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ویژهمربیانپیشتازانوفرزانگان

ماده  – 1تعریف
به منظور اعتالی شخصیت دینی ،اخالقی ،عقالنی ،عاطفی،
علمی و اجتماعی دانش آموزان و ایجاد زمینه ی مشاركت همه
جانبهی آنها در زمینههای اعتقادی ،فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،ورزشی و هنری ،سازمانی عمومی و غیردولتی با
عنوان سازمان دانشآموزی جمهوری اسالمی ایران با مقررات
شوپرورش تشكیل میشود.
خاص تحت نظارت وزارت آموز 

ماده  – 2اهداف
الف) زمینهسازی تعلیم و تربیت اسالمی دانش آموزان در
ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای كسب فضایل اخالقی و
كماالتانسانیبراساستعالیمعالیهاسالمنابمحمدی(ص)
ب) زمینه سازی برای بسط مشاركت فعال دانش آموزان در
عرصههای مختلف انقالب و كشور
ج) برنامهریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت
دانشآموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیتهای
فردی و اجتماعی

ه) تقویت روحیه ی تعاون ،نیكوكاری ،نوع دوستی و كمك به
دیگران و ترغیب به رعایت نظم و انضباط اجتماعی و روحیه
قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه
و) مشاركت در ارتباطات بین المللی دانش آموزان به ویژه با
دانش آموزان كشورهای اسالمی
ز) ایجاد عالقه و ایمان به فرهنگ خودی ،خودباوری و توجه
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د) ترویج الگوها و اسوههای انقالبی ،اسالمی و ملی در بین
دانش آموزان

صفجمع

به شعار نه شرقی و نه غربی
ماده-3اصول كلیحاكمبرسیاستها،فعالیتهاوبرنامهها
بر اساس ماده  3اساسنامه سازمان دانشآموزی جمهوری
اسالمی ایران اصول كلی حاكم بر سیاستها ،فعالیتها و
برنامهها به شرح زیر میباشد:
 - 3/1اهتمام به حفظ اصول و ارزشهای اسالمی ،ملی
و انقالب اسالمی به ویژه پاسداری از حریم والیت و قانون
اساسی در شكل دادن و سازماندهی فعالیتهای مختلف
دانش آموزان
 - 3/2پاسداری از ارزشهای اخالقی ،اسالمی و انسانی
دركلیه شئون سازمان
 - 3/3تالش برای تحت پوشش قرار دادن آحاد دانش آموزان
و گروههای سنی كمتر از  18سال
 - 3/4توجه به نیاز ،عالقه ،استعداد و قابلیتهای اعضای
تحت پوشش و تالش برای رشد همه جانبه ی فردی و
اجتماعیآنان
 - 3/5مشاركت فعال اعضاء در همهی عرصههای فعالیت
سازمان
 - 3/6بهره برداری مناسب و درست از ظرفیتهای موجود
ملی اعم از فرهنگی ،آموزشی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه
 - 3/7ایجاد زمینههای خود اتكایی در انجام مأموریتهای
سازمان اعم از انسانی و منابع مالی
 - 3/8حضــور در كلیه عرص ـههای توسعه كشـــور اعــم از
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره به منظــــور
ارتقایتوانمندیهایفردیواجتماعیدانشآموزانمتناسب
بامقتضیاتسنی،اجتماعیومحلجغرافیایی
10
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 - 3/9عدم تمركز در انجام وظایف محوله و تفویض اختیار
به سطوح منطقهای و آحاد نیروهای مرتبط با سازمان
 - 3/10ایجاد هویت ملی و اسالمی و تقویت روح جمعــــی و
سازمان پذیری ازطریق نشانها و عالئم
 - 3/11رعایت اصل همآهنگی كلیه فعالیتها با برنامههای
تعلیم و تربیت عمومی كشور
 - 3/12تأكید بر انجام فعالیتها به شیوه كار گروهی ،پویا
و فعال
 - 3/13تداوم در برنامهریزیها و اجرای برنامههای
تربیتی
 - 3/14تأكید بر تعلیم مهارتها و ایجاد روحیات و صفات
مطلوب از طریق فعالیتهای عملی

ماده  – 4وظایف
 – 4/1جلب مشارکت مخاطبان اصلی و اعضای وابسته و
مردمی برای تحقق اهداف سازمان
 – 4/2اقدام الزم برای به عضویت در آوردن داوطلبانه
دانشآموزان

 -4/4پژوهش ،آموزش و مشاوره برای افزایش توانمندیهای
دانش آموزان عضو
 -4/5سازماندهی و هماهنگی برای جلب حمایتهای ملی
و محلی
 -4/6تامین منابع مورد نیاز سازمان از طریق جلب
11
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 – 4/3برنامهریزی برای فعالیتهای پرورشی دانش آموزان در
خارج از مدرسه

صفجمع

مشارکتهای مردمی در کنار کمکهای دولت
 – 4/7اجرای روشهای تربیتی مناسب برای رشد اعتقادی
و اخالقی اعضا
 -4/8استفاده مفید و موثر از فضاهای پرورشی موجود در
کشور وتوسعهوتجهیزفضاهایمناسببرایفعالیتسازمان.
 -4/9برنامهریزی برای شناسایی ،جذب و آموزش مربیان
واجد صالحیت و داوطلب به منظور آماده سازی آنان برای
اداره گروههای سازمان یافته دانشآموزی.
 -4/10برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی ،علمی و نیز تشکلهای
مشابه در داخل و خارج از کشور برای تبادل اطالعات و
تجربیات و همکاریهای مشترک از طریق مراجع مسئول.
 – 4/11برگزاری گردهمایی ،همایش ،جشنواره ،اردو ،مسابقات
فرهنگیوورزشی ،کنگرههاومجمعهای گوناگونبرایاعضا.
 – 4/12تشویق و ترغیب دانش آموزان عضو به فراگیری و
استفاده از شیوههای تعاون در فعالیتهای مختلف اقتصادی
و اجتماعی در واحدهای آموزشی.
ماده  – 5اعضا
اعضای سازمان ،دانش آموزان میباشند و سازمان میتواند
از مربیان و معلمان به عنوان همکاران افتخاری استفاده نماید.
ماده  - 6اركان
 -6/1هیات امنا         
 -6/2شورای برنامهریزی     
 - 6/3رئیس سازمان         
 - 6/4مجمع عمومی(كنگره)
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ماده  - 7تركیب اعضای هیات امنا
شوپرورش (رئیس هیات امنا)
 -1وزیرآموز 
 -2معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان تربیت بدنی
-3دبیرشورای عالی جوانان.
 -4فرمانده نیروی مقاومت بسیج یا نماینده تام االختیار او
 -5رئیس اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش آموزان
 -6مدیر عامل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
 -7چهار نفر از اعضای اصلی سازمان (دو پسر -دو دختر) به
انتخابمجمعنمایندگاناعضاء
 -8دو نفر از میان همكاران افتخاری سازمان ( یك نفر زن -یك
نفرمرد ) به انتخاب مجمع عمومی
 -9دو نفر از افراد مطلع و صاحب نظر در امور پرورشی
شوپرورش
نوجوانان و جوانان به انتخاب وزیر آموز 
شوپرورش با انتخاب وزیر
 -10دو نفر از معاونان وزارت آموز 
شوپرورش (نایب رئیس هیات
 -11معاون پرورشی وزارت آموز 
امنا)

ماده  - 8وظایف هیات امنا
 -8/1سیاستگذاری و تعیین خط مشیهای كلی سازمان و
نظارت بر تحقق اهداف آن.
 -8/2تصویب برنامههای ساالنه و توسعه سازمان.
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سازماندانشآموزیجمهوریاسالمیایران

تبصره-1رئیسسازماندانشآموزیدبیرهیاتامنامیباشد.
شوپرورش صادر
تبصره -2احكام هیات امنا توسط وزیر آموز 
میشود
تبصره-3دانش آموزان در دور اول به پیشنهاد رئیس سازمان
و در دورههای بعدی با رأی اعضای كنگره سازمان انتخاب
خواهند شد
ّ
تبصره -4مصوبات هیات امنا با رأی(دو سوم) اعضاء و تأیید
ریاست هیات امنا قابل اجرا خواهد بود

صفجمع

 -8/3تأیید رئیس سازمان برای انتصاب.
 -8/4تصویب چگونگی تشكیل و تركیب شوراهای
برنامهریزی استانها و شهرستانها و همچنین نحوه انتخاب
نمایندگان اعضا در اركان سازمان.
-8/5بررسیگزارشهایمالیوعملكردسازمانوتصویبآن.
 -8/6بررسی و تأمین منابع مالی و بودجه ساالنه سازمان.
 -8/7تصویب ساختار و تشكیالت سازمان بر اساس مقررات
عمومی.
ماده  - 9تركیب اعضای شورای برنامهریزی
 -9/1رئیس سازمان دانشآموزی (رئیس شورا).
-9/2یكنفرازمعاونانسازماندانشآموزی(عضوودبیرشورا).
 -9/3یك نفر از شخصیتهای فرهنگی به انتخاب وزیر
آموزشوپرورش.
 -9/4دو نفر از حوزه معاونت پرورشی به پیشنهاد معاون
پرورشی و تأیید وزیر آموزشوپرورش.
 -9/5دو نفر از نمایندگان اعضای اصلی.
تبصره  :احكام اعضای منتخب شورای برنامهریزی توسط
شوپرورش برای مدت  4سال صادر میشود.
وزیرآموز 
ماده  – 10وظایف شورای برنامهریزی
 -10/1تصویب آئین نامهها و ضوابط مربوط به فعالیتهای
سازمان.
 -10/2تصویب آئیننامهها و ضوابط اجرایی مربوط به
فعالیتهای اعضاء.
 -10/3پیشنهاد برنامههای سازمان به هیات امنا.
 -10/4پیشنهاد ساختار سازمانی و شرح وظایف و نحوه تشكیل
شورای برنامهریزی استانها و شهرستانها به هیاتامنا.

 -10/5تصویب آئین نامه و ضوابط انتخاب نمایندگان اعضا
14
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در اركان سازمان و همچنین ضوابط چگونگی شكل گیری و
گروه بندی مجمعهای اعضا.
-10/6تصویببرنامههمكاریهایسازمانباسایردستگاهها.
 -10/7برنامهریزی برای اجرای مصوبات هیات امنا.
ماده  – 11رئیس سازمان
رییس سازمان كه مسئولیت اجرای برنامهها و وظایف سازمان
شوپرورش و
راعهده دار است بنا به پیشنهاد وزارت آموز 
تأیید هیات امنا و با حكم وزیر آموزشو پرورش برای مدت
4سال منصوب و تحت نظارت معاونت پرورشی انجام وظیفه
مینماید.
ماده  – 12شوراهای برنامهریزی استانها و شهرستانها
سازمان برای برنامهریزی و انجام هماهنگی و پشتیبانی الزم در سطح
استانهاوشهرستانهادارایشوراهایبرنامهریزیمیباشد.

