
  

  3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان 

  در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت سرفارياب استان كهگيلويه و بويراحمدشهري جايگاه شهدا نقش و 

  بهروز خشت زر

  كارشناس ارشد جغرافيا و دفاع مقدس

  29/10/1397تاريخ پذيرش:                                                     16/10/1397تاريخ دريافت:

  دهچكي

دو  نياست. بر اساس ا ياسالم اسالم و نظام يفرهنگ، باعث بقا نيو ا يدر فرهنگ اسالم يو شهادت، دو محور اساس ثاريا   

ي ملل، درم خيبه تار ياجمال ي. با نگاهكندي م يستادگيا يطوفان هر و در قبال ستادهيخود ا يها هيپا يمحور است كه اسالم رو

 ريمس در جامعه نكهيا يمانده است. اما برا يو سربلند باق روزيو شهادت برخوردار بوده، پ ثاريا فرهنگ از يكه چنانچه ملت ميابي

 ديباشد و دچار آفت نشود، با داريجامعه پا در و شهادت ثاريفرهنگ ا نكهيا يبرا ؛يو به عبارت رديو شهادت قرار بگ ثاريا يدائم

  اسيب ها و صيانت از ان ها پرداخت.به 

شهيد  8يكي از شهرهاي استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي مركز بخش سرفارياب از توابع شهرستان چرام، شهر سرفارياب  

واقع در شهر  (مركزي و اميري)شهيداند. اين شهدا در دو گلزار درجه شهادت نائل امادهواالمقام كه در جنگ حق عليه باطل به 

(روز، تاريخ تولدنام و نام خانوادگي، نام پدر، نام مادر، محل تولد،  :همچوندر اين مقاله از اطالعاتي سرفارياب دفن شده اند. 

فصل  ،(روز، ماه، سال)تاريخ شهادت نحوه شهادت، ت شهادت،كيفيمحل شهادت، يگان اعزام كننده،  فصل تولد، ،ماه، سال)

  ... استفاده شده است..و  ، طايفه، وضعيت تاهل، شغل، مليت، دين، جنسيت، مذهبايلميزان تحصيالت،  شهادت،

مار شهداي شهر سرفارياب اطالعات و آكمك  و با توصيفي -تحليلي ستفاده از روش است كه با ا نيهدف پژوهش حاضر ا  

  سرفارياب گسترش دهد.و بخش استان كهگيلويه و بويراحمد فرهنگ ايثار و شهادت را در جامعه و بخصوص شهر 

دستاوردهاي  ايثار و شهادت كه در جنگ متبلور شد، بيش از هر چيز نيازمند بررسي درستبراي تبيين نقش و جايگاه فرهنگ  

  ضروري به نظر مي رسد. هشت سال دفاع مقدس هستيم . در اين ارتباط، حركت جدي تحقيقاتي و علمي پيرامون موضوع

  

  بويراحمد ، شهر سرفارياب و استان كهگيلويه وادت، ايثار و فداكاريشهيد و شه: كلمات كليدي
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  مقدمه

 شرفتيهاي مسلمانان و رشد و پ روزييپ باعث خياست كه در طول تار عيفرهنگ تش نفكيو شهادت جزء ال ثاريفرهنگ ا    

آن دوران، وجود  عيوقا يدوران هشت ساله دفاع مقدس و بررس آن دوران انقالب و پس از .آنان شده است يو اجتماع يمدن

 ليكند. اما متاسفانه با گذشت زمان و با بروز وسا يم دييتأ يرا در سطح فردي و اجتماع فرهنگ نيه از ادارزش هاي برآم

كرده  دايرشد پ نهيزم م،يعظ فرهنگ نيمقابل ا يمقوله كم رنگتر شده و فرهنگ نيه هاي پرداختن به انيزم ديجد يجمع ارتباط

  .است

الگوهاي هنجاري است كه منجر به بروز نقش ها، رفتارها و روابط  منظور از فرهنگ ايثار، مجموعه نظام ارزش ها، باورها و

اجتماعي اي خواهد شد كه برخاسته از جهان بيني اسالمي، فرهنگ عاشوراي حسيني و در نهايت آرمان هاي انقالب اسالمي 

واج مفاهيم ارزشي از و انديشه هاي امام راحل(ره) و جامعه ايثارگران است. هشت سال دفاع مقدس در كشورمان، منجر به ر

قبيل فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه گرديد و اين مفاهيم در ميان مردم، به ويژه نوجوانان و جوانان ايراني، جايگاه ويژه اي 

و ايثار گران از  يافت و حفظ و پاسداري از ارزش هايي كه حاصل خون صدها هزار شهيد و جان فشاني هاي سربازان دلير

  )1391م است، به يكي از دغدغه هاي اصلي نهادهاي مختلف تبديل شد.(ساماني، جان گذشته اسال

فرهنگ شهادت طلبي به واسطه ريشه و خاستگاه هاي تاريخي خود نوعي فرهنگ ديني و ملي است و مي تواند نسخه شفابخشي 

 هايي است كه از ديگر فرهنگ ياين فرهنگ داراي مشخصه ها و ويژگ براي حفظ تماميت ارضي كشور در مقاطع متفاوتي باشد.

ها و حتي فرهنگ مقاومت و پايداري ديگر كشور متمايز و ويژه شده است. مهمترين شاخصه هاي اين فرهنگ خداباوري بود 

خدامحوري موجب شد تا بر خالف ديگر ارتش  همان گوهري كه تمام سكنات و حركات فرد را متوجه مبدا هستي مي نمايد.

اسالم تمام لحظات خود را متوجه خدا نمايند و بر خالف ديگر استراتژي هاي نظامي فتح خاك را نه به  هاي جهان، رزمندگان

عنوان يك هدف اوليه و اصلي، بلكه به عنوان يك هدف ثانويه ببينند و اين موضوع در تمام تاريخ بشريت بي نظير است و 

  از ايران اسالمي بهره گرفته اند. نمونه هاي آن را فقط مي توان در مقاومت هايي سراغ داشت كه

خاكي؛  رخشان چراغي است در امتداد نگاه افالكياند .ربه مهري است ميان عاشق و معشوقشهادت هنر مردان خدا و راز س

از فرش و سفر را  همانان كه راه صدساله را يك شبه پيمودند و از بقعه ي فنا به خطه ي بقا خراميدند؛ همانان كه عرش را بهتر

نوشين بامدادي را از ديدگان  هتر از حضر يافتند و در گرگ و ميش صبح كه نواي جرس، عاشقان حرم را صال مي زد، خوابب

والتحسبنّ الذين « خورند  يروزي م ربوده و با دوگانه ي عشق به ديدار يار شتافتند؛ همانان كه زنده اند و نزد پروردگارشان

  » م يرزقون هباحياء عند روا في سبي الهللا امواتاً بل قتل

شور و حماسه  در حقيقت بزرگداشت شهيدان از يك سو تعظيم صبر و صالبت و تكريم فخر و شرافت است و از سويي تعميم

