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تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری معنوی راهیان نور و مقصد جدید
(مطالعه موردی :مرقد مطهر حاج قاسم سلیمانی)
اسفندیار نیازی 
دریافت مقاله0044/40/40 :

پذیرش نهایي0044/40/40 :

چکيده
جریان عظیم فرهنگی راهیان نورر ،یکوی ا ررخاابو توری عرهو هوا فرهنگوی ورورر وا
تأثیرگذار خثبت در فرهنگ عمرخی جمهرر اسالخی ایران و ا خوثثرتری را هوا خاا هو وا
جنگ نرم دشم و استفاد ا ثروت غنوی و سرشروم یور دوران دفواد خاوت .اسوت ایو
رژوهش ضم خعرفی گردشگر  ،گردشگر خعنور  ،گردشوگر سویا  ،گردشوگر جنوگ و
راهیان نرر،

ناش ویژگیها خاتهف نتگیناخو ا  ،خعنور و اعتاواد  ،فرفو ا  ،خوتیریتی

سرداران و شهتا در

ثمر رسانتن درخت تنرخنت اناالب وتر یوت یهرخانوان و نواخررانی شورن

سردار یاسم سهیمانی خی رردا د و شگرن در خاا ل استبتاد داخهی ،استعمار و استثمار خوارجی
در دوران یبل و عت ا اناالب یت عهم وردنت ،نهضتی زرگ ررا نمردنوت و بوی دوران هروت
سال دفاد خات ،.روفی خااوخت ،جهاد و شهادتبهبی در اعماق جاخع  -ا خرووز ورورر توا
دوردستتری روستاها  -رسرخ یافت ای جران خثخ  ،شجاد ،هرشمنت و تیز ی  ،بی شهول
سال آنچنان جهر ورد ،خرش درخریت و در خسیر وموال و رویش رفوت وو سورانجام سوک
تأسیس خکتبی ا نام او ترسط رهبر فر ان اناالب اسالخی ایران د شت تا رس ا شوهادت و ،
خریت خطهر او

خاصت جتیت راهیان نرر تبتیل شرد

ـا :گردشوگر سویا  ،گردشووگر خعنور  ،گردشوگر جنووگ ،راهیوان نوورر،
کليـدواهههـ
شهیت سهیمانی

* عضر هیات عهمی گرو جغرافیا ،دانرکت اد یات ،وافت خرم آ اد ،دانرگا آ اد اسالخی ،تهران ،ایران
Esfandiarniazi@yahoo.com
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مقدمه
گرایش یش ا ریش گردشگران خترن
ونفرانسها

ی المههی

را تغییر نگا هرفاً خواد

ونجکاو و درك خفاهیم جتیت اعﺚ شووت وو

خرضرد خعنریت در گردشگر ترج وننووت و ووتی ترتیو  ،فضایی
و ایوو خارلوو فاهوول شوورد خعنریت در گردشگر خفهرخی

است شنت ُعت وو ا را دسوتیا ی یوا رسویتن و خعنووا ،تعالی و درك ختاا ل
ا سفر یا ل تبیی است رسیتن
آیت و ناگزیر

تعالی خویترانوت و هووررت روفانی و جسمانی

دست

جنب ها خذهبی و دینوی خالهو نمویشورد

خعنوووا ا بریﻖ تعال و رنتآخر
گردشوگر

دست آخت

فاهوول شووت ا رخوووررد گردشوووگران وووا سیسوووتم

و دسوت خیآیت در ای سیستم ،افراد ،فرهنگها ،نگرشها ،ار شها خاووت،.

هریوتهوا و جاذ و هوا گردشووگر  ،عاخووول دسوووتیا ی ووو ایووو سوووطﺢ ا خعنوووا و
ادراك خراهنووت شووت
ا آنجا و در گردشگر  ،تاا ل شنتگان خیان گردشووگر ووا ببیعووت ،اجتموواد ،فوورد و
وایووو وا فراببیعووو وی ریووو ورار است ،درك هﺤیﺢ خضاخی خاص ،ناب و فتی عاد  ،اخا
یا لتأخول ،یا هیوت ایجواد خعنریووت را فراهم خیسا د جایی و فاایﻖ ،دی و خذه  ،نظم و
هماهنگیهوووا ببیعوووی ،الگرهوووا و سوووبﮏ نتگی ،فرهنگ و ار شها اخالیی ،ریرار
ارتبابات خثثر و درك خفاهیم جتیت ،و عنوران یر خثلف ها رسیتن

درك ختاا ل خفروض

است
نظر خیرست هر گرن گردشگر  ،یا هیتها خعنر دسوتیا ی و تعوالی ،رسوویتن وو
خعنوا و درك ختاا ل را داشت اشت گردشگر همرا ا فضا خعنور  ،فضوا جتیوت را و
وجرد خی آورد و راساگر نیا روفی انسان ها است ،اخا ای خهم نیا خنت ررسوی و تﺤهیوول
اسوت

بيان مسأله
اخرو ترریسم یکی ا اخیت اشتری فعالیتهایی است و ا آن
یاد خیشرد و ر اسا .شهار ده تﺤایاات انﮏ جهانی ،گردشگر

عنران گذرگا ترسع
عنران اهرخی یترتمنت
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در الگروار ترسع خررد تأییت یرارگرفت است؛
گردشگر  ،ناش ای هنعت را

برر

و خرور

ر خبانی نظر

هنعت
1

عنران عاخهی خثثر ر ترسع نران خیدهت (دونالوت و شوان ،

)050 :7002
در طرحها آخایری یا والبت  ،اعم ا  :خهی ،خنطا ا و خﺤهی ،گردشووگر
ا ا زارها و خثلف ها خهم ترسع و خﺤروخیت دایی

عنران یکی

شمار خیرود در فووال فاضوور ،ایوو

هنعت یکی ا خنا ع خهم ترلیت درآخت ،اشتغال وایجاد یرساختها را نیل و ترسوع رایوتار
خﺤسرب خیشرد
سرخای گذار در هونعت گردشوگر  ،دارا آثوار و تبعوات ایتصواد  ،اجتمواعی و فتوی
والبت است؛ ا ای رو ا ترج

آثار ار شمنت تاریای

یادگار خانت ا نیاوانمان در عضوی

خنابﻖ خسکرنی ،خیه وه خا جمهرر اسالخی ایوران و همچنوی جاذ و هوا ببیعوتگورد
همرا ا جهر ها

یبا

نتگی ،فرهت خناسبی را ترسع رایتار ر رایو گردشوگر رتیوت

آورد است شنانچ ا ای فرهت

درستی و و شوکل خناسو

وضعیت ایتصاد و ارتااء سطﺢ نتگی و واهش خهاجرت را

هور وردار شورد ،هبورد
همرا خراهت داشت

خنابﻖ نمرن گردشگر  ،یرخجمرع یط ها گردشوگر و یکوی ا خهومتوری خبافوﺚ
اههی ارائ شت در هنعت گردشگر هستنت تنرد ا عاد و ریچیتگی ها هونعت گردشوگر ،
ختناس

ا خنابﻖ جغرافیایی ،خین ها ویژ ا

در خنابای و رتانسیلها

الار سیار

را

رناخ ریز گردشگر را خراسوتار اسوت

را ترسع هنعت گردشگر وجرد دارد ،اخا ا ایو

وجرد فایت رونت خطهرب است ،ایت و دنبوال عراخول و عناهور گروت وو سوب
اریتن

فروت آهست جریان گردشگر

سورعت

اشت

یکی ا ای یط ها گردشگر  ،ورخان است استان ورخان ،وایع در جنرب شوریی ایوران،
ا جمه رهناورتری استانها جمهرر اسالخی ایوران اسوت ورخوان در فوتود هفوت هوزار
جاذ

تاریای دارد و  200خررد ا آنها در فهرست آثار خهی ثبت شت است ای استان خیان

استان ها یزد ،خراسان جنر ی ،سیستان و هرشسوتان ،هرخزگوان و فوار .یورار گرفتو اسوت
جاذ ها تاریای فراوان ،ای استان را جوزو رونش شوهر تواریای ورورر یورار داد وو دارا

1. Donald and Shaun
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شرمانتا ها و رتانسیلها
رس ا ریرو
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سیار االیی است

شکرهمنت اناوالب اسوالخی ایوران ،اسوتعتادهوا شوگرفی ا جوا جوا

جمهرر اسالخی ایران اسالخی ا یور و فعول درآختنوت و افسوران رشویت یوت رافراشوتنت،
را ای سر خی وس

فماس ها خهﻖ ورد و افتاارات خیر وننت ا

نمردنت خیل عظیمی ا

دالورخردان و شیر نان ایران خی  ،در جبه و رروت جبهو ا عموﻖ جوان خایو گذاشوتنت و ا
تماخیت ارضی وررر ،ویان اناالب و نظام و فریم اسالم ناب خﺤمت (ههی اهلل عهی و آلو و
سهم) جانان دفاد وردنت
دوران دفاد خات .همچرن ورر ا گتا نت رد و جان ها راك و خاهص در آن آ تیوت
خیشتنت در ای دوران ،ش سیار سر ا ان دلیر ا سپا  ،ارتوش و سویش وو رشوت نمورد و
تبتیل

فرخانتهان رجست ا شتنت و ا خیان آنها جمعی شهیت ،جمعی جانبا و جمعی آ اد

گردیتنت و تاتیر الهی ر ای رای یرار گرفت و جمعی ا آنها ماننت تا تر یتوننت نیوروهوا
جران ،خثخ  ،اناال ی و سهﺤررر اشنت؛ نیروهایی و را و رسم خااوخت را همچنان نت  ،خانوا
و رریا نگ دارنت
در رو ها آغا ی جنگ ،جرانی ا خط وریر ،و خیول عظویم ر خنوتگان ریرسوت ایو
جران خثخ  ،شجاد ،هرشمنت و تیز ی شنان جهر ورد ،خرش درخریت و در خسیر ومال رویش
رفت و او را در یاخت یﮏ خکت

فرا خنت خیونت

ش اتفایاتی رخ خی دهت و یﮏ انسان

تنهایی یﮏ خترس در.آخور خویشورد؟ هرگوا

انسان ا ختار فردیت خریش خارج شرد و سع وجرد او آناتر گسترش یا ت وو ور نفور.
انسانها تأثیر یا ل ترج در خسیر ومال گذارد ،او تبتیل

یﮏ خکت

شت است

ناگا و خنظرخ ا خنسجم ،جاخع و خترکل ا اجزا یﮏ شاصویت رشوت یافتو در ا عواد
خاتهف و خین ها گرناگرن شکل خیگیرد ،او

عنران یﮏ خکت  ،یﮏ الگور و یوﮏ خترسو

در.آخر رخ خینمایت
تمایل یش ا ریش گردشگران خترن

ونجکاو و درك خفاهیم جتیت اعﺚ شووت است

و فر دیگر ا خبافﺚ گردشگر شکل گرفت و یکی دیگور ا انوراد گردشوگر

وا نوام

گردشگر سیا و فر هایی نظیر ا دیت ا نتانها سیا  ،آراخگا و یبرستانها (یبرستانهوا
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در سراسر دنیا ،اش جتانرتنی تاریخ و فرهنگ هر جاخع ا هستنت ،اخا در عضی ناواط دنیوا
یبرستانها ترج ویژ ا شت و سعی شت یبایی در یبرستان هم جهر ونوت) ،اردوگوا هوا
اسرا جنگ ،خیتانها جنگ و دیگر خکانها خرتبط ا رنشها

