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چكيده
انتساب مکتب به شخصیت شهید سلیمانی وابسته به مبانی و پیش انگاره های فکری-اعتقادی وی می باشد.
اگرمجاهدتهای شهید سلیمانی در عرصه های مختلف بخصوص عرصه مقاومت اسالمی با خیر وبرکت عظیم همراه بوده
و به الگوی جهانی تبدیل شده است و او را به عنوان سیدالشهدای مقامت اسالمی تبدیل نموده ،بخاطر برخورداری از
مبانی فکری و اعتقادی عملی محکم ،منسجم و برگرفته از مبانی امامین انقالب اسالمی است و از این-جهت پژوهش
در موضوع «پیش انگاره های خداشناسی و انسان شناسی مکتب شهید سلیمانی» حائز اهمیت است .اکنون این دغدغه
وجود دارد که شاید تفکر همتراز با تفکر و مکتب شهید سلیمانی در میان مجاهدان جبهه مقاومت و آزادی خواهان عالم
کم رنگ و یا احتماال حتی حلقه مفقوده باشد .بنابراین ،جهت بازیابی این حلقه مفقوده احتمالی ،باید به این پرسش پاسخ
داد که پیش انگاره های خداشناسی و انسان شناسی مکتب شهید سلیمانی کدامند؟ تحقیق پیش رو توانسته است با ابزار
کتابخانه ای و نرم افزاری و با روش برهان سبرو تقسیم ابتدا به تحلیل همه پیش انگاره های فرضی بپردازد و آنگاه در
میان آنها پیش انگاره خداشناسی و انسان شناسی مکتب شهید سلیمانی را برگزیند و در خداشناسی به مراتب توحید
عملی توجه نموده و در انسان شناسی به کرامت هستی شناسانه انسان نگریسته است و به این نتیجه رضایت داده است
که شهید سلیمانی با پیش انگاره های خداشناسی در عرصه توحید عملی و انسان شناسی اسالمی توانسته مکتب شهید
سلیمانی را شکل دهد.

كليدواژهها :مکتب ،مکتب شهید سلیمانی ،خداشناسی ،انسان شناسی ،توحید.
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 .1مقدمه
بطور قطع انتساب مکتب به شخصیت شهید سلیمانی توسط امامخامنهای(حفظهاهللتعالی) که فرمود«
شهید حاج قاسم سلیمانی را به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛[بلکه] به چشم یک مکتب ،یک راه و یک
مدرسه درسآموز نگاه کنیم»(امامخامنهای )98/10/27 ،متوقف بر سلسله پیشفرضها و پیشانگارههایی
است که پایه و اساس این مکتب به شمار میآیندکه وقوع مکتب بدون در نظر گرفتن آنها بیمعنا و غیر
ممکن تلقی میگردد و از طرفی سهلانگاری و عدم توجه عالمانه و موشکافانه نسبت به این پیشانگارهها،
این دغدغه را به وجود خواهد آورد که فهم مکتب شهید سلیمانی دوچار سطحینگری گردد و طبیعی
است که سطحینگری در این عرصه مانع همتراز شدن جوانان و پویندگان حقیقت با آن مکتب در آینده
نزدیک میگردد .بنابراین ،با تجزیه وتحلیل مکتب شهید سلیمانی می توان دریافت که آن مکتب از
بنیانهای محکم و متقن نظری همچون؛ هستی شناسی ،خداشناسی ،انسانشناسی ،ارزششناسی و مانند آن
استوار است که پژوهش و بازخوانی آنها ،در معرفت افزایی جویندگان و پویندگان مکتب شهید سلیمانی
تأثیر قابل توجه دارد و میتواند عامل تربیت نیروهای انقالبی در تراز مکتب شهید سلیمانی گردد .مقاله
حاضر با توجه به ظرفیت وجودی خود ،در صدد است در میان همه پیشانگارهها ،به پیشانگاره
خداشناسی و انسانشناسی که از بنیانهای مهم اعتقادی مکتب شهید سلیمانی محسوب میشوند ،بپردازد
و به این نکته اشاره نماید که خداشناسی در همه عرصه ها بخصوص در عرصه توحید عملی مانند توحید
والیی ،توحید اطایی ،توحید استعانی و مانند آن و همچنین کرامت انسانی از بنیانهای نظری مکتب شهید
سلیمانی محسوب می شوند که بازشناسی و فهم آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مکتب شهید
سلیمانی میتواند ،راه را برای تربیت انسانهای در تراز مکتب شهید سلیمانی هموار نماید.

