تبیین مبانی و اصول مدیریت سرمایههای انسانی شهید سلیمانی
غفور کارگری ،1محمدامین پهلوان شریف ،2مجتبی

علویان3

چكیده:
هدف :انسان را به عنوان یکی از مهمترین و گاه مهمترین سرمایه سازمان تصویر میکنند .سرمایهای که توان تعامل،
اندیشه و خودارتقایی دارد .عموم صاحب نظران حوزه سرمایه انسانی بر این باورند که باید به منظور دستیابی به به
اثربخشی بیشتر در سازمان ،این سرمایه را مدیریت کرد .اما مدیریت اسالمی و مدیریت جهادی و به طور خاص ،مکتب
شهید سلیمانی ،قائل به اندیشهای برای به سامان کردن سرمایه انسانی از طریق رشد دادن آنها است .از این رو ،شناخت
اندیشه او در این باره مطمح نظر این پژوهش است.
روششناسی :روایتپژوهی از رویکردهای مهم در پژوهشهای کیفی است که عمدتا برای فهم عمیق دیدگاههای
تجربی خبرگان کاربرد دارد .از این روش برای درک عمیق افراد نزدیک در روایت رهبران استفاده میشود .بنابر نوع
هدف پژوهش نسبت به شناسایی اندیشههای شهید سلیمانی و دسترسیای که در این پژوهش به فردِ قرین ایشان وجود
داشت ،از روش روایتپژوهی استفاده شده است.
یافتهها :نشان میدهد که شهید سلیمانی دارای مبانی فکری مانند دین محوری و تمرکز بر دفاع مقدس بوده است.
همچنین ،مبانی عملی ایشان مباحثی مانند خردورزی ،حکمت و رشد و ارتقای انسان ،محور فعالیتهای ایشان است .در
بعد اصول رفتاری ایشان نیز مواردی مانند اخالص در عمل ،هدایت از طریق عمل ،مدیریت بر خویشتن ،تفکر عمیق،
قاطعیت در تصمیمگیری ،نفوذ کالم ،متفکر و ادیب ،والیتمداری ،مردمداری و از همه مهمتر دارای روحیه جهادی و
عشق به شهادت ذکر شده است.
نتایج :حاکی از آن است که وجه متمایز مدیریت سرمایه انسانی شهید سلیمانی با آنچه به صورت معمول در ادبیات
حوزه مدیریت منابع انسانی با آن روبرو بودهایم در مبانی و اصول آن است .مهمترین تفاوت در این موضوع ،تفاوت در
مبانی فکری و عملی است که دینمداری ،خردورزی ،حکمتبنیانی و تأکید و تمرکز بر رشد انسانها است .در
جمعبندی این تفاوتها ،میتوان آنها را در  5محور جمعبندی کرد .این محورها عبارتاند از :دیانت ،اخالقمداری،
انسانمحوری ،انگیزش و تربیت -کادرسازی و عمل جهادی
واژگان کلیدی :مدیریت اسالمی ،مدیریت جهادی ،سردار سلیمانی ،مکتب ،مدیریت منابع انسانی ،سرمایه انسانی.
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مقدمه:
در دنیای پیشرفته صنعتی از میان سه عامل ثروتآور شامل منابع طبیعی ،منابع فیزیکی و منابع انسانی
بیشترین توجه به بهرهوری و سودآوری را منابع انسانی نصیب خود کرده است .دانشمندان معتقدند که
انسان محور توسعه است و توجه به انسان با در نظر گرفتن ابعاد کیفیت زندگی کاری موجب افزایش
ظرفیتها و قابلیتهای انسانی است( .سلطانزاده و دیگران )13۹1
نوع نگاه به انسان ،محور شکلگیری جریانهای مختلف در حوزه نظریه سازمان و مدیریت بوده
است .در رهیافت سنتی یا کالسیک مدیریت ،پیشفرض انسان عقالیی اقتصادی به عنوان کانون این
نظریات مطرح بود .در رهیافت روابط انسانی یا نئوکالسیک انسان موجودی اجتماعی و خودشکوفایی
است و در رهیافتهای سیستمی و اقتضایی ،انسان موجودی پیچیده تلقی میگردد .برخی از پارادایمها
انسان را در رده عوامل دیگر تولید قرار داده بر این فرض استوارند که افراد را میتوان مانند دیگر قابل
تولید مدیریت کنترل و استثمار کرد .به عبارت دیگر این پارادایمها امتیاز خاصی را برای خود در نظر
نگرفته امتیاز او را در همان برتریهای مادی و فیزیکی میدانند .اما جهانبینی اسالمی به انسان به مثابه
یک طیف نگاه میکند در قرآن بیشترین مدحها و شدیدترین مذمتها درباره انسان به کار رفته است
نگاه مقام معظم فرشته برتر را از حیوان هم پستتر شمرده شده است .لذا با اندک تأمل ،نقص نگاه های
مذکور و جامعیت جهانبینی اسالمی روشن میشود (گنجعلی و دیگران.)150 ،13۹4 ،
از سویی دیگر ،مدیریت جهادی به عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقالب اسالمی که مبتنی
بر ارزشها و آرمانهای ایرانی -اسالمی از یکسو و از سوی دیگر در پیوند با علم و دانش روز هست
همواره مدنظر امام خامنهای(مدظله) بوده است و از اهمیت و جایگاه ویژهای نزد ایشان برخوردار است.
ایشان در سخنان و فرمایشات خود به مسئله مدیریت جهادی و در پیش گرفتن این الگوی مدیریتی
مطلوب از سوی مسئوالن نظام تأکید کردند و مدیریت جهادی را به عنوان راهکاری برای حل مسائل
جامعه مطرح نمودند(کیانیزاده .)58 ،13۹5
شهید سلیمانی عزیز را میتوان مصداق یک مدیر جهادی در نظر گرفت که ویژگیهای مدنظر
مدیریت جهادی و مدیریت اسالمی در وجود او تجسم یافته است .این نوع خاص از رفتار ،به دلیل
تفاوت مبانی و اصول ایشان با مدیران دیگر و به صورت کلیتر با مبانی مدیریت سرمایه انسانی معرفی
شده توسط حوزه علمی مدیریت است و اتفاقا دلیل موفقیتهای بیبدیل ایشان نیز همین موضوع است.