دفاع مقدس پژواك  گراميداشت شهداي انقالب شكوهمند اسالمي و شهداي .حصيل نور هدايت و تكريم و تجليلو ت

الم كه از شمشير رزم آوران اس . برقياف اسالم با كفر طنين افكنده استهارده قرن مصشمشيرهايي است كه در عرصه هاي چ

ستم را سوزاند، سفير رعدش در فضاي  ين و نهروان چشم فتنه را كور كرد و در كربال كاخفصدر بدر و حنين درخشيد و در 

» قريب  تحمن اهللا و فنصر « و پيام شورانگيز امد  و هشت سال حماسه دفاع بر نفير كفر و نفاق فرود 1357ملكوتي بهمن ماه 

  را به جهان وجهانيان اعالم كرد. 
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بهشتي  هاي ها همچون نسيم معطري است كه بار ديگر عطر دل انگيز آن الله تراميداشت آن همه رشادت ها و شهادگ اينك

آيندگان قرار مي  و را، فرا راه رهروان را به مشام جان زمينيان مي رساند و پرتو هدايتي از كهكشان روشن آن حماسه سازان

ت امروز و پاسدار اعتبارا گذشته ار افتخاراتكاري همه عزيزاني است كه ميراث ددهد، اين كار در گرو حمايت بي دريغ و هم

  اند. هو خواستار انتظارات آيند

و  ساختند و جاويد باد اخالص و ايثار شهداي گرانقدري كه ايمان به آستان امام و اطاعت از مقام واليت را توشه خود گرامي

  .رافراز بر سر سوداي يار سرباختندسلحشور و س

  ضرورت و اهميت پژوهش

شهادت  قلب هاست. زندگاني جاودانه يافتن است؛ اوج و عروج تعالي است. شهادت تكامل ايمان و نهايت خلوص شهادت

يرند، از درك تفسير مردن تحميلي نيست، انتخاب آزادانه و آگاهانه است؛ خلوت عاشق و معشوق است. آنان كه در زندان تن اس

. عالم پر از صدا است. صداهاي شيطاني و رحماني، صداهاي شياطين كند رك. فقط شهيد مي تواند شهادت را دشهادت عاجزند

دهليزهاي تاريخ گم مي شود، اما آواهاي رحماني فريادهاي انساني و صداهاي ملكوتي ماندگار و بي مرگند بازتاب ندارد و در 

كه در عرض و فرش مي  داييو صداي شهيد صدايي آسماني و خدايي است. صدايي جاودانه و جاري در متن زندگاني، ص

  )8، ص  1384(اسوه، .به اعماق زمين و زمان سفر مي كندپيچد و 

شور و عشق حياتند؛ سرود حماسه و هدفند؛ شهد صداقت، عصاره ي ايثار، خالصه خلوص، پاره هاي نور، تبلور نيايش  اشهد

و تجسم عظمت در فراخناي تاريخ اند. شهدا، پروانه هاي وادي صداقتند و عاشقان كعبه وصال كه پرهاي خود را با اولين شعله 

  مسافر آسمان ها شدند تا راه آسماني شدن براي(فرزندان وطن) باز شود. و دهاي شمع معرفت و سير الي اهللا سوزاندن

) خرمن (باور) و (اعتقاد) ما را بسوزاند. اما وطن، پا گرفته از غيرت كبوتران يزي(ابتذال) و (خودگر يكه صاعقه ها مينگذار

پرتوهاي تابان انوار  ادگاري ،ن وطنفرزندا رتيفرزندان وطن، و غ رتيحرم عشق است و (كبوتران حرم عشق) پا گرفته از غ

علي (ع) و حسين (ع) است كه در روزگاري نه چندان دور از پاي درخت انقالب، به معراج خون بال  وهدايت احمد (ص) 

مان، و به حرمت اه حرمت بدن هاي پاره پاره پرستوهگشودند و جاده هاي (ايثار) را ستاره باران كردند. و حاال بر ماست كه ب

منتظر مادرانمان و به حرمت انتظار پدرانمان مگذاريم كه  ههاي قلم شده عباس گونه آنها و به خاطر چشم هاي هميشدست 

  يوسف هاي اين وطن از يادها برود و دست هاي آلوده شهداي ما را از ما بگيرند.

اهتراز، مباد آن لحظه كه پايمان بلرزد سنگيني بار امانت، بر دوش تك تك ماست و پرچم نينوايي شهدا بر شانه هاي ما در  وقتي

و دست هامان سست شود . فرهنگ شهيد، راه شهيد و هدف شهيد مقدس است و جاده حركت او، حلقه اتصال به آخرين 

  )9چراغ عالم امكان است(همان، ص 

 يدرست دستاوردها يرستبيين نقش و جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت كه در جنگ متبلور شد، بيش از هر چيز نيازمند بر يبرا

  . رسديبه نظر م يپيرامون موضوع ضرور يو علم يتحقيقات يهشت سال دفاع مقدس هستيم. در اين ارتباط، حركت جد

گذشت چند سال از پايان جنگ، اين حركت كند بوده است، اما به هر حال فرهنگ ايثار و شهادت بايد به عنوان  رغميعل گرچه

با شميم  يو اخالق يمعنو يهاو از آفت تحريف مصون بماند، زيرا نشر ارزش ماندهيگران سنگ در ذهن ملت ايران باق يميراث
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و همچنين ترويج  يمبارزه با استكبار جهان يجوانان داشته و اميد و انگيزه برا اخالقدر  يعطر خون شهيدان تأثير به سزاي

  را به همراه دارد.  يفرهنگ عاشوراي

 يو شهادت در جامعه و نهادينه كردن ارزش ها ثاريفرهنگ ا جينسل جوان و ترو يتواند در آگاه ساز ياين مطالعه م جنتاي

تواند فرهنگ ايثار و  يكشور بوده موثر باشد و اين مطالعه م يو دفاع مقدس كه حفظ وحدت و يكپارچگ يانقالب اسالم

  نمايد. يم يغرب در جامعه جلوگير گفرهنشهادت را ميان جوانان گسترش داده و از نفوذ 

  اهداف پژوهش

  هدف كلي:

  نقش و جايگاه شهداي شهر سرفارياب استان كهگيلويه و بويراحمد در ترويج فرهنگ ايثار و شهادتتبيين 

  اهداف جزئي:

  آگاه سازي نسل جوان با فرهنگ ايثار و شهادت  

  در جامعهرهنگ ايثار و شهادت ف ترويج 

  نظريعاريف و مباني ت

  ثاريا

 ثاري). ا 1390مقاله :  خيتار ،ي(فتح رديگيم قرار ييوخودگرا يبر خود است و در برابر خودخواه گرانيمقدم شمردن د ثاريا    

بارزي از  قيمحبت، بخشش مال و ... مصاد ،يمهرورزي، دوست گذشت،ي، كند. فداكار يم دايپ يدر شكل هاي مختلف تجّل

 توان در عرصه جهاد در راه خدا مشاهده كرد كه با شهادت، جانبازي و يرا م ثارگرانهيرفتار ا مرتبه نيهستند؛ اما واالتر ثاريا

شكل هاي  ريكه سا هستند برخوردار يها از چنان قداست و عظمت ثارگرييگونه ا نيدر چنگال دشمنان توأم است. ا اسارت

  )1390مقاله:  خيور، تارآ ي(خاقان نديآ يوكوچك به حساب م زيدر مقابل آنها ناچ ثاريا

  پيشينه ايثار

در طول تاريخ پيامبران و  تاريخ ايثار از زمان حضرت آدم (ع) شروع شده و تا آخرين منجي موعود (ع) ادامه خواهد يافت.    

