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Abstract
National heroes have a lasting and influential role in shaping, preserving and
transmitting religious and cultural values. The importance of influential people in
various scientific, artistic, social, political and military fields has always been
considered by researchers. The aim of present study was to identify the behavioral and
school characteristics and achievements of General Soleimani. Qualitative method of
thematic analysis has been used to conduct this research. Research data in the form of
books, articles, lectures, and interviews were analyzed using Atlas.ti software. The
data were classified into three main categories in the form of personality-behavioral
characteristics, school characteristics, and achievements. "Courage", "humility", "not
belonging to the world", and "hardworking" are the most important personalitybehavioral characteristics of Gneral Soleimani. Also, two dimensions of "leadershiporientation" and "revolutionary spirit" were identified as his school characteristics. In
addition, General Soleimani's achievements were classified into five dimensions:
"spiritual achievements", "cultural achievements", "holy defense achievements",
"national achievements" and "transnational achievements". "Reviving the revolution",
"reviving the memory of the martyrs", "human resource development", "creating unity
in society" and "neutralizing the US plan in the region" are the most important
achievements of this high-ranking martyr, respectively.
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چكيده
قهرمانهای ملی ،نقشی ماندگار و تأثیرگذار در شکلگیری ،حفظ و انتقال ارزشهای مذهبی و فرهنگی دارند.
اهمیت افراد تأثیرگذار در عرصههای مختلف علمی ،هنری ،اجتماعی ،سیاسی و نظامی همواره مورد توجه
پژوهشگران بوده است .هدف تحقیق حاضر ،شناسایی ویژگیهای رفتاری ،مکتبی و دستاوردهای سردار سلیمانی
بوده است .برای انجام تحقیق از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است .دادههای تحقیق در قالب کتاب،
مقاله ،سخنرانی ،و مصاحبه با استفاده از نرمافزار  Atlas.tiمورد تحلیل قرار گرفتند .دادهها شامل سه مقولة اصلی
در قالب ویژگیهای شخصیتی ـ رفتاری ،ویژگیهای مکتبی ،و دستاوردها طبقهبندی شدند« .شجاعت»« ،تواضع و
فروتنی»« ،بیتعلقی به دنیا» ،و «سختکوشی» ،مهمترین ویژگیهای شخصیتی ـ رفتاری سردار سلیمانی میباشند.
همچنین دو بعد «والیتمداری» و «روحیة انقالبی» به عنوان ویژگیهای مکتبی ایشان شناسایی گردید .به عالوه،
دستاوردهای سردار سلیمانی در قالب پنج بعد «دستاورهای معنوی»« ،دستاورهای فرهنگی»« ،دستاورهای دفاع
مقدس»« ،دستاورهای ملی» و «دستاورهای فراملی» طبقهبندی شد« .احیای انقالب»« ،احیای یاد و خاطره شهدا»،
«پرورش نیروی انسانی»« ،وحدتآفرینی در جامعه» و «خنثی کردن نقشه آمریکا در منطقه» به ترتیب مهمترین
دستاوردهای این شهید واال مقام میباشند.
كليدواژهها :سردار سلیمانی ،ویژگیهای شخصیتی  -رفتاری ،ویژگیهای مکتبی ،دستاوردها.

 .1استادیار ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران؛ پستالکترونیکmahdieh@znu.ac.ir :

