
ترسیم نقشۀ موضوعی اسناد جنگ تحمیلی:

 مطالعۀ موردی وصیت نامۀ فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان 

هدف: هدف پژوهش حارض مطالعۀ وصیت نامۀ فرماندهان پاسدار 
شهید استان کرمان به عنوان اسناد جنگ تحمیلی از طریق رویکرد 

ترسیم نقشه های موضوعی است .

روش/ رویکرد: پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است که 
به تحلیل محتوا به روش تحلیل هم رخدادی واژگان و فن خوشه بندی 

می پردازد. تحلیل محتوا روی 68 منت کامل از وصیت نامۀ فرماندهان 

پاسدار شهید استان کرمان صورت گرفته است. اصطالحات منایه ای 

آن ها، با مدل منایه سازی خودکار شکاف-گلچین، از منت وصیت نامۀ 

شهدا استخراج شد. حاصل آن 1879 اصطالح بود. از طریق قانون 

برادفورد، 98 اصطالح  به عنوان مفاهیم هسته در این وصیت نامه ها 

برگزیده شد.

یافته ها: با توجه به خوشه های حاصل از منودار سلسله مراتبی، هشت 
محور اساسی در این وصیت نامه ها تشخیص داده شد که رانت 

یا محور اصلی آن ها، دو اصطالح »خداوند« و »اسالم« بود. نتایج 

حاصل به صورت مضمونی و ذهنی با چند نامه از آخرین نامه های 

کشته شدگان جنگ جهانی دوم توسط نازی ها مقایسه گردید.

نتیجه گیری: چندین محور در گروه وصیت نامۀ شهدا و کشته شدگان 
جنگ جهانی دوم مشرتک است. تفاوت اساسی بین این دو گروه در 

درون مایه و ذهنیت رزمندگان است. وجه متایز این دو گروه، وجود 

عنرص ایدئولوژی اسالمی با محوریت مفاهیم و بزرگان دینی، به ویژه 

شهدای کربال، در وصیت نامۀ شهداست که جنگ ایران و عراق را 

متامیز می سازد.

ڪلیدواژه ها 
تحلیل محتوا، جنگ ایران و عراق، شهیدان، وصیت نامه ها، فرماندهان، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

استان کرمان، خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل شبکه های اجتامعی، نقشه های موضوعی.
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ترسیم نقشۀ موضوعی اسناد جنگ تحمیلی: 
مطالعۀ موردی وصیت نامۀ

 فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان1 

1.  این مقاله مستخرج از پایان نامۀ 

کارشناسی ارشد مهدی محمودی در 

دانشگاه آزاد واحد تهران شامل است.

2.  کارشناس ارشد علم اطالعات و 

دانش شناسی، دانشگاه آزاد

 واحد تهران شامل

mahmoodi4252@yahoo.com 

3.  استادیار گروه علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه یزد 

)نویسندۀ مسئول(

Tavakoli@yazd.ac.ir 

مقدمه
نامه های رزمندگانی  از اسناد مکتوب در جنگ  ها وصیت نامه ها، یادداشت ها و  بخشی 
است که در آن شرکت دارند. تحلیل محتوای این اسناد می تواند منبعی غنی برای درک 
اندیشه ها و احساسات آن ها باشد. این نوع تحلیل بر اساس واژگان به کاررفته در مدارک 
صورت می گیرد؛ ازاین رو، استخراج مفاهیم به کاررفته در اسناد به جامانده از رزمندگان 
می تواند به صورت علمی و در حد امکان بدون ورود سلیقة شخصی، انعکاس دهندة انگیزة 
رزمندگان برای جنگیدن و نگرش آن ها به جنگ و مرگ باشد. از میان روش های تحلیل 
محتوا، روش های مبتنی بر هم رخدادی واژگانی، امکان تحلیل خودکار متون را فراهم 
می آورد. با توجه به این هم رخدادی، می توان مفاهیم مستخرج را با روش هایی مانند 
خوشه بندی و تحلیل شبکه های اجتماعی دسته بندی کرد. متونی که به دست فرماندهان 
جنگ به عنوان وصیت نامه و شبیه آن نوشته می شود، می تواند از طریق تحلیل واژگانی 
نشان دهد که پیشروان جنگ، چگونه فکر می کردند و چه احساسات و عواطفی داشتند. 
براین اساس، پژوهش حاضر به مطالعة وصیت نامة فرماندهان پاسدار جنگ ایران و عراق 

