفکت ستدار سلیمانی، تفکت تاکتیکی و راهبتدی است.
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 یو نباوغ نظاام تینظیب یحا  قاسم بود که با شهامت نیا

و  هیهاا را باه نفاع ارتاش ساورگ(ا  جهیالعاده نتاارق

 ییهاوا یهااک ات حملاها تیا. موفقگتدانادیعتاق بتما

حاا   ی(ایزم یهام(وب و مشتوب به ابتکار عمل هیروس

افست وقت ساازمان  تیکه گان مگوا یاگونهبه ؛قاسم بود

 لیارا به دل تیدر نبتد القص تیالقص تشه یتیگبازپا ایس

 .دانستیم یمانیستدار سل یهاتالش استعداد و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاف کامال شهید سلیمانی ایلی راهبتدی، دقین و با اشا

 نمودوضعیت گبهه مقاومت را تشتیح می

 یهپا: مقوالت و مضامین 9شماره جدول 

 یرسازمان دهنده و فراگ یناستخراج مضام -2 -0 

مضمون 

 فراگیر

مضمون 

 دهندهسازمان

 ایمضمون پایه

 

 

 

حوزه 

 شخصیتی

 

 ااالص

ااااالص، حتکاات در مساایت سااعادت، مکتباای بااودن، ااادامحوری، متعهااد و 

ای از انساان کامال، اتصاال باه قادرت مدار، تواضع و فتوت(ای، نموناه ااالق

مع(وی، با تقوا، توکل، صداقت، اامی(ان و آراماش قلبای، اشااعه فکات الهای، 

 آزادگی؛ عزتم(د، و مدیتیت تمایالت نفسانی، حتّیت اسالم،عتق به 

تواضاع و  ،حالپایب(د به ااال اماام را، دوری از تجمل و اشتاف، زیستی ساده ساده زیستی

 دنیا؛ مهارت زندگی، به بی تعلقی فتوت(ی

حوزه 

 اعتقادی

 یت؛باهل به ااالص؛ عشن ی؛البشهادتروحیه  ادا؛ بت ادا؛ توکل به ایمان ایمان و مع(ویت

ی؛ اواهعادالتآاتت؛  و دنیا حقیقت از عمین درک ای ار؛ تفکت عاشورایی؛

ی؛ نگتگهان مع(ویت؛ و البی؛ تعبد تقدس هدف؛ عبتت از گ شتگان؛ کمال

 ،گتاآاتت

 

حوزه 

 سیاسی

 فتاگ(اااحی یزی؛استکبارسااتی، اواهآرمااانانقالباای؛  محااور؛ روحیااه والیاات والیت مداری

، هامصالحت از درست ش(اات ؛ش(اسدشمن ی(ی؛ بصیتت؛آفتوحدتبودن؛ 

 کاتدن دنباال مستضاعفین؛ از حمایت انقالب؛ هاییشرو و هایزشر به توگه
ش(اسی و دشمن

 ستیزیدشمن
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)بصیتت 

 انقالبی 

 کارهاای انقالب؛ پ یتش یهاارزش به وفادار و نظام به معتقد شعارها؛ گدی

 ،عتق به نظام الب، انقالبی،پایب(د به انق ،مداری بصیتتیت وال مهم؛ و بزرگ

 ،استقامتمقاوم، 

 

حوزه 

 اگتماعی

 

 

دوستی و متدم

 یاریمتدم

ایش گامعه، تالش مجاهدانه بتای اادمت ک((ده آسینتیمادمت به بشتیت، 

با هام، وفاای  توأمبه متدم، اود را مدیون متدم دانستن، رضایت الن و ادا 

تواضاع و ، عشان و وفااداری باه ماتدم متدمای باودن به عهد نسابت باه ماتدم

 حتکات اودگاوش باه اتکا زدایی؛یتمحتوم بتای ملی عزم به ، اتکافتوت(ی

ت قلوب، حفظ متزب(دی، تعامال باا نخبگاان متدمی؛ عدم گ(احی بودن، تسخی

 گامعه، الگو بودن بتای دیگتان، امیدبخش، رسیدگی به اانواده شهدا

 

