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  چکیده
ها، عقاید و همچنین توقعات  امه، آرمانن  معمول وصیتمفهومنامه شهدا، متفاوت با  وصیت

شهدا آنچه باید باشد را در مقابل آنچه . نویسنده از جامعه و نسل آینده را با خود به همراه دارد

 .مطرح است در آثار مکتوب آنان، نقشه راه در ابعاد مختلف دلیل، به همین . طلب دارند،هست

 .نامه شهدا نمود قابل تأملی دارد ی انسان در وصیتتربیت نیز به عنوان یکی از ابعاد رشد و بالندگ

ي ها ه دغدغکردن روشن براياستخراج دیدگاه تربیتی شهدا به نوعی هم اَداي دین است و هم 

برگرفته از حاضر مقاله .  ضرورت دارد،تربیتی آنان و کاربرد آن به عنوان بخشی از برنامه درسی

شهداي ي ها هنام عمقی، در جهت تحلیل وصیت محتوانوع اسنادي و به شیوه تحلیل پژوهشی از 

 براي واکاوي این دیدگاه، . نوشته شده است دستیابی به دیدگاه تربیتی آنانبا هدفاستان کرمانشاه 

 نظرات تربیتی شهدا که به صورت صریح بیان شده  آگاهی از نخست،:دو مسیر دنبال شده است

ها و شرح   با استناد بر اظهارنظرها، توصیه کههدایافته ش  شخصیت تربیت آشنایی با دوم،؛است

نامه یک گزاره   هر موضوع تربیتی در وصیت. میسر استنامه شده آنها در متن وصیت کارهاي انجام

ها براي هر  مجموع کلیدگزاره از  و جان کالم هر گزاره نیز یک کلیدگزاره، وشود میمحسوب 

 این است که دیدگاه تربیتی از حاکی ها،  یافته.آمده است  دست پرسش، یک کدنامه معکوس به

در تبیین دیدگاه  ،به طور کلی .استهدفمند و تربیتی اسالم ي ها هآموزشهدا بسیار نزدیک به 

 

 - استادیار دانشگاه مالیر 

 -د تاریخ و فلسفه آپکارشناس ارش:  نویسندة مسئول 
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، مفاهیم الزم را براي ی با تربیت اسالممطابقها  نامه مستخرج از وصیت موارد تربیتی شهدا

  . ده استکرگیري و تفسیر فراهم  نتیجه
  

نامه شهدا، تحلیل محتواي عمقی، گزاره، کلیدگزاره،  وصیت ،تربیت اسالمی :ها هاژکلیدو

  .کدنامه معکوس

  

  مقدمه

در را ساختار و محتـواي جوامـع بـشري    ي هستندکه گذارتأثیرعوامل   از   ها انقالبیا  ها   جنگ

باعث ، ه آن جامع   سرزمین و مردم   درگیر کردن و در عین    ،  اند	دهکرطول تاریخ دچار تغییر و تحول       

 تعلـیم و تربیـت   سیـستم . انـد  یافته آن جامعـه شـده     تغییراتی در شیوه زندگی و همچنین ساختار نظام       

همچون جنگ و یا انقالب دچار تغییر و یی ها هیافته است که بر اثر پدید  یک ساختار نظامنیزجامعه 

اي  هوسـیل تنهـا   نـه تربیت همچنین تعلیم و  .اتی عمیق را از این وقایع پذیرفته است    تأثیرتحول شده و    

قـرار  تـأثیر   بلکه ارکان و ابعـاد دیگـر جامعـه انـسانی را نیـز تحـت           ،براي پرورش افراد جامعه است    

. مـد اسـت  اشـده ابـزاري کار   ي از پـیش تعیـین  هـا  هـدف آنهـا رو بـه سـوي     هدایت   براي و   دهد  می

ه ارکان مهم آن ب ،رو این از ،و هستبوده اندیشمندان موضوعی به این درجه از اهمیت مورد توجه     

  .رود  میاصالح و تکامل پیشرو بسوي ، قرار گرفتهطور دائم مورد تحلیل و بررسی 

وقایعی، تغییـر و تحـوالتی را بـه همـراه     تأثیر در ایران نیز تعلیم و تربیت در طول تاریخ تحت     

تجـددگرا  گـرا و     سـنت  1رویی دائمی میان دو گفتمـان     رتاریخ معاصر ایران صحنه رود     .داشته است 

 شـرایط جنـگ و   ،یکـی : برجـسته دارد دهـه نخـست انقـالب اسـالمی، دو مشخـصه        اما  . بوده است 

پس از پیروزي انقالب اسالمی، . )ره( حضور شخصیت کاریزماتیک امام خمینی ، دیگري ؛درگیري

گـرا بـر گفتمـان تجـددخواه فـائق آمـد، و        گفتمان سنتی و اسـالم بارز،  این دو مشخصه تأثیر  تحت  

 ،و میرکـاظمی  دار پـشت . (»گفتمـان غالـب شـد   ، رقم خورد که گفتمان اسـالمی     اي    هط به گون  شرای

1391(.  

 نظام تربیتی بر کسی پوشیده ردآن تأثیر جنگ و ي ها هنقش جبهه و رزمندگان حاضر در جبه

ثر از  أتربیتـی متـ   ي  ها  هو چه آموز   اما دانستن اینکه دیدگاه تربیتی شهداي این جنگ چیست        . نیست

   .الزم را با خود به همراه دارد  است که هم تکلیف و هم انگیزهاي مسئلهتواند باشد،   میاآنه

 
1- Discourse 
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  لهئبیان مس

 امـا  ،بـه موضـوعات و مـسائل ارزشـی هـم برخـورد کنـیم         شـهدا نامـه  وصیتدر   ممکن است 

 قابـل اسـتناد     موضوعات تربیتی و اخالقی با افعالی محکم و اغلب در قالـب جمـالت امـري کـامالً                 

 ،بـراي مثـال  . برخوردار بوده اسـت اي  هلذا تعلیم و تربیت نزد شهدا از اهمیت و ضرورت ویژ   .است

کـه زنـده   اي  هفرزندانم تا لحظ: نویسد  میچنین اینشهید مصطفی مرادي خطاب به فرزندان خویش  

 هرچـه توانـستم دریـغ    .روز زحمت کشیدم تا شماها در زندگی احساس نـاراحتی نکنیـد          بودم شبانه 

 من بـراي  ]که [ استچنین ایناما تقدیر  ، سعادت و خوشبختی شماها همیشه آرزوي من بود        .نکردم

ست که ایمان و اخالق حـسنه را سـرلوحه زنـدگی             ا وصیت من به شما این    . همیشه پیش شما نباشم   

ترهـا را     احتـرام مادرتـان و بـزرگ       .و در راه تحصیالت نهایـت کوشـش بکنیـد          خودتان قرار دهید  

سـت کـه تـا زنـده        ا  اما وصیت اکیدم آن    .کسی باشید که مردم دعاي خیرتان بگویند       .رعایت کنید 

شاید شماها مثل من بـا   .اند فراموش نکنید  که به ما ارزانی داشته]را [ نعمت این نظام اسالمی   ،هستید

 چـون سـعادت دنیـا و    ، اما با قلم و قلب نگهبـان انقـالب و دسـتاوردهاي آن باشـید           ،جنگیدناسلحه  

 نامـه  وصـیت ( ها در گرو حکومت اسالمی است و اسالم ارزش را به انسان داده اسـت     نسانآخرت ا 

  .)شهید مصطفی مرادي

کنیم کـه شـهدا خـود از      میتربیتی بر خوردي ها ه و شاخصها  روش به   ها  هنام  وصیتدر برخی   

 .کننـد   مـی  کید و سـفارش   أ مسیر درست ت    بر اند و مانند یک متخصص امور تربیتی       مند بوده  آن بهره 

 شهید فارس خالوندي. اند دهکرپر اهمیت هستند که شهدا به آنها اشاره       ي  ها  هاین موارد نیز از آموز    

 روح  ، زیـرا داراي اسـتعداد     ،الزم است بگویم قدر پسر کوچکمان محمـد قـائم را بـدان            : نویسد می

 ،نـی داري ک  اگـر بتـوانی بـا دقـت خـاص و مقتـضی از او نگـه            .است شجاعت و صداقت     ،کنجکاو

او در برخوردها خیلی حساس  .شاءاهللا فرزند نیکو و مطیعی براي شما و جامعه اسالمی خواهد بود ان

 در .کـن اسـت   گـوش   زیـرا او قابـل اعتمـاد و حـرف    ،و در این مورد با احتیاط برخورد شود   ] است[

 ،غول شـود  که مش اي    ه در هر رشت   .گیرد راحتی فنون را یاد می    ه   ب ،ل شدن براي او   ئصورت احترام قا  

توفیـق  ي ها ه زیرا زمین؛ نتیجه خواهد داد، هر قدر برایش زحمت بکشی   .در نهایت موفق خواهد شد    

  .) شهید فارس خالوندينامه وصیت(را دارد 

د و کـر نـان را درك  آیافتـه    شخـصیت تربیـت  تـوان   مـی شـهدا نامـه    وصیتو تحلیل همطالع با
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 باور به خدا  آنان کهدریافت توان  می، به عبارتیفتگرنان الگو آتربیتی را از ي ها هبسیاري از آموز

 مخلـص و شـکیبا   انـد؛  پذیرفتـه  را زیـستی  سـاده  پرهیـز کـاري و   و کرده پیشه الهی تقواي اند، داشته

 کارشـان  سـرلوحۀ  خدا بندگان به خدمت صداقت و  خیرخواهی،،يدلسوز وفاي به عهد، اند؛ بوده

  اعمـال انجـام  در  وانـد  یافتـه  دسـت  عرفـان  از نـوعی  به ،هبود ریا بی و پاك نیاتشان  غالباً؛تاس بوده

نتیجۀ تبعیت از تعـالیم   و پیامد توان  میرا اخالق و روحیه این. اند گرفته  میپیشی یکدیگر از ،نیک

 خـانواده،  نگـران  خـود  حیـات  دوران در تنها  آنانگفت توان  میمتون این مطالعۀ  با.اسالم دانست

  .انـد  دانـسته   مـی مـسئول  و متعهد نیز آینده هاي نسل برابر در را خود بلکه ه،دنبو خود جامعۀ و ملت

ي ها هآموز از سرشار و گرفته نشأت شان آسمانی و پاك باطن از که را خودهاي  رو، دلواپسی این از

در  تربیتی موجودي ها ه براي دستیابی به آموز.اند هایشان آورده نامه وصیت در است، دینی و قرآنی

  .ها داشته باشیم این آموزه  شهدا الزم است شناخت کافی دربارهامهن وصیت

  

  اهداف پژوهش

محتـواي  براسـاس    دیـدگاه تربیتـی شـهداي اسـتان کرمانـشاه            تبیـین  ،مقالـه ایـن    هدف عمـده  

دیگري الزامی است ، دستیابی به اهداف  کلیدر راستاي نیل به این هدف. آنهاستي  ها  هنام  وصیت

  . شود  میئی به شرح ذیل بیان عنوان اهداف جزباکه 

  ؛آناننامه  وصیت در  مورد تأکید شهداتربیتیي ها هآموزهاي  ویژگیشناسایی  -1

   .آناني ها هنام وصیت دیدگاه شهدا با توجه به متن ازتبیین اهداف تربیتی  -2

 در .تربیتی را نمایان ساختي ها ه بسیاري از آموزتوان  میشهدانامه   وصیتو تحلیل همطالع با

و مند بـوده    شهدا از چگونه تربیتی بهرهکرده بیان  همگونه را این مقاله حاضر اهداف توان  می،واقع

براسـاس   آنـان  دریافت کـه     توان  می درباره تربیت نسل بعدي چه نظري دارند؟ با بررسی این موارد          

 و ملـت  خـانواده،  نگـران  حیات خود دوران در تنها اند و آیا آنان کدام مکتب تربیتی پرورش یافته

 شـهدا  .انـد  دانـسته   مـی مـسئول  و متعهـد   نیـز آینده هاي نسل برابر در را خود  یااند، هدبو خود جامعۀ

 و قرآنیي ها هآموز از سرشار و گرفته نشأت شان آسمانی و پاك باطن از که را خودهاي  دلواپسی

