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9 مه دّ م�ت
نهـادن تـوان  سـر  گـر  جانـان  آسـتان  بـر 
زد1 تـوان  آسـمان  بـر  سـربلندی،  گلبانـگ 

بدون تردید شـهادت رسـیدن به اوج کمال انسـان است و انتخاب 

گاهانه ی آن حق را از باطل جدا می کند. در واقع شـهادت، نتیجه ی  آ

گاهانه است؛ و یک اّتفاق   سالمت روان، روحّیه ی شجاعت و انتخاب آ

کسی پیش بیاید.  که برای هر  نیست 

کام یابـی، بزرگ تریـن   سـرانجاِم شـهادت، در تفّکـر شـیعی؛ برتریـن 

 پیروزی، واالترین مقام و گران مایه ترین درجه است. زیباترین لحظه ها، 

که شـهید، پیروزمندانه به دسـت دشـمنان خدا از جام  سـاعتی اسـت 

شـهادت سـیراب شـده و نزد پروردگار خود ُسـکنٰی می گزیند.

٭ ٭ ٭
کـه بـرای درک حقایق،   در ایـن مجموعـه، سـخن از شـهیدی اسـت 

گاهانه انتخاب کرد. هدفش فقط تغییر مذهب نبود. او در این راستا   آ

گسـترش وّهابّیـت   بـر مبنـای اّتحـاد بیـن مذاهـب در مقابلـه بـا نفـوذ و 

1. دیوان حافظ، غزل 154.
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تم ّد تم

 ــ این قبیله ی نامشروعـ ـ در جوامع محروم، با تالش، درایت، علم و اخالق 

کند.  کرد؛ تا عدالت را پیاده  در ترکمن صحرا بروز و ظهور 

تنهـا جـرم ایـن شـهید عزیز، والیت و محّبـت امیرالمؤمنین علی7 

و اوالد طاهرینـش: بـود؛ و بـر سـر جان خویـش باخدایش معامله کرد.

راهی ست راه عشق، که هیچش کناره نیست
آن جـا جـز آن که جان بسـپارند چاره نیسـت1

 شهید شیرمحّمد طاطار با طلوعی دوباره، از پِس تمام ِمه گرفتگی ها 

 و ابرهـا بیـرون آمـد و درخشـید و شـعاعی از نـور وجـودش بـرای همیشـه 

 روشـنی بخش ترکمن صحـرا شـد. تـا مـددی باشـد بـرای درمانـدگان در 

وادی سراب.

٭ ٭ ٭
 بـر آن شـدیم تـا بـا اندک بضاعتی و گفتاری درخـور درک مان در این 

یم. امید است که   مجموعه به معّرفی یکی از محّبان امام علی7 بپرداز

گیرد؛   مورد مرضّی حق تعالی و تاییدات حضرت ولّی عصر؟جع؟ قرار 

و فانوسی باشد برای طالبان طریق حق. ان شاءاهلل.

یٖقیَن ّدٖ َهٰدآِء َو الّصِ
ُ

ی الّش
َ
ُم َعل

ٰ
ال َوالّسَ

13 شهریور 1395 / 1 ذی الحّجة 1437

1. دیوان حافظ، غزل 72.



11

ار �ت �ش گ�ف �ی �پ
 ترکمن صحرا منطقه ای که در نیمه ی شـمالی اسـتان گلستان واقع

کوهستانی  گمیشان تا مناطق  شده است. وسعت آن از بندر ترکمن و 

کشیده شده است. کالله و مراوه تّپه و از طرفی تا مرزهای ترکمنستان 

اهالی این استان از اقوام مختلف ترکمن، فارس، آذری، سیستانی 

کنار هم به آرامی زندگی می کنند. و بلوچ هستند؛ که در 

 ترکمن هـا، انسـان های نجیـب، بی آالیـش و مهمان نـواز می باشـند. 

 شغل اصلی آن ها کشاورزی و دام داری است. زبان رایج مردم آن سرزمین 

گویش ترکمنی است. به 

کله ی   خانه های بومی و سّنتی ترکمن ها به صورت آالچیق هست که شا

 فیزیکی خانه تشکیل شده است از چوب های نازک و تابیده ای که در هم

تنیده شده است.

 ترکمن هـا دارای طوایـف مختلـف: »ُقجـق«، »قان یاقمـاز«، »تکـه«، 

کـه   »آق آتابـای«، »یلمـه«، »جعفربـای«، »ایـگ«، »نخورلـی« و... هسـتند 

گوگالن می باشند. این ها زیرمجموعه ی دو قبیله ی بزرگ یموت و 

 ارزش و بزرگی این طوایف به جمعّیت، وسعت زمین های کشاورزی، 

یادی دام ها و طیور آنان برمی گردد. مرتع ها و ز

 ترکمن ها از دیرباز در پرورش اسب های اصیل و مسابقه ی اسب دوانی 
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رات گشرپ

 و موسـیقی سـّنتی و خواندن شـعرهای »مختوم قلی فراغی«1 شـاعر بلند 

آوازه ی ترکمن که ارادتمند به اهل بیت: بوده است، شهرت خاص دارند.

 مردم ترکمن، اهل سّنت و حنفی مذهب هستند و محب و عالقه مند 

 به خاندان عصمت و طهارت: می باشند. آنان به نّیت امام حسین7 

گر   در ماه محّرم، اطعام می دهند؛ و همه در این مراسم شرکت می کنند. ا

 در این ماه صاحب فرزندی شـوند، به احترام روز عاشـورا؛ آن را به زبان 

 ترکمن ها »عاشورقلی« )بنده و خادم عاشورا( می نامند. هم چنین ترکمن ها 

در ماه محّرم مراسم خواستگاری، عقد و ازدواج ندارند.

یارت امام رضا7 است.   از رسوم رایج آنان، رفتن عروس و داماد به ز

 فرش دست بافت زنان ترکمن با نقش و رنگ های سّنتی، هدایای نفیسی 

که هر ساله به حرم علی بن موسی الّرضا8 اهدا می شود. است 

 برج قابوس )میل گنبد( که بلندترین برج آجری جهان است، یکی از 

یخی این منطقه می باشد. هم چنین در این خّطه جوانان   مکان های تار

کـه در میدان هـای ورزشـی بین المللـی،   برومنـد بسـیاری وجـود دارنـد 

 در رشته هایی هم چون والیبال و فوتبال، افتخارات بسیاری برای میهن 

اسالمی به ارمغان آورده اند.

مهم تریــن  از  و  ترکمن زبــان  شــاعران  بزرگ تریــن  از  هــ .ش(   1169-1112( فراغــی  مختوم قلــی   .1 
ی در اشــعار خــود بیشــتر بــه مســایل اجتماعــی   شــخصّیت های مــردم ترکمــن بــه شــمار می آیــد. و
 و سیاســی می پرداخــت. مختوم قلــی از مهم تریــن افــرادی اســت که تالش زیــادی برای اّتحــاد ایالت 

ی می توان اشاره نمود به: و طوایف ترکمن داشت. از دیوان اشعار و
یوره گیــم قورقــار  ســندن  دیله گیــممختومقلــی!  بولســون  قبــول  یانینــدا  حــق 
دنیــاحسن7، حسین7، عرشی کرسی گره گیم ســن  اتدنــگ  شــهید  کربــالدا 
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امه دگی �ف �ف رف
نگین شـهر  دهسـتان  توابـع  از  طاطـار(  )بایجـق  »قره سـو«   روسـتای 

گلستان است. گنبدکاووس، استان  )نظام آباد(، شهرستان 

که در زمان چادرنشـینی عشـایر  کسـی بود   بایجق طاطار، نام اّولین 

 ترکمن در آن منطقه ُسکنٰی گزیده است؛ و آن جا را به نام ایشان نامیدند. 

که در   بیشـتر افراد پیر و سـال خورده از آن نام می برند. اسـم فعلی روسـتا 

 نقشه ی شهرسازی مورد استفاده قرار می گیرد، »قره سو« است که در زبان 

 ترکمن به معنی »رود سیاه« و برگرفته از رودی نیلی رنگ که در جوار روستا، 

جاری و ساری است.

٭ ٭ ٭
 در روزهـای پایانـی تابسـتان، 18 شـهریور 1340 در روسـتای قره سـو 

 )بایجق طاطار( کودکی دیده به جهان گشود که بزرگی و هیبتش آالچیق 

یلی و نور بی بی را مصّفا می کرد. آنان به امید داشتن   ساده و محّقر آق او

ک، او را »شیرمحّمد« نامیدند. نامی که زیبنده ی مرام   فرزندی دلیر و بی با

و مسلک او شد؛ و بر تارک ترکمن صحرا برای همیشه ی تاریخ نقش بست. 

٭ ٭ ٭
 شیرمحّمد، کودکی را در یک خانواده ی روستایی اصیل ترکمن و اهل 

کـه خـون خـودش را نمی سـوزاند( بـا تمـام   طایفـه ی »قان یاقمـاز« )کسـی 
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هگّگ گرتم

ی تحصیالت ابتدایی را در روستا  گذاشت. و محرومّیت ها پشت سر 

 به پایان برد. یکی از هم کالسی هایش می گوید: »شیرمحّمد هرگز زیر بار 

 زور نمی رفت. یک حّس ظلم ستیزی داشت. همان خصلت کودکی در 
بزرگی تکامل یافت.«1

ی برای ادامه تحصیل وارد مدرسه ی راهنمایی نظام آباد شد. سال   و

کـه در یـک سـانحه ی تصادف، پدرش را از دسـت  سـوم راهنمایـی بـود 

داد.

 شـیرمحّمد که سـومین بّچه و اّولین فرزند پسـر خانواده بود؛ در فراق 

 پدر و در حالی که پانزده سال بیشتر نداشت، بار مسوولّیت شش خواهر 

 و دو برادرش را بر دوش گرفت. او در کنار تحصیل در مقطع متوّسطه در 

گنبدکاووس، در یک قهوه خانه به عنوان مهمان دار مشغول   شهرستان 

به کار شد.

٭ ٭ ٭
کـه می گفـت: »هـر وقـت باران   مشـکالت زندگـی آنـان بـه حـّدی بـود 

 می آمد، از چند جای سقِف خانه آب می چکید. تعداد چّکه ها به حّدی 

 بود که مجبور می شدیم سقف را از داخل خانه با یک سفره ی پالستیکی 

 بپوشانیم و با ایجاد یک سوراخ در سطح این سفره، آب های جمع شده 

کنیم؛ تا حداقل از یک جا آب بچکد.« را تخلیه 

کار و تحصیل از سوی دیگر؛ بر دوش   فقر و محرومّیت از یک سو، و 

1. به نقل از: اّیوب آقچه لی )کارمند بخش داری آزادشهر و عضو شورای اسالمی(.
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هگّگ گرتم

 شیرمحّمد سنگینی می کرد. اّما آن چه بیشتر آزارش می داد، فقر عاطفی 

 از فراق پدر بود. همیشه می گفت: »من هنوز گرمی و فشار دستان پدرم 

 را زمانی که دستان مرا برای گرفتن قلم در کالس اّول همراهی می کرد، حس 

می کنم.«

ی نکرد،   روزهای سـخت زندگی نه تنها شـیرمحّمد را خسـته و منزو

بلکه از او یک مدیر توانمند در عرصه ی خانواده و اجتماع ساخت.

٭ ٭ ٭
ی آورد و با تشکیل یک   شیرمحّمد در کنار تحصیل و کار، به ورزش رو

 تیـم فوتبـال به نـام »بئرلشـیگ« )یعنـی: وحـدت و یک دلـی( بـه معنـای 

»یکی شدن«، در این عرصه پیش قدم شد.

 به جهت آن روحّیه ی اجتماعی و مدیرّیت قوی، خودش مرّبی تیم 

 شد و با گزینش جوانان مستعد از روستاهای مختلف، اعضای تیمش 

همـه  نمی شناسـد.  حّدومـرز  »بئرلشـیگ«  می گفـت:  داد.  تشـکیل   را 

کنند.«  می توانند در آن شرکت 

 او توانسـت حرکتی به راه اندازد و موجی در منطقه ی آن روز ترکمن

 صحرا ایجاد کند که بی سابقه بود. کاپیتان تیم که از دوستانش است، 

 می گویـد: »تـا آن روز مـا اصـال نمی دانسـتیم لبـاس ورزشـی یعنـی چـه؟ 
شیرمحّمد تیم تشکیل داد.«1

٭ ٭ ٭

1. همان
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 سـال های پایانـی تحصیـِل شـیرمحّمد در دبیرسـتان، مصـادف بود 

یـم منحـوس   بـا تحـّرکات انقـالب اسـالمی ایـران علیـه سـتم گری های رژ

ی در هم سـویی بـا انقالبّیـون،   پهلـوی؛ و ایـن بهتریـن فرصـت بـود تـا و

 تنّفـر خویـش از نظـام سـرمایه داری را در معرض نمایش قرار دهد. او که 

کـرده بـود و بـا فقـر   دوره ی خـان و خان بازی هـای قبـل از انقـالب را درک 

کسی جلودارش نبود.  پنجه نرم می کرد، دیگر  و محرومّیت دست و

کم بود؛   با این که مقّررات سختی بر نظام آموزشی جامعه ی آن روز حا

 اّما روحّیه ی ظلم سـتیزی شـیرمحّمد اجازه نمی داد او فقط تماشـاچی 

 باشـد. بلکـه در تمـام حرکت هـای جمعـی علیه نظام پهلـوی به راحتی 

مـی نمی توانسـت در هنـگام 
ّ
 کالس را تـرک می کـرد؛ و هیـچ مدیـر و معل

 درس، مانـع از خـروج او از مدرسـه شـود. به طـوری که هم کالسـی هایش 

گر بخواهد برود، می رود.«  می گفتند: »شیرمحّمد ا

 تحّرکاتـش فقـط منحصـر بـه راهپیمایی ها نبود، بلکـه دیالوگ و نظر 

 همه ی احزاب و گروه ها را بّررسی و مطالعه می کرد؛ سپس با علم و درایت 

 آن را قبول یا رد می نمود؛ و هم چنان تا آخر عمر پی گیر مسایل نظام و همراه 

انقالب بود.

٭ ٭ ٭
 بعد از ظلم ستیزی، انگیزه ی دیگر شیرمحّمد برای مبارزه با طاغوت، 

 تبعّیـت از فرمان هـای رهبـر انقـالب حضرت امام خمینی; در رابطه با 

کوخ نشینی« بود. رفع طبقات اجتماعی »کاخ نشینی و 
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 انقالب اسالمی به هّمت رشادت ها و از جان گذشتگی های جوانان 

 مومـن و مخلـص بـه پیـروزی رسـید. بعـد از پیـروزی انقـالب، او بـا تمام 

 کنش هایی که در طول تحصیل با آن مواجه شده بود، توانست در رشته ی 

علوم انسانی دیپلم بگیرد.

