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مقدمه

نویسندۀ این کتاب به سبب عالقۀ وافری که به تاریخ دارد، دربارۀ همۀ ادوار تاریخی 
داشته است.  نامنسجم ـ  و  کنده  پرا ـ هرچند  مطالعاتی  شــده اســت  مکتوب  که  ــران  ای
که در  بــدان سبب  ادوار، چیزهایی می داند، ولی  از همۀ فراز و نشیب های این  تقریبًا 
کمیت نظام جمهوری اسالمی  سال ۱۳۴۱ ش به دنیا آمده و بیشتر عمرش را در دورۀ حا
ایران سپری کرده، طبیعی است با این مقطع تاریخی آشنایی بیشتری داشته باشد. از 
این رو نویسنده به ضرس قاطع و به جرئت تمام و به حکم وجدان بر این باور است که 
و  ناب ترین  پرافتخارترین،  درخشان ترین،  زیباترین،  مقدس،  دفاع  هشت سالٔه  دورۀ 
گون، ازجمله در ُبعد اخالقی و تربیتی  شگفت ترین مقطع تاریخی ایران، از جهات گونا
است.۱ درحقیقت این هشت سال، تجلی گاه و میدان بروز خصلت ها و صفات زیبای 
ایرانیاِن مسلمان بود. خصلت ها و صفاتی که پیش از این و عمدتًا در قالب داستان یا 

افسانه، در کتاب هایی مانند شاهنامه خوانده بودیم.

راقم این سطور موفق شد طی این سال ها، سفرهایی به جبهه های جنگ داشته باشد 
و ایامی از عمرش را با مجاهداِن راِه خدا سپری کند. ولی این حضور، ماهیت و صبغٔه 
تبلیغی داشت نه رزمی و عملیاتی. در این مسیر نورانی، توفیق شهادت که هیچ، سعادت 
مجروحیت هم نداشت و نتیجٔه این بی توفیقی هم آن شد که در تمامی سال های پس 
از جنگ، احساس غبن و خسران کند و خود را مدیون شهیدان و جانبازان و آزادگــان 

ابعاد دیگر این جنگ دفاعی، مانند ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی فرهنگی و ...، موضوع بحث این کتاب نیست.  .1
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بداند. این احساس نویسنده را بر آن داشت در پیوند با اهداف واالی این عزیزان، قدمی 
بردارد و کاریـ  هرچند ناچیز ـ بکند.

از  گوشه هایی  انعکاس  و  زمــانــی، نگارش  ایــن مقطع  کــار در  از نظر نویسنده بهترین 
زیبایی های اخالقی و جلوه های ناب رفتاری خالقاِن این حماسۀ بی بدیل است. باشد 
که این زیبایی ها و جلوه هاـ  که با این حجم در هیچ جنگی دیده نشده ـ در تاریخ ایران، 

بلکه جهان ثبت شود و سرمشق و الگویی باشد برای همۀ عصرها و نسل ها.

کی از فضایل اخالقی رزمندگان است  که حا در این مجموعه به بیان صفات زیبایی 
کتفا نشده است، بلکه به امور رفتاری آنان که معلول و متأثر از اخالق ایشان است نیز  ا
پرداخته شده است، برای مثال شهامت، شجاعت، تواضع، صداقت، سخاوت و اموری 
از این دست، فضایل اخالقی اند، ولی چگونگی پرستش، ساده زیستی، حالل خوری، 
تقواپیشگی و مانند این ها، رفتارهایی هستند که از خوی ها و خصلت های اخالقی ناشی 
می شوند. هرچند در تأثیرگذاری این امور بر اخالق نیز جای تردید نیست. درحقیقت 

