
 

 استان بوشهر یشهدا  یرهو س یاسالم یروان شناس

 اعظم شادیان فرد

 :چکیده

استان بوشهر پرداخته شده است. که روش پژوهش  یشهدا  یرهو س یاسالم یروان شناس یمقاله حاضر با هدف بررس

مورد  یفرزاندن چند تن از شهدا یافسردگ ی،فرد ینپژوهش حاضر شامل روابط ب یاتفرض توصیفی،  - یکتابخانه ا

 یافته. یمپرداخت یشنهاداتو پ یریگ یجهو به نت دهاطالعات بدست آم یو پس از جمع آور یمقرارداده ا یلو تحل یابیارز

و  یکنار آمدن و فرزاندان دچار افسردگ یشده فرزاندن با نبود پدر به سخت یدهاز خانواده ها د یپژوهش: در برخ یها

 کنند.  یم یادبا افتخار از آن  یگرد یشده اند وبعض یفضع یروابط اجتماع

 

 یافسردگ ی،فرد ین،شهدا، روابط ب یاسالم یواژه: روان شناس کلید

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مقدمه

باشد و به بحث و  یم یغرب یآن دانشگاهها یاصل ۀاست که سرچشم یعلوم اسالم یاز شاخه ها یکی یروانشناس

 یاریپردازد. آمار بس یم یکدیگر یمتقابل آنها رو یرمختلف رفتار، عواطف و افکار انسان و تأث یجنبه ها ۀدر بار یبررس

 یدر سطح کشورها یرهو غ یبزهکار ی،خودکش افسردگی، ی،انحرافات جنس یاد،مانند طالق، اعت یاز مشکالت روان

در مهار  ی،روانشناس یکنون یا(. الگوه1382،  3، سادوک2001،  2یلو ن 1یویسوناست )د یشدر حال افزا یصنعت

 یرا گزارش کرده اند. طرح بحث روانشناس یاندک یتموفق یاناتوان مانده اند  ی،و اجتماع یاز مشکالت روان یاریبس

 ی،روان ینحلاز مسائل ال یکه بر اساس آن بتوان به برخ یدمعاصر بگشا یرا در روانشناس یدیتواند افق جد یم ی،اسالم

 نگاه کرد. یدیجد یهاز زاو

خاص  یها یتودمحد یبه درک رفتار انسان کرده اند، اما هر کدام دارا یادیاگر چه کمک ز یروانشناس یجرا الگوهای

. یردگ یم یدها نادرانسان  یابعاد وجود یرکند و سا یم یهرفتار قابل مشاهده تک یصرفاً رو یرفتار یدگاهخود هستند. د

 یستیز یدگاهکند. د ینم یتوجه یطیکند و به عوامل مح یم یهل ناخودآگاه تکعوام یصرفاً رو یاییروان پو یدگاهد

 یناش یت،حدودم ینپردازد. علت ا یم یو مغز یوشیمیاییب ی،مانند عوامل کروموزوم یجسمان یعمدتاً به جنبه ها یزن

 ردازیپ یهدر نظر ینالگوها براساس آن شکل گرفته اند. بنابرا یناست که هرکدام از ا ینظر یمبان یتاز محدود

 یهنظر آن یتا بتوان بر مبنا یمهست یبر معارف اسالم یمبتن یدیجد ینظر یمبان یازمندن یاسالم یروانشناس

 را بنا کرد. یدیجد یروانشناس
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غرب،  یشناسروان یماد یدگاهاند. ددانسته یشناسدغدغه علم روان ینترانسان را، مهم یو روان یمشکالت روح یاریبس

 یاسالم یانسان، به اثبات رسانده است. اما روانشناس یبردن مشکالت روح یانشاخه از علم را در از م ینا یدناکارآم

کند.  یرابس یو روان یروح یها یروح انسان را در درمان ناآرام عطشتواند  یم یانیوح یقاز منابع عم یریبا بهره گ 

 (.1397،ی)رمضانی و کالنتراست در جامعه بروز و ظهور داشته باشد یستهعلم هنوز نتوانسته آنطور که شا یناما ا

 ماندگار کردند. یخجان خود نامشان را در تار یثارو با ا یستادندهدا در دوران دفاع مقدس در برابر استکبار اش

 .یستشهادت نو خاطره شهدا کمتر از  یادداشتن چراکه زنده نگه یم،دهنده راه شهدا باشما واجب است که ادامه بر

ما را در برابر دشمنان  تواندیها ماز مقام شامخ آن یلو تجل یمشهدا و تکر یرهو آرمان و س نامهیتتوجه به وص امروز

 کند. یمهب

دست هم داده و با وحدت تمام تالش بههمه دست یدو شهادت با یثارفرهنگ ا سازیینهداشتن و نهادزنده نگه برای

 همه ماست. یفهامر وظ ینچرا که ا یم،خود را به کار ببند

 

 بیان مسئله 

 یفاتیروشن باشد. همان خطر تحر« اسالم»منظور از اسالم  یدشود، با یسخن گفته م یاسالم یکه از روانشناس ینگامه

محدود به  ینید یتواند وجود داشته باشد. اگر اسالم به عنوان یم یزوجود داشت، در مورد اسالم ن ینکه در مورد د

 یازینخواهد بود. اگر اسالم محدود به آخرت شود، ن یاسالم یروانشناس یبرا ییجا یگرشود، د یمعرف یهعلم یزه هاحو

 یمسدود م ی،اسالم یبه روانشناس یدنشود، راه رس یفاز علم تعر یباشد. اگر اسالم جدا ینم یاسالم یبه روانشناس

  اطفیو ع یروان ی،اجتماع ی،فرد یو جامع از اسالم ارائه کردند که همه جنبه ها یعوس یمفهوم ینی،شود. امام خم



 

 

 یحیتفرموده اند، گمان نشود اسالم مانند مس یحیت. به عنوان مثال در مورد تفاوت اسالم و مسیردگ یانسان را در بر م

  (.3، ص 2، ج 1379امام،  یفهافراد و خداوند توجه دارد. )صح ینب یرابطه معنو یکفقط به 

آنچه در  یدرجه سر و کار داشته، و برا ینمرتبه تا باالتر ینتر ییناسالم به تمام شئون انسان از پا ینی،به نظر امام خم

 یرو سا یهرابطه با همسر با فرزند با همسا یمعاشرت احکام دارد، برا یانسان مؤثراست، احکام دارد. برا یرشد معنو