٭ ٭ ٭
 حضور ایشان به عنوان یک فرد باسواد، و متواضع، با روابط اجتماعی 

 باال، در جامعه ی محروم روستایی آن روز، باعث شد تا مردم روستا برای 

ی مراجعه کنند. شیرمحّمد که  حّل مشکالت مالی و اداری خود، به و

کـرده بـود؛ و طعـم فقر و تبعیـض را به خوبی   نظـام سـرمایه داری را لمـس 

چشیده بود، ملجا و پناه قشر ضعیف و دردمند روستایی شد.

 ابتدا با توّجه به فرمان امام; مبنی بر تشـکیل نهضت سـوادآموزی، 

م نهضت در روستاها به فّعالّیت پرداخت. چون می دانست 
ّ
 به عنوان معل

کمبودهـا، بی سـوادی اسـت. همیشـه سـعی   منشـا تمـام بدبختی هـا و 

گر با دلیل و منطق   می کرد با دلیل و منطق به حقیقت برسد. می گفت: »ا

گر از سـوی دشـمن باشـد، قبول می کنم؛ وگرنه  به مطلبی برسـم، حّتی ا

قابل قبول نیسـت.«

 عطش حقیقت جویی باعث شد تا سطح علمی خویش را باال ببرد. 

 شیرمحّمد در کنار خدمت به هم نوعانش، توانست با مطالعه و تحقیق، 

 حائز رتبه ی قبولی در دانشگاه شهر ری شود؛ و پس از دو سال تحصیل 

در رشته ی علوم اجتماعی، موّفق به اخذ فوق دیپلم علوم اجتماعی شد.
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 در همان دوران در دانشگاه که به صورت اّتفاقی در موضوع و بحثی 

 کـه بیـن دوسـتانش بـود، وارد مناظـره ی مذهبـی می شـود. او می گفـت: 

که جرّقه های استبصارم زده شد.«  »در این بحث ها بود 

هرچنـد شـیرمحّمد تبعّیـت از رفتـار و گفتـار پـدرش؛ و نبـود امامت 

و عـدل در اصـول دینـی خـود را کـه باعث پیدایش ُقلـدران و زورمداری 

در جامعه را منشـا اسـتبصار خویش می دانسـت.

 سعه ی صدر، خویشتن داری و گره گشایی از مشکالت مردم، ُحسن 

 خلق با روابط اجتماعی باال، رسیدن به داد مظلومان، محرومّیت زدایی 

 از سـطح جامعـه ی روسـتایی ترکمن صحـرا بـا علـم، نظـم و آراسـتگی 

کـه داشـت، باعـث شـد شـیرمحّمد   بـا آن روحّیـه ی رهبـری و مدیرّیتـی 

 برخواسته از بطن جامعه ی مستضعفان به مرور در دل ها و جان ها نفوذ 

کند؛ و در بین ترکمن ها به »شیرجان« و در بین سیستانی ها و بلوچ های 

منطقه »شـریف« لقب گیرد. این عزیزی و عّزت به واسـطه ی آن سـبک 

زندگی و معاشرت با مردم به وجود آمد.

٭ ٭ ٭
شـیرمحّمد یـا شـیرجان در سـال 1364 بـه خدمـت سـربازی اعـزام 

شـد. دوره ی آموزشـی را در پـادگان نـوده ی خانـدوز شهرسـتان آزادشـهر 

دزفـول  شهرسـتان  در  را  سـربازی  ادامـه ی  و  گذرانـد؛  گلسـتان  اسـتان 

کـرد. اسـتان خوزسـتان سـپری 

٭ ٭ ٭
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 شـیرجان در سـال 1367 و در سـن 28 سـالگی، بـا دختـری متمـّول 

کـه نسـبت فامیلـی بـا هـم   از اهـل سـّنت بـه نـام »بی بـی سـارا آقچه لـی« 

کرد.  داشتند، ازدواج 

 همسـرش می گویـد: »وقتی کـه شـیرجان به خواسـتگاری مـن آمد، از 

گرفـت. چـون مـا از یک   طـرف پـدر و عموهایـم مخالفت هایـی صـورت 

یـادِی   خانـواده ی متمـّول و معـروف در بیـن ترکمن هـا بـوده؛ و از لحـاظ ز

 دام و مرتع نیز زبان زد بودیم؛ در حالی که ایشان از نظر مالی و اقتصادی، 

ضعیف بودند. 

 وقتی بزرگان قوم با یک دیگر مشورت کردند، به این نتیجه رسیدند؛ 

گر چه شیرمحّمد ضعف اقتصادی دارد؛ اّما در رده ی سّنی خویش جزو   ا

که فوق دیپلم دارد؛ و در اجتماع آن روز، ظاهری  کسـانی اسـت   معدود 

 آراسته و از نظر گفتمان اجتماعی، شاخص؛ و یک چهره ی شناخته شده 

در منطقه است. 

 در نهایت ایشان را پذیرفته و قرار عقد و ازدواج ما با مهریه ی هشتاد 

 هزارتومان گذاشته شد؛ و من با بهترین جهیزیه در نوع خود و با یک کیلو 

طال به خانه ی شیرمحّمد رفتم.

 هـر چنـد در خانـه ی همسـرم از نظـر مالـی نسـبت بـه خانـه پـدری در 

 مضیقه بودم؛ اّما چون منّظم بود و کار می کرد، فقر مالیش در نظرم نبود. 

کلمه حرف از دهان شیرجان یک دنیا   بسیار عاقل و باشعور بود. یک 

برایم ارزش داشت. 
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 در مّدت 20 سال زندگی مشترک، یک بی احترامی از او ندیدم. هرگز 

در مورد مساله ای با من برخورد نامناسبی نداشت.«

٭ ٭ ٭
بـه خانـه داری   شـیرمحّمد در مـورد انتخابـش می گفـت: »بـا توّجـه 

 و اصالتی که از شما سراغ داشتم؛ و خوش رویی و شیرزن بودن مادرتان، 

شما را به همسری برگزیدم.«

حاصـل ایـن ازدواج، یـک پسـر بـه نـام بهمـن و سـه دختر بـه نام های 

کـه همگـی دارای تحصیـالت  سـولماز، فرحنـاز و مهنـاز طاطـار اسـت؛ 

ی هسـتند. بـاالی کالسـیک و حـوزو

بهمـن طاطـار طلبـه ی پایـه ی هشـتم حـوزه ی علمّیـه ی قـم و دارای 

تحصیـالت دانشـگاهی اسـت؛ و سـولماز طاطـار از اّولیـن طلبه هـای 

شـیعه ی دختـر ترکمـن و فارغ التحصیـل از حـوزه ی علمّیـه ی جامعـة 

ـم اسـت. 
ّ
الزهـراء3 قـم و معل

 فرحناز طاطار نیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری دارد؛ و نایب 

م 
ّ
 قهرمان رشته ی ورزشی »ووشو«ی بانوان کشور و مرّبی تربیت بدنی و معل

کارشناسی رشته ی حقوق دارد. است؛ و مهناز طاطار هم 

٭ ٭ ٭
 شـیرمحّمد یا شـیرجان برای امرار معاش و خدمات به روسـتاییان، 

 مّدتی را در جهاد کشاورزی و در قسمت ادوات کشاورزی و کود به کار 

پرداخت.
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مّدتی نیز در شـرکت تعاونی خاّص دام داران شهرسـتان آزادشـهر به 

ی آورد. سرکشـی و بازرسـی از دام داران رو

چون شـیرمحّمد بر خواسـته از متن یک جامعه ی مسـتضعف بود؛ 

از هر فرصتی برای خدمت به مردم محروم اسـتفاده می کرد. طبع بلند 

و آن روحّیـه ی ضـّد سـرمایه داری، اجـازه نمـی داد که فقط شـغلش یک 

منبـع درآمدی برای خود و خانواده اش باشـد. 

که وارد کمیته ی امداد آزادشـهر شـد؛ تا بتواند با شناسـایی  این بود 

گره گشـایی از  کنـار  بیشـتر محرومـان، خودجـوش وارد عمـل شـود؛ و در 

مـردم، بـه عمران و آبادانی روسـتا نیـز بپردازد.

کمیتـه ی امـداد  یکـی از هم کارانـش می گویـد: »مـا بـا شـیرمحّمد در 

آزادشهر بودیم. با این که دست خودش تنگ بود، ولی بیشتر به فکر فقرا 

کّل منطقـه نفـوذ داشـت؛ و منطقه   بـود. آدم متفّکـر و دل سـوزی بـود. در 
را آباد می کرد.«1

٭ ٭ ٭
شـیرمحّمد در نیمـه ی دوم سـال 1380 بـه مذهـب تشـّیع و مکتـب 

کـرد؛ و بعـد از سـه مـاه تقّیـه، در سـال 1381  اهل بیـت: تشـّرف پیـدا 

کـرد. به صـورت علنـی تشـّیع خـود را اعـالم 

 پسرش می گوید: »آن روزها من در مقطع راهنمایی درس می خواندم. 

بـا پـدرم به اّتفاق خانـواده خدمت امام جمعه ی محترم آزادشـهر رفتیم. 

1. به نقل از: دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت.
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 بعـد از سـه مـاه تقّیه و انجام تحقیقات بیشـتر، پـدرم به مذهب حّقه ی 

»شیعه ی اثنی عشرّیه«1 درآمد.«

یکـی از دوسـتانش می گویـد: »مـا همـه شـیرمحّمد را بـا ایـن جملـه 

 می شناختیم؛ که او می گفت: »ما 1400 سال به ائّمه: بدهکار هستیم. 
که حّق شان هست، بشناسیم.«2 کنید ما، اهل بیت: را آن طور  دعا 

٭ ٭ ٭
بعـد از تشـّرف بـه مکتـب تشـّیع، شـیرمحّمد طاطـار، در سـال 1385 

به عنـوان کاندیـدای شـورای اسـالمی بخـش قره سـو انتخـاب شـد. 

 پسرش می گوید: »سه شب قبل از انتخابات شورای اسالمی بخش، 

که حضور شیرمحّمد در شورا به نفع شان   عّده ای از علمای تنگ نظر ــ 

 نبود ــ به فکر افتاده و تشـکیل جلسـه دادند؛ و بنا به نظر خود مفادی را 

کردند.  صورت جلسه 

 از ده نفـر کاندیـدای شـورا، سـه نفـر را بـه انتخـاب خـود تعیین نموده 

کردند.  یع  و اسامی آنان را در برگه ای نوشته و شبانه در بین مردم توز

 فقط از این برگه در خانه ی شیرمحّمد نیانداختند. چون در بین این 

که به آن »مذهب جعفری« یا »ِامامّیه«   1. اثنی عشــری، از مذاهب زیرمجموعه ی مذهب شــیعه 
کرم9   هــم گفتــه می شــود. پیــروان آن معتقــد بــه امامــت دوازده امــام معصــوم: پــس از پیامبــر ا
 )از حضــرت علــی7 تــا امــام مهــدی؟جع؟( هســتند. هــر جــا »امامّیــه« بــه صورت مطلــق عنوان 
 گــردد و یــا لفــظ »شــیعه« بــه صــورت مطلــق بیــان شــود، منظــور »اثنی عشــرّیه« هســتند. آن هــا را 
 شــیعه ی جعفــری یــا جعفرّیــه، اهــل ایمــان، اصحــاب االنتظــار و قائمیــه نیــز نامیده انــد. امامّیــه 

گروهی از شیعه می باشد.  کالمی اسالمی و نام همه یا  از فرقه های 
2. آقای میرعرب )از دوستان شهید(، در مراسم سالگرد شهادت.
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 سه نفر نامی از شیرمحّمد نبود؛ در حالی که او کاندیدا شده بود. اّتفاقا 

 عکس موضوع اّتفاق افتاد. با تمام این نقشه ها برای برکناری شیرمحّمد، 

 محبوبّیت ایشان، ائتالف را شکست؛ و با اختالف 20 تا 30 رای، کاندیدا 

شیرمحّمد طاطار به عنوان نفر نخست، برگزیده شد.«

٭ ٭ ٭
ک های قدیمی خانه ها   کتابخانه، تاسیس پست بانک، تعویض پال

 و اسامی کوچه ها، پی گیری احداث پارک و محّل تفریح کودکان، گازکشی 

 روسـتا، تاسـیس مدرسـه ی جدیـد و انسـجام مـدارس قدیمی، هـر روز از 

 روسـتا بـه اسـتانداری و بـاز به روسـتا، تالش های بی وقفه ی شـیرمحّمد 

که تعدادی از این طرح ها هنوز در دست اقدام بود.  بود 

 یکی از ایده های فرهنگی و موّفق شیرمحّمد، برنامه ی جشن ویژه ی 

که هدفش تقویت وحدت بین شیعه و سّنی   عید »قربان تا غدیر« بود؛ 

 بود. این ایده در سال 1381 برای اّولین بار در ترکمن صحرا توّسط شیرمحّمد 

طرح و اجرا شد. 

٭ ٭ ٭
یافتند که خطر بزرگی از سوی شیرمحّمد   این جا بود که دشمنان در

 منطقه را تهدید می کند. کار به جایی رسیده است که علمای اهل سّنت 

نیز پای بحث غدیر نشسته اند.

 آنان یافته بودند که تخریب شیرجان ثمری ندارد؛ چون مردم منطقه 

کـرده بودنـد،   فقـط شـیرمحّمد را نشـنیده بودنـد؛ بلکـه به وضـوح لمـس 
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 با آن همه نقشه در برکناری او از شورا، کاری از پیش نبردند. این جا بود 

که شروع به تطمیع نمودند. وعده ووعید می دادند که بیا و از این راه برگرد.

 ایشان به شّدت تحت فشار بود. می گفت: »حاضرند برای من همه 

 امکاناتی فراهم کنند؛ ولی من حاضر نیستم از مسیرم صرف نظر کنم.« 

 تطمیع کارساز نشد، این بود که تهدید کردند. اّما برایش اصال اهمّیت 

ی فراتر از جانش بود.  نداشت. هدف و

٭ ٭ ٭
یلی و مادرش نور بی بی برآورده شده بود؛  ی پدرش مرحوم آق او  آرزو

و فرزندشان شیرمحّمد واقعا خروشنده چون شیر، توفنده و شجاع بود. 

 او می گفت: »درختی که باری ندارد، هیچ کس از شاخه های آن آویزان 

 نمی شود؛ اّما یک درختی که بار و میوه دارد، همه از آن آویزان می شوند. 

