
 

 

 

 

 

 

 ی مان ی سلقاسم  دیشه ۀشناسان ینقش نگاه هست

 او ۀبر رفتار مجاهدان 
   ی چوکام   ی باقر  امکیس

   یولدشاهیحاج  حسن

 ده یچک

را از او و    ی که جهان و هست   ی است. کس   ی و اجتماع   ی فرد   ی تمام رفتارها   ی باورها منشأ و مباد 

اعتقاد نداشته باشد، دو نوع    ی مبدأ و معاد   ن ی که چن   ی او بداند و باور داشته باشد با کس   ی به سو 

ا   ز ی ن   ی مان ی سل   د ی بود. شه   م ی رفتار شاهد خواه  ن   ن ی از  که    یی ها . پژوهش ست ی قاعده مستثنا 

نقش    ی پژوهش بررس   ن ی رو، هدف ا   ن ی اند. از ا رابطه کمتر توجه کرده   ن ی انجام شده به ا   کنون تا 

  ن ی ا   ی اوست. سوال اصل   ی بر رفتار اجتماع   ی از جهان هست   ی مان ی و برداشت سردار سل   ر ی تفس 

چگونگ  زندگ   ی مان ی سل   د ی شه   ی شناس ی هست   ی مبان   افتن ی امتداد    ی مقاله  مجاهدانه    ی در 

  ل ی تحل   ی و استراتژ   ی ل ی و تحل   ی ف ی پرسش از روش توص   ن ی پاسخ به ا   ی آن است. برا   ی اجتماع 

خاطرات و مصاحبه    ، ۀ نام   ت ی وص   ، ی مان ی سردار سل   ی ها ی سخنران   ۀ مضمون استفاده شد. مجموع 

و    ه ی باز تجز   ی کدگذار   ق ی دهند، که از طر   ی م   ل ی پژوهش را تشک   ن ی ا   ی همرزمان او، جامعه آمار 

مهمتر   ل ی تحل  ا   افته ی   ن ی شد.  دال مرکز   ت اس   ن ی مقاله    ی مان ی سل   د ی شه   ی شناس ی هست   ی که 
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رفتار    ۀ رهگذر منظوم   ن ی او را متأثر کرده و از ا   ی و جمع   ی فرد   ست ی ون ز ئ ش   ۀ است که هم   د ی توح 

 نشان داده است.   ی کم ی و    ست ی را به مخاطب قرن ب   ی ن ی راه نو   ا ی مجاهدانه او منهج  

 . رفتار مجاهدانه   ، ی شناس ی هست نگرش،    ، ی ن ی ب جهان   :هادواژهیکل 

 مقدمه 

  ردیقرار گآنان مورد بررسی    ی هانگرشبرای شناخت چرایی رفتار افراد ضروری است که باورها و  

باشد،    تریقوو    ترق یعمنگرش و باور انسان    هراندازهاین قاعده    بر اساس  (.34- 35:  1374رضائیان،  )

 نفوذ آن در گرایش و رفتار نیز بیشتر خواهد بود.  

در   را  تعامالتی  و  رفتارها  گفتارها،  خود  عمر  طول  در  سلیمانی  مختلف   یهاعرصهشهید 

یک الگو تلقی    عنوانبهو    رینظیبدفاعی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته که در نزد مخاطبان  

، مقاالت متعددی نوشته هاکتابقاسم خاطرات و  شده است. در این راستا پس از شهادت حاج  

و   قریب    گرفتهصورتزیادی    یهامصاحبهشده  که  و    اتفاق به است  عملی  حکمت  بارۀ  در  آنها 

اما اینکه حاج قاسم بر مبنای چه نوع نگرش و باوری،    1.  اخالقی و رفتاری او است  یهایژگیو

بود،    یامجاهدانهزندگی   کرده  انتخاب  شده    این   مسئلهرا  منتشر  آثار  که  است  پژوهش 

 قرار نگرفته است.           ها پژوهشو  هانوشتهبه آن التفاتی نداشته یا در کانون این  خصوصنیدرا

، نگرش و باور در رفتار مجاهدانه شهید سلیمانی، عبور ینیبجهانارزشمندی بررسی نقش  

آن است. گرچه زیست فردی و جمعی    یهاشهیرو    هاهیال از سطح ظاهری رفتارهای حاج قاسم به  

شود، اما    برخوردارجذابیت داشته است که محبوبیت بسیار باالیی در بین مردم    قدرآنحاج قاسم  

الگوبرداری در صورت آشنایی و درک عمیق به مبانی و اصول رفتار مجاهدانۀ حاج قاسم،    این 

فرهنگ مجاهدت از طریق شناخت    بساچهخواهد شد.    طیوتفرافراط  دورازبهو پایدارتر و    ترژرف

توأمان حکمت نظری، حکمت عملی و سلوک رفتاری حاج قاسم سلیمانی بهتر در نسل جوان  

نهادینه شده و   سازی و ساختارسازی را هم در پی داشته جامعه  یهاژهیکار وجامعه درونی یا 

 باشد.  

 
 http://mgt.ihu.ac.ir/page/hard-revenge  . رجوع به بانک اطالعاتی شهید سلیمانی، دسترسی در:1
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پژوهش     یمبان  از  توانینم  را  یمانیسل  دیشه  یارزش  و  یرفتار  نظام  که  است  نیافرضیه 

  آن   هیبر پا  که  بوده  برخوردار  ییمبنا  اعتقاد  کی  از  او.  کرد  کیتفک  یاسالم  ینیبجهان  و  یمعرفت

 تبدیل کرد.  ری پذت یمسئولمجاهد، شجاع، مخلص، تکلیف گرا و  انسان کی به را او

 . مبانی نظری و پیشینه تحقیق  1

 شناسیهستی.  1.  1

مختلف هستی است. اسالم، هستی را به ماده منحصر   ی هاساحت ، دانش شناخت  یشناسیهست

)خسروپناه،    ردیپذ یمو ملک و ملکوت یا مادی و مجرد و دنیا و آخرت را برای جهان هستی    کند ینم

 است  ی شناسیهست، بخشی از مباحث  یشناسیهست. در این تحقیق مقصود از نگاه  (130:  1392

وند متعال  خدا  در این راستا،.  استناد کرد  توانیمرای رابطه با رفتار مجاهدانه شهید سلیمانی  ب  که

ام مخلوقات  ی و تنها رب حقیقی آسمان و زمین و تمهـست  کـانون  در  یکی از مباحثی است که

و    (252:  19ج،  1374)طباطبایی،    کندیمبوده و تنها اوست که هر حکمی را بخواهد در عالم اجرا  

اوست عالم و هدایت آن برعهده  امور   ی خدامحور  ریتأث  کهی طوربه،  ( 34:  1ج  ، )همان  تدبیر همه 

و در    ی عباد  و   ی ربان  ،یاله  یبو   و  رنگصبغۀ و    آن  به  ،رفتار  بر  ی شناسیهست  یمبنا  کی  منزلۀبه

   .دهد یمیک معنا مجاهدانه 

 . رفتار مجاهدانه 2.  1

مجاهده و جهاد از ماده جَهد به فتح جیم به معنای مشقت و جُهد به ضم جیم به معنای طاقت  

  کاربستنبه. از نظر عالمه طباطبایی مجاهده و جهاد، یعنی  (162:  1387)راغب،    یا تالش فراوان است

ریشه   بر اساس. در ادبیات فقهی مجاهد  (152:  16ج  ، 1374)طباطبایی،    و طاقتنهایت درجۀ قدرت  

تمام امکانات است، اما بر    کارگرفتنبهجَهد به معنای سعی و کوشش با صرف مال، ثروت، جان و  

نیرو و تحمل   از مال، جان و صرف تمام  به معنی گذشتن  راه    هایسختمبنای ریشه جُهد  در 

مختلفی دارد    یهایژگیو کریم    قرآن در  مجاهد   . (11: 1377)نوری،    رسیدن به هدف و مقصود است

 دشمنان  با  و  دهد  شگستر  گری د  یهان یسرزم  به  را  اسالم  نید  که  شودیم  گفته  یکس  بهاز جمله  

  مبارزه خود نفس با خدا خاطربه که است یکس مجاهدهمچنین  .(73 :توبه) کند مبارزه خود نید

  انسان  که  را  ی عمل  هر  در تفسیر شهید مطهری  . (852:  2ج،  1391،  فرزانگان  و  ی شهریر  یمحمد)  کند
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افزون    .(260:  27ج،  1392)مطهری،    است  نفس  با  جهاد  ینوع   خودش  دهد،  انجام  خدا  یبرا  بخواهد

رهبر    .( 583:  1387)همان،    و مجاهد است  جهاداز مختصات    خدا  یرضا  قصد و    بودن  یاله،  نیبر ا

