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چکیده
تحلیل پدیده های پیتامون دفاع مقدس به دلیل عظمت این رویداد و نقش آن در درک درست گفتمان انقالب
اسالمی از اهمیت بسزایی بتاودار است .شهدا ،ک)شگتان و میدان داران عتصه نبتد هشت سال دفاع مقدس ،مبانی
فکتی و آرمانی اود را در قالب وصیتنامه ،به م ابه م)شور انقالب اسالمی ایتان بتای نسلهای آی)ده به یادگار
گ اشتهاند .این پژوهش با هدف تحلیل گفتمان وصیت نامه ستداران شهید شهتستان الخال ،با روش پدام (روش
تحلیل گفتمان کاربتدی  ،انجام شده است .با تحلیل وصیتنامهها ،هشت دال گفتمانی استختا شد که عبارت)د از-2 :
گهاد به م ابه آزمونی بتای تقتّب الهی -3 ،زنده نگهداشتن دین اسالم و زمی)هسازی بتای ظهور حضتت مهدی موعود
(ع -2 ، ،وحدت حول اااعت از والیت فقیه -9 ،عقالنیّت و مع)ویت -5 ،تیکید بت حناهلل و حنال)اس-7 ،
شهادتالبی و یاد امام حسین (ع  -6 ،استکبارستیزی -0 ،مسجد؛ به ع)وان پایگاه فکتی و نظامی.
کلید واژهها :تحلیل گفتمان ،وصیتنامه ،شهید ،روش پدام ،دفاع مقدس.

 -2دکتتی گامعه ش)اسی مسائل اگتماعی ایتانEmail:Saboori.p@Gmail.com ،

 -3دانشجوی کارش)اسی ارشد فته)

و ارتبااات دانشگاه امام صادق (ع

Email: JavadSabouri @yahoo.com،
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مقدمه
هشت سال دفاع مقدس در تاریخ ایتان بتگ زرّی)ی است از نمایش روحیه ،م)ش و فته)
زنان و متدان این متز که بتای حف باورها و اعتقاداتشان با لبیک به رهبت و امام اویش از اود
گ شت)د و با الگوگیتی از یاران حسین (ع  ،ای ار و شهادت را بتای گهانیان تفسیتی دوباره
نمودند .به تعبیت دکتت شتیعتی بتای شهید ،در «نتوانستن» نیز «بایست)ی» هست ،بتای او زندگی،
عقیده و گهاد است (شتیعتی . 2200،بدین دلیل است که شهیدان زندگان گاوید تاریخ)د 2و در
مقابل گامعه و بشتیّت مسئولیت دارند به همین علت شهید مطهتی ،از شهدا به شمع محفل بشتیت
یاد میک)د (مطهتی . 93 :2270 ،دفاع مقدس ،تبلور عملی و تجلّی عی)ی همه ارزشهای متعالی
انسانی بود ،ارزشهایی از گ)ا شهادتالبی ،انفاق ،ب ل ،احسان ،عفو ،بتدباری ،فتواوردن
اشم ،پایمتدی ،شجاعت ،استقامت ،عدالتاواهی ،ظلمستیزی ،آزادیاواهی ،غیتت و
گوانمتدی.
با گ شت سه دهه از دوران دفاع مقدس ،با وگود دفاعی و مقدسدانستن آن در زمی)ه
گایگاه و تیثیتگ اری شهدا گتچه کارهایی انجام گتفته است که میتوان آنها را در اغلب
حوزههای فته)گی مالحظه کتد ،اما با توگه به بترسیهای به عمل آمده ،نتای ،پژوهشهای
متبوب نشانده)ده کمرن

بودن نسبی این مفاهیم و نارساییهایی در این زمی)ه است (نظتی و

همکاران. 2230 ،
با وگود ای)که از نظت زمانی ،هشت سال دفاع مقدس در اوایل انقالب اسالمی اتفاق افتاد و
سه دهه از آن حادثه و رویداد میگ رد ،لکن توگه به مفاهیم و گفتمان غالب آن ،از اهمیت
زیادی بتاوردار بوده است .از یکسو اهمیت مدت زمان هشت ساله که در پی پیتوزی انقالب
اسالمی بت استبداد و است مار و استکبار پدید آمد و بخش عظیمی از انتژی کشور را به اود
ااتصاص داد؛ از سوی دیگت گفتمان غالب دفاع مقدس یک گفتمان بتآمده از گفتمان انقالب
اسالمی است که با تحلیل و بترسی آن ،زوایا و ابعاد مختلف آن بیشتت نمایان میشود .به بیان
دیگت ،کشف گفتمان غالب دفاع مقدس ،به ش)اسایی و فهم عمین از انقالب اسالمی م)جت میشود.

 -2وَال تَحسَبَنَّ الَّ ینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِ)دَ رَبِّهِم یُتزَقونَ (آل عمتان273:
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وصیتنامه به ع)وان آاتین توصیه و سفارش هت فتدی به نسلهای آتی محسوب میشود،
به عبارتی عمن نگاه و فصلالخطاب هت شخصی را نشان میدهد که در زیست گهان اود آرمان و
هدفش چه بوده و بتای اکمال و اتمام بتنامه زندگیاش به آی)دگان چه سفارشی نموده است .به
عبارتی وصیتک))ده ای آن میاواهد که دیگتان ،بعد از متگ او حقوق او را استیفا و
اواستههای او را عملی نمای)د (نوین 33 :2206 ،؛ ب)ابتاین مطالعه و تدبّت در وصیتنامه شهدا از این
گهت می تواند حاکی از نمایش مبانی فکتی و عقیدتی وی لحاظ شود و از سویی چتاغ راهی
است در فضای سیاسی و اگتماعی پیشآمده از گانب فت)ههای غبارآلود شدن 2که به آی)دگان،
مسیت درست انقالبیماندن را نشان میدهد.
این پژوهش با هدف گستتش فته)

ای ار و شهادت و تبیین راه ستخ تشیع ،به دنبال کشف

گفتمان وصیتنامه ستداران شهید شهتستان الخال است تا به این سسال اساسی پاسخ داده شود که
م)ظومه فکتی و بهاور کلی هستیش)اسی و انسانش)اسی و ارزشش)اسی ستداران شهید الخال
چگونه بوده است؟

