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اهتمام دكتر اردستاني به تبیین روایت های صحیح دفاع مقدس
از منظر امام)ره( و مقام معظم رهبری 

يحيي نيازي

مقدمه
مقاطع  از  یکي  ایران،  علیه  عراق  هشت ساله  جنگ 
مهم تاریخ انقالب اسالمي است که در سال هاي اخیر، 
تحقیق  آن  درباره  مختلف  رشته هاي  پژوهشگران 
کرده اند. این رویداد مهم تاریخي موضوعات و عناصر 
و  پژوهش  ظرفیت  از  همچنان  که  دارد  بي شماري 
کشور  پژوهشي  جامعه  برای  و  برخوردارند  مطالعه 
دفاع  در  تأثیرگذار  عناصر  بارزترین  از  یکي  به عنوان 
مقدس، موضوعي قابل توجه است که تببین دیدگاه و 

رفتار آنان مي تواند مبین چگونگي هدایت و رهبري 
ملتي بزرگ در مقابله با هجمه اي سنگین در آغازین 
سال هاي حیات انقالب اسالمي باشد. بي تردید، این 
امر نیازمند اقدامات پژوهشي مناسب بوده و خواهد 
بود. ازآنجاکه در همه جوامع، رهبران سیاسي به عنوان 
هدایت گر اصلي و سیاست گذاران جامعه در بحران ها 
بیشتر شناخته مي شوند، نقش امام امت و مقام معظم 
رهبري در گذر از از مهم ترین بحران انقالب اسالمي 
پژوهش هاي  و  بررسي  نیازمند  مقدس،  دفاع  یعني 
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مرکز  فقید  رئیس  اردستاني  حسین  است.  قابل اتکا 
 4 حدود  طول  در  مقدس،  دفاع  تحقیقات  و  اسناد 
دهه  یك  و  خود  پژوهشي  و  مطالعاتي  حیات  دهه 
مدیریت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، همواره 
تالش کرد با مطالعة شخصیت، ویژگي ها، رفتارها و 
منویات دو چهره اصلي و تأثیرگذار انقالب، امام امت 
و مقام معظم رهبري، نقش آنان را در جنگ به نحوي 
عالوه بر  لذا  کند.  ترسیم  جامع و مانع تر  و  شایسته تر 
لحاظ کردن منویات آنان در مباحث ساختاري مرکز، 
در همه پروژ ه هاي پژوهشي نیز دیدگاه ها و منویات 
حضرت امام خمیني)ره( و حضرت آیت اهلل خامنه اي به 
وضوح دیده مي شود. در این نوشتار تالش شده است 
اردستاني  دکتر  مرحوم  عملي  اهتمام  از  مختصري 
رهبر  و  امت  امام  منویات  تبیین  و  تدوین  در حوزه 
دفاع مقدس  از  روایت صحیح  بُعد  در  انقالب  فرزانه 
منابع  و  اسناد  و  تصمیمات  سخنان،   از  استفاده  با 

موجود، احصاء و آورده شود.

اعتقاد راسخ
دفاع  همواره  فعل  و  قول  در  اردستاني  دکتر  مرحوم 
انقالب  فرهنگ  و  هویت  اصلي  پشتوانه  را  مقدس 
و  عظیم  پشتوانه  این  و  می کرد  معرفی  اسالمي 
رهبري  و  مدیریت  ناشي  از  را  انقالب  هویت بخش 
اعتقادي  با  او  خمیني)ره( می دانست.  امام  هوشمندانه 
تداوم  و  حفظ  به  منوط  را  انقالب  دوام  و  بقا  راسخ، 
آرمان ها و ارزش هاي برآمده از دفاع مقدس و مکتب 
حیات بخش اسالم می خواند. وی دراین باره مي نویسد: 
»دفاع مقدس پشتوانه جدید و غني فرهنگ و هویت 
ملي ایرانیان است که ارزان آن را به دست نیاورده اند و 