  یی ها تالشو همه    داندیم  بودن  اهلللیسبیف  را  مجاهد  شرطمعظم انقالب نیز عالوه بر موارد مزبور  

  دار ید  در رهبری    انات ی ب )  است  اهلللیسبیف   جهاد   و   مجاهدت   باشد،   فهیوظانجام  یبرا  و   خدا   یبراکه  

 . (1389/ 2/8 ،قم  استان ان یجیبس

و    ریناپذ یخستگ،  پرمشقت،  وقفهیب تالش فراوان،    یعنیبنابراین، رفتار یا زندگی مجاهدانه  

و با قصد   اخالص و با همۀ توان و طاقت و با گذشتن از خود و ایثار جان و مال در راه خدا یازرو

 متعالی الهی.   یهاارزشو  ها هدفرضای او و برای حصول به 

 . پیشینۀ پژوهشی 3.  1

قاسم سلیمانی   از    مثابهبهحاج  دارد. پس  پژوهشی  و  علمی  واکاوی  به  نیاز  باارزش  پدیده  یک 

بندی  دسته  طورنیاتوان  می  شد که  آراستهشهادت او آثار مختلفی توسط پژوهشگران به زیور طبع  

ای دسته  . 2های مکتب سلیمانی را بررسی نمودند.  از تحقیقات، مبانی و شاخص  یادسته .1کرد:  

  شانی بررسنظیر مردم توجه نموده و محتوای  شخصیتی و استقبال بی  هایاز نویسندگان به ویژگی

برخی از نویسندگان هم به الگوی مدیریتی ایشان    . 3ها اختصاص دادند.  را به احصاء این ویژگی

که شاگردان و یاران ایشان باشد،  منظر دیگران    برخی دیگر زندگی حاج قاسم را از  . 4اند.  پرداخته 

  .ندادهمورد واکاوی قرار دا

  یشناسیهستپژوهشی نقش نگاه    یخألهاکه یکی از    دهدیم های فوق، نشان  مجموع بررسی 

حاج قاسم در سیره رفتاری او است. تفاوت تحقیق حاضر در همین نکته نهفته است که تالش  

از    ینظر  حکمت  و  ینیبجهان  در  شهیر  ی مانیسل  د یشه  یعمل  دارد تا نشان دهد که عناصر او 

   . دارد او یشناسیهستجمله 

 . چارچوب نظری 4.  1

را تشکیل   پژوهش  این  رفتار، چارچوب نظری  بر  از دهد یمتأثیر بینش و نگرش  باره  این  . در 

منظر   از  است.  شده  نگریسته  مختلفی   یانرژ  جنبه(  شیگرا)  عاطفه  ،یشناسروانمنظرهای 

  و یآگاه   مقابل، در.  است  رفتار  تا  ینها  و( بینش)  شناخت  کمحر  و  موتور  همچون و  دارد   یدهندگ 
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 ک ادرا و معرفت از پس جز عالقه و محبت رایز دارند، عاطفه نیوکت در ییبسزا ریتأث هم شناخت

  عامل   دو  ش«یگرا»  و  نش«یب»  اساسنیبرا  .(147:  1391  دادستان،  و  )محمود  باشدینم  تصورقابل

با    . (11:  1386  ،یوثرک )  هستند  رفتار  یعنی  نش«ک»   شیدایپ   یاساس رابطه  این  فلسفی  منظر  از 

مفاهیم حکمت نظری و حکمت عملی توضیح داده شده است. حکمت عملی زاده حکمت نظری  

بر    ینظر  حکمتاست.   و    است«ها»  و  »هست«هاداللت    و  فیالکت  به  علم  یعمل  متکحدارد 

رابطه   .(178:  1379  ،یمطهرر.ک.  )است    یزندگ   علوم  یمبناو    د«ها ی با»جزو    و  انسان  فیوظا

  م ینک  ر کف  ی نیبجهان  مورد  در   ما   هک  هرطور»  :با ایدئولوژی نیز به همین صورت است  ینیبجهان

  ی معن   بهنیز    ینیبجهان  . (341  :1377  )همان،  بود   خواهد  ما   ینیبجهان  تابع   ما  یدئولوژی ا  ناچار

 عنوانبهانسان وابسته است. هستی    تعقل  و   تفکر  یروین  به  و و از مقوله شناخت    است  یشناسجهان

  واجب  از  اعم)  مطلق  یمعنا  بهاست. هستی    یشناسجهان  یهاشاخهیکی از    (خلقت  جهان)  نکمم

به معنای اخص و    یشناسیهست از    تواندیم  هاانساناست. رفتار    یشناسجهاناعم از    (نکمم  و

 بپذیرند.   ریتأثتحت  ینیبجهانیکی از عناصر  عنوانبه

حیث    ی ن ی ب جهان   هرقدر بنابراین،   و    ی شناس ی هست از  اخص  معنای  و   یشناس انسان به 

، پایدارتر و تر ق ی عم باشد، تأثیر بر رفتار و قداست بخشی به اصول و بایدها   تر ی متعال، یشناسجامعه 

 ین ی ب )جهان   خواهد بود. از این نظر، تأثیرگذاری بینش و تفسیر مادی از جهان و هستی   تر مستحکم 

 :مذهبی( تفاوت دارد. از نظر اندیشمندان اسالمی  ین ی ب )جهان   ادی( با بینش و برداشت الهی م 

 هم  درآورد؛  یواقع  مؤمن«»  یک  صورتبه  را  انسان  است  قادر  یمذهب  مانیا  تنها

  ی نوع   هم   و  دهد  قرار   کمسل   و  دهی عق  و  مانیا  الشعاعتحت  را یخودپرست  و  ی خودخواه

  ه ک   یامسئله  نیترکوچک  در  انسان  کهیطوربه  ندک   جادیا  فرد  در  م« یتسل»  و  تعبد«»

 . (40: 2ج ، 1389)مطهری،   ندهد راه  دیترد خود به داردیم عرضه تبکم

 ق ی تحق  ی شناسروش .2

تحق اینوع  در  توصیق  پژوهش،  برایتحل  استراتژیاز    و  ی لیتحل  -  یفین  راج خاست   یل مضمون 

  ی ابیدست  یبرا  یفیکی  هالی مضمون از انواع تحل   لیآن استفاده شده است. تحل  نییها و تبداده

)ر.ک.   شودیبرداشته م  گامسه  ن،یمضام  ۀل مضمون به روش شبک یدر تحل   .است  دیمف  جهیبه نت

  ینام دارند از متن اصل  هیپا   ن یدر ابتدا کدها که مضام.  (151  -198:  1390  ،و همکاران  یجعفر  یعابد
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دوم   . ندشد  استخراج مرحله  مضمون   سهیمقا  گریکد یبا   هیپا  نیمضام  در  در  که   تریکل   ی هاو 

تلخسازمان  نیمضام و  ادغام  دارند،  نام  مرحلگردیدند   صیدهنده  در  ن  ۀ.   نیمضام  زیسوم، 

  ادغام   ، نام دارند  ریفراگ  نیکه مضام  تریکل  نیو در مضام  شده  سهیمقا   گریکد یبا    دهنده سازمان

 کیبرجسته هر    نیو مضام  شده  شبکه تارنما، رسم   یهانقشه   صورتبه  نیمضام  نیسپس ا  . نددش

   .گرددیم تشریح آنها   انیهمراه با روابط م

 ها  داده ل یوتحل هی تجزپژوهش و   یهاافته ی. 3

 های تحقیق. یافته1.  3

استخراج گردید،   تحلیل مضمون، مضامین مختلف  از طریق  ی  هایسخنران  ۀمجموع متونی که 

و سخنان رهبر معظم    او  رزمانهم  مصاحبه  و   خاطرات  ، او  نامۀتی وص  ،ی مانیسل  سردار  منتشر شده

مضامین پایه استنباط    89این بررسی    بر اساسانقالب در خصوص آن شهید بزرگوار بوده است.  

