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مطالعه مردم شناختی راهكارهای نهادینه کردن مكتب شهید قاسم سلیمانی
در بین جوانان ،با تاکید بر رویكرد تفسیری
فاطمه سلطانپور ،1کیوان کدخدا
حاهیخ دهیافت9355/19/99 :

0

حاهیخ پذیرش9355/15/27 :

چکیده
زمینه و هد  :شهقد م شهادو برای یک ملت ،مسقله حرکت م میدممه پقمرمزی اسمت م مقمدمد بمه ملمت
خاصی نقست ،از اهداف حقیقق نهادینه کردن مکتب شهقد قاسم سلقاانی است.
روش :همش پژمهش بر اساس همش حرکقبمی (کقفمی -کقفمی) .همش مردمنگماهی حفسمقری م مردمنگماهی
موهدی .حکنقک حقیقق از نوع مشاهد مشاهکتی ،مصاحبه سنجههای غقر ممزاحم یما غقمر ماکنشمی (اسمناد م
مداهک) ،زمقنه نویسی (یادداشت برداهی).
نتایج :شهقد قاسم سلقاانی بهحنهایی یک مکتب بود م اماقن مؤافهی مکتب ام ذیل مجاوعهی فکمری اممامقن
بود( ،امام خاقنی ه م امام خامنهای بود است) دممقن مؤافه مالیت مداهی ایشان بود است که اعتیاد خاصی
داشتند به پقوند ناگسستنی بقن مالیت م مردم .سومقن مؤافه عیالنقت ایشان بود است ،حدبقراو ایشان مبتنمی
بر یک همش عیلی؛ مثالً سپا قدس ها با مدل عیالنی حوسته دادند م میتدهانمه حوانسمتند بقمرمن از مرزهمای
ایران حأثقرگذاه باشند م جریان سازی ناایند ،چهاهمقن مؤافه ،عنصر متنویت ،است .هاهکاههای نهادینه کردن
مکتب قاسم سلقاانی -9:پرداختن به نهاد آموزشمپرمهش ،الزم است مکتب شهقد قاسم سلقاانی از دبسمتان
حا دانشگا بهصوهو چند ماحد دهسی حدهیس شود -2.پرداختن به نهادینه کردن مکتب شهقد قاسم سملقاانی
حوس هسانهها  -3ایجاد احقاد م یکپاهچگی سازمان ها م نهادها م اجتناب از جزیر ای عال کمردن -4 .الزم
است بهصوهو اختصاصی ماهد حوز اقتصاد شد م طوهی عال کنقم که هاهی حوز هما هاگمام ده جهمت
متقشت مردم هات کنند حا پقرامون آن شاهد نهادینه کردن مکتب شهقد قاسم سلقاانی باشقم.

کلمات کلیدی :شهادت ،ایثار ،فرهنگ ،معرفت.
 -0نکا ی هاشنی شساد  ،ضش آت ده نش کاا آزشن شدالش ششحنم زر نم ،شین ش  ( ،شیسنسم شسنعشل) ،تدفنن -09111399708
email: soltanpoor@zarandiau.ac.ir
 -2کارشساد شرشم دشگ شهاها  ،ضش پژش کا ش نفا تحق قات کار نی ف شا م ش اظاش شداا ک شا -
email:kadkhodakeyvan@gmail.com
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مقدمه
از پگا حاهیخ زندگی بشر بر همی کر خاکی م از آن هنگام که دست قابقمل بمه خمون هابقمل
آاود گشت ،پایه دم جریان حق م باطل نهاد شد .هابقل که مظهر ایامان م صمدق م اخمالص
بود ،اماقن شهقد حاهیخ است م ده نیله میابل ،قابقل که نفسی حریص داشت م حید م حسمد
مجود ام ها ماالمال از نفرو ناود بود م بهناحق دست خویش ها به خون بمراده آامود ،امامقن
شیی حاهیخ م بدین حرحقب این حادثه آغاز شکلگقری دم جریان حق م باطمل ده حماهیخ شمد.
چرخ همزگاه هاچنان گردید م گا جریان نوهانی حق ،مجه غاامب ها ده جواممع مییافمت م
گا جریان ظلاانی باطل ،جامته ها بهسوی حباهی م پلقدی م پلشتی سوق ممیداد م ده میماطع
مختلف پقامبران ااهی برای زدمدن زنگاه از چهر حق م ایجاد انگقز ده انسان برای بازگشمت
به فلرو ااهی خویش ،از ناحقه پرمهدگاه متتال مبتوث میگردیدند .کاهمان بشمریت بایسمتی
ده طول حاهیخ ،منزلبهمنزل ه میپقاود حا بستر مناسب برای پدیداه گشتن آخرین دیمن ااهمی
فراهم شود م بدین حرحقب نوبت به ختم هسل حضمرو مقامد مصملفی (ص) هسمقد .پقمامبر
اکرم (ص)  23سال دهها استیراه مکتبی جامع م انسانساز از عاق جمان کوشمقد م پایهگمذاه
یک نظام فکری – عالی بیبدیل م یک مکتب جامع م فرهنگی ستر

م حادنی عظقم گردید.

پقامبر اعظم (ص) پس از  23سال مجاهدو دهها استیراه مکتب حقاوبخش اسالم بمه دیمداه
متبود شتافت ،دهحاایکه دم مقراث گرانقده از خویش بهعنوان چراغ ها  ،برای نجماو انسمان
از انقممراف بهسمموی کژهاهممه همما بممرای هاقشممه حمماهیخ بممه یادگمماه نهمماد .جنممگ بیحردیممد
شگفتانگقزحرین پدید ی اجتااعی است ،میحوان گفت کمه جنمگ آفریننمد ی حماهیخ اسمت.
دهماقع حاهیخ صرفاً با شرح کشاکشهای مسلقانه آغازشد است م بتقد است که ایمن پدیمد
زمانی کامالً از بقن برمد زیرا جنگهما بمههرحال مشمخصحرین مبمادی حماهیخ م دهعقنحمال،
مرزهایی هستند که مراحل مهم حوادث ها از یکدیگر متاایز میکنند (آزاد بخمت-99 :9382 ،
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 .)92هشت سال دفاع میدس امت مسلاان م شهقدپرمه ایران حااسههای بزهگمی از پایمداهی،
جانفشانی ،داقری م هزمآمهی ،ایاان م اعتیماد ها آفریمد .حماهیخ ایمن نبمرد بمزه

