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 مقدمه:

ن از کلمه  دگاه یثبت و ضبط مکالمه و د  ت یچون  که عرض کردم شروع   نیمخلص  یاست من 

گفته    ن«یچون معموالً »عاقبه للمتق   میشروع به گفتنش کرد   یواژه را ما بعد از رفتن حاج  نی. اکنمیم

بود توجه    ستهیکه شا  یآن طور   یول  میدیدیو م  میدیهم اضافه کردم چون د  نیشود و من مخلص  یم

  یویدن  ثیو هم از ح  یو اخرو  یمعنو  ث یکنه هم از ح  یکار م  ی که آن حس با انسان چ  میرا نداشت  مالز 

  قلوب ؛ تیو محبوب

 

 سلیمانی دی شه  یتیر یابعاد مد ری توجه به سا تی اهم

  ی تیریو سبک مد  دگاهیمند بودم دعالقه   ینباشد ول  قیمطالب ارائه عم  دیکمبود وقت شا  لیبه دل

  نی در ا  دیمباحث شا  زنمیانجام بدم. حدس م  ترقیاز اآلن و دق  شیب  یرا ازلحاظ علم  یمانیسردار سل

  ی تیریابعاد مد  ری سردار بدون توجه به سا  یانسان  هیسرما   تیریمدبحث    زنمیجلسه تمام نشه. حدس م

با    یشتریاز مباحث که ارتباط ب  یاتیبه کل  دیلذا با  ستین  ری پذامکان  نگاه میهرچند گذرا و داشتن ن  شانیا

 .میدارد داشته باش یانسان هیسرما تیریمد

 

  هیاول می مفاه

صحبت    شانیمکتب ا  د،در ی،سردار شه  یمانی سردار سل  یمنابع انسان  تی ری در خصوص مد  دیبا  ما

  یدر مورد هرکدام مختصر  ؛منیانسان  هی،سرما تی ر ی،مکتب،مدیمانی: سردار سلمی دار  دواژهیکل4.میکن

 .هستند یمباحث آت  بانیمباحث پشت ن ی هرچند ا میشیبعد وارد اصل بحث م کنمیعرض م
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  یمانیسل  دی شه  یها یژگ یو

م   یموقع انسان  یمانیسل  دیشه  میگیکه  مورد  نظ  ایکه    میگیم  یدر    قتش ی.حق رهینظ  یب   ای  رهیکم 

.شما  یو فعل  یعملکرد  ثی فاعل و هم ح  ثی هم از ح  یشخص  ثیهم از ح  ر؛ ینظیب  گمیمن م  میبخواه

  ع ی در جهان تش  ی آثار وجود  گونهنیبا مختصات سردار که ا  دیشناسیم  تیچند تا شخص  عیتش  خ یدر تار 

داشته و  مقاومت را نگه  یدانیانقالب قرارگرفته و جبهه م  یشانیکه در پ   یفرد  یعنیو اسالم داشته باشد  

  کی   حالنیو درع  کندیفتح م   یگریپس از د  یکی ها را  مؤثر است.و جبهه  یو فرمانده   تیریمد  نی در ا

تراز شخص  یاسیس  تیشخص ا  رگذار یجهان است.تأث  کیرده    یاسیس  یهاتیدر    کی   ،ن یو در کنار 

 در اوج قرار دارد.  یاست . و در مردم دار   بیسخنور قهار و اد  کیو  تمام معناعارف به 

بود که    ی عیما طب  یاستراحت نداشت.و برا   یکلمه وقت برا   یواقع  یاست که به معن  یکس  شانیا

  7.5   ساعت  شدیم  رانیو لبنان وارد ا   هیکه از عراق سور   یروز شبانه  تیبعد از دو هفته مأمور   یحاج

م .ا  3ای2بوده و حداکثر خوابش    دهینخواب  کهی.درصورتگذاشتیصبح جلسه  بوده  انسان    ن یساعت 

گشاده و با دل و تمام   یدارد و با رو ینیسنگ  یعقبه کار  دیکنیشه احساس نم یبا مردم مواجه م یوقت

 .کردیوجودش ارتباط برقرار م

 

 ی مانی سل  دی و اخالص شه  یدار نید

انگشت    یلیخ  ای  یندار  ایاش را  در اوجه و در اخالص در قله است شما نمونه  یدار نی و د  نیتد  در 

  یزی فرد ناچ  یو داشتن اخالص برا  تی.رعاشناسمیرا نم   یگرید  یکس  یاز رهبر  ریو بنده به غ  یشمار دار 

رفت ذهن  یو م  شدی؛خب حاج قاسم هر جا وارد م  شناسهیمنو نم  یچون کس  ستیسخت ن  یلیمثل بنده خ

  دند ید  یمارا م  یوقت  یکشور   ک یرده    نیو فکرها دنبالش بود و مورد توجه دوست و دشمن بود.مسول

 .  میو لذت برد میدیحاج قاسم را فالن جا د گفتندیم
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اخالص    تیکرده با حاج قاسم و رعا  کیسالم عل  یمسول نهاد  ای  ری فالن وز   یرهبر  تیمثال در ب

 .واقعا در اوج و قله اخالص قرار داشت  شانیسخته و ا یلیمثل حاج قاسم خ ی در فرد

ا  یتیمامور   یفردا ا  شانیکه  با   هان یجلسه دونفره داشتم روز قبل ک  شانیرفته بود عراق برگشتند 

حاج    یبزرگ و رنگ  یل یموضوع اختصاص داده بود.و عکس خ  نی خودش را کامال به ا  ی صفحه باال

الصخر  یمانینقش سردار سل  یدربار   یخوب  یلیقاسم و متن خ . من به حاج قاسم گفتم  درفتح جُرف 

 . است  از شما زده یخوب یلیعکس و متن خچنین  هانیک

من    دیشا  شدیناراحت م  قتا یو حق   موشیناراحت ممطالب    نیا  دنیت به خدا من ازدفحاج قاسم گ