خون شهیدان و نام آنها بر هر کوي و برزن از پایتخت 
این  براي  ملي  هزینه  نشانة  دوردست،  روستاهاي  تا 
دستاورد است. اگر به گفته امام خمیني)ره( 22 بهمن و 
انقالب اسالمي موجب شکل گیري تاریخ جدید ایران 
و  ایران  تاریخ جدید  هزینه  دفاع مقدس  است،  شده 
تثبیت و نهادینه کردن آن است. با دفاع مقدس، ایران 
و اسالم، خود را بازتولید کرده اند. دفاع مقدس توانست 
با الگوي عیني و نه ذهني و زباني، عاشورا را عصري 
کند و ایران نیز پس از قرن ها به بن مایه جدیدي دست 
یافت که پس از ورود اسالم به ایران فاقد آن بوده و از 
این پس توانست با چهرة جدید، خود را به نسل هاي 
آتي و جهان عرضه کند. پرداختن به دفاع مقدس سبب 
شد که ایران و مسلمان ایراني دیگر به ارتجاع برنگردند 
و با اتکا به توانایي هاي جدید، استقالل و توسعه را با 
حفظ هویت ملي و دیني بومي کنند و به جهان اسالم 

نیز مدد رسانند«. )اردستانی، ۱392 : 5-۱0(

شجاعت و فداكاري رزمندگان
در  را  فداکاري  و  شجاعت  روحیه  اردستاني  مرحوم 
وجود رزمندگان و فرماندهان جوان جنگ، به نقش 
بي بدیل امام امت در کاشتن بذر شهامت، صالبت و 
شجاعت در دل هاي مردم ایران مخصوصاً جوانان دهه 
اول انقالب، نسبت مي دهد و شکست هاي دشمن در 
فرماندهان  این  کامل  اطاعت  به دلیل  را  نبرد  صحنه 
جوان و رزمندگان از دستورات امام خمیني)ره( مي داند 
آیات  واقعي  تفسیر  و  عملي  ترجمان  است  معتقد  و 
صدام  بعثي  رژیم  با  ایران  نبرد  میدان هاي  در  الهي 
واقع شده است. کما اینکه قرآن کریم درباره اطاعت 

محض از رسول خدا)ص( مي فرماید: 
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دکتر حسین اردستانی، مسئول فقید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و استاد دانشگاه های شهید بهشتی و 
امام حسین)ع(، تهران،۱394.

»یَا أیَُّها الّذیَِن آَمنُوا أطِیُعوا اهللَ و أطِیعُوا  الّرسُوَل َو 
وُه إِلَي اهللِ  أولِي األْمِر ِمْنُکْم َفإِْن تََناَزْعُتْم فِي َشْيٍء َفُرُدّ
َوالّرُسوِل إِْن ُکْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللِ َوالَْیْوِم اْلِخِر َذلَِك َخْیٌر 

َو أَْحَسُن تَأِویاًل«. )قرآن کریم، سوره نساء، آیه 59.(
و  دیني  آموزه هاي  به  تأسي  با  اردستاني  دکتر 
قرآني و تأثیر امام امت در ظهور و بروز این آموزه ها 
ویژگي   جنگ،  فرماندهان  و  رزمندگان  میان  در 
ترسیم  این گونه  را  امام   از  رزمندگان  اطاعت پذیري 

مي کند: 
»این فرماندهان، فرزندان ملت را به نام رزمندگان 
بسیجي در سازمان رزم متفاوت از الگوي کالسیك، 
رهبري  از  مطلق  تبعیت  دیني،  اعتقاد  بُن مایة  با 
کردند  فرماندهي  شهادت طلبي،  و  خمیني)ره(  امام 
در  دیگري  از  پس  یکي  را  سنگین  شکست هاي  و 
فتح المبین  طریق القدس،  ثامن االئمه)ع(،  عملیات هاي 
قدرت  و  آوردند  وارد  دشمن  بر  بیت المقدس  و 

ایرانیان  ملي  قدرت  کرده،  تثبیت  را  جدید  سیاسي 
نظام سلطه  و  به رخ دولت هاي مستبد منطقه اي  را 
جهاني کشیدند... عزیز جعفري در کنار فرماندهاني 
در  همگي  که  و...  رشید  صفوي،  رضایي،  همچون 
دستگاه اندیشه و مکتب فکري سپاه پاسداران و در 
فضاي فکري و رفتاري برآمده از انقالب به قرائت امام 
خمیني، رشد کرده بودند، سبك جدید فرماندهي را 

بنیان گذاشتند«. )اردستانی، ۱392: ۱8(
در  دانشگاه  استاد  یك  قامت  در  اردستاني  دکتر 
رشته علوم سیاسي و با نگاهي به آینده، ترسیم و تبیین 
موضوع  یك  را  خمیني)ره(  امام  منظر  از  جنگ  وقایع 
اساسي می دانست و همواره تالش مي کرد با استفاده از 
سخنان تاریخي بنیان گذار جمهوري اسالمي، نقطه اوج 
هدایت و رهبري جامعه در بحراني ترین شرایط کشور 