هـا و   ه تربیتی شهدا ویژگیي دیدگاوجو جستلذا در  .اند هایشان آورده نامه وصیت در است، دینی

  .دهیم  مییشان مورد بررسی و تحلیل قرارها نامه وصیتاهداف این تعلیم و تربیت را در 
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  اهمیت و ضرورت موضوع

 دیـدگاهی   ،رسد عموم رزمندگان دربـاره تربیـت        می  به نظر  ،که ذکر شد  اي    هتوجه به مقدم   با

دانـد کـه     مـی معیـار تربیـت  ی را مـالك و  اصـول  آنـان،     دیدگاه مذهبی  .اند داشته با محوریت اسالم  

  .و فقه اسالمی باشد) ع( و ائمه اطهار)ص(پیامبر برگرفته از قرآن، سیره

 ، اگر دیدگاه تربیتی شهدا همسو با اهداف و ارکان تعلیم و تربیت مفید واقـع شـود                 ،رو از این 

 ،یتی شهداي گرانقـدر   تربي  ها  هاز دغدغ اي    ههم اداي دین ما نسبت به آنها خواهد بود و هم مکاشف           

 بـا  ،مـسلم بـه طـور   . طرحی کاربردي در جهت سعادت جامعه ایرانی باشد     کننده تواند ترسیم   می که

تري از دیدگاه تربیتی آنهـا پیـدا خـواهیم            شهدا شناخت بهتر و گسترده     نامه  وصیتتحلیل  بررسی و   

فته از پژوهشی با همین عنـوان،  مقاله حاضر برگر. این باره اظهار نظر کنیم   توانیم در   می  و بهتر  ،کرد

 تبیـین  . تبیین دیدگاه تربیتی این عزیـزان نوشـته شـده اسـت        تربیتی و ي  ها  هاج آموز  استخر در جهت 

 مکاشفه در دیـدگاه تربیتـی آنـان و واکـاوي     زیراحائز اهمیت است،   اي    مسئلهدیدگاه تربیتی شهدا    

تربیتـی  ي هـا  ه آمـوز ،د و در عـین حـال  تواند اداي دیـن باشـ       می شهدافلسفه تعلیم و تربیت در نگاه       

 در تعلـیم و تربیـت   ،کـاربردي هرچنـد مختـصر   اي  هتوانـد برنامـ    میموجود در وصایاي این عزیزان  

 از آن بهـره  کنـد رسمی یا غیر رسمی ارائه کند تا شاید مربیان و معلمـان و البتـه والـدین را مجـاب          

 شـهدا خـود   ،که گفته شـد     بلکه چنان  ،ر واالست بسیا ما   نان در نظر همه   آجایگاه  تنها    نه زیرا   ؛گیرند

 ایـن هـم دلیلـی بـر آن مـدعا      .نان را به این جایگاه رسانده اسـت آ تربیتی   چنین  اینمدعی بودند که    

نـان و  آعمقی و دقیق در آثار   اي    ه مستلزم مکاشف  ،خواهد بود که بهره از دیدگاه تربیتی این عزیزان        

 ،بـا ایـن درجـه از اهمیـت    اي  مـسئله پـس  . انان خواهد بـود  يها هنام وصیتبه ویژه مطالعه و بررسی   

تـالش   ،ي علمی دارد که هر اندازه توانایی من در انجام این مهم باشد      وجو  جستارزش واکاوي و    

  .خواهم کرد

 

  تعریف مفاهیم

   و اهداف آنتربیت اسالمی .1

نـۀ انـسان و   شـناخت خـدا بـه عنـوان رب یگا     تربیت اسالمی یعنی :معتقد است ) 1382(باقري  

  جهان و برگزیدن او بـه عنـوان رب خـویش و تـن دادن بـه ربوبیـت او و تـن زدن از ربوبیـت غیـر                   

  .)68 :باقري(
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  . عمل) ج و انتخاب )ب ،شناخت)  الف:ند ازا عناصر موجود در این تعریف عبارت

ظر اسالم در تربیتی مورد ني ها هکه شاخص  باشداي هگون  به بایدعمل به تعالیم دین مبین اسالم    

انـد   عبـارت تربیت اسـالمی   برجستهي ها ه آموزاز جمله. دیده شود گفتار و نیات فرد مسلمان     ،افعال

  . ...حب والیت و، امر به معروف، جهاد، حج،عبادت: از

  :اند از  عبارت اسالمیاهداف تربیت

  ؛)قرب اهللا(خدا   پرستش:هدف اساسی. 1

برادري و   ،تکامل انسان  ،خواهی  عدالت ،اندوزي ش تعلیم حکمت و دان    ، تقوا :کلیاهداف   .2

  .پرورش شخصیت اخالقی ،پرورش روح اجتماعی،  پرورش نیروي تفکر، دوستی با ملل،همکاري

  

  ا شهدنامه وصیت. 2

کـه انـسان بـراي      یی  هـا   ه سـفارش و توصـی     :عبارت است از   نامه  وصیتتعریف معمول و رایج     

 ست که مسئول انجام آن سفارشات استاصی کسی  و وکند میمرگش به دیگري  کارهاي پس از

  .)432: 1378 ،اهللا بهجت آیت(

 شهدا با مفهوم معمول آن در این است که شهدا در نوشتن نامه وصیتاما تفاوت اصلی مفهوم 

 بلکـه  ،انـد  زیادي نداشـته  هاي شخصی توجه ها و سفارش به امور حقوقی و توصیه  تنها    نه نامه  وصیت

. المنفعـه مطـرح شـده اسـت        آنها بار معنوي داشته و در جهـات عمـومی و عـام             يها  هبیشترین توصی 

 بعـضاً  و مکتـوب  سـندي  نامـه شـهدا   تـوان گفـت وصـیت     مـی  شهدانامه وصیت در تعریف ،بنابراین

 جامعـه  و رزمان هم دوستان، خانواده، اعضاي به شهید هاي سفارش شامل فیلم، یا نوار در شده ضبط

 ایثـارگران،  اسـناد  مرکـز  هـا  دسـتورالعمل  مجموعه( هست نیز شهید عتقاداتا بیانگر غالباً که است

1387(.  

  

  تحلیل محتواي عمقی. 3

مخـتلط در ارائـه نتـایج    به صـورت  کمی و کیفی  ي  ها  هداد نوعی تحلیل محتواست که در آن     

 ۀ ارائـ .شود می ارائه عددي و روایتی شکل دو به ،تحقیق هاي پرسش  در این روش پاسخ به.ندمؤثر

 ارائـۀ  و است متن از هاي استخراجی عبارت ها یا از گزارهاي  همجموع پردازش محصول آن روایتی
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 اصلی عناصر .است کمی یا کمحتواي کالسی تحلیل در رایج کدگذاري عملیات محصول عددي

 هـاي  داده هـا و  کلیـدگزاره  گـزاره،  شناسایی شمارة ها، گزاره :از اند عبارت روش این دهندة تشکیل

  ).287-283: 1390راد، محسنیان(ی کم

  

   گزاره و کلیدگزاره .4

 مـضمون  توانـد بـر   مـی  استخراج این .اند شده استخراج گفتار از که هستند هایی داده ها گزاره

 ماننـد یـک   ،از نوشـتار اي  ه، محـدود خاصـی  مـضمون  بـر  تمرکـز  بـدون  یـا  باشـد  متمرکـز  خاصی

 تحقیق عبـارت  اهداف حسب تواند	می گزاره محتوا، نظر از .پاراگراف یا یک جمله را دربر بگیرد

 هـر  بـراي  و شـده  تقـسیم  تـر  کوچـک  قطعـات  به متن ]در آن [کهباشد  استخراج کانونی، محدودة

محوري همان کلیدگزاره یـا کلیـدواژه را     این نقطه.گیرد می قرار قطعه مبنا آن محوري نقطۀ قطعه،

 ي جانوجو جستدر   است کهکیفی تحقیق قواعدتابع  پژوهشگر عملکرد بنابراین،. شود  میشامل

  .)289 :1390، راد محسنیان( بزند حدس هم نیت را تواند  می،کالم

  

  کدنامه معکوس .5

هاست و بـرخالف شـیوه کالسـیک       اصل ادغام گزاره  حکه  اي    ه یعنی کدنام  ،کدنامه معکوس 

 ،آید میدست    به پایان کار    معکوس در   کدنامه ،شود  می تحلیل محتوا که کدنامه در ابتداي امر تهیه       

 کـار را بـا اسـتخراج        آن، بـراي  تعیـین کلیـدگزاره    و گـزاره  هـر  استخراج از پسبدین صورت که    

کـه  مرحلـه بعـد      .کنـیم   مـی  موکـول ر  کـا  انتهـاي  بـه  را کدنامـه  سـاخت  و دنبـال بعـدي   ي  ها  هگزار

از بـین    عنـوانی را     توان می  براي این کار   .ستها ادغام کلیدگزاره  ،نیز هست  ترین بخش کار   مشکل

یکـسان و  معنـایی   داراي بـار  ، و در واقـع از آنها را دربرگیرد تعدادي تابرگزید ها   کلیدگزارههمان  

در یابد تا     این کار ادامه می    .شوند تر ادغام می   هم در زیرعنوان کلی    عناوین جدید، باز   .همسو باشند 

در  ، بـوده و در عـین حـال        کمـی  يهـا   هوي داد حا ،در جهت پاسخ به پرسش پژوهش      پایان کدنامه 

  . نیز مهم و اساسی باشدبازنمایی کمی و کیفی 
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  )نامه شهدا با نگاهی بر پیشینه نظري و تحقیقی جایگاه تربیت در وصیت(پیشینه پژوهش 

 موضوعات تربیتی و    ،بیان شده است   شهدا موضوعات و مسائل ارزشی       نامه  وصیتدر  هرچند  

 تعلیم و تربیت نـزد  . قابل استناد است در قالب جمالت امري کامالً    اخالقی با افعالی محکم و اغلب       

 شهید مصطفی مرادي خطـاب      ، براي مثال  .بوده است  برخورداراي    هشهدا از اهمیت و ضرورت ویژ     

روز زحمت کشیدم    که زنده بودم شبانه   اي    هفرزندانم تا لحظ  : نویسد  می چنین  اینبه فرزندان خویش    

 سـعادت و خوشـبختی شـماها همیـشه       ، هرچـه توانـستم دریـغ نکـردم        .خوب تربیت شوید  تا شماها   

وصیت مـن بـه شـما       . من براي همیشه پیش شما نباشم     که   است   چنین  ایناما تقدیر    ،آرزوي من بود  

 نهایـت  ،و در راه تحصیالت اینست که ایمان و اخالق حسنه را سرلوحه زندگی خودتان قرار دهید      

  .ترها را رعایت کنید  بزرگ مادرتان وحرمت.  بکنید خود راکوشش

کنـیم کـه     مـی تربیتـی برخـورد   ي  هـا   ه و شاخص  ها  روشها به    نامه  وصیتدیگر اینکه در برخی     

کیـد و   أ مـسیر درسـت ت      بـر  اند و مانند یـک متخـصص امـور تربیتـی           مند بوده  شهدا خود از آن بهره    

 .انـد  کـرده آنهـا اشـاره   پر اهمیت هستند که شـهدا بـه    ي  ها  ه این موارد نیز از آموز     .کنند  می سفارش

 زیـرا   ،الزم است بگویم قدر پسر کوچکمان محمـد قـائم را بـدان            : نویسد  می شهید فارس خالوندي  

 اگر بتوانی با دقت خاص و مقتـضی از او        .است شجاعت و صداقت     ، روح کنجکاو  ،داراي استعداد 

او در   .اهـد بـود   شـاءاهللا فرزنـد نیکـو و مطیعـی بـراي شـما و جامعـه اسـالمی خو                    ان ،داري کنی  نگه

 زیـرا او قابـل اعتمـاد و         ؛ و در این مـورد بـا احتیـاط برخـورد شـود             ]است [برخوردها خیلی حساس  

 در هـر  .گیرد راحتی فنون را یاد میه   ب ،ل شدن براي او   ئ در صورت احترام قا    .کن است  گوش حرف

تیجـه   ن، هـر قـدر بـرایش زحمـت بکـشی        . در نهایت موفق خواهد شـد       که که مشغول شود  اي    هرشت