رفتار مجاهدانه در این پژوهش به شمار آمدند. سپس این مضامین    یهاشاخص  مثابهبهشد که  

دیل گردید. با  رفتار مجاهدانه شهید سلیمانی تب  ی هامؤلفه   مثابهبه  دهندهسازمانمضمون    9به  

دهنده، به سه مضمون فراگیر رسیدیم که بیانگر نگاه سردار سلیمانی به  بررسی مضامین سازمان

منتخب از متون   یهاگزارهاست. از آن جایی که جدول استخراج مضامین پایه از    یشناسیهست

 ه پرهیز شد.  ، از آوردند آن در این مقالدادیمموصوف، حجم زیادی از مقاله را به خود اختصاص 
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 ابعاد( )   مؤلفه( و مضامین فراگیر)  دهندهشاخص(، مضامین سازمان )  جدول مضامین پایه

مضامین  

 فراگیر 

مضامین  

 دهنده سازمان
 مضامین پایه 

ایمان به  

  ت یحاکم

  بر ی اله  تیوال

  جامعه و جهان

 ی انسان 

تکیه به قدرت  

الیزال خداوندی در  

 هر کاری 

  شجاعت ،  خطر  از  دنینهراس،  متعال  قادر  خداوند  از  یخواهعزت  ،توکل

  ی ماد  یهاقدرت  شمردن  کوچک  و  ریحقی،  اله  قدرت  بر  یمبتن  ۀمدبران

  در   ثبات   و   گامییشپ،  جانبههمه  مقاومت  ، مستمر  مجاهدت ،  استکبارِ  و

 ر یکث بر لیقل یروزیپ، عمل

حرکت در محور  

 عبودیت و بندگی 

  ت یحر  ی،  رون یب   طانیش  از  ییرها   مقدمه  یدرون   طانیش  از  تیتبع  عدم

،  خدا  ریغ  اطاعت  از  یچیسرپ  و   تیطواغ  با  مبارزه  و  جهاد  ،یآزادگ  و

،  نفسعزت  ،یریناپذسازش  و  ناپذیرییمتسلی،  زیاستکبارست

 نفس اعتمادبه

 مداری یتوال

،  تی وال ، سرباز (ع)  یت ب اهل  به  تمسک  و  ارادت،  تی وال خط   و ر یمس در

،  ره  امام   خط   و   اصول  به   یبندیپا،  بخشنجات  نسخه  تنها   فقیهیتوال

  ی عمل التزامی، رهبر  تی وال مهیخ  حفظ.ا.ا،  جحفظ اسالم،  به یبندیپا

،  تیوال   میحر   از   دفاع   ،فقیهیتوال  بر  تعصب ی،  رهبر  ر یتداب   به  یقلب  و

،  ستنیز   یی عاشورا  و  دن یشیاند   ییعاشورا ،  دافعه  و  جاذبه   ار یمع  ت یوال

 منتظر بودن 

  بودن و حاضر  ناظر 

در سلوک   خداوند

 مجاهدانه 

  ، تیشخص  صالبت ،  طیشرا  تمام   در   ی صبور  و  ی روح  آرامش   ی،خودساز

  هر   در   ی اله  یرضا  کسب ،  یمدار حق،  هایسخت  مرد   ، ناپذیرییخستگ

،  ایدن   به  تعلقییب   ی،خودگذشتگ  از،  ثاریا   و  خلوص، هدف  تقدسی،  کار

  عفو ی،  زیگر   شهرت ،کذب  وعده  از   زیپره،  عملکرد  و  گفتار  انی م  تطابق

ی  شکرگزاری،  شرع  مسائل  تمام   تی رعای،  محور  عتیشر   ، گذشت  و

 ی رازدار ، جانبههمه

  جهانایمان به 

  یی واو  از

 یی او  یسوبه

  در ی نگر  امانت

 مجاهدانه  رفتار

  نظام   بودن   امانت،  اسالم  بودن  امانت ،  انسان  جسم   و  روح   بودن   امانت

  ی هامنصب  و  هاپست  به  گونه  امانت   نگاه،  عهد  به  یوفای،  اسالم

 یحکومت

 



 1400پايیز و زمستان ، 46 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

222 

،  یدوستنوع  ی،انسان   منابع  بودن  امانت،  المالیتب   امانت  به  تیحساس

 بودن یمردم ،منتیب   خدمت ی، خدمتگزار

  راه  ن یبهتر   انتخاب

  به بازگشت   یبرا

 خالق 

 شهادت  بودن  یخواستن، ستنیز  دانهیشه، خدا  راه  در جهاد، گراآخرت

 یدپروری شه، وجه  نی بهتر به  خدا مالقات ی،اله وصل  شوق

ایمان به  

 ی اله یهاسنت

 اعتماد به 

 نصرت الهی 

  مان ی ا،  تقوا،  استقامت  از   یناش  ، خدا  ن ید   راه  در  مجاهدت  از   ی ناش  نصرت 

  ، خواهدیم  اقتیل  یاله  نصرت  ،یالهی  امدادها  به  اعتقاد  ،صالح  عمل  و

  باطل،   جنگ دائمی با  صالح،   عمل  و   مان یا   خدا،   در  ذوب  خدا،   ن ی د  ی اری

 مسلمانان  نیب   در تفرقه  از  ی ریجلوگ و  وحدت

  یروزیپ به دیام

 باطل   بر  حق

  همه   در  یروزیپ  به  وافر  دیام،  دشمن  بر  غلبه  در  دیترد  و  شک  عدم

 ها عرصه

  مجاهدانه تالش

  امت  وحدت  یبرا

 ی اسالم

برای    تالش ی،  اسالم  امت  از   یتیچندمل  یمردم  ارتش  یمهندس

  امت   ن یب   در   متراکم  قدرت  امت اسالمی، حفظ   اختالف   از  یریشگیپ

  ها اجالس  گذارییانبن  ی،اسالم  وحدت   طرح،  مقاومت  افزارنرمی،  اسالم

 ی اسالم امت در بانفوذ و مؤثر های یتباشخص کی استراتژ  ارتباطات  و

 ها افتهی   ری تفس  و   حیتشر.  2.  3

  جهان  اتی واقع  تمام و    قرار دارددر نگرش شهید سلیمانی به جهان هستی، خداوند در کانون آن  

. این نگاه به هستی و ایمان به آن رفتار شهید سلیمانی را  شودیمبا این محور کلیدی تفسیر  

از توحید را    کهچنانکرد.    اهلللیسبیفمجاهدانه و   معرفت و عمل    دهنده شکلاو معنا و تصور 

تصوری   بادارد    دیتوحشهید از    : تصوری کهگفتیمو به همین جهت    دانستیممتناسب با آن  

که او    دادی را به او  معرفت  د،ی توح  ازشهید    تصور  است، زیرا  متفاوتدارند    یدیتوحکه دیگران از  

قاسم    شناسانهیهستنگاه    .( 105:  1397،  فر  هروانم)ر.ک.    رساند   بزرگ  و  میعظ  مقام  به  را حاج 

  یهانشانهکه در این مقاله به سه محور اساسی آن و بخشی از    شودیم محورهای مختلفی را شامل  

بررسی   او  رفتار مجاهدانه  بر  و  گردد یمتأثیرش  بر جهان هستی  الهی  : وجود حاکمیت والیت 
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اویی   از  و  آخرت  جهان  واقعیت  سوانسان،  و    یبه  وجود  و  جهان هستی  بودن   تیحاکماویی 

 ی بر جهان و جامعه انسانی. اله یهاسنت 

 ی انسان  جامعه   و  جهان  بر  یاله تیول   تیحاکمایمان به    . 3.  3

شهید سلیمانی شناخت و    یشناس یهستنگاه    یهاجنبه یکی از    های این تحقیق،یافته  بر اساس

تأثیرپذیری    یهانشانی است.  انسان  جامعه  و  جهان  بر  یاله  تیوال   تیحاکمباور به وجود قدرت و  

 عبارت است از:  نانهیبواقعرفتار او از این نگاه 

وجود   ی در هر کاری:خداوند  زال یل  قدرت  رب  هیتک.  1.  3.  3 از  قاسم  حاج  شناخت 

خداوند است، او را به    آن  از  قدرتحاکمیت قدرت مطلق الهی بر جهان هستی و این که انحصار  

 لْکتَوَی  مَنْآیه: » بر اساساین نتیجه رساند که باید رفتارها متکی بر قدرت مطلق خداوند باشد. او 

ثمره تکیه بر قدرت الهی، انسان را شجاع، مقتدر،  معتقد بود که  .  (3طالق:  )«  حَسْبُهُ  فَهُوَ  اللَّهِ  یعَلَ

و   گفته  (26/11/1396)ر.ک. سلیمانی،    سازدمی  رینفوذناپذ مقاوم  عمل، همواره   شودیم.  در  او  که 

  ، دو   ن یا  با   شهیهم  خویش داشته و  یپشتدر کولهخلوص و توکل را    مهم   ابزار  دو   متوکل بود و 

. با این پشتوانه ایمانی او همیشه در قلب  (27/10/1398)جعفری،    بود   کرده  خدمت  ۀآماد  را  شخود

. شجاعت او تهور نبود (1397/ 18/3  )سلیمانی،  «مینترسان  و  مینترس  و  دینترس»:  گفتیمخطر بود و  

میدان همۀ  در  و  بود  تدبیر  داشتبلکه  تجلی  رفتارهای    . (18/10/1398)ر.ک.بیانات،    ها  دیگر  از 

مجاهدانه ملهم از نگرش موصوف این بود که از نظر او عزت و اقتدار را باید فقط از خداوند متعال  

