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 برادر قاسم
هاای راهرایدی جااا ما ا       جستاری در اندیشه

مقاد،،    لیمانی در جوزه والیت، انقالب، دفاا  

 جیم، فیهنگ و هنی شهادت، مدافعان

گردیـده و چـاآ آن را    فـر تـیلی    ابوذر مهرواناین کتاب توسط آقای 

 رقعــیبــه صــورت  صــفحه 283در  مهــر امیرالمــومنین ع انتشــارات 

در این اثر نویسـنده تـالش نمـوده مجموعـه ای از سـخنان       به عهده گرفته است. 1397در سال  و  شومیز 

ژرف و اندیشه جهادی شهید سلیمانی در حوزه های مختلفی چـون والیتمـداری، انقـالب اسـالمی، دفـاع      

شهادت، جبهه مقاومت، مدافعان حرم و فرهنگ و هنر به مخاطب عرضه نماید، همچنین سعی شده  مقدس،

 از سخنان ایشان رمزگشایی شود. 

طلب، اندیشمند، سیاستمدار، انقالبی، والیی و مدافع حریم اسـالم   این پژوهش، حاج قاسم را فردی شهادت

های کربال به تصویر کشیده و شهید و  را مانند صحنه نماید. این اثر دفاع مقدس و انقالب اسالمی معرفی می

رو در نهایت در مورد مدافعان حرم مباحثی را ارائـه داده و مسـهله   دهد. کتاب پیش شهادت را مهم جلوه می

  نماید. فرهنگ و هنر را در پیشرفت انقالب اسالمی، مؤثر معرفی می
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 سالم قاسم حاج

 

صـفحه توسـط انتشـارات     272در است کـه   سانکهنتیلی  آقای مجید 

به گفته مؤلـ    به چاآ رسیده است. 1398روایت فتح تهران ودر سال 

درست یک هفته قبل از شهادت سـپهبد شـهید   « حاج قاسم سالم»کتاب 

ییـد  تیبه دست این مرد بـزر  بـرای    1398دی  14قاسم سلیمانی به پایان رسیده بود و قرار بود روز شنبه 

 .دی خبر شهادت این شهید بزرگوار به ما رسید 13ه روز محتوی برسد که متاسفان

به زندگی دوران جوانی حمیدرضا « از من»است، در فصل « زتوا»و « از من» شامل این کتاب دارای دو فصل

کرده پرداخته شده است، در این  فراهانی که در فضای شمال شهر تهران در دوران پیش از انقالب زندگی می

حمیدرضا فراهانی که یک جوان خوش تیپ و باال شـهری در دوران پـیش از انقـالب     فصل خواننده همراه

شود و او را در دوران ورود به مباحث انقالب اسالمی ایـران و وارد شـدن بـه سـپاه      اسالمی بوده همراه می

 .کند پاسداران انقالب اسالمی و رفتن به جبهه همراهی می

و سـعی  پـردازد.   و هوایی کشور قبل از عملیات والفجر هشت مـی  نام دارد به حال« از تو»در فصل دوم که 

هـای موافـق و مخـال      و بیـان نظـر  1364های حاکم بر فضای ایـران در سـال    با اشاره به بیم و امید نموده

های قبل از عملیات  ، خواننده را در جریان فضای روز8مسهولین دولتی و نظامی با برگزاری عملیات والفجر 

 ا اهمیت این عملیات را با ارائه اطالعات مستند برای مخاطب بیان شده استلذ دقرار ده
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 سردار سربازان
 و  الیمانی  ما ا   جاا  یدار های رشادت و ها شجاعت

 جیم مدافع شهدای

 

 

منتشـر  و درشهر مقدس قم  1395سال در  نقطه 3از سوی انتشارات ،  صفحه 176 که درمرتضی کرامتی  اثرِ

فصل اول این کتاب به شخصیت سردار قاسم سلیمانی و تیثیر حضور او در مقام فرماندهی سپاه  .شده است

در این کتـاب   .دوم آن نیز به روایت خاطراتی از شهدای مدافع حرم اختصاص دارد فصل قدس پرداخته و 

ی ارتش عراق در فرمانده ویثیرات سردار بر رزمندگان عراقی و سوری ، نقش ایشان در منطقه و نقش یاز ت

 . و ... به خوبی توضیح داده است
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 والیت سرباز
 خااریات  و زندگیناماه   الیمانی   ما   جاا

 ما اا  جاااا  اابهرد  اایدار اهلل ا اای  ااا  

  لیمانی

 

انتشـارات  کتـاب حاضرتوسـط    .مرتضی کرامتی مشکینینوشته: 

 و زنـدگی  بـازگویی  بـه  اثـر  ایـن  ه است.منتشر شدصفحه  200در قم و به صورت رقعی و در  قاف اندیشه

همچنـین   .اسـت  گفته سخن وی های رشادت و عملی سلوک از و پرداخته سلیمانی شهید سردار های ناگفته

 ارائـه  محبـوب  لیـدر  و شخصـیت  یک ها رسانه و دنیا در را وی جایگاه و نموده اشاره سردار خلق و حسن

 زنـدگی  و کرده پیدا را راه وی فکری مکتب و قاسم حاج عشق به که جوانی زندگی سرنوشت .است نموده

 .است گردیده ارائه کوتاه داستان صورت به که است اثر این دیگر بخش نموده انتخاب معنوی
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 قاسم حاج
 جستاری در خاریات جاا ما    لیمانی

 

 

 

صـفحه   168در  1394تهـران و در سـال   این کتاب را نشر یا زهرا س  در. مزدآبادی اکبری علی: کوشش به

به چاآ رسیده اسـت. ایـن کتـاب در     «  17یاران ناب؛ شماره »  زیر مجموعهدر قالب و  .منتشر کرده است

 به چاآ سی ام خود رسید. 1399سال 

 در او هـای  فعالیت از بخشی به که دارد وجود سلیمانی سردار از خودنوشت زندگینامه یک کتاب ابتدای در

 سـردار  خاطرات و ها سخنرانی از بیشتر کتاب این دیگر های بخش در اما .کند یم اشاره جنگ ابتدایی دوران

 هـا،  سخنرانی این دل از تا  است شده استفاده 5 کربالی و 4 کربالی ،8 والفجر بزر  عملیات سه با مرتبط

 ایـن  مخاطـب  به را او شخصیت وسیله این به و کند نقل همرزمانش سایر و سلیمانی سردار از را خاطراتی

 .کند معرفی کتاب

 اسـت   سلیمانی سردار با ارتباط در خارجی مقاالت از یکی ارائه و ترجمه اثر، این های ویژگی از دیگر یکی

 احتـرام  البتـه  و هراس از پُر نگاه دهنده نشان و شده منتشر آمریکا سیاسی های پژوهشکده از یکی توسط که

 .است اسالم و ایران مبارز شهید سردار این شخصیت به ها، غربی

 بـه  بلکـه  شـد  خواهیـد  آشنا سردار شخصی و نظامی زندگی خدمات، ها، رشادت بر  عالوه اثر این مطالعه با

 منتشـر  مطـرح  بار اولین برای آن اعظم بخش که شد خواهید آشنا نیز سردار سلوک و سیر و عرفانی زندگی

 .شود می
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 ارذوالفق
  لیمانی ما   جاا شفاهی خاریات از هایی بیش

 

 

 

 

صـفحه و   246 ، درتر کتاب حاج قاسـم را تـدوین کـرده بـود     مزدآبادی است که پیش  به اهتمام علی اکبری

  منتشر شده است. 1398در سال تهران و  یازهرا س  توسط نشر

  اعم از خـاطرات و « حاج قاسم سلیمانی»های شخص سردار  با تکیه بر گفتهه نویسنده سعی کرد در این اثر

هایی از نظام فکری و عقیدتی ایـن فرمانـده محبـوب تـاریر ایـران       ها  خوانندگان خود را با برش سخنرانی

هـای مـادی و    اش، شـناخت بهتـری از قابلیـت    شک، دشمنان غیر ایرانـی  ای که بی اسالمی آَشنا کند. فرمانده

 معنوی او دارند. 