در این پژوهش ،به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که مبانی و اصول مدیریت سرمایه انسانی شهید
سلیمانی چیست؟ به همین منظور ،با استفاده از روش روایتپژوهی و با استفاده از روایت یکی از افراد
مطلع و آشنا به سیره عملی شهید سلیمانی به دنبال پاسخگویی به سؤال ذکر شده هستیم.

مرور ادبیات نظری تحقیق:
به نظر می رسد پارادایم ها و نگرش های موجود مدیریت منابع انسانی اعم از متقدمین و متاخرین
آنها نتوانستند به خوبی ظرفیت عظیم انسان را آشکار کنند .استفاده مناسب از منابع انسانی متوقف بر
شناخت ویژگی های انسان است و تا وقتی که صفات و ویژگی های او نهفته باشد نمیتوان از قوا و
استعدادهای او به طور شایسته بهره برد .بنابراین پرواضح است که نیازمند منبعی هستیم که چهره حقیقی
انسان را معرفی کند و پس از آن بر اساس این شناخت و برای رشد انسان برنامه ریزی کرد .برای
شناخت انسان نیازمند نگاهی نو به انسان هستیم که این نگاه هم انسان سازمانی و هم انسان اجتماعی و
هم سازمان را به هدف حقیقی خود می رساند .این نگاه مدعی آن است که به دلیل استفاده از منابع
اسالمی توانسته چهره دقیق تری از انسان ترسیم کند که اجتماع و سازمان بتوانند برخورد معقول تری با
این موجود عجیب داشته باشند(گنجعلی.)162–161 ، 13۹4 ،
مدیریت به عنوان علمی که ادارة امور جامعه را به عهده دارد و اسالم به عنوان دینی که بهترین راه
برای زندگی کردن را به انسان نشان می دهد ،در حوزه های زیادی دارای میدان عمل مشترک هستند.
میزان این اشتراک در میان صاحب نظران متفاوت است ،اما آنچه قطعی است این است که جامعه
اسالمی نیاز به نوعی از مدیریت متناسب با فرهنگ خود دارد .به همین دلیل و با توجه به اینکه
مدیریت نقش اصلی را در توسعه دارد ،پیشرفت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در
جمهوری اسالمی ایران مستلزم مدیریت آن هم از نوع اسالمی است (حاجی وند و دیگران)13۹8 ،
اسالم تأثیر عمیقی بر روابط شخصی ،حکمرانی انسانی و حاکمیت سازمانی دارد .در اسالم ،مدیریت
بشریت مسلمان فرآیندی است برای سازماندهی فعالیتهای انسانی بر اساس قرآن و شرع .تئوریهای
مدیریت غربی به دلیل عدم ارضای نیازهای کارکنان ،ناموفق هستند (براتی.)13۹3 ,
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معنای زندگی با کار معین میشود و هرگاه کسی بدون کاری باشد موجب تباهی زندگی خواهد
شد .یکی از ابزارهای رسیدن به آرامش در اسالم کار است .این مسئله یکی از نیازهای اسالم است و
نقش مهمی در سالمت روان و خصوصیات انسانها دارد .حضرت محمد صلیاللعلیهوآلهوسلم درباره
کار میفرمایند :بهترین غذا آن است که برایش زحمت کشیده باشی .از دیدگاه امام علی علیهالسالم
یکی از حقوق اولیه مردم در جامعه برخوردار بودن از شغل است ،و هر فرد متناسب با کاری که انجام
میدهد پاداش دریافت میکند( .مجیدی)13۹3 ,
امام علی علیه السالم میفرمایند اگر در انجام کارها حدود و مرزهای الهی را رعایت شود ،این کار
نوعی عبادت محسوب میگردد و کارگران نیز در نزد خداوند متعال محبوب هستند .ایشان اصول مهمی
همچون استحکام در کار ،امانتداری و انجام تمام و کمال کار را شاکلهی اصلی کار الهی نام میبرند .و
میفرمایند فردی که پیشهای دارد را خداوند دوست میدارد .حضرت علی علیهالسالم بر اساس تعالیم
قرآن و روایات نبوی با دید کامل به مقوله کار ،دانش خداوند ،انسان و جهان را مطالعه کردند؛ به
عبارت دیگر ،ایشان بر اساس شناختی که از خدا ،انسان و جهان دارند ،نگاه به اخالق کاری اسالم را
اجتناب ناپذیر میدانند (آذربایجانی.)13۹8 ,
مشخصههای مدیریت منابع انسانی اسالمی عبارت است از .1 :نشأت گرفتـه از قـرآن و شـریعت.2 ،
کامل بودن از جنبه تئوری .3،دانشی و تکنیکی بودن .4 ،راهنمای رفتار و ارزشهای اسالمی و  .5در بر
گرفتن مباحث تئوری و عملی .در اسالم استراتژیهای مدیریت منابع انسانی مبتنـی بـر اصـولی اسـت.
ایـن اصـول عبارتنـد از .1 :عدالت :تمام کارکنان سازمان حقـی دارنـد و بایـد از سـتم در امـان باشـند،
 .2انتخـاب بـر مبنـای شایستگی و  .3صداقت .اولویتهای مدیریت منابع انسانی اسالمی شـامل رفتـار بـا
کارکنان ،عدالت ،برابری استخدامی و ارتقا است (حاجیوند.)13۹8 ,
می توان از مدیریت جهادی به عنوان پارادایم انتقادی و بستری برای بومی سازی علم مدیریت یاد
کرد(صلواتیان )84–83 :13۹5 ،و از دیدگاهی دیگر ،می توان آن را یکی از مفاهیم برآمده از مدیریت
اسالمی در نظر گرفت .این دیدگاه در تعریف مدیریت اسالمی از دیدگاه عالمه مصباح یزدی(حفظه
الل) اشاره شده است .ایشان مدیریت اسالمی را دارای سه معنی می دانند که عبارت اند از :بررسی شیوه

