
 

 ختراناوقات فراغت دسازی  بهینه
  *محمدکاظم کریمی

 مقدمه

هاسـت کـه افـراد فـارغ از  اوقات فراغت بخش مهمـی از زنـدگی روزمـره انسان
های گونـاگون سـپری  دلخواه خـود آن را بـه شـیوه تعهدات شغلی و اجبـاری بـه

های جدیـدی از گـذران  هـای نـوی ، شـیوه فّناوریآمدن  کنند. امروزه با پدید می
های گونـاگون زنـدگی فـردی،  کـه هرکـدام در جنبـهاوقات فراغت به وجود آمده 

 هایی است. خانوادگی و اجتماعی دارای فواید یا آسیب
عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه هرچنـد فـارغ از اشـتغاالت  دختران و زنان به

کاری، وقت زیادی در اختیار دارند، اما معمواًل برای استفاده درست از آن برنامـه 
آنکه دی  مبی  اسـالم بـه  گاهی کافی در ای  زمینه ندارند. حالمناسبی نداشته یا آ

های مختلفـی  ای مبذول داشته و در متون اسالمی، گونه اوقات فراغت توجه ویژه
 های گذران مطلوب آن معرفی و توصیه شده است. از شیوه

 شناسی مفهوم

 9فراغت به فتح فاء به معنی آسایش، آرامش، فرصت و مهلـت بیـان شـده اسـت.
                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.  *
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اگرچه در لغـت عربـی فراغـت بـه معنـی »باره گفته است:  درای  فرهنگ فارسی
زبان، فراغـت را بـه  به معنای آسایش است، اما فصحای فارسـی  اضطراب و فراغ

 9«.اند کاربرده معنی آسایش و آسودگی به
هایی است که هـر فـرد فـارغ از کـار و  اوقات فراغت شام  فرصتدر اصطالح، 

ای از اشتغاالت است که  دیگر، مجموعه بیان به اختیار دارد.شغ  رسمی خود در 
هـا و یـا  منظور توسعه آگاهی فرد با رضایت خاطر یا برای استراحت یا تفریح یا به

فراگیری غیرانتفاعی و مشارکت اجتمـاعی داوطلبانـه، بعـد از رهـایی از الزامـات 
 2«.پردازد شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می

 ت فراغت در اسالماهمیت اوقا

ای تقسـیم شـود کـه  گونـه روز افراد بایـد به های اسالمی، اوقات شبانه طبق آموزه
عالوه بر اختصاص بخشی از آن برای تأمی  معاش، فرصـت کـافی بـرای دیگـر 
امور ضروری مانند عبادت، تفریح، استراحت و شکوفایی استعدادها کـه امـروزه 

فرماینـد:  می داشـته باشـند. امیرالمـؤمنی شود،  از آن به اوقات فراغت یاد می
ِّلـى » ة  یّل  ـاع  ـُه و  س  اش  ع  ة  یُرّ  م  اع  َبُه و  س  ا ر  يه  َِ اِجى  ة  ین  اع  ّس   َ ات   اع  ُث س  ِلّْلُمْؤِمِن ت   

ّ  و  یْجُمُ   ِْ ا ی يم  َِ ا  ه  ِْ َذ
ين  ل  ْفِّسِه و  ب  ين  ن  روز خـود را بـه سـه  مـؤم  بایـد شـبانه 3؛ب 
بخشی برای نیایش و عبادت پروردگـار، بخشـی بـرای تـأمی   ند.بخش تقسیم ک

های حالل و زیبای مورد نیـاز  مندی از لذت های زندگی و بخشی برای بهره هزینه
خردمنـد »با بیانی مشـابه فرمـوده اسـت:  همچنی  امام صادق«. نفس است

جـات زمانی برای عبادت و منا .باید وقت روزانه خود را به چند بخش تقسیم کند
                                                           

 .2000، ص 2، ج فرهنگ فارسی. معی ، 9
 .903، ص مجموعه مقاالت سمینار ملی رفاه اجتماعیوبودجه،  . سازمان برنامه2
 .310، حکمت البالغه نهج. صبحی صالح، 3
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های خدا و زمـانی  با خدا، زمانی برای محاسبه نفس، زمانی برای تفکر در آفریده
های دیگـر مـدد  شدن سـاعت مندی از امور حالل که ای  زمان به بهینه برای بهره

 9«.رساند می
اسالم بر مراقبـت و مسـئولیت در برابـر عمـر و پرهیـز از هـدر رفـت    هرروی، به

اعضای جامعه تأکید دارد و دختران جوان نیز  های پیش روی زندگی همه فرصت
بایسـت  به دلی  برخورداری از نشاط، شـادابی و توانـایی جسـمی و روحـی، می

های در اختیار را مغتنم دانسته و در سپری کردن اوقـات فراغـت خـود بـه  فرصت
 امور مفید اهتمام ویژه داشته باشند.

