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The war imposed by Iraq against Iran and the resistance and 

standing of the Iranian society against the Iraqi Baath regime and its 
other regional and international supporters are considered one of the 
most important pages in the history of Iran. The eight-year war 
deserves attention and investigation not only from the political aspects 
but also from the cultural and social aspects. The wills of warriors and 
martyrs are among the most important and valuable documents and 
written cultural and spiritual heritage left over from the Iran-Iraq war, 
which unfortunately have received less attention from researchers in 
the field of social sciences. 

Studying and examining these written documents and analyzing 
them in the framework of scientific methods will provide a relatively 
clear picture of the different aspects of the war and the thoughts and 
beliefs of the warriors. Because the beliefs and beliefs of a nation are 
reflected in the literature and written heritage of that nation. Now that 
the war has ended, the investigation and study of the heritage of the 
field of sustainability literature and the wills of martyrs can lead to 
understanding the deeper aspects of the war and getting familiar with 
the culture of sacred defense and its spiritual achievements. 

In this research, while analyzing the content of wills, the most 
important concepts and categories extracted from them are mentioned. 
This study is a descriptive and analytical study and the statistical 
population of the study is martyrs of holy defense of Guilan province. 
In this research, 97 wills of martyrs were examined and analyzed. By 
using the content analysis method, 17 categories were extracted while 
examining and reading the text of the wills several times. Since 
content analysis refers to a method that is used regularly and 
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objectively to determine the characteristics of messages. In this 
research, in order to investigate the themes of the topics mentioned in 
the wills by reading them repeatedly and carefully. An attempt is 
made to identify the most prominent content and thematic features of 
the wills of Guilani martyrs of holy defense. 

By analyzing the content of the wills of the martyrs of Guilan, 17 
categories were extracted and these categories were defined in the 
form of three broad categories. Therefore, in total, the testament of 
Gilani martyrs includes three categories of religious and religious, 
political-economic and socio-cultural themes. 

According to the high frequency of the category of Imam Hussain 
(peace be upon him) and Muharram (58 cases/59.79%) and Mahdism 
(56 cases/57.73%), among religious themes, Imam Khomeini (RA) 
(80 cases/80.41) in political themes Economic and family category (60 
items / 61.85) Among the social and cultural themes of the wills of 
Gilani martyrs, it can be found that religion and religious and Shiite 
beliefs are the most important motivational factors for the presence of 
warriors in the battle front and the defense of national and territorial 
identity. and on the other hand, from the point of view of the martyrs, 
the school and path of Imam Khomeini (RA) was considered the 
continuation of the ideals of Karbala and Mahdism. In the thought of 
the martyrs, the family as the most central social institution has the 
most important role in the continuation of the culture and the system 
of beliefs and convictions and the society, and as a result the life of 
the belief system and the Islamic and Iranian belief system depends on 
the preservation and protection of this important and influential 
institution. The social and upbringing of the generation believes in 
Islamic and Iranian values. Recognizing and studying the thoughts and 
ideals of the martyrs can lead to the re-creation and reproduction of 
the values of the Iranian society and its application in social and 
political policy making. 
Keywords: Culture of Holy Defense, Imposed War, Martyr, Will, 
Guilan 
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 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1401سال چهاردهم، شمارة بيست و ششم، بهار و تابستان 

ّمقّدسیّگیالنیّدفاعّشهداّهاینامهوصّیتتحلیلّمحتوایّ
 

 جوادّنظریّمقّدم1ّ
ّچکیده

، هی و در نتيجهوی تدر حفظ مرزهای جغرافيایی و عقيدتی و مینقش مه مقد سشهدای دفاع 
های شهدا نها و آرمااندیشهمطالعه و بررسی  ،بنابراین ؛ایرانی ایفا نمودند تداوم حيات جامعۀ

ها بازتابی نامهوصي تهای جامعه باشد. ی و فرهنگی و ارزشهوی تصر اتواند موجب بازتوليد عنمی
د س مقيراث معنوان ها و باورها و عقاید و مطالبات و آرزوهای شهدا که بهاندیشه موعۀاست از مج

ز روش تفاده اا اسب در این مطالعه تالش شد تا توجه و مطالعه است. مکتوب بر جای مانده و شایستۀ
ترین رجستهب، مقد سگيالنی دفاع  يدشه نامۀوصي ت 97 تعداد ضمن بررسی محتوایی تحليل محتوا

ای يل محتوا تحلب. ها احصا و مورد بررسی قرار گيردنامهوصي تمورد اشاره در  ترین مضامينو مهم
کالن  ه مقولۀها در قالب سو این مقوله استخراج گردید مقوله 17 ،های شهدای گيالننامهوصي ت

ی و ته مضامين مذهبشهدای گيالنی شامل سه دس ۀناموصي ت ،در مجموع ؛تعریف گردیدند
، امام عتقادیدر ميان مضامين مذهبی و ا فرهنگی است. -اقتصادی و اجتماعی -اعتقادی،  سياسی

ا بارزه بيه و م، والیت فق)ره(اقتصادی، امام خمينی -و در ميان مضامين سياسی مهدوی تو )ع( حسين
ایی فرهنگی، خانواده و وحدت و همگر -های جهانی و در ميان مضامين اجتماعیابرقدرت
ه شمار بيالنی گهای شهدای نامهوصي تهای مورد اشاره در از جمله پربسامدترین مقوله ،اجتماعی

 روند.می
 ، گيالن نامهوصي ت، جنگ تحميلی، شهيد، مقد سفرهنگ دفاع هایّکلیدی:ّواژه
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ّمهّمقّدّ-1
 ژیم بعثرابر ایرانی در بر ایران و مقاومت و ایستادگی جامعۀ جنگ تحميلی عراق عليه
یخ ایران به ترین صفحات تارالمللی آن، یکی از مهمای و بينعراق و دیگر حاميان منطقه

ماعی ی و اجتاز ابعاد فرهنگبلکه  ،ساله نه تنها از ابعاد سياسیجنگ هشت رود.میشمار 
ترین و های رزمندگان و شهدا از جمله مهمنامهوصي ت توجه و بررسی است. شایستۀ
 و عراق یرانترین اسناد و ميراث مکتوب فرهنگی و معنوی به جای مانده از جنگ اباارزش

رار قعلوم اجتماعی  ةروند که متأسفانه کمتر مورد توجه محققان حوزمیبه شمار 
 است. گرفته

ویر های علمی، تصها در چارچوب روشنمطالعه و بررسی این اسناد مکتوب و تحليل آ
 ؛د نمودخواه و باورهای رزمندگان ارائهها نسبتا  روشنی از ابعاد مختلف جنگ و اندیشه

یابد. میانعکاس  مل تو ميراث مکتوب آن مل ت در ادبيات اعتقادات و باورهای یک  زیرا
 وت پایداری ادبيا ، بررسی و مطالعۀ ميراث حوزةاستگرفتهحال که جنگ پایان 

دفاع  تر جنگ و آشنایی با فرهنگعميقابعاد  تواند به درکمیهای شهدا نامهوصي ت
ّجامد. و دستاوردهای معنوی آن بين مقد س

ّبیانّمسئلهّ-1-1
 ،هاشدان ،رسوم و عادات ،آداب ،اعتقادات ،باورها ای ازاگر فرهنگ را مجموعه

ورت ر این ص، دمافکار و رفتار یک جامعه بداني ،اخالق ،صنایع و هنرها، قوانين و مقررات
های عينی جلوهترین یکی از مهمتواند می (مقد س)دفاع  ایران و عراق سالۀجنگ هشت

 در قد سمدفاع  ی و فرهنگیهوی تعناصر  باشد. مجموعۀایرانی  هوی ت جامعۀفرهنگ و 
مار به ش ایرانی ۀجامعهای معنوی از جمله سرمایه ،ایستادگیو  چارچوب فرهنگ مقاومت

های مایهسر نگی به تداوم حيات جامعه و مجموعۀی و فرههوی تحفظ این عناصر  رود.می
 معنوی آن خواهد انجاميد.