کم است. بین امور اخالقی و رفتاری، رابطٔه متقابل حا

که  شده است  استفاده  معتبری  کامًال  کتاب های  و  منابع  از  مجموعه  این  نگارش  در 
مندرجات آن ها، اظهارات مستقیم رزمندگان و شهیدان است و یا رزمندگانی آ ن ها را نقل 
کرده اند که در تماس مستقیم با این عزیزان بوده اند و در صحت آن ها هیچ تردیدی 
نیست. در کتاب هایی که برای نگارش کتاب پیش رو استفاده شده اند، به خاطرات بس 
زیبایی برمی خوریم که جز از انسان های مهّذب، وارسته و رهاشده از تعلقات مادی و 
گر امروز قسمت  دنیوی انتظار نمی رود. چنان که شهید علی چیت سازیان می گوید: »ا
ما شده بلدچی شویم، اما باید اول بلد باشیم نفسمان را بُکشیم. اول باید از معبر پر از 
که در  کند  کنیم. کسی می تواند از سیم خاردارهای دشمن عبور  مین نفس اماره عبور 

سیم خاردار نفسش گیر نکرده باشد.«۱

ک باختگان را برای ورود به هر  همین تهذیب ها و تصفیه های نفسانی بود که آن پا
« در  »بابا نظر به  عرصۀ دشواری مهیا می کرد. شهید محمد حسین نظرنژاد معروف 

حمید حسام، هفتادودومین غواص، ص 226.  .1
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بیان یکی از این صحنه ها می گوید: »عملیات کربالی 5، عملیات کم نظیری است. 
چهارصد کیلومتری،  زمین  یک  در  کالشینکف به دست،  هزار  صدها  وقتی  می دانید 
و  گلوله های سبک  از هر طــرف، صــدای شلیک  بیفتند چه می شود؟  به جــان هم 
بیداد می کرد. در آن  بالگرد  و  کاتیوشا، هواپیما  انفجار خمپاره، توپخانه،  سنگین، 
گوششان پاره شد. بسیاری دچار اختالل روانی شدند.  عملیات، خیلی ها پرده های 
کار می کرد.  واقعًا غوغایی بود. نزدیک به پنج هزار قبضه توپ و چند هزار تانک 
، جنگ تن به تن  که در طول روز فاصلۀ ما با عراقی ها، چهل پنجاه متر بود. طوری 

پیش آمد.

پشت  و  هاللی ها  بازمی گشتند.  و  می کردند  عبور  کریز  خا از  دیــوانــه وار  تانک هایشان 
کریز ها واقعًا به گورستان تبدیل شده بود. تعداد زیادی خودرو و تانک عراقی منهدم  خا
شد، اما آن قدر ابزار و وسیله داشتند که تمام نمی شدند. کانال هایی که از قد آدم بلندتر 
بود، پر از اجساد عراقی ها بود. طوری که ناچار بودیم روی آن ها پا بگذاریم. جنازه ها 
گر بیرون از  باد کرده بودند و امکان انتقال نبود. ناچار بودیم از همان جا عبور کنیم. ا
از روی  را روی زمین نمی گذاشتیم،  کشته می شدیم. پایمان  کانال حرکت می کردیم، 
کربالی 5، یک لقمه غذای  گوشت و بدن عراقی ها می گذشتیم. من در تمام عملیات 
گرم یا غذایی که تفاله داشته باشد نخوردم! از بس آتش سنگین بود می ترسیدم وقتی 

بخواهم برای قضای حاجت بروم هدف قرار گیرم.«۱

جالب این که مجاهدان راه خدا، عاشقانه و مشتاقانه و در حالی که بر یکدیگر سبقت 
می گرفتند، به سوی میادینی با این همه خطر می شتافتند. شهید بابانظر در توصیف 
حال و هوای شب عملیات کربالی 5 می گوید: »وقتی بچه ها با هم خداحافظی می کردند، 
گریه تا بیرون سنگر می آمد. طاقت نیاوردم. از سنگر بیرون آمــدم. عــده ای از  صــدای 

بچه ها، با حالتی خداحافظی می کردند که انگار باز نخواهند گشت.«2

که زمان  برخی از ایــن دالورمـــردان، به درجــه ای از عرفان و یقین دســت یافته بودند 
شهادتشان را به طور دقیق می دانستند. یکی از هم رزمان شهید حسین علی فخری که 