بما هممز م

میاممت ،ایثاه م پقرمزی هزمندگان م ایثاهگران نستوهی نوشتهشد که با قلبی سرشاز از عشمق
به خدا به جاع هزمندگان اسالم پقوسته م باایاانی هاسخ به میابله با سهاگقنحرین سمالحهای
دشان هفته م با نثاه خون خود ،ماندگاهحرین مقمراث دفماع میمدس ها بمه یادگماه گذاشمتهاند
(مهدی آزاد .)9379 ،از سوی دیگر ،با حوجه به اینکه مهمحرین سرمایه همر ملمت ،جوانمان آن
کشوه هستند م طرز فکر ،نگرش ،هفتاه م همحقه نوجوانان م جوانان هر مرزمبموم حتققنکننمد
خ مشی آحی کشوه خواهد بود ،نوجوان م جوان اگر پایمههای فکمری مسمتقکم م صمقققی
داشته باشد ،ده آیند حبدیل به فردی مفقد خواهد شمد م بمااتکس (سمتقدمنش ،ااهمی:9385 ،
 .)986مهمحرین سمؤال حقیقمق ،چگمونگی نهادینمه کمردن مکتمب شمهقد قاسمم سملقاانی ،از
ضرمهوهای مهم حقیقق ،سرمشق قراه گرفتن هشمادوهای قاسمم سملقاانی ده بمقن جوانمان
است ،پقشقنهی حقیقیاو هاجع به هشادوهای شهقدان نشماندهند ی ایمن اسمت کمه دالمهی
هایشان بسقاه حأثقرگذاه بر شخصقتسازی جوانان بود است ،مقیق قصمد داهد بما حوجمه بمه
همش حرکقبی (کقفی -کقفی) .همش مردمنگاهی حفسقری م مردمنگاهی مموهدی بما اسمتفاد از
حکنقک مشاهد مشاهکتی ،مصاحبه ،اسنادی م کاک ازنظریاو فرهنگ ،شخصمقت م حفسمقری
(کنش متیابل ناادین) به مهمحرین هدف که نهادینه کردن مکتب قاسم سملقاانی اسمت دسمت
پقدا کند.
بیان مسئله
حاهیخ پقدایش جنگها ،هازاد هبوط انسان ده زمقن است .جنمگ از همیمدادهای مهمم بشمری
است که حاامی جوامع ها ده طول حاهیخ بشر دستخوش حغققراو جدی م بتضاً نمابودی کاممل
ناود است .ازآنجاکه جنگ ،یک همیداد نظامی ،اقتصمادی م اجتاماعی مهمم ده یمک جامتمه
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مقسوب میشود ،ده حواقداو فرهنگی آن جامته بازحاب مییابمد م حمأثقر خمود ها ده ذهنقمت
انسانها میگذاهد (بخشی م بستان.)48 :9353 ،
شهدا ده دمهان هشت سال دفاع میدس ،عالم بر دفاع از سنگرهای ایمدئواوژیک ،بما حضموه
مستار م ایثاهگرانه خود ده مقادین عزو م شرف ،هساات جهماد م شمهادو خمود ها نقمز بمه
بهترین مجه به انجام هسانقدند .حق عظمقم آن عزیمزان ،بمر مما آن اسمت کمه فرهنمگ ایثماه م
شهادو م اهزش مجاهدو دهها خدا برای هاه حبققن شود م آن آهمانها م اصوای که عزیمزان
ما به خاطر آن خود ها فدا کردند ،ده زندگی ما به حقیق نزدیک شود .با نگاهی دیگر میحموان
گفت ،شهقد م شهادو برای یک ملت ،مسقله حرکت م میدممه پقمرمزی اسمت م مقمدمد بمه
ملت خاصی نقست ،بلکه هر جامتهای که دهجهت اهداف عاای ااهمی گمام بمرداهد م از خمود
بگذهد ،آن اجتااع پقرمز م سربلند است (صااقی عاران م هاکاهان.)292 :9354 ،
یکی از اهزشهای اساسی جوامع اسالمی ،فرهنمگ ایثماه م شمهادو اسمت .9فرهنمگ ایثماه م
شهادو ،بهعنوان یکمی از غنیحمرین گنجقنمههای فرهنمگ اسمالمی ،میحوانمد موحموه مقرکمه
پقشرفت دنقوی ،اخالقی ،اخرمی ده جامتمه م هاچنمقن پشمتوانه عظمقم حفمت م حراسمت از
اسالم م نظام جاهوهی اسالمی ایران باشد (چراغی ،اسالمپنا .)912 :9385 ،
آماه م اهقام نشان میدهد که جوانمان اممرمز ده میایسمه بما جوانمان دهمهی  61کمه متوامدین
دهههای  31حا  91بودند ،هاه شوق شهادو داشتند م اهقمام شمهدای عزیزممان ناایمانگر ایمن
موضوع هست ،بنظر میهسد ،اگر فرهنگ هشادو ها ده جامتمه حزهیمق ننامایقم بما مسمائل م
مشکالو عدید ای ده جوانان م پقرامون آن گسمترش آسمقبهای اجتاماعی ده سملح کمالن
مواجه خواهقم شد .زیرا اگر جوانان از پایههای سست فکری م عیاید م فرهنگ غلم پقمرمی
کنند ،به ا فرادی متزازل ،بیهویت م سرباه جامته مبدل خواهنمد شمد .ده دنقمای متاصمر کمه
Sacrifice & Martyrdom Culture

2
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دشانان با حهاجم فرهنگی م ده عرصه جنگ نرم هرهمز ستی داهند بمه حرفنمدی جوانمان ها از
بامههای اهزشی خود دمه سازند ،آنان ها بیهویت کنند م پقرم فرهنگ غمرب نااینمد ،حربقمت
فرزندان ده پرحو فرهنگ ایثاه م شهادو میحواند ضامن هشد م حتاای اخالقی م متنوی آنمان م
بهترین م قویحرین مکانقزم ده این هاستا باشد؛ بنابراین انتیال این اهزشها بمه نسمل جدیمد از
اهاقت بسزایی برخوهداه است م نخستقن ها ده انتیال م نهادینهسازی ایمن فرهنمگ ،حتلمقم م
حربقت میباشد .با برهسی حاهیخ جنگهای گذشتهی ایران م حهاجم بقگانگمان حما  39شمهریوه
 ،9395آنچه ده حااسهی هشت سال دفاع میدس بهصوهو کاهآمدحرین شکل به نتقجه هسقد
است ،ایثاه م شهادوطلبی هزمندگان عرصههای گونماگون ده خلمق حااسمه م دالمهی بمود
است که باعث شاخص شدن شخصقت م اسلوه سازی بسقاهی از هزمنمدگان جنمگ ازجالمه
شهقد قاسم سلقاانی گردید است.
بنابراین ده حقیقق حاضمر مقیمق دهصمدد پاسمخگویی بمه سمؤال اصملی :برهسمی مهمحمرین
هاهکاههای نهادینه کردن مکتب شهقد قاسم سلقاانی ده بقن جوانان است.
پیشینه و مبانی نظری
مکتب :هرگا انسان از مداه فردیت خویش خاهج گردد م سته مجودی ام آنقمده گسمترش
یابد که بر نفوس انسانها حأثقری قابلحوجه ده مسقر کاال بگذاهد ام دهماقع حبمدیل بمه یمک
مکتب شد است
شخصیت :از دیدگا جامتهشناسی ،پاهسنز م شقلز ،شخصقت ها «نظمامی خماص ،مشمخص م
هاساز متشکل از نقازها م آمادگیها میدانند که ماکنشهای فرد ها ده انتخاب ها هایی کمه ده
برابرش قراه میگقرند ،یا حوس مضع موجود م یا مضتی که خود بمرای خمود یما بمه خماطر
اهداف خود فراهم میسازند ،هدایت میکنند( ».ساهمخانی.)981 :9379 ،
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جنگ :جنگ ازنظر اصلالحی عباهو از دهگقری مسلقآنه ای که بمقن دم کشموه م یما بقشمتر
دهها حقیق اهداف سقاسی م یا نظامی است .بهکاهگقری نقرمهای نظامی بمرای حمل دهگقمری
بقن آنها ،بتد از بیاثر بودن کلقة مساعدوهای دیپلااسی برای هسقدن به یکها حل سقاسمی
آغاز میشود (آقا بخشی.)945 :9383 ،
شهادت و شهادتطلبی :شمهادو بماالحرین دهجمهی ایثماه اسمت .جامع آن شمهدا م اشمهاد
میباشد .ده اغت به متنای گواهی دهند  ،حاضر ،ناظر ،خبردهند هاستقن ،آگا  ،شهود ،ااگو م
م «ناونه» آمد است .اغویون عرب برای این ماژ متانی مختلفی اهائه کردند .ازجاله کسی که
شخص یا شمقئی ها مشماهد کنمد م نقمز بمرای کسمی یما چقمزی علقمه آن شمهادو میدهمد،
بهکاهبرد اند (االصفهانی)268 :9398 ،؛ اما ده اصلالح به کسی میگویند که دهها خمدا کشمته
شود (قریشی ،ج .)77 -76 :3
ایثار :ایثاه ده فرهنگ عاقد (ذیل ماژ ) به متنای برگزیدن منفتت غقر از خود ،کاال دهجمهی
سخامو م بخشش م حرجقح دادن م نقز حرجقح دادن مصلقت دیگران بمر خمود آممد اسمت.
(فرهنگ عاقد).
هیشهی ایثاه قرآنی است م بهماسلهی حتاملی که مقان زبان فاهسی م زبان عربی برقراه شد ،به
فرهنگ م زبان فاهسی ها یافت م حتی بتدها ماهد فرهنگ م اصلالحاو عرفا م اهل حصموف
شد (شقخاالسالمی.)325 :9375 ،
فرهنگ :فرهنگ حرکقبی است از کلقه دانش م علم م فمن م بامههمای ممذهبی ،سمنن م آداب،
سقاست م پویش اقتصادی م اهزشهای متفامو ،به زبان ساد مجاوعه داد ها م هفتاه عاومی
یک جامته که مقتی حیسقم شود ،یا جزء موهدبرهسی قراه گقرد ،گویمای ممنش خاصمی بمرای
گرم بخصوصی است که ده این حاات گفته میشود ،مثالً فرهنگ اقتصادی ،یا فرهنگ ادبمی،
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بافرهنگ سقاسی ،فرهنگ علای ،این جامته ده میام میایسه با جامته دیگر برحر است یا پَسمت
حر ( ...فرهقخته.)9377 ،
فرهنگ عمومی یا اجتمراعی :عبماهو اسمت از مجاوعمة منسمجم م نظامیافتمهای از اهمداف
اهزشها ،عیاید ،بامهها ،هسوم م هنجاههای مردمی متتلق به یک جامتة بزه  ،قوم یما ملمت؛
اما آنچه دهماقع حجلیگر هاه اینهاست م ده یک جامته ظهوه عامومی م قابلمشماهد داهد،
هفتاه ،منش م عُرف جامته باهاقن متقاههای اجتااعی است ،که بهسادگی میحواند بمه مصمف
دهآید (حاقدی م هاکاهان.)9381 ،
 طاهرزاد  ،اصغر ( ،)9355میااهای حقت عنوان «ده زیاهو شمهقد حماج قاسمم سملقاانی؛ دهجستجوی عشق گاشد » نگاهش ناود «اگر ده این حاهیخ هم متوجمه حضموه انمواه حضمرو
حق از طریق انیالب اسالمی نباشقم ،هقچ بهر ای از متنای زنمدگی ده ایمن حماهیخ نصمقب مما
نایشود .خدا با هر مرحله از مراحل انیالب به نقوی به ظهوه آمد؛ مثل به ظهوه آممدن انمواع
انواه با شهادو حاج قاسم سلقاانی .برای هامقن بایمد خمدا ها دائاماً ده جلمواو م حجلقماحش
مالقاو کرد .خدای فکری م انتزاعی که مقدمد ده بامههاست ،کمافی نقسمت .خمدای انیمالب
اسالمی ،خدای شهقد حاج قاسم سلقاانی است .انواه ااهی ده شخصقت آن مرد ااهی بمه جلمو
دهآمد بود» .نید :مقیق نامی از همش حقیقق متذکر نشد است ،بنظمر میهسمد همش حقیقمق
اسنادی است.
 غالم پوه ،احاد ( ،)9353ده گزاهشی با عنوان «شجاعت ،شاخصه شمفقعزاد بمود؛ حمأثقراوشخصقت شهقد شفقعزاد دهها اندازی حوپخانه سپا پاسداهان ده خاطراو سرداه احاد غمالم
پوه» اینگونه بقان ناود که ده ایشان چندین مشخصه دیدم ازجالمه شمجاعت ،ده چنمد جما
امتقان کردم م حضوه داشتم انصافاً کوچکحرین حرسی م محشتی نسمبت بمه حهدیمد دشمان
احساس نایکرد یتنی ده سختحرین شرای که آحش از زمقن م زمان میآممد منلیمه بابماهان
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میشد ایشان کامالً آهام استواه م بدمن هقچ دغدغهای یتنمی مقتمی آدم نگماهش میکمرد اگمر
ایشان ها نایشناخت حتااً میگفت که ایشان «کمر» اسمت کمه اصمالً متوجمه احفاقماو مقمق
اطرافش نقست اینقده آدم باصالبت م مقکای بود .نید :مقیق نمامی از مبمانی نظمری نبمرد
است.
 جتفریان ،گلستان ،)9382( ،میااهای حقت عنوان «شاا کدام طرفی هستقد براده؟ نگماهی بمهزندگی م شخصقت شهقد کالهدمز» نوشته کمه ده آن آمهد اسمت زممانی کمه کاقتمه اممام ده
اهحش حشکقل شد ،سپهبد قرنی م استاد نامجو هئقس کاقته بودند م بایمد اهحمش ها پاکسمازی
میکردند .مقتی بنا شد سپا حشکقل بشود ،امام از استاد نامجو خواستند یمک اهحشمی متتیمد ها
که بانظم م انضباط نظام خوب آشنا است برای این کاه مأموه کنند .شریفی نصب هفت م بتمد
از چند همز برگشت م به نامجو گفت «استاد پقشنهاد میکنم به جای من یوسمف کالهمدمز ها
بفرستقد سراغ این کاه» .یک همز که یوسف هفت سمر صمقنه ،حسمن هقجمانزد  ،دسمتش ها
گرفت م برد هاهجا هانشانش داد ،یوسف نفس عاقیی کشقد «حسن چمرا مما بایمد هاجمع بمه
اسلوه هایاان با این امکاناو حمرف بمزنقم چمرا بایمد ده ایمن مقق همای کوچمک م حیقمر
کاهکنقم ».نید :مقیق به بقان مسئله نپرداخته است.
مکتب فرهنگ و شخصیت :ابداعکنندگان مکتمب فکمری فرهنمگ م شخصمقت ،حماکنون سمه
نگرش کلی ها برای ملااته هماب داخلی آن بقان کرد اند که عباهواند از:
 -9انسانشناسانی که حأثقر فرهنگ بر شخصقت ها موهدبرهسی خود قراه داد انمد .پقشمرم ایمن
نظریه ماهگرو مقد است.
 -2انسانشناسانی که پقشنهاد میکنند ،حأثقر شخصقت بر فرهنمگ بایمد موهدملااتمه م برهسمی
قراه گقرد .پقشرم این نظریه همث بندیکت است.

