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 چکيده
اجتماعی وصایای شهددای فاهام مسهد  و مهداام حهر        –مطالعه حاضر با هدف واکاوی مفاهیم سیاسی 

و آراء  هها  هیه نظری سیاسی و اجتماعی فر قالب وصایای شددا با اتکا بر ها هیتوصاستان تدران انجا  شده است. 

 -ساله و جنگ با فشهمنان اهارجی از روک کیفهی    جنگ هشت اندیشمندان غربی و مسلمان فر فو بازه زمانی

 کیفهی اسهتفافه   -کمهی  یهها  شناات الگوهای موجهوف فر فافه  منظور بهکمی و با راهبرف پژوهش تحلیل محتوا 

مهورف شهددای    55)مهورف   09گرفید. جامعه آماری شامل وصایای شددا با توجه به آثار موجوف و فر فستر ، 

ی از نهوم نمونهه فر فسهتر  انتخهاب     ریگ نمونهانتخاب شد. شیوه دای مداام حر ( مورف شد 55فاام مسد ، 

فرصهد کهل    53/55فرصد مفاهیم سیاسی و مفاهیم اجتمهاعی   26/26نشان فاف بیشترین اراوانی با  ها ااتهشد. ی

فرصهد و   55/55وصایای شددای مداام حهر  مطالهب سیاسهی بها      فر مطالب را به اوف ااتصاص فافه ست.

و  ها نهیزمفرصد کل مطالب را به اوف ااتصاص فاف. نتایج حاکی از آن است که  35/66هیم امور اجتماعی مفا

یی اسهت کهه   هها  تفهاو   و هها  مشهابدت عوامل مشابه فر بروز جنگ عراق علیه ایران و جنگ فر سوریه فارای 

 الگوی مشخصی را به فست آورف. آناز  توان یمموجب الق مفاهیم مشترک شده که 

 

 مفاهیم سیاسی، مفاهیم اجتماعی، فاام مسد ، مدااعان حر .   :ها کليدواژه

                                                           
 شناسی، واحد تدران مرکز، فانشگاه آزاف اسالمی، تدران، ایران جامعه گروه .5

نویسههنده مسهه و (   ) رانیهه اشناسههی، واحههد تدههران مرکههز، فانشههگاه آزاف اسههالمی، تدههران،        جامعههه  گههروه .6

rozakarampour@yahoo.com 

 abedi.shad41@yahoo.comمرکز، فانشگاه آزاف اسالمی، تدران، ایران  شناسی، واحد تدران مرف  گروه .5



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 5500، زمستان وهشتم یاصلنامه علمی امنیت ملی، سا  فهم، شماره س / 553

 

 و بيان مسئله مقدمه

فر تهاری  انسهالب   را فاام ملت ایران، فر برابر فشمن رژیم بعثهی عهراق، بهرر زرینهی     

اسالمی به ثبت رساند که حضر  اما  آن را یک امتحهان الدهی قلمهداف کرفنهد. از ایهن رو      

کند،  بینید عراق به ایران حمله می ارمایند: اینکه می الب اسالمی فر این باره میانس گذار انیبن

ها از حکومت اسالمی  علتش گراتن چدار وجب ااک نیست، بلکه علت اصلی آن تر  آن

 .(5 :55)صحیفه اما ، ج و اتحاف اسالمی است 

رانهی، وسهیله   ارابهی و وی  اانمانی، نفر ، تل ، ذلت، نامرفی نهامرفان، اتنهه،   جنگ بی

کشهی،   زورگویی مستکبران، ابدت طاغوتیهان، ضهد انسهانیت، روایهت وحشهیگری، مظلهو       

شساو ، شرار ، حیله و نیرنگ، حربه نانجیبان و... بوفه، اما فاام، نعمت، روشنایی و نهور،  

محبت و همدلی، عز  و سربلندی، جوانمرفی مرفان، رام اتنهه، الفبهای آبهافانی، تندها راه     

ضعفان، روایت انسانیت، تحسیر ظالم، برآمده از وجدان، حفظ حریم، حکم عسل، رهایی مست

 .ست، تکلیف و وظیفه و... استا حکم ادا

، انهد  شهده های کسب شناات و معرات از رزمنهدگانی کهه فر جنهگ شهدید      یکی از راه

است  های جنگ و شداف  یافگارهای جبدهعنوان  به ها آن ها و همرزمان بازماندگان، اانوافه

منبم اصلی ایهن معراهت   همچنین وسیم باشند؛  توانند ابزارهایی برای مطالعه و تحسیق می که

 آن هها  نامهه  وصهیت ایهن رزمنهدگان یااهت.     ههای  نامهه  وصهیت توان فر مکتوبا  و یا  را می

تواننهد   مستسیم از عمق باطن معنوی و ایمان آنان برآمد که مهی طور  بهکه  هایی هستند نوشته

های اکری و ااالقی، اجتماعی، اانوافگی و  ی روحی و روانی شددا و فغدغهنشانگر اضا

ههایی   وصایای شهددا شهامل پیها     د؛نها باش سیاسی آنان و فر کل حا  و هوای معنوی جبده

ای اسهت. کنکهاک و واکهاوی فر     ههای ویهژه   هستند که برای مخاطبان اهاص فارای نشهانه  

تواند به ادم مها   های مختلف می شددا فر برههمفاهیم ارهنگی، اجتماعی و سیاسی وصایای 

 ها کمک کند. از معانی و مضامین مدنظر آن

فر تحسیق حاضر سعی و تالک محسق بر آن است تا به فریااهت مفهاهیم و مضهامین فر    

وصایای شددای مداام حر  و مسایسهه آن   وصایای شددای جنگ هشت سا  فاام مسد  و
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تجاوز رژیهم بعهع عهراق بهه مرزههای ایهران اسهالمی         فست یابد. بیش از سه فهه از آغاز

اما نحهوه  ؛ وهشت سا  از پایان جنگ مرف  ایران سپری شده است گذرف. همچنین بیست می

عنهوان الگهوی پایهداری و مساومهت بهرای       توانهد بهه  مواجده با این راداف مدم تاریخی مهی 

گهذرف   پایهان جنهگ نمهی    به لحاظ زمانی ااصله زیافی از های بعدی قرار گیرف. هرچند نسل

های حاکم آن زمان بسهیار ااصهله    رسد که جامعه ما فر حا  حاضر از ارزک ولی به نظر می

تواند از ایهن ااصهله بکاههد، یهافآوری فوبهاره همهان        هایی که می یکی از راه»گراته است. 

ا و هه  ها و باورها است که زمانی جامعه به آن اعتساف راس  فاشت. بخشی از آن ارزک ارزک

 کهه فر  ههای رزمنهدگانی یااهت    توان فر اسناف مکتوب جنگ، مکتوبا  و نامهه  باورها را می

. یکی از رادافهای مدمی که بعهد از انسهالب بهه    (652: 5535)اورعهی،  « اند فاشته جنگ شرکت

؛ های انسالب اسالمی بهوف  وقوم پیوست، جنگ تحمیلی و فاام مرف  ایران از میدن و ارزک

. همه وظیفهه  (652همان، )است فاشتن احکا  فینی و اسالمی بوفه   ای زنده نگهزیرا انسالب بر

ها شرکت کنند. این حماسه عظیم حتی فر وصایای شهددا   که فر جبده فانستند یمفینی اوف 

 سهاز  نهه یزمآورف کهه   به وجهوف ی را ا جانبه همهگذاشت و تغییرا  ژرف و  جا بهاثری عمیق 

نوان افبیا  پایداری یا افبیا  فاهام مسهد  گرفیهد. جوانهان     پدید آمدن افبیاتی ااص با ع

های انسالب اسهالمی بها شهور و اشهتیاق بهه       و انسالبی که برای فاام از وطن و ارزک مؤمن

و عاشسانه برای رسیدن به مسا  شهداف  و وصهو  بهه محبهوب      شتااتند یمهای جنگ  جبده

ی اوف را فرباره فین و انسالب و رهبهر  ها دگاهیفو  ها ا یپ، گراتند یمازلی بر یکدیگر پیشی 

 .کرفند یمبه مرف  جامعه ابالغ  نامه تیوصو... فر قالب 

هها و تحلیهل    نوشته ف ها از طریق وصایا، ااطرا  و  واکاوی مفاهیم ارزشمند بیانا  آن

و  هها و احساسها  مبهارزان و مهدااعان    تواند منبعی غنهی بهرای فرک اندیشهه   این اسناف می

هشت سا  فاام مسد  باشد. فر تحسیق حاضر، به کمهک تحلیهل مضهمون ایهن      رزمندگان

توانهد انجها     کارراتهه مهی   مانده بر اسا  واژگان و مفاهیم به اسناف، مدارک و مستندا  باقی

کارراتهه اسهت و شهر  و تحلیهل      بهه  گیرف. منظور از این تحلیل بررسی شیوه معنای مفاهیم
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وجهوف فارف کهه    هها  نوشهته تماعی که فر این نوم از اج –ی ااص مفاهیم سیاسی ها یژگیو

 ها را از یک نوشته سافه به یک متن ارزشمند تبدیل کرفه است. آن

مانهده از رزمنهدگان فر فو برههه زمهانی      یجها  بهه کارراتهه فر اسهناف    استخراج مفاهیم به

 ن باشهد و فر فاهام و رز  ایثارگرانهه آنها    کننهدگان  مشهارکت ههای  تواند بازتابی از انگیزه می

ها را نسبت بهه جنهگ و    ها را نسبت به فاام و جنگیدن و حتی نگرک آن مسایسه نگرک آن

ههای مختلهف رزمهی    سهربازان و رفه  تحلیل مضمون مکتوبا  ارماندهان، مرر نشان فهد.

ها فر هشت سها  فاهام مسهد  و     ای موجب مشارکت آنتواند نشان فهد که چه انگیزه می

ده است که چهه احساسها  و عهواطفی نسهبت بهه فشهمنان و       جنگ با فشمنان اارجی ش

 آغازگران جنگ تحمیلی علیه مرف  و انسالب اسالمی فاشتند.