  . توفیق را داردي ها ه زیرا زمین؛خواهد داد

 خراسان دیشه ادیبن یپژوهش معاون ،يویخدنامه دفاع مقدس، به نقل از        ویژهسمیه صادقی در    

 بـه ایـن     ،نـد ا  کـرده کید و سفارش    أن ت آ که شهدا در وصایاي خود به         را تربیتیي  ها  هآموز ،يرضو

 از یبانیپـشت  بـه  هیتوصـ  ،یطلبـ  شهادت ش،یاین و دعا نفس، بیتهذ و يخودساز: کند  می شرح بیان 

 ...و صـبر  بـه  هیتوصـ  ،نیوالـد  احتـرام  و حقـوق  تیـ رعا شـهدا،  راه دادن ادامه و هیفق تیوال و امام

  .)112: 1389 صادقی،(

وهشگر ژ پ ، بوده است  شهدا نامه  وصیت تحلیل    آنها هایی که محور اصلی    وهشژ پ  از در برخی 
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ضامین فرهنگــی، سیاســی و تربیــت اســالمی موجــود در      و موضــوعات اخالقــی، مــ  هــا ارزش

خود برشمرده و همبستگی دیدگاه شـهدا را بـا فلـسفه و    ي ها  هشهدا را جزئی از یافت    ي  ها  هنام  وصیت

فرهنـگ  « در پژوهـشی بـا عنـوان         سیداسـماعیل هاشـمی    مـثالً    ست؛بینی اسالمی متذکر شده ا     جهان

بـا  ) 1388 (زهرا شـجاع  ،  »یا و سیره عملی شهدا    شهادت در دیدگاه قرآن و حدیث و مقایسه با وصا         

هاي شهداي استان تهران در هشت سال دفاع مقدس با تأکیـد بـر        نامه تحلیل محتواي وصیت  «عنوان  

شـهیدان اسـتان    هـاي     نامـه   وصیتتحلیل و بررسی محتواي     «  با عنوان  الهام صابر  و   »فریضه الهی نماز  

ــران ــال ،ته ــت  ... و»1359 س ــر آن داش ــعی ب ــد هس ــدگا  ان ــد و دی ــه عقای ــا هک ــه در  ي ه ــهدا را ک ش

بینی اسالمی و مذهبی بسنجند و میـزان ارتبـاط دیـن      با فلسفه و جهان   ،وجود دارد هاشان    نامه  وصیت

توانـد برهـانی باشـد بـر اینکـه         می نتایجی که . مبین اسالم و دیدگاه شهدا را مورد مطالعه قرار دهند         

اجتماعی یـا فـردي و       المی و در ابعاد تربیت سیاسی،      چارچوب فلسفه اس   این عزیزان در   نامه  وصیت

   .شده و حاوي دیدگاه تربیتی آنان است البته ارکان مهم دیگر نوشته

تحلیـل   بـرداري و  بهـره « عنـوان  بادر پژوهشی که  )1385( کریمی   و محمدي، خانی، سالجقه  

 »)فرهنگنامه شهداء (احادیث وآیات قرآن   انطباق با  شهداي استان کرمان و   ي  ها  هنام  وصیتمحتواي  

 و خـانواده، شـهدا و والـدین،          و مادیـات، شـهدا      شـهدا  : موضـوعات  اند،  انجام داده  85-84در سال   

مـسئولیت، شـهدا و      شـهدا و    و وحـدت، شـهدا و آزادي، شـهدا وایثـار،           ، شـهدا  هـا   ارزششهداء و   

، شـهدا و  و جنگ، شهدا و جهـاد، شـهدا و دفـاع از کیـان اسـالمی          جوانان، شهدا  شهادت، شهدا و  

روحانیت، شهدا و مراقبت نفس، شهدا و یاد مـرگ،   حفظ حجاب، شهدا و آرمان و آرزو، شهدا و       

ها تفکیک   استخراج و به نسبت شهرستان رابردباري و صبر و شهدا و والیت، شهدا و عبادت، شهدا

مـذهبی   فرهنگـی و  ، اجتمـاعی ، هرکدام از ایـن موضـوعات را از ابعـاد اقتـصادي    ،و در ادامه  کرده  

 تحلیـل محتـواي وصـایا و آثـار    «در قالب پژوهشی اقـدام بـه      نیز   صدیق اورعی . اند بندي کرده  دسته

اي   ه کلم 300صفحه   2000حدود  که  کرد  شده   فرهنگی مطالعه  از کل وصایا و آثار    » فرهنگی شهدا 

 / 55  جملـه یعنـی    164426فراوانـی بـا       بیـشترین  شده مورد مطلب استخراج     35363 مجموع   از. بود

  بـه امـور  )درصـد  60/39 ( جملـه 14007  و پـس ازآن   داشـته درصد به امـور سیاسـی اختـصاص         46

 نتایج این پژوهش نشان.  استبودهاجتماعی مربوط   به امور  )درصد 83/13 (جمله 3894فرهنگی و   

شاید بتوان گفت تأکید آنها .  امور سیاسی اولویت بیشتري داشته است،دیدگاه شهدا  در کهدهد می
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حفـظ و صـیانت از جامعـه بـوده          ، براي   شود  می مهم آن زمان که امور سیاسی را شامل       ي  ها  هنببر ج 

جهت ابعاد سیاسی و فرهنگی بیشتر مد نظر آنها بوده که شور و التهاب انقـالب و                   شاید بدین  ؛است

بی  این شور و التهاب انقال،در واقع. نیز گفتمان مبارزاتی در هنگام جنگ رواج بیشتري داشته است

وجود آمدن نوعی زبان و راهکار تبلیغی بـوده تـا    هباعث و بانی بها  و این گفتمان مبارزاتی در جبهه    

 از تـب    ،انقالبی و مبارزاتی بوده   ي  ها  همشی و یک تربیت سیاسی که حامل اندیش        همچنان یک خط  

و ها  نامه یتوصمکرر در به صورت آنها .شهدا تجلی و تداوم یابد ي  ها  هنام  وصیتو تاب نیفتد و در      

و تداوم راه   )ره(آثار دیگر خود مردم را به حمایت از نظام جمهوري اسالمی، پیروي از امام خمینی              

  .خواندند میشهیدان فرا

مشی و تربیت سیاسی یـک صـورت معنـایی و مـضمون عقیـدتی از مـذهب شـیعه و                      این خط 

نشگاه علوم پزشکی اردبیـل و      ستاد شاهد و ایثارگران دا    . به همراه داشت   فرهنگ اسالمی را با خود    

 شهداي این استان بـه  نامه وصیت 744در طول پنج سال و با تحلیل    ) 1371 (بنیاد شهید استان اردبیل   

هـشت سـال دفـاع      ي  هـا   هجبه حضور در  شهادت طلبی و   جهاد و  از شهداي  ها  هانگیز بررسی علل و  

 بـا   »سالم و عشق بـه حـضرت امـام        دفاع از ا  «که  دهد   می نشانآمده     دست بهنتایج  . مقدس پرداختند 

، »نآالگوگیري ازآیات قر«، »عشق به شهادت« ، »رضاي خد ا«بیشترین انگیزه حضور و  %70حدود 

عـشق بـه     «،»رزمان هم ادامه راه سایر شهدا و     -علیه السالم  -عشق به امام حسین   «،  »احساس تکلیف «

 ،»)س(ائمــه اطهــار لگــوگیري ازا«. ســوم تــا هــشتم بـود ي هـا  هرد دردرصــد  50بــا بــیش از » جهـاد 

علـل   درصـد    49 تـا    31، بـا    »دفـاع از وطـن     غیرت و «،  »فرج انتظار« ،»از ظلم  تنفر«،  »خواهی عدالت«

آرامـش و  « ،»عشق به دیدار یـار «، »ضربه به صدام«، »حق بودن راه«، »آزادي راه کربال«بوده و  دیگر

علـل را  ي هـا  ه آخرین رد   درصد 19 تا 5 از »آزادي قدس « و» آرامش ملت «،  »تسکین خانواده شهدا  

اسـالم، دفـاع از انقـالب،         دفـاع از   ،اطاعت از امام  : علل حضور شامل   . است هبه خود اختصاص داد   

  .ه استپایین حفظ حجاب و عدم سازش با دشمن بودي ها هادامه راه سایر شهدا و در رتب

 .تربیتـی را نمایـان سـاخت   ي هـا  ه بسیاري از آموزتوان  میشهدانامه   وصیتو تحلیل همطالع با

 ماننـد  .کنـد  مـی دیدگاه تربیتی شهدا موضـوعاتی را واکـاوي    دنکر نیز به دنبال روشن    مقاله حاضر 

با بررسی  و درباره تربیت نسل بعدي چه نظري دارند؟ اند مند بوده  شهدا از چگونه تربیتی بهره    اینکه

 در تنهـا  و آیا آناناند  هتی پرورش یافتکدام مکتب تربیبراساس  آنان دریافت که توان  میاین موارد
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 آینده هاي نسل برابر در را خود و یا اند، بوده خود جامعۀ و ملت خانواده، نگران خود حیات دوران

 شـان  آسـمانی  و پـاك  باطن از که را خودهاي  رو، دلواپسی این از .اند هدانست  میمسئول و متعهدنیز 

لـذا در   .انـد  هایـشان آورده  نامه وصیت در است، دینی و یقرآني ها هآموز از سرشار و گرفته نشأت

یـشان  ها نامـه  وصیتو اهداف این تعلیم و تربیت را در  ها    ي دیدگاه تربیتی شهدا ویژگی    وجو  جست

  .دهیم  میمورد بررسی و تحلیل قرار

  

  شناسی روش

  با  و است 1توصیفی  پژوهش یک  از نظر روش   است و  نظري،  حیث هدف   از  حاضر پژوهش 

هاي  روشو ترکیبی  رویکردهاي استفاده از با محققان .گیرد  انجام می2عمقیش تحلیل محتواي رو

3مختلط تحقیق
 کـرده  تلفیـق  راهـا   یافتـه  و کننـد  تحلیل می و آوري جمع را کیفی و کمی يها داده 

 ن داددر انجـام  .)283: راد  بـه نقـل از محـسنیان   ؛4: 2007 تـشکري، ( دهنـد  مـی  ارائـه  را هـا  استنباط

گـرایش فلـسفی پراگماتیـسم اسـت و       از جملـه روش تحلیـل محتـواي عمقـی         ،ي ترکیبـی  ها  روش

اسـتخراج و تجزیـه و تحلیـل     و بـراي شود  میمتمرکز ها  نامه  وصیتروي متن   بر  زمان   پژوهشگر هم 

روش اجـراي پـژوهش   ، تربیتیهاي  موزه  آشهدا با عنواني ها هنام  وصیتموجود در متن  ي  ها  هگزار

است، که البته عمق مطلب  درصد و فراوانی  توصیفی، ها   تفسیر و استنباط دادهفنون. برد ی م را پیش 

کمـی و کیفـی در      ي  هـا   ه و در یک مجموعه مخـتلط داد       گیرد  میبه شکل کیفی مورد بررسی قرار       

  .شوند  میکار گرفته هبازنمایی معنایی ب

  

   تحلیل محتواي عمقی.1

 و روایتـی  شـکل  دو بـه  تحقیـق هـاي   پرسـش  پاسـخ بـه   در این روش ،طور که گفته شد همان

هـاي   عبـارت  یـا هـا   از گـزاره  اي مجموعـه  پردازش ،محصول آن روایتی  ارائۀ.شود می ارائه عددي

محتـواي   تحلیـل  در رایـج  کدگـذاري  عملیـات  محـصول  عـددي  ارائـۀ  و است متن از استخراجی

 شـمارة  هـا،  گـزاره : از انـد  عبـارت  روش ایـن  دهنـدة  تـشکیل  اصلی عناصر .است کمی یا ککالسی

 
1- Descriptive 
2- Deep content analysis 
3- Mixed methods tradition 
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 تعریـف   در).287-283: 1390 راد، محـسنیان (کمـی  هـاي   داده  وهـا  هکلیـدگزار  گـزاره،  شناسـایی 

 رویکردهـاي  استفاده از با روش این محققان که شده گفته ،1مختلط تحقیقهاي  روش از کاربردي،