تبصره :تركیب ،وظایف و چگونگی تشكیل این شوراها با
پیشنهاد شورای برنامهریزی مركز و تصویب هیات امنا خواهد
بود.
ماده  – 13مجمعهای اعضا و تشكیالت اجرایی
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مجمعهای اعضا به منظور اعمال نظریات و مشاركت فعال
دانش آموزان عضو در مدیریت و اجرای فعالیتها تشكیل
میشود .تركیب ،وظایف و نحوه انتخاب این مجمعها توسط
رئیس سازمان تهیه و پس از تأیید شورای برنامهریزی به
تصویب هیات امنا خواهد رسید.

صفجمع

ماده  -14منابع و امکانات
 – 14/1حق عضویت.
شوپرورش.
 -14/2کمکهای مالی و تجهیزاتی وزارت آموز 
 -14/3درآمدهای حاصل از فعالیتهای سازمان.
-14/4کمکهایداوطلبانه،اعاناتوهدایایاشخاصحقیقی
و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای انقالب اسالمی.
 -14/5استفاده از کمکهای مستمر دولت متناسب با رشد
فعالیتها و برنامههای سازمان.
تبصره :بخشی از نیروهای مورد نیاز سازمان از طریق مأمور
شوپرورش و سایر دستگاههای
نمودن کارکنان وزارت آموز 
دولتی تأمین خواهد شد .منابع پرداخت حقوق و مزایای
اینگونه کارکنان از محل بودجه دستگاههای دولتی مربوط
و به عنوان بخشی از کمک دولت به سازمان منظور و تأمین
خواهد شد.
اساسنامه فوق در  14ماده و  7تبصره در جلسه  441مورخ
 1378/2/21به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید.
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مقدمه

آدمیزاد اگر بیادب است آدم نیست
فرق در بین بنیآدم و حیوان ،ادب است
ادب به معنای تخلق به اخالق نیکو و انجام امور متناسب
با عقل و انسانیت و داشتن صفاتی است که شخصیت
آدمی را با عظمت میکند و دوری از اعمال و رفتار و گفتاری
که ناشایسته است و خرد آدمی آنها را تأیید نمیکند و
فطرت پاک از آن دوری میجوید.
در ادب همین بس که آنچه برای خود نمیپسندی برای
دیگراننیزنپسندی.
و نتیجه اینکه ادب در زندگی نشانه عقل است و نشان
خردمندی نیز مودب بودن است ،ادب غیر از اخالق است
و آداب به چگونگی رفتار ،گفتار ،نوشتار و افعال انسان باز
میگردد.
«ال ادب لمن ال عقل له» :
آن که عقل ندارد  ،ادب ندارد.
ً
معموالعقل و ادب دو یار وفادارند و هر چه عقل آدمی بلند
مرتبهتر باشد آداب اجتماعی او نیز بهتر و واالتر است و هر
چه سبکی و بیادبی بیشتر باشد نشان از سبکی عقل
و کمی خرد است .البته عقل موهبتی است الهی و ادب
امری است اکتسابی.
امام علی(ع) فرمودهاند :ادب به دست آوردنی است ولی
عقل هدیه الهی است .با این حال ادب محصول عقل و
خرد است و شخص عاقل میتواند ادب کسب کند.
با این حال ادب محصول عقل و خرد است و شخص
عاقل میتواند ادب کسب کند.
مجموعه آموزشهای تشکیالتی راهنما و وسیله خوبی
است که اعضا و مربیان با اصول و آداب اجتماعی آشنا
18
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شوند .تمامی این آداب در منشهای تشکیالتی خالصه
شده و اعضا و مربیان ضمن آموزشهای تشکیالتی به
این منشها خواهند رسید .از جمله این آدابنظمپذیری
و قانونمداری است که یك پیشتاز و فرزانه نمونه ،ضمن
آموزش صف جمع و هویت تشکیالتی ،نظم و انضباط را
سرلوحه تمام كارهای خود قرار داده و همیشه به قانون
احترام گذاشته و به اجرای آن اهتمام میورزد.
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آداب معرفی کردن

منظــور از معرفــی کــردن ایجــاد آشــنایی بیــن دو نفــر کــه بــا
هــم ناآشــنا هســتند میباشــد.
هــر چــه مراســم معارفــه زودتــر انجــام گیــرد بــه همــان انــدازه
ســد ناآشــنایی شکســته میشــود.
رســم اجتماعــی مــا برایــن اســت کــه اگــر عــدهای دور هــم
جمــع شــوند و یــک نفــر از جمــع پــی ببــرد کــه دو نفــر از
حضــار بــه هــم معرفــی نشــدهو نســبت بــه هــم غریبهانــد،
ً
فــورا در صــدد معرفــی آنــان بــه یکدیگــر برخواهد آمــد .حال
اگــر بــه علتــی خــود شــخص نتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد
از نفــر دیگــری تقاضــای اجــرای آن را میکنــد .و اگــر در ایــن
امــر غفلــت شــود مســامحه از کســانی اســت کــه با مقــررات
آداب معارفــه آشــنایی ندارنــد.
محیــط تشــکیالتی ایجــاب میکنــد کــه یــک عضــو
تشــکیالت وقتــی در محیطــی ناآشــنا قــرار میگیــرد و یــا
بــا کســی مواجــه میشــود و شــخص ســومی نیــز حضــور
نــدارد بتوانــد خــود را معرفــی نمایــد .لــذا بــرای انجــام ایــن
کار جلــو رفتــه و بــا تبســمی کــه بــر چهــره وی آشــکار اســت
میگویــد« :ســام عــرض میکنــم .مــن محمــد محمــدی
هســتم».
ً
ضمنــا اگــر محیــط ،مناســب بــه نظــر آمــد دســت هــم
میدهــد .جــواب چنیــن خواهــد بــود« .علیکمالســام
آقــای محمــدی از مالقــات شــما خوشــوقتم» در چنیــن
مواقعــی البتــه بــه عهــده طــرف اســت کــه صحبــت را شــروع
نماینــد.
در معرفی کردن به موارد زیر توجه شود:
فــرد تشــکیالتی بــا درجــه پاییــن بــه فــرد تشــکیالتیارشــدتر
اشخاص عادی به مقامهای مذهبی20
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خردساالن به جوانانجوانان به بزرگساالن-آقایان به خانمها
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ً
 در معرفــی بهتــر اســت ابتــدا نــام مافــوق را ببریــد .مثــا«مــدرس بینالملــل  ...آقــای  ...را بــه شــما معرفــی
میکنــم ».اگــر درجــه یــا مقــام دو نفــری کــه معرفــی
میشــوند کمــی فــرق داشــته یــا مســاوی باشــد نــام هــر
کــدام را اول گفتیــد فرقــی نــدارد.
 درجــه رســمیت معرفــی بســتگی بــه اشــخاص و موقعیتدارد .در معرفــی بهطــور رســمی خواهیــد گفــت( :آقــای
 ...اجــازه میخواهــم آقــای  ...را بــه حضورتــان معرفــی
نمایــم) .معمولیتریــن نــوع معرفــی بهایــن ترتیــب اســت
(جنــاب آقــای  ...را معرفــی میکنــم).
 در معرفــی دو نفــری کــه شــما بــه طــور جداگانــه هــر کــدامآنهــا را بــه خوبــی میشناســید و بــا هــر کــدام از آ نهــا راجــع
بــه دیگــری صحبتهایــی کردهایــد اجبــاری نداشــته هــر
طــور مقتضــی بــود عمــل میکنیــد.
 در معرفــی اشــخاص ســعی کنیــد بــه طــور واضــح وبــدون عجلــه نــام آنهــا را ببریــد تــا بــه خوبــی تفهیــم شــده
و ســواالتی از قبیــل معــذرت میخواهــم ممکــن اســت نــام
ایشــان را یکبــار دیگــر تکــرار کنیــد و غیــره ...پیــش نیایــد.
در صورتی که چنین ســواالتی از شــما بشــود غیر مســتقیم
بــه طــرز معرفــی شــما اعتــراض شــده اســت.
 اگــر در حیــن معرفــی شــما بــه کســی ،اســم شــما درســتگفتــه نشــد در صــورت تکــرار درصــدد رفــع اشــکال برآییــد
وگرنــه در همــان لحظــه تصحیــح اســم درســت نیســت.
 دست دادن در موقع معرفی اشخاص به یکدیگر اجبارییشــود ادای احتــرام
نیســت و بــا ســر تــکان دادن هــم م 
نمــوده و از معرفــی طــرف مقابــل اظهــار خشــنودی کــرد.

صفجمع

 وقتــی کســی را بــه شــما معرفــی میکننــد درســت توجــهکنیــد تــا نــام معرفــی شــونده را بــه خاطــر بســپارید .اگــر نــام
معرفــی شــده را فرامــوش کــرده یــا تفهیــم نشــده باشــد بــا
عــرض معــذرت بپرســید .اگــر نــام معرفــی شــده را فرامــوش
کــرده یــا تفهیــم نشــده باشــد بــا عــرض معــذرت بپرســید.
بعــد از آن هنــگام صحبــت بــا او چندیــن بــار نامــش را تکــرار
کنیــد تــا بهایــن وســیله در خاطــر شــما بمانــد.
 معرفــی شــدن بــه افــراد دلیــل براجبــار در رابط ههــایبعــدی نیســت پــس اگــر بــه کســی معرفــی شــدیم کــه مایــل
بــه آشــنایی بــا وی نیســتیم ادب ایجــاب میکنــد کــه بــه
روی خــود نیاوریــم تــا جلســه دیــدار تمــام شــود.
 بیشــتر اوقات مراســم معرفی را با گفتن نام و شناســاندنطرفیــن بــه یکدیگــر نبایــد تمــام شــده تلقــی کــرده و آ نهــا را
بــه حــال خــود گذاشــته و دنبــال کار خــود برویــد .بلکــه
بایــد مبحثــی را شــروع کــرده بــاب صحبــت را بیــن آ نهــا
بگشــایید( :صحبتــی را کــه مربــوط بــه یکی از طرفیــن بوده
یــا نکتــه جالبــی را مــوررد گفتگــو قــرار دهیــد).
بــه عنــوان مثــال (جنــاب  ....بــرادرم  ...را حضورتــان
معرفــی میکنــم جنــاب  ...مــدرس بیــن الملــل مــا هســتند.
جنــاب  ...بــرادرم ســوم دبیرســتان را میخوانــد و در نظــر
دارد در رشــته فنــی ادامــه تحصیــل نمــوده و مهنــدس راه و
ســاختمان شــود).
البتــه در اجــرای ایــن نقــش نبایــد عجلــه کــرد و فرصــت
کافــی داد کــه احوالپرســی آنهــا تمــام شــده باشــد.
 اگــر شــخصی بــه مــرد صاحــب مقــام ومنســبتی معرفــیشــده آغــاز ســخن گفتــن بــه عهــده شــخص صاحــب مقــام
ً
اســت مثــا وی بگویــد :مــن وصــف شــما را قب ـاً شــنیده
بــودم و از ایــن مالقــات خوشــحالم .بــرای معرفــی همیشــه
آقــا بــه خانــم /کوچکتــر بــه بزرگتــر /جوانهــا بــه پیــران و
افــراد پاییــن بــه افــراد عالــی رتبــه.
22

