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Abstract
Prerequisite for Islamic civilization is the education of civilization-building jihadi
managers based on the Shahid Suleimani’s school. In this regard, education students
as future managers based on the Shahid Suleimani’s school is of particular importance,
and designing a civilizing jihadi manager education curriculum model Based on the
Shahid Suleimani’s school is essential. Considering that in the Shahid Suleimani’s
school, the most influential dimension is the doctrinal foundations; In this inquiry,
after examining the revolutionary foundations of the Shahid Suleimani’s school, it was
discussed what is the revolutionary education curriculum model for education the
civilization-building jihadi manager? And these questions were answered: 1- Based
on the revolutionary foundations of Shahid Suleimani’s school, what are the goals and
content of the curriculum for revolutionary education civilization-building jihadi
managers in the education system? In the textbooks of elementary and secondary
schools and high school what the content and goals of the curriculum for education
civilization-building managers been taken into consideration? Using analyticaldeductive method, the revolutionary foundations of Shahid Suleimani’s school were
extracted, which include the need to avoid domination, belief in divine knowledge and
wisdom in the need for independence, dignity, faith and perseverance in it and act
accordingly in the fight against dominators are the necessity of achieving progress,
justice and the necessity of participating in progress, removing the obstacles to the
country's progress, the requirements of progress and strengthening, and based on the
extracted principles, the goals and content of the curriculum were developed. In order
to investigate the level of attention to these cases in the textbooks of the mentioned
courses, 99 textbooks were selected using the purposeful sampling method from the
textbooks of these three courses and content analysis was performed using the
quantitative content analysis method. It is not given due attention and this lack of
attention is considered as a defect in the textbook.
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طراحی الگوی برنامه درسی تربیت انقالبی دانش آموزان جهت
تربیت مدیران جهادی تمدن ساز
اصغر ابراهيميهرستاني 

چكيده
الزمهی تمدن سازی اسالمی ،تربیت مدیران جهادی تمدن ساز مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی است .در این
راستا ،تربیت دانش آموزان به عنوان مدیران آینده ،مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی اهمیت ویژهای دارد و طراحی
الگوی برنامه درسی تربیت مدیر جهادی تمدن ساز مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی ضروری است .با توجه با اینکه
در مکتب شهید سلیمانی اثرگذارترین بعد ،مبانی اعتقادی است؛ در این پژوهش ،پس از بررسی مبانی انقالبی مکتب
شهید سلیمانی ،به این مساله پرداخته شد که الگوی برنامه درسی تربیت انقالبی برای تربیت مدیر جهادی تمدن ساز
از چه ویژگیهایی برخورردار است؟ و به این سواالت پاسخ داده شد که -1بر اساس مبانی انقالبی مکتب شهید
سلیمانی ،اهداف و محتوای برنامه درسی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز در نظام آموزش و پرورش چه میباشد؟
 -2در کتب درسی دورههای ابتدایی و متوسطه اول و دوم چه میزان به اهداف و محتوای برنامه درسی تربیت انقالبی
مدیران جهادی تمدن ساز توجه شده است؟ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی -استنتاجی ،مبانی انقالبی
مکتب شهید سلیمانی استخراج شد که شامل عدم سلطهپذیری ،اعتقاد به علم و حکمت الهى در ضرورت استقالل،
عزتمندی ،ایمان و استقامت بر آن و عمل به مقتضای آن در مبارزه با سلطه گران ،لزوم دستیابی به پیشرفت ،عدالت
و ضرورت مشارکت در پیشرفت ،بر طرف نمودن موانع پیشرفت کشور ،الزامات پیشرفت و قوی شدن است و بر
اساس مبانی استخراج شده ،اهداف و محتوای برنامه درسی تدوین شد .جهت بررسی میزان توجه به این موارد در
کتب درسی دورههای مذکور ،با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از کتب درسی این سه دوره 99 ،کتاب درسی
انتخاب و با روش تحلیل محتوای کمّی ،تحلیل محتوا انجام شد و مشخص شد که به این موضوع به طور شایسته
توجه نمیشود و این کم توجهی به عنوان نقص در کتاب درسی قلمداد میشود.
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مقدمه
بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،نوجوانان و جوانان این مملکت اسالمی باید کارآزموده
و پُرانگیزه از انقالب خود حراست کنند و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگ آن که ایجاد تمدّن
نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنا فداه) میباشد نزدیک کنند
(امام خامنهای .)1397 ،با توجه به اینکه دانش آموزان ،آینده سازان انقالب اسالمی هستند؛ بر این
اساس ،تربیت دانش آموزانی صالح برای تمدن سازی اسالمی و زمینه سازی برای ظهور حضرت امام
زمان (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) اهمیت ویژهای دارد تا در آینده نزدیک ،بتوانند مجاهدانه در
مسیر تحقق اهداف گام دوم انقالب اسالمی تالش کنند.
در گام دوم انقالب اسالمی نیازمند مدیرانی توانمند در عرصههای مختلف و در راستای تمدن
سازی اسالمی هستیم .مدیران آینده جامعه باید از اکنون تربیت شوند ،تا بتوانند به عنوان مدیران
جهادی تمدن ساز نقش آفرینی کنند .منشاء تمدن سازی ،مکتب اسالم ناب است و الزمهی گرایش
به تمدن نوین اسالمی ،نشر نظری و عملی مکتب اسالم است .بر اساس بیانات مقام معظم رهبری
(مدظله العالی)  ،شهید حاج قاسم سلیمانی تربیت یافتهی مکتب اسالم و مکتب امام خمینی است و
شهید حاج قاسم سلیمانی را به چشم یک مکتب ،یک راه ،یک مدرسهی درسآموز نگاه کنیم (امام
خامنهای.)139۸ ،
مکتب شهید سلیمانی برگرفته از مکتب اسالم ناب ،مکتب امام خمینی (ره) و مکتب امام خامنهای
(مدظله العالی) است .تبلور مکتب امامین انقالب اسالمی در مکتب شهید سلیمانی است .شهید حاج
قاسم سلیمانی نمونه بر جستهی تربیت شدگان مکتب اسالم ناب است .مکتب شهید سلیمانی ،خروجی
راه اهل بیت (علیهم السالم) است .یعنی تبلور آن چه که امام (ره) برای انقالب اسالمی و مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) برای گام دوم انقالب اسالمی ترسیم کردند ،حاج قاسم نسخه امامین انقالب
را در این زمین پیاده کرد (معروفی.)1399 ،
شهید سلیمانی در راه خدا و با خستگی ناپذیری مجاهدانه ،عاشقانه ،شجاعانه ،مخلصانه و با تدبیر
در گسترهی این کرهی خاکی در راستای تمدن سازی اسالمی مجاهدت کردند و در همهی کشورها
به دنبال تحقق ارزشهای همچون مبارزه با ظلم ،استکبار و استبداد ،یاری مظلومان ،عدالت گستری،
کرامت انسانی بودند .فراتر از مجاهدت و یاری برادران دینی ،برای هم نوعها نیز مجاهدتهای
شجاعانه و مخلصانه داشتند .شهید حاج قاسم سلیمانی با مردم داری ،توجه شایسته به ارتباط با خدا و
اولیاء الهی ،والیت افزایی و دشمن شناسی ،مشورت پذیری و تفکر عمیق ،عاشق و تابع والیت،
دوری از کبر و غرور ،استفاده از نیروهای انقالبی در اقتصاد و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و
کشورهای منطقه برای حل مشکالت اقتصادی ،با مدیریتی جهادی برای تمدن سازی اسالمی به طور

شایسته نقش آفرینی کردند.
الزمهی تمدن سازی اسالمی این است که مدیرانی تربیت شوند که بهترین رفتار را در عرصههای
مختلف مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی داشته باشند و همانند شهید سلیمانی عمل کنند .برای تربیت
مدیران جهادی تمدن ساز در تراز مکتب امامین انقالب اسالمی ،تربیت دانش آموزان به عنوان
مدیران آینده باید مبتنی بر الگوی تربیت مدیر جهادی تمدن ساز مکتب شهید سلیمانی باشد.
در پژوهش مظاهری ( )1399مشخص شد که اثرگذارترین بعد بر سبک مدیریتی شهید سپهبد
سلیمانی ،مبانی اعتقادی بوده است که بر زمینههای فردی او اثرگذار شد و در مرحله زمینههای فردی
مبانی اعتقادی بر مشی سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی او تأثیر داشت و این متغیرها نیز زمینههای شغلی و
عملکردی او را به عنوان اثرپذیرترین بعد ،تحت تأثیر قرار داد .با توجه با اینکه مبانی اعتقادی شهید
سلیمانی ،ساختار فکری و شخصیتی ایشان را شکل داده است و اثرگذارترین بعد ،مبانی اعتقادی
بوده است.
بنابراین در الگوبرداری از این شهید و تربیت مدیر جهادی تمدن ساز ،ضروری است مکتب شهید
سلیمانی از جنبهی دینی و انقالبی مورد واکاوی قرار گیرد و در این راستا ،درک مبانی اعتقادی و
انقالبی مکتب شهید سلیمانی و بر اساس این مبانی ،طراحی الگوی برنامه درسی تربیت انقالبی دانش
آموزان به منظور تربیت مدیران جهادی تمدن ساز ضروری است.
بر این اساس ،در این پژوهش تالش شد که با بررسی مبانی انقالبی مکتب شهید سلیمانی ،گامی در
این جهت بر داشته شود که الگوی برنامه درسی تربیت انقالبی مدیر جهادی تمدن ساز چگونه است؟
و به طور ویژه به این سواالت پاسخ داده شد که  -1بر اساس مبانی انقالبی مکتب شهید سلیمانی،
اهداف و محتوای برنامه درسی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز در نظام آموزش و پرورش چه
میباشد؟  -2در کتب درسی دورههای ابتدایی و متوسطه اول و دوم نظام آموزش و پرورش چه میزان
به اهداف و محتوای برنامه درسی تربیت انقالبی مدیران جهادی تمدن ساز توجه شده است؟

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه بر جستهی تربیت شدگان مکتب اسالم ناب است .مکتب شهید
سلیمانی مبتنی بر فرامین قرآن و عترت (علیهم السالم) و والیت فقیه است و مبانی انقالبی مکتب
شهید سلیمانی بر گرفته از قرآن و عترت (علیهم السالم) و فرامین امامین انقالب اسالمی است .جهت
پی بردن به این مبانی الزم است به بررسی مبانی انقالبی مکتب شهید سلیمانی در آیات و روایات و
فرامین امامین انقالب اسالمی پرداخته شود .همچنانکه مقام معظم رهبری (حفظه اهلل) در مورد شهید
سلیمانی فرموده اند « :شهید سلیمانی با حرکات خود و باالخره با شهادت خود اسم رمز برانگیختگی