های پندهانی اندیشهه و تفکهرا  شهددای     تواند الیهتحلیل و واکاوی مکتوبا  شددا می

ی رزمندگان ایرانی را بر اسا  یک روک علمهی تبیهین   ها دگاهیفجنگ تحمیلی و باورها و 

و جریان واکهاوی   رفیپذ یمحاضر فر راستای تحسق این امر صور   بازنمایی کند. مطالعهو 

قالب مسایسه وصایای شهددای جنهگ تحمیلهی و شهددای      ی را فرو اجتماعمفاهیم سیاسی 

اجتماعی  تحلیل و تبیین مفاهیم به فنبا و  دینما یمواکاوی  (09حاضر )فر فهه  مداام حر 

عبار  فیگر وصایای شهددای   ؛ بهشددای فو برهه از زمان است و سیاسی فر بین مکتوبا 

فههه  ) ریه ااهشت سا  جنگ )مربوط به فهه شصت( و شددای مداام حر  مربوط به فهه 

نوف(. پرفااتن به این موضوم فر این برهه از زمان از این جدهت فارای اهمیهت اسهت کهه     

هها اهوف را    . آنکنند یماوف  انوطن همهنوز جوانان متعددی هستند که افای فین به وطن و 

 .ابندی یمو فر اط مسد  حضور  فانند یممس و  

ی هها  پرسهش یی بهه  پاسهخگو فغدغهه محسهق و اولویهت پژوهشهی،      ترین مدمفرنتیجه  

مطروحه زیر است. نخست( مفاهیم اجتماعی و سیاسی فر وصایای شددا فر فو بازه زمهانی  

  و شددای مداام حر  فر وصایای اهوف  ؟ فو ( شددای فاام مسدشوند یمچگونه تحلیل 

اند؟ سو ( بها توجهه بهه ااصهله      فاشته تأکیداجتماعی  -های سیاسی بر کدا  مفاهیم و ارزک

میان جنگ ایران و عراق و فیگری جنگ بها فاعهش، وجهه مشهترک شهددا       بیش از فو فهه
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ی هها  یژگه یو؟ چدهار (  شهوف  یمه ها فر جنگ چگونه ارزیهابی   احسا  حضور آن واسطه به

؟ پهنجم( کهدا    گهرفف  یمه ی حاصل از تحلیل وصهایای شهددا چگونهه ارزیهابی     شناات روان

اجتماعی وصایای شددای هشت سها  جنهگ و    -فر مفاهیم سیاسی  ها تفاو و  ها شباهت

 شددای مداام حر  وجوف فارف؟

 

 نظری ارچوبهو چ مباني

کرفههای مختلهف   توان با روی را می ی شددا به شکل مکتوبها هیتوصبحع از وصایا و 

بر وصایای شددا، فر نظر گراتن  تأکیدمورف بحع و تحلیل قرار فاف. یکی از توجدا  ویژه 

و آراء گونهاگون اندیشهمندان غربهی و     هها  هیه نظری سیاسی و اجتماعی آنان است. ها هیتوص

 .اند پرفااتهها از منظر ااص به آن  ی وجوف فارف و آنطلب شداف مسلمان فرباره شداف  و 

ی اجتماعی، ارهنگی، سیاسهی و گهاه   ها سفارکو  ها هیتوصهای شددا شامل  نامه یتوص

 ازجملهه . ایهن وصهایا   رفیه گ یمه ر قالب مناجا  با ادا است که مورف توجه مخاطب قرار ف

بها   ی گوناگون مورف توجه قرار گیرند و مطهابق اندازها چشمتوانند از  مکاتباتی هستند که می

 ها پرفاات. لیل آنانتخابی به تح نظرگاهنوم 

بههر تحلیههل و تبیههین مفههاهیم سیاسههی و اجتمههاعی فر متههون مکتههوب شههددا فر   تأکیههد

ی شناات روانی، شناات جامعهی مطر  ها هینظر چدارچوب نظری پژوهش حاضر، به پشتوانه

ی متفکران اجتماعی است. مطابق با این اندیشهه، وصهایای   ها شهیاندنظر و  دییتأاجتماعی و 

ی فرونی و پندانی است که بایست بر اسا  روک منطسی و بها اتکها بهه    ها هیالشددا فارای 

مفدو  شداف  و ارهنگ شداف  فر  ی علمی، تحلیل و تبیین گرفف. فر گا  نخستها هینظر

کهه بایسهت    رفیپهذ  یم. او شوند یماست و اوف مروج این ارهنگ  پررنگاندیشه این ااراف 

 نامهه  تیوصه   این آرمان تما  اهداف اهویش را فر  فر جنگ حضور پیدا کند. شدید با قبو

 .فهد یمقرار  تأکیداوف مورف 

کارکرفگرا معتسد است، هر پدیده اجتماعی فارای کهارکرف   شنا  جامعهعنوان  فورکیم به

وقتی ارف فارای حس همبسهتگی و انسهجا  قهوی نسهبت بهه یهک گهروه باشهد، او          است.
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تمایزی قائهل   ، او میان مناام اوف و گروه،فاند یمها و هنجارهای گروه را از آن اوف  ارزک

به ااطر اهداف گروه  اک یزندگ. چنین ارفی فر آرزوی ادا کرفن و قربانی کرفن شوف ینم

 دییه تأ. ارف مجاهد فر جنگ با اگر شرایط بحرانی و جنگ فر پیش باشد ژهیو بهاواهد بوف، 

 کنهد  یم دییتأحضور فر جنگ  اوف را با های مشترک، نوم همبستگی اجتماعی طر  ارزک

مانند ایثار و شهداف (، بهه اهداکاری از نهوم     مشترک )های  این ارزک و برای حفظ و تداو 

. فر ایهن رویکهرف جنهگ فارای کهارکرف اسهت.      دیه نما یمه گذشتن از جهان اهویش اقهدا     

تهار  راهنمهای را  مثابهه  بهه که  فاند یمها را تعیین یا ایجاف معیارهایی  ارزک کارکرفهای مدم،

. فهنهد  یمه و بر اسا  قضاو ، ااهراف را فر اصهوص راتارهایشهان تشهکیل      کنند یمعمل 

ههای ابهزاری و آن    ی راتهاری اشهاره فارنهد، ارزک   هها  وهیشه هایی را کهه بهه    فورکیم ارزک

آزافی، برابهری،  نامهد )  یمهای غایی  فارند، ارزک تأکیدی غایی ها حالتهای را که بر  ارزک

های غایی از اهمیهت بیشهتری    مرکزیت بیشتر ارزک نکهیا و ونی(صلح جدانی و آرامش فر

 .(5533ظدیری،)براورفارند 

هها و هنجارههای اجتمهاعی را     روکیچ نیز از پیروان مکتب کارکرفگرایی اسهت و ارزک 

. او معتسد است برای حفظ همبستگی اجتماعی فر زمان فاند یمموجب همبستگی اجتماعی 

بههرای حفههظ آن حتههی بهها تسههدیم جههان اههویش نشههان  ی پایبنههدی اههوف راا عههدهجنههگ، 

به فو فسته آشکار و پندان  مرتن با همین رویکرف، کارکرفهای جامعه را .(5533همان،)فهند یم

 و ارهنهگ  سهااتار  فر هها  یبهد  و ها یاوب ها، ارزک و اهداف کند یمبیان  و کند یمتسسیم 

 آنگهاه  یطلبه  شهداف   فارند وجای  و نبایدها فر سااتار اجتماعی دهایانین و هنجارها، باقو

 .(5533همان،)استمطلوب  ،که مورف پذیرک و فر جدت اهداف و هنجارهای اکثریت باشد 

ی( و معتسهد  طلبه  ازجملهه شهداف   ) هها  ااراف فر انجا  کنش یها زهینیا  و انگوبر نیز به 

 عها  طب و فارند اوف به مخصوص و متفاو  یها برفاشت ها تیواقع به نسبت است اشخاص

، نه برفاشت مها،  یطلب فر موضوعی چون شداف فرنتیجه د صحیح باشد، توان نمی ها آن همه

و اال از فیهد فیگهر ااهراف     ابدی یطلب )کنشگر( است که اهمیت م بلکه انگیزه و نیت شداف 

 کهنش  نکهه یااهمیهت فر ایهن زمینهه     حهائز  نکتهه ممکن است یک نفر شدید باشد یا نباشد. 
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. (551: 5535عبداللدی،)رفیگ یبرم فر نیز را هدف و نیست ارزک به معطوف تندا همیشه شدیدان

؛ نیسهت  ههدف  از اهارغ  اما فارف، ارزشی شددا فر طو  تاری  جنگ ایران و عراق، بار کنش

اشهته  ف مدنظر هم را نتیجه تکلیف، بر عالوه و فاشته مناسب یها وهیش و ابزار اهداف،  زیرا

ی هها  فورهتوان یک کهنش اهالپ پیهدا نمهوف، امها فر       نمیوبر معتسد است فر عالم  است.

توان یکی از چدار سهن  کنشهی را بیشهتر مشهاهده      مختلف تاریخی فر بعضی از جوامم می

نموف. وبر کنش عسالنی معطوف به هدف را مختپ جوامم صنعتی با رهبران فموکراتیهک و  

همهان،  )فاند  یمیزماتیک کنش عسالنی معطوف به ارزک را مختپ جوامم فینی با رهبران کار

ی معطوف بهه ارزک فانسهت   ها کنشتوان فر سن   ی را میطلب شداف . فرنتیجه کنش (5535

هایی است که او اوف را به آن متعدهد   که انگیزه کنشگر برای افای تکلیف و عالقه به ارزک

توجهه بهه   . این تعدد ممکن است فینی، اجتماعی یا ااالقی باشد، بنابراین کنشگر با فاند یم

بهه   اواههد  یمه اصو  و اعتساف اوف اسط به فنبا  نتیجه و سوفمندی عمل نیسهت، بلکهه او   

 تکلیف اوف عمل کند.

