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Abstract 

 

Islamic spirituality in the field of insight-attitude and ontological perspective is based on belief in the unseen 

world. It is based on the "principle of nature" with higher tendencies and an existential relationship with God in 

the discipline of inclination-temperamental and anthropological perspectives. Islamic spirituality in the 
specialization of action-method and theological perspective relies on the Shari'a of Muhammad (PBUH), which 

is a scholastic-professional spirituality. Spiritual health, in comparison with Islamic spirituality, includes three 

areas: Insight: health from Doubt and polytheism in the belief; Trend: health from the lust for fame, power, and 

wealth in the moral and values systems; and action: health from error actions in the practical and behavioral 

systems. The life of martyr Soleimani is the manifestation of spiritual health with areas (transverse) and levels 

(longitudinal) that have transformed the commander-in-chief into a model and symbol. The path of his enlightened 

life is the goal of all those who are thirsty for spirituality, spiritual health, and enthusiasts. Due to the pure Islamic 

spirituality, the commander-in-chief enjoyed a healthy soul, heart, body, and social health in various fields. Thus, 

he is a pattern of spiritual health for all guilds and social classes and an example of a systematic spiritually healthy 

human. The results of this article, which was written in a descriptive-analytical method, demonstrated three areas 

of insight, trend, and action health by mentioning examples of commander-in-chief Soleimani's life. 

 

Keywords: Islamic spirituality, Spirituality health, Health pattern, Commander-in-chief Soleimani, Symbol. 

 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
JS

H
.1

.1
.6

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

pi
ri

tu
al

-h
ea

lth
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             1 / 10

http://dx.doi.org/10.30491/JSH.1.1.60
http://dx.doi.org/10.30491/JSH.1.1.60
http://spiritual-health.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=dr.mjr345-ATSIGN--YAAHHOO-.com&a_ordnum=21
http://dx.doi.org/10.30491/JSH.1.1.60
http://spiritual-health.ir/article-1-21-fa.html


D

S

A

D

D

A

S

D 

 سالمت معنوی مجله
 

 1401 تیر ،1 شماره ،1 هدور

 60-69: صفحات
 10.30491/JSH.1.1.60  doi  

   yahoo.com345dr.mjr@ پست الکترونیک: .محمدجواد رودگر :نویسنده مسئول*

 11/12/1400پذیرش مقاله:      11/08/1400 دریافت مقاله:

 

 

 

 یاسالم یسالمت معنو یالگو یمانیسل دیشه

 
 *1محمدجواد رودگر

 
 ، ایرانقم، یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند ،گروه عرفان  1

 

 دهکیچ
 

 در عالم، غیبِ و یبغ عالمِ به اعتقاد بر مبتنی شناختی هستی منظر و نگرشی-بینشی ساحتِ در که است معنویتی اسالمی، معنویت

 روشی-کنشی در ساحتِ و خدا با وجودی ارتباط و عالی هایگرایش با "فطرت اصلِ"بر متقوم شناختی انسان منظر و منشی-گرایشی ساحتِ
وی، در تناظر با سالمت معن و هست مسلکی-مکتبی معنویتِ درواقع که است "(ص) محمدی حقه شریعت" بر متکی شناختی دین منظر و

سالمت از شهوِت  :شیگرای ؛سالمت از شک و شرکِ درنظام اعتقادی و باورها :بینشی ،های سه گانهساحات معنویت اسالمی، در ساحت
 هیدش زندگیتارها است. سالمت از خبط و خطای کرداری در نظام عملی و رف :کنشی ؛ وهاشهرت، قدرت و ثروت در نظام اخالقی و ارزش

 و سیر و کرده "اُلگو " و "اُسوه" به تبدیل را سردار که است( طولی) سطوح و( عرضی) ساحات سالمت معنوی با تجلیگاه سردار سلیمانی
 در سردار .کرد گوناگون یهادرعرصه خالصانه خدمتِ  شیفتگان و معنویت، سالمت معنوی تشنگان همه العین نصب را اشنورانی حیات سیره

 در اجتماعی المتس حال درعین و جسم و روح سالمت قلب، و عقل سالمت از ظاهری و باطنی هایمراقبت اسالمی، ناب معنویت اثر
 سالم انسانِ از ایمونهن و اجتماعی طبقات و اصناف همه برای معنوی سالمت الگوی سردار سانبدین. بود برخوردار گوناگون هایعرصه
شد در سه ساحت  تحلیلی نوشته-توصیفیبرونداد نوشتار حاضر که به روش  .است متوازن و متعادل رشد دارای و جزیره نه وارمنظومه معنوی

 .هایی از زیست سردار سلیمانی تحقق یافتسالمت بینشی، گرایشی و کنشی و با ذکر نمونه
 

 .یو انساِن سالمِ معنو اُسوه ،یمانیسالمت، سردار سل یالگو ،یسالمت معنو ،یاسالم تیمعنو :هاکلیدواژه
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 رودگر / 62

 

 مقدمه
 و اجتماعی ،جسمی، روانی) یکی از انواع چهارگانه سالمت

 دارای هویت وجودی و، سالمت معنوی است که سالمت معنوی(
ینی دماهیت خاصی در جغرافیای فرهنگ و تمدن اسالمی و منابع 

به فردی  منحصراست. سالمت معنوی از اهمیت و ضرورتِ
ش بنیادین های یاد شده، نقاست، زیرا در قیاس با سالمتبرخوردار 

اگفته و زیرساختی داشته و کارکردهای گوناگونی خواهد داشت. ن
 کنشی، .3گرایشی و  .2بینشی،  .1نماند که سالمت معنوی در ساحات: 

ی و اجتماعی گاه و بنیاد سالمت جسمی، روانتواند به مثابه تکیهمی
 اسب و تعیینلیل تعریف آن و ارائه الگوی منهمین دقرار گیرد که به

وشتار نسان کننده در این زمینه امری معقول و الزم است. بدین
عنوی در حاضر بعد از ارائه تعریفی از معنویت اسالمی و سالمت م

نوان عساحات و سطوح مختلف، به معرفی سردار شهید سلیمانی به 

ای پرداخته و بردر سه ساحت یاد شده  "الگوی سالمت معنوی"
 .هایی را ذکر کرده استها نمونههرکدام از آن

گرایش به معنویت، امری درونی و فطری است که درهمه 
ای هها تعبیه شد، گرایشی عالی که هماره دراوج چالشانسان

دان بزندگی و تضاد زیستی تجلی یافته و حتی اگر انسان نسبت 
وست و در الفعل درونی نیازباگرفتار فراموشی یا غفلت شود، باز هم 

 ط آسایش زندگی نیز درجستجوی آرامشی است کهبهترین شرای
ل است تنها از طریق معنویتِ فطری و متعالیه قابل حصول و وصو

اخیر  طول قرون متمادی بویژه درقرون و تجربه زیستی انسان در
 رغم وجودبیانگر همین نکته نغز و نیازمحوری است که علی

ه زندگی ابزار آسایش، معنویت گمشده او و حلقه مفقودامکانات و 
زیکال و معنویتِ فی اوست، لکن کدام معنویت با چه فهم و قرائتی؟

عنویت شناختی و فراروان شناختی یا مسکوالر یا معنویتِ روان
نثی و خعقل گریز یا معویتِ  منهای خدا، یا معنویت وحی ستیز و

افته و متدانیه ل گرایانه و تقلیل یها معنویت تحویانفعالی که همه آن
زای رامشگرا و فعال و درعین حال آاست یا معنویتِ وحیانیِ عقل
دگی و متن زن طول عقالنیت و در پایدار و پویا که عدالت را در

