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در چند سال اخیر، در فکر نگارش خاطراتم بودم، بسیاری از دوستان و آشنایان هم اصرار 

داشتند. از ابتدای سال 1398 خودنوشت زندگی خود را شروع کرده و خاطراتم را به رشته ی 

تحریر درآوردم.

برای نظم بخشیدن به خاطرات و تدوین زندگی نامه بر اساس روند توالی رخدادها، مدل 

شرح تاریخی را برای نگارش زندگی نامه و خاطرات برگزیدم و در نهایت مطالب تدوین شده را 

در قالب 14 فصل که عالوه بر سرگذشت زندگی، شرح فعالیت ها و خدمات را ارائه کرده و تا 

حدود زیادی فرایند شکل گیری شخصیتی، اندیشه ای و رفتاری ام را مشخص می کند، تنظیم 

کردم. این کتاب، از جمله کتاب های »خود نگاشت« توسط مؤلف است.

سعی بر این بوده که با تبیین فعالیت های سیاسی، اجتماعی، سازندگی و مدیریتی، مطالب 

و خاطراتی را نگارش کنم که قابلیت درس آموزی برای آیندگان داشته باشد. بر این اساس 

تالش کرده ام مطالب را با بیان ساده، روان و آسان، نگارش کنم و حتی المقدور از عبارات 

اقبال  مورد  کتاب  این  تا  نمایم  پرهیز  پیچیده  و  سنگین  مفاهیم  طوالنی،  پاراگراف های  و 

مخاطبان عام؛ به ویژه جوانان و مدیران مشتاق به رشد و پیشرفت کشور، قرار گیرد.

مقدمه
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هدف از نگارش و انتشار زندگی نامه، خاطرات و آشکارسازی ابعاد زندگی شخصی، خانوادگی 

و اجتماعی ام، بیان این واقعیت است که هر فرد عادی و برخاسته از یک خانواده ی معمولی 

و  باشد  و موفق  تأثیرگذار  انسانی  به خداوند می تواند  اتکا  و  با تالش، پشتکار، صداقت  هم 

تجاربی را که طی زندگی شخصی و کاری کسب کرده در اختیار عالقه مندان؛ به ویژه جوانان 

و مدیران بگذارد.

بدیهی است، در طول زندگی شخصی، اجتماعی و کاری ام، فراز و نشیب هایی را گذرانده 

و تجربیاتی را کسب کرده ام که خوانندگان می توانند از این تجارب، به چشم راهنمایی برای 

رشد و توسعه نگاه کنند بنابراین انگیزه اصلی من انتقال تجربیاتم به نسل های بعدی بوده 

است.

امید است در جهت رشد، موفقیت و سعادتمندی خوانندگان مورد استفاده قرار گیرد. 

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که تمام مطالب کتاب، اعم از زندگی نامه 

اینجانب بوده و دیگران امکان  با خاطرات، نظرها و برداشت های شخصی  یا مطالب مرتبط 

موافقت یا مخالفت با آن را خواهند داشت.

بر خود الزم می دانم از همکاری  صمیمانه ی همسر گرانقدرم در فرایند نگارش، تنظیم و 

تکمیل این کتاب و همچنین از ۵ نفر از دوستان که در مطالعه ی ویرایش اول و اعالم نظر 

مرا یاری نمودند و از آقای روح اهلل هدایتی راد که کار تایپ و آرایش صفحات را برعهده داشته، 

تشکر و قدردانی کنم.

بدون  تردید، دریافت نقدها، نظر ها و پیشنهادهای عزیزان خواننده، فرصت مناسبی جهت 

اصالح و تکمیل کتاب در چاپ بعدی را فراهم می سازد.

حبیب اهلل بیطرف

           زمستان 

1400



                                                                                                            

دوره ی کودکی و نوجوانی
)تولد تا قبولی کنکور(

تولد و کودکی در یزد 
در سال 133۵ خورشیدی در محله ی »شیخ داد« شهر یزد »شهر قنات و قنوت« متولد شدم. 