 ریزی اوقات فراغت برنامه

فراغت خود را مـدیریت کـرد و از آن بهـره صـحیح بـرد؟ توان اوقات  چگونه می
ریزی اوقـات فراغـت حاصـ   سؤال مهمی است که پاسخ درست به آن با برنامـه

هـایی  شود. معمواًل دختران با کم  در انجام کارهای منزل یـا انجـام فعالیت می
های ورزشی، رفت  به پـارک، سـینما،  مانند تماشای تلویزیون، شرکت در فعالیت

خواهیم بـدانیم شـیوه  کنند، اما می اتر و مانند آن، وقت فراغت خود را سپری میتئ
تواننـد از  درست اسـتفاده از اوقـات فراغـت کـدام اسـت و دختـران چگونـه می

 های در اختیار خود بیشتری  بهره را ببرند. فرصت
طبعًا توجه بـه نیازهـای دختـران بـه لحـاظ زیسـتی، روانـی، فرهنگـی و دینـی، 

های  ریزی در ای  خصوص اسـت و بـرآوردن نیازمنـدی ط هر نوع برنامهشر پیش
آنـان بایــد در سـطوح فــردی و اجتمــاعی موردتوجـه قــرار گیـرد. بــدیهی اســت 

گذران اوقات فراغت در هر جامعـه، متناسـب بـا نحـوه تفکـر، اعتقـادات و  شیوه
                                                           

 .020، ص 2، ج الخصال، شیخ صدوق. 9
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نـی شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت است. در نظام اسالمی که مبت
فراغت در کنـار اوقـات کـار، بایـد در خـدمت  های الهی است، اوقات بر ارزش

تری  خسـارت آن اسـت کـه جوانـان و  جویی انسان قرار گیرد و بزرگ کمال حس
دختران جامعه اسالمی، تلقی خود از شیوه گذران اوقات فراغت خـود را در حـد 

 بی تنزل دهند.ویژه جامعه غر اسالمی، به ها و تلقیات جوامع غیر آرمان
 کم دارای سه کارکرد مهم است: های مربوط به اوقات فراغت دست فعالیت

 قوا؛ . رفع خستگی و تجدید9
 . تفریح و گریز از روزمرگی و یکنواختی؛2
 . رشد و تعالی شخصیت فردی.3

ای مهـم اسـت کـه  اندازه توجه به چگونگی سپری کردن سرمایه عمر در اسالم به
و  »از مواعظ لقمان حکیم به فرزنـدش ایـ  بـود کـه:  ایندفرم می امام صادق

ـُه  يت  ْبّل 
 
ا أ يم  َِ اِبَ  ب     ش 

ْرب 
 
ْن أ َ  ع  ج  َّزو  ين  ی    الَّلِه ع  ْف   ب  ق  ا و  ِ  ا  ِإذ  ُل 

 
ُتّْسن َنَ س 

 
ْم أ اْعّل 

ه ْقت  ْنف 
 
ا أ يم  َِ ُه و   ْبت  ّس  اِلَ ِمَما اکت  ُه و  م  يت  ن  َْ ا أ  يم  َِ فرزندم بـدان، فـردا کـه  9؛و  ُعُمِرک 

پرسـند:  شوی، درباره چهار چیز از تو می در پیشگاه الهی برای حساب حاضر می
ات را چگونه سپری کردی؟ عمرت را در چه کاری صرف کردی؟ ثروتـت  جوانی

 «را چگونه به دست آوردی؟ و آن را چطور مصرف کردی؟
 

 چنی  گفت روزی بـه پیـری، جـوانی
 

 نـدگانیکه چون است با پیریت ز 
 

 2که معنیش جز وقت پیری نـدانی  بگفت اندری  نامه حرفی است مبهم
 

ریزی صـحیح بـرای اوقـات فراغـت دختـران در جامعـه،  رو، وجود برنامـه ازای 
شان خواهد داد. اگـر دختـران  های روزانه نویدبخش موفقیت آنان در کلیه فعالیت

                                                           

 .930، ص 2، ج الکافی. کلینی، 9
 ، مثنویات.دیوان اشعار. پروی  اعتصامی،  2
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را صـرف امـور مفیـد و  جامعه اسالمی پس از انجام کارهای روزمره، وقت خود
های گونـاگون، بـه مطالعـه، بازدیـد  باارزش کنند و در کنار تفریحات و سرگرمی