مقدمه
ارزشها از مهمترین اجزاي یک فرهنگ به شمار میآیند زیرا از باورهاي یک ملت سرچشمه
میگیرند و در عرصههاي گوناگون فعالیت آن تأثیر میگذارند .افراد یک جامعه گفتار و رفتار
خویش را بر اساس ارزشهایی که پذیرفتهاند و به آنها پایبندند ،سامان میدهند .در این میان
ارزشهاي اخالقی به لحاظ تأثیر ژرفی که در روح و روان آدمیان برجاي میگذارند و در سلوك
فردي و اجتماعی آنها بیشتر جلوهگر میشوند؛ از اهمیت زیاد و جایگاه برجستهاي
برخوردارند(جانفشان و حسینی .)106 ،1389 ،اقتضائات زمانی قرن بیست و یکم و تشدید ارتباطات
و جهانی شدن فرهنگها از طریق شبکههاي اطالعرسانی جهانی از قبیل اینترنت ،و ماهواره و همچنین
منتفی نبودن احتمال درهمآمیزي ارزشهاي بیگانه با ارزشهاي اسالمی ،مقابله با ارزشهاي
غیراسالمی و خطر بیهویتی را ضرورت بخشیده است و مسئولیت خطیر و حساسیت بیشتري را براي
همه نهادهاي اجتماعی در پی دارد(شهرکیپور.)1392 ،
در تمام جوامع بشري ،ارزشهایی وجود دارد که بنیان اصلی فرهنگ آن جامعه را شکل میدهند.
اهـمیت و جایگاه این ارزشها به گونهاي است که هـر ملّتی ،هـویّت و حیات اجتماعی و سیاسی
خـود را در پایبندي و احترام به آنها و انتقال کامل آن به نسلهاي آینده میداند .سرزمین پاك ایران
نیز بیش از هر جاي دیگر ،مفتخر به داشتن ارزشهاي واال و اصیلی است که نمونه آن را در کمتر
جایی میتوان یافت .فرهنگ ایثار و شهادت یکی از این ارزشها است که همزمان با تاریخ این
سرزمین شکل گرفته و همیشه از جایگاه ویژهاي برخوردار بوده است .پس از واقعه عظیم عاشورا،
اعتبار و ارزش این فرهنگ در نزد ایرانیان دو چندان شده و جنبه تقدس و الهی نیز به خود گرفته
است .امّا متأسفانه این یادگار سرخ علوي ،در مقاطعی از تاریخ و به علل مختلف ،از طرف دوستان
به حاشیه کشانده شده و یا مورد تهدید و شبیخون فرهنگی دشمنان خارجی واقع گشته است .اکنون
نیز در یکی دیگر از این دوران حساس قرار داریم .با این تفاوت که از یک طرف شدّت حمالت
دشمن نسبت گذشته بیشتر شده و از طرف دیگر بی توجهی و سهلانگاري دوستان نیز افزایش یافته
است .امّا این به معنی عقب نشینی و سلب تکلیف از دیگران نیست؛ و هر ایرانی آگاه و با غیرت این
وظیفه را دارد که به سهم خود و یا با تالش دسته جمعی ،در رفع نواقص داخلی و تهدیدات خارجی
بکوشد و پاسدار و مروّج این فرهنگ عاشورایی باشد.1
جایگاه شهادت در باالترین بخش از هرم رشد دینداري قرار دارد آنچنان که خدا فرموده است:
«نپندارید که شهیدان راه خدا مردهاند ،بلکه زندهاند (به حیات ابدي و) در نزد خدا متنعّم خواهند بود»
1. http://navideshahed.com

(آل عمران .)169 ،امـام خمینی (ره) در همین رابطه فرمودهاند« :مژده دادهاند که براي شهدا ،این
آخر منزلی کـه بـراي انبیاء هست ،شهدا هم بر حسب حدود وجودي خودشان به این آخر منزل
مـیرسـند .ایـن آخر چیزي است براي انسان ،آخرین کمالی است که براي انسان است .این روایت
انبیـاء را مقارن شهدا قرار داده است که در جلوهاي که حقتعالی میکند بر انبیاء ،همـان جلـوه را
بـر شهدا میکند»( تقوي.)93 ،1390 ،
در قرآن کریم در سوره هاي بقره ،آل عمران ،نساء ،توبه ،مائده ،حجرات و حج به موضوع ایثار
و شهادت اشاره شده است .در روایات و حدیثهاي مختلفی از ائمه معصومین (ع) نیز بر اهمیت این
موضوع تأکید شده است .یکی از مراحل متعالی ،شهادت در راه خدا است که انسانهاي راهیافته در
این مسیر آرزو میکنند پایان عهد و مسئولیت خود را در این دنیا با آن بـه اتمـام برسانند .بنابراین بر
عهده مسئوالن آموزش رسمی و غیر رسمی است تا با تنظیم برنامههـاي آموزشی زمینه را براي رشد
معنوي کسانی که دستیابی بـه ایـن مراحـل متعـالی را انتخـاب میکنند ،فراهم کنند(تاجور و
همکاران 1387 ،به نقل از تقوي.)77 ،1390 ،
شهادت در اصل ،دادن جلوهاي خاص و معنوي به پدیده مرگ داوطلبانه و هدفمند است.
شهادت قداست خود را از اینجا کسب میکند که فدا کردن آگاهانه تمام هستی خود است در راه
هدف مقدس(سلیمی 1368 ،به نقل از باقري دولت آبادي .)41 ،1389 ،ایثار و شهادت در راه خداوند
باالترین عمل نیکو نزد خدا است .شهادت ،اثبات عشق خالص و بیریا اسـت .شـهادتطلبـی بـه
عنوان شیوه مؤمن عاشق ،براي اثبات محبت خویش با تقدیم باالترین دارایی خود در قالب بهترین
عمل براي تقرب به محبوب و کسب رضایت اوست(بیاتی .)65 ،1389 ،ایثار و شهادت به عنوان یک
مفهوم ،داراي دو بعد دستاورد و فرایند میباشد .وقتی از ایثار و شهادت به عنوان دستاورد یاد میشود،
آنچه حاصل میشود و عینیت مییابد ،موردنظر قرار میگیرد .وجه دستاوردي به پدیدهاي مشخص
ارجاع میدهد که ظهور یافته و در جهان بیرون قابل بازشناسی است .ممکن است کسی از آن بهرهمند
شده باشد یا رخدادي باشد که آثار خود را بعدا آشکار مینماید .وقتی از ایثار و شهادت به عنوان
فرایند یاد میشود ،فعالیتی موردنظر است که در زمان جریان دارد و با اعمال متعدد متوالی در ارتباط
است .این وجه از مفهوم ،کاري و اقدامی را آشکار میکند .ایثارگري و شهادتطلبی براي نشان
دادن این بعد مناسبتر است .در اینجا نوعی از بودن مطرح است و ویژگی محسوب میشود .این
ویژگی ،پایان ناپذیري را با خود دارد و جوشان و پویا است .شهادت مرتبه عالی ایثار است .میتوان
گفت در بطن واژه ایثار ،بیشتر مفهوم فرایندي و در بطن واژه شهادت ،بیشتر مفهوم دستاوردي دیده
میشود(موسیپور .)110-111 ،1391 ،با توجه به مطالب فوق ،سئوال پژوهش حاضر عبارت است