، 3، ج 1379امام،  یفهاز قبل از تولد تا بعد از مرگ احکام دارد )صح ی،زندگ لتمام مراح یافراد جامعه احکام دارد. برا

 (.219ـ  20ص

در  یاعتقادات، اخالق، رفتار حت ینه،کار دارد، در زم یاتمعنو یثفرموده اند: اسالم در باب ساختن از ح یگرد یجا در

چه جور باشد، رفتار با  یتاخالق چه جور باشد، ادراک عقل ید،باش یدچگونه با یدگو یداخل خانه با شما کار دارد. م

، ج 1379امام،  یفهاسالم آداب و نظر دارد )صح ینهاتمام ا ید باشد، برایافراد جامعه چگونه با یرخانواده و سا یاعضا

 (.450، ص 4

اقتصاد  ی،اسالم یهاشباورها و ارز یبر مبنا یلیآثار ارزشمند حماسه هشت سال جنگ تحم سازینهادینهبا این حال 

کشور و سوق  یو توجه به نظام فرهنگ هایاتعمل یسازوحدت، برجسته یمدر تحک هایتتوجه به نقش قوم ی،مقاومت

 .یردمد نظر قرار گ یصورت جد به یددفاع مقدس با یبه سمت فرهنگ غن

 یدها داد که امروز انتساب به شهها را خداوند بلند کرد و آنچنان رفعت به آنما بلندآوازه هستند و نام آن یشهدا

آور  یتها مسئولنسبت ینو ا دهدیم یگاهها به انسان جاهمه نسبت یجهبعنوان همسر، مادر، پدر و فرزند و نوه و نت

 یو برزن و در هر کارخانه و شرکت و هر مدرسه و مکتب یر کودر ه یدانمعظم شه یهااست. هر کدام از شما خانواده

 نمونه ای از شهیدان شهرستان دشتی شهیدانی چون شهید مختار  .یدها هستبه عنوان پرچمدار انقالب، نظام و ارزش

 



 

 

 که در زندگی سختی های زیادی در امر هستند یدانیاز جمله شهدهباشی، شهید احمد غالمی،شهیدمحمد عابدی و... 

 تحصیل و کارو...داشتند.

قرار داده  یلو تحل یهاستان بوشهر مورد تجز دایشه روانشناسی اسالمی و سیرهتا  یمشد ینمقاله بر ا یندر ا بنابراین

بکار ببریم و از روان معنوی آنان درس ایثارو گذشت را این روش بر پایه سیره و روش شهدا در زندگی خود  یمتا بتوان

 یاد بگیریم.

 

 اهمیت و ضرورت

آن  یچیدهبه علم النفس و مسائل پ یروح یو شناخت جنبه ها یاست نه جسم یاز جنبه روح ، یروانشناس یتاهم

 که شهدا از ازاین علم النفس مثتثی نبودند و از روحیه باالی انسانی،معنوی و دینی برخوردار بودند. دارد.  یوابستگ

 یمبدان یقینو  یمکن یحق پافشار یراست که ما در مس یکه شهدا به ما آموختند، راه نبرد با دشمن است و راه یاهر

 ببرد. یشکار را پ تواندیبر مواضع و اصول م یو پافشار یستادگیمقاومت و ا

. مقام یستل نمروز مسئله مذاکره متعلق به زمان حاچنین می فرمایددر بیانات  یسیرئ یناالسالم والمسلم حجت

هستند، اختصاص  یهنگاه و نظر ینکه طرفدار ا یخطبه را به مذاکره و کسان یکنماز جمعه  یهادر خطبه یمعظم رهبر

 دارد. یانملت ما سود ندارد؛ بلکه ز یبرا یطشرا ینکردند که مذاکره با ا یاریبس هاییلتحل یشاندادند. ا

ها گذشتن است و گذشتن ها گذشتن و از قدرتبحث از ارزش ت؛یسنوع مذاکره، بحث صحبت کردن ن یندر مقوله ا

 شهدا عطا کرده است. یستادگیمتعال به برکت ا یاست که خدا یاز مواهب

 



 

 

بحث وجود دارد.  یندر گوشه و کنار ا بینیمیحرف بزند. اما م یگرانباره با د یندر ا یکه کس یستن ینسخن در ا

حرف اول و  یراناست که ا ینا یلامروز تحل کنیمیعرض م یدما هست هاییهشهدا که سرما یهاحضور شما خانواده

 .یستفقط حرف ما ن یندست برتر در منطقه است و ا

بنابراین با مطالعه سیره زندگی شهدای استان بوشهر می بینیم شهیدان دارای خصایل اخالق ارزندۀانسانی شهیدی 

و عاشق به قرآن و اهل بیت پرورش یافته و دارای ضمیری فرهیخته چون مهربانپور که در خانواده ی متدین و مومن 

و واجد خصلت های انسانی و بسیار خوش رو و مهربان که هرکس با او دیدار می کرد، خُلق نیکو و تواضع باالی شهید، 

، آنچه در سیره همه ی شهدای عزیز مشهود است تواضع و فروتنی،خواندن نمازشبسبب بهجت روحی وی می شد. 

اخالق نیکو و پشتکار و سخت کوشی و روحیه مبارزطلبی که آنها را از دیگر مردم عادی متمایز می کند از این منظر 

 روانشناسی اسالمی که در بُعد اول شناخت معنویت است در سیره شهدا دارای اهمیت و ضرورت خاصی می باشد.  

