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 پيشگفتار
وَالْموْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ اُدْعُ إِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ 

 (125)نحل: جادِلْهُمْ بِالّتِی هِیَ أحْسَنُ
تبلیغ یک هنر بزرگ است و مبلغ یک هنرمند بزرگ. 

های های مؤثر در انتقال پیامهنر تبلیغ، به کار گرفتن شیوه

 تبلیغی است.

ترین ابزاری است که در جهت تأمین مقاصد تبلیغ بزرگ

همة قشرها در مجامع مختلف مکاتب و احزاب در بین 

آوران الهی نیز از المللی مورد استفاده واقع شده است. پیامبین

آگاه ساختن و این ابزار برای گسترش و نشر افکار آسمانی 

 کردند.به بایدها و نبایدها استفاده مینسبت مردم 

های سریع علوم در عرصهبا پیشرفت ؛در دوران کنونی

های مختلف فرهنگی و تکنولوژی که به عصر انفجار 

و با درخشش اسالم ناب از یک سو اطالعات لقب یافته، 

محمدی)ص( و اوجگیری تفکر فرهنگی انقالب اسالمی در 

های جدید برای تعمیم و بسط سراسر جهان، و ایجاد عرصه

تر لزوم شناخت عمیقاز سوی دیگر ندای تعالیم آسمانی، 
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های آن را مضاعف به اصول و راهکارها و شیوه تبلیغ و توجه

 سازد.می

های مختلف دار توسعه دین در الیهتبلیغ دین، عهده

است. مهندسی و سازماندهی و بسط آن عالوه بر جامعه 

های آموزش عمیق و دقیق، نیازمند ارتقای مهارتها و توانمندی

و علمی  های روشمندطلبد که باید با شیوهتبلیغی مبلغان را می

های نوین تبلیغ بتوانند در سامان یابد، تا با بکار گرفتن مهارت

نشر و گسترش فرهنگ غنی و اصیل اسالمی و تحقق اهداف 

بلند تمدن اسالمی والیی برگرفته از مکتب اهل بیت)ع( در 

صه جهانی کشور بر نفوذ و جذابیت آن در اذهان مردم و عر

 هر چه بیشتر موفق شوند.

یت به اهمیت امر تبلیغ در پیشبرد اهداف دینی حال با عنا

های نوین تبلیغی و ارتقاء سطح و تجهیز مبلغان دینی با شیوه

ای تبلیغی آنان، و به منظور پاسخگویی به هآگاهی مهارت

ها و گیری از روشهای مخاطبان از طریق بهرهنیازها و خواسته

های زی روشساآمد و مؤثر با تأکید بر بهینهزورهای فناوری

های تبلیغی مبلغان و سنتی و مناسب ساختن دانش مهارت

های مورد نیاز تبلیغ در ایجاد انگیزه برای کسب مهارت

مهارت»عنوان  ابهایی طرح تدوین کتابچههای مختلف زمینه

 تهیه و در اختیار مبلغان قرار دهد.« های تبلیغی
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با ای گروه مطالعات فرهنگی و منطقهبر این اساس  

 هایکتابچهارائه طرح جامعی در جهت تدوین و تألیف 

در موضوعات متعدد، با لطف و عنایت  «مهارتهای تبلیغی»

های پیوسته توانست با موفقیت این طرح را خداوند و پیگیری

 نوشته محقق ارجمند «شیوة اردوداری»که رساند، به سامان

ای از آن نمونه «محمود اکبری و المسلمین االسالمحجت»

است ضمن تشکر فراوان از ایشان و آرزوی توفیق روزافزون، 

 امید است مورد استفاده مبلغان محترم قرار گیرد.

 احمد زادهوش  

 معاون فرهنگی و تبلیغی





 مقدهم
هاى رشد و ترین برنامهیکى از بهترین و مناسب «اردو»

 بالندگى و عرصه ظهور استعدادهاست.

 هاى فرهنگى و تربیتى است.ترین برنامهیکى از جذاب «اردو»

 ترین مکان براى سازندگى است.مناسب «اردو»

حرکت گروهى و یک تجربه زیبا براى با هم فکر  «اردو»

 کردن است.

شود تا مربیان بهایى فراهم مىانهاى گرلحظه «اردو»در  

هاى مناسب ضمن سیر و سیاحت بتوانند با به کارگیرى روش

و تفریح و سرگرمى، به کارهاى فرهنگى و تقویت باورهاى 

مذهبى و دینى و علمى نوجوانان و جوانان بپردازند. طبیعى 

هاى فرهنگى اردو نیاز است که براى اجراى هرچه بهتر برنامه

 هاى دیگران است.تنظیم تجربهبه تألیف و 

سال مجرى فرهنگى اردوهاى  27نگارنده که بیش از  

هاى اى از برنامهآموزى بوده است بر آن شد گزیدهدانش

هاى گوناگون براى مربیان اردوها تنظیم و فرهنگى را در زمینه

در دسترس همگان قرار دهد، بدان امید که این مجموعه 

 بیان مفید واقع شود.بتواند براى اردوها و مر

محمود اکبرى  
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 تعريف اردو 

اردو مسافرتى است دسته جمعى با هدفى معیّن و مشخص 

 همچون: کسب دانایى، توانایى، سازگارى اجتماعى و تفریح.

سازگارى فعّاالنه در یک زندگى دسته جمعى اردو، یعنى 

شود که، جمعى از افراد براى و اردوگاه به مکانى گفته مى

مدت محدود مطابق شرایط زمان و مکان، در آن به سر 

 برند.مى

اى عربى است که ریشه در زبان ترکى دارد و به اردو واژه

 معناى مجموعه سپاهیان و تمام لوازم آنها در سفر است.

هنگ عمید واژه اردو را چنین معنا کرده است: اردو فر 

محل تجمع افراد براى تمرین و تفریح است، هم چنین به 

محلى که ورزشکاران یا پیشاهنگان گرد هم آیند نیز اطالق 

 شود.مى

مند و در اصطالح: اردو فعالیتى سازمان یافته، نظام -

ین، هاى معمند است که به صورت گروهى و با برنامههدف

تحت نظارت و هدایت مربّى در محیطى خارج از محدوده 

گردد. گرایش غالب اردو هاى روزمرّه برگزار مىفعالیت

آموزشى و پرورشى است. البته در فضایى کامالً متنوع، 

 مساعد، با نشاط و با هدف تربیت و سازندگى.
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 ارکان و عناصر اصلى اردو  

فته و هدفمند است اردو فعالیتى موقت، گروهى، سازمان یا 

 کند:که عناصر زیر، در آن نقش اساسى ایفا مى

 ریزىهدف گذارى و برنامه - 

 حرکت و فعالیت - 

 رقابت و مشارکت - 

 پذیرىجذابیت و مسئولیت - 

 هدایت و نظارت - 

 رشد، اصالح و تربیت - 

توان یک دوره فشرده آموزشى پرورشى اردو را مى 

وطلبانه و با میل و عالقه با عوامل و دانست که در آن، افراد دا

شرایط مختلف طبیعى و غیر طبیعى مواجه شده و با غلبه بر 

یابند، براى بهتر زیستن آماده آنها به رشد و بالندگى دست مى

 کنند.شوند و اجتماعى بودن را تجربه مىمى

 انواع اردو 

اردوها با توجه به گستره وسیعى که دارند در اماکن و  

توانند برگزار شوند. اردوها بنا به هاى مختلفى مىموقعیت

توانند شامل انواع شود مىاهدافى که براى آنها تعیین مى

توان به موارد ذیل اشاره گوناگونى باشند که از جمله مى

 کرد:

 انواع اردو از نظر مدت زمان برگزارى 

 اردوهاى یک روزه - 

 اردوهاى چند روزه - 
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 انواع اردو از نظر موقعیت جغرافیايى 

 اردوهاى بومى محلى - 

 اردوهاى درون استانى - 

 اردوهاى برون استانى یا کشورى - 

 اردوهاى خارج از کشور - 

 انواع اردو از نظر محتوا 

ها، اردوهاى علمى و آموزشى شامل بازدید از کتابخانه - 

ها، علمى و تحقیقاتى، مطبوعاتى و رسانه مراکز

هاى باستانى، ها، مکانسراها، مراکز صنعتى، موزهفرهنگ

 تاریخى و...

ها، اردوهاى تربیتى، زیارتى شامل بازدید از زیارتگاه - 

 ها، مزار شهدا و...زادهاماکن مذهبى، امام

اردوهاى تربیتى، تفریحى و سیاحتى شامل صعود به  - 

 ل پیمایى، شنا در دریا، گشت در دشت و...قله، جنگ

هاى مختلف اردوهاى تربیتى، ورزشى مانند جشنواره - 

 ورزشى.

ها و مسابقات اردوهاى تربیتى، فرهنگى مانند جشنواره - 

 مختلف فرهنگى.

توانند در نوع و هدف شامل اردوهاى ترکیبى ك مى - 

 الذکر باشند.دو یا چند اردوى فوق

توانند با توجه واع دیگرى از اردوها هم مىبدیهى است ان 

 به اهداف تعیین شده برگزار شوند.
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 اهداف اردو 

 هاى مفید.پربار ساختن اوقات فراغت با برنامه *

 ایجاد زمینه براى رشد شخصیت نوجوان. *

 هاى زندگى اجتماعى.کسب تجربه و افزایش مهارت * 

 افزایش روحیه تعاون و مشارکت جویى. * 

هاى علمى، هنرى، ورزشى و کشف گسترش خالقیت * 

 استعدادهاى نهفته.

 آشنایى با معارف و مفاهیم اخالقى و آداب اسالمى. * 

هاى گروهى و تقویت روحیه آشنایى با فعالیت *

 پذیرى اجتماعى و همزیستى اسالمى.نظم

آمادگى افراد براى مقاومت در برابر مشکالت و  * 

 تنگناها.

 پذیرى.ت براى قبول مسئولیت و شخصیتایجاد فرص * 

 تمرین اعتماد به نفس و استقالل فردى. * 

 هاى روحى.تخلیه فشارهاى روانى و هیجان * 

 اى خوش و شیرین از کارهاى مذهبى.ایجاد خاطره * 

 ایجاد و تقویت روحیه همزیستى اجتماعى. * 

 ایجاد روحیه شور و نشاط و شادى. * 

 رت با گروه همساالن.برآوردن نیاز معاش * 

پرداختن به تفریحات سالم براى تخلیه فشارها و  * 

 هاى روحى و درونى.هیجان
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تقویت بنیه اخالقى، اعتقادى، ایمان، اراده و  * 

 خودباورى.

 درونى سازى احترام به قوانین و رعایت مقررات. * 

 ایجاد حسّ رقابت توأم با رفاقت. * 

هاى دینى و ایه ارزشسازى اوقات فراغت بر پغنى * 

 اخالقى.

ایرانى و  -آشنایى با تاریخ و تمدّن کهن اسالمى  * 

 هاى برجسته دینى، علمى، فرهنگى و سیاسى.شخصیت

 فوايد اردو 

. تقویت روحیه زندگى دسته جمعى و روحیه جمع 1 

 پذیرى و قانونمندى و برخوردارى از نظام معیّن.

 الفت با آنان. . آشنایى با دوستان جدید و انس و2 

 هاى بومى شهرها.. آشنایى با فرهنگ3 

هاى مذهبى، فرهنگى مؤثّر و . آشنایى با شخصیت4 

 تاریخ ساز.

 . آشنایى با اماکن زیارتى، باستانى، سیاحتى و فرهنگى.5 

 هاى زندگى دسته جمعى.. کسب تجربه و مهارت6 

 . دیدن شهرهاى جدید و اماکن زیارتى و تفریحى.7 

. تقویت روحیه اعتماد به نفس و همزیستى در شرایط 8 

 خارج از زندگى معمولى خانوادگى.

 ها.. ایجاد انس و الفت بین بچه9 
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 . تقویت روحیه دینى.10 

 . محل شناخت و آزمایش دوستان.11 

 علیه السالم فرمود:حضرت على 

سنجش  وسيلهمسافرت  1ميزانُ األخالق؛ اَلسفر 

 اخالق است.

 عبرت و پندگرفتن از پیشینیان.. 12 

 . برانگیختن حسّ دوستى و صمیمت.13 

 . بازشناسى توان شخصى و نقش خویش.14 

 . تمرین زندگى مستقل از خانواده.15 

 نقش اردو در تربیت 

 برخوردارى از قانونمندى و نظام معین. 

 اى براى بروز و نمایش عملى اخالق اسالمى.ایجاد زمینه 

 صفا و صمیمیت. برانگیختن حس 

 اجتماعى شدن و تمرین زندگى جدا از خانواده. 

 بازشناسى خویشتن و دیگران. 

 تقویت حس درگیرى و مبارزه با مشکالت. 

 دستاوردهاى اردو 

 شناخت خویشتن 

 هاها و ضعفکاستى 

 هاتوانایى و قوت 

                                                 
 .294، ص 20شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، ج  .1
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 علل شکست و ناکامى 

 هاعوامل پیروزى و موفقیت 

 شناخت و آشنایى با دیگران 

 دوستان و همساالن 

 هاها و فرهنگملت 

 آداب معاشرت 

 آشنایى با محیط و سرزمین 

 نوازطبیعت چشم 

 تنوع شرایط اقلیمى 

 تجربه اندوزى براى آینده 

 شناخت و نزدیک شدن به خدا 

 هاتفکر در نعمت 

 احساس لذت معنوى 

 عزم و اراده براى بهتر شدن 

 ى اردوى موفقمعیارها 

توان برشمرد. از براى اردوى موفق ویژگیهاى بسیارى مى 

 جمله اینکه:

ریزى از پیش حساب شده و سنجش همه ابعاد به . برنامه1 

 حساب آوردن آنها در برنامه.

. هماهنگى قسمتهاى مختلف اجرایى اردو تا تعارض 2 

 پیش نیاید و کار همدیگر را خنثى نکنند.

هاى معنوى و تربیتى از . در اولویت قرار دادن برنامه3 

 قبیل نماز جماعت و احکام.
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ها ها در اداره اردو و اجراى برنامه. مشارکت دادن بچه4 

 ها.برنامهو فوق

. برخوردارى اردو از یک روحانى آقا و خوش برخورد 5 

 و باتقوا.

 تنوع در اردو 

ر به جور و گونه به تنوع در لغت به معناى گوناگون، جو 

تواند هایى که مىگونه شدن را گویند. یکى از بهترین راه

انسان را از حالت خستگى و افسردگى رهایى بخشد و حتى 

در یادگیرى مطالب و... مؤثر واقع شود مسأله تنوع است. اگر 

انسان در خلقت آسمان و زمین و موجودات دقت کند، در 

دست قدرت الهى براى  یابد این خالقیت و شیوه رامى

ورى بهتر انسانى آرامش انسان و دیگر موجودات و براى بهره

 به کار برده است.

طور که این عالم بزرگ طبیعت، از تنوع پس همان 

برخوردار است، انسان نیز در زندگى شخصى و اجتماعى 

خود، نیازمند تنوع در خوراك، لباس، عبادات، دوستان، 

درس و... است. الزم به ذکر است که تنوع بحثى است بسیار 

توان آن را در قالب و قانون خاصى گسترده و ذوقى که نمى

بلکه باید شرایط زمان و مکان و دیگر عوامل  گنجاند،

ها توان ساعتمحیطى را در نظر گرفت و در این باره مى

صحبت نموده یا مطلب نوشت. اما آنچه را که در این جا 

مورد نظر ماست بحث از تنوع در اردو است. هرچند که تنوع 

در این زمینه به تجربه مربى، ذوق مربى، عوامل محیطى از نظر 
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و مکان، روحیات افراد شرکت کننده و... بستگى دارد. اما جا 

شود، صرف یک جرقه براى مربیانى آنچه که اینجا بیان مى

ها آشنا شوند و خواهند با این گونه اجتماعاست که تازه مى

در این راه قدم بردارند. از این رو تنوع را به دو دسته تقسیم 

 کنیم:مى

 ه. تنوع در ماشین و مسیر را1 

 . تنوع در محل اردوگاه2 

یکى از مسائلى که باید مربیان عزیز و مسئوالن برگزار  

کننده اردوها بدان توجه کنند خستگى شرکت کنندگان در 

ها و اردو است که به علت طوالنى بودن بعضى از راه

یکنواختى فضاى حاکم بر ماشین از مبدأ تا مقصد است که 

ذوق سلیم و تجربه خود براى کند، مربى، با آنان را کسل مى

گیرد که با اجراى آن و هایى در نظر مىچنین مواردى برنامه

آموزان به یا سپردن اجراى آن به دیگرى، نشاط را براى دانش

کند که ارمغان آورده و راه طوالنى را براى آنان کوتاه مى

 موارد زیر، بهترین انتخاب براى این امر است:

و معرفى اجمالى خود توسط . معارفه با افراد 1 

 آموزان و مربى و همراهان اردو.دانش

. توجیه مسیر حرکت، پس از پشت سر گذاشتن 2 

 مقدارى از مسیر حرکت.

. نقل خاطرات دوران کودکى، دوران دبستان، دوران 3 

راهنمایى، دوران دبیرستان، از اردوهاى قبل و از حوادث تلخ 

 و شیرین زندگى خود.



 اردوداری...................................... شیوة .................................................... 26

نامه تحت عنوان بهترین کالم که در این . اجراى بر4 

اى از بزرگان دین برنامه، اعضاى شرکت کننده، هریک جمله

و یا نقل خاطره از شهیدان و عالمان گفته که مربى با 

اجتماعى  -توضیحات و برداشتهاى خود نکات مثبت اخالقى 

 کند.آن را بیان و ترسیم مى

به دو صورت  . اجراى برنامه مشاعره که این برنامه،5 

 فردى و گروهى قابل اجراست.

ها که آخرین . اجراى برنامه مسابقه قرآن مثالً نام سوره6 

اى، اولین حرف از اسم سوره بعدى باشد. حرف اسم سوره

، نفر دوم باید بگوید: «نصر»گوید: بدین گونه که نفر اول مى

 ، و به همین ترتیب تا آخر.«رحمان»

 ن نکته و بهترین لطیفه.. اجراى برنامه بهتری7 

. اجراى سرود به صورت گروهى و به صورت 8 

آموزان، مربى خوانى و در صورت عدم آمادگى دانشتک

تواند با استفاده از چند نوار خراب، ضمن تمرین با مى

آموزان، آنها را تمرین و آموزش داده و آنان را با این دانش

 هنر آشنا کند.

ترین حدیث، بیشترین نام . اجراى مسابقه حفظ بیش9 

و مقام معظم  (ره)هاى حضرت امامپیامبران و بیشترین پیام

 رهبرى.

. اجراى مسابقه حل معما که با طرح یک معما از 10 

آموزان به ترتیب در این شود و دانشسوى مربى آغاز مى

کنند. از نکات مثبت این مسابقه، شناخت مسابقه شرکت مى
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آموزان و همچنین به دست آوردن توان و استعداد تک دانش

 معماهاى فراوان است.

علیهم هایى از زندگى ائمه. نقل معجزات و داستان11 

 السالم یا پیامبران.

. اجراى برنامه پرواز در عالم خیال از دیگر موارد 12 

 است.

هایى از قبیل: اگر پول داشتى چه مربى با طرح سؤال 

دى و اگر پلیس بودى کرکردى؟ اگر عالم بودى چه مىمى

ها، تواند با استفاده از مطالب خود بچهکردى؟ مىچه کار مى

هاى ضرورى در توضیحات الزم و ارشادات مفید و راهنمایى

جهت تعیین الگوى مناسب زندگى و تالش در راستاى داشتن 

دار، قرار گرفتن در صراط مستقیم را اى سالم و هدفآینده

 به آنان القا کند.

آخرین مورد، اجراى مسابقه بهترین جمله است. . 13 

ها را مربى، کلمه همکارى، گذشت، اردو، شهید و مانند این

خواهد که هریک از آنان، با ها مىکند و از بچهمطرح مى

دقت و حوصله کافى، بهترین جمله را بسازند. این مسابقه نیز 

 به صورت فردى و گروهى قابل اجراست.

 مسیر و سفر در اسال 

در کنار ماهیت تفریحى آن  «سیر و سفر»از دیدگاه اسالم  

 باید هدفمند بوده و داراى روحى معنوى و تربیتى باشد.

قرآن کریم در چهار جا دستور به سیر و سیاحت داده و  

 آثارى نیز براى آن برشمرده است که عبارتند از:
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 1دیدن سرانجام دروغگویان - 

دیدن عاقبت خطاکاران، مجرمین و کسانى که  - 

 2نافرمانى از دستورات الهى را پیشه خود ساختند.

 3دیدن کیفیت آفرینش و اعتقاد به آخرت. - 

دیدن آثار به جا مانده از پیشینیان و آگاهى از حال  - 

 4آنها.

بر این اساس، اگر در کنار آثار ظاهرى، جسمى و روحى  

عبارت است از رفع خستگى، تجدید مسافرت و اردوها که 

روحیه، نشاط و آرامش روحى و روانى، به هدفمندى آن نیز 

اى از توجه شود و با بصیرت از این نعمت استفاده گردد، پله

علیه السالم هاى کمال طى خواهد شد. چنانچه امام علىپله

 فرماید:مى

 ؛تَغرب عَنِ االَوطانِ فِى طَلَب العُلى 

براى رسيدن به اهداف بلند و متعالى مسافرت  

 كن.

و در شعرى که منسوب به آن امام بزرگوار است پنج  

 بیان شده است: «سفر»فایده براى 

 5وَ عِلمٌ وَ آدابُ و صحبةُ ماجِدٍ    تُفَرُّجُ هَمٍّ و اكتسابُ مَعيشةٍ 

                                                 
 .11انعام /  .1
 .69نحل /  .2
 .20عنکبوت /  .3
 .42روم /  .4
 .139علیه السالم، ص دیوان امام على .5
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 . از نظر روحى، برطرف کننده ناراحتى و غصه است.1 

قتصادى، میدان مناسب کسب و درآمد . از نظر ا2 

 اقتصادى است.

هاى جدید را . از نظر علمى، کسب دانش و دانستنى3 

 همراه دارد.

. از نظر اجتماعى و اخالقى، آموختن آداب معاشرت را 4 

 آورد.به ارمغان مى

هاى خوب صحبت. از نظر فرهنگى و تربیتى، یافتن هم5 

 را در پى دارد.

 ید اسالمسفرهاى مورد تأي 

 سفرهاى زیارتى -

 سفرهاى علمى و پژوهشى -

 (جهاد)سفرهاى رزمى  -

 (براى درآمد حالل)سفرهاى معیشتى  -

 (بدون افتادن در دام گناه و معصیت)سفرهاى تفریحى  -

 سفرهاى ناپسند و حرام در اسالم -

سفرهایى که منجر به ضعیف شدن اعتقاد و دین انسان  -

 شود.

انجام کار حرام و به قصد گناه انجام  سفرهایى که براى -

 شود.مى

 مسافرت فرزند بدون اجازه پدر. -

 مسافرت زن بدون اجازه شوهر. - 
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 خدمت به ديگران 

رسول خداصلى اهلل علیه وآله وسلم در بیان اهمیت  

 فرمایند:خدمت به دیگران در سفر مى

م بِخِدمَةٍ سَيِّدُ القَومِ فِى السَّفَرِ خادِمُهُم فَمَن سَبَقَهُ 

 1لَم يَسبِقُوهُ بِعَمَلٍ اِلّا الشَّهادَةِ

آقاى هر جمعى در مسافرت خدمتگزار آنان  

است. پس هركس در خدمت كردن بر آنان 

توانند پيشى گيرد، با هيچ عملى جز شهادت نمى

 بر او سبقت گيرند.

 پرهیز از مخالفت، مگر در معصیت 

هاى در وصیت فرمایند کهعلیه السالم مىامام صادق 

 لقمان به فرزندش آمده است:

يا بُنَىَّ وَ كُن لِاَصحابِكَ مُوافِقاً اِلّا فِى مَعصِيَةِ  

 2اللّه عَزَّوَجَلَّ

اى پسرم! هميشه با همراهانت موافق باش، مگر  

 در مورد نافرمانى خداوند عزيز و جليل.

                                                 
 .710، ص 6کنز العمال، ج  .1
 .270، ص 73بحاراالنوار، ج  .2
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 مشورت در کارها 

 فرمود:لقمان حکیم به فرزندش مى 

اِذا سافَرتَ مَعَ قَومٍ فَاَكثِر اِستِشارَتَهُم فِى اَمرِكَ  

 1وَ اُمُورِهِم

هرگاه با جمعى به سفر رفتى، در كارهاى  

 خودت و كارهاى آنان زياد با آنها مشورت كن.

 اطاعت از بزرگترها 

 فرماید:لقمان به فرزندش چنین مى 

اِذا سافَرتَ مَعَ قَومٍ... وَاسمَع لِمَن هُوَ اَكبَرُ مِنكَ  

سِنّاً وَ اِذا اَمَرُوكَ بِاَمرٍ وَ سَأَلُوكَ شَيئاً فَقُل نَعَم وَ 

 2ال تَقُل ال

هنگامى كه با گروهى به مسافرت رفتى... سخن  

كسانى را كه از تو بزرگترند بشنو و هرگاه از 

 ]چيزى كردند،و يا امر به [تو چيزى خواستند 

  درخواست آنان را اجابت كن.

                                                 
 .441، ص 11وسائل الشیعه، ج  .1
 .441، ص 11وسائل الشیعه، ج  .2
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 حسن خلق و مزاح 

 فرمایند:رسول خداصلى اهلل علیه وآله وسلم مى 

سِتٌّ مِنَ المُرُوَّةِ ثَالثٌ مِنها فِى الحَضَرِ وَ ثَالثٌ  

مِنها فِى السَّفَرِ... وَ اَمَّا الَّتى فِى السَّفَرِ فَبَذلُ الزّادِ 

 1احُ فِى غَيرِ المَعاصِىوَ حُسنُ الخُلقِ وَ المِز

شش چيز از مردانگى است كه سه تا از آنها در  

باشد... و اما غير سفر و سه تا از آنها در سفر مى

آن سه چيز كه در سفر است، بذل و بخشش زاد 

و توشه به همراهان و حسن خلق و مزاح در 

 چيزهايى كه موجب معصيت نشود.

 پوشاندن نقاط ضعف همسفران 

 فرمایند:علیه السالم در بیان مروت در سفر مىدقامام صا 

لَيسَ مِنَ المُرُوَّةِ اَن يُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِما يُلقى فِى  

 2السَّفَرِ مِن خَيرٍ اَو شَرٍّ

از مروت به دور است كه انسان چيز خوب يا  

بدى از همسفرانش مشاهده كند و آن را براى 

 ديگران باز گويد.

                                                 
 .266، ص 73بحاراالنوار، ج  .1
 .433، ص 11وسائل الشیعه، ج  .2



 33..... فصل اول: کلیات اردو .........................................................................

 گان در اردونیازهاى شرکت کنند 

وسایل مورد نیاز هر شرکت کننده در اردو باید متناسب  

 با فصل و محل و نوع اردو باشد.

معموالً شرکت کنندگان اردوهاى تابستانى در هواى  

 معتدل به امکانات و وسائل زیر نیازمندند.

مسواك و خمیر دندان، حوله دستى، لباس ورزشى، دفتر  

و قلم، لیوان و بشقاب و قاشق، مُهر نماز، همراه داشتنِ پول به 

 مقدار الزم، صابون، لباس اضافى، مایو و حوله حمام.

 شرايط مربى اردو

 زبان همراهان را بشناسد. - 

 با آنان در همه شرایط و لحظات سفر همراه باشد. - 

 ایى برقرارى ارتباط با آنان را داشته باشد.توان - 

 آموزان باشد.محرم اسرار دانش - 

هاى دینى را به درستى بداند و بتواند آن را با آموزه - 

 هاى غیر مستقیم آموزش دهد.روش

 آموزان از محبوبیت برخوردار باشد.در میان دانش - 

 وظايف مربیان 

اردو. امام  آموزان در مسیرهاىهمراهى با دانش - 

 علیه السالم فرمود: صادق

 1و قلّة الخالف على من صحبك

                                                 
 .32، ص 8وسائل الشیعه، ج  .1
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از مروت در سفر است كه كمتر با همراهانت 

 مخالفت كنى

 لقمان به فرزندش فرمود:  

كن الصحابك موافقا اال فى معصية اهلل؛ با 

همراهانت موافق و همراه باش مگر در معصيت 

 1خداوند.

 آموزان.تهیه لیست اسامى و مشخصات دانش - 

 آموزان.نظارت دقیق و مستمر بر رفتارهاى دانش - 

 آموزان.هاى دانشتحویل گرفتن وسایل و امانت - 

آموزان به چگونگى زندگى اردویى توجه دادن دانش - 

 و لزوم رعایت مقررات اردو.
نمایند  هایى که مربیان در اردو باید بدان توجهاز نکته - 

کمک نمودن به همراهان است. پیامبرصلى اهلل علیه وآله 
 وسلم فرمود:

 2اذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم. 

كنند تو نيز هنگامى كه ديدى همراهان كار مى 

 با آنان و همراهشان كار كن.

 حضور روحانى اردويى 
 اهداف رفتارى 

 معنویت بخشیدن به فضاى اردو به صورت غیرمستقیم. - 

                                                 
 همان. .1
 .323، ص 8وسائل الشیعه، ج  .2
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هاى فرهنگى و مذهبى بر تأثیرگذارى بیشتر برنامه - 

 آموزان.دانش

آشنایى عمیق به مفاهیم دینى و عشق ورزى به  - 

 ها.خوبى

سازى برقرارى ارتباط و انس با آگاهان دینى و زمینه - 

 براى تربیت دینى.

ایجاد فضاى صحیح براى بیان مشکالت روحى و  - 

 اعتقادى.

کنندگان در ومات دینى شرکتباال بردن سطح معل - 

 اردو.

 چند تذکر به روحانیون شرکت کننده در اردو 

در جهت حفظ شؤون روحانیت و جلوگیرى از  - 

هرگونه برداشتهاى سوء، در وسیله نقلیه خواهران شرکت 

 نکنید مگر در موارد ضرورت.

در امور خدماتى و اجرایى و کارهایى که به نحوى  - 

کند آموزان را دچار تزلزل مىى و دانشاحترام متقابل روحان

 دخالت ننمایید.

