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 تقدیم به ؛

تمام شهدا ، از شهدای کربالی حسینی تا شهدای  -

 ؛ کربالی خمینی

جمهوری اسالمی ایران ، حضرت امام  ربنیانگذا -

 ؛  خمینی )ره(

   م رهبری حضرت آیت اهلل العظمی مقام معظّ -

 ؛  مدظله العالی (خامنه ای ) 

راه  ه یت شهید پرور ایران اسالمی که ادامه دهندامّ -

 شهدا هستند ؛

و  دیشمندان که دنباله رو راه انبیابه تمامی علما و ان -

 امامان می باشند ؛

سرافراز که  ی حاجیه  فاطمه ان،به مادر بزرگ عزیزم -

یدش مقاومت می کند و با شه همچون کوه در مسیر فرزندِ

 ؛ه عشق رضای الهی ، مدارا دارد بخود  سختی های

زادگان و ان شهید و برادررخواهران و برادبه  -

در  او خواهرزادگان ایشان که حافظ این خون و آرمان بزرگ

 خانواده ی طاهرزاده هستند .

خصوص ه ، ب تقدیم به تمام خانواده های شهدا و -

 زازادهرخانواده ی شهیدان ذاکری و شهید می
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 من شهادتِ
 اردکانی روایت داستان زندگی شهید سید حسین طاهرزاده

 سید رضا طاهرزاده اردکانی به قلمِ

 

 وَال تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سبیل اهللِ أَمواتاً 

 بَل أَحیاءٌ عِندَ ربِّهم یُرزقُون

گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شده اند ، مرده 

نزد پروردگارشان روزی  اند ؛ بلکه آنان زنده اند و در

 می خورند .

 ازسوره آل عمران(169)آیه ی  
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 سخنان امام علی)ع( پیرامون شهدا

نهج البالغه ، صفات شهدا را   116ی  حضرت علی )ع( در خطبه

 چنین بر می شمرد:

 نیک اندیش ، ترجیح دهنده یند د( مردمی بوبه خدا سوگند ، )شهدا

 ، گویندگان حق ، و ترک کنندگان ستم .بردباری 

به راه راست قدم گذاشتند و شتابان رفتند و در به  ، پیش از ماآنان 
 آخرت و کرامت گوارا، پیروز شدند . دست آوردن زندگی جاویدانِ

آن ها این گونه  ع( در مورد وصف شهدا و یاد سازنده یحضرت علی )
 : د کهنمی کن      بیان 

آن دسته از برادرانی که در جنگ ... خونشان ریخت ، هیچ  آری ،
ه و غم و غصّ زیانی نکرده اند؛ گر چه امروز نیستند تا خوراکشان

خدا را  دل باشد . به خدا سوگند ، آن ها خونابه ی ، آن ها نوشیدنیِ
را  آنهامالقات کردند ، که پاداش آن ها را داد و پس از دوران ترس ،

جایگزین فرمود . کجا هستند برادران من که بر راه  در سرای امن خود
حق رفتند و با حق در گذشتند و کجایند همانند آنان از برادرانشان که 
 پیمان جانبازی بستند و سرهایشان را برای ستمگران فرستادند ؟ ... .

دریغا ! از برادرانم که قرآن خواندند و بر اساس آن قضاوت کردند ، 
ندیشه کردند وآنها را بر پاداشتند ، سنت های در واجبات الهی ا

الهی را زنده و بدعت ها را نابود کردند ، دعوت جهاد را پذیرفتند و 
 داشتند و از او پیروی کردند .به رهبر خود اطمینان 
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 بیانات امام خمینی)ره( در مورد شهید و ارزش شهادت

... شهههههادت یههههک هدیههههه ای اسههههت از جانهههه  خههههدای  ))    

 لی بهههرای آن کسهههانی کهههه  یهههق هسهههتند و بهههه و تعههها تبهههارک

 ((بایههد تصههمیم ههها قههوی تههر بشههود ... .   ، دنبههال هههر شهههادتی  

ابهههدا  دل باشهههید و از ایهههن شههههادت هههها  شهههما ههههم قهههوی ))و 

بههاکی نداشههته باشههید . مردانههه در میههدان بههاقی باشههید و جلههو      

 هسههتیم . همههه ی ببریههد ایههن نهضههت را ... ؛ چههون مهها از خههدا     

عهههالم بهههه   خداسهههت ، جلهههوه ی خداسهههت و همهههه ی   م ازعهههالَ

؛ پهههس چهههه بهتهههر کهههه برگشهههتش سهههوی او بهههر خواههههد گشهههت 

و انسهههان شههههادت در راه خهههدا و  باشهههد انتخهههابی اختیهههاری و

؛  (60(( )کلمهههات قصهههار، انتخهههان کنهههدشههههادت را بهههرای اسهههالم 

اسهههالم در تمهههامی اعصهههار بههها خهههون شههههدا و اولیهههای  ))زیهههرا 

 (269،   8)صحیفه نور ،ج (( خدا رشد یافته است . 

 

چیهههزی نیسهههت کهههه بتهههوان آن را ، شههههادت در راه خهههدا  ))     

 و انگیههزه هههای عههادی ارزیههابی کههرد    بهها سههنجش هههای بشههری  

و شهههید راه حههق و هههد  الهههی را نتههوان بهها دیههدگاه امکههانی      

بهههه م هههام وا ی آن پهههی بهههرد کهههه ارزش ع هههیم آن معیهههاری   

ه  زم دارد و نههه ی ایهههن ، دیهههدی ربهههوبی الههههی و م هههام وا  

تنههها دسههت مهها خههاک نشههینان از آن و ایههن کوتههاه اسههت ، کههه      
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راه یهههافتن بهههه کنهههه آن عاجزنهههد ؛ چهههرا کهههه  افالکیهههان نیهههز از

ات انسهههان کامهههو اسهههت و ملکوتیهههان بههها آن  هههها از مختصّهههآن

و قلهههم اینجههها رسهههید   . م هههام اسهههرارآمیز فاصهههله هههها دارنهههد 

ر آرزوی سرشکسهههت ، و مههها بازمانهههدگان و ع ههه  افتادگهههان د    

نههیم و حسههرت شهههادت و شهههید    کآن و ایههن بایههد روزشههماری   

حیههات خههود ،   ان ایههن چنههانی را کههه بهها ای ههار  مههره ی    پههرور

بههه گههور بههریم و   ، عاشهه انه بههه ایههن شهههیدان افتخههار مههی کننههد  

از شهههجاعت ههههای بهههی ن یهههر شههههیدان و دوسهههتان اسهههیر و    

مف ودشهههان و آسهههی  دیهههدگان و اشهههتیاا زایدالوصهههف اینهههان   

بازگشهههت بهههه میهههدان شههههادت ، احسهههاس خجلهههت و    بهههرای 

(( )پیهههام خطهههان بهههه خهههانواده ههههای شههههدا ، اسهههرا و  ح هههارت کنهههیم ... . 

 (6/6/1362مف ودین مورخ 
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 بیانات م ام مع م رهبری

ت و شهههما بهههرادران و خهههواهران مهههی دانیهههد کهههه ابهّههه     ))     
م اسههالمی و مل ههت مسههلمان در دنیهها    امههروز ن هها  اقتههدار معنههویِ 

چشهههم قهههدرت ههههای شهههیطانی ، ناشهههی از همهههین شههههادت  درو 
ههها و کارهههایی اسههت کههه عزیههزان شههما انجههام دادنههد . امههروز ،     
بههه فضههو همههین شهههادت ههها و بههه برکههت خههون شهههدا ، مل ههت      

آبرو و عهههز ت ،مل هههت سهههربلند و آبرومنههدی اسهههت و مل هههت مهها ،  
را ایههن گونههه بایههد پیههدا کننههد ؛ ولههی بههه ایههن کههار اکتفهها نکننههد    

را کههه راه دیههن و فههداکاری بههرای اسههالم و       د راه شهههدا، بایهه
ن بهههه ن هههام و  خشهههیدسهههربازی بهههرای ان هههالن و اسهههتحکام ب  

مهههردم ، شهههعار  ، بیشهههتر از ب یهههه یسهههربازی ان هههالن اسهههت   
  (( خود قرار بدهند و در این راه حرکت کنند ... .

شههههید ، جهههانش را فروختهههه و در م ابهههو آن ، بهشهههت و    ))     
سههت ؛ فتههه اسههت کههه بهها ترین دسههتاورد ها   گر رضههای الهههی را 

بههه شهههادت در راه خههدا ، از ایههن من ههر نگههاه کنههیم . شهههادت      
، مههرا انسههان هههای زیههرک و هشههیار اسههت کههه نمههی گذارنههد        

فهههت از دستشهههان بهههرود و در م ابهههو ، چیهههزی   ایهههن جهههان ، مُ
ا  و ههههد  ههههای و عایدشهههان نشهههود ؛ پهههس اگهههر کسهههی در راهِ

مههت کشههید و بعههد کشههته شههد ، آن    ت کههرد و زحدالهههی ، مجاههه 
هههد  زنههده مههی شههود و وجههود ایههن شههخف هههم ، همههان هههد      
     اسهههت و شخصهههیّت و هویّهههت واقعهههی او قههها م بهههه آن ههههد   

 ((می باشد و شهید چنین م امی دارد .

 (66،   2)حدیث و یت ، ج
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 قسمتی از نیایشِ شهید بزرگوار دکتر چمران

و  انسان را به اندازه ی درد، من اعت اد دارم که خدای بزرا      
      و کرده است ،پاداش می دهد. عزیز بزرارنجی که در راهِ خدا تحمّ

( را بنگرید که خدای درد است و گویی بند بندِ وجودش )ع() امام حسین
 با درد و رنج جوش خورده است .

صفا می دهد ، غرور هر درد ، دل آدمی را بیدار می کند ، روح را      
خواهی را نابود می کند ، نفرت و فراموشی را از بین می برد و و خود

 .سازد انسان را متوجّه خود می

پس خدایا تو را شکر می کنم که مرا با درد آشنا کردی تا دردِ      
دردمندان را لمس کنم و به ارزش کمیایی درد پی ببرم و ناخالصی های 

 وجودم را در آتشِ درد بسوزانم .

و را شکر می کنم که مرا در آتش عشق گداختی و همه ی خدایا ت     
جز عشقِ معشوا در ن رم خوار و بی ه موجودات و خواستنی ها را ب

م دار کردی تا از کنار هر حاد ه ی وحشتناکی ، به سادگی و آرامی 
 بگذرم.

نور  ،بسوزم  ،خدایا ! امّا ، امّا همیشه می خواستم که شمع باشم      
ه و کلمه ی حق  و م اومت در م ابو ظلم ای از مبارز و نمونه بدهم 

همیشه م هر فداکاری و شجاعت باشم و پرچم  باشم . می خواستم
 شهادت را در راه خدا به دوش بکشم .

خدایا ! خوش دارم گمنام و تنها باشم تا در غوغای کشمکش های پوچ 
 مدفون نشوم . 

     ) برگرفته از نوار سخنرانی دکتر چمران (  
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 مه :م دّ

ل تنهههها تحهههوّه اسهههالم بههها طهههرح مسههه،له ی شههههادت ، نههه      
بهههه را آن مسههه،له ی مهههرا ایجهههاد کهههرده ، بلکهههه   نهههوینی در 

تول ههدی جاویههد و زنههدگی راسههتین نههام بههرده و    عنههوان حیههات  
ی مههی کنههد کههه از ع مههت و شههکوه و بالنههدگی و      دوبههاره تل  هه 

قداسههههت خاصّههههی برخههههوردار اسههههت و موجهههه  امتیههههازات و 
بههه قههول حضههرت امههام خمینههی )ره(    .فضهها و بهها یی مههی گههردد  

شهههیدان ره صههد سههاله را یههک شههبه پیمودنههد     ))کههه فرمودنههد :  
. از ایههن (( و مهها هنههوز انههدر خههم یههک کوچههه هههم نیسههتیم ...      

شهههادت بههرای انسههان هههای             کههه حههر  ههها متوجّههه مههی شههویم  
ای کهههه عاشههه انه خهههدا را مهههی جوینهههد و خهههدا   پهههاک باختهههه 
ری اسههت کههه زودتههر آن ههها    مههی طلبنههد  ، میههانبُ   محههوری را 
 م دّسشان می رساند .  را به هد ِ

       ارزش شههههادت چنهههان اسههههت کهههه پیههههامبر ) ( آن را در         
ها رین ارزشهههبههها ترین و زیبهههات وجهههز طب هههه بنهههدی ارزشهههها ،

 بهها  تههر از هههر عمههو نیکههی ، عمههوِ   ))فرمههوده انههد :   قههرارداده و
نیکهههو تهههری وجهههود دارد تههها آنگهههاه کهههه انسهههان در راه خهههدا   

. (( نیکههی وجههود نههدارد  شهههید شههود کههه برتههر از آن دیگههر عمههوِ  
اسهههت ؛ منطهههق شههههید ، چهههون منطهههق شههههید ، منطهههق دیگهههری 

روح بههه  منطههق سههوختن و روشههن کههردن اسههت ؛ منطههق دمیههدنِ     
های مهههرده ی انسهههانی اسهههت ؛ منطهههق حماسهههه    ارزشههه انهههدامِ

 آفرینی ، مردانگی ، شجاعت و شهادت است . 

بههرای انسههان بههه شههمار مههی رود و    فههداکاری  شهههادت اوج     
هههرکس ایههن فرصههت دسههت نمههی دهههد ؛ چههون نعمههت نههادر و        
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 کمیههابی اسههت کههه ماننههد سههایر نعمههت هههای خداونههدی رایگههان     

شههرایطی ، تح  ههق آن اسههت کههه  زمههه ی   نیسههت ، بلکههه نعمتههی   
اسههت کههه آن شههرایت عبههارت اسههت از : الهههی شههدن ، ارتبهها        

حهههو شهههدن و  بههها صهههرا  الههههی ، سهههوختن و روشهههن کهههردن ، 
 جذن شدن و در یک کالم ، فروختن نفس خود به معبود .

شهههید شههمع تههاری    ))ری : بههه قههول اسههتاد مرتضههی مطهّهه         
 د و بههها سهههوزشِاسهههت ، مهههی سهههوزد و روشهههنایی مهههی بخشههه  
؛ پههس شهههادت   ((خههویش ، جهههان را بههه خیههزش وا مههی دارد     

سههت بههه سههوی نههور ، بههانگی   مرگههی اسههت آگاهانههه ، عروجههی ا  
آگاههههان ، آبهههی اسهههت بهههرای نههههال آزادی ،   اسهههت بهههر نا 

، شههههامتی اسهههت بهههر  گهههواهی اسهههت بهههر یگهههانگی آفریهههدگار 
و بههها خره راههههی اسهههت بهههرای رسهههتگاری تههها تهههاری   انسهههان 

و خهها  شههود و چنههین مههی شههود   اجتمههاع مسههلمین زبههانزد عههام   
ت هسههتند و بهها سههوختن و فههانی   شههمع محفههو بشههریّ  کههه شهههدا  

شهههدن خهههویش ، بهههه جامعهههه روشهههنایی مهههی دهنهههد و در پرتهههو 
نههور شهههید اسههت کههه دیگههران در آسههایش ، کههار خههود را انجههام     

شهههید در غربههت صههورت مههی گیههرد     ایههن سههوختنِ  .مههی دهنههد  
) ( مبر هسههتند ، سههاخته شههوند . پیهها   ورتهها کسههانی کههه در حضهه  

 . ((بههت بمیههرد شهههید مههرده اسههت   هرکههه بههه غر ))مههی فرماینههد : 
م ههام شهههید مههی   شهههدا در واقههع ، افههراد غریهه  هههم بههه حرمههتِ  

 گیرند .

شههههیدان در بارگهههاه الههههی تههها ابهههد از کهههو ر حیهههات رزا       
در دنیهها کههه رمههز حیههات   . حیههات شهههیدان  الهههی برخوردارنههد  

فراگیهههر شهههدن  ت اسهههالمی نیهههز خواههههد بهههود ، در سهههایه یامّههه
م نهههادن ت اسههالمی و گهها پیههام و یههاد آنههان در قلههون پههاک امّهه   
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یافههت ؛ چههون شهههید منطههق ویهه ه    در راه آنههان تح  ههق خواهههد   

ی ای دارد . منطهههق شههههید را بههها منطهههق افهههراد معمهههولی نمههه   
شههود در منطههق افههراد معمههولی     شههود سههنجید . شهههید را نمههی   

گنجانههد ، منطههق او بهها تر اسههت ، منط ههی اسههت آمیختههه بهها        
صههلح از طههر  دیگههر ؛  عشههق از یههک طههر  ، و منطههق اصههالح و مُ   

منطههق یعنههی  ، بهها یکههدیگر ترکیهه  کنیههد   ایههن دو منطههق را  اگههر
صهههلح دلسهههوخته بهههرای اجتمهههاع خهههودش و منطهههق یهههک  یهههک مُ

آن هههها منطهههق  از، عهههار  عاشهههق ل هههای پروردگهههار خهههودش   
 شهید در می آید . 