ویژهمربیانپیشتازانوفرزانگان

23

سازماندانشآموزیجمهوریاسالمیایران

 در رابطــه بــا معرفــی آقایــان بــه خانمهــا و بالعکــس و دررابطــه احتــرام مقــام زن در روایــات تأکیــد زیــادی شــده
اســت .از ایــن رو در هنــگام معرفــی بایــد خیلــی دقــت و
مراعــات مقــام آنهــا بشــود .در معرفــی بــه ایــن صــورت
عمــل میکنیــم ( :خانــم  ...ایشــان آقــای  ...مدیــر ســازمان
دانــش آمــوزی  ...هســتند) الزم بــه ذکــر اســت کــه معــرف
بایــد مطالبــی در مــورد طرفیــن منباب آشــنایی عنوان کند
اگــر خانــم و آقــا هــر دو عضــو تشــکیالت باشــند بایــد ترتیــب
ارشــدیت در معرفــی رعایــت گــردد.
یشــوید
 وقتــی بــا یکــی از دوســتان خــود بــر جمعی وارد م ابتــدا بــا ذکــر نامــش او را بــه جمــع معرفــی نمــوده بعــد از
طــرف راســت شــروع بــه حرکتکــرده یــک یــک افــراد آن
ً
اجتمــاع را بــا ذکــر نــام وی معرفــی خواهیــد کــرد .مثــا :
(آقــای زنــدی بــه ترتیــب دوســتان را خدمتتــان معرفــی
میکنــم  :آقــای  ...آقــای ...خانــم  ...الــی آخــر )
 وقتــی هنــگام معرفــی دو نفــر در آشــنایی قبلیشــان شــکً
داریــد کامــا صحیــح اســت کــه بپرســید .در صورتــی کــه
ً
هــردوی آ نهــا در نزدیکــی شــما ایســتادهاند حتمــا بایــد از
کســی کــه مافــوق تــر اســت بپرســید( :جنــاب  ....مــدرس
بیــن الملــل معــرف حضورتــان هســتند)؟
 گاهــی اوقــات بــه علــل متعــدد بعــد از گذشــت زمــانچندیــن ســال در یــک مأموریــت برخــورد میکنیــد ،ولــی
مافــوق بــه علــت گذشــت زمــان ســابقه آشــنایی بــا شــما را
فرامــوش نمــوده ،لــذا نیــاز اســت کــه شــما اینگونــه عمــل
نماییــد :
«جنــاب  ...مــن مربــی تشــکیالت  ...هســتم اگــر بــه خاطــر
بیاوریــد مــن بــه عنــوان  ...فعالیــت مینمــودم».
 آداب معرفــی توصیــه میکنــد آقایــان چــه در موقعــی کــهیشــوند
معرفــی میکننــد و چــه در زمانــی کــه معرفــی م 
در صورتــی کــه نشســته باشــند بــه پــا خاســته بعــد مراســم
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معرفــی انجــام شــود.
 وقتــی خــود را بــا کســی مواجــه میبینیــد و شــخصســومی حضــور نــدارد کــه معرفــی را انجــام دهــد ،جلو رفته
میگوییــد :ســام عــرض میکنم اســم من  .....میباشــد.
ً
ضمنــا دســت هــم میدهید.جــواب چنیــن خواهــد بــود:
«آقــای  ....خیلــی از مالقــات شــما خوشــوقتم .در چنیــن
مواقعــی البتــه بــا دو طــرف اســت کــه صحبــت را شــروع
نماینــد.
نکتــه :اگرعضــو تشــکیالت ارشــدتر از از عضــو دارای درجــه
پایینتــر ســؤالی پرســید و یــا اینکــه خواســت وی را معرفــی
کنــد ،فــرد درجــه پایینتــر اگــر نشســته اســت بایــد بلنــد
شــده بــه حالــت خبــردار بایســتد و ضمــن معرفــی خــود بــه
ســوال جــواب دهــد.

آداب دست دادن

یگــردد تــا بــذر محبــت و دوســتی در
دســت دادن ســبب م 
دل طرفیــن کاشــته شــود .در دیــن اســام نیــز بــه دســت
دادن ســفارش شــده اســت .
جابــر میگویــد رســول خــدا را دیــدار کــردم و ســام گفتــم او
دســت مــرا فشــرد و فرمــود فشــردن دســت مؤمــن هماننــد
بوســیدن اوســت .رســول خــدا بــا چشــم و ابــرو اشــاره
نمیکــرد.
 از حضــرت امیرالمؤمنیــن(ع) منقــول اســت کــه چــون بــابــرادران مؤمــن مالقات نمایید با ایشــان مصافحه نمایید
و خوشــحالی نــزد ایشــان ظاهــر کنیــد تــا آن کــه چــون جــدا
شــوید هیــچ گنــاه بــر شــما نمانــده باشــد .و با دشــمن خود
نیــز مصافحــه کنیــد هر چنــد او نخواهــد ،که خــدا چنین امر
یشــود.
فرمــوده اســت و باعــث دفــع دشــمنی او م 
 عمــل دســت دادن بایــد جــدی باشــد نــه محکــم ،بــه24
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طــوری کــه طــرف را ناراحــت کنــد و نــه خیلــی مالیــم کــه
حمــل بــر بــی اعتنایــی گــردد.
 دســت دادن خــوب عبــارت از آن اســت کــه تمــام دســتطــرف را بــی آنکــه شــدتی در آن بــهکار ببریــد در دســت
خودتــان بــا کمــال خونگرمــی بفشــارید و طــوری دســت
بدهیــد کــه طــرف مقابــل احســاس کنــد کــه شــما نهایــت
اهتمــام و رغبــت را در جلــب رضایــت خاطــر او داریــد یعنــی
ً
قلبــا متوجــه او میباشــید.
 افــراد جــوان هیـچگاه اول دســت را بــرای دســت دادن بــهافــراد مســن جلونمیبرنــد.
 بیــن دو نفــر تشــکیالتی اول ارشــدتر دســت را جلــومــیآورد.
 فاصله بین دو نفر نباید زیاد باشد. دســت چــپ بایــد بــه صــورت مشــت شــده روی بانــدشــلوار قــرار گیــرد.
 طرفیــن بایــد در هنــگام دســت دادن بــا روی بشــاشباشــند.
 تــا فــرد تشــکیالتی ارشــدتر دســت خــود را عقب نکشــید،نتــر حــق نــدارد دســت
فــرد تشــکیالتی دارای درجــه پایی 
خــود را عقــب بکشــد.
نکات مهم در خصوص نحوه معرفی
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 ســعی کنیــد اشــخاص حاضــر در یــک مجلــس را طــورییکدیگــر معرفــی کنیــد کــه همــه افــراد را کــه دور هــم جمــع
شــدهاند همدیگــر را بشناســند.
نتــر را بــه فــرد
 همیشــه فــرد دارای درجــه تشــکیالتی پایی ارشــد معرفــی نمایید.
 در دســت دادن بــه فــرد ارشــدتر پیــش دســتی نکــرده درصورتــی دســت خــود را بــرای دســت دادن بــه جلــو ببریــد،
ً
کــه قبــا دســت خــود را جلــو آورده باشــند.

صفجمع

 در صورتــی کــه ســابقه آشــنایی بــا کســی داشــتید وفرامــوش شــده بــود بــا ذکــر محــل و زمــان آن را یــادآور
شــوید.
 چنانچــه از آشــنایی قبلــی دونفــری کــه میخواهیــد بــههــم معرفــی کنیــد شــک داریــد از یکــی از آ نهــا ســؤال کنیــد.
 همیشه افراد را به صورت کامل و واضح معرفی کنید. موقــع دســت دادن نبایــد دســت را بیــرون کشــید تــا اینکــهفــرد باالتــر دســتش را بیــرون بکشــد.
 اســتفاده از عینــک آفتابــی در حضــور ارشــدتر ممنــوعمیباشــد.
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سالم و ادای احترامات تشکیالتی
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سالم دادن
کلمه سالم به معنی صلح و صفا و سالمت است و ما به
هر کسی که سالم میدهیم در حقیقت برای او یک پیام
داریم و آن اعالن خشنودی و رضایت از سالمتی كسی
دیگر با دل و زبان از خداوند و خواهان سالمتی فرد و دوری
بیماری و مرگ تا دیدار آینده است.
در زبان پارسی نیز از دیر باز معادل این واژه که درود و زنده
باد است به کار میرفته است .هر گاه کسی به دیگری
میرسید پس از درود و دورباد(دور شدن نقص و بیماری از
ساحت شخص) واژه زنده باد را برای درخواست زندگی
جاوید و دراز برای دیگری خواهان میشد.
به كار بردن جمالت دعایی مانند سالم ،درود و  ...در
همه جا از مسایل طبیعی و پدیدههای عادی اجتماعی
است .این جمالت دعایی افزون بر كاركرد دعایی،
همبستگی اجتماعی را افزایش میدهد و الفت و محبت را
در میان مردمان و جامعه تقویت میكند و باعث میشود
تا خوشی و خرمی در زندگی فزونی یابد(.نور آیه  )61و
بركات و خیر مادی و معنوی در جامعه گسترش یابد( .نور
آیه)61
سنتپیامبراکرم(ص)چنانچهخودمیفرمایندچنینبوده
که برکودکان سالم مینمودند تا بعد از وی به عنوان یک
سنت تداوم یابد .گرچه ایشان سالم کوچکتر بر بزرگتر
و یک بر دو نفر و گروه اندک را بر گروه بسیار و سواره بر
پیاده و رهگذر بر ثابت و ایستاده بر نشسته را مقدم
میدانستهاند و همچنین فرمودهاند :به کسی که بدون
ادای سالم سخن آغاز کند نباید پاسخ دهیم .و هر گاه در
مجلسی بودیم و خواستیم بلند شده بیرون برویم باید با
عرض سالم و تودیع خداحافظی نماییم.
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حضرت علی(ع)« :ثواب سالم کردن هفتاد قسمت است
شصت و نه قسمت آن برای سالم دهنده و یک قسمت آن
برایپاسخگوست».
سالم و احترام در تشکیالت پیشتازان و فرزانگان
ً
ادای احترام با دست تقریبا برای تمام پیشتازان و فرزانگان
یکسان بوده و عمومیت دارد و معنی این کار برای عموم
جهانیان مشخص بوده و نحوه اجرای آن برای کلیه
درجات از عضو گرفته تا مربی و درجات باالتر یکنواخت
است و ادای احترام با دست برای تمام اعضا در دنیا به
منزله سالم و درود است که به سادگی و به طور مستقیم
رد و بدل شده و همچنین جنبه بینالمللی داشته و تعبیر آن
در تمام دنیا این است که من به شما سالم میکنم.
وقتی احترام گیرنده نیز دست خود را به عنوان جواب
احترام باال میبرد چنین میگوید :به سالم شما پاسخ
میدهم .از آنجا که در خالل روز این عمل به کرات صورت
میپذیرد؛ بنابراین مفهوم بسیار نیکو و پسندیده آن از نظر
هیچ کس پوشیده نیست و همانطور که احترام گذاشتن
به فرد ارشدتر الزم است جواب دادن به احترام درجات
پایینتر نیز ضروری است.
طرز صحیح ادای احترام در تشکیالت پیشتازان و فرزانگان
با دست اینگونه است:
هنگامی که فرد لباس تشکیالتی (حداقل دستمال گردن)
بر تن داشته باشد دست راست خود را به حالت عالمت
سازمانی گرفته ،با سرعت و نرم از مقابل بدن باال آورده و
کنار ابروی طرف راست قرار میدهد ،به طوری که ،نوک
انگشتان در کنار ابروی راست ،کف سه انگشت قدری
متمایل به جلو و برای پیشتازان بازو به حالت افقی و در
خط شانهها و با بدن زاویه  90درجه و برای فرزانگان بازو
با بدن زاویه  45درجه داشته باشد.
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ً
هنگام ادای احترام الزم است کامال توجه را به احترام
گیرنده معطوف نموده و به چشم او نگاه کرد.
نکته :
 سر را به طرف دست خم نکنید و هرگز با دست چپاحترامنگذارید.
 ادای احترام دسته جمعی در فصل چهارم از بخش دوم(مشق سالم و احترامات) مطالعه شود.
نحوه ادای احترام به استاد
هرکس کلمه ای به من بیاموزد
مرا بنده خویش ساخته است.
هنگامی که استاد به درب ورودی و یا محل تشکیل کالس
نزدیکمیشودارشد کالسبا گفتن کلمهبرپادانشجویان
را مطلع مینماید و دانشجویان موظفند جهت ادای
احترام از روی صندلی بلند شده و بایستند تا زمانی که
استاد اجازه نشستن نداده بهتر است کسی ننشیند.