 .2مفاهيم نظری و پيشينه شناسی
در هر پژوهشی ادراک و فهم درست عنوان ،متوقف بر تبیین و فهم واژگان کلیدی و مرتبط با آن
است .فهم واژگان و تبیین کلیات مرتبط می تواند بر قوت در استدالل و ادراک مطالب تأثیرگزار باشد.
از این رو ،الزم است در این قسمت به فهم واژگان نظری مرتبط با عنوان مقاله پرداخته شود.
الف) مكتب :مکتب در لغت عبارت است ازمدرسه و محل درس خواندن(.عمید :1377 ،ج)1377 :2
اما در اصطالح به مجموعه جهان بینی و ایدئولوژی یک انسان است که می تواند الگویی برای دستیابی
کمال و سعادت دیگر انسانها گردد .چنانکه شهید مطهری در تعریف آن می نویسد:
[مکتب] یک تئوری کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم است که هدف اصلی آن کمال
انسان و تأمین سعادت همگانی است و در آن ،خطوط اصلی وروشها ،باید ها و نبایدها ،خوبها و بدها،

هدفها و وسیله ها ،نیازها و دردها ودرمانها ،مسئولیتها و تکلیفها مشخص است و مکتب منبع الهام تکلیفها
و مسئولیتها برای همه افراد می باشد(مطهری:1372 ،ج)2:57
در عرف زبان عربی و فارسی ،مکتب بیشتر به معنای اسم مکان (مکان نگارش و آموزش علم و
دانش) به کار می رود .بر این اساس ،منظور از مکتب در این تحقیق ،مدرسه ای است که در شخصیت
شهید حاج قاسم سلیمانی شکل یافته است که تمام جزئیات چگونه زیستن و چگونه مردن را می توان در
آن آموخت و همه بایدها و نبایدهای زندگی در آن مشهود است.
ب) مبانی فكری :مبانی جمع مبنا و به معنای ریشه است( ابنفارس1404 ،ق :ج )302 :1که به معنای
بنیانها ،پایه ها ،مبناها و شالودهه نیز آمده است(.طریحی :1375 ،ج )64 :1اما در اصطالح به پیش فرضها
و یا پیش انگاره هایی اطالق می گردد که هرعلمی بر آنها استوار است .به عبارت دیگر در هر علم پیش
فرض هایی وجود دارند که یا بدیهی هستند و یا در علوم دیگر به اثبات رسیده اند که به آنها مبانی و یا
به عبارت دیگر فونداسیون و زیرساخت آن علم اطالق می گردد که مسائل آن علم بر آن
استوارند(سبزواری :1369 ،ج .)87 :1منظور از مبانی فکری شهید سلیمانی در این تحقیق پیش فرض هایی
مانند خدا باوری ،نبوت باوری ،معادباوری ،والیت باوری و مانند آن است که افکار و اندیشه شهید
سلیمانی بر آنها استوار بوده و موجب شدند تا اندیشه و سازکارهای فکری او به مکتب و مدرسه انسان
ساز تبدیل شود و او را به مقام قرب الهی برساند.
ج) انسان« :انسان» در اصل «انسیان» بود که بر اثر کثرت استعمال«یای» آن حذف شد(.فراهیدی،
1409ق :ج)304 :7با توجه به اینکه انسان از انسیان است و انسیان نیز از نسیان ،وجه نام گذاری انسان این
می تواند باشد که انسان با خدای خود عهدی بسته که آن را فراموش کرد .از این رو ،به آن انسان نام
نهادند(.زبیدی1414 ،ق :ج102 :1؛ ازدی ،بی تا :ج )72 :1این معنا مطابق با روایتی است که شیخ صدوق
در علل الشرایع از امام صادق(ع) نقل می کند که آن حضرت می فرماید :سُمِّیَ الْإنْسَانُ إنْسَاناً لأَنَِّهُ یَنْسَى
وَ قَالَ اللَِّهُ عَزَِّ وَ جَلَِّ وَ لَقَدْ عَهدْنا إلى آدَمَ منْ قَبْلُ فَنَسیَ(صدوق :1385 ،ج)15 :1؛ انسان را انسان نامیدند؛
چون فراموشکار است و خداوند می فرماید :و بهیقین ،از پیش به آدم سفارشی کردیم ،که فراموش کرد.
اما در اصطالح اگرچه تعریف حقیقی انسان کاری بس مشکل است.ولی منطق دانان انسان را به«حیوان
ناطق» تعریف کردند (فارابی ،بی تا :ج)38 :1که حیوانیت به بعد ظاهری انسان اشاره دارد و ناطقیت به
بعد باطنی آن ( ر .ک .ابن عربی :1946 ،ج )33 :2بنابر این ،از حیث ناطقیت است که انسان می تواند به
مقام خلیفه اللهی برسد .منظور از انسان شناسی در این تحقیق ،شناخت ویژگیها و خصوصیات هستی

شناختی است که در انسان وجود دارد که هریک ازآنها میتوانند زیرساختهای مکتب شهید سلیمانی را
شکل دهند .به عبارتی انسان با صرف نظر از حیث کرامت استحصالی و ارزششناختی ،دارای کرامت
ذاتی و هستیشناختی است که شهید سلیمانی بخاطرآنها نسبت به انسان تواضع خاصی داشت.

