
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 مکتب حاج قاسم سلیمانی 

  -رئیس جمهور آمریکا- به امر شقی ترین افراد زمان  1398دیماه    13شهید حاج قاسم سلیمانی در صبحگاه  

المهدی  به وسیله بالگردهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد مورد هدف قرار گرفت و با دوستانش از جمله ابو 

 جانشین فرماندهی حشد الشعبی عراق به شهادت رسید.المهندس 

در تشیع جنازه آنان غوغایی بر پا شد و ملیونها نفر از عراق و ایران و سایر کشورهای منطقه ، خود را به زیر  

، مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه تهران فرمودند حاج قاسم  1398دیماه  27تابوت آنان رساندند. در 

 مکتب بود. 

ن جمله بار معنایی خاصی دارد ما در طول انقالب اسالمی شهیدان فراوانی را از دست دادیم و مجاهدان  ای

 حضور داشتند. راستینی که سر از پا نمی شناختند و شب و روز را در میدان های نبرد 

تب معرفی  اما در بین این همه شهید، رهبری برای حاج قاسم این عبارت را به کار بردند و او را صاحب مک

 کردند. چرا؟  

 توضیح داد. برای رسیدن به این سوال ابتدا باید واژه مکتب را اجماال 

مکتب مجموعه ای هماهنگ است که ابتدا به تفسیر انسان و جهان می پردازد و سپس باید و نباید را معین  

شایسته به طرف اهداف بلند  می کند و آنگاه قدم در راه شناخت خوب ها و بد ها می گذارد و با ابزار مناسب و  

بشریت سمت و سو گرفته و اقدام می کند در حقیقت مکتب یک طرح جامع ، هماهنگ و منسجم است که  

 هدف آن کمال و سعادت همه بشریت است.و نه تنها سعادت فردی بلکه سعادت همگانی . 

و عملکرد جامع در مسیر اهداف  راهکار    و به تعبیر دیگر، مکتب مجموعه ای از ایده ها و شناختها است که با 

   بلند بشری که همان سعادت است به کار گرفته می شود. 



مکتب حاج قاسم را که روستا زاده ای بیش نبود و از مدارک دانشگاهی و حوزوی باالیی هم برخوردار نبود،  

   باید از سه زاویه شناخت

 دوران دفاع مقدس تا لحظه شهادت از رفتار و عملکرد او از   زاویه اول:

 از سخنان و گفتار او در میان خواص و عوام.  زاویه دوم :

 از وصیت نامه زیبا و پر مفهوم او  زاویه سوم:

آن و اهل بیت )ع( نبود و نخواهد بود و لذا بهترین راه برای شناخت مکتب حاج  ر مکتب او چیزی جز مکتب ق

 اده از قرآن وسنت است. قاسم استف

 ت دو هدف اساسی را پی می گرفت. ش او با شناختی که از انسان و جهان دا

 ایجاد راه بندگی به خدا برای همه بشریت و برداشتن موانع بندگی راستین از سر راه انسانها. هدف اول: 

 بازکردن راه رسیدن به جمال و زیبایی برای همگان  هدف دوم :

 ره می فرمایند:امام علی در این با

قَویَّ  نِیَّتُهُ فی طاعَتِهِ  تَکونَ  یُحِبُّ أن  ، کما  لِلنّاِس جَمیلَةً  اإلنسانِ  نِیَّةُ  تَکونَ  یُحِبُّ أن  اللّه َ سبحانَهُ  غَیرَ  إنّ  ةً 

 «12/530میزان الحکمه ».  مَدخولَةٍ

همچنان که دوست دارد نیّت او در  )خداوند سبحان دوست دارد که نیّت انسان نسبت به مردم زیبا باشد،  

 ( .اطاعت از وى نیز نیرومند و بى ریا باشد 

 . شاخص های مکتب حاج قاسم از دیدگاه قرآن

 سه آیه شریفه از قرآن در این باره مورد دقت قرار می گیرد.

