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     م  داو د جان و   د
  :پیشگفتار

ها، کشورها و  تاریخ نشان داده است، ملت. رود آموزش و پرورش، مهمترین پایه پیشرفت و توسعه جوامع بشري به شمار می
اند و  داشته يومنداند که سامانه آموزش و پرورش نیر ها و آرزوهاي خود پیروز بوده یابی به دورنماها، آرمان هایی در دست گروه

  .پرورش دهند موثراي هدفمند و  هاي آینده را به گونه اند نسل توانسته
و   شناسیم، به عنوان دین آبا و اجدادي ما، آرمان دین و فرهنگ زرتشتی که آن را به نام مزدیسنی یا بهدینی نیز می

ها نزدیک  ز اینکه ما تاکنون تا چه اندازه به آن آرمانصرف نظر ا. آل زرتشتی ارایه داده است دورنمایی از زندگی و جهان ایده
این مهم برآورده نخواهد شد مگر با . یابی بدان در پیش گیریم اي جدي براي دست ایم، اکنون زمان آن رسیده است که اراده شده

  . توانمندسازي سامانه آموزش و پرورش دینی
است که به آموزگاران، مربیان و مجریان آموزشی درس » ینی زرتشتیآموزگار درس د راهنمايکتاب «آید،  آنچه که در پی می
  . هاي درسی خود را مدیریت کرده و کار آموزشی خود را بهینه سازند دهد تا با دانش و آگاهی کافی، کالس دینی زرتشتی یاري می

هاي  که مفاهیم، معانی و مهارت بدین معنا. محور است ساختار آموزش درس دینی زرتشتی در دوره دبستان، پرورشی یا اخالق
پرورش  ،هدف کلی از آموزش دینی در دوره دبستان. شوند هاي اخالقی بایسته زرتشتی، آموزش داده می اجتماعی، پیرامون ویژگی

  . نهادینه و درونی شده باشد داشته باشند و این اخالق در آنان و هویت زرتشتینیکو آموزانی است که اخالق  دانش
  :اصلی که در پیکره آموزش دوره دبستان در جریان است عبارت است از هاي آرمان

  راستی و صداقت: 1
  نظم : 2
  قانونمداري: 3
  پذیري مسوولیت: 4
  کار گروهی: 5
  کوشی سخت: 6
  نگر و پویا گري نوآورانه، آینده اندیشه: 7
  اعتماد به نفس دینی و ملی: 8

  :هاي سامانه آموزشی کتاب
ها، کتاب  تنها یکی از این بخش. اي تشکیل شده است افزاري چندگانه افزاري و نرم هاي سخت بخش یک ساختار آموزشی از

یک . دارندکمتر کارایی ) به ویژه در دوره دبستان(اما به تنهایی. هاي دینی، ابزاري فیزیکی، در دست آموزگار هستند کتاب. است
  .ک کتاب پیشرو و هدفمند، اهداف آموزشی و پرورشی را تحقق بخشدتواند با ی آموزگار توانمند، دلسوز و نوآور است که می
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در ساختار نوین آموزش درس دینی زرتشتی در دوره دبستان، غیر از این کتاب که در دست شماست و به تفصیل درباره آن 
. گیرد آموزان قرار می دانش در اختیار» نوآموز«به نام و یک کتاب کار پرورشی  »آموز دین«به نام گوییم، یک کتاب دینی  سخن می

هاي دقیق و علمی، درباره  هاي دینی زرتشتی است که در آن کوشیده شده با تصویر و نوشته ، دربردارنده آموزهآموز دینکتاب 
گیرد که البته به گونه  آموزان قرار می در اختیار دانش )نوآموز(همچنین یک کتاب پرورشی. مفاهیم گوناگون دینی سخن گفته شود

بلکه هر واحد درسی آن، به گونه تفکیک شده و جداگانه بوده و در هنگام هر واحد آموزشی، توسط شما به . یک کتاب نیست
آموز تازگی داشته و او بدون هیچ پیش  هدف از این کار این است که در هر واحد، تکالیف براي دانش. شود آموز داده می دانش

به ازاي هر . هایی است که باید در سر کالس و خانه، انجام دهد اب دربردارنده فعالیتاین کت. زمینه ذهنی با آن برخورد کند
آن در آن پوشه گردآوري شود و به نوعی، گیرد که پس از تکمیل هر برگه نوآموز،  آموز یک پوشه در اختیار شما قرار می دانش

هاي  و در سالیک دفتر نقاشی هاي نخستین دبستان،  در سالآموز  افزون بر این نیاز است تا دانش. آموز است پرونده تحصیلی دانش
  . نیز داشته باشد  کم حجمدار  پایانی دبستان، یک دفتر خط

  :آموزگار و روش کار با آن راهنمايهاي کتاب  بخش
است که  هاي دینی ها و دانستنی گروه نخست آموزه. پردازد به دو گروه عمده از مسایل دینی میهاي آموزشی دبستان،  دوره

هاي اخالقی و  موزهگروه دوم آ. بینی زرتشتی است هایی از اوستا، تاریخ دین زرتشتی، فلسفه و جهان دربردارنده معانی بخش
ها در پیوند با هم به پیش روند و از  کوشیده شده این بخش. شود بیان میهاي اجتماعی است که از دیدگاه فرهنگ زرتشتی،  مهارت

  .شود کتاب راهنماي آموزگار به چند فصل بخش می. نباشندهم گسیخته و نامرتبط 
  :آموزشی به شرح زیر است فصلهاي کلی هر  بخش
  اهداف: الف

  . آموز و سپس به کار بستن آن هدف هر واحد آموزشی، عبارت است از شناخت موضوع درس به دست دانش
گیري و سنجش هستند،  تی که قابل ارزیابی، اندازههاي رفتاري و شناخ افزون بر این اهداف کلی، عناصر کلیدي یا ویژگی

    . شوند تا هدف عملیاتی هر درس مشخص شود آورده می
  ها پایه: ب

این بخش به . هاي اخالقی مورد نظر در هر واحد درسی، از دید فرهنگ زرتشتی، بررسی شده است در این بخش، ویژگی
آموز منتقل نشود، اما  ها به دانش شاید همه این دانسته. ی و علمی داشته باشدرساند تا بر موضوع، تسلط دین آموزگار دینی یاري می

  . شود تا آموزگار با آگاهی و دست بازتري، فضاي اطالعاتی کالس را مدیریت کند موجب می
ه و نویسی شد سازي و آسان هاي کلیدي و محوري، ساده بخش. آموزان بر گرفته از همین بخش هستند هاي دینی دانش کتاب

  . اند هاي فشرده و کوتاهی، در کتاب دینی آورده شده در قالب نوشته
هاي شما آموزگار دینی و  آن موضوع اخالقی توسط فعالیت. مفاهیم دینی آورده شده، پیرامون یک موضوع اخالقی است

مونه در درس راستی، او در کتاب براي ن. دهد، باید در فرد نهادینه شود آموز به عنوان تکلیف درسی انجام می کارهایی که دانش
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به کوشد تا راست بودن را  دینی درباره اشا و برداشت راستی از آن خواهد آموخت و در کالس و در کتاب کار پرورشی خود، می
  . گونه رفتاري بیازماید

چیزهایی که در کتاب از اینجا به بعد، . شود آموزان آغاز می هاي دینی، بخش دوم یعنی بخش کار با دانش پس از بخش پایه
آموزان را  هاي بیانی و استداللی مورد نیاز براي انتقال مفاهیم به دانش ایم روش کوشیده. شود، باید در کالس اجرا شوند مطرح می

براي نمونه در . آموز بیان شود ها نیاز است تا برخی مفاهیم دینی ویژه زرتشتی براي دانش در برخی درس. در هر بخش، بیاوریم
ایم این مفاهیم را با بیانی ساده و  کوشیده. سخن بگوییم... س یادخدا، ما باید در کتاب دینی، درباره اشوزرتشت، اهورامزدا و در

آموز فراهم بیاوریم تا شما آموزگاران بتوانید با استدالل و بیان یکپارچه در سراسر کشور، موضوع را به  قابل انتقال به دانش
  . آموزان برسانید دانش

ها با نظرخواهی از آموزگاران  این پرسش. ایم بینی کرده آموزان در هر سال، پیش هاي رایج دانش همچنین بخشی براي پرسش
ها ممکن  این پرسش .دست ارایه شده است کاربردي و یکهاي  آموزان، پاسخ هاي رایج بین دانش گردآمده و در آن براي پرسش

    . ها نیز ندارید ط طبیعتا نیازي به مطرح کردن آنپیش نیاید و در آن شرایگاهی نیز است 
  :گویی داستان

براي بیان این . ی در پیوند با آن موضوع درسی دارندیها ها، درونمایه این داستان. دو داستان وجود داردیک یا در هر درس، 
هاي  آنها با شما همراهی کنند و بحث آموزان پدید بیاورید تا ها، باید بکوشید فضاي داستان را در کالس در ذهن دانش داستان

شما باید صداي متفاوتی براي هر شخصیت پدید بیاورید و به نوعی یک نمایش یک نفره را در کالس اجرا . بعدي را نیز پی بگیرند
  . این کار نیازمند تمرین و تکرار و آموزش است. کنید

  : گفت و گو
ها را که ذهنشان اکنون درگیر داستان شده است، به  شما باید بچهدر اینجا . گویی، گفت و گو است بخش مکمل داستان

آموز منتقل کنید آورده  هاي اصلی که شما باید به دانش در هر بخش درسی، آن آموزه. بندي مرتبط با مفاهیم درس برسانید جمع
هدایت کنید تا آن مفاهیم را بیان کرده  آموز آنها را به سویی هاي کالمی خود و با پرسش از هر دانش شما باید با مهارت. شده است

  . و آن را بپذیرند
  :سرودخوانی

در سال . اي در پیوند با درونمایه درس هستند، آورده شده است در هر درس، شماري سروده کودکانه که آنها نیز به گونه
  . خوانند شما، سرودها را می پس از روي تکرار. آموزان احتماال توانایی خواندن یک متن را ندارند نخست دبستان، دانش

  :آن چه که از این واحد کار آموختیم 
آموزان آن  توانید از گفت و گو با خود دانش براي جا افتادن این مفاهیم می. بندي کل واحد کار است اي جمع این بخش گونه

  . را انجام دهید
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  :کارهاي کالسی و آموزشی
راي تکرار مفاهیم درسی و از همین رو ب. داستان و سرود و گفت و گو شودهدف این بوده است تا بیشترین زمان کالس صرف 

. ها و کارها را براي زمان میان دو روز کالس که ممکن است یک هفته یا کمتر باشد، قرار دهیم سازي آن، برخی فعالیت نهادینه
آموزان را  شما نیز بکوشید تا دانش. راهم بیایداي ف ها در کتابچه ها بر این فعالیت کوشیده شده تا روش نظارت و مدیریت خانواده
ایم، این کارهاي کالسی، پویا، نوآورانه و  تالش کرده. هاي درسی را انجام بدهند تشویق کنید تا با میل و اشتیاق این فعالیت

این باید با نظارت . یح دهیدآموزان توض بکوشید در پایان کالس، براي چگونگی انجام این تکالیف، کمی به دانش. برانگیز باشد انگیزه
  . ها انجام شود تا افراد نگاهی عمیق به زندگی بیابند و هر روز خود را مورد ارزیابی قرار دهند خانواده

در هر . کنند بدین گونه است که آن را به گونه یک کتاب یکپارچه دریافت نمی) برگه نوآموز(آموزان ساختار کتاب کار دانش
آموز آنها را تا هفته آینده انجام داده و پس از بررسی  دانش. دهد آموزان می را به دانش نوآموزهاي  گهدرسی، آموزگار بر بخش

. ها تنها محدود به رنگ کردن نباشد کار شما با برگهکنیم  پیشنهاد می. دهد ها، در یک پوشه، جاي می آموزگار و رفع کاستی
ها بیاندیشند، نقش بازي کنند و آنها را  هاي این داستان اهید جاي شخصیتبخو. آموزان را درگیر بحث و فکر کردن بکنید دانش

اما اجازه بدهید تخیل کودکان در چارچوب این . هایی داشته باشند که اصال به نظر ما نرسد ممکن است دیدگاه. تحلیل کنند
  . ها رشد یابد و شما آنها را به سمت اهداف و محتواي درسی راهنمایی کنید آموزه

اي و  آمیزي، ساخت کاردستی، گرفتن عکس، پژوهش کتابخانه ، مانند نقاشی، رنگدیگري کارهاي آموزشی همچنین   
 .آموز طراحی شده است متناسب با درونمایه درس و سن دانش.... اینترنتی، گفتگو و مصاحبه با افراد، جدول واژگان و 

  :هاي فنی نکته
وري کالس یاري  ري هستند که در رسیدن شما به اهداف آموزشی و افزایش بهرهافزا افزاري و نرم برخی مسایل فنی سخت

  :ها سودمند باشد امید که یادآوري این دانستنی. کنند می
سادگی براي آنکه فرهنگ . شود، پوشش ساده ولی پاکیزه و مرتب دربرداشته باشید از شما آموزگاران ارجمند خواهش می: 1
  .ر گیرد و تمیزي براي آنکه نظم و آراستگی ظاهري، نمود یابدجویی و سادگی الگو قرا صرفه

  :از همین رو. پس رفتارهاي شما مهمترین درس و کتاب آموزشی است. ها هستید آموز در همه زمینه شما الگوي دانش: 2
  . به هیچ روي دیر سر کالس حاضر نشوید: الف
هاي  آموزان سال هر چند دانش .ان در صبحگاه، کشتی نو کنیدآموز سدره و کشتی به همراه داشته باشید و همراه دانش: ب

  . کند که آماده آموزش آن باشند این کار شما، ایجاد انگیزه در آنان میاما دانند،  نو کردن نمی کشتینخست دبستان، هنوز 
اه صحبت کرد، این کار را مثال اگر نباید در محیط آموزشی، با تلفن همر. به قوانین کالس هر چه که باشد پایبند باشید: پ
  . نکنید

  .  هایش حفظ کنید آرامش و صبوري خود را در کار با کودکان با همه دشواري: ت
 به نیل و در یادگیري ها پدیده و ها واقعیت مشاهده چنین هم. دارند واژگان از بیشتري اهمیت کارها، و حرکات تربیت، در
 راه از او تقلیدهاي و ها یادگیري تر و بیش است دیداري تفکر داراي فرد که کودکی سنین در ویژه به دارد؛ زیادي تاثیر ها هدف
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 نمونه عنوان به. سازد می منعکس خود رفتار در بیند، می و آموزگاران والدین از که را چه آن هر رو این از. گیرد می انجام مشاهده
 جاي از آنان برابر در افراد احترام به یا و کند می دستی پیش در درود گفتن دیگران، با خود رفتار در که پدر یا آموزگاري

 ها، بینش در تحول و تغییر ایجاد هدف زیرا .شود می کودك »شخصیت سازندگی«زدن، باعث  حرف و سخن بدون خیزد، برمی
 موضوعات در تاطالعا آوردن دست به و مفاهیم از بعضی وار یادگیري طوطی صرف نه اوست عادات و عالیق ها، منش ها، نگرش
 .دینی

دینی شما در بامداد است، صبحانه  از همین رو اگر کالس. تغذیه در توانمندي ذهن در یادگیري و آموزش سودمند است:  3
  .خورده و آماده سر کالس حاضر شوید

پیش آمده،  هر مشکلی اگر براي شما. بخشی کالس بسیار سودمند است وري و نتیجه آمادگی روحی و روانی شما در بهره: 4
آن را پیش از ورود به کالس جا بگذارید و در زمان کالس، تنها آموزگار دینی باشید و بدانید در این بازه زمانی شما به خودتان 

  . آن کار بزرگ، آموزش و پرورش نسل آینده زرتشتی است. تعلق ندارید و در حال انجام کار بزرگی هستید
کنید حضور در کالس دینی براي  شود و فکر می شنبه یا آدینه برگزار می د پنجاگر کالس شما در روز تعطیل مانن: 5
  :آموزان دشوار است بدانید که دانش

  ر بود زمزمه محبتیدرس معلم ا
  جمعه به مکتب آورد، طفل گریزپاي را

نگ نیست و بیشتر ها هماه سنی آن رشدآموزان چیزي را پرسیدند که تشخیص دادید با  دانشاگر در هر مقطع تحصیلی، : 6
گره که ممکن است  نکنید یو خود را درگیر پاسخ شود هاي باالتر آموزش داده می در سالشود، بگویید  ذهنشان درگیر می
  .بزرگتري ایجاد کند

تیجه گیري از آنها، ن امیدواریم بهره. ها و کارهاي آمده در این کتاب، ابزارهایی است براي بهبود کار شما ها، مثال همه روش: 7
همواره براي هر کاري، یک راه حل دیگر جستجو کنید و . اما هیچگاه نباید نوآوري شما کاسته شود. کار شما را بهبود بخشد

  . کنیم خوانیم و بررسی می شنویم، می ما هر دیدگاهی را می. هاي خود را به دست ما برسانید دیدگاه
که به گسترش هایی  ی شهر خود در پیوند باشید و براي برگزاري برنامههاي دین ي کالس با انجمن و نهادهاي برگزارکننده: 8

ها و  آموزان به آیین بردن دانش. هاي این کتاب است، تالش کنید کند و در راستاي آموزش آموزان کمک می دینی دانشفرهنگ 
ها به شمار  اي از این فعالیت نمونه آموزان به نزدیکترین نیایشگاه یا آتشکده باشد، مراسم دینی، حتی اگر در سطح بردن دانش

  . رود می
  مدیریت کارهاي گروهی و تیمی

از . یکی از مهمترین مسایلی که باید در ساختار آموزش و پرورش دینی ما پرورش یابد، مهارت کار گروهی و تیمی است
  :  هایی رعایت شوند همین رو نیاز است تا در این بخش، نکته

وري در این  اما براي افزایش بهره. باید زمینه را براي انجام کارها به گونه گروهی فراهم آوریمتا جایی که ممکن است : 1
  :روش کار باید چند مساله را لحاظ کنیم
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درباره  به دقتبراي همین نیاز است . به ویژه اگر خوب طراحی نشده باشد. انجام کارهاي گروهی کمی زمانبر است: الف
  . ینی، فکر کنیمهاي آموزشی اینچن برنامه

ها،  زندگی بچهمحل در محیط آموزشی، ممکن است زمان کافی موجود نباشد و در خارج آن نیز، ممکن است فاصله : ب
خواهیم یک کار گروهی در بیرون از محیط آموزشی براي  از همین رو نیاز است تا اگر می. دشوار سازد را براي کار گروهی زمینه
  .   یی اینچنین را لحاظ کنیمها طراحی کنیم، چیزها بچه

این کار نقش . در کارهاي گروهی و تیمی، اگر ممکن است، حتما در کنار هم قرار دادن دختر و پسر باید رعایت شود: 2
  . مهمی در آموزش ارتباط اصولی بین فردي دارد

یریت، احترام به رییس یا مدیر، هایی چون مد اندیشی یا انجام یک کار مشترك باید مهارت ها براي هم در تشکیل گروه: 3
  .هم آموزش تئوریک بیانی داده شود و هم با افراد تمرین شود... شناسی در گروه و  تقسیم کار، وظیفه

سودمند است . آموزان تجربه سرپرستی و مدیریت گروه را بیابند ها اجرا شوند که بیشتر دانش اي این تمرین باید به گونه: 4
را در پرونده ) پذیري فرمان(یا انجام وظیفه) فرماندهی(د را بررسی کرده و میزان موفقیت او در نقش مدیریتاگر آموزگار روحیه فر

  . آموز ثبت کند دانش
  :ثبات رویه

اما از آنجایی که . ساختار آموزش دینی دوره دبستان، بر پایه نهادینه کردن شماري رفتارهاي اخالقی سودمند و مثبت است
هاي  فتار و رویکرد، نیازمند پیگیري پیوسته است، نیاز است برخورد ما نسبت به آن رفتارها در همه پایهنهادینه شدن یک ر
هاي باالتر ادامه یابد و  یعنی اگر ما در سال نخست دبستان، یک رفتار را توصیه کردیم، آن رویکرد در سال. تحصیلی یکسان باشد

  . هاي پیشتر، تاکید کنند هر سال، روي اجراي رفتارهاي اخالقی مورد نظر در سالاز همین رو نیاز است تا آموزگاران . رها نشود
در هر آموز باید  شود و دانش این کارها، داشتن برنامه روزانه است که از درس نظم در سال نخست دبستان آغاز میاز جمله 

شناس  پذیر و وقت رنامهرفتار کند تا بم داشته، که خودش در نگارش آن نقش مستقیروزانه مطابق با یک برنامه نیایش کند و روز 
   .باشد

  :ها پیوند با خانواده
هاي زندگی خود را در خانه و در  اما بخش بزرگی از ساعت. هاي محدودي در روز را در محیط آموزشی است آموز، ساعت دانش

از . یشتري، نسبت به خانواده خود داردهمچنین او احساس نزدیکی بیشتر و الگوپذیري ب. کند میان اعضاي خانواده سپري می
این درست است که در نگرش کنونی، . ها است همین رو، موفقیت در رسیدن به اهداف آموزشی، نیازمند همراهی نزدیک خانواده

، هاي دیگر دهند فرزندانشان در درس پندارند و ترجیح می ها، درس دینی را خیلی سودمند و موثر نمی بخش بزرگی از خانواده
ها بشوند و نتایج آن را در رفتارهایشان ببینند،  ها متوجه اهمیت تاثیر این آموزه تمرکز بیشتري بکنند، اما اگر همین خانواده

  . همراهی بیشتري نشان خواهند داد
ایی با ه هاي زمانی معینی، نشست خواهیم، بهتر است، دربازه براي توضیح این اهمیت و توضیح اینکه چه همکاري از آنان می

همچنین برایشان بگوییم چه کارهایی اگر از . هاي گوناگون دینی آشنا سازیم ها برگزار شود و آنها را با اهداف آموزشی درس خانواده
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ها، در رعایت نبر، بردن فرزندان به نیایشگاه و  براي نمونه همکاري خانواده. یابد سوي آنان انجام شود، نتایج آموزش بهبود می
  ...و  یایش کردن و کشتی نو کردن، نگاهنبار

این کار کمک . ها بگذاریم اي تهیه کرده و در اختیار خانواده خواهیم کوشید، اصول پرورشی مورد نظر را در قالب کتابچه
، ها آموزان در برخی کارهاي درسی درون خانه یاري دهند و همچنین خانواده تري به دانش کند تا آنان با آگاهی بیشتر و دقیق می

  . ها پیدا خواهند کرد آگاهی بیشتري از پیکره آموزشی درس
  :زیرا. رود هاي بسیاري، دوره مهمی به شمار می سال نخست دبستان از دیدگاه

دبستانی، وارد نخستین پایه از ساختار آموزش رسمی و کالسیک شده است و این  آموز از محیط مهدکودك و پیش دانش: 1
  . ظم سازمانی، با زندگی او تا پیش از این ناهماهنگ استتفاوت فضا از دید جدیت و ن

هاي دیداري و  از همین رو ساختار آموزش صرفا بر پایه روش. ماه نخست، سواد خواندن و نوشتن ندارد 6آموز در  دانش: 2
آموز در پایان  انشبلکه زمانی که د. هاي آمده در کتاب نخست دبستان، براي خواندن از همان آغاز نیست جمله. شنیداري است

  . آنها را بخواند و با دید دیگري سال تحصیلی خود را مرور کندسال روي الفباي فارسی مسلط شد، 
شود تا کار آموزگاري در این پایه، بسیار حساس،  هاي روانشناختی دیگر، موجب می ها به عالوه شماري پیچیدگی همه این

  . دقیق و دشوار باشد
آموزان کم تحمل هستند و به قول معروف،  همترین دشواري شما این خواهد بود که دانشدر سال نخست دبستان، م

ایم ساختار آموزش را مبتنی بر بازي، نقاشی، داستان و سرودخوانی طراحی کنیم تا فضاي  ما کوشیده. شوند سرجایشان بند نمی
. ون تالش، کسب مهارت و آمادگی شما ممکن نیستاما این بد. کالس براي کودکان، جذاب باشد و گیرایی بیشتري داشته باشد

آموزان در خواندن سرودها و اجراي کارهاي دیگر، نیازمند انرژي و جوشش درونی  ها، همراه کردن دانش زیرا اجراي گیراي داستان
  . ی، جا بیفتدداشتن آموزان به ساعت آموزش درس دینی، به عنوان زمانی دوست تالش بسیاري نیاز است تا نگاه دانش. شماست

از همین رو، با آموزش و تجربه باید . یابد آموزان از دبستان به تدریج مدت زمان پربازده گیرایی درسیشان افزایش می دانش
این زمان در سال نخست دبستان به طور میانگین در حدود . بتوانید چکیده مفهومی درس را در همان بازه زمانی به او منتقل کنید

  .دقیقه است 20
  
   . ستیمهها و پیشنهادهاي شما  دگاهچشم به راه دیآرزوي شادکامی و موفقیت براي شما در سال تحصیلی، با 
  

  



٨ 

 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول مهارت
 

  سال ششم

 یادخدا بنیادهاي دینی

  اشوزرتشت
  اوستا، گاتها

  آتش و آتشکده
 اشم وهو و یتااهو

  ها و جشن ها آیین
  سروش باج
  چهار آخشیج

 

  ...)وجدان، (وجود انسان 
  تاریخ دین زرتشتی
  اوستاي کشتی

 هاي دینی سازه و مکان

 

  کشتی سدره و
  سوشیانت
  فروهر

 ایزدان و امشاسپندان

  مینوگیتی و جهان جهان 
  فرشه

  آزادي و اختیار
  اندیشه، گفتار، کردار نیک

 ارتباط موثر
  سپاسگزاري
 راستی

 راستی گستري   رازداري امانتداري پیمان

 پوشی بخشش و چشم خواهی گمان نیک و نیک  ادب خوشرویی روابط بین فردي

  
 

از شایعه،  دوري( آبرو داري
دن در زندگی فضولی نکر

توهین نکردن، نگه دیگران، 
 )داشتن احترام خود و دیگران

 کار  و کوشش

ارجمندي و 
  شخصیت فردي

 فروتنی و ادب دلیري
  همازوري،(دینی پایبندي

 ...)و باورمندي
  میهن و دین زرتشتی

 خانواده همدلی

  نیکی و مهرورزي
  

 دوست یابی

  پیوند اجتماعی
  

جویی و دوري از  آرامش
 جنگ و ستیزه

  نیکی بدون خودنمایی
پذیرش، درس گرفتن و برطرف 

 کردن اشتباه
 کار تیمی

  امیدواري  صبر مدیریت اندوه مدیریت خشم مدیریت شادي مدیریت هیجانات

 اندیشی هم تصمیم گیري
  

دوراندیشی و 
 گیري تصمیم

  داد و دهش توانایی حل مساله 

 انضباط اجتماعی

  نظم
  

 صرفه جویی

  قانون مداري و  وقت شناسی
  

 بهداشت و تندرستی

  مشارکت و همکاري
  

 مسوولیت پذیري

  

احترام به حقوق دیگران و 
  داوري درست

 

  محیط زیست
  
  

 عزت نفس
  

  بلند نظري و عزت نفس
 

گرایی و  واقع( رضایتمندي
 )اندیشی مثبت

   خواهی و آزادي آزادگی 

 اندیشه
   

   اندیشه انتقادي و کاوشگرانه  قنواندیشی و تفکر خال
 خودآگاهی

   
   )خودشناسی(من کیستم  
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  اهورامزدا خشنودي به
  

  )خدا(اهورامزدا  یاد: موضوع

  :اهداف
  .شود می آشنا آن آداب با و یابد درمی را نیایش و نماز و اهورامزدا یاد مفهوم آموز دانش. 1
  .کند می اهورامزدا با نزدیکی احساس و آورد می جا به درستی به را نیایش آداب آموز دانش. 2

  :عناصر کلیدي
با . آموز شناختی کلی از هویت دینی خود به عنوان یک انسان زرتشتی پیدا کند هدف عمومی از این بخش این است که دانش

شاندن سر با کاله یا تمیز بودن جامه و بدن، پواهمیت . اشوزرتشت آشنا شود و آداب کلی نیایش را بیاموزدواژه اهورامزدا و 
را  هاي نیایش و حفظ سکوت و احترام در هنگام نیایش و در آتشکده و فضاهاي دینی آشنایی با گاهروسري سپید و همچنین 

  . بداند
  :دینی هاي پایه

  زرتشتی فرهنگ در خداوند یا اهورامزدا
 لمس و دیدن قابل آنچه و مینو جهان به باور. اوست وجود و اهورامزدا یگانگی به باور خدا، با ارتباط و نیایش زمینه پیش
  . است مقوله این از نیز نیست کردن

  :اهورامزدا یاد مفهومی بررسی
خود را  زرتشتی، یک رو، همین از. است هستی جهان در اشا نظم گذار پایه و جهان آفریننده اهورامزدا، زرتشتی، فلسفه در

  . داند میاهورامزدا  وجودبخشی از 
 آسیبی یا و شود می رو به رو سختی با که هنگامی در  آدمی اگر. هستند او یاد به که است هایی دل دهنده رامشآ خدا یاد
. است تنها تنهاي مشکالت و ها سختی در که کند می فکر نباشد، پروردگارش و خدا فکر به افتد می برایش اتفاقی و بیند می

 و نیرو سرچشمه و خاستگاه خداوند. است دیدگان رنج خاطر بخش آرامش داشتن باور او همراهی به و بودن خدا یاد همین
 ها بچه. کند زندگی تواند نمی دیگر افراد کمک بدون انسانی هیچ. جوییم می کمک او از او، یاد با ما و است آفرینش در توانایی
 در تر تجربه با که افرادي و یکدیگر به رهابزرگت و کنند می استفاده خود مادر و پدر کمک از شوند می رو روبه مشکلی با گاه هر

 یک با تا داریم احتیاج شویم می ناراحت کسی از وقتی ما. کنند لح را خود مشکالت تا کنند می مراجعه هستند خاصی زمینه
  .داریم نیاز او به پس است ترین آگاه و بزرگترین که خداوند. شویم سبک اصطالح به و بگوییم را خود مشکل نفر

 به ایمان با و دارد ایمان »برکت خدا از و حرکت تو از« المثل ضرب مفهوم به خداست یاد به حال همه در که کسی
 ایجاد فرد در تنهایی احساس نوع یک بودن، خدا یاد از دوري. دارد برمی گام مشکالت از رهایی و کامیابی براي پروردگارش

   .است اجتماعی هاي فعالیت و جامعه از ادافر هاي گیري گوشه و ها افسردگی سرچشمه که کند می
  :زرتشتی فرهنگ در نیایش و نماز
 و بیشتر توجه بایستگی بیانگر) بآذر دي بدین، دي بمهر، دي( دي سه و اورمزد نام به ماه روز سی از روز چهار گذاري نام

روزها  این در. است خداوند شنیای و ستایش معناي به جشن زرتشتیان فرهنگ در همچنین. است اورمزد بیشتر یادآوري
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 از سپاسگزاري هاي راه از یکی و اهورامزدا با فرد پیوند هاي راه از یکی ازنم .پرداختند می خدا نیایش به ما گذشتگان
 نیایش به بار پنـج روزانـه یزرتشت هر و بوده توجه مورد همواره یتشزرت آیین در که است خداوندي کران بی هاي بخشش
 بخشش از تا و فرستد می درود نیز خداوندي نیک هاي آفریده بر اهورامزدا، ایشست و اسسپ با همراه و پردازد می اهورامزدا

  .بیفزاید هستی جهان هاي نیکی بر و شود برخوردار اندیشی نیک
 هستند نیایش رايب گوناگونی هاي زمان هنگام، پنج این. شود می انجام روز شبانه در) زمان( گاه پنج در روزانه) نماز( نیایش
  .پردازد می خداوند نیایش به آنها در دینی، خویشکاري احساس و روحی نیاز موقعیت، به بنا زرتشتی، هر که
  :است گونه بدین کدام هر زمان و) روزانه نماز( نیایش گاه پنج نام
  نیمروز تا آفتاب برآمدن از: هاون گاه -1
  آنپس از  ساعت سه تا نیمروز از: رپیتون گاه -2
  شب تاریکی آغاز تا گذشته نیمروز از ساعت سه: ازیرن گاه -3
  )12ساعت (نیمه شب  تا شب تاریکی آغاز از: ائیوسروترم گاه -4
  آفتاب برآمدن تا شب نیمه از: اوشهن گاه -5

  :زرتشتیان ما فرهنگ در نیایش و نماز آداب
  : شود می خوانده گونه سه به زرتشتی آیین در نیایش و نماز

   بلند صداي با دنوانخ  - 
   واج یا زمزمه صورت به خواندن  - 
   شود شنیده اي زمزمه اینکه بدون اندیشه یا )تمرکز(منشن با خواندن  - 
 توان می را ها نیایش و نمازها. در هنگامی است که شما در حال همراهی کردن با موبد در یک آیین هستید منشن با ستایش

  . ایستاد بایدبراي کشتی نو کردن  کشتی و باج سروش خواندن در اما د،خوان نشسته یا و ایستاده صورت به
 موارد و درگذشتگان مراسم گهنبارها، خوانی، جشن مراسم در که گهنبار آفرینگان و دهمان آفرینگان اوستاهاي ابتداي در

  :1خوانیم می شود می خوانده مشابه
 و رایومند اورمزد دادار به وکریم نماژ و سرواپوشیم همگی داریم، خوب منشن ،)بگوییم را خداوند نام( واجیم اورمزد نام«

  »...خروهمند
 ما براي را نیایش آداب همچنین و خدا یاد اهمیت که است نهفته ایم شنیده بارها و بارها که اوستا ساده بند این در نکته چند

  :کند می بازگو زرتشتیان
  اهورامزدا نام با کارها آغاز  .1
 با را کاري هر و آورد زبان بر باید را اورمزد نام و خدا یاد کاري هر آغاز در کلی طور به و خوانی یزشن آیین ابتداي در  - 
  .کرد آغاز یگانه پروردگار نام
  است نیایش و خدا یاد نیازهاي پیش از روان و تن پاکی  .2

                                                             
 . هاي گاتها از فیروز آذرگشسب است هاي اوستا در بخش یاد خدا از کتاب خرده اوستاي رشید شهمردان و برگردان برگردان 1
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o و تن پاکی زرتشتی دین در ایشنی هاي بایستگی از یکی. »...داریم خوب منشن« است آمده اوستایی بند همین در 
 به باید تنها نماز هنگام در زرتشتیان ما باور به. است شده اشاره مفهوم این به بارها زرتشتیان ما فرهنگ و آداب در. است روان
 و فکر این اگر ویژه به. کند می دور پروردگار با نیاز و راز اصل از را ما دیگر چیزهاي به کردن فکر و بود یکتا اورمزد یاد

  . باشد... و بدخواهی حسادت، کینه، به ما منش و فکر آلودگی موجب ها خیال
o کنیم می نیایش آن با که لباسی و بدن بودن تمیز یعنی تن پاکی که بیاموزیم دبستان اول آموز دانش به باید .