های مریکا و برخی دولتآجنگ عراق عليه ایران جنگی است که با پشتيبانی و حمایت 
شکل گرفت و به  1357/1979می حدود دو سال پس از وقوع انقالب اسال ،غربی و عربی

و می ت جمهوری اسالتحت حاکمي میسال طول کشيد. در این مدت، ایران اسال 8ت مد 
د حدو ،از مرزهای عقيدتی و جغرافيایی خود دفاع کرد. در این مسير )ره(رهبری امام خمينی

 عنوانبهعراق  ،نظاميان ایرانی به شهادت رسيدند و در نهایتهزار نفر از نظاميان و غير 200
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 ،خود شدة، ضمن دادن تلفات زیاد انسانی از وصول به اهداف تعيينجنگ کنندةشروع
 ایران بازماند. می انقالب اسالمی یعنی اشغال ایران و شکست و ناکا

همه شهرها و مناطق ایران با حضور در ميدان نبرد و تقدیم شهيد و جانباز، سهم قابل 
شهدای دفاع ت ایران و ایستادگی در برابر دشمن داشتند. ی توجهی در دفاع از موجود

می نقش مهسياسی  -ین و ارزشمندترین کنشگران فرهنگیتربخشی از مهم مثابۀبه مقد س
در  ایرانی ، تداوم حيات جامعۀی و در نتيجههوی تدر حفظ مرزهای جغرافيایی و عقيدتی و 

ها و ها و باورها و خواستهشناسی اندیشهباز ،بنابراین ایفا نمودند؛ سالطول این هشت
های جامعه در ی و فرهنگی و ارزشهوی تصر اتواند موجب بازتوليد عنهای شهدا میآرمان

ها و باورها و عقاید و اندیشه ۀها بازتابی است از مجموعنامهوصي تشرایط امروز باشد. 
توجه  بر جای مانده و شایستۀ مکتوب مقد سميراث  عنوانبهمطالبات و آرزوهای شهدا که 

 و مطالعه است. 
 دراما  ؛های سياسی هستندها و نظامميان قدرت ها مواجهۀجنگ ،یچه به طور کل اگر

های مختلف هستند که در برابر همدیگر قرار هوی تها و این فرهنگ ،خالل جنگ
بلکه  ؛مرزهای سرزمينی نيستند صرفا  مدافعان مقد سرزمندگان دفاع  ،گيرند. با این نگاهمی

 روند.میو فرهنگ جامعه به شمار  هوی تحافظ 
در واقع مرور و بازخوانی باورها و آرزوهای های شهدا، نامهوصي تمطالعه و مرور 

رزمندگان در  ایرانی است. ۀجامع هوی تترین حافظان مرزها و  فرهنگ و برجسته
های خود سخن ها و اهداف و آرمانخود در جبهههای خود از چرایی حضور  نوشتهدل

های آشنایان، گروه ها و مطالبات خود ازاند. آنان همچنين به بيان انتظارات و خواستهگفته
 میها گانامهوصي تمطالعه و بررسی این  ،در نتيجه ؛پردازنداجتماعی مختلف و جامعه می

توسعه و  ،مقد سهای شهدای دفاع انها و آرماندیشهشخصي ت، بازشناسی  برایاست 
 ی و فرهنگی جامعه. هوی تترین عناصر ها و بخشی از مهمترویج ارزش

های شهدای نامهوصي تدر این مطالعه تالش خواهد شد تا ضمن بررسی محتوایی متن 
های رزمندگان گيالنی نوشتهترین مضامين دلترین و مهم، برجستهمقد سگيالنی دفاع 

موجب کشف و تواند می یزیاد سی این ميراث مکتوب جنگ تا اندازةاستخراج شود. برر
ی حضور شهدا در جنگ و هاانگيزهها و آرمان اهداف و شناسایی و تحليل درست

تواند منبع میتحليل محتوای این اسناد مکتوب . از جامعه باشد آنانها و انتظارات خواست
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و احساسات شهدا باشد. این تحليل با تکيه بر ها دیشهجالب توجهی برای آشنایی با ان
داشت که  توان انتظارمی ؛ بنابراینپذیردمیواژگان و عبارات به کار رفته در متن انجام 

ن به جای مانده از شهدا تا اندازة زیادی های به کار رفته در متواستخراج مفاهيم و گزاره
ها و اهداف و و آرمانر ميادین جنگ ۀ حضور آنان دانگيزه و فلسف دهندةانعکاس
شهدای  نامۀوصي تشود تا ضمن تمرکز بر در این مطالعه تالش میباشد.  های آنهاخواسته

چه  به گيالنیهای شهدای نامهوصي تدر متن االت پاسخ داده شود که ؤگيالنی به این س
ترین عناصر محتوایی و مضمونی ؟ برجستهاستاشاره شدهمضامين و موضوعاتی 

 اند؟ ها و انتظاراتی داشتهخواسته ،هاآرمان،شهدا چه اهداف؟ استکدام  هانامهوصي ت
ّپژوهشّپیشینۀّ-1-2

نگ تحميلی بررسی دیدگاه تربيتی شهدای ج»در پژوهش ( 1395) اعتمادزاده و اميریان
ررسی بمقی به توای عتحليل مح ةبا استفاده از شيو« آنها نامۀوصي تاستان کرمانشاه به استناد 

يتی گاه تربدید های این پژوهش حاکی از آن است کهاند. یافتهدیدگاه تربيتی شهدا پرداخته
اساسی  یک از اهدافو هيچ های تربيتی اسالم و هدفمند استشهدا بسيار نزدیک به آموزه

 است.  هگرفتنتی شهدا مورد غفلت قرار بيی مربوط به تربيت اسالمی، از دیدگاه ترو کل 
ها و نامهوصي ت بررسی جایگاه»( در پژوهش خود به 1398) حجازی و اسفندیارپور

هدا شهای ها و نامهنامهوصي ت ،اند. در این پژوهشپرداخته «های شهدا در ژانرهای ادبینامه
 يشينۀپ ،وباتها و مکتنوشته از دستاین  ؛ زیرااندیک ژانر در نظر گرفته شده ۀمثاببه

 ۀی نظریبنام مچنين بره ؛ها، قرآن، وصایای معصومين و عرفا دارندطوالنی در اندرزنامه
جود ها وهای گفتاری این نوشتارهای مشترکی در کنشویژگی  کارگفتار آستين و س رل،

 بر ی شهداهاامهها و ننامهوصي تاثبات این نکته است که  ،مقالهدارد. هدف اصلی در این 
مار شژانری به  آنهاهای گفتاری غالب بر و اخالقی و کنش میمبنای تحليل محتوای تعلي

 جتماعی وا ةگسترد ةمخاطبان، در حوز در یشخصي تبر ایجاد تحول عالوه  که آیند می
 د. نتوليد گفتمان فرهنگی دار ،حتی جهانی نيز

بررسی علل و »به  مقد س( ضمن پژوهشی در حوزه دفاع 1381فریبا احمدی )
است. پرداخته« مقد سسال دفاع های هشتهههای حضور شهدای استان اردبيل در جبانگيزه

ترین پيام شهيدان از آن است که مهم یکشهدای اردیبل حا نامۀوصي ت 744تحليل محتوای 
، انقالب و دستاوردهای آن، عمل به ، دفاع  از اسالماني تروحاز والیت فقيه و  پشتيبانی
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نظام اسالمی، وحدت و انسجام و مراقبت از نفس  مقد سقرآن، تالش برای تحقق اهداف 
 است.

