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 :بیان مسئله )توصیف وضعیّت( -1

شت که بود، 1362سال  صیلی می گذ سال تح  جانب که آن ازاین ،سر گروه بینش دینی یك ماهی هم از 

ردیده به که چون دبیر دینی هنرستان خدما  طالقانی منتقل گ بینش دینی دبیرستان بودم، خواست موقع دبیر

با کمال میل  ،برعهده گیرم، من هم، جا جای ایشههان م ههتولیت تدریت هشههت سههاعت دري بینش دینی آن

 پذیرفتم.

هشت کالي دري و  ،که تنها هنرستان  رفه ای آن موقع شهرستان بوشهر بود ،خدما  طالقانی هنرستان

در پایه های مختلف چهار ساله متوسطه در رشته های   ابداری و بازرگانی داشت.  ،انش آموزدوی ت و ده نفر د

قرار داشت. عده ای از یی، کنار  صار پایگاه هوا ؛در گوشه ای از شهر ؛سفانه در محلی دور دستأاین مدرسه مت
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گر نشده و از روی ناچاری در آن زمان ک انی بودند که موفق به ک ب رشته های دیهنرستان دانش آموزان این 

 که روبروی آن فضایی واسطه اینه ها و محیط مدرسه ب فضای کالي ،وارد این آموزشگاه می شدند. با این همه

 به عالوه مدیری آگاه و با تجربه آن را اداره می کرد. .مناسب بود ،س ز قرار داشت سر

مه موضوع دري نگذشته چیزی از بیان مقدّکالي دوم   ابداری بود.  ،اوّلین کالسی که در آن  اضر شدم

روی نیمکت پاهایش را دراز می  مثالً ؛معمول بود غیر او رفتارهایش ؛بود که متوجه دانش آموزی نا آرام شهههدم

شت و در کتاب ؛کرد شید خودکار و دفتر دیگر دانش آموزان را بر می دا شی می ک شان خط و نقا و گاهی با  .های

و خالصه اینکه  رکت  .می نوشت هاآنماژیك و خودکار ع ارا  نادرست و بی جایی مثل  مال و... پشت ل اي 

های موذیانه و رفتارهای ناپ هههندش به گونه ای بود که فضهههای کالي را به هم می زد و ذهن دانش آموزان را 

 برای تدریت در کالي شده بود.و مشکل و مانعی  ؛از موضوع دري و بحث خارج می ساخت ،مرتب

 گردآوری اطالعات: -2

مرا که معلمی جوان بودم و بیش از سه سال از سابقه تدری م نمی گذشت، خیلی عص انی و وضعیّت، این  

با او ، برخورد ی قهر آمیز بدون  .ولی  وصههله کردم ؛او را از کالي اخراج نمایمتصههمیم گرفتم،  .تنگران سههاخ

 آن روز گذشت. که مدارا نمودم تا آن

هفته  .و باعث شد بیشتر پیرامون موضوع بیاندیشم ،برایم شیرین آمد ، این ص ر و ت لط بر اعصاب در کالي

دانش آموزان  رفتاری همچون گذشته داشت. کم کم من با کالي و ،"شهامت"هم گذشت و  ،دیگر و جل ه دیگر

شدم شنا می  شان را از هاآنو هم دانش آموزان با من،  ؛آ کتمان نگه دارند.  ،"شهامت" نتوان تند نارا تی خود

سههایر  شههکایت داشههتند. وباذکر نمونه هایی ازبی انضهه اطی م ههتمراودر ،ها از رفتارهای نامعقولش تعدادی از آن

 کالي ها، سخن گفتند . بدین گونه بود که اطالعا  ن  تاً خوبی از رفتارهای این دانش آموز کج رفتار، به دست

 آوردم.