 جدا بدن از که چیزهایی که زیمبیامو کودك به باید. شوییم می را رویمان و دست زرتشتیان ما و گیرند می وضو مسلمانان
 آموز دانش به توان می مثال براي. کنیم دوري آنها از خواندن نماز هنگام باید ما و هستند ناپاك زرتشتیان ما دید از شوند می
 به یشنیا از پیش اگر یا و بشوید را آن نیایش از پیش باید حتما بیاید، خون آن از و باشد  زخمی او بدن از جایی اگر که گفت

 و سر روي مو خرده و رفته آرایشگاه به کودك اگر که این یا بخواند شینیا رو و دست شستن بدون نباید رفته، دستشویی
  .بخواند نماز آن از بعد و کند عوض را لباسش و برود حمام باید نیایش از پیش است، وزمآ دانش لباس و صورت
o جدا جانداري بدن از که چیزي هر زرتشتیان ما باور به. است مهم نیز کنیم می نیایش آن در که مکانی پاکیزگی 
 باشد، آنجا در دیگري ناپاك چیزهاي یا باشد شده ریخته جا آن بر شده چیده ناخن و مو که مکانی. است ناپاك دیگر شود
  .نیست مناسب نیایش براي
  .باشد تمیز و پاك نیایش هنگام در باید هم ما لباس

  : »ماژن« یا نماز واژه    .3
» نمو«از ریشه  »نماژ« اوستایی واژه از اصل در شنوند، می گوناگون جاهاي در بسیار که نماز واژه که بیاموزیم کودکان به باید
 اما. بگیریم کار به را نماز واژه همکیشان غیر با گفتگو در که ندارد اشکالی هیچ و است ایرانی و اوستایی کامال که است
  .برد کار به توان می نیز را اهورامزدا درگاه به نیایش چون هایی واژه

  :اهورامزدا به نیایش ویژه آداب
  :برون و درون پاکیزگی

 هر از دور به و پاك قلبی و اندیشه با باید براند، زبان بر نماز قالب در را اهورامزدا سپاس خواهد می که هنگامی زرتشتی هر
 آلودگی هر از دور به و پاك هم بهدین برون و ظاهر تا است نیاز مینوي، پاکیزگی این کنار در. رود پیشواز به بد نیت و اندیشه
 زودتر روشن رنگ لباس که چرا( روشن رنگ و پاکیزه پوشش پوشیدن و نیایش از پیش روي و دست و بدن شستشوي. باشد

 از سپاسداري آیین هاي بایسته از) بکوشیم آن کردن برطرف جهت در تا کند می آگاه آلودگی از را ما و داده نشان را آلودگی
 در بهدینان قدیمی هاي خانه در چنانکه. باشد پاکیزه و پاك زرتشتی، یک نیایش جایگاه است بهتر همچنین. اهورامزداست
 و پاك خانواده افراد سوي از همواره و بود خوانی نیایش و مذهبی مراسم و ها آیین ویژه اتاقی یزد، نشین زرتشتی روستاهاي

یعنی کسی به خاطر اینکه . نیافتنی نسازیم اما باید مراقب باشیم شرایط نیایش را دشوار و دست .شد می داشته نگاه کیزهپا
  . تصادفا پوشش تیره بر تن دارد، از نیایش خودداري کند

 ایزد نام ":مخوانی می چنین دهمان آفرینگان نیایش در. اوستاست سرایش هنگام در سر پوشاندن نیایش، اصول دیگر از - 
کریم نماز همگی. واپوشیم سر همگی. داریم خوب منش. واجیم   "...خروهمند و رایومند اورمزد دادار به وِ
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 در نماز هر در را کشتی و داشته تن بر را سدره یعنی خود دینی پوشش فرد که است آن خوانی نیایش در بعدي گام - 
 دوباره و کرده باز کمر از) ایژاچا یتیشئآرم یا نمسچا از پس وئیریو تااهوی سر در واژ سروش اوستاي در( آن ویژه )گاه(هنگام
 جهان سراسرو نیکان وهان  بهدینان دیگر با و بندد کمر بر) وهو اشم بار یک و ویریو یتااهو دوبار با( بستن کشتی اوستاي در
   .شود پیمان هم

 با و برافراشته هاي دست با و ایستاده) سو پرستش(روشنایی يسو به رو همواره خواندن نیایش و نماز هنگام در زرتشتی یک - 
  .گوید می سپاس را اهورامزدا سرافرازي و احترام

  ) 1بند 28 هات گاتها("...رامشم و بهروزي خواستار و گزارم می نماز ترا برافراشته هاي دست با آغاز در اینک مزدا، اي"
 29 هات("... خواستاریم او از و کرده ستایش را اهورامزدا برافراشته هاي دست و احترام با دو هر  آفرینش روان و من ایدون "
   )5 بند
  گروهی نماز

  :است گونه سه بر ستایش در شدن همازور یا گروهی شکل به نیایش و نماز خواندن
بخشی از  روز چهارم یا از اوستاي پتت در آیینبخشی مانند . کنند می تکرار را آن دیگران و خوانده را اوستا از قسمتی موبـد

مانند خوانش اوستاي . خوانند می بلند صداي با هم با را نیایش یا و اوستا از قسمت یک گروهی .پوشی آیین سدرهاوستاي 
  ...برساد در آیین گاهنبار و 

  . کنند می زمزمه را آن و داده گوش واج حالت با صدا بی دیگران موبد چند توسط اوستا خواندن ضمن
 انجام... و گهنبار مراسم و آتشکده همچنین و ها زیارتگاه در بهدینان جمعی دسته حضور هنگام به معموال گروهی ايه نیایش
  . شود می
  :شود می تکرار روزانه هاي نیایش در آنچه
) کمر هب آن دوباره بستن و کشتی کردن باز( کشتی کردن نو با همراه کشتی و واژ سروش اوستاي خواندن با زرتشتی نماز هر
 که است بستن کشتی اوستاي بندهاي ترین مهم از.... ریش زرتشت مزدیسنو اهمی مزدیسنو معروف سروده. شود می آغاز

  :شود و به عنوان اقرار به دین زرتشتی شناخته می است زیر گونه به آن مفهوم
 دو و) دروغین خداي( دیو از که مهست اهورایی هاي آموزش پیرو. است زرتشت آورده که مزداپرستی دین به دارم باور «

   ».بینم می ستایش خور در را اهورامزدا تنها و ام زرتشتی یکتاپرست من. است دور به پرستی گانه
  )نیمروز تا خورشید برآمدن از): (Havan( هاون گاه نماز
  )هاون( را سازنده و پاك بامداد پاسبان ایزد کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستایم می من
 که را) ویس(دهکده سرور آن کنم می خشنود ورا ) ساونگهه(ایزد نگهبان بر کار و فعالیت  گذارم می ارج و ستایم می من
  .است) گستر راستی و دادگستر( اشویی سردار و) قانونمدار و راست(اشو
  .ستایم می را یکتا پروردگار اهورامزدا، حال همه در و همآره من
  )پسین تا نیمروز از: ( )Rapatvan(رپتون گاه نماز
  )رپتون( را نیمروز پاسبان ایزد کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستایم می من
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 و دادگستر( اشویی سردار و) قانونمدار و راست(اشو که را) زنتو( شهر سرور آن کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستایم می من
  .است) گستر راستی
  .ستایم می را یکتا پروردگار ا،اهورامزد حال همه در و همآره من
  )خورشید فرورفتن تا پسین) : (Oziran(ازیرن گاه نماز
  )ازیرن( را پاك پسین پاسبان ایزد کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستایم می من
 یاشوی سردار و) قانونمدار و راست(اشو که را) دخیو( کشور سرور آن کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستایم می من

  .است) گستر راستی و دادگستر(
  .ستایم می را یکتا پروردگار مزدا، اهورا حال همه در و همآره من
  )شب نیمه تا خورشید فرورفتن): (Aiwi Sruthram( سروثرمائی وي  گاه نماز
  .را پاك) سروثرم ایوي( شب پاسبان ایزد کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستایم می من
  .را اشوان سرور و را زرتشت اشویی راه رهروان ي همه کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستایم می من
  .ستایم می را یکتا پروردگار مزدا، اهورا حال همه در و همآره من
  )آفتاب برآمدن تا شب نیمه از) : (Oshahan( اشهن گاه نماز
  .را پاك) اين اوشهی( پگاه پاسبان ایزد کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستایم می من
 و دادگستر( اشویی سردار و) قانونمدار و راست(اشو که) نمانا( خانه سرور آن کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستایم می من

  .است) گستر راستی
  .ستایم می را یکتا پروردگار اهورامزدا، حال همه در و همآره من
  :هاي اوستاي بایسته معنی از اي پاره

   آي من یاري به اهورامزدا يا: جسمه اونگهه مزدا
 پیرو را خود من. هستم زرتشت پیرو و نیک خرد پرستنده من. هستم اهورامزدا پرستنده من): پیمان دین(مزدیسنو اهمی

 کردار و نیک گفتار و نیک اندیشه راه در را خود توان همه که گذارم می پیمان و دانم می دین این در استوار پشتیبان و راستی
 و آشتی و هماهنگی استوارکننده و دشمنی ناهماهنگی، جنگ، دورکننده که مزداپرستی واالي دین به من. برم ارک به نیک

  . دارم باور است دوستی
  .شود برگزیده راستی ي بر پایه باید نیز دنیایی رهبر است، دادگستر و راستی خداوند که همانگونه): ور اهون(یتا اهو
 اندیشه با تو که اهورایی نیروي و اهورامزدا اي تو تنها کنند، می تهدید نفرت و خشم با مرا دروغ پیروان که هنگامی: نامزدا کم
  .دهد می نجات مرا توست، همیشگی قانون که داد و راستی با که نیک کردار و اي داده من به نیک
  :1است شده اشاره آن در نیایش و خدا یاد به که ها گات بندهاي از نمونه چند
. خواستارم را کامل خوشبختی و برده نماز را تو برافراشته هاي دست با مینوي، افزاي نیکی بزرگ داناي اي چیز هر از پیش

  .سازم خوشنود را آفرینش روان ،دانش و خرد از برخورداري و اشا پرتو در که بشود پروردگارا
   »1 بند 28 یسناي«

                                                             
 برگردان گاتها موبد فیروز آذرگشسب  1
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 پیروان به هرگز خواستاریم او از و کرده ستایش را اهورامزدا برافراشته يها دست و احترام با دو هر آفرینش روان و من ایدون
  .باشند امان در بدکاران و دشمنان حمله از و نرسد گزندي ها آن رهبر و نیکوکاران و اشا
   »5 بند 29 یسناي«
 کارهاي دادگر داور اوست .است پرستش سزاوار بهتر و بیشتر همه از اهورامزدا که بیاموزد دیگران به که است کسی خردمند 

  .شویم نزدیک او به نیک کار و کوشش با همه که باشد. هاست هستی همه آفریدگار و سرور براستی که اوست و همه
   »9 بند 45 یسناي«

 الهام تو زیباي و نغز هاي آفرینش دیدن از سرود خواهم یا سروده منشی پاك روي از حال به تا که نیایشی سرودهاي همه
  .مزدا اي اند تو ستایشگر همه من مانند و نورانی دم سپیده و روشن روز و تابان خورشید چون. است گرفته

   »10 بند 50 یسناي«
 و راستی راه از تنها  آدمی آري – هستی آفریننده اي – مزدا اي. باشم تو ستایشگر خواهم می است توانایی و تاب مرا تا

  .دهد انجام توست پسند مورد که را کارهایی تواند می منشی پاك
   »11 بند 50 یسناي«

  :است شده اشاره آن در نیایش و خدا یاد به که اوستا خرده هاي بخش از نمونه چند
 به نشسته، یا ایستاده بخواند، بلند آواي به یا و کند زمزمه مرا هاي نام مادي جهان این در کسی اگر زرتشت، سپیتمان اي

 و خانه از شدن بیرون هنگام به کشتی، کردن باز هنگام به یا کشتی بستن هنگام به شدن، اربید هنگام به یا خوابیدن هنگام
 خشم دیو نه شب، آن در نه و روز آن در نه شخص این به خود، شهر به بازگشتن یا و کشور یا شهر از شدن بیرون هنگام به یا
  .برساند گزندي تواند نمی بداندیشی دیو نه و

  »یشت هرمزد«
  .است نیکوکاران خواست که کارهاست بهترین بداندیشی کردن خوار و اهورامزدا کردن خشنود

  »یشت هرمزد«
 و دروندان و گزند از را آدمی دارد می نگه چیز هر از بهتر نماز. کارهاست ترین نیک از و نیک کاري اهورا به نماز زرتشت، اي

 و دست و گوش و هوش و چشم بندد می نماز آن .دروغگویان و دروندان گوش و هوش و چشم بندد می نماز آن. دروغگویان
  .را دروند مرد و زن زبان و پا
  .دروغ ضد بر است جوشنی و دانمر براي است سپري مانند شود خوانده دورویی بدون و پاك نیت با که نمازي آن

  »هادخت یشت سروش«
  .کنیم آغاز می را سخن نیک اندیشه با و اورمزد نام به
  .شکوه پر و فروغمند آفریدگار اورمزد به فرستیم می درود همگی پوشیده سرهاي با

  »دهمان آفرینگان«
 و ستایش بهترین. باد افزوده اورمزد دادار فروغ و شکوه و فر و نیرو و واالیی بلندي، بر. شناسیم می یکتایی به را اهورامزدا
  »دهمان همازور«                                                                                             .برساد اهورا به آفرین و نیایش
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 همه با را شکوهمند فروغمند اورمزد دادار امروز که دشو مند بهره کسی پروردگار هاي داده و شکوه و فر و پیروزي از
 ستایش را پاکان و نیکان فروهران و هماروانان اب.... روان و اسپنتمان زرتشت ستوده فروهر و روان و فیروزگر امشاسپندان

  .کند خشنود و فرستد درود و کرده
  »دهمان همازور«

  .بیفزاید را تو نیکی یزدان تا ساز شاد را دل و کن ستایش را یزدان. باش داشته خدا به تکیه جا هر و همیشه
  »ماراسپند آدرباد اندرز«

  :صد و یک نام خداوند
. هایی بیان شود در قالب نامبازشناخته شود و  ها و صفات خداوند ویژگیتا شود  ي آسمانی، کوشیده میها دینبینی  در جهان

اوستاي هرمزدیشت، در اوستاي صد و یک نام خداوند و بیشترین کاربرد را دارد که در دین زرتشتی نیز به جز نام اهورامزدا 
  .گردآورده شده استهایی  نام

  :شاهنامه در یادخداوند
 هنگام در و شادي هنگام در همواره ایرانی، پهلوانان و بزرگان است، ایرانیان فرهنگی تاریخ از بخشی که فردوسی شاهنامه در

  .  جویند می یاري او از و کنند می یاد او از و هستند خداوند یاد به دشواري،
  به نام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

  )آغاز شاهنامه(   د گاه و خداوند راي                    خداوند روزي ده و رهنمايخداون
  )اسفندیار هفتخوان(   کنید یزدان به بالها از پناه               کنید مردان پیکار و بکوشید
  )اسفندیار هفتخوان(    یاد کرد دهش نیکی یزدان ز                 نهاد بر بنه و برگرفت سپه
  )رخ دوازده داستان(      کن یاد دهش نیکی یزدان ز                 دادکن کسی هر با کار بهر

  )دیو اکوان(      یاد کرد دهش نیکی یزدان ز              برنهاد زین و گرد از بمالیدش
  روزگار گردش از برتر تویی         کردگار کاي گفت چنین یزدان به
  اي تابنده خورشید خداوند                       يا پاینده و دانا و توانا

  )لهراسب(      من توش وگر جان نیروي همان             من هوش و تن و دین نگهدار
  آموزان دانش با کار: دوم بخش
  بیاموزیم؟ آموزان دانش به بخش این در است قرار را چیزهایی چه
 سوي به زرتشتی فرهنگ با هماهنگ را آن و دهیم شکل دکانکو آسمانی گرایش به که است این بخش این از هدف

 آموزان دانش دینی هویت از بزرگی بخش کار، واحد این در. کنیم هدایت اهورامزدا نام با خداوند شناخت و یکتاپرستی
 باید فیزیکی یبیان با و کلی سطحی در اهورامزدا، و گاتها و اوستا اشوزرتشت، ،)زرتشتی انسان یک عنوان به( خود پیرامون
  .شود منتقل
 را آفرینش از متفاوتی نمودهاي کالس، تخته روي کار، این براي. کرد آغاز آفرینش مفهوم به اشاره از را موضوع توان می

 بکشید، توانید می شما که نمودهایی. بکشند نقاشی، دفتر در را اند کرده پیدا آفرینش از برداشتی هر بگویید همه به و بکشید
عکسی از  5و  4در رویه  .... و جانوران ها، انسان درخت، و گل مانند طبیعت از نمودهایی خورشید، ها، ستاره ماه، ین،زم کره
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گاهنبار نیز که   آیین. دهد طبیعت را نشان میاي از  این عکس نمود گسترده. آمده استهاي البرز  گاهنبارخوانی در دامنه
ي برگزاري آیین گاهنبار در این تصویر  سفره. شود در این تصویر دیده میمزدا است، اهورا هاي اي ستایش طبیعت و داده گونه

در این تصویر، معناي نام اهورامزدا بیان شده است که بیانگر . کند آید و با آن آشنایی مقدماتی پیدا می آموز می به چشم دانش
هر چیزي سنجیده است، نیک آفریده است، این است که منظور از اینکه او همه چیز را  .اوستو بزرگی آفرینندگی و دانایی 

آن چیزي که در جهان وجود دارد نیکو است و ما باید اما . باشد و ما را ناراحت سازد ها بد هر چند برخی چیزها براي ما انسان
   . با پذیرش آنها براي بهبود آنها تالش کنیم

 دیگر و ها انسان ما همه و هستیم آفرینش جهان این از بخشی هم اه انسان ما که بپردازیم این به توانیم می بخش این در
 که بزنید را این مانند مثالی توانید می شما اینجا در. هستیم ارتباط در هم با و کنیم می زندگی هم کنار در آفرینش هاي بخش
 بعد.....  و دارد می نگه تمیز را واه آن، و دهیم می آب درخت به ما. خوریم می آن هاي سیب از بعد و کاریم می سیب درخت ما
 اجازه با را کار این توانند می. دهند نشان آفرینش از بخشی با پیوند در را خود بخواهید ها بچه از توانید می هم بخش این از

  . دهند انجام کردن نقاشی با یا گفتن و گرفتن
 مثال نخستین براي. بپردازید خداوند توسط هانج آفرینش و علیت رابطه سمت به توانید می کم کم مثال این یاري به
 نام را آن سازنده بخواهید، ها بچه از و بگویید را...  و مداد صندلی، میز، مانند انسان دست ساخت فیزیکی چیز یک توانید می
 تک تک روي را رکا این. تنها کلمه دو در. ببرد نام را سازنده یک و شی یک کس هر و کنند فکر بگویید آنها به بعد. ببرند
 و بروید طبیعی بزرگ خیلی چیزها سمت به باید این از بعد. بشوند حرف و فکر مشارکت، به مجبور همه تا دهید انجام ها بچه
 اینجا در. ایم شده آفریده خداوند توسط ما، خود و آن انگیز شگفت چیزهاي با آفرینش جهان این ترتیب، همین به دهید نشان
 آن معناي و واژه این درست تلفظ. گوییم می اهورامزدا خداوند، به زرتشتیان ما اینکه و آید می پیش زدااهورام واژه مساله

  . هستند مشکل بدون واژگان، این تلفظ در همه شوید، مطمئن. است کافی) بخش هستی بزرگ داناي(
هاي جورکردنی مانند  بازي ابنه اسببراي نمو. آموزان را کمی بیشتر نیز درگیر کنیم دانشتوانیم  در بحث سازندگی می

  . کند فرایند ساختن و سازندگی را به گونه ملموسی منتقل می، ...سازي و  خانه
 است خوب خیلی اینجا در. ایم شده آفریده ما چرا که دارد وجود پرسش این همه براي زیرا. است آفرینش هدف بعدي، مساله
 دین، بدن، پایه بر زندگی در انسان هر بودن ویژه به نفس، به اعتماد نهال کاشت براي و شویم فردي هویت مساله وارد که

 در رو همین از. خود خاص ارزش داراي و هستند ویژه هایشان، ویژگی به بنا ها انسان همه یعنی. بپردازیم...  و کشور فرهنگ،
  . پردازیم می آموزان دانش سن با هماهنگ اي گونه به) بودن پسر و دختر(جنسی و ملی دینی، هویت به بحث این
 ما آفریده، کردیم، نقاشی آفرینش عنوان به ما که چیزهایی این همه اهورامزدا که همانطور که کنیم می آغاز گونه این را بحث
 خورشید، مثال. بگویید را آفرینش نمادهاي از کدام هر ویژه کارکردهاي از بخشی باید شما اینجا در. است آفریده او هم را

 کنید گیري نتیجه سپس....  و دهند می خوراك جانداران دیگر و ما به گیاهان. کند می روشن را ها شب ماه، بخشد، می ناییروش
 در آموزان دانش نمونه براي. یابند می نمود جامعه هاي بخش دیگر و خانواده در وظایف این. داریم اي وظیفه هم ها انسان ما که

 بدان بیشتر خانواده درس در که...  و باشند منظم خانه در و بخوانند درس خوب و کنند گوش آموزگاران حرف به باید مدرسه
  . پردازیم می



١٧ 

 

 گرم خورشید مثال. کنید بیان گفتید، پیش در که را آفرینش نمادهاي همان هاي تفاوت و بپردازید ها تفاوت مساله به باید بعد
 مساله به بپردازید اینجا در.....  و است سخت درخت اما. است لطیف گل. است خاموش و سرد ماه اما. است سوزان و

 طور همین. بگذاریم نمایش به را مختلف ملل و ها قومیت از هایی عکس رایانه، یک کمک به توانیم می. هم با ها آدم هاي تفاوت
 بخواهیم سپس. کنند بیان وبتن به را خود هاي ویژگی بخواهیم آموزان دانش از بعد. گوناگون مشاغل و مختلف سن و جنس از
  .    کند نقاشی است، متصور که اي گونه هر به را خودش نقاشی، دفتر در
 بپردازید آن مثبت هاي ویژگی به شما و گفته را زیر نظر مورد هاي ویژگی که کنید هدایت سمتی به را آموزان دانش شما بعد 
 خاطر به صرفا ما که کند تقویت را نگاه این بلکه. برود جویی برتري یا همقایس سمت به نباید بیان این. بگویید را آنها ارزش و

  :هستیم راضی و خشنود ها ویژگی این
  : بودن ایرانی

  :بودن زرتشتی
  : بودن دختر یا پسر
......  

 هايچیز و آفریده سودمند و خوب خیلی هاي ویژگی این با را ما که هستیم اهورامزدایی سپاسگزار ما که گویید می سپس
 براي است، داده آنها به خدا را خوبی چیزهاي خواهیم می آنان از کالسی، تکلیف عنوان به بعد. است داده ما به زیادي خوب
  . بکشند نقاشی، دفتر در بعد، جلسه
  دارد؟ وجود خدا آیا
 وجود گوییم می ینیم،ب نمی که را خدایی ما چرا که کنند مطرح را پرسش این آموزان دانش است ممکن فرایند، این طی در
  :ها وجود دارد این روش مساله این حل براي. دارد

 را آن همه وزد می باد وقتی ولی گویید می شما بعد. است منفی پاسخ طبیعتا بیند؟ می را هوا اینجا کسی آیا: پرسید می شما: 1
  . نیست نبودن دلیل دنندی پس. شوند می جا به جا و خورند می تکان چیزها خیلی بینیم می یا کنیم می حس

خیلی چیزهاي دیگر . کنیم اما گرما و انرژي را احساس می. بینیم ما هیچگدام خود انرژي را نمی: گرما و زمستان تکنیک: 2
  . شوند اما در زندگی ما تاثیر دارند نیز با دیدن یا با دیگر حواس دیده یا احساس نمی

جهان پیرامون ما بسیار گسترده، پیچیده و ناشناخته است و حواس ما نیز : کمبودهاي حواس عادي ما و گستره شناخت ما: 3
پس آشکار است که ما نتوانیم با حواس خود . هاي موجود ندارند محدود هستند و توانایی دریافت همه چیز را حتی با فناوري

  . خداوند را ببینیم
  :اهورامزدا و انسان دوستی

. دارد مثبتی تاثیر خدا، با آموزان دانش پیوند در دارد، دوستبا هر جنس، نژاد و دین  را ها انسان ما خداوند اینکه به اشاره 
 کرده بزرگ و کاشته را درخت باغبان. درخت و باغبان مانند. است خود کار به آفریننده عالقه از نمونه یک مثال، مهمترین

 دوست هایشان ویژگی همه با را خود آفریدگان همه هم اهورامزدا پس. اوست قدرشناس و دارد دوست را او نیز درخت. است
 ها ویژگی همین با را ما خداوند. هستیم او عشق و خداوند پسند مورد داریم، که ویژگی هر و هستیم که طور هر پس. دارد

 است داده ما به چیزهایی آنکه خاطر به داریم دوست را خداوند نیز ما دارد دوست ها ویژگی همین با را ما پس است آفریده
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 داشتنی دوست نظر به که داریم ویژگی اگر حتی. کنیم تکمیل جهان کل در را زندگی و باشیم خوشحال و شاد توانیم می که
با تواند  می هستیم که همینی شک بدون و خواهد می را ها بهترین هایش آفریده براي خداوند. نیست آن بودن بد دلیل آید مین

  .شود ممکن می، نیک ممکن است گاهی دشوار باشد ولی با تالش و اندیشه .برسد ها رینبهتبه فراگیري دانش و کوشش 
براي بهتر شدن تالش کند از موقعیت کنونی خود بهترین بهره را برده و  یک زرتشتی، در همه حال تالش میاما باید بدانیم 

با بلکه باید . اید به وضعیت کنونی بسنده کنداو نب.) خوشبختی از آن کسی است که اشو و در پی بهترین اشویی باشد(. کند
کسانی در زندگی پیروز هستند که با کوشش، نارسایی را به . شناخت و حس مثبت نسبت به آن در پی بهتر کردن آن باشد

  . و در پی بهتر کردن زندگی خود و همگان هستندکنند  رسایی تبدیل می
  :اهورامزدا و پدر و مادر
 مفصل خانواده، بخش در ما. اند داشته نقشی چه مادر و پدر پس آفریده، را ما اهورامزدا اگر بپرسند آموزان دانش است ممکن
 و هستند خداوند آفریده هم پدر و مادر خود که بگویید آموزان دانش به اینجا در اما. کرد خواهیم گفتگو مساله این حل درباره
  . گفت خواهید باره این در بیشتر بعدا بگویید
  چیست؟ زرتشتی دین
 به دین معناي. دهیم توضیح دین یک عنوان به زرتشتی دین درباره باید تدریج به پرداختیم بودن زرتشتی مساله به ما وقتی
 گونه به باید اینجا در ما. بگوییم باید باالتر هاي سال در را این و است دشوار دبستان نخست سال اندیشه براي وجدان، عنوان
 انسان او گوییم می آن دادن نشان با که است آمده اشوزرتشت از تصویري دینی، کتاب در. بپردازیم وزرتشتاش زندگی به گذرا
 هاي سال این در ما که کرد خوب کارهاي انجام به دعوت را آنها و شناساند مردم به را اهورامزدا ،دور هاي سال که بود خوبی
 بسیار را او ما. گویند می زرتشتی ما به پس بوده، اشوزرتشت او، نام چون. هستند چه خوب کارهاي آن گیریم می یاد مدرسه
آموز تصویري از  دین 1در رویه . کنیم زندگی بهتر چگونه که داد یاد ما به و شناساند ما به را اهورامزدا چون داریم دوست