در استان کرمان می پردازد.
جنگ عراق علیه ایران مدتی کوتاه پس از انقالب بر حکومت ایران تحمیل شد  
بنابراین، تفکرات و  حکومتی که مبتنی بر اسالم بود و جمهوری اسالمی نام داشت؛ 
ایدئولوژی اسالمی وجه غالب آن بود و احساسات و باورهای رزمندگان ایرانی تحت تأثیر 
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این ایدئولوژی قرار داشت. منظور از ایدئولوژی، دسته ای از عقاید عمومی است که ازلحاظ 
اجتماعی بین گروهی از مردم وجود دارد؛ گروه هایی که اعضای آن ها اهداف مشترکی 
دارند یا با مسائل مشترکی روبرو می شوند و یک سری از عقاید را به اشتراک می گذارند که 
معرف عضویت آن ها در گروه و ارزشی است که بر آن اساس قضاوت و رفتار می کنند؛ 
مجموعة این ها، یک ایدئولوژی را شکل می دهد )لین؛ زینگ و هاپتمن1 ،2008(. به صورت 
سنتی، ایدئولوژی نظامی مستحکم و پیوسته از ایده ها دانسته شده است که کنش های 
سیاسی و اجتماعی را هدایت می کند )مالشویچ 2 ،2010(. ایدئولوژی چیزی ذاتی نیست، 
یعنی  اکتسابی است که از طریق تعامل با جهان حاصل می شود. از این جهت، ایدئولوژی 
امری ذهنی است، بنابراین تحلیل هایی ازاین دست، با یک محتوای ذهنی سروکار دارد 
)لین؛ زینگ و هاپتمن3 ، 2008(. متون نوشتاری و گفتاری رسانه هایی اصلی هستند که از 

طریق آن ها می توان ایدئولوژی را فهمید، انتقال داد و بازتولید نمود.
تفاوت های واژگانی، به عنوان یک وسیلة مهم در بیان ایدئولوژی شناخته می  شود. 
در بیان یک نگاه خاص ایدئولوژیک انتخاب واژه ها، به صورت گسترده، نشانگر نگرش 

ایدئولوژیک نویسنده درزمینة یک مبحث است )لین؛ زینگ و هاپتمن ،2008(.
روشی در داده کاوی متن وجود دارد که به آن تحلیل سنتیمنت4 یا تحلیل عقاید، 
احساسات و تمایالت گفته می شود. سوماساندران و ویب5 )2010( یکی از کاربردهای آن 
را طبقه بندی مباحث ایدئولوژیک ذکر می  کنند که از آن طریق می توان »گرایش اعتقادی«6  
افراد را درموردِ یک شی ء، ایده یا فکر به دست آورد. افکار فردی به طور مسلم در اعتقادات 
ایدئولوژیک اهمیت دارند که این افکار فردی را می توان از طریق تحلیل متن به دست آورد.

تحلیل سنتیمنت در کنار فهم ایدئولوژی می تواند به کشف احساسات افراد به صورت 
خودکار کمک کند. این احساسات می تواند شامل عصبانیت، نفرت، ترس، لذت، غم و 
شگفت زدگی باشد. تحلیل احساسات، نوعاً به توصیف حالت احساسی در ابعاد مختلف 
می پردازد، ابعادی مانند جاذبه )مثبت و منفی( و فعال سازی )برانگیزانندة یک رفتار یا کنترل 
)نیروی کنترل((. برای انجام این کار یک واژگان نیاز است که انتخاب واژگان ممکن است 
کاماًل به صورت دستی صورت گیرد یا به طور خودکار از پایگاه داده ها و بر اساس دانش 
خبرگان از متن های ورودی استخراج گردد. در هر دو صورت نظام حاصل، بر چند هزار 
کلیدواژة احساسی متکی است که هرکدام از آن ها مرتبط با یک برچسب احساسی هستند 