پیشینه پژوهش
باتوگه به اهمیت موضوع ،تحقیقات و پژوهشهای زیادی در اصوص تحلیل دستنوشتهها
و وصیتنامههای شهدا در کشور ما صورت گتفته است .نظتی و همکارانش ( 2230در پژوهشی
با ع)وان «کشف مبانی فلسفی آموزههای تتبیتی وصیتنامه شهدای دانشجوی دوران دفاع مقدس»
نتیجه گتفت)د در وصیتنامه شهدا در مورد هستیش)اسی به اندازهای پتدااته شده است که اوان)ده
با متاگعه به وصیتنامههای شهدای دانشجو ،تصویت روش)ی از اداوند و هستی ،تعلن هستی به
اداوند و تقابل حن و باال و ف)اپ یتی دنیا به دست میآورد .در عین حال در وصیتنامه شهدای
دانشجو به چیستی هستی به میزان کمتتی توگه شده است .در بعد انسانش)اسی شهدای دانشجو ،به
چیستی هستی به میزان کمتتی توگه شده است .در بعد انسانش)اسی ،شهدای دانشجو در هییت
فیلسوف تمام عیارظاهت شده و به ویژگیهای انسان از گمله آزادی ،اراده ،ش)اساگتبودن،
مسئولیتپ یتی ،پاکستشتبودن و تتکیب گسم و روح پتدااتهاند .در اصوص
 -2وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّﻰ ال تَکُونَ فِتْ)َةٌ (انفال23:
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ش)ااتش)اسی ،بیشتتین است)اد شهدا بتای ش)اات ،وحی و در متتبه بعد کاریزما و در نهایت عقل
است.
فتیبا احمدی ( 2207تحقیقی تحت ع)وان «بترسی علل و انگیزههای شهدا از گهاد و
شهادتالبی و حضور در گبهه های هشت سال دفاع مقدس به است)اد وصایای شهدای استاد
اردبیل» را انجام داده است .بترسی یافتهها نشان میدهد که انگیزههای شخصی و غیت الهی داالتی
در حضور شهدا در گبهه نداشته و آن ها بخاات انگیزه الهی ،اسالمی و عشن به امام و گهاد و
شهادت و تبعیت از قتآن و ائمه ااهار (ع در گبهه حضور یافتهاند .همه آنها به شهادت عشن
میورزیدند و دفاع از میهن را تکلیف شتعی میدانست)د .الگوگیتی از ائمه ااهار (ص ،
عدالتخواهی ،ت)فت از ظلم ،انتظار فت  ،غیتت و دفاع ،از وان از دیگت علل مسثت بت شهادت
بودهاند.
نوین ( 2205تحقیقی تحت ع)وان «بترسی تطبیقی وصایای شهدای استان اردبیل و
وصیتنامه سیاسی الهی امام امی)ی (ره » انجام داده است .یافتههای تحقین حاکی از آن است که
شهدا وصیتنامههای اود را با آیهای از قتآن کتیم شتوع میک))د .اهمّ مفاهیم مورد تیکید شهدا،
زندهبودن شهدا و روزیاوردن آنها پیش ادا بوده و در نهایت با توصیهای ااالقی آن را به پایان
میرسان)د .شهدا در وصیتنامههای اود مخاابی)ی داشتهاند و عموماً در درگه اول اانواده و بعد
ملت ایتان را مخااب قتار میدادهاند .شهدا همواره توصیه به انجام فتایض دی)ی داشتهاند .آنها
همواره دنیا و پایب)دی به آن را مورد نکوهش قتار میدادند .شهدا در وصیتنامهها ،فته)
عاشورایی و توسل به ائمه ااهار را ستلوحه کارها قلمداد میک))د.
با تیمل در این پژوهشها معلوم میشود با توگه به گامعه آماری و روشش)اسی بکار
گتفتهشده ،نگاه سطحی به وصایا لحاظ شده و روشش)اسی این پژوهش نسبت به کارهای
انجامشده بدیع است.

ادبیات و مبانی نظری
گ)

؛ ستیز گتوهی 2یا کشمکش گتوهی است بتای پیتوزشدن بت رقیب و انقیاد او .با
2- Group Conflict
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رویکتد گامعهش)اسی ،گ)

یک پدیده اگتماعی به حساب میآید و سازمان ارتش نیز به ع)وان

یک نهاد اگتماعی تلقی میشود که دارای کارکتدهایی در زمی)ه دفاع از آزادی ،دفاع از حاکمیت
کشور و دفاع از ستزمین و کمک به توسعه است .اگتماعیشدن گ)

بدین مع)است که اوالً

فتدی نیست و دوم ای)که اصلت عمومی دارد و در تمامی گوامع یافت میشود ،سوم ای)که از
ویژگی گبتی بتاوردار است که گتیزی از آن نیست .به عقیده گیدنز ،دستزدن به گ)
از آشکارتتین ویژگیهای توسعه اولیه دولتهاست و گ)

یکی

ها و نبتدها نقش اساسی در شکلدادن

به نقشه گهان ،آنگونه که امتوز وگود دارد ،بازی کتدهاند (گیدنز. 926 :2262 ،
انگیزه ،اراده و تصور از اهداف نبتد به مان)د همه پدیدههای اگتماعی به ادراک ک)شگتان
وابسته است؛ ادراکی که ریشه در فتای)د گامعهپ یتی دارد .همچ)ین مفاهیم و گفتمان حاکم در
این رویداد به شتایال و تاریخم)دی گامعه بت میگتدد .واژگانی چون شهادت ،ای ار ،دفاع از باورها
و مکتب ستخ تشیع و بطور کلی مقدسشمتدن نبتد و رویارویی حن علیه باال ،همگی در
فته)

اسالم و م هب عاشورایی و علوی شیعه مع)ا پیدا میک)د.
«گهاد» در اسالم یک عبادت است و به ااات صبغهی عبادی ،شتب ااالص دارد .ااالصی

از شتک ها به غیت امت حن ،اواه توگه به دنیا و غ)ایم باشد و یا توگه به هویها و هوسها و
چشمها و زبانهای متدم؛ و همچ)ین شتب ااالص باع

