
 

 

 ي شهداي جنگ تحميلي نامه تحليل گفتمان وصيت
 

 1علي ربيعي

  دانشيار گروه مديريت رسانه و ارتباطات دانشگاه پيام نور تهران

 اميرحسين تمنايي 

 دانشجوی کارشناسي ارشد ارتباطات دانشگاه تهران

 

 18/9/92پذيرش    15/4/92دريافت 

 چکيده
نامه برگزيده از رزمندگان جنگ پرداخته و بر اين مقاله به مطالعه و تحليل پنجاه وصيت

-بندیاساس نظريه گفتمان الکال وموف توجه خود را بر گفتارهای خاص و ظرفيت مفصل

سواالت، مضامين و  اين به دادن پاسخ برای شروع نقطه عنوان است. بهشان معطوف ساخته
-نشانه چه اند کههشد شناسايي نامه شهدا را استخراج کرده و سپسمحورهای اصلي وصيت

 تعريف گفتمان آن در چگونه ديگر هاینشانه با یرابطه در و ممتازند موقعيتي دارای هايي
ها از طريق قراردادن عناصر در نامهشوند؟ همچنين به اين سوال پرداخته شد که وصيت مي

ای را وهکنند و چه معاني بالقای را تثبيت و حفظ ميای خاص با يکديگر، چه معانيرابطه
واليت »ها عبارت بودند از: نامهمضامين و محورهای اصلي وصيت سازند؟حذف و طرد مي

واقعه کربال و شهادت »، «استکبارستيزی و در رأس آن آمريکا»، «فقيه و رهبری امام خميني
توصيه به »و « نفي زندگي دنيايي»، «نماز جماعت و نماز جمعه»، «حجاب»، «امام حسين)ع(

در اين ميان عنصر «. برای شهدای کربال به جای گريستن برای شهادت خودشانگريستن 
های ديگر پيرامون آيد که دالدال مرکزی به حساب مي« واليت فقيه و رهبری امام خميني»

های دال معنای الکالوموف، نظر يابند و بر اساسبندی مي شوند و معنا ميآن مفصل
-شود. بنابراين ما ميمي تثبيت مرکزی دال و نقطه حول بندیمفصل عمل طريق از پيراموني

هايي ساخته است که سخن بگوييم؛ گفتماني که از رزمندگان سوژه« گفتمان شهدا»توانيم از 
روند و مي مرگ آغوش به شدنکشته از قبل خود هايي کهکنند؛ سوژهنمي فکر آخرت به جز
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 مقدمه و طرح مساله
 بيست و چهار از بيش و اسالمي ايران به عراق  ارتش سراسری تجاوز آغاز از دهه سه از بيش

 از يکي آن با برخورد نحوه  و جنگ مسئله مدت، اين طول در گذرد؛مي آن پايان از سال

 فرهنگي و اجتماعي سياسي، انديشمندان و جامعه فراروی مسائل ترينمحوری و ترين اساسي

 و بيستم قرن در کالسيک نبرد ترين مانده از طوالنيجاترين اسناد بهاز جمله مهم .استبوده

نامه رزمندگان و شهدای جنگ نام، وصيتويت جنگ از پس قرن اين طوالني جنگ دومين

-تحميلي است. اسنادی که متاسفانه کمتر مورد توجه انديشمندان اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته

ها را مورد مطالعه قرار داد، حوزه مربوط به نامهتوان وصيتهايي که مياست. يکي از حوزه

و  1يه بر نظريه گفتمان الکال و موفهای گفتمان است. در اين مقاله سعي داريم با تکنظريه

ترين مفاهيم و مضامين ترين و محوریکردن اصليروش تحليل انتقادی گفتمان، ضمن مشخص

بندی کنيم های پيراموني را شناسايي و گفتمان شهدا را صورتمرکزی و دالها، دال نامهوصيت

 و به سواالت زير پاسخ دهيم:

 گفتمان شهدا کدام عناصر است؟های پيراموني  دال مرکزی و دال

آل؟ به ايده خودهای يا کنندمي بازنمايي را رزمندگان واقعي خودهای هانامهآيا وصيت

هايي از رزمندگان جنگ مي ها و گفتمان برآمده از آنها، چه سوژهنامه تر وصيت عبارت دقيق

 سازند؟

 تعريف گفتمان

ها و مباحث و همگاني، چه در متن ای مصطلحبه صورت واژه 2امروزه اصطالح گفتمان

است. اما به رغم اين گستردگي کاربرد، نبود نظری و چه در گفتارها و محاورات روزمره درآمده

-ای از ابهام و گاه سوتفاهم فروبردهرفته ای از اين واژه، آن را در هالهتعريف قابل فهم و شسته

 است.

اند: الف( اصطالحي و تعريف ارائه کرده( برای گفتمان د84: 1985و همکاران) 3ريچاردز

است؛ ب( های کاربرد زبان، يعني زباني که برای برقراری ارتباط توليد شدهاست عام برای نمونه

-ها سروکار دارد، گفتمان به واحدهای زباني بزرگها و جملهبرخالف دستور زبان، که با عبارت

                                                           
1 Laclau and mouffe 
2 discourse 
3 Richards.jack 
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ضوع تحليل گفتمان عبارت است از اين تر چون بند، مصاحبه، مکالمه و متن نظر دارد. مو

تری ها در زبان گفتاری و نوشتاری باعث توليد واحدهای معنادار بزرگموضوع که چگونه جمله

 شوند.مانند بند، مکالمه و مصاحبه مي

( مي گويد: گفتمان عبارت است از زبان به هنگام کاربرد به منظور 6: 1989)1پني کوک

تمان عبارت است از جستجو برای يافتن آن چه به گفتمان انسجام برقراری ارتباط و تحليل گف

 مي بخشد.

رود؛ هر نوع گفتار، کالم و نوشتار، گفتگو يا همپرسه شرط مقدماتي هر گفتمان به شمار مي

شوند. به عبارت ديگر دارای سرشت، ماهيت و ساختار اجتماعي جرياني اجتماعي محسوب مي

(گفتمان، پديده، 1380:55، 2کنند)مک دانلزمان تفاوت مي ها حسب مکان وهستند. گفتمان

مقوله يا جرياني اجتماعي است. به تعبير بهتر گفتمان جريان و بستری است که دارای زمينه 

 (.1380:56اجتماعي است)همان، 

، 3گويند)فسولدشناسي، مطالعه زبان در سطح باالتر از جمله را گفتمان يا کالم ميدر زبان

داند، از منظر او ( گفتمان را چيزی بيشتر از کاربرد زبان مي28: 1992)4. فرکالف(1990:65

شود. در مقابل ديدگاه کاربرد زبان خواه به شکل گفتاری خواه نوشتاری عملي اجتماعي تلقي مي

شود که با تحليل و توصيف زبان در گرا مطرح ميشناسي صورتی زبانتحليل گفتمان، نظريه

 کار دارد.سطح جمله سرو

تحليل گفتمان »های اخير، رويکرد جديدی در مطالعات کالمي پديد آمد که آن را در سال

فيلسوف فرانسوی دارد. اين رويکرد  5نامند. اين رويکرد ريشه در آرا ميشل فوکومي« انتقادی

معتقد است که عواملي چون بافت تاريخي، روابط قدرت در جامعه، نهادها و فرآيندهای 

آورند)آقاگل عي و فرهنگي و ايدئولوژيکي، متن و يا صورت زبان و معاني را به وجود مياجتما

 (.2:1390زاده، 

                                                           
1 Penny cook 
2 Macdonell 
3 Fasold 
4 Fairclough 
5 Michel foucault 
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کند: رويکردی به ( تحليل انتقادی گفتمان را چنين تعريف مي87: 1992)1ديويد کريستال

 تجزيه و تحليل زبان که هدف آن آشکارسازی روابط قدرت پنهان و فرآيندهای ايدئولوژيکي در

 شناسي است.زبان

های تعاريف و رويکردهای فوق را در دو نوع نگرش متفاوت نسبت به زمان وگفتمان ريشه

گرا دارد و شناسي ساختارگرا و نقشتوان جستجو کرد. نگرش اول اساسا ريشه در زبانمي

بع کوچکتر براساس آن گفتمان به مثابه زبان، باالتر از جمله يا زبان به هنگام کاربرد است و بالط