در عين  تا بتواند افراد مشهور ديگري در اين كره خاكي پا به عرصه گذاشته از روح و عظمت بسيار بااليي برخوردار بوده اند

  احتياج به چيزي و داشتن عشق و حب نسبت به آن، آن را بخشد.

اسماعيل را، پيامبر خاتم(ص)  هابيل پروارترين گوسفندش را به قربانگاه مي فرستند، ابراهيم خليل عزيزترين و يگانه ثمره حياتش

 وست در بستر مي خواباند تا مايه فخر ودر آن شب روشن افروز، در آن ليله المبيت، علي (ع) را كه به منزله نفس و جان ا

نفس را علي(ع) پاره جگرش را فاطمه(س) و  – مباهات خداوند بر مالئكه اهللا گردد و در جريان مجاهله جايش را، نفس را

  )1384، 27سيد جوانان اهل بهشت حسين(ع) را نثار مي كند.(فرهنگ ايثار و شهادت، ص 
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  شهادت

 افتنيكردن، حضور  تي، رؤ دنيد خاص از يادراك به كار رفته شده است شهادت نوع يوعشهادت در قرآن به عنوان ن    

 شتريو ب انياد يمفهوم درتمام نيشده در راه خدا آمده است. ا كشته ،گواه ،به معناي شاهد ديواژه شه. كردن است دايپ يوآگاه

 معتقد يعتيشر شود. يم دهيتفاوت هاي د نيمغرب زم اييبا دن ياسالم اييمفهوم در دن نيا نيب شود، اما يم دهيها د فرهنگ

 يعياسالم وباالخص در فرهنگ ش دري به معناي مرگ ومردن ول ،مورت شهير از ند،يگو يم ريمارت ديبه شه ييممالك اروپا در

(شهد)  شهيكلمه اي از ر يعنيمفهوم  نياز ضد ا مورت، شهيبه جاي ر و ريآن شهادت است به جاي كلمه مارت ياصل هيكه تك

 و يدونوع نگاه، دو نوع تلق نش،يدو كلمه اختالف دو ب نيوا وحاضر انتخاب شده است. يح گواه، ات،يحبه معناب حضور، 

  )172 ،ص1361ي،عتيدهد(شر يجهان نشان م گريعلوي با فرهنگ هاي د عيدر اسالم تش فهم را شعور و

  باشد. يمتفاوت م ها وفرهنگ انيهاي شهادت در اد زهيانگ يول باشد؛ يها مقدس م چه مفهوم شهادت در همه فرهنگ اگر

  شهادت فرهنگ

واحد در دست  يفيتعر زيشهادت ن فرهنگ وجود ندارد از يواحدي از فرهنگ توافق جمع فيهمانطور كه بر روي تعر   

 يجامع فيتعر هستم،ها و باورها درصدد  ارزش يعنياشاره نمودم  آن فرهنگ به فيلذا به كمك عناصري كه در تعر .ستين

 فرهنگ فيدر تعر باشد. ينظري از فرهنگ شهادت م فيتعر نيما هم يتجرب قاتيتحق هيپا رايز م،ياز فرهنگ شهادت ارائه نما

   )5-1، ص1379،دارند(احمدي ديمانده از شهدا تاك يو عده اي بر آثارباق يدفاع يآمادگ رينظ ييها يژگيعده اي بر و شهادت

با حماسه  يدارد واز طرف امبرييپ در قرآن وسنت شهير يكه از طرف افتندياي پرورش  ژهيدر فرهنگ و يانقالب اسالم دانيشه

حوادث همواره  ليبراي تحل و ستنديوفرهنگ آشنا ن ينيب جهان نياست. براي آنان كه با ا ني(ره) عجينيوانقالب خم ينيحس

درك منطق و زبان  است. ديبع يمشكل وحت اريبس يهاي شهادت طلب زهيانگ حيصح درك در جستجوي علل مادي هستند،

 دشمن (قرعه كشي) مي كردند و يا با نارنجك خود را به زير تانكشهادت دانيكه براي حضور در م يآنان ايكردند و يم وعمل

 نيروي م داوطلبانه گران،يد جان براي حفظ ايدادند و ينشان م شتريشناسنامه سن خود را ب يكپدر فتو رييبا تغ انداختند و يم

فرهنگ  نيبراي آنان كه خود در ا ژهيبه و ،مشكل است ،دنديخواب يهاي خاردار م ميروي س گرانيبراي عبور د ايرفتند، و يم

است كه قافله ساالر عرصه جهاد وشهادت بوده  يدانيدر مرحله اول مستلزم شناخت شه فرهنگ نيشناخت ا .افتنديپرورش ن

 دانيهمه آنچه كه شه ييگو كند درك و باز يم دايفرهنگ در آن معنا پ نياست كه ا يمستلزم شناخت مكتب ياز طرف وآن اند

ها هاي كه به آن  كه باور داشتند در فهم ما انسان وآنچه دند،يآفر سال دفاع مقدس 8در  ،قراوالن عرصه شهادت شيبه عنوان پ

 دهيخدا به ارث رس ايياي است كه از اول هيوكماالت نفسان هيشهادت از مراتب عال رتبهم( مشكل است چون ميا دهيمقام نرس

به  ازين قوم، نيا يواقع شناختبراي  ) چيست؟ارتزاق عند رب الشهداء(نيكه ا ميچه دان انيافالك ايمحجوب  انيما خاكاست) 

  باشند. دهيهم رس يعرفان شهود از يبه درجات يدانيوم مياست كه عالوه بر مشاهده مستق يكسان

ست كه ا يو اعمال اعتقادات با ورها، آداب،با ها، يشهادت مجموعه اي از آگاه فرهنگ(توجه به مطالب فوق در اين تحقيق با

نظر گرفته شده است.  )گردد يراه خدا م آگاهانه مرگ در انتخاب يعنيدرجه كمال  نيتريو راق نيتريموجب وصول انسان به عال

الشهدا  ديس ريبه استناد تفس داشت و ديها تاك باورها وارزش ريكه بر عناصري نظ فرهنگ ما از فيبا توجه به تعر فيتعر نيا
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خدا گونه  يوتعال را فراتر از كشته شدن در راه خدا دانسته ديدرباره مقام شهادت كه مقام شه ديسوره حد فهيشر هي(ع) از آ

