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 زندگی نامه شهدای شهرستان چادگان در وصیت نامه و« بصیرت »تجلی پایگاه و

 

 1خداداد میرزائی

 

 چکیده 

 شد . نجاماصفهان ا شهرستان چادگان استانزندگینامه شهدای  تجلی بصیرت در وصیت نامه و پایگاه و این پژوهش با هدف بررسی

زندگینامه شهدای  و وصیت نامه جامعه آماری آن کلیهو اسنادی به شیوه تحلیل محتوی  و توصیفی حاضر از نوعپژوهش  کار: روش

انتخاب شدند. به شیوه در دسترس  بصیرت وباره در تعدادی از میان آنها  مبادرت شده است که عدد 169تعداد ه شهرستان چادگان ب

درصد  فراوانی واز با استفاده ها . دادهاستفاده شدزندگی نامه شهدای شهرستان  وصیت نامه و 169 از ها دادهبرای جمع آوری 

  تحلیل شد.فراوانی در هر شاخصه 

مقوله کلی تقسیم بندی  یازدهدر  بصیرت، سفارشها و وصایای شهداء دوران دفاع مقدس درباره نشان داد که پژوهش نتایج : هایافته

 ترضای -3 والیت پذیری اصل بی چون و چرای شهدا -2 شهدا به نماز اولین تاکید -1 گردید، بیشترین فراوانی مربوط به مقوله کلی ،

 عفاف و -8 عشق به حسین )ع( -7 امام زمان )عج( - 6 دفاع از اسالم -5 بصیرت افزائی شهدا وسفارش های معنوی  -4 خداوند

 .استکبار ستیزی  -11 مردم توصیه های  بصیرت افزائی به جوانان و -10 جهاد دفاع و -9 حجاب

می توان به وصیت نامه های شهدا به عنوان منبعی نشان دادکه  تحلیل این پژوهش و حاصل از این مطالعهنتایج ه گیری: نتیج

 بصیرتیک دست نوشته عادی نگاه کرد. متن هایی که نشان از ذوب شدن آنان در وجود حق، آگاهی و  مافوقعرفانی و البته عقالنی 

  .ار زیبایشان را نشان می دهدمعنوی در امور دینی، اجتماعی و حتی سیاسی بسی

 . پایگاه ، بصیرت ،وصیتنامه، زندگینامه، شهدا ، شهرستان چادگان کلید واژه:
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بیان مسئله  مقدمه و  

شهادت میراث نسل جوان است. نسلی که از روی خط امام حسین)ع( مشق کرد و جلو آمد و نسل به نسل آن را به آیندگان انتقال 

های شهدا انقالب اسالمی را آبیاری و این فرهنگ را ماندگار کند. امتداد پیدا کرد و تکثر یافت تا روز به روز خونداد. خط شهادت 

جبهه هشت سال دفاع مقدس، جبهه دفاع از حریم اهل بیت)ع(، جبهه تأمین امنیت کشور و...همه یک حرف دارند...ظلم را 

گ تحمیلی تا به امروز رزمایش مرگ برآمریکا و محل بصیرت افزایی مردم بوده است. های جنمراسم تشییع شهدا از سال تابند.برنمی

هایی که امام خمینی)ره( معمار کبیر انقالب اسالمی در راستای دشمن شناسی و تکرار حقیقت  اظهار انزجار نسبت به دشمن ملت

ده است.سربازان خمینی)ره( مراحل تکامل روحی و کرد جزء الینفک این اجتماع های پرشور حماسی در تشییع شهدا بوعنوان می

معنوی که علما و عرفا گاه ده ها سال عمر صرف آن می کردند یک شبه طی می کردند، اینها چنان عظمتی به جنگ دادند که قلم 

آنها در همه جنبه ها  ها در وصف آن ناکام مانده اند. بر این اساس شناخت و باور شهدا قطعاً نیازمند معرفت شناسی عمیق و دقیق از

های شهدا شهدا راه را با شهادتشان به ما نشان دادند و ما امروز مانند دیروز نیاز به راه و سیره شهدا داریم ، مهمترین ویژگی. است.

زیرا شهدا دشمن را شناختند و به موقع وارد میدان شدند و اگر امروز عظمت،  است  شناسی و عمل به موقعبه معنای دشمنبصیرت 

 استقالل و عزتی در ایران اسالمی وجود دارد، به برکت خون همین شهدا است.

بصیرت یا بینش، نوعی دید درونی است که با دید چشم ظاهری، متفاوت است و اصالً با چشم یا اندام های ظاهری بدن، قابل  

در می  -چنان که هست  - دریافت نیست. بصیرت، قوّه و نیرویی قلبی است که به مدد نور الهی، پدید آمده، حقیقت و باطن امور را

اهل بصیرت با امداد نیروی قدسی که .یابد. با دید بصیرت، انسان، درست را از نادرست و حق را از باطل، به آسانی تشخیص می دهد

وند؛ می اندیشند؛ نگاه می کنند؛ می بینند و از عبرت ها، بهره می گیرند و آنگاه راه های روشنی را می به آنها عطا شده، می شن

بر این اساس تألمات روحی و حاالت عرفانی و  .در امان می مانند  گاه هاپیمایند و بدین ترتیب، از افتادن در پرتگاه ها و لغزش

ه سربازان خمینی )ره( برای آن خون پاک خود را نثار کرده اند در درجه اول اسالم ملکوتی شهدا، حاکی از این واقعیت است که آنچ

عبارتی است که در اکثر « من سهم خود را باید به اسالم ادا کنم.»بوده است. به طوری که جمله  (بصیرت)و ارزش های اسالمی

 وصیت نامه های شهدا آن هم در اولین عبارات وصیت نامه ها آمده است.

اندگان، خانواده ها و همرزمان شهدا به طور ملموس تر، یادگارهای جبهه های جنگ و شهادت می توانند ابزارهایی برای یک بازم

مطالعه و تحقیق وسیع میدانی باشند؛ اما به نظر می رسد همه این داده ها، اطالعاتی فرعی و مکمل قلمداد شوند و منبع اصلی این 

ها تشکیل می دهند. زیرا  وزندگینامه وحتی نامه و آثار به ظاهر دنیوی شهدا یعنی وصیت نامه معرفت شناسی را همان یادگارها

وصیت نامه ها، نوشته هایی هستند که مستقیماً از عمق باطن معنوی و ایمان آنان برآمد و البته تنها به واسطه برگه ای کاغذ بیان 

ز شهدا به گوهرهایی گرانبها تبدیل شده اند که می توانند نشانگر فضای روحی شده اند و این کلمه ها و جمله های به یادگار مانده ا

و روانی شهدا و دغدغه های فکری و اخالقی، اجتماعی ، خانوادگی و سیاسی آنان و در کل حال و هوایی معنوی جبهه ها باشد؛ پیام 

قادرند روح آسمانی و ژرفای معنوی آنها را نشان دهند. هایی که در نگاه اول قابل کشف و استخراج نیستند ولی با کمی دقت و تأمل 

یک دست نوشته عادی نگاه کرد. متن  مافوقبنابراین می توان به وصیت نامه های شهدا به عنوان منبعی عرفانی و البته عقالنی 

معنوی در امور دینی، اجتماعی و حتی سیاسی بسیار زیبای شان را  بصیرتهایی که نشان از ذوب شدن آنان در وجود حق، آگاهی و 

 .نشان می دهد
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می پردازیم چون شهدا ی شهرستان چادگان است و در این راستا به بازخوانی وصیتنامه شهدا « مردم ایران بصیرت»دی نماد  9روز 

و با شهودی مشهود همه مسایل را رصد کردند .در باب چشم آگاه بشریتند آنها که با خلوص نیت جان را در طبق اخالص قرار دادند 

 . بصیرت رهنمود های نابی دارند که خواندن و باز اندیشی بر آنها بسیار قابل تامل و آموزننده است

 برخالف تصور بسیاری از نسل مردم که خون شهدا را صرفًا در دفاع از میهن و سرزمین جست وجو می کنند، اما باید گفت که انگیزه

ی و درد دین نبوده است، لذا در این نوشتار با تحلیل محتوایی وصیت نامه های شهدا  بصیرت،  و دغدغه شهدا چیزی جز اسالم 

امام زمان  به موضوعاتی از قبیل نماز، دفاع از اسالم، والیت فقیه ، خدا، عشق به حسین )ع( و راه حسین )ع( و شهرستان چادگان

شهدا ورزمندگان هشت سال دفاع  بصیرتها وسفارشهای معنوی که تمام این شاخصه ها نشان از  )عج( ، عفاف وحجاب ، توصیه

بعنوان  که در وصیت نامه  وزندگی نامه شهدای شهرستان چادگان  ... به کرات اشاره شده است که به برخی از آنان  مقدس بوده

واین  ودر پایان سوال اساسی اینجاست که آیا بصیرت در آن زمان جزء  مهمترین ویژگی شهدابوده می پردازیم.آمده  بصیرتپایگاه 

  ؟ . آمده استشهدا و زندگی نامه ی در وصیت نامه ائشاخصه تحت عنوان چه گفتاره

 روش پژوهش 

پایگاه جایی که هدف اصلی این پژوهش شود. از آنمحسوب می اسنادی با تحلیل محتوامطالعه حاضر از نظر روش یک پژوهش 

انتخاب  فراوانی وبر آورد درصد فراوانی میباشد ، روش پژوهش تجلی بصیرت در وصیت نامه وزندگینامه شهدای شهرستان چادگان 

تشکیل داده است.از  عدد 169به تعداد وصیتنامه وزندگینامه شهدای شهرستان چادگان جامعه آماری این پژوهش را کلیه .شد

 بصورت در دسترس وصیتنامه وزندگینامه عدد 135جامعه آماری مورد اشاره در باال، بر اساس  حجم جامعه آماری و همچنین. 