  و. ( 10 :فاطر) «عاًی جَم الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ دُی ری انَک مَنْ» ؛ خداست مال  اشهمه یقیحق عزتخواست؛ زیرا 

 از  اطاعت  براساس  بخواهد  که  هرکس  به  ،( 26  :عمرانآل)  «تَشاءُ  مَنْ  تُذِلُّ  وَ  تَشاءُ  مَنْ  تُعِزُّ  وَ»  هیآ  بنابر

  ی هاقدرت. در همین راستا،  (89  :1398  ،یمزدآباد  یاکبر  )ر.ک.  دهد   ی م  را  اقتدارش  یاله  یتقوا  و   خدا

  بزرگ  و  میعظ  ی کس  ذهن  در  خدا  اگر  و می گفت:  شمردمی    کوچک  و  ری حق  ی رااستکبار  و   یماد

  رمز   دی کل  و   بترسند  او  از  همه  که   کند یم   یکار  خدا  بلکه   ترسدینم  کس  چیه  از  تنها   نه  باشد 

 .  (24/5/1392 ، یمان یسل) است خدا عظمت درک زین یروزیپ 

و   برابر فشارها  در  استقامت  قاسم،  الهی حاج  والیت  و  قدرت  به  متکی  رفتار  آثار دیگر  از 

او و   و ثبات قدم در مسیر   یریناپذیخستگتهدیدات دشمنان، کوچک شدن مشکالت در نگاه 
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  هِمُ یْعَلَ  تَتَنَزََّلُ  قَامُوااسْتَ   ثُمََّ  اللََّهُ   رَبَُّنَا  قَالُوا  نَیالََّذِ  إِنََّسوره فصلت »  31او آیه    کهی طوربههدف الهی بود؛  

و  تُوعَدُونَ  کُنْتُمْ  یالََّتِ  بِالْجَنََّةِ  وَأَبْشِرُوا  تَحْزَنُوا  وَلَا  تَخَافُوا  أَلََّا  الْمَلَاِئکَةُ میدان عمل جاری ساخت  را در   »

)ر.ک. طهماسبی و    را به یک اصل رفتار مجاهدانۀ خود تبدیل نمود  ( 29)فتح:  «  فَّارِک الْ  یعَلَ   أَشِدَّاءُ»

  . از نظر او استقامت با نگرش الهی رمز کارآمدی در همه عرصه ها است. لذا (34-15همکاران، همان:  

. نشانه دیگر  (9/4/1397  سلیمانی،   )ر.ک.  است  مقاومت  دهیا  ی،غرب  یها  قدرت  با   مبارزه  راه  نیبهتر

رفتن    دشمن  عیوس  جبههف  فتار مجاهدانه حاج قاسم، به مصا رتوکل و تکیه به قدرت خداوند در 

 ی م  که  میکر  قرآن  هیآ  نیابا گروه قلیل با ایمان بود. شهید سلیمانی با این پشتوانه و ایمان به  

  و !  شدند  روزیپ   یمیعظ  یهاگروه  بر   خدا،   فرمان  به  که  یکوچک  یهاگروه  اریبس  »چه:  د یفرما

در لبنان، فلسطین، سوریه و عراق در    .(246  )بقره:  است«  کنندگاناستقامت  و   صابران  با   خداوند، 

   دشمن شدنی است. ۀجبهار بر کثیر عمل نشان داد که پیروزی قلیلِ مؤمن و صب 

  ت ینها  و  خداوند  از  یبردارفرمانانحصار    که  تیعبود :تیعبود محور در حرکت . 2. 3. 3

ریشه در نگرش حاج قاسم  ،  هاستنهیزم  تمام   در   او  از  دوشرطیق یب   اطاعت  و   خالق  برابر  در  میتسل

اثر حرکت در محور عبودیت از   نیترمهمدارد.  یاله مطلق تیال به کانون هستی یعنی توحید و و

های زندگی  تواند مجاهد فی سیبل اهلل در همه عرصهنظر او جهاد با نفس است. به باور او کسی می

  انسان   خود  انسان  دشمن  نیترمهماجتماعی باشد که اول از عبودیت نفس خالصی یابد، زیرا »

ی است رونیب طانیش  از  یی رها  ۀ مقدم یدرون   طانیش  از  تیتبع  عدم و   ( 18/3/1397)سلیمانی،   «است

  اگر»:  گفت. بر همین پایه او می(145:  1398و اکبری مزدآبادی،    23طهماسبی و همکاران، همان:    )ر.ک.

. اثر  (13/4/1397)سلیمانی،    «م یکن  عبور  خودمان   از  د یبا   م یشو  اثرگذار   ساختار  نیا  در   میخواهیم

در   عبودیت محوری  با قدرت  یهامجاهدتدیگر  مبارزه  و  قاسم، جهاد  بود؛  حاج  های مستکبر 

و مبارزه و جهاد تبدیل نموده و »توانست   اهلل   یسوکه او را به الگوی رهایی و آزادی از ما    یاگونه به

/  10/  18ب،  )رهبر معظم انقالنامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا را خنثی کند«    یهانقشه همه  

1398)  . 

دیگر عبودیت محوری در رفتار مجاهدانه حاج قاسم    یهانشانهبا دشمنان از    یریناپذسازش 

و عاقبت سازش با دشمن    دانستیمرا یک خطای استراتژیک    شدنمیتسلکه او    یطوربهاست؛  

 دشمن  به. او از قِبَل چنین بینشی، (12/1397/ 9 )سلیمانی، کردیم را خسارت محض و ذلت معرفی  
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توحیدی شهید سلیمانی،    یشناسیهست  . (9/12/1397سلیمانی،    )ر.ک.  بود  اعتماد یب   و  داشت  سوءظن

 شدن  ورشعله اوج و عشق تبلور خدا راه در جهاد»: گفتیم ؛ لذامجاهدت او را عاشقانه کرده بود

 . (18/3/1397)همان،   « کندیم  دایپ  دست  آن به مجاهد  که است عشق

حاج قاسم    یهامجاهدتهای برجسته  والیت محوری از شاخص  ولیت محوری:.  3.  3.  3

داشت. در نزد حاج    جهان  بر  خداوند   ی عیتشر  و   ی نیتکو  تیوال  به بود که ریشه در عمق ایمان او  

«   ، نامهوصیت)  «دادیم  حیترج  ی رنگ  هر  بر  را  رنگ   نیاو    خداست،  رنگ  هیفقتیوالقاسم 

  ها بغض  و   حب   مالک  و  ستنیز  چگونه  اریمع  یمانیسل  یبرا  محورانهتیوالمجاهدت   .( 23/11/1398

اثر این رفتار، تمسک او به والیت و قرارگرفتن در  .  بود  یالمللنیب  و   یاجتماع  مناسباتهمه    در

لذا بود  مسیر آن   ریمس  در  مرا  که  م یسا یم  آستانت  بر  شرم  شکر  ی شانیپ !  خداوندا»  گفت:می  ؛ 

.  (1398/ 23/11)سلیمانی،    ی«داد  قرار  اسالم،  یقیحق  عطر  ع،ی تش  مذهب   در  فرزندانش   و  اطهر  فاطمه

اثر دیگر والیت محوری .  ابد ی  یتجل   یاجتماع  و  ی فرد  ی زندگ  همۀ  در  د یبا  یمدارتیوال   او  نظر  از

  در را    یریخبهعاقبتو    الخطابفصلرا    خود  زمان  مِیحک  ی ولدر رفتار مجاهدانه او این است که  

برای مجاهدت    گفتیم. اثر این صفت رفتاری این است که  )همان(  دانستیممحوری    تیوال  ریمس

ناطق قرآن  از  دفاع  داد  و  جان  باید  بار هم شده  هزاران  .  ( 159:  1398  ،یمزدآباد  یاکبر)  ]والیت[ 

والیت محوری است. به همین جهت در رفتار    ی هانشانهره از    به خط امامو التزام او    پایبندی

تنها  و    (18/10/1398  انقالب،  معظم  رهبر  انات یب )  مجاهدانه او، مکتب امام و والیت برای او خط قرمز

  ( 23/11/1398)سلیمانی،    ردبرای نجات اسالم خیمه والیت را رها نک  بود و باید  بخش امتنسخه نجات 

و شناخت، حفظ و تقویت خیمۀ والیت و ولی  زمان واجب و تبعیت از والیت در مواجهه با هر  

 هیفقتیوال  از  دفاع   بدون  نیز  اسالم  از  دفاعو    ( 1396/  6/ 30،)ر.ک. سلیمانی  ای پیروزساز استجبهه 

  . او مسرور است از این که اگر در رکاب پیامبر( 1399/  29/5  نژاد،  سعادت  )ر.ک.  ستین  ریپذامکان