  .است دهياند ارائه گرد را اوج آن بر شمرده يرفتارها وحاالت درون

  :شيع داراي هفت ركن استتن و شهادت در مكتب قرآ

  و ائمه راستين معصوم عليه اسالم (ص)پيامبرداشتن ايمان به خدا،   -1

  گاهانهگزينش آ  -2

  به فرمان خدا و رسول خدا  -3

  انگيزه راه خدا قرار دادن  -4

  قرب اوگري براي خشنودي خدا و رسيدن به رضوان و ايثار  -5

  كلمه حق و ريشه كن نمودن باطل پيكار كردن ءبراي اعال  -6

  خدا بودن ءدر معيت خدا و اوليا  -7

  ؟چرا شهادت

  اهللا ءشوق به لقا -1 

  زندگي راستين -2

  بزرگي روح -3

  دل بريدن از دنياي فاني و دل بستن به حقيقت باقي -4

  (سايت شهداي چيذر)اجراي حق و احياي اسالم -5

  و شهادت  ثاريافرهنگ 

به مجموعه نقش ها، رفتارها و روابط  تگريهنجاري هدا الگوهاي و شهادت مجموعه نظام ارزش ها ، باورها و ثاريفرهنگ ا    

ه ها ي حضرت امام شيو اند يآرمان هاي انقالب اسالم ،ي نيفرهنگ عاشوراي حس ،ياسالمي نيبرخاسته از جهان ب ياجتماع

  )381:1387است (غفاري،  ثارگراني(ره) و جامعه اينيخم

  ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

ضمن ايجاد كاركردهاي مثبت در  فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه نيازمند ترويج و آموزش در سطوح خرد و كالن است تا   

ترويج در لغت به معني بيشتر شهدا، شهادت و ايثار را فراهم آورد.  اين مسير، زمينه هاي الزم جهت شناخت هر چه بهتر و

). ترويج 1381كردن و روان كردن است. ترويج، نوعي ترغيب در جهت توسعه منابع انساني است(انوري، رايج كردن، متداول
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غيرحضوري انجام مي پذيرد. ترويج حضوري همچون  به طوركلي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم و يا به شكل رودررو يا

 فراهمايي ها، كنگره ها و روضه خواني ها، ترويجي هستند كه مروج و مخاطب با هم مواجه ها، سخنراني ها، برگزاري همايش

بازتاب اين پيام قابل مشاهده است.  مي شوند و پيام و مفهوم ارائه شده بي واسطه به سمع و نظر مخاطب مي رسد و بازخورد و

انه اي به سمع و نظر مخاطب مي رساند، مانند كتاب، در قالب رس اما در ترويج غيرحضوري مروج، پيام و مفهوم خود را

مي يابد، امكان  تلويزيون و روزنامه. در اين گونه ترويج، پيام كه به شكل غيرمستقيم به مخاطب انتقال نمايشنامه، فيلم، راديو،

   )1388اينكه بازتاب هم زمان نظرات و احساسات مخاطبان و مروجين برسد، وجود ندارد (نوراني، 

  و شهادت ثاريار اثآ

  نشاط -1

  شكست استكبار -2

  درس استقامت و مقاومت  -3

  ياله يباور به وعده  -4

  انسان ها با خدا يياشنا -5

                                             اسالم يدرخشان -6

  (ره) در مورد شهداينياز امام خم يسخن

 يرسل صل ديس يبر قلب مبارك نوران بيكه با قلم قدرت غ مهيكر هيا نياهللا ا ليسب يف ينبود در شĤن و عظمت شهدا اگر    

 يملكوت يبود كه قلم ها ياست كاف دهيان رس يصورت كتب انيبه ما خاك يمراحل ليو اله و سلم نگاشته و پس از تنز هياهللا عل

چه  انيافالك ايمحجوب  انيه شود. ما خاكاهللا از جوالن در حول ان فرو بست اءيفماوراء اص يشكسته شود و قلب ها يو ملك

باشد كه خاص مقربان درگاه اوجل و عال و وارستگان خود و  ياست. چه بسا مقام يارتزاق عند رب الشهداء چ نيكه ا ميدان

 يكه خاموش بهتر و شكستن قلم اول سمينوو چه  ميچه گو قيو وامانده به حقا قيباشد. پس مثل من وابسته به عال يفلك هست

  )11، ص 1374،و نشر اثار شهدا  ني(ستاد تدواست.

   ديدرباره شه ياهللا خامنه ا تيآاز رهبر معظم انقالب حضرت  يسخن

به ما كه  وستهيكه بدو وعده داده شده است بطور پ يميبا حضور خود، با كرامت خود، با اجر عظ ديدرس بزرگ را شه نيا    

اهللا، به تالش  يهجرت ال هيدهد و ما را به جهاد ما يم م،يباش يم يزندان يو خودپرست تيماد يهنوز در پشت حصارها

خواند. رحمت خدا بر انان و تفضل  يهر لحظه است فرا م ازيو پاسخ  به ن انمهر زم فيمخلصانه در راه خدا كه همان انجام تكل

 ياالسم روح عياالعظم و محبوب جم هيول يعل اتيصبور و سرافراز انان باد والسالم اهللا الزاك يشامل حال خانواده ا يو اجر اله

  )11، ص 1374،و نشر اثار شهدا  نيفداه. (ستاد تدو
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  ثارگرانيپاسداشت خانواده شهدا و ا

 گاهيجا ميترسو فداكار اند.  ثاريمجسم ا اتيو جانبازان و رزمندگان، ا ثارگرانيمعظم شهدا و ا يطور مسلم خانواده ها به    

 يدر گسترش ارزش ها يا ندهيفزا ريانان، تاث يو اخالق ياز شجاعت روحان يريكشور و الگوپذ يانان در فرهنگ عموم يمعنو

د واقع خدمت به باورها و ارزش  ثارگران،يو دفاع مقدس خواهد داشت. امروز خدمت به خانواده شهدا و ا يانقالب اسالم

 ژهيحمالت دشمن حفظ كرد. همه اقشار جامعه(به و نيتر يدر طوفانسال  8 ين ملت را طياست كه عزت و اقتدار ا ييها

 تيخانواده ها ترب نياست كه در دامان هم يامروز ان ها، مرهون مجاهدت فرزندان تيكه استقالل و امن ابنديدر ديجوانان) با

 يبدانند. (منصور رانيا خيتار يرا قهرمانان واقع انهمواره ان سته،ينگر زانيعز نيبه ا نيتحس دهيكه به د ييشده اند؛ تا جا

  )143،ص1392،يجانيالر

  و نشر با شهدا حشر

  ما، شهدا همواره زنده اند: يقران نشيب در    

  )154ولكن ال تشعرون))(بقره،  اءياهللا اموات بل اح ليسب يف قتلي((والتقولوا لمن 

 قتياز هوا و شهوت است. دل اگر طفل دبستان شهادت باشد، حضور جاودانه معلمان طر يشهدا، كار دل پاك عار اتيح درك

 يرحمان ضيرا واسطه ف دانيكند، و از انجا كه شه يم يشناسد و روز وشب را در كنار مزار انان سپر يم يرا به خوب تيو هدا

  كند. يانان دراز م يبه سو ييداند، دست گدا يم

 قياند و چشم به حقا دهيحق ارم يو در استان انوار قدس دهيجسم و جان را در يشهدا با كسب مدال شهادت، حجاب ها ؛يار

