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عکس :موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان

ضرورت غبارروبی از چهره فضایل معنوی رزمندگان

حال شهدا متجلی است.
ســـلوک رزمنـــدگان در ســـالهای دفـــاع
مقدس سبکی آموزشـــی ،عقیدتی و سیاسی
محسوب میشد که مخصوص خود آنان بود
وتواضع دربرخورد ،ایثار همه جانبه ،انصاف،
نوعدوســـتی و ...روحیـــه ای بود کـــه در اغلب
آنان به چشـــم میآمد و در عین حال آنان را
از خودباختگی و تعصب ورزی مورد نکوهش
یساخت.
عقل ،دور م 
اخـــاق رزمندگـــی ،نمادهـــا و نمودهـــای
ویـــژه خود را داشـــت کـــه بخشـــی از فرهنگ
جبهه را شـــکل مـــیداد .این نمادهـــا دریک
فرایند تاریخی و در بســـتر پیامآوری شهیدان
میتوانست به ارائه الگوهای عینی منجر شود
و ســـطحی از آن را ب ه عنوان اخالق رزمندگی
به نســـلهای بعدی تسری بخشد و با پیروان
راه شهادت ارتباط و همدلی مؤثری ایجاد کند
و با مشارکت همگانی نسلهای نو به استمرار
رسالت و نقش خود در ارتباط با ترویج اخالق
رزمندگی بپردازد.
بایـــد توجـــه داشـــت کـــه دفـــاع مقدس،
بزرگتریـــن احیاگراخالق معنـــوی درعصر ما

iran-newspaper

کشـــورها ،قـــوای بدنـــى امتیـــاز یـــک جنگاور
محســـوب میشـــود و در جنگها نیـــز به آن
اهمیت مى دهند اما در حماســـه هشت سال
دفاع مقدس  ،معیار وامتیاز رزمندگان ملهم
از فرهنـــگ وتمـــدن اســـامی بـــوده و امتیاز
رزمندگان را به خردورزی در تدبیر امور جنگ
و ارتقا و تکامل فضایل اخالقى می شناساند.
اهمیـــت اخالق از آن جهت اســـت که اگر
فضایل نیکو در جـــان آدمى نقش بندد دیگر
شـــرى از او ســـرنمى زند و خـــود محوریها و
خودخواهىها جـــاى خود را بـــه خیرخواهى
بـــراى دیگـــران و ایثـــار و فداکارى مـــى دهد و
شرارت مغلوب نوعدوستى مى شود.
از اینرو اخالق از مهمترین عوامل امنیت
و ثبات جوامع انســـانى و بنیـــان زندگى آرام و
بدون دغدغه جمعى است.
بر این اســـاس رســـول گرامى اسالم(ص)
درباره علت بعثت آســـمانى وهدف مقدس
نبوت خود فرموده اســـت :مـــن براى تکمیل
اخالق نیکو برگزیده شدم.
خداى حکیم هم اخالق نیکوى پیامبرش
را از مهمتریـــن صفـــات بـــارز آن حضـــرت

قرآن کریم آنان را ستوده است.
صاحبان ملکات اخالقـــی با وجود مراتب
واالى معنوى و موقعیـــت ممتاز اجتماعى با
فقرا حشـــر و نشر دارند و رزمندگان متعلق به
اخالق رزمندگی نیـــز در خطوط مقدم جبهه
جهـــاد در کنـــار ســـربازان و بســـیجیان حاضر
بودند و بیش از دیگران در معرض تیروترکش
قرار داشـــتند و همان غذاىی را میخوردند که
بســـیجیان وســـربازان مىخوردند و گاهی با
تکه هاى نان خشک خود را سیر مى کردند.
فروتنـــى رزمنـــدگان بویـــژه فرماندهان که
نشـــانه کمال و بلندى مقـــام آنان بود موجب
میشـــد تا بـــا صبـــر و بردبـــارى بـــا اطرافیان
برخـــورد کننـــد و تقصیر افـــراد را با احســـان و
نیکویى جبران نمایند.
درنتیجه اخالق رزمندگی کسی در احترام
به شـــخصیت افراد هیـــچ مالحظه خاصى را
در نظر نمى گرفـــت و به همه طبقات بهطور
یکسان احترام میشد.
از جملـــه ســـجایای پایبنـــدان بـــه اخالق
رزمندگی این بود که از هیچ یک از فرماندهان
دیده نشـــده که به کســـی ظلـــم روا دارند و از

