تبیین الگوی سبک زندگي جِهادی
(مطالعه موردی :وصیتنامه شهید قاسم سلیماني)
محمد قاسمی شوب

*

چکیده

هدف :هدف از پژوهش حاض تببین الگوی سبک زندگی جهادی با استفاد از مطالعه
موردی وصیتنامه شهید قاسم سلیمانی بهمنظور الگوسازی رسانهای ایشان است.
روش :این پژوهش ،با استفاد از روش توصیفی-تحلیلی صورت گ فت.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد شهید سلیمانی در ه سه جنبه جهادی جهاد اکب  ،جهاد
اصغ و جهاد کبی مصداق بارز انسانی وارسته است که در جنبه جهاد اکب فر دی اسرت کره
ف ماند ای نامدار است که هدفی جز «فی سبیل الله» بودن نداشته است و تمام کر دارش در
را رضای معبود بود است در زمینه جهاد کبی ف دی هوشیار و بصی است کره ه گرز اجراز
نزدیک شدن دشمن به خود و نفوذ در او را نداد.
نتیجهگیری :سبک زندگی ف ماند ی مجاهد ،شهید قاسم سلیمانی ،به عنروان الگرویی
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هواهای نفسانی را با توجه به منش توحیدی خود دور ساخته و در ع صه جهاد اصغ س دار و

همه جانبه جهت ت بیت مدی ان جهادی تمدنساز ،در گام دوم انقرالب اسرالمی اسرت .بره
* دکتررر ی علررروم قررر آن و حررردیث ،پژوهشرررگ و مررردرس دانشرررگا جرررامع امرررام حسرررین،
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همین منظور وظیفه رسانه این است که با توجه به امکانراتی کره در اختیرار دارد تنهرا در ایرام
سالگ د شهادت ایشان به جنبههای مختلف زندگی ایشان نپر دازد؛ بلکره در طرول سرال بره
تناسب جنبههای مختلف زندگی ایشان را بهعنوان الگو مع فی کند.
کلیدواژهها :قاسم سلیمانی ،سبک زندگی ،مدی یت جهادی.
مقدمه

جهاد ،یکی از ش یفت ین و سرازند ت ین ب نامرههای اسرالم ،از آغراز تراکنون برود
است .جهاد در مفهوم کلی آن شامل ه نوع تالش ،عمل و رفتاری است که موجب ُ
پیشب د
اهداف مقدس دین اسالم گ دد .جهاد در معنای عام خود عبارت است از« :بذل الرنفس و
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المال و الوسع فی اعالء کلمه االسالم و اقامه شعائ االیمان» (نجفری)9-8 ،4918 ،؛ یعنری
تقدیم ک دن جان و مال در را س اف ازی اسالم و ب پایی شعائ دینی .قابل تأمل آنکه دامنره
جهاد در این تع یف ،آنقدر وسیع است که جنگ در را خدا ،جهاد با نفس ،ام بهمع وف
و نهی از منک و مانند آن را شامل میشود .از همین منظ  ،ب ای جهاد در را خدا اقسرامی
را ب شم د اند که عبارتاند از :جهاد اصغ  ،جهاد اکب و جهاد کبی  .ایرن ابعراد مختلرف
جهاد ،مبتنی است ب اقدامات دشمنان داخلی و خرارجی در ضر بهزدن بره فر د و جامعره
اسالمی .دشمنان از ه ف صتی اعم از جنگ سخت و جنگ ن م ب ای تهراجم و ضر بهزدن
به جامعه اسالمی به میب ند .مواجهه برا ایرن هجمرههای گونراگون ابزارهرای مختلرف
دفاعی و تهاجمی را میطلبرد کره فر د و جامعره اسرالمی را از آسریبهای وارد از سروی
دشمنان حفظ ک د و امکانات الزم را ب ای مقابله و مهار دشمنان ف اهم سازد .از آنجا کره
گست تهاجمات دشمن ابعاد و شئون مختلف مادی و معنوی ف د و جامعره را هردف قر ار
میدهد ،الزم است مجاهد واقعی فی سبیل الله آمادگیهای همرهجانبره رزمری ،علمری،
ف هنگی و رسانه را در خود ایجاد کند تا بهدرستی بتواند نقشرهها و توطئرههای دشرمنان را
نقش ب آب نماید .ازاینرو به گی ی از الگوهای حاض در عص کنونی که این آمادگیهرا
 50و امکانات را در خود مهیا ک د و تکالیف و مسئولیتهای خود را بهدرستی انجام داد اند،