وم شناخت جهان توسط اشوزرتشت و براي مفهتوانید  از این تصویر می. شود اي از طبیعت دیده می زمینهاشوزرتشت بر روي 
  . استفاده کنیدو اشاره او به یکتاپرستی در این تصویر،  درك آفرینندگی اهورامزدا

  : خدا مفهوم از کودکان درك
به  تر بیش را خدا ابتدایی سنین در وي. داند می چیزي هر و کس هر باالتر از را خداوند خانوادگی، هاي آموزه در پی کودك
 فکر حداقل یا هست همواره که است پذیرفته البته. کند می زندگی مکانی در که کند تصور می جسمانی انسانی صورت
 را او است ممکن .کند می پردازي خیال خداوند ي درباره برداشت، همین با متناسب کودك. برود دست از خداوند که کند نمی
 کنند، می آسمان به رو ترها بزرگ که وقتی کند گمان و کند تصور ابرها از باالتر را او است ممکن دهد؛ جا مجلل اي خانه در
 گفته سخن خداوند دانایی و صمیمیت مهربانی، از مادر و پدر اگر .کند می فرض او براي انسانی احساساتی. است آسمان در او

 تر بیش باشند، داده قرار کودك لکنتر ابزار را خداوند اگر اما دارد خداوند از بخشی و اطمینان خوشایند تصویر کودك باشند،
 انسانی شبه و جسمانی محدود تصور همین البته .بود هراس در او از باید لحظه هر که یابد می گیر سخت پدري را شبیه او

 کرد؛ لمس را حضورش و بود او با توان می و هست که داند می و کند می واقعی عینی و او براي را خداوند که است کودك
 .بینیم را نمی وا ما گرچه
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 براي ابزاري ها آن هاي پرسیدن و ها کنجکاوي. است آموختن درحال کودکان، همواره وجوش جنب پر و فعال ذهن
بگیریم  جدي را آنان هاي پرسش باید رو این از. است جدي و ژرف سادگی، عین در کودکان هاي پرسش .است آموختن همین

 .بیاندیشیم شان هدربار مدتی آنان به دادن پاسخ از پیش و
 که آموزیم می به کودکان تدریج به. کنیم قانع را ها آن و بدهیم کامل پاسخ کودکان هاي پرسش به نیست الزم همواره

 و رشد با که دارند هایی محدودیت ها که آن آموزیم می کودکان به. آورد خواهند دست به بعدها را ها پرسش برخی پاسخ
 و شد خواهد تبدیل دانسته به تدریج به هایشان و نادانسته گذاشت سرخواهند پشت را ها محدودیت این سن، افزایش
 رویشان به دانش از جدیدتري درهاي و آمد خواهد پدید ها آن است، براي پیشین هاي پرسش از برتر که جدیدي هاي پرسش

 .شد خواهد باز
 به پاسخ در. است ها محدود پاسخ آن کسب براي او اتاطالع اما دارند، پاسخ ها پرسش از برخی که آموزیم می کودکان به
 کودك، پرسش هنگام اگر. باشد اثربخش پاسخ ما تا گردیم می مناسب فرصت دنبال به بلکه کنیم، نمی شتاب ها پرسش
 شرایط در را کودك یا دارد مطالعه به نیاز ما پاسخ یا نداریم او دادن به پاسخ براي را الزم تمرکز و هستیم کاري مشغول
 همان است؛ پرسش زمان همان مناسب، زمان اوقات، بیشتر در البته. کنیم می دیگر واگذار زمان به را پاسخ بینیم، نمی مناسب
 .است آن شنیدن ي آماده و دارد را پاسخ یافتن ي کودك دغدغه که زمانی

 پرسش ي لحظه در اگر. بگیریم مکک زدن مثال از باید حتما. است بررسی پیشین و نیازمند تمرین پاسخ، کردن ساده
 ».دهم پاسخ می بعد و پرسم می ولی دانم نمی را پاسخ اکنون« : بگوییم کودك به دانیم، نمی را پاسخ کودك،
 به نشیند؛ می ها آن گذارد؛کنار می کودکان اختیار در را خود عجیب، بردباري با موقعیت، همین در هوشیار مربی یک

 کودکان با رابطه براي رایج و مفید زبانِ هایش، که نگاه با و اش قیافه با حرکاتش، با حاالتش، با ند؛ک می مهرآمیز نگاه ها آن
 .بشناسند کنند و درك را او شوند؛ نزدیک او به که دهد می اجازه است،

 کودك که شود می باعث تصورات این حال هر اما به .است تجسم و تخیل از اي آمیخته خدا، ي درباره کودکان تصور
 مناسب، هاي آموزش و ذهنی هاي توانایی رشد پی در که رسد می فرا مطمئنا زمانی نهایت، در. کند برقرار رابطه خدا با بتواند

 این در کودك که جا آن از .رسد می تر عمیق درکی به و دهد می قرار بازنگري و نقد مورد خود را بنیادین و ساده باورهاي
 بیشتر چه هر. باشید وي به مفهوم این تلقین صدد نباید در باشد، داشته غیرمادي کامال تصوري دخداون از تواند نمی دوره،
 و ذهنی تصاویر نباید ضمنا اما. یافت ترخواهد مبهم تصوري او بدهید، توضیح…  خداي یا مجرد، غیرمادي، خداي ي درباره
 و گفت او داشتنی بودن دوست و مهربان و او آفریدگان زیبایی ي درباره بیشتر بهتراست بنابراین. تایید کرد وي را نیز تصورات

 .کنید گو
 او به خاص فضاسازي چیست، با خداوند که پرسید کودکی اگر و گوییم نمی سخنی آنان با نیز خداوند حقیقت ي درباره 
 بزرگ قدر آن خداوند دهیم نشان کودك به که است گونه این فضاسازي این .»چیست او بدانم توانم نمی« : که دهیم می پاسخ
 جلوه هر چیزي از تر بزرگ و تر عظیم او نزد خدا که شود می موجب همین. است محدود همواره او از ما که درك است عظیم و

 با و شناسد می را چیزها کودك آن چون. نیست درست است، چیز فالن و چیز فالن مثل خدا بگوییم که این. کند
 .شود  می گمراه و کند می ها تصور همان درردیف موجودي نیز را خداوند یجه،نت در آشناست محدودیتشان
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 که دانم می ولی. »بزرگ است چقدر خدا دانم نمی من«: بگوییم او به پرسید، خداوند بزرگی از کودکی اگر براي نمونه،
 او. هاست آسمان و ها کوه از تر بزرگ ب،آفتا از تر بزرگ خداوند .نیست او از بهتر و تر قوي تر، بزرگ جهان، این در چیزي هیچ

 شنیدن از پس کودك، که شود می سبب شد، افزوده پیشین جمالت به که آخر ي جمله این. دارد رادوست خود آفریدگان
 او از را خود خداوند، درك عظمت از پس تا شود نزدیک مهربانی و صمیمیت از احساسی سوي به خداوند، بزرگی جمالتی در

 .نبیند ترسدس از دور
 از تصویري بتواند تا او داد پاسخ مادي هاي مثال قالب در کودك هاي پرسش به باید همیشه کنند می گمان برخی
 و است خطرناك خداوند ي درباره ویژه به برخی موارد، در بلکه ندارد، ضرورتی همواره تنها نه کار این. آورد دست به موضوع
. شود نمی قانع اولیه پاسخ با که رسد می دیگري هاي پرسش به کودك از آن، پس ازیر کند، می گم در سر را کودك ذهن

 اي گونه به بهتراست بنابراین
 .قرارنگیریم بست بن در او بعدي هاي پرسش با که دهیم پاسخ کودك به
 :کنید توجه افتاده، اتفاق مادرش با ساله پنج چهار کودك یک میان که پاسخ و پرسش این به
ا: ٭ کند؟ می زندگی کجا خدا ام 
 .دارد حضور جا همه در او: 
 هست؟ نیز من اتاق در او آیا: ٭
 بله: 
 هست؟ نیز ما یخچال در و ها بازي اسباب ي جعبه لباس، کمد در او آیا: ٭
 بله: 
 چطوري آخر: ٭
 .داند نمی کس هیچ: 
 چرا؟: ٭
 .ماست باشیم، با کجا هر او. ندارد را ما هاي محدودیت او. نیست ناتوان ما مثل او. خداست او زیرا

 بدین. جاست خدا همه چگونه که داند نمی »کس هیچ«بلکه  اش، مربی تنها نه که یابد درمی وگو گفت این در کودك
 ضرورتی پس. آمد نخواهد پیش هم این روي مشکلی از و داند نمی کس هیچ را ها پرسش از خیلی پاسخ که یابد درمی ترتیب
 شود، می خداوند مقابل در خود کوچکی متوجه مسیر این در وقتی کودك چنین، هم. بداند را پرسشی هر خپاس وي که ندارد

 .شود می تر نزدیک او به و یابد بهتر درمی را او به خود نیازمندي
 و بخشندگی دانایی، مهربانی،. بگوییم سخن کودك با او کارهاي و خداوند درك قابل صفات از تر بیش است بهتر 

 است کارهایی و صفات جمله از کردن و رسیدگی آفریدن نکردن، فراموش بودن، ما مراقب و مواظب شنیدن، دیدن، انایی،تو
 ي باغچه تماشاي به ها آن و آورده مدرسه حیاط به را کودکان معلم .گفت سخن کودکان با ها آن ي درباره توان می که

 این در. کند آشنا درختان هاي برگ و ها میوه با و باغچه درختان و ها گل اب را کودکان خواهد آموزگار می. اند مشغول مدرسه
 به را ذهن کودکان وگو، گفت این ضمن در و کند می استفاده فرصت از معلم. افتد می اتفاق ها آن میان وگویی حال گفت

 .کند می تقویت را کودکان خداشناسی و برد می آفرین زیبایی و حکیم خالق سوي
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 شده گفته فطري هاي بحث گرایش در. باشد سو، زیبا همه از باید کنیم، می تنظیم خداوند توصیف براي که محتوایی 
 او بتوانیم باید هم ما است، زیباترین و زیباست که خداوند جا آن از. است دوستی زیبایی انسان، فطري هاي گرایش از یکی که
 منتقل آموز دانش به را زیبایی این باید آموزشی، ابزار هر و طبیعی ي رهشعر، منظ از استفاده با. کنیم توصیف زیبایی به را

زیبایی  داراي که محتوایی. ایم کرده خداوند مجذوب را او هم و ایم داده رشد را آموز دانش حس زیباگراي هم کار این با. کنیم
 کودکان در را جویی حقیقت حس باید ،آموزش و پرورش محتواي. ندارد خداشناسی، براي ویژه به آموزشی، کاربرد نباشد،

 رشد را توانایی اندیشه باید محتوا. شد گفته انسان هاي ویژگی بحث در که است اي نکته بر مبتنی نیز اصل این. بیدارکند
 .پرورش دهد ابتدایی آموز دانش همان حد در را استدالل و منطق قدرت و برانگیزاند را وجوگري دهد؛ جست

 بیان خوبی به را او صفات زیباي و شود تنظیم زیبایی به وقتی کند، می توصیف را او و خداست ي رهدربا که محتوایی 
 .دهد می رشد او در نامیم، می نیایش گرایش به که را چه آن و انگیزد برمی را آموزان دانش ارجگذاري حس کند،

 نسبت او که شویم متوجه تا برگردانیم او خود به پرسش را که است دیگر این روش هاي او پرسش با کودك برخورد در
 در چون خدا بگوید او چه چنان. کنیم تنظیم را خود هاي پاسخ و جمالت آن، براساس تا کند می فکر چگونه خدا به

 بلند و بزرگ را او چون و دارد خدا از مکانی تصوري کودك که شویم می متوجه این پاسخ با. بینیم نمی را او هاست، آسمان
. آسمان است در خدا که کند می فکر کنیم، می دراز آسمان سوي به دست دعا هنگام که است دیده چون داند یا می مرتبه
 .آن بپردازیم اصالح به مناسب هاي فرصت در بتوانیم باید بلکه. کنیم تقویت را او تصور این نباید ما البته

 دارد، نظر زیر را دنیا :بگوید عبارات این شبیه هایی جمله دشای کند؟ می کار چه خدا که بپرسیم او از و دهیم ادامه اگر
 و کنیم آنها را تایید می کرده، انتخاب او را مناسب و درست جمالت. آفریند می را … و ها درخت و ها گل ماست، مواظب
 که آموزیم می او به ینچن هم. کنیم می برطرف را او هاي برخی ابهام وگو گفت همین ضمن در و دهیم می بال و پر را ها همان
 تدریج به آورد، می دست به تري بیش دانش خود پیرامون چیزهاي ي درباره شود و می تر بزرگ تدریج به که طور همان
تواند  می آینده در که شود می حاصل کودك براي اطمینان این ترتیب بدین. بفهمد و بداند تر بیش خدا هم ي درباره تواند می

   .برسد بهتري درك به آموزگار و مادر پدر، از پرسش با و بیاندیشد بیشتر موضوع این پیرامون
  است؟ یکی خدا چرا
  :برد بهره مثال این از توان می وحدت، یا یکتاپرستی مساله بیان براي
 کنیم، ورزش بخواهیم هم بعد. ام دینی معلم که من هم و ورزش معلم هم بیاید، ریاضی معلم هم ما کالس توي کنید فرض
 نظمی چنین که هم آفرینش جهان این. بکنیم کار چه که شویم می گیج همه شود؟ می آیا دینی هم بگیریم، یاد ریاضی هم
  . خورد می هم به چیز همه دیگر باشد، داشته خدا چند اگر است، خودش جاي سر چیز همه و دارد

اگر چند خدا در جهان وجود  توانیم بگوییم میم؟ پرسش دیگر این است که اگر خدا خوب است، پس چرا ما چند تا خدا نداری
م به یک خداي توانستی آن وقت دیگر نمی. نداشتندها را داشتند و برخی را  بلکه برخی توانایی. داشت، هیچکدام کامل نبودند

  . گستر تکیه کنیم تواناي همه
  افتد؟ می ما براي بد هاي اتفاق چرا است مهربان خدا اگر
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 بیرون در که هم شیطان درباره آموزان دانش اینجا در احتماال. شد خواهید رو روبه آن با البته که ستا دشواري پرسش این
 ها وقت بعضی ولی. هستند خوبی هاي آفریده دنیا چیزهاي همه که بگویید توانید می شما. پرسید خواهند شنوند می اش درباره
  :کنید اشاره ها مثال این به توانید می نمونه براي. گذارند می بدي اثر آنها... . و تاهی ماو، غفلت و کما خود ناآگاهی اتفاق، اثر بر

  .آورد می وجود به حادثه نباشیم، مراقب اگر اما پزیم، می خوراك آن با و شود می گرما موجب آتش
  . وندبر بین از طوفان مقابل در است ممکن نباشند، قوي هایمان خانه ما اگر اما. شود می باران موجب باد

 هیچ. کنیم هدایت خوشبختی سوي به را خود زندگی و باشیم مراقب باید ما نیاورده، وجود به بدي چیز هیچ اهورامزدا
  . کنیم مبارزه بدي با و بکنیم خوب فکر باید ما. ندارد وجود هم شیطانی

مثل یک . هاي زندگی است یتدهد که بخشی از واقع خارج از توان کنترل ما روي میبرخی رویدادهاي طبیعی گاهی نیز 
  . تصادف رانندگی

  چه کاري بد است و چه کاري خوب است؟
خوب یا بد هاي اخالقی و ارزشی خود،  به طور کلی دین، بر پایه چارچوب. ترین مفاهیم دینی است اي این پرسش یکی از پایه

هایی نسبی  خوبی و بدي پدیدهندارد و  بدي مطلق یا شر وجوداما در فرهنگ زرتشتی، . کند تعیین میبودن رفتارها را 
ها و کارها را  خوب یا بد بودن رفتارها، تصمیمدهد که به یاري آن در هر موقعیتی،  سنجشگرهایی میپس دین به ما . هستند
به ویژه هنگامی . چه وقت کار ما خوب است و چه وقت بدآموزان نیز همواره این پرسش مطرح است که  براي دانش. بسنجیم

  . شوند هاي غیرزرتشتی، با مفهوم گناه و ثواب آشنا می در آموزشگاهدر تلویزیون یا  که
در پرتو «در گاتها اشوزرتشت همه رفتارهاي نیک را . اشا و وهومن استاز دید رفتارشناسی دینی، سنجشگر فرهنگ زرتشتی 

پایه نظم، قانون، هنجار آفرینش و هماهنگ با راست و بر پس رفتار نیک آنی است که . کند توصیف می» اشا و به یاري وهومن
یعنی ما در هنگامی که با یک پدیده رو به . است) دئنا(وجداناما این سنجشگر یک سویه درونی دارد و آن، . اندیشه نیک باشد

یعنی ببینیم آیا . درباره آن رفتار تحلیل کنیمنخست اینکه عناصر باال را . توانیم آن را بسنجیم با دو ابزار میشویم،  رو می
روش دوم این است . راست، در چارچوب نظم و قانون و هنجارهاي آفرینش است و بر پایه اندیشه نیک شکل گرفته است یا نه

البته براي این سن، وارد شدن به اندیشه نیک نیز شاید . پذیرد یا نه بسنجد و ببینیم آیا وجدان آن را میوجدان ما آن را که 
نجشگر پایه براي تشخیص کار خوب و بد، راست بودن، منظم بودن و پیروي از قانون است و اینکه فرد پس س. الزم نباشد

  . پردازیم در سنین باالتر به مساله اندیشه نیک بیشتر می. احساس بدي درباره کارش پیدا نکند
موارد شده و بدون خطایی از  ه سادهگوندهیم  هاي نخستین دبستان باید معیارهایی که به او می آموز سال انشدر برابر یک د

مادر و پدر و افراد بزرگسال کار خوب کارهایی است که آموزگار و مربی و آموز سال نخست،  ه ویژه براي دانشبیعنی . باال باشد
 که این برداشتی» .دلش به آن راضی بشود«به اصطالح هاي تصادفی دیگر آن چیزي است که  گویند و در موقعیت میخانواده 

  . عامیانه از مفهوم وجدان است
  :آموزان دانش رایج هاي پرسش

  است؟ گناه این نکنیم نیایش اگر: 1
 براي. کنیم متمرکز کارها اثر روي را آموزان دانش اندیشه و کنیم مبارزه گناه بر مبتنی هاي دیدگاه این با شدت به باید ما

 مادر و شود اجرا باید خانه در که است مدرسه قانون از بخشی و سیکال تکلیف از بخشی نیایش، بگوییم، باید اینجا در نمونه
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 با تنهایی به کس هر یعنی. است شخصی احساس یک خداوند، با کس هر دعاي و نیایش اینکه دیگر. کند تایید را آن باید
  . کند می نیاز و راز اوست، دوست و آفریننده که اهورامزدا

  ؟است گذاشته اسم خدا روي کسی چه: 2 
 این توانسته داشته خرد و دانش خیلی چون و آفریده را جهان این او که فهمید خداوند، شناخت و اندیشه با اشوزرتشت،
  . بخش هستی بزرگ داناي یعنی اهورامزدا گذاشته را نامش پس. بیافریند را زیبایی این به آفرینش

  هست؟ جا همه اهورامزدا آیا: 3
  . کنیم یاد را او و باشیم او یاد به توانیم می جایی هر در ما و هست ما کنار در همیشه و جا همه خداوند

  کجاست؟ ما قبله: 4
 در یا. کنیم می روشنایی یک سوي به رو نیایش هنگام در رو، همین از. است روشنایی و نور زرتشتیان، ما) قبله(سو پرستش
یابیم  ها را درمی ما به کمک نور و آتش، ناشناخته. است یآگاه و روشنایی موجب نور زیرا. کنیم می آتش سوي به رو آتشکده،

هاي مهمی از سوي اهورامزدا هستند، ما  چون نور و آتش داده. دهیم و کارهاي صنعتی و تولید چیزهاي گوناگون را انجام می
 بگویید توانید می پرسیدند، اي این را با دید مقایسه آموزان دانش اگر )آموز دین 7و  6رویه (.کنیم ها نیایش می رو به سوي آن

نیایش به ، 7نیایش به سوي آتش در آتشکده نشان داده شده است و در رویه ، 6در رویه . است مسلمانان براي مکه همانند
یرها نشان داده ن تصوهاي افراشته، در ای حالت دست. نمایش داده شده استنور و روشنایی به طور عادي در طبیعت سوي 

آداب نیایش در فرهنگ زرتشتی هاي برافراشته،  دستافزون بر آوردن بخشی از بند گاهانی مربوط به ، 8ه در روی. شده است
  . تن پاکیزه، پوشش پاك و سر پوشیده این آداب هستند. نیز آورده شده است

  رویم؟ می آتشکده به چرا: 5
 پروردگار نیایش به و شوند جمع جا آن درتا  ندا ساخته ما زرتشتی گذشتگان قدیم، بسیار هاي زمان از که است جایی آتشکده
 آن از زندگی بهبود براي تاریخ، طول در هم دارد روشنایی و نور هم که شود می نگهداري آن در آتش دلیل، این به. بپردازند
 چه خداوند باشیم شتهدا یاد به تارویم  و ما به آنجا می دارند می نگاه روشن را آتش ها، آتشکده در موبدان. است شده برده بهره
 معادل که بگویید دانستید الزم اگر. (بپردازیم نیایش به و بیاییم هم گرد آنجا در همچنین. است داده ما به بزرگی نعمت
  )است مسجد

  پوشیم؟ ي میرچرا در هنگام نیایش کاله یا روس: 6
  .ستا نیفتد و آن را ناپاك نسازدبراي اینکه در هنگام نیایش، اگر مویی از سر ما جدا شد روي کتاب او: نخست
  .هاي نیک است اندیشی و اندیشه کاله یا روسري سپید، نماد نیک: دوم
    . پوشانند در ایران در هنگام رویارویی با کس یا چیزي که محترم بوده، سر را میهاي دور،  از گذشته: سوم

  را دوست ندارد؟ها  آیا خداوند آنکودکان یا افرادي که معلول و ناتوان هستند، : 7
معلول یا ناتوان است آن کسی که هم . ي خود را داده است ها و امکانات ویژه اهورامزدا همه را دوست دارد و به هر کس توانایی
اگر چنین . تواند انجام دهد است و او نیز خیلی کارهاي خوب و چشمگیر میدر اثر یک حادثه یا پدیده پزشکی این گونه شده 

  . اند نمایش دهید کارهاي هنري که معلوالن پدید آوردهتوانید تصاویري از  میس شما مطرح شد، پرسشی در سر کال
  بهشت و دوزخ چیست؟: 8
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اما چون . آموز پدید بیاید و بخواهد بداند در دین او چگونه است هاي بیرونی براي دانش آموزهاین پرسش ممکن است در اثر 
پس . آموز دشوار است رود و مفهومی انتزاعی و ذهنی است، درك آن براي دانش می این مفهوم بخشی از جهان مینو به شمار
هاي  از همین رو در صورت مطرح شدن چنین پرسشی گویید که در سال. پردازیم تا سال ششم دبستان به تحلیل آن نمی

  . باالتر به آنها پرداخته خواهد شد
  :گو و گفت و بحث
  دارد؟ اي ایدهف چه بودن اهورامزدا یاد به: الف

  .دهیم انجام خوب کارهاي که کند می یادآوري ما به: 1
  . دارد می باز بد کارهاي انجام از را ما: 2
  .دهیم انجام خوبی به را کارهایمان تا دهد می نیرو و امید نفس، به اعتماد ما به: 3
  . بود خواهد ما همراه همیشه او باشیم داشته یاد به و شویم پیروز ها دشواري بر تا کند می کمک ما به: 4
  هستیم؟ خدا یاد به ما چگونه: ب
  .کنیم می فکر او به کارهایمان در: 1
  .خوانیم می اوستا و کنیم می نیایش: 2
  . دهیم می انجام پسندیده و نیک کارهاي: 3
  .دهیم می انجام را گفته دینی کتاب که خوبی کارهاي: 4
  آوریم؟ می زبان هب را خداوند نام ما هایی زمان چه در: پ
  خوردن غذا آغاز: 1
  خواندن درس آغاز: 2
  کار هر آغاز: 3
  گوناگون جاهاي به ورود: 4
  خواب از پیش: 5
  بیدارشدن از خواب پس از: 6

   :سرودخوانی
  
  
  
  
  
  
  
  

  اهورامزدا یاد
میشه شروع یادش با همیشه و کاري ره    
کاره گشاي مشکل همواره اورمزد یاد    
یکتاست پروردگار از زیباست هرچی دنیا تو    
شه فراموشش خدا نمیشه زرتشتی یه    

بمونیم ما زرتشتی تونیم می خدا یاد با    
داري رو خدا همیشه بیماري و مشکالت تو    
میشه اون پناه اورمزد باشه خدا یاد کی هر    
یدبدار یاد رو اورمزد گذارید شکر که باید    
شهزادي رامین موبد  
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  :نخستین انسان
آموزان در پی آن هستند تا در برابر آدم و  دانش. استآموزان، نخستین انسان  شده از سوي دانش هاي مطرح از دیگر پرسش

. جذاب نیز براي آفرینش انسان وجود دارداي  کیومرث نخستین است و اسطورههاي زرتشتی،  در اسطوره. اي بیابند حوا، نمونه
البته در بزرگسالی الزم . یماموزان ارایه ده حقیقت یا تاریخ دین به دانشها را به عنوان  ه این داستاناما ما در پی آن نیستیم ک

به مانند درباره آغاز پیدایش انسان، نگاه دین زرتشتی . اما به عنوان بخشی از ادبیات دینی. ها را بشناسند است آنان این نوشته
   . کند عرضه میي علمی دیگر، همان چیزي است که علم روز  هر مساله

  دعا
  ها ستاره شه می که شب

  میشن آسمون راهی
  میشینن ماه بر و دور
  میشن همزبون و همدل

  
  کنارهم بیا ها شب
  کنیم نگاه آسمون به

  ببینیم را ها ستاره
  کنیم دعا همدیگه با

  
  خدا که بیاریم یاد به

  آفرید را آدما ما
  اي نقره قشنگ  ماه

  آفرید را ها ستاره
  

  خدا، بگیم هم با بیاین
  مهربون و خوب خداي
  یادته به که کسی هر
  برسون آرزوهاش به

 

 

دهکردي طهماسبی مهري  

  زرتشتی نیایش گاه پنج
  

کشتی و سدره دارم زرتشتی هستم که من    
پیش خداي مهربونم                  هر روز از دل و جونم  

یاد پیروز اورمزد روز و شب در بار، پنج    
پوشم می خوبِ پیرهن شویم می رویم و دست    

مونم می او یاد به خونم می نیایشم    
* * * * * 

ن گاه رسیده هاو ر وقتی   د س سپیده ز  
ن بخونیم رو گاه هاو تونیم می ما ظهر تا    
را یاد می من و تو ب ن، از بعد   ن هاو پیتو ر  

ن بعدش زیرَ رسه می اُ   نر سه تا هستش پیتو  
آسونه که نکته این بمونه یادم باید    

ن پیتو روز هر نداریم ر نوروز تا ماه آبان از    
بدون است، سه تا هاون زمستون و پاییز  تو    
بشه شب که تا هستش ن گاه   زیرَ همیشه اُ  
م اَیوي روترِ شه می گاه س شه تاریک وقتی هوا    

دوازدست ساعت تا هست شب نیمه تا گاه این    
گاه آخرین رسه می فردا تا شب نیمه از    
دوباره درآد آفتاب تا گاهه این نام اُشیهن    

* * * * * 
سازه چاره نیایش نمازه گاهه پنج اینا    
بخونیم اوستا باید دونیم می ما ي همه    
بمونیم زرتشتی تا بدونیم یاد خدارو    

شهزادي رامین موبد  
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 سفید کاله یا) دختران براي( سفید روسري یک دینی کالس براي که بخواهیم آموز دانش از اول کالس همان از باید: نکته
 زرتشتیان ما براي نیایش هنگام به سر بودن پوشیده که بیاموزیم آنها به را این و بیاورد کالس به خود همراه) پسران براي(

  . است مهم
آید مساله  پیش میاالن خودشان در اجتماع ها و همس در برابر رسانهآموزان  یکی از مسایلی که براي دانش :اوستا و گاتها

او در آید این است که  آموز پیش می اما چالشی که براي دانش. است» گاتها«کتاب آسمانی زرتشتیان . کتاب آسمانی است
ا یک و آنان تنها ب اي ادیان دیگر وجود نداردچالش براین . بیند کتاب خرده اوستا را میها به گونه غالب،  خانه و نیایشگاه

. گاتها که کتاب آسمانی است، بخشی از اوستا استآموز آمده است،  دین 3همانگونه که در رویه . کتاب رو به رو هستند
اي از  خود برگزیدهشود،  دیده میایزد  ورهرام ها و شاه آتشکدهخرده اوستا نیز که در آموزان توضیح دهیم که  همچنین به دانش

بلکه . اهمیتی آن نیست ها نیست، به معناي کم نیایشگاهاینکه گاتها در . رود ها به کار می آیین ها و اوستا است که براي نیایش
اوستا کتاب گسترده و بزرگی است که براي ما از دیگر چیزهایی که باید بیاموزیم این است که . کاربرد آن متفاوت است
ها را  هاي آن غیر از گات اما باقی بخش. بریم ه کار میاوستا را در مراسم ب هایی از آن به نام خرده ارجمند است و بخش

  . اشوزرتشت نگفته و کتاب آسمانی نیست
این تواند  احتماال نمیآموز تا پایان این سال  دانش. هایی دارند روشن و دقیق آمده که هر کدام کلیدواژهجمله  3، 2در رویه 
آموز با جامعه  بحث یکتاپرستی در برخورد دانش. یان اشاره داردنخستین جمله به یکتاپرستی ما زرتشت. بخواند ها را جمله

آموزد  آموز می در نتیجه دانش. بیان شده که اهورامزدا، نام خداوند یکتا و یگانه استدر جمله دوم . اي دارد اهمیت ویژهبیرون، 
این . دن اشوزرتشت، تمرکز شده استي سوم، روي ایرانی بو در جمله. در دین زرتشتی، خداي یگانه، اهورامزدا نام داردکه 

  . مساله در ایجاد این حس که پیامبر ما، تنها پیامبري است که ایرانی بوده است، مهم است
  :نیایش و خدا یا با همراه گروهی یا فردي دینی مراسم
 براي برخی بداند فقط و رود نمی زیادي انتظار دبستان اول کودك از اما شناساند را دینی مراسم انواع آموز دانش به باید

  .است و زندگی بهتر براي زندگان نهفته شکرگذاري و خدا یاد مفهوم آنها همه در و هستند درگذشتگان براي برخی شادي،
 که آوریم می جاي به را گانه پنج هاي نیایش و کنیم می نیاز و راز خدا با شخصی هایی زمان یک ما که آموخت کودك به باید

آموز  ها براي دانش براي اینکه نام گاه. ، نام پنج گاه نیایش با بازه زمانی هر کدام آمده است9در رویه  .است فردي و شخصی
. ها دشوار هستند تلفظ این نام. ایم قابل درك شود، آن را به طور کلی با یک بازه زمانی از روز مانند بامداد یا شامگاه پیوند داده