عالم ملك و ملكوت اند. ما اگر عظمت  نيب ضيف يرو واسطه  نياند. از ا مودهيشبه پ كيگشوده و ره صد ساله رو  يبيغ

و غبار  ند،ينش يما به هدف اجابت م يقطعا خواسته  م،ييگاه خدا استغاثه نمادر هانان ب يو با ساحت نوران ميرا درك كن دانيشه

مزار  ن،ي. بنابرارديگ يدوباره م يمزار شهدا، جان تيو روحان يعرفان يشود و در فضا يدل زدوده م يغفلت از چهره  نيسنگ

ما، گورستان است، و ما همواره جهت  يخواه ايرستگاران است، اما شهر پر از هوس و حرص و دن ايدالن و دن داريشهدا، شهر ب

قطعا از  م،يمنظر در محضر شهدا بوده ا ني. اگر با اميازمندين دانيزالل شه عهيبه شر ،يو دل مردگ يخواه ايگرد غبار دن ازييرها

    )11،ص1392،يجانيالر ي(منصور .ميانان هست ميحر يبود، وگر نه نامحرمان واقع ميادامه دهندگان راه انان خواه

  سابقه پژوهش

) در مقاله اي با عنوان(موانع و راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه)، رويكردي كلي 1398عرفاني و صفايي(    

  از اسيب ها را مطرح و در البه الي بحث به اسيب ها هم اشاره كرده اند. 

) با عنوان(نگاهي به فرهنگ شهادت) به صورت اجمالي به مبحث شهادت پرداخته شده و 1388در پژوهش فروغي جهرمي(

  همه ي مباحث شهادت را بررسي كرده و البته در البه الي ان، به بحث اسيب ها به صورت غيرمستقيم اشاره شده است. 
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ت و شاخص هاي ان) نويسنده شاخص هاي ايثار و شهادت را بررسي ) با عنوان(فرهنگ ايثار و شهاد1387در مقاله ي فهيمي(

  كرده است. 

) در مقاله اي باعنوان(عزت و افتخار حسيني در پرتو جهاد و شهادت) ايثار و شهادت را عزت افرين دانسته است 1382ايزدي(

ي گذارد و در پژوهش حاضر نيز به ان كه در واقع اين يكي از مهمترين اثاري است كه فرهنگ ايثار و شهادت از خود بر جا م

  اشاره شده است. 

) در مقاله اي با عنوان(راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت) راه هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت كه به 1389هاشمي(

  نوعي همان راهكارهاي مقابله با اسيب هاست، اشاره و چند موردي از انها راهكارها را بررسي كرده است

  ش تحقيقرو

نقش و جايگاه شهداي شهر سرفارياب استان كهگيلويه و تبيين ن آتوصيفي مي باشد و هدف از  –اين مطالعه تحليلي    

  مي باشد. در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بويراحمد

  شود:آوري ميطوركلي اطالعات مورد نياز براي انجام پژوهش از دو روش جمعبه

ها، ي تحقيق از كتابآوري اطالعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينهاين روش براي جمع اي: درروش كتابخانه -الف

  شود. هاي اطالعاتي استفاده ميها، مقاالت و پايگاهنامهپايان

ي آماري، اطالعات مورد نياز بوسيله پرسشنامه روش ميداني: در اين روش با طراحي پرسشنامه و توزيع آن بين نمونه -ب

  شود. وري ميآجمع

هاي ميداني اي و بررسي متون و محتواي مطالب و نيز روشهاي مطالعه كتابخانههاي توصيفي عموماً از روشدر پژوهش

توان به سه گروه پيمايشي يا هاي توصيفي را ميطوركلي پژوهششود. بهنظير پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده مي

ها و صفات افراد جامعه پيمايشي به مطالعه ويژگي –وا تقسيم كرد. پژوهش توصيفي زمينه ياب، ژرفانگر و تحليل محت

  ).1384،120حافظ نيا ( دهدپردازد و وضعيت فعلي جامعه آماري را در قالب چند صفت يا متغير مورد بررسي قرار ميمي

آوري تفاده شده و در خصوص جمعآوري مباني نظري و پيشينه تحقيق اساي براي جمعدر اين پژوهش از روش كتابخانه

  اطالعات مربوط به برخي از امار شهدا از روش ميداني استفاده شده است. 

  محيط تحقيق

 249هزار و  16حدود و با مساحتي مي باشدمركز آن شهر ياسوج ، استان هاي كشور ايراناستان كهگيلويه وبويراحمد از      

دقيقه  42درجه و  50دقيقه تا  57درجه و  49دقيقه عرض شمال  و 32درجه و  31دقيقه تا  9درجه و  30كيلومتر مربع، بين 

استان و پستترين نقطه متر بلندترين  4409دنا با ارتفاع  لهقكه  ،سرزميني نسبتاً مرتفع و كوهستانيو  طول شرق واقع شده است

  . باشد يمتر از سطح دريا م 500ارتفاع آن ليشتر با  يهناح

  ايران به شمار مي رود كه با پنج استان همسايه است : غربي استان كهگيلويه و بويراحمد از جمله استان هاي جنوب 
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  بختياري.  از شرق با استان اصفهان و فارس، از جنوب با استان بوشهر، از غرب با خوزستان و از شمال با چهارمحال و

 ي) تقسيم ملويهير احمد) و گرمسيرى (كهگيبه دو ناحيه وسيع سردسيرى (بو ييويه و بويراحمد از نظر جغرافياگيلهاستان ك

 دارا كشور استان 32در بينرا  28اين استان از نظر جمعيت و مساحت از استان هاي كوچك ايران و درهر دو مورد رتبه  شود.

ن شهرستان باشت و كوچكترين آ. بزرگترين و پرجمعيت ترين شهرستان استان، شهرستان بويراحمد به مركزيت ياسوج مي باشد

  مي باشد.

 52هزار و  713ا برابر ب 1395كهگيلويه و بويراحمد بر پايه سرشماري مركز آمار ايران در سال استان جمعيت از نظر جمعيت، 

  .تقسيم شده استبخش  16و  شهرستان 8اين استان به و نفر بوده 

  شهرستان چرام در استان كهگيويه و بويراحمد كشور ايران مي باشد. شهر سرفارياب مركز بخش سرفارياب از توابع

 نفر اعالم شده  5000جمعيت اين شهر بالغ بر 1395به شهر ارتقا يافت و بر اساس سرشماري سال  1391سرفارياب در سال 

  است.

