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جشن  از  اســتقبال 
خوردادگان

 امشاسپند نگهبان آب ها

تاکید بر صلح و دوستی در 
جشنواره صلح و وحدت

دیداری دوباره با دماوند

صلــح  جشــنواره 
ویــژه  وحــدت  و 
کودکان و نوجوانان 
بــا  الهــی،  ادیــان 
همه  شعارصلح،پیام 

ادیان الهی است...

بهار که فرا می رسد خیل 
مشــتاقان دیدار دماوند 
سربلند و همیشه پرافتخار 
از دور و نزدیــک بــه 
ســمت کوهپایه های 

اطراف دماوند...
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چهارمیــن همایــش رســتار، با 
بررســی گردشــگری  موضوع  
زرتشــتیان ، 22 اردیبهشــت ماه 
همزمان با زادروز روانشاد رامین 

شهرت، برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش، بررسی 
محورهای مختلف در زمینه گردشگری 
زرتشــتیان نظیر اماکن باســتانی، صنایع 
دستی، چگونگی جذب گردشگران و 

موضوع هایی از این دست بود. 
مراســم  بــا گاتهــا خوانی آغاز شــد، 
سپس دبیر همایش با برشمردن اهداف 
برگــزاری، ابراز امیــدواری کرد بتوان 
با جمــع بندی نظرات ارایه شــده، قدم 
عملی در راستای  بهبود  گردشگری در 

جامعه زرتشتی برداشت .
نخستین ســخنران بهرام بهمردی، عضو 
شــورای مبارکــه و انجمن زرتشــتیان 
تفت و توابع یزد بود، وی در نوشتارش 
تجربیات گردشگری روستای مبارکه را 
بیان کرد و راهکارهایی برای گسترش 

گردشگری در روستاها را ارائه نمود.
ســپس مهــداد منوچهری کالنتــری، به 
صورت موردی در مورد پیرسبز صحبت 
کرد و نقاط قوت و ضعف این زیارتگاه 
را در زمینــه گردشــگری برشــمرد. وی 

ضمن تشــکر از انجمن زرتشتیان شریف 
آباد یزد و خانواده شــادروان گشتاســپ 
بلیوانی در پایان ســخنانش پیشنهادهایی 
برای بهتر شــدن وضعیت گردشگری در 
پیرسبز ارائه نمود از جمله: ارائه کاله سفید 
یکبار مصرف به گردشــگران در هنگام 
دادن بلیت، ســاخت جا کفشــی مناسب 
در ورودی نیایشگاه، بازنویسی متن های 
داخل نیایشــگاه به زبان های فارســی و 
انگلیسی، در نظر گرفتن بخشی 
ویژه زرتشتیان در داخل نیایشگاه.
خانم پروین فرخانی، فرنشــین 
موسســه خیریــه پوروچیســتا، 
دیگر ســخنران این مراسم بود 
کــه در ســخنانش بــه اهمیت 
میــراث  بــه عنــوان  شــاهنامه 

فرهنگی زرتشتیان اشاره کرد.
در بخش دوم برنامه ها، انجمن 
های زرتشتی تجربیاتشان را در 

زمینه گردشگری ارایه کردند.
وفادار نجمی زاده، فرنشــین انجمن مریم 
آباد کــه میزبــان این همایــش و متولی 
زیارتگاه های پیر نارستانه و ستی پیر است 

به مشکالت این دو زیارتگاه اشاره کرد.
رستم بلیوانی، فرنشین انجمن زرتشتیان 
شریف آباد به مشکالت زیارتگاه های  
پیرســبز، پیر هریشت و پیر پارس بانو به 
طور خاص اشــاره کرد و بهروز جراح 
هموند انجمن کوچه بیوک نیز آسفالت 
نبــودن جــاده پیــر نارکــی را یکی از 
مشکالت اصلی این زیارتگاه در جذب 

گردشگر دانست.
انجمــن  فرنشــین  باســتانی،  شــاهرخ 
زرتشــتیان اله آباد به تجربه دو ساله این 
انجمن در جذب گردشگر به این روستا 
در ایــام نوروز اشــاره کرد و ســهراب 
انجمن رحمت آباد  نماینده  خسرویانی 

نیز در مورد تجربه این انجمن گفت. 

با پایان ســخنان نماینــدگان انجمن ها، 
ارائه نوشــتارها ادامــه یافت، شــابهرام 
دمهری در نوشتار خود به جنبه اقتصادی 
گردشــگری اشــاره کرد. وی بــه تغییر 
کاربــری و درآمدزایــی از برخی مکان 
هــای گردشــگری هماننــد آب انبارها 
و حمام ها اشــاره نمــود و از انجمن ها 
خواســت تا به بخش خصوصــی اجازه 

بدهند تا در این زمینه ها فعالیت کنند.
 وی از انجمــن هــا دعوت کــرد تا از 
برنامه  برای  گردشــگری  کارشناســان 
ریزی اســتفاده کنند و پیشــنهاد داد که 
بــه صــورت یکپارچه به گردشــگری 

زرتشتیان نگاه کنیم.
 آخرین نوشتار همایش رستار را کامبیز 
رســتمی ارائه نمــود، وی داشــته ها و 
نداشــته های گردشــگری زرتشتیان را 
در قالب ماتریس فرصت ها، تهدیدها، 

نقاط قوت و ضعف بیان کرد.
دکتر اسفندیار اختیاری نیز در این همایش 
به جمع بندی نوشتارها پرداخت و تاکید 
کرد پیشنهاد یکپارچه شدن برنامه ریزی 
گردشگری زرتشــتیان در نشست آینده 
انجمــن ها مطرح خواهد شــد تا بتوان به 
صورت جامع برای آن برنامه ریزی کرد.

خبــر

بررسـی گردشـگری زرتشتیـان در هـمایش رسـتار

تاکـید بر صلـح و دوسـتی در جشنـواره صلـح و وحـدت 
جشــنواره صلح و وحــدت ویژه 
الهی،  کودکان و نوجوانان ادیان 
با شــعارصلح،پیام همه ادیان الهی 
است با میزبانی زرتشتیان در پردیس 

مارکار یزد برگزار شد.
این جشنواره با همکاری وزارت امورخارجه، 
اســتانداری یزد، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی یزد، جمعیت هالل احمر استان یزد، 
شهرداری یزد و با همیاری انجمن زرتشتیان 
تهران، انجمن زرتشتیان یزد و نماینده ایرانیان 
زرتشتی در مجلس شــورای اسالمی و به 
مسوولیت موسسه کودک و صلح پایدار در 

یزد برگزار شد.
در مراســم گشــایش این جشــنواره که 
کــودکان و نوجوانان ایرانی غیرمســلمان 
حضور داشتند، دانش آموزان هالل احمر، 
پرچم ایران را برافراشــتند، ســپس دانش 
آموزان ادیان مختلــف حاضر با خواندن 
بخــش هایی از کتاب هــای مقدس خود 

برنامه را ادامه دادند.
دکتر اســفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان 
زرتشــتی، در این مراســم گفــت: ایران 
اهورایی نقطه مشترک همه ادیان  و اقوام 

ایرانی است.
وی با بیان اینکه تمامیت ارضی ایران بسیار 
مهم است ادامه داد: در زمان جنگ و دفاع 
ازکشورمان ایران، همه ادیان واقوام درکنار 

هم،جلــوی متجــاوز 
ایستادند و از جان خود 

گذشتند. 
ایرانیــان  نماینــده 
زرتشــتی کــه بــرای 
نوجوانــان و بــه زبان 
آنان سخن می گفت 
دردفــاع  داد:  ادامــه 
از ایران،کســی نمــی 
پرسید شــما چه دینی 
دارید، متعلق به کدام 
شهر هستید، حتی نمی 

پرسید چه نژاد و آیینی دارید. وقتی دشمن 
بیاید، همه باید با هم در برابر دشمن بجنگیم 
وجنگیدیم و خیلی ها به این دلیل جان خود 
را ازدســت دادند. بنابراین شهدا متعلق به 

همه ما هستند، چون آنان دفاع کردند تا ما 
آرامش داشته باشیم،این مفهوم مهمی است 

که میتوانیم ازکنارهم بودن یاد بگیریم. 
دکترطالبی،معاون سیاســی امنیتی استاندار 
نیــز در این  یــزد 
گفــت:  مراســم 
کــودکان  همــه 
عزیز می دانید که 
پیام  شــعارصلح، 
همــه ادیــان الهی 
است، ارزش های 
مشترکی بین همه 
ادیان وجــود دارد 
کــه از جملــه آن 
ارزش هــا صلح و 

وحدت اســت، امروز خوشحالیم که ایران 
عزیــز ما درکنار همــه ویژگی های خیلی 
خوبی که دارد و همه به آن افتخار می کنیم، 
جایی اســت برای زندگی مســالمت آمیز 
همراه با رفاقت و دوستی پیروان همه ادیان با 
تکیه بر ارزش های مختلفی که شما در همین 

دعاهایی که اینجا خواندید به آن معتقدید.
وی گفت: یزد شــهری اســت کــه به هم 
زیستی مسالمت آمیز ادیان معروف است. 
یزد، شهرگفت وگو، وحدت و تعامل است، 
شهری بوده که ادیان مختلف درکنار هم، 
در همســایگی هم و درتعامل هم زندگی 

بسیارخوبی را داشتند و تا امروز هم دارند.
وی گفــت: ما همــه ظرفیت هایمــان را 
برای صلــح وگفتگو بــه کار می گیریم 
وکودکانمان نیز حتی دراین میان پیام آور 