به خوبي تدوین شود. وي دراین باره مي نویسد: 
کشور  موضوع  مهم ترین  را  جنگ  امام  »حضرت 
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مي دانستند و همواره از ابتداي جنگ،  توجه مسئوالن 
و مردم را به دفاع مقدس معطوف مي داشتند و در رأس 
امور به آن مي پرداختند. ایشان پشتوانه  اصلي جبهه هاي 
نبرد را آحاد مردم، به ویژه طبقات فقیر و جوانان انقالبي 
و تحول روحي به وجود آمده در آنان را سرمایه  انقالب 
و جنگ و عامل پیشبرد آن مي دانستند. حضرت امام 
ایجاد  با طرح موضوع سالم سازي جامعه و  خمیني)ره( 
از جوانان  راه خدا،  براي مجاهدت در  محیط مناسب 
مي خواستند به سوي جبهه ها 

بشتابند«.
مرحـــوم اردســتـاني 
امـــام  نقـــش  تبیین  در 
خمینی)ره( در دوران دفــاع 
مقــدس همواره به دنبــال 
بودند  مطالبي  احصــای 
و  کارســاز  جامعه  در  که 
راهگشــا باشـــد. مطالعـه 
مستمــر و تحقیـق و رصد 
دیـدگاه هاي حضــرت امام 
خمیني)ره( ازجمـله مواردي 
بود که ایشان به طور دائم به آن اهتمام جدي داشت 
دیدگاه های  از  مي کرد  توصیه  نیز  پژوهشگران  به  و 
کاربردي حضرت امام)ره( و رهبري معظم انقالب غافل 
نشوند. وي بر دیدگاه هاي حضرت امام که سبب ایجاد 
وحدت در جامعه مي شد و درصورت استقامت ملت، 
همچنین  و  می انجامید  دشمن  حتمي  شکست  به 
توجه امام)ره( به محرومان جامعه و اخالص در اعمال 
را بارها و بارها و به انحای مختلف تأکید مي کرد و 
عالوه بر تأکیدات فراوان در جلسات اداري و پژوهشي 

تدوین مقاالت، در تدریس و در  نیز در  مرکز، خود 
دیدگاه ها  این  از  مختلف،  سخنراني هاي  و  نوشتارها 
حفظ  و  پیروزي ها  حفظ  درباره  ایشان  مي برد.  بهره  

وحدت از دیدگاه امام)ره( مي نویسد: 
حفظ  براي  نکته  مهم ترین  امام)ره(،  دیدگاه  »]از[ 
سیاست گذاري های  عالوه بر  به دست آمده  پیروزي 
آنها  حفظ  و  محروم  طبقه   از  دفاع  در  سیاسي  نظام 
به  مردم  توجه  داخلي،  نیز وحدت  و  انقالب  به منزله  
جبهه و حمایت از آن است. ... حضرت امام خمیني)ره( 
به  ارتقای ملت  و  ایران  و  اسالم  بر دشمنان  پیروزي 
فرهنگ  فساد  از  رهایي  و  دیني  حکومت  سعادت 
غربي ـ که ارمغان حکومت وابسته  شاهنشاهي بود ـ 
و تضمین بقاي جمهوري اسالمي را مرهون فداکاري 
و ازجان گذشتگي مجاهدان راه خدا مي داند که در این 
راه به فیض شهادت رسیدند. ... درمورد اخالص عمل 
رزمندگان، امام بارها به رزمندگان و فرماندهان توصیه 
باقي  ابد  تا  کارتان  نتیجه  مي خواهید  اگر  که  کردند 
بماند، فقط براي خدا کار کنید. این موضوع ازنظر امام 
بسیار مهم و حیاتي بود«.)اردستانی، ۱390: 47-48(

تكريم مقام واالي شهيدان
مرحوم دکتر اردستاني تکریم شهیدان و خانواده آنان 
بر  همواره  و  مي دانست  خود  براي  واجب  امر  یك  را 
سرکشي و حل مشکالت خانواده معظم شهدا به ویژه 
تحقیقات  و  اسناد  مرکز  راوي  گران قدر  شهیدان 
عمل  در  ایشان  مي کرد.  فراوان  تأکید  مقدس،   دفاع 
و  شهیدان  خانواده  به  رسیدگي  امر  به  به شدت  نیز 
ارتباط  داشت.  اهتمام  شهدا  والي  مقام  پاسداشت 
اقدامات  از  راوي  شهداي  خانواده  با  مستمر  و  مداوم 