 خههون شهههید بههرای همیشههه در را هههای اجتمههاع مههی جهههد          
 دسههتِ یِبهها  )). پیههامبر ) ( در حههدی ی دیگههر مههی فرماینههد :    

دیگههری اسههت تهها آنگههاه کههه در راه      کههارِ، نیکوهههر نیکوکههاری  
شهههید شههد ، دیگههر    خههدا شهههید شههود ؛ همههین کههه در راه خههدا    

راه علههم بههه   یههک کسههی عههالم اسههت و از   .((نههدارد  یبهها  دسههت 
. یههک نفههر مختههرع اسههت ، از طریههق     جامعههه خههدمت مههی کنههد    

. یکههی هههم شهههید اسههت ، از    اختههراعش بههه جامعههه مههی پیونههدد  
راه خههون خههود ، خههودش و هههدفش را در اجتمههاع جاویههد مههی       

شههههید از عهههالم و هنرمنهههد و مختهههرع  ارزش کهههارِحتهههی و  کنهههد
انههایی هههای خههود را وقههف  تنههها توه چههون نههبهها تر اسههت هههم 

خههون خههود راهههم بههرای ت بیههت آن فههدا    بلکههه  نمودنههدجامعههه 
 .کرده اند 

شههههید بههها جامعهههه اش دو رابطهههه اسهههت : یکهههی  رابطهههه ی      
رابطههه اش بهها مردمههی کههه اگههر زنههده بههود از وجههودش بهههره        

ظهههاهری او محهههروم  منهههد مهههی شهههدند و فعهههال  از فهههی  وجهههودِ
دیگهههری ، رابطهههه اش بههها کسهههانی کهههه زمینهههه ی مانهههده انهههد و 



 
 14 ..................... اردکانی روایت داستانی زندگی شهید سید حسین طاهرزاده

 
کههرده انههد و شهههید بههه مبههارزه بهها     فسههاد و تبههاهی را فههراهم   

آن هههها برخاسهههته و بهههه دسهههت آن هههها شههههید شهههده اسهههت .  
در ایهههن  بگیرنههد  راین ، درسههی کههه مههردم بایههد از شهههید     بنههاب 

بایههد چنههان در جامعههه مفیههد باشههند کههه    دو زمینههه اسههت یعنههی  
انند و دیگههر ایههن کههه همیشههه    بههر همنوعههان خههود سههود برسهه    

آمههاده باشههند تهها بهها کفههر و ظلههم و جههور مبههارزه نماینههد و از       
دفههاع و جنههگ نهراسههند ولههو ایههن کههه بههه شهههادت آن ههها         

 منجر شود .

هههر کههس کههه بخواهههد شهههید بشههود ولههو گمنههام هههم باشههد           
نیههاز دارد کههه تمههام وی گههی هههای  زم بههرای رسههیدن بههه ارزش      

د خهههود جمهههع کنهههد و در عمهههو بهههه  وا ی شههههادت را در وجهههو
نمههایش بگههذارد .یههک معل ههم   مههی توانههد شهههید بشههود وقتههی کههه    
بهههرای سهههربلندی و افتخهههار آفرینهههی یهههک مملکهههت بهههه دانهههش  
آمهههوزانش بههها جهههان و دل درس مهههی دههههد و از ههههیچ خهههدمتی 

وقتههی شههود بدریههن نمههی کنههد . یههک راننههده مههی توانههد شهههید     
شههر  رضههایت  کههه در کههار خههود عههدالت و انسههان دوسههتی را      

الهههی قههرار دهههد و در ایههن راه هههر زحمتههی را بههه جههان بخههرد      
. یهههک کهههارگر مهههی توانهههد شههههید بشهههود وقتهههی کهههه بهههرای    
خودکفههایی کشههورش بهها تمههامِ وجههود کههار کنههد و از هههر سسههتی      
و اصههرافی بهرهیههزد . یههک زن خانههه دار هههم مههی توانههد شهههید      
بشههود وقتههی کههه محههیت خههانواده ی خههود را سرشههار از عشههق و      

لهههدادگی بهههه حهههق کننهههد و فرزنهههدانِ خهههود را بهههرای فهههردای   د
تربیهههت نمایهههد . و  ، ر بهتهههرین شهههکو ممکهههند اسهههالمی ان هههالن

فکههر کنیههد ، مههی توانههد شهههید بشههود      هههر کههسِ دیگههری کههه    
هنگههامی کههه در کههارِ خههود تمههام اصههول و معیارهههای ح ی ههی و      
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خداپسههندانه را مبنههای کههار خههود قههرار دهههد و از هههیچ سههختی      

 نهراسد . در این راه

اگههر دقههت کنیههد بههه راحتههی مههی تههوان دیههد کههه تمههام کسههانی        
کهههه شههههید شهههدند ، بههها دیگهههران متفهههاوت بهههوده انهههد و ایهههن 

یههک تفههاوتِ الهههی بههوده اسههت . یعنههی ایههن گههروه     هههمتفههاوت 
رنهههگ و بهههوی بیشهههتری از خداونهههد را بهههه زندگیشهههان داده      

 ی به مرگشان .بودند حت 

بزرگههواری بههرای بشههریّت   نِمعلمهها  همههین دلیههو کههه شهههدا    بههه 
بهههر آن شهههدیم در ایهههن ا هههر در مهههورد زنهههدگی  و     ، هسهههتند
عی یکهههی از پرفهههرو  تهههرین و در  ات فهههردی و اجتمههها خصوصهههیّ
ال گمنههام تههرین سههتاره هههای آسههمان افتخههار و شههر      عههین حهه 

شهههید پههرور یههزد ، سههخن       ایههران اسههالمی ، بههه ویهه ه اسههتانِ   
عبههادت  پیههروز در عرصههه ی را کههه ح ی تهها  فههردی   بگههوییم ؛ زیهه 

و بنهههدگی خهههدا بهههود و تمهههام حرکهههات و رفتهههار هههها و جملهههه   
هههایی کههه از او بههه یادگههار مانههده بههرای مهها درس انسههانیّت و       

د جهههز وعبودیّههت را بههه ارمغههان مهههی آورد . ایشههان کسههی نبهه      
، کهههه  اردکهههانی سهههید حسهههین طهههاهرزاده  ، شههههید  بسهههیجی

پههای جههان هههم  ش ایسههتاد و تهها اتهمچههون جههدّش بههر سههر اعت ههاد 
 رفت .

 و

 

فی ی که برای نوشتن این خدا را سهاس می گوییم به خاطر تو     
مجموعه به ما داد تا در کنار شناخت بهتر و بیشتر این شهید بزرگوار ، 



 
 16 ..................... اردکانی روایت داستانی زندگی شهید سید حسین طاهرزاده

 
بار دیگر درباره ی هد  و آینده ی پیش رویمان  فکر کنیم و هر چه 

م . هدفی که بنا دارد در نماییبرنامه ریزی    محکم تر برای تعالی آن
ادامه دهد و حافظ خون پاک و با    این مسیر پر افتخار را، نهایت 

 ارزش این شهید ارجمند باشد .

ما بر آنیم که تالش کنیم ،  عالوه بر اینکه خودمان پای حرفمان      
هم ع یده و همراه کنیم . از آن  ، ، اطرافیانمان را هم با خود بایستیم

ارزشی بی نهایت مبارک و  ، خانواده و خاندانانیم این جا که می د
که ما  می دانیمبزرا را بر گردن خود  ینِفرخنده داشته و دارد ، این دَ

ف هم بعنوان ادامه دهندگان این راه ، هرگز از آرمان ها و مسیر مشخ 
آنان منحر  نشویم و تا آخرین لح ه پای ارزش هایمان  ی شده

 بمانیم .

                                                                                                                     
 وفیق ...و من اهلل الت 

کسانی که ما را در جمع آوری این مجموعه یاری از همه ی  باتشکر 
 . کردند

 

با اقوام و نامه های  **منابع مورد استفاده ی ما شامو مصاحبه های مختلف

ارسالی خودِ شهید و وصیّت نامه ی بسیار ارزشمند ایشان است که بهترین مرجع 

 .** آرمان های این شهید بزرگوار بود برای معر فی

 سید رضا طاهرزاده اردکانی

 1393تابستان 
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 پیشگفتار:

سههال ههها از شهههادت مههن مههی گههذرد ومههن در میههان شههما             

خواسهههت بهههرادرزاده ه بههه ، نیسهههتم . پهههس از سهههال هههها انت هههار

هههدفم بیههان  و م م بههه نوشههتن  زنههدگی نامههه ام کههرد  هههایم تصههمی 

اطرشههان لبههاس شهههادت  ناگفتههه ههها و گفتههه هههایی اسههت کههه بخ  

را پوشهههیده ام . شهههاید بیهههان ایهههن حهههر  هههها باعهههث تهههداوم   

 جریانی باشد که من آن را شروع کرده ام . 

       خههانواده ی مهها خههانواده ی بزرگههی اسههت . از پههدر بههزرگم           

اسههماعیو گرفتههه تهها پههدرم سههید جههالل ، همگههی از مههردان        سید

ی نمانههده حههق  بههوده انههد و اگههر هههم ادّعههایی از آن ههها بههاق      

 خاطر معرفت و اخال  این بزرگواران است .ه است ب

کههه پههدر نیههز در کنههار مههن اسههت و بههاهم بههه شههما مههی     حههال     

پیههام هههایی بههه   ،نگههریم خههوش داشههتم از طههر  خههودم و پههدر    

شهههما بهههدهم تههها در روز موعهههود دیگهههر غصّهههه ی نیامهههدنتان را   

 .م و دوریمهههان را در آنجههها در کنهههار ههههم جبهههران کنهههیم ینخهههور

ایههن دیگههر بههه شههما بسههتگی دارد کههه چگونههه فکههر کنیههد و چگونههه    

همههان راه مهها باشههد ،  کههه اگههر راه شههما  عمههو کنیههد ، ف ههت بدانیههد  

ش بهها مههن اسههت چههون مههن نهایههت ایههن راه را      تضههمین سههعادت 

 دیده ام و آن را برای همه ی شما هم آرزو دارم .

ختی بههرای  امیههد خوشههب  از ازدواج تههک تکتههان بهها خبههرم و        

شههید مشههکالت و گرفتههاری هههای    دارم . مواظهه  با شههما عزیههزان 
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همهههه ی بحهههران ههههای  . بهههین شهههما فاصهههله نینهههدازد روزگهههار 

بههه یادگههار مههی   زنههدگی پایههان مههی یابنههد وآنچههه از بحههران ههها  

مانههد ، همبسههتگی ههها و دلسههوزی هههایی اسههت کههه بههرای هههم       

داشهههته ایهههد . خهههانواده ی خهههود را در برابهههر  آسهههی  ههههای   

همراهههی و همکههاری هههم حفههظ کنیههد و بهها انسههجام     اجتمههاع بهها  

 خودتان در جهت یاری دیگران برایید.

و یهههت مهههداری و دیهههن مهههداری ، دو اصهههو اساسهههی اسهههت       

کههه مههن بههه آنههها معت ههد بههوده و هسههتم و حاضرشههدم بههه پههای      

ایههن اعت ههادم ، جههان خههود را هههم فههدا کههنم . تنههها خههواهش مههن    

. بهههه ههههر حفهههظ و ادامهههه ی ایهههن ارزشهههها و اعت هههادات اسهههت 

انههدازه کههه بههرای مههن ارزش قا لیههد ، بههرای اعت ههادات مههن هههم     

 ههو شههوید و هرگههز بههه آن پشههت نکنیههد کههه سههعادت        ارزش قا

 شما در این راه است .

م . از بیمههاری رسههاناز همههین جهها هههم بههه مههادر سههالم مههی           

درد ههههایش خبهههر دارم . انشههها  اهلل بهتهههر باشهههد . از     هههها و 

شهههد . از بابهههت مهههن و ههههوایش را داشهههته باخهههدا خواسهههته ام 

 خون است . جایمان خونِکه د یپدر هم اصال  نگران نباش

مهههادر یکهههی از بهتهههرین برکهههاتی اسهههت کهههه خهههدا در میهههان      

و  شههما بههاقی گذاشههته اسههت تهها ایههن خههانواده همچنههان بههزرا      

بدانیههد بههاقی مانهههدن مههادر در میهههان     بزرگههوار بههاقی بمانهههد .  

شههما فرصههتی اسههت تهها بههرای خههود تهها مههی توانیههد توشههه ای       

ی در شهههما نفهههو  کهههرده اسهههت بهههه  برگزینیهههد و اگهههر ناخالصههه 
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وسههیله ی خههدمتِ بههه مههادر آن را هههم از خههود و هههم از نامههه       

 ی عمو خود پاک کنید .

در زنههدگیتان مههن   ق باشههید .بههرادران و خههواهران همگههی موف هه   

را از یههاد نبریههد و هههر لح ههه بههه مههن و هههدفم ایمههانِ بیشههتری      

بیاوریههد کههه مههن از ایههن راه ضههرری ندیههده ام . پههدرمان هههم         

یار خهههون فهمیهههد چهههه چهههون در کهههار خهههود مهههاهر بهههود ، بسههه

جِنسهههی را بهههه جهههای مهههراِ راحهههت و   ننهههگ آور ، خریهههد و    

و کهههار ، آن ههههم بهههرای   مهههراِ در راه کسههه   فهههروش کنهههد .  

کههه تههاجری مههاهر بههود و چههه سههودی کههرد . مههن    خههانواده . ح  هها

 بسیار یاد کنید که ما بسیاراز شما یاد می کنیم .و پدر را 

الم مهههن را بهههه همهههه ی خالهههه هههها و شهههوهر خالهههه هههها سههه     

خصههو  بههه دوسههت عزیههزم محمدرضهها  اکههری کههه     ه برسههانید بهه 

دلههم خیلههی بههرایش تنههگ شههده اسههت م ههو همههان زمههان ههها کههه      

وقتهههی تهههوی جبههههه منت هههر بهههودم از خانهههه برگهههردد . ان      

شهها اهلل کههه سههالمت و سههرزنده  باشههند . بههرای دخترخالههه ههها       

آرزویِ خوشههههبختی و عاقبههههت   و پسههههرخاله هههههای عزیههههزم  

ه هههای عزیههزم  عمّهه ضههمنا  فاتحههه و خیههرات بههرای   بخیههری دارم .

 هم فراموش نشود .

ههههم  بهههه برادرزادگهههان و خواهرزادگهههانِ عزیهههز تهههر از جهههانم     

درود  مهههی فرسهههتم و از آنهههها مهههی خهههواهم سهههربلندی و عهههز ت 

خانوادگیمهههان را بههها رفتهههار صهههحیح و دینهههی خهههود حفهههظ       

تههالش   بفرماینههد و مایههه ی زینههت مهها و خانههدان مهها باشههند .      
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شههما بههرای رشههد و آبههادانی ایههن کشههور و ان ههالن اسههالمی ،        

سههربلندی همههه  بههی جههوان نخواهههد مانههد . سههربلندی اسههالم ،     

ی خههوبی ههها و عههز ت هاسههت و در ایههن سههربلندی شههما هههم        

سهههیم خواهیههد بههود و بههه خودشههکوفایی هههم خواهیههد رسههید .      