از اینکه «ویژگیهاي شخصیتی ،مکتبی و دستاوردهاي سردار سلیمانی کدامند؟» به منظور پاسخ به
این سئوال ،منابع مرتبط با سبک زندگی سردار سلیمانی (در قالب کتاب ،مقاله ،تصویر ،مصاحبه) با
استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
شخصیت یک فرد ،ترکیبی منحصر به فرد از الگوهاي احساسی ،رفتاري و تفکر است که بر
نحوه واکنش شخص نسبت به موقعیتها ،و تعامل او با دیگران ،تأثیر میگذارد .شخصیت ،روش
طبیعی ما براي انجام امور و ارتباط با دیگران است .شخصیت اغلب اوقات بر حسب خصیصههاي
قابل اندازهگیري توصیف میشود که یک شخص از خود نشان میدهد .بررسی شخصیت افراد از
آن جهت مهم است زیرا ،ویژگیهاي شخصیتی بر چرایی و چگونگی روش و سبک رفتاري افراد،
تأثیرگذار هستند(رابینز و کولتر.)2018 ،1
ویژگی هاي شخصیتی نقشی مهم در رفتار افراد و موفقیت آنها در سازمان و جامعه دارد .برخی
معتقدند شرایط تعامل بین افراد اهمیت زیادي دارد .به زعم لوین ،)1951( 2رفتار تحت تأثیر عوامل
فردي و درونی (از قبیل شخصیت ،ادراك ،ارزشها ،تواناییها) و محیطی (عوامل سازمانی  /کاري،
خانواده ،گروه همکاران ،و غیره) قرار دارد(بروکس .)2009 ،3در ادامه مهمترین نظریههاي شخصیت
مورد بررسی قرار گرفتهاند(برگرفته از بروکس.)77-81 ،2009 ،
نظریه ویژگیهای شخصيتی
این تئوري بیان میکند افراد خصوصیات ذاتی معینی دارند که تعیینکنندة شخصیت و در نتیجه
رفتار آنها است .آیسنک ،)1973( 4پیوستاري از ویژگیهاي شخصیتی از برونگرا تا درونگرا و از
روانرنجور تا باثبات را مطرح کرد .کتل و کالین )1977( 5خصوصیاتی را شناسایی کردند که
میتوانست به عنوان چارچوبی براي آزمون شخصیت مورد استفاده قرار گیرد .طبق این تئوري پنج
خصیصة اصلی شخصیتی وجود دارد که در تعیین رفتار ،اهمیت زیادي دارند و عبارتند از سازشکاري
و انطباق ،تجربهپذیر بودن ،برونگرایی یا درونگرایی ،وظیفهشناسی ،و ثبات احساسی.
1. Robbins and Coulter
2. Lewin
3. Brooks
4. Eysenck
5. Cattell & Kline

