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تاریخ پذیرش1000/08/01 :

چكيده:
از معضلات جهان امروزي و در واقع آخرالزماني ،استفاده از واژه معنویت به جاي دین و دینداري توسط
دینگریزان است .به همین خاطر آنها با شعار «من معنوي هستم اما دیندار نیستم» به مقابله با اسلام و در نهایت
دمیدن نگاه آخرالزماني در اذهان هستند .مكتب سلیماني با تأسي از اسلام ناب و تلمذ در مكتب ولي فقیه زمان و
درسآموختههاي دیني به مصاف چنین بدعتي رفت .این مقاله با نگاه مكتب سلیماني در قالب پیشران و زمینهساز
ظهور از ابزارها ،محركها و مقومهاي موجود بهره گرفت تا برنامههاي حركت به سمت بسترسازي اقشار مختلف
مردم و ایجاد ارتباط مستحكم و جامعي براي جهان اسلام فراهم سازد .سئوال اصلي این مقاله «پیشرانهاي مكتب
سلیماني در زمینهسازي ظهور چیست؟» روششناسي این مقاله برگرفته از آیندهپژوهي با روش توصیفي -تحلیلي با
بهرهمندي از روش گردآوري دادهها؛ كتابخانهاي و ابزار آنها استوار شده است .تحقیق از نظر هدف و نوع،
كاربردي است .نتیجهي مقاله منجر به احصاي درسآموختههاي دیني و راهنماهایيهاي مشهودي و سلوكي منطبق
بر بایدها و نبایدها از مكتب شهید سلیماني از نگاه حضرت امام خامنهاي

است .كه  7مورد به پیشرانهاي

زمینهي ظهور در این مقاله حاصل شد.
واژگان اصلی :مكتب سلیماني ،ظهور ،زمینهساز ،پیشران.
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مقدمه
مكاتب فراواني تاكنون در جهان ظهور و نمود داشتهاند ،برخي مكاتب از سووي پیوامبران و الهیوون
بوده است و برخي مكاتب از سوي مادیون بوده است و هر یک با توجه به قدرت خوود داراي گسوتره
خاصي بوده است .یكي از مكاتب اثرگذار در عصر حاضر مكتب امام خمیني
نیروهاي مكتب امام
امام

بهقدري بزرگ و اثرگذار بودهاند كه خود داراي مكتبي ذیل مكتوب حضورت

هستند از جمله این افراد ميتوان از شهید حاج قاسم سلیماني نام برد ،شهیدي كه با شوهادت

در تاریخ جهان و انقلاب اسلامي نق
نق

بووده اسوت .برخوي

بست .یک فرد اگر در تاریخ زمان خودش عامل مؤثري نباشد و

مؤثري نداشته باشد و آینده را نسازد ،او عملاً وارد در تاریخ نیست و نبوده است(خاني و محمدي،

.)6 :1931
در غرب ميگویند فرهنگ و ارزشها وابسته به افرادي هستند كه آن را شكل مويدهنود در نتیجوه
جوامعي كه فرهنگهاي متفاوتي با یكدیگر دارند ،متباین از یكدیگر نیز به حساب ميآیند .این مقاله بوه
لحاظ ضرورت تبیین قلمرو به مكتب شهید سلیماني و پیشرانهاي آن براي ظهور به بین دو مقطع زماني
مبدا (عاشوراي حسیني) و دیگري مقصد كه ظهور امام عصر(عج) است،توجه داشته است كه پیموودن
فاصله این دو مقطع با نگاه به عاشورا و نسل آینده را براي ظهور مهدوي(عج) تربیت كند .در این میوان
تابلویي كه شهید سلیماني در قالب مكتب نشأت گرفته از اسلام ناب و اصحاب سیدالشهداء(علیهالسلام)
ترسیم كرد بهترین الگوي تربیتي براي رسیدن به تمدني است كه با امام زموان(عوج) در سراسور گیتوي
تحقق ميیابد(مریجي .)1933 ،عصر حاضر یكي از مقاطع حساس تاریخ اسلام به شومار مويرود زیورا
دشمنان ،اسلام از بیم گسترش نفوذ و اقتدار مسلمین در عرصهي بینالمللي به صورت علنيتر مسلمانان،
را از هر مرام و مكتبي تهدید كرده و به دنبال سیطره بر بلاد اسلامي و چپاول منابع و ثوروتهواي آنوان،
برآمدهاند(ورعي.)31-39 :1911 ،
با توجه به كتاب انسان  152ساله و در زمان غیبت امام معصوم(علیهالسلام) و پیوروي از معصوومین
ميتوان اذعان داشت صالحین و شهدایي در این راه وجود داشته و دارند كه رهرو آنها بوده و هستند و
نمونهي بارز آن را ميتوان شهید حاج قاسم سلیماني را نام بُرد كه با حضور و حتي شهادت بوه عنووان
ستارگان درخشان ،عالمي را روشن ساخته و ميسازند .به همین خواطر مقوام معظوم رهبوري

در

بیانات خطبهي نماز جمعه ميفرمایند ... « :به شهید حاج قاسم سلیماني به چشم یک فرد نگاه نكنیم؛ به
چشم یک مكتب  ،یک راه ،یک مدرسه درسآموز نگاه كنیم (»...بیانات مقام معظم رهبري در خطبه نماز
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جمعه تهران ،مورخ .)1931/12/17
بدون شک انقلاب اسلامي ایران با رهبري حضرت امام

باعث رشد و تربیت نوجوانان و جوانان

براي تثبیت این نظام اهدا كردند .آنچه مسلم است ،هم اكنون در گام دوم انقلاب مكتب شهید حاج قاسم
سلیماني جریان بخ

موج حركتي در امتداد چهار دهه از گذشت انقلاب اسلامي اسوت و بوا پیونودي

مستحكم با مكتب عاشورا و نظام مهدویت آخرالزماني همواره زنده و پویا است .چراكه درس ایستادگي
و مقاومت را به بشریت آموخت و راه مقابله با سلطهجویان را به جهانیان نشان داد .در عصر حاضر قیام
علیه استكبار و گروهک هاي تكفیري و داع

