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 زاده سیمین فهروغ

 سحر سلطانی
 88/58/91 تاریخ دریافت:

 84/53/96 تاریخ پذیرش:

 چکیده
ن بـه آن بزرگـوارا   و توسـل  ائمه)ع( قرار دادن، شناسایی مضامین مبنی بر الگو حاضر هدف از پژوهش

ثبـت   تحلیـل محتـوا و واحـد    مورداسـتفاده . روش تحقین اسنادی و تکنیـک  باشد یمهای شهدا  نامه در وصیت
انقـالب اسـالمی     ـارگران یامور اهای موجود در بنیاد شهید و  نامه مضمون است. جامعه آماری، تمامی وصیت

. بـرای پاسـخ بـه    انتخـاب شـده اسـت    نمونـه تصـادفی  از آنان بـه عنـوان    7536 که تعدادخراسان رضوی بوده 

مرتبط بـا اسـامی و القـاب ائمـه      های نامه شهدا با کلیدواژه تحقین، مضامین و محورهای اصلی وصیت سؤاالت

افزار آفیس استخراج شـد. نتـای  نشـان داد کـه بعـد از نـام و یـاد خداونـد، امـام           معصوم و جستجوی متنی نرم

معصوم به شهیدان بوده که عالوه بر نقش الگو و مرجع شهیدان در مبارزه علیه کفـار،   نیتر کینزد )ع(نیحس

بـوده و در   کننـده  نیـی تعهـای شـهیدان    ز تسـلی بخشـی بـه خـانواده    و نیـ  یطلب شهادتدر ترغیب رزمندگان به 

عـ (،  زمـان ) داشته است. عالوه بر ایشان، امـام   یتوجه قابلراهنمایی خانواده و جوانان از منظر شهیدان سهم 
از  ) (نـب یزاز جملـه معصـومین، همچنـین حضـرت      رضـا)ع( و حضرت  فاطمه) (، حضرت )ع(یعلامام 

هـا را بـه    انـد و همـواره پیـروی از آن    اند که شهیدان ارتباط قلبی محکمی با آنان داشـته  بوده یبزرگواراندیگر 

ای در  اند. تحلیل محتوای وصایا نشان داد که هریک از معصومین جایگـاه و نقـش ویـژه    دیگران توصیه نموده

 اند که به تفصیل در متن مقاله آمده است. زندگی و مبارزه شهیدان داشته
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 مسئله. طرح 0
بـه  . در حیطـه فرهنـگ شـده اسـت     یتوجه قابلجامعه ما بعد از جنگ تحمیلی دچار تیییرات 

ت مـل در  . توان فرهنگ جامعه را بـه دو دوره جنـگ و پـس از جنـگ تقسـیم کـرد       می ای کهگونه

تی شناختی زمان جنگ حاکی از درونی شدن عمین این زیباشناختی و هس، ی ارزش شناختیباورها

، یازخودگذشـتگ   چـون   ییها ارزش که یا اندازهتا . رزمندگان است یژهو بهباورها در آحاد جامعه 

خودخواهی و مادّی اندیشـی  ، به حد اعال ارتقاء پیدا کرده بود و فردگرایی  و همدلی  وحدت، ای ار

 .شداجتماعی تلقی می یها ارزشجزء ضد 

در زمان پس از جنگ بیانگر این واقعیت مهم است که گویی با گذشـت  ها  اما بررسی ارزش

دهند و شـکاف نسـلی    می اجتماعی زمان جنگ اهمیت و قداست خود را از دستهای  زمان ارزش

واقعیتـی  . (734: 7360، رفیـع پـور  ) ای در حال رشد استبین جوانان دیروز و امروز به طرز فزاینده

هاای   اجتماعی اصیل دینی و انقالبی را در بین جوانان با سـختی های  مرور زمان تروی  ارزشکه به 

 .سازدبسیاری روبرو می

نفـوذ   هـا  آن ینتـر  مهـم از سوی دیگر جامعه امروز ما با خطـرات متعـددی مواجـه اسـت کـه      

و  پیشـرفت تکنولـوژی  . های ملی و مـذهبی در بـین جوانـان اسـت    فرهنگ بیگانه و تضعی  ارزش

همچنــین نفــوذ وســیع اینترنــت و مــاهواره در ســطح جامعــه ایــن خطــر را  ی، جمعــ ارتبــاطوســایل 

لذا هر پژوهشی که بتواند میزان اثرگذاری چنین تهدیـداتی را کمتـر   . سازد می ترجدّی ازپیش یشب

ست ها هم نشان داده اها و نگرشنتای  پیمایش ملّی ارزش. ای برخوردار استنماید از اهمیت ویژه

. که ارزش ای ار و شهادت در سطح نوجوانان و جوانان از حد مطلوب و آرمانی فاصله بسیاری دارد

ای نه چندان شود در آیندهاین آسیب فرهنگی که خود پیامد منفی نفوذ فرهنگ بیگانه محسوب می

نشـان  از سوی دیگر نتای  تحقیقات متعدد . تواند خطرات بزرگی را متوجه کشورمان سازددور می

کتمـان   مسـئله ، شـاهد و ای ـارگر  های  یکی از مسائل بیرن  در بین فرزندان و خـانواده  ه است کهداد

توان نشانه دیگری بـر   می این واقعیت تلخ را هم. (16: 7369، حیدری چروده) هویت شاهدی است

 .اجتماعی در جامعه ایران دانستهای  تنزل ارزش

در عرصـه ای ـار و شـهادت     یـژه و بـه ، وضعیت فرهنگبرای مقابله با وضعیت موجود و بهبود 
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. ایـن مهـم هسـتند    دار عهـده هـای اجرایـی متعـددی    اقدامات مختلفی در حال انجام است و دستگاه

معرفی فرهنگ ای ار و شهادت و بررسی ادبیات شکل گرفته در دفـاع مقـد    ، ازجمله این وظای 

هاای   نامـه فرهنگی زمان جنـگ در وصـیت  های  در این مقوله یکی از منابع مهم شناسایی پیام. است

طی دو دهه اخیر . شود می خزانه ارزشمندی از فرهنگ زمان جنگ محسوب م ابه بهشهدا است که 

مربوط به ای ار های  تواند عناصر محتوایی و پیام می از این حیث کهها  نامه وصیتتحلیل محتوای این 

از این تحقیقـات   یک یچهاما ؛ رار گرفته استموضوع تحقیقات متعددی ق، و شهادت را نشان دهد

به این منظور مقاله حاضر با انجام تحلیل محتوا . اند هندرداخت اطهار)ع(شهیدان از ائمه  یالگوبرداربه 

شهدا با موضـوع  های  نامه وصیتشناسایی مضامینی از محتوای  درصددشهدا های  نامه وصیتبر روی 

زیـر   سؤاالتبه این منظور تحقین پاسخگوی . ن در زندگی استدادن ائمه و توسل به آنارالگو قرا

 .است

 ؟اند انس و الفت بیشتری داشته اطهار)ع(از ائمه  یک کدامبا ، شهدا. 7

 ؟اند هرا الگوی خود در زندگی قرار داد اطهار)ع( ائمه از یک کدام، شهدا. 8

 ؟انداز کدام حیث بیشتر مورد توجه شهیدان بوده اطهار)ع(ائمه . 3

 

 مبانی نظری. 1
هـای   آفرینـد کـه بـا مؤلفـه     مـی  خا  از زبان و بیان راای  هگون، فضای جنگ در هر سرزمین

شـود   می شکل این زبان توسط کسانی به کار گرفته نیتر . نابدارد یخوان همموجود در آن جنگ 

طالـب  کننـد و گونـه مکتـوب آن را بایـد در متـون و م      مـی  نرم وپنجه دستکه از نزدیک با جنگ 

جنگ تحمیلی و دفاع ، در تاریخ ایران مهم اتفاقاتکی از ی. جستجو کرد در زمان جنگ دشدهیتول

در ، هـا  جبهـه حضور اقشار مختلـ  مـردم در   . انقالب اسالمی بود یها ارزشمردم ایران از میهن و 

آورد  را بـه وجـود   یا جانبـه  همـه ادبیات معاصر ایران اثری عمین به جا گذاشت و تیییرات ژرف و 

 .شدپدید آمدن ادبیاتی خا  با عنوان ادبیات پایداری یا ادبیات دفاع مقد   ساز نهیزمکه 

 مقـام  بـه  و رفتنـد  مـی  جنگ های جبهه به انقالب یها ارزش و از وطن دفاع برای که جوانان

 توسـل بـه ائمـه و   ، رهبـر ، انقـالب ، دین ی درباره خودهای  و دیدگاهها  پیام، شدند می نائل شهادت

ایـن   محتوای. کردند می ابالغ مردم به نامه وصیت قالب را در... و از رفتار و منش آن بزرگان یرویپ



 0311تان ، بهار و تابس01پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال هشتم، شماره  -دوفصلنامة علمی

34 

 ایـن  مـواد اصـلی تحلیـل در   ، قـرار داد  پایـداری  در دسته ادبیـات  راها  آن توان می که ها نامه یتوص

 .است پژوهش

. گـردد  یمـ بر دوم جهـانی  جنـگ  بـه  مقاومت ادبیات خصو  در جدی نظری مباحث سابقه

 و تـ ثیر جنـگ   تحـت  هنرمنـدان  و متفکـران ، فرانسـه  یـژه و بـه  و اروپا در دوم جهانی جنگ از پس