 راهـا   یافته و کنند لیل میتح و آوري جمع راها  دادهها آن مجزاي هاي روش یا کیفی و کمی ترکیبی

  .)283: راد  به نقل از محسنیان؛4: 2007 تشکري،( دهند می ارائه راها  استنباط ،کرده تلفیق

از متن صـریح و آشـکار،   ها    گزاره آوري جمع دلیل انتخاب این روش این است که عالوه بر         

کـه در مفـاهیم   یی ها هزار تا عمق مفاهیم قابل دسترس و گ کند  می روش مذکور این امکان را ایجاد     

شناسایی متـون مـورد      :گونه خواهد بود   مراحل انجام نیز این   . آوري شوند  مشخص و جمع   ،اند  هنهفت

از متون مورد نظـر، شناسـایی متغیرهـا و وجـوه     ها   از این متون، استخراج گزاره    گیري    بررسی، نمونه 

مورد نظـر  هاي     تحلیل  دادن  انجام و ها، ساخت کدنامه معکوس    از گزاره ها    هژآنها، استخراج کلیدوا  

  ).14: 1391 سپنچی،(

  

  مراحل روش تحلیل محتواي عمقی

  ؛شناسایی متون مورد بررسی :گام اول

کیفـی  ي هـا  هدر این روش با توجه بـه اینکـه از داد   از این متون، معموالًگیري  نمونه: گام دوم 

  ؛هدفمند استگیري  نمونه کنیم، شیوه استفاده می

  ؛یی از متون مورد نظرها هتخراج گزاراس: گام سوم

  ؛ شناسایی متغیرها و وجوه آنها:گام چهارم

  ؛ها از گزارهها  هژاستخراج کلیدوا :گام پنجم

  ؛ساخت کدنامه معکوس: گام ششم

  ).14: 1391، کمی و کیفیهاي  تحلیل سپنچی،(مورد نظر هاي  تحلیلدادن انجام  :گام هفتم

  

  گزاره گزاره و کلید.2

 مـضمون  توانـد بـر   مـی  استخراج این .اند هشد استخراج گفتار از که هستند ییها هداد اه هگزار

 ماننـد یـک   ،از نوشـتار اي  ه، محـدود خاصـی  مـضمون  بـر  تمرکـز  بـدون  یـا  و باشد متمرکز خاصی

 
1- Mixed methods tradition 
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 تحقیق عبـارت  اهداف حسب تواند	می گزاره محتوا، نظر از .پاراگراف یا یک جمله را دربر بگیرد

 نقطـۀ  قطعـه،  هـر  براي و شده تقسیم تر کوچک قطعات به متن کهباشد  استخراج کانونی، محدودة

 محـوري همـان کلیـدگزاره یـا کلیـد واژه را شـامل        ایـن نقطـه  .گیرد می قرار قطعه مبنا آن محوري

 توانـد   میکالم ي جانوجو جستدر  کیفی تحقیق تابع قواعد پژوهشگر عملکرد بنابراین، .شود می

  .)289 :1390 راد، محسنیان( بزند حدس هم نیت را

  

  کدنامه معکوس .3

بعـدي  ي هـا  ه کار را با استخراج گزارآن، براي تعیین کلیدگزاره  و گزاره هر استخراج از پس

نیـز   ترین بخش کـار  که مشکل مرحله بعد    .کنیم  می موکولر  کا انتهاي به را کدنامه ساخت و دنبال

برگزیـد  ها  کلیدگزارهاز بین همان توان عنوانی را  ی م براي این کار ،ستها  کلیدگزارهادغام   ،هست

عناوین جدیـد،    .یکسان و همسو باشند   معنایی   داراي بار    ، و در واقع   از آنها را در برگیرد     تعدادي   تا

در جهت پاسخ  در پایان کدنامهیابد تا  د این کار ادامه مینشو تر ادغام می هم در زیر عنوان کلی    باز

نیز مهـم و  در بازنمایی کمی و کیفی  ، بوده و در عین حال    کمیي  ها  هوي داد حابه پرسش پژوهش    

  . اساسی باشد

  

  حجم نمونه  و گزینش تصادفی،جامعه آماري .4

 اصـل  تعـداد،  ایـن  از کـه  اسـت  شـهید  )9800(کرمانـشاه نـه هـزار و هشتـصد     شـهداي  آمـار 

و ایثـارگران اسـتان   در بنیـاد شـهید    شـده، و  آوري جمـع  1393 سـال  تا شهدا از هزارتن نامۀ وصیت

 235فرمول کوکران به شـرح ذیـل        براساس   و    نمونه به شیوه تصادفی    حجم. کرمانشاه موجود است  

  . استنامه وصیت

234.633    
 

  ها هیافت تحلیل

 که حاوي شود  میمعکوس تنظیمنامه کد MAXQDAافزار  و نرم MRP افزار با استفاده از نرم

متن تا آن  زیرگروهي ها هدر این کدنامه، کلیدگزارهر کد  عین حال براي بوده و درکمی ي ها  هداد
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  .کیفی را داردي ها ه قابل بازنمایی است که قابلیت ترسیم نمودار براي دادنامه وصیت

شـهداي  ي ها هنام وصیتشده از مجموع  استخراجي ها هتوصیفی گزار  هاي شاخص )1( جدول

نامـه،    طـور متوسـط بـراي هـر وصـیت         ه  گـزاره بـ    20,119نگین   میا .دهد  می را نشان استان کرمانشاه   

   .بوده است  گزاره3 و کمترین آنها 50فراوانی بیشترین 

  

  ها هنام وصیتاستخراجی از مجموع ي ها ههاي توصیفی مربوط به تعداد گزار شاخص -1جدول 

هاي  شاخص

  آماري

  متغیر

Frequency 
  )فراوانی(

Mean 
  )میانگین(

Std. 
Deviation 

نحراف ا(

  )معیار

Variance 
  )واریانس(

Range 
  )دامنه(

Mode 
  )نما(

Median 
  )میانه(

  18  10  48 116. 516  794,10  20. 119  4728  تعداد گزاره

  

 است که به طور متوسـط حـدود         نامه  وصیت 235 کلیدگزاره حاصل استخراج از      4728تعداد  

توانـد    میرسد که  می مطلوب به نظر این حد استخراج.باشد نامه می  وصیت کلید گزاره براي هر      20

 شهدا از دریچه و نظرگـاه  نامه وصیتشهدا باشد، لذا    نامه    وصیتشاهدي بر غناي مفاهیم تربیتی در       

  .تربیتی حائز اهمیت است

 را در جهت رسیدن به نتایج پـژوهش مـرور کنـیم، الزم اسـت منظـور                  ها  پرسشقبل از اینکه    

هنگـامی کـه از مکتـب       . هاي تربیتی بیان کنیم    اهداف و ویژگی   ،ها  ه آموز ،خود را از مکتب تربیتی    

بینی و دیدگاه تربیتی خاصی منظور نظر است که در آن کلیت و   جهان،آید  میتربیتی سخن به میان

ابـزاري مـشخص     و غایت تربیت انسان در مسیري مشخص رو به سـوي اهـدافی مـشخص بـا ابعـاد                 

  به آن آموزه،تسابی و قابل تحصیل و بازآموزي باشد  هر گاه یک عمل تربیتی اک      .ترسیم شده است  

  که در فـرد باعـث تغییـر یـا تثبیـت رفتـار      کند می  هدفی را دنبالآموزه تربیتی .شود  می تربیتی گفته 

و یـا هـدف     هـر آمـوزه  .گویند  می این هدف را هدف تربیتی و جمع آن را اهداف تربیتی      ،شود می

 تربیتـی گفتـه   هـاي     هاي خاصـی باشـد کـه بـه آن ویژگـی            یداراي ویژگی یا ویژگ    تواند  می تربیتی

  .شود می
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  پرسش اول

هـاي     ویژگـی  ؟تربیتی معطوف بوده است   ي  ها  هتوجه و تأکید شهدا بر کدام آموز      

  ند؟ا نامه ایشان کدام ذکر شده در وصیت

  

  شهداي ها هنام وصیتاسالم مستخرج از تربیتی ي ها هآموزهاي  جدول فراوانی ویژگی -2جدول 

  درصد  فراوانی  ها نامه موجود در وصیتمعرفه   دیفر

  28. 72  108  تقرب جستن به اهللاهدف اصلی   1

  6. 91  26   بودنکامل و الهی  2

  44,11  43  يوظیفه محور  3

  12. 23  45  عمل گرایی  4

  4. 79  18   بودنهمیشه فعال ویی ،پویاگیپیوست  5

  16 .76  63  به نهاد خانوادهداشتن توجه ویژه   6

  19 .15  72  وظیفه والدینبه عنوان تربیت  براکیدت  7

  

  ها توصیفی مربوط به ویژگیهاي  شاخص -3جدول 

  هايشاخص

  آماري

  متغیر

Frequency 

  )فراوانی(

Mean 

  ) میانگین(

Std. 
Deviation 

انحراف (

  ) معیار

Max-
Min  

Range 

  ) دامنه(

Mode 

  ) نما(

Median 

  ) میانه(

  46  -  91  18-108  511,30   53. 714  380  تعداد گزاره

  

 تربیتـی هـاي   ، ویژگـی نـد ا  تنظیم شـده )3( و )2( هاي کمی در جدولبه صورت   که  یی  ها  هداد

هاي مرکـزي و    نیز شاخص)3(در جدول .  شهدا بر آن تأکید شده استنامه  وصیتباشند که در     می

راوانـی بـه هـدف     کمترین فراوانی به پیوستگی و پویـایی تربیـت و بیـشترین ف       ،پراکندگی بیان شده  

هـاي   ویژگـی بـه عنـوان   شـده    آوري جمـع ي  هـا   هداد.  اهللا اشـاره دارد     بـه  بقـرّ تاصلی تربیت، یعنـی     

و  هـا  تأکید صریح شهدا به تربیت اسـالمی در بیـشتر داده  . تربیتی مورد توجه شهدا است ي  ها  هآموز

 عزیــزان ایــننامـه   وصــیتشـده از مــتن   تربیتــی مــورد نظـر شــهدا اســتخراج هـاي   همچنـین ویژگــی 

  .تربیتی اسالم نیز باشدي ها هآموزهاي  ویژگی کننده تواند بیان  می وستراستا هم
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   پرسش اولگیري بحث و نتیجه

ق در  یـ نگـاهی عم  مختص بـه آن،     هاي     و ویژگی  تربیتی مورد نظر شهدا   ي  ها  هآموزدر ردیابی   

  بـه صـراحت بـر     ا شـهد  ،در برخـی مـوارد    . مـستندات را افـزایش دهـد       توانـد   مـی  ها  هنام  وصیتمتن  

 :نویـسد   مـی   شـهید اردشـیر ارژنـگ      براي مثـال،   .ندا  کردهتربیتی اسالم تأکید و سفارش      ي  ها  هآموز

به او نماز یـاد بـده، تقـواي الهـی پیـشه کـن و                .  را تربیت اسالمی کن    ،همسرم فرزندم، سعیده عزیز   

ه  این شهید بزرگـوار بـ      ،شود  می طور که دیده   همان. جا آور  ه روزه و احکام اسالم را ب      ،همواره نماز 

از این دست اشارات صـریح در        .کند  می طور صریح تربیت اسالم را براي تربیت فرزندش سفارش        

هـا،   نامـه  وصـیت دن و تعمیم این موضوع به کلیت      کر اما در جهت مستند      ؛بسیار است ها    نامه  وصیت

هـاي   وانـد در نمـودار  ت  مـی ، شـهدا آمـده  نامـه  وصیتمهم تربیتی اسالم که در هاي   گیژبرخی از وی  

 هـدف اصـلی تربیـت رو ب       «زیرگـروه   ي  ها  هکلیدگزار )1( نمودار   ،براي مثال . مربوطه ترسیم شود  

 تربیتـی مـورد نظـر شـهدا نـشان     ي هـا  هبـارز آمـوز  هاي   را به عنوان یکی از ویژگی  »سوي قرب اهللا  ه

  .دهد می

  

  
  

 1 نمودار

  

در ایـن  .  قرب اهللا اسـت ،ان شده است شهدا به آن توجه فراو  نامه  وصیتویژگی مهمی که در     