عنوان یک باور و اعتساف فینی و مذهبی اسهت   کارکرفگرا؛ شداف  به پرفازان هینظراز نظر 

ا فاشهته و  ی شددها شهیو اندسزایی فر تفکرا   ی، نسش بهو اساسعنوان یک عامل مدم  و به

کهه بها    کنهد  یمه و سامان پیدا  یینما ستیحسحو  مفاهیمی  احساسا  .(5505افیبی سده، )فارف 

سااتارهای سیاسی و اجتماعی جامعه مطابست فارف و فر قالب کلما  و جمال  فر متهون  

و با فر نظر گراتن پاسداری از حریم فین اسال   کند یمشددا جلوه پیدا  نامه تیوصکتبی یا 

 .شوف یمیای آن و فر افامه تداو  انسالب، ضرور  ملی محسوب و اح

 گهراتن  فر نظهر را بها  و نیازهای ااراف  ها زهیانگشناسان اجتماعی نیز  آراء محسسان و روان

 یهها  نهه یمطالعه چگونگی شخصیت و راتار تحت تهأثیر زم و یا اجتماعی  -عوامل محیطی 

رچه از الگوهای سیاسی، ارهنگی و اجتمهاعی  ااراف اگ. فهند یم، مورف بررسی قرار اجتماعی

همهان   یعنی ،امر نشانگر بُعد فرونی و شخصی نیا یستند.، ولی همیشه تابم آن نرندیرپذیتأث

امها عوامهل    ،فرست است که شخصهی اسهت   ها زهیو نیازهای ارفی است. این انگ ها زهیانگ

 «یطلبه  شهداف  » آن، گویهای  و بهارز  بسیار مصداق  .گذارف یاثر م ها محیطی و بیرونی بر آن
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 تهوان  نمهی  امها  ،شهوف  یمه  ارف مربوط آگاهانه انتخاب و ارفی انگیزه به نظر یک از که است

 و وسهایل  فیگهر  و عمهل  میهدان  و انگیهزه  ایهن  آورفنبهه وجهوف    فر پیرامون محیط عوامل

 رهای رسیدن به هدف را مکتو  فاشت.ابزا

 اهلل تیه و آتهر شهریعتی، شهدید مطدهری     فر این باره، اندیشه متفکران اسالمی چهون فک  

هر که فر  فاند یم. فکتر شریعتی السفه شدید و شداف  را آگاهانه شوف یمی مدم یاف ا اامنه

شهدید  تاریخی، به شکلی فر تفکر مسلمانان بروز پیدا کرفه است و معتسهد اسهت کهه     فوره

وی اشاره  .کند ینم و فهد که فر برابر ظلم و ستم، سک آموزف و پیا  می فهد و می نشان می

و ای کسهانی کهه    «کنهد  نتوانسهتن از جدهاف معهاف مهی    »پنداریهد:   ای کسانی که می؛ کند یم

پیروزی بر اصم هنگامی تحسق فارف که بر اصم غلبه شوف، نهه  شهدید انسهانی    »گویید:  می

شهوف و اگهر    است که فر عصر نتوانستن و غلبه نیااتن، با مرر اویش بر فشمن پیروز مهی 

 «.کند کشد، رسوا می نش را نمیفشم

 را شهداف   و شهدید  وجهوف  شهدید،  بهرای  «تهاری   قلب» کار برفن مفدو  ه شریعتی با ب

تعالی فانسته و تندا راه جلوگیری از رکوف جامعه و امت  یسو عه بهجام حرکت برای عاملی

تند را هسه  بدهره  یفر فوران غیبت که مرف  از وجوف مسهتسیم امها  و ولهی به     ژهیو اسالمی به

وجوف پارامتر شداف  فانسته و مغفو  ماندن ایهن ویژگهی را فلیلهی بهرای مهرر تهدریجی       

 .(5525شریعتی، )جامعه اسالمی برشمرفه است 

ی شهددا، تسهد  شهداف ، ههدف     نه یآار حماسهشدید مطدری شداف  را فر ارزک آن، 

ت کهه شهدید   . اندیشه شدید و شداف  فارای چنان قداستی اسفاند یمشداف  و قداست آن 

و تندا شدید است که فارای لیاقت است و جداف تندا معیاری  کند یمتما  هستی اوف را ادا 

. راز این تفکر فر قیامی چون عاشورا اسهت  شوف یماست که صداقت مسلمان با آن سنجیده 

عد عسلهی فارف و از  این است که ندضتش از طرای منطسی است، بُ )م(اما  حسین  یراز بساو 

 و از طرف فیگر فر عمق احساسا  و عواطف راه یااته اسهت  شوف یمنطق حمایت م ناحیه

رابطهه میهان شهدید بها     . کنهد  یمه شهداف  فر جامعهه ایفها     و شدید این راز را با حفظ نسش

اک با مرفمی که اگهر زنهده و بهاقی بهوف از وجهوفک       یکی رابطه ،اک فو رابطه است جامعه
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اک با کسهانی کهه    اند و فیگر رابطه جوفک محرو  ماندهو اعال  از ایض و شدند یمند م بدره

هها   ها برااسهته و رف فسهت آن   اند و شدید به مبارزه با آن زمینه اساف و تباهی را اراهم کرفه

منطسهی  تفکر شداف  از نگاه مطدری فارای منطق اسهت،   .(23: 5525مطدهری، )شدید شده است 

منطهق شهدید،   . فیگهر  مصلح از طهرف  آمیخته با منطق عشق از یک طرف و منطق اصال  و

اسهت. منطهق    ینیآار های انسانی است. منطق حماسه منطق فمیدن رو  به اندا  مرفه ارزک

همراه با مس ولیت است. مس ولیتی کهه فر حها  حاضهر فر    فورنگری بلکه بسیار فورنگری 

سهت فر  های اصیل جامعه وجوف فارف. رهبر انسالب معتسدند فر  ایثار و شداف  بای ارزک

ی مطروحهه  هها  هیه نظراتکا به  با جامعه حفظ شوف و هرگز نبایست به اراموشی سپرفه شوف.

 پذیری جامعه روند ی،گروه فرون روابط  جامعه، ارهنگ یشناات جامعه اوق؛ جنگ فر بینش

 گهرایش  کهاهش  یها  اازایش موجب ندافها فیگر یا ایدئولوژیک و فینی باورهای و اعتسافها

از  متهأثر ها فارای کهارکرف اسهت و    گرفف و جنگیدن برای فاام از ارزک می جنگ به جوامم

ی آن ترویج ارهنگ ایثار ها وهیشی که یکی از ا جامعهسازوکارهای جامعه. به این ترتیب فر 

است. انتسا   ها ارهنگها و  و شداف  باشد، جنگیدن همان فاام از حفظ و نامو  و ارزک

به مفاهیمی  و سفارکبازنگری همین وصایا است  بعدی، های برای نسل ژهیو بهاین ارهنگ 

 اجتماعی است. -سیاسی

 

 پيشينه پژوهش

و تحسیسها  فر   هها  پهژوهش ، تمامی شوف یم( مالحظه 5)که فر جدو  شماره  طور همان

ارهنهگ شهداف ،   )ارتباط با موضوم بررسی وصایای شددا، به یک بُعد از وصهایای شهددا   

یتی و ...( پرفااتند و فر ارتبهاط بها وصهایای شهددای جنهگ      ی، وجه تربطلب شداف روحیه 

اما فر تحسیق حاضر کهه آن را از فیگهر   ؛ ساله ایران و عراق مورف ارزیابی قرار گراتند هشت

ساله )فهه  فر فو برهه زمانی جنگ هشت ، بررسی وصایای شددادینما یمتحسیسا  متفاو  

از ایهن   که اهیم سیاسی و اجتماعی استشصت( و جنگ با فاعش )فهه نوف( با تأکید بر مف

 ها فست پیدا کرف. و مسایسه آن ها تفاو  ،ها شباهتتوان به  طریق می
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 ی تحقیقها نهیشیپماتريس  :9جدول شماره 
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 ،ایثههارگری ،ارهنههگ شههداف 
ی، زفگهه راههاهیههی و گرا تجمههل

عملکرف بد بعضی از مس ولین 
عد  آگهاهی   ،و مدیران جامعه

و کههاای جوانههان از حههواف   
 ،جنهههگ، انسهههالب  میوقههها

ی ارهنهههگ هههها رسهههااتیز
جامعههه، اسههتفافه ابههزاری از   

تبلیههه   ،شهههددا و ایثهههارگران
 ارهنگ شداف  و ایثارگرایی

 شهنامه، ینما لم،یاعهم از اه   یهنهر  یاز ابزارهها  نهیدستفافه با. 5
 یتههرین ندافههها . مدههم6و ماننههد آن.  یفاسههتان، رمههان، نساشهه

مدرسهه و   ،و شهداف ، اهانوافه   ثهار یارهنهگ ا  فهنهده  جیترو
 یچگهونگ  یبر رو ستیبا یکه م باشند یم مایسازمان صداوس

 یهها  و پهژوهش  سها  یندافهها، تحس  نیه استفافه فرسهت از ا 
بهه   یدگیو رسه  می. تکر5. رفیصور  پذ یسیفق و یااتصاص

 نیه فر ا یهر نهوم کوتهاه   ثارگران؛یجانبازان جنگ و اانوافه ا
ارهنهگ شهداف  را    جیفر ترو یجار یها تیهمه اعال ،مورف
کهال  و   ،یحرف، سهخنران  یجا . بدتر است به6. کند یم یانث

از  یرویه و پ یثارگریا جیترو یکه مدع ییها آن یگفتار از سو
 .نهد یعمهل نما  شهان یا رهیهستند، به ااالق، راتار و س دانیشد
و  یاز اسهر نظهر  « و شهداف   ثاریارهنگ ا»آنکه مفدو   تیندا

 .برف یرنج م یکیت ور
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هها، آثهار    ارزک ،جنهگ  ،جبده

 امور سیاسی ،ارهنگی

 ترتیهب  بهه  ارهنگهی  آثار و وصایا فرشده   مطر مضامین
اسهت   اجتمهاعی  و ارهنگی، سیاسی امور، حجم بیشترین

 شهده  مطر  تحذیر مورف 5255 و ترغیب مورف 2665 که
 ترتیههب بهه  جنههگ و جبدهه  ازشههده  فافه تصهاویر . اسهت 

فاهاعی   تصهاویر  از اسهت  عبهار   مطلب حجم بیشترین
 .عبافی و یعراان سلوک، تاریخی نگاه یک فر طلبانه حق
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ی ههها تیههاعال ،عوامههل اههرفی
زمینههه  ،زمینههه هنههری ،اههرفی

 ،سههابسه مبههارزاتی  ،ارهنگههی
 شغل فر جبده

  نامهه  وصهیت   انهد و بهه   بهوفه   قلهم   و اهل  ه شددا آگاه5
  نههامه  ، فر ابتدا وصیت از آیهه  ه استفافه6اند. افهف  اهمیت
 ،مأنو  بوفنهد   بها قهرآن  رزمنهدگهان  فهد که می  نشان

نیز   آرا   فاشتند، از روحی  یمبارز هیروح  اینکه  فر عین
صهبر، جدهاف،     شددا به  و توصیه  توجه ،براورفار بوفند

  هها بهه   ایهن   و توجه  اهمیت  و تسوا آشکارکننده  شداف 
 . است  فر کنار هم  موضوعا   این
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 ،آمهوزان  فانهش  ،یطلب شداف  
 ،فگههر اههواهی ،یاوفاههواه
 ،عشههق بههه اههدا  ،اوفیههاری

میهل بهه    ،زیباگرایی ،یطلب حق
 جاوفانگی

 و پیروی از فین و قرآن ،عشق به ادا ،برای متغیر او 
، فاهام  یفوست اطاعت از والیت و برای متغیر فو  وطن