رر را شاخل (اسوترنجی،1

 )082 :7007خیشرد
نا رای  ،انگیز و هتف اههی ا سفر ،ا دیت ا سوایت تورادد انسوانی و انوراد خاتهوف
یساوت و تعرض فراگیر

فارق و یهمرو جراخع رر اسوت (آ االرسوکا و سورتال:1998 ،7

 )9ا سریی گردشگر سیا  ،اغه

خرتبط وا هریوت یوا خیورا

 ،)4 :7010فال آنک گردشگر جنگ

گردشوگران اسوت (ووره ،0

خثا فراینت تاریای و فرهنگی ،خیترانت یﮏ خﺤرر

اساسی در تبادل فرهنگی و یکی ا وجر یا ل اتکا جاذ ها گردشگر

شمار آیت

در ای راستا ،گردشگر جنگ هم رسالت تبادل فرهنگی ی نسهی در سطﺢ خهی و سوطﺢ
ی المههی را ور عهوت دارد جریوان وزرگ فرهنگوی راهیوان نورر ،یکوی ا ررخاابو توری
عره ها فرهنگی وررر ا تأثیرگذار خثبت در فرهنگ عمرخی جمهرر اسالخی ایران است
و ا وارآختتری و خثثرتری را ها خاا ه ا جنوگ نورم دشوم و اسوتفاد ا ثوروت غنوی و
سرشرم یر دوران دفاد خات .است
جاذ خریت خطهر شهتا و خرضرعات فرهنگی خرتبط ا دفاد خات ،.ستر راك و خاوت.
را را جرانان و نرجرانان ای خر و رم و سایر نااط جهان فراهم آورد تا در گوذر تواریای
آن ،ا خفاهیم ار شی جهاد در را ختا و ایستادگی و خااوخت در را ر سهط گران جهوانی آشونا
شرنت

هدف پژوهش
هتف اههی رژوهش ،تﺤهیل عراخل خثثر ر ریتایش شگرنگی و تأثیر شاصیت واال فاج
یاسم سهیمانی و تبتیل شوتن خریوت خطهور او و ادگواهش ورخوان ،و عنوران خاصوت جتیوت
گردشگران خعنر راهیان نرراست

1. Strangea
2. Azalarska and Svetla
3. Cohen
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سؤال تحقيق
سثال اههی رژوهش ای است و شگرن خریت خطهور فواج یاسوم سوهیمانی و ادگواهش
ورخان،

عنران خاصت جتیت گردشگران خعنر راهیان نرر تبتیل خیشرد

روش تحقيق
روش

وار رد شت در ای رژوهش ا ترج

نرد آن ،ترهیفی -تﺤهیهی رد و ا نظور

هتف ،وار رد است را تتوی خبانی نظر  ،خنا ع وتا اان ا و اسناد جنگ و راهیوان نورر
استفاد شت و را گردآور ابالعات خررد نیا  ،خنا ع اینترنتی خررد استفاد یرار گرفت است

مفاهيم نظری
گردشگر
سا خان جهانی جهانگرد  ،گردشگر را شنی ترهیف ورد است :گردشگر وسی است وو
را ختت خانی دست وم یﮏ شبان رو ( 74ساعت) و ومتر ا یﮏ سال،
خﺤل سکرنت خعمرلی خرد خسافرت ونت،
نباشت؛ هک

غیر ا وبو یوا

برر و هوتف او ووار ووردن و وسو

درآخوت

خنظرر تفریﺢ ،گذرانتن ایام تعطیل ،دیتار دوستان و ستگان ،درخان و یارت و

ای خسافرت رود (گی)1992 ،1
گردشگری
سا خان جهانی جهانگرد  ،گردشگرد را شاخل تمام خسافرتهایی خیدانت وو خنجور و
ایاخت فتایل یﮏ ش

در خاصت شرد و ختت خان دور ردن ا خنزل ،نبایت ا یوﮏ سوال نیوز

یرتر شرد (سا خان جهانی گردشگر )1990 ،7
گردشگری معنوی
در التی خعنریت ا وادة نف ،.در یرنانی ا اد و در ردایی ا وادة نرر اههی گرفتو شوت
استو در سنتهوا فهسوفی شوریی خثول :هنتویسوم ،ردایسوم و  ،ا ایوو واد  ،خعنووایی

1. Gay
2. World Tourism Organization
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خثول سالخت ،انرد  ،ارتبابات رریا و هرشیار
یهردیوووووووت و خسیﺤیت،

رداشت خیشرد ،در فووالی ووو در اسووالم،

فایات و راستی و رتر خطهﻖ و سیطرة یﮏ ختا وافت تعبیر

خویشورد افزودنووی است و ا خنظر سکرالر ،خعنریت

فراینت رشت یکپارش و رریایی تعبیر

شت ووو رو ار شهووا ،خعانی و اهتاف نتگی تمروز دارد و عمووالً خینوو سووا جووار
سوا

خعنوا در نوتگی رو انو و خاد است (فاروق فﻖ و لرئنس نیر ی)7009 ،

گردشگر جنگ
فرد است و هادیان عالی خنت
گردشگران تمایل

ا دیت ا خیتانها جنگ و یادخانها آن است ایو

ا دیتها ورتا ختت ا خکان ها خرتبط ا جنگ در شارشرب اری ا

رناخ ها یﮏ گرت سا خان یافت دارنت « ای خعنوا وو رناخو هوا خکمول دیگور غیور ا
خرضرد جنگ ایت در ای گروت هوا گنجانوت شورد» (تاتیسوی افموت و همکواران ،فصوهناخ
خطالعات راهبرد

سیش ،سال هجتهم ،شمار  ، 88راییز )10

گردشگری جنگ
عزیمت گردشگر ا هتف ا دیت ا جاذ ها خنابﻖ جنگی ،جهت وس

تجر و جتیوت و

ثبت ویایع را ارضا نیوا هوا فرهنگوی و اجتمواعی و خعنور اسوت گردشوگران جنوگ،
خجمرع خاهی ا گردشگراننت و عالی خنت

ا دیت ا خیادی جنگ و یادخانها آن ورد و

بی سفر خرد ،افساسات هیجانی ،خعنور  ،رردوسوتان و فتوی خوذهبی و خعنور را تجر و
خیوننت و عت ا سفر ،افساسات و انتیر هایی را در ار جنگ و شروتوننتگان (افوراد وو
هر نرد ا جنگ درگیر رد انت)
جاذ ها نرینی است و نتیج

انﺤواء خاتهوف ا ورا خویوننوت (وثوریی  )1088 :118ا
رشادت ها و ایثارگر ها ر خنتگان اسالم و ررتیبانی خهوت

زرگ خیه اسالخی بی هرت سال جنگ تﺤمیهی خی اشت
دفاع مقدس
خجمرع خااوختها ،خجاهتتها ،فماس ها ،رایمرد ها ،فعالیوت هوا و ایوتاخاتی اسوت وو
ترسط خهت ایران و ر خنتگان و نیرو ها خسهﺢ جمهرر اسالخی ایران در هروت سوال دفواد
خات .در را ر تهاجم ردیم عثی هتام ،استکبار جهانی ،گروهﮏ ها تکفیر و ضوت اناوالب
(خنافای  ،ورخرل و

) ،جهت دفاد ا جمهرر اسالخی ایران ،ار شها اسالخی و خظهرخوان
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جهان و جهان اسالم
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انجام رسیت است (سنت خهی راهیان نرر وررر )1098/11/78

یادمان
خکانی گفت خیشرد و یﮏ رویتاد خهم نظاخی ،فماسی یا عمهیواتی ،ترسوط ر خنوتگان
ایران اسالخی در آنجا
خﺤل

ویرد ریرست اشت یا یﮏ یا شنت شاصیت رجست دفاد خات .در آن

شهادت رسیت اشنت و تی سان ،خاصت وواروانهوا و ائوری راهیوان نورر و شومار

خیرود (سنت خهی راهیان نرر وررر )1098/11/78
گردشگری سياه
گردشگران عالیﻖ ویژ  ،ختااضی خﺤصرالت ویژ گردشگر
اغه

دنبال خﺤركها خهیش و وس

ا شیر هوا نوری هسوتنت و

تجر هایی سرشار ا ریچیتگی ،هیجان ،تنرد و تا گی

خی اشنت (برح جاخع گردشگر  )1088 :18یکی ا ای خﺤركهوا خهویش ،گردشوگر سویا
ای سر در دست نت اشکال گردشگر ،

است و ا ده 1990

عنران یوﮏ گرنو جتیوت

1

افزود شت است (یریل )8 :7000 ،
گردشگر سیا  ،فور هوایی نظیور :ا دیوت ا نوتانهوا سویا  ،آراخگوا و یبرسوتانهوا،
اردوگا ها اسرا جنگ ،خیتانها جنگ و دیگر خکانها خرتبط ا رنشها

رر را شواخل

(استرنجی )08 :7007 ،خی شرد؛ نا رای  ،انگیز و هتف اههی ا سفر ،ا دیت ا سایت ترادد
انسانی و انراد خاتهف یساوت و تعرض فراگیر

فارق و یهمرو جراخع اسوت (آ االرسوکا و

سرتال )9 :1998 ،ا سریی گردشگر سیا  ،اغه

گردشوگران نیوز

خرتبط ا هریت یوا خیورا

هست (وره )4 :7010 ،
بنای یادبود
سا یا نماد خفهرخی خرتبط ا دفاد خات .است و

خنظرر نت نگ داشت یاد فماس ها

و ایثارگر ر خنتگان جمهرر اسالخی ایران در دوران هرت سال دفاد خات .نوا گردیوت و
خررد ا دیت ائری راهیان نرر یرار خیگیرد (سنت خهی راهیان نرر وررر )1098/11/78
شهيد /شهادت
شهادت در لغت

خعنا گراهی دادن و ورت شتن در را ختا است شهیت وسی است و
1. Yuill
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در را ختا ورت شت است در آیات یرآن وریم ،وهم شهیت

خعنی «ورت شت در را خوتا»

است (نساء)89 :
راهيان نور
راهیان نرر خهم تری جریان فرهنگی وررر است و تجهیگا فرهنگ اناال ی و ار شهوا
تعالی دفاد خات .است؛ جریانی خردجرش ،خردخی و وی نسوهی وا هوتف نهادینو سوا

و

ترویش فرهنگ دفاد خاوت .و ار ش هوا جهواد ،ایثوار ،خااوخوت ،شوهادت و ارتاواء سورخای
اجتماعی ا فضرر و ا دیت ا خنابﻖ عمهیاتی و یادخان ها دفاد خات( .سنت خهی راهیان نورر
وررر )1098/11/78

شاخصهای مؤثر در شکلگيری مکتب حاج قاسم سليمانی
سردار شهیت سهیمانی

راهبرد جمهرر اسالخی ایران

تنها در فرف و سا و در عمل و ایتام خثخ

عنران هریتی خهی و اسوالخی نو

رد و ا همی جا نفرذ ،خﺤبر یت و ایتوتار او

رتیتار شت
در ای رژوهش ،عضی ا ویژگیها ای سردار رشیت فماس سا را ررسی خراهیم ورد
 .1ویژگیهای زندگينامهای
الف) سرا ﻖ شغهی :یاسم سهیمانی فر نت فس  ،خترلت  70اسوفنت سوال  1005در روسوتا
ورهستانی و دورافتاد ینات خهﮏ شهرستان را ُر ا ترا ع استان ورخان در ایول عروایر سوهیمانی
است در  18سالگی
روفانی خرهت

استاتام ادار آب ورخان درآخت او در فراد

اناالب اسالخی ایران ،وا

نام رضا واخیاب آشنا شت و او را وارد جریانات اناوالب وورد و ناول ا

سهراب سهیمانی ،رادرش ،یکی ا گرداننتگان اههی راهپیماییها و اعتصا ات ورخوان در خوان
اناالب رد
ب) دوران جنگ ایران و عراق :رس ا ریرو

اناالب و در رو ها آغا ی دفاد خاوت،.

