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 ز�د�ینا� ��ید ��ناز حا�ی شاه
خا�م عا�دی�ی � ��ناز �ی �وید: � ا�ن �باس �ی�ی � �ده ای، و�ی ا�ن �باس � تنا��ی با و�ع�ت ��گ و ��� فع�ی ما دارد؟ 

��ناز �واب �ی د�د: و��ی ا�سان �ی�ی �و�حال ا�ت، ���ر�ن �باس ��ش را �ی �و�د. �ن �ن�ن حا�ی دارم... 

ما�ش ا�ن �و� روایت �ی �ند �: � سا� �ود � از ��ول � ������ آ�د�م. � شش سال�ی � روز با ب�م از �وت ��خ � ا�ن 

��ف ��� �ی آ�د و � �در� ���ه �ی ر�ت. ����ه دو�ت دا�ت چا�ش را ��و�د و �نارم � �ماز با��تد. �� از ��آن و د�ن بلد 

�ودم، � او یاد �ی دادم. او عال� زیادی دا�ت � �وره �ی �وچک ��آن را یاد ب��رد. تأ��ر ���ن آ�وزه �ی دی�ی �ود � � ��� 

گا�ی � �ا�م � �  گام ��بانیت و �� �و��ش تالش �ی ��ود با �سا�ی � ��ید�ت �ود�د، را��ه �دی��ری ���ار �ند. � ��

�ی آ�د، ا�ن ��ناز �ود � ��ا آرام �ی ��د و �ی ��ت: باید ��ر دا��ه با��م. 

�ما� ��ح ������ آ�قدر �رگ و �ی �ن�ھا �ست � �ی سا�یان �وال�ی، ��وز �م �وژه �ای �دا��ن دا��ه با�د و �م �سل شا�د و ��� آن 

دالوری � و �م �سل �ی �عدی ��زی �ا�شان ت��اری نبا�د، �، ت��ار �ما� و یادآوری آن ��یی از ����گ و ما�دگاری یک 

زه ���ه ای از �یای بی��ان �ما� �ی �س�ی  ن ������، � ا�دا م�ت ا�ت. � ا�ن اساس، � ا�ن ��ش از �ری �طا�ب شا�دا

ا��وره ای � �ر� ا�ن ��ز و �وم، یادی �ی �ن�م از ��ید �ر�وار «��ناز حا�ی شاه» � � �ق �ی �وا�د ال�ویی �ای �سل ا��وز ما 

با�د. 

����ی، ��ید «��ناز حا�ی شاه» ��و�د
د��   ��ول، دالور ز�ی ا�ت � � روز�ی �وا�ی ��� � ��ت �و�ش، �مام ��ت 1333  ا�دا

ی ا�ن ��ز � ���  �ود را �رف �ھاد � �قا�ل د��ن ��جاوز ��ود و � �شت ��هه با یاری رسا�ی � رز�ندگان اسالم، �م �ود را � ب�ندا



 سال�ی ـ و � روز�یی � �ون�ن ��� ���مان � ا�ر ���م آزادی روزگار �ی 26 ـ � �ن 1359جاودا� ��د و � �ھایت � ���م ��� ماه 

ر ���ود �ود �تا�ت.  �ذرا�د � دیدا

 

وم را�ش، � �رح ز� �قد�م ��ور �ی ��دد:  �و� ای از ز�د�ی �تال�م ا�ن با�وی �ر�وار ا�ا�ی، � ا�ید �دا

 

� گاه دو�تا�ش را از ��ر خا�ی ان�خاب ��ی ��د. ��ی گا�ی با �سا�ی دو��ی �ی ��د � از ��� ا�دی، �با��ی با  ان�خاب دو�ت:– 1

؟ �ی ��ت: دو�تان آدم � دو �ور�د: � ��و�ی � �و از  �. و��ی از او �ی ��یدم: ��ا ا�ن �در دو�تان ��فاوت داری او �دا

و�ود آ�ھا ا��فاده �ی ��ی و دی��ی �سا�ی � آ�ھا از �و ا��فاده �ی �نند و � � دو حا�ت �یده ای � �یان �ست. دو��ی با �سا�ی � پا� 

ارزش � ��تند، �ی�ی �وب ا�ت اما � آ�ھا ��ز زیادی را ����ر ��ی د�د. ��ر آن ا�ت � ��وا�ی � ق�ب ��ی ر�وخ ��ی � با �و و 

ری .  آرمان �یت د��ن ا�ت. ��ر آن ا�ت � ��وا�ی روی آن تأ��ر ب�ذا

 

یپ��ش را � ���ت، �س �وزه را �روع ��د. او ��یار فعال �ود و ا�ژی اش �مام ��ی �د. � �تا�خا� - ��وری دا�م:2
��ناز د

فعا��ت �ی ��د و � ��ن حال دوره �ی آ�وز�ی ـ �ذ��ی و رز�ی را دیده �ود. او ��ی یک سال � از آغاز ��گ �ای �بارزه 

�س�ح �ده �ود.ما�م �ع��ف �ی ��د�د � یک بار ��ل ��� از د��ران را �ای آ�وزش دی�ی � �م �د. �عد �م آ�ھا 
با �چاق �واد ��در، 

را �ای آماد�ی �ظا�ی � ش���ه �د � � آ�جا، � از آ�ھا � رودخا� ا�تاد و ��ناز با �جا�ت و ز��ت ��اوا�ی او را �جات داد. 