عهد    یابیه و برای متغیهر اوف  یفوست از انسالب و نوم
گرایههی،  وابسههتگی بههه فنیهها، احسهها  تکلیههف زیبههایی

 یو میل به جاوفانگی است. متغیر اهدااواه  یطلب حق
و مسولهه اطاعهت از    رهها یبیشترین امتیاز را فر بهین متغ 

والیت بیشهترین امتیهاز را از مسهوال  تحسیهق کسهب      
 .اند کرفه

http://navideshahed.com/fa/news/34685/انگيزه-هاي-موثر-بر-شهادت-طلبي-بررسي-وصيت-نامه-هاي-شهداي-آموزش-و-پرورش-استان-گلستان-
http://navideshahed.com/fa/news/34685/انگيزه-هاي-موثر-بر-شهادت-طلبي-بررسي-وصيت-نامه-هاي-شهداي-آموزش-و-پرورش-استان-گلستان-
http://navideshahed.com/fa/news/34685/انگيزه-هاي-موثر-بر-شهادت-طلبي-بررسي-وصيت-نامه-هاي-شهداي-آموزش-و-پرورش-استان-گلستان-
http://navideshahed.com/fa/news/34685/انگيزه-هاي-موثر-بر-شهادت-طلبي-بررسي-وصيت-نامه-هاي-شهداي-آموزش-و-پرورش-استان-گلستان-
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ارهنههگ  ،ارهنههگ شههداف  
 ،ی ارهنگیها پوشش ،اجباری

 احکهها  ،مبههارزه و شههداف  
 قرآنی

ارهنهگ عها  ولهی    یی اسهت:  ها یژگیوشداف  فارای  
ارهنهگ  ، ارهنگ ثابت ولی متغیهر اسهت  ، ااص است

کارکرفهههای ارهنههگ . اجبههاری ولههی ااتیههاری اسههت
ارهنگهی   یها أثر از پوششارهنگ شداف  مت؛ شداف 
تغییرا  اجتماعی و هویت  یابی پذیری، ارهنگ )ارهنگ

به عبار  فیگر اصوصیا  ارهنگ را است. ارهنگی( 
از هویهت   ،شهوف  ییعنی فچهار تغییهرا  مه    ،ستا فارا

، پههذیراتنی، شههوف یجامعههه نشههأ  گراتههه و متههأثر مهه 
ههدف شهداف  و آمها     ، آمواتنی و تدریجی نیز است

قو  فافن »، «تحسق اسال »، «عد  الدی»ق تحس ،شدیدان
، «های معنهوی  ارزک یاحیا»، «شرف اسال »، «به اسال 

 .و فر یک کال  اعتالی حق بوف« عز  فین»
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جدهههاف و طلهههب   ،شهههداف 
 ،مبهههارزه اههههداف ،بخشهههش

 بخشش و مغفر 

از اجزای اصلی و ارعی تشکیل شده که  نامه تیهر وص
طلههب  ،آیهها  و احافیههع پیرامههون شههداف  و جدههاف 

بخشش و مغفر  و فروف و سهال  بهر اهالق هسهتی،     
و شدیدان و اهداف مبهارزه و   )ره(پیامبران و اما  راحل 

  فهنهده  لیسفارک بهه بسهتگان از اجهزای اصهلی تشهک     
 ددا است.ش نامه تیوص
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 ،فعا و قهرآن  ،نماز، ذکر ،شددا
 روزه

اصهوص   بهه فاشتند،  یافینماز تأکید ز ضهیشددا به ار
 نیههها از بهه آن نیو جماعههت. همچنههبههه نمههاز جمعههه 

تأکیهد را بهه    نیشهتر یفعا و تهالو  قهرآن، ب   یامدهایپ
انهد.   نماز فاشته یو ااالق یو اجتماع یاسیس یامدهایپ

 گهر، یف یها نشان فاف که به نسبت مسوله جینتا نیهمچن
شده اسهت. مشهخپ شهد     یبه ذکر گفتن اشاره کمتر

به آن تأکید مدم بوفه و  اریروزه فر نظر آنان بس ضهیار
 یهها  تأکیهد فر گهروه   زانیه م نیهی انهد. تع  فاشهته  یافیز

 شده است. یبررس زیمختلف نهای  سا  نیمتولد
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نسهش   ،شهداف   ،فاام مسد 
ایثههار و  ،ارهنگههی و معنههوی 

فسهتاورفها و آثهار و    ،شداف 
 پیامدهای فاام مسد 

  یور د م ج  ال  ک شه  ، م ن م فشه   یو راهبرفها  اهداف -5
از  آغ -6  ،گ ن ج  وم ر فر وق ثؤه  م  ل وام ع ره  یا و س  ی الم اس
  گ ن ره از ا  یه  أسه  ا ت ب ده  ید د ج رون  یر ی گ  ل ک و ش  و  ح ت
فر   اف  د و شه  ار ثه  یا  گ ن رهه  ا  ش س ن -5 ، اف  د و ش ار ث یا
و   یهه گ ن ره ا  ل وام ع  ش س ن -6  ،د  س م  ام فا  تهه یرهه ید م
  گ ن ره ا  ش س ن -5و   د  س م  ام فا  تهه  یرهه ید فر م  یو ن ع م
  ام فا  یا ده اهم  یه  ار و پ ا، آث اورفه ت فر فسه   اف  د و ش ار ث یا
 .د یرف گ  ید ن ب  ه ت فس  د  س م
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 ،عبهاف ، تسهوا   ،نگرک شهددا 
 ،والههدین ،صههبر و پایههداری 

شداف   ،ایثار ،جوانان و مرف 
 و فاام

 ااصهی  نورانیهت  و قداست از اسالمی، ارهنگ فر شداف 
 فر را اهوف  هستی تمامی آگاهانه ارف، زیرا است، براورفار

 راز نمهای  تمها   آیینهه  شهددا  .کنهد  می ادا مسد  هدف راه
ایهن عزیهزان    ههای  توصیه با آشنایی فرنتیجه هستند، حیا 

 فشهمنان  تواند ما را همچنان فر اهط اسهال  نگهه فارف.    می
 ههای  هزینهه  و منفهی  تبلیغها   با که هستند فرصدف اسالمی
 کپها  ایران ملت بین از را مسد  فاام برکا  و آثار اراوان،

 فشهمن  مغرضهانه  ههدف  این با که کاری هر کنند، فرنتیجه
 باشد. می ارزشمند و مسد  کند، مبارزه
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تربیت  ،اسالمی تیترب ،تربیت
 شددا

، ابعهاف،  هها  شااپ، ها روکفر تبیین فیدگاه شددا، اهداف، 
هها فر   نامهه  وسایل و امکانا  تربیتهی مسهتخرج از وصهیت   

مسایسه با مکتب تربیتی اسال ، مفهاهیم الز  بهرای فسهتیابی    
به اههداف مهورف نظهر، ابهزار و امکانهاتی از قبیهل مربهی و        

کلهی فر تبیهین فیهدگاه     طهور  بهه محتوای تربیتی نیاز است. 
، ابعهاف، وسهایل و   ها شااپ ،ها روکتربیتی شددا، اهداف، 

هها فر مسایسهه بها     نامهه  امکانا  تربیتی مستخرج از وصهیت 
گیهری و   مکتب تربیتی اسال ، مفهاهیم الز  را بهرای نتیجهه   

 تفسیر اراهم نموفه است.
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 ،ارهنهههگ ایثهههار و شهههداف 
هویهت و حیها  اجتمههاعی و   

پایبندی و احتهرا  بهه    ،سیاسی
 ارزک

شههناات فر  جهاف یا ریه نظ ییهها  وهیکهارگیری شه   بها بهه  
نسبت بهه   انیفانشجو یسطح آگاه یارتسا ان،یفانشجو
 یو معرا ییشناسا ،یهای اسالم و ارزک ینیف یباورها

عراههی ارهنههگ شههداف ، م جیموانههم بازفارنههده تههرو 
 یاز متون عراان یریگ های شددا، بدره ها و آرمان اندیشه

و شههناات  یفربرفارنههده ارهنههگ شههداف ، معراهه   
ارهنهگ شهداف ، ااهزایش فانهایی      یاصل یها شااصه

 یهها  روک گریمعلمان عزیز نسبت به ارهنگ ایثار و ف
 .ااتیمسصوف فست  نیبه ا توان یم ،یکاربرف
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 ،ارهنهههگ ایثهههار و شهههداف 
حماسه  ،ارهنگ سیاسی تشیم
ایثههار و  ،عاشههورای حسههینی 

 ،شههداف ، آثههار فاههام مسههد 
 ااهو   ،حسن سهلوک  ،ارشاف
 ایمانی

تنهی بهر   عنوان ارهنگ غنی مب ارهنگ ایثار و شداف  به
عنهوان سهرمایه اجتمهاعی مشهتمل بهر       تعالیم تشیم بهه 

های راتار جمعی مثبتی است که موجب انسجا ،  مؤلفه
مشارکت و همکهاری و ایجهاف و رشهد     هیروحتسویت 
که مصافیق و شواهد زیهافی   شوف یمی انسانی ها شبکه

شهرایط   نیتر سختتوان فرباره آزافگان فر  از آن را می
 هها  مؤلفهه این  ازجملهن بیان کرف. ی فشمها ارفوگاهفر 

از: ارشاف،  اند عبار  که موجد سرمایه اجتماعی هستند،
حسههن سههلوک و ااههو  ایمههانی از طریههق رشههد     

 ی سرمایه اجتماعی.ها شااپ
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 روش تحقيق

روک پژوهش و راهبرف پژوهش، تحلیهل محتهوای کمهی اسهت کهه نهوعی تکنیهک فر        

 ها فافهم محتوای پیا  با هدف ندایی تفسیر پژوهش کیفی است و برای توصیف عینی و منظ

از  و بر شناات و برجسته سااتن محورها یا اطوط اصلی متن فاللهت فارف.  روف یمبه کار 

کیفهی اسهتفافه    یهها  برای شناات الگوههای موجهوف فر فافه   یاوب به توان یممحتوا تحلیل 

شناسهند.   مهی و عینهی آن مهی   تحلیل محتوا را بیشتر بها رویکهرف ک   .(5501)انیفر و مسلمی، کرف

تحلیل محتوای کمی بیشتر بر کمی کرفن متن مهورف بررسهی اسهتوار اسهت. فر ایهن روک      

شهوف. گرچهه ایهن     ها بر پایه آمار، ارقا ، اراوانهی و فرصهدها انجها  مهی     فافه لیوتحل هیتجز