 از آغاز تا پایان اردو آراسته به لباس روحانیت باشید. - 

از هرگونه اهانت به مخاطبان و تحقیر آنها در  - 

 برخوردهایتان دورى کنید.

 از بدزبانى و به کار بردن تعابیر زشت خوددارى کنید. - 

هاى عقاید، سند در زمینهاز اظهار نظر بیجا و بى  - 

 احکام، سیاسى و... خوددارى کنید.
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سعى کنید نصایح و انتقاداتتان حساب شده و طبیبانه  - 

 باشد.

 هاى غیر موثق خوددارى کنید.از بیان شنیده - 

سعى کنید به سخنان مخاطبان گوش داده و سخن  - 

 کسى را قطع نکنید.

 از بیان اسرار شخصى خود خوددارى نمایید. - 

از پاسخگویى به مسائلى که در مورد آنها اطالع کافى  - 

 ندارید، اجتناب کنید.

هایى که توانایى پاسخگویى ها و شبههاز طرح سؤال - 

 کافى به آنها را ندارید بپرهیزید.

هاى غیر ضرورى گیرىاز افراط در انتقاد و خرده - 

 ید.خوددارى کن

 ها با خوشرویى و مهربانى برخورد کنید.در معاشرت - 

هاى تبلیغى به حد کافى در جهت بیان نکات از فرصت - 

 اعتقادى، اخالقى، احکام، پرسش و پاسخ و... استفاده کنید.

 آيین نامه اردو 

 نظافت محیط اردوگاه بر همه الزم است. *

حفظ و نگهدارىِ امکانات و فضاى سبز اردوگاه بر  * 

 همه الزم است.

آموزان شرکت کننده، تنها با ورود و خروج دانش * 

 باشد.مجوز رسمى مسئوالن مى

 هاى اعالم شده صورت گیرد.استحمام فقط در زمان * 
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در صورت دارا بودن سابقه بیمارى خاص، هماهنگى  * 

 با مربى مربوطه ضرورى است.

هاى اردویى، از حضور در محل در زمان انجام فعالیت * 

 اسکان اکیداً خوددارى گردد.

ها الزم استفاده از لباس رسمى در زمان انجام فعالیت * 

 است.

ها حداقل پنج دقیقه قبل از زمان براى حضور در برنامه * 

 اجراى برنامه در محل مربوطه حضور به هم رسانید.

ماعت و مراسم عبادى، از انجام هر هنگام اقامه نماز ج * 

 گونه فعالیت دیگر خوددارى کنید.

ها بر اساس سازماندهى سر گروه خود در اردو فعالیت * 

 بوده و پیروى از سلسله مراتب در طول اردو الزم است.

هنگام بروز مشکل از ارتباط مستقیم با مسئوالن  * 

ورت اردوگاه خوددارى گردد و هماهنگى الزم با مربى ص

 گیرد.

هر روز پس از صرف صبحانه نظافت فردى و  * 

 اجتماعى ضرورى است.

باشد و نگهدارى از وسایل شخصى به عهده افراد مى * 

 الزم است از همراه داشتن اشیاى قیمتى خوددارى شود.

 هايى براى شرکت کنندگان در اردوتوصیه 

هاى اردو، فعاالنه شرکت کنید و از در همه برنامه * 

 وشه گیرى و تک روى بپرهیزید.گ
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ها و ها، بازىبه موقع استراحت کنید تا در مسابقه * 

 هاى گروهى با آمادگى کامل شرکت نمایید.فعالیت

هاى عبادى را جدّى بگیرید و با شرکت به موقع برنامه * 

 در نمازهاى جماعت، بر نیروى معنوى خود بیفزایید.

 در خوردن و آشامیدن، زیاده روى نکنید. * 

 به بهداشت فردى و جمعى اهمیت دهید. * 

تنفّس عمیق نشاط آور است. دقایقى از زندگى  * 

 اردویى را با تنفّس عمیق بگذرانید.

دوستى و صمیمیت و یکرنگى در اردو، یک اصل  * 

 است. کینه و دلگیرى و ناراحتى را فراموش کنید.

فایده بپرهیزید و با طنزها و جلف و بىهاى از شوخى * 

هاى ناب که نژاد و قوم خاصى را مورد تمسخر قرار لطیفه

 دهد، به محفل خود گرمى ببخشید.نمى

را جدى بگیرید  «اخالق»و  «نظم»دو اصل بسیار مهمِ  * 

 تا در زندگى آینده خود موفق باشید.

هاى مربیان اردو دقیقاً عنایت کنید و از به توصیه * 

 هاى آنان بهره ببرید.تجربه

 به مقررات اردو احترام گذاشته و به آنها عمل کنید. * 

فرصت را غنیمت شمرده، از تمامى لحظات اردو به  * 

 خوبى استفاده کنید.

مسئولیت خود را در اردو به دقت و با شایستگى انجام  * 

 دهید.

 ق دیگران را رعایت کنید.ح * 
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هاى اردویى با لباس و پوشش مناسب در کلیه فعالیت * 

 شرکت کنید.

 از وسایل شخصى خود محافظت کنید. * 
 هاى ايمنىتوصیه 

. از مسیرهاى اصلى تعیین شده حرکت کرده و 1 

ترین و کم خطرترین مسیر را انتخاب کنید. هرگز به کوتاه

ر مناسب تعیین شده را تغییر خاطر اندکى زود رسیدن، مسی

 ندهید؛ سالم رسیدن مهم است نه زود رسیدن.

. وسایل نقلیه اردو باید به صورت کاروانى و پشت سر 2 

هم حرکت کنند؛ جدا شدن یک یا چند وسیله از کاروان به 

 پذیر نیست.بهانه آشنایى با مسیر حرکت بهتر، توجیه

و رانندگى عدول . رانندگان نباید از مقررات راهنمایى 3 

کنند؛ نباید سبقت غیر مجاز بگیرند و یا با سرعتى بیش از حد 

مجاز حرکت کنند. در صورتى که راننده به اخطارهاى 

مسئوالن توجه نکرد، باید مراتب در اولین فرصت به اطالع 

 مأموران راهنمایى و رانندگى برسد.

. در صورت خرابى یکى از وسایل نقلیه، همه کاروان 4 

ید توقف اضطرارى کنند، در این صورت الزم است مراتب با

 ربط در مبدأ و مقصد رسانده شود.به اطالع مسئوالن ذى

. در صورت توقف اضطرارى، افراد باید از پراکنده 5 

 شدن پرهیز کنند.

هایى هستند که به . شرکت کنندگان در اردو امانت6 

ن به عهده اند؛ کنترل و مراقبت از آنامسئوالن سپرده شده

مسئوالن است، بنابراین هیچ مسئولى نباید به هیچ عنوان از 
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آنها جدا نشده و یا ایشان را بدون مسئول و سرپرست به حال 

 خود رها کند.

. حتماً یک یا چند نفر از برادران متعهد و متأهل، 7 

 کاروان خواهران را همراهى کنند.

هاى حاد و ى. از به همراه بردن افرادى که داراى بیمار8 

 خاص هستند خوددارى شود.

 . از کفش و لباس مناسب فصل استفاده شود.9 

هاى اولیه و امدادگر با تجربه در اردو . وسایل کمک10 

 وجود داشته باشد.

بینى شده را با نظم و دقت انجام هاى پیش. برنامه11 

هاى محتوایى فداى تفریحات و دهید. اجازه ندهید برنامه

 ا شود.هسرگرمى

هاى استراحت بین راه، ها و مکانگاه. در توقف12 

ها باشید؛ سعى کنید در بین مراقب عبور افراد از عرض جاده

 راه از تهیه مواد غذایى خوددارى کنید.

هاى استخر و شناى مخاطبان باید در چارچوب . برنامه13 

بینى شده و با حضور ناجیان غریق ضوابط و طبق برنامه پیش

 انجام پذیرد.

. هربار پس از سوار و پیاده شدن و نیز در هر اجتماع 14 

طبق فهرست، حضور و غیاب کنید. غیبت هیچ کس را ساده 

 اهمیت تلقى نکنید.و بى

هانتان دوستى با طبیعت و حفاظت از محیط . به همرا15 

 زیست را به طور علمى و عملى آموزش دهید.

هاى معتبر و قانونى . وسایل نقلیه اردویى را از شرکت16 

 تهیه کنید.
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تر بودن . سالمتى خود و همراهانتان را فداى ارزان17 

اى مناسب وسایل نقلیه معیوب و مستهلک نکنید. وسیله

ه بر کرایه مناسب از ضریب اطمینان باالیى اردوست که عالو

 نیز برخوردار باشد.

. احترام به دیگران را به همراهانتان یادآورى کرده و 18 

در صورت مشاهده رفتارهاى ناشایستى از سوى یک نفر که 

هاى الزم را به او شود، یادآورىموجب رنجش دیگران مى

 ارائه دهید.

یکى از مربیان اردو  . در هر وسیله نقلیه، دست کم19 

 حضور داشته باشند.

. از سوار کردن افراد در وسایل نقلیه بیش از ظرفیت 20 

 مجاز آنها خوددارى کنید.

. به رانندگان توصیه کنید شؤونات اخالقى و اسالمى 21 

 را رعایت کنند.

نامه کتبى اولیا را . صحت امضا با اثر انگشت رضایت22 

 به دقت بررسى کنید.

هاى شدید، از برگزارى اردو به هنگام بارندگى. 23 

 بندان بپرهیزید.سرماى سخت و کوالك و یخ

 ها بپرهیزید.. از ورود به داخل سدها و رودخانه24 

روید، دست کم یک نفر آشنا به . اگر به کوهستان مى25 

 نوردى را همراه ببرید.مسیر و فنون کوه

سردى، . در صورت بروز حادثه، ضمن حفظ خون26 

هاى اولیه، حادثه دیدگان را سریعاً به پس از انجام کمک

 ترین مرکز درمانى منتقل کنید.نزدیک
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 (سیم، تلفن همراه و فراخوانبى). وسایل ارتباطى 27 

 همراه داشته باشید.
 هاى بهداشتىتوصیه 

. از مصرف مواد غذایى مشکوك به فساد و 1 

 هاى غیر استاندارد و تاریخ گذشته خوددارى شود.خوراکى

. بهداشت فردى و نظافت عمومى در همه حال و در 2 

 همه جا رعایت شود.

. به افراد توصیه کنید لوازم شخصى مورد نیاز خود را به 3 

 زیر باشند:توانند شامل اقالم همراه بیاورند. این لوازم مى

 لباس مناسب فصل - 

 (قاشق، بشقاب، چنگال، لیوان)لوازم غذاخورى  - 

 کیف، لباس و کفش ورزشى. - 

حوله، مسواك، خمیر )وسایل بهداشتى شخصى  - 

 (دندان، دمپایى، دستمال، مالفه، شانه، صابون، لوازم شنا و...

 (خودکار، کاغذ، دفترچه و...)لوازم التحریر  - 

 (مهر، جانماز و...)امه نماز وسایل اق - 

براى افرادى که )داروهاى شخصى مورد نیاز  - 

 (هاى خاصى دارندبیمارى

ها در محیط اطراف خود بپرهیزید؛ . از پراکندن زباله4 

آورى کرده هاى بهداشتى جمعها را در کیسهسعى کنید زباله

 و در محلى مناسب قرار دهید.

. با طبیعت مهربان باشید، از آسیب رساندن به درختان و 5 

 فضاى سبز جلوگیرى کنید.

ها و فضاى ها، پارك. از روشن کردن آتش در جنگل6 

سبز، بپرهیزید و در صورت اجبار به افروختن آتش، جوانب 
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احتیاط را رعایت کرده و پس از پایان کار از خاموش شدن 

 کامل آتش مطمئن شوید.

هاى استقرار، موقعیت مسیر حرکت و مکان . در7 

هاى دستشویى را شناسایى کرده و در این زمینه به سرویس

 مخاطبان اطالع رسانى کنید.

 





 

 

 

 فصل دوم: رد مسير اردو  
 



 مسیر اردوايمنى در 

براى تأمین ایمنى در طول مسیر، باید نکات زیر را در نظر 

 گرفت:

هاى مسیر را بیشتر بازرسى نمود و به نقشه باید توقفگاه * 

 مسیر کامالً آشنایى داشت.

خطرترین راه ترین و بىدر انتخاب مسیر، باید مطمئن * 

 را برگزید.

هاى بیهوده در طول مسیر که موجب باید از توقف * 

 شود، اکیداً خوددارى نمود.پراکندگى افراد مى

الزم است آمار دقیق و اسامى افراد را به همراه داشته  * 

هاى مناسب بتوانیم از آنان آمار گیرى باشیم تا در فرصت

 کنیم.

هاى پزشکى الزم است امدادگرى آشنا با فوریت * 

 تجهیزات مناسب را به خدمت بگیریم.همراه با 

اصول بهداشتى، همچون: بهداشت تغذیه و نظافت  * 

 هاى طول مسیر را رعایت کنیم.استراحتگاه

مربیان در تمام لحظات با افراد اردو همراه باشند و از  * 

 آنان مراقبت کنند.

بهتر است در طول شب حرکت نکنیم و برنامه حرکت  * 

 شب تنظیم کنیم. 9صبح تا  6را بین ساعات 

هاى مناسب، زمانى را براى رفع خستگى و در فاصله * 

 پاسخ به نیازهاى طبیعى افراد در مکانى توقف کنیم.
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 نكاتى پیرامون وسايل نقلیه 

، به وسیله نقلیه باید به تناسب طول و نوع و فصل سفر * 

 امکانات ایمنى و وسایل مورد نیاز مجهز باشد.

هاى مسافربرى معتبر وسیله نقلیه باید وابسته به شرکت * 

و داراى برگ بیمه و معاینه باشد؛ یعنى مسئوالن اردو باید 

 پیش از بستن قرارداد،از سالمت خودرو اطمینان یابند.

ش رانندگان باید تنها در مسیرى حرکت کنند که از پی * 

 برایشان تعیین شده است.

شایسته است راننده داراى ظاهرى آراسته و متین و نیز  * 

رفتارى مؤدّبانه باشد و از هرگونه عادت زشت اخالقى، مانند 

اعتیاد به موادّ مخدر دور باشد. هم چنین باید با وى توافق 

 شود که در طول مسیر، به ضوابط و مقررات احترام بگذارد.

اجازه داد که بیش از ظرفیت قانونى هر  هرگز نباید * 

 خودرو مسافران در آن گنجانده شوند.

براى ایمنى مسافران باید اتوبوس مناسب و راننده با  * 

اى که تجربه خوش اخالق و مؤمنى را انتخاب نمود؛ راننده

 هاى آن چنانى نباشد.اهل نوارهاى مبتذل و فیلم

هاى سفر یر و برنامهقبل از حرکت باید راننده را از مس * 

 آگاه نمود.

هایى باشد که هاى در طول مسیر باید در مکانتوقّف * 

 هم غذاى مناسب و هم فضاى مناسب دارند.

باید توجه مادّى و معنوى کافى به راننده بشود تا با  * 

 عالقه بیشتر در خدمت اردو باشد.
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خواهند در اردو شرکت کنند به باید کسانى که مى * 

اساسى کنترل شوند تا افراد اضافه همراه اردو شرکت صورت 

 نکنند.

 آموزى داخل اتوبوسهاى دانشسرگرمى 

هاى مختلفى اجرا توان سرگرمىدر داخل اتوبوس مى 

 نمود مانند موارد زیر:

خواندن سرودهاى جمعى که در بخش سرودها  (الف 

 آمده است.

 بى همراه.هاى کوتاه به وسیله مرها و پیامذکر نکته (ب 

 آموزان.لطیفه گویى به وسیله مربیان و دانش (ج 

 برنامه چرابراى اینکه؟ (د 

خواهد به این صورت که، مربى از مسافران اتوبوس مى 

نیمى از آنها مثالً دست راست اتوبوس با ذکر نام یک سؤال 

بنویسند و مسافران دست چپ اتوبوس هر یک با ذکر نام 

خود جواب یک سؤال فرضى را بنویسند. پس از نوشته شدن 

ها را به ترتیب ها و جوابها، مربى سؤالسؤال و جواب

ها متناسب هم ها و جوابخواند؛ اگر هر یک از سؤالمى

ترین آنها امتیاز گذارد و به متناسببودند، مربى کنار مى

که یک سرگرمى است نوعى دهد که این برنامه ضمن اینمى

 مسابقه نیز هست.

ها آمده خاطره گویى که در بخش شیرین کارى (ه 

 است.
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آورد و شرکت مىمربى نام شهرهاى ایران را بر زبان  (و 

 کنندگان باید سوغاتى آن شهرها را بگویند.

 ها در کدام شهرند؟این شخصیت 

 احمدبن موسى؟ شیراز. 

 بوعلى سینا؟ همدان. 

 شیخ بهایى؟ مشهد. 

 حافظ؟ شیراز. 

 فردوسى؟ طوس. 

 .(شاعر زمان امام رضاعلیه السالم)دعبل؟ شوش  

 عمر خیام؟ نیشابور. 

 مدرّس؟ کاشمر. 

 امام خمینى؟ تهران. 

 کمال الملک؟ نیشابور. 

 نواب صفوى؟ قم. 

 شیخ فضل اللَّه نورى؟ قم. 

 پروین اعتصامى؟ قم. 

 شهید مطهرى؟ قم. 

 میرزا کوچک خان؟ رشت.  

 کدام درست است؟ 

ها و هاى سازنده اى که در داخل اتوبوسیکى از برنامه 

ایى هفضاهاى دیگر اردویى مناسب است اجرا شود سؤال

آموزان باید پاسخ دهند و مربى توضیح بدهد است که دانش

 و آن به شرح زیر است.

 اردو با یاد خدا یا بدون یاد خدا؟ 
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 ما براى بازى یا بازى براى ما؟ 

 ما براى ورزش یا ورزش براى ما؟ 

 بخوریم تا بمانیم یا بمانیم تا بخوریم؟ 

رت ما از دیگران عبرت بگیریم یا دیگران از ما عب 

 بگیرند؟

 خشنودى مردم یا خشنودى خدا؟ 

 طول عمر یا عرض عمر؟ 

 پرخوابى و کسلى یا کم خوابى و تالش؟ 

 حفظ عمل یا اصل عمل؟ 

 نماز بخوانیم یا براى ما بخوانند؟ 

 دین دارى یا دین دانى؟ 

 معماهاى شهرها و کشورها 

 کشورهاى همسایه ایران کدامند؟ * 

ها پایتخت آن کشورها را نام کشورها را بگویید تا بچه * 

 بگویند.

 شهر ایران را به ترتیب الفبا نام ببرید. 32 * 

ها هاى کشور را بگویید و باید بچهنام استان * 

 ها را بگویند.خصوصیات آن استان

ها مرکز آنها را هاى کشور را بگویند و بچهنام استان * 

 بگویند.

رود ولى ه از شهرى به شهر دیگر مىآن چیست ک * 

 برد؟مسافر نمى

 جواب: جادّه. 
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دو شهر از استان خراسان جنوبى که به معناى خاك  * 

 است کدامند؟

 1جواب: تربت حیدریه و تربت جام. 

 مسابقه جمله سازى 

هاى هایى همچون سؤالدر این مسابقه مربى با طرح سؤال 

ها را کند و بهترینزیر مسافران را به رقابتى سازنده دعوت مى

 نماید.تشویق مى

 نقطه یک خط جمله سازى کنید.با کلمات بى 

 سى کلمه متضاد هم پیدا کنید. 

سى شهر پیدا کنید که حرف آخر شهر اوّل، در اوّل نام  

 باشد.شهر دیگر 

 ذکر بهترین جمله درباره نماز، قرآن، اردو، دریا... . 

 هاى عمومى اردويىپرسش 

هاى هاى سازنده در طول مسیر پرسشیکى از برنامه 

کتبى است که مربیان از مسافران شرکت کننده در اردو 

هاى قرآنى اشاره پرسند. در اینجا به چند نمونه از پرسشمى

 نماییم.مى

هاى مؤمنان را در قرآن ویژگى از ویژگى : پنج1سؤال  

 نام ببرید؟

                                                 
،به قلم نگارنده «معماى تالش 500»تر از معماها به کتاب براى استفاده بیش. 1

 مراجعه شود.
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دارى، جواب: پاکدامنى، دورى از کارهاى بیهوده، امانت 

 وفاى به عهد، نماز با خشوع.

هاى منافقان را از قرآن : پنج ویژگى از ویژگى2سؤال  

 نام ببرید؟

هدفى، مسخره کردن جواب: فریب، ریا کارى، بى 

 مؤمن، فسادگرى.

: براى هر یک از اصول دین یک آیه یا سوره 3سؤال  

 قرآن ذکر نمایید؟

و  29عدل، سوره ق آیه  -جواب: توحید، سوره اخالص  

امامت سوره  -نبوت، سوره قصص، انبیاء و طه  - 90نحل آیه 

 معاد، سوره قیامت. -مائده 

 : پنج نوع از کارهاى شیطان را ذکر کنید؟4سؤال  

 ب، گمراهى، وسوسه و تسویف.جواب: اختالف، فری 

 هاى معاد را بیان کنید؟: پنج سوره از سوره5سؤال  

 جواب: قیامت، زلزال، واقعه، تکویر، انفطار. 

 : چهار سفر دریایى را از قرآن ذکر کنید.6سؤال  

جواب: سفر نوح، حضرت موسى با خضر، سفر حضرت  

 موسى در کودکى، سفر دریایى حضرت یونس.

هاى تواند مانند سؤالآورى است که مربى مىالزم به یاد 

 هاى گوناگون مطرح نماید.فوق در زمینه



 

 

 

 فصل سوم: رد اردوگاه 





 هاى اردوبرنامه 

هاى اردو به تناسب نوع، هدف، مخاطبین، هرچند برنامه

هاى متغیر است، اما رئوس کلى برنامه امکانات، سالئق و...

 تواند متشکل از عناوین ذیل باشد:اردو مى

 افتتاحیه - 

 اجراى مراسم نماز و نیایش - 

 نظافت فردى و عمومى - 

 تغذیه - 

 مراسم صبحگاه - 

 هاى تفریحى و بازدیدهابرنامه - 

مناظره، اندیشه و نظر، )تشکیل جلسات عمومى  - 

 (گفتمان و...

 (ها و...ها، کارگاههسته)هاى گروهى تشکیل برنامه - 

 هاى تیمىفعالیت - 

 اجراى مسابقات متنوع دینى، فرهنگى، ورزشى و... - 

 هاى اردویىاجراى بازى - 

 جشن عصرانه - 

 جشن شبانه - 

 هاى اردویىمهارت - 

 اختتامیه و... - 
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 آموزىمراسم افتتاحیه براى اردوهاى دانش 

مراسم افتتاحیه ، هم رسمیت دادن به برگزارى اردوست و  

 ها و مقررات اردو براى شرکت کنندگان.هم توجیه برنامه

 هاى افتتاحیه عبارتند از:برنامه 

 شود.به احترام قرآن خبردار داده مى *

 تالوت قرآن. *

 مراسم پرچم و خواندن سرود جمهورى اسالمى. *

کى از شرکت خواندن سوگند پرچم توسط ی *

 کنندگان.

 نیایش. *

هاى اردو به وسیله خوش آمدگویى و توضیح برنامه *

 مسئول اردو و بیان تذکرات الزم.

هاى شاد همچون بیان احساس به زبانهاى اجراى برنامه *

 محلى، اجراى سرود، نمایش و... .

 پذیرایى. *

 ها.بندى و تعیین گروهگروه *

 معرفى مسئوالن اردوگاه 

ها با مسئوالن اردوگاه مناسب است در براى آشنایى بچه 

افتتاحیه از آنها دعوت به عمل آید و یک به یک معرفى 

تواند مسئوالن را با سبک زیر صدا بزند و شوند. مربى مى

گوید: دایى آموزان نیز با او هم صدا شوند، مثالً مىدانش
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او  نام مسئول مورد نظر خوش آمد، خوش آمد، بعد 1عباس

کند و به گیرد و نقش خود را بیان مىدر جایگاه قرار مى

 نماید.همین سبک سایر مسئوالن را به جایگاه دعوت مى

 هاى اردوگروه بندى 

آموزان و شرکت براى کنترل و نظارت بهتر، بر دانش 

هاى ها و دستهکنندگان در اردو الزم است آنها به گروه

مسئولیت نظارت و مراقبت تر تقسیم شوند و هر مربى کوچک

آموزان را به عهده بگیرد. در این زمینه بر بخشى از دانش

مناسب است براى هر گروهى نامى انتخاب شود همچون: 

سعادت، رشادت، عصمت، عفت، رسالت، گلستان، کوثر، 

 ایمان و... .

 برنامه غذايى اردوگاه 

یى که هر شهرى به تناسب منطقه جغرافیابا توجه به این - 

خاص خود برنامه غذایى خاصى دارند مناسب است قبل از 

هاى اردو ریزى غذایى، درباره نوع غذا از بچهبرنامه

 نظرخواهى شود.

مناسب است قبل از غذا بلند به صورت اجتماعى بسم  - 

 اللَّه الرحمن الرحیم و بعد از غذا الحمدللَّه بگویند؛

ها غذا بچه مناسب است مربیان و مسئوالن بعد از همه 

 میل کنند.

                                                 
 یا عمو عباس. .1
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 بیدار باش 

هاى اردو بیدار شوند مربیان در ساعت خاصّى که باید بچه

ها و شگردهاى مختلف بیدار وظیفه دارند آنان را با شیوه

 کنند.

ها، خواندن شعر است که چند نفر با هم یکى از شیوه 

خوانند، اردوگاه برپا، اردوگاه بیدار، اردوگاه هوشیار، مى

جنبش است، هنگام کوشش است، هنگام حرکت، هنگام 

 هنگام ورزش است، هنگام نرمش است.

 نماز صبح در اردوگاه 

براى این که شرکت کنندگان در اردو بتوانند نماز  * 

 صبح را برگزار نمایند توجه به چند نکته ضرورى است:

هاى طوالنى شامگاهى همچون فیلم، از گذاشتن برنامه *

 خوددارى کنید. نمایش، جنگ و بازى

براى سهولت بیدار باش بهتر است نیم ساعت بعد از  *

 ها را بیدار کنید.اذان بچه

ها را به نماز هرگز با سر و صدا وداد و فریاد بچه *

 دعوت نکنید.

بهتر است مسئوالن زودتر از خواب برخیزند و نوار  *

 قرآن با صداى آرام پخش کنند.

ها بخواهید با محبت و مهربانى و با از سرگروه *

 هاى شاد و خندان آنها را بیدار کنند.چهره
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خوب است در صورت امکان افرادى که بیشترین نقش  *

ها دارند و صداى آنان یادآور خنده را در نشاط و شادى بچه

 ها را به عهده بگیرند.و شادى است مسئولیت بیدار کردن بچه

شوند با نام خوب است آنها که دیر از خواب بیدار مى *

 کوچکشان صدا شوند.

خوب است از آنان که به صورت خودجوش در نماز  *

 کنند تقدیر شود.صبح شرکت مى

 مراسم صبحگاه 

صبحگاه یک نوع گردهمایى است که هر روز صبح رأس  

گردد. محتواى این جلسه به شرح زیر ساعت معیّنى برگزار مى

 ست:ا

تالوت قرآن: به احترام قرآن، فرمان خبردار داده  - 

 شود.مى

برافراشتن پرچم: همزمان با سرود جمهورى اسالمى  - 

 کند.گارد پرچم، پرچم را برافراشته مى

سوگند پرچم: متن سوگند توسط یکى از  - 

 کنند.شود و بقیه تکرار مىآموزان خوانده مىدانش

آموزان شود و دانشا مىنیایش: توسط یک نفر اجر - 

 دهند.پاسخ مى

اش اى که جوخهپرچم افتخار: به ارشد یا سرجوخه - 

 شود.نمونه شده است تحویل داده مى

برنامه روزانه: یکى از مربیان برنامه روزانه را به صورت  - 

 کند.خالصه بیان مى
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تذکرات ویژه مواردى که الزم است در آن روز تذکر  - 

 شود.صورت کوتاه بیان مىداده شود. به 

 ها.طرح انتقادها و نظرات بچه - 

 کند.نرمش: واحد تربیت بدنى آن را اجرا مى - 

چهاربند اول به صورت چرخشى یا داوطلب توسط  

 شود.ها اجرا مىجوخه

 سوگند پرچم 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 من به این پرچم مقدس 

 که مزین است به نام اهلل 

 قالل میهن اسالمى من استو مظهر است 

 کنمسوگند یاد مى 

 که به اندازه تواناییم نسبت به 

 آموختن تعالیم انسان ساز اسالم و قرآن 

 و به کار بستن دستورات آن کوشا باشم. 

 همیشه رسالت خون مطهر شهداى عزیز را 

 بر دوشم احساس نموده 

 و در تحقق اهداف بلند انقالب اسالمى 

 تا نثار خون خویش تالش نمایم 

 با اطاعت از فرامین قرآن کریم 

 با پیروى از والیت فقیه و رهنمود روحانیت راستین 

 مبشر اسالمى عزیز و آزادى و برادرى 

 در جهان باشم. 
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 سرود جمهورى اسالمى 

 سر زد از افق 

 مهر خاوران 

 فروغ دیده حق باوران 

 بهمن فر ایمان ماست 

 ام، استقالل، آزادى، نقش جان ماستپیامت اى ام 

 شهیدان 

 پیچیده در گوش زمان 

 فریادتان 

 پاینده مانى و جاودان 

 جمهورى اسالمى ایران 

 تذکرات اردويى: 

 . نماز را در اوّل وقت برگزار نمایید.1 

 . شئونات اسالمى را رعایت کنید.2 

 . نظافت را رعایت کنید.3 

 . خوش اخالقى را سرلوحه رفتار خود قرار دهید.4 

 . به حق و حقوق دیگران احترام بگذارید.5 

 هاى نامناسب نداشته باشید.. شوخى6 

هاى مختلف شرکت گیر نباشید و در رقابت. گوشه7 

 کنید.

 . در نماز جماعت فعاالنه شرکت کنید.8 

 . براى یکدیگر مزاحمت ایجاد نکنید.9 

 . گل و گیاه و امکانات اردوگاه را از بین نبرید.10 
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 . از اموال و وسایل خود مراقبت کنید.11 

 اجازه از محوطه اردوگاه خارج نشوید.. بى12 

 ها به درستى استفاده کنید.. از فرصت13 

 . از اسراف بپرهیزید.14 

 هاى یکدیگر گذشت داشته باشید.. نسبت به بدى15 

تار خوب دیگران را سرمشق خود قرار . اعمال و رف16 

 دهید.