جرانی ا خط ورخان را در خیتان نبرد گذاشت و بی شهول سوال وا هور گیور ا ایموان،
شجاعت ،هرشمنت و تیز ینی خرد،

گرن ا در خسیر ومال ریش رفت

در سال  1059عضر سپا راستارن اناالب اسالخی شت و هم خان ا شورود جنوگ ایوران و
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عراق ،شنت گردان را در ورخان آخر ش داد و و جبهو هوا فرسوتاد و در دور ا  ،فرخانوتهی

سووپا آذر ایجووان غر ووی را وور عهووت داشووت سووهیمانی در سووال  1080ووا فکووم محسنن
رضایی ،فرخانت ویت سپا راستارن،

عنران فرخانت لرکر  41ثاراهلل خنصرب شت

و در جنگ عراق عهی ایران ،ا فرخانتهان عمهیاتها والفجر  ،8ور ال  4و وور ال 5
رد عمهیات ور ال  5ا خهمتری عمهیاتها ایران در دوران جنگ خﺤسورب خویشورد وو
تضعیف خریعیت سیاسی و نظاخی ارتش عﺚ عراق و تثبیت اوضاد

سرد یرا نظواخی ایوران

ا نتایش آن ار یا ی شت است
ج) فعالیتها رس ا دفاد خات :.رس ا رایان جنگ ایوران و عوراق در سوال  ، 1082و
ورخان ا گرت و درگیر جنگ ا اشرار شت و ا خر هوا شوریی جمهورر اسوالخی ایوران
هتایت خی شتنت تا یبل ا انتصاب

فرخانتهی سپا یت ،.ا انتها یاشاق خوراد خاوتر در

خر ها جمهرر اسالخی ایران و افغانستان خیجنگیت
د) فرخانتهی سپا یت :.در سال  1029ا سر آیتاهلل خاخن ا رهبور خعظوم اناوالب و
فرخانتهی سپا یت .خنصرب شت ر اسا .گزارش نال شت ا خرووز ویوژ ابالعوات ردیوم
ههیرنیستی ،سپا یت .در سال  1990خیالد جهت افزایش فعالیوت ورون خور

جمهورر

اسالخی ایران شکل گرفت و ناش وهیت در تاریت نفرذ جمهرر اسالخی ایران در خاورخیان ،
ویژ در ناآراخی ها خنطا ا خعروف و یوتار اسوالخی ( هوار عر وی) ایفوا وورد اسوت
(خبرگزار تا ناك ،وت خبر)6947
) فضرر در عراق و سرری و خبار

ا داعش :او ا فرخانتهان خبار عهی داعش در عراق

و سرری است داعش گروهی سهفی رد و رس ا سارط هتام در عراق و خأل یترت در ای
خنطا رتیت آخت
جمهرر اسالخی ایران را ففظ اخنیت و ونترل خنطا  ،خبار

ا ای گورو را آغوا وورد

در سال  7011خیالد  ،نیرو ها تﺤت فرخان سهیمانی ،ا جمه لرکر فابمیرن و تیپ ینبیورن
جهت خبار

ا داعش و نیرو ها شررشی راهی سرری شتنت همچنی در سال  7014خیالد ،

شهر خرهل

تصرف داعش درآخت و غتاد ،رایتات عراق نیز تا خر سارط ریش رفت یاسوم

سهیمانی ا سا خانتهی اری ا نیرو ها فرت الرعبی ،ناش خثثر در اخراج داعش ا عراق
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داشت
فعالیتها سپا یت .جمهورر اسوالخی ایوران در ونوار دیگور خبوار ان ضوت گورو هوا
تروریستی ،در نهایت اعﺚ شت تا داعش در ورررها عراق و سرری نا رد شرد
و) دریافت نشان ذوالفقار :در  19اسفنت  ،1092نروان ذوالفاوار عوالیتوری نروان نظواخی
سنیماانی اهتا شت ببوﻖ آیوی ناخو اهوتا

جمهرر اسالخی ایران ،ترسط آیتاهلل خاخن ا ،
نران ها نظاخی جمهرر اسالخی ایران ،ای نران

فرخانتهان عالیرتب و رؤسا سوتادهوا

عالیرتب در نیروها خسهﺢ اهتا خیشرد و تتا یر آنها در برحریز و هوتایت عمهیواتهوا
ر خی خرج

فصرل نتایش خطهرب شت اشت

) شهادت :اختاد جمع  10د خا  1098در فمه خرشکی ههیکررترها اخریکایی و دو
خردرو در ابراف فرودگوا غوتاد ،سوردار یاسوم سوهیمانی ،فرخانوت سوپا یوت .و ا رخهوت
المهنت .خعاون فرتالرعبی و تنی شنت ا اعضوا فرتالروعبی ،هوتف یورار گرفتنوت و و
شهادت رسیتنت و ا تری شنت د خیهیرن خردم جمهرر اسوالخی ایوران و عوراق ،و عنوران
زرگتری

تری یرن در دنیا شهرت یافت و سرانجام سک تأسیس خکتبوی و نوام او ترسوط

رهبر خعظم اناالب د شت
شهادت فاج یاسم سهیمانی ،ترفانی در ایران و خنطا پا ورد و فتی عالی خنتان ،شیفتگان
و دشمنان آن شهیت را نیز شگفت د ورد ترییع ویسوا ا سوردار شوهیت در ایوران و عوراق و
رگزار تظاهرات و جهسات زرگتاشت آن شهیت و ا اخریکا و غرب ارورا تا سریالنکا اداخو
داشت ،فاو در .ها و ریامها

سیار است و خستهزم ررسیها دییﻖ و هم جانب اسوت

(رژوهش خبر هتا و سیما ،تاریخ انتشار ،98/9/7 :وت خبر)7850970
 .2ویژگیهای معنوی و اعتقادی
وایعیت آن است و هر گا انسوان ا خوتار فردیوت خوارج شورد و سوع وجورد اش و
انتا ا گسترش یا ت و ر نفر .انسانها تأثیر یا ل ترج در خسیر ومال گوذارد ،و یوﮏ
خکت

تبتیل خیشرد سردار عزیز دل ها ،سر ا

خاهص در را ختا رد و ترانست جهانی را

دگرگرن ونت عضی ا ویژگیها ای سردار رشیت فماس سا عبارتنت ا :
الف) ایمان

ختا :ایمان و اعتااد

ختا یگان  ،هنتتری و لطیفتری انتیرو ا اسوت
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و در خغز و فکر رر را یافت و دل را روش  ،اخیوتوار و خورش وی وورد  ،و آدخوی نیورو
خی ارت و یترت خااوخت و را خضاعف خیونت سردار دلها ،نمرن عینی انسوان خوثخ

و

ختا رد و تمام ویژگیها خثخ را خیتران در او یافت
داشت

نتگی هتفمنت ،خررد در نما  ،اخانتتار ،وفادار

ریمان ،ترول

ختا ،رنا دادن

دیگران و یار وردن خردان خوتا ،راوتسوتی و اباعوت ا خوتا و رسورل و نپوذیرفت والیوت
وافران ،جهاد ا خال و جان ،در را ر وافران سات و در را ر یکتیگر خهر ان و فکم وردن و
عتالت را خیتران در جزء جزء نتگی ای شهیت عزیز خراهت ورد
ب) آراخش و بمأنین  :ایران در عی هال ت و عظمتی وو داشوتنت ،همورار وا آراخوش و
بمأنین

خاهی همرا ردنت و ای آراخش ،ا یاد و ذور ار تعالی و نیز تسهیم در را ر فوﻖ

و رضا او تأثیر خیرذیرفت

همی دلیل فراد

و نرسانات یرونی ،هیچگا ثبات و آراخوش

درون ایران را دشار تزلزل و تغییر نمیورد و ویار و هال ت او آشفت و رریران نمیشت
ج) اخالص :اخالص یکی ا خهمتری فضایل اخالیی ،هک اههیتوری فضویهت اخالیوی
است و انسان

آن نیا دارد فایات اخالص ،انجامِ عمل ورا خوتا ،و انگیوز تاورب و

اوست؛ شنانک ختاونت در یرآن خیفرخایت« :یُل اِنَّ هَالتى و نُسُکى و خَﺤیا َ و خَماتى لِهو ِ رَبِ
العالَمی » را خﺤبر یت سردار دلها نیز در اخالص اوست
د) ساد یستی :دور ا تجمالت و ترریفات ظاهر دنیا ،شیر ریواخبران ،اولیوا الهوی و
نتگان خاص ختاست و فطرت آدخی را رر فروغ و خینۀ رشت فطر و دی اور را تاریوت
خیونت شنانک اخام عهی (عهی السّالم) فرخرد است« :خَ ْ َهِتَ فِوی الوتْنْیَا فَصَو َ دِینَو ُ (خائوت :
 :)0وسی و در دنیا هت را ریر خرد سا د ،دی خرد را ففظ خیونت (خجهو ر ترشو  ،هوار
 ،1099شمار  ،08رضاییان ،هرا)
شهیت فاج یاسم سهیمانی ،انسان وارست و اهتریر ا

رد و هیچگوا و دنبوال رسوت و

خاام ها دنیر نبرد و اگرش خیترانست ا استفاد ا خریعیت و جایگا خرد اخکانات رفواهی
فراوانی را را خرد و خانراد اش فراهم ونت ،اخا ساد یستی و نزدیﮏ ردن

عاخو خوردم را

رگزیت
افراد هستنت و یﮏ سنگ یبر یا نران یبر ساد رایران وافی نیست آنها ایت ا ا هت و
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یاد آورد شرنت و استرافتگا ا ت شان ،آراخگاهی زرگ و خجهل اشت؛ یعنی ساختمان واخول و
خجهز و اایا آنها و گا گنجین ها جهانیشان را در یﮏ خزار جا دهت
شایت آراخگا ها شیز جز یبر افراد نباشنت ،اخا را ادا افترام

ای خردگان ،آراخگوا وا

ظرافت تمام ساخت خیشرد و برر تزیی خوی شورد وو توا ا وت خیراثوی را وو افوراد خهوم و
سرشنا .رجا گذاشت انت ،تاتیس ونت
سردار دل ها خا عت ا خرگ نیز تجموالت و تروریفات ظواهر دنیوار را نپوذیرفت و در
وهیتناخ الهی خرد ،خﺤل تتفی خرد را در خیان شهتا انتااب نمرد رد تا ا عنوران سور ا
ساد در آن خﺤل دف شرد
) جاخعیت ا عاد :فاج یاسمتر یت شت خکتبی است وو انسوانهوا یوﮏ ُعوت را واخول
نمیدانت خیگریت و عالم تنها ،عا ت تنها ،سیاستمتار تنها واخل نیستنت فاج یاسم تجسوم یوﮏ
انسان اینچنینی رد ،ن خعنریتش او را ا سیاستش ا خیداشت و ن سیاستش او را ا اخوالق و
تارا
و) ارادت و تمسﮏ