میتواند در این مسی ب ای جامعه اسرالمی در رسریدن بره اهرداف مقردس اسرالم و دیرن
راهگشا باشد.
یکی از مهمت ین ابزارها ب ای ت ویج الگوهای جهادی در سطح جامعه رسانهها هستند.
آنها میتوانند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند ترا جرایگزین ف هنرگهرا و ارزشهرا و
الگوهای سنتی شوند به همین خاط رسرانههرا از عوامرل مهرم تغییر و تحرول در ارزشهرا
وهنجارها محسوب میگ دند .ب ای اینکه بتوان الگو مناسبی را در رسانه تر ویج داد بایرد در
ابتدا آن الگو مورد شناسی و ب رسی کامل ق ار داد سپس از ط یق رسانه به م دم ارائه گ دد.
زندگی س دار شهید قاسم سلیمانی از جمله الگوهای کامل جهرادی اسرت و برهدلیرل
جنبههای مختلف آن درواقع در ب دارند یک مکتب است؛ لذا ب ای ارائه یک مکتب ابتدا الزم
است که جنبههای مختلف آن شناخته شود و سپس از ط یق رسانه ارائه شود؛ ب این اسراس
ض وری است سبک زندگی س دار شهید قاسم سلیمانی در جنبههای مختلف آن ابتدا مرورد
ب رسی و مداقه ق ار بگی د تا بتوان الگو و س مشقی ب ای همه عدالتخواهان ،حقیقتطلبان و
مجاهدان را خدا ف اهم گ دد .ازاینرو نوشتار حاض ضمن پ داختن به مفهوم سه نوع جهاد،
تجسم این سه نوع جهاد را در سبک زندگی س دار شهید قاسم سرلیمانی مرورد ب رسری قر ار
میدهد .در این راستا پژوهش حاض در صدد پاسخگویی به سؤاالت زی است:
 .4با توجه به روحیه جهادی قاسم سلیمانی این روحیه در جنبرههرای مختلرف زنردگی
 .8نقش رسانه در الگوسازی به چه صورت است؟
ام وز بهدلیل گست ش رسانهها و دست سی راحت به آن و تأثی گذاری که این ابزارهرا بر
روان انسان دارند ف هنگها ،ارزشهای اصیل جوامع دستخروش تغییر و تحرول شرد انرد
درواقع نوعی از خرود بیگرانگی در میران بشر یت در حرال شرکلگیر ی اسرت کره تبعرات
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ایشان چگونه است؟

جب انناپذی ی بهدنبال خواهد داشت ب ای جلوگی ی از این مسئله الزم است که رسرانههرا بره
مع فی الگوهای وطنی بپ دازند؛ همچنان که در کشور ما ای ان زندگی س دار شهید حاج قاسم
سلیمانی نمونهای از الگوی روز و کارآمد است که میتواند مالک عملک د بر ای مر دم قر ار 51

بگی د؛ لذا در ابتدا الزم است جنبههای مختلف زندگی این بزرگواران مورد تحلیل و ب رسری
ق ار گی د تا در نهایت بتوان از ط یق رسانه به مع فی آنها پ داخت.
روششناسی

این تحقیق بهطورکلی درصدد است که با مع فی جنبه جهادی (بهمعنرای عرام) زنردگی
س دار شهید قاسم سلیمانی گوشهای از مکتب ایشان بهعنوان الگو مع فی کند در این راستا با
استفاد از روش توصیفی و تحلیلی به ب رسی وصیتنامه سر دار شرهید قاسرم سرلیمانی برا
رویک د جهادی پ داخته خواهد شد.
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یافتهها

در ابتدا موضوعات «مدی یت جهادی» و «سبک زندگی» و «نقش رسانه در الگوسازی»
مورد ب رسی ق ار خواهد گ فت.
مدیریت جهادی

مدی یت جهادی سبکی از مدی یت اسالمی است که ریشه در اعتقرادات و مبرانی دیرن
دارد این سبک مدی یت با می اث عظیم ب جای ماند از جهاد سازندگی و هشرت سرال دفراع
مقدس سعی در تحقق اهداف انقالب و موفق نشان دادن دین در ع صه اجتمراعی دارد و در
مواجهه با مسائل و مشکالت به شیو جهادگونه عمل میکند که نتایج موفقیتآمیزی به هم ا
داشته است (حجازی ف 4911 ،؛ عبدی و طاه ی هشی.)4911 ،
سبک زندگی

سبک زندگی یکی از بخشهای متنی رسیدن به تمدن نوین اسالمی است .بناب نظ مقام
معظم رهب ی تمدن نوین اسالمی دو بخش دارد؛ بخش ابزاری و بخش متنی که قسرمت متنری
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بخش اساسی و حقیقی این تمدن است؛ و آن چیزهایی اسرت کره مرتن زنردگی مرا را تشرکیل

میدهد؛ که از آن با عنوان سبک زندگی یاد میکنرد (خامنرهای .)4914/87/89 ،در مفهروم سربک
زندگی رویک دها نقش مهمی دارند؛ بهطورکلی دو رویک د نسبت به سبک زندگی وجرود دارد؛
رویک د جامعهشناسان؛ سبک زندگی را از جنس رفتار میدانند و رویک د روانشناسان؛ ارزشها
و نگ شها را بخش مهمی از سبک زندگی مع فی میکنند (فاضلی .)28 ،4928 ،تلقرری عمرروم
جامعهشناسان از مفهوم سبک مثابه مقولهای از جنس رفتار است .به همین دلیل ،توجه محققان
این علم ،به جلو بی ونی و نمودهای ظاه ی و بهتبع آن ،بیشت ب توصیف هنجارهای اجتماعی
و مرنش اجتمراعی افر اد معطوف است( .مهدویکنی)71 ،4927 ،

الف) رویک د نگ شی :از منظ رهب انقالب ریشه سبک زندگی تابع تفسی ما از زندگی
است ،به این صورت که ه هدفی که ما ب ای زندگی معین کنیم ،ب ای خودمان ت سیم کنریم،
بهطورطبیعی ،متناسب با خود ،یک سبک زندگی به ما پیشنهاد میکند درواقع ایشان نگر ش
ف د یا همان جهانبینی ف دی را در تعیین سبک زندگی مؤث میدانند .همانطور که در ادبیات
ع ب سبک را بهمعنای ذوب و قالبپذی ی طال یا نقر (ابرن منظرور 48 ،4141 ،و  ،)192بر ای
خالصسازی آن گ فتهاند (زمخشر ی .)821 ،4171 ،بخش نگ شی آن یعنی جهانبینی قسمت
پایه و اساسی سبک زندگی است و رویک د دوم یعنی بخش رفتاری آن تحرت ترأثی رویکر د
نخست ق ار دارد و ه چقدر پایههای رویک د نگ شی مستحکم گ دد؛ رویکر د رفتراری نیرز
متناسب با آن تغیی خواهد ک د.
الگوهای عمرل اسرت؛ برهو یرژ آنکره رسرانه امر وز رسرانههرا م زهرا را درنوردیرد و بره
دوردستت ین و دستنیافتنیت ین نقاط زمین رخنه ک د است.
صراحبنظ انی کره دربررار کارک دهرای رسرانههای مرردرن بره اظهرارنظ پ داختهانررد،
کارک دهای متفاوتی ب ای رسانهها بیان ک د اند .ب خی از آنها معتقدند که رسانهها دارای چند
کارک