خههود شههکوفایی شههما هنگههامی کههه در مسههیر اسههالم باشههد ، هههم       

شههما را در برمههی گیههرد و هههم مسهها و معنههوی را      یمسهها و مههادّ 

یهههات ههههم بهههه مادّ، . یعنهههی در مسهههیر پیشهههرفت زنهههدگی خهههود 

 زم مههی رسههید و هههم بههدون هههیچ ع هه  مانههدگی ، مههی توانیههد     

رشههد عرفههانی و سههلوک الهههی خههود را هههم فههراهم         ی زمینههه

کنیههد . درس را بههرای خههدا بخوانیههد تهها ا ههراتش را بههه چشههم       

 به خدا می سهارم .    خود ببینید . شما را

 

 به امید دیدار

 اردکانی سید حسین طاهرزادهشهید  
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 ای شهید

 !هدیشه یا معنها تهو یکرد خهود خهون بها را عشهههق

 !دیشه یا ، اعهال عهرش اوج بهه یبهرد را هشیخهههههو

 عههدم از یخههال مههرا ، شد  تهو   میتسل  یزنهههدگ

 !هدیشه یا ههههایدن بهه نههههمیب ینم تههو از تهههر زنههههده

 اند بنشستههه  استههادههها ، تههو عشهق کهههالس در

 !دیشه یا  الفبهههها،  سههههرمشق  آمهوزنههد تهو کههههز

 امههو  قصر   بههههر   مههاه   سانه ب  یپههاش یم  نههور

 !دیشه یا ها نیعههاش تر تهو ز نوشد یم عشهههق

 م صهههودها  سهههههرمنههزل ، پَهههرورت جههانْ مهههأمهههن

 !دیشه یا تهجههههههههل ا   روح ،  بههاورت  از یحههههاصلهه

 تهو یها یعش بههههاز و شور بهه هههرانیح یعهههالم

 !دیشه یا رعنهها، تهو هدارید بهههه حسههرت یگلشنههه

 کس  تههههو عهرفهان  اوج  بهههر نهشد واقف خههدا جههز
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 !دیشه یا را خههدا آخهر عهاشه ت گشتهههه چهههونکه

 را فهرعُوْن ی هههههشهیانهد یزنه یمههه بههتیه  هههههنیت

 !دیشه یا( ع)یموس  مانند ، ات یضهها یب ههههدی بها

 عهههههدم و نه صان ز  یعهار ، یاع مه و ههمیع  تههو

 !دیشه یا یطوبه شاخ چون  یاشرف و هفیشر تههو

 عهشق یرگههها بههر است ههریسراز تههو از مهوج مهوج

 !دیشه یا ههدایپ خههونست در کهه یسرمست شههور

 ههدهایامّ و عز ت   جههان  هههههردیم یمههه  تهههههو یبهه

 !دیشه  یا  تهمن ها  راز  گهو  خشکد یم تههههههو یبه

 معهههرفت    گهههلسِههتان  در یعههههارفهههه و مههراد تهو

 !هدیشه یا تماشهههههها خواهم را تهههو روح ی جههلههوه

 بهاد پهاک حضور  از ینهگاههههههه ، هدستهههانیتهه بهر

 !دیشه یا دادا  تهو  عشههق از دارد یهههههاری چهشم

 
 یلوردیب دادا: شاعر
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 : کودکیدوران 

ام کههه در شهه    د حسههین طههاهرزاده سههیّمههن      

شمسههی جمعههه اوّل آبههان سههال چهههو و پههنج     

 . اردکههههان بههههه دنیهههها آمههههدم در شهرسههههتان

کههه شهه  جمعههه  را همههانطور کههه در گذشههته رسههم بههود بچّههه هههایی  

. یعنهههی  برابهههر شهههیرینی مهههی کردنهههد ،بههه دنیههها مهههی آمدنهههد  

کهههودک را در یهههک طهههر  تهههرازو قهههرار مهههی دادنهههد و در طهههر  

مهههی گذاشهههتند تههها ههههم وزن    م هههداری شهههیرینی  ، آن دیگهههرِ

ی سههالمتی  نی ههها را بههرا  شههیری  دیگر شههوند . بعههد هههم آن   یکهه

 می کردند .  بین مردم خیرات شان ،کودک

د د محمّههد حسههین بههود  مههرا سههیّ  م سههیّکههه نههام پههدر  ز آنجههاا     

 ابتههدا همههه فکههر مههی کردنههد اسههمِ      ، همههی زدنههد . البت هه   صههدا

د اسههت . بعههد ههها کههه بههه کههالس     د محمّههشناسههنامه ای مههن سههیّ  

اوّل رفههتم و بههرای  بههت نههام بههه مدرسههه شناسههنامه بههردم گفتنههد     

در ایهههن . مهههن ههههم د حسهههین اسهههتاسهههم شناسهههنامه ای ام سهههیّ

 .مه امطال  را نوشت همان اسم همیشگی ، دگی نامه بازن

پههدرم  بههودم کههه بخههاطر کههارِ  ده روزه بعههد از تول ههد حههدودا         

بههه تهههران رفتههیم . البتههه پههدر قههبال  هههم آنجهها کههار مههی کههرد و     

کههه بههه   ه بههودبههرای زایمههان مههادر مجبههور شههد    چنههد مههاهی  

اردکههان بههر گههردد. در تهههران پههدر در کههار چههاه کنههی بههود و        
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خههرد و ریههزه  عههالوه بههر کههار هههای خانههه ،    مههادر هههم درخانههه  

 .  انجام می دادبرای فروش را  کاری هایی

تهههران بههرای مههن خیلههی نههامفهوم نبههود . چههون از همههان            

دیگههر خههون مههی   ، دنم در تهههران بههودیمآمههحههر   بههه ابتههدا ی

در تههههران بهههر ا هههر دیهههد و  هرانهههی حهههر  بهههزنم .توانسهههتم ت

خههی تهرانههی  و بر شهههر  نایههبازدیههد بهها اردکههانی هههای م ههیم   

گرفتههه بههودم . مهه ال  اینکههه   یههاد  هههای اصههیو چیههز هههای خههوبی  

وی شهههلوارم تههه بههها قاشهههق و چنگهههال غهههذا بخهههورم . لباسهههم را

بنهههدم . شهههیوه ی احهههوال پرسهههی  ب بکهههنم و تسهههمه بهههه کمهههرم 

داشههتم و وقههت هههایی کههه بهها      را خیلههی دوسههت  تهرانههی ههها 

بههه کوچههه و بههازار هههای تهههران مههی رفههتم  و حههال و        مپههدر

کیههف مههی  خیلههی ،  صههفای  بههازاری هههای تهههران را مههی دیههدم    

 کردم .

تهههران شهههر بزرگههی بههود و ایههن باعههث شههده بههود مردمههان          

دل هههای بزرگههی پیههدا کننههد . مههن هههم از ایههن     هایههن شهههر همهه 

قافلههه ع هه  نبههودم و هههرروز بههه کسهه  شههیوه هههای مردانگههی       

کههه مههن را مههی دیدنههد خیلههی   مههی پههرداختم . تهرانههی ههها هههم   

یهها گههاهی  رفتههار مههی کردنههد و مههرا پسههر سههیّد  یخههوب بههه بهها مههن

  صدا می زدند . آقها 

بههاز ران بههودیم پههدر عههزم   بعههد از چنههد سههالی کههه در تههه         

در آن زمههان مههن حههدودا  چهههار یهها    دکههان را کههرد . گشههت بههه ار 

همههه ی  کههه مههی شههنیدم ولههی وقتههی پههنج سههال بیشههتر نداشههتم  
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 رفههتن بههه آنجهها را  بسههیار شههوا ، در اردکههان هسههتند   مههاناقوام

م . بعههد از جمههع کههردن ا ههاا و خههداحاف ی     پیههدا کههرده بههود  

نهههدیم و بهههه سهههوی بههها همسهههایگان و دوسهههتان دل از تههههران کَ 

سههاعت هههای زیههادی را در راه بههودیم    اردکههان راهههی شههدیم .   

همههه بههه اسههت بال مهها آمههده   .آنجهها بههه اردکههان رسههیدیماینکههه  تهها

 کمهههک     ماشهههین در خهههالی کهههردن بهههار ههههای  مهههابهههه بودنهههد و 

 می کردند.  

اردکهههان بهههرای مهههن شههههری دیگهههر بهههود . در آن احسهههاس       

کهههی بههها تمهههام  س نزیاصهههالت و بزرگهههی مهههی کهههردم . احسههها  

. وقتههی در کوچههه ههها راه مههی رفههتم     همشهههری هههایم را داشههتم  

گههم  ، پههس از سههال ههها دوری   انگههارتههر بههودم .   خیلههی راحههت 

را ، همهههه ی اقهههوامم  . دوبهههاره پیهههدا کهههره بهههودم  گشهههته ام را

همهههه ی همشههههری ههههایم را یههها بهتهههر بگهههویم شناسهههنامه ام را  

 .دست آورده بودم ه ب

د اسههماعیو         آسههیدر اردکههان زیههاد بههه خانههه ی پههدر بههزرگم          

جمهههع  یشهههانهمهههه خانهههه ی ا، . اغلههه  شههه  هههها مهههی رفتهههیم 

مههی  شههان بههودم و هههی بلبههو زبههانی سل ههو مجبودنههد . مههن هههم نن

کههردم . همههه از لهجههه ی تهرانههی مههن بههه خنههده مههی افتادنههد .     

  ایههن برایشههان خیلههی تههازگی داشههت ولههی هرگههز باعههث       خنهه

ن لهجههه بههد اسههت چههون از کههودکی مههن فکههر کههنم ایهه مههی شههد کهههن

نهادینهههه شهههده بهههود و   ا شهههده بهههودم ودر مهههن ربههها آن بهههز

 آورد .می  رین دوران های کودکیم را به یادم بهت
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خیلهههی مهههرا دوسهههت مهههی    م)آسهههید اسهههماعیو( گرپهههدر بز      

شهههیطنتی از داشهههت . اغلههه  اوقهههات در پهههیش او بهههودم . اگهههر 

هههوایم را داشههت و هیچگههاه مههرا     بههاز هههم مههن سههر مههی زد ،   

 انشههیا ی ناراحههت نمههی کههرد. یههادم مههی آیههد شههبی در خانههه     

مههی کههرد . وقتههی بهها    ش را روشههنبههودم و داشههت چههرا  نفتههی  

آن را روشهههن کهههرد و روی طاقچهههه گذاشهههت ،    ، ههههزار زحمهههت 

مههن کههه فکههر مههی کههردم اینجهها هههم م ههو تهههران اسههت و بهها یههک     

خههاموش ، رفههتم  چههرا  روشههن مههی شههود و بهها یههک کلیههد  ، کلیههد 

  خههاموش م . چههرادروی کرسههی و پههیچ کنههار چههرا  را چرخانهه    

خانههدم روشههن نشههد .   شههد ولههی بعههد کههه دوبههاره پههیچش را چر    

از کرسههی پریههدم و کنههار   ، خیلههی ناراحههت شههدم ولههی از تههرس    

اتههاا نشسههتم . پههدر بههزرا کههه دوبههاره وارد اتههاا شههد ، از مههن      

کههی خههاموش کههرد ؟ مههن هههم کههه     را د چههرا د محمّههپرسههید : سههیّ 

دیههدم چههرا  دوبههاره روشههن نشههد گفههتم کههه: چههرا  سههوخت .        

 .بهههه سهههوی حیههها  رفهههت  و پهههدربزرا چهههرا  را بهههر داشهههت 

دوبهههاره ک کهههرد و یهههدنزرا  چههه و بهههه  آتهههش زد ی راکبریتههه

روی طاقچهههه گذاشهههت ،  دوبهههاره روشهههن شهههد. وقتهههی چهههرا  رو

را  . دوبههاره چهه پههیچ کنههارش رو چرخانههدم   ومههن دوبههاره رفههتم   

پریههدم کنههار اتههاا و    خههاموش شههد ، . تهها چههرا    خههاموش شههد 

دسههت بههه سههینه نشسههتم کههه کسههی نفهمههد کههار مههن بههوده اسههت .     

پههدربزرا برگشههت و دیههد چههرا  دوبههاره خههاموش شههده اسههت        

د چههرا  چطههور شههد ؟ مههن هههم گفههتم    د محمّههاز مههن پرسههید : سههیّ 

سهههوخت . ایهههن بهههارچرا  رو برداشهههت و جلهههوی مهههن گذاشهههت . 
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بیههارم   ، بایههد بههرم یکههی نههو بخههرم     : فههتمگ مههن پههیش خههودم  

مههن بههوده اسههت . پههدربزرا   پههدر بههزرا فهمیههده کههه کههار   حتمهها  

اسههت نههه م ههو  بابهها ایههن چههرا  نفتههی ، د جههان د محمّههگفههت : سههیّ

آخههر شهه  ، ه بههودم. مههن کههه نفهمیههد چههرا  هههای تهههرون برقههی 

: امشه  ههر چهی چهرا  تههو     ه بهه خانهه بهر گشهتم بهه مههادرم گفهتم      که 

 خندید .  همخونه ی پدربزرا بود رو سوزوندم . مادرم 

پههدر کههه عالقههه زیههادی بههه مههن داشههت در بیشههتر سههفر هههایش         

کههه بههرای فههروش بههه منههاطق مختلههف مههی رفههت ، مههن را هههم        

 خههاطر اینکههه مههن همههراهش ه همههراه خههود  مههی بُههرد . بههار ههها بهه  

هههم مههی خواسههت  ولههی بههاز بههودم دچههار زجههر و زحمههت مههی شههد 

ش م. پههدر همیشههه دوسههت داشههت فرزنههدان  کههه مههن همههراهش باشهه  

تهها آخههر عمههرش هههم حفههظ     را همههراهش باشههند و ایههن خصههلت  

 کرده بود . 

دوران کهههودکی مهههن ههههم سرشهههار از شهههور و شهههوا ههههای         

بچّگههی بههود . از تهرانههی حههر  زدنههم گرفتههه تهها بههازی هههای       

م تنبیههه خههاطر بههازی گوشههی هههای  ه گههاهی هههم بهه   کودکانههه ام .

 می شدم ولی کودکی است و این جور تنبیه ها . 

شهههد بعهههدها در دوران  دوران کهههودکی خهههون مهههن باعهههث        

تههر باشههم و هههم بههاهوش تههر . ایههن دوران    مدرسههه ، هههم فعّههال  

 با ورود من به مدرسه پایان یافت .
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 دوران مدرسه :

مدرسههه رفههتن  سههن م بههه سههن  کههم کههم     

، مهههن تنهههها  . فکهههر مهههی کهههنم رسهههید

خههودِ پههدر بههرای   فرزنههدی بههودم کههه   

آمههده بههود  بههت نهههامم بههه مدرسههههههه  

. چهههون آن زمهههان مدرسهههه رفهههتن و     

درس خوانههههههدن نههههههوعی امتیههههههاز 

بههه مههن نگههاهی  کههه از همههان ابتههدا محسههون مههی شههد . پههدر هههم  

بهههزرا منبانهههه داشهههت ، بهههه ههههر زحمتهههی کهههه بهههود ، مهههرا در 

د امّهها ی نبههو. مدرسههه ی بههد مدرسههه فههردوس  بههت نههام کههرد     

ی بههزرا بههزرا داشههتم کوچههک بههود .    یهههابههرای مههن کههه آرزو  

 شروع شد . من وران درس خواندن دخالصه 

ن آچههرا بعههد از  در آن عههالم بچّگههی نمههی فهمیههدم کههه    مههن      

همههه زحمههت کههه نصههف روز مجبههور بههودم مشههق بنویسههم ، معل ههم      

 ، اییو دو بههه مههن مههی داد. اگههر رفتههه بههودم بن هه    ف ههت یههک صههفر 

زیههادی بههه مههن مههی دادنههد.    حتمهها  بعههد از آن همههه تههالش مههزدِ  

نمههی دانههم وقتههی معل ههم ایههن صههفر و دو را روی مشههق     بههاز امّهها 

خوشههحال مههی  قههدر ایههن مههادر و پههدرم ، چههرا هههایم مههی نوشههت 

شههدند . مههن هههم کههه خیلههی دوسههت داشههتم آن ههها را خوشههحال     

. امّهها ق هههایم ایههن صههفر و دو را مههی نوشههتم  هههی روی مشهه ، کههنم

تنههها آن هههارا خوشههحال نمههی کههرد بلکههه     ه یههن صههفر و دو نهه  ا

ناراحههت هههم مههی شههدند . بعههد ههها کههه بههه کههالس بهها  تههر رفههتم    



 
 29 ..................... اردکانی روایت داستانی زندگی شهید سید حسین طاهرزاده

 
 ، فهمیههدم ایههن ههها نمههره هههایی هسههتند کههه هههر چههه بیشههتر باشههد  

 بههود بهتههرین مههزدی   هههم ارزشههش بیشههتر اسههت . نمههره بیسههت   

از آن پهههس  د.نصهههف روزه ی مهههن داده مهههی شهههکهههه بهههه تهههالش 

ی مدرسههه ام را بهها دق ههت بیشههتری انجههام مههی      تمههام کههار ههها  

ه بهتههرین ههها باشههم و بهه    ر جههزودادم تهها بتههوانم در ایههن کهها   

خههاطر اینکههه مههی دانسههتم زحمههاتم بههه هههدر نمههی رود از ایههن        

خوشههحالی پههدر و مههادرم   ، از همههه بهها ترکههار لههذ ت مههی بههردم . 