 روند، اما روک کمی تندا بهه فنبها    شمار میه عنصری ارزشمند ب ،فر یک پژوهش ها تیکم

اهداف عینی است، حا  آنکه روک کیفی به فنبا  اهداف ذهنی است و تحلیهل کیفهی بهار    

بیرونهی پیها     یها هیکند. فر تحلیل محتوای کمی، به ال تر می کمی را روشن یها ااتهیمعنایی 

 یهها  تیه واقع ،تهر  یفرونه  یهها  هیکند اازون بر توجه به ال شوف و تالک می یا متن توجه می

جامعهه   .(5509)عابهدی، جعفهری و همکهاران،     عی، بر معناکاوی و فرک و تفسیر آن بپهرفازف اجتما

 555935شهامل  نفر بوفه اسهت کهه    655655 آماری شامل شددای جنگ تحمیلی فر حدوف

نفهر فر   55356نفر فر حمهال  فشهمن بهه شهدرها،      55556فر فرگیری مستسیم با فشمن، 

شهددای فاهام   » یایوصها از بهین کلیهه    ر بوفه اسهت. نف 0330حواف  متفرقه و سایر موارف 

ی هها  اهانوافه از  با توجه به آثار موجوف فر کتابخانه بنیهاف شهدید و  « مداام حر »و « مسد 

از شهددای   مهورف  55)مکتوب  نامه تیوص 09ها،  که از میان آن آمد به فست شددا فر تدران

انتخاب ر تدران زندگی کرفند، مورف از شددای مداام حر ( شددایی که ف 55فاام مسد  و 

پهژوهش حاضهر   ی؛ از نوم نمونه فر فسهتر  بهوف.   ریگ نمونهشد، با توجه به این امر، شیوه 

آیها یهک سهنجه اهاص فر     »فارای اعتبار صوری است. اعتبار صوری به این معنا است کهه  

تها نظهرا     کننهد  یمه اغلهب محسسهان بهرای تهأمین آن سهعی      « ظاهر قضیه معنی فارف یا نه؟

ی از منهد  بدهره متخصصان و کارشناسان امر را جویا شوند. فر این تحسیق، اعتبهار از طریهق   

 نظرهای اساتید مجرب از طریق مطالعه وصایای شددا فر فو برهه زمانی تأمین شده است.
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 ی پژوهشها افتهی
 اجتماعي -سیاسي  : مقوالت2جدول شماره 

 مدافع حرم شهدای ،ساله هشتجنگ  وصایای مکتوب شهدای مقوالت

 سیاسی مسوال 
 ،نیروههای مسهلح   ،امت اسهال   ،جنگ ،مبارزه ،انسالب ،والیت و رهبری ،شدید و شداف  

 مسائل نظامی و حکومت الدی ،روحانیت

 مسوال  اجتماعی

 اهدمت  ،جوانهان  ،یسوافآموز ،همسر، اتحاف و انسجا  ،اویشاوندان و اطراایان ،اانوافه 

احسها    ،زنهان  ،هوشهیاری  ،تواضهم  ،ارزنهد  ،اهر و بهرافر او ،صداقت ،به مرف  و جامعه

 ،یالس اوک ،تجلیلی از انسان ،افای فین ،افای تکلیف ،مستضعفان و محرومان ،مس ولیت

 عدالت و حجاب. ،عفت

 
 ساله : تعداد جمالت در وصايای شهدای جنگ هشت9شماره جدول 

 درصد تعداد جمالت نام شهيد ردیف

 6355 591 طالب طاهری 5

 6351 56 محسن فین شعاری 6

 5365 55 سعید جان بزرگی 5

 6316 23 مرتضی گرکانی 6

 9366 2 حبیب غنی پور 5

 5360 51 کاظم نجفی رستگار 2

 6332 15 ناصر کاظمی 1

 6326 25 علیرضا ناهیدی 3

 6355 55 محموف معزپور 0

 6355 591 محمدرضا موحد فانش 59

 5351 50 سعید طوقانی 55

 5353 62 یداهلل کلدر 56

 9306 65 فستواره محمدرضا 55

 6365 595 نیالد تاجمجید  56

 6309 16 نیالد نیزمددی  55

 6315 553 محسن وزوایی 52

 5353 62 مددی اندان 51

 6336 19 مجید پازوکی 53
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 درصد تعداد جمالت نام شهيد ردیف

 5352 65 محمد غفاری 50

 5351 50 حسین آقایی 69

 6353 26 علیرضا سافا  شریف 65

 5351 56 غالمعلی پیچک 66

 6395 59 حسین رشیدی 65

 6335 569 حمیدرضا مالحسنی 66

 6315 553 پژوه فانشمحمدرضا  65

 5300 00 مسلم اراهانی 62

 9363 56 علیرضا شدبازی 61

 6355 596 محمد اراهانی 63

 9352 56 چراغچی اهلل یول 60

 5316 566 حسین راحت 59

 9363 56 هوشنگ زارعی 55

 9329 55 علی صفوی سده 56

 9356 55 سید محمد قدسی حسینی 55

 5355 55 رضا لشگری 56

 6366 29 نوری رضا یعل 55

 6355 53 سید ابوالساسم سجافیان 52

 6355 596 احمد ابراهیمی 51

 5360 51 علی قمی کرفی 53

 5360 51 مصطفی کاشفی 50

 5325 69 رضا حاتمی 69

 5356 53 محمدرضا زمانی 65

12/9 66 امیر حاج امینی 66  

26/9 53 حسن باقری 65  

06/9 61 عمران پستی 66  

55/9 0 مجید ابوطالبی 65  

60/9 56 احمد پالرک 62  

55/5 56 علی حیدری 61  

56/5 53 ابوالساسم محسن فرویش 63  
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 درصد تعداد جمالت نام شهيد ردیف

29/5 62 مصطفی چمران 60  

35/5 56 حسین آزمایش 59  

55/5 50 عبا  ورامینی 55  

62/6 25 شیرکوند اصغر یعل 56  

05/5 55 ینیالد تاج نیالد جما  55  

62/5 66 ینیالد تاجمحموف  56  

22/9 50 ابراهیم هافی 55  

 99909 2889 جمع کل

 
 جمالت در وصايای شهدای مدافع حرم تعداد :1شماره جدول 

 درصد تعداد جمالت نام شهيد ردیف

 5322 52 سعید اواجه صالحانی 5

 5396 60 هیم الیلیابرا 6

 0351 09 حمیدرضا اسداللدی 5

 9306 0 حسین معز غالمی 6

 6353 65 یمؤمن نیمحمدحس 5

 2352 25 میثم نجفی 2

 5303 50 مددی علیدوست 1

 59316 595 مددی صابری 3

 5365 56 مددی نوروزی 0

 5365 56 میثم مدواری 59

 5356 56 امین کریمی چبنلو 55

 0313 06 افهز یحاجرضا  56

 5352 55 سید مصطفی موسوی 55

 6360 66 محمد اینانلو 56

 5315 52 مرافی نیمحمدحس 55

 6361 65 حسین غفاری 52

 3356 39 قربانی اهلل رو  51

 2365 26 علی امرایی 53
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 درصد تعداد جمالت نام شهيد ردیف

 6351 66 میرفوستی نیمحمدحسسید  50

 56353 550 اصغر شیرف  علی 69

 5326 66 حسین همدانی 65

 5365 53 قدیر سرلک 66

 6313 15 هافی ذوالفساری 65

 9321 59 مجید قربااانی 66

 5363 50 محمدرضا فهسان امیری 65

 5395 65 رسو  الیلی 62

 6305 66 علیرضا مرافی 61

 5333 63 حسین امیدواری 63

 6390 55 مددی حیدری 60

 6352 53 مددی ثامنی راف 59

 5356 51 محمدحسین عطری 55

 5359 56 سجاف عفتی 56

 6312 65 حسین همتی 55

 6351 26 محمداانی محمدحسین 56

 5326 66 عبداهلل باقری 55

 99909 9185 جمع

 

عنوان سایر وجوف فارف که جمالتی که مرتبط بها   فر هر فسته از مسوال  کلی، یک کد به

ل همهین نامشهخپ   بهه فلیه   است. بینی نشده ی آن پیشجزئاین مسوله کلی بوفه ولی مسوله 

 انهد.  این فسته از جمال  با اونت فیگری برجسته نشده ،بوفن کد جمله و فلیل انتخاب آن

مهورف از   6636کل وصایا و آثار ارهنگی که مورف تحلیل قرار گراتهه اسهت، فرمجمهوم     از

جمله( از وصایای شهددای  مورف ) 025وصایای شددای فاام مسد  استخراج شده است و 

 فر سه مسوله سیاسی، اجتماعی مطر  شده است.مدااعین حر  
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 فراواني محورهای عمده وصايای شهدا

و امهور   بهه امهور سیاسهی ااتصهاص فارف     فرصهد  22302بیشترین اراوانهی مطالهب بها    

 فهد. فرصد کل مطالب را به اوف ااتصاص می 55396اجتماعی نیز 
 شهدای دفاع مقدس() يراوانفترتیب بیشترين  ( بهمطالب محورها )مقوالت :5شماره جدول 

 درصد از کل فراواني مقوالت(محور )

 26.26 5325 امور سیاسی

 55.53 5950 امور اجتماعی

 59939 6339 جمم کل

 
 مدافعین حرم() يفراوانمقوالت( به ترتیب بیشترين محورها )مطالب  :6شماره جدول 

 درصد از کل فراواني مقوله(محور )

 55.55 350 امور سیاسی

 66.35 222 امور اجتماعی

 59939 5635 جمم کل

 

فر مکتوبا  شددای هشت سا  فاام مسد  و شددای مداام حر ، مفاهیم سیاسهی و   -

فرصهد مفهاهیم سیاسهی و     26326اجتماعی از یکدیگر منفک شدند و بیشترین اراوانهی بها   

فر وصهایای  فهنهد.   فرصد کل مطالب را به اوف ااتصاص مهی  55353مفاهیم اجتماعی نیز 

فرصد و مفاهیم اجتماعی نیز  55355مفاهیم سیاسی با  شددای مداام حر ، بیشترین اراوانی

ترین مفاهیم سیاسی فر وصایای  مدم فهد. فرصد کل مطالب را به اوف ااتصاص می 66335

والیهت و رهبهری، انسهالب،     ،شددای این فو بازه زمانی عبار  است از: شهدید و شهداف   

، جنگ پذیرک اصو  فین اسال ، استکبارسهتیزی، مبهارزه، مسهائل نظهامی،     روحانیت، جبده

 نیروهای مسلح، امت اسال  و صدیونیست.