 باید شانّیت این را پیدا کنید که از شاخه های تان آویزان شوند. باید آن قدر 

رشد کنید که شیطان تحّملش تمام شود؛ و بیاید شما را از سر راه بردارد.«

 آری! شیرمحّمد به آن شانّیت رسید و تاب شیطان صفتان را طاق 

 کرد؛ تا این که او را به شهادت رساندند. دشمنان با برنامه ای از قبل تعیین 

 شده کمر به قتل شیرمحّمد بستند. چون شورای بخش شده بود، بیش

از پیش فّعالّیت می کرد؛ و به دنبال طرح ها، عمران و آبادانی منطقه بود.

٭ ٭ ٭
گرگان می رود و عصر همان روز برمی گردد؛ بی آن که به   روز حادثه به 

کنار مسجد روستا است ــ می رود  که در   خانه سری بزند، به دفتر شورا ــ 
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کارهایش بپردازد. از دفتر شورا با همسرش تماس می گیرد که شام   تا به 

کنید، ساعت 11:00 به خانه می آیم. را آماده 

همسـرش می گویـد: »مـن تنهـا در خانه بودم و هر چهـار فرزندمان در 

خوابگاه مدارس بودند. کتری را پر از آب نمودم تا چای را آماده کنم. منتظر 

کـه ُچرتـم گرفـت. یک دفعه بیدار شـدم و سـراغ   جوش آمـدن آب شـدم؛ 

کتری رفتم. آب جوش آمده بود. 

 به ساعت نگاه کردم؛ 10:30 شب بود. چای را دم کردم. مشغول بودم 

که سـعی می کرد خودش را  کسـی با لهجه ای ناقص در حالی   که دیدم 

 ترکمن وانمود کند، صدا می زند: »شیرجان بامی؟ ]شیرجان هست؟[« 

 از اتاق بیرون آمدم و کنار ایوان ایستادم. دو نفر بودند شیرمحّمد را صدا 

 می زدند. گفتم: »رفته دفتر شورا« پرسیدند: »دفتر شورا کجاست؟« گفتم: 

»کنار مسجد.« 

 داخل خانه آمدم. خانه ی ما یک حیاط بزرگی داشت؛ اّما بی حصار 

 و دیوار که خانه ی ما با خانه ی همسایه از طریق جدول های آب از هم 

 جدا می شد و بیرون خانه دقیقا مقابل حیاط، جاّده ی آسفالت آزادشهر 

 به گنبدکاووس است؛ و آن طرف جاده، مرتع گندم زار بزرگی است که در آن 

کشیده بودند.  گندم تقریبا قد  موقع خوشه های 

یک که ماه اصال در آسمان نبود؛ و فضای روستا با کم ترین  شبی تار

 روشنایی همه دست به دست هم داده بودند و حالت استتار خوبی را 

که دیدم شیرمحّمد آمد.  پدید آورده بودند. ساعت 12:00 شب بود 
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 سفره را آماده کرده بودم. بعد از یک احوال پرسی، برای صرف چای 

و شـام بر سـر سـفره نشسـت. بسیار خسـته بود. هرگز ندیده بودم بگوید: 

گرسـنگی و تشنگی برایش خیلی معنا نداشت.  گرسـنه ام. 

یختم، قبل   آن شب گفت: »گرسنه و تشنه هستم!« چای را در لیوان ر

 از این که از آن بنوشد، دوباره دیدم کسی با همان لهجه ی ناقص صدا 

 می زند: »شیرجان دایی بامی؟« گفتم: »یک چوب دستی با خودت بردار.« 

 باحالت انتقاد گفت: »چوب دستی برای چه؟« لباس راحتی تنش بود. 

کتش را روی آن پوشید و یک چراغ قّوه با خودش برداشت و بیرون رفت. 

یم. کمی گذشت؛   من در خانه منتظرش شدم تا برگردد و شام بخور

 خبری نشد. دل شوره داشتم. با توّجه به خصوصّیت اخالقی که از ایشان 

 خبر داشتم، هرگز نمی شد که مراجعه کننده ای را به داخل خانه نیاورد. 

کراه داشت، ولی شیرمحّمد با اصرار او را  کار ا گر شخص از این   حّتی ا

به خانه می آورد.

 تاخیرش برایم بعید بود. از خانه بیرون آمدم تا وسط حیاط جلو رفتم. 

یکی بود، نشستم تا فضا را بهتر ببینم. همین که نشستم،   چون شِب تار

ی زمیـن افتاده و می چرخد؛ و صدای درگیری   دیـدم چراغ قـوه روشـن رو

 و ضرب وشتم می آید. ایستادم؛ همین که خوب نگاه کردم، دیدم شخصی 

کشتند...«  به طرفم می آید. با تمام وجودم فریاد زدم: »ای وای! 

یادی در فضا پیچید و ماشینی به سرعت  ک ز  با صدای من، گردوخا

یدند.   حرکت کرد. دو نفر از تکفیری ها هم به دنبال ماشین پیاده می دو
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ـ که در   من به شّدت ترسیده بودم. با فریاد من، عموزاده های شیرمحّمدـ 

یختند.  کمک بیرون ر همسایگی ما بودند ــ با بقّیه ی همسایگان برای 

 در این فاصله که عّده ای به دنبال قاتالن رفتند؛ خودم را به شیرمحّمد 

 رساندم. چندین ضربه ی چاقو از پشت به او زده بودند؛ که یک ضربه ی 

یـده بودند. تا نگاهش کردم،   آن از قلبـش بیـرون زده بود. شـکمش را در

گفت: »یورگیم آقدی؛ ]یعنی: دلم ذوب شد.[«  به زبان ترکمنی 

 قاتالن گریختند. شّدت جراحات وارده به حّدی بود که او را در میان پتو 

یم. همسایه ها   گذاشتیم تا توانستیم جمعش کنیم؛ و داخل ماشین بگذار

گفت: »نقاب داشتند.«  از او پرسیدند: قاتالن را شناختی؟ با اشاره 

٭ ٭ ٭
 شیرمحّمد را به بیمارستان تامین اجتماعی گنبدکاووس رساندیم. 

 دکترها و پرستاران با دیدن رودخانه ی خون که از در بیمارستان تا داخل 

کمک های اّولیه را از دست داده  کشیده شده بود، توان رساندن  سالن 

بودند. 

که در اثر شـّدت جراحات وارده،   چندسـاعتی بیشـتر طول نکشـید 

کـرد؛ و بـه سـعادت رسـید.« او در   شـیرجان، جـان به جان آفریـن تسـلیم 

که سزاوارش بود. 17 فروردین ماه سال 1387 به شهادت رسید؛ 

 شیرمحّمد با تشّرف به مکتب حّقه ی تشّیع، به کمال مطلوب رسید؛ 

ـه ی رفیع شـهادت را فتح کرد. شـهادت 
ّ
 و بـرای رسـیدن بـه هدفـش، قل

برازنده ی صفات و کمالش بود، نیکوترین خلعتی که وجودش را پوشاند.
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٭ ٭ ٭
 حضور شیرمحّمد در منطقه، خطری جّدی برای دشمنان محسوب 

ی برآمدند.  که حضورش را برنتافته؛ و درصدد ترور و نابودی و  می شد؛ 

غافـل از این کـه بـا تـرور شـیرمحّمد، نـور وجـودش خامـوش نشـد، بلکـه 

شـعله ی پرفروغـی را برافروخـت. 

کـوردل   اثـر معنـوی خـون شـهید موجـب رسواشـدن بیشـتر وّهابّیـت 

گاهی مردم آن دیار را  گردید؛ و زمینه های آ  و منافقین مزدور در منطقه 

 فراهم آورد. هم چنین پرورش فرزندانی ثابت قدم در این راه که هر کدام 

 مدارج علمی و اجتماعی ارزنده ای را کسب نمودند، نشان گر زنده بودن 

راه شهید می باشد.

 هم چنین نصب تصویر شهید در ورودی جاده ی آزادشهر، نامیدن 

 اتوبـان و خیابانـی به نـام مبـارک شـهید شـیرمحّمد طاطـار و ایجـاد یـک 

مجتمع فرهنگی در محّل شهادتش، تنها شعاعی از این نور است.

٭ ٭ ٭
 شهید شیرمحّمد طاطار اّولین شخصّیتی بود که در استان گلستان 

هم اهل تشّیع و هم اهل تسّنن بر پیکر او نماز خواندند.

گنبد به رسم شیعیان و با حضور  ید7 شهر  در امامزاده یحیی بن ز

یارت عاشورا و نماز مّیت به   مومنین، مراسم باشکوهی با قرائت قرآن و ز

امامت حّجة االسالم و المسلمین حاج آقای بیات انجام شد. 

هم چنین با انتقال پیکر شهید به روستای زادگاهش، مراسم ترحیم 
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ایشـان توّسـط اقـوام و نزدیـکان شـهید و روسـتاییان، بـا آداب و رسـوم 

 ترکمـن همـراه بـا قرائـت قـرآن و نمـاز بـه امامـت حـاج آخونـد سـارلی نیـز 

انجام شد. 

کش در کنار پدر مرحومش در آرامگاه   با عمل به وصّیت شهید، پیکر پا

کا(1 روسـتای آقچه لی علیا )فطـن آخوند(، در  کا  مسـلمین بـاوا پیـر )باوا 

ک سپرده شد. گنبد به آزادشهر به خا کیلومتر پنج جاّده ی 

٭ ٭ ٭
 در اّیام عزاداری برای شهید، عّده ای از مسوولین و شخصّیت های 

کـه جویـای احـوال بازمانـدگان شـهید بودنـد، قـرار می گذارنـد   اسـتانی 

 یک سـری مالقـات از طـرف خانـواده ی شـهید بـا مراجع عظـام تقلید در 

گیرد. استان قم صورت 

کاروانی متشـّکل از دو فرزند شـهید،   بعد از هفتمین روز شـهادت، 

گنبـد به دیـدار   تعـدادی از روحانّیـون و متدّینیـن منطقـه از شهرسـتان 

مراجع عظام تقلید و برخی از علمای قم می روند.

 یکی از مراجع تقلید در این دیدار خصوصی، بعد از یک گفت وگوی 

 صمیمی، از بازماندگان شهید دل جویی نموده؛ و سپس عکس شهید 

گذاشته و می گریند. ی چشمان شان  را بوسیده و رو

کرم9 بود که در اصطالح  کا(: از علمای ترکمن زمان خود و از نوادگان پیامبر ا  1. باوا پیر  )باوا کا
ترکمن هــا، »اوالد« خوانــده می شــود. ایشــان از مراتــب عرفانــی و مقامــات معنــوی برخــوردار بــود؛ و 
که از  کّفار به شهاد ت رسید. پس از آن مزار این شهید  که در آن زمان رخ داد، توّسط   در جنگی 

گشت. احترام باالیی در میان مردم آن دیار برخوردار بود، تبدیل به آرامگاه مسلمین 
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 هم چنین در دیدار یکی دیگر از مراجع تقلید قم، ایشان بعد از یک 

 ربـع سـخنرانی، خانـواده ی شـهید را بـه صبـر دعوت می کنند؛ و سـپس 

 می فرمایند: »اگر استطاعت جسمی داشتم، پیاده بر سر مزارش می رفتم.« 

کـه بـه نیابت از ایشـان  کاروان می خواهنـد   سـپس از روحانـی حاضـر در 

بر سر مزار شهید سوره ی یاسین بخوانند.
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خاطرات

ا وا�ف می �ت
ّ
معل

در تربیت بّچه ها خیلی صبور بود.

کجا می رفتیم، بّچه ها را او بغل می کرد. هر 

خیلی دوست داشت بّچه ها درس بخوانند. 

خودش به آن ها درس می داد.

کید به سزایی داشت. در ادب و اخالق و انضباط، تا

 از همان کودکی، بر اخالق، رفتار اجتماعی و درس خواندن بّچه ها 

کامل داشت. ط 
ّ
تسل

 مهـر پـدری را بـه فرزندانـش بـذل و بخشـش می کـرد. وجـود فرزنـدان 

سرشار از مهر بود.
با خانواده اش صاف وصادق بود.1

1. به نقل از: بی بی سارا آقچه لی )همسر شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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 از هشت سالگی نحوه ی وضو گرفتن و به نماز ایستادن را عملی برای 

کـه بـرای مـا ایجادشـده بـود، جـواب  مـا انجـام مـی داد؛ و بـا سـوال هایی 

می داد.

 قبل از رسیدن ما به سّن تکلیف، احکام اّولیه برای ما در یک مجموعه 

کـه هرکـدام از ایـن جورچین هـا   جورچیـن می چیـد؛ و توضیـح مـی داد 

کار می کرد. گیرد. به صورت مبنایی با ما  کجا قرار  چیست؟ و باید 

کید داشتند نماز را در اّول وقت بخوانیم.   با رسیدن به سّن تکلیف، تا

 مـن از دو خواهـر و بـرادرم کوچک تـر بودم. زمانی که آن ها مشـغول درس 

 خواندن بودند، پدرم سعی می کرد که من هم کنار آن ها باشم؛ و نحوه ی 

درس خواندن را از آن ها یاد بگیرم. دفتر و قلمی داشتم و الفبا را تمرین 

می کردم.

کید داشت   در اخالق و نظم خواهران و برادرم دّقت می کردم. پدرم تا

 که خواهران و برادرم چه نقشی دارند. صحبت نمی کرد، ولی با عمل از من 

 می خواست. حّتی نحوه ی قلم در دست گرفتن را به من یاد داد. وقتی 

کنم. که باید رعایت  می دیدم پدرم این قدر دقیق است، می دانستم 

 تابستان و عیدها ما یک دفتر مخصوص داشتیم. مطالعات علمی، 

گانـه موضوع بنـدی   داسـتان های پیامبـران و احادیـث را هرکـدام جدا

 می کردیم و در کادری می نوشتیم و حفظ می کردیم. پدرم از ما می پرسید 

و در نهایـت در آخـر تابسـتان یـک جمع بنـدی داشـتیم. قبـل از رفتن به 

مدرسـه، ایـن برنامـه ی مـا بـود؛ تا زمانی که پدرم به شـهادت رسـید.
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 در دوران دبستان، تابستاِن هر سال در کنار تفریح و گردش، دروس 

 تحصیلی سال جدید را به ما یاد می دادند. به طوری که وقتی در مهرماه، 

ـم شـروع بـه درس دادن می نمـود؛ مـن تـا آخـر درس را بلـد بـودم و بـه 
ّ
 معل

م اعتراض می کردم که برای یادگیری بّچه ها خیلی وقت می گذارید. 
ّ
معل

 برای تفریح، ما را به شهر می برد و در بازی های فکری با ما هم فکری 

 و معاشرت داشت و ما هیچ گاه خسته نمی شدیم. طوری ما را آموزش داده 

گر زمانی فرصت برای انجام کاری که قول داده بود پیش نیامد،   بود که ا

ناراحت نشویم.