نظریه انسانگرا
رویکرد انسانگرا که توسط راجرز )1970( 1مطرح شد ،بر فرد متمرکز است .بخشی از دیدگاه
راجرز این است که افراد نیاز به رشد شخصی و تکامل (خودشکوفایی) را تجربه میکنند .این رویکرد
تمرکز زیادي بر توسعة فردي دارد ولی به بررسی مفاهیم «نفس »2و «خودپنداره »3میپردازد .به عبارت
دیگر این که افراد چه ادراکی از خود دارند .شکوفایی بالقوة فرد تا حد زیادي به خودپنداره و
شاخصهاي عینی سنجش شکوفایی و تکامل بستگی دارد.
نظریه روانپویایی
نظریه روانپویایی (روانپویشی ) به کار فروید مرتبط است و دیدگاه محیطی دارد زیرا فروید
تکامل شخصیت را تحت تأثیر عوامل محیطی و بیش از همه روابط والدین و اثرات انواع مختلف
آسیبهاي روانی میداند .نکتة مهم کار فروید در عصر حاضر ،این نکته است که رفتار میتواند
توسط عوامل شخصیتی ناخودآگاه یا پنهان بروز کند و این عوامل گاهی اوقات میتوانند براي
توضیح برخی انواع رفتارهاي غیرعقالئی مورد استفاده قرار بگیرند .از نظر فروید ،رفتار و شخصیت
در نتیجة کشمکش مستمر بین نهاد (که محرك اصلی در شخصیت است و اغلب بصورت غیرعقالئی
و ناگهانی عمل میکند) ،فراخود (که طیف کاملی از عوامل مؤثر محیطی از قبیل والدین و عوامل
اجتماعی را بر ذهن یا خودآگاه تحمیل میکند) و خود (که به دنبال ایجاد تعادل بین جهتگیريهاي
اغلب متضاد نهاد و فراخود است) شکل میگیرند.
نظریه یونگ
نظریه شخصیتی که توسط کارل یونگ مطرح شد از برخی جنبهها با تئوري روانپویایی ارتباط
دارد ولی نکات کابردي بیشتري دارد که منجر به طراحی انواع مختلف آزمونهاي شخصیت شد.
نظریه یونگ به چهار بعد شخصیت میپردازد .وي کار را با گونههاي شخصیتی «برونگرا» و
«درونگرا» آغاز کرد که قبال توسط آیسنک مطرح شده بود .سپس به دو نوع ادراك پرداخت و آنها
را «حسگرا» و «شهودگرا» نامید که به شیوهاي اشاره دارد که افراد اطالعات خود را جمعآوري
میکنند .بعد سوم این نظریه به قضاوت اختصاص دارد و شامل «تفکرگرا» و «احساسگرا» میشود که
سبکهاي تصمیمگیري نیز نامیده میشوند .بعد چهارم به چگونگی ارتباط با محیط مربوط میشود
و شامل «قضاوتگرا» و «ادراكگرا» میباشد .اهمیت تجزیه و تحلیل یونگ جداي از این که باعث

1. Rogers
2. Self
3. Self-concept

توسعة رشتة روانشناسی شد ،این است که این مفاهیم توسط مایرز )1987( 1براي طراحی شاخصهاي
شخصیتی مایرزـ بریگز ( )MBTIاستفاده گردید و مبنایی براي آزمونهاي شخصیت میباشد.

پيشينه پژوهش
تحقیقات متعددي در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت در همایشها و مجالت ارایه و منتشر شده
است .کتابهاي متعدد (براي مثال رجوع کنید به کریمی 1399 ،و کاوه )1398 ،و مطالعات معدودي
نیز به بررسی زندگی و ویژگیهاي شهید سلیمانی پرداختهاند .در ادامه به برخی از این مطالعات در
جدول  1اشاره شده است.
جدول  :1خالصه برخی از تحقيقات انجام شده
پژوهشگر(ان)
خانی و محمدی ()1۳۹۹

مهمترین یافته

عنوان پژوهش

بازشــناســی م لفههای مکتب شــهید شش مضمون مشتمل بر ویژگیهای شهید ،اقدامات
ســـلیمـانی مبتنی بر بیـانـات امـام شــهید ،برکات این شــهادت عظیظ ،و یفه مردم ،ایام
خامنهای

اهلل و نهاد انسانی نیروی قدس شناسایی شد.

دهقانیپوده و پاشــایی هوالســو تدوین الگوی فرماندهی شهید قا سظ مک تب این شـــه ید واالم قام در پنج ب عد معنوی و
ارزشـــی ،فردی و رف تاری ،فر ما ندهی و مدیریتی،

()1۳۹۹

سلیمانی

محمد مظاهری ()1۳۹۹

ارائه الگوی مدیریتی مبتنی بر ســبک شـــش مضـــمون مبانی اعتقادی ،زمینه های فردی،

نظامی و تأثیرگذاری (عملکردی) تبیین شد.
مدیریتی شهید سلیمانی

زمینههای شــیلی و مشــیهای ســیاســی ،فرهنگی و
اقتصادی شناسایی شد.