مطالعه مردم شناختی راهكارهاي نهادینه کردن مكتب شهید قاسم سلیمانی 012 /

 -3انسانشناسانی که دم همش قبلی ها حفت م مقدمد کرد اند ،دهنتقجه یک همش جدیدی ها
برای برهسی فرهنگ بر شخصقت شکل داد اند .از ابداعکنندگان ایمن همش میحموان از هاامف
اقنتون ،کاهدینر م کوها دمبویس نام برد.
دیدگا همث بندیکت این بود که فرهنگ ده حکم شخصقتی بزه

است ،این موضموع نشمان

میدهد ،امناچه انداز عالقهمند به برهسی حأثقر شخصمقت بمر فرهنمگ بمود اسمت؛ بنمابراین،
نظریهی ام بهعنوان نظریهی حاهیخی برای دهک ساختاه فرهنگ م ااگوهای آن نقز شناختهشمد
است( .نظریههای انسانشناسی)414 :9358 ،
مکتب تفسیرگرایی :حفسقرگرایان برخالف عوامل گرایان که متتیدند انگقز های بقرمنمی یما
دهمنی ،انسان ها حقت حتقن قراهداد م سبب میشموند کمه ام حقمت شمرای خاصمی پاسمخی
مشخص که از قبل قابل پقشبقنی است ها از خود نشان دهد ،دهحاایکه هفتاهگرایان اجتاماعی
م حفسقرگرایان بر این بامه هستند که ساخت طبقتی برآمد از حکامل آدمی ،بهگونهای است که
انسان به برکت آن میحواند نگرش م هفتاه دیگران ها پقشبقنی ،متنا م حفسقر کرد م بر اسماس
چنقن متانی پقشبقنیشد ای از موقتقت ،بهجای ماکنش ده برابمر موقتقمت ،کمنش سمازی ،یما
برسازی کنش ده برابر موقتقت دست بزند؛ بنابراین انسان بما قمو ی طبقتمی م ماتماز خمویش
میحواند ده برابر عوامل مختلف به حفسقر نشسته م از حتققن یکجانبهی آنهما ده اممان باانمد.
فرایند حفسقر ده نظر بلومر به این متنا است که افراد با اشاه ی به متانی مشمترک م جاتمی ده
موقتقت م پقشبقنی نگرش دیگران به برهسی عالگرایانمهی موقتقمت پرداختمه م بمر اسماس
حفسقری که از موقتقت به دست میدهند ،موفق به انجمام کمنش نامادی میشمود .ایمن هامان
مفهوم بازحابی بودن خود ،ده نظام مقد است ،که بلومر آن ها به شمقو ی خمود شمرح دهمد .بمه
دیگر سخن ،هر آدمی ده هنگام فرایند بازنگری م بما حوجمه بمه بخمش خماطراو موجمود ده
ساختاه خود ،نتایج هر کنشی ها جدا جمدا برهسمی کمرد  ،پاسمخها م نگرشهمای دیگمران ها