اهل یت (عهیهمالسالم) :عرﻖ و ارادت

اعماق وجردش نهفت رد و شیفتگی

اهل یت و والیت ،همرار در ذهو و ضومیر او ناوش

ست و در تمام تصمیمگیر ها و اهتاف خات،.
هرگا

خانتان نبرت و اخاخوت در

ایران خترسل خیشت

یارت خضجع شریف یکی ا خعصرخی (عهیهمالسالم) تررف خییافوت ،سوکر و

نرئ فالوت فضرر در جرار خریت خطهرشان ،روح آسمانی او را جال خی اریت و

رروا در

خیآورد و هجت و سرور تام و تمام جان شیفت او را فرا خیگرفت خجهس عزا فسوینی را
ررا خیورد و ختخت در روض سیتالرهتا (عهی السالم) را را خرد افتاار

س زرگ خوی-

دانست
) والیتمتار  :والیت ،ار نت تری نعمت الهى است و

رر ار انى شت و اومال دی و

اتمام نعمت است« :اَلْیَرْمَ اَوْمَهْتُ لَکُمْ دینکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَهَیْکُمْ نِعْمَتوی» (خائوت  )0 :در فوتیثی ا
ریاخبر اسالم (ههی اهلل عهی و آل و سهم) آخت است« :خَ ْ رَ َیَ ُ الهَّ ُ فُ َ الْأَئِمَۀِ خِو ْ ََهْولِ َیْتِوی
فَاَتْ ََهَابَ خَیْرَ التْنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَهَا یَرُکَّ َّ ََفَتٌ ََنَّ ُ فِی الْجَنَّۀِ :اگر ختا ختعال وسوی را و ایو
ر ق رسانت و خﺤبت ائم ا اهل یت خرا در سفر او یرار دهت،

تمام خیر دنیا و آخورت را

 / 152فصلنامه دولتپژوهی جمهوری اسالمی ایران

ریتا ورد است » سردار زرگ اسالم،

وایع خصتاق واخهی ر ای فتیﺚ شریف رد

سردار زرگ اسالم ،غایت والیتمتار رد و
عنران یﮏ افسر رشیت لرکر اسالم
فیﺚ رعایت سهسه خرات

سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 1400

رهبر و خاتتایش عرﻖ خیور یت نگا او و

ولیاخر خسهمی و فرخانتهی خعظم وول یورا ،نو فاوط ا

نظاخی ،هک فراتر رد ا جنب اعتاواد نیوز سوا او ،نرشوت او،

نگا او ،تصمیمات ،فعالیت ها و اعمال او ،تعای وننت خط والیت رد (خﺤمت

عهی هتوق،

الاصال ،ج  ،7ص )515
در خت وهیتناخ ایران نیز آخت است« :ا اهرل خرایبوت ونیوت؟ اهورل یعنوی ولویّ فایو ،
خصرهاً ای فکیم ،خظهرم ،وارست در دی  ،فا  ،عرفان ،خعرفت؛ خاخن ا عزیز را جوان خورد
تانیت؟ فرخت او را ا خاتسات تانیت؟ (جاخع الزهرا (سالم اهلل عهیها) ،1099/10/10 ،خت واخل
وهیتناخ فاج یاسم سهیمانی)
و خسوتﺤبات نیوز ترجو ویوژ ا

ح) تعبت و خعنریت :او عالو ر انجام واجبوات عبواد

داشت ا هر فرهتی را تالوت آیات یرآن ،دعا و خناجات هر خیجست خایت و تهجوت و
رد گری ها و را و نیا ها او در دل ش ،

نما ش

روشنی تصریر ا یﮏ عارف واهل

دست خی دهت عرفان و فماس هر شنت دو رفتوار ختفاوتنوت ،اخوا ویتوی عرفوان ،وهورل و
فایات ا بریﻖ شریعت و فماس ا جنس جهاد فی سبیل اهلل اشوت ،جوان خایو آنهوا یکوی
خیشرد
یاد یاوریم دوران دفاد خات .را و ر خنتگان عزیز خا در اوج داشت روفی جنگنوتگی
و سهﺤررر و ر م و ستیز ا دشمنان ،سنگرها خریش را
خعنر تبتیل نمرد ردنت و در آن عاشاان

نیایروگا هوایی وس نوررانی و

ذور و دعا و خناجات و را و نیوا وا فضورت

فﻖ جل و عهی خیررداختنت؛ گریی آنان عرفایی ردنت و در بریﻖ سیر و سهرك خعنر  ،خنوزل
خنزل ر ریمرد انت فاج یاسم ا جنس همان چ ها رد
ط) ارتباط ا جرانان :او ضم اینک تکریموننت گرو ها سنی ختفاوت ا جمه خیانسواالن
و سالمنتان رد و آنان را سیار خررد افترام یرار خیداد ،اخا عالی خاهی
جرانان را

جرانوان داشوت او

عنران ار شمنتتری و رر هاتری سرخای ورورر خویدانسوت و ارتبواط عمیاوی وا

سیار ا آنان ریرار ورد رد ا دیتن جرانان رر شرر خیه

وجت خیآخت و را ریرورفت
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آنان ا هیچ تالشی فروگذار نمیورد
) روفی شهادت بهبی :سردار خا شویفت شوهادت ورد او در داغ فوراق یواران همور خش
خیسرخت و در نجراها شبان اش ریرست ا فضرت فﻖ به
استاران و

شهادت خوینمورد او ا خغوز

دنتان و ا ذر ذر وجردش ،خراهان شهادت رد او ا شهتا سا خویگفوت و

ا آنان خهتمسان خی خراست و او را

سر خریش رورنت و

زم خعنر خرد فراخراننوت

زرگتری آر و او و هیچگا در آن سستی و واستی رتیت نیاخت ،شهادت رد و سورانجام و
ای آر و و

دست شایتری انسان رو گار

فایات ای است و انسانها

شهادت رست ،رسیت

زرگ و وارها

زرگی وو انجوام خویدهنوت ،ایوت ورا

خانتگار وردن وارهایران ،جانران را فتا وننت شهادت فاج یاسم ،خکت

فاج یاسم را خانتگار

ورد
خهمتری تأثیر شهادت فاج یاسم ای

رد و در شهار ده شنت ورورر را نجوات داد و در

شنتی وررر ،انسانهایی را تر یت ورد و جبه خااوخت را را همیر

نوت نگو دارنوت در

وایع ،تر یت انسانها و آ اد وردن سر خی هایی در سرری و عراق ،یﮏ وار زرگ فواج یاسوم
رد و وار زرگتر او ای

رد و انسانها را آ اد وردنت

ا شهادت فاج یاسم ،خکت

ایران جاودان شت ا شهادت او فروت جبه اناالب سرعت

یرتر گرفت و دشمنانش ختزلزلتر شتنت تا یبل ا شهادت فاج یاسم ،تفنگتارها اخریکایی
در عضی ا ورررها همسای خا ا غرور را خیرفتنت ،اخّا اآلن ایت سرراخ خرش ریوتا وننوت و
فرار وننت
فاج یاسم ا شهادت خرد ،ن تنها نت خانت ،هک افیاگر شت خا در ار شهیتان ایو
داریم و اگر وسی

واور

یرب ختاونت رسیت ،هفت ختایی ریتا خیونت ختاونت خﺤیی است؛ افیا

وننت است فاج یاسم ،ش روح ها ،انسان ها و جریان هایی را نت ورد (ایسنا ،فجوتاالسوالم
والمسهمی عبتاهلل فاجی هادیی ،نماینت ولی فای در سپا )98/17/74 ،
 .3ویژگیهای حرفهای
الف) نبرغ نظاخی :سردار سهیمانی ا نبرغ نظاخی خاهی رخرردار رد او خسهط و دانوش
ر م رد و را وس

ای دانش و خهارت دییﻖ و فسا،.

گورنو ا ووار رد  -نو هورفاً

سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 1400

 / 154فصلنامه دولتپژوهی جمهوری اسالمی ایران

نظر  -در خیتان نبرد ،فضرر خستمر داشت و آرام آرام ا وایا خاتهف و ریچیوتگیهوا
فراوان آن آشنا شت
ب) روفی سهﺤررر و جنگنوتگی :او در جنوگهوا عوالو ور هوتایت خاوابع خاتهوف
عمهیاتی ،ا بریﻖ استارار در یرارگا ها ،در نهایت شجاعت و ی اوی در خطرط خاتم فضورر
خییافت او عار ا هرگرن ترسی در خراجه ا دشم در خعرو ها و خیادی نبرد رد
او در خیان خیتان نبرد فضرر خییافت و شجاعان خیجنگیوت اینچنوی فضورر نتیجو ا
س خثثر داشت و اعﺚ خی شت انگیز  ،تران و تﺤرك نیرو ر م خضاعف شورد فرخانوتهی و
رشادت ینظیر او اعﺚ شت و رس ا دریافت شنت نران فتﺢ ،را اولی

ار نران ذوالفاار را

 و االتری نران نظاخی وررر است  -ا سر فرخانتهی خعظم ول یرا دریافت نمایتج) فرا خر

ردن :فرخانتهی ر سپا یت ،.فرهتی را را فواج یاسوم فوراهم نمورد توا

تجر یات جتیت وس

ونت او در ای دوران ،ن تنها ا وایوا خاتهوف جریوان خااوخوت در

خنطا آشنا شت ،هک

لﺤاظ هرشمنت و تران فرخانتهی و ختیریتی و ا آن رخرردار ورد،

سرعت ترانست در ای عره وارسا و تأثیرگذار شرد
او دست وم ،س خیتان عمت ر م را آ خرد رد :خیتان دفاد خات ،.خیتان خبار
خسهﺢ و سرانجام خیتان خبار در عره فراخور

وا اشورار

و خنطاو ا در عوراق و سورری (در خاا ول

جریان سفاك داعش ا هم ررتیبانیهایی و ا سر یترتهوا اسوتکبار و اذنا روان ا آن
هررت خیگرفت) همچنی  ،در هر ناط دیگر ا خنطا و فضورر او ضورورت خوییافوت،
خاننت جنگ  00رو لبنان و آشنایی ا جریان خااوخت در فهسطی فضرر داشت و ایو  ،بورا
فرخانتهی او را اال خی رد آنگا  ،ویتی جریان ضت انسانی داعش و نا

اعتوراف سوردختاران

جنایتکار اخریکا ساخت و ررداخت دست آنها رد ،شهر رهیت خرد را در عوراق و سورری نروان
داد ،اوج درخرش سردار خا نیز در خاا ه خیوتانی وا ایو جریوان سراسور رهیوت و رهروتی و
سرانجام رشیت شتن آن نران داد شت (تسنیم ،خبر فارسی)98/11/18 ،
 .4ویژگیهای مدیریتی
سبﮏ ختیریت فاج یاسم سهیمانی و ا روات دوران دفاد خات .است ،ترانسوت الگور
تا ا ا ختیریت را در وررر ایجاد ونت و خبتنی ر ار شهوا

ورخی و داخهوی اسوت ایو
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شاخصها عبارتنت ا :
الف) ساتورشی :او خرد نستر و خستگی نارذیر رد ،ا هیچ خرکهی نهراسیت و هیچگا
دشار رخرت ،سستی و روورد نروت او غایوت سواعی و تالشوگر ورد و و آسوایش خوریش
نمیانتیریت عهیرغم اینک در شنت عمهیات خجروح شت ،اخا همچنان ر ا گرت
خیفررد و در ورتا تری

خان خمک

جبه روا

خطرط خاتم عمهیاتی ا خیگرت

را وسی و عمر رر روت خریش را در جنگ و جهاد گذرانوت اشوت ،شوایت ترجیو در
ریش گرفت یﮏ نتگی آرام و یدغتغ واخالً رذیرفتنی اشت ،اخا روح ییورار او ا رافتوی و
آسایش گریزان رد و او خیخراست تا رایان عمر و تا آخری نفس ،ساتورشوان و خجاهتانو
ریش رود
ب) نظم و انضباط و دیت در اخورر :ذهنوی نظوام یافتو داشوت ،دییوﻖ و خنضوبط ورد ،در
جهسات