و دفاع از حرم اهل بیت(علیهمالسلام) توسوط شوهداي

بصیر مدافعان حرم به ما یاد مي دهد كه دفاع از دین بصیرت ميخواهد .بنابراین دغدغه محقق در از قوه
به فعل درآوردن این دیدگاه و مكتب با توجه به مطالب یادشده ،تأسيپذیري جامعه از مكتب سولیماني
در خودسازي جهت ظهور مدنظر بوده و محقق در پي ارائهي نقطه نظراتي است كه نقاط اشتراك ایون
مكتب را با ظهور به منصهي ظهور گذاشته و مخاطبین را با خود بوه درك مشوتركي برسواند .از طرفوي
چارچوب نظري تحقیق بر مكتب سلیماني و مهدویت پایهریزي شده و هدف تبیین پیشرانهاي مكتب
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زیادي شد كه پس از پیروزي انقلاب قدم در طریق دفاع از آرمانها و ارزشها گذاشتند و خون خود را

سلیماني به عنوان زمینهسازي ظهور ميباشد و سئوال اصلي نیز عبوارت اسوت از««پیشورانهاي مكتوب
سلیماني در زمینهسازي ظهور چیست؟» در باب اهمیت تحقیق و به اصطلاح حوزهي ایجابي و یا چرایي
مهم بودن تحقیق آن ميتوان:
 -لبیک به تدابیر فرماندهي معظم كل قوا

و توجه به ماهیت اسلامي ،ارزشي و ولایي بودن مكتوب

سلیماني با نگاشت آینده و اصلاح وضعیت موجود اشاره كرد .در باب ضرورت تحقیق و بوه اصوطلاح
حوزهي سلبي تحقیق؛ چه كاركردهایي ميتواند داشته باشد به موواردي همچوون :اسوتمرار تهدیودهاي
استكبار جهاني و بینلمللي با توجه به ماهیت سلطهگري آن ،ابهام در نگاه جوامع دیني و تشخیص اهم
و كمتوجهي به اهداف و آرمانهاي ارزشي اسلام اشاره داشت.
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
چارچوب نظری
مكتب شهید سلیماني داراي خاستگاهي به نام مكتب امامین انقلاب اسلامي و داراي غایت و هدف به نام
ظهور است به بیان دیگر مكتب شهید سلیماني با نیروي محركه مكتب امامین انقلاب و با غایت نگري و
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پیشراني ظهور و جامعه مطلوب مهدوي ،و بوا فرایندسوازي توسوط شواخصهواي صوبر ،مقاوموت و
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1444

تابآوري به سوي انسجام ساختاري و تحول كاركردي پی

ميرود .چارچوب مكتب شهید سولیماني

داراي شاخصههاي مهمي است كه هر كدام از آنها به نحوي در مسیر بسترسوازي ظهوور قابول توجیوه
هستند نظیر ولایتمداري ،عدالتمحوري ،ظلمسوتیزي ،حوقخوواهي ،مظلوومنووازي ،شوهادتطلبوي،
استقامتورزي و  ...این موارد از جمله شاخصههایي است كه در روایوات انتظوار جوزء شاخصوههواي
منتظران تلقي شده و به منتظران توصیه شده در راستاي تحقق آمادگي براي رخداد ظهور بایود بوه ایون
اوصاف مزین شوند .شهید سلیماني كه از شاگردان مكتب اموامین انقلواب و از دسوت پروردگوان ایون
مكتب نوین مردم سالار دیني ميباشد .در مقابله با استكبار و هم پیمانان آنها با شاخصوههاي علواوه بور
پیروزي بر مستكبران و صهیونیسم جهاني ،زمینهساز اضمحلال و نابودي دست پروردگان آنها را فوراهم
نمود .بي شک شهید سلیماني ،همرزموان و دنبالكننودگان راه وي بوا الهوامگیوري از فرهنوگ انتظوار و
درسآموزي از مكتب امامین انقلاب ،شاخصه انتظار را در منطقه و جهوان اسولام در میوان مسولمانان و
جوامع اسلامي به عنوان یک فرهنگ غالب نمایان كرده و با نگرش كاربردي و اجرائي بستر نهادینهسازي
آن را با شاخصه صبر و مقاومت تضمین نمودهاند .بنابراین چارچوب نظري حاكم بر این مقاله بر كمال
انسانیت و تأمین سعادت همگاني در قالب اسلام و منبع الهام تكلیفها و مسئولیت انسانها در این دین
مبین پایهریزي شده و از طرفي یكي از نمونههاي ارزشمند آینده جامعه اسلامي را ميتوان در وعده الهي
در خصوص شكلگیري عصر ظهور حضرت ولي عصر(عج) مشاهده نمود .آنگونوه كوه در روایوات
اسلامي توصیه شده است ،پیروان آن حضرت موظّفند با انجام اقدامات شایسته ،شرایط را بوراي تحقوق
زمان ظهور فراهم سازند .به عبارتي در مكتب شهید سلیماني این نگاه استمرار داشته و در ایشان از قووه
به فعل درآمده بود و در این تحقیق این مكتب بسط و مورد مداقه قرار ميگیرد.
پیشینهی تحقیق
در نگاه پیشینه تحقیق ميتوان به یافتههایي در این مورد به شرح زیر اشاره كرد:
( )1عباسزاده( ،)1933مقالهاي با عنوان «مؤلفههاي تربیتي مكتب شهید سلیماني» ،نگاشوته انود كوه
زندگي جهادي از موقعیتهایي است كه زمینه رشد و كمال انسان در ابعاد مختلف را فوراهم مويآورد،
شهید سلیماني در بستر تربیت جهادي رشد كردند و رفتار عملي ایشوان نیوز ميتوانود الگووي تربیوت
جهادي را ارائه نماید كه نیاز جامعه امروز ما براي نق آفریني در دنیواي كنووني و تمدنسوازي اسوت.
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هدف این پژوه  ،بررسي مؤلفههاي تربیتي مكتب شهید سلیماني كه به روش تحلیل مضومون انجوام
شد .حاصل این پژوه

ارائه مؤلفههاي تربیتي مكتب شهید سلیماني در مقولههاي شناختي ،گرایشي و

( )1جعفري( ،)1933در مقالهاي با عنوان «شهید سلیماني و تأثیرگذاري در دفاع از عموق راهبوردي
انقلاب اسلامي» یكي از اصليترین اولویتهاي جمهوري اسلامي از ابتداي شكلگیري انقلاب اسولامي،
عمق راهبردي را بیان ميكند كه با استفاده از روش توصیفي – تحلیلي و با هدف تبیوین نقو