بههود کههه مههن را بیشههتر  وا زده مههی کههرد و ترغیهه  مههی شههدم       

 که برای جبران زحماتشان بهتر و بهتر درس بخوانم .

بسههیار کنجکههاو بههودم و مههی خواسههتم از همههه چیههز سههر در            

ایههن موضههوع باعههث مههی شههد کههه از هههیچ چیههزی بههه      بیههاورم . 

دیههدم ، دوسههت  سههادگی عبههور نکههنم . هههر وسههیله ای را کههه مههی   

داشهههتم از طهههرز کهههارکرد آن مط لهههع شهههوم . گهههاهی مهههی شهههد   

وسههایو سههالم خانههه را هههم خههران مههی کههردم و ایههن کههارم ، پههدر    

را بسههیار ناراحههت مههی کههرد . مههن هههم از تههرس تنبیهههِ او ، بههه       

 درون یکی از خمره های توی خانه می رفتم . 

همیشهههه از بهههس دنبهههالم مهههی گشهههتند ، از تنبیهههه کهههردنم          

ر  ن ههر مههی شههد و مههن هههم کههه مطمهه،ن مههی شههدم از تنبیههه      صهه

خبههری نیسههت ، از خمههره بیههرون مههی آمههدم . نهها گفتههه نمانههد       

مههی آمههدم بههه خههود بهههیچم و فههرار کههنم هههم تهها   بعضههی وقههت ههها

، پههدر بهها آن دسههت هههای بههزرا و پینههه بسههته اش ، لباسههم را      

وقههت ههها کههه دلههش نمههی آمههد  بیشههتر مههی گرفههت و دیگههر هههیچ .  
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، مههرا بههه درخههت انجیههر وسههت حیهها  مههی بسههت . بعههد   مههرا بزنههد 

ههها همههین درخههت هههم خشههک شههد کههه بههرای همههه عجیهه  بههود جههز  

 من .

وقههت هههایی هههم مههی شههد کههه بهها درسههت کههردن وسههایو             

خههران ، موجهه  خوشههحالی پههدرم مههی شههدم و بههه پههدر مههی         

درسههت کههردن گفههتم : بارهههای قبههو کههه کههار خههران شههد ، هههدفم    

 می زد .  بود . پدر هم لبخندی

ه بیشهههتر وقهههت هههها سهههعی داشهههتم از خهههودم ، خالقیّهههت بههه      

خههرج دهههم . چههون وضههع مههالی خیلههی خههوبی نداشههتیم ، سههعی     

مهههی کهههردم بههها وسهههایلی کهههه در خانهههه داشهههتیم ، کارههههایی رو 

 انجام بدم و وسایلی رو بسازم.  

ابتهههدایی بهههودم کهههه دیگهههر جریهههان ههههای  کهههالس چههههارم      

درسههه ههها تعطیههو بههود یهها تعطیههو   ان البههی شههروع شههد . هههروز م 

، دم مههی آمههد مههی شههد . مههن هههم کههه م ههو همههه ی مههردم از شههاه بَهه 

،  شههیرهای پههاکتی  تغزیههه مههی دادنههد     ، وقتههی تههوی مدرسههه  

.گههاهی مههی شههد کههه    مههی کههردم  همههه اش را منفجههر   هم ههو ب یّهه 

قههرار مههی گههرفتم  هههم ت مههامورین شههاه مههورد ضههرن و شههتم   توسّهه

 دم ،  زود فههرار مههی کههردم . امّهها از آنجهها کههه خیلههی چابههک بههو   

کههم کههم ایههن تعطیلههی ههها باعههث شههد مههن از درس و مدرسههه دور     

 م . وش



 
 31 ..................... اردکانی روایت داستانی زندگی شهید سید حسین طاهرزاده

 
بعههد از ان ههالن کههه مدرسههه ههها بازشههد ، دیگههر رغبتههی بههه            

مدرسههه رفههتن نداشههتم . عل ههت اصههلی آن هههم ایههن بههود کههه پههدر     

بهههردوش او  مخههارج خانههه   همههه ی تنههها بههود و   خیلههی دسههتِ  

. مههن هههم کههه بزرگتههر شههده بههودم و ایههن درد ههها      قههرار داشههت 

 بههروم سههر کههاری  هرو خههون حههس مههی کههردم ، تصههمیم گههرفتم بهه   

  تا کمک خرجی برای پدرم باشم .

در همههان دوران مدرسههه هههم بههه فکههر کمههک کههردن و       ه البت هه     

هههها کهههه کهههار ههههای  خرجهههی در آوردن بهههودم . بیشهههتر وقهههت

دار قههالی مههی   پههایبههه سههریع ، مههی کههردم   مدرسههه ام را تمههام  

نشسههتم و شههروع بههه قههالی بههافی مههی کههردم چههون مههی خواسههتم     

سههریع تههر آن را تمههام کنههیم و از طریههق فههروش آن بههه پههدر در      

 خرجی زندگی کمک کرده باشیم.

مدرسههه و درس بههرای مههن خیلههی دوسههت داشههتنی بههود امّهها           

شههرایت باعههث شههد از آن دل بکههنم و در مسههیری دیگههر قههدم بههر      

شههغو آهنگههری بههود . بعههد از آنکههه      ، جدیههد دارم . آن مسههیر

یههها بهههه نهههوعی کمهههک تصهههمیم گهههرفتم خرجهههی خانهههه را درآورم 

بهههه دنبهههال شهههغلی گشهههتم کهههه در دوران  دسهههت پهههدرم باشهههم، 

کهههه اگهههر  چههون ع یهههده داشههتم   خههودم بهتهههرین شههغو باشهههد .  

تصههمیم بههه انجههام کههاری گههرفتم ، هههم آن کههار در نههوع خههود        

بهتههرین نحههو بههه  مههر    باشههد و هههم آن کههار را بههه    هتههرین ب

بههه جسههت و جههو بههرای پیههدا  باعههث شههد  همههین موضههوعبرسههانم. 

بعههد از پرسههش و   کهههبههروم کههردن شههغلی مناسهه ِ زمههان خههود    
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پاسههه  ههههای بسهههیار ، آهنگهههری را انتخهههان کهههردم و از همهههان 

 کردم. یّت آغازبا جدّمسیر جدیدم را ، روز 

در مغههازه ی  ماز همههان ده یهها یههازده سههالگی بههود کههه کههار          

، اسههتادکار هههای  کههم  . بهها وجههود سههن   شههد آهنگههری شههروع  

زیههادی حاضههر بههه پههذیرش مههن بودنههد چههون مههن را بههه انجههام      

خههودم هههم بسههیار پیگیرانههه کههار ههها  ایههن کههار مصههمّم مههی دیدنههد . 

 را دنبال می کردم .

مههاه  از همههان زمههان بههه فکههر اسههت الل خههودم بههودم . هههر           

چنههد قسههمت مههی کههردم . هههر    ردمپههولی را کههه بههه دسههت مههی آو 

ی بههود . از بههین آنههها ، یههک    قسههمتی مربههو  بههه کههارِ خاصّهه    

 قسمت هم برای پس اندازم کنار می گذاشتم . 

بههها وجهههود اینکهههه خهههودم نتوانسهههته بهههودم درس بخهههوانم ،      

دیگههران را از ایههن کههه درس را کنههار بگذارنههد منههع مههی کههردم و      

رسشهههان را اصهههرار داشهههتم بهههه ههههر زحمتهههی ههههم کهههه شهههده د  

اسهههیت را بعهههد هههها روی بهههرادرانم ههههم  بخواننهههد . همهههین حسّ

ه بههرای آن هههایی کههه م ههو خههودم شههرایت درس      داشههتم . البت هه 

خوانهههدن را نداشهههتد ، کهههار ههههای مختلفهههی را از جملهههه شهههغو   

 خودم پیشنهاد می دادم .

در هههر صههورت مههن مجبههور شههدم زود تههر از آنچههه کههه فکههر           

دگی و پهههذیرش مسههه،ولیّت زنههه ههههای مهههی کهههردم وارد جریهههان 

مسههه،ولیّت ههههایی کهههه در عهههین احسهههاس     ههههای آن بشهههوم . 
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بیشههتر مههی   فکههر کههردن و کههار کههردنِ   بزرگههی ، مههن را وادار بههه  

و سهههال ههههایم  سهههن  ههههم   کهههرد و همهههین موضهههوع مهههن را از  

  بزرگتر نشان می داد .

 

 

 دوران نوجوانی:

سههال ههها از ان ههالن مههی گذشههت . مههن فرزنههد         

د خهههانواده بهههودم و بعهههد از مهههن سهههیّ   بهههزرا 

د حسهههن و زههههرا و د علهههی و سهههیّمصهههطفی وسهههیّ

آمهههده بودنهههد . همهههه ی آنهههها را از  افسهههر و اکهههرم بهههه دنیههها

ه صههمیم قلهه  دوسههت مههی داشههتم امّهها گههاهی هههم مجبههور بههودم بهه  

  بههرادر بزرگتههر  شههان آنههها را بههزنم . خنهه   دنِخههاطر تربیههت شن 

مههی کههردم . اصههال  دوسههت    یبههودم و احسههاس مسهه،ول یت بیشههتر  

نداشههتم کسههی نگههاه چههه بههه آن ههها بینههدازد . اگههر هههم کسههی بههه   

بهها مههن طههر  بههود . یههادم مههی   ، آن ههها بههی احترامههی مههی کههرد 

د علههی محل ههه ی پههایین و بهها  ی   خههاطر سههیّ ه بههر آیههد یههک بهها 

 خشک آباد )جنت آباد کنونی ( را به جان هم انداختم .

ی وقتههی ا هههم دارد . حت هه بههرادر بزرگتههر بههودن ایههن ههها ر         

کههه افسههر ، خههواهر کوچههک تههرم را مجبههور بههه روسههری و چههادر      

پوشههیدن مههی کههردم و اگههر ایههن کههار را انجههام نمههی داد او را        
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ت او و تمههام تنبیههه مههی کههردم ، تمههام هههدفم حفههظ دیههن وعف هه      

ی اگههر مههن در چشمشههان بههد مههی شههدم .      خههواهرانم بههود حت هه  

ا ایههن مسهها و آشههنا  ع یههده داشههتم کههه بایههد از همههان کههودکی بهه  

کههههودکی  بشههههوند و در درون خههههود آن را نهادینههههه کننههههد . 

بهتههرین زمههان بههرای آمههوزش اسههت و اگههر ایههن آمههوزش ههها       

در سههالهای بعههدی ایههن کههار سههخت تههر     درسههت انجههام نشههود ، 

 و سخت تر خواهد شد .

بهههه حجهههان صهههحیح ههههم خالهههه ههههایم را بعضهههی از ی حت ههه     

ممانعههت بهها برخههورد مههن   مههی کههردم و چههون در صههورت    ترغیهه 

 مواجه می شدند اک را  به حر  هایم گوش می کردند .

خصهههو  خهههواهران و بهههرادرانم ه رفتهههار همهههه ی اقهههوام بههه     

اقههدام بههه  ، را زیههر ن ههر داشههتم تهها در صههورت احسههاس خطههر      

اگههر  مههی دیههدم رفههتنِ بههه خانههه ی فههردی بههه   رفههع مشههکو کههنم .  

رد ، از صههههالح آنههههان نیسههههت و عواقهههه  بههههدی برایشههههان دا

رفتنشهههان جلهههوگیری مهههی کهههردم . گرچهههه نمهههی توانسهههتم عل هههت 

ایههن کههارم را بههه صههراحت بههه آنههان بگههویم ولههی بههه نههوعی        

 آنها را از خطر احتمالی آگاه می کردم .

قرمهههز هههها بهههود و  بهههرای مهههن یکهههی از خهههت دیهههن مهههداری      

همهههواره سهههر ایهههن موضهههوع کوتهههاه بیههها نبهههودم . چهههون مهههی  

تههار دانسههتم بهتههرین راه بههرای ترغیهه  دیگههران بههه دیههن ، رف      

مهههی کهههردم بسهههیار سهههنگین و درسهههت دینهههداران اسهههت ، سهههعی 

متههین باشههم و نسههبت بههه همههه ی افههراد بهها خههوش رویههی رفتههار     
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نههها کههنم . چنههان کههه بیشههتر وقههت ههها کههه بهها دیگههران بههودم بههه آ 

 لبخند می زدم .

داشههتن یهههک شخصهههیّت تأ یرگههذار ، یکهههی از خواسهههته ههههای        

قَلبههی مههن بههود . از ایههن جهههت همههواره بههرای داشههتن یههک         

ین و کسههه  رشخصهههیّت متفهههاوت و ا رگهههذار ، دسهههت بهههه تمههه   

م . ایههن معههار  را هههم   زدمعههار  مخصههو  در ایههن زمینههه مههی    

 ه ی خههودبیشههتر بهها پرسههش از دیگههران و بهها تجربیّههات روزمههر      

نیهههاز ، بهههه دسهههت مهههی آور م . بهههرای ایهههن متفهههاوت بهههودن  ،

سههبک مههوی بهها توجّههه داشههته باشههم . کارهههایم  بههود کههه بههه تمههامِ 

سههرم یهها لباسههی کههه مههی پوشههیدم ، همههه را کنتههرل مههی کههردم کههه    

 مبادا مغایر با آنچه مدّن ر من است ، باشند .

لطههف همههه مههرا دوسههت داشههتند . مههن هههم    مههان ، در محل ههه      

آنههها را بههی جههوان نمههی گذاشههتم و همیشههه بهها همههه مهربههان      

بههودم . ایههن کههار ههها باعههث شههده بههود کههه دختههر هههای جههوان     

مههن را بیشههتر دوسههت داشههته باشههند و هههر وقههت کههه مههن     ، محل ههه

را مههی دیدنههد مههی خواسههتند کههه مههن بههه آنههها توجّههه کههنم. ایههن    

وع مههن را بسههیار ناراحههت مههی کههرد چههون از گرفتههاری در      ضههمو

ام شهههیطان مهههی ترسهههیدم . بههها ایهههن حهههال خیلهههی حواسهههم را  د

 یکههی ازیکبههار ، ی حت ههجمههع مههی کههردم کههه گرفتههار گنههاه نشههوم .   

کههه وضههع مههالی بسههیار خههوبی هههم داشههتند      ه هههادختههر همسههای

از رو لطفههی کههه بههه  ، ه چنههد سههالی از مههن بزرگتههر بههود    و البت هه

وقتههی مههرا در کوچههه دیههد از بهها ی بههام مههرا صههدا     ، مههن داشههت
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د دسههتت را بیههاور بهها  تهها مشههتی پسههته بههه      دمحمّد کههه: آسههیّ ز

تههو بههدهم . مههن هههم دسههت هههایم را بهها  بههردم ولههی بههرای اینکههه  

ه . امّههها او کهههانهههداختمچههههره ی او را نبیهههنم سهههرم را پهههایین  

خواسههت سههرم را بهها    هههدفش دیههدن چهههره ی مههن بههود از مههن   

بههه و زدم تهها بههه مههن پسههته بدهههد . مههن هههم قیههدش را      بیههاورم

نمههی ارزد . بعههد هههم     خههودم گفههتم : پسههته بههه بهههای بهشههت    

بههه او گفههتم : همینههی کههه هسههت ؛ مههی خههواهی بههه مههن پسههته       

اطر بههدهی همههین جههوری بههده و گرنههه ارزشههش نههدارد بههه خهه       

 را گرفتار کنم. مخود نفس ،

البتههه خههودم وقتههی ایههن مسهه،له را حههس کههردم کههه ممکنههه             

شههوم ، بههرای   بعضههی از دختههر ههها بههه خههودم   ی باعههث عالقههه  

جلهههوگیری از تهههداوم ایهههن موضهههوع ، خهههود را بهههرای ازدواج    

بهنگههام آمههاده کههردم . صههحبت هههایی هههم در ایههن رابطههه شههده     

کهههرده بهههودیم . امّههها موضهههوع انتخهههان را ههههم  بهههود و فهههردی

 رقم زد . ر دیگریشهادتم ، سرنوشت را جو

زاده شههدن از یههک  خههاطرِه کههه در مههن بهه  ایههن حجهه  و حیهها        

عههث وجههود آمههده بههود ، خههود با ه ارزشههمند بههطههاهر و  خانههدان

ه شههدنسههبت بههه مههن و رفتههار و گفتههار مههن    جههذن افههراد مختلههف 

شهههتری مهههی ی. از ایهههن جههههت مهههن احسهههاس مسههه،ولیّت ب بهههود

بسههیار  ، الگههو عنههوان یههک فههردِ  ه کههردم و سههعی مههی کههردم بهه   

 دقیق و حسان شده عمو کنم .
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      کههه بگههذریم ، مههن در خانههه بسههیار سههعی داشههتم    ههها از ایههن     

شههیوه هههای درسههت زنههدگی را بههه خههواهر و بههرادرانم بیههاموزم      

ق و چنگهههال اسهههتفاده مهههی بهههرای غهههذا خهههوردن از قاشههه .مههه الا 

کههار هههای خانههه را ت سههیم بنههدی مههی کههردم و بههه  یهها مهه ال   کههردم 

ههههر کهههس وظیفهههه ی خاصّهههی را  مهههی دادم و از خودشهههان مهههی  

اگههر مهمههانی بههه خانههه    یهها ارههها را مههدیریت کننههد .  خواسههتم ک

سههعی داشههتم شههیوه ی درسههت پههذیرایی را بههه    ی مهها مههی آمههد  

بیهههنموزم . اگهههر مهههی دیهههدم در م ابهههو مهمهههان هههها      اآنهههه

اشهههتباهی از یکهههی از آن هههها سهههر مهههی زد ، بعهههد از اتمهههام     

خهههود او را متوجّهههه اشهههتباهش مهههی مهمهههانی بههها تنبیهههه ههههای 

لههههدوری بلکهههه از روی دلسههههوزی  . مههههن نهههه از روی قن کهههردم  

تربیههت   خههاطره آنههها را تنبیههه مههی کههردم و ایههن کههار را بهه      

صهههحیح آنهههها  انجهههام مهههی دادم و گرنهههه ههههیچ بهههرادری       

 خواهان این نوع رفتار نیست .