 باشند داشته شرکت فعال جامعه تحوالت در باید که رسیدند کلی برداشت این به مقاومت نهضت

 یـان پا از دهه سه و اسالمی انقالب از دهه چهار قریب گذشت رغم یعل امروز. (66: 7366، سارتر)

آن  تعریـ   در، اسـت  شده حاصل پایداری ادبیات مفهوم در که اجماعی وجود با، جنگ تحمیلی

در شکل ادبیـات  ) که جریان ادبیات پایداری یا گونه به. خورد می چشم به زیادی تشتّت و اختالف

چـه در عرصـه شـعر و چـه در     ، طی چهار دهـه اخیـر   ادبیات دفاع مقد ( یژهو بهانقالب اسالمی و 

کـه اشـاره شـد علیـرغم      گونـه  همـان . جریان فراگیر و غالب ادبیات در ایران بـوده اسـت  ، ینه ن رزم

از ادبیـات  ، تعری  دقین و جامعی که مورد اجماع اهل تحقین باشـد ، گستردگی این نوع از ادبیات

 .(77: 7394، چهرقانی) مقاومت یا پایداری وجود ندارد

ادبیـات  ، بیـات پایـداری در سـطوب عـام و خـا      چهرقانی پس از نقد تعاری  موجـود از اد 

 مضـمون  متضـمن  کـه  شـود  مـی  گفتـه  ادبـی  آثار از دسته آن به»کند:  می پایداری را چنین تعری 

در نهایـت  . (78همـان: ) «باشـند  نامشروع قدرت اعمال هر نوع برابر در یآور تاب و ستیز، اعتراض

یرزمینی، زادبیات ، ادبیات مدنی، یات سیاسیانواعی همچون ادب، گیرد که ادبیات پایداری می نتیجه

 .(76همان:) شود می تبعید یا مهاجرت را شامل، ادبیات جنگ، ادبیات زندان، ادبیات معترض

 ینتر مهمتوان  می از رزمندگان ایران را جامانده بههای  نامه وصیتیا  ها نوشته دست ترتیب ینا به

غنـی بـرای    یمحتـوای دارای فـرد،   منحصـربه  یا گونـه  بـه کـه   اسناد نوشتاری جنگ به حساب آورد

سندی مکتـوب   نامه وصیت»است آمده شهدا  نامه وصیتدر تعری  . از زوایای مختل  استبررسی 

و  رزمان ، همدوستان، شهید به اعضاء خانوادههای  شامل سفارش، و بعضا  ضبط شده در نوار یا فیلم

، مرکز اسـناد ای ـارگران  های  مجموعه دستورالعمل) «دجامعه که غالبا  بیانگر اعتقادات شهید نیز باش

7361 :89). 

جنـگ   از مختلـ   ابعـاد  در خصو  ییها نوشته دستحاوی  ها نامه یتوص این که ییازآنجا

 قـرار  جنـگ  ایـن  در جریـان  مسـتقیما   شـده اسـت کـه    نوشته رزمندگانی توسط و اند عراق و ایران
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. ترسـیم کنـد   مخاطبـان  دیدگان را در مقابل جنگ ی ازعین و ملمو  تصویری توانند می، اند داشته

و مطرب باشند  ادبیات تاریخ در، تحمیلی جنگ معاصرِ ادبی سند و متن به عنوان توانند می همچنین

لــذا در ایــن تحقیــن محــور اصــلی تحلیــل . قــرار گیرنــد موردمطالعــهنیــز  یشــناخت جامعــهمنظــر  از

و توسـل بـه آن    ائمـه)ع( الگـو قـراردادن    مبنـی بـر  یی هاا  شناسـایی مضـامین و نشـانه   ، ها نامه یتوص

 .بزرگواران توسط شهدا است

 

 پیشینه تحقیق. 3
زیادی در های  در این مدت پژوهش. گذرد می قریب به سی سال از پایان جنگ ایران و عراق

دهـد در ایـن    مـی  بررسی پیشینه تجربـی تحقیـن نشـان   . حوزه جنگ و دفاع مقد  انجام شده است

، موضوع بررسی و تحلیل آثار قلمی و کالمی شهدا از زوایای مختل ، ها نامه یتوصواره دوران هم

طـور   بـه  دهـد  مـی  نشـان  پژوهشی کشور علمی نشریات ی دادههای  پایگاه که چنان آن. اند قرار گرفته

 ،از ائمه و توسل به آن بزرگواران ها آنالگو گرفتن  شهدا با موضوعهای  نامه وصیتخا  در زمینه 

بـر روی   شـده  انجـام هاای   چکیـده برخـی از پـژوهش   . وجـود نـدارد   یا منتشرشـده  تحقیـن  تاکنون

 چنین است:، نزدیک به موضوع مقاله حاضر باشد یا گونه بهتواند  می کهها  نامه وصیت

انگیزه بخشی رزمندگان اسـالم بـرای حضـور در دفـاع     »در ( 7394) خسروی زارگر و بخشی

از شـهدای   ناماه  وصایت  759بـه بررسـی و تحلیـل    « ی شـهدا هاا  نامه وصیتبررسی محتـوای  ، مقد 

در این تحقین معلوم شد علل و انگیزه رزمندگان برای حضـور در جبهـه   . خراسان جنوبی پرداختند

 .درصد( بوده است 3) درصد( و ملی 0. 83) انقالبی، درصد( 0. 43) به ترتیب دینی

 ناماه  وصایت مطالعه مـوردی  »پژوهشی به  ( در7390) همچنین محمودی و توکلی زاده راوری

مـتن کامـل    46پرداختند و به کمک تحلیـل محتـوا بـر روی    « فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان

هـا   نامـه  وصـیت نشان داد هشت محور اساسـی در ایـن   ها  یافته. این تحقین را انجام دادند نامه وصیت

در ایـن تحقیـن نتـای  بـه صـورت      . است« ماسال»و « خداوند»ها  وجود دارد که دو محور اصلی آن

هاا   جنـگ جهـانی دوم توسـط نـازی     شدگان کشتههای  مضمونی و ذهنی با چند نامه از آخرین نامه

جنـگ   شـدگان  کشـته شـهدا و   ناماه  وصایت مقایسه گردید و نتای  نشان داد چندین محور در گروه 

. و ذهنیت رزمندگان است یهما درون، جهانی دوم مشترک است اما تفاوت اساسی بین این دو گروه
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شـهدای   یـژه و بـه وجه تمایز وجود عنصر ایدئولوژی اسالمی با محوریـت مفـاهیم و بزرگـان دینـی     

 .شهداست نامه وصیتکربال در 

به مطالعه و ، «شهدای جنگ تحمیلی ی نامه یتوصتحلیل گفتمان » ( در7398) ربیعی و تمنایی

ــ  نامــه یتوصــتحلیــل پنجــاه  نظریــه گفتمــان بــر اســا  دگان جنــگ پرداختــه و برگزیــده از رزمن

. کنـد  مـی  معطـوف  هـا  آنبنـدی   وموف توجه خود را بر گفتارهـای خـا  و ظرفیـت مفصـل    الکال

شـهدا   نامه یتوصمضامین و محورهای اصلی سؤاالت، نقطه شروع برای پاسخ دادن به این  عنوان به

دارای مـوقعیتی ممتازنـد و    ییهـا  انهنشکه چه  شود می پاسخ داده سؤالبه این سدس ، شدهاستخراج 

 دیگر این بـوده اسـت   سؤالشوند؟  می دیگر چگونه در آن گفتمان تعری های  با نشانه ی رابطهدر 

را ت بیـت و   معنـایی چـه  ، خا  با یکـدیگر ای  طهاز طرین قراردادن عناصر در راب ها نامه یتوصکه 

مضامین و محورهای نتای  نشان داد ازند؟ س می را حذف و طردای  هکنند و چه معانی بالقو می حفظ

استکبارستیزی و در رأ  »، «و رهبری امام خمینی فقیه یتوال»عبارت بودند از:  ها نامه یتوصاصلی 

نفی »، «نماز جماعت و نماز جمعه»، «حجاب»، «حسین)ع(و شهادت امام  کربالواقعه »، «آن آمریکا

. «گریستن برای شهادت خودشـان  یجا به کربالای توصیه به گریستن برای شهد»و  «زندگی دنیایی

هـای   آیـد کـه دال   مـی  دال مرکزی به حساب «و رهبری امام خمینی فقیه یتوال»در این میان عنصر 

هـای   معنای دال، وموفالکال نظربر اسا  یابند و  می شوند و معنا میبندی  دیگر پیرامون آن مفصل

 در انتها محقـن نتیجـه  . شود می و نقطه مرکزی ت بیتحول دال بندی  پیرامونی از طرین عمل مفصل

سخن بگـوییم؛ گفتمـانی کـه از    « گفتمان شهدا»توانیم از  می ما با استناد به نتای  تحقین گیرد که می

کـه خـود قبـل از     ییهـا  سـوژه ؛ کننـد  ینمساخته است که جز به آخرت فکر  ییها سوژهرزمندگان 

در جنگ تحمیلی را همچـون جـان دادن در واقعـه     روند و شهادت می شدن به آغوش مرگ کشته

 .ددانن می هجری 47سال  یکربال

بـه   «تحلیل محتوای وصایا و آثار فرهنگی شـهدا » با عنوان( در تحقیقی 7360) صدین اورعی

و ضـد   هـا  ارزشتصویر جبهـه و جنـگ و همچنـین    ، و تحذیرهاها  ترغیب، شناسایی مضامین غالب