گذاري  سپس در پایان سال، با توجه به اعراب. آموز آشنا شود ها به گوش دانش این نام خواهیم خوانش براي آغاز سال تنها می
براي . هاي باالتر شاید الزم باشد به آن پرداخته شود هایی نیز وجود دارد که در سال کاري در این میان ریزه. آنها را بخواند

  . یابد نیمروز ادامه می 3و هاون تا شود  ن حذف میاز آبان تا نوروز، گاه رپیتوهاي دینی هست که  استورهنمونه در 
 همراه درگذشتگان مراسم در حتی و بارها گاهان ها، جشن در که داریم هاي گروهی آیین نیز گاهیهاي فردي،  افزون بر نیایش

  .خوانیم می اوستا و نیایش هم ما خواند می اوستا که موبدي با
 او به توان می و است بر از را یتااهودر سال دوم دبستان، اشم وهو و  و وهو اشم سرود دبستان اول آموز دانشپس از نوروز، 

 عدد 21 ،کند هنگامی که موبد اعالم می دهد، می انجام را خوانی جشن اوستاي که موبدي با شدن همراه براي که شد یادآور
  . بخواند وهو اشم تا 13 و اهو یتا
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 به است، مراسم اصلی اوستاي خوانی آفرینگان ها جشن حتی و بارها گاهان ان،درگذشتگ مراسم از بسیاري در که آنجا از
 و برود ها مکان آن به نیایش آداب و شسته روي و دست با حتما یابد می حضور ها مراسم این در وقت هر که بیاموزید کودك

واژه دارد و  21رگان این است که یتااهو دلیل این شما .بخواند وهو اشم تا 13 و اهو یتا 21 خود دل در آرام پوشیده، سر با
  . وهو اشم 13شود  خوانیم می وهو می چون پایان هر اوستا یک اشم. واژه دارد 12وهو  اشم
. باشند داشته یاد در خدا یاد عنوان به تا بگیرند یاد باید آموزان دانش که هستند هایی نام: کردن یاد براي خداوند هاي نام

 نفس به اعتماد آموزان نشدا به تواند می »صلوات« گاهی یا »گفتن ذکر« اي مقایسه عنصر برابر در ارک این اینکه بر افزون
  :بدهد

  اهورامزدا خشنودي به: 1
  اهورامزدا یاري به: 2
3 :جساهورامزدا اي بیا من یاري به( مزدا اونگهه هم(  
  بخشایشگر مهربانو بخشنده  اورمزدبه نام : 4

 بلکه »اهللا انشا« نگویند کنند امیدواري ابراز کاري اجراي براي خواهند می که هنگامی که آموزیم می انآموز دانش به همچنین
  »خدا امید به«:  بگویند
از همین رو شما . بینند با دین و فرهنگ بیرون میمستقیم و غیرمستقیم خود را مقایسه زرتشتی همواره آموزان  دانش: نکته

ایم تا  ما کوشیده.... گیرید که فالن چیز در دین ما چیست؟ ما فالن چیز داریم؟ و  سش قرار میته مورد این پربه گونه پیوس
اما . مواردي را براي ایجاد حس اعتماد به نفس، به گونه موردي بیان کنیمجایی که در چارچوب فرهنگ زرتشتی است، 

زیرا دین زرتشتی . ک نمونه در دین خود دنبال کنیمبراي هر چیزي یهمواره باید مراقب باشیم که وارد این چرخه نشویم که 
  . با ادیان دیگر داردهاي بنیادین  فرعیات تفاوتدر برخی اصول و در برخی 

  :کاردستی
 یا خط با را خدا نام یک و صد در خداوند هاي نام از یکی مقوا، یا برگه یک روي اش خانواده یاري به خواهیم می آموز دانش از

 با تا بچسباند خواند می درس که جایی در یا اتاقش در را آن سپس. بیاورد کالس به و بنویسد دیگر هاي راه یا کاغذ چسباندن
  . تواند بخواند میآموز خود  که دانشاما این کار باید در نیمه پایانی سال باشد . باشد خدا یاد به آن

  :کالسی گزارش
 اجراي از پس و بروند دینی مراسم یا نیایشگاه یک به خانواده، اعضاي دیگر یا مادر یا پدر همراه به خواهیم می آموزان دانش از

  . دهند ارایه کالس به دینی آیین آن برگزاري چگونگی روند از گزارشی دینی، هاي آیین
  :آموختیم بخش این از آنچه

  .دارد دوست را راست و نیک هاي انسان اهورامزدا
  .است ما کنار در هموارهو دانم ا و می دارم دوست را اهورامزدا من
  .گویم می....  و خدا نام به کار هر از پیشو  هستم خداوند یاد به همیشه من

  . دهد می خیال آسودگی و آرامش ما به یادخدا
  . کنم ایرانی، به دین و کشور خود افتخار میزرتشتی من به عنوان یک 
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  جوییصرفه: موضوع
  :هدف

  .کند پیدا میجویی ی از مفهوم صرفهآموز، شناخت دقیق و درستدانش: 1
  .درست مصرف کردن را بیاموزدآموز دانش: 2

  :عناصر کلیدي
و از  اي داشته باشد هاي زندگی خود، روش بهینه آموز در استفاده از لوازم و داشته هدف از این بخش این است که دانش

درباره خرید . رف مواد غذایی، آب و لوازم مدرسه استتمرکز در سال نخست دبستان، بیشتر روي مص. آنها به خوبی بهره برد
هاي باالتر  ایم و مسایل بیشتر در زمینه زندگی اقتصادي را در سال اندازهاي کوچک سخن گفته و پول تنها در حد قلک و پس

  . گیري اقتصادي است کار خواهیم کرد که فرد پول بیشتري در اختیار دارد و در موقعیت تصمیم
  :هاپایه
- ترین نگاه به صرفهترین و عمومیرایج. جویی به معناي مصرف بهینه کاالها و مواد استجویی چیست؟ صرفه فهصر

وري است و اي از مفهوم بهرهجویی تعبیر عامیانه صرفه. جویی مصرف درست و بهینه از مواد، انرژي و لوازم زندگی است
  . ستمعناي آن بیشترین استفاده از کمترین مواد و لوازم ا

به ویژه با رویکردي که در مفهوم فرشکرد وجود . در فرهنگ زرتشتی، همیشه یک نگاه رو به جلو و فزاینده وجود دارد
از همین روي، بسنده کردن به وضع موجود و قانع بودن به آنچه هست بدون تالش براي بهبود همه سویه به هیچ روي . دارد

  . در فرهنگ زرتشتی پسندیده نیست
بدین معنی است که شما احساس رضایت و لذت از وضع موجود با امکانات موجود، ا از لذت بردن از زندگی منظور م

بکوش «. به سوي جلو حرکت کنیدبا احترام به حقوق دیگران داشته باشید تا بتوانید با انرژي کسب شده از این خشنودي، 
  »نگرينه آنچه بدان می. عظمت در نگاهت باشد

مانند (زیرا این کشورها و جوامع . یی بسیار براي جوامع کمتر توسعه یافته و در حال توسعه مهم استجومفهوم صرفه
اما موتور گردش . ، نیاز به تالش و کوشش بسیار و انباشت سرمایه، براي رشد و توسعه پایدار اقتصادي دارند)جامعه زرتشتی

هاي نیرومندي دارند، فرهنگ مصرفی خود را کشورها که رسانه اما این. اقتصادي در جوامع توسعه یافته غربی، مصرف است
از همین رو . شوندیافته نیز تحت تاثیر این رویکرد بزرگ می فرستند و نونهاالن کشورهاي کمتر توسعهبراي همه کشورها می

اهنگ با نیازهاي ملی نیاز است تا بستر فرهنگی در سطح خانواده و مدرسه فراهم آید تا کودکان با یک نگاه اقتصادي هم
  . خود رشد یابند
اسراف در کنار واژگانی چون . شودخواهی و آز مطرح میاي چون اسراف، زیادههاي نکوهیدهجویی، در برابر ویژگیصرفه

است، در .... به معناي تلف کردن، هدر دادن و مصرف غیربهینه و نادرست مواد، امکانات و ... خرجی و  ریخت و پاش، ول
  . که بتوان همان کار را با مقدار مصرف کمتري به انجام رساند حالی

  :جویی با تعابیري از اشا هماهنگ استدر فرهنگ زرتشتی، صرفه
  . اگر مصرف درست و بهینه، در یک چارچوب اقتصادي، را یک نظم بدانیم، اسراف سرپیچی از نظم و اشا است
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نش بدانیم، اسراف، دور شدن از ي در جهان را هماهنگ با هنجار آفریهاي خداوندگیري درست و بهینه از دادهاگر بهره
شود و هم در بعد زندگی گروهی جویی، هم در مقیاس فردي و زندگی شخصی مطرح میاستفاده درست و صرفه.است اشویی

  . استفاده کرد) هاكپار(بوستان مثال باید به درستی از محیط زیباي . و استفاده درست از کاالهاي همگانی و امکانات ملی
هاي خود بهترین استفاده را کرده و از ریخت و پاش خودداري کند تا در یعنی هر کس از داشته: جویی فرديصرفه

  . آینده دچار تهیدستی نشود
ها هاي همگانی به درستی بهره برده و از مصرف آن منابع و داشتهیعنی افراد یک جامعه از داشته: جویی گروهیصرفه

بهینه .... از منابع طبیعی مانند آب، خاك و . درست استفاده کنند... مثال از وسایل همگانی مانند اتوبوس و . روي نکننددهزیا
  ....بهره برند و 

  :فردوسی در این باره گوید 
 بنه چیزي روز دگر براي               بده و بکوش و بپوش و بنوش

 گزاف اندر مپراکن بیهوده به                الف از بهر سیمت مکن هزینه

  نیستی و پیري بود مصیبت                    ایستی دیر دهر در که مبادا
  

  :هاي پارسی نیز بسیار در این باره گفته شدهدر ضرب المثل
 .ز قناعت عزت و خیزد ز طمع خواري •

 .بنه چیزي بده چیزي بخور چیزي •

 .شد غنی آخر کرد که هر قناعت • 

  بخوري همیشه که بخور يطور •
  :در اندرزهاي بوذرجمهر

کند و به انسان خواهی برطرف کرده، کوشش انسان را از ناخرسندي پاك می هاي زیاده قناعت انسان را از خواهش
  .آموزد که براي به دست آوردن چیزهاي گذشته  بر تن خویش آزار نباید رسانید می

  :اندرز پوریوتکیشان
  .یازمند بود کیست؟ هر که خرسند بودآن که از همه کمتر ن
   :جویی پیامدهاي صرفه

هاي خداوندي به  هایمان بهره بریم، این داده اگر هر کدام از ما به درستی از داشته: هابهره مندي همگان از داشته: 1
ماند و اگر در  نمی براي نمونه اگر ما آب را به درستی مصرف کنیم هیچ کس تشنه. برند رسد و همه از آن بهره می همه می

  . ماند خوراك اسراف نکنیم، هیچ کس در جهان گرسنه نمی
برند، احتمال اینکه دچار فقر و  هایشان به درستی بهره می جو هستند و از داشته کسانی که صرفه: تامین مالی: 2

  .  تنگدستی شوند کمتر است
  . کند دگی و آسیب به محیط زیست جلوگیري میمصرف بهینه منابع و دوري از اسراف، از آلو: حفظ محیط زیست: 3
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  : خواهی و اسراف پیامدهاي آز و زیاده
هایش را بیشتر و بیشتر کند بدون  خواه است، همواره در این تقال است که داشته کسی که زیاده: ناخشنودي روانی: 1

  .جدانش ناخشنود و در عذاب استکند، و کسی نیز که اسراف می. ها بهره ببرد یا الزمشان داشته باشد آنکه از آن
هایش لذت ببرد و همواره به دنبال آن است که بیش از پیش مصرف و  تواند از داشته کسی که نمی: نگرانی همیشگی: 2

  . ها را داشته باشد یا نه تواند این داشته ریخت و پاش کند، همیشه نگران این است که آیا فردا هم می
  .  شود دستی می هایش بهره نبرد، همواره دچار کاستی و تهی د به درستی از داشتهاگر یک فر: دستی فقر و تهی: 3

فرهنگ ایرانی و زرتشتی، انسان را به تالش و کوشش براي سازندگی . با کار و تالش در تضاد است؟ خیر جویی صرفهآیا 
باید دست از تالش و کوشش بردارد و یک انسان زرتشتی هیچگاه ن. خواندجهان، گردآوري داشته و رفاه و خوشبختی فرا می

  . خواهی و آز و تقالي بیهوده بشود اما نباید دچار زیاده. تنبلی و بیکاري و کمکاري پیشه کند
جویی کم مصرف کردن نیست، درست  ایم، صرفه جویی همان خساست است؟ همان گونه که همه شنیده آیا صرفه

یک فرد . شود کند هیچگاه دچار کمبود و آسیب نمی مصرف می هاي کسی نیز که درست از داشته. مصرف کردن است
اما حساب و کتاب و . برد کند و از زندگی لذت می کند و به طور کلی خرج می خورد، تفریح می جو به درستی غذا می صرفه

در . ه استکند که در فرهنگ زرتشتی، نکوهید اما فرد خسیس، خود را دچار سختی و رنج می. دقت در دخل و خرجش دارد
نظري و دوري  از اسراف و ولخرجی دوري کند و از سوي دیگر در دام خساسات، تنگباید از یک سو نتیجه یک فرد زرتشتی، 

  . از داد و دهش نیفتد
  :آموزان کار با دانش: بخش دوم

د را بهینه مصرف هاي پیرامون خو جو باشند و داشته آموزان، در زندگی صرفه در این بخش، هدف کلی این است که دانش
الزم است که آموزگار براي هر تصویر . جویی آمده است آموز، تصویرهایی درباره صرفه دین 11و  10در رویه . کنند

آموزان مراقب باشند که شیر  ،  درباره مصرف درست آب است و اینکه دانش11دو تصویر باالي رویه . هاي الزم را بدهد توضیح
، یک 11در تصویر میانی رویه . سواك کردن و دیگر کارها، شیر آب را به اندازه و به موقع بازکنندآب باز نماند و در هنگام م

آموز  باید از دانش. رفتار نادرست به نمایش درآمده است و شستن خودرو با آب زیاد و یا جارو کردن زمین با فشار آب است
یل، مودبانه به آنها بگویند که این کار بدي است و به جاي آن بخواهیم در صورت انجام این کار توسط خانواده یا افراد فام

در تصویرهاي پایین رویه، . توانند کار شستن خودرو را با یک سطل آب انجام دهند و زمین را باید با جارو، تمیز کرد می
آموز یاد  دانش یعنی. تصویر سمت چپ، درباره کامل خوردن خوراکی هاست. تصویر سمت راست درباره نقاشی پایین است

  . اي یک ماده خوراکی را براي خود بردارد که زیاد نباشد و مجبور نباشد دور بریزد بگیرد به اندازه
  دهند تا اسراف پیش نیاید؟ خورده، چه راهی را پیشنهاد می آموزان بپرسید در تصویر سیب نیم از دانش: پرسش
  :ها راه حل

 .سیب کوچکتري انتخاب کنند که زیاد نیاید -

اي نگهداري کنند که براي دفعه بعد، سالم  اش را به گونه ها همه بزرگ است، آن را با چاقو ببرند و باقی اگر سیب  -
 . بماند

  ....و  -
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که حتی اگر توان مالی باالیی ندارند، ها مطرح شود این است  هاي با خانواده که باید در نشست یکی از چیزهایی: نکته
آموزان  اي ناراحتی نزد دیگر دانش زیرا این مساله هم موجب گونه. قیمت ندهند و وسایل گرانافزار  به فرزندان خود نوشت

   . گذارد در بلندمدت تاثیر بدي میآموز  خود دانشروي شود و هم  می
  :گوییداستان

  :ها  قصه مداد رنگی
اما افسانه . کرد ه خوبی مراقبت میپریا دختر منظم و مرتبی بود و از وسایل خود ب .پریا و افسانه با هم دوست بودند 

یک جعبه مداد رنگی  آنهابراي  ،یک روز مادرهاي پریا و افسانه. کرد دختر نامرتبی بود و از وسایل خود خوب نگهداري نمی
ي  وقتی افسانه به خانه برگشت کیف و کتابش را مثل همیشه به گوشه. ها خیلی زیبا و خوش رنگ بودند مداد رنگی. خریدند

شکست و  داد و نوك آنها را می ها را فشار می نقاشی مداد رنگی هنگاماو . ق پرت کرد و بعد نشست و مشغول نقاشی شداتا
  .بعد هم از نقاشی خسته شد و بدون این که وسایلش را مرتب کند از اتاق بیرون رفت. تراشید دوباره آنها را می

هاي  مداد رنگی. وگو کردند ایشان پیش هم رفتند و با هم گفته یک روز که پریا و افسانه پیش هم بودند مداد رنگی
کرد و به اندازه  چون پریا از آنها به درستی استفاده می. شان سالم بود نوکشان مرتب و جعبه. پریا خندان و خوشحال بودند

نوکشان . مه ناراحت بودندهاي افسانه ه اما مداد رنگی. گذاشت بعد از نقاشی هم، آنها را سر جاي خودش می. تراشیدشان می
کردند که اي کاش مال  هاي افسانه آرزو می مداد رنگی. ها دو نیم شده بودند و جعبه هم نداشتند بعضی از آن. شکسته بود

  . رساند کرد و به آنها آسیب نمی پریا بودند تا از آنها خوب استفاده می
هاي او  به بعد دیگر نقاشیتصمیم گرفتند که از این  انجامسرهاي افسانه با هم مشورت کردند و  یک روز اما مداد رنگی

افسانه هر کاري کرد . کنند هایش رنگ نمی خواست نقاشی کند متوجه شد که مداد رنگی روز بعد که افسانه می. نکنند را رنگ
هاي پریا را دید خیلی  گیاو وقتی مدادرن. او با ناراحتی پیش پریا رفت تا از او کمک بخواهد. اش را رنگ کند نتوانست نقاشی

پریا هم . افسانه خیلی خجالت کشید. کردند هاي پریا سالم و مرتب بودند و رنگ هم می چون همه مداد رنگی. تعجب کرد
اگر قول بدهی که از آنها درست استفاده کنی آنها . ها را شکستی هایت خوب استفاده نکردي و آن تو از مداد رنگی: جواب داد

  .کنند ا رنگ میهم نقاشی تو ر
هاي افسانه  ها که حرف مداد رنگی. ها و وسایل دیگرش خوب استفاده کند افسانه قول داد که از آن به بعد از مداد رنگی

افسانه هم که . هاي او را رنگ بزنند دادند با شنیدن این حرف خوشحال شدند و تصمیم گرفتند که نقاشی و پریا را گوش می
  .فته بود از آن روز به بعد دختر منظم و مرتبی شداین کار درس خوبی گر از

  عاطفه برزگر شریفی
هاي زیر فکر کنند و شما آنان را براي رسیدن به  خواهیم بر پایه این داستان درباره پرسش آموزان می از دانش: وگو گفت
  :    ها هدایت کنید این پاسخ

  جویی چیست؟  صرفه
 به اندازه مصرف کردن -

 درست مصرف کردن -

  :جویی کرد ر چه مواردي باید صرفهد
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  ...مداد، پاك کن، خودکار، دفتر، کاغذ و : لوازم شخصی مانند
  ...پیراهن، جوراب، دستمال، کفش، کت، شلوار و : پوشاك مانند
  ...غذا، نان، میوه و: خوراکی مانند
  ...آب، برق، گاز، اتوبوس، فضاي سبز و : امکانات عمومی

  :کردجویی  توان صرفه چگونه می
نتراشیدن زیاد مداد، کثیف و پاره نکردن دفتر، نیمه کاره رها نکردن (درست و مناسب مصرف کردن : در لوازم مدرسه

  ... )کن، و  ها، سوراخ و خراب نکردن پاك آن
  : ها در خوراکی

 )به اندازه کشیدن، نیمه کاره رها نکردن(خوردن کامل غذا  -

 )نیمه کاره رها نکردن به اندازه برداشتن،( خوردن کامل میوه  -

 :در امکانات عمومی

 .به اندازه باز کردن شیر آب هنگام استفاده در دستشویی، سرویس بهداشتی، حمام و در هنگام مسواك کردن دندان  -

 .جلوگیري از باز نماندن شیر آب، جلوگیري  از چکه کردن آب -

 .با فشار آب و استفاده از جارو به جاي آن... اط و جلوگیري از شستشوي خودرو با آب زیاد، جلوگیري از تمیز کردن حی -

 ...هاي اتوبوس و تمیز نگه داشتن صندلی و داخل اتوبوس و  مراقبت از صندلی -

  : توان آنها را درست کرد خواهیم بگویند چرا هر کدام از این کارها بد است و چگونه می آموزان می از دانش: کارهاي بد
  .چکد شیر آب از آن می قطرات آبی که پس از بستن – 1
  .رود هنگام شستن دست و صورت که از ابتدا تا انتهاي کار شیر باز است و بخش زیادي از آب هدر می – 2
  .شود که تا آخر استفاده نمی... خود کارها، مدادها و  – 3
  .شده است تنها به خاطر اینکه قدیمی خریدن وسایل جدید و کنار گذاشتن وسایل قدیمی  -  4
  .شوند سایلی که هنوز قابل استفاده اند ولی دور  انداخته میو-5
  .شوند هاي واقعی می هایی غیر از نیاز پولی که صرف خرید چیز – 6
  .شود غذایی که دور ریخته می – 7
  .شود میوه اي که نیم خورده می – 8
  ...و 

  :سرودخوانی
از آبی که ممکن هدر برود، به سرسبزي محیط   فاده بهینهآموز است که با است دین 10این سرود در پیوند با تصویر رویه 

   . پرداخته است
  جویی صرفه

  چکه قطره قطره می
  آب از تو شیر دوباره
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  کنم ببندم سعی می
  اما فایده نداره

  
  ظرفی زیرش گذاشتم
  صبح تا حاال پر شده
  گلدونِ توي باغچه

  حال شده چند روزه بی
  

  اون آبِ توي ظرفو
  ریزم پاي گلدون می
  خندن ها به من می گل

  »جون سپاس بچه«میگن 
  دخت دهنادي مهین

  برگ نوآموز
آمیزي  رنگهاست  و مربوط به داستان مدادرنگیجویی دارد  آموزان باید نقاشی مربوط به این درس را که درونمایه صرفه دانش
  . جویی و دیگري صرفهکند  اسراف میکه یکی دهد  نشان میهمچنین تصویر دیگري است که دو خرگوش را  .کنند
  :جویی در زندگی صرفه

جویی کنند را توانند در آنها صرفهمی... توانند در جاهاي مختلف مانند خانه، آموزشگاه و  دانش آموزان نام چیزهایی که می
  . توانید از موارد ممکن در یک آیین گاهنبار، بهره ببرید اما به عنوان یک موضوع ویژه می. نام ببرند

  جویی گزارش صرفهارایه 
جویی دارند در کالس براي دوستان خود  هایی را که در ارتباط با صرفه خواهیم در قالب چند جمله، تجربه آموزان می از دانش

  . تعریف کنند
  مسابقه سیب خوري 

. کنیم فاده میاي شبیه آن است شود براي تغذیه میان کالس، از سیب یا میوه در یکی از روزهایی که این واحد کار اجرا می
آموزانی که سیب را به صورت کامل  دانش. خواهیم که همزمان شروع به خوردن سیب کنند آموزان می پس از آن از دانش
دهیم و توضیحاتی را درباره  که اسراف نشده و نیم خورده باقی نمانده باشد مورد تشویق قرار می اي  خورده باشند به گونه
ها را خود مجموعه آموزشی تهیه کرده باشد تا همه  البته باید سیب .کنیم آموزان ارایه می دانشها به  کامل خورده شدن میوه

در این صورت ! ي آن را خورد توان همه تري دارند و می ها، بدنه نرم چون برخی از انواع سیب. یک اندازه و از یک نوع باشند
  . دهد عدالتی روي می اي بی ها یکسان نباشد،گونه اگر سیب

 آموزش صرفه جویی

  :دهیم درباره موارد زیر به دانش آموزان آموزش می
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هاي سفید دفترهاي نیمه  دهیم تا از صفحه به دانش آموزان یاد می: استفاده از دفترهاي نیمه تمام سال گذشته – 1
  .هاي گذشته به عنوان دفتر یادداشت یا چکنویس استفاده کنند تمام سال

  .این که چگونه بتراشند و چه مقدار بتراشند: ده از مدادآموزش روش درست استفا – 2
  ها براي نگهداري و حفاظت کتاب: ها جلد کردن کتاب – 3
  .افزارها کن و دیگر نوشت نیمه تمام رها نکردن و خراب نکردن مداد و خودکار و پاك: استفاده درست از خودکار – 4
  :ي درست از آنآموزش روش درست استفاده از کیف مدرسه و نگهدار -5
 .وسایل خود را به طور مرتب و منظم در آن بگذارند -

 .در خانه و مدرسه کیف خود را در جاي مشخصی قرار دهند -

 .از گذاشتن لوازم غیر ضروري در داخل کیف خودداري کنند  -

 ...کیف خود را پرتاب نکند، روي زمین نکشد و  -

  : جویی پوشاك و صرفه
آموزان یاد بگیرند شخصیت مناسب، در پوشاك تمیز و نه الزاما نو  این است که دانش یکی از چیزهایی که مد نظر است

براي جا انداختن این مفهوم باید به جز حرف زدن و توضیح . هاي خود را تمیز و مرتب نگهدارند یعنی بکوشند لباس. است
  :مانند. مطلب، کارهایی را به عنوان بخشی از کارهاي روزانه تعریف کنیم

  آموز ها در هر روز توسط خود دانش جوراب شستن
  هاي مدرسه در کمد یا جارختی مرتب گذاشتن لباس

  نمالیدن دست کثیف به لباس
  ساخت کاردستی 

گیري از چیزهاي دور ریختنی و به ظاهر غیر قابل مصرف کاردستی و یا کارهاي  خواهیم با بهره آموزان می از دانش
  . آموزان را کمک کنند ها احتماال باید دانش خانواده. دهنري درست کنند و به کالس بیاورن

  قلک
سپس براي . انداز داشته باشند آموزان بخواهیم تا قلک، صندوق کوچک یا هر چیز دیگري را براي پس از دانش

  .انداز درست چگونه است چه چیزهایی را باید رعایت کنند آموزان توضیح دهیم که روش پس دانش
  . یسته و ضروري نباید زدمثال از کارهاي با

  ....هایی باشد که با اجازه از پدر و مادر دریافت شده است و  باید از پول
  . آموزان فراهم کنند اي دیگر را براي دانش ها هماهنگ شود تا قلک یا وسیله همچنین باید در این بخش، با خانواده

  آنچه از این واحد کار آموختیم
  :یکند یعن جویی می کسی که صرفه

o کند هر چیزي را درست مصرف می. 

o کند به اندازه نیازش مصرف می. 

