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بهترین کتاب های دفاع مقدس ؛
 ۷ روایت جذاب از جنگ ایران و عراق

ــن  ــی از مهمتری ــک یک ــدون ش ــراق، ب ــل ع ــا در مقاب ــاله م ــی ۸ س ــگ تحمیل جن
ــروح،  ــهید، مج ــگ ش ــن جن ــر در ای ــزاران نف ــت. ه ــر ماس ــخ معاص ــات تاری اتفاق
ــاره همیــن افــراد اســت.  ــه هــم درب ــا حتــی اســیر شــدند. ایــن مقال ــر و ی مفقــود االث
ــه و در  ــت گرفت ــه دس ــگ ب ــن تفن ــیار پایی ــنین بس ــه از س ــانی ک کس
ــورد  ــا ۷ م ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــی ایســتادگی کردن ــل دشــمن بعث مقاب
ــب  ــد. اغل ــم ش ــنا خواهی ــدس آش ــاع مق ــای دف ــاب ه ــن کت از بهتری
ــندگان  ــود نویس ــه خ ــت ک ــی اس ــرات و اتفاقات ــه از خاط ــن برگرفت ای
از نزدیــک آن هــا را لمــس کرده انــد. کتاب هایــی کــه خوانــدن 
هریــک از آن هــا دریچــه جدیــدی بــه جنــگ و اتفاقــات آن بــرای مــا 
ــوار  ــا را هم ــعه فردی م ــد و توس ــه رش ــک زمین ــد و هری ــاز می کن ب

. می کننــد
 

           اهمیت خواندن کتاب های دفاع مقدس

ــم.  ــک جنــگ را نداری ــه روزهــای تاری ــان تجرب ــان و نوجوان ــا جوان بســیاری از م
ــه  ــی ک ــیم. در حال ــته باش ــتی از آن داش ــم درک درس ــک نمی توانی ــدون ش ــس ب پ
ــی  ــه خوب ــا ب ــه مــا کمــک می کنــد ت ــاع مقــدس ب مطالعــه بهتریــن کتــاب هــای دف
بــا ایــن دوران آشــنا شــویم. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بیشــتر ایــن آثــار بــر اســاس 
ــرد  ــه میــدان نب ــرادی اســت کــه خــود در میان داســتان های واقعــی و زندگینامــه اف
ــیرینی های  ــخ و ش ــختی ها و تل ــات، س ــا تجربی ــا را ب ــا م ــدن آن ه ــس خوان ــد. پ بودن
ــار  ــدن آث ــرای خوان ــن تنهــا دلیــل ب ــه ای ــد. البت جبهــه و جنــگ بیشــتر آشــنا می کن
ــادی  ــای زی ــات درس ه ــات و اتفاق ــن تجربی ــام ای ــدس نیســت. در دل تم ــاع مق دف
نهفتــه اســت. درس هایــی ماننــد اســتقامت، ایثــار، امیــد و ناامیــدی و هرآنچــه کــه 

ــت. ــوط اس ــان ها مرب ــا انس ــی م ــات درون ــه خصوصی ب
ــاب  ــک کت ــه قصــد خــود از مطالعــه ی ــا توجــه ب ــه ب ــن اســت ک ــا ای پیشــنهاد م
دفــاع مقــدس، از بیــن ۷ کتــاب معرفــی شــده آن هایــی کــه بیشــتر بــاب میــل شــما 
ــر  ــن ژان ــری در ای ــن اگــر اث ــد. همچنی ــد و آن را مطالعــه کنی هســتند را انتخــاب کنی
ــام آن را  ــا ن ــت، حتم ــده اس ــرار داده نش ــت ق ــن لیس ــه در ای ــد ک ــه کرده ای مطالع

