
 

 

 

 یمانیسل دیبر مکتب شه یحکمران مبتن یاخالق لیفضا ییعوامل شکوفا ییشناسا

 1محمود گنج بخش

 چکیده

راهم فترین اصول حکمرانی صالح؛ تربیت اشخاصی در تراز حکومت اسالمی است. یکی از اساسی 

ده شایسته را آما حکمران بستر مناسب ظهور، یاخالق لیفضا ییرشد و شکوفانمودن زمینه 

مانی الگوی شهید سلیمکتب اخالقی ، هیت فقیاز گفتمان وال یریگبهره ین منظور و بااهب نماید.می

 هبای و کاربردی است و هدف آن دستیابی رسد. این پژوهش از نوع توسعهنظر میمناسبی به

باشد. میحکمران اسالمی با تأسی به این مکتب  یاخالق لیفضا ییعوامل مؤثر بر رشد و شکوفا

ی محتوا تحلیلی و تجزیه تحلیل اطالعات با روش تحلیل–روش تحقیق مورد استفاده توصیفی

 لیفضا باشد. این نوشتار پس از تبیینای میصورت کتابخانهآوری اطالعات بهکیفی با جمع

 شهیدا رویه پردازی امام راحل)ره( و رهبر انقالب؛ به تطبیق آن ببر اساس نظریه حکمران یاخالق

محیطی  وگی خانوادیی آن به عوامل عوامل مؤثر بر رشد و شکوفا ی پرداخته و در تشریحمانیسل

ترویج  های اخالقی این شهید و چگونگیاراده اشاره نموده و در خصوص ویژگی تأثیرو همچنین 

 نماید.مکتب ایشان بحث می
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 مهمقد

در طول  .ستا یدر حکمران یاخالقیب، میکند تهدیدرا  جتماعیا بمطلو رساختا که یناپذیررنکاا یربیما

اولین گام در  (3: 1396، )محمودنژاد اخالقی از مهمترین مسایل اجتماعی بوده است. لیفضا ها رشدقرن

بیانیه ، ایباشد. )آیت اهلل خامنهشخص حاکم می یمنش و رفتار اخالق اصالح، حکمرانی صالح راستای

های اخالق فردی و اجتماعی است. های انسان امروزی اصالح و تقویت پایهاز دغدغه (139۷، گام دوم

قرن حاضر دوران اقبال مجدد بشریت به اخالق و دین  (32: 1396، یروزجایو کردف یفروشان ی)صمد

به فکر ای عده، بخشی به ملت مواجه هستیممنظور هویتکه با کاهش قدرت دولت به دوره این دراست. 

و  رغم غنای علمیعلی (11۸: 1393، یو سلحشور ی)خنکدار طارس .اندافتاده یاخالق یسازنظام

 نیا یهاپرسش یگوو پاسخ بودهکه جامع  ینظام اخالق، عهیتاکنون در فرهنگ ش های گذشتگانتالش

در  ریناپذانکار یهاتیاز واقع یکاما در این میان ی (1۸9: 13۸6، )نوری .نشده است تبیین باشد؛ عصر

است. و مقام معظم رهبری  (هامام)ر ریرهنمودها و تداب، هاشهیاند ینقش اساس، سازی اخالقینظام

های شخصیتی شهید سلیمانی را رهبر انقالب ویژگی( در این راستا 39: 139۷، )پورشاب و دولتشاه

)آیت  ی معرفی نمودند.نظام اخالق مکتب و، سازی انسانامدرسهمستعد برای ترسیم یک ، عنوان نمونهبه

ی انقالب است. در نظام اخالقیافته این شهید بزرگ پرورش (139۸، های نماز جمعهخطبه، ایاهلل خامنه

. مکتب شهید سلیمانی )نظام اخالقی است یقطع شرفتیپ، نماییمحرکت  یانقالب وهیبا ش اداره کشور اگر

 یاستقالل فرهنگی تربیت انقالبی است. در اندیشه انقالبی و سبک زندگی این عزیز( الگوی مناسب برا

)آیت اهلل  .است یرانیا -یاسالم یانتخاب سبک زندگ باشد و تحقق آن در گروین بُعد استقالل میمهمتر

های ای از فعالیتدر این نوشتار به گوشه (1395، بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام)ره(، ایخامنه

اشاره شده و با الگوگیری از شهید  ی انقالبنظام اخالق یالگوبرای ارائه حوزه و دانشگاه  ختگانیفره

 -یاسالم یسبک زندگ بررسی شده است. حکمران یاخالق لیفضا ییعوامل مؤثر بر رشد و شکوفاسلیمانی 

 این. دهدیرا شکل ممکتب این شهید است که  یبارز یهایژگیاز ودر راستای اخالق اسالمی  یرانای

دارد.  ییکارآ ویژه مباحث حکمرانیی بهبوده و در همه شئون زندگ یکامل یالگو ینید یسبک زندگ

امبر یره پیس در این برنامه یرفتار ین الگویبهتر ای منسجم و مداوم است.ارتقاء اخالقی نیازمند برنامه

 (49: 1393، )فاضل قانع باشد.می ها مانند سردار سلیمانی)ع( و پیروان واقعی آنشانیو خاندان ا )ص(

اخالق  اصالح گرچه در نظریات امام راحل)ره( ومقام معظم رهبری اصول این برنامه تبیین شده است اما

 مناسب ییو ارائه الگوها یاخالق رفتار صادقانه ازمندیبلکه ن، شودنمی حققم مقالهتنها با کتاب و ، حکمران

 نییتببر این اساس  (1395، بیانات در دیدار فرهنگیان، ایخامنه )آیت اهلل .است چون سردار سلیمانی

 هایهیو نظر ینید یهابر اساس آموزه شایستهحکمران  یاخالق لیفضا ییعوامل مؤثر بر رشد و شکوفا

تواند مسیر شهید سلیمانی( میبا توجه به مصداق بارز مکتب والیت فقیه ) امام راحل)ره( و رهبر انقالب

الگوگیری از این شهید را فراهم نماید. بنابراین تکثیر نمونه سردار سلیمانی در بدنه مدیریت کشور موجب 
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، تیجامع زانیم نیبا ا یتیشخصترین راه حل مشکالت است. گردد و این اساسیافزایش قدرت ملی می

است  یافزاربعد نرم کی یدارا یگریو نظام یافزارتبر بعد سخ عالوه، تیجذبه و محبوب، یمنشبزرگ

 (139۸، )عبدالملکی است. شتریو شناخت ب ییرمزگشا ازمندیو ن رینظیفرد و بکه در نوع خود منحصربه

 پیشینه تحقیق

در  گرچه ؛استبا عنوان مستقل انجام نشده یاقابل مالحظه قاتیپژوهش تحقبا موضوع این  در ارتباط

 :ها بشرح زیر استکه مهمترین آن باشد؛یقابل استفاده م نیشیپ یهاموارد مشابهت موضوع پژوهش

یی عوامل مؤثر بر رشد و شکوفا و ستهیحکمران شا ینظام اخالق در خصوص دیدگاه رهبر فرزانه انقالب

ویژه دبیرکل حزب بزرگوار بهانضمام اظهارات نزدیکان این شهید به، یمانیسل دیمکتب شهآن با تأکید بر 

 اهلل لبنان.

نویسندگان ، انجام شده است« (ع) یدگاه امام علیاخالق در جهاد از د»خصوص که در  یپژوهشدر  

( 23: 1395، یانیآشت ی)پهلوان و احمد اند.تفصیل بیان نمودهترین اصول اخالقی در جهاد را بهعمده

و  یابیشهیربا بیان  «های نهج البالغهانسان بر اساس آموزه یدر اخالق عمل ینقش معارف حکم»مقاله 

گر یانسان جهت اصالح اخالق خود در کنار دبه این نتیجه رسیده است که  یاخالق یهادرمان اختالل

 یهست یدر مورد ابتدا و انتها، یبر دالئل برهان یق مبتنیدق یو نظر یازمند نظام فکرین، عوامل سازنده

خلدون ابن یهادیدگاه در پژوهشی که در مورد (1396، ییروزجایو کردف یفروشان ی)صمد .و انسان است

 وستهیرا پ تیعوامل مؤثر بر تربنویسندگان ، انجام شده است تیدرخصوص عوامل مؤثر بر ترب یو سعد

)موذنی و میرزا  ند.دانی میشناختو روان یشناختجامعه، یشناختستیو مرتبط و شامل سه منظر: ز

« فرزندان ینید تیمؤثر در ترب یعوامل خانوادگ یبند تیاولو»نظر نویسنده مقاله ( به55: 139۸، محمدی