علمی، امور فنی و هنری و دیگر کارهای موردعالقه بپردازند، کمتر دچـار یـأس، 
خاطر و احساس بطالت شده و بیشتر احساس شخصـیت، مـؤثر بـودن و  رنجش

ای پویا، بانشـاط و  های جامعه گذر پایهرضایت خاطر خواهند داشت و از ای  ره
 شود. معنویت بنا گذاشته می با

 ها و کارکردهای اوقات فراغت دختران زمینه

 مطالعه و تحقیق .1

های دینی و اسـتفاده از  نهادن به آموزه منظور ارج دختران مسلمان بهضرورت دارد 
شـد و تعـالی، نهـادن در مسـیر ر اوقات خود برای حضور مؤثرتر در جامعه و گام

پایه مطالعه و تحقیق سامان داده و از اوقات فراغت بـرای رشـد  زندگی خود را بر
رفته ایـ   دادن خود به مطالعه رفته های ضروری بهره گیرند. عادت علمی و آگاهی

دهد تا از امکانات در اختیارشـان بهـره مفیـد  فرصت را در اختیار دختران قرار می
افزارهـای  زیـون، تلفـ  همـراه، رایانـه، اینترنـت و نرمببرند و در ای  صورت تلوی

عنوان وسیله آموزشـی مورداسـتفاده قـرار  تواند به نوبه خود می مختلف هرکدام به
به   ها و مقاالت علمی، های علمی، دانلود و مطالعه کتاب گیرد. مراجعه به سایت

ق هــای علمــی از طریــ های علمــی و مشــارکت در بحث گذاشــت  یافتــه اشتراک
ها برای رشد آگاهی و  توان از آن های اجتماعی هرکدام فرصتی است که می شبکه

 کسب معلومات مدد گرفت.
کشور ایـران ازنظـر سـرانه   ای  نکته ازآنجا اهمیت دارد که بر اساس آمار موجود،

 20رود. سرانه مطالعه در ایـران حـدود  تری  کشورها به شمار می مطالعه از پایی 
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دقیقه اسـت. فاپـ   10آنکه در کشوری مث  فاپ  سرانه مطالعه  لدقیقه است، حا
درصـد مـردم  ۹۱خوانی جایگاه نخست را در جهان دارد و  ازنظر عادت به کتاب

خوانند؛ برای مثال ی  فاپنـی  طورمعمول کتاب، روزنامه و مجله می ای  کشور به
 9خواند. کتاب می ۴7در سال حدود 

ان دو حمال را دیدم که بار سنگینی را بـر پشـت در خوزست»گوید:  می 2حوق  اب 
وجدل در مسـائ  تأویـ  قـرآن و  کشیدند و در آن حالت دشوار مشغول بحث می

 3«.حقایق کالم بودن
 برخی از محورهایی که برای تحقق ای  هدف مؤثرند، به شرح زیر است:

انی و تالوت و مطالعه آیات الهی؛ خواندن کالم وحی و برقراری ارتبـاط بـا معـ •
شرح و تفسیر آیات برای انس بـا قـرآن دارای اهمیـت فراوانـی اسـت و در میـان 

 تفاسیر قرآن کریم شروع با تفسیر نمونه برای دختران جوان بسیار سودمند است.
البالغه و کتاب  شناخت و مطالعه روایات و سیره معصومان؛ کلمات قصار نهج •

 العقول برای شروع بسیار مفید است. تحف
عنوان فعـِ  خداونـد بـه  شنایی با خلقت و طبیعت و سیر در آفـاق و انفـس بـهآ •

 کند. انسان بصیرت خاصی عطا می
 .های حضرت امام و انقالب اسالمی آشنایی با اندیشه •
شعر و ادبیات دینی و ملی، ، تاریخ مطالعات تاریخی، تاریخ اسالم، تاریخ مل  •

 ادبیات دفاع مقدس، فرهنگ و ادبیات مل .
                                                           

 .۱۱0۶77۶، کد خبر ۱۳۹5اردیبهشت  ۴، ری صداوسیماخبرگزا. 9
دان عـرب در قـرن   َحوق ، بازرگان، سیاح معـروف و جغرافـی ِحوق  مشهور به ِاْب  . ابوالقاسم محمدب 2

هجری به سیاحت در بالد اسالمی پرداخـت و کتـاب صـورال االرض یـا  301تا  339چهارم هجری، از 
 المسال  و الممال  را تألیف کرد.