و آثـار   نامـه  یتوصـ شـهدای دارای   یهکلجامعه آماری . پردازد می شهداهای  نامه وصیتدر  ها ارزش

گیـری تصـادفی از کـل     صـفحه از آثـار بـه روش نمونـه     8055فرهنگی بوده است که از این تعداد 

واحد تحلیـل در ایـن پـژوهش جملـه     . کشور انتخاب گردید و از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شد
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از ایـن تعـداد بیشـترین    . جمله بوده است 30343 شده یبررسجمع کل جمالت در آثار . بوده است

 امـور فرهنگـی   ازآن پـس ، درصد به امـور سیاسـی اختصـا  دارد    0/64جمله( با  74684) فراوانی

 6/73کـه  شـود   مـی  جمله به امور اجتمـاعی مربـوط   6696درصد و باالخره  4/39با جمله(  76551)

از مجمـوع وصـایا و   . وانی در مرتبه سـوم قـرار دارد  و به لحاظ فرا گیرد یبرمدرصد جمالت را در 

بیشـترین ترغیـب   . مورد ترغیب مطرب شده اسـت  4687، از سوی شهدای، موردبررسآثار فرهنگی 

و  56/68امـور سیاسـی یـا     ازآن پـس ، درصد به امور فرهنگی اختصـا  دارد  71/61مطرب شده با 

جملـه   7400همچنین از سوی شهدا . دارند های بعدی قرار درصد در مرتبه 10/75امور اجتماعی با 

درصد به تحذیر از امور سیاسی اختصا  دارد و  4/44تحذیری مطرب شده است که از این تعداد 

هـای   درصـد در مرتبـه   60/4و تحذیر از امور اجتمـاعی بـا    38/86تحذیر از امور فرهنگی  ازآن پس

مطـرب شـده    و جنـگ رد تصـویر جبهـه   در مـو  3379عالوه بر آن از سوی شهدا . بعدی قرار دارند

درصـد بـه تصـویر دفـاعی و مدافعانـه       93/03جملـه( و   7195) بیشترین تصویر مطرب شده با، است

، درصـد  59/84جملـه( و   644، )در یک نگـاه تـاریخی   طلبانه حنتصویر  ازآن پس، اختصا  دارد

درصـد در   6/1ا جملـه( بـ   809) و تصـویر عبـادی   71/78جملـه( بـا    656) تصویر سـلوک عرفـانی  

 .های بعدی قرار دارند مرتبه

، «شهدای دفـاع مقـد   های  نامه وصیتتحلیل ساختاری و محتوایی »در ( 7395) حسین آقایی

شـهید همـت و یـک     ی ناماه  یتوصا دو این تحقین در . شهدا پرداخته استهای  نامه وصیتبه تحلیل 

مجتبـی علمـدار کـه حـول محـور      از شـهید سـید    ناماه  وصایت و یـک   الدین ینزشهید  ی نامه یتوص

تحلیـل  . تحلیـل شـد  ، چرخـد  مـی  و والیـت مـداری   )عـ (  یمهـد برای ظهور حضرت  سازی ینهزم

بدیعی و دسـتوری بـوده و در تحلیـل محتـوایی تکیـه بـر مضـامین        ، بر نکات بیانی با اتکاساختاری 

پن  عنوان ها  نامه توصیاز این بیست عنوان کلی در . استبوده انقالبی و سیاسی ، عرفانی و اخالقی

ترغیب به دفاع ، پشتیبانی از امام خمینی)ع (،  یمهدبرای ظهور حضرت  سازی ینهزمکه عبارت از 

شهدا های  نامه وصیتباشد در  می به امام حسین و نهضت عاشورا ربه شهادت و اقتدا و عشنو جنگ 

وصـایا در  دهـد   مـی  انهمچنین نتـای  نشـ  . دو شعر شعرای دفاع مقد  نقشی اساسی و محوری دار

، رزمنـدگان و شـهدا  ، که عبارت است از: مناجات اند هو تحلیل شدبندی  نوزده عنوان کلی موضوع

، فقیـه  یـت والو  )ره(ینـی خمپشـتیبانی از امـام   ، طلب حاللیت، مواعظ و نصایح شهدا، یزیست دشمن
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ترغیب به دفـاع  ، ینگر ینده، آجایگاه پدر و مادر، توجه به مرگ و جهان آخرت، عشن به شهادت

نقش ، شهید رزمان همتوصیه به ، شهداهای  نامه وصیتجایگاه حجاب و همسران شهدا در ، و جنگ

به امام حسین و نهضت  راقتدا، به گناهان اعتراف، استقامت، امام خمینی در پیوستگی صفوف جبهه

 ها.  جبههشهادت و حضور در  ی فلسفهآرزوی شهدا و ، عاشورا

 عنـوان  به انجـام تحقیقـی بـا   ، ( با هدف سنجش فرهنگ شهادت7311) یمقصودی خصربیگ

سـرداران   هـای  نامـه  یتوصدر این تحقین . پرداخت«سرداران شهیدهای  نامه یتوصتحلیل محتوای »

جامعـه آمـاری ایـن    . قرار گرفتـه اسـت   یموردبررسشهید به روش اسنادی و تکنیک تحلیل محتوا 

دهد که از آن میان بـه تناسـب    می شهید استان خراسان تشکیلتمام سرداران  نامه یتوصپژوهش را 

ایـن تحقیـن چهـار مقولـه اصـلی را در وصـایای       هاای   یافتـه . نفر نمونه انتخاب شد 35، ها شهرستان

هاای   مقولـه ، فـردی های  مقوله، اجتماعیهای  مقوله، خانوادگیهای  سرداران شهید نشان داد: مقوله

 . حمد و ثنای خداوند

تربیتـی  ، عـاطفی ، اخالقـی ، عقیـدتی ) فرعیهای  مقوله، اصلیهای  ر یک از مقولهدر داخل ه

راز ، شکر و سدا  از خداوند، تشکر و قدردانی از خانواده، طلب عفو و بخشش، اقتصادی، مذهبی

، دهد وصـیت سـرداران شـهید بـه پـدر و مـادر      نتای  نشان می. و نیاز و میفرت طلبیدن( وجود دارد

باشد اما آنان به همسـران   تان و امت اسالمی بیش از همه متوجه مقوله عقیدتی میبرادر و سایر دوس

. اند خود بیشتر در زمینه تربیتی و به خواهران خود بیش از همه در زمینه مقوله اخالقی وصیت نموده

 از: حمایت و پشتیبانی از اسالم و اند عبارتاند   کید قرار گرفتهدر بخش عقیدتی اموری که مورد ت

 حسین)ع(بودن و به ندای  حسین)ع(رهرو ، اطاعت از رهبری، ادامه دادن راه شهدا، ارزش شهادت

در بخـش تربیتـی بـه    فقیـه.   یـت والحمایـت از مظلـومین و پیـروی از    ، ها تقویت جبهه، لبیک گفتن

ز تربیت فاطمه وار و زینب گونه بـیش ا ، ادامه دادن راه پدر، فرزند به مدرسه فرستادناموری چون 

 . در بخش اخالقی نیز حفظ حجاب بیش از سایر موارد توصیه گردیده است. همه اشاره شده است

 ینتـر  مهـم شـهدای دفـاع مقـد  بـه عنـوان       نامه وصیتتحلیلی بر »در  (7390) فریدون عبدی

است تا بر مبنای روش نظریه داده بنیاد به تحلیل محتوای وصایای  بوده در پی آن، «ارزش فرازمانی

دانشـگاه افسـرا امـام     آموختـه  دانـش  77 55جامعه آمـاری وصـایای  . در دفاع مقد  بدردازد شهدا

نتـای   . بر اسـا   هدفمند انتخاب گردید یریگ نمونهبا روش  نامه وصیت 35است که تعداد  )ع(یعل
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خوب همچون شرایط دوران انقـالب کـه بـر اساسـی مبـارزه بـا ظلـم        های  ایجاد زمینه آمده دست به

عظیم ایران و عملکرد عـالی امـام خمینـی بـه عنـوان       والیت مداری آحاد، شکل گرفت یشاه ستم

ارزشی های  همچنین داشتن ویژگی، در رهبری انقالب اسالمی و تربیت خانوادگی ایرانیان فقیه یول

ظهور حضرت مهـدی و  ، در بین ملت ایران بخصو  جوانان پاک همچون اعتقاد راسخ به عاشورا

و دفاع در مقابل ظلـم   یزیست ، دشمنباعث ارتقاء سطح آگاهی و بصیرت یورخدامحمقوله اصلی 

و روب  یطلبـ  شـهادت و عشـن بـه شـهادت گردیـد و      یطلبـ  شهادتهمه این موارد باعث  گردید و

منجر به ایـن شـده تـا    ، شهدا هم که ریشه در فرهنگ عاشورا و انتظار مهدویت دارد گرایی یتمعنو

مستمر شکل بگیرد که مبنای آن ایمان بیشتر به  صورت بهان اسالمی هویت جدیدی در بین مردم ایر

 . اسالمی بوده و هستهای  خدا و ارزش

و کالمـی سـرداران شـهید     آثـار قلمـی   یسهمقا»در پژوهش دیگری به  (7319) صدین اورعی

روش تحقین اسـنادی بـوده و از تکنیـک تحلیـل مـتن      . دزاپرد می («هرخمینی)خراسان با کالم امام 

در آثار کالمی و قلمی سرداران شهید خراسان در قالب  شده ییشناساهای  مقوله. استفاده شده است