 تیرعا، ییتگوفرزندان به صداقت و راس قیتشو، حالل در امرار معاش یتالش به منظور کسب روز

و  نیتوسط والد یگذشت و فداکار هیروح تیو تقو شیافزا، خداوند متعال تیاعتقاد به وحدان، الناسحق

عوامل  نیدارترتیو اولو نیاز مؤثرتر بیبه ترت یخواهو عدالت ییگراعدالت هیخانواده به روح یبندیپا

 (10۷: 1393، توانا یملک، یقمش ی)فضل اله .فرزندان شناخته شد ینید تیدر ترب گذارتأثیر یخانوادگ

 شناسی تحقیقروش

با  یفیک یمحتوا لیاطالعات با روش تحل لیتحل هیو تجز یلتحلی - یفیمورد استفاده توص قیروش تحق

 باشد.می یاهانصورت کتابخهب اطالعات یآورجمع
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 مفاهیم اساسی در مکاتب اخالقی

ای که افعال گونهباشد بهمیت نفسانی پایدار اصفمعنی و بهاخالق جمع خُلق  ی:اخالق لیفضااخالق و 

فضائل که موجب  بخش، اندهگوندو  اخالقی صفات گردد.انجام میآدمی متناسب با آن صفت و بدون فکر 

، )ابن منظورمصری .گرددرذائل که سبب هالکت آدمی می هشود و  دستسعادت و نجات انسان می

. شونداستفاده میاخالق معادل کلمه  یسیدر زبان انگل «morality»و  «ethics» یهاواژه (194ق: 1414

 باشد.کشورمان می سازهای جهتی از دکتریناخالق لیفضا اهمیت دادن بهبر پایه گفتمان ولی فقیه 

و  یفرد یهاها و فعالیتحرکت همه دهندهجهت، و اخالق تیمعنو( 3۸5: 139۸، )توحیدی و فاضلی

بهشت ، یماد یبا کمبودها یرا حت یزندگ طیمح، بودن یجامعه است؛ اخالق یاصل ازیو ن یاجتماع

  (139۷، بیانیه گام دوم، ای)آیت اهلل خامنه .سازدیم

، مانی)ا، یاتیاله لتیسه فض، وجود دارد یاصل لتیهفت فض انیحیمسدر باور ی: اخالق لیفضا گستره

 ریافالطون و سا (اعتدال و عدالت، یبردبار، یشی)مصلحت اند یانسان لتیو محبت( و چهار فض دیام

 لیعنوان فضاشجاعت و اعتدال به، حکمت لتیاز فض زیمسلمان ن مانیاز حک یاریو بس ونانی لسوفانیف

ی را در محدوده اوامر ونواهی اخالق لیفضا (برخی15: 13۸1، )مصباح یزدی .برندینام م نیادیمادر و بن

 ؛دانندیافعال م یو بد یپروردگار را مالک خوب یامر و نه گروهیکه در حالی کنند.الهی جستجو می

امر نشود  یکه تا به فعل ستیطور ننیافعال را دارد و ا یو بد یمعتقدند عقل انسان توان درک خوب هیامام

)حسن و قبح عقلی( بنابراین مصلحت در آن شود. جادیباشد و امر پروردگار موجب ا لحتآن فعل فاقد مص

علمای سلف بحثی از آن ی هستند که اخالق لیفضاتناسب زمان؛ اموری در مکتب شهید سلیمانی و به

 اند.نداشته

 یحاکم بر رفتارها یاصول و الگوها «Life Style or style of life living»ی سبک زندگ سبک زندگی:

پوشانی سبک زندگی هم(بخش بزرگی از اخالق با 1395، زاده)هادیشده است.  فیتعر یو اجتماع یفرد

باشد. اخالق حکمران با متناسب با الگوی نظام اسالمی سبک زندگی کارگزاران بایستی اخالق و  دارد.

، گراییهای مردمدیگران و طبیعت و در قالب شاخص، خود، های چهارگانه ارتباط با خدامؤلفه

، )برزگر و امانلوشود. پذیری و مهرورزی تبیین میمسئولیت، محوریعدالت، زیستیساده، گزاریخدمت

1395 :9) 

ها ویژگی نی. انددار یژگیسه دسته و ینظام اسالم رانی)ع( مدیاز منظر عل ادات:رابطه اخالق با اعتق

، یخانی. )علیاخالق یهاویژگی -3 یانسان اتیخصوص -2 اعتقادیی وعقل یهاویژگی -1عبارتند از :

از  میو سعادت انسان داشته باش یکه از خوشبخت یهر تصوربا توجه به اهمیت گروه اول؛  (45: 13۸0

 انیاختالف مبراین مبنا  .دارد تأثیرما  یاخالق دگاهیباور در د نیما سرچشمه گرفته است و ا ینیبجهان

 آن به دنیراه رس و دیگریسعادت انسان  صیتشخ. یکی است جهتتر از دو شیب یاخالق یهامکتب
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را به آن دنیراه رس، مورد نظر خود از جهان و سعادت بشر ریابتدا با ارائه تصو یمکاتب اخالق. سعادت

. شمارندیضد ارزش م، باشد آنارزش و هر چه مانع  دانندیم ریمس نیو آنچه را مؤثر در ا کنندیم نییتب

هر فرد و جامعه  یزندگ وهیکه ش ستندها هارزش نیشود و همآن شناخته می یهاجامعه با ارزش کی

 عیبه مقام رف دنیقرب به خداوند متعال و رسسعادت انسان ، یاسالم ینیبدر جهان .دنکنمی نییرا تع

دارد و هر چه مانع  یارزش اخالق، شدن انسان به خدا شود کیآنچه موجب نزد، نیاست. بنابرا تیعبود

ی و ارتباط عمیق شهید سلیمانی با مبدأ و غایت هستی از نیبجهان ضد ارزش است.، قرب باشد نیا

گر عوامل یانسان جهت اصالح اخالق خود در کنار د (139۸، )سلیمانیشود. وصیتنامه ایشان آشکار می

دن به یاست و بدون آن رس یهست یدر مورد ابتدا و انتها، قیدق یو نظر یازمند نظام فکرین، سازنده

هنگام عمل به (49و  31: 1396، ییروزجایو کردف یفروشان ی)صمدباشد. میمشکل  یست اخالقیز

ه به شویم؛ اما مراجعبسیاری مواجه می یاخالق هایو دوراهه هارضتعابا  ینیبجهان نمودن براساس

، )اکبری .باشدمی هاتعارض این حل کارهایاز راه مانند شهید سلیمانی محورلتیاخالق فض یعمل یالگوها

13۸6 :۸5)  

 و یفرهنگ تیعوامل ترب ی ره و مقام معظم رهبری(:نیحضرت امام خماخالقی ولی فقیه ) مکتب

، یطلبمبارزه، یخودآگاه، یامام راحل )ره(شامل خودباور دیاز د یاخالق لیفضا ییشکوفااساسی  عناصر

 یسازانتقال دادن و فرصت یتالش برا، ی و اخالقیفرهنگ تیاست. ترب یو استقالل فرهنگ یخودفرهنگ

 درواقع( 115: 1393، یو سلحشور یاست. )خنکدار طارس یاله یهاارزش ترقیبهتر و عم نشیب یبرا

مکتب  هیافتتیترب یهاانسان، استشجاع و کارآمد ، جوانان مؤمن تیترب یفتح الفتوح انقالب اسالم

 یهایمقابله با طراح یها براآن تیاز ظرف دیدر کشور فراوان هستند و با )ره( مانند شهید سلیمانیامام

 (139۸، شد...یک سیلی زده ، ای)آیت اهلل خامنه دشمن استفاده شود.

، ندنیستمردم الگو  یرهبر جامعه برا ایو  )ع(و امام )ص(امبریفقط پ ی:مانیسل دیشه مکتب اخالقی

، یمانیحاج قاسم سل وظیفه ما در برابرند. باشمیمردم الگو  انیدر م یهم کسان ترنییپا یهابلکه در رده

 دیاخالق شه (139۸، )پناهیان است. مکتب عنوان یکبه شانیمنش و عملکرد ا، تیشخص نمودن زهیتئور

هدف نهایی دشمن تغییر سبک زندگی و اخالق  ی بخشی از سبک زندگی اوست. در جنگ نرم؛مانیسل

 یسبک زندگ لیبا تحم، یاخالق یهانیادر بن یدستیغرب به برکت دانش خود و با وجود ته یایدن ماست.