 سازد؟سیاست جستجو کرده و متجلی می

 شناسیمفهوم
دهای تبیین مفاهیم اصلی و کلیدی امری الزم و دارای کارکر

ه در عرفِ نی در دو زاویه ایجابی و سلبی مفید و موثری است کتبیی
یف منطق و حکمت اسالمی به مبادی تصوری معروف هستند و تعر

رنتیجه دها دربازدارندگی از انحراف و تحریف و دقیق و درست آن
 همه وآفرین هستند، زیرا شناخت دقیق کج اندیشی و کژروی نقش

وزه مغالطات لفظی و معنوی در حجانبه مفاهیم مهمترین مانع 
تواند جلوی معرفت است، زیرا تلقی و تصور درست از مفاهیم می

زان است یی را بگیرد و به همین وانحراف از مسیر و تحریف محتوا

 ."تصدیق بالتصور محال است"انداهل منطق و فلسفه گفته که
 بینش و نگرش تبیین مفهومی معنویت و سالمت معنوی با

ز اهمیت، ضرورت و کارآمدی خاصی در تبیین ابعاد اسالمی ا

گوناگون سالمت معنوی و ارائه الگوهای متناظر به آن خواهد 
 .داشت

 معنویت اسالمی
 معنویت اسالمی، معنویتی منبعث از بینش، گرایش و کنش

لهی اتوحیدی که از مختصاتی مثلِ اندیشه، انگیزه و انگیخته 
 ه اوسطفق )اعتقادیات(، ه اکبرفق برخوردار است. معنویتی که در

امتداد از  )احکامیات( ریشه داشته و دارای )اخالقیات( و فقه اصغر
ن معنویت توحیدِ الهی به توحیدِ اجتماعیِ متناظر به هم است. ای

پذیر کناب اسالمی، همان معنویت متعالیه اجتماعی است که تشکی
های عالیتت و فسیاس ی،گرایهای زندگیذومراتب بوده و از مولفه و

حماسی و انس و -جهادی شریعت و والیت محوری، اجتماعی،
بود برخوردار محبوب و محبوبِ مع الفت با خدا، راز و نیاز با معبودِ

ز همه دنیا تشنه امرو" اهلل تعالی(:)سلمه ایامام خامنه است، به تعبیر
 تب اهلاین معنویت در اسالم هست و در اسالمی که مک معنویتند و

یتِ بدون معنو نحو جامع و کامل وجود دارد،به شود،بیت معرفی می
 عرفان، ومعنویتِ همراه با سیاست  ی از زندگی،دون جدایب انزوا،

همراه  وعال تضرع و گریه پیش خدای مت همراه با فعالیت اجتماعی،
 د، درمکتب اسالم وجود دار ی است که دربا جهاد. این، چیزهای
اش ندههای زیعه متبلور و مجسم است و نمونهتعلیمات و معارف ش

ها ین نمونهایران اسالمی ا تاریخ معاصر هم در ایم، دررا ما دیده

االبعادی عای ناب و جامهیکی از نمونه ".فراوان و فراوان دیده شد
 ن،که ظرفیتِ اسوه شدن در سلوکِ معنوی قرین سیاست و عرفا

هِ متجلی در های اجتماعی قرار گیرد، معنویتِ متعالیجهاد و فعالیت
تب مک شهید سلیمانی است، سرداری که در ها،دل سیره سردارِ

 ایمام خامنهمکتب ا علیه( تربیت و دراهلل تعالی)رضوان خمینی امام

َألَمْ تََر " :اهلل تعالی( تکامل یافت و توانست به مصداق آیات)سلمه
فَرُْعهَا وَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابٌِت مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ

درعمق انقالب  ،(1) " رَبَِّهافِی السَّمَاءِ،تُؤْتِی أُکُلَها کُلََّ حِینٍ بِإِذْنِ 
کانی به م هر اسالمی ریشه دوانید، رشد یافت و مکانتی یافت تا در

 "کًا أَیْنَمَا کُنتُوَجَعَلَنِی مُبَارَ" بخشی رسید و طبق آیه: مرتبه ثمر
ازمینی زمانی مبارک شد. یعنی شخصیتی فرازمانی و فر هر ( در2)

شتن، گو این بود که سردار سلیمانی بعد از ملی شدن و فراملی 
اشد بتقدیر کسی که شاکر و بلکه شکور  المللی شد. به هربین

زدیاد وجودی و فزایندگی ا( 3) "مْلَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزیدَنَّکُ" براساس آیه:
و خودشناسی پرت تدریج درهاست که ب "عبدِ شکور"یابد. بنابراین می

ی و محدود ی از خودِ فردازی و بندگی توام با شکر و شکیبایو خودس
ی، سپس ایهوادگی، خودِ خویشاوندی و قبیلخان برون آمده و به خودِ

المللی خودِ بین فرجام کار به مرتبه ملی، آنگاه خودِ فراملی و در خودِ
 نائل شد.

که  "جهانِ غیب"یا  "عالمِ باطن"معنویت موطنی دارد به نام 
آورند. معنویتی حیات حقیقی و معقول انسانِ بیدار و بینا را بوجود می

سوی مبدآ عالم و معاِد هکه خط سیرش از درون یا فطرت انسان ب
اثرکلمه طیبه، اخالق  که درانسان و جهان کشیده شد. معنویتی 
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 63/  یاسالم یسالمت معنو یالگو یمانیسل دیشه

 

 حادث و حاصلل طیبه با هدف نیل به حیات طیبه طیبه، عم
شود و از اولین مرتبه تا آخرین مرتبه به نام حق، به یاری حق می

)معارف حقیقیِ حِکمی و عقیدتی(،  و برای حق در درون فقه اکبر
)معارف حُکمِی  )معارف اخالقیِ تربیتی و سلوکی( و اصغر اوسط
یابد و انساِن معنوی را درحرکتِ جوهریِ ی( رشد و تعالی میشرع

ترین ترین مراحل تکاملی و راقیاشتدادی تا حرکتِ حبی به عالی
کند. مراتبِ قربِ وجودی به درگاه و آنگاه بارگاه ربوبی واصل می

اعتقاد به خدا و عالم غیب، ارتباط »معنویت اسالمی عبارت است از: 
 «.ر اساس آن اعتقاد صائب و ارتباط صادقبا آن و عمل صالح ب

پایا در  بنابراین معنویت متعالیه دارای هندسه معرفتی پویا و
و  ،یروش .5، منشی .4، کنشی .3 ،گرایشی .2 ،بینشی .1 ساحات:
ت والی .3 ،شهودی-توحیدِ وجودی .2 ،غیب و باطن .1 سطوحِ:

 اهلل است.قرب و لقاء .4 و الهیه
هستی شناختی  نگرشی و منظر-ساحتِ بینشیمعنویتی که در 

 مقومِ آن مبتنی بر اعتقاد به عالِم غیب و غیبِ عالم بوده و فصل

شی و منظر انسان شناختی من-، در ساحتِ گرایشی"ایمان به غیب"
ی با خدا های عالی و ارتباط وجودبا گرایش "اصلِ فطرت"متقوم بر

شریعت "ی برروشی و منظر دین شناختی متک-و درساحتِ کنشی
 مسلکی هست-است که درواقع معنویتِ مکتبی "ص()حقه محمدی

تعریف،  "یتنبوت،امامت و وال"و نقشه راه جامعِ آن در قالبِ اصولِ
الیه با تعیین و تنظیم شده و مکتب سلیمانی تجلیگاه معنویت متع