 مطالعهبعد جهت مقایسه پس از  مرحلهدر . شدبندی  اجتماعی و سیاسی دسته، سه موضوع فرهنگی

مشـابه  تبیان مراجعه شده و موارد  مجموعهره( موجود در صحیفه نور و خمینی)هر پیام به آثار امام 

مقوله کلی و ، با توجه به موضوع آمده دست بههای  مقوله. استخراج و در پاورقی درج گردیده است

 اند عبارتامور فرهنگی که شامل نه مقوله اصلی بوده است که -مقوله جزئی چنین بوده است: ال 

امـور   -ب، غتبلیـ ، خودسـازی ، صبر و استقامت، عبادات، اسالم، دنیا، معاد، امامت، از: خدامحوری

، خـانواده ، جوانـان ، از: زنـان  انـد  عبـارت اجتماعی کـه شـامل هفـت مقولـه اصـلی بـوده اسـت کـه         

امور سیاسی که شـامل   -ج، احسا  مسئولیت، اتحاد و انسجام، ملت ایران، مستضعفان و محرومان

و شـهید  ، مبـارزه ، جبهـه ، انقـالب ، از: والیـت رهبـری   اند عبارتهشت مقوله اصلی بوده است که 

 . مسائل نظامی، نیروهای مسلح، شهادت

عنوان پژوهش دیگـری اسـت کـه توسـط     ، سیاسی سرداران شهیدهای  تحلیل محتوای آرمان

سیاسـی سـرداران شـهید اسـتان     هاای   شناسـایی آرمـان  ، هـدف . ( انجام شده است7311) یزدان پناه

از وصایا چنین اسـت:   مستخرجهای  مقوله ینتر مهمدهد  می نتای  نشان. خراسان رضوی بوده است

 کید بر اهمیت ت، محافظت از انقالبیت، ب اهلاز  یریالگو گ، اطاعت از امامفقیه،  یتوالاطاعت از 
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، ملـت ، به دنیـا  اعتنایی یب، عدم باندبازی سیاسی،  کید بر وحدتت،  کید بر ادامه راه شهدات، جنگ

و حضـرت   حسین)ع(امام یت، ب اهل، ناسالم و قرآ،  کید بر بزرگی امام و اطاعت از ایشانت، دولت

انقالب و جمهـوری  ، شهدا، جنگ با استکبار جهانی و کفر، امامفقیه،  یتوالپیروی از ، زینب) (

 . نامو  و نماز جمعه، باندبازی سیاسی، قانون و رابطه بازی، جنگ، وحدت، اسالمی

و رابطـه  شـهید   هـای اقتصـادی سـرداران    بررسی آرمان»( به 7316) تحقین دیگر توسط شرفی

هـای اقتصـادی    هدف از ایـن تحقیـن شناسـایی آرمـان    . پرداخته است «با وضعیت فعلی جامعه ها آن

اقتصادی غالب بر جامعه در دوران پس از جنگ و تطبیـن ایـن دو بـا     های یشگراسرداران شهید و 

 ان خراسانهای سرداران شهید است نامه جامعه آماری این پژوهش را کل وصیت. یکدیگر بوده است

 ناماه  وصایت  775، محقن یدسترس قابل( بوده است که با حذف موارد غیر مرتبط و نامه وصیت 655)

. این تحقین به روش اسنادی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام شده است. تحلیل شده است

مبارزه بـا  ، دنیا یدوبندقاز: آزادی از  اند عبارتمهم به ترتیب میزان تکرار های  نتای  نشان داد مقوله

تـالش و  ، توجـه بـه خـانواده   ، کمک به جبهه و جنگ، النا  حنرد ، انفاق کردن، مفاسد اقتصادی

های ساختاری جامعه ایران در  محقن در پایان با توجه به ویژگی. همکاری با نظام حاکم، سازندگی

دفاع به عنوان یـک   ئلهمس، مذهبی یها ارزشتفوق ، همبستگی اجتماعی قوی) حال جنگ با عراق

اقتصـادی غالـب در چنـین    هـای   هـا و گـرایش   ارزش و هنجار(به این نتیجه رسیده است که آرمـان 

اقتصادی جامعه پـس  های  سرداران شهید تبلور یافته است اما گرایش نامه ای کامال  در وصیت جامعه

مـادی   یهـا  ارزشه از جنگ در پی رخدادها و اقداماتی چند تیییر نموده است به ایـن صـورت کـ   

 . ارزشی جای گرفتند مراتب سلسلهثروت در صدر  خصو  به

کـه بـرای   « ها و تحذیرها درکـالم سـرداران شـهید    ترغیب»( در پژوهش7319) صدین اورعی

کلیـه وصـایا و آثـار سـرداران شـهید اسـتان       ، کنگره سرداران شهید استان خراسان انجام داده است

اثـر بـه صـورت تمـام شـماری       89کند و در مجمـوع   می ی انتخابخراسان را به عنوان جامعه آمار

ی مطرب شده از جانـب سـرداران شـهید    «نبایدها»و « بایدها»شناخت ، هدف تحقین. شود می تحلیل

نتـای   . این تحقین با روش اسنادی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام شده است. بوده است

بیشـترین  «... ؤمنین ومـ ، رهبـر ، دعا کردن در حن خـود »ها  حاکی از آن است که در قسمت ترغیب

در . قـرار دارد « ائمـه  قـرار دادن لگـو  ا»و در رتبـه سـوم   « مبارزه با دشمن» ازآن پس، فراوانی را دارد
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 بـر حـذر  « تکبـر »و « سسـتی کـردن  »مخاطـب را بـیش از همـه از    ، سرداران شهید، قسمت تحذیرها

ب یـ تربـه ت « بـه دسـتورات فرمانـدهان    توجهی یب»و « ئل حفاظتیفاش کردن مسا»پرهیز از . اند داشته

هـا   همچنین مقوله دعا کردن کـه دارای بیشـترین فراوانـی در قسـمت ترغیـب     . قرار دارند ازآن پس

اسـت و در قسـمت تحـذیرها پرهیـز از سسـتی بـه        باشد بیش از همه به رزمندگان توصـیه شـده    می

 . توصیه شده استبسیجیان بیش از دیگر موارد به مخاطبان 

عنـوان تحقیـن دیگـری اسـت     «تصویر عاشورا در کالم سرداران شهید استان خراسان»پژوهش

. سرداران شهید استان خراسان انجام شده اسـت  کنگره( برای 7319) که به مسئولیت صدین اورعی

ت کـه بـه   های کلیه سرداران شهید استان خراسان بوده اسـ  ها و سخنرانی جامعه آماری وصایا یا نامه

هـدف ایـن تحقیـن شـناخت فضـای مفهـومی       . صورت تمام شماری مورد تحلیل قرار گرفته اسـت 

عاشورا در آثار قلمی و کالمی این شهیدان بوده و با روش تحقین اسنادی و تکنیک تحلیل محتـوا  

ورا عاشـ  مستقیم یا غیرمستقیم به واقعه طور بهسرداران شهید  هر جا، در این تحقین. انجام شده است

. بندی شده است استخراج و مقوله، اند ارائه دادهری از آن یاشاره کرده و تصو حسین)ع(و قیام امام 

از: تصـویر   انـد  عبـارت است بـه ترتیـب بیشـترین فراوانـی      آمده دست بهتصاویری که از این تحلیل 

در ایـن  . مسـانه ملت، آگاهانـه ، عاجزانه، پیروزمندانه، عظمت عاشورا، خداجویانه، حماسی، مظلومانه

فرعی تصـویر مظلومانـه   های  مقوله. مقوله اصلی(شامل چندین مقوله فرعی است) تحقین هر تصویر

تنهـایی  امیه،  یبن رحمی یب، و یارانش یتب اهلمظلومیت امام حسین و ، وفایی مردم از: بی اند عبارت

امـام   یـت ب اهـل اران و اسارت یـ ، و عهدشکنی کوفیان ییگو دروغ، او یتب اهلامام حسین ویاران و 

فرعـی:  هاا   تصویر حماسی شـامل مقولـه  . تحمیل تشنگی و گرسنگی به فرزندان امام حسین، حسین

شـجاعت و  ، جنگـاوری ، استواری و استقامتی، ازخودگذشتگفداکاری و ، بیدارگری و افشاگری

. باشـد  مـی  آموختن در  خودسازی، دفاع از حن و حقیقت، جهاد داوطلبانهی، طلب شهادت، دلیری

، جلـب رضـایت خـدا   ، از: انجـام تکلیـ  الهـی    انـد  عبـارت فرعـی  هاای   تصویر خداجویانـه مقولـه  

تصـویر  . گیـرد  مـی  بـر دادن به سعادت و نیز اخال  را دربشارت ، جوار خدا را دیدنیی، جو کمال

عظمت کـربال  . عظمت عاشورا و محرم، حسین)ع(فرعی: عظمت امام های  عظمت عاشورا از مقوله

ــروزی  . اســرای عاشــورا تشــکیل شــده اســت  و عظمــت ــه پی ــه شــامل دو مقول  تصــویر پیروزمندان

از:  انـد  عبـارت فرعـی تصـویر عاجزانـه    ها  مقوله. است یتب اهلو تداوم راه حسین و  ع(حسین)امام 
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درمانــدگی فرزنــدان امــام ، نــاتوانی امــام حســین بــرای حمــل اجســاد، درمانــدگی مســلم در کوفــه