)بلگاردا7 ،2010(.
به نظر می رسد وصیت نامة شهدا دارای الیه های درونی و پنهانی است که باید بر اساس 
یک روش و برنامة  علمی مطالعه و بررسی شود. به همین دلیل، موضوع این پژوهش، 

1. Lin; Xing and Hauptmann

2. Malešević
3. Lin; Xing and Hauptmann

4. Sentiment Analysis

5. Somasundaran and Wiebe

6. stance

7. Bellegarda, J. R
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وصیت نامة شهدا و روش مطالعه هم »تحلیل محتوا« انتخاب شد در این پژوهش، با استفاده از 
فنون تحلیل متن، به ترسیم نقشة مفاهیم به کاررفته در آن وصایا پرداخته شده است.

مسئله  ای که انگیزانندة این پژوهش است، نامشخص بودن روابط بین مفاهیم به کاررفته 
در وصیت نامة شهیدان و درنتیجه نامشخص بودن محورهای اصلی آن وصایاست که از 
طریق روش های دسته بندی خودکار، حاصل شده باشد. ازاین رو، پژوهش حاصل سعی 
دارد با استخراج مفاهیم به کاررفته در وصیت نامة فرماندهان پاسدار جنگ ایران و عراق از 
استان کرمان، این روابط را در نوشتارهای این شهیدان که در قالب وصیت نامه است دریابد؛ 
به این صورت که فرماندهان چگونه فکر می  کردند و مفاهیم و محورهای اصلی در ذهن 

آن ها چه چیزی بوده است؟
هدف اصلی این پژوهش، ترسیم نقشة موضوعی وصیت نامة فرماندهان پاسدار شهید 
استان کرمان به روش خوشه بندی سلسله مراتبی است. برای رسیدن به این هدف الزم 

است به اهداف جزئی زیر توجه شود:
1. تعیین مفاهیم هسته در وصیت نامة فرماندهان شهید استان کرمان؛

2. ترسیم روابط سلسله مراتبی مفاهیم موضوعی در وصیت نامة فرماندهان شهید استان 
کرمان.

مبنای این پژوهش نظریه های مربوط به تحلیل احساسات، اعتقادات و تمایالت است 
 sentiment analysis که نوعی از داده کاوی متن محسوب می شود که معادل انگلیسی آن
است؛ برای این واژة انگلیسی معادل دقیقی به صورت تک واژه نمی توان یافت. از طریق این 
نوع تحلیل، می توان دریافت که دیگران چگونه فکر می  کنند. )پنگ و لی1، 2008(. کاربرد 
این تحلیل در جامعه شناسی ازآن رو است که ترویج ایده ها از طریق گروه، یک مفهوم مهم 

در جامعه شناسی محسوب می شود )روگرز2، 2010(.
لین؛ زینگ و هاپتمن3 )2008( یک مدل آماری را برای مباحث ایدئولوژیک پیشنهاد می کنند. 
این مدل به واژگان حاصل از متون، یک وزن موضوعی و یک وزن ایدئولوژیک می دهد. وزن 
موضوعی فارغ از اینکه دیدگاه ایدئولوژیک نویسنده یا گوینده چیست نشان می دهدکه یک واژه 
چه مقدار در یک متن تکرار شده است. برعکس آن، وزن ایدئولوژیک، وزن موضوعی را کنترل 

می کند؛ یعنی نگاه ایدئولوژیک گوینده یا نویسنده را مدنظر قرار می دهد.
از نظر بررسی های ایدئولوژیک، محتوای واژگان به کاررفته در یک متن را در سه 

عامل می توان دید )احمد و زینگ 4، 2010(:
 1. اعتقادات ایدئولوژیک نویسنده: مثاًل یک نویسندة لیبرال ممکن است واژه هایی 
چون آزادی و انتخاب را بدون ربط داشتن به محتوای مدرک، به کار ببرد که این واژه  ها، 