تحليل محتوای وصایا و آثار فرهنگی »در پژوهشی با عنوان  (1385) صدیق اورعی
های شهدا، نامهوصي تدر به این نتيجه رسيده است که تصویر جبهه و جنگ «  شهدا

شده تخراجمورد مطلب اس 35363از مجموع  طلبانه است.تصویری دفاعی، مدافعانه و حق
درصد به  60/39 درصد به مطالب سياسی اختصاص داشته و پس از آن 55/46 ،از متون

پژوهش نشان  است. نتيجۀدرصد به امور اجتماعی مرتبط بوده 83/13 امور فرهنگی و
 شهدا بيشتر حاوی موضوعات سياسی است.   ۀناموصي تمتن  که دهدمی

شهدای جنگ  ۀناموصي تتحليل گفتمان »( در پژوهش 1392ایی )علی ربيعی و تمن 
 نظریۀ بر اساس جنگ رزمندگان از برگزیده نامۀتوصي  پنجاهبررسی و به تحليل « تحميلی

 و والیت فقيهکه دهد يق نشان میهای این تحقاست. یافتهالکالوموف پرداخته گفتمان

 ،شهادت، حجاب و کربال واقعۀ  آن آمریکا رأس در و استکبارستيزی ،خمينی امام رهبری
 برای شهدای کربال گریستندنيایی، توصيه به  زندگی نفی  ،جمعه نماز و جماعت نماز

 هانامهتوصي  اصلی محورهای و مضاميناز  ،ستن برای شهادت خودشانجای گریبه

د که نآیمیوالیت فقيه و رهبری امام خمينی دال مرکز به حساب  ،در این ميان ند.اهبود
 یابند. شوند و معنا میبندی میهای دیگر پيرامون آن مفصلدال

های شهدای نامهوصي تتحليل محتوای » به( 1385) کریمی و سالجقه خانی، دی،محم 
ی موضوعات ،پرداختند. در این پژوهش «آیات قرآناستان کرمان و انطباق آن با احادیث و 

ها، شهدا و شهدا و ارزش یات، شهدا و خانواده، شهدا و والدین،تحت عنوان شهدا و ماد 
شهدا و جنگ،  وحدت، شهدا و آزادی، شهدا و ایثار، شهدا و مسئوليت، شهدا و جوانان،

ب، شهدا و آرمان و آرزو، شهدا و جهاد، شهدا و دفاع از کيان اسالمی، شهدا و حفظ حجا
، شهدا و مراقبت از نفس، شهدا و یاد مرگ، شهدا و والیت، شهدا و روحاني تشهدا و 

 از موضوعات این از هرکدام ،ادامه در شده و استخراجعبادت، شهدا و صبر و بردباری 

 اند. بندی شدهتهسد مذهبی و فرهنگی، اجتماعی، ابعاد اقتصادی
رزمندگان اسالم سنجی انگيزه»ر پژوهشی تحت عنوان ( د1396)خسروی و بخشی 

ضمن تحليل محتوای  ،«های شهدانامهوصي تبررسی محتوایی ، مقد سبرای حضور در دفاع 
مورد بررسی و تحليل را ی آنان و مل  یهای دینی، انقالبشهيد، علل انگيزه ۀناموصي ت 109
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 درصد بيشترین انگيزة 5/63 دینی با حدود انگيزة که دهد. این بررسی نشان میدادندقرار 
 3ی با مل  درصد و انگيزة  5/33 انقالبی با حدود دگان در جبهه بوده و انگيزةنحضور رزم

بر این اساس  ؛استتأثيرگذار بوده مقد سدفاع  در حضور رزمندگان در عرصۀدرصد 
گان برای حضور در ميادین دینی بيشترین تأثير را در ترغيب رزمند ةانگيز که توان گفتمی

   است. ساله داشتهجنگ هشت
ّیتوّاهّمّضرورتّّ-1-3

ی و هوی ت در حفظ و بازتوليد عناصر مقد سهای دفاع با توجه به نقش و تأثير ارزش
 وادی ایرانی و نقش چشمگير شهدا در حفظ و حراست از مرزهای اعتق فرهنگی جامعۀ

ان و زمندگو اندیشه و باورهای ر شخصي تفرهنگی و نيز مرزهای جغرافيایی، بازشناسی 
های شهدا بخشی از نامهوصي ترسد. میی و مذهبی ضروری به نظر مل  هوی تمدافعان 

و  میان علکنشگرکمتر مورد توجه متأسفانه  پایداری است که حوزةميراث مکتوب ادبيات 
 است. قرار گرفتهعلوم اجتماعی  ویژه محققان حوزةدانشگاهی، به

و  شخصي تتر و بهتر چه عميقای ما را در درک هرتواند تا اندازهمیاین ميراث مکتوب 
 ،وبلنی مطهمچنين ضروری است تا برای ساختن ایراهای جامعۀ ایرانی یاری کند؛ ویژگی

 شگرانمطلوب از زبان پيشروترین کن ۀهای جامعاهداف و شاخصه، هاترین خواستهمهم
ن ا از ایيرد تمورد بررسی و مطالعه قرار گ مقد سیعنی رزمندگان دفاع  ،سياسی -اجتماعی

 ز با اینای وضعيت امروهای انقالب و بررسی مقایسهبازشناسی اهداف و ارزش ، زمينۀراه
و  قتعم  وای برخوردارند ت ویژههای شهدا از جامعي نامهوصي ت گردد. فراهمها شاخصه

قی ثير عميه تأدقت و توجه به مضامين و محتوای آنها در تربيت دینی و انقالبی نسل آیند
های نامهوصي تهمچنين بررسی متن و محتوای   (؛19-17:  1386 )شفيعی مازندرانی، دارد

 و اهداف جنگ و میاسال هوی تشناخت  ی امروز در زمينۀهاواند برای نسلتشهدا می
 .(526: 1394 زاده،زوری و شعبان) ی و ميهنی راهگشا باشدهای مل آرمان

در  میعل یتوان دریافت که تاکنون پژوهشمیهای این حوزه با نگاهی به پژوهش
انجام  مقد سهای شهدای گيالنی دفاع نامهوصي تخصوص تحليل محتوای متون 

های شهدای نامهوصي تکوشد تا ضمن تمرکز بر میاین مطالعه  ؛ بنابراین،استنپذیرفته
 نماید. کار رفته در کالم شهيدان را احصاترین مضامين به مهم ،گيالنی
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ّبحثّ-2

های و مقوله ترین مفاهيمبه مهمها نامهوصي تضمن تحليل محتوای  ،در این بخش
 و جامعۀتحليلی است  -این مطالعه یک بررسی توصيفی شود. میمستخرج از آنها اشاره 

 97تعداد  ،در این پژوهشاستان گيالن است.  مقد سشهدای دفاع  ،آماری تحقيق
با استفاده از روش تحليل  تحليل قرار گرفت. و مورد بررسی و تجزیه شهيد  نامهوصي ت
مقوله استخراج گردید. از  17 هانامهوصي تمتن  ةضمن بررسی و خوانش چندبار ،محتوا

تعيين  برای عينی و منظم صورتبه که شودمی اطالق روشی به محتوا تحليلآنجا که 
بررسی  برایدر این تحقيق  ،(275 :1374)دالور،  شودمی برده کار به هاخصوصيات پيام

تالش  آنها دقيق ر وبا خوانش مکر  هانامهوصي تمضامين موضوعات مورد اشاره در 
شهدای گيالنی دفاع  نامۀوصي تهای محتوایی و مضمونی ترین ویژگیبرجستهکه شود می

 شود.   احصا مقد س
ّمضامینّمذهبیّ-2-1

ها حاوی مضامين مذهبی و اعتقادی است. بررسی و نامهوصي ت محتوایحجم انبوهی از 
رزمندگان گيالنی در که دهد شهدای گيالنی نشان می ۀناموصي تتحليل محتوای متن 

در  ؛اندمذهبی و اعتقادی شيعه تأکيد داشته هوی تيت عناصر خود بر اهم  هاینامهوصي ت
  . شودها اشاره مینامهوصي تترین عناصر مذهبی متن ترین و برجستهمهمادامه به 
ّمّوّمحّرّ)ع(امامّحسینّ-2-1-1

 فرهنگ عاشورا و و )ع(ایرانی به امام حسين ۀبسياری معتقدند عشق و ارادت جامع
و  میانقالب اسال و پيروزی گيریدر شکل مینقش مه ،د و ساالر شهيدانعزاداری سي 

 ؛107: 1365 پال هنت،؛ 53: 1389 داشته است )فوکو، 57حرکت انقالبی مردم در سال 
طلبی در ميان جوانان . همين شور حسينی و عشق به شهادت و شهادت(170: 1363 پارسونز،

و  میهای انقالب اسالگردید تا بسياری از رزمندگان با هدف دفاع از آرمانانقالبی موجب 
 های نبرد حضور یابند. ی و ميهنی در جبهههای دینی و مل حفظ و حراست از ارزش

به وضوح قابل  های شهدا نامهوصي ت بازتاب فرهنگ عاشورا در ادبيات حماسی و متن
مرتبط با فرهنگ مورد( به عناصر  58) هانامهوصي تدرصد از  59/79 درمشاهده است. 