خریع فضرر خییافت ،گا را شروت در جهس ا خهم ا دخرﻖ

و رس ا شروت در آن ،خستایماً

تهران خیآخوت

فرودگا خیرفت و عا م دخرﻖ خیشت دییﻖ ورد و وظیفو

شنا.
ج) سرعت عمل و

هنگام ردن :ی شﮏ سرعت عمل یکی ا ویژگیها ضورور هور

فرخانت نظاخی است اخا خاهیت وار ار و او در آن وارد شت رد،

گرن ا

رد وو ایسوتی

شرن هاعا ر سر دشم غتار فرود خیآخت خکالم خسئرلی خنطا ا او ،خبر دادن ا نزدیوﮏ
شتن داعش

آنان ،استمتاد جست ا او و فضرر رق آسوایش در خیانو خیوتان ،در ومتوری

خان خمک و شکست خﺤاهر ا و فها آن ترسط داعش دخادم تنگتر خیشت ،تنها یکوی ا
خابرات خانتگار است و خسئرلی خنطا ا آن ا شگفتی یاد خیوننت
د) ختیریت جهاد :

عناهر خاننت نگرش ترفیت و اعتااد

ناش خوتاوم ختاونوت در

هتایت و نصرت خجاهتان و خثخنان خعتات رد
) تکهیفگرایی :تمام فعالیتها و فضرر خرد در خیادی وار ار و فسا .در ایصی ناواظ
دنیا را یﮏ تکهیف خیدانست
و) شجاعت و جسارت در اتااذ تصمیمات خارقالعواد  :در عوی فوال ،خﺤاسوب و توت یر
دییﻖ هم خرافل و تامی نتایش تصمیمات
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و) اعتماد و اتکا

جرانان :اعتماد

سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 1400

جرانان در خرافول خاتهوف فرخانوتهی ،ا برافوی و

اتااذ تصمیمات گرفت تا اجرا و ا خرردگیر
) فضرر و تنفس دائموی در فضوا جهواد :فضورر در فضوا جهواد و عبوادت ،داشوت
والیت اخر و فرخانتهی ول یرا ،رخرردار ا روفیو ایثوار و

خهرص نیت و التزام و اعتماد

ا خردگذشتگی و فتاوار شناخت خیشرد خسوهماً جهواد در را خوتا ناطو خرووز گفتموان
ختیریتی فاج یاسم را ترکیل خیدهت در ای را  ،والیت ختار و اباعت ا فرخانتهی ول یرا
دال خعنایی سیار اساسی است
فاج یاسم سهیمانی ا ورل ار ا تجارب ی المههی و ا نیا ها و ایتضائات بیف ختنورعی
ا دوران دفاد خات ،.سبﮏ فرخانتهی جهاد را در جبه خااوخت ورررها فور ختیترانو
تا آسیا جنر ی تطبیﻖ داد (خجیت فس  ،ادار رژوهش سیاسی هتا و سیما)
 .5ویژگیهای سياسی
الف) فراجنافی ردن :یکی ا نااط یرت اخالق اسالخی ،ترج
نیکروار و ختخترسانی
یاسم سهیمانی ،نمرن ار
وا ست نبرد ،خرد را ختعهﻖ

خردم،

ویژ ختخت

خثخنوان و هوالﺤان اسوت شوهیت فواج

ا خسهمانی رد و در ختخت

خردم،

هویچ فوزب و گروهوی

هم خهت خیدانست و هر جا و خیرفت ،شنی وضعیتی داشت

در هر خسئرلیت و یرار خیگرفت ،واخالً
رخالف سیار دیگر ،تمایهی
نکرد و سرخای ا ختعهﻖ

انسانها ،فس همکار ،

ایو خسوأل رایبنوت ورد او تبهورر خورد

وسرس ها سیاسی یا برفتار ا یوﮏ جنواح خواص ریوتا

هم خهت جمهرر اسالخی ایران رد؛ شنانکو در وهویتناخ اش و

سیاسیرن وررر خیفرخایت« :در دور فکرخت و فاومیت خرد در هر خسئرلیتی ،افترام
و ختخت

ورد وو

خردم

آنان را عبادت تاننت و خرد ،ختختگزار وایعی و ترسع گر ار شها اشونت ،نو وا

ترجیهات واهی ،ار شها را ایکرت وننت» (دارا ی ،عهی)1099 ،
ب) دیپهمات رجست  :فاج یاسم ترانست نظاخیگر را ا دیپهماسی ریرنوت دهوت توأثیرات
خنطا ا و جهانی سردار سهیمانی ،تنها

لﺤاظ یترت فرخانتهی و ایتاخات نظواخی و نبورد

است هر جا و ضرورت خییافت ،او در برا یﮏ دیپهمات وارورت و رجست ظاهر خیشت
جذ و جذا یتش ا یﮏ سر و تسهطش

آداب و فنورن خوذاور در عرهو دیپهماسوی ا
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سر دیگر،

او یترت تأثیرگذار فرقالعاد ا درای خیوتان داد ورد ایو ویژگوی خکمول

فرخانتهی نظاخی او رد آنگا و ال م خیشت ،ا یترت سوات هور خویجسوت و در ویوت
خاتضی خریش ا یترت نرم در ای خصرص نیز نکت ها

سویار وجورد دارد وو شایسوت

است تﺤهیهگران روا ط ی المهل و تاریخنریسان خعاهر در جا خرد

آن پردا نت

ج) یان تأثیرگذار :تﺤهیهگران روانشناسی و شاصیتشناسان ،تسهط و فو خطا و را و
عنران یکی ا ویژگیها شاصیتها فرقالعاد تأثیرگذار (واریزخاتیﮏ) عنوران خویوننوت او
ای شنی

رد و ویتی سا خیگفت ،یانش آخیز ا ا عاالنیت و افسا .رد و شورن ا دل

رخیخاست ،در نفر .انسانها عمیااً تأثیر خینهاد
د) خبار

ا استکبار :استکبارستیز  ،رخاست ا ویژگی خاالفت اسالم ا هور گرنو ظهوم و

ستم عهی دیگران و نیز ستمرذیر است شهیت فاج یاسم سهیمانی ،نو تنهوا ررشموتار و نمواد
خبار

ا استکبار جهانی ،هک یﮏ تفکر استکبارستیز
روحاهلل رد و در خبوار

او شاگرد خمتا خکت

رد
وا اسوتکبار ،خور نمویشوناخت ا دفواد

خات .تا جنگ  00رو لبنان و جنگ  48ساعت در نرار غز  ،رایش خیوتان خبوار

وا ظهوم و

استکبار رد
وجوورد و فضووررش در هووﺤن هووا خبووار

ووا اسووتکبار جهووانی و ارتجوواد عر ووی ،همو

سرخای گذار ها و تربئ ها عهی دنیوا اسوالم را خنثوی خویوورد هنور او تبوتیل «تهتیوت» و
«فرهت» رد در شاهکار
نا رد ورد و آن را

ینظیر ،ررود خطرناك «دولت اسالخی عراق و شوام (داعوش)» را

فرهتی را اتﺤاد اخت اسالخی خبتل ساخت در جنگهوا  00رو 77 ،

رو  ،هرت رو  ،س رو و
دشم ههیرنیستی را

 ،ا برافویهوا هرشومنتان و فمایوت فکور و خیوتانی،

تسهیم در را ر ر خنتگان فهسطینی و لبنانی وادار ورد ،هسوت خااوخوت

را در ورررها سرری و عراق نیان گذاشت و ا سا خانتهی ،آخر ش و ایجاد اتﺤاد و انسجام
خیان نیروها ر خنت در عضی ورررها اسالخی ،روفی خرد اور را
تزریﻖ ورد و آنان را

خیتان ها خبار

عهی)1099 ،
 .6ویژگیهای اجتماعی  -فرهنگی

ر خنوتگان خسوهمان

ا استکبار و ههیرنیسم و سهفیگر وروانت (دارا وی،
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الف) انسانی ترسع یافت  :انسان ترسع یافت دارا ویژگیها خاص است؛ خاننت:
 1اعتماد

نفس خنطای دارد و

تراناییها انسانیاش اور دارد خردش را خﺤویط ور

خسائل نتگیاش خیدانت و خیفهمت و انسان خرجرد خالق ،خبتکر و ترانمنت اسوت
خیدانت و در درون انسوان ،نیرویوی وجورد دارد وو اگور اراد ونوت ،خویترانوت همو
خرکالت را ا تعال و تت یر فل و فصل ونت

 .2مهربان و آرام است .خوب گوش می کند و خنوب کرنر منیکنند .بنا لهینخ سن
نایگوید .وقتی با او برخورد میکنی ،امواج آرامب ش و مهربانی سراسر وجودتنان
را پر میکند.
 .3از نماز بنخ نانایش لبنور کنردت اسنت .در سن

گفنت الهنار ک ن نانیکنند و از

چاپیوسی دیگران مشائز میشود.
 .4روحمۀ مشارکت پذیری ،هافرری و هاراری بنا دیگنران دارد .بنخ تفرنر جا نی و
مشورت التقاد دارد .تقسمم کار را میکهاد ،اصول مقدماتی مدیریت را بید اسنت و
کامالً باور دارد کخ لق ک نمست.
 .5جننو پننذیر نمسننتق در مقاب ن تبیمبننات زیانبننار یننا کننذب ،روحمننخ پایننداری و نگننات
کارشناسی دارد .در گرداب تبیمبات سوء قرار نایگمنرد و هنر نگرشنی را در قالن
لق و تهربخ و مشورت بخ تهزیخ و تحیم گرکتخ و ب د تصامم میگمرد.
 .6برای ک جام خ و آیندت آن تالش میکند ،نخ صرکاً بنرای بانند،گروت ،هافرنران ینا
اقوام خود.
 .7مرلوب مقامات اداری و حرومتی نمست .میداند کخ این مقامنات تنهنا در سنازمان
مطبوع خود صاح

مقام هستند و در لرصخ اجتااع ،هاگنی خندمتگزار شنهروندان

هستند.
 .8ب ش مهای از زندگی خود را برای بخ جای گذاشت ممراثی ارزشناند بنرای جام نخ
طراحننی مننیکننند .مسننئولمت کنناری را کننخ در آن ت صننم ننندارد ،ناننیپننذیرد و
مسننئولمت کنناری را بننخ کسننی کننخ در آن کننار ت صصننی ننندارد ناننیسننرارد و اگننر
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خواست ثروتاند شود ،نهادهای دولتی و حرومتی را ترک میکند.
 .9قانوناند است و بخ قانون احترام میگذارد؛ حتی در مواق ی کخ قانون را مطناب ممن
خود نایداند نمز حاضر نمست قانونشرنی کند و قانون را زیر پا بگذارد.
 .01سردار دلهای ما ،ناونخ جام ی از یک انسان توس خیاکتخ در لصر خود بود.
ب) عالی
خطال

فرهنگ و هنر :وتا ارانی یکی ا رناخ ها همیرگی او رد عالو ر خطالع

خستنت،

خرانتن رخانها و داستانهایی و سرگذشتها در.آخر

وردنت خیررداخت؛ اصرص آثار خر رط
هر جا و

نتگی شهیتان را ا فسرت و اشتیاق خیخرانوت و

وجت خیآخت ،در فاشی وتاب خطهبی خینرشت
شعر ،اد یات و هنر عالیو -

تاریظها او ر وتابهایی و خرانت است ،خرانتنی است
خنت رد،

را فکایت خی-

تماشا فیهمها فاخر خینرست و خررق وارگردانان و هنرخنتانی ورد وو در و

تصریر وریتن خصال رجست انسانی خیورشیتنت
ج) سادگی و هفا :نتگی ساد ا داشت ،ا فتایل اخکانوات خویترانسوت ا را خرورود
سی یرتر داشت اشت ،اخا نمیخراست ا تجمالت