مدیران مسلمان در طول تاریخ امت اسالمی ،تحلیل شیوه مدیریت مدیران مسلمان و نشان دادن خصلت
هایی که از مسلمان بودن آن ها نشات می گرفته است ،بررسی مسائل مدیریت در منابع اسالمی (قرآن و
سنت) (مصباح یزدی ،1374 ،صص)40-3۹
پژوهش های مختلفی در زمینه مدیریت جهادی با تاکید بر جنبه مدیریت سرمایه انسانی انجام
پذیرفته است .در برخی از آن ها تمرکز بر ویژگی هایی شده است که یک مدیر جهادی آن ها را
داراست .به عنوان مثال گنجعلی و دیگران ( ،)13۹3شایستگی های مدیریتی مدیران جهادی را
برخورداری از دانش محیطی ،برخوردار از دانش تخصصی ،التزام به اخالق حرفهای ،برخورداری از
بینش ،آینده نگری و پیش بینی ،برخورداری از روحیه کار تیمی ،دارای ارتباطات گسترده ،برخورد
منصفانه با زیردستان و همکاران ،برخورداری از دانش مدیریتی روز دنیا و بومی کشور ،پیگیری و نتیجه
گرایی می دانند .در پژوهش رجب بیگی ( )13۹0که با هدف شناسایی ویژگی های شخصیتی غالب
حاصل از رفتار جهادی صورت گرفته است به این موضوع اشاره شده است که افراد باشخصیت های
یکسان ،از نظر رفتار جهادی و رفتار غیر جهادی متفاوت باهم عمل می کنند .کیانی زاده و گلشنی
( ،)13۹5ویژگی های شخصیتی سیاست گزاران مبتنی بر مدیریت جهادی را روحیه ایثارگری ،کار و
تالش مضاعف ،مسئولیت پذیری ،شایسته ساالری ،وجدان کاری ،شجاعت و قاطعیت در امور،
خودباوری ،از جنس مردم بودن ،قناعت و ساده زیستی ،حسن خلق ،دین مداری ،والیت محوری ،تفکر
راهبردی ،هوش معنوی ،تصمیم گیری مشارکتی ،عزت نفس ،اعتماد متقابل در تمامی سطوح (فرهنگ
اعتماد) ،توانمندسازی ،اعتقاد و همبستگی ،انتقادپذیری ،انصاف ،نوآوری و مردم دوستی دانسته اند.

روش تحقیق:
روش مورد استفاده در این پژوهش ،روایتپژوهی است .روایتپژوهی 1به معنی یافت وقایع در
کشاکش روایت است .روایتپژوهی نوعی از مطالعه و بررسی است که افراد به دو دلیل از آن بهره
میبرند -1 :برای تغییر وضعیت نامطلوب و رسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب و در نهایت بهسازی کارها
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در محیط شغلیشان بکار میبرند و  -2برای تبیین و بازگو کردن روایتهای خود از پدیده مورد بررسی
) .(Avison, 1999روایتپژوهی از رویکردهای مهم در پژوهشهای کیفی به شمار میرود که
عمدتا برای فهم عمیق دیدگاههای تجربی خبرگان کاربرد دارد .از روایتپژوهی برای درک عمیق افراد
قرین و نزدیک در روایت رهبران استفاده میشود .فردِ قرین به عنوان راوی پدیده عمل میکند ،مساله یا
مشکل را شناسایی یا به ارائه آنچه از پدیده دیده است میپردازد .منبع کسب ایدههای روایی غالبا
صداقت در روایت است .اگر راوی پدیده را به درستی شرح دهد ،روایتپژوهی به ثمر نشسته است.
برای این منظور راوی ،به طور دقیق اطالعاتی را جمعآوری میکند و سپس به اقدام مناسب مبادرت
میورزد و از نتایج اقدام ارزیابی به عمل میآورد (عابدی احمد.)1386 ,

یافتههای تحقیق:
میتوان در سیره عملی شهید سلیمانی ،مفاهیم مختلفی را استخراج کرد که همگی در یک سطح
نیستند .برخی از این مفاهیم در سطح مبانی فکری ایشان دستهبندی میشود ،بعضی از آنها ،به عنوان
مبانی روشی فعالیتهای ایشان و بعضی دیگر ،مبانی رفتارهای ایشان در نظر گرفته میشود.