 دی،)طولی( است تا معنویتی الف( توحی )عرضی( و سطوح ساحات
 ز،ساج( زندگی ؛ب( شریعتی، اجتماعی، تمدنی ؛یعبودی، والی

اخالِق  ائب،ابتناء یافته براعتقادِ ص د( ؛ وزا و امنیت بخشآرامش
عیار را مصادق و عمل صالح تحقق یابد. معنویت یاد شده، مقاومتِ 
ا معنا ردر دو ساحت درون و برون رقم زد و جهاد درونی و برونی 

ه سردار یمانی متبلور ساخت ککرده و چنان درمتن زندگی سردار سل
ت نورانی را کرده و سیر و سیره حیا "اُلگو "و "اُسوه"را تبدیل به 

 العین همه تشنگان معنویت و شیفتگان خدمتِ خالصانهنصب
 های گوناگون کرد.درعرصه

پس معنویتی که ریشه در باورهای الهی و باید و نبایدهای 
شبانگاهان، در صبح و  عین حال در سحر و دینی داشته باشد و در

 های انسان را تحتتواند تمامی کنش و واکنششام ظهور یابد می
الشعاع خود قرار داده و تنظیم نموده و تجلی بخشد و این معنویت 

ها ظهور زیست مومنانه سردار دل تداوم و تشکیک و تصعید یافته در
در عالم داشت و با چنین معنویتی نورانیت دل پیدا کرد و با نور خدا 

یکی از روحانیون محشور با  .آفاق سیر و در عالم انفس صیر داشت

حاج قاسم هرچه داشت ذخیره و " :کردنقل می سردار سلیمانی
دست آورده بود. بارها این سخن را از حاج سرمایه از دفاع مقدس به

گفت من شرق و غرب عالم را رفتم، همه نوع قاسم شنیدم که می
 هایام، همه نوع صحنهم، همه نوع مجاهدین را دیدهامبارزین را دیده
تر از تر، با معنویتام، واهلل برتر، با فضیلتها را دیدهجنگ و جبهه

 ایام. این ارتباط معنوی با خدا در او به گونهدوران دفاع مقدس ندیده

بود که اوالً مقید به نماز شب بود؛ اهل تهجد بود. این تهجد حاج 
از دفاع مقدس بود که تا آخر عمر ایشان ترک نشد. قاسم یادگاری 

خواند های شب و در نماز وتر، دعای ابوحمزه ثمالی را میدر نافله

 (.4) "ریختو اشک می

 سالمت معنوی
ین سالمتِ معنوی ترکیبی از سالمت + معنویت است. بنابرا

 "سالمت"ف )جامع و مانع( از آن متفرع بر تعری ارائه تعریف منطقی
 است.  "معنویت"و 

 در ادبیات اسالمی یعنی سالمت از "سالمت و سلم"الف( 
 امراض و آفات ظاهری و باطنی.

مان ای"ب( معنویت در منظومه معرفت اسالمی با فصلِ مقومِ 
 سه ساحت وجودی تعریف و تنظیم می شود: در "به غیب

 )اعتقاد به خدا، شریعت حقه و معاد( "بینشی" .1
 وعالی با انگیزه قرب به خدا های گرایش) "گرایشی" .2
ستگی های توحیدی از طریق آراستگی به فضائل و پیراگیریجهت

حق  رذائل تا تخلق به اخالق الهی و مظهریت جمال و جالل از
 سبحانه(

و  خود،خلق )زیست مومنانه در ارتباط با خدا، "کنشی" .3 
 م و ولیِّ خدا( اما ر،پیامب-پرتو ارتباط با انسان کاملِ مکمل خلقت در

ن توان چنیبنابراین در مجموع در تعریف سالمت معنوی می
تدال مزاج روحی، اع از حد طراز )تعادل انسان یبرخورداربیان کرد: 

 رایشیگ)ادراکی و اندیشه ای(،  از حیث بینشی ،(خَلقی و خُلقی
ساحات  )عمل و رفتار( که به همه گیری و تمایالت( و کنشی)جهت

جتماعی اهای فردی و و قالبی مرتبط بوده و همه عرصه عقلی، قلبی
ت معنوی توان مدعی شد که سالمو از جهتی می ،گیردرا در بر می

داوند در خ. پیوند وثیق و ارتباط وجودی دارند یانسان بهیط اتیحو 
وَهَُو  یذَکَرٍ أَْو أُنثَ مَنْ عَمِلَ صَاِلحاً مِنْ  :دیفرمایم بهیط اتیمورد ح

انُوا کَأَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  نَّهُمْیَزِوَلَنَجْ بَةًیِّطَ اةًیَحَ  نَّهُیِیَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْ
و چه زن،  انجام دهد چه مرد یصالح فعلهر کس که ( 5) عْمَلُونَیَ

داد و  میاو خواه به بیط پاک و یکه مؤمن است ما زندگدرحالی
 داد. میاند خواهدادهانجام فعل آنچه  پاداش آنان را بهتر از

 متسالتوان گفت که اکنون با عطف توجه به ابحاث پیشین می
 گانه:ههای سمعنوی، در تناظر با ساحات معنویت اسالمی، در ساحت

 هاسالمت از شک و شرکِ درنظام اعتقادی و باور :بینشی -
ظام سالمت از شهوتِ شهرت، قدرت و ثروت در ن :گرایشی -

 اخالقی و ارزش ها
و  سالمت از خبط و خطای کرداری در نظام عملی :کنشی -

 رفتارها است. 
 بنابراین سالمت معنوی دارای:

 ر توحیدمداری در زیستِ معنادار و زندگی هدفدا کلیدِ .1
ت در اعتدال مزاجِ قوای ادراکی و تحریکی است تا سالم کدِ. 2

 تریناندیشه، انگیزه و انگیخته با هدفِ صیرورت و تصعید به عالی
مراحل استکمال وجودی تحقق یابد. ناگفته نماند که سالمت 
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)توازن و تعادل در همه  صورت متوازن و متعادلهوجودی ب
های جسمی، روانی، اجتماعی و استعدادهای انسانی و جنبه

عاطفی، عقالنی -یای نفسانیمعنوی( است که در فرایند پویا و پا
 و اجتماعی رخ داده و برآیندهای شناختاری و کنشگرانه معقول،

 گذارد.معتدل برجای می مشروع و
 ی.ارتباط دیالکتیکی مزاج عنصری با مزاج روحان قاعده. 3
 روش صیانت از سالمت معنوی. 4

ایش الف( روش رفعی یا پیشگیرانه درپرتو بینش توحیدی، گر
الهی  کنش حبی درپرتو معرفت به خدا و اسماء و اوصافعبودی و 

 پرتو تزکیه نفس، تذکیه عقل و تضحیه نفس.   در
ها استیگرانه در سایه توبه و ترمیم کب( روش دفعی یا درمان

 .ایای و انگیختهای، انگیزههای اندیشهو ناراستی

 الگو
ا م متون دینیدر « اسوه»در محاورات فارسی و « الگو»واژه 

شق، مقتدی، مدل، سرم هایی مانندبا واژه الگو .شودکار برده میه ب
اسوه در منابع ه اگرچ نیز افق معنایی دارند. دوه، مثال، نمونهسوه، قُاُ

مودن، نکردن و اقتدا  پیرویکم به سه معناى مقتدا، اسالمى دست
است  معادل فارسى آن، الگو و سرمشق ،و سنَّت و روش آمده است

م تربیتی، علو و در که البته از وسعت معنایى بیشترى برخوردار است
اظر عمدتا ن« قدوه»و « اسوه»؛ زیرا اجتماعی و غیره نیز کاربرد دارد