تاریخ تولدم در شناسنامه 2۵ شهریور سال 133۵ نوشته شده است، ولی به روایت مرحوم 

پدرم در اوایل دی  به دنیا آمدم. او می گفت: »برای اینکه یک سال از تحصیل عقب نیفتی، 

شناسنامه ات را به تاریخ شهریور گرفتم.« خانواده ی ما یک خانواده ی سنتی و از نظر مالی 

متوسط بود و در یکی از محله های قدیم شهر یزد، محله ی »شیخ داد« زندگی می کردیم. 

شغل پدرم دوچرخه فروشی بود. او در خیابان شاه سابق که امروز خیابان قیام نام گذاری شده، 

یک مغازه داشت و دوچرخه ها را از طریق تّجاری که در تهران تجارت خانه داشتند و آن را از 

هندوستان و انگلستان وارد می کردند، خریداری می کرد. 

در آن زمان دوچرخه مهم ترین وسیله ی حمل و نقل و جابه جایی در شهر یزد بود. اگرچه 

تعدادی تاکسی و چند اتوبوس و تعدادی اتومبیل  شخصی هم در شهر برای جابه جایی مردم 

استفاده می شد، ولی بخش عمده ای از حمل و نقل مردان و جوانان به وسیله ی آن انجام می شد 

فصل اول
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و در گوشه و کنار خیابان ها، جلوی مدارس و بازارها، جا برای پارک آن وجود داشت و مردم 

پس از رسیدن به مقصد، آن را قفل کرده و می رفتند. خوشبختانه امنیت شهر و تربیت دینی، 

اخالقی و اجتماعی مردم طوری بود که هیچ گاه دوچرخه ای دزدیده نمی شد.

زندگی خانواده با کسب حالل و زحمات پدر که از صبح زود تا غروب کار می کرد، به خوبی 

اداره می شد. مغازه ی پدر را بیشتر اهالی یزد و بسیاری از روستاییان اطراف یزد می شناختند 

و فروش مغازه بسیار خوب بود. روش مدیریت پدر در مغازه هم بر مبنای اعتماد متقابل به 

مشتریان بود، به طوری که خیلی از مردم بدون اینکه پولی بدهند، دوچرخه ها را می بردند و 

بعداً به صورت قسطی یا یک   جا پولش را پرداخت می کردند. پدرم تحصیالت مدارس آن زمان 

را نداشت و از کودکی وارد کار شده بود، اما به خواندن و نوشتن اعداد مسلط بود. اعداد را در 

ذهن با سرعت زیاد جمع و تفریق می کرد، به طوری که بسیاری از تحصیل کرده ها از سرعت 

محاسبه او تعجب می کردند. 

پدر در مورد تولدم می گفت که در آن روز، برف سنگینی در یزد باریده بود، وقتی زایمان 

مادر نزدیک شد، او با دوچرخه برای آوردن قابله به آن طرف شهر رفته بود و در برگشت 

برای همراهی با او سوار دوچرخه نشده بود و هر دو پیاده به سمت منزل حرکت کرده بودند، 

پدر در مسیر راه، حیوان خطرناکی شبیه گرگ یا کفتار را در فاصله ی نسبتاً زیاد دیده بود. 

او قبل از آنکه قابله متوجه شود، سمت راه رفتن خود را تغییر داده، به طوری که او متوجه 

آن حیوان نشود و ضمن صحبت، حواسش را متوجه گفت وگو کرده بود تا اینکه با آرامش به 

منزل رسیدند و زایمان به سالمت انجام شد. با توجه به اینکه روز صدور شناسنامه ی من 10 

دی است بنابراین تاریخ تولد واقعی من هم دی ماه سال 133۵ بوده است.