کیانیزاده و گلشنی ()1۳۹5

ویژگیهای شخ صیتی سیا ستگزاران م لفههای روحیه ایثارگری ،کار و تالش مضـــاعف،
مبتنی بر مدیریت جهادی

م سئولیتپذیری ،وجدان کاری ،شجاعت و قاطعیت،
مردمی بودن ،ساده زی ستی و ح سن خلق شنا سایی
شدند.

اســـف ند یاری صـــ فا و ده قان الگوی فرمـا ندهی مطلوب از منظر ویژگیهـایی مســـئولیـتپـذیری ،رعـایـت نظظ و
()1۳۹5

فرمانده کل قوا

قانونگرایی ،آرمانخواهی ،فضــایل اخالقی ،عدالت،
دشمنشناسی و سادهزیستی شناسایی گردید.

ضماهنی و حجرگشت ( )1۳۹4طراحی و تبیین الگوی فرمــانــدهی پنج م ل فه خدامحوری ،حک متورزی ،مهرورزی،
شهید حسن باقری

صالبت و دشمنشناسی تبیین شد.

خانی و محمدي ( )1399در بررسی خود تحت عنوان بازشناسی مؤلفههاي مکتب شهید سلیمانی
مبتنی بر بیانات امام خامنهاي ،شش مضمون مشتمل بر ویژگی هاي شهید ،اقدامات شهید ،برکات این

1. Myers

شهادت عظیم ،وظیفه مردم ،ایام اهلل و نهاد انسانی نیروي قدس را شناسایی کردند .سپس این مضمون
سازماندهنده را ذیل مضمون فراگیر مکتب حاج قاسم سلیمانی قرار دادند.
دهقانیپوده و پاشایی هوالسو ( )1399در بررسی خود تحت عنوان تدوین الگوي فرماندهی
شهید قاسم سلیمانی ،مکتب این شهید واالمقام را در پنج بُعد معنوي و ارزشی ،فردي و رفتاري،
فرماندهی و مدیریتی ،نظامی و تأثیرگذاري (عملکردي) تبیین کردند و نتیجه گرفتند که پیامد مکتب
سلیمانی ،سعادت و شهادت است.
محمد مظاهري ،محمد ( )1399در ارائه الگوي مدیریتی مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سلیمانی،
شش مضمون مبانی اعتقادي ،زمینههاي فردي ،زمینههاي شغلی و مشیهاي سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادي را شناسایی کردند.
مطالعه احمدي ( ) 1389نشان داد که وجود شکاف نسلی بین ایثارگران و فرزندان آنها در حوزه
نگرش هاي اجتماعی یک تهدید براي فرهنگ ایثار و شهادت است ولی مشابهتها در حوزههاي
سیاسی و مذهبی در این زمینه یک فرصت میباشد.
اخوان ارمکی و حمیدیان ( )1389به این نتیجه رسیدند که ترویج فرهنگ شهادتطلبی که
راهکاري براي مقابله با جنگ نرم است ،از طریق آگاهی از مقام واالي شهدا امکانپذیر است و
باخوانی وصیتنامه شهدا را به عنوان راهکاري در این زمینه معرفی کردند.
چراغی و اسالم پناه ( )1389به بررسی تاثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر اخالق و معنویت پرداختند.
آنها تقویت ایمان ،عبودیت و سازندگی انسان ،احیاي امر به معروف و نهی از منکر ،تقویت روحیه
صبر و استقامت و رضاي خدا را از نتایج این فرهنگ برشمردهاند.
کیانیزاده و گلشنی ( )1395در تحقیق خود با عنوان ویژگیهاي شخصیتی سیاستگزاران مبتنی
بر مدیریت جهادي ،مؤلفههاي روحیه ایثارگري ،کار و تالش مضاعف ،مسئولیتپذیري ،وجدان
کاري ،شجاعت و قاطعیت ،مردمی بودن ،سادهزیستی و حسن خلق را شناسایی کردند.
اسفندیاري صفا و دهقان ( )1395در تحقیق خود با عنوان الگوي فرماندهی مطلوب از منظر
فرمانده کل قوا ،ویژگیهایی مسئولیتپذیري ،رعایت نظم و قانونگرایی ،آرمانخواهی ،فضایل
اخالقی ،عدالت ،دشمنشناسی و سادهزیستی را شناسایی نمودند.
ضماهنی و حجرگشت ( ) 1394در تحقیق خود با عنوان طراحی و تبیین الگوي فرماندهی شهید
حسن باقري ،پنج مؤلفه خدامحوري ،حکمتورزي ،مهرورزي ،صالبت و دشمنشناسی را شناسایی
کردند.