ای  پاسدار پرآوازه تدوین و منتشر شده اسـت، ادامـه  به این « ذوالفقار»این کتاب که به مناسبت اعطای نشان 

همچنـین،  « که چند سال قبل منتشر شد و مورد اسـتقبال فـراوان قـرار گرفـت.    « حاج قاسم»است بر کتاب 

ای از سرلشکر سـلیمانی   نشده  بار به انتشار تصاویر ناب و دیده صفحه از این کتاب برای نخستین 100حدود 

 .اختصاص پیدا کرده است
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 هجوم به تهاجم

 

 

 

 

 

آوری شده و به همت موسسه انتشـارات   توسط نویسنده کرمانی کتب دفاع مقدس، عباس میرزایی جمع

 ه است.منتشر شد تهرانیازهرا  س 

که کتاب اول  نام دارد« روزی روزگاری»مجموعه خاطرات سردار سلیمانی از دوران دفاع مقدس ، این کتاب

را از زبـان   1361تا اردیبهشت سال  1360خاطرات بهمن سال نام گرفته است و «هجوم به تهاجم»با عنوان 

، «آخرین جلسـه »، «حمله در شب سال نو» .کند روایت میصفحه  388در ثاراهلل  ع   41فرمانده وقت لشکر 

هجـوم بـه   »، «قرارگاه قدس»، «آماده هجوم»، «تهاجمی دیگر»، «های دشمن پاتک»، «تالشی دیگر»، «پیروزی»

 های این کتاب هستند. های برخی از داستان عنوان« 202
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 نبرد سید جابر

 

 

 

 

 

 

انتشـارات  کـه توسـط   اسـت  نویسنده کرمانی کتب دفاع مقدس، عباس میرزایـی   حاصل زحماتاین کتاب 

 به چاآ رسیده است. تهرانیازهرا  س 

 کـه کتـاب   نـام دارد « روزگاریروزی »مجموعه خاطرات سردار سلیمانی از دوران دفاع مقدس این کتاب ، 

روایتگر خاطرات این سردار دالور اسـالم از  که صفحه منتشر شده  360و در  «نبرد سید جابر»دوم با عنوان 

ای از فرماندهی وی بر تیپ ثاراهلل که تیـپ را بـرای حضـور در     دوره، است 1361اردیبهشت تا تیر ماه سال 

و سپس حمیدیه آورد و در نبردی سـخت و نـابرابر در جبهـه    المقدس از دوکوهه به دارخوین  عملیات بیت

گیر کرد تا قرارگاه فتح، نصر، فارغ از رویارویی با  زرهی دشمن را زمین 6مکانیزه و  5کرخه کور لشکرهای 

 های این دو لشکر قدرتمند، از کارون عبور کنند. تانک
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 ندارد پایان مرد این
  لیمانی ما   شهید ا الم  یباز جهادی زندگی

 

 

 

کتاب، از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که خود را خـادم یـاران   این سید علی بنی لوحی نویسنده 

 .حضرت روح اهلل در لشکر امام حسین  ع  می داند

زحمت چاآ کتاب مذکور را بـه   1398صفحه رقعی شومیز، در سال  260، درِ اصفهان انتشارات راه بهشت

مخاطب عـالوه بـر برخـی     شده است وبه صورت متن و تصویر رنگی منتشر  حاضراثر  عهده گرفته است.

تصاویر منتشر نشده از فرمانده جبهه مقاومت، خاطراتی را می خواند که تعدادی از آن ها بـرای اولـین بـار    

 .منتشر می شوند

یابد تـا خواننـده،   در واقع در سیر این کتاب، نگارنده تالش کرده است که مطالب کتاب، به گونه ای سامان 

 .را بیشتر بشناسد« قاسم سلیمانی»مکتب شهید 
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 پوتین ـ سلیمانی توافق
 رو یه و اییان راهریدی روابط  نجی ن امکا

 

 

 جالب اطالعات و است روسیه مسائل بهمن که  پژوهشگر شعیب نوشته

 و ایـران  محرمانـه  توافـق  یـا  مـذکور  موضـوعات  با رابطه در را توجهی

 .دهد می ارائه خوانندگان به روسیه

 1396در سـال  ر تهـران و  نـو  سازان اندیشه مطالعات فصل توسط مؤسسه چهار صفحه و 200در این کتاب 

 منتشر شده است. 

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس نیروی فرمانده سلیمانی قاسم سردار سفر پیامدهای و ابعاد اثر حاضربه

 .است شده پرداخته روسیه جمهور رئیس پوتین والدیمیر با وی توافق و روسیه به
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 سلیمانی عزیز
 اایدار شااهید جاااا ما اا   باای زناادگی و رزم گاایری

  لیمانی

 

 

شـهر   انتشـارات حماسـه یـاران   که آن را  عالمه طهماسبی و لیال موسوی ،مهدی قربانیاثر مشترکی است از 

بـه   1399سـال  پـاییز  در  این کتابصفحه و به صورت رقعی شومیز منتشر نموده است  256مقدس قم، در 

 رسیده است. بیست و ششم خودچاآ 

محصول مصاحبه ها، گفتگوهـا و خـاطرات شـفاهی دوسـتان، هـم رزمـان و آشـنایان شـهید          کتاب حاضر،

که سعی دارد با قلمی ساده و دلنشین، گوشـه ای از زنـدگی مـرد همیشـه در صـحنه جبهـه       است سلیمانی 

  .پیشکش نگاه خوانندگان کند همراه با وصیت نامه ایشانمقاومت را 
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 بهشت – بغداد پرواز
  لیمانی ما   جاا شهید  بهرد خاریات بی میوری

 

 

 

 370انتشارات سدرة المنتهی شهرکرد آن را در قالب ی شده است و گردآور نثار جان محمد این کتاب توسط

 منتشر نموده کرده است. 1398صفحه در سال 

بخشهای حاج قاسم به روایـت امـام خامنـه    اثر حاضر مشتمل بر خاطرات شهید سلیمانی است که در قالب 