 شد یناراحت م  هیته دلم ناراحت نباشم. حاج قاسم در حد گر  یم ولوم دوست ندارم مطرح بشویباشم بگ

بال مطرح کردن عکس هستند  دن  نیکه مسول  یدر جامعه در حال  کنندیحد مطرح م  نیکه چرا من را در ا

و    ویساختن و سنار   لمیکه آن کارگردان تمام جوانب در ف   ین مطرح شود؛ موقعان و اسمشاکه عکسش

  دیر من دا  یکه شما برا  1نوشت  هیبه حاج قاسم مطرح شد آن نامه را با گر  ی.... را تمام کرده بود؛ وقت

  .دیو همت بساز  یباکر یبرا دی!؟ بادیساز یم لمیف

 

 
  ی حسن پور( برا  د یسع  دیس  یاز مستند سازان جوان کشور )آقا  ی کی  میتصم  رامونیپ   یانتشار اخبار  یدر پنامه شهید سلیمانی:     1

ا  دنیکش  ریسپاه قدس و به تصو  یالملل  نیب  یها  اتیعمل  تیبا محور  "سردار"به نام    یلمیف  دیتول در محور   یرانینقش سرداران 

 یاسالم  یکردند: در جمهور  دیاقدام تأک   نینسبت به ا  هیبا اعتراض و گال  ینامه ا  یط  شانیا  ،یمانیسردار حاج قاسم سل   ژهیمقاومت بو

ضرورت    کیتجربه شده    یقیحق  یو عملکرد آنها به عنوان الگوها  تیوجود دارد که شناساندن شخص  دیاثر گذار شه  تیدهها شخص

  نیز  ،یهمت، باکر  دانیدر صحنه جهاد شه  یباهنر و مطهر  ،ییرجا  ،یبهشت  دانیهمچون شه  یاست. بزرگواران مجاهد و متفکر

از شصت سال در حال مجاهدت    شی( که بی)مدظله العال  یهمچون مقام معظم رهبر  یزنده ا  دیشه  نهایا  أسو ... در ر  یخراز  ن،یالد

خودم باشم    تی از شخص  یلمیبه ساخت ف  ینسبت به نوشتن خاطرات دفاع مقدس تحفظ دارم. چگونه راض  یحت  ریحق..  باشند.  یم

؛ یا در نامه ای دیگر خطاب به معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی  ... ردیگ  ی م  رینوع اقدامات فرصت خدمت را از حق  نیا  نکهیضمن ا

  یجناب آقا  زیبرادر عز"مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران انقالب اسالمی با هدف ممانعت از ساخت فیلم در مورد ایشان نوشت:  

در مورد خودم   یزیچ  خواهمیام نم . تا زندهنم کیتشکر م  یجنابعال   اتیکند. از عنا   ریانشاءاهلل خداوند همه ما را عاقبت به خ  یآسود

شوم آن وقت هر چه دوست    دیشه  دیگوناگون و خطرناک دعا کن  یهاتیو همه در معرض نفسان  م یشود. ما انسان  ریتصو  اینوشته و  

از آنکه    شیبه خداوند شود و به او و نصرتش مطمئن گردد در چشم دشمن بزرگ خواهد شد ب  ی. انسان اگر متکدیسیبنو  دیداشت

 "را دارم خداوند را سپاسگزارم.  ت یوال یسرباز اقتیکه ل  نیام، هموقت بناء نبوده چیدر ضمن ه کنندیدشمنان تصور م
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 ق ی و تفکر عم یریپذ مشورت

 یرفتار   ی تضاد ها  هیکه در نگاه اول  یانسان در ابعاد مختلف انسان توانمند و بعضا انسان  نیا  خب

قاطع  نیادیکه در م  یفرد  یعنی.)در ظاهر( ؛  میدیدیمثل بزرگان م ما    ت یدر اوج  امکان نداشت  است 

  یسطح  م. حاج قاس   میزد یحرف م  قیعم  دیبا   میزدیحرف که م  میحرف بزن  شان یبا ا  قیعم  ر یغ  میبتوان

و مهم بود.شما اگر حرف    ریخط  شی کار   طهیچون هم باور خودش بود و هم ح  رفتیپذیحرف زدن را نم

غ  قیعم  یو سخن م  یزدیم  دهینسنج  ریو  ا  یناراحت  تحل  یهست  نکار یشد که شما مسول   یلیخ  لتیو 

 میقاطع بود و در تصم  ار یو بس  ریانسان سخت گ  نی؛ا  یریبگ  میجهان اسالم تصم  یبرا  یخواهیو م  فهیضع

گوشات کر    دیبا  یعنیاز مشتقات صمه است    میتمام.چون تصم  یعنی  گرفتیم  میتصم  یها وقت  یریگ

 .است میقبل از تصم یکردن موضوع برا نییاجرا و مشورت و باال پا یبرا  یبشود و بر

 

 جنگ  دانی در م تیقاطع نی در ع  نی ریبودن در قبال سا یعاطف

که    یدیدیمشاهده کرده بود فردا م  تیکه از خودش قاطع  یانسان قاطع در مقابل همان کس  نیا

کارا را کردم و نوشتند   نی بوده و ا  ینطور یحاج قاسم نوشتم که ا  یبرا  یمطلب  سه؛ینویم  ایدستتو ببوسه  

  یبرادانش را  تیریمد گشتیفتوحات بزرگ برم نیکه از ا یوقت شانیکه من دست بوس شما هستم. ا

قبل    ای  دیبا  میبود  شانیکه در رکاب ا   ی از افراد  می داشت  قی. ما هم توفدادیخوب انجام م  یلیخ  یتگریروا 

آمدند دست    یجلسه دوست داشتن ارادتشان را به حاج قاسم نشان بدهند و م  یاز اتمام جلسه تمام اعضا