نحوه ادای احترام به مسئوالن
موقعی که فرد مسئول مقابل ابواب جمعی خود میرسد
ارشدترین فرد عضو تشکیالت حاضر باید افراد را خبردار
کرده تا از او استقبال نمایند .پس از معرفی خود وضع و
تعداد افراد و برنامه کار را گزارش داده و در صورت لزوم
29
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حق استاد بر شاگرد
 بزرگ شمردن وی محترم داشتن جلسه او توجه کامل کردن به سخنان استاد بلند نکردن صدا در مقابل استاد جواب سؤال دیگران را قبل از استاد ندهند تا استاد خودجواب بدهد.

صفجمع

دستورات او را دریافت دارد و پس از خاتمه خبردار وقتی
احترام گیرنده آزاد داد میتوان به افراد درجا راحت باش
یا آزاد داد.
طریقه ادای احترام هنگام حمل بسته
وقتی بستهای را حمل میکنید بهتر است در دست چپ
بگیرید تا دست راستتان برای احترام آزاد باشد .ولی اگر
آنقدر زیاد است که هیچکدام از دستها آزاد نمیباشد یا
دارای ناراحتی هستید سعی نکنید که جهت رفع تکلیف
به صورت نیمهکاره ادای احترام بنمایید در این زمان
بهتر است به علت مقدور نبودن این کار را انجام ندهید.
و با گفتن جمله«سالم از اینکه نمیتوانم ادای احترام
تشکیالتی کنم عذر میخواهم» به نوعی ادای احترام
نمایید.
طریقهاحضار
الف) چنانچه مسئول یا عضو ارشد تشکیالت یکی از
کارکنان و یا عضو دارای درجه پایینتر را در محوطه یا
اردوگاه احضار نماید فرد مزبور بایستی با قدم تند نزدیک
شده در دو قدمی باالدست در حین چسباندن پا به نحو
مقتضی ادای احترام نمایند .باالدست نیز موظف است
ً
فورا پاسخ دهد .پس از سالم ،زیردست دست خود را
پایین میآورد پس از آن تا پایان مکالمه به حالت خبردار
میایستد.پساز آنکهباالدستبهمکالمهخودخاتمهداد
و زیر دست را مرخص نمود زیردست بالفاصله به حالت
احترام درآمده متناسب با سمتی که حرکت خواهد کرد به
راست راست یا به چپ چپ و یا عقب گرد مینماید.
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آداب لباس پوشیدن و خودآرایی
امام علی(ع)  :خودآرایی از اخالق مؤمنین است.
از مواردی که در دین مبین اسالم خیلی برآن تأکید شده
است و پیشوایان ما نیز به آن اهمیت فراوان دادهاند
آراستن خود به زیباییهاست .یکی از نمونههای زیبایی،
آراستگی ظاهری یا خودآرایی است .زندگی در اجتماع و
ً
خصوصا در محیطهای تشکیالتی بسیاری از الزامات را
برای ما میآورد و ما باید این الزاماترا رعایت کنیم.
 از آنجا که وضع ظاهری هر کس معرف شخصیتمیباشد ،لذا اعضا باید حداکثر دقت را در مرتب بودن
لباس و وضع ظاهری خود داشته باشند.
 باید در نگهداری لباس دقت شود و پس از هر بار استفادهآن را در جای مناسب قرار دهند.
 بدن خود را تمیز نگهداشته ویک روز در میان استحمامکنند.
 سعی شود از عطر برای خوشبو کردن خود استفادهنمایند.
 همیشه خود را آراسته کنند و با سر و وضع نامرتب از منزلخارج نشوند.
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صفجمع

بخش سوم
صف جمع
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مقدمه
برای نظم و انضباط بیشتر در گروه
از فرمانهای نظام جمع استفاده مینماییم.
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نظام جمع= نظم +جمع
همانطور که لغت نظام جمع نوید میدهد نظام جمع،
نظم جمع را به دنبال دارد امااین وقتی میسر میشودکه
تمامی ارکان جمع یعنی تکتک نفرات و افراد نظم
انفرادی را رعایت کنند .نظام جمع بر اساس رفتارهای
صحیح انسانی استوار است مثل صحیح ایستادن،
صحیح نشستن ،صحیح راه رفتن ،آراستگی ظاهری و ...
که وقتی تمامی افراد به صورت انفرادی بدان عمل کنند
موجب نظم جمع میشود.
نظام جمع عالوه بر اثرات فردی و تقویت ذهنی ،جسمی
و روانی در بهبود سرعت در کارها و بهبود کیفیت مؤثر
است و هیچ کار گروهی بدون رعایت اصول نظام جمع
موفق نبوده و نخواهد بود واین گونه مباحث و تعلیمات
باعث چابکی و چاالکی اعضاء میگردد و از بروز یا تثبیت
مشکالت اسکلتی و پیدا نمودن عادات بد حرکتی در
بدن اعضاء که در سنین رشد به سر میبرند ،جلوگیری
میکند.
و اهمیت و ارزش نظم و انضباط عملی را برای اعضاء
ملموس و نهادینه مینماید .هنگامی که بدن در وضعیت
صحیح قرار میگیرد ،ریه و قلب فضای وسیعتری پیدا
کرده و عملکرد بهتری دارد .نظام جمع ،زندگی صحیح را
میآموزد و در اعضا حس برادری و اشتراکایجاد کرده و
پیشتازان و فرزانگان ب ه این باور که عضوی از یک جسم
و بدنه هستند خواهند رسید بنابراین مبحث نظام جمع

صفجمع

که تمام فعالیتهای آن گروه محور است ،رکنـی واجب
و اساسی محسوب میگردد .البته باید در نظر گرفت
جمع تشکیالت ،نظامیگری نیست و نباید به
که نظام ِ
اعضاء زیاد سخت گرفت.
نظام جمع اولین اصل از مهارتهای تشکیالتی است.
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فصل اول
حرکات انفرادی و اجتماعی در
نظام جمع
تشریح فرامین نظام جمع و روش اجرای آن
الف) تشریح صدور فرامین
ابتدا قبل از صدور فرمان جهت پیشآگهی و خطاب ،نام
قسمت تحت فرمان را به زبان آورده تا افراد گروه آمادگی
اجرای فرمان را داشته باشند.
بهطور مثال« :افراد به جای خود» که «افراد اعالم
آمادگی» و «به جای خود فرمان» خواهد بود.
هر فرمان در نظام جمع از دو جزء تشکیل میشود:
 -1خبریا فرمان
		
 -2اجرای فرمان

مانند فرمان «از جلو  -نظام» که کلمهی «از جلو» جنبهی
خبر و کلمه «نظام» جنبهی اجرا دارد.
خبر یا فرمان (که کلمه مربوط به آن قسمت ،بلند و کشیده و
طوالنی اعالم میگردد).

افراد در هنگام ادای قسمت اول (خبر) باید گوش بدهد
و آماده شود و به محض شنیدن قسمت دوم (اجرا) آن
فرمان را اجرا نماید.
35
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َ
اجرا یا عمل (که ُمق ّط َع و کوتاه ادا میشود) هنگامی که
فرامین نظام جمع ادا میگردد.
مانند «خبردار» که فرمان «خبر» کشیده و کلمه «دار»
کوتاه بیان میگردد.

صفجمع

ب) روش اجرای فرامین
 -1اجرای فرامین با نمره و با شمارش
پس از ادای جمله یکم با صدای بلند شمارش را تکرار
مینماید.
ً
با فرمان بشمار  2همه نفرات مجددا ضمن اجرای جزء
دوم ،اجراء شمارش را تکرار مینمایند .مانند فرمان «به
راست -راست» با نمره و شمارش.
فرمانده میدان فرمان میدهد به راست راست با نمره و با
شمارش ...
بشمار  ،1کلیه نفرات ضمن اجرای جزء یکم اجراء با
صدای بلند و همزمان میگویند«یک» ،سپس فرمان داده
میشود.
بشمار  ، 2همه نفرات ضمن اجرای جزء دوم اجراء
همزمان میگویند «دو».
 -2اجرای فرامین با نمره و بدون شمارش
چنانچه بخواهیم حرکات جزء به جزء با شماره فرمانده
و بدون شمارش افراد صورت گیرد از این فرمان استفاده
مینماییم.
فرمانده پس از ادای جمله فرمان ،فرمان میدهد بشمار1
و نفرات بدون تکرار شماره جزء اول را اجرا مینمایند و
همینطور پس از گفته شدن جزء دوم بشمار  ،2نفرات
بدون تکرار شماره جزء دوم را اجرا مینماید.
 -3اجرای فرامین بدون نمره و بدون شمارش
پس از حصول اطمینان از فرا گرفتن و اجرای صحیح فرامین
36
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و حرکات ،افراد میتوانند فرامین را بدون نمره و شمارش
اجرا نمایند.مانند فرمان به راست راست که کلیهی نفرات
بدون شمارش هر دو جزء اجراء را با مکث الزم بین دو جزء
اجرامینمایند.

