
 

 

 امر به معروف و نهی از منکر در سیره شهدای استان بوشهر

 سركار كفایت هندی زاده

 

 چکیده

ای وجود دارد كه برای ها نکات آموزنده و برجستهبصیرت بودند و در جای جای زندگی آنشهدای جنگ تحمیلی افرادی بافضیلت و با

 ؛اولئک هم المفلحون ینهون عن المنکر و یامرون بالمعروف و الخیر و ولتکن منکم امه یدعون الی». آیندگان الگو و روشی مناسب است

هایند كه از بدكاری نهی كنند و آن شما گروهی باشند كه به خیر دعوت كنند و مردم را به نیکوكاری امر و از (104 /)آل عمران

یکی  .است قامت ماندهراست گونه استوار وتاكنون اینهای اصول دینی برپاست كه روی پایه نهال نوپای انقالب اسالمی بر «رستگارند.

گردد، جا دارد سیری منکر است، كه باعث شادابی و ماندگاری این آیین میازنهی معروف وترین اصول این شریعت امربهاساسی از

 جمله این شهدا، شهید ، ازسیره شهدایی داشته باشیم كه با نثار خون خود این درخت تنومند را آبیاری كردند گذرا در زندگی و

كند تا به وی بفهماند كه مسیر را اشتباه رفته كه برای هدایت یکی از دوستانش یکسال و نیم تالش می است ناصر جوهرزادهبزرگوار 

دیگربار مظلوم  ،اید بار دیگر مظلوم را تنها گذاشت و بدانید اگر اسالمبن ؛نویسد)نگهدار( اسماعیلی در وصییتش می است. شهید علی

 شویم. های دشمنان مضروب و در حقیقت پایمال شرق و غرب میشد ما همگی زیر شالق

 استان بوشهر - سیره شهدا -نهی از منکر –كلید واژه: امر به معروف 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  مقدمه و بیان مسأله -1

 آشنایی با فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر

تواند به حیات توأم با تکامل خود ادامه دهد. لذا زندگی در اجتماعی اجتماعی و در اجتماع است كه میانسان موجودی است 

توان در یک جامعه زندگی كرد و از كنار مسائلی كه سالمت آن معناست. به همین دلیل نمیوابسته به هم، بدون قبول مسئولیت بی

توان سالم پیوسته است، تنها با سالمت جامعه میای كه سرنوشت اعضایش به همعهتفاوت گذشت. زیرا در جاماندازد بیرا به خطر می

 ماند و امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین ضامن سالمت جامعه است.

 الف( واژه شناسی معروف و منکر

عمومی بر جامعه است و در دین مبین اسالم امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است. به عبارتی دیگر نظارتی 

الزمه اجرای صحیح آن توسط آحاد افراد جامعه، مبتنی بر شناخت مصادیق معروف و منکر است تا بر اساس آگاهی و شناخت صحیح 

 امر به معروف نموده و یا مرتکب منکری را نهی كنند.

ین صفت )نیکی( بشناسد، یا توسط دیگری اش را به اهر كار نیکی است كه عالوه بر نیکی آن، انجام دهنده»معروف در لغت: 

  (81، ص 1372)طبرسی، « به این عنوان شناسانده شود.

 معروف در اصطالح: كاری كه از نظر عقل و دین و فطرت شناخته شده است.

سانده اش آن را به این صفت )بدی( بشناسد یا توسط دیگری به این عنوان شنامنکر در لغت: هر كار بدی است كه انجام دهنده

 )همان( شود.

كنند منکر در اصطالح: كاری كه از نظر عقل و دین و فطرت ناشناخته است و اگر در محیط جامعه انجام شد، مردم تعجب می

 گیرد؟ پرسند؟ چرا این كار انجام میو می

 ی كند. ها را بشناسد تا امر كند، یا تمام منکرات را بشناسد تا نهآمر به معروف الزم نیست تمام معروف

 ب( جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات



 

آیات قرآن در مورد دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر، بسیار است و به خاطر عظمت و اهمیت فراوان این دو 

سازد و در این مورد ماده میهای مسلمانان را برای پذیرش این دو فریضه، آفرضیه الهی و دشواری اجرای آن قرآن نخست به دل

 نماید.ها الزام و تکلیف میكند، سپس آن را بر آنسازی میزمینه

فلما نسوا ما ذكروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب »فرمایند: قرآن در ماجرای اصحاب سبت می

یل( تذكر داده شد در آن غفلت ورزیدند ما هم آن جماعت كه نصیحت اسرائها )قوم بنیبئیس بما كانو یفسقون؛ و هر چه به آن

كه ظلم و ستمکاری كردند، به كیفر فسقشان به بدترین عذاب نمودند نجات بخشیدیم و آنانكردند و خلق را از كار بد منع میمی

 (165)سوره اعراف، آیه « گرفتار كردیم.

لفی خسر اال الذین امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛ والعصر ان االنسان »خوانیم: در سوره عصر می

اند و یکدیگر را به حق و اند و كارهای نیک انجام دادهسوگند به عصر، كه انسان در ضرر و زیان است، مگر كسانی كه ایمان آورده

 سوره والعصر()« راستی توصیه نمودند و همدیگر را به صبر و استقامت، سفارش كردند.

