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پژوهشــكده «مهدویــت و آیندهپژوهــی» ،از ســال  1377فعالیــت خــود
را بــا نــام «مؤسســه فرهنگــی انتظــار نــور» ،و ســپس «مؤسســه پژوهشــی
انتظــار نــور» بــا محــور آمــوزه مهدویــت و بــا رویکــردی آیندهنگرانــه
آغــاز نمــود و اکنــون بــه عنــوان یكــی از پژوهشــكدههای «پژوهشــگاه
علــوم و فرهنــگ اســامی» دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم
اســت کــه رویكــرد اصلــی آن تحقیــق و پژوهــش تخصصــی و بنیــادی
در عرصههــای «مهدویتپژوهــی»« ،آیندهپژوهــی دیــن و دینــداری»
و «جریانشناســی مهدویــت» بــا ابعــاد علمــی  -پژوهشــی و تولیــد
دانــش و نظریهپــردازی بــوده کــه بــا اســتفاده از منابــع دینــی ،تاریخــی
و تجربــه بشــری بــا رویكــردی آیندهنگرانــه و آیندهپژوهانــه دنبــال
میشــود .ایــن پژوهشــكده تــاش میكنــد تــا در راســتای اهــداف
مقــدس نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا نگاهــی عمیــق و در عیــن
حــال كار بــردی بــه مهدویــت و مباحــث پیرامونــی بــر اســاس مبانــی
عقلــی و نقلــی بپــردازد .بــه منظــور كاربردینمــودن آمــوزه مهدویــت
و طراحــی چشــمانداز و ترســیم فراســو بــر اســاس آموزههــای دینــی -
اســامی در زندگــی فــردی و اجتماعــی در عصــر غیبــت بــه انجــام
رســاند ،در فعالیتهــای ایــن پژوهشــكده نگــرش آیندهپژوهانــه
لحــاظ شــده و بــر اســاس دادههــای قرآنــی و روایــی طراحــی افــق آینــده
بــا معیــار جامعــه مطلــوب مهــدوی ترســیم میشــود .پــس ،همــت
پژوهشــكده مهدویــت و آیندهپژوهــی بــر آن خواهــد بــود تــا بتوانــد بــا
اســتفاده از شــاخصها و و یژگیهــای جامعــه فاضلــه مهــدوی بــا
اســتفاده از روشهــای «آیندهپژوهــی» چشــماندازهای مطلــوب
جامعــه اســامی امــروزی را بررســی و افقهــای آیندههــای مطلــوب و
بدیــل را بــرای جامعــه منتظــر تدویــن نمایــد.
 .1اهداف
 .1تبییــن ابعــاد علمــی آمــوزۀ مهدویــت در حوزههــای مختلــف بــا
اســتفاده از مبانــی قرآنــی ،روایــی  ،كالمــی و فلســفی
 .2نظری هپــردازی و ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای نظــام اســامی بــر
اســاس آمــوزۀ مهدویــت و مدینــۀ فاضلــه مهــدوی
 .3پشــتیبانی نظــری و کاربــردی از نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
ایــران بــا إلهــام از آرمانشــهر مهــدوی؛
ن شــهر
 .4فراه مســازی زمینــه تبــادل نظــر و تضــارب آراء در تبییــن آرمــا 
مهــدوی از طریــق برگــزاری كرسـیهای نقــد و نظریهپــردازی؛
 .5ترســیم چشـماندازهای مطلــوب از آینــدۀ جهــان در راســتای تحقــق
جامعــه آرمانــی مهدوی؛
 .6ارائــه پاس ـخها و راهکارهــای مهــدوی بــه بحرانهــا و چالشهــای
فــراروی بشــر؛
یســازی ،پــردازش و تقویــت مطالعــات آیندهپژوهــی در حــوزۀ
 .7بوم 
علمیــه قــم و دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزۀ علمیــه قــم بــا محوریــت
آمــوزه مهدو یــت و انتظــار پویــا ـ راهبــردی؛
 .8شــناخت موقعیــت فرهنگــی اجتماعــی جامعــه منتظــر و مســائل
پیــش روی آن ،بــا تاكیــد بــر رویكــرد آیندهپژوهــی .رویکــرد پژوهشــکده

 .2رویکرد پژوهشکده
بر اساس سیاست و اهدافی که برای پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهی
تعریــف شــده اســت رویکــرد پژوهشــکده بــا آنهــا تنظیــم شــده و در راســتای
جامعــه مخاطــب کــه دارای تنــوع ادیانــی و مذاهبــی میباشــند متنــوع و
شهــای مختلــف
گوناگــون میشــود از ایــن رو رویکــرد پژوهشــکده بــا نگر 
درو ندینــی و برو ندینــی ،درو نمذهبــی و برو نمذهبــی توجیــه شــده و
بــر اســاس اهــداف و سیاســت پژوهشــکده و تنــوع رویکردهــا ،پروژههــا نیــز
متفــاوت میشــوند .برخــی پروژههــا بــا نگــرش مذهبــی و برخــی دیگــر بــا
نگــرش تقریبــی و بعضیهــا بــا رویکــرد تطبیقــی و بعضــی دیگــر بــا نــگاه
یشــوند .پــس از آنجایی
بیناالدیانــی و بینالمذاهبــی تحقیق و پژوهش م 
کــه اندیشــه منجیگرایــی و مهدویــت یــک اندیشــه فراگیــر و بیــن االدیانــی
اســت ضــروری اســت بــرای توجیــه و تفســیر آن از رویکردهــای مختلــف بــا
نگرشهــای گوناگــون اســتفاده شــود.
 .3گروههای پژوهشی

 .3-1گروه مهدویتپژوهی

گــروه مهدویتپژوهــی ،گــروه علمــی پژوهشــی اســت کــه در صــدد
اســت بــا بهرهگیــری از مبانــی کالمــی ،فلســفی ،عرفانــی ،فرهنگــی،
جامعهشــناختی ،روانشــناختی و ...بــه بررســی و تبییــن مباحــث
مهدویــت بــا نگــرش کاربــردی و بنیادیــن در گســترۀ مباحــث کلــی و
جزئــی ،درجــه یــک و درجــه دو و بیرونــی و درونــی میپــردازد.

 .3-2گروه آیندهپژوهی دین و دینداری

بــا توجــه بــه ارتبــاط عمیــق بیــن آیندهپژوهــی و آمــوزه مهدو یــت در
اندیشــه اســامی ،گــروه آیندهپژوهــی ،گروهــی علمــی پژوهشــی اســت
کــه بــه بررســی و تبییــن بنیادهــای آیندهپژوهــی بــر اســاس مبانــی
اســامی میپــردازد .مهمتریــن ماموریــت ایــن گــروه شناســایی و
کشــف و بومیســازی دانــش نوبنیــاد آیندهپژوهــی در حــوزه مباحــث
دینــی و مباحــث مهدویــت خواهــد بــود.

 .3-3گروه جریانشناسی مهدویت

نهــا و
جریانشناســی مهدویــت حــوزهای اســت کــه بــه شــناخت جریا 
یپــردازد .بــه بیــان دیگــر جر یــان ،همــان
فرقههــا در عرصــه مهدو یــت م 
حرکتــی اســت کــه در جامعــه بــر اســاس معیــار خاصــی شــکل میگیرد و
تحوالتــی را بــه همــراه مـیآورد .جریانشناســی یــک جر یــان نیــز ،مطالعه
چگونگــی شــکلگیری آن و شناســایی عواملــی اســت کــه بهگون ـهای
نهــای
بــا آن درگیرنــد .جریانشناســی بــه دو بخــش شــناخت جریا 
مثبــت و منفــی تقســیم میشــود کــه البتــه هــدف در ایــن حــوزه بیشــتر
قســم دوم یعنــی جریانهــای منفــی اســت؛ یعنــی جریانهایــی کــه نــوع
فعالیــت آنهــا اثــرات نامطلوبــی در حــوزه مهدو یــت ایجــاد میکنــد و
بــا ارزشهــای پذیرفتهشــده مهدویــت همخوانــی نــدارد؛ نظیــر جر یــان
بابیــت ،بهائیــت ،مدعــی یمانــی ،مدعــی ســودانی و  ...کــه در ایــن
گــروه عــاوه بــر شناســایی گرو ههــای انحرافــی مهدو یــت ،بــه عوامــل و
بســترهای اجتماعــی و فرهنگــی و تمدنــی کــه زمین هســاز شــکلگیری
آنهــا میشــود پرداختــه خواهــد شــد.
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اهداف و محورها
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اهداف و محورهای همایش ملی
« شهیدسلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت»
امروز در جهان اســام و در جغرافیای کشــورهای مقاومت ســردار شــهید
حاج قاســم ســلیمانی به عنوان نماد دفاع و مقاومت شــناخته می شــود.
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه روایــت مقــام معظــم رهبــری (دامــت
برکاتــه) یــک فــرد نیســت بلکــه یــک مکتــب و نمــاد مقاومــت اســت
«ملــت ایــران نشــان داد از خــط مجاهــدت شــجاعانه دفــاع میکنــد و بــه
نمادهــای مقاومــت عشــق مــی ورزد و طرفــدار مقاومت اســت  ...به حاج
قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس عزیــز بــه عنــوان یــک فــرد نــگاه
نکنیــم بــه عنــوان مکتــب نــگاه کنیــم».
اندیشــه شــهید ســلیمانی که دارای شــاخصه هایی نظیر؛ انقالبی گری،
والیــت مــداری ،استکبارســتیزی و اســتقامت ورزی اســت پیــامآور
«مقاومــت» در برابــر مســتکبران و زورمــداران جهــان و «انتظــار» بــرای
رســیدن بــه طلــوع خورشــید والیــت عظمــای امــام زمان(عــج) مــی باشــد.
راه شــهید ســلیمانی ،امــری مانــدگار و بالنــده و پویاســت کــه شــامل
فرهنــگ انتظــار ،فرهنــگ انقالبــی ،فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،فرهنــگ
انســانیت و معنویــت ،فرهنــگ یــک رنگــی و اتحــاد و فرهنــگ پیــروزی و
دشــمن ســتیزی اســت.
در اندیشــه شــهید ســلیمانی مؤلفــه انتظــار و مقاومــت رابطــه دو ســویه
داشــته و انتظــار بسترســاز مقاومــت و مقاومــت زمینــه ســاز آمادگــی بــرای
تحقــق ظهــور و جامعــه مطلــوب مهــدوی بــا تمامــی قــوا و امکانــات و
شــجاعت و تدبیــر اســت.
فرهنگ مقاومت و انتظار در مدرســه ســلیمانی دارای ظرفیتی اســت که
مــی توانــد راهبــردی بــرای ســاختن جامعــه تــراز مهــدوی باشــد و جامعــه
منتظــر را بــه ســرحد کمــال سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی رهنمــون
شــود کــه نهایــت آن ظهــور امــام زمان(عــج) و تشــکیل حکومــت جهانی
اســت.
اهتمــام جایــگاه مدرســه و مکتــب ســلیمانی و نقــش تأثیرگــذار
مؤلف ههــای بــارز آن نظیــر انتظــار و مقاومت در زندگی فــردی و اجتماعی
مســلمانان ،مــی طلبــد نشســت هــا ،کرســی هــا و همایــش هــای علمــی
مختلفــی جهــت بازشناســی و معرفــی ابعــاد گوناگــون آن برگــزار گــردد.
از ایــن رو «پژوهشــکده مهدویــت و آینــده پژوهــی» پژوهشــگاه علــوم و
فرهنــگ اســامی وابســته بــه دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم،
همایــش ملــی« شهیدســلیمانی و مکتــب انتظــار و مقاومــت» را برگــزار
خواهــد کــرد.
بــی شــک جهــت هرچــه بهتــر برگــزار شــدن همایــش و هرچــه بهتــر ارائــه
شــدن اندیشــه و مکتــب ســلیمانی بــه مســلمانان جهــان باألخــص
کشــورهای محــور مقاومــت ،حضــور فراگیــر و همــه جانبــه همــه مراکــز
علمــی و مؤسســات پژوهشــی و دانشــگاهی الزم و ضــروری اســت.

نهادها و یا مؤسسات همکار و مشارکت کننده:
1ـ مؤسســه پژوهشــی فرهنگــی انقــاب اســامی (دفتــر حفــظ و نشــر آثــار
حضــرت آیــت اهلل االعظمــی خامنــه ای (مدظلــه))
2ـ بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
3ـمرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
4ـجامعهالمصطفیالعالمیه
5ـ مرکز مدیریت حوزه های علمیه
6ـ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
7ـ دانشگاه امام صادق(ع)
8ـ مؤسسه آینده روشن
9ـ مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
10ـ انجمن علمی مهدویت حوزه
 .11جامعه الزهرا(س)
اهداف همایش:
.1فراهمآوریعلمیدر بسترسازیشبکههایاجتماعی،رسانهو فیلم،
.2فراهــم آوری علمــی در بسترســازی تعلیمــات شــهید ســلمانی در حــوزه
هــای آمــوزش و پژوهــش
.3تداومو ماندگاریافکار و اندیشهشهیدسلیمانیدر جامعه
.4تبییــن ظرفیــت هــای راهبــردی انتظــار در شــکل گیــری اندیشــه شــهید
ســلیمانی؛
.5تهیهنقشهراهجبههمقاومتاسالمیبراساسفرهنگانتظار؛
.6تدوین و ارائه چشــم انداز بیســت ســاله جبهه مقاومت اسالمی بر اساس
فرهنگانتظار؛
.7بررســی پیوندهــا و اشــتراکات فرهنــگ انتظــار و مقاومــت در مکتــب
ســلیمانی؛
.8بررسیو تبیینراههایتداوممکتبسلیمانیدر جامعهمنتظر؛
.9کاربردی و عملیاتی کردن مکتب ســلیمانی برای امت اســامی و زمینه
ســازان ظهــور امــام زمان(عج)؛
.10تبییــن جایــگاه واالی امــام راحــل(ره) و مقــام معظــم رهبری(مدظلــه)
درشــکل گیــری جبهــه مقاومــت وفرهنــگ راســتین انتظــار پویــا؛
.11ارائــه سیاســت هــا و راهبردهــای جبهــه مقاومت برای زمینه ســازی ظهور
امــام زمان(عج)؛
.12تبییــن نقــش انتظــار در تعالــی و تثبیــت روح مقاومــت بــرای گام دوم
انقــاب؛
.13ارائــه راهبردهــای منبعــث از انتظــار برای احیای تمــدن نوین اســامی با
رویکــرد مقاومــت.

11
محورهایهمایش:
یک .مقدمات و مفاهیم فرهنگ انتظار در اندیشه شهید سلیمانی:
.1مفهوم شناسی اندیشه شهید سلیمانی و مؤلفه های آن؛
 .2کارکرد شناختی مکتب انتظار در اندیشه شهید سلیمانی؛
 .3کارکرد شناختی راهبرد مقاومت در اندیشه شهید سلیمانی؛
.4غایت شناختی انتظار و مقاومت در مدرسه شهید سلیمانی؛
.5تحلیــل شــناختی رابطــه فرهنــگ انتظــار و مقاومــت در اندیشــه شــهید
سلیمانی؛
.6ضــرورت شــناختی تعامــل فرهنــگ انتظــار و مقاومــت در مســلک
شــهید ســلیمانی؛
.7فلســفه وچرایــی گرایــش بــه فرهنــگ انتظــار در اندیشــه شــهید
ســلیمانی؛
.8تکیه بر نسل جوان در مکتب شهید سلیمانی و فرهنگ انتظار.

.12ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری در سیره شهید سلیمانی.

چهار .شهید سلیمانی وجایگاه راهبرد انتظار:
.1ظرفیت شناسی اعتقادی انتظار در اندیشه شهید سلیمانی؛
.2ظرفیت شناسی سیاسی انتظار در اندیشه شهید سلیمانی؛
.3ظرفیت شناسی فرهنگی انتظار در اندیشه شهید سلیمانی؛
.4ظرفیت شناسی ارزشی و رفتاری انتظار در اندیشه شهید سلیمانی؛
.5نقــش الگویــی مکتــب شــهید ســلیمانی در مهندســی فرهنــگ انتظار
و مقاومــت؛
.6ظرفیت شناسی اجتماعی انتظار در مسلک شهید سلیمانی؛
.7نقــش الگویــی مکتــب شــهید ســلیمانی در تربیــت نســل منتظــر تــراز
تمــدن نویــن اســامی؛
.8ظرفیــت شناســی اخالقــی و معنــوی انتظــار در مســلک شــهید
ســلیمانی؛
دو  .مبانی و شاخصه های انتظار راهبردی در اندیشه سلیمانی:
.9طراحــی الگــوی تحــول مدیریــت رســانهای در فرهنگ انتظار مبتنی بر
.1مبانــی و شــاخصه هــای اعتقــادی انتظــار راهبــردی در اندیشــه شــهید اندیشه شهید سلیمانی؛
سلیمانی؛
.10ظرفیت شناسی نظامی انتظار در اندیشه شهید سلیمانی؛
.2مبانــی و شــاخصه هــای سیاســی انتظــار راهبــردی در اندیشــه شــهید .11نقــش الگویــی مکتــب شــهید ســلیمانی در خطمشــی گــذاری
سلیمانی؛
فرهنگــی در عرصــه انتظــار و مقاومــت.
.3مبانــی و شــاخصه هــای فرهنگــی انتظــار راهبــردی در اندیشــه شــهید
سلیمانی؛
پنج .شهید سلیمانی و جایگاه راهبرد مقاومت:
.4مبانــی و شــاخصه هــای نظامــی و امنیتــی انتظــار راهبــردی در اندیشــه .1ابعاد مختلف مقاومت منتظرانه در مرام سلیمانی؛
شهید ســلیمانی؛
.2انقالب اسالمی و مقاومت منتظرانه در مسلک سلیمانی؛
.5مبانــی و شــاخصه هــای جامعــه شــناختی انتظــار راهبردی در اندیشــه .3دفاع مقدس و مقاومت منتظرانه در مسلک سلیمانی؛
شــهید سلیمانی؛
.4دفاع از حرم اهل بیت(ع) و مقاومت منتظرانه در مسلک سلیمانی؛
.6مبانــی و شــاخصه هــای تمدنــی انتظــار راهبــردی در اندیشــه شــهید .5مبارزه با گروه های تکفیری و مقاومت منتظرانه در مرام سلیمانی
ســلیمانی؛
.6تشکیل جبهه مقاومت جهانی و انتظار پویا در مرام سلیمانی؛
.7مبانــی و شــاخصه هــای شــکل گیــری مقاومــت در بســتر فرهنــگ .7تمدن اسالمی و مقاومت منتظرانه در مسلک سلیمانی؛
انتظــار.
.8زمینه سازی ظهور و مقاومت منتظرانه در مسلک سلیمانی؛
.9شرایط ظهور و مقاومت منتظرانه در مسلک سلیمانی.
سه .شخصیت شناسی سردار سلیمانی بر اساس آموزه انتظار:
.10آسیب شناسی راهبرد مقاومت در مرام سلیمانی؛
.1شهید سلیمانی انسانی در تراز انقالب اسالمی؛
.2شهید سلیمانی انسانی در تراز منتظر واقعی؛
شش .نقش دو سویه انتظار و مقاومت در اندیشه سلیمانی:
.3تعهدمداری و مسئولیت پذیری در مسلک شهید سلیمانی؛
.1نقش انتظار در شکل گیری مقاومت و تداوم آن؛
.4مهرورزی برمردم ،سخت گیری با دشمن در مرام شهید سلیمانی؛
.2انتظار عامل مقاومت و مقاومت غایت انتظار ؛
.5شهید سلیمانی ،تجسم اخالص و بصیرت؛
.3آرمان گرایی فرهنگ انتظار و مقاومت در اندیشه شهید سلیمانی؛
.6شهید سلیمانی ،جلوه ای از ایمان و پارسایی؛
.4الگوگیری قرآنی انتظار و مقاومت در مرام شهید سلیمانی؛
.7شهید سلیمانی ،نماد شجاعت و تدبیر در میدان عمل؛
.5الگوگیری روایی انتظار و مقاومت در مرام شهید سلیمانی؛
.8کار و تالش جهادی در سیره شهید سلیمانی؛
.6شــکل گیــری مقدمــات حکومــت صالحــان در پرتــو فرهنــگ انتظــار و
.9شهید سلیمانی ،نماد محبوبیت و مقبولیت مردمی؛
مقاومت؛
.10شهید سلیمانی الگوی تربیت مدیران جهادی؛
.7آینــده نگــری و آینــده ســازی بــا کاربســت فرهنــگ انتظــار و راهبــرد
.11تعبد و تعهد در مسلک شهید سلیمانی؛
مقاومــت؛
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.8دشمن شناسی و دشمن ستیزی در پرتو فرهنگ انتظار و مقاومت؛
.9اقتدار و توانمندی در پرتو فرهنگ انتظار و مقاومت؛
.10عینــی ســازی و کاربــردی کــردن فرهنــگ انتظــار و مقاومت در مکتب نه .اندیشه شهید سلیمانی ،الگوبخش استکبارستیزی و ظلم ستیزی:
شهید سلیمانی.
.1مصاف حق و باطل در فرهنگ انتظار و اندیشه شهید سلیمانی؛
.2انتظار و مقاومت سالح کارآمد در مبارزه با استکبار جهانی؛
هفت .مکتب سلیمانی ،برآمده از مکتب امامین انقالب اسالمی:
.3زوال نظام سلطه در فرهنگ انتظار و اندیشه شهید سلیمانی؛
.1والیتمداری شهید سلیمانی از امامین انقالب؛
.4نفــرت و برائــت از اســتکبار در فرهنــگ انتظــار و اندیشــه شــهید
.2همراهی و تبعیت شهید سلیمانی از امامین انقالب؛
ســلیمانی؛
.3تکلیف گرایی و مسئولیت پذیری شهید سلیمانی؛
.5دفــاع از مظلومــان و مســتضعفان در فرهنــگ انتظــار و مکتــب شــهید
.4حضور در صحنه و انقالبی گری شهید سلیمانی؛
سلیمانی؛
.5التزام عملی و قولی شهید سلیمانی نسبت به والیت فقیه؛
.6تــاش بــراي عبــور از نظــام ظالمانــه در فرهنــگ انتظار و اندیشــه شــهید
.6احیــای فرهنــگ جهــاد و ایثــار در فرهنــگ انتظــار و مســلک شــهید سلیمانی.
ســلیمانی؛
.7احیــای فرهنــگ مقاومــت در فرهنــگ انتظــار و مســلک شــهید ده .آمادگی و زمینه سازی ظهور در پرتو مکتب سلیمانی:
ســلیمانی؛
.1زمینه سازی ظهور در پرتو فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی؛
.8احیــای بیــداری اســامی در فرهنــگ انتظــار و مســلک شــهید  .2زمینــه ســازی ظهــور در پرتــو راهبــرد مقاومــت و مکتــب شــهید
ســلیمانی؛
ســلیمانی؛
.9احیــای خــود اتکایــی و اســتقالل در فرهنــگ انتظــار و مســلک شــهید .3ایثــار و جهــاد زمینــه ســاز ظهــور در فرهنــگ انتظــار و مکتــب شــهید
سلیمانی؛
ســلیمانی؛
.10احیای هویت دینی در فرهنگ انتظار و اندیشه شهید سلیمانی.
.4انســجام و اتحــاد مســلمانان زمینــه ســاز ظهــور در فرهنــگ انتظــار و
مکتــب شــهید ســلیمانی؛
هشت .اندیشه سلیمانی ،پیام آور اتحاد و همبستگی مسلمانان جهان.5 :مدیریــت جهــادی و انقالبــی زمینــه ســاز ظهــور در فرهنــگ انتظــار و
.1جهانی سازی مکتب مقاومت و انتظار در اندیشه شهید سلیمانی؛
مکتــب شــهید ســلیمانی؛
.2الهــام بخشــی و امیدآفرینــی فرهنــگ انتظــار و مقاومــت در اندیشــه .6معنویــت اخــاق محــور زمینــه ســاز ظهــور در فرهنــگ انتظــار و مکتب
شــهید ســلیمانی؛
شهید سلیمانی؛
.3امتگرایــی و تکیــه بــر عــزت و عظمــت امــت اســامی در فرهنــگ .7مکتب شهید سلیمانی و تعمیق رغبت اجتماعی به ظهور؛
انتظــار و اندیشــه شــهید ســلیمانی؛
.8نقــش کاریزمایــی شــهید ســلیمانی در الگــو بخشــی جامعــه بــه ســوی
.4تشــکیل جبهــه مقاومــت صالحــان اســامی در فرهنــگ انتظــار و آمادگــی ظهــور.
اندیشــه شــهید ســلیمانی؛
.5وحدت تشــیع و تســنن ،در راه یافتن به آینده روشــن در مکتب شــهید
سلیمانی؛
.6نجــات بخشــی و یــاری مظلــوم در فرهنــگ انتظــار و اندیشــه شــهید
ســلیمانی؛
.7هویت بخشــی اســامی و انگیزه مقاومت در فرهنگ انتظار و اندیشــه
شهید سلیمانی؛
.8بازســازی قــدرت درونــی مســلمانان در فرهنــگ انتظــار و اندیشــه
ســلیمانی؛
.9نهادینه ســازی فرهنگ انتظار و مقاومت در خارمیانه در پرتو مســلک
شهید سلیمانی؛
.10مبــارزه بــا جریــان نفــاق و انحــراف در جامعــه اســامی در فرهنــگ
انتظــار و مکتــب شــهید ســلیمانی.
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نجف لکزایی(استاد دانشگاه باقرالعلوم) ،محمد شهبازیان (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)

تحلیل قرآنی رابطه انتظار و مقاومت اسالمی در مکتب شهید سلیمانی
مقالــه حاضــر تــاش کــرده اســت بــه روش تلفیقــی و آمیــزهای و روش داد هپــردازی توصیفــی -تحلیلــی ،پــس از بررســی پیونــد میــان حکمرانــی
مقاومتــی و انتظــار ،جایــگاه ارکان حرکــت در آن و معنــای حکمرانــی مقاومتــی ،بــه مؤلف ههــای قرآنــی ایــن حکمرانــی اشــاره و تجلــی آن در ســیره شــهید
ســلیمانی را بررســی نمایــد.
نگــرش حکمــت متعالیــه بــه مــدل حاکمیــت در جامعــه و مباحــث مرتبــط بــا مقولــه «حرکــت» در فلســفه اســامی ،بــه گونـهای از حکمرانــی میپــردازد
کــه میتــوان از آن بــه «حکمرانــی مقاومــت» نــام بــرد.
یتــوان گفــت حکمرانــی مقاومــت از لــوازم انتظــار متعالــی و مبتنــی بــر قواعــد حرکــت در حکمــت متعالیــه بــوده
بــر ایــن اســاس برگرفتــه از ایــن پژوهــش م 
و دارای پنــج مؤلفــه اساســی «توحیدمحــوری»« ،اعتقــاد بــه والیــت فقیــه جامعالشــرائط»« ،اســتقامت و صبــر»« ،عقالنیــت دینــی و تدبیــر» و «نــگاه الهــی
بــه نــوع بشــر» برگرفتــه از آیــات الهــی اســت.
همچنیــن شــهید ســلیمانی بــه عنــوان انســان تــراز مکتــب امــام خمینــی ،ایــن مــدل از حاکمیــت مقاومتــی را در باالتریــن ســطح در منطقــه اجــرا نمــود و
شــاهد آن ،تشــکیل شــبکهای از مقاومــت در عرصــه بینالملــل اســت.

شمساهلل مریجی (استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم و معاون آموزش دفتر تبلیغات اسالمی)

مواجهه فرهنگ انتظار و مکتب حاج قاسم با چالش نسبیت ارزشها
از زمانــی کــه در مغربزمیــن ایــده روشــنفکری ،اندیشــه مســلط در امــور علمــی و عملــی جامعــه شــده و اندیشــمندان غربــی بــا تأ کیــد بــر عقــل
خودبنیــاد دیگراید ههــا را خرافــه انگاشــتند ،مکاتــب و رویکردهــای تقلیلگرایانــه ارزشــی ظهــور و بــروز کردهانــد کــه باورهــا و ارزشهــا را محــدود در حصــار
زمــان و مــکان نمــوده ،ســخن از نســبیت ارزشــی و فرهنــگ و بــه تبــع آن تبایــن جوامــع بــه میــان آورده میشــود.
شهــای قوامبخــش فرهنــگ و تشــکیلدهنده جامعــه
ایــن در حالــی اســت کــه از نظــرگاه اســام و البتــه ســایر ادیــان الهــی تحریفناشــده ،نبایــد ارز 
شهــای مطلقــی کــه ریشــه در واقعیــت نفساالمــری دارنــد ،غافــل شــد؛ چــه اینکــه تنهــا در
انســانی را بــا نــگاه تقلیلگرایانــه مطمــح نظــر قــرار داد و از ارز 
پرتــو ارزشهــای مطلــق و جهانشــمول اســت کــه امیــد بــه جامعــه و حکومــت واحــد مهــدوی را در دل منتظــران زنــده نگــه داشــته ،حرکــت تکاملــی بشــر
را همــوار خواهــد ســاخت.
ً
هــدف نگارنــده آن اســت کــه اوال بــا رویکــردی جامع هشــناختی ارزشهــای حا کــم بــر جوامــع را مطمــح نظــر قــرار داده ،بــا اســتفاده از دادهای اجتماعــی
شهــا نیســت و نبایــد بــا نگاهــی
نشــان دهــد در عرصــه نظــر ارزشهــا یــا همــان عناصــر قوامبخــش فرهنــگ ،تنهــا محصــور و معــدود بــه نــوع خاصــی از ارز 
تقلیلگرایانــه از واقعیــت موجــود در عرصــه علــم و عمــل غافــل شــده ،امیــد افــراد را کمرنــگ نمــود و مانــع حرکــت تکاملــی در جامعــه بشــری گردیــد.
ً
تهــای اجتماعــی غیــر قابــل انــکار ایــده نســبیت ارزشــی را بــه چالــش کشــیده ،نشــان دهیــم ایــده روشــنفکری
ثانیــا در عرصــه عمــل نیــز بــا توجــه بــه واقعی 
نشــمول را نــدارد.
شهــای مطلــق و جها 
تــوان انــکار وجــود ارز 
لهــا شــهید حــاج قاســم ســلیمانی از ســوی دیگــر بهــره خواهیــم
در ایــن عرصــه نیــز از فرهنــگ انتظــار حکومــت مهــدوی از یــک ســو و مکتــب زنــده ســردار د 
گرفت.
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حسین الهینژاد(رئیس پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهی)

مصاف حق و باطل در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی
در عصر غیبت مصاف حق و باطل در فضای انتظار با رهبری ولی فقیه به عنوان نماینده امام زمان(عج) صورت میگیرد.
در دوران معاصــر امــام خمینــی(ره) و امــام خامنهای(مدظلــه العالــی) بــه عنــوان امامیــن انقــاب بــا همراهــی مــردم و رزمنــدگان اســام در رأس آنهــا شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی در برابــر اســتکبار جهانــی و اذنابشــان ایســتاده و مصــاف حــق علیــه باطــل را رقــم زدهانــد.
مکتــب شــهید ســلیمانی کــه برگرفتــه از مکتــب امامیــن انقــاب اســت ،بــا بهرهگیــری از شــاخصههای انتظــار نظیــر امیــدواری ،بالندگــی ،مقاومــت،
تــابآوری و ...ســبک و روش خاصــی را در برابــر اســتکبار و صهونیســم جهانــی بــه نمایــش گذاشــته اســت.
در ایــن نوشــتار بــا طــرح پرسشــی از کیفیــت رابطــه میــان مکتــب شــهید ســلیمانی بــا انتظــار در مصــاف حــق و باطــل بــه پژوهــش پرداختــه ،بــا جمـعآوری
اطالعــات بــه شــیوه کتابخانـهای و اســنادی همــراه بــا پــردازش داد ههــا بــه روش توصیفــی -تحلیلــی تحقیــق میشــود.
اهــداف و دســتاورد ایــن پژوهــش الگودهــی و شجاعتبخشــی بــه مــردم ایــران و خاورمیانــه در مبــارزه بــا اســتکبار و صهیونیســم جهانــی و نهادینهســازی
فرهنــگ مبــارزه در میــان مســلمانان و جوامــع اســامی بــا رویکــرد ملــی و فراملــی میباشــد.

سعید روستاآزاد (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی)

الگوی سردار سلیمانی در بصیرتافزایی منتظران
فیلســوفان اخــاق یکــی از را ههــای تربیــت و گســترش اخــاق در ســطوح فــردی و اجتماعــی را توجــه بــه الگوهــای اخالقــی میداننــد .ارائــه الگــو
برخاســته از نیــاز انســان بــه مصــداق و تحقــق عینــی تئــوری اســت .الگــو در هدایتبخشــی و تشــخیص مســیر درســت زندگــی و افزایــش بصیــرت در فهــم
حقیقــت و عمــل بــه آن نقشــی تأثیرگــذار دارد.
بــه همیــن جهــت قــرآن کر یــم رســول خــدا(ص) و حضــرت ابراهیــم(ع) و همراهــان ایشــان را اســوۀ نیکــو معرفــی کــرده اســت .مســئله اصلــی در ایــن نوشــتار
آن اســت کــه مکتــب شــهید ســلیمانی چــه آوردهای بــرای رشــد معرفــت و عمــل اجتماعــی کــه موجــب رشــد جامعــه منتظــر میشــود ،داشــته اســت و
ایشــان چگونــه توانســت اعتمــاد عمومــی را در ســطوح مختلــف و متنــوع جامعــه جــذب کنــد؟ آیــا میتــوان بــه ایــن الگــو دســت یافــت؟ بــه نظــر میرســد
در دو ســطح میتــوان بــه الگو بــودن مکتــب شــهید ســلیمانی پرداخــت :ســطح اول معیارهــای شــخصیتی و منشــی شــهید اســت کــه توانســت بــرای نظــام
و آرمانهــای بلنــد امــام ســرمایه اجتماعــی تولیــد کنــد .ایــن مقالــه بــه ســه ویژگــی فــردی شــهید ســلیمانی پرداختــه اســت :اخــاص و عبودیــت؛ رابطــه
بــا اهــل بیــت(ع) ،تواضــع و فروتنــیّ .
تقیــد بــه اخالقیزیســتن در همــه لحظــات زندگــی و مواجهــه خردمندانــه و دینباورانــه در حــل تزاحمــات اخالقــی
از خصوصیــات فــردی و برجســته ایــن شــهید بزرگــوار اســت .ســطح دوم عمــل اجتماعــی شــهید ســلیمانی در عرصــه ملــی اســت .در عرصــه ملــی
ایشــان فــردی انقالبــی ،غیــر جناحــی و شــکلدهندۀ رابطــه میــان مــردم و والیــت فقیــه بــود .تعامــل بــا دگراندیشــان ،تــاش بــرای کمکــردن فاصلههــای
یهــای اساســی عمــل اجتماعــی ایشــان اســت.
یهــای موهومــی در جامعــه از ویژگ 
ساختهشــده و بلوکبند 
نویســنده معتقــد اســت ایــن نــوع مــدل رفتــار جمعــی شــهید ســلیمانی میتوانــد جامعــه مــا را تــا حــدود ز یــادی از مشــکالت برهانــد و بــه وحــدت بــر محــور
یتــوان گفــت الگــوی شــهید ســلیمانی میتوانــد دس ـتکم در دو زمینــه بــرای جامعــه منتظــر
کتــر ســازد .در جمعبنــدی ایــن ســطح م 
والیــت فقیــه نزدی 
آورده داشــته باشــد« :والیتپذیــری» و «اجتمــاع قلــوب» .شــهید ســلیمانی بــا ایــن دو روش هــم بصیرتافزایــی کــرد و هــم توانســت رابطــه میــان آحــاد
جامعــه و نیــز رابطــه میــان امــت و امــام را بــه زیبایــی ترســیم و تحکیــم کنــد.
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حمیدرضا مطهری دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت

نقش انسجام و انتظار در امتگرایی در فرهنگ اهل بیت علیهم السالم
مقاله پیش رو در صدد تبیین مسئله انتظار و انسجام در تشکیل امت اسالمی با تأ کید بر سیره و گفتار شهید سلیمانی است.
ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از منابــع تاریخــی و روایــی و بــه شــیوه تحلیــل تاریخــی بــر آن اســت بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه انســجام و انتظــار در فرهنــگ
اهــل بیــت :چــه نقشــی در امتگرایــی داشــته و ائمــه(ع) تــا چــه انــدازه بــه آن توجــه داشــتهاند و شــخصیتهای مهــم و اثرگــذار مســلمانان ماننــد شــهید
ســلیمانی تــا چــه انــدازه بــه ســیره اهــل بیــت(ع) در تحقــق امتگرایــی توجــه کــرده و راهکارهــای آن بــزرگان را بــه کار گرفتهانــد؟
در پاســخ ،ایــن فرضیــه مطــرح میشــود کــه انســجام بــه عنــوان راهبــرد حفــظ اتحــاد و همگرایــی و تثبیتکننــده امــور و انتظــار بــه عنــوان عامــل امیدآفریــن
و پیشــران در جامعــه اســامی و در فرهنــگ اهــل بیــت(ع) نقــش بســیار مهمــی در امتگرایــی داشــته و چهرههایــی ماننــد شــهید ســلیمانی بــه پیــروی از
اهــل بیــت :ایــن دو عامــل مهــم را در نظــر داشــته ،آنهــا را بــه عنــوان عوامــل قوامدهنــده بــه امــت اســامی بــه کار میگرفتنــد.

مختار شیخحسینی(استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)
تحلیل زمینههای بحران هویت در جهان اسالم معاصر و نقش شهید سلیمانی در احیای هویت مقاومت محور
به لحاظ فکری جهان اسالم در تاریخ معاصر از بحرانهای مختلفی رنج میبرد که یکی از مهمترین آنها بحران هویت است.
در پرتــو ایــن بحــران ،انســان مســلمان معاصــر در بخشهایــی از جهــان اســام نتوانســته اســت همزمــان نســبت منطقــی بیــن تــراث و معاصــرت از ســویی
و نــگاه بــه آینــده از ســوی دیگــر برقــرار نمایــد.
یکــی از مهمتر یــن عوامــل تثبیــت و نهادین هشــدن ایــن بحــران ازدسـترفتن اعتمــاد بــه نفــس مســلمانان در مواجهههــای مســتقیم بــا رقیــب تمدنیشــان
یعنــی غــرب بــوده اســت کــه پــس از تجربــه اســتعمار مســتقیم و غیــر مســتقیم ،انســان مســلمان اعتمــاد بــه نفــس بــرای تصمیمگیــری مســتقالنه را از دســت
یهــای جدیــد ایــن شــکنندگی بــه لحــاظ فکــری نیــز آن را تکمیــل نمــود.
داد و بــا ورود بخشــی از ایدئولوژ 
درهمکنــش ایــن عــدم ثبــات فکــری و شکس ـتهای عینــی بــه تثبیــت بحــران هو یــت منجــر شــد؛ لــذا در حــوادث مهمــی ماننــد مســئله فلســطین یــا
قدرتیابــی داعــش ،مســلمانان 0نیازمنــد اعتمــاد بــه نفســی هســتند کــه بــر اســاس آن ،باورمنــدی تــوان غلبــه بــر مشــکل را بــه دســت آورنــد.
تهــای عملــی آن در ســالهای أخیــر بــا مدیر یــت شــهید ســلیمانی باعــث احیــا و بازیابــی ایــن اعتمــاد
صورتبنــدی فکــری گفتمــان مقاومــت و موفقی 
بــه نفــس شــد تــا در پرتــو آن ،انســان مســلمان معاصــر بــه احیــای هو یــت و بازیابــی اعتمــاد بــه نفــس در توانایــی مواجهــه بــا رقیــب خــود بپــردازد.
از ایــن رو دغدغــه ایــن مقالــه تحلیــل زمینههــای بحــران هو یــت و ســهم گفتمــان مقاومــت شــهید ســلیمانی در احیــای هو یــت مقاومــت محــور اســت کــه
یشــود.
بــا روش تحلیلــی بــه آن پرداختــه م 

17
غالم رضا بهروزی لک( استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،قم)
ظرفیتهای الگویی حدیث قیام مردی از قم و یاران وی در تبیین الگوی انتظار پویا و آمادگی برای ظهور منجی موعود
با تأ کید بر سیره شهید سلیمانی

روایــات فراوانــی در ســتایش یــاران و یــژه حضــرت مهــدی #وارد شــده اســت .یکــی از ایــن مؤلف ههــا جایــگاه ایرانیــان بهو یــژه شــهر قــم در ظهــور و قیــام
نکــه در روایــت پیشــگویانه امــام صــادق 7آمــده
حضــرت میباشــد .در طــول تار یــخ شــیعه همــواره قــم از اهمیــت و یــژهای برخــوردار بــوده و امــروزه نیــز چنا 
اســت ،بــه عنــوان مرکــز علمــی جهــان تشــیع شــناخته شــده اســت .ایــن شــهر در فرهنــگ مهدو یــت بــر اســاس روایــات خاصــی کــه در ایــن حــوزه وجــود
دارد ،موقعیــت ممتــازی پیــدا کــرده اســت؛ بــه نحــوی کــه در برخــی از روایــات فلســفه نامگــذاری ایــن شــهر را بــا نــام حضــرت (قائــم بــر حــق) مناســب مــی
داننــد .طبــق روایتــی کــه حســن بــن محمــد اشــعری قمــی در کتــاب تار یــخ قــم از امــام کاظــم 7نقــل میکنــد ،مــردی از قــم قیــام میکنــد و مــردم را بــه حــق
دعــوت میکنــد.
یشــوند و وی را یــاری میکننــد .صفــات و ویژگیهــای مطــرح بــرای یــاران قیــام قــم فراتــر از بحــث
یارانــی بــا صفــات و ویژگیهــای بــارز دور او جمــع م 
ً
اعتبــار ســندی ایــن روایــت ،مبتنــی بــر آموز ههــای اســامی اســت و کامــا قابــل قبــول میباشــد .بــا چنیــن فرضــی میتــوان ایــن صفــات را صفــات قابــل
طــرح بــرای یــاران حضــرت ولــی عصــر #دانســت .همراهــی حــاج قاســم ســلیمانی بــا قیــام حضــرت امــام #از ایــن منظــر قابــل بررســی اســت.
بــا تطبیــق شــاخصهای مذکــور در روایــت بــر ســیره حــاج قاســم ســلیمانی میتــوان ایــن صفــات را شــاخصهای مهــم مهدییــاوری بــرای جامعــه امــروز
یبــودن( کز بــر الحدیــد)؛ ایســتادگی و مقاومــت
یهــا عبارتانــد از :همراهــی بــا رهبــر (یجتمــع معــه قــوم)؛ محکــم و قو 
برشــمرد .ایــن صفــات و ویژگ 
(التزلهــم الر یــاح العواصــف)؛ خســتگیناپذیری در جهــاد (الیملــون مــن الحــرب)؛ عــدم تــرس از دشــمنان (الیجبنــون)؛ تــوکل برخــدا (و علــی اهلل
یتوکلــون)؛ خوشعاقبتــی (و العاقبــة للمتقیــن) .تجلــی ایــن صفــات در یــک الگــو و قهرمــان ملــی چــون حــاج قاســم ســلیمانی میتوانــد بهراحتــی و
یهــای انتظــار پویــا در جامعــه امــروز کمــک
ســهولت در فراینــد جامعهپذیرســازی فرهنــگ مهدو یــت قــرار گیــرد و بــه عملیاتیســازی شــاخصها و ویژگ 
ً
کنــد .نهایتــا در نظــام جامــع شــاخصهای انتظــار پو یــا ،برجســتگی ایــن شــاخصها میتواننــد بــه عنــوان خطــوط راهنمــای کلــی انتظــار پویــا در شــرایط
کنونــی عمــل نماینــد.

علی زینتی(دانشیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه)

طراحی الگوی مدیریت جهادی در فرهنگ انتظار مبنی بر مکتب شهید سلیمانی
تحقیــق پیــش رو بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف خــود یعنــی زمین هســازی تحقــق ایــن الگــوی مدیریتــی ،از روش فیشبــرداری در جمــعآوری
ششــناختی مطالعــات راهبــردی جهــت کشــف اصــول و مبانــی
اطالعــات و روش توصیــف و تحلیــل در پــردازش اطالعــات بهــره گرفــت و بــر مبنــای رو 
الگــو ،اســتخراج رســالت و اهــداف آن و درنهایــت بــه ارائــه راهبردهــای دســتیابی بــه الگــوی مدیر یــت جهــادی اقــدام کــرد و بــه یافتههــای زیــر دســت
یافــت .ایــن نوشــته اصــول و مبانــی مدیر یــت جهــادی در فرهنــگ انتظــار مبتنــی بــر مکتــب شــهید را اعتقــاد بــه فراگیــری ارزشهــا و مــکارم اخــاق،
نمــداری ،معنویتمحــوری ،انگیــزه واالی الهــی و همــت بــاال ،حاکمیــت روحیــه جهــادی و
اســتقرار حکومــت جهانــی الهــی ،استکبارســتیزی ،قانو 
نکــه اهــداف و رســالت ایــن الگــو را
ایثارگــری ،گذشــت و خســتگیناپذیری و بهرهمنــد از ســاختار و تشــکیالت هدفــدار و منطقــی میداند.همچنا 
تشــکیل حکومــت الهــی ،تحقــق عدالــت فراگیــر ،اعتــای ایمانــی ،اخالقــی ،علمــی و فکــری جامعــه ،بســط همدلــی و امنیــت فراگیــر تشــخیص داده و
جهــت تحقــق اهــداف و رســالتهای فــوق راهبردهــای ز یــر را مؤثــر و کارآمــد میشــمارد:
تربیــت انســان تــراز مهــدوی؛ -ترو یــج و اســتقرار روحیــه خدمتگــزاری بــه جــای کارگــزاری؛  -ترو یــج ارزشــمندی ذاتــی کار ،تولیــد و خدمــت همــراه بــااخــاص و اتقــان؛ -ابتنــا اعمــال خدمتگــزاران بــر ایمــان و والیتپذیــری؛  -نــوآوری دانشــی و پشــتوانه علمــی همــراه بــا اعتقــاد بــه تأثیــر اخــروی آنهــا؛ -
تهــا در عمــل صالــح؛ -انحصــار انگیــزه عمــل بــر عبــادت و بندگــی؛ -تکر یــم مــردم بــه عنــوان ولــی نعمــت و تکیــه بــر تــوان و حضــور فعــال
انحصــار فعالی 
کریمانــه آنهــا در میــدان؛  -مقدمداشــتن دیگــران بــر خــود.
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محمود قاسمی قلعهبهمن(محقق و پژوهشگر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی)

مقایسه تطبیقی مکتب امام خمینی(ره) و مکتب شهید سلیمانی در دستگاه معرفتی
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای (مد ظله العالی)
در ایــن مقالــه بــا روش تحلیلــی -توصیفــی تــاش شــده اســت ضمــن تبییــن جوهــره و ابعــاد مکتــب امــام خمینــی; در دســتگاه معرفتــی حضــرت
آیـتاهلل العظمــی خامنـهای (مــد ظلــه العالــی) بــه توســعه و بازســازی مفهومــی مکتــب شــهید ســلیمانی بــا الگــوی نامتــوازن تطبیقــی پرداختــه و امتــداد
ذهنــی و عینــی مکتــب تربیتــی امــام در شــخصیت و ســیره شــهید ســلیمانی نشــان داده شــود.
در دیــدگاه رهبــر معظــم انقــاب اســامی میــان خــط شــهدا بــا خــط امــام راحــل ،رابطــه و نســبت اینهمانــی وجــود دارد و ایــن همــان نســبتی اســت کــه
معظملــه آن را در مــورد ســید شــهدای مقاومــت حــاج قاســم ســلیمانی مطــرح کــرده اســت.
یشــود شــهید ســلیمانی بــه عنــوان پیــرو مکتــب امــام خمینــی ،اســام نــاب تجلییافتــه در رفتــار و گفتــار امــام را پیگیــری
در ایــن مقالــه نشــان داده م 
کــرده و آن را تجلــی بخشــیده اســت.
در اندیشــه انقــاب اســامی چنیــن انســانهای تربیتیافتــه در مکتــب اســام نــاب محمــدی میتواننــد انســانهای مکتبســاز و نقشآفریــن در برابــر
ســلطه اســتکباری باشــند.

علیرضا صدرا (استاد و هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

انتظار انقالبی ،مقاومت کارآمد
مقالــه پیــش رو بــه موضــوع مکتــب ســلیمانی ،مکتــب مقاومــت و منتظــر پرداختــه اســت و مســئله علمــی آن تبییــن علمــی و ترســیم عملــی بــه
منظــور ترویــج عمومــی و تحقــق عینــی انتظــار انقالبــی ،مقاومــت کارآمدآفریــن در گام دوم انقالبــی جمهــوری اســامی ایــران میباشــد.
ایــن مقالــه بــا پاســخ بــه ایــن پرســش کــه انتظــار انقالبــی مقاومــت کارآمــد چیســت ،در صــدد تبییــن انتظــار انقالبــی و نقــش آن در مقاومــت کارآمــد گام
اول در گام دوم انقــاب اســت.
روش تحقیق آن تحلیل متن و تحلیل محتوایی مکتب سلیمانی ،انتظار انقالبی و دولتسازی کارآمد گام دوم و آثار و آرای مربوطه است.
پیشفــرض مقالــه آن اســت کــه انتظــار انقالبــی مقاومــت کارآمــد ،جهــاد اصغــر دفاعــی گام اول قابــل تــداوم ،تســری و الگوگیــری در چشــمانداز
دولتســازی اســامی کارآمــد ،راهبــرد الگوســازی اســامی ایرانــی پیشــرفت و چش ـمانداز تمدنســازی نویــن اســامی گام دوم ،جهــاد اکبــر انقالبــی
اســامی ایــران اســت.
یشــود کــه «انتظــار انقالبــی ،مقاومــت کارآمــد ،برتریــن الگــوی دولتســازی مقاومــت کارآمــد میباشــد».
بــر اســاس یافتههــای ایــن مقالــه روشــن م 
دولتســازی مقاومــت اســامی کارآمــد ،چالــش الگوســازی اســامی ایرانــی پیشــرفت ،راهبــرد و تمدنســازی زمینهســازی انتظــار انقالبــی مهــدوی
چشــمانداز گام دوم اســت.
نســازی نو یــن اســامی فراملــی میباشــد.
از نتایــج اصلــی ایــن مقالــه بــازآوری انتظــار انقالبــی ،مقاومــت کارآمــد گام اول نظامســازی ملــی در گام دوم تمد 
از دولتســازی مقاومــت کارآمــد انتظــار تــا الگوســازی پیشــرفت زمین هســاز مهدوی اســت.
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امیر سیاهپوش (استادیار دانشگاه معارف اسالمی)

شهید سلیمانی ،انسانی در تراز انقالب اسالمی
هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین ویژگیهای شهید سلیمانی به عنوان انسان تراز در چارچوب گفتمان انقالب اسالمی است.
یهــا کدامانــد و چگونــه میشــود آن را شــناخت و آیــا مصادیــق و مســتنداتی در خصــوص هــر کــدام از ویژگیهــا
پرســش اصلــی ایــن اســت کــه ایــن ویژگ 
در ســیره و اندیشــه شــهید ســلیمانی قابل شناســایی اســت؟
برای پاسخ به این پرسشها ابتدا با تحلیل بیانات امامین انقالب اسالمی ،خصوصیات انسان معیار شناسایی شده است.
ســپس بــا مطالعــه اندیشــه و ســیره شــهید ســلیمانی و برخــی شــهدای شــاخص دفــاع مقــدس ،مصادیــق فکــری و رفتــاری مرتبــط بــا هــر خصوصیــت ارائــه
شــده است.
یافتههــا نشــان میدهــد خصوصیــات انســان تــراز متعــدد و متکثرنــد و در تحقیــق حاضــر بــه بخشــی از مهمتر یــن ایــن خصوصیــات پرداختــه شــده
اســت .ایــن خصوصیــات عبارتانــد از :آرمانگرایــی؛ معنو یــت و اخــاص؛ مجاهــدت درونــی و مبــارزه بــا نفــس؛ تدبیــر و درایــت؛ شــجاعت؛ جمــع تدبیــر
و شــجاعت؛ عطوفــت و دلســوزی؛ سادهزیســتی و بیپیرایگــی؛ تــاش بیوقفــه و خســتگیناپذیری؛ دوری از جناحگرایــی و تکیــه بــر انقالبیگــری و
صبــر و اســتقامت

زهره نصرت خوارزمی(استادیار دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران)

شهيد سلیمانی و افتراق ترور از ابعاد انسانی مقاومت :تحلیل تماتیک سخنرانیهای وی در دو سال آخر قبل از ترور
مقالــه حاضــر بــا ارائــه برخــی ابعــاد نــگاه غــرب بــه جایــگاه ســپهبد ســلیمانی تــاش میکنــد بــه تولیــد دانــش درو نگفتمانــی از مکتــب وی بپــردازد؛
ً
چیــزی کــه در فضــای ادبیــات سیاســی و دانشــگاهی غر بــی کامــا مغفــول واقــع شــده اســت.
ایــن مقالــه بــر ســخنرانیهایی ســپهبد ســلیمانی از ســال  1396تــا زمــان شــهادت و متــن وصیتنامــه او تمرکــز کــرده اســت و بــا اســتفاده از نرمافــزار «Atlas.
 »tiو کدبنــدی متــون ،بــا روش تحلیــل تــم بــه احصــای ت مهــای اصلــی و موضو عهــای زیرمجموعــه آن بپــردازد.
نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد عمــده تمرکــز شــهید ســلیمانی بــر تعر یــف مشــخصات ،پتانســیلها و اهــداف و آرمانهــای محــور مقاومــت معطــوف بــوده
است.
در این مسیر حداقل چهار تم اصلی در گفتمان وی بدین شرح احصا شده است:
 توانمندسازی فردی مقدمه شکلگیری جبهه مقاومت؛ تفوق آرمانهای فراملی و دغدغه جامعه جهانی؛ سلسلهمراتب در ارکان مقاومت؛و تأثیرات سازنده و بلندمدت اجتماعی و سیاسی مقاومت.
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صدیقه بنازاده ماهانی(طلبه سطح سه تفسیر و علوم قرآنی ) ،خدیجه حسینزاده(پژوهشگر رشته تفسیر و علوم قرآنی)

تحلیل قرآنی رابطه انتظار و مقاومت اسالمی در مکتب شهید سلیمانی
پژوهــش حاضــر بــا هــدف ارائــه تصو یــری روشــن از رابطــه انتظــار و مقاومــت در مکتــب شــهید ســلیمانی بــا روش توصیفــی -تحلیلــی و جمـعآوری
دادههــا از طر یــق آثــار مرتبــط ،رجــوع بــه زندگینامــه و وصیتنامــۀ شــهید ،ســخنرانیهای وی و مصاحب ههــا بــا همرزمــان ،آشــنایان و صاحبنظــر ایــن
یســازد کــه مقاومــت دارای عناصــر بینشــی ،گرایشــی و رفتــاری مؤثــر بــر انتظــار
مکتــب اســت.از ایـنرو تحلیــل قرآنــی آیــات ،مــا را بــه ایــن مهــم رهنمــون م 
تمــداری ،شــهادتطلبی ،استکبارســتیزی ،اقتــدار و اســتقرار حکومــت اســامی اســت؛ همچنیــن انتظــار عاملــی مؤثــر
همچــون توحیدمحــوری ،والی 
در ایجــاد بینــش اضطــرار بــه وجــود حجــت خــدا ،تثبیــت گرایــش عدالتخواهــی و امیدداشــتن بــه نصــرت الهــی و اســتقرار رفتــاری مقاومــت ماننــد دفــاع
ُ
از مســتضعفان و احیــای حاکمیــت دیــن اســت .بــر ایــن اســاس مکتــب شــهید ســلیمانی مرکــب از خلــق محمــدی ،راه و منــش حســینی و شــعبهای از
مکتــب امامیــن انقــاب اســت کــه پیشــرانی ظهــور و جامعــه مطلــوب مهــدوی را بــا فرایندســازی توســط شــاخصههای مقاومــت و تــابآوری ،بــه ســوی
انســجام ســاختاری و تحــول کارکــردی پیــش میبــرد؛ از ایــن رو انتظــار و مقاومــت دو مؤلف ـه و دو فرهنــگ قرآنــی در ایــن مکتــب محســوب میشــوند و
رابطـهای دوســویه و تنگاتنــگ بــا هــم دارنــد.
رحيم كارگر(استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)

آیندهنگریوآیندهسازیبا کاربستفرهنگانتظار وراهبردمقاومتدر مکتبشهیدسلیمانی
ایــن مقالــه در صــدد بررســی ابعــاد آیندهپژوهانــه مکتــب شــهید ســلیمانی اســت کــه متأثــر از فرهنــگ انتظــار توانســته اســت راهبــرد مقاومــت را
بــه عنــوان یــک بعــد اصلــی انتظــار مــورد توجــه قــرار دهــد و بــا آیندهنگــری و آیند هســازی خــود بســترهای الزم را بــرای تحقــق ارتبــاط مقاومــت بــا انتظــار
ککــردن زمینههــای ظهــور ،فراهــم ســازد .ایــن مقالــه بــا روش اســنادی ،مطالــب را از منابــع مختلــف مکتــوب و دیجیتــال
زمینهســاز و درنتیجــه نزدی 
جمـعآوری کــرده و بــه صــورت توصیفــی -تحلیلــی بــه تبییــن جایــگاه راهبــرد مقاومــت در فرهنــگ انتظــار و مکتــب شــهید ســلیمانی بــر اســاس ادبیــات
آیندهپژوهــی پرداختــه اســت .نتایــج ایــن مقالــه حا کــی اســت فرهنــگ انتظــار در بعــد آیندهنگــری و آیند هســازی (رویکــرد اکتشــافی و رویکــرد هنجــاری)
تأثیــر بســزایی در شــکلگیری راهبــرد مقاومــت در جوامــع اســامی دارد و یکــی از اســباب مهــم زمین هســازی ظهــور را در قدرتمندســازی و مقاومســازی
امــت اســامی میدانــد .بــر ایــن اســاس در مکتــب شــهید ســلیمانی هــم بــه تأســی از فرهنــگ انتظــار بــا اتخــاذ راهبــرد مقاومــت ،نتایــج درخشــانی بــه
دســت آمــد و منجــر بــه قدرتمندســازی جامعــه اســامی -و بــه طــور خــاص زمین هســازان ظهــور -گردیــد .ایــن توانمندســازی جبهــه مقاومــت در بعــد
آیندهنگــری و آیند هســازی شــهید ســلیمانی بهخو بــی خــود را در صحنههــا و عرص ههــای مختلــف نشــان داده اســت.
سیدحامد شاهرخی(دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی) ،عبدالمطلب عبداهلل و علی

کربالیی پازوکی (دانشیاران و اعضای هیئت علمی دانشگاه عالمه )

مؤلفههای والیتمداری در مکتب شهید سلیمانی
مقالــه حاضــر بــا اســتفاده از روش توصیفــی -تحلیلــی در صــدد تبییــن ایــن هــدف اســت کــه اندیشــه و عمــل شــهید ســلیمانی باعــث ایجــاد یــک
نســاز شــده اســت کــه رهبــری معظــم انقــاب از آن بــا عظمــت و تکر یــم فــراوان بــه نــام مدرســه و مکتــب یــاد کردنــد.
مکتــب انسا 
ایــن مکتــب کــه برآمــده از مکتــب امامیــن انقــاب اســت ،از اصــول و مبانــی نــاب اســامی همچــون والیتمــداری و تکلیفگرایــی و مســئولیتپذیری و
حضــور در صحنــه و التــزام عملــی نســبت بــه والیــت فقیــه و احیــای فرهنــگ جهــاد و ایثــار و مقاومــت و ...الهــام گرفتــه اســت.
یشــود کــه عــاوه بــر مســلمانان،
آشــنایی و معرفــی هرچــه بیشــتر آن مکتــب باعــث تربیــت افــراد مکتبســاز از جامعــه اســامی ماننــد شــهید ســلیمانی م 
پیــروان دیگــر ادیــان در جغرافیــای غیــر اســامی از آثــار آن بهرهمنــد خواهنــد شــد .بــر اســاس یافت ههــای ایــن تحقیــق یکــی از ویژگیهــای آن شــهید
مکتبســاز ،اطاعــت محــض از والیــت فقیــه اســت کــه همــواره بــر آن تأ کیــد و اصــرار مینمــود .والیتمــداری دارای مؤلفههــای و شــاخصهای
بســیاری اســت کــه بعضــی از مهمتر یــن آنهــا عبــارت اســت از :نمــاد عبودیــت و حجــت سیاســی الهــی در اســام ،هماهنگــی و دفــاع از حریــم والیــت
یهــای شــفاف و صر یــح سیاســی برخاســته از معرفــت ایمانــی و رفتــار تقوایــی و فریادگــر رســای بصیــرت و افشــای فتنههــا ،
در رفتــار و عمل،موضعگیر 
تــاش و کوشــش صادقانــه و بــا اخالص،دفــاع شــجاعانه در مقابــل جبهــه والیتستیز،پیشــگام در عرصــه مقاومــت و مجاهــدت و. . ...
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کرسی ها و
نشست های علمی
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کرسی ترویجی عرضه ونقد ایده علمی ظرفیت های الگویی یاران قیام قم
در آمادگی ظهور منجی موعود با تأ کید بر سیره و عملکرد سردار اسالم حاج قاسم سلیمانی
ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین دکتر بهروزی لک
ناقدین :حجج اسالم دکتر حسین الهی نژاد و دکتر محمدصابر جعفری
دبیرعلمی  :دكتر سيد حامد شاهرخی

درخصــوص قیــام هایــی کــه قبــل از ظهــور حضــرت مهــدی (ع) بــه وقــوع مــی پیونــدد،

مــی شــود کــه همیــن بــوده اســت .بــی شــک عصــر نویــن جهــان ،عصــر حیــات دیــن

اخبــار و روایــات فراوانــی وارد شــده اســت که به جزئیات این قیــام ها خواهم پرداخت.

و بازگشــت بــه دیــن اســت .ایــن همــه ناشــی از نهضــت امــام خمینــی(ره) مــی باشــد.

امــا مســئله ای کــه در ایــن نشســت بــه دنبــال آن هســتیم خــود روایــات نیســتند ،بلکــه

نهضــت امــام خمینــی (ره) ،هــم در بیــان صر یــح رهبــر ،و هــم بــه لحــاظ دســتاوردها و

مباحــث مــا ناظــر بــه یــک ســری از مســائل اجتماعــی مــی باشــد کــه از ایــن روایــات

در عمــل ،در جهــت زمینــه ســازی بــرای ظهــور قائــم آل محمــد(ص) قــرار دارد .ایــن

برداشــت مــی شــوند .در واقــع مــا بــه دنبــال یــک ســری ویژگــی هــا و امتیــازات هســتیم

حقایــق در حدیثــی از امــام کاظــم(ع) پیــش بینــی شــده اســت؛ حدیثــی کــه ریشــه در

کــه در امــر الگــو ســازی بــرای انتظــار کارآمــد و پویــا کارگشــا باشــند .از منظــر مقــام معظــم

کتابــی در چهــارم قمــری دارد و قابلیــت انطبــاق بــا انقــاب اســامی ایــران را داراســت.

رهبــری انتظــار عبــارت اســت از برخــورداری از آمادگــی خــاص بــرای ظهــور حضــرت

ایــن پژوهــش ظرفیــت هــای آن حدیــث و قابلیــت هــا و شــواهد و مــدارک تطبیقــی آن را

مهــدی ،حــال ایــن آمادگــی مقــارن بــا ظهور حضرت باشــد یــا اینکه قبل از ظهــور اتفاق

بررســی مــی کنــد.

افتد.
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الر یــاح العو ِاصــف و ل یملــون ِمــن الحــر ِب و ل یجبنــون و علــی ِ
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ِلل ُم َت ِقیــن؛ مــردی از اهــل قــم مــردم را بــه ســوی حــق دعوت نمــوده و فرا مــی خواند ،برگرد
او مردمانــی جمــع مــی شــوند و فراهــم مــی آینــد که چونــان پاره هــای آهن انــد .طوفان ها

مســئله اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه آیــا ایــن حدیــث شــریف امــام هفتــم(ع) بــر
«نهضــت امــام خمینــی» تطبیــق مــی کنــد و «ویژگــی هــای انقــاب اســامی ایــران»
و «امتیــازات یــاران راســتین امــام خمینــی» و «سرنوشــت انقــاب اســامی ایــران و
پیوســتگی آن بــه انقــاب جهانــی حضــرت مهــدی» را تبییــن مــی نمایــد؟ پس مســئله
اصلــی کــه بایــد بــدان پرداخــت ایــن اســت کــه اخبــاری کــه درمــورد وقــوع قیــام قبــل
از آخــر الزمــان رخ مــی دهــد بــه ویــژه قیــام مــردی از قــم منطبــق بــر قیــام پانــزده خــرداد

آنــان را بــه لــرزه نمــی اندازنــد و از جنــگ خســته نمــی شــوند و بزدلــی نمــی کننــد و نمــی

مــی باشــد یــا خیــر؟ طبــق تحقیقــات و پژوهــش هایــی کــه در ایــن راســتا انجــام شــده

ترســند و بــر خــدا تــوکل دارنــد و فرجــام و پایــان نیــک از آن پرهیــزکاران اســت».