که ما احسـاس   وقتش را در بین ما بّچه ها تقسـیم می کرد. به حّدی 

گذاشـته اسـت؛ ولـی بعـد متوّجـه   می کردیـم همـه ی وقتـش را بـرای مـا 

که چقدر مراجعه کننده هایش را جواب می داده است. می شدیم 

 ما تعّجب می کردیم او حواسش به داخل خانه است؛ یا بیرون خانه؟! 

کار و دغدغه های فکری، وقتش را تنظیم می کرد. با آن همه 

که می رسـید، یک  کدام از ما   ما پوشـه ی جدول داشـتیم. نوبت هر 

صفحه جدول حل می کردیم.

ک داشتیم. هر سال هزینه ی  ه ی دانش آموزی مدرسه اشترا
ّ
 در مجل

ه 
ّ
ـه را می پرداخـت؛ و مـا در هـر دوره مجل

ّ
ک یک سـاله ی ایـن مجل اشـترا

را از مدرسـه می گرفتیـم.

 کالس دوم ابتدایی را که به پایان بردم، تابستان آن سال، پدرم کلمات 

 سخت کتاب هایی را که مطالعه کرده بود، جدا کرد و در دفتری به نام 
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ی این   »دفتر لغات« نوشت؛ و به من و خواهرم گفت: »به کسی که از رو

 لغات بنویسد، جایزه می دهم.« ما هم به عشق جایزه گرفتن، می نوشتیم. 

کلمات دشوار و جمله بندی آن آشنا می شدیم. بدین ترتیب با 

 به شّدت پی گیر درس و مدرسه ما بود. وقتی در بین دوستان مان از 

 پدر و مادرمان صحبت می کردیم، آن ها با تعّجب می گفتند: »پدر شما 

کـه پـدر شـما دنبـال درس شماسـت، ما فکر   شـغلی هـم دارد؟ این طـور 

 می کردیم کارش فقط خوردن و خوابیدن است. باور نمی کنیم با این همه 

مشغله ای که دارد، تا این حد پی گیر درس و مدرسه ی شما هم باشد.«

یاضی داشتم، غروب که از مدرسه آمدم، دیدم   یک روز که امتحان ر

ی میز اتاق مطالعه است. قبل از این که من متوّجه ی   برگه ی امتحانم رو

 نمره ی امتحانم شوم؛ پدرم می دانست که من چه نمره ای گرفته ام. ایشان 

همان روزبه مدرسه آمده بود تا ببیند من در چه سطح درسی هستم؟!

گر می دید وضعّیت درسی ما ضعیف است، اصال نمی گفت: »شما   ا

 در این درس ضعیف هستید«؛ بلکه به ما کمک می کرد تا پیشرفت کنیم 

و ضعف درسی ما را برطرف می کرد.

 ایشان در تمام زندگی، مدیری منّظم و توانمند بود. در برپایی جلسات 

 قرآن و تشویق کودکان و جوانان برای یادگیری قرآن تالش می کرد. با تشویق 

کالس های قرآن، آموزش   پدرم، خواهرم سولماز مشتاق شد تا با ایجاد 

حفظ، تجوید و روخوانی بّچه های روستا را بر عهده بگیرد. 

 پدرم با سرکشی به این کالس ها، از نوع فّعالّیت و فایده ی آن مّطلع 
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 می شد؛ و پی گیر آن بود که آیا این کالس ها مطلوب منطقه و مردم واقع 

 شده است؟! کوچک تر که بودیم، در روستا به کالس قرآن می رفتیم. تا 
این که کمی بزرگ تر شدیم؛ ما را به کالس های قرآن و زبان در شهر می برد.1

٭ ٭ ٭
کوچکم  خواهر بزرگم در اتاق مطالعه میزتحریر داشت. من، خواهر 

ی زمیـن می نشسـتیم. یک تختـه وایت بـرد  و بـرادرم در اتـاق مطالعـه رو

کـه  مقالـه ای  یـا  انشـا  می خواسـتیم  گـر  ا بـود.  نصـب  اتـاق  دیـوار  ی  رو

کالس بخوانیم؛ پای تخته می رفتیم و نوع ایستادن،  نوشته ایم، فردا در 

تـکان دادن دسـت و ُتـن صـدا را بـا نظـارت پـدرم تنظیـم می کردیـم.

 کتاب هایی را که برای ما می خرید، با ترفند نرم ما را تشویق و ترغیب 

 می کرد که بخوانیم. با توّجه به وضع مالی ای که داشتیم، خودکار گران 

ی میز می گذاشت و می گفت: »بین شما چهار نفر )خواهران   قیمتی رو

گـر قرعه به نام یکی از ما درمی آمد؛ و آن   و بـرادرم( قرعه کشـی می کنـم.« ا

 دیگری هم دوست داشت چنین قلمی داشته باشد، حتما برای او هم 

تهّیه می کرد.

کـه می خوانـد، بیشـتر  قـرآن، نهج البالغـه و صحیفـه ی سـّجادیه را 

آن  از  را  و مطالبـی  دنبـال می کـرد  را  آن  تربیتـی  و  مباحـث خانوادگـی 

شـخصی  برداشـت  بایـد  بعـد  می خواندیـم.  مـا  و  می نمـود  اسـتخراج 

خودمـان را بـرای پـدر می گفتیـم.

1. به نقل از: مهناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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قبل از آن که ما به صورت قطعی به مکتب اهل بیت: راه پیدا کنیم، 

کنیه،  زمینه را برای ما فراهم می کرد. در یک برگه ی بزرگ، نام، القاب، 

 والدت و شـهادت چهـارده معصـوم: را در یـک جدولی طّراحی کرده 

بود و به ما یاد می داد.

جالب بود، وقتی پدرم در باالی برگه نوشته بود: امام اّول علی7، برای 

 همه سوال بود؟! طوری این مطلب را تبیین کرده بود که مادرم می گفت: 

که پیامبر9 ایشان ــ امام علی7 ــ را جانشین برای خودش  »در حالی 

برگزیده است، پس چرا این همه اختالف؟!«

 پدرم شرح داد که حّس حسادت، دنیاطلبی و قدرت طلبی باعث 

ی   این همه اختالف شد. پدرم با شهادتش باب دیگری از تربیت را به رو
گشود.1 ما 

لهت
فّ

ها�ت م�ف الد ه�ی
 از دوران ابتدایی با شیرمحّمد طاطار هم کالسی بودم. اختالف سّنی 

مـن بـا او یـک سـال بود. از همان دوران ابتدایی یک حّس ظلم سـتیزی 

داشـت؛ و زیـر بـار زور نمی رفـت. همین خصلت ایشـان در بزرگ سـالی 
تکامل یافت.2

 او هیچ چیزی را بدون منطق و دلیل نمی پذیرفت. شیرمحّمد آزاده 

 بود و حرف زور از کسی قبول نمی کرد؛ و این ُحّرّیت ایشان زمینه ای شد 

1. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: اّیوب آقچه لی )کارمند بخش داری آزادشهر و عضو شورای اسالمی(.
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کند؛ چون آزادگی ایشان در این راه تامین   که مذهب تشّیع را انتخاب 
می شد و این یکی از جرّقه های استبصارش شد.1

 او تا هنگام شهادتش، با فقر عجین بود؛ ولی هرگز راضی نشد ایمان 

کند. و عقیده اش را با پول تعویض 

که ما  کرده بودند   از نظر مالی در مضیقه بود. عّده ای به او پیشنهاد 

 حاضریم مشـکل مالی شـمارا برطرف کنیم؛ ولی شـما دسـت از این راه 

ید. می گفت: »حاضر هستند برای من همه امکاناتی بدهند؛ ولی   بردار

 من حاضر نیستم از اعتقاداتم صرف نظر کنم. هر چند از هر جهتی تحت 
فشارم.«2

 در دوره ی سربازی در پادگان نوده )شهید دستغیب( تنها سربازی بود 

کتک خورد تا آن  که در مقابل بدگویی های سرگروهبان ایستاد. آن قدر 

کرد. سرگروهبان را ادب 

 با مطالعه و بینش عمیق، هر چیزی را می پذیرفت. برایش منصب 

گر با دلیل  ک نبود. می گفت: »ا  و مقام شخص یا بزرگ قوم و طایفه بودن مال
و منطق به مطلبی برسم، حّتی اگر از سوی دشمن باشد، قبول می کنم.«3

 شیرمحّمد عالقه ی فراوانی به پدرش داشت. ُحّرّیت خویش را از پدر 

یلی هم زیر باِر زور نمی رفت؛ و دیده ی   به ارث برده بود. پدرش مرحوم آق او

کـه در برابـر علمـای دربـاری  حقیقت بیـن داشـت. از همیـن رو، زمانـی 

غ در استان در مراسم سالگرد شهادت.
ّ
1. به نقل از: روحانی مبل

2. به نقل از: یکی از دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت.
3. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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کـرد؛ بـا یـک تصـادف او را از سـر  و فتواهـای ساختگی شـان مقاومـت 

راه شـان برداشـتند. 
یم. جای بسی   آن مرحوم می گفت: »این، آن راهی نیست که ما می رو
گفتـار و رفتـار پـدر تاّمـل داشـت و منشـا   تاّمـل دارد.« شـیرمحّمد نیـز در 

استبصارش را در تبعّیت از پدر می دانست. 1
گر اختالف   چندین سـال بود که با شـیرمحّمد حشـر و نشر داشتم. ا
گفت وگـو مسـاله را حـل   سـلیقه ای پیـش می آمـد؛ همیشـه بـا بحـث و 

می کردیم. 
در بعضی از مباحث من عصبانی می شـدم و می گفتم: »اسـتدالل 
 شما درست نیست.« ایشان با همان سعه ی صدر و لبخند ملیحی که 
 همیشه بر لب داشتند؛ مرا قانع می کردند. می گفت: »بنشین، َدم وبازدم 
که او   بگیر؛ آرام می شوی! و اشتباهت را قبول می کنی.« همان می شد 

می گفت: هیچ وقت خودش را مطرح نمی کرد.2
 در مراسم شیعیان در اّیام شهادت یا شب های احیا در مسجد فاطمة 
 الزهراء3 شرکت می کرد. این مسجد در بطن شهر بود. در بافت شهری 

کنار هم هستند.  گنبدکاووس مساجد شیعه و سّنی در 
کرده   حضور شـیرمحّمد در مسـجد شیعیان برای همه ایجاد سوال 
 بود. می گفت: »ابتکار عمل را خودم به دست گرفتم؛ و اعالن کردم که 
 شیعه شده ام.« از هیچ احدی هراسی به دل راه نمی داد. هر کجا می رفت، 

1. به نقل از: بهمن طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: قربان محّمد ابتهاج )دوست شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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سـخنرانی می کـرد و می گفـت: »ما باید یک طرفه شـویم؛ نمی توانیم بین 
کنیم.«1 ایـن قضّیه زندگی 

 شـیرمحّمد، آن شـخصّیت نظریه پرداز، باسـواد و چهره ی شـناخته 

 شده ی سیاسی بود؛ که در مقابلش عّده ای از عالمان منطقه و آخوندهای 

ی داشتند، مواجه شده بود؛  که نسبت فامیلی نزدیکی هم با و  افراطی 

که از  کدام با حضور خود در منزل شـیرمحّمد از او می خواسـتند   که هر 

کند.  کرده، صرف نظر  که انتخاب  این راه برگردد؛ و از مسیری 

 به او می گفتند: »شیرمحّمد! شما که یک چهره ی سیاسی و موّجه 

 و باسواد در بین ما بودید، شما چرا؟« در پاسخ می گفت: »اّتفاقا همین 
کار دست من داد.«2 که  سواد بود 

 از آن پس به شّدت تحت فشار بود. می گفت: »من تحت فشارم! هم 

 از نظر اقتصادی و هم از نظر عاطفی قطع ارتباط شده ام.« ولی با روحّیه ی 
باال و سعه ی صدر و صبر زیاد، با شرایط و فضای جدید کنار می آمد.3

عی
ای وا�ت ه مع�ف همسر �ب

 پدرم هیچ گاه اجازه نمی داد مادرم در راه رفتن پشت سر ایشان حرکت 

کنـد. می گفـت: »دوسـت نـدارم وقتـی می بینیـم آقایـان در جلـو حرکـت 

می کننـد و خانم های شـان پشـت سرشـان می رونـد. ما بایـد در کنار هم 

1. به نقل از: قربان محّمد ابتهاج )دوست شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: بهمن طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.

3. همان.
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 حرکت کنیم.« پدر و مادرم دوشادوش هم حرکت می کردند؛ و ما بّچه ها 
پشت سرشان می رفتیم.

یـم.«  یـم، بـا هـم برو کجـا می رو در مراسـم خانوادگـی می گفـت: »هـر 
شـب های قـدر بـا هـم بـرای مراسـم ِاحیـا بـه شـهر می رفتیـم. نمـاز صبح 

می خواندیـم و بـه خانه بـر می گشـتیم.
کار می کرد. خانه را جاروب  کارهـای خانـه پابه پای مادرم  گاهـی در 

می کـرد؛ به حّدی که همسـایگان به حـال مادرم غبطه می خوردند.1

ر�به �ب کس�ب �ت
کـه در مدرسـه پـول مـرا  مـن در دوران راهنمایـی درس می خوانـدم 
دزدیدند. همیشه رفت وآمد من به مدرسه بر عهده ی پدرم بود. وقتی آن 
روز در مدرسه به دنبالم آمد، من گریه می کردم. وقتی جویای احوال من 
گفتم: »پولم را دزدیده اند.« خیلی آرام گفت: »اصال عیبی ندارد؛   شد، 

این برای تو یک تجربه است.«
 من هرسال از طرف دبیرستان در برنامه »راهیان نور« شرکت می کردم. 
 پدرم هیچ وقت مانع از رفتن من نبود؛ بلکه مرا تشویق می نمود. می گفت: 
کنـار دیگران اسـت؛ تجربه کسـب   »انسـان از لحـاظ اخالقـی، وقتـی در 
 می کند. یاد شهدا باعث اشاعه ی فرهنگ شهادت است. مسافرت آدم 

را باتجربه می کند.«2

1. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. همان.
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ی ا�ش همه ی دارا�ی
یال   از خان و خان بازی ها متنّفر بود. در تمام سال های عمرش، یک ر

 به عنوان پس انداز در جایی نداشت. با این که در حدود سی وام مسکن 

 برای افراد مهّیا کرد؛ ولی هرگز یک آجر به خانه ی خشت و گلی اش اضافه 

 نکرد. حّتی حیاط خانه اش تا لحظه ی شـهادت چیزی به نام دیوار یا 
حصار نداشت.1

�ب اس�ت
ّ
ل �ت ، �ت �ب

ّ
ل �ت �ت

 دبیرستان ما در شهر بود. رفت وآمد من به دبیرستان به همراه پدرم 

 بود. هنگام امتحاناتم بود. یک روز وقتی بعد از امتحان، پدرم را دیدم؛ 

با ایشان دست دادم. 