 /018فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  33پاییز 0311

بهحساب آمهد م بنابر احتساب عالگرایانه دست به انجام یک حصاقم ،حتلقق آن حصماقم ،یما
حصققح آن مقزند .ده هرکدام از این حاالو ،بههرهمی ،آدمی ده حال انجام کمنش نامادی ،یما
کنقدن ناادی ،است .بنابراین آدمی بهعنوان موجمودی کنشمگر حتریمف میشمود کمه ده برابمر
موقتقت دست به کنش م نه ماکنش میزند( .حنهایی.)932 :9359 ،
طبق نظریه کاهکردگرایان اجزای سازند ی یک جامته ،نهادهایی چون نظام اقتصمادی ،نظمام
سقاسی ،نظام خانواد  ،مذهب م سمازمانهای آموزشمی م پرمهشمیاند کمه بمدمن کاهکردهمای
ضرمهی م منظم آنها جامتهای مجود نخواهد داشت .هاهی این نهادها اهحباط متیابل داهند م
هر یک از آنها جهت ایفای نیش مشخص خود باید انداز  ،قابلقت م ساختاه مناسمب داشمته،
به گونه ای عال کند که با اجزای دیگر سازگاه باشمد .ناسمازگاهی اجمزای سقسمتم اجتاماعی
موجب حجزیه آن م حضاد بقن اجزا باعث مشکالو عدید ای خواهد شد( .سرمستانی:9351 ،
 )291برداشت دمهکقم از آموزشمپرمهش ،از مفهمومی کمه بمرای انسمان قائمل اسمت ،ناشمی
میشود .به نظر ام ،آدمی ،ده اصل ،یک موجود زیستی به دنقا میآید م بنابر این ضمرمهو کمه
مآال موجودی اجتااعی است م ده جامته زندگی خواهد کرد ،اذا ،ملزم به آموزش م یمادگقری
ها م هسم زندگی اجتااعی جامته خویش است .پس از اقماظ ام ،آمموزشمپرمهش ،مسمقله
سازماندهی خود فردی م خود اجتااعی ،به صوهو یک موجود با انضباط است کمه ممیحموان
آن ها به حشکل شخصمقت م حوامد اجتاماعی شمخص حتبقمر کمرد( .عالقمه بنمد)969 :9375 ،
آموزشمپرمهش فتااقتی است که نسل بااغ ،دهباه نسلی که هنوز برای حقاو اجتااعی ناهس
است ،به جای میآمهد .موضوع این فتااقت عبماهو اسمت از بمرانگقختن م پمرمهدن افکماه م
متانی م شرای متنوی م مادی که میتضای حقاو ده جامته سقاسی م مقق خصوصی اسمت
که طفل برای زندگانی ده آن ،آماد میشود( .مهدمی)949 :9349 ،
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از نظر حضاد گرایان ،ده به مجود آمدن حغققراو اجتااعی اقتصماد نیمش مهامی داهد ،انسمانها
قبل از اینکه بتوانند هر نوع شکل اجتااعی دیگری مثل سقاست ها ایجاد کننمد .بایمد متقشمت
خود ها حداهک دید باشند ،بر اساس هاقن شقو های متقشتی ،سمایر امموه زنمدگی اجتاماعی
افراد سازمان مییابد .از نظر کاهل ماهکس برای دهک میژگقهای همر جامتمه بایمد مسمتیقاا بمه
سراغ شقو های حواقد آن جامته هفت ،به نظر می گرچه پدید های حاهیخی نتقجه حمأثقر م حماثر
عوامل گوناگونند ،اما ده حقلقل نهایی ،هاه این عوامل به جز عامل اقتصادی ،متغقرهای مابسته
اند .حاامی حقوالو اعم از سقاسی ،حیوقی ،فلسفی ،ادبی م هنری هاگی بر حقمول اقتصمادی
استواهند( .کوزه)78 :9398 ،
نظریه معرفت اجتماعی یا رفتار اطالعاتی :حقلوه هفتاه اطالعماحی ها مجاوعمه فراینمدهایی
میداند که دهنهایت به اطالعاو سودمند منجر میشود هفتاههای اطالعاحی هیشمه ده نقازهمای
اطالعاحی کاهبران داهد .مقان مقق  ،مظقفه م میژگیهای همانمی م اجتاماعی کماهبران حتماملی
مجود داهد .ده فرایند حتامل ،اغلب افمراد پمس از احسماس نقماز اطالعماحی بمرای اهضمای آن
اقداماحی صوهو میدهند که کالکاهبران ده این صموهو بمه مترفمت نائلآمد انمد( .دامه پنما ،
)45 :9356
روش پژوهش
 -9همش حرکقبی (کقفی -کقفی) .همش مردمنگاهی حفسقری م مردمنگاهی موهدی.
مردمنگاهی حفسقری یا حأمیلی :هدف این نوع مردمنگاهی کشف متمانی حتاملهمای اجتاماعی
مشاهد شد است ازنظر ماکاو مردمنگاهی بقشتر به اقاظ ماهقت حقلقلی م حفسقری است حما
همششناختی .مردم نگاهان حفسقری از طریق حقلقمل نتمایج م ممواد یافتمه شمد بمه ملااتمهی
هفتاهها م ذهنقتهای فرهنگی عالقهمند هستند( .مقاد پوه.)293 :9352 ،
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مردمنگاهی موهدی :مردمنگاهی ها ازنظر خاستگا  ،فرضهای نظری ،اصول همششناختی م از
هاه مهمحر همشهای عالقاحی یما ملااتمهی مقمدانی م ملااتمهی مموهدی یکسمان میگقرنمد،
بهگونهای که ده اکثر منابع کقفی ،این همش ده کناه هم یا ادغامشد باهم ذکمر میشمود( .یمن،
2113؛ پرسممان م کمموهان2116 ،؛ هامممل م هاکمماهان9553 ،؛ همبممن م اسمملوکا .)2117 ،امحممو
( .)9555ده حیقیت کاه مقدانی فتااقتی پقچقد است که دهبرگقرند ی انواع متفمامحی از فنمون
گردآمهی داد ها م بهطوه همزمان اشکال گوناگون دانش است( .فقنکن.)4 :2111 ،
ملااته موهدی :حقیقق موهدی عباهو است از برهسی عاقق یک موهد ،که میحواند ماحدی به
کوچکی یک فرد یا به بزهگی یک اجتااع یا منلیه باشد( .اسکل.)953 :9555 ،
شیوههای گردآوری دادهها -1 :مشاهد مشاهکتی :مهمحرین م بنقادیحرین همش گردآمهی
داد ها ده مردمنگاهی از زمان پقدایش آن ،همش مشاهد ی مشاهکتی است (سقنگلتون)2119 ،
بهگونممهای کممه گمما مردمنگمماهی ها متممادل همش مشمماهد ی مشمماهکتی حتریممف میکننممد.
(جوهگنسون :9585 ،گابریوم م هواشتقن.)2119 ،
 -2مصاحبه :همش مصاحبه به شقو های متتدد ده قاامب سمؤالها م کنکاشهمای گونماگون
انجام میشود؛ این همش دممقن فن عاد ی گردآمهی داد هما ده مردمنگماهی اسمت (ممای،
9558؛ هااقدی.)2111 ،
 -3سنجههای غقر مزاحم یا غقر ماکنشی :این سنجهها که طقف متنوعی از اسناد م ممداهک ها
دهبرمی گقرد ،سومقن منبع گردآمهی داد ده مردمنگاهی است .به بامه آحکقنسون م هامرسلی
( .)9554اسناد م مداهک ها باید چون مقصمولهای اجتاماعی حلیمی کمرد نمه ماننمد منمابع م
داد های اطالعاحی صرف.
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 -4زمقنه نویسی :زمقنمه نویسمی یما یادداشمتبرداهی یمک همش مسمتیل م مشمخص بمرای
گردآمهی اطالعاو نقست ،اما از آن ده حقن انجام مشاهد ی مشماهکتی م مصماحبه اسمتفاد
میشود (سانجک :9551 ،امرسون م هاکاهان.)9559 ،
یافتههای تحقیق
شهقد قاسم سلقاانی بهحنهایی یک مکتب است ،الزم است سمقرو م هفتماه ام ها ده فرهنمگ
نهادینه کرد م ملکهی ذهن جوانان قراهداد ،مکتب ایمن ممرد بمزه