مورد تحلیل قرار گرفتند. در سطح  تحلیلی - پژوهش در سطح آمار توصیفی فراوانی ودرصد فراوانیهای حاصل از انتخاب شدند. داده

 پژوهش استفاده شده است. رصد فراوانی فراوانی ودهای توصیفی از شاخص

 ابزارهای پژوهش:

شهداء منبع اصلی جمع آوری اطالعات بوده است ، تکنیک مورد وزندگینامه  پژوهش حاضر اسنادی و کتابخانه ای و وصیت نامه 

بوده است. و » فیش برداری« استفاده برای استخراج و جمع آوری اطالعات مورد نیازاز متن وصیت نامه ها ، کتاب ها و آثار مختلف

در  .اطالعات مورد نیاز از وصیت نامه ها ، کتابها ، بروشورها ، پوسترها ، وبالگها و پایگاههای اطالع رسانی اینترنتی استخراج گردید

ه موضوع  مورد در وصیت نامه ب169که از این تعداد  شهید می باشد وزندگینامه وصیتنامه 169این پژوهش نیز نمونه مورد مطالعه 

والیت پذیری اصل بی چون و  -2اولین تاکید شهدا به نماز -1 کلی مقوله یازدهاشاره داشته است که در بصیرت وبصیرت افزاییکلی 

عشق به حسین  -7امام زمان )عج( -6دفاع از اسالم -5وبصیرت افزائی شهدا سفارش های معنوی  -4خداوند ترضای -3چرای شهدا

که به اختصار به بیان استکبار ستیزی  -11توصیه های  بصیرت افزائی به جوانان ومردم -10دفاع وجهاد -9عفاف وحجاب -8)ع(

 آنها می پردازیم .

 پیشینه پژوهش

 «ماعیویژه نامه همایش ملی نماز، تعالی فردی و اجت»  نماز و آثار آن در سیره و وصیت نامه های شهداء (1397) مرضیه رضانژاد 

 (.139تا  117از  -صفحه  23)

و ویژه نامه همایش ملی نماز، تعالی فردی »وصیتنامه شهدا  ( نماز وآثار آن در سخنان، سیره و1397کاظمی ترکمن نرگس )

 .«اجتماعی

http://ensani.ir/fa/article/author/164380
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43166/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1397-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43166/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1397-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43166/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1397-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-
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بررسی دیدگاه تربیتی شهدای جنگ تحمیلی استان کرمانشاه به استناد وصیت ( 1395) ؛امیریان، ابراهیم؛ اعتمادزاده، هدایت اهلل

( 235تا 197از  -صفحه  39) پاسداری فرهنگی انقالب اسالمیمجله  نامه آنها  

مجله علمی پژوهشی  44شماره  ( تحلیل گفتمان وصیت نامه شهدای جنگ تحمیلی1393سین )امیر ح ربیعی علی،تمنائی

 (171-146 صفحه 26مطالعات جامعه شناسی )

  شهرستان چادگان  سایت نوید شاهد شهدای ( والیت پذیری واهمیت آن در وصیت نامه 1399میرزائی خداداد )

www.navideshahed.com 
  های پژوهشیافته

مشاهده می شود  1چنانچه در جدول  . فراوانی مطلق گروه جامعه آماری که وصیتنامه وزندگینامه شهدا ارائه شده است 1در جدول 

 بیشترین شاخصه ها در باب بصیرت متعلق به مقوله ...

 ی شهرستان چادگانوصیت نامه وزندگی نامه شهدا( فراوانی ودرصد فراوانی پایگاه تجلی بصیرت در 1جدول)

 درصد فراوانی فراوانی قید شده در وصیتنامه وزندگینامه شهدا قوله های کلیم ردیف

 92.3 156 اولین تاکید شهدا به نماز 1

 78.10 132 والیت پذیری اصل بی چون و چرای شهدا 2

 92.90 157 خداوند ترضای 3

 84.61 143 افزائی شهداوبصیرت سفارش های معنوی  4

 71.60 121 از اسالموجهاددفاع  5

 94.67 160 امام زمان )عج( 6

 90.53 153 عشق به حسین )ع( 7

 69.23 117 عفاف وحجاب 8

 87.57 148 حاللیت شهدا 9

 68.04 115 توصیه های  بصیرت افزائی به جوانان ومردم 10

 96.44 163 استکبار ستیزی 11

 925.9 1565 جمع

 

مقوله کلی تقسیم بندی گردید،  یازدهدر  شهرستان چادگان وصایای شهداء دوران دفاع مقدس پایگاههای تجلی بصیرت در

 ترضای -3والیت پذیری اصل بی چون و چرای شهدا -2اولین تاکید شهدا به نماز -1 ، ...بیشترین فراوانی مربوط به مقوله کلی

عفاف  -8 عشق به حسین )ع( -7 امام زمان )عج( -6 دفاع از اسالم -5وبصیرت افزائی شهدا سفارش های معنوی  -4 خداوند

که به اختصار به بیان آنها استکبار ستیزی  -11مردم توصیه های  بصیرت افزائی به جوانان و -10 جهاد دفاع و -9 وحجاب

 پردازیم .می
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/457086/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/457086/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1284330/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ad%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1284330/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ad%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1284330/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ad%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1047/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1047/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
http://www.navideshahed.com/
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 پایگاههای بصیرت شهدا

 اولین تاکید شهدا نماز  -1

آمدن این دو رکن در  .نماز جایگاه واالیی دارد. در بسیاری از آیات، بر پایی نماز در کنار پرداختن به زکات آمده استدر دین اسالم 

کنار هم، بیانگر این واقعیت است که یک مسلمانواقعی باید هم در پیوند خود با پروردگار رابطه ای عاشقانه داشته باشد و همدر 

مل نکند و به تکالیف واجب و مستحب مالی خود متعهد و نیزبه فکر محرومان جامعه باشد. ارتباط خود با مردم بی تفاوت ع

اینکه شهدا جبهه رامحل عبادت می  .بود«التزام به نماز اول وقت»یکی از مهمترین رفتارهای ایشان( . 30، 1390)اسحاقی، 

  .کردندخواندند برای این بود که نمازها، ر از و نیازها ر ا در دل شب نجوامی 

برادران وخواهران!هرگزمسجد را خالی نکنید که دشمن ازاین کارلذت می بردسعی کنید مردم را به سوی نماز جمعه وجماعت 

واالمقام  شهیدتشویق کنید وبدانید که روز قیامت فراخواهدرسید وکسانی که ایمان به خدا نداشته اند رسوا خواهندشد.......) 

 اکبرنوروزعلی(.

نماز جمعه وجماعات ،دعای کمیل وتوسل وراهپیمایی ها شرکت کنید که آمریکا ازاین حضور وگردآمدن شما ای مردم در

درنمازجمعه وحشت میکند.درخط والیت باشید که این خط رستگاری است.....قدم هایتان را استوار بردارید تا منافقان به خیال خام 

 واالمقام غالمعلی لطفی(.شهیدب برداشتیم.....) خودشان فکرنکنند ما باشهید دادن،دست ازاین انقال

واالمقام  شهیدبرشماست که جمعه ها درصفوف نماز جمعه حضورداشته ودائما درصحنه باشید تا مبادا منافقین جا بازکنند.)

 سیداکبرهاشمی )معین الدینی(.

ه نمازرا سبک بشمارد ازشفاعت مامحروم شما می خواهم که مسجد را خالی نگذارید که به گفته ی امام صادق )ع(:کسی ک من از

 واالمقام حیدرانالوجه)اسکندری پور(.شهیدخواهد شد.) 

.نمازجمعه ومسجدها ،این سنگرهای  عبادی سیاسی را هرچه باشکوه تر برپا کنید وهمگی متحد باشید که دشمن ازاتحادشما می 

 واالمقام غفوراستکی اورگانی(.شهیدترسد...........) 

ازتهمت ودروغ دوری کنید ودرانجام فرائض ودستورات اسالم کوشاباشید .دعای توسل وکمیل را بخوانید ومساجدراخالی نگذارید....) 

 واالمقام عباسعلی گشول(.شهید

واالمقام محمدرضا رجبی فرزند شهید.نمازهای واجب را سبک نشمارید ودرنمازجماعت ها شرکت کنیدومساجد را خالی نگذارید.) 