يك  قامت  در  اردستاني  دكتر 
استاد دانشگاه در رشته علوم 
آينده،  به  نگاهي  با  و  سياسي 
جنگ  وقايع  تبيين  و  ترسيم 
امام خميني)ره( را يك  از منظر 
می دانست  اساســي  موضوع 
نقطه  مي كرد  تالش  همواره  و 
اوج هدايــت و رهبري جامعه 
كشور  شرايط  بحراني ترين  در 

به خوبي تدوين شود.
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است.  مرکز  مدیریت  یك دهه  طول  در  وي  ماندگار 
دکتر اردستاني این گونه اقدامات را تأسي به تفکرات 
امام امت و رهبر معظم انقالب در تکریم شهیدان و 
خانواده آنان مي خواند و بارها تأکید مي کرد که امام 
امت و رهبر معظم انقالب دوام و بقاي انقالب و امنیت 
کشور را مرهون خون شهیدان دانسته اند. او با استفاده 
از جمالت تاریخي امام خمیني)ره( بر حفظ حرمت خون 
شهدا تأکید داشت و همکاران ایشان در مرکز بارها این 
جمله تاریخي امام را از زبان دکتر اردستاني شنیده اند 
زبان جاري  بر  را  آن  زایدالوصفي  و شوق  با شور  که 
مي کرد و می گفت: »همین تربت پاک شهیدان است 
که تا قیامت، مزار عاشقان و عارفان و دل سوختگان و 

دارالشفاي آزادگان خواهد بود«.
حاکم  بر  معنوي  روح  به  اشاره  با  همچنین  او 

صحنه هاي نبرد مي نویسد: 
با  که  مي دانند  ایران  جدید  تاریخ  »طالیه داران 
ایران  به  جدیدي  هویت  مقدسشان،  دفاع  و  انقالب 
این  در  که  مي خواهند  رزمندگان  از  امام  داده اند. 
میدان سهمگین، مجاهدتشان مخلصانه باشد؛ زیرا از 
و  توحید  نبرد،  و جان جبهه هاي  ایشان، روح  منظر 

معنویت است«. )همان(

دفاع مقدس يك الگوي ماندگار
یك  را  مقدس  دفاع  که  درعین حال  اردستاني  دکتر 
رهبري  نقش  از  هیچ گاه  مي دانست،  تاریخي  الگوي 
انقالب در ایجاد این الگو غافل نبود و همواره این نقش 
بر تبیین و ترسیم  را محوري ترین نقش می خواند و 
برشماري  با  او  داشت.  مثال زدني  اهتمامي  نیز  آنان 
نقش رهبران انقالب در بسیج همه اقشار و ایجاد شور 

و شوق الهي براي مقاومت برای رضاي خداوند متعال، 
با استفاده از مصداق هاي عیني و بیان وقایع در صحنه 

نبرد، در تبیین این الگوي ماندگار مي گوید: 
»در الگوي دفاع مقدس، رزمندگان و فرماندهان 
و رهبران جلوتر از سایرین خطر را پذیرا شده و کمتر 
از آنها واجد بهره مندي بودند. براي اسالم و ملت جان 
و سر و تن اهدا مي کردند، طلبکاري و فزون خواهي در 
الگــوي رفتــاري آنهـا تعریف نشـده بود و همــه 

آنها همواره بدهــکار مردم 
و انقالب بودنــد. از رهبــر 
انقالب تــا رزمنــده پشت 
شهــادت  تمنـاي  خاکریز 
داشتند تا بقـای ارزش ها و 
ملت ممکن شـود و هیچ گاه 
به منافع خود بــا تفاسیــر 
گونــاگـون و اغــواکننــده 
فرزنـدان  نمي اندیشیــدند. 
رهبر دیروز انقالب و رهبـر 
جبهه ها  در  انقالب  کنوني 
کارگران  فرزندان  همچون 