و بسیج مقاومت در دنیای اسالم شد» (امام خامنهای ، )1399 ،رویکرد مدیریت انقالبی شهید سلیمانی،
رویکرد مقاومتی در عرصههای مختلف مدیریتی بوده است و از حیطههای مهم در پیش روی مدیران
جهادی تمدن ساز ،اتخاذ رویکرد مقاومتی در عرصهها و سطوح متعدد مدیریتی است؛ در بررسی
مبانی انقالبی مکتب شهید سلیمانی بر بررسی مبانی دینی و انقالبی رویکرد مقاومتی از منظر آیات و
روایات و فرامین امامین انقالب اسالمی تمرکز و جهت تبیین داللتهای آن بر الگوی برنامه درسی
تربیت انقالبی مدیر جهادی تمدن ساز این مبانی بررسی شدند.
لزوم دوری از سلطه پذیری برای دستيابی به حيات طيبه
دین مبین اسالم ،مسلمانان را چنان میپروراند که شایسته حیات طیبه باشند و برای دستیابی به
حیات طیبه فرامین الزم را فرموده است .حیات طیبه ،زندگى پاکیزه از هر گونه ،آلودگی ها ،ظلمها
و خیانت ها ،دشمنی ها ،اسارتها و ذلتها است .حیات طیبه تحقق جامعهاى قرین با آرامش ،امنیت،
رفاه ،صلح ،محبت ،دوستى ،تعاون و مفاهیم سازنده انسانى است و از نابسامانیها و درد و رنج هایى
که بر اثر استکبار و ظلم و طغیان و هوا پرستى و انحصارطلبى به وجود مىآید و آسمان زندگى را
تیره و تار مىسازد ،در امان است (مکارم شیرازی :1374 ،ج .)390 :11بنابراین ،زندگی مطلوب برای
مسلمانان ،حیات طیبه است و الزمهی دستیابی به حیات طیبه ایمان و اعمال صالحی است که موجب
دوری از سلطه پذیری است .هدف غایی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران «دستیابی
به مرتبه ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در همه ابعاد است» (سند مبانی نظری تحول بنیادین،
 )33۸ :1390و جهت گیری همهی اقدامات نظام برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش به منظور
تحقق این هدف غایی است .دستیابی دانش آموزان به حیات طیبه ،جایگاه ویژهای در نظام آموزش
و پرورش دارد .از آنجایی که الزمهی دستیابی به حیات طیبه دروی از سلطه پذیری و سلطهگری
است ،باید برای دانش آموزان تببین شود که جهت دستیابی به مراتبی از حیات طیبه ،دوری از سلطه
پذیری ضروری و مورد تاکید دین مبین اسالم است و الزمهی دوری از سلطه پذیری ،اتخاذ رویکرد
مقاومتی است .در مکتب شهید سلیمانی بحث سلطه ستیزی در سیاست خارجی و دیپلماسی مقاومت،
از ویژگیهای خاص ایشان است .بحث گفتمان مقاومت و تعریفی که دارند و دستاوردهای بی بدیل
جمهوری اسالمی در حوزه گفتمان مقاومت ،بحث فلسطین و لبنان و عراق را در یک مقطعی در
تحوالت  1۵سال گذشته مطرح میکنند .جنگ  33روزه و  ۸روزه و اینکه مسلمانان غزه و لبنان،
خط مقدم ما هستند ،بیانگر دوری از سلطهگری در مکتب شهید سلیمانی است (اکبری.)1399 ،
توجه شایستهی نظام برنامه ریزی درسی به مکتب شهید سلیمانی و تبیین اهمیت و ضرورت
دوری از سلطه پذیری و اتخاذ رویکرد مقاومتی ،متضمن دستیابی دانش آموزان به هدف غایی نظام

آموزش و پرورش است .بر این اساس ،در برنامه درسی تربیت انقالبی دوری از نظام سلطه و سلطه
پذیری مورد تاکید میباشد.
اعتقاد به علم و حكمت الهى در ضرورت استقالل مسلمانان
اسالم خواستار بهبود وضع اقتصادى مسلمانان است و در جهت نائل آمدن به این هدف،
راهنماییهای الزم را در قرآن و فرمایشات پیامبران و ائمه اطهار (علیهم السالم) ارائه نموده است.
خداوند در قرآن کریم ،در جواب کسانی که از حکم حرام بودن نزدیک شدن کافران به مسجد
الحرام میترسیدند ،میفرماید :و اگر از فقر مىترسید ،زود باشد که خدا اگر بخواهد از کرم خویش
شما را توانگر کند که خدا دانا و شایسته کار است .1خداوند در این آیه ،نه تنها نیازمندی اقتصادی
جامعه اسالمی را عامل وابستگی جامعه و ذلت و خواری آن میداند ،بلکه قطع وابستگی اقتصادی به
بیگانگان را مورد تشویق قرار داده است و نسبت به کسانی که نگران اختالل نظام اقتصادی خود پس
از قطع رابطه با مشرکان و دشمنان هستند ،یادآور میشود که چنین امری ،نهتنها اختاللی بوجود
نمیآورد ،بلکه باعث رونق اقتصادی و شکوفایی آن میشود و رشد و پیشرفت اقتصاد ملی را سبب
خواهد شد (قرائتی :13۸3 ،ج .)44 :۵چنانچه با گسترش اسالم در عصر پیامبر (صلى اللَّه علیه و آله و
سلم) سیل زائران خانه خدا به سوى مکه به حرکت در آمد و مکه به صورت یک شهر بسیار آباد و
یک کانون مهم داد و ستد و تجارت درآمد .احکام دین ،بر پایهى علم و حکمت الهى است و هر
دستورى مىدهد بر طبق حکمت است و از نتایج آینده آن کامال آگاه و با خبر مىباشد .2از قطع
رابطه اقتصادى سلطه گران ،به خاطر مکتب نباید نگران باشیم؛ زیرا بیش از مسائلی همچون ،مدیریت
و سرمایه و ،...فضل الهى در غناى مردم نقش دارد و هر کجا احساس نگرانى شد ،باید روحیّهى امید
و توکّل را در مردم زنده کرد (مکارم شیرازی :1374 ،ج.)7:3۵0
از طرف دیگر قرآن با معرفی دشمنان اسالم ،بیان میدارد که آنان جز به تسلیم کامل مسلمانان
در برابر سیاستهایشان راضی نمیشوند 3و بر این مبنا ،خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایند :اى
کسانى که ایمان آوردهاید ،کافران را به جاى مؤمنان دوست و سرپرست خود نگیرید .4انسان در
جهت دستیابی به کمال انسانی نباید کافران را به جای مومنان ،دوست و سرپرست خود قرار دهد و
 .1یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نجَسٌ فَلَا یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن
شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (توبه.)2۸:
 . 2إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (همان).
 .3وَ لَنْ تَرْضی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا الَّنصاری حَتّی تَتَّبِعَ مِلَتَّهُمْ  :و هرگز یهودیان و نصرانیان از شما راضی نمیشوند مگر آن که از کیش
آنان پیروی کنید (بقره.)120 ،
 .4یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ (نساء)144 ،

نباید یهود و نصارا به عنوان دوست و تکیه گاه انتخاب شوند1و مؤمنان حقّ پذیرفتن والیت کفّار را
ندارند .غیرت دینى و تبرى از نااهالن و تقواى الهى ایجاب مىکند ،از دشمنان نترسیم و آنان را ولىّ
خود قرار ندهیم (قرائتى :13۸3 ،ج11۵ :3؛ مکارم شیرازی :1374 ،ج .)43۵ :4در همین رابطه رسول
خدا (صلى اللَّه علیه و آله و سلم)  ،محکمترین دستاویزهاى ایمان را دوستى براى خدا و دشمنى براى
خدا و پیروى اولیاء خدا و بیزارى از دشمنان خدا بیان فرموده اند( 2کلینی ،بی تا ،ترجمه مصطفوى،
ج.)191 :3
بر این اساس است که خداوند تا ابد اجازه نداده است که کافران کمترین تسلطى بر مؤمنان داشته
باشند .3بر این مبنا ،فقها بیان داشته اند که هر طرح ،عهد نامه ،رفت و آمد و قراردادى که راه نفوذ
کفّار بر مسلمانان را باز کند ،حرام است و مسلمانان باید در تمام جهات سیاسى ،نظامى ،اقتصادى و
فرهنگى از استقالل کامل برخوردار باشند و باید کفّار از سلطه بر مؤمنان ،براى همیشه مأیوس باشند
و از هر نوع اختالط ،رفاقت و قراردادى که نتیجهاش به زیان مسلمانان باشد ،باید پرهیز کرد و هر
اقدامى که به سلطهى کفّار بر مسلمانان بیانجامد ،حرام است .تمام فقها معتقدند که هیچ حکمى در
اسالم تشریع نشده است که باعث تسلط کافر بر مسلمان باشد ،زیرا عزت مؤمن اقتضا مىکند که
حکمى نباشد که کافر را بر او مسلط کند و گرنه عزت و شرف آن مؤمن از بین مىرود (قرائتی،
 :13۸3ج .)41۸-41۵ :2بنابراین از نظر دین مبین اسالم ،استقالل همه جانبه مسلمانان از بیگانگان
ضروری است و متضمن بهبود وضعیت مسلمانان است و خداوند بر اساس حکمت الهی و با علم
الهی به مکر و حیلهگری بیگانگان ،اجازهی هیچ گونه تسلط کفار بر مسلمانان را نداده است.
در مکتب شهید سلیمانی با توجه به تاکید آیات و روایات بر ضرورت استقالل ،رویکرد مقاومتی
برای دستیابی به استقالل همه جانبه جایگاه واالیی دارد .بر مبنای اعتقاد به علم و حکمت الهى در
ضرورت استقالل مسلمانان ،ضروری است که برای دانش آموزان به عنوان مدیران تمدن ساز در
آینده تبیین شود که جهت بهبود امورات جامعه ،استقالل همه جانبه ضروری است تا دانش آموزان
اهمیت استقالل را درک و به منظور تحقق استقالل همه جانبه در راستای رویکرد مقاومتی عمل کنند.