تصـویر آگاهانـه از دو مقولـه    . زینـب) ( نـاتوانی حضـرت   ، سجاد)ع( درماندگی امامع(، حسین)

. و شـناخت شـهادت تشـکیل شـده اسـت      حسـین)ع( شناخت حقیقت و ایمان به بر حن بـودن امـام   

کمک خواستن امـام  ، برای قیام حسین)ع(امام  یباور طلبفرعی یا های  تصویر ملتمسانه شامل مقوله

 . باشد می برای حمل جسد حسین)ع(

ــدی  یــک جمــعدر  ــیبن ــا     مــی کل ــاط ب ــوان گفــت اگرچــه تحقیقــات انجــام شــده در ارتب ت

از تحقیقـات   یـک  یچهـ شهدا از غنای محتـوایی بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت امـا       های  نامه وصیت

 انـد  هندرداختـ  هـا  آنمستقیم به موضوع الگوبرداری شهدا از ائمه اطهار و توسل به  طور به مورداشاره

 . قین حاضر انجام شده استکه این مهم در تح

 

 روش تحقیق. 4
های  نامه وصیتو توسل به آن بزرگواران در  ائمه)ع( قرار دادنشناسایی مضامین مبنی بر الگو 

 نامـه  تیوصـ نسـخه   7536بـه ایـن هـدف،     یابیـ  دسـت . بـرای  باشدضر میهدف پژوهش حا شهدا،

ه اسـتفاده گردیـد   7آفـیس  افااا   نام  از  هـا  آن وتحلیل یهتجز و برای هگرفته شد در نظر سند عنوان به

( 7360، اورعـی ) «تحلیل محتوای وصایا و آثـار فرهنگـی شـهدا   »در تحقین ها  نامه وصیتاین است. 

ایـن  . مجددا  مبنای تحلیل قرار گرفـت ، گردآوری شده بود و برای انجام پژوهش حاضر ازاین یشپ

واحـد ثبـت نیـز در آن    . وا انجـام شـد  تحقین به روش اسنادی و با اسـتفاده از تکنیـک تحلیـل محتـ    

کـه   گونه همان. مضمون بوده و مراحل کدگذاری و تحلیل به شیوه تماتیک یا موضوعی انجام شد

های مشابهی که بار معنایی یکسانی داشتند تحـت کـدهای مشـترکی    در مراحل کار اشاره شد داده

 تشکیل منظور به سدس. شد متناسبی به هر یک اختصا  داده مفاهیم ازآن پس. کدگذاری گردید

. شـود  مشـخص  هایشـان  تفاوت وها  شباهت تا شد مقایسه یکدیگر با مفاهیم این از یک هرها  مقوله

 عمده مقوالت (در قالبها تفاوت و تشابهات) ثابتهای  مقایسه بر اسا  مشترک مفاهیم ازآن پس

 . شدبندی  دسته

 این مراحل به ترتیب چنین بوده است:

 
1. Office 
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شــهدا: در ایــن مرحلــه مــتن هــای  نامــه وصــیت ی مطالعــهو  افــزار نــرمدر هــا  ثبــت مقالــه -7

 .قرارگرفت موردمطالعهشهدا توسط محقن به دقت های  نامه وصیت
 در خصـو  موجود در ایـن آثـار   های  پیاممضامین ، اسناد مربوط مطالعه: با بندی مقوله -8

استخراج گردید و سـدس  ه دادن ائمه و توسل به آن بزرگواران در قالب گزاررالگو قرا
 . گردید لهتبدیل به مقو

کلـی   ی مقولهبرای هر بندی  تسریع در کار و تسهیل طبقه : به منظورها مقولهکدگذاری  -3

 . در نظر گرفته شدای  هکد یا شناس، مربوط به آن یجزئو 
 آنهای  اصلی و فرعی با ذکر گزاره یها مقولهتدوین -6
 

 ها . یافته5
مضـامین موجـود در   ی بنـد  و طبقـه شناسـایی   ،توضـیح داده شـد   نیـ ازا شیپـ گونـه کـه    همان

 بـرای . شهدا با موضوع الگو قرار دادن و توسل به ائمه هـدف اصـلی تحقیـن بـود    های  نامه وصیت

با واکـاوی  . شود حاصلها  داده با کامل آشنایی تا شد خوانده بار چندین اسناد متن ،ها داده تحلیل

 آنچـه در ایـن فصـل ارائـه    . آمد به دستدرنهایت مقوالتی  شهدا،های  امهن وصیت هیما درونو فهم 

 نشـان داد  یموردبررسـ هاای   ناماه  وصایت تحلیل محتـوای  . هاست دادهشود حاصل واکاوی این  می

 ) (نبیزو حضرت  )ع(یعلامام  ع (،) یمهدحضرت  ،)ع(نیحسشهدا با امام  مؤانستبیشترین 

بـه صـورت بریـده از مـتن     هـا   فرعـی و ذکـر گـزاره    ،اصـلی هـای   مقولـه  ،در این بخش. بوده است

 .کند می را اثباتها  آمده است که روایی مقوله نامه وصیت
 

  ع(نیحسامام( 

 دیده شد که با سالم و درود به سرور شهیدان شروع نشده باشد:ای  نامه وصیتدر کمتر 

  اباعبداهلل.السالم علیک یا  .7

 . حسین)ع(ام سالم و درود بر ساالر شهیدان ام با .8

کسـ) کـه رزمنـدگان مـا از او      علـ))ع(  بـن  سالم و درود به سرور آزادگان جهان حسین .3

 .در  ای ار و ازخودگذشتگ) آموختند
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 )ع(نیحسالگوبرداری از امام  -

بلکه رهبر و الگـوی آنـان در   ، بود ها آنمعلم  تنها نهروایت خود شهیدان  بنا بر )ع(نیحسامام 

 ان در مبارزه بود:بخش آن زندگی و الهام

 . است حسین)ع(راه ، ام راه) که من انتخاب کرده .7

 . هستند )ع(ینحسدهنده راه امام  شهیدان ادامه .8

مـرگ بـا عـزت بهتـر از     . برگزیـدیم  پس ما جوانان هم ایـن راه را کـه راه حسـین اسـت     .3

 . زندگ) با ذلت است

و ادامـه دادن بـه آن    ن)ع(حسیالهام گرفتن از قیام پرشکوه سیدالشهداء امام ) ملت) که با .6

به تمـام جهانیـان بشناسـانند و     آن راقیام پرشکوه توانستند معن) اسالم واقع) و عمل به 

 . شور و حرکت) تازه بخشند ها آنمسلمانان بدمند و به  جان یمهناا در کالبد  جان تازه

امـام   که ما را از شـهیدان واقعـ) و پیـروان راسـتین حضـرت      خواهم یماز خداوند متعال  .0

 . قرار بدهد حسین)ع(

سداه شدم چون عشن بـه   واردخودم  و عالقه با عشنمن پس از پایان تحصیالت متوسطه  .4

 . باشم حسین)ع( پاسدار پرچمکه  کرد یمبه من حکم  ینیو خماهلل 

 . هست حسین)ع( اصحاب و راه حسین)ع(و راه .... راه من همانا راه .1

را  حسین)ع(من ایمان) عطا کند که فقط راه امام ه که ب خواهم یم خدا این آرزویم را از .6

 . دنبال کنم

 .... بگیریم حسین)ع(سرمشن از امام ..... ما باید .9

 . حسین پا به جبهه نهادم «هل من ناصر ینصرن)» براا تحقن بخشیدن به نداا .75

و نـوامیس اسـالم)    از اسـالم بـه دفـاع    ) افتخارم) کنم که در زیر پرچم خونین حسـین)  .77

 اباعبداهلل)ع(( شربت گواراا شهادت را به دست یتعال حن درراهپس از جهاد  هپرداخت

 . نوشیده و به ص  شهداا کربال و میهن اسالمیمان بدیوندم

 محشور شوم.  زهرا) (و فاطمه  اباعبداهلل)ع(امیدوارم با  .78

کـل یـوم   ) آرا ما لیاقت در رکاب بودنت را نداشـتیم ولـ) چـون   ، چون اا حسین جان .73
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کل ارض کربال( این امید را یافتیم که با قـدم نهـادن بـر جبهـه بـا تـو محشـور         عاشورا

 . شویم

 . همراه باشم حسین)ع(بندم که در تمام کربالها با  با خداوند پیمان م) .76

 

 )ع(نیحسدر راه  یطلب شهادت -

 . شهادت در راه خدا آرزو بوده است، شهداهای  نامه وصیتوسیعی از های  در بخش

 . برایم ارث ماند حسین)ع(که از  است یافتخاردت باالترین شها، مادرم .7

 . است حسین)ع(معلمش  شویم که زیرا ما با شهادت خویش به دانشگاه) وارد م) .8

معلم ما امام حسین است که با ای ار جان خود و فرزندان بسیار عزیـز خـود    ینتر بزرگ .3

. دین خدا فدا کـرد  داشتن هنگدر صحراا کربال با لبان) تشنه جان را براا خدا و زنده 

چـه زنـدگ) ذلـت     هـم  آنزندگ) کنـیم   قید یبو  مسئولیت یب توانیم یمحاال ما چطور 

 . بارا هیهات

و در این راه اکبـر و عبـا  بلکـه خـون     ، برخاستدالورانه به جنگ با یزید  حسین)ع( .6