تبیین الگوی سبک زندگی جِهادی

رسانه ابزار مهمی است در جهت تولید و نش ارزشهرا و هنجارهرای ف هنگری و ارائره

د هستند:

 .4نقش خب ی :کارک د نظارت ب محیط؛
 .8نقش ارشادی یا راهنمایی :ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط؛

53

 .9نقش آموزشی :انتقال می اث ف هنگی؛
 .1نقش ف اغتی :س گ می و ُپ ک دن اوقات ف اغت( .مک کوئیل)29 ،4928 ،
نقش ارشادی یا راهنمایی و نقش آموزشی رسانه در مع فی الگوها و نمادها در جامعره
بسیار ُپ رنگ است؛ زی ا در این دو نقش رسانه با مع فیک دن الگوهای متناسرب برا ف هنرگ
جامعه و پ داختن به زوایای پنهان زندگی آنها ب تغیی ات بینشی و رفتاری ،تغیی ات ساختاری
نیز ایجاد کند .درواقع وسایل ارتباط جمعی میتوانند تأثی اتی ب ساختهای اجتماعی داشته
باشند و با تحمیل ارزشهای نو ین ،نظام قش بندی اجتماعی و سلسرله م اترب اجتمراعی را
تغیی دهند (سراروخانی .)811 ،4912 ،بهطورمسلم حفظ ارزشها و هنجارهایی که با ف هنرگ
اسالمی و ملی ای ان متناسب است ،بسیار مهم است و در این راستا باید رسانه این ارزشها را
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حفظ کند؛ البته رفتار رسانه در مورد مع فی شخصیتها بهعنوان الگو نبایرد مقطرعای باشرد
بلکه بهمنظور مع فی بهت آن باید همیشگی و دائمی باشد و اختصاصدادن یک زمان خراص
به مع فی آن نمیتواند شناخت و اث گذاری کاملی را در مخاطب داشته باشد.
سبک زندگی جهادی

در سبک زندگی مجاهدان فی سبیل الله ،سه نوع جهاد دید میشود؛ جهاد اکب  ،جهاد
اصغ و جهاد کبی که این سه نوع مجاهدات هم از جنبه نگ شی و هم در ع صره رفتراری آن
شکلدهند یک سبک زندگی تمدنسراز اسرت .مجاهردتهای سر دار شرهید حراج قاسرم
سلیمانی در ه سه نوع از انواع جهاد نمایان است .وی بخش زیادی از عم خود را در میدان
نب د ع اق و ای ان و پس از آن با اش ار در ک مان و نهایتا مقابله با گ وهکهای تکفیر ی نظیر
داعش در سوریه گذراند .وی یکه تاز جهاد اصغ برود .در ع صره جهراد اکبر نیرز ،سر دار
سلیمانی با هوای نفس ،شیطان ،خودخواهی ،شهوت ریاست ،شهوت ث وت ،شهوت قدرت
مبارز ک د .در بعد جهاد کبیر نیرز همروار در دوران حیرات و پرس از آن بره شربههزدایری و

بصی تافزایی نسبت به اهداف و نقشههای شوم دشمنان در میان جامعه میپ داخت .وی که
َ
َ ْ َّ
مصداق آیه «أ ِش َّداء َُعلیُالکف ِارُر َحماء َُب ْی َننهم» (فرتح )81؛ (در ب ابر کفرار خشرن و در میران
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خودشان رحیم و مه بانند) بود در ب اب دشمن با ایستادگی تمرام بره مقابلره پ داختره و نمراد
ً ً
مجسم عدم اطاعت از دشمن کاف و ظالم بودَ « :فالُتطعُُ ْالکافر َينُُ َ ُوُجاه ْده ْ
ُکبیرُا»
هادا
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ُ
م
ُ
ِ
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ِ
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(ف قان)18 ،؛ (بناب این از کاف ان اطاعت مکن و بهوسیله ق آن با آنها جهراد بزرگری بنمرا) .بره
همین دلیل در این بخش ب اساس وصیتنامه وی به تبیین این سه نوع جهاد در سبک زنردگی
این س دار شهید میپ دازیم:
جهاد اکبر

اول و مهمت از همه «جهاد اکب » است .اصوال تا جهاد اکب بهمعنای واقعری در انسران
پیاد نشود در جهاد با دشمن پی وز نخواهد شد (مکارم شی ازی 1 ،4971 ،و  .)971چنین فر دی
درصدد مقابله و جهاد با دشمن درونی ب آمد و دشمن درونی را که «نفس و شیطان» باشد در
هم کوبید و مغلوب میسازد« .جهاد اکب » همان مقاومت در ب اب دشمن داخلی یعنی هوا و
هوسهای س کش و مبارز با صفات پست و انح افات اخالقی ،مانند جهرل ،تر س ،ظلرم،
تکب  ،خودپسندی ،حسد ،بخل و مانند اینهاست (کاشف الغطراء .)888 ،4922 ،چنرانکره از
پیامب  روایت شد استْ « :أعدىُُ َعد ِّوکُ َن ُْفسکُ َّالتيُ َب ْی َ ُ ْ
نُ َجن َب ْیک» (مجلسی 17 ،4189 ،و
ِ
)11؛ (بزرگت ین و خط ناکت ین دشمن تو همان هروسهرای نفسرانی سر کش توسرت) .در