همسهر، ارزنهد، اهواهر و بهرافر،      انهد از: اهانوافه،   ترین مفاهیم اجتماعی عبار  مدم -

اویشاوندان و فوستان، اتحاف و انسهجا ، احسها  مسه ولیت، تواضهم، هوشهیاری، زنهان،       
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بهه   ان و محرومان، عدالت، افای تکلیف، افای فین جوانان، صداقت، عفت ادمتمستضعف

 السی، تجلیل از انسان و تبعیض. جامعه و مرف ، اوک

کارراته فر مکتوبا  شددای فاام مسد  و شهددای   های مفاهیم به ها و تفاو  شباهت -

شهداف ، جنهگ،    هها، الهف( شهدید و    انهد از: شهباهت   مداام حر  فر فو بازه زمانی، عبار 

 امت اسهال ،  -مسائل نظامی ها: ب( تفاو  پذیرک اصو  اسال ، مبارزه و والیت و رهبری،

 اند از: ها عبار  ترین شباهت مدم مفاهیم اجتماعی نیز فر بین این فو فسته از وصایا، ( فرج

، تواضم، افای تکلیف، هوشیاری اواهر و برافر، احسا  مس ولیت، ارزند، اانوافه، همسر،

تهرین   مدهم  ف( تبعهیض و  وجوانان، ادمت به جامعه و مرف ، صداقت، عفت، سهوافآموزی  

 .عدالت ها: محرومان و مستضعفان و تفاو 

ی( شامل مفاهیمی که به السیا ، سجایا شناات روانی شخصیتی )ها یژگیوفر تحلیل  -

و هها   آرمهان حاصل شد کهه فر رسهیدن    بارز یا پندان فر وصایای شددا طور بهو صفاتی که 

 سااتن متوقف فر یشافمان -6عدالت،  تحسق فر یشافمان -5اهدااشان اثرگذار بوفه است. 

 ت،یه ثیح منزلهت،  ت،یمحبوب د،یتمج و قیتشو تملق، به عد  تمایل -5استثمار،  و شساو 

 هیه تنب -2 ی،ناراست و فروغ هیعل زیست -5بوفن،  اوک سرانجا  فار فوست -6ااتخار، پو ،

 ااتخهار،  سهرارازی،  شهدر ،   ،یه تبل ازاجتنهاب   -3ایهر بهرفن،    لهذ   -1  ،شرار کرفن

 -59 ،«جنهگ » حتهی فر  شهافی  سکو ، آرامش، گرایش به صلح، -0 و نامداری، تیمعروا

 -55 ان ویعص اقتدار، ی،نیب اوفبزرر ا،یپارانو اصومت، ی اصال  امور نهروحیه مبارزه برا

 و یبهاز  حسهه  تکبهر،  ،یناراسهت  ی،تهوز  نهه یک شهساو ،  اسهاف،  احسها  فوری و نفهر  از  

 ی.برفار کاله

سیاسی و اجتماعی برگراته از تحلیهل وصهایای شهددای هشهت سها  فاهام        مسوال  -

ههای اسهال ،    ههای اندیشهه حفهظ ارزک    مسد  و شددای مداام حر  نشان فاف هنوز مؤلفه

صهلح و ...  ی، ارهنگ ایثار و شداف ، حجاب، ریپذ تیوالبرقراری عدالت، جداف، شداف ، 

سا  از جنگ تحمیلی عراق علیهه   69از اعتبار باالیی براورفار است. با وجوف آنکه بیش از 

و مفاهیم سیاسی و اجتماعی، اوف را فر متهون وصهایای شهددا نشهان      ها واژهایران گذشته، 
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فههد کهه    فافه شده است. تأکید این شددا فر فو برهه از زمان و جغراایای متفاو  نشان می

هها بایهد از اهون اهوف      ها و هنجارهای اصیل هنوز وجوف فارند کهه بهرای حفهظ آن    ارزک

 گذشت.

اشتراک معنایی فر مفاهیم سیاسی و اجتماعی فر متن وصایای شددای فاام مسهد  و   -

 .اورف یمبه چشم  مدااعین حر ؛ با فر نظر گراتن فو بازه زمانی

نامهه شهددای فاهام     فر وصهیت یاسهی  مفدومی فر ارتباط با مفاهیم س  بیشترین اراوانی -

فر فرصد گزارک شده اسهت.   55/55نامه شددای مداام حر  با  و فر وصیت 26/26مسد  

بار از سوی شددای فاام مسد  مطر  شده است که  5226سیاسی فرمجموم  رابطه با امور

ه و کمتهرین اراوانهی مربهوط به     55/55بیشترین اراوانی مربوط به مسوله شدید و شداف  با 

بار از سهوی   551ی فرمجموم اسیامور سفرصد بوفه است. فر رابطه با  21/5صدیونیست با 

بیشترین اراوانی مربوط به مسوله شهدید و شهداف     که شددای مداام حر  مطر  شده است

فرصد بوفه است. این امر  55/6و کمترین اراوانی مربوط به صدیونیست با  فرصد 53/56با 

شددا فر فو برهه از زمان، مفاهیم سیاسی از اهمیت بهاالیی براهورفار   فارف نزف  آننشان از 

 بوفه است.

نامهه شهددای فاهام مسهد       مفاهیم اجتمهاعی فر وصهیت   بیشترین اراوانی مربوط به -

فرصهد   96/66نامهه شهددای مهداام حهر  بها       مفاهیم اجتماعی فر وصیت و اراوانی 96/55

فاهام   بهار از سهوی شهددای    369ی فرمجمهوم  فر رابطه با امور اجتماع گزارک شده است.

و  فرصهد  55/56مطر  شده است که بیشترین اراوانی مربوط به مسوله اهانوافه بها    مسد 

رابطه با امهور   فر بوفه است. فرصد 51/9با  کمترین اراوانی مربوط به پرهیز از اتالف وقت

ه بیشهترین  مطهر  شهده اسهت که     مداام حر  از سوی شددای بار 696اجتماعی فرمجموم 

و کمتهرین اراوانهی مربهوط بهه پرهیهز از       فرصد 25/55اراوانی مربوط به مسوله اانوافه با 

 فرصد بوفه است. 59/9با  اتالف وقت
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 زماني دو بازههای  مفاهیم وصايا در  تفاوت         ی  مفاهیم وصايا در دو بازه زماني   ها مشابهت    

     

 

 

 

 

                                                                           

 

 

                                                                                

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

 «مدافع حرم –اجتماعي وصايای شهدای جنگ دفاع مقدس  –سیاسي  نمودار واکاوی مفاهیم»
 «زماني دو بازهدر  رگذاریتأث، شرايط ها نهیزم، ها علت»

 –حضور منااسین و فشمنان و توط ه گران  سااتار سیاسی مشکال  اراوان فاالی
 (استراتژیک –سااتار نظامی )–ی و انگلیس( و شورو فشمنی کشورهای بیگانه آمریکا

 مذهبی -سااتار روانی  -سااتار اقتصافی –سااتار اجتماعی ارهنگی  -
 

تههرین مفههاهیم سیاسههی فر وصههایای     مدههم

رزمندگان فاام مسد  نسبت به فیگر مفاهیم 

به کار برفه شده: پذیرک اصو  فیهن اسهال ،   

استکبارسهههتیزی، مبهههارزه، مسهههائل نظهههامی، 

 نیروهای مسلح، امت اسال ، صدیونیست.

تههرین مفههاهیم اجتمههاعی فر وصههایای    مدههم

  نسبت به فیگر مفاهیم رزمندگان فاام مسد

 ،ارزنهد  ،همسهر  به کار بهرفه شهده: اهانوافه،   

، اتحهههاف و شهههاوندانیاو و بهههرافر، اههواهر 

 .انسجا ، احسا  مس ولیت و تواضم

 

 

شدید و شداف ، والیت و رهبهری، انسهالب،   

مبارزه، جنگ امهت اسهال ، نیروههای مسهلح،     

روحانیت، حکومت الدی، اانوافه، اهواهر و  

ان و اطراایههان و فوسههتان،  بههرافر، اویشههاند

همسههر، ارزنههد، اتحههاف و انسههجا ، زنههان،    

هوشههیاری، تواضههم، احسهها  مسهه ولیت،    

مستضههعفان و محرومههان، سههوافآموزی، افای  

تکلیههف، افای فیههن، تجلیههل انسههان، عفههت،  

السی، صهداقت،   اوک جوانان، جامعه مرف ،

عدالت، پرهیز از اتهالف وقهت، همنشهینی بها     

 .ااراف شایسته و تبعیض

 

اسال  فر فو جنگ فاهام مسهد  و    های انسالب صور  گرات. رزمندگان اسا  جنگ مبتنی بر حفظ ارزک
گراتهه از قیها  عاشهورا، فر     انسالبی و نشهأ   هایی ها و آرمان با انگیزه باال و فر نظر گراتن ایده مدااعین حر 

اهوبی مشهدوف    صایای شهددا بهه  اجتماعی فر و –ها با مضامین سیاسی  جنگ حضور پیدا کرفند. حفظ ارزک
ی از قیا  عاشورا و امها   رویپ فهد که فو الگو وجوف فارف. الگوی نخست؛ این وصایا نشان می و تحلیل است

رهبر و پرچمدار واقعی این قیا  و زنده بوفن این الگو و فومین؛ فاهام از اهاک و مهیدن و     عنوان به )م(حسین
الگهوی تهاریخی، بیشهترین مفهاهیم فر حهوزه سیاسهی و        این فو . فراورف میبه چشم  زندگی همنوعان هنوز

ویژه فر جنگ اایر و اارج از کشور )مدااعان حهر ( هنهوز مهورف پیهروی      این امر به شوف. اجتماعی فیده می
مفاهیم سیاسی بهرای حفهظ کیهان کشهور فر      های فینی با اولویت فافن به است. متجاوز تغییر نکرفه و ارزک

 های فینی و اجتماعی هنوز وجوف فارف. م اجتماعی جدت حفظ ارزکسطح کالن و مفاهی
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 گيری بحث و نتيجه

ان را آغهاز کهرف، جنگهی    ، عراق جنهگ علیهه ایهر   5551پس از  انسالب اسالمی فر سا  

با فشمن جدت فاهام    روفرروکه معروف به فاام مسد  شد. جنگی مستسیم و  ساله هشت

بعهد فر   هها  سا  از کشور با فشمنان صور  گرات و رزمندگان ایرانی فر آن حضور یااتند.