 .2-2پيشينه شناسی
با توجه به تحقیقاتی که به عمل آمده است ،پژوهشی که به «بازشناسی پیشانگارههای خداشناسی و
انسانشناسی مکتب شهید سلیمانی» بطور دقیق و بمعنی االخص پرداخته باشند به دست نیامده است.
اگرچه تحقیقاتی بمعنی االعم انجام گرفته(چه قبل از شهادت و چه پس از شهادت) که بیشترشان به
خصوصیات فردی ،شرح حال ،سخنرانی و خاطرات شهید سلیمانی و برخی از یارانشان پرداختند که از
جمله آنها میتوان به کتابهای؛ ذوالفقار (برشهایی از خاطرات شفاهی حاج قاسم سلیمانی) ،از علی اکبر
مزدآبادی ،انتشارات یا زهرا1398 ،؛ توافق سلیمانی-پوتین(امکان سنجی روابط راهبردی ایران و روسیه)،
از شعیب بهمن ،تهران مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور1396 ،؛ من قاسم سلیمانی هستم سرباز والیت،
از ناصر کاوه ،تهران ،نوآوران سینا1398 ،؛ جستاری از خاطرات حاج قاسم سلیمانی ،از علی اکبری
مزدآبادی ،یازهرا1394 ،؛ هجوم به تهاجم ،از عباس میرزایی ،یازهرا1395؛ سلیمانی عزیز ،از عالمه
طهماسبی و دیگران ،نشرحماسه سازان1399 ،؛ حاج قاسم سالم ،ازمجید سان کهن ،روایت فتح1398 ،؛
حاج قاسم ،از نرجس شکوریان فرد ،عهدمانا1398 ،؛ سلوک در مکتب سلیمانی ،از محمدجواد رودگر،
مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر1399،؛ مکتب سلیمانی ،ازمؤسسه جوانان آستان قدس رضوی،
مشهد1398 ،؛ سربازان سردار ،از مرتضی کرامتی ،انتشارات سه نقطه1395 ،؛ مقاله«کنکاش مقدماتی در
مکتب سلیمانی» ،از سعداهلل زارعی ،فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسالم ،سال بیستم ،شماره ،3پیاپی
 ،79پاییز 1398؛
در مقاله پیشرو ،از هریک از منابع یادشده استفاده شده است ،اما این تحقیق درصدد است افزون بر
برخی از مطالب مفید در این آثار ،به بازشناسی و تحلیل پیشانگارههای خداشناسی و انسانشناسی مکتب
شهید سلیمانی بپردازد که در دیگر آثار به چاپ رسیده پرداخته نشده است.