اللهُماُالجهادُاالکبرُقا ُجهادُالنفس» (کلینی 1 ،4187 ،و )48؛ (آف ین ب گ وهی که جهاد
اصغ را انجام دادند ،ولی وظیفه جهاد اکب ب آنها باقی ماند  ،ع ض ک دند ای رسول خردا!
جهاد اکب چیست؟ ف مود :جهاد با نفس) .جهاد با نفس ب ت ین نوع جهاد دانسته شد است
َّ ْ َ َ ْ
هادُ
به جهت آنکه رسالت اسالم انسانسازی و تکمیل ف ایل اخالقی اوست« :إنُافض ُال ِج ِ
َم ْن َ
ُجاه َد َُن ْف َسه َُّالت َ
نه» (حر عراملی 41 ،4181 ،و )419؛ (ب تر ین جهراد ،جهراد برا
يُب ْی َن َُج ْن َب ْی ُِ
ِ

تبیین الگوی سبک زندگی جِهادی

روایت دیگ ی از پیامب نقل شد که ایشان لشک ی را ب ای جنگی ف ستادند و پس از بازگشت
َ ً َ َ َ
مرحبا َُبقومُقضواُالجهادُاالصغرُوُبقیُعلیهمُالجهادُاالکبنرُفقین يُيناُر نو ُ
به آنان ف مود« :

هوسهای س کشی است که در درون سینه آدمی است).

از ط فی شکست جهاد اکب نتیجرهای جرز شرقاوت و بردبختی نردارد ،درصرورتیکره 55

شکست در جهاد معمولی ممکن است موجب کسب افتخار «شهادت» گ دد (مکارم شی ازی،

 .)89 ،4921همانگونه که در جهاد اصغ غنیمت وجود دارد در جهاد اکب نیرز هرم؛ و آن بره
دست گ فتن نفسی است که در دست دشمن است و آن دشمن هوی و شیطان است (قشی ی،

بیتا 4 ،و  .)181به همین دلیل امام علری جهادکننرد برا نفرس را کمتر از مجاهرد شرهید
َ
َّ َ ْ َ َ َ ْ ً َّ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ
َّ
نمیشم دَ « :ماُال َ
کنادُال َع ِفین ُُأ ْ ُنُ
نُقد ُرُفعن ُيُل ُ
مج ِاهدُُالش ِهیدُُ ِفيُ َ ِبی ِ ُُالل ُِهُ ِبأعظ ُمُأجرُاُ ِمم ُ
َ َ ََ ً َ ْ َ
کة» (نهجالبالغه ،کلمات قصار)؛ (مجاهد شهید در را خدا اج ش بیشرت
نُال َمال ِئ ُِ
کاُ ِم ُ
کونُمل ُ
ُي ُ
از کسی نیست که قدرت ب گنا دارد ّاما خو یشتنداری میکند ،چنین شخصی نزدیک است
که ف شتهای از ف شتگان خدا باشد).
درواقع جهاد اکب دو جنبه دارد یکی محاربه و ستیز با لشک شریطان و نفرس و دیگر ی
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استمداد از لشک رحمان و لشک عقل است (مکارم شی ازی 4 ،4977 ،و  .)491س دار سیلمانی
در ه دو جنبه س اف از بودند در نب د با شیطان و نفس امار نیز همچون نب د با دشمنان خارجی
مؤفق و س بلند بود .ایشان در بخشی از وصیتنامه خود گوشهای از ایرن موضروع را روشرن
میکنند و بیان میکند «خدایا وحشت همه وجودم را ف ا گ فته است .من قادر به مهرار نفرس
ُ
خود نیستم ،رسوایم نکن .م ا به ح مت کسانیکه ح متشان را ب خودت واجرب کر د ای،
قبل از شکستن ح یمی که ح م آنها را خدشهدار میکند ،م ا به قافلهای که به سویت آمدند،
متصل کن» (وصیتنامه س دار شهید سلیمانی).
ایشان در جنبه دیگ جهاد اکب هموار از خداوند استمداد میکنند و برا تعبیر «دسرت
خالی» به این موضوع اشار دارند «خداوندا! در دستان من چیرزی نیسرت؛ نره بر ای ع ضره
[چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند ،اما در دستانم چیزی را ذخی ک د ام که به ایرن ذخیر
امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت توست .وقتی آنها را به سمتت بلنرد کر دم ،وقتری
آنها را ب ائت ب زمین و زانو گذاردم ،وقتی سالح را ب ای دفاع از دینت به دست گ فتم؛ اینها
ث وت دست من است که امید دارم قبول ک د باشی .خداونردا! پاهرایم سسرت اسرت .رمرق
ندارد .ج أت عبور از پلی که از ّ
جهنم عبور میکنرد ،نردارد .مرن در پرل عرادی هرم پاهرایم
 59میل زد ،وای ب من و ص اط تو که از مو نازکت است و از شمشی ب ند ت ؛ اما یک امیدی بره