 .1یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ » (مائدة.)۵1 ،
 .2رسول خدا (صلى اللَّه علیه و آله و سلم) به اصحابشان فرموده اند :کدامیک از دستاویزهاى ایمان محکمتر است؟ گفتند :خدا و
رسولش داناترند ،و بعضى از آنها گفتند :نماز و برخى گفتند :زکاة و بعضى گفتند :روزه و برخى گفتند :حج و عمره و بعضى
گفتند :جهاد ،رسول خدا (صلى اللَّه علیه و آله و سلم) فرمودند :هر یک از اینها را که گفتید فضیلتى است ،ولى جواب پرسش من
نیست .محکمترین دستاویزهاى ایمان دوستى براى خدا و دشمنى براى خدا و پیروى اولیاء خدا و بیزارى از دشمنان خداست (اصول
کافى ،ترجمه مصطفوى؛ ج.)191 :3
 .3وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیالً (نساء.)141 ،

عزت مندی
در قرآن عزت مندی از صفات برجسته مؤمنان شمرده شده است .1از دیدگاه اسالم ،عزت یعنی
شکست ناپذیری ،قدرت و صالبت ،ویژگی کسانی است که نور ایمان در قلوبشان تایید شده است
و در برابر تحوالت و حوادث ،کوچکترین تزلزلی از خود نشان نمیدهند .انسان بر اثر ایمان به
خداوند و پیامبر و ائمه اطهار (صلوات اهلل علیهم)  ،از عزتمندی واقعی بهره مند میشود و در سایه
ایمان و تقوا ،با کمال آرامش و اطمینان خاطر زندگی میکند .بنابراین ،ایمان به عقاید که زیر بناى
اعمال است و عمل صالح ،انسان را عزتمند میکند (موسوی همدانی :1374 ،ج .)29 :17چرا که
ایمان به خداوند ،نیرویی فراوان در درون آدمی پدید میآورد و چنان او را مقاوم و شکستناپذیر
میسازد که حوادث روزگار و فراز و نشیب زندگی ،کوچک ترین تزلزلی در او ایجاد نمیکند .در
همین زمینه قرآن کریم میفرماید ،هر کس خواهان عزّت است ،بداند که عزت همهاش نزد خدا
است و به هر که بخواهد مىدهد 2و راه کسب عزت هم مشخص شده است و آن شهادت به توحید
و رسالت و عمل صالح ،که به والیت اهل بیت (علیهم السالم) تفسیر شده است ،میباشد (مکارم
شیرازی :1374 ،ج.)196 :1۸
این عزت ،قدرتى است که در دل و جان انسان ظاهر مىشود و او را از خضوع و تسلیم و سازش
در برابر طاغیان و یاغیان باز مىدارد و به انسان عزت و شکستناپذیرى مىبخشد (مکارم شیرازی،
 :1374ج.)19۸ :1۸
بر این اساس ،در مکتب شهید سلیمانی عزت اقتضاء میکند با کسانی که هدفی جز به بند کشیدن
ملل ضعیف ندارند ،ذرهای خضوع و تسلیم و سازش وجود نداشته باشد .در همین رابطه مرحوم عالمه
طباطبایی (ره) بیان داشتهاند اگر انسانهایی که غربیها را منزه از این بدیها میدانند ،تاریخ زندگى
اجتماعى غربیها را از روزى که نهضت اخیر آنان آغاز شد ،مورد مطالعه دقیق قرار مىدادند و
رفتارى را که با سایر امت هاى ضعیف کرده اند ،مورد بررسى قرار مىدادند؛ بدون کمترین درنگى،
حکم به توحش آنان مىکردند و مىفهمیدند که تمام ادعاهایى که مىکنند و خود را مردمى بشر
دوست و خیر خواه و فداکار بشر وانمود مىکنند ،همهاش دروغ و نیرنگ است و جز به بند کشیدن
ملل ضعیف هدفى ندارند ،و تمام همشان این است که از هر راه که بتوانند بر آنها حکومت کنند،
یک روز از راه مداخله نظامى ،روز دیگر از راه استعمار ،روزى با ادعاى مالکیت نسبت به سرزمین
آنان ،روزى به عنوان حفظ منافع مشترک ،روزى به عنوان کمک در حفظ استقالل آنان ،روزى
« .1وهللِ العِزَّة و لِرَسُولِهِ و لِلمُؤمِنِین؛ عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است» (منافقون)۸ ،
 .2مَنْ کانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعاً إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ وَ الَّذِینَ یَمْکُرُونَ السَّیِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ وَ
مَکْرُ أُولئِکَ هُوَ یَبُورُ (فاطر)10 ،

تحت عنوان حفظ صلح و جلوگیرى از تجاوزات دیگران ،روزى به عنوان دفاع از حقوق طبقات
محروم و بیچاره ،و روزى ...هیچ انسانى که سالمت فطرتش را از دست نداده است ،هر چند که دین
نداشته باشد و به حکم وحى و نبوت و آنچه از نظر دین سعادت شمرده شده است ،آشنا نباشند؛
هرگز به خود اجازه نمىدهد که چنین جوامعى را صالح بخواند و یا آن را سعادتمند بپندارد ،چگونه
ممکن است طبیعت انسانیت رضایت دهد که یک طایفه به نام متمدن و تافته جدا بافته ،بر سر دیگران
بتازند (موسوی همدانی :1374 ،ج.)169 :4
در مکتب شهید سلیمانی ،مقاومت و شکست ناپذیری در برابر مستکبران به منظور دستیابی به
عزتمندی مورد تاکید است و از اهمیت ویژهای برخوردار است .بر مبنای عزتمندی ،ضروری است
برای دانش آموزان تبیین شود که باید از خضوع و تسلیم و سازش در برابر سلطهگران که از انسان
سلب عزت میکند ،پرهیز شود و عزتمندی اقتضاء میکند که رویکرد مقاومتی اتخاذ شود.
ایمان و استقامت بر آن و عمل به مقتضای آن در مبارزه با اوليای طاغوت و سلطه گران
اسالم ،خواستار بهبود وضع اقتصادى مسلمانان است ،ولی شرط آن را ایمان به قرآن و فرمایشات
پیامبران و ائمه اطهار (علیهم السالم) و تقوا در عمل به مقتضای این ایمان بیان فرموده است ،البته براى
دریافت الطاف و برکات اجتماعى خداوند ،ایمان و تقواى فردى کافى نیست ،بلکه باید اکثریّت
جامعه اهل ایمان و تقوا باشند (قرائتی :13۸3 ،ج .)12۸ :4در همین رابطه قرآن کریم میفرماید« :اگر
مردمى که در این آبادیها و نقاط دیگر روى زمین زندگى داشته و دارند ،ایمان مىآوردند ،درهاى
برکات آسمان و زمین را به روى آنها مىگشودیم» .1در همین زمینه ،خداوند در آیهای دیگر فرموده
اند« :و اگر انس و جن بر طریقه حق استقامت کنند حتماً آنان را از آب فراوانى سیراب خواهیم
کرد» ،2بر اساس تفاسیر ،منظور از استقامت بر طریقه حق ،استقامت بر اعمال و اخالقى که مقتضای
ایمان به خدا است ،همچون استقامت در عمل بر طبق فرمایشات ائمه (علیهم السالم) که هم باعث
توسعه در رزق میشود (موسوی همدانی ،ج )71 :20و هم خداوند به استقامت کنندگان ،علم و
دانش بسیارى نصیب میگرداند و از یاری خداوند که از بهترین یاری کنندگان است بهرمند
میشوند3و با تکیه بر لطف خداوند در برابر هر گونه حادثهاى چون کوه استقامت مىکنند (مکارم
شیرازی :1374 ،ج.)340 :10

 .1وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ( .أعراف)96 ،
 .2وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُواْ عَلىَ الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا (جن)16 ،
 .3بَلِ اللَّهُ مَوْلَئکُمْ وَ هُوَ خَیرُْ النَّاصرِِینَ از کافران یارى مجوئید که خدا یار شما است و او از بهترین یارى کنندگان است (ال عمران،
)1۵0

علت اصلی سلطهگری کفار این است که سعادت را فقط در حداکثر بهره بردارى از مزایاى
حیات مادى میدانند و از آخرت و سعادت در آن غافل اند .حال آنکه ،تامین سعادت دنیا و آخرت
در انجام دادن اعمال بر اساس توحید است (موسوی همدانی :1374 ،ج .)173 -170 :4بر این اساس،
مومنین با مقاومت بر فرامین الهی موفق میشوند و عالم بشریت ،به وسیله آنها رونق واقعى خود را
مى یابد و براى رسیدن به آن هیچ راهى جز کلمه توحید و استقامت بر آن نیست (همان ،ج.)74 :12
خداوند متعال ،توحید را در این آیه شریفه توضیح میدهد« :أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً کَلِمَةً
طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ» (ابراهیم )24 ،؛ خداوند متعال می فرماید :کلمه
طیبه مثلی دارد که همان شجره طیبه است ،با اصل و ریشهای ثابت که هرگز زائل نمی شود .کلمه
طیبه همان کلمه «ال اله اال اهلل» و توحید است و بر اساس این آیه ،توحید فقط یک لفظ نیست .موحد
شدن یعنی سجده تام در مقابل خدای متعال به نحوی که همه شئون انسان به بندگی تبدیل شود .بر
اساس فرامین قرآن کریم ،توحید چیزی نیست که به اجبار به کسی بدهند ،1انسان باید توحید را
تقاضا کند ،اگر کسی بخواهد توحید را بپذیرد ،باید پیش از آن ،به طاغوت کفر بورزد و به اهلل ایمان
بیاورد ،2در این صورت انسان وارد وادی دین شده است و به دین متمسک میشود3؛ در ادامهی آیه،
اساس دو جریان والیت در عالم مطرح میشود4؛ بر این اساس ،عدهای که توحید را پذیرفتند و به
اهلل ایمان آوردند ،تحت والیت اهلل قرار میگیرند .ولی کسانی که به اهلل ایمان نمیآورند ،رها نیستند
بلکه تحت والیت اولیای طاغوت قرار میگیرند؛ اولیایی که طغیان را در عالم رهبری میکنند .این
دو دستگاه والیت در عالم وجود دارد و هرگز متوقف نمیشود؛ هر انسانی یا تحت والیت حق است
یا تحت والیت اولیای طاغوت؛ والیت سومی هم وجود ندارد .این دو جریان والیت در جهان با هم
درگیر میشوند .جریان توحید و والیت حقّه که از طریق وجود مقدس نبی اکرم (صلیاهلل علیه و
آله) و اهلبیت (علیهمالسالم) در جهان اِعمال میشود ،میخواهد صفات کریمه را بسط دهد و از
طریق صفات کریمه ،بندگی خدای عالم را توسعه دهد و والیت باطل ،شیطان و شیاطین جن و انس
هستند که میخواهد صفات رذیله را بسط دهند؛ این دو جریان هرگز به یک نقطه همراهی و
هماهنگی با هم نمیرسند و قطعاً به پیروزی جبهه حق ختم میشود .۵بنابراین موحد شدن ،برابر با
ورود به این میدان درگیری است ،کسی نمیتواند موحد باشد و نسبت به آن بی تفاوت باشد .این
« . 1ال إِکْراهَ فِی الدِّینِ» (بقره.)2۵6 ،
« .2فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَهِ» (بقره.)2۵6 ،
« .3فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَه ..الْوُثْقَىَ الَ انفِصَامَ لَهَا وَاهللُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» (همان).
« .4اهللُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَات» (بقره،
.)2۵7
« .۵هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ» (توبه.)33 ،