  :کنم جویی می با انجام دادن این کارها صرفه
 .کنم از وسایل خود بیشتر مراقبت می -

 .ریزم هیچ چیز قابل استفاده را دور نمی -

 .کنم از هدر رفتن امکانات جلوگیري می -
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  نظم: موضوع 
  :هدف

 .شود نظم در زندگی خود آشنا می هاي ایجاد دانش آموز با شیوه .1

 .دانش آموز در زندگی روزانه خود منظم است .2

  :عناصر کلیدي
هاي خود،  آموزان درك کلی از اهمیت نظم داشته و در حوزه توانایی مهمترین اهداف در این بخش این است که دانش

  .... ارد و هاي خود را مرتب و تمیز نگه د براي نمونه لوازم و لباس. آن را انجام دهند
  :ها پایه

نظم چیست؟ عبارت است از هماهنگی و توالی روي دادن کارها یا قرار گرفتن چیزها بر اساس یک برنامه، چیدمان یا قانون 
  .اي شکل گرفته باشدیا هر گونه پیوستگی، توالی و ترتیبی است که با هدف ویژه. خاص

هاي محسوس  خص از امور هر فرد در ذهن او که در برنامهبندي مش ساختاري است داراي ترتیب و طبقه: نظم شخصی
  .یابد زندگیش نمود می

  :تر نظم یعنی اینکه به زبان ساده
  .هر چیزي را در جایش خودش بگذاریم

  .هر کاري را در زمان درست و به موقع انجام دهیم
  . هاي مرتب، هماهنگ و تمیز بپوشیم لباس 

  .یم حاضر شویما سر موقع در جاهایی که قرار گذاشته
  .  تغذیه به هنگام و درست داشته باشیم

  .اي آراسته داشته باشیم ظاهر، بهداشت و چهره
چنان که در باال  ،زیرا در مقیاس فردي و انسانی، نظم به معناي متعارف آن. پایه فلسفی نظم در فرهنگ زرتشتی، اشا است

حال براي استخراج مفهوم نظم از آن باید به . است لمی گفتیم است و در مقیاس گسترده، هنجار آفرینش و قوانین ع
  . بندي نمودهاي نظم در زندگی فردي، اجتماعی و جهان آفرینش پرداخت دسته
اما نظم به مانند دیگر نمودهاي اخالقی، ریشه در . شودهاي نظم در درون و برون دیده میجلوه: نمودهاي فردي نظم: الف

 سامان بودن فرد پی برد و ازتوان به نابهي هر فرد میده وضع ظاهري و سر و سامان آشفتهپس از مشاه. نهاد انسان دارد
  .حاکی از آراستگی روح و انسجام فکري و ذهنی آنان است ،هاسویی سخن و رفتار و زندگی منظم و آرام انسان

جر به رسیدن به هدف در یک بازه زمانی اي توالی و پیوستگی که منیعنی انجام دادن کارها با گونه: ریزي برنامه: 1- الف
  ....ریزي براي یک سفر و  مثال برنامه. خص شودمش
محیط کار و زندگی به درستی  عبارت است از اینکه وسایل و ابزارهاي گوناگون، در: نظم و ترتیب پیرامونی: 2- الف
چیند تا ا به درستی در جعبه ابزار میبراي نمونه یک مکانیک ابزارهایش ر. بندي شده و در جاي خود قرار گیرند دسته

گذارد و هیچکدام را گم آموز لوازم تحصیلش را با نظم در جایشان می همیشه آنها را به زودي پیدا کند و یا یک دانش
  .کند نمی
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درست  تواند براي نمونه یک کتاب را به ترتیب واش تمرکز دارد و میکه یک نفر در اندیشه هنگامی: تمرکز و دقت: 3- الف
همچنین نظم در گفتار نیز وجود دارد و آن عبارت . بخواند و یا روي یک موضوع تمرکز کند، این نمودي از نظم فکري است

دقت به معنی خوب دیدن، . گیردپرد و روند مشخصی را در سخنش پی میاست از اینکه، فرد از این شاخه به آن شاخه نمی
  .تخوب شنیدن و توجه براي خوب فهمیدن اس

همچنین در زمان قرارهاي . کند برد و وقت خود را تلف نمی یعنی فرد از زمان به بهترین شکل بهره می: شناسی وقت: 4- الف
زودتر در  پس اگر با کسی قرار گذاشت، سر آن ساعت و چه بسا کمی. خود و کارهاي روزمره، به زمان مقرر شده، پایبند است

رود و همیشه سرموقع به مدرسه و کالس  گاه دیر به سر کارش نمی کند، هیچ ر میشود و اگر در جایی کا آنجا حاضر می
  .رود می
  :نمودهاي گروهی نظم: ب
کند، اما  کسی در کار دیگري دخالت نمی. یعنی در یک کار گروهی، هر کس کار ویژه خود را انجام بدهد: نظم گروهی: 1- ب

ولی در مواقع ضروري به هم کمک کس وظیفه خودش را دارد  مثل یک تیم فوتبال که هر. کنندهمه به هم کمک می
  . کنند می
رسد، براي انجام کارش نسبت به فردي که دیرتر که کسی زودتر از دیگري به جایی مانند یک اداره می هنگامی: صف: 2- ب
  ....مانند صف نان، بانک و . رسد در اولویت است می
اي از نظم  به زبان دیگر پیروي از قانون، گونه. به قوانین ترافیک و رفت و آمدپایبندي : زندگی اجتماعی و شهرنشینی: 3- ب

  . اجتماعی است
  :نمودهاي جهانی نظم: پ
توان آن را همان تندرستی  اي برخوردار است که میبدن همه جانداران از نظم ویژه: ها و موجودات زندهبدن انسان: 1- پ

شود و ممکن است حتی به مرگ و نابودي ختم  شود، بدن دچار بیماري می می که بخشی از این نظم مختل هنگامی. نامید
انگیز، هماهنگ و با همکاري یکدیگر  روز به صورتی منظم و شگفت تمام اعضاي بدن ما بدون وقفه در تمام دقایق شبانه. شود

ها بینایی دارند  ون جاري است، چشمها خ در رگ. کنند ها و موها رشد می کشیم، ناخن تپد، نفس می کنند قلبمان می کار می
  ....کنیم و ها شنوایی، بوها را احساس می و گوش

ها که زندگی مانند مورچه. کنندهمه موجودات زنده، با هماهنگی و نظم زیادي زندگی می: زندگی گروهی جانداران: 2- پ
  . کنندرگی میمنظم و گروهی دارند و با همیاري هم با آنکه هر کدام کوچک هستند، کارهاي بز

دهد و علم سالیان همه چیز در جهان بر پایه یک نظم بدون اخالل روي می: قوانین فیزیکی و زیستی حاکم بر جهان: 3- پ
در مقیاس بزرگتر گردش سیارات به دور . درازي است که در تالش است این نظم عظیم را هر چه بیشتر به نمایش درآورد

  ...خاص و  شد گیاهان و میوه دادن آنها، زندگی کردن جانوران با نظمیخورشید و پدید آمدن شب و روز، ر
  چرا نظم سودمند است؟

ها کنیم، جهان مادي و گذرا است و دامنه عمر همه انسانجهان گیتیایی که اکنون در آن زندگی می: زمان محدود: الف
ام داد تا بیشترین استفاده از این زمان محدود شده پس در این زمان محدود کارها را به روشی انج. پذیر است محدود و پایان

تقسیم شبانه روز به بیست و چهار . دهد، بهترین استفاده را از زمان داشته باشیمنظم روشی است که به ما یاري می. باشد
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لحاظ محدودیت  ساعت بدین منظور بوده که انسان براي هر کاري وقتی و براي هر موضوعی، آغاز و پایانی در نظر بگیرد و به
هاي بعدي بگذارد و یا از آن  تر را پیشتر بدارد و کارهاي غیرضروري را در برنامه تر و مهم وقت و شناخت نسبت به کارها، الزم

  .چشم بپوشد
کند از هر چیزي زیرا کمک می. شود، نظم و انضباط است یکی از چیزهایی که باعث پیشرفت کار می: راهی براي پیشرفت: ب

بپردازیم باید گفت که موفقیت در تمامی  نظم به صورت علمی  اگر بخواهیم به. داشته باشیم ر موقعیتی، استفاده بهتريو از ه
یکی از . آید و تالش، آگاهی، هدف و برنامه و امکانات به دست می کوششکسب کردنی است که با  چیزيابعاد زندگی  

  . کار و تحصیل، نظم است هاي موفقیت در هر کاري به ویژه ترین پایه اساسی
  منظم کیست؟

فاوت آن با ترتیب و پیوستگی گوییم که اجزاي متاي منظم میبه پدیده یا مجموعه: توان اینگونه گفتمجموعه منظم را می
فرد منظم نیز کسی است که . هماهنگی وجود داشته باشد ،اي در کنار یکدیگر جاي گرفته و میان آنها براي تامین هدف ویژه
  . اي را دارد وانایی پدید آوردن و مدیریت چنین مجموعهت

ریزي، در واقع حرکتی هوشمندانه، منطقی و گام به گام براي رسیدن به برنامه :ریزي و پیوند آن با مفهوم نظمبرنامه
  .کنداهداف است که یک فرد منظم آن را از پیش طراحی و تنظیم می

تعادل و اعتماد به نفس و امیدواري را براي فرد منظم همراه داشته و اضطراب و نگرانی ریزي دقیق و آگاهانه، آرامش و  برنامه
ها و جلو گیري از هدر رفتن زمان  گاهی هم نظم در تنظیم وقت براي استفاده بهینه از فرصت. سازد و استرس را از او دور می

  .کنندیاد می» مدیریت زمان«است که از آن به نام 
تر به مقصود و  تر و مطمئن اي از زمان، خوب استفاده کنیم تا بهتر، سریع بان دیگر یعنی اینکه به گونهمدیریت زمان به ز

  . ي خود برسیم و به زبان دیگر مدیریت زمان یعنی رعایت انضباط شخصی هاي از پیش تعیین شده هدف
باشد و  ماکننده موفقیت  تواند تضمین رد میها قرار گی اگر مهارت و هنر مدیریت زمان در همه کارهاي زندگی سرلوحه انسان

بندي و جزیی کردن زمان براي فرا گرفتن مطالب درسی  آموزان بتوانند از این مهارت در تقسیم بنابراین به هر اندازه دانش
 تر به اهداف آموزشی خود دست بیابند و گاهی هم نظم در توانند بهتر و سریع خود استفاده کنند به همان میزان می

  . است... ها و در کتاب، دفتر، اتاق، محیط کار و فضاي آموزشی و جاي زندگی و ها، مطالعه ها، یادداشت ها، یافته دانسته
  :پیامدهاي نظم 
  .شناس و منظم احترام قائلند براي افراد وقت مردم: به دست آوردن احترام: 1
  .شود در کار، تحصیل و زندگی می گیري درست از زمان و منظم بودن، سبب موفقیت بهره: موفقیت: 2
  . کسی که منظم است مورد اعتماد دیگران براي پذیرش مسوولیت و کارهاي مهم است: اعتماد: 3

 توان اگر با این دیدگاه به سرود اشم وهو، نگاه کنیم، می. همانگونه که گفتیم، یکی از معانی واژه اشا، نظم و هنجار است
و مایه خوشبختی است و خوشبختی از آن کسی است که همواره  نیکیبهترین  رد که نظماین گونه این سرود را بررسی ک

 . در پی ایجاد بهترین نظم در زندگی باشند
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  : 1نظم در گاتها
  : 2بند  28هات  

  .اي داناي بزرگ هستی بخش، در هر هنگام با اندیشه نیک به سوي تو خواهم آمد
  .سازد آید، پیروان اشا را خوشبخت می دو جهان گیتی و مینو به دست میاي که در پرتو اشا در هر  پاداش و داده

  :  7بند  29هات  
  .هماهنگ و همدل است) نظم(خواستش با اشا : سخن اندیشه برانگیز وخوشبختی از اهورایی است که...

  :  1بند  28هات 
  .تارماکنون اي مزداي فزاینده مینوي، نماز برده و رسایی کامل و آرمانی را خواس

  .، روان آفرینش را خشنود سازمروشن امید که بتوانم در پرتو اشا و به یاري اندیشه و خرد
  : 11بند  28هات 

  .گونه، اشا و وهومن را براي همیشه پاس خواهم داشت پس بدین
  .بر من بیاگاهان) ازل(اي اهورامزدا، خود راز آفرینش جهان را در روز نخست 

ترین  شود و به عنوان یکی از بنیادین عنایی خود یعنی نظم، راستی، قانون و هنجار آفرینش دیده میدر گاتها، اشا با گستره م
  . شود اي در گاهان دیده می مبانی فرهنگ زرتشتی، بیش از هر واژه

  آموزان کار با دانش: بخش دوم
خواهیم پرداخت و و اشویی م اشا رود، زیرا نخستین جایی است که به مفهو هاي بسیار مهم به شمار می بخش نظم از بخش

هاي زندگی سودمند و موثر، یکی از معانی اصلی  نظم به عنوان یکی از مهمترین پایه. این سرآغاز باید دقیق و نیرومند باشد
از همین رو در این بخش ما باید بتوانیم، مفهوم نظم را به نمایش گذاشته و آن را . واژه اشا، در فرهنگ زرتشتی است

  . ه از مفهوم اشا در فرهنگ زرتشتی، معرفی کنیمبرخاست
وجود دارد که از نظم و قانون حاکم بر آفرینش به سمت نظم و قانون فردي و اجتماعی حرکت  آموز این رویکرد در کتاب دین

 12هاي  از همین رو در رویه. همچنین نظم نهفته در یک آیین دینی را به نظم در زندگی فردي و اجتماعی پیوند دهد. کند
نظم نهفته در طبیعت، و نظم نهفته . ، اوستاي همازوربیم در یک آیین گاهنبارخوانی در طبیعت نشان داده شده است13و 

شود و  در اینجا بخش نخست سرود اشم وهو دیده می. در این آیین، چیزهایی است که باید از سوي شما روي آنها تاکید شود
. شود تر بیان می ، پررنگر درس راستی، معنی راستی واژه اشوییهمانگونه د. شود بیان میتر  معنی نظم و قانون در آن پررنگ

. در این کتاب، اشویی به معناي راستی، نظم و قانون معنا شده است. همچنین عبارت کلیدي اوستاي همازوري آمده است
و ) مانند راهنمایی و رانندگی(ها انسان قانون ساخته دستمنظور از قانون که در سال دوم بیشتر بدان خواهیم پرداخت، 

ي نظم نیز در مقیاس فردي، نظم و ترتیب فردي است، نظم گروهی و اجتماعی،  درباره. است) طبیعت(قانون حاکم بر جهان
  . نظم اجتماعی مانند صف است و نظم جهانی همان طبیعت است

ما در . زرتشتی باید اشویی پیشه کند یا اشویی را به کار بنددهر انسان شده در این رویه این است که  هاي گفته از دیگر نکته
دهیم و در پایان کتاب همه معناي اشم وهو را ارایه  این کتاب معانی گوناگون اشویی را در قالب سرود اشم وهو، ارایه می

                                                             
 ها از موبد فیروز آذرگشسب برگردان  1
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» اشون«یا » اشو«ه کند هر زرتشتی که اشویی پیش. شوند هاي اخالقی مطرح می این معانی اشویی به عنوان ویژگی. دهیم می
هدف از آوردن این جمله اوستایی، آشنا . بخشی از اوستاي همازوربیم و معناي آن آمده است، 13در رویه . شود نامیده می

پیوند مفهومی همبستگی با زرتشتیان و . هاي کلیدي است این جملههاي اوستایی به ویژه  جملهآموز با  شدن گوش دانش
  . نشان دهیددر تصویر خوانش اوستاي همازوري اشوان سراسر جهان را 

تواند توسط  شماري از رفتارهاي شایسته نزد هر زرتشتی که می. شود ، نظم حاکم بر زندگی فردي بیان می15و  14در رویه 
گرفته پی توسط پدر و مادر نیز به درستی و با بیان خوب، این رفتارهاي اخالقی باید . آموز سال اولی، اجرا شود هر دانش
ها در این باره نشستی داشته باشید و به آنها بگویید توقع دارید  با خانوادهاین حوزه نیاز است تا  همین رو به ویژه دراز . شوند
افزون بر این تصاویر رفتارهاي درست دیگري نیز هست که . آموزان را در انجام چه رفتارهایی تشویق و همراهی کنند دانش

  . است در این فصل، لیست شده
شما در هر بخش و هر تصویر، به مزایاي نظم در . ارایه شده است ، نظم و قانون حاکم بر زندگی اجتماعی17و  16در رویه 

شود و از دلخوري و ناراحتی جلوگیري  اینکه براي نمونه رعایت صف، موجب ترتیب و بهتر پیش رفتن می. آن اشاره کنید
هاي  نظم در کارهاي گروهی مانند ورزش. شود نندگی که موجب ایمنی جان انسان میرعایت قوانین راهنمایی و را. کند می

ایم چون پیوند  ما در این بخش هم نظم و قانون را مطرح کرده. گروهی که همه باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند
  . نزدیکی با هم دارند
  هاي آن نظم و سودمندي

توانید به اجزاي همان خانواده بدن یا یک ساعت اشاره  براي توضیح این مساله، می. تمهمترین فایده نظم، بهبود کارها اس
ها بگویید یک آدم تندرست که  بعد به بچه. شویم کنید و بگویید که اگر نظم خانواده بدن به هم بخورد، ما بیمار و ناراحت می

  . بدنش منظم است و یک آدم بیمار را نقاشی بکشند
کند  افتد و بامداد ما را از خواب بیدار نمی هاي ساعت به درستی کار نکنند، آن از کار می ویید که اگر بخشیا درباره ساعت بگ

  . رسیم که ما دیر به مدرسه می
کارها را سر وقت انجام دهند . گیري کنید که همه باید در زندگی منظم باشند تا زندگی خوبی داشته باشند سپس باید نتیجه

  ....از بدن خود با تغذیه درست مراقبت کنند تا همیشه مثل آن آدم شاد و خوشحال باشند و . ت استمثل ساعتی که درس
  : گویی داستان

  کالغ و گردوهایش
بیند گردوي بزرگی را توي سوراخ گذاشت و  وقتی دید کسی او را نمی. کالغ با نوکش زمین را سوراخ کرد به اطراف نگاه کرد

گردو را  .زمین را سوراخ کرد .دنبال جاي خلوتی رفت. وز کالغ یک گردوي دیگر برداشتفرداي آن ر. رویش خاك ریخت
: زاغ دم بلند صدایش کرد و گفت ،گذاشت روز بعد وقتی کالغ گردوي سوم را توي خاك می. چال کرد و رویش خاك ریخت

  .بینم به موقع به فکر زمستان افتادي می ،آهاي کالغ
زاغ از درخت . خب معلومه پاییز شده و باید به فکر زمستان باشم:  را ببیند اخم کرد و گفت د کسی اوکر کالغ که فکر نمی

  کنی؟ داري گردو چال می: پایین پرید جلوي کالغ نشست و گفت
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چی؟ تنبلی نکن تو هم برو : اش خاك روي گردو ریخت برگی روي آن گذاشت و انگار هیچ کاري نکرده گفت کالغ با پنجه
من کلی گردو چال کردم اما نه : زاغ لبخند زد دم درازش را تکان تکان داد و گفت. دو پیدا کن و چال کنبراي خودت گر

  .مثل تو
  کنم؟ یعنی چی؟ مگر من چه طوري چال می: کالغ سرش را جلو آورد نوکش را کج کرد و گفت

  ند وقت چال کردي کجا هستند؟آره ببینم تو اصالً یادت مانده گردوهایی که این چ .بی نظم: زاغ جستی زد و گفت
معلومه : اما براي اینکه زاغ متوجه نشود گفت. کالغ کمی فکر کرد متوجه شد جز گردو دیروز جاي بقیه گردوها یادش نیست

  مطمئنی؟: زاغ لبخند زد چشمش را تنگ کرد و پرسید. یادمه
        ي؟  تو چطور تو خودت یادت هست کجا چال کرد:  قاري کرد و گفت ،کالغ اخم کرد

  بله: زاغ
  .دونی گردو زیر خاك و تو هم یادت نیست کجاست نه نمی: کالغ
                        .دونم گردوهام کجا هستند اما من می: زاغ
  چطوري ممکنه؟: کالغ
                               با نظم: زاغ
  نظم؟: کالغ
اما به خاطر . کنی کشی آنها را چال می بعد هم زحمت می. کنی کشی و گردو پیدا می آره ببین تو داري زحمت می: زاغ
  .تونی پیداشون کنی دونی آنها کجا هستند و وقتی برف ببارد دیگه اصال نمی نظمی نمی بی

  حاال میگی چه کار کنم؟: دار شده بود گفت کالغ که خیلی غصه
  .کافیه منظم باشی یعنی گردوها را روي یک نظم و ترتیب چال کنی

  یعنی رو کجا؟: غ که حسابی گیج شده بود پرسیدکال
  .اول اون گردو را از زیر پایت بردار. بیا تا یادت بدم: زاغ قار قار خندید و گفت

اینجا پاي این درخت کاج : زاغ او را کنار درخت کاج برد و گفت. کالغ گردو را با نوکش از زیر خاك در آورد و برداشت
  . روي  بدنه درخت است، اولین گردو را چال کنهمیشه سبز این طرف که سوراخی 

  .خوري آیی و آن را می دونی گردوي من کجاست آن وقت می این طوري تو می: کالغ اخم کرد و گفت
  .من کلی گردو دارم تو به فکر خودت باش: زاغ لبخند زد

  .کالغ گردو را پاي درخت کاج چال کرد
 .آن درخت سرو پنج قدم برو و گردوي بعدي را چال کن سويذاشتی به حاال از اینجا که اولین گردو را گ: زاغ گفت

  .پنج قدم دیگر برو و گردوي بعد: زاغ گفت. کالغ گردوي دیگري آورد و آنجا گذاشت
شان  وقتی شب نم نم باران روي پرهاي مشکی. آن روز کالغ به کمک زاغ کلی گردو چال کرد. کالغ گردو آورد و چال کرد

  .نظم هم خوبه. تو خیلی خوبی: اغ گفتچکید کالغ به ز
دانستم چه کار کنم، هم خیالم را راحت کرد که  چون می. نظم هم کار من را زود انجام داد: کالغ گفت. اش گرفت زاغ خنده

  .مانم خورد و تو برف و سرما گرسنه نمی دانم زحمتی که کشیدم کجاست و به دردم می می
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  .دانم من جاي گردوهایت را می اما: زاغ به دوستش لبخند زد و گفت
  . کالغ خندید

 کورش وفاداري
  بحث و گفتگو

در . پردازیم هاي زیر با دانش آموزان به بحث و گفتگو می پس از خواندن داستان کالغ و گردوهایش درباره ي موضوع
ن برگه را به پس از پایان این درس، آ. آمیزي شود اي در این باره هست که باید رنگ برگه نوآموز نیز برگه

  :آموزان بدهید دانش
  :نظم در مدرسه 

 نظم در مدرسه -

 خوري نظم در آب -

 نظم در دستشویی -

 نظم در هنگام رفتن به کالس -

 نظم در صف صبحگاهی -

  :رعایت نوبت 
 )با بلند کردن دست(رعایت نوبت در درس جواب دادن  -

 )با بلند کردن دست(رعایت نوبت در سوال کردن  -

 از کالس بیرون رفتن رعایت نظم در هنگام -

 رعایت نظم در خرید از بوفه -

 رعایت نظم در سوار شدن به اتوبوس -

  :نظم در وقت 
 مشخص کردن زمان براي انجام تکالیف -

 مشخص کردن زمان براي ورزش -

 مشخص کردن زمان براي نظافت -

 مشخص کردن زمان براي خوردن خوراکی -

 هاي غیردرسی مشخص کردن زمان براي خواندن کتاب -

 کردن زمان براي بازي و تماشاي تلویزیون مشخص -

 مشخص کردن زمان براي گفتگو با اعضاي خانواده و دوستان -

 سر موقع در کالس حاضر شدن -

 بامدادها زود از خواب برخاستن   -

 نیایش خواندن روزانه -

  : مسابقه
  دهیم؟ ه قرار میها را چگون هاي ورزشی را از بزرگ به کوچک بچینیم آن هاي رشته اگر بخواهیم توپ:  الف

  :نظم در خانه 
 قراردادن لباس در جاي خود -

 دفترها در جاي خودها و  قراردادن کتاب -

 در جاي خود... کن و  قراردادن مدادتراش، پاك -

 قراردادن وسایل شخصی در جاي خود -

 قراردادن اسباب بازي در جاي خود -
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1  -      2 -    3 -    4  -      5  -      6-      7 –     
  )تنیس روي میزبسکتبال،  فوتبال،  والیبال،  هندبال، تنیس، (
  اگر بخواهیم حیوانات اهلی یک روستایی را از بزرگ به کوچک قرار دهیم ترتیب آنها چگونه خواهد بود؟: ب

  ،  مرغشتر،  اسب،  گاو،  االغ،  گوسفند
  :سرودخوانی

  نظم
شا توي مدرسه   اَ
  کالس اولیه

  دوست داره درس بخونه
  دشمنِ تنبلیه

  
  تو خونه هست مرتب

  زنه هرشب مسواك می
  لباس و دفتراشو
  میذاره توي کشو

  
  پرسم وقتی ازش می

  چرا هستی منظم؟
  میگه بلند و محکم
  اینجوري خوشحالترم
  وقتی باشی شلخته

  زندگی خیلی سخته
  دهناديدخت  مهین

 تشخیص رفتارهاي درست و غلط

خوانیم و در آنجایی که کار اشتباهی  ها می ها مطالب پایین را براي بچه ها با مقررات عبور و مرور از خیابان براي آشنایی بچه
در این . )غلطه آي غلطه(کنیم تا آنان متوجه اشتباه قهرمان داستان بشوند و با هم بگویند  گیرد تاکید بیشتري می انجام می
پردازند و اگر  گویی می آموزان به صورت داوطلبانه به پاسخ کجاي کارش غلطه؟ دانش) گوید آموزگار می(گوییم  حال می

هاي  ضمنا موارد دیگري از مقررات عبور و مرور در خیابان و گذرگاه. دهیم توضیحات کافی نبود ما خود در آن باره توضیح می
  :ها کار کرد یر افزود و با بچهتوان به مطلب ز را می عمومی 

ها هر روز با هم به مدرسه خود که در آن سوي  آن. خانه آنها در یک کوچه قرار دارد. سیما و گلناز باهم دوست هستند
ببین سیما ما چرا هر روز باید راهمان را : رفتند، گلناز گفت یک روز که آنها مثل هر روز به مدرسه می. روند خیابان است، می

خیابان  سويیمان به آن  کنیم و تا سر چهار راه برویم و از محل خط کشی شده عبور کنیم؟ بیا از همین روبه روي کوچه دور
  .) ها نیستند چون خط کشی نشده و خودروها مواظب پیاده - چرا؟ ) ( غلطه آي غلطه(برویم 
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ها پل درست کرده  ر آن خیابان براي عبور پیادهد. هایشان براي خرید به یک خیابان بزرگتري رفتند ها با مادر یک روز آن
بابا این چه کاریه هی باید از پل باال و پایین برویم و خسته : باز هم گلناز گفت. شدند ها هم از زیر پل رد می بودند و ماشین

روها و خیابان  هیادچون پل براي پ - چرا؟ ) ( غلطه آي غلطه( -شویم بیایید از همین زیر پل رد بشویم بریم آن ور خیابان  
  )هاست براي خودرو

خیابان در  میانسیما که براي خود یک توپ کوچولو خریده بود از دستش افتاد و قل خورد و رفت  ،برگشتن از خرید هنگام
چرا ؟ نباید )( غلطه آي غلطه(این حال یک دفعه گلناز دست مادرش را رها کرد و دوید وسط خیابان تا توپ سیما را بر دارد 

  .) توانند خودرو را متوقف کنند شوند و نمی ها غافلگیر می وسط خیابان دوید چون راننده
هاي محله شان با اسکیت و  رفتند در نزدیکی خانه شان دیدند چند نفر از بچه آنها در حالی که با مادرشان به خانه می

غلطه آي غلطه ( کردند  اري و اسکیت بازي میدوچرخه داخل خیابان آمده بودند و داشتند با سرعت در خیابان دوچرخه سو
  . )چرا؟ چون ممکن است با خودروهاي دیگر برخورد بکنند) ( 

  :جدول تمرین نظم در خانه
  وضعیت اجراي برنامه روزانه    

  آدینه  شنبه پنج  چهارشنبه  شنبه سه  دوشنبه  شنبه یک  شنبه  زمان  برنامه روزانه

                :ساعت   بیدار شدن از خواب

                :ساعت   ایش بامدادينی
               :ساعت   خوردن صبحانه
               :ساعت   )محل کار(رفتن به مدرسه

               :ساعت   استراحت نیمروزي

               :ساعت   انجام تکالیف

               :ساعت   غیردرسی کتاب خواندن

               :ساعت   تماشاي تلویزیون یا بازي 

                :ساعت   نیایش

               :ساعت   )شبانه ( خوابیدن 
  

ها باید  ما از خانواده. آموزان کمک کنند ها هماهنگ باشیم تا در پر کردن این جدول به دانش در این بخش باید با خانواده
اي  این هم گونه. بخواهیم تابراي الگوگیري فرزندانشان، این جدول را به طور خصوصی و درون خانواده براي خود پر کنند

  . کند که باید مطالعه و نیایش کند ها به گونه غیرمستقیم یادآوري می کند و هم به خانواده ی ایجاد میحس همراه
  .هاي داخل خانه نوشته شده است، ساعت انجام آن را با توافق فرزندتان مشخص کنید ستون اول، عنوان برنامه – 1
  .ي زیر رنگ آمیزي شود مشخص شده ها را متناسب با سه وضعیت خانه مربوط به هر یک از فعالیت – 2

 .نشان دهنده انجام آن فعالیت به موقع و سر ساعت است:  رنگ سبز 
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 .نشان دهنده انجام آن کار با پانزده دقیقه دیرکرد یا با شتاب است: رنگ زرد 

 .نشان دهنده آن است که آن کار انجام نشده است: رنگ قرمز 

هاي  گیرد و براي هفته آموز مورد تشویق قرار می بیشتر از دو رنگ دیگر شد، دانشهاي سبز  در پایان هفته اگر تعداد رنگ
  .کنیم هاي سبز بیشتر ترغیب می بعد او را براي کسب رنگ

. آموز گرفته شود و فرد همواره خود را در یک چارچوب بسته ببیند هدف از این جدول این نیست که آزادي دانش : نکته
از همین رو در این . خود را هدر ندهد زمانتدریج فرد بیاموزد باید براي هر کاري زمانی بگذارد و بلکه هدف این است که به 

براي نمونه بیدار شدن . جدول برخی کارها زمان آغازش مهم است و برخی دیگر باید یک مدت زمان کلی برایش تعیین شود
. گیریم غیردرسی خواندن، را مثال یک ساعت در نظر میاما کتاب . مهم است) بامداد 7مثال (از خواب، در یک ساعت معین 

این جدول در سال نخست دبستان نباید با فشار زیادي . هاي آزاد روز پراکنده شود تواند در همه زمان این یک ساعت می
  . هاي باالتر، جدیت بیشتري بگیرد همراه باشد و باید به تدریج در سال

  : برگه نوآموز
که یکبار مرتب دهد  برگه دیگري نیز هست که شماري پرنده را نشان میبه داستان کالغ و گردوها، ط بر برگه مربوافزون 
  . نظم و ترتیب هستند اند و یکبار بی نشسته

  :نبر و نظم
هاي دینی ما که در آموزش نظم در زندگی شخصی نقش پررنگی دارد و آثار هویتی مثبتی نیز دارد، آیین نبر  یکی از آیین

ون بر اینکه این آیین در حفظ تندرستی و همچنین پایبندي به دین و سنت زرتشتی بسیار مهم است، از آنجایی افز. است
تواند به روشی خردمندانه، بخشی از چالش هویتی را در برابر آیین روزه مسلمانان، برطرف سازد،  که در سنین دبستان می
  . اي داشت باید روي آن تمرکز ویژه

  :از دالیل پدید آمدن آیین نبر که تاکنون استدالل شده است به شرح زیر هستند شماري: فلسفه نبر
هنگامی که زرتشتیان در هر جاي جهان در زمان معینی یک آیین را مانند نبر اجرا : همازوري و هماهنگی دینی: الف
  . گذارند خود را به نمایش می کنند همه بدون اینکه در نزدیکی هم باشند، با هم متحد هستند و پیوستگی و یکپارچگی می
افزایی را  اي برهم دهد گونه یک آیین و سنت یگانه که همه زرتشتیان را به یکدیگر پیوند می: اجتماعی -پشتوانه دینی: ب

تشتیان اي حس قدرت به سبب پشتوانه فرهنگی و همراهی همه زر این آیین نبر نیز افزون بر مورد باال، گونه. آورد پدید می
گیرند، یک انسان نیز به این سبب  نش نیرو میاهمانگونه که بازیکنان یک تیم ورزشی، با تشویق طرفدار. دهد به ما می جهان

  . گیرد اي در سرتاسر جهان است، نیرو می که با برگزاري یک آیین در پیوند با گروه گسترده
از همین . زیست پیرامون ما هستند زدا و محیطهاي اهلی بخشی از آفرینش اهورام دام: پاسداشت محیط زیست و آفرینش: پ

  . رو خودداري از خوردن گوشت آنان در برخی روزها، احترام به طبیعت است
تاثیر به ...  کاهش مصرف گوشت قرمز با کنترل میزان اوره و دیگر مواد پدیدآورنده شرایط فشار خون، چاقی و : تندرستی: ت

شود مصرف ماهی  بر اینکه الزام به نخوردن گوشت قرمز در چهار روز در ماه موجب میافزون . سزایی در تندرستی افراد دارد
  . ها و غالت افزایش یابد و خوراك دریایی و سبزي
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آموز بگوییم بیانی ساده و چکیده از موارد باالست به این مضمون  البته آنچه آشکار است اینکه دلیلی که بهتر است به دانش
هاي جانبی دیگر، روزهاي نبر  امیدوار هستیم بتوانیم با روش. شود است که موجب تندرستی ما می که این یک آیین زرتشتی

هاي گاهشمار که روزهاي نبر کامال پررنگ شده باشد یا دادن  براي نمونه دادن برگه. را به خوبی براي همه پررنگ کنیم
   .در آن روزها، آن خوراك را بپزندکنند که هایشان را تشویق  آموزان خانواده دستورهاي خوراکی نبري که دانش

آید، این است که آیا ماهی نیز باید در روزهاي نبر خورده نشود؟ بنا  ها پیش می آموزان و خانواده پرسشی که گاه براي دانش
لی هاي دریایی در روزهاي نبر اشکا ي انجمن موبدان در یک نشست تخصصی در این باره، خوردن ماهی و خوراك به گفته
  . ها آن نه تنها مانند گوشت قرمز تاثیر منفی روي بدن ندارد، آثار مثبت پزشکی دارد زیرا این خوراك. ندارد

  :آنچه که از این واحد کار آموختیم
  :براي رعایت حقوق دیگران و دفاع از حق خودم ) الف 
o ایستم در مدرسه صف می 

o ایستم در نانوایی صف می 

o ایستم در اتوبوس صف می 

o ایستم حل بازي در صف میدر م 

  :براي آرامش خاطر خود ) ب 
o کنم ام را پیش از خواب جمع می کیف و وسایل مدرسه. 

o دهم اي قرار می هایم جاي ویژه براي اسباب بازي. 

o گذارم کنم و مال خود را تمیز و در جاي مشخصی می مسواك، خمیر دندان، حوله دیگري را مصرف نمی. 

o گذارم اي می ز نگه داشته و در جاي ویژهام را تمی هاي مدرسه لباس. 

o گیرم در انجام هر کاري زمان را در نظر می . 