 .3پيشانگارههای مكتب شهيد سليمانی
در این قسمت به برخی از پیشانگارههای مکتب شهید سلیمانی پرداخته میشود.
 .3-1خداشناسی
در میان همه معارف الهی ،شناخت و معرفت نسبت به خدا از همه آنها مهمتر وشرافتش بیشتر
است؛(واسطی )486 :1376 ،زیرا موضوع آن در باره شناخت پروردگار است و راه رسیدن به کمال نیز
به آن وابسته است .خداشناسی به این معناست که انسان به حقیقتی برسد که بفهمد خداوند خالق او و
همه عالم هستی است و او عین نیاز و متعلق به خداوند است .شهید سلیمانی افزون بر اینکه باور داشت
خدا خالق و سرپرست او و همه موجودات عالم است ،با الهام از آیه شریفه« یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إلَى
اللَّه وَاللَّهُ هُوَ الْغَنیُّ الْحَمیدُ»(فاطر1 .)15:بر این باور بود که خودش و همه موجودات عالم هر آنی نیازمند
به خدا هستند و شهید سلیمانی در عمل و رفتار برآن اصرار داشت .شهید سلیمانی نیازمندی و فقیر بودن
خود نسبت به خدا را در وصیتنامه خود با زیبایی کامل بیان نموده است .چنانکه آمده است«:ای خدای
عزیز و ای خالق حکیم بیهمتا! دستم خالی است و کولهپشتی سفرم خالی ،من بدون برگ و توشهای به
امید ضیافت عفو و کرم تو می آیم .من توشهای برنگرفتهام؛ چون فقیر [را] در نزد کریم چه حاجتی است
به توشه و برگ؟»(طهماسبی و دیگران)144 :1399 ،
شهید سلیمانی در عرصه خداشناسی ،تنها به شناخت و باور به حقیقت خدا یمتعال اکتفا ننموده است؛
بلکه به حضور خدا در همه مراحل زندگیش اذعان داشت و خدا در زندگیش ملموس بود .بنابراین ،خدا
در متن زندگی او حضور داشت و هر لحظه خدا را با علم حضوری و چشم دل میدید .اینطور نبود که
خدا در دور دست و غایب باشد و فقط در زمان گرفتاری و مشکل به او رجوع نماید(.رودگر:1399 ،
 )144خداشناسی شهید سلیمانی خیلی به خداشناسی امیرالمؤمنین امامعلی(ع) شباهت دارد .چنانکه
شخصی بنام ذعلب از امام علی(ع) می پرسد شما که اهل تعقل ،تفکر و علم هستید ،چگونه خدای ناپیدا
و نادیده را بندگی میکنید؟ امام(ع) در جواب فرمود «:ما کُنْتُ اَعْبُدُ رَبِّا لَمْ أرَهُ .فَقالَ یا اَمیرَالْمُؤْمنینَ!
کَیْفَ رَاَیْتَهُ؟ قالَ :وَیْلَکَ یا ذعْلبُ لَمْ تَرَهُ الْعُیُونُ بمُشاهَدَة األبصار وَلکنْ رَأتْهُ الْقُلُوبُ بحَقائق االْیمان»(
کلینی1407 ،ق :ج)98 :1من پروردگاری را که نبینم ،نمیپرستم[ .ذعلب]عرض کرد :یا امیرالمؤمنین! او
را چگونه دیدی؟ فرمود :ای ذعلب! وای بر تو! دیدههای ظاهر او را نتواند دید ،ولی دیدههای دل به

 .اى مردم ،شما به خدا نيازمنديد ،و خداست كه بىنياز ستوده است1.

وسیله حقایق ایمان او را مشاهده میکنند.حقیقت ایمان و عرفان عملی شهید سلیمانی به اندازهای رسیده
است که با علم حضوری و با شهود و رؤیت دل میتوانست به راحتی خدا را در زندگی خود حس
نماید.اماگل سرسبد و اوج خداشناسی شهید سلیمانی را میتوان در توحید عملی وی جستجو نمود.
توحید عملی ناظر به وظایف عملی انسان در برابر خداوند می باشد که شامل توحید دروالیت ،توحید در
اطاعت ،توحید در استعانت و مانند آن میباشد.که در این قسمت به برخی از مراتب توحید عملی شهید
سلیمانی اشاره میشود.
الف)توحيد در والیت :توحید در والیت به این معنا است که والیت و سرپرستی منحصردر خداوند
است(شوری )9 :و البته خداوند اعمال والیت را به افرادی همچون؛ پیامبر(ص) ،امام(ع) و در زمان
غیبت به فقیه جامعالشرایط واگذار مینماید و آنان با اذن خدا میتوانند اعمال والیت
نمایند(.کردفیروزجائی )30 :1399 ،از این رو ،میتوان گفت والیت دارای مراتب است به گونه ای که
از والیت الهی آغاز می گردد ،سپس والیت پیامبراکرم(صلی اهلل علیه وآله) و آن گاه والیت امامان
معصوم (علیهم السالم) و سپس به والیت فقیه منتهی می شود .از این به ارتباط طولی مراتب والیت تعبیر
می شود؛ از این جهت ،می توان گفت :التزام عملی در برابر والیت فقیه ،نشانه مسلمانی و توحید است؛
زیرا این والیت پرتوی از والیت خداست .به عنوان نمونه باور شهید سلیمانی به والیت فقیه در طول باور
به والیت خدا است و از اینجهت میتوان از آن به توحید در والیت تعبیر نمود و اعتقاد عملی
شهیدسلیمانی به والیت فقیه ،تجلی اعتقاد عملیش به والیت خدا ،پیامبر(ص) و امام(ع) بوده است.چنانکه
در وصیتنامهاش مینویسد «:خیمه[والیت] خیمه رسولاهلل است...واهلل واهلل واهلل این خیمه اگرآسیب دید،
بیتاهللالحرام و مدینه رسولاهلل و نجف و...باقی نمیماند ،قرآن آسیب میبیند(».طهماسبی و دیگران،
 )238 :1399از همین جهت اطاعت از والیت فقیه را بدون هیچ مالحظات سیاسی واجب میدانست.
رازش این است که والیت فقیه ،همان والیت خدا است که در فقیه تجلی نموده است.ذوب شدن شهید
سلیمانی در والیت فقیه بیانگر این است که باور به والیت فقیه در واقع باور به والیت خدا است که از
آن تعبیر میشود به توحید در والیت..
ب)توحيد در استعانت :یکی از شؤن توحید عملی که در زندگی شهید سلیمانی بسیار نمود دارد،
توحید در استعانت است .به این معنا که شهید سلیمانی به غیر از خدا ،از کسی استمداد نمی طلبید و فقط
از خدا کمک می-خواست(.طباطبایی1390 ،ق :ج )1:27شهید سلیمانی ایمان عمیق به مفهوم آیه  5از