سترا ت می کردند ،زنگ تفریح سه ا شتر موضوع بود.  ،که دبیران در دفتر مدر فرصت خوبی برای تفحّص بی

هر از گاهی با دبیرانی که با دوم   ههابداری کالي  ،که همکاران مشههلول نوشههیدن چای بودند لذا ضههمن این

ب یار فرد بی تربیتی است و من همیشه ها می گفت او  می پرسیدم. یکی از آن ،"شهامت" داشتند در مورد رفتار

این اسهههت که نمره صهههفر به او داده شهههود. از  ،بهترین کار با او :او را از کالي اخراج می کنم. دیگری می گفت

ش ت های مختلف زنگ تفریح ست آمده بود، معلوم گردید که همه به تدریج ب، مجموع نقطه نظرا  که در ن  هد

 در کالي مواجه ه تند. ،"شهامت"همکاران هر یك به نوعی با مشکل 

شت. از ،ازاو مدیر محترم مدرسه نیز، شدیدی دا سال گذشته و  مدیرابراز نارا تی  ستم که دفتر کالسی  خوا

صیلی او را در اختیار ،چنین هم شته  مپرونده تربیتی و تح سال گذ شان داد در  صیلی اش، ن سوابق تح بگذارد. 



 

 به سال دوّم، پا گذاشته است. نمرا  دو ماه ،ای ناپلتونیه و با چند تجدید و نمر ،نی نداشتهت درسی چنداموفقیّ

از  ،"شهههامت"ام ههالش نیز، ب ههیار نا مطلوب و غال اً زیر ده بود. پرونده تربیتی اش هم،  کایت می کرد که اوّل 

لی از خوزستان به بوشهر مهاجر  می کنند؛ پدرش خانواده ای پر جمعّیت و فقیر است. آن ها با آغاز جنگ تحمی

 ها نمی نمود.در کارخانه ری ندگی و بافندگی کارگری می کرد؛  قوقش کفاف اداره زندگی آن

می گفتند: صدای مشاجرا  و درگیری لفظی که گاهی  ،بودند "شهامت"دو نفر از دانش آموزان که هم ایه 

اهرانش اتفاق می افتد، شهههنیده می شهههود؛ متاسهههفانه برادر بزرگتر و برادران و خو "شههههامت"بین پدر و مادر 

صیل کرده بودند؛ یکی از  "شهامت" سربازی تمام کرده بود و بیکار می  هاآنو برادر کوچکترش هر دو ترك تح

 گشت.

 انتخاب راه حل: -3

 ل مشههکل  ، جهتگوناگون یتی بود که ما را به ترسههیم راه  ل های جّ ،همه این شههواهد و م ههتندا 

ی پنج راه  ل پیش رو داشههتیم که از تجربه و طور کلّه رهنمون می سههاخت. برای رفع و اصههالن این ناهنجاری ب

 آمده بود. به دست، "شهامت"تحلیل و تف یر ابعاد رفتارهای 

ولی هیچ  ،تهدید به نمره صهههفر و اخراج از کالي، کاری که بعضهههی همکاران انجام داده بودند راه حل اول:

 .نیافتندتیجه ای ن

شنهاد اخراج او از راه حل دوم: صمیم بر پی شورا و ت ضوع در  سه اینطرن مو سه دیگر به ه ته  ،مدر به مدر

چرا که مدرسههه خدما  طالقانی تنها هنرسههتان  رفه ای  ؛مشههاوره شهههرسههتان، ولی این کار هم شههدنی ن ود

سه شهر بود و الزمه اخراج او از مدر ستان بو ستان دیگر رفتنش موجب  ،شهر شهر شبه  و این نه از عهده ، دمی 

سه  ، "شهامت"و نه  ،خانواده اش بر می آمد صتی می گشت که همچون برادرانش مدر اهلش بود؛ او به دن ال فر

 .وبه خواسته اش برسدرا رها کند؛ 

سوم سه و بیرون مد :راه حل  شخاص مورد عالقه و ا ترامش. در مدر صالن رفتارش از طریق افراد و ا سه ا ر

شد ندیدیم؛ او با رفتارش شته با ست و رفیقی که بر او نفوذ دا سی کردیم دو ستی  ،بود؛ ولی خوب، هر چه برر دو

 باقی نگذاشت.برای خود 

یت دادن به او با اسههتفاده از نقاق قو  ج ههمی و اخالقیش. در این جا ویژگی های شههخصههّ  راه حل چهارم:

