کار های عملی در اردو
کجا بریم؟
کی بریم؟
ثبت خاطرات
انتقال تجربیات
می خواهیم شما را ببریم اردو...

فوت های کوزه گری اردو داری!
اردو ،اردو بری و اردو داری فوت هاایی کاوه راری دارد .ارار اافاش شاویم ،کاش
هحماتمان را بر باد می دهد .به چند نمونه اه آن ها توجه کنید:
فوت اول :چکش کاری
فرض می ریریم شما مربی هستید (واقعیت هم همین اسات!) ماا مربای ای
هستیم که می خواهیم رروهی را به اردو بباریم .در ایان باا قادما رهتاه اناد:
پس بدان ای پسر! بر تو فرض است کاه قباش اه آن باه ایان پرساش هاا پاسا
رویی! (که این ،یک جورهایی همان ندای وجدان خودمان است)

1ـ می دانید ارر خدای نکرد یک روشه ی ناخن یکی اه بچه ها کج شود ،یک
عمر بایاد بادبتتی بکشاید .سارهنش خاانواد او و نااراحتی خاودو و عابا
وجدان خودت و خودمان و خودشان و ...؟
2ـ آیا خوشی شما را آهار می دهد؟ حیف خاناه ی راحات و سااکت ( یاا حتای
شلوغ!) خودتان نیست که بردارید یک مشت بچه را آوار کنید و خودتان را هام
آوار تر؟
3ـ مگر می شود بچه هاای ایان دور و هموناه را کنتارل کارد؟ هار کسای مای
خواهد برود یک طرف برای خودو خوو باشد ،آن وقت شما می خواهید چاه
کار کنید؟
4ـ ارر یک مرتبه وسط کار خسته شدند .همه شاان دل هایشاان تنام ماادر و
پدرشان شد .رریه و هاری کردند می خواهید چه کار کنید؟
5ـ فکر امنیت آن ها را کرد اید؟ ارر حضرات دختر باشند که وا .........مصیبتا !
6ـ این همه هحمت که می کشید برای چیست؟ چرا؟ آخرو می خواهیاد کاه
چه بشود؟ یک اردوی کوچک که یک برنامه ی مقطعی محسو می شود چاه
فاید ایی دارد؟
7ـ آیا ارهشش را دارد که این قدر وقت و فکر و هزینه بگبارید؟
8ـ وسیله هایی الهم و ضروری برای اردو چیست؟ ارر قرار است یک جای بای
آ و علف بروید ،باید بدانید ارر مالقاه ایای کام داشاته باشاید کاار شاما لنام
است؟!
9ـ بچه های این دور و همونه خیلی خیلای پار توقاع هساتند؟ ارار هایچ کاس
برای هحمات شما ارهو قائش نشد ،فقط ار هدند که؛ ابا خو نیست ،جا کام
است ،هوا بد است،حمام کثیف است و ...آیا تحمش و طاقت آن را دارید؟
11ـ ارر به جایی برسید که احساس کنید دیگر برید اید ،چه کار می کنید؟
خالصه تا وقتی که برای این سوال ها جاوابی پیادا نکردیاد ،بایاد فکار اردو را اه
سرتان بیرون کنید .االن که هنوه سوار ماشین نشد ایاد بایاد خودتاان را خاو
چکش کاری کنید .ارر این مسائش برایتان حش شد باشاد کاه هایچ ،و رار ناه
وقتی با آن ها مواجه می شوید که دیگر کار اه کار ربشته است! (اه ماا رهاتن
بود!)
و اما جواب:

به طور مسلم بیش ترین انگیز ای که آدم را متقاعد می کناد و بتتارین هادف
ها و نتایت نتایت هاست ،خود خود خداست .فقط اوست که ارهو هدف بودن
دارد.
 ...و اما اردو اه بتترین بسترها برای کار فرهنگی است .دوست شادن باا بچاه
ها ،آموختن و آموهو شیو ی درست هنادری (کاه ماا هار چاه مای کشایم اه
شیو ی الط هندری مان است و آن هم برمی راردد باه ایان کاه نگاهماان باه
هندری اشتبا است و ...بگابریم ).در اردوهاا اتهاام مای افتاد .اردو مای تواناد
مـ
صحنه ی آهمایشی هندری ساالم باشاد هماان حیاات طیباه ی قرآنایَ « ...
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باشد او را به هندرى پاك و پاهیز (حیاة طیبه) هند بداريم و آنان را به نیكاوترين
وجتى هه عمش هرد اند ،پاداو مى دهیم( .نحش)79 :