داهای مشخصماو ذیمل

است:
 نبوغ نظامی :سرداه سلقاانی از نبوغ نظامی خاصی برخوهداه بود .ام مسل به دانش هزمبود؛ م برای کسب این دانش م مهاهو دققمق م حسماس ،بایسمتی ده مقمدان نبمرد ،حضموهی
مستار داشت م آهامآهام با زمایای مختلف م پقچقدگیهای فرامان آن آشنا شمد .ام دسمتکمم،
سه مقدان عاد هزم ها آزمود بود :مقدان دفاع میدس ،مقدان مباهز با اشراه مسلح م سمرانجام
مقدان مباهز ده عرصه فرامرزی م منلیهای ده عراق م سوهیه (ده میابل جریان سفّاک داعمش
با هاه پشتقبانیهایی که از سوی قدهوهای استکباهی صوهو میگرفت) م نقمز ده همر نیلمه
دیگری از منلیه که حضوه ام ضرمهو مییافت.
 روحیه سلحشوری و جنگندگی :ام ده جنگها عالم بر هدایت میاطع مختلف عالقاحیاز طریق استیراه ده قراهگا ها ،دهنهایت شجاعت م بیباکی ده خلوط میدم حضوه مییافمت.
ام عاهی از هرگونه حرسی ده مواجهه با دشان ده مترکهها م مقادین نبرد بود ام این جامالو
امقر مؤمنان حضرو علی (ع) ها با هاه مجود دنبال میناود که فرمود :حزمل ااجبمال مالحمزل،
عضعلیناجذک ،اعراهلل جاجاتک ،اهم ببصرکاقصی اایوم م غضبصرک ماعلمم ان اانصمرمن
عنداهلل سبقانه «اگر کو ها متزازل شود حو حکان مخوه ،دندانهایت ها به هم بفشاه م جاجامه
خویش ها به خدا عاهیت د  ،قدمهایت ها بر زمقن مقخکموب کمن م نگاهمت بمه آخمر اشمگر
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دشان باشد ،چشات ها فرمگقر (م مرعوب نفراو م حجهقزاو دشان مشو) م بدان که نصرو
م پقرمزی از سوی خدامند سبقان است» هاانا که سرداه سلقاانی اینچنمقن بمود .ام ده مقانمه
مقدان نبرد حضوه مییافت م شجاعانه میجنگقد .اینچنقن حضوهی نتقجهای بس مؤثر داشت
م باعث میگردید که انگقز م حوان م حقرک نقرمی هزم مضاعف گردد .فرمانمدهی م هشمادو
بینظقر ام موجب گردید که پس از دهیافت چند نشان فتح ،برای اماقن بماه نشمان ذماافیماه ها
که باالحرین نشان نظامی کشوه است از سوی فرماندهی متظم کل قوا دهیافت نااید.
 روحیه شهادتطلبی :قاسم عزیز ما شقفته شهادو بود ام ده داغ فمراق یماهان همهزممشمیسوخت م ده نجواهای شبانهاش پقوسته از حضرو حقطلب شهادو ممینامود .ام از مغمز
استخوان م بندندان م با ذه ذه مجودش خواهان شهادو بود ،ام با شهدا سخن میگفت م از
آنان ملتاسانه میخواست که ام ها بهسوی خویش بکشند م به بمزم متنموی خمود فراخواننمد.
بزه حرین آهزمی ام که هقچگا ده آن سستی م کاسمتی پدیمد نقاممد ،هاانما شمهادو بمود م
سرانجام به دست شییحرین انسان همزگاه به شهادو هسقد.
 اخالص :ام بهشدو از هیا م خودناایی پرهقز میکرد .بود م ناود ام یکی بمود ،آنگونمهمیناود که بود .ظاهر بیآالیش م مؤمنانه ام خبر از باطن صاف م پمااود اش ممیداد ،مصمداق
آیه شریفه «سِقاَاهُمْ فِی مُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ ااسُّجُودِ» بود ده طریق اخالص ثابتقدم بود .هقچگا
به دنبال ملرح ناودن خود نبود م آنچنان به غنمای دهمن هسمقد بمود کمه مسمتغنی از ذه ای
جلو گری بقرمنی شد بود .زالل چون آب بود م شفاف چون آیقنه.
 ارادت و تمسک به اهلبیت (ع) :ام از عاق جان شقفته اهلبقت عصات م طهاهو (ع)بود .اعتیاد م اهادو م عشق به خاندان هساات ده اعااق مجودش هسوخ ناود بمود .پقوسمته
متوسل به آن اختران حابناک آساان امامت م مالیت بود .هرگا به زیاهو مضجع شریف یکمی
از متصومقن (ع) حشرف مییافت ،سکر م نشئه حالمو حضوه ده جواه مرقد ملهرشان ،همح
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آساانی ام ها جال میبخشقد م به پرماز دهمیآمهد م بهجت م سرمهی حام م حاام جمان شمقفته
ام ها فرامیگرفت .مجلس عزای حسقنی (ع) ها برپا میکمرد م خمدمت ده همضمه سقدااشمهدا
(ع) ها برای خود افتخاهی بس بزه

میدانست.

 والیت مداری :ام بهغایت مالیتاداه بود م به ههبر م میتدای خویش عشمق ممیمهزیمد.نگا ام بهعنوان یک افسر هشقد اشکر اسالم به مای امر مسلاقن م فرمانمدهی متظمم کمل قموا
حنها از حقث هعایت سلسلهمراحب نظامی نبود بلکه نگاهی بس فراحر داشت م از جنبه اعتیمادی
بدین امر مینگریست سخن ام ،نوشته ام ،نگا ام ،حصاقااو ،فتااقمتهما م اعامال ام هامه م
هاه حتیقبکنند خ مالیت بود .بیجهت نقست که عباهو مااک اشتر مالیمت ده مصمف ام
بهکاهبرد میشود.
 تعبد و معنویت :ام عالم بر انجام ماجباو عبادی به مستقباو نقز حوجه میژ ای داشت.از هر فرصتی برای حالمو آیاو قرآن م دعا م مناجاو بهر میجست .میقد به حجهمد م ناماز
شب بود .گریهها م هاز م نقازهای ام ده دل شب بههمشنی حصویری از یک عماهف ماصمل بمه
دست میدهد عرفان م حااسه هرچند دم هفتاه متفامو میباشند اما مقتی عرفمان ،مصمول بمه
حیقیت از طریق شریتت م حااسه از جنس جهاد فی سمبقل اهلل باشمد جمانمایمه آنهما یکمی
میشود .به یاد بقامهیم دمهان دفاع میدس ها کمه هزمنمدگان عزیمز مما ده امج داشمتن همحقمه
جنگندگی م سلقشوهی م هزم م ستقز با دشانان ،سنگرهای خویش ها به نقایشمگا هایی بمس
نوهانی م متنوی حبدیل ناود بودند که ده آن عاشیانه به ذکر م دعا م مناجاو م هاز م نقاز بما
حضرو حق جل م علی میپرداختند گویی آنان عرفایی بودنمد کمه ده طریمق سمقر م سملوک
متنوی ،منزلبهمنزل ه پقاود اند .قاسم از جنس هاان بچهها بود.
 فرامرزی بودن :فرماندهی بر سپا قدس فرصمتی ها بمرای حماج قاسمم فمراهم نامود حماحجربقاو جدیدی کسب کند .ام ده این دمهان نهحنها با زمایمای مختلمف جریمان میامممت ده
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منلیه آشنا گردید بلکه به اقاظ هوشاندی م حوان فرماندهی م ممدیریتی کمه از آن برخموهداه
بود بهسرعت حوانست ده این عرصمه کاهسماز م حأثقرگمذاه گمردد .جنمگ آشمنایی بما جریمان
میاممت ده فلسلقن ،حراز فرماندهی ام ها باال برد م آنگا مقتی جریان ضد انسانی داعمش کمه
بنا به اعتراف سردمداهان جنایتکاه امریکا ساختهمپرداخته دست آنها بود چهمر پلقمد خمود ها
ده عراق م سوهیه نشان داد ،امج دهخشش سرداه ما نقز ده میابله مقدانی با این جریان سراسر
پلقدی م پلشتی م سرانجام برچقد شدن آن نشان داد شد.
مقتی به مهر م مومهای قبل بازمیگردیم به آن زمان که هعب م محشت بر مردم بیگنا منلیه
حاکم شد بود مداعش بمه پشمتقبانی مماای ،حسملققاحی م هسمانهای اسمتکباه م صهقونقسمم م
هاکاهان منلیهای آنان بیمقابا ،از هقچ جنایتی فرمگذاه نایناود م به جان م ممال م نماموس
مردمان بیدفاع سرزمقن عراق م شام بیهحاانه میحاخت م بهسرعت پقشرمی ممینامود م ده
فکر استیراه هاقشگی م سقلر دائای ده این سرزمقنها بود بهخوبی میبقنقم کمه ده آن زممان
هاه مدعقان ،صقنه ها خاای ناودند م حا مدوها این حنها ایران اسالمی بود که بما دمهاندیشمی
م دهایت م هوشاندی ههبر متظم انیالب ،افسران هشقد خویش ها همانه مقدان جنگ مینامود
حا امنقت م آهامش ها به مردم بیدفاع منلیه بازگرداند.
 دیپلمات برجسته :حأثقراو منلیهای م جهمانی سمرداه سملقاانی حنهما بمه اقماظ قمدهوفرماندهی م اقداماو نظامی می نبود است ،هر جا که ضمرمهو ممییافمت ،ام ده حمراز یمک
دیپلااو کاهکشته م برجسته ظاهر میگشت .جذبه م جذابقتش از یکسو م حسللش بمه آداب
م فنون مذاکر ده عرصه دیپلااسی از سوی دیگر به ام قدهو حأثقرگذاهی فوقااتاد ای ده این
مقدان داد بود این میژگی مکال فرماندهی نظمامی ام بمود .آنگا کمه الزم ممیآممد از قمدهو
سخت بهر میجست م ده مقت میتضی خویش از قدهو نرم .ده این خصوص نقز نکتههمای
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بسقاهی مجود داهد که شایسته است حقلقلگران هماب بقنااالمل م حماهیخنویسمان متاصمر ده
جای خود بدان بپردازند.
 سختکوشی :ام مردی نستو م خستگیناپذیر بود ،از هقچ مشمکلی نهراسمقد م هقچگمادچاه هخوو م سستی م هکود نشد ،بهغایت ساعی م حمالشگمر بمود م بمه آسمایش خمویش
نایاندیشقد .علقرغم اینکه ده چند عالقاو مجرمح شد اما هاچنان بر بازگشت به جبهه پمای
میفشرد م ده کوحا حرین زمان ماکن به خلوط میدم عالقاحی بازمیگشمت .بمرای کسمی کمه
عار پربرکت خویش ها ده جنگ م جهاد گذهاند باشمد شماید حوجقمه ده پمقش گمرفتن یمک
زندگی آهام م بیدغدغه کامالً پذیرفتنی باشد؛ اما همح بیقراه ام از هاحتی م آسمایش گریمزان
بود م ام میخواست حا پایان عار م حاآخریننفس سختکوشانه م مجاهدانه بهپقش همد.
 نظم و انضباط و دقت در امور :ذهنی نظم یافته داشت ،دققق م منضب بود ،ده جلساوبهموقع حضوه مییافت ،گا برای شرکت ده جلسهای مهم از دمشق به حهران میآمد م پمس از
شرکت ده آن مستیقااً به فرمدگا میهفت م عازم دمشق میشد ،دققق بود م مظقفهشناس.
 سرعت عمل و به هنگام بودن :بیشک سرعت عال یکی از میژگیهمای ضمرمهی همرفرماند نظامی است؛ اما ماهقت کاهزاهی که ام ده آن ماهدشد بود بهگونهای بمود کمه بایسمتی
چون صاعیه بر سر دشان غداه فرمد میآممد .مکااامه مسمئواقن منلیمه بما ام م خبمر دادن از
نزدیک شدن داعش به آنان م استاداد جستن از ام م حضوه برق آسمایش ده مقانمه مقمدان ده
کاترین زمان ماکن م شکستن مقاصر ای که حلیه آن حوس داعش دمادم حنگحر میشد حنها
یکی از خاطراو ماندگاهی است که مسئواقن منلیه از آن با شگفتی یاد میکنند.
 بیان تأثیرگذار :حلقلگران همانشناسی م شخصقتسازی ،حسل به فن خلابه ها بهعنوانیکی از میژگیهای شخصقتهمای فموقااتماد حأثقرگمذاه (کاهیزماحقمک) عنموان ممیکننمد .ام
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اینچنقن بود م مقتی سخن میگفت بقانش آمقز ای از عیالنقت م احساس بمود م چمون از دل
بر میخواست ده نفوس انسانها عاقیاً حأثقر مینهاد.
 عالقه به فرهنگ و هنر :کتابخوانی یکی از برنامههای هاقشگی ام بود عالم بر ملااتهملااب مستند ،به خواندن همانها م داستانهایی که سرگذشمتهمای دهسآمموزی ها حکایمت
میکردند میپرداخت .مخصوصماً آثماه مربموط بمه زنمدگی شمهقدان ها بما حسمرو م اشمتقاق
میخواند م هر جا که به مجد میآمد ده حاشقه کتاب مللبمی ممینوشمت حیمری همای ام بمر
کتابهایی که خواند است خواندنی است .به شتر م ادبقاو م هنر عالقهمند بود م به حااشای
فقلمهای فاخر مینشست م مشوق کاهگردانمان م هنرمنمدانی بمود کمه ده بمه حصمویر کشمقدن
خصال برجسته انسانی میکوشقدند.
 روحیه انقالبی :ام فرزند انیالب بود م دلبسته م مرمج گفتاان آن ،ام بههمشنی میدیمدکه انیالب بهمثابه دهختی حنامه ،پقوسته هشد کرد م شاخ م بر