ها  کلیدگزاره همان طور که گفته شد،. شود  میبینیم که پنج زیرمجموعه از کلیدگزاره دیده  می کد
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 دیـدگاه تربیتـی شـهدا بـا دو     ، بـه عبـارتی  .انـد  با نقش و مفهوم تربیتی از دو الیه متن برداشت شـده  

  . ج شده است استخرانامه وصیتنقلی و شخصیتی نویسندة  شالوده

 با جبهه رفـتن خـالی از رنـگ و         ارتباطشهید کیومرث بیگوند عمل خویش را در         ،براي مثال 

 گونـه تـصمیمات   رسـد ایـن    مـی  به نظر.کند می داند و تنها هدف خویش را فقط خدا معرفی         می ریا

. دنبـال دارنـد  ه ب زیرا افعال تربیتی و ارزشی مانند ایثار را  ؛پرقدرت داشته باشد  اي    هدشوار باید انگیز  

 فکـر  :کنـد  مـی   بیـان چنین اینانگیزه و هدف را  خویش نامه وصیتاین شهید بزرگوار در بخشی از    

نامه شهید کیـومرث      وصیت ( بلکه فقط بخاطر خداست    ،نکنید که من براي ریا و مقام به جبهه رفتم         

  ).بیگوند

 کند  می  در ادامه تأکید    خویش را با نام خدا شروع کرده و        نامه  وصیتشهید علی عبدالمالکی    

شاید به همین دلیل هـم باشـد       . تواند خاتمه باشد    نمی که نام خدا ابتداي هرکاري است و جز او هم         

بـه  و  کنـد  میرا کشته شدن در راه خدا و دین خدا بیان   آخرین آرزوي جوانان ایرانی،که در ادامه  

 ایـن شـهید   .نماید  میمشخص  راه اونوعی اتمام وظیفه خود در این دنیا را با آرزوي کشته شدن در 

 زیرا قبل از هر کاري باید به یاد خداوند متعال بود و بعـد        ؛کنم با نام خدا شروع می    : نویسد  می عزیز

آخرین آرزوي یـک جـوان مـسلمان ایرانـی        . از انجام آن عمل نیز باید به نام او آنرا به اتمام رساند            

 میهـنش اجـرا شـود      اسالم با کمال واقعـی در     خواهد    می هم او وبعد از ،  شهادت در راه اسالم است    

  ). نامه شهید علی عبدالمالکی وصیت(

تر از خـدا     بیند و آغاز و خاتمه را شایسته        شهید بیژن امجدیان نیز نوشتن را در حضور خدا می         

 که در هر کـاري یـاد و نـام           کند  می تأکید این شهید بزرگوار صورتی از تعمیم را هم القا            .داند  نمی

بـا نـام خـدا شـروع      :نویـسد  او مـی . غیر از خدا مهم باشد   ي  ها  هتواند در مانع شدن انگیز      داوند می خ

  ).نامه شهید بیژن امجدیان وصیت(کنم و در خاتمه هم جز نام او نیست که نامه را ختم دهد  می

پور در یک مناجات عاشقانه هدف و غایت همه کس و همه اعمـال               شهید حاج احمد حجتی   

ایـن شـهید بزرگـوار بـه صـراحت          نامـه      وصـیت  بـا خوانـدن    مسلم است ،  داند  می ا خداوند و آمال ر  

تربیتی اسالم در پرورش انـسان، قـرب اهللا اسـت و بقیـه اهـداف                 یابیم که هدف اصلی مکتب     میدر

منین و اي نهایـت آرزوي   مـؤ اي صـاحب اختیـار       :نویـسد   مـی  عزیـز شـهید   ایـن   . حول این محورند  

 گواه باش !هاي راستگویان و اي خداي جهانیان  اي محبوب دل،یادخواهان اي فریادرس فر،عارفان
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 پس مرا ؛ها یافتم ها و عشق  ولی تو را بهترین دوستان و آرمان      ،در این دنیا به ظاهر در تنهایی زیستم       

احمـد   نامه شـهید حـاج   وصیت ( شاهد باش از مادیات بریدم تا به تو بپیوندم    .به سوي خودت بخوان   

  .)پور حجتی

 ،شـهدا درباره سفارشات صریح و آشـکار  ها  کلیدگزاره زیرگروه به هفتنمودارهاي مربوطه   

 مختص به دیدگاه تربیتـی ایـن عزیـزان را مـشخص      هاي    و اولویت  آنهاتربیتی مورد نظر    ي  ها  هآموز

بندي موضـوع،   گویی و جمع    خالصه منظورباره فراوان است، اما به       ها در این   شواهد و مثال  . کند  می

شـده از    ادغـام ي  هـا   هکه حاوي کلیـدگزار    شود  می ر ادامه تنها نمودارهاي هر ویژگی نمایش داده       د

دقـت در ایـن نمودارهـا نکـات ظریـف و بـسیار مهمـی را آشـکار                    .متن وصایاي این عزیزان است    

  .سازد می

  

  
  

 »تربیتیي ها هآموزمحور بودن  وظیفه«ي زیرگروه ها ه کلیدگزار-2 ودارنم

  

  
  

  »تربیتیي ها هآموزکامل و الهی بودن «زیرگروه ي ها هکلیدگزار -3مودار ن
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 »تربیتیي ها هآموزگرایی  عمل«زیرگروه ي ها هکلیدگزار -4نمودار 

  

  
  

 »تربیتیي ها هآموزهمیشه فعال بودن  پیوسته، پویا و« -5 نمودار

  

  
  

  »توجه ویژه به نهاد خانواده «-6نمودار 
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  »وظیفه والدین ینتر مهم ،تربیت فرزند« -7 نمودار

  

  پرسش دوم

  نامه شهدا، کدام اهداف تربیتی مورد نظر بوده است؟  در وصیت

 ، در دو زیرگروه رااز اهداف تربیتیآمده  دست بههاي    درصد و فراوانی   )5(  و )4( هاي  جدول

اد  کمترین تعـد .دهد  می زیرگروه نشاننُههدف اساسی تربیت یعنی پرستش خدا و اهداف کلی در     

  روح پرورش مربوط به زیرگروه تقوا و بیشترین تعداد کلیدگزاره مربوط به زیرگروه          ها    کلیدگزاره

  .)5جدول  (است اجتماعی

  4جدول 

 درصد فراوانی شرح جزئیات  عنوان- مقوله  ردیف

  22. 03 529 پرستش خدا   تربیتهدف اساسی 1

  24. 66 592 پرورش روح اجتماعی

  15. 24 366 خصیت اخالقیپرورش ش

  12,12 291 تعلیم حکمت ودانش اندوزي

  8. 54 205 پرورش نیروي تفکر

  3. 87 93 عدالت خواهی

  4. 66 112 تکامل انسان

  3. 08 74 دوستی با ملل

  2. 96 71 برادري و همکاري

 اهداف کلی 2

  2. 83 68 تقوا
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  نامه شهداي استان کرمانشاه صیتشده از متن و اهداف تربیتی استخراج -8 نمودار

  

  توصیفی گروه اهداف تربیتیهاي  شاخص -5جدول 

  هايشاخص

  آماري

  متغیر

Frequency 

  )فراوانی(

Mean 

  )میانگین(

Std. 
Deviation 

  )انحراف معیار(

Max-
Min  

Range 

  )دامنه(

Median 

  )میانه(

  تعداد گزاره

  )اهداف تربیتی(
2401  1,240  434 .197  68-592  525  5 .158 

  

 براي هر هدف تربیتی شاهدي بر هدفمند بودن نظام تربیتی مـورد نظـر شـهدا             240. 1 میانگین

  .باشد و دیگر اینکه توجه ایشان به پرورش اجتماعی بیش از اهداف دیگر بوده است می

  

   پرسش دومگیري بحث و نتیجه

 تربیـت کـه همانـا    هـدف غـایی   ، با اهداف تربیتی استارتباطدر پاسخ به پرسش دوم که در   

 شـهدا بیـشترین توجـه را بـه خـود            نامـه   وصـیت  و در     اسـت   بـسیار گـسترده    ،پرستش خداوند است  

تربیتی بود تا حدودي بـه  ي ها هآموزهاي  قبلی که درباره ویژگی     البته در پرسش   .دهد  می اختصاص
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سپارم تا    می ه شرح و تحلیل این هدف اساسی را به خواننده مقال          ، اختصار به منظور  .آن پرداخته شد  

 که در وصایاي این عزیزان       را نکات مهمی  ،هدف اساسی تربیت  ي  ها  هبا دقت در نمودار کلیدگزار    

  . دریابد،آمده است

  

  
  

  )پرستش خدا (»هدف اساسی«زیر گروه ي ها هکلید گزار -9 نمودار

  

ف از فراوانی بیـشتري نـسبت بـه اهـدا         » پرورش روح اجتماعی  « کلی،اهداف   در زیرگروه اما  

  در . اسـت بـوده    توجـه     مـورد   ایـن هـدف بیـشتر      ،شـهدا تربیتـی   دیدگاه  در   است و دیگر برخوردار   

 ،که گفتـه شـد     چنان .شود  می زیرگروه پرورش روح اجتماعی مشاهده    ي  ها  هکلیدگزار )10(نمودار  

   .اند	شده جاي داده ها هین کلیدگزارتر مهم بیشترین و ، تا جایی که امکان داشتهدر ترسیم نمودار

افعـال و رفتارهـاي مختلـف و       پرورش روح اجتماعی حوزه    ،طور که از نمودار پیداست     همان

شهدا تربیت فرزنـد  . براي فرد در تعامل با اجتماع دارداي  هپذیري گستردتأثیرگذاري و  تأثیرفضاي  

ادل در  زیـرا افـراد بـراي تعامـل و تعـ           ؛اند را به منظور تحویل به جامعه بسیار مهم دانسته         در خانواده 

 بـه  پذیري و توانایی برقراري ارتباط سالم رسـیده باشـند تـا بتواننـد     از جامعهاي  هجامعه باید به مرحل 

  .  یک فرد مطلوب و سودمند براي جامعه معرفی شوندعنوان
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  »پرورش روح اجتماعی«گروه رزیي ها هکلیدگزار -10نمودار 

  

الزم را ي ها هند و در بسیاري از موارد توصیگذاري را شهدا مد دارتأثیرپذیري و تأثیراین نظر 

گـرا بـودن     عمـل دلیـل به .  محقق شود،تا هدف الزم که پرورش روح اجتماعی استاند   هدکرارائه  

طلبـد و آنهـا       می  بلکه عمل شخص را نیز     ،گفتارتنها    نهقدر    سفارشات شهداي گران   ،تربیت اسالمی 

 و خـود نیـز همـان    کننـد  مـی   روح اجتمـاعی تـشویق   اعمالی در مسیر پرورش دادنافراد را به انجام 

 شاید به همین دلیل بود که آن عزیزان از توان باالیی براي امور اجتمـاعی  .گیرند  می کار هروش را ب  

 شـرکت در  :؛ از جملهدانستند  میتر از کار انفرادي برخوردار بودند و کار گروهی و تیمی را ارجح       

، شـرکت در   مـسلمانان مختلفي ها ه به وحدت بین فرق   بسیج، شرکت در جهاد سازندگی، سفارش     

  .  ...هاي طبیعی و رسانی در بحران  سیاسی و اجتماعی مساجد، کمک،هاي عقیدتی کالس

 سفارش به رعایـت آداب  براي مثال، .داري دارد  پذیري و مردم   تعامل نیز جنبه ها    برخی توصیه 

گـروه تـشکیل    ایـن زیر  ي  هـا   هار برخـی دیگـر از کلیـدگز       .معاشرت یا آداب درسـت سـخن گفـتن        

گذار تأثیر موجه و    ی که خود عامل   کند  می حکومت اسالمی یا ترویج مبانی و اصول اسالمی را بیان         

 هـا  گونـه سـفارش    شهدا با ایـن ، در واقع.تواند باشد  میبراي رسیدن به روح اجتماعی مطلوب شهدا  

  رهنمـود اسـت،  یـن مبـین اسـالم   دبراسـاس  سوي اجتماعی آرمانی که مقتـضیات آن  ه افراد را رو ب   

 شهدا تعهد و مسئولیتی را به قشر یا صـنفی مـشخص مربـوط               ها   حتی در برخی از سفارش     ،شوند می