 .93، ص الرسالة الشرفیة فی تقاسیم العلوم الیقینیةسلماسی،  .3
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 حال عالمـان و اندیشـمندان بـزرگ اسـالمی و غیـر مطالعه سرگذشت و شـرح •
بخش بـودن و اسـتفاده از تجربیـات زنـدگی آنـان بسـیار  اسالمی به جهت الهام

 سودمند است.
باید جوانان روحانی و دانشـگاهی، قسـمتی »گویند:  باره می درای  امام خمینی

نند کـه در رأس آن توحیـد و از وقت را در شناخت اصول اساسی اسالم صرف ک
گذاران عدالت و آزادی امت، از ابـراهیم خلیـ   عدل و شناخت انبیای بزرگ، پایه

هـا  اجمعی ( و در شناخت طرز تفکر آن وعلیهم وآله علیه الله تا رسول خاتم )صلی
از نقطه اقصای معنویت و توحید تا تنظیم جامعه و نوع حکومت و شرایط امـام و 

 9«.و قضات و فرهنگیان که علما هستند و والت بقات دیگر از امرااالمر و ط اولی
های خوب برای رشد دانش و آرامش  کتاب ۀباید دانست به همان اندازه که مطالع

هـای فسـاد  های بد انسان را به پرتگـاهی کـه پایـانش گرداب روح مفیدند، کتاب
ی و سخیف های سطح که دختران، کتاب کنند. هنگامی اخالق است، نزدی  می

کم ذوق شناسایی چیزهای زیبـا را از دسـت  کنند، کم را برای مطالعه انتخاب می
های موهوم عالوه بر تضـییع  ای و رمان های افسانه دهند. ازجمله برخی کتاب می

هـای بـزرگ  گمراهی و فساد اخالق است و آنان را از رسیدن بـه آرمان ۀعمر، مای
ـُه ِمـْن ُمِهِمـِه : »فرموده است امام علی 2دارد. بازمی  ْ ا  َ َ    ِباْلُفُضـوِل  ـِن اْشـت  م 

ُموِل 
ْ
ن الزم سرگرم کند، از امـور مهـم کـه آرزو  کس که خود را به امور غیر آن 3؛اْلم 

 «.ماند دارد، بازمی

 نویسندگی و تدوین مقاله .2

نویسـی و  نامه نویسـی، فیلم نویسـی، داستان ویژه مقاله اهتمام بـه نویسـندگی بـه
                                                           

 .20، ص 2، ج امام صحی هخمینی،  . امام9
 .203-200، ص 2، ج جوان از نظر عقل و احساسات. ر.ک: فلسفی، 2
 .623، ص غررالحکم و دررالکلمآمدی،  . تمیمی3
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شعر در موضوعات مورد ابتالی جامعه از امور مهمی است کـه دختـران سرودن 
طلبی مدد خواهد رساند. برای ای  منظور شایسـته  جوان را در مسیر رشد و کمال

هـا، بخشـی  های مربوط به آموزش ای  مهارت است دختران با حضور در کالس
ن بـه دختـران جـوا رو آوردن ها اختصـاص دهنـد. از وقت فراغت خـود را بـدان

نویسندگی و تدوی  مقاالت علمی باعث کسب مهارت، ارتقای دانـش، ارتقـای 
شود و آثـار و  فرهنگ عمومی و کم  به اصالح امور و ح  مشکالت جامعه می

 عاید جامعه خواهد شد. مدت کوتاهنتایج آن در 
های گوناگون زندگی اجتمـاعی جامعـه  طبیعی است حضور فعال زنان در عرصه

هـای  ه، مستلزم آمادگی نسبی دختران امروز از طریـق کسـب مهارتامروز و آیند
هایشان است.  یتخالقبرای بروز استعدادها و  ها آنیری کارگ بهیاز جامعه و موردن

یج حس مفید و مـؤثر بـودن را در دختـران بـه تدر بههایی  تجهیز به چنی  مهارت
امـروز بـه مـردان های علمـی کـه در جامعـه  را در زمینـه هـا آنآورد و  وجود می

بـا  ،را در رقابـت سـالم بـا مـردان ها آنسازد و  یافته است، ورزیده می اختصاص
 کند. توفیق مواجه می

عبقاا  النوارالر فای الةاةام ال  ام درباره مرحوم میرحامد حسی  صـاحب کتـاب 
آمده است که ایشان در تصنیف به حدی اهتمام داشتند که هرگاه دسـت  النطهار