مبانی فکری شهید سلیمانی

ایشان در مدیریت سرمایه انسانی خودش دو مبنای اساسی داشت .مبنای اول او مکتب اسالم بود .بر
این اساس سرمایه انسانی خودش را در این مکتب بر مبنای دینمحوری و دینمداری مدیریت میکرد.
ایشان حدود شرعی را هم خودش رعایت میکرد و هم از نیروها و عناصر خودش به صورت جدی
انتظار داشت .موضوع دیگر ،والیتمداری است .ایشان عاشقانه تابع ولی بود ،یعنی به حضرت آقا هم به
عنوان مصداق ولی فقیه و هم از منظر دینی و عالی و برتر عشق میورزید و تابع بود .ایشان بیان میکرد
ما هرجا به نظرات و تدابیر حضرت آقا گوش و عمل میکردیم موفق میشدیم.
مبنای دوم ایشان در مدیریت سرمایه انسانی ،دوران دفاع مقدس بود .ایشان از مکتب دفاع مقدس
مبانی خود را دریافت میکرد و بر آن اساس نیروهای خودش را مدیریت ،راهنمایی و انگیزهبخشی

میکرد .با توجه به شناختی که از این شهید بزرگ داریم ،ایشان از حیث شخصیتی در انقالب متولد
شد ،در دوران دفاع مقدس تکامل پیدا کرد و در جبهه مقاومت کامل شد .ایشان در دوران دفاع مقدس
تکامل پیدا کرد ،خوشههای فراوانی از باغ مصفای دوران دفاع مقدس چید ،درسهای بزرگی را
اندوخت و اینها را آورد هم در سازمان در خودش و هم مهمتر از آن در جبهه مقاومت جاری و ساری
کرد .ویژگیهای جبهه مقاومتی که شما میبینید ماحصل آموزههای شهید سلیمانی از دوران دفاع
مقدس است که به آنجا رفته و این تجربیات گرانسنگ و گرانقیمت که به قیمت شهدای فراوان به
دست آمده ،پیاده کرد و حاصلش را هم چید و نتیجه گرفت و جهان اسالم منتفع شد.
مبانی عملی شهید سلیمانی

در مدیریت سرمایه انسانی مکتب حاج قاسم محوریت حکمت ،خردورزی ،رشد و ارتقای انسان
بود .برای این موضوعها در تعالیم دینی ،توصیههای گوناگونی وجود دارد .به عنوان مثال قران کریم در
 16آیه از انسانهای خردمند تحت عنوان اولوا االلباب یاد کرده است .همچنین ،حضرت علی (ع) در
حدیثی میفرمایند که نیروی اندیشه ،دارا بودن فکر و داشتن قدرت تشخیص از مهمترین ویژگیهای
انسان است .شهید مطهری نیز یکی از شاخصهای مهم انسان کامل را دارا بودن رفتار و فعل حکیمانه
بیان میکند (مطهری ,انسان کامل . )1367 ,شهید مطهری رفتار حکیمانه را رفتاری معقول در نظر
میگیرد و انسان حکیم را انسانی معرفی میکند که در کارها بهترین هدف را در نظر میگیرد .بهترین
هدفها و بهترین وسیلهها برای رسیدن به این هدف را روش حکیمانه میگویند .هرچه خردمندی انسان
اضافه شود برای مقاصد خودش از وسایلی که او را به بهترین و کاملترین شکل به مقصد میرسند
استفاده میکند این یعنی فعل حکیمانه .همچنین ،ایشان شرط اول رشد را آگاهی و شناخت و اطالع به
سرمایهها و امکانات موجود میداند .از نظر ایشان ،بعد مرحلۀ قدرت ،لیاقت و شایستگی و توانایی برای
نگهداشت و برای بهرهبرداری از آن امکانات است .انسان به همان اندازه که لیاقت و شایستگی اداره و
بهرهبرداری از امکانات را دارد به همان اندازه رشید است.
مقام معظم رهبری سرمایه انسانی و فکری را مهمترین مزیت رقابتی و دارایی راهبردی سپاه امروز و
آینده تعریف میکنند .ایشان سرمایه انسانی را مترادف سرمایه فکری ،و نیروی انسانی تحولگرا در سپاه
را افرادی با انگیزه و ایمان باال و دارای تفکر عمیق و راهبردی و تیزهوش و دارای روحیه تحول و
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عادت نکردن به سیستمهای گذشته و سنتی و داشتن شهامت قالبشکنی میدانند .عالمه جعفری نیز در
خصوص انسان یک دستهبندی مطرح میکند .یک هرمی که قاعده هرم نوع انسان است و به ترتیب
انسان در حال رشد ،انسان فهیم و مدرک ،انسان معتقد به ماورای طبیعت ،انسان دیندار ،مسلمان و
رشدیافتگان حیات معقول (اتقی) در نظر گرفته شده است .شهید سلیمانی مصداق بارز انسان حکیم،
خردورز ،رشید و اتقی بود .هم حکیم بود و هم واقعا روی حکمت تأکید داشت .ایشان هم زمان و هم
سرمایه انسانی را حکیمانه اداره میکرد .بعالوه ،انسان رشیدی بود یعنی میفهمید از کمترین امکانات در
اختیارش چه امکانات مادی و چه معنوی و چه فرهنگی و چه سرمایه انسانی و چه اجتماعی و چه
ظرفیتهای جغرافیایی و ظرفیتها و امکانات نظامی و تسلیحاتی چگونه به نحو احسن استفاده کند و هم
به خردورزی و هم تعقل بها میداد.
اصول رفتاری شهید سلیمانی