غیرمستسیم، رزمندگان با فشهمنان روفررو شهدند     طور بهمستسیم بلکه  طور بهجنگی فیگر نه 

ی بررسهی و شهناات   هها  راهو این بار، این رزمندگان مدااعین حهر  نها  گراتنهد. یکهی از     

هایی که رزمندگان برای حضور اوف فر جنگ اعال  کرفند، بازنگری نظرهها و   اهداف و راه

های آنان فر مکتوبا  و یا وصایایشان است. به این لحاظ فر آغهاز پهژوهش حاضهر     توصیه

م سیاسی و اجتماعی فر وصایای آنان مطر  شد که بهر اسها    چندین پرسش فرباره مفاهی

 آمده استخراج شدند:   فست های به یااته

اجتمهاعی آن یکهی از    -وتحلیهل سیاسهی   ثبت وقایم جنهگ ایهران و عهراق و تجزیهه     -

روف. جنگ ایران و عراق پیونهدی   ترین اسناف مکتوب تاری  انسالب اسالمی به شمار می مدم

توان بهه تحلیلهی    ای که بدون فرک فرست آن، نمی گونه اسالمی فارف، به تنگاتنگ با انسالب

اراگیر از انسالب اسالمی فست یاات. این پدیده بهه فلیهل تهأثیرا  و پیامهدهای اهراوانش،      

همهه موضهوعا  مربهوط بهه سیاسهت فاالهی و اهارجی         بر فست کم تا چند فهه آینده،

 اواهد بوف. مؤثرجمدوری اسالمی ایران 

سیاسهی، اجتمهاعی و    ،ها، بُعد نظهامی  آن نیتر برجستهابعاف گوناگونی  فارف که جنگ  -

ارهنگی  است. از نظر نظامی فر طو  تاری  معاصر ایران، همواره فر پی بروز ههر جنگهی،   

. اسهناف تهاریخی   میه ا بوفهیی از این سرزمین پدناور به فست بیگانگان ها بخششاهد جدایی 

ی از سهلطنت اتحعلهی شهاه قاجهار     عنه ی فویست سا  گذشته،گویای این نکته است که فر 

امها فر جنهگ   ؛ تاکنون، نزفیک به یک میلیون کیلومتر مربم از ااک ایران جهدا شهده اسهت   

تندها یهک وجهب از اهاک      های بزرر از متجاوز، نه ایران و عراق، با وجوف پشتیبانی قدر 

سهاله )فاهام    اسی نیز جنگ هشهت ایران فر فست نیروهای عراقی باقی نماند، از نظر بُعد سی

بر ایران تحمیل شد که از نظر اجتماعی و ارهنگی  نشان از آن فارف که فر این بازه  (مسد 
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روستایی،  اقشهار گونهاگون مهرف ،     -، شدریزن ،زمانی، اتحاف مرف  فر سطو  مختلف مرف

ر جنگ، اعالن موقم ااراف ف افاری و غیر افاری و ... بیشتر شد. احسا  مس ولیت، حضور به

ویهژه ااهراف جهوان و حمایهت از مرزوبهو  و پاسهداری از کیهان مملکهت،          آمافگی ااراف بهه 

 ترین هدف اصلی شنااته شده است. مدم

از زمان، با فر نظر گراتن مکتوبها  شهددا، الگهویی     فو بازهفر ارتباط با فو جنگ فر  -

ههای زیهر اسهت:     ارای مؤلفهکه ف آمدبا فر نظر گراتن موقعیت سیاسی و اجتماعی به فست 

ملهی،   رنهدگان یگ میتصهم سهطح   - 5گرانهه و   غایهت  کننهده  لیتسد -6 ،ساز نهیزمعوامل  -5

 ی و با موضوعا  گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصافی.الملل نیبی، ا منطسه

و بها تغییهر    مهد   کوتهاه همان متغیرهای نسبتا  ثهابتی هسهتند کهه فر     ساز نهیزمعوامل  -

. شههوند ینمههی سیاسههی، چنههدان فسههتخوک فگرگههونی ههها نظهها و  فر و تحهه ههها حکومههت

ههای اکهری و ارهنگهی،     ی جغراایایی، ااتالاا  تهاریخی و مهرزی، تفهاو    ها تیمحدوف

بهه   ها جنگفر وقوم  ساز نهیزمعوامل  ازجملهی، الملل نیبی و ا منطسهی ها تیحماپیوندها و 

ی ذهنیهت و نگهرک   ریه گ شهکل و فر . این عوامل رنگ و بوی تاریخی فاشهته  ندیآ یمشمار 

حوزه ایهن مسهائل    فر هستند. اهداف آرمانی، مؤثرزمامداران فر برقراری مناسبا  اارجی 

تها فر   کنند یمها انتخاب  ی اوف را بر مبنای آنها دهیاو زمامداران شعارها و  رندیگ یمشکل 

، هها  نآرمها اوضام مساعد فاالی و اارجی جامهه عمهل بپوشهد. محهدوفیت و مشهکال ،      

اهداف، تعارضا  و تخاصما  کشورها ریشه فر گذشهته فارنهد. گرچهه ممکهن اسهت بها       

ای  گونه ها، مدتی از نظرها پندان بمانند، اما روندشان به نشستن گرف و غبار تاری  بر روی آن

و فر مهواقعی تشهدید و گهاهی محهدوف      سهر گذاشهته  را پشهت   هها  بینشه است که اراز و 

ی اجتماعی، فر یک ارآینهد زمهانی قهرار فارف و    ها دهیپدنند سایر . پدیده جنگ هماشوند یم

تحلیهل جنهگ و چرایهی آن را پهس از جنهگ       فرواقممطالعه وضم کنونی آن فشوار است. 

سهاله بدتهر قابهل     ویژه فر ارتباط با جنگ هشهت  توان مورف ارزیابی قرار فاف که این امر به می

 ارزیابی است.  
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فر سوریه علیه فاعهش و کفهار بها اههداف رزمنهدگان       اهداف مدااعان حر  فر جنگ -

ها نیز فیده شهده اسهت.    هشت سا  فاام مسد  مغایر  نداشته و احسا  مس ولیت فر آن

و شرایطی که موجبا    ساز نهیزمتوان فریاات همچنان علل  با تحلیل وصایای این شددا می

از سهوی فشهمنان    هها  توط هه و وجوف فارف. هنوز فسیسه  طلبد یماقدا  به جنگ و مبارزه را 

. هرچند این بار نه فر فاال بلکه فر اارج از مرزههای  شوف یماسال  و این مرزوبو   فیده 

 کشور و این بار احسا  مس ولیت فر نسلی جوان هویدا شده است.

ی )کهارکرفگرایی( فورکهیم و مرتهون کهه جنهگ      شهناات  جامعهیی نظیر الف( ها هینظر -

تواند کارکرف مثبت و منفی فاشهته   ی اجتماعی است که  همواره میها هدیپدعنوان یکی از  به

ساله فاام مسد  و جنگ اایر هویدا اسهت. بها اسهتناف بهه وصهایای       هشت فر جنگباشد. 

شددای فاام مسد  و مداام حر ، جنگ عراق علیه ایهران بهرای نظها  جمدهوری اسهالمی      

م از مهرز و بهو ، فاهام از حیثیهت و     فارای تبعا  مثبت بوفه است. این تبعا  شهامل  فاها  

نامو  و کیان مملکت، همچنین فارای تبعا  منفی چون از فست راتن  تعهداف  زیهافی از   

  هها  اانوافهی اراوان ناشی از حمال  نظامی و از بین راتن شدرها و ها بیآسجوانان وطن، 

 بوفه است.

همنههوایی،  زجملهههانظیههر شههوارتز؛ راتارهههای هنجههاری  انیههگرا سههااتب( فر آراء  -

ههایی هسهتند کهه موجهب      ارزک ازجملهه یی گرا جدانو  ها سنتایراواهی  و پایبندی به 

طهور   معتسدند بهه  انیگرا ساات. دنشو یمهمبستگی و تسویت آن فر روابط و اعضای جامعه 

تهوان فر ندافههای    تهرین اثهرا  آن را مهی    عمده جنگ فارای تأثیرا   اراوانی است و مدهم 

مسلم این فو جنهگ فر ایهران    طور بهاسی، اانوافگی و مذهبی  مالحظه نموف. اقتصافی، سی

  ها جنگجامعه فاشته است.  پیامد تما   ها فر سازمانتأثیرا  اراوانی بر سااتارها، ندافها و 

آن فسته از مسائل سااتی است که برای  حل آن باید مسائل سیاسی و اقتصافی حهاکم بهر   

 روابهط   جامعهه،  ارهنهگ  ی ایهن  شهناات  جامعهه  ار فاف. فر بینششرایط موجوف را مدنظر قر

ندافهها   فیگهر  یها  ایدئولوژیک و فینی باورهای و اعتسافها پذیری روند جامعه ی،گروه فرون

 گرفف. می جنگ به جوامم گرایش کاهش یا اازایش موجب است که
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اهوف را  گرایان )وبر(، شداف  کنشی ارزشی است. فر این کنش شهدید   فر سنت تفدم -

شخپ شدید فر اوف و یا حاکمیت ااالق پایبند باشد.  اجتمام به فین اوف، فاند یممتعدد 

جنگ با توجه به اصو  و اعتساف اوف اسط به فنبا  نتیجه و سوفمندی عمل نیست، بلکهه او  

 به تکلیف اوف عمل کند. اواهد یم

 چراکهه ،  شهوف  یمه ی  ی اسالمی، هرگونه جنگی جز جداف نفها هینظرمطابق با آراء و  -

فر راه ادا اسهت. جنهگ و جدهاف بها فشهمنان، کفهار و مشهرکین         دنیجنگجداف به مفدو  

. کنشی که فر شوف یمرسیدن یک جامعه به کما  و یک جامعه واحد اسالمی تلسی  منظور به

  ازجملهه فههد   اسال  ارزک و منزلت بسیار باالیی فارف. مروری بر وصایای شددا نشهان مهی  

اسهت.  « جدهاف »، واژه اهورف  یممدمی که فر وصایای شددای فاام مسد  به چشم  ی ها تم

ی و روحیهه  طلبه  شداف « فکتر علی شریعتی»و متفکران مسلمان چون  شمندانیاندهمچنین 

 ( والسهال   گراته از قیا  اما  حسین )علیه ی فر میان ااراف جامعه مسلمان را نشأ طلب شداف 

از این آیین، شداف  یک باات نیست، بلکه یک انتخاب است.  فاند. پیرو حافثه عاشورا می

شهداف  فارای ارزک، تسهد  ههدف، قداسهت، ارکهان و لیاقهت،        )ره( یمطدهر شهدید  نظر 