نکته: الزم است بر مربیان که در طى روز مراقب اعمال و  

آموزان باشند و رفتارهاى نامناسب آنان را در رفتار دانش

 مراسم صبحگاه به صورت سربسته تذکر دهند.

 تذکرات ورزشى 

 با لباس مناسب در ورزش شرکت کنید. 

 ه باشید.در وقت معیّن حضور داشت 

 در حین ورزش نفس عمیق بکشید. 

 قبل از ورزش یک لیوان آب سرد بنوشید. 

 برگزارى نماز جماعت 

ترین ترین و روحانىنماز جماعت که یکى از معنوى 

هاى اردویى است، باید به گونه اى شایسته برگزار برنامه

گردد. بدین منظور، باید برنامه ریزى دقیقى صورت پذیرد؛ 

رپایى اردو هر وعده نماز بر عهده یک گلستان یا در مدت ب

گروه خواهد بود؛ گلستان مربوط، باید براى روزى که عهده 

دار برگزارى نماز جماعت است، دقیقاً برنامه ریزى کند. این 
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هاى گوناگون صورت برنامه ریزى همراه با ابتکارها و سلیقه

 نیم:کهایى از آن اشاره مىپذیرد که اینک به نمونهمى

تزیین نمازخانه و پاکسازى آن و نیز پاشیدن عطر و  

 گالب به سر و روى نمازگزاران.

 طرح سؤال و اعطاى جایزه در فاصله میان دو نماز. 

 پذیرایى بعد از نماز. 

 نهادن مهر و سجاده براى نمازگزاران. 

 انتخاب فردى به عنوان مکبّر. 

 هاى نمازگزاران.مرتب کردن کفش 

 درباره اقامه نماز چند نکته 

اى نیست، بلکه مراسم نماز در اردوگاه کار حاشیه (الف 

 ریزى شده و اثرات آن بررسى شود.باید کامالً برنامه

مراسم نماز نباید مانند صبحگاه نظامى اجبارى تلقى  (ب 

شود، بلکه باید نقش هدایتگرانه در آن لحاظ گردد و تذکر 

 اعتنا نیز نباید فراموش گردد.خصوصى و فردى به افراد بى

در تعقیبات و دعاها، روح و احساس دعا حاکم  (ج 

 باشد، نه حالت شعارى.

، متنوع و جذاب سخنرانى بین نماز، کوتاه، مختصر (د 

 بوده و هرچند وقت یکبار ایراد گردد.

اجراى سرودهاى حزین، معنوى و مناسب با محتواى  (ه 

 گردد.نماز در بین نماز توصیه مى
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نماز صبح نمازى استثنایى است و نباید با نمازهاى  (و 

اى ناخوش همراه دیگر مقایسه شود. نباید نماز را با خاطره

ه را براى اقامه باشکوه آن فراهم آوریم. کنیم، بلکه باید زمین

 مثالً:

ها را زودتر . توجه کنیم شرکت کنندگان شب1 

استراحت کنند و از برنامه گذاشتن در ساعات آخر شب 

 پرهیز کنیم.

 . الزم نیست حتماً به جماعت اقامه شود.2 

. الزم نیست اول اذان صبح آنان را بیدار کنیم، البته اگر 3 

اى افزایش دهیم که نه میل و رغبت آنان را به گونهبتوانیم زمی

خود، داوطلب اقامه نماز صبح در اول وقت باشند بسیار خوب 

 است.

. هرگز با خشونت و به صورت نظامى آنها را براى نماز 4 

بیدار نکنیم و از قرائت آرام قرآن و مناجات براى این کار 

 استفاده نماییم.

اى شاد و متبسّم با آنها ها با چهره. به خصوص صبح5 

 روبرو شویم.

. در صورت لزوم از بین افراد کسانى را که از همه با 6 

نشاطتر و شادتر هستند، به عنوان مسئول بیدارباش انتخاب 

کنیم. مسئولین بیدارباش را توجیه کنیم که افراد را فرد به فرد 

ند و از فریاد زدن، سوت زدن و با اسم و با آرامش بیدار کن

 و... پرهیز کنند.
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 احكام عمومى 

مسأله: کسى که باید نماز را تمام بخواند، اگر شکسته به  

 1جا آورد در هر صورت نمازش باطل است.

داند باید نماز را شکسته بخواند، مسأله: مسافرى که نمى 

 2اگر تمام بخواند، نمازش صحیح است.

د مسافر است و باید نمازش را دانمسأله: کسى که مى 

شکسته بخواند، اگر عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است و 

نیز اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام 

بخواند باید نماز را دوباره بخواند و اگر بعد از وقت یادش 

 3بیاید بنا به احتیاط واجب باید قضا نماید.

باید نماز را شکسته بخواند داند مسأله: مسافرى که مى 

اگر به گمان این که سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام 

بخواند، وقتى بفهمد که سفرش هشت فرسخ بوده نمازى را 

که تمام خوانده باید دوباره شکسته بخواند و اگر وقت هم 

 4گذشته باید شکسته قضا نماید.

تمام مسأله: اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را  

بخواند چنانچه در وقت یادش بیاید باید شکسته بجا آورد و 

اگر بعد از وقت یادش بیاید قضاى آن نماز بر او واجب 

 5نیست.

                                                 
 .1363توضیح المسائل مراجع، م  .1
 .1362، م 1توضیح المسائل مراجع، ج  .2
 .1357و  1358، م 1توضیح المسائل مراجع، ج  .3
 .1361توضیح المسائل مراجع، م  .4
 .1361توضیح المسائل مراجع، م  .5
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مسأله: اگر مسافر مشغول نماز چهار رکعتى شود و در  

بین نماز یادش بیاید که مسافر است یا متوجه شود که سفر او 

م رفته باشد هشت فرسخ است چنانچه به رکوع رکعت سو

 1نمازش باطل است.

مسأله: مسافرى که باید نماز را تمام بخواند اگر به واسطه  

ندانستن مسأله، به نیت نماز دو رکعتى مشغول نماز شود و در 

 2بین نماز مسأله را بفهمد باید نماز را چهار رکعتى تمام کند.

مسأله: مسافرى که باید نمازش را شکسته بخواند نماز  

عصر یا عشایش قضا شود باید آن را دو رکعتى قضا  ظهر یا

 3نماید اگرچه در غیر سفر بخواهد قضاى آن را بجاى آورد.

مسأله: مستحب است مسافر به امید ثواب الهى بعد از هر  

خواند سى مرتبه بگوید: سبحان اهلل نمازى که شکسته مى

 4والحمد هلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر.

فرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند، مسأله: مسا 

اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتى از اقامت منصرف 

شود تا وقتى که در آنجا هست باید نمازهاى خود را تمام 

 5بخواند.

مسأله: مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند  

 اگر بیشتر از ده روز در آنجا بماند تا وقتى که مسافرت نکرده

                                                 
 .1364توضیح المسائل مراجع، م  .1
 .1366توضیح المسائل مراجع، م  .2
 .1368مراجع، م توضیح المسائل  .3
 .1369توضیح المسائل مراجع، م  .4
 .1343توضیح المسائل مراجع، م  .5
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باید نمازش را تمام بخواند و الزم نیست دوباره قصد ماندن 

 1ده روز کند.

مسأله: مسافرى که قصد کرده ده روز در جایى بماند اگر  

بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتى بخواهد به جایى که 

کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد به محل اقامه خود 

 2باید نماز را تمام بخواند.

پرسش: اگر انسان چند بار پى در پى به قصد زیارت  

 مسافرت کند و برگردد آیا نمازش تمام است؟

پاسخ: نماز مسافر تا هنگامى که شغل محسوب نشود  

 (و اکثر مراجع تقلید (ره)از نظر امام خمینى)شکسته است. 

پرسش: من زنى کارمند هستم و از خودم پول دارم، براى  

ام، چون ایشان رضایت شوهر آمده زیارت به مشهد بدون

 اجازه آمدن به من ندادند. آیا زیارتم صحیح است؟

باشد هرچه پاسخ: سفر شما سفر معصیت و حرام مى 

زودتر باید به وطنتان برگردید. این عمل شما مورد رضایت 

امام رضاعلیه السالم نیست چون سفرتان حرام است اگرچه از 

 نمازتان را باید کامل بخوانید.ده روز کمتر در مشهد بمانید 

پرسش: آیا رفتن فرزند به سفر زیارتى بدون اطالع  

 والدین اشکال دارد؟

                                                 
 .1347توضیح المسائل مراجع، م  .1
 .1349توضیح المسائل مراجع، م  .2
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پاسخ: براى رفتن به مسافرت اجازه گرفتن از پدر و مادر  

شوند الزم نیست.اما چنانچه از رفتن او پدر و مادر اذیت مى

 1باید کسب رضایت نماید.

خدمت حضرت رضاعلیه  دو مسافر وارد خراسان شدند و 

السالم رسیدند تا حکم نمازشان را بپرسند که آیا نماز آنها در 

سفر شکسته است یا تمام. حضرت به یکى از آن دو فرمود: 

نماز تو دو رکعتى است و دیگرى را فرمود: نماز تو چهار 

 رکعتى است. آن دو مسافر از پاسخ امام تعجب کردند.

ت دو رکعتى است چون به امام فرمود: اما تو که نماز 

اى و هدف تو دیدار و زیارت من است. و در سفر حالل آمده

سفر حالل نماز چهار رکعتى به صورت دو رکعتى خوانده 

شود ولى دیگرى هدفش دیدار طاغوت بوده و سفرش مى

 2کند.حرام است و در سفر حرام نماز چهار رکعتى تغییر نمى

و مادر باشد حرام مسأله: سفرى که اسباب اذیت پدر  

است و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم 

 3بگیرد.

مسأله: اگر زن بدون اجازه شوهر به سفرى برود که بر او  

 4واجب نباشد باید نمازش را در سفر کامل بخواند.

                                                 
 .1295توضیح المسائل مراجع، م  .1
 .510، ص 5وسائل الشیعه، ج  .2
 .1295توضیح المسائل مراجع، م  .3
 ، شرط پنجم.1295توضیح المسائل مراجع، م  .4
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مسأله: اگر بدهکار براى فرار از دادن قرض و بدهى  

 1تمام بخواند.مسافرت نماید باید نمازش را 

مسأله: اگر صحرانشین براى زیارت یا حج مسافرت کند  

 2باید نمازش را شکسته بخواند.

مسأله: کسى که شغلش مسافرت است اگر براى کار  

دیگرى مثالً براى زیارت یا حج مسافرت کند باید نمازش را 

 3شکسته بخواند.

مسأله: کسى که شغلش مسافرت است اگر در غیر وطن  

رود باید خود ده روز بماند در سفر اولى که بعد از ده روز مى

نماز را شکسته بخواند چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته 

 4باشد یا نداشته باشد.

پرسش: زمانى که به مشهد آمدن قصد توقف ده روز  

وز تصمیم گرفتم شش روز نداشتم اما پس از گذشت چهار ر

شود دیگر توقف نمایم، لذا مجموع مدت اقامت ده روز مى

آیا از روزى که براى اقامت قصد کردم باید نمازم را تمام 

 بخوانم؟

پاسخ: نماز شما شکسته است و تا آخر شش روز باقى  

 مانده باید نماز خود را شکسته بخوانید.

                                                 
 .1297توضیح المسائل مراجع، م  .1
 .1306توضیح المسائل مراجع، م  .2
 .1307توضیح المسائل مراجع، م  .3
 .1313توضیح المسائل مراجع، م  .4
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شاء را دو رکعت مسأله: مسافرى که نماز ظهر و عصر و ع 

خواند، مکروه است در این نمازها بر کسى که مسافر مى

نیست اقتدا کند و کسى که مسافر نیست مکروه است در این 

 1نمازها به مسافر اقتدا کند.

مکارم: مکروه در اینجا به معناى کمى ثواب است وگرنه  

 2نماز جماعت در هر صورت ثواب دارد.

برند آموزان را به اردو مىشاى دانپرسش: مربیان مدرسه 

شوند، آیا مربیان ضامن و بعضى از آنها هنگام شنا غرق مى

 باشند؟مى

پاسخ: اگر با اذن اولیاء آنها را بردند و در حفظ آنها هم  

 3اند ضامن نیستند وگرنه ضامن هستند.تعدى و تفریط نکرده

گیرند هاى جمعى که از همه پول مىپرسش: در مسافرت 

دهند اگر کسى از سهمیه معین شده زیادى گرفت مى و غذا

 چه حکمى دارد؟

پاسخ: اگر خارج از متعارف بوده باید آن زیادى را  

 4برگرداند.

 جا مانده 

پرسش: با اشیاء و وسایلى که در اردو از شرکت  

 ماند چه باید کرد؟کنندگان باقى مى

                                                 
 .1490توضیح المسائل مراجع، م  .1
 .1488توضیح المسائل مراجع، ذیل م  .2
 .5731، س 336، ص 4استفتائات بهجت، ج  .3
 .5824، س 4استفتائات بهجت، ج  .4
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پاسخ: اگر دسترسى به صاحبان آنها ممکن باشد باید به  

آنها بدهد واال قیمت کند و از طرف صاحبان آنها صدقه 

 بدهد.

ها گرفته اضافه پولى را که به عنوان هزینه اردو از بچه 

 شده باید به صاحبان پس داده شود.

تذکر: بیان احکام در مسیر اردو، شامل موضوعات  

از موسیقى، اسراف، گمشده و پیدا دیگرى چون استفاده 

چرانى، رعایت حجاب، طهارت و شده، خسارت، چشم

، (در رابطه با دستشویى رفتن بدون دسترسى به آب)نجاست 

جهت قبله، تیمم، نماز جماعت، وضوى جبیره، تصرف در 

 باشد.هاى مردم و... مىوسائل یکدیگر، تصرف در میوه

 آموزاناحكام اردويى براى دانش 

توان احکام را اردو یکى از بهترین جاهایى است که مى 

آموزان آموزش داد. موضوعات متناسب با براى دانش

 فضاهاى اردویى به شرح زیر است:

هاى مقطع راهنمایى: طهارت، احکام اردو براى بچه 

 وضو، واجبات نماز، نماز جماعت، تیمم، قبله، نماز مسافر.

 رستانى:احکام اردو براى نوجوانان دبی 

لزوم شناخت احکام، تقلید، نماز مسافر، نماز جماعت،  

تصرف در باغ )احکام سفر، جنابت، غسل، حق الناس مانند 

 ، تیّمم، قبله، نوار و موسیقى.(میوه مردم
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احکام براى اردوى دختران عالوه بر موضوعات فوق،  

شود: رعایت حجاب و پوشش، موضوعات زیر پیشنهاد مى

 ارتباط با نامحرمان و... . آرایش و زینت،

آموزان نکته: بیان احکام به صورت مستقیم براى دانش 

گیرد. لذا به کارگیرى در اردو مورد استقبال قرار نمى

 شود:هاى زیر براى بیان احکام در اردو توصیه مىروش

 (نمایش به صورت پانتومیم). احکام نمایشى 1 

ا به صورت مربى برخى از احکام ر). احکام عددى 2 

 .(کندآموزان بیان مىاى، براى دانششماره

مربى سؤاالتى در مورد احکام )اى . احکام مسابقه3 

خواهد به آن پرسد و از آنها مىآموزان مىاردویى از دانش

 .(پاسخ دهند

مربى تصاویرى از موضوعات احکام ). احکام تصویرى 4 

از آنان آموزان قرار دهد و سپس را در معرض دید دانش

بخواهد تا درباره آن تصویر توضیح دهند و خود در نهایت 

 .(جمع بندى کند

مربى به صورت عملى به آنها آموزش ). احکام عملى 5 

 (دهد، همچون وضو گرفتن، تیمم کردن و...

 . احکام بازى با کلمات6 

مربى با نشان دادن کارتهاى احکام، ). احکام کارتى 7 

. (دهدم مورد نیازشان را توضیح مىآموزان احکابراى دانش

ها، نجاسات، احکام پنجگانه، احکام محرم مانند: پاك کننده

و نامحرم، اسراف، امر به معروف، نماز اول وقت، نماز 

 الناس.جماعت و حق
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ها. مثالً مربى پس از . بیان احکام به تناسب موقعیت8 

حرکت و رسیدن به مسافرت چهار فرسخى، که قبالً 

هماهنگى الزم در این خصوص با راننده داشته، یک توقف 

اى در آن منطقه انجام دهد. این توقف نابهنگام چند دقیقه

آورد که چرا توقف ها این سؤال را پیش مىبراى بچه

ه مسأله مهمى پیش آمده است؟ در پاسخ به این کردیم؟ چ

گوییم که به اطراف خودشان نگاه آموزان، مىسؤاالت دانش

گوید: اینجا کجاست؟ هرکس و دقت کنند. بعد مربى مى

برد. مربى پس از دهد، یا نام آن محل را مىجوابى مى

آموزان براى راهنمایى و آماده ساختن زمینه پاسخهاى دانش

کته مهم توقف به طرح این سؤال پرداخته که آن فراگیرى ن

شود و اگر چیست که اگر یک مقدار بیشتر شود، نصف مى

هاى شود. بعد از جوابیک مقدار کمتر شود، تمام مى

آموزان که معموالً هم پاسخ صحیحى در این زمینه ارائه دانش

گوید: اینجا سر چهار فرسخى است و نماز شود، مربى مىنمى

گوید. شود و احکام آن را مىجا نصف و شکسته مىدر این

پس از بیان این مسأله، مربى باید احکام مسافر را به عنوان 

 نکته دوم بحث خود مطرح نماید.

تواند بحث احکام را در کنار نهرها مثال دیگر: مربى مى 

هاى آب بیان کند که در موقع برگزارى نماز جماعت و برکه

ده را با هماهنگى قبل مأمور کنیم که ها عو وضو گرفتن بچه

ها نباشد گل آلود کنند و آب را از محلى که مورد دید بچه

کنند و مربى با ها براى سؤال کردن به مربى مراجعه مىبچه

کند به بیان احکام آبهاى حضور در کنار نهر آب شروع مى
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مضاف و فرق آن با آب غیر مضاف و این که با چه آبهایى 

 ضو یا غسل انجام داد.توان ومى

روند و آب ها معموالً داخل آب مىو از آنجایى که بچه 

کنند روى پاهاى آنها خیس است و این در موقع بازى مى

کند، بیان این مسأله هم براى مسح وضو ایجاد اشکال مى

 آید.ها ضرورى به نظر مىبچه

 در کوهستان 

کوهستانى یکى از مسیرها و اقامتگاههاى اردویى مناطق  

است و مناسب است از فضاى کوه و کوهستان بحث شود 

 فرماید:قرآن مى

 ؛1أَفاَل يَنْظُرُونَ... وَ إِلَى الجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

ها در جاى نگريد كه چگونه كوهآيا با دقت نمى 

 خود استوار گرديده؟

 فرماید:اى دیگر مىو در آیه 

وَمِنَ الجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ... 

 ؛2مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها...

ها نگريد كه خداوند در كوهآيا با ديد دقت نمى 

هاى مختلف قرار هاى سفيد و قرمز، با رنگرگه

ها، نشان از تفاوت مواد داده است. تفاوت رنگ

                                                 
 .19(، آیه 88غاشیه) .1
 .27(، آیه 35فاطر) .2
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هاست و هركدام از وجود معادن تركيبى سنگ

همچنين تفاوت رنگ كند. مختلف حكايت مى

ها چون تابلوى راهنمايى است كه مسافران كوه

 كند.را به مقصد هدايت مى

 فرماید:امام سجادعلیه السالم در دعاى جوشن کبیر مى 

 يا من فى الجبال خزائنه. 

 ها نهان است.هايش در كوهاى خدايى كه گنج 

 نقش کوهها 

 فرماید:قرآن مى 

 1نْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها؛وَجَعَلَ فِيها رَواسِىَ مِ

ها را برافراشت و در آن خداوند در زمين كوه 

 بركات فراوان قرار داد.

 برخى از آنها به شرح زیر است: 

دانیم بر اثر اختالف زا: مى. جلوگیرى از بادهاى طوفان1 

درجه حرارت نقاط استوایى و نقاط قطبى دائماً بادهایى از 

وزد؛ اگر سد عظیم اء به قطب مىقطب به استوا و از استو

کردند؛ سطح همه کره زمین ها این وزش را کنترل نمىکوه

هاى ناراحت مانند سطح کویرها پیوسته در معرض طوفان

ها هرگز آرامش کننده و کشنده بود و در نتیجه، انسان

نداشتند و زندگى بر روى کره زمین کار مشکل و طاقت 

                                                 
 .10(، آیه 41فصلت) .1
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ها را در هم این طوفان ها قدرتفرسایى بود، ولى کوه

 آورند.شکنند و آنها را به صورت مالیم در مىمى

 . جلوگیرى از مواد مذاب زمین.2 

شود کند و به تدریج آب مىها را ذخیره مى. کوه برف3 

 کند.ها را برطرف مىو نیاز انسان

 فرماید:قرآن مى 

ءً وَجَعَلْنا فِيها رَواسِىَ شامِخاتٍ وَأَسْقَيْناكُمْ ما

 1فُراتاً؛

و در زمين كوههايى استوار و بلند قرار داديم و  

 آبى گوارا به شما نوشانديم.

 هاى معادن آن.. استفاده از سنگ4 

 . دامدارى و شکار حیوانات کوهى.5 

 . محل رشد گیاهان کوهى.6 

 فرماید:. پناهگاه. قرآن مى7 

 2وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجِبالِ أَكْناناً؛

 و از كوهها براى شما پناه گاههايى قرار داد. 

هاى عظیمى در اعماق ها ریشه. آرامش زمین، کوه8 

اند و چون زرهى ها به هم پیوستهزمین دارند این ریشه

ى زمین را در برگرفته و آن را در برابر فشارهاى ناشى پوسته

                                                 
 .27(، آیه 77مرسالت) .1
 .81(، آیه 16نحل) .2
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کنند و اگر کوه نبود سطح از حرارت درونى زمین حفظ مى

 1رام و قرار نداشت.زمین آ

 گیريمهايى که از کوه مىدرس  

. همانطورى که 3. مفید بودن 2. استقامت و ایستادگى 1 

بینیم اگر به خدا هم در باالى کوه همه چیز را کوچک مى

. در نهایت 4بینیم نزدیک شویم همه چیز را کوچک مى

 عظمت و بزرگى خاضع بودن.

 هايى درباره کوه نوردىنكته  

نوردى مثل راهپیمایى ورزش کم خرجى است که جز هکو 

در بعضى مواقع، نیاز به وسائل و ابزار مخصوصى ندارد. با این 

توان انجام داد. در تفاوت که پیاده روى را در هر شرایطى مى

 نوردى باید به نکات زیر توجه داشت:کوه
. آنهایى که دچار بیمارى قلبى یا تنگى نفس و سایر 1 

 اى ریوى هستند بهتر است کوهنوردى نکنند.هبیمارى
. هرگز به تنهایى اقدام به باال رفتن از کوه نکنید؛ زیرا 2 

 امکان لغزش و سقوط وجود دارد.
هایى که سابقه ریزش دارد، اقدام به . در کوه3 

 کوهنوردى نکنید.

. هواى کوهستان همیشه سرد است، بنابراین، هنگام 4 

اى که شامل کمکهاى نوردى لباس گرم و کوله پشتىکوه

 اولیه و غذا است با خود بردارید.

                                                 
 .15همان آیه  .1
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. براى پیشگیرى از خطرهاى احتمالى باید همیشه با 5 

 یک راهنما و مربى به کوه بروید.

 روى خطر آفرین است.. غرور و تک6 

 دريا 

از اردوگاهها و سفرهاى اردویى در ساحل دریا بسیارى  

هاى ها و درساست بر مربیان است که به نحوى از نکته

 فرماید:دریایى بگویند. قرآن مى

 1اللَّهُ الَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ البَحْرَ؛

 خداوند دريا را در اختيار شما قرار داد. 

ى جستجوگر دریا منبعى گسترده است که بشر با اندیشه 

کند و براى خالق خود هر روز نعمتى از آن را استخراج مى و

گیرد. دریا برکات و رفاه و آسایش خود آن را به کار مى

هاى فراوانى براى بشر دارد و منبع خدمات فراوان براى نعمت

 ها چنین است:ترین این خدمتباشد. مهمما مى

 دریا منبع تشکیل ابرها و ریزش باران است. 

اى است که بهترین و لذیذترین دریا سفره گسترده 

 2دارد.دهد و به ما انسانها ارزانى مىها را پرورش مىگوشت

 3دریا مرکز پرورش زیباترین زیور آالت است. 

 دریا مرکز استخراج نفت و گاز است. 

                                                 
 .12(، آیه 45جاثیه) .1
 .96( آیه 5و مائده) 14(، آیه 16نحل) .2
 .14(، آیه 16حل)ن .3
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 دریا مرکز تولید انرژى است. 

 دریا مرکز تفریح و پر کردن اوقات فراغت است. 

 و دریا مؤمن 

پاکى دریا به پاکى قلب مؤمن، وسعت دریا به وسعت دل  

مؤمن، زیبایى دریا به زیبایى صورت مؤمن، خشم دریا به 

خشم مؤمن، آرامش دریا به آرامش مؤمن و طراوت دریا به 

 طراوت مؤمن است.

 هاى دريامثل 

آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگى باید  

 چشید.

 جمع گردد، وانگهى دریا شود.قطره قطره  

 هاى دريادرس 

 انتها کن در نهایت بخشندگى.دلت را مانند دریا بى 

 پاکى و زالل و صفا را از دریا بیاموزیم و دریا دل باشیم. 

 تحمل و تحرك را از دریا بیاموزیم. 

گوید: هر دم با ما هایش مىدریا با لحنى خوش با موج 

 زیر و سخت.اى دوست وسیع باش و سر به 

دریا به من آموختى گاه آرام باشم، گاه توفنده، امّا  

 همیشه آبى.

وسعت دریا انسان را به یاد دل مؤمن، آبى دریا انسان را  

به یاد صفا و صداقت مؤمن. خروش امواج دریا انسان را به یاد 

 اندازد.خروش مؤمن در برابر ظلم و گناه مى



 اردوداری...................................... شیوة .................................................... 80

 معما و چیستان دريايى 

اندازیم، وقتى چیست که وقتى نیاز داریم مى سؤال: آن 

 کنیم؟نیاز نداریم جمع مى

 جواب: قالب، لنگر. 

 سؤال: ده نوع حیوانات دریایى را نام ببرید؟ 

جواب: سگ آبى، کوسه، نهنگ، میگو، خرچنگ، مار  

 پشت.آبى، اسب آبى، دلفین، اختاپوس، الك

 ؟سؤال: آن چیست که دریاچه دارد ولى دریا ندارد 

 .«چه»جواب:  

 سؤال: آن چیست که هم در دریا هست و هم در غذا؟ 

 جواب: نمک. 

سؤال: آن چیست که هم در دریا هست و هم در  

 آسمان؟

 جواب: ستاره. 

 سؤال: زیر دریا چیست؟ 

 جواب: نقطه. 

 سؤال: آخر دریا چیست؟ 

 جواب: الف. 

 سؤال: کدام شهر ایران است که دو ویژگى دریا را دارد؟ 

جواب: خور موج که از دو کلمه ترکیب شده است:  

 خور و موج.

 گیرید؟هایى را از دریا مىسؤال: چه درس 

جواب: سعه صدر و ظرفیت، آرامش، سخاوت، تحرك،  

 جنب و جوش و نظافت.



 81..... فصل سوم: در اردوگاه ............................................................................

 هاى دریا را نام ببرید؟سؤال: زینت 

 جواب: مرجان، مروارید، گوش ماهى. 

 سؤال: فواید دریا چیست؟ 

شنا، تشکیل ابر براى باران، دارو، تصفیه هوا،  جواب: 

تولید برق، آب نوشیدنى، رشد گیاهان، کشتى رانى، تولید 

 ماهى.

 سؤال: چند دریا را نام ببرید؟ 

 جواب: دریاى عمّان، خلیج فارس. 

 شوند؟شوند، ولى خفه نمىسؤال: چه کسانى غرق مى 

جواب: غرق گناه، غرق نعمت، غرق گرفتارى، غرق  

 طالعه، غرق خوشى و... .م

 نكاتى در مورد شنا 

هاى جذّاب و متنوّع در اردو، شنا کردن در یکى از برنامه 

باشد، ولى این امر نیاز به رعایت نکات استخر و دریا مى

ایمنى دارد که در اثر سهل انگارى و عدم رعایت این نکات 

آورد و گاهى جان انسان به خطر مشکالتى را به وجود مى

رو، براى استفاده هر چه بهتر از این امکانات، افتد. از اینمى

 باید نکات ذیل رعایت شود:

در محیط هاى مطمئن شنا کنید و در محیطهایى که  

برایتان ناشناخته است شنا نکنید و یا دقت کافى را داشته 

 باشید.

 همیشه با دوستان خود شنا کنید. 
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ارند شنا کنید هایى که ناجیان غریق حضور ددر محل - 

 و از شنا کردن به تنهایى و دور از چشم دیگران پرهیز کنید.

از هل دادن یکدیگر به داخل استخر و هر نوع شوخى  - 

خطرناك چه در داخل و چه در خارج از آب خوددارى 

 کنید.

قبل از ورود به استخر، دوش بگیرید و بدن خود را با  

 آب و صابون بشویید.

هاى آلوده شنا نکنید و پس از پایان شنا مجدداً در آب - 

 دوش بگیرید و گوش و زیر بغل خود را کامالً خشک کنید.

 با شکم سیر و بالفاصله پس از صرف غذا شنا نکنید. - 

مورد و داد کشیدن در استخر از ایجاد سر و صداهاى بى 

 خوددارى کنید.