اســت انتظــار مــی رود کــه قیــام پانــزده خــرداد کــه بــه رهبــری امــام خمینــی انجــام شــده

ســند و منبــع اصلــی ایــن حدیــث ،کتــاب تار یــخ قــم مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه ترجمــة

و بــا توجــه بــه بیــان ایشــان کــه انتظــار فــرج را نیمــه خــرداد اعــام کردنــد چنیــن برداشــت

فارســی آن ،بــه تار یــخ قــم مشــهور اســت .حســن بــن محمــد بــن حســن بــن ســائب بــن
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مالــک اشــعری قمــی ،از اعــام قــرن چهــارم هجــری قمــری در  378ق ایــن کتــاب را

فردوســی مشــهد در ســال  94در مجلــه شــماره  13معرفــت سیاســی مطالبــی را تحــت

نوشــته اســت .کتــاب تاریــخ قــم در آغــاز قــرن نهــم قمــری در  805و  806از ســوی تــاج

عنــوان «بررســی میــزان تطبیــق نهضــت امــام خمینــی بــا حدیــث امــام کاظــم» بــه رشــته

الدیــن حســن بــن بهــاء الدیــن علــی بــن حســن بــن عبدالملــک قمــی ،بــرای اســتفاده

تحریــر درآوردنــد .در ایــن مقالــه کــه بــه صــورت گســترده بــه ابعــاد و زوایــای مختلــف

فارســی زبانــان بــه فارســی ترجمــه شــد و از قــرن نهــم تــا بــه امــروز ،همان ترجمــه راهنمای

روایــت امــام کاظــم پرداختــه شــده ،مطالــب مهمــی مطــرح شــده اســت ،از جملــه

پژوهشــگران قــم شناســی قــرار دارد.

اینکــه مــردی از قــم قبــل از ظهــور حضــرت مهــدی در قــم قیــام کــرده و بــا یــک حرکــت

مصنــف کتــاب ،از معاصــران شــیخ صــدوق و شــاگرد بــرادرش حســین بــن علــی بــن

اجتماعــی و منحصــر بــه فــرد مــردم را بــه حــق دعوت می کند .البتــه صفات مهمی نیز

بابویــه قمــی اســت .او از اکابــر قدمــای علمــای اصحــاب و از اجــای قدمــای علمــای

بــرای ایــن گــروه ذکــر شــده اســت ،نخســت اینکــه ایــن قــوم کــه افــراد و جمعیــت زیــادی

ـخصیت مؤلــف کتــاب،
قــم بــوده و از شــیخ صــدوق و بــرادرش روایــت کــرده اســت .شـ
ِ

را نیــز شــامل مــی شــود ،ایــن دعــوت را قبــول کــرده و بــا آن همــراه مــی شــوند .در ایــن

مــورد اعتمــاد علمــای شــیعه و کتــاب وی دارای اعتبــار شــناخته شــده اســت .ایــن

قیــام بــزرگ کــه بــا محور یــت یــک حرکــت اجتماعــی و مردمــی انجــام مــی شــود هــدف

حدیــث را حســن بــن محمــد بــن حســن قمــی مصنــف کتــاب تاریــخ قــم از علــی بــن

الهــی اســت و ایــن گــروه نیــز بــا وفــادارای کامــل و تبعیــت از فرامیــن رهبــر گــروه بــه ســوی

عیســی از ایــوب بــن یحیــی الجنــدل از ابوالحســن اول امــام موســی بــن جعفــر(ع) نقــل

حــق حرکــت مــی کننــد .مــن در ادامــه بــه ســایر ویژگــی هــای ایــن قیــام و مطابقــت آن بــا

کــرده اســت .راوی حدیــث ایــوب بــن یحیــی الجنــدل مــی باشــد .وی شــخصیت

نهضــت امــام خمینــی(ره) اشــاره مــی کنــم:

ناشــناخته ای اســت و در کتــب رجالــی شــیعه در ســده هــای ســوم تــا پنجــم ،از وی

ویژگی های انقالب اسالمی ایران درکالم امام هفتم(ع)

هیــچ اثــری نیســت .امــا عــدم ورود نــام یــک راوی در کتــب رجالــی هرگــز بــه معنــای

در ســخنان امــام کاظــم(ع) ،امتیــازات و ویژگــی هــای انقالبــی ،بیــان شــده اســت کــه

مجهــول بــودن وضعیــت وی نیســت .تنهــا مــی تــوان او را بــی نــام و نشــان در منابــع

ایــن ویژگــی هــا ،بــر نهضــت امــام خمینــی تطبیــق مــی کنــد .هــدف انقــاب اســامی،

رجالــی دانســت.صرف عــدم ذکــر نــام راوی در آثــار رجالــی ،عیــب و نقــص نیســت و

دعــوت بــه حــق اســت و اهــداف انحرافــی و شــیطانی در آن راه نــدارد .در جملــة زیبــای

بــه ســند حدیــث صدمــه نمــی زنــد .مجهــول بــودن ایــوب بن یحیــی الجندل ،بــا توثیق

«یدعــو النــاس الــی الحــق» ،نکتــه هــای مهمــی دربــارة انقــاب مــرد قمــی وجــود دارد .او

علــی بــن عیســی ،کــه ایــن حدیــث را از وی نقــل کــرده اســت و بــا اعتبــار کتــاب تاریــخ

«دعــوت» مــی کنــد ،بنابرایــن تحــول آزادانــه ،آ گاهانــه و اختیــاری اســت ،تحمیلــی و

بلــدة قــم از منظــر محدثــان ،جبــران مــی گــردد.

اجبــاری نمــی باشــد« .مــردم» را دعــوت مــی کنــد و مخاطــب او یک گروه و قشــر خاص

علمــای رجــال ،خبــر راوی ضعیفــی را کــه ضعــف آن جبــران شــود ،معتبــر مــی داننــد.

نیســت .انقــاب طبقاتــی نیســت ،مردمــی اســت ،عمــوم مــردم را فــرا مــی خوانــد.

ایــن حدیــث مســند اســت ،امــا یــک راوی آن ناشــناخته اســت؛ نبــودن راوی در کتــب

بنابرایــن ،انقــاب جهانــی اســت .او فقــط مــردم قــم یــا تنهــا مــردم ایــران را بــه بیــداری

رجالــی ،بــه معنــای مجــروح بــودن وی نیســت .ایــن نقــص بــا اعتمــاد فقیهــان بــزرگ بــه

اســامی و مبــارزه بــا دشــمنان اســام دعــوت نمــی کنــد ،بلکــه مخاطــب او جهانیــان

اصــل حدیــث و ورود بــه تحلیــل و تطبیــق آن و توثیــق کتابــی کــه روایــت را آورده اســت

هســتند .انقــاب محــدود نیســت و بــا صدور انقــاب به همه نژادها و کشــورها خواهد

و توثیــق راوی دیگــر حدیــث ،زائــل مــی گــردد .یکــی از مبانــی مهــم در نقــد ســند بــرای

رســید .او در حاکمیــت باطــل ،مــردم را بــه ســوی حــق دعــوت مــی کنــد .او همــه را بــه

ارزشــیابی حدیــث در حالــت تعــارض ،عرضــه محتــوای حدیــث بر قرآن کریم و ســنت

ســوی «حــق» دعــوت مــی کنــد .بنابرایــن ،انقــاب او دینــی ،مذهبــی ،الهــی و مقــدس

اســت ،قابــل ذکــر اســت کــه متــن ایــن حدیــث ،هیــچ تعارضــی بــا قــرآن و ســنت نــدارد.

اســت؛ چــون بــه ســوی خــدا ،پیامبــر ،قــرآن و امامــان و تشــکیل حکومــت اســامی

مجموعــه مطالــب مذکــور ،از قرائــن متصلــه و منفصلــه ای اســت کــه ثبــوت خبــر از

و برقــراری عدالــت ،کــه در مفهــوم حــق نهفتــه اســت،راهنمایی مــی کنــد و فــرا مــی

امــام کاظــم(ع) و روایــت را نشــان مــی دهــد و صحــت مضمــون و مفــاد آن را آشــکار مــی

خوانــد.

ســازد.ثقه بــودن صاحــب کتــاب و وجــود حدیــث در کتابــی کــه توثیــق شــده و مــورد

ویژگی های یاران قیام

اعتمــاد بــوده و معتبــر شــمرده شــده اســت ،از معیارهــای تقویــت ســند حدیث اســت.

در حدیــث امــام کاظــم(ع) ،اهــداف تربیــت مهــدوی و پنــج راهبــرد اساســی تربیــت

منابعحدیث

زمینــه ســاز ظهــور آمــوزش داده شــده اســت .پنــج امتیاز و صفت زیبا و سرنوشــت ســاز

عالمــه مجلســی در بحاراالنــوار ایــن حدیــث را از کتــاب تاریــخ قــم نقــل کــرده اســت.

در ایــن حدیــث ،بــرای یــاران و اصحــاب و ملت همــراه رهبر قمی وجــود دارد که ویژگی

و پــس از وی ،شــاگردان ایشــان ایــن حدیــث را ذکــر کــرده انــد ،ســایر علمــای معاصــر

هــای اساســی زمینــه ســازان ظهــور و خصــال برجســته اصحــاب امــام مهدی(عــج)

شــیعه نیــز ایــن حدیــث را بــه نقــل از عالمه مجلســی در آثار خــود آورده انــد .این کتاب،

اســت.تربیت معطــوف بــه تحقــق ایــن اهــداف پنــج گانــه در راســتای ظهــور اســت .اگر

از زمــان تصنیــف در ســال 379ق ،تــا ســال هــای نخســتین قــرن نهــم هجــری قمــری یــا

جهــت گیــری نظــام و ســازمان تربیتــی در راه تربیــت انســان هایــی دارای ایــن ویژگی ها

شمســی در دسترســی اهــل علــم قــرار داشــت .این کتاب به ســفارش یکــی از حاکمان

قــرار گیــرد و امکانــات و ابزارهــای تربیــت ،شــیوه هــا ،روش هــا و راه کارهای مناســب آن

محلــی قــم ،بــه زبــان فارســی برگردانــده شــد ،پــس از آن ترجمــه ،دیگــر متــن اصلــی و

فراهــم گــردد ،نظــام تربیتــی بــا راهبردهــای تربیــت زمینــه ســاز هماهنــگ خواهــد شــد.

عربــی کتــاب از بیــن رفــت .هــم اینــک پــس از گذشــت بیــش از پنــج قــرن ،اثــری از آن

الزم اســت آییــن تربیــت در انقــاب اســامی ایــران ،بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه ایــن

پیدا نشــده اســت و تمامی کوشــش ها و جســت وجوها برای یافتن کتاب بی نتیجه

شــاخص هــا در فراینــد تربیــت در جامعــه اســامی افزایــش یابــد و عمــوم مــردم و اقشــار

مانــده اســت.از آن ترجمــه ،نســخه ای در اختیــار عالمــه مجلســی قــرار داشــته کــه در

گوناگــون ،بــه و یــژه جوانــان بــه ایــن اوصــاف ارزشــمند و سرنوشــت ســاز آراســته شــوند تــا

کتــاب خــود از آن اســتفاده نمــوده اســت.

شــرایط و عوامــل پایــداری و تــداوم نهضــت امــام خمینــی ،در راســتای ظهــور حضــرت

امــا در خصــوص ایــن حدیــث آقــای دکتــر جواهــری از اســاتید هیئــت علمــی دانشــگاه

مهدی(عــج) فراهــم گــردد.
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ي دهنــد .پــس چــون
ي كننــد ،امــا بــه آنــان نمـ 
ي دهنــد و بــاز درخواســت مـ 
بدانــان نمـ 

«زبرالحدیــد» بــه معنــای پارهــای آهــن اســت .مفهــوم زبرالحدیــد ،ایمــان عالــی و

ي
ي گيرنــد .در آن هنــگام آنچــه را مـ 
ي بيننــد ،شمشــيرهاي خــود را بــر دوش مـ 
چنيــن مـ 

بــاور نیرومنــد و اعتقــادات محکــم و پایــدار اســت .ایــن کلمــه بارهــا در احادیــث

ي دهنــد؛ ولــي نمــيپذيرنــد تــا اينكــه قيــام ميکننــد و آن را جــز بــه
خواهنــد بــه آنــان مـ 

بــرای توصیــف یــاران حضــرت ولــی عصــر حضــرت مهدی(عــج) آمــده اســت .امــام

ي كنند .كشــتگان آنان شــهيدند .اگر مــن آنان
صاحــب االمــر عليـ ه الســام تســليم نمـ 

صــادق(ع) در معرفــی اصحــاب حضــرت مهدی(عــج) فرمودنــد ...« :رجــال کأن

يگــذارم».
را درك كنــم ،جانــم را بــراي صاحــب االمــر م 

قلوبهم زبرالحدید الیشــوبها شــک فی ذات اهلل؛ مردانی که گویا دل هایشــان پاره های

در ايــن روايــت ـ کــه بــه نظــر مــی رســد نــه از نظــر ســند و نــه محتــوا ،مشــکلی نــدارد ـ از

آهــن اســت ،مخلــوط و آمیختــه بــه شــک و تردیــد در ذات خداونــد نیســت .بنابرایــن،

ب هايــي در آســتانه ظهــور حضــرت مهــدي عجــلاهلل فرجــه
برپايــي قيــا م هــا و انقــا 

زبرالحدیــد ویژگــی یــاران و امتیــاز بــزرگ اصحــاب قائــم آل محمــد(ص) اســت.

خبــر داده شــده اســت .افــزون بــر ايــن هــا ،روايــات ديگــري نيــز بــر ايــن نكتــه پافشــاری

 -2مقاوم در برابر تندباد و طوفان؛ التزلهم الریاح العواصف

کردهانــد كــه پيــش از ظهــور ،حكومتــي بــه رهبــري يكــي از صالحــان در ناحيــه مشــرق

«عاصفــه» بــاد تنــد و طوفــان اســت و جمــع آن «عواصــف» مــی باشــد .طوفــان هــا

ي ســازد .ايــن حكومــت ،تــا آشــکار شــدن
برپــا ميشــود و زمينــه ظهــور را فراهــم م ـ 

و گردبادهــای شــدید آنــان را نمــی لرزانــد و از پــای در نمــی آورد .ایــن صفــت ،گویــای

ل اهلل فرجــه و دادن آن بــه حضرت(عــج) ،ادامــه مــييابــد .البتــه روایاتــی
مهــدي عجـ 
ً
کــه در ایــن خصــوص بررســی شــده منحصــرا مربــوط بــه زمــان غیبــت و قبــل از ظهــور

و مشــکالت فــراوان و پــی درپــی نیــز آنــان را بــه ســتوه نمــی آورد .امــام صــادق(ع) ،بــه
ّ
فضیــل بــن یســار در توصیــف یــاران حضــرت مهدی(عــج) فرمودنــد« :اشــد من الحجر

حضــرت مهــدی مــی باشــد .مســئله دیگــری کــه الزم بــه ذکــر مــی دانــم وجــود چالــش
هــا و مشــکالتی اســت کــه قبــل از ظهــور رخ مــی دهــد .یــک جامعــه منتظــر وظیفــه دارد

لــو حملــوا علــی الجبال ألزالوها؛ از ســنگ شــدیدتر و محکــم ترند ،اگر بر کــوه ها برخورد

در کــوران حــوادث و مشــکالت بــه دنبــال حــق و حقیقــت باشــد .همــان گونــه کــه در

کننــد کــوه هــا را از پیــش پــا بردارنــد ،کــوه هــا را از جــا بلند کــرده و کنــار زده و پراکنده می

حدیــث امــام باقــر(ع) بــدان اشــاره شــده کــه قبــل از ظهور حضــرت اتفاقــات و تغییراتی

ســازند .تربیــت ســازنده ایــن ســطح از قــدرت پایداری و نبــرد ،از راهبردهای زمینه ســاز

در جهــان رخ مــی دهــد بــه گونــه ای کــه هــر امــر معروفــی منکــر و هــر امــر ناپســندی،

انقــاب جهانــی مهــدوی اســت.
ّ
 -3خستگی ناپذیر در جنگ؛ الیملون عن الحرب

پســندیده و نیکــو جلــوه مــی کنــد .خــوب ایــن چالــش هــا و آشــفتگی هــا کــه در آخــر
ً
الزمــان رخ مــی دهــد ،معمــوال بــه حــدی اســت کــه معیارهــا و شــاخص هــا را از بیــن می

از جنــگ و نبــرد خســته نمــی شــوند .خســتگی ناپذیــری از جنــگ هــای پــی درپــی و از

بــرد کــه بــرای رفــع چنیــن مشــکلی بایــد بــه دنبــال مــا ک و محــور حــق باشــیم .یکــی از

تــداوم نبــرد نیــز از امتیــازات دیگــر یــاران امــام زمــان(ع) اســت.

محورهایــی کــه مــی تــوان بــه عنــوان شــاخصه حقیقــت در جامعــه منتظــر و پویــا ذکــر

 -4شجاع و نترس؛ الیجبنون

کــرد ،وجــود الگــوی رهبــری نظــام اســت کــه بحمــداهلل در وجــود حضــرت امــام و مقــام

«جبــن» سســتی دل و ضعــف قلــب انســان اســت و در یــاران امــام راه نــدارد ،چرا کــه

معظــم رهبــری خالصــه شــده اســت .بدیهــی اســت وجود رهبــری نظام می تواند مســیر

ایشــان در مبــارزات حــق طلبانــه خویــش هرگــز نمــی ترســند.

هدایــت جامعــه را بــه ســوی ظهــور همــوار و جامعــه را از گزنــد حوادث و طوفــان تردیدها

 -5اعتماد و توکل بر خدا؛ علی اهلل یتوکلون

حفــظ کنــد .متاســفانه وجــود جریانــات سیاســی خــاص و افــراد خاصــی کــه در ایــن

تــوکل بــر خــدای متعــال و اعتمــاد کامــل بــه پــروردگار ،خصلــت دیگــری اســت کــه در

مســیر قــرار مــی گیرنــد ،ایــن افــراد را از مســیر رهبــری دور می کنــد ،ولی وجود برخــی افراد

حدیــث امــام کاظــم(ع) بــرای یــاران قیــام ذکــر شــده اســت .تــوکل ،معلــول معرفــت و

ماننــد شــهید ســلیمانی در همراهــی بــا رهبــری و ولــی امــر جامعــه مثــال زدنــی و نمونــه

یقین اســت و با تربیت و ســیر و ســلوک معنوی در انســان ایجاد می شــود .امام موســی

اســت کــه بایــد مــورد توجــه و الگــو ســازی شــود .ایــن افــراد و افــرادی کــه در آینــده جامعه

بــن جعفــر(ع) ،در پایــان کالم نورانــی خویــش دربــارة یــاران قیــام ،بــه آینــده انقــاب ایــران

حضــور مــی یابنــد ،همراهــی بــا والیــت و اســتحکام و مقاومــت آنــان در مقابــل حــوادث

اشــاره کــرده انــد .جملــه «والعاقبــة للمتقیــن» ،حقیقــت عصر ظهور را نشــان مــی دهد.

ماننــد جریانــات سیاســی ،تطمیــع هــا ،تهدیدهــا و  ...قابــل تحســین اســت و ویژگــی و

در پایــان تاریــخ و در آخریــن ،بهتریــن و عالــی تریــن انقــاب الهــی در زندگــی بشــریت،

صفــات مهــم یــاران حضــرت مهــدی(ع) را در ذهــن تداعــی کــرده و هرگونــه تبلیغــات

متقیــن بــر سراســر جهــان حکومــت خواهنــد کــرد .رهبــر آن متقیــن ،امــام مهدی(عــج)

دشــمنان را در ایــن خصــوص خنثــی کــرده و مســیر را بــرای ظهــور همــوار مــی کنــد .پس

اســت کــه انقــاب متقیــن ایــران بــه عصــر ظهــورش متصــل مــی گــردد .آمــدن جملــه

بنابرایــن اگــر بخواهیــم جمــع بنــدی از مطالــب ارائــه شــده داشــته باشــیم بایــد عــرض

«والعاقبــة للمتقیــن»در پایــان کالم نورانــی امــام هفتــم(ع) بــرای تبییــن عاقبــت انقالب

کنــم کــه محــور مباحــث بــر دو پایــه اســتوار اســت ،نخســت اینکــه از روایــات اســتفاده

اســامی ایــران اســت.

کردیــم و محتــوای آن را بــا مبانــی و متــون نظــام اســامی مقایســه کردیــم کــه در کل مــی

حدیــث دیگــری نیــز از امــام باقــر(ع) در ایــن خصــوص نقــل شــده اســت کــه در آن بــه

تــوان ســازگاری ایــن متــون را بــا مبانــی نظــام اثبــات کــرد .مطلــب دیگراینکــه ،ظرفیــت

گروههايــي ويــژه بــه عنــوان زمين هســاز قیــام حضــرت مهــدی توجــه شــده اســت .امــام
َ
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الگــو ســازی بــا توجــه بــه معیارها و شــاخصه هــای یاران قیــام که در حدیــث امام کاظم

صبــر و اســتقامت بــی نظیــر و پایــداری و اســتواری آنــان اســت .رنــج هــا و ســختی هــا

گروهــی را مــي بينــم كــه از شــرق ،بــرای بــه دس ـتآوردن حــق بــه پــا میخيزنــد؛ ولــي

(ع) آمــده اســت در وجــود افــرادی همچــون شــهید ســلیمانی فراهــم اســت .در واقــع،
شــهید قاســم ســلیمانی بــه عنــوان شــاگرد مکتــب امــام خمینــی (ره ) مــی توانــد از ایــن
جهــت تداعــی هــا و ظرفیــت هــای الگویــی خوبــی را بــرای انتظــار پو یــا در عصــر حاضــر
بــرای جامعــه اســامی فراهــم ســازد .همچنیــن محبوبیــت و خــوش نامــی حــاج قاســم
ســلیمانی مــی توانــد تجســم معــارف اســامی و مهــدوی بــرای جامعــه منتظــر باشــد.
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کرسی ترویجی عرضه ونقد ایده علمی انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی
ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین حسین الهینژاد
ناقدین :حجت االسالم والمسلمین مجتبی کلباسی ،دکتر محمد اسحاقی
دبیرعلمی  :حجت االسالم دکتر مسلم کامیاب

1ـ تعریف مکتب

3ـ چیستی مکتب شهید سلیمانی

مکتــب را چنیــن میتــوان تعریــف نمــود :مکتــب یــا ایدئولــوژی عبــارت اســت

مکتــب شــهید ســلیمانی دارای خاســتگاهی بــه نــام مکتــب امامیــن انقــاب

از یــک طــرح جامــع و منســجم کــه میخواهــد بــا جهــان بینیــی کــه میدهــد

اســامی و دارای غایــت و هدفــی بــه نــام انتظــار و ظهــور دارد بــه بیــان دیگــر مکتــب

و بــا دســتور العملهایــی کــه ارائــه مینمایــد بشــر را بــه طــرف کمــال وهدفــش

شــهید ســلیمانی بــا نیــروی محرکــه مکتــب امامیــن انقــاب و بــا غایــت نگــری و

راهنمایــی کنــد.

پیشــرانی ظهــور و جامعــه مطلــوب مهــدوی ،و بــا فرایندســازی توســط شــاخصه

اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری مکتــب را چنیــن تعریــف مــی نماینــد؛ مکتــب و

هــای صبــر ،مقاومــت و تــاب آوری بــه ســوی انســجام ســاختاری و تحــول کارکــردی

ایدئولــوژى ضــرورت خــود را مىنمایانــد؛ یعنــى نیــاز بــه یــک تئــورى کلــى ،یــک

پیــش مــی رود.

طــرح جامــع و هماهنــگ و منســجم کــه هــدف اصلــى ،کمــال انســان و تأمیــن

مکتــب شــهید ســلیمانی در پارادایــم مضمونــی و تحلیــل محتوائــی و ســاختاری

ســعادت همگانــى اســت و در آن ،خطــوط اصلــى و روشــها ،بایدهــا و نبایدهــا،

خــود ،متشــکل از ســه مولفــه اساســی بــه نــام خاســتگاه ،فراینــد و براینــد مــی باشــد

خوبهــا و بدهــا ،هدفهــا و وســیلهها ،نیازهــا و دردهــا و درمانهــا ،مســئولیتها

کــه نقــش خاســتگاه بسترســازی و نقــش فراینــد ابــزار ســازی و نقــش براینــد هــدف

و تکلیفهــا مشــخص شــده باشــد و منبــع الهــام تکلیفهــا و مســئولیتها بــراى

نمائــی را بــرای ایــن مکتــب ایفــاء مــی کنــد.

همــه افــراد بــوده باشــد.

4ـ انقالب اسالمی خاستگاه مکتب شهید سلیمانی

مکتــب؛ بــه معنــای مجموعــه جهــان بینــی و ایدئولــوژی کــه دارای مبانــی و اهــداف

انقــاب اســامی ایــران بــا هدایــت هــا و رهبــری حضــرت امــام بــه پیــروزی رســید

مشــخص اســت کــه یــک نظــام ارزشــی بــرای چگونــه زیســتن را بــرای انســان معیــن

و تــداوم آن بــا هدایــت هــا و رهبــری مقــام معظــم رهبــری تضمــن شــد یعنــی امــام

مــی کنــد

خمینــی آغازگــر نهضــت اســامی ایــران و مقــام معظــم رهبــری تــداوم بخــش آن

مکتــب؛ بــه معنــای افــکار و آرائــی منســجم و نظــام منــد کــه دارای اهــداف

شــناخته مــی شــود و ایــن نهضــت کــه بــا فعالیــت هــا و تــاش هــای مســتمر امامیــن

مشــخص اســت کــه مســیر رســیدن بــه ســوی کمــال را بــرای انســان فراهــم مــی کنــد.

انقــاب بــه بــار نشســته و تــداوم پیــدا کــرده اســت ،نمــودار و تابلــوی بزرگــی از آثــار و

2ـ نام گذاری حرکت شهید سلیمانی به مکتب

خروجــی هــای مکتــب امامیــن انقــاب اســت.

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه روایــت مقــام معظــم رهبــری (دامــت برکاتــه) یــک

شــهید ســلیمانی کــه از شــاگردان و دســت پــروردگان حضــرت امــام و مقــام

فــرد نیســت بلکــه یــک مکتــب و نمــاد مقاومــت اســت «ملــت ایــران نشــان داد از

معظــم رهبــری اســت مکتــب و مــرام او نیــز بــر آمــده از مکتــب و مــرام آن دو بزرگــوار

خــط مجاهــدت شــجاعانه دفــاع مــی کنــد و بــه نمادهــای مقاومــت عشــق مـیورزد

میباشــد.

و طرفــدار مقاومــت اســت  ...بــه حــاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس

5ـ شاخصه های مکتب شهید سلیمانی

عزیــز بــه عنــوان یــک فــرد نــگاه نکنیــم بــه عنــوان مکتــب نــگاه کنیــم».

مکتــب شــهید ســلیمانی دارای شــاخصه هــای مهمــی اســت کــه هــر کــدام از آنهــا

26
بــه نحــوی در مســیر بسترســازی ظهــور قابــل توجیــه هســتند نظیــر والیــت مــداری،

عدالــت خواهــی و مقاومــت عــاوه بــر پیروزی بر مســتکبران و صهیونیســم جهانی ،

عدالــت محــوری ،ظلــم ســتیزی ،حــق خواهــی ،مظلــوم نــوازی ،شــهادت طلبــی،

زمینــه ســاز اضمحــال و نابــودی دســت پــروردگان آنهــا مثــل گــروه منحــرف داعــش

اســتقامت ورزی و  ...ایــن مــوارد از جملــه شــاخصه هایــی اســت کــه در روایــات

را فراهــم نمــوده اســت .بــی شــک شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و مدافعــان حــرم بــا

انتظــار جــزء شــاخصه هــای منتظــران تلقــی شــده و بــه منتظــران توصیــه شــده در

الهــام گیــری از فرهنــگ انتظــار و درس آمــوزی از مکتــب امامین انقالب ،شــاخصه

راســتای تحقــق امادگــی بــرای رخــداد ظهــور بایــد بــه ایــن اوصــاف مزیــن شــوند

انتظــار را در منطقــه و جهــان اســام در میــان مســلمانان و جوامــع اســامی بــه

6ـ انتظار و ظهور غایت مکتب شهید سلیمانی

عنــوان یــک فرهنــگ غالــب نمایــان کــرده و بــا نگــرش کار بــردی و اجرائــی بســتر

رابطــه ای کــه میــان مکتــب شــهید ســلیمانی بــا انتظــار وجــود دارد رابطــه دو ســویه

نهادینــه ســازی آن را بــا شــاخصه صبــر و مقاومــت تضمیــن نمــوده اســت.

مــی باشــد یعنــی مقولــه انتظــار بــرای مکتــب شــهید ســلیمانی نقــش پیشــران و

9ـ انتظار و تاب آوری(مقاومت)

هــدف نمائــی را ایفــا مــی کنــد و مکتــب شــیهد ســلیمانی نیــز بــا شــاخصه هــای

مقاومــت و تــاب آوری از جملــه مقــوالت مهــم و تأثیــر گــذاری اســت کــه نقــش

اســتکبار ســتیزی ،عدالــت ورزی ،شــهادت طلبــی  ،مقاومــت و تــاب آوری ،نقــش

اساســی در زندگــی فــردی و اجتماعــی بشــر دارد ایــن مقولــه در آیــات و روایــات

آمادگــی و زمینــه ســازی بــرای ظهــور را انجــام مــی دهــد.

مختلفــی بــه صــورت فراگیــر آمــده اســت.
َ
ُ
ّ
َ
ُ
ّ
َ
در قــرآن مشــتقات واژه مقاومــت فــراوان بــکار رفتــه اســت :إن ال ِذيـ َـن قالــوا َر ّبنــا ُ
اهَّلل
ِ
ُثـ َـم ْاسـ َـت ُ
قاموا (فصلــت ،آیــه  )03در حقيقــت ،كســانى كــه گفتنــد« :پــروردگار مــا

7ـ پارادایم و گستردگی انتظار در مکتب شهید سلیمانی
بــی تردیــد از طرفــی خاســتگاه مکتــب شــهید ســلیمانی کــه مکتــب امامیــن
انقــاب اســت بــر آمــده از انتظــار باشــد و از طــرف دیگــر غایــت و هــدف مکتــب

خداســت»؛ ســپس ايســتادگى كردنــد.
َ ُ
َ
و ف ْاس َــت ِق ْم كمــا أ ِم ْر َت(هــود ،آیــه )211پــس ،همــان گونــه كــه دســتور يافتــهاى
َ
َّ ّ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ
قاموا فــا خـ ْـوف َعل ْي ِهـ ْـم َو ال ُهـ ْـم
ـم اســت
اهَّلل ثـ 
ايســتادگى كــنِ ،إن الذيــن قالــوا ر بنــا 
ّ ً
َي ْح َز ُن َ
ون(احقــاف ،آیــه )31محققــا كســانى كــه گفتنــد« :پــروردگار مــا خداســت»

زمینــه ســازی تعریــف شــود بــاز بحــث انتظــار مطــرح مــی شــود پــس نتیجــه گرفتــه

ســپس ايســتادگى كردنــد ،بيمــى بــر آنــان نيســت و غمگيــن نخواهنــد شــد.
ََ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ـم (توبــه ،آیــه  )7يعنــى تــا مشــركان در پيمــان
يموا ل ُهـ ْ 
ـم فاســت ِق
فمــا اســتقاموا لكـ 

فــرا گرفتــه اســت پــس انتظــار بــه منزلــه پارادایــم و چترحمایتــی مکتــب شــهید

خــود نســبت بشــما ثابــت ماندنــد شــما هــم نســبت بآنهــا در پيمــان خو يــش ثابــت
ُ
ُ ُ َ
جيبـ ْ
باشــيد .قـ َـال َقـ ْـد أ َ
ـت َد ْع َوتكمــا ف ْاسـ َـتقيما (يونــس ،آیــه  )98فرمــود :دعــاى هــر

8ـ راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی

دوى شــما پذيرفتــه شــد .پــس ايســتادگى كنيــد.

مکتــب شــهید ســلیمانی کــه بــر آمــده از مکتــب امامیــن انقــاب اســت دارای

مقاومــت و اســتواری کــه بســیار مــورد تأ کیــد قــرآن و ســنت بــوده و اســام بســیار

شــاخصه هــای مختلفــی نظیــر انقالبــی گــری ،والیــت مــداری ،ایمــان محــوری،

مســلمانان را بــدان توصیــه مــی کنــد دارای دو عامــل مهــم اســت:

معنویــت گرایــی ،شــجاعت ورزی  ،شــهادت طلبــی ،استکبارســتیزی ،مقاومــت

1ـ تقابل حق و باطل

و اســتقامت ورزی اســت.

2ـ صبر و بردباری

تــک تــک ایــن شــاخصه هــا کــه بیــان گــر شــاخصه مکتــب شــهید ســلمانی اســت

کــه یکــی در شــکل گیــری مقاومــت و دیگــری در اســتمرار و تــداوم آن و بــه بیــان

در روایــات انتظــار جــزو شــاخصه هــای منتظــران تلقــی شــده و پیــاده ســازی و

دیگــر یکــی در قالــب علــت محدثــه و دیگــری در قالــب علــت مبقیــه نقــش ایفــاء

نهادینــه ســازی آنهــا و نیــز آراســتگی و مزیــن شــدن شــیعیان و منتظــران واقعــی بــه

میکننــد.

آنهــا از جملــه سفارشــات اکیــد حضــرات معصومیــان(ع) مــی باشــد.

تقابــل و کشــمکش حــق و باطــل کــه دیریــن تر یــن و پرگســتره تریــن تقابــل هــا بــه

در میــان شــاخصه هــای انتظــار شــاخصه صبــر و مقاومــت دارای تأثیــر گــذاری

شــمار مــی آیــد تضمیــن کننــده شــکل گیــری مقاومــت در انســان شــناخته می شــود

و برجســتگی خاصــی اســت کــه عــاوه بــر تأ کیــد زیــاد معصومیــن (ع) در بیشــتر

کــه بعــد از شــکل گیــری مقاومــت در بســتر تقابــل حــق و باطــل ،تــداوم و اســتمرار آن

روایــات انتظــار بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره شــده اســت.

نیــز بواســطه شــاخصه صبــر اجرائــی و عملیاتــی مــی شــود.

علــت ایــن همــه سفارشــات بــه بهرمنــدی از صبــر و مقاومــت و ایــن همــه همراهــی

گســتره تقابــل حــق و باطــل عــاوه بــر تکوینیــات ،شــامل حــال تشــریعیات و نیــز

صبــر ومقاومــت بــا انتظــار بــه جهــت الزامــات و ویژگــی هــای خاصــی اســت کــه

عــاوه بــر امــور فــردی ،امــور اجتماعــی را نیــز در بــر مــی گیــرد.

در دوران غیبــت وجــود دارد کــه منتظــران و شــیعیان از حضــور طبیعــی امــام در

رویکــرد تقابــل حــق و باطــل در ابعــاد وســیعی نظیــر بعــد سیاســی ،بعــد فرهنگــی،

جامعــه محــروم بــوده و بیشــتر دچــار چالــش هــا و تهدیدهــای فــردی و اجتماعــی

بعــد دینــی ،بعــد تمدنــی ،بعــد اقتصــادی و ...مطــرح اســت.

مــی شــوند کــه ابــزار صبــر و مقاومــت  ،کارآمــد تریــن و کاربــردی تریــن ابــزار جهــت

در دوران ظهــور و حکومــت جهانــی مهــدوی تقابــل حــق و باطــل میــان منجــی و

بــرون رفــت از ایــن معضــات و مشــکالت مــی باشــد .شــهید ســلیمانی کــه از

یــاران او از یــک طــرف و مخالفــان منجــی و پیروانشــان از طــرف دیگــر بــه اوج و

شــاگردان مکتــب امامیــن انقــاب و از دســت پــروردگان ایــن مکتــب نویــن مــردم

نهایــت خــود مــی رســد یعنــی جبهــه حــق بــا تمــام خوبــی هــا و جبهــه باطــل بــا همــه

ســاالر دینــی مــی باشــد در مقابلــه بــا اســتکبار و هــم پیمانــان آنهــا نظیــر گــروه هــای

شــرارت هــا رو در روی هــم قــرار گرفتــه ،و فراگیــر تر یــن و گســترده تریــن جنــگ خیــر

متعصــب و خشــک داعــش ،طالبــان  ،القاعــده و ...بــا شــاخصه ظلــم ســتیزی،

و شــر کــه در تار یــخ بشــریت بــی ســابقه بــوده رخ مــی دهــد .بــی شــک هرچــه ایــن

شــیهد ســلیمانی رســیدن بــه ظهــور و دولــت حــق مهــدوی باشــد بــاز بحــث انتظــار
اســت و ســوی دیگــر شــاخصه هــای مکتــب شــهید ســلیمانی (نظیــر عدالــت
خواهــی ،ظلــم ســتیزی ،مظلــوم نــوازی ،شــهادت طلبــی و اســتقامت ورزی) بــرای
مــی شــود کــه همــه مولفــه هــای خاســتگاه ،فراینــد و براینــد ایــن مکتــب را انتظــار
ســلیمانی اســت
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مصــاف گســترده تــر و عمیــق تــر باشــد ،مقاومــت و تــاب آوری نیــز گســترده تــر و

مقاومــت مــی باشــد.

عمیــق تــر خواهــد بــود.
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بــر اســاس داده هــای قرآنــی و روائــی در راســتای شــکل گیــری ظهــور و تشــکیل

دوران غیبــت و انتظــار بــه جهــت شــاخصه هــای انحصــاری نظیــر پنهــان زیســتی

حکومــت واحــد جهانــی عــاوه بــر صبــر و مقاومــت رهبــر ،صبــر و مقاومــت یــاران و

امــام و عــدم دسترســی مــردم بــه او از دوره هــای دیگــر متمایــز گذشــته و دارای

شــهروندان او نیــز الزم و ضــروری اســت زیــرا در ایــن ســتیز و مبــارزه حــق و باطــل،

تکالیــف و برنامــه هــای و یــژه ای مــی باشــد.

همــه کفــر بــا همــه اذنابــش در برابــر همــه ایمــان بــا همــه عواملــش قــرار گرفتــه

بخاطــر همیــن ،حضــرات معصومیــن(ع) در روایــات مختلــف نســبت بــه حســاس

و سرنوشــت ایــن مبــارزه بــرای هــر دو جبهــه مهــم و تأثیــر گــذار مــی باشــد کــه در

بــودن ایــن دوران بــه جهــت لغــزش هــا و انحرافــات فــراوان و نیــز بخاطــر چالــش هــا

صــورت پیــروزی ،آینــده و حیاتشــان تأمیــن و در صــورت شکســت ،نیســتی و

و مخاطــرات ز یــاد هشــدار داده و در پــی آن بــرای رهائــی و نجــات از ایــن لغــزش

نابودشــان حتمــی خواهــد بــود.

هــا و معضــات اعتقــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی راهکارهــای مختلفــی ارائــه داده

از ایــن رو جبهــه حــق یعنــی امــام مهــدی و یــاران او بــا همــه قــدرت و مقاومــت ،و

انــد کــه کاربســت صبــوری  ،بردبــاری ،مقاومــت و تــاب آوری از جملــه آنهــا اســت.
ْ َ َْ
چنانکــه پیامبــر گرامــی اســام(ص) در ایــن خصــوص مــی فرمایــد :ان ِتظـ ُـار الفـ َـرج
ِ
َّ ْ َ َ ٌ
ـادة انتظــار فــرج همــراه بــا صبــر عبــادت محســوب مــی شــود.
ِبالصبـ ِـر ِعبـ
در ایــن روایــت حضــرت رســول ا کــرم(ص) بــه بیــان شــدت رابطــه میــان انتظــار و

دو عامــل اساســی اســت یکــی تقابــل حــق و باطــل کــه نقــش خاســتگاه و دیگــری

صبــر پرداختــه و ایــن رابطــه را اوال؛ رابطــه عملــی نــه قولــی و قلبــی دانســته اســت و

مقولــه صبــر کــه نقــش اســتمرار مقاومــت را ایفــاء مــی کنــد ،بــوده و اوج ایــن تقابــل و

ثانیــا؛ نــوع ایــن عمــل را در قالــب عبــادت کــه عالــی تریــن و مقــدس تریــن نــوع عمــل

مقاومــت در دوران ظهــور بــه منصــه ظهــور مــی رســاند.

مــی باشــد دانســته اســت.

10ـ انتظار تداعی گر مقاومت

در همیــن خصــوص امــام رضــا(ع) در روایتــی بــه بیــان رابطــه میــان صبــر و انتظــار

مقولــه انتظــار همیشــه بــا مقولــه مقاومــت و صبــر همــراه و عجیــن بــوده و انتظــار

پرداختــه و آن را از جملــه نیکوتر یــن رابطــه تعر یــف نمــوده اســت و در ادامــه علــت

بــدون صبــر و مقاومــت ،و صبــر و مقاومــت بــدون انتظــار معنــا نــدارد و اصــا انتظــار

ایــن نیکــو بــودن رابطــه را بــه ســختی دوران غیبــت و انتظــار ،و یــأس فراگیــری کــه
ْ َ َْ َ
َ َ ْ َ َ َّ
الص ْبـ َـر َو ان ِتظـ َـار الفـ َـرج أ
بــر مــردم و جامعــه مســتولی مــی شــود مــی دانــد :مــا أحســن
ُ ِ
َ َ َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ـب َف ْان َت ِظـ ُـروا إ ّ ِنــي َم َعكـ ْـم ِمــنَ
ـل َو ْارت ِق ُبــوا ِإ ِنــي َم َعكـ ْـم َر ِقيـ ٌ 
اهَّلل َعـ ّـز َو َجـ 
َمــا َسـ ِـم ْعت قـ ْـول ِ
ِ
َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َّ
ْال ُم ْن َت ِظر يـ َ  َ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ َّ ُ َّ َ َ
ُ َْ َ ُ
َ
ان ال ِذيـ َـن
س فقــد ك
ِ
ـن َفعليكــم ِبالصبـ ِـر ف ِإنــه ِإنمــا ي ِجـيء الفــرج علــى اليــأ ِ
ِمـ ْـن َق ْب ِل ُكـ ْـم أ ْص َبـ َـر ِم ْن ُكــمْ

ظهــور مــی باشــد .و ایــن رابطــه یعنــی رابطــه الهــام بخشــی انتظــار نســبت بــه

چقــدر صبــر و انتظــار فــرج خوبســت آيــا نشــنيدى گفتــه خــداى عــز و جــل را (در

مقاومــت از دو طریــق قابــل توجیــه مــی باشــد.

ســوره هــود آيــه « )39انتظــار بر يــد كــه مــن هــم بــا شــما انتظــار برنــدهام» بــر شــما بــاد
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كــه صبــر كنيــد ز يــرا فــرج در نوميــدى مىآيــد و هــر آينــه كســانى كــه پيــش از شــما

واژه انتظــار در لغــت بــه معنــاي ترقــب ،مترصــدن بــودن ،درنــگ کــردن ،تأمــل

بودنــد از شــما صابرتــر بودنــد.

کــردن ،چشــم داشــتن ،چشــم بــراه بــودن ،اميــد داشــتن و اميــدوار بــودن اســت.

بــی تردیــد سفارشــات بســیاری از ناحیــه حضــرات معصومیــن(ع) در خصــوص

وقتــی کــه واژه انتظــار و مفاهیــم همســو بــا آن را مــورد واکاوی و واشــکافی دقیــق

صبــر و انتظــار شــده و تأ کیــدات جــدی در روایــات پیرامــون ترابــط و تعامــل آن دو

قــرار مــی دهیــم.

بــه میــان آمــده اســت ،بطــوری کــه اصــل زیبائــی و کمــال صبــر بــا وجــود انتظــار،

از همه آنها به نوعی مفهوم درنگ کردن و صبر کردن برداشت می شود.

و اصــل کار بــرد و کارکــرد انتظــار در کنــار صبــر توجیــه پذیــر شــده و همچنیــن بــه

یعنــی مفهــوم صبــر مفهــوم مشــترکی اســت کــه در همــه آنهــا بــه نحــوی بــا داللــت

جهــت اهتمــام ایــن تعامــل و ترابــط ،مقــوالت صبــر و انتظــار از حــوزه رفتــاری بــه

التزامــی قابــل برداشــت اســت.

حــوزه عبــادی انتقــال یافتــه و جــزو بهتر یــن و برتر یــن عبــادات دانســته شــده اســت.

پــس معنــای «انتظــار» یعنــی منتظــر بــودن و صبــر کــردن بــرای رخــداد ظهــور ،معنــای

بــی تردیــد همــه ایــن مــوارد بخاطــر ایــن اســت کــه منتظــران بداننــد کــه در عصــر

«چشــم بــراه بــودن» یعنــی چشــم دوختــن و صبــر کــردن بــرای رخــداد ظهــور ،معنــای

غیبــت بــا معضــات و مشــکالت عدیــده ای رو بــرو مــی شــوند و عبــور از آنهــا بــدون

«امیــد داشــتن» یعنــی امیــدوار بــودن و صبــر کــردن بــرای آمــدن منجــی و. ...

ابــزار صبــر و بردبــاری میســور نیســت و بخاطــر همیــن فزونــی و از یــاد ســختی هــا و

در انتظــار و همــه مفاهمــی همســو بــا آن بــه نوعــی مفهــوم صبــر خوابیــده اســت کــه

مشــکل بــودن حرکــت در ایــن مســیر ،حضــرات معصومیــن(ع) دائمــا بــه مــردم عصر

ایــن نشــان از عجیــن بــودن مفهــوم صبــر بــا مفاهیــم انتظــار مــی باشــد پــس از طرفــی

غیبــت درس صبــوری و مقاومــت و مشــق بردبــاری و ســخت کوشــی را میدهنــد.

شــاخصه صبــر همیشــه همــراه و همــدوش شــاخصه انتظــار قــرار دارد و از طــرف

پــس تمریــن زندگــی صبورانــه و مشــق ســخت زیســتی ،یکــی از وظایــف مهــم مــردم

دیگــر همیشــه از تــدوام و پیوســتگی شــاخصه صبــر شــاخصه مقاومــت متولــد

در عصــر غیبــت اســت.

میشــود پــس نتیجــه گرفتــه مــی شــود کــه صبــر از مفهــوم انتظــار و مقاومــت از تــداوم

یعنــی منتظــران واقعــی بایــد در امــور دنیــا صبــر و بردبــاری را پیشــه خــود ســاخته و

صبــر قابــل برداشــت اســت پــس شــاخصه انتظــار بــه نوعــی الهــام بخــش صبــر و

از شــتاب زدگــی و عجلــه کاری کــه عامــل ســقوط و هال کــت بشــر و جوامــع بشــری

بــا بــکار گیــری همــه نیروهــای زمینــی و آســمانی بــه مصــاف دشــمن رفتــه و زمیــن را
بــرای همیشــه از لــوث کفــر ،نفــاق و بــی دینــی پــاک ســازی مــی نماینــد.
پــس بنابــر ایــن شــاخصه مقاومــت و تــاب آوری در شــکل گیــری و تــداوم وابســته بــه

صحیــح کــه انتظــار عملــی بــوده و تحقــق بخــش ظهــور مــی باشــد بــا مقولــه صبــر و
مقاومــت تحقــق پیــدا مــی کنــد.
بــر ایــن اســاس رابطــه صبــر و مقاومــت بــا انتظــار رابطــه دو ســویه اســت یعنــی انتظــار
الهــام بخــش صبــر و مقاومــت ،و صبــر و مقاومــت بســتر ســاز انتظــار صحیــح و
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اســت اجتنــاب نماینــد.

1ـ گستره حق و باطل بسترگاه شاخصه مقاومت است( .علت محدثه)

باالخــص در مــورد مهــم تریــن کار در عصــر غیبــت کــه همــان رخــداد ظهــور اســت

2ـ تــداوم شــاخصه مقاومــت از ناحیــه مقولــه صبــر تأمیــن مــی شــود( .علــت مبقیــه)

بــی تردیــد یــک فــرد منتطــر بایــد بدانــد کــه در ایــن عصرکــه بــا پنهــان زیســتی امــام

3ـ شــاخصه مقاومــت از ماهیــت و مفهــوم شناســی انتظــار برداشــت مــی شــود.

روبــرو اســت چــه وظیفــه و رســالتی دارد.

(علــت معــده)

بایــد بدانــد کــه رســالت اصلــی و واقعــی او حرکــت کــردن در مســیر اهــداف و

4ـ از آنجائــی کــه تقابــل حــق و باطــل در عصــر غیبــت بــه جهــت فقــدان امــام و رهبــر

غایــات متعالــی نهضــت جهانــی اســت کــه در ایــن خصــوص بــا پیــاده ســازی

معصــوم(ع) بیشــتر اســت بالطبــع شــاخصه صبــر و مقاومــت نیــز در ایــن دوران بایــد

الگوهــا و ارزش هــای ســبک نویــن زندگــی مهــدوی در جامعــه و بــا نهادینــه کــردن

بیشــتر باشد.

آنهــا در همــه ســطوح و زوایــای زندگــی و گســترش آنهــا در میــان همــه اقشــار و آحــاد

5ـ ظهــور و تأســیس دولــت مهــدوی پایــان گــر تقابــل حــق و باطــل اســت( .علــت

مــردم در مســیر زمینــه ســازی ظهــور گام بــردارد و غایــت و نهایــت کار کــه همــان

غائــی)

رخــداد ظهــور اســت را بــه خــدا واگــذار نمــوده و در ایــن خصــوص شــتاب زدگــی

6ـ پایان تقابل حق و باطل ،پایان گر شاخصه مقاومت و تاب آوری است.

بخــرج ندهــد.

البتــه منظــور از تقابــل حــق و باطــل در اینجــا تقابــل حــق و باطــل اجتماعــی اســت

چنانکــه پیامبــر گرامــی اســام(ص) در مــورد زندگــی صبورانــه مــردم آخرالزمــان
َ َ
َ ُ
َ َ ْ َ ْ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ ُ
َ
ـين ِم ْنكـ ْـم
الر ُجــل ال َو ِاحــد ِم ْن ُهـ ْـم لـ ُـه أ ْجـ ُـر خ ْم ِسـ
میفرمایــد :ســيأ ِتي قــوم ِمــن بع ِدكــم
َ ُ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ
َ
اهَّلل نحــن كنــا معــك ِببــد ٍر و أحـ ٍـد و حنيـ ٍـن و نــزل ِفينــا القــرآن فقــال
قالــوا َيــا َر ُســول ِ
َّ ُ َ َ َ ُ
ُ َ َ
ِإنكـ ْـم لـ ْـو ت َح ّملــوا ِل َمــا ُح ِّملــوا لـ ْـم ت ْص ِبـ ُـروا َص ْبـ َـر ُه مردمــى بعــد از شــما خواهنــد آمــد كــه
يــك مــرد آنهــا ثــواب پنجــاه نفــر از شــما دارنــد.

کــه بــا پیــروزی ســپاه حــق ،ســپاه باطــل بــه دیــار نیســتی ســفر کــرده و بــرای همیشــه

مانــد در اینجاســت کــه فقــدان رقیــب و دشــمن ،فقــدان مقاومــت و بردبــاری را بــه

اصحــاب عــرض كردنــد :يــا رســول اهَّلل! مــا در جنــگ بــدر و احــد و حنيــن در ركاب

همــراه دارد  .پــس پایــان باطــل ،پایــان مقاومــت و صبــر اجتماعــی اســت.

شــما پيــكار كردهايــم و قــرآن در ميــان مــا نــازل شــده اســت (يعنــى چطــور مىشــود
كــه مردمــى بياينــد كــه يــك نفــر آنهــا ثــواب پنجــاه نفــر مــا را داشــته باشــند؟) فرمــود
آنچــه را آنهــا متحمــل مــي گردنــد اگــر شــما ببينيــد ،نمىتوانيــد ماننــد آنهــا صبــر
كنيــد.
در ایــن راســتا امــام حســین(ع) در روایتــی بــه بیــان رابطــه میــان انتظــار و صبــر
میپــردازد و عــاوه بــر آن بــه دو نکتــه اساســی اشــاره مــی فرمایــد:
1ـ کســانی کــه مزیــن بــه ایــن دو شــاخصه صبــر و انتظــار هســتند از نظــر ارزشــمندی
بــه جایــگاه مجاهــدان در رکاب رســول گرامــی اســام(ص) مــی رســند.
2ـ علــت ایــن ارزشــمندی و علــت مهــم بــودن ارتبــاط میــان انتظــار و صبــر بخاطــر
مظلومیتــی اســت کــه منتظــران از اذیــت و آزاری مخالفــان و تکذیــب آنهــا
َ
َ ْ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ
َ َّ َّ َ
ـب ِب َم ْن ِزلـ ِـة ال ُم َج ِاهـ ِـد
میبیننــد :.أمــا ِإن الص ِابــر ِفــي غيب ِتـ ِـه علــى الذى و التك ِذيـ ِ
َّ ْ َ َ َ
اهَّلل (ص) كســى كــه بــر طــول غيبــت او صبــر كنــد و
ـول ِ
ِبالســي ِ
ف ب ْيـ َـن يــد ْي َر ُسـ ِ
در ايــن راه اذيــت و آزار بــه بينــد ايــن مــرد مثــل ايــن اســت كــه بــا شمشــير در ركاب
رســول خــدا (ص) جنــگ مــی كنــد.
بطــور کلــی روایاتــی کــه بــه بیــان وصــف الحــال دوران غیبــت و مردمــان آن زمــان
مــی پردازنــد ز یــاد از محرومیــت هــا و زیــاد از مخاطــرات آن دوران صحبــت مــی
کننــد و زیــاد از معضــات و چالــش هــای اجتماعــی ،دینــی و فرهنگــی آن زمــان
یــاد مــی کننــد .شــاهدش همیــن روایتــی اســت کــه از امــام حســین(ع) نقــل شــد و
روایاتــی اســت کــه در ادامــه خواهــد آمــد.
امــام صــادق (ع) در خصــوص صبــر در دوران انتظــار بخاطــر خــوف و اذیــت مــی
َ
ََ َ َ ََ
ََْ
ْ َ َ َ
ْ َ
فرمایــد :أ ل ت ْعلـ ُـم أ ّن َمـ ِـن ان َتظـ َـر أ ْم َرنــا َو َص َبـ َـر َعلــى َمــا َيـ َـرى ِمـ َـن الذى َو الخـ ْـو ِف ُهـ َـو
َ ً
غــدا ِفــي ُز ْم َر ِت َنــا امــام صــادق(غ) بــه ابوجعفــر منصــور مــی فرمایــد :آيــا نمىدانــى كــه
هــر كــه منتظــر امــر مــا باشــد و بــر آزار و تــرس خــود صبــر كنــد ،فــردا بــا مــا محشــور
شــود؟
در پایان به نکاتی چند به عنوان جمع بندی می پردازیم:

بشــر پایــان آن را بــرای اولیــن بــار و آخریــن بــار تجربــه مــی کنــد.
طبیعــی اســت وقتــی کــه باطــل بــا رویکــرد اجتماعــی توســط امــام مهــدی(ع) از
بیــن رفــت ،حــق و حقیقــت بــا رویکــرد اجتماعــی بــدون رقیــب و بــدون منازعــه
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کرسی ترویجی عرضه ونقد ایده علمی شهید سلیمانی؛ تجلی اخالص و بصیرت
ارائه کننده  :حجت االسالم والمسلمین دکتر عیسی عیسیزاده
ناقدین :حجج اسالم والمسلمین دکتر محمد مهدی فیروز مهر ،دکتر علی خراسانی
دبیرعلمی  :حجت االسالم والمسلمین دکتر مسلم کامیاب

دو صفــت اخــاص و بصیــرت از مهمتریــن ویژگــی هــا در آمــوزه هــای قرآنــی و روایــی

ً
ســلیمانی بپــردازم کــه معمــوال کمتــر بــه ایــن موضــوع پرداخته شــده اســت و بیشــتر به
خاطــرات و زندگینامــه پرداخته اند!

اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و همچنیــن معرفــی انســان هــای مخلــص و
اهــل بصیــرت ،یکــی از راهکارهایــی اســت کــه خداونــد ّمنــان در تربیــت و هدایــت

واژه شناسی اخالص و بصیرت

بشــر در قــرآن کریــم ،از آن اســتفاده نمــوده اســت.

بنــده در بحــث واژه شناســی ،ورود پیــدا نمیکنــم ،زیــرا معنــای واژه هــای اخــاص

در عصــر حاضــر بــه جهــت اوج گیــری فســاد و ظلــم در جهــان ،وجــود انســان هــای

و بصیــرت بســیار روشــن اســت؛ امــا از بــاب لغــت و اصطــاح ،اشــاراتی بــه معانــی

مخلــص و بابصیــرت ،نقــش تعییــن کننــده ای در هدایــت جامعــه و تربیــت نســل

ایــن دو واژه کــرده ایــم کــه در ایــن فرصــت کــم جــای مانــور در ایــن بــاره نیســت ،زیــرا
ً
اوال اســاتید محتــرم و حاضریــن در ایــن جلســه بــا معانــی ایــن واژه هــا آشــنایی کامــل

جدیــد دارد.
ً
مخصوصــا زمانــی کــه انســان در اثــر انحرافــات و فســادها و بــی بندوبــاری هــا به ســتوه
آمــده و بــه دنبــال مکاتــب و الگوهــای نجــات بخــش مــی باشــد ،وجــود افــراد مخلص
و بصیــر مــی توانــد نجــات بخــش جامعه باشــد.
اکنــون کــه انقــاب اســامی توانســته اســت بــا بهــره گیــری از قــرآن و مکتــب نورانــی

دارنــد.
ً
ثانیــا هــر دو واژه بالصراحــه در قــرآن کریــم آمــده اســت و آیــات فراوانــی در ایــن زمینــه
بحــث کــرده اســت.
ً
ثالثــا در پژوهشــکده فرهنــگ قــرآن و دایــرة المعــارف نیــز آثــاری وجــود دارد کــه در ایــن
رابطــه تحقیقــات مفصلــی را ارائــه کــرده اســت .برایــن اســاس ،از پرداختــن بــه بحــث

اهــل بیت(علیهــم الســام) انســان هایــی را در دامــن خو یــش پــرورش دهــد کــه در
ّ
تجلــی ارزش هــای الهــی و انســانی ،ســرآمد روزگار شــوند ،شایســته اســت کــه ایــن
چهــره هــای درخشــان مکتــب تشـ ّـیع بــه عنــوان الگــو بــه جامعــه بشــریت معرفــی

جایگاه اخالص و بصیرت در قرآن و روایات

شــوند ،زیــرا معرفــی دقیــق چهــره هــای ایــن شــخصیت هــا مــی توانــد در پــرورش

جایگاه و اهمیت این دو ویژگی در قرآن و همچنین در آموزه های اهلبیت(علیهم

منتظــران واقعــی منجــی عالــم بشــریت تأثیــر بســزایی داشــته باشــد.

الســام) بر کسی پوشیده نیست.

از همیـنرو در پژوهــش انجــام گرفتــه ،ســعی شــده تــا بــا مطالعــه ی چندیــن کتــاب و

مــا در بحــث اخــاص در قــرآن ،بــه انــواع واژگان مختلــف ،چــه مرادفــات و چــه

مقالــه کــه در رابطــه بــا ســردار ســلیمانی نوشــته شــده و همچنیــن مقــاالت مختلــف و

همنــوع هــا اشــاره کردیــم و در بحــث اهمیــت ایــن واژه هــا نیــز ا گــر کل قــرآن را بررســی
کنیــمُ ،لـ ّ
ـب کالم در آیــات ّقیــم قــرآن بحــث «اخــاص» اســت کــه انســان فقــط بــا ایــن

اشــاره شود.

صفــت مــی توانــد بــه «تقــرب إلــی اهّلل» و تکامــل دســت پیــدا کنــد.
واژه ی بصیــرت هــم در قــرآن کر یــم بــه عنــوان ّاولیــن جایــگاه و رکــن دعــوت پیامبــران،

نکتــه بــرداری از کلیــدواژه هــای اصلــی ،بــه گوشــه ای از مکتــب ایــن شــهید واالمقــام
تــاش مــن بــر ایــن بــود کــه بــا انتخــاب این موضــوع ،به مســائل کلیــدی زندگی شــهید

واژگانــی منصــرف می شــویم.

30
ّ
ّ
ً
مخصوصــا پیامبــر عظیــم الشــأن اســام(صلی اهّلل علیــه و آلــه و ســلم) اســت کــه

اهمیت مطالعه ی زندگینامه شهید سلیمانی

فرمــود« :مــن و یــاران مــن ،بــا بصیــرت کامــل ،انســانیت را بــه هدایــت راه راســت

دربــاره زندگینامــه ایــن شــهید بزرگــوار و ســوابق شــغلی او اطالعات کافی در دســترس

دعــوت مــی کنیــم»!

همــگان قــرار گرفتــه اســت ،ولــی چــون روال هــر مقالــه ای از حیــث تدو یــن ســاختاری

بنابرایــن ،دو مقولــه ی اخــاص و بصیــرت جایــگاه ویــژه ای در قــرآن دارنــد و خــدای

ایــن اســت کــه وقتــی دربــاره شــخصیتی صحبــت مــی شــود ،چنــد صفحــه ای را بــه

متعــال امتیــازات فراوانــی را بــه ابــرار بــه واســطه ایــن دو صفــت داده اســت.

زندگــی او مــی پردازنــد ،در ایــن مقالــه نیــز بــه چنــد قســمت از زندگــی ایشــان اشــاره

خداونــد گروهــی را بــه عنــوان «مبصــرون» معرفــی مــی کنــد کــه مــی تواننــد خودشــان
َ َّ
َّ َ
را از فســاد و تباهــی و وسوســه هــا و مکــر شــیطان نجــات دهنــدِ :إ ّن ال ِذيـ َـن اتقـ ْـوا ِإذا
َ َّ
ٌ
الشـ ْـيطان َت َذ َّكـ ُـروا َفــإذا ُهـ ْـم ُم ْبصـ ُـر َ
ون﴾؛ یعنی« :هــر گاه پرهيزكاران
َم َّسـ ُـه ْم طا ِئــف ِمــن
ِ
ِ
ِ
را وسوســه شــيطانى فــرا گيــرد ،بــه يــاد [خــدا] مىافتنــد و در دم [بــه خــود آينــد و]

شــده اســت.

کســی صــدای مــرا مــی شــنود و تاکنــون زندگــی آن شــهید واالمقــام را مطالعــه نکــرده

بصيــرت يابنــد».

اســت ،حداقــل بــرای اینکــه انســان در درون خــود بــه نتایجــی برســد ،بایــد زندگینامــه

ضرورت شناخت الگوهایی مثل سردار سلیمانی

ایشــان را بخوانــد.

امــا آنچــه مهــم اســت بــدون هیــچ تعارفــی ایــن اســت کــه در عصــر مــا بعــد از گذشــت
چهــل ســال از انقــاب ،هنــوز ّادعــای مــا ایــن اســت کــه چگونــه از فســاد جلوگیــری

بــدون تعــارف بایــد گفــت کــه وقتــی بــه صفحــات دوم و ســوم زندگینامــه ایشــان مــی
رســید ،امــکان نــدارد کــه اشــک از چشــمان شــما جــاری نشــود!

کنیم؟

رنــج و مشــقتی کــه ایــن مــرد بزرگ در زندگی کشــیده اســت ،او را به مقاماتی رســیانده

زیــرا مــردم و مجموعــه کشــور گرفتــار مفاســدی شــده کــه بحــث و بررســی زندگــی

اســت که اکنــون مشــاهده می کنیم.

شــخصیت هایــی مثــل ســردار ســلیمانی ،ضــرورت حتمــی پیــدا مــی کنــد و

مــا زندگــی بســیاری از بــزرگان را خوانــده ایــم ،حضــرت امام(رحمــة اهلل علیــه) هــم

پرداختــن بــه ایــن الگوهــا در ســطح جامعــه ای کــه بــه ســمت فســاد پیــش مــی رود

توصیــه مــی فرمــود کــه زندگــی بــزرگان را مطالعــه کنیــد ،ز یــرا اخــاق را مــی توانیــد

الزم بــه نظــر مــی رســد.

