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خالصهاي از زندگي شهید اردشیر شجاعي
شهيد اردشير شجاعي فرزند اول خانواده بود .او در يك خانوادة متوسط و مذهبي دريكي از محلههاي قديمي
تهران چشم به جهان گشود .او از كودكي شخصي آرام و ساكت بود و نسبت به هم سن و ساالن خود ازنظر
فكري و رفتاري برتريهاي بسيار داشت كه كامالً به چشم ميخورد .شهيد از همان كودكي به گونهاي
رفتارميكرد كه همه به او احترام ميگذاشتند و به پدر و مادر خود احترام خاصي ميگذاشت و عالقة
بسياري به مادرش داشت .شهيد شجاعي از دوران كودكي در كارهاي خانه يار و ياور مادرش بود .پنج ساله
بود كه مادرش او را درآمادگي ثبت نام ميكند .هنوز چندروزي بيشتر به آنجا نرفته بود كه ازطرف آمادگي
به خانة شهيد مراجعه كردند و گفتند كه شهيد داراي استعدادي باالتر از آن برخوردار است كه به آمادگي
بيايد و بهتر است كه او به كالس اول دبستان برود و دوران ابتدائي را شروعكند .شهيد شجاعي با نمرات

عالي دورانابتدائي را پشتسر گذاشت و حتي جوايزي درسطح منطقه دريافت نمود و دوران راهنمايي را هم
شروعكرد .شهيد در سن نوجواني كه رسيد كار و تالش خود را دربيرون از چهارچوب مدرسه و در جامعه
آغاز كرد .او در فصل تابستان كه فصل گردش و تفريح جوانان است به كار ميپرداخت تا خرج تحصيل خود
و پولي براي خريد كتابهاي مختلف پسانداز كند .شهيد شجاعي درخشش تحصيلي خود را در دوران
دبيرستان آنهم دريكي از دبيرستانهاي نمونه تهران به نام مدرسه آذر پسران در رشته رياضي فيزيك بهتر
مشخص كرد و عالوهبر تحصيل جزء دانشآموزان مذهبي و پيرو خط رهبر و در انجمن اسالمي در مدرسه
فعاليت ميكرد .شهيد شجاعي با معدل  19/89از دبيرستان فارغالتحصيل شد و با قبولشدن در آزمون
سراسري دانشگاه موفق به دريافت مدرک فوق ديپلم شد و به عنوان يك دانشجوي ممتاز در دانشگاه
شناخته شده بود .با دريافت اين مدرک به شغل معلمي دريكي از مدارس جنوب تهران پرداخت .شهيد با
ادامة تحصيل در دانشگاه توانست بورس خارج كشور به كشورهاي فرانسه و كانادا را بگيرد اما از كشور خارج
نشد .درهمين ايران ادامه تحصيل داد .شهيد در سال 31به جبهه كرمانشاه اعزام شد و در حاليكه از
بسيجيها در حال گرفتن امتحانات بود در ارتفاعات خرمال توسط مزدوران عراقي مورد حمله شيميايي
قرارگرفت و به درجه رفيع شهادت رسيد.
روحش شاد
1ـ نكات برجسته در زندگي شهيد:
الف) فعاليتهاي مهم عبادي و معنوي:
بسيار دلسوز براي شاگردانش و ديگر امت بود .عالوهبر علوم دانشگاهي علوم حوزوي را مورد مطالعه قرار
ميداد هرگز واجبات را ترک نميكرد .شاگردانش را از همه نظر چه اخالق و چه در درس و آموزش قرآن به
آنها ممتاز ميكرد.
ب) فعاليتهاي مهم سياسي و اجتماعي:
در تظاهراتها و مبارزات انقالبي شركت ميكرد و نقش بهسزائي داشته  .درسن نوجواني به همراه افراد
كميته و ديگر افراد انقالبي به حراست از خيابانها ميپرداخته تا افراد ضدانقالب مردم را مورد حمله قرار
ندهند ـ فعاليت در نيروي انتظامي مسجد و شركت در حوزههاي اخذ رأي.
ج) فعاليتهاي مهم علمي  ،فرهنگي و هنري:
در امتحانات خارج كشور شركت كرده و بورس اعزام را از دولت دريافت نمود .شركت در سمينارهاي فيزيك
در داخل كشور ـ شركت در جلسات دانشگاه.
د) ويژگيهاي بارز اخالقي ( با ارائه نمونه رفتاري):

از نظر فكري و رفتاري برتريهاي بسيار داشت ـ نسبت به هم سن و ساالن خود كه همواره به چشم
ميخورد به پدر و مادرش احترام خاصي ميگذاشت و بسيار متواضع و فروتن رفتار مينمود.
1ـ فرازهائي از وصيتنامه:
شهيد داراي وصيتنامة مكتوب نميباشد اما هميشه خانواده و شاگردانش را به آموختن علم تشويق ميكرده
و هميشه از خواهرانش ميخواسته كه با حفظ حجابشان اسالم را پايندهتر كنند و هميشه زينبگونه زندگي
كنند.
4ـ خاطرات والدين/همسر/فرزند/دوست/همرزم:
نقل از مادر شهيد:شهيد دوستي داشت به نام مهران كه اين نوجوان از كودكي دچار فلج اطفال شده بود و
فلجي او مادرزاد بوده .شهيد شجاعي هر روز موقع رفتن و برگشتن با اين كودک فلج به مدرسه ميرفته و به
او كمك ميكرده و كتابهاي او را به خانه ميبرد و هميشه در حال كمككردن به اين دوست خود بود .چه
در زمستان و چه در تابستان بيشتر وقت خود را صرف كمك و ياري كردن به اين دوستش بود.
پيام شهيد  :وقت خود را صرف در علماندوزي ،آموختن قرآن كريم نمائيد.