ابعاد  تر در مورد تربیت و تقویتبه الگوهاى انسانى است و بیش
که واژه  رود. در حالىىبه کار ماخالقى، رفتارى و شناختى انسان 

ه نیز آمده ها، به معنى طرح، مدل، نمونه و غیربر اینالگو، عالوه
نابراین ب .است که عمدتا در مسائل آموزشى و یادگیرى کاربرد دارد

ه در همه از جهات انسانی ک «سْوَةاُ» شاید درمسئله بحث ما واژه
ر اسلوب ن بمیادین معرفتی، معنویتی و رفتاری سرمشق بوده و بتوا

هتر و سبک زندگی او، زندگی را تعریف، تنطیم و محقق ساخت ب
ن حالتى است روه( در اصل، به معنى آعُ)بر وزن  أُسْوَة باشد، زیرا

ه تعبیرى گیرد، و بکه انسان به هنگام پیروى از دیگرى به خود مى
 نى مصدرىبنابراین، مع .کردن و اقتدا نمودن استدیگر، همان تأسَّى

ٌة رَلَقَْد کانَ لَکُمْ فِی «، نه معنى وصفى، و جمله دارد سُولِ اللَّهِ أُسْوَ
سَّى و ( تأص) مفهومش این است که براى شما در پیامبر» حَسَنَةٌ 

ود را ختوانید با اقتدا کردن به او خطوط پیروى خوبى است، مى
الگو،  الح هر در  (.6) اصالح و در مسیر صراط مستقیم قرار گیرید

و  خاص از یک واقعیت است، یعنی تصویری گویا، سادهنمایشی 
قابل  وصورت آسان مختصر از واقعیت بوده و مسایل پیچیده را به

 .(7). کنده میدرک ارائ

 پیشینه
شناسی و بیان مقاله پیش روی با یک مقدمه و سپس مفهوم

صورت مجمل، توحید را روح حاکم بر هپیشینه موضوع و مسئله ب
سالمت معنوی دانسته و سپس سالمت معنوی را در سه ساحتِ 

سلیمانی بینشی، گرایشی و کنشی در متن تجربه زیسته سردار 
ها در ابعاد فردی، خانوادگی و هایی از آنردیابی و به ذکر نمونه

 .اجتماعی پرداخته است
معنوی کتب و  اگرچه در خصوص معنویت اسالمی و سالمت

خوب و  مقاالتی با رویکردهای مختلف تولید شده و ادبیات نسبتا
ها از آن مفیدی در اختیار عالمندان این حوزه قرار گرفت که برخی

 عبارتند از:
 کتبالف( نمونه 

 .2 ؛، مجتبی مصباح یزدیسالمت معنوی در دیدگاه اسالم .1
 وآرامش  .3؛ ریدون عزیزیف، سالمت معنوی، چرایی و چگونگی

عنوی سالمت م .4؛ سیدحسین اسحاقی ،هاسالمت معنوی در بحران
های معنوی در افزایش نقش مهارت (5؛ عبدالرضا کردی ،و خالقیت

 نویدانشنامه سالمت مع (6 نیلوفر برومندزاده ،سالمت عمومی
 ... و اسالمی به قلم استاد دکتر فریدون عزیزی

 مقاالتب( نمونه 
(، 8) گرش دینینمعنوی و گستره آن در  شناسی سالمتمفهوم

ا سالمت برابطه بهزیستی معنوی (، 9) هاسالمت معنوی و دیدگاه
سازی سالمت تعریف مفهومی و عملیاتی (،10) روان دانشجویان

های های سالمت معنوی از منظر آموزهشاخص، (11) معنوی

مفهوم ریزی های پایهمسئله جایگاه تعریف و دشواری، (12) وحیانی
... لکن در موضوع  و( 13) سالمیا-سالمت معنوی در جامعه ایرانی

بی به سردار سلیمانی الگوی سالمت معنوی تاکنون مقاله یا کتا

ه با عنوان ای است کاولین مقاله و شاید این ه استرشته نوشته نیامد
 ه است.شده نگارش شد یاد

 توحید روح حاکم بر سالمت معنوی
سالمت شود که پیشین استنباط و اصطیاد می هایبحثاز 

 ینشی از شک و شرکِ درنظام اعتقادی و باورهاساحتِ بمعنوی، در 
گرایشی از شهوتِ شهرت، قدرت و ثروت در نظام و در ساحت 

کنشی از خبط و خطای کرداری در ساحت  و در هااخالقی و ارزش
حید اعتقادی، بنابراین در واقع تو. منزه استنظام عملی و رفتارها 

توحید اخالقی، توحید عملی و اجتماعی روحِ سالمت معنوی است 
قُلِ اللََّهُ " "خدا"و انسان سالمِ معنوی، انسانی است که در اندیشه 

قُْل " "قیام هلل"و در انگیزه  (14) "ثُمََّ ذَرْهُمْ فِی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ
 "عمل صالح"( و در انگیخته 15) "ا هللِ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ َأنْ تَقُومُو

 "بَةًیِّطَ اةًیَحَ نَّهُیِیَوَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْ یمَنْ َعمِلَ صَاِلحاً مِنْ ذَکَرٍ َأوْ ُأنثَ"
( را منظور کرده تا سالمت معنوی جامع االبعاد را در صراط 16)

 و یتکون أعمال یحتَّ" مستقیم سلوک نماید و وحدت بر کثرت:
کردار و گفتارم همه  نکهیتا ا) (17) "لَّها ورداً واحداًک یأوراد

طبق این فقره از دعای کمیل  (براى تو باشد سوکیو  جهتکی
 کی دیها به وحدت بازگردد و همه وردها باهمه کثرت بایسته است

به بیان دیگر همه ساحات و سطوح وجودی انسان و  .ورد گردد
در تمامی اوضاع  ...، و کردارسخن و سکوت، کالم و  گفتار، رفتار،

شده و یک نقطه و احوال و مناسبات موضوعی و موضعی یک جهت
گیری نمایند و توحد بر تمامی شئون حاکمی یابد که آن در را هدف

عمل صالح و فعل صادق در اوج اخالص فعلی و باالتر اخالص 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
JS

H
.1

.1
.6

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

pi
ri

tu
al

-h
ea

lth
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.30491/JSH.1.1.60
http://spiritual-health.ir/article-1-21-fa.html
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ذاتی متجلی است و این حقیقت زمانی به واقعیت تبدیل خواهد شد 
تربیت معنوی حدوث و بقای سالمت معنوی را در ساحات که 

گوناگونِ بینشی، گرایشی و کنشی تضمین کند. به تعبیر عالمه 

انسان به بار نخواهد نشست،  یخواسته و آرزو نیا" جوادی آملی:
پیداکرده و حکمت  یخود را در عالم و نظام هست گاهیجا نکه،یمگر ا

 نی. هرگاه انسان به اابدیرا در یارسال رُسل و فرستادگان اله
خود و  گاهیجا ست،یچ یبرد که حکمت فرستادگان اله یپ قتیحق
در  تیشد؛ چون ترب هدرا درک کرده و به آن نائل خوا تشیابد

باسعادت  یکند و هم بقامی نیانسان را تضم یهم بقا ،یمکتب اله
 فهماندیمکتب، به انسان م نیدر ا تیترب رایز ؛نمایدرا به او اعطا می

شده و به خشک یزمانکه پس از مدت ستیکه او، بسان درخت ن

اکنون با توجه به ارتباط  (.18) "گردد و خاکستر شود لیتبد زمیه
 طولی بین ساحات سالمت معنوی )ساحات بینشی، گرایشی و کنشی(