میشود که شتکها و تعلنها ،مانع

ارزش گهاد و مزاحم مقبولیت آن باش)د (شجاعی 2205 ،؛ و شهید واژهای است که در دین اسالم
قداست و ارزش واالیی دارد .در قتآن کتیم ،بسیار در اصوص شهید و گهاد سخن رفته و شهدا
را کسانی دانسته که زندهاند و در پیشگاه ادا روزی داده میشوند .قتآن کتیم شهیدان را
کشتهشدگان در راه ادا میداند که از گان اود میگ رند و بتای رضای او اود را به صفوف
دشمن میزن)د .در قتآن کتیم کلمه شهید  25بار ،شهدا  32بار که  26مورد از ظهور در
شهادت دادن در مسایل دنیوی دارد و در سه مورد دیگت گتچه در اولین نظت ،اوان)ده ممکن است
آن را بت شهدا اصطالحی حمل ک)د ،با تحقین بیشتت و متاگعه به تفسیت ،همگی ظهور در مسیله
شهادتدادن دارند (حسی)ی . 2207 ،شهادت ف)اشدن انسان بتای نیل به ستچشمه نور و
نزدیک شدن به هستی مطلن است .شهادت عشن به وصال محبوب و معشوق در زیباتتین شکل
است .شهادت متگی از راه کشتهشدن است که شهید آگاهانه و بخاات هدف مقدس و به تعبیت
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قتآن (فیسبیلاهلل انتخاب میک)د .یع)ی شهید در راهی کشته میشود که هت دو ارزش آگاهانه و
فیسبیل اهلل را دارا است و چ)ین متگی است که به تعبیت پیامبت (ص شتیفتتین و باالتتین نوع
متدن است (اَشتُفُ المُوتِ قَتلُ الشَّهادهِ و علی (ع آن را گتامیتتین نوع متدن میداند :اَکتُم
المُوت القُتلُ (میبدی . 2272 ،شهادت باالتتین و آاتین متحله از اودگ شتگی (ای ار است.
گان را در کف اود قتاردادن در راه هدفی متعالی ،گهت فدانمودن است؛ و گوهته آن عاشن،
مختار ،بااراده و هدفم)دبودن است .صفات متجلی در شهدا نتتسیدن از متگ ،شفقت ،آزادم)شی،
ایمان و پتهیز از شهوتالبی ،ثبات در قدم و صداقت در عمل میباشد (اسف)دیاری. 2 :2202 ،
گفتمان از ریشه التین  discurrereگتفته شده که به اصطالح ( currereدویدن متتبال
است .مع)ی اصلی این اصطالح نوعی حتکت یا دویدن است .این ایده در کاربتد ک)ونی از
اصطالح ( discourseگفتمان بتای اشاره به ارتبااات به م ابه داد و ستد اگتماعی بکار میرود.
پا از رنسانا ،در فلسفه از اصطالح گفتمان بتای چارچوبب)دی و رسانش مسائل نظتی استفاده
شد .فتدی)ان دو سوسور 2به رغم تمتکز بت نشانه زبانش)ااتی ،نیاز به گشودن زبانش)اسی بتای
تحلیلهای فتاتت از نشانهها و گملههای م)فتد را مطتح کتده است و بعدها گامعهش)اسان و
زبانش)اسانی به این موضوع به صورت گدی پتداات)د (دونزباخ. 323 -322 :2230 ،
یک تعبیت و تفسیت از گفتمان در چارچوب زبان ،کالم ،گفتار و سخن است و تعبیت دیگت آن
فتازبانی است و زمی)ههای سیاسی ،اگتماعی و فته)گی در آن ،مورد توگه واقع میشود (فتکالف،
« . 3 :2203از نظت فتکالف ،گفتمان گونه مهمی از پتکتیا اگتماعی است که دانش ،هویتها و
روابال اگتماعی از گمله م)اسبات قدرت را بازتولید کتده و تغییت میدهد و همزمان سایت
پتکتیاها و سااتارهای اگتماعی بدان شکل میبخش)د و گفتمان رابطهای دیالکتیکی با سایت ابعاد
اگتماعی دارد .رویکتد فتکالف نوعی تحلیل گفتمان متنمحور است که تالش میک)د سه س)ت
را با یکدیگت تلفین ک)د :الف تحلیل مفصل و دقین متن در حوزه زبانش)اسی؛ ب تحلیل
گامعهش)ااتی کالن پتکتیا اگتماعی؛

س)ت تفسیتی و اتد در گامعهش)اسی» (مهدوی به نقل

از یورگ)سن و فیلیپا. 72 :2235 ،

2- Ferdinand de Saussure
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بهاور کلی میتوان نظتیه گفتمان را ای)گونه مع)ی کتد که نظتیههای اگتماعی هتگز تام و
تمام نیست)د و معانی هیچگاه نمیتوان)د ت بیت شوند و این موضوع موگب کشمکشها و نزاعهای
اگتماعی میشود .وظیفه تحلیلگتان گفتمان این است که این نزاعها و کشمکشها را تفسیت
نمای)د (یورگ)سن و فیلیپا. 59 :2203 ،

روش پژوهش
روش این مقاله کیفی و بهصورت تحلیل گفتمان 2است .از م)ظت روشش)ااتی ،همه پارادایم-
های غیت اثباتی را میتوان در قالب روشش)اسی کیفی 3قتار داد (محمدپور. 73 :2236 ،
روش تحلیل گفتمان انواع مختلفی دارد؛ روش وندایک ،روش فتکالو و الکالو موفه از
مهمتتین این روشها هست)د .در این پژوهش از روش پدام« 2روش عملیاتی تحلیل گفتمان»
استفاده شده است .این روش تحلیل گفتمان ،شباهتهایی با روش فتکالو دارد .روش فتکالو از
سه متحله توصیف ،تفسیت و تبیین بوگود آمده است (فتکالف ، 29 :2203 ،ولی روش پدام نسبت
به این روش قدرت عملیاتی باالتتی داشته و از این گهت بکار گتفته شده است.
روش پدام از سه متحله کالن :توصیف ،تفسیت و تبیین؛ و پ) ،سطح تحلیلی :سطح -سطح
(بتداشت از اصل متن  ،سطح -عمن (گهتگیتی و گتایش متن  ،عمن -سطح (تحلیل توگیهی
با توگه به سایت گتایشهای متن  ،عمین و عمینتت بوگود آمده است (بشیت . 22 :2232 ،در متحله
عمین ،متن در زمی)ه موقعیتی مورد تحلیل قتار میگیتد و میان متن و زمی)ه ارتباب مع)ایی حاصل
میشود .در این متحله ،روابال کشفشده میان متن و زمی)ه با توگه به فتامتن مورد توگه قتار می-
گیتد .فتامتن در این متحله میتواند هت مسئلهای باشد که در الن متن و زمی)ه تاثیتگ ار باشد ،یا با
آنها رابطه ایجاد ک)د .در سطح عمینتت «متن ،بی)ا متن و فتامتن همزمان مورد توگه قتار میگیتد و
تحلیل نهایی ارائه میشود .در اینگا تحلیلگت یا مفسّت حضور تام داشته و قتائت نهایی مفست و
تحلیلگت صورت میگیتد که با استفاده از متن ،زمی)ه ،بی)امت)یتهای پدیدآورنده و تحلیلگت،
2- Discourse Analysis
3- Qualitative Methodology
)2-Practical Discourse Analysis Method (PDAM
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فتامتنهای متن اصلی با گتایش پدیدآورنده و فتامتنهای احتمالی متن با گتایش تحلیلگت مورد
استفاده قتار گتفته و تحلیل اساسی صورت میگیتد .ای)جاست که نوعی از گمعب)دی در شکل
اال مشی یا رویکتدهای بسیار کالن بوگود میآید .به این تتتیب در این متحله است که کار
نظتی گدیدی صورت میگیتد» (بشیت. 75 :2232 ،

نمودار شماره ( - 2سطوح تحلیلی گفتمانی ابن روش پدام

جامعه مورد تحلی)
گامعه مورد تحلیل در این پژوهش ،تحلیل گفتمان وصیتنامه  6ستدار شهید شهتستان
الخال است .ل ا واحد تحلیل این پژوهش نیز متن وصیتنامه این شهدای واالمقام است .نام و
مشخصات این شهدا در گدول شماره ( 2بدین شتح است:
گدول شماره ( - 2مشخصات هفت ستدار شهید شهتستان الخال
نام و نام اانوادگی

تاریخ والدت

تاریخ شهادت

محل تولد

محل شهادت

شهید عمتان پستی

2220

2273/23/3

شهت هشجین

پل االئیه

شهید عزیزاهلل قطبی زاویه 2223

2273/0/22

روستای زاویهسادات

پ)جوین

شهید ادمتعلی رگبی

2292

2273/23/6

شهت هشجین

گزیته مج)ون

شهید م)صور لطیفی

2292

2272/2/39

روستای مجته

م)طقه فکه

شهید ق)بت ابتاهیمی

2293

2273/0/22

روستای کتکزلو

کلهق)دی

شهید شهتام گعفتی

2292

2273/23/0

روستای نوده

گزیته مج)ون

شهیدرکابعلی نظتزاده

2299

2275/23/39

روستای م)امن

شلمچه
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یافته پژوهش
قبل از پتدااتن به یافتههای پژوهش بتاساس تحلیل گفتمان پدام ،یادآوری این نکته ضتوری
است که سه متحله ابتدایی توصیفی ،به مع)ای تفاوت اساسی میان متون سه ستون اول نیست ،بلکه
اغلب گهتگیتی در ای)جا مورد اهمیت است؛ ب)ابتاین اگت چه بعضاً تصور میشود که متون
بیانشده به همدیگت شباهت باالیی دارند ،ولی آنچه که آنها را از یکدیگت متمایز میک)د ،نوع
گهتگیتی مستخت از متن اصلی در ستون اول است.
در گدول شماره ( 3به بترسی سه متحله ابتدایی (توصیفی گفتمان ستداران شهید
شهتستان الخال پتدااته شده است.
گدول شماره ( - 3سه متحله اول تحلیل گفتمان وصیتنامه ستداران شهید شهتستان الخال
تحلی)
جهتگیری و