 

 :فرضیات

 فرضیه اصلی:

 استان بوشهر رابطه وجود دارد؟ یشهدا یرهو س  یاسالم یروانشناس ینب -
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 استان بوشهر رابطه وجود دارد؟ یشهدا یرهو س یفرد ینروابط ب ینب -

 استان بوشهر رابطه وجود دارد؟ یشهدا یرهو س یافسردگ ینب -

 

 



 

 

 اهداف 

 یاسالم یشناستفکر روان یبنا یرزدارد،  یپشتوانه فلسف ی،شناساز مکاتب روان یکهم مانند هر  یاسالم یشناسروان

 توانیرا م یشناسروان یهااز جمله هدف. کندیم یانب یگرفته شده است که آن را در چارچوب علم ینید یماز مفاه

ها و انجام اعمال و رفتار یجهو در نت یتفعال یبرا ینشاط و حالت یجادا یلدر موجود زنده از قب هایازمندین ینتأم

در دانست.  یزندگ یطها با محهماهنگ کردن انسان یطور کلّو ادامه آن به یزندگ یو ضرور یاساس هاییازبرآوردن ن

و افسردگی بعضی خانواده  با توجه بر روابط بین فردی هدف روانشناسی اسالمی و سیره شهدای استان بوشهرمقاله  ینا

 قرارداده ایم. یهو تجز یلتحل مورد های شهدا 

 

 مفهوم تعریف  روانشناسی اسالمی 

است که:  ینا یدمطرح گرد یکه از طرف دکتر احمد فؤاد االهوان 19۶2در سال  یاسالم یشناسروان یفماحصل تعر

 یلالتاص یف)« .پردازدینزد مسلمانان م ینیاست که به مباحث د یشناساز روان یاشاخه یاسالم یشناسروان»

 (.،11لعلم النفس، ص یاالسالم

 یشناسروان»کرد:  یهارا توانیکه م یجامع یفمطرح است تعر یاسالم یشناسمختلف که در روان هاییهتوجه به نظر با

 (.138۶،، مجله معرفت یغرو )«متناسب باشد. یاسالم ینیبرفتار است که با فرهنگ و جهان یمطالعه علم ی،اسالم

 

 

 



 

 

 به روح و روان انسان چگونه است؟ یاسالم یروانشناس یابیارز

 ی،روان یاتانسان است. تمام رفتارها و تجل یت، همان کل«روح»که گفته شد  یبا معان «یاسالم یروانشناس» در

در  یینمعاصر در تب یشود. روانشناس یتوسط روح انجام م یزن «یادراکات حس»و  «یزیولوژیکف رفتارهای»یحت

 یپاسخ دارد و م یاسالم یاما روانشناس اردند یپاسخ یگررسد که د یم ییماند و به جا یم یباق یزیولوژیکسطح ف

 یروییچه ن یرکند تا متوجه شود که ذهن و مغز انسان تحت تاث یهم بررس یعقل یکردتواند از آن به بعد را با رو

 است.

آزاد،  یعبارتند از تداع یدمکتب فرو یاساس یماز مفاه یمثال بعض یم؛دار یدر همه مکاتب روانشناس یاساس یممفاه ما

اصطالحات که به کار برده شود، روانشناسان متوجه  این از کدام هر…و  یآموزش یلتحل یار،هوش یمهن یار،هوش

را  یماگر آن مفاه یعنیرکن هستند  ینکهدارد. اول ا یگیژدو و یدر روانشناس یاساس یمشوند. مفاه یم یدمکتب فرو

بودن  یو دوبعد یطانمانند نفس و روح و فطرت و ش یمیآن مکتب نخواهد بود. مفاه یگرد یریم،از آن مکتب بگ

 یارکان از روانشناس ینهستند. هر کدام از ا یاسالم یروانشناس یاساس یمجزو مفاه نیز …و  یانسان و خداباور

 شود. یم یلناقص و ناتوان تبد یشود به موجود رفتهگ یاسالم

 یاتاز رفتار و تجل یموجودِ جدا یکبه عنوان « روح»قرار است  یاسالم یدر روانشناس کنند که یتصور م یا عده

است که مورد توجه  یروان یاتبلکه روح در ضمن حضور در رفتار و تجل یست،ن ینگونهشود؛ اما ا یدر انسان بررس یروان

 یروانشناس»هم که در  یو ادراک حس یزیولوژیکدر رفتار ف« روح» یگر. به عبارت دیردگ یقرار م یاسالم یروانشناس

وجود او  یکند. روح انسان در همه جا یمعاصر آن را توجه نم یشود، حاضر است، اما روانشناس یم یبررس« معاصر

 .یمکن یآن را جداگانه بررس یمقرار گرفته باشد و بخواه یخاص یکه در جا یستن ییحضور دارد و عضو جدا

 



 

 

  یاسالم یشناساصول موضوعه روان

شده  یانب یاسالم یشناسو روان یعلم النفس االسالم یهاکه در کتاب یاسالم یشناساز اصول موضوعه روان یبرخ

آن، احوال نفس و حاالت و  یتو عالقه و بحث از نفس و ماه یزهو انگ یمندانسان، هدف یعتبحث از طب»است 

و  یبه زندگ یدو وسوسه، و درباره ام افکارعوامل فساد و صالح نفس، عالقه نفس به جسم، روح و قلب، بحث از 

 (.14لعلم النفس، ص یاالسالم یلالتاص یف)« و سپس آخرت یادن یزندگ یلمسا

بروز  یسمهر کدام، مکان کنندهیفو تضع کنندهیتها، عوامل تقوآن ینموجود ب یشهوت، فطرت، تضادها»موضوع  و

سبک و روش  یارائه ی،و سالمت روان یماریب یارهایمع ی،واکنش یرو غ یواکنش یروان یهااختالل

 (.10۶،ص1377حسینی،)«یزندگ

 

  و کاربرد یدهفا

 یشناستفکر روان یبنا یرزدارد،  یپشتوانه فلسف ی،شناساز مکاتب روان یکهم مانند هر  یاسالم یشناسکتب روان

 یشناختروان یمما بر اساس مفاه». کندیم یانب یگرفته شده است که آن را در چارچوب علم ینید یماز مفاه یاسالم

خاص  هاییمندو هم قانون یمداشته باش یشناخته روانیدگاد یکهم  توانیمیکه در کتاب و سنت آمده است، م

 هایو هواخواه یلکم فرقاناً( هواپرست یجعلانفال )اِن تتقو اهلل  19 یهمثالً در آ یمرا از آن استخراج کن یشناختروان

که  کنیمینم ادعابسنجد. ما  هایلرا با همان تحل هایتو واقع یندبب یگرد یارا به گونه یقکه انسان حقا شودیموجب م

را به دست  یممفاه ینو ا یمه تالش کنرابط یندر ا یدمطلب دارد، با یشناسروان هایینهقرآن و سنت در همه زم

نسبت به  یشتریب ینانصورت اطم یناست، در ا یعلم هاییافتههماهنگ با  یا آوریمیکه بدست م یمی. مفاهیمآور

  یسر یکبه  یاکند و  یداپ یشتریممکن است آنها در نزد ما اعتبار و ارزش ب یو حت کنیمیم یداپ یعلم هاییافته