تولد من در چهاردهمین سال ازدواج پدر و مادرم بود. قبل از من 6 فرزند دیگر به دنیا 

آمده بودند که 3 فرزند به نام های عباس، افسر و زری به دلیل بیماری های واگیر کودکان 

و گرمازدگی در سنین یک تا ۵ سالگی فوت کرده بودند و دو خواهر و یک برادر به نام های 

اشرف، شهناز و علی محمد داشتم. فاصله ی تولد خواهر دوم با تولدم کمتر از 18 ماه است. 

تولدم موجب خوشحالی خانواده و مخصوصاً پدرم شده بود و در مورد نام گذاری من اختالف 
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نظر داشتند. نام های امیر، حسین و حبیب مطرح بوده و در نهایت تصمیم می گیرند که در 

شناسنامه حبیب اهلل باشد و در خانه مرا به نام امیرحسین صدا بزنند و بدین ترتیب هنوز هم 

در خانواده ی مادری و پدری مرا امیر صدا می زنند.

دوران کودکی در کانون گرم خانواده در محله قدیمی و سنتی »شیخ داد« در شهر آرام 

و کویری یزد به خوبی طی شد. با وجود خواهران و برادران با اختالف سنی نزدیک، گذران 

روزها با بازی با آنها به خوبی می گذشت و وجود بچه های هم سن و سال در خانه همسایگان، 

زمینه ی بازی های ساده ی آن زمان را در کوچه و محله شهر فراهم می کرد. مادرم تا کالس 

ششم ابتدایی آن زمان، تحصیل کرده بود و توان خواندن و نوشتن خوبی داشت و به قول 

خودش می گفت سواد کالس ششم من معادل کالس 12 بچه ها است. 

مادرم از یک خانواده اصیل و نجیب یزدی بود و قرآن و دیوان حافظ را به خوبی می خواند 

و به فرزندان یاد می داد. در خانه ی ما اصلی ترین آمال و آرزوهای والدین، داشتن زندگی سالم 

و فرزندان تحصیل کرده بود و با وجود مشکالت زیادی که در آن سال ها وجود داشت، پدر 

و مادر همه ی شرایط را برای تحصیل فرزندان، بدون فرق گذاشتن بین دختر و پسر فراهم 

می کردند و می خواستند که همه ی فرزندان شان دکتر و مهندس شوند. خانواده ی ما 3 سال 

پس از تولد من صاحب فرزند دیگری به نام علی شد. با تولد او جمع خانواده ی ما 7 نفره شد.

تابستان های فراموش نشدنی در روستای ِده باال
فوت 3 فرزند خانواده در کودکی موجب شده بود تا پدر تصمیم بگیرد که در فصل گرما )3 

ماه تابستان( خانواده را به ییالق های شیرکوه ببرد و برای رسیدن به این هدف، همه ساله 

باغی را در روستای ِده باال اجاره می کرد و از اواسط خرداد تا اواخر شهریور خانواده ی ما به 

روستای ِده باال می رفتند، در این ایام پدرم در یزد می ماند و در مغازه کار می کرد و در خانه ی 

یزد زندگی می کرد و ظهر پنج شنبه تا صبح شنبه به ِده باال می آمد. هوای روستای ِده باال در 

تابستان بسیار خنک و با صفا بود. وجود چشمه ها و قنات های متعدد و باغات فراوان، منطقه ی 

ییالقی با صفایی را برای ساکنان روستایی و شهری فراهم می کرد. 
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بین  باال  ِده  هوای  دمای  می شد،  درجه  تا ۵0   3۵ بین  یزد  هوای  دمای  که  تابستان  در 

1۵ تا 30 درجه و دقیقاً 20 درجه هوای ِده باال خنک تر از دمای شهر یزد بود. در تابستان 

طاقت فرسای یزد، در روستای ِده باال، شب ها، داخل اتاق و زیر لحاف می خوابیدیم. باغ های ِده 

باال میوه های متنوع و فراوانی مثل گیالس، آلبالو، گوجه سبز، گالبی، سیب و همچنین گردو 

و بادام داشت. هر باغ می توانست، میوه ی مورد نیاز چند خانواده را تأمین کند.