  ن یا  دمیشان ببوسند من ندیآمده افراد مختلف بخوان دست ا  شیبار پ   ونیلیم  ک ی  دیبوس حاج قاسم؛شا 

  .را( ببوسد شانی )دست ا خواستیبود که حاج قاسم م  نیا  شانیعکس العمل ا یحت فتدیاتفاق ب
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 بعد از شهادت یول   می و تعظ اتی در زمان ح یول  نی تحس

جمله خوب    ک ی   ،بود  شان یا  ت یکتب که درباره شخص  یدر بعضبود.  عظمت    نی انسان با ا  نیا  خب

  میو بعد از شهادت تعظ  ختیرا برانگ  یول  نیتحس  اتش یدر زمان ح  شانیاوجود داشت به این شکل که »

م  یوقت»فرمود    شانیا  ؟هست  ناادتیآقا    شاتیفرما  «را!  یول قاسم  بده  یحاج  ما گزارش  به  ما   دآمد 

  شانیو االن من مقابل شهادت ا  دکن  نیتحسرا    شانی و انسان دوست داشت ا   میکردیم  یاحساس خوشحال

ام )ممکن است بوده باشد    دهینشن  یکس از مقام معظم رهبر  چیه  اتیبنده در دوران ح  «؛کنمیم  میتعظ

لفظ به کار ببرد که من فالن شخص را دوست دارم    نیا  شانیا  یومام( که در جلسه عم  دهیمن نشن  یول

و در جمع دوستان صحبت کردند    و ریسال قبل شهادت حاج قاسم( آمدند ن  12)  86. حضرت اقا در سال  

ام که جز    دهینشن  گرید  یرا من از کس   نیرا دوست دارم.ا  یمانیو دوبار اشاره کردند که من سردار سل

شما    یبرا  شانیشهادت ا  ندیفرمایم  دیمنزل شه  روندیکه م  یوقت  شانیحاج قاسم به کار گرفته شد.ا  یبرا

که به حاج   دیسراغ دار   حضرت آقا از    ی چندتا سخنران  دینیمن سخت تر بود.شما بب  ی برا  یول  ودسخت ب

  !قاسم اشاره نکرده باشند؟

 

 رکالمی تاث

قاسم   عج  کی حاج  انسان  و  ا  یبیمرد  و  مقاومت    بیعج  نیبود.  جبهه  دوران  به  فقط  بودنش 

قرارگاه کربال بودم.و شاهد بودم که حاج قاسم با    یفرمانده  یمن زمان جنگ عضو شورا  گرددیبرنم

مال دوران    لش یتحل  هیقدرت کالم و تجز  یعنی.دادی خودش قرار م  ریرا تحت تاث  نیجمله مسول  نیچند

در دوران انقالب متولد شد و در دوران دفاع مقدس رشد کرد و    یمانیسل  دی.شهستین  مقاومتجبهه  

  کباریبود.  ی نجور یهمون موقع هم ا  شانیو وقت رفتنش بود.ا  دیدر دوران جبهه مقاومت به تکامل رس

 کن.  هیگزارش ته  یاتیمناطق عمل میمستق  یها  گانی تیبه من گفت برا و از وضع یشمخان یآقا
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را بررسم  یها  گانیلشکر ها و    میما رفت ته  ی.گزارشمیکرد  یختلف  اتفاقا همه    هیکه من  کردم 

  ی .بررس مینداشت  ی مانیبه سردار سل  ی خاص  ش یسردار ها و برادر قاسم هم بود و ماهم که آن موقع گرا

بهتر  ن یمن ا   41که لشکر    یثاراهلل دارد.با وجود  41را لشگر    یشکل آموزش و سازمانده  نیبود که 

قدرت    یمشکل داشت ول  یانسان  یرویتعداد ن  ثی کرمان بود و از ح  یابانیمال منطقه خشک و ب  اهللثار 

ظه   یداشت.زمان  ییباال  یسازمانده مرحوم  کرد  سقوط  عراق  توسط  فاو  برا  1نژاد   ریکه    ه ی ته  یآمد 

 دهند.  ب  شگزار  شانیفاو به ا  یها  گانیقرارشد که فرماندهان    تایو نها  میگزارش؛ ما هم در آن جلسه بود

شروع به گزارش کرد    شانی. ادیدوستان و فرماندهان مختلف گزارش دادند نوبت به حاج قاسم رس

من رفتم خط    گفتیداشت م  یعیهم طب  کجا یکرد.    انیکه در لشکرش افتاد ب  یو ماوقع را گفت و اتفاقات

  ی برا   دینگهدار   نجایهم  یمان ینژاد گفت برادر سل  ریو برادر ظه  نمیدشمن بب  تی وضع  زی خاک ر   یو باال

  دیکن  تیو لشکر را هدا  دینیدر مقر خودتون بش  دیشما با   دیخط؟! شما فرمانده لشکر هست  دیشما رفت  یچ

. حاج قاسم بحث گذاشت کنار و شروع کرد   زهیر یو کل لشکرتون بهم م دیشیم دیخط شه د یریخب م

عج منطق   یبیسخنان  عم  یگفتند.  ب  یول  قیو  ش  انیبا  و  نفوذ  بع  وایبا  که    یعاطف   ضاو  از گفت  یکی 

که فرمانده لشکر در مقر خودش    یزمان  یبکند ول  یتواند کار   ینم  یکس  می اگه ما خط نرو  فرماندهان

رود    یجنگنده م  ایهلکوپتر و    ای  زدیبر  شآت  نشمد   یکه آتش توپ خانه بر رو  دهدینشسته و دستور م

 کنم.   کی و تحر قیرا تشو روهاین دیسر دشمن؛ االن من با وجود خودم با  یباال

مندانه است که امام    شیو اند  قیجمله عم  نی. امیجنگیوار م  ینیحس  ،)ع(یعلامام  ما در حکومت  