برداشت از اص) متن

گرایش متن

توجیهی با
توجه به سایر
گرایشهای
متن

اداوندا تو اود میدانی عملکتد ما نه بتای آن است که به ریاست و

هاااادف شااااهید

زنده نگهداشتن

سلط)ت دست یابیم و یا از روی دشم)ی و کی)هتوزی سخن بگوییم؛ لیکن

بااااالبتدن پاااتچم

اسالم

پیکار ما بتای این است که پتچم آئین تو را بت افتاشته گتدانیم (وصیتنامه

اسااالم بااوده و نااه

شهید عزیزاهلل قطبی .

ریاساااااااااااات و
کی)هتوزی

غلبه اهلل بت کفت و آزادی قدس عزیز و نجات مسلمین و مستضعفین و به

شکسااات کفااات و

اهتزاز در آوردن پتچم ال اله اال اهلل در ستاست گیتی ،زمی)ه ظهور حضتت

آزادی قااااااادس

ولی عصت را با نصتت الهی مساعد سااته تا با ظهور آن حضتت ،چشم

زمی)اااااه ظهاااااور

چشم انتظاران و م)تظتان را روشن نموده و شیطان و نفا عماره را شکست

هست)د.

داده و اود نیز شهید شده و به لقاءاهلل بتسیم (وصیتنامه شهید عزیزاهلل

زم)یهسازی بتای
ظهور امام زمان
(ع،

قطبی .
پتوردگارا ما را در آاتت به ایت به گتدان -پتوردگارا اموات و گ شتگان

آرزوی

ما را ببخش و بیامتز ،پتوردگارا تا ما را نبخشیدهای متگ را نصیب ما

عاقبتبخیتی و

نگتدان  -پتوردگارا متگ ما را شهادت در راه اود بفتما و ما را با انبیا و

دیدار انیبا ،علما،
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علما و ائمه ااهار و شهدا در بهشت بتین گایگزین بفتما و ما را در بهشت

ائمه ااهار و شهدا

با آن ها محشور بگتدان و دشم)ان اسالم و م)افقان را اوار و ذلیل و نابود

در آاتت

گتدان و به ادمتگزاران صدین و االص توفین ادمت هتچه بیشتت
ع)ایت بفتما (وصیتنامه شهید عزیزاهلل قطبی .
عزیزان و ستوران ،نگتان نباشید؛ ب)ده حقیت همچون سایت بتادران رزم)ده و
لشکتیان اسالم مشغول ادمت میباشم و دعا ک)ید که به هدف نهایی

شتکت در گ)

اودم شهادت ستخ بتسم ،اگت دین رسول ادا زنده نمیماند مگت گز

یک وظیفه الهی

متگ و شهادت ای)جانب ،پا ای شمشیتها متا در اود بگیتید ،سالممان

بوده و شهادت نیز

را به اانواده شهدا و رزم)دگان و عصمت مسلمانان و پدر و مادرتان و پدر

هدف نهایی

و مادر اودم و همه دوستان و همبستگان و آش)ایان بتسانید (وصیتنامه

است.

ادمترسانی و
شهادتالبی

شهید عزیزاهلل قطبی
ذکت ادا از زبانتان نیفتد و در عمل به واگبات و تتک محتمات کوشا
باشید که اداوند دعای ب)دگان االص اود را قبول میک)د (وصیتنامه
شهید عزیزاهلل قطبی

توصیه به ذکت
الهی و عمل به
واحبات و تتک
محتمات

پشتیبان امام و والیت فقیه باشید تا مبادا امام این قلب تپ)ده است و روح ادا

پشتیبانی از والیت

را ت)ها نگ ارید ،دعای ما و همه رزم)دگان عزیز بدرقه راه شما بازماندگان

فقیه و دعا بتای

و امیدمان است و شما نیز دعاگوی امام و پیتوزی حن بت باال باشید

پیتوزی حن بت

(وصیتنامه شهید عزیزاهلل قطبی

توگه به ذکت
الهی و احکام
شتعی

والیتمداری

باال

و اداوند ما را امتی وسال قتار داده ،یع)ی نه وابستگی به شتق پیدا ک)یم و
نه وابستگی به غتب و همیشه حضور در زمان داشته باشیم و چ)انکه ادا در
قتآن میفتماید :بج)گید در راه ادا با کسانی که با شما میگ)گ)د و تجاوز

مبارزه بتای عدم

و تعدی نک)ید ،بدرستی که اداوند تعدیک))دگان را دوست ندارد و هت گا

وابستگی به شتق

آنها را گیت آوردید ،گ)

ک)ید و از همان که شما را بیتون کتدند بیتون

حف استقالل

و غتب

ال صدامیان را که بعضی از
ک)ید ،زیتا که فت)ه از کشتن سختتت است ،م ً
شهتهای ما را اشغال کتدهاند (وصیتنامه شهید عزیزاهلل قطبی .
این گ)

نعمت بزرگی است که اداوند ب)دگانش را امتحان میک)د و

صح)ه امتحان است امتوز؛ فتدا آن است که در کشاکش دهت س)

زیتین

آسیاب باشد و این ای)ست که آنهایی که در مصائب امام حسین و عزاداری
او گتیه میک))د و می گوی)د که ای کاش ما در دوران امام حسین بودیم و
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با زی)ب میبودیم و از آنها حمایت میکتدیم و با آنها شهید میشدیم ،آیا
امتوز به «هل من ناصتا ی)صتون» حسین زمان امام عزیزمان ،امی)ی بت
شکن لبیک گفته و به میدان گهاد میروند .شهادت افتخار ماست ،ملتی و
مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد و شهادت افتخار عظیمی است
(وصیتنامه شهید عزیزاهلل قطبی .
گهاد دری از درهای بهشت است که به روی ب)دگان االص و ااصش باز
میشود و سعی ک)ید در تمامی کارهایتان ادا را در نظت بگیتید و دعا ک)ید
که ب)ده عاشن شهادت ،شهید شوم که انشااهلل شما عزیزان را شفاعت
اواهم کتد .اواهتانم و مادرم شما که پیتوان زی)ب هستید و شیعه هستید و
در مکتب زی)ب هستید ،باید روحیه زی)بی داشته باشید و صبت داشته باشید و
حن را ش)ااته باشید و پشتیبان حن باشید ،حتی به ضتر شما باشد ،حتی از

گهاد ،نعمت
شهادت و صیت را
به همتاه دارد.