درگیری همه عرصههای حیات فردی و اجتماعی انسان را فرا میگیرد .همه زندگی انسان میدان این
درگیری است و جهاد اکبر نیز این است که در این درگیری ،وجود خود را برای نبی اکرم (صلیاهلل
علیه و آله) فتح کنیم .بر این اساس نوعی مبارزه و درگیری بین دستگاه حق و دستگاه باطل و دشمنان
خدا در جامعه وجود دارد و درگیری این دو تمدن و حرکت تاریخی در نقطهای از دوران کنونی
تجلّی کرده است (میرباقری .)1394 ،بر این اساس ،درگیری همه جانبه انقالب اسالمی با غرب ایجاب
میکند که برای تمدن سازی رویکرد مقاومتی اتخاذ کنیم که مکتب شهید سلیمانی در این راستا
میباشد.
همچنان که مقام معظم رهبری فرموده اند ،دشمنی آمریکا با ملت ایران و نظام اسالمی واضح
است و ادامه تهدیدهای مکرر آمریکاییها و تالش بی وقفه آنها برای جلوگیری از بهره مندی ایران
از نتایج برجام ،تهدید به تحریمهای دیگر ،از نشانههای آشکار آن است؛ همهی این تالشها برای این
است که سلطه به این کشور برگردد (امام خامنهای .)1392 ،مقاومت و مبارزه در برابر نظام سلطه
محور مکتب شهید سلیمانی است و راهبرد شکست نظام سلطه است .بنابراین ،در مکتب شهید
سلیمانی راه شکست دشمن در سایهی ایمان و تقوى و استقامت و پایداری بر مقتضای ایمان است؛
که مقتضای ایمان ،اتخاذ رویکرد مقاومتی در مقابل نظام سلطه است .اتخاذ راهبرد مقاومتی در گام
دوم انقالب اسالمی ،کمک میکند تا در مقابل اهداف سلطه ،ایستادگی شود و ساختارهای موجود
تغییر یابد و انقالب اسالمی را به عنوان یک الگوی برتر به جهانیان معرفی نماید .در مکتب شهید
سلیمانی بر مبنای ایمان و استقامت بر آن و عمل به مقتضای آن در مبارزه با اولیای طاغوت و سلطه
گران ،ضروری است برای دانش آموزان تبیین شود که مقتضای ایمان به خداوند ،مقاومت و پایداری
مسلمانان در برابر کفار در همهی امور زندگی است .تبیین اهمیت استقامت جامعه برای عمل به
مقتضای ایمان ،ضرورت اتخاذ رویکرد مقاومت و پایداری در ارتباط با کفار را برای دانش آموزان
روشن میسازد و به این پی میبرند که به منظور مقابله با نظام سلطه و تزلزل ساختار سلطهگر-
سلطهپذیر و در نهایت نابودی نظام سلطه است ،اتخاذ رویکرد مقاومتی و مجاهدت برای قوی شدن
همه جانبه ضروری است.
لزوم دستيابی به پيشرفت
پیشرفت جامعه از جنبههای گوناگون اهمیت دارد .مکتب شهید سلیمانی تعیین کننده چگونگی
پیشرفت است .بر اساس نگاه اسالمى به پیشرفت ،اسالم انسان را یک موجود دو ساحتى داراى دنیا و
آخرت می داند و پیشرفت مادی و معنوی برای دنیا و آخرت در نظر گرفته شده است .اگر پیشرفت
صرفاً در عرصهی جسمی و مادی مورد توجه قرار بگیرد و از پیشرفت معنوی و کسب فضائل اخالقی

همچون پرهیز از مال حرام (دزدی ،احتکار ،تقلب در روابط اقتصادی و ، )...همدلی و به فکر دیگران
بودن ،روحیه جهادی ،وجدان کاری و ...غفلت شود ،کسانی که پیشرفت مادی کرده اند ،نه تنها
دیگر افراد جامعه را از این پیشرفت منتفع نمیسازند و به منظور بهره مندی دیگران از توانایی مادی
خود اقدامی انجام نمیدهند ،بلکه اگر در مسیر پیشرفت هر چه بیشتر خود ،منافع دیگران قرار داشته
باشد ،حاضر می شود که منافع دیگران را فدای مسیر پیشرفت خود کند و از ضرر رسیدن به منافع
دیگران هیچ نگرانی ندارد (طغیانی .)139۵ ،با پیشرفت معنوی ،انسان در اثر اتخاذ روحیهی انجام کار
با نیت خدایی ،کارها را با کیفیت خوب انجام میدهد و اسیر منافع خود نمیشود و به فکر نفع رسانی
به دیگران نیز هست .در مکتب شهید سلیمانی برای پیشرفت به نفع همهی افراد جامعه ،باید همزمان
با پیشرفت مادی ،پیشرفت معنوی هم مورد توجه قرار گیرد تا پیشرفتی پایدار و به نفع همهی افراد
جامعه باشد .پیشرفت ،رسیدن به یک نقطهی هدف نیست و مفهومی پویا میباشد؛ یعنی پیشرفت
جریان دائمی رو به جلو و به شکل منظم است ،برای حفظ و تداوم این جریان باید به صورت مستمر
گامهایی برداشته شود و جامعه باید به دنبال پیشرفت مداوم باشد .بر این اساس به منظور پیشرفت
جامعه به صورت دائمی و همراه با پیشرفت معنوی ،باید راهبردی اتخاذ شود که هم به پیشرفت معنوی
و اخالقی توجه داشته باشد و هم مسیر حرکت دائمی پیشرفت در همهی عرصهها به خوبی ترسیم
شده باشد .در مکتب شهید سلیمانی بر قوی شدن و بر حرکت دائمی رو به جلو تاکید دارد .در این
راستا ،در عرصههای مختلف مسلمانان باید قدرتمند شوند و با تسلط بر امکانات قدرت و ثروت ،مانع
از گسترش فساد و عامل اصالح در زمین شوند و ساختار سلطهگر -سلطهپذیر را تغییر دهند ،تا هم
مستضعفان را از سلطه مستکبران بیرون آورند و هم شالودههای سلطهگری را متزلزل کنند و زمینه را
برای ظهور امام زمان (عج اهلل تعالی فرجه الشریف) و استقرار حکومت مستضعفان فراهم نمایند
(مظاهری سیف.)13۸9 ،
ضرورت مشاركت و نقش آفرینی مردم در پيشرفت كشور
همچنانکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرموده اند ،پیشرفت جامعه با مردم شکل میگیرد؛
و نمیتوان بدون مشارکت مردم در پیشرفت کشور به موفقیت رسید (امام خامنهای .)1392 ،در مکتب
شهید سلیمانی ،رابطهی صمیمانه و همدلی مدیر و مردم ،محور روابط است .دستیابی به پیشرفت
کشور در بستر مشارکت افراد جامعه صورت میگیرد .در این حالت مردم پیشنهادات خود و
مشکالتی که در فعالیتهای خود در مسیر پیشرفت کشور مواجه هستند ،با مدیران مطرح میکنند.
مدیران نیز مشکالت کشور و طرحها و پیشنهادهای که نیاز به همکاری مردم است ،مطرح میکند و
با این آگاهیها دولت و ملت در کنار هم و به پشتوانهی یکدیگر به پیشرفت کشور کمک میکنند

(ابراهیمی.)1397 ،
اهميت عدالت در پيشرفت كشور
در مکتب شهید سلیمانی الزمهی مشارکت مردم در پیشرفت کشور ،عدالت است .عدالت باعث
میشود که افراد جامعه انگیزهی مشارکت در پیشرفت کشور را داشته باشند و اعتماد آنها به همدیگر
و مدیران شکل میگیرد .در نتیجه ،با مشارکت حداکثری افراد جامعه و بسیج عمومی ،روحیهی
جهادی شکل میگیرد و دستیابی به موفقیت بیشتر میشود .وقتی روحیه جهادی بر کاری حاکم شود،
مدیران همانند شهید سلیمانی دیگر خود را در چارچوب بخشنامهها و وظایف تعیین شده اداری و یا
سود شخصی اش نمیسنجد و طبعاً در آن قالب محدود نیز عمل نمیکند ،در چنین شرایطی مدیران
تنها به هدف میاندیشند و تا رسیدن به آن ،دست از تالش بر نمیدارند و در بخشهای گوناگون،
کار و ایثار و فداکاری را برای خدا ،با جدیت و به صورت خستگی ناپذیر ،فقط به عنوان احساس
تکلیف انجام میدهند .الزمهی شکل گیری روحیهی جهادی ،استحکام معنویت دینی در مدیران
است .در نظام اسالمی ،پیشرفت بدون عدالت ممکن نیست .عدالت از این جهت حائز اهمیت
استراتژیک است که باعث میشود ،عالقه و تعهد مردم به دولت و همچنین احساس همبستگی ملی
و مقاومت آنان افزایش پیدا کند.
همچنان که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرموده اند ،با گفتن و با اعالم کردن ،نه پیشرفت
حاصل میشود و نه عدالت؛ اما با تبیین کردن ،تکرار کردن و همتها و عزمها را راسخ کردن ،هم
پیشرفت حاصل میشود و هم عدالت ...همه باید آن را بخواهیم؛ تا نخواهیم ،طراحى و برنامه ریزى
و عملیات تحقق پیدا نخواهد کرد و به هدف هم نخواهیم رسید؛ باید تبیین شود (امام خامنهای،
 .)13۸۸در مکتب شهید سلیمانی فرهنگ عمومی مردم ،باورهای مردم و سرمایههای معنوی و مادی
مردم باید به صحنه آورده شود .از طریق فرهنگ سازی و گفتمان سازی تغییر و پیشرفت در اذهان
مردم و نخبگان و گسترش حرکت عموم مردم به پیشرفت ،پیشرفت حاصل میشود .تحول فکری و
فرهنگی مدیران مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی از این جهت اهمیت دارد که تصمیمات مدیران در
ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،در زندگی شخصی و فعالیت شغلی ،در سیاست گذاریها
و برنامه ریزیهای خرد و کالن جامعه ،همگی زاییده نظام فکری آنهاست و لذا برای ایجاد تغییر در
اینها الزم است که همهی مدیران جامعه با اعتقاد کامل ،برای تغییر در جهت پیشرفت کشور مشارکت
داشته باشند و با ایمان به منابع و داشتههای خود ،برای حل مشکالت با معیارهای الهی و در نظر گرفتن
منافع بلند مدت جمعی تصمیم گیری کنند و از وابستگی اقتصادی که در طول تاریخ آسیبها و
خسارتهایی زیادی برای جوامع ایجاد کرده و هم اکنون نیز ایجاد میکند ،دوری کنند (ابراهیمی،