است. در آيد. در اين نگرش هيچ توجهي به ايدئولوژی و قدرت نشدهاز زبان به حساب مي

مقابل، نگرش دوم که در آثار ميشل فوکو به اوج خود رسيد، ديدگاهي است که براساس آن 

پيوندد. براساس اين معاني محصولِ شرايط اجتماعي و فرهنگي است و در زبان به واقعيت مي

های يابي به قدرت، زبان و همه پديدههايي خودبنيادند که برای دستها نظامفتماننگرش گ

(. چارچوب نظری اين مقاله که 25: 1384گيرند)سلطاني، اجتماعي ديگر را در سيطره خود مي

 شود.رويکرد الکال و موف است از همين نگرش دوم يعني تحليل انتقادی گفتمان منبعث مي

-شناسي وجود دارد، تحليلگفتمان رايج در زبانهايي که در تحليلکاستيدر واقع برای رفع 

گفتمان کردند و را نيز وارد تحليل« ايدئولوژی»و « قدرت»گفتمان مفاهيمي چون گران انتقادی

 (.31: 1384تر اجتماعي و فرهنگي ربط دادند)سلطاني، های وسيعبافت کاربرد زبان را با بافت

از توصيف »گفتمان همگي بر اين نکته اتفاق نظر دارند که انتقادیليلرويکردهای مختلف تح

های اجتماعي در زبان زباني بايد فراتر رفت تا بتوان به تبيين دست يافت و نشان داد که نابرابری

های اند. همچنين بايد بتوان به کمک اين رويکردها، اين نابرابریخلق و در زبان منعکس شده

 (.128: 1387پنيکوک، «)کرده و شرايط آن را تغيير داداجتماعي را کشف 

-انتقادی( ده اصل را به عنوان مباني تشکيل دهنده تحليل271: 1997)2فرکالف و وداک

( آنها را در قالب پنج اصل بنيادی 64-60؛ 2002)3اند اما يورگنسن و فيليپسگفتمان ذکر کرده

 شوند:ن ميصورت خالصه بيااند که در اينجا بهبيان کرده

گفتماني است: يعني -بخشي از ساختارها و فرآيندهای اجتماعي و فرهنگي، زباني .1

شوند، کردارهای گفتماني که به واسطه آنها متون توليد)خلق( و مصرف)دريافت و تعبير( مي

                                                           
1 David Crystal  
2 wodak 
3 Jorgensen and Philips 
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شوند که در ساختن جهان اجتماعي از جمله ميشکل مهمي از کردار اجتماعي درنظر گرفته

 اعي و روابط اجتماعي، نقش دارند.های اجتمهويت

گفتمان، گفتمان انتقادیاست: از نظر تحليلگفتمان هم سازنده است و هم ساخته شده .2

سازد و هم به واسطه کردارهای شکلي از کردار اجتماعي است که هم جهان اجتماعي را مي

 شود.اجتماعي ديگر ساخته مي

رت تجربي مورد تجزيه و تحليل قرار صواش بهکاربرد زبان بايد در بافت اجتماعي .3

بگيرد: تحليل انتقادی گفتمان به تحليل ملموس زباني و متني کاربرد زبان در تعامل اجتماعي 

 پردازد.مي

گفتمان کارکرد ايدئولوژيک دارد: ادعای تحليل انتقادی گفتمان اين است که کردارهای  .4

 های اجتماعي نقش دارد.گروه گفتماني در خلق و بازتوليد روابط نابرابر قدرت ميان

گفتمان طرف انتقادیبخشي، رويکردهای تحليلتحقيق انتقادی است؛ در جهت رهايي .5

 گيرند.های اجتماعي مظلوم را ميگروه

 های متفاوت به گفتمان و بيان مباني تحليلپس از مروری کوتاه بر رويکردها و نگرش

حقيق، در ادامه به طورخاص به تشريح يکي از انتقادی به عنوان نگرش مبنايي اين ت گفتمان

که « الکال و موف»گفتمان يعني رويکرد انتقادیترين رويکردهای تحليلشدهترين و شناختهمهم

 پرداخت.دهد خواهيمچارچوب نظری اين مقاله را تشکيل مي

 چارچوب نظري:

 معنا خلق موف و الکال نظر از کنيم.ی گفتمان الکال و موف استفاده ميما در اين مقاله از نظريه

 در هانشانه دادن قرار طريق از مداوما ما. معناست تثبيت عمل شامل اجتماعي فرآيند يک مثابه به

 اين» اما(. 75: سلطاني)کنيم تثبيت را شانمعنای تا کنيممي تالش ديگر، هاینشانه روابط شبکه

 چه اگر کار اين. است مشروط و محتمل اهنشانه معنای تثبيت چون است، غيرممکن نهايتا روند

 (.25: 2002 فيليپس، و يورگنسن)«نيست ضروری ولي است پذيرامکان

 از که شودمي مرسوم و رايج چنان آن گاه هانشانه از بعضي معنای که شودمي چگونه اما

 رتصو بندی مفصل یواسطه به کار اين گفتمان نظريه در کند؟مي جلوه طبيعي کامال نظرمان

 :کنندمي تعريف گونهاين را بندیمفصل( 105 ،1985)موف و الکال. گيردمي
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 اين هويت که نحوی به شود، عناصر بين ایرابطه برقراری به منجر که را عملي هر ما»

 مندساخت کليت. ناميممي بندیمفصل شود، تعريف و تعديل بندیمفصل عمل نتيجه در عناصر

 يک درون در که زماني را، تفاوت هایجايگاه. ناميممي گفتمان را بندیمفصل عمل از حاصل

 گفتماني نظر از که را تفاوتي هر بالعکس، ناميم ومي وقته باشند، شده بندیمفصل گفتمان

 .«ناميممي عنصر نيست، شده بندیمفصل

 :کرد مشخص زير صورت به توان مي را موف و الکال گفتمان نظريه اصلي مفاهيم

 معنا که نحوی به کند، برقرار ارتباط پراکنده و مجزا عناصر ميان که عملي هر :1يبندمفصل

 (.105 ،1985 موف، و الکال)شود تعديل فوق عمل نتيجه در عناصر اين هويت و

 از ایمجموعه هاگفتمان. است بندیمفصل عمل از حاصل شده ساختاردهي کليت :گفتمان

 بندیصورت هاگفتمان واقع در. اندشده مرتبط هم با ارمعناد ایشيوه به که هستند هانشانه

 هويت و شده تثبيت کانوني نقطه يک پيرامون که هستند...  و افراد اشيا، کدها، از ایمجموعه

 از ما فهم و تصور ها،گفتمان. آورندمي دستبه هاديگری از ایمجموعه برابر در را خويش

 گفتماني همواره واقعيت از انسان مفهوم و معنا راينبناب. دهندمي شکل را جهان و واقعيت

 (.189: 1383 زاده، حسيني)است

 و هويت به موقتا و اندشده بندیمفصل گفتمان يک درون که عناصری و هادال :2هاوقته

 طريق از آنها تغيير امکان و نيستند شده تثبيت کامال هويتها و معاني اين. انديافتهدست معنايي

 .دارد وجود تازه هاییبندمفصل

 در سعي مختلف هایگفتمان و نيست شده تثبيت آنها معنای که هايينشانه و هادال :3عناصر

 قرار گفتمان يک قالب در هنوز که هستند شناوری هایدال عناصر. دارند آنها به معنادهي

 .اند نگرفته

 البته که گيرندمي نظم آن رافاط در هانشانه ساير که اینشانه :4مرکزي دال یا کانوني نقطه

: 1985 موف، و الکال)گيردمي صورت موقتي صورت به مرکزی دال حول هانشانه معنای تثبيت

112.) 