 

 

 یک یبرا یزن ینموجود به آن نپرداخته است، ا یشناسکه روان کنیمیبرخورد م یشناسو موضوعات روان یممفاه

است که چه بسا  ینکار ا ینا یگرد یده. فاگشایدیاو م یرا فرارو یدیخواهد بود؛ چرا که افق جد یدشناس مفروان

 سازینهزم یزن یناهماهنگ نباشد،  یشناختموجود در روان یقاتکه با تحق یاوریمرا بدست ب یممکن است مطالب

 (.10،ص138۶،، مجله معرفت ی،غرو )«تر در هر دو منبع و روش خواهد شد.و گسترده یقعم یقاتتحق

 

 جوانان  یتیترب یالگو ینشهدا مهمتر یرهس

 مکتب و باورشان هستند. یثیت،ملت مظلوم از ح یکما سمبل واقعه بزرگ دفاع جانانه  یدانشه

شکل  یکاز لحاظ بُعد زمان و مکان و  یشکل ظاهر یکسال دفاع مقدس  8کرد  یحتصر ینمستضعف یجبس سازمان

 یچاست و آن را در ه یو فداکار یثار. متن دفاع مقدس ماالمال از ایمبه باطن آن بپردار یشترب یددارد که ما با یباطن

 .یدکن یداپ توانیدیمگر در کربال نم یختار یجا

 یدنداز فرماندهان بزرگ دوران دفاع مقدس به شهادت رس یاریبس 5و  4 یو کربال یبرمانند بدر و خ هایییاتدر عمل

 است. ینشانده آن است که جبهه ما ماالمال از عشق و فداکار ینو ا

 یتیشما نقش ترب یگرد یفهاما وظ هاستیاتجنگ و عمل یفتوص یکیکه  دندار یفهنور دو وظ یانخادمان راه یفوظا

مردم مظلوم چه کار  ینما جنگ احزاب به راه انداختند، ا یهکه دشمنان عل یزمان ییدها بگوبه جوان یده بااست ک

 راه نجات ملت ماست. ینبودن است و ا یتدفاع مقدس پا در رکاب وال یتیدرس ترب ینرا انجام دادند. بهتر یبزرگ

که نسل دوران دفاع مقدس چگونه از کشور دفاع  ییمگودارد، ب یاما فطرت پاک یدهبه نسل جوان که جنگ را ند یدما با

 کردند.



 

 

جوانان  یرا برا یروش زندگ ینا یدماست که ما با یدانشه یرهس یتیترب یالگو ینو مهمتر یدشهدا هست یرانشما سف

 (.1395)خبرگزاری تسنیم،یمبازگو کن

 یست؟ مراد از زنده بودن شهدا چ

که جسم  یمدان یهمه م یراز یستاست که منظور از زنده بودن جسم شهداء ن ینباشد ا یم یقطع ینهزم ینآنچه در ا

اقوال  یست،و زنده بودن شهداء چ یاتمراد از ح ینکهرود . و اما در ا یم ینو از ب یمتالش یگرانآنها مانند جسم د

 وجود دارد: یمتعدد

برزخى است که ارواح در عالم پس از مرگ دارند و نه زندگى جسمانى و  یاتح ید،و زندگى براى شه یاتاز ح منظور

 متنعّم خواهند بود. یامعذّب  یامتبرزخى همان عالم قبر است که مردگان در آنجا تا ق یاتمادى. ح

مادى و جسمانى  یاتچرا که حسّ انسان از درک ماوراء ح یستحواس انسان قابل درک ن یلهبه وس یاتنوع ح این

توجه دادن و  یبرا یاتاز آ ینگونهخداوند در ا یلدل یناست و حتّى چه بسا آن را فناء و نابودى بپندارد؛ و به همعاجز 

 (343، ص 2،ج  یزانالم یر.) تفسازدپرد یم ینوع از زندگ ینبه اثبات ا ینآگاه کردن مومن

مذکور مطرح  یاتقرار گرفته و آن را به عنوان مراد از آ ییمانند عالمه طباطبا یبزرگ ینمفسر یرشمورد پذ یهنظر این

 نموده اند.

 

 

 

 



 

 

 چند تن از شهدای استان بوشهر وصیت نامه

 شهید مختار دهباشی از خورموج

 به نام اهلل، پاسدار حرمت خون شهیدان

و درود فراوان به با سالم و درود فراوان به رهبر کبـیر انقالب اسالمی ایران، حضرت امام خمیـنی و با سالم 

 روند تا خواب را از دشمن بگیرند.که میرزمندگان اسالم؛ آنانی

آید را به محضرتان تر از آنم که وصیّتی داشته باشم، فقط همین چند کلمه که به نظرم میباری مادرجان! من کوچک

که یک روزی مرا به شما داد، یک روزی هم به عنوان امانت، از شما تحویل دارم. مادرجان! خداوند، همانطوریتقدیم می

دهم که برایم پرستی، قسمت میشهید شدم، به آن خدایی که میگیرد. مادرجان! اگر خداوند مرا ببخشد و من می

دانستم طاقت شنیدن توانستم زیرا میکردم اما نمیخواست جلوی خودت وصیّت میگریه نکن. مادرجان! خیلی دلم می

با قلب رفتن نکرد. من با پاهای خودم آمدم و کس چه برادر و چه خواهر، مرا اجبار به جبههحرف مرا نداشتی. هیچ

خواهم خدا را مالقات کنم. امیدوارم که اگر پسر بدی برای شما بودم و بدی کردم، مرا ببخشید. روی سنگ خودم می

تاریخ قـبرم، مرا ناکام ننویسید زیرا که من به کام خود رسیدم. امیدوارم که خدا و اسالم، از من قـبول 

  (.1395)حسینی،کند

 لقمط یعبداهلل سرور یدنامه شه یتوص

 ینرب الشهدا و الصدق بسم

 راجعون یهو انا ال اناهلل

 فوقه بر یساهلل و اذا قتل فل یلسب یالرجل ف یقتل یبر برحت یفوق کل ذ و



 

 

 یگردر راه خدا کشته شد د یکهانسان در راه خدا کشته شود هنگام ینکهاست تا ا یگرید یکی،ن یکیاز هر ن باالترین

 اکرم ص( .)رسولیستباالتر از ان ن یکین یچه

و مغفرت و  یگر از درجات بلند اخرو یکارهر فرد مسلمان است و مومن پ یفوظا یناز مهمتر یکیبخش  یرهائ جهاد