اشاره شده است و عالمه طبرسی در تفسیر مجمع البیان در این « امر به معروف و نهی از منکر»در این سوره به دو فرضیه 

ذیل سوره  536، ص 1372)طبرسی، « وجوب توصیه همدیگر به حق، اشاره به معروف و نهی از منکر است.»فرمایند: خصوص می

 عصر(

شدند كه با ظلم برخورد كنند، و مکه برای جلوگیری از ظلم در خانه عبدالرحمن جدعان هم پیمانای از جوانان مشرک عده

ام اگر چنین االن كه به مقام نبوت رسیده»فرمودند:  صلی اهلل علیه و آلهدر آن پیمان شریک بود. رسول اكرم  صلی اهلل علیه و آلهرسول اكرم 

)توشه تبلیغ حجت السالم « كنم.و ترک آن را اگر چه با شتران سرخ مو معاوضه نمی ای فراهم شوند حاضر به همکاری هستمدسته

 قرائتی(

و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ از شما گروهی باشند كه »

 (104)آل عمران، آیه « هایند كه رستگارند.كنند و آنبه خیر دعوت كنند و مردم را به نیکوكاری امر و از بدكاری نهی 

 اهمیت و ضروت موضوع

های بشری جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسالمی از شروع تا خاتمه بیش از ده سال بطول انجامید در بررسی تاریخ جنگ

ارزه با دشمن تنها جنگی بود كه  منحصر به ی مبترین جنگی بود، كه در این سرزمین كه اتفاق افتاد، و از نظر دفاعی و نحوهطوالنی

حضور نیروهای مسلح كشور در مبارزه با دشمن بعثی بود، بلکه تمام اقشار جامعه اعم از زن و مرد كودک و نوجوان تا پیر سالخورده، 

ی، اعتقاد و ایمانی كه ریشه هگونه عملکرد در دفاع مقدس نشانآفرینی كردند، و ایننظامی و غیر نظامی در این نبرد ناجوانمردانه نقش



 

در شجره طیبه دین و شریعت اسالمی دارد، كه با نثار خون شهدایی از صدر اسالم تا واقعه كربالی شصت و یک هجری قمری و به 

های زیادی بر روی كره خاكی ریخته شده از جمله در این سرزمین كه بنام نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران كه تبع آن خون

ها و ایثار و جانبازی مجاهدانی است، كه با نثار جان شیرین خود شجره طیبه ی چهل ساله دارد، و در این مدت شاهد پایمردیقدمت

 كنند. این نهال نوپا بر روی را آبیاری كرده و می صلی اهلل علیه و آلهاسالم ناب محمدی 

از ترین اصول این شریعت امر به معروف و نهیت مانده، یکی از اساسیگونه استوار و راست قامهای اصولی برپاست، كه تاكنون اینپایه

گردد، با سیری گذرا در زندگی و سیره شهدایی كه با نثار خون خود این درخت منکر است، كه باعث شادابی و ماندگاری این آیین می

 ای نصیب خود و دیگر دوستان انقالب كند. ها بهرهتنومند را آبیاری كردند، تا از اخالق و رفتار و سفارشات آن

 

 

 ی شهدای استان بوشهرامر به معروف و نهی از منکر در سیره

( در وصیت 25/3/1366، متولد شهرستان خورموج تاریخ شهادت 1/6/1348شهید محمود طائیان مجرد )فرزند حسین، متولد 

شنوی صدای ملت را، پس در ن ناصراً ینصرنی امام، مگر نمیشنوی صدای هل ممگر نمی»گوید؛ نامه خود، خطاب به مادرش می

شوم تا شاید جان خود را های حق میخانه نشستن ننگ است، من كه در این دنیا چیزی ندارم كه فدای اسالم كنم پس راهی جبهه

 مه شهید محمود طائیان مجرد( نا)شهدای راننده استان بوشهر، زندگی« فدای قرآن كنم و پرچم اسالم را با خون خود آبیاری كنم.

شهرستان جم( نوجوانی با سن و سال كم سیر در رفتار كردارش  1/1/1348شهید حسین صافی )فرزند محمد حسین، متولد 

توانست به كه نمیدقت فراوان دارد، او مقید بود به خواندن نماز جماعت خصوصاً در مسجد، هر وقت هم در مسجد كسی نبود، یا این

 قدم بود و كرد. در كارهای خیر همیشه پیشود، در هر كجا و با هر تعداد  نماز جماعت را اقامه میمسجد بر

كنم كه حضرت به خواهران عزیزم سفارش می»گفت: خداوند دوست دارد، كمک كردن به دیگران. سفارش این شهید بزرگوار: می

« الگو و سرمشق خود قرار دهید، و حجاب اسالمی را رعایت كنید كه سعادت دنیا و آخرت در گرو همین اعمال است. سالم اهلل علیهزینب 

 نامه شهید حسین صافی( ، زندگی1390پور، )مندنی

ز آتش دوزخ اید خود و خانواده خویش را اكه ایمان آوردهیا ایها الذین امنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً و قود...؛ ای كسانی»

كه اول از از منکر به اینتوان اشاره داشت به اجرای فریضه امر به معروف و نهی( از این آیه می6)سوره تحریم، آیه « نگاهدارید...