من نوید میدهد که ممکن است نل زم ،ممکن است نجات پیدا کرنم( »...وصریتنامه سر دار

شهید سلیمانی).
ایشان هموار به تعمیق اندیشهها و اعتقادات و باورهرای اعتقرادی ،اخالقری و ت بیتری
خویش میپ داخت .ایشان پیش از آنکه رهب ی سپا اسالم در جبهرههای نبر د را بره دسرت
بگی د ،رهب ی نفس خویش را به دست گ فته و خود را از قید و بندهای عالیق و وابستگیهای
مادی رهایی بخشید بود .تواضع در رفتار ،تابع والیت بودن ،خروشخلقی ،خوشرفتراری و
اخالص و بندگی وی بخشی از خصلتهای معنوی جلو یافته در ایشان است .به همین دلیل
است که ایشان به الگویی نهتنها در بعد نظامی که در بعد اخالقی ،اعتقرادی و ت بیتری بر ای
جوانان انقالبی س اس جهان مبدل گشت .عشق و محبت به اهلبیت در زندگی آن شهید
واالمقام ،موج میزد چنانکه در وصیت خویش همین محبت را تنها امید به خوشبختی خود
در آخ ت ب میشم د« :هم ا خود دو چشم بسته آورد ام که ث وت آن در کنار همه ناپاکیها،
یک ذخی ارزشمند دارد و آن گوه اشک ب حسین فاطمه است؛ گوه اشرک بر اهلبیرت
است؛ گوه اشک دفاع از مظلوم ،یتیم ،دفاع از محصور مظلوم در چنگ ظالم» (وصریتنامه

س دار شهید سلیمانی)« .خداوندا! ای قادر عزیز و ای رحمان ّرزاق ،پیشانی شک ش م ب آستانت
میسایم که م ا در مسی فاطمه اطه و ف زندانش در مذهب ّ
تشیع ،عط حقیقی اسالم ،قر ار
دادی و م ا از اشک ب ف زندان علیبن ابیطالب و فاطمه اطه به مند نمودی؛ چره نعمرت
بیق اری که در درون خود باالت ین ق ارها را دارد ،غمی که آرامش و معنویت داد» (وصیتنامه

س دار شهید سلیمانی).
مالک وی در انجام اعمال و رفتار و عبادات رضایت و خشنودی خداوند بود« :مرن برا
ر
این پاها در ح ر مت پا گذارد ام دور خانهات چ خیرد ام و در حر م اولیائرت در بینالحر مین

تبیین الگوی سبک زندگی جِهادی

عظمایی که باالت ین و ارزشمندت ین نعمتهایت است؛ نعمتی که در آن نور است ،معنویت،

حسین و عباست آنها را ب هنه دواندم و این پاها را در سنگ های طوالنی ،خمید جمع ک دم و
در دفاع از دینت دویدم ،جهیدم ،خزیدم ،گ یستم ،خندیدم و خنداندم و گ یستم و گ یاندم؛
ُ
افتادم و بلند شدم .امید دارم آن جهیردنها و خزیردنها و بره ح مرت آن ح یمهرا ،آنهرا را 55

ببخشی» (وصیتنامه س دار شهید سلیمانی) .چنانکه پیداست در نجروای عاشرقانه خرویش ،را
رفتن ،خندیدن و خندان خود را هم دفاع از دین و رضایت خدا عنوان میکند.
جهاد اصغر

نوع دیگ جهاد ،جهاد اصغ است که جهاد با دشمنان بی ونی است .دشرمنان ظرالم و
ستمگ که امنیت جامعه اسالمی را به خط انداخته و مرانع تحقرق اهرداف و مقاصرد الهری
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هستند .امام علی در خطبه جهاد در مورد اهمیت و آثار جهاد بره تفصریل سرخن گفتره و
ّ
فإن الجهاد براب مرن أبرواب ّ
الجنر
جهاد را دری از درهای بهشت ب شم د استّ « :أما بعد،
ّ
ّ
لخاص أولیائه» (نهجالبالغه ،خطبه )87؛ ( ّاما بعد (از حمد و ثنای الهی) ،جهاد دری
فتحه الله
از درهای بهشت است ،خداوند ،آن در را به روی دوستان ّ
خاص خود گشود است) .چنانکه

58

از این بیان امام به دست میآید ،خداوند جهراد را نصریب و بهر بهتر ین و ب گزیرد ت ین
اولیای خود میکند .گ چه ممکن است در ظاه اف اد زیادی در مسی جهاد و جنگ ظراه ی
قدم ب دارند اما مجاهدین واقعی قصد و نیتی جز خدا و ُ
پیشب د اهداف الهی ندارند .به همرین
دلیل میتوان گفت جهاد اکب تنها شامل مبارز مسلحانه و نظامی نمیشود بلکه ه نوع تالش
و کوششی را که ب ای پی ُ
شب د اهداف مقدس الهی انجام گی د ،شامل میشود و به ایرن ت تیرب
عالو ب نب دهای دفاعی و گاهی تهاجمی ،مبارزات علمری ،منطقری ،اقتصرادی ،ف هنگری و
سیاسی را نیز در ب میگی د (مکارم شی ازی 1 ،4971 ،و .)28
در مورد ارزش و جایگا جهاد سخن ف اوان است ولی آنچه که به آن اج و ثواب میدهد
همان «فی سبیل الله» بودن است که ق آن در این مورد میگوید از نظ ق آن کسانیکه در قتال
در را خدا ش کت میکنند در ه صورت چه کشته شروند و چره پیر وز گ دنرد دارای اجر و
پاداش هستند؛ اما از نظ ق آن پاداش معنوی ش کت در جهاد درصورتیکه منج به کشتهشدن
شود باالت از پادشی است که حاصلش پی وزی و غلبه ب دشمن باشد.
ْ
َّ
َّ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ
« َف ْلیقات ْ ُفيُُ َ
َ َ ْ
قاتن ُفنيُُ َ نبی ِ ُالل ِنهُ
ن
ُالد
یاة
ح
ُال
ون
ر
ش
ُي
ذين
ُال
ه
ُالل
بی
ِ
یاُبناآ ِِْ َر ِةُوُمننُي ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َْ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ً َ ً
ظیما» (نساء )71 /
تیهُأجراُع ُ
فیقت ُأوُيغ ِلبُفسوفُنؤ ِ