وجود داشههت، دور نمایی موفقیت آمیزشههان می داد؛ چرا که اگر چه او به بی نظمی در  "شهههامت"مث تی که در

که قدّی بلند و رشید و قیافه ای  ،کالي و مزا مت به دانش آموزان همکالسی خود می پرداخت، ولی ک ی بود

شت شق روخوانی دري در کالي بود؛ چن، جدّی دا شعر عالقه مند و عا صح ت می کرد؛ به  دین بار و خوب هم 



 

پیش آمد که  ین تدریت، می گفت: آقا، بیایم شعر بخوانم. ال ته نوع مزا مت های او جن ه مزّه پرانی و خنده و 

 شوخی در کالي نداشت، که مورد استق ال همکالسی هایش باشد، بلکه آن ها ازرفتار نادرست وی ناراضی بودند.

به دو  "شهامت"جمن اولیا برای سرکشی از خانواده استفاده از اعضای کارشناي و متخصص ان راه حل پنجم:

 جهت:

رو ی و فکری پدر و مادرش وضعیّت و شناخت از  "شهامت"یکی اینکه با ک ب اطالعا  بیشتر از خانواده 

به وجهی موثر پیگیری نمایند و دیگر اینکه با کمك  "شهامت"و در نتیجه مشاوره با آن دو، چگونگی رفع مشکل 

 نواده تا  دی از نگرانی هایش بکاهند.مالی به این خا
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انتخاب  از میان راه  ل ها، دو راه  ل چهار و پنج، با مشههور  و همفکری مدیر مدرسههه و سههایر همکاران،

شند و او را دیگر  با  .گردید شته با ضوع و د  رویه دا شد همه همکاران در برخورد با این مو ضمن این که بنا 

 ند و یا از کالي اخراج ننمایند.تهدید نکن ،نمره

یت او را در ، انجام اموری که شههخصههّ "شهههامت"در اجرای این راه  ل انتخابی با توجه به نقطه قو  های 

 کالي تقویت می کرد به تدریج آغاز شد.

از هفته سههوم به بعد از توضههیحاتی که پیرامون موضههوعا  درسههی هر جل ههه می دادم، از دانش آموزان می 

ستم  صدای بلند قرائت نمایند ،که نوبت به نوبتخوا شده را با  و دیگران گوش فرا دهند. وقتی نوبت  ،دري داده 

فرصههت بیشههتری  -و انصههافاً هم این چنین بود -به این بهانه که او قرائت خوبی دارد ،می رسههید "شهههامت"به 

 نصی ش می شد.

اس ت های مختلف مذه ی که بخش محدودی و این روش، درجل ا  بعد باتنوع بیشتری ادامه یافت. در من 

می خواسههتم تا در آن رابطه با همکاری مربی  "شهههامت"از وقت کالي به آن مناسهه ت، اختصههاص می یافت، از 

شعری را انتخاب کرده و در  سروده ای تهیه نموده و در کالي، قرائت نماید. گاهی هم خودم  شعرویا  شی،  پرور

اختیارش می گذاشههتم؛ چندین بار این کار انجام شههد و شههعر خوانی اش که با جدّیت همراه بود، مورد اسههتق ال 

، برنامه اجرا می "شههههامت"رفت. ال ته ک هههان دیگری هم در کالي بودند، که در کنار دانش آموزان قرار می گ

 کردند.

شت و گفته هایش را بی پرده بازگو می نمود. با هماهنگی و همکاری مدیر "شهامت"چون  سایی دا ، کالم ر

شنایی کالي... ، او را به بهانه مختلفِ انتقال درخواست های واقعی دانش آموزان، مثل کاغذ امتحان ویا اصالن رو

به عنوان نماینده دانش آموزان نزد مدیر می فرستادم. ایشان می رفت مطال شان را مطرن می کرد و مدیرمحترم 



 

شت. و سته های دانش آموزان دا ستق ال عملی خوبی از خوا را می  "شهامت"بازخورد نمایندگی خوب  هاآننیز ا

 دیدند.