بــا بررســی زندگــی بــزرگان در خودتــان پــرورش دهیــد؛ وگرنــه ِصــرف برگــزاری درس

بایــد بــه ســراغ تــک تــک ویژگــی هــای ایــن افــراد رفتــه و ریشــه یابــی کنیــم کــه در ایــن

اخــاق تأثیــر چندانــی نــدارد.

عصـ ِـر دنیــازده کــه همــه را گرفتــار کــرده و در منفعــت گرایــی و مقــام پرســتی و رذائــل

باید این مقامات را لمس کرد و راه آن را پیمود و طعم شیرین آن را چشید.

اخالقــی غــرق کــرده اســت ،چنیــن انســان هایــی چگونــه درخشــیده انــد؟

در ایــن فرصــت انــدک بــه یــک قســمت از زندگــی ایشــان اشــاره مــی کنــم که مــن وقتی
دستنوشــته ایشــان را خوانــدم ،بــه ایــن نتیجــه رســیدم و بــر آن تأ کیــد مــی کنــم کــه اگــر

بنــده بیــش از دویســت زندگینامــه شــخصیت هــای برجســته ،اعــم از اهــل علــم و

آیــا ایــن افــراد معصــوم بودنــد یــا از بیــن همیــن جامعــه ی فســادزده درخشــیده انــد و به

غیــر اهــل علــم را مطالعــه کــردم ،ولــی کمتــر کســی را دیــدم کــه اینچنیــن باشــد!

اوج رســیده انــد؟ نشــانه هــای ایــن روش از زندگی چیســت؟
بنابرایــن ،توجــه بــه ایــن مســئله کــه ایــن افــراد چگونــه بــه آن مرحلــه و درجــات رســیده

غــرض تعریــف و تمجیــد از شــهید ســلیمانی نیســت ،ولــی از همــه عالقمنــدان بــه
ً
ایــن راه تقاضــا میکنــم کــه حتمــا دستنوشــته ایشــان را مطالعــه بفرماینــد!

انــد و چــه ویژگــی هایــی داشــته انــد و مــا چــه وظایفــی در قبــال آنهــا داریــم ،از رســالت

ایــن شــهید عزیــز زندگینامــه ی خــود را بــا قلمــی روان ،مخلصانــه و محترمانــه نوشــته

هــای اصلــی ماســت کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز بــه درســتی روش و ســیره آن شــهید

اســت ،بــه گونــه ای کــه برخــی از جمــات آن بســیار تــکان دهنــده اســت.

واالمقــام را بــه عنــوان مکتــب شــهید ســلیمانی معرفــی فرمــود.

جایگاه شهید سلیمانی در نزد دوست و دشمن

امــا اینکــه چــرا بــه عنــوان یــک مکتــب معرفــی شــد را بایــد مــورد بررســی قــرار دهیــم!

دربــاره جایــگاه شــهید ســلیمانی میتــوان ده هــا مقالــه نوشــت ،ولــی بنــده بــه طــور

شــهید ســلیمانی مجموعهــای از ارزش هایــی اســت کــه مــی توانــد بــه عنــوان یــک

اختصــار بــه چنــد نمونــه اشــاره مــی کنــم.

مکتــب در جامعــه معرفــی شــود.

مســئله مهــم در زندگــی هــر فــرد ایــن اســت کــه دشــمنان هــم بــه خوبــی و ارزش او

رابطه اخالص با بصیرت

اعتــراف کننــد.

در بــاره رابطــه بیــن اخــاص بــا بصیــرت هــم مطالــب مختصــری را ارائــه کــردم کــه
َّ
بــه عنــوان نمونــه بــه یــک آیــه اشــاره مــی کنــم کــه خــدای متعــال میفرمایــدَ :و الذيـ َـن
َ
َ
َ
َ ُ
جاهــدوا فينــا ل َن ْه ِد َي ّن ُهـ ْـم ُسـ ُـبلنا﴾؛ یعنــی« :و آنــان كــه در (راه) مــا (بــه جــان و مــال)
ً
جهــد و كوشــش كردنــد محققــا آنهــا را بــه راههــاى (معرفت و لطــف) خويش هدايت

در مــورد شــهید ســلیمانی هــم جنــاب جــان کــری وز یــر امــور خارجــه وقــت آمریــکا می

عصبانــی مــی شــود و پوشــه ای کــه در دســتش بــود را محکــم روی میــز مــی کوبــد و

مىكنيــم».

خطــاب بــه اعــراب حاضــر در جلســه مــی گو یــد :همــه شــما کشــورهای عربــی یــک

پــس خــدای متعــال راه را بــه مــا نشــان مــی دهــد و ایــن نشــان دادن یعنــی کســی کــه به

نفــر مثــل ژنــرال ســلیمانی ندار یــد کــه بــا ترویســت بجنگــد ،شــما همــه نشســته ایــد که

بصیــرت میرســد ،راه را گم نمیکند.

آمریکایــی هــا یــا ایرانــی هــا بــرای شــما خــون بدهنــد!

ایــن خصلــت را خداونــد بــه چــه کســی مــی دهــد؟ بــه کســی کــه در راه او تــاش کنــد.

کســی کــه امنیــت را در کشــورهای شــما اســترالیزه کــرده تــا شــما در امنیــت زندگــی

ســردار ســلیمانی هــم تمــام زندگــی خــود را وقــف مجاهــده و تــاش کــرد و نتیجــه اش

کنیــد و بــه شــما حیــات سیاســی بخشــیده اســت ،ژنــرال ســلیمانی و ایــران اســت.

رســیدن بــه مقاماتــی شــد کــه وقتــی زندگــی او را مطالعــه مــی کنیم ،یک نقطــه تاریک

شــما بایــد صــد مــدال بــه ژنــرال ســلیمانی بدهیــد کــه کشــورهایتان را بــرای شــما نگــه

در آن پیــدا نمیکنیم!

داشــته اســت!

گویــد کــه وقتــی بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ســفر مــی کنــد ،وقتــی وزرای آن
کشــورها از آمریــکا بخاطــر مذاکــره بــا ایــران اشــکال مــی گیرنــد ،جــان کــری ناگهــان
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همچنیــن آقــای جــال طالبانــی رئیــس کردســتان عــراق مــی گوید :در حیــن مالقات

اآلن موقعیتــی اســت کــه ا گــر مــن شــهید شــوم خــون مــن بــرای نســل جدیــد بســیار

بــا ســردار ســلیمانی ،بــه مــن گفتــه شــد کــه اوبامــا از آمریــکا زنــگ زده اســت! از ســردار

بیشــتر مــی توانــد خدمــت کنــد تــا وجــود مــن در جامعــه! آنــگاه خاطــره ای را بــرای

اجــازه خواســتم ،ایشــان هــم فرمودنــد کــه راحــت باشــید ،شــاید محرمانــه باشــد بــه

رفیقشــان نقــل مــی کننــد کــه وقتــی ســیب در باالی درخت رســیده باشــد ،اگــر بماند

اتــاق دیگــر برویــد و صحبــت کنیــد! مــن گفتــم :در همیــن اتاقــی کــه شــما هســتید

میپوســد و مــی افتــد .اآلن وقــت چیــده شــدن ماســت و اشــاره مــی کنــد بــه چنــد نفــر

صحبــت میکنــم! وقتــی بــا رئیــس جمهــور آمریــکا احوالپرســی کــردم ،بــه او گفتــم :آیــا

و مــی گویــد کــه میــوه شــما هــم رســیده اســت!

مــی دانیــد اآلن چــه کســی روبــروی مــن نشســته اســت؟ پرســید :چــه کســی اســت؟

جنــاب حجــت اإلســام و المســلمین حــاج علــی اکبــری کــه رئیــس ســتاد نمــاز

گفتــم :حــاج قاســم ســلیمانی هــم اکنــون روبــروی من نشســته اســت! تــا ایــن را گفتم،

جمعــه و امــام جمعــه موقــت تهــران هســتند مــی گو یــد کــه مــن بــه ســردار گفتــم :اآلن

ـب او بــود گفــت :ژنــرال ســلیمانی؟! گفتــم
اوبامــا بــا یــک حالتــی کــه ناشــی از تعجـ ِ

وقــت آن اســت کــه ریاســت جمهــوری را بــه عهــده بگیر یــد و رأی اول را بیاوریــد!

بله!

گفــت :مــن نامــزد شــهادت هســتم و بایــد کســی بیایــد کــه اهــل ایــن کار باشــد!

ســید حســن نصــراهّلل نیــز خاطــره ای از ایشــان نقــل مــی کنــد و مــی گویــد کــه برخــی از

خدمت به جانباز

دوســتان بــر مــن عیــب گرفتنــد کــه چــرا ایــن را گفتیــد! ایشــان مــی گویــد :اگــر عزرائیــل

ایشــان بــا تمــام مشــغله ای کــه داشــت 52 ،ســال در اول هــر ســال بــا خانــواده خــود بــود

بــه مــن بگویــد کــه مــا مأمــور هســتیم جــان ســردار ایــران را بگیریــم ،امــا اســتثنایی هــم

و ســپس بــه خدمــت یکــی از جانبــازان نخاعــی میرفــت و چنــد روز از او پرســتاری
مــی کــرد ،غــذا مــی پخــت ،او را بــه حمــام مــی بــرد و تمــام کارهــای او را بــدون ّمنــت

مــن میگویــم کــه حاضــر هســتم جــان خــود را فــدای ایشــان کنــم تا ایشــان بمانــد ،برای

انجــام مــی داد .چــه کســی بــا چنیــن مقــام و جایگاهــی حاضــر اســت ایــن کارهــا را

اینکــه او جهــان اســام را نجــات مــی دهــد.

انجــام بدهــد!؟ مگــر اینکــه در درونــش بــه مقامــات رفیعــی رســیده باشــد کــه همــان

وقتــی بعضــی از دوســتان از ایــن جملــه ناراحــت شــدند ،بــه ایشــان گفتــم کــه بــا تمــام

اخــاص اســت.

وجــود ایــن کار را مــی کنــم!

پرهیز از ستایش مردمی

نشانه های اخالص در سردار سلیمانی

بارهــا در زمــان حیــات ایشــان اصــرار شــد کــه کتابــی را دربــاره برجســتگی هــا و ویژگی

یکــی از نشــانه هــای مخلــص بــودن افــراد ،پرهیــز از دنیاگرایــی اســت کــه ایــن دنیــا

هــای ایشــان بنویســند و بــه جامعــه عرضــه کننــد ،ولــی حاضــر نشــد و در جــواب مــی

شــامل مــال و مقــام هــر دو مــی شــود.

گفــت :مــن کــه شــهید شــدم هــر کاری مــی کنیــد بکنیــد!

بــا نگاهــی کوتــاه بــه زندگــی شــهید ســلیمانی ،بــه ایــن نکتــه مــی رســید کــه هــرگاه

اهل گریه و مناجات

در زندگــی دچــار مشــکل مــی شــد ،فقــط بــا خــدای خــود در میــان مــی گذاشــت و از

او اهــل مناجــات و گر یــه کــردن بــود .خاطــرات فراوانــی از ایشــان نقــل شــده کــه چقــدر

احــدی کمــک نمــی گرفــت.

ایــن مــرد اهــل گر یــه بــود .هــر جمعــه یکــی از روحانیــون را بــه منزل خــود دعــوت میکرد

بــه ســردار قاآنــی کــه معــاون ایشــان بــود گفتنــد کــه مشــکلی در زندگــی ســردار پیــدا

یکــرد.
و مجلــس روضــه و گر یــه بر پــا م 

شــده ،شــما مســاعدت کنیــد تــا حــل شــود.
ایشــان گفتنــد از صدهــا مأموریــت داخلــی و خارجــی کــه داریــد ،یکــی از آنهــا را بــه

جویای گمنامی
ً
آقــای صادقــی کــه در تقریبــا  52ســال بــا آن شــهید بزرگــوار در ســپاه قــدس کار کــرده

حســاب ایشــان مــی زنیــم تــا مشــکل ایشــان حــل گــردد .همیــن کار را کردنــد و مبلــغ

اســت نقــل مــی کنــد کــه مهمتریــن خصوصیــت ایشــان ایــن بــود کــه هرگــز ندیــدم این

را بــه حســاب ایشــان واریــز کردنــد .فــردای آن روز وقتــی بــا ســردار روبــرو شــدیم جر یــان

مــرد جویــای نــام باشــد و فقــط جو یــای گمنامــی بــود .کارهایــی انجــام مــی داد کــه

ایــن پــول را از مــا ســؤال کــرد ،گفتیــم کــه قصــه ایــن اســت! بالفاصلــه مــا و مســئول

امــکان نداشــت اســمی از خــودش بجــای بگــذارد!

مالــی و حتــی ســردار قاآنــی را توبیــخ کــرد و آن مبلــغ را هــم برگردانــد و گفــت :زندگــی

نشانه های بصیرت در سردار سلیمانی

خصوصــی بنــده بــه شــما ربطــی نــدارد و دخالــت نکنیــد!

از نشــانه هــای بصیــرت در ســردار دلهــا ،بحــث دشــمن شناســی او بــود کــه در مقالــه

ایــن یــک نمونــه از اخــاص آن مــرد مخلــص بــود .مــوارد زیــادی وجــود دارد کــه نشــان

بــدان اشــاره شــده اســت.

مــی دهــد او چقــدر از بیــت المــال پرهیــز مــی کــرد و هرگــز بــرای اضافــه کاری و

نشــانه ی دیگــر ،رهبرشناســی و پیــروی از ولـ ّـی زمــان اســت کــه از حســاس تریــن

مأموریــت هــای گوناگــون ،مبلــغ اضافــه ای نمیگرفــت!

خصوصیــات او بــود.

شهادت طلبی

انس با قرآن

انســانی کــه مخلــص اســت ،بــه ســراغ شــهادت مــی رود .شــهید ســلیمانی در طــول

ـرت او ،تدو یــن وصیتنامــه بصیــرت افــزا اســت کــه اگــر
یکــی دیگــر از نشــانه هــای بصیـ ِ

چندیــن ســال مجاهدتــی کــه داشــت همیشــه در آرزوی شــهادت بــود و بــر آن اصــرار

بخواهیــم در قضایــای کنونــی کشــور ،الگویــی را بــرای اهــل فــن و بصیــرت و کســانی

داشــت؛ امــا آنچــه کــه مــن بــه دنبــال آن بــودم و پیــدا کــردم ایــن بــود کــه چــرا ایشــان

کــه دلســوز نظــام هســتند معرفــی کنیــم ،مــی توانیــم بــه ایشــان اشــاره کنیــم کــه در

ایــن همــه اصــرار مــی کــرد کــه در ایــن ســن بــه شــهادت برســد؟ دلیــل ایــن اصــرار را
خودشــان مطــرح کــرده اســت و بــه یکــی از دوســتان نزدیکــش کــه در حــال تشـ ّـرف

وصیتنامــه ی خــود توصیــه هایــی را از باالدســت گرفتــه تــا پاییــن دســت مطــرح مــی

قائــل شــدیم کــه اگــر شــما حاضــر باشــید جــان شــما را بجــای جان ایشــان مــی گیریم!

کنــد کــه اگــر بــه ایــن توصیــه هــا عمــل شــود ،هرگــز دچــار مشــکالت نخواهیــم شــد.
بصیــرت او بــه گونــه ای بــود کــه بــا اقشــار و طیــف هــا و احــزاب مختلــف جامعــه در

بــه حــج بــود گفتــه بــود کــه وقتــی بــه آنجــا رفتــی ،اولیــن بــار کــه چشــم شــما بــه کعبــه
ً
خــورد از خــدا بخــواه کــه مــن شــهید شــوم ،آن هــم اربــا اربــا شــوم! وقتــی دوســت ایشــان

تعامــل بــود و همــواره نگاهــش از بــاال بــه پاییــن بــود کــه بــه نظــر مــی رســد ا گــر آن نــگاه

اصــرار مــی کنــد کــه شــما بــرای مقاومــت و جهــان اســام مفیــد هســتید! فرمــود:

در آن زمــان در ســطح جامعــه جــاری مــی شــد ،هرگــز شــاهد تقابــل اشــخاص بــا نظــام
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نبودیــم.

برگشــت خواهــد بــود .دســت مبــارک شــما را مــی بوســم و از ایــن بیــان عذرخواهــی

نکتــه هــای بصیــرت افــزای دیگــری کــه در وصیــت نامــه ی ایــن شــهید واالمقــام بــه

مــی کنــم ،امــا دوســت داشــتم در شــرفیابی حضــوری بــه محضرتــان عــرض کنــم کــه

چشــم مــی خــورد عبارتنــد از :دفــاع از اســام و والیــت ،حراســت از اصــول انقــاب،

توفیــق حاصــل نشــد .ســربازتان و دستبوســتان هســتم!

حفــظ وحــدت و همدلــی ،احتــرام بــه میــراث شــهدا و خانــواده هــای آنهــا کــه یکــی از

انســانی کــه ایــن همــه خاطــرات و توصیــه هــا و سفارشــات را بــه دیگــران مــی کنــد،

برجســتگی هــای ایشــان ایــن بــود کــه امــکان نداشــت ارتبــاط خــود را بــا خانــواده های

خــودش نیــز در میــدان عمــل بــه همــه آنهــا عمــل کــرد و بــه آرزوی خــود رســید و

شــهدا قطــع کنــد ،همیشــه بــه ســراغ آنهــا مــی رفــت و از آنهــا دلجویــی مــی کــرد .او

خداونــد هــم بــرکات فراوانــی را در مــرگ او قــرار داد و چنانکــه دربــاره حضــرت

مــی گفــت :یکــی از ســرمایه هــای بــزرگ مــن ایــن اســت کــه مــی دانــم در هــر شــبانه روز

اباعبــداهلل الحســین(علیه الســام) نقــل شــده کــه در شــهادت آن حضــرت حرارتــی

بیــش از چنــد صــد نفــر از خانــواده هــای شــهدا و مــادران شــهید مــرا دعــا مــی کننــد!

اســت کــه شــعله اش خامــوش شــدنی نیســت ،شــهادت ســردار ســلیمانی هــم کــه
ً
یکــی از نوکــران دربســت ســید الشــهداء بــود ،یقینــا آن خصلــت را داشــت و خداونــد

شــهدا و خانــواده هــای آنهــا ،از فقرهــای جامعــه فعلــی ماســت!

ایــن نورانیــت را در خــون او قــرار داد کــه هیــچ وقــت خامــوش نخواهــد شــد و بــه عنوان

توجــه بــه تربیــت جامعــه ،رعایــت اصول در انتخاب مســئولین و فرماندهــان نظامی،
حمایــت از انقــاب و ولـ ّـی فقیــه کــه در وصیتنامــه ی خــود در نهایــت ادب و احتــرام

الگویــی بــرای عصــر جدیــد مــا خواهــد مانــد.
پیشنهادی برای ساماندهی اوضاع فرهنگی

خطــاب بــه بــزرگان و مراجــع عظــام مــی گویــد :ایــن ســخن کوتــاه از یــک ســرباز چهــل

در پایــان ایــن مقالــه بــه پیشــنهادی اشــاره میکنــم کــه در تدو یــن ایــن مقالــه نیــاوردم،

ســاله در میــدان بــه علمــای عظیــم الشــأن و مراجــع گرانقــدر کــه موجــب روشــنایی

ولــی مناســب اســت در اینجــا بــدان بپرداز یــم کــه بــا همــه بحــث هــای مختلفــی کــه
ً
دربــاره شــهدا و مخصوصــا شــهید ســلیمانی شــده اســت ،وظیفــه مــا نســبت بــه فقــر

زرنگــی و تیزهوشــی و ادب ایــن مــرد بــه قــدری اســت کــه نقدهــا و توصیــه هایــش بــه
ً
بــزرگان از پاییــن بــه باالســت ،نــه از بــاال بــه پاییــن .الفاظــی کــه بــه کار مــی بــرد ،کامــا

معنــوی و فرهنگــی جامعــه چیســت؟
پیشــنهاد بنــده ایــن اســت کــه بجــای بســیاری از کارهایــی کــه در ایــن حــوزه انجــام

بجــا و مناســب اســت .مــی گویــد :مــن چندیــن کشــور را دیــدم و بــا علمــای زیــادی

مــی شــود کــه ذکــر آنهــا شــاید بــه صــاح نباشــد ،بایــد همــه باهــم بــه فرمایــش مقــام

دیــدار کــردم ،شــما موجــب روشــنایی جامعــه و ســبب زدودن تاریکــی هــا از جامعــه

معظــم رهبــری دربــاره مســائل فرهنگــی کشــور گــوش فــرا دهیــم و بــه گفتــه ی ســردار

هســتید! خطــاب بــه مراجــع عظــام تقلید مــی گویــد :ســربازانتان از یک بــرج دیدبانی

دالور مــا شــهید ســلیمانی ،ا گــر مــی خواهیــم جــان و مــال و دین و مملکــت و انقالب

دیدنــد کــه اگــر ایــن نظــام آســیب ببینــد ،دیــن و ارزش هایــی کــه شــما در حــوزه هــا

خــود را حفــظ کنیــم ،بایــد بــه فرمایشــات ایــن ســید (رهبــر انقــاب) گــوش کنیــم کــه

اســتخوان خــورد کردیــد و زحمــت کشــیدید ،از بیــن خواهــد رفــت! عــاوه بــر اینکــه

چــه مــی گو یــد!

زحمــات مراجــع را تجلــی مــی دهــد کــه چــه کردنــد و ا گــر اینهــا نبودنــد مــا ارزشــی

ایشــان دربــاره اوضــاع نابســامان فرهنگــی کشــور نســخه ای پیچیدنــد کــه از حــوزه

نداشــتیم ،میگویــد کــه اگــر مــا دیدبانــی مــی کنیــم و از کیــان کشــور دفــاع مــی کنیــم،

و دانشــگاه گرفتــه تــا مســئولین کشــوری در ایــن وضعیــت معضــل فرهنگــی،

بخاطــر ارزشــی اســت کــه شــما بــرای مــا آفریــده ایــد ،ولــی ایــن دوره هــا بــا همــه دوره ها
ّ
متفــاوت اســت ،چــون اگــر دشــمنان مــا ایــن بــار مســلط شــوند ،از اســام چیــزی باقــی

دینگریــزی ،انقــاب گریــزی ،والیــت گریــزی ،روحانیــت گریــزی و ارزش گریــزی کــه

ایــن نشــان دهنــده ارتبــاط قــوی او بــا خانــواده هــای معظــم شــهدا بــود .دور شــدن از

جامعــه هســتند مــی باشــد!

کل جامعــه را فــرا گرفتــه ،دو کار بایــد انجــام دهیــم:
1ـ ترویــج ســبک و ســیره زندگــی شــهید ســلیمانی بــه زبــان هــای مختلــف ،بــا شــیوه

نمــی مانــد .راه صحیــح و حمایــت بــدون هــر گونــه مالحظــه از انقــاب و جمهــوری
اســام و ولـ ّـی فقیــه ،الزم اســت!

هــای مختلــف و جــذاب ،بــا ســاختن برنامــه هــای متنــوع در صــدا و ســیما و رســانه

در ادامــه نیــز بــا رعایــت ادب و در نظــر گرفتــن جایــگاه عظیــم مراجــع ،خطــاب بــه آنها

هــای دیگــر؛ چرا کــه ســردار ســلیمانی الگــوی عصــر مــا مــی باشــد و زندگــی او بایــد بــه

مــی گویــد :دیگــران نبایــد در حــوادث ،شــما را کــه امیــد اســام هســتید بــه مالحظــه

تصویــر کشــیده شــود تــا همــگان بفهمنــد کــه یــک فــرد دهاتــی و فقیــر و کارگــر بــه ایــن

بیاندازنــد کــه اینجــا آری ،آنجــا نــه! همــه شــما امــام را دوســت داشــتید و معتقــد بــه

مقامــات رســیده اســت! پــس جامعــه امــروز مــی توانــد ایــن کارهــا را انجــام دهــد.

راه او بودیــد ،راه امــام مبــارزه بــا آمریــکا و حمایــت از جمهــوری اســامی و مســلمانان
تحــت ســتم اســتکبار در تحــت پرچــم ولـ ّـی فقیــه اســت .مــن بــا عقــل ناقــص خــود
مــی دیــدم کــه برخــی ّ
خناســان ســعی داشــتند و دارنــد کــه مراجــع و علمــای مؤثــر در

2ـ ایجاد مدرسه های مختلف.
اگــر شــما در مکاتــب دیگــر مالحظــه کنیــد ،بــه محــض اینکــه شــخصی صاحــب
ً
مکتــب مــی شــود ،فــورا بــرای آن مکتــب ،مدرســه ســازی مــی کننــد و مدارســی را

جامعــه را بــا ســخنان خــود بــه حالــت حــق بجانبــی بــه ســکوت و مالحظه بکشــانند!

ایجــاد مــی کننــد کــه محــور ســبک و ســیره زندگــی آن شــخص را ترو یــج مــی کننــد.

حــق واضــح اســت کــه جمهــوری اســامی و ارزش هــا و والیــت فقیــه اســت کــه همــه
ّ
اینهــا میــراث امــام خمینی(رحمــة اهلل علیــه) مــی باشــند و بایــد مورد حمایــت جدی

البتــه شــهید ســلیمانی هــر چــه داشــت در ســایه ی قــرآن کر یــم و اهــل بیت(علیهــم
الســام) بــود و هرگــز از ایــن دو منبــع جــدا نبــوده اســت؛ امــا او نمونــه ای از افــراد موفــق

قــرار گیرنــد .مــن حضــرت آیــت اهّلل العظمــی خامنــه ای را خیلــی مظلــوم و تنهــا

در عصــر کنونــی اســت کــه توانســت در فضــای فعلــی بــه ایــن مقامــات دســت پیــدا

میبینــم .او نیازمنــد همراهــی و کمــک شماســت و شــما حضــرات معظــم بــا بیانات

کنــد و مــا بایــد بــا تأســیس مــدارس و مرا کــز مختلــف ،نیروهایــی را براســاس ایــن

خــود و در دیدارهــا و حمایــت هــای خــود نســبت بــه ایشــان مــی بایســت جامعــه را

محورهــا تربیــت کنیــم.
ّ
امیدواریــم کــه خداونــد منــان ،روح عزیــز ایــن شــهید بزرگــوار را بــا شــهدای کربــا

بــود ،بلکــه ســعی اســتکبار بــر الحادگــری محــض و انحــراف عمیــق و غیرقابــل

محشــور فرمایــد.

جهــت دهیــد .اگــر ایــن انقــاب آســیب دیــد ،حتــی زمــان شــاه ملعــون هــم نخواهــد
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ارائه کننده  :دکتر محمد علی مشایخیپور
ناقدین :حجج االسالم دکتر رحیم کارگر ،دکتر علی نبی اللهی
دبیرعلمی  :دکتر علی خلیلی طسوجی
برجســته تریــن اولیائــت را کــه قر یــن و قر یــب معصومیــن اســت ،عبــد صالحــت
خمینــی کبیــر را درک کنــم و ســرباز رکاب او شــوم».
هــق هــق هــای ایــن شــهید در زینبیــه و در کنــار مضجــع شــریف امــام رضــا(ع)،
ناشــی از دلدادگــی و ارتبــاط وثیــق ایــن شــهید یــا قــرآن ،وحــی و اســام بــود .وقتــی
ســخن از وحــی مــی شــود ،مــراد از وحــی ،قــرآن ،اســام ،اهــل بیــت(ع) و کســانی کــه
از اینهــا پیــروی مــی کننــد ،مــی باشــد.
از ایــن رو انقــاب اســامی ایــران و امــام خمینــی نیــز کــه بــا تبعیــت از اســام و قــرآن
در ایــن مســیر گام نهادنــد ،در جرگــه تبعیــت از وحــی مــی باشــند.
بــه طــوری کــه شــهید ســلیمانی مــی فرمایــد« :ا گــر توفیــق صحابــه رســول اعظمــت
محمــد مصطفــی را نداشــتم و ا گــر بــی بهــره بــودم از دوره مظلومیــت علــی بــن ابــی
طالــب و فرزنــدان معصــوم و مظلومــش ،مــرا در همــان راه قــرار دادی کــه آنهــا در
باتوجــه بــه ویژگــی هــای جهــاد کبیــر و پیامبــر ،و اقدامــات او در برابــر کفــار ،از

همــان مســیر ،جــان خــود را کــه جــان جهــان و خلقــت بــود ،تقدیــم کردنــد.

الزامــات جهــاد فــی ســبیل اهلل ،اخــاص ،عبــادت و امــوال و انفــس را مــی تــوان

خداونــدا تــو را شــکرگزارم کــه پــس از عبــد صالحــت خمینــی عزیــز ،مــرا در مســیر

برشــمرد کــه بــا فقــدان هــر یــک از آنهــا موجودیتــی بــرای جهــاد باقــی نخواهــد مانــد و

عیــد صالــح دیگــری کــه مظلومیتــش اعظــم اســت بــر صالحیتش،مــردی کــه

صداقــت میــدان جهادگــری ،اثبــات نخواهــد شــد.

حکیــم امــروز اســام و تشــیع و ایــران و جهــان سیاســی اســام اســت ،خامنــه ای

از ایــن رو ،بــا توجــه بــه ایــن مقدمــات و ویژگــی هــا ،شــهید ســلیمانی را مــی تــوان

عزیــز کــه جانــم فــدای جــان او بــاد ،قــرار دادی».

مجاهــد کبیــر انقالبــی قلمــداد نمــود ،کــه جــا ،جــای پــای پیامبــر نهــاد و توانســت

ایــن عبــارات ،عمــق دلدادگــی وتبعیــت ایشــان از ولــی وفقیــه ،امــام عصــر خــود را

در برابــر فشــارها و هجمــه هــای گســترده و چنــد جانبــه امــروزی دشــمن ،در نــوک

بیــان مــی کنــد و مــی گو یــد :ا گــر از آنهــا پیــروی کنیــد ،درقیامــت بــرای شــما کارهــا

پیــکان جبهــه مقاومــت بــه مقابلــه پــردازد.

انجــام مــی دهنــد.

مشــابهت شــاخصه هــای ایــن شــهید بــا پیامبــر ،مــورد اســتناد در فرمایشــات مقــام

البتــه ایشــان ،بــا تــاش مضاعــف ،دلدادگــی و ایثارگــری خــود را بــرای زینــب کبــری

معظــم رهبــری و وصیــت نامــه ایــن شــهید مــی باشــد.

و امــام حســین(ع) نیــز ثابــت نمــود.

همراهی شهید سلیمانی با قرآن و وحی

ایشــان ،متمســک و تابــع ولــی فقیــه بــود و در فرمایشــات خــود ،رهبــری را نیــاز

شــهید ســلیمانی ،همچــون پیامبــر کــه از وحــی تبعیــت مــی نمــود ،بــا همراهــی

جهــان اســام مــی دانســت.

و تبعیــت از خــط انقــاب کــه برگرفتــه از وحــی و قــرآن اســت بــا دشــمن مقابلــه

«بــرادران و خواهرانــم! جهــان اســام پیوســته نیازمنــد رهبــری اســت؛ رهبــری

مینمــود و حــدود شــرعی را نیــز رعایــت مــی کــرد.
ایشــان در دوران مقاومــت در ســوریه و اســتفاده از منــازل ســوری ،بــه وســیله تلفــن

متصــل و منصــوب شــرعی و فقهــی بــه معصــوم.
خــوب میدانیــد منـ ّـزه تر یــن عا ِلــم دیــن کــه جهــان را تــکان داد و اســام را احیــا کــرد،

و یــا نوشــته از صاحبــان آنهــا حاللیــت مــی طلبیــد.

یعنــی خمینــی بــزرگ و پــاک مــا ،والیــت فقیــه را تنهــا نســخه نجــات بخــش ایــن

«شــهید ســلیمانی ،بــه شــدت انقالبــی بــود و انقــاب انقالبــی گــری ،خــط قرمــز

امــت قــرار داد؛ لــذا چــه شــما کــه بــه عنــوان شــیعه بــه آن اعتقــاد دینــی داریــد و چــه
شــما کــه بــه عنــوان سـ ّـنی اعتقــاد عقلــی دار یــد ،بدانیــد [بایــد] بــه دور از هرگونــه

راحل(رضــی اهلل عنــه) بــود».

اختــاف ،بــرای نجــات اســام خیمــه والیــت را رهــا نکنیــد».

«شــهید ســلیمانی ،فرمانــده جنــگاور مســلط در عرصــه نظامــی و در عیــن حــال بــه

در راه خــدا بــودن و تبعیــت از او ،یکــی دیگــر از شــاخصه هــای شــهید ســلیمانی

شــدت مراقــب حــدود شــرعی بــود».

مــی باشــد کــه اوج دلدادگــی و وابســتگی او را بــه تعالیــم الهــی و مظاهــر وجــودی آن

فرازهایــی از وصیــت نامــه ایشــان نشــان میدهــد کــه گویــی ایشــان بــا وحــی دمســاز

نشــان مــی دهــد.

بــوده اســت.

« خداونــدا! در دســتان مــن چیــزی نیســت؛ نــه بــرای عرضــه [چیــزی دارنــد] و نــه

«خداونــدا تــو را ســپاس کــه صلــب بــه صلــب ،قــرن بــه قــرن ،از صلــب بــه صلبــی

قــدرت دفــاع دارنــد ،امــا در دســتانم چیــزی را ذخیــره کــرده ام کــه بــه ایــن ذخیــره

منتقــل کــردی و در زمانــی اجــازه ظهــور و وجــود دادی کــه امــکان درک یکــی از

امیــد دارم و آن روان بــودن پیوســته بــه ســمت تــو اســت».

قطعــی او بــود ،ذوب در انقــاب بــود و پایبنــد بــه خــط مبــارک و نورانــی امــام
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«خداونــدا! ای قــادر عزیــز و ای رحمــان ّرزاق ،پیشــانی شــکر شــرم بــر آســتانت
میســایم کــه مــرا در مســیر فاطمــه اطهــر و فرزندانــش در مذهــب ّ
تشــیع عطــر

قــرار داد».

حقیقــی اســام قــرار دادی و مــرا از اشــک بــر فرزنــدان علــی بــن ابیطالــب و فاطمــه

شــجاعت ،از دیگــر ویژگــی هــای جهادگــری شــهید ســلیمانی اســت .چــرا کــه

اطهــر بهــره منــد نمــودی؛ چــه نعمــت عظمایــی کــه باالتریــن و ارزشــمندترین

هــر کســی یــارای قــدم نهــادن در مســیر جهــاد را نــدارد و طبــق آیــه شــریفه قــرآن :ال

نعمتهایــت اســت؛ نعمتــی کــه در آن نــور اســت ،معنویــت ،بــی قــراری کــه در

یســتوی القاعــدون مــن المومنیــن غیــر اولــی الضــرر بــل مجاهــدون فــی ســبیل اهلل

درون خــود باالتریــن قرارهــا را دارد ،غمــی کــه آرامــش و معنویــت دارد».

بامــوال و انفســهم ؛ کســانی کــه بــه هــر بهانــه ای از جهــاد مــی گریزنــد و از جــان و

ایمــان کــه ویژگــی جهــاد اســت ،از ویژگــی هــای اساســی جهادگــری شــهید

امــوال خــود نمــی گذرنــد و حاضــر بــه ضــرر نمــی باشــند؛ بــا کســانی کــه مــال و جــان

ســلیمانی اســت کــه بــه طریــق اولــی در ایشــان متبلــور شــده اســت و در کــف

خــود را در جهــاد خــدا هزینــه مــی کننــد ،درجاتشــان متفــاوت اســت.

میــدان بــا عمــل صالــح ،خــود را نشــان داده اســت.

از این رو هر کسی حاضر به هزینه کردن در میدان جهاد نمی باشد.

« او نمونــهی برجســتهای از تربیتشــدگان اســام و مکتــب امــام خمینــی بــود».
ّ
ّ
«شــهید ســلیمانی قهرمــان ملــت ایــران اســت ،بــه خاطــر اینکــه ملــت ایــران

« ایــن شــهید عز یـ ِـز مــا هــم دل و جگــر داشــت بــه دهــان خطــر میرفــت و ابــا نداشــت؛

داشــتههای فرهنگــی و معنــوی و انقالبــی و ارزشــهای خــودش را در او متبلــور و
ّ
مجســم دیــد».

ایــن شــجاعت و تدبیـ ِـر توأمــان ،فقــط در میــدان نظامــی هــم نبــود ،در میــدان

«جهــادش جهــاد بزرگــی بــود ،خــدای متعــال شــهادت او را هــم شــهادت بزرگــی

هــم بــا تدبیــر بــود؛ منطــق داشــت بــرای کارهایش.
سیاســت هــم همیــن جــور بــود».

ّ
ـخصیتهای ایمانــی وقتــی کــه ایمــان را بــا عمــل صالــح همــراه کننــد ،وقتــی
«شـ
ّ
ـخصیتی مثــل شــهید ســلیمانی
حرکــت جهــادی بکننــد ،محصولــش مــی شــود شـ
کــه ّ
حتــی دشــمنانش او را تحســین مــی کننــد!».

درون خــودش در آن جهــاد اکبــر پیــروز نشــده بــود ،ایــن جــور نمیتوانســت جلــوی

اســتفاده از امــوال و انفــس ،نکتــه دیگــری اســت کــه ممکــن اســت کســی در راه

دشــمن بــرود».

جهــاد ،امــوال خــود را بدهــد ،ولــی جــان خــود را دریــغ کنــد.

شهید سلیمانی ،مجاهد کبیر

از ایــن رو ،شــهادت طلبــی ،ســطح باالتــری اســت کــه خداونــد متعــال در مســیر

بــا توجــه بــه شــاخصه هــای بیــان شــده ،شــهید ســلیمانی ،مجاهــد کبیــری اســت

جهادگــری و بــرای گذشــتن از جــان در کــف میــدان ،بــاز نمــوده اســت.

کــه در نــوک پیــکان جبهــه مقاومــت ،ایســتادگی نمــود و جهــاد او چنــد گانــه بــود.

شــهید ســلیمانی ،حاضــر بــود کــه جــان خــود را در ایــن مســیر بدهــد و ســال هــا

ایشــان ،نــه تنهــا در عرصــه نظامــی قــدم مــی گــذارد ،بلکــه گاهــی در حــوزه سیاســت

منتظــر شــهادت بــود و بارهــا در معــرض شــهادت قــرار گرفــت.

نیــز وارد مــی شــد و در قالــب یــک ســفیر و دیپلمــات انقالبــی ،بــا کشــورهای دیگــر

ایشان ،از همه ابزارها برای رفتن به میدان جهاد ،استفاده می نمود.

رایزنــی کــرده و مــواردی را مطــرح مــی ســاخت.

او نــه تنهــا بــا جــان ،بلکــه بــا امــوال و الســنه و زبــان خــود ،بــه جهــاد مــی پرداخــت و

عــاوه بــر ایــن ،ایشــان در زمینــه هــای دیگــر چــون اقتصــاد ،فرهنــگ و اجتمــاع نیــز

از هــر فرصتــی بــرای تقریــر و ترویــج دیــن و افزایــش ایمــان ،بهــره مــی بــرد و روحیــه و

وارد مــی شــد و تــاش خــود را در راســتای کمــک بــه آنهــا ،در یــغ ننمــود.

اثــر گــذاری ایشــان ،بــه گونــه ای بــود کــه انســان هــا را حرکــت وا مــی داشــت.

اقدامــات و فشــارهای چندجانبــه بــرروی جبهــه مقاومــت ،تــاش مضاعفــی بــرای

«او شــوق شــهادت داشــت و بــر آن اشــک مــی ریخــت و داغــدار رفقــای شــهیدش

ایســتادگی و مقابلــه بــا آن را مــی طلبیــد کــه شــهید ســلیمانی توانســت بــا تمــام

بــود».
ّ
«حــاج قاســم صــد بــار در معــرض شــهادت قــرار گرفتــه بــود؛ ایــن بــار اول نبــود ،ولــی

تــاب و تــوان خــود در ایــن مســیر قــدم نهــد ،تــا در برابــر مشــکالت ،ایســتادگی کــرده

«آن مــردی کــه میــرود جلــوی دشــمن و واهمــه نمــی کنــد و در هم ـهی میدانهــا نــه
خســتگی میفهمــد ،نــه ســرما مــی فهمــد ،نــه گرمــا مــی فهمــد ،ایــن ا گــر چنانچــه در

و جهادگــر حــل مشــکالت در همــه عرصــه گــردد تــا بــه مقــام مجاهــد کبیــر دســت
یابــد.

در راه خــدا و انجــام وظیفــه و جهــاد فیســبیلاهلل از هیــچ چیــز پــروا نداشــت؛ نــه
از دشــمن پــروا داشــت ،نــه از حــرف ایــن و آن پــروا داشــت ،نــه از ّ
تحمــل زحمــت

خودســازی شــهید و ارتبــاط او بــا خــدا و اهــل بیــت ،جهــاد در نــوک پیــکان جبهــه

پــروا داشــت» .

مقاومــت ،صــدور فتــوای جهــاد در عــراق ،وارد شــدن روســیه در جنــگ ســوریه،

«خوشــا بهحــال حــاج قاســم کــه بــه آرزویــش رســید ،او شــوق شــهادت داشــت و

توســط صحبــت هــای تأثیرگــذار شــهید ســلیمانی ،کمــک بــه ســیل زدگان،

بــرای آن اشــک میریخــت و داغــدار رفقــای شــهیدش بــود».

شــرکت در تشــییع شــهدا و دیــدار بــا خانــواده آنهــا ،کمــک بــه مســئولین و...از

اخــاص ،ویژگــی اساســی و الزم بــرای حرکــت هــای انســانی اســت و بــه فرمایــش

جملــه اقدامــات چنــد جانبــه شــهید ســلیمانی اســت کــه او را بــه جهــت ایــن

شــیهد ســلیمانی ،اخــاص ،تمریــن بــرای دیــده نشــدن و دوری از تظاهــر اســت.

تــاش مضاعــف ،در جرگــه مجاهــدان کبیــر قــرار داد.

بــه همیــن جهــت از دیگــر ویژگــی هــای ایــن شــهید در جهــاد فــی ســبیل اهلل،
مجاهــدت مخلصانــه بــود کــه ایــن درجــه از خودســازی او ،باعــث شــد کــه جهــاد
ایشــان ،جهــاد بــزرگ و کبیــر خوانــده شــود.
ّ
معنویــت و اخــاص و آخرتجویــی بــود و اهــل تظاهــر
«شــهید ســلیمانی اهــل
نبــود».
« او همــه عمــر خــود را بــه جهــاد در راه خــدا گذرانیــد ،شــهادت پــاداش تــاش
بیوقفــهی او در همــهی ایــن ســالیان بــود».
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کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی انتظار و مقاومت اسالمی
در مکتب شهید سلیمانی و تحلیل قرآنی آن
ارائه کننده  :سرکار خانم خدیجه حسینزاده
ناقدین :حجت االسالم و المسلمین محمد صادق یوسفی مقدم ،سرکار خانم دکتر ریحانه حقانی
دبیرعلمی  :سرکار خانم دکتر ریحانه حقانی

طبــق بیانــات ســردار ســلیمانی،تالش بــرای تحقــق تمــدن نویــن اســامی و نهادینــه

مقاومــت پــی مــی بر یــم.

ســازی فرهنــگ انتظــار،از مهــم تریــن اهــداف مکتــب شــهید ســلیمانی اســت.در

بــه عبــارت دیگــر بایــد بررســی کنیــم کــه چگونــه انتظــار باعــث ایجــاد بینش،گرایش

بحــث مقاومت،ســردار ســلیمانی بــه عنــوان الگــوی عملی،رفتــاری و شــاخص

و رفتــار مقاومتــی در انســان مــی شــود.در ایــن مقالــه بــا تتبــع در آثــار و صــوت

مطــرح اســت،زیرا ســردار ســلیمانی در مکتــب امامیــن انقــاب پــرورش یافتــه

هایــی کــه از شــهید ســلیمانی بــه صــورت مقاله،پایــان نامه،کتــاب و ســخنرانی

اســت.همچنین اندیشــه و علــم گفتمانــی ســردار ســلیمانی بــه عنــوان شــاخصه

وجــود دارد،مؤلفــه هایــی اســتخراج شــده اســت و روابــط آن هــا بــا مکتــب شــهید

در بحــث مقاومــت اســت.

ســلیمانی و مســتندات قرآنــی بیــان شــده اســت.

در ایــن مقالــه ،بعــد از تبییــن مســئله،به چینــش ســاختار و رابطــه دو ســویه بیــن

امــا در مــواردی نیــز آیــه ای بــرای تبییــن موضــوع یافــت نشــد.به طــور مثــال تحلیــل

انتظــار و مقاومــت در مکتــب شــهید ســلیمانی پرداختیــم و تأثیــر ایــن دو مؤلفــه بــر

قرآنــی بــرای تبییــن رابطــه بیــن خــدا محــوری و مقاومــت یــا رابطــه مقاومــت بــا انتظــار

یکدیگــر را بررســی کردیــم تــا بتوانیــم رابطــه بیــن آنهــا را اثبــات کنیــم.

یافــت نشــد.مقاله مــورد نظــر از چنــد جهــت نوآورنــه اســت؛

همچنیــن از آیــات قــرآن شــواهدی بــر ایــن موضــوع ارائــه کردیم.بــرای دســتیابی

-تحلیــل هــای قرآنــی موجــود در مقالــه :پیشــینه مســتقلی در ایــن زمینــه نگاشــته

بــه ایــن مســئله بایــد عناصــر مهــم مقاومــت مشــخص شــود و ســپس رابطــه آنهــا بــا

نشــده اســت ،البتــه پیشــینه هــای ضمنــی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه در مقالــه

انتظــار تشــریح گردد.مکتــب مقاومــت در صورتــی شــکل مــی گیــرد کــه فــرد بتوانــد

بــه آنهــا پرداختــه شــده و تفــاوت ایــن متــن بــا پیشــینه هــای ضمنــی بیــان شــده

نمــاد و الگــوی مقاومــت در جامعــه اســامی باشــد.

اســت.در نتیجــه تحلیــل قرآنــی موضوع،یکــی از تفــاوت هــای ایــن مقالــه بــا دیگــر

ایــن امــر زمانــی ممکــن مــی شــود کــه مقاومــت بــر بینش،گرایــش و رفتــار انســان

مقــاالت اســت.

اثــر گــذار باشــد.به همیــن دلیــل فقط،مهــم تریــن و موثــر تریــن مؤلفــه هــای مکتــب

بررســی مؤلفــه هــای انتظــار و مقاومــت در مکتــب شــهید ســلیمانی :ابتــدا بحــث

شــهید ســلیمانی را بررســی کنیــم.در عناصــر بینشــی بــه تبییــن مؤلفــه مهــم توحیــد

واژگان و ســپس بحــث مقاومــت تبییــن شــده اســت.یعنی بیــان کردیــم،واژه انتظــار

محــوری و والیــت مــداری شــهید ســلیمانی پرداختیــم و بعــد از آن شــهادت طلبــی

بــه چــه معنــا اســت و تعر یــف مــد نظــر از واژه انتظــار چیســت.مکتب شــهید

و اســتکبار ســتیزی و عــزت طلبــی مکتــب شــهید ســلیمانی را بیــان کردیــم.

ســلیمانی یعنــی مجموعــه ایــی از اعتقــادات منســجم و رفتــار هــای برخاســته از

همچنیــن در عناصــر رفتــاری و عملــی شــهید ســلیمانی بــه دو مؤلفــه دیگــر اشــاره

اعتقــادات خلقــی ســردار ســلیمانی کــه منشــأ آن بــر گرفتــه از مکتــب اهــل بیــت(ع)

کردیم.بــا بررســی رابطــه انتظــار بــا عناصــر بینشــی مقاومت،بــه تأثیــر انتظــار بــر

و مکتــب امامیــن انقــاب اســت.
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بــر اســاس ســخنرانی هــای شــهید ســلیمانی و مطالبــی کــه دوســتان و همرزمــان

خواهــم بــود.

ایشــان نقــل کردند،شــهید ســلیمانی در نهایــت اخــاص بودنــد.

اســتناد قرآنــی ایــن موضوع،آیــه  ۹۵ســوره نســاء اســت کــه خداونــد مــی فرمایــد:
َْ
َ ُ َ َ ُ
ُ َ َ
((يــا َأ ُّي َهــا َّال ِذيـ َـن َآم ُنــوا َأ ِط ُ
َ
يعــوا َ
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فــي َشـ ْـيء َفـ ُـر ُّد ُوه إ َلــى اهَّلل َو َّ
ـاهَّلل َوال َيـ ْـو ِم ال ِخـ ِـر ذ ِلــك خ ْيـ ٌـر
ـول ِإن ك ْن ُتـ ْـم تؤ ِم ُنــون ِبـ ِ
ِ
ٍ
ِ
الر ُسـ ِ
ِ
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وأحســن تأ ِو يــل ؛ اى كســانى كــه ايمــان آورد ه ايــد خــدا را اطاعــت كنيــد و پيامبــر و
اوليــاى امــر خــود را [نيــز] اطاعــت كنيــد پــس هــر گاه در امــرى [دينــى] اختــاف نظــر

همچنیــن مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد ((:از همــه باالتــر اخــاص شــهید ســردار
ســلیمانی بــوده اســت کــه شــجاعت و تدبیــر را بــرای خــدا خــرج کــرده و اهــل ریــا و
تزویــر نبــوده اســت،اخالص بســیار اهمیــت دارد و مــا بایــد در خودمــان اخــاص را
تمریــن کنیــم)).
مقــام معظــم رهبــری در اینجــا بــه خــدا محــوری ســردار ســلیمانی اشــاره کردنــد زیــرا

يافتيــد اگــر بــه خــدا و روز بازپســين ايمــان دار يــد آن را بــه [كتــاب] خــدا و [ســنت]

منشــأ اخالص،خــدا محــوری اســت.بنابراین ســردار ســلیمانی،خدا تــرس و اهــل

پيامبــر [او] عرضــه بدار يــد ايــن بهتــر و نيكفرجا متــر اســت)).

عشــق بــازی بــا خــدا بــوده اســت،که ایــن امــر در مناجــات هایشــان مشــهود اســت.

طبــق ایــن آیــه والیــت انبیــاء در امتــداد والیــت خداونــد متعــال معرفــی شــده و بــه

در گام بعــدی رابطــه ی بیــن خــدا محــوری و مهدویــت را بررســی کردیــم.

تبــع آن در زمــان انتظار،والیــت فقیــه شــعبه ای از ایــن والیــت اســت.

مهدویــت یکــی از مؤلفــه هــای انتظــار اســت کــه ریشــه در بینــش توحیــدی فــرد

بنابرایــن انتظــار بــه معنــای ظهــور بــرای منجــی اســت و منتظــر واقعی،کســی اســت

دارد.اگــر بــاور و بینــش توحیــدی در شــخصی وجــود نداشــته باشد،مســئله انتظــار

کــه روحیــه والیــت مــداری داشــته باشــد.

نیــز بــرای او تفهیــم نمیشــود.
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
َ
خداونــد متعــال در آیــه  ۵۱ســوره شــوری مــی فرمایــد (( :ف ِلــذ ِلــک فــادع واســت ِقم کمــآ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ
ُ
َ
ْ َ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ
ـاب َوأ ِمـ ْـر ُت ِل ْعـ ِـدل َب ْی َنکـ ُـم
أ ِمــرت ول تت ِبــع أهو َآءهــم وقــل آمنـ َـت ِبمــآ أنــزل اهَّلل ِمــن ِکتـ ٍ
ُ
اهَّلل َر ُّب َنــا َو َر ُّب ُکـ ْـم َل َنــآ أ ْع َم ُال َنــا َو َل ُکـ ْـم أ ْع َم ُال ُکـ ْـم َل ُح َّجـ َـة َب ْی َن َنــا َو َب ْی َن ُکـ ُـم ُ
اهَّلل َی ْج َمـ ُـع َب ْی َن َنــا
ْ
َ
َو ِإل ْیـ ِـه ال َم ِصیـ ُـر ؛ بنابرايــن بــه دعــوت پــرداز و همــان گونــه كــه مأمــورى ايســتادگى
كــن و هــوس هــاى آنــان را پيــروى مكــن و بگــو بــه هــر كتابــى كــه خــدا نــازل كــرده

بــرای تحلیــل قرآنــی ایــن موضوع،آیــه ای پیــدا نکردیــم کــه بــه صراحــت رابطــه بیــن

اســت ايمــان آوردم و مامــور شــدم كــه ميــان شــما عدالــت برقراركنــم خــدا پــروردگار
مــا و پــروردگار شماســت اعمــال مــا از آن مــا و اعمــال شــما از آن شماســت ميــان
مــا و شــما خصومتــى نيس ـت خــدا ميــان مــا را جمــع مــىكنــد و فرجــام بــه ســوى

والیــت مــداری و انتظــار را تحلیــل کنــد.
مقاومــت ســه شــاخصه و عنصــر ســازنده مهــم دارد کــه شــامل شــهادت
طلبی،اســتکبار ســتیزی و عــزت طلبــی اســت .یکــی از عناصــر مهــم گرایشــی
در مکتــب شــهید سلیمانی،شــهادت طلبــی اســت کــه در آیــات قــرآن نیــز بــه آن
اشــاره شــده اســت،با ایــن عنــوان کــه شــهدا زنــده هســتند و در نــزد خداونــد روزی
ٌ
میگیرند.خداونــد در آیــه  ۳۲ســوره احــزاب میفرمایــدِ (( :مـ َـن ْال ُم ْؤ ِم ِني َ
ــن ِر َجــال
َّ ُ
َ َ َ
َ َ ُ َ َ َ ُ
َ َ َ
اهَّلل َعل ْيـ ِـه ف ِم ْن ُهـ ْـم َمـ ْـن قضــى ن ْح َبـ ُـه َو ِم ْن ُهـ ْـم َمـ ْـن َي ْن َت ِظـ ُـر َو َمــا َبدلــوا
اهــدوا
صدقــوا مــا ع
َ ً
ت ْب ِديــل ؛ از ميــان مؤمنــان مردانــى انــد كــه بــه آنچــه بــا خــدا عهــد بســتند صادقانــه

اوســت)).

وفــا كردنــد برخــى از آنــان بــه شــهادت رســيدند و برخــى از آنهــا در [هميــن] انتظارنــد

مفســران در تبییــن ایــن آیــه بیــان کردند،بعــد از اینکــه خداونــد نبــی اکــرم را بــه

و [هرگــز عقيــده خــود را] تبديــل نكردند)).ایــن آیــه بیــن مقاومــت و روحیــه شــهادت

اســتقامت امــر نمود،بــه ایشــان فرمــود کــه بگــو بــه خــدا ایمــان آوردم.

طلبــی رابطــه ایجــاد کــرده اســت و بــه گروهــی اشــاره مــی کنــد کــه بــه خاطــر روحیــه

یعنــی در ایــن آیــه بیــن خدامحــوری و اســتقامت(مقاومت) رابطــه برقــرار کــرده

شــهادت طلبی،انتظــار شــهادت را میکشــند.

اســت .طبــق ایــن آیــه شــریفه منظــور از خــدا محوری،خدامحــوری در عقیــده نبــوده

ارتبــاط بیــن انتظــار و شــهادت طلبــی در اینجــا اســت کــه افــراد بــرای تحقــق

اســت،بلکه خــدا محــوری در حیطــه عمــل اســت،که مصــداق آن در آیــه  ۴۶ســوره

حکومــت مهــدوی بایــد شــخصیت شــهادت طلبــی داشــته باشــند.

آل عمــران بیــان شــده اســت.
َ َ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
ـواء
الكتـ
ـاب تعالــوا ِإلــى ك ِلمـ ٍـة سـ ٍ
خداونــد در ایــن آیــه مــی فرمایــد(( :قــل يــا أهــل ِ
َ
َ َّ ِ َ َ ُ َ ً َ
َ
اهَّلل َوال ُنشــر َك بــه َشـ ً
ً
عبـ َـد إ ّل َ
َ
َب َيننــا َو َب َين ُكــم أ ّل َن ُ
ـيئا وال يت ِخــذ بعضنــا بعضــا أربابــا
ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ َّ َ ُ
قولــوا اشـ َـهدوا ب َأ ّنــا ُمســل َ
مون ؛ بگــو :ای اهــل کتــاب! بیاییــد
اهَّلل فـ ِـإن تولــوا ف
ِ
دون ِ
ِمــن ِ
ِ
بــه ســوی ســخنی کــه میــان مــا و شــما یکســان اســت،که جــز خداونــد یگانــه را

در مراحــل بعــدی بــه تبییــن اســتکبار ســتیزی،عزت طلبــی و تاثیــر آن بــر انتظــار

مقاومــت از مهــم تر یــن مباحــث اســتقرار حکومــت اســامی،اقتدار و توانمنــد

نپرســتیم و چیــزی را همتــای او قــرار ندهیــم و بعضــی از مــا ،بعضــی دیگــر را [غیــر

ســازی اســت و از مؤلفــه هــای نهادیــن در مکتــب شــهید ســلیمانی اســت.

از خــدای یگانــه] بــه خدایــی نپذیرد.هــرگاه [ از ایــن دعــوت] ســرباز زننــد ،بگوییــد

بــرای اســتناد ایــن موضــوع بــه بیانــات ســردار ســلیمانی و وصیــت نامــه ایشــان

گــواه باشــید کــه مــا مســلمانیم)).

مراجعــه کردیــم.در بحــث مفاهیــم،واژه انتظــار بــه ایــن معنــا اســت کــه شــخصی

والیــت مــداری از ویژگــی هــای مکتــب و اصــول بینشــی شــهید ســلیمانی اســت.

منتظــر آمــدن منجــی اســت تــا جامعــه را از وضعیــت نامطلــوب موجــود بــه

براســاس بیانــات شــهید ســلیمانی،والیت مــداری تاثیــر بــه ســزایی بــر مقاومــت

وضعیــت مطلــوب تــر هدایــت کنــد .اضطــرار و نیــاز شــخص منتظر،عنصــر بینشــی

ایشــان داشــته اســت .ایشــان در مواضــع خود،حکــم مقــام معظــم رهبــری را حکــم

مؤثــری اســت کــه میتوانــد در عرصــه هــای مختلــف سیاســی،فرهنگی،اقتصادی

اهلل قلمــداد کردنــد و در تمــام مراحــل زندگــی و وصیــت نامــه خــود نیــز بــه ایــن

بــرای افــراد مقاومــت ایجــاد کنــد تــا امیــد بــه ظهــور منجــی تحقــق یابــد .عدالــت

مطلــب توجــه ویــژه ای داشتند.شــهید ســلیمانی در فتنــه ســال 1388نیــز بــه ایــن

خواهــی،از مهــم تر یــن مؤلفــه گرایشــی انتظــار اســت کــه باعــث مــی شــود انســان بــه

شــاخصه پرداختنــد و گفتند،اگــر اتفاقــی بیفتــد کــه همــه علمــا یــک طــرف باشــند
ً
و مقــام معظــم رهبــری در ســمت دیگــر باشــد،من قطعــا ســمت مقــام معظــم رهبــری

نصــرت الهــی امیــدوار باشــد و آمادگــی کســب کنــد تــا زمانــی کــه موعــود ظهــور کنــد

پرداختیــم.
بــه دلیــل محدودیــت تعــداد صفحــات مقاله،بعضــی از آیــات قــرآن حــذف شــده
امــا ســوره و شــماره آیــات بیــان شــده اســت تــا حــق مطلــب ادا شــود.عناصر رفتــاری

و او را از وضعیــت نامطلــوب موجــود نجــات دهــد.
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کرسی ترویجی عرضه ونقد ایده علمی «مقایسه تطبیقی مکتب امام خمینی(ره) و مکتب
شهید سلیمانی در نظام معرفتی حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای (مدظله العالی )
ارائه کننده  :دکتر محمود قاسمی
ناقدین :حجت االسالم و المسلمین دکتر حسین الهی نژاد،دكتر محمد رجبی
دبیرعلمی  :دکتر ابوالفضل معصومی
عنــوان بحــث در خصــوص مقایســه تطبیقــی بیــن مکتــب حضــرت امــام و مکتــب
شــهید ســلیمانی بــا توجــه بــه دســتگاه معرفتــی مقــام معظــم رهبــری مــی باشــد.
امــا اینکــه چــرا ایــن موضــوع ،مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت ،بدیــن دلیــل میباشــد
کــه در دســتگاه معرفتــی و منظومــه فکــری مقــام معظــم رهبــری مــا بــا دو کلیــد واژه
در خصــوص مکتــب مواجــه هســتیم ،نخســت در خصــوص مکتــب حضــرت
امــام و دیگــری نیــز در خصــوص مکتــب شــهید ســلیمانی پــس بنابرایــن مــا بــا دو
عنــوان مکتــب ســروکار داریــم.
البتــه نظــرات مختلفــی در ایــن خصــوص مطــرح شــده اســت ،بــه عنــوان مثــال
برخــی معتقدنــد اطــاق مکتــب در مــورد شــهید ســلیمانی بــه صــورت مســتقل
مطــرح نشــده ،بلکــه مکتــب شــهید ســلیمانی در امتــداد مکتــب حضــرت امــام
مــی باشــد یــا اینکــه عنــوان شــده اســت کــه مقــام معظــم رهبــری در بیــان مکتــب،
ً
در صــدد تبییــن آن نبودنــد ،بلکــه صرفــا ســخنان ایشــان ناظــر بــه معنــای لغــوی
ایــن واژه بــوده و بــه نوعــی الگــو گیــری و درس آمــوزی از مکتــب ایــن شــهید بزرگــوار

یافتــه مکتــب امــام راحــل بــود و بــا پیگیــری شــاخصهایی کــه امــام راحــل از خــود

را یــادآور شــده انــد.

بجــای گذاشــته بــود و بــا اســتمرار آنهــا توانســت خــود را بــه عنــوان الگــو معرفــی

ضرورت شناخت مکتب شهید سلیمانی

کنــد و ایــن الگــو تبدیــل بــه یــک مکتــب شــده اســت.

آنچــه ضــرورت شــناخت مکتــب شــهید ســلیمانی را امــری اجتنــاب ناپذیــر مــی

مراحل شناخت مکتب شهید سلیمانی

ســازد ،اینکــه مقــام معظــم رهبــری از شــهادت ایشــان بــه ایــام اهلل یــاد کــرده انــد.

مــا بــرای شــناخت مکتــب شــهید ســلیمانی ،نیازمنــد ســه مرحلــه هســتیم،

از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری ایــن ایــام بــه عنــوان نقطــه عطــف تاریــخ زندگــی

نخســت متقاعــد کــردن مخاطبیــن در خصــوص وجــوه شــباهتی کــه در ایــن زمینــه

انســان اســت کــه نقــش زیــادی در شــناخت ماهیــت بشــرو آ گاهــی وی دارد؛ لــذا

وجــود دارد ،مرحلــه دوم مشــخص کــردن انبــوه معلوماتــی کــه در ایــن خصــوص

بــا ایــن توصیــف ،شــناخت مکتــب شــهید ســلیمانی ضرورتــی اســت اجتنــاب

وجــود دارد و گام ســوم نیــز اینکــه بســتر را بــرای پیــاده کــردن ایــن دانایــی هــا فراهــم

ناپذیــر.

کنیــم.

مکتب شهید سلیمانی در امتداد مکتب امام راحل

مــا بــرای آمــاده کــردن زمینــه و تطبیــق معلومــات بــا مولفــه دوم بایــد بــا درک تفــاوت

در طــول تاریــخ مکاتــب زیــادی ایجــاد شــده و پیامبــران زیــادی آمدهانــد کــه

هــا و شــباهت هایــی کــه در دو حــوزه مفهومــی وجــود دارد از رهنمودهــا و داللــت

هرکــدام دارای مکاتبــی بودنــد ،ایــن انســانها بهلحــاظ یــک ســری ویژگیهــا و

هــای حــوزه الــف بــرای بازســازی و توســعه حــوزه دوم بهــره منــد شــویم.

شــاخصها ویــژه بودنــد و توانســتهاند ایجــاد مکتــب کننــد.

بدیهــی اســت در ایــن روش مــا مــی توانیــم در توســعه و بازســازی ارزش هــای واالی

معمــوال کســانی میتواننــد تبدیــل بــه یــک الگــو شــوند کــه بــه لحــاظ اخالقــی،

مکتــب شــهید ســلیمانی بــه نتایــج مطلو بــی دســت یابیــم.

علمــی و عملــی در ســایر مســائل از خــود یکســری ویژگیهایــی برجــای بگذارنــد و

همــان طــور کــه قبــا اشــاره شــد مــا بــرای تبییــن مکتــب شــهید ســلیمانی نیازمنــد

براســاس آن ،تبدیــل بــه یــک الگــو و مکتــب شــوند.

امتــداد بینشــی هســتیم کــه بــه واســطه ظرفیــت مفهومــی پدیــده اول ایجــاد

در دنیــای معاصــر ،مکتــب حضــرت امــام راحــل را داریــم کــه از هــر لحــاظ

کر دهایــم.