که من کل لشکرم   زدیو مثال م .میجنگیوار م ینیو حس می ما حکومت دار  یحکومت نداشت ول  نیحس

من    دمجروح نشده باش  ش یکه دست پا   دیدید  یشما اگر فرمانده گروهان و گردان   ،کنمیرا به خط م

کرد و گفت   هیگر یکی از فراندهانتا و گفت و گفت ؛ میجنگیم یما با دست خال .کنمیمرا رها لشکر 

 
  ی بود، که در فاصله سالها یاسالم  یارتش جمهور ینیزم ی رویتهران( سرلشگر ن  ۱۳۷۸مهر  ۲۱ درگذشته  –  لیاردب   ۱۳۰۳)زاده  رنژاد یظه یعلقاسم 1

سال پس از   کی  ۱۳۷۹در سال  . مقام معظم رهبریستاد مشترک ارتش را برعهده داشت است یو عراق، ر  رانیدر خالل جنگ ا  ۱۳۶۳تا  ۱۳۶۰

به   یشد، در مراسمو عراق عنوان  ران یفرمانده کل قوا، در خالل جنگ ا یدر گروه مشاوران نظام یعلت آنچه نقش وبه رنژاد، یظه یدرگذشت قاسمعل

 . نصر اهداء کرد  انمسلح، نش یروهاین  یبان یاز فرماندهان و مسئوالن پشت  گری د یاو و گروه
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سل تاث  یمانیبرادر  تحت  را  من  داد  ریشما  شلمچه    نیهم  نی.عدیقرار  به  عراق  حمله  از  بعد  را  داستان 

رغم   یکرد عل انیب یاز جلسه که مرحوم رفسنجان یاز شلمچه را گرفت و در بخش ی.عراق بخشمیداشت

 .ختیاشک ر  یرفستجان  یشروع به صحبت کرد و آقا یخواست حرف بزنه ولیحاج قاسم نم نکهیا

 

 ب یو اد  متفکر

انقالب و نسل  در    م یداشت  قیکه توف  .ماکنند یم  انیو شهادت ب  دیاز شه  شانیکه ا  یمطلب  دینیشما بب 

  خ ی قلب تار   دی»شه  ی. اولاین هاست   و شهادت  دیدرباره شه  م یبود  دهیکه شن  یجمالت مهم)باشیم(،  اول  

شمع   دیکه »شه  ی مطهر  دیاز شه  ی. جمله بعددادیقرار م  ر یتاث  حتکه واقعا ت   یعتیاست« از مرحوم شر 

  ی رمردهایبه وجه اهلل«؛ ما پ   کندینظر م  دی»شه)است که فرمودند(  از امام    یاست«. جمله بعد  تی محفل بشر

 .  میاز بزرگان ندار  یگریجلسه جمله د

.»شرط   شود«ینم  دینبود شه   دیشه   یاز حاج قاسم است: »تا کس  دم یکه شن  یجمله فاخر  نیمن چهارم

  ی حضرت آقا و مطهر  شمندانهیاند  یجمله در تراز جمله ها  نیا   قتایشدن است«.حق   دیبودن شه  دیشه

 دیفرمای. وباز مکردین جمله عمل میبود و به ا  دهی جمله رس  نیبه ا  یمعن  کیبه    شانی! و جالبه است؟ین

 دیاو شه دیبدان شودیاز کالم او و رفتار و اخالق او استشمام م دیشه ی که بو دیدیرا د  ی »اگر امروز کس

عرض    ضمیاز عرا  یو من در بخش  میدانستیخواهد شد.همه م  دیاو شه  میدانستیخواهد شد«. ما همه م

 .بود  ینیچن  نیانسان ا  ،ی نفس بود. از لحاظ ادب  ثی دخودش و ح  یتمام کرده بود برا  شانیخواهم کرد.ا

 

 ی مانی سل  دی شه کردیرو ای ه ینظر مکتب،

که رهبر در خصوص     می؛ما چند نفر سراغ دار   یمانیسل  دیمکتب است ؛ مکتب شه  یواژه بعد  دیکل

است که نائب    یافتخار بزرگ  یلیخ  نی.خب امیآن فرد لفظ دارا بودن مکتب بکار ببرند. در ظاهر ندار 

من    اراتکه از افتخ  کنمی عرض م  یدنیشن   ینکته ا  نجایمکتب است و ا  یدارا  شانیا  دیامام زمان بفرما
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کردم.اتفاقا هر    انیمکتب است و ب  یدارا  شانیکه ا  دمیرس  جهینت  نیبه ا  شیسال پ   7-6است. من حدود  

و احساس    دمیشنیرا م  شانی ا  ی؛ من صحبت ها  یو دکتر محمد  یدو شاهد در دانشگاه هستند ؛ دکتر فره

 مکتب است.  به لیدارند و قابل تبد هیظربه ن   لیفرمول کردن و تبد  تی صحبت ها قابل کردمیم

است. فرصت و تخصص    بیها خاص و عج  هیو نظر  زندیم  یق ی عم  یحرف ها  شانیگفتم ا  زان ی به عز

به    لیسخنان را تبد  نیکه ا  ن یا  یافراد برا  نیتر  یرا ندارد. اول  یعلم  هینظر  کی استا به    نی کردن ا  لیتبد

با توجه به شناخت من به    ند؛هست  نیدانشگاه امام حس  دیو اسات  نیو مکتب کنند دانشگاه امان حس  هینظر

مسائل است بخاطر مطلب و موضوع و  نه به   نیدنبال ا یبه صورت جد یاگر احساس کنند جمع شانیا

  گر ید  نیبود.و ا  دهیجرقه آن موقع به ذهن من رس  دی. شادادیوقتش را انجام م  یخاطر خودش هماهنگ

 ماست.   یظاهرا اختصاص

 سالیان)در    کردمیسوابق خودم را آماده کردم نامه ها و مکاتبات را آماده م  شانیبعد از شهادت ا  