 یموفق و پر سود است و رضا یارمعامله بس ینفروشد و البته ا یبهشت جاودان به خدا م یشخو یرحمت خاص خدا

 یآزاد یکه در راه خدا برا ی: کسانیندفرما یاکرم )ص( م یامبربرتر و ارزشمند تر است پ یاو از هر پاداش یخدا برا

در  ینشود که باب مجاهدان نام دارد که ا یوارد م یاز در یامتدر ق یندنما یکنند و جهاد م یم یامبندگان خدا ق

از و قبل  یچشمان همگ یششکوه و عزت سالح بر دوش در پ یتشود و انان با نها یمجاهدان گشوده م یفقط به رو

به  یگرانو د یندگو یکنند و خوش امد م یشوند و فرشتگان مقرب پروردگار به انان سالم م یوارد م یانهمه بهشت

 یخورند ، هر کس که جنگ و جهاد در راه خدا را ترک کند خدا لباس ذلت بر تنش م یانان غبطه م یعتمقام و موق

جانب  ینگردد ا یدهد و به عذاب دردناک مبتال م یمرا از کف  ینششود د یدست م یو ته یرفق یپوشاند در زندگ

خدا به جبهه بروم و بر  یرضا یخدا و مقدس اسالم برا یند یایاح یخود دانستم برا یفهمطلق وظ یعبداهلل سرور

بپردازم . پدر و مادرم اگر  یزیدشمن زبون به ست یهو دشمنان خدا بجنگم و تا جان در بدن دارم بر عل ینمشرک یهعل

ها و شدائد روزگار مقاوم باشد . به  یها و نابسامان یو همچون کوه در مقابل سخت یدنکن یهگر یمشدم برا یدمن شه

 یچاسالم از ه یند یایاح یتوانند برا ینکنند و تا م یهمن گر یکنم که برا یم یهو دوستان خود توص یشانخو یهکل

 .را نگهدار ینیخم یتا انقالب مهد یاا خداینرود. خدا یادتانامام امت از  یبرا یشگیهم ینورزند . دعا یغدر یزچ

 

 

 



 

 

 بر بال خاطرات

 شهید علی فقیهی از لنکگ شهرستان دشتی : 

 خواهر شهید:

 شبی در خواب دیدم که برادرم، حاج احمد، همراه با شهید علی فقیهی به نزد من آمدند. علی بسیار ناراحت و رنگ» 

کرد. احوال علی را از حاج احمد جویا شدم. حاج احمد گفت علی امشب مریض است و پریده بود و احساس درد می

کشد. صبح که از خواب بیدار شدم، بسیار مضطرب و نگران بودم. بالفاصله جویای کند و خیلی زجر میقلبش درد می

ه و ناراحتی قلبی داشته و خیلی درد کشیده حال حاج احمد شدم که همسرش گفت: حاجی دیشب تا صبح نخوابید

است. با اطالع از بیماری قلبی حاج احمد متوجه شدم که ناراحتی علی در خواب، به دلیل ناراحتی برادرش بوده که 

 «باشند.اند و همواره به فکر زندگان میدهد که شهدا واقعا زندهاین موضوع نشان می

 جشهید محمد عابدی از محمد آباد خورمو

من پس از شهادت برادرم،اعصابم به هم ریحته بود و از لحاظ روحی، وضع مناسبی نداشتم » : خواهر شهید می گوید

و بسیار عصبی شده بودم به طوری که فرزاندنم را با کوچک ترین اشتباه یا خطایی که از آن ها سر می زد، به باد کتک 

برادرم را در خواب دیدم. ایشان به من خیره خیره، نگاه می  می گرفتم و تنبیه می کردم . در همان روزها یک شب

کرد و بسیار عصبانی و ناراحت به نظر می رسید و اصالً با من حرف نمی زد. پس از چند لحظه با همان ناراحتی و 

کبود عصبانیت به من پشت کرد که برود. در موقع رفتن از پسرم پرسید: مگر مادرت با چوب تو را کتک زده که بدنت 

مادرم از زمانی که شما از میان ما رفتی، هر روز ما را کتک می زند و تنبیه شده است؟ پسرم گفت: بله؟ دایی جان! 

راه » می کند. سپس یک بار دیگر، نگاهی به من انداختند و در حالی که این گفته را با خود زمزمه می کردند، رفتند:

 گفتن این جمله از سوی شهید، متوجه شدم که ایشان از نحوه رفتار من  با«. صحیح تربیت فرزند در اسالم، این نیست



 

 

با فرزاندنم ناراحت است. لذا از آن موقع به بعد، رفتارم را با فرزندانم اصالح کردم و سعی کردم در برخورد با آن ها صبر 

 (.1395حسینی،)«.و بردباری بیشتری داشته بااشم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :یقتحق روش

کند. شناخت در  یم یتهدا یکه ما را به شناخت علم ییو کندوکاوها ینعبارت است از مطالعه مجموعه اصول و قوان

. یتمطالعه واقع یعنیاست. و علم  یبطور واقع یدهپد یککردن از جوانب خاص  یداپ یآگاه یبه معنا یعلوم اجتماع

 یکار یقتحق یروش شناس ینکه قابل لمس و حس کردن است. بنابرا یا یدهپد یا یزیعبارت است از هر چ یتواقع

 است. یشناس یتواقع یبر مبنا یعلم

 یتها،واقع یبررس یبرا یافته( و نظام ینانمعتبر )قابل اطم یاز قواعد، ابزار و راه ها یمجموعه ا یقروش تحق»در مجموع 

 «به راه حل مشکالت است یابیکشف مجهوالت و دست

 

 تحقیق:نوع  

در استان روانسشناسی اسالمی و سیره شهدا است اما از آنجا که به   تحلیلی -یفیتوص یقتحق یکپژوهش  این

 یاز نوع همبستگ یفیروش پژوهش حاضر، پژوهش  توص یناست. بنابرا یاز نوع همبستگ یقتحق یک .پردازد یمبوشهر

 باشد. یم

 

 یرها:متغ یا یممفاه یفتعر

 یکاربرد یهااسالم بصورت روزمره و مفید با روش یو کالم عقل یساختن کالم نقل یعمل یعنی :روانشناسی اسالمی 