1. Pang, B and Lee, L

2. Rogers

3. Lin; Xing and Hauptmann

4. Ahmed, A. and  Xing, E. p.

ترسیم نقشۀ موضوعی اسناد
 جنگ تحمیلی: مطالعۀ 

موردی وصیت نامۀ فرماندهان ...
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معرف اندیشة انتزاعی و مرتبط با اعتقادات نویسنده است.
2. محتوای موضوعی: این مورد، بخش بزرگی از تنوع واژگانی در یک مدرک را 
تشکیل می دهد. به عنوان مثال، یک مدرک دربارة سقط جنین به احتمال زیاد حاوی موضوعاتی 

مرتبط با سقط جنین، سالمت، ازدواج و روابط زن و مرد است.
3.  تعامل موضوع- ایدئولوژی: مثالً وقتی که یک اندیشمند لیبرال دربارة سقط جنین 
می نویسد اندیشه  های انتزاعی او در مجموعه ای از تفکرات و اعتقاد عینی تجسم می یابد؛ بنابراین، 
ممکن است در گفتار وی واژه  هایی چون آزادی، انتخاب و فمینیسم را پیدا کنیم؛ برعکس آن 

یک نویسندة محافظه کار، ممکن است از اصطالحاتی چون خدا و ایمان استفاده کند.

روش تحقیق
پژوهش حاضر، توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی است. مادة اصلی پژوهش، 68 
وصیت نامه از فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان است که از بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان کرمان به صورت الکترونیکی دریافت گردیده است. این وصیت نامه ها با رویکرد 
تحلیل واژگانی و از طریق فن خوشه بندی سلسله مراتبی  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. 
برای این کار، ابتدا متن الکترونیکی وصیت نامه ها از طریق پیاده سازی مدل شکاف-گلچین 

)توکلی  زادة راوری، 1394(، با نوشتن یک برنامه به زبان سی شارپ، نمایه سازی شد.
پس از استخراج اصطالحات نمایه شده، کنترل و یکدست  سازی آن ها از طریق 
امکانات نرم افزار راور ماتریس، نسخة دوم صورت گرفت. در این مرحله، جمع و مفردها 
یکدست شدند. بعضی از اصطالحات نیز فاقد معنی و بی  مفهوم بودند که از این دایره 
حذف شدند. اصطالحاتی که خیلی خاص بودند و تعداد آن  ها کم بود به موضوعات عام  تر 

تبدیل شدند. موضوعات طوالنی نیز به چند موضوع تفکیک شدند.
پس از نهایی شدن اصطالحات نمایه ای، تعداد 1879 اصطالح حاصل شد. برای تعیین 
اصطالحات اساسی و هسته، از قانون برادفورد1  )1934(  استفاده شد. این قانون، قابل تعمیم به 
سایر مسائل در دنیای واقعی است )توکلی زادة راوری و سهیلی، 1395(. ازاین رو، بر پایة این 
توزیع، اصطالحات هسته در وصیت نامة شهدا تعیین گردید. با شناسایی موضوعات هسته، 

ماتریس متقارن هم  رخدادی این موضوعات در نرم افزار راور ماتریس تهیه شد.
پس از ایجاد ماتریس متقارن هم رخدادی، نمودار روابط سلسه مراتبی اصطالحات 
این  بین گروهی2 ترسیم شد.  از روش  استفاده  با  نرم افزار SPSS و  به کمک  اول  دستة 
روش، یکی از انواع روش ها برای خوشه بندی است که مبنای خوشه بندی در آن، میانگین 

فاصله های دو مورد )در اینجا اصطالح( است.
1. Bradford

2.  between-groups linkage
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یافته ها
در این قسمت نتایج حاصل از تحلیل محتوای 68 متن کامل وصیت نامة فرماندهان پاسدار 
شهید استان کرمان آمده است. نتایج نشان داد که این وصیت نامه ها در کل، 1879 اصطالح 
را در بردارند که روی هم رفته 5981 بار تکرار شده بودند. بر اساس قانون برادفورد، این 

اصطالحات به سه گروه تقسیم شدند.