روششناسی پژوهش

تحقیق حاضر به صورت اکتشافی و با استفاده از روش کیفی (تحلیل مضمون) انجام شده است.
تعداد  59سند مشتمل بر کتاب ،مقاله ،مصاحبه (نوشتاري ،گفتاري) ،عکس ،و سخنرانی در مورد
فعالیتها و زندگی سردار سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت .براي تحلیل دادهها از نرمافزار Atlas.ti
استفاده شد.

یافتههای پژوهش
در مرحلة کدگذاري باز تعداد  286کد استخراج گردید .در مرحلة کدگذاري انتخابی و پس از
مدیریت کدها ،تعداد آنها به  148کد کاهش یافت .پس از انجام کدگذاري اولیه و سپس بازنگري
آنها ،تعداد دوازده مفهوم براي ویژگیهاي شخصیتی ـ رفتاري سردار سلیمانی شناسایی شد که
مهمترین آنها به ترتیب شامل شجاعت ،تواضع و فروتنی ،بیتعلقی به دنیا ،و سختکوشی میباشند.
در مرحلة کدگذاري محوري ،سه مقولة اصلی در قالب ویژگیهاي شخصیتی ـ رفتاري ،ویژگیهاي
مکتبی ،و دستاوردها طبقهبندي شد.
ویژگیهای شخصيتی  -رفتاری
ویژگیهاي شخصیتی ـ رفتاري سردار سلیمانی در شکل  1نشان داده شده است .مهمترین ویژگیها
(بر اساس تعداد فراوانی در اسناد مورد بررسی) در جدول  2نشان داده شدهاند .این ویژگیها عبارتند
از شجاعت ،تواضع و فروتنی ،بیتعلقی به دنیا ،سختکوشی ،دوري از غرور ،ایثار و از
خودگذشتگی ،سادهزیستی ،اهل ورزش ،مهارتهاي ارتباطی ،تبعیت از قانون ،کاریزماتیک،
انساندوستی.
جدول  :2مهمترین ویژگیهای شخصيتی ـ رفتاری سردار سليمانی
ویژگی  /مشخصة شخصيتی ـ رفتاری

درصد فراوانی

شجاعت (*)۳4

2۹/1

تواضع و فروتنی ()28

2۳/۹

بیتعلقی به دنیا ()1۳

11/1

سختکوشی ()1۳

11/1

دوری از غرور ()۷

5/۹

ایثار و از خودگذشتگی ()۶

5/2

سادهزیستی ()5

4/۳

سایر

۹/4

کل

100

* اعداد داخل پرانتز بیانگر فروانی استناد به کد مورد نظر میباشد.

شكل  :1ویژگیهای شخصيتی ـ رفتاری سردار سليمانی

ویژگیهای مكتبی
ویژگیهاي مکتبی سردار سلیمانی در شکل  2نشان داده شده است .همانطور که در شکل  2قابل
مالحظه است ،ویژگیهاي مکتبی در قالب دو بعد والیتمداري و روحیة انقالبی مشتمل بر هشت
مفهوم زیربنایی شناسایی شده است .در بعد والیتمداري ،مفهوم پیروي از رهبري ( با فراوانی 13
براي استناد به کد (معادل  81/25درصد) ،مهمترین مفهوم یا مؤلفه بوده است .در مورد بعد روحیة
انقالبی ،فراوانی هر یک از مؤلفهها مساوي بوده است.

شكل  :2ویژگیهای مكتبی سردار سليمانی

دستاوردهای مكتب سردار سليمانی
دستاوردهاي سردار سلیمانی در شکل  3نشان داده شده است .با توجه به شکل مشخص است که
دستاوردهاي این شهید گرانقدر در قالب پنج بعد (دستاوردهاي معنوي ،دستاوردهاي دفاع مقدس،
دستاوردهاي فرهنگی ،دستاوردهاي ملی و دستاوردهاي فراملی) و  27مفهوم تدوین شده است.
احیاي انقالب ،مهمترین مفهوم بعد دستاوردهاي معنوي بوده است .سایر مؤلفههاي این بعد در جدول
 3نشان داده شدهاند.
جدول  :3دستاوردهای معنوی
مفهوم /مؤلفه

