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رود. به شمار می واترلوییز از زمانترین جنگ تاریخ معاصر جنگ خلیج فارس(ایران و عراق) طوالنی

اوت  20درآغاز شد و  ،یعنی زمانی که نیروهاي عراقی به ایران تجاوز کردند1980این جنگ سپتامبر

این کشور پایان داد و  ایران با حمالت متقابل به موفقیت 1981به پایان رسید که در سپتامبر  1988

ها، فرهنگ و خاطر ارزشمیلی رزمندگان ایرانی بهجنگ تحاین  در محاصره آبادان را درهم شکست.

هاي حق علیه باطل دینی و مذهبی خود به تمام تعلقات دنیایی پشت کردند و در جبهه اعتقادات

ي کشورهاي دنیا از این همت و مردانگی سرداران ایران تعجب اي که همهگونهبه ،شرکت کردند

هاي با سالح قلم خود نیز به دفاع از فرهنگ و ارزش کردند. رزمندگان ضمن مبارزه نظامی با دشمن

ها نگاشتند تا براي نسل نامههاي پایداري را در قالب وصیتلفهبسیاري از مؤ ایرانی و اسالمی پرداختند.

آرمانهاي واالیی را  هاي زرینی هستند کهها برگنامهامروزي به عنوان سند افتخار باشد. این وصیت

  ها نمود پیدا کرده بود. وجود آن در هدا افرادي بودند که آرمان مادهند. شارائه می

هاي پایداري در وصایاي شهداي استانمان است. به هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مؤلفه

ها آرمان ،هامعرفی ایده ،اندهاي فرهنگی که امروزه دشمنان کشورمان شروع کردهدلیل تجاوزو هجمه

ها و آرمان ،هادهحلیل این ایتشهداي استان اردبیل در راه حفظ نظام اسالمی، یاتی هاي عملو برنامه

ها در این نظام و ایستادگی شهداي استانمان در آن شرایط در هاي عملیاتی و عملی کردن آنبرنامه

  جامعه و نظام الزم و ضروري است.

  محتوا نامه، تحلیلپایداري، وصیت، شهید، محتواي وصیت: واژگان کلید
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  ـ مقدمهـ الف 1

تاریخ دارد و به همین  طولاي به زادي و رهایی از ظلم و ستم، سابقهآبه یابی ها براي دستتالش ملت

که تاریخ  سبب، ادب پایداري را باید همزاد تاریخ ظلم و ستم بشر بر بشر و واکنش به این ظلم دانست. در این

زمان با سو با خود ادب و همراه آن است، مشکلی وجود ندارد چرا که همگام و همان همادب مقاومت در جه

دب گیري ادبیات و واکنش ادیبان به ظلم و ستم موجود در جامعه، در حقیقت، اپیدایش نسل بشر، شکل

اي به دست بشر بر چهها و هر آنها، دیوار نوشتهها، نقاشیرو تمام سنگ نوشتهپایداري نیز متولد شد؛ از این

آن و تالش براي رفع این هاي جامعه و در قالب مخالفت با عدالتیها و بینشان دادن اعتراض به نابرابري

  )14: 1381قانی، . (چهرهها به وجود آمده باشدنابرابري

 چهفکران جامعه در برابر آنادبیات پایداري نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم است که از طرف روشن

ي که در دوران ثارآید؛ به آبه وجود می کنددید میهها را تمعنوي، سیاسی، اجتماعی و غیره آنحیات مادي و 

هاي اجرایی و مضمون اعتراض به حاکمان و دستگاههاي فردي و اجتماعی و با اختناق، عدم آزادي

انحراف در ادبیات، شکوفایی  شود که هدفش جلوگیري ازاستعمارگران داخلی و خارجی نوشته شده؛ اطالق می

  )26 :1381و تکامل تدریجی آن است. (بصیري، 

اي جامعهي جوامع به خصوص ادبیات پایدار مختص یک کشور و مردم یک ملت خاص نیست بلکه همه 

 ،کشورهاي عربی :مانند ؛گیرددر برمی ،ي ملت مظلوم را پوشانده استچهره گراییکشی و ظلمضعیفکه غبار 