  

  

  يافته هاي تحقيق

  

  شهداي شهر سرفارياب مشخصات  -1                                      

  نام مادر   نام پدر  نام خانوادگي  نام

  

  

  گل بي بي  علي  بام زر  علي حسن

  فخري  علي محمد  پوش  عبدالمحمد

  خيري   غالم  چيدان  محمد كريم 

  عصمت بيگم  مذكور  دانشي  سليمان

  گالبتون    گرگ اهللا  ديرباز  عبدالرضا

  شاه بي بي  شكراهللا  ديرباز  كرامت اهللا

  فاطمه   اياز  كشاورز  خداخواست 

  كتا  عبد الرسول  كشاورز  خيراهللا

  

          

  



 خشت زر                   

 

٤٧٩ 

 

  تاريخ تولد(روز) فراواني برحسب  -2                                     

  روز

  

  فراواني (تعداد)  روز  فراواني (تعداد)

  0  شانزدهم  3  يكم

  0  هفدهم  1  دوم

  0  هجدهم  1  سوم

  0  نوزدهم  0  چهارم

  1  بيستم  0  پنجم

  0  بيست يكم  0  ششم

  0  بيست دوم  0  هفتم

  0  بيست سوم  0  هشتم

  0  بيست چهارم  0  نهم

  0  بيست پنجم  1  دهم

  0  بيست ششم  1  يازدهم

  0  بيست هفتم  0  دوازدهم

  0  بيست هشتم  0  سيزدهم

  0  بيست نهم  0  چهاردهم

  0  سي ام  0  پانزدهم

نفر  1نفر در روز يكم،  3نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب تاريخ تولد(روز)،  8نشان داد، كه از تعداد مطالعات انجام گرفته 

  نفر در روز بيستم ماه متولد شده اند. 1نفر در روز يازدهم و  1نفر در روز دهم،  1نفر در روز سوم،  1در روز دوم، 

  

  تاريخ تولد(ماه) فراواني بر حسب  -3                                                

  فراواني (تعداد)  ماه  فراواني (تعداد)  ماه

  

  3  مهر  0  فروردين

  0  ابان  1  ارديبهشت

  0  اذر  1  خرداد

  1  دي   0  تير

  1  بهمن  0  مرداد

  1  اسفند  0  شهريور

 3نفر در خرداد،  1نفر در ارديبهشت،  1، بر حسب تاريخ تولد(ماه) شهيد شهر سرفاريابنفر  8كه از تعداد نشان داد، مطالعات 

           نفر در اسفند ماه متولد شده اند. 1نفر بهمن و  1نفر دي،  1نفر در مهر، 



 3، شماره1، دوره1397انساني، زمستان جغرافيا و روابط                    

 

٤٨٠ 

 

  فراواني بر حسب تاريخ تولد(سال)  -4                                        

  سال

  

  فراواني (تعداد)

1342  1  

1343  3  

1344  1  

1345  1  

1346  0  

1347  1  

1348  0  

1349  0  

1350  0  

1351  1  

 3، 1342نفر در سال  1نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب تاريخ تولد(سال)،  8كه از تعداد  رفته نشان داد،مطالعات انجام گ

  متولد شده اند. 1351نفر هم در سال  1و  1347نفر در سال  1،  1345نفر در سال  1، 1344نفر در سال  1، 1343نفر در سال 

  

  ني برحسب فصل تولد شهدافراوا  - 5                                                   

  
 2نفر در پاييز و  3نفر در زمستان،  3نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب فصل تولد شهدا،  8كه از تعداد مطالعات نشان داد، 

  نفر در فصل بهار متولد شده اند.



 خشت زر                   

 

٤٨١ 

 

  فراواني بر حسب تاريخ شهادت(روز)  -6                                               

  روز

  

  فراواني (تعداد)  روز  فراواني (تعداد)

  0  شانزدهم  0  يكم

  0  هفدهم  0  دوم

  0  هجدهم  0  سوم

  1  نوزدهم  3  چهارم

  1  بيستم  2  پنجم

  0  بيست يكم  0  ششم

  0  بيست دوم  0  هفتم

  0  بيست سوم  0  هشتم

  0  بيست چهارم  0  نهم

  0  بيست پنجم  1  دهم

  0  بيست ششم  0  يازدهم

  0  بيست هفتم  0  دوازدهم

  0  بيست هشتم  0  سيزدهم

  0  بيست نهم  0  چهاردهم

  0  سي ام  0  پانزدهم

 2نفر در روز چهارم،  3بر حسب تاريخ شهادت(روز)،  ابنفر شهيد شهر سرفاري 8، از تعداد مطالعات انجام گرفته نشان داد

  نفر هم در روز بيستم ماه به شهادت رسيده اند. 1نفر در روز نوزدهم و  1نفر در روز دهم،  1نفر در روز پنجم، 

  

  

  فراواني بر حسب تاريخ شهادت(ماه)   -7                                       

  ماه

  

  فراواني (تعداد)  ماه  فراواني (تعداد)

  0  مهر  0  فروردين

  0  ابان  0  ارديبهشت

  1  اذر  0  خرداد

  1  دي   3  تير

  1  بهمن  0  مرداد

  2  اسفند  0  شهريور

نفر در  1نفر در تير،  3نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب تاريخ شهادت(ماه)،  8كه از تعداد  مطالعات انجام گرفته نشان داد،

  نفر در اسفند ماه به شهادت رسيده اند. 2نفر در بهمن و  1نفر در دي،  1اذر، 



 3، شماره1، دوره1397انساني، زمستان جغرافيا و روابط                    

 

٤٨٢ 

 

  فراواني بر حسب تاريخ شهادت(سال)  -8                                               

  سال

  

  عداد)فراواني (ت

1363  1  

1364  0  

1365  1  

1366  2  

1367  4  

، 1363نفر در سال  1نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب تاريخ شهادت(سال)،  8كه از تعداد  د،مطالعات انجام گرفته نشان دا

  به شهادت رسيده اند. 1367نفر در سال  4و  1366نفر در سال  2، 1365نفر در سال  1

                                  

                                

  فراواني بر حسب فصل شهادت شهدا  -9                                               

  

و نفر در پاييز  1نفر در زمستان،  4نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب فصل شهادت شهدا،  8مطالعات نشان داد، كه از تعداد 

  نفر در تابستان به شهادت رسيده اند. 3

  

  

  

  



 خشت زر                   

 

٤٨٣ 

 

  به جبههشهدا فراواني بر حسب يگان اعزام كننده  -10                                       

  
سپاه  نفر از طرف 4به جبهه، شهدا نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب يگان اعزام كننده  8مطالعات نشان داد، كه از تعداد 

  بسيج به جبهه هاي جنگ حق عليه باطل اعزام شدند. نفر هم از طرف 4انقالب اسالمي و پاسداران 

  

  فراواني بر حسب وضعيت تحصيالت شهدا -11                                            

  
نفر  1نفر ديپلم،  2، شهدا ب وضعيت تحصيالتنفر شهيد شهر سرفارياب بر حس 8اد مطالعات انجام گرفته نشان داد، كه از تعد

  داشته اند.هم در حد خواندن و نوشتن تحصيالت(سواد)نفر  1نفر دوره ابتدايي و  1نفر دوره راهنمايي،  3دوره متوسطه، 

  



 3، شماره1، دوره1397انساني، زمستان جغرافيا و روابط                    

 

٤٨٤ 

 

  فراواني بر حسب محل شهادت شهدا -12                                               

  
نفر در  3نفر در ماووت عراق،  1هر سرفارياب بر حسب محل شهادت شهدا، نفر شهيد ش 8مطالعات نشان داد، كه از تعداد 

  نفر در مسجد سليمان به شهادت رسيده اند. 1نفر در شلمچه و  2نفر در شرق دجله عراق،  1جزيره مجنون، 

  

  

  فراواني بر حسب كيفيت شهادت شهدا -13                                             

  
نفر بر اثر بمباران  1 نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب كيفيت شهادت شهدا، 8ز تعداد ام گرفته نشان داد، كه امطالعات انج

  نفر ديگر بر اثر اصابت تركش به اعضاي مختلف بدن به شهادت رسيده اند. 7هوايي و 



 خشت زر                   

 

٤٨٥ 

 

  فراواني بر حسب نحوه شهادت شهدا  -14                                               

    

نفر در مبارزه با  8نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب نحوه شهادت شهدا، هر  8مطالعات انجام گرفته نشان داد، كه از تعداد 

  دشمن بعثي به درجه شهادت نائل امده اند.