صلح برای جهانیان هستند.
با اجرای سرود ای ایران، توسط کودکان 
مهد کودک، این برنامه رســما آغاز شد 
و دانش آمــوزان ایرانی غیرمســلمان که 
از نقــاط دور و نزدیک ایــران به پردیس 
دانش مارکار یــزد آمده بودند، با حضور 
در کارگاه های آموزشی موسیقی،تاتر و 
نقاشــی که با مدیریت موسسه کودک و 

صلح پایدار برگزارشد، شرکت کردند.
این برنامه با پرواز کبوترهای صلح در روز 

بعد به پایان رسید.
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همــه ادیان بــرای اجرای 
احکام و مراسم دینی خود در 
ایران از آزادی برخوردارند و 
دولت خود را موظف می داند 
از آزادی آنهــا و فرهنگ و 

دینشان حمایت کند.
حجت االســالم و المسلمین علی 
یونســی ، دســتیار ویــژه رییــس 
جمهوری در امور اقوام و اقلیت های 
دینی و مذهبی در مراســم ضیافتی 
که به دلیــل مســافرت پاتریارک 
مارلوئیــس رافائــل ســاکو، رهبر 
کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک 
جهان، به ایران برگزار شــده بود، با 
بیان موارد فوق ادامه داد: همه ادیان 
توحیــدی در ایران چه مســیحیان، 
کلیمی ها، زرتشــتیان و صابئین با 

مسلمانان ارتباط دوستانه دارند. 
رهبر کلیســای آشــوری کلدانی 
کاتولیک جهان، نیز در این مراسم 
گفت: خیلی زیباست که پیروان همه 
ادیان در ایران در کنار هم زندگی می 
کنند و با هم متحد هستند و باید سعی 

کنیم که این وحدت حفظ شود.
وی خاطرنشــان کرد: مــا به عنوان 
روحانیون از همــه ادیان و مذاهب 

می خواهیم که نسبت به هم محبت 
و رحمت داشته باشند. 

وی ادامه داد: ما باید به جنگ خاتمه 
دهیم چــرا که نتیجه جنگ مرگ، 

بدبختی، خرابی و مهاجرت است.
از جامعه زرتشــتیان در این برنامه، 
موبدیار دکتر راشین جهانگیری و 
موبدان مهربان فیروزگری و پدرام 

سروشپور حضور داشتند .
موبدیار دکتر راشــین جهانگیری 
در این مراســم گفت: ســرافرازی 
، شــادمانی و غــرور تــک تک ما 
باشندگان که به نوعی در این جمع 
نماینــده ادیــان و اقــوام گوناگون 
هستیم، این است که با وجود تفاوت 
هایی که در برخی مناسک و آداب 
و رســوم و رفتارهای آیینی داریم، 

فصل مشترک عزیز و بزرگی داریم 
به نام پروردگار یکتا و میهن عزیزی 
به نام ایران  کــه همواره به صورت 
زیبا و مستحکمی ما را به هم پیوسته 
و همبســته کرده اســت و همه در 
پناه پــروردگار بزرگ و  زیر پرچم 
مقدس و سه رنگ کشــورمان در 

کنار یکدیگر زندگی می کنیم.
 وی بــا بیان اینکه ما همگی فارغ از 
هر دین و مذهب و قومی که داریم، 
باور داریم که به عنوان یک انســان 
یکتاپرست ایرانی باید در هر زمان و 
مکان،  اخالق انسانیت و یکتاپرستی 
را سرلوحه زندگی و اندیشه و گفتار 
و کردار خود قرار دهیم تا نخســت 
الگوی منحصر به فردی برای جهان 
هســتی به عنوان اشرف مخلوقات 
گردیم و همچنین پیروان ارزشمندی 
برای راه راستی، یکتاپرستی و صلح و 

آرامش جهانیان باشیم .
در این برنامه نمایندگان جامعه دیگر 
ادیان الهی نیز از ویژگی های ادیان و 

اقوام ایران زمین سخن گفتند.
این نخســتین ســفر رهبــر جهانی 
کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک 

و هیات همراهش به ایران بود.

*نام نویسی همایش مانتره آغاز شد
نام نویسی برای حضور در بیست و دومین همایش سراسری 

اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره آغاز شد. 
عالقه مندان برای حضور در این همایش می توانند به تارنمای 

رسمی مانتره مراجعه و فرم نام نویسی را تکمیل نمایند. 
همایش مقدماتی در روزهای سیزدهم تا شانزدهم امردادماه 
و همایش پایانی روزهای یازدهم تا ســیزدهم شهریورماه در 

مارکار تهرانپارس برگزار خواهد شد.
آخرین فرصت نام نویســی پانزدهم خوردادماه اعالم شــده 

است.

*مراسم یادبود شادروان اردشیر مرادیان در اوسون
آیین ســالگرد درگذشــت شــادروان اردشــیر مرادیــان، با 
حضور جمعی از همکیشــان و با اوســتاخوانی موبدان، روز 

آدینه هشتم خورداد ماه در باغ اوسون برگزار شد.
روانشاد اردشــیر مرادیان در سال 1373 در حین خدمت در 

باغ اوســون دچار حادثه شد و به دیدار پروردگار  شتافت.

*نتایج مسابقه مقاله نویسی اعالم شد 
کمیســیون ورزش زرتشتیان استان یزد اســامی برگزیدگان 
مســابقات مقاله نویســی با موضوع بازی های بومی و محلی 

را اعالم کرد. 
پس از پایان مهلت نام نویســی و بررسی مطالب ارسال شده، 
از ســوی هیئت داوران نازنین جمشــیدیان مقام نخست، نیما 
رایومنــد مقام دوم، فرحناز بمانی و پروین خدادادی به طور 

مشترک به مقام سوم دست یافتند.

*آیین گهنبار خوانی در پذیرشگاه پارسایی
آییــن گهنبــار و آفرینگان خوانی بــه یاد مهربان جمشــید 

پارسایی در پذیرشگاه پارسایی برگزار شد.
در این مراســم دکتــر اســفندیار اختیاری نماینــده ایرانیان 
زرتشــتی در مجلس ، دکتر رستم خسرویانی فرنشین انجمن 

زرتشتیان تهران و تعدادی از همکیشان حضور داشتند.

*جشن پایان سال در جمشید جم
جشــن پایان ســال و یادگیری الفبا بــرای کالس اولی ها و 
با حضورخانواده های آنها در ســالن دبســتان جمشــید جم 

برگزار شد.
در این برنامه،گروه نمایش، نمایشــی شــاد و موزیکال اجرا 
کردند و پس از آن  نوشــین پشــوتن، مدیر مدرسه در مورد 
اقدامــات انجام شــده و برنامه هــای آینده توضیــح دادند 
و دانش آموزان کالس اول  نیز در ســه دســته ســرود اجرا 

کردند.
 در پایان از آموزگار کالس اول ، خانم مهمان نواز قدردانی 

شد .

*کالس های تابستانی در پورچیستا
موسسه خیریه پورچیستا دوره های آموزشی را برای تابستان 

همکیشان ساکن یزد برگزار می کند.
ایــن کالس ها شــامل آموزش خیاطی، آرایــش، قلم زنی، 
روبــان دوزی، نقاشــی کــودکان، چــرم دوزی، چهل تکه 

دوزی با کاغذ و معرق کاشی و سرامیک است.
زمان نام نویســی تا پانزدهم خوردادماه و از ســاعت 7:30تا 
11:30بامداد اســت. شروع کالس ها نیز از اول تیرماه اعالم 

شده است.

*برنامه های تابستانی مهد پرورش اعالم شد
مهد کودک دکتر بهرام پرورش )وابسته به انجمن زرتشتیان 
تهــران ( در نظــر دارد تا دوره های تابســتانی آموزشــی و 
تفریحی را برای کودکان 5 تا 14 سال و والدین آنها برگزار 

نماید.
آمــوزش دین دبیــره و گاتهــا، آموزش های هنری شــامل 
ســفالگری و مجسمه ســازی و نقاشی و خط و ... ، آموزش 
رشته های ورزشی شامل شــطرنج، کاراته، حرکات رزمی، 
فوتبال، والیبال و ...  آموزش موســیقی شــامل ارگ، ارف، 
ضــرب و..... و همچنین دوره های مهــارت زندگی، روان 
شناســی، خالقیت و کالس فرزند پــروری برای والدین، از 

جمله دوره های تابستانی مهدکودک پرورش است. 
زمان ثبت نام از 16 خوردادماه تا 4 تیرماه اســت.