ــد. ــت کنی ــا کامن ــرای م ب

پایی که جا ماند
ــش  ــارت ارت ــه اس ــالگی ب ــه در ۱۷ س ــی ک ــی از نوجوان ــفاف و خواندن ــی ش روایت
بعــث عــراق درمی آیــد. کتــاب پایــی کــه جامانــد خاطــرات ســید ناصــر 
ــت،  ــده اس ــه ش ــازم جبه ــالگی ع ــه در ۱۴ س ــد. او ک ــت می کن ــین پور را روای حس
ــت  ــم از دس ــش را ه ــک پای ــه ی ــد ک ــراق درمی آی ــش ع ــارت ارت ــه اس ــی ب هنگام
داده اســت. امــا در طــول دوران اســارتش علیرغــم تمــام ســختی هایی کــه بــا آن هــا 
ــا خاطــرات خــود را بنویســد. از تکــه ای کاغــذ  ــرو می شــود، تصمیــم می گیــرد ت روب
ــوان  ــی هرچــه کــه بت ــه طــور کل ــی ســیمان و ب ــا کاغــذ گون ــه، ت ــاک ســیگار گرفت پ
ــد.  ــتفاده می کن ــود اس ــرات خ ــتن خاط ــرای نوش ــا ب ــه آن ه ــت، او از هم رو آن نوش
امــا نکتــه عجیــب و جالــب اینجاســت کــه ســید ناصــر ایــن کتــاب بــه ولیــد فرحــان 
ــه  ــود و کســی ک ــم کــرده اســت. ســرنگهبان اردوگاهــی کــه وی در آن اســیر ب تقدی

ــود. ــکنجه داده ب ــکل وی را ش ــن ش ــه بدتری ــدت ب ــن م ــول ای ــا در ط باره
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اگــر بــه کتــاب هــای دفــاع مقــدس عالقــه داریــد، حتمــا ایــن کتــاب را بخوانیــد. 
ــه جــای بزرگنمایــی  ــر خــالف بعضــی نویســندگان دیگــر ب نویســنده ایــن کتــاب ب
یــا تغییــر واقعیــت، قصــه اســیری خــود را همانگونــه کــه واقعــا بــوده نوشــته اســت. 
بــرای همیــن هــم ایــن کتــاب کــه توســط انتشــارات ســوره مهــر منتشــر شــده، تــا 

ــار تجدیــد چــاپ شــده اســت! امــروز ۷۰ ب
 

من زنده ام
ــان اســیر را فرامــوش  ــوان از جنــگ و اســارت ســخن گفــت و قصــه زن امــا نمی ت
ــارات او و  ــال اس ــرات ۴ س ــاد، خاط ــه آب ــته معصوم ــده ام نوش ــن زن ــاب م ــرد. کت ک
ــان  ــاد در هم ــه آب ــد. معصوم ــت می کن ــراق روای ــای ع ــتانش را در زندان ه دوس
روزهــای ابتدایــی جنــگ بــه همــراه دوســتانش بــه اســارت رژیــم بعــث درمی آیــد. 
ایــن کتــاب کــه پیشــتر در مقاله بهتریــن کتــاب هــای زندگینامه هــم آن را 
معرفــی کردیــم، در ۸ فصــل نوشــته شــده اســت. نویســنده ابتــدا روزهــای کودکــی 
ــی کــه  ــه ســراغ انقــالب و اتفاقات ــی خــود را روایــت کــرده اســت. ســپس ب و نوجوان
ــت  ــارتش را روای ــرات دوران اس ــت خاط ــی رود و در نهای ــاده م ــن دوران افت در ای
ــم  ــران ه ــای ای ــن کتاب ه ــروش تری ــی از پرف ــی یک ــاب خواندن ــن کت ــد. ای می کن
ــد  ــار تجدی ــون ۲۱۶ ب ــده ام تاکن ــن زن ــد م ــت بدانی ــد نیس ــد. ب ــاب می آی ــه حس ب
چــاپ شــده اســت. بــرای همیــن هــم از مشــهورترین کتــاب هــای دفــاع مقــدس بــه 