  .باشدیقرآن به معرفت م یواژگان آسمان یلتبد یعنیروز و  یروانشناس

 



 

 

 یامبران،که خداوند، پ یبترت یندارد. بد یگواه و حاضر بوده و درجات مختلف یبه معنا یبه معنا یدجمع شه شهدا:

تمام مؤمنان، در سلسله مراتب درجات شهادت قرار دارند. البته واژه  یزاند و نکه در راه خدا کشته شده یه ، افرادمالئک

 یحت یادفاع از کشور خود و  یو تنها برا یااله یزهکه بدون انگ یتمام اشخاص یبرا توانیرا نم "یدشه"مقدس 

بلکه  یست؛تنها زمان شهادت آنان ن یز،شهدا ن یبندتفاوت و درجه یاراند، به کار برد. معکشته شده دلیلیناخواسته و ب

باشد  یرگذارامر تأث یندر ا تواندی، تحمل مشکالت و... م یفداکار یزانم یت،خلوص ن یرت،مانند بص ی؛ترعوامل مهم

  د.را صرف نظر از زمان شهادت به پاداش مناسب خود خواهد رسان یدیاساس، خداوند هر شه ینکه بر ا

مهارتی است که با ارتباط کالمی و غیرکالمی، گوش دادن فعال، توانایی ابراز احساسات و بازخورد  :روابط بین فردی

 دادن مرتبط می باشد.

با احساس فقدان، خشم و غم و اندوه همراه است  یشده است. افسردگ یطبقه بند یجزو اختالالت خلق :افسردگی

 شود. یفرد م یروزمره  یتهایکه باعث مختل شدن فعال

 

 :داده ها یگردآو یروشها

 محقق در این پژوهش سعی نموده است در روش میدانی از پرسشنامه، جهت گردآوری اطالعات استفاده نماید.

سوال 4 که  سوال13پژوهش در قالب  یرهایدرباره متغ یدر پژوهش مورد نظر بصورت پرسشنامه ا یابزار جمع آور 

 یلتکم یآنان برا یاردر اخت یزمان یتبدون محدوسوال روانشناسی اسالمی  5سوال افسردگی و  4روابط بین فردی و 

 .یمقرار داده ا

 



 

 

 :داده ها یلتحل یروشها

 :یآمار جامعه

اطالعات  یفتوص . پژوهشگران معموالً کار خود را باباشدیم یقدر تحق یهاز مباحث اول یکی یو نمونه آمار یجامعه آمار

مشابه  یهااند، به گروهگروه نمونه به دست آورده یچه را از بررسآن کنندیم یو سع (یفیشروع نموده )آمار توص

مقاله آثارروابط بین فردی و افسردگی بعضی  ینا یآمار جامعه(. تنباطیدهند )امار اس یمتعم یجامعه آمار یاتر بزرگ

 باشد.   یم شهرستان دشتی خانواده های شهدا استان بوشهر 

 

 

 

 :ینمونه آمار حجم

 شودیانتخاب م یلو تحل یهمشاهده و تجز یبرا ینمع یااز جامعه است که طبق ضابطه یگروه کوچکتر ینمونه آمار

نمونه  یداد. تعداد اعضا یمبه جامعه تعم توانیرا که معرف جامعه نباشد نم ینمونه ا یجمعرف جامعه باشد. نتا یدو با

 به طور تصادفی،  شده یبا توجه به وسعت جامعه مورد نظر سعمقاله  ینا در دهند. ینشان م nرا با حرف کوچک 

 .یمرا مورد نمونه قرار ده خانواده های شهدای شهرستان دشتینفر از  32 ینمونه انتخاب

 

 

 



 

 

 : یریروش نمونه گ

 یارو بر عکس. حجم نمونه ارتباط بس یابدیکاهش م گیرییجهاشتباهات در نت یزانهر چه حجم نمونه بزرگتر باشد، م  

 یتکه هر چه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد محقق با قاطع یبترت ینپوچ )صفر( دارد. بد یهبا آزمون فرض یکینزد

 .کندیفرض پوچ را که واقعاّ نادرست است رد م یشتریب

ساده همه افراد جامعه  یتصادف یریباشد در نمونه گ یساده م یتصادف یرینمونه گ، یقتحق یندر ا یرینمونه گ روش

 انتخاب شدن دارند. یبرا یکسانیو شانس  یکسان یطمورد مطالعه شرا

 :یاییوپا ییروا

( Validityاعتبار ) یا ییاز روا یددر مرحله اول با گیرند، می قرار استفاده مورد ها داده یجمع آور یکه برا یبزارا

 اعتماد داشته باشند. یا یاییپا یدبرخوردار باشند و در مرحله دوم با

 یریمورد نظر را درست اندازه گ خصوصیت تواند یابزار به کار رفته تا چه حد م یامعناست که روش  ینبد روایی

 کند.

که ابزار  یتیو خصوص یژگیمورد نظر انتخاب شده است و یریاندازه گ یکه برا یاست که ابزار ینا ییاز روا مقصود

دهد که ابزار اندازه  یسوال پاسخ م ینبه ا یی،مفهوم روا یگر. به عبارت دیرخ یاشده است را دارد  یآن طراح یبرا

  ینب یقو یهمبستگ یکهمزمان پرسشنامه محاسبه و  ییجهت رواسنجد. یمورد نظر را م یصهتا چه حد خص یریگ

قرار  ییدهمزمان آن مورد تا ییروا یجهو در نت(  r=  0/۶98ارتباط موثر بدست آمد ) یبرقرار ییپرسشنامه تواناآن با 

 گرفت.

 



 

 

کرونباخ محاسبه شد. معمواًل  یآلفا گیری¬اعتماد آن با استفاده از روش اندازه یتقابل یاپرسشنامه  یائیپا همچنین

کامل قرار  یائیپا یبه معنا)+ 1( یکتا مثبت  یداری،عدم پا یبه معنا( 0کرونباخ از صفر ) یاعتماد آلفا یبدامنه ضر

. شود¬یم یشتراعتماد پرسشنامه ب یتباشد قابل یکترنزد یکو هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت  گیرد¬یم

 ینخوب ا یاییبدست آمد که نشان دهنده پا0/ 73 یفرد ینب یارتباط یپرسشنامه مهارتها یکرونباخ برا یآلفا یبضر

 پرسشنامه است.