  

  

  

  محل تولد شهدا فراواني بر حسب -15                                                

  
نفر در  5نفر در روستاي نهم و  2نفر در روستاي پايين زرد،  1 نفر شهيد شهر سرفارياب، 8كه از تعداد  مطالعات نشان داد،

  روستاي بهمن ياري متولد شده اند.



 3، شماره1، دوره1397انساني، زمستان جغرافيا و روابط                    

 

٤٨٦ 

 

  فراواني بر حسب وضعيت تاهل شهدا -16                                             

  
  نفر مجرد هستند. 7نفر متاهل و  1نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب وضعيت تاهل،  8داد، كه از تعداد  مطالعات نشان

  

  

  فراواني بر حسب شغل شهدا -17                                           

  
نفر  2نفر دانش اموز و  3پاسدار، نفر  1نفر سرباز،  2نفر شهيد شهر سرفارياب،  8مطالعات انجام گرفته نشان داد، كه از تعداد 

  بسيجي مي باشند.

  



 خشت زر                   

 

٤٨٧ 

 

  فراواني بر حسب ايل -18                                                     

  
  نفر از ايل نوئي هستند 2نفر از ايل سادات و  6نفر شهيد شهر سرفارياب،  8مطالعات انجام گرفته نشان داد، كه از تعداد 

  

                                     

  فراواني بر حسب طايفه  -19                                                          

  
 5نفر از طايفه زياليي و  2نفر از طايفه نعمت الهي،  1نفر شهيد شهر سرفارياب،  8مطالعات انجام گرفته نشان داد، كه از تعداد 

  ابراهيمي مي باشند.نفر از طايفه 

  



 3، شماره1، دوره1397انساني، زمستان جغرافيا و روابط                    

 

٤٨٨ 

 

  

  

  فراواني بر حسب جنسيت، مليت، دين و مذهب شهدا   -20                                    

  گويه 

  

  فراواني (تعداد)  نوع

  8  مذكر(مرد)  جنسيت

  8  ايراني  مليت

  8  اسالم  دين 

  8  تشيع  مذهب

  دارند. نفر جنسيتي مذكر 8حسب جنسيت، هر  سرفارياب برنفر شهيد شهر  8مطالعات انجام گرفته نشان داد، كه از تعداد 

  نفر مليتي ايراني دارند. 8نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب مليت، هر  8مطالعات انجام گرفته نشان داد، كه از تعداد 

  .اسالم مي باشندنفر پيرو دين  8ن، هر نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب دي 8مطالعات انجام گرفته نشان داد، كه از تعداد 

  .هستندداراي مذهب تشيع  نفر 8نفر شهيد شهر سرفارياب بر حسب مذهب، هر  8مطالعات انجام گرفته نشان داد، كه از تعداد 

                         

                                        

    شهداي شهر سرفارياباطالعات گلزار   -21                                            

تاريخ شروع   وضعيت ساماندهي  تعداد مزار  شهر  نام گلزار

  ساماندهي

خاتمه تاريخ 

  ساماندهي

  1/1/1386  1/1/1384  خاتمه يافته  6  سرفارياب  (مركزي)سرفارياب

  1/1/1388  1/1/1387  خاتمه يافته  2  سرفارياب  (اميري) سرفارياب 

مزار در اين دو  8 اين اساساميري) مي باشد، كه بر اي(مركزي و دداراي دو گلزارشهه شهر سرفارياب مطالعات نشان داد، ك 

  زار شهداي مركزي و دو مزار در گلزار شهداي ديرباز يا محله اميري.ر گلشش مزار د گلزار مي باشد.

                                        

  

  

  

  



 خشت زر                   

 

٤٨٩ 

 

  اطالعات تكميلي   -22                                                      

  فراواني (تعداد)  گويه

  

  1880  تعداد شهداي استان كهگيلويه و بويراحمد

  135  تعداد شهداي شهرستان چرام

  72  تعداد شهداي بخش سرفارياب

  38  تعداد شهداي بخش سرفارياب(دفن شده در بخش)

  34  تعداد شهداي بخش سرفارياب(دفن شده بيرون از بخش)

  8  شهداي شهر سرفارياب تعداد

  1  سرفارياب شهداي مفقودالجسد

نفر، تعداد شهداي شهرستان چرام  1880، تعداد شهداي استان كهگيلويه و بويراحمد شان مي دهد كه بر اساس امار بدست آمدهمطالعات ن

نفر بيرون از سرفارياب  34ارياب  و نفر در سرف 38نفر شهداي بخش سرفارياب  72نفر، از  72نفر، تعداد شهداي بخش سرفارياب  135

  .نفر هم مفقوداالثر مي باشد 1 نفر و 8دفن شده ، تعداد شهداي شهر سرفارياب 

  

  

  گلزار شهداي مركزي سرفارياب                                                        



 3، شماره1، دوره1397انساني، زمستان جغرافيا و روابط                    

 

٤٩٠ 

 

  

  

  

  

  
  گلزار شهداي شهيدان ديرباز(محله اميري) سرفارياب                               

  

  

  

  

  



 خشت زر                   

 

٤٩١ 

 

  بحث و نتيجه گيري

 بر هاي حاكم ارزش دادن انتقال كشورها و ها تمدن همه و عصرها همه در تاريخ طول در ها مسؤوليت و ها رسالت از يكي    

 و فردي متعالي اجتماعي رفتارهاي مطلوب باورهاي و ديني و فرهنگي اصيل هاي ارزش انتقال و اعتالء و حفط است جامعه

 .است هاي همگاني رسالت ترين اساسي از ايثار و شهادت و تالش عزم و استواري، عطوفت، پويايي، و نشاط مانند جمعي

 مي توانند نقش  نوين رساني اطالع و تصويري و صوتي وسايل و مطبوعات و تلويزيون و راديو جمله از گروهي رسانه هاي

 رواج جامعه در شهادت فرهنگ كه هنگامي .باشند داشته فرهنگي شهاي ارز و باورها از بسياري ترويج و تبليغ در توجهي قابل