«پس آنان که زندگی دنیا را داد اند و آخ ت را خ ید اند باید که در را خردا بجنگنرد؛ و
ه که در را خدا بجنگد ،چه کشته شود چه پی وز گ دد ،مزدی بزرگ به او خواهیم داد».
س دار سلیمانی در س اس عم جهادی خویش در میدان مبارز با دشمنان دین ،استکبار
و رژیم غاصب صهیونیستی در خط مقدم برود .او در میردانهای نبر د ثابرت قردم برود و برا
شجاعت مثالزدنی خویش همچون کوهی استوار در ب اب دشرمنان اسرتقامت و پرایمر دی
میک د .او عاری از ه گونه ت سی در مواجهه با دشمن در مع کهها و میدانها نب د بود .او ایرن
جمالت امی مؤمنان ح ت علی را با همه وجود دنبال مینمود دبی خانه شورای ف هنگ
ّ
ّ
جمجمتکُ.تندُ
ُ
عمومی کشور .که ف مود« :تزو ُالجبا ُوُالُتز !ُعضُعلیُناجذکُ.اعرُاللهُُ

فيُاالرضُقدمک» (نهجالبالغه ،خطبه یازدهم)؛ (اگ کرو هرا متزلرزل شرود ترو تکران مخرور!
دندانهایت را به هم بفشار و جمجمه خو یش را به خردا عاریرت د ! قردمهایت را بر زمرین

میخکوب کن) .همانا که س دار سلیمانیای چنین بود و دیگ ان را هم در وصیتنامه خود بره
چنین ویژگیهایی ستود است« :خواه ان و ب ادران مجاهردم در ایرن عرالم ،ای کسرانیکره
س های خود را ب ای خداونرد عاریره داد ایرد و جانهرا را بر کرف دسرت گ فتره و در برازار
عشقبازی به سوق ف وش آمد اید ،عنایت کنید :جمهروری اسرالمی ،م کرز اسرالم و ّ
تشریع
است» (وصیتنامه س دار شهید سلیمانی).
چنانکه از این بخش از وصیتنامه شهید نمودار است ،ایشان در دفاع از اسالم ،انقالب
هموار در سخن انیهای خود از شهادت و آرزوی شهادت میگفرت و در اظهرارنظ ی بیران
ک د بود« :در کو ها و بیابانها در جستجوی شهادت هستم» .این بیانات در وصیتنامه وی
نیز تجسم یافته است« :عزیز من! جسم من در حال علیل شدن است .چگونه ممکن [است]
کسیکه چهل سال ب درت ایستاد است را نپذی ی؟ خالق من ،محبوب من ،عشرق مرن کره
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و والیت بیق ار بود و آماد ه گونه جانفشانی و بذل جان بود .س دار حراج قاسرم سرلیمانی

پیوسته از تو خواستم س اس وجودم را مملو از عشق به خودت کنی؛ م ا در ف اق خود بسوزان
و بمی ان» ...« ،ای عزیز! من سالها است از کاروانی بهجا ماند ام و پیوسته کسانی را بهسوی
آن روانه میکنم ،اما خود جا ماند ام ،اما تو خود میدانی ه گز نتوانستم آنها را از یراد ببر م56 .

پیوسته یاد آنها ،نام آنها ،نه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم ،با اشرک و آ یراد شردند»،
«...عزیزم! من از بیجاق اری و رسوای ماندگی ،س به بیابانها گذارد ام؛ من بهامیدی از ایرن
شه به آن شه و از این صح ا به آن صح ا در زمستان و تابستان میروم .کر یم ،حبیرب ،بره
ر
ک ر مت دل بستهام ،تو خود میدانی دوستت دارم .خوب میدانی جز تو را نمیخواهم .م ا به
خودت متصل کن» (وصیتنامه س دار شهید سلیمانی).
از نظ س دار شهید شرهادت اجر واالی دارد ترا آنجرا کره در وصریتنامه خرویش از
ف زندان شهدا خواسته تا پیک ایشان را بلند کنند تا به دست ف زنردان شرهید تبر ک شرود ،در
نهایت اینکه یکی از نکات بارز وصیتنامه س دار سلیمانی این است که با وجود مجاهدت
ف اوان در میدان نب د هیچگا خود را طلبکار نشان داد است و همین ام رنگ فی سربیل اللره
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بودن آن را روشنت میکند( .وصیتنامه س دار شهید سلیمانی).
جهاد کبیر