کـرد و چـون دسـت چـپ کـار  فتاد، با دست چپ تحریر میا راستش از کار می
چیـزی مـانع او در انجـام ایـ  کـار مهـم  فرمـود و هیچ کرد، با زبان امال می نمی
 9شد. نمی

 انس با کتاب و کتابخانه .3

اند و  کتابخانه محیطی اسـت کـه همـه اندیشـمندان و عالمـان ازآنجـا برخاسـته
                                                           

 .36، ص 9، ج االطهار امامةائمة االنوارفی عبقات، حسی  . میرحامد9
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انـد. کتـاب آینـه کـالم الهـی و  ردهدریافـت کمکان  آن محصول دانش خود را از
اسـت. خوانـدن کتـاب، مجلـه و  خواندن، اولی  خواست الهی از نبی خاتم

صورت عادتی برای دختران جوان تبدی   ویژه در محیط کتابخانه باید به روزنامه به
ــی  بخش ــق پرســه گــردد. همچن ــد از طری ــات فراغــت بای زدن در  هــایی از اوق

های مختلف کتاب کـه بـه  ویژه نمایشگاه ید و نشر، بهها و مراکز تول فروشی کتاب
گــردد، ســپری شــود.  های مختلــف در شــهرهای مختلــف برگــزار می مناســبت

ها پیشگام باشند، گـام  همچنی  اگر دختران بتوانند در برگزاری ای  قبی  نمایشگاه
خواهند داشـت. داشـت  حـرص در  سازی اوقات فراغت خود بر مؤثری در بهینه

های مرتبط با حوزه معـارف اسـالمی،  ویژه کتاب های معتبر به رید کتابتهیه و خ
تاریخ ادبیات ایران و جهان، فرهنگ اقوام و مل  نقش مهمی   های تاریخی، کتاب

 در ارتقای سطح اوقات فراغت دختران خواهد داشت.
ــی ــام عل ــد:  فرموده ام ــاِء »ان م  يُن اْلُعّل  ِْ ــا ّس  ــُب ب  ــتان کتاب 9؛اْلكُت ــا بوس ی ها ه
وگذار بـرای تسـکی  روح و کسـب  درواقع کتابخانه مح  گشت«. اند دانشمندان

گونه کـه  دانش است، کتاب ابزار کار دانشمند و باعث آرامش انسان است. همان
ها برای طراوت و شادابی جسم مفید است، فضـای  ها و تفرجگاه حضور در پارک

گــردد. یــ  ســاعت  کتابخانــه و محــیط آرام آن باعــث آرامــش روح و روان مــی
ارتقـای دانـش،   کردن با ی  کتاب مفید، فرصتی بـرای تفکـر، یـادگیری، خلوت

ها و  گرفت  از دغدغـه آرامش روح و روان و داشت  خاطری خوش به دلی  فاصـله
مشکالت زندگی روزمره برای دختران اسـت. حتـی خوانـدن کتـاب و مقالـه در 

ورش گیاهـان، نقاشـی، طراحـی، هایی مانند آشپزی، باغبـانی، پـر زمینۀ فعالیت
های خاصـی برخـوردار اسـت و  خیـاطی و ماننـد آن بـرای دختـران از جـذابیت
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های زنـدگی خـود را بـر اسـاس علـم و دانـش بنیـان  توانند از ای  طریق پایـه می
 گذارند.

در مطالعــه و  اللغاار رصــاحب کتــاب شــریف  دربــاره جــدیت عالمــه امینــی
کتابخانه یکی از شهرهای عـراق بـه مطالعـه  شود وقتی در خوانی، گفته می کتاب

روز فقط چهار ساعت باز بود، ایشان هم  شبانه پرداخت چون ای  کتابخانه هر می
توانست بیش از چهار روز در آن شهر بماند، با توافقی که میـان وی و رئـیس  نمی

کتابخانه برقرار شده بود، ایشان هرروز بـه هنگـام ظهـر؛ یعنـی سـاعت تعطیـ  
بسـت تـا سـاعت  شـد و کتابـدار در را بـه روی او می نه، وارد کتابخانه میکتابخا

و با لقمـه نـانی کـه بـه  هشت روز بعد، حدود بیست ساعت مشغول مطالعه بود
گذاشت، توانست در مـدت  همراه داشت و جرعه آبی که کتابدار در اختیارش می

اه خود را پیـدا چهار روز از میان چهار هزار نسخه خطی، منابع و اطالعات دلخو
 9کند.