دور رد و ا ترریفات یزار

رافتوی

در خجالس خاتهف فضرر خییافت رسم خاوسار ریر ورد رد در وجرد اهفا و نوررانی-
اش ،هیچ نران ا ا تکبر و تباتر (افاد  ،رُز ،فار فروشی) و خرد زرگ ینی یافت نمیشت
د) خردخی ردن :او عاشﻖ خردخش رد،

همی لﺤاظ خردم عاشﻖ او ردنت او رتر خهر وان

یتیمان رد و خهجأ دردخنتان و رناهگا خﺤروخان او عمیااً رای
هستنت و ای اناالب و نظام ،فاهل تالش آنان و ختعهﻖ

آنان است ریرست ر ای اخر تأویوت

خیورد و خا ختیرن و واختار ای خردم عزیز هستیم و ختخت
زرگ تانیم در فراد

اور رد و خردم ولینعمت خوا
آنوان را ایسوتی یوﮏ افتاوار

گرناگرن ،در خیان خردم فضرر خییافت و

یوار آنهوا خویشوتافت

خابر شیری فضرر او در خیان سیل دگان در اوایل سال  ،98هیچگا فراخرش نمیشرد
) خرشاریی و خرشرویی :خصتاق ار یﮏ انسان خرشار و خرشرو رد لبانت خهویﺢ و
دلنرینش ،جذا یت شهر اش را دوشنتان خیورد ا خغنابیس اخالق نیکور خوریش ،دلهوا
انسانها

یشمار را

در را ر دشم

سر خرد جه

ا هال ت رد و لر

نمرد رد دوست داشتنی رد و

همان خیزان وو

ر انتام او خیافکنت ،در خاا ل آفاد خردم ختراضع و فروت

سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 1400
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رد او خصتاق ار آی  79سرر فتﺢ یرآن رد و خیفرخایت« :خﺤمت رسرل اهلل والوذی خعو -
اشتاء عهی الکفار رفماء ینهم »
و) ارتباط عمیﻖ ا خانراد  :او عمیااً

خانراد خریش عرﻖ خیور یت تکریم و افتورام او

والتی  ،انزد خاص و عام رد و را ط عابفیاش ا همسر و فر نتان ،وانرن خانرادگیشان
را گرم و ررفرارت نمرد رد انبر خسئرلیتها ،دغتغ ها و فساسویتهوا ووار  ،هویچگوا
اعﺚ نرت و او ا ترج

خانراد و ویتگذار

را آنان در فت و رایش خاوتور ورد،

فروگذار نمایت
هه رفم ا ستگان را هویچگوا فراخورش ننمورد اینکو انسوان در اوج داشوت خسوئرلیتی
اینچنی خطیر و ذه و ویت و تران انسان را خصروف خرد خینمایت ،خرای
و

ای نکتو اشوت

خراست ها عابفی خوانراد  ،سوتگان ،خریرواونتان ،دوسوتان و آشونایان ترجو نمایوت،

فایاتاً ستردنی است
 .7ویژگیهای جهانی (از دیدگاه رسانههای خارجی)
الف) وال استریت دورنال (Wall Street Journal) :در ار فرخانت سپا یت .خینریسوت:
«سردار سهیمانی خسئرل نظاخی عمهیات رون خر

و خافی سپا است» (رو ناخ دنیا ایتصاد

تاریخ انترار)1094/8/8 :
ب) دیهی استار ) (Daily Starا اشار

ویژگویهوا سوردار یاسوم سوهیمانی و عنوران

فرخانت سپا یت .عنوران داشوت« :ایوتئرلرد فرخانوت سوپا یوت ،.تهفیاوی ا روش نورم و
استراتژ سات رد و او فت فاهل سالها  7014تا 7015

نیروها خردخی را خاا ه ا

دولت اسالخی ایفا ناش ورد است » (همان)
ج) آ زرور« :یاسم سهیمانی ،تنها وسی است و خیترانت داعش را شکست دهت »
رو ناخ انگهیسی «آ زرور» تأویت ورد و سردار یاسم سهیمانی ،فرخانت سپا یت ،.افتمواالً
تنها وسی است و خیترانت داعش را شکست دهت «آ وزرور» عنوران داشوت« :هنگواخیوو در
دوئی گذشت ارتش عراق ا خاا ل داعش گریات ،ای دنرال ایرانی در هﺤن فضورر یافوت و
شنت ساعت رس ا سیطر داعش ر خرهل ،سهیمانی در غتاد رد و ا آن خان عمهیوات دفواد
ا غتاد را هماهنگ نمرد و نیروها را سیش ورد»
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آ زرور در رایان خابرنران ورد« :همچنی سردار سهیمانی ،ویتی داعش ار یل را تهتیت ورد،
وردستان عراق در شمال ای وررر رفت فرخانت سپا یوت .در ایصوی ناواط عوراق خوررد
ستایش و یتردانی یرار گرفت،

ویژ ا سر شیعیان؛ شرا و او افتماالً تنها وسی اسوت وو

خیترانت ریررو داعش را ختریف ونت» (همان)
) نرری انگهیسی تایم :یاسم سهیمانی را

عنران یکی ا  100شاصیت ررنفرذ جهوان در

سال  7012خعرفی ورد (همان)
و) یزینساینسایتر« :سردار یاسم سهیمانی ،خغز ختفکر عمهیات ضت تروریستی» (همان)
رایگا اینترنتی « یزینساینسایتر» ا انترار عکسی ا سرلرکریاسم سوهیمانی ،فرخانوت سوپا
یت.جمهرر اسالخی ایران در ونار هاد العاخر فرخانت سپا تر عراق ،در گزارشی و یهوم
«خایکل یوِهی» نرشت« :یاسم سهیمانی و هاد العاخر  ،آ ادسا

شهر جهرال ا شنگال داعش

را جر گرفتنت یکی ا خااخات ارشت نظاخی اخریکا و ختت برالنی در عوراق خوتخت وورد
است ،اعتااد دارد یاسم سهیمانی خغز ختفکر عمهیات نظاخی جمهرر اسالخی ایران ،ونترل همو
اخرر را در اختیار دارد» ای گزارشگر ختعی شت :اخریکا خانی و وا بورح یاسوم سوهیمانی در
عراق همراهی ورد ،در وایع عراق را

جمهرر اسالخی ایوران واگوذار نمورد در نهایوت هوم

نیروها خرد را ا عراق خارج ورد ،اخا همچنان هم را ایجواد ثبوات در ایو ورورر توالش
خیونت (همان)
) خجه نیر ویﮏ :خهمتری خجه سیاسی ایاالت ختﺤت اخریکوا اسوت وو در سوال 7014
خیالد

ا شاپ عکس سردار سهیمانی رو جهت خرد نرشت« :ا تتا ا اخریکوا جنگیوت ،االن در

فال ل وردن داعش است» و در تیتر دیگر و را «اله انتاام» ترهیف ورد
نیر ویﮏ :سردار سهیمانی ،خغز ختفکر نظاخی جمهرر اسالخی ایران ،در هوﺤن خبوار

وا

تروریسم
نرری «نیر ویﮏ» در خاال ا

و ناوش جمهورر اسوالخی ایوران در خبوار

وا تروریسوم

ررداخت و نرشت« :ایران ظرف ختت خانی و عناهر داعش وارد خاك عراق شوتنت ،هتوری
آخر شها و خرررتها را
غتاد ارائ داد است»

نیروها عرایی اعطا ورد و ومﮏها نظواخی ا یبیول سوالح و
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در خاال نیر ویﮏ آخت است« :ایران همچنی ا بریﻖ خغز ختفکر نظاخی خرد ،یعنوی یاسوم
سهیمانی ،فرخانت نیرو یت .سپا راستاران و سیار ا فرخانتهوان نظواخی او را فرخانوت و
استراتژیستی خمتا خیداننت،
در ای خاال ا اشار

عراق ومﮏ ورد است»
خنابﻖ اشوغال شوت

تأثیرگذار سردار یاسم سهیمانی در آ ادسا

عراق ترسط گرو تروریستی داعش آخت است« :تصریر سردار سهیمانی در خا سوپتاخبر گذشوت
در خیتان نبرد آخرلی خنترر شت و ای تصریر ،ریاخی آشکار را غرب رد و تهران در جنگ ا
تروریسم فاضر است» (همان)
 :سفیر ریری جمهرر اسوالخی ایوران در لنوتن و سوا خان

ح) فیسبرك سیت هادق خرا

خهل در هفﺤ فیسبرك خرد نرشت:
«سرلرکر یاسم سهیمانی ،همان وسی است و او اخا رئیسجمهرر ایاالت ختﺤوت در وار او
العباد ناستو یر جتیت عراق گفت" :او دشم خ است ،اخا خ

را او افتورام ویوژ ا

یائل هستم"»
ط) و یر اخرر خارج اخریکا :جان ور  ،و یر خارج اخریکا

دوتور خﺤموتجراد ظریوف،

و یر اخرر خارج جمهرر اسالخی ایران ،گفت « :را یکبار هم شت  ،خایل

دیتن سرلروکر

سهیمانی است»
) نیریررور :سردار یاسم سهیمانی ،خرد یترتمنت خنطا غرب آسیاست
نیریررور ) (New Yorkerدر ار یاسم سهیمانی ،فرخانت سپا یت .نرشت« :او یوﮏ خورد
خیانسال ،دارا خرها جر گنتخی و ختراضع است او رس ا آنک در س ومتور ا  50سوالگی
فرخانتهی سپا یت .رسیت،

دنبال تغییر دوخینر یوترت در خنطاو غورب آسویا و نفوع

جمهرر اسالخی ایران رد و در ای رروس  ،ا تأویت ر یترت نظاخی گام رخیداشت او ناوش
خهمی در فمایت ا سرری دارد و
ای نرری ا اشار

فضرر ناخﺤسر .خرد در جهان اداخ خیدهت»

ناش خثثر فرخانوت سوپا یوت .در خنطاو و اصورص در عوراق و

سرری  ،ا یرل یکی ا خااخات اخریکایی یادآور شت« :سردار یاسم سهیمانی ،خرد یترتمنت خنطا
غرب آسیاست» (همان)
ك) گاردی  :ارسال ریاخﮏ ا سر سردار سهیمانی را دنرال رترائر.
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رو ناخ گاردی ) (The Guardianدر ار فرخانت سوپا یوت .جمهورر اسوالخی ایوران
نرشت« :او فرد است و

برر خافیان در فال نفرذ در عراق است و

نظر خیرست سردار

سهیمانی ونترل غتاد و ول عراق را در دست دارد »
ای رو ناخ ا اشار

ریاخﮏ فرخانت سپا یت .و دنورال دیریوت رترائور .خوتعی شوت:

سردار یاسم سهیمانی در ای ریاخﮏ

فرخانت اخریکایی گفت « :دنرال رترائر ،.شما ایت تانیوت

و خ ویستم؛ خ یاسم سهیمانی ،سیاستگذار جمهرر اسالخی ایوران در عوراق ،لبنوان ،غوز و
افغانستان هستم ضمناً سفیر ایران در غتاد ،یﮏ عضر نیرو یوت .ورد و جوایگزی آن هوم
یکی ا اعضا نیرو یت .خراهت رد»
رو ناخ گاردی ) (The Guardianا اشار