تذکر:

فرامین با نمره با شمارش و با نمره و بدون شمارش برای کلیهی
ش تغییر
گردشهای در جا عملی بوده  ،با این که سمت چرخ 
مینماید و برای گردشهای در حرکت صادق نمیباشد.

طریقه قرار گرفتن افراد در صف و ستون
هر گاه افراد در کنار هم بایستند صف درست میکنند و هنگامی
که پشت سر هم قرار میگیرند ستون را تشکیل میدهند.
در رژه اگر افراد به صورت ستونی بایستند (پشت سر هم)
نفرات بلند قدتر جلو ستون قرار میگیرند و اگر به صورت صف
بایستند (پهلوی هم) نفرات بلند قدتر در سمــت راست قــــرار
میگیرند.

سازماندانشآموزیجمهوریاسالمیایران
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صفجمع

نکته  :در صف ،هر نفر با نفر سمت راست خود به اندازه
نیم دست و در ستون هر فرد با نفر جلویی خود به اندازه
یک دست و چهار انگشت فاصله میگیرند.
 در رژه اگر افراد به صورت ستوني بايستند (پشت سرهم)نفرات بلندقدتر جلوستون قرار ميگيرند و اگر به صورت
صف بايستند (پهلوي هم) نفرات بلندقدتر در سمــت
راستقــــرارميگيرند.

به ایست
به منظور نظام دادن و در یک خط قرار گرفتن پنج ه پاهای
کلیه نفرات یک صف و یا صفوف متوالی ،فرمان داده
میشود« :گروه  -به ایست»
با این فرمان هر عضو سر را پایین انداخته و با حرکت ریز
و تند به جلو و عقب ،پنجههای پای خود را از نفر دست
راست خود نظام داده و آنقدر به همین حالت باقی
میماند تا نفر دست راست ،سر خود را با شتاب به باال
پرتاب نماید ،سپس او هم بالفاصله همین حرکت را تکرار
مینماید.
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ایستادن
حالتی که در آن :
بدن آزاد است و پاها کامال کشیده ،پاشنه هر دو پا به
هم چسبیده و پنجههای پا در یک خط به اندازه چهار
انگشت باز دست فاصله باشد .شکم داخل و سینه جلو،
سر باال و روبهرو ،صورت به حالت طبیعی ،چانه اندکی
باال باشد .هر دو دست کشیده و مشت ،انگشت شست
در امتداد خط دوخت شلوار یا مانتو باشند.
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از جلو نظام  -خبردار
فرمانی است برای پشت سر هم قرار گرفتن نفرات در یک
ستون است .افراد با شنیدن فرمان به سرعت پشت سر
هم قرار میگیرند و با گفتن اهلل اکبر با شتاب دست چپ
خود را تا شانه نفر جلویی طوری باال میآورند که بازو
ً
کامال کشیده ،پنج انگشت دست بهم چسبیده ،به طوری
که کف دست رو به زمین باشد ،و انگشت وسطی دست با
شانه نفر جلویی چهار انگشت فاصله داشته باشد یا کوله

صفجمع

پشتی نفر جلویی مماس باشد .با فرمان خبردار با گفتن
پاینده رهبر دست چپ با شتاب پایین افتاده و همزمان
مشت گردیده و نوک انگشت شست در امتداد خط
ح ایستادن
دوخت شلوار یا مانتو قرار گیرد و حالت صحی 
کامال رعایت گردد.
*در خبردار هیچگونهحرکتویاتغییرحالتیجایزنیست.

از راست نظام
برایاین که افراد کامال حالت تشکیالتی بگیرند و استوار
بایستند باید فرمان (خبردار) صادر شود .اما چون ممکن
است هنوز افراد در یک صف مستقیم و منظم قرار نگرفته
باشند ،پیشاز خبردار فرمان از راست نظام صادر میشود.
با این فرمان همه به جز نفرات ستون اول که کسی در
سمت راستشان قرار نگرفته ،سر خود را به سمت راست بر
میگردانند ،چانه را اندکی باال آورده و از سینه نفر سمت
راستخودنظامگرفته(به
ی میایستدکه سینه
طور 
نفر چهارم سمت راست
خود را ببیند) و با فرمان
خبردار همه افراد سریع سر
را به حالت اول (ایستادن)
برمیگردانند.
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زیاد و کم کردن فاصله
الف)به فاصله یک آرنج از راست یا چپ نظام
با این فرمان همهی نفرات یک صف و یا صفوف متوالی با
هم دست راست را از آرنج خم نموده به ترتیبی به پهلوی
راست روی کمر میچسبانند که چهار انگشت بسته
دست رو به جلو و انگشت شست رو به عقب قرار گیرد.
بهطوری که آرنج در امتداد سینه قرار گرفته و نفرات سمت
چپ با حرکات تند و ریز آرنج دست راست خود را با دست
چپ نفر باال دست مماس مینمایند .ضمن انجام این
ً
عمل ،سر سریعا به راست بر میگردد پس از تنظیم فاصله
و گرفتن نظام با فرمان خبردار دست سریعاً به حالت
نخستین در امتداد دوخت شلوار قرار گرفته و هم زمان با
آن سر نیز ،به سرعت در وضعیت روبهرو قرار میگیرد .نفر
مبنا(سمت راست) در حالت خبردار بوده و دست راست
خود را باال نمیآورد.
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تذکر:
در فرمان به فاصله یک آرنج از چپ نظام نفرات سمت
راست موظفند که ضمن نظام گرفتن از چپ آرنج دست
چپ خود را دست راست نفر سمت چپ مماس نمایند.
نفر مبنا(سمت چپ) در حالت خبردار بوده و دست چپ
خود را باال نمیآورد.

صفجمع

ب)یک دست از راست یا چپ نظام
همه نفرات یک صف یا صفوف متوالی یکباره با هم دست
ً
راست را سریعا در امتداد شانهی راست به روشی که کف
دست رو به زمین و پنج انگشت چسبیده باشد به سمت
راست دراز مینمایند ،نفرات سمت چپ با حرکات تند
و ریز انگشت بلند دست راست خود را با شانهی نفر
باال دست مماس مینمایند ،در این حالت سر با شتاب
به سمت راست برگردانیده شده ،پس از تنظیم فاصله و
ً
گرفتن نظام با فرمان خبردار دست راست سریعا به حالت
نخستین قرار گرفته و هم زمان با آن سر ،به سرعت در
وضعیت روبه رو قرار میگیرد.

نمای زیاد کردن فاصله به اندازه یک دست

نمای زیاد کردن فاصله به اندازه دو دست
42
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تذکر:
در فرمان به فاصله یک دست از چپ نظام نفرات سمت
راست موظفند که ضمن گرفتن از چپ انگشت بلند دست
چپ خود را با شانه نفرات سمت مماس نمایند در دو
حالت فوق مبنا به حالت خبردار است.
پ ) به فاصله هر دو دست از راست یا از چپ نظام
همانند بند الف و ب عمل نموده با این تفاوت که هر دو
دست کشیده ،کف دست رو به زمین و انگشتان به هم
چسبیده به طرفین باز میشوند.
در این حالت انگشتان وسط هر دو دست نفرات سمت
چپ و راست با هم مماس میشوند و نفرات اول و آخر
کافی است یک دست خود را باز کنند(دست چپ یا دست
راست).

کم کردن فاصله

چنانچه به فواصل باز ایستاده باشند به منظور کم کردن
فاصله فرمان داده میشود.

تذکر:
گاهی میتوان کم کردن فاصله را نسبت به نفر و یا گروه
وسط تنظیم نمود به منظور اجرای این حرکت دو نوع
میتوان فرمان داد:
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الف)جمع از راست یا چپ نظام
با این فرمان کلیه افراد به سرعت با حرکت ریز و تند به
فاصله چهار انگشت بسته بین دو بازو در کنار نفر سمت
ً
راست و یا چپ خود قرار گرفته و همزمان با این عمل سریعا
سر را به راست یا به چپ برگردانیده پس از نظام گرفتن به
فرمان خبردار ،سر در وضعیت روبهرو قرار میگیرد.

صفجمع

ب)جمع به وسط از جلو نظام
با این فرمان همهی نفرات به سرعت به طرف نفر و یا
گروه وسط جمع شده و ضمن حفظ چهار انگشت بسته
بین دو بازو و یک دست مسافت از جلو با فرمان خبردار بر
جایمیایستند.
پ)جمع به وسط از چپ و یا از راست نظام
با این فرمان همهی نفرات سمت چپ و راست به سرعت
از نفر یا نفرات مبنا نظام میگیرند.
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حرکات انفرادی نظام جمع
به چپ چپ
تغییر سمت  90درجه به طرف چپ است .این فرمان در دو

جزء اجرا می گردد:

الف)جزء یکم :نفر روی پاشنه پای چپ و پنجه پای راست
به اندازه  90درجه به سمت چپ میچرخد .در حالی که بدن
کامال راست ،دستها به بدن چسبیده و کشیده میباشد.
ب) جزء دوم :پس از انجام گردش پای راست بدوناین که
خم شود از کوتاهترین راه به پای چپ میچسبد.

ب

الف

به راست راست
تغییر سمت  90درجه به طرف راست است .این فرمان در دو

جزء اجرا می گردد:
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الف) جزء یکم :نفر روی پاشنه پای راست و پنجه پای چپ
به اندازه  90درجه به سمت راست میچرخد در حالی که بدن
ً
کامال راست ،دستها به بدن
چسبیده و کشیده ،سر باال،
پای راست کشیده میباشد.
ب) جزء دوم :پس از انجام
گردش ،پای چپ بدوناینکه
ب
الف
خم شود از کوتاهترین راه به
پای راست میچسبد.

صفجمع

عقب گرد
تغییر سمت  180درجه به طرف چپ است .این فرمان در دو
جزء اجرا می گردد:
الف) جزء یکم :نفر روی پاشنه پای چپ و پنجه پای راست
به اندازه  180درجه به سمت چپ میچرخد .در حالی که
بدن کامال راست ،دستها به بدن چسبیده و کشیده است،
سر باال ،زانوی پای راست در گودی پشت زانوی پای چپ قرار
میگیرد.
ب) جزء یکم :پس از انجام گردش و مکث الزم پای راست از
کوتاهترین راه با ضربه به پاشنه پای چپ میچسبد.

نیم به چپ چپ
تغییر سمت  45درجهای است به چپ با رعایت کلیه مفاد
به چپ چپ.
نیم به راست راست
تغییر سمت  45درجهای است به راست با رعایت کلیه
مفاد به راست راست.
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آزاد
فرمانی است برای خارج شدن از حالت خبردار ،همه اعضا
گروه پس از شنیدن ،گروه یا افراد آزاد پای چپ خود را به
اندازه عرض شانهها به سرعت از زمین بلند کرده و با گفتن
کلمه شهید یک ضربه محکم به سمت چپ میکوبند و
همزمان با این حرکت ،دست چپ ،مچ دست راست را
از پشت میگیرد ،و با فرمان به جای خود به حالت قبلی
خود بر میگردد.
* در حالت آزاد همانند وضعیت خبردار هیچگونه حرکت
دیگر یا تغییر سمت جایز نیست.