اما   نبود،  جهاد  است ش  او  رکاب  سرباز  و  ردهک  درک  را  ریکب  ینیخم  خدا؛  صالح  عبدبرای  ده 

شهید    ی هامجاهدتمحوری در رفتار حاج قاسم موجب شد تا  . ویژگی والیت(23/11/1398ی،  مان یسل)

  است   مهم  که  یزیچ  آن  روندیم  و  ند یآیم  هاآدم»:  گفتیمسلیمانی زمان و مکان نشناسد و  

محوری حاج قاسم    تیوالهمچنین صبغه    .( 155:  1394  ،یمزدآباد  یاکبر)  «است  تیوال  به  ما  اتصال

 اجتماع و سیاست بود.   یهاعرصهدر   دافعه و  جاذبهناپذیر تخلف ار یمعدر همه رفتارهای او یک 
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  او است. به باور او   ستنیز  ییعاشورا  و   دنیشیاند  ییعاشورا،  یمدارتیوالاز آثار عملی دیگر  

  فرهنگ  و   ستیز  در  دی با  دارد،  را  عاشورا  فرهنگ  دارد،   را  نیحس  اسم   قلب،   در  که  ی»کشور

او  (31/5/1399  ، )سلیمانی  «شود  جهان  یالگو   کل   و   عاشورا  ومی  کل»  ها مکان  و  هازمان  همه. برای 

 .تیوال  راه  در  جان  دادنازدست  ترس  نه  و  شتدا  یماد  یهاقدرت  از  یهراس  نه.  بود  «کربل   ارض

محور  ،یطلبحق   ،یزیستظلم سبک   یطلبشهادت  و  یثارگریا  ،یخواهی آزاد  ،یعزت  و  رسم 

  نب یز  حضرت  و  نیحس  امام  ۀمدرس  در  که  یکس  او  نظر  از  .زندگی و رفتار مجاهدانه او بود

نمود این باور که رفتار حاج قاسم را مجاهدانه    .رد یپذینم  هرگز  را  حقارت  و  ذلت  ظلم،  ابد،ی  تیترب

)اکبری    «مینیحس  امام   ملت   ما   . میشهادت  ملت  ما»  کرد، واکنش ویژه او به دشمن بود که گفت:

   .(153: 1398مزدآبادی، 

نفوذ عمیقی در    این موضوعدر سلوک مجاهدانه:  خداوند بودن و حاضر  ناظر . 4. 3. 3

  عالم  بر  متعال  خداوند  احاطه  و  اشرافبینش و رفتار مجاهدانه حاج قاسم داشت. به نظر او باور به  

تأکید بر این   ؛ لذااست  و کبیر  اصغر  ،اکبر  جهاد  یهادانیم  در  مقاومت  عامل  نیتربزرگ  ،یهست

  درهرحال  و   دینکن  گناه  خدا  محضر  در   و  خداست  رمحض  عالم »  : جمله امام خمینی ره داشت که

خدا    به  مانیا  حیصر  دیمؤ  زین   او  نامهوصیت  .(1/9/1399  ،یمان یسل)  د«یبدان  خود  احوال  بر  ناظر  را  او

   .( 23/11/1398 ،یمان یسل  ر.ک.)  است ی اواجتماع  و یشخص  سلوک در یخدا ناظر و یحاضر

در سلوک مجاهدانه حاج قاسم، آرامش، صبر،    خداوند  بودن  و حاضر  ناظر  یهانشانهآثار و  

خطر و    یهاهنگامهدر تمام شرایط از جمله در    ی دودلنداشتن شک و    عدم اضطراب و ترس و

 وَتَطْمَئِنَُّ  آمَنُوا  نَیالََّذِ»  . در واقع او مصداق این آیه قرآن بود(14/10/1398  )ر.ک. سلیمانی،  تهدید بود 

 آرام  خدا  اد ی   به  شانیهادل  و  آورده  مان یا  خدا  به  که  آنها  ؛الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنَُّ  اللََّهِ   رِکبِذِ  أَلَا  اللََّهِ  رِکبِذِ  قُلُوبُهُمْ

آن را   نور  تفسیر  صاحبکه    ( 28)رعد:    «هاستدل  بخشآرام   خدا  ادی  تنها  که  دیشو  آگاه  رد،یگیم

. حاج قاسم به  (357: 1383 ،یقرائت )  بودن معنا کرد  محضر خداو در  ی خدا ناظربه آرامش ناشی از 

  کسب  تین  با   تنها ،معتقد بود که رفتار مجاهدانه  ها انساندلیل درک وجود نظارت الهی بر اعمال  

، رونیازااست.    یاله  فیتکل  به  عملِ  درهم تنها    خدا  ی ول   و  خدا  تیرضاو    دارد  ارزش  خدا  یرضا

  «کند  جلب  را  خداوند   تیرضا  قیطر  نیا  از  بتواند  تا  داشت  را  هجرت  نیباالتر  یمانی سل  سردار»

در عمل میسر    ثار یا  و  خلوص. تکلیف الهی در رفتار مجاهدانه او نیز جز با  (1398/  19/10  ،یقرائت)
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زیرا    گرانید   از  یازینیب  و  انسان  ی رضا  و  میتسل  موجب  سبحان،  خداوند  به  معرفت»نیست؛ 

و    بود   یمبر   خدا  رازیغ به  یق تعل   هر  از  او مجاهدت    ،. نتیجه اینکه(16/11/1398  ،یمان یسل)   شود«یم

  علت پیروزی شهدا این بود که »اعتقاد داشت که وجود اخالص، اثر واقعی در جهان عین دارد؛  

. اثر دیگر حس نظارت دائمی خداوند بر  (28/10/1396  ،سلیمانی  )ر.ک.  «کردند  حل   خود  در  را  خود

، حاج قاسم را مجاهد بسیار متشرع ساخته بود. بر همین مبنا او معنویت و اخالص اهانساناعمال  

های عملیات، از رعایت حدود شرعی،  صحنه   رغم پیچیدگی و به دانست یمبدون شریعت را ناقص  

و تکلیف    ( 18/10/1398  انقالب،   معظم   رهبر  انات یب )ر.ک.    کردترین لحظات غفلت نمیحتی در بحرانی

 .  (154 :1399 ،همکاران و یطهماسب) گذاشتینمرا بر زمین  اشیمستحبالهی ولو 

 یی او  یسو به   ییاو از  جهانایمان به    . 4  3

  وجواب سؤال   است،  حق  جهن م  و  بهشت  است،  حق  قرآن  است،  حق  امتیق  که  دهمیم  »شهادت

  یمانیسل  دیشه  نامهتیوص  در   عبارت  نیا  «است   حق  نبوت  امامت،  عدل،  معاد،  است،  حق

  و  اوست از قاسم حاج نزد در جهان. است او یشناسیهست معرفت یربناهایز از یک ی دهندۀنشان

و بر    است  ی امانت مان یسل  دیشهجهان در نزد    « ییاو  از»  نشیب  بر اساس.  است  روان  او  یسوبه

این نگاه به   .کرد  انتخابرا    خالق   به  بازگشت  یبرا   راه  نیبهتر  باید   «ییاو یسو  به»  مبنای بینش

آثار آنها را در دو محور که  جهان هستی ویژگی خاصی بر رفتار مجاهدانه حاج قاسم داشته است

 کلی زیر نشان داده شد.  

  همه   ،یمانیسل  دیشه  ی شناسیهست  نگاه  در  در رفتار مجاهدانه:  ینگر  امانت  .1.  4.  3

 مالک   چون.  است  متعال  خداوند  ملک  همه  اوست،  اریاخت  در  هرآنچه  و  انسان  جمله  از  جهان  اجزاء

  انسان   عهده  بر  یامانت  ی استهست  در جهان  هرآنچه  پس  است؛  متعال  خداوند  ،یهست  یقیحق

در این  .  است  یاله  امانت  زین  ردیگیم  قرار  او  اریاخت   در  هرآنچه  و  انسان  خودافزون بر این،  .  است

و »آدمی    (72)صاد:    «ی رُوحِ  مِنْ  هِ یفِ  نَفَخْتُمعتقد به »راستا، روح و جسم انسان امانت هستند، زیرا او  

آثار این موضوع در رفتار مجاهدانه حاج    ؛ لذابود  (626:  5)موسوی خمینی، همان، ج  «است  امانت   محل 

ی و خیانت بر امانت  اله  تیمعصتوجهی به استکمال روحی،  و بی  یخود فراموشقاسم این است که  

 : شود. به باور اومحسوب می
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  به   وادار  را   انسان  که   است  تعلقات  ، حرکات   سرمنشأ  و  ستین  حرکت   بدون   یانسان  چیه

  ی معنو منشأ  از ای و است برخوردار یمنف و یادم منشأ از ای  تعلقات نیا. کندیم حرکت

 ی قراریب  با  انسان  و  شده  لیتبد  جانیه  کی  به  باشد  یمتعال  حرکت  نیا  هرچه  که  مثبت  و