تبیین مسئله سالمت معنوی را در زیستِ مجاهدانِه متشرعانه و 
 انی به شرح اجمالی ذیل طرح خواهیم کرد:تجربه زیسته سردار سلیم

 ینشیبساحِت در  یسالمت معنو
رونی سردار سلیمانی از ابتدای زیست این جهانی از بصیرت د

ا و روشن ضمیری خاصی در انتخاب جهان بینی و ایدئولوژی ی

کُلٌَّ  قُلْ"مکتب و فلسفه حیات برخوردار بود و شاکله خودساخته
)ملکات  (19) "سَبِیلًا عْلَمُ ِبمَنْ هُوَ أَهْدىفَرَبَُّکُمْ أَ شاکِلَتِهِ یَعْمَلُ عَلى

أَقِمْ فَ"وجودی در حوزه علم و عمل( را در طولِ شاکله خداساخته
 یلَتَبْدِ لَای فَطََر النََّاسَ عَلَیْهَا وَجْهَکَ لِلدَِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللََّهِ الََّتِ

بر هردو شاکله  تا وحدتِ افق)فطرت( قرار داد  (20) "اللََّهِ لِخَلْقِ
( یعنی 21،22) حاکم گردد و زندگی اش را متوجه حیات طیبه نماید

داده  تدریج و با عنایات الهی در مسیری سوقهفطرت بسیط او ب
ول شد که توحید و والیت را تجربه عقلی و قلبی کند و در ط

ام آرام ار اش برهمان مدار الهی حرکت نماید. سردار در واقعزندگی

حت بینشی از درهم آمیخت و در سا "هللاقیام"را با  "ورداً واحداً"
تا  معرفت اجمالی به خدا تا معرفت تفصیلی و از شناخت عقلی

 وشناخت شهودیِ حق تعالی صیرورت یافت که برخی از شواهد 
 تجربیات زیسته متناظر به ساحت بینشی اش عبارتند از:

 را موسی که دیداری همان دیدارتم، عاشق خداوندا"الف( 

سردار  نوشتهآخرین دست) "نمود کشیدن نفس و ایستادن از ناتوان
دار با خدا در این گزاره بینشی اوِج درک و درد دی .شهید سلیمانی(

ر زند که حکایت از سالمت معنوی دیا محبوب سرمدی موج می
 دی اوست.شهو حوزه اعتقاد و ارتباط با خدا و توحیدشناسی و توحید

 گریست:کرد و میبا این شعر عشق مین گونه بود که سردار ای
 چو رسی به طور سینا ارنی مگو و بگذر

 که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی
 چو رسی به طور سینا ارنی بگو و مگذر

 تو صدای دوست بشنو نه جواب لن ترانی
 دیده باشدکس که تو را نارنی بگوید آن

  (.23) جواب لم ترانیتو که با منی همیشه چه 

 اند:نوشته توجه کرده و دل دهیم کههای گدازنده یا به این گزاره

، خداوندا! سر من، عقل من، لب من، گوش من، قلب من"ب( 
برند؛ یا ارحم سر می همه اعضا و جوارحم در همین امید به

چنان بپذیر که شایسته دیدارت الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ آن

 "خواهم، بهشت من جوار توست، یا اهلل!شوم. جز دیدار تو را نمی
عزیز من! جسم من در حال علیل شدن است. چگونه "ج( 

یری؟ ممکن ]است[ کسی که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذ
اسر خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو خواستم سر

سوزان و در فراق خود بوجودم را مملو از عشق به خودت کنی؛ مرا 

 .(24) "بمیران
مت بینشی اش دقت کنیم تا سالاکنون به این دو فراز از وصیت نامه

 .1م: یانگاه سالمت کنشی یکجا تفسیر کنرا با سالمت گرایشی و 
 "میرانمرا در فراق خود بسوزان و ب" .2 ؛"بهشت من جوار توست"

شده  اول یاد که جریان آسیه همسر فرعون نمونه روشنی از فراز

 مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ وَ" فرمایند:مورد آن می که خدای سبحان در است.
 لْجَنَّةِ ا فىِ  بَیْتًا عِندَکَ لىِ  ابْنِ  رَبَّ لَتْقَا إِذْ فِرْعَوْنَ  امْرَأَتَ ءَامَنُواْ لِّلَّذِینَ

( و 25) "الظَّاِلمِین الْقَوْمِ مِنَ نجََّنىِ  وَ عَمَلِهِ وَ فِرْعَوْنَ مِن نجََّنىِ  وَ
و در شرح فراز دوم  "الْجَنَّةِ فىِ بَیْتًا عِندَکَ لىِ ابْنِ رَبَّ" تقاضای

ش حس شهودی را سردار با تمام وجود-و اینکه توحید وجودی نیز
وحید عام ت» و به تعبیر خواجه عبداهلل انصاری: (26) و تجربه کرد

ر ه کسی غییعنی چیزی مثل او نیست اما توحید خاص آن است ک
بود،  ... توحید مَهین آن است که جز یک نبود، معروف او نیست

 «.نبود ، مقصود بود، قاصدرف نبودعا
تو  معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم. بارهاد( 

توانم از تو جدا بمانم. بس است، بس. را دیدم و حس کردم، نمی

 .(26) "چنان که شایسته تو باشممرا بپذیر، اما آن
ه باره فلسفدره( سردار دربخشی از نامه به دخترش فاطمه 

وحشت  آرزوی شهادت در دفاع از مظلومان و اطفال حیات، جهاد و

های وجودم را و همه شریان عزیزم از خدا خواستم همه" :زده عالم
یز از هایم را مملو از عشق به خودش کند. وجودم را لبرمویرگ

  .(26) "عشق خودش کند
، جتماعیاتوان در حوزه عدل اهلی و سالمت معنوی سردار را می آری

اش ی یقینیامامت در والیت فقیه و باورها نبوت و امامت تا امتداد
کدام از به معاد و عوالم قیامت نیز توسعه داده و شواهدی بر هر

های او نامه ها در وصیت نامه وهایی از آنها ذکر کرد که نمونهآن
 .دوستانش مندرج استبه فرزندان و 

 سالمت معنوی در ساحِت گرایشی
های وجودی سردار سلیمانی نیز فطرت الهی خاستگاهِ گرایش
اش توسعه و تعمیق های توحیدیها را با بینشاو بود که آن گرایش

ها را در روابط ها را عالی کرده و این گرایشبخشید و سطحِ گرایش
خود با خلق و خود با خلقت در چهارگانه خود با خدا، خود باخود، 

یین و تنظیم کرده و هندسه )ع( تب پرتو خود با انسان کاملِ معصوم
 و یتکون أعمال یحتَّ "رفتاری خاصی که ظهور همان-معرفتی
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است در زندگی خویش  )دعای کمیل( "کلَّها ورداً واحداً یأوراد
 (:26) کنیمهایی از هرکدام اشاره میپیاده ساخت و اکنون به نمونه

ی برخوردار رابطه انسان با خدا، از موقعیت کانون: رابطه با خدا

یرا زمعنوی و شهودی است. -بوده و مرکز همه ارتباطات عقالنی
م شناسی و هارتباط معرفتی و معنویتی با خدا، هم به هویت

ه شود، درعین حال بانسان با خودش منتهی می شناسیرابطه
مِ دنیا که انسان با خلقت بویژه عالشناسی و مناسبات تعاملی خلقت

نسانی ها و روابط امحل زندگی اوست و هم به شناخت عموم انسان
کند. یمانجامد و روابط را در مسیر درست هدایت با همنوعان می