 . خود را مایه گذاشت

 . است حسین)ع(راه من همان راه سرخ  .0

 . راه افتخار است یندر اام و بدانید که شهادت  بیک گفتهمن به ندای حسین ل .4

 . ام آموخته حسین)ع( ،شهادت از آموزگارراست) من در  شهادت را  .1

 . زندگ) ننگین است این است که مرگ سرخ به از حسین)ع(فلسفه بزرگ نهضت   .6

 ساخته شده است که آخر کار بمیرد پس چرا در راه خـدا بـا شمشـیر    ها بدنو اگر این  .9

 نشود؟  قطعه قطعه

و از خداا عز و جل خواهانم که آرزوا قلب) مرا کـه شـهادت در راهـش و محشـور      .75

 . باشد نصیبم بگرداند م) حسین)ع(شدن با 

مـرگ بـا عـزت بهتـر از     . برگزیـدیم  پس ما جوانان هم این راه را که راه حسین اسـت  .77

 . زندگ) با ذلت است

 ...... الحسین نوشیده اباعبداهللت و امیدوارم که شربت شیرین شهادت را به دس .78
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اگر زنـده مانـدم کـه    ، البته پیروزا نهای) هدف است که چه بکشیم و چه کشته شویم .73

تـرا کـه    مزه شیرین، خوشحال) آن چشیدن مزه پیروزا اسالم است و اگر کشته شدم

آن را  حسین)ع(و امام  اسالم استپیروزا با ، هرحال به. ام چشیده، همانا شهادت است

 . ثابت کرده است

 . باشیم گونه ینهمرا در راه اسالم فدا نمود ما هم  یزچ همهکه  حسین)ع(و همچون  .76

 

 )ع(ینحستسلی خانواده با توسل به امام  -

 کردند: می به صبوری دعوت، )ع(ینحسخانواده خود را با توسل به امام ، شهیدان

از امـام حسـین مـان سـرور      بلکه شاد باشید که اطاعت ،نباشید اصال سوگوار و غمگین  .7

 . شهیدان به من دست داد

و اوالدش و اصحابش را و براا من ناراحت مبـاش حتـ)    حسین)ع(شهادت  آر به یاد .8

 . اگر جنازه مرا هم ندیدا

 . بگریید اکبر یعلو حسین)ع(فراقم نگریید واگرخواستید گریه کنید براا امام  در و .3

 . که براا من اشک نریز دهم یمت ..... قسمحسین)ع(اا مادر تو را به  .6

 . باشید حسین)ع(هر موقع خواستید گریه کنید آن لحظه به فکر کربالا  .0

شهداا  یو براگریه کنید )ع(ینحس اکبر یعلخواستید براا من گریه کنید براا  و اگر .4

 . دجنگ تحمیل) گریه کنی

 مـادر جـان  . شاا ناراحـت مبـا   مادرم تو نیز از اینکه من حقیر و ناچیز را از دسـت داده  .1

تـر   رنگـین  حسـین)ع( امـام   اصـیر  یعلـ اکبـر و   مطمئن باش که خون من از قاسم و عل)

 . نیست

 

 )ع(نیحستوصیه به خانواده و جوانان به تبعیت از راه امام  -

 پیگیری راه امام حسین و تبعیت از ایشان است:، توصیه اصلی شهیدان به خانواده و مردم

 و تـا آخـرین   ...رزمـان  هـم بـرادران و همـه دوسـتان و     اما وصیت من به پـدر و مـادر و   .7

و راه شهیدان و مردان  حسین)ع(خون خود به این راه که راه انبیاء بزرگ )و راه  قطره 
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در اراده من سسـت) وارد   تواند ینمحن و حقیقت( است ادامه خواهم داد و هیچ عامل) 

 کند. 

بمیریـد   ند که در رختخواب ذلـت ها خدا نک ها، دوستان و هم پایگاه) و شما اا جوان .8

 اکبـر  یعلـ نبرد شهید شد. برادران مبادا در غفلـت بمیریـد کـه     در میدان حسین)ع(که 

 حسین در راه حسین و با هدف شهید شد. 

یز حن و باطل است و این نهضت تداوم قیام تس ،و به جنگ اهمیت دهید که این جنگ .3

 است.  حسین)ع(امام 

را هر چه بیشتر بـه وظـای     یدپرورمشهخانواده  یژهو بهلیر امیدوارم خداوند شما امت د .6

 فقیـه  یتوالآشنا گرداند تا اهل کوفه نباشیم و با اطاعت و پیروا کامل خود از رهبر و 

 راه شهداا کربال را دنبال کنیم.  گویان یکلبرا ادامه دهیم و  حسین)ع(راه 

 است.  حسین)ع( امیدوارم که راهم را ادامه بدهیدکه راه سرخ انبیا ء و .0

را نمـودار خـود سـاخته و همیشـه مبـارز و       حسـین)ع(  (هسع) کنید نداا )...... من الذل .4

 به ظلم و ظالم باشید.  بار نرفتنجنگجو براا گرفتن حن و زیر 

 . )ع(ینحسگسترش اسالم در جهان با ادامه دادن به قیام امام  .1

وز اسـالم غریـب اسـت    میگویم کـه امـر   رسد یمکه صداا من به گوش او  کس آنبه  .6

توانـد در   امروز اسالم نیازمند به خون و مال و جان است ) هر کس از هر طرین که می

را در راه اسالم فدا نمـود مـا هـم     یزچ همهکه  حسین)ع(این راه کمک کند(و همچون 

 باشیم.  گونه ینهم

سـت  ا حسـین)ع( که راه سرخ من که همان راه سـرخ   خواهم یممن از تو  و اا برادرم .9

 ادامه دهید. 

 

  ع(یعلامام( 

 یهـا  نوشـته  دسـت برخـی از  . بوده اسـت  )ع(یعلیکی از الگوهای شهدا در زندگی حضرت 

 به قرار زیر است:، است )ع(یعلشهدا که نشان از ادامه دادن راه امام 

 . است عل))ع(راه امام ، راه من .7
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کـه   ییهـا  نـگ جخـوردیم کـه چـرا مـا نبـودیم کـه در        مگر ما نبودیم که افسو  مـ)  .8

ولـ)  . خود را فداا اسـالم کنـیم   قابل یببا کفار داشت برویم و جان  عل))ع(حضرت 

 یکـار  کـم خوریم که چرا ما در جبهه با کفـار بع ـ)    به نظر ما در آینده هم افسو  م)

 .  کردیم

زنـدگ) کـه   . زندگ) که نان خوردن و آب آشامیدن نیسـت  عل))ع(به قول موالیمان  .3

 یـد ا زنده وقت آناگر بمیرید و پیروز باشید . که راه رفتن نیست خوابیدن نیست زندگ)

 .... ول) اگر میلوب دشمن باشید

باید سر را به  البالغه نه در  عل))ع(اجر جهاد چقدر است و به گفته موال  داند یمخدا  .6

 . خدا عاریه داد که جز او کس) ارزش) ندارد

رق من فرود بیاید بهتر اسـت کـه در   اگر هزار ضربت به ف )ع(یعلکه به قول موالیمان  .0

 . بستر با یک بیمارا بمیرم

شناسـم ولـ)    نمـ)  عل))ع(و بهتر از  تر کاملو  تر بزرگآدم)  ها انسانخدایا در دنیاا  .4

هـاا   در مبارزات حیات پیروز نشد و حکومت عدل و دادش زیر تازیانـه  ظاهرا حت) او 

قل به دست عل) بر ظلمت کفر و حن الا و حکومتظلم و ستم و فساد معاویه خرد شد 

 . جهل ظلم پیروزگردید

و مستضـع  ایـران بـود کـه      یـده زجردهاا به اسارت کشیده و  این خواست تمام توده .1

 . عل))ع(برابرا حکومت عدل ، برادرا

در مقابـل مـوالیم    حاضر شوم ییرواا خدا هر چه فکر کردم که در روز محشر با چه  .6

 ...انجام دادم یکار چهگویم من در دنیا آنجا ب حسین)ع(پیشوایم  عل))ع(

 در مقابـل  علـ))ع( قرار گرفتن حضرت  رودررواا خدا ایران اسالم) ما اینک حالت  .9

 . عبدود در جنگ احزاب را دارد عمرو بن

 

  س(نبیزحضرت( 

الگوی صبر و بردباری بوده  ) (ینبزحضرت ، شهیدان یها نوشته دستدر برخی از 

 . است
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که تو چنینـ) نیسـت) و    دانم یممن ، بانم مبادا در فقدان من گریه کن)و تو ای مادر مهر .7

 . اا را شناخته زینب) (اا چون تو راه  تو امتحانت را داده

 . گریه کنید کبرا) (براا زینب  .8

تـو بایـد    ،هم به دست شما نرسد ام جنازهمادرم ممکن است که من شهید بشوم و حت)  .3

 . کن) استقامت زینب) (همانند 

شـما پـدران حبیـب وار و    . م ل فاجعـه کربالسـت   اآلنکه  کنم یماحسا   طور ینامن  .6

 . م ل زینب باید از دین دفاع کرده باشید مادرانشما 

زنـ) نمونـه    فاطمـه) ( و حضـرت   زینب) (که همچون حضرت  خواهم یمو از تو  .0

 .باشید

پـرورش  . ..و حسین)ع(خواهم که فرزندان) همچون زینب و  و اا خواهر من از تو م) .4

 . بده)

 . باشید زینب) (خواهم م ل  خواهرانم از شما م) .1

 