ال جنگ با دشمنان ح تان، و ایران که همواره در دفاع از حفظ کشور و استعمارگران و حفظ اسالم درافغانس

منشأ و خاستگاه این نوع ادبی را باید در اجتماع و  ادبیات پایداري به وجود آمده است،بوده است و به تبع آن 

امام خمینی به برکت روحیه  بريجو کرد. پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی ایران به رهوسیاست کشور جست

  طلبی بوده که در مردم زنده شد.شهادت

اش، سرانجامی جز شکست هانیهاي جي امکانات و حمایتاگر دشمن در جنگ هشت ساله با همه

ختند و گاه براي سونظیري بود که پیر و جوان در عشق آن میطلبی بیي شهادتبرکت روحیه نداشت به

  )278: 1386(مریجی، .کردندکردند و نذر شهادت مینی مینشیرسیدن به آن چله
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کید بر فداکاري در راه عقیده در جهت خدمت به مردم مد نظر ی همیشه تأهاي دینی و اخالقدر توصیه

جایی که در دوران معاصر در جنگ تحمیلی بر علیه ایران ایثار و فداکاري نمود عینی و واالیی بوده است. از آن

حفظ این قبیل رفتارها از  ؛جدیدي جلوي راه مردم ایران باز شده است يوجه به این که برههیافته و با ت

  ضروریات است که همیشه باید به آن توجه نمود.

-هاي جنگ و شهادت میهاي جبههتر، یادگاريطور ملموسرزمان شهدا و بهها و همبازماندگان، خانواده

ها، اطالعاتی رسد همه این دادهحقیق وسیع میدانی باشد، اما به نظر میتوانند ابزارهایی براي یک مطالعه و ت

- ظاهـر مادي شهدا یعنـی وصیتفرعی و مکمل قلمداد شوند و منبع اصلی این تحقیـق را همان یادگارهاي به 

 ینشتقیم توسط خود شهید، با گزسمهایی هستند که به صورت ا، نوشتههنامهزیرا وصیتها تشکیل دهند. نامه

هاي گفته شده به گوهرهایی جمله ياند و کلیهغذ بیان شدهي کاواسطه واژگان خاص شهید و البته تنها به

هاي فکري و اخالقی و گر فضاي روحی و روانی شهدا و دغدغهتوانند نشاناند که میبها تبدیل گشتهگران

با کمی اول قابل کشف و استخراج نیستند  هایی که در نگاهنوادگی و سیاسی آنان باشد و پیاماجتماعی و خا

  مل و تفکر قادرند روح و نگاه فرازمینی و ماوراءالطبیعی خصوصی و عمومی شهدا را نشان دهند.دقت و تأ

به یادگار مانده  که از شهیدان دوران دفاع مقدس است ها و وصایاي شهدا آثاري ارجمندنوشتهدست

تواند حل نماید. گی مادي را براي انسان امروزي میي زندسائل پیچیدههاي آنان بسیاري از ماست. درك نوشته

هیدان پیام بخشد، شمی آید و به زندگی انسان معنیمیدر قالب وصایاي شهدا به جلوه در رزوهاي واالي بشرآ

ن (سلما .یی از تعلقات باشدي بشر براي رهانگارند تا سندي در دست همهنامه میخویش را در قالب وصیت

  )2: 1388دخت ممقانی، 

هاي استقامت و پایداري و مؤلفه اتهاي خود بسیاري از سفارشنامهشهیدان عزیز استان ما نیز در وصیت

ه الزم به تحلیل اند کدر برابر دشمن داخلی و استعمارگران خارجی براي نسل امروزي به یادگار گذاشته

  را در زندگی خود عملی کنیم.ها ها است تا بتوانیم آنامهنمحتواي این وصیت
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به  ،اندهایی که شهدا در راهی که طی نمودهها و نگرشمحقق از جهت رسیدن به دیدگاهدر این تحقیق،   

ها را احصاء ها سعی خواهد نمود تا دیـدگاه آنها و یادداشتها، نامهنامهسیده بودند. با رجوع به وصیتآن ر

  بردارد.ها گام نموده و در جهت ترویج آن

روش جایی که ترویج این دیدگاه در گام اول نیاز به شناسایی دارد براي شناسایی نگرش شهدا از از آن

تحلیل محتوا یک فن تحقیق براي توصیف عینی، منظم و کمی محتواي  تحلیل محتوا استفاده شده است.