ا   یق یتوف کردم و    هیگال  یصورت جلسه دونفره دارم و درباره موضوع  دمیبودم(. د  شانیکه خدمت 

جلسه بود    19/3/93مکتب دارم.    تی ریمن در مد  یول  ستین  ییگویکه شما م  ی نطور یافرمودند    شانیا

 .داد  حی را توض یتیریاز مکتب مد یبه من گفت مکتب دارم و گوشه ا  شانیوا

 نیآست  شانیشهادت ا   بعد  خواهش را دارم؛   نیا   شانیا  یتیریمن در خصوص مکتب مد  لیدل  نیبه هم

  ی جمع علم  کی  کنمیم  شنهادیالزم را دارم و نه وقت الزم را. پ   ی نه بضاعت عمل  ی باال زدم شروع کنم ول

مختلف    یبعد ها  یرفتار ها  یتیری در مطالعه بخش مد  کنمی مکتب حاج قاسم کار کند. من فکر م  یرو

موضوع است و مواد    نی ا  یرو  یبشود و الزمه اش کار علم  یبه مکتب علم  لیتبد  تواندیحاج قاسم م

 صاحب مکتب است.    تی ریاز نظر بنده در مد  شانیارزشمند است. ا   یخامش وجود دارد، سخت است ول

  یمطهر  دیشه  فیبکند مثل تعر   جادیرا ا  یمختلف که غالب  ات ی مکتب عبارت است از وجود نظر

ا ا  یو فرمانده  تی ر یدر مد  شانیاز مکتب؛  دفاع مقدس صاحب   ورددر م  شانیصاحب مکتب است، 

نظر  یکیاست.)نه مکتب(  هینظر دفاع مقدس در دوجلسه سخنران  نی ا  شانیا  یها  هیاز    ی است درباره 
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تر  یعلم دینیاجرا نشده. بب عیهمانند دوران دفاع مقدس تش عیتش خیاز تار  یبرهه ا چیام که: در ه دهیشن

 نی است ؛ا   یبزرگ  یلیحرف خ  دینیبباست.    هینظر  کیاز نظر من    یاست ول  هیفرض  کی  مییبگو  مییبخوا 

  ه؟!ن ایهست  ایکنند که آ یبررس عهیدان ش  خیتار  یمثال علما دیرا با

 

 یمانی سل   دی شه  یتمداری وال

  ی( دارا  میگویگذرا م  ستی)چون موضوع من ن  یو اجتماع  ی،انقالب  یاس یقاسم در امور س  حاج

  ؛ یشعار   یمدار   تی است. نه وال  ی ق یحق   ی مدار   تی وال  ی اسیدر امور س  کردش ی( و روهی)نه نظر  کردیرو

  یمخف و    رمیآن را با تمام وجود بپذ  ستمیمن اگر با آن هماهنگ ن  کندیم  انیب  یکه ول   یزیچ  یعنی  یق یحق 

  روزیکه د  ینبود. مثل سردار قاآن  نگونهیا  شانیرا پر رنگ کنم.ا  خواندیکه با نظر من م  ییزهاینکنم. چ

است پس دست    نیو نظرشون ا  میبا دفتر تماس گرفت  میکه دنبالش بود  یتماس گرفتند و گفتند موضوع

  رمیو نپذ  دیایخوشم ن  نمن االن از آن دست فرمو   دیو تمام. شا  دیکن  میاساس تنظ  نیفرمونتون را بر ا

ن  نیا  یمدار   تیوال  یول س  شانی.استیگونه  امور  حداکثر  یاسیدر  جذب  به  عمل    یمعتقد  بود.و 

  ی عقبه درخشان  کی  یکه به ظاهر کامال به آن جناح رفته ول   یکس  دمید  شانیبا ا  می.در سفر هاکردیم

.  دیایب  یفالن  دییگفت( که بگو  یکرد م  یم  یتفقد  ی عنی)  دیکشیبه سر وگوشش م  یدست  شانیدارد ا

 .بود بندیبه شدت پا  تی حال به خطوط قرمز وال نیبود.و در ع ینگاهش به جذب حداکثر 

 

  یدار مردم 

  ی برا  نکهیاز ا  بردی. عشق و لذت مینه تعارف  یبود ول   یدر اوج مردم دار   شانی ا  یامور اجتماع  در 

  . رفتیدرخواست عکس کردم و نپذ  یمن از حاج  دیبگو  دینیرا بب  یمردم وقت بگذارد.امکان ندارد کس
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  یجهاد کردیرو

و   ی.اقدام انقالبرفتیپذیرا نم نیاز ا ریبود و غ ی؛ حاج قاسم نگاهش جهاد یگر یبحث انقالب در 

که حرکت    یژگیخاص که آقا فرمودند.سه تا و  یژگیبا آن سه تا و  یجهاد  کردیبدون رو  یانقالب  تیفعال

بدون    یدحرکت جها  ی عنی.دشمن داشته باشه  3  ی .شبانه روز 2آقا(    شی.مخلصانه باشه )فرما1:یجهاد

 شود،  یدشمن نم

 

 ی ن ی در امور د دی تق

و چهارچوب خارج    دیق  نیکلمه و از ا  یواقع  یبه معن  یعنی  دیبود. مق   د یمق   ینیدر امور د  شانیا 

بود. عاشق    دایواله و ش  ی و اخرو  ی . در امور قدسدیدیآقا د  شاتیرا در فرما  شیشود.که نمونه ها  ینم

خصوصا در    الس  8-7  ن یا  شانیا  دینباشد که تعجب کن  یرفتنی شما پذ  یبرا  دیشا  قرار یبود. ب  قرار یو ب

 .جبهه مقاومت چطور مقاومت کرد

 

  شهادت عاشق

بود.در بحث ها اشاره    یاخالق  لی فضا  یدارا  ی .در امور اخالق  زدیشهادت و له له م  یبود برا  قراریب