همان گونه که تصویر 1 نشان می دهد، دسته بندی اصطالحات موضوعی کاماًل بر 
دسته بندی به روش برادفورد منطبق است. تعداد اصطالحات موجود در اولین دسته، برابر 
با 102 و مجموع فراوانی 1995، در دستة دوم برابر با 375 و فراوانی 1994 و دستة آخر با 

بیشترین تعداد اصطالح 1402 و فراوانی 1992 است.
 تصویر 2، نمودار سلسله مراتبی اصطالحات هستة به کاررفته در وصیت نامة فرماندهان 
پاسدار شهید استان کرمان را نشان می دهد. خط چینی که بر نمودار عمود شده است، شاخص 
تفسیر نامیده می  شود که بر اساس توافق پژوهشگران رسم شده است. اصطالحاتی که در 
سمت چپ این خط عمود قرار می  گیرند، یک خوشه در نظر گرفته می  شود. خطوط افقی 
نیز اعضای هر خوشه را از هم جدا کرده است. در کل 9 خوشه حاصل شده است که نشانگر 
این است که اصطالحات هستة وصیت نامة شهدا، ازلحاظ موضوعی 9 محور را تشکیل 
می دهند. بریدن نمودار به دو قسمت و قرار دادن آن قسمت ها در کنار هم به منظور مختصر 
کردن یافته ها و نشان دادن آن ها در یک نگاه است که از اهداف هر نقشه ای به شمار می رود. 

توضیحات سمت راست هر خوشه، برداشت ذهنی پژوهشگران از این دسته بندی هاست.

 
تصویر   1

منودار برازش توزیع فراوانی اصطالحات 
وصیت نامة شهدا با توزیع برادفورد
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تصویر  2 

خوشه بندی سلسه مراتبی اصطالحات 
پرکاربرد در وصیت نامۀ فرماندهان پاسدار 
شهید استان کرمان در زمان جنگ ایران و 
عراق همراه با بیان برداشت های ضمنی از 
آن ها)قسمت اول(
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تصویر  3

خوشه بندی سلسه مراتبی اصطالحات 
پرکاربرد در وصیت نامۀ فرماندهان 

پاسدار شهید استان کرمان در زمان جنگ 
ایران و عراق همراه با بیان برداشت های 

ضمنی از آن ها)قسمت دوم(
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بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به بررسی اصطالحات نمایه ای موجود در وصیت  نامة فرماندهان پاسدار شهید 
استان کرمان پرداخته است. 1879 اصطالح   )مفهوم( از 68 وصیت  نامه استخراج گردید. 
تجزیه وتحلیل یافته  ها بر اساس هم  رخدادی اصطالحات و با بهره  گیری از رویکردهای 
کمی علم  سنجی و نرم  افزارهای مرتبط انجام گرفته است. همان  گونه که در تصویر 2 دیده 
می  شود، تحلیل هم  رخدادی اصطالحات پرکاربرد نشان می  دهد که وصیت  نامة شهدا دارای 
9 خوشة موضوعی )8 خوشه + خوشة رانت( است. رانت خوشه بندی صورت گرفته را 
دو اصطالح »خداوند« و »اسالم« تشکیل می دهد که نشانگر آن است که تمام خوشه های 

حاصل در بستر و زمینة این دو مفهوم بوده است.
 نتایج پژوهش، با یافته های صدیق اورعی )1385( هماهنگ است که معتقد است: 
»تصاویر داده شده از جبهه و جنگ، به ترتیب بیشترین حجِم مطلب عبارت است از: 
تصاویر دفاعی، حق طلبانه در یک نگاه تاریخی، سلوک عرفانی و عبادی.« یافته های این 
پژوهش، هم چنین مؤید دستاوردهای پژوهش آقایی )1390( است که وصایای شهدا را در 
عناوین کلی مناجات، رزمندگان و شهدا، مواعظ و نصایح شهدا، طلب حاللیت، پشتیبانی 
از امام خمینی و والیت فقیه و ... دانسته است. برخی از مفاهیمی که در اثر عرب  نژاد 
)1380( با عنوان »بررسی خاستگاه اجتماعی شهدای کرمان و تحلیل محتوای وصیت  نامة 
شهدای شهرستان کرمان« آمده است نیز در این پژوهش برجستگی دارد؛ مانند رهبری و 