در این تحقیق با  ی نمایددارد که صفات کیفی را کم آشکار و ارتباط است. این روش، عینی است و سعی

هاي پایداري از این لفهؤترین مهاي پایداري و استخراج مهممؤلفهها، سعی در شناسایی نامهتحلیل وصیت

 ها برخواهیم آمد.لفهؤهایی چند از این مها و آوردن نمونهنامهوصیت

  ـ ب ـ بیان مسأله1

اعی انقالب اسالمی ایران است و آثاري ي فرهنگی و اجتموصایاي شهدا به قول حضرت امام، ذخیره

  ارجمند که از اسناد ارزشمند تاریخ هستند که از شهیدان دوران دفاع مقدس به یادگار مانده است.

هاي آنان شتههاي نسل رزمنده است. درك نوها و کنششها، باورها، منرمانآ  تصویري ازها نامهوصیت

  تواند حل نماید.ا براي انسان امروزي میي زندگی مادي ردهبسیاري از مسایل پیچی

هیدان پیام بخشد. شمی آید و به زندگی انسان معنیدرمی آرزوهاي واالي بشري در وصایاي شهدا به جلوه

  ي بشر براي رهایی از تعلقات باشد.نگارند تا سندي در دست همهنامه میخویش را در قالب وصیت

، شکوه و شور دینی جوانان و غیور مردان این سرزمیـن ي تحمیلی به یمـن غیرتساله 8در جنگ 

نشینی و جبور به عقبیوس و سرخـورده مدر دست دشمن قرار نگرفت و دشمن مأحتی وجبی از خاك میهن 

شود. گویی جنگ و عظمـت خون شهـدا آشکار می جاسـت که اهمیت کار دلیر مرداناز این شکـست گردید،

سدي استوار بنا کردند و خون درخشانشان وطن را حفظ  ،داگرد این سرزمینگردر ها با خون خویش که آن

  کرد.
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هاي پایداري و مقاومت را از خود به نسل بعد از خود هم سفارشات و راهشهداي عزیز استانمان براي 

 هايیادگار گذاشتند. شهدا در وصایاي خود جوهر مقاومت و پایداري را در برابر مطامع استکبار و تئوري

لذا ضروري است،  اند.تحمیلی به عنوان سمبل بازیافت هویت دینی و اقتدار فرهنگی کشور معرفی کرده

دستورها و پیشنهادهاي عملی  اند،مین امنیت عمومی جامعه جان باختهشهدایی که در راه حفظ انقالب و تأ

هاي پایداري در شود و مؤلفهفکري و عقیدتی آنان مشخص مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و جایگاه  آنان،

  ي آرمانی آنان روشن گردد.نماي کلی جامعه

هاي معنویت، خلوص، غیرت و تابلوهاي ماندگار عزت و جایی که گذر زمان ممکن است این جلوهاز آن

ما را از این سرمایه عظیم معنوي محروم سازد. به  ، خداي نکردهرا به فراموشی سپارد و این نسیان افتخار

هاي نوشتهو دستها نامهوصیتتا با تحلیل محتواي است ن خاطر است که در این پژوهش سعی شده همی

ها کنیم تا از آنرا استخراج و توصیف ها نامهوصیتهاي پایداري در این ترین مؤلفهشهیدان استان اردبیل، مهم

  )12بابالن و خالق خواه:  (زاهد.دبرداري الزم صورت پذیربهرهاي هاي مختلف آموزش و یا رسانهدر زمینه

قرآن براي ما منشور پایداري است، پایداري در مقابل هواي نفس، پایداري در برابر ظلم و پایداري در 