افزای

سردار شهید سلیماني در دفاع از عمق راهبردي انقلاب اسلامي ،به پرس

اصلي كه شوهید سولیماني بوا

استفاده از جبهه مقاومت چه نقشي در عمق راهبردي انقلاب اسلامي ایفا كرده اسوت ،پاسوخ داد .نتیجوه
كلي به دست آمده دلالت بر آن دارد كه شهید سلیماني با تشكیل جبهه مقاومت با نیروهایي از حزبالله
لبنان ،و حشدالشعبي عراق ،بسیج مردمي سوریه و اتحاد آنها با مدافعان حرم از ایران و تیپ فاطمیون و
زینبیون در مقابل اقدامات تهاجمي استكبار كه با استفاده از پیاده نظام خود یعني نیروهاي تكفیري داع
در منطقه غرب آسیا ناامني ایجاد كرده بودند ،مقاومت و ایستادگي كردند و موانع از گسوترش و ظهوور
بیشتر داع

در منطقه غرب آسیا شده و عمق راهبردي انقلواب اسولامي را ارتقوا داده اسوت(جعفري،
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رفتاري با رویكرد جهادي است(عباسزاده.)1933 ،

.)1933
( )9اصغریانكاري( ،)1933در مقالهاي با عنوان «،راهبردهاي سردار سلیماني براي حل بحورانهواي
منطقهي غرب آسیا» ،با طرح سئوال اصلي كه راهبردهاي سردار سلیماني به عنوان یک استراتژیسوت و
فرمانده موفق و منحصر بفرد در حل بحرانهاي منطقه چیست؟ با بهرهگیري از الگووي نظریوه بحوران
اسپریگنز ،ضمن تبیین بحران غورب آسویا و ریشوههاي پنجگانوه بحوران و الگووي پنجگانوه مطلووب
راهبردهاي پنجگانه شهید سلیماني براي تحقق حل بحرانهاي منطقه غرب آسیا ترسیم نمود .راهبردهاي
حل بحران سردار سلیماني در منطقه غرب آسیا جهت تحقق الگوي مطلووب عبارتسوت از» :بازسوازي
اتحادهاي فرامنطقهاي «جنگهاي نیابتي علیه رژیوم اشوغالگر قودس»« ،تشوكیل نیروهواي چنودملیتي»،
«مدیریت در میدان» و « مردميسازي مقاومت»(اصغریانكاري.)1933 ،
( )3علیمرادي و همكاران( ،)1933در مقالهاي با عنوان «تبیین الگوي قرآني چگونگي تقدم شهادت
نفسي بر شهادت فعلي در مكتب شهید سلیماني بر اساس روش داده بنیاد ،به چرایي و چگونگي تقودم
شهادت نفسي بر شهادت فعلي پرداختهاند .در این مقاله نویسندگان با بررسي آیاتي از قورآن كوریم در
مورد شهداء ،همهي ویژگيهاي ایشان استخراج ،كدگذاري ،مقولهبندي و در نهایت مؤلفوههاي قرآنوي
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«تقدم شهید بودن بر شهید شدن» اصطیاد شد .از نتایج این پژوه  ،كشف مؤلفههایي بود كه در صورت
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رعایت آنها« ،شهادت نفسي» براي انسان حاصل شده و در صورت استمرار انسان را در مسیر دریافوت
موهبت مقام «شهادت فعلي» قرار ميدهود .مجموعوهاي از شورایط علوي و زمینوهاي منجور بوه اتخواذ
راهبردهاي خاص رفتاري در زندگي كشته شدگان در راه خدا ميگردد ،كه قتل فيسبیلالله تنها یكي از
پیامدهاي آن است .بنابراین ،راه «شهادت فعلي» ،جز از طریوق «شوهادت نفسوي» نیسوت(عليمرادي و
همكاران.)1933 ،
نقاط اشتراك و افتراق تحقیق
با بررسي بهعملآمده از نتایج پیشینههاي بالا مشخص گردید كه پیشینهها در مووارد زیور بوا عنووان
مقالهي حاضر داراي نقاط مشترك هستند:
این پیشینهها از لحاظ دان افزایي بهصورت مجزا هر یک به زوایواي خاصوي بوه بحوث مكتوب و
الگوي رفتاري شهید سلیماني پرداخته كه ميتواند به عنوان منبع مناسبي در پژوه

حاضر مورد بهوره-

برداري قرار گیرد .توجه به اهمیت و ویژگيهاي منحصر به فرد شهید سلیماني در برقوراري ارتبواط بوا
جامعهي هدف نسبت به سایر الگوهاي رفتاري امروز جوامع از تراز انقلابي برخوردار بووده و در طوول
سیره قیام عاشورایي و مكتب امامین انقلاب است.
نکات افتراق مقاله با تحقیقات قبلی
هیچیک از پیشینههاي مطرحشده با نگاه آخرالزماني و مهودویت بوه مكتوب شوهید سولیماني وارد
نشدهاند .در حالي كه اساس این مقاله بر بستر ظهور شكل یافته است.
نوآوری پژوهش
پس از شهادت سردار رشید اسلام تا كنون؛ نویسوندگان مطالوب بسویاري در وصوف ویژگيهواي
مختلف شخصیتي و ابعاد دیگر این شهید بزرگوار به رشته تحریر درآوردهاند؛ اما چهرهي شخصیتي وي
در پیوند با ولایت و نگاه مهدویتي آنطور كه شایسته بوده ،مورد مداقه و تبیین نشده بود .در ایون مقالوه
برخي اصولي مكتب توحیدي و نگاه تمدن آخرالزماني سلیماني ذكر شد توا چورا راه رهوروان وي و
تسهیلكننده مسیر راه علاقهمندان به شخصیت برجسوته و بيبودیل ایشوان باشود .ولایوت ،عقلانیوت و
مقاومت؛ سه عنصر بنیادي مكتوب مهودویت و آخرالزمواني و بسترسواز زمینوهي ظهوور بووده كوه در
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ارزشافزودگي نوآوري این تحقیق محسوب ميشود .باور به توحید و ظهور منجي بشریت در مكتوب
شهید سلیماني و اعتقاد به ،ولي فقیه اولین عنصر مكتب سلیماني است كه در رفتوار و مون