سوره مبارکه حمد یعنی«وَ ایِّاکَ نَسْتَعین»1داشت؛ زیرا این آیه شریفه ،بیانگر انحصار جستن و کمک
خواستن از خداوند است و نتیجه آن این خواهد بودکه هیچکس و هیچ چیز جز ذات خدا را شایسته
کمک خواستن نیست و تنها به فرمان او بایدگردن نهاد ،تنها قوانین او را باید به رسمیِّت شناخت و باید
از هر نوع بندگى و تسلیم در برابر غیر ذات پاک او پرهیز نمود .شواهد نشان میدهد چیزی که شهید
سلیمانی را برای همه عزیز کرد ،خدامحوری و بیتوجهی به تعریف و تمجید دیگران بود و فقط از خدا
استمداد میطلبید و به او عشق میورزید .چنانکه در کالمی میفرماید[«:خدایا] تو خود میدانی دوستت
دارم ،خوب میدانی جز تو را نمیخواهم مرا به خودت متصل کن(».طهماسبی و دیگران)237 :1399 ،
شهید سلیمانی در مجاهدتهای چندین ساله نشان داد که تمام امیدش به خدا بود و از غیر خدا تمنایی
نداشته است.
ج)توحيد در اطاعت :یکی دیگر از شؤن توحید عملی در زندگی شهید سلیمانی ،توحید در اطاعت
است .به این معنا که شهید سلیمانی فقط از خدا و مأذونان از طرف خدا اطاعت میکرد .توحید در اطاعت
الهامیافته از کالم خدا است که میفرماید :یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اهللَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلی االََْمْر
منْکُمْ(نساء)59 :؛ اى کسانى که ایمان آورده اید ،خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کسانى که امر شما را
در اختیار دارند و از خودتان هستند پیروى نمایید«.اطاعت » در لغت به معنای تسلیم ،خضوع ،پیروی از
امر و فرمان است(.فراهیدی1409 ،ق :ج )309 :2توحید در اطاعت به معنای اطاعت همراه با خضوع و
رغبت ،فقط در برابر خدا و حکم الهی است؛ زیرا به حکم فطرت و عقل ،اطاعت از «حق تعالی» به طور
مطلق واجب است؛ به دلیل آنکه خداوند ،مالک ،رب و خالق انسانها است و جز حق نمی گوید و به راه
حق علم دارد ،لذا تنها او شایسته اطاعت مطلق است و اطاعت از غیر خدا باید به اذن خدا باشد .بنابر این،
فقط پیامبر(ص) ،امام(ع) و ولیفقیه در زمان غیبت امام(ع) مأذون از طرف خدا هستند و میتوان از آنها
اطاعت کرد.از همین جهت بود که شهید سلیمانی در تصمیمگیریها به هیج گرایش سیاسی توجه نداشت
و گوش به فرمان ولی فقیه زمان یعنی امامین انقالب ،امامخمینی(ره) و امامخامنهای بودند؛زیرا ولیفقیه
از طرف خدا اذن والیت دارد و میتوان به این نتیجه رسید که اطاعت از ولیفقیه اطاعت از خدا است.
د)توحيد در توكل :از جمله شؤن توحید عملی شهید سلیمانی ،توحید در توکل است.توحیددر
توکل بدین معنا است که انسان عالوه بر آن که وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام می دهد نتیجه
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تالش خویش را فقط به خداوند واگذار کرده بر او توکل می کند و به غیر خدا اعتماد ندارد .بنابراین،
انسان توحید محور مانند شهید سلیمانی هرگز به به غیر خدا اعتماد ندارد و به وعده هایش دلخوش
نمیشود .هرگاه بخواهد عمل بزرگی انجام دهد ،پس از تفکر و تعقل ،آن عمل را با خدای خود مطرح
مینماید و سپس وارد عمل میشود.
موارد فراوانی در زندگی جهادی شهید سلیمانی مشاهده میشوندکه نشانگر آن است که وی پس از
اندیشیدن و مشورت با اهلفن ،به خدا توکل میکرد و انجام وظیفه مینمود(.آلعمران )159 :چنانکه
ایشان در رابطه با شب عملیات والفجر 8و عبور از رودخانه وحشتناک اروند نقل میکند که در آن شب
وقتی رزمندگان میخواستند از آن عبورکنند ،گفتیم «:خدایا توباید همانطور که موسی(ع) را از نیل
عبوردادی ،مارا از اینجا عبور بده...خدایا خودت فرمودی :وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدیَنَّهُم
سُبُلَنا(عنکبوت 1)69:خدایا خودت گفتی حرکت کنید ،من هدایت میکنم .خدایا کمکمان
کن»(مزدآبادی)75 :1398 ،
عقل معاش و عرفی عبور از اروند با خصوصیاتش را غیرممکن میداند .مگر اینکه انسان با توسل و
توکل به خدای متعال و اعتماد به او بتواند از آن عبور نماید .شهید سلیمانی و همرزمانش با اعتمادی که
به خداداشتند دل به دریا زدند چنانکه حضرت موسی(ع) با توجه به اعتماد و دلگرمی که از خدا داشت،
خدا دریا را برای آنان به خشکی مبدل کرد تا آنان از آن عبور نمایند.
اگرچه موارد یادشده و مانند آنها از مهمترین ابعاد توحید عملی و از مسائل مهم اعتقادی اسالم
محسوب میشوند که شهید سلیمانی بر اساس مکتب امامین انقالب و تأسی از آندو بزرگوار به آنها
مقیدبود؛ اما با نگاه دقیقتر و موشکافانهتر میتوان دریافت که دین مقدس اسالم چه آنهایی که مربوط به
اصول عقاید هستند و چه آنهایی که مربوط به اخالقیات و دستورالعملهای روزانه میباشند ،همگی
سراسرش توحیداند و بیگانه از آن نیستند .از اینجهت شهید سلیمانی در همه حاالت خدا را حاظر و ناظر
میدانست و این را در عمل ثابت نموده است و این روش در زندگی را میتوان روش توحید محور
دانست.