 

 :روش یریمراحل انجام و به کارگ

 داده ها:  یلو تحل یهتجز روش

استفاده ازتکنیک های آمار توصیفی به منظور خالصه و طبقه بندی داده ها، تعیین فراوانی  ابتدا با درتحلیل داده ها،   

 آماراستنباطی ، و همبستگی پیرسون استفاده شده است.پاسخ ها ،میانگین و درصد گیری و پاسخ به سواالت تحقیق از 

 

 یافته های تحقیق:

های آمار گیرند، در بخش نخست با استفاده از تکنیکآوری شده در دو بخش مورد تحلیل قرار میهای جمعداده

های آمار استنباطی هر ها بررسی خواهد شد. در بخش دوم با استفاده از تکنیک یآزمودن یهای فردتوصیفی ویژگی

 .گیردقرار می یمورد بررس یقتحق یاتک از فرضی

 

 



 

 

 یقتحق یفیتوص یها یافتهالف: 

 یرسا ینها و هم چن یآزمودن یفرد یها یژگیها ، جهت شناخت بیشتر جامعه مورد مطالعه ، واز تحلیل داده قبل

، انحراف استاندارد و نمودار به ترتیب زیر مورد  یانگینهای آمار توصیفی مانند درصد ، مبا استفاده از تکنیک یرهامتغ

 .یردگ یقرار م یفو توص یبررس

 فرضیه اصلی  :

 

 استان بوشهر رابطه وجود دارد؟ یشهدا یرهسو  روانشناسی اسالمی  ینب -

 باشد.می  یاسالم یروانشناس یرگویان بر حسب متغبیانگر توزیع فراوانی پاسخ 1-1جدول  -

 

   یاسالم یروانشناس متغیر بر حسب فراوانی آزمودنی ها : توزيع 1-1جدول 

 درصد فراوانی )تعداد(   یاسالم یروانشناس

 %40 13 خیلی زیاد

 %34 11 زیاد

 %25 8 متوسط

 0 0 کم

 0 0 خیلی کم

 %100 32 جمع

 



 

 

درصد  %34 ،دارند یادز یلیخنظر  یان%درصد از کل پاسخگو 40دهد که  یهای جدول فوق نشان مداده

 متوسط را انتخاب نموده اند.%25،یادز

 

 

   یاسالم یروانشناس متغیر بر حسب فراوانی نمودار توزيع
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 فرضیات فرعی:

 فرضیه اول:

 

 استان بوشهر رابطه وجود دارد؟ یشهدا یرهو سروابط بین فردی  ینب -

 باشد.می یفرد ینروابط ب یرگویان بر حسب متغبیانگر توزیع فراوانی پاسخ 1-2جدول  -

 

 یفرد ینروابط ب متغیر بر حسب فراوانی آزمودنی ها : توزيع 1-2جدول 

 درصد فراوانی )تعداد( یفرد ینروابط ب

 %43 16 خیلی زیاد

 %28 9 زیاد

 %9 3 متوسط

 %9 3 کم

 %3 1 خیلی کم

 %100 32 جمع

 متوسط%9یاد،درصد ز %28دارند،  یادز یلینظر خ یان%درصد از کل پاسخگو 43دهد که  یهای جدول فوق نشان مداده

 کم را انتخاب نموده اند. یلیخ %3کم و  %9 و

 

 

 



 

 

 

 یفرد ینروابط ب متغیر بر حسب فراوانی نمودار توزيع

 

 

 

 

 فرضیه دوم:

 

 استان بوشهر رابطه وجود دارد؟ یشهدا یرهو س افسردگی ینب -

 باشد.می یافسردگ یرگویان بر حسب متغبیانگر توزیع فراوانی پاسخ 1-3جدول  -
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 یافسردگ متغیر بر حسب فراوانی آزمودنی ها : توزيع 1-3جدول 

 درصد فراوانی )تعداد( یافسردگ

 %56 18 خیلی زیاد

 %37 12 زیاد

 %6 2 متوسط

 0 0 کم

 0 0 خیلی کم

 %100 32 جمع

متوسط %۶یاد،درصد ز %37دارند،  یادز یلینظر خ یان%درصد از کل پاسخگو 5۶دهد که  یهای جدول فوق نشان مداده

 را انتخاب نموده اند.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یافسردگ متغیر بر حسب فراوانی نمودار توزيع

 

 یافته های استنباطی:

 یافته های استنباطی فرضیات ب:

با توجه به فاصله ای بودن مقیاس متغییر های مستقل و متغیر وابسته با  فرضیات تحقیق رااز  بخش هر یکدر این    

 . استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین متغیرها استفاده می کنیم
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 فرضیه اول:

 

 ؟استان بوشهر رابطه وجود دارد یشهدا یرهو س یفرد ینروابط ب ینب -

 

 استان بوشهر یشهدا یرهو س یفرد ینروابط ب بین متغیرهمبستگی  1-4جدول 

 میانگین هامتغیر              
انحراف 

 معیار
 سطح معنی داری ضریب همبستگی

 5/5 125/4 یفرد ینروابط ب
79/0 000/0 

 60/3 15/4 روانشناسی اسالمی

 

بین مؤثربودن مثبت  نسبتا قوی و بیانگر رابطه همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون

درصد اطمینان از  99( و با  >P/000)سطح در  است این رابطهاستان بوشهر یشهدا یرهو س یفرد ینروابط ببین  

 فرضیه فوق تائید  می گردید. P=05/0بنابراین ،چون درسطح  است لحاظ آماری معنی دار

 

 .«استان بوشهر رابطه وجود دارد؟ یشهدا یرهو س یافسردگ ینب »: 2فرضیه 

 

 

 



 

 

 استان بوشهر یشهدا یرهو س یافسردگ همبستگی بین متغیر 1-4جدول 

 میانگین هامتغیر              
انحراف 

 معیار
 سطح معنی داری ضریب همبستگی

 045/6 5/4 یافسردگ
97/0 000/0 

 60/3 15/4 یاسالم یروانشناس

 

و  یافسردگبین مثبت  خوب و بیانگر رابطه می شود ضریب همبستگی پیرسونهمانطور که در جدول فوق مشاهده 

 درصد اطمینان از لحاظ آماری معنی دار 99( و با  >P/000)سطح در  که این رابطهاست. استان بوشهر یشهدا یرهس

 بنابراین ، فرضیه فوق تائید می گردید. است

 

 

 