شهادت و صبت
دو رکن گهاد

دستدادن عزیزتتین عزیزانتان بتای شما تمام شود ،چون شما هت لحظه تو
مصیبت حضتت زی)ب هستید (وصیتنامه شهید عزیزاهلل قطبی .
اگت اداوند متعال غفّار و ستّار و علّام از ست گ)اهانم گ شت و به ع)وان
ب)دهای ذلیل و گ)هکار قبول کتد و پ یتفت که ب)ده گ)هکارش را گزو
آمتزیده شدگان قتار دهد و بپ یتد و در رده شهدا قتار دهد (وصیتنامه
شهید ادمتعلی رگبی .

تواضع در بتابت
الهی و آرزوی
شهادت داشتن

شهادت؛ به
ع)وان ارزش واال

پدر و مادری که سالیان دراز زحمتم را کشیدند ،ولی من نتوانستم ادمتی
به آنها بک)م ،ولی مادرم شیتت را حاللم کن که به هدر ندادم و گانی که
پوست و گوشت و استخوانش از شیت تو رشد کتده بود ،فدای قتآن کتدم
و در مقابل گ)اهانم هیچ قیمتی متاعی گهت تعویض نیافتم گز اونم .امانتی
بودم دست شما از ادایم .اگت مینها بدنم را تکه تکه کتدند و بتایتان هدیه
فتستادند ،ناراحت نشوید و متا قبول ک)ید و این چ)د کلمه را به ع)وان

حا تواضع و
الب حاللیّت از

حاللیّتالبی

پدر و مادر

وصیت مینویسم و میدانم که لیاقت نوشتن وصیتنامه را به امت مسلمان
ندارم (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .
امت مسلمان نفاهایتان را مطیع عقلتان ک)ید ،از ااتالفات بپتهیزید که

اطاااب بااه اماات

امام فتمود همه ااتالفها ست (من است .دنیا فانی است آنچه میماند

اسااااالمی ،دنیااااا

اوبی و بدی است (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .

ارزش ااتالفاااات
را ندارد.

بتادران ،پاسدار و روحانیت را ول نک)ید و امام را رها نسازید که رهبت همه
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عدم
ااتالفورزی
در امت اسالمی
حتکت در مسیت
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به سوی نجات و فالح است ،از ااتالفات بپتهیزید (وصیتنامه شهید

پاساااااااااااداران،

ادمتعلی رگبی .

روحانیاات و امااام

واحد والیت

و عاااادم ایجاااااد
ااتالف
به نغمههای شوم مزدوران بیتونی و درونی استعمار گوش فتا ندهید که اما

آمتیکاااااااااااااا،

فتمود شیطان بزرگ آمتیکاست (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .

اساااااااااتعماگت و
شااایطان بااازرگ

آمتیکاستیزی

است.
رمز پیتوزی یادتان نتود ،وحدت را! وحدت را! حف

ک)ید که با حف

وحدت میتوان کاخهای سبز و ستخ سفید را لتزاند و در هم ریخت که
وعده پیتوزی نهایی نزدیک است (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .
به اانواده شهدا احتتام بگ ارید که ما هتچه داریم از ای)ها داریم .اانواده
شهدا گتانقدرتتین و پت بهاتتین از لحاظ کیفیت انسانهای کامل و بهتتین
نعمت اداوند که همانا گانهای شیتین فتزندانشان بوده است ،در راه ادا
دادهاند (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .

وحدت؛ رمز
پیتوزی بت دشمن
احتتام به اانواده
شهدا و
ارزشم)دی آنها

مساگد را پت ک)ید که مساگد س)گت است ،اسالم را رها نک)ید که کمک به

مساگد س)گت

اسالم باید به ااات ادا باشد ،نه ای)که با اشتباه یک فتد هتچ)د ظاهتی در

اسالم هست)د و نه

رده باالیی باشد ،همه چیز را از یاد بتده و آنچه که تکلیفمان می باشد

از مساگد و نه از

توگیه ک)یم ،ادا نک)د آن روز بیاید که اداوند م)ان بت اثت کفتان نعمتها

اسالم دست

نعمتهایش را از ما بگیتد (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .
دو روز روزه دارم بتایم بگیتید و مقداری پول نزد بتادرم دارم که البته در
دفتتچهام میباشد ،نصفش را به گ)

زدگان بدهید و بقیه هت اوری پدرم

صالح دانست ات ک)ید (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .

وحدتگتایی و
عدم ااتالف در
مسیت الهی
گایگاه واالی
شهید

عدم رویگتدانی
از دین اسالم

بتدارید.
توگه به روزه
قضا و کمک به
گ)

زدگان

روحیه ای ار و
توگه به حناهلل

ادایا تو اود گواهی که من بتای یاری دین تو گانم را بت کف نهادهام .تو
شاهد باش ه)گامی که از اانه بیتون آمدم و لباس زیبای گهاد بت تن کتدم،

یاری دین الهی،

ت)ها و ت)ها هدفم یاری دین تو و لبیکگویی به حسین زمان ،امام امی)ی

اااعت از امام

بوده است .اداوندا توفین شهادت در راه اودت را نصیبم کن که تش)ه

امی)ی (ره

اااعتپ یتی از
ولی فقیه

شهادتم (وصیتنامه شهید رکابعلی نظتزاده .
معبودا چه زیباست گلوهگاه گمالت و چه سعادت عظمائی است در گمع

روحیه عبادت

مجاهدان راهت و در مصاف دشم)ان دی)ت با تو به راز ونیاز ایستادن.

بتای گلب
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اداوندا چیزی گز رضای تو نمیاواهم (وصیتنامه شهید رکابعلی

رضایت الهی

نظتزاده .
اداوندا عشن به شهادت را در قلوب با ایمان رزم)دگان اسالم گاری کن و

عشن به شهادت و

ملت اسالمی را در استمتار حتکتها و قیام الهیشان یاری فتما (وصیتنامه

حتکت در این
مسیت

شهید رکابعلی نظتزاده .

روحیه
شهادتالبی

مسلمان بایستﻰ تسلیم باشد ،تسلیم قوانین اسالم که اگت چ)ین باشیم ،باید
مطیع محض قتآن باشیم که مﻰفتماید« :قُلْ إِنْ ُک)ْتُمْ ُتحِ ُبّونَ ال َّلهَ فَاتَّبِعُونِی
یُحْبِبْکُمُ ال َّلهُ وَ یَغْفِتْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ،»2اى رسول ادا بگو اگت
مﻰگویید ادا را دوست مﻰدارید ،پا اااعت ک)ید از من تا ادا شما را

اااعتپ یتی از
ادا ،پیامبت اکتم

اااعت از والیت

(ص و امام

الهی

دوست بدارد و گ)اهانتان را بیامتزد؛ که مصداق عی)ﻰ حضتت رسول اکتم

امی)ی (ره

(ص و قتآن مجسم در این زمان ،امام امت ،امی)ﻰ کبیت مﻰباشد
(وصیتنامه شهید شهتام گعفتی .
والدین گتامﻰ و همست مهتبانم اگت از گدایﻰ ظاهتى فﻰ مابین ناراحت

یاد امام حسین

شدید ،بیاد امام مظلوم حسین (ع زیارت عاشورا اوانده و از اداوند

(ع گهت

تبارک و تعالﻰ بهحن حسین (ع بتایم الب مغفتت نمائید ،باشد که

شفاعت و الب

حضتت ابﻰ عبد اهلل (ع شفاعتمان نماید (وصیتنامه شهید شهتام گعفتی .