شد. او در بعضی وقتها  کشیده مدرسه به بیرون و به صف ص حگاهی ، از کالي"شهامت" آفعاّلیتکم کم  

 ها ادامه یافت. فعاّلیتو این  ،سروده هایی اجرا می کرد. مدتها گذشت ی مختلف،به مناس ت هایدر ص حگاه، 

اقداما  انجام شههده در کالي و مدرسههه از دو جهت اهمیت داشههت: یکی این که فرصههتی ایجاد گردید، تا 

و دیگر ، باور کندو خود را از لحاظ اجتماعی مفید و موثر  ،تقویت شههخصههیت بازمانده خود بزردازد به "شهههامت"

شد، دانش آموزان به توانایی های  این ، پی ب رند و ذهنیّت منفی ن  ت به رفتار او، روز به "شهامت"که موجب 

 روز کمتر شود.

و هم در  ،انجمن هم در مشههاوره با پدر و مادرهای اعضههای  فعاّلیتو این در  الی اسههت که از جانب دیگر، 

 ده بود.، مضاعف کر"شهامت"امید را در خانه فقیر و گرفتار  هاآنکمك مالی به 
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همه داللت  ، ، در مقای ه با پنج ماه گذشته، شواهد و قرائن به دست آمده"شهامت"در ارزیابی از رفتارهای 

 رفتار او داشت. یِبر کاهش ناهنجاری ها و به ود

نمرا   ؛کمتر مشههاهده می شههد ،در کالي دري بینش دینی "شهههامت" رکت های عجیب و غیر معقول 

 پیشرفت قابل مال ظه ای کرد. ،لبه ن  ت نوبت اوّ ، امتحانی دروي او در نوبت دوم

شههکایا  : ی او کمتر گردیده اسههت ومدیر هم می گفتتعداد غی ت ها ، اظهار می داشههت ، ناظم مدرسههه

 دانش آموزان از رفتارش گله مند نی تند.اوّل،  کمتری از وی به دفتر می رسد و مثل

قریب به اتفاق از  ،باز شد "شهامت"رفتاری وضعیّت زمانی که باب گفتگو پیرامون  ،در شواری دبیران مدرسه

 سخن می گفتند.  ،به ود چشمگیر رفتار او در کالي و دري

شت ششی درهم "شهامت" : یکی از دبیران در اظهار نظر خویش بیان دا شه  ،که با موهای ژولیده و پو همی

 و به سر و وضع خود بیشتر می رسد. ،مدتی است که منظم تر شده ،در کالي  اضر می شد

تشکر به عمل آمد و  ،"شهامت"از تالش های انجمن اولیا در کمك مالی و مشاوره ای خانواده  ،در آن جل ه

 این همکاری ها بی وقفه و م تمر ادامه یابد. ،در خواست گردید

 دیاقدام جد ریتاث یابارزشی  -6



 

داشت و مشکل کالي تا  د زیادی  "شهامت"وضعیّت اگرچه شواهد و قرائن متعدد همگی داللت بر تلییر 

یلی را تقاضههها می کرد. لذا در تکمیل راه  ل ها و ولی ارزیابی ها، ایجاد راه  ل های جدید و تکم ،از بین رفت

ت در اری و عضویّدر بخش روزنامه دیو بیشتری فعاّلیتزمینه های  ،ادامه کار با هماهنگی مربی پرورشی مدرسه

ضور در  سالمی و ب یج فراهم گردید. او که عالقه زیادی به   شت. م تولیت های  فعاّلیتانجمن ا اجتماعی دا

او رفته رفته راهی برای  گونه بود، کهبه انجام می رسهههاند. و این  ی خالصهههانهتبا جدیّراایش  گروهی و اجتماعی

بین ما  ،ارضاء رون تشنه اجتماعی خویش در جامعه و بیرون از مدرسه پیدا کرد. با تلییرمحل تدری م از طالقانه

 سخن می گفتند. ،واخالصش  می دیدم، همه ازمح ت اوراهرازگاهی که همکالسی های وی نیز فاصله افتاد. 