نوشـته و   می باشـد ، دسـت   دیگران حاج قاسم به روایتو ای، حاج قاسم به روایت فرماندهان و همرزمان

 این اثر را تشکیل داده است. یتقریظ و نیز متن وصیت نامه ایشان بخشهای پایان
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 2 – قاسم حاج
 خاریاتی از شهید جاا ما    لیمانی

 

 

 

 

 مـی باشـد.  «19مجموعـه یـاران   »ازسـری   وسامان گرفته است  علی اکبر مزدآبادیبه اهتمام این کتاب 

 به عهـده گرفتـه  جلد  5000در تعداد  1399پاییز آن را در  چهارمچاآ  س  تهران ، انتشارات یا زهرا 

 .است

 منـابع  از سـلیمانی  قاسم حاج های خاطره و ها فرمایش از بود ای مجموعه که است «قاسم حاج» کتاب همان

 رزمش و خدمت مختل  های سال در که شده توجه ایشان عملی سیره به بیشتر کتاب، این مختل ، ولی در

 .است شده نقل و شنیده و دیده او از

های مختل . تصاویری از او که در  پر است از عکس از حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در صحنهاین اثر 

  .صورت رنگی چاآ شده، در کمتر کتابی یکجا وجود دارد این کتاب به
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 ها دل سردار به تعظیم
  یدار شهادت منا رت به هایی پیام و ها نوشته مقاالت،

  لیمانی ما   جاا  بهرد شهید ها دل

 

 

آلتین وزیری توسط انتشارات صفحه و به صورت  106است که در  پور اهلل لط  جواداین اثر آقای  نویسنده 

 در تبریز منتشر گردیده است.

پیام مقام معظم رهبری، پیام وزیر آموزش و پرورش، پیام مشترک استاندار آذربایجان غربی و نماینـده ولـی   

فقیه در استان و بیانات امام خامنه ای در دیدار با خانواده شهید سلیمانی و مردم قم و سخنان سردار حاجی 

زندگینامه شهید سلیمانی و سخنرانی دختر ایشـان و   زاده بخشی از این کتاب را تشکیل داده است. همچنین

 ر است. ریشه های قرآنی شعار مر  بر آمریکا از دیگر مطالب این اث نیز بیان
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 سردار مقاومت و سرباز والیت

 

 

 

 .صفحه روانه بازار نشر کرده است 148در شهر قم  انتشارات خادم الرضا ، که نصیریان قاسمنویسنده 

همچنـین   نیز مؤلفه هـای آن پرداختـه اسـت.   مقاومت و مفهومبررسی  بر مشتمل بر پنج فصل بهاین کتاب  

خاطرات متنوعی از زندگی شهید سلیمانی از لسـان همرزمـان و   اندیشه های ایشان بازگو شده و در نهایت 

  .شده است ذکردوستان و خانواده شهدا 
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 های مکتب شهید سلیمانی شاخص

 

 

 

در شـهر   1399صفحه در سال  136تیلی  علی شیرازی است که توسط انتشارات خط مقدم در این اثر 

 منتشر گردیده است.مقدسه قم 

ای کلی به مکتب اسالم نـاب محمـدی ص  و مکتـب امـام حسـین ع ،       است پس از اشاره  این اثر کوشیده

و  های مکتب امام خمینی ره  را بیان کند و ضمن تبیین هـر شـاخص از مکتـب امـام بزرگوارمـان      شاخص

مکتب امـام خمینـی ره  تطبیـق     های مکتب شهید سلیمانی را با شاخصنگاهی به بیانات مقام معظم رهبری 

 . دهد

معنویت و پایبندی سردار به احکام شرعی، توسل به اهل بیت ، اخالص، دنیا گریزی و پاسداری از ارزشـها  

، عدالت اجتماعی، جاذبه و دافعه، دشمن شناسی، مقاومت و روحیه شهادت طلبی از جمله مـواردی اسـت   

 با مکتب امام ره  مورد توجه قرار گرقته است.و تطبیق آن  شهید سلیمانیکه در قالب مکتب 
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 ققنوس قدس
 شهید  لیمانی بهرد ر درباره اشعامجموعه 

 

 

 به نتیجه رسیده است .این اثر با کوشش علی داوودی و کاظم رستمی  

روانـه    شومیز  رقعیو به صورت صفحه  136و در قالب شهر قم  انتشارات خط مقدمتوسط  کتاب حاضر

کتـاب حاضـر در سـال     به نگارش درآورده است.را بازار شده است، همچنین آقای علیرضا قزوه مقدمه آن 

 به چاآ چهارم خود رسیده است. 1399
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 محور سیدالشهدای پای جای

 مقاومت
  لیمانی ما   جاا شهید  بهرد یادنامه

 

 

صـفحه توسـط    112و در قالب  1399است که چاآ اول آن در سال  کرمی عباساین کتاب آقای  نویسنده

 منتشر شده است.  شومیز  رقعیدر تهران و به صورت  باران خورشیدانتشارات 

یادداشت های چند سال اخیر نویستده است که در دو سفر چهل روزه خود بـه سـوریه و   اثر حاضر حاصل 

 دهی حاج قاسم در نیروی قدس بوده است.لبنان نگاشته است که سفر اول او در زمان فرمان

قاومت و اسامی مناطق، افراد، شهرها و عملیات مالش کرده در این کتاب کلمات کلیدی فرهنگ ونویسنده ت

 پای رد آن جای جای درو های خاص را که تاکنون در هیچ کتابی به صورت یکجا بدان پرداخته نشده است 

 را شرح دهد.سلیمانی دیده می شود   قاسم شهید مقاومت، بزر  فرمانده
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 قاسم حاج مکتب در

 

 

 

المنتهـی شـهر    صفحه توسط انتشارات سـدره  258گرجی است و در  کتاب حاضر حاصل تالش آقای علی 

 چاآ شده است. 1399در تابستان   شومیز  به صورت رقعیکرد 

 بـه  مسلمین، امر ولی تیکیدات اساس بر ابتدا ایم کرده تالشدر چهار بخش سامان یافته است  مجموعه، این

 بـه  سپس، شده است اشاره والیت، مکتب در انقالبی پرارزش های شاخصه و امام مکتب محکماتاصول و 

ت و شاخصه های آن توجه شـده اسـت و در بخـش سـوم منشـور مکتـب و       سلیمانی مکتب ارکان و اصول

خاطراتی درباره سردار سـلیمانی بسـنده شـده    بیانات شهید سلیمانی دکر گردیده است و در بخش پایانی به 

 است.
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 سلیمان ملک خاتم
 بیاات اهاا  جاایی  و والیاات جاایی  شایسااته  اایدار شااهادت ویاا ه کتاااب

  لیمانی ما   جاا  بهرد شهید ا سالم علیه 

 

 

اردبیـل در   سـرا   جنـت صفحه توسط انتشارات  60است که در قالب  نوریان سعیدنویسنده این کتاب آقای 

 چاآ نخست آن آغاز شده است. 1399سال 

کتاب حاضر مشتمل بر عناوین پیام آفتاب، خورشید مقاومت از طلوع تا شهادت و خدایا مرا پـاکیزه بپـذیر   