 و «)س(حضرت زینب» ،«)ع(اکبرعلی»، «کربال» ،«)ع(حسينامام »است. عاشورا اشاره شده
ات استفاده کر بهها نامهوصي تهستند که در متن  واژگانیترین از جمله مهم« عاشورا»
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ة رزمندگان با دشمنان را به کربال، مصاف و مبارز شهيدان در بازآفرینی صحنۀ است.شده
کنند و بر این امر تأکيد دارند عاشورائيان با یزیدیان زمان تشبيه مینبرد  نبرد کربال و  صحنۀ

 عنوانبه)اند ی کردهتأس  )ع(حضرت اباعبداهلل الحسين ،د و ساالر شهيداندر این راه به سي  که
زاده ، دصمد حسينی، شهرام حسينشهيدان حسين ابوالقاسمی، سي  نامۀوصي تک نمونه ر.

 ....( درضا قربانی  وحسن البرز، محم 
خدا  کنند تا در راهمیمعرفی کرده و آرزو  )ع(شهدا خود را شاگرد مکتب امام حسين

ه در ت پرسشهيد حج  ،نمونه عنوانبه وی کشته شوند تا اسالم زنده بماند؛همچون 
 نویسد: خود چنين می نامۀوصي ت

ز الی غم و ؛دانم که از دست دادن من برایتان مشکل استمی.. . !پدر و مادرم»
ین دد تا سنگين نيست؟ مگر آنها نبودند که کشته شدن )س(بر زینب )ع(دادن حسيندست

رزه و درس مبا ()عحسين  ،خود از آقا و سرورم ۀ؟ من هم به نوباسالم پا برجا بماند
 .شهيد پرسه( نامۀ)وصي ت «جهاد و درس شهادت را یاد گرفتم

های خود کربال، از خانواده های اهل بيت درشهدا همچنين ضمن یادآوری مصيبت
هيد شنند. تا در برابر شنيدن خبر شهادت فرزند خود صبر و استقامت پيشه کخواهند می

 نویسد:میگو با مادر واسماعيل اشکانی در گفت
ال زیرا دشمن از گریه کردنت خوشح ؛ناراحت نباش !سالم ای مادر عزیزم»

ه چاشورا عروز  در که یاد بياوره کربال را ب ۀشود و هر وقت به یاد من افتادی، صحنمی
را  ع()نامام حسي ۀصبری داشت و اگر خواستی در عزایم گریه کنی، بگو برایت روض

 .شهيد اشکانی( نامۀتوصي ) «بخوانند
ّمهدوّیتّ-2-1-2

شمار  ریخ بهشيعی در طول تا جامعۀ یهوی تو  دو رکن مهم اعتقادی مهدوی تعاشورا و 
اساسا   ،يعیش در اندیشۀ(. 15-13: 1395 )پاشایی، که پيوند عميقی با هم دارند دنرومی

م شترک قيابر اهداف مدر روایات نيز،  ( و1387 )شریعتی، است« انتظار، مذهب اعتراض»
 ۀامعتحقق ج(. 91: 1396 )موسوی و همکاران، استعاشورا و قيام مهدوی اشاره شده

فاع دشهدای  ترین اهدافاز مهم )عج(آرمانی مهدوی و برپایی حکومت عدل امام زمان
 است.بوده مقد س
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مورد( رزمندگان دفاع  56  -درصد 73/57ها )نامهوصي تدر بخش قابل توجهی از  
حافظ و نگهدار  )عج(کنند تا برقراری حکومت عدل امام زماناز خداوند طلب می مقد س

 )ره(از نهضت خمينی ،تا انقالب مهدی !خدایا !خدایا»باشد و غالبا  دعای  میانقالب اسال
 است.ها نوشته شدهنامهوصي تدر بخش آغازین یا انتهای « محافظت بفرما

ساز برقراری حکومت عدل آخرالزمانی حضرت زمينه میانقالب اسال ،به اعتقاد شهيدان
انقالب  به میشدن انقالب اسال؛ بنابراین، ضمن دعا برای منتهیاست )عج(مهدی موعود

و رفع فساد و موانع ظهور دعوت  )عج(سازی برای ظهور امام زمانمهدوی، همگان را به زمينه
شهيدان محمود صادقی خمامی، محمود  ۀناموصي تنمونه ر.ک به  عنوانبه) کنندمی

 .پور(یاسر رحيم و خرسند
ّشهادتّ-2-1-3

شهادت رود. ی شيعی به  شمار میهوی تترین عناصر طلبی از جمله مهمفرهنگ شهادت
درصد از  83/27 و اشتياق به شهادت در راه حق از جمله موضوعاتی است که در

د نصراللهی که شهيد محم  ،به طور مثال مورد(؛ 27) استا به آن اشاره شدههنامهوصي ت
از پس »نویسد: خود می نامۀوصي تدر  ،یکی از شهدای مفقوداالثر شهرستان شفت است

 «مرا سيراب کند ۀتواند گلوی تشنجز شهادت نمی چيزهيچ ،سال از عمرم 20گذشت 
 نویسد:میخود  ۀناموصي تو یا شهيد حسن البرز در  شهيد نصراللهی( نامۀوصي ت)

ما امروز برایتان سخت است که ا ؛ام را ببينيددامادی ۀآرزو داشتيد که روزی حجل»
بسی  ،ام و مقام شهادتمن به آرزویم رسيده ،اما به حقيقت ؛بنگرید شهادتم را ۀحجل

 .«باالتر از آن است که ما فکرش را بکنيم
ّروحانّیتّ-2-1-4

 مضامين مذهبی در هایی است که در ذیل مقولۀليدواژهاز دیگر ک روحاني تاشاره به 
ها همواره نامهوصي تمورد(. شهدا در 11) استها انعکاس یافتهنامهوصي تدرصد از  34/11

اند. از سوی مردم و جامعه اشاره داشته روحاني تبر لزوم تبعيت و حمایت و پشتيبانی از 
ورت حمایت از رخود به ض نامۀوصي تدر عليزاده از جمله شهيدانی است که شهيد بهرام 

را حمایت  اهللپيرو خط امام روح روحانيون متعهد و» است.متعهد اشاره داشته روحاني ت
چراکه روحانيون متعهدمان  ؛ما طریق هدایت را همچنان بپيماید میکنيد تا انقالب اسال

ها بر لزوم تفکيک ميان نامهوصي تاز این  برخی موارددر  .«اندبازوان پرتوان ولی فقيه
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 نامۀوصي ت ر. ک )به طور مثال استتأکيد شده« نماهاروحانی»دار از آگاه و بي روحاني ت
 (. و سبزعلی صابری شهيد خليلی

ّمسجدّ-2-1-5
أثير و ت روند که نقشاز جمله مراکز ارتباطی و اجتماعی به شمار می مسجد و منبر

سالمی اب انشيعی ایران و حفظ و انتقال معارف  ۀا در تاریخ تحوالت جامعهارتباطی آن
. ندامل کردهتی عؤثر و حياارتباطی م یک شبکۀ عنوانبهيت بوده و تاکنون نيز بسيار با اهم 

یع رکز توزو م رسانی اجتماعی بودندتی همواره مراکزی برای ارشاد و اطالعاین مراکز سن 
الب ن انقو دیگر بزرگان دینی در جریا )ره(ها و رهنمودهای حضرت امامو نشر اعالميه

رفت و گرفته شکل می رفتهبود که انقالب اسالها رفتند. از این کانونبه شمار می میاسال
ّ(. 90-84: 1387، )باهنر رسيد سرانجام نيز به پيروزی

يت و تربدر بسيج و  مینقش مه های اسالمی،ارتباطات گروه عنوانبه میاین مرکز اسال
 غالبا  است.هداشت مقد سسال دفاع هشت و میانقالب اسال ویژه در، بههدایت نيروی انسانی

ها بر لزوم نامهوصي تدر متن  ؛ بنابراین،اندبرخاسته از مسجد بوده مقد سشهدای دفاع 
ذهبی اه محضور در مساجد و برپایی نمازهای جماعت و دعای توسل و کميل در این پایگ