نوع سوم جهاد ،جهاد کبی نام دارد .اصطالح (جهاد کبی ) تنها یک بار در ق آن ک یم به
ً ً
کار رفته استَ « :فالُتطعُُ ْالکافر َينُُ َوُجاه ْده ْ
ُکبیرُا» (ف قان )18 /؛ (بناب این از کراف ان
هادا
ُج
ه
ب
ُ
م
ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
اطاعت مکن و بهوسیله ق آن با آنها جهاد بزرگی بنما) .چنانکه از آیه به دست میآید جهراد
کبی بهمعنای عدم تبعیت و اطاعت از کفار است .دشمن هموار درصدد نفوذ در میان مبرانی
فک ی جامعه و تحمیل افکار ،عقاید و اهداف خود در جامعه و تهاجم فکر ی و ف هنگری بره
مسلمانان است .ق آن در این آیه ضمن هشدار به تهاجم ف هنگی و نفوذ دشمن ،مقابله علمی،
فک ی و ف هنگی را با به گی ی از ق آن و عدم اطاعرت از دشرمن توصریه مریکنرد؛ بنراب این
میتوان گفت ،جهاد کبی از نوع جهاد علمی و فک ی و ف هنگی است و جامعه اسالمی ب ای
پی وزی در این جبهه نیازمند ابزارهایی است که توانایی مقابله با تهاجم فک ی ،ف هنگی دشمن
را داشته باشد .درواقع هدف در جهاد کبی تقویت مبانی فک ی و اعتقادی جبهه توحید است.
از این آیه ب میآید که بهت ین و بزرگت ین جهاد در پیشرگا خردا ،جهراد کسرانی اسرت کره

80

شبهههای دشمنان دین را باطل میکنند (طب سی 7 ،4978 ،و .)879

رهب معظم انقالب در اینبار میف ماید« :جهاد یک معنای بسیار وسیعت ی دارد .در
بین جهادها جهادی هست که خردای متعرال در قر آن آن را «جهنادُکبینر» نرام نهراد َ :وُ
ً َ
اُک ً
مُبنهُ»
نده
ه
جا
«
آن،
قر
به
یعنی
»
ه
ُ
ب
«
است؛
قان
ف
مبارکه
سور
در
؛
ا
بیر
مُبهُُ ِجهاد
ِ
ِ
ِ
جا ِهده ِ
ً
ّ
مکه نازل شد  .درست ّ
هادا َُک ً
توجه
بیرا .این آیه در
یعنی بهوسیله ق آن با آنها جهاد کن؛ ِج
ّ
کنند جوانهای عزیز! در مکه جنگ نظامی مط ح نبود؛ پیغمب و مسلمانها مأمور به جنگ
نظامی نبودند ،کاری که آنها میک دند کار دیگ ی بود؛ همان کار دیگ است کره خردای
ً َ
َ
اُک ً
بیرا .آن کار دیگ چیست؟ آن کرار
مُبهُُ ِجهاد
متعال در این آیه ش یفه میگو ید :وُجا ِهده ِ
رين َُوُجاهدهمُبنهُُج ً
تبعیت [استَ ].فالُتطعُالکاف َ
دیگ  ،ایستادگی و مقاومت و عدم ّ
هناداُ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ّ
َک ً
بیرا؛ از مش کین اطاعت نکن .اطاعت نک دن از کفار همان چیزی است که خدای متعال
به آن گفته جهاد کبی  .این تقسیمبندی غی از تقسیمبندی جهاد اکب و جهاد اصغ اسرت:
جهاد اکب که از همه سختت است ،جهاد با ْنفس است ،همان چیزی است که ّ
هویت ما
را ،باطن ما را حفظ میکند؛ جهاد اصغ  ،مجاهدت با دشمن است ،منتهرا در برین جهراد
اصغ یک جهاد هست که خدای متعال آن را «جهاد کبی » نام نهاد که آن همرین اسرت»
(پایگررا اطالعرسررانی دفت ر حفررظ و نش ر آثررار ح ر ت آیتاللرره العظمرری سرریدعلی خامنررهای) .در
تقسیمبندی جنگها به جنگ ن م و جنگ سخت ،جهاد اصغ را مقابله با دشمن در جنگ
سخت خواهد بود و جهاد کبی را مقابله با دشمن در کارزار جنگ ن م و تهراجم ف هنگری
همانطور که پیش از این گذشت ،جهاد تنها بهمعنای قتال و جنگ نظامی نیست؛ بلکه
جهاد معنای بسیار وسیعت ی دارد که یکی از انواع آن جهاد کبی است که درواقع میدان مبارز
با دشمن در جنگ ن م به شمار میآید .س دار سلیمانی در بعد جهاد کبی و مقابله با حمالت
فک ی و ف هنگی نیز پیشرو و پیشقدم بود .بخشی از بصی تافزاییهای وی در وصریتنامه
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خواهد بود.

ایشان در این بخش میآید:
بصی تافزایی و روشنگ ی در دفاع از اسالم و انقرالب و جمهروری اسرالمی« :امر وز
ق ارگا حسینبن علی ،ای ان است .بدانید جمهوری اسالمی ح م است و این ح م اگ مانرد81 ،