 نجفعلی(.

اززیر بارمسئولیت فرارنکنید ومساجد را خالی نگذارید .عبادات خود را به موقع انجام دهید .کاری را انجام دهید که فقط برای رضای 

 واالمقام اهلل کرم  امیرمحمودصالحی(.شهیدخدا باشد.) 

را تاانقالب مهدی )عج( برای ما نگه دارد دردعا ی توسل ودعای کمیل ونمازجماعت شرکت داشته باشید وازخدا بخواهید که امام 

 واالمقام روح اله امیرحاجیلو(.شهید.برای ظهور امام زمان )ع( دعا کنید ومحافظ انقالب باشید تا صاحب اصلی اش بیاید .انشاء اهلل )

رکت کنید وباوحدت ازشما برادران وخواهران می خواهم که درنمازجمعه که به فرموده ی امام امت یک نمازسیاسی مذهبی است ش

 واالمقام ایرج کرمی(.شهیدکلمه وباشعار اهلل اکبر،ال اله االاهلل مشت محکمی بردهان منافقان ویاوه گویان بزنید.) 

 والیت پذیری اصل بی چون و چرای شهدا-2
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م علی تقی زاده در پژوهش آماری در تعدادی از وصیت نامه های شهدا که در کتاب عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس به قل

اکبری آمده است،نشان می دهد که در هر وصیت نامه ای به طور میانگین، چهار بار نام امام، والیت و امام زمان )عج( و تبعیت از 

والیت فقیه ذکر شده است. نتایج تحلیل محتوای وصایای شهدا در این پژوهش نشان می دهد که تأکید اصلی شهدا در وصایای 

 .ردم جامعه و نه تنها به خانواده های شان، پیروی بی چون و چرا از اصل والیت فقیه استخود آن هم به م

وبدانید دفاع ازاین مرزو بوم وظیفه همه ماست وبدانید که به دستور امام بزرگوار حضرت امام خمینی کبیر این وظیفه همه جوانان 

 واالمقام نامدارصالحی(. شهیداین مملکت است عزیزان به ندای رهبر عزیزمان لبیک بگوئید.) 

واما با شما برادرانم من رفتم برادران خداحافظ وازشما می خواهم که پس ازمن راه مرا که همان راه اسالم حقیقی است ادامه دهید 

 وامام را تنها نگذارید)شهیدواالمقام فضل اله صالحی(.

باشید واختالفات جزئی را کناربگذارید وقلب امام را به درد ازشما برادران وخواهران مسلمان خواهش میکنم که پیرو خط امام 

نیاورید وازروحانیت )پیروخط امام (جدانشوید که اگرازروحانیت جداشوید ازاسالم جدا شده اید.امام امت می فرمایند:اسالم بدون 

 رج کرمی(.واالمقام ایشهیدروحانیت ،اسالم بدون معنی است وکشوربدون روحانیت ،کشوربدون طبیب است.) 

من این مرگ را ازعسل بروجودم گواراتر می دانم.چون اطاعت ازامام است واین وظیفه ی شرعی هرمسلمان است واین راه بیش 

سال است که ادامه دارد وادامه می دهیم وشما می دانید چه کسی باید ندای هل من ناصر امام را لبیک گوید.) 1400از

 واالمقام حسین قره داغی(.شهید

 

 خداوند ترضایراضی بودن به  -3

، نشان داده شده است که علل و انگیزه شهرستان چادگاندر یک پژوهش توصیفی و تحلیلی در محتوای وصیت نامه های شهدای 

های اصلی و مهم شهدا برای شرکت در جبهه و جهاد و شهادت طلبی، حصول رضایت خداوند و احساس تکلیف در امر جهاد بوده 

 .است

صراط مستقیم را نصیب ما بفرما.ما را نیروده تا انسان باشیم .خدایا!خدایا!به جان مهدی تاظهورمهدی)عج( خمینی را نگه بارالها! 

دار.ای مردم باضدانقالب باقاطعیت برخوردکنید ورسالت خون شهیدان را ادامه دهید.اگردین خدارایاری کردید خدا شما را یاری می 

 واالمقام روح اله امیرحاجیلو(.شهیدسازد.ان تنصروا هلل ینصرکم ویثبت اقدامکم. .انشاء اهلل.) کند وقدم هایتان را استوار می 

بارخدایا تمام وجودم را تاریکی فرا گرفته وپرونده اعمالم همانند دفتر مشق ازمعصیت پرشده است وهرروز که می گذرد برسیاهی 

قلبم افزود ه می شود.چرا که با سپری شدن ایام برگ های زندگی ازبارگناهان ومعاصی بیشتر ونقطه ی سفیدی به سیاهی می 

ی خواهم درسایه پرمهرت کمی بنالم واین کوله بار گناه را برزمین نهم وباتودرد دل نمایم.شاید گراید وتاریکی جایش را می گیرد .م

بتوانم دراین جبهه ،دراین جایگاه انسان ساز به خودسازی مشغول شوم واگرتوفیقم دهی واگرتوخریدارم باشی واگرقبولم نمایی به 

زهرگونه تظاهر وریا کاری وپاک ازهرگونه اهداف دیگرنفس!. ....خدایا سویت پروازکنم .پروازی عارفانه ،پروازی عاشقانه وپاک ا

توخودگفتی :کل نفس ذائقه الموت هرنفسی مزه مرگ را خواهد چشید وهرانسانی بعدازعمری دردنیا به سوی توخواهد آمد. ) 

 واالمقام مجتبی چادگانی پور(.شهید
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درراه رضای تو.خدایا! خاکی که خون سرخم برآن جاری شدوآن را خدایا حاضرنیستم به هیچ عنوان جسم وروحم درخطرباشدمگر

 واالمقام جواداسکندری(.شهیدگلگون کرد درفردای قیامت بهترین شاهدم باشد که فقط برای رضای تو بوده است.) 

رم چگونه تحمل عذاب خدایا ،بارالها،پروردگارا،معبودا،معشوقا،موالیم! من ضعیف وناتوان که تحمل درد ازدست دادن پاهایم را ندا

تورا دارم .خدایا مراببخش.ازگناهانم درگذر .توکریم ورحیم هستی.خدایا می دانی که چه میکشم.ماازمردن نمی هراسیم اما می 

ترسیم بعد ازما ایمان را سرببرند واگربسوزیم هم که روشنایی می رود وجای خودرا به شب می سپارد ،چه بایدکرد؟ازیک 

هیدآینده شویم وازدیگرسو بایدشهیدشویم تا آینده بماند.هم بایدامروز شهیدشویم تا فردا بماند وهم باید بمانیم تا سوبایدبمانیم تا ش

واالمقام شهیدفردا شهید نشود.عجب دردی! چه می شد امروز شهید می شدیم وفردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویم.) 

 محمدرضا رجبی فرزند نجفعلی(.

برهمه ی اعمال من درخفا وآشکار چه کنم که اراده ام ضعیف است ویارای مقابله با آن را ندارد وچاره ای ندارم خدایا توشاهدی 

جزاینکه تورحم کنی .خدایا! می دانم که الیق آتش جهنم هستم ولی هیهات ازرحمتت که این بدن ضعیف وحقیر واین گدای 

 درگاهت را درآتش بسوزانی )یارب ارحم ضعف بدنی(

یا! بامن بارحمانیتت رفتارکن نه با عدالتت !زیرا که توهرعمل ریز ذره ای را حساب میکنی ومیدانی که صفحه ی اعمالم سیاه خدا

است.ولی خدایا! امیدم ازرحمتت قطع نخواهدشد.خدایا! توخودمی دانی که برای انجام وظیفه به سوی تو آمده ام تا فرامین بنده ی 

اگوش دهم.به خاطراینکه اسالم عزیزدرخطراست.خدایا! به حرمت خون حسین)ع( وبه حرمت ر -امام خمینی )ره(-حق جویت

حسینیان زمان،راه کربال رابازفرما! ای عزیزان! تقوای خدایی را پیشه ی خودسازید وتمام مظاهر شیطان راازوجودتان دور سازید .به 

 واالمقام ابوالقاسم نادی(.شهیدرید..) فرامین رهبربزرگوار گوش دهید ودل این سوخته دل را به درد نیاو

 وبصیرت افزائی شهداسفارش های معنوی -4

 92.3، نتایج آماری نشان داده است که  شهرستان چادگاندرخصوص تحلیل محتوای وصیت نامه شهدا در  حاضردر پژوهش 

خانواده ها و همچنین عموم مردم رویکرد اعتقادی و معنوی داشته است. به تاکید به نماز درصد توصیه ها و سفارش های شهدا 

درصد دعا برای فرج امام  94.7درصد آنها به تبعیت از امام خمینی )ره( و ادامه راه شهدا سفارش کرده اند؛  78.10طوری که 

درصد طلب حاللیت داشتند   87.6ند، را سفارش کرده اراضی بودن به رضای خداونددرصد  92.9زمان )عج( را طلب کرده اند، 