 ب قرار نگیرید.براى مدت طوالنى زیر تابش نور آفتا - 

 در جنگل

شود، جنگل یکى از فضاهایى که در اردوها استفاده مى 

تواند از موضوعات متناسب این است. در جنگل مربى مى

هاى فرهنگى، استفاده نماید. همچون: بهار و فضا براى بحث

هاى خزان جنگل، درختان مفید و غیر مفید، خواص و ویژگى

اى اینجا از باب نمونه، به گوشه درختان، فواید درختان و... در

 شود:از برکات جنگل اشاره مى

ها و هاى بسیار مهم طبیعى بر روى زمین، جنگلاز سرمایه 

روند که اضافه بر تأمین چوب مصرفى در مراتع به شمار مى

ها و سوخت، تأثیر اساسى در تصفیه و صنعت، ساختمان
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ند که در این پاالیش هوا و تنظیم گازهاى موجود در آن دار

 شود:ها اشاره مىجا به برخى از آثار مثبت جنگل

 ها در میزان بارندگى اثر قاطع دارند.. جنگل1 

 دارند.. هواى محیط را مرطوب و سالم نگه مى2 

 کنند.ها تولید مى. اکسیژن براى تنفس انسان3 

 کنند.. گازهاى سمى هوا را جذب مى4 

 ند.گیر. گرد و غبار هوا را مى5 

 کنند.. محیط اطراف خود را ضد عفونى مى6 

 کنند.ها و حرکت آنها را کنترل مى. سیل7 

دهند و هاى خاك و زمین نفوذ مى. آبها را در الیه8 

 کنند.ذخیره مى

 کنند.. از تخریب خاکها جلوگیرى مى9 

 کنند.. بادها را کنترل مى10 

 دارند.ىهاى خود، استوار نگه م. خاك را با ریشه11 

 کنند.. از زهدار شدن زمین جلوگیرى مى12 

 شوند.. مانع لغزش زمین مى13 

 1کنند و...ها را کنترل مى. بهمن14 

 هاى فرهنگى اردوبرنامه 

هاى فرهنگى است هاى سازنده اردو برنامهیکى از برنامه 

شود که در این جا به چند هاى مختلف انجام مىکه به شکل

 کنیم:مىنمونه اشاره 

                                                 
 .38و  37، ص 10، شماره 27مجله دانشمند، سال  .1
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 تشکیل جلسات مناظره:

آموزان در پرسش و پاسخ میان مربیان و دانش 

 موضوعاتى همچون مسائل اعتقادى، اجتماعى، سیاسى و... .

 جلسات هم اندیشى: 

یکى از جلسات مفید آموزشى اردو، جلسه هم اندیشى  

هاى دانش آموزى دور هم است؛ در این برنامه گروه

نشینند و زیر نظر یکى از مربیان آگاه موضوعات مورد مى

هاى اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و عالقه خویش را در زمینه

گذارند؛ سپس حاصل هم اندیشى دینى، به بحث و بررسى مى

 دهند.اى ارائه مىبه صورت مقالهخویش را 

شود آموزان پیشنهاد مىدر این برنامه موضوعى به دانش 

که، باید درباره آن بیندیشند و هر کدام یک یا چند جمله 

بگویند، یا بر روى کاغذى بنویسند و به مربى خود تحویل 

دهند. البته انتخاب موضوع باید در سطح معلومات 

نوان مثال: از درخت چه درسى آموزان باشد؛ به عدانش

 توان آموخت؟مى

ایستد، پاسخ: درخت لحظه اى از رشد و حرکت باز نمى 

درخت مفید است، حتّى پس از مرگ و خشک شدن و قطع 

 گشتن.

هاى دیگرى همچون: کوه و... استفاده توان از سوژهمى 

 نمود.
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 انديشى اردوهاموضوعات هم 

ز، آثار نماز، اقسام نماز . نماز، فلسفه نماز، آداب نما1 

 گزاران در قرآن، احکام نماز.

. قرآن، آداب تالوت، تدبر در قرآن، نقش قرآن در 2 

 زندگى.

هاى هاى مقابله با وسوسهها، راهها، گام. شیطان، دام3 

 شیطان و... .

 . دعا، فلسفه دعا، نقش دعا و علل عدم استجابت دعاها.4 

ش اخالق در زندگى، اخالق .اخالق، نیاز به اخالق، نق5 

توان آراسته به اخالق صلى اهلل علیه وآله، چگونه مىمحمدى

 نیکو بود.

. ایمان، فلسفه ایمان، اقسام ایمان، چگونه ایمان خود را 6 

 تقویت کنیم. صفات مؤمنان، آثار ایمان.

ها حرام است؟ آثار . نگاه، اقسام نگاه، چرا برخى نگاه7 

 ه نگاه خود را کنترل کنیم.هاى حرام، چگوننگاه

علیه علیه السالم، نقش عقیده به امام زمان. امام زمان8 

توان با حضرت ارتباط برقرار السالم در زندگى، چگونه مى

 نمود.

 . محرم و نامحرم و فلسفه لزوم رعایت محرم و نامحرم.9 

.امنیت، نعمت امنیت، دختران وا منیت، دختران و 10 

 اى برخورد.ها و راههمزاحمت

هاى مدگرایى، شرایط استفاده از . مدگرایى، زمینه11 

 مدها.
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هاى قرآنى و پى آمدهاى . روابط دختر و پسر، ضابطه12 

 روابط افسار گسیخته.

. موسیقى، معیارهاى موسیقى حرام، فلسفه تحریم 13 

 موسیقى، آثار موسیقى حرام.

. دوست و دوستى، معیارهاى دوست خوب، نقش 14 

 ت خوب و بد در زندگى.دوس

. انقالب اسالمى، امیدها و تهدیدها، چگونه از انقالب 15 

 پاسدارى کنیم.

. رهبرى، نیاز به رهبر،نقش رهبرى، وظایف رهبر و 16 

 مردم.

ها استفاده توان از فرصت. اوقات فراغت، چگونه مى17 

 نمود.

 . کتاب و کتاب خوانى، آداب و آفات مطالعه و... .18 

هاى مقابله با ها، ابزارها و راه. تهاجم فرهنگى، انگیزه19 

 آن.

 ها:اردو و کارگاه 

هاى گوناگون هاى موفق اردوها آموزشیکى از برنامه 

ها وجود است که تحت عنوان کارگاه در برخى از اردوگاه

 هاى زیر:دارد. مانند کارگاه

رصت آموزان این فکارگاه نقاشى: در این کارگاه دانش  

یابند که دست به قلم مو و رنگ و طراحى و نقاشى را مى

 هاى خود را بشناسند.ببرند و خالقیت
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کارگاه الکترونیک: آشنایى با قطعاتى مانند آى سى،  

هاى آموزشى در خازن و لحیم کارى، نصب و تکمیل کیس

 شود.این کارگاه تجربه مى

کارهاى  آموزان بهکارگاه فرهنگى: در این کارگاه دانش 

فرهنگى همچون: کتاب خوانى، داستان نویسى، خالصه 

 پردازند.نویسى و نشریه دیوارى مى

ها به کارهاى هنرى کارگاه هنرى: در این کارگاه بچه 

 پردازند.همچون: اجراى سرود، نمایش و کارهاى دستى مى

کارگاه آشپزى و نکات خانه دارى: در این کارگاه  

اى ازنیازهاى خانه دارى را هآموزان دختر مجموعدانش

 آموزند.مى

هاى دیگرى چون معرق کارى، گل سازى، کارگاه 

تواند به تناسب ماکت سازى، خیاطى و سفالگرى، مى

 ها باشد.امکانات اردوگاه

 اجراى  مسابقه: 

توان مسابقاتى برگزار نمود که به چند نمونه در اردو مى 

 شود:از آنها اشاره مى

 اى از قرآن.حفظ سوره مسابقه (الف 

 مسابقه کتاب خوانى: (ب 

 کتابهایى که با زمان و مسیر اردو تناسب بیشترى دارد. 

 خاطره نویسى. (ج 

 نقطه نویسى.مقاله نویسى و بى (د 

 حفظ حدیث: (ه 
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اى اردو حفظ حدیث است در هاى مسابقهیکى از برنامه 

 شود.اینجا چند نمونه از احادیث ذکر مى

 صلى اهلل علیه وآله:قال رسول اللَّه 

 1اَلْقِ اَخاك بوجهٍ مُنبَسِط؛ - 

 ات مالقات كن.با رويى گشاده با برادر دينى 

 2سافِرُوا تَصِحّوا؛ - 

 مسافرت كنيد تا سالم باشيد. 

 3اَمِطِ االذَى عَن الطّريقِ فهو لك صَدقةٌ؛ - 

شود از سر راه آنچه را كه باعث آزار مى 

 مسلمانان دور كن، اين كار براى تو صدقه است.

الصَالةَ لِمَن لم يُطعِ الصَالة و طاعَة الصالة اَنْ  - 

 4تنهى عَنِ الفحشاء و المُنكر؛

هاى نيست نماز واقعى براى كسى كه از درس 

آموزنده و سازنده نماز اطاعت نكند و طاعت 

است كه، نمازش نهى از فحشا و منكر نماز اين 

 كند.

                                                 
 .103، ص 2کافى، ج  .1
 .345، ص 11وسائل الشیعه، ج  .2
 .423، ص 4مسند احمد، ج  .3
 .198، ص 82بحاراالنوار، ج  .4
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صَالةُ الرَّجُلِ فى جَماعةٍ خيرٌ مِن صالتِهِ فى  - 

 1بيته اَربعين سَنَةً؛

خواندن يك نماز به جماعت برتر است از چهل  

 سال نماز به تنهايى در خانه.
 علیه السالم:قال على 

هْ لَهُ ما فَاحْبِبْ لِغَيْرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَاَكْرِ - 

 2تَكْرَهُ لَهَا؛

براى ديگران همان را دوست بدار كه براى  

دارى و براى او همان را بد خودت دوست مى

 دانى.بدان كه براى خود بد مى

 3اِنْتَهِزُوا فُرَصَ الخَيرِ فاِنّها تَمُرُّ مَرَّ السّحابِ؛ - 

ها ها را غنيمت شماريد، زيرا فرصتفرصت 

 .گذرندمانند ابر مى

 4كُونا لِلظّالمِ خَصْماً وَ لِلمظْلُومِ عَوْناً؛ - 

 گان باشيد.دشمن ستمكار و ياور ستمديده 

اِتَّقُوا مَعَاصِىَ اللَّهِ فِى الْخَلَوات فَاِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ  - 

 5الْحاكم؛

                                                 
 .446، ص 6مستدرك، ج  .1
 .31نهج البالغه، نامه  .2
 .304فهرست غرر الحکم، ص  .3
 .37نهج البالغه، نامه  .4
 .324نهج البالغه، حکمت  .5
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از معصيت خداوند در خلوت و تنهايى  

بيند بپرهيزيد، زيرا همان كسى كه گناه را مى

 رباره آن داورى و حكم خواهد كرد.خودش د

 1التَّدْبيرُ قَبْل الْعَمَلِ يُؤْمِنُكَ مِنَ النَّدم؛ - 

قبل از اقدام به هر كار، درباره آن دقّت و  

 مطالعه كن تا از پشيمانى در امان باشى.

 2شاوِر قَبلَ اَن تَعزِم وَ فَكِّر قبلَ اَن تَقْدِم؛ - 

ش از گيرى مشورت كن و پيپيش از تصميم 

 اقدام بينديش.

 علیه السالم:قال الصادق 

 3أَورِثَتْ حُزناً طَوِيالً؛ كَمْ مِنْ لَذَّةِ ساعَةٍ قَدْ - 

چه بسا لذت يك لحظه كه اندوهى دراز در پى  

 دارد.

 4انَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كَثْرَةَ النَّومِ و كَثْرةَ الفْراغ؛ - 

 دارد.خداوند پرخوابى و بيكارى را دشمن مى 

 اجراى مسابقه قرآن 

 اجراى برنامه مسابقه قرآن به چند صورت قابل اجراست: 

                                                 
 .385، ص 2میزان الحکمه، ج  .1
 .1524، ص 2میزان الحکمه، ج  .2
 .9امالى شیخ مفید، مجلس پنجم، حدیث  .3
 .18، ص 76بحاراالنوار، ج  .4
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 ها:. مشاعره قرآنى با نام سوره1 

بدین گونه که مثالً حرف آخر اسم سوره اى، اولین  

 «نصر»گوید: حرف از اسم سوره دیگرى باشد. نفر اوّل مى

 و به همین ترتیب تا آخر. «رحمان»گوید نفر دوم مى

 شاعره قرآنى با آیات قرآن:. م2 

خواند و نفر مسابقه آیه به آیه که نفر اول آیه اى را مى 

کند که حرف اولش حرف آخر آیه اى را انتخاب مىبعد آیه

گوید: انا انزلناه فى لیله القدر نفر قبل باشد، مثالً نفر اول مى

 گوید: ربنا اغفرلنا و... .دوم مى

 . به من بگو ضد مرا:3 

 = بعید قریب 

 لیل = نهار 

 یسر = عسر 

 مفسد = مصلح  

 خیر = شر  

 غیب = شهادت  

 بشیر = نذیر  

 نور = ظلمت  

 ظاهر = باطن 

 محکمات = مشتبهات   

 اعمى = بصیر 

 شاکر = کفور  

 سبیل اللَّه = سبیل الطاغوت 

 هدایت = ضاللت 
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 حق = باطل 

 قیام = قعود 

 غنى = فقر 

 سِرّ = جهر 

 معناى آیه: . مسابقه4

شود و مخاطبان باید ترجمه آن یک آیه قرآن مطرح مى 

 را بگویند.

 . مسابقه آیه قبل چیه:5 

شود و مخاطبان باید آیهُ قبل یا یک آیه قرآن مطرح مى 

 بعد آن را بگویند.

 . مسابقه پیام آیه:6 

شود، ولى واژه و براى پیام آیه: یک آیه قرآن مطرح مى 

شود و حذف مى -که پیام آیه است  - کلمه اى از آن آیه

توان باید مخاطبان آنرا از حفظ پیدا کنند. مسابقه فوق را مى

 به سبک زیر نیز اجرا نمود.

اى که پیام خاصى براى مخاطبان دارد به صورت آیه 

دهیم، سپس از آنان تابلویى به مخاطبان خود نشان مى

 خواهیم تا پیام آن را بگویند.مى

 االت متنوع قرآن:. طرح سؤ7 

سؤال: تنها علمى که فرانگرفتن آن در قرآن توبیخ دارد  

 1أَفَال يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَچیست؟ جواب: تدّبر در قرآن 

                                                 
 .24(، آیه 47محمد) .1
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 دانید ذکر خدا چیست؟سؤال: آیا مى 

إِنَّ اللَّهَ وَمَالئِکَتَهُ فرماید: جواب: صلوات، قرآن مى 

 1.يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ...

 سؤال: بهترین وقت تالوت قرآن چه زمانى است؟ 

 2جواب: نیمه شب. 

سؤال: از صبحانه و شام در کدامین آیه قرآن یاد شده  

 است؟

 .62و کهف آیه  62جواب: سوره مریم آیه  

سؤال: سفر تابستانى در کدام سوره و آیه قرآن یاد شده  

 است؟

 .2جواب: سوره قریش آیه  

 هاى قرآنى سفرسؤال  

 سؤال: فلسفه سفر در قرآن چیست؟ 

جواب: عبرت از سرنوشت مکذّبین و مجرمین و کسب  

 3هاى آن.معرفت با تفکر در اسرار خلقت و نشانه

سؤال: نام سفرى که با انگیزه اعتقادى و معنوى انجام  

 شود چیست؟

جواب: هجرت، همچون هجرت پیامبرصلى اهلل علیه وآله  

 وسلم از مکه به مدینه.

                                                 
 .56(، آیه 33احزاب) .1
 .5(، آیه 73مزمل) .2
 .46؛ حج / 44؛ فاطر / 137؛ آل عمران / 42؛ روم / 69/  ؛ نمل20عنکبوت /  .3
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ال: نام سفر فضایى پیامبرصلى اهلل علیه وآله در قرآن سؤ 

 چیست؟

 جواب: معراج. 

 سؤال: نام سفر معنوى روزانه مسلمانان چیست؟ 

 جواب: نماز. 

 سؤال: نام اردوى ساالنه مسلمانان چیست؟ 

 جواب: حج. 

 سؤال: نام اردوى هفتگى مسلمانان چیست؟ 

 جواب: نماز جمعه. 

 سان چیست؟سؤال: نام آخرین سفر ان 

 جواب: سفر مرگ. 

سؤال: چهار پیامبر در قرآن که سفر دریایى داشتند  

 چیست؟

 علیهم السالم.جواب: حضرت نوح، موسى، خضر، یونس 

 ترین سفر در قرآن کدام است؟سؤال: سریع 

جواب: تخت بلقیس که با یک چشم برهم زدن، آصف  

 بن برخیا آن را به دربار حضرت سلیمان آورد.

ل: آیا قرآن به جز واژه هجرت و سفر واژه دیگرى سؤا 

 براى سفر دارد؟

 جواب: ضرب، نفر. 

 هاى عددى قرآنسؤال 

 است؟ 200است که برتر از  20سؤال: کدام  
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رزمنده کافر  200رزمنده مؤمن برتر از  20جواب:  

 1است.

 برترى دارد؟ 1000بر  100سؤال: کدام  

زمنده کافر برترى ر 1000رزمنده مؤمن بر  100جواب:  

 2دارد.

 است؟ 10برابر « 1»سؤال: کدام  

 3جواب: انجام یک کار نیک ده برابر پاداش دارد. 

 هاى قرآن براى دخترانپرسش 

سؤال: در کدام سوره قرآن حجاب و پوشش مطرح شده  

 است؟

 جواب: نور و احزاب. 

 سؤال: فلسفه قرآنى حجاب چیست؟ 

 4ها.جواب: مصونیت از مزاحمت 

 سؤال: واژه قرآنى پوشش و حجاب چیست؟ 

 .5جواب: خمار و جلباب 

 سؤال: پوشش کامل برچه زنانى الزم نیست؟ 

 6جواب: زنان سالخورده. 

                                                 
 .65(، آیه 61انعام) .1
 همان. .2
 .160همان، آیه  .3
 .59(، آیه 33احزاب) .4
 .31(، آیه 24و نور) 59همان، آیه  .5
 .60(، آیه 24نور) .6
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 تر است؟سؤال: کدام سوره براى دختران مناسب 

 جواب: سوره نور. 

سؤال: در برابر چه کسانى حجاب و پوشش کامل الزم  

 1دیوانگان و سالخوردگان. ها، کودکان،نیست؟ جواب: محرم

 سؤال: کدام سوره به نام یک دختر است؟ 

 جواب: مریم. 

سؤال: از کدام دختر در قرآن به عنوان مظهر عفاف یاد  

 شده است؟

 جواب: حضرت مریم. 

سؤال: از کدام زن در قرآن به عنوان رهبر یک سرزمین  

 یاد شده است؟

 جواب: بلقیس. 

 وحى نازل شده است؟سؤال: بر کدام زن در قرآن  

 علیه السالم.جواب: مادر حضرت موسى 

سؤال: دو زنى که الگوى همه مؤمنان در قرآن معرفى  

 اند چه نام دارند؟شده

 2جواب: مریم و آسیه. 

 سؤال: همسر کدام پیامبر خیانت کار بود؟ 

 جواب: همسر حضرت نوح و لوط. 

 سؤال: کدام دختر در قرآن داراى مقام عصمت بود؟ 

                                                 
 .31همان، آیه  .1
 .12و  11(، آیه 66تحریم) .2
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 1جواب: حضرت مریم و حضرت زهراعلیها السالم. 

 سؤال: کدام دختر در قرآن مظهر حیا بود؟ 

 جواب: صفورا دختر شعیب. 

هاى قرآن از دختران و زنان سؤال: در کدامین سوره 

 بیشتر یاد شده است؟

جواب: نساء، تحریم، مجادله، نور، احزاب، کوثر،  

 ممتحنه.

 ته در قرآن چیست؟هاى دختران شایسسؤال: ویژگى 

 جواب: عفاف، حیاء وقار، نجابت، حجاب. 

 اىاجراى مسابقه پنج مرحله  

براى اجراى مسابقه ابتدا افراد را با معیارهاى مختلف  

ها را در چند مرحله اجرا کنیم. سپس سؤالگزینش مى

 نماییم.مى

سؤاالت قرآنى که در این کتاب آمده  -مرحله اول  

براى پاسخ صحیح هر سؤال یک امتیاز در نماییم و مطرح مى

 گیریم.نظر مى

 سؤاالت احکام. -مرحله دوم  

سؤاالت هوش و معما که در کتاب آمده  -مرحله سوم  

 نماییم.است مطرح مى

                                                 
 .41(، آیه 3آل عمران) .1
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 المثل به این شکل:طرح ضرب -مرحله چهارم  

پاتو  -. ضرب المثلى بگویید که پا و گلیم داشته باشد 1 

 مکن. از گلیم خود درازتر

 -. ضرب المثلى بگویید که سیاه و سفید داشته باشد 2 

 ترسد.مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید مى

پاتو  -. ضرب المثلى بگویید که پا و کفش داشته باشد 3 

 توى کفش بزرگترها مکن.

با  -. ضرب المثلى بگویید که گل و بهار داشته باشد 4 

 شود.یک گل بهار نمى

 -. ضرب المثلى بگویید که سنگ و نشانه داشته باشد 5 

 سنگ بزرگ نشانه نزدن است.

 -. ضرب المثلى بگویید که سوراخ و جارو داشته باشد 6 

 رفت جارو به دمش بست.موش تو سوراخ نمى

. ضرب المثلى بگویید که دست و هندوانه داشته باشد 7 

 توان برداشت.با یک دست دو هندوانه نمى -

 -. ضرب المثلى بگویید که عسل و نیش داشته باشد 8 

 دهى نیش هم نزن.اگر عسل نمى

بار  -. ضرب المثلى بگویید که بار و منزل داشته باشد 9 

 رسد.کج به منزل نمى

 -. ضرب المثلى بگویید که کوه و آدم داشته باشد 10 

 رسد.رسد آدم به آدم مىکوه به کوه نمى
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االت مختلف که باید مخاطبان طرح سؤ -مرحله پنجم  

برعکس پاسخ دهند تا میزان دقت و تمرکزشان معلوم شود. 

 همچون سؤاالت زیر:

 آیا شب همان روز است؟ بلى 

 آیا هوا همیشه سرد است؟ بلى 

 ایا درد درمان دارد؟ خیر 

 آیا هر روز آفتابى است؟ بلى 

 آیا کتاب خواندنى است؟ خیر 

 سئواالت هوش 

 تین چند تا سوراخ دارد؟سؤال: بند پو 

 جواب: بند پوتین سوراخ ندارد. 

 سؤال: چهارمین روز هفته چهارشنبه است یا چارشنبه؟ 

 جواب: سه شنبه. 

 زنند؟سؤال: چاى را با کدام دست هم مى 

 زنند.زنند، بلکه با قاشق هم مىجواب: با دست هم نمى 

 سؤال: یک متر در یک متر شیشه، دو هزار تومان است، 

 شود؟نیم متر در نیم متر چقدر مى

 جواب: پانصد تومان. 

سؤال: آن چیست که گذاشتن و برداشتن آن حرام  

 است؟

 جواب: کاله. 

 سؤال: آن چیست که سر باالیى سرعتش بیشتر است؟ 

 جواب: آتش. 
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 سؤال: کدام کلیدى است که احتیاج به قفل ندارد. 

 جواب: کلید برق. 

 زند؟سؤال: آن چیست که بى صدا زنگ مى 

 جواب: آهن. 

 معما براى دختران 

آن چیست که در دهان است که هم نام پرنده است و  * 

 هم نام دختر؟

 جواب: مینا. 

هم از پدر من است و هم از مادر من، ولى نه خواهر من  

 است، نه برادر من؟

 جواب: خودم. 

گوید: خواهرم مى من نصف برادرانم خواهر دارم، ولى *

تعداد برادر و خواهرانم مساوى است؟ آیا چنین چیزى 

 شود؟مى

 جواب: چهار خواهر و سه برادر. 

 رنگ دندان نوزاد سیاه پوست چه رنگى است؟ *

 جواب: دندان ندارد. 

دو برادر یکى دختر دارد و دیگرى پسر، نسبت این  *

 پسر با پسر عموى دختر عمویش چیست؟

 جواب: خودش. 

پنج برادرند که هریک یک خواهر دارند، این خانواده  *

 چند نفرند؟

 جواب: هشت نفر. 
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اى برد، مادرى دو دختر خود را براى ثبت نام به مدرسه *

مدیر پرسید: آیا اینها که خیلى شبیه هم هستند دو قلو هستند؟ 

 جواب داد: خیر.

 اى با هم داشتند؟به نظر شما این دو دختر چه رابطه *

 جواب: اینها سه قلو بودند. 

 شود؟چه غذایى را هر قدر نمک بریزید شور نمى *

 جواب: تخم مرغ با پوست. 

 هاى احكامپرسش 

سؤال: در نمازهاى یومیه چند سوره قرآن خوانده  

 شود؟مى

 جواب: بیست سوره. 

 سؤال: نمازهاى یومیه چند تشهد دارد؟ 

 تشهد. 9جواب:  

 سؤال: نمازهاى یومیه مسافر چند رکعت است؟ 

 جواب: یازده رکعت. 

تواند نمازش را شکسته سؤال: مسافر از کجاى سفر مى 

 بخواند؟

 جواب: حد ترخص. 

سؤال: در نمازهاى یومیه چند آیه از قرآن قرائت  

 شود؟مى

 آیه. 120جواب:  

 سؤال: کدام سفر حرام است؟ 
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ر و مادر باشد؛ یا جواب: سفرى که موجب آزار پد 

 سفرى که براى گناه باشد.

 سؤال: در کدام سفر نماز و روزه واجب نیست؟ 

 جواب: سفر آخرت. 

 سؤال: با چه کسى سفر کنیم نمازمان تمام است؟ 

جواب: با کسى که سفرش معصیت است و سفر ما  

 کمک به معصیت او باشد.

 ود؟توان ثواب نماز شکسته را جبران نمسؤال: چگونه مى 

 جواب: گفتن سى بار تسبیحات اربعه در پایان نماز. 

توان نماز را کامل سؤال: در بازگشت از سفر از کجا مى 

 خواند؟

 جواب: رسیدن به شهر و روستا. 

 شود؟سؤال: کدام نماز چهار رکعتى در سفر شکسته نمى 

 جواب: نماز قضا. 

سؤال: مقدار مسافت سفر چقدر باید باشد تا مسافر  

 ازش را شکسته بخواند؟نم

 کیلومتر. 45جواب:  

 سؤال: قضاى نماز مسافر چگونه است؟ 

 جواب: اگر در طول سفر قضا شده دو رکعتى است. 

 اجراى جُنگ 

یکى از لحظات شیرین و به یاد ماندنى اردو، جُنگ است  

شود. در برنامه جنگ چه که معموالً عصرها و شبها برگزار مى

و چه میهمان، مجموعه اى از  (اردوگاه)جنگ میزبان
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هاى شاد همچون، نمایش، سرود، مسابقه، مصاحبه، برنامه

شیرین کارى، طنز، لطیفه گویى، خاطره گویى، تقلید صدا، 

 شود.نمایش تئاتر و فیلم اجرا مى

هاى جنگ ما نیز در این بخش به قسمتى از برنامه 

ز این برنامه ایم و مربیان باید به تناسب مخاطبان خود اپرداخته

گزینش کنند تا جنگ خوبى داشته باشند. براى بهتر برگزار 

 شدن جنگ به نکات زیر توجه شود:

. فرصت برگزارى جنگ در صورت امکان به همه 1 

 ها داده شود.گروه

 . مدت برگزارى جنگ طوالنى و خسته کننده نباشد.2 

. برنامه جنگ نباید بدآموزى داشته باشد. در برنامه 3 

بخش همچون هاى شادىتوان از مجموعه برنامهجنگ مى

گویى، اجراى سرود و... استفاده نمایش، طنز، مسابقه، خاطره

 نمود.

 جمله بدون نقطه 

مصلح عصر و ولى اهلل دادگرى، داروى آالم مردم را  

گردد و معاصى محو مى آورد. در دوره سرورى اوهمراه مى

 گردد.عالم مملو سرور و مهر مى

هرکس آمادگى ورود امام عصر و مصلح عالم و وصى  

امام عسکرى و مهدى موعود را دارد، او داراى علم و حلم و 

عمل صالح گردد. و در صدد اصالح امور همه مردم، آواى 

 عدل و داد و دادرسى مردم محروم را سر دهد.
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 تانىبخش اول: دبیرس 

 . قرآنى1 

کنیم و از شرکت نام یک سوره از قرآن را مطرح مى 

خواهیم تا همانند مشاعره، بر اساس کنندگان در مسابقه مى

آخرین حرف از نام سوره مطرح شده، نام سوره دیگرى را 

ها در آموزان یا مجرىبگویند. در صورتى که معلومات دانش

شوند و یا اینکه قرآن  توانند دو گروهاین زمینه کم باشد، مى

 در اختیار داشته باشند.

تحریم  -حجرات  -نوح  -رحمن  -فاطر  -مثال: یوسف  

مؤمنون  -روم  -دهر  -مسد  -قلم  -فلق  -کهف  -ملک  -

 -ناس  -دخان  -رعد  -تکاثر  -نازعات  -لقمان  -نمل  -

 -مریم  -ابراهیم  -نساء  -جن  -معارج  -انعام  -سبأ 

 -همزه  -جمعه  -بروج  -احزاب  -نبأ  -تین  -مرسالت 

 هود....