مصطفی رحیمی، بابانظر، ص 373-371.  .1
همان، ص 368.  .2
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در جبهه به »عموحسین« معروف بود، می گوید: یک شب، شهید فخری گفت: »فردا 
شب، عروسی است و من شهید می شوم. تشتی بــزرگ از حنا درســت کرد و به سر همۀ 
بچه ها حنا گذاشت. برای موها و محاسن خود هم حنا گذاشت. سپس گفت: من فردا 
ظهر داماد می شوم. فردا صبح که بچه ها رفتند حمام و حناها را شستند او هم رفت حمام 
و لباس های بچه ها را تمیز شست و همه جا را مرتب کرد و بعد رفت برای بچه ها غذا 
آورد. در حال توزیع غذا بود که هواپیماهای دشمن آمدند و آنجا را بمباران کردند و در اثر 
ترکش های همین بمباران، آن بزرگوار که مسئول تدارکات و به مهربانی مشهور بود، به 

شهادت رسید.«۱

کوتاه در فضایل اخالقی و جلوه های رفتاری رزمندگان خواهیم  با این مقدمه، سیری 
داشت و با گشت و گذار در این بوستان، جان خود را به شمیم گل های آن معطر می  کنیم. 

با این یادآوری که آنچه در این کتاب آمده است، جز نمونه هایی اندک نیست.

با توجه به اینکه پــاره ای از مطالب منقول در کتاب، خاطرات شفاهی رزمندگان و گاه 
با گویش های محلی است. ممکن است گاهی با هدف حفظ رسایی کالم، در نگارش 
برخی واژه هــا و تعبیرات، تغییرات اندکی داده شده باشد یا عبارات طوالنی، تلخیص 
شده باشند. بی آن که محتوا و مضامین تغییر کند. آنچه در این کتاب می خوانید، در 
دو بخِش راه و رسم عاشقی در ُبعد فردی و راه و رسم عاشقی در ُبعد اجتماعی سامان 
که بیشتر  یافته است. مقصود از راه  و رســم عاشقی در ُبعد فــردی، خصلت هایی است 
جنبۀ شخصی دارند و کمتر به دیگران مرتبط اند. برخالف خصلت های مربوط به ُبعد 
که اساسًا در بستر تعامل با دیگران شکل می گیرند و بــدون ارتباط با آحاد  اجتماعی 
جامعه تحقق نمی یابند. به هر حال با مطالعٔه مندرجات این دو بخش، وجه نام گذاری 
کتاب )ایرانیان و راه و رسم عاشقی( نیز روشن می شود، زیرا این گونه جلوه های اخالقی 

و رفتاری جز از انسان های عاشق سر نمی زند.

ج در فصل »صبر و استقامت«،  کید شود که مطالب مندر در پایان باید بر این نکته هم تأ
گاه بسیار درد آور و تأثر برانگیز است و ممکن است برای همه، قابل تحمل نباشد. از این 

عباس رئیسی بیدگلی، عموحسین، ص 327.  .1
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رو توصیه می شود این فصل از کتاب، یکجا و در یک نوبت خوانده نشود، بلکه به تدریج 
و در البه الی فصل های دیگر مطالعه شود.

که در نگارش این اثر همکاری داشته اند، به خصوص آقای مهندس  از همٔه عزیزانی 
مجتبی نباتی خانکهدانی که کار حروف چینی آن را عهده دار شدند تشکر می کنم. امید 
آن که این اثر ناچیز که بسیاری از مطالبش اشک ریزان و با تأثر فراوان نگارش یافته است 
مورد قبول خدای عاشقان قرار گیرد و زمینۀ برخورداری این عبد عاصی را از شفاعت 

. شهیدان فراهم آورد. ان شاءاّلل

کبر کانتری علی ا
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدرس حوزۀ علمیه