 می باشد همچنین مکتب شهید سلیمانی و آسمان شهید شده است از دیگر عناوین نوشته حاضر است.
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 ها دل سرداران
 شهید و  لیمانی ما   جاا شهید  یدارانیادمان 

  وداگی اجمد جاا

 

 

 1398سال آن را درچاآ نخست  نیلوفرانشده است و انتشارات  تدوین نژاد سالمی عبدالرضااین اثر به قلم 

 منتشر کرده است. در تهران  شومیز  رقعیو به صورت  صفحه 96و در 

 در مهمـی  سهم هم مقدس دفاع از پس و بودند هم کنار جبهه، های سال در «سوداگر» و «سلیمانی» شهیدان

 ی بهانـه  بهبر این اساس نویسنده سعی نموده است  .داشتند ایران اسالمی جمهوری نظام اقتدار گیری شکل

 ،«سـوداگر  احمد حاج» سردار شهادت سالگرد هشتمین و «سلیمانی قاسم حاج» شهید شهادت روز چهلمین

 و گردآوری خاطرات و زندگیدر قالب  اسالم و ایران دشمنان با ها آن مبارزه و جهادی زندگی از هایی برش

 نماید. تدوین
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 روان سرو
 شهید پیکی تشییع از تصوییی روایت

  لیمانی ما   جاا  بهرد

 

 

 

 

 در  پرگار کتابو توسط انتشارات  احمدپور فرشیدی طراحو  هاشمی سیدمتینی عکاساین کتاب با 

 چاآ شده است.1398در تهران و در بهمن سال   شومیز  خشتی و به صورت صفحه 55

در این کتاب به صورت سیاه و  سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید پیکرتصاویر منتشر شده از تشییع با شکوه 

 سفید است.
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 مقاومت سیدالشهدای سلیمانی،

 

 

 

 142چاآ آن را در قالـب  تربتی نگارش یافته است و انتشارات شاملو  شادکام این کتاب توسط آقای مجید 

 در مشهد مقدس به عهده گرفته است.  شومیز صقحه و به صورت رقعی

، ارائه و دستاوردهای حاصـل از شـهادت   «حاج قاسم سلیمانی»در این کتاب زندگینامه سردار سپهبد، شهید 

 .شود ایشان، بررسی می
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سوگنامه سیدالشهدای مقاومت 

 قاسم سلیمانی سردار شهید حاج

 

 

 

 

شـومیز  توسـط   صـفحه رقعی   196است که چاآ نخسـت آن در   علیرضا احمدینویسنده این کتاب آقای 

 منتشر شده است. 1399شهرستان گرگان در سال  نوروزیانتشارات 

و سبک هـای نوحـه آمـاده      MP3کتاب حاضر مجموعه ای از اشعار و دلنوشته است که همراه با سی دی 

رباعی  63ه، بچه های ما هم برای تو اشک ریختند، اشعار شهادت سردار و شده است. دلنوشته زیباترین واژ

 سا ل عمر حاج قاسم از جمله عناوین این کتاب است. 63بیاد 
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 مرز شهید بی
 لیمانی و مرارزات ما    بیر ی شخصیت جاا

 انتهای او بی

 

 

صفحه و به صورت رقعی  شومیز  سامان یافته است کـه  192در مهر این کتاب به کوشش خانم افسانه کیان 

 به عهده گرفت. 1399شهرستان اندیمشک چاآ نخست آن را در سال  اریترینانتشارات 

اثر حاضر مشتمل بر پنج فصل است، در فصل اول به نقش سردار سلیمانی در دفاع مقدس اشاره شده است. 

ن های سلفی مورد بحث قرار گرفته است، در فصل سوم بـه  در فصل دوم روند شکل گیری و پیدایش جریا

مبارزه شهید حاج قاسم سلیمانی با گروه تروریستی داعش پرداخته شده است.در فصل چهـارم مشـتمل بـر    

با مطـالبی پیرامـون شـهید حـاج قاسـم      نقش حاج قاسم در شکل گیری محور مقاومت است و فصل پنجم 

 م رسیده است.سلیمانی و جهاد در راه خدا به اتما
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 متولد مارس
رزمان شهید جاا  جستاری در خاریات دو تان و ه 

 ما    لیمانی

نـام  « روزی روزگاری»مجموعه خاطرات سردار سلیمانی از دوران دفاع مقدس 

متولدمارس؛جســتاری در خــاطرات دوســتان و »ســوم بــه نــام  کــه کتــاب دارد

مزدآبـادی گـرد آوری    توسط علی اکبـری ، «رزمان شهید حاج قاسم سلیمانی هم

و در پاییز رقعی  شومیز   به صورتصفحه  200تهران در  یا زهرا س شده است. کتاب حاضر را انتشارات 

 در قالب چاآ دوم منتشر کرده است. 1399

رزمان شهید سلیمانی در سه فصل با عناوین حاج قاسم آمد، حاج قاسم  دراثر حاضر خاطرات دوستان و هم

 ش و حاج قاسم شهید نگارش یافته است.با
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 مسافران سحر
 جاا ما    لیمانی و یاران شهیدش یدار شهید 

 

 

اهتمام عظیم سرودلیر سامان گرفته است و انتشارات سنابل شهر مقدسه قم چـاآ اول آن را   کتاب حاضر به

 منتشر کرده است. 1399صفحه و به صورت رقعی  شومیز  در سال  107در 

مجموعه حاصل انعکاس ضمایر پاک و حساس مردان و زنان شاعری است کـه در قالـب دو مجموعـه    این 

و برخی دیگر از دوستان شاعر همدانی اسـت کـه   « انجمن ادبی شوق قلم فامنین» و « گروه شعرای میوایی»

 برخی از آن مشتمل بر اشعار ترکی و بعضی شامل اشعار دوبیتی و... می باشد.
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 گونه باشیمبیایید این 
 مرانی و اصول مکتب شهید  لیمانی

 

 

دانشگاه جـامع امـام   شکل گرفته است و موسسه چاآ و انتشارات  طالتپه محمدباقر بابائیاین اثر به اهتمام 

چـاآ نخسـت آن را بـه     وزیری  شومیز و به صورت  صفحه  288در و  1399در مرداد  تهرانحسین  ع  

  عهده گرفت.