                                                           
1 Articulation  
2 Moment  
3 Elements  
4 Nodal point  
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-هم زنجيره در يکديگر با اصلي هایدال بندیمفصل عمل در :1تفاوت و ارزي هم زنجيره

 اين تا معنايندبي خود خودی به يعني محتوايند؛بي هايينشانه هادال اين. شوندمي ترکيب ارزی

 در و شوند ترکيب کنندمي پر معنا از آنها که هايينشانه ساير با ارزیهم زنجيره طريق از که

 از هاگفتمان. باشند آنها تهديدکننده رسدمي نظر به که گيرند قرار ديگری منفي هایهويت مقابل

 عناصر ارزی،هم در. بخشندمي انسجام و نظم و پوشانندمي را هاتفاوت ارزی،هم زنجيره طريق

 کند،مي ايجاد گفتمان که معنايي در و دهندمي دست از را رقيب معناهای و متفاوت هایخصلت

 و تبارهندی چه سفيدغير افراد تمام سفيدپوستان، پرستي نژاد به واکنش در مثال. شوندمي فعال

 و گيرندمي قرار «سياه گفتمان» ارزیهم زنجيره در مرد و زن يا و آفريقايي و آسيايي چه

 (.192: 1383 زاده، حسيني)شودمي فراموش يکديگر با آنها اصلي های تفاوت

 يک حول بندیمفصل عمل طريق از گفتمان يک درون هاینشانه معنای الکالوموف، نظر از

 در ديگر ایهنشانه که است ممتازی و برجسته نشانه مرکزی نقطه. شودمي تثبيت مرکزی نقطه

 تواندمي که نظريه اين ديگر مفاهيم .شوندمي بندیمفصل هم به و کنندمي پيدا نظم آن سايه

 دالي شدن نزديک باعث «هژموني. »است «ساختارشکني» و «هژموني» بگيرد قرار استفاده مورد

 و لولمد انتساب با «ساختارشکني» ولي شودمي نشانه يک معنای نسبي ثبات و خاص مدلولي به

 آن و سازدمي دور بود چسبانده دال آن به رقيب گفتمان که را مدلولي دال، آن به متفاوت معنايي

 .شکندمي را موردنظر گفتمان آن هژموني ترتيب اين به و کندمي بازتعريف را دال

يورگنسن از رويکرد گفتماني  و ما در اين مقاله با استفاده از بيان سليس و روان فيليپس

 و نامه شهدای جنگ تحميلي خواهيم پرداخت؛ فيليپس و موف به تحليل وصيتالکال

 :کنند مي بيان چنين را گفتمان تحليل از هدف( 30-29 ،2002)يورگنسن

 ظرفيت و خاص گفتارهای بر را خود توجه بايد ما که گويدمي گفتمان ینظريه»

-يک با خاص ایرابطه در عناصر قراردادن طريق از هاگفتمان سازيم؛ معطوف شانبندی مفصل

 سازند؟مي طرد و حذف را ایبالقوه معاني چه و کنندمي حفظ و تثبيت را ایمعاني چه ديگر،

 بندیمفصل يک: کردبررسي توانمي زير هایپرسش طريق از را هاگفتمان با هابندیمفصل رابطه

 اين آيا کند؟مي بازتوليد را گفتماني چه و دارد ارجاع هاييگفتمان يا گفتمان چه به خاص

 تغييرش و طلبدمي چالش به را آن گفتمان يک هایوقته بازتعريف طريق از بندیمفصل
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 هایگفتمان مرکزی نقطه توانمي سواالت، اين به دادن پاسخ برای شروع نقطه عنوان به دهد؟ مي

 ديگر هاینشانه با یبطهرا در و ممتازند موقعيتي دارای هايينشانه چه: کرد شناسايي را خاص

 آيند،مي حساب به مرکزی نقاط که را هايينشانه وقتي شوند؟مي تعريف گفتمان آن در چگونه

 هایدال)هانشانه همان چگونه ديگر هایگفتمان که کنيم بررسي توانيممي کرديم شناسايي

 انتساب برای رقيب نگفتما هایشيوه بررسي طريق از و کنندمي تعريف ديگر طرق به را( شناور

 .«ببريم پي دهدمي رخ معنا تعيين سر بر که هاييرقابت به توانيممي شناور، هایدال به محتوا

 روش شناسي:
 درگيری در نفر 155081شامل که بوده نفر 213255 تعداد تحميلي جنگ شهدای کلي آمار

 ساير و متفرقه رحوادثد نفر 11814 شهرها، به دشمن حمالت در نفر 16154 دشمن، با مستقيم

 متأهل، نفر  55996 تعداد مجرد، نفر 155259 تعداد آمار اين از است.بوده نفر  9889 موارد

 بين نفر  87106 تعداد ساله، 19 تا 15 بين نفر  65575 تعداد کمتر، و ساله 14 نفر  7054 تعداد

 باالتر بوده و ساله 30 نفر  30817 تعداد ساله، 29 تا 24 بين نفر 22703 تعداد ساله، 23 تا 20

هزار  150000توان تخمين زد که حداقل (. با اين آمار مي1)سايت جامع دفاع مقدس است

 نامه موجود است. در اين پژوهش مراحلي برای تحليل گفتمان مورد توجه قرار گرفتهوصيت

 شوند:است که در اين جا به اختصار معرفي مي

تا  1359های شهيدی که در فاصله سال 50نامه ه وصيتدر اين مقالمتون مورد بررسي: 

مند انجام صورت هدفگيری بهاست. نمونهاند مورد مطالعه قرارگرفتهبه شهادت رسيده 1367

طوری که پاسخگوی نيازهای چارچوب نظری باشد و اشباع در اطالعات جديد است؛ بهشده

از آنجايي که خود بر « ی برجستهفرماندهان و شهدا»نامه چنين وصيتبوجود آيد. هم

 است.شدهنامه شهدا نقش دارند کنار گذاشتهبندی گفتمان وصيت مفصل

سن شهادت، فرمانده يا رزمنده بودن، محل مشخصات شهداي نگارنده وصایاي برگزیده: 

 تولد، محل شهادت و پايگاه اعزام از جمله موارد مورد توجه بوده است.

ها و تحقيقات تحليل متون مذکور با در نظر گرفتن پژوهش برایچگونگي تحليل متون: 

مشابه و با توجه به شرايط خاص اين تحقيق، به بررسي مضموني و محتوايي روی آورديم. زيرا 
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اين متون به لحاظ معاني و مضامين به کار رفته در آنها اهميت دارند. در برخي موارد و بنا به 

 ر رفته در متون نيز مورد تحليل قرار گرفت.ضرورت، الگوهای زبان شناختي به کا

ها و تاکيد صريح نامه شهدا را براساس ميزان تکرار آنمضامين و محورهای اصلي وصيت

شد. در نامه استخراج کرديم. برای تشخيص دال اصلي چند معيار در نظر گرفتهنويسنده وصيت

است، طبعا گرفتهتر مورد تاکيد قرارای که بيشاين مورد، تکرار مساله مهمي است. دال يا نشانه

تری دارد. ممکن است تاکيد شهدا روی يک دال يا نشانه، اصلي و مرکزی بودن آن را نقش مهم

نشان دهد و حتي ممکن است هر شهيد، دال اصلي يا مرکزی خود را صريح و آشکار بيان و 

شد. اما نکته مهم اين است بندی کرده بانامه خود را بر اساس آن مفصلگفتمان حاکم بر وصيت

ها، که در تشخيص دال اصلي، معيار ما گفتماني است. در اين معنا بايد ميان دال مرکزی و وقته

های کنيم که دالای دال مرکزی اطالق ميانسجام و هماهنگي وجود داشته باشد. به آن نشانه

 ته باشد.ای شکل گرفباشند و ميان آنها رابطهديگر بر اساس آن تعريف شده

با توجه به حجم متون مورد بررسي، ضرورتي برای آوردن اين متون در اين مقاله وجود 

اند، در يک نداشت، اگرچه در عمل نيز اين کار ممکن نبود. چنان که برخي محققان يادآور شده

تحقيق با چنين ابعاد و اين چنين حجمي)وصيت نامه پنجاه شهيد با حجمي حدود يکصد 

: 2000، 1ضرورتي برای ارائه متون مورد بررسي در گزارش تحقيق وجود ندارد)گيصفحه( هيچ 

96.) 

در ادامه تمامي مراحل فوق را از نظر خواهيم گذراند تا به تحليل گفتمان وصيت نامه شهدا 

 نائل آئيم.