از قرآن  ي شیعی و با الهام گرفتنمقابل شیطان. شهیدان عزیز استان ما نیز با هویت ایرانی ـ اسالمی و روحیه

ي خون و تا پاي جان در  و عاشورا و پایداري شهداي کربال که تا آخرین قطرهي کربالو الگو قرار دادن واقعه

هاي پایداري را که تر مؤلفهتر و بیشمقابل ظلم و ستم بیدادگر پایداري کردند وصایاي خود را نوشتند و بیش

ترین از مهمها بعیدگاهها و تها، درون زنداناند، پایداري در برابر شکنجهقرآن آمده، در وصایاي خود آورده در

  هاي پایداري هستند که درخشندگی خاصی به موضوع پایداري در وصایاي شهیدان استان اردبیل مؤلفه

  اند.داده

حب «از داشتند که شان را هم دوست شان، وطني اعتقادبندي به همهشهیدان عزیز استان ما ضمن پاي

هاي پایداري را در قالب لفهؤاند که این مد دانستههو متع کردند و خود را ملزمدفاع می»الوطن من االیمان

را فهمیده بودند له گذارند چون آنان با آگاهی این مسأوصایا و به صورت مکتوب به نسل بعد از خود به یادگار ب

  هاي مختلف همواره در معرض تاخت و تاز بوده و خواهد بود.که ملت ما ملتی است که در طول قرن
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  ناپذیري هاي جبرانها آسیبي روسشان مغول، حملهسها و در رأي تركها، حملهاسکندر و یونانی يحمله     

گران نبود ایستادگی آنان در مقابل این تازی اند و اگر هوشیاري ملت ایران و پایداري وبر کشور ما وارد ساخته

  بسا فقط نامی از ایران باقی مانده بود.چه

ه و فریب ـوطئـستان ما در قالب وصایا به خصوص به نسل جوان در مقابل تهشدارهایی که شهداي ا 

من از شدبه خصوص در عصر حاضر که داري است. ـهاي پایؤلفهرین مـرین و ارزشمندتـاند از بهتن دادهدشم

  اجانبی که  ؛طریق جنگ نرم و حمله به فرهنگ و اعتقاد ما در حال جنگ با کشور عزیزمان ایران است

 اهند هویت اسالمی را از جوانان ما بگیرند و فرهنگ غرب را بر کشور و جوانان ما تحمیل کنند که اینخومی

  رو با دشمن و در مرزها است.تر از جنگ رودرجنگ نرم به مراتب بدتر و خطرناك

تواند الگوي بسیار خوبی براي چگونه پایداري کردن هاي شهداي استان عزیزمان میهشدارها و توصیه

  باشد. روع کردندهایمان جنگ را شرابر این دشمنان که از درون خانهر بد

  هاي پایداري امام خمینی(ره)ؤلفهـ ج ـ م 1

خمینی به کار ي سیاسی ـ الهی امام نامهبه خصوص وصیت امام، هاي پایداري زیادي در فرمایشاتمؤلفه

  کنیم.ها در زیر اشاره میترین آنرفته است که به مهم

  ـ خودباوريالف 

  ـ خداباوريب 

  هاي خردـ پر اهمیت تلقی کردن شکستج 

  ـ بیداريد 

  ـ ایجاد تحول روحی و زنده نگه داشتن روح ایمانه
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  ـ هوشیاريو

  ـ الگو داشتنز

  )6: 1386نیا، و نهراسیدن (عیسی ـ نترسیدنح 

ي اند و همهها اشاره کردهالهی خود به بسیاري از این مؤلفهي سیاسی ـ نامهامام خمینی(ره) در وصیت  

 باید«کنیم. اند که به عنوان نمونه چند مورد را ذکر میهاي پایداري توصیه کردهلفهؤها را عمل به این مملت

شیطانی شما را به سوي  هايپیوسته به غرب و شرق با وسوسه بازاندار و مراقب باشید که سیاستهوشیار و بی

ام ها قیرفع وابستگـی کار و فعالیـت خود بهي مصمم و پشتشند و با ارادهران بین المللی نکگاین چپاول