در فصـل اول اشـاره شـده    در ابتدا با ارائه دورنمایی از زندگی شـهید   مشتمل بر پنج فصل است این کتاب

. شـده اسـت  به تبیین چرایی، چگونگی و چیستی مکتب شهید سـلیمانی پرداختـه   است آنگاه در فصل دوم 

، روش بینش در فصل چهارم  سپسنویسنده فصل سوم را با عنوان حاج قاسم از منظر دیگران پی می گیرد 

را با عنوان اصول راهبردی مکتـب سـلیمانی ذکـر مـی کنـد و      های کاری  و منش شهید سلیمانی در فعالیت

تحلیـل و تبیـین   بـا عنـوان   های حاکم بر رفتار اجتماعی و شیوه شناختی مکتب ایشـان   گزارهدرفصل پایانی 

گویی و نمادی مکتب سـلیمانی  اصولِ اندیشه ای، ارزشی، ال چهار گفتارِ اصول راهبردی مکتب سلیمانی در 

 شرح می دهد.
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 ترور هدفمند
ای  تریین و بیر ی ابعاد  یا ی جقومی و ر انه

 تیور  یدار شهید ما    لیمانی

 

 

 

 458در  1399که چاآ نخست آن در سال  نویسنده کتاب است اسداهلل افشاراثر حاضر حاصل تالش آقای 

 تهران منتشر شده است. سفیر اردهالصفحه به صورت وزیری  شومیز  توسط انتشارات 

بازتاب شهادت سردار سلیمانی در ایران و جهان همراه با واکنش مسهولین ایـران و جهـان، تشـییع باشـکوه     

جملـه فصـلهای ایـن کتـاب را      تحلیلگران از شهید سلیمانی و بازتاب آن در جهان و شهادت ایشان از نگاه

 تشکیل داده است.
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 عشق سلیمان
  لیمانی ما   شهید  یباز به شاعیانه ارادت عیض

 

 

 

 سسهباشد که چاآ نخست آن را مؤمی شرافت سیدمحمدجواد و صرافان قاسمگردآورنده این کتاب آقایان  

 منتشر نموده است. 1399در سال   شومیز  رقعیصفحه و به صورت  130تهران در  شهر نشر

 این کتاب عرض ارادت شاعرانه نزدیک به پنجاه شاعر به محضر مبارک شهید قاسم سلیمانی می باشد.
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 سلیمانی سرخ عقیق
 در ا تان و کشور شاعیان اشعار از ای گزیده

 ما   شهید  بهرد مقاومت  یدا شهدای رثای

 مقاومت جرهه شهدای و  لیمانی

 

 

 

مـی باشـد کـه چـاآ نخسـت آن در       نهاد فرخ سپیدهو  اطهرنیاری سیدسعیداین کتاب حاصل تالش آقایان 

 رقعـی بـه صـورت    شهرستان اردبیـل  اردبیلی محققصفحه و توسط انتشارات  296در قالب  1398زمستان 

 منتشر گردیده است.  شومیز 

برگزیده کشوری و استان اردبیل است کـه یـک روز پـس از شـهادت      اشعار شاعران مجموعه حاضر دارای

شـاعر در رثـای شـهید     214فراخـوان داده شـد وطـی ده روز اشـعار     « کمند خیال»سردار سلیمانی در کانال

 .به چاآ رسید« سلیمانی سرخ عقیق»شاعر انتخاب و با عنوان 149سلیمانی بررسی و در نهایت آثار 
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 در مکتب سلیمانی سلوک

 

 

 

 

و به صورت رقعی شومیز صفحه  264آقای محمدجواد رودگرکوهپر است که در قالب ، نویسنده این کتاب 

 انجام شد.چاآ دوم آن  1399تهران، در سال  توسط مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

است.  در مکتب سلیمانی را در نُه فصل تقدیم خوانندگان سیر و سلوک کرده آداب طریقتمجموعه حاضر 

پژوهشگر در فصل نخست سلوک سلبی و مصادیق آن را بیان کرده است و در فصـل دوم بـه ذکـر سـلوک     

سازگار و در فصل سوم به سلوک سازنده پرداخته است، ایشان فصل چهارم را به سـلوک صـائب و فصـل    

ک جـامع  شرح سلوک صالح و سلو پنجم را به سلوک صادق اختصاص داده و هر یک را تبیین نموده است.

در مکتب سلیمانی از مباحث فصل ششم و هفتم می باشد.نویسنده در فصل هشتم به بیان سلوک والیی می 

 پردازد و در فصل نهم سلوک صلواتی را توضیح داده و در نهایت ثمره آن را ذکر می کند.
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 دلها سردار

 

 

 

 

  شـومیز   صفحه و به صورت رقعی 76است که در قالب  بجستانی  کیفی عباساین کتاب آقای  گردآورنده 

 قلم شهرستان بجنورد به چاآ اول رسید. توسط انتشارات دُر1398در سال 

کتاب حاضر به سفارش مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسـیج حضـرت جـواد اهئمـه     

 شهدای استان خراسان شمالی تهیه شده است. 3000علیه السالم و کنگره 

 سرباز و شهادت و ایثار جهاد، فرهنگ گسترش و ایران اسالمی انقالب های ارزش با مخاطب کتاب، این در

 .شود می آشنا سلیمانی، قاسم حاج سپهبد سردار والیت،
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 شهدا شناسنامه
  لیمانی ما   شهید چهارم: و  ی جلد

 

 

 

 

 جیبـی  صـورت  بـه  و صـفحه  16کتابک قـم و در قالـب    انتشارات رحیمی است که توسط ناهید مول  آن

 .است رسیده  چاآ به 98 سال در و است شده طراحی

 سیره و سبک فردی، های خصوصیت و اجتماعی و فرهنگی آداب که است شده سعی ها کتاب این تالی  در

 تـا  شود تدوین «شهدا شناسنامه» قالب در کوچک قطع و جدید طراحی در مختصر صورت به شهدا زندگی

 سبک از ای گوشه ،جلد سی و چهارم این مجموعه.کنند استفاده ها کتابک این از بیشتری رغبت با نوجوانان

 نخسـت  صـفحه  در.است کرده فراهم را سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد به مربوط هایی دانستنی و زندگی

 ها نشانه ، شهادت تاریر ، پدر نام ، خانوادگی نام و نام جمله از سلیمانی قاسم شهید ای شناسنامه اطالعات

 و اخالقـی  خصوصـیت  ، شخصیت با کتاب این در. است شده آورده بزرگوار این مزار و ایشان مسهولیت و

 .شوید می آشنا اجمالی طور به شان شهادت تا کودکی از عزیز شهید این های فعالیت

 اینکه به توجه با و است مناسبی محصول رنو راهیان پک در گرفتن قرار برای سلیمانی قاسم شهید شناسنامه

 بـا  کلـی  طـور  بـه  کـم   ایـن زمـان   در و  داد اختصـاص  مطالعـه  برای کمی زمان توان می دارد کمی حجم

 .کرد الگوبرداری ایشان منش از و شد آشنا سردار شخصیت
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من قاسم سلیمانی هستم؛ 

 سرباز والیت

 

 

 

 

 در تهران منتشر شده است. 1398سال صفحه و توسط انتشارات نوآوران سینا در  125تیلی  ناصر کاوه، در 

 دوسـت  را سـلیمانی  قاسـم  مـردم  چرا» ،«سلیمانی شهید از رهبری توصی » چون هایی بخش در کتاب این

 هولنـاک  جنایـات  از قسـمتی « ،«شـهدا  صبور همسران به تقدیم» ،...«برکت همه این و خون یک» ،«داشتند؟

 کامـل  متن» و «دادیم؟ دست از را مان ملی سرمایه چگونه» ،«خاورمیانه های جنگ در ایران پیروزی» ،«داعش