 . در گوشى2 

 (در کالس خواهران در صورت وجود مربى خواهر)

گوییم: خیلى خوانیم و به او مىپیامى را در گوش نفر اول مى

یابد تا به سریع در گوش نفر بعد بگو و همین طور ادامه مى

رین نفر را جلو نفر آخر برسد. وقتى که به نفر آخر رسید، آخ

گوییم: چه کالم و پیامى به شما آوریم و به او مىجمعیت مى

گوید. سپس به نفر مخابره شد؟ او آنچه را که شنیده است مى

گوییم: من چه حدیثى به تو گفتم؟ وقتى نفر اول اول مى

ها تفاوتى میان دو نوع شکل درست آن را بیان کرد و بچه
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شود. ما نیز د و شادى ایجاد مىخندنگفتار مشاهده کردند، مى

یا  «شایعه»از فرصت استفاده کرده و نحوه به وجود آمدن 

 دهیم.را توضیح مى «یک کالغ چهل کالغ»

 . تكرارى3 

یکى از شاگردان را انتخاب کرده، حدیثى تربیتى برایش  
بار  5گوییم: این جمله را خیلى سریع خوانیم و به او مىمى

ه هم مطلبى دینى را به مخاطبین القا تکرار کن. بدین وسیل
علیه السالم کنیم. مثالً امام علىکنیم و هم شادابى ایجاد مىمى

 فرماید:مى
. هرکس به دین دوستش است، ببین با چه کسى 1 

 دوستى؟
 خواهى.. براى دیگران بخواه آنچه براى خود مى2 

 در هر دم زدنى مزد»یا مثالً جمالت زیر را تکرار کنند:  
. «از خود تعریف کردن خود میراندن است»یا  «و اجرى است

 گیرند.شوند امتیاز مىکسانى که موفق مى

 . تنفسى4 

دهیم تا با هم، به یک متن را تکثیر کرده و به چند نفر مى 
طور مداوم و بدون وقفه و تجدید تنفس، آن را بخوانند. افراد 

کسى که شوند و در صورت قطع صوت از مسابقه خارج مى
 گیرد.از همه بیشتر ادامه داد، امتیاز مى

 . شعرى5 

خواند و از مربى یک مصرع از ابیات معروف را مى 
 خواهد که مصرع دوم را بخوانند. مانند:آموزان مىدانش
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 در جوانى پاك بودن شیوه پیغمبرى است    

 . پندآموزى6 

گوییم: در به کسى که در مسابقه شرکت کرده است مى 

اى، حالى که با دندان خود چوب یا خودکارى را نگه داشته

 براى هرکدام از دوستان خودت یک جمله پندآموز بگو.

 . پامرغى7 

گوییم: این مسیر را نیم خیز بروید. هاى پسر مىبه بچه 

 هرکس زودتر برگشت برنده است.

 . پولكى8 

 20گوییم: هرکس توانست این اسکناس )ها مىچهبه ب 

تومانى) را باالى سر خود بدون دست نگه دارد  50تومانى یا 

 و راه برود امتیاز دارد یا پول مال خودش است.

 . توپى9 

آموزان آورده و به افراد کالس را یکى یکى جلو دانش 

گوییم: توپ را روى یک انگشت یا سر خود نگهداشته او مى

 اه برود.و ر

 بخش دوم: راهنمايى 

 . توضیحى1

چند نفر از فراگیران را انتخاب کرده و حدیث مورد  

اى که فراگیران دیگر متوجه نشوند، به آنها نظرمان را به گونه
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خواهیم تا با زبان و گوییم. سپس از هر کدام از آنها مىمى

فهم خود آن مطلب را براى دیگران توضیح دهند و البته در 

گویند، سعى کنند از لى که سریعاً منظور روایت را نمىحا

 مطلب اصلى نیز فاصله نگیرند.

توان براى یادآورى از این نوع میان پرده و سرگرمى مى 

 نکات اخالقى و... استفاده کرد.

 . کارتى2 

کلمات دو حدیث تربیتى را به صورت جدا جدا روى  

چندین کارت نوشته، به دو نفر از کودکان یا نوجوانان 

گوییم: هرکدام از شما که بخشى از کلمات درهم ریخته مى

را زودتر به یک جمله تبدیل کند و براى بقیه بخواند، برنده 

 (طى این مدت، بچه بگویند: بچین، بچین، زودتر بچین)است. 

 . لیوانى3 

در کالس پسرها، مربى مَرد یکى از آنها را کف کالس  

گذارد و آن گاه خواباند، یک لیوان آب روى پیشانیش مىمى

گوید: در حالى که لیوان آب روى پیشانیت قرار دارد، مى

مطلب یا حدیث روى دیوار یا تخته را بخوان. در نهایت آب 

آموزان را به شود و شادى دانشروى لباس او ریخته مى

این شیوه براى پسرها و با مربى مرد مناسب )آورد. ارمغان مى

 (.است

 . انتقالى4 

گوییم به صف شوند و حدیث یا آموزان مىبه دانش 

سخنى پندآموز را شنیده و حفظ نمایند. سپس از هریک از 
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اند بیان خواهیم تا حدیث یا آن نصیحت را که شنیدهآنان مى

ایى که درست جواب دادند حدیث دیگرى را کنند. براى آنه

دهیم تا فقط چند نفر بمانند و خوانیم و همین طور ادامه مىمى

دهیم و افراد برتر یا تا چند مرحله از پیش تعیین شده ادامه مى

 کنیم.را به عنوان برنده معرفى مى

 . هوشى5 

در آغاز یک یا دو سؤال از فروع دین مانند خمس و  

چیست؟  «ز»کنیم: رو یح داده و سپس سؤال مىزکات را توض

کنند منظور ما این است شرکت کنندگان در مسابقه فکر مى

 «ز»گوییم ما پرسیدیم روى بعد مى)چیست؟  «روزه»که 

 (.کنیمچیست و بدین وسیله نشاط ایجاد مى

گوییم: شخصى وضویش با تل آموزان مىیا به دانش 

ل، غائط، غصبى بودن آب بو)است، اما هیچ یک از مبطالت 

را انجام نداده، پس چرا  (و پاك نبودن جاى وضو و...

آموز دختر است و با تلِ جواب: دانش)وضویش با تل است؟ 

 (.روى سر وضو گرفته است

 . ترتیبى6 

نویسیم و یک حدیث را به صورت نامرتب روى تخته مى 

کنیم تا حدیث کامل آموزان آن را مرتب مىبا کمک دانش

 شود.
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 . طناب کشى7 

گوییم: دو آموزان داده و به آنها مىطنابى را به دانش 

دسته شوید و طناب را بکشید، هر کدام توانستید طناب را به 

 طرف خود بکشید، برنده هستید.

 بخش سوم: ابتدايى 

 . سوره خوانى1

یک سوره از قرآن کریم را با لب و بدون صدا  

خواهیم که بعد از پایان کار، ىآموزان مخوانیم و از دانشمى

 اى را خواندیم و آن گاه بلند بخوانند.بگویند ما چه سوره

 . دندانى2 

گوییم: در به کسى که در مسابقه شرکت کرده است مى 

اى، حالى که با دندان خود چوب یا خودکارى را نگه داشته

خالصه و یا نتیجه درس گذشته را براى دوستان خود بیان 

 کن.

 . حرکتى3 

افراد را به گروههاى دو نفره تقسیم کرده و به یک نفر از  

گوییم: بدون حرف زدن و با حرکات بدن هر گروه مى

یک شغل را به دوستت معرفى کن. در صورتى که  (پانتومیم)

دوست او بتواند شغل مورد نظر را بگوید، آن گروه امتیاز 

 گیرد.مى
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 المثلمسابقه ضرب 

گویید که جیب داشته باشد؟ پُز عالى، المثلى بضرب 

 جیب خالى

المثلى بگویید که بام داشته باشد؟ هرکه بامش ضرب 

 بیش برفش بیشتر

دى المثلى بگویید که عسل داشته باشد؟ عسل نمىضرب 

 نیش هم نزن

المثلى بگویید که آدم داشته باشد؟ آدم ضرب 

 معامله شریک مال مردمهخوش

ماهى داشته باشد؟ از آب  المثلى بگویید کهضرب 

ماهى رو هر وقت از آب بگیرى  -گیره آلود ماهى مىگل

 تازه است

المثلى بگویید که عوض داشته باشد؟ چیزى که ضرب 

 عوض داره گله نداره

المثلى بگویید که موش داشته باشد؟ دیوار موش ضرب 

رفت جارو به موش تو سوراخ نمى -داره، موشم گوش داره 

 دمش بست

المثلى بگویید که دیگ داشته باشد؟ دیگ به ضرب 

 گه روت سیاهدیگ مى

المثلى بگویید که گل داشته باشد؟ با یه گل بهار ضرب 

 شهنمى

المثلى بگویید که دست داشته باشد؟ یک دست ضرب 

 دست روى دست زیاده -صدا نداره 
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المثلى بگویید که آش داشته باشد؟ هرچى پول ضرب 

 خورىبدى آش مى

المثلى بگویید که مار داشته باشد؟ مار گزیده از ضرب 

 ترسهریسمان سیاه و سفید مى

المثلى بگویید که گلیم داشته باشد؟ آدم پایش را ضرب 

 کنداز گلیمش درازتر نمى

المثلى بگویید که خرس داشته باشد؟ مویى از ضرب 

 خرس کندن غنیمته

گه کفش المثلى بگویید که کفش داشته باشد؟ لنضرب 

 در بیابان غنیمته

المثلى بگویید که عصا داشته باشد؟ کورى ضرب 

 عصاکش کور دگر شود

 هاى قرآنىالمثلضرب

 شودنابرده رنج گنج میسر نمى 

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

 1لَّيْسَ لِالِْنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى 

 شکرِ نعمت، نعمتت افزون کند  

 کفر، نعمت از کفت بیرون کند                                      

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي  

  2لَشَدِيدٌ

                                                 
 .39نجم /  .1
 .7ابراهیم /  .2
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 هرچه کنى به خود کنى 

 ىـنـد کـک و بـیـه نـمـر هـگ                                 

 1ألَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ 

 کبوتر با کبوتر باز با باز  

 کند همجنس با همجنس پرواز                                 

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ  

 2لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  لِلطَّيِّبَاتِ

 ز مکافات عمل غافل مشوا  

 گندم از گندم بروید جو ز جو                                      

 فرهنگ لغات و اصطالحات مدرسه 

آینده سوزان: کسانى که فقط به خاطر رفع تکلیف به  

 آیند.مدرسه مى

شود و گاهى سفارشى: کسى که با پارتى بازى قبول مى 

 گویند.به او اکسپرس هم مى

هاى آموزى که در هیچ یک از فعالیتزء دکور: دانشج 

 کند.کالس شرکت نمى

 کند.قاشق چایخورى: کسى که خود شیرینى مى 

 سابقه خدمتش زیاد شده: زیاد مردود شده است. 

 هاى گروهى.جیم فنگ: فرار از مدرسه و فعالیت 

 نمره توى افساید: نمره ده به پایین. 

                                                 
 .7اسراء /  .1
 .26نور /  .2
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 خاصیت.و بى هاى لوسمامانم اینها: بچه 

 آموزى که خبررسان است.آنتن کالس: دانش 

آموزى براى درس پرسیدن مجسمه ابوالهول: وقتى دانش 

دهد و شود و جواب سؤالها را نمىبه پاى تخته احضار مى

کند، این اصطالح توسط ایستد و معلم را نگاه مىصاف مى

 رود.معلمها به کار مى

ورزش چشم: نگاه کردن روى ورقه دیگران به هنگام  

 امتحان.

آموزان: ما براى اخذ مدرك آمدیم شعار خیلى از دانش 

 نى براى درك مطلب آمدیم.

 هافرق 

فرق گوش دادن مرد و زن چیست؟ مرد از یک گوش  -

کنه ولى زن از دو گوش گیره و از گوش دیگه در مىمى

 کنهگیره و از دهنش در مىمى

شه مگس فرق تلویزیون و روزنامه: با تلویزیون نمى - 

 شهکشت ولى با روزنامه مى

کنه ولى آب فرق برق و آب: برق آدمو خشک مى - 

 کنهخیس مى

کنند بعد فرق چاى و آش: چاى را اول دم مى - 

 کنند.خورند بعد دم مىخورند، اما آش را اول مىمى

گیرى بینى بعد مىىفرق زن و تلویزیون: زن را اول م - 

 بینى.گیرى بعد مىولى تلویزیون را اول مى
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شوند فرق دوچرخه و ماشین: ماشین را اول سوار مى - 

برند بعد سوار کنند اما دوچرخه را اول راه مىبعد حرکت مى

 شوند.مى

زنند بعد فرق صابون و آدم غشى: صابون را اول مى - 

 زنندش.ند بعد مىککند ولى آدم غشى اول کف مىکف مى

شود و فرق سیگار و کش: اولى با کشیدن کوچک مى - 

 دومى بزرگ

فرق پیاز و هندوانه کال: بعد از بریدن اولى چشم را  - 

 سوزاند ولى دومى دل را.مى

کنند زنند بعد پر مىفرق بیل و کپسول: بیل را اول مى - 

 زنند.کنند بعد مىولى کپسول را اول پر مى

گذارد و پلیس نمره لم و پلیس: معلم نمره مىفرق مع - 

 داردبر مى

شود چینند بعد بلند مىفرق آجر و مو: آجر را اول مى - 

 چینند.شود بعد مىولى مو بلند مى

 هااولین 

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِي اولین آیه که بر پیامبر نازل شد؟  

 1خَلَقَ

 لیه السالم عاولین حجت خدا در زمین؟ حضرت آدم 

 علیه السالم اولین رسول خدا؟ حضرت نوح 

 علیه السالماولین امام؟ حضرت على 

                                                 
 .1علق /  .1
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 اولین رکن نماز؟ نیت 

 اولین از مقدمات نماز؟ طهارت 

 اولین از واجبات نماز؟ نیت 

 اولین از فروع دین؟ نماز 

 المقدساولین قبله مسلمین؟ بیت 

 اولین نماینده خاص امام زمان؟ عثمان بن سعید 

 اولین جنگ پیامبر؟ جنگ بدر 

علیها اولین زنى که به پیامبر ایمان آورد؟ حضرت خدیجه 

 السالم

علیه اولین مردى که به پیامبر ایمان آورد؟ حضرت على 

 السالم

 علیه السالماولین شهید در قرآن؟ حضرت یحیى 

 اولین مسجد؟ مسجد قبا 

 علیه السالمولین شهید محراب؟ حضرت علىا 

 اولین پیام قرآن؟ توحید 

 هاآخرين 

 آخرین رکن نماز؟ سجده 

 آخرین واجب نماز؟ سالم 

 آخرین واجب رمضان؟ فطریه 

 آخرین سفارشهاى قبل از مرگ؟ وصیت 

 آخرین لباس انسان؟ کفن 

 علیه السالمآخرین حجت خدا؟ امام زمان 

 یامبر اسالم؟آخرین پیامبر خدا؟ پ 



 اردوداری...................................... شیوة .................................................... 116

 آخرین فروع دین؟ تبرى 

 آخرین پیام قرآن؟ والیت 

علیه السالم؟ على بن آخرین نماینده خاص امام زمان 

 محمد

 مسابقه احكام

کدام ادرار و مدفوع پاك است؟ ادرار و مدفوع حیوان  

 حالل گوشت

 کدام انسان نجس است؟ کافر 

 کدام خون پاك است؟ خون غیر جهنده 

 کدام سگ پاك است؟ سگ آبى 

 شود؟ زمین نجسکدام نجس به وسیله خورشید پاك مى 

توان در استخر انجام داد؟ غسل کدام غسل را مى 

 ارتماسى

کند؟ شک دو کدام شک است که نماز را باطل مى 

 رکعتى

 توان به جماعت خواند؟ نماز واجبکدام نماز را مى 

توان خواند؟ کدام نماز است که براى هر مسجد مى 

 تحیت

 شود؟ کفرکدام نجس است که به وسیله زبان پاك مى 

 شود؟ مضافکدام آب کر است که نجس مى 

 کدام عرق است که پاك است؟ نعنا 

کدام مردارى است که پاك است؟ مردارى که خون  

 جهنده ندارد
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 اداى کلمات

توانند به ى را که مخاطبان نمىدر این برنامه مربى جمالت 

 خواهد سه بار سریع بگویند. مانند:درستى ادا کنند از آنان مى

 چلچراغ چهل ساله چهل و چهار بار چرخید - 

 کنى؟تاجر تو چه تجارتى مى - 

 نُه لُر، هر لرى نه رُل را بازى کردند - 

 دستم در دبه بود، دبه دستش دستم بود - 

 وغ داردوغ گازدار، گاز د - 

 شیر بزى مفیده، ریش بزى سفیده - 

 ریزهزیره زیرِ میزه به زیر میز مى - 

 اللهم ال تجعلنا من المحرومین واجعلنا من المرحومین - 

خیر الناس من فک كفه و كف علیه السالم: قال على - 

 .فکه

 چایى داغه، دایى چاقه - 

 قورى گل قرمزى - 

 گز پیچیدم، گچ پزیدم - 

 دى سخت شخصى بودشیخ سع - 

 گالب قمصر گالب خوبیه - 

سیروس سى روز پیش سى سیر را توى سینى سرخ  - 

 کرد

 شمخورم شیر مىشم سیر مىخورم سیر مىشیر مى - 

شیما و شراره سى و شش شیشه سرکه شیره را سر  - 

 کشیدند
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 لیره رو لوله، لوله رو لیره - 

 سؤاالت کوتاه احكام 

 خوانند و انواع زیادى دارد؟ سوره. بعد از حمد مى1 

 گیرند؟ قنوت. در نماز مى2 

 گیرند؟ وضو. قبل از نماز مى3 

 گیرند؟ روزه. در ماه رمضان مى4 

 گویند؟ فتوا. نظریه مجتهد را مى5 

 . از ارکان نماز که نقطه ندارد؟ رکوع6 

گویند؟ کند مى. کسى که به امام جماعت اقتدا مى7 

 مأموم

 . بر هر مسلمانى که مجتهد نیست واجب است؟ تقلید8 

 . نام پایان وقت نماز چیست؟ قضا9 

 . نام خواندن حمد و سوره چیست؟ قرائت10 

شود؟ . نام طهارت اضطرارى که با خاك انجام مى11 

 تیمم

که به حد بلوغ رسیده  . نام دیگر وظیفه که بر شخصى12 

 شود؟ تکلیفواجب مى

 وجب است؟ کُر 28کیلو و  383. نام مقدار آبى که 13 

 خوانند؟ آیات. نمازى که به هنگام حوادث طبیعى مى14 

 گویند؟ نافله. به نمازهاى مستحبى روزانه مى15 

 اى که حتماً باید گرفت؟ واجب. نام روزه16 

 فت؟ حراماى که نباید گر. نام روزه17 

 اى که بعنوان جریمه باید گرفت؟ کفاره. نام روزه18 
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اى که براى شخصى که از دنیا رفته . نام روزه19 

 گیرند؟ قضامى

اى که نوعى قرارداد و پیمان با خداست که . نام روزه20 

 شود؟ نذربه سبب آن گاهى روزه واجب مى

؟ شوداى که فقط بر پسران واجب مى. نماز و روزه21 

 قضاى پدر

. اولم اول رمضان، دومم آخر وضو، سومم آخر نماز، 22 

 چهارم آخر سجده، حاال بگو من چیستم؟ روزه

 خاطرات اردويى 

هاى اردو ذکر خاطرات زیبا و آموزنده یکى از برنامه 

 شود:است. در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره مى

او که  «مَن اَنتَ»ها گفت: عربى به یکى از بچه *

 .«اَنْتَ منْتَ»دانست چگونه باید پاسخ او را بدهد گفت نمى

*** 
در شب اوّل اردو از دیگران دیرتر بیدار شدم، امّا فکر  *

ها را اند، چراغکردم دیگران که خواب بودند هنوز بیدار نشده

ها که خوابش نبرده بود گفت: ما روشن کردم. یکى از بچه

ها را خاموش ایم. با شرمندگى چراغهم نماز و هم دعا خوانده

 ام.کردم، فهمیدم از همه دیرتر بیدار شده

*** 
اى مستقر در یکى از سفرهاى اردویى که در مدرسه *

ها که نیمه شب تشنه شده بود و به شده بودیم یکى از بچه

گشت براى این که بتواند خود را به آب برساند دنبال آب مى
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خواست فقط یک المپ را روشن کند، امّا دست به کلیدى 

ها اغهاى مدرسه روشن شد سریع چرگذاشت که تمام چراغ

را خاموش کرد و پس از چند لحظه دست به کلید دیگرى 

گذاشت تا یک المپ روشن شود اَمّا دست روى کلید زنگ 

 ها را بیدار کرد.مدرسه گذاشت و همه بچّه

*** 
اى رفته بودیم که در یکى از سفرهاى اردویى به منطقه *

ها مرتب دست و بازوى زیاد پشه داشت به طورى که بچه

خاراندند در حین نماز جماعت دیدم یکى از ىخود را م

زد ناگهان طاقت هاى خود را به گردن خود مىها دستبچه

 نیاورد و نمازش را شکست.

*** 
آموزى دچار سر در یکى از سفرهاى اردویى دانش *

درد و تهوع شده بود. رفتم حالى از او بپرسم ناگهان حالت 

 تهوع پیدا کرد و لباسم را آلوده ساخت.

*** 
ها توزیع وقت نهار بود که مربیان غذا را در میان بچه *

زبانى یک پرس غذا کردند ناگهان عربى آمد و با زبان بىمى

خواست به او تفهیم کند که غذا خواست یکى از مربیان مى

هاى اردو است ولى نذرى نیست. غذا مخصوص بچه

 توانست به عربى به آن مرد عرب بگوید ناچار گفت:نمى

 حاجى اَنَا الْاردو.

*** 
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در یکى از اردوهایى که شرکت کرده بودم یکى از  *

افتاد و با داد و فریاد خود، ها هر شب از روى تخت مىبچه

کرد. مسئوالن تصمیم گرفتند ها را از خواب بیدار مىبچه

جاى او را روى زمین قرار دهند تا دیگر از روى تخت سقوط 

داى داد و فریاد او بلند شد؛ همه نکند. نیمه شب بعد، باز ص

بیدار شدند و گفتند: امشب چرا صدایت بلند شده؟ گفت: آن 

کسى که به جاى من باالى تخت خوابیده بود از باالى تخت 

 به روى من افتاد.

*** 

در یکى از اردوهاى آموزشى دختران که باید در طول  *

رفتند چند نفر از آنها براى هاى آموزشى مىروز به کالس

فرار از کالس به میان درختان اطراف اردوگاه رفتند ناگهان 

چند سگ به طرف آنها آمدند که آنان فرار را برقرار ترجیح 

 دادند.

*** 

 گزيده گويى 

ده در محیطهاى اردویى، گزیده هاى سازنیکى از برنامه 

گویى است که هر کدام از اعضاى شرکت کننده در جنگ 

 شود.کند و به بهترین آنها امتیاز داده مىاى زیبا بیان مىجمله

 اجراى برنامه بهترین نکته و بهترین لطیفه. - 

 اجراى سرود به صورت گروهى و فردى. - 
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ح سؤالهایى از طر)اجراى برنامه پرواز در عالم خیال.  - 

کردى؟ اگر زیارت امام رضا قبیل اگر پول داشتى چه مى

 (کنى؟بروى چه مى

 هاى زيباها و نكتهداستان 

 موعظه سفر 

علیه السالم شخصى عازم سفر بود، خدمت امام على 

رسید و از آن حضرت موعظه درخواست نمود. امام فرمود: 

خواهى، خداوند تو را بس است. اگر همراه و هم سفرى مى

خواهى، کرام الکاتبین تو را بس است. اگر اگر رفیق مى

خواهى، قرآن تو را بس است. اگر پند و مونس و هم زبان مى

خواهى، عبادت تو را بس است.اگر موعظه و مى عبرت

خواهى، مرگ تو را بس است و اگر این همه پند نصیحت مى

 1و اندرز تو را بس نباشد، پس آتش قیامت تو را بس است.

 هارون و پیرمرد 

هارون قانونى وضع کرده بود که، هر کسى به قبر برامکه  

او را کرد و بعد رفت دو حاجت او را بر آورده مىمى

 کشت.مى

اتفاقاً پیرمردى عصا به دست آمد سر قبر برامکه، او را  

گرفتند و آوردند. ابتدا از او خواستند دو حاجت خویش 

 بخواهد بعد او را بکشند.

                                                 
 .496، ص 2؛ جامع المسائل فاضل، ج 511جامع االخبار، ص  .1
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او گفت: اوّلین حاجت من این است یک عصا بر گردن  

هارون بزنم. هارون قبول کرد، و او با عصایش محکم به 

مدتى هارون گفت: وصیت دیگرت را گردن او زد بعد از 

خواهم یک بار بخواه تا تو را اعدام کنم. او گفت: قربان! مى

دیگر با عصا بر گردن تو بزنم! هارون که گردنش از ضربه 

 قبلى آسیب دیده بود گفت: گویا تو را اشتباه گرفته بودند.

 مورچه نر بود يا مادّه؟ 

لونى عمن س»مقاتل بن سلیمان روزى در مجلسى گفت:  

خواهید از من غیر از عرش هر چه مى»؛ «مادون العرش

شخصى آن جا نشسته بود  «دهم.بپرسید، من جوابتان را مى

اى که با سلیمان سخن گفت نر بود یا سؤال کرد: مورچه

ماده؟ مقدارى فکر کرد و گفت: این سؤال از شما نبود، این 

سؤال  سپس 1مجازات الهى بود تا عُجبِ من شکسته شود.

کننده پاسخ سؤال خود را داد و گفت: مورچه ماده بود، زیرا 

 تأنیث آمده است. «تاء»که با  2قالت نملة»فرماید: قرآن مى

 مهربانى با حیوانات 

در منزل «فرمود: قدس سره مىعالّمه محمد تقى جعفرى 

کرد هنگامى ها در آن منزل زندگى مىاى بود که سالما گربه

آمد و کنارم آمدم گربه نزد من مىه مىکه براى صبحان

خوردم و یک لقمه نیز به نشست؛ یک لقمه خودم مىمى

                                                 
 .255، ص 5وفیات االعیان، ج  .1
 .18(، آیه 27نمل) .2
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دادم؛ پس از خوردن صبحانه ، من به سوى کتابخانه گربه مى

آمد. پس از آن، گربه تا اذان رفتم و گربه نیز پى من مىمى

شد و هنگام اذان مجدداً پشت در کتابخانه ظهر ناپدید مى

رفتم گربه هنگامى که من براى نماز به اندرون مىآمد. مى

نشست و نماز خواندن آمد و در کنار سجاده مىهمراه من مى

 1کرد.مرا تماشا مى

 هالطیفه 

هاى اردو برنامه شادى و نشاط است و از مهم ترین برنامه 

هاى اردو بیافزاید. تواند به شادى جمعهاى مناسب مىلطیفه

 نماییم:ها را ذکر مىه از لطیفهدر اینجا چند نمون

 پسر تنبل 

مردى پسر تنبلى داشت، به او گفت: پسر جان! برو توى  

 آید؟حیاط ببین باران مى

در این موقع گربه اى وارد شد، پسر گفت: بابا! دست به  

 آید.آن گربه بزن اگر تر باشد باران مى

 پدر: برو سنگ نیم کیلویى را بیاور. 

 ام درست نیم کیلوست.پسر: من این گربه را وزن کرده 

پدر: برو متر را بیاور. پسر دُم این گربه دقیقاً نیم متر  

 است.

 پدر: برو از همسایه دیگ را بگیر و بیاور. 

                                                 
 .184عالمه محمد تقى جعفرى فیلسوف شرق، ص  .1
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ام و دیگ را خودم الزم پسر: فرض کنید من همسایه 

 دارم!

 قتل لطفعلى خان 

معلم: وقتى که لطفعلى خان کشته شد سردارانش چه  

 آموز: برایش گریه کردند.کردند؟ دانش

 هاى اردويىتشويق

تشویق قرآنى: اللهم صلّ و سلّم، و زد و بارك، على  

 رسول اللَّه و آله األطهار.

طیّب اللَّه. احسنت. بارك اللَّه. صد مرحبا. ماشاءاللَّه خیر  

 ببینى ان شاء اللَّه.

 هاى محلّىتشويق 

 معمولى: خوبه، خوبه، خیلى خوبه. 

 تهرانى: بارى بارى، باریک اللَّه، چشم نخورى ایشااللَّه. 

 اصفهانى: خوبِست خوبِست، خیلى خوبست. 

 یزدى: خش، خش، خیلى خشه. 

 مازندرانى: خاره، خاره، خلّى خاره. 

 ترکى: ساقُل، ساقُل، چُخ ساقل. 

 جدّاً جیّد. عربى اصیل: جیّد، جیّد، 

 عربى خوزستانى: زین، زین، کِلِّش زین. 

 لرى: خُوَه، خُوَه، خیلى خُوهْ. 

 بوشهرى: خون، خُوِن، خیلى خون. 
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کرمانى: ماشى ماشى ماش ماشاء اللَّه. چش نخورى  

 ایشااللَّه.

 مشهدى: بارى، بارى، بارى کُالَّ بارى کُالَّ. 

 گیالنى: پیر شى برار، تى قربان. 

 و بلوچستانى: واشین واشین سخ واشین. سیستان 

 کردى: خاصه، خاصه، فراخاصه. 

 انگلیسى: گود، گود، ورى گود. 

 پاکستانى: اتچاء، اتچاء، باال باال اتچاء. 

 مصاحبه 

تواند مصاحبه با افراد موفق هاى جنگ مىیکى از برنامه 

و کسانى که تجربه مفیدى دارند باشد. الزم است فردى که 

شود فردى موفق، مهربان و خوشرو حبه انتخاب مىبراى مصا

 ها از جهتى مفید باشد.باشد و بتواند براى بچه

    



 

 

 

فصل چهارم: اخالق رد اردو 





 اخالق در اردو

یکى از اهداف مهم اردوها تربیت اخالقى است که در 

هاى مختلف الزم است بدان توجه شود. ها و موقعیتفرصت

ها و موضوعاتى که در اردوها مناسب است برخى از سوژه

 بیان شود به شرح زیر است:

 اى دنیا و اردوهشباهت 

 . افتتاحیه1 

شود. در آغاز مى «افتتاحیه»هاى متنوع هر اردو، با برنامه 

اى شادى بخش است و افتتاحیه «والدت»اردوى دنیا هم 

 کند.ها را خوشحال مىخانواده

 . اختتامیّه2 

در پایان هر اردو مراسمى به عنوان اختتامیه برگزار  

ها را براى دیگران النها و سشود که چادرها، اتاقمى

یابد که گذارند. دنیا نیز چنین است. ناگهان انسان در مىوامى

فرصت به پایان رسیده و باید بساط رفتن را فراهم کند و هنوز 

در دنیا و زندگى، جاى خود را گرم نکرده باید به عالم دیگر 

 منتقل شود.