  عج() یمهدحضرت 

های شهیدان وجود ع ( در آغاز تمامی نوشته) یمهدبررسی وصایا نشان داد که نام حضرت 

 . دانستند می ع () یمهددارد و شهیدان فرمانده واقعی جنگ را حضرت 

 . ع ( استهدا )محضرت  رسان یامپو امام عزیز در واقع  .7

جبهه جنگ خوزستان شـتافتم و روانـه کـربالا حسـین) گشـته تـا دسـت تمـام)          و به .8

غارتگران رو  و انگلیس و آمریکا و غیره را از سـر سـرزمین مسـلمین جهـان کوتـاه      

 . ع (زمان )با برادران به فرمانده) امام ، البته. کنم

 . ع ( هستیدزمان )م حکومت جهان) اما ساز ینهزماینکه همه شما  سخن کوتاه .3

ع ( و نائبش امـام خمینـ) هجـوم) گسـترده برکفـر      زمان )امام  یو مهدبه یارا خدا  .6

 . جهان) خواهد شد

همیشگ) که حن اوسـت یعنـ)    یو دعا ...من به عموم برادران همان  و سفارشتوصیه  .0

 . ع ( خمین) را نگهدارمهدا ) تا انقالبخدایا خدایا 
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تـا انقـالب را بـه دسـت     . ن رهبر عزیز اول عمـر عنایـت کنـد   و از خدا بخواهید تا به ای .4

 .ع ( بسداردمهدا )صاحبش حضرت 

 

 یگستر عدالتالگوی  -

سـاز   عـ ( و آن را زمینـه  ) یمهدشهادت خود را در راستای انقالب جهانی حضرت ، شهیدان

 . دانستند انقالب جهانی ایشان و برپایی عدالت در جهان می

حکومـت   آورنـده  بـه وجـود  جهان از شرک و سـتم و   دهدهن نجاتمهدا موعود این  .7

 . عدل اله)

اال اهلل در سراسـر   ع ( امید بر افراشته شدن پرچم ال الـه مهدا )به امید انقالب جهان)  .8

 . جهان

امـام   عصر یولغیب)  یها کمکبه یارا خدا و  شاءاهلل انروند تا  و رزمندگان اسالم م) .3

 . بر سراسر جهان بگسترانداهلل را  اال الهپرچم ال  ع (زمان )

انقـالب حضـرت    پاسـداری ( تــا  ) تنـها امید که بر دل دارم آن است که در این لبـا   .6

 . عزیز دفاع بکـنم و اسالمع  (از انقالب اسالم) ) مهدا

 

 شوق دیدار و انتظار ظهور منجی -

 . زند می شهیدان دیدار و دعا برای ظهور منجی موجهای  نامه وصیتدر 

بیا که  قرارند یبظهور نما که منتظرانت در انتظارند و از شوق دیدار تو ، قائماا مهدا  .7

 . عدل در انتظار ظهور توست

پروردگارا اگر شهادت در راه خودت را نصیبم کـردا در آخـرین لحظـات عمـرم از      .8

 . مند بگردان مرا ع ( بهرهمهدا )دیدن امام 

 . زنیمرا زیاد صدا ب باید منتظر ایشان باشیم و او همه .3

 ع (الحسن )منتظر فتح و پیروزا نهای) و ظهور امام عصر و زمان حضرت حجت ابن  .6

 . هستیم
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  ع(نیمعصومسایر( 

نظیـر مـواردی کـه یـاد     . خـورد توسل به سایر ائمه اطهـار در وصـایای شـهیدان بـه چشـم مـی      

 مظلومیت حضرت زهرا انگیزه حرکت به سوی جبهه جنگ بوده:

و خون فرزندش امـام   زهرا) (و مظلومیت فاطمه  یااالنب خاتم و را به حقانیتاا خدا ت .7

 .حسین)ع(

 شـهیدان مـوج  های  در نوشته) ( یا مواردی که آرزوی محشور شدن با حضرت زهرا .8

 .زند می

 .محشور شویم زهرا) (و فاطمه  اباعبداهلل)ع(که امیدوارم با  .3

 

 فی شده است:الگو به خواهر و مادر معر عنوان بهیا مواردی که حضرت زهرا 

زنـ) نمونـه    فاطمـه) ( و حضـرت   زینب) (که همچون حضرت  خواهم یمو از تو  .7

 .باشید

عزیز شما ناراحت این نباشید که از نظـر ظـاهر چیـزا از دسـت شـما       اا پدر و مادر و .8

 .هستید یدروسفو شما در پیش حضرت زهرا ... رفته

از دختـرم  عـ (  دا )مهـ از فرزندانم شیر مردا چـون   :مسرم این است کهوصیت به ه .3

 .زن) چون فاطمه زهرا بسازی

 ام نذر کـرده  رضا)ع(مطهر امام  در حرم... موردی که شهیدی نذر شهادت کرده است: .6

مسجد بگذارم که امیـدوارم   67در شمع  67تاسوعا  گردید روز که اگر شهادت نصیبم

 دان وریـال بـه صـندوق مسـتمن     75555 مبلـغ  در ضـمن . یدفرماننیز قبول  زحمت آن را

 .ام کرده نذر رضا)ع(امام  ریال به حرم مطهر 7555

و شرایط جنگی به آنان اجازه نداده و از پـدر   اند هیا آرزوی زیارت حضرت رضا داشت .0

 دانیـد  یمـ پدر و مادر عزیزم شما ... نائب الزیاره باشند: اند هو مادر خود درخواست کرد

بـروم امـا موقعیـت و مسـائل      ا)ع(رضـ به زیارت امـام   خواستم یمکه بعد از ماه رمضان 

من بـه   یجا بهخواهم که  حال از شما م). که به زیارت روم داد ینمجنگ به من اجازه 

 .زیارت بروید و سه روز روزه دارم آن را هم بگیرید اجر شما با خداا بزرگ
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 ها . تحلیل یافته6
، و خـون نبـود  جنگ بر سـر خـاک   ، دهد جنگ تحمیلی شهدا نشان میهای  نامه وصیتتحلیل 

ایـن  . دانستند جنگ تحمیلی را عرصه نبرد حن و باطل می، راحل)ره(اعتقاد امام  تبع بهبلکه شهیدان 

عناصر بسـیار  ، بدیهی است با چنین باوری از جنگ. باور در وصایای بسیاری از شهیدان آمده است

. به ائمـه اطهـار اسـت   توسل  ها آن ینتر مهمزیادی از فرهنگ دینی حضور داشته باشند که یکی از 

ایشان و ائمه اطهار نقش بـارزی   یتب اهلنتای  تحقین نشان داد اگرچه یاد خداوند و پیامبر اسالم و 

جنگ تحمیلی عرصه نبرد حن ، در حیات و ممات شهدای جنگ تحمیلی داشته اما به باور شهیدان

، )ع(ینحسـ به ترتیب با امـام   شهدا مؤانستنتای  نشان داد بیشترین  بر آنعالوه . و باطل بوده است

 .است ) ( بودهینبزو حضرت  )ع(یعلامام (، ع ) حضرت مهدی

 بنـا بـر   )ع(ینحسـ امـام  . شـود  مـی  سالم و درود با سرور شهیدان شـروع ، ها نامه وصیتدر اک ر 

آنـان   بخش الهامبلکه رهبر و الگوی آنان در زندگی و ، بوده ها آنمعلم  تنها نهروایت خود شهیدان 

حـاکی از ایـن واقعیـت اسـت کـه الگـوبرداری        قدر گراندقت در وصایای شهدای . مبارزه بوددر 

چنان با ذهن و جانشان آمیخته است که شهادت  )ع(ینحسخالصانه آنان از زندگی پیشوایشان امام 

وسـیعی از  هاای   در بخـش . وار داشـته باشـند  شـود تـا سـرانجامی حسـین    در راه خدا آرزویشان مـی 

بطوریکه الگوبرداری خالصانه . شهادت در راه خدا به آرزو تبدیل شده است، شهداای ه نامه وصیت

چنان با ذهن و جانشان آمیخته اسـت کـه شـهادت در راه     )ع(ینحسآنان از زندگی پیشوایشان امام 

تسـلی خـانواده بـا توسـل بـه امـام       . وار داشـته باشـند  شـود تـا سـرانجامی حسـین    خدا آرزویشان می

گـویی وصـال معبـود بـر شـهیدان عاشـن       . شـهیدان وجـود دارد  های  سیاری از نوشتهدر ب )ع(ینحس

حضرتش یقین شده بود که شهادت خود را در راستای اطاعت از فرمان امام حسین تفسیر کـرده و  

پیگیری راه ، به خانواده و مردم شان یاصلکردند و توصیه  می خانواده را به صبوری دعوت رو ینازا

 .یت از ایشان بودامام حسین و تبع

دهـد یکـی دیگـر از الگوهـای آنـان در زنـدگی حضـرت        ت مل در وصایای شهیدان نشان می

آن بـه  هاای   که یاد حضرت در گفتار و رفتار آنان جاری است و نشانه یا گونه به. باشد می )ع(یعل

اسـت و   ()عیعلـ راه امـام   راهشـان اعتقـاد داشـتند    ها آن. شود می نحو بارزی در بین شهدا مشاهده

حضور در جبهـه را فرصـت خـوبی بـرای      ها آن. کردندزندگی را از دریچه چشم حضرت نگاه می
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 .کردند تا ادای دین به حضرت شود می جبران خطای ناکرده خویش تفسیر

برای شهیدان الگوی صبر و بردبـاری در برابـر مصـائب شـهادت بـرادر و       ) (ینبزحضرت 