 .است شده خواندنی «سلیمانی قاسم حاج شهید وصیتنامه
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 سلیمان گنج
 گهیبااار هااای  ااخنیانی مجمااو  مسااتندنراری

  لیمانی ما   جاا شهید ا الم، رشید  یدار

 

 

 

 

صفحه با  224گردآوری شده است و در  دیهیم فرامرز و دیهیم فرشته، مصری فخری اثر حاضر توسط آقایان

 به چاآ رسیده است. )رقعی  شومیز به صورت1398سال  در  اندیشه تهران میعادهمت انتشارات  

مـورد شـهادت،   هـای سـردار سـلیمانی در   سـخنرانی که در برگیرنده این کتاب مشتمل بر هجده فصل است 

و روزه  33هـای جنـگ   عمـاد مغنیـه، ناگفتـه   در سـالکرد  نرانی سخنرانی در گیالن ، خطاب به ترامپ، سخ

 مباحث و عنوان های کتاب حاضر است.دستنوشته وی درباره یاران شهیدش از جمله 
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 سردار همیشه قهرمان

 

 

 

 

 

صفحه مصور و به صورت خشتی شـومیز   51است که در  تیلی  مشترک صغری طاهرخانی و علی فصیحی

 توسط انتشارات تهران نشر در تهران به چاآ رسیده است.  1396در سال 

ضمن ارائه زندگینامه سردار قاسم سلیمانی، نقش ایشان در مبـارزه بـا داعـش در عـراق و در     در این کتاب 

. گرفتـه اسـت  آمریکـا مـورد واکـاوی قرار   بررسی و علل تحریم ایشـان از سـوی   « الضحر جرف»آزادسازی 

 شده است.همچنین به طرح ترور سردار سلیمانی از سوی پنتاگون نیز اشاره 
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 ما خوشبخت رفیق

 

 

 

 

توسط انتشارات زائر رضـوی تهیـه شـده و بـا همکـاری مؤسسـه چـاآ و        تیلی  سید عبدالمجید کریمی، 

 صفحه، در مشهد مقدس منتشر شده است. 108و درقالب 1399در سال  انتشارات آستان قدس رضوی

انتخـاب شـده    18/10/1398عنوان کتاب از فرمایشات رهبر معظم انقالب در دیدار با مـردم قـم در تـاریر    

 .است

این کتاب دارای فصول مختلفی است از جمله: مراحل سیر و سلوک عارفانه شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی،     

یا خود شهید نقل کرده یا همرزمانش از این شهید بزرگوار نقـل   نامه آن شهید بزرگوار، خاطراتی که وصیت

هایی از مکتب حاج قاسم برای پـرداختن بـه زوایـای     در این کتاب فناوری واقعیت افزوده و ویدئو .اند کرده

گرافـی بـرای جـذابیت     QR کمتر توجه شده شهید در فضای مجازی بارگذاری شده، همچنـین از فنـاوری  

 .اده شده استبیشتر اثر هم استف
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 دلبری شرح

 

 

 

 

 

صـفحه و توسـط مؤسسـه     134توالیی نگاشته شده است ، این کتـاب در   والمسلمین االسالم حجت قلم به

 جوانان آستان قدس رضوی در مشهد مقدس منتشر شده است.

بخش نگاهی گذارا  16است که در قالب  شرحی بر وصیت نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانیاین کتاب 

به بندهایی از وصیت نامه حاج قاسم دارد تا بدین وسیله  منشور عشق و دلـدادگی او و نیـز اندیشـه هـای     

 .واالی ایشان را نمایا ن  سازد

 بـرای  اول قدم صحیح اعتقاد و شود می آغاز 98 ماه دی 13 در رهبری معظم مقام تسلیت پیام با کتاب این

 جسـتن  در کـه  چیز هر دیدار، لقاء تو، عفو به امید نعمت، باالترین والیت نعمت، فهم نعمت شکر حرکت،

 خـود  جـان  عزیـز  را عزیـز  ای خامنـه  ، ع علی بن حسین قرارگاه اسالمی جمهوری بازی، عشق ،!آنی آنی،

 عزیـز  مـردم  کرامت، و عزت محور شهدا عزیز، خمینی هنر دوره، سربلندترین در اسالمی جمهوری بدانید،

 هـای  بخـش  عنـاوین  از دارم عفـو  طلـب  همه از و بانی دیده برج از قاسم، حاج از مدارتر سیاست کرمان،

 .است کتاب این مختل 
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 عقل سرخ
یادنامه علوم اجتمااعی ایایان بایای جااا ما ا       

  لیمانی و جهان پس از شهادتش

 

 

. صـفحه  566و در  حمید پارسـانیا آقای زیرنظر، نیکوئیانآرزو و  سیدمجید امامیاین کتاب به اهتمام آقایان 

 منتشر شده است. 1399تهران در سال  دانشگاه امام صادق  ع چاآ نخست آن توسط انتشارات 

و اجتماعی درباره شخصیت  یادداشت به قلم اصحاب علوم انسانی و مقاله، تحلیل 62شامل  مجموعه حاضر

عناصر اصـلی حیـات   »شده در این کتاب؛  است. در مقاالت مطرح« نیقاسم سلیما»بینی سردار شهید  و جهان

علت عشق متفـاوت مـردم   »، «شهادت و امتداد اجتماعی آن»، «اجتماعی از مکتب خمینی تا مکتب سلیمانی

بینـی حـاج قاسـم     داری انقالبـی در جهـان   اضـالع دیـن  »، «ایران به سردار سلیمانی براساس فرهنـگ تشـیع  

 شود. ، و... بررسی می«های غربی درباره شهید سلیمانی رسانه بازنمایی»، «سلیمانی

شـناخت   از کوه قاف؛ معرفت»، «سیمرغ جان؛ هویت شناخت امت و مقاومت»فصل  6مقاالت این کتاب در 

شناخت جهان مرد و  افروز؛ انسان گوهر شب»، «تیغ عشق؛ عرفان شناخت شهادت و حماسه»، «زمانه و زمینه

« شناخت سیاسـت و جنـگ   هفت شهر؛ جهان»و « شناخت وحدت و کثرت یادی؛ جامعبازی و ص»، «اسطوره

رازهای ترور سردار سلیمانی هفت روز قبل »ای از نیویورک تایمز با عنوان  اند. همچنین مقاله گردآوری شده

 در پایان این کتاب ضمیمه شده است.« و بعد از آن
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 سرخ گل آرزوی در

 

 

 

 

 16در قطع خشتی و این کتاب   .پور تصویرگری شده است است که توسط راحیل تقینوشته منیره میرزایی 

گردیده  عرضهتهران  سسه فرهنگی هنری قدر والیت  گل آبی  ؤتوسط حوزه کودک و نوجوان مو  صفحه

 است.