آن فزمنمی یافتمه م بهسموی

ملتهای عدااتخوا جهان امتداد مییابد.
 اعتدال ،ام از مهمد به حاشقهها ده هر زمقنهای دمهی میجست اهل افراطمحفمری نبمودفراجناحی بود م نگاهش بمه جریانماو مختلمف سقاسمی کمه ده زیمر خقامه انیمالب فتااقمت
میناایند بهمثابه افراد یک خانواد با سالیق متفامو بود کلقت جامته ایرانمی ها یمک خمانواد
میدانست بقنش ام همگرایانه م حالش ام هممافزایانمه بمود بمرای ام محمدو م انسمجام ملمی
بهغایت مهم بود م به اقاظ اینکمه بقنشمی مسمقع م جمامعنگمر داشمت بقشمتر بمر مشمترکاو
همیکردهای افراد م شخصقتها م مجاوعمههما حأکقمد ممینامود حما بمر مجمو حامایز آنهما.
دهعقنحال ام مشی انیالبی ها پقشه ساخته م استاراه آن ها کامالً ضرمهی میدانست.
 سنجیدگی و تدبیر در امور :حصاقااو ام سنجقد م حسابشد بمود م امموه ها باحمدبقردنبال میکرد ذهنی پردازشگر داشت خوب میشنقد خوب حأمل م حفکر میکرد م دققق م بجما
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حصاقم میگرفت م آنگا خوب عال میکرد همیه م همیکردی حلاااسائلی ده اموه مختلمف
داشت به اصل بهر مهی که بر دمپایمه کاهآممدی م اثربخشمی اسمتواه اسمت پایبنمد بمود م از
مشوهو دیگران بهر میجست ،به کاه جاتی متتید بود م بدان بها میداد .به احیمان ده عامل
حوجه داشت ده عقن مظقفه گرا بودن نتقجه گرا بود م به مقصول م غایت کاه میاندیشقد.
 سادگی و صفا :ام زندگی ساد ای داشت با حداقل امکاناو .میحوانسمت از ها مشمرمعبسی بقشحر داشته باشد؛ امما نامیخواسمت ،از حجامالو بمه دمه بمود م از حشمریفاو بقمزاه.
بههاحتی ده مجااس مختلف حضوه مییافت هسم خاکساهی پقشه کرد بود ده مجود باصفا م
نوهانیاش هقچ نشانهای از حکبر م خودبزه بقنی یافت نایشد.
 مردمی بودن :ام عاشق مردمش بود به هاقن اقاظ مردم عاشق ام بودند .ام پمده مهربمانیتقاان بود م ملجأ دهدمندان م پناهگا مقرممان .ام عاقیاً بر این بامه بود که مردم ماینتامت
ما هستند؛ م این انیالب م نظام حاصل حالش آنان م متتلق به آنان است پقوسمته بمر ایمن اممر
حأکقد میکرد که ما مدیون م مامداه این مردم عزیز هستقم م خدمت بمه آنمان ها بایسمتی یمک
افتخاه بزه