  )35: 1379نی، (خمی» .کنید

هاي جمهوري کنم که از حکومتهاي اسالمی ایران توصیه میو اما به ملت« فرمایند:در جاي دیگر می      

در صورتی که به خواست ملت ها که اسالمی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرند و حکومت هاي جائر خود را 

  ).31(همان: » خواست ملت ایران است سر فرو نیاورید

وصیت من به همه آن «رمایند: فدر قسمتی دیگري از وصیت نامه ي خود به این مولفه ها اشاره کرده و می 

  یش بروید و ي ابعادش به پاسی و خودکفایی و استقالل با همهاست که با یاد خداي متعال به سوي خودشن

ی به روح تعادل تردید دست خدا با شماست، اگر شما در خدمت او باشید و براي ترقی و تعالی کشور اسالمبی

  )54: 1389سیدناصري، .»(تردید پیروزي با شما خواهد بودادامه دهید که بی

ینی هی امام خمي سیاسی ـ النامههاي پایداري در وصیتبسیاري زیادي در مورد این مؤلفه هاينمونه

  ها در این پژوهش امکان پذیر نیست.ي این نمونه(ره) موجود است که آوردن همه

مشی امام خمینی بودند نیز به نوعی نگرش و و هاي شهداي استان ما نیز که پیرو خط نامهوصیتدر 

  توان مشاهده کرد.سی ـ اجتماعی ـ امام خمینی را میرهنمودهاي فکري عقیدتی و حتی سیا
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قدر استان اردبیل نیز در طی دوران دفاع مقدس براي کشور و ذخایر ارزشمندي که شهداي گران

چه به همان نوع اشاعه و انتقال یابند، حیات ي جوشانی است که چناناند چشمهن به ارمغان آوردهاستانما

  معنوي را به دنبال خواهند داشت.

  هاي اصلی پژوهش)ـ د ـ سوال (سوال1

  اند؟هاي اجرایی و عملی داشتهورالعملي اسالمی چه دستستان اردبیل براي جامعهـ شهداي ا1

  ي شهداي استان اردبیل به کار رفته است؟نامههاي پایداري در وصیتؤلفهـ کدام یک از م2

  هاي انقالبی آنان چگونه بوده است؟ها و آرمانهاي عملیاتی و ابعاد اجرایی ایدهـ روش3

  )پژوهش هايرضیهـ ه ـ فرضیه (ف1

د، براي حفظ دهد که آنان عالوه بر ایثار جان خوي وصایاي شهداي استان اردبیل نشان میالف ـ مطالعه

ها، ها و آرماناند که مطالعه و درك این ایدهاي کتبی از خود به یادگار گذاشتههها و آرمانانقالب اسالمی، ایده

  ثیرگذار است.تأهر شخصی و به تبع آن در جامعه  در زندگی

هاي هاي اسالمی، عمران و آبادانی را از روشز میهن، سازندگی، وحدت، حفظ ارزشا ـ شهیدان، دفاعب 

  حفظ و پایداري نظام اسالمی معرفی کرده اند.

  داري و آورد مهار فرهنگ سرمایهتوان به دستي فرهنگی که از این وصایا میترین تجربهـ مهمج 

  فرهنگ زهد و ساده زیستی است. طلبی و ترویجرفاه
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  ـ و ـ هدف (اهداف) پژوهش1

حفظ نظام اسالمی، تحلیل این هاي عملیاتی شهداي استان اردبیل در راه ها و برنامهرمانآها، معرفی ایده

ها در نظام، معرفی رمز پایداري و کید بر عملی کردن آن ایدههاي عملیاتی و تأها و برنامهها و آرمانایده

  تادگی استان اردبیل در آن شرایط سخت در جامعه و نظام.ایس

  ـ زـ ضرورت و اهمیت پژوهش1

روري است، اند ضتالء و حفظ نظام اسالمی فدا کردههاي شهدایی که تمام هستی خود را در راه اعایده

ن اردبیل هاي شهداي استانامههایی که در وصیتشود. ایده ي مردم ایران معرفیبراي نسل امروزي و همه

طور که شایسته است مورد تحلیل و بررسی قرار آمده است آننظام اقتصادي، سیاسی، فرهنگی  يدرباره

نگرفته و الزم است به طور شایسته مورد تحلیل قرار گرفته و روشن گردند و در استحکام مبانی پایداري نظام 

  به کار گرفته شوند.