 هاى مادى. جاذبه3 

هایى مادّى وجود دارد در هر یک از دنیا و اردو، جاذبه 

شود. سالن هاى روحى مىکه مانع پرداختن به معنویات و جنبه

غذاخورى در مقابل نمازخانه، میدان بازى در برابر کالس 
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هاى دیر وقت شبانه در مقابل سحر آموزش، لطیفه گفتن

خیزى براى نماز و... . در دنیا نیز پول، مسکن، رفاه و لذت، 

گرایى، زهد، و ختن به اخالق، آخرتبراى غافالن مانع پردا

 شود.قناعت، جهاد با نفس، روزه و عفاف مى

 «وبال»يا  «بال». 4 

چه در اردو و چه در زندگى دنیوى، اگر این امکانات و  

ها نتواند در جهت رشد انسانى باشد و ما را ها و تفریحفرصت

 «زیستن در دنیا»و  «آمدن به اردو»هاى مورد نظر از به هدف

 «و بال»نزدیک نکند، نه تنها بال پروازمان نیست، بلکه 

گردنمان است و هنگام حسابرسى باید پاسخ دهیم. هم اردوها 

ها . مبادا هدف«هدف»است، نه  «وسیله»و هم زندگى دنیوى، 

 تبدیل به وسیله گردد!

 . مكان جديد5 

ها براى ما که از شهر و خانه خود سفر هم اردوگاه 

است و هم دنیا  «جدید»آییم ها مىاین مکان کنیم و بهمى

ها که از عالم رحم و شکم مادر به صحنه زندگى براى انسان

 است. «نو»گذارند، قدم مى

 . حسرتگاه6 

اگر انسان بهره کافى را نبرد،  (اردو و دنیا)در هر دو جا  

ویژه درباره دنیا، بعدها حسرت و اندوه آن را خواهد خورد؛ به

که به هیچ وجه امکان بازگشت از آخرت به دنیا نیست، ولى 

 شاید بار دیگر به همین اردوگاه بیاییم.
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 . به فكر آينده7 

یابد که پس از گاهى در اردوها، انسان دوستانى مى 

ر خود، رفاقت و نامه نگارى و آشنایى و رفت بازگشت به شه

کند. فرصت اردو، زمینه اى براى و آمد با آنها را دنبال مى

دوست یابى است. در دنیا نیز انسان اگر با اولیاى خدا مأنوس 

شود و پاکان و صدیقان را به دوستى برگزیند، در مراحل 

... و ها مفید است. در اردو براى ایام دیگربعدى، این شناخت

 در دنیا براى آخرت و شفاعت!

اردو تقدیر، سپاس، اهداى جوایز، خداحافظى و... دارد.  

لحظه پایانى اردو، براى بعضى خوشحال کننده است و براى 

 برخى غم انگیز.

است. مردن و دل از دنیا کندن  «مرگ»پایان اردوى دنیا  

ه اگر تهى دست از بهر -نیز براى بعضى دشوار و غمبار است 

و براى برخى خرسند کننده، زیرا به سوى عالمى بهتر  -باشند 

روند و به وطن اصلى خود تر مىتر و امید بخشو روشن

 گردند.بهشت برین باز مى

 هاى متفاوت. ديدگاه8 

توان گفت درباره دنیا و اُردُ و دو دیدگاه وجود دارد: مى 

کامیابى،  بعضى به اردو تنها، به عنوان دوران تفریح، لذّت،

 نگرند.باغ، استخر و دریا و... مى

اى براى تربیت، فصلى براى بعضى به چشم مرحله 

خودسازى، خودشناسى، براى ذخیره سازى و توشه بردارى 

 براى مراحل بعد.
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دنیا نیز مانند اردو، فقط جنبه تفریحى ندارد، بلکه بُعد  

 هایش است.تر از تفریح و شوخىجدّى و اساسى آن مهم

 . دل کندن9 

کند، با محیط هم در اردو، انسان دوست و آشنا پیدا مى 

یابد و روز هایى به اشخاص مىگیرد، دلبستگىبیشتر انس مى

کند و هم در دنیا، انسان در ها تلخ جلوه مىآخر اردو، جدایى

شود و خانه مند مىطول زمان، به افراد بیشترى مأنوس و عالقه

ها، تعلّقات و بط  و معاشرتو زندگى، دوستان و روا

آورد و دل کندن از دنیا و هایى براى انسان پیش مىوابستگى

آمادگى براى کوچ به سوى مقصد نهایى، براى افراد مشکل 

شود؛ هر چه دلبستگى و وابستگى کمتر باشد، کوچیدن به مى

 تر خواهد بود.آن دیار باقى براى انسان آسان

 ردگر نباشد، خوش توان متعلق 

 گر نباشد، خوش توان زیستتکلّف

 . غفلت از هدف اصلى10 

ها هدف و انگیزه اصلى هم در دنیا و هم در اردو، بعضى 

برند و به مسائل جزئى آمدن به این دوره و مرحله را از یاد مى

شوند و دقّت و استعداد خود اهمیت و فرعى سرگرم مىو بى

د که با فلسفه اصلى کننهایى مىها و سرگرمىرا صرف برنامه

 دنیا و اردو متفاوت و مغایر است.

چه »، «کجایم؟»، «کى ام؟»ها که: اندیشیدن به این سؤال 

در هر دو  «به کجا خواهم رفت؟»، «چه باید بکنم؟»، «کنممى

 دارد.مورد، انسان را از غفلت نگه مى
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 . پايان ناگهانى11 

مسابقه  در اردوها، انسان سرگرم تفریح، خوشى، گردش، 

بیند به روز آخر رسیده و فردا باید شود ناگهان مىو... مى

اردوگاه را ترك کند. دنیا نیز اینگونه است، انسان غرق در 

شود که عاملش خودش بوده هاى زندگى خودش مىگراب

 آید که عمرى باقى نمانده.وقتى به خود مى

 ها. مجمع مختلف12 

ردوهاى سراسرى معموالً در اردوها، به ویژه در ا 

هاى ها و مناطق و استانتابستانى، اشخاص از شهرها و محله

ها و آداب و رسوم گوناگون ها و لباسمختلفند، و با لهجه

 برند.کنار هم به سر مى

هاى هاى مختلف، با زباندنیا نیز شامل جمعى از انسان 

هاى متفاوت است و آنچه آنها را به هم گوناگون و لهجه

سازد فرهنگ و عقیده مشترك است. فکر و ایمان، ىمرتبط م

 هاست.بهترین زمینه وحدت انسان

به هر حال، اردو، فرصتى براى ساخته شدن و تربیت  

شود؛ است و در آن: روحیه تعاون و همبستگى متجلِّى مى

هاى نو، آموخته گردد. تجربهیابى اجرا مىسنّت دوست

شویم؛ گران آگاه مىشود. از فرهنگ و زبان و آداب دیمى

کنیم؛ نوعى سیاحت و جهانگردى و تفریح علمى مى

ها، شود؛ با سختىخودشناسى و مردم شناسى، تقویت مى

ها دمساز و نامالیمات، کمبودها، فشارها و محدودیت
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شویم. از خلق و خوى خوب دیگران بهره هماهنگ مى

 بریم.مى

شود. در اردو، انسان تا حدّى به تبادل معلومات انجام مى 

 یابد.رسد و روحیه اعتماد به نفس مىخودکفایى مى

 «ديگران»در راه  «خود»گذشتن از  

اردو تمرین دورى از خویشان و بستگان است و نوعى  

ها و روحیه کار جمعى و هماهنگ و چشم پوشیدن از خواسته
 هاى فردى به خاطر خواسته دیگران و رفاه جمع.آسودگى

آموزى و بسیارى فواید دیگر که در اردوهاى دانش 
هم مرحله اى براى شکل گیرى فضایل  «دنیا»نهفته است. 

هاى انسانى در وجود ماست. اگر مجال و زشاخالقى و ار
ثمر از دست بدهیم، فرداى فرصت دنیا و عمر را بیهوده و بى

خاصیت خویش، تأسف خواهیم خورد. قیامت بر گذشته بى
 جلوگیرى کرد. «آینده»توان از پشیمانى از همین امروز، مى

هاى اردویى بسازیم براى رشد خصلت «دنیا»بیایید از  

هاى در راه خواسته «خود»ق زیبا و فدا کردن پاك و اخال
 .«خدا»

شود که در اختتامیه اردوى دنیا، با سبب مى «گناه» 
دستانى پر از ندامت به مرحله آخرت قدم بگذاریم. آرى... 

دنیا نیز اردوگاهى موقتى، گذرا و ناپایدار است. خوشا آنان 
 «ره توشه»که از این مرحله، براى مراحل بعدى حیات، 

 1برگیرند.

                                                 
 .)جواد محدّثى(، 120، ص 10 شماره 1372مجله تربیت ویژه نامه تابستان  .1
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 الفباى اردو

از آنجا که اردو همایشى است در هواى باز طبیعت فلذا  

کماالت انسانى و اخالقى و صفات خوب و پسندیده بیشتر 

توان کند، اما با استفاده مطلوب از واژه اردو، مىجلوه مى

یک برنامه جذاب و متنوع را در فضاى باز اردوگاه اجرا 

ن نمونه یک برنامه را با استفاده از نمود. ما در اینجا به عنوا

علیهم حروف کلمه اردو و تطبیق آن با روایات ائمه معصومین

 نماییم.السالم و آیات قرآن کریم خدمتتان تقدیم مى

 الف 
 امتحان 

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ الَ  

 1يُفْتَنُونَ
 اخالق 

 فرماید:سالم مىعلیه الامام على 

از اخالقيات الزم در سفر آن است كه با  

 2همراهان كمتر اختالف داشته باشد.
 ايثار 

 از نصایح لقمان به فرزندش در هنگام سفر: 
 3و كن كريماً على زاد بينهم 
در ميان دوستان خود صاحب  (سفر)و در توشه  

 كرم باش.

                                                 
 .2عنکبوت /  .1
 .323وسائل الشیعه، ص  .2
 .274، ص 76بحاراالنوار، ج  .3
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 ر 

 رازدارى 

 فرماید:علیه السالم مىامام صادق 

از اخالق سفر اين است كه راز دوستان را پس  

 1از بازگشت نهان دارى و بازگو نكنى.

 رفاقت 

 فرماید:صلى اهلل علیه وآله وسلم مىپیامبر اکرم 

 2الرفيق ثم السفر 

 اول انتخاب رفيق بعد سفر. 

 د

 ديدن 

 فرماید:قرآن کریم مى 

 3قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ 

 دوستى 

 فرماید:علیه السالم مىامام صادق 

 4اتقوا اهلل و كونوا اخوة برزة متحابين فى اهلل 

كسى را دوست نام مده تا او را به سه صفت  

بيازمايى، از جمله هنگامى كه با او مسافرت 

 كنى.مى

                                                 
 .317، ص 8وسائل الشیعه، ج  .1
 .279، ص 2من الیحضره الفقیه، ج  .2
 .20عنکبوت /  .3
 .3اصول کافى، ج  .4
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 دانش 

 فرماید:صلى اهلل علیه وآله وسلم مىکرمپیامبر ا 

 1اطلبوا العلم ولو بالصين 

 دانش بجوييد هرچند در چين باشد. 

 و

 وحدت 

 فرماید:علیه السالم مىامام على 

 2الزموا الجماعة و اجتنبوا الفرقه 

هميشه مالزم جماعت و اجتماعات اسالمى  

 جويى دورى كنيد.باشيد و از تنهايى و تفرقه

 وظیفه 

 فرماید:صلى اهلل علیه وآله وسلم مىپیامبر اکرم 

حَقٌ عَلى المُسلِمِ اِذا اَرادَ سفراً اَن يُعلِمَ اِخوانَهُ و  

 3حَق عَلى اِخوانه اِذا قَدِمَ اَن يَأتُوه

بر هر مسلمانى شايسته است زمانى كه به  

رود برادرهاى دينى خود را آگاه مسافرت مى

يفه دارند وقتى او از سفر سازد و آنها نيز وظ

 كند به ديدن او بشتابند.مراجعت مى

                                                 
 .180، ص 1بحاراالنوار، ج  .1
 .305فهرست غرر و درر، آمدى، ص  .2
 .329، ص 8وسائل الشیعه، ج  .3
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 وفادارى 

 فرماید:صلى اهلل علیه وآله وسلم مىپیامبر اکرم 

اگر گروهى در سفر بوديد و يكى از شما  

 1مريض شد ديگران سه روز براى او صبر كنيد.

و » اردو«کنید با استفاده از کلمه همانطور که مالحظه مى 
ن با کلمات و فضائل اخالقى که از قرآن کریم و ائمه تطبیق آ

اطهارعلیهم السالم به ما رسیده است، بسیارى از مسائل 
ضرورى و الزم را براى آشنایى با معارف دینى و اصول و 

 توان ارائه نمود.هاى اخالقى آنان مىپایه
توان برنامه فوق را با استفاده از کارت اجرا همچنین مى 
 کرد.

 ت فراغتاوقا 

اوقات فراغت، دلپذیرترین لحظات براى همه انسانها به  

هایى است که باشد. اوقات فراغت فرصتویژه نسل جوان مى

انسان باید در جهت رشد و شکوفایى شخصیت معنوى، 

 اجتماعى، فردى و علمى خود از آن استفاده کند.

در فرهنگ اسالم، تمام اوقات وقت کار و زمان فعالیت  

سالم و هدفدار است و یک مسلمان نباید فارغ از هر کار 

دنیوى یا اخروى باشد بلکه هرگاه از کارى فارغ شد، به کار 

 2دیگرى بپردازد.

                                                 
 .247، ص 76بحاراالنوار، ج  .1
 .7انشراح /  .2
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 انواع اوقات فراغت 

شناسان به دلیل اهمیت و نقش اوقات فراغت در جامعه 

د یک جامعه، به ویژه کودکان، تکوین شخصیت افرا

نوجوانان و جوانان اوقات فراغت را به چند دسته تقسیم 

 اند:کرده

 . فراغت بى برنامه1 

توان با ریزى را مىگذراندن اوقات فراغت بدون برنامه 

اتالف وقت مترادف دانست که بر اثر آن مشکالت بسیارى 

ه یا پرسه شود. ایستادن سر کوچگیر فرد و جامعه مىگریبان

برنامه هاى اصلى گذراندن فراغت بىزدن در خیابانها، شیوه

 است.

 . فراغت انفعالى2 

نوعى دیگر از فراغت، فراغت انفعالى است که فرد در  

آن پذیرنده محض است و او در این وضعیت فقط دریافت 

کننده محرکهاى صوتى و تصویرى است. گوش کردن به 

هاى تفاده از اینترنت و بازىرادیو، تماشاى تلویزیون، اس

روند که اى در ردیف وسایل و ابزارهایى به شمار مىرایانه

اوقات فراغت متقاضیان خود را به فراغت انفعالى تبدیل 

چه )شمارى کنند. در این نوع فراغت، فرد با اطالعات بىمى

شود و او را گیرنده صرف دانش و مثبت و چه منفى روبرو مى

آورد و در نتیجه اراده و نوآورى نه عامل به آن بار مى

شود. جامعه شناسان بر این باورند مخاطبان از آنان گرفته مى

ها را به خانوار تبدیل که ورود تلویزیون به خانه، خانواده
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قط با یکدیگر کرده است. یعنى گروهى از افراد که ف

کنند، ولى روابط آنها اند و زیر یک سقف زندگى مىخانههم

با یکدیگر از بعد عاطفى و روانى به دور است. تلویزیون، 

اى رقیبان جدى افراد در برقرارى هاى رایانهرایانه و بازى

روند و فکرى میان اعضاى خانواده به شمار مىارتباط و هم

و گفتگوى صمیمانه با  فرصت کمى را براى دور کردن

 دهند.اعضاى خانواده مى

 فرماید:علیه السالم در رهنمودى به زیبایى مىامیرمؤمنان 

اگر نفس خود را مشغول نساختى، او تو را  

 1مشغول خواهد كرد.

 . نیمه فراغت3

شود که در آن، کار و به وضعیتى گفته مى «نیمه فراغت»

شوند. در چنین جام مىزمان انفراغت با یکدیگر ترکیب و هم

هاى کارى و به شرایطى، لذت آفرینش آثار هنرى و ظرافت

آمیزند و از آن، به اوقات دنبال آن، درآمد حاصله در هم مى

 کنند.نیمه فراغت تعبیر مى

هاى هنرى همچون نقاشى، سرگرم شدن به فعالیت 

کارى و معرق که لذت و کار و درآمد مجسمه سازى، منبت

آورند که در کنند، وضعیتى را پدید مىتأمین مى را همزمان

 شود.اصطالح بدان نیمه فراغت گفته مى

                                                 
 .135محمدرضا شرفى، دنیاى نوجوان، ص  .1



 141..... فصل چهارم: اخالق در اردو .................................................................

 . فراغت فعال4 

هاى فردى و اجتماعى، ، فرد در فعالیت«فراغت فعال»در  

تحرك و پویایى، حضور مؤثرى دارد. چنین فرآیندى، زمینه 

مساعدى را براى رشد شخصیتى و بلوغ اجتماعى و نیز 

آورد. در ضمن، استعدادهاى او فراهم مىشکوفایى 

هاى ها و صحنهراهکارهاى مناسبى را براى رویارویى با عرصه

دهد. در مختلف اجتماعى و فرهنگى و حل مشکالت ارائه مى

بردارى و این شیوه، از اوقات فراغت به بهترین شکل، بهره

شود. بدین ترتیب، کار و لذت و هاى آن محقق مىهدف

 آید.م به دست مىتفریح سال

این نوع فراغت، نقطه مقابل فراغت انفعالى و به منزله  

نوعى کارگاه آموزشى بسیار متنوع است که شخص در آن، 

هاى مختلف وجودى خود را کشف ضمن نقش آفرینى، جنبه

شود. بنابراین، از شناخته مى «شهروند مطلوب»و به عنوان یک 

یند براى هویت یابى و این نوع اوقات فراغت، به عنوان فرآ

 توان یاد کرد.نشان دادن خالقیت و ابتکار عمل مى

اندرکاران مقوله چه نیکوست که کارگزاران و دست 

سازى و نهادینه کردن این شیوه اوقات فراغت، براى فرهنگ

 و الگوى تازه و پربار اهتمام ورزند.

هایى که خوى ترغیب جوانان به ورزش، به ویژه ورزش 

سازد همچون ورزش باستانى و ى را در افراد درونى مىپهلوان

گرى و ایجاد امکانات براى جوانان نیز ترویج فرهنگ گردش

هاى اجتماعى و فرهنگى، از به منظور حضور در عرصه

 راهکارهاى رشد و تکامل این نوع فراغت در جامعه است.
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 معجزه وقت در زندگى انديشمندان 

مردان بزرگ، استفاده یکى از عوامل مهم کامیابى  

هاى کوتاه زندگى است. کار و صحیح از عمر و فرصت

هاى ها از شاخصهنینداختن فرصتکوشش مداوم و عقب

 اساسى موفقیت آنهاست.

مخترع رادیو، شب در حالى که همه اهل خانه خوابیده »

کرد و گاهى از فرط هاى سحر کار مىبودند تا نزدیکى

ى دوباره به نیروى اراده بر رفت، ولخستگى به خواب مى

 1.«پرداختخاست و تا صبحگاه به کار مىمى

دکتر بوانى، زبان فرانسوى و ایتالیایى را هنگام رفتن به »

 2.«اداره و بازگشت از آن یاد گرفت

رابن کرمو، شاهکار ادبیات انگلستان را در زندان به »

 3.«وجود آورده است

جوانى سقایى بیش نبود، ابوتمام حبیب الطایى در ایام » 

 ولى بر اثر کوشش،

 «خاتم الشعرا»اى رسید که کارش در شاعرى به مرتبه 

هیده یونوگوچى، از دانشمندان بنام ژاپن در  4لقب گرفت.

کرد. در کودکى دست چپش اى تهیدست زندگى مىخانواده

صدمه دید و تقریباً از کار افتاد، ولى پس از آن که جراحى به 

وارد شد و دست راستش را معالجه کرد، از این دهکده او 

                                                 
 .135رمز موفقیت بزرگان، ص  .1
 .178همان، ص  .2
 همان. .3
 .135همان، ص  .4
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خدمت جراح بسیار تکان خورد و شیفته حرفه پزشکى گردید 

و گفت: من ناپلئونى خواهم بود که به جاى کشتن، به نجات 

مردم خواهم پرداخت. او سرانجام با کوشش یکى از 

 1ترین محققان طب گردید.بزرگ

خوانیم که شعار در زندگى پاستور، دانشمند فرانسوى مى»

شد که بود؛ گاهى چنان سرگرم مى «کار»او در طول زندگى 

 2«شنید.سر و صدا و غوغاى بیرون آزمایشگاه را نمى

دکتر ماردن کود، یکى از آثارش را ضمن »گویند مى 

 3«رفتن از خانه بیمارى به عیادت مریض دیگر نوشت.

خفت. نمىجز پاسى از شب »اند: درباره شیخ مفید نوشته 

خواند یا گزارد یا کتاب مىخاست و نماز مىآن گاه به پا مى

 4«کرد.گفت یا قرآن تالوت مىخواند یا درس مىدرسى مى

یکى از رفقاى »درباره ابوریحان بیرونى نقل است:  

ابوریحان در حال احتضار و مشرف به موت بر وى وارد شد. 

. رفیق آن حکیم علم دوست و تشنه معارف پرسشى کرد

گفت: این حال چه جاى پرسش است؟ حکیم فرمود: وداع 

دنیا با علم به این مسأله بهتر از وداع با جهل آن است. رفیق 

گوید: آن مسأله را بیان کردم و خارج شدم و در میان راه 

  5«صداى بانگ و شیون شنیدم که بدرود جهانه گفت.

                                                 
 .136همان، ص  .1
 .137همان، ص  .2
 .177همان، ص  .3
 .142بزرگان، ص رضا باقى زاده، رمز موفقیت  .4
 همان. .5
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 يارى و همكارى 

ندن به همراهان است که هاى مهم سفر، یارى رسااز نکته 

صلى اهلل کند. پیامبر گرام اسالماسالم، بسیار به آن سفارش مى

علیه وآله وسلم از اینکه کسى در سفر، کارهایش را به 

دیگرى واگذار کند، اکراه داشت و دیگران را نیز به 

کرد. شناسى و مسئولیت پذیرى در سفر سفارش مىوظیفه

ضرت به اصحاب خود کنند در سفرى، آن حروایت مى

دستور داد تا گوسفندى را بکشند. یکى از همسفران، ذبح 

گوسفند؛ دیگرى، پوست کندن گوسفند؛ شخصى، قطعه 

قطعه کردن آن و دیگرى، کار پخت آن را بر عهده گرفت. 

رسول خداصلى اهلل علیه وآله وسلم فرمود: جمع کردن هیزم 

ا به زحمت نیز با من. پس همگى گفتند: اى رسول خدا، شم

 دهیم. پیامبر در پاسخ فرمود:افتید، ما این کار را انجام مىمى

عرفت انكم تكفونى ولكن اهلل عزوجل يكره من  

 1عبده اذا كان معه أصحابه ان ينفرد من بينهم.

دهيد، ولى دانم شما كارها را انجام مىمى 

اى، شمرد كه بندهخداوند بلندمرتبه ناپسند مى

تر از اصحاب دا بافته و با فضيلتخود را تافته ج

 و دوستانش بداند.

 پس پیامبر برخاست و براى آنها هیزم جمع کرد. 

                                                 
 .265مکارم االخالق، ص  .1
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 غیبت و بدگويى 

هاى جمعى در کنار مزایا و محاسنى که دارند نشست 

ساز بعضى رفتارهاى ناپسند و گفتارهاى ناشایست نیز زمینه

به فکر  هستند. انسان وقتى تنهاست و هم صحبتى ندارد اصالً

افتد، امّا همین که هم صحبتى پیدا کرد غیبت و بدگویى نمى

شود. برادر و و مخاطبى یافت، کم کم زمینه غیبت فراهم مى

خواهرى که در اردو شرکت دارید! مراقب باشید در 

 هاى خود بدگویى و غیبت مطرح نشود.نشست

 دوستى و همنشینى 

د وجود دارند، در محیطهاى اردویى غالباً افراد خوب و ب 

باید مواظب باشیم با کسانى مجالست کنیم که شایسته باشند؛ 

اند و بردانش و اخالق ما کسانى که داراى فضل و کمالى

 افزایند.مى

 پیامبرصلى اهلل علیه وآله فرمود: 

مَثَلُ الجَليسِ الصَّالِح مَثَل العَطّار اِن لَم يُعطِكَ  

ثَل الجَليسِ مِن عَطرِه اَصابَك من ريحهِ وَ مَ

السُّوء مَثَل القين اِن لَم يُحرق ثَوبَك اَصابك مِن 

 1ريحِه؛

همنشين شايسته همچون عطر فروشى است كه  

اگر عطرى به تو نفروشد حداقل بوى عطرش به 
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تو خواهد رسيد و نيز همنشين بد و ناشايست 

اش اى است كه اگر آتش كورهچون آهن گداخته

باد گرم و نامطبوع  ات را نسوزاند حداقلجامه

 آن به تو اصابت خواهد كرد.

 برنامه زندگى

 علیه السالم فرمود:امام کاظم 

اِجتَهِدُوا في اَن يَكُونَ زَمانكم اَرَبعَ ساعات:  

ساعَة لِمُناجاة اللَّه و ساعَة لِامِرار المَعاش و ساعة 

لِمعاشرة االخِوان الثِقات الذين يَعرفونكم عيوبكم 

و يخلصون لكم فى الباطن و ساعة تُخَلّون فيها 

لِلَذّاتِكم في غَيرِ مُحرّم، و بهذه الساعة تَقْدِرُون 

 1الثالث؛ على

 سعى کنید اوقات خود را به چهار بخش تقسیم نمایید: 

 بخشى را به مناجات با خداوند متعال؛ 

بخشى را به کار و تالش براى امرار معاش و کسب در  

 آمد.

بخش سوم را به روابط اجتماعى و گفت گو با دوستان و  

افراد مورد اعتمادتان که در جهت رشد و تعالى، عیوب شما 

کنند و در واقع به شما خالصانه عالقه دارند ان مىرا بی

اختصاص دهید؛ مقدارى از اوقات خود را نیز براى لذّت 

                                                 
 .321، ص 75بحاراالنوار، ج  .1



 147..... فصل چهارم: اخالق در اردو .................................................................

بردن در امور حالل مادى و معنوى قرار دهید و با این بخش 

 توانید به سه بخش دیگر رسیدگى کنید.است که شما مى

 واقع بینى 

الن و هایى بین مسئودر محیطهاى اردویى گاهى اختالف 

جاى آید که ناشى از توقعات بىافراد شرکت کننده پیش مى

 طرفین از یک دیگر است.

هاى اردو اعضاى اردو غالباً انتظار دارند که همه برنامه 

بدون هیچ گونه نقصى دقیقاً انجام شود. امکانات از هر نظر 

آماده و فراهم باشد؛ کمبود غذا هرگز پیش نیاید، میوه و 

یگر به اندازه کافى و همیشه باشد. چنین هاى دخوردنى

 جاست.توقعاتى غیر منطقى و بى

ها، البته این بدان معنا نیست که در کارها و برنامه ریزى 

دقیق و حساب شده برخورد نکنیم. و از طرفى مسئوالن نیز 

جا داشته نباید از اعضاى اردو انتظارهاى فوق طاقت و بى

 باشند.

 خوش رويى

محیطهاى اردویى از اهمّیت خاصى  خوش رویى در 

برخوردار است. اگر همه افراد سعى کنند که در ایام موقت 

زندگى اردویى با یکدیگر با خوش رویى روبرو شوند زمینه 

رود. شخصى از امام ها از بین مىبسیارى از کدورت
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علیه السالم پرسید: حسن خلق چیست؟ امام پاسخ صادق

 فرمود:

يب كالمَك و تَلقى اَخاك تلينُ جناحك و تَط 

 1ببُشرٍ حَسَن.

حسن خلق اين است كه فروتن و متواضع بوده،  

رويى خوش سخن باشى و با برادرت با خوش

 برخورد نمايى.

تواند محیط خانه را پر از گاهى یک لبخند کوچک مى 

صفا و صمیمیت و لبریز از مهر و محبت و پاکى نماید. بیایید 

توانیم ین کنیم و ببینیم چه قدر مىدر محیط اردو قدرى تمر

مواظب خودمان باشیم و در برخورد با دیگران، خوش رویى 

 را رعایت کنیم.

 شوخى و مزاح در محیطهاى اردويى

اسالم دین عاطفه، صلح و امید است و همواره مسلمانان  

نماید. تا آن جا که امام را دعوت به صمیمیت و دوستى مى

 فرماید:رویى مىرت گشادهعلیه السالم در ضروعلى

 2بُشْرُ المُؤمِنِ فى وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فى قَلبِهِ؛ 

 شادى مؤمن در چهره و غمش در دل اوست. 
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بدین معنا که، فرد مؤمن همواره غم خویش را براى خود  

دارد، ولى در برخوردهاى اجتماعى، دیگران را با نگه مى
نماید. این نه تنها گفتار رویى، در شادى خود سهیم مىگشاده

علیهم السالم است، بلکه در رفتار آن بزرگواران نیز اهل بیت
خى اذهان جا شود. برخالف آنچه در بربه روشنى دیده مى

علیهم السالم، نه تنها اهل شاد افتاده است پیشوایان معصوم
کردن و مزاح پسندیده با دیگران بودند، بلکه به دیگران نیز 

نمودند و شاد نمودن دل مؤمن و پاك کردن آن را توصیه مى
غبار غم از چهره او را حتى به اندازه یک شوخى ساده 

 دانستند.اى اخالقى مىسجیه
از راه دورى براى  «یونس شیبانى»اند: روزى نوشته 

علیه السالم نزد مالقات با پیشوا و استاد خویش امام صادق
ایشان آمد و با امام دیدار و گفت گو نمود. اندکى گذشت و 
امام براى این که بداند شهر او چه حال و هوایى دارد و 

انى! اى یونس شیب»اند، پرسید: مؤمنان با دیگران چگونه
 «شوخى شما با دیگران به چه اندازه است؟

 .«سرورم، شوخى ما اندك است»یونس پاسخ داد:  
نه! این گونه نباشید، بلکه در حد متوسط »امام فرمود:  

شوخى نمایید؛ زیرا شوخى پسندیده نشانه خوش خلقى است، 
نمایى. بدان که رسول تو با شوخى برادر مؤمنت را شادمان مى

نمود و هدف علیه وآله نیز با دیگران شوخى مى خداصلى اهلل
 1«او از این کار، شادمان ساختن آنان بود.
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به خوبى مشخص است که امام با این سخن تالش  

هاى نمود تا مزاح پسندیده را یکى از مصادیق و نشانهمى
خوش خلقى معرفى نموده و آن را سیره رسول خداصلى اهلل 

 بیان نماید. هاى خودعلیه وآله در دوستى

شکى نیست که شوخى و مزاح باید در جمع اردویى  

 باشد، امّا داراى شرایط زیر است:

 اذیت دیگران نباشد. (الف 

 پیامبرصلى اهلل علیه وآله فرمود: 

 1من آذى مُؤمناً فقد آذانى؛ 

 هر كس مؤمنى را بيازارد، مرا آزرده است. 