  عاشقانه   و  عارفانه  یجوشش  یمعنو   حرکات  نیا  شهدا  یزندگ   در  که  رودیم  آن  سمت  به

  ،خداوند   به  تعلق  از  شود  رپُ  انسان   وجود   اگر  .بود  معبود   به  دنیرس  هاآن  یگذار هدف  و

 .(4/5/1397)سلیمانی،  شودی م یته تعلقات گرید از

دارای    در  ی نگرامانتآثار    بلکه  نیست  مورد  به همین  قاسم محدود  رفتار مجاهدانه حاج 

  ه یآ  او به این  .است  تیاهم  حائز   گستره  ن یا  در  اسالم   نید  امانت  حفظ  کهاست    یعیوس  گستره

 « االِنسنُ   حَمَلَهَا  و  مِنها  واَشفَقنَ  حمِلنَهایَ  اَن  نَیفَاَبَ  والجِبالِ  واالَرضِ   السََّموتِ  یعَلَ  االَمانَةَ  عَرَضنَا  اِنَّا»  شریفه

  ما  دست  در  امروز  »اسالم:  فرمود  که  ینیخم  امام ویژه ای داشت و مانند    تیعنا  (72)احزاب:  

،  1389)موسوی خمینی،  «مینکن   انتیخ امانت نیا به و مینک حفظ را او هک است الزم و است امانت

  ن یا به نسبت  کردیم تالش  اشیزندگ مراحل  همه در  و دانستیم اسالم  حافظ را خود، (8: 15ج

.  نکند  ی کوتاه  یاله  زیعز  نعمت  نیا  حق  در  آن  دستورات  به  عمل   با  و  باشد   وفادار  یاله  امانت

مخالفتها    وجود  با  ن،یهم  خاطر  به  و  دانستیم  خود  یآبرو  از  باالتر  را  اسالم  یآبرو  حفظ  شانیا

  یطهماسب)  خواد«یم  من   از  رو  نیا  اسالم   دونمیم   فقط  من: »گفتمی  ه،ی سور  در  ایران  حضور  علیه

امانتداری در  مجاهدت های حاج قاسم حفظ جهموری اسالمی  (61:  همان  همکاران،  و اثر دیگر   .

است. یعنی او عالوه بر اسالم، جمهوری اسالمی را نیز امانت الهی و دفاع ازآن را مساوی با دفاع  

  شده  سپرده  امانت  نیبزرگتر»  کرد: یادآوری میو همواره  (  1399/ 9/7)سلیمانی،    دانستاز اسالم می

»نظام اگر آسیب   معتقد بود  . او مانند امام(5/9/1399)سلیمانی،    «است  یاسالم  یجمهور  ما   به

این نظام هم دیروز ارزش این را داشت که هزاران   بیند...بیند، دین آسیب میدید، نماز آسیب می

ین را دارد که هزاران نفر دیگری در راه آن شهید نفر برای آن شهید بشوند، هم امروز ارزش ا

 .  ( 147: همان ،یمزدآباد یاکبر) بشوند«

با  الهی است  امانت    ی هامنصب  و   ها پست  وقتی همه چیز درجهان هستی نزد حاج قاسم 

المال مسلمین نیز امانتی  . بیت( 4/5/1397  )ر.ک. سلیمانی،  کردیم نیز امانت گونه برخورد    یحکومت

در نظام اسالمی است. حاج قاسم در رفتار خود، وفادار و ملتزم به این بینش قرآنی است که:  

. او با همین نگرش  ( 58 :نساء)   «دیبده صاحبانش به را هاامانت که  دهدیم  فرمان شما به خداوند»
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بیت افتخار میبه حافظان  نیروهای  (121  :همان  ،یمزدآباد  یاکبر  )ر.ک.  کردالمال  و  انسانی  منابع   .

و در رفتار مجاهدانه خود، حاضر    (9/10/1396)سلیمانی،    شدیمتحت امر او نیز امانتی الهی تلقی  

 . (118 :همان همکاران، و یطهماسب )ر.ک.بود جانش را بدهد اما رزمندگان را تنها نگذارد 

اساس  :خالق  به   بازگشت  ی برا  راه   ن یبهتر  انتخاب .  2.  4.  3 توحیدی    بر   تمامبینش 

  یمقصد  یسوبه  و   واحد  مبدأ  از  یعموم  جاذبه  کی  تحت  و  یعموم  حرکت  کی  در  جهان  موجودات

حاج قاسم با این اعتقاد، رفتاری را برگزید که »بهترین   (153  :2ج،  1394،یمطهر)  اندروان   واحد

برای او گام برداشتن در راه جهاد و شهادت دو راه اصلی برای قرب    ؛ لذاخدا« باشد  یسوبهراه  

)پیام رهبر معظم    اشتگذ  راه  این  در  را  خود  عمر  همه  اوای است که  گونهالهی بود. اثر این گام نیز به

کرد. برای این که حاج قاسم  برابری نمی   زیچچیهاو، جهاد با    یها مجاهدتدر    .( 13/10/1398  ،انقالب

 هر   ایمان حقیقی داشت و به  (69  )عنکبوت:  «سُبُلَنَا  نَّهُمْیلَنَهْدِ  نَایفِ  جَاهَدُوا  نَیوَالَّذِبه این آیه شریفه: »

.  (15:  1398  ،ییتوال)ر.ک.    دیورزیم  اهتمام   برساند،  یاله  رضوان  و   قرب  به  را  انسان  که  یجهاد  نوع

از    باالتر  اما   دارد  هم   یباالتر  یخوب   کی  ی خوب  هر  ، معتقد بود ائمه معصومین  اتیروا  با الهام از

که  ( 10/10/1394)سلیمانی،    ندارد  وجود  یزیچ  شهادت بود  این  او  رفتار  بر  نگاه  این  عملی  اثر   .

/  2/ 14 ،)سلیمانی باید باالترین ارزش خود که همان جان فرد است، در راه خدا تقدیم کرد گفتیم

1395)  . 

  شرطبهشهید شدن  اویی است. به باور او    یسوبه  لیبد یبدر کنار جهاد، شهیدانه زیستن راه  

است بودن  منو  شهید  شهادت،  به  نیل  استو  زیستن  به شهیدانه  همان()  ط  . شهیدانه سلیمانی، 

های شهید در  در رفتار مجاهدانه او به معنای حفظ و تداوم بخشی حاالت و ویژگی  کردن یزندگ

  تا   دیکن  یزندگ   دانهیشه  دیبا  اول   ،دیدار  شهادت  یآرزو  اگر»  گفت، می رون یازازمان حیات است.  

. البته شهیدانه زیستن در رفتار مجاهدانه  ( 4/5/1397  )سلیمانی،  ید«شو  نائل  شهادت  یواال  مقام  آن  به

 او نیز دارد، از نظر او   شناسانهیهستیکی از ارکان    عنوانبهی  عبود  سلیمانی ریشه در توحیدی

اجتماعی خود جاری و    کند یم   کسی شهیدانه زندگی  فردی و  را در همۀ زندگی  که عبودیت 

  ذات  از  دارد  و  هست  که  را  هرآنچه  نباشد،  قائل  یتیملک  خود  یبرا  و  خود  زساری کرده باشد؛ ا

  از آثار  . از این منظر،کند  خالص  خدا   یبرا  را  هایش تالش  و   هاتیفعالو تمام    بداند  لهی ا  اقدس

 و  خود از مستمر هجرت  و دائم حرکت است؛ هجرت نوع از یستن یز ،انه زیستن در رفتار اودیشه
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  ن یا  و   شود   فراهم   یستنیز  نیچن  اگر .  است  پروردگار   ی لقا  یسو به  یی ایدن  ی هایدلبستگ  همه

اثر عملی دیگر    .)همان(  دارد  را  شهادت  مقام  باز  نشود،  هم  دیشه  کند،  دایپ   یعمل  صورت  هجرت

توحیدی در رفتار مجاهدانه حاج قاسم، خواستنی بودن شهادت است. در نظر و    یشناسیهست

  یایزوا  همه در  یخوببه  د یباعمل او، شهادت دادنی نیست. خواستن نیز تنها به زبان نیست، بلکه 

 که بوی شهید از چنین رفتاری به استشمام برسد   یاگونهبهتبلور یابد؛    یجمع  و  یفرد  یزندگ

. همچنین خواستنی بودن شهادت تنها و در حد آرزو نیست، بلکه تالش مجاهدانه )سلیمانی، همان(

نگاه  )همان(  خواهدمی این  اثر دیگر  حاج قاسم نحوۀ    یهامجاهدتاویی به جهان در    یسو  به. 