. شـمارند   مـی  انتظارات اجتماع مسلمین و امـت ایرانـی مـسئول و متعهـد     راستايدانسته و آنها را در      
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. رسد  میو ضروري به نظرار تأثیرگذگونه موارد همگی در جهت پرورش روح اجتماعی افراد،      این

 این امور را در رسیدن به هدف مـذکور           دادن پرداخته و انجام   همچنان که شهدا نیز به این موضوع      

  . که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ،اند همتذکر شد

فـرد   کـه گوید  می  پرورش روح اجتماعی به عنوان هدف تربیت   براي شهید محمد کوروندي  

 در ادامه نیـز راهکـاري بـراي پـرورش روح اجتمـاعی            .و جامعه اسالمی مفید باشد    باید براي اسالم    

دهد و براي مفید بودن براي اسالم و جامعه اسالمی آموزش قرآن و شرکت در اجتماعات                  می ارائه

عملی داشته   تواند جنبه   می این راهکار به منظور پرورش روح اجتماعی      . کند  می و مساجد را توصیه   

 دعـا و نمـاز را فرامـوش        :نویسد  می شهید محمد کوروندي  . لزامات آن ساده و مهیاست     زیرا ا  ؛باشد

 در تربیت کودك خود از  ها پدر و مادر   .نماز جماعت و جمعه شرکت کنید      خصوص در ه   ب ،نکنید

 در  . سنگرها را حفـظ کنیـد      ،طور که امام فرمود مسجد سنگر است        همان .غافل نشوید  قوانین اسالم 

  .)نامه شهید محمد کوروندي وصیت(  عقیدتی بگذاریدهاي مسجدها کالس

  حـضرت  ازگیريفرزندانشان را بـا الگـو  خواهد  می چی از خواهرانش   دائی)رضا(شهید مسلم   

بینیم که هم نقش      می در این توصیه  .  تربیت کنند و فرزندانی صالح تحویل اجتماع دهند        )س(زینب

 زیرا تربیت فرزنـد بـه       است،فرزند مورد نظر    الگوي تربیتی گفته شده و هم پرورش روح اجتماعی          

بیـت مفیـد بـدون       تر . بسته به پـرورش روح اجتمـاعی اسـت         ،نحوي که براي جامعه مفید واقع شود      

در ادامه نیز بـه نقـش پـر         .  واقع شود   و مطلوب  تواند براي اجتماع مفید     نمی ،پرورش روح اجتماعی  

تغییراتی شگرف اند  هبرد که توانست  میافرادي ناماهمیت مادر به عنوان بهترین معلم اشاره دارد و از   

یافته دامـان    این افراد را پرورش؛و جاودانی در اجتماع زمان خود و حتی در طول تاریخ ایجاد کنند 

خـواهم بـراي فرزندانـشان مـادرانی باشـند            مـی   از خـواهرانم   :نویـسد   می ایشان .کند  می مادر معرفی 

 اوسـت کـه   ،بهتـرین معلـم مـادر اسـت    . ل اجتمـاع بدهنـد  تحویـ  همچون زینب، و فرزندانی صـالح    

) رضـا (نامـه شـهید مـسلم     وصـیت (را بپرورانـد  . ..وهـا     خمینـی  ،هـا   )ع(توانـد در دامـانش حـسین       می

  .)چی دائی

 کـه   قـانونی  ؛اطاعت از قانون نیز در مسیر پرورش روح اجتماعی مورد توجه شهدا بوده است             

 شهید محمـدعلی دولتـی از   ، براي مثال.است نون شرع اسالمقا ،اند هشهدا همواره بر آن تأکید داشت   

 اگـر قـدمی مخـالف شـما         :نویـسد   مـی  ایـشان . که از قانون شرع تبعیت کنـد      خواهد    می همسر خود 

 انجـام دهـد    ،خواهم طبق آنچه در قوانین شرعی صـالح اسـت           می  از همسرم  . حاللم کنید  ،برداشتم

  .)نامه شهید محمدعلی دولتی وصیت(
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برقراري ارتباط در اجتمـاع و نیـز    روح اجتماعی آگاهی از آداب و رسوم و شیوه    در پرورش   

پرسی،  سالم گفتن و احوال   . اند رعایت این آداب، موضوع مهمی است که شهدا به آن توجه داشته           

 شهدا غالبـاً  .ذکر نام دوستان، احترام و دعاي خیر براي آنان از آداب رایج و پسندیده جامعه ماست   

 باره شهید فارس خالوندي در این    .دندکر   می ن آداب آراسته بودند و به دیگران نیز توصیه        خود به ای  

هایـشان    خـوبی  ]بـا  [عرض ارادت مرا براسان و بخواه که      .... با محبتت مشهدي    به برادران  :نویسد می

ت دیدم مادر  حضور پدر و مادر مهربانت برخی اوقات می.حاللم کنند و خطاهایم را نادیده بگیرند

 ، این حال برایم مثال تیر خـوردن بـر قلـبم بـود    .شود  برایت ناراحت و افسرده می   ،اش دلسوزي بنا به 

 زیرا ؛ برایم قابل مقایسه نیست و خیلی نگرانش هستم      ؟دانم با مرگم چه حالی خواهد شد       دیگر نمی 

نـدگی  طلب بخشش از آنها به جهت لیاقـت شـما بـراي یـک ز               .مادر تحمل ناکامی فرزند را ندارد     

 امـا پـدر صـبورت مایـه قـوت و        .کـنم  این موضوع را به شما واگذار مـی       . خوب بسیار مشکل است   

 از او بخـواه     .آورد  نمـی  ش را بـر زبـان     ا   ایشان همه چیز را در دل داشت و نگرانی         ،م بود ا  خوشحالی

اش او  دیده مواظب قائم باشد و با اخالق پسن،برایتان دعاي خیر داشته باشد و بنده عاصی را بیامرزد       

  .)نامه شهید فارس خالوندي وصیت (را بیاموزد

سیاسی و اجتماعی و نهادهاي انقالبی، دلیلی بر    ي  ها  ه شرکت در صحن   از دیدگاه تربیتی شهدا   

 )ره( امام:نویسد  میباره علی مرادي در این شهید معروف. تواند باشد  میافرادپرورش روح اجتماعی 

 ماننـد بیـد بـا هـر     . توجه به قیامت و معنویات داشته باشید  .پر کنید  آنجا را    ،فرمود مسجدها سنگرند  

  با نهادهاي انقالبی همکـاري کنیـد  تراشی نکنید و  براي واجبات دلیل.بادي جهتتان را عوض نکنید    

  .)علی مرادي نامه شهید معروف وصیت(

ح دانستند که جهت و سمت و سوي تربیت درست در خانواده به سوي اصـال                می اغلبشهدا  

جامعه، ترویج و پاسداري از اصول و مبانی اسـالم،           نیز براي اصالح   در برخی اشارات  . جامعه است 

 بـه نـوعی پـرورش روح    ، شـهدا  در واقع.کنند می که با شرکت در اجتماعات همراه باشد را توصیه      

 ه در سایهکاند   هترویج و پاسداري از اصول و مبانی تربیت اسالمی میسر دانست           وسیلهه  اجتماعی را ب  

شـهید علـی پـور    . رسـیدن بـه پـرورش روح اجتمـاعی پـیش رود      توانـد در مـسیر     مـی  انجام آن فرد  

  ایـشان  .شـود   مـی   این موضـوع پـر اهمیـت را متـذکر          ،مسلمین حیدریان پس از رعایت حقوق عامه     

 کـنم، شـما   المال و رعایت حقوق عامه مسلمین سفارش می  شما را به عدم استفاده از بیت      :نویسد می
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  تـرویج و پاسـداري از آن دعـوت         ]راه [را به اعتقاد بـه اصـول و مبـانی دیـن اسـالم و کوشـش در                 

کنم مسجدها را پـر کنیـد و دسـت منافقـان و ضـد                هی وصیت می  ل به تمام برادران حزب ال     .کنم می

  .)نامه شهید علی پورحیدریان وصیت(انقالب را قطع کنید 

پذیري موضوع مهمـی اسـت    ناسی و مسئولیت   مسئولیت ش  ،در راستاي پرورش روح اجتماعی    

 اکبـر قربـانی انتظـارات ملـت        شهید علی  ،براي مثال  .اند  هدکر آن تأکید و سفارش      رکه شهدا بارها ب   

 .کنـد  مـی  الزم را توصـیه هـاي    مـسئولیت ،ن را مطـرح و در قبـال ایـن انتظـارات       اانقالبی و مستضعف  

توانـد    میپرورش روح اجتماعی ه منظورمشخص است مسئولیت در برابر یک جامعه یا یک ملت ب         

  لباس شما مسئولیتی سنگین بـر . برادران پاسدار مسیر شما مسیر اهللا است     :نویسد  می ایشان. مهم باشد 

 بـه امـام   ،ن در آسمان به خدا و در زمین اولا چشم ملت انقالبی و مستضعف     . شما نهاده است   ]عهده[

 که پیام امام امت است را پاسخ  )ع( پیام حسین  .ارند توقعات زیادي از شما د     .امت و بعد به شماست    

 همیشه در نظرتان باشد که .گو باشید گویید و هل من ناصر ینصرنی را تا آخرین قطره خونتان پاسخ 

  .)اکبر قربانی شهید علینامه  وصیت( طرف اهللا هستیده مسافر ب

را بـسط و  اهـداف تربیتـی    نمودارهاي مربوط به  که  یی  ها  هباره بحث بسیار و کلیدگزار     در این 

، به نمایش این نمودارها و ارائـه یـک          ها مرور کلیدگزاره تنها براي   . ندا   نیز فراوان  ،دهد  می گسترش

  . شود  میمثال از هر کدام اکتفا

  

  
  

  »اندوزي تعلیم حکمت و دانش«زیرگروه ي ها ه کلیدگزار-11نمودار 
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بـاره تأکیـدات و    دادند و در این  میمیتشهدا به تحصیل علم و باسواد شدن فرزندان بسیار اه  

 در .اندوزي اسـت  ی تربیت، تعلیم حکمت و دانشئیکی از اهداف جز   . اند سفارشات فراوانی داشته  

بـراي  . کننـد   مـی  سـفارش نفرد همراه با کسب علم و حکمـت را توأمـا   این زیرگروه، شهدا تربیت   

  خـویش گنجانـده و  نامـه  وصـیت  شهید مصطفی مـرادي تأکیـد و سـفارش بـه تحـصیل را در           مثال،

 شما نیز در جهت تربیت و تحـصیل فرزنـدانمان نهایـت کوشـش را                ، امیدوارم بعد از من    :نویسد می

  شهید کیومرث جعفري. در دنیا، و خیر و سعادت در قیامت باشند مایه آبرو و احترام    تاداشته باشید   

، شـما را امیـد خـود دانـسته اسـت،            ان عزیز خط امام، اي کسانی که امام       آموز  دانششما   :نویسد می

 را از دست ندهید و با کوشش خالصانه، کمبودهاي          )ره(امام عزیزمان  بجنبید که لیاقت این فرموده    

 عهــدهآري، عزیــزان امــروز رســالتی کــه بر.کــن کنیــد تخصــصی و فرهنگــی را از مملکــت، ریــشه

 انجام دهید  به نحو احسن     تان را   مهم است که تالش کنید وظیفه      .شماست، بسیار حائز اهمیت است    

  ).نامه شهید کیومرث جعفري وصیت ( قل رب زدنی علما:زبانتان باشد و این آیه پیوسته بر

 .انـد  هدکـر هاي بـسیاري   آموزي از طریق قرآن سفارش     حکمت امامان و پیشوایان دینی درباره    

ن یکی از وظایف والـدین       به آموزش قرآن به عنوا     ،راستا با تربیت فرزند     هم -السالم  علیه -امام علی 

و حقُّ الولَد علَى الوالـد أنْ یحـسنَ اسـمه و یحـسنَ         :فرماید  می البالغه  ایشان در نهج   .کند  میاشاره  

 حقّ فرزند بر پدر، آن است که نام خوب بـر او بگـذارد و او را خـوب تربیـت           :اَدبه، ویعلِّمه القُرآنَ  

  ). 399، حکمت هالبالغ نهج ( موزدکند و قرآن به او بیا

 آنـان در  .قرآن به عنوان منبع حکمت، نزد شهدا نیز بـا ارزش و داراي جایگـاه خاصـی اسـت      