بیانیه گام ، ای)آیت اهلل خامنه. استرفتهدست گها را بهآن اریاخت، مانده از کاروان علمبه جوامع عقب خود

 یسبک زندگ جهیها و در نتباور، هاکند تا آرمانمی یسازنفوذ در درون ملت شبکه با دشمن (139۷، دوم

ارکان »صول و ابر  یپافشار (1394، های بسیجدیدار فرماندهان گردان، ای)آیت اهلل خامنه دهد. رییرا تغ

 تالمشک حلو راه ییگشاافق هیما، زنده و آزموده شده است یگفتمان که جامع و با« یمانیسلمکتب 

مقاومت در مقابل ، اخالص، یمدارتیمکتب حاج قاسم والارکان  (139۸، )روزنامه کیهان کشور است.

مکتب  افتهیتیتربکه  دیشه نیا های بارزویژگیباشد. می نسبت به ضعفا یو مهربان یفروتن، دشمنان
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توکل به خدا و اعتماد ، یستیزساده، خدا تیرضا، ه نفسیو تزک یتقو :عبارتنداز، امام)ره( است یاخالق

تواضع در مقابل ، بودنیمردم، ت و اقامه عدالتیاشاعه معنو، مشکالت رد یاستقامت و بردبار، به نفس

 یفه و عدم دخالت در کارهایانجام وظ، مداریقانون، ارائه کارها به مردم، برخورد خوب با مردم، مردم

انتقاد و ، یریپذعبرت، دوری ازشعار وتوجه به عمل، یکارز از کمیالمال و پرهتیبه ب توجه، گرید

، مالو حب یطلبز از قدرتیپره، امرعمل در رفتار خود و افراد تحتدقت، اعتراف به اشتباه، یریانتقادپذ

 (139۸، )جوان آنالین و (20: 13۸9، )حسینیو  (2: 13۸9، ی)موحد. نظام یحفظ آبروپذیری ووالیت

ترسیم  دیگران و طبیعت، خود، با خدابا ایجاد رابطه  شهید سلیمانی ابعاد رفتارهای (139۸، )پناهیان و

های مکتب اخالقی این عزیز آسمانی مرهون تلفیق موزون ارتباط (9: 1395، )برزگر و امانلو شود.می

 یول، ددارنرا  شانیاخالص ا ؛را دارند یمانیصفات سردار سلتعدادی ازاز افراد  یلیخچهارگانه فوق است. 

مردم العاده را نسبت به فوق یآن تواضع و فروتن اما، نددارند. صالبت در مقابل دشمن را یستساز نحماسه

 (139۸، انی. )پناهیمانیسردار سلمکتب شوند در کنار هم می هایژگیو نیا د. همهنندار

 سلیمانی مراحل ورود به مکتب شهید

سازی و الگوقرارگرفتن از جانب دیگران الزامی است. شرط اساسی این ارایه راهبردهای اصولی برای مکتب

ورود به  ترین شرطزیربنایی (105و  6۸: 1394، انیبیو حب یبزرگ ی)منزو .باشدیمامر التزام به اخالق 

 عوامل مؤثر برشود. که با اطاعت خدا کسب می، ی کسب توفیق اعطایی الهی استمانیدسلیمکتب شه

 ملتزم شدن مدیران به اخالق اسالمی از این قرار است:

 
 یاخالق لیفضا ییعوامل مؤثر بر رشد و شکوفا (1شکل 
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ریزی مقدمه برنامه ی ومزایای آن:اخالق لیفضا ییرشد و شکوفاعوامل مؤثر بر الف( آگاهی از 

)ع( نیرالمؤمنیامی است. اخالق لیفضا ییعوامل مؤثر بر رشد و شکوفاشناسایی ، سازیاخالقی و مکتب

 طی)مح طیمح، (تیرا سه عامل خانواده )شامل وراثت و ترب اخالقی تیشخصرشد و  جادیعوامل مؤثر در ا

 صورت سه عامل هر کدام به نیا .ندنماییم ی( و اراده معرفییایجغراف طیو مح یاجتماع طیمح، همساالن

)عالیی رحمانی و . شوندکدام علت تامه محسوب نمی چیدارند و ه تأثیرفرد  تیشخص چگونگی بر اقتضا

 ( ۸3: 1393، ساالری

در  ییگرامکتب انسان :هاآگاهی از آن جهیدر نت ییخودشکوفای و اخالق لیانتخاب فضاب( 

ها اگر بخواهند کند و معتقد است انسانها تأکید میانسان اریمختار و قدرت اخت یهابر کنش یشناسروان

 (139۸، )عبدالملکی برسند. ییخود به خودشکوفا یدرون یهایبه توانمند دنیبخش تیبا فعل توانندیم

پذیر ی امکانانتخاب آگاهانه فرهنگ اله ی بااخالق لیفضا ییو شکوفا یفرهنگ تیامام )ره( ترب دگاهید در

 (115: 1393، )خنکدار طارسی و سلحشوری است.

بلکه ، کندی کفایت نمیاخالق لیفضاانتخاب  ی پس از انتخاب آن:اخالق لیفضاج( آموزش مهارتی 

 ایتظاهر و راهل  شهید سلیمانی ی ملکه نفسانی گردند.اخالق لیفضاآموزی بایستی با تمرین و مهارت

 کی، ایاهلل خامنه تی. )آمیکن نیمهم تالش و تمر اریبس یژگیو نیبه ا یابیدست یبرا دیبا زینبود که ما ن

 (139۸، زده شد... یلیس

 ی حکمران صالحاخالق لیفضا ییعوامل مؤثر بر رشد و شکوفا ترکیب

 
 در شخص حکمران  رشد و شکوفایی فضایل اخالقی، ایجاد ( عوامل مؤثر بر ۲شکل 
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 گردد.ها برمیاغلب خصوصیات کارگزاران نظام اسالمی به جنبه شخصی آن ی:فرد عوامل-الف

 ندهیما از آ رانیمد یمردم و حت یسازوسیمأ، دشمن یهابرنامه نیترفعال شهیهم (20: 13۸9، )حسینی

 یاساس دیکلی( نیع یهاتیبه واقع یصادق و متک دیام) ندهیبه آ نانهیو نگاه خوشب دیاماست. بنابراین 

اختالف ، وراثت (139۷، بیانیه گام دوم، ای)آیت اهلل خامنه باشد.ی حکمرانی مطلوب میهاقفل همه

کدام مهمتر و  تیوراثت و تربطبایع و سن و زمان تربیت بر رشد اخالقی و تربیتی مؤثرند. اینکه بین 

 اند وبرخینمودهتأکید  یفرد یهابر عامل وراثت و تفاوت نظر است. برخیباشد اختالفاولویت اول می

عبارتند از پرورش بعد  یشناختعوامل روان دانند.را مهمتر می یو اجتماع یاسیو اوضاع س طیمح تأثیر

، دوام، استدراج، هاتحمل سختی، محبت، توجه به تشویق و تنبیه، های فردیتوجه به تفاوت، معنوی

: 139۸، )موذنی و میرزا محمدیطبیعت درونی و شناخت و معرفت. ، تقلید، عادت، انس و عالقه، تجربه

  (65تا 55

 گام دومین، پس از اصالح اخالق فردی حاکم، صالح یحکمران یدر راستا ی:اجتماع عوامل-ب

 یهاکانون سازی رشد اخالق فردی باگسترش نهادهای اجتماعی مناسب وممانعت ازفعالیتزمینه

انتقال  یخانواده و همساالن عامل اصل (139۷، بیانیه گام دوم، ای)آیت اهلل خامنه باشد.می تیضدمعنو

و  یو یهایها و ناتوانییتوانا، انسان یات ذهنیخصوص براین اساس به افراد هستند. یاخالق یهاارزش

نظر کلبرگ به .دارد یبستگ یات کودکیکسب تجرب یز به چگونگیفرد قبل از هر چ یتیشخص یهایژگیو

 یارهایمع، انسان اریرد و با توجه به عامل اراده و اختیگیعت افراد صورت میدر چارچوب طب یت اخالقیترب

 یمتقابل رشدشناخت تأثیرارها از ین معیشوند بلکه اینم یا همساالن ناشین یکودکان لزوما از والد یاخالق

، نیوالد یاخالق یارهایمع، یفرزندپرور یهاکسون روشینظر اربه شود.یظاهر م یط اجتماعیکودک با مح

 ( 4و1 :1396ثر هستند. )محمودنژاد: ؤم یت اخالقیو همساالن در ترب یط اجتماعیمح

و  باشدمی خانواده با انتقال صفات وراثتی اولین نهاد تربیتی و مهمترین رکن ترقی و تکامل هر جامعه