خــبرهای کوتاه

خبــر

کتاب های جدید انتشارات فروهر معرفی شد

ایـران فصل مشـترک همه ادیـان الـهی

انتشــارات فروهر  به عنوان 
نخستین و تنها ناشر زرتشتیان، 
امسال با ارایه 17 اثر جدید 
در حــوزه فرهنگ و تاریخ 
ایران، در بیست و هشتمین 
کتاب  المللی  بین  نمایشگاه 

حضور داشت.
انتشــارات فروهر، امســال ببیش 
از پنجــاه عنوان کتــاب در زمینه 
آشنایی ایرانیان با تاریخ، فرهنگ، 
خــط و زبــان و دیــن باســتانی 
سرزمینشــان در نمایشگاه عرضه 

کرده بود.
کتاب هــای تازه چاپ شــده در 
این مجموعه عبارتند از :مجموعه 
ســه جلدی »آموزش الفبای دین 
دبیره« نوشته موبدیار دکتر راشین 
پــژواک«  »هفــده  جهانگیــری، 
نوشــته ي بهنام مبارکه، »پرســش 
زرتشت، یســن 44« نوشته ي موبد 
دکتــر رســتم وحیدي، »ســفال و 
شیشــه شــهر جرجان« نوشــته ي 
اسداهلل معطوفي، »در جست وجوي 

سیاووشان« نوشته ي سعید پورزنگي 
ـ سرودهاي زرتشت«  آبادي، »گاتها 
برداشت حسین نظري پویا، »یشت 
ـ آیین هــاي زرتشــتیان  و خشــت 
یــزد« نوشــته ي ملیکا حیــدري و 
دکتر رضا مهرآفرین، »زیباشناسي 
رنگ در آیین هاي ایران باســتان« 
نوشته ي نجمه مرادیان ریزي و منیژه 
ملکي ریزي، »آناهیتــا و ایزدبانوان 
دیگر« نوشته ي رضا طاهري، »اوستا، 
یسنا و ویسپرد« بر اساس چاپ دابار 
نوشــته ي فریدون فضیلت، »یزشن 
چگونگي اجــراي آیین هاي دیني 
زرتشتیان« نوشته ي موبدیار مهربان 
آفریــن، »دهش معنــوي یا لرک 
مینوي« نوشته ي موبد دکتر اردشیر 
خورشــیدیان، »خرده اوستا )اندازه 
جیبي( همراه با گزارش فارســي« 
گردآوري با بهنام مبارکه، »آموزش 
نشــانه ي اوستایي« نوشــته ي بهنام 
مبارکه، »آموزش نشــانه ي میخي« 
نوشته ي مسعود پیشرویان، »هویت 
زبــان و خط فارســي« نوشــته ي 

عاطفــه فروهر، »گنجینــه نام هاي 
ایراني« نوشته ي مهربان گشتاسب 

پورپارسي.
همچنیــن قــرار اســت مجموعه 
کتــاب هــای زیــر نیــز از ایــن 
انتشــارات  بــه زودی وارد بازار 
کتاب شــود: هفتاد و هفت سال 
سپنتمان  زرتشــت  زندگي نامه ي 
و آیین ـ اســطوره، باور، فرهنگ 
قدردان،ما  مهرداد  نوشته ي  مردم 
سیروس  نوشــته ي  هستیم  ایراني 
از آفرینش  کریمــي بختیــاري، 
تــا یزدگرد نوشــته ي ســیروس 
فهرســت  بختیــاري،  کریمــي 
افعــال اوســتایي نوشــته ي دکتر 
بهمن مرادیــان و محبوبه کرمي، 
تاریــخ روابط زرتشــتیان ایران و 
هنــد نوشــته ي فرهــاد صبوري، 
فرهنگ ناقص پهلوي به فارســي 
نوشته ي رضا آقازاده، سیر تحول 
ایران نوشته ي فروزان  درفش در 
ارســطو  محاکمه  حیدري فــرد، 

نوشته ي مهاجر. 

برگزاری جشن سدره پوشی دانش آموزان انوشیروان
پنج تــن از دانش آموزان 
دبیرســتان انوشــیروان در 
یک جشــن همگانی که در 
تاالر خســروی برگزار شد، 
با پوشیدن ســدره و بستن 
کشتی به جمع بسته کشتیان 

پیوستند.
در ایــن جشــن کــه بســیاری از 
همکیشــان حضور داشتند، دکتر 
رستم خســرویانی، رییس انجمن 
زرتشتیان از اهمیت سدره و کشتی 
گفت و از آن به عنوان یک نماد 

مهم برای زرتشتیان یاد کرد.
نماینده  اختیاری،  اسفندیار  دکتر 

زرتشــتیان در مجلــس شــورای 
اسالمی نیز با تبریک به نوجوانان 
سدره پوش شده از آنها خواست 
پیام اصلی این مراسم و این پوشش 
را دریابند و جز به راه نیک نروند.

این مراســم با ورود موبدان که با 

نوای دف همراهی می شدند آغاز 
شــد و ســپس  هر پنج جوان در 
برابر موبدان قرار گرفتند و اوســتا 
خوانی آغاز شــد. موبدان اوســتا 
خواندند و کشتی را بر روی سدره 
بستند و ســپس اوستای تندرستی 
خوانده شد. در پایان مراسم یکی 
از موبدان از ویژگی های ســفره 
ســدره پوشــی و وظابف ســدره 

پوشان گفت.
این مراســم بــا تقدیــم هدایا به 
ســدره پوش شــدگان و برگزار 
برنامــه  اجــرای  و  کننــدگان 

موسیقی به پایان رسید.
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بهار که فرا می رســد خیل مشتاقان دیدار 
دماوند سربلند و همیشه پرافتخار از دور و 
نزدیک به سمت کوهپایه های اطراف این 
“دیو سپید پای در بند“ سرازیر می شوند. 
اواخر اردیبهشت ماه امسال نیز با گروهی 
پانزده نفره از پارســیان هند و تنی چند از 
ایرانیان زرتشتی ســاکن دیگر کشورها، 
راهی پهنه ی سرسبز “ گنبد گیتی؛ دماوند 

پر غرور“ شدیم. 
بامداد پنج شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه 
برابر با وهمن امشاسپند، ساعت ده، زمان 
آغــاز حرکت ما بود از روبروی هتلی که 
همکیشان پارســی در آن اقامت داشتند. 
هوا در شــهر تهران آفتابــی و کمی گرم 
ولی مطبوع بود. از روبروی هتل در قالب 
یک اتوبوس مســافربری و چند  وســیله 
نقلیه شخصی به راه افتادیم. جاده سرسبز 
و هوا خنک بود و نســیم مالیمی گونه ها 
را نوازش می کرد. در محل دوراهی پلور 
مجسمه ای با اشــاره به سمت سرباالیی، 
مسیر رسیدن به نزدیکترین کوهپایه های 

همجوار با دماوند را نشان می داد. 

ســرباالیی سرســبز و 
زیبایی بــود. در پیکره 
صخره هــا و کوهپایه 
ها، رنگ های ســبز و 
زرد و بنفش در قالب 
سبزه و گل و بوته های 
گیاهان دارویی، چنان 
نقشی زده بودند که بی 
اختیار زبان به تحسین 
نقاش بزرگ هســتی، 
اهورامزدای پاک و بی 
همتا گشــوده می شد. 
در زمینه ســبز و زرد و 
بنفش، گله های چند 

صدتایی گوســفندان و بره هایشان و گاه 
چندین اسب و قاطر و بز کوهی، به رنگ 
های قهوه ای، ســیاه و سفید بر این زیبایی 

صدچندان افزوده بودند.
ســرانجام در پهنه ی نســبتا مسطحی که 
درست در برابر قله همیشه مه آلودش قرار 
داشــت، ایستادیم. اینجا جایی بود که دل 
هایمان قراری به خود گرفت. همه مشتاقانه 

پیاده شدند،کفش ها را در 
آوردند و قدم بر خاکش 
نهادند و دل به کوهســار 

سرسبزش سپردند. 
نــگاه کــه مــی کــردی 
را می دیدی  مشــتاقانش 
که بر دامانش می دویدند، 
می  ،نیایش  نشســتند  می 
در  ایســتاده  و  خواندنــد 
برابــرش کشــتی از کمر 
باز مــی کردند و دوباره با 
بســتن آن بر عهد و پیمان 
دیرین خــود با اهورامزدا، 
دماونــد  و  میهــن  مــام 

گرانمایه، مهر تایید می زدند.
موبدان ســفره ســپید بــر دامــان دماوند 
گســتردند و هر آنچه الزم بود از آتشدان 
که آتش بر آن نهاده بودند، تا گلدان سرو 
و مورد، لیوان شــیر، کاســه آب و ظرفی 
حاوی چوب های صندل و اسفند و کندر، 
نذری همکیشــان پارســی و... را به نماد 

امشاسپندان، بر سفره نهادند.

زمزمه اوســتا آغاز شد. باد چنان می وزید 
که گویی آمده تا این زمزمه ها را به گوش 
این قله خاموش و سر افراز برساند. چه زیبا 
بود این پیوند و چه دلنشــین بود در کنار 
هم بودنمان در دل کوه های ســربه فلک 

ساییده البرز.
 با پایان یافتن اوستا، خیرات لرک و میوه 
“ودریــن“ در میان حاضرین آغاز شــد. 
هندوانه شیرین و سیب سرخ و ... همزمان 
موبد توضیح کوتاهی درباره اجزای سفره 
برای همکیشــان پارســی داد. و سر انجام 
پس از اندکی اســتراحت، کوله بارمان را 

برچیدیم و راهی شدیم.
همکیشان پارسی دیر زمانی است که هر 
ســاله گهنبار را در دامنه این کوه برگزار 
می کنند. گهنباری مجــزا و متفاوت و با 
فاصله زمانی کوتــاه از گهنباری که چند 
سالی است زرتشــتیان ایران آن را برگزار 

می کنیم.
در بازگشت بار دیگر به داشته هایمان در 
این سرزمین می اندیشیدم و اینکه چگونه  

می توانیم بیش از پیش پاس داریمشان.