و  معلم  و  کارمند  و  پــزشك  و  آشپز  و  کوره پزخانه 
کشاورز و کارگر و رفتگر و... در خط مقدم با دشمن 
مستضعف  طبقه  هم  روز  آن  مي پرداختند.  نبرد  به 
که داراي ظرفیت  پذیرش و تحمل امانت الهي بود، 
در  اما  جهاني  تراز  در  را  انساني  رفتار  بي نظیر ترین 
پشت خاکریز، یا اهدای دارایي هاي فیزیکي و فرزند 
و  خانه  که  مسئولین  به  اجازه دادن  یا  جبهه ها،   به 
کاشانه او را خراب کنند تا امکان عبور لودر و بلدوزر 
مصطفي  خیابان  و  سیروس  محله  تنگ  کوچه  از  را 

دكتر اردســتاني درعين حال 
كه دفاع مقدس را يك الگوي 
تاريخــي مي دانســت، نقش 
رهبري انقالب را محوري ترين 
تبيين  بر  و  می خوانــد  نقش 
اهتمامي  نيز  آنان  و ترســيم 

مثال زدني داشت.
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خمیني)ره( براي نجات زیرآوارماندگان میسر شود، از 
خود نشان داد. پیرزن نابینا در رخت شورخانه جنوب 
تعادل،  حفظ  براي  میله  به  دست  گرفتن  با  تهران، 
این  با  او که  از  و درمقابل سؤال  را مي شست  پتوها 
همه محدودیت جسمي و ضعف توان و نداشتن چشم 
بینا، چرا؟ پاسخش این بود که امام)ره( گفته "هرکس 
مکلف است به اندازه توان به جبهه کمك کند و من 
اشخاص  فرزندان همین  دارم"  تکلیف  توانم  به اندازه 
طریق القدس،  فتح الفتوح  و  حماسه ها  جبهه،  در 
خیبر،  بیت المقدس،  فتح المبین،  ثامن االئمه)ع(، 
والفجر8 و کربالي5 را خلق کردند و شرایط جبهه ها 
را از وضعیت اشغال به آستانه امکان سقوط صدام و 
حزب بعث تغییر دادند«. )اردستانی، تابناک، ۱392(

دفاع  الگوبودن  بیشتر  تشریح  در  اردستاني  دکتر 
مقدس و در تبیین نقش امام امت)ره( در این مدل و الگو، به 
تبعیت محض فرماندهان از امام اشاره مي کند و مي نویسد: 
روحیه اي  و  جایگاه  و  مسند  نیز  »فرماندهان 
هم سطح رزمندگان داشتند و باالتر از آنها نبودند و 
در صحنه نبرد و شرایط سخت روش آنها این نبود 
که به رزمنده دستور دهند برو جلو؛ به او گفتند بیا 
 ... مي کردند.  حرکت  رزمندگان  جلو  همواره  و  جلو 
به عنوان  را  آنها  امام)ره(  که  دیگر  معزز  فرمانده  ده ها 
و  اسالم  یاري   براي  در عصر حاضر  برگزیدگان خدا 
نیز سپر دفاعي ملت نامید، یا شهید شدند و یا بارها 
شهادت آنها را پس زد تا بمانند و به سرنوشت خود 
نائل آیند. ... همه درمقابل امام)ره( مطیع محض بودند 
امام)ره(  نبود که مقابل  این  آنها  و هیچ گاه در مخیله 
و رهبر خود بایستند. آنها به هم گرایي جامعه کمك 

مي کردند و فدا شدند«.)همان(

مرحوم اردستاني در ترسیم نقش امام)ره( در شرایط 
سخت نبرد و روحیه دادن به فرماندهان و رزمندگان 
همواره با انگیزه بود و ماجراي پیام هاي امام خمیني)ره( 
در لحظات سخت و نفس گیر و نقاط عطف جنگ را از 
اثربخش ترین وقایع بي شمار جنگ مي دانست. ایشان 
بارها با تکرار پیام امام امت مبني بر حفظ جزایر مجنون 
در عملیات خیبر و موارد مشابه آن، این نقش بي نظیر را 
به پژوهشگران یادآوري مي کرد. وی بارها به شاگردان، 
همراهان، همکاران و پژوهشگران و نویسندگان حوزه 
ادبیات پایداري تذکر می داد که فقط یك رهبري الهي 
با ویژگي هاي امام خمیني)ره( مي توانست با یك جمله، 
با یك خط و یك پیام، ملتي را متحول کند و سرنوشت 