عشق به امام حسین )ع(  درصد  90.5بوده است، دفاع وجهاد درصد 94.7و  سفارشهای معنویی وبصیرت افزائی شهدا درصد 84.6

سفارش  درصد استکبارستیزی 96.4 توصیه های بصیرت افزائی به جوانان وعموم مردمدرصد 68عفاف وحجاب درصد  69.2و 

چنین آخرین کالم شهیدان، سفارش به اطاعت از رهبری، عمل به قرآن و تالش برای تحقق اهداف مقدس نظام هم کرده اند

 .اسالمی، عمل به واجبات و احکام شرعی بوده است

وقتی که اسالم توسط حکام مزدور ،وارونه نشان داده می شود مامسوولیت بسیارخطیری داریم ونباید بگذاریم بارتمام این مشکالت 

قط بردوش امام عزیزمان باشد.مگراین امام چقدرباید اذیت شود؟!ما جوانان ونوجوانان باید برایمان شرم باشد که اماممان تمام شب ف

وروز خودراوقف انقالب بکند وما بی تفاوت باشیم لذا من چیزی جزجان ناقابل خودندارم که تقدیم کنم ودرپیشگاه خدا وملت ازخدا 

ی ناچیز را که ازطرف پدر ومادرم هدیه می شود بپذیرد .انشاء اهلل. قدرامام را بدانید وکامال مطیع میخواهم که این هدیه 
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وفرمانبردار اوباشید ..به برادران بسیج وسپاه چادگان سفارش می کنم وسیله ی جذب بیشتر برادران مؤمن وانقالبی را فراهم 

 واالمقام سیداکبرهاشمی )معین الدینی((.شهیدنمایندوخط سرخ والیت فقیه را به مردم بشناسانند)

برادران گرامی ! ازشما می خواهم که وحدت وبرادری خود را حفظ کنید وازتفرقه وجدایی ازیکدیگرجدا بپرهیزید وپیروخط والیت 

ه من نصیب فقیه باشید که همان والیت انبیاء وامامان معصوم )ع( می باشد.به شما وصیت میکنم که اگرخداوند لیاقت شهادت راب

 واالمقام راعلی استکی اورگانی(.شهیدکرد .شما برادران عزیزم راهم را ادامه دهید ونگذارید اسلحه ام برزمین بماند.) 

ازتمام برادران می خواهم که همیشه درصحنه باشید وامام عزیزمان را دعا کنید .......ازجوانان عزیز می خواهم  که دنباله رو امامشان 

 واالمقام غالمحسین صادقی(.شهیدوادامه دهندگان خط شهیدان باشید.) 

که چگونه دربرابر ظلم وفساد بنی امیه ویزیدیان ای حسین )ع( ،ای خون خدا وای حماسه همیشه جاوید!وقتی به یاد تو می افتم 

ایستادی وسرت را ازبدنت جدا کردند وبا آن وضع فجیع وبالهای طاقت فرسا تورا به دیار معبود رساندند.من افسوس می خورم که 

میکنم ومی بینم که  چرا درآن زمان نبودم که به یاری حسینم به پاخیزم وبنیاد فساد را ازروی زمین  بردارم.ولی وقتی کمی فکر

 حسین زمان ما خمینی عزیز است وکربالیمان خوزستان :دیگر هیچ غمی برایم باقی نمی ماند.) شهیدواالمقام حسینعلی صفری(.

من وظیفه ی خود می دانستم وبه جبهه های حق علیه باطل آمدم وجان خود را ،،قطره قطره ی خون خود را درراه اسالم فدا می 

تن ازیارانش 72بااین قطره خون ناقابل خودیک قدم مثبت درراه امام حسین )ع( که به ما آموخته چگونه آن روز نمایم تا شاید 

جان خود را فدای اسالم کردند وماهم باید به ندای حسین)ع( لبیک گوییم .می خواهم بگویم یاحسین! اگردرآن زمان نبودم که 

ده این جنگ ،جنگ اسالم باکفراست من برخودآمدم که باید تا آنجاکه توان دارم یاریت کنم حال که فرزندتو،رهبرکبیرانقالب فرمو

به یاری دینم وآرمانم که دین اسالم وقرآن است بشتابم اگرهم شهیدشدم امیدوارم که خدا وند مرا درلیست شهدای صدراسالم قرار 

 واالمقام حسن آقا طاهری فرزندمحمد(. شهیدبدهد.)

مرم را درغفلت سپری کردم وگناهان زیادی دارم بنده برحسب احساس مسوولیت دینی ووطنی خود، فی وخداوندا مرا ببخش که ع

سبیل اهلل دراین راه قدم برداشته ام وامیدوارم که بتوانم ازجلوی راه اسالم خاری بردارم نه اینکه خاری درجلوی راه اسالم باشم 

ش خدایا شهادت را نصیب من کن .زیرا من مشتاق دیدارحسینم.) شهید وتنها آرزویم شرکت درجبهه وشهادت در راه اهلل است پ

 واالمقام علی صالحی(.

ای مردم درنماز جمعه وجماعات ،دعای کمیل وتوسل وراهپیمایی ها شرکت کنید که آمریکا ازاین حضور وگردآمدن شما 

یتان را استوار بردارید تا منافقان به خیال خام درنمازجمعه وحشت میکند.درخط والیت باشید که این خط رستگاری است.....قدم ها

 خودشان فکرنکنند ما باشهید دادن،دست ازاین انقالب برداشتیم.....) شهیدواالمقام غالمعلی لطفی(.

سالم برشما ای پدر ومادرگرامی که فرزندی را به این سن وسال پروراندید وبه سوی جبهه ی حق علیه باطل فرستادید تااینکه 

خودرا انجام دهم.اینک پدر ومادرمهربانم! اگر مادراین جنگ پیروز شدیم که پیروزیم واگرکشته شدیم نیزپیروزیم .پس  وظیفه ی

اگر من شهید شدم ناراحت نباشید وهمیشه دعای شما سالمتی رهبروپیروزی مسلمانا ن برکافران باشد وازطرف من نیز ازاهالی 

 سیدرحمان موسوی(. شهرچادگان حاللیت بطلبید.) شهیدواالمقام
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 دفاع از اسالم-5

 آنهاست ودفاع از اسالم و انقالب را مورد تأکید تمامی با توجه به نتایج استخراج شده از وصیتنامه وزندگینامه شهدا شهرستان 

برای دفاع از اسالم و قرآن و انقالبی که بر پایه  شهدا .ها غالبًا از دنیا صحبتی نیستشده و در آنبا بصیرت باال نوشته آنانوصایای 

 .قدر باشیمهای رزمندگان اسالم و شهدای گرانگذاری شده جان خود را فدا کردند و همه ما باید قدردان رشادتاسالم بنیان

مدیگر دهید وبا پیامی دیگر برای تمام هم قطارانم که درسطح بنده می باشند ومستضعف هستند:تمام مستضعفین دست به دست ه

دشمنان اسالم وقرآن وخدا بجنگیدوبدانید که همیشه حق برعلیه باطل پیروز می شود.بدانید که درهرصورت اسالم شکست ناپذیر 

است وهیچگاه شکست نمی خوردوکسی که درراه خدا جهاد می کند،اگرکشته شدپیروزاست واگرهم دشمن را کشت بازهم 

صحنه ،شما نبایدسست اراده باشید.مانند کوه استوارباشید واین درخت تنومند انقالب را هرچه پیروزاست.ای مردم وملت همیشه در

 واالمقام خلیل اله حاجی عرب(.شهیدمستحکم ترنگه دارید.....) 

ن خودمان امروزکه جبهه ها به ما احتیاج دارد باید درراه اسالم جهاد کنیم وبه سوی جبهه ها برویم تا اسالم را یاری نمائیم وبا خو

زنده تر کنیم.من امروز برای یاری اسالم وزنده نگه داشتن انقالب با جان خود جهاد میکنم  -که الحمداهلل زنده است -نهال انقالب را

ومیروم تا آنچه ازدستم برمی آید ومسوولیتی که گردنم هست رابه یاری خدا وبه کمک آقا امام زمان )عج( انجام دهم.همان طورکه 

فرمودند:اگر ما کشته شویم ویا بکشیم درهردوصورت پیروزیم. می روم تا با دیگر برادرانم ورزمندگان وبه یاری خداوند امام مان 

 واالمقام ابراهیم میرزایی(.شهیدبزرگ صدام وصدامیان جهان را سرنگون کنیم .انشاء اهلل.) 