درصد فراوانی

احیای انقالب

5۳/8

احیای الگوها و ارزشهای اسالمی

15/4

احیای فرهنگ مقاومت

۷/۷

احیای فداکاری و ایثار

۷/۷

تازه روحیه انقالبی مردم

۷/۷

احیای فرهنگ جهاد

۷/۷

كل

100

شكل  :3دستاوردهای سردار سليمانی

احیاي یاد و خاطره شهدا ،مهمترین مفهوم دستاوردهاي دفاع مقدس بوده است .سایر مؤلفههاي این
بعد در جدول  4نشان داده شدهاند.
جدول  :4دستاوردهای دفاع مقدس
مفهوم /مؤلفه

درصد فراوانی

احیای یاد و خاطره شهدا

۶0

مستندسازی خاطرات شهدا و جنگ

10

تأسیس موزه دفاع مقدس

10

توجه به برگزاری کنگرهها

10

یادآوری خاطرات جنگ

10

كل

100

پرورش نیروي انسانی ،مهمترین مفهوم بعد دستاوردهاي فرهنگی بوده است .سایر مؤلفههاي این بعد
در جدول  5نشان داده شدهاند.
جدول  :5دستاوردهای فرهنگی
درصد فراوانی

مفهوم /مؤلفه
پرورش نیروی انسانی

۶0

تشویق به کتابخوانی

20

توجه به نقش دانشگاهها

۶/۶۶

توجه به آموزش

۶/۶۶

برگزاری مسابقه کتابخوانی

۶/۶۶

كل

100

وحدتآفرینی در جامعه مهمترین مفهوم بعد دستاوردهاي ملی بوده است .سایر مؤلفههاي این بعد
در جدول  6نشان داده شدهاند.
جدول  :6دستاوردهای ملی
درصد فراوانی

مفهوم /مؤلفه
ایجاد وحدت در جامعه

28/۶

ایجاد وحدت بین مسئوالن

28/۶

امنیت کشور

14/۳

ایجاد وحدت بین نیروها

14/۳

بیدار کردن ملت

14/۳

كل

100

خنثی کردن نقشه آمریکا در منطقه مهمترین مفهوم بعد دستاوردهاي فراملی بوده است .سایر
مؤلفههاي این بعد در جدول  7نشان داده شدهاند.
جدول  :7دستاوردهای فراملی
مفهوم /مؤلفه
خنثی کردن نقشه آمریکا در منطقه
خدمت به اسالم و مسلمین

درصد فراوانی
۳۳/۳
25

خدمت به بشریت

1۶/8

شکست عناصر تروریست داعش

8/۳

نشان دادن چهره واقعی آمریکا

8/۳

خدمت به همه ملتها

8/۳

كل

100

نتيجهگيری و پيشنهادها
الف .نتيجهگيری
سردار شهید قاسم سلیمانی نمونه برجستهاي از تربیتشدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود .او
همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید(بیانات رهبر معظم انقالب .)98/10/13 ،سردار شهید
عزیز ما را با چشم یک مکتب ،یک راه ،یک مدرسه درسآموز ،با این چشم نگاه کنیم آن وقت
اهمیت این قضیه روشن خواهد شد .قدر و قیمت این قضیه روشن خواهد شد(بیانات رهبر معظم
انقالب در خطبههاي نماز جمعه تهران.)1398/10/27 -
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تالش براي احیاي آن ،نیازمند بررسی عوامل و شرایط مختلف
میباشد .فرهنگسازي ،حفظ و توسعة آن ،فعالیتی است که به صورت تدریجی و در طی زمان رخ
میدهد .عوامل متعددي در اشاعه فرهنگ ایثار شهادت تأثیرگذار هستند که از آن جمله میتوان به
تقویت ایمان و اعتقاد مردم ،رهایی از دنیاطلبی ،آموزش ارزشها و الگوهاي اسالمی ،و زنده
نگهداشتن یاد و خاطره شهدا اشاره کرد .تحقیق حاضر به منظور شناسایی بخشی از ویژگیهاي
شخصیتی و دستاوردهاي سردار سلیمانی انجام شد .شجاعت ،تواضع و فروتنی ،بیتعلقی به دنیا ،و
سختکوشی به عنوان مهمترین ویژگی هاي شخصیتی و رفتاري این شهید گرانقدر شناسایی شدند.
این یافته با نتایج تحقیقات محمد مظاهري ( ،)1399ضماهنی و حجرگشت ( ،)1394اسفندیاري صفا
و دهقان ( )1395و کیانیزاده و گلشنی ( )1395همراستا میباشد.
از طرف دیگري والیتمداري و پیروي از امام و رهبري از مشخصههاي بارز سردار سلیمانی
بوده است .احیاي انقالب ،احیاي یاد و خاطره شهدا ،پرورش نیروي انسانی ،وحدتآفرینی در جامعه
و خنثی کردن نقشه آمریکا در منطقه به ترتیب مهمترین دستاوردهاي این شهید واال مقام میباشند.
این یافته با نتایج تحقیقات خانی و محمدي ( )1399و دهقانیپوده و پاشایی هوالسو ( )1399همراستا
میباشد .ارزشهاي ایثار و شهادت را باید به روشهاي مختلف از نسلی به نسل دیگر منتقل کرد.
یکی از این روشها ،اطالعرسانی و افزایش آگاهی عموم مردم و بویژه نسل جوان از سبک زندگی
و ویژگیهاي رفتاري شهدا و بویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب فیلم ،کتاب ،همایش و
جشنواره میباشد .بیشک سردار سلیمانی میتواند الگوي خوبی براي درسآموزي و الهامبخشی به
جوانان و همچنین مسئولین کشور باشد.