خانواده خود و فامیل و وابستگان خود شروع كنیم. از رفتار و كردار شایسته شهید عباس طوفانی كه در برخورد با افراد بسیار فروتن 

 دانست و بسیار با گذشت و ایثارگر بود. متواضع بود در او حب نفس و تکبر وجود نداشت، بخل، كینه و حسادت را دشمن خود می و



 

، الهور پاكستان، محل 28/9/1369، شهرستان فسا، شهادت 6/2/1342از سیره و رفتار شهید بزرگوار صادق گنجی )متولد 

رفتاری شهره عام و خاص اخالقی و خوشد نکاتی برجسته قابل ذكر است، ایشان در خوشدفن دشتستان(، كه زبانزد عام و خاص بو

كرد، حتی كودكان نیز به همین خاطر او را بسیار دوست داشتند. )ماهینی بود و بیانی شیرین و شیوا داشت و همه را به خود جذب می

 نامه صادق گنجی(، زندگی1384و همکاران، 

، 1335از منکر در سیره شهدا به رفتار شهید علیرضا ماهینی )فرزند احمد، متولد به معروف و نهی های عملی امراز شیوه 

حرف و اهل عمل بود، خستگی برای او معنا نداشت. اگر درباره عملیاتی از ( كه شخصی كم25/11/1360شهرستان بوشهر، شهادت 

داد. تظاهر در وجودش جایگاهی نداشت به را به دیگران نسبت می ها و تحركات چریکی خودشد، تمام حركات، تاكتیکاو سوال می

داد كه نیروهایش از او انرژی و اكبر سر میداد، فردی عاطفی بود و در عملیات چنان فریاد اهللنماز و قرائت قرآن اهمیت خاصی می

، 1391كرد. )ماهینی، تی اول قرآن تالوت میكرد. در شروع هر عملیاگرفتند و وحشتی باور نکردنی در دل دشمن ایجاد میتوان می

 (43ص 

ای ها نکات آموزنده و برجستهشهدای جنگ تحمیلی استان بوشهر افرادی بافضیلت و بابصیرت بودند، و در جای جای زندگی آن

، شهرستان 1338تولد وجود دارد كه برای آیندگان الگو و روشی مناسب و كاربردی است. از این شهدای عزیز شهید هدایت احمدنیا )م

باک بود، رفتاری داشت مورد پسند همه و از شاخصه ( شخصی شجاع و بی1378، تاریخ شهادت 5بوشهر، شهادت عملیات كربالی 

كه های دینی و ادای فریضه نماز اول وقت بود، در بهبوحه حمله دشمن بعثی، تعدادی از رزمندگان بخاطر اینمهم ایشان حفظ ارزش

گلوله قرار نگیرند، نشسته نماز خواندند، اما شهید هدایت رفت و باالی كانال با خیال راحت و بدون دغدغه تیربارهای مورد اصابت 

دشمن كه در حال تیراندازی بودند نماز را خواند، این كار هدایت، در آن لحظه برای سایر رزمندگان روحیه بخش شد. )جبلی و 

 دنیا(، همرزم شهید هدایت احم1380همکاران، 

دهد و... از ان اهلل یامر بالعدل و االحسان... عن الفحشاء و المنکر و البغی...؛ همانا خدا )خلق را( فرمان به عدل و احسان می»

 كه خداوند اولین آمر به معروف و ناهی از منکر در این آیه شریفه به این« كند...افعال زشت و منکر و ظلم نهی می

 ( 90باشد اشاره گردیده است. )سوره نحل، آیه می

( فردی دوست 28/11/1364، شهرستان گناوه، شهادت 1335//1شهید بزرگوار مهدی توكل دریایی )فرزند محمد، متولد 

همه داد، شد بدون فوت وقت و در حد توان انجام میداشتنی و مهربان بود، اهل عمل و كاری بود، هر كاری كه از او درخواست می

، دوست و همرزم شهید مهدی 1380افراد خانواده و دوستانش از او رضایت داشته و او را بسیار دوست داشتند. )جبلی و همکاران، 

 توكل دریایی( 



 

( همیشه مواظب رفتار خود بود كه مبادا 30/11/1365، شهرستان بوشهر، شهادت 5/12/1343شهید ناصر جوهرزاده )متولد 

سن و سالش مرتکب اشتباهی شده بود و در مسیر نادرستی قرار گرفته بود روزی بیاید، یکی از دوستان هم برای كسی مشکلی پیش

ایشان با ناراحتی به من گفت: فالنی، من مقصر اصلی خطای ایشان هستیم، چون او را فراموش كردیم و از وی فاصله گرفتیم، حاال 

اتفاق ناصر رفتیم و با او صحبت كردیم، بعد از آن شهید ناصر حدود یکسال و نیم  بیا برویم پیش این برادر و با او صحبت كنیم، به