.)1397
بر طرف نمودن موانع پيشرفت كشور
نگاهی واقعی به پیشرفت نشان میدهد که هر مسیر پیشرفتی ناچار از برخورد با موانع است .این
موانع میتوانند درونی باشند ،مانند نفس انسان که او را به تنبلی و بیهودگی تحریک میکند و مانع
از پیشرفت عالی انسان می شود و یا موانع بیرونی باشند و دیگران مانع پیشرفت گردند .در مسیر
پیشرفت کشور نیز موانع درونی و بیرونی وجود دارد که در مکتب سلیمانی مدیریت جهادی ،تالش
و کار در کمک و خدمت به دیگران و عمل به رویکرد مقاومتی به عنوان راهبرد بر طرف نمودن
موانع و پیشرفت جامعه اهمیت ویژهای دارد.
کشورهای سلطهگر بر علیه ملت ایران ،دشمنیهای زیادی داشته اند و تالش کرده اند تا موانعی
جهت عدم پیشرفت همه جانبه کشور ایجاد کنند .قبل از انقالب اسالمی ایران ،ملت ایران تحت سلطه
کشورهای سلطهگر غربی بود و همهی منابع و ظرفیتهای کشور در اختیار آنها بود .اما پس از انقالب
اسالمی ،دست سلطهگران از این منافع کوتاه شد .با توجه به اینکه آموزههای اسالم و انقالب اسالمی
باعث شد که دست سلطهگران کوتاه گردد .سلطهگران به دنبال این بوده اند که با اسالم درگیر شوند
و پایبندی مردم به اسالم از بین برود تا دیدگاه اسالمی از این مملکت رخت بربندد و از این طریق
بتوانند سلطهگری خود را از سر بگیرند .مقام معظم رهبری در این باره فرمودند « :دشمنی امروز
اردوگاه استکبار با ایران اسالمی به خاطر اسالم است .آنها با اسالم دشمن هستند که بر جمهوری
اسالمی ایران فشار وارد میکنند .واهلل که آمریکا از ملت ایران از هیچ چیزشان به قدر مسلمان بودن
و پایبند به اسالم ناب محمدی بودن ناراحت نیست؛ او میخواهد شما از این پایبندی دست بردارید»
(امام خامنهای .)1369 ،در شرایط کنونی نیز دشمن در حال یک جنگ اقتصادی تمام عیار برای
شکست و حذف انقالب اسالمی از موازنه جهانی و تبدیل انقالب اسالمی به یک پدیده منفعل در
مقابل غرب است (امام خامنهای .)1390 ،علت این شرارت ها ،نه مسئلهی هستهای ،نه مسئلهی حقوق
بشر و نه مسائل دیگری از این قبیل است؛ علت ،استقاللخواهی ملت ایران است؛ علت ،داشتن یک
حرف نو بر پایهی مبانی اسالم است که برای کشورهای دیگر و ملتهای مسلمان الگو خواهد شد.
همهی این تالشها برای این است که سلطه به کشور برگردد (امام خامنهای.)13۸9 ،
در مکتب شهید سلیمانی به منظور غلبهی بر موانع پیشرفت کشور ،برنامهای اساسی برای بر طرف
کردن موانع بیرونی پیشرفت جمهوری اسالمی ایران وجود دارد .تبیین موانع بیرونی و دشمنیهای
سلطهگران علیه ملت برای دانش آموزان ،آنها را به این باور میرساند که برای پیشرفت کشور و برای
اینکه ضعیف و تحت سلطه نباشیم ،قوی شدن ضروری است و با تبیین ظرفیتهای عظیمی که در

داخل کشور وجود دارد ،باور به اینکه ما میتوانیم پیشرفت همه جانبه و پایدار داشته باشیم ،در آنها
تقویت میشود .در مکتب شهید سلیمانی ،دانش آموزان به عنوان مدیران آینده ،با درک وجود
دشمنان سلطهگر و دشمنیهایی که به دنبال ایجاد مانع بر پیشرفت کشور هستند و با درک ظرفیتهای
انسانی و مادی داخلی که برای پیشرفت کشور وجود دارد ،باور پیدا میکنند که میتوانند در پیشرفت
کشور خویش نقش آفرینی کنند.
با توجه به اینکه پیشرفت همه جانبه و پایدار هر جامعه ،نیازمند وجود انسانهای مؤمن ،متعهد،
خالق ،کارآمد ،منضبط ،دارای انگیزه ،امیدوار ،فعال و درست کاری است که بتوانند در حرکت
جامعه به سوی پیشرفت نقش موثری ایفا نمایند (سند مبانی نظری تحول بنیادین ، )149 :1390 ،در
نتیجهی فرایند تربیت دانش آموزان مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی ،دانش آموزان میتوانند به عنوان
مدیران جهادی تمدن ساز با کسب شایستگی که به آنها آمادگیهای الزم را برای نقش آفرینی در
تمدن سازی میدهد ،ایفای نقش نمایند.
در مباحث فوق به بررسی گوشهای از مبانی انقالبی مکتب سلیمانی از قرآن و عترت (علیهم
السالم) و والیت فقیه پرداخته شد .شهید حاج قاسم سلیمانی در راستای دستیابی به کمال برای
پیشرفت و اقتدار در عرصههای مختلف ،پیشتاز ،پیشگام و الگو بود .الگوی برنامه درسی تربیت مدیر
جهادی تمدن ساز باید مبتنی بر مبانی انقالبی مکتب شهید سلیمانی باشد.

پيشينه پژوهش
بابایی طالتپه ( )1399در پژوهشی تحت عنوان اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی ،به تبیین
مکتب شهید سلیمانی و اصول راهبردی حاکم بر آن پرداخت .به این نتیجه رسید که این اصول در
چهار مؤلفه اساسی که تشکیل دهتده رفتار آدمی تجمیع شده است که شامل اصول دانشی و معرفتی،
اصول ارزشی و انگیزشی ،اصول الگویی و اصول نمادی است و سه اصل خداباوری و یقین به
وحدانیت او ،تفکر راهبردی والیی و آخرت نگری از اصول اندیشهای است و اخالص در گفتار و
عمل ،روحیه جهادی و انقالبیگری و التزام عملی به دین از اصول ارزشی و انگیزشی است و تقوا و
ادب الهی ،استقامت علوی گونه و مدیریت دیینی از اصول الگویی و والی مداری ،عشق به خدا و
دیدار او و تصمیم گیری راهبردی والیی از اصول نمادی احصاء گردید.
خانی ،محمدی ( )139۸در پژوهشی با عنوان بازشناسی مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی مبتنی
بر بیانات امام خامنهای (مدظله العالی)  ،به بررسی مؤلفههای مکتب شهید سلیمانی در نگاه رهبر معظم
انقالب اسالمی با استفاده از روش تحلیل مضمون پرداخت .یافتههای این تحقیق نشان داد که در
مجموع  164مضمون اصلی از بیانات معظم له استخراج شده است که ذیل  6مضمون سازمان دهنده

جای گرفته اند .این  6مضمون عبارت اند از :ویژگیهای شهید ،اقدامات شهید ،برکات این شهادت
عظیم ،وظیفه مردم ،ایام اهلل و نهاد انسانی نیروی قدس .در نهایت این  6مضمون سازمان دهنده ذیل
مضمون فراگیر مکتب حاج قاسم سلیمانی جای گرفتند .شبکه مضامین حاصله ،مؤلفههای مکتب
شهید سلیمانی در نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی را نشان میدهد.
ترابی کالته قاضی ( )1399در پژوهشی به بررسی مؤلفههای اخالق حکمرانی در مکتب شهید
سلیمانی پرداخت .در این پژوهش سعی شده است مؤلفههای اخالق حکمرانی در مکتب شهید
سلیمانی احصاء و تدوین گردد .در این تحقیق مجموعاً  267مفهوم پایه 93 ،مفهوم سازمان دهنده و
 24مفهوم عالی شناسایی و ارائه گردیده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که شهید سلیمانی را
میتوان الگو و مصداقی برای گزاره «حکمران مسلمان انقالبی» دانست و مؤلفههای اخالق حکمرانی
شهید سلیمانی که در این پژوهش ارائه شده اند از قبیل ارزش گرا و اصول مدار ،استکبار ستیز ،اما
باور و امام یاور ،پاسدار انقالب و نظام ،تواضع و احترام ،خادم ،شخصیت جامع ،شهادت طلب ،فساد
ستیز و ساده زیست ،شاکر ،مخلص ،مجاهد ،مشرف و آینده نگر ،مدیریت پدرانه و مشفقانه ،مردم
دار و مردم باور ،نفوذ و محبوبیت شخصیتی ،هدفمند و هدف گرا و ...مؤید وجوه حکمرانی ،تقید و
تشرع اسالمی و دینی و روحیه انقالبی و جهادی این شهید بزرگوار میباشند.
عرفانی فر ( )1399در پژوهشی با عنوان نقش راهبردی حاج قاسم سلیمانی در شکلگیری محور
مقاومت و مدیریت توحیدی آن به بررسی نقش سردار سپهبد قاسم سلیمانی در محور مقاومت
پرداخت .نتایج بدست آمده نشان میدهد که فرمانده شجاع و دالور نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با داشتن تفکری نظامی ،اندیشة استراتژیک و به مانند یک دیپلمات زیرک ،به عنوان
نیروی فعال در سیاست خارجی کشورمان نقشی مهم ایفا میکرد و برای جمهوری اسالمی تنها یک
فرمانده نظامی نبود ،او نماد «محور مقاومت» بود که پایههای جمهوری اسالمی بر آن بنا شده است.
مزینانی ( )1399در پژوهشی با عنوان حکمرانی جهادی (درآمدی بر تحلیل سیرة سردار سلیمانی
از منظر آموزههای حکمرانی)  ،توصیفاتی که از سبک و سیرة شخصی و شخصیتی سردار سلیمانی
در کالم مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ارائه شده است را از منظر آموزههای حکمرانی بهعنوان
بحثی تازه در عرصة ادارة امور عمومی تحلیل نموده با این هدف که امتیازات و تمایزات آن را
شناسایی و الگویی مقدماتی بر مبنای یافتهها ترسیم نماید .یافتهها نشان میدهد الگوی حکمرانی
جهادی با محوریت و مرکزیت مفهوم جهاد در معنای عام آن ،از جهت مبانی و خاستگاه ،مفهوم
اثربخشی و جایگاه جهاد و مجاهدت حکمران در آن از دیگر الگوهای معرفیشده حتی الگوهای
بومی ،متمایز بوده و شاخصهای یادشده جزء ماهوی آن محسوب میگردد.
دهقانیپود ،پاشایی هوالسو ( )1399در پژوهشی با عنوان «تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم

سلیمانی» به این نتیجه رسید که مکتب این شهید واالمقام در پنج بُعد «معنوی و ارزشی»« ،فردی و
رفتاری»« ،فرماندهی و مدیریتی»« ،نظامی» و «تأثیرگذاری (عملکردی) » است و در نهایت نتیجه پیامد
مکتب سلیمانی« ،سعادت و شهادت» است.
گنج بخش ( )1399در پژوهشی به بررسی شناسایی عوامل شکوفایی فضایل اخالقی حکمران
مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی با هدف دستیابی به عوامل مؤثر بر رشد و شکوفایی فضایل اخالقی
حکمران اسالمی با تأسی به این مکتب پرداخت .پس از تبیین فضایل اخالقی حکمران بر اساس
نظریهپردازی امام راحل (ره) و رهبر انقالب؛ به تطبیق آن با رویه شهید سلیمانی پرداخته و در تشریح
عوامل مؤثر بر رشد و شکوفایی آن به عوامل خانوادگی و محیطی و همچنین تأثیر اراده اشاره نموده
و در خصوص ویژگیهای اخالقی این شهید و چگونگی ترویج مکتب ایشان بحث نموده است.
امینی ،خلیلی باصری ،سید محمودی ( )1399در پژوهشی با عنوان تبیین منظومة
(اعتقادی/رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسالمی به تبیین منظومة از
ویژگیهای (اعتقادی -رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسالمی پرداختند.
ویژگیهای اعتقادی  -رفتاری حکمرانی شهید سلیمانی به عنوان مضمون فراگیر ،در مجموع 13
مضمون سازماندهنده و  4۸مضمون پایه را در بر میگیرد و یافتهها داللت بر این دارد که اساساً
حکمران اسالمی بر خالف مدل غربی لزوماً میباید عالوه بر رعایت مؤلفههای مدیریتی متخلق به
شاخصههای اعتقادی و رفتاری متعالی منطبق بر موازین اخالقی و شرعی اسالم نیز باشد.
محمدظاهری ( )1399در پژوهشی با عنوان «ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقالب برای مدیران
عالی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی» 33 ،مضمون پایه،
 27مضمون سازمان دهنده و  4مضمون فراگیر تحت عناوین «مشی سیاسی ،مشی اقتصادی ،مبانی
اعتقادی ،زمینههای فردی ،زمینههای شغلی و مشی فرهنگی» استخراج ،و سپس با استفاده از رویکرد
ساختاری تفسیری نسبت به سطح بندی اقدام کرد که مبانی اعتقادی به عنوان اثرگذارترین مضمون
در سطح چهارم ،زمینههای فردی در سطح سوم ،مشیهای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی در سطح دوم
و زمینههای شغلی به عنوان اثر پذیرترین مضمون در سطح اول قرار گرفت.

روششناسی پژوهش
در این قسمت روش پژوهش و فرایند دستیابی به یافته ها ،جامعه ،شیوه نمونه گیری توضیح داده
میشود .برای پاسخ به سوال اول از روش تحلیلی -استنتاجی استفاده شد تا با بررسی مبانی پژوهش
و پیشینهی پژوهش ،اهداف و محتوای برنامه درسی تربیت مدیران تمدن ساز استخراج شود .برای
پاسخ به سوال دوم با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی ،میزان توجه کتب درسی پایههای اول تا

دوازدهم وزارت آموزش و پرورش به موضوع بررسی شد.
با توجه به متمرکز بودن نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،کتب درسی مهم ترین
و پرکاربردترین رسانه آموزشی محسوب میشوند و به خاطر اهمیت زیادی که در تحقق اهداف
آموزشی دارند ،کانون توجه تمامی دست اندرکاران آموزش و پرورش میباشد (یارمحمدیان،
1377؛  )142و کتاب های درسی به عنوان یکی از مهمترین منابع یادگیری دانش آموزان و محور
اقدامات نظام آموزش و پرورش در سطح گسترده است.
بر همین اساس در این پژوهش ،به منظور بررسی وضعیت موجود توجه به موضوع در برنامههای
درسی ،مطالعه و بررسی محتوای کتابهای درسی به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی مورد
بررسی قرار میگیرد .به منظور توصیف عینی ،نظام دار و کمی میزان توجهی محتوای کتابهای
درسی دورههای ابتدایی و اول و دوم متوسطه به موضوع از روش تحلیل محتوی1کمی استفاده شد.
به زعم آری ،یاکوبز ،و رضویه )4۸۵ :1996( 2تحلیل محتوی میتواند روش خوبی برای بررسی
متون درسی باشد .واحد تحلیل (جمله یا مجموعه ای که آن واحد در درون آن جا یافته است و معنی
می دهد) در این پژوهش صفحه (متن ،پرسشها ،تمرینها و تصاویر) و واحد ثبت جمله و تصاویر
است .به این منظور در فرایند تحلیل محتوی ،محتوای کتابها شامل متن ،تصویر ،نمودار ،جدول و
فعالیتهای فکری و عملی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم مضامینی مرتبط با مقولههای اصلی
مبانی انقالبی مکتب شهید سلیمانی در برداشت ،بررسی و شمارش شد و چنانچه در صفحهای ،حتی
یک کلمه و یا تصویر به مولفههای مذکور اشاره کرده بود ،یک فراوانی برای آن مولفه منظور شد.
برای تحلیل داده ها ،از شاخصهای آماری توصیفی استفاده شد .جامعه آماری شامل تمامی
کتابهای درسی دورههای ابتدایی و اول و دوم متوسطه بود که با استفاده از روش نمونه گیری
هدفمند ،آن دسته از کتابهای درسی که تصور میشد به موضوع پرداخته اند ،انتخاب شدند.
توصیف نمونه کتابهای درسی در دامنه سالهای تحصیلی  1399-1400در جدول  .1و 2 .ارائه شده
است.
جدول .1توصيف نمونه كتب مورد بررسی دورههای ابتدایی و اول متوسطه
پایه تحصيلی

نام كتاب

تعداد

پایه

صفحه

تحصيلی

نام كتاب

تعداد
صفحه

آموزش قرآن

82

فارسی خوانداری

166

فارسی -بخوانيم

115

پيام های آسمانی

156

علوم تجربی

103

مهارتهای نوشتاری

99

1. Content analysis
2. Ary, Jacobs & Razavieh

اول ابتدایی

دوم ابتدایی

سوم ابتدایی

چهارم ابتدایی

پنجم ابتدایی

ششم ابتدایی

فارسی -نوشتاری

137

مطالعات اجتماعی

151

هدیههای آسمانی

95

آموزش قرآن

110

آموزش قرآن

104

كار و فناوری

157

علوم تجربی

103

فرهنگ و هنر

122

فارسی -نوشتاری

103

علوم تجربی

129

فارسی -بخوانيم

114

عربی

87

هدیههای آسمانی

110

تفكر و سبک زندگی

136

آموزش قرآن

120

سبک زندگی دختران

24

علوم اجتماعی

76

فارسی خوانداری

125

فارسی -نوشتاری

88

پيام های آسمانی

126

فارسی -بخوانيم

136

مطالعات اجتماعی

171

علوم تجربی

112

هفتم

هشتم

عربی

123

هدیههای آسمانی

118

آموزش قرآن

120

آموزش قرآن

115

علوم تجربی

144

فارسی -بخوانيم

140

سبک زندگی (پسران)

24

فارسی -نوشتاری

104

تفكر و سبک زندگی

206

مطالعات اجتماعی

99

فرهنگ و هنر

130

علوم تجربی

106

مهارتهای نوشتاری

96

فارسی -نوشتاری

92

كار و فناوری

141

هدیههای آسمانی

119

قرآن

132

فارسی -بخوانيم

151

پيامهای آسمانی

130

آموزش قرآن

122

فرهنگ و هنر

176

مطالعات اجتماعی

102

فارسی خوانداری

146

علوم تجربی

95

علوم تجربی

154

كار و فناوری

101

مطالعات اجتماعی

166

فارسی -بخوانيم

105

عربی

109

نهم

فارسی -نوشتاری

96

مهارتهای نوشتاری

108

هدیههای آسمانی

71

كار و فناوری

147

آموزش قرآن

111

آمادگی دفاعی

112

مطالعات اجتماعی

124

كار و فناوری

93

كار تفكرو پژوهش

101

علوم تجربی

95

جدول .2توصيف نمونه كتب مورد بررسی دورهی دوم متوسطه
تعداد

پایه تحصيلی

نام كتاب

دهم

آمادگی دفاعی

122

دین و زندگی 1

148

تفكر و سواد رسانهای همه

177

انسان و محيط زیست

115

فارسی  1نظری

152

نگارش  1نظری

123

فارسی و نگارش  1فنی

121

دین و زندگی  1همهی رشتهها به غير از علوم انسانی

148

عربی  1همهی رشتهها به غير از علوم انسانی

100

نگارش  2نظری

123

فارسی  2نظری

154

دین و زندگی  2همهی رشتهها به غير از علوم انسانی

183

عربی  2همهی رشتهها به غير از علوم انسانی

83

دین و زندگی 2

183

فارسی و نگارش  2فنی حرفهای و كارودانش

163

تاریخ معاصر

254

زبان و ادبيات فارسی

148

علوم اجتماعی

138

دین و زندگی

138

عربی رشته علوم انسانی

84

آمادگی دفاعی

127

صفحه

یازدهم

دوازدهم

در بررسی و تحلیل محتوای کتابهای درسی ،از سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته استفاده
شده است .به منظور تدوین سیاهه تحلیل محتوایِ کتابهای درسی ،با استفاده از مباحث مطرح در
هدف و محتوای برنامه درسی مقولهها استخراج شد .برای مطالعه پایایی ،1متناسب با روش مطالعه
(تحلیل محتوی) از شیوه باز آزمایی2بهره گیری شد (ساروخانی .)2۸9 :13۸۵ ،به این منظور ،از طریق
محقق دوم و در خصوص کتابهای دو پایه تحصیلی انجام شد.پس از انجام تحلیل محتوا توسط
محقق دوم ،با استفاده از روش اسکات 3ضریب توافق بین دو کدگذار بررسی شد که میزان توافق
باالتر از  0/9۵حاصل شد که بیانگر پایایی آن است.در ادامه نحوهی اندازه گیری ضریب توافق ارائه
1. Reliability
2. test-re-test
3. Scott

میشود.
× 100

مقوله موردهای توافق

= 𝑅 𝐶.

کل مقولهها

30 + 27
× 100 = 0/95
2 × 30
در جدول  .3سیاههی تحلیل محتوا که شامل مولفهها و شاخصهای برنامه درسی تربیت مدیران

= 𝑅 𝐶.