دیداری دوباره با دمـاوند

آنچه می خوانید یک گزارش نیمه 
تمام است، گزارشی که نه از ابتدا 
آغاز می شود و نه به انتها می رسد، 
گزارشی اســت از چگونگی یک 

آغاز و به قلم یک دست اندرکار:
امــروزه اهمیــت دوران کودکی بر هیچ 
کس پوشیده نیست و به همین دلیل است 
کــه مهدکودک ها جایــگاه ویژه ای را 
در شــکل دهی شــخصیت کودکان در 
کنــار خانواده بر عهــده دارند. حال اگر 
در شــهری مثل یزد، زرتشتیان فقط یک 
مهدکودک داشته باشند، باید این توجه 
صد چندان باشد، حتا اگر از نظر اقتصادی 
سود دهی نداشته باشد. خوشبختانه نیک 
اندیشی گروهی از خیراندیشان با کمک 
هــای مالــی و  همراهــی و همگامی در 
عملی کردن این خواســته سرآغاز یک 

تغییر شد.
در اینجا اشــاره ای گذرا بر  فعالیت های 
انجام شده برای داشتن یک مهدکودک 

بهتر خواهیم داشت.
نخست:

پیش از آغاز این تالش ها نیز مهدکودک 
کوروش در یزد وجود داشت و کودکان 

در آن مکان آموزش می دیدند.
دوم:

بــرای  مناســب  جایــی  یافتــن  بــرای 
مهدکودک، در ابتدا از انجمن زرتشتیان 
اهرستان درخواست شد تا مدرسه رستمی 
اهرســتان که بازسازی شــده است را در 
اختیار ما قرار دهد که خوشبختانه با روی 
باز پذیرفتند، اما به درخواست خانواده ها 
تصمیم گرفته شد که مهدکودک در یکی 
از محله های مرکزی باشد تا رفت و آمد 
نونهاالن راحت تر و کم هزینه تر باشــد. 
در نتیجــه با همیاری آقــای وفادار نجمی 
زاده، از انجمن زرتشتیان یزد خواسته شد 
تا ساختمان “پرسش“ را در اختیار ما قرار 
دهد. این ساختمان در سال 1380 بازسازی 
شده است و چند سال نیز محل برگزاری 
کالس هــای دینی بوده، کالس هایی که 
اکنون در پردیس دانــش مارکار برگزار 

می شود. 
سوم:

ایــن ســاختمان بــرای تبدیــل شــدن به 
مهدکودک، نیازمند تغییرات، ســاخت و 
سازها و تجهیزات گوناگونی بود، برآورد 
ما نشان می داد که سرمایه گذاری زیادی 

مورد نیاز است. 
چهارم:

ســاخت ســرویس بهداشــتی در طبقــه 
همکف، ایجاد رمپ برای ورود کودکان، 
مناسب سازی بخش قدیمی “پرسش“ تا 
به بخش بازی تبدیل شود )برای این کار 
می بایســت برخی از ورودی هــا با در یا 
دیوار کاذب مســدود می شد و همچنین 
سقف برای حیات کوچک میانی زده می 
شــد.( رنگ در و پنجره، نقاشی دیواری 
مناسب کودکان، کفپوش مناسب شامل 
چمن مصنوعی برای حیاط، تاتامی برای 
اتاق ها و بخش بازی، دیوار پوش مناسب 
برای جلوگیــری از صدمه دیدن بچه ها، 
تاب و سرسره، استخر توپ و شن، اسباب 
بازی ها و وسایل کمک آموزشی، میز و 
صندلی مناســب، تجهیزات الکترونیکی، 
وســایل مورد نیاز آشپزخانه، سیستم های 
حفاظتی و... از بخش های مورد نیاز بود، 
در حالــی که تنها یک مــاه فرصت برای 

انجام این تغییرات بود.
پنجم:

خوشــبختانه گروهــی از نیک اندیشــان 
زرتشــتی با بلنــد نظری خــود ضرورت 
داشــتن یک مهدکودک با کیفیت را به 
خوبی درک کردند و توانستیم بیش از 90 
درصد از هزینــه را با کمک های مردمی 

تامین کنیم.
ششم:

اما پول، به تنهایــی نمی تواند همه کارها 
را انجــام دهــد،  افرادی باید پــا به میدان 
بگذارند و بدون هیچ چشمداشتی کمک 
کنند تا بتوان این نیک اندیشــی را عملی 
نمود. بدون شک کمک و یاری این افراد 
نیز کمتر از همراهی نیک اندیشــانی که 
کمک مالی داده اند نیســت. خوشبختانه 

گروه قابل توجهی از همکیشان مهربان و 
دلسوز در این راه همراه و همگام بودند و 
از هیــچ کمکی دریغ نکردند، افرادی که 
نه تنهــا به ما، بلکه به همه ی جامعه لطف 
بزرگی نمودنــد و مطمئنا نمی توان روی 
یاری و همراهی شــان قیمت گذاشت. از 

همه ی آنها سپاسگزاری می کنیم.  
هفتم:

باالخره نگوییم یک ماه کار شبانه روزی، 
اما کار سخت به نتیجه رسید و هشتم مهر 
ماه با حضور آقای دکتر اسفندیار اختیاری، 
نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس، مراسم 

گشایشی ساده برگزار شد. 
هشتم: 

و بدیــن ترتیب کودکان زرتشــتی راهی 
مهدکــودک شــدند، تــا وارد مرحله ی 
جدیدی شــویم، مرحله ای که ســختی 
دو چندان داشــت و این بار مسوولیت را 
مدیــران و مربیان مهد کــودک بر دوش 
کشــیدند و در طول ســال گذشته تالش 
کردند مهد یســنا، خانــه ی دومی، امن، 
شاد و موثر برای آینده سازان جامعه باشد. 
در سال نخســت، مهدکودک پذیرای56 

کودک 3 تا 6 ساله بود. 
نهم:

بــا وجودیکه بســیاری اعتقــاد دارند که 
مهدکــودک درآمد زاســت، امــا تعداد 
نسبتا کم نونهاالن زرتشتی و حفظ کیفیتی 
که شایســته جامعه زرتشتی است، باعث 
می شــود تا نه تنها تمام شــهریه دریافتی 
از خانواده ها هزینه شــود بلکه به کمک 

خیراندیشان نیز نیاز داشته باشیم. 
از سوی دیگر، مهدکودک یسنا به عنوان 
یک مرکز آموزشــی با اهمیــت و بدون 
شک تاثیر گذار، به عنوان یک تجربه  که 
با همت نیک اندیشان زرتشتی و گروهی 
از زرتشــتیانی که اهمیت مهدکودک را 
درک کرده اند به وجود آمده است، نمی 
توانــد در باالبردن کیفیــت خود متوقف 
شود، در نتیجه امروز نیز نیازمند همراهی 
خیراندیشان زرتشتی برای باال بردن بیش 

از پیش کیفیت خود است. 

مـهدکـودک یـسنـا، آغـازی جـدیـد
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فرهنگ

نذر فرهنگی؛ اندیشه نیک همراه با عشق                                                              
موبدیار دکتر راشین جهانگیری

نذر و نیــاز از دیربــاز، بنیادین و کهن 
ترین شکل رفتاری و تجربه های دینی 
انســان ها بوده اســت. یکی از سنت ها 
و خصلت های پسندیده ایرانیان باستان 
و زرتشــتیان نیز، نیکــوکاری و اهدای 
نــذور بوده  و همواره ایــن عمل را در 
ابعــاد خرد و کالن جزء خویشــکاری 
دینی- فرهنگی خود دانســته اند )گات 
ها: 33 - 14(.همواره ســرمایه و ثروت 
تزریق شــده به بدنه اجتمــاع در قالب 
نذر و نیاز، بسیار موثر و مهم و برطرف 
کننده بخــش بزرگی از نیازمندی های 
هر جامعه بوده و شــرکت همه اقشــار 
جامعــه )فقیــر یا غنی( در گــرد آمدن 
این ثروت هــا، از باورهای عمیق مردم 
بوده و هست. به دلیل اهمیت این باور، 
همواره جمعــی از بــزرگان و متولیان 
امور دینــی- اجتماعــی- فرهنگی در 
نقش امانتــداران و گرداننــدگان، این 
سرمایه ها را در راستای نیازها و نیّت ها 
در کنار انجام نیازســنجی های آگاهانه 

و درست در جامعه سامان می دادند. 
از آنجا که سمت و ســو یافتن اندیشه 
های دهشــمندانه افــراد در هر دوره، 
بیشــتر وابســته به نیازســنجی و طرح 
احتیاجات واقعی آن اجتماع در همان 
دوره بــوده و بــا توجه به نیــاز جامعه 
امروز بــرای انجام مهندســی فرهنگی 
و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت 
خیرخواهانه افراد در راســتای تقویت 
بن پایه های دینی- فرهنگی- اخالقی 
نســل های آینده، باید تالش شود تا با 
ارایه الگوهای مناســب و معرفی طرح 
هــای موفق در زمینه گســترش باور به 
افزایش نذر فرهنگی بــه این نیاز مهم 

جامعه پاسخ مناسب داده شود.
 جایــگاه نذر و نیــاز در آموزه 
باور  های دینی زرتشــتی و در 
زرتشــتیان  تا  باســتان  ایرانیان 

امروز
- پیش از اشوزرتشت : به دالیل:1- 
نقش پر رنگ نیروهــای طبیعی پیدا و 
ناپیدا در زندگی بشر اولیه در قالب دو 
گــروه ضد حیات و موافق حیات او بر 
پهنه زمین، 2- تنازع برای بقا و هراس 
از مرگ به دست نیروهای ضد حیات 
و شــکل گیری خدایان خیر و شر در 
ذهن انســان های نخستین و 3- تالش 
بــرای جلــب حمایت خدایــان خیر و 
دفع بالیای خدایان شر، اجرای مراسم 
نذر و نیاز مانند مراســم خونین قربانی 
جانــوران پیش از ظهور اشوزرتشــت 
شکل گرفت و به شــدت مورد توجه 