کـه در دسـتم نوشـته بـودم. گفـت: »این ها  بـی شـد 
ّ
 پـدرم متوّجـه تقل

گفتم:  ب می کنید؟!« 
ّ
گفت: »شما هم تقل ب!« 

ّ
گفتم: »تقل  چیست؟« 

ب است؛ چه برای درس، چه برای 
ّ
ب تقل

ّ
 »چه اشکالی دارد؟« گفت: »تقل

کار را انجام ندهید.«2 که باشد. هرگز این  کار یا هر چیز دیگری 

در! �ت دارم �پ دوس�ت
 به پدرم عالقه ی خاّصی داشتم. گاهی در مدرسه به دروغ می گفتم: 

»مـن مریـض هسـتم و می خواهـم بـروم.« بـا این کـه خوابـگاه مدرسـه تـا 

1. به نقل از: یکی از دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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اح قن نس قس

خانـه ی مـا در روسـتا خیلـی فاصلـه داشـت؛ خـودش را می رسـاند و مـرا 

کـی تهّیه می کرد. با این که  بـا خـود بـه درمانـگاه می برد. برایم دارو و خورا

گفته ام بیمارم؛ ولی اصال وانمود نمی کرد  کامال می دانسـت من به دروغ 

که فهمیده اسـت. 

کند؛  به شـّدت از دروغ بدش می آمد؛ اّما بی آن که توبیخ یا سرزنشـم 

 مرا قانع می کرد و به خوابگاه برمی گرداند. دلم نمی خواست دروغ بگویم، 
کنار پدرم باشم.1 ولی دوست داشتم در 

ل�ت ُحس�ف �فُ
 در حدود بیست سال با من زندگی کرد. حّتی یک دفعه با من برخورد 

نامناسـبی نداشـت. رفت وآمد با اقوام و مردم را خیلی دوسـت داشت؛ 

و ارتبـاط خوبـی بـا مـردم برقـرار می کـرد. از جاذبه ی باالیـی در بین مردم 

بـا او  کسـی  یـاد می کردنـد.  از او به خوبـی  بـود. همـه ی مـردم  برخـوردار 
دشـمنی نداشت.2

٭ ٭ ٭
 ما در روستا زندگی می کردیم. دام و طیور داشتیم. می گفت: »حیوان 

گر گرسنه باشد، صدایش بلند می شود. قبل از آن که مزاحم همسایه ها   ا

کنید.« شوند؛ به آن ها رسیدگی 

کوچـک و بـزرگ سـبقت می گرفـت.  کـردن بـر دیگـران، از   در سـالم 

1. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: بی بی سارا آقچه لی )همسر شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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 یاهرلب

 بر کودکان سالم می کرد و به درد دل پیرمردها با تمام وجود گوش می داد. 

 بسـیار خنـده رو و متواضـع بود. هیـچ گاه او را تندخو و عصبانی ندیدم. 
به دیدگاه و نظر دیگران احترام می گذاشت.1

٭ ٭ ٭
 ظرفّیت باالیی در خویشتن داری داشت. مصداق این سعه ی صدر 

کار  را من مشاهده نمودم. با شیرمحّمد در یک دفتر انتخاباتی مشغول 

کـه فـردی بـا سـخنان توهین آمیـز بـا ایشـان برخـورد کرد.   فرهنگـی بودیـم 

 در مقابل، شیرمحّمد بدون آن که حرکتی از خود نشان دهد، با خونسردی 
یم.«2 کاری ندار گفت: »ما با این نادان 

گ �ی رلسش �ئ �ب
 ما تا آن روز اصال نمی دانستیم لباس ورزشی یعنی چه؟ شیرمحّمد 

گـروه فوتبـال تشـکیل داد بـه زبـان ترکمـن به نـام »بئرلشـیگ« یعنـی:   یـک 

 »وحـدت«، »یک دلـی« و »یک زبانـی«؛ و بـرای ایـن تیـم یـک اسـاس نامه 

 تعریف کرد. می گفت: »این تیم مرز نمی شناسد و مختص یک منطقه 

کنند.«  نیست. همه می توانند در آن شرکت 

 بعد از بین شرکت کنندگانش گزینش می کرد. او مسوول و مرّبی تیم 

کاپیتان تیم بودم. فکر نمی کنم در بین جوانان و میان سـاالن  بود و من 

که تیم »بئرلشیگ« را نشناسد. کسی باشد 

1. نیک فرجام، دوست، همکار، مراسم سالگرد شهادت، سرگذشت پژوهی.
2. به نقل از: اّیوب آقچه لی )کارمند بخش داری آزادشهر و عضو شورای اسالمی(.
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لقد رسم

همیشـه در بیـن دوسـتان نقـش محوری داشـت و دیگـران را رهبری 

ی جبـر و حکـم، بلکـه ایـن شـاخصه ی بـارز اخالقـی  می کـرد. نـه از رو
کارآمـد بـود.1 ایشـان بـود. او مدیـری توانمنـد و 

�ت او�ب د�ت
کت وشلوار در بین مردم حاضر   همیشه با ظاهری مرتب و منّظم با 

گر به بند کتانی اش دو گره می زد؛   می شد. آن قدر منّظم و دقیق بود که ا

این دو، سه نمی شد. 

 می گفت: »هر چیزی باید به اندازه ی مصرفش باشد و اضافی نباشد. 

گره بزنم، به اندازه ی همان یک گره از روند  کتانی ام سه تا  گر من به بند   ا
گره سوم، اضافی است.2 گره کافی ست و  روزانه ام خارج می شوم«؛ دو 

ری ام�ب �ی لا�ت �پ ا�ف
 محّبـت فوق العـاده ای به اهل خانه داشـت، بین دختران و پسـرش 

 هیچ فرقی نمی گذاشت. می گفت: »نشر دهید اخالق پیامبری را و با این 

 محّبت به مردم نزدیک شوید. دشمنی یک دفعه به وجود می آید؛ ولی 

 دوستی را باید پرورش داد.« در تقسیم محّبت، اعتدال داشت. ما یک 
گرم و صمیمی داشتیم.3 خانواده ی 

1. به نقل از: اّیوب آقچه لی )کارمند بخش داری آزادشهر و عضو شورای اسالمی(.
2. همان.

3. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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 بره  م نلّ ر ه گلهر  لطم

کا�ف اس�ت �ی ای �به عهد رو�ش �ف و�ف
وقتـی بـه کسـی قـول مـی داد، ابتـدا می گفـت: »شـاید تاخیـری در آن 

باشـد.« اّمـا بیشـتر سـعی می کردنـد انجـام بدهند. در آزمونی قبول شـده 

بـودم، قـول داد مـرا بـه تفریح ببـرد. وقتی گفتم که می خواهـم خواهران و 

بـرادرم بـا مـا باشـند، خیلـی خوشـحال شـد. می گفت: »این پـاداش کار 
مهنـاز اسـت. مهنـاز شـمارا به تفریح آورده اسـت.« 1

لا�ت مکارم ا�ف
که به خوابگاه من می آمد، دوسـتانم از من بیشـتر   روزهای دوشـنبه 

خوشحال می شدند. می گفتند: »االن خوراکی به دست مان می رسد.« 

کی هـا بیـن مـن و دوسـتانم هیـچ فرقـی قایـل نبود. با   در تقسـیم خورا

کی ها   ورودش به خوابگاه بعد از یک سالم ابتدا از من می خواست که خورا

ی تخت دوستانم بگذارم.  را رو

 در این فرصت از دوستانم اخالق و رفتار مرا می پرسید و بعد هم از 

کارنامـه ی نمـرات مـرا  گـر  مانـم درس و انضبـاط مـرا جویـا می شـد. ا
ّ
 معل

 می دیـد، ابتـدا بـه نمره ی انضباطم نگاه می کرد؛ سـپس با من صحبت 
می کرد و قدم می زد.2

کی ها را بین بّچه ها تقسیم کنم، خودشان   یک بار قبل از آن که من خورا

گفتم: »بّچه ها خودشان  ی تختم برداشته و خورده بودند. به پدرم   از رو

2. همان1. همان
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تهرپ  لنکم

کی ها را برداشته اند؟« پدرم خیلی خوشحال شد. می گفت: »این   خورا
که آن ها با تو راحتند.«1 خیلی خوب است 

٭ ٭ ٭
 وقتی به خوابگاه می آمد، از دوستان من در مورد اخالق من پرس وجو 

 می کرد. می گفت: »آیا وسایلی را که از دخترم می خواستید در اختیار شما 

 قـرار داده اسـت؟« وقتـی دوسـتانم از مـن تعریـف می کردنـد، می گفـت: 

»من فکر نمی کنم این طور باشد« و می خندید.

کننـد. می گفـت: »انتقادهـا   خیلـی دوسـت نداشـت از مـا تعریـف 

گر از هر  ی اخالق داشت. می گفت: »ا یادی رو کید ز  سازنده است.« تا

 چیزی یکی داری، ولی دوسـتی آن را الزم دارد در ابتدا به او بدهید. با 

دوستی است که انسان اگر مایل به چیزی هم نباشد آن را قبول می کند.«

 همیشه می گفت: »اخالق نقطه ی ضعف و قّوت هر شخصی است. 

اگر اخالق و مردم داری و روابط اجتماعی داشته باشیم همه چیز داریم.« 

بیشتر دوستانم درباره ی موارد ضعف اخالقی از او سوال می کردند 
و پدرم آن ها را راهنمایی می کرد.2

٭ ٭ ٭
 پدرم همیشه برای برگشتن از مدرسه به دنبالم می آمد. وقتی دوستانم 

کـه موقعّیـت مالـی نداشـتند و یـا از نعمت پدر محـروم بودند، معّرفی  را 

گـر در بیـن آن هـا بـودم تحویل شـان  می کـردم؛ بـه آنـان اهمّیـت مـی داد. ا
1. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.

2. همان
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تهرپ  لنکم

 می گرفت و طوری رفتار می کرد که من با آنان هیچ تفاوتی ندارم. من و آن ها 

را به یک چشم می دید.
گر  که پـدر فرحناز طاطـار آمده، ا  در خوابـگاه وقتـی اعـالم می کردنـد 
 دوسـتانم می شـنیدند، سـریع تر از من خودشـان را به پدرم می رساندند. 
ید؟« آن چه را که احتیاج داشتند،   پدرم می گفت: »چه چیزهایی الزم دار
 لیست می کردند و پدرم بر ای شان تهّیه می کرد. صمیمّیت خاّصی بین 

که محرومّیت خاّصی داشتند.1 پدرم و بّچه هایی بود 

٭ ٭ ٭
ی اخالق ما اشراف داشتند. همین موضوع بود که پدرم   ایشان بر رو
 یک درصد هم از حضور ما در خوابگاهی که همه ی دوستانم از اهل سّنت 
بودنـد، تـرس نداشـت؛ که ماتحت تاثیر قـرار بگیریم. پدرم در این موارد 

به حضرت زهرا3 متوّسـل می شد.
 در خوابـگاه، دوسـتانم شـاهد سـّجاده، ُمهـر، مفاتیـح، نهج البالغـه 
 و خواندن نماز من به طریقه ی شیعیان بودند، اّما با تعّصبی که داشتند، 
گر برخوردی هم پیش می آمد، من تنش ایجاد   هرگز از من دور نشدند. ا

نمی کردم.2
که ما هرچقدر  کرده بودند   بعد از شـهادت پدرم، دوسـتانم اعتراف 
 می خواستیم از مهناز طاطار موردی پیدا کنیم تا در بدِی آن ها بگوییم، 

نتوانستیم.

1. همان
2. به نقل از: مهناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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ینل ٓ
ّد ر له ِالَ  بل

 
ه  لل

ِٖ
ن

 پدرم نکات ریز اخالق در اجتماع را به ما یاد داده بود. همین باعث 
شد تا من موّفق باشم.1

٭ ٭ ٭
 پدرم به ورزش عالقه ی خاّصی داشت. گروهی با هم والیبال بازی 

 می کردیم. یک بار در حین بازی، پدرم توپ را به من پاس داد، توپ توی 

 صورتـم خـورد، جلـو آمـد و عذرخواهی کرد. طوری برخورد کرد که من از 

کنار نروم. بازی 

 به ورزش، نظم و تغذیه خیلی اهمّیت می داد. مرا در رشته ی رزمی 

 »ووشو« و »کیک بوکسینگ« ثبت نام کرد؛ که با تشویق ایشان و پشت کارم، 

کشـوری شـدم. جایگاه ویژه ای برای تغذیه قایل بود. چون من  قهرمان 
یتامین دار تهّیه می کرد.2 ورزش می کـردم، برایـم داروهای و

ِ
�ی�ف یی الّدٖ ِ

ٰراَه �ف
ْ

 ِاک
ٓ
ا

ٰ
ل

 بعـد از تشـّرف بـه مکتـب حّقـه ی اهل بیت: هرگز به مـا فرزندانش 

 نگفت که با دستان باز نماز بخوانید، یا شیعه شوید. چون او خودش با 

عملش نماد تشّیع بود.

 اما به ما حکم می کرد که کتاب بخوانیم. من در دوران راهنمایی بودم 

کتـاب »آن گاه هدایـت شـدم« نوشـته ی »دکتـر تیجانـی« را خوانـدم.   کـه 

می گفت: »کتاب را بخوان و برای من توضیح بده.«

1. به نقل از: مهناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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لدتر    نملّ 

 کتاب هایی از احکام شیعه و سّنی و داستان های اعتقادی را ما باید 

 می خواندیم. دو روز به ما فرصت می داد و بعد توضیح کامل آن را از ما 
می خواست.1

ده �ی ما�ف و ع�ت ا�ی
کتاب هایی را می خواند   در رابطه با مسایل و سخنان اهل بیت: 

 و چکیده ای از آن ها برمی داشت. بعد این چکیده ها را در دو خط خالصه 

ی در و دیوار خانه می زد؛   می کرد و به صورت درشت و بزرگ می نوشت و رو

 که در هر نگاهی، این سخنان گوهربار برای ما مرور شود. اّما برادر و خواهر 

بزرگم موّظف بودند این مطالب را بخوانند و برای پدرم توضیح دهند.

 بر سر سفره ی، قرآن و نهج البالغه بود. هرروز صبح قرآن می خواند و از 

نکات نهج البالغه استفاده می کرد.