  :ي کارهایم برسم که به همه براي آن) ج
o خوانم هاي سودمند دیگر می دهم و پس از آن کتاب م را در زمان خودش انجام میتکالیف . 

o دهم نظافتم را در زمان خودش انجام می. 

o خورم ا میدر زمان مناسب غذایم ر. 

o کنم در زمان مناسب و به اندازه بازي می . 

o کنم به اندازه تلویزیون تماشا می . 

o خیزم خوابم و بامداد به هنگام برمی ها دیر نمی یعنی شب. خوابم به اندازه کافی می . 
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 به یاري اهورامزدا
  سپاسگزاري: موضوع
  :هدف

 .شود یهاي سپاسگزاري آشنا مها و سودمندي آموز با روش دانش -1

 .کند ها، شکرگزاري و سپاسگزاري میو دیگر انسان هاي اهورامزدا ها و داده آموز در برابر نیکی دانش -2

  :عناصر کلیدي
ها و روابط مثبتی که با دیگران دارد، آداب سپاسگزاري زبانی و غیرزبانی را  هدف از این بخش این است که فرد در برابر کمک

  . رود اي چاپلوسی یا تملق به شمار نمی ن درك کند که این یک اخالق نیکو است و گونههمچنی. بیاموزد و به کار بندد
  :هاپایه

  سپاسگزاري چیست؟
جانوران درمانده، گرسنه، . نام قدردانی و سپاسه جهان هستی در درون خود داراي کششی هستند ب بیشتر موجودات زنده

هاي کسی که  وي انسان، با نگاه مهرآمیز، پایین آوردن سر، لیسیدن دستبا دیدن مهر و محبت و یاري از س... دیده و  آسیب
آدمی نیز چنین آفریده شده که در برابر مهر . کنند سپاسگزاري می ن رفتار دیگر، به زبان خود از اوبه او یاري رسانده و هزارا

  .و یاري دیگري، به هر روش و رفتاري، لطف او را ارج بگزارد
درك و توجه و ابراز خشنودي یک فرد، به  يدهندهت از هر گونه کنش، رفتار و برخوردي که نشانسپاسگزاري عبارت اس

  . کمک و یاري و ابراز محبت کس یا کسان دیگر به او باشد
  . هاي نیکی کردن در جهان است سپاسگزاري یکی از راه

. د در اندیشه و درون و قلب انسان نمایان شودتوان سپاسگزاري یکی از نمودهاي کردارهاي نیک در وجود انسان است که می
تواند به گفتار  همچنین می) هاي نیک او در دل، مهرورزي و فروتنی در برابر نیکان و نیاکان یاد و ستایش خدا و ستودن داده(

اهورامزدا در  هاي جهان به زبان؛ ستایش نیایش خواندن و ستودن نیکی. (او راه یافته و آدمی با زبان و سخن سپاسگزار شود
هاي  انجام داد و دهش و یاري به دیگران، انجام کار(و یا اینکه به کردار هم راه بیابد ) هاي نیایش، بیان سپاس از دیگران گاه

رسان چنین کسی است که با جستن راهی در پی خشنود کردن یاري). نیک براي خشنودي اهورامزدا، قدردانی از دیگران
تواند آفریدگار، پدر، مادر، برادر، خواهر، آموزگار، دوست، بزرگانِ خانواده و یا هر کس دیگري  چنین کسی می. خویش است

  . باشد و سپاسگزاري از او بر ما بایسته و شایسته است
  از چه کسانی باید سپاسگزاري کرد؟

  .کند اند، سپاسگزاريهر انسانی باید از کسانی که به هر ترتیب به او نیکی کرده و یاري رسانده
  :است که آمده ، وزیر ِخسرو انوشیروان»بزرگمهر بختگان«منسوب به  »یادگار بزرگمهر«ها به نام  در یکی از اندرزنامه 
 چه کسی سرزنش را سزاوارتر است؟«

  ».آن که نسبت به کسی که نیکی از او حاصل آید، ناسپاس باشد
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  :ها و دیگر موجودات هاي سپاسگزاري از انسان راه
که   مردم آشناي نیک«: که درباره آموزش رفتارهاي درست به کودك در دوران ساسانی است، آمده» اندرز کودکان«اب در کت

ستایش کنید و (= آیین نماز برید) برابر با(او را ، )هر کس که باشد(=آیند، هر کس آمده باشد  پذیرش شما می) پیشواز(به 

. میازاریدو پرستار و ستور را  خدمتکارخواهر و برادر و . مادر را میازاریدپدر و روي  به هیچ..).ارج و احترام بگذارید

  »).رفتار کنید(= آیین، دارید) با(خوب و بلکه 
ها پیش از این، در  هایی از رفتارهاي نیک در راستاي سپاسگزاري و ارج نهادن و احترام گذاشتن است که سده ها نمونه این

اما بر همه کس چه بزرگ و چه کوچک، سزاوار بود که اینچنین  .شد نوجوانان آموزش داده میها به کودکان و  قالب اندرزنامه
  .رفتار کنند

ها و به ویژه گهنبارها  هاي روز و جشن هاي نیک جهان حتی گاه و زمان و هنگامه پدیده ما زرتشتیان باور داریم که همه
ها و اوستاهاي روزانه یا  در نیایشبنابراین . تن هستندداراي مینوي ارجمندي هستند که سزاوار توجه و ارزش گذاش

اي از سپاسگزاري و  این یادآوري خود نشانه. ستاییم ها، نام و جایگاه نیکشان را بر زبان آورده و می مربوط به آیین
سرودهاي  ارندهاین سپاسگزاري هم زبانی است و دربرد. دار است زرتشتی ریشه -قدردانی است که این گونه در فرهنگ ایرانی
هاي ویژه  کنیم و هم آیین خوانی می هم آفرینکه در متن اوستاي آفرینگان گهنبار  ستایش است و هم کرداري است چنان

  .کنیم برگزار می
باوري نیک که مزداپرست  جان، با آورم از زبان می بر. راها  خوانم بهترین نیایش آورم و می زبان می به خشنودي اهورامزدا بر«
 هاي روز و ها و هنگام گاه يخوانم همه نیایش و آفرین می. هستمی یین اهورایپیرو آ و ها بدي ي تشتی و دشمن همهزر

کنم و این نیایش را به هنگام  سروران هستند و با خشنودي ستایش می که ردان و را) گهنبار(هاي سال  ماه و جشن

 به نام بر، بر همه گهنبارهاي سال، هنگام هر جشنی که باشدخوانم  کنم و آفرین می نیایش می. سرایم بامدادان می
شهیم، ایاسرم، کنم براي گهنبار میدیوزرم، میدیوشم، پیته نیایش و آفرین خوانی می. گذارم هاي ویژه می ینیآورم و آ زبان می
   برگردان رشید شهمردان»  .ردان و سروران هستند ،دم که همهیهمسپتم و میدیارم

هاي نیک  هایی به ستایش یک آفریده نیک اهورامزدا اختصاص داده شده که در آن، ویژگی اب اوستا، بخشهمچنین در کت
هایی که از  ها و بخشش ها و لطف شود تا پاسخی باشد بر همه نیکی آن آفریده بر زبان آورده شده و به آن آفرین خوانده می

  جهان و انسان بخشیده شده است مانند؛سوي اهورامزدا، در قالب آن داده و آفریده اهورایی، به 
ي فروغمند و باشکوه و تندتاز، با اندیشه و گفتار و جاودانهخورشید در خورشید نیایش، به مینوي : خورشید نیایش -1

را و ) تشتر(ستاره تیرکه با خورشید هماهنگ هستند و  امشاسپندانهمچنین به . دهیم کردار نیک درود می

همه و  دین نیک مزدیسنیو ) رزشتیا چیستیا( ترین دانش مزدادادهدرستو  دیرپاي زمانهو  پایانمهر بی
ستاییم و براي خشنودي اهورامزدا و این مینوهاي نیک، با اندیشه و  را درود فرستاده و می ستودگان پاك مینوي

 .کنیم ها، نیایش و ستایش خود را پیشکش می گفتار و کردار نیک و دوري از بدي

مهر نگهبان ایران زمین و همه . ر آن، به مهر بسیار شنوا و بینا که نگهبان راستی و عهد و پیمان استد: مهرنیایش -2
 .شود کشورهاي نیک، به همراه ستارگان و ماه و خورشید درود فرستاده می
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زا  زندگی در این اوستا به وهمن و ماه و گوش و رام که همیشه همکار و همراه هم هستند و به ماه: ماه بوختارنیایش -3
و به ) ي سی روزهفرایند کوچک و بزرگ شده ماه در آسمان در طی دوره(در سه حالت افزاینده و پایدار و کاهنده 

هاي  و با آیین) سپاسگزاري درونی و قلبی(درود فرستاده شده... آفرینش نخستین و جانداران گوناگون و 
ور و هوم آمیخته به شیر و برسم و با زبان گویا و با سخن مانند سرودخوانی یسنا و آب ز) سپاسگزاري کرداري(ویژه

 .شود ارج نهاده می) سپاسگزاري گفتاري(ورجاوند

شود تا نشانگر  سرتاسر کتاب اوستا، دربردارنده چنین سرودهاي سپاس و ستایشی است که از زبان انسان جاري می
  .رامزدا باشدهاي نیک اهو قدردانی و قدرشناسی او از پروردگار و همه آفریده

  :هاي نیک از دید ما زرتشتیان سپاسگزاري از انسان
هاي درست آن است  ساز است و یکی از آنها سپاسگزاري و شیوهزرتشتی سرشار از پندهاي اخالقی و انسان - فرهنگ ایرانی

  .یابیم شنویم و درمی ها می که ما از زبان گاتها و اوستا و اندرزنامه
  خوانیم؛ بارها و بارها از زبان موبدان زرتشتی، درباره سپاسگوي بودن و قدردانی پندهایی میهاي پهلوي،  دراندرزنامه

 :در اندرز آدرباد ماراسپند آمده است

  . شوي) بهشتی(مانیدباش که گرو )گو ستایش(یشتار
 

راه برقراري راستی و کند که در  اشوزرتشت این پیامبر بزرگ جهان، در گاتهاي خویش بارها از کسانی سخن گفته و یاد می
برد، ویژگی نیک او را برشمرده و  اشوزرتشت نام هر کدام را که می. اند درستی و پیام یکتاپرستی و اشویی، او را یاري رسانده

ها را به ما  از اهورامزدا بهترین بخشایش را برایشان خواستار است و به این روش، با قدرشناسی خود، سپاسگزاري از انسان
  :دهد آموزش می

چنین کسانی را که من نیز . شناسد آورند، می ها را به جاي می بهترین ستایش» اشه«اهورامزدا، کسانی را که در پرتو « - 
  ) 22بند  51هات (».شوم نزدیک می) به آنها( ستایم و با درود به نام می، اند و هستند بوده

. ، کارهاي نیکی انجام داده و دیگر در جهان مادي نیستندکند که در گذشته حتی در این بند اشوزرتشت از کسانی یاد می
و با ...) ایدر یاد باد(داشته  ایم تا یاد درگذشتگان خود را گرامی هاي اوستا ما نیز آموخته اینچنین است که در دیگر بخش

گذشت هر کس زرتشتیان تا سی سال پس از در(هاي بزرگداشت برایشان خواندن اوستا به نامشان و با برگزاري آیین
سازند و به  اش بناي یادبود یا خیرات و داد و دهشی بر پا میمراسم یادبود او را هر ساله برقرار کرده و به نامگانه

  سپاسداري خود را نشان دهیم؛ ،)فرستند شان درود می روان
که هستند و بودند و خواهند آمد از  پاکانی آفرینگان دهمان جاودان برسد به روان همه...آفرین ما باد به مردم نیکوکار... «- 

  »                               ...درگذشتگانِ اشو، آمرزیده باد روان همه...کیومرث تا به سیوشانس پیروزگر
برگردان موبد رشید شهمردان) بخشی از آفرینگان دهمان(  

کوشد و خود را به من سپرده است، با کردار  آگاهی، در راه زندگی مینويکه با دین "میدیوماه سپیتمان" - این مرد«  - 
  ».خویش، جهانیان را از داد مزدا خواهد آگاهانید و جهان را بهتر خواهد کرد
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) 191بند  51هات - گاتها(                                           
همندي است، آن دانش را برگزید و با "جاماسب هوگوا"« -  رَ وي"به  "ش نیکمن"ي فرزانه، که خواهان فَ  "شهریاري مینَ

  »....دست یافت
)18بند  51هات - گاتها(                                           

هوراي توانا، آرزوي او . با شیفتگی به من سپرده است "دینِ نیک"گوهر واالي هستی خود را براي  "فرشوشتر هوگوا"« -  مزدااَ
ر "اشه"یابی بر داراییرا براي دست ادبرآو!«  

)17بند  51هات - گاتها(                                           
هاي دیگر، هر زرتشتی به گاه مربوطه و به  هاون یا گاه شود؛ مانند اوستاي گاه در اوستاي روزانه که در هر گاه ویژه خوانده می

وار در متن اوستاي ا را به صورت چکیدهه فرستد که این ستایش یک شخصیت اجتماعی مثبت و تاثیرگذار درود و ستایش می
  :2آوریم هاي نیایش، در هر نیایش روزانه بر زبان می در بخش گاه "سروش واژ"
دهبانِ سودبخشِ پاك سرآمد درود و ستایش باد به . پاك سرآمد پاکی گاه بامداددرود و ستایش باد به «: هاون گاه- 

  » ...ارِ جان راپیوندگ مهرِستایم  در این گاه می. پارسایی

شهربانِ مردم پرورِ پاك در این گاه ستایش و درود باد به . پاك سرآمد پاکینیمروز درود و ستایش باد به «: گاه رپیتون - 
  »..اهورامزدا اردیبهشت و آتشو به  سرآمد پارسایی

وربانِ دالورپرورِ پاك سرآمد کشو بدین گاه، درود و ستایش باد به  گاه پسیندرود و ستایش باد به «: گاه اوزیرن - 
  »...هاي مزداداده آب سرچشمهو به  پارسایی

سرآمد پاکی و بدین گاه، درود و ستایش باد به  شامگاه نگهبان زندگی ِپاكدرود و ستایش باد به «: گاه ایوي سروترم - 

سرآمد  زرتشت پاكو  هبرانِ پیروزراهاي زندگیِ خوش و به  ، همه در بایستسازان و پرورندگانپرورندگان، به فراهم

و  دلیري فریباو به  خان و مانِ خوبو به  زنان داراي فرزندانِ بسیارو به  فروهر پارسایاندرود و ستایش باد به . پاکی

.... پیروانِ پاك زرتشتو  روان جهانستاییم  می.... پیشواي آریایی پاك. ستاییم می... اهورامزدا راستاییم  می... آراسته

، ده و دهبان، خانه و خانه خداي... برزگر دامپرورِ...مرد رزمیستاییم  می.... پاك)نگهبان آتش(آتوربانِستاییم  می

موبدي که در ...مردمِ میهن پرست..را جوانی نیک اندیشِ نیک گفتارِ نیک کردارستاییم  می.... کشور و کشوربانِ
بسیار نیک اندیش و نیک گفتار و  کدبانوي خانه و زنان پارساي... دگرد بیرون و درون کشور براي گسترش راستی می

مرد ستاییم  می...نیک کردار و نیکو آموخته و فرمانبر همسر و وارسته و پارسا را، اي اهورا به چنین زنانی درود باد
  »...پارسايِ

ادگري درست و راستین که پرورنده و آباد پرور و ددرود و ستایش باد به سروشِ پاك پارساي پیروزمند جهان«: گاه اوشهن
... ها که شادي بخشد به دلیران و روشنایی و خوشی بخشد به خانه.. سپیده دمِ پاكستایم  می. ي جهان استکننده

  »...خانه پاك سرپرستستاییم  و می...  برزیگر پارساي سرآمد پاکی راستاییم  می

                                                             
 .اي این بخش از موبد فیروز آذرگشسب استهاي گاته برگردان 1
  رگردان رشید شهمردان خرده اوستا، ب ٢
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ها را از هر گروه سنی، از  ایی آشکار است، در هر جا و هر گاه، ما زرتشتیان انسانهاي اوستایی و گاته آنچه که از این نوشته
به خاطر نیکی و پاکی و سرآمد ) مرده یا زنده(هر رده و جایگاه اجتماعی و از هر جنس و خاستگاهی و در هر دوره و زمانی

هاي اخالق انسانی و انسانِ  ز زیباترین جلوهاین یکی ا. فرستیم شان ستوده و به آنان درود میبودن در راستی و پارسایی
دان افتخار کند- گرا در فرهنگ ایرانیاخالق   .زرتشتی است که هر بهدین باید آن را به کار بسته و بِ
  :هاي سپاسگزاري از خداوند راه

در . نسان استهاي ا )وظیفه(:ترین خویشکاريهاي نیک او از مهم در این میان، سپاسگزاري و ستودن پروردگار و داده 
بارها و بارها اهورامزدا، مورد ستایش ) برانگیز و آسمانی اشوزرتشت هاي اندیشه سروده(و گاتها) کتاب دینی ما زرتشتیان(اوستا

هاي سپاسگزاري ما زرتشتیان از او،  ستایش و نیایش اهورامزدا؛ یگانه هستی بخشِ دانا، یکی از راه. و نیایش قرار گرفته است
  .هاي زندگی است هاي نیک جهان و خوشی براي آفریده

خردمند نیک اندیش کسی است که به دیگران آموزد؛ اهورامزدا از همه بیشتر و بهتر سزاوار ستایش و « :9بند  45هات - گاتها
 » ...هاست آفرینش و به راستی تنها او آفریدگار همه...پرستش است

  :دهد ین اندرز میسپاس، چن يخود درباره يدر سرودهوحشی بافقی 
 سکر و سپاسی نه به حد قیاشُ              کر و سپاسد بر همه شُورض بفَ 

  دزَما را س ما، رازقِ خالقِ                 دزَکر و سپاسی که خدا را سشُ
ریخ ایران، مانند و پادشاهان بزرگ تا...اي مانند کیومرث، فریدون و لهراسب و حتا پادشاهان و فرمانروایان بزرگ اسطوره

نیاز از سپاسگزاري به ویژه گاه خود را بی اند، هیچهاي فراوان مادي و مینوي بوده که خود داراي قدرت... کوروش و داریوش و
  .هاي این بزرگان، گواه این مدعاست متن فرمانها و  اند و کتیبهبه درگاه پروردگار ندانسته

و  بوده) وندخدا(اري از اهورامزدا زاند؛ سپاسگ آورده هر کتیبه می آغازخورد و در  م میها به چش کتیبه همهجالبی که در  نکته
 همواره پس از بزرگ خواندن خدا و سپاس از او، آغازدانند و  را به خواست او می یشانها ها و پیروزي تمام پیشرفت ،ه آنهااینک

ها، به  هر پادشاه، با نام بردن از پدران و نیاي خود در کتیبههمچنین . کنند میهاي خود و همراهانشان  تالش دربارهبه سخن 
  . راند نوعی از گذشتگان خود یاد کرده و سپاسگزاري خویش را بر زبان می

 :مصر در بزرگ داریوش فرمان
 مردمان براي را شادي که آفرید را مردم که آفرید را آسمان آن که آفرید، را زمین که اهورامزدا است بزرگ خداي)  1 بند
 ارزانی است، خوب مردان و خوب اسبان داراي و بزرگ که را شهریاري شاه داریوش به که کرد شاه را داریوش که .آفرید
 و نیباتریز از یکی پادشاه، به و مردمان به او ينویم و يماد يها بخشش و ها یکین و خداوند یبزرگ برشمردن.(فرمود

 .) است یشناسقدر يها راه نیاثرگذارتر و نیماندگارتر
 و دور و بزرگ زمین این در شاه مردم، گونه همه داراي کشورهاي شاه شاهان، شاه. هستم بزرگ شاه داریوش، من)  2 بند
 همواره که آموزد یم ما به گذشتگان، و اکانین و پدران از ادی با زین نجایا بزرگ،در وشیدار.(هخامنشی ویشتاسب پسر دراز،
  .)میباش گرانید پاسدارس ،یمقام و گاهیجا هر در

اي  را دادم از رودخانه) هعتر(فرمان کندن این کانال . از پارس مصر را گرفتم. من پارسی هستم: داریوش شاه گوید )  3بند 
  . )..اداي سپاس پادشاه، به میهن و سرزمین و نژاد خود(رود که در مصر جاري است، تا دریاي که از پارس می به نام نیل
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  :عملی براي سپاسگزاريراه ي  نمونه 
سنگین را به دوش  )ايوظیفه:(خویشکاري داند که در این جهان  بینی که از اشوزرتشت آموخته می یک زرتشتی با جهان

، ها پاسدار ارزش ،هاي بد دوري جستن از دروغ و گناه و اندیشه در کنار ها باشد و کشد و باید همواره آماده نبرد با بدي می
دستگیري نیازمندان و یاري درماندگان  گسترش راستی، شادي و انجام نیکی و در کنار هاي سودمند بوده و هها و آفرید نیکی

  .پایدار نگه دارد اهورامزدا با همواره ارتباط خود را
ه راه یگان. کران خداوندي است ي بیها اري از بخششزبا اهورامزدا و سپاسگ راه ارتباط فرد یا نیایش یکی از آشکارتریننماز  

دین و  اي و بر پایه ها رواج داشته و در هر دوره برقراري پیوند با پروردگار است که در میان بیشتر افراد بشر از دورترین زمان
اصلی آن، همان بیان سپاس به پروردگار  اما درونمایه و ریشه. مذهب و مرام هر ملت و قومی، ظاهر متفاوتی داشته است

روزانـه  کوشد تا ، میین زرتشتی همواره مورد توجه بوده و هر زرتشتـی در اوج پاکی اندیشهیدر آ نماز و نیایش. جهان است
سپاس و کوشد تا در کنار  می. این پیوند را همواره استوار نگاه دارد پردازد وب اهورامزدا پنـج بار به نیایش

د کن خود را به خدا نزدیکتر گزاري،ارج نهادن و ارزشبا وفرستاده هاي نیک خداوندي نیز درود  بر آفریده ،اهورامزدا ستایش
  .هاي جهان هستی بیفزاید و بر نیکی شدهاندیشی برخوردار نیک بخششِ از تا

آورم و در پرتو  هاي برافراشته به تو روي می برخاسته از شور دل و با دست يبا سرودهاي بلندآوازه! اي مزدا«:8بند  50هات 
  ».شوم به تو نزدیک می "منش نیک"گزارم و به دستیاري  و را نماز میمانند پارسایی ت "اشا"

سپاسِ "اي مانند  احساس شادي و سپاس قلبی که با واژگان ساده. باشد )قلبی(درونیتواند  سپاسگزاري از پروردگار می
  .شود، خود نمونه اي از این قدردانی است به گفتار نزدیک می "اورمزد
  :و چنین آمده استاز قصاید ناصرخسر در یکی

  من فضل تو را سپاس دارم                    اي بار خداي و کردگارم 
                                          جز شکر تو نیست غمگسارم                   زیرا که به روزگار پیري 

  که نیست کارم ،صد شکر تو را                جز گفتن شعر زهد و طاعت
اي در برآوردن نیاز دیگران یا هاي اوستا، به مردمان توصیه شده است که حتی اگر توانایی ویژه بسیاري از بخشدر 

که  چنان. هایش را برشمرند و سپاس گویند قدرشناسی از دیگران و به ویژه از اهورامزدا ندارند، نام اهورامزدا را گفته و نیکی
  :در اوستاي آفرینگان گهنبار آمده

 ،گمان شهریاري بی: جهان، اینچنین یگانهید سرود بزرگی خداوند را و اهورامزدا را به نام بخوانید در خدایگانی یبسرا...« 
 ستایش و نیایشاست و  و اوست اهورامزدا که با بهترین راستی برابر بهتر شهریاري کند زیبنده و سزاوار آن کس است که

روحانی زرتشتی که (گهنبار  رد شده و پذیرفتهشد که اینچنین میزدي کنیم و با میپیشکش خود را به پیشگاه وي 
 ».را خشنود و شادمان کند) است آییناجراکننده این 

خوانند و هرگاه که گرفتار شده یا شاد بوده و  اینکه زرتشتیان، پروردگار و آفریدگار جهان را با صد و یک نام زیبا و با معنا می
کنند،  را بر زبان جاري می) امشاسپندان و ایزدان(گان مینويهاي نیروبخش او و دیگر فروزه ، نامیا نیاز به یاري کسی دارند

  .زرتشتی است- اي دیگر از قدرشناسی و ارج نهادن ایشان بوده و برخاسته از فرهنگ پرمغز ایرانیخود نشانه
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هاي  هاي جهان و ستایش آفریده مردن نیکیهایی است که با هدف نیایش به پروردگار، برش سرتاسر اوستا و گاتها، سروده
هاي ارزنده و هستی بخشی مانند خورشید و ماه و آب و زمین  نیک اهورامزدا و سپاسگزاري به خاطر آفرینش و بخشش داده

 هاي زیباي دیگر سروده اند؛ مانند اوستاهاي ماه نیایش، خورشیدنیایش، آتش نیایش، اوستاي آبزور و بسیارسرایش شده...و 
   .که برخاسته از ذوق سرشار ایرانی و اخالق نیکو و رفتار درست قدرشناسی، وفاداري و فروتنی است

کند نیز خود  هاي اهورامزدا که در فرهنگ پاك نگاه داشتن چهار آخشیج بروز می همچنین پرستاري و پاسداري از آفریده
  . اي از سپاسگزاري از اهورامزدا است گونه

  :سپاسداري و ناسپاسیي نامه دربارههایی از شاه داستان
ها و موجودات دیگر، داستان فراوان  ي سپاسداري و ناسپاسی در برابر پروردگار و یا در برابر انساندر شاهنامه فردوسی، درباره

شهریاران  ي تاریخ و فرهنگ ایران باستان است، پهلوانان پس از پیروزي بر دشمنان وما در سرتاسر شاهنامه که آیینه. است
یکی از صدها نمونه آن، هفتخوان رستم . کنند پردازند و او را ستایش می ها، به ستایش یزدان می پس از موفقیت در جنگ

همچنین . پردازد شوید و به نیایش می شود، سر و تن می ها پیروز می است که در آن، هر گاه رستم به یاري خداوند بر دشواري
  .کند دهد، رستم از او نیز به عنوان یک جاندار فزاینده و نیکو، سپاسداري می و را نجات میهنگامی که رخش با دالوري ا

ها توانسته بود به  او که سال. ها، داستان نافرمانی و ناسپاسی جمشید، شاه پیشدادي است اما یکی از مشهورترین ناسپاسی
و رنج و مرگ را از جهان پاك سازد و مردمان جهان را  ها و نیروهاي اهریمنی مانند بیماري و سختی یاري یزدان پاك، بدي

سیصد سال به آرامش و آسایش مهمان کند، این بار دچار خودفریبی و غرور و خودخواهی شده و نسبت به اورمزد یکتا و 
در پی . کند یهاي او را ناچیز شمرده و در نهایت خود را آفریدگار و خداي جهان معرفی م داده قدرت او ناسپاسی کرده و همه

شود و به تدریج از قدرت شهریاري او کاسته  این قدرنشناسی و ناسپاسی است که به خواست اورمزد، فره ایزدي از او دور می
ناسپاسی از ارج و جایگاه نیک انسان در برابر اهورامزدا  نهد؛ نامی و قدرت او رو به افول میشده و چراغ خوش

  .کاهد می
  یزدان بپیچید و شد ناسپاسز                   شناسمنی کرد آن شاه یزدان 

 چه مایه سخن پیش ایشان براند                   گرانمایگان را ز لشگر بخواند 

 نکه جز خویشتن را ندانم جها                  چنین گفت با سالخورده مهان

 هی ندیدچو من نامور تخت شا                 هنر در جهان از من آمد پدید 

     مچنانست گیتی کجا خواست                  جهان را به خوبی من آراستم 
 همان کوشش و کامتان از منست              خور و خواب و آرامتان از منست 

 که گوید که جز من کسی پادشاست                بزرگی و دیهیم شاهی مراست 

 چرا کس نیارست گفتن نه چون                    همه موبدان سرفگنده نگون 

 وگوي بگشت و جهان شد پر از گفت             چو این گفته شد فر یزدان از وي 

 شکست اندر آورد و برگشت کار                  منی چون بپیوست با کردگار 

 چو خسرو شوي بندگی را بکوش          گوي با فر و هوش  چه گفت آن سخن

 به دلش اندر آید ز هر سو هراس           س که شد ناسپاس به یزدان هر آنک
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  .مردمان بدکردار و ناسپاس از یزدان، همان دیوانند
در جاي دیگر، در داستان نبرد رستم و اکوان دیو، فردوسی بزرگ، بدي و زشتی ناسپاسی در برابر آفریدگار را آنقدر بزرگ 

گوید که دیوان همان مردمان بدکرداري  شناسد و می می "دیو"بر خداوند را برابر با داند که انسان نافرمان و ناسپاس در برا می
 :                   هستند که نسبت به یزدان ناسپاس و نافرمانند

  ستایش گزین تا چه اندر خورد                     و بر کردگار روان و خرد ت
 ون باید او را ستودن توانکه چ                روان  ببین اي خردمند روشن

 پرستش برین یاد بنیاد کن               خست از جهان آفرین یاد کن ن

 هم اویست بر نیک و بد رهنماي               کزویست گردون گردان بپاي 

  کسی کو ندارد ز یزدان سپاس              تو مر دیو را مردم بد شناس 
 ز دیوان شمر مشمر از آدمی                 نکو گذشت از ره مردمیآ هر

  
  آموزان کار با دانش: بخش دوم

  .  کند، سپاسگزاري کنند آموزان باید، یاد بگیرند از خداوند و هر کس که به آنان کمک می در این بخش، دانش
  . دهیدآموزان توضیح  آموزان این بند را بخوانید و براي دانش توانید با دانش در بخش سپاس از اهورامزدا می

اندیش کسی است که به دیگران آموزد؛ اهورامزدا از همه بیشتر و بهتر سزاوار ستایش و  خردمند نیک«: 9بند  45هات - گاتها
  » ...هاست آفرینش و به راستی تنها او آفریدگار همه...پرستش است

  :داستان گویی
  . آموزان بدهید را به دانش پس از بیان این داستان، بازي مربوط به این داستان از کتاب نوآموز

  دوستی ماهی و خرچنگ    
ها سرگرم بازي  روزي از روزها، ماهی. خرچنگی همسایه آنها بود. کردند در یک دریاچه کوچک دو ماهی قشنگ زندگی می    

آنها جلو رفتند تا کمکش کنند و پس از تالش فراوان توانستند . ها گیر کرده استبودند که دیدند پاي خرچنگ الي سنگ
. خرچنگ از آنها سپاسگزاري کرد و هر سه از هم جدا شدند. ها بیرون بکشند و او را نجات دهند پاي خرچنگ را از الي سنگ

ا در میان تور ماهیگیري دیدند و دیگر کار کردند که ناگهان خودشان ر چند روز بعد، مانند همیشه، دو ماهی با هم بازي می
ها رفت و  خرچنگ به کمک ماهی. گذشت صداي ناله آنها را شنید در همین هنگام خرچنگ که از آنجا می. از کار گذشته بود