، 1380مسیر او شد؛ تا توانست ایشان را در مسیر هدایت قرار دهد و به نتیجه دلخواه خودش برسد. )جبلی و همکاران، همراه و هم

 صمد پیکر دوست و همرزم شهید(

اگر »ها فرمود: جبهه نیز از ارشاد و راهنمایی فرزندان خود غافل نبود و خطاب به آنپناه در وقت رفتن به شهید حاجی یزدان

رنگی و مهربانی رفتار كنید كه در خواهید من از شما راضی و خشنود باشم، باید مانند خودم با مردم و همسایگان به خوبی و یکمی

ن مردم نمونه باشید از نظر خوبی. )یادمان دفاع مقدس و شهدای ماند. كاری كنید در بیدنیا چیزی به جز نیکی و خوبی باقی نمی

  (1391پناه، سالنامه نامه شهید حاجی یزداناستان بوشهر، زندگی

و ان جهداک علی ان تشرک... و صاحبهما فی الدنیا معروفا  و اتبع سبیل من انا...؛ و اگر پدر و مادر تو را بر شرک به خدا كه »

( این آیه 15)سوره لقمان، آیه « ها به حسن خلق مصاحبت كن...ها را اطاعت مکن... با آنی وادار كنند... امر آندانآن را به حق نمی

 گونه رفتاری داشتند. شریفه اشاره به رفتار و عملکرد با خانواده و همسایه و فامیل و وابستگان دارد و شهدا نیز این

ادران بسیجی كردند كه؛ اول كه نماز خود را فراموش نکنند و نماز خود را شهید مرتضی رضایی قالیی، چند وصیت هم به بر

نامه ها سوءاستفاده كنند. )فرازی از وصیتتوزی نکنند، كه دشمنان از آنسر وقت بخوانند، دوم آن كه با هم برادر باشند و با هم كینه

 شهید مرتضی قالیی( 

ای به مخاطبین خود ( با اشاره2/8/1362، شهادت 2/1/1346، متولد حسینی )فرزند سید محمد علیدشتیشهید غالمحسین

خواهم در هر حال پیرو والیت فقیه باشید و همیشه روحانیون را سرمشق خود قرار دهید، با كفار بیان داشتند كه، از همه مردم می

نامه شهید ها بگیرید. )فرازی از وصیتدان را از آنهای شیطانی با تمام قوا بجنگید و انتقام خون شهیو منافقین و آمریکا و دیگر قدرت

 سید غالمحسین دشتی حسینی(

 كردیم، همیشه بعد از نماز مغرب و عشاء كه از مسجد ای با هم زندگی میای اجارهدر محله جبری بوشهر در خانه

خانه من مهمان دارم. من برو پیش صاحب گفت: مادر توگشت تعدادی از جوانان محل را با خود به منزل می آورد و به من میبرمی

دیدم شربت درست كرده، آمدم میآمد، وقتی به اطاق میبرد بعد خودش دنبالم میشدم. گاهی خوابم میرفتم و منتظر میهم می

رت در آتش گفت: مادر جان اگر ببینی برادكردم كه چرا این كار كردی؟ و این كار هر شب تو است. در جواب میبه او اعتراض می



 

آوری. این گذشت تا چند ها را به خانه میگویی و آنهای بازار و محل برادر میسوزد؟ گفتم: تو به همه بچهسوزد دلت برایش نمیمی

آمدند اعتراض كردی ها كه به خانه میروز دیگر دیدم محمدعلی خیلی خوشحال است، با لبی خندان گفت: مادر جان شما به این بچه

روند. )مصاحبه با زینب جمیری، مادر شهید محمد علی خواری و لهو و لعب نمیاند به طرف شرابها مسجدی شدههمه این ولی حاال

 (25/3/1357، شهرستان بوشهر، شهادت1330)حسین و عباسعلی كامکاری( فرزند كرم، متولد

( بیان دارند به 5/1/1362ان بوشهر، شهادت ، شهرست9/9/1326زاده )فرزند كربالیی ماشااهلل، متولد شهید حاج قاسم هندی

خواهم، هیچ زمان با از خدا دانند میاهلل، میخوانند، و مسلمان هستند و خودشان را حزبنامه را میتمام كسانی كه این وصیت

فتاد از هیچ ها این است چنانچه فرصتی بدستشان اخبران )منافقین( دوستی و حتی سالم و علیک نکنند چون كه در تز اینبی

های بارز شهید حاج قاسم حفظ حجاب و بیان ها سربلند كنند. از شاخصهخیانتی كوتاهی نخواهند كرد پس بکوشید و نگذارید این

 زاده( دعایی كه خدایا خودمون را به خودمون وا مگذار. )وصیت شهید از زبان اعضای خانواده شهید حاج قاسم هندی

های واالی انسانی سوق داده تا به دهد و به درجهاست و انسان را از سقوط و تباهی رهایی می نهی از منکر عملی بازدارنده

گونه زیست و ( این10/4/1365، شهرستان خورموج، شهادت4/1346رساند. شهید قاسم اسیری )فرزند علی، متولد /عرش اعال می