 گیری و پیشنهادهابحث، نتیجه

 

 :بحث

 

 یشپ ینروشن و مدلل قرار دارد. از جمله ا یفرض ها یشپ یقابل تحقق است که بر مبنا یقتیحق یاسالم یروانشناس

  یتر به نظر م یقجامع تر و عم یدر روانشناس یجرا ینسبت به انسان است که از همه نگرش ها یژهفرض ها نگرش و



 

 

باشد،  یم ینیامام خم یدگاهاز د یالماس نشناسیبرجسته روا یها یژگیکه از جمله و یگرد یفرض اساس یشرسد. پ

از مکاتب  یاریکند و در بس یانسان را مطرح م یابعاد وجود یناز مهمتر یکیاست که  یبیغ  یاعتقاد به مباد

وجود دارند  ینیدر آثار امام خم یگریفراوان د ینکات روانشناس ینهامورد غفلت قرار گرفته است. عالوه بر ا یروانشناس

در نظر گرفته شوند  یاسالم یروانشناس یتا بتوانند بعنوان مبان یرندقرار گ یلو تحل یهو تجز یاست مورد بررس زمکه ال

بتوان علت بوجود آمدن و  یکردرو ینکه بر اساس ا یبه گونه ا یند،را فراهم نما یجامع یکردرو ینظر یها یانو بن

که  ییو درمان آنها ارائه کرد، روشها یشگیریپ یبرا یدیدج ینمود و روشها یینرا تب یاز مشکالت روان یتداوم برخ

علوم  یناگر اخالص و قصد قربت نباشد ا ینکهشود و آخر ا یسهمقا یبه طور تجرب یجرا یآنها با روشها یاثر بخش یزانم

اخالق  ارمو کسب مک یروحان یقوا یتتقو یهم برا یقدم ید،دار یعلم برم یلتحص یکه برا یندارد و هر قدم یا یدهفا

  . یدبردار

روابط  ی. زمان یمو خواسته ها فرد مقابل توجه نشان ده یازهابه احساسات، نیکی از عوامل روابط اهمیت  :فرضیه اول

 ..یمداشته باش یرفتار مناسب یگراند یخود در مقابل عملکردها یتشود که با توجه به توان وظرف یم یتتقو یفرد ینب

بدست  یرسونپ یهمبستگ یبضر با توجه به سیره زندگی خانوادگی بعضی شهدا که مورد تحلیل قرار گرفت می توان 

(  >P/000بود که این رابطه در سطح ) یرابطه نسبتا مثبت و خوب یانگردر این متغیر بدرصد می باشد. که %79آمده 

 .یدگرد ییدفوق مورد تا یهفرض ین،داراست بنابرا یمعن یاز لحاظ آمار یناندرصد اطم99و با 

عواطف و خاطرات مربوط به حوادث جنگ که به وسیله بازماندگان جنگ به ویژه همسران و و خانواده  فرضیه دوم:

های شهدا به منظور سازگاری و برآوردن ضروریات الزم برای سبک زندگی نرمال سرکوب می شوند. در بعضی از 

زند شهید خود گوشه گیری و افسردگی و حتی پرخاشگری نیز مشاهده شده است. خانواده بعد از همسران و یا فر

  یانگردار است وب یمعن یاز لحاظ آمار ینانمی باشد اطم %97 یرسونپ یهمبستگ یبضربنابراین ضریب همبستگی  .



 

 

 ینا .است استان بوشهر یشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یسبک زندگو  ساده زیستی  یرمتغ ینو مثبت ب مستقیمرابطه 

 س فرضیه فوق مورد تأیید است.پ .دار است یمعن یاز لحاظ آمار یناندرصد اطم 99( و با  >P/000رابطه در سطح )

 :نتیجه گیری

روانشناسی اسالمی و سیره شهدای استان را مورد ارزیابی قرار داده ایم که تعاریف و  همچون از  شده مقاله حاضر سعی 

 ی،روان یاتانسان است. تمام رفتارها و تجل یت، همان کل«روح»که گفته شد  یبا معان «یاسالم یروانشناس»ارزیابی 

در سطح  یینمعاصر در تب یشود. روانشناس یتوسط روح انجام م یزن «یادراکات حس»و  «یزیولوژیکف رفتارهای»یحت

تواند از  یپاسخ دارد و م یاسالم یاما روانشناس ندارد یپاسخ یگررسد که د یم ییماند و به جا یم یباق یزیولوژیکف

 است. یروییچه ن یرکند تا متوجه شود که ذهن و مغز انسان تحت تاث یهم بررس یعقل یکردآن به بعد را با رو

همچنین سیره زنده نگه داشتن شهدا از طریق وصیت نامه و خاطرات آنها به عنوان مبانی ادبی ذکر نموده ایم و و 

درآخر اینکه ما بتوانیم با درس گرفت از سیره زندگانی شهد بتوانیم روحیه و روان باالی ایثار، گذشت، سخت کوشی 

یم و از فراموشی رشادت های شهدای استان خود جلوگیری را در خود و با سرزدن به خانواده شهدا در خود پرورش ده

کنیم. و با سر زدن به خانواده شهدا روابط بین فردی خود را با خانواده شهدای عزیزگره بزنیم. و از اخالق آنها درس 

 بگیریم.

و خاطره شهدا کمتر از شهادت  یادداشتن چراکه زنده نگه یم،دهنده راه شهدا باشبر ما واجب است که ادامهکالم اخر 

 .یستن

 

 



 

 

 راهکارها و پیشنهادات:

برنامه ریزی ماهنانه برای تجلیل و دیدار به خانواده شهدا و استفاده از خاطرات و گرامی داشت شهدای شهرستان چون  -

 ،حسین اسماعیلی و... شهیدانی شهید ابراهیم زارعی

 ی شهرستان های استان شهدا یتدر ابعاد مختلف از شخص یپردازاسوه یبرا یبسترساز -

 ی ها و مراکز آموزشدر دانشگاه بصیرت و روانشناسی اسالمی یجو مشارکت در آموزش و ترو یبسترساز -

ما را در برابر  تواندیها ماز مقام شامخ آن یلو تجل یمشهدا و تکر یرهو آرمان و س نامهیتتوجه به وص  -

 کند. یمهدشمنان ب

 ی استان بوشهر.شهدا سیره روابط و منش ،رفتارنمودن  یگسترش و همگان -
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