اخالق رزمندگی الگوی جوانمردی و فتوت

اسماعیل علوی

رفتـــار رزمنـــدگان در ســـالهای دفاع مقدس
حکایـــت از اخـــاق و تبعیت آنـــان از تعالیم
اســـام دارد کـــه ملهـــم از الگوهایی همچون
امـــام حســـین(ع) بـــود .سلحشـــوری و جهاد
رزمندگان ،در ســـایه شـــناخت عمیق آنان از
تعالیـــم مکتب اســـام  ،توأم بـــا عرفان نابی
بود که امام خمینی(ره) معلم آن اســـت و به
«شـــهادت» در مسیر آرمانهای بلند معنوی
یبرد.
راه م 
رزمندگان نشـــان دادند که عرفان اسالمی
چیزی جز محو شـــدن دراهلل نیســـت ،چرا که
پیـــش از آن ثاراهلل بـــا خون نثـــاری ،عرفان و
اخالق را به حد اعال رســـانیده است .در واقع
جبهههـــای جنگ فرصتی بود کـــه جوانان ما
را به کالس اخـــاق و عرفان فرا خواند و برای
رزمندگـــی در جبهههـــای نبرد علیه دشـــمن

آماده ســـاخت و پیونـــد میان مکتب اســـام
والزامات دفـــاع ملی وضعیتی تاریخی ایجاد
کرد که در کتاب اســـتقالل وشـــرف ملی فصل
بلندی را به خود اختصاص میدهد.
از اینرو اخـــاق و عرفان حاکم بر فضای
جبههها در ســـایه فرهنگ عاشورا ،آمیختهای
بود از خداشناســـی و انسان شناسی که مکتب
حسینی(ع) گویای آن است.
جبهههای نبرد با دشـــمن ،صحنههای
زیبـــای هســـتی و حماســـه و ایثـــار را بـــه
نمایـــش در آوردنـــد و باالتریـــن درجـــه
معنویت انســـان را بـــروز دادند.به همین
دلیـــل جهادگران مـــورد قدردانی و تکریم
آحاد جامعه بوده و هســـتند.
از ایـــنرو گفتـــه میشـــود رزمندگـــی در
ً
کامـــا
ســـالهای دفـــاع مقـــدس ماهیتـــی
اخالقـــی –عرفانی داشـــته وموجـــب احیای

ارزشهای اســـام ناب محمدی(ص) شده
و بـــه رغـــم خشـــونت جنگ ،همچـــون یک
جریـــان فرهنگـــی ایـــن قابلیـــت را یافت تا
بـــه صورتی ســـازنده و بالنده به بازســـازی و
زنده نگاه داشتن اخالق معنوی در جامعه
بیانجامـــد .امـــا بـــا فاصله گرفتـــن تدریجی
رزمنـــدگان از ایـــن کانون معنـــوی و با مدل
ســـازیهای جدیدی که پدید آمد ،استمرار
و پویایی خود را از دست داد.
این جریان در دورهای ،همه جانبه و فراگیر
در دو حـــوزه تفکر دینی و جامعـــه دینداران،
با رهیافتی سیاســـی  -حماســـی مطرح بود و
در دورهای دیگـــر ،بـــا دیدگاهی درونگـــرا و با
رهیافتـــی اعتقـــادی  -تاریخی برای ترســـیم
ابعاد فرهنگ ،از ادبیات و نمادها و نمودهای
عینی اخالق اســـامی بهره برد .این فرهنگ
در مجموعههای خاطرات رزمندگان وشـــرح