  ي تحقیقـ ح ـ پیشینه1

ي شهداي استان اردبیل کار خاصی نامهها از وصیتاي پایداري و استخراج و تحلیل آنهي مؤلفهدرباره

دکتر حسین نوین تألیف فقط یک جلد کتاب در مورد سیر وصایاي شهداي استان توسط  ؛صورت نگرفته است

ته که به انجام گرفشهداي دفاع مقدس سایر شهرها  يبارهرد ،نامهو چند کار دیگر در قالب پایانشده است 

  باشد.شرح ذیل می

هاي شهداي دفاع مقدس استان نامهتتحلیل ساختاري و محتوایی وصی«اي با عنوان نامهـ پایانالف 

ها از لحاظی ادبی نامهنامه به شروع ساختاري وصیتبه چاپ رسیده است. این پایان 1390در سال » اصفهان

قایی نوشته نامه توسط آقاي حسین آخته است. این پایاناجتماعی پردا ـ و تحلیل محتوایی از لحاظ سیاسی

  شده است. 
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از خانم لیال » ادبی وصایا و مکتوبات دفاع مقدس آذربایجان شرقیارزش «اي با عنوان نامهب ـ پایان

لی به بررسی ارزش ادبی اي و تحلینامه به روش کتابخانهبه طبع رسیده است. این پایان سلمان دخت ممقانی

هایی از وصیت شهدا در انواع ادبی و با آوردن نمونه شرقی پرداخته است ي شهداي استان آذربایجاننامهوصیت

  ها را ثابت کرده است.نامهبیان و بدیع ارزش ادبی وصیت

از محمد میرکاظمی و » شناسیفرماندهان شهید از دیدگاه نشانه نقد و بررسی«اي با عنوان نامهـ پایانج 

ي فرماندهان را نقد و بررسی نامهنامه فقط وصیترسیده است. نویسنده در این پایان، به چاپ 1390در سال 

  است. کرده

دبی و ا يهاي شهداي استان البرز از جنبهنامهبررسی و تحلیل وصیت«ري با عنوان ي دیگنامهدـ پایان

  نامه نیز با آوردن پایان ه چاپ رسیده است. محقق این، ب1392از کبري ایوبی در سال » معناشناسی

دبی و ا ياي و روش تحلیل محتوا به جنبهصیت شهداي استان البرز به روش کتابخانهو هایی ازنمونه

  ها پرداخته است.نامهمعناشناسی این وصیت

سال  از فریدون زمردي و در» هاي ادبی در وصایاي شهدابررسی جلوه«ي دیگري با عنوان نامهـ پایانه 

ها با نامهوصیت اي و با روش تحلیل محتوایی. این تحقیق نیز به روش کتابخانهبه چاپ رسیده است ،1387

  هاي پایداري در وصایاي شهدا انجام شده است.هدف استخراج جلوه

أکید هاي شهداي خلخال با تنوشتهها و دستنامهتحلیل محتواي وصیت«گري با عنوان ي دینامهوـ پایان

، به چاپ 1391از عادل صبوري در سال » کارهاي تقویت فرهنگ ایثار و شهادتها و راهآسیب ها،بر فرصت

طلبی پرداخته است و موانع را که سر راه تر به فرهنگ شهادت و شهادتاین تحقیق بیشاو در رسیده است. 