 کتاب »رنج های حضرت زهرا3«2 را همیشـه مطالعه می کرد. برای 

 این کـه خـوب توجیـه شـوند، تطبیقـی عمـل می کـرد. یـک یادداشـت از 

 کتابی برمی داشت و در کتاب های دیگر هم مطلب مورد نظر را جست وجو 

 می کرد و درنهایت یک جمع بندی داشت. سپس موضوع بندی می کرد. 

مثال: موضوع واقعه ی غدیر خم از کتب مختلف، در یک قسمت بود.

 کتاب های »همراه با راست گویان« و »آن گاه هدایت شدم« نوشته ی 

کار پدرم و در دستش بود.  دکتر تیجانی، همیشه ضمیمه ی هر 

1. به نقل از: مهناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. نویسنده: مرتضی عاملی، جعفر.
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لدتر    نملّ 

 به کتاب »توضیح المسائل امام خمینی;« خیلی عالقه داشت. باید 
کتاب ها بود. یک روز هنگام افطار این  کتاب همیشه در قفسه ی   این 
 رساله الزم شد؛ ولی در قفسه سر جایش نبود. هیچ کس سر سفره ی افطار 

یادی برای این رساله قایل بود.1 کتاب پیدا شد. اهمّیت ز نرفت تا 

٭ ٭ ٭
 از اّول شب تا نماز صبح با دوستانش درباره ی اهل بیت: بحث 
 و گفت وگو می کرد. هیچ گاه از مظلومّیت حضرت علی و زهرا8 غافل 
 نمی شد. در شب های ماه محّرم در مراسم شیعیان در شهرهای اطراف 

شرکت می کرد.
 عصر عاشورا به دوستان روحانیش می گفت: »برایم روضه بخوانید.« 

سپس به شّدت می گریست. شدید البکاء بود.2

٭ ٭ ٭
در مسایل اعتقادی بسیار ثابت قدم بود. هر چه خود نمی دانست، 

از دیگران می پرسید و با علمای طراز اّول نشست وبرخاست می کرد.
کید می کرد، اصال برای ما سخت نبود که بپذیریم.  ی چیزی تا  وقتی رو
 چیزی را که پدرم برای ما می خواست زیبا بود. زور، ترس و تحمیل در آن 

نبود.

در جلسه های مذهبی یا در مراسم های سخنرانی شیعیان، اقوام و 

 آشنایانی که طبع مالیم و آرامی داشتند، با خود می برد. در اّیام فاطمّیه 

1. به نقل از: مهناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. همان.
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لدتر    نملّ 

 در علی آباد کتول جلسه ای بود. با عّده ای از ترکمن ها هم با همان پوشش 

سّنتی ترکمن وارد شدند.

 هدف عمده ی شیرمحّمد در زندگی خدمت به مردم بود. برای رفاه 

یادی   حال روستاییان و تامین آب، برق، تلفن و جدول سازی، تالش ز
می کرد.1

٭ ٭ ٭
 روزنامه ی کیهان ستون یادداشت های اعتقادی داشت. آن ستون 

از روزنامه را قیچی می کرد و برمی داشت.2

٭ ٭ ٭
 در خانه ی بی حصار و دیوار ما یک اتاق کوچک با تجهیزات ناچیز 

 یک کمیته ی امداد برای روستاییان بود. همه ی مردم حّتی افراد متمّول 

 بـرای رفـع موانـع در کارهـای عمرانـی، سیاسـی و مذهبـی بـه خانـه ی مـا 

گره های بزرگی باز می شد. کوچک  مراجعه می کردند. در همان اتاق 

شیرمحّمد آدم بامحّبت و مورد اعتماد مردم بود. حداقل کاری که 

بـرای مراجعه کننـدگان انجـام مـی داد، ایـن بـود که ابتدا باجـان و دل به 

حرف هـا و درد دل های شـان گـوش مـی داد؛ بعـد بـا زبـان دل داری شـان 

کاری  گـر  مـی داد و سـپس بـا عمـل احتیاجـات آنـان را تامیـن می کـرد. ا
حقوقـی بـود، بـه ادارات مختلف در شـهر مراجعه می کرد.3

1. به نقل از: یکی از دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: مهناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.

3. به نقل از: بی بی سارا آقچه لی )همسر شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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 در گفتمان اجتماعی فّن بیان خوبی داشت؛ و چون با علم و درایت 

 بود، سریع تر به نتیجه می رسید. هیچ ابایی نداشت از این که پیش مسوولین 

کار یک روستایی باز شود. گره ای از  برود و دست آنان را ببوسد تا 

 احتیاجـات مـردم را یادداشـت می کرد تا فرامـوش نکند. دفترچه ی 

 یادداشـت او موجود اسـت. برای مثال در گوشـه ای از آن نوشـته است: 

»یک جفت کفش برای زینب باجی )پیرزن فقیر و محروم در روستا(«!

که برای شیرمحّمد بود و به   زمانی یک برگه ی چک به دستم رسید 

 شخصی داده بود که نیازش را برطرف کند، رقم چک باالبود. همین که 

 خواستم در موعد وصول چک اقدام کنم، به من اّطالع داد: »فعال چک 

 را نگـه دار! ایـن بنـده ی خـدا توانایـی پرداخـت چنیـن مبلغـی را نـدارد. 
صلوات بفرست. ان شاء اهلل درست می شود.«1

٭ ٭ ٭
 در کنار فّعالّیت های اقتصادی در برپایی برنامه های فرهنگی تالش 

 چشم گیری داشت. کالس های قرآن، جلسه های دهه ی قربان تا غدیر 

گفتار امیر   و جشـن های شـعبانّیه را برگزار می نمود. در این مراسـم ها از 
گاه می نمود.2 المؤمنین7 و حضرت زهرا3 استفاده می کرد؛ و مردم را آ

٭ ٭ ٭

1. به نقل از: قربان محّمد ابتهاج )دوست شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: بی بی سارا آقچه لی )همسر شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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لدتر    نملّ 

غدیر خم را که یک بحث مذهبی تاریخی بود، برای مردم شرح می داد.1

 دین را از کالم بزرگان برای مردم بازگو می کرد و می گفت: »ما آن ها را 

نشناختیم.«

 موّسس و مدیر اجرایی مراسم دهه ی »قربان تا غدیر« بود. مقاالتی در 

 ایـن زمینـه می نوشـت و از مـن و خواهـرم می خواسـت تا در این مراسـم، 

 مقاالت را بخوانیم. می گفت: »باید همه بدانند که یک دختر ترکمن هم 
می تواند حقایق را بفهمد.«2

داشـت.  اهل بیـت:  زندگـی  و  سـیره  مـورد  در  دقیقـی   اّطالعـات 

گاهی ندارند  که آ  می گفت: »آرزو دارم صداقت ائّمه: را برای افرادی 
کنم.«3 توجیه 

 هیـچ گاه بـه مـا امـر و نهی نمی کرد. خشـونت به خـرج نمی داد. فقط 

 با عملش ما می دانستیم که باید چگونه رفتار کنیم؟! هرگز به ما نمی گفت 

یم. که حجابت باید این گونه باشد یا باید به نماز جمعه برو

گـر هنـگام عبـور از جایـی، فقیـری را می دیـد، می ایسـتاد و بـه مـن   ا

می گفت: »فرحناز! سـّکه ی این فقیر را شـما بدهید.« همه ی حرکاتش 
آموزنده بود.4

٭ ٭ ٭

1. به نقل از: دوستان شهید، در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: مهناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.

3. به نقل از: دوستان شهید، در مراسم سالگرد شهادت.
4. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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م لایبه تقی هلد

 هیچ گاه در کوچه و خیابان اجازه نمی داد، گرفتاری، در پیش چشم 

 مردم درخواست خودش را ابراز کند. هرگز به خاطر مبلغی ناچیز انسانی 
را خوار و حقیر نمی کرد.1

٭ ٭ ٭
وقتی مردم برای خواسته های شان به خانه ی ما مراجعه می کردند، 

 به مادرم می گفت: »بّچه ها را از اتاق بیرون ببرید تا شان و انسانّیت هر کس 
کسی پیش بّچه ها، خجالت بکشد.«2 حفظ شود. نمی خواهم 

�یری
دف �ت �پ مسوول�یّ

یادی داشت.   زمانی که پدرم عضو شورای روستا شده بود، مشغله ی ز

 بااین حال رفت وآمد ما به مدرسه به همراه پدرم بود. هرروز ساعت 5:00 

 مدرسـه تعطیل می شـد. یک روز تا سـاعت 8:00 من در مدرسـه ماندم. 

 به خاطر ازدحام کاری فراموش کرده بود که به دنبالم بیاید. وقتی آمد، از من 

ت تاخیرش را توضیح داد. بعد هم برایم چای 
ّ
 خیلی عذرخواهی کرد؛ و عل

گرم شوم.3 خرید تا 

٭ ٭ ٭
 اّولین دوره ی شهرداری من در نگین شهر بود. شیرمحّمد هم عضو 

 شـورا بـود. در منطقـه ی مسـکونی مـا غیـر از ترکمن هـای بومـی محـل، 

1. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: بی بی سارا آقچه لی )همسر شهید( در مراسم سالگرد شهادت.

3. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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تن هلنم ةقشم

 در قسـمت غربـی جـاّده، عـّده ای از سیسـتانی ها نیـز اقامـت دارنـد کـه در 

 محدوده ی شهری ما نبودند. شیرمحّمد با جدّیت پی گیر بود تا گازرسانی 

و آب رسانی آن منطقه را نیز انجام دهیم.

 مقّررات و قوانین محدوده ی شهری به ما اجازه ی این کار را نمی داد؛ 

گر شما کمر هّمت را ببندید،   ولی شیرمحّمد اصرار داشت. می گفت: »ا

ی، ما با فرماندار وقت صحبت کردیم.   خدا هم کمک می کند.« با اصرار و

 فرماندار هم خارج از محدوده ی شهری اجازه ی خدمات را به ما نمی داد. 

اّما با خواهش من و آقای طاطار توانستیم رضایت ایشان را جلب کنیم. 

 با پی گیری های شیرمحّمد طاطار با اداره های گاز و آب توفیق خدمات 

 بـه آن منطقـه نیـز نصیـب مـا شـد. سـپس از مـن خواسـت بـرای رعایـت 

 بهداشت آن قسمت، محّوطه شن ریزی شود. این کار هم انجام شد. با 
یغ این شهید عزیز، نیاز مردم محروم منطقه برطرف شد.1 تالش بی در

م عه هس�ت �ی م�ف سش
 دیدش نسبت به انتخاب مکتب تشّیع فقط از راه حدیث و تفسیر 

 نبـود. بلکـه بیشـتر آن آموزه هـای اخالقی اجتماعـی مـّد نظـرش بود؛ و در 

کاوش  کـه عـدم رعایـت آن، جامعـه را بـه هرج ومـرج می کشـید   اصولـی 
و جست وجو می نمود.2

1. به نقل از: آقای سرحّدی )شهردار وقت نگین شهر(، در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: بهمن طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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تن هلنم ةقشم

 در روشن گری و رساندن پیام اهل بیت: به مردم کار فرهنگی می کرد 

 و می گفت: »ما نباید به مقّدسات توهین کنیم.« خیلی واضح و روشن 
کسی دشمنی نمی کرد.1 به افراد می گفت: »من شیعه هستم«؛ و با 

٭ ٭ ٭
 برای وحدت در بین شیعه و سّنی به طورجدی تالش می کرد و بینش 

گاهی در این زمینه را مانع رشد وّهابّیت می دانست. و آ

 در برپایی همایش غدیر، با تبلیغ در روستاها، با روحانّیون و علمای 

 مذاهب تشکیل جلسه در دفتر شورا با روحانّیون، توانست نمایش وحدت 

در بین یک سری از اندیشمندان شیعه و سّنی را به اجرا درآورد. 

 مولودی خوانی، سخنرانی و برپایی جشن و سرور توّسط شیرمحّمد 

 طاطـار، مظهـر وحـدت اسـالمی و اّتحـاد در بیـن مذاهـب اسـالمی بـود. 

کـه تنهـا راه مبـارزه بـا تفرقـه، وحـدت در بیـن  یافتـه بـود   او به روشـنی در

 مسلمانان است. برای مناظره با روحانّیون اهل سّنت بسیار صبور و آماده 

کم در منطقه واقف بود. از نظر استدالل عقلی   بود. به سیاست های حا

توانمند و برای قلم و اثر آن اهمّیت به سزایی قایل بود.

ی پـس از رایزنـی بـا چنـد آخونـد ذی نفـوذ در منطقـه و همـکاری   و

 دوستانش، توانست با استفاده از اشعار شاعر نامی ترکمن »مختوم قلی 

 فراغی« که درون مایه ی این اشعار برگرفته از آیات و روایات اهل بیت: 

 بود، مقاالتی را به نام های: »نغمه های عاشـقان اهل بیت:«، »رّدی بر 

1. به نقل از: آقای نیک فرجام )دوستان شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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تن هلنم ةقشم

 وّهابّیت« و »درآمدی بر شعر مختوم قلی« به چاپ برساند؛ و در بین دوستان 

کند. یع  و نزدیکان توز

بسـیار خوشـحال بـود و می گفـت: »مـا می توانیـم توّسـط ایـن اشـعار، 

روشـن گری کنیـم. ایـن کار فرهنگـی به درد می خورد«؛ اّتفاقا همان شـد 
که می خواسـت.1

٭ ٭ ٭
 یکی از دوستانش می گوید: »در دوره ی هفتم مجلس شورای اسالمی 

 کاندیدای شهر گنبد بودم. شیرمحّمد از افراد ذی نفوذی بود که مدیرّیت 

 انتخابات در آن مقطع را بر عهده گرفت. چندین ماه در این رابطه با من 

کار می کرد.«

 در بحث شورای روستا، شیرمحّمد کاندیدا شد و رای بسیار باالیی 

 آورد؛ و جزو شوراهای برتر منطقه بود. ایشان عضو شورای بخش آزادشهر 

 هم بود. رای برادران اهل سّنت بیش از دیگران بود و در بین شیعیان هم 

در عضویت شورای بخش رای خوبی آورده بود.