مغفتت

این مشخص است که اداوند از اسالم اود نگهدارى اواهد نمود ،اما

فلسفه آفتی)ش،

انسانها هدف از القت فقال و فقال رسیدن به او انسانﻰ و اداگونهشدن

تقتب به پتودگار

گهاد گهت

است (وصیتنامه شهید شهتام

است که از راه

قتب الهی

است و این مقام در زیت سایه همین گ)

امام حسین به
ع)وان اسوه
شهادت

گعفتی .

گ)

هت آنچه دارم بعد از پتداات البهایم ،زکاتش را پتداات نمایید

پتداات بدهی و

توگه به حناهلل و

زکات

حنال)اس

(وصیتنامه شهید شهتام گعفتی .

میست است.

متاگع به فتائض واگبه باید بگویم امسال که ما رمضان گبهه بودیم و یک
ماه هم بهع)وان احتیاب و قضا که روی هم رفته دو ماه میشود ،بتایم روزه
گتفته شود و بهااات فتوای امام در مورد بالد کبیته که تعدادی نماز قضا

توگه به ادای نماز

توگه به حناهلل و

بصورت شکسته به گتدنم آمده ،ل ا به مدت یکسال آن باقی است ،بتایم

و روزه قضا

واگبات دی)ی

قضا شود که فقال نماز ظهت و عصت و عشاء هت کدام  3رکعت میباشد که
بهتت است ،نماز صبح هم همتاهش بهصورت قضا اوانده شود ،چون در
 -2سوره آل عمتان (22
85

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة پنجم ،پاییز و زمستان 1311

ایام بلوغ بعضی وقتها نمازهای صبح قضا میشد که امیدوارم اداوند
متعال از تقصیتاتم بگ رد (وصیتنامه شهید عمتان پستی .
در مورد نوارهایی که در تهتان دارم ،کلیه نوارهایی که در داال کیف

توگه به مالکیت

هست ،همتاه  22ساعت نوار آقای گواد عاملی (شواهد متعلن

مال و اموالی که

اهتمام به

متعلن به اود

حنال)اس

مشکی رن

به بتادر نادر صدیقی میباشد (وصیتنامه شهید عمتان پستی .

نیست.
عزیزان من ،امام را که گلوتت میتازد و نور افشانی میک)د و زوایای تاریک

امااام امی)اای (ره

اااعاااااااااات از

زندگی ما انسانها را در ایام اایت روشن میسازد ،بتای اود الگوی فکتی

بااا راهبااتی اااود

والیاات فقیااه بااه

و عملی قتار دهید .او میمور است که زمی)ههای ظهور مظهت اسماء ظاهت و

زمی)هساااز ظهاااور

ع)ااااوان نایااااب

باان حن تعالی حجه بن الحسن العسکتی عجلاهلل تعالی فتگه الشتیف را

است.

امام زمان (ع،

آماده سازد (وصیتنامه شهید عمتان پستی .
راه

امتوز وقت غفلت نیست ،به هوش باشید ،سالح افتاده شهید را بتگیتید و

ادامهدادن

پوی)دگان راه مقدسشان باشد ،راه شهدا راه حسین (ع و راه علی اکبت و

شهدا بتای مبارزه

زنده نگهداشتن

علی اصغتهاست .امتوز روز گهاد با کفت است ،اسالم و قتآن در اطت

با کفت ،زیتا اسالم

اسالم

است (وصیتنامه شهید ق)بت ابتاهیمی .

در اطت است.

ای اواهت گتامی اگت میاواهی اسالم پیتوز شود و کفار نابود ،به حف
حجاب زیاد توگه کن (وصیتنامه شهید ق)بت ابتاهیمی .

تیکید بات احکاام
توگه به حجاب

شااااتعی دیاااان
اسالم

بتایز ،آتشی که از قیام امام حسین بتپا شده و هتگز ااموششدنی نیست و
نخواهد شد و نور ادا را با فوت ذهن هتگز ااموشی نشود .دو دلمان در
شک و تتدید بتهانید تا به ساحل بتس)د ،وگتنه غتق)د .بفتموده امام عزیز
امتوز گبههها واقعاً دانشگاه است و هت انسان را به یاد قیامت میاندازد .پیام
شهدا دعوت به گبههها و هدف آنها است .ت)ها ،هدف کتبال نیست ،ت)ها
هدف قدس عزیز نیست ،هدف عمل به وظیفه است ،آن هم وظیفه شتعی

دعوت به حضور
در گبهه به م ابه

انجام وظیفه

دانشگاه بتای

شتعی

انجام وظیفه

(وصیتنامه شهید ق)بت ابتاهیمی .
توصیه میک)م شما اگت میاواهید با ادا صحبت ک)ید ،نماز واگب را بپا

توصیه و توگه به

توگه به واگبات

نماز

شتعی

در ای)جا الزم است یک ت کت بدهم ،اى روحانیون و همچ)ین شما اى امت

مسجد ،مکانی

مسجد مکانی

حزب اهلل مسئول هستید که مساگد را به مکان توضیح فکتى و مع)وى و

محدود به

عبادی ،نظامی،

دارید ،نمازهایتان را اول وقت بخوانید ،نماز را سبک مپ)دارید (وصیتنامه
شهید م)صور لطیفی .
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عبادى و سیاسﻰ و نظامﻰ یع)ﻰ همة ابعاد تبدیل ک)ید .مسجد فقال محل

بتگزاری نماز و

سیاسی و

نماز اواندن یا دریافت کوپن نفت و غیته نیست ،به قول امام مسجد س)گت

انجام م)اسک

فته)گی است.

است ،باید س)گتها را االﻰ نگ اریم .بیایید اى پیشنمازها و اى امت حزب

عبادی نیست.

اهلل و اى گوانان ،مساگد را مکانﻰ بتاى تعلیم و تعلم قتار دهید ،مسجد باید
متکز فعالیتهاى سیاسﻰ -نظامﻰ -عبادى -فته)گﻰ -تبلیغاتﻰ -آموزشﻰ و
غیته باشد (وصیتنامه شهید م)صور لطیفی .
اگت می اواهید ادا با شما صحبت ک)د ،قتآن را زیاد بخوانید ،اگت امام
زمان را ببی)ید ،تقوا بیشتت داشته باشید (وصیتنامه شهید م)صور لطیفی .
دعاها را در همه اول روز بخوانید ،اگت توانستید کتب بزرگان چون
مطهتى و دستغیب ،کتاب گ)اهان کبیته را بیشتت بخوانید (وصیتنامه شهید
م)صور لطیفی .
سعﻰ ک)ید در همه حال با کسانﻰ که با شما همکارى میک))د ،قدرت
فکتکتدن و بتنامهریزى و قدرت تفکت بدهید و به دیکتاتورى و
یکدندگﻰ و از حتفزدن بیهوده اودارى ک)ید؛ و در مواقع بیکارى حتم ًا
فکت ک)ید ،ساعتﻰ از روز را ااتصاص به رسیدگﻰ به اعمال روزانه و
فکت کتدن بدهید و دو روزتان با هم مساوى نباشد و سعﻰ ک)ید بتنامه داشته
باشید (وصیتنامه شهید م)صور لطیفی .