تمدن ساز است ،ارائه میشود.
جدول  .3مولفهها و شاخصهای برنامه درسی تربيت مدیران تمدن ساز
شاخص ها

مولفه ها

لزوم دوری از سلطه

دشمنیهای سلطهگران پس از انقالب

پذیری برای دستيابی به

تبيين ضرورت دوری از سلطه پذیری

حيات طيبه

هدف دشمن از دشمنیها و تحریمها
راهبرد بی اثر سازی دشمنیها و تحریمهای دشمنان

اعتقاد به علم و حكمت
الهى

ضرورت

در

استقالل

آیات و روایات مربوط به چگونگی بهبود وضعيت اقتصادی و افزایش رزق
آیات و روایات مربوط به علم و حكمت الهی در لزوم عدم وابستگی به كافران
ضرورت استقالل
اثرات استقالل
اقتضاء عزتمندی

عزت مندی

عوامل سلب عزتمندی
اهميت عزتمندی
ضرورت پرهيز از تسليم در برابر سلطه گران
ایمان و استقامت بر آن و

آیات و روایات مربوط به نقش ایمان در دریافت بركات الهی و بهبود وضع

عمل به مقتضای آن در

آیات و روایات مربوط به ضرورت استقامت مسلمانان

مبارزه با سلطه گران

راه پيشرفت همه جانبه كشور

لزوم

دستيابی

پيشرفت،

عدالت

به

اهميت پيشرفت و عدالت

و

پيشرفت همراه با عدالت

ضرورت مشاركت مردم

مقایسهی پيشرفت در غرب با پيشرفت همراه با عدالت

در پيشرفت

زمينه سازی مشاركت اجتماعی

بر طرف نمودن موانع

تبيين موانع درونی پيشرفت

پيشرفت كشور

نمونههای دشمنیهای سلطه گران
علت دشمنیهای سلطه گران
تاریخچه سلطه گریهای دشمنان

هدف سلطهگران از تحریم
نقش پيشرفت و قدرتمندی در دوری از سلطه پذیری
تبيين ظرفيتهای عظيم كشور
تاریخچه تحریمهای سلطهگران
مدیریت جهادی برای پيشرفت كشور
الزامات پيشرفت و قوی

روحيهی مقاومت و پایداری

شدن

آگاهی نسبت به فرصتها و تهدیدها ،امكانات و ظرفيتهای داخلی
همدلی ،مشاركت بر محور ایثار و فداكاری
خودباوری و اعتماد به خود

یافتههای پژوهش
برای پاسخ به سوال اول ،بر مبنای تحلیل مبانی انقالبی مکتب شهید سلیمانی که در قسمت
مبانی نظری ارائه شد ،اهداف و محتوای برنامه درسی تربیت مدیران تمدن ساز ،استخراج شد
که در جداول زیر ارائه میشود.
جدول  .4لزوم دوری از سلطه پذیری برای دستيابی به حيات طيبه
هدف

دانش :درک ضرورت دوری از سلطه پذیری
مهارت :توانایی بررسی سلطه گریها و دشمنیهای سلطهگران علیه ملت ایران
نگرش :گرایش به دوری از سلطه پذیری و ناکامی دشمنان

محتوا

دشمنیها و سلطه گریهای سلطهگران علیه ملت ایران قبل از انقالب
تبیین ضرورت دوری از سلطه پذیری بر اساس فرامین دین مبین اسالم
تبیین هدف دشمن از دشمنیها و تحریمها
بیان راهبرد بی اثر سازی دشمنیهای دشمنان
تاریخچه سلطه گریهای دشمنان علیه ملت ایران

جدول  .5اعتقاد به علم و حكمت الهى در ضرورت استقالل
هدف

دانش :درک علم و حکمت الهى در ضرورت استقالل
مهارت :تشخیص ضرورت استقالل بر مبنای حکمت الهى
نگرش :اعتقاد به علم و حکمت الهی در ضرورت استقالل

محتوا

آیات و روایات مربوط به چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رزق
آیات و روایات مربوط به علم و حکمت الهی در لزوم عدم وابستگی به کافران
مفهوم ،ضرورت ،اهمیت و اثرات استقالل

جدول  .6عزت مندی
هدف

دانش :درک ضرورت روابط عزتمندانه
مهارت :تشخیص روابط عزتمندانه
نگرش :گرایش به روابط عزتمندانه

محتوا

مفهوم عزتمندی ،اقتضاء عزتمندی و عوامل سلب عزتمندی مسلمانان
اهمیت عزتمندی و شکست ناپذیری در برابر سلطه گران
ضرورت پرهیز از خضوع و تسلیم و سازش در برابر سلطه گران

جدول  .7ایمان و استقامت بر آن و عمل به مقتضای آن در مبارزه با سلطه گران
هدف

دانش :درک مقتضای ایمان و استقامت بر آن در مبارزه با سلطه گران
مهارت :عمل به مقتضای ایمان در مبارزه با سلطه گران
نگرش :رغبت به مقتضای ایمان و استقامت بر آن

محتوا

آیات و روایات مربوط به نقش ایمان در دریافت برکات الهی و بهبود وضع اقتصادی و
ضرورت استقامت مسلمانان در برابر فشارهای کفار
مقتضای ایمان و راه پیشرفت و قدرتمندی مسلمانان در مبارزه با دشمنیهای دشمنان

جدول  .8لزوم دستيابی به پيشرفت ،عدالت و ضرورت مشاركت و نقش آفرینی مردم در پيشرفت
هدف

دانش :درک پیشرفت و عدالت اقتصادی و مشارکت اجتماعی
مهارت :تشخیص راه دستیابی به پیشرفت ،عدالت و مشارکت اجتماعی
نگرش :باور به قوی شدن به عنوان راه پیشرفت ،عدالت و مشارکت اجتماعی

محتوا

مفاهیم پیشرفت و عدالت
اهمیت پیشرفت همراه با عدالت
ضرورت قوی شدن به عنوان راهبرد پیشرفت و عدالت جامعه
مقایسهی پیشرفت در غرب با پیشرفت همراه با عدالت

جدول  .9رفع موانع پيشرفت كشور
هدف

دانش :درک راهبرد رفع موانع پیشرفت کشور و راهبرد رفع موانع
مهارت :تشخیص موانع پیشرفت کشور و راهبرد رفع موانع
نگرش :تمایل به رفع موانع پیشرفت اقتصادی کشور

محتوا

موانع درونی پیشرفت
موانع بیرونی پیشرفت کشور همچون دشمنیهای کشورهای سلطه گر ،تحریم ها
نمونههایی از دشمنیهای کشورهای سلطهگر بر علیه ملت ایران
علت دشمنیهای سلطه گران
هدف سلطهگران از تحریم اقتصادی
راه بی اثر سازی تحریمهای دشمنان

جدول  .10الزامات قوی شدن و پيشرفت
هدف

دانش :درک الزامات قوی شدن و پیشرفت
مهارت :کسب تواناییهای الزم برای قوی شدن و پیشرفت
نگرش :رغبت به تحقق الزامات قوی شدن و پیشرفت در وجود خویش

محتوا

انگیزه و مدیریت جهادی برای پیشرفت کشور
روحیهی مقاومت و پایداری
فرصتها و تهدیدها ،امکانات و ظرفیتهای داخلی
همدلی ،مشارکت و همیاری در فعالیتهای اقتصادی بر محور ایثار و فداکاری
خودباوری و اعتماد به خود برای نقش آفرینی

برای پاسخ به سوال دوم ،به بررسی محتوای کتب درسی دورههای ابتدایی و اول و دوم متوسطه
بر اساس مقولههایی که در جدول شماره  .3ارائه شده است ،پرداخته شد تا میزان توجه به مولفهها و
شاخصهای برنامه درسی تربیت مدیران تمدن ساز در مکتب شهید سلیمانی در کتب درسی مشخص
شود .یافتههای مربوط به سوال مذکور در جداول شماره  .4و  .۵ارائه شده است.
جدول  .11ميزان توجه به مقولههای تربيت مدیران تمدن ساز در كتب درسی دورههای ابتدایی و متوسطه اول
جمع فراوانی

اول

دوم

م
سوم

چهار

پنجم

ششم

تم
هفتم

لزوم دوری از سلللطه پذیری

هش

3

نهم

مقوله ها

17

20

درصد

فراوانی در پایه ها

0/25

برای دستيابی به حيات طيبه
اعت قاد به علم و حك مت الهى
در ضرورت استقالل
عزت مندی

7

7

0/09

ایمان و ا ستقامت بر آن و عمل

4

4

0/05

به مقتضای آن
د ستيابی به پي شرفت ،عدالت و
ضرورت مشاركت در پيشرفت
رفع موانع پيشرفت كشور
3

الزامات پيشرفت و قوی شدن

2

1

4

2

7

7

0/09

13

25

0/31

جمع كل فراوانی

63

0/79

جمع كل صفحات بررسی شده

7942

100

همان گونه که در جدول شماره  11مشاهده میشود 2۵ ،فراوانی ( )0/31به مقوله الزامات پیشرفت
و قوی شدن 20 ،فراوانی ( 0/2۵درصد) به مقوله لزوم دوری از سلطه پذیری برای دستیابی به حیات
طیبه 7 ،فراوانی ( )0/09به مقولههای عزتمندی و رفع موانع پیشرفت کشور 4 ،فراوانی ( )0/0۵به مقوله

ایمان و استقامت بر آن و عمل به مقتضای آن اشاره داشته اند .به مقوله اعتقاد به علم و حکمت الهى
در ضرورت استقالل و مقوله دستیابی به پیشرفت ،عدالت و ضرورت مشارکت مردم در پیشرفت هیچ
توجهی نشده و مغفول مانده است .از بین مقولهها بیشترین توجه به مقوله الزامات پیشرفت و قوی
شدن بوده است .از مجموع کتب بررسی شدهی دورههای ابتدایی و اول متوسطه که شامل 7942
صفحه میباشد ،تنها در  63صفحه به موضوع اشاره داشته اند که برابر با  0/79درصد از کل حجم
صفحات کتب درسی بررسی شده میباشد.
جدول .12ميزان توجه به مقولههای تربيت مدیران تمدن ساز در مكتب سليمانی در دوره دوم متوسطه
دهم

یازد هم

دوازدهم

جمع فراوانی

مقوله ها

لزوم دوری از سلطه پذیری

درصد

1

2

20

23

فراوانی در پایه

0/77

اعتقاد به علم و حكمت الهى در ضرورت استقالل
عزت مندی

2

2

6

10

0/33

ایمان و استقامت بر آن و عمل به مقتضای آن

1

3

1

5

0/16

دستيابی به پيشرفت ،عدالت و ضرورت مشاركت مردم در پيشرفت

1

1

0/03

رفع موانع پيشرفت كشور

9

26

0/87

9

8

الزامات پيشرفت و قوی شدن
جمع كل فراوانی كتب بررسی شده

65

2/17

جمع كل صفحات كتب بررسی شده

2984

100

همان گونه که در جدول شماره  .12مشاهده میشود ،از مجموع کتب بررسی شده دورهی دوم
متوسطه که شامل  29۸4صفحه میباشد ،در  6۵صفحه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به موضوع
اشاره شده است که برابر با  2/17درصد از کل حجم صفحات کتب درسی بررسی شده میباشد.
بیشترین توجه به مقوله ها ،مربوط به رفع موانع پیشرفت کشور است که دارای  26فراوانی
(0/۸7درصد) است .پس از آن بیشترین توجه به مقوله لزوم دوری از سلطه پذیری است که دارای
 23فراوانی ( 0/77درصد) است .در محتوای کتب درسی به مقولهی اعتقاد به علم و حکمت الهى در
ضرورت استقالل و مقولهی الزامات پیشرفت و قوی شدن ،هیچ گونه توجهی نشده است .به مقولهی
دستیابی به پیشرفت ،عدالت و ضرورت مشارکت مردم در پیشرفت نیز توجه کمی شده است و دارای
 1فراوانی ( 0/03درصد) است.