او تحوت

این مقاله در نوع خود بدیع و نوآورانه ميباشد.
مفهومشناسی
مکتب
خاني و همكاران

در مقالهاي تحت عنوان«بازشناسي مؤلفههاي مكتب شهید سولیماني مبتنوي بور

بیانات مقام معظم رهبري

» در تعریفي از مكتب بهزعم معظمٌله آورده است كه" ارادت مردم به امام

بزرگوار ،به معني پذیرش مكتب امام به,نوان راه روشن و خط روشن حركت عمومي و همگاني ملوت
ایران است؛ یک راهنماي نظري و عملي اسوت كوه كشوور و ملوت را بوه عوزت و پیشورفت عودالت
ميرساند" با توجه به این تعریف و تعریف معنایي مكتب در فرهنوگ فارسوي«جواي درس خوانودن؛
مدرسه؛ نظریهي فلسفي و به عبارتي؛ مجموعه معتقدات یک استاد را كه شوایع شوده مكتوب آن اسوتاد
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عنوان عقلانیت (در حوزه مهدویت) و مقاومت (در حوزه بستر سازي ظهور) نمود پیدا ميكند .بنابراین

گویند» ميتوان عنوان كرد پایه و اساس تعریف مختار در این مقاله بر این امر استوار شده است كه:
مكتب عبارت است از :احصاي درسآموختههاي دیني و راهنماهایيهاي مشهودي و سلوكي منطبق بر
بایدها و نبایدها از مكتب شهید سلیماني از نگاه حضرت امام خامنهاي

اسوت (پژوهشوگر) .البتوه

نباید فراموش كرد كه شهید سلیماني و بسیاري دیگر از روی هاي انقلاغب اسلامي تربیتشدگان اسلام
و دنبالهرو اهل بیت(علیهمالسلام) و مكتب امام خمیني

هستند.

پیشران 1چیست؟
اساس كار موشکها قانون سوم نیوتن است :هر كنشي ،واكنشوي برابور و در جهوت مخوالف دارد.
غالباً ،این نوع نگاه به پیشران در حوزهي مادي كاربردي بهینه و علمي صنعتي دارد .اموا نووعي دیگور از
پیشران وجود دارد كه در حوزهي پیشرفت تمركز و آینده معنا پیدا ميكند و آن را ميتوانیم بوا سورعت
بالاي تحولات جهاني در حوزههاي مختلف پیشرفت منطقهاي از جمله چال هاي برنامههاي بلندمدت
تعبیر كرد .آینده نیز به دنبال برساختن تصویري است كه در شرایط عدم قطعیت قابل شناسایي ،پیشورو
قرار دارد .فهم و درك صحیح عملكرد تصمیمهاي شكلدهنده بوه آینوده مسوتلزم شناسوایي نیروهواي

1-driving force
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پیشران كلیدي است .براي ایفاي نق

در آینده ضرورت دارد با اتكا به رویكردهاي جدید و بهرهمندي
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از آموزههوواي اسوولامي بووهطور جوودي پیشوورانهاي فرهنووگ آینوودهي ظهووور متناسووب بووا قابلیتهووا و
توانمنديهاي جامعه آن زمان و موفقیت اقدام نمود(زالي و همكاران.)1939 ،
به عبارت دیگر پیشران از باب لغت عبارت است از :عوامل تأثیرگذار بر روندها ،رویودادها ،اقودامها و
تصاویر كه ممكن است آیندههاي متمایزي پدیود آورنود(بينا .)1933 ،از نگواه اصوطلاحي پیشوران در
زمرهي متون آیندهاندیشي ،اشاره به نیروهاي عمده شوكلدهنده آینوده جهوان دارد .بودیهي اسوت كوه
پیشرانها بهصورت غیرمستقیم بر حوزههاي مختلف تأثیرگذارند .بهعبارت دیگور ،مؤلفوهها یوا عوامول
اصلي متشكل از چند روند كه باعث ایجاد تغییر در یک حوزهي مورد مطالعه ميباشند.
عصر ظهور
عصر ظهور را زماني تعریف ميكنیم كه جهان در آستانه نمایان شودن حضورت حجوت(عجّلاللَّّوه
تعالي فرجهالشّریف) قرار دارد .بر اساس آیات و روایات جهان در عصور ظهوور سوه ویژگوي عموده
دارد :ظلم و ستم فراگیر و فتنهاي كه بر هور خانوهاي وارد ميشوود(ابون طواووس ،متووفي  663ه .ق)؛
وجود دشمناني مانند سفیاني و نواصب و  ...كه در عراق و دیگر منواطق سورزمینهواي اسولامي(یمن،
سوریه و  )...مشغول فعالیت علیه شیعه هستند (مجلسي ،متووفي1112ه .ق) و جریوان یواران و موالیوان
امام زمان كه در سرزمینهاي اسلامي در تلاش هستند و یاد و نام اموام زموان(عج) را در عوالم پراكنوده
ميكنند(صدوق.)1932 ،
ادبیات تحقیق
ظهور و راهبردهای انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامي ایران یكي از بزرگترین پدیدههاي سیاسي و اجتماعي نیمه دوم قرن بیستم است كه
مورد توجه نظریهپردازان قرار گرفته است .نتایج انقلاب اسلامي موجب تحوول و تغییورات اساسوي در
بنیادهاي اجتماعي و جایگزیني نظامي با ارزشها و اهداف متفاوت گردید .بر این اساس وجوه روشون
انقلاب ابعاد دیني آن است كه این امر ضرورت اهتمام به كاربرد آیندهپژوهي در حوزهي ظهور منجي و
براي تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي را نشان ميدهد .مهدویتگرایي یكي از ویژگي بارز آن محسوب
ميشود .در واقع ميتوان اذعان كرد بحث زمینهسازي ظهور جامعه ایران در شرایط بعد از انقلاب اسلامي
را مصداق بارزي از جامعه منتظِر تصور نموده و ظرفیتها و بایدهاي آینده را نیز با توجه به مكتبي كوه
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شهید سلیماني براي این نسل و نسلهاي آینده بهجا گذاشت با آن تحلیل و پی بیني كرد.
راهبرد انقلاب اسلامي ،استمرار حركت انبیاء بهویژه انقلاب پیامبر اعظم(صليالله علیه و آله) و منتهي
طبق مشیت خداوند و از طریق ارادههاي پراكنده انساني حول محور اراده ولي حق ،به حاكمیت تمام و
كمال او خواهد انجامید .در این سیر تاریخي نق