و از منظهر   فانهد  یمه نیز شدید را شمم محفل فوسهتان   )ره(صداقت، جداف است. اما  امینی 

طلبی  فارای ارزک بوفه و  یه شداف شداف  و روح زین العهالی(  )مدظلهای  اهلل اامنه حضر  آیت

 .عیار فر راه ادا است شداف  به معنای مجاهد  تما 

مبهانی نظهری   »( فر زمینهه  5539) ینصهرت برای از نتایج پژوهش حاضر با مطالعها    -

ارهنگ شهداف  از فیهدگاه قهرآن و    »با ( فر ارتباط 5535، مجید هاشمی )«شداف  فر قرآن

تحلیل محتوای وصایا و آثهار  ( »5535)، صدیق اورعی «ی شددامسایسه با وصایا و سیره عمل

بررسی ااسهتگاه اجتمهاعی شهددا و تحلیهل محتهوای      (  »5532نژاف ) ، عرب«ارهنگی شددا

، فهسهتانی  «طلبهی  بهر شهداف    مهؤثر ی هها  زهیانگ»( فر مورف 5532، شاعری )«ها نامه وصیت

( 5509، اراههانی ) «ستان تدهران های شدیدان ا نامه تحلیل و بررسی محتوای وصیت( »5531)

تحلیل محتوای (»5506، رستمی راوی )«نامه شددا با تأکید بر نیایش تحلیل محتوای وصیت»

 .، همراستا است«نامه شددای روحانی استان کرمان وصیت
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 پيشنهادات پژوهش
بهه   منهد  عالقهی مورف استفافه به پژوهشگران آتی که ها هینظرمطابق با پیشینه پژوهش و 

 :شوف یمرسی و تحلیل بر موضوم هستند، پیشنداف بر

توسعه نمافها از طریق  -5 فاام مسد  ی جنگ فرها گسترک نمافها و سمبل جدت - 

و  هها  بهه یشددا فر مراکز مدم و اصلی شدرها و حتی مراکهز آموزشهی، کت   یها افمانیساات 

و  هها  یرفارهمکهاری شهد   ( فر سطح شهدرها بها  یسیوارنویاضاسازی ارهنگی و تبلیغی )ف

فینی و معراتی از شددا، حفظ بخشی از آثهار   یساز آگاه یها با تکیه بر جنبه مراکز ارهنگی

نا  شهددا و  ه ها ب ، مدار  و فانشگاهها دانی، مها ابانیا یگذار جامانده از فاام مسد ، نا  به

ارائه آثهار  ایجاف نمایشگاه و موزه  فاام مسد  برای تجمم و   -6 شوف، توصیه می ایثارگران

مختلف از فاام مسد  که به لحاظ عینی و ملمهو    یها مافی و معنوی بازگوکننده  صحنه

 .باشد بخش جهیبسیار آموزنده و نت تواند یبوفن م

 .بر اسا  شناسایی نیازها فر راستای اشاعه  این ارهنگ فر جامعه ها یبند تیبه اولو توجه -

را  یطلبه  که ارهنهگ ایثهار و شهداف     ییها بیآس ها و تددیدا  و ی و معرای ارصتیشناسا -

هها و موانهم و همچنهین     و رعایت اعتدا  فر بیان و براورف با ایهن چهالش   دینما یبا اطر مواجه م

 .تجلیل از اعاالن این عرصه که نسش مؤثری فر اشاعه  این ارهنگ فارند

ههای   و سهریا   هها  لمیاه ویهژه فر فوران حاضهر از طریهق     آشنایی با اندیشه شددا بهه   -

بهه اهاطر    تلویزیهون  رسهانه  فر مورف زندگی شددای فاام مسد  و مداام حر . تلویزیونی

از مؤثرترین عوامل بسط ارهنهگ ایثهار و شهداف  باشهد، ایهن امهر        تواند یاراگیر بوفنش م

هها   ظاهری باید فر آن یها ارهنگی و هنری باالیی است که عالوه بر جنبه یها نهیمستلز  زم

، ایمهان قهوی شهددا و    یفوسهت  یم عمیسهی همچهون ایثهار، شهداف ، فالوری، وطهن     به مفاه

توانهد   این امر میو حزبی اجتناب نموف.  یا سهیرزمندگان توجه کرف و از هرگونه براورف سل

 با بازاوانی فوباره وصایای شددا از این طریق باشد.  

بدها   ار این آثار گرانچاپ و انتش، نشریا  و کتببسط اندیشه و تفکر شددا از طریق   -

و تولید سهایر   یا ها، مجال ، کتب فانشگاهی و مدرسه فر کتب و نشریا  عمومی، روزنامه

 .محصوال  ارهنگی مناسب
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع الف.

  ،ی جنگ و نیروهای نظامی، انتشارا  سمت، چاپ یازفهم.شناس جامعه (،5505) یمددافیبی سده 

  ،آزافى. انتشارا  ،قم اسرار، کشف (،5512) اهلل رو امینی 

  ،نشر نگاه فانش.تدران ی پژوهش کیفی،ها روک(، اصو  و مبانی 5501) نیحسانیفر ، 

 ( 5532شاعری، محمدحسین)، «نشر شاهد ،تدران« شدیدان یها زهیو انگ یطلب شداف  یشناس جامعه. 

  ،ی سافه و کارآمد بهرای تبیهین   تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش (،5509حسن )عابدی جعفری

  .6شماره ، 5 فوره ،های کیفی الگوهای موجوف فر فافه

  ،حسین وار  آف  و بحثی راجم به شدید، تدران، نشر قلم. ،(5525) یعلشریعتی  

 ( تحلیل محتوای وصایا و آثار ارهنگی شهددا  5535صدیق اورعی، غالمرضا ،) مسهاال    فر مجموعهه

، 5پژوهش، شهماره   سالنامها  و تحسیسا  بنیاف شدید و امور ایثارگران، علمی و پژوهشی فاتر مطالع

 تدران، شاهد.

  ،علهو    نامهه  پهژوهش (، نگرک ارزندان شاهد و ایثارگر به ارهنهگ شهداف ،   5533هوشنگ )ظدیری

 . اجتماعی، سا  فو ، شماره او 

 حضر  حر  مداام دشدی 69 ااطرا  و زندگینامه حر ، ، مدااعان(6955اار  ) ابرگزاری گزارک 

 .559–555 ص ،( ) زینب

 ،سو .  جلد صدرا، انتشارا  ،تدران حسینى، حماسه (،5525) یمرتض مطدرى  

 

 يشناس کتابب. 
 اصهلنامه پهژوهش   «سهرمایه اجتمهاعی  ارهنگ و » ،(5505)و کامرانی، اریدون  ااتر محسسی، مددی ،

 . بدار ،59اجتماعی، فوره هشتم، شماره 

 مرکز اسناف و تحسیسا   ،، تدرانها یرویارویی استراتژ -جنگ عراق و ایران (،5533) نیارفستانی، حس

 .فاام مسد  سپاه پاسداران انسالب اسالمی )مرکز مطالعا  و تحسیسا  جنگ(

 ،ی شدید شداف ، تدران، نشر ارهنگ.شناس جامعه(، 5539الف ) ازکیا 

 ایثار ارهنگ ترویجاصلنامه  شداف ، و ثارای ارهنگ مفدو  بر مروری ،(5530احمد ) دیس معمار، بیان 

 .شداف  و

 ( 5531بوتو ، گاستون)، «انتشارا  علمی و ارهنگی ،ترجمه هوشنگ اراجسته، تدران ،«جنگ یشناس جامعه. 

 اخرایهى،  هوشهمند  ترجمهه  ،هها  یمش اط و نظریا  معاصر استراتژى (،5520) گرانیف و بلیس، جان 

  المللى. بین و سیاسى مطالعا  فاتر ،تدران



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 5500، زمستان وهشتم یاصلنامه علمی امنیت ملی، سا  فهم، شماره س / 536

 

 شرکت سدامی  ،، نسش سازمان ملل متحد فر جنگ عراق و ایران، تدران(5535منوچدر ) ،پارسافوست

 .انتشار

 سیمرغ. نشر ، تدران اوارزمى، شدیندات ترجمه جنگ، ضد وجنگ  (،5516) تاالر، هایدى 

 ( 5533فیلینی، تیم)، «وعی، ترجمهه بدرنهگ صهدیسی، وحیهد طله     « یشناس کالسیک جامعه یها هینظر

 .نشر نی ،تدران

 ( 5531ذبیح، علیرضا)، « مرکز  ،قم ،«های فینی فر حفظ ارزک یطلب عراان سرخ: تأثیر ارهنگ شداف

 . مایاسالمی صداوس یها پژوهش

  ،ارفافمهاه  51، فوشهنبه  3کیدان، صهفحه   روزنامه (، افای فین به مدااعان حر ،5505) دیسعرضایی ،

 .65529شماره 

 ( 5535ریترز، جورج)، «ترجمهه محسهن ثالثهی، تدهران     ،«فر فوران معاصر یشناس جامعه یها هینظر، 

 .انتشارا  علمی

  بازاوانی کوتاه رویکرف اوکو نسبت بهه انسهالب اسهالمی ایهران، سهایت       ،(5532)، شدریار زرشنا

 باشگاه اندیشه.

 اسالمیانتشارا  حوزه هنری سازمان تبلیغا ،تدران« ارهنگ جبده»، (5523) یمدد دیادیمی، س  . 

 -،فاتهر  ،تدهران  باینهدر،  کهورک  ترجمهه  هها،  رویهه  و اصو  بزرر استراتژى (،5519ا  ). جان کالینز 

 المللى. بین و سیاسى مطالعا 

  حسن پاشا شریفی، تدهران،   ترجمه (، مبانی پژوهش فر علو  راتاری،5505) کلزینکرلینجر، ارفریک

 انتشارا  آوای نور. 

 ( 5506کریمی، مصطفی). «تدهران:  « مان شداف ؛ بررسی مفدو  شداف  با رویکرف تحلیل گفتمانگفت

 .نشر مرز و بو 

 ،تدهران  ،الملهل  نیبه  روابط و حسوق فیدگاه ازجنگ و صلح  (،5515) عالیه ،اراعى ومحموف  مسائلى، 

 اارجه. امور وزار  انتشارا  و چاپ مؤسسه

 ( 5532محمدی، منوچدر ،) تدهران 6اصو  و مسائل، جلد سیاست اارجی جمدوری اسالمی ایران ،، 

   .فافگستر

 