فرمان در جا راحت باش
پس از فرمان آزاد ،فرمان در جا راحت باش داده میشود و
اعضاء میتوانند در مکان خود راحت ایستاده یا لحظهای
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راحت باش
بااین فرمان اعضا ،محل آموزش راترک و به استراحت و
تجدیدنیرومیپردازند.

صفجمع

بنشینند و خود را مرتب کنند ولی نباید تغییر مکان بدهند.
گروه (بر جا)
ابتدا پای چپ نیم قدم جلوتر از پای راست به زمین
زده میشود سپس طوری مینشینیم که روی پنجه
پای راست تکیه کرده و کف پای چپ را روی زمین قرار
میدهیم ،در این حالت دستها روی پا قرار میگیرد به
این صورت که :دست چپ مشت شده و روی پای چپ،
دست راست را هم مشت نموده و روی پای راست قرار
میدهیم.
برپا
اعضاء از حالت نشسته خارج شده و میایستند.
به جای خود
یعنی عضو به جایی که باید قرار بگیرد یا جای قبلی خود
بر میگردد (در صف و ستون قبلی خود میایستد).
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قـدمهای مـورد نیاز جهت فعالیتهای
تشکیالتی پیشتازان و فرزانگان
قدم رو

ب ا فرمان «قدم» نفر روی پنجه پا بلند شده و بدوناینکه
بدن را از حالت اولیه خود خارج کند سنگینی بدن را قدری
به جلو داده ،و با فرمان »رو» پای چپ بدون خم شدن
از زانو با یک ضربه محکم به جلو زده شده و حرکت با
پاهای موزون آغاز میشود.
حرکت را با آرامی شروع میکند در موقع حرکت بایستی
سینه جلو بوده و سر را راست نگاه داشت.
هر دو دست مشت و پشت دست رو به باال قرار میگیرد و
دست راست هم زمان با پای چپ تا خط شانه نفر جلو و
موازی با زمین باال آمده و دست چپ ثابت میماند.
ضربه اول پای چپ  //دو راست  //سه چپ  //چهار
راست (ضربه پای راست)
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در جا قدم رو (درجا زدن)
منظور از درجا قدم رو حفظ آهنگ و فاصله و مسافت و
گرفتن نظام میباشد .با فرمان «درجا قدم» روی هر دو
پنجه پا بلند شده به طوری که سنگینی بدن به طرف جلو
باشد و با فرمان «رو» نخست پای چپ از زانو شكسته و
از پشت باال آمده ،سپس با ضربه کف پا به زمین کوبیده
میشود ،بالفاصله پای راست نیز همین حركت را انجام
میدهد .به همینترتیب پاها بهطـور متناوب بلند شده و
پائینمیآیند.
دست راست همزمان با پای چپ تا خط شانه نفر جلو
وموازی با زمین باال آمده و دست چپ ثابت میماند.
در جا زدن با شمارش موزون و با آهنگ موزیک انجام
میگیرد .به طوری که شمارهی یک و طبل بلندزیر پای
چپ هماهنگ گردد.
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قدم موزون تا نماینده دوم (خبردار)
در این نوع قدم ،نفر بدون كوبیدن پا (ضربه چهارم) به
زمین حركت مینماید ،طول هر قدم حدود  75سانتیمتر
میباشد .برای حركت با این نوع قدم فرمان داده
میشود :گروه ،تیم یا نفر ،قدم موزون  -قدمرو .در این
حالت نفر بدون اینكه بدن را از حالت اولیه خود خارج کند،
سنگینی بدن را قدری به جلو داده ،پای چپ را محكم در
سمت حرکت به پیش انداخته و تمام کف پا را به زمین
میکوبد و مداوم پای راست و پاهای بعدی را بدون زدن
ضربه محكم حركت میدهد .بهطوریكه تمام كف پا
به زمین گذارده میشود و حركت به همینترتیب ادامه
مییابد .در موقع حركت بایستی دست مشت و كشیده
و تا امتداد شانه بدون خم شدن آرنج باال بیاید و با حركت
محكم به عقب پرتاب شود پشت دست رو به باال .هنگام
رژه فقط دست راست هماهنگ با پای چپ تا شانه نفر
جلویی باال آمده و دست چپ ثابت میماند.
*اندازه قدم در پیشتازان 60و در فرزانگان  45میباشد.
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قدم آماده
به منظور شكیل بودن حرکت و جلوگیری از خستگی افراد
گروه هنگام رژه تشکیالتی از نماینده دوم تا نماینده سوم
(نظربه) از قدم آماده استفاده میشود .برای این حركت
فرمان داده میشود قدم آماده -قدمرو ،كلیه حركات بدن
مانند حركت موزون بوده ،با این تفاوت كه پاها به اندازه
 25درجه از زمین باال آمده ،به طوریكه پا كشیده ،زانو
راست و پنجه پا به طرف زمین باشد و در موقع گذاردن پا
بر روی زمین اول پنجه پا با ضربه به زمین زده میشود.
* در قدم آماده دست راست با پای چپ حرکت میکند و
دست چپ ثابت است.
قدم محكم (از نماینده سوم تا نماینده چهارم) (راست)
برای حركت رژه فرمان داده میشود قدممحكم قدمرو با
این فرمان كلیه حركات بدن درست مانند قدم آماده بوده
با این تفاوت كه پاها به ا ندازه  90درجه از زمین باال آماده
و تمام كف پا محكم به زمین زده میشود.
نكته :با توجه بهاینکه قدم محکم  90درجه ویژه نظامیان
بوده و برای پیشتازان و فرزانگان مشکل میباشد لذا
توصیه میگردد هنگام قدم محکم پیشتازان  6 0درجه
وفرزانگان  45درجه پای خود را از زمین بلند نموده و
محکم بهترتیبی که شرح داده شد ،به زمین میکوبند.
* در قدم محکم دست چپ ثابت است.
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به دو رو (قدم دو)
برای طی سریع مسافت فرمان به دو
رو صادر میشود ،با فرمان (به دو) نفر
روی انگشتان پا کمی بلند شده دستها
را مشت کرده و به روی سینه خود
میچسباند،سنگینیبدنبهجلووروی
پای راست داده میشود(حالت عادی
دویدن) و با فرمان (رو) پای چپ ابتدا
با ضربه به زمین زده میشود و بعد نفر
به صورت دو با آهنگ حرکت مینماید.
(ضربه چهارم زیر پای راست).
ضربه اول پای چپ  //دو راست  //سه
چپ  //چهار راست (ضربه پای راست)

نکته :اندازه قدم در پیشتازان  60و در فرزانگان 45
میباشد.
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قدمرو ضربه چهارم با شمارش طبل
(طبل بزرگ زیر پای چپ)  :دراین نوع قد م رو هنگامی که
مربی گروه جزء اول فرمان (قدم) را صادر نمود ،نفر روی
پنجه پا بلند شده و وقتی مربی گروه جزء دوم فرمان (رو)
را صادر نمود ،نفر بدون این كه بدن را از حالت اولیه خود
خارج کند سنگینی بدن را قدری به جلو داده پای چپ را
محكم به اندازه  90درجه از زمین بلند نموده و در سمت
حرکت به پیش انداخته و تمام کف پا را به زمین میکوبد.
به طوری كه تمام كف پا به زمین گذارده میشود و
هماهنگ با طبل کوچک حرکت و هنگام شنیدن صدای
طبل بزرگ که زیر پای چپ آن را میشنود( ،پای چپ)
همانند ضربه اول به زمین میکوبد.

صفجمع

قدم رو با ضربه چهارم با شمارش توسط مربی
این نوع قدم رو همانند قدم رو با شمارش طبل میباشد
با سه تفاوت مهم:
الف -شمارشها توسط مربیگروه و یا معاون گروه داده
میشود.
ب -دراین قدمرو پای چپ شمرده میشود و شماره یک
است.
ج -ضربه پای چهارم را (شماره چهار) پای راست میزند.
«ضربه اول پای چپ یک  //دو راست  //سه چپ //
چهار راست {ضربه پای راست}»
* این نوع قدمرو در زمان آموزش افراد صادر میشود.
فرمانپیش
وقتی که فرمان«پیش»زیر پای چپ نفرات توسط مربی
گروه صادر میشود ،همه افراد پای چپ را با یک ضربه
محکم به جلو زده(بدون خم کردن از زانو) آغاز به حرکت
مینمایند.
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فصل دوم
رژه
رژه
جایگاه  :محلی است به ارتفاع حداقل یك متر كه در یكی
از ضلعهای میدان صبحگاه و مشرف بر باند رژه میباشد
و مسئولین و مجریان برنامه صبحگاهی و افتتاحیه و
اختتامیه جهت اجرای برنامه در آن استقرار پیدا میكنند.
باند رژه  :محلی است مقابل جایگاه كه شروع آن از سمت
چپ جایگاه به سمت راست به شكلی كه جایگاه دقیقا در
وسط كنار باند رژه و مشرف بر باند باشد.
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نمایندگان :منظور از نماینده در باند رژه ،پرچمهای نشان
میباشد كه باند را جهت سه مرحلهای رژه تقسیم نموده
است.
*** پرچمهای رژه نباید پرچم رسمی کشور باشد.
پهنای باند رژه
پهنای باند رژه حداقل  9قدم در نظر گرفته میشود.
نحوه اجرای رژه تشکیالتی
 -1متن فرمان رژه عمومی
فرمانده میدان در پایان مراسم صبحگاه ،افتتاحیه،
اختتامیه به گونهی زیر فرمان رژه را صادر مینماید.
«گروههای مستقر در میدان به رژه ،نظر به راست ،گروه به
گروه ،هر گروه به مسافت یك نماینده ،گروه یكم ،قدمرو».
با فرمان «رو» صدای طبل بزرگ به صدا در میآید و افراد
صدای طبل بزرگ را با پای چپ خود تنظیم نموده به
طوری كه ضربه پای چپ با طبل بزرگ هماهنگ شود.
«طبل بزرگ زیر پای چپ».
 -2طریقه ایستادن افراد گروه در صف و ستون هنگام رژه
تشکیالتی
 -1-2مربی و معاون گروه  -مربی گروه یک قدم جلوی
گروه مقابل نفر دوم صف اول قرار میگیرد .معاون گروه در
بین گروه قرار میگیرد( .در صورتی که گروه  6نفره باشد
سه نفر میتوانند پشتسر مربی باشد.
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 -2-2افراد گروه :بهترتیب قد(از قد بلند به قد کوتاه) به
گونهای كه فاصله فرد با نفر سمت راست خود نیم دست
و با نفر جلو یک دست و نیم فاصله داشته باشد حرکت
میکنند.
 -3نحوه حركت در باند رژه
بعد از اینكه فرمان رژه توسط فرمانده میدان صادر شد به
نحوهای که شرح داده میشود.
افراد در باند رژه فواصل بین نمایندگان (پرچمهای نشان)
را طی میكنند(.چنانچه سه نماینده باشد).
مرحله اول( :طی حد فاصل بین نماینده اول تا دوم)
در این فاصله هنگامی كه صف اول به نماینده اول رسید،
زیر پای چپ نفر اول سمت چپ صف اول كه زمین خورد،
فرمان «نظر به  »......داده افراد بالفاصله به حالت قدم
آماده به شكل  25درجه پاهای خود را به زمین میكوبند.
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مرحله دوم( :طی حد فاصل نماینده دوم تا سوم)
در این فاصله هنگامی كه صف اول به نماینده دوم رسید
زیر پای چپ (نفر اول سمت چپ صف اول) زمین خورد
فرمان  ...راست داده افراد بالفاصله شعار «اهلل اكبر-
پاینده رهبر» را سر داده و بالفاصله درحالیكه همه نفرات
گروه به جز نفرات ستون اول گروه (سمت راست) به سمت
جایگاه نظر به راست نموده و افراد مستقر در جایگاه را
به حالت قدم محكم  90درجه مشایعت میكنند و پاهای
خود را با هم و هماهنگ با دستان( ،پای چپ با دست
راست ،پای راست با دست چپ) به زمین میكوبند و رژه
میروند.
نكته اول :با توجه به اینكه حركت دو دست برای
دانشآموزان مشكل میباشد توصیه میگردد به شكلی