پاسخ سوال اول؛
جوا آن ،قضیه ی پیرمردی است که رهتند یک سال دیگر ،خانه ات روی سرت
خرا می شود و می میری .او هم کوه ی آبی برداشت و راهی بیابان شد و
عاقبت همان کوه خورد به سرو و جا به جا مرد!! بزرری می رهت :آخر برادر
یا خواهر! ارر بتواهیم ایان جاوری فکار کنایم کاه سانم روی سانم بناد نمای
شود! در ثانی صدقه بد و بچه ها را به خدا بسپار و فکر بد هم نکن...
پاسخ سوال دوم؛
اما این که چطور با نامالیمات اردو و بد قلقی بچه ها کنار بیاییم؟ بازر ترهاای
اهااش علاام و عمااش ،جااوا ایاان سااوال را بااا ایاان جملااه م ای دهنااد کااه رسااول
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ل َب ْي ٍ
خ َ
أَ ْد َ
ت ُ
ه ِ
نزد پروردرار هسى است هاه باه متلوقاات خادا نهعاى برسااند و خاانواد اى را
شاد نمايد( .الكافى /ج / 2ص )461
ارر ظرفیت نداری با خانواد ی خدا خو برخورد کنی و بدی شاان را باا خاوبی
جوا دهی ،با جسارت باید رهت :مربی رری نکن! یادمان نرود کاه اردوداری و
مربی رری قبش اه هر چیز بارای باه کماال رسایدن خاود ماسات ،و بایش تارین
کسی که به آموهو و اصالح نیاه دارد خود ما هستیم ،در این سیستم آدم باید
خودو را اه همه بدتر ببیند و همه را اه خودو بتتر .باه قاول آن مثاش قادیمی:
اره دستم را طرفت دراه کردم برای این نبود که کمکم کنی برای این بود که باه
تو کمک کنم .کافی است با این عینک نگا کنیم...
بی منت...
جوا باقی سوال ها هم یکی یکای پیادا مای کنایم .شاما هام باا ماا همارا
شوید.

راستی ارر برای همین سواالت یا ساواالتی اه ایان دسات جاوا
دارید یادداشت کنید تا بقیه دوستانتان اه آن استهاد کنند.

هاای خاوبی

ضمائم

سعدی کیست؟
انم :ابو محمد مشرف الدین (شرف الدین )
تولد :اوایل قرن هفتم حدود  606هجری ردشیراز
لمت
لقب :سعدی شیرازی ،ملک ال کالم،افصح ا کلمین
آاثراو:بوستان و گلستان،زغلیات و قصائد،مثنوی سعدی انهم
ردگذشت :رد گذشت او را تذکره نویسان هب سال اهی  690ات696نوشته اند.

معرفی آاثر:

بوستان :این منظوهم (شعر) رد اخالق و رتبیت و وعظ است و رد ده باب میظنت شده است :عدل ،احسان ،عشق ،تواضع ،رضا ،ذکر ،رتبیت ،شکر ،توهب و مناجات و ختم کتاب.
گلستان :مهم رتین ارث سعدی رد نثر ،گلستان است هک دارای یک دیباهچ و هشت باب است و رد آن هب سیرت پادشااهن ،اخالق ردویشان ،فضیلت قناعت ،خاموشی ،عشق وجوانی،
ضعف و پیری و آداب رتبیت و صحبت رپداخته است.

چند ح کایت از سعدی:
 خبری هک دانی دلی بیازارد تو خاموش ات دیگری بیارد.
 ره هک رد حال تواانیی نکوی نکند رد وقت ان توانی سختی بیند.
 سخن میان دو دشمن چنان گوی هک گر دوست گردند شرم زده نشوی.
 هس چیز پایدا ر نماند:مال بی تجرهب و علم بی بحث و ملک بی سیاست.