والیت فقیه، دفاع از اسالم، انقالب و دستاوردهای آن.
عالوه بر هم خوانی زیاد یافته  های این پژوهش با یافتة پژوهش های قبلی، آنچه را 
که خوشه ها نشان می دهند، وجه غالب اندیشه و ایدئولوژی اسالمی و انقالبی در همة 
محورهای سخن شهیدان است. همان گونه که احمد و زینگ1 )2010(  بیان می دارند، 
اعتقادات ایدئولوژیک نویسنده، درهرحال و در پرداختن به هر موضوع در متن منعکس 
می شود. شهیدان به هر مطلبی که پرداخته اند، از مفاهیم دینی و اسالمی غافل نشده اند. این 
واژه ها، معرف اندیشة انتزاعی و مرتبط با اعتقادات نویسنده )شهیدان( است. هم چنین ازنظر 
تعامل موضوِع سخن با ایدئولوژی که احمد و زینگ )2010( به آن اشاره دارند، اندیشه های 
انتزاعی نویسنده، در مجموعه ای از تفکرات و اعتقاد عینی تجسم می یابد. به این معنا که 
گرچه صحبت از جنگ و خطاب به خانواده، دوستان و مردم هست، اما همة این موضوعات، 
همواره با مفاهیم اسالمی و انقالبی پیوند می خورد. این یافته مؤید این گفتة رحمتی )1388( 
است که بیان می دارد: »می توان گفتمان رایج و موردقبول در زمان جنگ تحمیلی را گفتمان 
امام و انقالب نامید که با شرایط جامعه و جنگ نیز تطبیق داشته است که در این گفتمان با 
بهره گیری از گفتمان های قبلی و عدم نفی تمامی عناصر هویتی سعی در پایان بخشیدن به 
منازعه های هویتی قبلی داشته و اسالم در مرکز هویت ملی بوده است. با توجه به تغییرات به  1.  Ahmed, A. and  Xing, E. p.
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وجود آمده در نوع حکومت و ایده و افکار مردم، مسالة هویت نمود خود را نشان داده که در 
این راستا اسالم به عنوان مرکز و محور در هویت ملی ایرانیان مطرح شده است«.

رزمندگان سایر  از  مشابه  نامه های  و  یادداشت ها  پژوهش، در جستجوی  این  در 
جنگ ها، دسترسی به نامه های محکومان به مرگ توسط نازی ها در جنگ جهانی دوم 
مقدور گردید که تااندازه ای می تواند امکان مقایسة ذهنی را ممکن بسازد. از آن نامه ها 
درمی یابیم که محورهای سخن آن ها شباهت هایی با محورهایی دارد که از خوشه بندی 
وصیت نامة شهدا حاصل شده است. تفاوت عمده را در مفاهیم و استدالل  هایی که در هر 

یک از این محورها به کاربرده اند می توان دانست.
شیرین دیدن مرگ و نترسیدن از آن و افتخار به مردن در هر دو گروه دیده می شود؛ 
اما علت این شیرینی و نترسیدن در دو گروه متفاوت است. در گروه شهیدان، تأسی به 
الگوهای دینی و گام برداشتن در راه آن ها، علت این احساس است اما در گروه دیگر، 
بیشتر لذت دفاع از خاک و میهن و زندگی همنوعان این شیرینی را می آفریند. در گروه 
محکومان به مرگ، کسانی که پایبند به یک ایدئولوژی دینی یا غیردینی هستند، علت این 