 .خواهم کرد

 

  یمانی سردار سل یانسان  هی سرما  تیری مد یها یژگ یو

گذرا انجام    میکار بخوا  نی.اگر ما امیسردار صحبت کن  یانسان  هیسرما  تیریدر رابطه با مد  حاال

به . لذا  ماندیبحث ناقص م  ی به طور کل  شان یا  یتیری و سبک مد  شان یا  یتیریبدون نگاه به منش مد  میبد

 خودش دوتا مبنا داشت.    یانسان هیسرما  تیری در مد  شانیکه ا پردازمیکالن به بحث م انیصورت ب
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مکتب)مکتب اسالم(   ن یخودش را در ا یانسان  هیاساس سرما نیبر مکتب اسالم بود. بر ا یمبتن .1

 . عیخصوصا تش ینید  یلحاظ کردن اموزه ها یعنی. کردیلحاظ م یمدار نیو د  یمحور  نید

ها و عناصر خودش به    رو یهم خودش و هم از ن  شانیرا ا  ی:حدود شرعیحدود شرع  تیرعا .2

 .کردیم  استدرخو یصورت جد

عاشقانه    شانیکه ا  م یندار   یزی چ  تی باالتر از تابع  گرید  یمدار   تی:در بحث والیمدار   ت یوال .3

و برتر    یو عال  ی نیو هم از منظر د  هیفق   یحضرت آقا را هم به عنوان مصداق ول   یعنیتابع بود.

م بود.ا دیورز یعشق  تابع  تداب  کردیم  انیب  شانی.و  و  نظرات  به  هرجا  گ  ریما  آقا    وش حضرت 

 .میدیرسیم تیبود که به موفق   یهمون جا ،جا  میکرد یو عمل م میکردیم

 

 مبنای مکتب دفاع مقدس

از مکتب دفاع مقدس   شانیدوران دفاع مقدس بود. ا  ،یانسان هیسرما تی ریدر مد شانیدوم ا یمبنا

.حوزه  دادیم  زه یو انگ  کردیم  یی. راهنماکردیم  ت یری خودش را مد  یروهایو بر آن اساس ن  گرفتیمطلب م

 یشدنجلسه تمام    کیبحث ما با    یعنی  نی)که ا  ودشیبخش م  4  یانسان  هیدر خصوص سرما  شانیعمل ا

 دارد.  از یحتما دو جلسه ن میکارکن قیرا عم  نیا می(اگر بخواهستین

.بعد از کارکنان    رودیسازمان ذهنمان به کارکنان مجموعه م  یانسان  هیسرما  مییگویم  یما وقت  دینیبب

 ی تیریو سبک مد  یبا فرمانده  شانیا  یتیریمجموعه هستند. سبک مد  رانیآحاد پرسنل و فرماندهان ومد

  .ها و ظرافت ها متفاوت است تیتعامل حساس عتایباهم متفاوت است و طب کارکنانبا  شانیا

 

 حوزه اختصاصی رهبران نهضتی 

جبهه مقاومت هستنددر    یانسان  هیهستند که سرما  یرهبران و عناصر نهضتبعد اختصاصی  سوم    حوزه

داشت و اجرا    یخودش روش و سبک  یقدس سپاه هستند. حاج قاسم برا  یروین  یانسان  هیسرما  یسازمان
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 یرهبران هم ارتباط داشت.ارتباط  نزدیکانبا    شانی اضافه کرد.ا  دیخانواده را هم با   بایتقر  نجای.اکردیم

( فرزندانشان حاج قاسم را  دانیکه زنده هستند)و نه شه  یکه رهبران وفرماندهان  یداشت. طور   قیعم

  ی دوست داشتند.من م  شتریخودشون هم حاج قاسم را ب یق یحق  یبعضا از عمو یو حت زدندیعمو صدا م

آنا هم    ینهضت  یدیکل  ری و غ  یدیرو.همان رهبران و عناصر کل  یدوست داشتن حاج  شتر یدانم از عمو ب

 حاج قاسم حضور داشتند.  یو فرمانده ت یریدر چتر مد

 

 حوزه کشورهای دوست

را   ی دولت ساز کمک به که خود حاج قاسم   ییدوست هستند کشور ها ی حوزه چهارم کشور ها

مثل عراق و    یی بودند. دولت ها  یمانیسردار سل  تی ریتحت مد  هیهم جزء سرما  نیانجام داده بودند.ا

 میکن  یبررسگانه  حوزه را جدا  4  نیا  می،و لبنان و اگر بخواه  هیو دولت مردان سور   نیاز مسئول  یبخش

باز کرده    یبرا   شان یهر کدام داستان مستقل خودش را دارد و ا هر کدام فصل مختص به خودش را 

کامال  ما  با   تیری و نوع تعامل و مد تیری بودند هرکدام در نحوه مد  یروش اختصاص  یدارا  یعنیاست.  

 متفاوت بود.  

 

 جدیت در کار 

  د ینیبیم  ییپارادوکس ها و تفاوت ها  شانیا  تی ریکه در نحوه مد  است  نیکه نوشتم هم  یبند بعد

  گفتم یم  یمن به شوخ  یبود. حت   ریسخت گ  یلیخ  میشانیمجموعه ا  ریما که ز   تی ریدر ظاهر مثال در مد

م  ینیمسول کار  قاسم  با حاج  بگ   دیبا  کنندیکه  انتظارات    کردندیم  یر یسختگ  یلی.چون خرندیمدال  و 

  نیریش  میدانستیرا م  یری.چون منشا سخت گ میکردیکار م  شانیا  شیما عاشقانه پ   ههم  یداشتند.ول  ییباال

اش    یتیریمد  یاز روش ها  یبرخ  شانیا  نکهیا  گریبود. از مباحث و نکات مهم د  یریبود.چون کار خط