دارای ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی اســت و وقتــی کــه ایشــان از دنیــا رفــت ،آن

در ایــن رابطــه کــه از بافــت اندیشــه مقــام معظــم رهبــری الگوگیــری مــی شــود بــه

ویژگیهــای اخالقــی بــه یــک مکتــب تبدیــل شــد کــه افــرادی در همــان دوره و یــا

دنبــال بازســازی شــبکه مضامیــن مکتــب حضــرت امــام و توســعه ایــن شــبکه در

بعــد از آن ،تــاش میکننــد از طریــق ایــن شــاخصها راه خــود را پیــدا کننــد.

خصــوص مکتــب شــهید ســلیمانی هســتیم.

شــهید ســلیمانی هــم یــک چنیــن الگویــی بــرای مــردم ایــران و جهــان و پــرورش

هــدف از بازســازی نیزایــن اســت کــه بتوانیــم مضامیــن ضمنــی و پنهــان را
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آشــکارکرده ســپس بــه ایــن نتیجــه دســت یابیــم کــه مکتــب شــهید ســلیمانی بــا

اهــداف وی تنظیــم مــی کنــد.

تاســی وپیــروی از مکتــب حضــرت امــام تشــکیل یافتــه و درامتــداد ایــن مکتــب

تعریف مکتب امام در بیان مقام معظم رهبری

قــرار دارد.

از نظــر مقــام معظــم رهبــری ،مکتــب امــام راحــل برگرفتــه از مکتــب سیاســی اســام

البتــه در فراینــد تدویــن مطالــب نیازمنــد ایــن هســتیم کــه بــه صــورت علمــی

و در حقیقــت مفســر و تفســیرگر نظــام جمهــوری اســامی مــی باشــد.

کار را دنبــال کنیــم و چــون در ایــن زمینــه بــا فقــر منابــع مواجــه هســتیم ،ضــرورت

ایــن مکتــب مبتنــی بــر واقعیــات بــوده و از بینــش و ســیره و ســلوک حکومتــی ایشــان

دســتیابی بــه منابــع اصیــل و پژوهشــگران زبــده و کارآزمــوده بیــش از پیش احســاس

تشــکیل یافته اســت.

مــی شــود.

مکتــب امــام خمینــی شــامل یــک بســته کامــل ،مجموعــه و دارای ابعــادی اســت؛

ویژگی های مکتب از منظر شهید مطهری و شهید صدر

ایــن ابعــاد را بایــد بــا هــم دیــد و باهــم مالحظــه کــرد ،لــذا رهبــر انقــاب شــریعت

از ویژگــی هــای مکتــب شــهید مطهــری ،معرفــی یــک دســتگاه معرفتــی اســت کــه از

اســامی را مبنــای [چهارچــوب] مکتــب امــام خمینــی ره معرفــی میکننــد.

مجموعــه ای از اندیشــه هــای هماهنــگ و ســازگار تشــکیل یافتــه اســت و نســبتی

شــریعت نظــام فراگیــری اســت کــه تمامــی جوانــب و زوایــای زندگــی بشــر را در

کــه بــا زندگــی و عملکــرد وی در دنیــا برقــرار مــی کنــد مــی توانــد پایــه هــای جهــان

میگیــرد و شــریعت اســامی نیــز مجموعـهای از احــکام ،مقــررات و قواعــد شــرعی

بینــی وی را تشــکیل دهــد.

اســت کــه خداونــد عزوجــل آن را بــرای بنــدگان تشــریح کــرده اســت.

شــهید صــدر نیــز در کنــار بحــث از فلســفه و مکتــب ،مباحــث نظــام و علــم را

رهبــر انقــاب آزادی مدنــی و عمومــی ،اســتقالل ،مــردم ســاالری دینــی ،معنویــت،

مطــرح مــی کنــد .از دیــدگاه ایشــان علــم ناظــر بــه کشــف حقایــق و پدیــده هــای

عدالــت ،عقالنیــت ،قــدرت و اقتــدار برخاســته از اختیــار و انتخــاب مــردم ،نفــی

خارجــی و مکتــب نیــز بــر اســاس مبانــی فلســفی ،مــدل هــا و روش هایــی بــرای

ظلــم ،کمــک بــه مظلــوم ،را از شــاخصهای مکتــب امــام خمینــی بــر میشــمارند.

تنظیــم حیــات بشــر ارائــه مــی کنــد تــا بشــر امــروزی بتوانــد بــر اســاس ایــن برنامــه

مکتب سیاسی امام خمینی(ره)

اهــداف میــان مــدت و بلنــد مــدت خــود را تنظیــم کنــد.

هســته مرکــزی مکتــب سیاســی امــام (ره) ،اســام سیاســی اســت کــه بــه صــورت

مکتــب شــهید صــدر دارای ابعــاد و جوانــب گوناگونــی اســت و بــه تمــام رشــته های

نظــام والیــت فقیــه در مهندســی نظــام جمهــوری اســامی تبلــور یافتــه اســت .در

معــارف اســامی وانســانی مــی پــردازد و تنهــا بــه علومــی ماننــد فقــه و اصــول اکتفــا

ایــن مکتــب دو مولفــه عظمــت مســلمین و دفــاع از مظلومــان و مســتضعفین بــه

نکــرده اســت ،اگرچــه عرصــه فقــه واصــول عرصــه اصلــی و گســترده موفقیــت هــا و

عنــوان اهــداف عمــده و راهبــردی شــمرده مــی شــود.

ابتــکارات علمــی ایشــان محســوب مــی شــود.

شاخص های مکتب امام(ره)

ایــن جامعیــت مکتــب شــهید محصــول بهــره منــدی وی از ذهنــی خــاق و همــه

همــان گــون کــه اشــخاص تحر یــف پذیــر هســتند ،مکاتــب نیــز در معــرض تحریــف

جانبــه نگــر اســت.

قــرار مــی گیرنــد ،امــا آنچــه جوهــره اصلــی مکتــب امــام را تشــکیل مــی دهــد اســام

چنیــن ذهــن هایــی را مــی تــوان از نــوادری بــه شــمار آورد کــه در برهــه هایــی از تاریــخ

نــاب محمــدی اســت ،اســامی کــه از اصــول ثابتــی تشــکیل یافتــه و بــا توجــه بــه

علــم و عالمــان ظهورکــرده و هریــک در عصــر خــود نقطــه عطــف تاریخــی تــازه ای را

مقتضیــات زمــان و مــکان پیــش مــی رود.

در جهــت گیــری و اســتحکام جنبــش هــای معرفتــی ایجــاد مــی کننــد.

همــان طــور کــه اشــاره شــد ،از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری ،نقطــه اساســی یــک

مکتب از دیدگاه مقام معظم رهبری

مکتــب مســئولیت هــای انســان در دنیــا اســت ،ایــن نکتــه در مکتــب حضــرت

مکتــب از دیــدگاه مقمــا معظــم رهبــری ،بــه اصــول و معــارف ســازنده اطــاق مــی

امــام نیزمــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و مقــام معظــم رهبــری در توصیــف ویژگــی

گــردد کــه در زمینــه عمــل بــه کار مــی رود و نقطــه اساســی آن ،بیــان مســئولیت هــا و

هــای مکتــب ایشــان مــورد تاکیــد قــرار داده انــد .نکتــه دیگــر ،جوهــره اصلــی مکتب

وظایــف وی در دنیــا اســت.

امــام اســت کــه مقــام معظــم رهبــری در بررســی آن بــه رابطــه دیــن و دنیــا پرداختــه

مکتب از دیدگاه امام خمینی(ره)

انــد ،در ایــن نســبت دیــن در حقیقــت شــکل دهنــد تــاش هــای انســان در دنیــا و

از دیــدگاه امــام راحــل ،مکتــب مجموع ـهای اســت کــه بــه تفســیر انســان و جهــان

دنیــا نیــز میــدان اساســی وظایــف و مســئولیت هــای انســان اســت.

میپــردازد و ســپس بایدهــا و نبایدهــای انســانی را مشــخص و معیــن میکنــد ،در

ارکان و ابعاد مکتب امام(ره)

واقــع مکتــب مجموعــه جهــان بینــی و ایدئولــوژی یــک انســان اســت.

ســه مولفــه معنو یــت ،عقالنیــت و عدالــت بــه عنــوان ارکان اصلــی مکتــب

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،در تعریــف مکتــب از دیــدگاه امــام راحــل ،مــا کلماتــی

حضــرت امــام راحــل(ره) مــی باشــد .مولفــه هــای مذکــور ،بــه همــراه جوهــره اصلــی

برخــورد مــی کنیــم کــه بــه وجــه تربیتــی اســام در ســاخت انســان اشــاره مــی کنــد.

مکتــب امــام کــه همــان اســام سیاســی یــا اســام نــاب محمــدی اســت شــا کله و

از دیــدگاه اندیشــمندان اســامی ،آنچــه در ســاخت یــک مکتــب نقــش اساســی

ســاختار اصلــی مکتــب امــام خمینــی(ره) را تشــکیل مــی دهــد.

دارد بیــان چارچــوب واصــول فکــری اســت که در مقام عمل و ســاخت شــخصیت

ارکان تربیت در اندیشه متفکران

فکــری انســان نقــش مهمــی دارد.

از نظــر مقــام معظــم رهبــری ،شــهید ســلیمانی بــه عنــوان نمونــه برجســته تربیــت

یــک مکتــب در درون خــود الگویــی جامــع و درس آمــوز بــرای انســان اســت کــه

شــده مکتــب امــام مــی باشــد ،بــا ایــن توصیــف بایــد ببینیــم کــه مقولــه تربیــت در

در مقــام کنــش بــه اعمــال وی در عرصــه دنیــا جهــت مــی دهــد و آن را در جهــت

اندیشــه متفکریــن اســامی از چــه مولفــه هایــی تشــکیل شــده اســت.
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در ارکان تربیــت از منظــر متفکــران اســامی چنــد مولفــه اساســی بــه چشــم

زمــان ظهــور قــدرت و عــزت الهــی بــرای بیــداری بشــریت اســت ولــذا مقــام معظــم

میخــورد ،نخســت توجــه بــه عالــم از منظــر خلقــت؛ بــر ایــن اســاس نبایــد بــه عالــم

رهبــری در تناســب بیــن ایــن دو موضــوع براهمیــت شــناخت مکتــب شــهید

صرفــا از منظــر عالــم طبیعــت نــگاه کــرد.

ســلیمانی و ضــرورت الگوگیــری از ایــن شــهید بزرگــوار تاکیــد دارنــد.

دوم ،درک حضــوری مفاهیــم واقعــی و عــدم اکتفــا بــه ذهنیــات و ســوم مشــاکلت،

تمدن سازی

بــه معنــای ایجــاد تناســب موجــودی بــا مبــدا اعلی(خداونــد) در ایــن فراینــد تربیتــی

تمــدن در تعر یــف خــاص خــود ،فعلیــت یافتــن ارزش هــای بالقــوه یــک اندیشــه و

کــه از مولفــه هــای اساســی مکتــب ســاز ترکیــب یافتــه ،ســالک یــا متربــی بــا طــی

تفکــر اســت.

مراحــل تهذیبــی و تربیتــی رشــد کــرده و بــه مرحلــه ای کامــل از درک واقعیــات

از منظــر مقــام معظــم رهبــری ایجــاد تمــدن و عینیــت بخشــی بــه ارزش هــای الهــی،

میرســد.

زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه ظرفیــت هــای و یــژه بینشــی ،منشــی و کنشــی یــک

ایــن مکتــب تربیتــی انســانی تولیــد مــی کنــد کــه قابلیــت تحــول دارد و مــی توانــد

انســان در مقیــاس یــک ملــت و امــت ،بــه فعلیــت الزم برســد ،در ایــن صــورت یــک

تحــول آفریــن باشــد.

انســان بــه مرحلــه ای از کمــال مــی رســد کــه قــدرت تحــول دارد و مــی توانــد در

ضرورت پرداخت به دیدگاه شهید سلیمانی

فرهنــگ پیرامــون خــود تغییــر ایجــاد کنــد.

همــان طــور کــه اشــاره شــد ،مقــام معظــم رهبــری ایــام شــهادت شــهید ســلیمانی را

مجاهدان الهی

بــه ایــام اهلل نــام گــذاری کــرده انــد .ایــن ایــام بــه خاطــر وقایــع و اتفاقــات مهمــی کــه

در پایــان عرائضــم بایــد عــرض کنــم کــه تمــام مجاهــدان الهــی ،دارای یــک محتــوا

درآن روی مــی دهــد از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و در قــرآن نیــز بــدان اشــاره

و جوهــر هســتند کــه بــه تبــع شــرایط و ظرفیــت مکانــی و زمانــی کــه دارنــد از قالــب

شــده اســت.

هــای متفــاوت و ظهــور و بروزهــای متعــددی بهــره منــد هســتند؛ بدیــن ســبب در

قــرآن مجیــد از روزهــای سرنوشــت ســاز و اثرگــذار مهــم تاریخــی بــه «ایــام اهلل» تعبیــر
ً
کــرده اســت .گرچــه درمــورد مصادیــق و مــوارد آن هــا مشــخصا چیــزی نگفتــه و آن را

خصــوص مکتــب شــهید ســلیمانی و مکتــب حضــرت امــام مــی تــوان گفــت بــا
اینکــه ظهــورات متفاوتــی دارنــد ،هــر دو جوهــره یــک حقیقــت هســتند کــه حلقــه

بــه برداشــت از محتویــات آیــات قرآنــی و رهنمودهــای رهبــران دینــی و تحلیــل هــای

اتصــال بیــن دو ایــن دو مکتــب مــی باشــد.

مبتنــی بــر مــا ک هــای مذهبــی متدینــان واگــذار کــرده اســت.
در قــرآن «یــوم اهلل» نــه بــه صــورت مفــرد کــه بــه صــورت صیغــه ی جمــع «ایــام اهلل»
آمــده اســت .بــا توجــه بــه قرائنــی کــه در خــود آیــه و نیــز در روایــات وجــود دارد بــه
معنــای یــوم اهلل هــای متعــدد ،نــه یــک حادثــه ی مهــم کــه در طــی چنــد روز اتفــاق
افتــاده باشــد.
زیــرا حوادثــی کــه مشــمول «ایــام اهلل» مــی شــوند و در قــرآن یــا در روایــات از آن هــا یــاد
شــده اســت متعددنــد از ســوی دیگــر فلســفه ی تذکــر بــه «ایــام اهلل» و غــرض از طــرح
آن کــه هوشــیاری و عبــرت آمــوزی بشــر اســت ،بــا توجــه بــه مجموعــه ی حــوادث
مهــم تاریخــی بــه دســت مــی آیــد .وقتــی روزی تبدیــل بــه «ایــاماهلل» میشــود،
ً
طبیعتــا آحــاد جامعــهی اســامی وظائــف مهمــی در برابــر آن دارنــد .اولیــن و
مهمتریــن وظیفـهای کــه جامعـهی اســامی در برابــر «ایــاماهلل» دارد ،یــادآوری و زنــده
نگهداشــتن آن اســت.حضرت آیــتاهلل خامنــهای در ایــن خصــوص معتقدنــد
عنصــر اصلــی در معنــای «ایــاماهلل»« ،نشــانگر بــودن دســت قــدرت الهــی» اســت.
لــذا «ایــاماهلل»« ،یعنــی آن روزی کــه دســت قــدرت خــدا را انســان در حــوادث
مشــاهده میکنــد ».لــذا ایشــان« ،ایــاماهلل» را روزهــای عــادی نمیداننــد؛ بلکــه آن را
«روزهــای نقطــهی عطــف تاریــخ و روزهــای تاریخســاز» میداننــد.
برخــی مفســران بــزرگ نیــز همیــن تفســیر را پذیرفتهانــد و قائلنــد «ایــاماهلل» آن
زمانهایــی اســت کــه دســت قــدرت الهــی آشــکار شــده اســت یــا قــرار اســت در
آینــدهای نزدیــک آشــکار شــود .روزهایــی کــه هیــچ یــک از اســباب و علــل طبیعــی
بــه کار نمیآینــد و هم ـهی امــور تنهــا بــه دســت قــدرت خداونــد اداره میشــوند.
اینگونــه روزهــا ،روزهایــی هســتند کــه دســت قــدرت و پیــروزی الهــى بــه وضــوح
دیــده میشــوند و عــزت خدایــى ،خودنمایــى میکنــد.
پــس بنابرایــن ،در ایــن ایــام کــه بــه عنــوان نقطــه عطــف تاریــخ نــام برده شــده اســت،
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نشست علمی «کارکرد شخصیت شناسی شهید سلیمانی در الگودهی نسل منتظر»
ارائه کننده  :آیت اهلل سید ابوالفضل طباطبایی
ناقدین :حجت االسالم و المسلمین شمس الدینی
دبیرعلمی  :علی ابوترابی
کســی را بشناســیم بایــد دو شــناخت نســبت بــه آن پیــدا کنیــم .شــناخت
شناســنامهای و دیگــری شــناخت شــخصیتی اســت .یکــی از شــخصیتهایی
کــه نــه در ایــران ،بلکــه در تمــام جهــان شــناخته شــده اســت ،شــهید ســلیمانی
مــی باشــد؛ در خصــوص شــخصیت ایــن شــهید بزرگــوار ،چــون از جهــات مختلــف
مهــم و حائــز اهمیــت اســت لــذا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .نکتــه دیگــر اینکــه ،از
آنجــا کــه وقتــی شــناخت شــخصیت فــردی بــرای مــا ارزشــمند وهدفمنــد اســت
کــه ابعــاد شــخصیتش بــا آموز ههــای دینــی مــا وآنچــه ســیره ائمــه (ع) بــودهاســت
نزدیــک باشــد .بــا ایــن توصیــف ،در ایــن نشســت علمــی ســعی شدهاســت بــا
نگاهــی نــو و جدیــد بــه ابعــاد شــخصیتی شــهید ســلیمانی ،بــه بررســی ابعــاد
شــخصیت ایــن بزرگــوار در آموز ههــای دینــی ،آیــات و روایــات بپرداز یــم.
امــا قبــل از ورود بــه بحــث ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه چــرا بایــد جوانــب
یکــی از مهــم تریــن اســلوب هــا و شــیوه هــای تبلیغــی و تربیتــی در اســام ،توجــه

شــخصیتی همچــون شــهید ســلیمانی مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ افــرادی ماننــد

بــه مســئله الگــو و الگــو ســازی اســت .امــا ایــن کــه چــرا ایــن مســئله موضوعیــت

پیامبــر و ائمــه معصومیــن(ع) کــه از طــرف خداونــد بــرای مــردم بــه عنــوان الگــو

دارد و انســان هــم در قالــب مصداقــی و موضوعــی بایــد بــه دنبــال شــناخت الگــو

معرفــی شــده انــد ،ولــی ســایر افــراد جامعــه ماننــد شــهید ســلیمانی ،امــام راحــل،

باشــد ،بایــد عــرض کنــم کــه پیــروی ازالگوهــا یــک امرطبیعــی و مطابــق فطــرت

مقــام معظــم رهبــری ،مراجــع تقلیــد و ســایر افــراد برجســته جامعــه چــرا بایــد در

آدمــی اســت .هــر انســانی طبیعتــا در زندگــی بــر طبــق فطــرت خویــش و مطابــق نــوع

کنــار پیامبراســام بــه عنــوان الگــو معرفــی شــوند .در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد
ً
گفــت آنچــه در الگــو پذیــری یــک رفتــار مهــم اســت ،ایــن کــه اوال برخاســته از مولفــه

از ان اســت .لــذا ایــن مســئله بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت کــه بتوانیــم از

هــای مهــم و اثــر بخــش باشــد؛ ثانیــا برخاســته از متــن دیــن و بــا توجــه بــه مبنــای

ظرفیــت عمومــی بــه صــورت بهینــه و مســتمر اســتفاده کنیــم .در الگــو ســازی چنــد

عقالیــی و عقال نــی شــکل گرفتــه باشــد .مؤلفــههــای ایــن شــخصیت بــزرگ وقتــی

نکتــه مهــم وقابــل توجــه اســت کــه بــدان اشــاره مــی کنــم:

فراگــرد هــم مــیآینــد جامعیــت یــک شــخصیت را بــه تصویــر مــیکشــند و او را بــه

 -1الگو باید کامل و جامعه باشد.

عنــوان یــک مکتــب و یــک چــراغ راه و یــک مدرســه درس آمــوز معرفــی مـی کننــد.

 -2الگــو بایــد زنــده و پویــا باشــد؛ بدیهــی اســت الگوهــای قدیمــی و کهنــه هیــچ گاه

منظومـهای کــه همــه اجــزای آن بــا یکدیگــر همگــون و هماهنگنــد ما در این شــا کله

نمــی توانــد در جامعــه تاثیرگذار باشــند.

شــخصیتی ،تضــاد و شــک و تردیــد و نوســان نمــیبینیــم .او یــک اســطوره اســت اما

 -3آنچــه فطــرت بشــر مــی پذیــرد رفتارهــای عینــی و ملمــوس جامعــه اســت و

نــه اســطوره ای از عهــد باســتان بلکــه اســطوره ای پیــش چشــم ،ملمــوس و مربــوط

لــذا نبایــد الگــو مبتنــی بــر یــک امــر خیالــی و متوهــم اســتوار باشــد .در قــران کریــم

بــه جامعــه کنونــی مــا ،الگو یــی عینــی بــرای هــر کســی کــه بخواهــد در مســیر کمــال

خداونــد پیامبــر را بــه عنــوان الگــو بــرای مــردم معرفــی کــرده اســت؛ در ایــن خصوص
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در قــران امــده اســت «:لقــد كان لكـ ْـم ِفــي َر ُسـ ِ
ّ ً
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الل ك ِثيـ ًـرا؛ مســلما بــرای شــما در زندگــی رســول خــدا سرمشــق
الل واليــوم ال ِخــر وذكــر

گام بــردارد .او تــاش کــرده بــود تــا همــه ظرفیــتهــای وجــودی خو یــش را شــکوفا

آفرینشــی کــه خداونــد در وجــود وی بــه ودیعــه نهــاده بــه دنبــال یــک الگــو و پیــروی

نیکویــی بــود ،بــرای آنهــا کــه امیــد بــه رحمــت خــدا و روز رســتاخیز دارنــد و خــدا را
بســیار یــاد میکننــد».
نکتــه ای کــه در الگــو ســازی مهــم اســت ایــن کــه الگــو بایــد جامــع و از تمــام ابعــاد

نمایــد و تصو یــری از چهــره یــک انســان کامــل و نــه تــک ســاحتی را در عصــر کنونــی
بــه جامعــه مــا و جهانیــان نشــان دهــد.
شــهید ســلیمانی تنهــا یــک الگــو در عرصــه نظامــی و جنــگاوری نبــود ،بلکــه او
بــرای همــه کارگــزاران و دســت انــدرکاران اداره بخــش هــای مختلــف کشــور و
ً
بــرای آحــاد ملــت عزیــز ایــران مخصوصــا جوانــان برومنــد ایــن ســرزمین یــک الگــوی
جامــع اخالقــی ،فکــری ،معرفتــی ،معنــوی و نمون ـ ه ای برجســته از مدیریــت

شــخصیتی و رفتــاری انســان برخوردارباشــد .اگــر در یــک الگــو فقــط بخــش خاصی
ً
از توانمنــدی هــای انســان مــورد توجــه قــرار گیــرد ،قاعدتــا بخــش هــای دیگــر مــورد

جهــادی اســت .در اینجــا بایــد بــه بیانیــه راهبــردی گام دوم انقــاب کــه در

غفلــت قــرار مــی گیــرد و مــا دچاربخشــی نگــری خواهیــم شــد .وقتــی میخواهیــم

چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب کبیــر اســامی توســط رهبــر حکیــم و آینــدهنگــر
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انقــاب صــادر گردیــد اشــاره نمــود و اینکــه بــرای تحقــق اهــداف و رویکردهــای ایــن

هســتند ،چــه آنهایــی کــه بصیــرت شــان ،آنهــا را کمتــر بــه والیــت فقیــه مــی رســاند و

بیانیــه بایســتی بــه مؤلفــههــای مکتــب شــهید ســردار ســلیمانی توجــه داشــت و آنها

چــه آنهایــی کــه والیــت مــداری شــان از عصــر حضــور تــا عصــر غیبــت تــداوم داشــته

را در مقــام عمــل دنبــال نمود.بــا داشــتن چنیــن روحیـه ای و چنیــن ویژگـی هایــی
ً
ق تــر و
مطمئنــا مســیر حرکــت بــه ســمت آینــدهای روشــن و امیدبخــش بســیار دقیـ 

و لحظــه ای از آن کوتــاه نمــی آینــد .بــا ایــن توصیــف ،شــهید ســلیمانی نــه تنهــا در
عرصــه ملــی ،بلکــه در عرصــه بیــن الملــل نیــز یــک الگــو محســوب مــی شــود و تمــام

ســریع تــر طــی خواهــد شــد .هــر قــدر بــه او و ســیره معنــوی و فکــری و فضائــل اخالقی

مجاهــدان اســام نیــز بــه دلیــل والیــت مــداری ایشــان ،وی را بــه عنــوان یــک الگــو

و نــوع مدیریتــش کــه مدیریتــی جهــادی بــا نگرشــی انقالبــی بــوده اســت نزدیــک تــر

پذیرفتــه بودنــد.

شــویم بــه تحقــق اهــداف بیانیــه گام دوم انقــاب نزدیکتــر شــده ایــم.

 -3مدرســه محبــت ،ایــن مدرســه ،یــک مدرســه عمومــی اســت کــه شــامل تمــام

مــن در ادامــه بــرای تبییــن بحــث ،خاطــره ای در ایــن زمینــه اشــاره مــی کنــم :در

افــراد جامعــه اعــم از ایرانــی و غیــر ایرانــی ،بــا حجــاب و بــی حجــاب و حتــی شــیعه

خصــوص نشــرآثار و اندیشــه هــای مقــام معظــم رهبــری در خدمــت فرزنــد ایشــان

و ســنی مــی شــود .دامنــه شــمول ایــن مدرســه بســیار وســیع بــوده و هیــچ حــد و

بودیــم کــه ایــن مســئله را از ایشــان جویــا شــوند .همــان طورکــه مســتحضر هســتید

مــرزی نمــی شناســد و ایــن نشــان از رمــز محبوبیــت ایــن شــهید بزرگــوار اســت .مــن

رهبــری از امــوری کــه مربــوط بــه ایشــان هســتند دوری مــی کننــد بــا ایــن حــال ایــن

بــرای اینکــه بــه وســعت ایــن موضــوع اشــاره کنــم ،بــه مراســم بزرگداشــت ایــن شــهید

مســئله را خدمــت ایشــان مطــرح کردیــم .ایشــان در جــواب فرمودنــد اگــر بــرای

بزرگــوار در ســوریه اشــاره مــی کنــم کــه در آن افــراد مختلــف از هــر ملیــت و نــژاد اعــم

انتشــار آثــار بــه دنبــال ایــن هســتید کــه ســخنان بنــده را منتقــل و معرفــی کنیــد

از شــیعه و ســنی ،مســیحی و دروزی و .....حضــور یافتنــد و از صمیــم قلــب یــاد

ارزشــی نــدارد چــون مــن نیزماننــد ســایر افــراد جامعــه هســتم ،امــا اگــر بــه دنبــال

و خاطــره وی را گرامیــد اشــتند .حتــی در تصو یــری کــه از رســانه ملــی نشــان داده

ایــن هســتید کــه آثــار و کتــب بنــده را بــرای معرفــی و تبییــن اســام نــاب انجــام

شــد ،در آن کودکــی را مشــاهده مــی کنیــم کــه درهنــگام نمــاز گلــی بــه رســم هدیه به

دهیــد اشــکالی نــدارد .خــوب ایــن نکتــه عــاوه براینکــه معــرف تواضــع مقــام معظــم

ایشــان مــی دهنــد کــه نشــان از عالقــه و محبــت کــودکان به این شــهید بزرگــوار دارد.

رهبــری اســت پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه وقتــی شــخصیتی همچــون شــهید

پــس بنابرایــن بــا توجــه بــه دامنــه شــمول مدرســه محبــت مــی تــوان ایــن ظرفیــت را

ســلیمانی را بــه عنــوان یــک الگــو معرفــی مــی کنیــم بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه رفتــار

بــرای آن در نظــر گرفــت کــه بــه صــورت یــک جامعــه جهانــی تجلــی یابــد .جامعــه

پیامبــر و اندیشــه هــای وی را بــر ایشــان کــه در حــال حاضــر بــا مــا زندگــی مــی کننــد

ای کــه در آن مــی تــوان زمینــه وحــدت را فراهــم کــرد و بســیاری از اختالفــات و

و بــه عنــوان یــگ الگــو مطــرح هســتند منطبــق کنیــم .البتــه ایــن کــه ایشــان فعــا

چالــش هــای موجــود در جهــان اســام و بیــن مذاهــب اســامی را برطــرف نمــود.

در میــان مــا نیســتند ضــرری بــه مباحــث مــا وارد نمــی کنــد ،چــون کــه خداونــد

 -4مدرســه فکــر و اندیشــه ،همــان طــور کــه مســتحضر هســتید منظومــه فکــری

در قــران شــهدا را زنــده معرفــی کــرده اســت و آنچــه در ایــن خصــوص مهــم اســت

شــهید ســلیمانی ،از منظــر مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان یــک مکتــب نــام بــرده

تاثیــرات عینــی و رفتــاری ایشــان در جامعــه اســت کــه بــه وضــوح قابــل مشــاهده

شــده اســت .ایــن تعبیــر ،یــک تعبیــر جهانــی و فرامــرزی اســت؛ نــه تنهــا در ایــران

اســت .همــان طــور کــه مســتحضر هســتید شــهدا بــا اینکــه از حیــات ظاهــری

بلکــه در تمــام کشــورهایی کــه مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی را ســرلوحه کار خــود

برخــوردار نیســتند ،ولــی در حقیقــت زنــده هســتند واز حیــات باطنــی و برزخــی

قــرار داده انــد ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .قابــل توجــه اینکــه ایــن اندیشــه

بهــره منــد هســتند حیاتــی کــه بــه مراتــب از اهمیــت باالیــی نســبت بــه حیــات

توانســت تمــام ملــت هــا و فــرق گونا گــون ســوریه را بــه هــم پیونــد دهــد و فکــر مبــارزه

ظاهــری برخــوردار اســت و بدیــن وســیله هــم مــی توانــد منشــا اثــر فراوانــی در دنیــا

بــا اســتکبار همــواره در اذهــان مــردم زنــده و مانــدگار بمانــد.

و آخــرت باشــد .بــا ایــن توصیــف ،از ایــن جهــت کــه شــهدا زنــده انــد مــی تــوان بــا

نقش شهید سلیمانی در عرصه بین الملل

آنهــا زندگــی کــرد و از الگــوی عینــی ورفتــاری آنهــا بهــره منــد شــد و بــه پاسداشــت

شــهید ســلیمانی توانســت بیــن کشــورهای منطقــه همگرایــی ایجــاد کــرده و جهــان

مقــام آنهــا در جهــت احتــرام و تعظیــم ایــن عزیــزان پرداخــت .نکتــه دیگــری کــه در

را از یــک قطبــی بــودن خــارج کنــد .قابــل ذکــر اســت بررســی نقــش شــهید ســلیمانی

الگــو ســازی شــخصیت و جوانــب شــخصیتی شــهید ســلیمانی وجــود دارد ،توجــه

در منطقــه تنهــا از زاو یــه ارزشهــای اســامی ،انقالبــی و ایرانــی و دوســتداران

بــه ابعــاد شــخصیتی ایــن شــهید بزرگــوار اســت .بــرای تبیییــن ابعــاد شــخصیتی

نهــای دیگــری
ایشــان منحصــرا نیســت ،بلکــه ایــن بررســی در زمــان و مکا 

شــهید ســلیمانی کــه بــه عنــوان یــک مکتــب مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد ،چهــار

یشــود .ایــن فرمانــده شــهید توانســت در قالــب ارزشهــا و اصــول
نیــز مطــرح م 

مدرســه قابــل ارائــه اســت:

تهــا و نهادهــای
حقــوق بینالملــل کــه مفــروض و مــورد قبــول نــوع انســانها ،دول 

 -1مدرســه اول ،مدرســه شــهادت ایشــان و بــه تعبیــری حرکــت ایشــان در مســیر

بینالمللــی اســت تاثیــرات شــگرفی در عرصــه بیــن الملــل ایجــاد کنــد که مــا دراین

شــهادت مــی باشــد ،البتــه حکایــت هــا و خاطــرات در ایــن زمینــه فــراوان اســت و

جــا بــه نمونــه هایــی از آن اشــاره مــی کنیــم :محــور اول نقــش شــهید ســلیمانی در

نمونــه بــارز آن ،تعبیــر مقــام رهبــری در خصــوص ایشــان اســت کــه بعــد از شــهادت

راهبــری و فرماندهــی عملیاتــی مبــارزه بــا گــروه تروریســتی داعــش در عــراق بــود کــه

ایشــان فرمودنــد «:امــروز شــهدا هــم آغــوش مــی گشــایند و بــه اســتقبال شــهید

در ایــن محــور نیروهــای مردمــی عــراق را کــه تحــت عنــوان حشدالشــعبی شــناخته

ســلیمانی مــی رونــد ».ایــن تعبیرحکایــت از ایــن دارد کــه مدرســه شــهادت شــهید

میشــوند ،شــهید ســلیمانی از لحــاظ ســازماندهی ،هدایــت و راهبــری نقــش اول

ســلیمانی ،الگــوی شــهدا و مجاهــدان و عاشــقان شــهادت اســت.

را داشــت؛ نقــش مستشــاری بــرای فرماندهــان ارتــش عــراق و نیروهــای مردمــی

 -2مدرســه والیــت مــداری و پیــروی ایشــان از والیــت فقیــه مــی باشــد .ایــن

عــراق ،تامیــن و پشــتیبانی سیاســی مبــارزه ملــت و دولــت عــراق علیــه تروریســم بــه

مدرســه ،الگــوی تمــام کســانی اســت کــه در مســیر والیــت ائمــه معصومیــن(ع)

نمایندگــی از ایــران را شــهید ســلیمانی انجــام م ـیداد.

42
محــور دوم نقــش شــهید ســلیمانی در منطقــه ،فرماندهــی عملیــات مستشــاری

باشــد ،مــن در ادامــه بــه تناســب موضــوع ،بــه نمونــه هایــی از ویژگــی هــای منتظــران

مبــارزه بــا تروریســم از جملــه داعــش و تروریس ـتهای در ســوریه بــود کــه در ایــن

ظهــور اشــاره مــی کنــم:

محــور ورود ســردار ســلیمانی و ایفــای نقــش مستشــاری ،تمامــا بعــد از شــروع

نگاهی به ویژگی ها و امتیازات منتظران ظهور

شــکلگیری و عملیــات گروههــای تروریســتی بــود؛ بیشــترین حجــم درگیــری

 -1اعتقــاد و باورمنــدی ،ایــن ویژگــی از خصوصیــات ممتــاز منتظــران ظهــور مــی

نظامــی و عملیاتــی ایــن شــهید و نیروهــای تحــت فرمــان او بــا گروههــای تروریســتی

باشــد .فکــر ،زیربنــای اعمــال و رفتــار انســان اســت و باورهــای اساســی حیــات

شــناخته شــده بینالملــل و کمــک بــه آزاد ســازی مناطــق تحــت اشــغال ایــن گــروه

آدمــی را در حصــار خــود حفــظ میکنــد.

بــود.

رســالت انبیــا و اولیــا تربیــت انســان و رهــا ســاختن او از جهــل و عرضــۀ حقایــق

محــور ســوم نقــش ســردار ســلیمانی ،جلوگیــری از فــرو پاشــی دولــت در عــراق و

امــور اســت.

ســوریه بــود کــه شــهید ســلیمانی و جمهــوری اســامی ایــران بــه حمایــت از دولــت

در جریــان انتظــار انســان بــا قــرار گرفتــن تحــت تربیــت حضــرت ولــی عصــر(ع) و

قانونــی وارد شــدند و مانــع فروپاشــی دولــت شــدند؛ اگــر در عــراق و ســوریه فروپاشــی

طهــارت فکــری و عقلــی ،رشــد میکنــد.

دولــت بــه طــور کامــل انجــام میشــد ،آثــارش تمــام کشــورهای اســامی را فــرا

بهــا متمایــز و ممتــاز
آنچــه قیــام و انقــاب جهانــی امــام زمــان را از دیگــر انقال 

میگرفــت.

یهــای اعتقــادی و بــاور انسانهاســت کــه در پرتــو تالشهــای او
میســازد ،دگرگون 

محــور چهــارم حمایــت از اقلیتهــای مذهبــی ،دینــی و قومــی در عــراق و ســوریه

و یارانــش پدیــد خواهــد آمــد.

بــود کــه یکــی از ارزشهــا ،اصــول و قواعــد حقــوق بینالملــل حمایــت از اقلیتهــا

 -2از ویژگیهــای اصلــی منتظــران حکومــت مهــدوی ،تهذیــب نفــس و آراســتگی

اســت؛ و ایــن هدایــت و حمایــت از اقلیتهــا را در ســیره و رفتــار ایــن شــهید و

د
بــه مــکارم اخــاق اســت .انســان بــا توجــه بــه نیــروی تفکــر میتوانــد در مســیر رشـ 

یارانــش میتوانیــد ببینیــد.

فکــری و اخالقـی گا م بــردارد و بـا امدادهــای الهــی و وجــود رهبــری الهــی ،جهشــی

محــور پنجــم نقــش ســردار ســلیمانی در منطقــه ،حمایــت از آثــار و اما کــن فرهنگــی

بســیار فراگیــر داشــته باشــد.

و عبــادی در عــراق و ســوریه بــود.

 -3از ویژگی های دیگر منتظران ظهور ،تقوا و پرهیزگاری است.

محــور ششــم نقــش شــهید ســلیمانی ،نقــش آفرینــی در ایجــاد اجمــاع ملــی و تفاهــم

 -4التــزام ،نســل منتظــر بایــد بــه آنچــه علــم دارد ،آنچــه خــدا مــی خواهــد و آنچــه کــه

بیــن گروههــای مختلــف عــراق بــرای تشــکیل دولــت پــس از رژیــم بعثــی بــود؛

اســام بــدان امــر مــی کنــد ملتــزم و پایبنــد باشــد.

هماهنگــی بیــن گروههــا ســخت بــود امــا در کنــار نقــش پررنــگ مرجعیــت شــیعه،

امــام صــادق(ع) در حدیــث مشــهوری در توصیــف یــاران حضــرت مهــدی(ع)
فرمودنــد« :مــن سـ ّـره ان یکــون مــن اصحــاب القائــم فلینتظــر و لیعمــل بالــورع و

تــا بــا هــم تفاهــم کننــد.

ـمار یــاران
محاســن االخــاق؛ هــر کــس خوشــحال میشــود و دوســت دارد کــه درشـ ِ

شــهید ســلیمانی بــا نقــش بــی بدیــل خــود همــراه بــود و در گفتوگــو کمــک میکــرد
محــور هفتــم نقــش شــهید ســلیمانی در حمایــت پیروزمندانــه از جنبــش حــزباهلل

حضــرت مهدی(عــج) باشــد ،بایــد ســه ویژگــی داشــته باشــد :منتظــر بــودن ،بــا ورع

لبنــان در جنگهــای آزادی بخــش بــود.

بــودن ،اخــاق کریمانــه و بزرگوارانــه داشــتن».

ایشــان توانســت بــا حمایــت از اســتقالل و تمامیــت ارضــی یــک کشــور کوچــک

ویژگی نخست :منتظر بودن

عربــی – اســامی ،اراضــی اشــغالی خــود را آزاد کنــد .

انتظــار کشــیدن ـ کــه از وظایــف یــاران امــام مهدی(عــج) اســت ـ یــک حالــت و

نگاهی به جامعیت شخصیت شهید سلیمانی

ی اســت کــه آثــار و برکتهــای فــراوان بیرونــی هــم دارد .پــس
عمــل قلبــی و درون ـ 
ً
َ
ّاولیــن اثــر انتظــار ،ایــن اســت کــه انســان را دائمــا بــه یــاد منتظــر میانــدازد؛ یعنــی

در تبییــن و تحلیــل شــخصیت ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی ،اولیــن نکتهــای
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ،چنــد بعــدی بــودن شــخصیت ایشــان اســت .بــه طــور

منتظــر ،یــک لحظــه هــم از یــاد آن حضــرت غافــل نیســت.
در حقیقــت ،انســان ِ
دومیــن اثــر ،آمــاده شــدن و ّ
مهیــا شــدن بــرای آمــدن امــام زمان(عــج) اســت.

انقــاب اســامی ،ســنگ مکتــب را بــه نــام او زده و فرمودنــد« :بــه شــهید حــاج

شــخصی از امــام صــادق(ع) میپرســد :متــی الفــرج؛ آقاجــان! گشــایش و فــرج

قاســم ســلیمانی بــه چشــم یــک فــرد نــگاه نکنیــم ،بــه چشــم یــک مکتــب ،یــک راه و

شــما اهــل بیــت(ع) چــه زمانــی اســت؟ امــام فرمودنــد« :مالــک و الفــرج و انــت
ّ
ممــن تریــد الدنیــا!؟؛ تــو را بــه فــرج چــه کار در حالــی کــه از کســانی هســتی کــه دنیــا

بــدون تردیــد ،از ســوی حکیمــی چــون رهبــر معظــم انقــاب ،عنــوان مکتــب زمانــی

را میخواهنــد و دنیاطلبنــد؟! بنابرایــن پرسشــت بیجاســت؛ پــس مهــم ،آمــاده

بــرای فــردی بــه کار بــرده میشــود کــه از جامعیــت برخــوردار باشــد؛ چــرا کــه صاحــب

بــودن بــرای ظهــور اســت.

مکتــب بایــد بتوانــد در همــه حوزههــا نقــش الگویــی بــرای دیگــران داشــته باشــد.

ویژگی دوم :با ورع بودن

در غیــر ایــن صــورت ،نمیتــوان بــرای آن فــرد از عنــوان مکتــب اســتفاده کــرد؛ بــه

دومیــن ویژگــی یــاران امــام زمان(عــج) تهذیــب نفــس و خودســازی اســت .امــام

همیــن دلیــل در دوران زعامــت مقــام معظــم رهبری(مدظلهالعالــی) ،ایشــان

صــادق(ع) میفرمایــد« :هــر کــس میخواهــد از یــاران مهدی(عــج) باشــد ،عــاوه

کلمــه «مکتــب» را تنهــا بــرای حضــرت امــام خمینــی(ره) و شــهید ســلیمانی

بــر تــرک گنــاه ،بایــد از شــبهات هــم دوری کنــد؛ یعنــی مواظــب باشــد کــه هــر چیــزی

بــه کار بردهانــد .بــا توجــه بــه جامعیــت و چنــد بعــدی بــودن شــخصیت شــهید

کــه در آن شــبهه عقلــی وعرفــی اســت مرتکــب نشــود».

ســلیمانی ،ایــن جامعیــت مــی توانــد الگویــی بــرای منتظــران واقعــی امــام زمــان(ع)

یتــوان اســتفاده کــرد ،ایــن
نکتــه جالــب دیگــری کــه از ایــن قســمت از روایــت م 

قطــع ،همیــن ویژگــی ممتــاز ایــن شــهید واالمقــام ســبب شــد تــا رهبــر حکیــم

یــک مدرســه درســآموز نــگاه کنیــم».

43
مقاومــت بــه ســوریه و لبنــان و فلســطین دسترســی نداشــته باشــند.

اســت کــه اهــل ورع ،اهــل کار وکوشــش هســتند .زیــرا میفرمایــد« :فلیعمــل بالــورع؛
یعنــی اهــل حرکتنــدّ ،امــا بــا ورع در میــان مــردم زندگــی میکنــد».

خــوب قبــل از اینکــه ایــن تصمیــم عمــا اجــرا شــود شــهید ســلیمانی بــا فکــر

ویژگی سوم :داشتن محاسن اخالق

و اندیشــه قبلــی و هماهنگــی بــا گــروه هــای حشــد الشــعبی عــراق و نیــروه هــای

ویژگــی ســوم یــاران امــام زمان(عــج) داشــتن اخــاق کریمانــه اســت.این صفاتــی

مقاومــت ارتــش ســوریه قبــل از اقــدام آمر یــکا و گــروه هــای تکفیــری ،در مــرز عــراق و

کــه فطــرت ،بــه خوبــی آنهــا شــهادت میدهــد و امامــان معصــوم(ع) از آنهــا مــدح و

ســوریه مســتقر شــدند ،بــا اســتقرار گــروه هــای مقاومــت کــه بــا تدبیــر و دوراندیشــی

تمجیــد کردهانــد ،بایــد در وجــود یــار و یــاور مهدی(عــج) باشــد .ماننــد ســه صفتــی

شــهید ســلیمانی انجــام شــد آمر یــکا و گــروه هــای تکفیــری نتوانســتند بــه اهــداف

کــه در ایــن روایــت شــریف آمــده اســت.
بــا ّ
توجــه بــه ایــن روایــات ،روشــن میشــود کــه یــاران حضــرت مهدی(عــج) ،دارای

پلیــد و شــیطانی خــود دســت یابنــد.
 -8از ویژگــی هــای دیگــر نســل منتظــر ،عشــق و توجــه بــه همــگان غیــر از هــم وطنــان
و هــم کیشــان خــود مــی باشــد .ایــن موضــوع یکــی از ویژگــی هــای مهــم اخالقــی

چنــان ویژگیهــا و اوصــاف برتــر و کمنظیــری هســتند کــه بــه حــق در ایــن مقــام و
موقعیــت قــرار گرفتهانــد و بدیــن جهــت نقــش ّ
ّ
مهمــی در پیــروزی آن قیــام جهانــی

شــهید ســلیمانی محســوب مــی شــد ،چرا کــه در توجــه و حــل مشــکالت دیگــران

خواهنــد داشــت.

عنایــت خاصــی داشــتند و ایــن بــه دلیــل روحیــه فرامــرزی و فراجناحــی ایشــان بــود.

امــام(ع) در ادامــه در تعریــف انتظــار مــی فرماینــد «:انتظــار کیفیــت نفســانی درون

شــهید ســلیمانی ،هرگــز اجــازه نمــی داد جناحــی او را مصــادره کنــد؛ ز یــرا خــودش

انســان اســت کــه در او آمادگــی و حرکــت ایجــاد مــی کنــد ».پــس بنابرایــن بــا ایــن

را ســرباز امــام زمانــش مــی دانســت و تنهــا بــه امنیــت و منافــع ملــی مــی اندیشــید.

توصیــف ،نســل منتظــر دائمــا در حــال حرکــت بــه ســمت ظهــور اســت تــا بدیــن

خــط قرمــزش اســام ،ایــران ،انقــاب اســامی ،نظــام ،والیــت فقیــه و رهبــری و

وســیله زمینــه را بــرای ظهــورو ســاختن جامعــه مهــدوی فراهــم کنــد.

مقاومــت بــود.

 -5از ویژگــی هــای دیگــر منتظــران ،ســعی و تــاش در جهــت پیــاده کــردن آرمــان هــا

 -9از ویژگــی هــای دیگــر منتظــران ظهــور ،رفتــار منصفانــه بــا مخالفــان مــی باشــد.

و ارزش هــای انقــاب در جامعه اســت.

در دیــن مبیــن اســام بــه ایــن مســئله توجــه ز یــادی شــده اســت کــه انســان بایــد در

 -6جامعــه مهــدوی ،یــک جامعــه علمــی اســت و لــذا از ویژگــی هــای نســل

مقابــل کســانی کــه بــا وی در عقیــده مخالــف هســتند بــا مــدارا و انصــاف رفتــار

منتظــر ،تــاش و حرکــت علمــی و حســاب شــده در مســیر ظهــور اســت .کســی کــه

کنــد ،چراکــه ایــن امــر نقــش مهمــی در تربیــت و ســازندگی افــراد جامعــه دارد .در

منتظــر واقعــی اســت و انتظــار ظهــور منجــی آخرالزمان(عــج) را مــی کشــد ،نمــی

مکتــب شــهید ســلیمانی برخــورد منصفانــه و تــوام بــا آ گاهــی بــا مخالفــان و حــل

توانــد و اجــازه نــدارد بــا اســتکبار کنــار بیایــد بلکــه بایــد استکبارســتیز باشــد .بــه

مشــکالت آنــان یــک اصــل راهبــردی محســوب مــی شــد .ایشــان همــواره ســعی مــی

عبــارت دیگــر ،وقتــی امــام زمان(عــج) بــرای مقابلــه بــا مســتکبران ظهــور مــی کنــد

کردنــد بــا توجــه بــه مخالفــان از احــوال آنــان جو یــا شــوند و تــا حــد امــکان مشــکالت

تــا بشــریت را از فســاد و انحــراف نجــات دهــد بخشــی از ایــن نجــات بــه رهایــی

آنــان را بطــرف کننــد ،ایــن روحیــه جهــادی از ویژگــی هــای بــارز منتظــران ظهــور

مســتضعفان از ظلــم مســتکبران اشــاره دارد و منتظــر چنیــن امامــی خــود نیــز بایــد

حضــرت مهــدی مــی باشــد.

بــا اســتکبار در مبــارزه باشــد.

 -01اســتکبار ســتیزی .مبــارزه بــا اســتکبار و ظلــم و ســتم یکــی از ویژگــی هــای

بــا ایــن توصیــف ،یکــی دیگــر از ویژگــی هــای مکتــب شــهید ســلیمانی ،تــاش

بــارز نســل منتظــر اســت .استکبارســتیزی ،برخاســته از ویژگــی مخالفــت اســام

و حرکــت علمــی در جهــت مبــارزه بــا اســتکبار مــی باشــد؛ اســتکبار ســتیزی از

بــا هــر گونــه ظلــم و ســتم علیــه دیگــران و نیــز ســتم پذیــری اســت .شــهید ســلیمانی

راهبــرد هــای اساســی شــهید ســلیمانی در مواجهــه بــا ظلــم و ســتم و مــی باشــد

نــه تنهــا پرچمــدار و نمــاد مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی ،بلکــه یــک تفکــر مبــارزه بــا

وایــن فکــر وایــده نیــز در ســایر حــوزه هــای مقاومــت ماننــد عــراق ،ســوریه ،لبنــان و

اســتکبار بــود .وجــود و حضــورش در صحنــه هــای مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی ،

فلســطین بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت.

همــه ســرمایه گــذاری هــا و توطئــه هــا علیــه دنیــای اســام را خنثــی مــی کــرد.

بــه عنــوان نمونــه ،اگــر امــروز بســیاری از جبهــه هــای مقاومــت علیــه اســتکبار

 -11یکــی دیگــر از مشــخصات نســل منتظــر ،ایــن اســت کــه بــه دنبــال فراهــم

جهانــی و اســرائیل فعــال هســتند و بــه صــورت قدرتمنــد در مقابــل آنــان ایســتاده

کــردن شــرایط ظهــور باشــد .اصــوال یکــی از اشــتباهات راهبــردی کــه در میــان

انــد ،بــه دلیــل تــاش علمــی ایــن شــهید بزرگــوار اســت کــه بــا راهنمایــی هــا و

منتظــران ظهــور وجــود دارد ایــن اســت کــه همــواره بــه دنبــال عال ئــم ظهــور هســتند

ارشــادات مقــام معظــم رهبــری انجــام شــده اســت.

و بــه شــرایط آن توجهــی نمــی کننــد .اصــوال مــا تکلیفــی در خصــوص عالئــم

 -7از ویژگــی هــای دیگــر نســل منتظــر ،اینکــه انجــام عمــل آنهــا بــا یــک پشــتوانه

ظهــور نداریــم و آنچــه مهــم اســت و تکلیــف مــا را در قبــال آن مشــخص مــی کنــد

علمــی و فکــری انجــام مــی شــود .نمــود ایــن ویژگــی در ســبک و ســیره شــهید

شناســایی شــرایط ظهــور اســت .از جملــه ایــن شــرایط مــی تــوان بــه فراهــم کــردن

ســلیمانی بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت کــه بــه عنــوان مثــال بــه یــک نمونــه

زمینــه آشــنایی مــردم نســبت بــه امــام زمــان و معــارف اســامی ،ایســتادگی در

عینــی آن اشــاره مــی کنــم :در لحظــات پایانــی ســال  59و آغــاز ســال  69آمریــکا و

مقابــل ظلــم و ســتم و دســتگیری از فقــرا و نیازمنــدان اســت.

اســرائیل توســط گــروه تکفیــری داعــش تصمیــم گرفتنــد بخــش هایــی از ســوریه را

 -21از ویژگــی هــای دیگــر نســل منتظــر ،دینــداری مــی باشــد .امــام صــادق (ع) در
ٌ ْ
َ ً َْ َ
ْ
ّ
ـب هــذا األمـ ِـر غ ْیبــة فل َی ّتـ ِـق اهّلل َ َعبــد و ل َیت َم َّســك
ایــن زمینــه مــی فرمایــد «:إن ِل ِ
صاحـ ِ
ِبد ِینـ ِـه؛ صاحــب ایــن امــر (امامــت) را غیبتــى اســت ،پــس بایــد كــه بنــده (در زمــان
غیبــت) از خــدا بترســد و بــه دیــن خو یــش چنــگ آو یــزد ».

اشــغال کننــد .بدیــن منظــور تصمیــم گرفتنــد از ســمت مــرز عــراق حرکــت کــرده و
در مــرز عــراق و ســوریه مســتقر شــده و آنجــا ار بــه عنــوان منطقــه پــرواز ممنــوع اعــام
کننــد .هــدف از ایــن تصمیــم نیــز ایــن بــود کــه ایــران و عــراق و ســایر گــروه هــای
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کرسی ترویجی عرضه ونقد ایده علمی
شهید سلیمانی ،انسانی در تراز انقالب اسالمی
ارائه کننده  :دکتر امیر سیاهپوش
ناقدین :دکتر رضا عیسی نیا ،دکتر ابوذر رجبی
دبیرعلمی  :دکتر روح اهلل پرهیزکاری

ً
طــرح هــای تحقیقاتــی نســبتا خوبــی در رابطــه بــا انســان تــراز انجــام شــده ،امــا نــه
ً
همــۀ ابعــاد انســان تــراز؛ مثــا ابعــاد شــخصیتی ،روان شــناختی ،ابعــاد اجتماعــی،

از جهــات شــخصیتی مــورد بررســی واقــع شــده انــد ،لــذا اینگونــه نیســت کــه هــر

ابعــاد سیاســی.

شــاخصی را بیــان کردیــم ،از ســیره و ســلوک همــۀ ایــن بزرگــواران اســتفاده کــرده

ما برای پاسخ دادن به این سؤال از روش ترکیبی استفاده کردیم.

باشــیم.

مبنای شناخت انسان تراز در گفتمان انقالب اسالمی
ُبعــد اول شــناخت ماهیــت انقــاب و ویژگــی هــای انســان تــراز در گفتمــان انقــاب

ویژگی های انسان تراز
ویژگــی هــای انســان تــراز متعــدد اســت ،یکــی از اســاتید ایــن حقیــر پیشــنهاد کــرده

است.

بــود کــه حدیــث جنــود عقــل و جهــل کــه  57ویژگــی بــرای عقــل و جهــل مــی شــمارد

مــا مبنــا را بــر اندیشــه امامیــن انقــاب گرفتیــم و از ادبیــات مــدرن هیــچ بهــره ای

را مــورد بررســی قــرار بدهیــد.

نبردیــم.
ً
بــه دلیــل اینکــه تقریبــا در ادبیــات مــدرن ،بخصــوص هــر چــه بــه شــرایط کنونــی

ولــی مــا در اینجــا بــا توجــه بــه ادبیــات امامیــن انقــاب مجبور یــم بــه تمرکــز در ویژگــی
هــای انســان تــراز بــر مبنــای گفتمــان انقــاب اســامی وگرنــه همــۀ ایــن ویژگــی هــا،

نزدیــک تــر مــی شــویم ،مفهــوم انســان تــراز و انســان کامــل بطــور کلــی مــورد طــرد قــرار

ویژگــی هــای انســان تــراز اســت :رجــاء ،ســخاوت ،شــجاعت ،عــدل ،عدالــت،

مــی گیــرد.

محبــت ،تــوکل ،حلــم وعلــم ،همــۀ اینهــا را بایــد فهرســت بکنیــم.

حتــی بعنــوان یــک شــاخص منفــی بخصــوص در ادبیــات روانشــناختی ایــن نــگاه

ویژگی اول :آرمان گرایی
ً
از نظــر امامیــن انقــاب قطعــا انســان تــراز انقــاب اســامی بایــد آرمــان گــرا باشــد.
ً
حضــرت امــام و رهبــر معظــم انقــاب مکــررا اشــاره مــی کننــد بــه شــهدای شــاخص

در ایــن مقالــه مــا از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب و بیانــات ســردار شــهید ســلیمانی

و مــی فرماینــد :کــه اینهــا ا گــر آرمــان گــرا نبودنــد ،ا گــر اهــداف بــزرگ و بلنــدی

و خاطــرات و نوشــته هــای ایشــان و گفتگوهایــی کــه در دســترس اســت اســتفاده

نداشــتند اینقــدر در کارشــان ممتــاز و موفــق نبودنــد.

کردیــم تــا بتوانیــم تطبیــق بدهیــم.

ســایر ویژگــی هایشــان تابــع ایــن دو جهــان بینــی اســت .و مقایســه هــم مــی کننــد بــا

شهدای شاخص

کســانیکه در جبهــه هــای دیگــر و بــا رویکردهــای دیگــر مبــارزه کردنــد.

مــا ســردار شــهید ســلیمانی را در حقیقــت جــزء قافلــۀ شــهدای شــاخص مــی دانیــم

ویژگی دوم :اهمیت به معنویت،اخالص و آخرت جویی

و از ســیره و ســلوک برخــی شــهدای شــاخص اســتفاده کردیــم.

انســان تــراز انقــاب اســامی اهــل عمــل ،مجاهــدت و مبــارزه بــا نفــس ،و اخــاص

مــورد توجــه اســت ،کــه کمــال گرایــی ،تــرازه نــگاری و مفاهیمــی مثــل اعمــال نیــک،
مفاهیــم ضدعلمــی و ضــد واقعیــت وجــودی انســان قلمــداد مــی شــود.

همچــون شــهید بابایــی ،شــهید صیــاد ،شــهید همــت ،شــهید چمــران و هــر کــدام
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در عرصــه هــای مختلــف اســت؛

مطلــوب تــاش و حرکــت کــرد.

البتــه اخــاص را چگونــه مــی توانیــم بســنجیم؟ ایــن بحــث دیگــری اســت کــه بایــد

به نظر ما انسان تراز ،از نظر امامین انقالب این اینگونه است.

در جــای خــود مــورد بحــث قــرار گیــرد.

شرط محقق شدن ویژگی انسان تراز در هر فرد:

ویژگی سوم :تالش بی وقفه و خستگی ناپذیر

هــر میــزان یــک فــرد ســعۀ وجــودی پیــدا بکنــد و ویژگــی هــای مــورد نظــر در او تبلــور

انســان تــراز انقــاب اســامی معمولــی کار نمــی کنــد ،بلکــه لحظــه بــه لحظــه

و تجســم بیشــتری پیــدا بکنــد ،ایــن فــرد قــدرت اســتقامت و مقاومــت فکــری و

زندگــی انســان تــراز انقــاب ،جهــاد و تــاش اســت.

روحــی و رفتــاری او افزایــش خواهــد یافــت و در مســیر حرکــت بــه ســمت انتظــار

اینکــه ســاعت  8بیایــد و ســاعت  2بــرود چنیــن فضایــی بــرای انســان تــراز انقــاب

اســتقامت بیشــتری خواهــد داشــت.

اســامی متصــور نیســت.

در ایــن حــال انســان تــراز بهتــر مــی توانــد جلــوه ای از انســان کامــل را بــه نمایــش

ویژگی چهارم :تدبیر و درایت
ً ّ
انســان تــراز انقــاب اســامی حتمــا مدبــر اســت کــه شــهید ســلیمانی شــاخص آن

بگــذارد و جامعــۀ موعــود را قابــل تحقــق جلــوه بدهــد.
کســانیکه ایــن حــرف هــای آرمانــی را مــی شــنوند ممکــن اســت بگوینــد :آیــا ایــن

اســت.

شــدنی اســت؟ آیــا آدم هــا مــی تواننــد چنیــن بشــوند؟

وقتــی خاطــرات شــهید صیــاد را مــی خوانیــم ُپــر از مــواردی اســت کــه ایشــان نشــان

بنظــر مــا یکــی از ویژگــی هــای آثــار خــوب رفتــار امثــال شــهید ســلیمانی و شــهدای

مــی دهــد اینجــا تدبیــر بــود و اینجــا نبــود.

شــاخص انقــاب اســامی ایــن اســت کــه ایــن آرمــان هــا را قابــل تحقــق و قابــل

ویژگی پنجم :شجاعت

دســت یافتــن نشــان دهنــد.

انســان تــراز ،در مســیر مبــارزه بــرای رســیدن بــه اهــداف واالی انقــاب اســامی
شــجاع اســت.
ویژگی ششم :جمع تدبیر و شجاعت است.
ویژگی هفتم :دلسوزی و عطوفت است.
ویژگی هشتم :ساده زیستی
بــه ایــن ویژگــی امــام و رهبــری رو کردنــد ،و در ســیرۀ تمــام شــهدای شــاخص مــا،
ایــن ویژگــی برجســتگی عجیبــی دارد.
یعنــی نســبت مســتقیمی بیــن قــدرت مقاومــت و اســتقامت تمــام شــهدای
شــاخص ،ســاده زیســتی آنهــا مــی باشــد.
بــه هــر میــزان کــه در ایــن موضــوع تزلــزل و ضعــف داشــتند ،هــم در شــجاعت و هــم
در مقاومــت دچــار مشــکل مــی شــدند؛ چــه مقاومــت در مواجــه کالمــی بــا دیگــران،
چــه مقاومــت در میــدان نبــرد و چــه مقاومــت در عرصــه هــای سیاســی.
بنابرایــن در همــۀ ایــن عرصــه هــا ایــن ویژگــی ســاده زیســتی نســبت مســتقیمی بــا
ســایر ویژگــی هــا دارد.
ویژگی نهم :دوری از جناح گرایی و تکیه بر انقالبی گری
برخــی از ایــن ویژگــی هــا بــا تکیــه بــر ســیره و ســلوک شــهدای شــاخص بیشــتر نمــود
پیــدا مــی کنــد و برخــی از ادبیــات گفتــاری روشــن مــی شــود.
اینجــا ســعی کــردم از وصیــت نامــۀ شــهید ســلیمانی و نوشــتار شــهید چمــران و
دیگــران بیشــتر اســتفاده کنــم.
ویژگی دهم :صبر و استقامت
این ویژگی نسبت مستقیم با سایر ویژگی ها که عرض کردم دارد.
بخش سوم :خصوصیات انسان تراز و مقاومت در مکتب انتظار
ً
ً
اوال ،آنچــه کــه قبــا بــه آن اشــاره کردیــم ایــن اســت کــه انســان تــراز کمــال جــو و
ایمــان بــه جامعــۀ موعــود بطــور کامــل دارد.
ً
ثانیــا ،انســان کمــال جــو و موعودگــرا ایــن جامعــه مطلــوب را قابــل تحقــق مــی دانــد
ً
و ایمــان بــه شــدنی بــودن ایــن جامعــه در او حتمــا جــدی اســت.
ً
ثالثــا ،انســان تــراز براســاس ایــن کــه جامعــه موعــود و کامــل را قبــول دارد و او را قابــل
تحقــق مــی دانــد ،بــه ایــن موضــوع هــم ایمــان دارد کــه بایــد بــرای رســیدن بــه جامعــه
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کرسی ترویجی عرضه ونقد ایده علمی
کارکرد انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی
ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین محمود ملکی راد
ناقدین :حجج اسالم و المسلمین حسین حسن زاده ،دکتر کریم خانمحمدی
دبیرعلمی  :مرتضی عبدی چاری

در روایــات بســیاری بــه اهمیــت و جایــگاه انتظــار توجــه داده شــده و در تفســیر

یهــای ایــن مقالــه ،تبییــن کارکردهــای انتظــار در
از مهمتریــن یافت ههــا و نوآور 

درســت؛ انتظــار مــازم بــا پویایــی و حرکــت و تــاش اســت.

تقویــت راهبــرد مقاومــت در مکتــب شــهید ســلیمانی(ره) اس ـتکه بــر اســاس

بدیــن جهــت از آن بــه برتريــن اعمــال ،بــا فضيلتتريــن و بهتريــن عبــادات و

پارادایــم مهــدوی پیر یــزی شــده؛ و مهمتر یــن کارکردهــای انتظــار بــرای راهبــرد

برتريــن جهــاد امــت یــاد شــده اســت.