جنگ را عوض کند. او دراین زمینه مي نویسد: 
»در روزهاي اول تا سوم مرداد ۱367، عراق یك بار 
و  ]حرکت[  به طرف خرمشهر  محور شلمچه  از  دیگر 
شهر  نزدیك  تا  توانست  و  کرد  مبادرت  عملیات  به 
بسیجي  رزمندگان  خون  این بار  اما  کند،  پیشروي 
فرماندهان سپاه به جوش آمد و امام)ره( سرنوشت آنان 
ارتش عراق  با مقاومت و عقب راندن  را  و سازمانشان 
گره زد و )نقل به مضمون( فرمود: »در اینجا )شلمچه( 
یا سپاه یك سپاه ذلیل مي شود یا یك سپاه زنده، از 
هیچ کس هیچ چیز پذیرفته نیست.«  درپي تجاوز مجدد 
عراق و پیام امام، یك بار دیگر در شلمچه توازن برقرار 
شد و ارتش عراق براثر مقاومت سپاه و بسیج مجبور 
به عقب نشیني شد و جنگ پایان یافت. صدام حسین 
که رؤیاها و آرزوهاي خفته اي در ذهن داشت، فرصت 
قاپید  صدساله  ره  یك شبه  پیمودن  براي  را  موجود 
برنده  اول  نگاه  در  که  زد  بزرگي  ریسك  به  و دست 
نمي کرد  تصور  درحالي که  اما  بود،  او  قطعاً  بازی  این 
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چنین شود، بازي را باخت. چرا؟ به دلیل آنکه دو متغیر 
کلیدي را در مطالعه محیط عیني براي تصمیم گیري 
نادیده گرفت: انقالب اسالمي که اتکا به مردم داشت؛ 
سلطه  ذیل  هویتي  تحقیر  قرن ها  از  پس  که  ملتي 
خارجي و استبداد داخلي، حاضر بودند در یك صحنه 
نابرابر، خود، فرزندان و مایملکشان را نثار کنند تا از 
رهبري  کنند.  دفاع  خود  آزادي  و  تاریخي  دستاورد 
و  اعتمادبه نفس  از حیث،  امام خمیني)ره( که  حضرت 
مردم گرایي در اوج بود؛ و نجات اسالم و مسلمانان را 
ایران و جهان اسالم دنبال مي کرد. مقاومت ملي  در 
در خوزستان و سپس در کرمانشاه و ایالم،  باآنکه ابزار 
الزم را نداشتند، استراتژي برق آسا با هدف سقوط نظام 
مقدس جمهوري اسالمي را با شکست مواجه کرد. از 
این پس، عراق درپي مذاکره و صلح بود؛ و البته براي 
این هدف، حضور در بخش وسیعي از خاک ایران را 
اما  داشت،  اختیار  در  مذاکره  براي  پشتوانه  به عنوان 

امام خمیني)ره( رهبر ایران، مقامات دولت را از نشستن 
پاي  میز مذاکره با عراق منع کرد و با روحیه بخشي به 
ملت و درخواست از آنها و نیروهاي مسلح اعالم کرد 
که اگر دشمن از خاک ایران خارج نشد، باید جواب او 
در صحنه نبرد داده شود، نه پشت میز مذاکره. به واقع 
گام اول را در رد صلح تحمیلي و سقوط انقالب، مردم 
و سپاه و ارتش در صحنه نبرد برداشتند، گام دوم، در 
مقاومت رهبري و مقامات کشور باید به منصه  ظهور 
نیروهاي مسلح  و  این ملت  و در گام سوم  مي رسید 
بودند که با حمالت گازانبري، ماشین جنگي عراق را 
منهدم کرده و آنها را از سرزمین ایران بیرون کردند؛ 
و این، کار کمي نبود. قریب به 200 و اندي سال و 
انعقاد  و  روس  و  ایران  جنگ هاي  از  پس  به خصوص 
قرارداد گلستان و ترکمانچاي و جداشدن بخش هاي 
وسیعي از خاک ایران و نیز جداشدن بحرین از ایران 
در دهه ۱350 در دوره محمدرضا شاه )پهلوي دوم(، 