بهار
باز كن پنجره اه را هک نسيم
روز میالد ااققی اه را
جشن میگیرد

و بهار
روی ره شاهخ کنار ره ربگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله اه
ربگشتند

و طراوت را فریاد زدند
كوهچ یکپارهچ آواز شده است
و ردخت گیالس
هدهي جشن ااققی اه را
گل هب دامن کرده ست
باز كن پنجره اه را ای دوست

چيه یادت هست
هک زمین را عطشی وحشی سوخت
ربگ اه ژپمردند
تشنگی با جگر خاك هچ کرد
چيه یادت هست
توی
اتريكي شب اهی بلند

سیلی سرما با اتك هچ کرد
با سرو سینه گلهای سپید
نيمه شب باد غضبناك چهکرد

چيه یادت هست
حالیا م جعزه بارانرا باور كن
و سخاوترا رد چشم چمنزار ببین
و محبت را رد روح نسيم
هک رد این كوهچ تنگ
با همین دست تهی
روز میالد ااققی اه را
جشن میگیرد
خاك جان یافته است
تو چرا سنگ شدی
تو چرا اینهمه دلتنگ شدی
باز كن پنجره اه را
و بهاران را
باور كن.

معرفی یک هنرمند ( امکل الملک)
اتبلواهی او آن قدر جذا ب بودند هک دننیبه ای را هب تسیین وا یی داشت .پدر محمد هم رد کشیدن منظره و نقاشی و چاپ سنگی استاد بود و بهمین علتاستعدا دمحمدراهب سرعت تشخیص دادواوراربایجدیگرفتن نقاشی،تشویقوراهنماییکرد.پدرش نقاشی اهیاورا
با دقت ربرسی یی کرد و رهجا هک الزم بود ،نکته ای را هب او یی آموخت و راهنماییش یی کرد.آموزش اهی پدر متناسب با رشد محمد میظنت یی شد .پدروقتی مطمئنشد هک نقاشی جزئیازوجود پسرششدهو ات پایان عمر نمیتوانددلاز آنبکند،ن کاتیراهباو گوشزد
یی کرد هک ات پایان عمر آوزیه گوش محمد شد « :محمد جان اگر یی خواهی نقاش خوبی شوی ،باید مدا وم کار کنی و ات یی توانی طرح زبنی و نقاشی بکشی »
تح
عمویش صنیع الملک از نقاشان بنام عصر خود بود .امکل الملک رد نوجوانی هب تهران رفت و رد سالهای ااقمتش رد تهران هب سفارش انصر الدین شاه چندین اتبلو کشید .او چند سالی رارداروپاگذراندوزند تعدا دیاز نقاشاناروپایی صیلکردو ردموزه اهیمختلف
اروپا هب مطالعه آاثر نقاشان زبرگ اروپا رپداخت .ربجستهای از امکل الملک توسط شاگرد ایشان مرحوم استاد ابوالسسن صدیقی حجاری گردیده است
محمد غفاری ،ملقب هب امکل الملک ،نقاش شهیر اریانی رد سال  4221رد کاشان هب دنیا آمد و تعدا دی از اعضای خانواده اش اهل هنرو نقاشیبودند ردچند ماهگیاوراهب”کلده”دهیبسیار سرسبزوخوش آبو هواردزنديكي کاشانربدند.طبع حساسودل انزكمحمد رد
روستای سرسبز هک شکوه كوهستانش چشم را خیره میکرد رپورش یی یافت وقلب او ماالمال از عشقی سرشار هب طبیعت یی شد .از تنور تکه ذغالی رب یی داشت و روی دیواراه،ورقهای حساب و کتابپدر،زیناسب اهو گاهی دورازچشمپدرو ماردشربروی
مخ
مخ
دیوار سفید شده با گچ ااتق نقاشی یی کرد.نقشهای تلفی یی زد و رتشیب ردخت صنورب را یی کشید هک روی تپه کنار نهر رودییه بود.محمد با آن سن کم از ده بیرون یی رفت.کنار آن صنورب یی نشست و ساعتها هب آن خیره یی شد،هب رنگها وربگهای تلفی هک پیدا یی
کرد،هب پوسته ضخيم و قهوه ای آن و هب تصوری مواج ردخت هک رب سطح زالل نهر یی افتاد،بعد سر یی چرخاند و كوه را هک یی دید دلش از هیبتش یی لرزید ،هب هیجان یی آمد و چنان محو شکوه آن یی شد هک صدا ی ماردش را نمی دینش .محمد …محمد جان ….کجایی؟ چرا
سخ
جواب نمی دهی ؟ مارد یی دانست هک پسرش مثل همیشه کنار ردخت صنورب محو تماشای طبیعت است « .خدا ی نکرده اگر اتفاق بیفتد …آن وقت من هچ بکنم؟» و محمد رهبار هب جایاینکه پاسخیهب ماردبدهد،ازکشف زتهای هککردهبود نمیگفتو خشم ماردهب