با بیشتر  در روستای ِده باال، خانواده ها در آرامش و رفاه بودند. در طول اقامت در روستا 

روستاییان ارتباط خوبی برقرار می کردیم و با حضور در مسجد و حسینیه ی روستا در مراسم 

روضه خوانی و عزاداری اهالی روستا شرکت می کردیم. روستای ِده باال اگرچه در تابستان با 

استقرار  و  تعداد خودروها  بودن  کم  دلیل  به  ولی  می شد،  شلوغ  خانواده های شهری  حضور 

جمعیت کمتر از ظرفیت روستا، محیطی سالم، با طراوت و بسیار آرام برای اهالی روستا فراهم 

می کرد. از طرفی با امکان خرید شیر و ماست محلی و نان تنوری خانگی، زندگی لذت بخش بود. 

من و خواهرها و برادرانم برای گذران زندگی در روستای ِده باال، عالوه بر بازی و سرگرمی، 

بعضی از دروس سال بعد را مطالعه می کردیم. ما برای یادگیری قرآن به مکتب آقا سید رسول 

که از پیرمردان باسواد و باصفای روستا بود، می رفتیم و سرگرمی های زیادی در داخل باغ مثل 

انجام می دادیم. پرورش جوجه ی یک روزه  ساختن خانه های کوچک، کشت سبزی خوردن 

از کارهای مورد عالقه ام بود. تعداد 30 تا 3۵ جوجه ی یک روزه می خریدم و آنها را به ِده باال 

می بردم و در باغ مراقبت و بزرگ می کردم. 

بعد از چند سال اجاره ی باغ، با افزایش توانایی مالی پدر در سال 1341 باغ مناسب و بزرگی به 

وسعت 3۵00 متر مربع خریداری کرد. این باغ در محله ی قرق روستای ِده باال و در کنار استخر 

سیدها قرار داشت. ِده باال از روستاهای پرباران استان یزد و در دامنه ی شیرکوه واقع است. 

روستاییان از قنات برای تأمین آب شرب و کشاورزی خوداستفاده میکردند و البته قنات های 

آنجا قابل مقایسه با قنات های یزد و سایر شهرهای اطراف یزد نبود. طول گالری قنات های ِده 

باال بین 200 تا ۵00 متر و عمق مادر چاه آنها حداکثر 1۵ متر بود، در حالی که طول گالری 

قنات های زارچ، اردکان و میبد تا ۵0 کیلومتر و عمق مادر چاه آنها بیش از 100 متر بود. 
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در فصل بهار و تابستان قنات ها آب بسیار خوبی داشتند. کیفیت و خنکی آب قنات های ِده 

باال معروف بود. در مظهر هر قنات یک استخر بزرگ ساخته بودند و در تابستان از آب استخر 

برای آبیاری استفاده می کردند. نوسان آب دهی قنات های آنجا بسیار زیاد بود. در ابتدای بهار 

در بیشترین مقدار بود و به تدریج در طول تابستان آب دهی قنات کم و در آخر تابستان خشک 

می شد و دوباره در اثر بارندگی های پاییز و زمستان سفره های آب زیرزمینی، پرآب می شد.

زندگی در شهر یزد
خانه ی ما در یزد در محله ی »شیخ داد« واقع بود. در این کوچه تعدادی از خانواده های اصیل 

و قدیمی یزد و برخی از علما و مجتهدین یزدی ساکن بودند. در مرکز محله ی ما که زیر 

یک چارسوق مسقف واقع بود. همه ی عناصر زندگی اجتماعی نظیر آب انبار بزرگ، حسینیه، 

مغازه های نانوایی و بقالی و طوافی )سبزی فروشی(، حتی مغازه ی سلمانی و کفاشی هم وجود 

داشت و با اندکی فاصله، خانه ی حاجی شیری که شبیه باغ بود و 4 رأس گاو شیرده در آنجا 

نگهداری می شد که شیر و لبنیات محله را تأمین می کرد. تمام خانه های این محله از حاجی 

شیری، شیر و ماست می خریدند. 