شهــا و کنشهــا و رفتارهــا مــورد بررســی قــرار
مقاومــت در ســه حیطــه باورهــا و ارز 

در برخــی از روایــات انتظــار بــا لفــظ «فــرج» قریــن و همــراه شــده اســت« .انتظــار

داده شــده و بــه کارکردهایــی چــون :والیــت پذیــری ،شــجاعت ،عدال ـتورزی،

الفــرج» ایــن مطلــب گویــای آن اســت کــه گشــايش و فــرج در ذات آن نهفتــه و بــا

ظلمســتیزی ،تعهــد و مســئولیتپذیری ،و  ...اشــاره شــده اســت.

آن عجیــن شــده اســت.

قبــل از ورود بــه بحــث ،بــه برخــی از اصطالحــات و مفاهیم از جملــه مفهوم کارکرد٬

منتظــر را بــه فعالیــت آ گاهانــه بــا تأ کیــد بــر
انتظــار حالتــی اســتکه جامعــه ِ

مفهــوم انتظــار ٬مفهــوم راهبــرد مقاومــت و مکتــب شــهید ســلیمانی پرداختــه شــده

موفقیتهــا و عــدم تکــرار شکســتها ،بــه آینــده امیــدوار میســازد و موجــب

است.

میشــود تحــول و دگرگونــي مثبــت در جامعــه بهوجــود بیایــد و بــا ایجــاد بینشهــا و

امــا از آنجــا کــه در خصــوص مکتــب شــهید ســلیمانی ٬کرســی هــای مختلفــی

نگرشهــای صحیــح ،فــرج و گشــايش را بــرای جامعــه درپــی داشــته باشــد.

برگــزار شــده اســت در ایــن مقالــه بــه عنــوان محــور بحــث انتخــاب شــده و ســایر

شــهید ســلیمانی(ره) بــا اســتفاده از راهبــرد مقاومــت مجاهــدت هــای بینظیــری

مباحــث نیــز حــول محــور آن متمرکــز مــی باشــد.ـ

را بــه هــدف مقابلــه بــا تجــاوز و ظلــم قدرتهــای اســتکباری و خشــونت گــروه

بــه طــور کلــی کارکــرد انتظــار در حــوزه مقاومــت براســاس مکتــب شــهید ســلیمانی

هــای افراطــی از خــود بهیــادگار گذاشــت.

در ســه محــور قابــل بررســی اســت؛ محــور اول در حیطــه باورهــا و اســتقامت ٬محــور

آن شــهید عزیــز بــا بهرهگیــری از کارکردهــای انتظــار توانســت کارهــای بزرگــی را

دوم ٬حــوزه ارزش هــا و اخالقیــات و حــوزه ســوم نیــز حــوزه کنــش هــا و رفتارهاســت.

منتظــر را بــه عنــوان یــک مدرســه و
بهانجــام رســاند و الگــوی مناســبی از انســان ِ

بــر همیــن اســاس ٬ایــن مقالــه بــه روش توصیفــی تحلیلــی و بــا توجــه بــه منابــع

مکتــب درسآمــوز بــه نمایــش گــذارد.

موجــود اعــم از منابــع مکتــوب و دیجیتــال بــه بررســی کارکردهــای انتظــار بــر اســاس

بررســی کارکــرد انتظــار دربــاره راهبــرد مقاومــت کــه مکتــب شــهید ســلیمانی(ره) از

مکتــب شــهید ســلیمانی اســت.

آن الگــو گرفتــه اســت؛ میتوانــد در شناســایی تواناییهــا و ویژگیهــای پایــداری

در ایــن مقالــه همچنیــن ســعی شــده اســت بــه دلیــل فقــدان شــدید منابــع ٬از

کــه در انتظــار وجــود دارد؛ در شــناخت فرصتهــا و چالشهــا بــه منظــور رســیدن

بیانــات مکتــوب و منقــول ایشــان ٬همچنیــن مجموعــه ســخنرانی هــای مقــام

بــه هدفهــای بلنــد مــدت و ترســیم آینــده مطلــوب ،کمــک نمایــد.

معظــم رهبــری بــه عنــوان منبــع اســتفاده شــود.
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در ایــن مقالــه ٬کــه بــه مهــم تریــن کارکردهــای انتظــار در ســه حیطــه باورهــا ٬ارزش

نیــز اســتفاده مــی شــود.

هــا و کنــش هــا و رفتارهــا پرداختــه شــده ٬ایــن مســاله مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه از

از نظــر اصطــاح راهبــرد بــه معنــای نگــرش و یــا برنامــه مــدون گفتــه مــی شــود کــه بــر

یــک ســو ایــن کارکردهــا در امــر انتظــار موثــر باشــند و از ســوی دیگــر بتوانیــم بــا انطباق

اســاس یــک فعالیــت آ گاهانــه مســیر آینــده را بــرای انســان ترســیم مــی کنــد.

مــوارد مذکــور ٬براندیشــه شــهید ســلیمانی و ســلوک و رفتــار ایشــان مباحــث را بــه

البتــه واژه راهبــرد در حــوزه هــای مختلــف ٬کاربردهــای گوناگونــی دارد و بــه عنــوان

صــورت متمرکــز دنبــال کنیــم.

یــک الگــو و برنامــه و ترفنــد و یــا بــه عنــوان یــک جایــگاه اســتفاده مــی شــود ٬ولــی در

نکتــه دیگــر اینکــه بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع ٬در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت

ایــن مقالــه بیشــتر بــه عنــوان یــک نگــرش مــد نظــر قــرار مــی گیــرد.

تنهــا بــه بخشــی از کارکردهایــی کــه شــهید ســلیمانی در ســلوک و رفتــار خــود از آنهــا

واژه دیگــر ٬موضــوع مکتــب اســت کــه در اصطــاح بــه مجموعــه ای از جهــان بینــی

بهــره بــرده مــورد اســتناد قــرار گیــرد.

و ایدئولــوژی گفتــه مــی شــود.

بــه عنــوان نمونــه ٬مقوالتــی همچــون والیــت پذیــری ٬شــجاعت ٬عدالــت ورزی٬

مکتب از دیدگاه شهید سلیمانی و مقام معظم رهبری

ظلــم ســتیزی ٬تعهــد و مســولیت بخشــی از کارکردهایــی اســت کــه در ایــن مقالــه

از دیــدگاه شــهید ســلیمانی مکتــب یــک طــرح جامــع ٬هماهنــگ و کلــی اســت کــه

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

بــه دنبــال کمــال انســان و ســعادت وی اســت.

معرفی مفردات

خوشــبختانه بیــن نیــاز امــروز جامعــه مــا و مشــرب فکــری و مکتــب ســلیمانی

امــا در خصــوص واژگانــی کــه در ایــن مقالــه بــدان پرداختــه شــده اســت ٬اولیــن واژه

همبســتگی و رابطــه حداکثــری وجــود دارد .مکتــب ســلیمانی یــک «مکتــب

مفهــوم کارکــرد اســت کــه در لغــت فارســی بــه معنــای نقــش ٬شــغل ٬عمــل و....

تربیتــی» اســت.

آمــده اســت.

جذابیــت شــخصیت ایشــان بــرای جوانــان مســلمان نمــود ایــن مهــم اســت .تأثیــر

در اصطــاح جامعــه شناســی نیــز بــه ایــن اصطــاح توجــه زیــادی شــده اســت و بــه

بــر شــخصیت آدمــی و جهتدهــی بــه رفتــار و بینــش وی خاصیــت مکتــب

اثــر یــا پیامدهــای یــک پدیــده گفتــه مــی شــود کــه در یــک نظــام اجتماعــی بــه وقــوع

ســلیمانی اســت.

مــی پیونــدد.

او انسانســاز اســت .همانگونــه کــه خــود در مکتــب امــام ســاخته شــد و آنقــدر

در خصــوص نظریاتــی کــه در جامعــه شناســی توســط دانشــمندان غربــی ارایــه

رشــد کــرد کــه خــود بــه مثابــه مکتــب شــد.
ً
قطعــا حصــر شــخصیت وی در حــوزه نظامــی منجــر بــه تولــد و گســترش مکتــب

دورکیــم مطــرح شــده اســت.

ســلیمانی نخواهــد شــد ،بلکــه «ســلوک مکتبــی» وی در همــه ابعــاد اجتماعــی،

کارکردگرایــی از جملــه مکاتــب جامعهشناســی اســت کــه بــه ذکــر نظریاتــی

اعتقــادی و رفتــاری موضوعیــت دارد.

پرداختــه اســت کــه حــوزه فعالیتشــان در پارادایــم اثباتــی قــرار دارد.

شــهید ســلیمانی دارای اصــول ،جوهــره و ویژگیهایــی اســت کــه جمیــع آنهــا او را

آنچــه در ایــن نظریــات ،مهــم و کلیــدی اســت توجــه بــه نظــم و ثبــات در جامعــه

در قالــب یــک مکتــب متمایــز بــه تصو یــر میکشــد.

اســت کــه اکثــر نظریهپــردازان کارکردگرایــی بــدان توجــه داشــتهاند ،ماننــد دورکیــم

امــا مکتــب از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری در دو معنــا اســتعمال شــده اســت.

کــه دیــن را در مطالعاتــش بهعنــوان یکــی از نهادهــای اجتماعــی میدانــد کــه

نخســت بــه معنــای دیــن و مجموعــه جهــان بینــی و ایدئولــوژی و دوم اینکــه بــه

کارکــرد آن همبســتگی ،انســجام و نظــم اســت.

معنــای مجموعــه نظــام فکــری و پیــاده کــردن آن در زندگــی بشــر مــی باشــد(معنای

بــا ایــن توصیــف ٬آنچــه در ایــن مقالــه مــورد تا کیــد قــرار گرفتــه ٬منظــور نقــش هــا

مــورد نظــر).

و پیامدهایــی اســت کــه مقولــه انتظــار مــی توانــد بــرای راهبــرد مقاومــت در پــی

از نظــر مقــام معظــم رهبــری مــواردی همچــون حاکمیــت دیــن الهــی ٬اســتقرار

داشــته باشــد.

عدالــت اجتماعــی ٬تامیــن حیــات طیبــه و ســعادت بشــر از آرمــان هــای مکتــب

بنابرایــن؛ نظریــات جامعــه شناســی کــه در پاورقــی مقالــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه

اســام و از ویژگــی هــا و امتیــازات ایــن مکتــب شــمرده مــی شــود.

اســت ٬در اینجــا مدنظــر نیســت.

بــر ایــن اســاس مــی تــوان گفــت منظــور از مکتــب شــهید ســلیمانی ٬مجموعــه ای

دومیــن واژه ای کــه در ایــن مقالــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه ٬موضــوع انتظــار پویــا و

از باورهــا ٬ارزش هــا و کنــش هــا و رفتارهایــی اســت کــه در حــوزه هــای مختلــف

توانمنــد اســت.

سیاســی ٬اجتماعــی ٬فرهنگــی ٬تمدنــی و نظامــی ظهــور و بــروز داشــته و ایشــان را

در روایــات منظــور از انتظــار تحــرک و پویایــی اســت و مقــام معظــم رهبــری نیــز بــه

بــه عنــوان یــک راه و روش و الگــو مطــرح کــرده و مکتــب ایشــان را از ســایر مکاتــب

ایــن مســاله در بیاناتشــان اشــاره کــرده انــد.

ممتــاز مــی کنــد.

از نظــر ایشــان انتظــار یعنــی اشــتیاق انســان بــرای رســیدن بــه وضعیتــی باالتــر کــه

نگاهی به کارکردهای انتظار با تاکید بر سیره و مکتب شهید سلیمانی

همــراه بــا آمادگــی وی بــرای موقعیــت مــورد نظــر باشــد.

یکــی از کارکردهــای انتظــار تحکیــم و تثبیــت باورهــا و اعتقــادات دینــی اســت.

موضوع دیگری که در این مقاله بدان پرداخته شده ٬واژه راهبرد است.

در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه ارتبــاط بیــن باورهــای دینــی و موضــوع مقاومــت بــه آیاتــی
َ َّ
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ِ
َ َ ٌ
حزنـ َ
ـوف َع َليهــم َوال ُهــم َي َ
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شــده اســت ٬نظریــه کارکردگرایــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت کــه توســط

ایــن واژه معــادل واژه اســتراتژی اســت کــه قبــا در عرصــه نظامــی مــورد اســتفاده
قــرار مــی گرفــت و در حــال حاضــر ٬در ســایر حــوزه هــا ماننــد سیاســت و اقتصــاد
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کســانی کــه گفتنــد« :پــروردگار مــا اهّلل اســت» ،ســپس اســتقامت کردنــد ،نــه ترســی

علــی (علیــه الســام) و فرزندانــش مــرا درهمــان راهــی قــرار دادی کــه آنهــا در همــان

بــرای آنــان اســت و نــه اندوهگیــن میشــوند» .

مســیر جــان خــود را تقدیــم کردنــد.

همچنیــن بــه تناســب موضــوع ٬بــه مســاله ارتبــاط باورهــای دینــی در عصــر غیبــت

خداونــدا تــو را سپاســگذارم کــه بعــد از خمینــی کبیــر مــرا در مســیر عبــد صالــح

اشــاره شــده و بــه عنــوان یکــی از ویژگــی هــای منتظــران ظهــور مــورد توجــه قــرار گرفتــه

دیگــری کــه خامنــه ای عز یــز اســت قــرار دادی و جانــم فــدای جــان او بــاد».

است.

همــان طــور کــه مالحظــه فرمودیــد مســئله والیــت پذیــری و اعتقــاد بــه والیــت فقیــه

پــس بنابرایــن؛ بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،یکــی از کارکردهــای انتظــار ایــن اســت کــه

در ســیره شــهید ســلیمانی بــه وضــوح مشــاهده مــی شــود و از نظــر ایشــان والیــت

منتظــران واقعــی در عصــر غیبــت بــر اســاس ایمــان محکــم و مســتحکمی کــه دارنــد

پذیــری شــرط اساســی پذیــرش مســئولیت در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی

مــی تواننــد در ارتبــاط بــا ارزش هــای دینــی و مســائلی کــه احیانــا حــوزه دیــن را مــورد

میباشــد.

هجمــه دشــمنان قــرار مــی دهــد مقاومــت کــرده و از ارزش هــای واالی اســامی

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،از کارکردهــای انتظــار در حــوزه باورهــا و اعتقــادات

محافظــت کننــد.

دینــی بــه دو مســئله تحکیــم ایمــان و بحــث والیــت پذیــری اشــاره شــد.

در روایــات نیــز در توصیــف ویژگــی هــای منتظــران ظهــور امــام ســجاد(ع)

امــا در حــوزه دوم کــه در خصــوص کارکردهــای ارزشــی و اخالقــی انتظــار اســت ســه

میفرمایــد «:منتظــران ظهــور از مــردم هــر زمانــی برترنــد ،خداونــد بــه آنهــا عقــل و

ویژگــی مــد نظــر قــرار مــی گیــرد.

فهمــی داده اســت کــه غیبــت در نــزد آنــان بــه منزلــه مشــاهده اســت».

اخالص؛ بارزترین خصلت شهید سلیمانی

از نظــر امــام ســجاد(ع) منتظــران ظهــور ،بــه یــاران و مجاهــدان زمــان پیامبــر(ص)

 -بحــث تقــوا ومقاومــت ،آن گونــه کــه از مجمــوع روایــات در خصــوص ویژگــی

تشــبیه شــده اســت و ایــن بــه دلیــل برخــورداری از ایمــان قــوی وعــزم راســخ آنهــا

هــای منتظــران ظهــور بــه دســت مــی آیــد ایــن اســت کــه منتظــران عــاوه بــر تربیــت

میباشــد.

معرفتــی بایــد در تربیــت اخالقــی و تهذیــب نفــس نیــز موفــق باشــندو بــا مالحظــه

بــا توجــه بــه نکتــه مذکــور ،وقتــی بــه ســیره شــهید ســلیمانی نــگاه مــی کنیــم ،مــی

ســیره شــهید ســلیمانی در ایــن خصــوص و بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در خطبــه

تــوان بــه ایمــان و تقــوای ایــن شــهید بزرگــوار اذعــان کــرد.

هــای نمــاز جمعــه ســال  ،89بارزتریــن خصلــت شــهید ســلیمانی را مــی تــوان

دومیــن نکتــه ،در حــوزه باورهــا و اعتقــادات ،مســاله والیــت پذیــری و مقاومــت

اخــاص وی نامیــد.

اســت.

اخــاص را مــی تــوان یکــی از مهــم تریــن فضائــل اخالقــی ،بلکــه اصلــی تریــن

شــهید ســلیمانی در فــراز سیاســی وصیتنامــه خــود مفهــوم والیتپذیــری عملــی

فضیلــت اخالقــی دانســت کــه انســان بــه آن نیــاز دارد.

را ارتقــاء داده اســت.

حقیقــت اخــاص ،انجــام دادن عمــل بــرای خــدا و بــه انگیــزه تقـ ّـرب بــه اوســت؛ راز

ایشــان بــا تقســیم والیتپذیــری بــه «قانونــی» و «تنــوری» و «عملــی» ،ســومی را

محبوبیــت ســردار ســرافراز شــهید حــاج قاســم ســلیمانی نیــز در اخــاص اوســت.

اولیتــر از دو نــوع اول بیــان کــرده و معتقــد اســت کــه مســئولین جمهــوری اســامی

رهبــر معظــم انقــاب بارهــا او را بــا صفــت «اخــاص» معرفــی کــرده انــد.

بــرای بــه دوش کشــیدن بــار مســئولیت بایــد بــه والیــت فقیــه اعتقــاد عملــی داشــته

ایشــان در دیــدار بــا خانــواده ایــن شــهید بــا عظمــت فرمودند«:مــی بینیــد مــردم چــه
ّ
کار دارنــد مــی کننــد بــرای حــاج قاســم؛ ایــن بــرای شــما تسلســت ...بدانیــد کــه

بــر ایــن اســاس مــراد از اعتقــاد عملــی گــوش کــردن توصیههــا و تذکــرات ،ولــی و

مــردم قــدر پــدر شــما را دانســتند و ایــن ناشــی از اخــاص اســت؛ ایــن اخــاص
اســت .اگــر اخــاص نباشــد ،ایــن جــور دل هــای مــردم ّ
متوجــه نمــی شــود.

باشــند.
عمــل بــه آن اســت .نتیجــه انضمامــی چنیــن اعتقــادی ،ایجــاد وحــدت فراگیــر در
بیــن مســئولین خواهــد بــود.

دل هــا دســت خداســت؛ اینکــه دل هــا ایــن جــور همــه ّ
متوجــه مــی شــوند ،نشــان

البتــه در ایــن مقالــه بــه غیــر از مســاله والیــت پذیــری ،بــه بحــث والیــت از منظــر

دهنــده ایــن اســت کــه یــک اخــاص بزرگــی در آن مــرد وجــود داشــت».

فقهــا و مجتهــدان در عصــر غیبــت نیــز اشــاره شــده اســت کــه مــی تــوان بــا توجــه

دومیــن نکتــه کــه بــه عنــوان ویژگــی هــای اخالقــی و کارکردهــای اخالقــی انتظــار

بــه مباحــث مطــرح شــده چنیــن نتیجــه گرفــت کــه اعتقــاد بــه رهبــری و زعامــت

اشــاره کــرد ،بحــث تعهــد و مســئولیت اســت کــه بــه مباحــث آن در مقالــه اشــاره

نــواب عامــه در عصــر غیبــت و پذیــرش والیــت آنــان ،در ســایه اعتقــاد بــه امامــت

شــده اســت.

حضــرت مهدی(عــج) معنــا پیــدا مــی کنــد.

آخریــن نکتــه کــه در ایــن بخــش از کارکردهــای انتظــار مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد،

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،وقتــی بــه ســبک و ســیره شــهید ســلیمانی مراجعــه

مســئله شــجاعت و مقاومــت اســت کــه در ســیره شــهید ســلیمانی مشــاهده مــی

میکنیــم مســئله والیــت پذیــری را در رفتــار ایشــان بــه وضــوح مشــاهده مــی کنیــم،

کنیــم.

بــه عنــوان نمونــه در فــرازی از وصیــت نامــه ایــن شــهید بزرگــوار در ایــن خصــوص

در ایــن خصــوص بــا مراجعــه بــه روایــات کــه بــه بررســی ویژگــی هــای منتظــران ظهــور

امــده اســت «:خداونــدا تــو را ســپاس مــی گویــم کــه مــرا از صلبــی بــه صلبــی منتقــل

پرداختــه اســت ،بــه مســئله رهبــان بالیــل کــه از مشــخصات اختصاصــی یــاران

کــردی و در زمــان اجــازه ظهــور و وجــود دادی کــه امــکان درک یکــی ازبرجســته تریــن

امــام زمــان مــی باشــد پــی مــی بر یــم.

اولیــا کــه قریــن و قریــب معصومیــن عبــد صالحــت خمینــی کبیــر را درک کنــم و

آخریــن حــوزه بحــث در کارکردهــای انتظــار مســئله کارکردهــای کنشــی و رفتــاری

ســرباز رکاب او شــوم.

اســت کــه در قالــب محورهــای عدالــت خواهــی ،ظلــم ســتیزی ،حــق طلبــی و

اگــر توفیــق صحابــی پیامبــر (ص) را نداشــتم و اگــر بــی بهــره بــودم از دوره مظلومیــت

بصیــرت و آ گاهــی قابــل بررســی اســت.
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نشست علمی «فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی،
شهید شدن برای امتی در مسیر امام شدن»
ارائه کننده  :دکتر محمد هادی همایون
ناقدین :سید مجید مطهری نژاد
دبیرعلمی  :دکتر سید جواد حسینی
کالن تریــن اصطــاح و مفهومــی کــه در مــورد تجمعــات انســانی از دیــدگاه اســامی
وجــود دارد ،موضــوع امــت اســت.
البتــه مباحــث زیــادی در ایــن خصــوص مطــرح مــی شــود از جملــه اینکــه رابطــه امت
بــا جامعــه و گــروه هــا چیســت؟ تمــدن چه نســبتی بــا امــت دارد و....
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،آنچــه اهمیــت آن غیرقابــل انــکار اســت مفهــوم امــت
اســت کــه معمــوال بــا واژه امــام شــناخته و شــاکله آن شــکل مــی گیــرد.
مــا هنگامــی کــه از واژه امــت اســتفاده مــی کنیــم بایــد موضــوع امــام را هــم در نظــر
بگیریــم و در ایــن امــر شــواهد تاریخــی نیــز بــه مــا کمــک مــی کنــد که چنیــن موضوعی
در ذهــن مــا شــکل بگیــرد.
در تعریــف امــت مــی تــوان گفــت کــه امــت ،یــک مجموعــه کالن از افــراد انســانی
هســتند کــه در یــک مــکان جمــع شــده انــد کــه معمــوال در بیــن آنــان یــک امــام و رهبــر
وجــود دارد.
یشــود کــه دارای مقصــدی واحــد بــوده و بــه
در واقــع امــت ،بــه جمعیتــی گفتــه م 
واســطهی آن بــا یکدیگــر مربــوط و متحــد شــده باشــند و بــه همیــن مناســبت بــر فــرد،
یــک انســان و ســایر معانــی اطــاق میشــود.
از دیــدگاه شــیعه معمــوال امــام رهبــری و سرپرســتی یــک امــت را عهــده دار اســت و

وحــدت حقیقــی بــه معنــای وحــدت شــخصیت و هو یــت جمعــی از مــردم اســت؛
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ
ـاس ِب ِإ َم ِام ِهـ ْـم؛ روز قیامــت
خــدای متعــال در قــرآن کر یــم میفرمایــد« :یــوم ندعــو کل أنـ ٍ
هــر جمعــی را بــه نــام امامشــان فــرا میخوانیــم».

ســیر هدایــت آن را بــه عهــده مــی گیــرد.

مرحلــه نهایــی از وحــدت ،وحدتــی اســت کــه در نتیجــه آن یــک امــت واحــد حقیقی

«امــام» در لغــت بــه معنــاى «پیشــرو» و كســى اســت كــه نســبت بــه گروهــى از افــراد

بــه وجــود میآیــد کــه همــه از یــک هویــت واحــد برخوردارنــد و مصادیــق نــوع واحــد

جایــگاه رهبــرى و پیشــوایى دارد و او در جلــو و آن افــراد بهدنبــال او حركــت مىكننــد.
نــدارد و بــه ســردمداران كفــر و ضاللــت نیــز «امــام» و پیشــوا اطــاق مىشــود.
َ ُ
َ ُ َٰ َ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ
ـك َي ْقـ َـر ُء َ
ون ِك َت َاب ُهــمْ
ـاس ِب ِإ َم ِام ِهـ ْـم ۖ ف َمـ ْـن أو ِتـ َـي ِك َت َابـ ُـه ِب َي ِم ِينـ ِـه فأول ِئـ
ـ
ن
« َ يــوم ندعــو كل أ ٍ
َ ُْ َُ َ َ ً
ـون ف ِتيــا (بــه یــاد آوریــد) روزی را کــه هــر گروهــی را با پیشوایشــان میخوانیم!
ول يظلمـ

هستند.
خداونــد بــا اشــاره بــه ایــن وحــدت نوعیــه میفرمایــد«ُ :م َح َّمـ ٌـد َر ُسـ ُـول اهَّلل َو َّالذیـ َـن َم َعــهُ
ِ
َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ ً ُ َّ ً َ ْ َ ُ َ َ ْ ً َ َ ْ ً
اهَّلل و ِرضوانا
ـار رحمــاء بینهــم تراهــم رکعا ســجدا یبتغــون فضال ِمــن ِ
أ ِشــداء علــى الکفـ ِ
ْ ْ ََ
ُ
ُ
ِسـ َ
ّ
ی ُو ُج ِوه ِهم ِمــن أث ِر الســج ِود »...
ـیم ُاه ْم فـ 
ً
ایــن وحــدت حقیقــی ناشــی از معیــت رســول اســت؛ معیتــی کــه حقیقتــا همــان

کســانی کــه نامــه عملشــان بــه دســت راستشــان داده شــود ،آن را (بــا شــادی و ســرور)

اطاعــت و پیــروی عملــی اســت.

میخواننــد؛ و بقــدر رشــته شــکاف هســته خرمایــی بــه آنــان ســتم نمیشــود! »

لــذا بــر اســاس ایــن آیــه وحــدت همــه امــت ،در همــه اعصــار و ازمنــه و امکنــه واجــب

امام و امت حقیقتی واحد و انکارناپذیر

یشــود کــه امــت
اســت .مقصــود ایــن اســت کــه از ادلــه قرآنــی و روایــی اســتفاده م 

نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد در اینجــا بــه آن اشــاره کــرد ،رهبــری در امــت اســت .امــام

رســول اکــرم(ص) بایــد امــت واحــدهای باشــد کــه محــور وحدتــش اطاعــة الرســول

و امــت ،در معنــی بــه هــم نزدیــک و وابســتهاند ،هــر کجــا کــه امــت هســت ،امــام نیــز

اســت.

هســت و امــت بــیامــام معنــی نــدارد.

نتیجــه ایــن وجــوب یــک اثــر وضعــی اســت و آن اثــر وضعــی هــم وحــدت امــت بــا

امــت بهواســطه پیــروی از امــام واحــد ،اجتمــاع خــود را بــه ســمت هــدف مــورد نظــر

هویــت واحــد محمــدی و علــوی اســت؛ یعنــی در نتیجــه عمــل بــه فرمــان رســول

بــه پیــش میبــرد و الزمــه رســیدن بــه ایــن هــدف وحــدت حقیقــی بیــن امــام و امــت

یشــود یعنی اســتخوانبندی
اهلل(ص) امــت اســامی از هو یــت محمــدی برخوردار م 

میباشــد.

اصلــی شــخصیت و هو یــت هــر فــرد مؤمــن بــا شــخصیت رســول ا کــرم(ص) و ائمــه

امامت حق راه نجات امت

ایــن پیشــوایى نیــز اختصاصــى بــه پیشــوایى و راهبــرى در مســیر هدایــت و ســعادت

هــدی(ع) متطابــق و مشــابه خواهــد شــد.
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بــا توجــه بــه اینکــه تمــام شــواهد تاریخــی نشــان مــی دهــد در طــول تاریخ فرایند شــکل

خــوب بــا ایــن توصیــف ،تنهــا امتــی کــه مــا در آخرالزمــان مــی توانیــم بــا توجــه به ســابق

گیــری ایــن موضــوع (امــت) بــه چشــم مــی خــورد ،نکتــه ای کــه معمــوال مهــم بــه نظــر

الذکــر اشــاره کنیــم ،امــت اســامی ایــران اســت کــه در ســایه پیــروزی انقالب اســامی

مــی رســد و مــا بــدان توجــه نمــی کنیــم مســئله امامــت در آخــر الزمــان اســت.
َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ
ْ
ُ
ـب ل َنــا ِمـ ْـن أز َو ِاجنــا َوذ ّ ِر يا ِتنــا قـ ّـرة أعيـ ٍـن
در قــرآن آمــده اســت «:وال ِذيــن يقولــون ربنــا هـ
ْ ْ َ
َو ْاج َعل َنــا ِلل ُم ّت ِقيـ َـن ِإ َم ًامــا؛ و كســاني انــد كــه مــي گوينــد :پــروردگارا! بــه مــا از ناحيــه ي
همســران و فرزندانمــان مايــه ي روشــني چشــم عطــا كــن و مــارا پيشــواي پرهيــزگاران

بــه رهبــری حضــرت امــام شــکل گرفتنــد.

آرمــان هــا و ارزش هــای انقــاب ،تبدیــل بــه یــک الگــوی جهانــی شــوند.

قــرار ده » .

ایــن الگــو بعدهــا بــه ســایر کشــورها نیــز صــادر شــد و کشــورهای دیگــر نیــز بــه تبعیــت

در ایــن آیــه کــه بــه صــورت دعــا وارد شــده اســت از خداونــد درخواســت مــی کنیــم کــه

از انقــاب اســامی توانســتند در مقابــل ظلــم وســتم بایســتند و از ارمــان هــای خــود

مــا را امــام قــرار دهــد.

دفــاع کننــد.

خــوب نکتــه ای کــه در اینجــا جلــب توجــه مــی کنــد اینکــه هرکــدام از مــا تقاضــای

خــوب بــا توجــه مطالــب فــوق ،اولیــن نکتــه ایــن بــود کــه مــا توانســتیم یــک حکومــت

امــام شــده داشــته باشــیم الزمــه ایــن کار ایــن اســت کــه بــرای هــر فــرد یــک امت شــکل

تشــکیل دهیــم حکومتــی کــه پایــه گــذار یــک امــت بــود و ایــن امــت ایــن شایســتگی را

بگیــرد یــا بــه عبــارت دیگــر ،بــه تعــداد هــر امــام یــک امت وجــود داشــته باشــد که عمال

در خــود نشــان داد کــه مــی توانــد بــه عنــوان یــک امــام باشــد و بــه ســمت جلــو حرکــت

امکانپذیر نیســت.

کند.

خــوب بــرای حــل ایــن چالــش بــه آیات قرآن متوســل می شــویم .در قرآن آمده اســت«:
َ َ ْ
َ ّ َّ
َ َّ ُ
َُّ َ
ّ
ّ َ
الل ِبقـ ْـو ٍم ُي ِح ُب ُهـ ْـم َو ُي ِح ُبون ُه
َيــا أ ُي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا َمـ ْـن َي ْرتــد ِم ْنكـ ْـم َعـ ْـن ِد ِين ِه ف َسـ ْـوف َيأ ِتــي
َ ّ َ ْ َ
َ َّ َ ْ ْ
أ ِذلـ ٍـة َعلــى ال ُمؤ ِم ِنيـ َـن أ ِعـ َـز ٍة َعلــى الك ِاف ِريـ َـن...؛ ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد! هــر
ّ
جمعیتــی
کــس از شــما ،از آییــن خــود بازگــردد( ،بــه خــدا زیانــی نمیرســاند؛ خداونــد

نکتــه دوم اینکــه اگــر کســی بخواهــد در ســطح فــردی بــه جایــگاه امــام برســد بایــد

دقیــق و ســخت خواهــد بــود.

را م ـیآورد کــه آنهــا را دوســت دارد و آنــان (نیــز) او را دوســت دارنــد ،در برابــر مؤمنــان

نمونــه بــارز کســی کــه توانســت بــا طــی مراحلــی خــاص ،عــاوه بــر مقــام نبوت بــه مقام

متواضــع ،و در برابــر کافــران سرســخت و نیرومندنــد »

امامــت برســد ،حضرت ابراهیــم بود.

در ایــن آیــه مســئله تشــکیل امــت در آخــر الزمــان اشــاره شــده اســت ،امتــی کــه هیــچ
ســابق ای در طــول تاریــخ نداشــته و بــه عنــوان نقطــه عطفــی در تاریــخ ،آن را وارد

قابــل ذکــر اســت برخــی از معــارف و آمــوزه هــای قــرآن کر یــم بــه ظاهــر ســاده و آســان می
نمایــد؛ ّامــا درک و فهــم حقیقــت آن ،تأمــل و ژرف کاوی ز یــادی مــی طلبد.

عرصــه حقیقــت مــی کنــد .حقیقتــی کــه محــور تمــام تــاش انبیــاء بــوده اســت.

یکی از آن آموزه ها ،موضوع امامت حضرت ابراهیم علیه السالم است.

نگاهی به عدم تحقق امت در اقوام پیشین

قــرآن کریــم ایــن حقیقــت را بــه صراحــت و وضــوح بیــان مــی کنــد کــه حضــرت

اگــر بــه شــواهد تاریخــی و امــت هــای پیشــین مراجعــه کنیــم مــی بینیــم کــه در طــول

ابراهیــم علیــه الســام پــس از آزمایــش هــا و امتحــان هــای فــراوان و متعــدد بــه مقــام
ُ ُ َ
ُ َ
َ ََ َ َ ٰ َ ّ
امامــت برگزیــده شـ َ
ـات فأت ّم ُهـ ّـن قــال ِإ ِنــي ٰج ِاعلــك
ـد«:و ِإ ِذ ْاب َتلـ ٰـى ِإ ْب ٰر ِاهيـ َـم َر ّبــه ِبك ِل ٰمـ ٍ
ٰ
ُ
َ
ً ٰ َ
ُ َ ٰ ٰ
ّٰ
ّ
ـاس ِإ ٰمامــا ،قــال َو ِمـ ْـن ذ ّ ِر ّي ِتــي قــال ال َي ٰنــال َع ْهـ ِـدي الظا ِل ِميـ َـن .و يــاد آور وقتى را كه
ِللنـ ِ
خداونــد ،ابراهيــم را بهامتحاناتــى آزمايــش نمــود ،و او از عهــده آنهــا بهخوبــى برآمــده،
آنهــا را تـ ّ
ـام و تمــام ب هجــاى آورد ،خداونــد فرمــود :حــال مــن تــو را بــر مــردم امــام قــرار

ایــن پیامبــر الهــی درابتــدا یــک امــت بودنــد ولــی متاســفانه بعدهــا انســجام خــود را از

دادم ».

دســت دادنــد و بــا ورود بــه بــت پرســتی از تعالیــم الهــی و آییــن انبیــا فاصلــه گرفتنــد.

هــدف از آزمايــش انســانها بــه طــور معمــول ايــن اســت كــه توانمنــدي و شايســتگي

امــت بعــدی در داســتنا بنــی اســرائیل مــی باشــد.

افــراد نســبت بــه كاري بــراي آزمايــش كننــده ،آزمايــش شــونده و افــراد ديگــر معلــوم

مبنــای شــکل گیــری قــوم بنــی اســرائیل بــر ایــن محــور اســتوار بود کــه به عنــوان گروهی

شــود .امــا از آنجــا كــه چيــزي بــر خداونــد پوشــيده نيســت ،فلســفه امتحــان الهــي بــروز

پیشــرو حرکــت کــرده و بــا نشــر تعالیــم الهــی بــه ســوی ســرزمین فلســطین حرکــت

شايســتگي و توانمنــدي افــراد بــراي خــود آنــان و ديگــران اســت.

کننــد و در آنجــا مبلــغ آییــن یکتاپرســتی و توحید باشــند ،متاســفانه این گــروه و امت
ً
نیزبعدهــا دچــار انحــراف شــدند و نتواســتند خــوب خــود را حفــظ کــرده و عمــدا در

نهــاي الهــي هــم شــكوفا شــدن اســتعدادها و فعليــت يافتــن
نتيجــه نهايــي آزمو 
شهــاي خداونــد را بــه
آنهاســت تــا بديــن وســيله شايســتگي بهرهمنــدي از پادا 

دام شــیطان افتادنــد واز دســتورات او پیــروی کردنــد.

دســت آوردنــد و بــه كمــال مقصــود دســت يابنــد .البتــه كســاني كــه بــه دليــل غفلــت

امــت بعــدی ،اصحــاب پیامبــر بودنــد کــه بعــد از رحلــت ایشــان در ســقیفه بنــی

و سســتي از ايــن آزمونهــا مــردود گردنــد ،مســتحق كيفــر و شــقاوت خواهنــد شــد.

ســاعده پیمــان خــود را بــا پیامبــر مبنــی بــر پیــروی از حضــرت علــی شکســتند و عمال

نقش فرهنگ شهادت در ماندگاری یک امت

جریــان امامــت بعــد از پیامبــر از مســیر اصلــی خــود منحــرف شــد.

یکــی از مولفــه هــای مهمــی کــه صالحیــت یــک امــت را بــرای امــام شــده نشــان مــی

همــان طــور کــه متوجــه شــدید ایــن امــت هــا در طــول تاریــخ بــه دلیــل عــدم پیــروی از

دهــد ،فرهنــگ شــهادت اســت.

امــام و رهبرشــان از خطــوط اصلــی ای کــه خداونــد بــه وســیله انبیــا الهی تعییــن کرده

شــهدا بــه عنــوان بــازوی قدرتمنــد یــک امــت و خونــی کــه در رگ هــای یــک امــت

بــود منحرف شــدند.

جــاری مــی شــود ،آن را همــواره زنــده ،پو یــا و مانــدگار مــی ســازد و ایــن بــه خاطــر ایــن

تاریــخ و در مــدن حکومــت انبیــا پیشــین ،امــت هایــی کــه در اثــر تــاش انبیــا و بــا
الهــام از تعالیــم الهــی تشــکیل شــدند ،متاســفانه در بیــن راه از خطوط اصلــی و محور
تعالیــم انبیــاء منحــرف شــدند؛ بــه عنــوان نمونــه اولیــن موضــوع مربــوط بــه تحقــق
امــت ،مربــوط بــه افــرادی اســت کــه همــراه حضــرت نــوح وارد کشــتی شــدند ،پیــروان

ایــن امــت بــه دلیــل پیــروی محــض از رهبرشــان و اتحــاد و همدلــی کــه از عناصــر
اساســی تشــکیل امــت اســت در مقابــل حــکام ظالــم ایســتادند و توانســتند بــا حفــظ

مراحلــی را طــی کنــد.
ً
چــون جایــگاه امامــت بســیار خطیــر و ارزشــمند اســت ،طبیعتــا ایــن مراحــل بســیار
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اســت کــه شــهدا همیشــه زنــده هســتند و بــه اســتناد آیــات قــران نــزد پروردگارشــان
َ ً ْ َ
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ
َ
َ
اهّلل أ ْم َواتــا َبــل أ ْح َیــاء ِعنــد
يل ِ
روزی مــی خورنــد«:وال تحســبن ال ِذيــن ق ِتلــوا ِفــی سـ ِـب ِ
َر ّبهـ ْـم ُی ْر َز ُقـ َ
ـون؛ هرگــز كســانى را كــه در راه خــدا كشــته شــدهاند مــرده مپنــدار بلكــه
ِِ
زندهانــد كــه نــزد پروردگارشــان روزى داده مىشــوند» .

بــه هرحــال شــهید ســلیمانی بــه مثابــه یــک امــت بــود کــه ایــن توانایــی در وی ایجــاد
شــده بــود کــه یــک امــت را بــه مرحلــه امــام شــدن برســاند.
ً
البتــه عــاوه براینکــه در ســپاه حقا افراد برجســته ای همچون شــهید ســلیمانی وجود
دارنــد بــه همیــن تناســب ،در ســپاه کفــرو نفــاق نیــز افــراد فاســدی وجــود دارنــد کــه بــه

در خصــوص حیــات شــهدا در عالــم بــرزخ خــدای متعــال در قــرآن کریم موضــوع زنده

تدریــج مطــرح شــده و عــده ای را بــه ســمت ضاللــت و گمراهــی رهنمــون میشــوند.

بــودن آنهــا را در دو آیــه بازگــو نموده اســت.

بــه عنــوان مثــال ،مــا منافقیــن را دار یــم کــه بعدها در ســطح جهان اســام مطرح شــده

مقصــود از شــهدا در ایــن آیــات تمــام کســانی هســتند کــه بــه مقــام شــهود حقیقــت

و تبدیــل بــه گــروه تکفیری می شــوند.

رســیده و بــا عمــل خــود درصــدد اعتــای کلمــه حــق و ریشــه کــن کــردن باطــل

البتــه ایــن درگیــری بیــن ســپاه کفــر وحــق همــواره ادامــه مــی یابــد تــا اینکــه بــا ظهــور

میباشــند؛ اگرچــه در جهــاد کشــته نشــوند و بــا مــرگ طبیعــی از دنیــا برونــد.

حضــرت مهــدی و حکومــت جهانــی ایشــان ایــن جــدال پایــان یابــد.

حیــات شــهدا حیــات حقیقــی ویــژه ای در بــرزخ اســت کــه انســان هــای عــادی از آن
ْ
محــروم هســتند چراکــه در مــورد ایــن گــروه بــا ذکــر خاصــی از آنهــا یاد شــده اســت«َ :بل
َأ ْح َیــاء عنـ َـد َر ّبهـ ْـم ُی ْر َز ُقـ َ
ـون»؛ امــا در مــورد ســایر افــراد ،وقتــی از ایــن عالــم مفارقــت مــی
ِ
ِِ
کننــد بــا ورود در عالــم بــرزخ از جنبــه هــای دنیــوی ایــن عالــم فــارق شــده و جنبــه ای
ملکوتــی پیــدا مــی کننــد.
همــان طــور کــه مــی دانیــد روح بعــد از جدایــی از بــدن در ایــن دنیــا ،وارد یــک جســم
پثالــی شــده و بــه حیــات خــود ادامــه مــی دهــد.
در عالــم دنیــا بــه دلیــل دلبســتگی هــا و تعلقاتــی کــه وجــود دارد توجــه مــا بــه جنبــه
هــای پایینــی و ســفلی اســت؛ در واقــع جســم را جــدای از روح نمــی بینیــم و جســم
همــان جنبــه هــای ســفلی اســت کــه روح در آن تجلــی کــرده اســت ،امــا وقتــی بــه
دلیــل بیمــاری و یــا هــر علــت دیگــری وابســتگی روح بــه جســم از بیــن مــی رود به عالم
بــاال ســیر مــی کنــد و بدیــن واســطه نیــز توجــه مــا از عالــم دنیــا برداشــته شــده و بــه عالم
بــاال متوجــه مــی شــویم.
البتــه هرچــه مقــام معنــوی انســان کاملتــر باشــد ،در جدایــی روح از بــدن ،توجــه بــه
عالــم بــاال نیــز بهتــر صــورت مــی گیــرد.
بــه عنــوان مثــال ،انبیــا الهــی چــون مقــام جمــع دارنــد مــی تواننــد بیــن قیامــت و
ملکــوت جمــع کننــد.
ایــن عــده از بنــدگان برگزیــده خــدا در همیــن دنیــا نیزبــه صــورت ملکوتــی رفتــار مــی
کننــد و تمــام امــور دنیــوی آنــان اعــم از خــوردن ،خوابیــدن و ...نیــز الهــی اســت ،در
واقــع انســانهاى مخلــص ،مســير تكوينــى (مــرگ و حيــات) و مســير تشــريعى خــود
ُ ْ ّ َ
ُ
ُ
(نمــاز و ن ُســك) را فقــط بــراى خداونــد عالميــان مىدانند«:قــل ِإ َن َصل ِتــي َون ُسـ ِـكي
ْ َ
َّ
َو َم ْح َيـ َ
ل َر ِ ّب ال َعال ِميـ َـن بگــو :نمــاز و تمــام عبــادات مــن ،و زندگــی و مــرگ
ـاي َو َم َما ِتــي ِ
مــن ،همــه بــرای خداونــد پــروردگار جهانیــان اســت ».
مومنیــن وقتــی از دنیــا مفارقــت مــی کننــد توجــه آنهــا از عالــم دنیــا برداشــته مــی شــود
و بــرای اینکــه بــه ایــن عالــم بیاینــد بــا توجــه بــه مقــام و رتبــه ای کــه دارنــد مــی تواننــد از
امــورات دنیــوی مطلــع شــده و حتــی از خانــواده خــود نیــز سرکشــی کننــد.
خــوب آنچــه گفتــه شــد ناظــر بــه معــاد جســمانی اســت کــه دارای مراحلــی اســت،
یکــی از ایــن مراحــل مســئله رجعــت اســت کــه در بخــش هــای بعــدی عرائضــم بــدان
خواهــم پرداخــت.
نکتــه دیگــری کــه در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت ،مســئله امــت بــودن شــهید ســلیمانی
اســت کــه ناظــر بــه جامعیــت و ســعه وجــودی ایــن شــهید بزرگــوار اســت.
شــهدا بــرای یــک ملــت و امــت بــه مثابــه آزمونــی هســتند کــه بــا ســربلندی آن را پشــت
ســر گذاشــته اند.
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کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی
بازسازی قدرت درونی مسلمانان در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی
ارائه کننده  :حجت االسالم والمسلمین دکتر نجفعلی غالمی
ناقدین :دکتر رجبعلی اسفندیار ،دکتر محمود فالح
دبیرعلمی  :دکتر سید سجاد آل غفور

بحــث پیرامــون بازســازی قــدرت درونــی مســلمانان در فرهنــگ انتظــار و مکتــب

ً
طبیعتــا در اینجــا مال ک،کیفیــت افــراد اســت نــه کمیت.شــهید ســردار ســلیمانی

شــهید ســلیمانی اســت .بازســازی بــه ایــن معنــا اســت کــه قدرتــی وجــود داشــته

فقــط یــک نفــر بــود امــا بــه انــدازه میلیــون هــا نفــر فعالیــت و جر یــان ســازی کــرد

اســت و بایــد بازســازی شود.شــاخص ایــن بحــث دو عنــوان اســت؛مهدویت و

و باعــث شــکل گیــری قــدرت عظیــم نظامــی و ســازمانی شــد،اعم از حــزب اهلل

مکتــب شــهید ســلیمانی.

لبنان،انصــار اهلل یمن،فاطمیــون افغانســتان،زینبیون پاکســتان و شــبه قــاره هنــد

نــگاه مــا بــه گفتمــان مهدویــت و قــدرت ســازی در گفتمــان مهدویت،نــگاه درون

و مدافعــان حــرم ایرانــی.

مذهبــی و درون مکتبــی نیســت بلکــه دال مرکــزی مهدویت،اســام اســت و بــه

نگاه معطوف به قدرت در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی

تعبیــر قــرآن دار الحــرب و دار االســام مبنــای مــا هســتند.

ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا در تار یــخ اســام ســابقه ایــی از قــدرت ســازی

تمــدن غــرب و مســیحیت در مــورد مســئله موعــود گرایــی در فیلم،مکاتــب و

مهدویــت و انتظــار وجــود دارد.در پاســخ بایــد بگو یــم کــه هــم در روایــات و هــم در

ســمینار هــا فعالیــت مــی کننــد و مــا بایــد ایــن موعــود گرایــی موهــوم و معیــوب

ســیره متشــرعهی تار یــخ اســام مــی توانیــم ایــن مســئله را بهــره بــرداری کنیم.طبــق

غــرب را بــه چالــش بکشــیم.

روایــت مشــهور » افضــل اعمــال امتــی انتظــار الفــرج « در اینجــا عمل،بیــان شــده

جایگاه مکتب شهید سلیمانی در بازسازی قدرت درونی مسلمانان
شــاخص دوم جایــگاه مکتــب شــهید ســلیمانی در بازســازی قــدرت اســت و

اســت کــه یعنــی بایــد عملــی انجــام دهیــم.
َ ُ ّ
َ
ّ
ْ
ُ
َ
مرحــوم شــیخ صــدوق در کتــاب « کمــال الدیــن و تمــام النعمــة» نقــل مــی

همچنیــن ارتباطــی کــه مــی توانیــم بیــن مکتــب شــهید ســلیمانی و مهدویــت

کند،مختــار ثقفــی بــه هنــگام قیامــش ادعــا کــرد محمــد حنفیــه همــان مهــدی

ایجــاد کنیــم.

موعــود اســت و از طــرف ایشــان مامــور بــه تشــکیل حکومــت و احیــا و بازســازی

در روایــات معتبــر و متعــدد تاکیــد شــده اســت کــه یــاران حضــرت ولــی عصر(عــج)

قــدرت شــیعه شــد.

ســیصد و ســیزده نفــر هســتند.در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح مــی شــود کــه چگونــه

مســئله مــا درســت یــا غلــط بــودن عمــل مرحــوم مختــار نیســت،بلکه اســتناد مــا بــه

ایــن انقــاب جهانــی و فراگیــر مــی توانــد بــا ایــن تعــداد معــدود از افــراد شــکل بگیــرد.

شــاهد مثــال اســت کــه یعنــی ایــن مکتــب چنیــن زمینــه ایــی دارد.
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َ
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العشــرة فــی الغ َیبــة « نقــل مــی کنــد کــه زیدیــه
شــیخ مفیــد در کتــاب « الفصــول

در اینجــا ســردار ســلیمانی اســتدالل علمــی مــی آورد و بیــان مــی کنــد تکلیــف

قائــل بــه امــام ســیف هســتند،یعنی در مــواردی رهبــران خــود را مهــدی نامیدنــد.

شــیعیان معتقــد بــه اســام مشــخص اســت ،امــا اهــل ســنت کــه اعتقــاد مکتبــی

آنــان مــرگ یحیــی بــن عمــر را منکــر شــدند و او را مهــدی مــی دانســتند.

ندارنــد بایــد اعتقــاد عقلــی داشــته باشــند و عقــل حکــم مــی کنــد کــه همــه بایــد زیــر

حســن بــن موســی نوبختــی در کتــاب « فــرق الشــیعه» نقــل مــی کنــد کــه فرقــه

یــک خیمــه باشــند کــه آن هــم خیم ـهی والیــت فقیــه اســت.

اســماعیلیه نیــز قائــل بــه مهدویــت و نمــردن اســماعیل فرزنــد امــام صــادق(ع)

بنابرایــن در اندیشــه ســردار ســلیمانی آینــده اســام در گــرو والیــت فقیــه و اصــل

هســتند کــه منتظــر اقامــه حکومــت و احیــای قــدرت توســط اســماعیل مــی باشــند.

حکمــت اســت.

همچنیــن در شــرق اســامی نیــز قیــام عباســیان ملهــم از انتقــام امــام معصــوم بــود.

مــن قــدرت حکیمانــه را از بیانــات شــهید ســلیمانی اقتبــاس کردم.ایشــان

بنــی عبــاس بــا شــعار یــا لثــارات الحســین بــه میــدان آمدنــد و قــدرت را قبضــه

در یــادواره شــهدای گیــان در ســال  ۱۳۹۵مــی فرماینــد کــه بــه دلیــل رهبــری

کردنــد ولــی بــه انحــراف کشــیده شــدند.

حکیم،خردمنــد و شــجاع و ملــت باوفــای ایران،کشــور توانســت دشــمن را بــه زانــو

در غــرب اســامی نیــز ایــن مســئله بیشــتر قابــل مشــاهده اســت.فاطمیان

درآورد.یعنــی ســردار ســلیمانی قــدرت نظــام را متصــل بــه رهبــری حکیــم مــی دانــد.

در مصر،مرابطیــن ،موحدین،شــرفای ســعدی،علوی هــا بــا اســتفاده از ایــن

در ادامــه وصیــت نامــه مــی فرمایند،آیــت اهلل خامنهایــی مــردی حکیــم در اســام و

الگو،دولــت هــای نیرومنــدی تشــکیل دادنــد.

تشــیع و ایــران و جهــان سیاســی اســام اســت.

نکتــه مهــم و قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن مکتــب پتانســیل و قــدرت دارد کــه در

بنابرایــن دال مرکــزی قــدرت در مکتــب شــهید ســلیمانی همــان نظــام والیــی و

مســیر احیــای قــدرت از دســت رفتــه اســام قــدم بــردارد.

حکومــت حکمــت اســت.

بــا رصــد اندیشــه و عملکــرد ســردار ســلیمانی ایــن مســئله قابــل مشــاهده اســت

منابع قدرت حکیمانه در گفتمان مکتب شهید سلیمانی

کــه نــگاه ایشــان بــه مهدویت،نــگاه تولیــد قــدرت و اقتــدار در ســطح ملــی و جهــان

منابــع قــدرت حکیمانــه منحصــر بــه والیــت فقیــه نیســت و والیــت فقیــه

اســام بــود.

محور،مرکز،مــا ک و مبنــا اســت.

زمانــی کــه ســردار ســلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس بودنــد بــه مســئله محــور مقاومــت

نــگاه ســردار ســلیمانی بــه منابــع قدرت،شــامل منابــع ایجابــی و منابــع ســلبی و

ورود کردنــد کــه از فعالیــت هــای ایشــان ارتبــاط بــا حمــاس و جهــاد بــود.

منابــع مجــازی اســت.

بســیاری گمــان مــی کردنــد چــون حمــاس اهــل ســنت هستند،ســردار ســلیمانی

منابــع ایجابــی شــامل منابــع مادی،نظامی،ژئوپلیتیــک ،جغرافیایــی ،ملیــت

موفــق نمــی شــود امــا ســردار ســلیمانی ایــن اتفــاق را رقــم زد.

گرایی،اقتصــادی بــا رویکــرد اقتصــاد سیاســی اســت کــه ســردار ســلیمانی در همــه

بــه همیــن خاطــر نماینــده حمــاس در تشــییع جنــازه ســردار ســلیمانی حضــور پیــدا

ایــن هــا نقــش داشــتند.

مــی کنــد و ســه بــار مــی گویــد هــو شــهید القدس،کــه ایــن امــر نشــان دهنــده جایــگاه

منابــع مجــازی شــامل کلیــه فاکتــور هــا و توانمنــدی هــای فضــای مجــازی و ســایبر

شــهید ســلیمانی اســت.

در حــوزه اطالعــات و ارتباطــات اســت کــه مــی توانــد در خدمــت تولیــد قــدرت

چارچــوب گفتمانــی بازســازی قــدرت مســلمانان در مکتــب شــهید ســلیمانی در

حکیمانــه قــرار گیــرد.

قالــب نظریــه انتظــار

همچنیــن منابــع معنــوی شــامل تعامــل بیــن عقالنیــت و مؤلفــه هــای فرهنگــی و

بــا تتبــع و بررســی افکار،اندیشــه و عملکــرد شــهید ســلیمانی مــی توانیــم بازســازی

مذهبــی اســت کــه در مســیر تولیــد اقتــدار قــرار مــی گیــرد.

و تولیــد قــدرت در مکتــب ایشــان را در قالــب یــک گفتمــان قــرار دهیــم کــه قــدرت

نــگاه ســردار ســلیمانی،نگاه ارزش مدارانــه اســت و در قــدرت و تولیــد قــدرت

حکیمانــه نــام دارد.ایشــان تا کیــد زیــادی بــر حکمــت داشــتند.

نــگاه ملیــت گرایــی نــدارد البتــه نــه بــه ایــن معنــا کــه ملــی گــرا نیســت بلکــه وطــن

تعریــف قــدرت حکیمانــه عبــارت اســت از؛ قدرتــی کــه محصــول توانایــی هــا و

پرســتی،بزرگ اســت و مفتخــر بــه ایرانــی بــودن اســت امــا نــگاه ایشــان در تولیــد

برتــری هــای نظامی،اقتصادی،سیاســی،فرهنگی و ایدئولوژیــک اســت کــه هــدف

قدرت،فــرا ملیتــی اســت ز یــرا در نــگاه ملیتــی حــزب اهلل لبنــان و حشــد الشــعبی

از ایــن قدرت،تحقــق یــک مــدل حکومتــی برتــر و تضمیــن بقــاء و ثبــات ایــن برتــری

جایــی نــدارد.

اســت.

ســردار ســلیمانی در ســال  ۱۳۹۲در ســالگرد شــهید حســن شــاطری از مجاهدیــن

اگــر بخواهیــم دال مرکــزی قــدرت حکیمانــه از منظــر شــهید ســلیمانی را بررســی

لبنان،بیــان کردنــد جر یــان ملــی گرایــی در ایــران دروغ اســت،ملی گرایــی در ایــران

کنیــم،در آن حکومــت حکمــت بــا رهبــری حکیــم را مشــاهده مــی کنیــم.

بــا هــدف مقابلــه بــا اســام و مذهــب ایجــاد شــد.

بــه عبــارت دیگــر نظــام والیــت فقیه،یــک حکومــت حکیمانــه بــا رهبــری حکیــم

البتــه منظــور ســردار ســلیمانی آن ملــی گرایــی منفــی اســت یعنــی ملــی گرایــی کــه

است.ســردار ســلیمانی در وصیــت نامــه خــود اینطــور نوشــتند:جهان اســام

پهلــوی هــا بــه دنبــال آن بودنــد.

پیوســته نیازمنــد رهبــری اســت کــه متصــل و منصــوب شــرعی و فقهــی بــه معصــوم

شــاخصه هــای بازســازی قــدرت درونــی مســلمانان در فرهنــگ انتظــار و مکتــب

اســت.

شــهید ســلیمانی

منــزه تریــن عالــم دیــن کــه اســام را احیــا کــرد امــام خمینــی (ره) و والیــت فقیــه بــود

.1قدرت باید در خدمت دین باشد:

و چــه شــما بــه عنــوان شــیعه کــه بــه آن اعتقــاد داریــد و چــه شــما بــه عنــوان ســنی که

ســردار ســلیمانی ایــن مســئله را بــه صراحــت در عمــل نشــان داد کــه بــرای ایشــان

بــه آن اعتقــاد عقلــی داریــد بــرای نجــات اســام خیمــه والیــت فقیــه را رهــا نکنیــد.

فــی نفســه،قدرت اهمیتــی نــدارد.در اینجــا ســؤالی مطــرح مــی شــود کــه آیــا مــی
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توانیــم بیــن قــدرت و دیــن پیونــد قائــل شــویم.

تا کیــد ســردار بــر زنــده نگــه داشــتن یــاد شــهدا و فرهنــگ شــهادت حا کــی از ایــن

در رویکــرد ســکوالر نیــز همیــن عمــل را انجــام مــی دهنــد و بــه مــا مــی گوینــد،از نظــر

اســت کــه ایشــان فرهنــگ شــهادت را یــک منبــع قــدرت نــرم مــی داننــد کــه بســیار

شــما دیــن قدســی،فرا زمینــی و مقــدس اســت و قــدرت پلیــد و آلــوده اســت و شــما

هــم کاربــردی و راهبــردی اســت.

چگونــه بیــن یــک پدیــده پلیــد و پدیــده قدســی ارتبــاط برقــرار مــی کنید،آیــا ایــن امــر

در اندیشــه ســردار ســلیمانی تولیــد قــدرت و بازســازی اقتــدار مســلمانان فقــط در

باعــث آلــوده شــدن دیــن نمــی شــود؟

ابعــاد نظامــی و فیزیکــی خالصــه نمــی شــود بلکــه قــدرت نــرم فرهنگــی نیــز برجســته

در پاســخ اشــاره مــی کنــم بــه ســخنان امــام (ره) کــه فرمودنــد در ســاواک قــم بــه

و برخــط مــی باشــد.

ایشــان مــی گفتنــد شــما مرجــع هســتید پــس ســر درس و بحــث و مقلدیــن خودتــان

.3تولید قدرت با نگاه بلند مدت و کوتاه مدت:

بنشــینید و خودتــان را بــه ایــن فضــا آلــوده نکنید،ایــن سیاســت پــدر و مــادر نــدارد.

ســردار ســلیمانی هــم در مســیر بلنــد مــدت قــدرت تولیــد مــی کــرد و هــم در مواقعــی

امــام (ره) در جــواب آنهــا گفتنــد کــه سیاســت مــا سیاســت علــوی اســت و مــا بــه

کــه نیــاز بــود یــک مــورد خاصــی را حــل کنــد.

دنبــال ایــن سیاســت هســتیم.

بــه طــور مثــال در عراق،مســئله حضــور آمر یــکا بســیار جــدی بــود امــا ســردار

دیــن قدســی و آســمانی اســت و زمانــی کــه وارد زمیــن میشــود،قواعد زمیــن در

ســلیمانی عــراق را بــه دســت آورد و ایــن زمینهایــی بــرای تولــد حشدالشــعبی در

مــورد آن اجــرا مــی شــود کــه از جمل ـهی آن اســتفاده از قــدرت اســت.

عــراق شــد.

در ســیره پیامبــر اعظــم (ص) مشــاهده مــی شــود کــه ایشــان از ابتــدا بــه دنبــال

شخصیت سردار سلیمانی از منظر تولید قدرت

قــدرت هســتند کــه در همیــن راســتا مقالــه ایــی تحــت عنــوان «قــدرت طلبــی

-ســردار ســلیمانی بحــران را بــه فرصــت تبدیــل مــی کرد.عراق،ســوریه،یمن،لبنان

پیامبــر و قداســت قــدرت» در دســت تدویــن دارم.

بــرای محــور مقاومــت ابتــدا بحــران بــود امــا در حــال حاضــر بــه فرصــت و امتیــاز

البته نباید نگاه منفی که متاسفانه به قدرت ایجاد شده،داشته باشیم.

تبدیــل شــده اســت.

پیامبــر در عشــیره االقربیــن بــه فکــر قــدرت خویــش اســت کــه بعــد از او جانشــین

-داشتن تفکر استراتژیک و عمل تاکتیکی.

چــه کســی مــی شــود و در پیمــان عقبــه اول و دوم از انصــار نســبت بــه اینکــه بــرای

-ایشــان فرمانــده میدانــی بودند،نــه فرمانــده مانیتورینگ.بــه تعبیــر هــم

جانشــینی ایشــان مدعــی نباشــند تعهــد مــی گیــرد.

رزمانشان،ســردار ســلیمانی بــه نیروهــای خــود مــی گفــت بیاییــد جلــو نــه اینکــه

مرحــوم عالمــه طباطبایــی در المیــزان از ایــن مســئله اینطــوری برداشــت مــی کننــد

برویــد جلــو یعنــی اول خودشــان بــه میــدان مــی رفتنــد و بعــد نیــرو هــا را دعــوت

کــه چــرا بــه پیامبــر ســاحر و مجنــون مــی گفتنــد.

مــی کردنــد.

آنهــا گفتنــد کــه پیامبــر(ص) بــه مــا مــی گویــد ایمــان بیاوریــد و همــه چیزتــان را
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تأ ِو يــل)) .در اینجــا بــود کــه مــی گفتنــد پیامبــر(ص) مجنــون شــده و مــا چگونــه
میتوانیــم قدرتمــان را بــه او دهیــم.

-ســردار ســلیمانی اهــل مطالعــه بود.ســردار پوریانــی اولیــن فرمانــده ســپاه از کرمــان

-ســردار ســلیمانی در کنــار حضــرت امــام (ره) و مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان

وقتــی کســی ایــن ایمــان را مــی پذیرفــت میگفتنــد پیامبــر او را ســحر کرده،چگونــه

یــک برنــد جمهــوری اســامی اســت.

ممکــن اســت انســانی همــه قــدرت خــود را تحــت اختیــار فــرد دیگــری قــرار دهــد.

مجله تایمز ایشان را جزء صد شخصیت برتر و مؤثر سال معرفی کرد.

بنابرایــن نــگاه پیامبــر معطــوف بــه تولیــد قــدرت و ایجــاد اقتــدار در مســیر صحیــح

بــه ایــن دلیــل کــه در شــخصیت ســردار ســلیمانی دو انــگاره متناقــض وجــود

و درســت اســت.

دارد،ایــن کــه افــرادی او را عاشــقانه مــی ســتایند و افــرادی کینــه توزانــه او را تخریــب

در مکتــب مهدویــت و مکتــب شــهید ســلیمانی نیــز همیــن مســئله وجــود دارد.

مــی کنند،نمــی توانیــم ســردار ســلیمانی را بشناســیم.

مرحــوم شــیخ صــدوق از امــام باقــر(ع) روایتــی نقــل مــی کنــد کــه اشــاره بــه نــوع

همچنیــن بســیاری از زوایــای زندگــی ایشــان هنــوز پنهــان اســت و امــکان انتشــار

و هویــت قدرتــی دارد کــه امــام زمــان بــه کار مــی گیــرد « :ان فـــى القـــائم مـــن آل

اســناد و منابعــی کــه طبقــه بنــدی شــده اســت،وجود نــدارد.