 اهتمام به مسائل مذهبی و معنوی .4

ُ  »فرمایند:  می امام علی ْشـه   ْ ـُّزوُل و    ْ ـا  ِإَنه   َ ـا  اِقه  ر  َِ  
ْبـ   ِم ق  ة  الِنع  ب  ْْ ْحِّسُنوا اُل

 
أ
ـا يه  َِ  

ِم   ا ع  ا ِبم  اِحِبه  ى ال  ّل  هایی که در اختیار داریـد خـوب اسـتفاده  از نعمت 2؛ع 
هـای زودگـذر از کـف  که نعمت راسـتی از دسـت برونـد. بهکنید پـیش از آنکـه 

 «.ها چگونه رفتار کرده است دهند که صاحبشان با آن روند و شهادت می می
در وجـود همـه  اسـت وگرایش به دی ، معنویت و پرستش خداوند امری فطری 

ویژه بـرای دختـران کـه  ها نهاده شده است. نشاط و فراغت دوره جـوانی بـه انسان
تر اسـت، فرصـت مناسـبی اسـت تـا  ان به امور معنوی و مذهبی پررنگگرایشش

                                                           

 .09، ص نوش غدیر عالمه امینی؛ جرعه. لطفی، 9
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هایی از وقت خود را صرف امور دینِی فردی و اجتماعی کننـد. شـرکت در  بخش
ها و تکایـا و  های مذهبی، حضور پررنگ در مساجد، حسینیه مجالس و مناسبت

یـاز شدن به اماک  مقدسه و دست ن مشارکت در برگزاری مراسم مختلف، مشَرف
های بـروز  کردن، از زیباتری  جلوه بلند و توس  به سوی حضرات معصومی 

آیـد کـه بایـد در تقویـت و ایجـاد  تمایالت مذهبی و معنوی دختران به شمار می
 ویژه در اوقات فراغت کوشید. بسترهای مناسب برای آن، به

سـاخت  اگـر بـه فکـر تزکیـه و »گویند:  ای به جوانان می در توصیه خمینی امام
خویش نباشید، هنگام پیری که ضعف و سستی و رخوت و سـردی بـر جسـم و 
جان شما چیره شد و نیروی اراده و تصمیم و مقاومت را از دست دادید و بار گنـاه 

توانیـد خـود را بسـازید و مهـذب  تر ساخت، چگونه می و معصیت، قلب را سیاه
 9«.کنید

ــا  گیــر امــروز طاعــت ره جوان
 

ــه  ــردا ک ــد ف ــوانی نیای ــر ز ج  2پی
 

 سفر و گردش .5

ْرِض  ِفى سيُروا»از وافه  بارچهار  کم دستقرآن کریم  استفاده کرده و به سـیر  «اَْلَ
ُْ » فرمایـد: یم 61و سیاحت در زمی  سفارش نموده است. در سوره نم  آیه   ُقؤ

ْرِض  ِفى سيُروا بگردیـد و ؛ بگـو در زمـی  اْلُمْجِرميَّن  عاِقَبةُ  کاَن  کيَف  َفاْنُظُروا اَْلَ
 «.بنگرید که پایان کار مجرمان چگونه بوده است

هدف از سفر و گردش رشد اطالعات عمومی، آگاهی از فرهنـگ اقـوام و ملـ ، 
یروسـفر در زمـی  سایجاد تنوع در زندگی و کسب تجربه است. یکی از اهـداف 

و  هـا آنقرآن کریم اطالع از سرنوشـت گذشـتگان و دیـدن آثـار و بقایـای  ازنظر
                                                           

 .03، ص اکبر جهاد، امام خمینی. 9
 ، باب نهم.بوستان. سعدی،  2
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 گذشـته، وقـایع دربـاره . دیدن آثار گذشـتگان و تفکـرهاست آنتجربه از  کسب
 خوشـبختی عوام  شناخت برای روشنی راه و انسان فکر بیداری در مؤثری عام 

 امـام بـهخطـاب البالغـه  نهج 39 نامـه در علـی امـام. است بشر بختی تیره و
 از داریبـر بهره چگـونگی و آن حقیقـت و عمق فهم و تاریخ اهمیت ،مجتبی
 عمـر گرچـه عزیزم، فرزند: »است فرموده بیان کوتاهی عبارت ضم  در را تاریخ

 در و ام افکنـده نظـر آنـان کارهـای در است، نبوده گذشتگان عمر بازمان  هم م 
 کثـرت از کـه جـایی تـا ام نمـوده سـیر آثارشان در و کرده فکر دقت با یخشانتار