انقلاب اسلامي و نظام سیاسي برآمده از آن ،مقابله بوا

آینده تمدن مادي و الحادي و حركت بهسوي زمینهسازي ظهوور در عرصوههاي داخلوي و بینالمللوي
است .در این زمینه و نقشي كه مكتب شهید سلیماني با ویژگيهاي خاص خوود دارد مويتوانود در دو
حوزه مهم ارائه نماید.
علم به مسیر و پی بیني راههاي منتهي به ظهور منجي موعود و شناخت نشانهها از نانشانهها را نشان دهد.
الگوي ساختن انسانهاي مومن و مؤثر(كادرسازي) در این مسیر.
نشانهشناسي نزدیكي ظهور در مكتب شهید سلیماني
روش نشانهشناسي از جمله روشهایي است كه در زمینههاي ظهور و آیندهي آن مطرح و اسوتفاده
ميشود(ریاضي .)1933 ،این شیوه به دنبال رصد و پوی

علایم ظهور و قیام ،نشوانههوا و رویودادهایي

است كه مبناي بیانات معصومان(علیهمالسلام) در مورد شرایط پی
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به ظهور آخرین وصي آن حضرت ،امام مهدي (عج) است .در فلسفه تاریخ اسلامي آینده جهان و ادیان

از ظهور ،در آستانه ظهور ،همزموان

با آن و یا پس از ظهور منجي موعود است كه نمایان ميشوند (خزایي .)131 :1931 ،در خصوص نق
نشانههاي حتمي و غیر حتمي ظهور گفتني است كه در ترسیم سناریوها و تصواویر آینوده نميتووان از
رخدادهاي تأثیرگذار بر آینده یا همان پیشرانها و نیز علایم ضعیفِ تغییر غفلت كرد .علایم حتمي یا غیر
حتمي ظهور كه پی

زمینه ظهور قلمداد ميشوند ،از جهاتي ميتوان پیشران تحقق آرمان شهر مهدوي

و از جهات دیگر علایم ضعیف تغییر بهسوي تحقق جامعه آرماني ظهور تصور نمود زیرا تأكید احادیث
وارده بر این است كه وقوع نشانههاي ظهور حاكي از نزدیک شدن به آینده حتموي اسوت .بنوابراین بوا
مطابقت دقیق و منطقي اخبار و روایات معتبر بر علایم مشاهدهشده ،زمینه درك و مهیا شدن براي نیل به
آینده و مواجهه با آن فراهم ميشود (قرباني.)113 :1931 ،
نشانههای ظهور در چشمانداز مکتب سلیمانی
نشانهها نمایانگر روندها و رخدادهایي است كه از گذشته به حوال و یوا از حوال بوه آینوده امتوداد
ميیابند و حكایت از وقوع افعال و رفتارهایي در آیندههاي پی



رو دارد تا عوامل و منابع بروز رفتار یا
17

وقوع آن را در آینده به نمای

بگذارند همچنین نشانگر هدف و غایت رفتار و میزان تأثیري اسوت كوه
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نشانهها قصد دارند در آینده از خود بروز دهند (عصاریاننژاد و همكاران.)1935 ،
در این فرآیند نق

نشانهها بهویژه شوناخت دقیوق آنهوا در آیوات قورآن و احادیوث وارده بوراي

جهتدهي به آینده و چشماندازسازي جامعه متحد و عمل منتظران به وظایف خود حایز اهمیت است.
فرداها و آیندهها ،تحت اراده خداوند قاهر نتیجه اعمال ،برنامهها و حتي نیّتهاي افوراد اسوت بور ایون
اساس آیندهشناسي الهي معطوف به این است كه انسان با اندیشیدن درباره اعمال و رفتار خوی  ،متوجه
آینده باشد و براي بهسازي آن تلاش نماید (كارگر .)152 :1931 ،خداوند ميفرماید« :یا ایّها الّذینَّ امَّنووا
اتّقُوا الله وَّلتَّنظُر نفسٌ ما قَّدَّّمت لِغدٍ « » ...اي كساني كه ایمان آوردهاید ،تقواي الهي پیشه كنید و هر یک
از شما بنگرد تا براي فردای

چه پی

فرستاده است ( »...سورهي مباركهي حشر ،آیهي شوریفهي .)11

امیرالمؤمنین علي (علیه السلام) در روایتي مفهوم این آیه را بهخوبي توضیح دادهانود .... « :و راقَّوبَّ فوي
یَّومِه غَّدَّهُ و نَّظَّرَّ قُدُماً أمامَّهُ  » ...انسان در امروز باید مراقب فرداي خوی

باشد و از هم اكنون به آینوده

نظر ميكند (نهجالبلاغه – خطبه .)515 – 19
با توجه به تعریف عصر ظهور نوع نشوانهها هماكنوون و بهصوورت آتو

زیور خاكسوتر در حوال

نشأتگیري است و شهید سلیماني با تأسيپذیري از این نگاه دیني پا به عرصهي مبوارزه و حضوور در
میادن نبرد علیه حوادث شكلگیري ده در این مناطق بود و بنیوان مبوارزه بوا ایون نشوانهها را بوا فرموان
فرماندهي خوی