مورد( از  15) درصد46/15اند. و تربيت نيروی انسانی مؤمن و انقالبی توجه و تأکيد داشته
.ک نه رنمو برای)ند يت حضور در آن اختصاص دارو اهم  ها به موضوع مسجدنامهوصي ت

 و رد ثابت کرداشهيدان یوسف عموزاده و شهيد حسين حسنی، کامران ساغری و محم 
 .  (فرهاد  رضازاده و ...
گان بخش قابل توجهی از رزمند که دهدمیشهدا نشان  نامۀوصي تتحليل محتوای 

قش ن ،کزاند و این مراحضور داشته میهای اسالها و انجمناسالم در مساجد و پایگاه
 سنگری عنوانبهاز مسجد )ره( . امام خمينیاندداشته مقد سبسزایی در تربيت رزمندگان دفاع 

ها نامهوصي تکند که باید در حفظ آن کوشيد. این کالم امام در بسياری از متون یاد می
لی را خا شما مساجد»نویسد: میوش سرفراز نمونه شهيد کور عنوانبه ؛استانعکاس یافته

 سنگر جدوده، مسما فرم چون خود امام عزیز ؛آورید جاهبه موقع ب نمازهایتان را نگذارید و
 .«حفظ کنيد است، سنگرها را

ّوّاقتصادیّمضامینّسیاسیّ-2-2
 ن سياسی و اقتصادی و چگونگی ادارةها ناظر به مضامينامهوصي تمحتوای بخشی از 

های جهانی، ، والیت فقيه، صدور انقالب، مبارزه با ابرقدرت)ره(کشور است. امام خمينی
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ترین مضامين برجستهاز جمله  ،ت و خاک و ميهنآبادانی و مدیریت کشور، دفاع از امني 
ّاست.اشاره شده هاها به آننامهوصي تکه در متن  هستندسياسی 

ّ)ره(امامّخمینی-2-2-1
یافته از متن های استخراجبيشترین فراوانی را در ميان مقوله )ره(امام خمينیاشاره به نام 

ها، شهدا به نام امام اشاره نامهوصي تمورد( از  78) درصد 41/80 ها دارد. درنامهوصي ت
از  «)ع(فرزند امام حسين» ،«شکنبت»، «رهبر کبير انقالب اسالمی» ،«امام خمينی» اند.داشته

است. شهدا ضمن هایی است که در این بخش استفاده شدهسامدترین کليدواژهجمله پرب
های اجتماعی از مردم و گروه، میفرستادن درود و سالم به بنيانگذار جمهوری اسال

 ،از نگاه شهيدان ت تبعيت کنند.خواهند که پشت سر رهبر بایستند و از امام و پيشوای ام می
در  میجمهوری اسالو حفظ و حراست از  میقالب اسالها و تحقق اهداف انحفظ آرمان
 )ره(دشمنان خارجی در گرو پيروی و حمایت و پشتيبانی مردم از امام خمينی برابر توطئۀ

 است. 
بری دینی  و سياسی و مواضع و ره مثابۀسيره و کالم امام به ،از نگاه شهيدان 

 است و همۀ میاسال رین شاخص برای مسير حرکت انقالبگيری او،  مهمتجهت
 ها باید خود را با اندیشه و منش امام تطبيق دهند. شخصي تها و گروه
ّوالیتّفقیهّ-2-2-2

و قانون اساسی به شمار  میوالیت فقيه یکی از اصول اساسی نظام جمهوری اسال
هبری و والیت ر ،)عج(در واقع به معنی این است که در زمان غيبت امام عصر که رودمی

مورد( از شهدا در  25درصد ) 77/25 الشرایط است.جامعه بر عهدة فقيه جامع
يت توجه به اصل والیت فقيه و پيروی از ولی فقيه زمان تأکيد های خود بر اهم نامهوصي ت

  نویسد:میمصطفی علوی در این باره دشهيد سي اند. داشته
ت وفادار باشيد و ود با امام ام ت کم نکنيد و به پيمان خحمایت خود را از امام ام »

اطاعت از والیت  ،«کمناالمرم یاطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول و اول»صریح قرآن  به نص 
 .شهيد علوی( نامۀ)وصي ت «فقيه واجب است

ّّصدورّانقالبّ-2-2-3
 جبهۀو ایجاد یک  میتفکر انقالب اسال انقالب به اقصی نقاط عالم و توسعۀصدور 

عليه  فلسطين و دیگر مناطق دنيا ،عراق ،الجزایر ،با انقالبيون مصر واحد و مشترک
رود به شمار می میترین اهداف انقالب اسالیکی از مهم ها،الملل و ابرقدرتامپریاليسم بين
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رزمندگان بازتاب پيدا  سياسی یکی از اهداف عنوانبهها نامهوصي تکه در بخشی از 
  درصد(. 12/4) استکرده
 نویسد:ت پرسه در این باره میشهيد حج  ،نمونه عنوانبه

 ۀگونه بر همگونه و خمينیوار و حسينترا به جان عزیزانتان علی !مسلمان مل تای »
سر ه سرابدشمنان داخلی و خارجی اسالم و این انقالب بخروشيد و این انقالب را 

و  ظ کنيمرا حف اسالم هستيم و باید آندار ؛ چون هم اکنون ما پرچمجهان برسانيد
 .رسه(شهيد پ نامۀت)وصي  «ش حتی جان ناقابلمان را هدیه کنيمانگهداری برای

ّهایّجهانیمبارزهّباّقدرتّ-2-2-4
 ریانهای انقالب اسالمی، فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر جیکی از مشخصه

 میعظي رمایۀ، سمقد سدفاع  است. تجربۀی ایمانی و  سرزمينی سلطه و متجاوزین به مرزها
رای جی بخار پایداری و عدم کرنش را در برابر سلطۀ ،مقاومت ،طلبیاز ایثار، شهادت

رورت مبارزه شهيدان بر ض ،هانامهوصي تدرصد از  34در ایرانيان مسلمان بر جای گذاشت. 
هایی همچون هژاکليدو اند.ها تأکيد داشتهجهانی و ابرقدرت ۀسيستم ناعادالن بيگانگان و با
فر ک» و« انظلم حاکم بر جه»، «اجانب»، «یدارنظام سرمایه»، «استکبار»، «شرق و غرب»

ره اشا هاها به آننامهوصي تهستند که در متن  میاز جمله پربسامدترین مفاهي« جهانی
اسماعيل   شهيدان، عابدینی، بهرام عليزاده، هناموصي توان نمونه ر.ک نع)به استشده

 .اشکانی، قاسم پورحسن(
ليه بارزه عمضمن تأکيد بر  ،خود نامۀوصي تشهيد اسماعيل اشکانی در مثال،  عنوانبه

 نویسد:  میشرق و غرب 
ا به دری رم رارا بسوزانند و اگر خاکستها اگر پاره ،اگر پيکرم را صد پاره کنند»

زنم میاد از چه خروشان دریا، صدایم را خواهيد شنيد که فری، ته دلبریزند، از 
ن چشم دشمنا !تدریای خروشان ام  ،خداست و شرق و غرب نابود است و اکنون

اند و هگرفت کاره تمام امکانات را برای برانداختن این جمهوری ب ،داخلی به شياطين
 م وسالمياست و ما در نعمت چشم انقالبيون الجزایر و مصر و عراق به شما ،امروز

 .(اشکانی شهيد نامۀ)وصي ت ...« فهميم که در دریا هستيم و به دنبالمین
ّمطلوبّمدیریتّآبادانیّو-2-2-5

 مقد سهای شهدا و رزمندگان دفاع ای مطلوب و پيشرفته یکی از دغدغهساختن جامعه
است. شهيدان انعکاس پيدا کرده مورد(10-درصد 30/10) هانامهوصي تاست که در متن 
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 طلبی مسئوالنرسانی به مردم و عدم قدرتهای خود بر ضرورت خدمتنامهوصي تدر 
ساالری در و شایسته المال و رعایت حقوق مردماند. حفظ بيتتوصيه و سفارش کرده

، همچنين رود؛شهدا در این بخش به شمار می از دیگر تأکيدات مدیریت کشور حوزة
از جمله دیگر مواردی  ،کشاورزی ویژهاقتصادی و به خودکفایی و لزوم توجه به توسعۀ