توصیه به قتائت

توگه به م)اسک

قتآن

دی)ی

توگه به ادعیه و

توگه به مع)ویت

کتب دی)ی

و تفکت

توگه به
همکاری ،تفکت و
بتنامه و دوری از
دیکتاتوری و

تعقل

بیهودهگویی

از پشتیبانﻰ مسئولین مملکتﻰ که در اال امام هست)د ،دست بتندارید تا آنجا

حتکت در اال

که در توان دارید .به هیچ گتوهﻰ وابسته نباشید و هتگونه گتوه ،دسته که

امام امی)ی (ره

بتاالف اسالم و امام امت امی)ﻰ کبیت گام بتمیدارد به شدت و با قااعیت

و عدم وابستگی

ستکوب نمایید و اگت دیدید کسﻰ ناآگاهانه دشمن شماست ،سعﻰ ک)ید او

به گتوه ااص

را به راه صتاب مستقیم دعوت ک)ید (وصیتنامه شهید م)صور لطیفی .

اهتمام به تفکت و

والیتمداری و
عدم ااتالف

دیگتی

تحلی) مرحله عمیق
همانگونه که ذکت شد در متحله عمین ،متن در زمی)ه موقعیتی مورد تحلیل قتار گتفته و میان
متن و زمی)ه ،ارتباب مع)ایی ایجاد میشود .در این متحله ،روابال کشفشده میان متن و زمی)ه با
توگه به فتامتن مورد توگه قتار میگیتد .در واقع در متحله عمین ،دالهای اساسی گفتمانی که با
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بی)امت)یهای مختلف متتبال هست)د ،کشف میشوند .البته قابل ذکت است که به دلیل ای)که مفاهیم به
هم نزدیک هست)د ،دستهب)دیهای مختلفی را میتوان در این متحله ارائه داد ،لکن با توگه به
ماهیت تحقین کیفی که االقیت و ایده نویس)ده نقش محوری دارد ،این متحله بدین شکل
صورت پ یتفته است .به بیان دیگت ،چه بسا از م)ظت نویس)ده دیگتی بتوان تقسیمب)دی و دستهب)دی
متفاوتی در این متحله صورت داد .گدول شماره ( 2بیانگت تحلیل متحله عمین وصیتنامه
ستداران شهید شهتستان الخال است:
گدول شماره ( - 2تحلیل متحله عمین گفتمان ستداران شهید شهتستان الخال
تحلیل توگیهی با توگه به سایت گتایشهای متن

دالهای اساسی متحله عمین

گهاد گهت قتب الهی
گهاد؛ آزمونی بتای تقتب الهی

امتحان الهی
رضای الهی
زنده نگهداشتن اسالم
عدم رویگتدانی از دین اسالم

زنده نگهداشتن دین اسالم و زمی)هسازی
بتای ظهور

زنده نگهداشتن اسالم
زمی)هسازی بتای ظهور امام زمان (ع،
والیتمداری و عدم ااتالف
حتکت در مسیت واحد والیت
عدم ااتالفورزی در امت اسالمی
اااعت از والیت فقیه به ع)وان نایب امام زمان (ع،
اااعت از والیت الهی

وحدت حول اااعت از والیت فقیه

اااعتپ یتی از ولی فقیه
والیتمداری
وحدتگتایی و عدم ااتالف در مسیت الهی
اهتمام به تفکت و تعقل

عقالنیت و مع)ویت

توگه به مع)ویت و تفکت
توگه به م)اسک دی)ی

تیکید بت حنال)اس و حناهلل

تیکید بت احکام شتعی دین اسالم
توگه به ذکت الهی و احکام شتعی
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اهتمام به حنال)اس
روحیه ای ار و توگه به حناهلل
انجام وظیفه شتعی
توگه به واگبات شتعی
حاللیتالبی
توگه به حناهلل و حنال)اس
توگه به حناهلل و واگبات دی)ی
امام حسین (ع به ع)وان اسوه شهادت
روحیه شهادت البی
آرزوی شهادت
شهادت به ع)وان ارزش واال

شهادتالبی و یاد امام حسین (ع

ادمترسانی و شهادتالبی
گایگاه واالی شهید
شهادت و صبت دو رکن گهاد
ادمترسانی و شهادتالبی
آمتیکا ستیزی

استکبارستیزی

حف استقالل
مسجد مکانی عبادی ،نظامی ،سیاسی و فته)گی است.

مسجد؛ به ع)وان پایگاه فکتی و نظامی

همانطور که مالحظه میشود ،دال اساسی در این متحله مورد تیکید گفتمان ستداران شهید
شهتستان الخال است .دالهای م کور در نمودار شماره ( 3نشان داده شدهاند.
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نمودار شماره ( - 3دالهای اساسی متحله عمین گفتمان ستداران شهید شهتستان الخال

تحلی) مرحله عمیقتر
با توگه به آنچه بیان شد ،در سطح عمینتت متن ،بی)امتن و فتامتن همزمان مورد توگه قتار
میگیتد و تحلیل نهایی ارائه میشود .در واقع در ای)جاست که نوعی از گمعب)دی رویکتدهای
بسیار کالن بوگود میآید .به دلیل ای)که دفاع مقدس پیوند ناگسست)ی با مبانی و ارزشهای اسالمی
و شیعی دارد ،از این گهت ادبیات شهادت و دفاع مقدس ،یک ادبیات دی)ی است و در متحله
عمینتت این ادبیات اسالمی و شیعی نمایان میگتدد.
الف گهاد؛ آزمونی بتای تقتب الهی :اداوند متعال در آیه  57سوره ذاریات فلسفه آفتی)ش
انسان را عبادت و تقتب به پتودگار معتفی فتمودند« :وَمَا اَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْاَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ .»2در
واقع فلسفه گهاد نیز م)طبن با این نگاه و قتب الهی بوده است .از نظت نگاه اسالمی ،این دنیا به اور
کلی محل آزمونهای الهی بوده است ،در واقع گ)

و گهاد نیز علیالخصوص در دوران دفاع

 -1و من جنّ و انس را نیافریدم ،مگر برای اینکه مرا (به یکتایی) پرستش کنند.
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مقدس نیز یک نوع آزمون الهی بتای متدمان آن دوران بود و در صورت عمل به وظیفه به
پتودگار تقتب مییافت)د .این نوع نگاه در دوران دفاع مقدس در بین رزم)دگان و گهادگتان
وگود داشته و اعمالشان بت اصل تقتب به پتودگار استوار بود .این نوع نگاه در مقابل نگاه
م)فعتمحور و مادی سکوالر قتار داشته و آن را به چالش میکشد.
ب زنده نگهداشتن دین اسالم و زمی)هسازی بتای ظهور :از گمله اهداف و انگیزا شهدا و
رزم)دگان از شتکت در گ)