 

 

حوزه 

 مدیتیتی

 

 

 تعهد شغلی

نگاتی، گتا، شاجاعت و تادبیت همزماان، گاامعمجاهدت در کار، مدبت، عمل

پا یت، ساازی بهی(اه، اقادامات اثاتبخش، مسائولیتعدالت در گ( ، فتصات

هاا، انتخااب مدار، غلباه بات مواناع و محادودیتگویی مسئوالنه، تکلیفپاسخ

روشاان، اسااتفاده حااداک تی از  اندازچشاامگیااتی درساات، تعتیااف گهاات

انداز به بتنامه عملیاتی، دلسوز نسابت باه کاار، آگااهی امکانات، تبدیل چشم

 یتی، ک(تتل مداوم، مبارزه با رانات، دوری از بزرگ(مااییمیمورکامل از حوزه 

 بااه همااتاهقاادرت تشااخیص وقااایع و حقاااین  ،قاادرت تحلیاال محاایالکارهااا، 

فتماندهی و رهباتی  هاییژگیو، های عملیاتمسلال بت عتصهی، ش(اسدشمن

 ،متاتب فتمانادهیسلساله یاترعا ،رعایت نظم و انضباب ، ...نتتس و شجاع)

، تتبیتای باه نیتوهاا نگااه ،موقعموقع و عمال باهتصمیم باه ،حفظ استار نظامی

های توگه به زیتدستان، گانشین پتوری، اهل مشورت، استفاده از همه ظتفیت

پتکار ، گادیت در کاار، باا عازم و اراده، ) یتناپ ، استگیاهل گهاد فکتی،

بخشای، نفاوذ سازی، امیدبخش الهامالمللی، اق(اعنگاه تتبیت و رشد، نفوذ بین

ی (طقای، روحیاه، شاجاع، ماقامه حان ،قااعیت کالم، قدرت بصیتت بخش،

 گوانی، صبور و بتدبار، با نشاب

 

 

 عملکتد

 گهادی

 : مقوالت و مضامین سازمان دهنده و فراگیر01شماره جدول 
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بر مکتب  دیبا تأک: الگوی نظام تربیتی مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح 00شماره شکل 

 یمانیسل یدشه
 

 
 یدبر مکتب شه اندهی در نیروهای مسلح مبتنی: نظام تربیتی مدیریت و فرم01شکل شمارۀ 

 یمانیسل
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تبیین مضامین نظام تربیتی مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح  -3 -0 

 مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی

 مضامین حوزة اعتقادی -1 -3 -0 

رود. های کلیدی تتبیتی مدیتیت و فتمانادهی باه شامار مایایمان و مع(ویت یکی از شااص

ر و اعتقاد صحیح نسبت به آغااز، انجاام و غایات هساتی در مادیتان و فتمانادهان نقاش وگود باو

به رفتاار  ده(دهشکلبی(ی صحیح، اساس و زیتب(ای بسزایی در تتبیت دی(ی آنان دارد؛ چتاکه گهان

فتدی و سازمانی مدیتان و فتماندهان بوده و در ارتباب مستقیم با کیفیت عملکتد فتدی و سازمانی 

هاا در گاتو بتااورداری از بااوری ب(ابتاین رشاد و کماال انساان در راساتای ارزش؛ باشدمیآنان 

 باشد.یمصحیح به اداوند متعال و حقاین محوری دربارا اداوند، گهان و انسان 

 مضامین حوزة شخصیتی -2 -3 -0 

 باشاد. انجاامهای تتبیتی مدیتیت و فتماندهی مایااالص در عمل نیز یکی دیگت از شااص

کارها با در نظت گتفتن ناظت بودن اداوند و بتای اداوناد متعاال، نقاش بسازایی در رشاد مع(اوی 

ها دارد و این امت نیز رابطة مساتقیمی باا عملکاتد آناان دارد؛ مدیتان و فتماندهان در راستای ارزش

نقص  شود که مدیتان و فتماندهان وظایف سازمانی اود را به درستی و با کمتتینچتاکه سبب می