موضوع این کتاب درباره هدیه گل سرخی است که فرزند یکی از شهدای مدافع حرم، در نمـاز بـه سـردار    

 .ها، شهید حاج قاسم سلیمانی هدیه کرد و از سیمای جمهوری اسالمی پخش شد دل
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 سربلندیم تو با ما

 

 

 رضـوی  قـدس  آسـتان  انتشـارات  توسـط  و است شده گردآوری طلب نیک بابک و محقق حامد کوشش به

 .است  رسیده چاآ به نوجوانان و کودکان برای 1399 آذر در صفحه 40 در و بیاضی قطع در مقدس مشهد

 مـی  «سربلندیم تو با ما» عنوان با سلیمانی قاسم حاج شهید وص  در نوجوانانه اشعاری مجموعه کتاب این

 .است شده ارائه نوجوان و کودکان خوانندگان به شعر قطعه 18 در که باشد
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 زمان مالک

 

 

 

 

 

 در را آن  تهران هادی ابراهیم شهید انتشارات و است شده آماده هادی ابراهیم شهید فرهنگی گروه همت به

 .است کرده منتشر 1399 سال در پالتویی قطع

 قاسـم  حـاج  اسـالم  رشـید  سـردار  های مجاهدت و زندگی از زیبا داستان پنجاه از بیش «زمان مالک» کتاب

 .است داده جای خود در را اشتر مالک از داستانهایی و سلیمانی

 ایـن . نمـود  اشـتر  مالـک  جنـاب  خود سپاه فرمانده به مهمی هایتوصیه البالغهنهج 53 نامه در منینالمؤامیر

 های توصیه و نهاد عرصه به پا دیگری اشتر مالک ما زمان در. نبود خاصی مکان و زمان به محدود هاتوصیه

 .شود داده تطبیق هم با بزرگوار دو این زندگی شده تالش کتاب این در. کرد عملی را متقیان موالی
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ذوالفقار ایرانی، سردار 

 جهانی

 

 

صـفحه و   24شعیبی سامان یافته است و توسط انتشارات باریزان  تهران در قالب  به نویسندگی علیاین اثر 

 روانه بازار گردید. 1399با قطع خشتی در سال 

ــن  ــابای ــه   کت ــدات مجموع ــی از مجل ــتان»یک ــه در  « دلیرس ــت ک ــد   12اس ــد ش ــدوین خواه ــد ت  .جل

  با محوریت زندگی شهید سپهبد قاسم سلیمانی برای گروه سنی نوجوان نوشته شده اسـت  جلد نخست آن

با زبانی داستانی روایت شده است. کتاب از تولد شهید سپهبد قاسم سلیمانی شروع شده و دوران کودکی، و 

بـارزه بـا   نوجوانی، مبارزات انقالبی، دفاع مقدس و دوران بعد از جنگ تحمیلی و حضور ایشان در میدان م

اشرار در مرزهای شرقی کشور و قاچاقچیان مواد مخدر را روایت کرده است. بخشی از کتاب نیز به حضور 

مؤثر ایشان در میدان مبارزه با داعش و پیروزی بر دشمنان و دریافت نشان ذوالفقار اختصاص دارد. حضـور  

ستان نیز بخـش دیگـری از کتـاب را    زدگان استان خوز در عرصه کمک به نیازمندان از جمله کمک به سیل 

 .دهد  تشکیل می
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 سلیمانی قاسم حاج شهید سردار

 

 

 

 36شهر قدس استان تهـران در   مهر ناریابه همت انتشارات  و سیدجوادی فائزه این کتاب به قلم خانم سیده

 به چاآ رسیده است. 1398صفحه و به صورت رقعی شومیز در سال 

بـا بیـان   بخـش نخسـت آن را   می باشد که نویسنده تـالش کـرده   « ایران ماکنابهای »این کتاب از مجموعه 

ای همچون شهید سلیمانی رونمایی داستانهایی از سختی ها و مشقت های فراوان انسان های از خود گذشته

 نماید تا بدین وسیله ادامه ادهنده راه ایشان را برای نسلهای آینده فراهم نماید.
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 قاسمم  حاج یک من

 

 

 

غالمـی بـه عنـوان     شوشـتری و فاطمـه   صـالح  این کتاب حاصل تالش مجتبی کرمی به عنوان شاعر و سمیه

صفحه  به صورت خشتی شومیز  12کتاب حاضر توسط انتشارات جمال شهر مقدسه قم در  ویراستار است.

یمانی اسـت و بـه   این کتاب مشتمل بر اشعاری پیرامون شهید سـل  به چاآ دوم رسیده است. 1399در سال 

 صورت مصور رنگی برای کودکان و نوجوانان تهیه شده است.
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 قاسم حاج مکتب

 

 

 

 

 88هشـت شهرسـتان اردبیـل در     زاده است که توسط انتشارات خط حسن کتاب حاضر نوشته آقای علیرضا

 چاآ نخست خود را آغاز نموده است. 1399در سال   شومیز  جیبی و به صورت صفحه

 پیام ایشان، نامه وصیت متن و سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید زندگی از مختصری ارائه ضمن کتاب این در

 کتـاب  در قضـاییه  قـوه  رئـیس  و اسـالمی  شورای مجلس رئیس روحانی، حسن دکتر انقالب، رهبر تسلیت

 درخصـوص  نیـز  سـلیمانی  سـردار  نامه به اسالمی انقالب رهبر پاسر کامل متن همچنین. است شده آورده

 .است آمده داعش زوال اعالم
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 ها دل سردار
 ما    بهرد شهید مهیبانی و صلح فیمانده

  لیمانی

 

 نـارون است کـه توسـط انتشـارات     خزاعی سارا فاطمهو  خزاعی صبا فاطمهاین کتاب حاصل تالش خانمها 

 به چاآ اول رسید. 1399در سال   شومیز  خشتی به صورت  صفحه 48تهران در   دانش

این کتاب یرای سنین کودک و نوجوان تهیه شده است و شامل قطعات ادبی و داستان پسرامون شهید قاسـم  

 سلیمانی می باشد.
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 تصویر روایت به...  دلها سردار

 

 

 

 

گرد آوری شده اسـت و چـاآ نخسـت آن     خوارزمی خوارزمی و حمیدرضا این کتاب توسط آقایان صالح

 انجام گرفته است. 1398در سال   شومیز  رقعیو به صورت  صفحه 80تهران در  زعیمتوسط انتشارات 

 ب تصاویر مختلفی از شهید قاسم سلیمانی ارائه شده است.در این کتا
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 مثنوی عاشق دیدار یار
شیح جال منظوم و جما ی  ایدار د هاا  ی شاکی    

فااارمی مااید ن اامانی  اابهرد شااهید جاااا ما اا  

  لیمانی

 

 

 صفحه به صورت  112است که در  نژادیان چمن علی کتاب آقاینویسنده این 

 چاآ نخست خود را آغاز نموده است.  1398کرمان در سال  سحر زمزمتوسط انتشارات   شومیز  رقعی

را تقدیم دوست  ید سپهبد قاسم سلیمانی اشعار ناب و حماسیدر این کتاب شاعر تالش نموده در رثای شه

 له یاد و خاطره آن قهرمان را همچنان زنده نگه دارد.عرصه شعر و هنر نماید و بدین وسی داران
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 من قهرمان

 

 

 

 

 

 ، محمـدی  دوست محمدرضا آذرباد است که به تصویر گری و مسعود نجفی این کتاب حاصل تالش اکرم 