 1360گفتمان دهه 
 فاضله مدينه حتي و 60 نوراني دهه عنوان تحت آن از که است هاييسال يادآور 1360 دهه

برآمده از شعارها و مطالبات سال  60 دهه در حاکم گفتمان. کنندمي ياد ايران اسالمي جمهوری

 است که انقالب کبير اسالمي را رقم زد. 1357
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 فرهنگ ، عاشورايي فرهنگ ، مظلوم از دفاع استکبارستيزی، استقالل، آزادی، پذيری،واليت

 جهان مستضعفان پيروزی برای تالش و اخروی سعادت و انديشه دنيوی، زندگي نفي ، شهادت

 .است شصت دهه گفتمان(  enonce)های حکم يا هاگزاره

-حکم ، فوکو عقيده به دهد.مي شکل را گفتماني هایبندیصورت ، هاحکم فوکو تحليل در

 جمله  مثال عنوان به. است گزاره دو حداقل بر مشتمل خود چون نيست اخباری ایجمله ها

 60 دهه گفتمان مرکزی دال عنوان به( ره) خميني امام اگر را » است  دين  واجبات  اهم از  نگج»

 يک توانمي را  خميني امام سوی از  شده مطرح سخن تنها ، عادی شخص يک يا ببرد کار به

 از که ایاستفاده حسب بر و است نسبي گزاره و حکم ماهيت .کرد تلقي 60 دهه گفتماني حکم

 که است ضروری نکته اين به توجه .کندمي پيدا نوسان ،آن کارگيری به شيوه به و شودمي گزاره

امام  يعني. گويدمي امام خميني)ره( که است چيزی همان اسالم ،شصت دهه گفتمان در

 «اسالم حکم» او است و حکم زمان امام نائب تعبيری، به يا و دين مفسر نقش در خميني)ره(

 و تعريف( ره) خميني امام توسط که و يا اسالمي( ره) خميني امام ، بيانِتعريف بدين. است

 است. 1360 دهه گفتمان مرکزی شود دال مي تبيين

 مشخصات شهداي نگارنده وصایاي برگزیده
در اين بخش به معرفي شهدايي مي پردازيم که وصايای آنها مورد تحليل قرار گرفته است. سن 

بودن، محل تولد، محل شهادت و پايگاه اعزام از جمله موارد مورد شهادت، فرمانده يا رزمنده 

توجه بوده است. متاسفانه مرجع جامعي درباره زندگينامه شهدا در دسترس نبود و اطالعات زير 

1از حواشي خود وصيت نامه ها، سايتهای مربوط به معرفي شهدای دفاع مقدس
و وبالگهای  

 آمده است.مربوط به خانواده اين شهدا به دست 

 جهان به ديده تهران در مذهبي ای خانواده در 1344 سال در داراني: محمدي شهيدمجتبي

 يعني مقدس دفاع سال 8 تاريخ عمليات بزرگترين در 1362 سال اسفند 11 وی در گشود.

 18شد در سن  برگزار جنوبي و شمالي مجنون جزاير در و طالئيه منطقه در که خيبر عمليات

 ادت رسيد.سالگي به شه
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 گردان از گروهان در شهرکرد متولد شد. وی فرمانده 1340در تاريخ  لهرابي: شير شهيدعلي

 شميران به شهادت رسيد. شاخ در 1366/12/23سالگي  در تاريخ  26بود و در سن  (س)زهرا يا

 طاقانک درروستای کشاورز ای درخانواده 1339 درسال شهيد حسين شيرزاد طاقانکي:

 دشمن ازسوی شديد پاتک اجرای درزمان 7/12/65 گشود. وی درتاريخ جهان به ديده کودکي

 سالگي به شهادت رسيد. 25و در سن  ميشود زخمي بشدت پهلو ازناحيه ترکش براثراصابت

( ع)طالب ابي ابن علي17لشگر( ع)سجاد امام گردان فرمانده شهریاري: جام ناصر شهيد

 رمضان عمليات در وی. شد متولد قم مقدس شهر ابعتو از اسماعيل زاده امام در 1338 سال

 را( ع) سجاد امام گردان فرماندهي چهار والفجر عمليات از قبل تا و اشتر مالک گردان فرماندهي

 به سالگي 24 سن در 1362 ماه مهر 12 تاريخ در ذهاب سرپل منطقه در عاقبت و بود دار عهده

 .آمد نايل شهادت فيض

 که کسي.  گشود جهان به ديده ری شهرستان در 1332 سال در ي:تهران عاصي مهدي شهيد

 و وورامين، شهرری جهادسازندگي مرکزی عضوشورای وی. کرد خسته را خستگي واقعاً

سن  در 65 تير 10 تاريخ در اينکه تا. بود دربندرعباس نبي نوح قرارگاه ستاد مسوول همچنين

 .رسيد شهادت به مهران سالگي در منطقه 33

 پنجم و بيست در محمود، فرزند لوالچيان محمدرضا شهيد طلبهلوالچيان:  محمدرضا شهيد

تهران ( تختي)آباد خاني محله در مذهبي و متوسط ای خانواده ميان در 1348 سال ماه ارديبهشت

 ترکش اصابت اثر بر شلمچه عملياتي منطقه در 1365 ديماه دوم و بيست وی در .شد متولد

 لگي به شهادت رسيد.سا 17در سن  خمپاره

 13 سن شد. وی در متولد 1346 سال پاياني ماه از روز سومين در شهيد محمدبهروز الیقي:

 او در. جنگيد باطل عليه حق نبرد ميادين در سال 5 و ايستاد بعثي دشمن مقابل در مردانه سالگي

 از بعد و شد یبستر چمران بيمارستان در و گرديد مجروح ران ی ناحيه از 22/11/1364 تاريخ

 از را خود عبادت سالها مزد 5 کربالی عمليات در سرانجام وی. بازگشت خانه به جراحي عمل

 ساله بود. 19سال شهادت اين جوان  ،1365 سال. نمود دريافت خدا

 سپاه( )ع)هاشم بني قمر 44 تيپ( ع)سجاد امام گردان فرمانده مقام : براتپور شهيد جمشيد

 و چهارمحال» استان در «فرخشهر» شهر 1341 بهمن بود.  وی در اول (مياسال انقالب پاسداران
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 کشور غرب در درخشان ستاره اين 1366 اسفند 23سالگي در  25بختياری به دنيا آمد و درسن 

 کرد غروب

در  8/7/1363متولد خراسان رضوی. وی در تاريخ   لویي: آقاالرليوان محمدعلي شهيد

 .اهواز به شهادت رسيد

 1365 دی 3 تاريخ در و شد متولد زنجان در 1347 آبان 3 تاريخ در احمدي: اصغر شهيد

 .رسيد شهادت به اروند در سالگي 18 سن در

آمد وی  دنيا به بهبهان شهر در و خوزستان استان در 1333 درسال دقایقي: شهيد اسماعيل

 سالگي به شهادت رسيد 32در سن  1365در سال 

 19در محله خاني آباد تهران به دنيا امد. وی در سن  1346 در سال اماني: شهيد حسين

سالگي به شهادت  19در سن 28/10/1365سالگي در عمليات کربالی پنج در شلمچه در تاريخ  

 رسيد

نهاد. وی  هستي عرصه به پا «اراک شازندِ» شهرستان در 1336 سال در شهيد ناصر بختياري:

  به شهادت رسيد. سالگي 25در سن  1361/04/24 در تاريخ 

 متولد مذهبي ایخانواده و اصفهان در 1335 سال به االمين:روح حسين سيد حاج شهيد

 کرد اصابت او قلب بر که بعثيون ترکش وسيلة به صبح 8 ساعت 7/12/64 تاريخ وی در .گرديد

  شهادت رسيد. فيض سالگي به 29در سن 

. وی دانش آموزمدرسه راهنمايي در شهرستان سبزوار 1348: متولد مهدي رشيدي شهيد

 سالگي به 16در سن  (8والفجر عمليات) رود اروند محل در64/12/2 تاريخ در دهخدا بود. او

 . گرديد نايل شهادت رفيع مقام

دز  1361در تهران متولد شد. وی در سال  1340در سال مفرداردلي:  خليلي جواد شهيد

 سالگي به شهادت رسيد. 21شوش و در سن 

در سن  1360متولد شد. وی در سال  همدان شهر در ش1331 سال خياميان: پرویز شهيد

  سالگي به شهادت رسيد. 29

 1366در روستای بنجير شيراز به دنيا آمد. وی در سال  1345در سال  شهيد علي زارعي:

 سالگي در جزيره مجنون به شهادت رسيد 21در سن 
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 در و اصفهان استان توابع از رهنان نشهرستا در ش1346 در سال زینلي: رسول شهيد

سالگي به  21در سن  1367ئي در سال  .گشود هستي جهان به چشم مؤمن و مذهبي ای خانواده

 شهادت رسيد.