او   نظر  از  بود.    چون   یمرتبت  رند،یمیم  مرگ  بستر  در  و  اندت شهاد  یآرزو  در  هک  آنانشهادت 

  داشت   چشم  چ یه  بدون   و   خداوند  ت یرضا  کسب  جهت   تنها  که  ی مانیا  با  فرد یا    .دارند  دانیشه

 :عمرانآل)  ستین  ی شک  او  بودن  د یشه  در   ،شود  کشته  راه  نیا  در  و   نموده   جهاد   دشمنان  با  ، یماد

حاج    .شودیم است که به بهترین وجه به رضوان الهی نائل    یطلبشهادتاما نوعی دیگر از    .(169

 . (157: همان همکاران، و یطهماسب )ر.ک.  قاسم دنبال چنین شهادتی بود

  عنوان به  یدپروریشه  ،تجلی نگاه به جهانِ با ماهیت به سو اویی، در کنش اجتماعی حاج قاسم

ن شهدا به مدار مغناطیسی  »عزت به سبب وصل شد   :گفتیم   ؛ لذابود  تیمعنو  و  رتیغ   ریاکس

و تزریق   ( 89:  1398  ی،مزدآباد  یاکبر)   آید« الهی از طریق اطاعت از خدا و تقوای الهی به دست می

 . )همان( اسالمی عالج مشکالت جامعه و امت اسالمی است یهاملتاکسیر شهادت در 

 یالهاجتماعی   یهاسنتایمان به حاکمیت  . 5.  3

ی  هاسنتدر معرفت دینی است. حاج قاسم به    یشناسیهستهای الهی یکی از مبانی اساسی  سنت 

ی الهی را در  هاسنت الهی در جهان ایمان کامل داشت و رفتار مجاهدانه او متأثر از آن بود. او  

 بر   حق  روزیپ   به  دیام  ی،اله  نصرت   به  او  اعتماد.  (1399/  2/7)قالیباف،    دفاع مقدس تجربه کرده بود

و    هانشانهاز    باطل  بر  حق  جنگپیروزی    عنصر وحدت در  یکنندگنییتعاعتقاد راسخ بر    و  باطل

 . های حاج قاسم بودآثار پربسامد در کالم و مجاهدت

ثابت رفتار مجاهدانه سلیمانی اعتماد به    یهایژگیواز    اعتماد به نصرت الهی:  . 1.  5.  3

همه    ی هاوعده در  از    تیروات.  دانس  هاعرصهالهی  قاسم  و    داستانحاج  موسی  حضرت  عبور 
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  ریناپذتخلف  وعده   از رود نیل و نجات آنها از دست فرعون داللت بر اعتقاد و اعتماد او به   لیاسرائیبن

  (7)محمد:    کند«یم  یاریکنند    او  یاری  که  را  ی کسان  خداوند  و ؛نصُرکُمیَ  اهللَ  تَنصُرُوا  اِن »  یاله  نصرت

باور سلیمانی  (1397/  12/ 8)ر.ک. سلیمانی،    داشت  متعال  یخدایاری    به  ریناپذانیپا  یدیام  و به   .

لیاقت   الهی  نصرت  و  دارد  بستگی  اسالمی  امت  و  انسان  عمل  به  الهی  نصرت  از  مهمی  بخش 

. او در عمل مجاهدانه خود نشان داد که یاری دین  (143  :1398  ،یمزدآباد  ی اکبر  )ر.ک.  خواهدیم

الهی او به تجربه، (40)حج:    «نْصُرُهی  مَنْ  اللَّهُ   نْصُرَنَّیلَ  وَ»  آوردیمرا به دنبال    خدا، نصرت  . در واقع 

اگر توانایی انسان یک درصد باشد و آن یک    گفت یمو   دیفهمیم « را  نصُرکُمیَ  اهللَ  تَنصُرُوا  اِنقاعدۀ »

یاری خواهد داد. استعاره شهید    حتما درصد خود را صددرصد عملی کند، خداوند متعال او را  

از ناحیه انسان    خصوصنیدراسلیمانی   از خدا برکت« است. یعنی تا زمانی که  »از تو حرکت، 

ن  مانیباا یاری و کمک خداوند  حرکتی در راه دین و حق و حقیقت صورت نگیرد،  انتظار  باید 

باشد  داشته  قاعده    . (1394/  10/8  )سلیمانی،   متعال  که  کرد  اثبات  عمل  در  قاسم  حاج  همچنین 

شرایطی   ؛ لذا»مجاهدت برای خدا« و »از تو حرکت و از خدا برکت« هیچگاه بن بستی نخواهد بود

. افزون بر این او استقامت  همان(   ر.ک.)  ها الینحل و ناشدنی بود، در نزد او شدنی بودکه در نزد خیلی

  تَتَنَزَّلُ   اسْتَقامُوا  ثُمَّ  اللَّهُ  رَبُّنَا  قالُوا  نَیالَّذ  إِنَّ».  دانستیمدر برابر دشمنان را شرط تحقق نصرت الهی  

:  گفتند  که  یکسان  نیقی  به  ؛تُوعَدُونَ  نْتُمْک  ی الَّت  بِالْجَنَّةِ  أَبْشِرُوا  وَ  تَحْزَنُوا  ال  وَ  تَخافُوا  أاَلَّ  ةُکالْمَلِئ  هِمُیعَلَ

 دینترس:  که  شوندیم   نازل  آنان  بر  فرشتگان   کردند،   استقامت   سپس!  است  گانهی  خداوند  ما   پروردگار

)فصلت:    !«است  شده   داده   وعده  شما  به  که  یبهشت  آن  به  شما  بر   باد   بشارت  و   د،یمباش  نیغمگ  و

نشان دیگر نگاه هستی شناسی بر رفتار  او این بود که نتیجۀ ایستادگی و مقاومت را از دو    ،(30

است پیروزی  و  فتح  هردو،  که  شهادت،  یا  و  دشمن  بر  غلبه  یا  دانست  نمی  خارج   حال 

. او در مجاهدت های خود نشان داد که اخالص و تقوا عامل تحقق نصرت ( 10/8/1398ی،ن )سلیما 

 گفت: الهی است. لذا می 

 اتصال  او  کرده  دایپ  اخالص  چون  و  کرده  دایپ  اخالص  است  شده  خدا  در  ذوب  چون  او

 اتصال   نیا  اگر  یعنی  ؛بِهِمیحَب  نَیوبَ  نَهُمیبَ  فَرقَ  ال  اتََّصَلوا  وإذَا  اتََّصَلوا،   وَصَلُوا   وإذا.  کرده  دایپ

 کأَجْعَلْ یأَطِعْنِ   ی عَبْدِ. ستین هاآن معبود و هاآن بی حب  و هاآن نیب یفرق آمد وجود  به
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  یی جا  به  را  تو  تا  کن  یبندگ   مرا  من  ۀبند  یا یعنی    ؛کونیف  کُن   تقول  کون،یَفَ  کن   أقول   ،ی مِثْلِ

  تو  شد خواهد   جادیا بالفاصله  بشو میبگو یئیش هر به من ، ی شو من مانند که رسانمیم

 کی  نیا.  شود  جادیا  تا  ییگوبه  ، ی خواه  که  را  یکار  هر  که  افتی  یخواه  را  قدرت  نیا  زین

 .(1395/ 14/2 )سلیمانی،  است یاله قاعده

اگر امت اسالمی از طریق    گفتیمو    دانستیم او این قاعده الهی را برای امت اسالمی الزم  

که    دهدیماخالص و تقوا، اتصال حقیقی با خالق خود برقرار کند، خداوند به او قدرت و اقتداری 

 توانست ینمهیچ خط دفاعی    و عمل صالح  مانیباااو ثابت کرد که    ؛ لذاخواهد بود  ریناپذشکست 

 . ( 97: 1398بری مزدآبادی، )ر.ک. اک ما به داخل منطقه دشمن جلوگیری کنند یروهایناز نفوذ 

های الهی  گرفت از ایمان او به سنت  نشئتیکی دیگر از آثار رفتار مجاهدانه حاج قاسم که  

  و   حق  نیب  جنگطباطبایی که    عالمه  ریتفسبود، امید به پیروزی حق بر باطل است. او به این  

، اعتقاد داشت. در  ( 244:  13ج  ، همان  )طباطبایی،   ابدیینم  دوام  باطل  وقتچیه  و  گی استشیهم  باطل

را در چارچوب جنگ دائمی حق   یزیستسم یونی صهحاج قاسم، استکبارستیزی و    چارچوبهمین  

کرد و در نظر و عمل نشان داد که در این جنگ، مماشات راه ندارد و محدود  و باطل تعریف می

میدان عمل راه اصلی  گیری در برابر باطل هم نیست، بلکه مبارزۀ مردانه با باطل در  به موضع

حاج قاسم، عدم شک و تردید در غلبه بر دشمن   یهامجاهدتاست. یکی از آثار این موضوع در  

رژیم صهیونیستی نداشت و می آمریکا و  بر  پیروزی  او شکی در  ناحیه است.  از  اگر  دانست که 

ای که  وعده  بر اساس حرکتی صورت گیرد و حق جهاد را ادا کنند خداوند متعال    مان یباامردان  

 لُیالْوَ  مُکلَ  وَ  زاهِقٌ  هُوَ   فَِإذا  دْمَُغهُیفَ»  آوردیدرم  تکحر  به  را  یپرستحق  و  مانیا  از  یفوجداده است  

 ی اگونه بهبا رژیم صهیونیستی است؛    اهللحزب در نظر او مصداق این آیه قرآن، مقابله    «،تَصِفُونَ  مِمََّا

سلیمانی،    کرد  کلَاَ  را  ل یاسرائ  یشتریر  9  زلزله  کی  مثل   جنگ  نیا  در  اهللحزب  که )ر.ک. 