بههها وجودسهههختگیری ههههای زیهههادی کهههه بهههه خهههواهران و         

همههواره آنههها را مههورد حمایههت خههود      ،مههی کههردم   بههرادرانم 

گههاهی مههی شههد کههه بههرادران کههوچکترم بههرای     .  قههرار مههی دادم 

یهها بهههرای آن  گههاو تیمههار کههردن     یهها  ود پشههت ا   کههردن  کنهه 

آوردن بههه بهها  مههی رفتنههد و دسههت گههو هههایی بههه آن مههی        

کههاری کههه داشههتم ،   دادنههد . مههن بهها وجههود مشههغله هههای زیههادِ   

هی اوضههاع ن ههارت  سههریع خههودم را مههی رسههاندم و بههر سههاماند   

خههاطر فههرار از تنبیههه هههای  ه آنههها بههی گههاهی مههی کههردم . حت هه 

. از مهههن درو  مهههی گفتنهههد کهههه : دزد آمهههده یههها گهههاو رم کهههرده 
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تنههدی  بسههیار ناراحههت مههی شههدم و بهها لحههنِ   هایشههانرفتار ایههن 

ی کهههردم . مهههی خهههاطر درو  گهههویی سهههرزنش مهههه را بههه آن هههها

شههان را بههر عهههده   یهایههد مسهه،ولیّت کار خواسههتم بفهمنههد کههه با  

 باشند .اشتباه انجام داده  را ی اگر کاریحت  د ،بگیرن

در ن هههم و انضهههبا  بسهههیار حسّهههاس بهههودم . خهههودم ن هههم ِ        

زیههادی داشههتم و اطرافیههان را هههم بههه ن ههم دعههوت مههی کههردم       

چههون فوایهههدِ حاصههو از آن را بهههه عِینهههه دیههده بهههودم . سهههعی    

داشههتم هههر آنچههه دارم در بهتههرین شههکو نگهههداری کههنم و در       

ا  آن را رفههع و رجههوع  صههورت وجههود هههر گونههه عیبههی ، سههریع    

کههنم . بهها اینکههه چرخههی کهنههه داشههتم ولههی بخههاطر اینکههه بسههیار    

نهههویی بهتهههر  )دوچرخهههه( بهههه آن مهههی رسهههیدم ، از ههههر چهههرخِ

مههی کههردم  بههود . ایههن دوران را بههه همههراه شههغو آهنگههری طههیّ    

کههه خههودِ ایههن موضههوع باعههث نههوعی اسههت الل و خودبههاوری        

 در من شده بود .

 

 

 : دوران آهنگری

بعهههد از کنهههار گذاشهههتن درس و مدرسهههه و انتخهههان شهههغو          

. بههه شههاگردی مشههغول شههدم  ، آهنگههری ، بههرای یههاد گههرفتن کههار  

از آنجهههایی کهههه بسهههیار مصهههمّم بهههه یهههادگیری بهههودم و کهههارم را 
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پیگیرانههه دنبههال مههی کههردم ، در همههان سههه چهههار مههاه اّول ،        

 . کههار مسههل ت شههدم  فههوت وفههن کههار را یههاد گههرفتم و بههر اوضههاعِ   

وجهههود مهههی آیهههد کهههه آموزشهههی ه مههههارت درسهههت زمهههانی بههه

درسهههت دیهههده باشهههیم و مهههن در دوران آمهههوزش بههها چنهههان     

انگیههزه ای بههه کههار توجّههه مههی کههردم کههه گههویی یههک بههار بیشههتر     

 آموزش نخواهم دید .

وقتههی بطههور جههّدی وارد دنیههای کههار شههدم ، دیگههر تمههام             

در مههدی فکههر و  کههرم کههار کههردن و خههون کههار کههردن بههود . کن      

و ماهانهههه  خانهههه ی خشهههک آبهههاد ههههم انتخهههان کهههرده بهههودم 

بهههرای خریهههد ابهههزار مهههورد نیهههاز   آنچهههه پهههس انهههداز داشهههتم

مهههد نگههههداری را در آن کن اآهنگهههری صهههر  مهههی کهههردم و آنهههه

ی بتههوانم کههار خههود را مسههت و  مههی کههردم تهها بههه امیههد خههدا روز  

کهههنم . تهههدابیری ههههم بهههرای تهیهههه ی کارگهههاه و خانهههه بهههرای  

 ،یشهههیده بهههودم تههها بعهههد از سهههر بهههازی  دآینهههده ی خهههود ان

 سروسامانی بگیرم .

بیشههتر اوقههات کههه بههه خانههه بههر مههی گشههتم ، در راه چیههزی           

گرچهههه  بهههرای خانهههه و خهههواهران  و  بهههرادرانم مهههی گهههرفتم .  

ع را نداشههت ولههی دیههدن چهههره هههای    کسههی از مههن ایههن توق هه   

  خندانِ عزیزانم برایم بسیار لذ ت بخش بود .

ینکههه دیگههر دسههتم تههوی جیهه     خههاطر اه زمههان بهه در همههان      

بیشههتری داشههتم . بههه    احسههاس اعتمههاد بههه نفههسِ   خههودم بههود،  

رسههت دربیههنورم و  خههودم مههی گفههتم کههه : مههن مههوظ فم پههولم را دُ   
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. بیشههتر اوقههات هههم سههعی مههی کههردم    ا خههرج کههنم جههرسههت و بِدُ

بهههه بههها   د ضهههع مهههالی خهههوبی نداشهههتن  دوسهههتانم را کهههه و 

ههههای  )خربزه(.آنجههها خیهههارم کهههنبها الهههدّین آبهههاد دعهههوت  

و اسهه  و شههتر هایمههان را آنجهها     بسههیار خههوبی مههی کاشههتیم   

پهههر از هیجهههان و شهههور ، . تمهههام بههها   مهههی کهههردیم  نگههههداری

رف ههای مههن بههود و سههعی مههی کههردم بعههد از رنههج هههای زیههادی     

کهههه کشهههیده بودنهههد ، احسهههاس خهههوبی داشهههته باشهههند . گهههاهی 

اض مههی اعتههر مصههاح  بهها  هههای اطههرا  مههی آمدنههد و بههه پههدر  

کردنههد امّهها چههون پههدرم بههه مههن اطمینههان داشههت و مههی دانسههت     

کههاری را بههی حسههان و کتههان انجههام نمههی دهههم ، در م ابههو        

 ره مههن هههم بسههیا از مههن دفههاع مههی کههرد .البت هه    ااعتههراض آنههه 

. وارد نکنههد  کسههی بههه بهها  مههردم خسههارتی   کههه مواظهه  بههودم  

ی حواسههم بسههیار جمههع بههود کههه هرکسههی را بههه بهها  نیههاورم    حت هه

شههده مطمهه،ن  اومگههر اینکههه قههبال  از صههالحیّت و درسههت بههودن      

. موقههع میههدان تههوت هههم کههه مههی شههد ، در همههان جهها        باشههم

کنههار هههم جمههع    در اتههاقی را کرایههه مههی کههردم تهها دوسههتان را    

 .  یماز کنار هم بودن لذ ت ببر وکنم 

     بها الههدّین آبههاد قفههس بزرگههی از   یههادم هسههت کههه در بهها       

کبههوتر ههههای مختلههف داشهههتم . وقتهههی آنههها را بهههه پهههرواز در    

همههه مههی دانسههتند کههه ایههن کبههوتر ههها بههرای مههن        آوردم مههی

اسههت چههون اصههال  پروازشههان هههم خهها ّ تههر بههود. امّهها بعههد از       

فههردی اقههدام بههه دزدیههدن کبههوتر هههای مههن     ، مههدّتی کههه گذشههت 

نههها دلبسههته بههودم بسههیار    کههرد . مههن هههم کههه خیلههی بههه آ     
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ناراحهههت شهههدم و بعهههد از جسهههت و جهههوی فهههراوان کهههار را بهههه 

خانههه ی مهها  رِخههدا واگذاشههتم . سههال ههها بعههد دیههدم فههردی بههه دَ  

آمههده بههود کههه حاللیّههت بطلبههد . آن فههرد همههان کسههی بههود کههه     

کبههوتر هههای مههرا دزدیههده بههود . وقتههی بههرایم تعریههف کههرد کههه      

هههایی بههر سههر خههودش  الد از دزدیههدن کبههوتر هههای مههن چههه بهه بعهه

خهههدا از او  خهههاطره وخهههانواده اش آمهههده ، دلهههم سهههوخت و بههه

 گذشتم . 

در کهههار خهههود احسهههاس مسههه،ولیّت بسهههیاری مهههی کهههردم .         

اگههر هههم  متعهّههد بههودم کههار مههردم را بههه خههوبی انجههام دهههم .     

ر نیههاز بههه دَای حسههینیه  یهها مههی شههنیدم کههه جههایی م ههو مسههجد و 

ههها پههیش قههدم مههی شههدم .     ، بههرای سههاختن آن و پنجههره دارد 

محل ههه ی قههدیمی مههان   ر و پنجههره هههای زیههادی بههرای مسههجد     دَ

سهههاختم کهههه بهتهههرین باقیهههات و صهههالحات   ، خشهههک آبهههاد ،  

تگاه جوشههی کههه بههرای  بههرای مههن بههوده اسههت . گههاهی هههم دسهه   

بههه دیگههران مههی   ، بههه جههای خههاک خههوردن دم  خههودم خریههده بههو 

شههود . ب و فصههو دادم تهها از آن اسههتفاده کننههد و کارشههان حههو     

شههدم ایههن دسههتگاه را بههه مسههجد شهههدا   بعههد ههها هههم کههه شهههید   

ر و پنجههره هههایی  بردنههد کههه مههن از ایههن کههار راضههی بههودم. دَ     

ی خشههک آبههاد و هههم بههرای خانههه ی مزرعههه      هههم بههرای خانههه  

 سیف ساختم که هنوز از من به یادگار است .

خههاطر اینکههه دیگههر در اصههول بههازار و کههار وارد شههده       ه بهه     

بههودم ، بسههیار بههر امههور اقتصههادی خههانواده ن ههارت داشههتم .       
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اگهههر مهههی دیهههدم پهههدرم درحهههال انجهههام معاملهههه ای زیهههان آور  

اسههت او را منههع مههی کههردم و گههاهی هههم مجبههور بههه قهههر مههی      

خههاطر مههن ، بسههیار در کههار   ه شههدم . اک ههر اوقههات هههم پههدر بهه    

جّهههه مهههی کهههرد و در مهههوارد مختلهههف از مهههن ههههای اقتصهههادی تو

مشههورت مههی گرفههت . بهها وجههود همههه ی ایههن بحههث ههها ، در        

 و شنبه ای نداشتم . حالل آوری پدرم هیچ شکّ

در ایههن دوران چههون کمههی مههی توانسههتم روی پههای خههودم            

بایسههتم، سههعی مههی کههردم از ایههن موقعیّههت ، بهتههرین اسههتفاده      

دسههت بههه اجرایههی   ، را بکههنم و بهها  پههول هههایی کههه داشههتم      

 کههردن اهههدافم مههی زدم . مهه ال  بهها خریههدنِ اجنههاس مههورد نیههازِ      

حضههور . اعت ههاد داشههتم  مههی زدم خالههه هههایم ، بههه آنههها سههر   

گههرم مههن در خانههه ی آنههها ، بههه آنههها گرمههی و نشهها  مههی         

بخشههد و از ایههن رو اک ههر اوقههات بههه خانههه ی آنههها سههر مههی       

آنههها نیههز   زدم و جویههای احوالشههان مههی شههدم . پههذیرایی گههرم   

مههی شههد . اگههر هههم مههوقعیّتی   مههن خههود موجهه  ت ویههت ایههن کههار 

بههه دوسههتانِ نیازمنههدم کمههک   بهها ایههن پههول هههایم  آمههدمههی  پههیش 

 می کردم .

اهمیّههت ن ههم در شنههغلم را م ههو ن ههم در دیگههر کارهههایم مههی           

همیشههه بههرای رفههتن بههه سههرکار      دانسههتم و چههه بسهها بیشههتر .   

سهههاعت من مهههی داشهههتم. صهههبح اوّل وقهههت کهههه نمهههازم را مهههی   

خوانهههدم ، سهههریع لبهههاس کهههارم را مهههی پوشهههیدم و دَرِ خانهههه ،  

دم بههه سههر کههار مههی  منت ههر آمههدن اسههتاد کههارم مههی شههدم یهها خههو  
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رفههتم . آخههر یههادم هسههت کههه یههه روز صههبح ، وقتههی اسههتادکارم     

آمههده بههود ، بههه مههن  ه ی مههادنِ مههن ، بههه دَرِ خانههبههرای سههوار کههر

گفههت: قبههول باشههد سههید! مههن تعجّهه  کههردم و گفههتم: چههی قبههول     

نمههازِ صههبح . گفههتم : چههرا؟ گفههت: چههون    ؟ گفههت: اسههتاد باشههه

 یادت رفته آستین هات رو پایین بینری .

شههدن بههه   همههواره قبههو از وارد لبههاس کههارم جههدا بههود و         

تمیههز و ، لبههاس ِ کههارم را عههوض مههی کههردم و بهها لبههاس     خانههه 

مرت هه  وارد خانههه مههی شههدم . هرگههز نگذاشههتم کسههی مههرا بهها         

لبههاس چههرکین و سههیاه ببینههد . بسههیار بههه مرتهه  بههودن سههر و       

از آشهههفتگی و بهههی حهههالی اصهههال   وضهههعم حسّهههاس بهههودم چهههون

 خوشم نمی آمد .

بههرای رفههت و آمههد بههه محههو کههارم ، تصههمیم بههه سههوار شههدنِ         

ور نسهههبت بهههه بهههزرا بهههودن موتههه موتهههور گهههرفتم . بههها وجهههودِ

کسهه  کههنم    زم را بههرای سههوار شههدن   هههیکلم ، توانسههتم تسههل ت  

. بسههیار هههم بههه مسهها و ایمنههی اهمیّههت مههی دادم و بهها وجههود       

کهنگههیِ موتههورم ، بسههیار بههه آن مههی رسههیدم . زیبههایی و تمیههز      

و بهها  بههودنِ موتههورم را بخشههی از شخصههیّتِ خههودم مههی دانسههتم    

خههودم مههی گفههتم : گرچههه موتههورم ننههو نیسههت ولههی مههی تههوانم      

باعههث شههده  م ههو یههک موتههور ننههو بهها آن برخههورد کههنم . همههین     

مههن بهها وجههود پههایین تههر بههودن مههدلش از سههایر    بههود کههه موتههورِ

دوسهههتانم ، طرفهههدارهای بیشهههتری داشهههته باشهههد کهههه حتهههی     

   حاضر به تعوی  موتورشان با من بودند .
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ههههم رضهههایت اسهههتادکارهایم را بدسهههت آورده    در کارگهههاه      

بههودم و اعتمههاد آنههها را نسههبت بههه خههودم جلهه  کههرده بههودم .     