گذاشت، به ملت مسلمان و قهرمان پیامم این است كه گوش به گونه به درجه بندگی رسید و پیامی جاودانه از خود بر جای این

نامه شهید قاسم اسیری( های توحید كوشا باشید. )فرازی از وصیتفروشان ندهید و برای تحقق آرمانهای منافقین و وطنحرف

 یی آراكنند و چون سدی محکم در برابر كافران صفخداوند دوست دارد كسانی را كه در راه خدا جهاد می

 (4نمایند. )سوره صف، آیه می

باک داشت، ( سری نترس و بی4/4/1367، شهرستان وحدتیه، شهادت 1/1/1336شهید قاسم بنوی )فرزند اسماعیل، متولد 

م ام كه بتوانم دین خود را به اسالزبان بود، وی در وصیت خود اشاره كردند كه این راه را انتخاب كردهطبع و شیرینفردی بسیار شوخ

 ( 64، ص 1395ادا كرده باشم. )ماهینی، 

یکی از نکاتی كه در گفتار و سیره شهدا مشاهده شده، اهمیت سالمت جامعه اسالمی است و محقق شدن آن در نحوه رفتار 

اسی و پوشش افراد جامعه اسالمی بیان گردیده و سفارشات مبسوطی به مربیان تربیتی این جامعه خصوصاً بانوان محترم كه ركن اس

 دهند، دارند. باشند و همواره نیمی از جمعیت را تشکیل میاین جامعه می

(، فردی زاهد و عارف و سالک راه خدا 4/3/1363، شهرستان بوشهر، شهادت 1344شهید حیدر سالمی )فرزند غریب، متولد 

خواهشی »فرمایند: ایشان در وصیت خود میرزمانش الگو بود، بود. آنچنان متواضع و خاشع بود، كه حتی قدم برداشتن وی برای هم



 

ای است كه بر دشمنان اسالم و امام تر است و همین حجابتان خودش ضربهاز خواهرانم دارم، خواهرم، حجاب تو از خون من رنگین

 ( 89، ص 1390)ماهینی، « زند.و روحانیون می

خواهران »( خطاب به زنان: 4/5/1366شهادت ، شهرستان خورموج، 2/4/1344شهید صفدر فهیمی )فرزند محمد، متولد 

تر از خون ماست كه اگر بخاطر حجاب شما نبود انحراف و عزیزم حجاب را همیشه و در همه حال حفظ كنید و حجابتان كوبنده

 نامه شهید صفدر فهیمی( )فرازی از وصت« تزلزل این انقالب همیشگی بود.

خواهران عزیزم حجابتان را »گوید: ( می1363شهرستان عامری، شهادت ، 1344شهید عباس صفری )فرزند حسین، متولد 

 ( 135، ص 1383)دریایی، « حفظ كنید، كه با حجاب شما قلبم راحت است، مبادا حجابتان رعایت نکنید، عفت زن در حجاب اوست.

در قرآن كریم و سیره انبیاء مسئله تربیتی پوشش در جامعه اسالمی آنقدر مهم و ارزشمند است كه آیات و روایات متعددی 

باشد، پوشش و حجاب نه تنها مختص به بانوان نیست، بلکه به آمده و نشانه سالمت جامعه اسالمی و خانه و خانواده مسلمانان می

 همه افراد جامعه اسالمی سفارش شده، حریم و حرمت یک جامعه پویا و زنده در رعایت كردن این فریضه الهی است. 

در زندگی كسی را كوچک نشمارید، چه »گوید: ( می5، شهرستان بوشهر، شهادت كربالی 1340ریاپور )متولد شهید حسین د

شمارید، پیش خدایش سربلند باشد. به خواهران و مادران بگویید حجابشان را حفظ كنند، زیرا بسا آن كس كه شما كوچک می

سوزاند را می سالم اهللو حضرت فاطمه  علیه السالمحضرت امام حسین  السالمعلیه حضرت امام حسن  علیه السالمحجابی قلب حضرت علی بی

 ( 65، ص 1380)جبلی و همکاران، « پس باعث سوزاندن و آتش زدن قلب این عزیزان نباشید.

مومن همه  و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه...؛ مردان و زنان»

 (71)سوره توبه، آیه « دارند...كنند نماز را به پا مییار و دوست دار یکدیگرند خلق را به كار نیکو وادار و از كار زشت منع می

باشد همچنان كه شهدای گرانقدر استان های برجسته مومنان و مجاهدان در راه خدا میاز منکر از صفتامر به معروف و نهی

كرد، بسیار مهربان و گونه بودند. شهید بیژن گرد در رفتار و كردارش در منزل با افراد خانواده با احترام رفتار میبوشهر نیز این

برادران »فرمایند: شد، و روی مسئله حجاب تاكید فراوان داشت. وی در وصیت خود میگاه بدون اذن وارد منزل نمیباعطوفت بود، هیچ

 )اعضای خانواده شهید بیژن گرد(« دهید و همواره پیرو خط امام و والیت فقیه باشید. اهلل راه شهیدان را ادامهحزب