بدانقم ده حوادث گوناگون ده مقان ممردم حضموه ممییافمت م بمه یماهی آنهما

میشتافت خاطر شقرین حضوه ام ده مقان سقلزدگان ده امایل سال جاهی هقچگما فرامموش
نایشود.
 ارتباط با جوانان :ام ضان اینکه حکریم کنند گرم های سنی متفامو ازجاله مقانسمااالنم ساااندان بود م آنان ها بسقاه موهداحترام قراه میداد ،اما عالقه خاصی به جوانمان داشمت ام
جوانان ها بهعنوان اهزشاندحرین م پربهاحرین سرمایه کشموه ممیدانسمت م اهحبماط عاقیمی بما
بسقاهی از آنان برقراه کرد بود .از دیدن جوانان پرشوه مقهن به مجد میآمد م برای پقشمرفت
آنان از هقچ حالشی فرمگذاه نایکرد.
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 آرامش و طمأنینه :ده عقن صالبت ،آهام م پر طاأنقنه بود سکقنه قلبی ام متأثر از این بودکه پقوسته به یاد خدامند حباهکمحتاای بود م هاواه خود ها ده مقضر هبوبی ممیدانسمت .ده
جای خود قاطع بود اما باکسی دهشتی نایکرد .مرکز ثیل شخصقت ام ده دهمن ام بمود نمه ده
برمن ام؛ اذا با نوساناو بقرمنی ،ثباو دهمن ام دچاه حغققر م حزازل نایشمد .ممؤدب ،مموقر م
آهام م متقن بود.
 خوشخویی :مصمداق بماهز یمک انسمان خموشخمو م خوشمرم بمود م ابخنمد ملمقح مدلنشقنش ،جذابقت چهر اش ها دمچندان میکرد .با مغناطقس اخالق نقکوی خویش ،دلهمای
انسانهای بیشااهی ها بهسوی خود جلب ناود بود .دمستداشتنی بود م به هاان مقزان کمه
ده برابر دشان باصالبت بود م ارز بر اندام ام میافکند ده میابل آحاد مردم متواضع م فرمحن
بود ام مصداق باهز آیه  25سوه فتح قرآن بود که میفرماید« :مقامد هسمولاهلل ماامذین متمه
اشداء علی ااکفاه هحااءبقنهم»
 ارتباط عمیق با خانواده :ام عاقیاً به خانواد خویش عشق میمهزید .حکریم م احترام امبه ماادین زبانزد خاص م عام بود م هابله عاطفیاش باهاسر م فرزندان ،کانون خانوادگیشان
ها گرم م پرحراهو ناود بود .انبو مسئواقتها م دغدغهها م حساسقتهمای کماهی ،هقچگما
باعث نگردید که ام از حوجه به خانواد م مقت گذاهی برای آنان ده حدی که بمرایش میمدمه
بود فرمگذاه نااید .صلههحم با بستگان ها هقچگا فراموش نناود .اینکه انسان ده امج داشمتن
مسئواقتی اینچنقن خلقر که ذهن م مقت م حوان انسان ها مصرمف خود مینااید .مراقب ایمن
نکته باشد که به خواستههای عاطفی خمانواد  ،بسمتگان م خویشمامندان م دمسمتان م آشمنایان
حوجه نااید ،حیقیتاً ستودنی است.
 درک عمیق از حقیقت دنیا و آخرت :ام حیقیت زندگی دنقوی ها عاقیاً شمناخته بمود ماز سلح به عاق هفته بود م دنقا ها از مهای ظواهرش میدیمد .ام نقمک دهیافتمه بمود کمه دنقما
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باهاهجاذبههایش ،با هاه زهقمبرقش ،با هاه اذوهایش ،با هاه چرب م شقرینش ،ناپایداه م
گذهاست .ام بهخوبی متوجه این حیقیت شد بود که دنقا گذهگا است م آخرو منزاگا  .نگا
ام به دنقا از باال به پایقن بود اما دهک این متنا باعث نگردید کمه ه بمه حفمری بمرد م گوشمه
انزما اختقاه کند م صرفاً به عبادو ههبانقت گونه بپردازد بلکه ام دققیاً به ایمن حمدیث شمریف
نبوی (ص) که فرمود« :ااجهاد ههبانقه االسالم» عال ناود.
می مصداق این جاله امقر مؤمنان (ع) بود که «حالو ابصاههم علی اسقافهم» جنگامهان متیمی
از همی بصقرو شاشقر میزنند .مهمد ده هنگامههای پرخوف م خلر م ده مترکههای سنگقن
جهاد فی سبقل اهلل برای ام حکم عبادو م ههبانقت (از جنسمی کمه پقمامبر اعظمم (ص) آن ها
موهد حأکقد قراهداد) داشت .نگا ام به دنقا م فانی بودن آن ،هفتماه ام ها بهگونمهای شمکل داد
بود که گویی از اهل دنقا نبود ام پقوسته احساس میکرد که ده این دنقا مسافری است کمه دیمر
یا زمد بایستی به جهان آخرو شمتافت .ام دنقما ها بمهعنوان یمک مجماز ناپایمداه م آخمرو ها
بهعنوان حیقیتی ماندگاه یافته بود .ام عاقیاً به این آیه بامه داشمت کمه« :ماآلخمر خقرامکممن
اادنقا» ام آخروگرا بود م بدین اقاظ عبد صااح خدا م بند مباهک ام گردید.
«مرد آخِربقن مباهک بند ای است» ام با زیباحرین هنگ هستی پوشش یافته بود که هاانما هنمگ
ااهی است «صِبْغَةَ االَّهِ مَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االَّهِ صِبْغَةً» م این حاصمل شمناخت دققمق ام نسمبت بمه
فلسفه خلیت م عظات خااق م پرهقز از دنقازدگی م حوجه به آخرو بود .ام خواستههای خود
ها ده مسقر خواسته خدامند حتریف کرد بود.
 توجه به اصل کمال طلبی :ام هاواه حالش میکرد حا بامههای ااهی خمویش ها حتاقمقبخشقد م ده مسقر اعتالی هفتاههای سازند طی طریق نااید .ایاان مسمتیر م هم بمه هشمد ده
نهاد انسان م حالش ده جهت انجام اعاال صااح کمه همزبمههمز از عامق م گسمترش بقشمتری
برخوهداه گردد .شخصقت انسان ها استواه نامود م ام ها بمه کامال هرچمه بقشمتر نزدیمک م
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نزدیکحر مینااید .ام ده این مسقر دچاه حزازل م عیبگرد نگردید .بمر صمراط مسمتیقم حمق
پایداه بود م از پلکان کاال آهامآهام باال میهفت .ام ههرمی بود که آهسته م پقوسته ممیهفمت
هاچون کوهنوهدی که گامهای استواه خویش ها شمارد بمرای هسمقدن بمه قلمه برممیداهد».
(مجاوعه میاالو.)989 -958 :9358 ،
بحث و نتیجه گیری
شهقد سلقاانی بهحنهایی یک مکتب بود م اماقن مؤافمهی مکتمب ام ذیمل مجاوعمهی فکمری
امامقن بود( ،امام خاقنی ه م امام خامنهای) دممقن مؤافه ،مالیت مداهی ایشان بود است که
اعتیاد خاصی داشتند به پقوند ناگسستنی بقن مالیت م مردم .سومقن مؤافه ،عیالنقمت ایشمان
بود است ،حدبقراو ایشان مبتنی بر یک همش عیلی؛ ممثالً سمپا قمدس ها بما ممدل عیالنمی
حوسته دادند م میتدهانه حوانستند بقرمن از مرزهای ایمران حأثقرگمذاه باشمند م جریمان سمازی
ناایند ،یان میرانهی شکسمتخوهد ها بما همش عیالنمی بمهجایی برسمانند کمه ماهد خماک
عربستان شود ،چهاهمقن مؤافه ،عنصر متنویت ،با چند کنش ایشان هارا بود است؛
 -9حجهد داشتند ،دائااً ده حال نااز شب بودند -2.ده ناازهای ماجب حضوه قلب داشمتند،
 -3بکاء ایشان داهای قلبی پر از نوه بودند م بسقاه اهل گریمه بودنمد ،ایمن گریمهی متنویمت
است اثر افسردگی نقست ،این گریه ،گریهی نشاط ،عشق م عیالنقت است -4.ایشمان بسمقاه
حوسل به ائاه داشتند .پنجاقن مؤافهی مکتب ایشان ،عنصر عشق م مقبت است مخصوصاً به
خلق خدا .ششاقن مؤافه هاسخ بودن ده میاممت ،ایشان متتید به نظریهی میاممت بودند .ده
کل جهت پقشگقری از آسقبهای احتااای که ماکمن اسمت جوانمان ها دهگقمر کنمد بهتمرین
گزینه حشویق جوانان به پقرمی از مکتب شهقد قاسم سلقاانی است.
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راهکارهایی جهت نهادینه کردن مکتب شهید قاسم سلیمانی
 طبق نظریهی کاهکردگرایی امقل دمهکقم ،هر نهادی داهای کاهکرد است م هر کاهکرد نقازیها ده جامتمممه مرحفمممع میناایمممد( ،عالقهمنمممد )969 :9375 ،الزم اسمممت حوسممم نهممماد
آموزشمپرمهش ،مکتب شهقد قاسم سلقاانی از دبستان حا دانشگا بهصموهو ماحمد دهسمی
حدهیس شود.
 طبق مکتب فرانکفوهو م همیکرد صنتت فرهنگی که هسانهها میحواننمد حمأثقر زیمادی بمراذهان بگذاهند م یک ملت ها طبق آنچه نقاز آن ملت است پرمهش دهنمد ،از مهمحمرین نکتمه
این مکتب ده بماب همیکردهمای اصمالح اجتاماعی م ههمایی از دمهان سمرمایهداهی اسمت
(حنهایی ،)253 :9359 ،پرداختن به نهادینه کمردن مکتمب شمهقد قاسمم سملقاانی م اشماعهی
مکتب شهقد قاسم سلقاانی میحواند جزئی از مظایف هسانهها قراه گقرد.
 طبق نظریه کاهکردگرایان اجزای سازند ی یک جامته ،نهادهایی چون نظام اقتصادی ،نظمامسقاسی ،نظام خانواد  ،مذهب م سازمانهای آموزشمی م پرمهشمیاند کمه بمدمن کاهکردهمای
ضرمهی م منظم آنها جامتهای مجود نخواهد داشت( ...سرمستانی )291 :9351 ،الزم اسمت
حاام نهادها اعم از نهاد آموزشمپرمهش ،سقاست ،اقتصاد ،دین ،خانواد  ،جهت نهادینه کردن
مکتب شهقد قاسم سلقاانی دستبهدست هم داد  ،بما ایجماد احقماد ،یکپماهچگی ،اجتنماب از
جزیر ای عال کردن م یکپاهچه ده جهت کلقهی نقازهای عاوم حالش کنند حا بتمد از مرحفمع
شدن نقازهای مادی م متنوی آحاد مردم بتوانقم حاام اهکمان ایمن مکتمب بینظقمر ها نهادینمه
ناایقم.
 از منظممر همیکممرد حضممادگرایی ،ده بممه مجممود آمممدن حغققممراو اجتامماعی اقتصمماد نیممشحتققنکنند ای داهد ،انسانها قبل از اینکه بتوانند هر نوع شکل اجتااعی دیگری مثل سقاسمت
ها ایجاد کنند ،باید متقشت خود ها حداهک دید باشند ،بر اساس هامقن شمقو های متقشمتی،
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سایر اموه زندگی اجتااعی افراد سازمان مییابمد( .سرمسمتانی )292 :9351 ،امذا الزم اسمت
جهت نهادینه کردن مکتب شهقد قاسم سلقاانی بهصوهو اختصاصی ماهد حوز اقتصاد شمد
م طوهی عال کنقم که هاهی حوز ها هاگام ده جهت متقشت مردم هات کنند حما پقراممون
آن شاهد نهادینه کردن مکتب شهقد قاسم سلقاانی باشقم.
پیشنهادها
 ابتدا الزم است هر شخصی که عشق این شهقد ها بر دل داهد ،با حتهد کاهی م اشاعهی مهرده مسقر مکتب شهقد قاسم سلقاانی قدم برداهد.
 -سقر ی این مرد بزه