وریشه ی منافقین را بکنید.اززیر بارمسئولیت فرارنکنید.) دستورات اسالم را عمل کنید وبا دشمنان دین ومملکت به جهاد برخیزید 

 واالمقام اهلل کرم  امیرمحمودصالحی(.شهید

شماها می دانید که شرق وغرب امروزه برای نابودی اسالمی برخاسته اند وهدفشان اسالم عزیز است ومی خواهند مردم رابه ذلت 

وخواری بکشند وباید مسلمین جهاد کنند وبرای مبارزه با کفاربسیج شوند .ما که حاال به جبهه آمدیم وبااین دشمنان کافرمیجنگیم 

ن امام کبیرمان آمده ایم وبرای اسالم به جهاد برخاسته ایم وتا آخرین نفس وقطره ی خون با کفارمی بی هدف نمی جنگیم .به فرما

جنگیم تا کفر را ازروی زمین محوکنیم وزمینه را برای ظهور هرچه زودتر امام زمان )عج( آماده سازیم.اگرهم دراین راه به شهادت 

 واالمقام رضا رحمانی(.شهید) برسیم این افتخارماست.وچه مرگی بهترازشهادت است.

با سالم ودرود نثارارواح طیبه شهدا ازصدراسالم گرفته تا کربالی حسینی وازکربالی حسینی تا کربالی ایران وباسالم ودرود خدمت 

رراه کلیه ی رزمندگان اسالم ومجروحین ومعلولین انقالب اسالمی  وآنان که به دین اسالم گرویدند وازوطن خود هجرت نمودند ود

واالمقام محراب شهیدخدا جهاد کردند .اینان باید امیدوار ومنتظر رحمت خداوند باشند که خدا برآنها بخشاینده ومهربان است.) 

 قائدی(.
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ای حسین زمان وای خمینی بت شکن!ما جوانان تا آخرین قطره ی خون خود درراه دفاع ازاسالم ووطن عزیزمان وبرای حفظ جان 

ان ایستاده ایم وخواهیم ایستاد وامید دارم که خداوند این فداکاری ها را ازما بپذیرد.به ملت عزیزایران عرض ومال این ملت قهرم

 میکنم.) شهیدواالمقام قدرت اله آقایی(.

 امام زمان )عج(-6

خوانیم کی از انتظاراتی که امام عصر )ع( از ما دارند آمادگی شهادت در رکاب ایشان است. چنانکه در دعای عهد میی

و شهدا کلید و نقشه راه این آرمان « والمستشهدین بین یدیه؛ خدایا ما را از کسانی قرار ده که در برابر ایشان به شهادت می رسند»

را به ما نشان دادند. آنها عمال این مسئله را به عنوان سبک زندگی خود انتخاب کرده و انتظار حضرت ولیعصر )ع( از خودشان را به 

ینکه شهدا نسبت به اطاعت از ولی خدا توصیه اکید داشته اند به این دلیل است که این اطاعت ما را به ار رساندندمنصه ظهو

معنویت نزدیک می کند و این معنویت می تواند شوق دیدار و شوق امید به ظهور را در ما ایجاد کند و این یکی از دستاوردهای 

رویکرد ویژه در زندگی برای انسان ایجاد می کند که شهدا نسبت به این رویکرد اهمیت اطاعت از حجت خدا است. این مسئله یک 

بسیاری قایل بودند و آن را سرلوحه زندگی خود قرار می دادند، بنابراین، دلیل تاکید شهدا بر مسئله اطاعت از نایب امام زمان )عج( 

در رابطه با سیره و .نزدیک کند وصال و مالقات امام مهدی)عج(در دوران غیبت این است که این اطاعت می تواند انسان را به 

شهیدی را پیدا  مبه این نتیجه رسیدم که نمی توانی های انجام شده در این پژوهشبررسیطبق  شهرستان چادگاننامه شهدا وصیت

های شهدا به آن نامهکه در وصیت نامه او مطلبی در رابطه با امام زمان )ع( بیان نشده باشد. بیشترین مطلبیکه در وصیت مکنی

. که به پاره ای از وصیتنامه شهدای عزیز در ذیل اشاره اند پیروی از نایب امام)ع( بوده استاشاره شده و نسبت به آن تاکید کرده

 .میکنیم 

وسفیدقرار بده ونخواه خداوندا به حق حجه ابن الحسن )عج( ازگناهان وکوتاهی های من درگذر ومرا درمقابل امام زمان )عج( خودر

که خدای نکرده امام زمان ازمن ناراضی باشد وامیدوارم که توانسته باشم باخون خویش ازمردم مملکت واما م زمان پاسداری کنم.) 

 واالمقام یداله نظریان(.شهید

واالمقام  شهیدنید.) درآخرهم ازشما عاجزانه تقاضا دارم که برای فرج آقا امام زمان )عج( وشهادت برادر کوچکتان دعا ک

 نامدارصالحی(.

 واالمقام محسن براتی(.شهیدای امام زمان)عج( مرا به سربازیت بپذیر وباخونم تطهیرم کن.) 

واالمقام  شهیدازشما می خواهم که به ندای امام عزیز عمل کنید وجبهه را پرکنید که شما لشکربه حق امام زمان )عج( هستید.) 

 علی صالحی(.

من امروز برای یاری اسالم وزنده نگه داشتن انقالب با جان خود جهاد میکنم ومیروم تا آنچه ازدستم برمی آید ومسوولیتی که 

 واالمقام ابراهیم میرزایی(.شهیدگردنم هست رابه یاری خدا وبه کمک آقا امام زمان )عج( انجام دهم.) 
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ی ما نگه دارد .برای ظهور امام زمان )ع( دعا کنید ومحافظ انقالب باشید تا خدا بخواهید که امام را تاانقالب مهدی )عج( برا از و

 واالمقام روح اله امیرحاجیلو(.شهیدصاحب اصلی اش بیاید .انشاء اهلل.) 

درآخرپیامی برای منافقین دارم که ای منافقین شما کورخوانده اید وهرگز نمی توانید حکومتی که دست خداوند وامام زمان )عج( 

 واالمقام قدرت اله آقایی(.شهیداه اوست شکست دهید .) همر

) بویژه خاتم االوصیاء امام زمان )عج(. ومعصوم  صلوات برجانشینان برحق پیامبراکرم )ص( ،علی)ع( ویازده فرزند پاک و و

 واالمقام حشمت اله شاهمرادی(.شهید

)عج( است .یاران اویاران امام زمان )ع( وپیامبر)ص( هستند امام عزیزمان ازسالله ی پاک ائمه اطهار )ع( ونایب برحق امام زمان 

وبراین اساس این حقیر شرکت درجبهه را برهرکاری ترجیح دادم انشاء اهلل بتوانیم  بارهبری ها ی امام عزیزپرچم اسالم را درکربال 

واالمقام  شهیدام زمان )عج(بسپاریم.)وبعد ازآن درقدس به اهتراز درآوریم واین مملکت را صحیح وسالم به دست صاحب اصلی آن ام

 رحمان رحمانی(.

زمینه را برای ظهور هرچه زودتر امام زمان )عج( آماده سازیم.اگرهم دراین راه به شهادت برسیم این افتخارماست.وچه مرگی 

 واالمقام رضا رحمانی(.شهیدبهترازشهادت است .) 

ماباید قدراین موهیت های الهی را بدانیم تااینکه روز قیامت زیر پرچم والیت فقیه وامام زمان )عج( محشور شویم چرا که آن والیت 

 واالمقام جهانبخش لطفی(.شهیدامام زمان)ع( است.) 

 حسین )ع(امام عشق به -7

ها سیدالشهدا )ع( از زنده نگهداشتن یاد اهل بیت )ع( و بخصوص یاد شهدا و جانبازان و مخصوصاً شهدای کربال و در رأس آن

هم روی این موضوع تاکید زیادی شده است. دلیل آن هم روشن و واضح است، ، اهمیت باالیی برخوردار است و در روایات ما 

های الهی در حادثه کربال منعکس است و بنابراین ها و تمام ارزشها، تحمل سختیمقاومت ها،ها، جانبازیبخاطر اینکه فداکاری

تواند خط شهادت و جانبازی و مقاومت را برای همیشه در ها میهای آنها و فداکاریزنده نگهداشتن یاد کربال و بیان جانبازی

معه ما همین برخورداری از یاد شهدا و مراسم عاشورا و جریان های مهم و معنوی درجاجامعه زنده نگهدارد؛ لذا یکی از سرمایه

شود که خط مقاومت، خط ایثارگری، خط کربالست. درحقیقت ذکر مصائب کربال و گریه بر مصائب امام حسین )ع( باعث می

 .فداکاری در راه مقصد و مکتب و اهداف بزرگ و اهداف عالیه زنده نگه داشته شود

و پایداری این  را متصل به انقالب امام حسین )ع(مدانستانقالب ما »عاشورا و کربال را احیا و بازسازی کردند، امام خمینی )ره( یاد 

انقالب در طول این چهل سال در مقابل تهاجمات مختلف فرهنگی، نظامی، اقتصادی، سیاسی دشمن بخاطر الگوگیری از کربال و 

ول آن هشت سال نبرد و دفاع مقدس، رزمندگان ما با زیارت عاشورا، با یاد کربال کنیم در طهای کربالست. ما فراموش نمیمقاومت

 .ها هم در تداوم این خط بودشدند و توصیه آنو آماده دفاع میمی گریستن  گرفتند و یاد امام علی و امام حسین )ع( انرژی می
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اکنون به ندای حسین زمان،خمینی کبیر)ره( را لبیک می  یا ابا عبداهلل الحسین)ع(،اگر ما آن روز نبودیم که تورایاری کنیم هم

گوئیم وبه سوی جبهه های نورعلیه ظلمت می شتابیم.امروزکه جبهه ها به ما احتیاج دارد باید درراه اسالم جهاد کنیم وبه سوی 

زنده تر کنیم اگر من شهید شدم  -که الحمداهلل زنده است -جبهه ها برویم تا اسالم را یاری نمائیم وبا خون خودمان نهال انقالب را

واالمقام شهیدمبادا برای شهادت من ناراحتی کنید ازشما خواهش میکنم که حسین وار زندگی کنید وازمرگ باسعادت نهراسید.) 