جا و ناممکن است. الگوهای اساسی تفکر ای صالح بدون اصالح خانواده امری کامالً بیتوقع داشتن جامعه

است. بر این اساس و ریزی شدهها غالباً در خانواده پایهاعتقادات و ارزش، احساسات و عواطف، و اندیشه

ترند؟ مؤثرعوامل خانوادگی  چه، هانآی اخالق لیفضا ییرشد و شکوفادر راستای تربیت مدیران شایسته و 

فرزندان به  قیتشو، حالل یمنظور کسب روزتالش بهاولویت اول چیست؟ براساس برخی تحقیقات؛ 

و  یگذشت و فداکار هیروح تیتقو، خداوند متعال تیاعتقاد به وحدان، الناسحق تیرعا، ییراستگو

در  گذارتأثیر یعوامل خانوادگ نیدارترتیو اولو نیاز مؤثرتر بیبه ترت یخواهخانواده به عدالت یبندیپا

( با دقت در زندگی 10۸و  10۷: 1393، ملکی توانا، )فضل الهی قمشی اند.هفرزندان شناخته شد تیترب

آموزش عوامل مؤثر بر   (139۸، )سلیمانی .رسیمخانوادگی شهید سلیمانی به مصادیق اصول فوق می

 عالوه بر یرشد اخالقضروری است.  آن یایمزااقناع مردم در خصوص  و یاخالق لیفضا ییرشد و شکوفا

خانواده و همساالن بر  تأثیر، . )محمودنژادردیگیو آموزش قرار م طیمح تأثیرتحت  یاز رشد ذهن یرویپ
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، موقعیت مکانی، شناختی شامل عصبیت )همبستگی اجتماعی(جامعه(عوامل 1396، یاخالق یهاارزش

اقلیم  شود.های اجتماعی میها و انگارهای از علوم و دانشاکتساب پاره، مکانت شغلی، شأن اجتماعی

دوستان و ، عالوه بر این خانه و خانواده دارد. تأثیرزیستی و اقلیم آب و هوایی نیز بر اخالق و تربیت 

نی و میرزا محیط آموزشی و حاکمان و فرمانروایان بر رشد اخالقی و تربیتی مؤثرند. )موذ، همنشینان

 (64تا  5۸: 139۸، محمدی

 و ظهور مکتب شهید سلیمانی تیمؤثر بر نفوذ شخص هایویژگی

 یافراد نیند. چنرکنترل دا گرانیبر ذهن و قلب د هستند که ی)جذبه( افراد با نفوذ زمایکار یافراد دارا

استعداد ، برتر و اراده یقدرت روان، یهوشمند، تیجذاب، تیهمچون معنو یفردمنحصربه یهایژگیحائز و

، ییگرامردم، زیستیبا ساده یمانیسلشهید .مردم هستند تیو هدا یمتقاعدساز ییو توانا یبخشالهام

با رفتار و گفتار نافذ ، منشانهقدرت یگذارتأثیر یکردن و عدم تالش برا یو نقش باز یاز ظاهرساز زیپره

همان به، ییایقلمرو جغراف نیخود بر ا یگذارتأثیررا تحت نفوذ خود درآورده و با  ایجغراف کی، خود

، ی: خانواده وردیگیچهار دسته را در برم ینفوذ و یایجغراف. جاد کرده استینگرش ا رییتغ، وسعت

البته در  (139۸، )عبدالملکیدشمنانش.و منطقه و جهان، رانیمردم آزاده ا، رزمانشمجموعه سپاه و هم

العاده این شهید اراده الهی برمحبوبیت وی قرارگرفته و عامل جذبه فوقی این شهید هایژگیونتیجه 

پردازیم. پژوهشگران منکر امداد الهی نیستند. بزرگوار گردید که در ادامه به موارد عمده این خصوصیات می

تر را با تجربه وسیعکند آنگیرد و سعی میها را نادیده نمیگرایی سایر دیدگاهعلم روانشناسی انسان

 (214و213: 13۷9، )سیف انسانی ضمیمه خود نماید.
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20   

 
 یمانیسل دیمکتب شه اخالقی ممتاز یهایژگیو (۳شکل 

 اخالص

 جهی. نتماندیم یمردم باق انیبرکات آن در م ودهدیمتعال به اخالص بندگان مخلصش برکت م یخدا

، ایآیت اهلل خامنه) مردم است. یانقالب هیشدن روحتازه و حضور مردم، مردم یرعشق و وفادا، آن اخالص

در آن  یاخالص بزرگ کیاست که  نیا دهندهنشان، شوندجور همه متوجه مینیها اکه دل نیا (139۸

 دیگشتیم دیکه با نشستیو دور از چشم م هیدر حاش یاگونهبه یرسم یهادر جلسه .مرد وجود داشت

در اثر  یقدردان نیا (139۸، پیام تسلیت رهبری...، ای)آیت اهلل خامنه .دیدیدیو م دیکردیم دایتا او را پ

گونه نیمردم ا یهادل، ها به دست خداست و بدون اخالصچرا که دل، شهید سلیمانی است اخالص بزرگ

 یاذره یول دیهست یاسالم یجمهور تیشخص نیترشما محبوب گفتندیم شانیبه اشود. متوجه نمی

کارها دست خدا است و خودش را  گفتیراحت م یلینرفت. خ تیمحبوب نیسمت او به دیدلش نلرز

 (139۸، )پناهیانشکست. یدر خود م، خواندنداو را مالک اشتر می یوقت .دانستیم کارهچیه

 (توأمان رِیشجاعت و تدبعقالنیت )

و فکر و  ریحال با تدب نیاما در ع رفتیعمر با شجاعت به دل خطر م انیحاج قاسم از دفاع مقدس تا پا

 .توأمان داشت ریهم شجاعت و تدب استیس دانیبلکه در م ینظام دانیو نه تنها در م کردیمنطق عمل م

بلکه از سر ، شجاعت رزمندگان ما از سر احساسات نبود (139۸، یک سیلی زده شد...، ای)آیت اهلل خامنه
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. دیآیبر م تیکه از عقالن یتیهست؛ جامع شانیجمع اضدادبودن ا شهید سلیمانی تیجامع. بود تیعقالن

ها یبه اهداف روشن ثمره باور به توانمند یابیدست (139۸، )پناهیان اوست. تیشخص هیپا تیپس عقالن

بود؛ سخنش  ریهم با تدب، هم شجاع بود، استیهاست. در عرصه سهنگام از آنبه یریگهاو بهرهو داشته

 (139۸، )نصراهلل اخالص و صفا داشت باهمراه را ابتکار  یمانیسلشهید، کننده بودقانع، اثرگذار بود

نظر صرف یاصل یهاهیو پا یاز اصول و مبان دادند تامیقرار  هانهب، لهیوس کیعنوان را به تیعقالن بعضی

 یهائیسخت، دارد یهائیدگیچیکار پنیاصول را پامال کرد. البته ا یستی. نباردیانجام بگ دینبا نیکنند؛ ا

، ایاهلل خامنه تی. )آدیآیم شیپ یدهائینخبگان و زبدگان ترد یبرا، در موارد گوناگون یدارد و گاه

 (1390، مجلس خبرگان یاعضا داریدر د اناتیب

 یمدارتیوال

 زیعز دیشه نیکه ا یهر زمانمحبت بین شهید سلیمانی و رهبری نمونه مثال زدنی التزام به والیت است. 