 دریافـت گذشـتگان از کـه را اخبـاری .آمدمحساب  به آنان از یکی مانند اطالع،
 تـا اولـی  بـاشخصـًا  خود گویی که کرده آگاه آنان وضع به مرا یقدر به ام، داشته

 در تعمـق. براثـر ام دیـده نزدیـ  از را امورشان جریان و کرده زندگیها  آن آخری 
 را اعمالشـان زیـان و سـود و شـناختم را کارشـان تیرگـی و روشـنی آنـان، تاریخ

 مفیـدآنچه  کردم، غربال را خود تاریخی اطالعات مجموع سپس. دمدا تشخیص
 ذهنت و برگزیدم تو برای مطالب مفید را تنها و گذاردم تو اختیار در بود آموزنده و
 9«.داشتم نگاهبرکنار  فایده بی و مجهول قضایای از را

را در بیان سرگذشـت پادشـاهان گذشـته و « ایوان مدائ »خاقانی قصیده معروف 
 رانجام آنان چنی  آغاز کرده است:س

 هان ای دل عبـرت بـی  از دیـده نظـر کـ  هـان
 

 
ـــــدائ  را   ـــــوان م ـــــرت دانآای ـــــه عب  یین

 

    خاک فروخـورده اسـت  یکاچندی  ت  جباران 
 2آخر هم سـیر نشـد ز ایشـان چشم  گرسنهای   
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وجـود دوسـتان های سفر برای دختران، یـافت  دوسـتان جدیـد اسـت.  از ویژگی
وب که از تراز دوستی باالیی برخوردارنـد، نعمـت بزرگـی اسـت کـه خداونـد خ

کند و افراد در حفظ و پاسداشت ای  نعمت باید سـعی  ها می نصیب برخی انسان
ـة»فرماینـد:  می وافر داشته باشند. امام علـی ْرب  ُِ ْقـُ  اْْل ِحَبـِة  دادن  ازدسـت 9؛َ 

ــت ــت اس ــتان غرب ــک«. دوس ــتانه تش ــه در آس ــران ک ــاعی دخت ــدگی اجتم ی  زن
وسیله رفیق خوب، شخصـیت خـود را تقویـت کـرده و  توانند به اند، می قرارگرفته

های  استعدادهای اجتماعی خویش را به فعلیت رسانند. بخش زیـادی از دانسـته
دوسـتان و همسـاالن بـه  ما جنبه فرهنگی دارد و از طریق آمیخت  و معاشرت بـا

ــت می ــد؛ دس ــ  آی ــ رو نشست ازای ــکوفایی وبرخاس ــور در ش ــتان فک ــا دوس ت ب
های جاری زندگی بسیار مؤثر  اندیشی برای مشکالت و دغدغه استعدادها و چاره

شـود افـراد کمتـر در  گرفت  در کنار دوسـتان باعـث می است. افزون بر ای ، قرار
های منفـی و افکـار مـزاحم  مشکالت روزمره خود غرق شوند و از هجوم اندیشه

 نیز در امان بمانند.
های سفر که گاهی ممک  است دختران جوان را تهدیـد کنـد،  البته یکی از آسیب

توانـد سرنوشـت  پیدا شدن دوستان نامناسب است. گاهی ی  دوست نابـاب می
طورکلی تغییر داده و او را به مسیر فساد و گمراهی بکشـاند و موجبـات  انسان را به

آور  یم از عاقبـت حسـرتبختی او را فراهم سازد. بـه همـی  علـت قـرآن کـر تیره
واسـطه آنـان بـه گنـاه و  کسانی که در دنیا با دوستان منحرف معاشرت داشته و به

ّتى َليَّتنى َلْم َأَتِخْذ ُفالنؤًا َخُؤيالً »کند:  اند، یاد می آلودگی کشیده شده وای  2؛يا َويَُ
 «.کاش فالن شخص را رفیق خود نگرفته بودم بر م ، ای
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 ، زیارتی و تفریحیشرکت در اردوهای علمی .6

اردوهای علمی، تفریحی و زیارتی که امروزه در کشور ما گستردگی فراوانی پیـدا 
کرده است، بهتری  فرصت برای حضور دختران جوان و کسب تجربـه و آگـاهی 

 شان است. یاز زندگی آیندهموردندر موضوعات 
زادگـان و مقدس، قم، شیراز و دیگـر امام مشهداردوهای زیارتی عتبات عالیات، 

اماک  متبرکه، بهتری  فرصـت بـرای ارتقـای شـناخت و گـذران اوقـات فراغـت 
ها و  دختران است و آگاهی از مقام و منزلت ای  ذوات مقدسه در پرتو ای  زیارت