قرار گرفت. 
- اشوزرتشــت و طــرح تحول 

نظام نذر و نیاز:
 او بــرای پایــان بخشــیدن بــه تــرس 
گمراهانه و بی دلیل مردم، موضوعات 
 -1 همچــون:  فــردی  بــه  منحصــر 
یکتاپرســتی و خلقت واحد از ســوی 
یــک خدا ) اهــورا مــزدا(، 2- خلق، 
و  جهــان  داوری  و  اداره  و  هدایــت 
جهانیان از ســوی او بر اســاس قانون 
جهان شــمول و خلل ناپذیر اشــا،  را 
بــه صورت گســترده  طرح کــرده و 

آموزش داد.
در گاتها: بهترین و واالترین بخشش 
آدمــی، نثار کردن رفتار و گفتار نیک 
و پرســتش بی ریا به پروردگار اســت 
و هر انســان در هر مقامی، همواره در 
برابــر پروردگار خــود در جایگاه نیاز 
اســت، حتا پیامبر. از ســوی دیگر، هر 
انســانی قادر است بر اســاس توانایی 
های خویش، منشــاء بخشــش باشد و 

این وظیفه دنیایی و انسانی اوست. 
 نیازســنجی: یعنی انتخــاب نوع و 
راســتای بخشــش و داد و دهــش بر 
اســاس بررســی نیاز نیازمند و توانایی 
بســیار مهمی  مقوله  دهشــمندان کــه 

است.
-نــذر و نیــاز در دوره هــای 

تاریخی:  مختلف 
سلســله مراتــب نظــام نــذر و نیاز در 
دوره هــای بعــد عبارتنــد از: - نیــاز: 
دســترس  در  پیشــکش  دادن  قــرار 
گردانندگان نیایشــگاه ها و آتشــکده 
ها تــا به انجــام کارهای عــام المنفعه 
برســانند.- دوم اشــوداد:  کــه به نام 
دهش در راه پارسایی و نیکی شناخته 
می شــود و بیشــتر دهش از چیزهای 
جا به جا نشــدنی اســت ماننــد خانه و 
ملک و کشــتزار و... - سوم گهنبارها: 
در این جشــن هــای ششــگانه، نذر و 
نیــاز همگانــی اتفاق مــی افتد)تا مانع 
گداپروری و تنبلی شــود( و درآمد و 
منافع حاصــل از موقوفات و نذورات 
گهنبــار هم صرف نیّــات خیرخواهانه 

واقف یا نذرکننده می شود. 
 ریزه کاری هــای نظام نذر و 

نیاز
در کتاب “ســد در“، واداشتن دیگران 
بــه انجام کار خیــر و ثــواب و داد و 
دهــش، که “ جاون گویــی“ گفته می 
شــود )به معنی گفتگو کردن برای داد 
و دهــش( دارای ارج و پاداش باالیی 
اســت، بطوریکــه به همان انــدازه که 
کرفه بــرای صاحب خیــرات در نظر 
گرفته می شــود،  برای جــاون گو نیز 
پاداش مینوی در نظر گرفته می شود. 

و   اهمیت آمــوزش و فرهنگ 
تاثیر این دو بر یکدیگر

 در گاتهــا، اهورامــزدا خــود بهترین 
آمــوزگار برای نوع بشــر اســت و او 
بهتریــن آمــوزش را بــه مــردم دانا و 
 48 آموخت)هــات  خواهــد  پارســا 
بند 3( و اشوزرتشــت خود نخســتین 
خواســتار آمــوزش اهورامزداســت:» 
پیش از اینکه کشــمکش در اندیشــه 
ام آغاز گردد، ای هســتی بخش یکتا! 
مرا از دانســتنی ها آگاه ساز...« سپس 
به عنوان نخســتین آموزگار انســانیت 
و اخــالق اقــدام بــه گســترش دانش 
الهــی از راه آمــوزش می کنــد:» ای 
کســانی کــه از دور و نزدیــک برای 
آگاه شــدن آمدید، من اکنون برایتان 
سخن خواهم گفت. گوش فرادهید و 
بشــنوید حقایق روشــنی را که به شما 
می آموزم...«  او آموزش را مسوولیتی 
بــر دوش هــر انســان آگاه و دانا می 
دانــد که باید آن را بــه مانند یک نیاز 

به راســتی آموزش  نماید:»  پیشــکش 
واقعی و خردمندانه شخص پارسا بهتر 

از هر چیزی است ...« 
در مجموع مــی توان از بررســی این 
مطالب در کنار هم به این نتایج رســید 

که:
نخســت؛ با این آمــوزش های مقدس 
گاتهــا، مقوله نذر و نیاز و داد و دهش 
و تعــاون و همدلی در باور زرتشــتیان 
و در فرهنگ ایرانــی جاودانه خواهد 

بود.
 دوم؛ بر پایه آموزش های زرتشــتی، 
جهت بخشــش باید درســت گزینش 
شود وگرنه بی سود و نتیجه و گاه حتا 

دردسرساز خواهد بود.
ســوم؛ شــاید در گذشــته بر اســاس 
شــکم  نمــودن  ســیر  نیازســنجی، 
گرســنگان یا پوشــاندن بدن برهنگان 
و رفــع احتیاجات معیشــتی نیازمندان 
بیشــتر اهمیت داشته، اما هرگز اهمیت 
پرداختن به امور آموزش و پرورش و 
فرهنگ سازی و امور مینوی فراموش 
نشده و به سبب اهمیت آن، حتا بخشی 
از فضای آتشــکده ها و دریافتی ها و 
خیــرات و موقوفات آنهــا صرف امر 
خطیر آموزش و گسترش فرهنگ می 

شده است.
چهارم؛ امــروزه نیاز جامعه بشــری به 
ویژه هازمان زرتشــتی بــه تقویت پایه 
هــای ایمــان قلبــی و دانــش و بینش 
الهی- دینی و گســترش فرهنگ های 
سازگار و ســازنده بیش از پیش است 
و آخر اینکه؛ نیازســنجی های درست 
و به موقع از ســوی آگاهان به مسایل 
و آگاه  فرهنگــی  دینی-  اجتماعــی- 
ســازی خیّریــن و دهشــمندان از این 
نیازســنجی ها، می تواند نجات بخش 

نسل های آینده هر هازمانی باشند.
ارایه راهکارها بر پایه نتایج:

 یکــم: طــرح موضــوع نــذر و نیاز و 
اهمیت آن در هــر دوره در هر مجمع 
و گردهمایــی یا در قالب نوشــتارها و 
مجالس بحــث و گفتگو به ویژه برای 

نسل های آینده.
 دوم: طــرح هــای تشــویقی و معارفه 
بــرای بانیان خیر و دهشــمندانی که به 
ویژه چهره های شناخته شده یا گمنام 
در عرصه داد و دهش به ویژه نذرهای 

هستند. فرهنگی 
 ســوم: اجرای برنامه دقیــق و به موقع 
و آگاهانه نیازسنجی هازمانی به یاری 
اجتماعی-  مســایل  و آگاهان  متولیان 

فرهنگی- آموزشی- دینی.
 چهــارم: ایجــاد پیوندهای مســتحکم 
و مســتمر و دایمــی میــان خیّریــن و 
دهشــمندان با نیازهــای روز اجتماع و 
اهــداف بلندمدت آنهــا در آینده، که 
نیازسنجی شده، تا به ثمر رسیدن دقیق 

و درست آنها.
 پنجــم: ایجــاد تفکــر آینــده نگر در 
ســطوح مختلف جامعه به ویژه سطوح 
باالی اجتماع با ایــن هدف که کمینه 
چنــد ده ســال زودتــر، بــه نیازهــا و 
خواســت های جامعه اندیشیده و برای 

اجرای درست آن برنامه ریزی شود.

 اردیبهشت،

 ماه فرهنگ و ادب

گذراندیم  را  ماهی  اردیبهشت 
که پر بود از رویدادها و یادآوری 
های بسیار، از جشن اردیبهشتگان 
و مناسبت بزرگ آن که بگذریم 
روز ســعدی یادآور شیخ بزرگ 
آوازه شــعر و ادب فارســی بود 

همان که فرمود:

 به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست

و باز اوست که می فرماید:
تن آدمی شریف است به جان آدمی
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت...

از سعدی که بگذریم روز گرامیداشت 
مقــام کارگــر اســت و معلم. دو قشــر 
زحمــت کــش و کــم ادعــای جامعه. 
کارگرانــی کــه بــا تالششــان چــرخ 
روزگار را مــی چرخانند و معلمانی که 
همــه آموخته های خود را با عشــق می 
آموزانند و به نظاره می نشــینند رشــد و 

بالیدن فرزندان این سرزمین را.
تقویم اردیبهشــت ماه، روز ملی خلیج 
فــارس را نیــز نشــان می دهــد. روزی 

برای یادآوری نام خلیج همیشــه فارس 
به آنانی کــه با دروغ و نیرنگ  به دنبال 
غصبند و به آب های این سرزمین چشم 
طمع دارند.غافل از آنکــه پهنه نیلگون 
خلیــج فارس تا همیشــه تاریخ متعلق به 

سرزمین پارس هست و خواهد بود.
مــاه،  فرهنگــی  مناســبت  ودیگــر 
گرامیداشــت شــاعر بزرگ آوازه این 
ســرزمین فردوســی بزرگ است.او که 

سرود:
چو ایران نباشد تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد 

و همــو که شــاهنامه اش فخــر ایرانیان 
است و قهرمانانش مایه مباهات.