سر » عبارت در برابر برکات شهادت او ونمود می نیقلباً و زباناً او را تحس رهبرید دایارائه م یگزارش

ی عنصر مدارتیوال (139۸، زده شد... یلیس کی، ایاهلل خامنه تی. )آرا فرمودند« آورمفرود می میتعظ

آن عاقالنه و و به  فهمیدمیرهبر انقالب را  یرهنمودها بود. این عزیز برجسته منش شهید سلیمانی

 ریبص، میحک، هوشمند یفاقد رهبر یملت اگر»کند؛ می حیتصر اشاو در وصیتنامه نمودعاشقانه عمل می

تونس ، مصر یکشورها در اسالمی یداریکه چرا ب میتوجه کن دیبا، خوردیبود؛ آن ملت شکست م یمتق و

است؛  یرهبر... شرفتیپی اصل لیبودند... دل ریبص یرهبر فاقد است که نیا لشینشد؟ دل روزیپی بیو ل

  (139۸، )سلیمانی «دارند.یگام بر م، یو همراه با رهبر همپا هستند که یفداکار یهاانسان زین دوم عامل

 یگریاز اشراف اجتنابمردمی بودن و 

جزو  یگریاشراف یاز اسراف و زندگ زیو پره، به طبقات محروم شیو گرا ینوازمستضعف، گراییمردم

بیانات در دیدار اعضای ، ای)آیت اهلل خامنه .کنند رییتغ دیوجه نباچیههستند که به یانقالب اسالم یمبان

مردم است.  از جداییو عامل  نظام اسالمی نیمسئول شأنخالف  طلبیتجمل( 13۸۷، مجلس خبرگان

 یاو منظم داشت. خانه آراستهی کرد و ظاهرزیستی هم نمیبود اما تظاهر به ساده ستیزساده حاج قاسم

بزرگ را با  اریبس یکارهاقناعت داشت و یو اجتماع یبود. در مسائل شخص یسازمان اشنداشت. خانه

 عییخود در تش یونیلیم 25زند. مردم با حضور یها موج مامکانات محدود انجام داد. محبت او در دل

 تیو حم رتیغ (139۸، )روزنامه کیهان رفتند. «یمانیسل مکتب»به استقبال ، مطهر حاج قاسم کریپ

، تریشود. )روت لیمردم تبد نیمحبوب ب یارهبه چه یو شد باعثی مانیسردار سل یو اسالم یرانیا

 یبرا، شده بودند یاعتقاد یهاضعف یجنگ دچار برخ یهااز رزمندگان را که بعد از سال ی(برخ139۸

، )روزنامه کیهان. دادیمدام مورد توجه و محبت قرار م شترشانیب دنیرس بیاز آس یریحفظ و جلوگ
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. با مردم در تماس ددار بومردم اریاو بس (139۸، های مکتب شهید سلیمانی برای فعاالن سیاسیدرس

 لزوم ها وکرامت انسانبه شهید سلیمانی  هایی که وظیفه نداشت در بین مردم بود.. حتی در صحنهبود

 (139۸، راه حل مشکالت کشور یمانیمکتب سل، هانی)روزنامه ک داشت. ها باورشتافتن به کمک آن

هستند و احساس  یجنگ تیچون در وضع انینظامکرد. برخورد می نسبت به ضعفا یو مهربان یفروتنبا 

در برخورد با  یحت قاسم شوند. اما حاجدچار می نهایتکبر و ا، ینیبه خودبرترب یگاه، کنندمی قدرت

ی با و مهربان یفروتنت. عالوه بر از مکتب اوس یبخش نهایمتواضع بود. ا اریهم بس یها و مردم عادآدم

 نیا .بودمردم و مجاهدان همراه شهید سلیمانی همیشه  ی داشت.پرکار و ریناپذیخستگای مردم روحیه

و  رزمندگانو ارتباط دائم با  یفکر یهاکمک. نامتعارف است ینظام یهاروش مخصوصا نزد عمده ژنرال

او مجبور نبود  ویژگی سردار سلیمانی بود.، کیحل مشکالت و کمبودها از نزد یبراهمیشگی  یآمادگ

توانست یم ایتوانست در تهران بماند و جنگ را از تهران دنبال کند یم، طی جنگ در صحنه نبرد باشد

در خط کرد که می یما دنبال کند... اما حاج قاسم پافشار یکیو جنگ را از دمشق در نزد دیایبه دمشق ب

  (139۸، )نصراهلل.اول باشد

 گریصالبت و ثبات قدم در انقالبی، یشناسدشمن

 یبه اصول و حفظ خطوط اصل یبندیرا مسلم گرفت که پا نیا دیبا، یموضوع یاصل قطع کیعنوان به

اصول ( 1390، مجلس خبرگان یاعضا داریدر د اناتیب، یااهلل خامنه تیاست. )آاصل ، ینظام اسالم

و منفعل  یزیاستکبارست، کلمه یقیحق یمعنابه یاستقالل و آزاد، یخواهعدالتگری یعنی اساسی انقالبی

اهلل )آیت  .کنند رییتغ دیوجه نباچیههستند که به یانقالب اسالم یجزو مبان ..نشدن در مقابل دشمن.

 اختیار بود.( در موقع لزوم بایستی آتش به13۸۷، بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان، ایخامنه

 انیکردن جرونیو مد شیاندپوچ انیو طلبکار کردن مدع یو فحاش یقانونیب یبه معنا، اریاختبهآتش

مراقب ، مراقب آرامش کشور، مراقب نظم کشور دیاز همه با شیب یانقالب یروهای. نستیکشور ن یانقالب

های خطبه، ای)آیت اهلل خامنه .باشند نیو مراقب حفظ قوان، کشور تیدشمنان از وضع عدم سوءاستفاده

است که در مسائل داخل کشور اهل  نیادر مورد سردار سلیمانی نکته مهم  کی (1396، نماز عید فطر

شدت گری خط قرمز او بود. بهانقالبی، بود. ذوب در انقالب بود یشدت انقالببه ولی حزب و جناح نبود

، مردم قم داریدر د اناتیب، یااهلل خامنه تیراحل)ره(بود. )آ ماما یخط عالبه بندیپا، به انقالب بندیپا

رفتار  «Normalization» یسازدر شکست پروژه نرمالرا شهادت  نیا تأثیربتوان مهمترین  دیشا (139۸

 یاست که برا یها و اقداماتمجموعه برنامه، قتیدر حق یسازوجو کرد. نرمالجست رانیا یجامعه انقالب

شود. کار گرفته میبه نجامعه و مسئوال یهاکردیها و رودر رفتار یگریانقالب یو زدودن مش ییزداآرمان

 یو دستاوردها، طرف کینظام از  یبانو حفظ اصول و م یوفادار نیچالش ب( 139۸، )پوراسماعیلی فومنی

را آن یخوبهب یمانیسل دیاست که شه یاز امور مهم گرینظام از طرف د یبرا یو معنو یماد شرفتیپ



 1399بهار حکمرانی متعالی/ شماره یکم/                                                                     23 
 

ما به اصول موجب شده است که ما به  یبندیکه پا فتندیفکر ب نیممکن است به ا یاحل نمود. عده

 نیکه ا نمود و ثابت کرددنبال  گریکدیهر دو هدف را به موازات  شهید سلیمانی م؛ینکن دایاهداف دست پ

، طرف کینظام از  تینظام و در واقع حفظ هو یحفظ اصول و مبان یعنیسازگار است؛  گریکدیدو هدف با 

و چه اهداف  یکرده است؛ چه اهداف ماد فیکه نظام تعر یبه آن اهداف افتنیدست ، گریو از طرف د

به آن  میتوانیسازگار است و ما نم نهایا میبدان دی. بازهایچ لیقب نیمثل استقرار عدالت و از ا یمعنو

به آن  دنیرسدر  یمشکالت نکهیبه خاطر ا یعنی. میاصول پابند باش نیبه ا نکهیمگر ا، میاهداف برس

که اگر ما از  میو بدان م؛ینکن دایپ یحالت قناعت حداقل، میاز اصول دست برندار، دیآیم شیها پهدف

، )نصراهلل.میرسیها هم نمبه آن هدف، خواهد رفت نینظام که از ب تیهو یحت، میاصول دست برداشت

حاج  رنگ کنند.را کم هاتیواقع نینکنند که ا یسع یحاج قاسم واقعاً ذوب در انقالب بود و برخ( 139۸

 التیو تشک یاسیس یگذارتأثیرو  ییتوانا، که با پول ییهادر مقابل همه نقشه با روحیه انقالبی قاسم

یک ، ای)آیت اهلل خامنهکرد.  جهینتیو ب یها را خنثقد علم کرد و آن، گرفتیشکل م هاییکایآمر عیوس

 ماندگار یااز حاج قاسم اسوه، بالانق و مالاس میدر صراط مستق وستهیسلوک پ( 139۸، سیلی زده شد...

از سرزنش  (139۸، )روزنامه کیهانها قرار داده است. ملتی رو شیزنده و درخشنده پ یگفتمان و

 یدیبگذارد. در اوج ناام یمنف تأثیر شانیا یرو توانستینم یکسچیو ه، دیترسیکنندگان نمسرزنش

از  یلیدر خ ها. سرزنشدیهم رس یبزرگ یهایروزیو به پ دادیکار خودش را محکم انجام م گرانید

شود. اما سردار می شانیها از مواضع انقالبآن ینینشکه موجب عقب گذاردیم یمنف تأثیر مداراناستیس

 نیشود و اشخص در دل مردم محبوب می نیا عتاًیبود. طب نید کنندهیاریواقعاً مصداق  یمانیسل

او آنقدر در  (139۸، )پناهیان دارد. ییباال یمعنا یلیو خ دهدیباطن مردم را نشان م یصفا تیمحبوب

رفتار و مواضعش را دچار ، یاسیمختلف س یهابه افراد و جناح یکیبودن شفاف و صادق بود که نزدیانقالب

در تاریخ  او( 139۸، های مکتب شهید سلیمانی برای فعاالن سیاسیدرس، )روزنامه کیهانخلل نکرد. 