اظهارات خااخات عرایی در ار ناش سوردار

سهیمانی در عراق نرشت« :او تون هیچ سثالی یر تری خرد عراق است او خرد

ا خورهوا

جر گنتخی و وم فرف است و هنگاخی و تون خﺤافظ در خنطا تﺤت نفرذ اخریکاییها وارد
شت ،آنها عصبانی شتنت و گفتنت :شرا خا ا دشمنمان یاد نمیگیریم» (همان)
ل) دیهی خیل :در ار فرخانت سپا یت .نرشت« :اوثر ویت سردار سهیمانی در خیتان نبرد ا
دولت اسالخی (تروریست ها داعش) خیگذرد او فرخانت یترتمنت سوپا یوت .در خاا هو وا
داعش است و خانی و غتاد در خﺤاهر رد ،ا تالش او و همکار نیروها خردخی ،خبوار
وارد خرفه جتیت شت و البت اخریکاییها ا نگرانی

دنرال سهیمانی خینگرنت» (همان)

م) یرا.ا ترد وایپسر :.ر اسا .نظرسنجی خرترك یورا.ا تورد وایپسور .وو
خنترر شت 55 ،درهت ا شهرونتان اخریکایی اظهار داشتنت :ترور یاسم سهیمانی ،فرخانوت ارشوت
نظاخی ایران ،اخریکا را نااخ تر ورد و فاط فتود  75درهت تصرر خیوننت ورررشوان اخو تور
شت است (خبرگزار ها خارجی  -رو ناخ دنیا ایتصاد تاریخ انترار)1094/8/8 :
در خجمرد رسان ها خارجی ،فرخانت سپا یت .را خرد نیروخنوت و رور نفورذ در عوراق و
خنطا غرب آسیا خیداننت و خعتاتنت سردار سهیمانی در خبار

ا تروریستها تکفیر داعش،

ناری ی تیل ایفا خیونت نظری « زرگ خرد» در روان شناسی سیاسی ر ای اعتااد اسوت وو
رویتادها خهم خهی یا جهانی ،تﺤتتأثیر افراد
رختادها هستنت

رجست اسوت وو سوا نت و رتیتآورنوت آن

یﮏ خعنا ای خردان زرگ هستنت و تاریخ را خیسا نت و نفرذ خورد را هور
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جا و یرار گیرنت ،خیگستراننت شنوی افوراد فوائز ویژگویهوا خنﺤصور فورد همچورن
خعنری ت ،جوذا یت ،هرشومنت  ،یوترت روانوی ،اراد رتور ،اسوتعتاد الهوام اروی و ترانوایی
ختااعتسا

و هتایت خردم هستنت فایات ای است و انسانهوا

وزرگ ووارهوا

زرگوی

انجام خیدهنت و در جایی را خانتگار وردن وارها خردشان ایت جانران را فتا وننت
شهادت فاج یاسم ،خکت
ای

فاج یاسم را خانتگار ورد خهمتری تأثیر شوهادت فواج یاسوم

رد و بی شهار ده فاج یاسم شنت وررر را نجات داد و خا خعتات هسوتیم نجوات شنوت

وررر ،وار ورشﮏ ایران است وار زرگ فاج یاسم ای

رد و در شنتی وررر ،انسانهوایی

را تر یت ورد و خیتراننت جبه خااوخت را را همیر

نت نگ دارنت

در وایع ،تر یت انسانها و آ اد وردن سر خی هایی در سرری و عراق ،یﮏ وار زرگ فواج
یاسم رد و وار زرگتر او ای

رد و انسانها را آ اد ورد

اینها و ویژگیها فوراوان دیگور ،خثلفو هوا ایو شاصویت وزرگ را نروان خویدهنوت
خثلف هایی و ویتی فراگرد هم خیآینت ،جاخعیت یﮏ شاصیت را
عنران یﮏ خکت

تصریر خیورنت و او را

و یﮏ شراغ را و یﮏ خترس در.آخر خعرفی خیوننت خنظرخ ا وو همو

اجزا آن ا یکتیگر همگرن و هماهنگنت
خا در ای شاوه شاصیتی ،تضاد ،شﮏ و تردیت و نرسان نمی ینیم او یﮏ اسوطرر اسوت،
اخا ن اسطرر ا ا عهت استان ،هک اسطرر ا ریش شرم ،خهمر .و خر رط

جاخع ونورنی

خا؛ الگریی عینی را هر وس و اراهت در خسیر ومال گام ردارد
خا در اینجا هر آنچ و ا هفات او

تصریر وریتیم ،عی وایعیت ورد او توالش وورد

رد تا هم ظرفیت ها وجرد خریش را شکرفا نمایت و تصریر ا شهر یﮏ انسان ذو ا عاد
و ن تﮏ سافتی را در عصر ونرنی

جاخع خا و جهانیان نران دهت

نا رای  ،تبهرر خکانی جاذ ها ناشی ا جنگ در یهمرو خنابﻖ عمهیاتی و همچنی خنوابﻖ
تأثیررذیر ا جنگ،

ویژ در خنابﻖ جنر ی و غر ی وررر و هم استانها ورورر ،خویترانوت

خنبعی سیار زرگ را خاصت گردشگران و خهمتر ا آن هیانت ا ار شهوا خعنور دوران
دفاد خات .و انتاال آن

نسلها

عت اشت

گردشگران جنگ ،خجمرع خاهی ا گردشگراننت و عالی خنت

ا دیت ا خیادی جنگ و
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یادخانها آن رد  ،بی سفر خرد ،افساسات هیجانی ،خعنر  ،رردوسوتان و فتوی خوذهبی و
خعنوور را تجر و خوویوننووت و عووت ا سووفر ،افساسووات و انتیر و هووایی را در ووار جنووگ و
شروتوننتگان (افراد و
گردشگر جنگ

هر نرد ا جنگ درگیر رد انت)

انﺤاء خاتهف ا را خیوننت

خثا یﮏ فراینت تاریای و فرهنگی ،خویترانوت یوﮏ خﺤورر اساسوی در

تبادل فرهنگی و یکی ا وجر یا ل اتکاء جاذ ها گردشگر

شومار آیوت در ایو راسوتا،

گردشگر جنگ هم رسالت تبادل فرهنگی ی نسهی در سطﺢ خهی و هم ی جراخع در سوطﺢ
ی المههی را ر عهت دارد رس ا ای نگا  ،عهیرغم خاهیت و خان ،ویورد جنوگ اروی ا
تاریخ خهت هاست و ار ش فرهنگوی و هریوت خهوی در اولریوت اول و نگوا ایتصواد و در
اولریتها

عت یرار خیگیرنت

راهیان نرر جریانی خردجرش ،خردخی و ی نسهی ،ا هتفترویش فرهنگ دفاد خاوت .و
ار شها جهاد ،ایثار ،خااوخت و شهادت ا فضرر و ا دیت ا خنابﻖ عمهیواتی و یادخوانهوا
دفاد خات .و عاخهی را جهرگیر ا فراخرش شتن ار شها و در.ها دوران دفاد خات.
است
اهطالح «راهیان نرر» ا سال 1022
واروان ها اعزاخی را

برر عمرخی در سطﺢ جاخع خطرح شوت هور شنوت

ا دیت ا خنابﻖ عمهیاتی ،ریش ا ای عناوی دیگور خاننوت« :راهیوان

سر خی عرﻖ»« ،راهیان سر خی نرر» و «واروان یارتی ور ال ایران» را را خورد رگزیوت
ردنت ،اخا ابالق عمرخی «راهیان نرر» جهر و خانتگار خاهی ریوتا وورد و اونورن وا عنوران
جتیت «راهیان وانرن دلها» ،خاصت جتیت را رخیگزیننت
فضرر گسترد خردم در تعطیالت ایام نررو و اریام خیهیرنی را را آخوار ا دیتوننوتگان
نران خی داد ،خرج

گردیت تا در سال  1081ا ترکیل یﮏ ومیسیرن عالی در نیاد ففظ آثار و

نرر ار ش ها دفاد خات ،.خرو

ا نماینتگان ارتش جمهرر اسالخی ایران ،سپا راسوتاران

اناالب اسالخی ،ستاد ول نیروها خسهﺢ و و ارتاانو هوا و نهوادهوا ذیور ط وا سوا خانتهی
ومیت ها گرناگرن ،را «راهیان نرر» سیاستگذار و تعیوی خوط خروی وهوی در خینو هوا
خاتهف

عمل آیت

ا دیت ا خنابﻖ عمهیاتی در یال

واروانها راهیان نرر در برل سال

شوکل خﺤوتود و
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رراونت در اسفنت و فروردی خا هر سال
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هررت سیار وسیع و گسترد در خنابﻖ جنورب و

غرب وررر اجرا خیشرد و ر اسا .آخری آخار در سال  1080نزدیوﮏ و دو خیهیورن نفور ا
خنابﻖ عمهیاتی ا دیت وردنت
ترویش و تبیی فرهنگ ایثار و شهادت و انتاال ار شها خانوتگار دفواد خاوت .و نسول
جران جاخع و ا هم خهمتر ،انعکا .و وا گریی رشوادتهوا و ایثوارگر هوا دوران جنوگ
تﺤمیهی را ایرار خهت ،شنت سالی است و در یالو
گرو ها خاتهف خردخی

وواروانهوا راهیوان نورر و وا اعوزام

سر خی ها نورر غورب و جنورب ورورر خوررد ترجو و اهتموام

خسئرلی وررر و لرکر یرار گرفت است
واروانها در یال

گرو ها استاد  ،دانرجریی ،دانشآخر

 ،خانراد شهیتان ،ایثارگران و

آ ادگان سرافرا و همچنی ایرار خردم در سنی و سطرح خاتهف خیآینت تا همنرا ا شوهیتان،
فماس ها جاویت را سراینت و در .ها غیرت و آ ادگی و جرانمرد آنان را وو ا خورال
خرد ا اعبتاهلل الﺤسی آخرخت انت و در اینجا ریاد نمردنت،

فر نوتان و جرانوان ایو سور خی

ررگهر یاخر نت
انتااب خاصت جتیت راهیان نرر (راهیان وانرن دلها) و رگزار اردو را گرو ها فورق
الذور ا فضرر در ورخان ،اعﺚ خی شرد آنها ا شاصیت سردار شهیت فاج یاسم سهیمانی آشنا
شرنت ا ترج

اینک خر دفاد خات .یکی ا آثار

یادگار خانوت ا فواج یاسوم سوهیمانی

است ،ا دیتوننتگان سراسر وررر ا فضرر در ای شهر ،ضم

ا دیت و آشنایی ا دوران دفاد

خات ،.ا خسیر شهتا و سبﮏ نتگی آنها در جاخع آشونا خویشورنت (اخیور سوعیت ،ریرون و
ریاختها راهیان نرر)
 8ویژگیها و جاذ ها خاصت جتیت (وانرن دلها):
-

گهزار شهتا ورخان ،خریت خطهر سردار دلها و همر خانش در دوران دفاد خاوت .و
ختافعان فرم و وب

-

ا دیت ا خر دفاد خات ،.ا یادگارها سردار شهیت سهیمانی و لرکر  41ثاراهلل

-

آشنایی ا شاصیت ،را و سیر شهتا،

-

جاذ ها گردشگر شهر ورخان

ویژ ای شهیت واالخاام
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-

ا دیت ا ادگا فاج یاسم ،روستا ینات خهﮏ شهرستان را ُر
آشنایی ا جنب ها ،سبﮏ نتگی و الگرسا