(، خواهران را به حجاب و صداقت 7/4/1361، شهرستان رستمی، شهادت 1341شهید محمد بخشی )فرزند عبدالکریم، متولد 

داد. همیشه در سالم كردن از همه كس پیشه هنمون میو بسیجی بودن ر رحمت اهلل علیهخواند و برادرها را به راه امام رفتار فرا می

 ( 35، ص 1383الناس یکی از صفات برجسته این شهید عزیز بود. )دریایی، گرفت و رعایت حقوق دیگران و رعایت حقمی



 

بود، انسانی ای برخوردار (  از اخالق نیکو و حسنه21/6/1361، خرمشهر، شهادت 1341شهید خلف آلبوغبیش )فرزند مشکور، متولد 

ها وآشنایان محبوب بود كه به محض ورود وی به مجلسی، كالسیبرخورد و متواضع آنقدر در بین دوستان و همبسیار محجوب خوش

دانست و شدند، این شهید عزیز این عزت و احترام خود را در بین مردم، لطف حضرت حق میاهل مجلس به احترام وی بلند می

، 1390یکی از صفات برجسته شهید این بود كه خود را وقف امر به معروف و نهی از منکر كرده بود. )ماهینی،  كرد.خداوند را شکر می

 ( 43ص 

ها با عمل به این باشد و آنسفارشات بیشتر شهدا در برپایی فریضه نماز اول وقت و اقامه نماز جماعت خصوصاً در مسجد می

، 1346یره عملی امر به معروف تکیه داشتند. شهید رجب خدری )فرزند حسین، متولد امر مهم به خانواده و اطرافیان خود به س

كرد، ملت شریف بویژه اهالی (، خواهران و برادران خود را همیشه به اقامه نماز اول وقت تشویق می8/6/67شهرستان بریکان، شهادت 

واهم كه امام را تنها نگذارند و همواره پیرو خط امام عزیز باشند. خنمایم، و از آنان میمحل را به ادامه راه امام و شهیدان دعوت می

كرد كه جمع خانوادگی باید اخالق بسیار عالی داشت و با همه مهربان بود و همیشه توصیه می»گوید: برادرش در مورد وی می

ها به خوبی رفتار انتخاب كنم و با آنكرد كه دوستان خوبی را صمیمی و باصفا باشد. از كسی دلخوری نداشت و به من سفارش می

گذاشت حقی از كسی ضایع شود و ما را به رفتن به مسجد تشویق می كرد و اگر یک ها یاد بگیرم. نمیكنم و چیزهای خوبی از آن

 ( 83، ص 1383)دریایی، « گفت: چرا نیامدید مسجد؟رفتیم، میروز به مسجد نمی

، شهرستان بوشهر، شهادت 1351معروف بودند؛ شهید كریم افتخاركار )متولد شهدا خوبان جامعه اسالمی و آمران به

كه امام عزیز این امید محرومان جامعه گویم و اینامت قهرمان ایران اسالمی تنها وصیت خود را به شما می»گوید: ( می3/11/1365

د كه تنها راه پیروزی و سعادت شما مردم محروم پیروی كردن اسالمی را تنها نگذارید، امام را، امام را، امام را، امت شهید پرور بدانی

 نامه شهید كریم افتخاركار( )فرازی از وصیت« بخش است پس اطاعت كنید، ان شااهلل پیروزید.از فرامین و دستورات اسالم آزادی

ای امت شهید »ایند: فرم( می1/11/1365، شهادت 5، شهرستان بوشهر، شهادت كربالی 1345شهید بهرام غریبی )متولد 

خواهم كه رهرو خط امام باشید و تا آنجا با رهبر پیش روید كه جهان از لوث وجود هر تر از شما میپرور به عنوان یک برادر كوچک

 نامه شهید بهرام غریبی( )فرازی از وصیت« گونه فتنه پاک گردد.

-( می10/6/1365 -21/10/1365هرستان بوشهر، شهادت ، ش1346شهید حسن وردیانی )فرزند ابراهیم، متولد نوجوانطلبه

خواهد به خاطر رضای خدا همه شما صبر پیشه كنید و صابر باشید و پیرو والیت فقیه باشید ای برادران و خواهرانم دلم می»گویند: 

ی شهیدان صدر اسالم تاكنون این ی خوبی داشته باشیم. خواهران من، پیام تمامو امر به معروف و نهی از منکر یادتان نرود تا جامعه

وار به زندگی خود ادامه دهید و با حجاب خود حافظ خون شهیدان و انقالب اسالمی باشید. است كه حجابتان را رعایت كنید و زینب



 

آسیبی به این اید، این حضور خود را ادامه داده و پشتیبان والیت فقیه باشید تا اهلل شماها كه الحمدهلل در صحنه بودهای ملت حزب

 نامه شهید حسن وردیانی( )فرازی از وصیت« مملکت نرسد.