 ابراهیم میرزایی(.

واالمقام  شهیدمه دهید) راه شهیدان راه حسین بن علی )ع( است وراه شما راه شهیدان باشد راه حسین)ع( وراه شهیدان را حتما ادا

 اکبرنوروزعلی(.

هم اکنون که شهادت نصیبم شد وراهی جبهه های حق علیه باطل شدم میروم تا درس شهامت ،شهادت،شجاعت وشرافت را ازآقا 

یبم امام حسین)ع( بیاموزم وبه ندای امام عزیزمان لبیک گویم.میروم تا ادامه دهنده ی پرچم خونین حسین)ع( باشم اگرشهادت نص

 واالمقام اهلل کرم  امیرمحمودصالحی(.شهیدشد چون این مرام حسین)ع( است این درس را آقا حسین)ع( به ما داده است.) 

ای پدر ومادر عزیزم  به مردم بگوئید فرزند من برای یاری حسین)ع( رفته است وحاال حسین )ع( اوراقبول به دیدارکرده است... 

  شهیدان کربالی حسینی باشید. ) شهید واالمقام علی نظریان(. پیرو خط امام وادامه دهنده راه

مادرجان برای من ناراحت نباشید وبرای من گریه نکنید واگرخواستید گریه کنید برای مظلومیت حسین )ع( ویارانش وشهید 

 واالمقام غالمحسین صادقی(.شهیدمحراب گریه کنید.) 

لیه باطل آمدم وجان خود را ،،قطره قطره ی خون خود را درراه اسالم فدا می من وظیفه ی خود می دانستم وبه جبهه های حق ع

تن ازیارانش 72نمایم تا شاید بااین قطره خون ناقابل خودیک قدم مثبت درراه امام حسین )ع( که به ما آموخته چگونه آن روز 

اهم بگویم یاحسین! اگردرآن زمان نبودم که جان خود را فدای اسالم کردند وماهم باید به ندای حسین)ع( لبیک گوییم .می خو

یاریت کنم حال که فرزندتو،رهبرکبیرانقالب فرموده این جنگ ،جنگ اسالم باکفراست من برخودآمدم که باید تا آنجاکه توان دارم 

ی صدراسالم قرار به یاری دینم وآرمانم که دین اسالم وقرآن است بشتابم اگرهم شهیدشدم امیدوارم که خدا وند مرا درلیست شهدا

 واالمقام حسن آقا طاهری فرزندمحمد(. شهیدبدهد.) 

 عفاف وحجاب-8

شمار شود که اثرات بیهمواره به عنوان یکی از اصول مهم در سبک زندگی اجتماعی مسلمانان تلقی می« عفاف و حجاب»

آن به ویژه در دوره پس از انقالب اسالمی خانوادگی، فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حجاب و عفاف زمینه تاکید مداوم بر 

است. یکی از مهمترین موضوعات که در وصایای شهدای فارس عمدتا به آن پرداخته شده و شاید اولین خواسته شهدا از قشر بانوان 

های دامنشهدا چون خود را پرورده  .آید موضوع رعایت حجاب و زیور بستن به آرایه عفاف و پوشیدگی استجامعه به حساب می

کردند این توصیه را نیز به پاک مادران مومن و محجبه و متعهد و عفیف می دیدند و همه چیز را مرهون تربیت بانوان قلمداد می

  .اندارزانی داشته  زنان نسل آینده
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ی که دست خواهرم حجاب تو سنگرآغشته به خون من است.می دانم کمترازآنم سفارش به پوشش وحجاب توکنم.ولی بدان تفنگ

واالمقام محسن  شهیدمن است چادری است که برسرتوست.اگرمیل به حفظ سالحم داری ،حجاب وچادرت را سالحم بدان.........) 

 شاهمرادی(.

خواهران می خواهم که راه شهیدان را ادامه دهید.خواهرانم شما باحفظ حجابتان یک مشت کوبنده بردهان ابرقدرت ها بزنید  و

 واالمقام عبداله عابدینی(.شهیدشدم تااینکه توعفیف بمانی.مرادرکنارقبر پدرم دفن کنید که آرزوی من است.) خواهرم من شهید 

شما ای خواهران مسلمان ،خواهش من ازشما این است که حجاب اسالمی را رعایت کنید زیرا این حجاب شماست که پشتیبان  و

 واالمقام محمدرضا رجبی فرزند نجفعلی(.شهیددهید.)  خون ماست وبااین عمل می توانید راه شهیدان را ادامه

وتوای همسرم! ازتو می خواهم که دخترم را همچون دخترامام حسین )ع( رقیه )س( تربیت کنی وحجاب اسالمی را به او بیاموزی.) 

 واالمقام اهلل کرم  امیرمحمودصالحی(.شهید

ده برای این انقالب فردی مفید باشند.خواهرانم را که تربیت کردی اصل ای مادرم! برادران وخواهرانم را طوری تربیت کن تا درآین

حجاب را یادشان بد ه که به گفته ی برادر اسیرمان :ای زن به تو ازفاطمه اینگونه خطاب است/زیبنده ترین زینت زن حفظ حجاب 

  واالمقام اصغرابراهیمی(.شهیداست.) 

خواهران من! عفت وپاکدامنی خود را حفظ کنید وبا حجاب خود ازخون شهیدان پاسداری نمایید.شهید بااولین قطره ی خونی که 

ازاوریخته می شود گناهانش بخشیده می شود وبانظربه وجه اهلل حجاب ها ازبین می رود وخدای خودرا مالقات میکند.شهدا 

 حسینعلی مرادی(. واالمقامشهیددرردیف انبیاء خداهستند.) 

  واالمقام غالمعلی لطفی(.شهیدخواهران!حجاب شما سنگر ماست حجابتان را حفظ کنید.) 

وشما ای خواهران مسلمان ،خواهش من ازشما این است که حجاب اسالمی را رعایت کنید زیرا این حجاب شماست که پشتیبان 

 واالمقام محمدرضا رجبی فرزند نجفعلی(.شهید.) خون ماست وبااین عمل می توانید راه شهیدان را ادامه دهید

 توصیه های  بصیرت افزائی به جوانان ومردم.-9

ها  های متعددی شکل گرفته و بسیاری از انسان شود، عنوان کرد: در دنیا انقالب بصیرت یک امت در سایه رهبری بصیر محقق می 

بوده است لذا آنچه که شهدا و رزمندگان ما را از سایرین متمایز  در راه دفاع از مرزهایشان جان فدا کردند، اما اهداف مختلف

بود که بین ماندن  آنهابصیرت کربالیی  شهداترین یکی از شاخص .کند، محور بودن خدا، دین خدا، اسالم، انقالب و والیت است می

چراغ راه آیندگان  السالماباعبداهلل علیهترین تصمیم را گرفتند و با تأسی از موالیشان شدن بزرگو رفتن، بین آسودن و خدایی

  .شدند

وقتی که اسالم توسط حکام مزدور ،وارونه نشان داده می شود مامسوولیت بسیارخطیری داریم ونباید بگذاریم بارتمام این مشکالت 

رم باشد که اماممان تمام شب فقط بردوش امام عزیزمان باشد.مگراین امام چقدرباید اذیت شود؟!ما جوانان ونوجوانان باید برایمان ش

وروز خودراوقف انقالب بکند وما بی تفاوت باشیم لذا من چیزی جزجان ناقابل خودندارم که تقدیم کنم ودرپیشگاه خدا وملت ازخدا 

 میخواهم که این هدیه ی ناچیز را که ازطرف پدر ومادرم هدیه می شود بپذیرد .انشاء اهلل. قدرامام را بدانید وکامال مطیع



14 
 

وفرمانبردار اوباشید ..به برادران بسیج وسپاه چادگان سفارش می کنم وسیله ی جذب بیشتر برادران مؤمن وانقالبی را فراهم 

  واالمقام سیداکبرهاشمی )معین الدینی((.شهیدنمایندوخط سرخ والیت فقیه را به مردم بشناسانند)

برادران وخواهران ازشما می خواهم که جهاد را ترک نکنید ....همه جا بادشمنان مبارزه کنید.چه دشمنان داخلی وچه دشمنان 

 واالمقام قدرت اله صالحی)یحیی(. شهیدخارجی وپیرو والیت فقیه وروحانیون درخط امام باشید.) 