گههاهی اسههتادکارم بههه خانههه مههی رفههت و کههو مغههازه را بههه مههن      

ه مههی شههد اسههتادکار دیگههری مههی    مههی سهههرد . اگههر هههم متوجّهه   

آشههفته مههی شههد و    رکههه مههن بههرای او کههارکنم ، بسههیا     خواهههد

مههرا نگههه دارد . مههن هههم  وعیههد  ه وسههعی مههی کههرد بهها هههزار وعههد 

ناسهههاس نبههودم و همیشههه تهها رضههایت اسههتادکار قبلههی را نمههی      

حتهههی یهههادم هسهههت کهههه رفتم ، جهههایم را تغییهههر نمهههی دادم . گههه

، خههاطر اینکههه مههن از پیشههش نههروم     ه هایم بههیکههی از اسههتادکار 

 حاضههر شههده بههود سهههمش را بهها مههن نصههف کنههد . ولههی مههن کههه      

ر جمعیّتهههی دارد و بایهههد پُههه مهههی دانسهههتم اسهههتادم خهههانواده ی 

نهههان آوری آنهههها را انجهههام بدههههد ، نخواسهههتم خرجهههی اش را  

 کمتر کنم و با همان ح وا قبلی پیشش ماندم .

کههه بعههد ههها او را    آخههرین اسههتادکارم آقههای صههادقی بههود        

 در دانشههگاه جنههدی شههاپور اهههواز مالقههات کههردم .     ، در جبهههه 

ز جبهههه رفههتن  آقههای صههادقی اصههرار داشههت پیشههش بمههونم و ا    

نههام علههی  ه صههر  ن ههر کههنم ولههی مههن و یکههی از دوسههتانم بهه     

پایههدار کههه هههر دو هههم شههاگردش بههودیم ، تصههمیم خودمههون رو      

بهشهههون وقتهههی ایشهههان را تهههو اههههواز دیهههدم  گرفتهههه بهههودیم .

نههه  البتههه ایشههان !تم کههه : اسههتاد دیههدی خههودت هههم آمههدی  گفهه

زی سههابههرای سنگر بههه عنههوان رزمنههده بلکههه بههه عنههوان پشههتیبان   

  د .نبه جبهه آمده بو
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 : دوران اعزام

دو سههه سههال از آغههاز جنههگ تحمیلههی مههی گذشههت . همههه جهها          

هههای  هرنههگ و بههوی جبهههه و جنههگ گرفتههه بههود . هههر روز محل هه    

خههود بودنههد . هههر خانههه ای کههه شهههید     شهههر میزبههان شهههیدانِ 

ن و همهههه جههها را آ مهههی شهههداز قبهههو چراغهههانی  ، داده بهههود

محل ههه ی مهها هههم از ایههن    . مههی کردنههد  پاشههی و گههالن پاشههی   

 را شهههیدانی وقههت شهههید یهها  ی  نبههود . هههر  صههجریههان بههی ن 

مهها بودنههد بههه آغههوش   یهها از همسههایگانِکههه از بچّههه محل ههه ههها و 

بهههر مهههی گرداندنهههد . تمهههام محل هههه چنهههد   ، خهههانواده هایشهههان

 روزی حال و هوای خاصّی داشت . 

کههم کههم دل مههن هههم هههوای دیههدن آنجهها را کههرد . از دور و           

بههری ههها خیلههی تعریههف آنجهها را مههی شههنیدم . همههه مههی گفتنههد     

کههه جبهههه ف ههت میههدان جنههگ نیسههت بلکههه دانشههگاه بزرگههی از       

معههار  الهههی و معنههوی اسههت . هههر کههه از جبهههه بههر مههی گشههت    

واقعهها  تغییههر کههرده بههود . اخههالا و رفتههار جبهههه رفتههه ههها بهها      

ا مههی کههرد . مههن در کنههار بعضههی از آن ههها کههه مههی      همههه فههر 

نشسههتم احسههاس بسههیار خاصّههی داشههتم . انگههار آن ههها بههه خههدا     

 نزدیک تر بودند و خدا به آنها نگاهی متفاوت داشت . 

از کوچههه ههها و محل ههه هههای پههر حههال و هههوا کههه بگههذریم ،           

خههودم در درون خهههودم احسههاس مهههی کهههردم کههه م هههو دیگهههران    

خهههانواده و خانهههدانی بهههودم کهههه پهههرچم دار   نیسهههتم . مهههن از 
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شههجاعت و دیههن داری بودنههد . از قضهها نههام خههودم هههم حسههین      

صههدایی از درون بههه  بههود و ایههن بیشههتر مههرا آتههش مههی زد .      

مههن مههی گفههت کههه تههو بههرای ایههن زنههدگی چنههد روزه نیسههتی و      

یههک انسههان مهه من ،    بایههد بههرای ابههدیّت تههالش کنههی و کمههالِ     

بحههث مههی کههردم کههه اگههر بههروم  شهههادت اسههت . هههروز بهها خههودم  

چههه مههی شههود و اگههر نههروم چههه مههی شههود ؟ کههم کههم دلههم را قههر   

خههانواده ام مههی   وکههردم کههه دیگههر دلیلههی بههرای مانههدن نههدارم    

توانههههد دوری مههههرا تحمّههههو کنههههد . از جهههههت  خههههواهران و  

ت آنههها چ نگههران نبههودم چههون همههواره در تربیهه   بههرادرانم هههی 

ی از توانهههایی اهتمههام ورزیههده بههودم وآنههها هههم بههه سههرحدّ       

 برای زندگی در این دنیای پر از آشون رسیده بودند .   

ه بههرای اعههزام چنههد بههار بههه سهههاه مراجعههه کههردم امّهها بهه             

نتوانسههتم  کمتههر داشههتم  ، قههانونی خههاطر اینکههه یکسههال از سههن    

 بههت نههام کههنم . از آنجهها کههه مههی دانسههتم سههال بعههد مههی تههوانم    

تصههمیم گههرفتم در ایههن مههدّت  ، کههار هههای اعههزامم را انجههام دهههم   

کارهههایم را مرت هه  و مههن م کههنم تهها    ، یههک سههال کههه وقههت دارم   

. در طههول آن  ه باشههدکههاری روی زمههین نمانههد   ، رفههتن هنگههام

یکسههال تالشههم دو برابههر شههده بههود و تمههام فکههرم مشههغول جبهههه     

بههود . از ایههن مههی ترسههیدم کههه جنههگ تمههام شههود و مههن نتههوانم      

بهههه همهههین دلیهههو بسهههیار بهههه   .از ایهههن راه توشهههه ای برگیهههرم 

م و همهههواره آن را پیگیهههری مهههی  اخبهههار جنهههگ توجّهههه داشهههت  

 .  کردم
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مههن تغییههر کههرده بههود .    همههه چیههزِ  ، در ایههن مههدّت یکسههاله      

نهههوع کهههار کهههردنم ، نهههوع حهههر  زدنهههم ، نهههوع روابطهههم بههها   

همهههه رنهههگ و بهههوی خاصّهههی گرفتهههه بهههود . انگهههار  ، اطرافیهههان 

بکههنم و مههن آمههاده ی ایههن    دیگههر بایههد از هههر چههه داشههتم دل    

دل کنهههدن بهههودم . کهههم کهههم  

پیگیهههری ههههایم جهههوان داد  

و از طهههر  سههههاه مهههدّتی را  

 به آموزشی رفتم . 

دوران آموزشههههههههههههی      

بسههههیار جههههدّی و هیجههههان 

سههخت بههود ولههی مههی    انگیههز بههود . بهها وجههود اینکههه بسههیار     

به بهها شههرایت حههاکم بههر   بایسههت خههود را بهها شههرایت آن کههه مشهها  

دهههم . کههال  پههر ههها  ، سههینه خیههز ههها ،    ، وفههقجبهههه ههها بههود 

دویهههدن هههها  و ... همهههه باعهههث مهههی شهههد رزمنهههدگان واقعهههی   

مشههخ ف شههوند و ف ههت آنههان کههه انگیههزه ای قههوی بههرای ایههن       

مههی توانسههتند همههه ی ایههن سههختی ههها را       ، کارشههان داشههتند 

تحمّههو کننههد . مههن هههم کههه ایههن راه را بهها عشههق آغههاز کههرده        

بههدون خسههتگی همهههای همههه ی مشههتاقان آمههوزش ههها      ، بههودم 

 را یکی یکی پشت سر می گذاشتم . 

،  بهههود ردوران آموزشهههی کهههه خهههارج از شهههه از اینکهههه بعهههد     

ت ههها کههه مههرا بعههد از مههدّ  مبههه خانههه برگشههتم . مههادر  ،تمههام شههد

خههاطر  غههر شههدنم  ه و از مههن بههدیههده بههود بسههیار خوشههحال شههد  
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ران آموزشههی را عل ههت  مههی پرسههید . مههن هههم سههختی هههای دو     

یههف شههدنم بیههان کههردم و اینکههه جنههگ چ ههدر     صههلی  غههر و نح ا

توانههایی رفههتن بههه جبهههه را نههدارد     یحسّههاس اسههت و هههر کسهه  

.آمهههوزش و آگهههاهی درسهههت از موقعیّهههت و شهههرایت جنهههگ ،     

  زمه ی حضور در جبهه ها بود .

مهههن بهههه عنهههوان رزمنهههده ی آمهههوزش   ، بعهههد از آموزشهههی     

دم و تمههام کههار ههها بههرای رفتههنم درسههت شههد   بههت نههام شهه، دیههده 

نمههی  کههه . پههدر از ایههن بابههت بسههیار ناراحههت بههود . مههن هههم     

او را بهها سههعی کههردم   ،خواسههتم بهها نارضههایتی او مواجههه شههوم   

هههم ع یههده کههنم تهها از ایههن طریههق بتههوانم کمههی از دلتنگههی     خههود

 او بکاهم .

صهههورت ههههای مختلهههف و غیهههر مسهههت یم ایهههن   ه بارهههها بههه     

آمههادگی  پههدرم  در کههم کههم  بیههان مههی کههردم تهها      موضههوع را

غههذا بههودیم کههه    ی . مهه ال  یههک بههار ، سههرِ سههفره     ایجههاد کههنم 

موضههوع جبهههه و رفتههنم را پههیش کشههیدم . پههدر هههم کههه تیههز تههر     

از ایهههن حهههر  هههها بهههود ، بحهههث را تغییهههر داد . یکبهههار ههههم   

مصههطفی بههه پههدر اعتههراض کههرد کههه چههرا نمههی گههذاری او بههه        

گهههی، از حهههرفش خوشهههم آمهههد ولهههی چّجبههههه بهههرود. در عهههین ب

ه گوشههت کههون حههرفش را قطههع کههرد. مصههطفی هههم کههه   پههدر بهها تَهه

بسههیار دردش گرفتههه بههود ، بههه پههدر گفههت : تههو ضههدّ ان البههی .      

پههدر هههم کههه از ایههن حههر  بههدش مههی آمههد ، نههیم خیههز شههد کههه او  

 ولی من نگذاشتم .را بگیرد و تنبیه کند 
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دمههانی سههر حههر   شههبی در کنههار ایشههان نشسههته بههودم و خو        

ایههن چنههین گفههتم کههه : مههن اگربههه جبهههه   مبههه پههدر را بههاز کههردم .

پههس چههه بهتههر   . ردنههروم و شهههید نشههوم  ، عاقبههت خههواهم مُهه   

در میههدان جنههگ   ، ردنِ ننههگ آورِ در بسههتر جههای مُهه ه اسههت کههه بهه 

حههق  و باطههو بمیههرم . مههرا و زنههدگی دسههت خداسههت وخههدای       

اینجهها بهها خههدای درون جبهههه ههها فرقههی نههدارد . اگههر بناسههت      

ایههن خههدا مههرا در کوچههه و خیابههان هههای ایههن شهههر محاف ههت       

خواهههد مههرا در پشههت خههاک ریههز ههها هههم محاف ههت    حتمهها کنههد ،بِ

سههلمین م . بهها  تههر از همههه ی ایههن ههها اینکههه ولههی امههرِ       کههرد

کههه تهههوان دارد  را فرمههان جنههگ داده اسههت و رفهههتن هههر کههس      

. مههن هههم بههه عنههوان یههک فههردی کههه مههی      اسههت نمههودهواجهه  

. گرچههه توانههد کههاری انجههام دهههد شههامو ایههن تکلیههف مههی شههوم    

 تر از حههر  پههدر و مههادر   ولههی امههر بهها     مههی دانههم فرمههان   

اسههت و مههن مههی تههوانم بهها همههین دلیههو بههدون اجههازه ی شههما بههه   

خوشههحال باشههید و  بههروم ولههی دوسههت دارم شههما هههم     جبهههه 

مهههی کنهههد    مبهههارزه ، از اینکهههه فرزنهههدتان در مسهههیر ح ی هههت   

بهها ایههن حههر  ههها    ، رخِههآافتخههار کنیههد .  احسههاس سههربلندی و  

، پهههدرم را مت اعهههد کهههردم و بههها دل خوشهههی از رضهههایت پهههدر    

 آماده ی رفتن شدم.

خههداحاف ی ههها شههروع شههد . بههه خانههه ی تههک تههکِ خالههه            

هههایم رفههتم و از آن ههها حاللیّههت طلبیههدم . بهها شههوهر خالههه        

ههههوای  هههها ههههم خهههداحاف ی کهههردم و از آنهههها مهههی خواسهههتم

 داشته باشند .پدرم را در نبودِ من 
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صههبح روز اعههزام ، کولههه ی خههود را آمههاده کههرده بههودم .            

بههها پهههدر و مهههادر خهههداحاف ی کهههردم و از آنهههها حاللیّهههت      

دلجهههویی کهههردم و از ، طلبیهههدم . از بهههرادران و خهههواهرانم ههههم 

 آنها خواستم که مواظ  یکدیگر باشند .

خهههداحاف ی هههها ، بهههه سهههمت مرکهههز سههههاه اردکهههان بعهههد از      

بههه سههمت جنههون ، سههوار اتوبههوس هههای   رفههتم تهها بههرای حرکههت  

آمهههاده شهههده بشهههویم . پهههس از تکمیهههو اتوبهههوس هههها ، حرکهههت 

آغههاز شههد . وقتههی از شهههر خههارج شههدیم ، تمههام وجههودم آرام       

شههد و اصههال  احسههاس دل تنگههی نمههی کههردم . گههویی بههه جههایی       

 می روم که از هر جای دیگری برایم آشناتر است .

 

 

 دوران جبهه:

پههس از چنههدین مههاه انت ههار و آمههوزش بههه جبهههه اعههزام             

شههدم . در آنجههها همهههه چیهههز تعریفهههی و دیهههدنی بهههود ، دقی ههها   

کهههه از رزمنهههدگانِ  یهمهههانطور

ن مههههی ومحل ههههه ی خودمهههه 

شهههنیدم یههها بهتهههر بگهههویم در 

بعضههی مهههوارد آنچهههه را کهههه  

مهههی دیهههدم فراتهههر از چیهههز   
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رنههگ و نجهها همههه چیههز زبههان ههها بههود . در آ رِهههایی بههود کههه سَهه 

، بهههرای مههها ی آن خهههوردن ههههم . حت هههبهههوی الههههی داشهههت 

آور حماسههه هههای جانسههوز کههربال بههود چههه برسههد بههه کههار      یههاد

 های دیگر . 

در جبهههه همههه عههالوه بههر کههار هههای ن ههامی کههه موظ ههف بههه          

انجههام آن بودنههد ، در تههالش بودنههد کههه بههر معههار  دینههی و       

اقههع کههه در مو ه بههودالهههی خههود بیفزاینههد . ایههن باعههث شههد    

و فهههردی کهههه در ایهههن  ، همهههه دور ههههم جمهههع شهههویماسهههتراحت 

راه تجربهههه و معرفهههت بیشهههتری داشهههت برایمهههان از مسههها و      

 مختلف صحبت می کرد . 

بههرای آرامههش دادن  سههعی مههی کههردم  ، در جبهههه کههه بههودم       

خصهههو  مهههادرم ،  ه و راحهههت کهههردن خیهههال خهههانواده ام بههه   

بعضهههی از بهههدهم . آنهههها ت خهههودم بهههه العهههاتی از وضهههعیّاط 

چههی یس امههروز د بنههومههی گفتنههد کههه : سههیّ  دوسههتان بههه شههوخی 

بسههیار نگههران خههورد و    مخههوردی ؟ مههن کههه مههی دانسههتم مههادر    

غههذایی ام  بهها گوشههه و کنایههه از وضههعیّتِ   ، خههوراک مههن اسههت   

  مههادر اسههت و احساسههات مههادری اش را    حههر  مههی زدم . خنهه  

 نمی توان نادیده گرفت . 