 



ول ��ود؛ اما ��ناز از �مان روز� تأ�ید زیادی روی :�باس �ماز- 3 ن � ��دم �تدا اوا�ل ا�قالب، �ماز اول و�ت �وا�دن، �ندا

گا� ای دا�ت و � و�ت از او �ی ��یدم � ��ا �وقع �ماز، �با�ت را �وض  �ماز اول و�ت دا�ت. او �ای �مازش �باس �دا

؟ �ماز  �ی ��ی، �ی ��ت: ��ور �وق�ی � �ی �وا�ی � ��ما�ی �وی، �باس آرا��ه �ی �و�ی؟ � ��ما�ی و د�و�ی باال� از ��ت و�و با �دا

و�د بندگا�ش را � آن �ی �ذ�د. �س ���ر�ن و�ت �ای ��تب و پا��زه و ���م �ودن ا�ت.  ��ما�ی �ر�ی ا�ت � �دا

 

��گ ��ر ��ید ��ناز حا�ی شاه 

����ل �شده �ود. �وا�م � ���اه �ند �ن دی��، �  داوط�ب:�ع�م-4
�س از ��روزی ا�قالب اسال�ی، ��وز ���ت �وادآ�وزی 

����ل داده �ود�د و � رو�تا� �ی ر� و � ��ه � �س �ی داد�د. 
ک�ی کامال �ود�وش، ��و�ی را  �

��� �ود، آن �م ��� داغ ������ � واقعا ھالک �ننده ا�ت. ���اه ��ناز � فل�ه اص�ی ��� ر�ت�م و ����� ما�د�م � وانت آ�ی  رن�ی آ�د. 

�ش�ت�م. �س از �ی �د�ی ���ر، � یک از خا�م � �ر 
�ند خا�م چا�ی ع�ب �و�و �ش��ه �ود�د. �ن و ��ناز �م ع�ب وانت 

جاده ای � �ن��ی � رو�تایی �ی �د، �ده �ی �د�د و باید �ص�ه �وال�ی جاده � رو�تا را � آن ��مای �دید، �ده �ی ر�. آ�� � جایی 

ر�ید�م � �ن و ��ناز �م �ده �د�م و از یک جاده خا�ی � ��ف رو�تا راه ا�تاد�م. ا�ن کار را � روز ��ناز �ود. 

راوی: �وا� ��ید 

 

ل کالسشان � :شاید آ���ن ع�س-5
��

��ناز و �ده ای دی�� از د��ر� � ������ با�ی ما�د�د و �د خا�م عا�دی�ی ��آن �ی �وا�د�د. 

�یابان ��ل ��ری ������ �ود. �ب � از �ھادت، خا�م عا�دی�ی، ��ناز و ��و�ی از د��ر� دور �م ��ع �ود�د. ��ناز، �باس 

��ه �ود. خا�م عا�دی�ی � ��ناز �ی �وید: � ا�ن �باس �ی�ی �  ��یدی � �ن دا��ه و �وراب ��ید �و�یده و چا� ��یدی � �ر ا�دا

�ده ای، و�ی ا�ن �باس � تنا��ی با و�ع�ت ��گ و ��� فع�ی ما دارد؟ 



��ناز �واب �ی د�د: و��ی ا�سان �ی�ی �و�حال ا�ت، ���ر�ن �باس ��ش را �ی �و�د. �ن �ن�ن حا�ی دارم. �عد �م � ��ه � 

�ی �وید: بیا� �ند ع�س یادگاری ب��ر�م، �ون شاید ا�ن آ���ن ع�س � با�د. 

 

��گ � آغاز �د و ������ � ��� �قوط ��ار ���ت، ��د ر��ن � �مال ��د�م، و�ی او ��ت: �ن � �ی ما�م:������� �ن -6

�مال ��ی آ�م. �ا���ش ��ز � او ا�تدا ��ده و � ������ با�ی ما�د�د.روزی � �یابان طا�قا�ی ������ را ��باران ��د�د، �وا� و �ا�ان 

��ید، �م�ی با �م � ب�مار�تان ر� و � ��ح آ�جا ما�د�د و � ر�ید�ی � ا�وال ���وحان و ��ن و د�ن �ھدا �دا�تند. �مان �ب، ��ید 

��مدرضا ر���ی � خا� ما آ�د و �ا�شان �ذا �د. ��ناز �ون دوره آ�وزش � �ی او��ه را دیده �ود، �ی �وا�ست � ب�مار�تان، ��ید 

با�د. 

راوی: ما� ��ید 

 

گا�ی � �وبت � ن��با�ی او �ی ر�د، خا�م  �بشادی آ���ن-7  حاالت ��ناز، � �ب � از �ھاد�ش ��یار ���ب �ود. ��

عا�دی�ی � او �ی �وید: �و �با�ت (�باس و �وراب ��ید) را �وض �ن و �ست ن��با�ی را ��و�ل ب��رد. 

���ص ن�ست. او با �مان �باس �ی رود و ن��با�ی 
��ناز �ی �وید: با ا�ن �باس �ی�ی را��م. روی آن چا� � � �ر �ی ��م و ��زی 

�و��ی  �ی د�د.ا�ن آ���ن �ب ��� �و�ه ��ناز �ود � خا��ه ای � یادما�د�ی � ذ�ن دو�تا�ش کا�ت و ر�ت؛ � حا�ی � شادی زایدا

را � ���اه �ی �د. 

د��ن ������ را � �وپ �ست، � �ح�ی �ربازی ���وح �ده �ود. ��ناز � � ���ه � او  1359���م ��� ماه :����ع �ظ�وما�-8

ی ������،  � رسا�د�د.آن �رباز �عد� � �ن ��ت: د��ر �ما جا�م را �جات داد.��ناز و��ی ��ید �د، او را � گ��ار �ھدا

 .�ی آن � �درش ��ور دا��ه با�د، � خاک ��رد�م.� خا�� �ا�ن �ودن ���، پی�� او ف�ط �و�ط � ��� � �ور ��یار �ظ�وما� ����ع �د
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