شیرینی را در مفاهیم مرتبط با ایدئولوژی خود بیان می کنند.
یکی دیگر از محورهای برجسته در دو گروه، دلداری دادن به خانواده ها بابت مرگشان 
است. شهیدان، با نشان دادن اسطوره ها و الگوهای واقعی دینی که همگان با آن آشنایی 
دارند و از کودکی با آن ها انس گرفته اند سعی دارند برای دیگران الگوهای صبر و استقامت 
را بازگو کنند؛ مفاهیمی مانند صبر حضرت زینب )س( و صبری که خانواده و وابستگان 
امام حسین )ع( در واقعة کربال نشان دادند؛ اما گروه محکومان به مرگ در جنگ جهانی 
دوم، دالیل دیگری دارند. مفتخر بودن از حضور در جنگ و شاد بودن از مردن نیز از نکاتی 
است که در نوشتارهای دو گروه وجود دارد؛ اما دلیل این افتخار در این دو گروه متفاوت 
است: مثاًل در نامة یکی از کشته شدگان در کتاب آخرین نامه های کشته شدگان جنگ 
جهانی دوم1 ) ,1962( چنین می آید: »ما به عنوان جوان می توانیم مفتخر به آن باشیم که 
می توانیم برای کشورمان بمیریم که خاکش برای ما ارزشمند و مقدس است« درحالی که 

افتخار فرماندهان پاسدار، شهادت در راه خداست.
تفاوت گفتمان جنگجویان در جنگ جهانی دوم و رزمندگان جنگ ایران و عراق، 
نشان از تفاوت در هویت این جنگ ها دارد. در هر دو جنگ، دشمنی متجاوز جنگی را با 
دیدگاه های ناسیونالیستی بر ملت های دیگر تحمیل کرده است اما مدافعین این جنگ ها، با 
اهداف متفاوتی به دفاع برخواسته اند. در جبهة ایران، رزمندگانی وجود دارند که کوتاه مدتی 
پس از یک انقالب مبتنی بر ایده و عقاید اسالمی درگیر جنگی ناخواسته شده اند. اساس 
جنگیدن آن ها، حفظ آن ایده ها و آرمان  ها است و انگیزة باالیی برای حفظ آن آرمان ها 
دارند. تاریخی طوالنی از الگوهای دینی و رهبران بزرگ دارند. افتخار آن ها، پیروی و 

1. Letzte Briefe zum 

Tode Verurteilter
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درس گرفتن از آن الگوها است درحالی که گفتمان گروه دیگر، مبتنی بر مفاهیمی چون 
دفاع از خاک و میهن و زندگی همنوعان است.

آن گونه که تحلیل وصیت نامة شهدا نشان می دهد، بارزترین نمادها و مفاهیم به کاررفته 
در نوشته هایشان، نام های بزرگانی است که از آن ها پیروی می کنند. این نام ها، مجموعه ای 
بزرگ هستند که هرکدام پیشرو، پیشگام و رهبر بوده اند. رزمندگان به یاد می آورند که 
مانند آن  به آن ها وفاداری کرده اند و تالش می کنند که  بزرگان دین  چگونه اصحاب 
اصحاب به رهبر وقتشان وفاداری کنند و هم چنین آموخته اند که در مقاطعی به این رهبران 
مقدس پشت شده است که سعی می کنند مثل آن پشت کنندگان نباشند. این وفاداری و 
پشت کردن  ها، مفاهیمی را به وجود آورده است که در گفتمان شهیدان مشهود است. شاید 
بتوان گفت که رزمندگان خود را می آزمودند که اگر در آن مقاطع تاریخی بودند، چگونه 
رفتار می کردند. ازاین جهت، خود را در بطن تاریخ حس می کردند و برای خود مأموریتی 
تاریخی احساس می کردند که این مطلب در خوشة ششم از خوشه های هشتگانه این 

پژوهش نمود پیداکرده است.
الگوِی تاریخی ای که بیشترین مفاهیم را در نوشتارهای موردمطالعه به خود اختصاص 

داده است، واقعة کربال و شهادت اباعبداهلل الحسین )ع( است.
همانندسازی تاریخی با این الگوهای فراایدئولوژیک، بازسازی و بازتولید هویتی ایرانیان 
را در پی داشته است. »... در جنگ ایران و عراق، بار دیگر ایرانیان با خوانشی جدید به 
بازسازی و بازتولید هویت ایرانی پرداختند که در آن ارزش های اسالمی پررنگ تر از همیشه 
بود« )ابراهیمی،1389(. گفتمان به کاررفته در جنگ، تنها برای جنگ ایجاد نشده است بلکه 

یک گفتمان انقالبی است که بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی بنا شده است.
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