شهید سلیمانی انسانی بینظیر در عالم است .ایشان هم از حیث شخصی هم از حیث فاعلی و هم
حیث عملکردی و فعلی بینظیر است .در تاریخ شخصیتهای کمی با مختصات شهید سلیمانی وجود
دارد که اینگونه آثار وجودیشان در جهان تشیع و اسالم نمایان باشد .ایشان شخصی هستند که به
عنوان فرمانده محور مقاومت و نماینده انقالب اسالمی شمرده میشدند .شهید سلیمانی جبههها را یکی
پس از دیگری فتح میکرد و درعینحال یک شخصیت سیاسی در تراز شخصیتهای سیاسی رده یک
جهان حساب میشد .ایشان فردی تأثیرگذار در عرصههای مختلف و یک عارف به تمام معنا است ،از
ایشان به عنوان یک سخنور قهار و ادیب نیز میتوان نام برد .شهید سلیمانی در نگاه مردم بهترین نمره را
میگیرد .ایشان کسی است که به معنای واقعی کلمه وقت برای استراحت نداشت .طبیعی بود که شهید
بزرگوار بعد از دو هفته مأموریت شبانهروزی که از عراق و سوریه و لبنان برمیگشتند ،کمی استراحت
نمایند ،اما ایشان جلسات را بسیار فشرده و جهادی برگزار میکردند و بسیار اندک استراحت میکردند.
این شهید بزرگوار وقتی با مردم مواجه میشد به گونهای رفتار میکرد که مردم گمان نکنند کار
سنگینی دارد و با روی گشاده و با دل و تمام وجودش ارتباط برقرار میکرد.
اخالص در عمل

شهید سلیمانی در تدین و دینداری در اوج قله اخالص قرار داشت .رعایت اخالص برای فردی که

کسی او را نمیشناسد شاید خیلی سخت نباشد اما شهید سلیمانی مورد توجه بسیاری از مردم و
رسانههای دوست و دشمن بود .ایشان از مطرح شدنشان در رسانهها بسیار آزردهخاطر میشدند .بعد از
پیروزی در یکی از عملیاتها ،روزنامه کیهان عکس بزرگی به همراه متن خوبی از ایشان درباره نقش
شهید سلیمانی در فتح جُرف الصخر 1را به چاپ رساند .ایشان بسیار ناراحت شد؛ زیرا اصال به دنبال
مطرح شدن نبود .حتی زمانی که آن کارگردان تمام اقدامها را در ساخت فیلم و سناریو و ...آماده کرده
بود؛ هنگامیکه موضوع ساخت فیلم درباره ایشان را به حاج قاسم گفتند ،آن نامه را با گریه نوشتند 2که
شما برای چرا از من دارید فیلم میسازید!؟ باید برای باکری و همت فیلم بسازید.
تفکر عمیق و قاطعیت در تصمیمگیری

این انسان در ابعاد مختلف انسانی توانمند بود .یعنی فردی که در میادین در اوج قاطعیت است،
جلسات و صحبتهای ایشان با اطرافیان همگی عمیق و سنگین بود .حاج قاسم سطحی حرف زدن را
نمیپذیرفت چون هم باور خودش بود و هم حیطه کاری ایشان خطیر و مهم بود .اگر فردی حرف و
سخنی غیر عمیق و غیر نسنجیده میزد ناراحت میشد و میگفت« :شما مسئول این کار هستید و قصد
انجام کار برای جهان اسالم را دارید ،به همین علت باید صحبتهایتان عمیق و دقیق باشد ».شهید
سلیمانی در تصمیمگیریها بسیار سختگیر و قاطع بود.