( در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر خیلی 1360، شهرستان بوشهر، شهادت 1343ابراهیم ماندگار )فرزند خدر، متولد 

بود و مرتب با دوستانش در این مورد صحبت  از منکرفعال بود. رفتار و كردارش در زندگی بر اساس اجرای فریضه امر به معروف و نهی

 ( 193، ص 1390كرد. )ماهینی، كرد و در راه احیای این فریضه مهم در جامعه تالش میمی

(، جلوی چند نفر كه وضعیت ظاهری خوبی نداشتند را 1363، شهرستان بوشهر، شهادت 1247شهید علی محمودی )متولد 

فهماند كه نباید با اعمال زشت و ها میكند كه كار شما اشتباه است و به آنزد میها گوشه آنكند و بها صحبت میگیرد و با آنمی

ها نیز به حرف ایشان گوش داده و به اشتباه خود اعتراف كردند كردار ناپسند، خون شهیدان انقالب اسالمی زیر پا گذاشته شود، آن

خداوند در  -حاكی از این است كه هر كس حرفی را برای رضای خدا بزند  و پذیرفتند كه دیگر تکرار نخواهد شد، این عمل شهید

 گذارد. )مهدی درخشنده، دوست و همرزم شهید علی محمودی( سخنان او اثر می

توانند حسینی باشند برادرانی كه نمی»گوید: ( می5، شهرستان بوشهر، شهادت كربالی 1343شهید فریبرز گیتی زاده )متولد 

و پیام شهدا را به گوش جهانیان برسانند و اگر چنین كاری نکنند، بدانند كه یزیدی هستند، امیدوارم سنگرهای پشت زینبی شوند 

های نبرد را خالی نگذارند، و همواره پیرو امام، والیت فقیه، و اسالم باشید و های مقاومت را و صحنهجبهه، نمازهای جمعه، گروه

امام هستید یار شماست و اگر از این نعمت الهی، انقالب و امام روی برگردانید و كفران نعمت  بدانید خداوند تا زمانی كه در خط

 زاده(نامه شهید فریبرز گیتی)فرازی از وصیت« كنید، هالكت شما قطعی است.

ضوع ( در رابطه با اهمیت مو1361، شهرستان خور شهاب، شهادت 1337دختر شهید علی شهابی )فرزند غالمحسین، متولد 

از این نگرانم كه حجاب »فرمایند: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی خصوصاً نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می

ترسم كه در ادارات ضوابط جای خود را به روابط بسپارد، امر به معروف و نهی اسالمی در جامعه مغایر تمدن شناخته شود، از آن می

 المال حیف و میل شود و هی شود و منکر رونق بگیرد، از آن نگرانم كه اموال بیتاز منکر در جامعه ن

روند. از این های پدرم را نشانه میهای آگاه و ناآگاه است كه ارزشالمال كار خود را توجیه كنند، ترس من از قلمكنندگان بیتضایع

 (131، ص 1383)دریایی، « گیرند. سنگران پدرم، راه نام و نان را پیشترسم كه دوستان و هممی

اند و زیور زنان غیر مسلمان خبر دادند كه سربازان معاویه به شهر انبار تجاوز كرده علیه السالمهمین كه حضرت امیرالمومنین علی 

میان دعوت كردم و آگاه باشید من شب و روز، پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شا»اند، در یک سخنرانی آتشین فرمودند: را گرفته

ها با شما بجنگند با آنان نبرد كنید، به خدا سوگند، هر ملتی كه درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد، گفتم: پیش از آن كه آن



 

های درپی به شما حمله كرد و سرزمینذلیل خواهد شد، اما شما سستی به خرج دادید، و خواری و ذلت پذیرفتید، تا آنجا كه دشمن پی

 (27، خطبه 1389)دشتی، « ا را تصرف كرد.شم

رود تا جهانی گردد و با ظهور ای مردم مسلمان، حال كه اسالم می»فرمایند: حجت االسالم علی )نگهدار( اسماعیلی می

اهلل تعالی فرجه عجل حضرت مهدی  سالم اهللساز حکومت عدل عزیز زهرا اش ما را به مجد و عظمت دیرینه و موعود خود رساند و زمینهدوباره

ها خاتمه دهد نباید آن را دیگر بار تنها گذاشت كه مظلوم واقع شود و بدانید اگر اسالم دیگر بار، مظلوم ها و بتشود و به ظالمالشریف 

 «شویم.های دشمنان مضروب و در حقیقت پایمال شرق و غرب میشد ما همگی شدیداً زیر شالق

 

 

 نتیجه گیری

كند، مقیاس وسیع و عمومی خود، حتی از جهاد هم باالتر است. چون پایه دین را محکم می ، درنهی از منکر و امر به معروف 

 )سخنان مقام معظم رهبری( كند.نهی از منکر استوار می امر به معروف و را اساس جهاد

  غرب علیه ملت مظلوم و رحمانه دشمن بعثی به سركردگی استکبار جهانی شرق وها از تهاجم بیاكنون كه سال

اعتقادات  تری از سوی دشمنان قسم خورده جهانی هستیم كه ایمان وهای سنگینگذرد، ما شاهد هجمهدفاع ایران اسالمی میبی

ای آورند تا شاید رخنههای خود بر نداشته و هر دم عملیاتی به اجرا درمیو دست از دسیسه اندگیری كردهاین نظام مقدس را نشانه

  در دیوار مستحکم وحدت ایران اسالمی ایجاد كنند.