  دگاه یاز د  یمتفاوت و متضاد است و برخ  یمکتب  یدر نهاد ها و سازمان ها  یمعمول حت  یبا روش ها
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 قیو عم  دینکن  یرا تلق   شان یقبول نداشت.و قبول نداشتن ا  شانیا  م؛یرفتیکه ما پذ  یمباحث  با  شانیا  یها

 . دیکن یتلق 

 

 نفوذ کالم

صحبت    یلیبود خ  نیاش ا  یانسان  هیسرما  تیر یموثر مد  یاز روش ها  یک ی  شانیا  نکهیا   گریبحث د

اثر    یهاحرف    شانیا  یحرف ها   شهیو هم  میبود  شانیا  ی. و ما هم تشنه صحبت هاکردیم  رایجذاب و گ

ول  یگذار و خوب و جذاب ا  شتریب  یبود؛  هدا  شانیاز سخنانش عمل  نبود   شانی.اکردیم  تی مارا  الزم 

 یتونستینم  نیاز ا  ریغ  یدیدیرا م  شانی.ادیبکن  دیبا  یو کار شبانه روز   دیآقا مثل کارمند کار نکن  دیبگو

که   ندازندیراه ب  خواستندیم  یلالمل   نیدانشگاه ب  کی   یدفاع مل  یدر دانشگاه عال  شیسال پ   5-4.  یکار کن

که   کشمیانجام بده من گفتم که من اصال خجالت م نکار یشد.و آنجا به من گفتند ا یدر ظاهر راه انداز 

که االن   یکار   نیبه ا  نکهی( دوم ا!؟کند من برم فالن جا  یکار م  ینجور یبه حاج قاسم بگم )حاج قاسم ا

حاج قاسم بود. حاج قاسم با   اتیبرگرفته از روح باز آن هم . ورزمیبه اندازه شهادت عشق م  است دستم

 هست !  یدینکته مهم و کل یلی.خکردیم ت یرا هدا یما و کارکنان و عناصر نهضت خود،  عمل

 

 مدیریت بر خویشتن 

  ت یریمرحله مد  قتایبکند حق   ت یریحوزه مد  4  نیبر ا  نکهیقبل از ا  شانیبحث، ا  نیبحث در ا  نی اخر 

بود.من به    ر یمد  شیخو  شتن یبر خو  شانیآقا(. ا  تکرده بود.)مطلب حضر   یط   تیرا با موفق   شیبر خو

و دست اندر کاران    نیمشاور   یکه تمام  ییدر فضا  ؛ردیبگ  یاحساس  میتصم  شانیا  کبار یندارم که    ادی

م  شانیا   به  ،شانیا نظر  و  م   و   دادند یمشورت  ا   یاصرار  که  بکن  نیکردند  را    ی احساس  شانی.ادیکار 

بود   یی(. فضاشتنیخو  تیریآقا باشد.)مد  دیو با صالحد  یو منطق   مانهیحک  میتصم  دی.همواره باشدینم

خودش هم   یبرا  پیساختن کل  کردیم  تیریبر خودش مد  شانیرا قلقلک بده و چون ا  فیکه انسان ضع
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عبور    شتنیبر خو  تیریاز مد  شانیا  مختلف داشت  یکه با سازمان ها  ی. در تعامل با مشکالتزدیپس م

  تی ریهمزمان با جلب آن سازمان ها به سمت خودش بود.اگر بر خودش مد  شتن یخو تی ریمد .کردینم

خودش بود و کنترل    ریمد  شانی و در عبادات ا  یشخص  یرا ول کن .در بحث ها  نهایا  گفت یم  کردینم

  خیجنازه ش در تار   عییکه تش  دیرس  نجا یبه ا  ی مانیسل  دیکه شه  یو رموز  ل یاز دال  یکیخودش را.    کردیم

  گر یخودش بود.حاال د  ریبود که مد  نیاز رموزش ا  یکی  تیهمه محبوب  نیبا ا  ینمونه شود و فرمانده ا

  ی بحث ها  نیگذرا به ا   یاشاره ا   توانمینم  یبشم ول  یانسان  هیسرما  یتخصص  یوارد بحث ها   نجایمن از ا

  ت ی ریدر مد دینیمقدار سخت باشه.بب ک ی  یحاج تیشخص نییکنم تب رنداشته باشم و فک  یانسان هیسرما

  حیانسان بود. توض  یبود و رشد و ارتقا  یحاج قاسم حکمت بود، خرد ورز   تیمحور   یانسان  هیسرما

  .است  کیها به هم نزد  نیخواهم داد که ا 

 

 مفهوم سرمایه انسانی 

  هیشوتز سرما  ی. مثال آقامیدار   یادیز   فیمختلف تعار   شمندانیاز نظر اند  یانسان  هیسرما  فیتعر  در 

 ی م  یفکر  هیرا مترادف سرما  یانسان  هیتوماس استوارد سرما  یداند ،آقا  یم  ییرا مترادف دانا  یانسان

و   یلیتحص  یرتمها  یژگیتومولو و  یداند آقا  یم  یانسان  هیرا مترادف سرما  تیخالق  یلسل  یداند، آقا

 (... نطورهیهم هم یاسالم کردیداند.)با رو یم یانسان هیرا آن اساس سرما یفرهنگ

همه توجه دارند که   یدر مباحث علم  یدر عمل نباشد ول  دیالبته شا  میتوجه دار   نیخب همه ما به ا

ارزشمندتر  نیمهمتر  یانسان  هیسرما پا  نیو  است.سرما  کی   هیسرما  نیدارتر یو    گرید  یها  هیسازمان 

ممکنه از سازمان جدا بشود    یرود.جسم فرد حت  ینم   نیاز ب  یانسان  هیسرما  یول  شوندیمستهلک و کهنه م

 یکه حاج قاسم هنوز دارد مارا فرمانده  میکنیسازمان باشد و ما واقعا حس م  یانسان   هیاز سرما  ییجز  یول