در دستور كار قرار داد و در این راه خط سرخ شهادت را باز نگه داشت .امثال شوهید

سلیماني ،موظف به نگاه به آینده هستند و بودند زیرا با اعمال و كردار و از قوه به فعل در آوردن منویات
خود نحوه زندگي خود را ،براي ورود به آینده و مهیاسازي محیط براي زمینهسازي ظهور آماده نماینود.
در بسیاري از آیات قرآن كریم ،خداوند با بیان عاقبت برخي از اقوام ،اهل ایمان و یا امتهاي بعودي را
به عبرتآموزي و توجه به اینكه زمین از آن صالحان و مستضعفان واقعوي موؤمن بوه خداونود و روز
رستاخیز از سرنوشت آنان مأمور كرده است .در این گونه آیات عباراتي از قبیل «فَّاعتَّبِرُوا یا اُولي الاَّبصارِ»
مبني بر لزوم پند گرفتن هوشیاران از حوادث و وقایع عالم ،وجود دارد .برخي مفسران معناي «اعتبروا» را
تأمل در كار دانستهاند (طبرسي 1916 ،ق ،ج  .)155 ، 1این نكته در سیره و مكتب شهید سلماني دقیقاً به
چشم ميآید .او عبرتي شد براي رهروان راه حق و عدالت و برقاري جهاني پر از عودالت و مبوارزه بوا
بيعدالتيها .این دسته آیات از یک طرف به عبرتآموزي و آینوده توصویه ميكنود و از طورف دیگور
بیانكننده سنتهایي مانند پیروزي حق بر باطل ،پیروزي مؤمنان بر كافران و مشركان ،نابودي ظالموان و
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ستمگران است این امر بیانگر ارتباط متقابل و هماهنگ بین سنتهاي الهي است .بر اساس آمووزههواي
قرآني نشانههاي ظهور بایستي ترسیم كننده آینودهاي باشود كوه در آن ،جامعوه مشوتاق و منتظور آمواده
امكان رصد نشانهها را با شوق و امید منتظران در یاريدادن تحقق اهداف عدالت و امنیت و خیرخواهي
در جامعه اسلامي و مبارزه با ظلم فعال كند (عصاریاننژاد.)1935 ،
باور و اعتقاد قلبی به اراده الهی و وعده محتوم
«لظّآنّینَّ بِاللهِ ظَّنَّّ السَّّوء؛ اینكه واقعاً انسان وعدهي خدا را غیر قابل تحقّق بداند ،بدترین سوءظنّ بوه
خداي متعال است كه خداي متعال در سورهي مباركهي انّافتحنوا ،آن كسواني را كوه اینجوور حركوت
ميكنند مورد غضب خود دانسته است( ».بیانات مقام معظم رهبري )39/11/11 ،وعدههاي خداوند حق
است و هیچگونه باطل در آن راه ندارد ،چرا كه همیشه با واقعیات منطبق است .قرآن كریم در این بواره
ميفرماید...« :ألا إِنَّّ وَّعْدَّ اللَّّهِ حَّقٌّ» (سوره مباركه یونس ،آیه )55یعني ...« :آگاه باشید وعدهي خودا حوقّ
است ».از آنجا كه قول خداي تعالي همان فعل او است ،وعدهي او عبارت است از همان رفتاري كه او
با ما خواهد كرد كه فعلاً براي ما غایب است و جنبه آینده را دارد ،ولي براي خداي تعالي نه غایب است
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پیادهسازي اهداف منجي موعود باشد .نوع نشانهها باید از تعیین زمان ظهور پرهیوز كننود و بوهجاي آن

و نه جنبهي آینده دارد (طباطبایي ج )111 :1973 ،12لازم به ذكر است كه در قورآن حودود  12آیوه در
مورد حقانیّت وعدههاي خداوند وارد شده ،كه ميتواند تأكیدي بر واقعي بودن وعدههاي خداوند باشد.
اصل قطعیت و حتمیت در ظهور مهدوی
اینگونه اعتبار شده كه :قطعیات در ارادههاست و حتمیات در نشانهها؛ یعني قطعیت راجع به اصول
آینده محتومي است كه قرآن پی بیني كرده و اراده الهي بر تحقق آن آینده محتوم قرار گرفته اسوت اموا
حتمیت نشانههایي است كه قبل از ظهور به وقوع خواهد پیوست(.عصاریان نوژاد )1935 ،طبوق آیوات
قرآن كریم و روایات معصومین علیهمالسلام در حتمیات یعني علایم حتمي ظهور امكان بداء هست اموا
در اصل ظهور به دلیل اینكه وعده الهي است امكان بداء وجود ندارد .به زبان دیگر در حتمیات ،تفكیک
آنها امكان عقلي دارد اما امكان وقوعي ندارد( .پورسیدآقایي.)1935 ،
ویژگیهای شهید سلیمانی و انطباق آن با زمینهی ظهور
با توجه به دلالت قلبي شهید سلیماني بر زمینهي ایجاد ظهور و انتظار فرج ،روحیات و عملكردهاي
وي دال بر ویژگيهاي ظهور منظور ميشود كه در ذیل به بخشي از آنها بهعنوان پیشرانهاي زمینهاي و
مكتبي وي در این راستا است:
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اراده و ایمان انسان :نتیجه اینكه انسان ميتواند حتمیوت آینوده را شوكل دهود اموا در قطعیوت آن
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تأثیرگذاري ندارد .و انساني ميتواند حتمیت آینده ظهور مهدوي را شكل دهد كه اقودامات او مؤمنانوه،
مخلصانه ،متوكلانه و متوسمانه باشد.
اخلاص به عنوان بالاترین شاخصهي حضور وي در میدان عمل.
عدم تظاهر :از نكات بارز و در صحنه بودن و تمامي میدانهاي آزمای

حضور و عدم تظاهر بود .با

خلوص نیت و بهمنظور همدردي و عبرتآموزي كساني كه در بالاي گوود هسوتند ،در تموامي میوادین
خدماتي و مبارزاتي حضور فعال داشتند.
رعایت حدود الهي و احتیاط در آن ،عرصههاي نظامي آوردگاهي است كه گاهاً ممكن است در آن
زمینه شیطان نفس بر فرد فرود ید و كینهتوزي خلاف شرع او را تحت فشار قرار دهد .اما شهید سلیماني
همچون مولای

امیر مؤمنان و رهبر خود حضرت امام خامنوهاي

احتیاطهوایي ميكورد حتوي در

عرصهي نظامي كه شاید بسیارسي این احتیاطها را انجام نميدادند.
شجاعت :به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامي

شهید سلیماني هم شچجاع بود و هوم بوا تودبیر

(بیانات مقام معظم رهبري در مورخ .)1931/12/11
از ویژگيهاي بارز وي ،الگو شدن در میان چهرههاي بینالمللي مقاومت بوود كوه بوه او پورواز بوه
گسترهي حریم حرمهاي متنوع دنیاي اسلام را ميداد و این گستره را گامي براي رسیدن به هدف اصلي
و واگذاري پرچم اسلام و انقلاب به حضرت مهدي(عج) ميدانستند.
مهمترین رخداد آینده جهان
ظهور مهدوي ،آیندهاي كه آرزوي تمامي پیامبران و ائمه هدي بوده ،آیندهاي كه در قرآن اینگونه در
مورد آن خداوند وعده داده است « .وَّلَّقَّدْ كَّتَّبْنوا فِو الزَّّبُوور مِونْ بَّعْودِ الوذِّكْر أَّنَّّ الوأَّرْ

یَّرِثُهوا عِبواد

الصّالِحُون»« ،ما در كتاب زبور ،چنین نوشتیم كه در آینده صالحان و پاكان وارثان زمین خواهنود بوود و
صفحه جهان برا ابد از لوث وجود افراد ناصالح پاك خواهد شد ».شهید سلیماني با نگاه از قوه به فعل
در آوردن آیهي یادشده و زمینهسازي ظهور با حضور در صحنهي عمل و با ایجاد دكتري سربازان بدون
مرز ،تضمینكننده امنیت و آرام