باه  یدبا»باشد: یمدر مکتب شهید سلیمانی  هاشااصممکن انجام ده(د. ااالص یکی از مهمتتین 

 «بی(دیم ی(د،بب یدکا که باآنیم. شو یدهد یدکه نبا یمبلوغ بتس ینا

باشاد کاه در رشاد و های تتبیتای مادیتیت و فتمانادهی مایزیستی نیز از گملة شااصساده

باشاد. پتهیاز از دنیااالبی در مادیتان و فتمانادهان یتگا ار مایتیثها شکمال انسان در راستای ارز

ها و عادم تاتگیح م(اافع شخصای بات م(اافع گیتییمتصامساز چابکی فکتی و عملی آنان در زمی(ه

 گتدد.سازمانی در ه(گام تعارض م(افع می

 مضامین حوزة مدیریتی -3 -3 -0 

دیتیت و فتمانادهی اسات. وگاود تعهاد های تتبیتای ماتعهد شغلی نیز یکی دیگت از شااص

وری در یاک ساازمان و تحقان اهاداف یاک شغلی در مدیتان و فتماندهان از گملاة عوامال بهاته
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یاد شاده اسات و تیککاری های دی(ی بت تعهد شغلی و عدم کمرود. در آموزهمی به شمارمجموعه 

. تعهد شغلی به ع(اوان یاک  2-2مطففین: است )اداوند متعال بت عدم انجام آن وعدا ع اب داده 

وگاود  چتاکاهارزش دی(ی نقش بسزایی در تتبیت و رشد کارک(ان یک ساازمان و مجموعاه دارد 

گاتدد و از سو سبب الگو گیتی در دیگت کارک(اان مایتعهد شغلی در مدیتان و فتماندهان از یک

 نماید.سوی دیگت تحقن اهداف را تسهیل می

رود کاه در ای تتبیتی مدیتیت و فتماندهی به شمار میهعملکتد گهادی نیز یکی از شااص

هاا نقاش بسازایی دارد. چتاکاه رشد و کمال مادی و مع(وی مدیتان و فتماندهان در راستای ارزش

شود. های کلیدی الهی محسوب میهای مختلف زندگی بشتی اود یکی از ارزشگهاد در عتصه

یتگا اری در تساتیع در تحقان اهاداف، تیثن عملکتد گهادی مدیتان و فتماندهان در سازمان ضم

 گتدد.سبب ستایت آن به عملکتد دیگت کارک(ان سازمان و رشد آنان می

 مضامین حوزة اجتماعی -0 -3 -0 

های تتبیتی داری، نیز یکی دیگت از شااصیاری و در یک عبارت؛ متدمدوستی و متدممتدم

در رشاد مادیتان و فتمانادهان در راساتای شود که نقشی تتبیتی مدیتیت و فتماندهی محسوب می

ی به آنان بات اسااس روایاات اساالمی از ادمتگزارهای الهی دارد. چتاکه محبت به متدم و ارزش

از سوی دیگت مدارای   .229:2933کلی(ی،دارد )سو، نقش بسزایی در رشد عقلی و ایمان انسان یک

  .379:2267واسطى،لی یگتدد )با متدم ثمتا عقل و موگب سالمت دین و دنیا می

 مضامین حوزة سیاسی -5 -3 -0 

 باه شامارهای تتبیتی مدیتیت و فتمانادهی در نیتوهاای مسالح والیتمداری از گملة شااص

ویژه از سوی مدیتان و فتماندهان رشد مادی و مع(اوی آید. تبعیت از والیت در یک سازمان بهمی

یفه اصلی ولی، تتبیت و هدایت متدم است؛ لا ا وظ ازآنجاکهکارک(ان مجموعه را رقم اواهد زد. 