ت این فرهنگ تقوی هايتر به شهادت و راهاست و بیش کردهاین فرهنگ شهادت قرار دارد را تحلیل و بررسی 

ي آن هم به صورت خیلی اندك اي زیادي به وصیت شهدا نشده است و فقط چند صفحهپرداخته است و اشاره

هاي شهدا ذکر شده است و به نظر من اسم این تحقیق با متن داخل آن تناسب نامههاي چند از وصیتنمونه

  دارد.ی را در برمتن بسیار عالی و کاف شهید و شهادت يبارهندارد ولی در
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به چاپ رسیده است که در  1387از دکتر حسین نوین که در سال » سیري در وصایاي شهدا«ـ کتاب ز

ي شهدا توضیح نامهها، چگونگی آغاز وصیتنامهتعاریف گرفته و انواع وصیت این کتاب به طور کامل و جامع از

هایشان نامههاي شهدا را که در وصیتتوصیه داده شده است و فصل آخر کتاب به طور کلی تمام سفارشات و

بررسی قرار گرفته ـ سیاسی امام خمینی (ره) تطبیق داده شده و تحلیل و ي الهی هنامآمده است با وصیت

  نامه کمک شایانی کرد.است و همین کتاب است که مرا در نوشتن این پایان

  شناسی پژوهشـ ط ـ مواد و روش 1

اي و با روش تحلیل ـ توصیفی است. پس از ذکر کلیاتی در مورد ع کتابخانهاین پژوهش براساس مناب

هاي نامهنقالب اسالمی به بررسی وصیتاستقامت شهیدان عزیز و پیروزي او  جنگ ایران و عراق و پایداري

اده کنیم توضیح دهایی که استخراج میشود سپس در مورد هر یک از مؤلفهشهداي عزیز استانمان پرداخته می

  شود. می گیرينتیجه ،لفهؤشود و پس از ذکر چند نمونه براي یک ممی
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  فصل دوم              

  مبانی نظري پژوهش            
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  ـ تعاریف1ـ2

  ـ الف ـ معنی لغوي مؤلفه2

  )19283: 1373ف دهنده است.(دهخدا، کننده، سازنده، تالیؤلف به معنی ترکیبي ملفه از کلمهؤم

  )830: 1374مختصه (مشیري،  ـ خصوصیت، 2لف ؤلفه: مونث مؤم- 1

  ـ ب ـ پایداري و استقامت2

آید براي یک هایی که پیش میهایی در جهاد، در جنگاستقامت معنایش این است که اگر گرفتاري«

است، خداي تبارك و مندانه باشد، پیدا شد در مشکالت سستی نکنند، این امر خدخواهد شرافتملتی که می

  )137: 1389(صیدي، » اجب کرده است.تعالی که دفاع را بر همه و

مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و جور و ستم و یعنی مقاومت، ایستگادگی و پافشاري؛ پایداري  پایداري:

  ارزش و اعتقادات و باورهاي دینی پافشاري بر

ي ي آن چنان وسیع است که پایداري انسان در برابر همههي بسیار گسترده دارد و گاه حوزپایداري حوزه

  ود؛شعناصر زیر را شامل می

  ر آن هـ طبیعت و مظاالف 

  هاي بیگانه و غاصبب ـ حکومت

  ـ اندیشه ها و باورهاج 

  )17: 1389ها)(سنگري، ها و کشمکشها، آرزوها، کنشد ـ خود (خواسته
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Abstract 

Persian Gulf War (Iran and Iraq), the longest war in modern history since battle of waterloo is 

the war of September. 22, 1980, when Iraqi troops invaded Iran, began and ended August 20, 

1988 In September 1981, Iran's success ended with mutual attacks and the siege of Abadan in 

the defeated. Iranian combatants in this war because of the values, culture and beliefs of the 

religious-nationalist paraphernalia to all the world turned their backs on the floor in front of 

right against wrong life participated, so that all countries of the world from the courage and 

bravery of soldiers Iranians were surprised. It's warriors during military combat with the enemy, 

with his pen also good, the defense of the Islamic Iranian culture and values, many of the 

elements of stability in the form of writing a will is to today's generation as a document of 

honor. This will have a golden leaves that offer high ideals. Martyrs were those who had the 

ideas in them. The main objective of this study was to analyze the stability of the components 

of the commandments of the martyrs provinces, based on library resources and descriptive 

analytical method due to cultural aggression and invasion against our country's enemies now 

began to introduced the idea ofthe society and the system is necessary. 
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