مبااهتی شیرین مبدل یی شد.یکبار عاب زبرگی را کشف کرده بود هک رب فراز كوه رپواز یی کرد ،اوج یی گرفت و یکباره هب شتاب و بی آنکه بال زبند بسوی زمین تن راه یی کرد و فرود یی آمد.محمداگرردخانوادهایمعمولیبدنیا آمدهبود ،بی کش بخاطر نقاشی رد دفتر
حساب و کتاب پدرش تنبیه یی شد .اما پدر دست نوازش رب سر او کشیده و با دادن یک دسته کاغذ و مدا د خوب او را تشویق یی کرد.رد خانواده او هنر و بخصوص نقاشی از اهمیت ممتازی ربخوردار بود.
تش
تس
اتبلواهی او آنقدر جذا ب بودند هک دننیبه ای را هب یین وا یی داشت.پدر محمد هم رد کشیدن منظره و نقاشی و چاپ سنگی استاد بود و بهمین علت استعدا د محمد را هب سرعت خیص دادواوراربای جدیگرفتن نقاشی،تشویقوراهنماییکرد.پدرش نقاشی اهیاورابا
دقت ربرسی یی کرد و رهجا هک الزم بود ،نکته ای را هب او یی آموخت و راهنماییش یی کرد.آموزشهای پدر متناسب با رشد محمد میظنت یی شد .پدروقتی مطمئنشد هک نقاشی جزئیازوجود پسرششدهو ات پایان عمر نمیتوانددلاز آنبکند،ن کاتیراهباو گوشزد یی
کرد هک ات پایان عمر آوزیه گوش محمد شد « :محمد جان اگر یی خواهی نقاش خوبی شوی ،باید مدا وم کار کنی و ات یی توانی طرح زبنی و نقاشی بکشی » عمویش صنیع الملک از نقاشان بنام عصر خود بود.
تح
امکل الملک رد نوجوانی هب تهران رفت و رد سالهای ااقمتش رد تهران هب سفارش انصر الدین شاه چندین اتبلو کشید .او چند سالی را رد اروپا گذراند و زند تعدا دی از نقاشان اروپایی صیل کردورد موزه اهی مختلفاروپاهب مطالعه آاثر نقاشانزبرگاروپارپداخت.

امکل الملک رد بازگشت هب اریان مدرهس “صناعی مستظرهف” را اتسیس کرد و مدرییت آن را عهده دار شد.
او رد سال  4۰0۱هب حیین آباد نیشابور رفت و دوازده سال آخر عمر خود را رد این روستا رد ازنوا گذراند و رد سال  4۰49خورشیدی ،رد سن  96سالگی ردگذشت.
مقبره امکل الملک رد کنار آرام گاه شیخ فرید الدین عطار نیشابوری قرار دارد .از او آاثر مشهوری مانند اتالر آینه کاخ گلستان هب جای مانده است.
تج
محمد غفاری (امکل الملک) از هنرمندا ن بنام عصر اقجار است هک ظهور او رد رعهص ن گارگری با ابدا عات و نوآوریاهی او رد سبک و روش ،فصل اتزه ای را رد بخش هنراهی سمی اریان گشود .وی با کشیدن اتبلو اتالر آهنیی از سوی انصر الدین شاه هب امکل
الملک ملقب شد.
آرام گاه امکل الملک رد جوار آرام گاه عطار نیشابوری و رد میان باغی رد حوهم شهر نیشابور واقع است و رد سمت رغب آرام گاه خیام و هب افصله دو کیلومتری از آن واقع است .طراح این بنای یادبود هوشنگ سیحون است.