مـحـمـــد(ص ) شـبـــها مــن خمســه مــن الرســل  ...و امــا شــبهه مــن جــده المصطفــى
مخروجــه بالســیف و قـــتله اعــداء اهّلل و اعــداء رســوله و الجباریــن و الطوغیــت و انــه
ینصــر بالســیف و الرعــب »
طبق این روایت امام زمان به پنج پیامبر شباهت دارد.
امــا شــباهت ایشــان بــه جــدش مصطفــی خــارج شــدن او بــه وســیله شمشــیر و
کشــتن دشــمنان خــدا و دشــمنان رســول خــدا و ظالمــان و مســتکبران اســت.
او به وسیله شمشیر و ایجاد رعب در دل دشمنانش یاری می شود.
.2نگاه جامع و کامل به قدرت:

تعریــف مــی کردنــد ســردار ســلیمانی قبــل از دیــدار آقــای پوتین،کتــاب جنــگ
و صلــح نویســنده معــروف روس را خوانــده بــود تــا بــا اطالعــات کامــل تــر و نــگاه
روانشناســانه بــا آقــای پوتیــن صحبــت کنــد.در آن جلســه ایشــان توانســتند آقــای
پوتیــن را بــرای حضــور در ســوریه قانــع کننــد.
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کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی
احیای بیداری اسالمی در فرهنگ انتظار و مسلک شهید سلیمانی
ارائه کننده  :دکترسیدجواد میرخلیلی
ناقدین :حجج اسالم والمسلمین خدامراد سلیمیان ،محسن قنبری نیک
دبیرعلمی  :دکتر سید حامد شاهرخی

امــروز هــم یازدهــم آذرمــاه ســالروز شــهادت میــرزا کوچکخــان جنگلــی اســت کــه

اگــر مــا بخواهیــم اینهــا را رهــا کنیــم ماننــد شــمال آفریقــا و غــرب آســیا و غیــره یــک

ایشــان هــم طلبـهای بــود ماننــد شــهید مــدرس.

نهــا در خــوان اول آن ماندنــد.
بیــداری اســامی شــکل گرفــت امــا ای 

حضــرت آقــا فرمودنــد حرکتــی را کــه ایشــان انجــام داد اســامی بــود و هــر دو

ایشــان معتقدنــد کــه انقــاب اســامی مــا از ایــن خوانهــا عبــور کــرد پــس ایــن

بزرگــوار علیــه اســتعمار و اســتبداد بودنــد ،همــان چیــزی کــه امــروز دربــاره شــهید

نکتــه مهــم اســت کــه ایــن مفاهیمــی کــه کنــار هــم میآیــد چــرا مکتــب میگوییــم؟

ســلیمانی میگوییــم و از ایشــان بهعنــوان مظهــر اقتــدار ملــی و جهــادی ایرانیــان

تعریفــی کــه از مکتــب ارائهشــده و حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه برخــی

یــاد میکنیــم .حضــرت آقــا از حرکــت میــرزا کوچکخــان جنگلــی بهعنــوان واحــد

ماننــد عالمــه طباطبایــی مکتــب را یــک مفهــوم اعتبــاری و بــر ســاخت ذهنــی

مینیاتــوری نظــام اســامی و جمهــوری اســامی یــاد میکننــد.

میدانــد و میفرمایــد کــه مکتــب تعر یــف خــودش را از مقاصــد و انتظــارات اعتبــار

شــهید ســلیمانی بیــداری اســامی را احیــا کردنــد .چهــار مــوج داشــتهایم در

کننــده دریافــت میکنــد.

بیــداری کــه وارد آن نمیشــویم.

در کتــاب مقدم ـهای بــر جهانبینــی اســامی ،شــهید مطهــری میفرمایــد یــک

بهطــور خــاص آنچیــزی کــه پررنــگ میشــود بــا انقــاب اســامی ایــران اســت بــه

تئــوری کلــی هســت و یــک طــرح جامــع و هماهنــگ و منســجم کــه هــدف آن

تعبیــر رهبــری انفجــار بیــداری اســامی بــا انقــاب اســامی ایــران صــورت گرفــت.

کمــال انســان و رســیدن بــه خوشــبختی و ســعادت کــه در آن خطــوط اصلــی و بایــد

قبـلاز پرداختــن بــه ایــده و مدعــای مــان کمتــر میشــود از چیــزی بهعنــوان مکتــب

فهــا و وســیلهها ،نیازهــا ،دردهــا و درمانهــا،
یهــا ،هد 
و نبایدهــا ،خو بــی و بد 

یــاد کــرد.

فهــا مشــخص اســت و منبــع الهــام مســئولیتها و
مســئولیتها و تکلی 

در کنــار مکتــب ،مدرســه ،منظومــه ،راه ،مســلک و غیــره مفاهیمــی هســتند کــه

تکلیفهــای بــرای همــه افــراد میباشــد.
ً
خــوب ایــن مکتبــی کــه از شــهید ســلیمانی میخواهیــم نقــل کنیــم دقیقــا منطبــق

مــا در حرکتهایــی ماننــد انقــاب اســامی یــا بیــداری اســامی چیــزی کــه مهــم

بــر ایــن تعریــف اســت.

اســت و رهبــری تاکیــد دارنــد ایــن اســت کــه هــم بایــد واژهســازی شــود و هــم

رهبــری هــم میفرماینــد هیــچ ملتــی بــدون داشــتن یــک تفکــر ایدئولــوژی و یــک

نظا مســاز ی.

مکتــب نمیتوانــد تمدنســازی کنــد.

بنــده اغلــب بحثهــای ایشــان دربــاره بیــداری اســامی و شــهید ســلیمانی عزیــز را

مــن بــه مصــر اشــاره کــردم و روی ایــن ایــده تاکیــد دارم کــه بایــد ببینیــم چــه

مطالعــه کــردم و منابــع مختلــف هــم همچنیــن جالــب اســت.

مؤلفههایــی در بیــداری اســامی وجــود داشتهاســت کــه شــهید ســلیمانی آمــده

کنــار هــم میآینــد .چــرا اینهــا مهــم هســتند؟
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اینهــا را احیــا کردهاســت.

یگــردد.
نهــا مطــرح م 
در صحبــت رهبــری هــم همی 

یعنــی اگــر مــا بخواهیــم بــه تمــدن نویــن اســامی برســیم بایــد ببینیــم اینهــا چــه

رهبــری احتیــاط در رعایــت حــدود شــرعی را هــم میفرماینــد کــه خیلــی کــم پیــش

چیزهایــی بودهاســت.

میآیــد کــه افــراد در بحبوحـهی جنــگ بــه فکــر رعایــت حدود شــرعی باشــند.بحث

شــاید بــرای اســاتید عزیــز ایــن ســوال مطــرح شــود کــه ایــن بحــث طبــق چــه

مجاهــدت در راه خــدا ،اخــاص ،پرهیــز از ر یــا و خودنمایــی ،اخالقمــداری،

چارچوبــی بودهاســت .یکــی بحــث چارچــوب ســازهانگاری اســت چــون توجــه بــه

محبــت شــهید بســیار قابــل تامــل اســت.

عوامــل غیرمــادی و هویتســاز دارد از ایــن روش اســتفاده کــردم.

در زندگــی ایشــان مطالعــه میکــردم کــه روزی میرونــد بــرای نوههایشــان بیمارســتان

ایــن مقدماتــی کــه بایــد عــرض میکــردم .امــا بیــداری اســامی چیســت دو
ً
ســه تعریفــی کــه احســاس میکنــم بــه بحــث مــا نزدیــک اســت را میگویــم مثــا

و حاضــران در بیمارســتان میخواهنــد عکــس دســتهجمعی بــا ســر دار بگیرنــد،
کــه فــردی در آخــر ســالن دارد نظافــت میکنــد ایشــان میایســتد تــا او هــم بیایــد و

توجــه نخبــگان و جوانــان مســلمان بــه داراییهــای معرفتــی و معنــوی خودشــان

در عکــس شــرکت کنــد.

و حرکــت در خدمــت اهــداف بــزرگ اســام دومیــن تعریــف ایجــاد یــک حالــت

تمــداری و والیتپذیــری ایشــان هــم از دیگــر نــکات
شهــا ،والی 
پایبنــدی بــه ارز 

برانگیختگــی و آ گاه ـی در امــت اســامی اســت کــه بــه تحــوالت و بیدار یهــای

اســت.

بیرونــی منجــر میشــود.

در وصیتنامــه مینویســند کــه افتخــار میکنــم کــه در زمانــی وجــود دارم کــه

همــان کــه مــن در مقالــه گفت ـهام چــرا ایــن بحــث اهمیــت دارد .اینکــه مــا امــروز

امــکان درک یکــی از برجســتهترین اولیــا یعنــی امــام را دارنــد و بعــد بــه رهبــری اشــاره

میبینیــم شــهید بــا آ گاهــی جلــوی حرکــت دشــمن میایســتد و علــت شــهادت

میکننــد کــه حکیــم تر یــن فــرد جهــان اســام اســت.

شــهید ســلیمانی علــم دشمنشناســی ایشــان بــود.

بــاز هــم در جاهــای دیگــر والیتپذیــری را بیــان میکنــد ماننــد جمال تــی کــه اینجــا

چــون اینهــا وقتــی مــوج بیــداری اســامی را میبیننــد تــاش مــی کننــد کــه تفرقــه

حــرم اســت یــا جمهــوری اســامی مرکــز اســام اســت مرکــز تشــیع اســت و غیره.

بیندازنــد .حرفهــای نــو ،ایســتادگی ملتهــا و غیــره باعــث ایجــاد تفرقــه توســط

اداره جامعــه جهــان اســام نیازمنــد و متکــی بــه رهبــری اســت .رهبــری متصــل بــه

دشــمنان میشــود.

معصــوم اســت .ایشــان والیتفقیــه را از اصــول میداننــد .ســلوک رفتــاری ،نظــام

آنچــه دشــمنان را بــه ایــن کار وام ـیدارد اســام عملــی اســت نــه اســام خالــی یــا

فکــری و عملــی ،فــداکاری ،ســعه صــدر ،ایمــان و تعهــد از دیگــر مــوارد قابــل تامــل

تروریســم و غیــره.

اســت.

راه نجــات منطقــه از نظــر شــهید ســلیمانی همیــن تقویــت بیــداری اســامی و

در وصیتنام هشــان جنبههــای عرفانــی را هــم در ایشــان میبینیــم .بحــث

تقویــت حرکــت مقاومــت اســامی اســت.

استکبارســتیزی ،ظلمســتیزی کــه اصــا هــدف بیــداری اســامی نیــز همیــن

نکتــه دیگــر اینکــه مــا چنــد مکتــب داریــم  .۱اســام و اهلبیــت  .۲مکتــب امــام و

اســت.

انقــاب  .۳مکتــب مقاممعظــم رهبــری  .۴مکتــب شــهید ســلیمانی.

توانایــی نفــوذ در رفتــار دیگــران بــدون پرداخــت هزینــه محســوس و یــا تهدیــد همــان

اینهــا بههمینترتیــب از همدیگــر الهــام گرفتهانــد .مکتــب شــهید ســلیمانی هــم

کاری اســت کــه امــام انجــام مـیداد.

از حضــرت امــام الهامگرفتــه اســت.

ایشــان پرهیــز میکنــد از منــش مســلحانه .امــام تأ کیــد میکنــد بــه آ گاهــی و

رهبــری بارهــا ایــن را اشــاره کردنــد .در ایــن مکتــب مگــر چــه چیــزی وجــود دارد

نطــور کــه انقــاب
بیــداری کــه ا گــر مــردم آ گاه شــدند ،خودشــان قیــام میکننــد هما 

کــه باعــث میشــود شــهید ســلیمانی هــم شــاگرد ایــن مکتــب باشــد؟ چــون ایشــان

شهــای غیرمســتقیم بــه بیــداری اســامی مــردم رســید.
اســامی بــا رو 

همــان جهانبینــی را دارد کــه در حضــرت امــام وجــود داشــت .وقتــی مــا بــه مبانــی

نطــور عمــل میکننــد امــام هــم میفرمــود کــه هــدف مــا جنــگ و
ایشــان هــم ای 

امــام در اسالمشناســی ،انسانشناســی ،هستیشناســی و غیــره مینگریــم،

کشورگشــایی نیســت .همینکــه مــا بتوانیــم یــک الگــوی ولــو ناقص از یــک حکومت

حضــرت امــام در هستیشناســی قائــل بــه نــگاه توحیــدی اســت کــه براســاس ایــن

اســامی ایجــاد کنیــم بــا عدالتخواهــی و معنویتخواهــی و ظلمســتیزی و

نــگاه توحیــدی نتیجــه میگیــرد کــه شــما نبایــد ســر مقابــل زورگوهــا خــم کنیــد یــا

صــدور ایــن انقــاب بــه دیگــر نقــاط دنیــا همیــن کافــی اســت .ایــن باعــث بیــداری

اینکــه نبایــد از حکومتهــای غیرالهــی تبعیــت کنیــد.

اســامی کشــورهای دیگــر بــود .کــه شــهید حــاج قاســم هــم همیــن عقیــده را دارد.

همینهــا در شــهید ســلیمانی عزیــز وجــود دارد کمااینکــه ابتــدای وصیتنامــه
خــود شــهید هــم ایــن مبانــی را مطــرح میکنــد.
حــاال مــی بینیــم کــه چــه ویژگیهایــی در مکتــب شــهید هســت کــه همینهــا در
بیــداری اســامی اســت و ایشــان آمــد اینهــا را احیــا کــرد.
طبــق مطالعــات بنــده چنــد تــا از ایــن مؤلفههــا را جــدا کــردهام و چنــد تــا را
میخواهــم پررنــگ کنــم و روی آن مانــور بدهــم کــه یکــی قــدرت فرماندهــی،
شــجاعت و قــدرت اداره بحــران اســت.
شــهید ســلیمانی در وصیتنامــه خودشــان در آخــر بــه ســپاهیان میگوینــد کــه
مــا ک انتخــاب فرمانــده را قــدرت فرماندهــی و مدیریــت در بحرانهــا قــرار دهیــد.
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تحلیل مبانی انتظار مقاومتی در تقابل با انتظار واپس گرا در مکتب شهید سلیمانی
ارائه کننده  :حجت االسالم والمسلمین محمد شهبازیان
ناقدین :حجج اسالم والمسلمین دکتر حسین الهی نژاد ،دکتر حمیدرضا مطهری
دبیرعلمی  :حجت االسالم والمسلمین مهدی فصیحی رامندی
مکتــب نــاب اســام بدســت آورده انــد ،مبانــی نظــری و فوایــد عینــی ایــن نــوع از
انتظــار را بــه منصــه ظهــور رســانده و عملکــرد اجتماعــی وی و تاثیــرات حیــات و
شــهادت ایشــان ،خــود دلیلــی بــر درســتی ایــن برداشــت از انتظــار اســت.
در این مقاله تالش گردیده تا در جهت پاسخ به سواالتی مانند:
مبانی انتظار مقاومتی ودالیل موافقان با انتظار واپس گرا چیست؟چگونــه مــی تــوان بــا توجــه بــه بیانــات و عملکــرد شــهید ســلیمانی بــه دالیــلانتظــار واپــس گــرا پاســخ گفــت؟ مطالبــی تنظیــم گــردد.
از ایــن روی نویســنده بــا روش پژوهشــی آمیــزه ای تلفیقــی و نــوع داده پــردازی
توصیفــی تحلیــل ،بــه پیشــینه ای از تقابــل بــا انتظــار مقاومتــی در میــان جریــان
هــای انحرافــی اشــاره کــرده و پــس از بیــان دالیــل و مبانــی انتظــار مقاومتــی ،بــه نقــد
مبانــی انتظــار واپــس گــرا بــا مصــداق یابــی در ســخنان و عملکــرد اجتماعــی شــهید
ســلیمانی پرداختــه اســت.
انتظــار ظهــور حضــرت مهــدی(ع) یکــی از آمــوزه هــای اساســی در مهدویــت اســت

نتایــج حاصلــه از ایــن مقالــه بــر آن اســت کــه عقــل ،قــرآن  ،روایــات و ســیره متشــرعه

کــه آن را باالتر یــن عمــل در دوران غیبــت و معتقــد بــدان را همپــای مجاهــدان و

داللــت بــر انتظــار مقاومتــی داشــته و دالیــل نظر یــه رقیــب فاقــد وجاهــت علمــی

شــهیدان صــدر اســام دانســته انــد.

اســت.همچنین شــهید ســلیمانی بــا یــادآوری برخــی از مبانــی در ســخنان خــود،

از ایــن روســت کــه گــزارش هــای منقــول از اهــل بیــت علیهــم الســام،ویژگی هــای

عملکــرد و تاثیــر اجتماعــی در حیــن مقاومــت ،شــهادت و تشییعشــان ،اقدامــی

آن را یــادآور و حــدود آن را مشــخص کــرده انــد.

موثــر در نقــد انــگاره انتظــار واپــس گــرا داشــته اســت.

مهــم تریــن ویژگــی آمــوزه انتظــار ،پویایــی و هدفمنــدی جامعــه موعــود بــاور و تــاش
در راســتای زمینــه ســازی ظهــور اســت کــه عقــل و نقــل بــدان اشــاره کــرده انــد.
از طــرف دیگــر نظــام باطــل همــت خــود را در بازدارندگــی از ظهــور و ایجــاد
حا کمیــت حــق معطــوف نمــوده و تــاش دارد تــا بــا شــیوه هــای مختلــف تشــکیل
جامعــه یــاری گــران موعــود را بــه تاخیــر انــدازد.
ایــن امــر بــا تمســک بــه ترفنــد هایــی فتنــه انگیــز مناســب بــا روحیــه هــای مختلــف از
جوامــع بشــری اســت امــا؛ در میــان دیــن داران مهــم تریــن شــیوه ،تحریــف در آمــوزه
هــای دینــی و جهــل مرکــب در میــان آنــان اســت.
نمونــه آن در آمــوزه انتظــار ،تحلیــل نادرســت از مفهــوم ایــن واژگان و وارونــه نمایــی
آن در ویژگــی هــا و معنــای مــورد نظــر منابــع دینــی اســت.
از ایــن روی انتظــار بــه دوگونــه «انتظــار مقاومتــی» بــا ویژگــی حضــور اجتماعــی و
سیاســی منتظــران و نقــش آفرینــی در جامعــه و تشــکیل حاکمیتــی برگرفتــه از آمــوزه
هــای دینــی و تحــت اشــراف فقیــه جامــع الشــرائط و«انتظــار واپــس گــرا» بــا انــگاره
خانــه نشــینی و تنهــا نظــاره بــر وضعیــت نابســمان جامعــه ،تقســیم شــده اســت.
شــهید ســلیمانی،نمونه انســان تــراز رشــد یافتــه از انتظــار مقاومتــی اســت کــه بــا
تمســک بــه مبانــی برگرفتــه از مکتــب امامیــن انقالب،کــه آنــان نیــز مبانــی را از
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توحيد محوری مبنای تربيتی انتظار و مقاومت در مكتب شهيد سليمانی
ارائه کننده  :سرکار خانم دكتر طاهره ماهروزاده
ناقدین :حجت االسالم و المسلمين دكتر هادي كمال عزت ،سرکارخانم دکتر مرضیه سادات سجادی
دبیرعلمی  :حجت االسالم والمسلمین مهدی فصیحی رامندی
انتظــار شــکل گیــری شــخصیت در مباحــث تربیتــی دارای مبانــی اســت کــه در

بــا امیــال نفســانی و درونی.حقیقــت مقاومــت از آثــار همنشــینی توحید،انتظــار

مکتــب شــهید ســلیمانی،توحید محــوری مبنــای تربیتــی اســت.

و مقاومــت اســت یعنــی همــان پایــداری در مســیر ربوبیــت الهــی و اســتقامت بــر

مســئله حائــز اهمیــت در ایــن مســیر،وجود الگوهــای مهــم تربیتــی در مکتــب

آن،برخــورد بــا موانــع و تــاش بــرای رســیدن بــه هــدف غائــی کــه حیــات طیبــه

تربیتــی اســام اســت.

اســت.

خداونــد متعــال در مکتــب تربیتــی اســام الگوهــای متعــددی در قــرآن کریــم مطرح

به عبارت دیگر انتظار،شاه کلید رسیدن به این حقیقت است.

مــی کند،اعــم از پیامبــران و بنــدگان صالــح خداوند.افــرادی کــه در دوران زندگــی

ایــده اصلــی مقاله،مبنــای تربیتــی انتظــار یعنــی توحیــد محــوری اســت.با توجــه
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روى خــود را بــا گرايــش تمــام بــه حــق بــه ســوى ايــن ديــن كــن بــا همــان سرشــتى كــه

ایشــان،ظهوری دوبــاره بــه بعثــت پیامبــر(ص) دادند.ظهــوری دوبــاره بــه بعثــت

خــدا مــردم را بــر آن سرشــته اســت آفرينــش خــداى تغييرپذيــر نيســت ايــن اســت

پیامبــر(ص) بــه ایــن معنــا اســت کــه اهــداف مطــرح شــده در بعثــت پیامبــر اســام

همــان ديــن پايــدار ولــى بيشــتر مــردم نمــى داننــد )) در مکتــب اســام انســان
ً
فطرتــا بــر مکتــب توحیــدی آفر یــده شــده اســت یعنــی فطــرت توحیــدی در وجــود

تفکر،برداشــتن اختالفــات قومــی و مذهبــی،در انقــاب اســامی و ســبک زندگــی

تمــام انســان هــا از بــدو تولــد وجــود دارد،برخــاف تفکــر مکاتــب دیگــر کــه انســان

شــهید ســلیمانی تجلــی پیــدا کــرده اســت.
ُ
لــذا صــرف نظــر از وحــی کــه بــه پیامبــر(ص) اســام مــی شــد،در بعــد اجتماعــی

هــا را ماننــد صفحــه ای خالــی میبینــد کــه بــه هــر صورتــی تربیــت شــود،به همــان
شــکل رشــد مــی کند.لکــن بعضــی از انســان هــا کــه برخــاف ایــن فطــرت حرکــت

شــاهد ظهــوری دوبــاره بــر بعثــت پیامبــر(ص) هســتیم.

مــی کنند،بــه مــرور ایــن فطــرت را مــی پوشــانند لــذا عنــوان کافــر و کفــر بــه معنــای

در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه داده هــای موجــود از زندگینامه،ســخنرانی هــا

پوشــش،به همیــن علــت اســت.

و وصیــت نامــه شــهید ســلیمانی بــه روش توصیفــی تحلیلــی در جســت و

افــرادی کــه ایــن فطــرت را تقو یــت مــی کنند،بــه ســبب گرایشــات و تمایالتــی کــه

جــوی پاســخ ایــن پرســش بودیــم کــه چگونــه توحیــد در عقیــده و عمــل شــهید

در وجــود آنهــا است،شــوق و حرکتــی بــه ســمت خداونــد متعــال در آنهــا ایجــاد مــی

ســلیمانی در ابعــاد فــردی و اجتماعــی مکتــب ســاز شــده اســت.با توجــه بــه ایــن

شــود و ایــن فطــرت توحیدی،انســان را بــه ســمت معنو یــت و خداونــد ســوق مــی

موضوع،مفاهیمــی پیشــرو داریــم کــه شــامل تربیت،انتظار،مقاومــت و همچنیــن

دهــد و عطــش دســتیابی بــه کمــاالت غیــر مــادی را در او ســیراب نمــی کند؛زیــرا

دیــدگاه مــا بــه ایــن مفاهیــم اســت.

انســان بــی نهایــت اســت و بــه ســمت بــی نهایــت حرکــت مــی کند.ثمــره تربیــت

مبانی تربیتی انتظار و مقاومت

انســان بــر نظــام توحیــدی ،اســتقامت و انتخــاب حــق و انتظــار مــی باشــد.یعنی

تربیــت در مکتــب اســام و نظــام توحیــدی بــه معنــای شــناخت پــروردگار بــه عنوان

انســانی کــه بــر اســاس ایــن فطــرت توحیــدی تربیــت شــود،یگانگی و ربوبیــت

رب یگانــه انســان و جهــان اســت.انتظار در معنــای اصطالحــی یعنــی انتظــار فــرج

الهــی را بــه تنهایــی مــی پذیــرد و ایــن گرایــش فطــری بــر همــه احــواالت او تاثیــر مــی

ولــی حقیقــت انتظار،بــه معنــای تحــول از وضــع موجــود بــه وضــع دیگــر اســت کــه

گذارد.بــه تعبیــر شــهید ســلیمانی تــا کســی شــهید نبود،شــهید نمــی شــود و شــرط

نوعــی حرکــت بــه ســمت حقیقــت و عــدم پذیــرش باطــل اســت.به همیــن ســبب

شــهید شدن،شــهید بــودن اســت.اگر امــروز بــوی شــهادت از رفتــار و اخــاق کســی

مقاومــت را همنشــین انتظــار مــی دانیــم ،چــه بســا مــی تــوان گفــت کــه حقیقــت

استشــمام شد،شــهادت نصیبــش مــی شــود.به عبــارت دیگر شــهید شــدن عبارت

انتظــار بــا مقاومــت آمیختــه شــده اســت.

اســت از حرکــت در مســیر توحیــد و رضایــت الهــی کــه هــدف غائــی انســان اســت.

مقاومــت بــه معنــای پایداری،اســتقاومت و ثبــات ورزیــدن اســت کــه واژه مقاومــت

توحید محوری در مکتب شهید سلیمانی

بــه طــور صریــح در قــرآن دیــده نشــده اســت ولــی مفاهیــم مرتبــط بــا آن زیــاد اســت

حقیقــت مکتــب شــهید ســلیمانی یعنــی مجموعــه ای از اعتقــادات محکــم و

مثــل مفاهیــم ثبات،پایداری،استقامت،ایســتادگی.مقاومت در دو بعــد مــورد
توجــه اســت؛ ُبعــد پایــداری و ایســتادگی در میــدان جهــاد و ُبعــد مقابلــه کــردن

منســجم بــر پایــه فطــرت توحیــدی کــه رفتــار هــای مرتبــط و نمودهــای برخاســته

مطابــق مکتــب اســام عمــل مــی کنند،مــی تواننــد ماننــد ســتاره در تاریکــی باشــند
و بــه عنــوان الگــو بــرای دیگــران مطــرح شــوند.
شــهید ســلیمانی در مکتــب امــام خمینــی(ره) پــرورش یافتنــد و همچــون قیــام

مثــل مبــارزه بــا جاهلیت،قیــام بــرای برپایــی عدالــت و ارتقــاء ســطح اندیشــه و

از اعتقادات،خلقیــات و رفتــار هــای ایشــان را بــه وجــود مــی آورد کــه در نهایــت
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شــخصیتی الگــو بــه جامعــه ارائــه مــی کند.ویژگــی هــای ســردار ســلیمانی در دو

در عصــر غیبت،بحــث والیــت فقیــه مطــرح مــی شــود.بعضی افــراد والیــت فقیــه را

بعــد فــردی و اجتماعی،بــر اســاس بینــش توحیــدی شــکل مــی گیــرد کــه یکــی از

امــری اعتقــادی محــض مــی داننــد و از آثــار عملــی و یقیــن آن صحبتــی نکردنــد.

آثــار آن،کاریزماتیــک بــودن ســردار ســلیمانی است.شــهید ســلیمانی جریــان ســاز

انســان هــای والیــت باور،باتقــوا و پرهیــزگار هســتند و از هیــچ قدرتی هــراس و خوف

بودنــد و مکتــب نــاب محمــدی را در قــرن بیســتم بــه ظهــور رســاندند.برای تحلیــل

ندارند.آنهــا عزت،کرامــت والیــت حــق را بــا هیــچ امــری تعو یــض نمــی کننــد و ایــن

تبییــن تاثیــر توحیــد بــر شــهید ســلیمانی،مؤلفه هایــی انتخــاب نمودیم.البتــه مؤلفــه

والیــت بــاوری اســت کــه مــی توانــد منشــاء والیــت و مجاهــدت در راه عقاید باشــد.
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اهَّلل َو ِاسـ ٌـع َع ِليـ ٌـم  :اى كســانى كــه ايمــان آورد ه ايــد هــر كــس از شــما از ديــن خــود
برگــردد بــه زودى خــدا گروهــى [ديگــر] را مــىآورد كــه آنــان را دوســت مــى دارد و

پروردگار،عبــد محــض مــی شــود البتــه شــناختی کــه حقیقــی باشــد.آیه  ۶۵ســوره
َّ ْ ُ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ
ون ؛ و جــن و انــس را نيافريــدم جــز
ذاریــات ((ومــا خلقــت ال ِجــن و ِالنـ َـس ِإل ِل َيع ُبــد ِ
بــراى آنكــه مــرا بپرســتند)) هــدف از خلقــت را عبــادت بیــان کــرده اســت.در تفســیر

آنــان [نيــز] او را دوســت دارنــد [اينــان] بــا مؤمنــان فروتــن [و] بــر كافــران ســرفرازند در
خداســت آن را بــه هــر كــه بخواهــد مــى دهــد و خــدا گشايشــگر داناســت)) کــه ایــن

هــای روایی،عبــادت بــه عنــوان معرفــت شــناخته شــده اســت یعنــی معرفتــی کــه

آیــه ویژگــی انســان هــای والیــت بــاور کــه شــخصیت آنهــا بــر اســاس توحیــد شــکل

عبودیــت را بــه همــراه دارد.لــذا رکــوع و ســجود کــه نمــادی از پرســتش خداونــد

گرفتــه اســت،بیان مــی کنــد.
•اســتکبار ســتیزیُ :بعــد اجتماعــی بینــش توحیدی،بــه معنــای نپذیرفتــن

پذیــرش ربوبیــت الهــی و تــوکل محــض است.انســانی کــه بــه ایــن معرفــت ربوبــی

روحیــت غیــر اســت.این غیــر مــی توانــد امیــال نفســانی یــا قــدرت هــای اســتکباری

برســد،از بندگــی غیــر خــدا رهــا مــی شــود و آثــار عملــی کــه مترتــب بــر ایــن معرفــت

باشد.اســتکبار ســتیزی بــه معنــای ایمــان بــه وعــده هــای الهــی و انتظــار همــراه

مــی شــود ،زمینــه تــوکل بــرای او را فراهــم مــی ســازد.به عبــارت دیگــر معرفــت ربوبــی

بــا مقاومــت بــرای تحقــق وعــده هــای خداونــد است.شــهید ســلیمانی نمــادی از

ســبب مــی شود،انســان بــا تمــام وجــود خداونــد را درک کنــد و فنــای فــی اهلل شــود و

اســتکبار ســتیزی هســتند.بحث نمــاد زمانــی مطــرح مــی شــود کــه جامعــه انســانی

عالــم هســتی را در محضــر خداونــد ببیند.ایــن اعتقــاد در شــئون مختلــف زندگـی

اعــم از دشــمنان و دوســتان،آن مســئله را پذیرفتــه باشند.اســتکبار ســتیزی در

انســان تاثیــر مــی گــذارد و زمینــه توکل،شوق،اراده،محبت،عشــق و تســلیم را

بینــش هــای ســردار ســلیمانی ریشــه داشــت.

فراهــم مــی کند.بنابرایــن باالتریــن ارزش،معرفــت خداونــد اســت.آیت اهلل جــوادی

ایشــان در برابــر تمــام گونــه هــای ســاختگی کــه بــه جــان ملــت هــا رحــم نمــی کردنــد

آملــی مــی فرماینــد در میــان علــوم معارف،معــادل بــا آن نمــی توانیــم پیــدا کنیــم.

مقاومــت داشــتند و بــا ایــن مقاومتــی کــه ریشــه در توحیــد داشــت،در مقابــل جهان

در نتیجــه قلبــی کــه ظــرف معرفــت خداونــد باشــد،بهترین و بــا ارزش تریــن قلــب

اســتکبار ایســتادگی کردند.شــهید ســلیمانی در ایــن زمینــه نمــاد بودنــد و ایــن

اســت.

نمــاد شــعبه هایــی بــه وجــود آورد و جبهــه مقاومــت در منطقــه را تشــکیل داد مثــل

•اعتــدال :اعتدال،بــر مبنــای توحیــد شــکل مــی گیرد.ســردار ســلیمانی اهــل افــراط

فاطمیــون و زینبیون.بــه همیــن جهــت هــم مســتکبران وجــود ســردار ســلیمانی را

و تفریــط نبــوده اســت بلکــه در جــاده اعتــدال قــدم مــی گذاشــت و فراجناحــی

برنتابیدنــد و ناجوانمردانــه ایشــان را بــه شــهادت رســاندند.

عمــل مــی کرد.بــه همیــن علــت در تشــیع شــهید ســلیمانی حضــور اقشــار مختلــف

•دفــع دشــمن و رفــع دشــمنی :از ویژگــی هــای مهــم مکتــب شــهید ســلیمانی در
ُبعــد اجتماعی،دفــع دشــمن و رفــع دشــمنی اســت.

بحــث مکتــب شــهید ســلیمانی،اعتدال اســت.

همچنیــن در مســئله دفــع دشــمن،توجه بــه دشــمنان داخلــی و خشــکاندن ریشــه

مقــام معظــم رهبــری مــی فرماینــد« :ویژگــی مهــم ســردار ســلیمانی ایــن بــوده اســت

هــای فتنــه در میــان مســلمانان از اهمیــت و یــژه ای برخــوردار اســت .اختــاف

کــه در مســائل داخلی،اهــل حــزب و جنــاح نبــوده و بــه شــدت انقالبی،والیــی و

انــدازی یکــی از حربــه هــای اساســی دشــمنان اســت کــه از طریــق ایــن فتنــه

پایبنــد بــه خــط نورانــی امــام خمینــی(ره) بــود و انقــاب و انقالبــی گــری خــط قرمــز

ها،دوســتان را بــه جــان هــم مــی اندازنــد.

ایشــان بــوده اســت.حاج قاســم واقعــا انقالبــی بودنــد و برخــی ســعی نکننــد کــه ایــن

لکــن بــا تدبیــر مســلمان و تــاش خیراندیشــان بایــد دشــمنی هــا رفــع شــود و صلــح

واقعیــت هــا را کمرنــگ کننــد».

و دوســتی حاصــل گــردد.در ایــن رابطــه در قــرآن کر یــم آیــات بســیار ز یــادی وجــود

•والیــت بــاوری :در بحــث والیــت باوری،مخصوصــا والیــت بــاوری را بــه جــای

دارد کــه در متــن مقالــه ذکــر شــده است.مســئله حائــز اهمیــت در بحــث رفــع

والیــت یــاوری مطــرح کــردم زیــرا در بعــد فــردی اعتقــادات مطــرح است.شــیعه در

دشــمنی،دفع دشــمن اســت.به عبــارت دیگــر فضــای روشــن و دشــمن عینــی را بــا

جهــان بینــی مختــص خود،عالــم هســتی را نیازمنــد انســان کاملــی مــی دانــد کــه در

ابــزار و ادوات جنگــی مقابلــه مــی کننــد ولــی رفــع دشــمنی،در فضــای خا کســتری

پرتــو عصمــت و علــم لدنی،نگهبــان و راهنمــای طالبــان هدایــت اســت.در قــرآن

دشــمنی کــه در لبــاس دوســت ظاهــر مــی شــود صــورت مــی گیــرد و تشــخیص

کریــم تعبیــر اولــی االمــر بیــان شــده کــه در ردیــف خــدا و پیامبــر ،واجــب الطاعــه

دشــمن،نیاز بــه بصیــرت و تدبیــر دارد تــا بــا تــاش هــای مدبرانــه صلــح و آرامــش

نامیــده شــدند.

برقــرار شــود.قرآن کر یــم در آیــه  ۹ســوره حجرات،بــه عنــوان یــک قاعــده کلــی در

هــای زیــادی وجــود دارد کــه ســعی کردیم،آنچــه کــه نقطــه مرکــزی اســت و کمتــر بــه
آن توجــه شــده،بیان شــود.مؤلفه در بعــد فــردی شــامل عبودیت،اعتدال،والیــت
بــاوری اســت و در بعــد اجتماعــی شــامل اســتکبار ســتیزی،دفع دشــمن و رفــع
دشــمنی،ایجاد رابطــه والیــت مــداری بــه معنــای انضبــاط اجتماعــی اســت.
•عبودیــت :عبودیــت یعنــی انســان تربیــت شــده در مکتــب اســام بــا شــناخت

اســت بــه تنهایــی نمــی توانــد ماهیــت عبودیــت را بــه نمایــش گذارد،امــا بــه معنــای

جامعــه بــه لحــاظ ســنی،مذهبی،عقیدتی را شــاهد بودیم.یکــی از محــوری تریــن

راه خــدا جهــاد مــى كننــد و از ســرزنش هيــچ مالمتگــرى نمــى ترســند ايــن فضــل
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دو طايفــه از مؤمنــان بــا هــم بجنگنــد ميــان آن دو را اصــاح دهيــد و اگــر [بــاز] يكــى

خارجــی و ایجــاد رابطــه والیــی در بعــد اجتماعی،مکتــب ســاز اســت.

از آن دو بــر ديگــرى تعــدى كــرد بــا آن [طايفـه اى] كــه تعــدى مــىكنــد بجنگيــد تــا

الگــوی بــارز ایــن نــوع ســبک زندگــی در قــرن معاصر،امــام خمینــی (ره) و شــا گرد

بــه فرمــان خــدا بازگــردد پــس اگــر بــاز گشــت ميــان آنهــا را دادگرانــه ســازش دهيــد و

مکتــب او شــهید ســلیمانی هســتند.

عدالــت كنيــد كــه خــدا دادگــران را دوســت مــى دارد )).

ســردار ســلیمانی نــه تنهــا بــه عنــوان یــک ایرانــی مســلمان بلکــه بــه عنــوان

خداونــد در ایــن آیــه شــریفه بــه افــرادی اشــاره کــرده اســت کــه اختالفــات را برطــرف
ً
مــی کنند،اگــر ایــن افــراد وجــود نداشــتند قطعــا جامعــه بشــریت از بیــن مــی رفــت.

یــک قهرمــان در جهــان اســام مایــه مباهــات ملــت ایــران شدند.ایشــان نمــاد
اعتدال،انتظار،مقاومت و اســتکبار ســتیزی هستند.تشــیع پیکر شــهید ســلیمانی

ســردار ســلیمانی بــا بصیــرت و بینــش توحیــدی در ســایه والیــت پذیــری توانســتند

درس مقاومت،اقتــدار و عــزت بــود کــه بیــان کــرد شــهید ســلیمانی یــک نفــر نبــود

مشــکالت لبنان،عراق،ســوریه کــه بــه واســطه حربــه دشــمن ایجــاد شــده بــود را رفــع

بلکــه یــک تفکــر و مکتــب بــود کــه بــا خــون خــود انقــاب اســامی و جبهــه مقاومــت

کنــد.

را آبیــاری کــرد و امیــد و انتظــار را بــرای محرومــان و مســتضعفان رونــق بخشــید.یاد

•ایجــاد رابطــه والیــی و نظــم اجتماعــی  :نکتــه آخــر در بحــث نمــاد ســازی و

و نــام شــهید ســلیمانی بــه عنــوان یــک مکتــب در تار یــخ بــرای مســلمانان و آزادی

شــخصیت شــهید ســلیمانی در رابطــه بــا مکتــب ســازی ایشــان در بعــد اجتماعــی

خواهــان جهــان زنــده اســت.

و بحــث رابطــه والیــی یــا والیــت یــاوری اســت.تاکید مــی کنــم کــه والیــت
بــاوران بســیار زیــادی وجــود دارد،امــا افــرادی کــه خواســتار برقــراری رابطــه والیــی
باشند،بســیار انــدک هســتند.انضباط اجتماعــی نیــز بــه همیــن معنــا مــی باشــد.به
عبــارت دیگــر انضبــاط اجتماعــی یعنــی فعالیــت هــای اجتماعــی مطابــق قانــون و
شــرع و عقــل و مقــررات عرفــی انجــام شــود.انضباط بــه معنــای اطاعــت محــض از
ولــی امــر اســت کــه در ایــن رابطــه قــرآن کریــم در آیــه  ۶ســوره احــزاب مــی فرماینــد(( :
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ـاب َم ْسـ ُـط ًورا ؛ پيامبــر بــه مؤمنــان از خودشــان ســزاوارتر [و
معروفــا كان ذ ِلــك ِفــي ال ِكتـ ِ
نزديكتــر] اســت و همســرانش مــادران ايشــانند و خويشــاوندان [طبــق] كتــاب خــدا
بعضــى [نســبت] بــه بعضــى اولويــت دارنــد [و] بــر مؤمنــان و مهاجــران [مقدمنــد]
مگــر آنكــه بخواهيــد بــه دوســتان [مؤمــن] خــود [وصيـت يــا] احســانى كنيــد و ايــن
در كتــاب [خــدا] نگاشــته شــده اســت )).
والیــت مــداری و والیــت پذیــری بــر مبنــای توحیــد از ویژگــی هــای شــخصیتی
شــهید ســلیمانی اســت کــه بــه واســطه ایــن والیــت مداری،تــرس و ابهتــی در مقابــل
دشــمنان داخــل و خارجــی بــه نمایــش گذاشــت.
در ســخنان شــهید ســلیمانی بــه وضــوح بــه مســئله والیــت یــاوری اشــاره شــده
اســت،که مــی فرماینــد «وهلل وهلل وهلل از مهــم تریــن شــروط عاقبــت بخیــری رابطــه
حقیقــی مــا بــا ایــن حکیمــی اســت کــه امــروز ســکان انقــاب را بــه دســت دارد» .بــه
تعبیــر برخــی از فرماندهان،ســردار ســلیمانی مــی توانســتند شــجاعت هــای زیــادی
در میــدان از خــود نشــان دهنــد ولــی بــه جهــت تابعیــت از فرمانــده کل قوا،ایــن
شــجاعت هــا را انجــام نمــی دادنــد.
حاصــل ســخن در ایــن مســئله ایــن اســت کــه مــا مــی توانیــم شــهید ســلیمانی هــای
دیگــری هــم داشــته باشــیم،زیرا انســان موحــد در تربیــت اســامی،خداوند را بــه
عنــوان خالــق جهــان و رب یگانــه مــی شناســد و زندگــی خــود را بــا محــور قــرار دادن
توحیــد جهــت دهــی مــی کنــد.
ایــن چنیــن افراد،تصمیمــات و تمایــات فــردی خــود را بــر مــدار رضایــت الهــی بــه
حرکــت در مــی آورند.ایــن ســبک زندگــی بــر اســاس توحیــد مــی توانــد آثــار فــردی و

اجتماعــی بــه همــراه داشــته باشــد.
در بعــد فــردی شــامل عبودیت،اعتدال،والیــت بــاوری و قلــب ســلیم کــه شــامل
ایــن صفــات اســت،می باشــد.دفع و رفــع دشــمنی و مقاومــت در برابــر دشــمنان
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نشست علمی ظرفیت شناسی مکتب شهید سلیمانی در حکمرانی مقاومت در عصر غیبت
ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین دکتر نجف لک زایی
دبیرعلمی  :علی ابوترابی

در مــورد موضــوع جلســه امــروز کــه در خصــوص حکمرانــی مقاومــت بحــث مــی شــود،

لشــکر ظلــم و ســتم پیــروز خواهــد شــد و لــذا بــا اطمینــان بــه قومــش گفــت «:ان معــی

نمــی تــوان از محــرک هــای معرفتــی بــرای تبییــن عنصــر مقاومــت بهــره گرفــت.

ر بــی ســیهدین ».ایــن وعــده خداســت.

چــون همــان گونــه کــه گفتــه شــد ،ایــن محــرک هــا مبتنــی برعنصــر تجربــه هســتند و در

ایــن ســخن حضــرت موســی ،از عمــق بــاور قلبــی ایشــان سرچشــمه مــی گرفــت ،بــاور

مقابل مقیاس گســترده عنصر الهی و معنوی در حکمرانی مقاومت کارایی چندانی

و اعتقــاد بــه منبــع وحــی الهــی ،وعــده ای کــه هیــچ گاه تخلــف نمــی پذیــرد .در ایــن
َ
داســتان بــه حضــرت موســی(ع) وحــی شــد که عصایــت را به نیــل بــزنَ «:و ِإ ِذ ْاس َت ْســقى
َ ْ
َ
َُ ْ ْ
ُم َوســى ِلق ْو ِمـ ِـه فقل َنــا اضـ ِـر ْب ِب َع َصــاك ال َح َجـ َـر؛ و (بــه یــاد آور یــد) زمانــی را کــه موســی
بــرای قــوم خو یــش ،آب طلبیــد ،بــه او دســتور دادیــم« :عصــای خــود را بــر آن ســنگ

آنچــه مکتــب شــهید ســلیمانی را در مقابــل نظــام ســلطه موفــق نمــود ،بهــره منــدی

مخصــوص بــزن!»

ایشــان از نیــروی الهــی بــود.

تمــام پدیــده هــای مــادی حتــی ا گــر بــی ارزش هم باشــند ،می تواننــد به قــدرت خداوند

بــه تعبیــر دیگــر ،ایشــان عــاوه بــر عنصــر عقــل و تجربــه از دســتگاه معرفتــی شــهودی نیز

عامــل تولیــد قــدرت شــوند .بــه عنــوان نمونــه  ،شــن هــای بیابــان یــا یــک تــار عنکبــوت و

بهــره منــد بودنــد و ایــن مســئله نیــز از ارتبــاط معنــوی ایشــان بــا مقــام عظمــای والیــت

یــا النــه کبوتــر و  ....در قــرآن از ایــن آیــات الهــی کــه موجــب نصــرت و پیــروزی انبیا الهی

سرچشــمه مــی گرفــت .در مــورد ایــن عنصــر معرفتی(امــداد الهــی) و اتــکال بــه وحــی

شــده اســت بــه وفــور قابــل مشــاهده اســت کــه مــن بــه عنــوان نمونــه ،بــه برخــی از ایــن

الهــی بــه نمونــه هــای فراوانــی در قــرآن کریــم در خصــوص داســتان انبیــا اشــاره شــده
بــه عنــوان نمونــه ،در داســتان حضــرت موســی و قــوم بنــی اســرائیل هنگامــی کــه بــا

آیــات اشــاره مــی کنــم:
ّ َ َ َ َْ
َ
ُ
« َو ِإ َن ُج ْندنــا ل ُهـ ُـم الغا ِلبــون؛ و لشــکر مــا پیروزنــد !» در ایــن آیــه وعــده خداونــد مبنی برپیــروزی لشــکر اســام و غلبــه مؤمنــان ،یــک وعــده مشــروط اســت؛ نــه مطلــق .مشــروط

لشــکر فرعــون در ســتیز بودنــد ،قــوم بنــی اســرائیل بــه دلیــل اتــکا به محرک هــای معرفتی

بــه بنــدگان حقیقــی و لشــکریان راســتین خــدا بــودن و تــاش در مســیر الهــی بــا افــکار و

و عناصــر مــادی ایــن تــرس وواهمــه در آنهــا وجــود داشــت کــه بــه وســیله لشــکر فرعــون

برنامههــای آســمانی.
َّ
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ْ
ُ
ْ
َ
ُ
َ «-وال ِذيـ َـن َج َاهــدوا ِفينــا لنه ِدينهــم ســبلنا و ِإن الل لمــع المح ِسـ ِـنين؛ و آنهــا کــه در راه

ندارنــد .مــا بــرای اینکــه بخواهیــم ایــن محــرک هــا را در مکتــب شــهید ســلیمانی بــا
رویکــردی تطبیقــی دنبــال کنیــم متوجــه مــی شــویم کــه اگــر ایشــان بــا اســتناد بــه ایــن
رویکــرد بــه دنبــال مقاومــت در مقابــل نظــام ســلطه بودنــد هیــچ گاه موفــق نمــی شــدند.

اســت.

نابــود شــوند ،ولــی حضــرت موســی بــا اتصــال بــه وحــی الهــی مطمئــن بــود در مقابــل
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ً
مــا (بــا خلــوص ّنیــت) جهــاد کننــد ،قطعــا بــه راههــای خــود ،هدایتشــان خواهیــم کــرد؛
َ ُ
«ج َاهــدوا ِف َينــا» هــر گونــه جهــاد و
و خداونــد بــا نیکــوکاران اســت  ».در ایــن آیــه مــراد از

اســت .بــه عنــوان نمونــه ،در زمــان پیامبــر اســام مســلمانان بــه دلیــل اینکــه در اقلیــت

تالشــی اســت کــه در راه خــدا و بــرای رضایــت او و بــه منظــور خدمــت بــه دیــن اســام

بودنــد و از امکانــات الزم برخــوردار نبودنــد بــه دســتور خداونــد از مکــه به مدینه هجرت

انجــام پذیــرد.
ََ ْ َ ْ ََ ُ َ َ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ً َ َ ً
ّ
 «-وأن لـ ِـو اســتقاموا علــى الط ِر يقـ ِـة لســقيناهم مــاء غدقــا؛ و اینکــه اگــر آنهــا [= جــن و

کردنــد و در مدینــه پــس از مدتــی توانســتند بــا بهــره منــدی از قــدرت ایمــان و رهبــری

راهگشــا و ثمــر بخــش اســت .در داســتان انبیــا بــه ایــن موضــوع بــه کــرات اشــاره شــده

پیامبــر اولیــن و قدرتمنــد تریــن جامعــه و حکومــت اســامی آن زمــان را تاســیس کننــد.
خــوب در تاســیس ایــن امــت اســامی تنهــا محــرک هــای مــادی ومعرفتــی کافــی نبــود،

ان ـس] در راه (ایمــان) اســتقامت ورزنــد ،بــا آب فــراوان سیرابشــان میکنیــم !»
َ َ َ ْ ُ َ َّ َُّ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ َّ َ َ ّ
الل لقـ ِـو ٌي َع ِزيـ ٌـز؛ و خداونــد کســانی را کــه یــاری او کننــد
« ولينصــرن الل مــن ينصــره ِإن(و از آیینــش دفــاع نماینــد) یــاری میکنــد؛ خداونــد قــوی و شکســت ناپذیــر اســت».

کنــد و آنــان را در مقابــل زور گو یــان و مســتکبران پیــروز بــدارد  .پیــروزی بــر نظــام ســلطه

ایــن آیــه نشــان مــی دهــد وقــوع -امــداد و نصــرت الهــى ،معمــوال بعــد از حركــت و تــاش

تنهــا بــا قــدرت مــادی امکانپذیــر نیســت ،بلکــه عــاوه بــر آن ،قــدرت معنــوی و نیــروی

مااتفــاق مــی افتــد .
ََ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ً
ّ
ُ
ْ
اص َر ل ُه ْم؛
َ «-وكأ ّ ِيـ ْـن ِمـ ْـن ق ْر َيـ ٍـة ِهـ َـي أشــد قـ َـوة ِمـ ْـن ق ْر َي ِتــك ال ِتي أخ َر َج ْتــك أهلك َناه ْم فــا ن ِ

الهــی محرکــی قــوی و ارزشــمند اســت کــه بایــد بــدان توجــه کــرد .این عنصــر در مکتب

و چــه بســیار شــهرهایی کــه از شــهری کــه تــو را بیــرون کــرد نیرومندتــر بودند؛ مــا همه آنها

بلکــه عــاوه بــر آن قــدرت ایمــان و امدادهــای الهــی توانســت برکات ز یــادی بر آنــان نازل

شــهید ســلیمانی ،بــه عنــوان عنصر مقاومــت و پیروزی نقش مهمــی در تبیین مکتب
شــهید ســلیمانی دارد کــه از آن بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــا و شــاخصه هــای مهــم و

را نابــود کردیــم و هیــچ یاوری نداشــتند! »

کلیــدی ایــن مکتــب یــاد مــی شــود .اتــکا بــه قــدرت مــادی بــدون توجــه بــه منبــع الیــزال

موضــوع نصــرت الهــی در مکتــب شــهید ســلیمانی بــه عنــوان یــک عنصــر کلیــدی

الهــی ،نمــی توانــد بــه تنهایــی در موفقیــت انســان دخیــل باشــد ،نمونــه بارز این مســئله

عــاوه بــر ایمــان و بــاور قلبــی ،تجربــه نیــز شــده اســت .در واقــع ،انســان وقتــی بــه چیــزی

داســتان هایــی از اقــوام پیشــین در قــرآن اســت کــه بــه دلیــل غــرور بیجــا و سرکشــی از

ایمــان مــی آورد ابتــدا بایــد آن را تجربــه کنــد ســپس بپذیــرد .پــس بنابرایــن در محــرک

دســتورات پــروردگار موجبــات نابــودی خو یــش را فراهــم کردنــد.

هــای معرفتــی وحیانــی ،عنصــر عقــل وتجربــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــود.

عرصه های مقاومت

دومیــن محــرک ،محــرک هــای انگیزشــی اســت .در زندگــی انســان نبایــد تنهــا بــه

در خصــوص بحــث از محــرک هــا خصوصــا در موضــوع مقاومــت مــا عرصــه هــای

محــرک هــای معرفتــی اکتفــا کنــد و ایــن محــرک بــه تنهایی نمــی تواند عامل پیشــرفت

مختلفــی دار یــم کــه بــه طــور فهرســت وار بــه آنهــا اشــاره مــی کنــم:

و موفقیــت وی باشــد .بــه عنــوان نمونــه ،حفــظ قــران بــه عنــوان یــک محــرک معرفتــی

-مقاومــت علمــی ،معرفتــی و دانشــی؛ بدیــن معنــا کــه عــاوه بــر محــرک هــای معرفتــی

کافــی نیســت ،بلکــه در کنــار آن بایــد عمــل بــه معــارف قــرآن و پیــاده کــردن دســتورات

بایــد علــم مقاومــت را هــم تولیــد کــرد.

ایــن کتــاب آســمانی نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد .یــا مســئله ایمــان و عمــل صالــح کــه در

-مقاومت اعتقادی و کالمی که به اختصار الهیات مقاومت نامیده می شود.

کنــار یکدیگــر آمــده انــد و در قــران بیــش از  60مرتبــه تکــرار شــده انــد.

-مقاومــت اخالقــی و تربیتــی و عرفانــی کــه بــه اختصــار اخــاق و عرفــان مقاومــت نــام

ساختار محرک ها

دارد.

در مــورد ســاختار محــرک هــا مــا بــا دو نــوع مــدل محــرک روبــرو هســتیم ،محــرک هــا
یــا توحیــدی هســتند(هلل) یــا اینکــه هــدف آنهــا نفــس و مــادی مــی باشــد(لنفس)

مقاومت راهبردی و استراتژیک که راهبرد مقاومت نامیده می شود.ً
-مقاومت رفتاری و فرهنگی که اختصارا فرهنگ مقاومت نامیده می شود.

خــود موضــوع نفــس نیــز عــام اســت و از دو بعــد قابــل بررســی اســت ،بعــد میــل

-مقاومــت نظامــی و انتظامــی ،مقاومــت اطالعاتــی و امنیتــی ،مقاومــت اقتصــادی و

انســان(عناصری کــه انســان بــدان اشــتیاق پیدا می کنــد) و بعد نفــرت وی(عناصری

مقاومــت مدیریتــی.

کــه انســان از ان متنفــر اســت و دوری مــی کنــد ماننــد شــهوت و غضــب ،البتــه عنصــر

البتــه تمــام مــواردی کــه بــدان اشــاره شــد ،مــی تــوان در قالــب دیگــری نیــز خالصــه کــرد،

شــیطنت کــه از ســوی شــیطان در قلــب انســان القــا مــی شــود نیــز یکــی از عناصــر

بــه عنــوان نمونــه ،اقتصــاد مقاومتــی در قالــب مدیر یــت مقاومتــی آشــکار مــی شــود،

معرفتــی اســت ،در ایــن دســتگاه معرفتــی گاهــی شــبه علــم بــه جــای علــم وارد قلــب

مقاومــت تمدنــی در قالــب تمــدن مقاومــت ،یــا مثــا بــا مقاومــت در ســبک زندگــی یــا

انســان مــی شــود و ممکــن اســت مــورد پذیــرش نیــز قــرار گیــرد.

الگــوی زندگــی اســامی ،عنصــر مقاومــت در جامعــه نهادینــه شــده و جامعــه مقــاوم

در قرآن نیز به این مورد در داســتان آدم و حوا اشــاره شــده اســت(القا معرفت نادرســت
ّ َ ُ َ
َ
َّ
اص ِحيـ َـن؛ و بــرای آنهــا ســوگند یــاد
از ســوی شــیطان)؛ « َوق َاسـ َـم ُه َما ِإ ِنــي لك َمــا ل ِمـ َـن الن ِ
کــرد کــه مــن بــرای شــما از خیرخواهانــم» .در این آیــه حضرت آدم وهمســرش در آغاز به

خواهــد شــد .همچنیــن مــی تــوان عنصــر مقاومــت را در نهادهــای مختلــف ماننــد
اشــغالگری بیگانــگان خالصــه کــرد و بــه امــت و دولــت مقــاوم دســت یافــت .در هــر

ابليــس اعتمــادى نداشــتند و شــيطان بــراى جلــب اعتماد آنها ســوگند يــاد كــرد و بر آن

صــورت عنصــر مقاومــت بایــد از درون شــروع شــده و بــه بیــرون ختــم شــود.

نيــز تأ كيــد نمــود .پــس بــا توجــه بــه محتــوای این آیه ،گاهى دشــمن بــا ظاهرى دلســوزانه
و ّادعــاى خيرخواهــى ،در اعتقــادات مــا نفــوذ مىكنــد و ضربــه مىزنــد.

عرصــه هــای مختلــف مقاومــت در پیونــد بــا خــود ســازی درونــی و بیرونــی در چهــار
محور قابل بررســی هســتند که شــامل مقاومت فرهنگی ،مقاومت سیاســی ،مقاومت

در مکتــب و آییــن توحیــد بــرای رســیدن بــه قلــه کمــال نبایــد تنهــا بــه معــرف بشــری

اقتصــادی و مقاومــت نظامــی مــی باشــد .مــواردی کــه بــدان اشــاره شــد ،بســیار عــام و

اکتفــا نمــود ،بلکــه در کنــار اســتفاده از محــرک هــای معرفتــی اســتفاده از محــرک هــای

گســترده هســتند بــه گونــه ای کــه ســایر مــوارد را نیــز در بــر میگیــرد.

انگیزشــی نیــز الزم مــی باشــد؛ البتــه بهــره منــدی از معــارف قــرآن در کنــار تعالیــم اهــل

نکتــه دیگراینکــه ،ایــن محورهــا مبتنــی بــر چهــار مقولــه جهاد اکبــر ،جهاد کبیــر ،جهاد

بیــت نیــز در راهیابــی انســان بــه ســمت قلــه کمــال و حــل مشــکالت زندگــی ،بســیار

افضل و جهاد اصغر هســتند و همان طور که گفته شــد تماما در پیوند با خود ســازی

امــت ،دولــت و حکمرانــی یــا حتــی در مســائل معنــوی ماننــد وســاوس شــیطانی و
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درونــی و بیرونــی قــرار مــی گیرنــد .در واقــع ،خکمرانــی مقاومــت در عرصــه فرهنگی باید

مقاومــت افــراد جامعــه در برابــر ســختیها و مشــکالت .امــا مرابطــه عبــارت از :همیــن

بــه مرحلــه تعالــی اخــاق و فرهنــگ دســت یابــد و ایــن قــدرت راهبــرد را ایجــاد کنــد تــا

وصــل کــردن نیروهــا اســت ،امــا نــه تنهــا نیــروى مقاومــت در برابــر شــدائد و ســختیها،

اینکــه در ایــن عرصــه بــه تعالــی فرهنــگ منجــر شــود .یــا در عرصــه اقتصــادی ،جامعــه

بلکــه همــه نیروهــا و کارهــا ،در جمیــع شــئون زندگــى دینــى ،چــه در حــال شــدت و

اســامی بایــد موانــع را پشــت ســر گذاشــته و بــه پیشــرفت اقتصــادی دســت یابــد.

ســختی ،چــه در حــال آســایش و خوشــى؛ چــون مــراد از مرابطــه ایــن اســت کــه جامعــه

همچنین در عرصه سیاســی و نظامی ،حکمرانی مقاومت باید با شناســایی چالش

به ســعادت حقیقى دنیا و آخرت خود برســد ،نه به برخی از ســعادت و خوشــبختی،
ْ
«اصبـ ُـروا»« ،صابـ ُـروا» َو «راب ُطوا» ،جملــه َ«و َّات ُقــوا َ
اهَّلل
ِ
ِ
بــه َهمیــن جهــت بعــد از ســه جملــهِ :
َل َع ّل ُکـ ْـم ُت ْفل ُحـ َ
ـون» را آورده اســت.
ِ

بــا اینکــه مــا در برخــی از عرصــه هــای حکمرانــی مقاومــت بــه پیــروزی هایــی دســت

پــس بنابرایــن بــا توجــه بــه آیــات مذکــور ما متوجه می شــویم که مســئله صبــر و مقاومت

یافتیــم ،بــا ایــن حــال در ســایر عرصــه هــا ماننــد عرصــه هــای فرهنگــی و اقتصــادی

در زندگــی انســان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ،چراکه نصرت و امداد الهــی را در

موفقیــت هــای الزم را کســب نکردیــم .البتــه دلیــل ایــن امــر دور از ذهــن نیســت ،چراکه

پــی خواهد داشــت.
َّ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ
ْ
َ
الل
الل ج ِميعــا ول تفرقــوا واذكــروا ِنعمــت ِ
یــا مثــا در آیــه شــریفهَ «:واعت ِص ُمــوا ِب َح ْبـ ِـل ِ
َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ً َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ
عليكــم ِإذ كنتــم أعــداء فألــف بيــن قل ِوبكــم فأصبحتم ِب ِنعم ِت ِه ِإخوانا وكنتم على شــفا
ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ
الل َل ُكـ ْـم َآياتــه َل َع َّل ُكـ ْـم َت ْه َتـ ُـد َ
ـك ُي َب ّيـ ُـن َُّ
ون ؛ و همگــى
ـار فأنقذكــم ِمنهــا كذ ِلـ
ِِ
حفــر ٍة ِمــن النـ ِ
ِ
بــه ریســمان خــدا چنــگ زنیــد و پراكنــده نشــوید و نعمــت خــدا را بــر خــود یــاد كنیــد،

مســئله پایــداری و مقاومــت در فرهنــگ اســام بســیار محتــرم شــمرده شــده و آثــار و

آنــگاه كــه دشــمنان یكدیگــر بودیــد ،پــس خداونــد میــان دلهایتــان الفــت انداخــت و در

بــرکات زیــادی نیــز بــه دنبــال دارد .بــه عنــوان نمونــه ،در ســوره آل عمــران آمــده اســت«:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ّ ْ َ ْ َ ُ
ـت أقد َامكـ ْـم؛ ای کســانی کــه ایمــان
يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا ِإن تنصــروا الل ينصركــم و يث ِبـ
آوردهایــد! اگــر (آییــن) خــدا را یــاری کنیــد ،شــما را یــاری میکنــد و گامهایتــان را اســتوار

ســایه نعمــت او بــرادران یكدیگــر شــدید ،و بــر لــب پرتگاهــى از آتــش بودیــد ،پــس شــما
هدایــت شــوید» .

مـیدارد»  .در ایــن آیــه ،الزمـهى ايمــان ،اقــدام عملــى در جهــت نشــر و گســترش ديــن

طبــق آیــه مذکــور ،کــه مســئله اعتصــام و اتحــاد را متذکــر مــی شــود ،وحــدت و دورى از

الهــى شــمرده شــده اســت و هركــس بــا فكــر ،زبــان و عمــل خويــش ،ديــن اســام را يــارى

تفرقــه ،را یــك وظیف ـ ه ى الهــى و عامــل اخــوت و بــرادری مــی دانــد کــه بایــد بــر محــور

كنــد ،خداونــد نيــز او را حمايــت مىكنــد.
َ
َ
یــا در ایــه  200ســوره آل عمــران آمــده اســت« «:یــا أ ُّی َهــا ّالذیـ َـن َآم ُنــوا ْاصبـ ُـروا َو صابـ ُـروا وَ
ِ
ِ
اهَّلل َل َع َّل ُکـ ْـم ُ ،ت ْفل ُحـ َ
راب ُطــوا َو َّات ُقــوا َ
ـون؛ اى کســانى کــه ایمان آوردهاید! (در برابر مشــکالت
ِ
ِ
و هوســها )،اســتقامت کنیــد! و در برابــر دشــمنان (نیــز) ،پایــدار باشــید و از مرزهــاى

دیــن خــدا باشــد .در واقــع ،اتحــاد و یکدلی مــردم ،مقاومت آنان را در مقابل مشــکالت

برخــوردار اســت ،چرا کــه موجــب تقو یــت اراده خواهــد شــد و عبــور از موانــع را ســهل و

خــود ،مراقبــت کنیــد و از خــدا بپرهیزیــد ،شــاید رســتگار شــوید»

آســان مــی کنــد.