 



 از سوره مبارکه فتح: 29آیه  آیه اول:

اءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا ُسجًَّدا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا  مُحَمٌَّد رَُسولُ اللَّهِ وَالَِّذینَ مَعَهُ أَِشدَّ»

أَ کَزَرْعٍ  الْإِنْجِیلِ  فِی  وَمَثَلُهُمْ  التَّوْرَاةِ  فِی  مَثَلُهُمْ  ذَلِکَ  السُّجُودِ  أَثَرِ  مِنْ  وُجُوهِهِمْ  فِی  َشطْأَ ِسیمَاهُمْ  فَآزَرَهُ  خْرَجَ  هُ 

مِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً  فَاْستَغْلََظ فَاْستَوَى عَلَى ُسوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیَظ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعََد اللَّهُ الَِّذینَ آمَنُوا وَعَ

 وَأَجْرًا عَظِیمًا«

محمد ]ص[ پیامبر خداست و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع  )

هایشان بینى فضل و خشنودى خدا را خواستارند عالمت ]مشخصه[ آنان بر اثر سجود در چهره  و سجود مى  

ست که جوانه خود برآورد و آن را  اى ا است این صفت ایشان است در تورات و مثل آنها در انجیل چون کشته 

هاى خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از ]انبوهى[ آنان ]خدا[  مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه  

اند آمرزش و پاداش    کافران را به خشم دراندازد خدا به کسانى از آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 (است  بزرگى وعده داده 

 

 

 معیت و همراهی و همگانی با رهبری در دایره فرهنگ اسالمی .   شاخصه اول:

وصیت    که راهی برای رسیدن دنیا و آخرت برای بشریت جز راه رهبران راستین اسالم نیستاو بر این باور بود  

 نامه او مملو از این فرهنگ است.

 

 

 



 أَِشدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ شاخصه دوم :

کفر ، آنان که سر ستیز با اسالم دارند سخت و پوالدین است. بر آنان سخت می گیرد و اجازه    در برابر جامعه

 نفوذ در بین جامعه اسالمی را نمی دهد.

 آنان کسانی هستند که به جز ریشه کن کردن اسالم و تشیع در میان جامعه بشری راضی نخواهند شد. 

 رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ شاخصه سوم : 

 .داردمسلمانان و جوامع اسالمی، عطوف و مهربان است. دست نوازش خود را از سر افراد جوامع بشری بر نمی با  

 تَرَاهُمْ رُکَّعًا ُسجًَّدا  شاخص چهارم :

را در جوامع گسترش می دهد. نه تنها خود نماز می خواند و به بندگی خدا می پردازد    باوری    فرهنگ دین 

 اقدام به علنی سازی آن می کند.گ،بلکه برای ترویج این فرهن

 یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ  شاخصه پنجم : 

او به دنبال کسب استقالل برای جوامع اسالمی است. کار او فقط نبرد کردن با کفر نیست ، کار او عطوفت  

اقتصادی در جوامع بشری  ورزیدن ظاهری نسبت به افراد جوامع نیست بلکه خود را موظف به کسب استقالل 

به ویژه جوامع اسالمی می داند مرحوم حاج قاسم سلیمانی با حرکتهای صحیح دیپلماسی، در صدد برقراری  

مراودات اقتصادی میان دول اسالمی همسو با نظام جمهوری اسالمی ایران بود؛ و درصد باالیی از موفقیت را  

 ای خود در این راه کسب کرد. رب

 ضْوَانًا وَرِ  :ششم شاخصه 

او برای رسیدن به مال و مقام و جاه حرکت نمی کرد. حرکت او در راستای کسب رضایت حضرت حق بود. در  

 اراحت نمی شود و تردیدی به خود راه نمی داد.ناین مسیر از مالمت مالمتگران 

 



 ِسیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ  شاخصه هفتم: 

خدمتگزار مردم است. خدمتگزار به اسالم و قرآن و اهل بیت )ع( است. به دنبال پست    چهره او فریاد می زد، 

 بور به سرای سعادتمند آخرت می دید. حقیقتا ابو تراب بود. عو مقام و عنوان و درجه نبود.دنیا را پلی برای 

 کَزَرْعٍ أَخْرَجَ َشطْأَهُ فَآزَرَهُ   شاخصه هشتم :

کنار او جوانه ها می روئید. حیدریون، فاطمییون، زینبیون و حشد الشعبی ها از  مثل گیاه و درختی بود که از 

 جمله جوانه هایی هستند که از کنار این درخت تناور سر برداشته و منشاء آثار خیر و برکات شدند.

 فَاْستَغْلََظ فَاْستَوَى عَلَى ُسوقِهِ  شاخصه نهم : 

د و در  نده را به چنان قدرتی برساند که روی پای خود بایستده ش یمکتب حاج قاسم توانست نیروهای تازه روی

سازی نمود. به گونه ای که حتی در فقدان او تمامی این نیرو ها به ماموریت خود ادامه می  حقیقت جریان  

 دهند.

 یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ   شاخصه دهم:

د. همگان  رب را به شگفتی وادااو توانست همه نیروهای آزادیبخش و سلطه ستیز را از جمله رهبر معظم انقال

 عظمت یاد می کنند.  ه او را تحسین کردند نه تنها دوستان بلکه دشمنان هم او را ب

 لِیَغِیَظ بِهِمُ الْکُفَّارَ  شاخصه یازدهم: 

مکتب قاسم سلیمانی، مکتب به غیظ در  آورنده کفار ، عنود و دشمنان قسم خورده اسالم و مسلمین بود. آنان  

 عصبانی بودند و نمی توانستند این عصبانیت را کتمان کنند. از دست او 

 

 



 آیه های دوم و سوم 

وا وَمَا اْستَکَانُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ  وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی َسبِیلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُ» 

نَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  وَمَا کَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِْسرَافَنَا فِی أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقَْدامَ  ﴾146﴿ الصَّابِرِینَ

 «﴾۱۴۷﴿ الْکَافِرِینَ

ر است گاهی در  داشتن روحیهه مقابله با دشمن. این مقابله گاهی در میدان جهاد اصغ  : م شاخص دوازده

میدان جهاد اکبر. مرحوم حاج قاسم سلیمانی هم در میدان های نبرد جهاد اصغر و هم در میدان های نبرد  

 جهاد اکبر، اهل میدان بود و از نبرد با دشمن واهمه ای نداشت .

 فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی َسبِیلِ اللَّهِ   شاخصه سیزدهم:

چهل سال حضورش در میادین جنگ و دفاع، از سختیها گالیه نکرد و سختیها نتوانست او  او هیچگاه در طول  

نباز بود مجروح بود اما خود را وقف بر اسالم و جامعه اسالمی و انقالب اسالمی کرده بود. او  ارا از پا در آورد. ج

شود  داعش برچیده می   از لحاظ چنان قوی و مستحکم بود که وقتی اعالم کرد تا سه ماه دیگر طوماراین  

 دوستانش به او گفته بودند که زمان معین نمی کردی بهتر بود 

 وَمَا ضَعُفُوا   شاخصه چهاردهم:

هیچگاه احساس کمبود مادی و امکانات دنیایی را نداشت. با او صاحب مکتبی بود که برای رسیدن به هدف  

 حداقلها می جنگید و همیشه نگاهش به هدف بود. 

 وَمَا اْستَکَانُوا  شاخصه پانزدهم:

او در طول مبارزاتش به ویژه در دوران فرماندهی سپاه قدس هیچگاه تن به ذلت نداد و اصوال در مکتب او  

 پذیرش ذلت جایگاهی نداشت.

 



  وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ  شاخصه شانزدهم:

در مکتب حاج قاسم ، صبر به معنای صحیح خودش موج می زد. گاهی صبر را به معنای تحمل ظلم و ستم  

معنا می کنیم و گاهی استقامت در برابر ظلم و ستم قرآن صبر را به این معنا برای ما ترسیم می کند و او   

برای مجاهدان و مدافعان ترسیم کرد که   ندر آن  مکتبی را  شینی نیست.بلکه صبر به  صبر به معنای عقب 

 ن و مستکبران است.اعنای استقامت و بردباری در برابر ظالمم

 وَمَا کَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِْسرَافَنَا فِی أَمْرِنَا شاخصه هفدهم: 

اگر در خانه ای از خانه های مظلومان مهاجرت  او در جهاد و مبارزه با ستمگران، عنان عدالت را رها نکرد و  

کرده، به ناچار رفت و آمدی می کرد از آنان رضایت می طلبید. سعی می کرد تا بی گناهان و مردم مظلوم در  

 امان باشند.

الم و انقالب و جامعه  س ضمنا او هیچگاه خود را بستانکار انقالب و ایران نمی دید. او همیشه خود را مدیون ا

 ی به ویژه خانواده شهدا می دید. او پیوسته خود را متهم به کم کاری و ضعف در امور می دید.اسالم

 وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِین  شاخصه هجدهم:

با کسوتهای مختلف در مسیر   انسانهایی که  از اصول مستحکم مکتب حاج قاسم است. چه  ثبات قدم یکی 

 خارج شدند.   انقالب لغزیدند و از مسیر حق

چه رزمندگان و مجاهدانی که گرفتار هوای نفس شدند و لغزیدند. ثبات قدم اصل دوم زندگی انسانها برای  

 رسیدن به سعادت است.