ها جز دهمس حاام میاطع حقصقلی بگذاهیم.

 عشق به ام م مکتب ام ها عشق به امام حسقن ع حلیی ناایقم. اخالق این مرد عزیز ها سراوحه جوانان قراه دهقم. -مالیت مداهی این مرد بزه

ها سراوحهی جوانان قراه بدهقم.

 مکتب این شهقد بزهگواه ها ده فرهنگ ایرانی نهادینه ناایقم. هسانهها ده نهادینه کردن مکتب شهقد قاسم سلقاانی میحوانند نیش بسقاهی داشته باشند. نقرمی انتظامی باصداقت ،حتهد کاهی ،زحااو شبانههمزی م حفت امنقت ده کشموه ،حوانمام پقشرم ده نهادینه کردن مکتب شهقد قاسم سلقاانی میباشند.
 پقشنهاد میشود همز شهادو شهقد قاسم سلقاانی سقزدهم دیما ده حیویم ایرانقان حتلقملاعالم شود.

مطالعه مردم شناختی راهكارهاي نهادینه کردن مكتب شهید قاسم سلیمانی 073 /

منابع
 آزاد بخت ،مرمو)9382( .؛ جامتهشناسی جنگ .حهران :چاپخانه اهحمش جاهموهی اسمالمیایران.
 آقا بخشی ،علی)9383( .؛ فرهنگ علوم سقاسی ،حهران :نشر چاپاه. ازکقا ،مصلفی م غفاهی ،غالمرضا؛ )9387( .؛ جامتهشناسی حوسته ،حهران :انتشاهاو کقهان. باشگا خبرنگماهان جموان)9358( .؛ یمازد میژگمی برجسمته از شخصمقت حماج قاسممسلقاانی ،بقست دیما  ،برگرفته از سایت جوان.
 بخشی ،حامد؛ م بستان ،زهرا)9353( .؛ حقلقل مقتوای جلو های ایثاه ده سمقناای دفماعمیدس طی سالهای  9361حا  ،9386فصلنامه ملااتاو ملی .سال پانزدهم ،شااه  ،9صص
.47 -72
 حنهایی ،ابوااقسن)9359( .؛ بازشناسی حقلقلی نظریههای ممدهن جامتهشناسمی ،چماپ امل،نشر :حهران علم.
 جانفشان ،کامران؛ حسقنی ،مهقن)9385( .؛ «ماهقت م چقستی ایثاه م شمهادو م اهحبماط آنبا حوسته کشوه».
 جتفریان ،گلستان ،9382 ،شاا کدام طرفی هستقد بمراده؟ نگماهی بمه زنمدگی م شخصمقتشهقد کالهدمز ،مرداد ما  ،مجله سوه اندیشه ،شااه  ،3صص .46 -99
 چراغی ،نسرین؛ اسالمپنا  ،مریم)9385( .؛ «حأثقر فرهنگ ایثاه م شهادو ده گسترش اخالقم متنویت ده جامته
 حاقدی سهراب ،یتیوبی هضا ،همزبهانی همحانگقز ،فردهم مقسن)9381( .؛ کتاب جامتمه مفرهنگ( .مجاوعه میاالو) ،جلد  ،9چاپ  ،2انتشاهاو آهمن.

 /079فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  33پاییز 0311

 دامه پنا  ،مهدی ،)9386( .نظریه شناخت اجتااعی یا هفتماه اطالعماحی ،چماپ امل ،حهمران،نشر آگا .
 ستقدی ،سقد مقسن)9358( .؛ نظریههای انسانشناسی ،چاپ دمم ،انتشاهاو :دانشگا یزد. ساهمجانی ،باقر ،)9379( .،دهآمدی بر دایرۀاااتماهف علموم اجتاماعی ،حهمران ،کقهمان ،ص.975
 ستقدمنش ،نصرواهلل؛ ااهی ،فرمزان)9385( .؛ «آثاه م پقامدهای فرهنگی ایثاه م شمهادو دهمیابل حهاجم فرهنگی».
 سرمستانی)9351( .؛ آسقبشناسی اجتااعی ،جامتهشناسی انقرافاو اجتااعی ،چاپ ششم،انتشاهاو امقاف .ص .291
 صااقی عاران ،ابراهقم؛ سبقانی نژاد ،مهدی؛ م فرهقخته( .چهاهباشملو) ،حسمقن)9354( .؛حقلقل مقزان حوجه به مؤافههای شهدا م ایثماهگران)9358( .؛ دفماع میمدس ده مقتموای کتمب
دهسی دمه ابتدایی ،دم فصلنامه علای – پژمهشی دانشگا شاهد .دمه جدید ،شااه  ،6بهماه
م حابستان ،صص .299 -234
 صااقی عاران ،ابراهقم؛ اکبرپوه زنگالنی ،مقادباقر)9386( .؛ «برهسی مقزان حقیّمق همدفاجتااعی ایثاهگری ده آموزشمپرمهش دمه متوسّله( .ملااته موهدی :دانش آموزان م دبقمران
متوسله نظری)؛ » .مجاوعه میاالو هاایش آسقبشناسمی حمرمیج فرهنمگ ایثماه م شمهادو،
مازندهان :دانشگا مازندهان ،صص .245 -289
 کوزه ،اوئقس)9398( .؛ زندگی م اندیشه بزهگان جامتهشناسی ،حرجاه مقسن ثالثی ،چماپسوم ،انتشاهاو علای.
 گزاهش خبرگزاهی برنا)9358( .؛ دبقرخانه شوهای فرهنگ عاومی کشوه ،برگرفته از سمایتجوان ،بقست بهان.

مطالعه مردم شناختی راهكارهاي نهادینه کردن مكتب شهید قاسم سلیمانی 075 /

 طاهرزاد  ،اصغر)9355( .؛ ده زیاهو شهقد حاج قاسمم سملقاانی؛ ده جسمتمجوی عشمقگاشد  ،اهدیبهشت م خرداد ،مجله پاسمداه اسمالم ،شمااه  497م  3( .498صمفقه ،از  46حما
)48؛
 عالقهمند ،علی)9375( .؛ جامتهشناسی آموزشمپرمهش ،چاپ بقست م ششم ،نشر همان. غالم پوه ،احاد« ،)9353( .شمجاعت ،شاخصمه شمفقعزاد بمود؛ حمأثقراو شخصمقت شمهقدشفقعزاد دهها اندازی حوپخانه سپا پاسداهان ده خاطراو سرداه احاد غمالم پموه» ،گمزاهش،
آبان ما  ،مجله شاهد یاهان ،شااه  ،915صص .54 -59
 فرهقخته ،شاساادین)9377( .؛ فرهنگ فرهقخته ،ماژ ها م اصملالحاو سقاسمی ،حیموقی،انتشاهاو زهین ،چاپ امل ،ص  76م .979
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