ن جههز  قسههمت خمهههاره انههدازی    در همههان روز هههای اوّل مهه       

م . در منط ههه ای کههه  گههردان مالههک اشههتر از تیههه الغههدیر شههد     

رضهها  اکههری هههم کههه شههوهر خالههه ام بههود حضههور   مههن بههودم محمد

داشهههت . البتهههه او بخهههاطر مسههه،ولیّت اجرایهههی کهههه داشهههت     
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در بههین گههردان ههها در حههال رفههت و آمههد بههود . مههن      همههواره 

ن شههود مههی گفههتم کههه  هههم بههرای اینکههه مههادر متوجّههه موقعیّههت مهه  

مههن از عمههو محمههد رضهها ع هه  تههرم و احتمههال شهههید شههدنم         

 . است  ترخیلی کم

در یکههی از بازگشههت هههایی کههه بههه اردکههان داشههتم ، وقتههی           

مههادرم مههرا دیههد بههه مههن گفههت : مههادر ماشههااهلل خههون بههه خههود     

مههی رسههی ! چههون بعههد از آموزشههی خیلههی  غههر شههده بههودم و      

 ابهههه بهتههر بههوده و مههن را چهها مههادر مههی خواسههت بگویههد کههه ج 

جههای ه کههرده اسههت . مههن هههم در جههوان بههه ایشههان گفههتم : بهه      

تههوو و خمهههاره ، بههه مهها غههذا مههی دهنههد . واقعهها  هههم همههین       

طههور بههود چههون جبهههه ههها بههه برکههت همّههت مههردم و مههادران       

عزیهههز ، از ن هههر غهههذایی مشهههکلی نداشهههت امّههها سهههالح بهههرای    

نگهههران کننهههده بهههه  جنگیهههدن بسهههیار کهههم بهههود و ایهههن موضهههوعِ

مهههدیریت فرمانهههده ههههای دلسهههوز سههههاه و ارتهههش حهههو  و فصهههو 

 می شد .

اک بیشههتر مواقههع بهها همشهههری هایمههان بههودیم . حسههن زف هه          

م دی و حسههن بهههزادی م ههدّ  درضهها محمّهه د ابههولی ، محمّ،    محمّهه

 ، دوستانی بودند که در جبهه باهم ارتبا  داشتیم .

ل سهههعادت معنههوی خهههود  همهههه در جبهههه بهههه دنبهها   واقعهها       

بودنههد . از نمههاز شهه  ههها گرفتههه تهها قههرآن خوانههدن ههها . عالقههه    

همههه عاشههق روضههه ی    وزیههادی بههه زیههارت عاشههورا داشههتیم     

حضههههرت ابوالفضههههو العبههههاس )ع(     امههههام حسههههین )ع( و  
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بههودیم. شهه  هههایی هههم کههه دعههای کمیههو برگههزار مههی شههد کههه      

دیگههه توصههیف کردنههی نبههود . اخههال  و بههی رنگههی در همههه ی      

 رزمنده ها به چشم می خورد . 

در کنههار همچههین انسههان هههایی بههودن بسههیار لههذ ت بخههش            

بههود . بعضههی ههها تههازه ازدواج کههرده بودنههد ، بعضههی ههها هههم      

رو همههراه  ه هاشههونچنههد تهها فرزنههد داشههتند و عکههس هههای بچّهه   

م تههک فرزنههد بودنههد یهها    آورده بودنههد . بعضههی ههه   خودشههون

ی شههاگرد اوّل دانشههگاه بودنههد و آینههده بسههیار خههوبی در      حت هه

انت ارشهههان بهههود امّههها بههها همهههه ایهههن هههها ، بهههرای دفهههاع از   

 و ح ی ت به جبهه آمده بودند .  کشورشان و دفاع از حق 

تهها پههای جههان   کههه ، همههه آمههاده بههودیم  عملیّههاتهههای  شهه      

بجنگههیم. حههال و هههوای آن شهه  ههها توصههیف ناپههذیر اسههت .       

ز هههم مههی خواسههتند تهها  همههه بهها هههم خههداحاف ی مههی کردنههد و ا  

همههه هرشهه  انت ههار ایههن    شهیدشدنشههان دعهها کننههد .     بههرای

رو مههی کشههیدند کههه جلههوتر از دیگههران وارد خههت بشههوند . چههه       

اش   ههات زنههدگی کسههی مههی توانههد چنههین راحههت از همههه ی تعل     

دسههت بکشههد ؟ مگههر کسههانی کههه تمههام زندگیشههان را وقههف کسههی      

ع هههیم خهههودش  زفهههو کهههرده باشهههند کهههه ا ن آن هههها رو بهههه  

  إِلهه   ارْجِعههی ا أَیَّتنهَهها الههنُفْسُ الْمُطْمَ،ِنُهه ن  یهه » دعههوت مههی کنههد .  

   « جَنُتی  وَ ادْخنلی یعِباد  فی  فَادْخنلی رَبِّکِ راضِیَ   مَرْضِیَّ  

انسهههان زمهههانی در زنهههدگی احسهههاس راحتهههی مهههی کنهههد کهههه      

تمههام طههول زنههدگی خههود را بههر اسههاس آنچههه پروردگههارش گفتههه     
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اسههت ، عمههو   کههرده باشههد چههون اینگونههه هههر لح ههه کههه عمههرش    

بهههه پایهههان رسهههد ، در کمهههال آمهههادگی دعهههوت پروردگهههارش را  

اجابههت مههی کنههد و بههه سههوی او شههتابان مههی رود . امّهها اینکههه      

ر ایههن عههروج را تجربههه مههی کنههد بسههته بههه    چههه کسههی راحههت تهه 

ایههن اسههت کههه تهها چههه حههد خههود را بههرای دیههدار بهها پروردگههارش   

حههال آنههانی کههه در هنگههام ایههن  ه آمههاده کههرده باشههد . خوشهها بهه 

دارِ بههها پروردگارشهههان  دعهههوت ، لبخنهههد مهههی زننهههد و از دیههه  

 خوشحالند .

 

 لح ه ی ای ار :

 بههودن بیشههتر هنههوز هفههده سههال و چهههار مههاه و چنههد روزم         

بعهههد از  بدسهههت آوردم . را منت هههرش بهههودملیاقهههت آنچهههه  کهههه

هههایی کههه   سههالها تههالش بههرای پافشههاری روی ع ایههدم و رنههج    

لح هههه ی وصهههال و پاداشهههم  م ،ه بههود کشهههید خهههاطر آنههههاه بهه 

در پوسههت خههودم نمههی گنجیههدم لح ههه ای کههه تهها         . فرارسههید

رسههیدن بههه رضههای الهههی و دیههدار محبههون ح ی ههی ، ف ههت چنههد     

نامههه ام را هههم پههنج روز   دم دیگههر فاصههله داشههتم . آخههرین    قهه

پههیش بههرای خههانواده ام نوشههته بههودم و سههالم آخههرم را هههم        

 به ایشان رساندم .

در همهههان چنهههد روز باقیمانهههده ، وصهههیّت نامهههه ی خهههودم         

کههرده بههودم و در آن تمههام ع ایههد و آرمههان هههایم      را هههم تمههام 
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ا ایههن راه و مههرام را  را بههرای خههانواده و اطرافیههانم نوشههتم تهه    

خههاطر آن ، جههوان هههایی پههاک    ه ادامههه دهنههد . راهههی کههه بهه   

ی کمتههرین من ههت و  خههون خههود  را بههدون حت هه    ، سههیرت و آزاده

عی ، فههدا کردنههد . چههه مههی شههود اگههر ایههن خههون ههها بههی      تههوق 

سههته ارزش شههود ؟ چههه مههی شههود اگههر قههدر ایههن  خههون ههها دان    

ایههن جوانههان  یههن خههود را بهههنشههود ؟ چههه مههی شههود اگههر مههردم دَ 

و بزرگهههواران ادا نکننهههد؟ حتمههها  خهههدا بهههرای آنهههها ، جایگهههاه  

بازخواسههههتی قههههرار خواهههههد داد و در راس آنههههان ، سهههها ر   

شههههیدان خواههههد بهههود . امیهههد وارم در م ابهههو ایشهههان شهههرمنده 

 نشویم .

در منط هههه جفیهههر بهههودیم و عملیّهههات خیبهههر در حهههال اجهههرا       

و دوم اسههفند سههال   ایههن عملیّههات بههرای سههوم تهها بیسههت    بههود .

برنامهههه ریهههزی شهههده بهههود . محهههور عملیّهههات ههههم ، بخهههش   62

   بهههود . همهههه بههها رمهههز   شهههمال بصهههره وهورالههههویزه ههههایی از 

وارد منط هههه شهههدیم و تههههاجم گسهههترده ی  «  یههها رسهههول اهلل » 

مهها آغههاز شههد . از زمههین و هههوا تیههر و خمهههاره  مههی باریههد .        

دشهههمن در ایهههن عملیّهههات از سهههالح ههههای شهههیمیاییِ مختلفهههی    

اسههتفاده مههی کههرد و از همههین طریههق نیههرو هههای زیههادی را از       

 ما گرفت.  

حُکههم شهههادت مههن در ایههن عملیّههات ، مُهههر شههد . احسههاس            

خاصّههی پیههدا کههرده بههودم . روز قبههو از عملیّههات ، هنگههامی کههه      

مههه چیههز را  وصههیّت نامههه را مههی نوشههتم ، احسههاس آزادی از ه    
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کههه فکههر مههی کههردم    را داشههتم و بهها ایههن احسههاس ، هههر آنچههه   

خالصههه تجربیّههات سههال ههها زنههدگی مههن اسههت و بههه دیگههران در      

مسههیر زندگیشههان کمههک مههی کنههد در   

آن آوردم . امیهههههد دارم آنچهههههه  

و مّهههأمهههورد بررسهههی و ت، نوشهههتم 

نزدیکهههانم قهههرار بگیهههرد و مسهههیر   

مهها بهها   ی کهههزندگیشههان را از راههه 

کههرده ایههم ، پههی   خونمههان ا بههات  

  بگیرند .

خمهههاره ههها یهها تههرکش ههها    نمههی دانسههتم کههدام یههک از ایههن       

د تههر مههی زد و لح ههه بههه  مههال مههن اسههت . هههر لح ههه نفسههم تنهه   

مههی کههردم . هههر   نزدیههک تههری بههه خداونههد پیههدا   لح ههه احسههاس

نگههاه مههی کههردم و بهههش    ، رزمنههده ای کههه کنههارم  مههی افتههاد     

،  گفههتم وبههه مسههیر خههودم ادامههه مههی دادم . انت ههار   تبریههک مههی  

لههین بههاری بههود کههه   سههخت شههده بههود . ایههن اوّ  خیلههی  بههرایم

در درونِ سههینه  لههبم داشههت چنههین حسّههی پیههدا کههرده بههودم . قَ    

. تمههام وجههودم بههه شههور آمههده بههود .      ام بی ههراری مههی کههرد   

نفههس کشههیدن هههم بههرایم سههخت تههر و سههخت تههر مههی شههد کههه       

 م را شکافت .رخمهاره ای سَناگاه 

 .  سالم یا جدّا .... 

 (5/12/1362 شهادت تاری )
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مههرا بهها شهههدای دیگههر کههه اهههو یههزد بودنههد بههه شهههر               

سهههههاه اردکههههان ،  د . معههههراج الش هههههدایخودمههههان فرسههههتادن

. آوردن خبههرِ شهههادت مههن ، بههه    میزبههان پیکههر هههای مهها بههود   

گهههردن شهههوهرخاله ام ، آقهههای  اکهههری افتهههاده بهههود . امیهههد    

ایههد ولههی در مههورد ِمههادرم    یپههدرم بهها ایههن درد کنههار ب   داشههتم 

 ف ت دعا می کردم . 

احسهههاسِ دردش ،  دشههههادتم را بهههه پهههدر دادنههه خبهههرِوقتهههی      

مههن را هههم ا یّههت کههرد . گرچههه همههه بههرای همههدردی بههه خانههه ی    

پههدرم سوزشههی عجیهه  پیههدا کههرده بههود   ی مهها رفتنههد ولههی سههینه  

فههت و پیکههرم قههرار گر . مههادر را نمههی دانههم . وقتههی کههه بهها ی     

از حههال رفههت و هنههوز هههم   دسههتش را بههه سههر و صههورتم کشههید،   

 آورمدسههت ه را بهه کههه هنههوز اسههت نتوانسههته حههال گذشههته اش    

دچههار کههردم شههرمنده   سههنگین. از ایههن کههه مههادرم را بههه ایههن درد   

 .ام 

تههی تشههییع پیکههر مههن و د و شهههید دیگههر )شهههیدان اکبرعز           

ههههم زمهههان شهههده بهههود . روز باشهههکوهی   درضههها   فهههی (و محمّ

بهههود و همهههه ی دوسهههتان و آشهههنایان زحمهههت کشهههیده بودنهههد   

ودر کنههار خههانواده ی مههن، ایههن مراسههم را بههه پایههان رسههاندند      

 . از همه ی شماها ممنونم .

 هداالش هه ةاردکههان ،قسههمت م بههر   اکنههون در بهشههت زهههرای       

 .  هستم شمابا دیدار منت ر ، میزبان و 
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 آخر:حر  های 

 إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ 

 یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا 

 نَ اللّهِفِی التَّوْرَاةِ وَاإلِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِ

 فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

 ازسوره توبه(111)آیه ی    

ن و مالشهههان را بهههه بههههای  همانههها خهههدا از م منهههان جههها       

شههند و ، آنههان در راه خههدا مههی جنگنههد و مههی کن   بهشههت خریههد  

آسهههمانی تهههورات و  شهههته مهههی شهههوند . ایهههن در کتهههان ههههایکن

معتبههر وعههده ی ح  ههی بههر     انجیههو و قههرآن بههه عنههوان سههندِ    

عهههده ی خداسههت ، و چههه کسههی از خههدا بههه عهههد خههویش وفهها     

لههه ای کههه بهها خههدا کههرده ایههد   دار تههر اسههت ؟ پههس بههه ایههن معام 

 شید و این همان پیروزی و کامیابی بزرا است.شاد با

 . گشههههودشهههههادت دریچههههه ی آزادی مههههن از دنیهههها را        

بهههه او  مههههم تهههرین آرزوی مشهههتاقان و دل دادگهههانِ ، شههههادت 

         .منتههههای حرکهههت یهههک مسهههلمان اسهههت    ، اسهههت . شههههادت  

 پایهههان راههههی اسهههت کهههه بهههرای او آغهههاز شهههده  ، شههههادت )

 (.باشد
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ای مل هههت آزاده ، مهههن کمتهههر از آن هسهههتم کهههه بخهههواهم بهههه      

را پههرورش دادیههد و   شههما مههن  چههرا کههه ، شههما نصههیحتی بکههنم   

فتن و بههه  مههر رسههیدن را قههرار دادیههد .    کنشِههفرصههت بههرای مههن   

ا و راهنمهها بودیههد و مهها را  ایههن شههما ههها بودیههد کههه مهها را مشههوّ  

بههر ادامههه ی راه امیههد مههی دادیههد . ایههن خههون مهها چههه ارزشههی      

دارد وقتهههی کهههه در راه شهههما کهههه راه هسهههتی مطلهههق اسهههت ،     

 ریخته شود .

خهود   از خون مها سهیران شهو و بهه ایسهتادگی      ، ای ان الن عزیز     
 کمتهرین بهها   ، بهو ایهن آرمهان بهزرا تهو     اخون مها در م   ادامه بده .
بهار   انما بهرای اینکهه تهو بهه بهار بنشهینی حاضهریم ههزار         را دارد .

 ما استوار تر شوی .های مُردن  نبمیریم تا تو از ای

شههید از خههون مهها و بههه تههداوم      وبخر ، ای بههازوان ان ههالن       
و کنیههد و از هههیچ کههس جههز  بههه خههدا توک هه ان ههالن ادامههه دهیههد .  

او نترسههید کههه قههدرت مطلههق اوسههت و کسههی تههوان رو یههارویی      
دسههت  ، بههزرا خههود  تهها رسههیدن بههه آرمههانِ   )بهها او را نههدارد . 