آید. اردوهای علمی به مناطق مختلف و بازدید از مؤسسات  بازدیدها حاص  می
ینه برای رشـد آگـاهی و کسـب ی  زمتر مهمو مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی 

هـای علمـی و  تجربه مستقیم برای دختران جوان در اثـر مشـاهده فراینـد فعالیت
راهیـان »ارتباط با کارشناسان و محققان علوم مختلف است. همچنی  اردوهـای 

هایی است که در اختیار دختران جـوان اسـت تـا عـالوه بـر  یکی از فرصت« نور
های  سی خود، با فضای جنگ و مبـارزه و رشـادتهای دینی و سیا ارتقای آگاهی

جوانان ای  کشور در هشت سال دفاع مقدس آشنا گردند و با مردمانی آشنا شوند 
ها و نامالیمـات دوران  های گذشته بـا صـبر و شـکیبایی سـختی که در طول سال

و دل پذیرفتنـد تـا ایـران و ایرانـی  باجانرا  ازآن پسهای  و سال ساله هشتجنگ 
 د باقی بماند.سربلن

ی ، برخی تکالیف و وظایف در اردوهای جمعی متوجه دختران است که باوجودا
 مراقبت بیشتری داشته باشند: ها آنباید نسبت به 

مراقبت از رفتار و گفتار در ارتباط با همراهان و پرهیز از دعوا، درگیری، اخـتالف •
 و بیان الفاظ رکی .

ــا آوردن  • ــهبج ــرک موقع ب ــادات و ش ــت و عب ــه و جماع ــای جمع ت در نمازه
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دعــای ندبـه و زیـارت عاشـورا کـه از طــرف   هایی ماننـد دعـای کمیـ ، مراسـم
 گردد. برگزارکنندگان اردو برگزار می

 سالمندان، بیماران و کودکان. خصوص بهکم  به دیگران  •
 اسالمی، رعایت حجاب و پرهیز از اختالط دختر و پسر. شئوناترعایت  •

 رحم صله .7

تباط با خویشاوندان و رسـیدگی بـه امـور آنـان، سرکشـی بـه والـدی  و انجـام ار
های بسیار پسندیده و مورد تأکید اسالم بـوده و  یازهایشان توسط دختران از خوین

شایسته است بخشی از اوقات فراغت در ای  مسیر صرف گـردد. طبیعـی اسـت 
و لـذتی بـه او کنـد  را در انسـان تقویـت می بـودنکم  به دیگران، حس مفیـد 

به نقـ  از کتـاب  یسه نیست. امام باقرمقا قاب های دیگر  بخشد که با لذت می
ُة الَرِحم»فرمایند:  می امام علی ِغّل  ابا  ل  و  ِة ت  ْعج    الَطاع 

 
 رحم صـلهپـاداش  9؛ِإَن أ

 فرماینـد: می و نیـز امـام صـادق« رسـد تر از هر عملی به صاحبش می سریع
ُة الَرِح » ـارِ اِلّل  ـى اْْل ْعم  َِ اِن  اِن الـِ یار  و  یِّزیـ   اِر یْعُمـر  و  رحم صـله 2؛ِم و  ُحّْسـُن اْلِجـو 

 «.کند همسایگی خوب، زمی  را آباد و عمرها را زیاد می

 تفریحات سالم .8

الزم اسـت دختـران جـوان  از امام علی و امام صـادق ذکرشدهمطابق سخنان 
بــه  رو آوردنت ســالم بپردازنــد. بخشــی از اوقــات فراغــت خــود را بــه تفریحــا

هـای الزم بـرای گـذران  شود تا عالوه بر کسب مهارت تفریحات سالم باعث می
شـان یـاری  هـای اصـلی زندگی تر فعالیت را در انجام مطلوب ها آنبهتر زندگی، 
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ــاند. فعالیت ــری  رس ــای هن ــی، نظه ــاطی، طراح ــر خی ــام  یعصنای ــتی، انج دس
  قات ورزشی مانند شـنا، فوتبـال، فوتسـال،های ورزشی، شرکت در مساب فعالیت

هایی است که مناسب دختـران بـرای گـذران  پنگ از ورزش والیبال، تنیس و پینگ
 تواند داشته باشد. زایی میو در شادابی و نشاط آنان سهم بساوقات فراغت است 

ــه ســینما و تماشــای تئــاتر بــرای افــزایش  همچنــی  تفریح هــایی چــون رفــت  ب
 ی و گذران اوقات فراغت دختران جوان بسیار مؤثر است.های عموم آگاهی

 

  