ــی رود. ــمار م ش
 

دا
دا یعنــی مــادر، داســتان دختــری ۱۷ ســاله کــه خیلــی زود معنــای بــزرگ شــدن 
ــز در  ــش از هرچی ــد” بی ــه “امی ــی ک ــر نوجوان ــت دخت ــتان سرگذش ــد. داس را فهمی
ــاب دا مجموعــه خاطــرات ســیده زهــرا حســینی اســت.  ــود. کت زندگــی او جــاری ب
ــه  ــرت ب ــه مهاج ــور ب ــواده اش مجب ــراه خان ــگ هم ــش از جن ــه پی ــرد ک ــری ک دخت
ــح  ــغال و فت ــه، اش ــتان حمل ــز داس ــش از هرچی ــاب بی ــن کت ــوند. ای ــران می ش ای
ــا در ایــن کتــاب، کــه بیشــتر  خرمشــهر را روایــت می کنــد. حســینی ســعی کــرده ت
ــی را  ــادران ایران ــار م ــت و ایث ــتان مقاوم ــت، داس ــی اس ــزارش جنگ ــک گ ــد ی مانن
ــاع  ــر دف ــر ژان ــن اث ــاب دا را مهمتری ــر بکشــد بســیاری از متخصصــان کت ــه تصوی ب
ــن کتــاب کــه توســط نشــر ســوره مهــر منتشــر شــده اســت،  ــد. ای مقــدس می دانن
ــان زنــده  ــار تجدیــد چــاپ شــده اســت. همچنیــن ایــن اثــر بــه ۵ زب تاکنــون ۱۵۸ ب

ــده اســت. ــه ش ــز ترجم ــا نی دنی

سفر به گرای ۲۷۰ درجه
ــت  ــش طاق ــا دل ــد ام ــی می آی ــه مرخص ــه ب ــه از جبه ــی ک ــتان نوجوان داس
ــرده  ــا ک ــه را ره ــت مدرس ــوز اس ــک دانش آم ــه ی ــدارد. او ک ــتانش را ن دوری دوس
ــدم بازگشــته متوجــه  ــه خــط مق ــس از اینکــه ب ــه جبهــه پیوســته اســت. حــاال پ و ب
ــه دور  ــاب ب ــن کت ــد. ای ــد ش ــام خواه ــه زودی انج ــالی ۵ ب ــات کرب ــود عملی می  ش
ــب  ــار در قال ــن ب ــراد آن را ای ــگ و اف ــع جن ــرده وقای از کلیشــه های معمــول ســعی ک
ــی داســتان اســت  ــر بکشــد. حتــی ناصــر کــه شــخصیت اصل ــه تصوی یــک رمــان ب
ــم  ــا میبینی ــی کتاب ه ــاید در برخ ــه ش ــی ک ــب و غریب ــان عجی ــت قهرمان از آن دس
ــات  ــع عملی ــات و وقای ــرده اتفاق ــعی ک ــاب، س ــنده کت ــان، نویس ــت. احمد دهق نیس
ــه  ــر بکشــد. ســفر ب ــه تصوی ــن رمــان ب ــا ظرافــت خاصــی در ای ــالی ۵ را ب مهــم کرب
ــا موضــوع جنــگ و دفــاع مقــدس اســت  گــرای ۲۷۰ درجــه اولیــن رمــان ایرانــی ب