 1عملیات عاشورا عنوانی عملیاتی است که به فرماندهی سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه در مهر  1۳۹۳در برابر نیروهای
داعش انجام شد و به آزادی شهر جرف ال صخر در اطراف بغداد انجامید .این عملیات بدون تلفات برای نیروهای عراقی ،ضربات سنگینی را به
داعشیها وارد کرد.
 2نامه شهید سلیمانی در پی انتشار اخباری پیرامون تصمیم یکی از مستندسازان جوان کشور (آقای سیدسعید حسن پور) برای تولید فیلمی
به نام «سردار» با محوریت عملیاتهای بینالمللی نیروی قدس و به تصویر کشیدن نقش سرداران ایرانی در محور مقاومت بهویژه سردار حاج
قاسم سلیمانی ،ایشان طی نامه ای با اعتراض و گالیه نسبت به این اقدام تأکید کردند :در جمهوری اسالمی دهها شخصیت اثرگذار شهید
وجود دارد که شناساندن شخصیت و عملکرد آن ها به عنوان الگوهای حقیقی تجربه شده یک ضرورت است .بزرگواران مجاهد و متفکری
همچون شهیدان بهشتی ،رجایی ،باهنر و مطهری در صحنه جهاد شهیدان همت ،باکری ،زین الدین ،خرازی و ...در رأس اینها شهید زندهای
همچون مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که بیش از شصت سال در حال مجاهدت هستند .حقیر حتی نسبت به نوشتن خاطرات دفاع
مقدس تحفظ دارم .چگونه راضی به ساخت فیلمی از شخصیت خودم باشم ضمن اینکه این نوع اقدامها فرصت خدمت را از حقیر میگیرد...؛
یا در نامه ای دیگر خطاب به معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران انقالب اسالمی با هدف ممانعت از
ساخت فیلم در مورد ایشان نوشت« :برادر عزیز جناب آقای آسودی ان شاءاهلل خداوند همه ما را عاقبت به خیر کند .از عنایات جنابعالی تشکر
میکنم .تا زندهام نمیخواهم چیزی در مورد خودم نوشته یا تصویر شود .ما انسانیم و همه در معرض نفسانیتهای گوناگون و خطرناک .دعا
کنید شهید شوم آن وقت هر چه دوست داشتید بنویسید .انسان اگر متکی به خداوند شود و به او و نصرتش مطمئن گردد در چشم دشمن
بزرگ خواهد شد بیش از آنکه دشمنان تصور میکنند در ضمن هیچوقت بنا نبودهام ،همین که لیاقت سر بازی والیت را دارم خداوند را
سپاسگزارم.
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عاطفی بودن در قبال سایرین در عین قاطعیت در میدان جنگ

بعد از پیروزی در عملیاتهای مختلف و برگشت ایشان به ایران ،افراد زیادی برای ابراز ارادت به
خدمت ایشان میآمدند و قصد دستبوسی ایشان را داشتند .شهید سلیمانی عالوه بر اینکه رفتار بسیار
مهربانانه و گرمی با انسانها داشت ،خود را خادم واقعی و دستبوس مردم میدانست و این را ابراز
میکرد .ایشان قاطعیت در میدان جنگ را با مهربانی با مردم متمایز میدانستند و توجه به تمامی جوانب
را سرلوحه کارشان قرار داده بودند.
در مدیریت دانش ایشان با روایتگریهایشان در یادوارههای شهدا و مراسمهای مختلف و جلسات
رسمی نیز ،سعی در انتقال دانش به بقیه و همرزمانشان داشتند.
نفوذ کالم

حاج قاسم سلیمانی انسان عجیبی بود .این عجیب بودن ایشان فقط به دوران جبهه مقاومت
برنمیگردد؛ بلکه شاخصههای عجیب بودن وی در دوران دفاع مقدس هم مشاهده میشد .همرزمان
شهید شاهد بودند که حاج قاسم با چندین جمله مسئوالن را تحت تأثیر خودش قرار میداد .یعنی قدرت
کالم و تجزیه تحلیل ایشان منحصراً برای دوران جبهه مقاومت نیست .شهید سلیمانی در دوران انقالب
متولد شد و در دوران دفاع مقدس رشد کرد و در دوران جبهه مقاومت به کامل رسید و وقت رفتنش به
سوی عرش الهی بود .بررسیهایی که مقطعی از دفاع مقدس انجام شده بود نشان میداد که بهترین
شکل آموزش و سازماندهی را لشگر  41ثارالل دارد .با وجود اینکه لشکر  41ثارالل در منطقه خشک و
بیابانی کرمان بود و از حیث نیروی انسانی کمبود داشتند ولی این لشگر به فرماندهی قاسم سلیمانی
قدرت سازماندهی باالیی داشت .زمانی که فاو توسط عراق سقوط کرد مرحوم ظهیرنژاد 1برای تهیه
گزارش آمدند؛ قرار شد که فرماندهان یگانهای مستقر در فاو به ایشان گزارش بدهند .فرماندهان
مختلف گزارش دادند نوبت به حاج قاسم رسید .ایشان شروع به گزارش کرد و ماوقع را گفت و
اتفاقهایی را که در لشکرش افتاده بود بیان کرد .صحبت به اینجا رسید که حاج قاسم به باالی خاکریز
رفتند تا وضعیت دشمن را ببینند در اینجا مرحوم سرلشکر ظهیرنژاد گفت برادر سلیمانی به چه علت
 1قاسمعلی ظهیرنژاد (زاده  1۳۰۳اردبیل – درگذشته  21مهر  1۳۷۸تهران) سرلشگر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی بود ،که در
فاصله سالهای  1۳۶۰تا  1۳۶۳در خالل جنگ ایران و عراق ،ریاست ستاد مشترک ارتش را برعهده داشت .مقام معظم رهبری در سال
 1۳۷۹یک سال پس از درگذشت قاسمعلی ظهیرنژاد ،بهعلت آنچه نقش وی در گروه مشاوران نظامی فرمانده کل قوا ،در خالل جنگ ایران
و عراق عنوان شد ،در مراسمی به او و گروهی دیگر از فرماندهان و مسئوالن پشتیبانی نیروهای مسلح ،نشان نصر اهدا کرد.