 در تمام برنامه های فرهنگی، مذهبی و سیاسی تشّیع، تسّنن و اقوام 
مختلف حضوری فّعال داشت.2

٭ ٭ ٭
 او با عالم بزرگ اهل سّنت مرحوم »حاج آخوند نظری« ارتباط تنگاتنگ 

 داشت؛ و به مسایل بزرگ فراتر از مشکالت مردم و روستا می پرداخت. 
1. همان

2. به نقل از: بهمن طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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تن هلنم ةقشم

 سواالتش را ه صورت مکتوب برای مرحوم آخوند نظری می فرستاد و با 

گرگانـی ـــ شـخصّیت انقالبـی شـیعه ـــ در تعامـل   مرحـوم آیـة اهلل طاهـری 

 بودند؛ و در مسیر مکتب تشّیع از ایشان کمک می گرفتند. این خصوصّیت 

که پاسخ های قوی را از انسان های بزرگ می گرفت. شهید بود 

 در جریان برگزاری مراسم قربان تا غدیر در راستای آرمان های انقالب 

 و نظام، ایشان با پیوندزدن بین »قربان« و »غدیر«، توانست وحدت بین 
کند.«1 شیعه و سّنی را اجرا 

٭ ٭ ٭
 یکی از دوستانش می گوید: »وقتی از خدمت سربازی برگشتیم یک 

 حّساسّیت ویژه به مساله ی وّهابّیت داشت. حاضر بود تمام زندگی اش 

 را در ایـن مسـیر بگـذارد. اّطالع رسـانی می کـرد. و وقتـی در جمعـی قـرار 

 می گرفت؛ در اندازه ی گنجایش آن مجلس، مردم را به این پدیده ی شوم 

یاد بود و انرژی فوق العاده ای در   آشنا می کرد. مطالعاتش در این زمینه ز

کالم شیرینش انتقال می داد. گفتمان داشت. این اّطالعات را با 

که ما می توانیم با وحدت و یک دلی، مشکالت را   تفّکرش این بود 

 حل کنیم. ایده ی جشن های قربان تا غدیر مخصوص خودش بود که در 

کنـار هـم باشـیم تـا   سـال 1381 بـه وقـوع پیوسـت. می گفـت: »مـا بایـد در 

 هدف وّهابّیت را در منطقه کور کنیم.« در بعضی از طرح ها و ایده هایش 
منحصربه فرد و جلوتر از زمان خودش بود.2

1. به نقل از: حّجة االسالم انتصاری )دوستان شهید( در مراسم سالگرد شهادت.

2. به نقل از: اّیوب آقچه لی )کارمند بخش داری آزادشهر و عضو شورای اسالمی(.
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یارت   همسرش می گوید: »شیرمحّمد قبل از تشّرف به مکتب تشّیع، ز

 قبور اهل بیت: برایش حایز اهمّیت بود؛ و چندین بار به پابوسـی اّما 

 رضا7 رفته بود. اّما بعد از تشّرف، در یک سال، پنج بار همه ی خانواده اش 

یارت ثامن الحجج7 در مشهد برد. به او می گفتم: »چرا در کیفّیت   را به ز

یارت، بین شیعه و سّنی تفاوت وجود دارد؟« می گفت: »در این زمینه   ز
علم و سواد بسیار موّثر است.«1

٭ ٭ ٭
 یکی از ویژگی های شاخص شیرمحّمد، تاثیرگذاری روحی و عاطفی 

کـرده بود که  ی بـر خانـواده اش بـود. او به حـّدی آنـان را جـذب خودش   و

کـرد   همسـرش بـا تمـام وجـود مسـیرش را از خانـواده و قـوم خویـش جـدا 

و به دنبال ایشان به راه افتاد.

 همسرش می گوید: »هرگز در این مساله به زور و تهدید متوّسل نشد. 

ی حرف او حرف   شیرمحّمد شیعه شد، من هم شیعه شدم. یک کلمه رو

 نمی زدم؛ چون به صداقت در گفتار و رفتارش واقف بودم و او در ایمان 
و اعتقادش راسخ بود.«2

٭ ٭ ٭
 یکی از دوستانش می گوید: »شیرمحّمد قدرت روحی فوق العاده ای 

 داشت. قاطع و محکم حرف می زد و جاذبه ی باالیی داشت. به حّدی 

1. به نقل از: بی بی سارا آقچه لی )همسر شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. همان.



60

تن هلنم ةقشم

گر توانستید همسر و فرزندان مرا از راه من بازگردانید، من هم   که می گفت: »ا

ی نیز   به دیدگاه قبلی ام باز می گردم.« این قدرت روحی بعد از شهادت و
همواره راه گشای خانواده اش بود.1

٭ ٭ ٭
 پسـرش می گوید: »بعد از شـهادت پدرم ما در رنج و سـختی بودیم؛ 

 چندین فرزند کوچک و همسری کم سواد از نظر کالمی اعتقادی، زندگی 

گاهی با مهربانی  گاهی عّده ای با تهدید و   ما زیر ذّره بین دشمنان بود. 

 کاذب قصد داشتند ما را زیر سلطه ی خود ببرند؛ و سپس تشّیع شهید 

 را مانند پتکی برسر ما بکوبند. آن گاه از ما بخواهند تا از با؛ بعد بگویند: 

 »دیدیـد شـیرمحّمد اشـتباه می کـرد؟!« آن روح معنـوی پـدرم بـا هجـرت 
خانواده به شهر مقّدس قم ما را نجات داد.2

٭ ٭ ٭
 زمانی که پدرم تشـّیع خود را علنی نمود، دوسـتانش احسـاس خطر 

ی دور از مـردم و اجتمـاع نبـود.   کردنـد؛ چـون شـیرمحّمد یـک فـرد منـزو

 او بـر خواسـته از بطـن جامعـه، یک شـخصّیت کارآمـد، محبوب دل ها 

 و برای دشمن خطری بزرگ بود. به همین منظور از او می خواستند که با 

کند.  هجرت از شهر و دیار خود، زندگی اش را تضمین 

 اّمـا پـدرم می گفـت: »حضـرت علـی7 و حضـرت زهـرا3 بـا تمـام 

غ در استان )دوستان شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
ّ
1. به نقل از: روحانی مبل

2. به نقل از: بهمن طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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که داشتند، مدینه را ترک نکردند تا راه را  یادی   نامالیمات و دشمنان ز

که عمر دارم همین جا می مانم تا زمانی  به ما نشان دهند. من تا زمانی 

کنیم، دشمن  گر ما تحّمل نکنیم و میدان را خالی  که خونم را بریزند. ا
کار دشمن است.«1 به نتیجه رسیده است. این فاجعه است، این 

کرده بود، تحقیق می کرد   شیرمحّمد چون مکتب تشّیع را انتخاب 

 و روزنامه می خواند. ایشان بامطالعه ی بیشتر اعتمادبه نفس باالیی پیدا 
کشف شده است.2 کرده بود و یقین داشت راه مستقیم 

٭ ٭ ٭
گر انسان اهل مطالعه و تحقیق باشد به واقعّیت می رسد؛   می گفت: »ا

گر چه در ظاهر همه یک چیزی را قبول داشته باشند. فرد باید خودش   ا

 با جست وجو و تحقیق به واقعّیت برسد. باید با سند و کشف خودش 
به نتیجه برسد«3

٭ ٭ ٭
 یکی از مباحثی که در شخصّیت ایشان بسیار هویدا بود و هر بیننده ای 

یافت می کرد، عشق و ارادت به اهل بیت: مخصوصا جریان   آن را در
حضرت زهرا3 بود.4

٭ ٭ ٭

1. به نقل از: مهناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
2. به نقل از: حّجةاالسالم و المسلمین شیخ جواد رجنی، در مراسم سالگرد شهادت.

3. به نقل از: مهناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
گرگانی. گردان آیة اهلل طاهری  4. به نقل از: یکی از شا
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 در جلسـه های توّسـل بـه اهل بیـت: چهـره اش برافروختـه می شـد 

 و از خود بی خود می گشت. در آن حالت، احساسات و عواطفش باعث 

 می شد کنترل خودش را از دست بدهد و مورد اعتراض دیگران واقع شود. 
در هر جلسه ای که حاضر می شد، زندگی جدیدی برایش شکل می گرفت.1

٭ ٭ ٭
 شـیرمحّمد هم چـون گذشـته در مقابـل اقـوام و دوسـتان از عواطـف 

 و مهربانی خویش کوتاهی نمی کرد. ولی متاّسفانه خودش از طرف برخی 

کم لطفی مواجهه شده بود. از افراد با بی مهری و 

یکـی از دوسـتانش می گویـد: »نـگاه شـهید بـه تعـّدد رنـگ، مذهـب 

و قومّیـت، دیـد بسـته ای نبـود. بـرای او قبل از تشـّرف به مذهب تشـّیع؛ 

ترکمـن، فـارس، سیسـتانی و بلـوچ فرقـی نداشـت. بعـد از تشـّرف حّتـی 

 محّبتش بیشتر هم شده بود. نسبت به اقوام، فامیل و مردم منطقه ی خود 

گره گشـا بـود؛ و دربـاره ی مشـکالت آن هـا دغدغـه داشـت.   دل سـوز و 

که برای او انسـانّیت مهم بود، بلکه  در قیدوبنـد مرزبندی هـا نبـود؛ چـرا 
فراتـر از ایـن مرزها بود.2

٭ ٭ ٭

غ )دوستان شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
ّ
1. به نقل از: روحانی مبل

2. همان.
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کلمات قصار و توصیه های شهید

ل اهلل ؟مهع؟
آ

و�ت ا ح�ت
کنید ما اهل بیت:   ما 1400 سال به ائّمه: بدهکار هستیم. دعا 

که حّق شان هست بشناسیم. را آن طور 

د �ی دا ک�ف �ی �ت �پ ّ
�ی ا�ف سش

درختی که باری ندارد، هیچ کس از شاخه های آن آویزان نمی شود؛ 

کـه بـار دارد و میـوه دارد، همـه از آن آویـزان می شـوند.  اّمـا یـک درختـی 

آویـزان شـوند.  از شـاخه های تان  کـه  کنیـد  پیـدا  را  ایـن   بایـد شـانّیت 

کـه شـیطان تحّملـش تمـام شـود و بیاید شـمارا  کنیـد  بایـد آن قـدر رشـد 

از سـر راه بـردارد.
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ط�ت ل و م�ف دل�ی
گر از سوی دشمن باشد  گر با دلیل و منطق به مطلبی برسم، حّتی ا  ا

قبول می کند.

ا�ش اع �ب �ب سش
کردم شیعه شده ام.  گرفتم؛ و اعالن  ابتکار عمل را خودم به دست 

مـا بایـد یک طرفـه شـویم. نمی توانیـم بیـن ایـن قضیـه )شـیعه و سـّنی( 

کنیم. زندگـی 

ر�به �ب کس�ب �ت
کسب  کنار دیگران است، تجربه  انسان از لحاظ اخالقی وقتی در 

می کند. یاد شـهدا باعث اشـاعه ی فرهنگ شـهادت اسـت. مسـافرت 

آدم را باتجربـه می کند.

د �ی ک�ف �ب �ف
ّ
ل �ت �ت

ب است؛ چه برای درس، چه برای کار یا هر چیز دیگری. 
ّ
ب، تقل

ّ
 »تقل

کار را انجام ندهید. هرگز این 
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گا�ف و�ت همسا�ی ح�ت
آن کـه  از  قبـل  بلنـد می شـود.  باشـد ،صدایـش  گرسـنه  گـر  ا حیـوان 

کنیـد. رسـیدگی  آن هـا  بـه  شـوند؛  همسـایه ها  مزاحـم 

ی �پرور�ش دوس�ت
 نشر دهید اخالق پیامبری9 را؛ و با این محّبت به مردم نزدیک شوید. 

دشمنی یک دفعه به وجود می آید، ولی دوستی را باید پرورش داد.

ّو�ت ع�ف و �ت طه ی صف �ت �ف
و  اخـالق  گـر  ا اسـت.  شـخصی  هـر  قـّوت  و  نقطه ضعـف  اخـالق، 

یـم. دار همه چیـز  باشـیم،  داشـته  اجتماعـی  روابـط  و  مـردم داری 

ّمه: �ت ا�ئ صدا�ت
گاهی ندارند توجیه  آرزو دارم صداقـت ائّمـه: را بـرای افـرادی که آ

کنم. ما آن ها را نشـناختیم.

اه�ب �اد مدف ا�تّ
کنیم. کور  کنار هم باشیم تا هدف وّهابّیت را در منطقه  ما باید در 
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م �ی ک�ف الی �ف دا�ف را �ف م�ی
 حضـرت علـی7 و حضـرت زهـرا3 با تمام نامالیمات و دشـمنان 

یادی که داشتند، مدینه را ترک نکردند تا راه را به ما نشان دهند. من تا   ز

گر ما  که خونم را بریزند. ا که عمر دارم همین جا می مانم تا زمانی   زمانی 

 تحّمل نکنیم و میدان را خالی کنیم، دشمن به نتیجه رسیده است. این 

کار دشمن است. فاجعه است. این 

�ت �ی ��ت مطالعه و �ت
گرچه  گر انسـان اهل مطالعه و تحقیق باشـد به واقعّیت می رسـد، ا ا

در ظاهـر همـه یک چیـزی را قبـول داشـته باشـند. فـرد بایـد خـودش بـا 

کشـف خودش  جسـت وجو و تحقیق به واقعّیت برسـد، باید با سـند و 

بـه نتیجه برسـد.
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نامه ها و تصاویر

 شیرمحّمد در بحث تحقیق و مطالعه و در افکار اعتقادی هم در قالب 

 مرزبندی ها نبود. برای شناخت و درک مطالب دینی مذهبی جست وجو 

که برای علمای مذاهب نامه هایی ارسال می کرد   را تا جایی ادامه داد 

گاهی خویش را باال می برد. و جواب هایی نیز می گرفت و از این طریق آ

 در یکی از نامه هایی که به مرحوم »حاج آخوند نظری« نوشته است، 

 عالوه بر آن نکات پرمغز و معنی دار مذهبی و اعتقادی، فضای عطوفت 

 و مهربانی بین شیرمحّمد طاطار و آخوند نظری جای بسی تاّمل دارد. 

ی 
ّ
 این نامه درنهایت احترام و ادب نگاشته شده و در روزنامه های محل

گلستان به چاپ رسیده است.1 استان 

1. به نقل از: حّجة االسالم انتصاری )دوستان شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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امه ی ارف �ف ها�ی رارف �ف

حضور استاد بزرگوار، عالم فرزانه؛ 

الحاج یارمحّمد آخوند نظری )دامت برکاته(

 احتراما: به استحضار می رساند، این جانب شیرمحّمد طاطار فرزند 

کن روسـتای قره سـو، شهرسـتان آزادشـهر، حقیـر  یلـی، سـا  مرحـوم آق او

 باانگیزه شرح حال و دغدغه ی فکری در بثعد هوّیت و در ُبعد مذهبی 

 جسـارتا بـرای اّولیـن بـار خدمـت علمـا خصوصـا حضرت عالی دسـت 

 به قلم برده؛ آن چه قبال و فعال مسایلی در جوار حوزه ی زندگی خود و جامعه 

گون در ذهنم ایجاد گردیده، ارایه   مشاهده کرده ام که باعث سواالتی گونا

می نمایم.