ــیده اســت. ــاپ رس ــه چ ــکا ب ــپراکمن در آمری ــال اس ــط پ ــه توس ک
انتشارات سوره و نشر نیستان این کتاب پرفروش را به چاپ رسانده اند.
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نخل های بی سر
ــرد  ــک ف ــو سرگذشــت ی ــه م ــو ب ــه اگرچــه داســتان آن م ــان دیگــر ک ــک رم ی
واقعــی نیســت، امــا روایــت موجــود در آن چیــزی اســت کــه بارهــا در طــول دوران 
جنــگ ۸ ســاله اتفــاق افتــاده اســت. قاســمعلی فراســت نویســنده ایــن کتاب داســتان 
ــد از  ــد. بع ــان می کن ــهناز را بی ــرش ش ــین و خواه ــرادرش حس ــر، ب ــخصیت ناص ش
حملــه عــراق بــه ایــران، ناصــر کــه از اعضــای گــروه رضــا دشــتی اســت اســلحه بــه 
ــتان  ــر داس ــی س ــای ب ــی می ایســتند. نخل ه ــل دشــمن بعث ــه و در مقاب دســت گرفت
ــدن آن  ــگام خوان ــه هن ــی ک ــمن اســت. کتاب ــل دش ــردم در مقاب ــن م ــت همی مقاوم
ــالوه  ــت ع ــوید. فراس ــه می ش ــذاب مواج ــر و ج ــات نفس گی ــا لحظ ــا ب ــا و باره باره
ــخ و  ــد، توانســته صحنه هــای تل ــی ترســیم می کن ــه زیبای ــد مــردم را ب ــر اینکــه امی ب
ویرانــی جنــگ را هــم بــه خوبــی بــه تصویــر بکشــد. برخــی جزئیــات موجــود در ایــن 
ــان در میــدان نبــرد  ــز اســت کــه شــما تصــور می کنیــد خودت ــه قــدری ری کتــاب ب

ــش هســتید. ــار ناصــر و رفقای در کن
نخل هــای بــی ســر یکــی از قدیمی تریــن و بــه نوعــی اولیــن آثــار دفــاع مقــدس 
ــرده  ــران منتشــر ک ــر در ای ــاب را انتشــارات امیرکبی ــن کت ــد. ای ــه حســاب می آی ب
ــا صــدای اســتاد بهــروز  اســت. همچنیــن گــوش دادن نســخه صوتــی ایــن کتــاب ب

ــی از لطــف نیســت. رضــوی خال
 

آن بیست و سه  نفر
ــی کــه حتــی شــنیدن  هشــت ســال و ســه مــاه و هفــده روز اســارت، مــدت زمان
ــن مــا ســیخ می کنــد. کتــاب آن بیســت و ســه نفــر نوشــته احمــد  ــه ت آن هــم مــو ب
ــار ۲۲  ــت، در کن ــر اس ــه نف ــت و س ــی از آن بیس ــود یک ــه خ ــت. او ک ــف زاده اس یوس
دوســت دیگــرش در نوجوانــی و در جریــان عملیــات بیت المقــدس و در ســال ۱۳۶۱ 
اســیر ارتــش عــراق می شــوند. آن هــم درحالــی کــه آن هــا ســنی بیــن ۱۳ تا ۱۷ ســال 
ــان  ــا ایجــاد جنــگ روانــی، از ایــن نوجوان داشــتند.  صــدام هــم قصــد داشــت کــه ب
ــراد  ــی اف ــا شــجاعت مثال زدن ــرای مقاصــد خــودش اســتفاده کنــد. اقدامــی کــه ب ب
ــته های  ــه از دست نوش ــاب برگرفت ــن کت ــود. ای ــی می ش ــال خنث ــروه کام ــن گ ای
خــود احمــد یوســف زاده و خاطــرات همــه آن ۲۳ نفری اســت کــه داستانشــان در آن 
روایــت شــده اســت. پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه داســتان آن و مــواردی کــه 
در ایــن کتــاب دفــاع مقــدس بــه آن هــا اشــاره شــده اســت کامــال واقعــی هســتند.

انتشــارات ســوره مهــر ناشــر ایــن اثــر بــوده اســت. ضمــن اینکــه در ســال ۱۳۹۷ 
هــم مهــدی جعفــری بــا اقتبــاس از ایــن کتــاب یــک فیلــم ســینمایی ســاخته اســت.