هردوصورت پیروزیم.می روم تا با دیگر برادرانم ورزمندگان وبه یاری همان طورکه امام مان فرمودند:اگر ما کشته شویم ویا بکشیم در

واالمقام ابراهیم شهیدخداوند بزرگ صدام وصدامیان جهان را سرنگون کنیم برای امام دعا کنیدوچون کوه استوارباشید .انشاء اهلل.) 

 . میرزایی(

الی حسین)ع( تا کربالی خمینی برزمین بیفتد وخون بنده دراین راه می روم تا اینکه نگذارم اسلحه خونین شهیدان ازکرب

خدایا! بامن بارحمانیتت رفتارکن نه با عدالتت !زیرا که  واالمقام خلیل اله حاجی عرب(.شهیدمطهرشان خدای نکرده پایمال شود.) 

توهرعمل ریز ذره ای را حساب میکنی ومیدانی که صفحه ی اعمالم سیاه است.ولی خدایا! امیدم ازرحمتت قطع نخواهدشد.خدایا! 

راگوش دهم.به  -امام خمینی )ره(-توخودمی دانی که برای انجام وظیفه به سوی تو آمده ام تا فرامین بنده ی حق جویت

خاطراینکه اسالم عزیزدرخطراست.خدایا! به حرمت خون حسین)ع( وبه حرمت حسینیان زمان،راه کربال رابازفرما! ای عزیزان! تقوای 

خدایی را پیشه ی خودسازید وتمام مظاهر شیطان راازوجودتان دور سازید .به فرامین رهبربزرگوار گوش دهید ودل این سوخته دل 

 واالمقام ابوالقاسم نادی(.شهیدیاورید..) را به درد ن

ای مردم درنماز جمعه وجماعات ،دعای کمیل وتوسل وراهپیمایی ها شرکت کنید که آمریکا ازاین حضور وگردآمدن شما 

خام درنمازجمعه وحشت میکند.درخط والیت باشید که این خط رستگاری است.....قدم هایتان را استوار بردارید تا منافقان به خیال 

  واالمقام غالمعلی لطفی(.شهیدخودشان فکرنکنند ما باشهید دادن،دست ازاین انقالب برداشتیم.....) 

امروزکه جبهه ها به ما احتیاج دارد باید درراه اسالم جهاد کنیم وبه سوی جبهه ها برویم تا اسالم را یاری نمائیم وبا خون خودمان 

زنده تر کنیم.من امروز برای یاری اسالم وزنده نگه داشتن انقالب با جان خود جهاد میکنم  -که الحمداهلل زنده است -نهال انقالب را

ومیروم تا آنچه ازدستم برمی آید ومسوولیتی که گردنم هست رابه یاری خدا وبه کمک آقا امام زمان )عج( انجام دهم.همان طورکه 

یروزیم. می روم تا با دیگر برادرانم ورزمندگان وبه یاری خداوند امام مان فرمودند:اگر ما کشته شویم ویا بکشیم درهردوصورت پ

 واالمقام ابراهیم میرزایی(.شهیدبزرگ صدام وصدامیان جهان را سرنگون کنیم .انشاء اهلل.) 

 کرمی(.واالمقام ایرج شهیدوبا وحدت کلمه وباشعار اهلل اکبر،ال اله االاهلل مشت محکمی بردهان منافقان ویاوه گویان بزنید.)  

واالمقام رمضانعلی شهیداکنون جوانان مرزو بوم جمهوری اسالمی هستند تا با لبیک به ندای امام  اسالم وتاریخ را زنده می کنند.)  

 اسکندری(.
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ما جوانان تا آخرین قطره ی خون خود درراه دفاع ازاسالم ووطن عزیزمان وبرای حفظ جان ومال این ملت قهرمان ایستاده ایم 

واالمقام قدرت اله شهیدوخواهیم ایستاد وامید دارم که خداوند این فداکاری ها را ازما بپذیرد.به ملت عزیزایران عرض میکنم.) 

 آقایی(.

 استکبار ستیزی -10

هدا درس فداکاری، دفاع از دین و کشور و ایستادگی در برابر مستکبرین را به ما آموختند و امروز وظیفه ماست که این درس ها ش

شهادت میراث نسل جوان است. نسلی  .را عملیاتی کنیم و باید همان گونه که اباعبداهلل)ع( الگوی ماست، شهدا نیز الگوی ما باشند

ع( مشق کرد و جلو آمد و نسل به نسل آن را به آیندگان انتقال داد. خط شهادت امتداد پیدا کرد و که از روی خط امام حسین)

های شهدا انقالب اسالمی را آبیاری و این فرهنگ را ماندگار کند. جبهه هشت سال دفاع مقدس، تکثر یافت تا روز به روز خون

اهداف اصلی شهدایی که  .تابند...همه یک حرف دارند...ظلم را برنمیجبهه دفاع از حریم اهل بیت)ع(، جبهه تأمین امنیت کشور و

هایشان حک شده است. اهداف ضد استکباری نامهها و وصیتها، سخنرانیهشت سال جنگیدند و همواره در جمالت، دست نوشته

ی استکباری در این اسناد به جا مانده از هاآنان و پیروی از رهبری در مبارزه با شیطان بزرگ، آمریکا و ابراز انزجار نسبت به قدرت

  .زندشهدا موج می

باسالم به بچه های بسیج که خدا انشاء اهلل تمام نعمتش رابه آنها بدهد که این فرزندان پاک باکمترین انتظاری ،آخرین تالش 

پیام امام را شنیده اند وبه داد اسالم خودرا برای امام )ره( انجام می دهند.....وپیام دیگری به بچه های انجمن اسالمی که آخرین 

برسند ومستحکم ترباشیطان بزرگ آمریکا، وتمام استعمارگران شرق وغرب بجنگند ،بچه ها سعی کنید تبلیغات را دررزوه زیاد 

.) کنید .درادامه ی صحبتم ،توصیه میکنم که درهرجا هستید پیرو روحانیت ووالیت فقیه باشید که استمرار هویت انبیاء است

 واالمقام مرادعلی علیمحمدی(.شهید

السالم علیک یا ابا عبداهلل .سالم برتو ای حسین سرور آزادگان،  سالم ما برتوای حسین )ع( که درس شهادت ،شجاعت ، 

ایثارومردانگی به ما آموختی.حسین جان اگر ما درکربالی تو نبودیم تا به یاری توبشتابیم اما حاال عاشقانه درجبهه های جنوب 

عشق رسیدن به حرم تو بادشمنان اسالم پیکارمیکنیم. می دانستم شهادت سعادتی است وغرب ایران برای دفاع ازاسالم وبه 

 واالمقام محسن براتی(. شهیدبزرگ،چون که امام حسین)ع( شهادت را سعادت خود می دانست ودرآخر به آرزویش رسید ) 

چشم دشمنان .............) و،ای خواهرم! حجاب تومشت محکمی بردهان دشمنان است وعفاف وپاکدامنی توتیری است در

 واالمقام شمس اهلل گشول(.شهید

پیامی دیگر برای تمام هم قطارانم که درسطح بنده می باشند ومستضعف هستند:تمام مستضعفین دست به دست همدیگر دهید  

ورت اسالم شکست وبا دشمنان اسالم وقرآن وخدا بجنگیدوبدانید که همیشه حق برعلیه باطل پیروز می شود.بدانید که درهرص

ناپذیر است وهیچگاه شکست نمی خوردوکسی که درراه خدا جهاد می کند،اگرکشته شدپیروزاست واگرهم دشمن را کشت بازهم 

پیروزاست.ای مردم وملت همیشه درصحنه ،شما نبایدسست اراده باشید.مانند کوه استوارباشید واین درخت تنومند انقالب را هرچه 

 واالمقام خلیل اله حاجی عرب(.شهید...) مستحکم ترنگه دارید..
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دستورات اسالم را عمل کنید وبا دشمنان دین ومملکت به جهاد برخیزید وریشه ی منافقین را بکنید.اززیر بارمسئولیت فرارنکنید.) 

 واالمقام اهلل کرم  امیرمحمودصالحی(.شهید

ه اند وهدفشان اسالم عزیز است ومی خواهند مردم رابه ذلت شماها می دانید که شرق وغرب امروزه برای نابودی اسالمی برخاست 

وخواری بکشند وباید مسلمین جهاد کنند وبرای مبارزه با کفاربسیج شوند .ما که حاال به جبهه آمدیم وبااین دشمنان کافرمیجنگیم 

آخرین نفس وقطره ی خون با کفارمی  بی هدف نمی جنگیم .به فرمان امام کبیرمان آمده ایم وبرای اسالم به جهاد برخاسته ایم وتا

جنگیم تا کفر را ازروی زمین محوکنیم وزمینه را برای ظهور هرچه زودتر امام زمان )عج( آماده سازیم.اگرهم دراین راه به شهادت 

  واالمقام رضا رحمانی(.شهیدبرسیم این افتخارماست.وچه مرگی بهترازشهادت است.) 