شود که انسان همواره ارتباط عمیق شناختی انسان با خدا باعث می
ز بارزترین . یکی اخود را در محضر خدا دیده، به غیر خدا تکیه نکند

ه درخصوص مصداق رابطه خود با خدا در نماز و نیایش تبلور دارد ک
خدا و انقالب  حاج قاسم از روزی که با" اند:نماز و نماز شب او گفته

نیا رفت و جبهه آشنا شد نماز شب او ترک نشد تا هنگامی که از د
اسم ج قحتی در هر وضعیت و جایی که بود. من برخی سفر ها با حا

بیدم خواشب که می رسیدیم من خودم می 3و  2همراه بودم ساعت 
ه کشدم ولی خدا رحمت کند آقای صفری و نماز صبح بیدار می

ت کرد اش عبادگفت: حاج قاسم که شب نخوابید همههمراه بود می
شد میرسد. ولی خسته نو معلوم نیست چطوری فردا به امورش می

اده بود که دد قدرتی در حاج قاسم قرار خوابید، خداونبا اینکه نمی
دی که کاری خوابید باز روز بعشبانه روز هم عملیات بود نمی 3حتی 

دوید. حاج قاسم نماز شبش خم و راست شدن نبود، توام با بود می
خواند و ا میدیدم من دعای ابوحمزه رنیاز و مناجات بود و می و راز

در " د:و گفته ان (27) "وتضجه میزد در نماز شبش در سجده یا قن
خواند و اهل منزل، حوالی نماز شب، دعای ابوحمزه ثمالی را می

و درتوصیه ، (4) "شدندصبح با صدای گریه او برای نماز بیدار می
د خصوصا که به کمالی رسیدنتمام کسانی" به برادرزاده اش نوشت:

، منشأ تواند باشدکماالت معنوی که خود منشأ و پایه دنیوی هم می
أثیری ها سحر است. سحر را دریاب نماز شب در سن شما تهمه آن

ن موجب آرا با رغبت تجربه کردی، لذت شگرف دارد اگر چندبار آن

 .(28) "شود به آن تمسک یابیمی

ترین رابطه انسان با خود یکی از بنیادی: رابطه با خود

ها و بعد از رابطه با خداست، بدین معنا که انسان به ارزش هارابطه
 ،(29) مقامات وجودی خویش آگاهی و گواهی یابد که خلیفه خدا

و فهم و فعل خویش را  (31)ست تجلیگاه خدا و (30) خدا امانتدار

قرار داده و  "هاهست"ی معطوف به آن "باید و نبایدها"براساس 
تعریف و تنظیم نموده و تحققق بخشد. اش را برآن حقایق زندگی
ی استعدهای فطری و درعین حال که به معنویت و شکوفای سردار
کرد، به حقوق داد و حقوق معنوی را ضایع نمیاش اهمیت میروحی

نیازهای  با مه داشت و این توجه را در نگاه تواَجسمانی نیز توج
جه قرار دید و هرکدام را درجای خود مورد توروحی و جسمی می

های ویژه و حاج قاسم اخالق" داد، به قول یکی از دوستانش:می
شاید برای  ،به فردی داشت؛ او همیشه اهل ورزش بودمنحصر

جوانان جالب باشد که بدانند حاج قاسم در اوج جوانی زیبایی اندام 
ها پوشید، اما دلبسته آنهای شیک میکرد. همیشه لباسکار می

نشود حتی اگر الزم بود با همان لباس به صحنه  نبود که مبادا کثیف
خورد، بیشتر وقت خود را صرف رفت. همیشه کم غذا میجنگ می

خوابید و عقیده داشت فرصت برای کرد، کم میحل مشکالت می

 همیشه حاج قاسم"اند: همانگونه که گفته .(32) "خوابیدن زیاد است
ه سمت سوریه حرکت که از ایران بهمراه خود کتاب داشت و زمانی

کردیم در حال مطالعه بود. در سفرها کتاب از دست ایشان جدا می
خواست صحبت کند. شد مگر اینکه راجع به موضوع مهمی مینمی

که عازم سوریه بودیم ایشان غرق در خاطر دارم یک روز زمانیهب
مطالعه بود که پس از نیم ساعت کتاب را بست و من که دو تا 

که به زمانی. تر بودم را صدا کرد و گرم صحبت شدیمعقبصندلی 
مقصد رسیدیم لبخندی زد و گفت: حاج مرتضی امروز یک کتاب 
به من ضرر زدی. خندیدم و گفتم: خودتون مرا صدا زدید، اما باز 

گفت: نه خودت را توجیه نکن امروز زد و میحاج قاسم لبخند می
 (.32) "ضرر زدیبه من یک کتاب 

طور طبعی و طبیعی هانسان ب: )جامعه( با خلِق خدا رابطه

موجودی اجتماعی است و ارتباط با دیگران شامل ارتباط با خانواده، 
 خویشاوندان، دوستان، همسایگان، آموزگاران، همکاران، شهروندان،

های ارتباطی با مؤمنان، مسلمانان، بیگانگان و غیره از جمله عرصه
مناسبات و هنجارهای رفتاری  داب،خلق است که هر یک دارای آ

خاصی است. تواضع و فروتنى، ایثار و فداکارى، محبَّت و حسن 
 ترینتوان به عنوان اساسیخلق، همدردى و همدلى و مانند آن، را می

برد. یکی از آشنایان اصول روابط اجتماعی در جامعه دینی نام می

ی هم گذر کنیم اگر از فضای معنو" اند:نزدیک سردار سلیمانی گفته
ها ارتباط با والدین رسیم که یکی از آنها میبه ارتباط با انسان

، رزمندگان، ؛ که مردم خانواده شهدارفقا و مردم ،رحمصلهو  ،ستا
. ها حاج قاسم سرآمد و الگو بودو ایثارگران هستند و در تمام این

اج همه پدر و مادرخود را دوست دارند ولی نوع احترام و تواضع ح
ارتباط حضوری  قاسم نوعی دیگری بود، ارتباط تلفنی همیشگی،

خود کرد سری به والدین و خانواده هم هر جایی که بود سعی می
اسم کرد که حاج قجعفری تعریف میبزند و تواضع داشت. شهید پور

ای به من کرد و حاج قاسم دار و شرمانهباالسر مادر بود و نگاه معنا
بیرون و من هم اطاعت کردم ولی دلم آروم از من خواست برم 

گذره دیدم حاج قاسم کردم ببینم چه مینگرفت و از پنجره نگاه می
رفت پایین پای مادرش و کف پای مادرشو شروع کرد بوسیدن و 

 کرد.ی گریه میها و صورتش و هِمالید به چشمکف پای مادرشو می
یات بود. ذلت در اگر حاج قاسم عزت پیدا کرد در مقابل این معنو

مقابل پدر و مادر همین خضوع سردار را دربرابر شهداء، خاندان 
یکی از  .(27) شهداء و جانبازان و خانواده هایشان مطرح کرد

سرداران درخصوص عنایت سردار به مردم و جایگاه سرنوشت 

ایشان واقعاً خودش را " اند:ودی گفتهسازشان در ساحت تعالی وج
اهلل دانست. از همون منظر که مردم عیالیمحتاج نظر مردم م
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گویند برخی می، کندهستند و خدا از منظر مردم به شما توجه می
واسطه به خدا متصل بشویم. ایشان به این مسئله  کاری کن بدون
ایشان  گفت مخلوق خدا برای خدا ارزش است.معتقد نبود، می

