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 زندگینامه شهید: 

دس یا  اااًَادُ    سٍستای هحوذآتاد اص تَاتع ضااّشٍد ، دس ٍچْاس یسسیصذ ٍ ّضاس ٍ   هْشهاُّفتن حوضُ دس       

ُ سا تشایص اًتخاب کشد ُ تَد. عوَیص ًام حوض ٍ ًام هادسش  اسن پذسش .هزّثی هتَلذ ضذ. اٍ فشصًذ دٍم ااًَاد سضا 

 ضْشتاًَ است. 

کَدکی، ااًَادُ ٍ  اص ّواى اتتذایی سا دس دتستاى ادیة دس سٍستای هحوذآتاد پطت سش گزاضت.  ٍی تحصیالت    

ِ تَاًایی تاالی رٌّی ٍی دس یادگیشی ضذًذ. ُ اتتذایی دٍساى اطشافیاى هتَج هتَسطِ سا دس ضْشستاى  پس اص اتوام دٍس

ایطااى دس دٍساى   سا ًذاضت لی کافی تشای پشداات هخاسج صًذگیااًَادُ استطاعت ها اصآًجاکِ ضاّشٍد گزساًذ

ِ ااطش استعذاد فشاٍاًی کِ داضتًَجَاًی   کشد یهضاگشداى دیگش تذسیس  تشای اص دسٍس سا تِ دس صهاى تحصیل ت

 .کشد یهدسآهذ کسة  ٍ اص ایي طشیق تشای گزساى صًذگی

ل دس اَاًذ. ی  سا آًجاتا سختی ٍ هطکالت هالی دٍسُ ساٌّوایی ٍ دتیشستاى سا دس  سپس تِ ضاّشٍد سفت ٍ     

سیاضی تا ًوشات عالی  ی سضتِدس  یلیالتحص فاسغپس اص  .دٍ سال دسس طلثگی اَاًذ تْشاى گشگاى تَد. تعذ ّن دس

فشاًساِ پزیشفتاِ    کطَس تِ اعضام تشای ٍ ضشکت هٌْذسی سضتِ کطَس دساعضام تِ ااسج اص  دس اهتحاى ۱۵۳۱دس سال 

  .ضذ

ِ کطَس لیدل تِ       ِ ت عالقِ  لیتِ دلدس دٍساى کَدکی چطیذُ تَد ٍ  سا سختیٍ  هحشٍهیت طعن کِ ییاصآًجا ٍ عالق

ِ هشدم هحشٍم پس اص  .تشگضیذ سا پضضکی ی سضتِ دس تحصیل ٍ سّا سا هٌْذسی ی سضتِ ،تحصیل سال  ی اذهت ت

تا دسٍس اَد سا دس اتاقی حثس کشدُ   پضضکی ی سضتِدس  قثَل ضذى هٌظَس تِاست کِ ایي ضْیذ اص هادس ضْیذ ًقل 

دس اهتحاى ٍسٍدی پضضکی داًطگاُ تْشاى ضاشکت   اصآى پس فشاگیشد. هذت کَتاُ تجشتی سا دس ی سضتِااتصاصی 

  پزیشفتِ ضذ. کشدُ ٍ

ِ فشدی          ُ ک ٍ تا تَاًای کَش سخت حوض ستص گشدیذ ٍ َّایی ا هَفق تِ کسة تَسسیِ ًیشٍی تاالتَدی ٍ تاَّش 

 ِ پضضکی تِ التحصیلی دس سضت اص فاسغ پس .پیَست اٍلیي ًیشٍّای استص تَد کِ تِ اًقالب دس ٌّگام اًقالب جضٍ

 



 
 

 

 

 

 هٌتقل ضذ.  ًیشٍی َّایی دس سوٌاى

 یّاا  ًامدٍ فشصًذ تِ  ّوسشش دتیش تَد. ثوشُ ایي اصدٍاج ،اصدٍاج کشد ۱۵۳۱دس سال  یٍدٍسالگ ستیتدس سي       

ِ پذسضاى اص طشت هاِّ ضصٍ حاهذ  دٍسالِهْطیذ  ِ جثِْف استص َد ک جٌَب اعضام ضذ. تعذ اص پاًضدُ سٍص اص اًجام  ت

هغض سشش ٍاسد ضذ ٍ هذتی سا دس اغواء گزساًذ. اٍ  ٍاطگَى ضذ. آسیة ضذیذی تِ اش یاَدسٍهأهَسیت سشاًجام 

اٍ دس تیسات ٍ ّفاتن    .اًی دس تْشاى اًتقاال دادًاذ  تیواسست تِ تستشی کشدًذ. تعذ اص چٌذ سٍص سا دس تیواسستاى دصفَل

ٍ سال ّضاس ٍ س آرسهاُ ِ ًذای حق لثی  گفت ٍدٍ ستیتتعذ اص   یٍ ضصتیصذ  تِ پیکش هطْشش سا  .سٍص تیَْضی ت

تِ صادگاّص دس هحوذآتاد هٌتقل کشدًذ. پاس اص تطاییع دس    پس اص هشاسن تضسگذاضتی دس سوٌاىٍ  سوٌاى آٍسدًذ

   .ی هحوذآتاد اص تَاتع ضاّشٍد آسام گشفتگلضاس ضْذا