 اند. اشاره داشته هايت توجه به آنهستند که شهدا بر اهم 
جواد عابدینی ضمن تأکيد بر خودکفایی و  توجه به اقتصاد دشهيد سي  ،به طور مثال

 نویسد:داخلی می
تاهی کنی در کار کشاورزیت، آمریکا و ای کولحظه اگر !اما تو ای کشاورز»

تو  ،درس بخوان که اميد رهبر ز!آیند و تو ای دانش آمومیقدم جلوتر  شوروی یک
. و ای اهلل باشيدمواظب خشم الهی و حزب !کنیمیهستی و ای بازاری که احتکار 

 د،کنی تا کشورت به خودکفایی برسمیکه از صبح تا شب برای انقالب کار ! کارگر
اهلل به انقالب انقالب باشيد تا این انقالب به یاری امام و شما مردم حزب مواظب ضد 

 . شهيد عابدینی( ۀنامت)وصي  «اهلل برسدجهانی حضرت بقيه
 نویسد:میمیشهيد فرهاد رضازاده خطاب به مسئوالن و مدیران جمهوری اسال

ى که یآنها ،محترماز مسئولين  ؛سخن دیگرم به مسئولين جمهورى اسالمى است»
خستگى در کار خود  خواهم که ...می ،ستمدیده هستند مل تحافظ قانون و حقوق 

 ،، کسى را برتر از کسى دیگر ندانندقانون براى همه یکسان اجرا کنند احساس نکنند،
داران و آنهایى که دارند به مردم دست سرمایه ...همه را برابر و برادر خود بدانند. 

به داد این مظلومان و بيچارگان  !خداه تو را ب .قطع کنند ،گویندما زور می ةستمدید
 .«..کنند می خدمتها خدا قسم همين بيچارگان هستند که در جبههه ب ... .برسيد

 .شهيد رضازاده( نامۀتوصي )
ّتّخاکّوّمیهندفاعّازّامنّیّ-2-2-6

 52/17 ملی و خاک و وطن از دیگر موضوعاتی است که در هوی تحفظ و حراست از 
های یکی از اهداف حضور رزمندگان در جبهه عنوانبهها نامهوصي تمورد( از  17) درصد

از جمله « وطن» و «مملکت» ،«ناموس»، «خاک»، «دفاع از ميهن»است. جنگ مطرح شده
)ر.ک  استها استفاده شدهنامهي توصملی هستند که در متن  هوی تترین عناصر برجسته
  .ادی، هادی اصغرنژاد و قنبر جوادی(شهيدان اسماعيل صي  نامۀوصي ت
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ّّفرهنگیّ-مضامینّاجتماعیّ-2-3

 داشته و میعمو ، موضوعاتی است که جنبۀمقصود از موضوعات اجتماعی و فرهنگی
ترین مضامين مهمدر این بخش به شود. توجه می هاهای اجتماعی به آندر سياست

 شود.  ها اشاره مینامهوصي تیافته در متن فرهنگی انعکاس -اجتماعی
ّوحدتّوّهمگراییّ-2-3-1

د. نرویمترین منابع قدرت نرم به شمار از جمله مهمهمبستگی و همگرایی اجتماعی 
 ختلفمحفظ وحدت کلمه و همگرایی ميان اقشار  ،های شهيدانترین توصيهیکی از مهم

بر  مقد سرزمندگان دفاع  ،هانامهوصي تدرصد از 61/20اجتماعی است. در  -سياسی
حفظ وحدت و سازش و همگرایی ميان مردم  ،های جمعیضرورت حضور در حرکت

م يان مردمسازش که دهد ها نشان مینامهوصي تاند. شماری از این توجه و تأکيد داشته
ز جمله ا ،زمين ، نظير مسئلۀات در خصوص مسائل خردات و رفع اختالفات مردم محل محل 

 نشان های شهدای گيالنینامهوصي تبررسی محتوایی متون  است.های شهدا بودهدغدغه
ای زهاندا که تا هیکی از مسائل و مشکالتی بود ،دعوا و منازعه بر سر زمينکه دهد می

 اند.  رو بودهههای گيالنی با آن روبخانواده
گونه توصيه نایجاد سازش ميان مردم ای دربارة حسنیاهلل شيخبيبح، شهيد به طور مثال

 کند:می
شب  حل هرمو به مسجد . .. يتم به برادرهایم این است با مردم سازش بکنندوص ...» 

از  تا خدا سازیدبا آنها ب آنها.گذاری زمين سازش دهيد بين بروید و مردم را از بحث سامان
 .شهيد حسنی( نامۀتوصي ) «شما راضی باشد

 مردم ...» نویسد:دوست در توصيه به مردم روستای خود میشهيد محمود علیو یا 
 «...  دپرهيزیبمان وحدت را حفظ کنيد و از تفرقه جوانان محله خصوصا  ... مسلمان روستا

 .دوست(شهيد علی نامۀوصي ت)
همبستگی در  داشتن یکدیگر و تقویت حست و برادری و دوستدعوت به اخو 

امعه جقشار ا و دوستان و همۀها شهيدان به خانوادههایی است که ، از جمله توصيهجامعه
ه نون اخوالمؤم خود را مصداق آیه انما»نویسد: میباره دادرس در این اند. شهيد نادرکرده

یگر را همد را با حالتی دوستانه با همدیگر تذکر داده و قرار داده و خطاهای یکدیگر
 .شهيد دادرس( نامۀوصي ت) «دوست داشته باشيد
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ّحجابّ-2-3-2
به شمار  میترین اهداف انقالب اسالبندوباری یکی از مهممبارزه با مظاهر فساد و بی

و  هوی ترود. شهدا ضمن پاسداری از مرزهای جغرافيایی و ميهنی، حفظ و حراست از می
توصيه به  ؛ بنابراین،نداهو اهداف خود قرار دادها را در صدر اولویت میفرهنگ ایرانی اسال

های فرهنگی غرب فرهنگی و ایستادگی در برابر هجمهی و هوی تحفظ و تقویت عناصر 
اشاره  به آنها نامهوصي تفرهنگی است که در  -مين اجتماعیترین مضایکی از مهم

 است. شده
های اجتماعی است که در بخشی از رعایت حجاب و عفاف از جمله دغدغه

، هانامهوصي تمورد( از  15)درصد 46/15 دراست. های شهدا بازتاب پيدا کردهنامهوصي ت
اند. از خواهران و مادران خود و زنان جامعه را بر لزوم رعایت حجاب دعوت کرده شهدا

بيش از هر  ،حجاب زنان سالحی است در برابر دشمنان و دشمنان از حجاب ،نگاه شهيدان
فرزندان » نویسد:باره میدر این دوست املشیمحمود علی . شهيدترسندچيز دیگری می

 ؛حجاب خودتان را حفظ کنيد .جهت اسالم قدم بردارند خود را خوب تربيت کنيد تا در
 .«ترسدمیزیرا دشمن از حجاب زیاد 

: يت حجاب چنين آمدهزاده در باب اهم نامۀ شهيد شهرام حسينوصي تو یا در 
اند که ای چنانچه شهيدان گفته ؛کنمت دعوت میمان را به حفظ حجاب و عف خواهران»

 «.از خون من استتر حجاب تو کوبنده !خواهر
ّضرورتّتوجهّبهّعلمّوّّدانشّ-2-3-3

های نخبگان کشور مبتنی بر توانایی و ظرفيتمیعل خودکفایی در علم و رشد و توسعۀ
رود. اساسا  در گفتمان انقالب به شمار می مییکی از اهداف انقالب اسال ،و جوانان کشور

پذیر های نوین امکاندستيابی به دانشاسالمی، توسعه و پيشرفت بدون توجه به رشد علم و 
های توسعه و آبادانی کشور به ترین ابزارها و مؤلفهعلم یکی از مهم ،از نگاه شهيداننيست. 