آموز  سپار درباره حکمت شهید حمیدرضا جان  ،   براي مثال  .بسیاري دارند ي  ها  ه با قرآن توصی   ارتباط

ن کتـاب  آ چون قر،کنم مجید شروع مین  آاز قر اي    ه با آی  :نویسد  می بودن قرآن و توجه ویژه به آن      

 .شـویم  و کـشته مـی   کنـیم  مـی خاطر این کتاب جهـاد       ه ما ب  .بخش است  ساز و آزادي    انسان ،آسمانی

نامـه شـهید      وصـیت (ن بـه مـن آموخـت        آ که آزادزیستن را از طریـق قـر         را گویم خدایی   می سپاس

  .)سپار حمیدرضا جان
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  »ش شخصیت اخالقیپرور«زیرگروه ي ها هکلیدگزار -12 نمودار

  

یـک از مکاتـب اخالقـی        هـیچ : نویـسد   مـی   در اسـالم   شهید مطهري در کتاب تعلیم و تربیـت       

ست که دین الاقل بـه عنـوان یـک پـشتوانه             ا قدر مسلم این  . اند  نیافته  غیردینی در کار خود موفقیت    

 بـا تعبیـرات   -ست که داد و فریادشان در این زمینه بلند است            ا این. براي اخالق بشر ضروري است    

.  که بشر هر اندازه که از لحاظ صنعت و تمدن پیش رفته، از نظر اخالق عقب مانده است-مختلف  

مکاتب اخالقی که از قدیم بوده بیشتر مذهبی بوده و .  استچرا؟ زیرا مکاتب اخالقی وجود نداشته

.  اسـت ین آمـده یپا دیده شده که اخالق بشر ده عمالًش دین و ایمان ضعیف  بس، و به هر نسبت که 

یم تنهـا ضـامن اجـراي    ی اگـر نگـو  ،اي براي اخالق  الاقل به عنوان پشتوانه-ست که براي ایمان  ا این

  ). 119: 1373مطهري، تعلیم وتربیت در اسالم، (العاده قائل باشیم   باید ارزش فوق-آن

همیـشه   ،آنـان در جبهـه    هـاي     رویـی و مـزاح     حـسنه بودنـد و گـشاده       شهدا نوعاً داراي اخالق   

 دبیریـان شـب قبـل از شـهادت     هللا  شـهید حـشمت    بـراي مثـال،   . زدود  می خستگی را از همرزمانشان   

  مـشغول گفـتن  بـه ذکـر   ، و در عین حـال نامه وصیتخیزد و به نوشتن   شب از خواب برمی   ي  ها  هنیم

 کـه در خـواب بـه زیـارت          کنـد   مـی  ؟ ابراز  است پرسند چه شده    می  وقتی همرزمانش از او    .شود می

 اش را در همـان شـب      نامه  وصیت او   .اند شهادت داده  و به او وعده   است  هاشم رفته    مگاه قمر بنی  آرا

کـردن   بلکـه بـراي شـاد    ،اش خبـري از غـم و غـصه نیـست      نامـه   وصـیت در  تنهـا     نـه  ولی   ،نویسد می

  :هم نوشته استگونه همرزمانش ابیاتی طنز
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  و کفن آزار دهیـد ـر گورنه بـه مـن بر سـ  بعد مرگم نه به خود زحمـت بسیار دهید

  نـه پـی سنـگ لحد، پول به حـجار دهیـد  نه پی گورکن و قاري و غــسال رویـــد

  بدان عضوکه دارد حاجت بسیار دهیـد   کش که هر عضو مرا پس مرگـم بـه کســــی

  که دگـر خوب دو چشمش نکنـد کار دهیـد  چران را به فالن چشم چشمان قوي این دو

  به فالن هوچــی رنـد از پی گفتـــار دهیـد  بــازي بـود ـه خداونـد زباناین زبان را کـ

  کـــار دهید  اصغــر گچ پــاك تحویل علی  ام را که همه عمر پر از گچ بودسـت کله

  تــراش ســر بــازار دهید  به فــالن سنگ  هم که بود سنگ سـیاه این دل سنگ مرا

  خواره دهید ام را به فالن مرد شکــم معــده  ام را به فالن زن که پی وراجیـست چانه

  به که دنــدان مــرا نیز بدان یـــــار دهید   غـم )فاطمه بی دندان( در سر سفره خورد

  ) دبیریاناهللا تنامه شهید حشم از متن وصیت شعر(

  

  
  

  »پرورش نیروي تفکر«زیرگروه ي ها هکلیدگزار -13 نمودار

  

 و توانا بودن هـر ملتـی را در دانـایی آن             دارد دانایی   هباي    هنایمراد شریعتی بینایی ک    شهید علی 

 ي نـوعی از پـرورش تفکـر در بـین ملـت مـسلمان را ضـرور       ،داند و در ادامه در قالب دعـا   می ملت

 خـدایا بـه مـردم مـا         :فرمایـد   مـی   ایـشان  .کنـد   می خود را بیان  ي  ها  ه توصی ،داند و در همین قالب     می

چنان بصیرتی به ملـت       خدایا آن  .که بر کفر جهانی پیروز شوند      ایت فرما آنچنان بینایی و توانایی عن    
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 کورکورانـه و    ،جـا   که از هر لغزش و تعصب بـی        -خصوص برادران ایرانی  به   -مسلمان عنایت فرما  

سـوادي کـه    خدایا به ملت ایران توانایی بده تا با هـر نـوع جهـل و بـی         . باشنداستعمارگرانه محفوظ   

  .)مراد شریعتی نامه شهید علی وصیت( ند مبارزه کن،شود  میدي و معنويباعث استعمار فکري ما

و بـه  اند  هریزي تأکید و سفارش نمود  بجا در برنامه    رشد فکري در انجام امور و تفکر        بر شهدا

 اي  :نویـسد   می باره پور در این   احمد حجتی  شهید حاج  .اند  هصراحت در این موضوع اظهار نظر داشت      

 فرزندانم به امر به معروف و نهی از منکر ،بکوشید و نه فقط درس خواندن     ها    ینهزم  در همه  ،فرزندم

ریزي و توجه فراوان داشته   برنامهان در کارهایت. و خود را از نظر فکري و سیاسی بپرورانید         یدبپرداز

نامه  وصیت( فکر رشد دیگران و رشد خود باشید         به همیشه   ، روي مسائل اسالمی تأکید کنید     .باشید

  .)پور احمد حجتی هید حاجش

  

  
  

  »تکامل انسان«زیرگروه ي ها هکلیدگزار -14 نمودار

  

را » رضایت خداوند سعادت است«و » سوي خداه سعادت رو ب«قبل از هر چیز، باید دو مفهوم 

 یعنی همین که راه را پیش ؛داند  میسوي خدا را، سعادت  ه   مفهوم اول، پیش ب    .از هم تفکیک کنیم   

 هدف منطبق با حرکت ، در واقع.تواند سعادت باشد    می  خود ،سوي خدا در حرکتیم   ه  گرفته و رو ب   

، بـراي مثـال   . اما در مفهوم دوم باید خدا راضی باشد تا سعادت نصیبمان شـود .یابد  میو جهت معنا  
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انجام هر کـاري بـا یـک هـدف کـه             هر کاري باید رضایت خدا در نظر باشد، یعنی        دادن  در انجام   

بـا ایـن   . گذاري شده و آن هدف رضـایت خداونـد اسـت     نشان،آورد  میي ما ارمغان سعادت را برا  

  . رویم  میدر دو مفهوم اخیر و همچنین مفاهیم دیگریی ها ه حال به سراغ کلیدگزار،توضیح

 .خوانیم  می اکبر قربانی   شهید علی  نامه  وصیتنظر درباره تکامل انسان را در        ترین اظهار  صریح

شـهید حمیدرضـا    .  شـهادت تکامـل انـسان اسـت        .الـرحیم  الرحمن اهللا  بسم :نویسد  می این شهید عزیز  

 رسـاند  رمق جامعه خون خویش را می هاي بی  ست که به اندام   ا     شهید مانند قلب   :نویسد  می سپار جان

شـهید   (بخـشد  ست که به نسل خویش ایمان جدید به خویشتن را می           ا اش این  ترین معجزه  و بزرگ 

  .)سپار حمید رضا جان

 ي مقام خدا را مورد اشاره قرار داده و ایثـار را بـا تکیـه بـر مقـام واال                    ،منش شهید مهدي ایران  

  و تکامل انسان را در این مرتبه از تربیت میسر    کند  می مالک واقعی همه چیز است، معنا      خداوند که 

 این مرتبه   ، بنابراین .اند را هدف و مقصود خود قرار داده       ایثار  زیرا خود آنها باالترین مرتبه     ؛داند می

 خداونـد  :نویـسد   مـی بـاره   او در ایـن .آورد  مـی ستاید و از مقام شهید تجلیل به عمل      می از تکامل را  

 با عمل خود به دشمن درون ،ما براي خویشان امانتی بیش نیستیم. هاست ها و مال مالک حقیقی جان

نفع اسالم را در نظر  .ر راه هدف است ایثار د،این امانت گیري    زیباترین بازپس . و بیرون حمله کنید   

 بلکـه گفتـار شـهید بـه مراتـب      ، تنها به عکس و ظـواهر دنیـوي شـهید اهمیـت ندهیـد            .داشته باشید 

 کـالم شـهید برتـرین کـالم         .کننـد  محترم بدارید و عمل      است، اگر تر   دهنده]نشان[تر و راه     باارزش

  .)منش ننامه شهید مهدي ایرا وصیت(  نیازي به القاب نداریم،است

 شـهادت   کـه کننـد     مـا را راهنمـایی مـی       چنـین   این آیات قران    :نویسد  شهید بهروز رشیدي می   

 به هواي نفس خویش پاسـخ       ]با تقوا  [ انسان .تواند به آن برسد     است که انسان می   اي    هباالترین مرحل 

 سـختی در زنـدان نگهـش      ه   او همانند یک زنـدانی اسـت کـه بـ           .دهد و دنیا برایش ناچیز است       نمی

ه  به باالترین مراتب انسانی رسیده که نفس مطمئنه است و خداوند او را بـ   ،او در این حال    .اند  هداشت

 ما باید از انقالب و مملکت دفاع کنیم و این نهال نورسیده را به ثمر برسانیم    .طلبد  سوي خویش می  

 پیـام مـن بـراي    .ه استکار را به ما داد  خداوند توفیق انجام این   .و تکلیف بر ماست و بر امت اسالم       

 اطاعـت از مرجـع تقلیـد        .»االمر مـنکم  لـو  الرسول و او   ااطیعواهللا و اطیعو  « :شما عمل به این آیه است     

  .)نامه شهید بهروز رشیدي وصیت(شیعیان جهان یک امر و قانون الهی است 
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  »عدالت خواهی«زیرگروه ي ها هکلیدگزار -15نمودار 

  

 الزم دربـاره عـادل      هـاي   خواهی و نیز سـفارش     دن به عدالت  راهکارهاي رسی باال  در زیرگروه   

شـهدا خـود در مـسیر اعتـدال          توان نتیجـه گرفـت کـه        می با بررسی این زیرگروه   . بودن آمده است  

  . اند و همچنین اعتدال را به دیگران سفارش کردهاند  هبود

 از  ،واهیخـ   رسیدن به هدف عدالت    برايرعایت حقوق عامه مسلمین از سفارشاتی است که          

 شهید عزیز علی پور حیدریان پس از سفارش بـه تقـوا و              .قدر توصیه شده است    سوي شهداي گران  

المـال تـشویق و بـه رعایـت           مردم را به رعایت حقوق یکدیگر و عدم استفاده از بیت           ،خواندن نماز 

 مبانی دین   تواند ترویج و پاسداري از اصول و        می به نوعی ها    این توصیه   همه .کند  می عدالت تأکید 

 ایـشان .  چنانچه خود شهید نیز به آن اشاره دارد.در مسیر خیر و سعادت دنیا و آخرت باشد    اسالم و 

المـال و رعایـت حقـوق عامـه          عـدم اسـتفاده از بیـت       ،کنم به نماز اول وقـت       سفارش می  :فرماید می