شما به خط رفتید؟! شما فرمانده لشکر هستید شما باید در مقر خودتان بنشینید و لشکر را هدایت کنید
زمانی که به خط میروید شهید میشوید و کل لشکرتان به هم میریزد .حاج قاسم بحث اصلی را کنار
گذاشت تا به سؤال ایشان جواب بدهند .ایشان به صورت منطقی و عمیق ولی با بیان با نفوذ و شیوا و
عاطفی گفت که آقای ظهیرنژاد اگر ما به خط نرویم امور لشکر پیش نمیرود .چیزی که شما میگویید
شاید درست باشد ولی برای نیروی نظامی که با دستور فرمانده لشکرش چندین بالگرد یا جنگنده بر سر
دشمنش به پرواز درآید ولی دست ما خالی است ،من با حضورم کار جنگندهها ،توپخانه و  ...را برای
نیروهایم باید بکنم .حاج قاسم گفت که ما باید نیروهایمان را تشویق و تحریک کنیم .ما در حکومت
علی ،حسینوار میجنگیم .این جمله عمیق و اندیشمندانه است که امام حسین علیهالسالم حکومت
نداشت ولی ما حکومت داریم و حسینوار میجنگیم .حاج قاسم گفت که ما با دست خالی میجنگیم.
تا این جمله را گفت آقای ظهیرنژاد گریه کرد و گفت :برادر سلیمانی شما من را تحت تأثیر قرار دادید.
متفکر و ادیب

چند نفر از بزرگان جمالت طالیی درباره شهادت دارند .اول «شهید قلب تاریخ است» (شریعتى,
 )1380از مرحوم شریعتی که واقعاً افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .جمله بعدی از شهید مطهری است
که «شهید شمع محفل بشریت است» (مطهری ,حماسه حسینی .)13۹0 ,جمله بعدی از امام است که
«شهید نظر میکند به وجه الل» (خمینی .)135۹ ,چهارمین جمله فاخری که درباره شهادت وجود دارد از
حاج قاسم است که فرمود« :تا کسی شهید نبود شهید نمیشود»« .شرط شهید بودن ،شهید شدن است».
حقیقتاً این جمله در تراز جملههای اندیشمندانه حضرت آقا و شهید مطهری است .و در جای دیگری
میفرماید« :اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کالم او و رفتار و اخالق او استشمام میشود
بدانید او شهید خواهد شد» .همه میدانستند که حاج قاسم شهید خواهد شد؛ زیرا در این دنیا همه
اعمالش همانند یک شهید بود.
والیتمداری

حاج قاسم در امور سیاسی ،انقالبی و اجتماعی دارای رویکرد است و رویکرد ایشان ،والیت مداری
حقیقی است .والیت مداری حقیقی به این معناست که اگر نظر شخص با نظر ولی مخالف بود ،اطاعت
محض از ولی داشته باشد و آن کار را با تمام قوت انجام دهد .حاج قاسم را میتوان به عنوان یک
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والیت مدار حقیقی معرفی کرد .ایشان در امور سیاسی معتقد به جذب حداکثری بود و بر این اساس
عمل میکرد .آن شهید عزیز با رعایت خطوط قرمز انقالب سعی بر آن داشت تا کسانی را که در ظاهر
کمی منحرف شدهاند به مسیر انقالب باز گرداند.
مردم داری

در امور اجتماعی ایشان در اوج مردمداری بود .شهید لذت میبرد از اینکه برای مردم وقت بگذارد.
ایشان به تمام افرادی که درخواست عکس گرفتن با خودشان را داشتند ،جواب مثبت میدادند.
هدایت از طریق عمل

ایشان یکی از روش های مؤثر مدیریت سرمایه انسانی اش این بود که علی رغم داشتن قدرت بیان
جذاب و گیرا بیشتر از سخنانش عمل ایشان سایرین را هدایت میکرد .ایشان الزم نبود بگوید مثل
کارمند کار نکنید و کار شبانه روزی باید بکنید– .اگر نوع کار کردن -ایشان را میدیدید غیر از این
نمیتوانستید کار کنید .حاج قاسم با عمل خود ،ما و کارکنان و عناصر نهضتی را هدایت میکرد.
مدیریت بر خویشتن

ایشان حقیقتا مرحله مدیریت بر خویش را با موفقیت طی کرده بود .بر خویشتن خویش مدیر بود .در
فضایی که تمامی مشاورین و دست اندر کاران ایشان ،به ایشان مشورت و نظر میدادند و اصرار
میکردند که این کار را بکنید ،ایشان احساسی نمیشد .همواره تصمیمگیری اش حکیمانه و منطقی
بود .چون ایشان بر خودش مدیریت میکرد ساختن کلیپ برای خودش را هم قبول نمیکرد .در تعامل
با مشکالتی که با سازمان های مختلف داشت ایشان از مدیریت بر خویشتن عبور نمیکرد .در بحث
های شخصی مدیر خودش بود و خودش را کنترل میکرد .یکی از دالیل و رموزی که شهید سلیمانی
به اینجا رسید که تشییع جنازه اش در تاریخ نمونه شود و به انسانی با این همه محبوبیت تبدیل شود ،این
بود که بر خودش مدیریت داشت.
رویکرد جهادی

در بحث انقالبیگری؛ حاج قاسم نگاهش جهادی بود و غیر از این را نمیپذیرفت .ایشان اقدام

انقالبی را با رعایت سه ویژگی اخالص ،کار شبانهروزی و دشمن داشتن بودن را بر اساس بیانات مقام
معظم رهبری تعریف و به آن نیز عمل میکردند.
حقیر دیدن دشمن