 21در سن  1361تهران متولد شد و در سال  در 1340در سال  زرچيني: شهيد حميدرضا

  سالگي به شهادت رسيد

 پاسداران سپاه()ع)طالب ابي ابن علي 17شکرل يکم تيپ فرمانده شهيد مسعود صباغ:

 ای خانواده در اراک کيلومتری شش در مرزيحران روستای در1332 سال( اسالمي انقالب

 آمد. دنيا به متوسط و مذهبي

وی . گشود جهان به چشم شمسي هجری 1339 ماه اسفند در زاده: صادق غالمرضا شهيد

 و کند پيدا راه دانشگاه به ديپلم، اخذ با همزمان اسالمي انقالب پيروزی سال اولين در توانست

در سن  30/8/60او در تاريخ  .شود پذيرفته شريف صنعتي دانشگاه کامپيوتر مهندسي رشته در

  سالگي به شهادت رسيد. 21

 و فقير ای خانواده در  نجف آباد شهرستان در1337 سال به صالحي: شهيد غالمرضا

 رشادتهايش همه با انجام سر  .گشود جهان به ديده( ع)بيت اهل دوستدار و متدين اما تنگدست،

سالگي به  30در سن   توپ گلوله ترکش اصابت اثر در قريب ابو تنگه در 22/4/67 تاريخ در

  شهادت رسيد.

در دشتروم ياسوج به دنيا آمد. کشاورز بود. وی در  1333در سال شهيد حميد احمدي: 

 طقه بستان به شهادت رسيدسالگي در من 27در سن  1360سال 

 توابع از کال مورام روستای در 1349 سال شهريور هشتم و بيست در شهيد ناصر ذاکري:

سالگي  16در شلمچه در سن  65 سال وی در زمستان .گشود جهان به چشم شهر قائم شهرستان

  به شهادت رسيد.

 خمين شهرستان ایروستاه از نشهر روستای در که بود 1339 سال لطفي: محمدطاهر شهيد

 در1361 تيرماه در و پيوست سپاه به 1359 اسفندماه در بزرگوار شهيد گشود. اين جهان به ديده

 .رسيد شهادت به سالگي 22رمضان در سن  عمليات

 23 سن در مرصاد عمليات در منافقين با درگيری در قطعنامه پذيرش از بعد مجازي: شهيد

 رسيد. به شهادت غرب آباد اسالم در سالگي
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 1360/ 11/   20 دامغان. وی در تاريخ شهرستان 1341 متولد کشاورزیان: محمدرضا شهيد

 سالگي به شهادت رسيد. 19در چزابه در سن 

بود که در  (السالم عليه)حسين امام 14 لشکر يکم تيپ وی فرمانده قوچاني: شهيد علي

فاو در  منطقه در 8 والفجر عمليات در 24/11/64 در اراک متولد شد. وی در سال 1342سال 

 سالگي به شهادت رسيد 22سن 

در کاشان به دنيا آمد. وی دانش آموزس مدرسه  1344در سال  شهيد جواد تمنایي:

در منطقه  1361فروردين  20ساله در تاريخ  17راهنمايي انقالب اسالمي کاشان بود. اين جوان 

 فکه به شهادت رسيد.

 سال در ورامين به دنيا آمد. وی جوادآباد روستا در 1346 سال در کچوئي: رضا شهيد

 .سالگي به شهادت رسيد 20در سن  مين انفجار با 8 کربالی عمليات در 1366

 تاريخ در به دنيا آمد. وی 1343 سال در آبادان در شهرستان ترك: حسين شهيد شهادت

 دنيای اين مريوان خاک در سالگي 22 سن در شمسي هجری 1365 سال شهريورماه نوزدهم

  گفت وداع را فاني

در  1365در دولت آباد اصفهان متولد شد. وی در سال  1325در سال شهيد حسن طاهري: 

 سالگي به شهادت رسيد. 40سن 

. در (اسالمي انقالب پاسداران سپاه)شهدا ويژه تيپ توپخانه گردان فرمانده محمودي: حسين

 در 1365/ 10/ 23 تاريخ در وی . آمد دنيا به شيروان بلقان روستای در 1344 ديماه بيستم

در سن  دشمن مستقيم تير اصابت اثر بر نهر دوعيجي شلمچه، کنار منطقه در 5 کربالی عمليات

 سالگي به شهادت رسيد. 19

 اثر در 31/3/1366 مورخه بامداد 4 نصر، مقدس عمليات شب در خاورزاده: علي شهيد

 را شهادت شربت عاشقانه و رسيد شهادت به ناندشم بدست چي پي آر موج و خمپاره ترکش

 .نوشيد

 ديده شوشتر شهرستان در مذهبي خانواده يک در 1332درسال زاده: مشهدي ابراهيم شهيد

 .سالگي به شهادت رسيد 29در سن  61/05/08تاريخ وی در. گشود جهان به

 همورخ وی در .شد متولد کندج روستای در 1/3/46تاريخ در صدري: حسين شهيد

 سالگي به شهادت رسيد. 21در سن  پنجوين ی منطقه در 21/1/67ی
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در عربخيل متولد شد. وی متأهل و راننده تاکسي بود.  1317در سال توکلي:  شهيد علي

سالگي به شهادت  44در عمليات بيت المقدس در خوزستان در سن  1361سرانجام در سال 

 رسيد

ستايي واقع در شش کيلومتری اراک) در رو1332تولدش به سال  شهيد رحيم آنجفي:

 آنجفي رحيم شهيد سردار مرزيجران( بود. خانواده او از طبقات مذهبي و متوسط جامعه بود. 

 به سالگي 30پنجوين در سن  منطقه در 4 والفجر عمليات در 1362 آبان 5 تاريخ در انجام سر

 .رسيد شهادت

نفر از شهدای انتخاب شده از 5د که فقط در يک جمع بندی کوتاه بايد به اين نکته اشاره کر

سال و  12شهر تهران هستند و ساير شهدا از روستاها و شهرستانها هستند. پايين ترين سن 

سال است. در مجموع فقط  21تا  19سال است. بيشترين فراواني برای سن  44باالترين سن 

بسيجي داوطلب بودند. بنابراين شش نفر از شهدا در مقام فرمانده بودند و ساير شهدا، رزمنده و 

نامه ها از لحاظ محل تولد، سن شهادت و مرتبه نظامي دارای تنوع و تکثر  نگارندگان وصيت

هستند. عدم وجود بانک اطالعات شهدا و نيز عدم امکان کسب اطالع حضوری از خانواده 

ت و وضعيت شهدا به دليل پراکندگي جغرافيايي، باعث شد تا اطالعاتي مثل ميزان تحصيال

 اقتصادی همه شهدا در دسترس نگارندگان مقاله نباشد.

 هاي تحقيق یافته
 و مضموني بررسي بار مطالعه گرديد و بههای انتخاب شده، بيش از يکنامهتمامي وصيت

 کار به مضامين و معاني لحاظ به ها برای نگارنده مقالهنامهوصيت زيرا آن پرداخته شد محتوايي

 اساس بر را  شهدا نامهوصيت اصلي محورهای و در نتيجه مضامين .داشت اهميت آنها در رفته

ترين و کرديم. عناصر زير از اصلي استخراج نامهوصيت نويسنده صريح تاکيد و آنها تکرار ميزان

 نامه شهدای جنگ تحميلي است:ترين مضامين وصيتمحوری

 خميني: امام رهبري و فقيه والیت -

 امام رهبری به گوناگون های بيان به هانامهوصيت در شهدا درصد 94 ييعن نامهوصيت 47

 اند.کرده اشاره فقيه ولي شخص و فقيه واليت از پشتيباني لزوم و( ره) خميني
 

 :(ع) حسين امام شهادت و کربال -
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 اشاره( ع) حسين امام شهادت و کربال واقعه به هانامهوصيت صد در 64 يعني نامهوصيت 32

 .نداکرده
 

 :(استکبارستيزي)آمریکا آن رأس در و جهاني استکبار خطر -

 آمريکا آن رأس در و جهاني استکبار خطر به هانامهوصيت درصد 60 يعني نامهوصيت سي

 .اندداشته اشاره استکبارستيزی لزوم و

 