ی پرهیز و به موارد خاص دیروز 
ّ
 استاد عزیز و بزرگوار، حقیر از بیان کل

 و امـروز جامعـه و زندگـی معاصـر خویـش رجـوع می نمایـم. مـوارد هتـک 

 حرمت هایی از نوع عدم رابطه با تشّیع از نوع معامالتی و یا روابط اجتماعی 

 و غیردینی قرار دادن آن ها )تشّیع( و یا عدول آنان از موازین دینی و قرآنی 

 مسایلی بود که در سالیان دور زمزمه ی گوش ها بوده و تا حدودی تاثیراتی 

 هم داشته و آثار آن نیز تا به امروز نیز مشهود هست که به نظر حقیر، این 

 طرز فکر و یا تاثیرات این چنینی به دلیل رشد فکری؛ و علمی و گسترش 

 ارتباطـات و آموزه هـای اجتماعـی و دینـی، امـروزه نسـبت بـه سـالیان 

دورگشته به حداقل رسیده است.
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و  یـا مسـتقیما  تشـّیع  و تخطئـه ی  و هتـک حرمـت   تزریـق مسـایل 

 یـا غیرمسـتقیم به نـام اهـل سـّنت و یـا به نـام علمـای اهـل سـّنت انجـام 

می گرفت؛ و بعضا نیز مخفیانه انجام می گیرد.

 باسواد نشدن دختران، عامل انحراف دانستن سواد و ضّد دین جلوه 

 دادن علـم، بی توّجهـی بـه نیازهای معقـول و منطقی زنان؛ و بی توّجهی 

یارت گاه ها و مخالفت با جشن و سرور میالد خاتم پیامبران9 و عدم   به ز

یج مولودی خوانی، مخالفت با علم و عدم استفاده از علم به عنوان   ترو

 ابـزار رسـیدن بـه معبـود، عـدم دعوت نیمـی از جمعّیت جامعـه )زنان( 

 جهت حضور در مساجد، مراسم های مذهبی، بی توّجهی به فاصله ی 

کـه عـّده ای از عالمان به نام اهل سـّنت در   طبقاتـی، موضوعاتـی اسـت 

گذشته تبلیغ و به نشر آن می پرداختند.

گرامی!  پدر و استاد 

 حقیر که برای اّولین بار در امور و مسایل مذهبی قلم فرسایی می نمایم؛ 

 اعـالم مـی دارم نوشـتار و مطالب ارایه شـده بی عیب نبـوده و عذر حقیر 

 را بپذیرید؛ و انگیزه ای جز تفکیک دیدگاه های متفاوت در امور مذهبی 

ّیت 
ّ
 و اجتماعی و دغدغه ای جز نسبت به افرادی که به نام مذهب و به نام مل

 و ناسیونالیسم، عملکردهایی در جامعه داشته و دارند، قصد دیگری 

 نداشـته و نـدارم؛ و از ایـن طریـق نیـز در حـّد بضاعـت ارادت خویـش را 

 نسبت به حضرت عالی ابراز نموده و در جهت مبارزه ی فکری با دیدگاه های 

 وّهابی گری و کسانی که دانسته یا ندانسته باعث تقویت تفکر وّهابّیت 
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بالهةری له گرتم ه هللّ

 می گردند، خود وظیفه دانسته، عزم خود را جزم و در راستای افشای خطرات 

و مضّرات آن به جامعه و مردم، استوار خواهم بود. 

 امید است با تبلیغات و عملکردهای روشن گرانه ی حوزه ی علمّیه ی 

 حضرت عالی همراه با فارغ الّتحصیالن آن حوزه، روز برائت همه ی مردم 

گردد. و مسلمانان از وّهابّیت و بانیان آن آشکارتر 

والّسالم
گو: شیرمحّمد طاطار با احترام، دعا

شنبه  1382/03/31
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لرطن قرد آنّگّ گسبه

ری طف د �ف و�ف حف
آ

اس�ف �ا�ب ا �پ

خدمت برادر عزیزم جناب آقای شیرمحّمد طاطار

سالم علیکم

 احتراما نامه ی محّبت آمیز و با احساسات آن جناب به دستم واصل 

 و از مضمون آن مّطلع گردیدم. ابراز عالقه ی حضرت عالی نسبت به این 

گردید. حقیر باعث دل گرمی و شوق 

دوست عزیز! 

 از این که به مسایل واقع بینانه نگریسته اید؛ بسیار خوشحالم. درک 

و فهم شما باعث هدایت و ارشاد شما خواهد شد.

واقعّیت امر این است که هدف را فقط رضای الهی مّدنظر قرار دهیم.

 دسـت نویس حضرت عالـی حکایـت از آن دارد در مسـایل دینـی و 

 اجتماعـی خـود بی تفـاوت و بی مسـوولّیت نبوده ایـد. از بـدو پیدایـش 

 مکتب اسـالم، جوانانی پرشـور مانند حضرت علی7 و عّمار بن یاسـر 

 و غیره)رضوان اهلل علیهم اجمعین( مجاهدین دین بودند و مکتب نوپای اسالم را از 

گزند مشرکین و منافقین حفاظت نمودند.

کـه در منطقـه ی ترکمن صحـرا نیـز افـرادی  کنـون خوشـحال از اینـم   ا

 دل سوز همانند جناب عالی احساس مسوولّیت نموده، ما را تشویق به 

ادامه ی راه می نمایید.
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لرطن قرد آنّگّ گسبه

ت 
ّ
 امید است خداوند متعال به همه ی ما توفیق خدمت به دین و مل

را عطا فرماید.

والّسالم علیکم و رحمة اهلل 
گوی شما: یار محّمد نظری دعا
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لّپ  هللّ هّپپپ

د... د سش ه�ی �پدرم سش
کـه هـر چهـار نفـر مـا )فرزنـدان( بعـد از  فروردین مـاه سـال 1387 بـود 

 تعطیـالت نـوروز بـه خوابگاه مدارس رفته بودیم. پدرم روزهای دوشـنبه 

به دنبالم می آمد تا به خانه برگردم. 

ناظم مدرسه مرا صدا کرد تا وسایلم را جمع کنم، اّما پدرم به دنبالم 

کـه به خانـه رسـیدم، اصـال بـرای مـن ایـن سـوال  نیامـده بـود. وقتـی هـم 

کـه مـردم برای چه مقابـل خانه ی ما تجّمـع کرده اند. چون   پیـش نیامـد 

که پدرم با هیچ کس مشکلی ندارد.  می دانستم 

وقتی شنیدم که شهید شده است؛ تعّجب کردم. او هیچ آزار و اذّیتی 

 بـرای دیگـران نداشـت. بـاور نمی کـردم؛ تـا این کـه فهمیـدم واقعا شـهید 

شده است. 

کـه دسـت به چنیـن جنایتی زدند، نمی خواسـتند تفّکرات  افـرادی 

پدرم در منطقه شکل بگیرد.1 روزی که قرار بود پدرم به دنبالم بیاید، غروب 

 شد؛ ولی خبری از پدرم نبود. وضو گرفتم و نماز خواندم؛ و برای استراحت 

که زلزله آمده  به خوابگاه رفتم و خوابیدم. همان شب در خواب دیدم 

ی سرم خراب شد.  است؛ و همه ی تخت های خوابگاه رو

 این خواب دقیقا همان زمانی بود که پدرم به شهادت می رسد. من 

یاضـی فیزیـک بـودم. فـردای آن روز صبـح، عمـوی مـن   در سـال سـوم ر

به دنبالم آمد و مرا به خانه برد. پدرم شهید شده بود.

1. به نقل از: مهناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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لّپ  هللّ هّپپپ

ی ُجـرم او شـد. پـدرم در روشـن کردن حقایق برای  حقیقت جویـی و

کتمـان حقایـق  کـه سـعی در  مـردم بسـیار فّعالّیـت می کـرد؛ و عـّده ای 

داشـتند، او را از سـر راه برداشـتند.

مّدتـی قبـل از شـهادتش می گفـت: »خـواب دیدم پیرمـردی عصا به 

 دست با محاسن سفید و بلند و کالهی سبز به سرش در برابرم ظاهر شد. 

 انتها و نوک عصا را به دست گرفت و قسمت خمیدگی عصا را زیر پای 

ی زمین بلند کرد و در باالی روستا به طوری که به   من قرارداد؛ و مرا از رو
همه جا اشراف داشتم، در آسمان به پرواز درآمدم و محو شدم.«1

1. به نقل از: فرحناز طاطار )فرزند شهید( در مراسم سالگرد شهادت.
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تمرهم   رطم گّهشم ه هللّ  م تمرطام قم آ ر 

ا�ف �ب
آ

�ت 13 ا اس�ب ه م�ف د �ب ه�ی ه ی سش �ت وسش اله و دس�ت �ف م�ت
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تمرهم   رطم گّهشم ه هللّ  م تمرطام قم آ ر 
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تمرهم   رطم گّهشم ه هللّ  م تمرطام قم آ ر 
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رطم گّهشم ه هللّ  م تمرطام تلکر لتر  هتر د

؟جع؟ ما�ف لاد امام رف �ت م�ی اس�ب د �به م�ف ه�ی ه ی سش �ت دس�ت �فوسش



79

رطم گّهشم ه هللّ  م تمرطام تلکر لتر  هتر د
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رطم گّهشم ه هللّ  م تمرطام تلکر لتر  هتر د
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میرقیا

صاو�یر �ت
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میرقیا

سمت چپ: شهید شیرمحّمد طاطار 
دوره ی سربازی در پادگان خاندوز شهرستان آزادشهر

تصویر شهید در تقاطع ورودی به روستای قره سو )زادگاه شهید( 
کاووس گنبد  کنار جاّده ی آزادشهر به  در 
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میرقیا

سخنرانی شهید در مراسم »قربان تا غدیر«
کننده و مدیر اجرایی مراسم قربان تا غدیر برپا 

کیمیا شد. که  ک  قطعه ای از خا
محّل شهادت شهید طاطار در روستای قره سو در ترکمن صحرا
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میرقیا

منزل شهید شیر محّمد طاطار 
خانه در و دیوار نداشت تا همه بتوانند برای حّل مشکالت شان وارد شوند.

کشتی ترکمن ها در جشن های عروسی به نام »گورش« یا »آلیش گورش«  مراسم سّنتی 
ت می برد.

ّ
شهید شیرجان از این که با دستان خودش از دیگران تقدیر می نمود، لذ
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میرقیا

گوارایش باد! یخ 1387/1/17 شهید شد.  در تار

که ماندگار شد! آخرین تصویر از شهید 
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میرقیا

یارتی به حرم امام علّی ابن موسی الّرضا8 به همراه خانواده شهید در سفر ز
»آمده ام ای شاه، پناهم بده...«

شهید همراه با خانواده و دوستان در حرم حضرت فاطمه ی معصومه3
م       پیدا شده در مدینه ی قم!«

ُ
گ که در بقیع شده  »آن قبر 
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میرقیا

که اسامی دوازده معصوم:  کوچک شهید شیرمحّمد  طاطار  اتاق 
کاغذدیواری ها نصب شده بود. در آن، برجسته، بزرگ و باالتر از همه ی 

که جرّقه های استبصارش زده می شد. روزهایی جوانی شهید 
کنم...؟!« کجا نظر  »اوست نشسته در نظر! من به 
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میرقیا

گنبد سخنرانی شهید در مراسم »عید غدیر« شهرستان 
غدیر اقیانوس بی کرانی ست که در زالل جاری آن حیات طّیبه ی انسانی شکل می گیرد.

کاووس در هفته ی وحدت گنبد  سخنرانی دختر شهید در مصالی شهرستان 
همه ی تالش شهید، ایجاد وحدت و هم بستگی در بین مذاهب بود.
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میرقیا

تقدیر و تشّکر از موفقّیت تحصیلی دختر شهید
با حضور مسوولین محترم و انجمن اولیای دبستان روستای قره سو

حضور عالم بزرگ، حاج آماش آخوند 
در مراسم سالگرد شهید شیر محّمد طاطار
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میرقیا

تصویر شهید شیرمحّمد طاطار در جوانی

مراسم یادواره ی هفتمین سالگرد شهادت شهید در چادرهای عزاداری مرسوم 
ترکمن ها  با حضور اقشار مختلف مردم در روستای قره سو )زادگاه شهید(



91

میرقیا

مراسم هفتمین سالگرد شهادت شهید 
با حضور مسوولین و علمای منطقه و قم

گرگان  کتول  سخنرانی شهید در دانشگاه علی آباد 
به مناسبت میالد پیامبر رحمت9 و امام صادق7
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میرقیا

شهید در هنگام سرکشی از مناطق محروم در زمانی که عضو شورای بخش آزادشهر بود!
که سردی روزگار فراموشش شد! آن چنان به گرمی دستش را در دستانت فشردی 

گنبد گمنام شهرستان  سخنرانی شهید در مراسم یادواره ی شهدای 
گفتند از شهیدان     شهیدان را شهیدان می شناسند« گفتی و  »بسی 
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میرقیا

گرفته اند فرزندانت در آغوشت ای پدر مهربان... چه آرام 

ُکْنُتْم ُمْؤِمٖنیَن« ُکْم ِاْن 
َ
ُة اهلِل َخْیٌر ل »َبِقّیَ

حضور شهید به همراه یکی از دوستان در مسجد مقّدس جمکران قم
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میرقیا

کارت عضویت شورای اسالمی روستای قره سو
منتخب مردم شد؛ به واقع مددکار مردم شد تا در امانت خیانت نکرده باشد.

کنون از نگاهت الهام می گیرند... گفتن داشتی! ا چقدر حرف برای 
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میرقیا

گزارش پزشکی قانونی تصویر ضربات وارده بر پیکر شهید بر اساس 

تصویری از تیم فوتبال »بئرلشیگ« )تیم هم دلی و اّتحاد( که توّسط شهید طاطار با 
گزینش از جوانان مستعد، متعّهد و فّعال روستاهای منطقه ی ترکمن صحرا تشکیل شد.
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میرقیا

کا(  کا گین شهید در آرامگاه مسلمین باوا پیر )باوا مزار عطرآ
گنبد به آزادشهر کیلومتر 5 جاّده ی  روستای آقچه لی علیا )فطن آخوند(، 

امام خمینی1:
که تا قیامت، مزار عاشقان و عارفان و دل سوختگان  ک شهیدان است   همین تربت پا
 و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال 
گوهرها را  که این  که در این قافله ی نور جان و سر باختند! خوشا به حال آن هایی   آنان 
»صحیفه ی امام خمینی1، ج 21، ص 93-92« در دامن خود پروراندند! 