نتيجهگيری و پيشنهادها
الف .نتيجهگيری
تربیت دانش آموزان و آینده سازان انقالب اسالمی برای اینکه بتوانند در آینده نزدیک مجاهدانه
در مسیر تحقق اهداف گام دوم انقالب اسالمی و در تمدن سازی به وظایف خود عمل کنند ،اهمیت
واالیی دارد .مدیران آینده جامعه باید از اکنون تربیت شوند تا بتوانند به عنوان مدیران جهادی تمدن
ساز نقش آفرینی کنند .الزمهی گرایش به تمدن نوین اسالمی ،نشر نظری و عملی مکتب اسالم است.
بر اساس فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شهید حاج قاسم سلیمانی را به چشم یک مکتب،
یک راه ،یک مدرسهی درسآموز نگاه کنیم .برای تمدن سازی اسالمی باید مدیرانی تربیت شوند
که در عرصههای مختلف شغلی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی عمل کنند.
در این راستا ،برای تربیت مدیران جهادی تمدن ساز باید تربیت دانش آموزان به عنوان مدیران
آینده مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی باشد .با توجه با اینکه در مکتب شهید سلیمانی اثرگذارترین
بعد ،مبانی اعتقادی بوده است که بر مشی سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی او تأثیر داشت و نیز زمینههای
شغلی و عملکردی او را به عنوان اثرپذیرترین بعد ،تحت تأثیر قرار داد و به طور کلی ساختار فکری
و شخصیتی ایشان را شکل داده است ،بنابراین برای تربیت مدیر جهادی تمدن ساز ،درک مبانی
اعتقادی مکتب شهید سلیمانی و طراحی الگو برای تربیت دانش آموز در تراز گام دوم انقالب
اسالمی به منظور تربیت مدیران تمدن ساز اهمیت ویژهای دارد.
در این راستا ،با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی به بررسی مبانی انقالبی مکتب شهید سلیمانی
با تمرکز بر رویکرد مقاومتی پرداخته شد و مبانی انقالبی مکتب شهید سلیمانی شامل :لزوم دوری از
سلطه پذیری برای دستیابی به حیات طیبه ،اعتقاد به علم و حکمت الهى در ضرورت استقالل ،عزت
مندی ،ایمان و استقامت بر آن و عمل به مقتضای آن در مبارزه با سلطه گران ،لزوم دستیابی به
پیشرفت ،عدالت و ضرورت مشارکت مردم در پیشرفت ،بر طرف نمودن موانع پیشرفت کشور،
الزامات پیشرفت و قوی شدن ،استخراج شد و بر اساس این مبانی و با تمرکز بر دو عنصر اصلی در
برنامه درسی که اهداف و محتوای برنامه درسی است؛ اهداف و محتوای برنامه درسی تربیت مدیران
جهادی تمدن ساز تدوین شد .هر یک از اهداف برنامه درسی در سه حیطهی دانشی ،مهارتی و
نگرشی تعیین شد و متناسب با اهداف ،رئوس محتوا مشخص شد .تدوین این دو عنصر ناظر بر ایجاد
گرایش در دانش آموزان در عمل به مبانی انقالبی مکتب شهید سلیمانی است تا بسترسازی تربیتی
الزم برای رفتارهای مدیر جهادی تمدن ساز فراهم شود .جهت تربیت دانش آموزان به عنوان مدیران
تمدن ساز آینده ،ارائهی این دو عنصر در اثنای مباحث دروسِ کتب درسی دورههای تحصیلی نظام
آموزش و پرورش ضروری است.

در ادامه ،جهت بررسی میزان توجه به این موارد در کتب درسی نظام آموزش و پرورش از روش
تحلیل محتوای کمی استفاده شد .یافتههای حاصل از تحلیل محتوی کمی کتب درسی دورهها ابتدایی
و متوسطه اول و دوم از حیث میزان توجه به تربیت مدیران تمدن ساز در مکتب سلیمانی بیانگر این
است که به این موضوع به طور شایسته توجه نمیشود .علی رغم اهمیت موضوع ،از بین 10926
صفحهی کتب درسی هر سه دورهی تحصیلی 12۸ ،فراوانی ( 1/1درصد) به تربیت مدیران تمدن ساز
در مکتب سلیمانی اختصاص داده شده است .اختصاص  1/1درصد از حجم کتب بررسی شده به
چنین موضوع مهمی ،به عنوان نقص در کتاب درسی قلمداد میشود .با توجه به اینکه بیشترین فراوانی
به کتاب آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه اختصاص داشت ،بیانگر این است که به خوبی به موضوع
توجه نشده است و در سازماندهی محتوای برنامه درسی به استفاده از ظرفیت همهی دروس توجه
الزم نشده است ،در نتیجه همین میزان از توجه نیز اثرگذاری مناسبی در تربیت دانش آموزان نخواهد
داشت .هر چند کتب درسی دورههای تحصیلی نظام آموزش و پرورش ظرفیت خیلی مناسبی برای
توجه به این مهم را دارند ولی از این ظرفیت استفاده مناسب نشده است.
با توجه به هدف غایی نظام آموزش و پرورش که دستیابی فراگیران به مرتبه ای از آمادگی برای
تحقق حیات طیبه در همه ابعاد است (سند مبانی نظری تحول بنیادین ، )33۸ ،1390 ،جهت گیری
همهی اقدامات نظام آموزش و پرورش به منظور دستیابی دانش آموزان به حیات طیبه ،جایگاه ویژهای
در نظام آموزش و پرورش دارد .از آنجایی که رویکرد مقاومتی و دروی از سلطه پذیری الزمهی
دستیابی به حیات طیبه است ،اتخاذ مکتب شهید سلیمانی در نظام آموزش و پرورش کشور جهت
تحقق هدف غایی نظام آموزش و پرورش ضروری است.
در بین نظریههای تربیتی غربی نیز دوری از سلطه پذیری مطرح شده است .این نظریه ها ،ساختار
کنونی قدرت و توزیع طبقات اجتماعی و اقتصادی موجود را مورد پذیرش قرار نمیدهند و به دنبال
ایجاد تغییر و تحول بنیادی و متبلور کردن افکار و اندیشههای انقالبی در ذهن دانشآموزان هستند تا
آنها را برای ایفای نقش در جهت ایجاد تحول اساسی در نظم کنونی اجتماع و ایجاد و برقراری
عدالت اقتصادی و اجتماعی آماده کنند تا بتوانند ساختار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که مبنای
سلطهگری را تشکیل میدهد ،به نفع یک جامعه عادالنه تغییر دهند .نظریه پردازان نظریهی انتقادی
بر این باورند که آموزش و پرورش به سبک غرب ،به ابزاری نو استعماری برای غارت و سرکوب
جوامع آسیا ،آمریکا و آفریقا که از توسعه فناوری کمتری بهره مند هستند ،تبدیل شده است .ارباب
قدرت در جوامع میکوشند تا دیدگاه خود را درباره معرفت ،تحصیالت ،برنامه درسی و تدریس به
کسانی که فاقد قدرت سیاسی و اقتصادی هستند ،تحمیل کنند و تالش میکنند تا به سلطه مشروعیت
ببخشند .نظریه پردازان انتقادی قاطعاً طرفدار طبقات و گروههای تحت سلطه میباشند .همچون

طرفداران بازسازی اجتماعی ،دو نیروی عمده سیاسی در ایاالت متحده امریکا یعنی محافظه کاری و
لیبرالیسم را مورد انتقاد قرار داده اند .محافظه کاری نوین امریکا را ابزاری برای حفظ اقتدار طبقات
مسلط و زیر دست نگه داشتن گروههای دیگر تلقی میکنند .راهبرد اقتدار دهی -اقتدار ستانی شامل
بازآفرینی کنترل شده نقشهای اجتماعی و اقتصادی از پیش تعریف شدهای مبتنی بر طرز کار بازار
جهانی است .آموزش و پرورش در جامعه سرمایه داری از مجرای برنامه آشکار و نهان ،کنترل گروه
مسلط را بر این پایگاه مشروعیت میبخشد (گوتک.)491 :1390 ،
نظریهی انتقادی برنامه درسی ،نقش برنامه درسی را در استعمار زدایی ،مبارزه با تبعیض،
امپریالیسم و اصالح جامعه میداند و به مبارزه با نظام سرمایه داری میپردازد .از نظر صاحب نظران
این نظریه ،جامعه معاصر آمریکا ،جامعهای مملو از فقر ،بی خانمانی ،نژاد پرستی و ظلم و تعدی
سیاسی و اقتصادی است .هدف از بیان این نظریه در برنامه درسی ،ایجاد و برقراری عدالت اقتصادی
و اجتماعی است و به دنبال این هستند که شهروندانی توانا و فعال تربیت کنند تا بتوانند ساختار
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که مبنای سلطهگری را تشکیل میدهد ،به نفع یک جامعه عادالنه تغییر
دهند .یکی از عناصر و مؤلفههای بنیادی نظریه انتقادی برنامه درسی ،مقاومت است و بر این تاکید
دارد که میتوان و باید در مقابل نظام سرمایه داری مقاومت کرد .در این نظریه ،نقد اصلی متوجه
جامعه سرمایه داری غرب ،به ویژه آمریکا است (فتحی واجارگاه.)6۵ :1392 ،
نظام آموزش و پرورش به صورت مستقیم با  13میلیون دانش آموز به عنوان آینده ساز و تمدن
ساز در ارتباط است ،توجهی شایسته به اهداف و محتوای برنامه درسی تربیت مدیران تمدن ساز،
متضمن نقش آفرینی دانش آموزان در گام دوم انقالب اسالمی و حرکت در مسیر تربیت مدیران
جهادی تمدن ساز در مکتب شهید سلیمانی است.

ب .پيشنهاد
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد.
•

انجام پژوهشی با عنوان طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دانش آموز تراز گام دوم
انقالب اسالمی

•

انجام پژوهشی با عنوان بررسی مبانی الگوی برنامه درسی تربیت انقالبی

همچنین پیشنهاد میگردد که در کالسهای پیش از خدمت و در حین خدمت برای معلمین ،به آگاه
ساختن همه جانبه آنان از مکتب شهید سلیمانی تالش گردد ،تا به مکتب شهید سلیمانی به خوبی پی
ببرند .پیشنهاد میگردد جهت تغییر در ساختار فکری و نگرشی مسئوالن و تصمیم گیرندگان و...

اقدامات فرهنگی و تربیتی برای آشنایی آنها با مکتب شهید سلیمانی برگزار گردد .پیشنهاد میگردد
با بازنگری در کتب درسی ،مباحث و مفاهیمی که در عنصر هدف و محتوای پیشنهادی مطرح شد،
در محتوای کتب درسی ارائه گردد.
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