یههد کههه هههر چههه   ید و تمههام توانتههان را بههه کههار گیر  از کههار نکشهه 
 (.د ، کم استی این آرمان الهی بکنیبرا

شهههید و بهههه رهبهههری ایهههن رهبهههر     وخررب، ای اسهههالمیان       
ان ههالن را در سرتاسههر جهههان بههر پهها کنیههد .       ،  أنش هه الع ههیم  

رقههم  در ایههن جههدایی  رهبههری را تنههها نگذاریههد کههه شکسههت شههما   
 ورد .خواهد خن
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تها مهی   ، ت خهود  سه بی تفاوت نباشید و ههر کهدام بهه د    ای مردم     

سههرباز  ده ههان در کشههتزار ؛  کههارگر در کارخانههه ؛ توانیههد بکوشههید ؛
 و همههه روحههانی در اجتمههاع  م در مدرسههه ؛معل هه سههنگر ؛ وه هههدر جب
ههای گونههاگون بایهد جایگهاه و موقعیّهت خههود را      مهردم در صهحنه   ی

د تها ایهن ان هالن بهه     نه الیهت کن د فعّنه هر کدام تا می توان بشناسند و
ه جهههانی حضههرت ب یّهه ان ههالنِ ه یمههم دّ؛ زیههرا ایههن پیههروزی برسههد 

بههر ایههن آرمههان ایمههان داشههته باشههید و در آن    ) . )عج(اسههتاهلل 
تردیههدی نکنیههد کههه مهها ایههن راه را بهها جههان و دل درک کههرده ایههم و  

 (نتایج آن را برای شما میراا گذاشته ایم .

 علههی ت بمیریههد کههه  نکنههد در رختخههوان  ل هه   ، ای جوانههان     
میههههدان فرزنههههدش حسههههین )ع( درمحههههران عبههههادت و )ع( در 

مبهههادا در حهههال بهههی   ، . ای جوانهههان  ندنبهههرد شههههید شهههد  
 و بهها هههد   پههدربمیریههد کههه علههی اکبههر حسههین در راه     یتفههاوت

ههههد  هایتهههان را الههههی کنیهههد و زنهههدگیتان را )شههههید شهههد . ،
جههز او هههیچ   دنیههادر ایههن  زیههرا قههرار دهیههد ؛ وقههف خداونههد  

کههس نمههی توانههد بههه شههما در شههکوفایی اسههتعداد هایتههان کمههک      
و ایههن شههکوفایی زمههانی رخ مههی دهههد کههه شههما بهها خههدا       کنههد 

اسههت کههه شههما   باشههید نههه بههر خههدا . شهههادت بهتههرین پاداشههی   
 (به دست خواهید آورد .در م ابو این پرداخت 

هههای  مبههادا از رفههتن فرزنههدانتان بههه جبهههه    ، ای مههادران      
ردا در محضههر خههدا نمههی توانیههد    جلههوگیری کنیههد کههه فهه    ردنبهه

دا  هفتهههاد و دو بدهیهههد کهههه   را)س(  زینههه  حضهههرت جهههوان
ههه  جوانانتههان را  وَ مههادرنمههود . همههه م ههو    شهههید را تحمّههو 

را هههم تحویههو نگیریههد   او بفرسههتید و حتههی جسههد ههها بههه جبهههه 
، م ه اکههه در راه خههدا داد : چیههزی ؛ زیههرا مههادر وههه  فرمههود    



 
 61 ..................... اردکانی روایت داستانی زندگی شهید سید حسین طاهرزاده

 
ید تهها در در ایههن راه پههیش قههدم باشهه  )پههس نمههی گیههرم .   هرگههز 

رنههج کشههیده ی سههادات سههربلند    روز قیامههت در م ابههو عمههه ی   
 (باشید .

 ا عههاگههر واق. بههر مههن اشههک نریزیههد     ، ای اقههوام و خویشههان      
راه مهههن را ادامهههه دهیهههد . ن مههه راه حههها  مهههرا دوسهههت داشهههتید

را حفهههظ  بههها خونشهههان آن  همهههان راهیسهههت کهههه تمهههام شههههدا
کههرده انههد و امههروز وظیفههه ی شماسههت کههه ایههن راه را بشناسههید      

ههههرکس ایهههن راه را ). و آ را بههها جهههان و مالتهههان حفهههظ کنیهههد 
ههههم زنهههدگی دنیههها را دارد و ، شهههناخت و در آن قهههدم گذاشهههت 

بههه   هههم زنههدگی آخههرت را . اگههر در ایههن راه وارد شههدید جههز     
ز شههههادت قهههانع نشهههوید و در انجهههام مسههه،ولیّت هایتهههان ا     

نیسهههت در کجههها و در چهههه   جهههان و دل مایهههه بگذاریهههد . مههههم 
پسههتی هسههتید ، مهههم ایههن اسههت کههه هههدفتان را از انجههام آن       
کهههار بدانیهههد و در انجهههام ههههر چهههه بهتهههر آن کهههار و کسههه     

 (رضایت الهی بکوشید .

درمانهههها  از یهههاد نبریهههد کهههه بهتهههرینِ را اسهههتغفار و دعههها      
بههرای تسههکین دردهاسههت و همیشههه بههه یههاد خههدا باشههید و در       

گهههز دشهههمنان بهههین شهههما تفرقهههه   رراه او قهههدم بهههر داریهههد و ه 
اگهههر ، د جهههدا نکننهههد متعهّههه تِنیندازنهههد و شهههما را از روحانیّههه

مسهههههلمانان و روز جشهههههن   چنهههههین کردنهههههد روز بهههههدبختیِ 
در جبههههه ههههای حهههق علیهههه    تان راحضهههور )ابرقدرتهاسهههت .

چهههرا کهههه خهههالی شهههدن جبههههه ی    ابهههت نگهداریهههد،  باطهههو
حهههق را از درون دچهههار آسهههی  مبهههارزه بههها باطهههو ، جبههههه ی 

 می کند.(
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آرزو  یمههادر پههدر و رمههی دانههم ههه   ،عزیههزهههای مادرپههدر و     

امهههروز بایهههد  از آنهههها دور نشهههود ولهههی  اندارد کهههه فرزندشههه
ت جهتهههی دیگهههر پیهههدا کنهههد و آن ههههم ت ویههه   آرزو هایمهههان 

ت الهههی پههیش مههی آیههد  مسهه،ولیّ و وقتههی کههه پههای  اسههتاسههالم 
، خودتههان بایههد قبههول داشههته باشههید کههه دسههتور خههدا و امههام      

در  ).کههرد چههون امههروز حفههظ اسههالم واجهه  اسههت    را بایههد اجههرا 
ایهههن راه فرزنهههدانتان را قهههوی دل کنیهههد و داوطلبانهههه آنهههها    

بفرسهههتید و در امورشهههان )عهههج( را بهههه سهههربازی امهههام زمهههان  
لش و مهههانعی کهههه مبهههادا در ایهههن راه بههها چههها ن هههارت کنیهههد 

 (.مانندب برخورد کنند واز ادامه ی راه باز

پهههدرها و مهههادر ههههای عزیهههز ، بدانیهههد روزی کهههه اسهههالم   )     
دیگههر شههما بایههد احسههاس   ، نیههاز بههه نیههرو هههای انسههانی دارد    

الح پهههدر بهههودن و مهههادر بهههودن خهههود را کنهههار بگذاریهههد و صَههه 
تصههمیم گیههری هههای خودتههان قههرار     اسههالم و مسههلمین را معیههار   

 (دهید .

چهههون کهههوه اسهههت امت کهههن . لح هههه ای از نهههام و  ، مهههادرم      
و در راه دیهههن بکهههوش کهههه ههههر چهههه  مبهههاش یهههاد خهههدا غافهههو 
در دنیهها درد و رنههج هههای بسههیاری وجههود    )بکوشههی کههم اسههت . 

ی   صههایههن رنههج ههها بههی ن   دارد کههه شههاید زنههدگی شههما هههم از   
در ایهههن راه صهههبر را مهمتهههرین  نمانهههد. از درد و رنهههج متهههرس و

هرهیهههز کهههه و از ههههر نهههالش و ناشنهههکری ب داروی خهههود قهههرار ده
. سههعی کههن  مههی رنجههد خداونههد از ایههن ناشههکیبایی ههها بسههیار    

ادا مشههکلی ن ههارت داشههته باشههی تهها مبهه   فرزنههدانت  بههر زنههدگی 
از عنههوان بههزرا خههانواده   ه بههرای آن ههها رُخ دهههد و شههما بهه    

  (آن ها غافو باشی .



 
 63 ..................... اردکانی روایت داستانی زندگی شهید سید حسین طاهرزاده

 
ان الن از شهههما مهههی خهههواهم فریههه  ضهههدّ ، بهههرادران عزیهههزم     

را نخوریههد و چنانچههه ناآگاهانههه بههه راه آنههان کشههیده شههدید       
را امهههام  راه امهههام و خهههت  . بازیابیهههد ، از ههههم اکنهههون خهههود را

رسهههی کنیهههد زیهههرا کهههه در آن  و روی آن تحلیهههو و بر بشناسهههید
در  )خههدا را مشههاهده خواهیههد نمههود .    یخههت انبیهها و اولیهها  ، 
خههت و مشههی و یههت را گههم نکنیههد و همههواره     ، ر اجتمههاعی وامهه

ارزشهههمند کهههه پیهههروزی مههها را رقهههم خواههههد زد ،  از ایهههن م هههامِ
ف یههه زمانتههان را   پشههتیبانی کنیههد . مبههادا رفتههار شههما دل ولههیّ    
 )عههج( امههام زمههان  بیههازارد کههه آزار ایشههان موجهه  رنجههش دل   

 (خواهد شد . 

اره خهههدا را معیهههار  در امهههور زنهههدگی همهههو   ، بهههرادرانم )    
سههنجش قههرار دهیههد و کارههها را بههرای خههدا انجههام دهیههد و نههه     

املههه کنیههد کههه ضههرری نخواهیههد   عبههرای چیههز دیگههر . بهها خههدا م  
ر از رنههگ و بههوی خانههدانمان قههرار   دیههد . زنههدگی هایتههان را پُهه  

مهها را از یههاد مبریههد .    خههود گونههاگون هههای دهیههد و در مراسههم 
را داشههته باشهههید زیهههرا   توجّههههدر تههر بیهههت فرزنههدانتان کمهههال   

آنهههان ادامهههه  أن بهههه وسهههیله یش هههالایهههن خهههانواده ی ع هههیم 
 (خواهد یافت و نام آن زنده نگه داشته خواهد شد .

هایتهههان توجّهههه   بهههرادران ، بهههر امهههور زنهههدگی خهههواهر   )     
داشههته باشههید کههه مبههادا احسههاس بههی کسههی کننههد و در امههور        

و در حفههههظ زنههههدگی درماننههههد . اقههههوام را بههههزرا داریههههد   
ارتباطههات خههانوادگی بکوشهههید کههه ایههن در نهههزد خههدا بسهههیار      

م درآمههدان در میههان اقههوام   مههورد توجّههه اسههت . بیمههاران و کهه    
دارنههد . بدانیههد کههه هههر مشههکلی کههه شههما در دنیهها از      اولویّههت 

مههی کنیههد و باعههث خوشههحالی او مههی شههوید       مهه منی برطههر   
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برطههر  مههی  ، خداونههد هههم در آخههرت از شههما نههاراحتی ههها را    

 ( کند .

دسههت و پنجههه نههرم    ات بهها نامالیمهه  زینهه  وار ، مانخههواهر     
. ید و همچهههون زینههه  سهههالم اهلل علیهههه بردبهههار باشههه    یهههد کن

می اسههت . در حفههظ آن  اسههال شههما سههرمایه ی جامعههه ی   حجههان
ه ان خههود را همچههون مادرمههان زهههرای مرضههیّ    دختههر )بکوشههید. 

کههه زنههدگی هههای فاطمههه وار تضههمین دنیهها      تربیههت کنیههد  )س( 
 ( و آخرت را به همراه دارد .

در حفهههظ خهههانواده هایتهههان بکوشهههید و  ، خهههواهران عزیهههزم  )  
ه بدانیههد اگههر شههما در ایههن امههر تمههام تالشههتان را انجههام دهیههد نهه   
تنههههها زنههههدگی زیبههههایی خواهیههههد داشههههت بلکههههه باقیههههات 

مهمتههرین  جهها خواهیههد گذاشههت . ه نیکههو از خههود بهه الحاتی الصّهه
شهههما در ایهههن روزگهههار حفهههظ آرامهههش و امنیهههت      وظیفهههه ی

خههانواده اسههت و بدانیههد کههه بهتههرین جهههاد بههرای زن ههها هههم     
ت خهههانواده و حفهههظ دیهههن آن   همهههین جههههاد بهههرای مهههدیریّ  

 (هاست . 

خهههواهران و بهههرادرانم ، شهههما را بسهههیار بهههه مراقبهههت از      )   
د مههادر سههفارش مههی کههنم و از شههما مههی خههواهم در مههور     پههدر و 

ایشهههان بسهههیار پیگیرانهههه عمهههو کنیهههد . بدانیهههد در ایهههن کهههار   
دو کههه خداونههد ایههن    سههودی اخههروی خواهیههد داشههت ؛ چههرا    

را در میههان شههما بجههای گذاشههته اسههت تهها از      ی گرانبههها هدیههه
طریهههق آن گناهانتهههان را بشهههویید و بهههر توفی اتتهههان بیفزاییهههد  

.) 
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بهوده اسهت   خانواده ی طهاهرزاده همیشهه مهورد عنایهت الههی      )     

همگههی انسههان سههانی کههه در ایههن خههانواده رشههد کههرده انههد ؛ زیههرا ک
سههب  ایمههان ه بههوده انههد و ایههن خهها  بودنشههان بهه  هههایی خهها 

سههید بههوده اسههت . پههدربزرگمان ، آ   واعت ههادات قههوی آن ههها   
اسماعیو که فردی بی ن یهر بهود و در امتحهان الههی کهه بهه موجه         

مّههو کههرد ، سههربلند آن ایشههان سههال ههها رنههج همسههر بیمههارش را تح 
حتهی ایشهان از زمهان مُهردن خهود نیهز بهاخبر بهود کهه           وبیرون آمد 
. پهدرم سهید جهالل کهه      د نشهان بهر م هام وا ی ایشهان دارد    این خهو 

مهال حهالل بدسهت مهی     رام خود در عرصهه ی داد و سهتد   سال ها با مَ
آورد و در ایههن راه هرگههز نههه ح  ههی زیههر پاگذاشههت و نههه دلههی را    

یههک گفههت کههه در هنگههامی بههه نههدای پروردگههارش لبّ شکسههت . او نیههز
حههال امههرار معههاش بههرای خههانواده اش بههود و کسههی کههه در هنگههام  
کسهه  روزی حههالل و تههالش بههرای خههانواده اش جههان خههود را از    

نیسههت کههه در راه خههدا دسههت بدهههد ، ارزش کههارش کههم از شهههادت  
ن ههم بهه عنهوان    این در نهزد خداونهد بارهها تأکیهد شهده اسهت . مه       

م هسههت ، ی کهه احسههاس کههردم نیهاز بههه حضههور  کمتهرین فههرد در راههه 
ن تمهام داشهته ههایم را در ایه    کهه  دانسهتم  وارد شدم و وظیفه ی خود 

، پاداشههی خداونههد و لطههف بههه توفیههق هههم در نهایههت  راه بگههذارم .
 رحمانیّهت  دسهت آوردم و ایهن  ه به چندین برابر کاری که کهرده بهودم   

 (از چنین خداوندی بعید نبود . 

  بهها همههه ی ایههن حههر  ههها ، مههی خههواهم بگههویم در تمههام احهه  )   
انواده ی ما چه مهردان و چهه زنهان کهه شهاید مهن بهه یهاد نداشهته          خ

باشم ، همگی مهرِا در بسهتر را ننگهی بهزرا مهی پنداشهتند و همهواره        
از دیگهران پیشهتر باشهند . مهن     ، تالش می کردند کهه در مسهیر بنهدگی    

اهم تهها ایههن میههراا را مههی خههو  انمانهههم امههروز از شههما بازمانههدگ 
آبههرو ههها ، د کههه میرا ههی گرانبهاسههت و در راه حف ههش ادامههه دهیهه
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 زینهت مها باشهید و نهام و آبهروی مها و خانهدانِ        گذاشته شده است .

 خدانگهدار (پاک ما را در بهترین شکو ممکن حفظ بفرمایید .

 

 علیکم و رحمت اهلل و برکاته والسالم

 30/11/1362نوشته شده در تاری  
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مقبره الشهداء اردکان شهید درآرامگاه   

 شهید :تصاویرِ
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