ا را ه هایش تورها را پاره کرد و ماهیخرچنگ با چنگک. دهم من شما را نجات می. نگران نباشید: آنها را دلداري داد و گفت
آنها دانستند که قدردانی و سپاسگزاري، دوستی و مهربانی را بیشتر . ها از خرچنگ بسیار سپاسگزاري کردند ماهی. آزاد کرد

  . شان بیشتر شد و قدر همدیگر را بیشتر دانستندپس از آن بود که مهربانی و  دوستی. کند می
  :گفت و گو

  از چه کسانی باید سپاسگزاري کنیم؟: 1
  خداوند  -
  پدر و مادر -
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  آموزگار  -
  دوست -
 کند  هر کسی که به ما کمک می -

  ...کند مانند کشاورز، پزشک، کارگر، پلیس و  هر کس که به جامعه خدمت می -
  چگونه باید از افراد گوناگون سپاسگزاري کرد؟: 2

از پدر و مادر . ستایش کنیمخداوند را نیایش و . یعنی سخنان نیکو و مهرآمیز به ایشان بگوییم: سپاسگزاري زبانی: راه نخست
  . ، قدردانی کنیم»سپاسگزارم«ها و واژگان زیبایی چون  و کسان دیگر با جمله

تواند با  کنندگان، همچنین هر کس در زندگی بنا به جایگاهی که دارد می کمک متقابل به کمک: سپاسداري عملی: راه دوم
  :هایش باشد انجام کارهایی سپاسدار داشته

  تالش و کوشش در درس خواندن و با ادب بودن، منظم بودن و احترام به آموزگاران : آموز شبه عنوان دان
 پاکیزه نگه داشتن خانه و شهر و طبیعت، پرهیز از آلوده کردن دنیاي پیرامون خود، رعایت مقررات، خوش: به عنوان شهروند

  رفتاري با بزرگترها و کوچکترها
ها و مراسم دینی، کمک به به درگاه اهورامزدا با درون و برونی پاك، شرکت در آیینخواندن نیایش : به عنوان یک زرتشتی

  ....هاي دینی و بزرگترها براي برگزاري زیباتر و بهتر آیین
. دارد ایست که سپاسگزاري از خداوند را بیان می سروده 18رویه . پردازد آموز به بحث سپاسگزاري می دي 19و  18هاي  رویه

سپاسگزاري و سپاس از پدر آمده که باید آن را به  19در رویه . اس از خداوند را با نیایش روزانه، همراه سازیدالزم است سپ
براي نمونه پاسداشت دین، سپاسگزاري از اشوزرتشت و . هاي خوب، سودمند و موثر بسط دهید احترام از همه انسان

  . گذشتگان ماست
  :سرودخوانی

  
  
  
  
  
  
  
  پ
  

  :پرسش
  :حیوانات را نام ببرند سپاسگزاريهاي  آموزان بخواهیم روشاز دانش 
 .کند هایش سپاسگزاري می مورچه با تکان دادن شاخک -

  شکر خدا
  هستم گلی سرخ               در باغ زیبا
  ها هم صحبتم من                 با شاپرك
  یدیک روز باران               از ابر بار

  بر غنچه من                 خورشید تابید
  تا شد لب من                با خنده اي باز
  یک گل شدم من               زیبا و پر ناز
  حاال که شادم                 در باغ گلها
 باید بگویم                  شکر خدا را

  جا مدادي
  بابا به من داد              یک جا مدادي

  گفتم به شادي»             خیلی قشنگ است«
  ام پر شد سینه             بابا عشقاز 

  با بوسه از او                   کردم تشکر
 

 فاطمه شیخی
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 .کند سگ با تکان دادن دمش سپاسگزاري می -

 .کند اسب با تکان دادن سرش سپاسگزاري می -

 .کند گربه با مالیدن خود به انسان سپاسگزاري می -

 ...و  -

  )تشکر غیر کالمی(کنیم؟   چگونه سپاسگزاري می ها از دیگران راستی ما آدم
 با برداشتن کاله -

 دست گذاشتن بر سینه -

 خم شدن -

 دست بلند کردن -

 دست تکان دادن -

 برخاستن از جاي خود  -

 ...و  -

  همیشه سپاس
نگامی ببریم و ه بهره» کنم خواهش می«و » لطفا«در هنگام هر گونه درخواست از افراد حتی اگر خیلی معمولی باشد از واژه 

از پدر و . بهره ببریم» سپاس«که کمکی یا چیزي را از کسی درخواست کردیم و یا پس از آنکه آن را دریافت کردیم، واژه 
به خط پارسی به » سپاس«مادر و افراد خانواده هم بخواهیم در هنگام نوشتن ایمیل یا فرستادن پیامک، حتما آن را با واژه 

  .پایان برسانند
  کارت سپاس

ها، روي یک کارت مقوایی متوسط، با نقاشی و  هاي دینی، به کمک خانواده آموزگاران و کارکنان مدرسه خود و کالس براي
  . توانیم به یاري آموزگار براي پدر و مادرها انجام دهیم این کار را می. هاي آنها، سپاسگزاري کنیم نوشتن واژه سپاس، از تالش

  :آن چه که از این واحد کار آموختیم 
o هاي دینی، از خداي بزرگ سپاسگزاري من با نیایش کردن و با اندیشه و گفتار و کردار خوب و پیروي از آموزه

 .هاي فراوانی به من داده است کنم چون نعمت  می

o کنم چون براي پیروزي و سربلندي من   من از راه همکاري کردن با بزرگترهایم، از پدر و مادر خود سپاسگزاري می
 .اندوانی کردهتالش فرا

o هاي مفیدي به من یاد کنم چون دانستنی  اخالقی، از معلم خود سپاسگزاري میمن با خوب درس خواندن و خوش
 .داده است

o از ... سپاسگزارم، متشکرم، دستتان درد نکند، تندرست باشید، خدا نگهدارتان باشد  و : من با گفتن جمالتی مانند
 .کنم  دیگران سپاسگزاري می

o هاي بزرگترهایم مانند آموزگار و پدر و مادر، از آنان  ها و کمک ها و به کار بستن راهنمایی ا بهره بردن از حرفمن ب
 .کنم  سپاسگزاري می
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  به یاري اهورامزدا
  اندیشی و مشورت هم: موضوع

  :اهداف
  .شناسد آموز مشورت و مزایاي آن را می دانش: 1
  .برد اندیشی بهره می هم آموز در زندگی خویش از مشورت و دانش: 2

  :عناصر کلیدي
هاي احتمالی خود، از پدر و مادرش  گیري آموز در این سن، در هنگام تصمیم هدف رفتاري از این بخش این است که دانش

  . اندیشی کند و نظر بخواهد هاي باالتر بیاموزد که هم نظر بخواهد و به تدریج در سال
  :ها پایه

ها و  گیري از اندیشه پرسگی و رایزنی، در حالت کلی به معناي بهره اندیشی، هم ن یعنی همهاي آ واژه مشورت و معادل
  .هاي دیگران است در تصمیم گیري و حل مشکالت ها و تخصص تجربه

ها به  ها اندیشیده و دانش ها و شنیده هاي اشوزرتشت، شایسته است با آزادي بر همه دیده یک انسان زرتشتی، بر پایه آموزش
اي روشن دست یافت  هاي الزم به اندیشه ها و گردآوري دانش و آگاهی ت آورد و پس از این که با هم اندیشیدس

  :گیري کند تصمیم
اي روشن و ژرف بینی آن را بررسی کنید؛ هر مرد و زن راه نیک و  اي مردم این حقیقت را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه

  1) 2د بن 30هات ... (بد را شخصا برگزینید
  هاي مشورت؟ سودمندي

توانیم از زوایاي دیگري موضوع مورد بحث را  اندیشی با دیگران، می ما به یاري هم: اي دیگر دیدن یک موضوع از زاویه: 1
  .کردیم که در حالت عادي، شاید تنها از یک دیدگاه یک مساله را بررسی می حال آن. ببینیم

  .یابیم ها و آراي جدیدي را که به ذهن ما نرسیده بوده را درمی ورت با دیگران، ایدهما به یاري مش: هاي نو دریافت ایده: 2
پیوندند و رودهاي بزرگ و جریان پرفشار و پرتوان آب را پدید  رودهاي کوچک به هم می: ها انباشت ایده و اندیشه: 3
  .سازند هاي بزرگ می هم رسیده و رودخانه جایگاهی که رودهاي کوچک به. ها هم بدین گونه است در مورد اندیشه. آورند می

  ها مر عقل را یاري دهد مشورت ادراك را هشیاري دهد                                   عقل
  اندیشی در تاریخ دین زرتشتی اهمیت هم

ي  یشهتشت گسترش اشویی و پیشبرد اندگیري و خوشبختی دارد که اشوزر اندیشی چنان ضرورت و اهمیتی در تصمیم هم
انجمنی از اندیشمندان و بخردان . سپارد نیک و راستی و یا در بیان دیگر گسترش و پیشبرد دین خود را به انجمن مغان می

. بخشیدند هاي انجمن را تحقق می کوشیدند و آرمان اندیشی یکدیگر در نگاهبانی از دین بهی می زمان که با رایزنی و هم
  .ي این واژه با چنین معناي ژرفی است ي انجمن در پارسی نیز دگرگون گشته گویند؛ واژهزبان اوستایی هنجمن  انجمن را در

ها که افزون بر  این انجمن. اند هاي مشورتی هستند که در تاریخ زرتشتیان معاصر ایران نقش پررنگی داشته ها گروه انجمن
اندیشی گروهی از زرتشتیان هر منطقه  د، با همان هاي آیینی، اجتماعی و دینی بوده اینکه مسوول ساخت و نگهداري مکان

                                                             
 .از موبد فیروز آذرگشسب استاندیشی  همبخش  هاي برگردان 1
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اي زرتشتیان در  هاي منطقه اکنون انجمن هم. اند کرده جغرافیایی، امور آموزشی، فرهنگی و مالی زرتشتیان را مدیریت می
  . هاي خود مشغول هستند سرتاسر ایران، به خویشکاري

  هم اندیشی در گاتها
بینی زرتشتی  پرسگی نهفته است که نشان از اهمیت آن در فرهنگ و جهان دیشی و همان در گاتها، نمودهایی از مفهوم هم: 1

  . دارد
بینی زرتشتی مانند اشا،  ، اجزاي گوناگون فلسفه و جهان29در بخش به پیامبري رسیدن اشوزرتشت در هات 

پردازند، در  گو با یکدیگر میو هاي یک نمایشنامه به گفت ، وهومن و اهورامزدا که مانند شخصیت)روان آفرینش(تشن گئوش
اما این . گیري یعنی برگزیدن اشوزرتشت به پیامبري روي دهد اندیشی با یکدیگر هستند تا بهترین گزینش و تصمیم حال هم

بلکه این بخش یک فرایند و جریان فلسفی . گیري ناتوان است و نیاز به مشاور دارد بدان معنا نیست که اهورامزدا، از تصمیم
وگو چه  اندیشی و گفت توان استنباط کرد که هم همچنین به گونه استعاري، می. بدین گونه نمادین بیان شده است است که

  . کار ارزشمند و مهمی است که پیامبري اشوزرتشت در پی آن روي داده است
ي مردم  دهنده نجاتچه کسی رهبر و «: از اشا پرسید) تشن گئوش(ي جهان  گاه سازنده آن: در این بخش چنین آمده است

اي اشا » جهان خواهد بود تا ما بتوانیم پشتیبان و یاورش باشیم و به او نیروي آباد کردن جهان و گسترش راستی بخشیم؟
چه کسی را مایلی به عنوان سردار و رهبر مردم جهان باشد تا بتواند سپاه گمراهان را در هم شکند و خشم و نفرت را دور 

  )2بند 29هات . (سازد
بلکه  .پیشه نیست شود مسلما بیدادگر و ستم آن سردار و رهبري که براي جهانیان برگزیده می: اشا چنین پاسخ داد

شناسم که بتواند  چه کسی را نمی کنند گر جهان خاکی زندگی می آن از بین کسانی که در. آزار و مهربان است شخصی بی
او باید نیرومندترین فرد در میان مردم باشد تا به در خواست او گمان  بی ولی .نگاهبانی کندکاران  نیکوکاران را در مقابل تبه

   )3بند  29هات ( .یاریش شتابیمه ب
  : بخشد چنین گفت گاه اهورامزداي دانا که با دانش خویش نیروي زندگی می آن

هو(آیا یک نفر سرور دنیوي «  اي از پاکی و پرهیزگاري  جینهکه گن را) رتو( روحانی ي دهنده و یا یک رهبر و نجات) اَ
آیا چنین نیست که آفریدگار تو را به عنوان پاسبان و نگهبان آفرینش برگزید و ماموریت نگهداري  »شناسی؟ نمی ،باشد

  )6بند  29هات ( جهان را به تو بخشید؟
آنها را از گمراهی نجات تواند مردمان را یاري کند و  اي که تو در نظر داري و می دهندهاي وهومن کیست آن نجات... 
   )7بند 29هات (؟ بخشد

ها براي دین بهی بوده است در  در گاتا از انجمن برادري و آزادگی، انجمن مغان نیز که چنان که گفته شد جایگاه رایزنی: 2
موبد فیروز شود و بنابرنظر موبد دانشمند،  یاد می 16و  11بند  51، هات 14بند  46، هات 7بند  33، هات 11بند  29هات 

، اشوزرتشت در حال معرفی برخی هموندان آن زمان این انجمن است و 19، 18، 17، 16، 11آذرگشسب با توجه به بندهاي 
  .برد از گشتاسب، فرشوشتر، جاماسب و میدیوماه نام می

یري پورچیستا در گ نمود دیگري از هم اندیشی در گاتها رایزنی اشوزرتشت و دختر کوچکش پورچیستا در هنگام تصمیم: 3
  :گزینش همسر است
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دختر زرتشت، بشود مزدا اهورا او را که به منش  نی تر اي جوان  ، ا از دودمان هیچدسپ و از خاندان سپیتمانتاي پوروچیس
پاك و راستی و پاکی دلبستگی دارد به عنوان همسر به تو بخشد پس برو با خردت نیک مشورت کن و با عشقی پاك و 

  )3بند  53هات . (فتار نمادانشی کامل ر
اندیشی پدر و منش نیک، گزینش خود را به انجام  گیري از هم از این هات پورچیستا با آزادي کامل پس از بهره 4و در بند 

  .رساند می
  هاي زرتشتی اندیشی در دیگر نوشته هم

گیري از راهنمایی دانایان را در زندگی  هرهاندیشی و ب خواند، هم ي گواه گیري که موبد در هنگام این مراسم می در اندرزنامه •
 :در اندرز هشتم چنین آمده. دهد اندرز می

است و کار با رهنمونی دانا،  زیرا دانش پراکنده. در زندگی راهنماي دانایی برگزینید تا در پیشرفت کارها راه گشایتان باشد
  . فرجام باشد نیک
ي پیران  گیري از تجربه هاي زرتشتی از آن یاد شده است بهره نوشته ي نماد فروهر که در بسیاري از ي سالخورده چهره

 .سازد خردمند را خاطرنشان می

 :خوانیم در دینکرد ششم می •

در جهان کنند، همه براي او ] دیگران[اي هست که اگر فرد آن را انجام دهد، آنگاه آن کرفه که خود کند و آنچه که  کرفه
. شش.ینکردد(است، زیرا از همپرسگی نیکان مرد یزدان را بشناسد و دیو را نیز بشناسد  باشد؛ آن کرفه همپرسگی با نیکان

95.( 

وقتی به دیدار کسی (وقتی کسی به همپرسگی دیگري رود صد برابر بیش از پیش ... مهر و دوستی با دیگران را بیفزایید 
  ).242. شش.د... (دوستی مهر را افزاید ) رود می
ابزار وجود است، خوي نیک ) sti(ر مینو براي مردمان باشد و در گیتی برایش پیدا نباشد، زیرا خیم نیکی نیست که د/ بهی

ابزار هنر، راستی ابزار فره، یزش یزدان ) تالش و کوشش(ابزار خیم، خرد ابزار خوي، همپرسگی با بهان ابزار خرد، تخشایی
  ).253. شش.د(ابزار روان 

پرسگی رود؛  یکی این که کسی که تنها براي نیکی به انجمن بهان براي هم: ، بهتر استکسی که این سه چیز را انجام دهد
زادي نیکان، کامل بندیشد و بگوید؛ روزي سه بار به تن خویش بنگرد که ایزدان با این که به اندازه ارزش و سپاس و آیکی 
  ). 302. شش.د.... (اند یا دیوان  من

اندیشی و  خواهی، خویشاوندداري و فروتنی و کامل مردم دوستی و آشتی: مردم دارند این چند چیز را که برترین چیز است
پرسگی و اعتدال است  داد خرداد امشاسپند سپاسداري است؛ داد امرداد هم.... داري پرسگی و پیمان رادي و سپاسداري و هم

 ).اچ 45اي . شش.د(

 :در اندرزنامه پهلوي موبد آذرباد مهراسپندان آمده •

  .با فرومایه مشورت مکن: ز پانزدهماندر
  .نظر، کارآگاه، هوشیار و نیکخو مشورت و دوستی کن با مرد پاك: اندرز سی و هفتم
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آید ماتیکان سی روز باشد که نگارش موبد آذرباد مهراسپندان است افزون بر  هاي پهلوي که به نظر می در یکی دیگر از کتاب •
 :در این کتاب نیک شمرده شده که. کارهایی نیک شمرده شده که انجام گیرد مطالب دیگر، براي هر یک از روزهاي ماه

در بهمن روز کار از روي خرد به جاي آوردن و به خانه ي دانایان شدن و با یاران مشورت کردن و با دشمنان راه آشتی پیش 
  .گرفتن و رخت خوب پوشیدن

 :یمخوان هاي پهلوي می در باب نوزدهم مینوخرد از دیگر نوشته •

که پادشاهان را به هم پرسش : که پادشاهان را از چه سود و از چه زیان باشد؟ مینوي خرد پاسخ کرد: پرسید دانا از مینوي خرد
با دانایان و نیک مردان سودمندتر گفته است و با غمازان و با نادانان و با جاهالن سخن گفتن و پرسش کردن زیانکارتر گفته 

  .است
 :خوانیم ان نیز چنین میدر اندرز پوریوتکیش •

زیادتر با نیکان زیرا هر کس . سخن شوید هر روز شما را فریضه این است که در انجمن نیکان رفته هم: اندرز چهل و چهارم
  .کند اعمال پسندیده و پاك پیروي می بیامیزد بیشتر از

  فارسیاندیشی در ادبیات  هم
 سه کله بهتر از یک کله •

 : سراید دیدیم همچنین می از مولوي هم بیتی در باال •

  ورچه عقلت هست، با عقل دگر                                    یار باش و مشورت کن اي پدر
  ها نهی   با دو عقل از بس بالها وارهی                                    پاي خود بر اوج گردون

 ...عقل قوت گیرد از عقل دگر و: در مصرعی نیز چنین گوید

 : سراید سعدي نیز می •

  مشورت کند تدبیر                     غالبش بر غرض نیابد تیر هر که بی
  مشورت که بنشانی                       بر نیارد به جز پشیمانی بیخ بی

 .هر که با دانا مشورت کند از رسوایی ایمن باشد: و در تاریخ گزیده آمده •

هاي آن از رایزنی شاهان با موبدان و وزیران در حل  فردوسی بزرگ که در بسیاري از داستان مانند و اما شاهنامه، شاهکار بی •
 :شود ها، بسیار یاد می مشکل

  :کنند در داستان ازدواج زال و رودابه که زال در این کار با موبدان رایزنی می
  ننده راسپهبد فرستاد خواننده را                              که خواند بزرگان دا

  چو دستور فرزانه با موبدان                            سرافراز گردان و فرخ روان
  به شادي به پهلوان آمدند                              خردمند و روشن روان آمدند

اي  ین دو چارهبینیم که پهلوانان با هم اندیشی هم براي آشتی میان ا و در داستان خشم کاووس شاه نسبت به رستم می
  :اندیشند می

  همانگه نشستند با یکدگر                               سراسر بزرگان پرخاشخر
  چو گیو و چو گودرز و بهرام شیر                      چو رهام و گرگین سوار دلیر
  چه سازیم اکنون که رستم برفت                    سوي زابلستان خرامید تفت
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هاي انوشیروان دادگر با بوذرجمهر از موبدان بزرگ و دانشمند زمان خود را  توان بزم هاي دیگر در شاهنامه می اندیشی ماز ه
  :بوذرجمهر در بزم نخست درباره ي هم اندیشی چنین گوید. برشمرد

  هر آن کس که در کار پیشی کند                               همه راي و آهنگ بیشی کند
  هاي دانندگان بشنوي ه آموختن چون فروتن شوي                                 سخنب... 

  به  گفتار اگر چهره شد راي مرد                                 نگردد کسی خیره در کارکرد
  :کند در بزم دوم که انوشیروان چنین پرسش می

  کزو تیره گردد دل پارسا            دگر گفت بد چیست بر پادشاه                        
  چنین داد پاسخ که بر شهریار                                     خردمند گوید که آهوست چار

  یکی آن که ترسد ز دشمن به جنگ                             و دیگر که از بخشش آید به تنگ
  ننگ و نبرد به یک سو نهد روز                سه دیگر که راي خردمند مرد                     

  چهارم که باشد سرش پر شتاب                                   نجوید به کار اندر آرام و خواب
  :در بزم سوم چنین گوید

  هر آن کس که جوید همی برتري                                 هنرهاش باید درین داوري
  د نخست                                  دوم آزمایش بباید درستیکی راي و فرهنگ بای

  سوم یار بایدت هنگام کار                                           زهر نیک و بد برگرفتن شمار
  وز آن پس که یارت بود نیکسار                                    به روز و به هنگامت آید به کار

  ...چهارم 
  :و در بزم چهارم

  هر آن کس که باشد ورا راي زن                                     سبک ناید اندر دل انجمن
  بدانگه بود تاج خسرو بلند                                          که دانا بود نزد او ارجمند ... 

  سر تخت خود زیر پاي آورد             به نادان اگر هیچ راي آورد                              
  که نادان ز دانش گریزد همی                                          به نادانی اندر ستیزد همی

خواند  در داستان به دنیا آمدن رستم که بزرگی جثه کار را براي رودابه سخت ساخته، زال با آتش زدن پر سیمرغ او را فرا می
  .آورد تا فرزند را از پهلوي مادر بیرون کشد ی با سیمرغ است که زال موبدي چیره دست را میاندیش و در هم

گیرد تا فرجام  ها نیز هم اندیشی با موبدان متخصص و آشنا به دانش نجوم و ستاره شناسی صورت می در بسیاري از داستان
انیان، گشتاسب با جاماسب وزیر داناي خود رایزنی براي نمونه در جنگ ایران و توران در زمان کی. بینی شود کارها پیش

  :کند می
  بخواند آن زمان شاه، جاماسب را                              کجا رهنمون بود گشتاسب را
  سر موبدان بود و شاه ردان                                      چراغ بزرگان و اسپهبدان

  که بودي بر او آشکارا نهان                          چنان پاك دین بود و پاکیزه جان    
  ستاره شناسی گرانمایه بود                                       ابا او به دانش که را پایه بود
ه داد و پاکیزه راي   بپرسید از او شاه و گفتا خداي                                  تو را دین بِ
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  ان هیچ کس                           جهاندار، دانش تو را داد و بسچو تو نیست اندر جه
  ببایدت کردن ز اختر شمار                                    بگویی همه مر مرا روي کار

سازند حتی افراسیاب که پادشاهی بدسیرت است از  در شاهنامه ي فردوسی همه براي پیروزي هم اندیشی را پیشه می
  .برد ها می و دگران بهره ویسه یشی پیراناند هم

  اندیشی هم ي شخصیتی زمینه
هر چقدر تحصیالت باال و مطالعات زیاد داشته باشیم و هر چقدر از مغزي متفکر و خالق برخوردار باشیم، باز هم  ها ما انسان

 ن به هم اندیشی، شایسته است با منشاما پیش از روي آورد .در بسیاري موارد نیازمند نظر و تجربه و راهکار دیگران هستیم
ا نیز بر آن بسیار تاکید هاي که اشوزرتشت در بسیاري از بندهاي گات آموزه(پرسگی داشته  نیک و وهومن خود بر پایه اشا هم

  . و پس از بررسی همه سویه موضوع به هم اندیشی با افراد باتجربه و متخصص بپردازیم) کند می
  :آورد در واقع فردي است که که به مشورت کردن با دیگران روي می از نظر روان شناسان فردي

ي  داند و همه نیاز دارند تا با افرادي متخصص و با تجربه در زمینه پذیرفته هیچ کس از جمله او همه چیز را نمی -1
و از دیگران اندیشی کند  گیري دارد، هم مشکلی که نیاز به راه حل دارد و یا در زمینه موردي که نیاز به تصمیم

 .راهنمایی بگیرد

اندیشی روي  کرده و براي این کار پیشگام شده و به هم تجربه و دانش و نیاز به پیشرفت را در خود حسنیاز به  -2
 .آورده است

تر و  تر، شادمان المیک زندگی س گیري از این منابع بهرهتواند با  میو دارد  باوربه گستردگی دانش و منابع دانش  -3
 .پدید آوردر براي خود ت هزینه کم

 .تک روي و خودرایی را از خود دور ساخته است -4

  هاي دانندگان بشنوي به آموختن چون فروتن شوي                                 سخن
  به  گفتار اگر چهره شد راي مرد                              نگردد کسی خیره در کارکرد

 
  هاي یک مشاور خوب چیست؟ ویژگی
 .کسی که با او قصد هم اندیشی داریم، باید راستگو باشد -1

 .گزینیم، باید به انسان ارج بگذارد فردي که براي هم اندیشی برمی -2

 .رازدار باشد -3

باید تعصب و غرور نداشته باشد و نظر خود را بر فردي که براي هم اندیشی به نزدش آمده است، تحمیل نکند و  -4
 .اردگیري آزاد بگذ فرد را در تصمیم

 .خواهیم درباره ي آن هم اندیشی کنیم را داشته باشد صالحیت علمی یا تجربه اي پیرامون موضوعی که می -5

 .پذیر باشد دهد، مسوولیت یک مشاور باید نسبت به فردي که به او هم اندیشی می - 6

  :باشدهایی باید داشته  و اما فردي را که براي هم اندیشی برگزیده ایم از دیدگاه دینی چه ویژگی
هاي افرادي که شایسته ي حضور در انجمن مغان هستند را چنین  ویژگی 11بند  51هات  در گاتها، اشوزرتشت در

  :شمرد برمی
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در جستجوي کیست آن دوست باوفایی که به زرتشت اسپنتمان یاري دهد؟ او آن کسی است که به راستی ! اي مزدا
 درستکارهواخواه انجمن برادري و شخصی  منش پاكو با  است )عشق و ایمان(آرمئیتی است؛ کسی که با  اشا
  .است

  :هاي زیر باشند پردازند باید داراي ویژگی بنابراین از دید اشوزرتشت افرادي که به هم اندیشی در یک جمع یا انجمن می
 .باشد )راستی، نظم، قانون(در جستجوي اشا -1

خود را با مهر و فروتنی انجام دهد و خود به رهنمودي که  امشاسپند سپنته آرمئیتی را در خود پرورده باشد و کردار -2
 .دهد باور داشته باشد اندیشی می به فرد مورد هم

 .درستکار باشد -3

 .امشاسپند وهومنه را همواره یاور خود سازد -4

  .پذیر باشند مسوولیت -5
  دهد که  در نماد فروهر چهره سالخورده نشان می

 .مشاور باید داراي تجربه کافی باشد - 6

  گیري و اندرزهاي بوذرجمهر دیدیم  نچه در اندرز گواهچنا
 . مشاور باید دانا باشد -7

  :و چنان که در اندرز موبد آذرباد مهراسپند آمده است یک مشاور باید
 پاك نظر -8

 آگاه به کار -9

 هوشیار -10

 .باشدو با وجدان بیدار نیکخو  -11

ها را در روابط  ه داراي کمبودهایی هستند، آنهایی ک که انسان چرا .اندیشی کرد هاي فرومایه نباید هم و با انسان -12
 .اندیشی انجام شده ارزشمند نیست دهند و از این رو هم اجتماعی خود بروز می

 با نادانان نباید هم اندیشی کرد: و در پند بوذرجمهر -13

 به نادانی اندر ستیزد همی                                          که نادان ز دانش گریزد همی

  سرانجام و سودهاي هم اندیشی کردن
توان از  هاي پیروز است، می ي انسان هاي برجسته اندیشی کردن از ویژگی دانیم هم از دید علمی، افزون بر این که می

  :اندیشی برشمرد میان سودهاي بسیار آن، سودهاي زیر را در نتیجه ي هم
وقتی کسی به همپرسگی : ...خوانیم شم دینکرد نیز میچنان که در دفتر ش. اجتماعی بین افرادافزایش ارتباطات  -1

 ).242. شش.د... (دوستی را افزاید ) رود وقتی به دیدار کسی می(دیگري رود صد برابر بیش از پیش 

 احترام آنان به دست آوردندیگران و  هاي اندیشهو شخصیت و  باورهابه گذاري  رجا -2

 هاي خود آگاهیافزایش  -3
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اگر پیروز شویم آنها هم خود را در این پیروزي سهیم دانسته و . شود بانی مشاوران میهم اندیشی سبب جلب پشتی -4
هاي گوناگون ما را  شتابند و یا در جمع کنند و در اجراي تصمیمات در صورت امکان به یاري ما می ما را تحسین می

 .آیند کنند و اگر شکست خوردیم به یاري ما برمی تایید می

  :و سرودهاي اشوزرتشتو اما از دید گاتها 
دست ) پاداش(در پرتو نیروي مینوي انجمن برادري مغان و سرودهاي محبت که از منش پاك است کی گشتاسب به آن 

یافت و در پرتو اشا از دانشی برخوردار شد که هستی بخش دانا و پاك مقرر فرمود دانشی که ما را به سوي خوشبختی 
  )16بند  51هات . (دشو رهنمون می

موجب ) وهومن(اندیشی است که در پرتو اشا و با نیک) چیستا(دانشی : این رو سود و سرانجام هم اندیشی دستیابی به از
  .شود خوشبختی می

  :آموزان کار با دانش: بخش دوم
بیشتر از همین رو . اي قرار نیست انجام دهند آموزان در این سن وابسته به خانواده هستند و احتماال کار خیلی ویژه دانش

هاي آینده و با رشد سنی و شخصیتی او،  در سال. رویکرد ما این است که در انجام کارهاي خاص، از بزرگتر خود اجازه بگیرند
اندیشی به معناي مشورت گرفتن تخصصی و هم فکري گروهی  ، هم....در هنگام آموزش مفاهیم کارگروهی و همکاري و 

  .  شود تر دنبال می جدي
به ویژه در . آموزان پدید آورند اندیشی را براي دانش تري از هم تر و گسترده هاي باالتر باید زمینه عملی پایه اما آموزگاران

  . این نمود بیشتر خواهد بود... بخش کارگروهی و 
بلکه براي افزایش خالقیت ذهنی . ، بخشی آمده که آموزه مستقیمی در این باره ندارد20در رویه آموز،  در کتاب دین

اما شما باید از . کنید، همراستا است نقاشی آن کمی با داستانی که در ادامه شما در کالس تعریف می. آموز است دانش
توانید کدهایی را به آنان بدهید که در  شما می. آموزان بخواهید که در این باره نقاشی فکر کنند و یک داستان بسازند دانش