او که می فرماید:
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی

و روز آخر اردیبهشت ماه  یادآور عمر 
خیــام شــاعر و اندیشــمند و ریاضیدان 
بزرگ ایرانی است.همان کسی که می 

فرماید: 

امروز ترا دسترس فردا نیست
و اندیشه فردات بجز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
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فرهنگ

ورستان

به منظور آشــنایی بــا برنامه های 
اجرایی و با هدف آشنایی بیشتر با 
مقوله آمــوزش دینی و چگونگی 
طراحی سواالت یادداشتی دریافت 
کردیم بــه قلم یکــی از اعضای 

کارگروه دینی که در پی می آید:
مقوله ارزیابی کیفیــت و کمیت فرآیند 
آموزش و یادگیری از یک سو با متولیان 
امر آموزش به ویــژه آموزگاران مرتبط 
اســت و از ســوی دیگر با یادگیرندگان 
یعنی دانش آموزان پیوند خورده اســت، 
این موضــوع همیشــه از اهمیــت ویژه 
برخوردار بوده و هســت. به ویژه زمانی 
که ایــن کیفیــت و کمیت آمــوزش و 
ارزیابی، درباره درســی مانند دینی باشد 
که دارای جنبه فرا آموزشــی نیزهســت 
یعنی اهمیت و جایگاهی ویژه در فرایند 

زندگی افراد دارد. 
بنابراین درس دینــی، آموزگاران دینی، 
دینــی،  درس  آمــوزش  امــر  متولیــان 
آزمــون هــای دینی، کتاب هــای دینی 
والبته یادگیرنــدگان درس دینی همگی 
مسوولیتی بزرگ بر عهده دارند و ضعف 

هر کدام باعث نگرانی است.
 چندین سال است که مجموعه کارگروه 
دینی زرتشــتیان سراسر کشــور به دلیل 
نقش سرنوشت ساز بعضی مقاطع درسی 
و آزمون هــای آن در آینده تحصیلی و 
شــغلی دانش آمــوزان همچــون مقاطع 

پایانی دبیرســتان و پیش دانشــگاهی یا 
آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و 
گزینش های مرتبط با مدارس برگزیده، 
کوشــیده اســت تا بــا اعمــال مجموعه 
تغییراتــی ســازنده در شــیوه آموزش و 
ارزیابی ها، از میــزان ناعدالتی هایی که 
در این موضوع وجود داشته است بکاهد.
در ایــن راســتا می تــوان بــه برگزاری 
مــداوم کالس های بازآمــوزی برای به 
روزرسانی و یکسان سازی آموزش های 
دینی اشاره کرد. در این کالس ها مربیان 
دینی سراسر کشور آموزش های الزم را 
برای تدریس هماهنگ کتاب های دینی 

فرا می گیرند.
برنامه تدوین کتاب های جدید نیز ادامه 
دارد و امید است تا چند سال آینده تمام 
کتاب ها با شــیوه های مدرن آموزشــی 
هماهنگ شــده و کاســتی هایشــان به 

حداقل برسد.
از دیگــر مــوارد، طــرح پرســش های 
اســتاندارد و هماهنگ توســط طراحان 
و تعیین پاســخ های مشــخص و یکسان 
و برگرفته از متنی اســت که همه دانش 
آموزان به صورت یکســان و هماهنگ 
حتا در دورترین نقاط کشــور در اختیار 

داشته باشند.
آمــوزگاران موظفنــد در کالس هــای 
دینی، درســی مشــخص بر پایه مطالب 
کتــاب هــای دینی بــه دانــش آموزان 

آمــوزش بدهنــد و آنها نیــز موظفند به 
خوبی فراگیرند تا توانایی پاسخگویی به 

پرسش های امتحانی را داشته باشند.
 در این راســتا الزم به توضیح اســت که 
طراح ســواالت نهایی دینی، شــخصی 
زرتشــتی با دانش علوم دینی مناســب و 
قابل قبول است که هر سال تالش کرده 
به دور از مســایل حاشــیه ای ســواالت 
مناســب با زمــان دهی مطلــوب و مورد 
تایید وزارت آموزش و پرورش طراحی 
نماید تا ضمن سنجش اســتاندارد علوم 
دینی دانش آموزان زرتشتی، عدالت نیز 
در نمرات کسب شده در امتحانات نهایی 
برای دانش آموزان زرتشتی برقرار باشد.

در ایــن روند نقش ویژه آمــوزگاران و 
متولیان آموزش و صدالبته خانواده های 
دانش آموزان پررنگ می شــود، از این 
جهت که آموزگاران بایسته است کتاب 
را تمام و کمال و در ســاعات مشــخص 
خــود آموزش دهند تــا ضریب اطمینان 
پاســخگویی درســت دانش آموزان به 
پرســش هایی که از متن کتاب از سوی 

طراحان، طرح می شود را باال ببرند. 
همچنیــن خانواده ها نیــز دانش آموزان 
خــود را موظف به شــرکت مســتمر در 
کالس درس و یادگیری به موقع دروس 

کتاب و رفع اشــکال بدانند تــا موفق به 
کســب نمــرات عالی و افزایش ســطح 

علمی خود شوند.
در رابطه با کنکور سراســری و سواالت 
دینــی آن  نیز بــه دلیل اهمیــت و نقش 
سرنوشــت ســاز بــاالی ایــن آزمــون، 
خوشــبختانه از ســال 1389 بــا هــدف 
ایجــاد عدالت و شــرایط یکســان براي 
داوطلبان، همه ســواالت شخصی شده و 
با نام داوطلب در زمان برگزاری امتحان 
توزیع مي شود و پس از برگزاري و پایان 
امتحــان برگه ها جمع آوري مي شــود. 
بنابراین دیر رســیدن یا نرســیدن ســوال 

معنایی ندارد. 
اگر به راستی می خواهیم فرزندانمان در 
میدان رقابت با دیگــر دانش آموزان در 
آزمون ها پیروز باشــند باید در هر یک 
از سطوح آموزگار، طراح سوال، متولی 
امــور آمــوزش و خانواده ها، بکوشــیم 
،کتاب های دینی تدوین شده معیار باشد.
هرچنــد که هنوز این راه تا ایده آل خود 
فاصلــه دارد اما ســعی در بهبود مســتمر 
آن اســت و امید که با همراهی خانواده 
ها و مســووالن و دانــش آموزان، برخی 
مشــکالت و عدم هماهنگی هــا در این 

زمینه هر چه زودتر برطرف شود.

بیست و دوم اردیبهشت ماه سومین 
ســالگرد درگذشت چهره ماندگار 
جامعه زرتشــتی و یکی از برترین 
ریاضیدانان معاصر، زنده یاد استاد 

پرویز شهریاری بود.
بزرگمردی که با دانش و بینش خود برای 
همیشــه  نامی ماندگار در این ســرزمین 
خواهد بود. در ســالروز درگذشــت وی 
خبرگزاری ایسنا متنی را منتشر کرد با نام 
“شهریار اعداد و دل ها“که در زیربخشی 

از آن می آید: 
 از سرنوشــتم و راهی که انتخاب کرده ام، 
راضی هســتم و اگر اکنون کســی از من 
بپرسد، چه کاره ای و در زندگی خود چه 
کرده ای، پاسخ می دهم: معلم بودم و معلمی 
کرده ام؛ اگر کنجکاوی بیشــتری نشــان 
دهد، می گویم عدالت خواهی و ریاضیات 
را دوســت دارم و بــه هردوی آنها عشــق 

می ورزم.« زنده یاد استاد پرویز شهریاری
 پرویز شــهریاری ، دوم آذرمــاه 1305 در 
محله »دولت خانه« کرمــان که برخالف 

نامش، محله ای فقیرنشین بود به دنیا آمد. 
وی پــس از پایان دوران ابتدایی خود در 
دبســتان کاویانی به دبیرســتان ایرانشهر 
و ســپس دانشســرای مقدماتــی کرمان 
رفت و از آنجا که شــاگرد اول و دوم ها 
می توانستند برای ادامه تحصیل به تهران 
بروند در دانشکده  ادبیات تهران مشغول 
به  تحصیل شد؛ اما به دلیل شلوغی )350 
نفره( کالس هــای ادبی و از آنجا که در 
مجموع شــش نفر از آنها فارغ التحصیل 
می شدند به رشته ریاضی که کمتر از 10 

دانشجو داشت، تغییر رشته داد.
شــهریاری جــوان مایل بــود تحصیالت 
خود را در دانشــکده  فنی دانشــگاه تهران 
ادامــه دهد، ولی پس از مدتی دریافت که 
فارغ التحصیالنی نظیر او که از طریق ورود 

به دانشکده  علوم یا ادبیات تحصیل کرده اند 
حق تحصیل در دانشگاه را ندارند.