 حضرت و فاطمه حضرت زندگي دادن قرار الگو و حجاب رعایت به زنان توصيه -

 :(س) زینب

 خود خواهران و مادر به خطاب خود نامهوصيت در شهدا درصد16 يعني نامهيتوص هشت

 .کنند حفظ است، زنان سالح همان که را خود حجاب اندخواسته ايران زنان همه حتي و

 براي گریستن عوض در و شانشهادت براي نکردن گریه براي مادران به توصيه -

 :(ع)حسين امام

 بعد که اندخواسته شانمادران از خود نامهوصيت در شهدا درصد30 يعني نامهوصيت پانزده

 .کنند گريه( ع) حسين امام برای بلکه نکنند گريه هاآن برای شانشهادت از

 جمعه: نماز بخصوص و جماعت نماز در شرکت به دعوت -

 جماعت نماز در شرکت بر خود هاینامهوصيت در شهدا درصد14 يعني نامهوصيت هفت

 اند.کرده تاکيد جمعه نماز بخصوص

 دنيوي: گناهان جبران براي جنگ دانستن فرصت و دنيا زندگي نفي -

 فرصت و دنيا زندگي نفي به خود نامهوصيت در شهدا درصد84 يعني  نامهوصيت 42

 کردند. اشاره دنيوی گناهان جبران برای جنگ، دانستن

ها ذکر نامههايي از وصيتلهای فوق، مثابرای روشن شدن چگونگي اشاره به عناصر و وقته

 کنيم.مي

های گوناگون به رهبری امام خميني )ره( و های خود به بيانرزمندگان جنگ در وصيت نامه

 اند:لزوم پشتيباني از واليت فقيه و شخص ولي فقيه اشاره کرده

دانم و اگر بخواهيم حکومت خدا پياده شود بايد به واليت فقيه را همان راه ائمه مي -
 (.حسين شيرزاد طاقانکي)يت فقيه معتقد باشيموال
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خميني کبير همان راه خدا و قرآن و اهل بيت )ع(  ،پيروی از راه امام امت -

 (.اسماعيل دقايقي)است
او نايب امام زمان  ،نکند که از رهنمودهای امام سرپيچي کنيد و امام را تنها بگذاريد -

 (.محمود دايه علي))عج( است
های مورد بررسي به  لزوم پشتيباني از واليت فقيه و امام نامهدر وصيتبنابراين رزمندگان 

اند. همچنين  جنگ ايران با عراق را خميني )ره(  به عنوان نائب بر حق امام زمان اشاره کرده

دانند؛ به همين خاطر همچون واقعه کربال دانسته و امام خميني را امام حسين)ع( زمان خود مي

دانند که تبعيت از آن الزم و سرپيچي از آن مستوجب عقوبت را دستور خدا ميکالم امام خميني 

 و گناه خواهد بود.

-نامهاشاره به واقعه کربال و شهادت امام حسين)ع( دومين مضمون و محور اصلي وصيت

 است:هاست که در قالب جمالت زير به آن پرداخته شده

جوشد و صدای او  ن)ع( هنوز ميببينيد پس از هزار و چندين سال چگونه خون حسي -
 (.حسين شيرزاد طاقانکي)انداز است در گوشهای رهروانش طنين

رود ما حاال که امام خميني راه او را مي !امام را تنها گذاشتند ،در زمان امام حسين )ع( -
 )ناصر ذاکری و محمود دايه علي(.نبايد اورا تنها بگذاريم

الحسين )ع( که راه  ن خط خونين اباعبداهلليابم مگر در پيمود سعادت خويش را نمي -
 )رحيم ترکان(.تمامي شهدای انقالب اسالمي است

واقعه »در کنار « جنگ عراق»بنابراين مي بينيم که رزمندگان در وصيت نامه خود با قرار دادن 

نوعي « امام حسين)ع(»در کنار « امام خميني»و نيز قرار دادن مقام و جايگاه « عاشورا

« نظم گفتماني نظامي و سياسي»بوجود آورده اند و اصطالحات ديني را وارد « مانگيبيناگفت»

چون اند. به عنوان مثال شهيد اصغر احمدی با ذکر آرزوی خود يعني بي سر شهيد شدن همکرده

کند چون حضرت علي اکبر )ع( اشاره به اين نکته ميامام حسين و قطعه قطعه شدن بدنش هم

چون همراهي امام ی کربالست و شرکت در اين جنگ همعراق، شبيه واقعهکه جنگ ايران با 

هجری است. اين دقيقا ناظر به اين جمله امام خميني)ره( است که  61حسين در عاشورای سال 

«. 1ما مثل حسين)ع( در جنگ وارد شديم . مثل حسين )ع( بايد به شهادت برسيم»مي فرمايند:

                                                           
 44 - 50 صص ،15 ج ،8/4/1360 نور، صحيفه خميني، امام 1
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دهد تعريف و معنای جنگ برای رزمندگان چرا که نشان مي اين شباهت بيان بسيار مهم است

شان را از کالم امام گويد و حتي نحوه شهيد شدنهمان چيزی است که امام خميني )ره( مي

« واليت فقيه و امام خميني»گيرند. بنابراين کم کم شاهديم که دال خميني )ره(، الهام مي

 نامه شهدا دارد.يتها در وصبرجستگي بيشتری نسبت به ساير دال

ستيزی سومين عنصر اشاره به خطر استکبار جهاني و در رأس آن آمريکا و لزوم استکبار

 نامه شهداست که در قالب جمالت زير قابل مشاهده است: محوری وصيت

يزيديان نخواهند توانست خواب راحت  ،بدانيد تا هنگامي که آزادگان حسيني هستند -

 (.ن لوييمحمدعلي آقاالرليوا)کنند
ما امروز در زمان امتحان هستيم چون در جبهه وجود دارد حسيني و يزيدی و من راه  -

 (.عبداهلل آقابرارپور)محمود دايه علي و ام حسين را انتخاب کرده
از طريق قرار دادن دشمنان)عراق، آمريکا،  «بيناگفتمانگي»در اينجا نيز شاهد ايجاد نوعي 

 هستيم.« يزيديان»ه انگليس، اسرائيل( در کنار واژ

ها است. شهدا در وصيت نامه خود خطاب به نامهچهارمين عنصر محوری وصيت« حجاب»

اند حجاب خود را که همان سالح زنان مادر و خواهران خود و حتي همه زنان ايران خواسته

پيام خون است حفظ کنند و حضرت فاطمه را الگوی خود قرار دهند و مانند حضرت زينب  

 :دنرا به همه برسانشهيد 

است. خواهران گراميم شما بايد طوری زندگي کنيد که فاطمه زهرا )س(زندگي کرده -

 (.علي اکبر رهبری)خواهد هايش از شما مي وار آنگونه که امام در سخنراني زينب

رحيم )اصغر احمدی و از خواهران خود مي خواهم که حجاب اسالمي را رعايت کنند -
 (.مرزی جراني آنجفي

  است  مسلمان  زن  يک  در شأن  که  حجابي  آن  که  است  اين  خواهرانم  به  من  ما وصيتا -
 )عبداهلل آقا برارپور(.کنيد  را حفظ

ها، تقاضای رزمندگان برای عدم گريه برای نامهيکي از جالب ترين عناصر محوری وصيت

اند که برای شان خواستهایههای خود از خانوادهنامهشان بوده است. آنها در وصيتشهادت

 کربال و شهدای آن گريه کنند:
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های معصوم وپاکت را آلوده به اشک بعد از من چشم !هاای فرشته خوبي ن!مادرجا -

 )حسين اماني(.مکن
شهيد شدم در مرگ من گريه نکنند بلکه  خدا ام تقاضا دارم اگر در راه خانوادهاز  -

 ياميان(.)پرويز خشادی بکنند تا روح من شاد گردد
هروقت خواستي برای من گريه کني صدها بلکه هزاران شهيد گمنام و  !مادرجان -

 )مسعود صباغ(.کفن گريه کنيد مزار و بي بي
گريه کن؛ زيرا که  -عليه السالم-اما باز هم برای من گريه نکن، بلکه برای امام حسين  -

هيچ  -عليه السالم-ی حسينا« اليوم کيومک يا حسين»فرموده: -عليه السالم-امام حسن مجتبي
 ت)اصغر احمدی(.روزی مثل روز تو و هيچ شهادتي مثل شهادت تو نيس

اين در خواست شهيد مبني بر اينکه بر جنازه من گريه نکنيد باز هم ناظر به واقعه کربالست. 