مردم  عزیز،برادران وخواهران ازشما می خواهم که جهاد را ترک نکنید ....همه جا بادشمنان مبارزه کنید.چه دشمنان داخلی وچه 

دشمنان خارجی باشید .جهاد دری است ازدرهای بهشت که برروی بندگان  خاص گشوده می شود.کسی که ازروی اعراض جهاد را 

 واالمقام قدرت اله صالحی)یحیی((.شهیدپوشاند .)  ترک کند  خداوند لباس ذلت بر او می

حسین جان اگر ما درکربالی تو نبودیم تا به یاری توبشتابیم اما حاال عاشقانه درجبهه های جنوب وغرب ایران برای دفاع ازاسالم 

 واالمقام محسن براتی(.شهیدوبه عشق رسیدن به حرم تو بادشمنان اسالم پیکارمیکنیم.) 

 مرام شهدا بود حاللیتطلب -11

یکی دیگر از مقوله های شهدای عزیز که تجلی بصیرت آنها است طلب حاللیت بخاطر رفتارها ، کارها  شاید موجب نارضایتی هم 

نوع خود شده است که این نوع بصیرت بار انسان را سبک میکند که در وصیتنامه شهدا با تعابیری همچون حاللیت از پدر حاللیت 

  اللیت از برادر وخواهر حاللیت از دوستان وهمسنگران  به چشم میخورد .از مادر ح

پدرومادرگرامی!اینجانب فرزند خودرا مورد عفو وبخشش قراردهید.بعدازشهادتم مبادا نا شکری کنید .خدارا به بزرگی یاد کنید 

نموده اید.می دانم که دلتان می سوزد.من وشکرش را به جاآورید که جان ازاوست وشما فرزند خودرا در،راه حضرت احدیت تقدیم 

نمی گویم گریه نکنید ولی گریه ی بیش ازحدموجب کسراجرآن خواهد شد.پدرجان ومادرجان مرا حالل کنید همسرم!می خواهم 

ازدرون قلب ،اینجانب را حالل کنی.مبادا ازتربیت بچه ها غافل شوی .برای خدا رنجی را که به شما رسیده تحمل کنید..) 

 واالمقام محمدعلی آقایی(.یدشه

پدرجان!من ازشما انتظارندارم که وقتی خبرشهادتم را شنیدی ناراحت باشی.بگو:خدایا! این قربانی را ازمن بپذیر.همان طور که  

زینب )س( برادرش را می بیند که آغشته ی خاک وخون وباتن بی سر برروی زمین افتاده میگوید: خدایا،این قربانی را ازآل 

بانم! شما برای من خیلی زحمت کشیده ای.مراببخش که نتوانستم جبران کنم.حاللم کن.خدا به محمد)ص( قبول فرما.واما مادرمهر

 واالمقام حسین قره داغی(. شهیدشما صبر عنایت فرماید.) 

ای مردم باایمان رزوه باید مرا حالل کنید چون نتوانستم به شما خدمت کنم.ای مادرعزیز ،سالم مرا بپذیر وحاللم کن .مبادا 

ن من گریه کنی .این خواهش من است اگربه شهادت رسیدم خداراشکرکن .خودت می دانی که مرگ حق است وچه بهتر درفقدا
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که درراه حق که نعمتی بزرگ است باشد.ای پدرعزیزم!حاللم کن ومرا ببخش وای خواهرم! توهم زینب گونه باش ودرراه خدا مبارزه 

 مرادعلی علیمحمدی(. واالمقامشهیدکن که چه شیرین مبارزه ای است.) 

پیامم به تو می گویم ای مادرحاللم کن به تو می گویم ای مادر مبادا پس ازشهادت من اشک بریزی که دشمن شاد شود ازتو می  

خواهم که زینب وار که درسوگ حسین )ع( دشمن را خواروزبون کرد توهم آنچنان باش. واما پدرم سخنانی چند هم با شما دارم 

ادت من آگاه شدید هیچ غمی به دل راه مدهید  وعلی وار که من درس شهادت وشرافت یاد می دادی وحال که مرا که وقتی ازشه

به این سن رسانده اید ودراین راه زحمات فراوانی را تحمل کرده اید مرا حالل کن .چه کنم که نتوانستم جبران کنم ومرا ببخش 

 واالمقام فضل اله صالحی(. شهیدازتو بپذیرد.)  سخنت این باشد که ازخدا بخواهی این قربانی را

خدمت پدرومادرم سالم عرض میکنم وبه شما می گویم حاالکه خدا توفیق شهادت را به بنده داده شما ناراحت نباشید وغم 

که بنده به این لیاقت مخورید....ازهمه برادران وخواهرانم یک به یک حاللیت دارم وامیدوارم که بنده را عفو نمایید مادرمهربانم ازاین

 واالمقام محمدحسین ابراهیمی(. شهیدرسیده ام غصه مخوروخوشحال باش .) 
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 دفاع وجهاد

 توصیه های  بصیرت افزائی به جوانان ومردم

 استکبار ستیزی

(حسین )ع امام عشق به  

(امام زمان )عج  

 دفاع از اسالم

 طلب حاللیت

خداوند ترضای  

 والیت پذیری اصل بی چون و چرای شهد

 اولین تاکید شهدا به نماز

بصیرت در وصیتنامه 

 وزندگینامه شهدا
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 نتیجه گیری 

وتحلیل  حاصل از این مطالعهنتایج این پژوهش با هدف تحلیل وتوصیف بصیرت ئر وصیتنامه شهدای شهرستان چادگان اجرا شد 

یک دست نوشته عادی  مافوقمی توان به وصیت نامه های شهدا به عنوان منبعی عرفانی و البته عقالنی نشان دادکه  این پژوهش

معنوی در امور دینی، اجتماعی و حتی سیاسی  بصیرتنگاه کرد. متن هایی که نشان از ذوب شدن آنان در وجود حق، آگاهی و 

.ار زیبایشان را نشان می دهدبسی  

انسان هایی که بیش از هر چیزی درد دین داشتند و پیوند قرین آنها با اسالم سبب شده بود تا آنها بزرگترین و شگفت انگیزترین 

برای  فداکاری ها و ایثارها را در عصر مدرنیسم به نمایش بگذارند. به طوری که خون شهدا، معمای نبرد حق و باطل را که قرن ها

جامعه بشری بی پاسخ مانده بود، پاسخ داد و گویی جانی دوباره به حیات بشری بخشید. آری، چه خوش گفت سید شهیدان اهل 

سربازان خمینی)ره( مراحل تکامل روحی و معنوی که علما و عرفا گاه ده  «.عصر آینده را مردان خمینی رقم خواهند زد»قلم که 

یک شبه طی می کردند، اینها چنان عظمتی به جنگ دادند که قلم ها در وصف آن ناکام مانده ها سال عمر صرف آن می کردند 

 .عمیق و دقیق از آنها در همه جنبه ها استوبصیرت  اند. بر این اساس شناخت و باور شهدا قطعًا نیازمند معرفت شناسی 

جبهه های جنگ و شهادت می توانند ابزارهایی برای یک بازماندگان، خانواده ها و همرزمان شهدا به طور ملموس تر، یادگارهای 

مطالعه و تحقیق وسیع میدانی باشند؛ اما به نظر می رسد همه این داده ها، اطالعاتی فرعی و مکمل قلمداد شوند و منبع اصلی این 

یرا وصیت نامه ها، نوشته معرفت شناسی را همان یادگارها و آثار به ظاهر دنیوی شهدا یعنی وصیت نامه ها تشکیل می دهند. ز

برآمد و البته تنها به واسطه برگه ای کاغذ بیان شده اند و  وبصیرت شهدا هایی هستند که مستقیماً از عمق باطن معنوی و ایمان

انی این کلمه ها و جمله های به یادگار مانده از شهدا به گوهرهایی گرانبها تبدیل شده اند که می توانند نشانگر فضای روحی و رو

آنان و در کل حال و هوایی معنوی جبهه ها  وبصیرت افزائی شهدا و دغدغه های فکری و اخالقی، اجتماعی ، خانوادگی و سیاسی

 باشد؛ پیام هایی که در نگاه اول قابل کشف و استخراج نیستند ولی با کمی دقت و تأمل قادرند روح آسمانی و ژرفای معنوی

چه در این دست نوشته موج می زند ناشی از بصیرت شهدای واالمقام میباشد که با تعابیر متفاوتی وان آنها را نشان دهند وبصیرتی

 در ای وصیت نامه ها نوشته شده است .

 سپاسگزاری

میسر نمیگردید. به همین دلیل در اینجا از  همکاران عزیز وخادم الشهدا بنیاد شهرستان این پژوهش بدون مساعدت و همراهی 

 سالمتیتشکر و قدردانی مینمائیم و از خداوند متعال برای آنها سعادت و  همکاران وخادمان دلسوز بنیاد شهرستان کلیه این

ودر پایان درود می فرستم بر شهدای هشت سال دفاع مقدس شهدای حرم وشهدای وطن وشهدای سالمت .شادی  .مسئلت میکنیم

 روح شهدا صلوات 
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