وی در  ســال 1324 در رشــته  ریاضــی 
دانشــکده علوم ثبت نام کرد و همزمان به 
تدریس در دبســتان کاخ واقــع در میدان 

رشدیه و کالس های شبانه اقدام کرد.
 نخستین کتاب شهریاری در سال 1327 به 
چاپ رســید و در فروردین سال بعد برای 
نخســتین بار به اتهام فعالیت های سیاسی و 

ضدسلطنتی بازداشت شد. 
پرویز شــهریاری در دوران زنــدان، زبان 
روســی را که یکی از مهمترین زبان های 
علمی روزگار بود، به طور کامل فراگرفت 
و در سال 1329 - یعنی زمانی که هنوز در 
زندان بود - یک مجموعه کتاب درســی 
ریاضی دوره اول دبیرستان را تالیف کرد، 
همچنین نخستین اثر ترجمه  خود را  در سال 
1331 با عنوان »تاریخ حساب رنه تاتون« در 

زندان منتشر کرد. 
وی پــس از آزادی ، تحصیالت خود در 
دانشــکده  علوم را ادامه داد و در کنار آن 
تا 28 امرداد سال 1333 سردبیری هفته نامه 

»وهومن« را برعهده گرفت. 
شــهریاری، ســرانجام در خورداد ماه سال 
1332 لیســانس ریاضی دانشکده  علوم و 
لیسانس دانشسرای عالی را دریافت کرد و 
با حکم آمــوزش و پرورش تا خورداد ماه 
1333 به تدریس در دبیرســتان های شیراز 

پرداخت. 
وی در تابستان سال 1334 ازدواج کرد که 
ثمره  این ازدواج پنج فرزند بود که تمامی 
آنها جز فرزند دومشان که در هشت سالگی 
در اثر تصــادف فوت کرد به مدارج عالی 

علمی و تحصیلی دست یافته اند. 
راه اندازی نخستین کالس کنکور در ایران، 
گروه فرهنگی خوارزمی، تاسیس دبیرستان 
پســرانه و انتشــارات خوارزمی، تاســیس 

دبیرســتان دخترانــه مرجــان، تدریس در 
دانشــکده  فنی دانشگاه تهران و دانشسرای 
عالی، از جمله اقدامات استاد شهریاری تا 

سال 1342 بود. 
تــا 1349 در کنــار  از ســال 1342  وی 
فعالیت های وسیع آموزشی خود 90 شماره 
از مجله  “سخن علمی و فنی“را منتشر کرد. 
استاد شهریاری، همچنین از سال 1346 تا 
1354 سرپرست دفتر ترویج علوم وزارت 
آموزش عالی بود و در آن مدت، نشریه ای 
به نام »مســائل دانشــگاهی« برای استفاده  
اســتادان دانشگاه ها منتشر می کرد. وی در 
فاصله  سال های 1350 تا آذرماه 1354 گروه 
فرهنگی مرجان، انتشارات توکا و مدرسه  

عالی علوم اراک را پایه گذاری کرد. 
شهریاری، خود تا سال 1356 در این مدرسه  
عالی که با کمک دکتر عبدالکریم قریب 
و دکتر حسین گل گالب راه اندازی کرده 
بود، تدریس کرد. اســتاد همچنین از ابتدا 
تا سال 1362 مسوولیت نشریه های جانبی 
دانشــگاه آزاد و از ســال 1356 تا اســفند 
1371، انتشــار 70 شماره از مجله »آشتی با 
ریاضیات« و »آشنایی با ریاضیات« و هفت 
شماره از نشریه  »آشنایی با دانش« را برعهده 

داشت. 
ســردبیری نشریه  “چیســتا“ از جمله  دیگر 
فعالیت های علمی و فرهنگی استاد است که 
از شــهریور ماه 1360 تاکنون تداوم داشته 
است. عالوه بر این وی از سال 1379 تا مهر 
ماه 1380، 17 شــماره از ماهنامه  “دانش و 

مردم“ را منتشر کرد. 
در بیســت و ششــمین کنفرانس ریاضی 
کشــور که فروردین ماه 1374 در کرمان 
برگزار شد به پاس یک عمر تالش علمی 
و آموزشی استاد پرویز شهریاری از او به 
عنوان پیشکسوت ریاضی تجلیل شد. در 
ســال های 1376 و 1378 نیز در نخســتین 
کنفرانس آموزشــی ریاضی در اصفهان 
و سومین گردهمایی شکوفه های ریاضی 
در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید 

بهشتی از وی تقدیر شد. 

در ســال 1379 به مناســبت ســال جهانی 
ریاضیات )سال 2000( در مراکز مختلف به 
عنوان پیشکسوت از استاد شهریاری تجلیل 
شــد و در اردیبهشــت ماه 81 در مراسمی 
ویژه با حضور وزیر وقت علوم، تحقیقات و 
فن آوری، دکتری افتخاری ریاضی دانشگاه 

کرمان به استاد اعطا شد. 
اســتاد پرویز شــهریاری همچنین در آبان 
ماه 1384 در پنجمین همایش »چهره های 
ماندگار« به عنوان چهره ماندگار آموزش 

ریاضیات ایران تقدیر شد. 
از این اســتاد بــزرگ بالغ بــر 60 عنوان 
کتــاب درســی ریاضیات - حــدود 20 
کتــاب در زمینه هــای مختلــف تاریخ، 
فلســفه، کاربرد و آمــوزش ریاضیات و 
9 جلد کتاب ســرگرمی در ریاضیات به 

جای مانده است.
استاد شــهریاری عالوه بر این آثار، حدود 
14 عنوان کتاب دیگر در زمینه های مختلف 

تالیف یا ترجمه کرده است. 
استاد پرویز شــهریاری، بامداد جمعه، 22 
اردیبهشــت  ماه ســال1391 در بیمارستان  
جم تهران بر اثر سکته قلبی چشم از جهان 

فروبست. یادش گرامی.

روند آموزش دینی و طرح سواالت آن

به یـاد اسـتاد پـرویز شـهریاری



مش
هما

شه 
ات

و د
یه

 -ک
دره

ابی
-دی

در
اه4ی

ویر
م-

را
شه

ات
 ه-

هفر
د-

دهه
ی ه

اا 
ریه

تشی

7

کودکان

ت قنا

سودوکو حل  آموزش 
سودوکو، یک بازی قدیمی، 
ســرگرم  و  جالــب  فکــری، 
کننده اســت. با روش هایی 
که در ادامه یــاد  می گیرید، 
انــواع  پــس  از  می توانیــد 
سودوکو از ســاده گرفته تا 

سخت و قاتل بربیاید.
دارای ۹ ستون عمودی و ۹ 
ردیف افقی، که توسط خطوط 
پررنگ تر به ۹ جعبه ۳ در ۳ 

تقسیم شدند.
بــه هــر مربــع ۳ در ۳  که 
توســط خطــوط پــر رنــگ تر 
احاطه شــده یک جعبه گفته 

میشود.
در ابتدا تعدادی از خانه ها 
دارای عدد هستند و وظیفه 
شــما این است که خانه های 
خالی رو پــر کنید، طوری که 
هیچ عددی در یک ســتون، 

ردیف و جعبه تکرار نشود.

ابتدایــی ترین روش بــرای حل 
نــام  کراس هچینــگ  ســودوکو 
دارد. در ایــن روش جــدول را 
جعبه به جعبه مورد بررسی قرار 
می دهیــم.  بــه ســودوکوی زیر 

توجه کنید:

به اولین جعبه )باال  ســمت چپ( 
نگاه کنیــد. ۵ خانه ی خالی دارد. 
تمــام اعــداد ۱ تــا ۹ بایــد توی 
جعبــه قــرار بگیرنــد؛ بنابراین، 
۱،۲،۳،۵ و ۹ اعــدادی هســتند 
که ما بایــد درون خانه های خالی 

قرار بدهیم.

از عدد ۲ شروع می کنیم )فرقی 
نمی کند شــروع کار با چه عددی 
باشــد(.  بــا توجه به ایــن قانون 
کــه »در هر ردیف و ســتون هر 
عدد تنها یک بــار میتواند تکرار 
بشــود« بــه اطــراف جعبــه نگاه 
کــرده، ســپس ردیف و ســتون 
هایی رو کــه عــدد ۲ دارند، در 
ذهنمان )یا با خط( از جعبه حذف 

می کنیم. نتیجه اینطور میشود:

کامال مشــخص اســت که عدد ۲ 
بایــد داخــل این یک خانــه باقی 

مانده قرار بگیرد.

در ســودوکو اگر یکــی از اعداد 
جعبه ای را اشــتباه قرار بدهید، 
اعــداد جعبــه هــای مجــاور نیز 
نادرســت و یک زنجیره از اعداد 
اشــتباه تشــکیل میشــود و پــی 
بردن به اشــتباه اولیه در چنین 
خواهــد  ســخت  بســیار  حالتــی 
بود. بنابراین فقــط وقتی عددی 
درســت  از  کــه  بنویســید  رو 
بودنــش مطمئنید و دیگر این که 

هیچ وقت حدس نزنید.

حاال با اســتفاده از این راهنمایی 
ها این دو سودوکو روبرو را حل 

کنید.