 6) درصد 18/6 دراما این علم باید در خدمت اهداف انقالب قرار گيرد.  د؛روشمار می
سازان و توجه به درس و یندهها شهدا بر لزوم تربيت دانشوران و آنامهوصي تمورد( از 

است که توجه جامعه به علم ها اشاره شدهنامهوصي تاند. در یکی از مدرسه تأکيد داشته
دانش  دانشوران باید کسب علم و ؛ بنابراین،مریکاها و آجهادی است عليه ابرقدرت ۀمثاببه

 یک جهاد در راه خدا بدانند.  انندرا هم
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هران ن و خوادارم با برادرا و سخنی »... نویسد:ت پرسه میشهيد حج  ،مثال عنوانبه 
ن اد گرفتکه ی عليه آمریکا و بدانند شان جهادی است بروانند که خواندنآموز: که بخدانش
 .«قلب جهانخواران تيری است بر ،الؤهر س

بر  سازان رادوست به طور خاص معلمان و کسانی که مسئوليت تربيت آیندهشهيد علی
و  تعليم ۀه وظيفبرادران بزرگوارم ک ...» :استمورد خطاب قرار داده و نوشته ،ارندعهده د

 د تا دربيت کنيرا خوب تر آنهاعهده دارند،  بر سازان این کشور راتربيت آیندگان و آینده
 .«رشد کنند میراه مصالح انقالب اسال

ویت و تق دانش دینی در جامعه برای توسعۀاهتمام به نوشتن و توليد آثار و کتاب 
انعکاس ها نامهوصي تهایی است که در متن یکی دیگر از توصيه، میفرهنگ اسال

 ه توليدارد کخود بر این مسئله تأکيد د نامۀوصي تاست. شهيد علی ابراهيميان در یافته
شود. می ميهن مانع از انحراف نوجوانان و جوانان ،دین در حوزة میهای ارزنده و علکتاب

 رای اینب را هيامبر و ائمپ ةمکتب اسالم و شيو ،های ارزندهبا نوشتن کتاب»نویسد: میوی 
و ها مکتب شدن در منجالبو نونهاالن عزیز جامعه را از غرقنسل تشنه روشن کنيد 

 .«نجات دهيدها ایسم

ّخانوادهّ-2-3-4
ميان  اطفیع ۀرابطایرانی است.  ۀترین نهادهای اجتماعی در جامعخانواده یکی از مهم

 85/61 است. درها بازتاب پيدا کردهنامهوصي تکامال  در متن  خانواده یشهدا با اعضا
واهران خران و براد ،همسران ،مادران ،شهيدان از پدران ،هانامهوصي تمورد( از  60) درصد

 ،ین ميانااند. در قدردانی کرده و همسر و از زحمات پدر و مادر اندت طلبيدهخود حاللي 
 بيشتر از پدران است.  همتر و عاطفی ، همگوی شهيدان با مادران خودوگفت

 خوانند که باجانب خداوند می ازگو با پدران و مادران، خود را امانتی وشهدا در گفت
خواهند تا د میاز والدین خو ؛ بنابراین،نداشهادت به جایگاه اصلی و حقيقی خود بازگشته

ر ود را دخدان در برابر این مصيبت صبر پيشه کنند و از گریه و شيون پرهيز نمایند. شهي
ان و واهرت از خضمن طلب حاللي  ؛ بنابراین،دانندنيز مسئول می خانواده یاعضاقبال 

 زوم گرمل همچنين بر داکنند. شهمی آنهاخطاب به نيز هایی ، توصيهو همسرانبرادران 
شهيد  نامۀوصي تنمونه ر.ک  عنوانبه) تأکيد دارندداشتن کانون خانواده در جامعه نگه

 .درضا قربانی(محم 
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ّتربیتّفرزندّّّ-2-3-5

های خود ، از خانه و کاشانه و خانوادهدان برای رسيدن به اهدافی آرمانیاگر چه شهي
از جمله آرزوها و  ،نسل آگاه و بيدار و دیندار فرزندان و تربيتاما  ؛انددل کنده

ها به این موضوع پرداخته نامهوصي تدرصد از  43/14 است و در آنانهای مهم ستهاخو
 کودکان و ویژهبه آیندگان، به میهای ناب اسالآنان به دنبال انتقال ارزش است.شده

 میاسال ۀهای جامعت انقالب و ارزشبقا و تداوم حيا ۀزمين ،تا از این راه نوجوانان هستند
ای به تربيت خواهند که دقت و توجه ویژهشهيدان از همسران خود می فراهم گردد.

 مثال ر.ک عنوان)به  سازان جامعه کوشا باشندبيت آیندهفرزندان داشته باشند و در تر
 .شهيد رضازاده( نامۀوصي ت

آشناکردن آنان  ،تربيت فرزند شهيدان در زمينۀهای ترین تأکيدات و توصيهیکی از مهم
 تنها منحصر بهتواند نمیتربيت فرزندان  ،است. از نظر شهدابا قرآن و معارف اهل بيت بوده

بر آموزش سياسی و تربيت  آنهاتربيت دینی و اخالق باشد و باید ضمن تربيت دینی 
 وشيد.  ک میهای انقالب اسالانقالبی و متعهد به آرمان یفرزندان

فرزندانتان را خوب تربيت کنيد و آنان را با نماز و قرآن و دعا  رزمندگان را دعا کنيد.»
ار را دشمن بدانند شان بشکند و کف هه برایشان صحبت کنيد تا دل کوچکآشنا سازید. از جب

 .شهيد ذکریاپور( ۀناموصي ت) «و اسالم را یاری کنند
، یکی از سياسی در کنار تربيت دینی فرزندانتربيت که توان گفت می بنابراین

؛ اندبر آن تأکيد داشته هاتعليم و تربيت نسل هایی است که شهدای گيالنی در حوزةاولویت
 آموزش دینی بدون توجه به باالبردن بصيرت و آگاهی سياسی واجد ارزش نيست.   پس
ّّزیستیّوّپرهیزّازّتشریفاتسادهّ-2-3-6

یکی  ،در مقایسه با سبک زندگی غربی میالگویی مطلوب از سبک زندگی اسال ۀارائ
مدیریتی  ةویژه در حوززیستی و پرهيز از تشریفات، بهادهس است. میاز اهداف انقالب اسال

ت یکی از مبارزه با اشرافي  ،بر این اساس ؛رودهای انقالب به شمار مییکی از ارزش
 است.گيری بودهاز ابتدای شکل میهای انقالب اسالاولویت

توجه به سبک زندگی شهيدان بر لزوم  ،هانامهوصي تمورد( از  7درصد ) 21/7 در 
 روحاني تویژه مدیران و به ؛زیستی و پرهيز از تشریفات توجه و تأکيد دارندساده ،میاسال

غالمحسين ضميری در  شهيد ،مثال عنوانبه  ؛دهندگری پرهيز مینشينی و اشرافیرا از کاخ
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 چنينضمن سفارش به کسب علم و آگاهی  ،روحاني تخود خطاب به  نامۀوصي ت
علم در راه خدا فرا بگيرید و خودسازی را  ،من این پيام باشد ۀبه برادران طلب»: نویسدمی

یاد بگيرید و  کردن راساده زندگی .هرگز فراموش نکنيد که شما وارث انبياء خدا هستيد
 .«وش کنيدمنشينی را فراکاخ

 زیستی وپوشی و سادهبر لزوم سادهخود  نامۀوصي تدر  ،نيز شهيد عيسی ذکریاپور
 نامۀ شهيد ذکریاپور(.وصي ت) بضاعت تأکيد داردکمک به مردم بی

 
 گیرینتیجهّ-3

 هوی تاست در جهت بازتوليد فرهنگ و  میگا مقد سفرهنگ دفاع  بررسی و مطالعۀ
شمار  هبمعاصر  ایرانيان در طول تاریخ هوی تبخشی از تاریخ و  مقد سدفاع ؛ زیرا ایرانی

ترین ترین و شاخصها و باورهای شهيدان که از مهم، اندیشههارود و بازشناسی ارزشمی
هرچه  تواند به شناختمی ،روندی و جغرافيایی به شمار میهوی تکنشگران حافظ مرزهای 

 مقد سع دفا نجامد. شهدایی و فرهنگی آن بيهوی تترین عناصر و مهم ایرانی بيشتر جامعۀ
های ا و آرزوهآرمان ،انتظارات ،ها، خواستهترین اهدافهای خود به مهمنامهوصي تدر 

توان رانی میای ۀعاین بخش از ميراث مکتوب جام ، با مطالعۀرو از این اند؛خود اشاره داشته
عه لین مطادر اایران دست یافت.  بر بخش قابل توجهی از جامعۀحاکم های به نظام ارزش

فاع دگيالنی  يدشه نامۀوصي ت 97تعداد محتوای  تالش شد تا ضمن بررسی و مطالعۀ
راج های شهدا استخنامهوصي تموضوعات مورد اشاره در ترین ترین و مهمبرجسته ،مقد س
 گردد. 