 .3-2انسانشناسی
 .و آنها كه در راه ما (با خلوص نيّت) جهاد كنند ،قطعاً به راههای خود ،هدايتشان خواهيم كرد1 .

مکتب شهید سلیمانی که محتوای وجودی آن را دین اسالم و آرمانهای انقالب اسالمی شکل
میدهد ،افزون بر پیشانگاره خداشناسی بر پیش انگاره انسانشناختی نیز استوار است؛ زیرا از نگاه اسالم
انسان به لحاظ هستیشناختی یک ارزش ذاتی دارد که خدا به وی ارزانی داشته است .این ارزش ذاتی با
واژه کرامت و معادلهای آن نشان داده میشود .اگرچه انسان در ساحت ارزش شناختی نیز میتواند از
کرامتی برخوردار باشد که به آن کرامت استحصالی یا اکتسابی اطالق میگردد .مقصود از این نوع
کرامت(استحصالی) ویژگیهایی است که انسان با اختیار خویش در پرتو ایمان و ریاضتهای شرعی به
آن میرسد (مطهری :1377 ،ج .)274-273 :2قرآن کریم درباره کرامت نوع اول یعنی کرامت به لحاظ
هستیشناختی میفرماید:
وَلَقَدْ کَرَِّمْنَا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فی الْبَرِّ وَ الْبَحْر وَ رَزَقْنَاهُمْ منَ الطَِّیِّبَات وَ فَضَِّلْنَاهُمْ عَلَى کَثیر
ممَِّنْ خَلَقْنَا تَفْضیلًا» (اسراء« ،)70 ،و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم ،و آنان را در
خشکى و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم ،و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم ،و آنها را
بر بسیارى از آفریدههاى خود برترى آشکار دادیم.
این آیه شریفه پس از گرامی داشتن انسان ،وی را به فضیلتهایی مانند نشاندن بر مرکب برای ایاب
و ذهاب ،ارتزاق از اشیاء پاک و طاهر و برتری نسبت به دیگر موجودات مانند فرشتگان توصیف نموده
است (طباطبایی :1390 ،ج .)157 :13هر یک از اینها نشان دهنده آن است که انسان دارای شرافت و
کرامت ذاتی است که باید گرامی داشته شود .از این رو ،یکی از اصول اسالمی که همیشه در تعریف و
معرفی اسالم مطرح بوده ،اصل «تکریم انسان» است (امام خامنهای .)1371/9/25 ،تکریم انسان به این معنا
که برخوردها و رفتارها نسبت به انسان بر مبنای ارج نهادن و ارزش نهادن است .برهمین اساس خداوند
انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده و خطاب به فرشتگان فرمود« :انِّی جاعلٌ فی االْرْض خَلیفَةٌ»
(بقره« ،)30،من در زمین جانشینی خواهم گماشت» .مقام معظم رهبری با نگاه قرآنی و اسالمی چرخش
وجود عالم را بر محور وجود انسان میداند -و البته نه براساس انسان محوری که اومانیسم غرب پرچم
دارد آن است (امام خامنهای -)1379/9/12 ،و بر این باور است که انسان طوری ساخته شده که همه
عالم ،بالقوه مسخِّر او هستند .ایشان در ادامه میفرمایند« :این نشان دهنده آن است که این موجودی(انسان)
که خدا آسمان و زمین و ستاره و شمس و قمر را مسخِّر او میکند ،از نظر آفرینش الهی بسیار باید عزیز
باشد» (امام خامنهای)1379/9/12 ،
انسان با توجه به برخورداری از کرامت هستی شناختی که قرآن به آن اشاره نموده است و همچنین