آن انتقام  م؛یوعده خودمان صادق باشبه دیباگرفت و ما میما انتقام خواه»کند: اعالم می 96 وریشهر 30

خودمان را  ضرباتخواهد بود. ما یکره خاک نیداعش و حکومتش در ا انیپا مالاع، گریماه د 3کمتر از 

و  ثهیشجره خب نیتا ا میکن لیماه تبد 2ماه را به  3 نکهیای داد برا میقاطعانه و بدون وقفه ادامه خواه

و جشن  میکن کنشهیر را رژیم اشغالگر قدسو  کایه شده به دست آمرخطرناک ساخت یسرطان غده نیا

 به نیزبیاعتماد به دشمن و نگاه ت نداشتن ».کرد میخواه اعالم همه منطقه نیو در ب رانیآن را در ا

 یبه نصرت اله های بارز سردار سلیمانی بود. او با منش انقالبی خوداز ویژگی سرانگشتان نفوذ و خدعه آن

با قدرت  دیبا کارتیجنا یهادانست که با قدرتیمتعال داشت. او م یخدا به ریناپذ انیپا یدیباور و ام

مکتب سلیمانی راه حل مشکالت ، )روزنامه کیهان .مواجه شد، یو مقاومت و اتکاء به نصرت اله مانیا

از وقت  یوربه بهره یلیخ یمانیسردار سل، گری و روحیه جهادیبراساس قاعده انقالبی (139۸، کشور

دو سال انجامش  ای کیدر  دیشد در پنج سال انجام داد بایرا که م یزیچ یعنیداد. می تیاهم

با  و تزلزل نشد و از راه برنگشت. دیگاه دچار ترس و ترد چیه، حاج قاسم (139۸، )نصراهللداد.یم
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روشن و مشخص بود.  شیبرا فیتکل راینداشت! ز یمانیاحساس پش و هرگز دیها دلش نلرزیدافکنیترد

، راه حل مشکالت کشور یمانیمکتب سل، هانیکرد. )روزنامه کبود و بر طبق آن عمل می دهیآن را فهم

ی ناشی از بصیرت و آگاهی او از مواضع حق بود. گریدر انقالبسردار سلیمانی ( صالبت و ثبات قدم 139۸

که ، استمقابله با آن  یهاوهیاز نقشه دشمن و ش یآگاه یکنون طیمهم آحاد مردم در شرا فیز وظاا

طور ها بهاوباما بار (139۸، یک سیلی زده شد...، ای)آیت اهلل خامنهشهید سلیمانی مثال بارز آن است. 

 رییو به تبع آن تغ «Change behavior»رفتار  رییتغ یاد که هدف از مذاکرات هستهنمواعالم  حیصر

 یهانسل ژهیوبه یرانیجامعه اخواستندمی، یسازپروژه نرمال طبق. است« Change structure»ساختار 

و در ادامه تغییر تدریجی  شوند تفاوتیب حداقل ایمخالف ، انقالب یسوم و چهارم نسبت به اصول و مبان

ر دخروشان  موجی، حاج قاسم ختهی. اما خون به ناحق رماهیتی و شکلی جمهوری اسالمی انجام شود

 .نبود یجادقابل ا یرتیبص هبرنام چیکرد که با ه جادینسبت به انقالب ا دیجد یهاعالقه مردم و نسل

 (139۸، )پوراسماعیلی فومنیدرواقع شهید سلیمانی و مکتب او حریف غیرقابل حذف آمریکا گردید. 

مقابل دشمن عین مهربانی مثل حاج قاسم که در  یآدم یول دیکن دایپ ادیممکن است آدم مهربان ز

( 139۸، )پناهیان کم است.، باشد یباشد و در مقابل دشمن وجود مؤثر یقو اشیشناسو دشمن، ستدیبا

باال برده و جامعه را  تیحساس بود تا فهم غلط از دشمندنبال زدودن این شهید عزیز با بصیرت کامل به

کرد. با شناسی اصول اخالقی را فراموش نمیشهید سلیمانی در عین دشمن .وحدت ملی ایجاد نماید

را  یت کشتار جمعیممنوعاهل خشونت نامتعارف نبود و ضابطه ، فرار از مقابل دشمن شنکوهوجود 

مضایقه  دشمن یبرا یرخواهیدعا و خ حتی از نمود ومی زیپره از دشنام دادن به دشمنکرد و مراعات می

کشتن از  کرد. پس از خاتمه جنگمیز یپره طبیعت و اموال مردمب زدن به یآسدر طول جنگ  نداشت.

  کرد.می رفتاربه نیکی ران یو با اسنمود خودداری میمجروحان 

. مطلوب بود جهان تمام خدا در نید تیبر حاکم این شهید اراده قاطع یمانیمکتب سل گریعنصر د

و در برابر  ندیها بسااطاعت بر آستان تفرعن آن یشانیکه همگان پجبار و زورگو آن است  یهاابرقدرت

مؤمنان  یباشند و اعتراض نکنند اما اراده قاطع و عزم جد میسلمهار آنان تیو اراده باطل و ب یغارتگر

 تیو استقرار حاکم تکارانیگران و جنابساط چپاول دنیبرچ، مانند سردار سلیمانی و مردان خدا یواقع

های زیبایی دارد مانند زمانی که یدشمن رجزخوان یبرا یمانیخدا در جهان است. سپهبد سل نید

شما  فیمن حر.. .د؟یکشیما خط و نشان م یتو هستم. شما برا فیترامپ قمارباز! من حر»:گویدمی

 کیزدما در ن، یکنیکه فکر نم ییترامپ قمارباز! بدان درآنجا یآقا ...شماست فیقدس حر یرویهستم؛ ن

را پشت  یبپرس ما حوادث سخت .می)ع( هستنیما ملت امام حس، می.  ما ملت شهادت هستمیشما هست

 ینابود یعنیجنگ  نیا دیدانی. شما ممیشما هست یبرا دانیم نیمامرد ا م؛ی! ما منتظرای. بمیسر گذاشت

، هانی)روزنامه ک« ....میکنمی میرا ما ترس انشیاما پا دیکنیجنگ را شما شروع م نیا، همه امکانات شما

با اطمینان  وبود  دواریام یبه نصرت الهشهید سلیمانی  (139۸، راه حل مشکالت کشور یمانیمکتب سل
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 های فراوانبه نمونه در مصاحبه مطبوعاتی حزب اهلل رکلیدبکرد. می ینیبشیپ را در جنگ یروزیپکامل 

مشتاق شهادت  نمود. او همیشه اشاره روزه 33 سپاه قدس در جنگ دیشه فرمانده کینقش استراتژ

 ایکه گو مطالبی بیان نموداهلل  حزب رکلیدب با یمالقات درشهادت  از شب قبل بود. معبود داریوآماده د

بود.  دهش ینوران یبیعج به طرز ه وتر بودتر و خوشحالآرام شهیهم ازو  خود آگاه بوده است شهادت از

 (139۸، )نصراهلل

 در جهاد یمداراخالق

( مکتب اخالقی شهید ۸و مائده:  190داند. )بقره: قرآن خروج از ضوابط اخالقی در جنگ را مجاز نمی

باطن و  یصفا براین اساس سردار سلیمانی با، سلیمانی زیر مجموعه مکتب قرآن و اهل بیت )ع( است

، جنگ نسبت به دشمنان داشت دانیکه در م یسازدر کنار صالبت و حماسه یو لطافت روح یمهربان

 در جهاد را علی)ع( یاصول اخالق نیترعمدهبرخی از محققین  (139۸، )پناهیان .دیآفر ییبایز بیترک

ز از آغاز یپره، اند:  مقدم شمردن صلح بر جنگنموده انیب بیترت این به، که الگوی شهید سلیمانی است

ر یجنگ با غ تیعممنو، یمان شکنیز از پیو پره یت اصول اخالقیرعا، دان نبردیکردن جنگ در م

ز از یپره، دشمن یبرا یرخواهیدعا و خ، دفاع از همرزمان، شانیان و عدم تعرض به اموال ایجوجنگ

ب زدن یز از آسیپره، یت کشتار جمعیممنوع، ده بودن فرار از مقابل دشمنینکوه، دشنام دادن به دشمن

ک یو کشتن مجروحان و رفتار ن انیرب کردن فرایمنع تعق، هایآبادحفظ عمران و ، واناتیبه درختان و ح

 (23: 1395، یانیآشت یران. )پهلوان و احمدیبا اس

بود. توان نظامی مسلمانان بیشتر جنبه ارعابی و  مقدم شمردن صلح بر جنگرویه سردار سلیمانی 

( 61و  60اند. )انفال آشتی شده بازدارندگی دارد و اگر دشمن به صلح تمایل داشت مؤمنین نیز توصیه به

جویی و اجتناب حداکثری از شروع جنگ درسیره شهید سلیمانی مشهود است. حسب اظهارات صلح

یام صلح و دوستی پایشان حامل ، برخی مقامات در سفر آخری که منتهی به شهادت سردار سلیمانی شد

طلبی تا زمانی قابل قبول است که منتهی به صلحالبته دردید امیرالمؤمنین)ع( (139۸، )عبدالمهدیبود. 