این  استخراج گردید و مقوله 17هدای گيالن های شنامهوصي تمحتوای با تحليل 
شهدای  ۀناموصي ت، بنابراین در مجموع ۀ کالن تعریف گردیدند؛ها در قالب سه مقولمقوله

هنگی فر -یاقتصادی و اجتماع -اعتقادی،  سياسی -گيالنی شامل سه دسته مضامين مذهبی
 است.

ترین از جمله مهم )عج(و امام زمان مهدوی تمحرم و  موضوع ، )ع(اشاره به نام امام حسين
در چارچوب مضامين مذهبی و اعتقادی در متن را که بيشترین فراوانی  استهایی مقوله

جنگ را مصافی ميان حسينيان  ،. شهيدان با الگوگيری از فرهنگ عاشوراداردها نامهوصي ت
و  هاتمساجد، هيئ ،روحاني تزمان و یزیدیان زمان تعریف کرده و طالب شهادت هستند. 
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بر این  ؛استشاره شدها هابه آندر پژوهش مذهبی هستند که  هوی تشهادت از دیگر عناصر 
به حضور در جنگ در تهييج رزمندگان اسالم  میمذهب نقش مه که توان گفتاساس می

طلبی به ذهبی، باورهای عميق شيعی و روحيۀ شهادتم کا بر روحيۀداشته و شهيدان با ات 
  ند.اهبود مرزهای عقيدتی و جغرافيایی این سرزميندنبال حفظ و حراست از 

مضمونی سياسی  ،هانامهوصي تشده در متن حجم قابل توجهی از موضوعات مطرح
از جمله  ،و توجه به اصل والیت فقيه )ره(دارد. تأکيد به رهبری دینی و سياسی امام خمينی

 ند. در حوزةکه در وصایای شهدا برجستگی خاصی دار ستندهترین موضوعات سياسی مهم
سياست  های شرق و غرب و  در حوزةسياست خارجه، صدور انقالب و مبارزه با ابرقدرت

آبادانی و توسعه و مدیریت صحيح کشور از   ،ت و خاک و ميهن و نيزدفاع از امني  ،داخلی
 اند. های خود به آن پرداختهنامهوصي تدیگر موضوعاتی است که شهدا در 

مسائل اجتماعی و  از ،های جنگشهدا در عين توجه به امور سياسی و حضور در جبهه
های اجتماعی را به توجه نسبت به مسائل و غافل نبوده و جامعه و گروهنيز فرهنگی 

در  ،مقد سنگاه شهدای گيالنی دفاع  ازاند. موضوعات اجتماعی توصيه و دعوت کرده
 مطلوب جز از طریق توجه به علم و ۀتحقق جامع .ها باید جهادی عمل کردعرصه ۀهم

و ایجاد همگرایی  میاسال-ترویج سبک زندگی ایرانی، سازانتربيت آینده ،آگاهی
 اجتماعی ممکن نيست. 

 56) مهدوی تو  (%79/59، مورد 58محرم )و  )ع(امام حسين با توجه به فراوانی باالی مقولۀ
در  (%41/80، مورد 80) )ره(مذهبی، امام خمينی -مضامين اعتقادی ( در ميان %73/57، مورد

ميان مضامين اجتماعی و  در (%85/61، مورد 60) خانواده اقتصادی و  مقولۀ -مضامين سياسی
توان دریافت که مذهب و اعتقادات مذهبی و شيعی های شهدای گيالنی مینامهوصي ت از فرهنگی

 ی و سرزمينیمل  هوی تنبرد و دفاع از  برای حضور رزمندگان در جبهۀل انگيزشی ترین عاممهم
به  مهدوی تهای کربال و تداوم آرمان )ره(از طرفی از نگاه شهدا، مکتب و راه امام خمينی است؛بوده

در ترین نقش را مهم ،ترین نهاد اجتماعیکانونی مثابۀ، خانواده بهشهدا ود. در اندیشۀرشمار می
حيات نظام باورها و  ،و نظام باورها و اعتقادات و جامعه داشته و در نتيجه یتداوم حيات فرهنگ

در و ایرانی  های اسالمیو نيز، تربيت نسل معتقد به ارزشو ایرانی  میاسال -فکری اعتقادی ۀمنظوم
اندیشه و  عۀبازشناسی و مطالگرو حفظ و حراست از این نهاد مهم و تأثيرگذار اجتماعی است. 

در  هاایرانی و کاربست آن های جامعۀتواند به بازآفرینی و بازتوليد ارزششهيدان می یهاآرمان
 سياسی بينجامد.   -سياستگذاری اجتماعی
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هاجدولّفراوانیّمقوله  

ّدرصدّتعدادّهازیرمقولهّهامقوله
ّ
ّ

ّمذهبیّ وّّمضامین
ّّاعتقادی

 79/59 58 و محرم )ع(امام حسين
 73/57 56 مهدوی ت
 83/27 27 شهادت

 46/15 15 مسجد و هيئت
 34/11 11 روحاني ت

ّ
ّ

ّّمضامینّسیاسیّاقتصادی

 41/80 78 )ره(امام خمينی
 34 33 های جهانیمبارزه با ابرقدرت

 77/25 25 والیت فقيه
 25/17 17 ت خاک و ميهندفاع از امني 

 30/10 10 آبادانی و مدیریت کشور
 12/4 4 صدور انقالب

ّ
ّ

ّاجتماعیّّ مضامین
ّّفرهنگی

 85/61 60 خانواده
 61/20 20 وحدت و همگرایی اجتماعی 

 46/15 15 ت حجاب و عف 
 43/14 14 تربيت فرزند 

 21/7 7 زیستی و پرهيز از تشریفاتساده
 18/6 6 ضرورت توجه به علم و دانش

 
ّ
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 .235-197 صص ،14، ش 6، سالانقالب اسالمی
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پاسداری  فصلنامۀّدوّ.«هایّشهدانامهوصّیتبررسیّمحتوایّّ،مقّدسحضورّدرّدفاعّ
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 .اجتماعی و انسانی علوم در پژوهشّمیعل نظریّو مبانی .(1374) .علی ،دالور
 رشد. تهران: انتشارات

شهدایّجنگّّنامۀوصّیتتحلیلّگفتمانّ(. »1392) .، اميرحسينربيعی، علی و تمنایی

 .186-161صص  ،20شناختی،  دورة مطالعات جامعه«. تحمیلی
در  «.هایّشهدانامهوصّیتتحلیلّگفتمانّ» (.1394) .، مریمزادهزوری، ریحانه و شعبازن

 -4 ،دانشگاه محقق اردبيلی المللی ترویج زبان و ادب فارسی،مجموعه مقاالت دهمين همایش بين
 شهریور. 6

 .نيایشگران وحدت .انتظارّمذهبّاعتراض(. 1387) .علی شریعتی،
. دفتر نشر امامّخمینیّنامۀوصّیتهاییّازّدرس(. 1386) .محمددمازندرانی، سي  شفيعی

 .معارف

ّوّآثارّفرهنگیّشهدا(. »1385) صدیق اورعی، غالمرضا. در  .«تحلیلّمحتوایّوصایا
 ، سالنامۀو پژوهشی دفتر مطالعات و تحقيقات بنياد شهيد و امور ایثارگران میمجموعه مقاالت عل

 .، تهران: شاهد1 شپژوهش، 
ّدارند؟ایرانیم(. 1979-م1976) .ميشل فوکو، ّسر ّدر ّرؤیایی ّچه حسين  ۀترجمّ.ها

 .تهران: هرمس همدانی.میمعصو
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محتوایّ تحلیل و برداریبهره»ّ.(1385).و دیگران محمدرضا دی،محم 

 نامۀفرهنگ. «قرآن وّآیات احادیث با انطباق و کرمان استان شهدای هاینامهوصّیت

 .ایثارگران و بنياد شهيد .کرمان:شهدا
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 .  //:shahid.ir8000httpو هشت هزار شهيد استان گيالن 
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