ها، ویژه مدیتان و فتماندهان به این مع(ا است که ولی، محور اندیشهوالیتمداری در یک سازمان به

 باشد.ی همتاه و هماه(  شدن سازمان با ولی میاورکلبهمواضع، رفتارها قتار گیتد و 

ی تتبیتی هاشااصنقالبی یکی دیگت از ی، بصیتت ااورکلبهیزی و ستدشمنی و ش(اسدشمن
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آید. شا(اات حان از بااال و نیاز اساتقامت در راه حان از گملاة مدیتیت و فتماندهی به شمار می

ب(اابتاین ؛ گاتددیمباشد. چتاکه وگود آن سبب حل مشاکالت یممهمتتین فواید بصیتت انقالبی 

سو نقش بسازایی اندهان از یکحاکم شدن بصیتت در یک سازمان به ویژه در سطح مدیتان و فتم

ها و مشکالت دارد و از سوی دیگت تحقن اهداف در مواگهه با فت(ه هاآندر رشد فکتی و تحلیلی 

 نماید.یمسازمان را تسهیل 

 یریگجهینت -5 

بت  یدمسلح با تیک یتوهایدر ن یو فتمانده یتیتمد یتینظام تتبدر این پژوهش با هدف تبیین 

های نظام تتبیتی مدیتیت و فتماندهی شهید سالیمانی در ابتدا مهمتتین مسلفه ،یمانیسل یدمکتب شه

فتمانادهی باا اساتفاده از روش ـ  در سه حوزا شخصیتی، اعتقادی، سیاسای، اگتمااعی و مادیتیتی 

شابکه مضاامین  اساتختا  گتدیاد. ساپا باا اساتفاده از روش مطالعاة پژوهشای مضامون )تحلیل 

در نظام تتبیتی شهید سلیمانی در نیتوهاای مسالح اساتختا  شاد. است(باای، هشت شااص کلیدی 

 یتوهایدر ن یو فتمانده یتیتمد یتینظام تتب یهاشااص ینگملة مهمتت ازیستی زسادهااالص و 

 یهااشااص ینگملة مهمتت ازباشد. می یتیشخص ادر حوز یمانیسل یدمسلح با توگه به مکتب شه

در  یمانیسال یدمسلح با توگاه باه مکتاب شاه یتوهایدر ن یدهو فتمان یتیتمد یتینظام تتب یالگو

 ساتیزیش(اسی و دشامندشمنتوان به ایمان و مع(ویت اشاره کتد. والیتمداری، می اعتقادی احوز

در  یو فتماناده یتیتماد یتاینظاام تتب یالگاو یهااشاااص ینگملة مهمتات از )بصیتت انقالبی 

یاری متدمدوستی و باشد. متدممی سیاسی ادر حوز انییمسل یدمسلح با توگه به مکتب شه یتوهاین

مسلح با توگاه  یتوهایدر ن یو فتمانده یتیتمد یتینظام تتب یالگو یهاشااص ینگملة مهمتت از

گملاة  ازباشاد. تعهاد شاغلی و عملکاتد گهاادی مای اگتمااعی ادر حاوز یمانیسل یدبه مکتب شه

مسلح با توگه به مکتب  یتوهایدر ن یو فتمانده یتیتمد یتینظام تتب یالگو یهاشااص ینمهمتت

ها در مجموعة نیتوهاای مسالح تتوی، و کاربست آنکه باشد می مدیتیتی ادر حوز یمانیسل یدشه

سبب رشد مادی و مع(وی آن مجموعه و نیز تحقن نیتوهاای مسالح تاتاز انقاالب و نظاام اساالمی 

 گتدد.می
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در هت  نیتوهای مسلح کارآمدی مهملوازم اصلی و از  وگود یک نظام تتبیتی ازآنجاکهدر مجموع 

های تتبیتی ما کور ا کاه ب(ابتاین، تلبا نیتوهای مسلح به شااص شود؛محسوب می یاسینظام س

باشداا ضامن افازایش کاارآیی نیتوهاای مسالح در انجاام های انقالب اساالمی مایمبت(ی بت ارزش

نظاام مقادس گمهاوری اساالمی ایاتان نیاز ف تحقن اهدا شان، در سطح کالن نیز دروظایف ذاتی

یگت، بسال و توسعة نظام تتبیتی شهید سلیمانی که به م ابة یک مکتب دعبارتبهباشد. یتگ ار میتیث

هاا و تحقان آرماانباشد، در نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایاتان باا تقویات نظاام اساالمی، می

 .اهداف انقالب اسالمی را به دنبال اواهد داشت
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