براي همه مردم بود .همچنان كه انتظار ظهور نیاز به یک مصلح عادل

جهاني دارد كه تنها منحصر به اندیشه شیعه نیست بلكه این تفكر در تمامي ادیان و نگرشهاي مختلف
بشري به نوعي وجود دارد .انتظار چنین مصلحي است كه عامل نیروبخ

و ایمان بخ

سوتمدیدگان

است و باعث امیدواري آنها به پیروزي نهایي ميشود و این اعتقاد نه تنها آنها را بيمسئولیت نميكند؛
24

بلكه قدرت ،اطمینان و روحیه فعال به آنها ميدهد .مقام معظوم رهبوري در دیودار مهمانوان خوارجي
ميفرمایند ...« :امام زمان(عج) رمز عدالت و مظهر قسط الهي در روي زمین است به همین جهت است
مخصوص شیعه و نه حتي مخصوص مسلمین است ،بلكوه انتظواري در دل هموهي قشورهاي بشور و
ملتهاي عالم است .امیدي است در دل بنيآدم ،كه تاریخ بشریت به سمت صلاح حركت ميكند ،این
امید به بازوان قوت ميبخشد ،به دلها نور ميدهد و معلوم ميكند كه هر حركت عدالتخواهانهاي ،در
جهت قانون و گردش طبیعي این عالم و تاریخ بشر است  »...شهید سلیماني كه از شاگردان مكتب اموام
محسوب ميشود با قدم گذاشتن در راه منویات معظمٌله و در تبعیت از مراد خوود ایون

خامنهاي

مهم را فعلیت بخشید و با آموزههاي اسلامي عجین كرد و مسیر را بهنحوي طي كرد كوه ددر شوهادت
نیز راه و پویایي آن نهتنها كمرنگ نگردید بلكه ،پیرووان زیادي را به خود جلب و ادامهدهندگان مسیر و
راه او شدند.
مهمترین اصلي كه شهید سلیماني در تسهیل شدن و زمینهسازي ظهور بر داشت؛ انطباق و تمركز بر
آیات و روایات كه نشانهاي ظهور را نوید ميداد ،بود ،بهنحوكه در این راه با شناخت اماموت ،عمول بور
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كه همه بشریت به شكلي انتظار ظهور آن حضرت را ميكشند .موضوع امام زمان(عج) با این دیود ،نوه

دستور تذكرها و توصیههاي امام ،پرهیز از روشهاي غلطي كه آیات و روایات آنرا متذكر قرار دادهاند،
خود را مستغني از هیچیک از اصول اجتهادي ندانستن و در نهایت جلوگیري و تمسوک بوه شویوههاي
غلط ،از جمله نكات بارز شهید سلیماني در پیروي از امام جامعه و تبعیت از آیات نوراني قرآن بود.
روششناسی پژوهش
با توجه به مسئله اساسي پژوه  ،هدف و سئوال مطرحشده در مقدمه ،نوع پژوه

كاربردي و بوا

رویكرد آیندهپژوهي به روش توصیفي -تحلیلي بوده كه از توانمنودي نهفتوه در روش پوژوه

كیفوي

استفاده گردید .در وهله اول به طرح چارچوب نظري حاكم بر تحقیق به صورت معرفتي توجه شد كه
از طریق اطلاعات و مستندات مكتوب تهیه و سپس اطلاعات بهدستآمده تشریح و قالب گرفت ،نگاهي
در این میان به مطالعات دیني آینده و عصر ظهور و نشانههاي حتمي و غیرحتمي ،شد .براي یافتن نتایج
پژوه

از روشهاي عیني و منتظم ،با حفظ ویژگيهاي شخصي پیامهاي موجود در اسناد و مودارك

دسته اول استفاده شد .تحلیل بهصورت كیفي و قلمرو مكاني ،كشور ایران است .جامعۀ آماري اسناد و
مداركي است كه ارتباط مستقیم در حوزۀ مكتب سلیماني و آخرالزماني(بسترهاي ظهوور) داشوته و بوه
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معاني و مفاهیم و روشهاي مرتبط با این حوزه اشاره داشتهاند .براي پاپوایي اطلاعوات از خبرگوان بوا
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مشخصههاي برخورداري از دان

و تجربۀ كافي در حوه مكتب سلیماني و مسایل مربووط بوه حووزۀ

مهدویت استفاده شده است .در این مقاله به روش كتابخانوهاي علموي و تخصصوي جهوت گوردآوري
اطلاعات استفاده شده و بر اساس درك ،فهم به تحلیل و سپس ارائهي نتیجه پرداخته شد.
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است كه محقق مشخص نماید چه روشي را بهكار گیرد تا او را هر
چه دقیقتر ،آسانتر و سریعتر در دستیابي به پاسخهایي براي پرس

طراحي شوده موورد نظور كموک

نماید .لذا با مطالعهي منابع و مداقه در ادبیات موجود و دست اول در حوزهي مكتب سلیماني مرتبط با
تحقیق و همچنین با انجام مصاحبههاي با خبرگان و اساتیدي كه محقق را در این هدف هدایت ميكند
استفاده شد .در روش تحلیلي پس از مطالعه عمیق و ژرفانگر روي مكتب سلیماني و نشانههاي ظهوور،
پرداخته شد .در روش كیفي از ابزارهاي غور در مصاحبههاي اكتشافي استفاده شوده اسوت .در بخو
كیفي از تكنیک فی

برداري و با تحلیل محتوا بر روي اسناد و مدارك و مرور ادبیات و همچنین واژهها

و عبارات بیان شده رسیده است.
روشهاي گردآوري دادهها از روش كتابخانهاي بهره گرفتهشده است .در گردآوري دادهها بوا ابوزار
فی برداري از منابع دسته اول ،كتابهاي علمي و تخصصي ،مقالات علمي و پژوهشي موجود ،آرشویو
و سراچههاي اینترنتي معتبر دانشگاهي استفاده شده است.
یافتههاي تحقیق
قریب به دو سال است كه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني به آرزو و خواسته دیرینوه خوود
رسید و این مرد خستگيناپذیر و مجاهد در زمان حیات خود براي جامعه امنیت ،اقتدار و عزت بخشید
و در حقیقت مكتب این شهید بزرگوار همیشگي بوده و فراموش شدني نیست .شهید سلیماني در حالي
از منظر رهبر معظم انقلاب

به عنوان مكتب معرفي شد كه نماد تحقوق واقعوي ارزشهوایي نظیور

مقاومت ،ایثار ،از خود گذشتگي ،اخلاص و اعتماد به وعدههاي الهي بود كه همه این عوامول در میودان
جهاد و مبارزه با دشمنان انسانیت به خصوص داع

و رژیم صهیونیستي در او تجلي عیني داشت.