در نگاه به دشمن ،دشمن را حقیر میدید و حقیر معرفی میکرد .هم حقیر میدید و هم حقیر معرفی
میکرد .ایشان خیلی متواضع بود از خودش اصالً تعریف نمیکرد ،ما ندیدیم ،یکبار ما ندیدیم ایشان
بگوید یا حتی غیرمستقیم طوری صحبت کند که شما احساس بکنید ایشان تواضع به خرج میدهند .ولی
این آدم مقابل دشمن ،دشمن را تحقیر میکند و میگوید :آقای ترامپ ،آقای قمارباز ،اصالً جمهوری
اسالمی نمیخواهد خود من حریف تو هستم! در عمل هم همین طور بود .هم در بُعد سیاسی و تبلیغی و
رسانهای دشمن را کوچک میدید ،از دشمن هیچ هراسی نداشت و آن را کوچک معرفی میکرد .در
عمل همین روش را داشت البته به این معنی نبود که غیرواقعبینانه عمل کند ،برنامههای عملیاتی چه
آفندی چه پدافندی را موشکافانه و دقیق حالجی میکرد .ولی به زیرمجموعه خودش و سرمایه
انسانیاش ،این انرژی و روحیه را میداد که دشمن را خیلی بزرگ نبینید ،دشمن کوچک و حقیر است
و این سبک نگاه به دشمن را از اسالم ،قرآن ،از امام و حضرت آقا داشت.
جمعبندی و نتیجهگیری:
همان گونه که ذکر شد ،به نظر میرسد پارادایم ها و نگرش های موجود مدیریت سرمایه انسانی اعم
از متقدمین و متاخرین آنها نتوانستند به خوبی ظرفیت عظیم انسان را آشکار کنند .به همین دلیل ،نیازمند
منبعی هستیم که چهره حقیقی انسان را معرفی کند و پس از آن بر اساس این شناخت و برای رشد انسان
برنامه ریزی شود .نگاه اسالمی میتواند پاسخگوی این نقیصه باشد .به این معنی که با توجه به تمایز
های اسالم و شناخت و معرفی دقیق تر این مکتب از انسان ،پاسخگویی به نیازهای او و جامعه بشری بهتر
صورت میپذیرد .نگاه مدیریت جهادی نیز که در عصر حاضر تبلور نگاه اسالمی – انقالبی است،
میتواند معرفی کننده مدلی باشد که متناسب با بوم ایرانی – اسالمی سازمان های ما باشد .به همین
دلیل ،این پژوهش ،به منظور معرفی مدلی بومی از مدیریت جهادی و اسالمی بر مکتب شهید سلیمانی
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متمرکز شده است .این مکتب میتواند به عنوان مدرسه ای درس آموز 1مدنظر قرار گرفته و مدیران و
سازمان ها را راهنمایی کند.
مکتب شهید سلیمانی در سه بعد مبنای فکری ،مبنای عملی و ویژگیهای رفتاری دارای آموزه هایی
برای مدیریت سرمایه انسانی است .در بعد مبانی فکری مدیریت سرمایه انسانی ،مبنای اول شهید سلیمانی
دین محوری و دین مداری بوده است .ایشان حدود شرعی را هم خود رعایت میکرد و هم از نیروهای
تحت امرشان به صورت جدی طلب میکردند .مبنای بعدی فکری ایشان ،استفاده از تجربیات دوران
دفاع مقدس برای مدیریت نیروهای تحت امرشان بود.
در بعد مبانی عملی ،سه موضوع خرد ورزی ،حکمت و رشد و ارتقای انسان جایگاه محوری دارند.
شهید سلیمانی مصداق بارز انسان حکیم ،خردورز ،رشید و اتقا بود .هم حکیم بود و هم واقعا روی
حکمت تأکید داشت .ایشان هم زمان و هم سرمایه انسانی را حکیمانه اداره میکرد .بعالوه ،انسان
رشیدی بود؛ یعنی میفهمید از کمترین امکانات در اختیارش چه امکانات مادی و چه معنوی و چه
فرهنگی و چه سرمایه انسانی و چه اجتماعی و چه ظرفیتهای جغرافیایی و ظرفیتها و امکانات نظامی
و تسلیحاتی چگونه به نحو احسن استفاده کند و هم به خردورزی و هم تعقل بها میداد.
در بعد ویژگیهای رفتاری نیز مواردی از قبیل اخالص در عمل ،هدایت از طریق عمل ،مدیریت بر
خویشتن ،تفکر عمیق ،قاطعیت در تصمیمگیری ،نفوذ کالم ،متفکر و ادیب بودن ،والیتمداری ،مردم
داری و از همه مهمتر دارای روحیه جهادی و عشق به شهادت ذکر شده است که میتواند وجه ممیز
ایشان و سایر افراد باشد.

ح
کمت

خردو
رزی

 1رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبههای نماز جمعه تهران فرمودند :ما در صورتی اندازه و قیمت این حوادث را میفهمیم که حاج قاسم
تر
ان
نگاه کنیم .سردار شهید عزیز ما را به چشم یک
سلیمانی و به ابومهدی شهید عزیز ،به چشم
سانیه فرد نگاه نکنیم .به آنها به چشم یک مکتب بیت
محور چشم نگاه کنیم ،آن وقت اهمیت این قضیه افراد
روشن خواهد شد .قدر و قیمت این قضیه روشن
مکتب ،یک راه ،یک مدرسه درس آموز ،با این
خواهد شد( 2۷دی .)1۳۹۸
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