بر   ههب اتفاق، در منطقه جنگی جرا ی شهههر ماهشهههر، محل اسههتقرار  -1366در سههال  -چهار سههال بعد

 را دیدیم .وی نیروهای ب یجی، تیپ امیرالمومنین سزاه پاسداران استان بوشهر و در یکی از چادرها، 

می کردم از دیدنش بی نهایت خوشهههحال من که در واقع یکی از صهههمیمی ترین دوسهههتان خود را مالقا  

گردیدم. دسههتش را فشههردم و به شههد  او را در آغوش گرفتم. سههاعتی به گفتگو با هم گذراندیم. وی می گفت 

سال شجوی  شیراز و اکنون در ایناوّل  دان شگاه  شته   ابداری دان گردان مالك « زن –جی –پی -آر»  ، جا ر

دان آْمد، و اعالم کرد به دستور فرماندهی نیروها جهت سازماندهی به در همین  ین بود، که پیك گر اشتره تم.

 خط شوند. چون وقت جدایی رسید از ایشان خدا افظی کردم. 

شت، پت از پذیرش قطعنامه صدامی مجدداً ج ار  پیدا کرد و به مناطق مرزی و از  ،آن زمان هم گذ کفر 

سازماندهی شده و در قالب گردان جمله منطقه شلمچه به ایران  مله ور شد. جوانان پرش ور و ب یجیان عاشق 

 با استک ار را در خطوق مقدم یاری نمایند. هها عازم ج هه ها شدند تا شهاد  طل ان ن رد م ارز

ساعت هشت ص حی بود. رادیو بر اساي اطالعیه ب یج سزاه پاسداران نه نفر از رزمندگان فداکار در عملیا  

شلمچه که ب سازی غرب  سم آزاد  سیده بودند، قرائت نمود، وقتی به ا شهاد  ر سید  "شهامت"ه درجه رفیع  ر

که خود را یافته بود،  به جمع بندگان صالح خدا پیوست. سخن آن  "شهامت" . آری،اشك از چشمانم جاری شد

 که عارفانه می گفت: ،روز او در چادرهای مقر تیپ در جرا ی فراموش نمی کنم

ش»  ست جنگ با صیل كرده جامعه چطور ممکن ا شد و من به عنوان تح د، نبرد حق علیه باطل با

 «. پشت سر امام و والیت در جبهه حق علیه باطل نباشم.

 نتیجه:

گانی اسههت، عندربّهم یرزقون، نشههینی، خودیافته، ماجرای فرآیندرشههدواوج گیری تاعروج"شهههامت"  کایتِ

شههاهدی گویا بر رون پاك و قیقت جوی نوجوانان وجوانان راسههت قامتی که درپیچ وتاب های مشههکال  خانه و 

شدّ  ن سیر گردیده اند و به  سرگردان، ا سرابی  سرایی و صل خویش، در یازمند یاری و مایت جامعه، ناباور به ا



 

شتی انی همه  ضرور  پ شداری بر سوی دیگره شتن خویش اند. از سیدن به خوی معلمان ومربیان جامعه برای ر

دسهت اندرکاران تعلیم وتربیت، اولیاء ومربیان اسهت ، از ن هل شهای هته ای که رشهد وشهکوفایی آن ها، مرهون 

مشههکال  آن ها اسههت. روش های  علمی که  شههناخت دقیق وعمیق ازنیازهای مادی ومعنوی وشههیوه های رفع

 اجرایش درخانه ومدرسه منوق به بهره گیری ازمشارکت عمومی وپرهیزازهرگونه بی ص ری وکم طاقتی می باشد.
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Ascension Courage 

 
Author:  Masha Allah   ali Hosseini 

Review: 

"Courage" is a word, it has ambiguity, and it can also be a personal 

name. A trait for a self-sacrificer. Here, "courage" is the name of the 

observant student who plays a central role in the text. And the 

"ascension" is martyrdom. But how did "courage" come to the ascent? 

The main purpose is writing. 

 The research article is "Action Research", and its data collection is 

through observation, interviewing and document research. At the same 

time, the research is an educational experience that takes place in the 

year 1362, when the author was "secretary of Bushehr Taleghani 

vocational school". 

 The result of this article is the need for teachers and coaches to use the 

scientific approach to solving the problems of the younger generation 

and identifying their innate talents in school. 

Key words include courage, ascension, Taleghani vocational school. 

 

 

 