کنند. جنگ برای شهدا همه يک زبان و يک منطق دارند. آنها در يک جهان معنايي زندگي مي

دانند. شهادت مان واقعه کربالست و شهادت در جنگ را برابر با شهادت در کربال ميآنها ه

-ای است برای پيروی از راه امام حسين)ع(. به همين خاطر است که از مادران خود مينشانه

 آورند.شان سجده شکر بجاخواهند بعد از شهادت

اعت بخصوص نماز جمعه ها تاکيد بر شرکت در نماز جمنامهششمين عنصر محوری وصيت

نماز جمعه »است. اين تاکيد در راستای همان جمله معروف حضرت امام است که مي فرمايند: 

 «.1از عنايات حضرت حق تعالي بر جمهوری اسالمي ايران است

ها، نفي زندگي دنيا و فرصت دانستن جنگ برای نامههفتمين عنصر محوری در وصيت

کنند. از نامه خود را با گفتگويي با خدا آغاز ميغالبا وصيت جبران گناهان دنيوی است. شهدا

گويند. آنها جنگ را امتحاني الهي در زمان صفات خدا و از قدرنشناسي ها و گناهان خود مي

دانند. جنگ، امتحان است. امتحان، فرصت است. فرصتي برای جبران گناهان. برای خود مي

 يشتر.بازگشت به سوی خدا. فرصتي برای قرب ب

و   ، و نقل ام عروسي  حجلة»، سنگر را  ام دامادی  را لباس  بسيجي  مقدس  خداوندا، لباس -
  عليين اعلي  درگذر و بهشت  و از گناهانم  قرار ده  دشمن  های سالح های را گلوله  ام عروسي  نبات

 . کن  را نصيبم

                                                           
 400: ص ،21 ج امام خميني، صحيفه نور، 1
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زمايش مي شود آری شهادت يک انتخاب است نه يک اتفاق. شهيد انتخاب مي کند آ -

 و امتحان مي دهد)عبداهلل آقابرارپور(.
سال دوران جهل و ناداني و  16خداوندا! من تو را سپاسگزارم که پس از گذراندن  -

 -سوی سعادت سوی نور و به   پس از گذراندن ايام غرق بودن در اميال دنيايي و شهواني مرا به
 )اصغر احمدی(.ردیها، رهنمون ک و اکنون به سوی جبهه -حوزه علمية قم

ديده مي شود. « حُر انگاری»در اين تلقي شهدا از جنگ)از ظلمات به سوی نور آمدن( نوعي 

کسي بود که آب را بر امام حسين)ع( بست اما در روز عاشورا به سپاه اسالم « حر»حضرت 

بازگشت و با شهادت خود به سعادت رسيد. در واقع ياری امام حسين)ع( و شرکت در جنگ 

ای حُر امتحان و فرصتي بود که ايشان در آن قبول شدند و از اين فرصت استفاده کردند. بر

نيست که در آن ميان عناصر نظم « بيناگفتمانگي»نامه شهدا چيزی جز بينيم که وصيتبنابراين مي

گفتمان ديني بطور عام و حادثه کربال بطور خاص و نظم گفتمان نظامي و سياسي پيوند بوجود 

 است.آمده

با مرور تفصيلي و تفسيری مضامين و محورهای اصلي استخراج شده از وصيت نامه شهدا و 

با تکيه بر نظريه گفتمان الکال و موف مي توانيم با توجه به مفصل بندی عناصر هفت گانه فوق 

 سخن بگوييم.« گفتمان شهدا»، از «واليت فقيه و امام خميني»بر محوريت دال مرکزی 

 
 : مفصل بندي گفتمان شهداي جنگ تحميلي2اره نمودار شم
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 براساس نمودار فوق به پاسخ سواالتي مي پردازيم که در ابتدای مقاله مطرح کرديم:

 های پيراموني گفتمان شهدا کدام عناصر است؟ دال مرکزی و دال

های اجتماعي را در حيطه گفتمان دانسته و خارج از گفتمان چيزی  الکال و موف تمام حوزه

های زباني  ای از داده دانند. پس، تحليل گفتمان الکلو و موف مجموعه گسترده ا قابل تصور نمير

(. از منظر اين دو، 94: 1390کنند)هاوارد، به نقل از مقدمي،  و غيرزباني را به مثابه متن تلقي مي

ي، بندی و چينش ذهني حول يک نشانه و دال و تشکيل نظام معناي گفتمان يعني امکان مفصل

سپس تثبيت اين نظام معنايي و در نهايت حصول يک گفتمان و هژمونيک کردن آن با ايجاد يک 

چه يک گفتمان را دارای تثبيت معاني  (. آن94: 1390اجماع و اقناع عرفي موقتاست)مقدمي، 

ها شکل  های مرکزی آن است که به گفتمان سازد، دال ها متمايز مي را از ساير گفتمان نسبي و آن

ها را به صورت منظم گرد خود  بخشد. دال مرکزی نشانه محوری است که ساير نشانه اص ميخ

دهد. بر اين اساس تحليل  ها مي ها معنای جديد و متمايز از ساير گفتمان آورد و به آن پديد مي

-مي زندگي معنايي جهان در جنگ تحميلي رزمندگان گفتمان وصايای برگزيده نشان داد که

بنابراين دال مرکزی گفتمان شهدا، عنصر  .بود( ره) خميني امام آن معمار و زندهسا که کردند

 است.« واليت فقيه و بطورخاص امام خميني»

عبارت است از تلفيقي از عناصری که با « بندی مفصل»براساس نظريه گفتمان الکلو و موف 

(. در نتيجه، 56: 1389، يابند)يورگنسن و فيليپس قرار گرفتن در مجموعه جديد، هويتي تازه مي

بندی ميان عناصر گوناگون پديد  ای که از طريق عمل مفصل هويت يک گفتمان، بر اثر رابطه

تواند  شود. در يک گفتمان دال مرکزی يا دال اصلي مي ( حاصل مي46: 1383آيد)تاجيک،  مي

های گفتماني  اشخاص، مفاهيم، عبارات و يا نمادهای انتزاعي يا حقيقي باشند که در چارچوب

کند، مدلول  کنند. معنا و مصداقي که يک دال بر آن داللت مي خاص، بر معاني خاص داللت مي

های پيراموني گفتمان شهدا يعني  (.براين اساس دال344: 1388شود)کسرايي،  ناميده مي

ن توصيه به گريست»و « نفي زندگي دنيوی»، «استکبار ستيزی»، «واقعه کربال»، «نماز»، «حجاب»

مفصل بندی شده است. به « امام خميني)واليت فقيه(»حول دال مرکزی « برای امام حسين

 رزمندگان اسالم. بنابراين حتي گويدمي امام خميني که همان است چيز تر، هر عبارت دقيق

« شهدا گفتمان» و «1360 دهه گفتمان» که محصولِ بودندشده هاييهسوژ به تبديل  ساله 8 جنگ

به خوبي ديده مي شود که حضرت اما  .بود «واليت فقيه و امام خميني»دال  با مرکزيت
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آورند. کافي است که امام خميني)ره(   ها تعبير ديگر را پديد ميخميني)ره( با يک تعبير خود، ده

کند و يک زبان جنگ را شبيه واقع کربال بدانند. همين يک تعبير،  دنيايي از معاني را ايجاد مي

کند. در گفتمان شهدا، آورد؛ زباني که حتي نحوه شهادت شهدا را تعيين ميوجود ميتازه را ب

حجاب و رعايت آن به معنای الگو قراردادن حضرت فاطمه و حضرت زينب و وفاداری به آنان 

است. همچنين نمازجماعت و نماز جمعه به مثابه سنگر و از عنايات خدا بر جمهوری اسالمي 

گفتمان »در « جنگ»بر برگزاری با شکوه آن تاکيد مي شود. از آنجايي که است و به همين دليل 

ست، حضور در جنگ تحميلي فرصتي برای جبران گناهان «واقعه کربال»همان تکرار « شهدا

است. در واقع جنگ يک امتحان الهي است که حضور در آن و به شهادت رسيدن در اين راه به 

است. بنابراين « نزديکي با خداوند»و « دن به مقام قربرسي»و « بازگشت به سوی خدا»معنای 

های  ها و مولفه براساس نظريه الکالو و موف، علت برقراری اين شکل از رابطه ميان دال

حول « بندی مفصل»پيراموني و تفاوت آن با معنای همين دالها در گفتمانهای ديگر، بخاطر عمل 