 ،تالش بتای زنده نگهداشتن اسالم است .با وگود ای)که دشمن و در

رأس آن صدام نیز مسلمان بودند ،لکن هدف از زنده نگهداشتن اسالم ،آن روایت اسالم ناب
محمدی از م)ظت انقالب اسالمی و امام امی)ی (ره بوده که به دنبال زمی)هسازی بتای ظهور امام
زمان (ع است.
وحدت حول اااعت از والیت فقیه :ریشه این نوع نگاه به مبانی فقهی مکتب شیعه باز
میگتدد و امام امی)ی (ره به صورت صتیح و گدی در کتاب والیت فقیه به این نظتیه پتداات.
والیتمداری و تبعیت از امام امی)ی (ره یکی از مهمتتین دالهای گفتمان شهدای دفاع مقدس
است .اااعت از والیت فقیه تیکید بت وحدت مسیت و عدم ااتالفورزی دارد.
د عقالنیت و مع)ویت :مع)ویتگتایی و عقالنیتگتایی دو مسلفه بارز در گفتمان شهدای
دفاع مقدس است .مع)ویتگتایی و عقالنیتگتایی در دفاع مقدس دو مفهوم هماه)

و همسو با

یکدیگت هست)د ،به شکلی که شهدا و رزم)دگان با نگتش توحیدی ،ادامحور و غیت مادی و غیت
سکوالر در چارچوب عقالنیتی متفاوت از عقالنیت مدرن غتبی فکت میکتدند .در واقع مع)ویت و
ارتباب با ادا در این نوع نگتش ،نه ت)ها م)فک از این نوع عقالنیت نبود ،بلکه آن را تقویت می-
نمود .به بیان ساده ،هم عقالنیت و هم مع)ویت دفاع مقدس همسو با یکدیگت در گهت تقتب به
پتوردگار بود.
ه تیکید بت حنال)اس و حناهلل :در اسالم ،حناهلل به مع)ای حقوق اداوند بت ب)دگان و
حن ال)اس حقوق متدم بت یکدیگت است .توگه شهدای دفاع مقدس به نماز و روزه حاکی از اهتمام
آنها به حن اهلل دارد ،از سوی دیگت ای)که بدهی ااصی به یک فتد دیگت به این میزان بتای شهدا
اهمیت دارد ،نشان از توگه آنها به حنال)اس است .در واقع شهدا به اور کلی نسبت به این دو حن
پایب)د بوده و گدیت باالیی نسبت به این مسائل داشت)د.
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و شهادتالبی و یاد امام حسین (ع  :در گفتمان دفاع مقدس ،شهادت توفین میاواهد و
یک سعادتم)دی محسوب میشود ،به بیان دیگت شهیدشدن یک آرزو بتای گهادگتان و
رزم)دگان است .این مفهوم اسالمی ،گلوه بارزی در بین شهدا و رزم)دگان داشته و شهادت به
ع)وان یک انگیزه و هدف واال بوده است .یکی از نکات قابل توگه در دفاع مقدس ،پیوند مفهوم
شهادت با قضایای عاشورا و امام حسین (ع است .در واقع امام حسین (ع به ع)وان اسوه شهدا
معتفی شده و گایگاه واالیی در مکتب شیعه دارد .متاسم عزاداری امام حسین (ع اود تیثیت
باالیی در انگیزه گهاد و شهادت داشته است.
ز استکبارستیزی :استکبار و استکبارستیزی یک مفهوم قتآنی است که به مع)ای اود
بزرگبی)ی و بتتتی اواهی است .این مفهوم بتاساس نگاه توحیدی دین اسالم قابل تفسیت است ،در
واقع از م)ظت اسالمی ،اداوند یکتا قدرت مطلن بوده و هیچ قدرت دیگتی نمیتواند در موازات و
عت

این قدرت قتار بگیت د .امام امی)ی (ره  ،رهبت و ب)یانگ ار فقید انقالب اسالمی در ادبیات و

م)ظومه فکتی و اندیشهای اود توگه ویژهای به این مفهوم داشت و این مفهوم را میتوان گزو
مفاهیم محوری گفتمان انقالب اسالمی دانست .در م)ظت امام امی)ی (ره  ،استکبار بزرگ در
گهان امتوز آمتیکا است و از این گهت باید با این قدرت مبارزه نمود .در دوران دفاع مقدس نیز
به این مفهوم توگه می شد ،به شکلی که رزم)دگان و گهادگتان مبارزه اصلی اود را با استکبار
گهانی میدانست)د و دشمن واقعی از م)ظت آنها آمتیکا و استکبار گهانی بود.
ک مسجد؛ به ع)وان پایگاه فکتی و نظامی :مکان مسجد؛ به ع)وان محل عبادات مسلمین
است که در دوران گ)

و دفاع مقدس نقشآفتی)ی باالیی در زمی)ه پتورش نیتوی انسانی

بتاساس مبانی اسالمی داشته است .در واقع مسجد محل تجمع متدم بتای انجام م)اسک دی)ی از
قبیل بتقتاری نماز گماعت ،قتائت قتآن دستهگمعی و متاسم سوگواری و شادی م هبی بود و در
اول دفاع مقدس از نظت مادی و مع)وی ،پشتوانه رزم)دگان و گهادگتان در میدان گ)

بود.

نتیجهگیری
در یک تعتیف ساده؛ می توان گفتمان را زبان ورای گمله و عبارت دانست ،به شکلی که
زمی)ههای اگتماعی ،سیاسی و فته)گی هم در تفسیت و ک)کاش متن ملحوظ شود .در این پژوهش
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نیز بتاساس روش تحلیل گفتمان کاربتدی سعی شده است با لحاظکتدن زمی)ههای متن ،دالهای
اساسی متن وصیتنامه ستداران شهید شهتستان الخال کشف شود.
دالهای گفتمان وصیتنامه ستداران شهید شهتستان الخال را میتوان ای)گونه گمعب)دی
نمود که محوریت این دال ها بتاساس مبانی اسالمی و شعارها و اهداف انقالب اسالمی بوده است.
هدف غایی از شتکت در دفاع مقدس ،کسب رضایت الهی و تقتّب به ادا و نه کسب م)فعت و
چشمداشتهای مادی و دنیوی ،همچ)ین زنده نگهداشتن دین اسالم و زمی)هسازی بتای ظهور
م)جی عالم بشتیت حضتت مهدی (ع،اهلل تعالی بوده است .از نظت شهدا ،والیتمداری و وحدت
امت اسالم زیت پتچم والیت فقیه موگب پیتوزی بت دشمن اواهد شد .عقالنیت و مع)ویت به
ع)وان دو محور همسو ،هماه)

با هم در گهت ارتباب و تقتّب به پتوردگار در وصیتنامهها

تعتیف شده است .حنال)اس و حن اهلل دو ارزش واال در عبارات وصایا قید شده و شهادت در نظت
آن ها یک توفین و گایگاه ویژه دارد که در سطت به سطت وصایا پیوندی عمین با قضایای عاشورا و
قیام امام حسین (ع دارد .استکبارستیزی به مع)ای مبارزه با قدرتهای به غیت «اهلل» آمده است که
اود را قدرت بتتت در عت

قدرت الهی میدان)د .مسجد؛ همواره در اول گ)

به ع)وان یک

پشتوانه مادی و مع)وی بتای رزم)دگان بود و در حف و پویایی مساگد و حضور آحاد متدم گامعه
در این مکان مقدس مورد سفارش قتار گتفته است.
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