. در برابر دشمنان و داشتن روحیـه جنگنـده بـوده اسـت     ومتاسوه مقا یارانش در صحرای کربال و

نخست از حیث صـبر و بردبـاری   . از دو حیث برای شهیدان سرمشن بوده است ) (ینبزحضرت 

در برابر مصائب شهادت برادر و یارانش در صحرای کربال و دیگری رفتاری است که آن حضرت 

شهیدان ما با توجه به شناختی که . مت تبدیل شددر برابر دشمنان از خود نشان داد و به الگوی مقاو

هاای   لـذا بـه شـیوه   . در همه حال نگران آنان بودنـد ، مادر و خواهر( خود داشتند یژهو به) از خانواده

معرفی رفتار حضرت زینب در مواجهه با ها  یکی از این شیوه. مختلفی سعی در تسکین آنان داشتند

خواسـتند در مواجهـه بـا     مـی  از خـانواده خـود   وسـیله  ینبد اه آن. شهادت امام حسین و یارانش بود

 ) ( کـه ینـب زحضـرت   هـای  یژگـی واز دیگـر  . شهادت عزیز خود چنان رفتاری در پیش بگیرند

 .باشد می شهیدان جنگ بوده است جنگندگی و روحیه مبارزه آن حضرت موردتوجه

طلیعـه  ، ام و یـاد خـدا  بعد از نـ  ع () یمهدبررسی وصایای شهیدان نشان داد که نام حضرت 

 رسـان  یـام پرهبـر انقـالب را   ، نتای  حاکی از آن بـود کـه شـهیدان   . های شهیدان استتمامی نوشته

 عـ ( زمـان ) و نائب بر حن ایشـان دانسـته و بـر ایـن عقیـده بودنـد کـه امـام          ع () یمهدحضرت 

 راکـه چ. جنگیدنـد  مـی  در رکـاب آن حضـرت   هـا  و آنفرماندهی جنگ را بر عهـده داشـته اسـت    

اشتیاق ظهـور حضـرت و   . دانستندمی ع () یمهدساز حکومت جهانی حضرت رزمندگان را زمینه

آرزوهایی است کـه وصـایای    ینتر مهماتصال انقالب اسالمی به انقالب جهانی حضرت مهدی از 

 یمهـد حضـرت   یجهـان شهادت خود را در راستای انقـالب  ، شهیدان. شهیدان ما لبریز از آن است

انقالب جهانی ایشان و برپایی عدالت و اهتزاز پرچم توحید در  ساز ینهزمر کرده و آن را تفسی ع ()

هاای   ناماه  وصیتکه در  یا گونه به. لبریز شوق دیدار حضرت بودند ها آن. دانستند می سرتاسر جهان

 .سرتاسر دعا برای ظهور منجی است ها آن

امـام  ، )ع(ینحسـ مه اطهـار نـام و یـاد امـام     نشان داد که از میان ائها  نامه وصیتتحلیل محتوای 

بیشتر از بقیـه اشـاره شـده     یتوجه قابلبه طرز  ) (ینبزو حضرت  ع () یمهدحضرت ، )ع(یعل

نظیر . خوردبه سایر ائمه اطهار نیز در وصایای شهیدان به چشم می از توسلمواردی  حال ینباا. است

 .سوی جبهه جنگ بوده است انگیزه حرکت به، مواردی که یاد مظلومیت حضرت زهرا
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 گیری و پیشنهادها . نتیجه1
اسناد نوشتاری جنگ  ینتر مهمشهدای جنگ به عنوان یکی از های  نامه وصیتتحلیل محتوای 

آثار حضور آشـکار یـا ضـمنی    . آینه تمام نمای فرهنگ دینی جامعه ما هستند، نشان داد این وصایا

انقالب کـه   دار پرچمند محکمی است بر این ادعای های شهیدان سائمه اطهار در فحوای یادداشت

بررسی وصایای شهدا حاکی از این واقعیت اسـت کـه از منظـر    . جنگ حن و باطل بود، این جنگ

تـوان  خالصه مـی  طور بههای متعددی در میدان جنگ بر عهده داشتند که ائمه اطهار نقش، شهیدان

را بر عهده داشته و شهیدان پا در رکاب نقش فرماندهی جنگ  ع () یمهدچنین برشمرد: حضرت 

را بـه انقـالب جهـانی آن     )ره(ینیخمانقالب اسالمی ، با ن ار خون خود اند هآن حضرت تالش کرد

 .برپایی پرچم عدالت در سرتاسر گیتی باشند ساز ینهزمحضرت متصل کرده و 

بـا   )ع(یعلامام  از سوی دیگر شهیدان با تشبیه شرایط جنگی با زمان صدر اسالم و نبردی که
آرزوی خود را مبنی بر همراهـی بـا آن حضـرت و ادای دیـن بـا ایشـان       ، های مختل  داشتندگروه
کردنـد بـر   نظر می )ع(ینحسشهیدان وقتی در زندگی و مبارزات امام  حال ینباا. دیدند می برآورده

رد و چه فرصتی بهتـر  این باور بودند که خون آنان در قیا  با خون امام حسین و یارانش بهایی ندا
لذا در چنین شرایطی آنـان  . از جنگ که عشن و عالقه خود را به سرور و ساالر شهیدان نشان دهند

کردند تا آرزویشان نذر شهادت می رضا)ع(شهادت را آرزوی خود دانسته و بعضا  در پناه حضرت 
، ) (ینـب زحضـرت   ،)ع(یعلـ امـام  ، )ع(ینحسـ توسل شـهدا بـه امـام     ترتیب ینا به. برآورده شود

شـود و بـه مـدد نـام      مـی  مختل  وصایا دیدههای  و سایر معصومین در بخش ع () یمهدحضرت 
که  یا گونه به. اند هبزرگان به عنوان الگوی زندگی داشت سعی در تسلی خانواده و معرفی آن ها آن

در ایـن حالـت   چـه  . آنـان باشـد   یطلبـ  شـهادت توانسـته مـانع از آرزوی   نگرانی از خانواده نیز نمـی 
از بزرگانی بودنـد کـه اسـباب تسـلی خـانواده را فـراهم        فاطمه) (و حضرت  ) (ینبزحضرت 

 .نمودند می ساخته و آنان را دعوت به صبر و استقامت

 و نمادها ذکر ،گام برداشتن در مسیر عاشورا و مذهبی و تاریخی وقایع اشاره داشتن شهدا به
همگـی نشـان از   نامـه،   یتوصـ  متن در دین از بزرگان دیثاحا ذکر، مذهبی و تاریخیهای  اسطوره

 دین بزرگان و ائمه)ع((،  (پیامبر نام تر آنکه ذکر مهم. از بزرگان دین دارد ها آنتبعیت و پیروی 

 ایـن  بـه رفتـار و گفتـار    موردتوجـه  در فرزنـدان  و بـرادر ، خـواهر ، همسـر ، و مادر پدر به توصیه و
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مختلـ   هاای   اسـت کـه در بخـش    دین بزرگان از ها آن وپذیریالگ و ارادت خود بیانگر، بزرگان

های  در بخش یافته شده یبند دسته صورت بهآشکار و نهان آمده است و  صورت بهشهدا  نامه وصیت

 .این مقاله ارائه شده است

مختلـ  در  هاای   مکتوب و یا تهیه و پخش برنامه صورت بهشهدا های  نامه وصیتامروزه تهیه 

ی اک ریـت نسـل جـوان و حتـی میانسـال کـه از دوران جنـگ و دفـاع مقـد  فقـط           رسانه ملی برا

برای ایـن نسـل در    بسا چهکافی نیست و ، دور و مبهم و یا حتی داستان وار در ذهن دارندای  هخاطر

 و اعتقـادات شـهدا کـه   هاا   امـا از طرفـی بیـان اندیشـه    ؛ دنیای متنوع امروز اثربخش و جذاب نباشـد 

بـرای نسـل   ، منعکس شـده اسـت  ها  نامه وصیتدر ها  بوده و بخش مهمی از آنارزشمند ای  هگنجین

 .حاضر ضروری است

سازی برای اسـتفاده از   و اشاعه و زمینهها  استفاده از نتای  آن، هدف از انجام تحقین ینتر مهم

صـرفا  بـه شناسـایی مضـامین و     ، انجام تحقیقـاتی از جـنس تحقیـن حاضـر    . های پژوهشی است یافته

بـرای بازتولیـد هـویتی    ، شناسـایی  یـن ازا پـس تـوان   می اما، پردازند می شهداهای  ادات و ارزشاعتق

و هاا   و اعتقادات رزمندگان دیروز و ایجاد همدلی بیشتر نسل امروز با آنها  ایرانیان به انتقال ارزش

بــه آن از ابزارهــای فرهنگــی و علــم  یــابی دســتفضــای جنــگ و دفــاع مقــد  پرداخــت و بــرای 

مختلـ  در  هاای   حاصله از نگـرش سـنجی  های  و یافته یشواهد تجرب. شناسی کمک گرفت هجامع

جامعه امروز حکایت از آن دارد که تیییر دیدگاه و نگرش افراد جامعـه نسـبت بـه دفـاع مقـد  و      

شناسی بالینی و ابزارهای اجتماعی  توان با مداخله و از طرین جامعه می لذا. رزمندگان ضروری است

و باورهای معنوی ها  به سمت تیییر دیدگاه مردم گام برداشت و نسل امروز را با رشادت و فرهنگی

 .و خالصانه شهدا آشنا کرد
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