تر دال مرکزی يا دال اصلي  است. به عبارت دقيق يعني امام خميني و واليت فقيه« دال مرکزی»

ها را در يک مرکز جمع کرده و نقطه  شود تا ساير دال دهد، موجب مي که عمل بست را انجام مي

ها  ها و انسجام بخش آن ها و مدلول ها گرديده و موجب هويت دادن به ساير دال ثقل همه دال

 (.99: 1390باشد)الکلو و موف به نقل از مقدمي، 

 يا کنندمي بازنمايي را رزمندگان واقعي خودهای هانامهحال به اينجا مي رسيم که آيا وصيت

هايي از ها و گفتمان برآمده از آنها، چه سوژهنامه آل؟ به عبارت دقيق تر وصيتايده خودهای

 رزمندگان جنگ مي سازند؟

ه جهان اجتماعي و بخشي ب الکال و موف بنيان نظری خود را برای معناسازی و هويت

سازد و هم برای  ها را مي هم واقعيت« زبان»نهند و معتقدند که  فرهنگي بر محوريت زبان بنا مي

يابي به واقعيت  کند. با اين رويکرد تنها طريق دست فهم اين واقعيت اقدام به بازنمايي آن مي

: 1383)حسين زاده، ای در جهان وجود ندارد زبان است؛ زيرا هيچ واقعيت از پيش تعيين شده

ها را به حاشيه براند و مفاهيم  کند که بتواند ساير گفتمان (. وقتي يک گفتمان، هويت پيدا مي182

خود را مسلط و به يک هژموني و به يک زيست بوم اجتماعي از طريق اقناع و پذيرش جمعي 

شدن بايد گفتماني (، لذا هر عمل يا يک پديده، برای معنادار 125: 1380نايل گردد)مک دانل، 

(. براين 94: 1390شود و در چارچوب گفتمان خاصي قرار گيرد )تاجيک، به نقل از مقدمي، 
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اساس، تحليل گفتمان وصايای شهدا نشان مي دهد، رزمندگان جنگ تحميلي همه اتفاقات و 

است  «امام خميني»که دال مرکزی آن « گفتمان شهدا»ی دنيای پيرامون خود را در بافت و زمينه

بطور « واقعه کربال»بطور عام و « نظم گفتماني ديني»و پيوند عميقي با عناصر و اصطالحات 

های رزمندگان در چارچوب  ها، آرزوها و کنش کنند. بنابراين خواستهخاص دارد، درک مي

آل رزمندگان را بازنمايي  ها، خودهای ايده نامه گفتمان شهدا معنادار مي شود و درواقع وصيت

توانند نوع  کند. از منظر الکال و موف، الزام و اقتضائات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي نيز مي مي

ها بنابر مطالبات و الزام اجتماعي  را حاکم کنند. بنابراين، گفتمان خاصي از گفتمان را مطالبه و آن

ي خود را اند، نظام معناي هايي که گفتمان حاکم به آن دچار شده و سياسي جامعه و نيز کاستي

مند در برون رفت از مشکالت جامعه ارائه  را به عنوان نظامي کارآمد و توان بازساخته و آن

توان گفت که گفتمان شهدا براساس اقتضائات  (. بر اين اساس مي93: 1390دهند )مقدمي،  مي

طي و در شراي 1357تاريخي و سياسي جامعه ايران که بالفاصله بعد از انقالب اسالمي در سال 

درگير جنگ شده، شکل گرفته و نظام معنايي خود را « توان و آمادگي نظامي»و « دور از ثبات»به 

همراهي امام حسين در روز »به « حضور در جنگ تحميلي»و تشبيه « واقعه کربال»براساس 

ی  بازساخته و به دنبال برون رفت از مشکالت و بحران پيش روی جامعه جنگ زده« عاشورا

ها  ب کرده است. گفتمان شهدا زماني توانست، هويت پيدا کند که توانست ساير گفتمانتازه انقال

را به حاشيه براند و مفاهيم خود را مسلط و به يک هژموني و به يک زيست بوم اجتماعي از 

طريق اقناع و پذيرش جمعي نايل گردد.  بنابراين در گفتمان شهدا همه دوست دارند مثل 

ه از تن شهيد شوند. جنگ فرصتي برای حُر شدن و ياری امام حسين)ع( حسين)ع( سر جدا شد

 به آخرت جز توانندنمي شهادت ی رزمندگان جنگ تحميلي بعنوان سوژه واقع تلقي مي شود. در

 آغوش به شدن کشته از  قبل خود که است ساخته هاييسوژه «گفتمان شهدا»در واقع . کنند فکر

 .روند مي مرگ

 جه گيريجمع بندي و نتي
فرهنگي است که به انسان  -هايي از انواع نهادها و کردارهای اجتماعيها مجموعهگفتمان

مان جهت )سوژه( شکل مي بخشند و بدين سان نحوه نگرش و تفکر ما را درباره جهان پيرامون

ها در تمامي جوامع شود. گفتمانها، جهان به صور مختلف درک ميدهند. از طريق گفتمانمي
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های ايدئولوژيک و های اصلي و کانوني که بنياندئولوژيک، نقش پررنگي دارند و تبيين گفتماناي

 دهند از چند جهت امری ضروری است:های جامعه را تشکيل ميارزش

 آوردهای جاری جامعه را فراهم ميقدرت، تبيين ارزش -

 ی امتداد گفتماني را ايجاد مي کند.زمينه -

که رزمندگان جنگ تحميلي همه اتفاقات و دنيای پيرامون خود را  مطالعات ما نشان دادند 

است و پيوند عميقي با « امام خميني»که دال مرکزی آن « گفتمان شهدا»ی در بافت و زمينه

-بطور عام و واقعه کربال بطور خاص دارد، درک مي« نظم گفتماني ديني»عناصر و اصطالحات 

های سني، قومي و جغرافيايي ان داد که به رغم تفاوتها نشنامهکنند. همچنين تحليل وصيت

واليت فقيه و رهبری امام »های بسياری در تکرار برخي گويه ها مثل رزمندگان جنگ، شباهت

نفي »، «تاکيد بر نماز جماعت و جمعه»، «توصيه به حجاب»، «اشاره به واقعه کربال»، «خميني

 وجود دارد.« راس آن آمريکااستکبارستيزی و در »و « زندگي مادی و دنيوی

شکل بودن وصيت نامه ها چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ محتوايي به همچنين يک

از  «شهدا گفتمان» واقع نظر مي رسد ناشي از خاصيت يکسان سازی گفتماني است. در

هجری  61که جنگ تحميلي را تکرار واقعه عاشورای سال  است ساخته هايي رزمندگان، سوژه

دانند و تبعيت از فرمان امام خميني)ره( را همان اطاعت از امام حسين)ع( مي پندارند و به  مي

 جنگ طوری که رزمندگانروند، به مي مرگ آغوش به شدن کشته از قبل خود همين دليل

 . نکنند فکر آخرت به جز توانند نمي شهادت، سوژه عنوانبه تحميلي

ها را با مفهوم شهيد و شهادت در جنگ تحميلي، اين نامهتوانيم تحليل وصيتميبنابراين 

 است عبارت بلکه نيست، فداکاری   و خودگذشتگي  از تنها شهادتبندی کنيم که گونه جمع

 بي و خفتگي حالت از انسانها تمام  نمودن زنده   و بيدارکردن با توأم فداکاری و گذشتگي ازخود

 تزريق اجتماع  یخفته و مرده افراد پيوندِ و رگ در خون   شهادتش، واسطهبه شهيد  لذا توجهي؛

 را رزمندگان واقعي خودهای هانامهوصيت بنابراين .سازدمي   بيدار و زنده را آنها و کندمي

ها نامهآل هستند. به همين خاطر است که وصيتايده خودهای بلکه بازنمايي کنند نمي بازنمايي

خطاب عام هستند و کل ملت ايران و بلکه جهان اسالم و نه توجه دارند و دارای « ديگران»به 

 دهند.های خود را خطاب قرار ميفقط خانواده
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توان در پايان به طرح اين مسئله پرداخت که کماکان تبيين گفتمان های جنگ برای مي

های آموزشي، رسانه ای و فرهنگي مي تواند مورد نهادينه سازی اين گفتمان در سياستگذاری

 تفاده قرار بگيرد.اس
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