ب .پيشنهاد
تحلیل دادهها نشان داد ویژگیهاي شخصیتی سردار سلیمانی شامل شجاعت ،تواضع و فروتنی،

بیتعلقی به دنیا ،سختکوشی ،دوري از غرور ،ایثار و از خودگذشتگی ،سادهزیستی ،اهل ورزش،
مهارتهاي ارتباطی ،تبعیت از قانون ،کاریزماتیک ،انساندوستی میباشد .برخی از این ویژگیها از
قبیل سادهزیستی ،ورزش ،مهارتهاي ارتباطی را میتوان در قالب دورههاي آموزشی به دیگران
آموزش داد و جهت نهادینهسازي سایر خصیصهها میتوان از روشهاي فرهنگی استفاده نمود.
ویژگیهاي مکتبی سردار سلیمانی در قالب دو بعد والیتمداري و روحیة انقالبی شناسایی شد
که مؤلفه پیروي از رهبري ،مهمترین مفهوم یا مؤلفه بوده است .والیتمداري از مقوالتی است که
باید در عمل و اقدامات افراد مورد بررسی و آزمون قرار گیرد لذا پیشنهاد میشود محققان در این
زمینه دست به انجام تحقیقات و طراحی روشها و آزمونهایی بزنند که راهگشا باشند.
دستاوردهاي سردار سلیمانی نیز در قالب پنج بعد دستاوردهاي معنوي ،دستاوردهاي دفاع مقدس،
دستاوردهاي فرهنگی ،دستاوردهاي ملی و دستاوردهاي فراملی شناسایی گردید .دستاوردهاي معنوي
و دفاع مقدس را میتوان با آموزش ،تهیه فیلم ،کتاب ،و برگزاري همایشها انتقال داد .دستاوردهاي
ملی را میتوان در راهبردهاي ملی و در برنامهریزيهاي توسعهاي مورد توجه قرار داد .دستاوردهاي
فراملی را نیز باید از طریق رسانههاي ملی و بینالمللی اطالعرسانی کرد .دستاوردهاي فرهنگی را با
توجه به مولفههاي تشکیل دهنده آن (تالیف کتاب ،برگزاري مسابقات کتابخوانی ،طراحی رشتهها
و تدوین دروس مرتبط در دانشگاهها) میتوان اشاعه داد.
به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود عالوه بر مطالعه و تحقیق در سایر زمینهها و ابعاد زندگی
این شهید بزرگوار ،برنامههاي آموزشی و کاربردي را در راستاي نهادینه کردن مشخصههاي رفتاري
و مکتبی ایشان در جامعه و بویژه نسل جهان تدوین کنند .این پژوهش با روش کیفی انجام شده است،
پژوهشگران آتی میتوانند روشهاي کمّی ،روش هاي آمیخته و سایر روشهاي کیفی را مورد
استفاده قرار دهند.
تحقیق حاضر نیز همانند سایر مطالعات داراي محدویتهایی میباشد که مهمترین آن مربوط به
اسناد مورد بررسی بوده است .با توجه به محدود بودن زمان انجام این تحقیق ،امکان بررسی تمام
اسناد و مدارك مربوط به زندگی سردار سلیمانی میسر نبوده است و نتایج تحقیق مبتنی بر دادههاي
در دسترس بوده است .دومین موضوع مربوط به ماهیت روشهاي کیفی است که نگاهی تفسیري به
پدیدة مورد بررسی دارند و هر پژوهشگري با نگاه خاص خود به مطالعة موضوع میپردازد .به عبارت
دیگر ممکن است سایر پژوهشگران بتوانند با بررسی همین اسناد ،یافتههاي متفاوتی را استخراج
نمایند .لذا یافتههاي تحقیق حاضر فقط روشنگر بخش کوچکی از زندگی و فعالیتهاي آن شهید
گرانقدر بوده است.
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