شود و ها به نوعى اذیت محسوب مىبسیارى از شوخى 

ممکن است روابط دوستى را به هم بزند و یا موجب کدورت 

 و دلتنگى و اختالف شود.

ادبى نباشد. شوخى در اسالم هرگز به معناى بى (ب 

 ادبى، حرف لغو و بیهوده نیست.بى

ها باید به اندازه باشد؛ یکى از نکاتى که در شوخى (ج 

مک رعایت شود حفظ اعتدال و میانه روى است؛ همچون ن

توان از آن استفاده غذا که اگر زیاد باشد، از فرط شورى نمى

علیه کرد و اگر به اندازه باشد، قابل استفاده است. امام على

 السالم فرمود:

 2من كَثُرَ مزاحُهُ قَلَّ وقارُه؛ 
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اش زياد باشد، وقارش كسى كه مزاح و شوخى 

 شود.كم مى

جه کرد شرایط ها بدان تواز نکاتى که باید در شوخى (د 

روحى، سِنّى و موقعیت زمان و ظرفیت افراد است گاهى 

شخص مقابل از نظر روحى آمادگى شوخى را ندارد، مانند 

شوخى با شخص بیمار یا در حال خواب و مطالعه و... در این 

 شرایط نباید با او شوخى کرد.

اگر شرایط فوق رعایت نشود، شوخى نقش صحیح خود  

و به جاى نشاط حُزن و اندوه ایجاد دهد را از دست مى

 کند.مى

 منبرهاى کوتاه اخالقى

 هابداخالقى    

 هاى آنها خرده گرفت:اند که نباید بر بداخالقىسه دسته 

 حال است.. روزه دار؛ چون گرسنه و تشنه و بى1 
 گذارد.. مریض؛ چون بیمارى در اخالق اثر مى2 
. مسافر؛ چون مشکالت سفر در او اثر نامطلوب 3 

 گذارد.مى

 سوز مردان الهى

عارفى گوید: شخصى نزد من آمد و گفت من از راهى  
ام، به او دور و با طىّ مسافتى طوالنى براى زیارت تو آمده
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گفتم: کافى بود به جاى این همه طىّ مسافت طوالنى یک 

 شدى.قدم از نفس خود مسافرت کرده و دور مى
  سفر آن نیست که از مصر به بغداد کنى 

 از سر نفس گذشتن سفر مردان است                                    

 اهتمام به اوقات نماز 

رحمه اهلل رحمه اهلل از مرحوم آقاى قاضىعالّمه طباطبایى 

فرمود: اگر کسى نماز واجبش را اوّل نقل کردند که ایشان مى
 1وقت خواند و به مقامات عالیه نرسید، مرا لعن کند.

 انسان با خدا 

علیه السالم او را در زمانى که برادران حضرت یوسف 

ه گذشت؛ یکى از آنان چاه انداختند، کاروانى از کنار چا

یوسف را دید، صدایش را بلند کرد و گفت: کاروانیان 

بایستید، بیایید و به این کودك غریب و تنها کمک کنید. 

علیه السالم سخن او را شنید، گفت: انسانى که با وقتى یوسف

 2خداست  هیچ گاه غریب و تنها نیست.

 از راه رفتن 

اه برود. بیراهه انسان را انسان باید هم راه برود و هم از ر 

 3رساند.به جایى نمى

 بده یا بگیر

                                                 
 .99در محضر بزرگان، محسن غرویان، ص  .1
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فرماید: ما همیشه وقتى دعا رحمه اهلل مىاستاد مطهرى 

گوییم: خدایا به ما بده، هیچ وقت دعا کنیم به خدا مىمى

کنیم: خدایا از ما بگیر. در صورتى که ما به این دعا بیشتر نمى

این حبّ جاه و مال را از ما احتیاج داریم. باید بگوییم: خدایا 

ها، حسدها و بگیر، این حسادتها را از ما بگیر، این کینه

 ها را از جلوى چشم ما بردار.ها را از ما بگیر، این پردهعقده

اول آنچه را که باید از تو بگیرند آنها را بیرون بریز،  

آنگاه بگو: بده. آن وقت است که دعاى تو مستجاب 

 1شود.مى

 ازى خداوندبنده نو

اى قوى داشت رحمه اهلل حافظهعالّمه محمدتقى جعفرى 

بطورى که صد هزار بیت فارسى و عربى در حفظ داشت، 

روزى در تاکسى گفت: خداى من! راننده تاکسى اعتراض 

گویى اى خداى کرد مگر خدا فقط متعلق به شما است که مى

 من. ایشان فوراً این شعر سعدى را خواند:

 چنان لطف او شامل هر تن است 

 که هر بنده گوید خداى من است                                   

 راننده از این حاضر جوابى خوشش آمد. 

 يك گام به جلو 

 پیش نمازى به مأمومین گفت:  

 یک قدم جلو بیائید. 
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مأمومین یک قدم به جلو حرکت کردند؛ پیش نماز  

 گفت:

داشته باشید هر روز یک قدم به جلو در زندگى هم سعى  

 حرکت کنید.

 صرف نیرو 

علیهم السالم نیروى خود را صرف اسالم تمام معصومان 

 کنیم؟کردند ما نیروى خود را صرف چه چیزى مى

 برنامه زندگى 

علیه السالم سؤال کرد على ما بنیتَ شخصى از امام صادق 

 امرك؟

 حضرت فرمود: على اربع اشیاء: 

؛ دانستم که متُ انَّ عَمَلى ال يَعْمله غیرى فاجتهدتعَلِ. 1 

 دهد پس تالش کردم.کارم را دیگرى انجام نمى

. دانستم که عَلِمتُ اَنَّ اللّه مُطَّلِعٌ عَلَىّ فَاسْتحییت. 2 

 خداوند بر کارهایم آگاه است پس از او حیا کردم.

دانستم ؛ علمت اَنَّ رِزْقى ال يَاْكُلَه غَیرى فاطمأنَنْت. 3 

 خورد، پس اطمینان پیدا کردم.روزیم را کس دیگرى نمى

. علمت آخر اَمرى الموت فاستَعْدَدْتُ. دانستم آخر 4 

 1سرنوشتم مرگ است پس خود را آماده ساختم.
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 توفیق

علیه السالم عرض کرد اگر انسان شخصى به امام صادق 

سه حاجت برآورده شده داشته باشد، حاجت اولش را از خدا 

چه بخواهد؟ حضرت فرمود: توفیق؛ عرض کرد حاجت دوم 

را چه بخواهد؟ حضرت فرمود: توفیق؛ عرض کرد: حاجت 

 1سوم را چه بخواهد؟ حضرت فرمود: توفیق.

 فداى برتر 

جماد فداى گیاه و گیاه فداى حیوان و حیوان فداى  

شود و سؤال این است که انسان فداى چه چیزى انسان مى

 شود؟مى

 نقطه اعتالء و سقوط انسانها در پاسخ به این سؤال است. 

 ماندنى و بردنى 

آنچه داریم ماندنى است، چیزى را جمع کنیم که بتوانیم  

 فرماید:با خود ببریم. قرآن مى

 2مَا عِندَکُمْ یَنفَدُ وَمَا  عِندَ اللَّهِ بَاقٍ 

آنچه نزد شماست تمام شدنى است و آنچه نزد خداست  

 ماندنى.

                                                 
 .218حدیث منبر، رضا استادى، ص  .1
 .96نحل /  .2
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 ها استفاده از فرصت

 فرماید:امام موسى بن جعفرعلیهما السالم مى 

من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان آخر  

يعرف الزيادة فى يوميه شرَّهما فهو ملعون ولم

فهو فى نقصانٍ و من كان الى النقصان نفسه 

 ؛فالموت خير له من الحياة

كسى كه دو روزش مساوى باشد مغبون است و 

 كسى كه آخر روز بعدش بدتر باشد، ملعون؛ 

و كسى كه روز بعد رشدى در خود نبيند رو به 

رود و كسى كه به سوى كاستى و كاستى مى

 1ضعف حركت كند، مرگ براى او بهتر است.

 معنوى سفر 

 کنىاى دل به کوى دوست گذر نمى 

 کنى اسباب جمع دارى سفر نمى                                          

 خاصیت و پرخاصیت هاى بىانسان 

هاى پرخاصیت کسانى هستند که بار معنوى انسان 

حداکثرى و بار مادیت حداقلى دارند. تنها به خوردن و 

کنند. در میدان مسابقه بندگى، عبادت، آشامیدن فکر نمى

کنند و اطاعت پیشگام هستند و در مسیر کمال تالش مى

                                                 
 .327، ص 75بحاراالنوار، ج  .1
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هاى اجتماعى نقش هرگز از دیگران غافل نیستند و در عرصه

 ند. فعال دار

 راه رشد مردان الهى 

 اند.مردان بزرگ در سایه گذشت رشد کرده 

امام حسن چندین بار مال خود را بین فقرا  1گذشت مال؛ 

 تقسیم کرد.

امام  2گذشت فرزند؛ حضرت ابراهیم از فرزند گذشت. 

 علیه السالم از هستى خود گذشت.حسین

 3گذشت شهوت؛ حضرت یوسف از شهوت گذشت. 

 ز شهوت گذشت.ابن سیرین ا

ها؛ پیامبر اسالم عفو عمومى اعالم نمود و گذشت بدى 

همه کسانى که به او و اطرافیانش بدى کرده بودند بخشید. 

الَ تَثْرِيبَ حضرت یوسف برادران خود را بخشید و فرمود: 

دارى گذشت از خواب؛ مردان الهى با شب زنده 4عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ

 5اند.به مقام قرب الهى رسیده

                                                 
 .8انسان /  .1
 .102صافات /  .2
 .23یوسف /  .3
 .92یوسف /  .4
 .16سجده / . 5
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 پرهیز و ناپرهیزى 

کارهاى خالف ما ناپرهیزى است و تقوا پرهیز است از  

ها. براى روح ما گناه تهمت و دروغ و بقیه گناهان و حرام

مانند غذاى سمى است. غذاى مانده یا سمى براى دستگاه 

بیند. گوارش ما خوب نیست و با خوردن آن بدن آسیب مى

یز اگر سمى باشند روح را ها، کردارها نها، شنیدهنوشته

 1کنند.مسموم مى

 تضمین بهشت 

عليه السالم: مَن يَضمَنُ اَربَعَةً اَضمَنُ قالَ الصّادِق 

بِأَربَعَةِ اَبياتٍ فِى الجَنَّةِ، اَنفِق وَ ال تَخَف فَقراً و 

اَنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِكَ وَ اَفشِ السَّالمَ فِى العالَمِ 

 2اِن كُنتَ مُحِقّاًوَ اترُكِ المِرَاءَ وَ 

هركه چهار چيز را براى من ضمانت كند، من  

. 1كنم: چهار خانه در بهشت براى او ضمانت مى

. در حق 2انفاق كن و از فقر بيم نداشته باش 

. سالم را در جهان 3مردم از خود انصاف ده 

. از جدال هرچند بر حق باشى 4آشكار كن 

 بپرهيز.

                                                 
 .132، ص 20هاى دانشجویى، جوادى آملى، ج ها و پاسخها، پرسشتوصیه .1
 .8، ص 1المحاسن، ج  .2
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 هاسازىسبب 

صلى اهلل عليه وآله وسلم: اِنَّ اللّهَ قالَ رَسُولُ اللّه 

تَعالى وَضَعَ اَربَعاً فِى اَربَعٍ: بَرَكَةُ العِلمِ فِى تَعظيمِ 

االُستادِ وَ بَقاءُ االيمانِ فِى تَعظيمِ اللّهِ وَ لَذَّةُ العَيشِ 

فِى بِرِّ الوالِدَينِ وَ النّجاةُ مِنَ النّارِ فِى تَركِ اِيذاءِ 

 1لخَلقِا

خداوند متعال چها چيز را در چهار چيز قرار  

. 2. بركت علم را در تعظيم استاد 1داده است: 

. 3باقى ماندن ايمان را در تعظيم خداوند متعال 

. 4لذت زندگى را در نيكى به پدر و مادر 

 نجات از آتش را در اذيت نكردن مردم.

 نماز اول وقت

تَبِرُوا اِخوانَكُم عليه السالم: اِخقالَ الصّادِقُ 

بِخَصلَتَينِ فَاِن كانَتا فِيهِم وَاِلّا فَاعزب ثُمَّ اعزبْ، 

مُحافَظَتُهُم عَلَى الصَّلَواتِ فِى مَواقِيتِها وَ البِرَّ 

 2بِاالَخوانِ فِى العُسرِ وَ اليُسرِ

دوستان و برادران خود را به دو خصلت  

آزمايش كنيد: اگر دو خصلت در آنها باشد 

وگرنه كناره بگيريد و كناره  (كنيد دوستى)

                                                 
 .157االثناء عشریه، ص  .1
و مواساتهم فى اخوانهم «در برخى از روایات ) 29، ص 25آثار الصادقین، ج  .2

 .(استآمده » المؤمنین بالمال



 اردوداری...................................... شیوة .................................................... 160

بگيريد، اين دو خصلت عبارتند از: محافظت در 

اوقات نماز و نيكويى و احسان به برادران دينى 

 در تنگدستى و توانمندى.

 نماز اول وقت و آخر وقت

عليه السالم: لِكُلِّ صاَلةٍ وَقتان: اَوَّلٌ قالَ الصّادِقُ 

وَ آخِرٌ، فَاوّلُ الوَقتِ أَفضلُهُ وَ لَيسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَتَّخِذَ 

آخرُ الوَقتَينِ وَقتاً اِلّا من عِلَّةٍ وَ اِنَّما جُعِلَ آخرُ 

الوَقتِ لِلمَريضِ وَ المُعتَلِّ وَ لِمَن لَهُ عُذرٌ وَ اَوَّلُ 

 1وقتِ رِضوانُ اللّهِ، وَ آخِرُ الوَقتِ عَفوُ اللّهال

بر هر نمازى دو وقت است: اول و آخر. پس  

ترين آن است و كسى اول وقت با فضيلت

تواند كه آخر وقت را انتخاب كند مگر از نمى

روى عذر و آخر وقت تنها براى بيمار و كسانى 

كه عذر دارند قرار داده شده است. اول وقت 

 خداست و آخر وقت عفو خداست.خشنودى 

 هانهفته

صلى اهلل عليه وآله وسلم اِنَّ اللّهَ قالَ رَسُولُ اللَّه 

عزّوجلَّ كَتَمَ ثَالثَةً فِى ثاَلثَةٍ: كَتَمَ رِضَاهُ فِى 

طاعَتِهِ وَ كَتَمَ سَخَطَهُ فِى مَعصِيَتِه وَ كَتَمَ وَلِيِّهِ فِى 

                                                 
 .25، ص 83بحاراالنوار، ج  .1
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شَيئاً مِنَ الطّاعاتِ فَاِنَّهُ خَلقِهِ، فَال يَستَخِفَنَّ اَحَدُكُم 

اليَدرى فِى اَيّهَا رِضَا اللَّهِ وَ ال يَستَقِلَنَّ اَحَدُكُم 

شَيئاً مِنَ المَعاصِى فَاِنَّهُ اليَدرى فِى اَيّها سَخَطِ 

 اللَّه وَ اليَزرَأَنَّ اَحَدُكُم بِأَحَدٍ مِن خَلقِ اللَّهِ فَاِنَّهُ

 1اليَدرى اَيُّهُم وَلِىُّ اللّه

خداوند سه چيز را در سه چيز پنهان كرده است:  

خشنودى خود را در اطاعتها و غضبش را در 

معصيتها و وليش را در ميان بندگانش. پس مبادا 

يكى از شما چيزى از امر او را كوچك شمارد 

داند در كدامين خشنودى خدا نهفته زيرا نمى

است و مبادا از اينكه يكى از شما چيزى از 

داند در كدامين آسان بگيرد زيرا نمىگناهان را 

غضب خدا پنهان است و هيچكدام از شما به 

داند يكى از بندگان خدا اهانت نكند كه نمى

 كدام يك ولىّ خداست.

 آدممصائب بنى 

عليه السالم جَاءَ رَجُلٌ اِلى عَلِى بنِ الحُسَينِ 

آدَم عليه السالم مِسكينُ ابنُ يَشكُو اِلَيهِ حَالَهُ فَقَالَ

لَهُ فِى كُلّ يَومٍ ثَالثٌ مَصائِب اليَعتَبِرُ بِواحِدَةٍ 

                                                 
 .147، ص 72بحاراالنوار، ج  .1
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مِنهُنَّ وَ لَو اِعتَبَرَ لَها هانَت عَلَيهِ المَصائِبِ وَ اَمرُ 

الدُّنيا فَاَمّا المُصيبةُ االُولى فَاليومُ الّذى يُنقَصُ مِن 

مُ عُمرِهِ وَ اِن نَالَهُ نُقصان فِى مَالِهِ اِغتَمَّ بِهِ وَالدِّرهَ

ءٌ وَ الثّانِيَةُ اِنَّهُ يُخلَفُ عَنهُ وَ العُمرُ اليَرُدُّهُ شَى

يَستَوفى رِزقَهُ فَاِن كانَ حَالالً حُوسِبَ عَلَيه وَ اِن 

كانَ حَراماً عُوقِبَ عَلَيهِ وَالثّالِثَةُ اَعظَم مِن ذلِكَ 

عليه السالم ما مِن يَومٍ يُمسِى قيلَ وَ مَا هِىَ قالَ

نى مِنَ االخِرَةِ مَرحَلَةَ اليَدرى عَلَى اِلّا وَ قَد دَ

 1الجَنَّةِ اَم عَلَى النّار

عليه السالم العابدينمردى به خدمت امام زين 

آمد و از وضع بد خود شكايت كرد. حضرت 

فرمود: بيچاره فرزند آدم براى او در هر روزى 

سه مصيبت است كه به هيچ يك از آنها عبرت 

رد سهل و آسان گيرد و اگر عبرت بگينمى

ها و امر دنيا. اما مصيبت شود بر او مصيبتمى

اول كم شدن هر روز است از عمر او اگر از مال 

شود با آنكه جاى درهم او كم شود غمگين مى

شود ولى چيزى جاى عمر را پر نخواهد پر مى

كرد. دوم آنكه انسان به دنبال روزى زياد است 

                                                 
 .160، ص 78بحار، ج  .1
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شود و در حالى كه اگر حالل باشد حساب مى

شود سوم آنكه از اگر حرام باشد بر آن عقاب مى

همه بزرگتر است سؤال شد كه چيست؟ حضرت 

گذرد به آخرت نزديك فرمود: هر شبى كه مى

 داند بهشتى است يا جهنمى؟شود و نمىمى

 نشاط و شادابى 

عليه السالم قالَ: ثَالثَةٌ عَن اَبى الحَسَنِ االَوَّلِ 

ظَرُ اِلَى الخُضرَةِ و النَّظَرُ اِلَى الماءِ يَجلينَ البَصَرَ النَّ

 1الجارى وَ النَّظَرُ اِلَى الوَجهِ الحَسَنِ

حضرت موسى بن جعفرعليه السالم فرمود: سه  

دهد، نظر كردن به سبزه و چيز چشم را جال مى

نظر كردن به آب جارى و نظر كردن به روى 

 نيكو.

 اداى امانت 

قالَ سَمِعتُ اَبا  عَنِ الحُسَينِ بنِ مُصعَب 

عليه السالم يَقولُ: ثاَلثَةٌ ال عُذرَ لِاَحَدٍ عَبدِاللَّهِ

فِيها: اَداءُ االَمَانَةِ اِلَى البَرِّ وَ الفَاجِر وَالوَفاءُ بِالعَهدِ 

 2لِلبَرِّ وَ الفَاجِرِ وَ بِرُّ الوَالِدَيْنِ بَرَّينِ كانا اَو فاجِرَيْنِ

                                                 
 .35، ص 44خصال، ص  .1
 .132، ص 5؛ کافى، ج 59خصال، ص  .2
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عليه صادق گويد از امامحسين بن مصعب مى 

فرمود: سه چيز است كه السالم شنيدم كه مى

. اداى امانت 1كسى در آنها معذور نيست 

. وفاى به عهد و 2نسبت به افراد خوب و بد 

. نيكى به پدر 3پيمان نسبت به افراد خوب و بد 

 و مادر خوب و بد.

 ساعات مؤمن

عليه السالم: لِلمُؤمِنِ ثَالثُ سَاعَاتٍ قالَ عَلى 

عَةٌ يُناجِى فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يَرُمُّ مَعاشَهُ وَ فَسَا

سَاعَةٌ يُخَلّى بَينَ نَفسِهِ وَ بَينَ لَذَّتِهَا فِيما يَحِلُّ وَ 

لَيسَ لِلعَاقِلِ اَن يَكُونَ شَاخِصاً اِلّا فِى ثَالثٍ: مَرَمَّةٍ 

 1لِمَعاشٍ اَو خُطوَةٍ فِى مَعادٍ اَو لَذَّةٍ فِى غَيرِ مُحَرَّمٍ

حضرت فرمودند كه براى مؤمن سه ساعت  

. 1روز را بايد سه قسمت كند: است، يعنى شبانه

ساعتى كه در آن بايد با پروردگارش راز و نياز 

. ساعتى كه در آن معاش خود را تأمين 2كند 

. ساعتى كه بين خويش و بين لذت و 3كند 

خوشى آنچه حالل است آزاد گذارد. سپس 

مند روا نيست كه سفر حضرت فرمود: براى خرد

كند مگر براى سه امر: اصالح معاش يا معاد 

                                                 
 .1271البالغه، فیض، ص نهج .1
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يا  (مانند رفتن به مكه و جهاد فى سبيل اهلل)

 لذت و خوشگذرانى در آنچه حرام نيست.

 کارهاى خیر

عَن عَلِىِّ بن جَعفَرٍعليه السالم عَن أخيهِ مُوسَى  

لِّ بنِ جَعفَرٍعليه السالم قالَ: ثاَلثَةٌ يَستَظِلُّونَ بِظِ

عَرشِ اللَّهِ يَومَ ال ظِلَّ اِلّا ظِلُّهُ: رَجُلٌ زَوَّجَ اَخاهُ 

حضرت امام  1دَمَهُ اَو كَتَمَ لَهُ سِرّاًالمُسلِمَ اَو اَخ

عليه السالم فرمود: سه كس در موسى كاظم

اى سايه عرش خدا قرار دارند در روزى كه سايه

جز سايه عرش خدا نيست: مردى كه براى برادر 

ن خود زن بگيرد و يا خدمتكار براى او مسلما

 تهيه كند و يا راز او را پنهان نمايد.

 مجالس مفید

صلى اهلل عليه وآله وسلم: يا اباذر قالَ رَسُولُ اللَّه

كُلُّ جُلوس فى المسجد لغو الّا لِثَالثَةٍ: قرائة مُصل 

 2او ذاكر اهلل تعالى او سائل عن علم

ز براى سه اى ابوذر! هر نشستى در مسجد ج 

دسته بيهوده است: نمازگزار و ذاكر خداوند و 

 سؤال كننده از علم و دانش.

                                                 
 .162، ح 67خصال، ص  .1
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 هاضابطه

عليه السالم: ليس لك اَن قال على بن الحسين

تَقعُد مَعَ مِن شِئتَ لَاَنَّ اللّه تبارك و تعالى يَقول 

اِذا رَأَيت الذين يَخُوضُون فى آياتنا فَاَعرِض 

( 68انعام / )حَديثٍ غَيره  عَنهم حَتّى يَخُوضُوا فى

و لَيسَ لَكَ ان تَتكلم بما شِئت الن اهلل عزوجل 

( 36اسراء / )يقول ال تقفُ ما لَيسَ لك به علم 

و ليس لك اَن تَسمَع ما شئت الن اهلل عزوجل 

يقول اِن السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان 

 (36اسراء / )عنه مسئوال 

بر تو نيست كه با هركسى كه خواستى همنشين  

فرمايد: چون شوى چون خداوند متعال مى

 (به سوء نيت)كسانى را ببينى كه در آيات ما 

كنند از آنان روى برتاب تا به پرگويى مى

سخنى غير از آن پردازند و بر تو نيست كه 

فرمايد: خواهى بگويى زيرا خداوند مىآنچه مى

علم ندارى پيروى مكن و بر چيزى را كه بدان 

خواهى چون تو نيست كه بشنوى آنچه را كه مى

فرمايد: گوش و چشم و قلب همه خداوند مى

 آنها مورد سؤال واقع خواهند شد.

 



 

 

 

 اهى اردو    فصل پنجم: بازى و رسرگمي
 





 تعريف بازى

هر گونه فعالیت جسمى یا ذهنى هدف دارى که در اوقات  

فراغت در جهت کسب لذّت، تمدّد اعصاب، آرام بخشى 

ى یا دراز مدت فرد یا جسم یا ذهن بازیگر و اقناع نیازهاى آن

گروه، چه به صورت انفرادى یا گروهى انجام گیرد بازى 

 1شود.نامیده مى

 بازى زوج و فرد 

ها را جمع کرده و به آنها اعالم شود که، با عدد همه بچه 

زوج بنشینند و با عدد فرد بلند شوند. آنها که اشتباه کنند به 

 شوند و نفر آخرى برنده است.تدریج حذف مى

 بازى توپى 

توپ را روى یک یا سه انگشت خود نگه داشته و در  

تایم مشخصى مسیر معیّنى را طى کنید، یا این که توپ را بین 

 دو قوزك پاها قرار دهید و بپرید.

 پنالتى چشم بسته 

هاى بسته ها به عنوان دروازه بان با چشمیکى از بچه 

ه باید به او ایستد و یکى دیگر با چشم بستدرون دروازه مى

زند باید چند بار به دور خود گل بزند. فردى که گل مى

بچرخد تا دروازه را فراموش کند. بعد توپ را شوت کند. 

                                                 
 .41هاى طراحى و اجراى مسابقه، ص کى منش، خسرو...: روش .1
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ربط و خالف جهت دروازه موجب خنده و هاى بىگاه شوت

مورد هاى بىشود و گاهى شیرجه زدنتفریح دیگران مى

 شود.دروازه بان موجب خنده مى

 کمك دست سیب خورى بدون 

شوند و به هر یک از در این بازى چند نفر انتخاب مى

شود و باید در زمان معیّن بدون کمک آنها سیبى داده مى

دست آن را بخورد. افرادى که بتوانند در زمان معیّن سیب را 

 شوند.بخورند برنده محسوب مى

 شماره معكوس 

 50در این قسمت شرکت کنندگان با یک نفس از عدد  

شمارند. هرکدام از مى 1یا باالتر به صورت معکوس تا عدد 

 شوند.آنها که بتواند تا آخر بشمارد برنده محسوب مى

 نقطه نويسىبى 

هاى نقطه دار را بدون آموزان بخواهید جملهاز دانش 

تر انجام دهد نقطه بنویسند. هر کدام از آنها که بتواند سریع

 شود.برنده محسوب مى

 نوشتن از چپ به راست 

اى را از چپ به راست آموزان بخواهید جملهاز دانش 

 بنویسند.

 خیزمسابقه حرکت نیم 

رى را نیم خیز بروند و مت 30ها بگویید مسیر به بچه 

 برگردند. هر کدام که بتواند زودتر برگردد برنده است.
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 مسابقه توپى 

به شرکت کنندگان در مسابقه توپى بدهید تا به ترتیب،  

مترى را در حالى که توپ را در میان پاى خود  20مسیر 

دارند بروند و برگردند. هرکدام که بتواند تا پایان مسیر 

 شود.ا خود ببرد برنده محسوب مىمسابقه توپ را ب

 مسابقه نوشابه خورى 

هایى بدهید و به تعداد شرکت کنندگان در مسابقه نوشابه 

بگویید هر کدام در زمان معیّن که بتواند نوشابه را بنوشند 

 ممتاز این مسابقه است.

 مسابقه کتاب خوانى 

در جلوِ جایگاه، نیمکت یا میزى قرار دهید؛ به ترتیب  

کنندگان در مسابقه را روى میز بخوابانید و لیوان پر  شرکت

از آب را روى پیشانى آنان بگذارید آن گاه بگویید در حالى 

که لیوان آب روى پیشانیت قرار دارد کتاب یا متن مورد نظر 

شود و را بخوان و در نهایت آب روى لباس او ریخته مى

 آموزان را در پى دارد.شادى دانش

 نويسىمسابقه مقاله 

نویسى در یکى از سرگرمیهاى سازنده در اردو مقاله 

 موضوعات متناسب با اهداف اردو است.

 مسابقه پرواز در عالم خیال 

اجراى برنامه پرواز در عالم خیال از دیگر مواردى است  

که مربى با طرح سؤالهایى از قبیل آرزو دارم، اى کاش، 
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پیدا کنم، اولین  درسى که از اردو گرفتم، اگر فرصت مناسب

بارى که به اردو رفتم، اگر توفیق مالقات با امام زمان(عج) را 

پیدا کنم، اگر بدانم یک هفته دیگر از عمرم باقى مانده و... 

 کند.شان مىمخاطبان را دعوت به نوشتن احساس درونى

 مسابقه جمله نويسى 

 نماز                   

 درخت                   

                کوه    

 جنگل                   

 اردو                   

 دریا                   

 رسانىمسابقه پیام 

پیامى را در گوش نفر اوّل بگویید و او خیلى سریع در  

گوش نفر بعد بگوید و همین طور ادامه دهید تا به نفر آخر 

جلو جمعیت برسد. وقتى که به نفر آخر رسید، آخرین نفر را 

بیاورید و به او بگویید چه کالم و پیامى به شما مخابره شد؟ او 

گوید سپس به نفر اوّل بگویید من آنچه را که شنیده است مى

چه پیامى گفتم اگر پیام تغییر کرده باشد موجب خنده حضّار 

 شود.مى

 مسابقه خواندن متن با يك نفس 

یک متن را تکثیر کرده و به چند نفر بدهید تا با هم به  

طور مداوم و بدون وقفه و تجدید تنفس آن را بخوانند. هر 
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شوند و کدام آنها در صورت قطع صوت، از مسابقه خارج مى

 گیرد.کسى که از همه بیشتر بتواند ادامه دهد امتیاز مى

 مسابقه آب خورى 

و به جلوى جایگاه دعوت  ها انتخابچند نفر از بین بچه 

اى یا فلزى پر از شوند به هر کدام از آنها یک لیوان شیشهمى

دهیم هر کدام از آنها که بتواند در حال رکوع بدون آب مى

اینکه سر خود را بلند کند لیوان آب را بنوشد برنده شناخته 

شود. الزم به ذکر است که در حال رکوع باید از طرف مى

 وشید.جلو لیوان آب ن

 بیان پیام با دهان بسته 

به کسى که در مسابقه شرکت کرده بگویید: در حالى  

که با دندان خود چوب یا خودکارى را نگه داشته پیامى را 

 براى دوستان خود بگوید.