معموالً پسر خانواده ها صبح های زود قبل از مدرسه با یک کتری برای خرید شیر به خانه 

حاجی می رفتند. حاجی قبل از روشن شدن هوا، گاوها را می دوشید و شیر را داخل دیگ های 

بسیار بزرگ می جوشاند تا از آنها کره و سرشیر بگیرد. گاهی که زودتر می رسیدیم با بچه های 

همسایه می ایستادیم تا او و خانمش، سرشیرها را بگیرند و بعد نوبت فروش شیر برسد. هر 

مالقه ی شیر یک ریال بود و من غالباً ۵ ریال به حاجی می دادم. او گاهی روزها می گفت 4 

ریال شد و یک ریال پس می داد. 

اهالی محله ی »شیخ داد« عالوه بر خریدن شیر و ماست محلی از حاجی شیری، بخشی 

از خوراک گاوهای حاجی شیری را تأمین می کردند. خانواده های ساکن در محله ی ما عادت 

کرده یا برنامه ریزی کرده بودند که پوست هندوانه، خربزه، مازاد سبزیجات و هر نوع ضایعات 

کشاورزی را جمع  کنند و بعد از ساعت 10 شب، پشت درب حیاط در کوچه بگذارند و پسران 
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حاجی از ساعت 10 به بعد برای جمع آوری آنها می آمدند و همه را جمع کرده و برای خوراک 

گاوها می بردند. بدین ترتیب ضایعات فاسد شدنی از زباله ها جدا و هم بخشی از غذای گاوها 

تأمین و اسراف نمی شد.

زندگی در محله ی ما با ارتباطات اجتماعی خانواده ها بسیار شیرین و صمیمی بود. روبه روی 

انتهایی،  تعدادی خانه  قرار داشت. خانه ی  بود که داخل آن  ما یک کوچه ی فرعی  خانه ی 

متعلق به خانواده ای بود که همه ی اهالی به مادر این خانواده بی  بی می گفتیم. مادرم تعریف 

می کرد که بی بی حدود یکسال به من شیر داده و حق مادری به گردن من داشت. 

من تا سن 7 سالگی بیشتر با خواهران و برادران در خانه و با بچه های همسایه، در کوچه 

بازی می کردیم و تحصیالت ابتدایی را در دبستان بَِدر،که در محله ی  ما بود شروع کردم.

تحصیل در دبستان
اختالف سنی من با برادر بزرگم 6 سال بود و زمانی که به کالس اول دبستان رفتم، او به 

دبیرستان رفت. از آنجا که او هم، دوره ی دبستان خود را در مدرسه ی بَِدر طی کرده بود، روز 

اول مهر سال 1342 مرا به دبستان برد و جلوی درب دبستان توضیحاتی داد و گفت: »باید 

در این مدرسه درس بخوانی و بچه های کالس اول را پیدا کنی و وقتی زنگ خورد، در صف 

بایستی و سر کالس اول بروی.« و بعد رفت.

دبستان بَِدر یکی از خانه ی قدیمی و سنتی یزد بود که یک حیاط مرکزی در وسط داشت 

و در وسط حیاط یک حوض بزرگ و در اطراف آن باغچه هایی قرار داشت. 4 طرف حیاط آن، 

اتاق های مجزایی بود که هر دو اتاق یک راهرو داشت. کالس ها نسبت به حیاط به اندازه ی 4 

پله باالتر بودند. یکی از اتاق های بزرگ، دفتر دبستان بود که میز آقای مدیر و تعدادی صندلی 

برای نشستن معلم ها، در آن قرار داشت. 

روز اول مهر که وارد حیاط دبستان شدم، از دیدن بچه های کوچک و بزرگ خیلی تعجب 

کردم و برای آشنایی با کالس ها، معلمان، مدیر و ناظم در اطراف حیاط مدرسه میچرخیدم، 

ولی نتوانستم کالس اول را پیدا کنم. باالخره به فکرم رسید از یک دانش آموز سال باالتر سؤال 