در ایــن آیــه ،مــراد از «صابــروا» ،صبــر اجتماعــی و دســت جمعــی بــر مشــکالت و

نقش وحدت در مکتب شهید سلیمانی با تاکید بر سخنان امامین انقالب

اذیتهــای دشــمنان اســت .مــراد از «رابطــوا» ،شــکیبایی نمــودن و متحــد شــدن تمــام

از ابتــدای پیــروزی انقــاب بنیانگــذار انقــاب اســامی و رهبــر انقــاب هــر دو آمــال و

افــراد ،در تمــام شــئون زندگــی چــه در ســختی و مشــکالت چه در خوشـیها میباشــد.

آرزوهایــی را بــرای جهــان اســام مطــرح کردنــد و ایــن ظرفیــت مســئوالن امــر بــوده اســت

ایــن آیــه جامعــه اســامی را بــه ســه خصلــت «صبــر»« ،مصابــره» و «مرابطــه» ،ســفارش

کــه تــا چــه حــدی بتواننــد آنچــه را کــه منطقــی و عینــی اســت و ضــروری ،اولویــت دار و

فرمــوده ،و رســتگارى فــرد و اجتمــاع را چــه دربــاره نیازهــای زندگــى و چــه از نظــر

مــورد تاکیــد بــه امامیــن انقــاب اســت مــورد توجــه قــرار دهند ،البتــه این امر در بســیاری

فضیلــت و تأمیــن ســعادت اخــروى ،وابســته بــه اجرای آن ســه خصلت نموده اســت،
ّ
و بــا بــکار بــردن آن ،رســتگارى آنــان امــکان پذیر اســت ،و با تخلــف از آن انتظار نجات

از مــوارد انجــام نشــد و از همــان جــا کشــور و ملــت ضربــه خوردنــد ،امــا در ایــن حــوزه
ســردار ســلیمانی بــا اشــراف و ذوب در والیــت و درونــی کــردن گفتمــان ولــی فقیــه بــا

و رســتگارى ،دور از عقــل و خــرد ،اســت.

اخــاص ،تدبیــر و شــجاعت و نفــوذ کالم عبــد صالــح خــدا تمــام ویژگــی هــای الزم را

تهــا را تحمــل
«مصابــره» ،عبــارت اســت از« :اینکــه جمعیتــى بــه اتفــاق یکدیگــر اذی 

بــرای تصــدی ایــن اقــدام بــزرگ در وجــود خــود جمــع کردنــد و توانســتند شــرایط بســیار

کننــد و هــر یــک صبــر خــود را بــه صبــر دیگــرى تکیــه دهــد و در نتیجــه برکاتــى کــه در

پــر مولفــه را بــا مشــارکت تمــام کشــورها و فرهنــگ هــای مختلــف حــول وحــدت کلمــه

صفــت صبــر اســت دســت بــه دســت هــم دهــد و تأثیــر صبــر بیشــتر گــردد ».ایــن معنــا

و اعتصــام بــه حبــل اهلل جمــع کننــد و بــا هــدف دفــاع از انســان هــای بــی گنــاه ،آرمــان

امــرى اســت کــه هــم در فــرد -اگــر نســبت بــه حــال شــخصى او در نظــر گرفتــه شــود-

هــای الهــی و آنچــه فطــرت انســانی مــا را بــه آن فــرا مــی خوانــد ،موفــق شــوند موضــوع

محســوس اســت و هــم در اجتمــاع -اگــر نســبت بــه حــال اجتمــاع و تعــاون او در نظــر

جبهــه مقاومــت را تشــکیل دهنــد.

گرفتــه شــود-؛ چــون باعــث مىشــود کــه تــک تــک افــراد نیــروى یکدیگــر را بــه هــم وصــل

اتحــاد و اتفــاق افــراد یــک جامعــه در گــرو ایمــان و پیــروی آنهــا از دســتورات و فرامیــن

کننــد و همــۀ نیروهــا یکــى شــود.
«راب ُطــوا» ،از مــادۀ «ربــط» ،اس ـتکه بــه بــاب مفاعلــه بــرده شــده و مصــدرش مرابطــه،
ِ
از نظــر معنــا اعــم از مصابــره اســت؛ زیــرا مصابــره عبــارت بــود از :وصــل کــردن نیــروى

رهبــری جامعــه اســت .هرکجــا چنیــن اتفاقــی افتــاد ،آثــار و بــرکات ز یــادی نیــز نصیــب

هــا و رفــع آنهــا بــه نقطــه مطلــوب دســت یابــد.
عرصه های آسیب شناسی حکمرانی مقاومت

هرکجــا فرهنــگ مقاومــت توحیــدی شــکل گرفــت ،شــاهد کارنامــه درخشــانی بودیــم.
بــه عنــوان مثــال ،در عرصــه اقتصــادی بــا اینکــه مقــام معظــم رهبــری مســئله اقتصــاد
مقاومتــی را مطــرح کردنــد بــا ایــن حــال سیاســت هایــی کــه در کشــور در پیــش گرفتــه
مــی شــود آثــار اقتصــاد مقاومتــی در آنهــا دیــده نمــی شــود.

را از آن نجــات داد .ایــن گونــه خداونــد آیــات خــود را بــراى شــما بیــان مــىكنــد ،شــاید

داخلــی و خارجــی بیشــتر مــی کنــد .مســئله اتحــاد مردمــی کــه در قالــب تشــکل هــای
بســیجی نمــود پیــدا مــی کنــد ،در مکتــب شــهید ســلیمانی ،از اهمیــت باالیــی

جامعــه شــده اســت .بــرای تشــریح بحــث ،بــه نمونه هایــی از جنــگ های صدر اســام
اشــاره مــی کنــم و ایــن موضــوع را در ضمــن آیــات متذکــر مــی شــوم .بــه عنــوان نمونــه،
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در جنــگ بــدر بــا اینکــه تعــداد مســلمانان بســیار کمتــر از تعــداد مشــرکین بــود ،ولــی بــا

مقاومــت همیــن مســئله اســت کــه بــدان اشــاره کــردم .نکتــه دیگــر در همیــن زمینــه

نیــروی ایمــان و صبــر و مقاومــت در مقابــل مشــرکان پیــروز شــدند .امــا در جنــگ احــد

توجــه بــه مســئله تشــکیل دولــت اســامی اســت .همــان طــور کــه مســتحضر هســتید

بــا توجــه بــه موفقیــت نســبی مســلمانان در ایــن جنــگ ،متاســفانه بــه علــت ســرپیچی

و مقــام معظــم رهبــری بارهــا مــورد تاکیــد قــرار دادنــد بــا انقالب اســامی توانســتیم ارکان

از فرمــان رســول اکــرم ،شکســت خوردنــد .از جملــه عوامل شکســت مســلمانان در این
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لقــد عفــا عنکــم و اهَّلل ذو فضـ ٍـل علــی المؤ ِمنیــن؛ و قطعــا خداونــد وعــد ه خــود را (مبنــی
ُ
ّ
بــر پیــروزی شــما در جنــگ احــد) محقــق گردانــد ،زیــرا کــه دشــمن را بــا خواســت او مــی

نظــام اســامی را تشــکیل دهیــم ،ولــی بــا ایــن حــال وظیفــه مهــم تــری در پیــش داریم که

نکــت دیگــر کــه الزم و ضــروری بــه نظــر مــی رســد ،آســیب هایــی اســت کــه بــه واســطه

کشــتید ،تــا آنکــه سســت شــدید و در کار (جنــگ و تقســیم غنائــم) بــه نــزاع پرداختید و

ترک مقاومت و ایســتادگی در برابر نظام ســلطه ،گریبانگیر جوامع مختلف می شــود.

از (دســتور پیامبــر) نافرمانــی کردیــد ،بــا آنکــه خداوند (پیــروزی و) آنچــه را (از غنائم) که

تجربــه نشــان داده اســت کــه تــرک مقاومــت مســاوی اســت بــا تســلیم در برابــر خواســته

محبــوب شــما بــود بــه شــما نشــان داده بــود .برخــی از شــما خواهــان دنیاینــد (و غنائــم

هــای دشــمنان و پذیــرش نظــام ســلطه .بــا توجه بــه این موضوع سرنوشــت کشــورهایی

جنگــی) ،و برخــی خواهــان آخــرت (و شــهادت در راه خــدا) .پــس آنــگاه خداونــد شــما

کــه بــا پذیــرش نظــام ســلطه و ســازش بــا آنهــا بــه حاکمیــت آنــان در کشورشــان رضایــت

را از (تعقیب) آنان منصرف ســاخت (و پیروزی شــما به شکســت انجامید) ،تا شــما

دادنــد جــز چپــاول ســرمایه ملــی چیــز دیگــری نبوده اســت؛ دقیقــا مطابق فرمایــش مقام

را بیازمایــد ،ولــی از (خطــای) شــما درگذشــت و همانــا خداونــد نســبت بــه مؤمنــان،

معظــم رهبــری کــه فرمودنــد :هزینــه هــای ســازش از هزینه های مقاومت بیشــتر اســت.

صاحــب فضــل و بخشــش اســت» .
ّ
طبــق ایــن آیــه ،مســلمانان در ســال دوم هجــری ،در جنــگ بــدر پیــروز شــدند و خداوند

چراکــه ایــن مســئله خســارت هــای مــادی و معنــوی بســیاری در بــر دارد و تمــام ســرمایه

وعــده داده بــود کــه در جنــگهــای آینــده نیــز پیــروز مــیشــوند .در ســال بعــد که جنگ
ُ
احــد واقــع شــد ،پیامبــر(ص) پنجــاه نفــر مســلح را بــرای حفاظــت از ّدرههــا و کــوه هــا

بایــد مــورد اهتمــام قــرار گیــرد و آن تشــکیل دولــت اســامی اســت .توجــه بــه این مســئله
در حکمرانــی مقاومــت از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت ولــذا بــرای تحقــق
جامعــه اســامی بایــد تمــام ارکان نظــام متحــد شــده و بــه صــورت یــک زنجیــره واحــد
در را ه تحقــق آن گام بردارنــد و موانــع را بــا هوشــیاری و بصیــرت کامــل برطــرف کننــد.

هــای یــک کشــور را نابــود خواهــد کــرد و آن را از ریشــه مــی خشــکاند.
الگوهایمقاومت
آخریــن نکتــه بازخوانــی الگوهــای مقاومــت در عرصــه حکمرانــی اســت .در قــرآن بــه
نمونــه هــای مختلفــی از ایــن الگوهــا اشــاره شــده اســت .بــه عنــوان نمونــه ،داســتان

نصــب کــرد .چــون جنــگ شــروع شــد ،در آغــاز مســلمانان حملــه کــرده و نفس دشــمن
را گرفتــه و آنهــا را شکســت دادنــد ،امــا ّ
متأســفانه در بیــن آن پنجــاه نفــر کــه مســئول
ّ
حفاظــت از کــوه بودنــد ،اختــاف شــد ،عــدهای گفتنــد :پیــروزی مــا قطعــی اســت،
ّ
پــس بــه ســراغ جمــع غنائــم برویــم و عــد ه کمــی همچنــان ســنگرها را حفــظ کردنــد.

الگوهــای مقاومــت محســوب مــی شــوند .به نظر من بهترین کار بــرای تداوم راه شــهدا،

ـمن شکســت خــورده ،از همــان منطقــهای که بــدون محافظ مانده بــود حمله کرد
دشـ ِ

ترســیم الگوهــای مقاومــت و انتقــال آن بــه نســل جدیــد اســت .مــن معتقــدم اگــر ایــن

ن هــا ضربـ ه ســنگینی خوردند و شــهدای بســیاری دادند ،تــا آنجا که
و ایــن بــار مســلما 

زندگــی انبیــای الهــی ماننــد حضــرت ابراهیــم ،حضرت موســی و ...در حــال حاضر نیز
ً
حضــرت امــام ،مقــام معظــم رهبــری و شــهدا خصوصــا شــهید ســلیمانی از بزرگتریــن

الگــو بــه صــورت صحیــح و روشــمند انجــام شــود ،نتایــج و بــرکات ز یــادی نصیــب

جــان پیامبــر در معــرض خطــر قــرار گرفــت و بســیاری از مســلمانان پا به فرار گذاشــتند.

جامعــه اســامی خواهــد کــرد.
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ـود لــم تروهــا وجعــل ك ِلمــة ال ِذيــن كفــروا
الل َسـ ِـكينته عليـ ِـه وأيــده ِبجنـ ٍ
ْ
ْ
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الل ِهـ َـي ال ُعل َيــا َو َُّ
الل َع ِزيـ ٌـز َح ِكيـ ٌـم؛ ا گــر او را یــاری نکنیــد ،خداونــد او را
الســفلى وك ِلمــة ِ
یــاری کــرد؛ (و در مشــکلترین ســاعات ،او را تنهــا نگذاشــت؛) آن هنــگام کــه کافــران
ّ
او را (از مکــه) بیــرون کردنــد ،در حالــی کــه ّدومیــن نفــر بــود (و یــک نفــر بیشــتر همــراه

علــل و عوامــل مقاومــت همــان برخــورداری از دو محــرک معرفتــی و انگیزشــی مــی

نداشــت)؛ در آن هنــگام کــه آن دو در غــار بودنــد ،و او بــه همــراه خــود میگفــت:

باشــد .ایــن دو محــرک کــه مــا ک ایمان شــمرده می شــود آثــار و برکات زیــادی د زندگی

«غــم مخــور ،خــدا بــا ماســت!» در ایــن موقــع ،خداونــد ســکینه (و آرامــش) خــود را بــر

مومنیــن دارد ،چراکــه فــرد مومــن بــا وجــود ایــن دو همــواره پیــروز اســت او کــه بــه وظیفــه

او فرســتاد؛ و بــا لشــکرهایی کــه مشــاهده نمیکردیــد ،او را تقو یــت نمــود؛ و گفتــار (و

خــود عمــل مــی کنــد هیــچ ترســی از کشــته شــدن در راه خــدا نــدارد و لــذا بــا بصیــرت

هــدف) کافــران را پاییــن قــرار داد( ،و آنهــا را با شکســت مواجه ســاخت؛) و ســخن خدا

کامــل در ایــن راه قــدم بــر مــی دارد .امــا عوامــل ضعــف حکمرانــی مقاومــت ایــن اســت

(و آییــن او) ،بــاال (و پیــروز) اســت؛ و خداونــد عزیــز و حکیــم اســت !»

کــه حکمرانــی در عرصــه هــای مختلفــی کــه بــا آن روبروســت ،بــه صــورت ناقــص عمــل

مطابــق ایــن آیــه شــریفه مقصــد اصلــی در حکمرانــی مقاومــت فتــح قلــه هــای جهــان
َّ
َ َ
و برافراشــتن پرچــم اهلل اســت و تحقــق ای آیــه شــریفه کــه مــی فرمایــدُ «:هـ َـو الـ ِـذي أ ْر َســل
ََ
ْ ّ ْ
ّ
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الديــن ُك ّلــه َو َلـ ْـو َكــر َه ْال ُم ْشــر ُك َ
ون؛ او کســی
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ِ
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اســت کــه رســولش را بــا هدایــت و آییــن حــق فرســتاد ،تــا آن را بــر همــه آیینهــا غالــب

کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .در حــال حاضــر بــزرگ تریــن نقطــه ضعــف حکمرانــی

گردانــد ،هــر چنــد مشــرکان کراهــت داشــته باشــند! »

ی کردنــد کــه مگــر خــدا بــه مــا
پــس از پایــان جنــگ ،مســلمانان از پیامبــر(ص) انتقــاد مـ 
ی دهــد کــه
وعــد ه پیــروزی نــداده بــود ،پــس چــرا شکســت خوردیــم؟ ایــن آیــه پاســخ مـ 
وعــد ه خــدا راســت بــود ،ولــی سســتی و نــزاع و نافرمانــی عامـ ِـل شکســت شــما شــد .بــا

توجــه بــه آیــات مذکــور ،متوجــه شــدیم ســه مولفــه پایــداری در نبــرد ،حفــظ وحــدت و
اطاعــت ،از عوامــل پیــروزی مســلمانان محســوب مــی شــود.
عوامل تقویت مقاومت و نقاط ضعف آن

کنــد .همــان طور که اشــاره شــد حکمرانی مقاومت بر چهار محــور نظامی ،اقتصادی،
سیاســی و فرهنگــی اســتوار اســت ،در بخــش نظامــی خوشــبختانه عملکــرد بســیار
خوبــی داشــته ایــم ،امــا در ارکان دیگــر آن بــا ضعــف هــا و کاســتی هایــی روبــرو هســتیم
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نشست علمی«چالش نسبیت ارزش ها با فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی»
ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین دکتر شمس اهلل مریجی
دبیرعلمی  :دکتر ذوالفقار ناصری
خــاص خــودش شــکل مــی گیــرد ولــذا بــر ایــن اســاس حکومــت واحــد جهانــی امــری
محــال و ناشــدنی اســت.
بــه عنــوان مثــال جامعــه ایــران کنونــی و جامعــه آمر یــکا بــه لحــاظ ارزش هــای حاکــم بــر
آن ،از لحــاظ ذاتــی دو جامعــه متبایــن هســتند.
خــوب در ایــن صــورت وقتــی دو جامعــه متبایــن باشــند ،نمــی تــوان آن دو را تحــت
حاکمیــت واحــد قــرار داد ،چرا کــه در خصــوص دو مقولــه متبایــن امــر مشــترک
امکانپذیــر نیســت و لــذا ایــن جوامــع ابتــدا بایــد اشــتراکاتی داشــته باشــند تــا بــر اســاس
آن تحــت حاکمیــت حکومــت واحــد جهانــی قــرار گیرنــد.
خــوب همــان طــور کــه متوجــه شــدید از نظــر ایــن عــده ،حکومــت واحــد جهانــی امــری
اســت موهــوم و ذهنــی و هیــچ گاه واقعیــت فعلــی پیــدا نمــی کنــد.
پــس چــاره ای ندار یــم کــه بــر اســاس نســبیت ارزش هــا بدیــن امــر قائــل باشــیم کــه
مســئله نســبیت ارزش هــا در حــوزه فلســفه اخــاق بســیار وســیع و فضــای گســترده ای

هــر جامعــه ای مخصــوص بــه خــود و بــر اســاس ارزش هــای حا کــم بــر آن شــکل مــی
ً
گیــرد .در ایــران ،خصوصــا در دهــه هفتــاد و بعــد از جنــگ تحمیلــی ،در بســیاری از
ً
ً
آثــار خصوصــا مطبوعــات برخــی از مقولــه هــای دینــی مــورد ســوال واقــع شــد ،خصوصــا

صــورت جــدی دنبــال شــد.

جریــان عمــر نــوح تــا بدیــن وســیله عمــر حضــرت مهــدی را ز یــر ســوال ببرنــد تــا اینکــه

امــا ایــن جلســه بــا توجــه بــه اینکــه در جریــان مکتــب شــهید ســلیمانی و فرهنــگ

بدیــن واســطه حکومــت جهانــی ایشــان را خدشــه دار کننــد.

مهدویــت و انتظــار شــکل گرفتــه اســت ،امتــداد آن در حــوزه جامعــه شناســی مــورد

خــوب در ایــن طــرز تفکــر کــه بــر پایــه نســبیت ارزش هــا اســتوار اســت .مــا بایــد هــم بــه

بررســی قــرار مــی گیــرد.

لحــاظ تئور یــک و هــم بــه لحــاظ عملــی و بــا تمســک به مکتب و ســبک وســیره شــهید

تاریخچه ی نسبی گرایی

ســلیمانی کــه همــان پیــاده شــدن و اجــرای ارزش های انقالب اســامی اســت ،نســبی

نســبی گرایــی یکــی از مهمتریــن مباحــث معرفــت شناســی و فلســفی اســت کــه

بــودن ارزش هــا را ز یــر ســوال ببر یــم.

از دوران گذشــته تــا کنــون اندیشــمندان مغــرب زمیــن و اســامی را بــه خــود مشــغول

البتــه از دیــدگاه فلســفه اخــاق در ایــن خصــوص فــراوان بحــث شــده ،امــا در ایــن

ســاخته اســت.

نشســت علمــی قصــد دار یــم ایــن بحــث را از دیــدگاه جامعــه شناســی دنبــال کنیــم.

اســتاد مطهــری در آثــار متنــوع خــود ضمــن تعریــف نســبیت و نســبی گرایــی بــه تمایــز

نسبیت ارزش ها در جامعه شناسی

نســبیت هســتی شــناختی و نســبیت معرفت شــناختی پرداخته اســت وی نســبیت

بحــث نســبیت ارزش هــا یکــی از مباحــث جــدی در حــوزه جامعــه شناســی سیاســی

معرفــت شــناختی را بــه جهــت بــی معنایــی و تناقــض گویــی نقــد مــی کنــد و نســبیت

اســت کــه در ایــن نشســت علمــی مــورد تحلیــل و بررســی قــرار مــی گیــرد.
ً
امــا ســوالی کــه در اینجــا مدنظــر قــرار مــی گیــرد ،اینکــه ا گــر واقعــا جوامــع ذاتــا متبایــن

طرح بحث

باشــند ،بحــث از حکومــت واحــد جهانــی حرفــی نامعقــول و امــری ناممکــن خواهــد

مســئله انتظــار بــرای تاســیس یــک حکومــت واحــد جهانــی ،از آمــوزه هــای اساســی در

بــود.

فرهنــگ مهدویــت اســت.

چراکــه زمانــی بحــث از حکومــت واحــد مهــدوی امکانپذیــر اســت کــه از بایســته هــای

ایجــاد ایــن حاکمیــت جهانــی ،نیازمنــد ســاز وکار اجــرای فرهنــگ مهــدوی اســت .بــه

الزم برخــوردار باشــد و یکــی از مــوارد لــزوم اینکــه جوامــع متبایــن بالــذات نباشــند ،و در

تعبیــر دیگــر ،فرهنــگ مهــدوی کــه در حقیقــت همــان فرهنــگ و آمــوزه هــای وحیانــی

صــورت وقــوع چنیــن امــری صحبــت از حکومــت واحــد و امــت واحــد اســامی بــی

اســت بخواهــد در جامعــه بــه صــورت عملــی و عینــی نهادینــه شــود نیازمنــد ســاز و کار

معنــا خواهــد بــود.

خاصــی اســت کــه بــه شــکل حکومــت جهانــی حضــرت مهــدی نمــود مــی یابــد.

بــه عبــارت دیگــر ،ا گــر نســبیت ارزشــی و متبایــن بالــذات بــودن جوامــع ،یــک واقعیــت

در حــوزه جامعــه شناســی سیاســی برخــی بــا اســتناد بــه نظریــه نســبیت ارزش هــا قائــل

انکارناپذیــر باشــد ،هیــچ گاه نبایــد کســانی کــه بــر ایــن اســاس و منطــق حرکــت مــی

هســتند کــه جوامــع ذاتــا متبایــن هســتند و هــر جامعــه ای بــر اســاس ویژگــی هــای

کننــد مــورد ســرزنش قــرار گیرنــد و اصال مســئله اهتمــام به امور مســلمین کامال بی معنا

را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،ایــن مســئله از زمــان ســقراط تــا فالســفه بعــدی بــه

را در پــاره ای از واقعیــت هــای خارجــی مــی پذیــرد.
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خواهــد بــود.

پاســخ :انتظــار زمانــی بــه عنــوان یــک ارزش و مــا ک قــرار مــی گیــرد که امــکان حکومت

پــس بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مباحــث مذکــور ،مســئله نســبیت ارزشــی فقــط در حــوزه

واحــد جهانــی وجــود داشــته باشــد ،امــا در صورتــی کــه حکومــت واحــد جهانــی ممکن

اخــاق مطــرح نیســت ،بلکــه در حــوزه جامعــه شناســی خصوصــا جامعــه شناســی

نباشــد انتظــار چــه معنایــی دارد؟ در واقــع بــر ایــن اســاس (نســبیت ارزش هــا) شــما در

سیاســی نمــود بیشــتری دارد کــه بنــده در ایــن جلســه بــا ورود بــه ایــن فضــا قصــد دارم

انتظــار امــری موهــوم هســتید .خــوب یــک بــرای ایجــاد حکومــت واحــد جهانــی ایــن

اثبــات کنــم کــه آیــا ایــن ادعــا صحیــح اســت یــا خیــر؟

اســت کــه در ســایه حاکمیــت آن بــر جهــان ،عدالــت اجــرا شــده و بســاط ظلــم و ســتم

البتــه دلیــل مــا بــرای اثبــات ایــن ادعــا فقط بــر مبنای جامعه شناســی لحاظ می شــود،

برچیــده شــود .ایــن دلیــل از طــرف نســبی گرایــان مــورد مناقشــه واقــع شــده ،چراکــه ایــن

نــه بــه لحــاظ فلســفه اخــاق و آمــوزه هــای اخالقــی .یکــی از مهمتریــن ارمغــان هــای

عــده معتقدنــد ا گــر هــدف حضــرت بــرای ایجــاد حکومــت جهانــی برقــراری عدالــت

تجربــه گرایی،نســبیت ارزش یــا جداســازی ارزش هــا از واقعیــات بــود.

باشــد ،چنانچــه دیگــران نیــز بــه ایــن مهــم همــت گمارنــد و خودشــان را بــرای اجــرای

از آنجــا کــه تجربــه گرایی،معرفــت دقیق،همگانــی و قابــل اتــکا را معرفتــی می دانســت

عدالــت آمــاده کننــد دیگــر نیــازی بــه امــام زمــان نیســت! خــوب همــان طــور کــه متوجه

کــه از جهــان عینــی و بــه روش تجربــی گرفتــه شــده باشــد،مقوالتی فراحســی،همچون
ً
ارزش هــای حقوقــی و اخالقی،اصــوال نمــی توانســت جنبــه ی عملــی و عینــی بــه خود

شــدید اگــر هــدف نهایــی حضــرت ،برقــراری عدالــت در جهــان باشــد ،ا گــر یک انســان
ظالــم کــه حتــی هیــچ اعتقــادی بــه معنو یــت و جهــان دیگــر نداشــته باشــد ،ظهــور کند

بگیرد.

و بــا ایــن هــدف کــه مــی خواهــد در جهــان عدالــت را برقــرار کنــد بــا ظلــم و ســتم مبــارزه

زیــرا ارزش هــا در کالبــد جهــان تنیــده نشــده انــد تــا بتــوان بــا کاوش علمــی،آن هــا را

کنــد ،فلســفه تاســیس حکومــت واحــد جهانــی نیــز بــی ثمــر خواهــد بــود .خــوب اگــر بــا

دریافــت و امــور اخالقــی نیــز بــه گونــه ای ملمــوس در جهــان محســوس دیــده نمــی شــود

همیــن مبنــا بخواهیــم پیــش برو یــم نمــی توانیــم پاســخ مناســبی بــرای ایــن ســوال پیــدا

تــا بتــوان بــا پژوهــش هــای تجربــی آنهــا را اثبــات کــرد.

کنیــم .امــا ا گــر بخواهیــم بــه صــورت عمیــق به این مســئله فکر کنیــم و جواب مناســبی

بنابراین،خــوب یــا بــد بــودن در نگــرش تجربــه گرایــان امــری واقعــی نیســت ،بلکــه امری

در مقابــل قائلیــن بــه عــدم امــکان حکومــت واحــد جهانــی ارائــه کنیــم بایــد بگوییــم

موهــوم ،خیالــی و ناشــی از داوری اخالقــی فــردی اســت.

هــدف ظهــور حضــرت و ایجــاد حکومــت واحــد جهانی اجــرا و پیــاده کردن آمــوزه های

هــر کــس آنچــه را دوســت دارد خــوب مــی نامــد و آنچــه را بــا خواســته هــای شــخصی او

وحیانــی اســت کــه یکــی از ایــن آمــوزه هــا اجــرای عدالــت در جهــان اســت .پــس بــا

ســازگار نباشــد،بد مــی پنــدارد و ایــن همــان نســبیت گرایــی اســت .

ایــن پیــش فــرض ،ا گــر مســئله انتظــار بــه منظــور اجــرای آمــوزه هــای وحیانی و گســترش

ایریــس مــورداک در ایــن بــاره مــی گوید:بــا رویکــرد تجربــی،ارزش هــا از عالــم اعلــی بــه

دیــن اســام باشــد امــری ارزشــمند و قابــل توجــه اســت .البتــه مــراد از انتظار یــک انتظار

دامــان اراده ی انســان ســقوط کرد.واقعیــت متعالــی وجــود ندارد.تصــور از خوب،غیــر

واقعــی اســت کــه جامعــه را بــرای ظهــورش آمــاده کنــد ،نــه اینکــه صرفــا منتظــر باشــد تــا

قابــل تعریــف و تهــی اســت و انتخــاب انســان مــی توانــد آن را پــر کنــد.
ً
بنابرایــن،ارزش هــا و امــور اخالقی،امــوری کامــا نســبی یعنــی تابــع دلخــواه اشــخاص

ظهــور کنــد بــه منظــور اینکــه جامعــه را از ظلم وســتم پــاک کــرده و ارزش های الهــی را در
جهــان حا کــم کنــد .مــن بــرای اینکــه بحــث کامال تبیین شــود به اصل تشــکیل جامعه

یــا نهایتــا فرهنــگ اقــوام هســتند و آرمــان و ارزشــهای ثابــت و مشــترکی بیــن انســان هــا

و شــرایط آن مــی پــردازم.

وجــود نــدارد.
نسبیتاخالقی

شرایط الزم برای تشکیل جامعه بشری
ً
جامعــه نظــام نســبتا پایــدار ارتبــاط و روابــط اجتماعــی گروههــای بــزرگ افــراد اســت

نســبیت اخــاق در مقابــل مطلــق بــودن اخــاق نیــز از مســایل جدیدی اســت کــه مورد

کــه نیــروی قانــون  ،آداب و رســوم  ،از آن حمایــت مــی کنــد .ایــن نظــام در ســیر

توجــه پــاره ای از متفکــران معاصــر قــرار گرفتــه اســت نســبی گرایــان بــر ایــن باورنــد کــه

تکامــل تاریخــی بــه وجــود آمــده و برپایــه قوانیــن معینــی قــرار دارد و یکــی از مراحــل

احــکام اخالقــی ،ثابــت و یکنواخــت در همــه جــا نیســتند.

تکامــل مترقیانــه انســان بشــمار مــی آیــد .بعبــارت دیگــر جامعــه گــروه بــزرگ و پــر دوام

آداب و عــادات ملــل گوناگــون باعــث زشــت یــا زیبــا شــمردن افعــال اخالقی می شــود.

و متحرکــی از افــراد اســت کــه بــرای هدفهــای مشــترک و بــا توجــه بــه نیــاز مشــترک بــا

و ایــن ســخن بــا بحــث معیــار اخــاق پیوند وثیقــی دارد.

هــم دارای مناســبات و ارتباطــات و روابطــی در جهــت رفــع مجموعــه نیازهــای مــادی

البته در باب معیار فعل اخالقی ،نظریه های گوناگونی مطرح است.

و معنــوی اشــان هســتند .در ایــن میــان کار و فعالیــت مشــترک جمعــی ایــن گــروه هــا

عــده ای مــی گوینــد :معیــار اخــاق ایــن اســت کــه هــدف از فعــل انســان ،غیــر خــودش

در جهــت رفــع کل نیازهــای اصلــی و اساســی (نیازهــای مــادی و معنــوی) از اهمیــت

باشــد یعنــی انســان یــک فعــل طبیعــی دارد و یــک فعــل اخالقــی .هــر فعلی کــه هدفش

ویــژه ای برخــوردار بــوده و عامــل اصلــی تجمــع آنهــا و علــت اصلــی بقاء تــداوم و تحرک

خــود انســان باشــد ،فعــل طبیعــی اســت ولــی اگــر هــدف فعــل ،غیــر باشــد ،آن فعــل،

جامعــه محســوب مــی گــردد .ایــن نظــام کلــی در عیــن حــال از نظامها و دســتگاههای

اخالقــی اســت.

کوچکتــری و همچنیــن از اجــزاء و عناصــری تشــکیل شــده اســت کــه بــا هــم دارای

ولــی ایــن قاعــده در مــواردی نقــض مــی شــود یعنــی ممکــن اســت هــدف یــک فعــل،

روابــط معینــی بــوده و بــر مبنــای قوانیــن خاصــی دارای عملکردهایــی هســتند و در هــم

غیــر باشــد امــا آن فعــل ،طبیعــی نــه اخالقــی تلقــی گــردد ماننــد افعــال و زحمــت هــای

مؤثر و از هم اثر پذیرند مانند  :نهادها  ،ســازمانها  ،گروهها  ،اقشــار و طبقات مختلف

مادرانــه کــه بــدون شــک بــا هــدف غیــر انجــام مــی گیــرد امــا فعــل طبیعــی بــه شــمار

اجتماعــی.

میآیــد.

بــرای شــکل گیــری یــک جامعــه بشــری دو شــرط اساســی الزم اســت کــه شــامل دو

ســوال :آیــا مســئله انتظــار مــی توانــد در اینجــا بــه عنــوان یــک ارزش و مبنــا بــرای تبییــن

مولفــه روابــط متقابــل و اهــداف مشــترک مــی باشــد .بــرای شــکل گیــری یــک جامعــه

حکومــت واحــد جهانــی لحــاظ شــود؟

هــر دو شــرط بایــد بــه نحــو موثــر وجــود داشــته باشــند و صــرف اینکــه در کنــار هــم باشــند
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کافــی نیســت ،بلکــه بایــد بیــن افــراد رابطــه ای متقابــل و دو طرفــه وجــود داشــته باشــد.

واژه ارزش ،در اصطــاح عقیــده یــا بــاور نســبتا پایــداری اســت کــه فــرد بــا تکیــه بــر آن،

بــه عنــوان مثــال ،در جامعــه شناســی خانــواده اگــر دو نفــر بــا هــم ازدواج کننــد ولــی

یــک شــیوه رفتــاری خــاص یــا یــک حالــت غایــی را ،که شــخصی یــا اجتماعی اســت،

رابطــه بیــن ایــن دو ،یــک طرفــه ،زن ســاالر یــا مــرد ســاالر باشــد ،هیــچ گاه یــک خانــواده

بــه یــک شــیوه رفتــاری خــاص یــا یــک حالــت غایــی ،کــه نقطــه مقابــل حالــت برگزیــده

شــکل نخواهــد گرفــت بلکــه آنچــه شــکل مــی گیــرد ،یــک خانــوار اســت نــه خانــواده.

لهــای کلــی رفتــار ،احــکام جمعــی ،هنجارهــای
قــرار دارد ،ترجیــح میدهــد و مد 

بــرای تشــکیل یــک خانــواده بایــد رابطــه متقابــل برقــرار شــود ،یعنــی یــک نفــر فرمــان ده و

شهــای اجتماعــی را تشــکیل میدهنــد کــه بــا پذیــرش عمومــی همــراه
کــرداری ارز 

دیگــران نیــز فرمــان پذیــر باشــند ،در یــک خانــوار فقــط افــراد زیــر یــک ســقف زندگــی مــی

اســت.

کننــد بــدون اینکــه بیــن آنهــا روابــط متقابــل برقــرار باشــد .مولفــه بعــدی بــرای تشــکیل

شهــا ،عقایــد و باورهــای ریش ـهداری هســتند کــه یــک فــرد ،یــک گــروه و یــا یــک
ارز 

یــک جامعــه وصــول بــه هــدف مشــترک مــی باشــد.

جامعــه دربــارۀ رفتــار ،اعمــال و تفکــرات دارد ،بــه گون ـهای کــه اعمــال پســندیده را از

اصــوال هــدف از یــک رابطــه متقابــل بیــن افــراد جامعــه ،دســتیابی بــه هــدف مشــترک

یســازد و داوری دربــارۀ خــوب و بــد را میســر مینمایــد؛ و بــه عبــارت
ناپســند جــدا م 

اســت و نــوع ایــن رابطــه را نــوع آن جامعــه تعییــن مــی کنــد .بــه عنــوان نمونــه ،در یــک

نگــر عقایــد و باورهایــی اســت کــه از نظــر فــردی یــا اجتماعــی ،رفتــار
دیگــر ارزش نمایا 

جامعــه ورزشــی هــدف پیــروزی تیــم فوتبــال اســت .خــوب ایــن جامعــه یــک جامعــه

یشــود و افــراد یــا گرو ههــای اجتماعــی هنــگام ســؤال دربــاره
مطلــوب و برتــر شــمرده م 

ورزشــی اســت چراکــه هــدف بــر مبنــای تکامــل جنبــه ورزشــی آن شــکل گرفتــه اســت.

یهــا و کمــال مطلــوب بــه آنهــا رجــوع میکننــد.
خوبیهــا ،برتر 

بــه همیــن منــوال ،در ســایر جوامــع سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و  ....مــی تــوان بــا

منظور از ارزش در جامعهشناســی و روانشناســی ،معیارهای مشــترک فرهنگی اســت

توجــه بــه نــوع جامعــه اهــداف مشــترکی بــرای آنهــا ترســیم کــرد.

شهــا و آرزوهــا و
ـات نگر 
کــه بــر اســاس آن ربــط اخالقــی و زیبایــی شــناختی موضوعـ ِ

اقسام جامعه از دیدگاه آ گوست کنت

یتــوان بــا هــم مقایســه کــرد و مــورد داوری قــرار داد .ارزش ،میــزان توانایــی یک
نیازهــا را م 

همــان طورکــه اشــاره شــد ،مبنــای شــکل گیــری یــک جامعــه بــر اســاس دو مولفــه روابــط

شــیء در ارضــای یــک میــل ،یــک نیــاز و تمنــای انســان اســت .پــس اســاس ارزش را

متقابــل و اهــداف مشــترک می باشــد.

بایــد در اندیشـههای انســانی جســتجو کــرد کــه نفع یک شــیء خارجــی را مــورد ارزیابی

امــا نکتــه ای کــه در اینجــا قابــل توجــه و مهــم می باشــد مبنای شــکل گیــری ایــن روابط

شهــای اجتماعــی تحــت عنــوان
قــرار میدهــد .در معنایــی محدودتــر ،گاهــی از ارز 

مــی باشــد .آ گوســت کنــت بــر اســاس تقســیم جامعــه ب ـ ه کل و جــزء و اولویــت قائــل

ارزشهــای اخالقــی ،فرهنگــی و دینــی ســخن میرود که یکپارچگی اجتماعــی را قوام

شــدن بــرای کل ،دو خصوصیــت ایســتایی و پویایــی را بــه جامعــه نســبت میدهــد

میبخشــد و بــه گســترش پیوندهــای مبتنــی بــر همبســتگی میانجامــد .بدینســان،

و جامعهشناســی را بــر ایــن اســاس بــه دو بخــش جامعهشناســی ایســتا و پویــا تقســیم

یشــوند.
شهــای اجتماعــی محســوب م 
عدالــت ،نوعدوســتی و  ...جــزء ارز 

میکند.موضــوع جامعهشناســی ایســتا ،کل اســت ،یعنــی پدیدههایــی کــه از ثبــات

ارزش ها ،مهم ترین ضابطه رفتار متقابل

نســبی در جامعــه برخوردارنــد و بهنــدرت تغییــر میکنند.ایــن پدیدههــا موضــوع

در میــان عناصــر شــاکله فرهنــگ ،ارزش هــا به عنوان عنصر رئیســه فرهنگ از اهمیت

جامعهشناســی ایســتا هستند.احســاس ،فعالیــت و عقــل بیــن همــه انســانها در

باالیــی برخــوردار هســتند .ارزش هــا بــه باورهــا و اعتقاداتــی گفته می شــود کــه در وجود

تمــام اعصــار مشــترک هســتند و کمتــر تغییــر میکننــد ،درنتیجــه از عناصــر اصلــی

هــر انســانی نهادینــه شــده اســت .ارزش هــا بــه عنــوان چــراغ هدایــت رفتــار جامعــه

جامعهشناســی ایســتا هســتند .موضــوع پویایــی اجتماعــی یــا جامعهشناســی

باورهــای ریشــه داری هســتند کــه اعضــای جامعــه بــرای پاســخ به آیتــم هایی همچون

پویایــی عنصرهایــی هســتند کــه در طــول زمــان تغییــر میکننــد .مهمتریــن موضــوع

چــه چیــزی خــوب و مطلــوب اســت و چــه امــری نــا مطلــوب اســت ،بــدان مراجعــه مــی

جامعهشناســی پویایــی همــان تحول ذهنی بشــر اســت که در ســه مرحلــه زمانی تغییر

کننــد .مــا در هــر جامعــه بــا هنجارهایــی رو بــرو هســتیم ،ایــن هنجارهــا شــکل بیرونــی و

کــرده اســت.

ظاهــری جامعــه هســتند ،امــا بــا ایــن حــال جامعــه یــک شــکل درونــی و باطنــی دارد که

از نظــر آ گوســت کنــت ،انســان هــا دارای حــب ذات هســتند و وجــود ایــن خصیصــه

قــوام جامعــه بــدان وابســته اســت .ایــن عنصــر همــان ارزش هــای حا کــم بر یــک جامعه

در آنهــا مانــع تشــکیل جامعــه مــی شــود .بــه تعبیــر دیگــر ،تــا زمانــی کــه خصیصــه خــود

اســت کــه در حقیقــت شــکل دهنــده آن هســتند ،در واقــع قــوام جامعــه ،بــه فرهنــگ و

خواهــی و حــب ذات در جامعــه وجــود داشــته باشــد و یــک جامعــه از وجــود خصلــت

قــوام فرهنــگ نیــز بــه قــوام ارزش هــا اســت .بــر پایــه ایــن توصیــف ،متوجــه شــدیم ارزش

دیگرخواهــی محــروم باشــد نمــی تــوان یــک رابطــه متقابــل را از جامعــه انتظــار داشــت.

هــا بــه عنــوان مهــم تریــن ضابطــه رفتــار متقابــل در یــک جامعــه شــناخته مــی شــود.

نقش فرهنگ در قوام جامعه

ســوال :چــون ارزش هــا مبتنــی بــر باورهــا و اعتقــادات هســتند پــس بنابرایــن مــی تــوان

در جامعــه شناســی مــا بــرای دســتیابی بــه الگــوی رفتــاری متقابــل ،نیازمنــد ضابطــه

گفــت باورهــا اصیــل هســتند؟

مشــخصی هســتیم .ایــن ضابطــه در جامعــه شناســی فرهنــگ نــام دارد .فرهنــگ،

پاســخ :ارزش هــا ریشــه در باورهایــی دارنــد کــه افــراد بــا تکیــه و اعتمــاد بــر آنهــا بــه بایدها

مجموعــه منســجم از باورهــا ،ارزش هــا ،هنجارهــا ،هنــر ،تکنولــوژی و ...اســت کــه

و نبایدهــا دســت مــی یابنــد .در واقــع ،ارزش هــا امــوری ذهنــی هســتند و ایــن امــور

توســط غالــب افــراد جامعــه پذیرفتــه شــده واز نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل مــی شــود.

ذهنــی ریشــه در باورهــا دارنــد و بــا توجــه بــه آنهــا شــکل مــی گیرنــد .خــوب ارزش هــا

پــس همــان طــور کــه متوجــه شــدیم ،قــوام جامعــه بــه روابــط متقابــل افــراد آن ،و وقــوام

از ایــن حیــث کــه از باورهــا و اعتقــادات نشــات مــی گیرنــد ،بــه دو دســته قابــل تقســیم

روابــط متقابــل نیــز بــه فرهنــگ موجــود در جامعــه بــر مــی گــردد .قــوام فرهنگ نیز وابســته

هســتند؛ کــه شــامل ارزش هــای دینــی و ارزش هــای غیــر دینــی می شــود .ایــن ارزش ها

بــه عناصــر متعــدد شــکل دهنــده آن اســت .

در ادبیــات جامعــه شناســی بــه ارزش هــای اجتماعــی تعر یــف مــی شــود .البتــه ارزش

مفهوم ارزش

هــای دینــی بــر ایــن اســاس کــه عقــل و نقــل بــه عنــوان ابــزار کشــف دیــن باشــند ،بــه دو
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دســته ارزش هــای وحیانــی و ارزش هــای عقالنــی قابــل تقســیم هســتند .واژه دیــن بــر

ارزشــهای اجتماعــی در ارتبــاط بــا ویژگــی هــای حیــات اجتماعــی جوامــع مختلــف

اســاس تعاریــف علمــا ،بــه مجموعــه دســتورالعمل هایــی گفتــه مــی شــود کــه بــرای

نســبی هســتند  ،پدیــده ای ممکــن اســت در جامعــه ا ی ارزش ودر جامعــۀ دیگــر ضــد

هدایــت و راهنمایــی بشــر از طــرف خداونــد فرســتاده شــده اســت.

ارزش باشــد .هــم چنیــن ارزشــهای یــک جامعــه ممکــن اســت از یک قشــر به قشــر دیگر

بــرای کشــف از دیــن دو نــوع ابــزار معرفــی شــده اســت کــه شــامل عقــل ونقــل مــی باشــد

متفــا وت بــوده یــا حتــئ متضــا د بــا شــد .مثــا اخــاق ،رفتــار ،ذوق و ســلیقه ،ســبک

کــه مــراد از نقــل در اینجــا وحی می باشــد .امــا مــراد از ارزش های اجتماعی در مباحث

زندگــی کارگــر ،کارمنــد و ســرمایه دار متفــاوت اســت ودر طــول زمــا ن تطــور مــی یابــد .

جامعــه شناســی ،بــه ارزش هــاای گفتــه مــی شــود کــه حاکــم در آنهــا عقــل اســت و اگــر

یــا پدیــده ای در یــک دوره از تار یــخ ارزش شــناخته شــده و در دوره ای دیگــر نامطلــوب

چنانچــه نقــل هــم در ایــن جــا حکمــی داشــته باشــد ،مســتقل نیســت بلکــه ارشــاد بــه

و بــی ارزش باشــد .ارزش هــای اجتماعــی در طــول زمــان تغییــر مــی کنــد ،اهمیــت و

حکــم عقــل اســت .ارزش هایــی همچــون خــوب بــودن عــدل ،زشــت بــودن ظلــم و ....

اعتبــار آ ن کــم مــی شــود و جــای خــود را بــه ارزش دیگــری مــی دهد یــا بر عکس اهمیت

از امــوری هســتند کــه عقــل مســتقال بــا تکیــه بــر واقعیــت هــای نفــس االمــری بــه خــوب

بیشــتری کســب مــی کنــد ،البتــه در ایــن تغییــر و تحــوالت ارزشــی دگرگونیهــای ســیا

بــودن یــا بــد بــودن آنهــا حکــم مــی کنــد.

ســی،اقتصادی و فرهنگــی بســیار موثــر اســت.

خــوب حکــم عقــل در مــوارد مذکــور کامــا صحیــح اســت و هیــچ خطایــی در آن وجود

مال ک اجتماعی بودن ارزش های اجتماعی

نــدارد ،البتــه در ارزش هــای اجتماعــی ،عقــل بــه دو عنــوان لحــاظ می شــود گاهی مراد

در خصــوص ارزش هــای اجتماعــی کــه در جامعــه شناســی مطــرح مــی شــود ،ایــن

از عقــل ،عقــل تجربــی و گاهــی نیــز عقــل برهانــی .منتهــا عقــل تجربــی چــون مبتنــی

ســوال مــورد پرســش قــرار مــی گیــرد کــه مــا ک اجتماعی بــودن ایــن ارزش ها چیســت؟

بــر حــس اســت ،درجــه خطاپذیــری آن بســیار باالســت ،لــذا بــه منظــور اینکــه از خطــا

در پاســخ بــه ایــن پرســش عــده ای قائلنــد بــه اینکــه هرآنچــه را درصــد غالــب افــراد

مصــون بمانــد بایــد بــه عقــل برهانی تکیــه کند ،بعــد از مصون بــودن از خطــا در صورتی

جامعــه بپســندند ،بــه عنــوان یــک ارزش اجتماعــی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت و

کــه بخواهیــم بــه آرامــش الزم دســت یابیــم ،بایــد حکم عقــل را در آیینه وحی قــرار دهیم

اگــر پذیرفتــه نشــود بــه عنــوان یــک ارزش اجتماعــی تلقــی نخواهــد شــد.

و در صــورت تاییــد آن مطمئــن خواهیــد شــد کــه در عقــل در حکــم خــود خطــا نکــرده و

امــا ارســطو معتقــد اســت پذیــرش یــا عــدم پذیــرش افــراد جامعــه ،مــا ک تعییــن ارزش

مســیر خــودش را بــه درســتی انتخــاب کــرده اســت.

هــای اجتماعــی محســوب نمــی شــود ،در واقــع ایــن گونــه نیســت کــه پذیــرش یــک

ماهیتارزشهایاجتماعی

ارزش اجتماعــی بــه عنــوان یــک امــر مقبــول در اجتمــاع وابســته بــه پســندیدن و عــدم

ارزشهــای اجتماعــی ،درحقیقــت ،مفاهیمــی هســتند کــه بــرای افــراد یــک جامعــۀ

پســندیدن مــا باشــد چرا کــه ایــن امــر یــک واقعیــت نفــس االمــری اســت.

معیــن بــاارزش و مقبــول میباشــند .در اصطــاح جامعهشناســى نيــز ارزشهــاى
اجتماعــى عبــارت از چيزهائــى اســت کــه موضوع پذيرش همــگان اســت .ارزشهاى
اجتماعــى واقعيتهــا و امــورى را تشــکيل مىدهنــد کــه مطلوبيــت دارد و مــورد
درخواســت و آرزوى اکثر يــت افــراد جامعــه اســت.

امــا توضیــح ایــن مطلــب ،وقتــی کار خالفــی در جامعــه انجــام شــود مثــا ســیلی بــه

بنابرايــن ارزشهــاى اجتماعــى شــامل همــه چيزهــاى مطلــوب يــا نامطلوب ،مناســب

صــورت یــک مظلــوم نواختــه مــی شــود ،عقــل قبــل از حکــم بــه ایــن عمــل ،ابتــدا آن را بــا

يــا نامناســب اســت کــه مــورد عالقــه ،توجــه و احتــرام انســانها اســت .هــر امــرى و هــر

دو عنــوان مقایســه مــی کنــد ،نخســت رابطــه ایــن عمل با انســان و ســپس با حیــوان .در

چيــزى اعــم از مــادى يــا معنــوى کــه در جامعــه داراى قــدر و قيمــت باشــد و نيازهــاى
مــادى و معنــوى انســان را بــرآورده کنــد يا هرچيز گرانبها و ســودمند از جملـ ٔـه ارزشهاى

صــورت اول ایــن عمــل بــد و ناپســند و در صــورت دوم عمــل پســندیده و نیکــو خواهــد
بــود .امــا اگــر همیــن عمــل نســبت بــه فــرد ظالــم انجــام شــود ،چــون بــه انســانیت نزدیک

اجتماعــى اســت .بــه عبــارت ديگــر هرچيــزى کــه مفيــد ،خواســتنى و باالخــره مــورد

شــده اســت و لــذا خــوب و پســندیده خواهــد شــد .آنچــه مــا ک عقــل قــرار مــی گیــرد

تحســين گــروه اســت ارزش اجتماعــى مىباشــد .بــر ايــن اســاس ارزشهــا تمــام شــئون

واقعیــت نفــس االمــری اســت .در جامعــه شناســی سیاســی عــده ای معتقدنــد مــا ک

زندگــى اجتماعــى را در بــر مىگيــرد و امــرى يــا چيــزى وجــود نــدارد کــه داراى ‹ارزش›

بــرای یــک ارزش اجتماعــی ،ذوق وســلیقه افــراد اســت .بدیــن صــورت کــه اگــرذوق و

نباشد.

ســلیقه افــراد چیــزی را بپســندند و انتخــاب کنــد بــه ســمت آن حرکــت خواهــد کــرد و

جنبههایمتفاوتارزشهایاجتماعی

لــذا بــه عنــوان یــک ارزش اجتماعــی در مقابــل ارزش دینــی مــورد پذیــرش قــرار خواهــد

فرهنگهــای متفــاوت جوامــع ،ارزشهــای اجتماعــی مختلفــی را در کشــورها بهوجود

گرفــت .نکتــه قابــل تامــل در نظــرات ایــن گــروه ،ایــن اســت کــه بــه صــورت مطلــق قائــل

میآورنــد .امــروزه بهدلیــل گســترش علــوم و تکنولــوژی و افزایــش نقــش فرهنگهــای

هســتند ارزش هــای اجتماعی ،نســبی هســتند! به نظــر ما تمــام ارزش های اجتماعی

مختلــف جوامــع بشــری در یکدیگــر ،پایههــای مشــترک فرهنــگ جهانــی در شــرف

نســبی نیســتند و بایــد ببینیــم ریشــه و بنیــان آن ارزش بــر پایــه چــه امــری اســتوار اســت.

تکویــن میباشــند .ارزشهــای اجتماعــی هــم جنبــۀ مــادی و اقتصــادی دارنــد و هــم

ارزش هــای دینــی و اجتماعــی مانعــه الجمــع نیســتند ،یعنــی یــک ارزش دینــی ایــن

جنبــۀ معنــوی؛ در جوامــع صنعتــی غــرب بــر ارزشهــای مــادی ماننــد ثــروت ،مقــام

قابلیــت را دارد در صــورت پذیــرش افــراد جامعــه تبدیــل بــه یــک ارزش اجتماعــی شــود

و ...اهمیــت زیــادی قائــل هســتند ،در اســام و جوامــع اســامی نظیــر جامعــه ایــران،

پــس بنابرایــن بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور ،ارزش هــای اجتماعــی بــه صــورت مطلــق

درحالیکــه جنبههــای معنــوی فرهنــگ از اعتبــار واالیــی برخوردارنــد ،جنبههــای

نســبی نیستند.

مــادی فرهنــگ نیــز ارزش خــاص خــود را دارنــد.

نکتــه دیگــر اینکــه ،ا گــر مبنای نســبی بــودن ارزش های اجتماعــی ،این باشــد که چون

تنوع و دگرگونی ارزشهای اجتماعی

ریشــه در ذوق و ســلیقه افــراد دارد ،مــی توانــد درســت باشــد ،چرا کــه زمــان و مــکان در
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دبیرعلمی  :حجت االسالم والمسلمین دکتر مصطفی آزادیان

آیــا اساســا الگــوی شــهید ســلیمانی در افزایــش معرفــت ،بصیــرت و روح قبــول حــق

حــق ،کمــک نکنــد!

تاثیرگــذار اســت یــا نــه؟

مکتبشهیدسلیمانی

ارائــه الگــو مدنظــر همــه مکاتــب اخالقــی و معنــوی اســت و در قــرآن و مباحث اســامی

برخــی افــراد بعــد از پیامبــر(ص) و ائمــه(ع) وجــه الگــو بودنشــان برجســته اســت و

هــم بشــدت موردتاکید اســت.

جامعیتــی دارنــد کــه مــی تواننــد مکتــب نــام بگیرنــد ،وگرنــه مکتــب شــهید ســلیمانی

چراکــه انســان هــا بــه لحــاظ تغییــر زندگــی و درس آمــوزی عــاوه بــر نیــاز بــه تئــوری بــه

ذیــل مکتــب امــام و رهبــری و مکتــب امامیــن انقــاب ذیــل مکتــب معصومیــن(ع)

مصــداق عینیــت یافتــه آن تئــوری هــم نیــاز بیشــتری دارنــد.

تعریــف مــی شــود.

این مالحظه در مباحث قرآنی بیشتر تاکید شده است.

مکتب سلیمانی در عرض مکتب امام و رهبری نیست

شــاید علــت اینکــه در قــرآن بــر الگوبخشــی حضــرت ابراهیــم(ع) و حضــرت

مکتــب شــهید ســلیمانی در عــرض مکتــب امــام و رهبــری نیســت بلکــه بــه عنــوان

محمــد(ص) تاکیــد شــده بــه دلیــل مکتب بودن شــخصیت آن حضــرات(ع) اســت.

مصــداق تعیــن یافتــه انســانی والیــی قابــل بررســی اســت.

وگرنــه قــرآن از حضــرت مریــم(س) و نیــز همســر فرعــون بــه عنــوان اســوه و الگــو معرفــی

تبعــا در حــوزه انتظــار مــی تــوان ایــن نــگاه و رویکــرد را توســعه داد و بــه گونــه ای تفســیر

مــی کنــد.

کــرد کــه بــه کمــک منتظــران در تعمیــق و توســعه فرهنــگ انتظــار بیایــد.

مثــل خیلــی از واژه هایــی کــه رهبــری معظــم انقــاب مطــرح کــرده انــد بصیــرت نیــز

چــون پیــش شــرط هــر تاثیــری اعتمــاد اســت کــه بــا خلــق ســرمایه اجتماعــی بــه دســت

دســتاویز مباحــث ســطحی شــده اســت.

مــی آیــد.

معنایبصیرت

آورده هایی برای آیندگان

بصیــرت در کتــب لغــت بــه معنــای برهــان و روشــن بــودن مســیر اســت ،در آیــات و

فرضیــه مــا ایــن اســت کــه شــهید ســلیمانی ســرمایه ای را بــرای خــود خلــق کــرد کــه

روایــات بــه بصیــرت تاکیــد شــده بــه ویــژه روایــات حضــرت امیــر(ع) چنــان کــه در

میتوانــد آورده هایــی را بــرای آینــدگان داشــته باشــد.

انتهــای خطبــه  153نهــج البالغــه مــی فرماینــد :بصیــر کســی اســت کــه راه درســت را

مطالعــه دو کتــاب «شــاخصه هــای مکتــب ســلیمانی» و «اخــاق و معنویــت در

بشناســد و خــود را بــه پرتــگاه هــا نینــدازد و انســان هــای بداندیــش را بــا کوتــاه آمــدن در

مکتــب شــهید ســلیمانی» در ایــن بــاره توصیــه مــی شــود.
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الگویی به نام شهید سلیمانی

تکلیف مداری و والیت پذیری

در دو سطح می توان به مکتب شهید سلیمانی پرداخت.

جوهره کار شهید سلیمانی جز تکلیف مداری و والیت پذیری نیست.

یکــی الگــوی فــردی و دیگــری سیاســی اجتماعــی و حتــی بیــن المللــی و نــوع تعامــل

ایشــان مــی فرمــود :ا گــر همــه علمــای جهــان اســام یــک طــرف باشــد ،و رهبــری معظــم

ایشــان بــا دیگــران.

انقــاب در یــک ســو ،مــن ایــن مســیر را پــی مــی گیــرم.

در ســطح فــردی شــهید ســلیمانی بــا تالشــی کــه بــرای خودســازی و پــرورش روحــی و

ایشــان بــر تقلیــد در ابعــاد نظامــی ،عبــادی ،اخالقــی ،معنــوی و  ...از ولــی فقیــه تاکیــد

معنــوی خــود داشــت بــه مقامــات بــاال دســت یافــت.

داشــت و جوهــره عملشــان والیــت پذیــری بــوده اســت.

پیام تشییع باشکوه و میلیونی

شکل دهنده رابطه مردم با والیت فقیه

تشــییع باشــکوه و میلیونــی ایشــان شــاهد صدقــی بــر ایــن مســئله بــود و نیــز مصــداق
ُ َ
ً
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ
ـات َسـ َـی ْج َعل ل ُهـ ُـم َّالر ْح َم ُن ُو ّدا» اســت.
روشــنی از آیــه ِ«إن ال ِذیــن آمنــوا وع ِملــوا
الصا ِل َحـ ِ
به نظر می رسد حداقل در دوسوم عمرشان مصداق این آیه بوده اند.

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی شــکل دهنــده رابطــه مــردم بــا والیــت فقیــه از طریــق
یعنــی نســبتی از تعامــل را ارائــه کــرده بــود کــه مــی توانــد بــرای جامعــه منتظــر الگــو باشــد

از مــردم عــادی گرفتــه تــا مراجــع و شــخصیت هــای بیــن المللــی و عالقمنــدان بــه

چــون شــاکله اصلــی جامعــه منتظــر والیــت پذیــری اســت.

مــروت و عدالــت؛ یعنــی اقشــار مختلــف بــه تناســب اقتضائــات خــود بــه ایــن شــهید

بایــد بررســی کنیــم چطــور مــی شــود فــردی بشــدت انقالبــی و والیــی باشــد امــا مــرز

بزرگــوار تمایــل و عالقــه دارنــد.

بیــن اختــاف ســلیقه و التقــاط را بــه خوبــی تشــخیص دهــد و بدانــد التقــاط تهدیــد و

همه اینها حداقل در گروی سه مسئله است.

اختــاف ســلیقه خــوب و ســازنده اســت.

نخست اخالص و عبودیت که در اوج قرار داشت.

مکتب شهید سلیمانی اختالف سلیقه را می پذیرد.

محــور دوم رابطــه شــهید بــا اهــل بیــت(ع) اســت .ایشــان از بــن دنــدان بــه ایــن مســئله

به جای شعار باید برای تبیین ،این وجه شخصیتی شهید را تبیین کنیم.

اعتقــاد داشــت.

تاکیــد رهبــری بــر تامــل در ایــن مکتــب بــرای آن اســت کــه بتوانیــم مــدل هــای زندگــی را

زحمــات بســیاری کــه بــرای بازســازی عتبــات کشــید و آخرین توشــه همراه ایشــان هم

از آن اســتخراج کنیــم کــه هــم پافشــاری بــر اصــول را داشــته باشــد هــم چنیــن نتایجــی

در هنــگام شــهادت گلچیــن احمدیــه (گلچیــن روضه هــا و نوحه هــا) بود.

را رقــم بزنــد.

اقداماتــی کــه بــرای حضــرت زهــرا(س) و تقید به روضــه و راه اندازی پیــاده روی اربعین

امام محوری

و  ...داشــت همــه درس اســت کــه بــا اهــل بیــت(ع) مانــوس باشــیم و در تربیــت نســل

امــام محــوری و تــاش بــرای اجتمــاع قلوب ،دیگر آموزه مکتب شــهید ســلیمانی برای

جــوان بــر محبــت اهــل بیــت(ع) کــه شــخصیت پــردازی و جامعــه پــردازی مــی کنــد،

جامعه منتظر اســت.

تاکید داشــته باشــیم.

ســردار شــهید ســلیمانی در عیــن شــجاعت و صالبــت بــر اجتمــاع قلــوب هــم تاکیــد

سومین محور شخصیت سردار سلیمانی تواضع فوق العاده بود.

داشــت و ایــن آمــوزه ای بســیار مهــم اســت.

نباید درجات بر ما سوار شوند
شــهید ســلیمانی تاکیــد داشــت کــه نبایــد درجــات بــر مــا ســوار شــوند بلکــه مــا بایــد بــر
درجــات ســوار شــویم!
لــذا بایــد توجــه داشــته باشــیم تــا زمانــی کــه بــه چیزهــای اقــل و ســطح پاییــن بســنده
میکنیــم ،رشــد نخواهیــم کــرد.
الگوگیــری از شــخصیت هایــی مثــل ســردار ســلیمانی در لغزشــگاه هــای اخالقــی
بســیار بــه کار مــا مــی آیــد.
بــرای مثــال ایشــان در ســوریه وارد منــزل شــخصی ســوری مــی شــود و بــرای صاحبخانه
نامــه نوشــته و شــماره تلفــن خــود در تهــران را مــی گــذارد تــا هزینــه اقامــت در منــزل او را
بپردازد!
تقید به احکام در بزنگاه ها
شــهید ســلیمانی در بزنــگاه هایــی کــه شــاید دیگــران مقیــد نبودنــد ،بــه احــکام تقیــد
داشــتند.
ســطح دوم مکتــب شــهید ســلیمانی ،حــوزه عمــل اجتماعــی ،کنــش سیاســی و
بینالمللــی اســت.
مبنای این تعامالت هم در سطح اول ساخته شده است.
وقتــی انســان مبنــای کار را بــا اخــاص و توحیــد و دنیاگریــزی قــرار دهــد ،در حوزه عمل
اجتماعــی هــم اینهــا بروز مــی کند.