اخالق رزمندگی،
نمادها و نمودهای
ویژه خود را داشت
که بخشی از فرهنگ
جبهه را شکل میداد.
این نمادها دریک
فرایند تاریخی و
در بستر پیامآوری
شهیدان میتوانست
به ارائه الگوهای عینی
منجر شود

اســـت و امـــام خمینـــی(ره) درایـــن زمینه به
نـــکات دقیقـــی بـــا عبارتهای بلندی اشـــاره
فرموده اســـت.غبارروبی از چهـــره «نمادها»
و بازگردانـــدن آنها به جایـــگاه قبلی خود یک
ضرورت اســـت .اخالق رزمندگی ســـکوت در
برابر بـــی اخالقیهـــا و تقدسهـــای بیجا را
شکست و آغازگر حرکتی بود که از آن میتوان
به حق بهعنوان اخالق رزمندگی یاد کرد.
حرکتی که در صورت پیروی کامل میتواند
تأثیر عمیـــق و منحصر به فـــردی در جامعه
داشته والهام بخش باشد .بیتردید شهیدان
مـــاک حقانیـــت ایـــن حرکت و حیـــات نامه
آنـــان الگوی رفتاری جامعـــه وعینیت بخش
اندیشه انقالبی امام راحل است که برای آنکه
حضوری همیشگی در عرصه اجتماع داشته
باشد به شعار نمی توان بسنده کرد.
دراغلـــب ارتشهـــا و نیروهـــای دفاعـــی

برشمرده و فرموده است« :وانک لعلى خلق
عظیم» یعنى همانا تو به اخالق بزرگ ممتاز
شدهای.
برخی از رزمندگان بهعنـــوان نمونه کامل
اخالق اسالمى امتیازات و ارزشهاى جاویدى
از خود براى نســـلهای بعدی باقى گذاشتند
که رایحه معنوى آن جانها را نوازش مىدهد
وهر انســـان کمال جـــو و فضیلـــت خواهى را
به ســـوى خود مى کشـــد .ســـیره نیکوى آنان
سرشـــار از فضایـــل انســـانى و داراى مزایـــاى
عالى و بزرگواریها و مقـــوم روابط اجتماعى
ونوامیس انسانى است .این دسته از رزمندگان
کـــه فرماندهـــان شـــهیدی همچـــون شـــهید
مهدی باکری ،شـــهید حمید باکری وشـــهید
همت کمـــاالت اخالقى و فضایـــل ممتاز را از
آموزههـــای مکتـــب آموخته بودنـــد و به حق
مصداق کسانی شـــدند که داراى خلق نیکو و

مشـــی مردم دوستی به دور باشند و در همین
راستا به حق الناس باور داشته و رسالتى غیر از
آنچه که شرع مقدس تعیین کرده برای خود
قائل نبودند.
آنان دارای قلبى رئوف و مهربان بودند تا
آنجا که مهر و عطوفت آنان شـــامل دشمن
هم مى شـــد .به نقـــل از راویـــان صحنههای
آن روزهـــا پایبنـــدان به اخـــاق رزمندگی به
بدخواهـــان خویـــش هم نیکى مـــى کردند و
پاســـخ بدى را با احســـان و خوبى مى دادند
و گذشـــت و اغماض روش آنـــان بود و بواقع
تجســـم عینى آیه  34از سوره فصلت بودند
که مـــى فرمایـــد« :ادفـــع بالتى هى احســـن
فاذالـــذى بینـــک و بینـــه عـــداوه کانـــه ولـــى
حمیم» (بدىها را به نیکى پاســـخ داده و با
آن کس که با تو دشـــمنى مى کند دوســـت و
یاور باش) .