ویژگی ها ایو شوهیت زرگورار ورا

جاخع
ساختار ال م ترسع  ،تبتیل شتن

خاصت جتیت (وانرن دلها):

-

ایجاد خر گردشگر دفاد خات .در خسیر گردشگران راهیان نرر در خاصت جتیت

-

برافی و استارار نظام و ساخان جاخع ابالعات ،ارتبابات و ابالدرسوانی در فور
راهیان نرر

-

ا آفرینی و تصریرسا
جذا یتها

ا تاریخ ،خعارف و ار شها دفاد خات ،.همرا ا تاریت

یبایی شناختی و خعرفتی

-

گسترش دور خانی و خﺤیطی راهیان نرر

-

تر یت و تعالی نیرو انسانی تاصصی و عهمی خررد نیا رگوزار راهیوان نورر ،ا
جمه  :راویان ،خبهغی  ،خادخی  ،ختیران واروان و راهنمایان ترر

-

یرساختها راهیان وانرن دلهوا ،ا جمهو  :جواد هوا دسترسوی،

ترسع و تأخی

خﺤل ها اسکان ،اخکانات رفاهی و خوتخاتی ختمرووز و وی راهوی ،فمول و ناول،
هتاشت و

،

خنظرر تأخی اخنیت ،سالخت و هر ور هر ش یروتر گردشوگران

و دست انترواران
-

فعال وردن ظرفیت ها عهمی ،رژوهری ،ریرکسرتان ،سا خان ها خردم نهاد و اش
خصرهی در رناخ ها راهیان نرر

-

گسترش و رایتارسا

ارتباط ا خااببان راهیان نرر ،ا هر ردار ا فضا خجا

و شبک اجتماعی
-

هر گیر هرشمنتان و هتفمنت ا فناور ها نری و فضا خجا

-

خسئرلیترذیر و خراروت دادن هم و ارتاان ها ،سوا خانهوا ،نهوادهوا ،نیوروهوا
خسهﺢ و خردم ،ا تعیوی سوهم و ناوش آنهوا در تﺤاوﻖ اهوتاف ،خوتیریت و ریروبرد
رناخ ها راهیان نرر

-

رگزار اردوها راهیان نرر در سطرح خاتهف دانشآخر

 ،دانرجریی و استاد
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-

ترانمنتسا
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ستر آخر شی و فرهنگی استان ورخان ،را انتاال و خعرفی (را  ،روش

و خنش) و ویژگیها فاج یاسم سهیمانی و ار شها دفواد خاوت .و جرانوان و
جاخع
-

تأخی ظرفیت ریهی و اتر رسی را

رگزار راهیان نرر در ورخان

یافتهها
سردار دل ها در دوران دفاد خات ،.ا تمام وجرد در تمام هﺤن ها فاضر رد و عوت ا آن
نیز جهاد و خبار را

هیچ دلیهی و تون هیچ شرمداشت سیاسی ونار نگذاشت خورد را و

هیچ دست  ،انت و گروهی خﺤتود نکرد و

هم جریانات درون نظام ،همیمان وفادار رد و

هم افترام خی گذاشت ا همی رو رد و همگان نیوز او را دوسوت داشوتنت و و او افتورام
خیگذاشتنت
در هﺤن ی المههی و جهانی نیز ا خﺤبر یت فرقالعاد ا

رخرردار رد ،یرا نماد فضورر

یﮏ خجاهت اناال ی در عره ی المهل رد و هم جریانات سیاسی ی المههی ،ا او
وسی و یاد خیوننت و ههﺢ و آراخش را ا دفع اشرار خثل داعش در خنطا
ا ای

ا ت ،هزین ها

عنوران

وجورد آورد و

سیار را ختﺤمل شت او در خاا ل خردخان ،انسانی ختراضوع و خاوسوار

رد خﺤبر یت او گرن ا

رد و فتی غر یها نیز و دشمنان سرسات او ردنوت ،در نهوان او

را دوست داشتنت یﮏ دنرال اخریکایی رس ا شهادت سردار دلها نرشت« :سهیمانی فرخانوت ا
رد و خثل الما .خیدرخریت در اجرا تاوتیﮏها جنگی فورقالعواد ورد در سوا خانتهی
فرت الرعبی ا ترانمنت

سیار االیی عمل ورد خا افتاار خیوردیم اگور او در ارتوش اخریکوا

ختخت خیورد خرکل سهیمانی ای

رد و عهی خا رد»

تری ی سا ا ریکر رواك او و همر خوانش ،گریوا آن اسوت وو او اونورن فراتور ا یوﮏ
یهرخان،

یﮏ گفتمان تبتیل شت اسوت گفتموان سوهیمانی ،اختزاجوی ا خصوایص انسوانی و

راهبردها عایتتی و سیاسی است یﮏ انسان خاهص و راك و یوﮏ سور ا و سوردار اناال وی
استکبارستیز
سهرك شهیت سهیمانی خاننت یﮏ دستررالعمل و نسا انسانسوا در بورا خوتیر و خجاهوت
اناال ی شفا اش است و ویژگی ها اناال ی و سیاسی او ،همچرن یﮏ خور و خنظرخو سویار
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شفاف و تفسیرنارذیر در خسائل خاتهف داخهی و خارجی ،راهگرا و شراغ راهنماست

نتيجهگيری و پيشنهادها
گردشگر همچرن یﮏ فروت فیزیکی در جغرافیا ا عاد ظاهر و ابنی دارد ای رژوهش
ا ترج
عیان سووا

گرایش یش ا ریش گردشگران

ا عاد خاتهف خعنر

سفر،

خفهوورم گردشگر جنگ و خعنریووت در گردشووگر

دنبال ا آفرینی و

وورد

در ایوو رووژوهش خروواص گردیووت ووو هر شنووت راردایمها رایش در گردشگر و
هررت

خرضرد سرد ایتصووواد ا گردشوووگر تأویت سیار دارد ،اخا خرضرعات خعنر
جست وگریات در خطالعات خاتهف و شروم خیخررد
هر شنت خطالعات داخهی ،خرضرد خعنریت را
خطالعوات خوارجی

خرضو ورعات دینو وی خﺤووتود ووورد انووت و

ای خرضرد ا جنب ها آراخش جسوم ،روشهوا

ریورار ارتبواط وا

خعنا دستیا ی

خفاهیم و تعالی یﮏ

خورد و دنیووا خوواورایی ترج ورد انت ،اخوا خعنریت
اش غیریا لانکار و فراگیور ا گردشگر است

خطالعات خرجرد نران خیدهت و خفهرم خعنریوت تا و فوال همچرن یﮏ ختغیر هتف در
نظر گرفت نروت اسوت و همورار و آثوار خسوتایم یوا خیوانجی ایوو خفهرم در سایر ختغیرها
ترج شت است نا رای رسیتن

تعالی ،رسیتن

خعنی و رسیتن

درك ختاا ل،

خثا

ا عاد اهوهی خفهورم خعنریت در گردشگر شناخت خیشرد
در ای جا سوفر و گردشوگر  ،و عنوران یووﮏ سووتر و یا هیووت را جا جایی فرد ای
اخکان را فراهم خیسا د تا فرد گردشگر ا عادتها و فالت سکرن خرد خارج شرد و خستعت
تغییر و تﺤرل شرد تﺤورل خویترانوت وا دریافوت خفواهیم و خضواخی جتیوت
تبادالت انسانی ،رخررد ا جاذ هوا و عناهور ببیعوی یووا دسووتیا ی
فرابب یعی
شرط واخل

دستآخت ا

سووطﺤی ا ارتبابات

دست آیت البت دریافت ،فاط شرط ال م را تﺤرل اسوت و درفنگور و تعال،
نظر خیرست

خارلۀ خعنریت را ایت

خرات

گسترد تر و جاخعتر ا خذه

و دیووو دانسوووت جایی و

هر گردشگر یدی  ،تون داشت نیت خذهبی خیترانت ا عظمت ببیعووووت ،ا تاا وووول ووووا
فرهنگها خاتهف یا فتی تعاخل وا افوراد ختفواوت وو درك خفوواهیمی دسووت یا ووت ووو

سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 1400
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اعوﺚ ارتاا روفی و یهبیاش شرد
فتی فضرر ناخراسووووت

ای گردشگر در خراسم خذهبی و آیینی وووووتون یصت خذهبی،

خیترانت خین ا ا خعنریت و تﺤرل را ایجاد ونت ای تﺤورل نواگزیر و گوورایش خذهبی و
خنتهی ناراهت شت ،هک ا عمیوﻖ شوتن نگوا نسووبت وو جهووان هسووتی و درك فهسوف
ار شها جار در اجتماعوات خردخوی ،گرن دیگور ا خعنوا را خهوﻖ خراهوت نمورد
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و فرخانتهی خعظم ول یرا فضرت اخام خاخن ا

ل 1098/11/78

تصری
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دفاد خات .خصرب خاام خعظم
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نیاد
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خعاونت سیاسی -ادار رژوهشها سیاسی هتا و سیما جمهرر اسالخی ایران ویژگیها شاصیتی ،هریتی و
ختیریتی شهیت فاج یاسم سهیمانی
سیر نظر

و عمهی شهیت سهیمانی دوخی

همایش ی المههی گام دوم اناالب ،خکت

شهیت سهیمانی،

الگر تر یت ختیران جهاد تمتن سا دانرکت و رژوهرکت ختیریت و ایتصاد دانرگا جاخع اخام فسی
النت رگ ،دونالتا (« )1080ایتصاد گردشگر » رگردان (ترجم ) :خﺤمترضا فر ی

تهران :شروت شاپ ونرر

ا رگانی
دارا ی ،عهی (« )1098فاج یاسم سهیمانی
وا

گی ،وسرال (« )1922جهانگرد

خثا یﮏ خکت » رو ناخ هبﺢ نر شمار 820

در شرمانتا

جاخع» رگردان (ترجم ) :عهی رارسیان و سیت خﺤمت

اعرا ی دفتر رژوهشها فرهنگی
رو ناخ دنیا ایتصاد
وهیتناخ فاج یاسم سهیمانی رگرفت شت ا و سایتhttps://www.jz.ac.ir/post/7668 :
سایتها خعتبر خرتبط ا گردشگر و دفاد خات.
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An Analysis of Factors Affecting the Spiritual Tourism
of the Rahian Noor and the New Destination
(Case Study: The Holy Shrine of Haj Ghasem Soleimani)
Esfandiar Niazi 

Rahian Noor, the greatest cultural flow in Iran, contains one of the most popular
cultural arenas in the country with positive effects on public culture of the Islamic
Republic of Iran, and one of the most effective ways to counter the soft war of the
enemy, and application of the rich wealth and strong source of the Holy Defense.
Introducing tourism, spiritual tourism, black tourism, war tourism and Rahian Noor,
this study deals with the role of various biographical, spiritual, religious,
professional, and managerial characteristics of commanders and martyrs in scoring
the great figure of the revolution and training of heroes and honorable people like
Sardar Ghasem Soleimani and the way they stood up against domestic tyranny,
colonialism and foreign exploitation before and after the revolution, creation of a
great movement. During the eight years of holy defense, they developed the spirit of
resistance, Jihad and martyrdom in the spirit of society, from the center of the
country to the most remote villages. This loyal, brave, intelligent and fine young
general illustrated the revolution as a good movement after forty years, and went on
the path of perfection, and finally received the honor of establishing a school named
after him by the Supreme Leader of the Islamic Revolution of Iran. After his
martyrdom, his holy shrine become a new destination of the Rahian Noor.

Keywords: Black tourism, spiritual tourism, war tourism, Rahian Noor, Shahid
Soleimani.
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