ت
این بنا رد نقشه از دو مدول (پيمون) مربعی شکل شکیل شده است و مستطیلی با تناسب  4رب  2را ییسازند .اضالع مربع رد نما با یک قوس نيم داریه خود نمایی یی کنند؛ حجم بنا از قوساهیی متقاطع هک رب روی اقطار مربع زده شده اند پدید آمده هک این فوسهای متقاطع،
پی
“اتقاهی چهاربخش” را هک رد معماری سنتی اریان بسیار دیده شده اند را تدا عی یی کنند و احتماال منبع الهام طراح نیز بوده است .طراح با بهرهگیری خالاقهن از قوس و با چشی هک رد ایده کلی آن ایجاد کرده ،هب هجیتنای ظارها متفاوت با هندهس ای دیچیپه دست یافته
است .این طرح مبتکراهن هب مدد سازه پوستهای بتنی اجرا شده است.
رد بنای یادبود امکل الملک دو نوع قوس هب شرح زری دیده یی شود.
شش قوس نيم داریه نما هک نیبت داههن هب ارتفاع آنها  4هب  4/2است ،چهار قوس متقاطع هک رب روی اقطار دیده یی شوند… .الزم هب ذکر است هک رد پانیی قوساهی اصلی نما از روربو دو قوس كواتهرت نیز وجود دارند هک رد واقع تالقی قوساهی متقاطع هیتند .شاید
بتوان گفت حجم کلی بنا از پوستهای هس بعدی رد فضا حاصل آمده است هک رد یک حرکت رنم دو نوع قوس یاد شده را هب هم ویپند یی دهند.
این قوسها و پوشش آنها رد باال ،اش کال هندسی مخروطی ش کلی را بوجود آوردهاند هک ابت کاری هندسی بوده ،اوج خالقیت معماری را رد بهرهگیری از عناصر معماری سنتی اریان رد رتکیبی جدید و موزون نشان ییدهد .رد این بنا نیز همانند آرام گاه خیام هندهس نقشی شایان
توهج دارد و ویپند عمیق این بنا را با نظام معماری اریانی ربقرار کرده است.

مح
زتیینات استفاده شده ربای آرام گاه امکل الملک کاشی معرق است هک نقوش آنها بسیار هنرمنداهن رب روی سطوح منحنی نما ب کار گرفته شدهاند وهب سمت خط تقارن قوساه این نقوش كوچک و كوچکتر ییشوند .هب گفته طراح ،کاشی معرق ،معماری کاشان یعنی ل

زادگاه امکل الملک را یادآور یی شود.
هم
فرم کلی بنا و زتیینات و چنین رنگ کاشی اه ،اهرمونی بس عجیب با بنای مجاور یعنی آرام گاه عطار دارد ،بطوریکه شاید بازدید کننده رد بدو ورود هب باغ و رد ن گاه اول آندو را دو جزء از یک بنا ردك کند!
سنگ مزار امکل الملک همچون ساری سنگاهی مزاری هک سیحون رد آرام گاه ظهیرالدوهل تهران طراحی کرده است ،یکپارهچ از سنگ گرانیت و با بافت خشن بوده ،رد قسمت باالی سنگ هک مرتعع و زاوهي دار رتاشیده شده است ،نقش ربجستهای از امکل الملک
توسط شاگرد ایشان مرحوم استاد ابوالسسن صدیقی حجاری گردیده است.