عملــی سیاســی اجتماعــی خــود بــود.
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کرسیترویجیعرضهونقدایدهعلمیشاخصههایامت گراییدر فرهنگاهلبیت(باتا کیدبرمکتبسلیمانی)
ارائه کننده  :حجت االسالم والمسلمین دکتر حمیدرضا مطهری
ناقدین :حجج اسالم والمسلمین دکتر حسین الهی نژاد ،مجید احمدی کچایی
دبیرعلمی  :دکتر حسین قاضی خانی

نکتــه ای کــه در فرهنــگ اهــل بیــت(ع) از اهمیــت و جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت
ً
و غالبــا چهــره هــای شــاخص پیــرو مکتــب اهــل بیــت هــم بــه ایــن نــکات توجه داشــته

قــرار گرفتــه اســت ،همیــن نکتــه در رفتــار ائمــه (ع) نیزمشــاهده میشــود ،امیــر المؤمنین

انــد و بــه آن عمــل کــرده انــد ،یکســری شــاخصه هــا از مکتــب اهــل بیــت (ع) بــا عنــوان

(ع) وقتــی کــه مالــک اشــتر را بــه ســوی مصــر بــا آن دســتورالعمل مــی فرســتد ،یکــی از

شــاخصه هــای امــت گرایــی بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرد کــه در فرهنــگ اهل بیــت (ع)

مهمتریــن دســتوراتی کــه بــه مالــک اشــتر دادنــد ایــن اســت کــه نســبت بــه مــردم مــدارا
َ ٌَ َ َ
َ
ّ
الديـ ِـن َو ِإ ّمــا
کــن و بعــد تبییــن مــی کنندکــه آنهــا دو صنــف هســتند (ِ :إ ّمــا أخ لــك ِفــي ِ
ْ َ ْ
َ َ َ
ن ِظيـ ٌـر لــك ِفــي الخلـ ِـق) (اینهــا یــا بــرادر دینــی تو یــا همانندتو در آفرینش هســتند ) اینجا
ً
اهتمــام بــه کرامــت انســانی کامــا دیــده مــی شــود ،و یــا رفتــاری کــه امــام حســین(ع) در

اهتمام به کرامت انسانی

روز عاشــورا در مواجــه بــا ســپاهیان دشــمن دارنــد ،بــرای نجــات آن افــراد تــاش می کند

اولیــن نکتــه ای کــه در فرهنــگ اهــل بیــت(ع) بعنــوان یک شــاخصه برای امــت گرایی

کــه حداقــل یــک نفــر از آنهــا را بــه ســمت خــود بکشــاند نــه بخاطــر اینکــه بیایــد و شــهید
ً
بشــود بلکــه در زمــرۀ قاتــان امــام حســین(ع) یــا کســانی کــه احیانا بــه هر حــال در مقابل

در آیــات قــرآن و ســیره اهــل بیــت(ع) ،بــه شــدت مــورد اســتقبال و توجــه قــرار گرفتــه
ََ ْ َ
اســت .یکــی از مهمتریــن آیــات قــرآن کــه بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد(َ :ولقــد ك َّر ْم َنــا َب ِنــي
ْ ْ
َ َّ ْ
َ َ
َّ
َ
َْ ُ
ْ ُ
ـات َوفضل َن ُاهـ ْـم َعلـ ٰـى ك ِثيـ ٍـر ِم َّمـ ْـن
آد َم َو َح َمل َناهـ ْـم ِفــي ال َبـ ّ ِـر َوال َب ْحـ ِـر َو َرزق َناهـ ْـم ِمـ َـن الط ِّي َبـ ِ
َ َْ َ َْ ً
خلقنــا تف ِضيل)

امــام قــرار گرفتنــد ،نباشــد ،ایــن مســأله ای اســت کــه بصــورت جــدی در فرهنــگ اهــل
ً
بیــت(ع) کامــا بــه چشــم مــی خــورد و همیــن را در رفتــار شهیدســلیمانی مــی ببینیــم.

و پیــروان اهــل بیــت ،بخصــوص در چهــره هــای شــاخصی کــه در انقــاب اســامی بــا
آنهــا مواجــه بودیــم و هســتیم ،بــه ویــژه افــرادی هماننــد :شــهید ســلیمانی نمود داشــته و
در میــان افــراد دیگــر هــم بــه نوعــی دیگــری دیــده مــی شــود.

مطــرح مــی شــود ،بحــث اهتمــام بــه کرامــت انســانی اســت .اهتمــام به کرامت انســانی

ایــن آیــه بــه جنــس بشــر توجــه دارد بنابرایــن در قــرآن کر یــم کرامــت انســانی مــورد توجــه

آنچــه کــه در رفتــار شــهید ســلیمانی دیــده مــی شــود نجــات شــیعه نیســت ،نجــات
مســلمانان نیســت ،افــرادی کــه در مناطــق مختلــف مــورد تهاجــم قــرار گرفتنــد چــه

از بیــن بزرگانــی کــه در ارتبــاط بــا ایــن آیــه صحبــت کــرده انــد بــه کالم عالمــه طباطبایی

کســانی بودنــد.
ً
در عــراق مثــا ایــزدی هایــی کــه در شــمال عــراق بودنــد موردتهاجــم قــرار گرفتنــد اگــر

جنــس بشــر اســت ،قطــع نظــر از کرامــت هــای خــاص و فضایــل روحــی و معنــوی کــه

اینهــا را صــرف نــگاه مذهبــی و دینــی بــود نمی توانســتیم بگوییم شهیدســلیمانی برای

بــه عــده ای اختصــاص پیــدا کــرده یعنــی فــارغ از مذهــب و نــوع و رفتاربشــرمی باشــد،

نجــات اینهــا بایــد کاری مــی کــرد وقتــی کــه بــرای نجــات آنهــا جــان خــودش را بــه خطــر

اشــاره مــی کنــم کــه در ذیــل ایــن آیــه شــریفه مــی فرماینــد :مــراد از ایــن آیــه بیــان حــال
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مــی انــدازد در واقــع اهتمــام ایشــان بــه نــوع انســان و نــوع بشــر اســت ،فــارغ از اینکــه چــه

را نداشــته اســت .بعنــوان مثــال :حرکــت توابیــن کــه بــا دوازده هــزار نفــر شــروع شــد و

دیــن و مذهــب و آیینــی دارنــد ،یــا ازجهــت شــخصی دارای چــه جایــگاه و کرامتــی

منجــر بــه کشــته شــدن تعــداد زیادی از شــیعیان شــد ،ولــی با این حــال نتیجه خاصی

مــی باشــند .یــادر مناطــق دیگــر ســوریه رفتــار او نســبت بــه افــرادی کــه بــا آنهــا برخــورد

بدنبــال نداشــت!!! چــون اقــدام آنهــا اقــدام بــه موقعــی نبــود ،ا گــر همیــن افــراد اقــدام بــه
ً
موقعــی انجــام داده بودنــد آیــا واقعــه اســف بارکربــا اتفــاق مــی افتــاد؟ مطمئنا کــه واقعــه

ســخنانی از ایشــان نقــل مــی شــود مبنــی بــر اینکــه ایشــان غصــه دارنــد از اینکــه چــرا

عاشــورا بــه آن شــکل واقــع نمیشــد ،ممکــن بودکــه امــام بــاز هــم بــه شــهادت برســند ولی
ً
قطعــا بــه آن شــکل رخ نمــی داد ،ولــی چــون حرکــت توابیــن ،حرکــت بــه موقــع نبــود،

داشــته ،فــارغ از اینکــه چــه دیــن و مذهبــی داشــته اند ،بوده اســت .حتی گاهــی اوقات
داعشــی هــا بایــد چنیــن رفتــاری را همســان بــا رفتــار خــوارج داشــته باشــند ،ایــن نشــان
ً
دهنــده ی اهتمــام ایشــان بــرای نجــات آن افــراد اســت نــه صرفــا نجــات یــک عــده ای

هــم امــام حســین(ع) بــا یارانشــان بــه آن شــکل بــه شــهادت رســیدند و هــم حرکــت

از شــیعیان ،آنچــه کــه در درجــه نخســت در رفتــار مشــاهده مــی شــود ،اهتمــام ایشــان

توابیــن بــی فایــده بــود .یعنــی اثــری در جامعــه جــز کشــته شــدن خودشــان نداشــت،

بــه نجــات بشــریت اســت .ولــذا در آن ســخنرانی کــه پایــان عمــر داعــش را اعــام کردنــد

بلکــه یــک خســارت بــزرگ بــرای جامعــه ی شــیعه بــود ،چــون عــده ی زیادی که کشــته

اعــام پایــان داعــش در جهــان بــود نــه در ســوریه ،نــه در عــراق و نــه پایــان خطــر داعــش

شــدند حداقــل در گــروه شــیعه قــرار مــی گرفتنــد هــر چنــد شــیعیان راســتین نبودنــد .و

بــرای شــیعه.

ایــن موقعیــت شناســی در رفتــار شــهید ســلیمانی بــه وضــوح دیــده مــی شــود .بعنــوان

شاخصه دوم :همگرایی اسالمی

مثــال :کســانی کــه خانــواده شــان در محاصــره ی داعــش قــرار گرفته بودند به شــدت در

یکــی دیگــر از مهمتریــن شــاخصه هــای امــت گرایــی کــه در فرهنــگ اهــل بیــت (ع)

اضطــراب قــرار داشــتند وهــر لحظــه امــکان ســقوط آن شــهر و آن منطقــه وجــود داشــت

جایــگاه ویــژه ای داشــته اهتمام به همگرایی اســامی اســت .پیامبر(ص) از بــدو ورود
ُ َ َ
بــه مدینــه تمــام پیــروان ادیــان الهــی را دعــوت بــه همگرایــی مــی کنند(قــل تعالــوا ِإلـ ٰـى
َ
َ
َ
عبـ َـد إ ّل َ
ـواء َب َيننــا َو َب َين ُكــم أ ّل َن ُ
اهَّلل) (بگــو« :ای اهــل کتــاب» بیاییــد از آن کلمــه
ك ِل َمـ ٍـة َسـ ٍ
ِ
حــق کــه میــان مــا و شــما یکســان اســت پیــروی کنیــم که جــز خــدای یکتا را نپرســتیم)

ولــی بــه محــض ورود شــهید ســلیمانی فــارغ از ایــن کــه دشــمن چــه کاری انجــام مــی

شاخصهچهارم :احساسمسئولیت

یعنــی اهتمــام بــه یــک تجمــع حــول یــک محــور مشــترک و آن هــم توحیــد اســت کــه در

یکــی از مهمتریــن نــکات دیگــری کــه مــی توانیــم مــورد توجــه قــرار بدهیــم احســاس

آیــات قــرآن منعکــس شــده و در رفتــار پیامبــر هــم نســبت بــه افــراد دیگــر دیــده می شــود،

مســؤلیت نســبت بــه هــم نوعــان اســت کــه بعنــوان یــک شــاخصه ی مهــم امــت گرایی

همیــن وضعیــت یعنــی اهتمــام بــه همگرایــی اســامی را مــا در ســخنان و رفتــار اهــل

در فرهنــگ اهــل بیــت(ع) زمانــی کــه از حــق خــود کــه خالفــت و زمامــداری حکومــت
ً
باشــد ،مــی گذرنــد کامــا مشــهود اســت .بــرای اینکــه جامعــه بــه آن آرمــان و هــدف

حضــور افــراد بــا ســلیقه هــا و افــکار مختلــف در مکتــب امــام صــادق (ع) خــود شــاهد

خــودش برســد و جامعــه دچــار مشــکل نشــود .کــه نمونــه بــارز آن جر یــان صلــح امــام

بــرای همگرایــی اســامی از نــوع علمــی آن اســت؛ گاهــی اوقــات اندیشــه های مخالف

حســن(ع) اســت کــه بــر ایشــان تحمیــل شــد ،و از مهمتریــن نکاتــی کــه امــام بــه آن

مکتــب وافــکار امــام صــادق (ع) در حضــور آن حضــرت مطــرح مــی شــد کــه امــام بــا

توجــه داشــتند حفــظ آن جامعــه ی شــیعه و مســلمان بــود کــه بعدهــا گروهــی از مــردم

ســعه صــدر بــه ســخنان مخالفیــن گــوش و پاســخ آنهــا را مــی دادنــد .بعنــوان مثــال:

ایشــان را (مضــل المؤمنیــن) (خــوار کننــده مؤمنیــن) خطــاب مــی کردنــد ولــی ایشــان

یــک عــده ای زندیــق در مســجد النبــی مشــغول گفتگــو بودندکــه یکــی از یــاران امــام

در جــواب مــی فرمودنــد( :انــا معزالمؤمنیــن) (مــن بــه مؤمنین عــزت دادم) که مهمترین

صــادق (ع) بــه شــدت بــر آنهــا عصبانــی مــی شــود ،وقتــی کــه ایــن ســخن را از ایــن فــرد

هــدف خودشــان را حفــظ ایــن جامعــه مــی دانســتند .پس احســاس مســؤلیت نســبت

مــی شــنوند بــا تعجــب بــه او نــگاه مــی کننــد ،ابــن ابــی العوجــاء مــی گویــد :مــن فکــر

بــه جامعــه و نســبت بــه هــم نوعــان از مهمترین شــاخصه هــای امت گرایی اســت ،که

مــی کنــم از شــاگردان جعفرابــن محمــد هســتی ولــی جعفر ابن محمــد اینگونــه برخورد

در رفتــار شــهید ســلیمانی هــم دیــده مــی شــود.

نمیکنــد ،ســخنان مــا را بــه گونــه ای گــوش مــی دهــد که ما فکــر می کنیم حرفهــای مارا

شاخصهپنجم:انتظار

پذیرفتــه اســت؛ ولــی وقتــی کــه حرفهــای مــا تمــام می شــود با اســتدالل هایی ســخنان

انتظــار بعنــوان یکــی از مهمترین شــاخصه های امت گرایی در فرهنــگ اهل بیت(ع)

مــا را بــه گونــه ای پاســخ مــی دهــد کــه مــا نمــی توانیــم در مقابــل او دلیــل دیگــری ارائــه

و امــروزه هــم بعنــوان یکــی از مهمتریــن نــکات در جامعــه ی اســامی جایــگاه ویــژه ای

کنیــم  .ایــن روش امــام صــادق اســت کــه مــورد اعتــراف دشــمنان هــم قــرار میگیــرد.

دارد ،در ســایه ی انتظــار بســیاری از تضادهــا ممکــن اســت برطــرف بشــود کــه بــه گونــه

ایــن همگرایــی اســامی در رفتــار شــهید ســلیمانی نیــز مشــاهده میشــود ،رفتــار

هــای مختلفــی مطــرح می شــود.

شهیدســلیمانی در جامعــه ی اســامی بــه گونــه ای بــود کــه وقتــی خبرشــهادت ایشــان

مــا وقتــی کــه روایــات مهدو یــت را بررســی مــی کنیــم در ســخن هــر کــدام از معصومــان

منتشــر شــد همــه از شــهادت ایشــان اظهــار تأســف کردنــد ،حتــی افــرادی از کشــورهای

نشــانه هایــی از مهدو یــت و انتظــار را مــی توانیــم ببینیــم .ا گــر چه گاهــی اوقــات در دوره

دیگــر بــا هزینــه ی شــخصی بــرای حضــور در تشــیع جنــازه ایشــان شــرکت کردنــد .کــه

هــا بــه دلیــل کــج فهمــی برخــی از شــیعیان یــا مدعیــان تشــیع ایــن جر یــان انتظــار بــه

منشــأ ایــن جایــگاه اهتمــام ایشــان بــه همگرایــی اســامی اســت.

دلیــل ســوء برداشــت از روایــات ،دچــار انحرافاتــی شــده امــا همــواره مــورد توجــه اهــل

شاخصه سوم :موقعیت شناسی

بیــت(ع) بــوده و راه درســت را بــا روایــات و ســخنان خودشــان بــه شــکل هــای مختلــف

یکــی از مهمتریــن مؤلفــه هــا در ایجــاد همگرایــی اســامی موقعیت شناســی و حرکت

بــرای مــا تبییــن کردنــد .همــواره انتظــار بعنــوان موتــور پیشــران جامعــه شــیعه مــورد توجه

بــه هنــگام اســت؛ کــه در ایجــاد همگرایــی اســامی مــی توانــد مــورد بحــث قــرار بگیــرد،

پیــروان اهــل بیــت(ع) بــوده و ایــن را مــا در فرهنگ ،رفتار و ســخنان شهیدســلیمانی به

در تاریــخ اســام برخــی اقدامــات صــورت گرفتــه امــا چــون بــه هنــگام نبــوده اثــر خــودش

وضــوح مــی توانیــم ببینیــم.

بیــت(ع) مــی ببینیم.

دهــد ،روحیــه ی مــردم محاصــرۀ داعــش تغییــر کــرد ،و اوضــاع دگرگــون شــد ،پــس اقــدام
بــه موقــع مــی توانــد تأثیــر چشــم گیــری بگــذارد.
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کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی مهرورزی بر مردم،سخت گیری با دشمنان در مرام شهید سلیمانی
ارائه کننده  :حجت االسالم و المسلمین خدا مراد سلیمیان
ناقدین :حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدتقی اسالمی ،دکتر احمد شا کرنژاد
دبیرعلمی  :دکتر ذوالفقار ناصری
دچــار شــرک و کفــر مــی شــوند.این افــراد آســیبی بــه پــروردگار متعــال نمــی زننــد و بایــد
بداننــد کــه در آینده،خداونــد افــرادی را خواهــد آورد که شــش ویژگی و صفت برجســته
دارنــد:
_خداوند آن افراد را دوست می دارد و آنها دوستان خداوند هستند.
_ آنها نیز خدا را دوست می دارند.
َ َ َ ْ َ
_آن افــراد أ ِعـ ّـز ٍة َعلــى الك ِاف ِريـ َـن هســتند؛ یعنــی بــا کفــار با نهایت سرســختی برخورد می
کننــد.واژه عزیــز بــه زمینــی کــه غیــر قابــل نفــوذ اســت مــی گوینــد و در اینجــا بــه این معنا
اســت کــه کافــران نمــی تواننــد بــه آنهــا نفــوذ کننــد و ایــن افــراد هســتند کــه در ســد کفــار
نفــوذ مــی کنند.
َ َّ َ ْ ْ
_ أ ِذلـ ٍـة َعلــى ال ُمؤ ِم ِنيـ َـن ویژگــی دیگــر ایــن افــراد اســت کــه بــه معنــای ایــن اســت کــه آن
افــراد در برابــر کفار،مســتحکم و اســتوار و ســخت گیــر هســتند و در برابــر مؤمنان،فروتــن
خداونــد تبــارک و تعالــی طبــق آیــات و روایات،انســان را آمیختــه از خــوی حیوانــی و

و خاشــع هســتند.
ُ َ ُ
َ
َ
اهَّلل هســتند.ذلت و
يل ِ
_برجســته تریــن صفــت آنهــا ایــن اســت کــه يج ِاهــدون ِفــي سـ ِـب ِ

فرشــته ای خلــق کــرده اســت.اگر بــه بعــد حیوانــی تمایــل داشــته باشــیم،از حیوانــات

فروتنــی در برابــر مؤمنــان و ســختی در برابــر کافــران،در پرتــو جهــاد در راه خــدا بــه دســت

پســت تــر خواهیــم شــد و اگــر بــه بعــد ملکــی و فرشــتگانی تمایــل پیــدا کنیــم،از

مــی آیــد.
َ َ
_هرگــز ترســی و نگرانــی از طــرف مالمتگران،بــر ایــن افــراد عــارض نمــی شــود(.ذ ِلك
َ ْ ُ
ـاء َو ُ
اهَّلل ُي ْؤ ِتيـ ِـه َمـ ْـن َي َشـ ُ
اهَّلل َو ِاسـ ٌـع َع ِليـ ٌـم) بــه معنــای بشــارت بســیار بزرگــی اســت
فضــل ِ

افــرادی اســت کــه خــوی فرشــتگانی دارند.قــرآن کریــم از ایــن حقیقــت پــرده برمــی دارد

کــه خداونــد بــه اقوامــی کــه پــس از افــرادی کــه از دیــن خــدا برگشــتند،داده اســت.این

و آن را حاصــل ابتــاء و امتحانــات انســان در ایــن مســیر مــی داند.خداونــد پیامبــران را

مســئله در گســتره تار یــخ پــس از بعثــت رســول گرامــی اســام قابــل مشــاهده اســت.

فرســتاد تا هدایت انســان ها را بر عهده گیرند و بشــریت را به مســیر درســت راهنمایی

افــرادی بودنــد کــه در زمــان ائمــه اطهــار علیهــم الســام و دیگــر زمــان هــا زندگــی مــی

کنند.گروهــی از انســان هــا از پیامبــران الهــی اطاعــت کردنــد و گــروه دیگــری در مقابــل

کردنــد و مصــداق بــارز ایــن آیــه شــریفه بودنــد.
خداونــد بــه ایــن افــراد در آیــه  ۹۶ســوره مریم،بشــارت ارزشــمندی داده اســت (:إ َنّ
ِ
ُ َ
ً
َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ
ـات َسـ َـي ْج َعل ل ُهـ ُـم َّالر ْح َمـ ُـن ُو ّدا؛ كســانى كــه ايمــان آورده
ال ِذيــن آمنــوا وع ِملــوا
الصا ِل َحـ ِ

الهی،پیامبــر خاتــم و پیشــوایان معصوم هســتیم تــا از آنها بهره ببریم و با مبــارزه با خوی

و كارهــاى شايســته كــرد ه انــد بــه زودى [خــداى] رحمــان بــراى آنــان محبتــى [در دلهــا]

هــای حیوانــی در مســیر هدایــت قــرار بگیریــم و بــه جایگاهــی کــه خداونــد متعــال در

قــرار مــى دهــد).در طــول تار یــخ انســان هــای برجســته ای وجــود داشــتند و بــا وجــود این

مورد آن فرمود« :فتبارک اهلل احســن الخالقین» برســیم.خداوند متعال در آیه ۵۴ســوره
ْ
َ
َ
مائــده مــی فرماینــدَ (:يــا أ ُّي َهــا ّال ِذيـ َـن َآم ُنــوا َمـ ْـن َي ْر َتـ َّـد ِم ْن ُكـ ْـم َعـ ْـن ِد ِينـ ِـه َف َسـ ْـو َف َيأ ِتــي ُ
اهَّلل
َ َ َّ َ َ ْ َ
َ ْ ُ ُّ ُ ْ َ ُ ُّ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ
َ ُ َ ُ َ
َ
يل
ِبقــو ٍ َم ي ِحبهــم و َي ِحب َونــه أ ِذلـ ٍـة علــى المؤ ِم ِنيــن أ ِعز ٍة علــى الك ِاف ِرين يج ِاهدون ِفي سـ ِـب ِ
َ َ َ ْ ُ
َ ُ َ َ
ـاء َو ُ
اهَّلل ُي ْؤ ِتيـ ِـه َم ْن َي َشـ ُ
اهَّلل َو ِاسـ ٌـع َع ِل ٌ
يم؛ اى كســانى
اهَّلل َول َيخافــون ل ْو َمــة ل ِئـ ٍـم ذ ِلــك فضــل ِ
ِ
كــه ايمــان آورد ه ايــد هــر كــس از شــما از ديــن خــود برگــردد بــه زودى خــدا گروهــى [ديگــر]

کــه مــا در آن زمــان حضــور نداشــتیم،اکنون کــه از آنهــا یــاد مــی کنیــم نســبت بــه آنــان

فرشــتگان برتــر خواهیــم شــد.در پــی ایــن رخــداد،دو جبهــه حــق و باطــل شــکل خواهد
گرفت.جبهــه باطــل شــامل انســان هایــی بــا خــوی حیوانــی اســت و جبهــه حــق شــامل

پیامبــران ایســتادند تــا زمانــی کــه حضــرت محمــد (ص) بــه عنــوان آخریــن پیامبــر
مبعــوث شــد تــا مــردم را مــورد هدایــت الهــی قــرار دهد.امــروزه مــا وارث هدایت پیامبران

را مــىآورد كــه آنــان را دوســت مــى دارد و آنــان [نيــز] او را دوســت دارنــد [اينان] با مؤمنان
فروتــن [و] بــر كافــران ســرفرازند در راه خــدا جهــاد مى كنند و از ســرزنش هيچ مالمتگرى
نمــى ترســند ايــن فضــل خداســت آن را بــه هــر كــه بخواهــد مــى دهــد و خــدا گشايشــگر
داناســت).این آیــه شــامل افــرادی مــی شــود کــه ثابــت قــدم نیســتند و زمانــی کــه بــه
ً
جایــگاه ایمــان مــی رســند،مجددا در دره مهالــک ســرنگون مــی شــوند و مانندگذشــته

احســاس محبــت مــی کنیم.مصــداق بــارز ایــن آیــه شــریفه در دوران معاصر،حضــرت
امــام خمینــی (ره) هســتند.خداوند متعــال محبتــی نســبت بــه ایشــان در دل همــه
انســان هــا بــا آییــن و مذهــب متفاوت،قــرار داد کــه انســان هــای ز یــادی در پرتــو تــاش
هــای آن مجاهــد کبیــر بــه فیــض هدایــت رســیدند.
نکتــه پایانــی در ایــن بخش،ایــن اســت کــه امــام صــادق(ع) از حضــرت علــی(ع) نقــل
َ
َ َ
ُ
اهَّلل ،أ ْص َلـ َـح ُ
اهَّلل َمــا َب ْي َنـ ُـه َو َب ْيـ َـن
کردنــد کــه ایشــان فرمودنــد(َ :مـ ْـن أ ْصلـ َـح َمــا َب ْي َنــه َو َب ْيـ َـن ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ُ َُ َْ َ َُْ ُ َ َ ْ َ َ َ
َّ
َْ
ٌ
ان ل ُه ِم ْن نف ِسـ ِـه َو ِاعظ،
ـاس؛ و مــن أصلــح أمــر ِآخر ِتـ ِـه ،أصلــح اهَّلل له أمــر دنياه؛ و من ك
النـ ِ
َ َ ََ
ٌ
اهَّلل َح ِافــظ؛ هــر كــس آنچــه را ميان او و خداســت اصالح نمايد ،خداوند
كان عل ْيـ ِـه ِمـ َـن ِ
آنچــه را بيــن او و مــردم اســت اصــاح كنــد .و هــر كــس كار آخرتــش را بــه اصــاح آورد،

74
خداونــد كار دنيايــش را اصــاح كنــد .و آن را كــه از خــود بــر خــود واعــظ اســت از خــدا بــر

برخــورد کردنــد ولــی نتوانســتند در برابــر انســان هــای معمولــی و عمــوم مردم،شــفقت و

او نگهبــان اســت) .همچنیــن حضــرت علــی(ع) در نامــه  ۵۳نهــج البالغــه در فــرازی
َّ
ُ َ َ َْ
َ ُّ َ
َّ
ـاد ِه؛
الحيـ َـن ِبمــا ُي ْجـ ِـرى
مــی فرماینــد(َ :و ِانمــا ُي ْسـ َـتدل َعلــى
الص ِ
اهّلل ل ُه ْم على ال ُسـ ِـن ِعبـ ِ
ی تــوان
ی کنــد مـ 
ی مـ 
ی کــه خداونــد بــر زبــان بندگانــش جــار 
شایســتگان را بــه ذکــر خیــر 

مهربانــی را بــه شایســتگی انجــام دهند.همچنیــن افــرادی بودنــد کــه بــا عمــوم مــردم در

شــناخت).افرادی کــه تــا قبــل از شــهادت ســردار ســلیمانی نامــی از او نشــنیده بودنــد

نهایــت مهــرورزی برخــورد مــی کردنــد ولــی نمــی توانســتند در برابــر دشــمنان بــا نهایــت
شــدت برخــورد کنند.هــر کــدام از ایــن دو گــروه کاســتی هایــی دارند.نکتــه حائــز
ً
اهمیت،بــه اوج قلــه رســیدن انســان هایــی اســت کــه بتواننــد کامــا ایــن دو صفــت

نیــز زمانــی کــه در جریــان فعالیــت هــای ایشــان قــرار مــی گیرنــد،در وجود خود احســاس

را در مقابــل یکدیگــر و در نهایــت ممکن،اعمــال کنند.بــه عنــوان مثــال حضــرت

غریبــی نســبت بــه شــهید ســلیمانی پیــدا مــی کنند.شــهید ســلیمانی مصــداق بــارز
ُ َ
ً
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ
ات َسـ َـي ْج َعل ل ُه ُم َّالر ْح َمـ ُـن ُو ّدا) و فرمایش
آیــه شــریفه ِ(إن ال ِذيــن آمنــوا وع ِملــوا
الصا ِل َح ِ
حضــرت علی (ع) هســتند.

علــی(ع) در برابــر دشــمنان خــدا در نهایــت خشــم و غضــب اســت و بــا اقتــدار و تــوان
زنــد،وارد زندگــی معمــول انســان هــا مــی شــود و همنشــین پیــرزن بی بضاعت می شــود

مهرورزی با مردم،سخت گیری با دشمنان بر اساس قرآن و روایات

و یتیمــان را در آغــوش مــی گیرد.زمانــی کــه حضــرت علــی(ع) وارد زندگــی انســان هــا

انســان در دیــن اســام مــی توانــد رفتــاری را بــا گزینــش نســبت بــه دو ســویه جبهــه حــق

می شــود،تمام صفت شــجاعت و خشــم در برابر دشــمن را از بین می برد و در نهایت

د زیــرا بــرای مســلمانان رفتارهایــی نســبت بــه هرکــدام از ایــن دو
و باطل،انتخــاب کنـ 

تواضــع و فروتنــی بــا انســان هــا رفتــار مــی کنــد.

ســویه تعریــف شــده اســت.خداوند متعــال در آیــات متعــددی مثــل آیــه  ۲۹ســوره فتــح
َّ
َ ْ ُ َّ
َ َّ
ُ
َ ٌ
َ
اهَّلل َوال ِذيـ َـن َم َع ُه أ ِشــد ُاء َعلى الكف ِار ُر َح َم ُاء َب ْي َن ُهـ ْـم ت َر ُاه ْم
مــی فرماینــدُ (: :م َح ّمــد َر ُســول ِ
َ
َّ
ُ َ َ ْ ً
َ ً
ـيم ُاه ْم فــي ُو ُجوههـ ْـم مـ ْـن أ َثــر ُّ
اهَّلل َور ْض َو ًانــا ِسـ َ
السـ ُـج ِود
ِ ِ ِ
ِ
ُرك ًعــا ُسـ ّـجدا َي ْب َتغــون فضــا ِمـ َـن ِ
ِ
ِ
َ َ ُ
ُ
َ
َ َ َ
َّ
ََْ
ْ ْ
َ َْ
التـ ْـو َر ِاة َو َم َثل ُهـ ْـم ِفــي ِالن ِجيـ ِـل كـ َـز ْرع أخـ َـر َج شـ ْـطأ ُه فـ َـآز َر ُه ف ْاسـ َـتغلظ
ذ ِلــك َم َثل ُهـ ْـم ِفــي
ٍ
َّ
ََ
ُ
َ
ـب الـ ُّـز َّر َاع ِل َي ِغيـ َـظ بهـ ُـم ْال ُك َّفـ َـار َو َعـ َـد ُ
ـوق ِه ُي ْعجـ ُ
اهَّلل ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا َو َع ِملــوا
ف ْاسـ َـت َوى علــى ُسـ ِ
ِ
ِِ
َ
َّ
ـات ِم ْن ُهـ ْـم َم ْغ ِفـ َـر ًة َوأ ْجـ ًـرا َع ِظ ً
يمــا؛ محمــد [ص] پيامبــر خداســت و كســانى كه
الصا ِل َحـ ِ
بــا اوينــد بــر كافــران ســختگير [و] با همديگر مهربانند آنــان را در ركوع و ســجود مىبينى

از زندگــی ســردار ســلیمانی نمونــه هایــی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد ایشــان بــا

میشــد.زمانی کــه مواجهــه بــا داعــش در عــراق صــورت گرفت،بســیاری از افــرادی کــه

فضــل و خشــنودى خــدا را خواســتارند عالمــت [مشــخصه] آنــان بر اثر ســجود در چهره

مســلمان و شــیعه نبودند نیز به محبت و مهرورزی ســردار ســلیمانی اذعان داشــتند.

هايشــان اســت ايــن صفــت ايشــان اســت در تــورات و مثــل آنهــا در انجيــل چون كشــت ه

بــر اســاس آیــات قــرآن و فرمایشــات معصومیــن نتیجــه میگیر یــم کــه بایــد ایــن ویژگــی را

اى اســت كــه جوانــه خــود بــرآورد و آن را مايــه دهــد تــا ســتبر شــود و بــر ســاقههــاى خــود

در شــخصیت خودمــان ایجــاد کنیم.بــه عبــارت دیگــر بایــد در برابــر دشــمن بــا نهایــت

بايســتد و دهقانــان را بــه شــگفت آورد تــا از [انبوهــى] آنــان [خــدا] كافــران را بــه خشــم

شــدت برخــورد کنیــم و در برابــر دوســتان خداونــد در نهایــت تواضــع و فروتنــی قــرار

درانــدازد خــدا بــه كســانى از آنــان كــه ايمــان آورده و كارهــاى شايســته كــرد ه اند آمــرزش و

بگیریم.شــهید ســلیمانی مصــداق بــارز ایــن دو ویژگــی هســتند.

پــاداش بزرگــى وعــده داد ه اســت) کــه بیانگــر چگونگــی مســئولیت مســلمانان در قبال
ایــن دو جبهــه اســت.در تفســیر و شــأن نــزول ایــن آیه گفته شــده کــه بــارز ترین،باالترین
َّ
و عالــی تریــن مصــداق َ(وال ِذيـ َـن َم َع ُه)،حضــرت امیــر المؤمنیــن علــی(ع) اســت ولــی
ایــن آیــه قابــل انطبــاق بــر دیگــران نیــز مــی باشــد.افرادی کــه ادعــا مــی کننــد مســلمان
و پیــرو پیامبــر هســتند بایــد دو صفــت در آنهــا وجــود داشــته باشــد؛صفت نخســت
َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ
ـار) اســت.یعنی در برابــر دشــمن نفوذ ناپذیر
شــامل دارا بــودن ویژگــی (أ ِشــداء علــى الكفـ ِ
باشــند و بــا آنهــا در نهایــت خشــم و غضــب برخــورد کنند.متأســفانه امــروزه بســیاری
از مســلمانان و مســئوالن فاقــد ایــن ویژگــی هســتند.صفت دوم شــامل داشــتن ویژگــی
رحیم،مهربان،مهــرورز بــودن در برابــر مــردم و بشــریت اســت.این ویژگــی فقط به معنای
الــزام محبــت بــه دوســتان نیســت بلکــه مــی تــوان بــه کســانی کــه خــوی دشــمنی و کفــر
ورزی ندارنــد نیــز مهــرورزی کرد.مــا مســلمانان موظــف بــه اطاعــت دســتورات دینــی و
پیامبــران هســتیم وهمچنیــن بایــد در برابــر دشــمنان در نهایــت شــدت و غلظــت و در
برابــر دوســتان خداونــد در نهایــت شــفقت و مهربانــی رفتــار کنیم.شــاخص ســنجش
میــزان اعتبــار ایمــان انســان ها،میــزان برخــورد شــدید آنهــا بــا دشــمنان خداونــد و میــزان
برخــورد محبــت آمیــز آنهــا بــا دوســتان خداونــد اســت.به عبــارت دیگــر معیــار و میــزان
ایمان،بحــث تولــی و تبــری اســت.
مهرورزی بر مردم،سخت گیری با دشمنان در مرام شهید سلیمانی
در طــول تاریــخ انســان هایــی را مشــاهده کردیــم کــه بــا دشــمنان در نهایــت شــدت

کامــل بــه مقابلــه بــا آنهــا مــی پردازد.همچنیــن ایشــان زمانــی کــه در کوچــه هــا قــدم مــی

توســل بــه معصومــان علیــه الســام ایــن صفــات را در خــود بــه اوج رساندند.ســردار
ســلیمانی خــود را حر یــف باالتریــن رتبــه و حا کــم اجرایــی ایــاالت متحــده می دانســت
و بــا آنهــا در نهایــت ســخت گیــری برخــورد مــی کرد.همچنیــن ایشــان در مقابــل فرزنــد
شــهید و عمــوم انســان هــا بــا محبــت و مهــرورزی برخــورد مــی کرد.مهــرورزی شــهید
ســلیمانی منحصــر بــه هــم کیشــان و هــم مذهبــان نبود و شــامل ســایر پیــروان ادیــان نیز
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نشست علمی «بررسی ویژ گی های شخصیتی و معرفتی حاج قاسم سلیمانی»
ارائه کننده  :حجت االسالم والمسلمین صالح الدین شمس الدینی
دبیرعلمی  :دکتر سید حامد شاهرخی
رابــرت در کتــاب هانیبــال (پدر اســتراتژی نظامی) می نویســد :کودکی ،ســوگند خورده
بــود کــه از زمامــداران روم کــه مــردم شــمال آفریقــا را قتــل عــام کــرده بودنــد ،انتقــام بگیرد؛
ســالها گذشــت تــا کــه او یــک مــرد برومند شــد ،فیل هایــی را تربیت کــرد و تخت هایی
را ســاخت ،تصمیــم گرفــت از رودهــای خروشــان وکــوه هــای آلــپ بیایــد و از مــردم روم
(ایتالیــای فعلــی) انتقــام بگیــرد ،او در یــک عملیــات بــرق آســا ،رویــای کودکــی اش را
عملــی کــرد و موجــب حیــرت همــگان شــد .رابــرت در ادامــه مــی نویســد :ایــن حادثــه
 2000ســال قبــل از میــاد اتفــاق افتــاده ولــی همچنان در دانشــگاه های دنیا ،اســتراتژی
هانیبال را بررســی می کنند که چطور توانســت وارد روم بشــود؟ با اینکه بیش از چند
هــزار ســال از عملیــات هانیبــال مــی گــذرد؛ اروپایــی هــا ،وقتــی مــی خواهنــد بگوینــد
مواظــب دشــمن باشــید ،مــی گوینــد :هانیبــال پشــت در اســت ،یــا وقتــی مــادری
میخواهــد فرزنــدش را بترســاند مــی گویــد ،هیــس هانیبــال پشــت در اســت.
داســتان هانیبال را با مقایســه ای بین او و ســردار ســلیمانی ،در یک جلســه ســخنرانی
کــه در خانــه پــدری شــهید ســلیمانی دایــر شــده بــود بیــان کــردم .و درخطــاب بــه پدرش
عــرض کــردم :مــش حســن ،وقتــی امــروز نــام فرزنــد شــما را ،بــه گــوش دشــمنان اســام
و بشــریت کــه در شــمال آفریقــا ،لبنــان ،فلســطین ،ســوریه و عــراق حضــور دارنــد،

ْ َ ْ َ
َّ َ
ـب ِإلــى ِف ْر َعـ ْـو َن ِإنـ ُـه َطغــى) فرعــون طغیــان کــرده و او را بــه یکتــا پرســتی دعــوت
(اذهـ
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َ
َ
ْ
ْ
َ ْ ُْ ُْ َ ً
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ّ
کــن ،موســی عــرض کــرد( :قــال ر ِب اشـ َـرح ِلــي صــد ِر ي؛ و ي ّ ِسـ ْـر ِلــي أمـ ِـري؛ واحلــل عقــدة
َْ َ
ِمـ ْـن ِل َســا ِني؛ َيفق ُهــوا ق ْو ِلــي) و خداونــد در جــواب موســی فرمــود :تــو و بــرادرت بــا نشــانه
هــای مــن بــه ســوی فرعــون برو یــد و در یــاد مــن سســتی نکنیــد ،و از او هــم نترســید ،مــن

میشــنوند ،وحشــت بــه جانشــان مــی افتــد ،ســردار ســلیمانی کــه کنــار منبــر نشســته

بــا شــما هســتم.

بــود ،مرتــب میــزد بــه پــای مــن و مــی گفــت ادامــه نــده.
بعــد از ســخنرانی ،ســردار خطــاب بــه مــن فرمــود :داســتان خوبــی بــود فقــط ای کاش بــا

و ایــن همراهــی خداونــد بــه قــدری شــدت پیــدا مــی کنــد کــه کیفیــت خانــه ســازی را
َ
َ
َ
َ َ َ ُ
ً
بــه او مــی آمــوزد ،مــی فرمایــد(َ :وأ ْو َح ْي َنــا ِإلـ ٰـى ُم َوسـ ٰـى َوأ ِخيـ ِـه أ ْن ت َبـ َّـوآ ِلق ْو ِمك َمــا ِب ِم ْصـ َـر ُب ُيوتــا
ُ
َ ُ
َ ً
َو ْاج َعلــوا ُب ُيوتكـ ْـم ِق ْبلــة)  :وبــه موســی و بــرادرش (هــارون) وحــی کردیــم کــه شــما بــرای

مــن زنــده ام از مــن تعریــف نکــن ولــی بعــد از شــهادتم در محافــل خصوصــی بازگــو کــن.

پیروانتــان در شــهر مصــر منــزل گیر یــد و [اکنــون کــه از بیــم فرعونیــان بــه مســاجد نتوانید

فرماندهی که به اشرار تأمین داد

رفــت] ،خانههایتــان را قبلــه و معبــد خــود قــرار دهیــد و نمــاز بــه پــا دار یــد و[تــو هــم ای

ســردار ســلیمانی زمانــی فرمانــده امنیــت جنــوب شــرق شــدند کــه اشــرار بــا گــروگان

رســول]مؤمنان را [بــه فتــح در دنیــا و بهشــت در آخــرت] بشــارت ده.

گیــری از خراســان جنوبــی تــا شــیراز منطقــه ناامنــی ایجــاد کــرده بودنــد ،کــه موجــب

بــر اســاس آیــات فــوق پشــتوانه ولــی فقیــه ،خداوند تبارک و تعالی اســت کــه می خواهد

تعطیلــی شــرکت هــای معدنــی متعــددی شــده بــود ،بــه حــدی کــه کســی جــرأت نمــی

مــردم را بــرای ســاختن یــک جامعه ایــده آل ترغیب کند.

کــرد بــا ماشــین بــه جیرفــت و بنــدر عبــاس بــرود ،ولــی ایشــان در مــدت کوتاهــی در

طالوت و جالوت

منطقــه جنــوب شــرق امنیــت را برقــرار کــرد.

بنــی اســرائیل بعــد از حضــرت موســی دچــار تفرقــه شــدند کــه جالــوت توانســت بــر

یکــی از کارهــای زیبــای ســردار ایــن بــود کــه اشــرار را تأمیــن داد و در طــرح احــرار بــه آنهــا

آنهــا مســلط شــود ،نــزد پیامبــر خــود آمدنــد و از ظلمــی کــه بــر آنهــا مــی رفــت بــه پیامبــر

زمیــن کشــاورزی داد ،و امنیــت جنــوب شــرق را بــه دســت خــود احــرار کــه همــان اشــرار

معاصر(حضــرت اشــموئیل) خــود ،شــکایت کردنــد و از او خواســتند کــه یــک

ســابق بودنــد ،برقــرار کرد.

فرماندهــی را انتخــاب کنــد تــا بتواننــد تحــت فرماندهــی واحــد به جنگ بــا جالوت بپا

یکــی از بــزرگان بلــوچ مــی گفــت :هیــچ کــس بــه انــدازه ســردار ســلیمانی بــه مــا مهربانــی

خیزنــد و شــوکت از دســت رفتــه خو یــش را بدســت آورنــد ،طبــق دســتور خــدا حضــرت

نکــرد گاهــی در عمــق صدکیلومتــری خــاک پاکســتان و افغانســتان بــرای آزاد کــردن

اشــموئیل ،طالــوت را کــه یــک جــوان مؤمــن ولــی فقیربــود بعنــوان فرمانــده آنها منصوب

گــروگان هــای مــا مــی رفــت ،ولــی نمــی گذاشــت بــه کســی آســیب برســد.

کــرد .بنــی اســرائیل لــب بــه اعتــراض گشــودند ،کــه طالــوت فقیــر اســت!! چگونــه

مباحثه با سردار سلیمانی در مورد ولی فقیه

میتوانــد فرمانــده مــا بشــود؟ ولــی خداونــد در جــواب آنهــا فرمــود( :او هــم توانایــی علمی

یکبــار ایشــان بــه مــن گفــت کــه ولــی فقیــه را در یــک جملــه بیــان کــن ،گفتــم :فقیــه از

دارد و هــم جســمی)

شــاه بهتــر اســت .گفــت کمــی بیشــتر توضیــح بــده .گفتــم :خداونــد بــه موســی فرمــود:

در ایــن آیــات خداونــد کســی را غیــر از پیامبــر یعنــی حضــرت طالــوت را ،معرفــی مــی

مــن مقایســه نمــی کــردی و در ضمــن مــن دوســت نــدارم بچــه هــا از مــن بترســند ،و تــا
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کنــد تــا مــردم تحــت فرماندهــی او بتواننــد حکومــت از دســت رفتــه ی خــود را بازیابــی

بــود گفتــم :مهمــان شــما بــوده؟

و بازســازی کننــد؛ ایــن آیــه یکــی از آیاتــی اســت کــه ضــرورت حکومــت ،تحــت رهبــری

گفــت :بلــه مــا بایــد در مشــترکات مــان کــه استکبارســتیزی اســت در یــک راه حرکــت

ولــی فقیــه را بیــان مــی کنــد.

کنیم.

خدا نجات داد

علت انحراف داعش

گوشــی زنــگ خــورد ،آقــای فتحعلــی حمــزه جــواران پشــت خــط بــود و گفــت :فــردا بــرای

ســردارگفت :داعــش یــک برداشــت غلطــی از آیــات جهــاد و تفســیرهای ســید قطــب

کوهنــوردی دعــوت ســردار درقنــات ملــک هســتیم ،در کــوه هــای قنــات ملــک ،قــارچ

دارد ،وروحانیــون موظــف هســتند روشــن گــری کننــد؛ بســیاری از کســانیکه بــه

هــای خــوش طعــم آن ،منظــره زیبایــی را خلــق مــی کنــد ،کــه یکــی از ســنت هــای

داعــش پیوســتند روزی در بوســنی (هرزگوئیــن) در دشــت کزوبــو کنــار نیــرو هــای ســپاه

قدیمــی آن منطقــه ،چیــدن قــارچ هایــی اســت کــه خــدا بــه مــردم آن منطقــه هــر ســاله

میجنگیدنــد ولــی چــرا االن بــا مــا ســر جنــگ دارنــد؟ فقــط جهالــت؛ اینهــا را بــه ســوریه

هدیــه مــی کنــد.

و عــراق آورده؛کســی اینهــا را ارشــاد نکردنــد؛ مــا در روشــن گــری ضعیــف عمــل کردیــم.

دوســتان مدعــو همگــی جمــع شــدند و بــا ماشــین بــه ســیر خــود ادامــه دادیــم تــا بــه یــک

سردار به خود افتخار می کند

جــوی آبــی کــه معــروف بــه زردآلــو اســت ،رســیدیم اینجــا اولیــن قــدم بــرای شــروع پیــاده

ســردار مــی گفــت :افتخــار می کنم آنجایی که توانســتم نقش مرجعیــت را در حوادث

روی بــود چــون بعــد از زردآلــو ،عبــور ماشــین ســخت بــود همــه پیــاده شــدیم ،ســردار

عــراق بــا التمــاس جــا بینــدازم و حکــم جهــاد را از آیــت اهلل سیســتانی بگیــرم و اال

دوســتان را بــه دســته هــای دوتایــی تقســیم کــرد و مــن با ســردار همراه شــدم ،پیــاده روی

داعــش؛ بغداد،کربــا و نجــف را درنوردیــده بــود و امــروز اثری از شــیعه نبــود ،تمام اماکن

را شــروع کردیــم و موضــوع میزبانــی ســردار از احمدشــاه مســعود را از ایشــان پرســیدم،

مقدســه مشــرفه مــا را نابــود مــی کردنــد.

در ایــن حیــن یکــی از دوســتان اطالعاتــی آمــد و کروکــی پیــچ در پیــچ ادامــه راه را بــه مــا

فعال باشیم نه منفعل

متذکــر شــد و گفــت کــه پیــاده روی زیــاد بــرای ســردار ســم اســت و ترکــش هــای کمــرش

ســردار مــی گفــت :همیشــه نبایــد مــا منتظــر باشــیم کــه آمریکایــی هــا در خلیــج فــارس

اذیــت مــی کننــد؛ بــه هــر حــال مــا راه صعــب العبــور کوهپیمایــی را بــا ماشــین رفتیــم.

چــه کارمــی خواهنــد بکننــد ،بعــد مــا واکنــش نشــان بدهیــم ،اگر خلیج فــارس بــرای ما

پیــچ اول و دوم را بــا دنــده عــوض کــردن هــای پــی در پــی راننــده اطالعاتــی مــان رد

ایمــن نباشــد و نتوانیــم از آن اســتفاده کنیــم بایــد بــرای آمریکایــی ها هم اینگونه باشــد،

کردیــم ،هنــوز بــه پیــچ ســوم نرســیده ،ماشــین دنــده نخــورد ،و خالص شــد؛ صد متــر راه

گاهــی بایــد مــا واکنــش نشــان بدهیــم و آنهــا منفعل شــوند.

رفتــه را برگشــتیم ،و خــدا رحــم کــرد کــه ماشــین با خاکریز اطــراف جاده برخورد کــرد و ما

روزی آیــت اهلل هاشــمی شــاهرودی (رئیــس ســابق قــوه قضاییــه) کــه مــی دانســت مــن

پــرت شــدیم بیــرون ،بالخــره جــاده ای کــه از پائیــز بــدون رهرو بــود و موجــب رانش زمین

بــا ســردار ســلیمانی ارتبــاط رفاقتــی دارم ،مبلغــی دالر بعنــوان امانت به من تحویــل داد

شــده بــود کار خــودش را کــرد .عیــن کســانی کــه از طوفــان شــن برگشــته اند ســرو رویمان

کــه بــه دســت ســردار برســانم؛ و مــن بــرای تحویــل امانتــی بــه دفتــر کار ســردار موقــع ظهــر

خاکــی شــده بــود؛ جمعیــت دورمــان را گرفتنــد ،خوشــبختانه اتفــاق خاصــی نیفتــاد،

رســیدم ،و ایشــان در جلســه بودند؛ منتظر نشســتم تا ســردار جلســه اش تمام شــود تا با

بعــد از ایــن ماجــرا ســردار از مــن پرســید :شــیخ صــاح! مــا پریدیــم یــا پــرت شــدیم!؟؟

هــم ناهــار بخور یــم ،غــذای مــا را آمــاده کردنــد ولــی جلســه ســردار تمــام نشــد و غــذا ســرد

مــن گفتــم :پریدیــم؛ ولــی ســردار گفــت :نــه خیر ،مــا پرت شــدیم؛ چون من هیچــی یادم

شــد و از دهــن افتــاد ،غــذا را بردنــد کــه گرم کنند ولی باز غذا ســرد شــد ،و جلســه ســردار

نیســت مــا پــرت شــدیم و خــدا مــا را نجــات داد.

ادامــه داشــت ،باالخــره جلســات پــی در پــی ســردار تمــام شــد و مــا مشــغول صــرف

احمد شاه مسعود ،یکی از صحابه!

ناهــار گرمــی کــه چندبــار ســرد شــده بــود ،شــدیم ،کــه تلفــن زنــگ خــورد و بــا ســردار کار

بعــداز حادثــه برگشــت ماشــین کــه بخیــر گذشــت ادامه ســوالم در مــورد میزبانی از شــاه

فــوری داشــتند ،مــن صــدای گر یــه هــای مــادری را کــه بــا لهجــه کرمانــی حــرف مـیزد

مســعود را پرســیدم .ســردار در جــواب گفــت :شــیخ صــاح ،مرزبنــدی هــای شــیعه

را ،مــی شــنیدم .ســردارگفت :مادرجــان :چــه اتفاقــی افتــاده؟ مــادر :دختــرم در حــال

و ســنی را کــه مــا درســت کردیــم ،دســتمان را بســته اســت ،ای کاش زمانیکــه شــاه

رانندگــی بــوده ،بــاد روســریش را مــی اندازد،کــه نیروهــای انتظامــی بعنــوان هنجارشــکن

مســعود یــک تنــه ،در دره پنــج شــیر مقابــل امپریالیســم ایســتاد ،آن موقع فرمانــده نیروی

او را گرفتــه ،و ماشــین را توقیــف مــی کننــد .شــما کــه دختــرم را مــی شناســید؟

قــدس بــودم و بــه ایــن مــرد کمــک می کردم ،مردم مســلمان شــرق ،مدیون شــاه مســعود

هــم زمــان کــه صــدای گر یــه هــای آن مــادر را مــی شــنیدم ،متوجــه دســتان ســردار کــه از
ً
روی خجالــت مــی لرز یــد شــدم و مرتبــا از آن مــادر معــذرت خواهــی مــی کــرد ،و قــول

تمــام ثــروت و ارزش هــای افغانســتان نابــود مــی شــد؛ ایــن مــرد بــا شــوروی جنگیــد ،اگــر

پیگیــری را دادنــد؛ ایشــان بــا نیــروی انتظامــی آن منطقــه تمــاس گرفتنــد و قضیــه ختــم

ایــن آدم در صــدر اســام بــود نامــش بعنــوان یــک صحابــه ی بــزرگ در کنــار مالک اشــتر

بــه خیــر شــد و آن مــادر هــم از نگرانــی در آمــد.

مــی درخشــید.

من با آستین کوتاه وارد سپاه شدم

عامل حادثه  11سپتامبر

ســردار مــی گفــت :شــیخ صــاح ،مــن روزی کــه درگزینــش ســپاه بــه علــت پوشــیدن

ایشــان بعــد از حوادثــی کــه در شــمال لبنــان افتــاده بــود ،بــا بــن الدن ارتبــاط برقــرار کرده

پیراهــن آســتین کوتــاه رد صالحیــت شــدم ،نمــی دانــی چــه بــر مــن گذشــت.

بود.

مــن یــک جــوان کاراتــه کار بــودم ،تیپــم همانطــوری بــود کــه در گزینــش بــودم ،بــه عشــق

از وی پرسیدم :حادثه  11سپتامبر کار بن الدن و نیروهایش بود؟

اینکــه ِخــر صــدام را بگیــرم وارد ســپاه شــده بــودم.

گفــت :بلــه! اگــر مــا مســلمانها بــه ایــن هــا ضربــه نــزده بودیــم ،دمــاغ آمریــکا را بــه خــاک

غالــب قضــاوت هــای مــا در مــورد جــوان هایمــان اشــتباه اســت و بایــد دیدمــان بــر علیه

میمالیدنــد ،مــا هرچــه مــی کشــیم از داخــل اســت ،بلــه ایــن کار بــن الدن و نیروهایــش

جــوان نباشــد و آنهــا را درک کنیم.

هســتند؛ زمانیکــه کمونیســت در افغانســتان ،دیــن مــردم مظلــوم و فقیــر را مــی خریــد و
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بازشناسی مؤلفه های اسطوره های ماندگار مقاومت اسالمی «شهید چمران» و «شهید سلیمانی»
ارائه کننده  :دکتر محمد رضا برزویی
ناقدین :حجت االسالم والمسلمین محمد تقی ربانی
دبیرعلمی  :دکتر جبار شجاعی
تاریخچــه و ســابقه دارد.
بحثــی کــه عمقــی و پرچالــش اســت و از پارادایــم عاشــورا تــا امــروز را مــی تــوان در بســتر
آن بررســی کــرد.
مقــام معظــم رهبــری بــر مقاومــت اســامی بــه عنــوان حاکمیــت دینــی تاکیــد دارنــد و
روش ایــن مقاومــت را مبــارزه بــا ظلــم و ظالــم و همــکاری نکــردن بــا ظالــم و حمایــت از
مظلــوم مــی داننــد.
شش رکن مقاومت اسالمی
شش رکن مقاومت اسالمی در بیانات رهبری قابل استخراج است:
نخست آنکه مقاومت اسالمی انتخابی است.
دوم آنکه حق بودن این مقاومت برای مخاطب روشن است یعنی طریقیت دارد.
سوم آنکه بدون مشکل و مانع نیست اما تسلیمناپذیر است.
در حــوزه مقاومــت وقتــی ایــران اســامی را الگــو و محــور جبهــه مقاومــت تعریــف

رکن چهارم آنکه پایان آن حاکیمت دینی است.

میکنیــم هــر الگــو قطعــا الگوهایــی شــخصیتی ایجــاد مــی کنــد.

رکن پنجم دشمنی با ستمگر است.

در طــول تاریــخ اســطوره هــای دینی شــخصیتی بســیار داشــته ایم امــا وقتــی وارد جریان

و رکن ششم حمایت مستمر از مظلوم است.

و گفتمــان مقاومــت مــی شــویم ،بــا اســطوره هایــی بعــد از انقــاب اســامی مواجــه

آنچــه مــا دنبــال مــی کنیــم متضمــن قهرمــان انقالبــی و چهــره شــاخص بیــن المللــی

میشــویم کــه شــاید شــاخص تریــن آنهــا شــهید چمــران و شــهید ســلیمانی هســتند.

اســت کــه در مرزهــا محــدود نمانــده اســت.

بــا مــرور تطبیقــی ســیره ایــن دو شــهید بزرگــوار ،از دریچــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری

رهبری با این نگاه امام خمینی(ره) را اسطوره ای خاص می دانند.

وارد دنیــای معرفــی ایــن دو شــخصیت اســطوره ای مقاومــت شــدیم.

در اســطوره شناســی عــام مقاومــت اســامی بــه شــهید چمــران و شــهید ســلیمانی

انقــاب اســامی مــا معــادالت منطقــه ای و جهانــی را بــر هــم ریخــت و منطــق

رســیدیم.

ســاختاری و جهــادی آن ،مســیری را پیــش بــرد و شــاگردانی در آن تربیــت شــدند کــه

روش مــا در مقالــه ای کــه تهیــه شــده و اینجــا ارائــه مــی کنیــم ،سندپژوهشــی بــود و

نقــش اســطوره ای یافتنــد.

تحلیــل مفهــوم کردیــم.

برخــی معتقدنــد هســتند کــه پارادایــم مقاومــت ســه بعــدی اســت و ژئوفرهنــگ جدیــد

چهار مولفه اساسی دو شخصیت اسطوره ای جبهه مقاومت

را مقابــل هژمونــی لیبــرال دموکــرات غــرب ایجــاد و ایــن هژمونــی را بــه نوعــی تحقیــر کرده

در بررســی بــه چهــار مولفــه اساســی در ایــن دو شــخصیت اســطوره ای جبهــه مقاومــت

است.

رسیدیم:

از ایــن رو ،پارادایــم مقاومــت در منطقــه مســیری را در پیــش گرفــت کــه جمهــوری

نخســت آنکــه اســطوره هــای مقاومت اســامی ذوابعــادی و عظمت وجودی هســتند.

اســامی الگــوی آن شــد و ایــن جبهــه بــه جریــان تغییــر شــکل داد و تــاش داریــم کــه

امــری کــه دربــاره هــر دوی ایــن شــهدای بزرگــوار صادق اســت.

جریــان مقاومــت بــه گفتمــان بــرای همــه کشــورهای اســامی تبدیــل شــود.

آنها نخبه بودند و رهبری و اخالص و دلیری داشتند.

معنا و مفهوم مقاومت

دوم آنکه در حوزه های مختلف فردی تکبعدی نبودند.

مقاومــت در اصــل یعنــی ایســتادگی و پایــداری مســتمر کــه تقابــل و ضدیــت بــا غیــر را

آنها اثر اجتماعی عظیم در حوزه بین الملل داشتند.

درون خــود دارد ،بــه نوعــی اســتمرار و پایــداری بــر اصــول و موضــع گیــری هــا و مقاصــد و

ســومین مولفه آنکه حرکت آ گاهانه در مســیر حق و حقیقت داشــتند .اینطور نبود که

محکــم روی آن ایســتادن.

ســاختارها آنهــا را بــه حرکــت دربیاورنــد بلکــه آنها ســاختار را به جنبش وا میداشــتند.

مقــام معظــم رهبــری مقاومــت را انتخــاب راه درســت و حرکــت در مســیر حــق بــدون

مولفــه آخــر آنکه با مســتکبران دشــمن و نســبت به مظلومــان حامی و همــراه بودند.

تســلیم شــدن تعریــف کــرده انــد کــه مــا ایــن تعریــف را مبنــا قــرار داده ایــم.

در بخــش پایانــی مقالــه بــه اینجــا رســیدیم کــه روایــت بهــم پیوســته و یکپارچــه از

البتــه مقاومــت اســامی در قــرآن و ســنت بــه معنــای زیــر بــار ظلــم و کفــر نرفتــن هــم

شــخصیت ایــن دو اســطوره ارائــه کنیــم.
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پوستر کرسی های
ترویجی و نشست های علمی
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شهید سلیمانی
از دیدگاه علما و مراجع
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ملــت ایــران نشــان داد از خــط مجاهــدت شــجاعانه دفــاع میکنــد و بــه نمادهــای مقاومــت
عشــق مــی ورزد و طرفــدار مقاومــت اســت  ...بــه حــاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس
عزیــز بــه عنــوان یــک فــرد نــگاه نکنیــم بــه عنــوان مکتــب نــگاه کنیــم.

شــهید ســلیمانی دوران زندگــی خــود را وقــف اســام و خدمــت بــه مــردم و پاســداری از ارزش هــای
اســامی نمــود؛ آن شــهید ســعید از عاشــقان و دلباختــگان حضــرات معصومیــن بــه ویــژه ســاالر
شــهیدان حضــرت ســید الشــهدا علیهــم الســام بود،کــه بــا پیــروی از مکتب نورانــی اهل بیــت در نبرد
بــا دشــمنان اســام و تروریســت هــای خائــن و کــج اندیشــان مذهبــی در صــف اول مبــارزه بــود .

خبــر شــهادت ســردار عالیقــدر آقــای حــاج قاســم ســلیمانی رحمةاهللعلیــه موجــب تأســف و تأثــر
فــراوان شــد .نقــش کــم نظیــر آن مرحــوم در طــی ســالیان پیــکار بــا عناصــر داعــش در عــراق ،و
زحمــات فراوانــی را کــه در ایــن راســتا متحمــل شــدند فرامــوش ناشــدنی اســت.

شــهید ســلیمانی مــردی بــزرگ و کــم نظیــر و بســیار آ گاه بــود کــه نــام او در تاریــخ اســام و جهــان
بــه عنــوان ســرداری بــزرگ ،باقــی خواهــد مانــد و راهــش پــر رهــرو.

88

ایــن اخــاص ،ایمــان ،اســتقامت ،صبــر ،جهــاد و شــجاعت شــهید ســلیمانی بــود کــه موجــب
ســعادتش شــد.

آقــای قاســم ســلیمانی یــک فــداکار و مجاهــد بســیار شــجاعی بــود کــه پیوســته در راه اعتــای
اســام و حفــظ ایــران از اشــرار خدمــات عظیمــی داشــت.

عصــاره حیــات ُپــر برکــت ایــن شــهید جاوید(شــهید ســلیمانی) در شــهادت او ظهــور کــرده اســت.
او شــاگرد قــرآن و عتــرت بــود ،قرآنــی و والیــی فکــر میکــرد ،قرآنــی و والیــی جهــاد میکــرد ،قرآنــی
و والیــی شــربت شــهادت نوشــید.

همــه فعالیــت و اقدامــات ســردار ســلیمانی بــرای خــدا بــود حتــی حاضــر نبــود بــر ســنگ مــزارش از
القــاب اســتفاده کننــد و گفــت بــر ســنگ مــزارم بنویســید :ســرباز قاســم ســلیمانی.
ازخودگذشتگی و ایثار سردار سلیمانی سبب رشد و تعالی وی شد.
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نقــش ارزشــمند ایــن شــخصیت بزرگ(شــهید ســلیمانی) در صیانــت از عتبــات عالیــات ائمــه
معصومیــن (علیهــم الســام) و ســالها مقابلــه بــا رژیــم صــدام و فرقــه منحوســه داعــش در
اذهــان مؤمنیــن بــه ویــژه دو ملــت قدرشــناس ایــران و عــراق محفــوظ و مانــدگار اســت.

ً
واقعــا ایــن زندگــی حــاج قاســم ســلیمانی(ره) ،خــدا او را رحمــت کنــد ،یــک آیــت عظیمی بــود؛ یک
فرمانــده ارتــش یــا ســپاهی از دنیــا بــرود اینگونــه مــردم او را تشــییع کننــد ،عالقــه بــه او داشــته
باشــند ،اســم او را میبرنــد اشــک از چشمشــان ســرازیر شــود .حــاال ایــن اجــر دنیــوی اوســت؛
یکگوشـهای از پاداشــی اســت کــه خــدا بــه او داده ،اینجــا نشــان داده تــا دیگــران اســتفاده کننــد.

مســیر انتظــار نیازمنــد اســتقامت اســت ،همچنــان کــه شــهید حــاج قاســم ســلیمانی از جملــه عزیــز
امــت بــود کــه آنچنــان شــجاع و بــا معرفــت بــود و در شــرایطی بــه شــهادت رســید کــه شــهادت او
جهانــی شــد.

نقــش بــا ّ
اهمیــت و برجســتۀ ایــن ســردار مجاهد(شــهید ســلیمانی) در مبــارزه بــا گروههــای
تکفیــری بــه خصــوص داعــش -کــه جهــان اســام را بــا مصائــب و حــوادث ناگــواری روبــرو
ســاخت ،هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد.
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گزیده انعکاس خبری
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خبرگزاری حوزه

خبرگزاری تابناک

خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری جمهوری اسالمی ( ایرنا)
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خبرگزاری رسا

خبرگزاری شبستان

خبرگزاری فارس

خبرگزاری تقریب

پایگاه خبری قم (قمنا)

پایگاه خبری شهر بیست
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