فرماید ( حضرت)ع( خطاب به مالک اشتر می۷31ق: 1410، )تمیمی آمدی ضعف جبهه اسالم نشود.

منظور غافلگیری بین نباش زیرا گاهی دشمن از ابزار مذاکره برای آشتی و حتی پیمان صلح بهخوش

، سردار سلیمانی هیچگاه آغازگر جنگ نبود( 156: 13۸0، )سیدرضی ترجمه شیروانی کند.استفاده می

که امام)ع( جنگ جمل را آغاز نکرد مگر هنگامی که دشمن سفیر صلح امیرالمؤمنین)ع( را شهید همچنان

و  26: 1395، یانیآشت ی)پهلوان و احمد نمود. امام حسین)ع( نیز پیشنهاد  شروع جنگ را نپذیرفتند.

ها آناموال  درو  نمودخودداری می انیجور جنگیبا غاز درگیری  هادر طول جنگ با تروریست (2۷

 زیجنگ ن دانیبود اما در م یجنگاور و مسلط بر عرصه نظام یفرمانده کرد.شهید سلیمانیتصرف نمی
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در  هایلیکه خهم درحالیآن، نشود یکس ظلم و تعد چیتا به ه کردیم تیرا کاماًل رعا یحدود شرع

 (139۸، یک سیلی زده شد...، ای)آیت اهلل خامنه .ستندین یحدود شرع تیو رعا اطیاهل احت یعرصه نظام

 مداری در مدیریت بحراناخالق

های بزرگ در بحرانما  جیرا یهاعادت ازکامال اخالقی بود.  هابا بحران ییارویدر رو یمانیسل دیشه وهیش

مشکالت را کوچک  دهیم و گاهیگیری را از دست میگاهی از ترس و وحشت قدرت تصمیم است که نیا

را آب برده و  ایدن ایکه گو میکنیآنقدر افراط م ریمس نیدر ا حتیتا تحمل آن آسان شود و  میجلوه ده

توجه  اما سیره سردار شهید شجاعت توأم با تدبیر بود وبا بصیرت به همه حوادث اطراف .میما در خواب

 دقیق داشت.

که مورد  عتیشر یشنهادیپ روش :تیگم شدن در موقع یجاه بزرگ شدن انسان ب یتمرکز رو

کوچک شمردن  بینی بجایترسید و با واقعها نمیاز سختیاست که  نیااستفاده سردار سلیمانی نیز بود 

. خراب شدن نیایند حساباش بهتا مشکالت در برابر عظمت وجودی، کردمیبزرگ  ش راخود، مشکالت

از ارزش افتاده  یاسباب باز نیساله ا 15نوجوان  یکودک دو ساله ناگوار است اما برا یبرا یاسباب باز

 .را حل نموده است یمهمتر لیاو مسا دیآن برآ تعمیرندارد که بخواهد درصدد  یمشکل نیاست بنابرا

آنچنان ، اسوه سردار سلیمانی )ع(نیحس اماماش بود. روح شهید سلیمانی بسیار بزرگتر از حوادث پیرامون

اى که از کربال براى محمد بن در نامهدیدند ونمی عظمت روحی داشتند که دنیا را با همه مشکالت آن

 و دائم بوده و هست. شگىیاصال وجود نداشته و آخرت هم ایکه دن نی: مثل اندیفرمایم، ندفرستاد هیحنف

که به آسمان اوج گرفته و فقط عظمت آسمان را  یمانند شخص (5۷ :13۷۷، )قمی ترجمه ذهنی تهرانی

آنقدر  یکند ولها را لمس میی. سختستین ایدر نظر او آنقدر کوچک است که گو نیو همه زم ندیبیم

 .گذشت یسادگهتوان از کنار آن بیاند که متیاهمیب

شود. شهید مانع رشد انسان می خدا ادیاز ذکر و  یمنف یتلقبرداشت وارونه و یا  :خدا ادینقش ذکر و 

اهل بکاء ، اهل مستحبات، حاج قاسم دائم الذکر داشت. عمل مراه بارا ه خدا ادیمثبت از  یتلقسلیمانی 

 (139۸، )پناهیانبود. ینظام نیو از بکائ

 گری اخالقیمطالبه

 گریمطالبه، حکمران یاخالق لیفضا ییمؤثر بر رشد و شکوفا مهمترین عامل، پس از آگاهی و انتخاب

در کانون  یملّ ارادهعزم و عنصر ورود جانبه همه شرفتیپ هیماجاناین موضوع از جانب مردم است. 

مردمی  گریمطالبه عزم ملی نتیجه (139۷، بیانیه گام دوم، ای)آیت اهلل خامنه .کشور است تیریمد

)آیت اهلل  .انقالب شوند یهامطالبه آرمان دانیوارد م یجوانان مؤمن و انقالببنابراین بایستی  است.

 هیروحمکتب شهید سلیمانی پیروی شود و  اگر .(139۷، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، ایخامنه
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ها تیمسئول، کشور ندهیعنوان مسئوالن آبه کهیتا زمان در دانشجویان گری و انتقادمطالبه، فیاحساس تکل

بیانات در دیدار ، ای)آیت اهلل خامنه .خواهد کرد دایکشور نجات پ، بماند یباق، گیرندرا در دست می

توجه دادن ، مطالب را در وهله اول گونهنیا انیهدف از ب یرهبر انقالب اسالم (1393، دانشجویان

، خصوص نیدر ا« گری مردمجهت دادن به مطالبه»و در وهله دوم  یاصل یهاتیمسئوالن کشور به اولو

ی وجدان اخالق گرچه کمک به رشد (1396، بیانات در حرم مطهر رضوی، ای)آیت اهلل خامنه .دانستند

فساد  .ستین یرحکومتیغ یاز اشخاص و نهادها تیرفع مسئول یمعنبه اما این، وظیفه حاکم است

، شودها عارض حکومت و اگر در بدنه است هاکشورها و نظام نیچرک توده، یاسیو س یو اخالق یاقتصاد

 نیتریدر عَلَو یحت، استیمال و مقام و رۀ ها است؛ وسوسآن تیزننده به مشروعو ضربه رانگریوۀ زلزل

در  دیتهد نیروز اب پس خطر، را لغزاند ی)ع( کساننیالمؤمنریحکومت خود ام یعنی خیحکومت تار

هرگز ، دادندمی یستیزو ساده یزهد انقالب هو مسئوالنش مسابق رانیمد یهم که روز یاسالم یجمهور

 (139۷، بیانیه گام دوم، ای)آیت اهلل خامنه .ستینبوده و ن دیبع

  یمانیسل دیمطالبه مکتب شه یبرا یسازضرورت گفتمان

 نیتریو اساس دندانیم یاخالق لیرا از مهمترین نقاط شروع رشد فضا یعموم یگرمطالبه انقالبرهبر

 ایجاد انگیزه وراهکار  نیبهتر یسازاند. گفتماننموده یمعرف یسازانیو جر یسازرا گفتمانآن سازنهیزم

و  یجمهور سیرئ داریدر د اناتیب، ایاهلل خامنه تیاست. )آ یبه مطالبه عموم یاهداف اخالق لیتبد

برخوردار  یی( باالزمای)کار یاز نفوذ اجتماع یمانیسل دیراستا شه نی( در ا13۸0، دولت أتیه یاعضا

و مولد مکتب  دارکنندهیب، سازانیساز و جرگفتمان تواندیو منش او م شهیجهت اند نیهمو به باشدیم