 رسانىمسابقه آب 

آموزان گذاشته و از . کاسه آبى بر سر هریک از دانش1 

 20ست بگیرند مسیر آنها بخواهید بدون آنکه کاسه را با د

مترى را در کمتر از یک دقیقه طى کنند. هرکدام در مدت 

 کمترى به مقصد برسد امتیاز بیشترى دارد.

ها بدهید و . دو تشت آب و به دو نفر از شرکت کننده2 

بگویید در مدت سه دقیقه باید به مسیر بیست مترى ببرند که 

یزد و شود آب تشت به لباسشان برسرعت آنها موجب مى

 باعث نشاط جلسه شود.
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 مسابقه آينه  

دو نفر را به جایگاه بیاورید تحت عنوان آینه. یکى نقش  

آینه را داشته باشد که بتواند تمام حرکات نمایشى نفر دوم را 

کامالً تقلید کند و اگر نتواند انجام دهد شخص دیگرى به 

 شود.جایگاه آورده مى

 مسابقه باد کردن بادکنك 

یک از شرکت کنندگان در مسابقه یک بادکنک به هر  

بدهید که بدون کمک دست آن را باد کند؛ آنکه بتواند 

 شود.تر از همه بادکنک را باد کند ممتاز شناخته مىسریع

 مسابقه حديث خوانى 

اى را جدا جدا روى کلمات حدیث یا سخن آموزنده 

هایى نوشته و آنها را مخلوط نمایید و از شرکت کارت

نندگان در مسابقه بخواهید آن را درست کنار هم قرار ک

 دهند.

 نويسى با چشم بستهمسابقه جمله 

آموزان را ببندید و از آنها بخواهید که هاى دانشچشم 

 اى را بنویسند.پاى تابلو رفته و جمله

 مسابقه تكلّم بدون زبان 

ها را انتخاب کنید که بدون دو نفر از شرکت کننده 

 ها با هم صحبت کنند.در حضور بچهکمک زبان 
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 مسابقه پرتاب کیسه آب 

ها چند کیسه پالستیکى را پر از آب کنید و باالى کیسه 

ها را با را با نخ ببندید و از شرکت کنندگان بخواهید کیسه

مترى پرتاب نمایند؛ کسى که  20تمام توان خود به فاصله 

ز شناخته کیسه آب را به فاصله دورترى پرتاب نمود ممتا

 شود.مى

 هامسابقه حلقه 

ها را انتخاب کنید؛ هر گروه باید دو گروه از بچه 

هاى زنجیر دست هم دیگر را محکم بگیرند و همچون حلقه

 هر دسته که بتواند ارتباط بین آنها را قطع کند برنده است.

خواند و از شعرى: مربى یا مجرى یک مصرع شعر را مى 

 مصرع دوم را بخوانند. خواهدتک تک افراد مى

اى مثل خواهیم کلمهکنندگان مىکشیدنى: از شرکت 

را یک نفس بکشند، هرکس تجدید نفس کرد از دور  «سالم»

 شود.مسابقه خارج مى

خوانى لب خوانى: شعر معروف یا سوره قرآنى را لب 

 خواهیم آن را کشف کنند.کنندگان مىکنیم و از شرکتمى

خواهیم بدون اینکه ها مىخنده ممنوع: از شرکت کننده 

بخندند و بدون استفاده از زبانشان با هم صحبت کنند، 

 شود.هرکس بخندد از مسابقه خارج مى

مشاعره: به صورت فردى یا گروهى، به این ترتیب که  

خواند، دومى باید در پاسخ او شعر دیگرى اولى شعرى را مى

اینکه حرف اول شعر او حرف آخر شعر را بخواند مشروط به 
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توان با موضوع اولى باشد و به همین ترتیب این برنامه را مى

 آیات قرآن، احادیث، سخن بزرگان نیز اجرا کرد.

 حفظ: حفظ حدیث، آیه، سوره، شعر و... 

گوید و از اى را مىبهترین جمله: مربى یا مجرى کلمه 

وتاه و پرمعنا را از خواهد بهترین جمله ککنندگان مىشرکت

 آن بسازند.

جمله بدون نقطه: هرکدام از شرکت کنندگان یک جمله  

 اى بدون نقطه بگویند.حداقل پنج کلمه

کجایم: مشخصات مکانى را بگویند و از شرکت  

 کنندگان بخواهند جواب صحیح را بدهد.

ها، اى از زندگى یکى از شخصیتمن کیستم: گوشه 

شود و از شرکت کنندگان خواسته مىشهدا و بزرگان قرائت 

 شود پاسخ صحیح را بگویند.مى

 هاى شعرىسرگرمى 

کند که در این قسمت مربى، شعرهایى مطرح مى (الف 

باید شرکت کنندگان در مسابقه به ترتیب با صداى زیبا 

بخوانند؛ هر کدام از آنها اگر با صداى زیباتر خواند تشویق 

 شود. مانند شعر زیر:مى

 ازار مورى که دانه کش استمی 

 که جان دارد و جان شیرین خوش است                          

*** 

 بنى آدم اعضاى یکدیگرند

 که در آفرینش ز یک گوهرند                             
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 چو عضوى به درد آورد روزگار

 ارر عضوها را نماند قرـدگ                                           

*** 
مربى مسابقه شعرى را به صورت مشاعره بین  (ب 

 کند.آموزان برگزار مىدانش

شود و نیمى دیگر از مخاطبان نیمى از شعر گفته مى (ج 

 شود.خواسته مى

کلمات شعر را به صورت در هم ریخته در اختیار  (د 

 دهیم تا آنها اصل شعر را بگویند.مخاطبان قرار مى

مربى شعرهاى مناسب و کوتاه را تا دو یا سه بار تکرار  (ه 

 کند.مى

افرادى که بتوانند زودتر حفظ کنند ممتاز شناخته  

 شوند.مى

 تبلیغات اردويى

یکى از محورهاى اصلى کار فرهنگى تبلیغات است.  

ها چرخد که یکى از بهترین آندنیاى امروز بر پایه ارکانى مى

در روح و روان آدمى بسیار مؤثر  است. تبلیغات «تبلیغات»

است.  «شعارهاى اردویى»است. از مصادیق تبلیغات در اردو 

این شعارها باید کوتاه، جذّاب و داراى مضامین بلند و منطبق 

 با آرمان و اهداف اردو بوده تا بتواند تأثیر گذار باشد.

ترین از نظر نوع خط، رنگ و زمینه، جذّاب و در مناسب 

 مکان باشد.
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ها را تقسیم . شعار اردو چیه؟ چهار عمل اصلیه. خوبى42 

ها را تفریق کنیم. ایثارهارو ضرب کنیم. نیروها را کنیم، کینه

 جمع کنیم.
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 اردو

 بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم

 مـیـاشـم بـار هـمـیـودى، بـرسـم فـان، غـیس جـان          

 شب آید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم 

 شود چون روز، دست و پاى هم، در کار هم باشیم          

 دواى هم، شفاى هم، براى هم، فداى هم، 

 م.ـیـاشـم، بــدار هــم، دلــان هــ، جمــدل ه               

 جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم

 مـیـاشـم بـار هـتـن و دسـراهـیـه و پـا و جبّـبـق         

 غم هم، شادى هم، دین هم، دنیاى هم گردیم

 مـیـاشـم بـار هـاچـاره و نـر چـگـدیـکـالى یـب         

 و در رفتار یکى گردیم در گفتار و در کردار

 زبان و دست و پاى یکدگر، خدمتکار هم باشیم.         

 «فیض کاشانى»

 سرود توحید 

 اى خدا، اى خدا، اى حقیقت

 اى زمین و زمان را تو غایت                                    

 اى تو ظاهر تو باطن تو اول

 نهایتاى تو آخر تو را بى                                     

 افکن در دل این غوغا

 ( 2ه )ـَاّ اللّـه الـاالـل                                       
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 کاسمان و زمین عاشقانه

 سر دهند روز و شب این ترانه                              

 گردش ما بسوى قراریست

 کو همه اصل و ما زو نشانه                               

 حرکت را معنادادى 

 ( 2ه )ــَاّ اللّـه الـاالـل                                 

 پرورشگاه خلقت زمین است

 عرصه خلقت اولین است                             

 ها راچرخد و پرورد ذرّه

 ها را هدف برترین استذرّه                             

 هستى گیرد از تو پا

 (2ه )ـاّ اللَّـه الـا الـل                                

*** 
 اى مه و مهر آفرین                                         یا رب العالمین

 رینـو آفـو زتـر تـب                                          یارب العالمین

 ردـیست بپاى خـک                                          یارب العالمین

 اى ز ازل بى قرین                                        راه به ذاتت برد

 ىـویـر تـاول وآخ                                         یا رب العالمین

 نـیـز بـیـر تـظـاز ن                                    باطن و ظاهر تویى

 کس بتو مانند نیست                                       یا رب العالمین

 نـیـقـل یـر اهـدر ب                                جز تو خداوند نیست

 صورت جان کرده اى                                    یا رب العالمین

 ینــرم زآستـت کـدس                                تا که برآورده اى

 جز تو که روزى رسان                                   یا رب العالمین
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 در فلک و بر زمین                                 هست به خلق جهان

 رـو دارم بسـور تـش                                        یا رب العالمین

 وصف رخ حور و عین                                نیست مرا در نظر

 جنت من روى توست                                    یا رب العالمین

 نـریـد بـلـه خـروض                            آیتى از کوى توست
 ىـویـم تـانـله جـقب                                        یا رب العالمین

 م از آن و اینـارغـف                                  روح و روانم تویى
 ده راـنـرمـده شـنـب                                       یا رب العالمین

 جز تو که باشد معین                                  دل زغم آکنده را
 کر من استنام تو ذ                                       یا رب العالمین

 نـریـس آخـفـا نـت                              یاد تو ذکر من است
 یا رب العالمین

 ابا صالح دلم سامان نداره                              ابا صالح کجایى
 ایىـاباصالح اباصالح کج                مگر هجران تو پایان نداره

 اباصالح بیا دردم دوا کن             کجایى یوسف زهرا کجایى
 ابا صالح بیا صبرم تمام شد          مرابا دیدنت حاجت روا کن
 یرم من فقیرمـالح فقـابا ص            زشوق روى تو دل مبتال شد

 تـایـما عنـاباصالح بیا بن             بده دستى که دامانت بگیرم
 خدایا تا ظهور دولت یار             ى خسته صدایتزنم با سینه

 اى نگهدارعزیز ما خامنه
 در غم هجران

 یارب زغمش تا چند اشکم ز بَصر آید
 بنشسته سر راهش شاید زسفر آید                                   

 تا چند بنالم زار، شب تا سحر از هجرش 
 کوکب شِمُرم هر شب شاید که سحر آید                      



 اردوداری...................................... شیوة .................................................... 186

 که رخش بینم خواهم دگرش دیدنهر دم 

 بازش نگرم شاید یک بار دیگر آید                                

 از دیده نهان اما اندر دل من جایش

 او را طلبم هر شب شاید که ز رَه آید                              

 با کس نتوانم گفت من راز درون خویش

 د غم هجرش دل را چه بسر آیدکز در                            

 مى سوزم و مى سازم از درد فراق امّا

 تیرغم او بر دل افزون و شِمُر آید                                    

 حیران به فغان تا کى با محنت و غم همدل

 یارب نظرى کان شاه از پرده به در آید                           

 «میر جهانى»

 «عج»امام زمان 

 هاک دیدهـه اشـن بـا مـت                        یک دم به دیدارم بیا

 یابن الحسن یا بن الحسن                       شویم کف پاى تو را

 نده امـرمـندگى شـن بـزی                     مولى تویى من بنده ام

 بن الحسنیابن الحسن یا                       گویم همى تا زنده ام

 ادم کنىـه شـگـک نـا یـب                    کى مى شود یادم کنى

 یابن الحسن یا بن الحسن                         از غصه آزادم کنى

 وییمـان تـور خـزه خـری                      ما جمله مهمان تواییم

 یابن الحسن یا بن الحسن

*** 

 علیه السالمامام زمان

 هان ز نظر جلوه رخسار تو نیستگرچه پن

 چه کنم دیده من الیق دیدار تو نیست                             
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 اهل دل جمله خریدار تو اند در دل و جان

 دل ندارد به خدا هر که خریدار تو نیست                        

 یوسف از خاك اگر سر بدر آرد گوید

 ى بازار تو نیستـن گرمـدیـازار بـچ بـهی                         

 هر که را مى نگرم گشته بدام تو اسیر

 کیست آن کس که در این ره که گرفتار تو نیست          

 مهدى فاطمه از پرده غیبت به در آى

 یستـو نـار تـدن اغیـندیـاقت خـرا طـه مــک                 

 آرزویى بدلم نیست به جز دیدن تو

 یستـو نـام تـف از دورى ایـارى به کـاختی                

*** 
 سرود مشکل گشا

 اى محرم دلها بیا                                            اى دلبر یکتا بیا

 ا بیاـبر والـاى ره                                   گشاتنها تویى مشکل

 مهدى بیا مهدى بیا                                   مهدى بیا مهدى بیا

 اى مظهر لطف و صفا                               اى یادگار مصطفى

 اى همدم دلها بیا                          اى رحمت حق در خفا 

 مهدى بیا مهدى بیا                                  مهدى بیا مهدى بیا

 گاهافتادگان را تکیه                               پناهان را پناهاى بى

 اى یار ناپیدا بیا                                    اى سایه لطف اله

 مهدى بیا مهدى بیا                                مهدى بیا مهدى بیا

 اى واقف احوال ما                                اى شاهد اعمال ما

 گاه ما بیااى قبله                                   آمال مااى حاصل 

 مهدى بیا مهدى بیا                                  مهدى بیا مهدى بیا
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 صبر تو صبر مجتبى                               اى عدل تو حیدر نما

 زهرا بیا اى زاده                                     اى دادخواه کربال

 مهدى بیا مهدى بیا                                   مهدى بیا مهدى بیا

 سرگشته یارا تا به کى                          دور از نظرها تا به کى

 تا کى تک و تنها بیا                           امروز و فردا تا به کى

 مهدى بیا مهدى بیا                                 مهدى بیا مهدى بیا

*** 

 گل گم شده

 گلى گم کرده ام مى جویم او را

 به هر گل مى رسم مى بویم او را                                    

 گل من را بهارى بى خزان است

 گل من مهدى صاحب زمان است                                   

 دِ رعناى مهدىفداى صورت زیباى مهدى، به قربان ق

 سرو جان و تمام هستى من، فداى خاك زیر پاى مهدى   

 ها خانه دارىتو در اعماق دل

 هزاران عاشق دیوانه دارى                                              

 کجا رد مى نمایى آشنا را

 تویى که لطفُ بر بیگانه دارى                                         

 عشقت مرا دیوانه کرده غم

 دل تنگ مرا صد پاره کرده                                           

 هواى دیدن روى تو یک عمر، میان کو چه ام آواره کرده

 تموم زندگیم، مال تو مهدى، دلم همواره دنبال تو مهدى 

*** 
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 کوى دوست

 خوشا کسى که زکوى پاکت نشانه مى گیرد

 گیرددرفش عشق مقدست را نشانه مى                            

 گیرددلم براى حریم ماهت بهانه مى

 تو که نسیم گره گشایى چرا نمى آیى                             

 من هستم گداى راهت موال

 محتاجم به یک نگاهت موال                            

 مى خواهم من از خداى واال

 بوسه اى زخاك پایت موال                             

 مهدى زهرا مهدى زهرا بیا

 مدینه بى تو محیط غم آمده                             

 بیا نظر کن به جان آتش زده

 به جان احمد به جان حیدر به فاطمه مادرت                     

 هر چه هستم دل بتو بستم مرا مران از درت

 2مهدى زهرا مهدى زهرا بیا                          

 نمى زنم دم، زگفته دیگر

 خداى عشقم تویى گل حیدر                         

 همیشه گفتم همیشه مى گویم

 غالم اویم به فاتح خیبر                          

 من عشقت به سینه دارم موال

 خزینه دارم موال درّى در                             

 دل بر این سفینه دارم موال

 امید مدینه دارم موال                             

 (2مهدى زهرا مهدى زهرا بیا)
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 خوشم خدایا که در دو عالم والى او دارم

 به روز محشر به دست ایشان فتد سرو کارم                     

 اگر که زارم اگر که پستم اگر گنه کارم

 یقین که پیش عدوى زهرا نمى کند خوارم                      

 من خاك قدم یارم من دلداده دلدارم

 م یا مهدى نظر کنـالـى نـو مـجران تـاز ه                      

 (2مهدى زهرا مهدى زهرا بیا)

 بیا تو درد مرا مداوا کن

 به جان زهرا کنمرا نگاهى                                             

 گره فتاده به کار ما اى دوست

 بیا تو از کار ما گره واکن                                            

 (2مهدى زهرا مهدى زهرا بیا)

*** 

 در فراق مهدى علیه السالم 

 گریه عاشقان بى اثر نیست

 نیستمهدى از حال ما بى خبر                                       

 بى تجّالى خورشید رویش

 روشنى در نگاه بشر نیست                                        

 او بجز شیعه یارى ندارد

 شیعه را غیر خون جگر نیست                                      

 اى بسا شب که رفت و سحر شد

 را سحر نیستشام هجران ما                                          

 بى چراغ است و دلگیر و تاریک

 آسمانى که در آن قمر نیست                                        
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 شیعه باشد جدا از امامش

 مثل طفلى که او را پدر نیست                                

 در دل تنگ چشم انتظاران

 نتظر نیستجز غم مهدى م                                  

 یابن الزهرا کجایى که بى تو 

 روزى از روز ما تیره تر نیست                                   

 تربت مادرت را نشان ده

 قبر مادر نهان از پسر نیست                                   

*** 

 همسفر

 یمبیا با بلبلى دیگر بخوان              بیا تا جاى دیگر گل بکاریم

 هماره بر دل صحرا نگاریم              بیا تندیس خوبیهاى یاران

 بیا تا رسم میهمانى بدانیم        بیا میهمان یک خورشید باشیم 

 سر سجّاده رأفت بمانیم             هاى یک شب تاربیا تا نیمه

 تمام چرکهارا بزداییم                بیا تا با شنا در آب اخالص 

 بیا از کاروان بر جا نمانیم           بیا تا با همسفر با عشق باشیم 

 زباغ پر گل احساس آییم            بیا با یک سبد یاس و بنفشه

*** 
 آقا ظفر

 نمره من چند؟ نمره تو یک                        آقا ظفر و آقا ظفر

 صفایىدین حق چه با                         یک من یکتا خدایى

 شیمبا خدا آشنا مى                      شیمهمه از غم رها مى

 تو دال بذر شادى کاشته باشیم    اگه ایمان و عمل داشته باشیم

 کار باطل همه لقّه                                دو من دولت حقه
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 دیو باطل را به در کن                            سه من سینه سپر کن

 همه با توپ و تفنگه                             چهار من چاره دشمن

 مردن بى خودى ننگه                            چهار من چاره مرگه

 حال تنبل زار زاره                                  چهار من چاره کاره

 باید بمیرهشیطونه                                     پنج من پنجه شیره

 نباید به ننگ بیمرى                                   پنج من پنجه شیره

 شده پر گل همه ایران                          شش من شهر شهیدان

 ارزش خود را رها کن                       شش من شکر خدا کن

 بخونه درسها را باید                         شش من شش تا جوونه

 جاى کافر تو جهنم                      هفت من هفت در جهنم

 هفته تالش و کاره                          هفت من هفت روز هفته

 جاى مؤمن تو بهشته                      هشت من هشت در بهشته

 ارث خلقت در زمینه                                     نه من نوبر دینه

 توى قلبامون بتابه                                   نه من نور خدایى

 به من و دوستان اهلل                                   ده من ده بارك اهلل

 به مبارزین اهلل                                        به مجاهدین اهلل
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 برنامه مراسم اختتامیه

ه، اردو باید در زمان مشخصى پایان یابد و با جشن اختتامی 

 دستاوردهاى آن مورد توجه قرار گیرد.

 هاى اختتامیه به ترتیب زیر است:برنامه 

 . قرائت قرآن1 

هاى منطقه و یا مسئول . سخنرانى یکى از شخصیت2 

اردوگاه درباره دستاوردهاى اردوى مورد نظر و سایر مطالب 

 و تذکراتى که تناسب زمانى و مکانى با اردو دارد.

 الن و شرکت کنندگان.. تقدیر از مسئو3 

مناسب است در مراسم اختتامیه، مجرى ذکر خیرى از  

هاى همه افراد به میان بیاورد و صفات مثبت خوبى

آموزان را ذکر کند و به خاطر داشتن صفات مثبت از دانش

آنها تقدیر نماید. و نیز از مسئوالن اردوگاه تقدیر و تشکر 

 نماید.

 (ن اردوگاه و مربیانتقدیر و تشکر از زحمات مسئوال)

آموزان دسته جمعى از مسئوالن اردوگاه مناسب است دانش

مسئوالن اردوگاه تشکر تشکر، مربیان »تشکر کنند و بگویند: 

 .«اردو تشکر تشکر و...

ها و مجرى جلسه اختتامیه مناسب است نام گلستان 

هاى اردو را به ترتیب بگوید و هر گروهى به تناسب گروه

 شرایط خود احساسات خود را ابراز نمایند.
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. اهداى جوایز به روش فانتزى که ابتدا چند بادکنک و 4 

پفک و خودکار را که از قبل به همدیگر متصل نموده در 

کند و در کارتنى قرار داده به عنوان جایزه از آن خارج مى

ها بچه»هایى که از قبل بر روى آنها نوشته شده: ادامه، کارت

دهد و نشان مى هاها خدا نگهدار را به بچهبچه»، «خداحافظ

 شود.اعطا مى «سپس جوایز به وسیله یکى از مسئولین

 . تذکرات اختتامیه5 

الزم است در پایان اردو از یکدیگر طلب حاللیت  - 

 کنیم.

ها است. سعى کنید اردو محل پیدایش دوستى - 

هاى دوستانه خود را قطع نکنید و بدین منظور تلفن و تماس

 علیه السالم فرمود:ید. امام صادقنشانى خدو را رد و بدل کن

التواصل بين االخوان فى الحضر التزاور و فى  

 1السفر التكاتب

ارتباط دوستانه در زمان حضور، ديدار يكديگر  

 نگارى.است و در مسافرت نامه

الزم است وسایل خود را جمع نموده و چیزى در  - 

 اردوگاه جا نگذاریم.

خورد، با خود کیسه م مىآنها که در سفر حالشان به ه - 

 مُشما و قرص تهوّع بردارند.

                                                 
 .495، ص 4کافى، ج  .1
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آموزان قبل از حرکت، به دستشویى الزم است دانش - 

 بروند تا در بین راه دچار مشکل نشوند.

ها سوار اتوبوس شوند، باید حضور قبل از این که بچه - 

 و غیاب شوند تا کسى جا نماند.

اردوگاه الزم است وسایل اردوگاه را به مسئوالن  - 

 تحویل دهیم و اتاق یا آسایشگاه خود را تمیز نماییم.

 قبل از حرکت خوب است صدقه بدهیم. - 

 . سرود اختتامیه6 

 قصه برگ و باد و خزونه                  عجب رسمیه رسم زمونه

 خاطره هاشون به جا مى مونه              مى رَن آدما از اونا فقط

 آدماش کجان خدا مى دونه  خونه   ون کجاست اون کوچه، چى شد ا

 گوشه باغچه توى گلدونه              بوته یاس بابا جون هنوز

 دونهخودش کجا موند خدا مى     عطرش پیچیده تا هفتا خونه

 خاطره هاشون به جا مى مونه             مى رن آدما از اونا فقط

 (2پرسید زیر لب یکى با حسرت)

 یادگارى مى خواد بمومهاز ماها، بعداً چه 

 مى رن آدما از اونا فقط                                                  

 (2خاطره هاشون به جا مى مونه)

*** 

 سرود وداع

 کنون وقت اردو به پایان رسیده

 زمان وداع عزیزان رسیده                                         

 بود بس که مشگل زیاران بریدن 

 چه بد شد که اردو به پایان رسیده                                   
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 الهى الهى کرم کن زاحسان

 به مقصد رسان این عزیزان                                          

 شود یاورتان خداوند سبحان

 زیزان ز هر جاى استانجمیع ع                                       

 شدند رهسپار، عزیزان همراه

 زمان سپاس فراوان رسیده                                         

*** 

 بار گران

 اگر نامهربان بودیم رفتیم                 اگر بارگران بودیم رفتیم

 که ما نامهربان بودیم و رفتیم            شمابا خانمان خود بمانید

*** 
 پایان اردو

 چه روزاى شیرینى بود                     دوست من اردو تمام شد

 لحظه تلخ جدایى             سخت هم، براى من هم براى تو

 توى صفحه دل ما                            بنویس آدرس خود را

 قلبامون به هم نزدیکه                           اگر چه راهمون دوره

 آسمون چرا کم رنگه                             ها، دلشون تنگهکلبه

 دل من بى تو مى گیره                        بغض من چه گلو گیره

 هر بدى از ما دیدین اصال بدل نگیرید 

 ریمما را ببخشید همین، حاال که داریم مى                      

 روبیشتر از این بدونین قدر مربیا 

 اونها که دوست دارن از دل و جون شما را                      
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 هديه سفر    

هاى نیکو، خرید هدیه و سوغات سفر است. از سنت 

کند که شما به فکر بستگان و خرید این هدایا ثابت مى

 اید.دوستانتان بوده

بهترین سوغات سفر، تحوّل و دگرگونى در دل و جان  

ان مسافر در اولین دیدار دستاوردهاى است. دوستان و بستگ

بینند. امّا طبق آداب و رسوم و سفارش معنوى او را مى

علیهم السالم خوب است به میزان توان مالى هدیه و معصومان

براى خرید از بازار و تهیه سوغات،  1سوغاتى هم تهیه شود.

 توجه به نکات زیر الزم است.

مکن است سوغاتى در خرید سوغاتى عجله نکنید، زیرا م 

 بهترى تهیه نمایید.

براى خرید سوغاتى با مربیان بروید تا با مشورت و  

 همفکرى آنها به قیمت مناسب سوغات بخرید.

جنس مورد نظر را از چند مغازه قیمت کنید تا گران  

 نخرید.

 در حین خرید سعى کنید تخفیف بگیرید. 

ست تا چیزى در سفر تهیه نمایید که در شهرتان کمتر ا 

 تازگى داشته باشد.

 چیزى بخرید که پیام داشته و مفید باشد. 

                                                 
علیه السالم فرمود: اذا سافر احدکم فقدم من سفره فلیأت اهله بما امام صادق .1

اش تیسّر؛ هرگاه یکى از شما به سفر رفت، در بازگشت به قدر ممکن براى خانواده
 .338ص ، 8هدیه بیاورد. وسائل الشیعه، ج 
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سعى کنید همه پولتان را خرج نکنید. چه بسا جنس  

 ترى پیدا کنید و نیاز مبرم به پول داشته باشید.مناسب

 توجه داشته باشید چیزى را جا نگذارید. 

در صورت امکان براى همه اعضاى خانواده خود  

 یید.سوغاتى تهیه نما

 نیايش 

خداوندا به جهت برقرارى حکومت مقدس اسالمى و  

هاى مختلف سیاسى و هاى چشمگیر در عرصهاعطاى پیروزى

 گوییم.اجتماعى به کشور عزیزمان ایران تو را سپاس مى

 سپاس    

بار الهى لیاقتى که تو به ما عطا فرمودى باعث شکوفایى  

استعداد و فکر و اندیشه شده و به حضور ما در اردوى 

مان تو را سپاس آموزان انجامید. اکنون با دل و اندیشهدانش

 گوییم.مى

 سپاس    

معبودا! به خاطر مربیان دلسوز و زحمتکشى که  

قدم برداشته و ما را دوشادوش ما و در جهت رشد و تعالى ما 

 گوییم.گردند، تو را سپاس مىبه صراط مستقیم رهنمون مى

 سپاس    

پروردگارا! همیشه و در همه حال ما را در خط ساالر  

 شکن ثابت قدم بدارشهیدان و راه امام بت
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 آمین    

آفریدگارا! رهبر ما را از خطرات مصون و محفوظ بدار  

 و در کلیه امور یارى بفرما.

 آمین    

الهى شهیدانى که منادیان خون سرور و ساالر شهیدان  

علیه السالم بوده و با نثار خون خود حضرت اباعبداهلل الحسین

درخت انقالب اسالمى را آبیارى نمودند را با شهداى کربال 

 محشور بگردان.

 آمین    
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 شناسنامه 

 تاریخ  
 تولد 
 شهرستان 
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 آدرس و شماره تلفن 
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 نظر سنجى

دانش آموزان عزیز! خواهشمند است نظرات خود را با  
دقت در جدول زیر مرقوم فرمایید. شایان ذکر است که 
نظرات شما در برنامه ریزى هر چه بهترِ اردوها مؤثّر و مفید 

 خواهد بود.
نام و نام خانوادگى:................................................پایه 

 ........تحصیلى:.............
 هاى اردو   عالى   خوب   متوسط   بدبرنامه    

 زمان برگزارى اردو    
 مکان برگزارى اردو    
 برنامه غذایى    
 وضعیت خوابگاه    
 هاى فرهنگىبرنامه    

 نحوه برخورد مسئوالن    
 برخورد مربیان    
 هاى ورزشىبرنامه    
 هاى تفریحىبرنامه    

 پیشنهادها و انتقادات:     
 بهترین خاطره اردو:         