تأکیدات امامخامنهای ،از بنیانهای مکتب شهید سلیمانی محسوب میشود؛ زیرا شهید سلیمانی بر اساس
کالم نورانی خدا و فرمایشات رهبر و مقتدایش بر کرامت و ارزش انسان توجه ویژه داشت .البته برای
شهید سلیمانی مهم نبودکه آن انسان مورد تکریم از چه مذهب و قشری باشد(.بنیلوحی)134 :1398 ،
برای او در دفاع از انسانیت ،شیعه بودن یا سنی بودن و یا حتی مسیحی بودن مالک نبود؛ بلکه معیار وی
دفاع از مظلوم در چنگال ظالم بود(.میانجی1426 ،ق :ج:2ص )255از همین جهت مشاهده میشود
بسیاری از مردم عراق و سوریه که توسط شهید سلیمانی از محاصره داعشیها نجات پیدا کردند از اهل
سنت و یا حتی از مسیحیان بودند .چنانکه آقای سیامک مرهصدق نماینده کلیمیان ایران در مجلس
شورای اسالمی میگوید:
سردار سلیمانی در ایامی که مسیحیت شرقی در خطر قرار گرفته بود و وقتی که حتی ایزدیها
مورد تهاجم قرار گرفته بودند تنها کسی در جهان بود که به صورت سیستماتیک و تشکیالتی
با داعش میجنگید و از حمایت مردم اجتناب نمیکرد .کمکهایی که سردار سلیمانی به
دوستان ارمنی و آشوری در عراق و سوریه کرد به نحوی بود که من در یک جلسه پارلمانی
در بروکسل به آن اشاره کردم و گفتم اروپاییها باید از این خجالت بکشند که تنها کسی که
از مسیحیان شرقی دفاع میکند سردار سلیمانی به عنوان یک مسلمان است .در حالی که
نمایندگان پارلمان اروپا پا روی پا انداخته بودند و آب معدنیشان را میل میکردند (.مره-
صدق)98/10/24 ،
راز اینکه برای شهید سلیمانی در دفاع از ملتها ،مذهب و ملیت مطرح نبود؛ این است که او بر اساس
نگرش دینی و اسالمی میخواست از مظلوم در چنگال ظالم دفاع نماید .از این رو ،برای او مهم نبود که
این مظلوم مورد نظر دارای چه دین یا مذهبی است .این روش شهید سلیمانی یک شعار نبود؛ بلکه در
عمل هم آن را اجرا کرد .در واقع این حرکت شهید سلیمانی عمل به روایتی است که از نبی مکرم
اسالم(ص) نقل شده که آن حضرت فرمود«:مَنْ سَمعَ رَجُالً یُنادى یا لَلْمُسْلمینْ فَلَمْ یُجبْهُ فَلَیْسَ
بمُسْلم»(حرعاملی1409 ،ق :ج )15:148؛ هر کس صداى مظلومى را بشنود که از مسلمانان کمک مى
طلبد ،و به کمک او نشتابد مسلمان نیست.
البته در مقابل ،تکفیریها مانند داعش و مانند آن نیز خود را انسان دوست معرفی میکنندو در رسیدن
به اهداف خود از همه مذاهب و فرقهها استفاه میکنند و تلقیشان بر این است که بر اساس آیه تکریم