روایت دکتر حسین اردستانی، یادمان شهدای عملیات خیبر)طالییه(، اسفند ۱393.
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دولت ایران فاقد جوهره الزم در حفظ تمامیت ارضي 
تجاوز  درمقابل  پذیرفتن صلح  بود.  دولت  استقالل  و 
در گذشته، ممکن بود یك بار دیگر و در خطیرترین 
مقطع تاریخي ایران اتفاق بیفتد و دراین صورت، هزینه 
اگر  زیرا  بود؛  گذشته  از  سنگین تر  بسیار  بسیار  آن 
با پذیرش صلح  در گذشته شاهان شکست خوردند، 
تحمیلي، این بار مردم پذیراي شکست شده و درمقابل 
انقالب خود تنبــیه سختي را باید متحمــل مي شدند. 
مزید بر این، اسالم سیاسي 
راهبــرد  کــه  انقالبــي  و 
هم نشیني دیــن و سیاست 
نیز درهم آمیختگي مردم  و 
و دین را در عرصــه قدرت 
سیاسي دنبــال مي کرد، در 
اول راه بـا شکست سنگیني 
مواجه شده و باید آموزه هاي 
خود را دوباره در حجره ها و 
اذهــان پارک مي کــرد و با 
دین سیاسي وداع مي نمود«.

مرحوم اردستاني عالوه بر 
توجه فراوان به تبیین منویات امام امت و مقام معظم 
رهبري، در بعد ساختاري و پژوهشي نیز فعالیت هاي 
چشم گیري از خود به یادگار گذاشته است که در ادامه 
به فهرست برخي از پروژه هاي اجرا شده یا در دست اجرا 
براي تبیین منویات حضرت امام و رهبر معظم انقالب 
اشاره  است،  گرفته  انجام  مرکز  به همت  که  اسالمي 

مي شود:
با  مرتبط  پژوهشي  کتب  تدوین  و  الف( طراحي 

دیدگاه هاي امام امت)ره(.

به  پژوهشگران  و  نویسندگان  مداوم  ترغیب  ب( 
تبیین اندیشه ها و مباني فکري امام و رهبری معظم 

انقالب اسالمی.
ج( احصاء و ابالغ سرفصل های پژوهشی از بیانات 

رهبر فرزانه انقالب.
مقام  انتظارات  تخصصی  همایش  برگزاری  د( 

معظم رهبری از پژوهش های دفاع مقدس.

راهيان نور "سرفصل های روايت در بيان رهبری 
نظام اسالمی"

دکتـر اردسـتانی در سـال های اخیـر بـه موضوع 
کـرد  پیـدا  ورود  نـور  راهیـان  کاروان هـای  مهـم 
یادداشـت های  عالوه بـر  و  شـد  قلـم  بـه  دسـت  و 
فـراوان بـرای تبییـن منویـات رهبری معظـم انقالب 
اسـالمی، چندیـن مقالـه و سـرمقاله را نیـز بـه چاپ 
رسـاند کـه از آن جملـه می تـوان بـه مقالـه ای بـا 
عنـوان "سـرفصل های روایـت در بیـان رهبـری نظام 
اسـالمی" اشـاره کرد. ایشان در پیشـگفتار این مقاله 

می نویسـد:
مقدس  دفاع  اصل  مکمل  مقدس  دفاع  »روایت 
این  تحقق  برای  و  است  آن  نگه داشتن  زنده   عامل  و 
هدف بنیادی باید از چارچوب صحیح، دقیق و دانش 
و تجربه برخوردار باشد. ازاین رو، "چه باید روایت کرد" 
نور  نباید راویت شود"  موضوع اصلی راهیان  "چه  و 
و هرگونه خوانش عمومی از دفاع مقدس است. برای 
درک باید ها و نبایدهای روایت، به روش تحلیل محتوا، 
می توان از بیانات رهبر معظم انقالب و راهنمایی های 
ایشان بهره جست و با تفطن الزم، دغدغه های ایشان 
و  روایت  کیفیت  برای  و  دید  روایت  چگونگی  در  را 

دكتر اردستانی:
مکمل  مقدس  دفــاع  روايت 
اصل دفاع مقدس و عامل زنده  
نگه داشــتن آن است و برای 
بايد  بنيادی  هدف  اين  تحقق 
از چارچــوب صحيح، دقيق و 
دانش و تجربه برخوردار باشد.
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نتیجه بخشی بیشتر، آنها را به کار بست«.
دکتر اردستانی در این مقاله به تدوین و تنظیم 
بایدهای روایتگری دفاع مقدس از بیانات مقام معظم 
نمایان گر  آنها  از  هرکدام  که  است  پرداخته  رهبری 
موضوع  به  کم نظیرشان  اهتمام  و  ایشان  نگاه  عمق 
است و اقدامات عملی وی را در این زمینه به خوبی 
تدوین شده  موضوعات  و  سرفصل ها  می کند.  ترسیم 
بیان رهبری نظام  "سرفصل های روایت در  در مقاله 