صفجمع

آموزش داده شود كه هنگام رژه فقط دست راست
هماهنگ با پای چپ تا شانه نفر جلویی باال آمده و
دست چپ ثابت بماند.
نکته دوم :به هیچ عنوان افراد داخل صف و ستون نباید
سالمتشکیالتیبدهند.
مرحله سوم( :طی مسافت بعد از نماینده سوم)
در این قسمت بعد از عبور صف آخر از نماینده سوم،
مربی گروه یا معاون گروه فرمان آزاد را صادر نموده و افراد
گروه بدوناینكه نظم صف و ستون خود را به هم بزنند،
به صورت قدم موزون ،تا استقرار در محل قبلی خود
حركتمینمایند.
نكته یك  :در صورتی كه معاون گروه جهت صدور فرمان
رژه حضور نداشته باشد خود مربی گروه كه در جلو گروه
حركت میكند ،هنگامی كه به نماینده اول رسید ،زیر پای
چپش با باال آوردن دست راست خود به صورت مشت
كرده فرمان «نظر به »...را و هنگامی كه زیر پای چپ
آن را (دست) پایین میآورد فرمان« ...راست» را صادر
مینماید.
نكته دو :مربی و معاون گروه هنگام رژه كه در جلو و كنار
گروه (خارج از صف) حركت میكنند ،میبایست هنگام
عبور از مقابل جایگاه نظر به راست نموده و در حالیكه
سالم تشكیالتی میدهند ،فاصله نماینده دوم تا سوم را
طینمایند.
نكته سه :در صورتی كه افراد گروه /تیم بخواهند به
صورتیكستوناز مقابلجایگاه(باندرژه)رژهتشكیالتی
بروند ،کلیه افراد گروه  /تیم ،اعم از مربی و معاون گروه
باید عالوه بر رعایت کلیه مقررات و مراحل رژه ،فاصلهها
از جلو ،نحوه استقرار پرچم و پالکارد ،هنگام عبور از مقابل
جایگاه نظر به راست نموده و سالم تشکیالتی بدهند و
فاصله نماینده دوم تا سوم را طی نمایند.
58

فرما
ن خبر
صادر م دار به
یشود

قدم عادی و هماهنگ
با موزیک با زدن
ضربه چهارم

ف
رمان ن
صادر ظر به
م
یشود

 8قدم

قدم موزون

 2قدم

فرمان
صادر راست
م
یشود

 8قدم

قدم آماده

سازماندانشآموزیجمهوریاسالمیایران
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 9قدم

59

صفجمع

شیوه استقرار نفر حامل پرچم و پالکارد هنگام رژه
در صورتی كه بخواهیم در هنگام رژه پالكارد گروه و پرچم
دوره و یا سازمان دانشآموزی را استفاده كنیم به صورت
زیر عمل میكنیم :
پالكارد گروه
در صورتیکه مربی گروهبا فاصله یک قدم جلوی گروه
حرکت کند نفر ،پالكارد گروه را به
موازات بدن به شكلی كه دست چپ
باالی میله پالكارد و دست راست
پائین آن را چسبیده به بدن گرفته و
با فاصله یک قدم جلوی مربی گروه
حرکت میکند ،و در صورتی که مربی
گروه در جلو گروه نباشد با فاصله یک
قدم جلوتر از نفر وسط صف اول گروه
با طی مراحل رژه ،حركت میكند.
 پالکارد هنگام رژه از بدن فاصلهمیگیرد.
پرچم دوره
نفر ،پرچم دوره را با
زاویه  45درجه(در
هنگام عبور از مقابل
جایگاه) از سطح زمین
به شكلی كه دست
راست پایین میله
پرچم و دست چپ
باالی آن را چسبیده
به بدن گرفته ،جلوی گروه و سه قدم جلوتر از مربی گروه
با طی مراحل رژه حركت میكند.
60

ویژهمربیانپیشتازانوفرزانگان

نحوه استقرار پرچم جمهوری اسالمی ایران
نفر ،پرچم را به موازات بدن ایستاده به شكلی كه دست
چپ باالی میله پرچم و دست راست پایین آن را عمود و
به موازات و چسبیده به بدن گرفته و درحالی که دو نفر
به عنوان گارد محافظ پرچمایشان را همراهی
میکنند.
(در داخل دسته پرچم و در سمت راست
جایگاه قرار میگیرد).

ملبس به حامیل سازمانی

 دسته پرچم همیشه اولباند رژه قرار میگیرد.
کمک
ک
مک پرچمدار درفشدار
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درفش سازمانی
نفر ،پرچم سازمان را با زاویه  45درجه از
سطح زمین به شكلی كه دست راست پایین
میله پرچم و دست چپ باالی آن را چسبیده
به بدن گرفته و سه قدم جلوتر از مربی گروه و
سه قدم پشت گارد پرچم جمهوری اسالمی ایران و سه
قدم جلوی پرچم دوره با طی مراحل رژه حركت میكند.
پرچم سازمان در هنگام رژه
تا قبل از جایگاه به صورت
عمود حمل شود و از پرچم
قرمز (نماینده دوم) تا
نماینده سوم(بعد از جایگاه)
کمی خم شده با زاویه 45
درجه سالم انجام شود.
 در داخل دسته پرچم و درپرچم ملی درفش سازمانی
سمت چپ پرچم ملی قرار
میگیرد.

صفجمع

فصلسوم
مشقسالمواحترامات
ادای احترام انفرادی در توقف
الف) ادای احترام در توقف پیش از دریافت دستمال
گردن
 فرد عمود بر سمت حرکت شخص مورد احتراممیایستد.
 حالت صحیح خبردار گرفته میشود. سر به راست و یا به چپ ،از شش قدمی شخص موردنظر برگردانیده میشود بهطوریکه چانه اندکی میل به
باال ،شانهها آزاد بدون انحراف به راست و چپ میباشد.
 به چشم شخص مورد احترام نگاه کرده و مشایعت ویبا سر انجام میشود.
 حالت عادی پس از گذشتن شخص مورد احترام بهاندازه دو قدم گرفته میشود.
نکته:
ادای احترام اعضا بدون کاله همانند موارد یاد شده
باالست.
ب) ادای احترام در توقف پس از دریافت دستمال گردن
 -1نفر عمود به سمت حرکت ،شخص مورد احترام
میایستد.
 -2حالت خبردار گرفته میشود.
 -3ادای احترام با دست از شش قدمی شخص مورد
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ً
احترام به روش زیر انجام میشود .با دست راست سریعا
سالم تشکیالتی داده به این این صورت که :
 دست راست خود را به حالت عالمت سازمانی میگیرد. با سرعت و نرم از مقابل بدن باال آورده و کنار ابرویطرف راست قرار میدهد.
 نوک انگشتان در کنار ابروی راست ،کف سه انگشتقدری متمایل به جلو(برای پیشتازان بازو به حالت افقی
و در خط شانهها و با بدن زاویه  90درجه و برای فرزانگان
بازو با بدن زاویه  45درجه داشته باشد).
 دست راست میبایست بعد از احترام ارشدتر پایینآورده شود.
 -4سر به راست یا چپ به سمت مقام ارشدتر گردانیده
میشود.
 -5به چشم شخص مورد
احترام نگاه کرده و وی را با سر
مشایعتمینمائیم.
 -6حالت عادی پس از گذشتن
شخص مورد احترام بهاندازه 2
قدم گرفته میشود.
 -7دست چپ به بدن
چسبیده و حرکت نمیکند.
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نکته:
در مواردی که فرد با دستمال گردن و بدون کاله ملزم به
ادای احترام باشد در همان حال همانند جزء الف رفتار
مینماید با این تفاوت که هر دو دست در امتداد خط
شلوار چسبیده به بدن قرار گیرد.

صفجمع

ادای احترام انفرادی در حرکت
الف) ادای احترام در حرکت پیش از دریافت دستمال
گردن
 یک ضربه با پای چپ از شش قدمی شخص مورداحترام زده میشود.
دستها به طور کشیده و چسبیده به بدن در امتداد خطدوخت شلوار میباشد و سر به راست یا چپ همزمان با
حرکت یکم برگردانیده میشود.
 حالت عادی پس از دو قدم دور شدن از شخص مورداحترام گرفته میشود و پای چپ با ضربه به زمین زده
میشود.
نکته:
در این وضعیت با کاله و بدون کاله تغییری در روش ادای
احترام نخواهد بود.
ب) ادای احترام در حرکت پس از دریافت دستمال گردن
 ادای احترام با دست از شش قدمی شخص مورداحترام با ضربه پای چپ و برگردانیدن سر به راست و یا
چپ انجام میشود.
 دست چپ ،بهطور کشیده به بدن چسبیده میشود وانگشت شست در امتداد دوخت شلوار قرار میگیرد.
 حالت عادی ،پس از دور شدن به اندازه  2قدم از شخصمورد احترام گرفته میشود.
نکته:
چنانچه فرد به دالیلی بدون کاله باشد ادای احترام
همانند موارد فوق میباشد .تنها با این تفاوت که دست
راست باال نمیآید و هماننددست چپ به بدن چسبیده
میشود.
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احضار کردن
هر گاه فرمانده ویا مافوق و یا هر نفر ارشدی ،فردی را
احضار نماید ادای احترام به شرح زیر انجام میگیرد:
 به محض شنیدن فرمان احضار«پیش» نفر با قدم دوخود را به سه قدمی مافوق رسانیده و پای چپ خود را
محکم به زمین زده و پای راست را به آن میچسبانید .و
همزمان هر دو دست در امتداد بدن قرار میگیرد.
 اگر دستمال گردن داشته باشد با دست ادای احترامنموده و اگر دستمال گردن نداشته باشد فقط به حالت
خبردارمیایستد.