را در  تأثیر نیعنوان رهبران جامعه باالترران بهمدیکارگزاران و حکمرانان باشد.  یبرا یخاص یاخالق

دنیای غرب  یهاناقهرم (9: 1395، دارند. )برزگر و امانلو یبه تمدن اسالم دنیرس یساخت جامعه برا

مان موضوع گفتمانکه هنوز  میدار ی چون شهید سلیمانینیراست هایاسطورهما  یول، هستند نیدروغ

و رویدادهای  شناخت درست گذشته، ندهیاستوار در آ یهابرداشتن گام یبراند. مهمترین اقدام انشده

 (139۷، بیانیه گام دوم، ای)آیت اهلل خامنه ست.ا مهم آن
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 گیری و پیشنهادات تحقیقنتیجه

 
مبتنی بر مکتب شهید  حکمران یاخالق لیفضا ییرشد و شکوفا، جادیعوامل مؤثر بر  ا (۴شکل شماره )

 سلیمانی

باشد. گرچه می« جانبهشدن همهیقو»ترین استراتژی نظام اساسی، برگرفته از دکترین فرمانده کل قوا

 یانسان یروین، شدن یقو برای کشور دبخشیام تیمهمترین ظرف بایستی در همه جهات قوی شویم اما

توجه ، باشد. در راستای اصالح رفتارها میتوانایی نیروی انسانی درگرو رفتار آن باشدمی مستعد و کارآمد

های اساسی اسالم و برای عبور از مشکالت و رسیدن به آرمان. به بُعد اخالقی و معنوی ضروری است

 تیریدر بدنه مد یمانینمونه سردار سل ریتکثای جز چاره، حل)ره( و رهبری معظم انقالبمنویات امام را

بیشتر  و شناخت ییرمزگشا ازمندین آفرید رینظیب یتیشخصای که اینچنین نداریم مکتب و شیوهکشور 

 دیمکتب شه مبتنی برحکمران  یاخالق لیفضا ییعوامل مؤثر بر رشد و شکوفابرای شناسایی  است.

 عواملدر بررسی این های انقالب اسالمی رجوع نمود. ی بایستی به خاستگاه این مکتب یعنی آموزهمانیسل

 اراده و پشتکار، ینیع یهاتیبه واقع یمتک صادق و دیامشود که بایستی با تقویت گیری میچنین نتیجه

سوی مکتب اخالقی شهید سلیمانی هدایت نمود تا با انتخاب درست و پس از آن آموزش افراد را به

عبارتی های فردی و خانوادگی و اجتماعی مناسب مدیران شایسته تربیت گردند. بهمهارتی در بستر زمینه

 و موانعرا فعال  یقاخال لیرشد فضا برای الزم یو اجتماع یفرد یهانهیزمبخشی دیگر بایستی با آگاهی

ی ایجاد شده مطالبه عمومانگیزه جمعی و  شکل گیرد و در ادامه مناسب یسازگفتمانرا برطرف نمود تا 

  شدن عزم ملی به انتخاب روش و منش )مکتب  سردار سلیمانی( فراهم گردد.و زمینه فعال
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پژوهش در (. عوامل تربیت فرهنگی از دیدگاه امام خمینی )ره(. 1393ا. )، سلحشوری، م.، خنکدار طارسی [2۸]
 .133-115، مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

. بازیابی جنگ تا سیلرازهای محبوبیت سردار سلیمانی در خوزستان/ با مردم از (. 15دی ، 139۸روتیتر. ) [29]

 http://www.rotitr.comاز پایگاه خبری تحلیلی روتیتر: 

بازیابی از روزنامه  های مکتب شهید سلیمانی برای فعاالن سیاسی.درس(. 2۷ 11، 139۸روزنامه کیهان. ) [30]

 /http://kayhan.ir/fa/newsکیهان: 

بازیابی از روزنامه کیهان:  شور.مکتب سلیمانی راه حل مشکالت ک(. 3 11، 139۸روزنامه کیهان. ) [31]
http://www.pishkhaan.net/Archive/ 

بازیابی  نوشته.نامه حاج قاسم سلیمانی منتشر شد+دستمتن کامل وصیت(. 24 11، 139۸ق. )، سلیمانی [32]

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/24از خبرگزاری تسنیم: 

-213، )تهران( یات و علوم انسانیدانشکده ادب. یدگاه روان شناسی(. انسان کامل از د13۷9س. )، سیف( [33]

234. 

انسان بر اساس  یدر اخالق عمل ی(. نقش معارف حکم1396. )ی، ییروزجایکردف، م.، یفروشان یصمد [34]

 .52-31، نهج البالغه یپژوهشهاهای نهج البالغه. آموزه

بازیابی از روزنامه کیهان:  مانی.شناسی سردار قاسم سلیشخصیت(. 2 11، 139۸س. )، عبدالملکی [35]

http://kayhan.ir/fa/news/ 

بازیابی از  عبدالمهدی: سلیمانی حامل پیام ایران به عربستان بود.(. 15 10، 139۸ع. )، عبدالمهدی [36]

 /https://www.irna.ir/newsخبرگزاری جمهوری اسالمی ایران: 

گیری شخصیت انسان از محیط و اراده در شکل، خانواده تأثیر(. 1393ز. )، ساالری، ف.، عالیی رحمانی [3۷]

 .104-۸3، فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغهمنظر امام علی)ع(. 

فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه های نخبگان سیاسی از دیدگاه امام علی)ع(. (. ویژگی13۸0ع. )، علیخانی [3۸]
 .66-45، شیراز

پیش ، فصلنامه سبک زندگیسبک زندگی اسالمی.  (. حوزه روابط اجتماعی بر مبنای1393ح. )، فاضل قانع [39]
 .49، (معنوی پژوهشهای –)پژوهشکده باقرالعلوم  1شماره 

بندی عوامل خانوادگی مؤثر در تربیت دینی فرزندان. (. اولویت 1393م. )، ملکی توانا، س.، فضل الهی قمشی [40]

 .11۸-10۷، پزوهشی در مسایل تعلیم و تربیت اسالمی
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ا لَمْ تَکُنْ وَ کَأنَّ اَلْآخِرَةَ یفَکَأَنَّ اَلدُّنْ .۷5ص ، 1ج ، اراتیکامل الز(. 13۷۷س. )، ذهنی تهرانیترجمه ، ا.، قمی [41]

 قم: انتشارات پیام حق. لَمْ تَزَلْ.

ب یفرهنگ آس یالمللبینکنفرانس . یهای اخالقخانواده و همساالن بر ارزش تأثیر(. 1396خ. )، محمودنژاد [42]
 .۸-1، تیو ترب یروان یشناس

ب یفرهنگ آس یالمللبینکنفرانس . یهای اخالقخانواده و همساالن بر ارزش تأثیر(. 1396خ. )، محمودنژاد [43]
 ت.یو ترب یروان یب شناسیفرهنگ آس یالمللبین. بازیابی از کنفرانس ۸-1، تیو ترب یروان یشناس

 اپ اوّل.چ، المللبینتهران: چاپ و نشر  فلسفۀ اخالق.(. 13۸1م. )، مصباح یزدی [44]

فصلنامه نه ساز در عصر انتظار. یاخالق کارگزاران زم ی(. راهبردها1394س. )، انیبیحب، ج.، یبزرگ یمنزو [45]
 .109-6۸، علمی ترویجی پژوهشهای مهدوی

های شهیاند یبررس یکنگره مل)ره(.  ینیشه حضرت امام خمی(. اخالق کارگزاران در اند13۸9م. )، یموحد [46]
 .23-1، )ره( ینیحضرت امام خم یاجتماع یفرهنگ

خلدون و سعدی درخصوص عوامل های ابن(. مطالعه تطبیقی دیدگاه139۸م. )، میرزا محمدی، س.، موذنی [4۷]

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت های آنان در نظام تربیتی ایران. گیری از آموزههمؤثر بر تربیت و بهر
 .۷۸-55، اسالمی

 :روزنامه جوان .روایت نصر اهلل از آخرین دیدار با سردار سلیمانی .(26 11، 139۸) .س، نصراهلل [4۸]

http://www.pishkhaan.net/ 
، مجله اخالق(. نظام اخالق نبوی)استخراج اخالق النبی از جامع السعادات مرحوم نراقی(. 13۸6م. )، نوری [49]

1۸9-244. 

، المللی اقتصادسومین کنفرانس بین(. سبک زندگی اسالمی و اقتصاد مقاومتی. 1395ف. )، زادههادی [50]
 .حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، مدیریت

  