 گرامي پيامبر . شود مي مقام اين كسب سر بر و رقابت مسابقه سبب كه آيد مي وجود به قلوب در شعفي و شوق يافت،

 ياري و نصرت مادي) لحاظ اولي(به مسلمانان ناتوان و جمع اندك با توانست شهادت و جهاد فرهنگ ترويج اسالم(ص) با

 گسترش با .شود اسالم سريع گسترش و تثبيت سبب و زده شرك پيكر را بر ها ضربه ترين بزرگ كرده، كسب را متعال خداوند

 .يكند م نا اميد اسالم دژهاي در نفوذ از را آنان و افتد مي دشمنان اندام بر لرزه كه است طلبي شهادت و جهاد فرهنگ

 اين از فاصله گرفتن و داشت خواهد دنبال به را جهاني عدل استقرار كه است شهادت و جهاد فرهنگ رواج و گسترش تنها پس

 و معنوي رسالت به بازگشت امكان بشريت است اميد .هدايت و نور قافله از ماندن دور و جوامع ضاللت و ذلت يعني فرهنگ

 جهت در ها دانش و ها تالش تمام راه اين از و آورند دست به آن را به عمل و شناخت توفيق و نداده دست از را خود ملكوتي

 تمام در زندگي حقيقي معناي و گرفته جان ايمان روح با جان، بي نهاي و تمد گيرد قرار انسانها واقعي سعادت و جوامع بهبود

 ايران ملت ذهن در گرانسنگ ميراثي عنوان به بايد مقدس دفاع سال هشت بزرگ يابد. حماسة گسترش انساني شخصيت ابعاد

 درك را مقدس دفاع پرافتخار دوران كه كساني و آيندگان كه است صورت اين در تنها .بماند تحريف مصون آفت از و باقي

بديهي  . جويند سود آن بهاي گران هاي اندوخته از و دهند قرار خويش ديدگان منظر در را ميراث اين اند، مي توانند نكرده

 نيازمند مباني فرهنگي، الگوي تدوين در مقدس دفاع دوران بهاي گران دستاوردهاي و مفاخر داشتن با امروز ما ملت است

  .نيست ديگران از تحول، با متناسب تئوريك

نوعي فرهنگ ديني و ملي است و مي تواند نسخه شفابخشي فرهنگ شهادت طلبي به واسطه ريشه و خاستگاه هاي تاريخي خود 

براي حفظ تماميت ارضي كشور در مقاطع متفاوتي باشد.اين فرهنگ داراي مشخصه ها و ويژگيهايي است كه از ديگر فرهنگها 

بود  و حتي فرهنگ مقاومت و پايداري ديگر كشور متمايز و ويژه شده است. مهمترين شاخصه هاي اين فرهنگ خداباوري

همان گوهري كه تمام سكنات و حركات فرد را متوجه مبدا هستي مي نمايد.خدامحوري موجب شد تا بر خالف ديگر ارتش 

هاي جهان، رزمندگان اسالم تمام لحظات خود را متوجه خدا نمايند و بر خالف ديگر استراتژي هاي نظامي فتح خاك را نه به 

وان يك هدف ثانويه ببينند و اين موضوع در تمام تاريخ بشريت بي نظير است و عنوان يك هدف اوليه و اصلي، بلكه به عن

  نمونه هاي آن را فقط مي توان در مقاومت هايي سراغ داشت كه از ايران اسالمي بهره گرفته اند.

 حماسه و تعميم شور سويي از و است شرافت و فخر تكريم و صالبت و صبر تعظيم سو يك از شهيدان بزرگداشت حقيقت در

 پژواك مقدس شهداي دفاع و اسالمي شكوهمند انقالب شهداي گراميداشت . تجليل و تكريم و هدايت نور تحصيل و

 اسالم آوران رزم شمشير از برقي كه . است افكنده طنين كفر با اسالم مصاف قرن چهارده هاي عرصه در كه است شمشيرهايي
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 فضاي در رعدش سفير سوزاند، را كاخ ستم كربال در و كرد كور را فتنه چشم نهروان و صفين در و درخشيد حنين و بدر در

 فرود امد و پيام شورانگيز( نصر من اهللا و فتح قريب) را نفاق و كفر نفير بر دفاع حماسه سال هشت و 1357ماه  بهمن ملكوتي

 كرد. اعالم وجهانيان جهان به

 بهشتي الله هاي آن انگيز دل عطر ديگر بار كه است معطري نسيم همچون شهادت ها و ها رشادت همه آن گراميداشت اينك

 مي قرار آيندگان رهروان و راه فرا را، سازان حماسه آن روشن كهكشان از هدايتي پرتو و رساند مي زمينيان جان مشام به را

 امروز اعتبارات پاسدار و افتخارات گذشته دار ميراث كه است عزيزاني همه همكاري و دريغ بي حمايت گرو در كار اين دهد،

 .آينده اند انتظارات خواستار و

استان كهگيلويه و بويراحمد استاني در جنوب غربي كشور ايران اسالمي كه با توجه به مساحت و جمعيت كم نسبت به ساير 

بيشترين افته، كه به طبع آن مقدس) حضور ياستان هاي ديگر، مردمان اين استان در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل(دفاع 

  حضور و تعداد شهدا، جانبازين و ايثارگران را در ميان ساير استان هاي ديگربه نسبت جمعيت را دارا مي باشد.

ازاده به كشور عزيزمان اهدا كرده است.  تعداد  318هزار رزمنده،  33هزار جانباز،  13شهيد، 1880استان كهگيلويه و بويراحمد، 

  سال سن داشتند. 67و كهنسالترين  12نفر سرباز و بقيه بسيجي بوده اند. كه كوچكترين شهيد  300شهدا، پاسدار، نفر از  270

  شهيد واالمقام مي باشد. 135شهرستان چرام يكي از شهرستان هاي استان كهگيلويه وبوبراحمد، كه داراي 

مقام به كشور عزيزمان شهيد واال 72ويه و بويراحمد، گيلبخش سرفارياب تابعه ي شهرستان چرام يكي از بخش هاي استان كه

شهيد ديگر در ساير مناطق استان كهگيلويه و بويراحمد  34شهيد در خود بخش سرفارياب دفن و  38اهدا كرده، كه از اين تعداد 

  دفن مي باشند.

ر در روستاهاي گلزار ديگ 14اب و ر در شهر سرفاريگلزا 2گلزار شهدا مي باشد، كه از اين تعداد  16بخش سرفارياب داراي 

  .تابعه ي اين بخش واقع شده اند

محله (مركزي و شهيدشهيد واالمقام كه اين شهدا در دو گلزار 8شهر سرفارياب كه مركز بخش سرفارياب مي باشد داراي 

(علي شهيد يك نفر متاهل و هفت نفر ديگر مجرد هستند كه ثمره ازدواج يك نفر شهيد متاهل 8از اين  اميري) دفن شده اند.

  مي باشد. (سيد سليمان دانشي)شهيد مفقود الجسد 1نفر شهيد،  8دختر مي باشد و از تعداد  1، ام زر)حسن ب
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