تـرویج و   ] راه[در  کنم شما را به اعتقاد به اصول و مبانی دین اسالم و کوشش                سفارش می  .مسلمین

آن است  خط او بودن، که سعادت دنیا و آخرت دردر  حمایت از رهبر و  همچنینپاسداري از آن،

  .) شهید علی پورحیدریاننامه وصیت(
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  »برادري و همکاري«زیرگروه ي ها هکلیدگزار -16نمودار 

  

» دري و همکـاري برا« در زیرگروه اهداف جزئی    ،شود  می  دیده )16(همانطور که در نمودار      

سفارش به پیوند بـرادري     «،  »سفارش به وحدت   «:ند از ا  گیرد که عبارت    می سه زیرگروه دیگر جاي   

خـود   نیـز بـه نوبـه   هـا    هـر کـدام از ایـن زیرگـروه     ؛»مستحقان و فقرا را فراموش نکنیم     «و  » مسلمانان

  .شوند  میدیگري را شاملي ها هکلیدگزار

 ،یـت بـرادري مـسلمانان را در قالـب دعـا مطـرح کـرده         اکبر قربانی ضرورت و اهم     شهید علی 

و مـرا در صـف شـهداي          پروردگارا گناهـانم را بـبخش      . خدایا شهادت را نصیبم گردان     :نویسد می

تـر نائـل      خدایا اسالم و مسلمین را یـاري ده و پیـروزي نهـایی را هرچـه سـریع                  .صدر اسالم قرار ده   

 پیوند برادري مسلمانان هرچه     .تر گرداند  را نزدیک  )عج(خواهم ظهور امام زمان     می  از خدا  .گردان

   ).اکبر قربانی  شهید علینامه وصیت( تر باد مستحکم

 سفارش به وحدت بین شیعیان و ، اول:درسفارش شهدا به وحدت معموالً در دو دسته جاي دا

 ي شهید عـرب علـی محمـد   ، براي مثال .مختلف مسلمانان ي  ها  ه وحدت بین فرق   ،با روحانیت و دوم   

 شـهید  نامـه  وصـیت ( توصیه دارم دست در دست هم علیه ضدانقالب آنها را رسوا کنـیم             :نویسد می

 با روحانیت در تمـاس باشـید و از آنهـا جـدا     :نویسد  میشهید محسن احمدي ).عرب علی محمدي 

  .) شهید محسن احمدينامه وصیت( تا دشمنان خوشحال نشوند نشوید
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نامه  وصیت. (دا دشمنان بر ما بشورند و ما متفرق باشیم       مبا. خلوص نیت و وحدت داشته باشید     

  ).شهید اردشیر ارژنگ

  

 
  

  »دوستی ملل«زیرگروه ي ها هکلیدگزار -17نمودار 

  

هـاي مـسلمان و پیـروزي آنـان را از             دوسـتی ملـت    ،شهید محمد هنرمند باقري در قالـب دعـا        

 میـان  .را اصـالح و حفـظ بفرمایـد    خداوند مسلمین جهـان      :نویسد  می ایشان. طلبد  می خداوند متعال 

 ،سـت  ا پیـروزي اسـالم و نـابودي کفـر جهـانی     ، و چون هـدف یدآنان دوستی و مودت برقرار فرما     

نامـه شـهید      وصـیت (شاءاهللا رزمندگان ما پرچم اسالم را بر روي کره زمـین بـه اهتـزاز درآورنـد                   ان

  .)محمد هنرمند باقري

دانـد و    مـی ا ملت مظلوم فلـسطین را وظیفـه   دوستی ب،شهید منصور امجدیان خطاب به پدرش  

 این مسئولیتی بزرگ ، پدر :نویسد  می  ایشان .شمارد  می ن را واجب  امبارزه براي بیرون راندن متجاوز    

کـار را نکنـیم    است که برعهده ماست که باید دشـمن را از آب و خاکمـان بیـرون کنـیم اگـر ایـن               

نامـه   وصـیت ( فلسطین کـه یـاري آنهـا بـر ماسـت      مانند مردمان مسلمان ،مانند مردمان در اسارت می   

  ).شهید منصور امجدیان

المللـی را توصـیه و تأکیـد     علمـی و بـین  ي هـا  هپـور حـضور در صـحن    احمد حجتی شهید حاج 
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المللـی حـضور داشـته     بیني ها هدست به ابتکار بزنید تا در صحن  خالق باشید و:نویسد   و می  کند  می

  .)پور جتیاحمد ح نامه شهید حاج وصیت(باشیم 

  

  
  

  »تقوا«زیرگروه ي ها هکلیدگزار -18 نمودار

  

شـهدا  . اسـت  بیشترین تأکید شهدا در رسیدن به تقوا سفارش به معنویات و دوري از مادیـات             

ن خـود تأکیـد و سـفارش    ا امـور معنـوي و دل بریـدن از مادیـات را بـه مخاطبـ                دادن  انجـام  همواره

 و توجه به آخـرت مـورد نظـر شـهدا بـوده         کارهادر   مستحبات، اخالص    عمل به  همچنین. اند دهکر

  . پردازیم  میاست که به ذکر چند نمونه از این مفاهیم

 و رسـتگاري،  صـالح تقوا به عنوان بهترین لباس حصن و سنگر مؤمن، ریسمان محکم، کلیـد   

هایی که براي ایـن کیفیـت روحـی انـسان در             ویژگی. دین و ستون تدین شناخته شده است       سازنده

اگر بخواهیم به مدارج باالي قرب خداونـد     .  حاکی از ارزش واالي آن است      ،ن دینی ذکر شده   متو

تک اوامر الهی  نچه پیامبر آورده است، براي انجام تکآدست یابیم، ناچاریم بعد از ایمان به خدا و 

 الهـی  يخـاص کـه همـان تقـوا    اي  ه، در قالـب و محـدود      مشتبهاترویگردانی از معاصی و حتی       و

  .)51: 1386 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،(طور دائم خود را کنترل کنیم ه  ب،است

 امـروز بایـد خویـشتن را    ، امت شهیدپرور ایـران :نویسد  می باره شهید کیومرث جعفري در این    

نامـه    وصـیت (  خـدا را در پـیش بگیـریم        سـمت کران معنویت شنا کنیم و       فراموش و در اقیانوس بی    

  .)شهید کیومرث جعفري

داند و در قبال با تقوا شدن، اخالص در        می انسان را بالفطره خداجو    علی مرادي  معروفشهید  
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 دانـد و خـود را سـالک ایـن مـسلک       مـی عاشق شدن و لیاقت شـهادت داشـتن را میـسر    نیز  ایمان و   

 چون انسان بالفطره سـعید و خداپرسـت اسـت و خـداجویی در او نهفتـه                  :نویسد  می او. شمارد  برمی

شود که   می کسانی فیض شهادت نصیبشان.هوا و هوس شود  ننگ را بپذیرد و بنده   پس نباید  ،است

قلمم عاجز است که درباره عواطف و احساسات حـضورم در کـربالي              مخلص و عاشق خدا باشند    

  ).علی مرادي نامه شهید معروف وصیت(غرب ایران بنویسم 

، هداف تربیتی بیان شده استشهدا، چه انامه  وصیتدر پاسخ به این پرسش که در به هر حال 

هـا   نامـه  وصـیت شـده از مـتن    آوري جمـع ي هـا  ه داد و کمـی و کیفـی    هاي    حاصل بررسی  با توجه به  

محیط بـر   و تربیت اسالمی که مند بوده است  که دیدگاه تربیتی شهدا هدفکردتوان اظهار نظر    می

یـک از    هـیچ ،ف بـرآن  مـضا  .شود  می آن را شامل  کلی   اهداف اساسی و اهداف      ،این دیدگاه است  

واقع ایقه ض دیدگاه تربیتی شهدا مورد غفلت یا م    از ، مربوط به تربیت اسالمی    کلیاهداف اساسی و    

  .  استنشده

اهـداف   سـت و  پرسـتش خدا ،هدف اساسی تربیتدیدگاه تربیتی مورد نظر شهدا    از   ،بنابراین

 خـواهی،   عـدالت  ،انـدوزي   تقـوا، تعلـیم حکمـت و دانـش         ،تکامل انـسان  : اند از    تربیت عبارت  کلی

 پـرورش   ودوسـتی بـا ملـل، پـرورش نیـروي تفکـر، پـرورش روح اجتمـاعی             ،  برادري و همکـاري   

 در ي و با فراوانی بیشتر   دارد  پرورش روح اجتماعی اهمیت بسزایی     ، در این میان   .شخصیت اخالقی 

اي  هگـاه ویـژ   شهدا به تربیت و اصـالح جامعـه ن  کند که   امر ثابت می    این .وصایاي شهدا آمده است   

پـذیري  تأثیرگـذاري و  تأثیررفتارهـاي مختلـف و فـضاي     پـرورش روح اجتمـاعی حـوزه      . اند داشته

 بـه   او تحویـل صـالح و شهدا تربیـت فرزنـد   . کند ایجاد میبراي فرد در تعامل با اجتماع      اي    هگسترد

ز اهـداف مهـم     و این داللت دارد بر اینکه پـرورش روح اجتمـاعی، ا            اند  را بسیار مهم دانسته   جامعه  

پذیري  از جامعهاي  هزیرا افراد براي تعامل و تعادل در جامعه باید به مرحل ؛تربیت مورد نظر آنهاست

و سـودمند    رسیده باشند تا بتواننـد یـک فـرد مطلـوب             مفید و مؤثر   ،و توانایی برقراري ارتباط سالم    

  .براي جامعه معرفی شوند
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  پیشنهادها

راسـتایی دیـدگاه تربیتـی شـهدا و مکتـب            مبنی بر هـم   آمده     دست بهبا توجه به نتایج     در پایان   

 مـا را موظـف     ، شـهدا هـم    نـسبت بـه   د که اداي دیـن      کراین نکته پافشاري     توان بر   می تربیتی اسالم 

 کـاربردي سـازیم و دیـدگاه ایـن      مـدارس  درسـی هاي  را در برنامهآنانسازد که دیدگاه تربیتی     می

لـذا  . بـرداري کنـیم    بهـره  از آنهـا ت جویا شـویم و در حـد تـوان   عزیزان را درباره موضوعات متفاو   

  :شود پیشنهادهاي زیر ارائه می

 آتی به رابطه علـت و معلـولی دیـدگاه تربیتـی شـهدا در قالـب      هاي    در مقاالت یا پژوهش    -1

 . تحقیقی دیگر توجه شودي ها روشها و طرح

با دیدگاه تربیتی شـهدا  . ..تحصیالت وخانوادگی، میزان   طبقه :یی از قبیل  ها  به رابطه مؤلفه   -2

  توجه شود، 

شهداي استان کرمانشاه در بـاره دو پرسـش         ي  ها  هنام  وصیتاز آنجایی که در مقاله حاضر        -3

  درشـود  و اهداف تربیتی مورد نظر شهدا مـورد بررسـی قـرار گرفـت، پیـشنهاد مـی        ها    یعنی ویژگی 

 ابـزار   ، شهدا  سایر ي تربیتی مورد نظر   ها  روشه  با صرف وقت بیشتر و امکانات بهتر ب        ،مقاالت دیگر 

  . ارکان تربیتی توجه شودسایرو امکانات تربیتی و 

 امر تعلیم و تربیت نـه چنـدان موفـق در بعـد رسـمی و      نیز وآمده    به دست با توجه به نتایج      -4

ا فاصـله   تربیتـی شـهد  هاي و سفارشها  مربیان و معلمان تربیتی از توصیه     شود    می  پیشنهاد ،غیررسمی

جامعـه نیـز   . معه اسـت فرزندان هستند و خانواده پایه و اساس تربیت جا  کننده  والدین تربیت  .نگیرند

 دیـدگاه   بایـد  بلکـه نسبت بـه آنهـا را فرامـوش کنـد،     و اداي دین  شهدا ه نباید خاطره  عالوه بر اینک  

 ،بـه هـر حـال   . ایـد دن این دیدگاه تالش نمکر و در کاربردي دتربیتی شهدا را بیش از پیش ارج نه       

  . جامعه ایران در این مهم مسئولیم تمام خانوادگی و به طور کلی وفردي ما در ابعاد همه
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