ساز آینده است تا نسل جوان و ترراهنمایی ارزشمند نیازمند جامعه اسالمی ما در حال حاضر از هر زمانی دیگر به داشتن الگو و

ی تمام در دفاع مقدس شهدا ذخیرهنتایج بدست آمده  با بررسی در آثار و م بتوانند از آن استفاده كاربردی داشته باشند.وب این مرز و

مهمی  به نکته اساسی و شهدای استان بوشهر كردار رفتار و بركات هستند، با سیری گذرا در سیره و روش و ناشدنی این آثار و

عرصه و ورود به  میهن قبل از ورود به مبارزه تن به تن با دشمن دین و كرده تقوای این عزیزان سفر لوص ورسیم كه حاكی از خمی

ها به آن كدام از رسیده بودند، هر یبه مرحله پیروز و – اهلل در جهاد با نفس بودنددفاع مقدس بوده، بنوعی یک مجاهد فی سبیل 

  .جامه عمل پوشیده بودند ،شدبانهی از منکر می شریعت كه احیای فریضه امر به معروف و مهمترین اصول دین و

برای زیارت قبور شهدا به قطعه شهدا رفتیم، كنار قبر پسرم مردی را دیدم » :دارندبیان میی محمدعلی كامکارمادر شهید 

آقا چه  :گفت فرزندانم كه با من بود رفت و یکی از –شناختیم و فکر كردیم دیوانه است كرد، ما او را نمیكه با حال زاری آه ناله می

: من وی گفت ،را آرام كردیم صورت او زد، به هرزار می ن زنده باشم ومن نباید بعد ایشو :جواب گفت كنی؟ او درشد چرا اینکار می



 

این مدت او مخارج  مغازه را تعطیل كردم در شغل خوبی نداشتم )مغازه مشروب فروشی( با شهید كه آشنا شدم او مرا نصیحت كرد و

انم من ساكن شیراز هستم و این كار خخود را بچر كه شغل آرایشگری راه انداختم و توانستم زندگیداد تا اینام را میخانواده من و

ترین برهه زندگی خود توكل به خدا در سخت ائمه طاهرین و اهلل وكنم، این شهیدان با تمسک به اولیاءگاه فراموش نمیشهید هیچ

كدام به فراخور  هرزندگی دنیایی داشته باشد،  خرمی و شادابی كه طبیعت هر فردی است كه به دنبال خوش و یعنی نوجوانی و

جد خیلی اهمیت داده به جماعت در مس به پا داشتن نماز اول وقت و نهی از منکر و احیای فریضه امر به معروف و توانش در اجرا و

 نه رسیدند. و به نفس مطمئ

ای وجود دارد ها نکات آموزنده و برجستهبصیرت بودند و در جای جای زندگی آنفضیلت و باافرادی با استان بوشهرشهدای 

اصبر  انه عن المنکر و امر بالمعروف و بنی اقم الصلوه و یا»ها مصداق آیه شریفه آن و كه برای آیندگان الگو و روشی مناسب است

ها را در رضوان الهی نزد خود آن ،خدایشان .روحشان شاد باشند.می( 17)سوره لقمان، آیه  «علی ما اصابک ان ذالک من عزم االمور

          «بدارد. مهمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع و مآخذ

 ـ قرآن كریم

 های جنوب، بوشهر، چاپ اول، انتشارات دریانورد(، ققنوس1383ـ دریایی، ابراهیم، )

های ماندگار )یادمان سردار شهید هدایت احمدنیا و شهدای عملیات كربالی (، نخل1380ـ جبلی، عباس و هنرمند، حسین، )

 بوشهر، چاپ اول، هیات فاطمیون شهرستان بوشهر(، 5

 (، ترجمه نهج البالغه، قم، چاپ اول، انتشارات نشرا1389ـ دشتی، محمد، )

ای اداره كل حمل (، شهدای راننده استان بوشهر، چاپ اول، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده1390بودی، مرتضی، )ـ زنده

 های استان بوشهرو نقل و پایانه

 (، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو1372برسی، فضل بن حسن، )ـ ط

چاپ اول، قم،  )همراه با شهدای روحانی )شیخ صادق گنجی(، (، سفیر1384ـ ماهینی اسماعیل و خسروی، محمد حسن، ) 

 انتشارات نور النور

قم، چاپ اول،  جلد دوم، ،شناور )همراه با شهدای اطالعات سپاه استان بوشهر( (، سنگر كمین1395ـ ماهینی، اسماعیل، )

 موعود اسالم

، بوشهر، چاپ اول، دستگاه و سنگی( 400)یادنامه شهدای محالت باغ زهرا و  (، تیر و تركش1390)ـ ــــــــ، ـــــــ، 

 انتشارات توسعه سبز

 و مالک اشتر، چاپ اول، انتشارات امیر العلم(، شهید دكتر چمران 1391ـ ــــــــ، ـــــــ، )

 ، چاپ اول، انتشارات دریانورد)شهید حسین صافی( بان(، درّ دره1390پور، محمد، )ـ مندنی

 

 

 

 