دیگ ح مها میمانند .اگ دشمن ،این ح م را از بین بر د ،ح مری براقی نمیمانرد ،نره حر م
اب اهیمی و نه ح م ّ
محمدی( »وصیتنامه س دار شهید سلیمانی).
دعوت به والیتمداری و والیتپذی ی از دیگ راهب دهرای ایشران بر ای خنثری کر دن
توطئه دشمنان است« :ب ادران و خواه انم! جهان اسالم پیوسته نیازمند رهب ی است؛ رهبر ی
متصل به و منصوب ش عی و فقهی معصوم .خوب میدانید ّ
منز ت ین عالم دین کره جهران را
تکان داد اسالم را احیراء کر د ،یعنری خمینری برزرگ و پراک مرا ،والیتفقیره را تنهرا نسرخه
نجاتبخش این امت ق ار داد؛ لذا چه شما که بهعنوان شیعه به آن اعتقاد دینری داریرد و چره
شما بهعنوان ّ
سنی اعتقاد عقلی دارید ،بدانید ]باید] بهدور از ه گونه اخرتالف ،بر ای نجرات
اسالم خیمه والیت را رها نکنید .خیمه ،خیمه رسرولالله اسرت .اسراس دشرمنی جهران برا
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جمهوری اسالمی ،آتشزدن و وی انک دن این خیمه است ،دور آن بچ خید .والله والله والله
این خیمه اگ آسیب دید ،بیتالله الح ام و مدینه ح م رسولالله و نجف ،کر بال ،کراظمین،
سام ا و مشهد باقی نمیماند؛ ق آن آسیب میبیند» (وصیتنامه س دار شهید سلیمانی) .چنرانکره
در ف ازی دیگ از وصیتنامه خویش مریف مایرد« :از اصرول م اقبرت کنیرد ،اصرول یعنری
ّ
ولیفقیه ،خصوصا این حکیم ،مظلوم ،وارسته در دین ،فقه ،ع فان ،مع فت؛ خامنهای عزیز را
جان خود بدانید ،ح مت او را مقدسات بدانید» (وصیتنامه س دار شهید سلیمانی).
بهطورکلی راهب د عملی ایشان که در س اس وصیتنامه وی بازتراب یافتره اسرت بر ای
مقابله با جنگ ف هنگی و اعتقادی و فک ی دشمنان ،در دو اصل خالصه میشود :اول اطاعت
از والیتفقیه که اطالعت از والیت اهلبیت و اطاعت از خدا خواهد بود .دوم حفظ وحدت
و اتحاد بین تمام اقشار ملت و مسئوالن حول محور ولیفقیره« :جمهروری اسرالمی ،امر وز
س بلندت ین دور خود را طی میکند .بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی بره شرما دارد،
دشمن به پیامب شما چه نگاهی داشت و ]دشمنان] چگونره برا پیرامب خردا و اوالدش عمرل
ک دند ،چه اتهاماتی به او زدند ،چگونه با ف زندان مطه او عمل ک دنرد؟ مرذمت دشرمنان و
شماتت آنها و فشار آنها ،شما را دچار تف قه نکند» .در ف ازی دیگر خطراب بره مسرئولین
 85مینویسد« :چه آنهایی [که] اصالحطلب خود را مینامند و چه آنهایی که اصولگ ا .آنچره

پیوسته در رنج بودم اینکه عموما ما در دو مقطع ،خدا و ق آن و ارزشها را ف اموش میکنیم،
بلکه فدا میکنیم .عزیزان ،ه رقابتی با هم میکنید و ه جدلی با هم دارید ،امرا اگر عمرل
شما و کالم شما یا مناظ هایتان بهنحوی ت رعیفکنند دیرن و انقرالب برود ،بدانیرد شرما
مغ وب نبی مک م اسالم و شهدای این را هستید؛ م زها را تفکیک کنید .اگ میخواهید برا
مطرول و ّ
هم باشید ،ش ط با هم بودن ،توافق و بیان ص یح حول اصول است .اصولّ ،
مفصرل
نیست .اصول عبارت از چند اصل مهم است :اول آنها ،اعتقاد عملی به والیتفقیره اسرت؛
یعنی این که نصیحت او را بشنوید ،با جان و دل به توصیه و تذک ات او بهعنوان طبیب حقیقی
ش عی و علمی ،عمل کنید .کسیکه در جمهوری اسالمی میخواهد مسئولیتی را اح از کند،
ش ط اساسی آن [این است که] اعتقاد حقیقی و عمل به والیتفقیه داشته باشد» (وصریتنامه

س دار شهید سلیمانی).
نتیجهگیری

سبک زندگی س دار شهید حاج قاسم سرلیمانی هرم در جنبره نگ شری آن و هرم از جنبره
رفتاری آن ب گ فته از بینش ناب توحیدی ایشان است به همین دلیل میتواند بهعنوان یک فکر و
اندیشرره در بدنرره نهادهررای انقالبرری و نظررامی بررهعنرروان خلقکننررد امیررد ،بصرری ت و روحیرره
شهادتطلبی و والیتمداری مورد مطالعه و ارزیابی ق ار گی د و الگو و س مشق حقیقتطلبران
ایشان نشان میدهد که در ه سه جنبه جهادی مصداق بارز انسانی وارسته اسرت کره در جنبره
جهاد اکب ف دی است که هواهای نفسانی را با توجه به مرنش توحیردی خرود دور سراخته و در
ع صه جهاد اصغ س دار و ف ماند ای نامدار است که هدفی جز «فی سبیل الله» بودن نداشرته
است و تمام ک دارش در را رضای معبود بود است در زمینه جهاد کبی ف دی هوشریار و بصری
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و عدالتخواهان امت اسالمی در س اس جهان ق ار گی د .دقت در سبک زندگی و وصریتنامه

است که ه گز اجاز نزدیک شدن دشمن به خود و نفروذ در او را نرداد .بر ایرن اسراس سربک
زندگی س دار شهید قاسم سلیمانی که بهعنوان نماد انقالب اسالمی در س اسر جهران شرناخته
میشود ،میتواند الگو و س مشرق همره عردالتخواهان ،حقیقتطلبران و مجاهردان را خردا 83

باشد .بهعبارتدیگ سبک زندگی ف ماند مجاهد ،شهید سپهبد پاسدار حاج قاسرم سرلیمانی،
بهعنوان الگویی همهجانبه جهت ت بیت مدی ان جهادی تمدنساز ،در گام دوم انقالب اسرالمی
است .به همین منظور وظیفه رسانه این است که با توجه به امکاناتی که در اختیرار دارد تنهرا در
ایام سالگ د شهادت ایشان به جنبههای مختلف زندگی ایشان نپ دازد؛ بلکره در طرول سرال بره
تناسب جنبههای مختلف زندگی ایشان را بهعنوان الگو مع فی کند.
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