اسالمی" عبارت اند از:
روایت  ارزش ها؛  روایت  عالی؛  صفات  »مظهر 
هنرمندانه؛ اتقان و آنچه هست؛ روایت درست، شرط 
نقاط  و  مقدس؛ صحنه های حساس  دفاع  ماندگاری 
شکوه؛  و  زیبایی  امید؛  و  انگیزه  قوت؛  نقاط  عطف؛ 
و  فرهنگ  اقتدار؛ گسترش  احساس  و  اعتمادبه نفس 
انقالب اسالمی؛ هدف های جبهه  ارزش های دینی و 
پیروزی؛  روایت  جنگ؛  مختلف  جنبه های  دشمن؛ 

روایت شکست؛ به جاآوردن حق روایت«.
نتیجه گیری  و  جمع بندی  در  اردستانی  دکتر 
و  روایت ها  در  دگرگونی  ضرورت  به  مذکور،  مقاله 
انطباق آن با سرفصل های رهبر معظم انقالب اشاره 

کرده، می نویسد:
حاضر  نوشته  زیرتیترهای  و  سطور  در  »آنچه 
درج شده، همه برگرفته از بیانات رهبر معظم انقالب 
درباره چارچوب و معیارهای روایت درست و سازنده 
به صورت  و  مختلف  اشکال  به  رهبری  مقام  است. 
راهنمایی کرده اند  را  راویان  مستقیم و غیرمستقیم، 
جنبه ها  چه  به  باید  مقدس  دفاع  با  مواجهه  در  که 
دانشگاهیان،  جوانان،  برای  را  آن  و  توجه  ابعادی  و 
نخبگان و آحاد مردم برجسته کنند. یك بار دیگر با 

دقت بنگرید ببینید مقام رهبری روی چه مفاهیمی 
و  نگاه  این  با  روایت های خود  در  تا  می کنند  تأکید 
عالی"،  "صفات  بروید:  مقدس  دفاع  سراغ  محورها 
"صحنه های  هست"،  آنچه  و  "اتقان  "ارزش ها"، 
حساس و نقاط عطف"، "نقاط قوت"، "انگیزه و امید"، 
"هدف های جبهه  اقتدار"،  "اعتمادبه نفس و احساس 
"پیروزی ها"،  جنگ"،  مختلف  "جنبه های  دشمن"، 
"چگونگی بیان شکست ها که از آن غرور و سربلندی 

بیرون بیاید"، "زیبایی و شکوه"، "روایت درست".
راویـان اکثـراً خـود همه آنچـه مقام رهبـری به آن 
دعـوت می کننـد را درک کرده انـد و می داننـد نبایـد 
بـدون ایـن چارچـوب و مبتنی بـر حافظه و تشـخیص 
خـود، جنـگ را روایـت کننـد. ایشـان بایـد بـرای ارائه 
روایـت با معیارهـا و جهت گیری موردنظر مقام رهبری، 
زحمـت مطالعـه را تحمل و با خبرگان این عرصه مانند 
فرماندهـان دفـاع مقدس و کارشناسـان و نویسـندگان 
مجـرب ایـن حـوزه، ارتباط آمـوزش و یادگیـری برقرار 
کننـد و به طور مسـتمر به اصالح روایت خود حسـاس 
باشـند تـا روایـت راهیان نور از آنچه هسـت، به سـمت 
آنچـه بایـد، میـل کنـد. باوجـود زحمـات زیـادی کـه 
راویـان اکنون متحمـل می شـوند، روایت های مطروحه 
بـا آنچـه رهبـر معظـم انقـالب انتظـار دارنـد و نیـز با 
عظمـت واقعیت هـای دفاع مقدس، فاصله زیـادی دارد. 
شـهیدان از مـا انتظـار دارند حداقل زحمات و عسـرت 
آنهـا را آن گونـه کـه بوده اسـت بیان کنیم، نـه اینکه با 
کج سـلیقگی به دسـتاوردهای سـترگ و کم نظیرشـان 
خدشـه وارد کنیـم و ذهن عالقه مندان و دلـدادگان به 
آنهـا در عصـر حاضـر را در ابهام و سـؤال قـرار دهیم«.

)اردستانی، ۱395 : 5(



اهتمام دكتر اردستاني به تبيين روايت های صحيح دفاع مقدس 
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