10/10/1399 )   . 

دیگر رفتار مجاهدانه حاج قاسم است که   یهانشانهاز    هاامید وافر به پیروزی در همه عرصه

نگاه   از  است  یهاسنتبه    ی شناسیهستملهم  لذاالهی  می  ؛  قاطعیت  از  با  یک  هیچ  که  گفت 

تاب مقاومت را ندارند و پیروزی برای مؤمنانی که لیاقت    بازیگران در سوریه در برابر اراده الهی

 چهارهزار   در برابر  گفتیم. اثر میدانی این رفتار است که  (5/9/1396)سلیمانی،    دارند، حتمی است
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. نکته کلیدی در ایستادگی و پیروزی فهم حق ( 134: همان ،یمزدآباد ی اکبر)ر.ک.   ایستادند یانتحار

»تیزفهمی بین این دو راه، که راه حق و راه باطل کدام است، خیلی    گفت:می  ؛ لذاو باطل است

  به  که  ی هرکس:  دارد کهروزه لبنان تصریح    33تجربۀ در جنگ    بر اساس )همان(. او  «  مهم است

 . (9/7/1398 )سلیمانی،   «...  گذاردیم اثر درش نی ا باشد داشته تیعبودی اله قدرت

از سن قاسم  الهیاثر دیگر شناخت حاج  بر باطل در جهان هستی، تالش  روزیپ   ت  ی حق 

  : عمرانآل)  «تَفَرَّقُوا  وَال  عاًیجَمِ  اهللِ بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوامجاهدانه برای وحدت امت اسالمی است، زیرا او به »

الهی    یهاسنت   عنوانبه(  46  :انفال)  «حُکُمْیرِ  وَتَذْهَبَ  فَتَفْشَلُوا  تَنازَعُوا  وَال  وَرَسولَه   اللَّهَ  عُوایوَأَط»  و  (103

که رهبر معظم انقالب   یاگونهبهاساسی را برداشته بود؛    یهاقدماعتقاد راسخ داشت و در این راه  

.  ادکرد ی  اسالم  یایدن  در  مقاومت  جیبس  و  یختگیبرانگ  رمز  اسمقهرمان امت اسالمی و    عنوانبهاز او  

اجالس بنیان استراتژیکگذاری  ارتباطات  و  و  با شخصیت   ها  مؤثر  اسالمی،    بانفوذهای  امت  در 

  جادیا  ، جهان  در  مسلمانان   و  مقاومت   جبهه  وحدت  ی مهندس  دشمنان،  برابر  در  یاسالم  امت  یایاح

و  اسالم  امت  و  یمردم  یروها ین  لیسنپتا  از  یریگبهره  ،یاسالم   یهاامت  در  نفساعتمادبه ی 

  در  تفرقه  از  یریجلوگ  و ی  اسالم  امت  ریتحق  از  یریجلوگ  دشمن،  با   مقابله   یبرا  آنها  یبخشانسجام

رفتارهای مجاهدانه    محصول  ی و مهندسی ارتش مردمی چندملیتی از امت اسالمیاسالم  امت

بود.    قاسم   حاج وحدت  الهی  بر سنت  رمز    اساسا مبتنی  قدرت   هایروزیپ ایشان  تجمیع  در  را 

)ر.ک.   دانست و برای حفظ این قدرت متراکم تالش وافری داشتمتراکم در بین امت اسالمی می

دانست تالش مجاهدانه برای حفظ و تحکیم وحدت اسالمی بر پایۀ  . او می(1399/  13/10شجاعی،  

یز نعمت همدلی و پیروزی را سبب خواهد شد تا خداوند متعال ن  (10  )فتح:  «هِمیدِیأَ  فَوْقَ  اللَّهِ  دُی»

   . (1399/ 13/10 )ر.ک. شجاعی،  نصیب مسلمانان نماید
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 او  هشناسی مکتب سلیمانی در رفتار مجاهدانـنقش نگرش هستی نیمضام شبکه نمودار

  

 نگرش 
شناسی  هستی

 مکتب سلیمانی 

های  ایمان به سنت 

 الهی 
 

اویی   جهان از 

 سوی اویی به 

 

ایمان به حاکمیت  

والیت الهی بر  

جهان و جامعه  

 انسانی

 

  در ینگر امانت

 مجاهدانه  رفتار

  راه  نیبهتر انتخاب 

 خالق  به  بازگشت یبرا

  به اعتماد

 ی اله نصرت

  یروزیپ به  دیام

 باطل  بر حق

  یبرا  مجاهدانه تالش

 ی اسالم امت وحدت

  بودن حاضر  و ناظر

  در خداوند

 مجاهدانه  سلوک 

حرکت در 

مسیرعبودیت و 

 بندگی 

 

تکیه به قدرت  
الیزال خداوندی  

 در هرکاری

 

 والیتمداری
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 گیری نتیجه 

بینش، منش و کنش سردار سلیمانی ارتباط منطقی با هم دارند. رفتار مجاهدانۀ او متأثر از بینش 

شهید سلیمانی، توحیدی است و دال مرکزی آن را   یشناس جهان توحیدی او است.    یشناسی هست 

مختلف   یها عرصه او در    یها مجاهدت رفتارها و    معنابخشکه    دهد ی متوحید افعالی و ربوبی تشکیل  

 .قهرمان در جهان معرفی کرده است   الگو و  عنوان به   او  از ،  ی ا مجاهدانه چنین نگرش و رفتار .  ست ا 

  ی هایژگیوشد که    یامجاهدانهتفسیر توحیدی سردار سلیمانی از هستی و جهان منشأ رفتار  

تحت ستم و اشغال،    یهاملت  بخش ییرها و رهایی از هوای نفس،    خدا  به  توکل  ثار،یا  اخالص،آن  

، مقاومت و ایستادگی  گرسلطه   یهاقدرتعلیه استکبار و    ریناپذیخستگدادرس مظلومان، مبارز  

در برابر زر و زور و تزویر و نافی هر نوع سازش و تسلیم و ذلت بود. مبارزه و جهاد او از منطق 

پیروی   بینهم  رحماء  و  الکفار  علی  رسانیخواهعزت.  کرد یماشداء  عزت  و ،  عزت گستری  و  ی 

داشت. بر همین مبنا    (10  :فاطر)«  عاًی جَم  الْعِزَّةُ  فَلِلَّهِ  الْعِزَّةَ  دُیری  انَک  مَنْ »  او ریشه در  یطلباستقالل 

ی و و ضد تحقیر و  طلباستقالل  ، یطلبصلح  ، یطلبحقکسب، حفظ و گسترش کرامت انسانی،  

او را  تخفیف و وابستگی ملت  تشکیل می داد.  مجاهدت های او در مدار ها اصل ثابت رفتاری 

توحید، والیت محوری، عقالنیت توأم با معنویت، آرمانگرایی همراه با واقع بینی، شجاعت همراه 

با تدبیر، مصلحت محور ضد محافظه کارانه، و خستگی ناپذیر و ضد عافیت طلبی، متشرع و مردم  

 مند و تحت ستم بود. تهای شرافمحور بود و چتر امنیتی او برای همه انسان 

توحیدی در رفتارهای مجاهدانۀ سردار سلیمانی سبب   یشناسی هستپیشران بودن نگرش  

و یمن از یک سو و پیوند ارزشی روحی،   لبنان  ،هیسور  عراق،  ران،یا  نیب  ییایجغراف  وندیپ شد تا  

رض جبهۀ  از سوی دیگر شکل گیرد که از رهگذر آن طول و ع   تیباهل معنوی در بین دوستداران  

را برای دفاع از حریم مسلمانان    یتیچندملیابد و در این راستا، ارتشی    گسترشجهانمقاومت در  

 در تاریخ معاصر دارد.  یرینظکمای به وجود آورد که سابقه
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