زمین سوخته
آخریــن کتــاب لیســت مــا یــک رمــان اســت. رمانــی از یــک نویســنده بــزرگ 
ــس از  ــوب اســت پ ــه خــود اهــل جن ــود. او ک ــوب کشــورمان، احمــد محم اهــل جن
ــرای  ــود. ب ــود می ش ــرادر خ ــهادت ب ــه ش ــگ متوج ــروع جن ــی از ش ــدت کوتاه م
همیــن هــم طبــق گفتــه خــودش از تهــران بــه ســمت جنــوب مــی رود. او بــه هویــزه و 
ــی  ــپس هنگام ــد. س ــک می بین ــگ را از نزدی ــم ســرک می کشــد و جن ــنگرد ه سوس
ــس  ــینه اش ح ــدیدی را درون س ــدوه ش ــم و ان ــردد، غ ــاز می گ ــران ب ــه ته ــه ب ک
ــوز  ــوب هن ــهرهای دور از جن ــا ش ــران ی ــردم ته ــه م ــی ک ــم در حال ــد. آن ه می کن
درک درســتی از جنــگ نداشــتند. بــرای همیــن هــم تصمیــم می گیــرد رمــان زمیــن 
ــاده را  ــاق می افت ــوب اتف ــگ و آنچــه در جن ــا چهــره زشــت جن ســوخته را بنویســد ت
ــه دیگــر هموطنانــش هــم نشــان دهــد. او خیلــی زود و در ســال ۱۳۶۱ ایــن کتــاب  ب
را بــه چــاپ می رســاند. کتابــی کــه روایتگــر ۳ مــاه تجــاوز ارتــش عــراق بــه خــاک 

ــت. ــران اس ای
ــت و  ــی اس ــندگان ایران ــن نویس ــود از بهتری ــد محم ــه احم ــم اینک ــه علیرغ البت



بهترین کتاب های 
دفاع مقدس

SOHEILAMANI.COM

آثــاری ماننــد همســایه ها از او در لیســت کتاب هایــی کــه بایــد خواند قــرار 
ــای  ــرات و انتقاده ــا نظ ــوخته ب ــن س ــاب زمی ــال کت ــن ح ــا ای ــا ب ــد، ام می گیرن
مختلفــی مواجــه شــد. برخــی از مخالفیــن انقــالب آن را کتابــی معرفــی کردنــد کــه 
در جهــت منافــع حکومــت نوشــته شــده اســت. در حالــی کــه برخــی دیگــر گفتنــد در 
ایــن کتــاب جنــگ بــه نفــع چپ هــا نوشــته شــده اســت. ادعاهایــی کــه هیچکــدام بــا 
نیــت اصلــی و قلبــی نویســنده همخوانــی ندارنــد. او قصــد داشــته واقعیت هــای جنگ 
ــه طــور مســتقیم درگیــر جنــگ  ــه افــرادی منتقــل کنــد کــه هنــوز ب را خیلــی زود ب
ــتر  ــون بیش ــاب اکن ــن کت ــتند. ارزش ای ــتی از آن نداش ــد و درک درس ــده بودن نش
درک می شــود. انتشــارات معیــن ایــن کتــاب را در ایــران بــه چــاپ رســانده اســت.
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ــم تنهــا گوشــه ای از قصــه رشــادت هشــت ســاله  آنچــه گفتیــم و معرفــی کردی
زنــان و مردانــی اســت کــه بــرای حفاظــت از ایــن مــرز و بــوم حتــی از جانشــان هــم 
گذشــتند. مطالعــه ایــن کتاب  هــا نــه تنهــا بــه شــما کمــک می کنــد تــا دوران جنــگ 
را بهتــر درک کنیــد، بلکــه درس هــای بزرگــی هــم بــرای آینــده شــما خواهد داشــت. 

پــس از همیــن امــروز برخــی از آن هــا را در برنامــه خــود بگذاریــد.
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