ا کنند جمع رزمندگانی که حاضر بودن جانشان را برای اسالم فد
پرسید آیا بنده آدم خوبی هستم. از ایشان کرد و از ایشان میمی
اهلل است ولی یرد. قاسم سلیمانی مجاهد فی سبیلخواست بله بگمی

دش چیزی است و چیزی دارد. فقط اصالً در ذهنش نبود که خو
گفت مردم شهادت بدید تا بنده بشنوم آیا بنده آدم خوبی هستم؟ می

ببرد پیش افرادی بگوید روش بعد کفنش را  .خواهدمی چقدر اعتقاد
اینجا اعتقادش این  ... بنویس که قاسم سلیمانی آدم خوبی است

است که اگر مردم راضی بودند خدا هم راضی است یعنی رضایت 
 .(33) خدا در گروِ رضایت خلق خدا است

درمجموع سردار سلیمانی درهمه ابعاد خود را وقف خدمت به  
ی از گشایتی تا عمران و آبادانی و گرهکرد، ازخدمات امنیمردم 

ها برای او از اهمیت و رسانیمشکالت اقتصادی و این خدمت
به ای برخوردار بود و با بینش و زاویه نگرش دینی موضوعیت ویژه

توجه داشت. حاج قاسم عزیز، مردم را با تمام وجود دوست  هاآن
ها و این سنخ بود، مثل یکی از آن مردم و درمیان مردم داشت، او با

ای اینجا به خاطره آموز است. دررابطه با مردم، رابطه عملی و عبرت
فوق  محمد ترکمن" دلنشین و متناظر به همین مسئله توجه کنیم:

های گوید: نوهای از شهید سلیمانی میتخصص اطفال در خاطره
دنیا آمدند که  دوقلوی سردار حاج قاسم سلیمانی در بیمارستانی به

من در آن پزشک اطفال بودم. این نوزادان زودتر از موعد به دنیا 
آمدند. به همین خاطر نارس بودند و وزن بسیار کمی داشتند. به 

ها داشتند باید مدت کوتاهی در بخش دلیل شرایط خاصی که آن
شدند، اما در آن روز، ما اتاق ایزوله ایزوله بیمارستان بستری می

من یکی از نوزادان بستری در بخش ایزوله که  .داشتیمخالی ن
شرایطش بحرانی نبود را شناسایی کردم و رفتم آرام به مادرش 

های حاج قاسم سلیمانی در بیمارستان ما هستند و نیاز به گفتم: نوه
اتاق ایزوله دارند، اما اتاق خالی برای بستری کردنشان نداریم. 

ود است. اگر موافق باشید شما به وضعیت فرزند شما هم رو به بهب
ها را در این اتاق بستری کنیم. آن مادر تا بخش بروید تا ما بچه

اسم حاج قاسم را شنید، از جا پرید و گفت: چرا که نه! ایشان جانش 
شود. را وقف آرامش و امنیت ما کرده که با هیچ چیز جبران نمی

با آن حالی که توانم بکنم. او این کمترین کاری است که من می
داشت، خودش را به راهروی اصلی بیمارستان رساند که حاج قاسم 

بعد از این که اتاق را خالی کردیم، به حاج قاسم گفتم:  .را ببیند
کنیم. وقتی ایشان متوجه نحوه االن دوقلوهای شما را بستری می

خالی کردن اتاق شد، به من اعتراض کرد که: چرا این کار را کردید؟ 
های من نوزاد بیمار را از اتاق ایزوله بیرون آوردید که نوهیک 

بستری شوند؟ لطف کنید او را به اتاق ایزوله برگردانید. هیچ فرقی 
های دیگران نیست. ما مثل بقیه مردم صبر های من و بچهبین بچه

کنیم تا اتاق خالی شود. به ایشان گفتم: سردار! ما از مادر آن می

های شما را . بنده خدا تا شنید قرار است نوهبچه اجازه گرفتیم
بستری کنند، خودش با اصرار اتاق ایزوله را خالی کرد. اما حاج 
قاسم گفت: نه آقای دکتر! کاری که گفتم را انجام دهید و بچه را 
به اتاق برگردانید. این اتفاق افتاد و آن نوزاد دوباره به اتاق برگردانده 

 .شد

 سلیمانی مثل تمام مردم سه ساعت درخانواده حاج قاسم 
د روزی که طی چن .بیمارستان منتظر ماندند تا اتاق ایزوله خالی شد

ستان های دوقلو، تازه به دنیا آمده بودند حاج قاسم در بیمارآن نوه
داد، برای ما کالس درس بود، ایشان با رفتاری که از خود نشان می

ای مالقات که حاج قاسم بر روز دوم بود. مرام و معرفت گذاشته بود
سائل مفرزندش و دیدن دوقلوها به بیمارستان آمد. من زیاد از 

دانم مقدمات حضور ایشان در آورم و نمیامنیتی سر در نمی
شد، اما آن روز ایشان ساده و های عمومی چطور فراهم میمکان

 تکلف از همان جلوی در وارد بخش شدند. دیدن حاج قاسم برایبی
حال بودند، ها با این که خوشرها، غیرمترقبه و جالب بود. آنپرستا

پرسی ساده ولی روی جلو رفتن نداشتند. تا این که با سالم و احوال
ر چشم و خسته نباشید صمیمی حاج قاسم، یخ پرستارها آب شد و د
رار شد بر هم زدنی، تمام پرستاران بخش دور ایشان جمع شدند. ق

م م پرستاران بخش اطراف حاج قاسعکس یادگاری بگیریم. تما
روهای حلقه زده و آماده عکس گرفتن بودند که ایشان یکی از نی
کرد و  خدماتی که در انتهای سالن در حال تی کشیدن بود را صدا
ودش خگفت: شما هم بیا در عکس ما باش. او با ذوق و خوشحالی 

 .(32) "را رساند و عکسی به یادگار برداشته شد

رابطه : و عترت پاکش( )پیامبر انسان کاملرابطه با 

عمیق و دقیق با انسان کاملِ مکمل نیاز به محبت مبتنی بر معرفت 
به آن ذوات قدسی دارد تا عامل اطاعت و آنگاه سنخیت با آنان 
شود و انسان متکامل هرچه بهتر و بیشتر تخلق به اخالق آنان و 

مه جوادی آملی: به تعبیر عال تشبه به شاکله و شخصیتشان یابد.
غایت حرکت حبَّی خداوند، همانا پیدایش انسان کاملی است که »

 «حبیب اوست و رسالت حبیب خدا ترسیم هندسة محبت است
سردار با عرفان به مقامات انسان کامل رابطه عاطفی ممزوج  (.18)

به رابطه عقلی و سپس رابطه وجودی برقرار می شود و عاطف، 
م تنیده شده و سالکِ کوی کمال را به عقل و عشق با هم و دره

رسانند و در این زمینه جالب است بدانیم که یکی از مقصد می
اش به روضه آشنایان نزدیک سردار سلیمانی در زمینه دلدادگی

بُعد دیگر حاج قاسم روضه بود، حاج قاسم با روضه خیلی " اند:گفته
 ن)ع( و حضرتحسیخواست برای امامای میانس داشت، به هر بهانه

فاطمه اشکی بریزد.  خدا رحمتشان کند در روز های آخر که متعدد 
رفت و میزبانش شهید ابومهندس بود، حاج قاسم دید به عراق می

بومهندس دلیل اکه یه محفل و مکانی هست که خالی است، از 
ها با مهمانان این مکان خالی را پرسید گفتند برای محافل و جلسه