انسان(اسراء ) 70:و فرمایش پیامبر اسالم(ص)جهت ظلم ستیزی وحفظ کرامت ذاتی انسان ،مبارزه می-
کنند.اما تحقیقات میدانی نشان میدهد که واقعیت اینطور نیست .بلکه آنها در عمل به کرامت ذاتی و
هستیشناختی انسان هیچ توجهی ندارند و هر کسی را که مخالف عقاید آنها باشد ،مهدورالدم میدانند
و اگر داعشیها توانستند برخی افراد را با ملیتها و مذاهب و ادیان مختلف در کنار هم داشته باشد و از
آنها بهره بکشند بخاطر کرامت ورزی داعشیها نیست؛ بلکه عامل اصلیش مبلغ کالنی است که
سردمداران تکفیریها به آنها می پردازند تا جسم ،افکار و اندیشه آنان را به عاریه در اختیار داشته باشند.
اماشهید سلیمانی افزون بر اینکه باتأسی از قرآن کریم و کالم اهلبیت(ع) بر ارزش وکرامت ذاتی انسان
اهمیت میداد و برای نجات آنها از چنگال ظالمان دریغ نمیورزید ،در شرایط عادی و معمولی نیز به
همه انسانها با صرف نظر از مذهب و یا دین خاص ،به بخصوص زیر دستان احترام ویژهای قائل بود و
هیچگاه خود را به عنوان یک فرمانده بردیگران ترجیح نمیداد و بلکه خود را رفیق و دوست آنها در نظر
میگرفت .چنانکه درسال  1370در نامهای به یکی از فرماندهان بسیج مینویسد:
در زمان مسئولیت یا مأموریت با زیردستان خود رعایت حال و روحیات هرکدام را بکن و این
را بدان خداوند در همه افراد شجاعت را یکسان به وجود نیاورده لذا با افراد ترسو با سرزنش
برخورد مکن [و] با آنها در زمان غیرمأموریت آنچنان باش که اگر کسی ناگهان وارد جمع
شما شد ،تشخیص باال و پایین را ندهد اما حریم را حفظ کن با آنها بر سر یک سفره غذا
بخور و از همان بخور که آنها میخورند و از همان آب بنوش که آنها مینوشند (.سلیمانی،
)1370
البته نکته قابل توجه در انسان شناسی شهید سلیمانی آن است که تکریم ،دفاع و احترام شهید سلیمانی
نسبت به انسانیت ،با نگاه و نگرش اسالمی و تأسی از امامین انقالب اسالمی است؛ نه با نگاه و نگرش
برخاسته از غرب که «انسان را خدای انسان» (دیویس )38 :1378 ،میدانند و او را تا حد خدای روی
زمین باال میبرند .چنانکه امروز دنیای غرب به آن نگرش مبتال شده و در آن گرفتار شده است.

نتيجهگيری
نتیجه پژوهش در بازشناسی و تحلیل پیشانگارههای خداشناسی و انسانشناسی مکتب شهید سلیمانی
به این شرح میباشد:
 .1هرمکتب و ایده قابل توجه و ستایش مانند مکتب شهید سلیمانی ناگزیر باید دارای بنیانهای اعتقای
و فکری متقن و محکم باشد تا بر آنها استوار باشد .از این رو ،طبیعی است که مکتب شهید سلیمانی بر

مبانی و بنیانهای نظری محکم استوار است که فهم و ادراک آنها میتواند در تثبیت و تقویت آن برای
آیندگان مؤثر باشد.
.2خداشناسی و انسانشناسی از پیشانگارهها و بنیانهای نظری و اعتقادی مکتب شهید سلیمانی
محسوب میشوند که تحلیل و تبیین درست آنها و همچنین توضیح رابطه آنها با شکلگیری مکتب شهید
سلیمانی میتواند در تربیت مجاهدان و جوانان حقطلب تراز آن مکتب ،نقش داشته باشد.
 .3شهید سلیمانی در عرصه خداشناسی با باور و عمل به توحید در والیت ،توحید در اطاعت ،توحید
در استعانت ،توحید در توکل و مانند آن توانست مکتبی را شکل دهد که یکی از مؤلفههای خداباوری
در همه حوزهها است و در عرصه انسانشناسی نیز با تأسی از قرآن کریم و فرمایشات اهلبیت(ع) و منویات
امامخامنهای بر کرامت ذاتی و هستیشناسی انسان تأکید مینماید که آن نیز در شکل گیری مکتب شهید
سلیمانی سهیم است که جویندگان حقیقت بر اساس آنها میتوانند خود را با آن مکتب تطبیق نمایند.
پیشنهاد نویسنده این مقاله این است که در یک تحقیق موشکافانه تر همه بنیانهای فکری و اندیشه ای
شهید سلیمانی از البالهای سخرانی های شهید ،مصاحبه از فرماندهان و دوستان شهید ،از صاحب نظران
و مانند آن استخراج شود .سپس بر روی آنها کار پژوهشی انجام گیرد و آنگاه به عنوان منابع درسی در
دانشگاه ها بخصوص در دانشگاه امام حسین(ع) تدریس شوند.
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