 محمـد  آماده شده اسـت و اشـعار آن توسـط آقـای سـید      گلیان حمیدرضاو  عسگری زهرا ، دریانورد امین

صـفحه بـه    20اندیشـه تهـران و در    رواق مهاجرانی اراده شده است . کتاب حاضر توسط انتشارات کتـاب 

 چاآ شده است. 1499صورت رحلی در سال 

ل یادبود شهید حاج قاسم سلیمانی است که در بخش اول آن زندگینامه شهید سـلیمانی بـه شـک   اثر حاضر  

  آمیزی، سرگرمی، معمـا، واژه  های این کتاب شامل رنگ  داستان مصور روایت شده است و در ادامه، بخش 

یـابی،   های کودکانه این کتاب مبتنی بر توانایی هایی همچون طراحی، نقش  سازی و شعر می شود.سرگرمی 

ه که در هر کدام از آنها بـه نـوعی   کشی و معما آماده شد  یابی، نقشه  اطالعات عمومی، عبور از مارپیچ، واژه

های ایران اسـالمی، بیانـات مقـام     کودکان را با موضوعات انقالبی و دینی از جمله چهره شهدا، دستاوردی 

 .کنند رهبری و فعالیت جهادگران سالمت آشنا می  معظم

  مخاطبان این اثر مـی است.  (AR) از نکات قابل توجه در ارتباط با این کتاب طراحی قابلیت واقعیت افزوده

افزار در آنها دیـده مـی     هایی از کتاب که لوگوی این نرم در بخش « رویانو»توانند با نصب نرم افزار ایرانی 

 .افزار استفاده کنند شود، از قابلیت سخنگوی این نرم  
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 الساعه روز در سخت انتقام راز
 فیمان  وره تفسیی ا ا، بی

 

 

 

 

 214حکیم است که توسط انتشارات دارالفکر شهر مقدسه قـم در   علی م کبریاین کتاب حاصل تالش خان

 به چاآ رسیده است. 1399در سال صفحه و به صورت رقعی 

نویسنده در این کتاب با استناد به آیات سوره میارکه فرقان تالش نموده تا گوشه هایی از حکمـت انتقـام از   

ویژه افراد شاخصی چون شهید قاسم سلیمانی می پردازند اشـاره  دشمنان اسالم را که به کشتار مسلمانان به 

 نماید .
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 سردار بدرقه

 

 

جوان تهیه شده است و انتشـار آن را   عکاسان کیش و همکاری باشگاه آزاد منطقه این کتاب توسط سازمان

 گرفت. به عهده 1399ی در سال صفحه و در قطع رقع 110در تهران  مقدس  دفاع و اسالمی انقالب موزه

 سـازمان  ”سـلیمانی  قاسـم  حـاج “ ، مقاومت سیدالشهدای ، دلها سردار شهادت اربعین مناسبت بهاین کتاب 

 تشـییع  موضـوع  بـا  عکـس  نمایشـگاه  برگزاری به اقدام جوان عکاسان باشگاه همکاری با کیش آزاد منطقه

 بدرقـه “ در ایـران  شـناس  قـدر  مردم ی سابقه بی حضور نمایش هدف با نبرد مرد بزر  پاک پیکر باشکوه

 مرحلـه  سـه  از پس رویداد، این دبیرخانه به ارسالی اثر 1200 میان از تصویر 74  و در نهایت  نمود ”سردار

 لحظه از دلها سردار بدرقه آیین در ایران مردم ارادت و عشق های جلوه و کردند پیدا راه نمایشگاه به داوری

وسپس به صـورت   شد گذاشته نمایش به کیش المللی بین های همایش مرکز در خاکسپاری مراسم تا ورود

 گردید.کتاب منتشر 
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 سردار مانی می همیشه تو

 سلیمانی

 

 

قـم و بـا تصـویر     کتاب دانشمند است که توسط  انتشارات بوستان شاعر و نویسنده این کتاب آقای مرتضی

 به چاآ رسیده است . 1399صفحه و به صورت خشتی جلد نرم در سال  24گری رقیه رضایی در 

این کتاب برای گروه کودک و نوجوان تهیه شده است تا کودکان بیشتر با شهید سلیمانی آشنا شـوندو قـدر   

 مجاهدت های او را بدانند و به چنین سرداری افتخار نمایند
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 ام سلیمانی قاسم من

 

 

 

 مهر  ه توسط انتشارات سورهصفح 88کرم نگارش شده است و در قالب  شاه این کتاب توسط آقای مرتضی

 به چاآ رسیده است. 1399در سال و به صورت رقعی تهران 

 ،«سـردار  سـرباز » ،«جمهوری ریاست کاخ» ،«مین مهندس» نمایشنامه پنج شامل «ام سلیمانی قاسم من» کتاب

 هـدف  بـا  نمایشـنامه  مجموعـه  ینبر این اساس ا است  «ام سلیمانی قاسم من» کوتاه نمایش و «دوم مفقود»

 نمایشی های گروه تامین و سلیمانی قاسم حاج شهید سردار لوژی ایده و بینی جهان از مخاطب بهتر آشنایی

 .است شده نوشته نمایشی متن حوزه در جوان
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 آموز حاج قاسم درس مدرسه

 

 

 

رقعی صفحه به صورت  160المنتهی و در  نثار است که توسط انتشارات سدره جان این کتاب نوشته محمد

 .به چاآ رسیده است1399و در سال 

 طراحـی  نوجوانـان  و کودکان سن با متناسب و است قاسم حاج مکتب از درس 21 حاوی که این کتابدر 

 کتـاب  این در ها دل فرمانده سلیمانی، قاسم حاج پاسدار سپهبد مرام و منش از مختصریتالش شده  شده،

 و... شجاعت و ایمان اخالق، درسکشیده شود تا بدین وسیله  تصویر به انقالب جوان و نوجوان نسل برای

 درس مدرسـه  این و ارزشمند تفکر و فرهنگ این با بوم و مرز این جوانان و نوجوانانآموخته شود و  او از

 .است والیت از پیروی سعادت، راه تنها که بدانند و شوند آشنا آموز
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 سلیمانیخاتم 
 انقااالب رهراای بیانااات و تصاااویی از اى گزیااده

  لیمانى ما   شهید  یدار شخصیت پییامون

 

 

لـه پیرامـون    این کتاب با تصویری از دستخط رهبر انقالب شروع شـده و حـاوی تصـاویر و بیانـات معظ ـم      

 .باشد می المللی مقاومت حاج قاسم سلیمانی  بین  شخصیت این چهره

ی دوسـتان   دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همهی  المللی مقاومت است و همه ی بین شهید سلیمانی چهره

ی مضاع  ادامه خواهد یافت و پیـروزی قطعـی    بدانند خط  جهاد مقاومت با انگیزه -ی دشمنان و نیز همه -

ی مبـارزه و   در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلـر اسـت ولـی ادامـه    

 .تر خواهد کرد یی کام قاتالن و جنایتکاران را تلردست یافتن به پیروزی نها

 