مرخص نمودن
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پس از دستور و صدور فرمان ترخیص
 اگر نفر دستمال گردن نداشته باشد با توجه به سمتیکه میخواهد برود «عقب گرد» و یا به «چپ چپ» یا «به
راست راست» نموده پس از زدن پای چپ به جلو بنا به
موقعیت و یا «قدم موزون» و یا «قدم دو» دور میشود.
 اگر نفر دستمال گردن داشته باشد با دست ادای احترامنموده و به سمتی که میخواهد برود «عقب گرد» و یا
به «چپ چپ» یا «به راست راست» نموده و همزمان با
ضربه پا دست راست را به حالت عادی بر میگرداند.

صفجمع

ادای احترام جمعی در توقف
اصول ادای احترام اجتماعی در توقف
بیشترین انجام احترام دسته جمعی در سطح تیم ،گروه،
اردو به «پرچم ملی»« ،فرماندهان» و یا «مقامات رسمی»
و به شرح زیر انجام میگیرد:
الف) ادای احترام با داشتن آگاهی قبلی به فرمانده یا نفر
ارشد نزدیک شونده به گروه یا تیم
 استقرار افراد در سمت مورد نظر. صدور فرمان «به جای خود» یا «ایست» توسط اولیننفر مراقب تعیین شده و یا سوت اعالم میگردد.
 دادن فرامین «ازجلو نظام» و یا «از راست نظام» یا «ازچپ نظام» و سپس «خبردار» به وسیله ارشدترین فرد
تشکیالتی حاضر در محل انجام میشود.
 پس از صدور فرمان آزاد به وسیله ارشدترین فردتشکیالتی حاضر در محل که فرمان «خبردار» داده است
به گروه فرمان آزاد میدهد.
ب ) ادای احترام بدون داشتن آگاهی قبلی به فرمانده یا
نفر ارشد نزدیک شونده به گروه یا تیم
 نخستین نفری که مافوق را میبیند برای اعالم خبر بهگروه یا تیم یا اردو با صدای بلند اعالم میدارد «ایست» و
سپس سمت ورود را تعیین مینماید.
بهطور مثال :ایست گروه ،سمت شمال
 ارشدترین فرد تشکیالتی حاضر در محل با صدور فرمان«به جای خود» و سپس در صورت لزوم با اجرای یکی از
فرامین «به راست راست» و یا به «چپ چپ» و یا «عقب
گرد» استقرار افراد در سمت مورد نظر ،انجام و در نهایت
فرمان «خبردار» صادر میشود.
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 پس از جواب ادای احترام مافوق و مجوز آزاد توسطمقام مورد احترام ،به وسیلهی ارشدترین فرد تشکیالتی
حاضر در محل به افراد فرمان «آزاد» داده میشود و
سپس با فرمان کلیهی نفرات در سمت استقرار اولیه قرار
میگیرند.

ادای احترام جمعی در حرکت
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 در این حالت با مشاهده مقام مورد احترام ،مربی گروهاز بیست قدمی وی ،زیر پای چپ در دو مرحله متوالی
ابتدا فرمان «خبر» و سپس فرمان «دار» را صادر مینماید.
 با صدور فرمان «خبر -دار» قدم موزون گروه به قدممحکمتبدیلمیشود.
 فرمانده گروه از  15قدمی شخص مورد احترام ،زیر پایچپ در دو مرحله متوالی ابتدا فرمان گروه «نظر به» و
سپس فرمان «راست یا چپ» را صادر مینماید.
 همزمان با فرمان راست یا چپ همه افراد گروه یکبارهسر را به راست و یا چپ برگردانیده و به چشم شخص
مورداحترامنگاهمصممحاکیاز محبتوغرور مینمایند.
 حرکت دستها با پاها هماهنگ میباشد.پس از عبور آخرین نفر از صف آخر از برابر شخص مورد
احترام فرمانده فرمان «آزاد» زیر پای چپ را صادر نموده و
گروه به حالت قدم موزون در میآید.

صفجمع

شیوه معرفی و گـزارش مختصـر
پیشتازان و فرزانگان بـه مافـوق
هنگامی كه عضو در گروه  /تیمایستاده است و قصد دارد
به مربی یا مقام مافوق ،خود را معرفی نماید و گزارش
كوتاهی ارائه كند به شكل زیر عمل مینماید :
الف -حالت اول (هنگامی است که عضو در یك صف
است و مربی مقابل او با فاصله سه قدم ایستاده) :
در این حالت فرد در سه قدمیایستاده و در ابتدا سالم
تشکیالتی میدهد و پس از آن دست را پایین میآورد و
ً
گزارش میدهد .و مجددا پس از گزارش سالم تشکیالتی
میدهد.
به طور مثال « :بسم اهلل الرحمن الرحیم من پیشتاز،
فرزانه /شایسته /جوینده  .......عضو گروه .........
و تیم  .........به عرض میرسانم ،در مدت ..........
ساعت  /روز گذشته من و دوستانم در صحت سالمت
بسر برده و هیچ گونه اتفاق خاصی رخ نداده و همیشه
برای خدمت به اسالم و میهن عزیزمان آمادهایم».
ب -حالت دوم «هنگامی است که عضو در یكی از صف و
ستونهای گروه ایستاده است و مربی مقابل او نیست و با فاصله
بیش از سه قدم ایستاده» :

در این حالت فرد با حالت به دو رو از صف خارج شده
و یك قدمی مربی یا مقام مافوق با كوبیدن پای چپ و
چسبانیدن پای راست كنار پای چپایستاده و در همان
حال سالم تشکیالتی داده و به گونهای كه در قسمت الف
آمد گزارش میدهد.
نكته :درپایان گزارش فرد گزارش دهنده با بیان (گروه برای
خدمت به اسالم و مسلمین همیشه یا  ) ...را به زبان
میآورد و سپس سایر افراد هماهنگ میگویند آمادهایم
آماده ایم آماده.
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فصل چهارم
آرایشات نظام جمع
اصطالحات و تعاریف
آرایش
ترتیب قرار گرفتن افراد در چارچوب(کادر) گروه آرایش
نامیدهمیشود.
صف
آرایشی است که افراد کنار هم به فاصله یک کف دست از
شانهها و در یک خط قرار میگیرند.
فاصله
فضای عرضی بین هر دو نفر در صف را فاصله مینامند.
ستون
آرایش است که افراد پشت سر هم قرار میگیرند.

عمق
فضای طولی آرایش گروه را عمق مینامند.
جبهه
فضای عرضی آرایش گروه را جبهه مینامند.
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مسافت
فضای طولی بین هر دو نفر در ستون را که پشت سر هم
قرار گرفته باشند مسافت میگویند.

صفجمع

آرایشات گروه
الف) ستون یک
قرار گرفتن افراد پشت گردن به طوریکه مسافت هر دو نفر
به اندازه طول دست چپ کشیده در حالیکه نوک انگشتان
وسطی با شانه نفر جلویی به اندازه چهار انگشت دست
یا با کوله پشتی نفر جلویی مماس باشد را ستون یک
مینامند.
استقرار افراد در ستون باید به روشی انجام گیرد که هرگاه
از جلو به ستون نگاه کنیم افراد پشت سر نفر یکم دیده
نشوند.
ب) یک صف
قرار گرفتن افراد کنار هم به فاصله یک کف دست از
ناحیهی شانهها در یک خط را یک صف مینامند.
پ) ستون 2
ً
اگر گروه مستقال در آموزش نظام جمع شرکت داشت
میتوان به ستون  2به صورت دو تیم جداگانه آموزش را
اجراء نمود.

تبدیل آرایشات
تبدیل آرایشات گروه (در توقف)

الف) تبدیل آرایشات ستون  1به آرایش یک صف و
بالعکس
برای این تبدیل فرمانده گروه فرمان میدهد«گروه به
راست راست» و یا «گروه به چپ چپ»
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ب) تبدیل آرایش ستون  1به ستون 2
برای تبدیل آرایش فرماندهی گروه فرمان میدهد «گروه
از چپ به ستون  2سمت به  ...قدم رو» با این فرمان :
 )1فرمانده تیم الف دست چپ را به طور مشت گره کرده،
عمودی باال آورده و با صدای بلند فرمان «تیم الف در جا»
را صادر مینماید.
 )2فرمانده تیم ب همانند روش فرمانده تیم الف فرمان
میدهد «تیم ب پیش» و تیم خود را سمت چپ و در خط
تیم الف قرار داده در جا میزند.
 )3فرمانده گروه فرمان گروه ایست را صادر مینماید.
پ) تبدیل آرایش ستون  2به ستون 1
برای تبدیل این آرایش فرمانده گروه فرمان«گروه از راست
به ستون  1سمت به  ...قدم رو» را میدهد با این فرمان:
 )1فرمانده تیم ب برابر روشهای یاد شده باال فرمان«تیم
ب در جا» را میدهد.
 )2تیم الف با قدم موزون آغاز به حرکت مینماید.
 )3فرمانده گروه پس از استقرار تیم الف در محل خود
فرمان گروه ایست را صادر مینماید.

تبدیل آرایشات گروه در حرکت
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الف) تبدیل آرایش ستون  1به یک صف و بالعکس
برای این تبدیل فرمانده گروه فرمان میدهد:
(گروه از چپ به ستون  )2رو با این فرمان :
 )1فرمانده تیم الف فرمان «تیم الف در جا» را میدهد.
 )2فرمانده تیم ب فرمان «تیم ب» پیش را میدهد.
 )3فرمانده ب  ،تیم خود را از سمت چپ تیم الف حرکت و
پس از استقرار در خط ،تیم الف در جا میزند.
 )4فرمانده گروه فرمان میدهد«گروه پیش» و گروه به
ستون  2آغاز به حرکت مینماید.

صفجمع

ب) تبدیل آرایش ستون  2به ستون 1
برای تبدیل این آرایش فرمانده گروه فرمان میدهد «گروه
از راست به ستون  1رو» با این فرمان:
 )1فرمانده تیم ب با صدای بلند فرمان میدهد «تیم ب
در جا»
 )2تیم الف به حرکت خود ادامه میدهد.
 )3پس از عبور آخرین نفر تیم الف ،فرمانده تیم ب
فرمان«پیش» را میدهد.
 )4گروه به ستون  1در سمت مورد نظر به حرکت خود
ادامه میدهد.

تبدیل آرایشات گروه در توقف

تبدیل آرایش گروه از ستون به آرایش خط دشتبان و
بالعکس
برای این تبدیل فرمان داده میشود «به چپ چپ» و در
تبدیل خط دشتبان به خط ستون گروه ،فرمان «به راست
راست» داده میشود.
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