به نام آن که جان را فکرت آموخت.
دست معلمی را بًوس ک شيوه ی کشف راه َل ها را می آموزد ،ن
خود راه َل را!
در االا کاالس هاا ی درس ،تتتاه ساایا  4یاا وایات بارد 2وجاود دارد .نحااو ی
استهاد اه تابلو در میزان یادریری دانش آموهان تهاوت هیادی ایجاد میکند .ارار
فضای کالس نور کافی نداشته باشد و یا تابلوی کالس طوری نص شد باشد
که همه به راحتی نتوانند اه آن استهاد کنند منجار باه افات آموهشای خواهاد
شد .در هنگام استهاد اه تابلو موارد هیر را در نظر بگیرید:
 .1اه چه فاصله ای خط شما خواند میشود؟ دقت کنید درشتی خط شما به
انداه ای باشد که دانش آموهان انتتای کالس نیز قادر به خواندن آن باشند.
 .2نتایت استهاد را اه قسمت باالی تابلو ببرید .تنتا همانی اه بقیه ی قسمت
های آن استهاد کنید که بدانید برای کساانی کاه در انتتاای کاالس هساتند،
مشکلی ایجاد نمی شود.
 .3اه تابلو برای نوشتن موضوعی که قصد دارید برای دانش آموهان بیاان کنیاد،
استهاد نمایید تا هنگامی که آن را توضیا میدهید ،کنترل فضا آموهشی هام
چنان در اختیار شما باشد.
 .4ارر چپ دست هستید ،ممکن است نوشتن روی تاابلو بارای شاما مشاکش
باشد .این مسئله برای برخی اه مربیان ناراحتی هایی را نیز به وجود می آورد.
ارر کمی به سمت راست بچرخید و قلم را بایش تار فشاار دهیاد ،مای توانیاد
شرایط را بتبود بتشید.
 .5آن طور که دید میشوید ،شنید نیز بشوید .سعی کنید وقتای پشات باه
شارردان در حال نوشاتن روی تاابلو هساتید ،باا آن هاا هیااد صاحبت نکنیاد .در
صورت امکاان ،محاش نشساتن داناش آماوهان را طاوری ترتیا دهیاد کاه حتای
هنگام نوشتن روی تابلو هم بتوانید ارتباط چشمی خود را با آنان حهظ کنید.

 . 1تتته سیا وسیلهای است دارای سطحی بزر برای نوشتن .اه تتته سیا در مکانهای آموهشی استهاد میشود .برای نوشتن روی تتتاه سایا اه راچ
استهاد میشود و برای پاک کردن نوشتهها اه وسیلهای بنام تتته پاک کن که اه یک تکه ابار تشاکیش شاد اسات ،اساتهاد میشاود .باا باه وجاود آمادن تتتاه
سهید امروه کمتر اه تتته سیا استهاد میشود.
 . 2یا تتته سهید وسیلهای است دارای سطحی بزر برای نوشتن .اه تتته سهید در مکانهای آموهشی استهاد میشاود .بارای نوشاتن روی تتتاه ساهید اه
ماژیکهای متصوص استهاد میکنند.برای پاک کردن نوشتهها نیز اه وسیلهای به نام تتته پاک کن که اه یک تکه ابر تشکیش شد اسات ،اساتهاد میشاود .باا
به وجود آمدن تتته سهید امروه کمتر اه تتته سیا استهاد

میشود.

 .6در صورت امکان ،تابلوی کالس را اه قبش امتحان و آماد کنید تا دانش آموهان
بتوانند بی درنم مطال شما را مشاهد کنند.
 .7می توانید اه تابلو برای نوشتن پاستی که دانش آموهان به سا االت شاما
میدهند ،استهاد کنید تا بدانند که شما برای طره فکار آن هاا ارهو و احتارام
قائش میشوید.
 .8قلم وایت ُبرد و یا رچ را در اختیار دانش آموهان هم قرار دهید .تابلو و یا تتته
سیا را متعلق به آنان نیز بدانید .اه داناش آماوهان بتواهیاد سا االتی را کاه اه
شما دارند ،اید هایی که در ذهن دارند و چیزهای جالبی را که مایلند راجع به
آن ها بحث کنند ،روی تتته بنویسند.
 .9می توانید اه دانش آماوهان بتواهیاد سا االتی را کاه مرباوط باه یاک مبحاث
خاص هستند و مایش به دانستن پاس آن ها می باشند ،روی تتته بنویساند.
برای این کار امتیاه هم قائش شوید.

 .11اه تتته پاک کن با احتیاط استهاد کنیاد .قباش اه ایان کاه نظارات پیشانتاد
شد یاا نوشاته شاد ی داناش آماوهان بار روی تتتاه سایا را پااک کنیاد ،باه
اهمیت و ارهو آن ها هم اشار کنید.
سپاس گهار معلمی هستج ک اندیشيدن را ب م

آموخت ن اندیش ها را . . .