 یرقابت  تی لذا مز  شان؛ی از ا  میریگیقدس دوتا فرمانده دارد و الهام م  ی روین  ی.به قول سردار سالم کند یم

که اشاره کردم به نظر من کانون و محور توسعه    ییواژه ها  ن یاست. ا  یانسان  هیسازمان ها سرما  یتمام
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موقع  یانسان  هیسرما مد  یاست.و  بر موضوع سبک  قرارشد صحبت کنم  تمرکز    یتیر یکه  قاسم  حاج 

 و رشد.  یحکمت ،تعقل و خردورز  .دادیهارا مبنا قرار م نیکردم و حاج قاسم هم

  صیدارا بودن فکر و داشتن قدرت تشخ  شهیاند  یرویکه ن  ندیفرمایم  یثی)ع( در حد  یحضرت عل

مهمتر است،قران کر  یها  یزگیو  نیاز  ها  هیآ  16در    میانسان  انسان  اولو    یاز  عنوان  خردمند تحت 

بودن رفتار و    امهم انسان کامل را دار  یاز شاخص ها  یکی  زین  یمطهر  دیکرده است. شه  ادیااللباب  

معقول داشته باشد.    یآن است که رفتار   مانهیرفتار حک  دیفرمایم  یمطهر  دی. شهکندیم  انیب  مانهیفعل حک

 لهی وس  نیهدف ها و بهتر  نی.بهترردیگیهدف را در نظر م  نیاست که در کارها بهتر  یانسان  میو انسان حک

مقاصد    یانسان اضافه شود برا  یمندد.هرچه خرندیگویم  مانهیهدف را روش حک  نی به ا  دنیرس  ی ها برا

! مانهیفعل حک  یعنی  نیا  کند یعمل م  رسندیروش به مقصد م  نیو کاملتر  نیکه بهتر  یلیخودش از وسا 

  ندهیسپاه امروز و آ  یراهبرد  یی و دارا  یرقابت  تیمز  نیرا مهمتر  ی فکر  یانسان  هیسرما  یرهبرمعظم  مقام  

   .دنکنیم یتلق 

را  تحول گرا در سپاه    یانسان  یروینو    دنکنیم  انیب  یفکر  هیمترادف سرمارا    یانسان  هیسرماایشان  

تحول و عادت   هیروح یو دارا  زهوشیو ت یو راهبرد قیتفکر عم یباال و دارا  مانیو ا زهیبا انگافرادی 

نباشد به    ینطور ی. اگر امی دانند  یو داشتن شهامت قالب شکن  یگذشته و سنت  یها  ستم ینکردن به س

  هرم   کی.  کندیمطرح م  یدسته بند   کی در خصوص انسان    ی. عالمه جعفرفتنو نخواهد ر   وهیدنبال ش

،  و مدرک   میانسان فه،  انسان در حال رشد  بیبه ترتاست و    هرم نوع انسان  یکه قاعده    مطرح می کنند

به ماورا طب در نظر گرفته شده   معقول  اتیح  افتگانیرشد  و    مسلمان ،  ندار یانسان د،  عتیانسان معتقد 

ا  یغرب  شمندانیاند  است. به  ز   یکامل  نینه  دانا  یول  ییبایو  بحث  فرد  یو خردورز   ییبه   د یتاک  یو 

 .داند یم یمستمر انسان را خردورز یتوسعه  یکاف الزمه  یکاف،ا  یجمله ا ز دارند.ا

 

 



 
 

 
 

یمانیسل  د یدر مکتب شه یانسان هیسرما تیریمد   

18 

 مفهوم خودتوسعه ای 

  ادیدارد ما در بعد انقالب خصوصا در دوران دفاع مقدس ز   شانیقابل توجه که ا  ار ینکته بس  کی 

بحث را    نیموفق خود توسعه هستند.ا  ی دارند انسان ها  دیهست.که تاک  یمفهوم خود توسعه ا  مین یبیم

  شمندانیاز اند  یلیکه خ کندیعنوان م  شانی.اکند یذکر م  گرید  یدر انسان کامل به گونه ا  یمطهر  دیشه

فکر کردند در باب تفکر)انسان کامل( و    شتر یند که کمتر کالس رفتند و ببود یما کسان  یبزرگ اسالم

  تیسال بود.با آن عظمت و محبوب 8درس استاد  یکه رفت پا یکل مدت یاهلل بروجرد تیزند؛آیمثال م

شرط    دیفرمایاست که م  یمطهر  دیبحث شه  نیرا تفکر کرد و فکر کرد و پژوهش کرد.و اخر  یمابق 

 اقتیقدرت ،ل  ی ها و امکانات موجود است.بعد از مرحله    هیو شناخت و اطالع به سرما  یاول رشد آگاه

اندازه    نااست از آن امکانات،انسان به هم  یبهره بردار   ینگه داشت و برا  یبرا   ییو توانا  یستگیو شا

 است.  دیه رش از امکاانات را دارد همان انداز   یادارد و بهره بردار  یستگیو شا اقتیکه ل

بود و هم واقعا    می ( هم حکزمونیعز  دی)شهر یحاالاز نظر بنده حق   یو عاد  یامکانات معنو  عتایطب

 مانهیآن خودش هم حک  یرود ول  یداشت.حکمت عمدتا در مورد آقا به کار م  دیحکمت تاک  یرو

امکانات در    نیاز کمتر  دیفهمیم  یعنیبود    یدیرا.هم انسان رش  یانسان  هی.هم زمان و هم سرماکردیم  دارها

  ت یو چه ظرف  یو چه اجتماع  ی انسان  هیو چه سرما  یو چه فرهنگ  یو چه معنو  یچه امکانات ماد   ارش یاخت

کند و هم به    تفادهچگونه به نحو احسن اس  یحاتیو تسل   یها و امکانات نظام  تیو ظرف  ییایجغراف  یها

 .دادیو هم تعقل بها م یخردورز 