این مكتب ،ترجمان جدیدي از جهاني شدن است كه نقاب نیرنگ و فریب را از چهره پلید مدعیان
كدخدایي دهكده جهاني برداشته و ماهیت استكباري آنان را بر همگان روشن ميسازد.
جنس مكتب شهید سلیماني بی
22

از آنكه ناظر به میدان نبرد سخت باشد ،گفتمواني اسوت كوه زنجیور

اسارت و بردگي برآمده از اندیشه استبداد و استكبار را در میدان مبارزه نرم از پاي ذهنیت مسخ شده ملتها
پاره ميكند و با تلنگري از جنس خودآگاهي نور روشن اسلام را بر مردمک چشمان خووابآلووده جامعوه
رهنمون سازد .مكتب این اسوه مقاومت و پایداري نماي كاملي از راه روشن انقلواب جهوت شوكلگیوري
امت واحدهاي است كه در عصر عسرت و انتظار ،مقدمات ظهور منجي غایب را فراهم ميكند.
شهید سلیماني با توجه به نشانههاي دلالت حتموي ظهوور كوه ائموه اطهوار(علیهمالسولام) بوهمنظور
بازشناسي مهدي موعود(عج) آوردهاند به عبارتي روندهاي شناخت اتفاقات عصر او و دلایل برپا سازي
حكومت بقیهالله الاعظم متوجه شكلگیري این مسیر گردید و در واقع این دلیل مبناي نشانه ظهور قرار
ميگیرد .مكتب حاج قاسم ضرورت امروز كشوور اسوت و از آن مويتووان بوه عنووان الگووي عملوي
بخ هاي مدیریتي و اجرایي كشور بهره برد.
کدهای اساسی تحقیق ناشی از پیشرانهای زمینهی ظهور در مکتب سلیمانی
كد توصیفي
ظهور حضرت حجت (عج) تابعي از اراده
قطعي الهي است.
تمامي روایات مبتنوي بور ظهوور ،در بیوان
نشانههاي حتمي متواتر و یكپارچه هستند.

تبییني

كد انتخابي

ایمان به اراده الهي

یقین به ظهور

ابتناء بر حتمیت ظهور

تشخیص راه صحیح در ظهور مهودوي در زمینهسازي مثبوت منتظوران
پرتو ولایت ،كه تضمن فهم مهدوي و تمیز منوووط بوور فهووم ولایووت و
نشانههاي ظهور است.

پذیرش آن
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بشري ميتاباند ،تا بلكه پلکهاي سنگین و خسته خواب نماشدگان را به راه روشن عزتمنودي و آزادگوي

رصوودودیدهباني منتظوووران در
وقوع نشانهها
ابتناء نشوانههاي عصور ظهوور
درپناه تأكید ولایت

درك واقعي مهدویت از آن افورادي اسوت
كه در راه خداوند و برپایي حكومت عودل احساس شكست و ناامیدي موفقیت جامعه منتظر در گورو
الهي تلاش ،توكل و استقامت ميكنند حتي در انتظار منفعلانه

انتظار فعال

اگر ظهور را تجربه نكنند.
آینده پژوهي مهدوي گفتماني است كه نباید
در آن زمان تعیین شود

عدم تدقیق زمان ظهور



عدم توقیت
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نتیجهگیری
در این پژوه  ،مكتب عبارت است از :احصاي درسآموختههاي دیني و راهنماهایيهاي مشهودي
و سلوكي منطبق بر بایدها و نبایدها از مكتب شهید سلیماني از نگاه حضرت امام خامنهاي

اسوت.

بنابراین با توجه به مكتب سلیماني ،پیشرانهاي زمینهي ظهور در دستور كار قرار گرفت كه نشأت گرفته
از آیات و روایات است .در این میان و با استناد بوه آنچوه كوه موجوود بووده در ایون مسوتندات(روش
توصیفي) و از طرفي دستاوردهاي علمي از راه تحلیلوي اسوناد و مودارك توسوط خبرگوان فون(روش
تحلیلي) پیشرانهاي زمینهي ظهور را ميتوان در مكتب سلیماني با توجه به ویژگيهاي مترتب بر ایون
تحقیق به شرح زیر بیان داشت:
 -1اراده انسان در طول اراده الهي زمینهساز ظهور مؤثر است.
 -1غیبت امام زمان رخ داده است و پایان ميیابد.
 -9براي عصر ظهور ،نشانههایي بیان شده است كه مبتني بر عصر ظهور از باور و اعتقاد قلبوي بوه اراده
الهي و وعده محتوم ،پذیرش حضور حجت الهي بر روي زمین و وعده ظهور این حجوت و پوذیرش
نقلقول معصومین(علیهمالسلام) در تفسیر مستقیم آیات قرآن كریم شكل ميگیرد -3 .قطعو ّالحصوول
بودن امر خدا در تحقق اصل ظهور و دخالت دادن اراده و ایمان انسان در تأخیر و تعجیل در زمان تحقق
این وعده نقطه اصلي تفاوت در این دو رویكرد دیني و غیردیني است.
 -5درك واقعي مهدویت از آن افرادي است كه در راه خداوند و برپایي حكومت عودل الهوي تلواش،
توكل و استقامت ميكنند حتي اگر ظهور را تجربه نكنند .بنابراین احساس شكست و ناامیدي در انتظار
افرادي منفعل است كه شهید سلیماني و امثال آن شهید والا مقام از این امر مستثن هستند.
 -6زمینهسازي مثبت منتظران منوط بر فهم ا ولایت و پذیرش آن است.
 -7رصد و دیدهباني منتظران در وقوع نشانهها از نشانههاي مكتب سلیماني است.
این پژوه

داراي نقص در مدارك نبود بلكه مشكل ،باورها و اعتقادات رایج است كه موانع پیشورفت

علمي در این حوزه و شاید مكتب سلیماني شود .البته وجود معارف عمیقي كه در متون دیني وارد شده
با تهیه ادبیات جمعآوري شده ميتواند نگاه و مكاتب مولَّّد غربي را در خود هضم نماید.
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