روزی که  3از شهید ابومهندس خواست که این هست. حاج قاسم 
خوان دعوت ایشان اینجا هستند روضه برگزار باشد و یک روضه
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شود ؛ ابومهندس هم با دعوت یک روضه خوان عرب زبان هرشب 
 خوانیکرد و حتی خود من هم که روضهخواسته حاج قاسم را عملی می

چهره او رد حاج قاسم هست و ترین فدیدم که محزونداشتم می

 .(27) "ترین و اولین نفر اشکش جاری بودمحزون

 سالمت معنوی در ساحِت کنشی
ه سردار سلیمانی چون انسانی مکتبی و مسلکی بود و فلسف

های رایشی و گها و ایدئولوژبینی و بینشپایه جهان زیستن را بر
ملی و عکرد در نتیجه تمامی کردار و مناسبات هدفدار تنظیم می

 هایها و گرایشحه بینشهایش رنگ و رایکنشگری رفتاری و
صاتی های خویش از مختمتعالیه داشت و انسانی بود که در کنش

تعبد و  تقوای فردی و اجتماعی، مانند: معقول، متعادل، متوازن،
یرت عین حال جهادی و انقالبی همراه با شجاعت و بص تشرع در

ریط نشد افراط و تف برخوردار بود و بدین جهت هرگز گرفتار گرداب
ست سلوکی که در زی و در صراط مستقیم سلوکِ اجتماعی داشت.

اش میخانوادگی و آنگاه سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی و نظا
سین تبلور داشت و همگان از دوستان و حتی دشمنانش را به تح

ش و اچهل ساله نامه او به همسرش که از ادای حق صبر واداشت.
رزندانش های او به ف(، نامه33) سخن به میان آوردحاللیت از وی 

 واستم همهعزیزم از خدا خ" اند:ها نوشتهکه در یکی از این نامه
هایم را مملو از عشق به خودش مویرگ های وجودم را و همهشریان

لق به عزیزم من متع...  کند. وجودم را لبریز از عشق خودش کند
ن در آرامش نباید بخوابد. تا دیگراخوابد و آن سپاهی هستم که نمی

 ... بندبخوابند. بگذار آرامش من فدای آرامش آنان بشود و بخوا
ه با کای که برای یک داعشی نوشت، سبک گفتگوهایی (، نامه34)

 یاسیسهای فرماندهان در جبهه مقاومت و سربازانش داشت، دیالوگ
 خصوصی های رسمی و غیررسمی که در محافل عمومی وو سخنرانی

مه آن هانجام داد همه و همه بیانگر مختصاتی بود که ذکر شد و 
یم مختصات را ذیل والیت و التزام عملی به آن تعریف و تنظ

اشورا، عهای دینی و معنوی در نماز اول وقت، زیارت کرد.کنشگری
 صهیونیسم دعای کمیل تا مدل فرماندهی و اسلوب مبارزه با استکبار و

دسه ایت از سالمت معنوی در ساحت کنشی و هنو اذنابش همه حک
اینجا  درکرد. ها میسلوکی زیست مبتنی بر اصول و ارزش-معرفتی

 کنیم:یهای سردار را نقل مگرایانه در کنشگریسه گزاره شریعت
 :الناس()حق گزاره اول ناظر به شریعت به معنای خاص

کارانم از همسایگانم و دوستانم و همز همه طلب عفو دارم، ا"
 وی باطلب بخشش و عفو دارم. از رزمندگان لشکر ثاراهلل و نیر

 عظمت قدس که خار چشم دشمن و سدَّ راه او است، طلب بخشش

 (.26) "دندو عفو دارم؛ خصوصاً از کسانی که برادرانه به من کمک کر
 عشیالناس و حاللیت طلبی از یک داگزاره دوم ناظر به حق

در خالل  احب منزلی در سوریه که ایشان)نامه سردار سلیمانی به ص
 تفاده کردند(:عملیات آزادسازی البوکمال، از آن منزل به عنوان مقر اس

بنده شیعه هستم و شما اهل سنت. البته بنده نیز به نحوی "
شاءاهلل در معتقدیم و ان )ص( اهللرسول سنی هستم چون ما به سنت

نیز به نحوی شیعه تالشیم گام در مسیر ایشان بگذاریم. و شما 
السالم را دوست دارید. بنده از کتاب بیت علیهمهستید چون اهل

های دیگری که در خانه شما بود و صحیح بخاری و کتاب قرآن
خواهم و امیدوارم ما می متوجه شدم شما متدین هستید. اوال عذر

 انتتان استفاده کردیم. ثانیا اگر خانهرا ببخشید که بدون اجازه از خانه
از سوی خودمان  خسارتی دیده است حاضریم خسارتش را بدهیم.

استخاره کردیم و جواب استخاره آیات مبارک  قرآن کریمو شما با 
بود. امیدوارم این آیات را  362و  361سوره فرقان در صفحات 

گونه که ما اندیشیدیم. بنده ها بیاندیشید همانبخوانید و درباره آن
شما خواندم و برای اندم و دو رکعت نیز به نیت خو نمازشما  در خانه
 (.26) "تان دعا کردمخیریبهعاقبت

 گزاره سوم ناظر به والیت گرایی:
 یههد ملت این به( رض) خمینیامام که ارمغانی بزرگترین"

 والیت، گویندمی چه دانندنمی و کنندمی حماقت ها بعضی که کرد
 ناحیج و حزب هیچ عضو من، کنید قبول من از مردم...  است فقیه

 و اسالم به کندمی خدمت که کسی جز طرفی هیچ به و نیستم
 و تماما را یعهش علمای !واهلل؛ بدانید را این اما. ندارم تمایل انقالب

، روحانیت نای همه سرآمد !اشهدباهلل !واهلل ... شناسم می نزدیک از
 تاریخ رگبز مرد این، غیرایران مراجع و ایران مراجع از علما این

 اش نوشت:نامهوصیت در .(26) "است ایخامنه العظمی اهللآیت یعنی
سربلند که  برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و"

که شما جان من و امثال من، هزاران بار فدای شما باد، کما این
راقبت مصدها هزار جان را فدای اسالم و ایران کردید؛ از اصول 

ارسته در وکنید. اصول یعنی ولیَّ فقیه، خصوصاً این حکیم، مظلوم، 
ای عزیز را عزیِز جان خود بدانید. دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه

 .(26) "حرمت او را حرمتِ مقدسات بدانید
 

 گیرینتیجه
-ساحت ای بارز از سالمت معنوی در همهسردار سلیمانی نمونه

ها و هم در تمامی سطوح و الیه های بینشی، گرایشی و کنشی آن
وی گوناگون زندگی است. او سالمت معن هایعین حال عرصه در

طبیعی  های متکثر حیاترا در متن زندگی و درون تضادها و چالش
مت تجربه کرده و به سوی حیات طیبه سوق داد. سردار از سال

 نست امنیتاعتقادی، روانی، اجتماعی و معنوی برخوردار بود تا توا
ران هدیه پایدار را به جوامع اسالمی و از جمله جامعه اسالمی ای
یل ارتباط ذنماید. او سالمت معنوی را در ارتباطات چهارگانه و در 

بر سالمت  )ع( معنادار کرده و گفتمان مسلط با انسان کاملِ معصوم
ود. باش عبودیت مبتنی بر شریعت حقه و امامت و والیت معنوی

فرهنگی،  ر، معطوف به جهاد و مبارزه تمام عیارسالمت معنوی سردا
 .سیاسی و اجتماعی و درعین حال جهاد نظامی بود

 

 تضاد منافعی گونههیچکه  کندمیتصریح  هنویسند تضاد منافع:

.در مطالعه حاضر وجود ندارد
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