یا کهریز به مجرای  یا قنات  کاریز 
تونلی شکلی که در زیر زمین کنده 
یابد  جریان  آن  در  آب  تا  شده 
می گویند. این مجرا در عمق زمین 
چاه هایی  رشته  دادن  ارتباط  برای 
که از »مادر چاه« سرچشمه می گیرد 
به منظورهدایت آب و مدیرّیت آب 
برای کشاورزی و سایر مصارف به 

کار گرفته می شود. 
رسیدن  تا  است  ممکن  کانال  این 
طول  متر  هزارها  زمین  سطح  به 

برای  کاریزها  این  آب  سرانجام  و  باشد  داشته 
شرب و کشت و کار به روی سطح زمین می آیند 
که به این محل دهانه کاریز، سر قنات، یا مظهر 

می گویند. 
دست  قبل  سال  هزار  چندین  در  باستان  ایرانیان 
به این ابتکار جدید زده و آن را کاریز یا کهریز نام 
قنات  طوالنی ترین  و  دنیا  قنات  نخستین  نهادند. 
در  که  اختراع  این  با  واقع شده است.  یزد  در  دنیا 
بوده است،  بی نظیر  کنون  تا  جهان  در  خود  نوع 

می توان مقدار قابل توجهی از آب های زیرزمینی را جمع آوری 
طبیعی،  چشمه های  همانند  که  رساند،  زمین  سطح  به  و  کرد 

بدون  سال  طول  تمام  در  آن  آب 
زمین  درون  از  کمکی  ابزار  هیچ 
می گردد  جاری  زمین  سطح  به 
باغ های  و  سرسبزی  و  زراعت  تا 
که  کاریز  آورد.  به همراه  را  میوه 
توسط کندی کاران مقنیان ایرانی 
قدمت  سال  هزاران  شده،  اختراع 

دارد.
به همراه خود ساعت  این حرفه   
آبی و آسیاب آبی را نیز به همراه 
از  بسیاری  قدمت  است  آورده 
کاریزهای ایران، از پنج-شش هزار سال متجاوز 

است و عمری برابر با تاریخ کهن ایران دارد. 
اختراع  از  سال  هزار  چندین  که  این  وجود  با 
از  استفاده  روش  این  هم  هنوز  می گذرد  آن 
و  مسکونی  مناطق  و  روستاها  از  برخی  در  آب 
متداول  و  معمول  کشور  دامداری  و  کشاورزی 
است و حتی رکن اصلی کشت و زرع در نواحی 
شهرت  امروزه  که  اختراع  این  است.  خشک 
جهانی پیدا کرده، بعدها از ایران به بسیاری از 
دیگر  در  مردم  استفاده  مورد  و  یافته  انتقال  جهان  کشورهای 

نقاط دنیا قرار گرفته است.
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قصه گو
* بهرام دمهری

متخصصــان  امــروزه 
معتقدند که شــخصیت 
و هویت اشــخاص، در 
کودکي  ابتدای  ســنین 
شــکل مي گیــرد و هر 
فــردی، آن کســی مي 
شود که در کودکی آن 
را ســاخته است. برخی 
دیگر این معنا را به زبان 

دیگری اینگونه بیان می کنند: بیشتر شناسنامه 
افراد توســط کسانی نوشــته می شود که در 
محیط کودکی همراه فرد هستند. این افراد با 
اندیشــه، گفتار و کردار خود روي فرزندان، 

اثرات مثبت یا منفي می گذارند.
یکی از این آموزه هــای خوب و تاثیرگذار 
در زمان کودکی، قصه و شــعر است. بچه ها 
با شــعر و قصه بزرگ مي شــوند. از الالیي 
مادران که خود داســتان پرمعنایی از عشــق 
و مهرباني اســت تــا قصه هــاي مادربزرگ 
هــا و حتی خاطــرات پدربزرگ هــا که در 
دل و جــان فرزندان نقش مــی بندد. در قصه 
گویی، قهرمان داســتان ها چه از شاهنامه بود 
و چه از زبان افرادي که چندان ســوادي هم 
نداشتند، چون از سر صدق و عشق بود، پاکي 
، شــجاعت ، بي باکي و راستي را منتقل مي 

کرد. 
 در زمــان های قدیم همه ایــن خوبی ها در 
خانه و زندگانی جــاري بود. خانه ها حداقل 
دویســت ســیصد متري بود همراه با درخت 
و حوض زیبا. پدر و مادر با عروس و پســر، 
پدربزرگ و مادربزرگ و بچه ها در کنار هم 
زندگی می کردند. زندگی با معنا و شــیرین 

جاری بود. 
در آن زمان ها، یادم می آید که استاد سرور 
) نام مســتعار ( که در محله مجاور ما زندگي 
مي کرد، خانه اش پر بود از بچه هایي که مي 
رفتند خانه او تا درس زندگاني یاد بگیرند. آن 
خدابیامرز برای آموزش از ترکه و خشــونت 
اســتفاده نمي کــرد، بلکه با لحنــی مالیم و 
کلماتی زیبا براي آنها قصه مي گفت. ضرب 
المثل هایي مي گفت که حتی برخی از آنها 
را تا به امــروز، در کتابي نخوانده ام. ســواد 
چنداني نداشت. شــاید به دلیل عشق به بچه 
ها بود که تعــدادی از قصه ها را خودش مي 
ساخت. قصه ها چارچوب مشخصي داشتند. 
یک قهرمان خوب در مقابل یک آدم بد. در 
برخورد این دو، عاقبت خوبي بر بدي پیروز 
مي شــد و برنده نهایي بود. اســتاد سرور در 
نقالــي و قصه گویي مهارت خوبي داشــت. 
چنان غرق در داستان مي شد که گویي خود 
در آنجا حضور داشــته و چنــان با رفتارش با 
بچه ها ســخن می گفت که گویی همه آنها 

را باور دارد.
اولین بار داســتان سیاوش را از او شنیدم، 7 یا 
8 ساله بودم که همراه مادرم که نسبت فامیلي 
با او داشــت به خانه اش رفتــه بودیم. بعد از 
احوالپرســي با مادرم گفــت: امروز با بچه ها 
قرار گذاشتم تا برایشــان قصه بگویم. مادرم 
گفت: اگــر اجازه بدهید فرزند من هم بیاید. 
با میل و اشتیاق پذیرفت. مادرم مرا به او سپرد 

و رفت.
سراپا گوش بودیم. هنوز کلمه به کلمه قصه 
و سرگذشــت به قول آن روانشــاد، شاهزاده 
ســیاوخش را بــه خاطــر دارم. روح و روانم 
از این قهرمان سرشــار شــد. در آن سکوت 
که همه بچه ها غرق در قصه گویي او شــده 
بودیم براي شــهادت ســیاوش چنــان گریه 
کرد که هرگز تا به حال ندیده ام کســي در 

دادن  از دســت  غــم 
عزیزترینش چنین ناله 

سر دهد.
وقتــي به خانــه آمدم 
چنــد روزي حــرف 
هــاي او را تکرار مي 
کردم و به افراســیاب 
و ســودابه کــه چنین 
مرتکــب  را  خیانتــي 
شده بودند، در عالم بچگي لعنت مي فرستادم.

 همواره سیاوش را دوست دارم. بعدها داستان 
سیاوش را بارها بازخواني کردم ولی ذره اي 
از آنچه استاد سرور گفته بود به شناختم اضافه 
نشد. هنوز قهرمان اول زندگیم سیاوش است. 
اســتاد ســرور برایمــان از داوري ایزدي مي 
گفت و داوري ایزدي که در مورد ســیاوش 
اجرا شــد.کوهي از آتش را مي بینم که باید 
بي گناهــي از آن بگذرد و آتش در مقابلش 
گلستان مي شود و او مي گذرد. چقدر لذت 

بخش است این بي گناهي. 
 به دلیل دوري راه، مادرم نمي توانســت مرا 
بــه خانه او ببرد ولي با اصــرار چند بار دیگر 
بــه آنجا رفتــم و حکایت هاي تــازه و معني 
ضرب المثــل ها را از آن پیر فرزانه شــنیدم. 
اگر به قول ســهراب سر سوزن ذوق و شوقي 
دارم از اوســت. استاد ســرور باور داشت که 
در نبرد زندگي، همیشه خوبي بر بدي پیروز 
مي شــود و دنیا صحنه عمل و عکس العمل 
اســت. او مــي گفت پــر سیاووشــان که از 
خون ســیاوش روییده و امــروز در زیارتگاه 
های ما بر ســینه کوه جلــوه گري مي کند و 
از آن آب مي چکد و او را جاودانه ســاخته، 
روایتگر بي گناهي اوســت. مي گفت شکوه 
زیارتگاه از سیاوش اســت. اگر همه عالم از 
داغ او بگرینــد به اندازه قطراتي که یک روز 
از مرگ ســیاوش از کوه با شکوه جاري مي 

شود، نیست.
ولــی امروزه بــرای بچه هــا، آن قصه گویی 
ها کم رنگ شــده و به جای آن ســریال ها 
و فیلم ها جایگزین شــده است. امروزه وقتي 
هویت و شــخصیت کودکان ما شــکل مي 
گیرد نمــي دانم از کدام قصه و قهرمان، مایه 
مي گیرد. پدر و مادر ها به ســرکار و بچه ها 
به مهدکــودک ها می رونــد. پدربزرگ ها 
و مادربــزرگ ها یا در تنهایــي اند یا به خانه 
ســالمندان کوچ نموده اند و در این هنگامه، 
عشق و محبت است که دارد رنگ می بازد. 

واپس گرایي اســت، اگر فکــر کنیم بچه ها 
نباید فرزند زمان خویش باشــند و از علوم و 
تکنولوژي بهره نبرند، ولي حرف شخصیت 
و هویت اســت کــه تا جهان برپاســت تغییر 
نمي کند. تا ابد راستي پیروز است و تا جهان 
پابرجاســت همه متفکران و اندیشــمندان به 
دنبــال برابري، بــرادري، صلح و گســترش 
راستي هســتند. بي جهت نیست که صاحب 
بزرگترین شــرکت سازنده کامپیوتر و رسانه 
جهان، ثروتــش را در آفریقا خرج بینوایان و 
دردمندان مي کند. جهاني شــدن نمي تواند 
انســان ها را از انســانیت خود که همان مهر، 
عشــق، صلح و کمک به هم نوع اســت دور 
نماید، چون فطرت انســان ها خدایي است و 
فروهر پاکشان آنها را به سمت و سوي راستي 
مي برد. پــس یادمان نرود که شــخصیت و 

هویت آینده را امروز می سازیم. امروز. 
امروزه همیــن قدر مي دانم که جاي اســتاد 
سرور و آغوش گرم مادر و قصه هاي پدر و 
مادربزرگ نباید کم رنگ شود. چون پایدار 

می ماند و زندگانی را می سازد. 

آخر
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