  . هاي خردمند و بزرگتر دیگر اندیشی با هم و خرگوش ، هم)کار گروهی(ري با هممانند همکا. داستان خود به کار گیرند
  :گویی داستان
  ها ها و خوراکی موش
ظرف پر از  ،چند تا کلوچه .کردند ها دور هم جمع شده بودند و از سوراخ کوچک به خوراکی هاي تو آشپزخانه نگاه می موش

ها توي النه  بوي خوراکی. بودند ها در انبار خوراکیبود که  چیزهاییگردو  مربا تعدادي شکالت و تکه بزرگی پنیر و مقداري
  .داد ها از گرسنگی صدا می آمد و شکم بچه ها می موش

  .من که رفتم: کپل سرش را نزدیک سوراخ برد و گفت
  .نه خطر دارد باید مطمئن شویم بعد بیرون برویم: یکی از بچه ها گفت

  ها خوردنی هستند؟ از چی مطمئن شویم اینکه خوراکی: و گفت انداخت پیرامونکپل نگاهی به 
  .نه اینکه خطري نباشد -

  .ها خطر ندارند هیچکدام این خوراکی: اش بود گفت کپل که حسابی گرسنه
  .ها نگاهش کردند و خندیدند بچه
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  .ها را بیاوریم ما باید از بزرگترها بپرسیم چه طور باید به آنجا برویم و خوراکی: ها گفت یکی دیگر از بچه
  .ما موش هستیم کوچولوییم و باید خیلی مواظب باشیم: یکی دیگر گفت 

و  کپل این را گفت. ترسم اما من بزرگم و زرنگ براي همین نمی .شما کوچولو و ترسو هستید: کپل سمت سوراخ رفت و گفت
به کدام طرف بروند و خوراکی  ،کسی جلوتر برود چه ،ها با هم فکر کردند چه طور بیرون بروند بقیه بچه. از سوراخ بیرون رفت

 ها را همانجا بخورند یا بیاورند؟ انند آیا همه با هم بروند خوراکید هنوز نمیدیدند، وقتی فکر کردند . را چطور به النه بیاورند
  .یدند و زود برگشتندها را پرس ها رفتند و راه ها پیش بابا موش پس دو تا از بچه. کدام خوراکی را اول بیاورند هر کسی

 .یکی یکی با فاصله و آرام از النه بیرون رفتند ،دانند چه کار کنند ها دوباره با هم فکر کردند و وقتی مطمئن شدند می بچه
ها خودشان را روي میز  ه باال رفت و کم کم چند تا از بچهیکی رفت پشت پایه صندلی و آن یکی از پرد ،یکی رفت پشت جارو

هایی دادند که پایین میز  ها را برداشتند و به بچه آنها خوراکی .ها گفته بودند ست مثل کاري که باباها و ماماندر .رساندند
کپل را دیدند که دمش توي تله  ،بردند هاي زیادي را به خانه می ،  خوراکیفکري و کمک وقتی همه آنها با هم. منتظر بودند
اما بدون دم چون دم کپل تو تله  .کپل را نجات دادند و به خانه بردند ،گربه برسد از اینکه خانم پیش ها  بچه. گیر کرده بود

  .ماند
آمد باید براي کاري که بلد  کرد، یادش می اما هر وقت به جاي خالی آن نگاه می .کپل دم دراز و خوشگلش را از دست داد

  .نیست مشورت کند و از بزرگترها کمک بگیرد
 کورش وفاداري

  گفتگو
  :پردازیم هاي زیر به گفتگو می ها، با طرح پرسش ها و خوراکی خواندن  داستان موش پس از

  مشورت با دیگران چه فوایدي دارد ؟
 ي دیگران کمک گرفتن از فکر، تخصص و تجربه -

 گیري کم شدن خطاهاي تصمیم -

  با چه کسانی نباید مشورت کرد؟
  .شناسیم کسی که او را به خوبی نمی -

 .کار تجربه، دانش و تخصصی ندارد ي آن کسی که درباره -

 . شود نیست و به اصطالح دروگوند نامیده می) راست، منظم، قانونمدار(شو کسی که ا -

 توان مشورت کرد ؟ با چه کسانی می

 .خردمند، زیرا نظرش عاقالنه است -

 .خواهد خیرخواه، زیرا خوبی انسان را می -

 .شیده استکارآزموده و باتجربه، زیرا سرد و گرم روزگار را چ -

 .کارشناس و متخصص، زیرا در آن موضوع مهارت دارد -

 .گذارد داند را به درستی در اختیار شما می راستگو، زیرا آنچه می -

  اگر مورد مشورت قرار گرفتیم چگونه نظر بدهیم؟
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 .عاقالنه و سنجیده نظر بدهیمبر پایه اشا،  -

 .ایم ر این صورت به او خیانت کردهدرست و واقعی نظر بدهیم نه مطابق میل مشورت کننده چون د -

 .داریم تنها وقتی نظر بدهیم که آگاهی کاملی -

  :اندیشی آداب هم
  :اندیشی هم مانند هر کاري آدابی دارد هم

اند یا فکرشان مشغول کار دیگري است، زمان  مثال اگر پدر و مادر خسته. در هنگام مناسبی با افراد مناسب مشورت کنیم •
  .مناسبی نیست

  .مورد مشورت را خوب براي فرد طرف مشورت خود، توضیح دهیم موضوع •
  .هایش را کامل بگوید به میان سخنان طرف مشورت خود نپریم و اجازه دهیم دیدگاه •
اي را به توضیحات اولیه خود بیفزاییم، در هنگامی که جمله او تمام شده است یا در هنگام تمام شدن  اگر خواستیم نکته •

  . افه کنیمحرفش آن نکته را اض
  : سرودخوانی

  مشورت
  رفتم خونه وقتی می

  تو ویترینِ مغازه
  یه کفشِ خشگل دیدم

  بلند و نازه پاشنه
  

ه ست کنارشم یه چکم  
  که ساقِ اون بلنده
  ست با اینکه خیلی ساده
  اما خیلی قشنگه

  
  وقتی رسیدم خونه
  از مامانم پرسیدم
  کدوم یکی بهتره
  اگر بخوام بخرم

  
  تمیگه تابستون گذش
  پاییز یکی دو ماهه
  چکمه بخر دخترم

  زمستون توي راهه
  دخت دهنادي مهین
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  بحث گروهی
ي این پرسش با هم مشورت کرده و  خواهیم درباره ها می نفري تقسیم کرده و از آن 4و3هاي  آموزان را به گروه دانش

  : پاسخ بگویند که
  کنیم؟ با دیگران مشورت می چه هنگام

 .همی بگیریمخواهیم تصمیم م وقتی می -

 .کند وقتی جایی از بدنمان درد می -

 .خواهیم مساله سختی را حل کنیم وقتی می -

 .وقتی گم شده باشیم -

 .بخریم... خواهیم پوشاك، کتاب، کیف، نوشت افزار و  وقتی می -

 .برویمیا سفر گردش به خواهیم  وقتی می -

  با چه کسانی مشورت بکنیم؟ 
 ناظم  –مدیر  – آموزگار –امیل ف –برادران و خواهرانم  –مادر  –پدر  -

 ...و – پزشک –پلیس  –دوستان  -

  :آن چه که از این واحد کار آموختیم
  :کنم وقتی مشورت می

o  کنم از اندیشه و عقل دیگران استفاده می. 

o گیرم تصمیم درست می. 

o کنم در کارهایم اشتباه نمی. 

o کنم که با کسانی مشورت می: 

o اشو باشند.  

o عاقل باشند . 

o باشند خواهخیر. 

o متخصص باشند. 

 .گیرم کنم یا کمک می با این افراد مشورت می

o پدر و مادر 

o برادر و خواهر 

o فامیل 

o مدیر مدرسه، معاون و معلم 

o دوستان خوب 

o هاي راهنما کتاب  
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  به یاري اهورامزدا
  خانواده: موضوع
  : اهداف

  .آن چه که باید در مورد خانواده بدانیم: بخش نخست
 .داند ترها، خانواده و احترام به پدر و مادر را می رخورد با بزرگهاي ب آموز شیوه دانش .1

 .کند آموز در خانواده، به درستی نقش خود را ایفا می دانش .2

 :عناصر کلیدي

آمیزي با  رابطه احترامو با درك جایگاه خود، دست یابند خانواده به شناختی از آموزان  هدف از این بخش این است که دانش
  . به ویژه پدر و مادر داشته باشند اعضاي خانواده

  :هاي دینی پایه
... اجتماعی است که بر اساس پیوندهاي خانوادگی مانند زن و شوهري، والدین و فرزندي و  اختارس وچکترینکخانواده چیست؟ 
  . ورزند کنند و به هم مهر می اعضاي خانواده از همدیگر مراقبت می. شکل گرفته است

  : ز هموندانجایگاه و خویشکاري هر کدام ا
البته ممکن است . توانند در یک خانواده نقش ایفا کنند هایی هستند که می پدر، مادر، فرزندان، پدر بزرگ و مادر بزرگ، جایگاه

دار نشدن و یا درگذشت،  جدا زندگی کردن پدربزرگ و مادربزرگ، بچه. ها، وجود نداشته باشند یک یا چند مورد از این جایگاه
  .   ها باشد هاي نبود برخی از جایگاه از سبب تواند شماري می

پدر و گاهی مادر خانواده، مسوول تامین درآمد . در یک خانواده، هر کس بنا به سن و جایگاهی که دارد، خویشکاري بر دوش دارد
. یا مدیریت خانه است داري مادر، در بیشتر موارد، مسوول خانه. انداز هستند ها و پس اقتصادي براي گذران زندگی و تامین هزینه

فرزندان بنا . کند هاي جاري زندگی را مدیریت می مادر یا کدبانوي خانه، بر بهداشت جسمی و روحی خانواده نظارت دارد و هزینه
رسان باشند و کارهاي آموزشی و پرورشی خود در چارچوب مدرسه و دانشگاه را  به سنی که دارند باید در انجام امور زندگی یاري

دهد، همراه کارهاي خانواده هستند و با  شان اجازه می ممس و بامس نیز تا جایی که توان و تندرستی. رستی انجام دهندبه د
  . کنند هاي خود، در جاهایی که نیاز است، کمک فکري می تجربه

نواده، باید از آن پیروي بر خانواده، سلسله قوانین فرهنگی و اخالقی حاکم است که همه اعضا براي پایداري و پیشرفت نهاد خا
اي در پیوند با همه است، الزم است با دیگر هموندان خانواده در میان گذاشته  براي نمونه، کارهاي عمومی خانه که به گونه. کنند
ویژه به  قانون دیگر، ارج و احترام به یکدیگر و به. به ویژه از سوي فرزندان که باید درباره آن از پدر و مادر اجازه بگیرند. شود

  . بزرگتر است
. همدلی یک ویژگی ذاتی و غریزي است. یکی از مسایل مهم در یک خانواده، وجود حس همدلی بین هموندان یک خانواده است

ها و احساسات  یعنی اینکه شخص بتواند مسایل دیگران را حتی در زمانی که در آن شرایط قرار ندارد، درك کند و براي دیدگاه
ارتباط بین اعضاي خانواده و به ویژه ارتباط بین فرزندان با پدر و مادر باید به مراتب فراتر از . حترام قایل باشدها ارزش و ا آن
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روابط رسمی بوده و کامال حالت احساسی و همراه با مهربانی و صمیمیت باشد و باید بدانیم که همدلی و همازوري بسیار نیک 
  .استاست و در دین زرتشتی بسیار ستوده شده 

  : چگونگی تشکیل خانواده
پسران و دختران پس از رسیدن به سن . یکی از کارهاي پسندیده و بایسته در بین زرتشتیان است) زناشویی( مرد پیوند زن و

هاي زندگی باید تشکیل خانواده بدهند و زندگی مشترك خود را بنیان  ونی، رشد اجتماعی و آموختن مهارتبلوغ روانی، سن قان
تر و  و عشق و عالقه را تجربه کنند که این کار مهم با همکاري پدر و مادر خانواده در به سامان رسانیدن فرزندان آسان گذارند

  .گیرد تر صورت می دوامبا
ه مردي که همسر ب .مردي که زن داشت و داراي فرزند بود بر مردي که زن و فرزند نداشت برتري داشت یش زرتشتیکدر 

در که این دو واژه در اوستا نیز آمده است . شد گفته می »نی نمانوپت«و به زنی که شوهر داشت » تی نمانوپی« انتخاب کرده بود
ها در تفسیر پهلوي به صورت  این واژه .دهد نمانو به معنی خانه و خانواده و قسمت دوم هر دو واژه رییس و رهبر معنی میآن 

  .ده به معنی خانه و خدا به معنی سردار، رییس و صاحب معنی شده استکد، کده، کزه و خ .کدخدا و کدبانو آمده است
  : 7در دین زرتشتی کانون خانواده ارزش

  .در اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان از زنان به عنوان همسر و مادر با ستایش یاد شده است
   :کند اهورامزدا به زرتشت چنین خطاب می 47بند  4در وندیداد فرگرد 
ردي که خاندانی دارد بر آن که ویم زرتشت سپیتمان، مردي که زن دارد بر آن که پیمان ازدواج نبسته، مگ من به تو می

  .فرزند است، برتري دارد خانمان است، مردي که فرزند دارد بر آن که بی بی
  :کند میم که مرد در موقع گواه چنین تعهد یکن از متن پیمان زناشویی به زبان پهلوي را نقل می برگردان بخشی

من او را به عنوان . در همه عمر او را همسري گرامی، کدبانویی استوار، به خوراك و پوشاك پوشانده و پوشیده نگاه خواهم داشت
  .همسر و سرور، در حدامکان و به فراخور زمان نیکو و پرآزرم نگاه خواهم داشت

  :آمده است گیري گواه در اندرزو براي بستن این پیمان 
همچنین همه . زرتشت سپیتمان بر تو گواه بادفروهر . بر تو گواه باد... رامزدا بر تو گواه باد، مهر و سروش و رشن راست اهو.... «

باید در  سواین پیمان باید نگه داري شود و هر دو ...و من که هیربدم بر تو گواه باد . باشندگان در این جمع بر تو گواه باد
  ».ترین گناهان شکستن پیمان است ترین و نابخشوده الق ایران باستان یکی از نکوهیدهر اخد. این پیوند بکوشند نگاهداري

  . صفت بارز ایرانیان قدیم، عشق به داشتن فرزندان بسیار، همراه با آموزش راستی به آنان بوده است
زنان دارنده «مثال . ستایند می تن فرزندان راخوریم که داش هایی بر می ین بخش اوستا، جاي به جاي با متنها، دوم در یشت

فرزند هستند برتري  اهورامزدا آنان را که فرزند دارند، بر آنان که بی 47بند  4در وندیداد فرگرد   »...ستاییم  میفرزندان بسیار را 
  .فرستاد هایی می زندان بیشتر داشتند هر ساله هدیههایی که فر ده که داریوش، شخصا براي خانوادهدر تاریخ آم. دهد می

  .بر هر زرتشتی بایسته است اگر فرزندي ندارد، در دوران زندگی، کسی را به فرزندخواندگی بپذیرد
                                                           

 . هیم پورداود استهاي اوستایی، از موبد اردشیر آذرگشسب و ابرا هاي گاتهاي بخش خانواده، از موبد فیروز آذرگشسب و موبد رستم شهزادي و برگردان برگردان 7
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نگاه فرهنگ زرتشتی به پیوند پیوند زناشویی پورچیستا دختر اشوزرتشت و همچنین درباره  5تا  3از بند  53در گاتها، در هات 
  : زناشویی سخن رفته است

  :3بند  53هات 
ین کسی را که با اندیشه نیک، باور استوار و بر پایه ترین دختر زرتشت، ا اي جوان» تمانهیچت اسپن«از دودمان » یستاپورچ«اي 

  .با بهترین دانش رفتار کن همپرسگی کن وآرمئیتی فزاینده و پس با خرد خویش . به تو بخشد) همسر(اشا، مزدا به عنوان سرور
  :4بند  53هات 

  .تعیین شده است، با مهر برخواهم گزید» همکیشان«به عنوان پدر و سرور مردمان و  همانا من آن کسی را که
  .منشی درخشان زندگی کنم با نیک» اشوان«باشد که چون پیرو اشا در میان 

  .را در همه هنگام به ما ارزانی دارد» بهی«  اهورامزدا، دین
  . گویم کننده می گان شوياین سخنان را از روي پند به جوانان و دوشیز«: 5بند  53هات 

  .در اندیشه خود به یاد بسپارید و در نهاد خویش دریابید
  ».همانا این موجب زندگانی خوب خواهد بود. از یکدیگر پیشی جویید وییشندگانی هر کدام با منش نیک در ادر ز

  : جایگاه مادر در تاریخ
از و به همراه همسر خود هاي روزگار خود مقاومت کرد  ر دشواريدر برابهاي تاریخی،  بر پایه برخی روایتدغدو مادر اشوزرتشت، 

  . هاي انتقادي خود در برابر وضع موجود روزگار دفاع کرد دیدگاه
او زنی بود که با استواري در هر کاري . از آتوسا همسر داریوش، دختر کورش و مادر خشایارشاه در تاریخ بسیار سخن آمده است

کوروش . شاه کامال موثر بود»خشایارشا«س از مرگ شوهر نیز در سرنوشت کشور و در مقام مادري آتوسا پ. همراه شوهرش بود
   .در هنگام مرگ به فرزندان خود وصیت کرد که در هر کاري فرمانبردار مادر باشند

دن او، به او پس از مرگ همسرش، با تالش بسیار از فرزندش محافظت کرد و پس از بزرگ شفرانک مادر فریدون در شاهنامه، 
  .درباره چگونگی پیروزي بر ضحاك اندرز و آموزش داد

و زبانزد مدیریت و دالوري بسیار به کار برد هاي ایران و یونان  در جنگنیروي دریایی خشایارشا، فرمانده آرتمیس یا آرتمیه، 
  .روزگار خود بود

در همین دوره سیاسی، . لکرد سیاسی خوبی داشتندآزرمیدخت به پادشاهی رسیدند و عم پوراندخت و در روزگار ساسانیان، 
  . 8جنگیدند سربازان زن بسیاري در ارتش ایران در برابر روم می

  :جایگاه پدر در تاریخ
دهنده جایگاه  این نشان. نامند می »پدر ایران«به سبب نقش بزرگی که در تاریخ و تمدن ایران داشته است، کوروش بزرگ را 

مانند پدر . کنند هاي گوناگون را نیز با پیشوند پدر ملقب می بزرگان حوزهبه همین ترتیب . ه ایرانی استدر اندیش» پدر«مفهومی 
  ...آهن و  علم فیزیک، پدر صنعت راه

                                                           
8 Dodgeon M. H. (1991). The Roman Eastern Frontiers and the Persian Wars. London: pp. 24, 67, 197 and 307 
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  زنان و مردان و جوانان در اوستا
  :پردازد ی، صفات مورد ستایش افراد جامعه، به ستایش جوانان، زنان و مردان مدر خرده اوستا در گاه ایوي سروترم

ستاییم که داراي اندیشه و گفتار و کردار نیک و داراي وجدان پاك،  پایه اشوان و سردار اشویی می اینچنین جوانانی را هم: 1
  . گستر باشند راستگو،فداکار و دین

گفتار و  اندیش، نیک ستاییم که بسیار نیک زن پارسایی را می. ستاییم اي را که اشو و سردار اشویی باشد ما می کدبانوي خانه: 2
و ) فروتنی، مهربانی و پایبندي به پیمان(دیده و با اراده و مدیر است و داراي صفات سپنتاآرمئیتی کردار، به خوبی آموزش نیک
  .مند به باردهی و ادامه زندگی است عالقه

او جهان و از گناه گریزان است و از کارهاي  کردار، با ایمان و گفتار و نیک اندیش، نیک یکبسیار نستاییم که  مرد پارسایی را می: 3
  . رسد جهانیان را در گسترش اشویی یاري می

  :ارج به سالمندان
به ویژه از دید پرورشی، بایسته است پدر و . اي برخوردار هستند همه سالمندان و به ویژه ممس و بامس، از ارجمندي ویژه

اگر هم آنان در . داشته باشند، تا فرزندان این رفتارها را ببینند و الگو بگیرند انگیزي با پدر و مادر خویش مادرها، برخورد احترام
  .  کنند، بایسته است با سر زدن به آنها به همراه فرزندانمان، این فرهنگ را به آنان منتقل کنیم ها زندگی نمی کنار خانواده

  : در اندرزهاي آدرباد ماراسپند آمده است
  .سال شوي چه تو نیز بسیار مه. مکن) استهزا(افسوس) سالمند(سال  به مرد مه

  به مردم بر افسوس و خواري مکن
سال مرد کهن به ویژه به مه  

  سال گردي و پیر که روزي تو مه
هژیر) کودك(همان بینی از ریدکان  

  :آموزان کار با دانش: بخش دوم
اش را در خانواده، به  نواده آشنا شده و یاد بگیرد وظیفهآموز باید با نقش و مسوولیت هر یک از اعضاي خا در بخش خانواده، دانش

آموز بتواند در زندگی خانوادگی کارکرد مناسبی داشته باشد، احتماال زندگی اجتماعی توانمندي  اگر دانش. درستی انجام دهد
نی و همیشگی نیست و یا یک موقعیت غیرقابل دگرگوشود بدین معنا نیست که  البته آنچه به عنوان نقش بیان می. خواهد داشت

  . اینکه افراد نباید به همدیگر یاري برسانند
اي آنها، از آنها بخواهید اعضاي خانواده  براي درك برداشت پایه. شناسند آموزان، به نوعی مفهوم کلی خانواده را می همه دانش

دانند و آن کسی را که به  عضو می کشند، از دید آنها مهمترین آن عضوي از خانواده را که بزرگتر می. قاشی کنندنخود را 
  . ها، سودمند است این دانستنی در ارتباط ما با خانواده. اند، بیش از بقیه دوست دارند تر کشیده خودشان نزدیک
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ي خوراك و همکاري با هم براي تعویض یک  تصویري از خانواده آمده که افراد در حال فراهم آوردن سفرهآموز،  دین 21در رویه 
توانند در کارهاي خانه همکاري کنند  هایی که می موقعیتآموزند،  آموزان بخواهید با آنچه در این درس می از دانش. ستندالمپ ه

  . را بیان کنند
  هماهنگی در خانواده

توانید خانواده را به  براي نشان دادن مساله نظم و هماهنگی در خانواده و اینکه هر کس باید به وظیفه خود عمل کند، می
آموزان در این سن، چه میزان از بدن  صرف نظر از اینکه دانش. تشبیه کنید... هاي طبیعی منظم مانند بدن انسان و  مجموعه

توان این هماهنگی را نشان داد و نتیجه گرفت که در خانواده هم هر کس  انسان آگاهی دارند اما در سطحی کلی و قابل فهم می
تا بفهمیم  بینیم با چشم میمثال . بهره ببرید» خانواده بدن من«توانید از اصطالح  می. دهد باید کار خودش را به درستی انجام

  .... کنیم و  رویم و بازي می با پاها راه می. فهمیم با زبان مزه چیزهاي خوب و بد را می. رویم کجا می
  . شتاین مفهوم نظم و هماهنگی در بخش نظم و براي توضیح مفهوم اشا کاربرد خواهد دا

 پرواز خانوادگی: گویی  داستان

و  ها همه لباس نو پوشیده بودند آقا موشی توي اتاق باال خانم موشی و بچه. چند ساعت به تحویل سال و عید نوروز مانده بود
 آقا موشی و. خواست از جایش بلند شود پشت در نشسته بود و نمی چون یک گربه بزرگ پشمالو،. رفت و نگران بود پایین می

سفید کبوتر یک . بروندجنگل بود  سويآن که جان عمو ي به خانهخواستند  می دید و بازدید نوروزها را براي  خانم موشی و بچه
کبوتر هم با سبد باالي درخت نشسته بود  .ي عمو جان ببرد به خانهها را  با یک سبد آمده بود تا آنها بود  مهربان که همسایه آن

  .کرد می نگاه آن گربه سیاهو به 
توانند نوروز را با یک  ها خیلی خوشحال بودند که می آقا موشی و خانم موشی و بچه ها هیچ وقت با سبد پرواز نکرده بودند آن

آقا موشی فکر کرد و فکر . خواست همه چیز را خراب کند پشت در نشسته بود و می گربه بزرگاما حاال  .کنند آغازپرواز قشنگ 
به خانم موشی . براي همین هم یک تصمیم مهم گرفت داشته باشند یخوب نوروزهایش شاد باشند و  ت بچهخواس او دلش می .کرد
بشوید و همراه کبوتر به خانه عمو جان  ها سوار سبد به دنبال من خواهد آمد تو با بچه آن گربه .روم من از خانه بیرون می :گفت
با یک جست  گربه. است بگوید این کار خطرناك است اما آقا موشی رفته بودخو خانم موشی می. آیم من بعداً پیش شما می .بروید
خانه عمو  ین آورد و همه سوار شدند و به سويها از خانه بیرون آمدند کبوتر سبد را پای خانم موشی و بچه. ل آقا موشی کرددنبا

به او  گربهاما  .برایشان دست تکان داد با شادمانی. دها را توي آسمان دی ها بود که آن ال به الي سبزهآقا موشی  .جان پرواز کردند
. عجله کن .آقا موشی زود باش سوار شو: همین موقع صداي خانم موشی به گوش رسید .خواست او را بگیرد نزدیک شده بود و می

ار سبد شود و کبوتر ها به او کمک کردند تا سو موشی و بچه خانم. هایش را باز کرد و سبد را نزدیک خودش دید آقا موشی چشم
  .شدند کرد که دور و دورتر می میها نگاه  با تعجب به آن گربه پشمالو .با تمام قدرت پرواز کرد

  بحث و گفتگو 
آموزان را با نقش جایگاه پدر و مادر در خانواده و وظایف فرزندان نسبت به اولیا  پس از نقل  قصه پرواز با طرح سواالت زیر دانش

  . آشنا کنیم
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  :مانند موارد زیر اشاره کنند هایی اي هدایت شوند که به موضوع ونهآموزان به گ ها، دانش پاسخ به پرسشدر 
ها  به عبارت دیگر این. تواند تغییر کند هاي گوناگون می ها، به دلیل البته یادآوري این نکته بایسته است که این دایره خویشکاري

  . شوند این افراد انجام می توسط» معموال«شماري از کارهایی هستند که 
  ...مانند مطالعه و پژوهش و . شود م میدوم اینکه برخی کارها فراي همه اینها انجا

همه . وظیفه اوستسوم اینکه این وظایف به معناي این نیست که هیچ کس نباید به کس دیگري در کارهایش کمک کند چون 
  . کنیم همدیگر کمک می دانیم اما به خویشکاري، وظیفه و جایگاه خود را می

  نقش پدر در خانواده چیست ؟ – 1
 دفاع از حریم خانواده -

 ....تامین لوازم زندگی مانند وسایل، پوشاك و  -

 کمک به پیشرفت تحصیلی -

 تامین بهداشت و سالمتی -

 پر کردن اوقات فراغت -

 سرپرستی خانواده -

 ...و  -

  نقش مادر در خانواده چیست؟ – 2
 نظافت و بهداشت خانه -

 تهیه غذا و پخت و پز -

 هگاهی کار در بیرون از خان -

 ها نگهداري از بچه -

 مهمانداري و خرید روزانه -

  چیست؟ پدر و مادروظیفه فرزندان در برابر  – 3
 احترام به پدر و مادر  -

 رعایت ادب  -

 ریخت و پاش نکردن  -

 به اسم صدا نزدن پدر و مادر  -

 پدر و مادرحرف شنوي از  -

 پدر و مادر جا بلند شدن هنگام ورود از  -

 هنگام استراحت پدر و مادر کمتر سر و صدا کردن  -

 کمک به مادر در کارهاي خانه  -
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  :ترهاي فامیل چگونگی ابراز احترام به پدر، مادر، پدربزرگ و مادر بزرگ و دیگر بزرگ
 مودبانه سخن گفتن -

  و نبردن نامشان به تنهایی و افعال جمع خطاب کردن» شما«آنها را  -
  تند نگاه نکردن -
  گوش کردن به حرف آنان -
 حاضر جوابی نکردن -

 کردن و نشستن در برابر آنان در هنگام سخن گفتننگاه  -

  دراز نکردن پا در برابر آنان -
  :سرود خوانی 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خانواده
  مانند دست است هر خانواده
  هر کس یک انگشت در خانواده

  بابا در این دست انگشت شست است
  او که نخستین انگشت دست است

  انگشت بعدي یعنی نشانه
  او مادر ماست بانوي خانه
  انگشت سوم یعنی برادر
  اینجا نشسته پهلوي مادر

  کی کیست؟ انگشت دیگرپس این ی
  آري درست است او هست خواهر
  من هستم آخر انگشت کوچک
  انگشت ها را دیدي تو تک تک
  ما پنج انگشت هستیم با هم
  با هم شریکیم در شادي و غم
  گرچه جداییم ما پنج انگشت
  هستیم با هم مانند یک مشت

 وحید نیکخواه

  خانواده

  دور سفره نشستیم
  دوتا دوتا پیشِ هم

  فریم تو خونهشش ن
رم وقتی که من می شم  

  
  مامان، بابا

س با خواهرم مس، ب مم  
  ي ما تو خونواده

  ترم من از همه کوچیک
  
  پرسه شستید مامان می

  دستارو پیش از غذا؟
س میگه فراموش مم  

  »یاد خدا«نکنید 
 

دخت دهنادي مهین  
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اگر . دآموزان، یک دست را در دفترشان نقاشی کنند و روي هر انگشت، اعضاي خانواده را بکشن دانشبه عنوان تکلیف، بخواهیم 
اگر بیشتر بودند . بگوییم که دست را کامل بکشند ولی به همان تعداد که باید، رویش نقاشی بکشندبودند، اعضاي خانواده کمتر 

 . توضیح دهیم که روي دو دست آن را انجام دهند

  مادر بزرگ خوبم   
  شیشه  عینکش هست  آي قصه قصه قصه
  بزرگ و ذره بینی  نون و پنیر و پسته

  وقتی که مادر بزرگ  گ خوبممادر بزر
  خونه قصه برام می  پهلوي من نشسته

  خانه کوچک ما  موي سرش مثل برف
  مثل بهشت میمونه  سفید و نقره رنگه
  آي قصه قصه قصه  مکناي مادر بزرگ
  نان و پنیر و گردو  گل گلی و قشنگه

  مادر بزرگ برایم  عینک او همیشه 
  یک قصه خوب بگو  سواره روي بینی

  نقاشی
خواهیم یک صفحه کاغذ تهیه کنند و تصویر خود را در میان آن نقاشی کنند و سپس تصویر دیگر اعضاي  آموزان می شاز دان

  . خانواده را در اطراف خود طراحی کنند
  .آموزان کسانی را که خیلی دوست دارد نزدیک تصویر خود طراحی خواهد کرد از دید روانشناسی، دانش: توجه 

  ي  زادروز اعضاي خانوادهبرا شادباشتهیه کارت 
کنند و روز زادروز  د طراحیرا خو شادباشیبرادر و خواهر خود را یاد بگیرند و کارت  ،مادر روز پدر،زادرآموزان بخواهیم  نشاز دا

  .اعضاي خانواده خود را خجسته باد بگویند
  ابراز احساسات

را نوشته و  هایی اند جمله دین دبیره و خط فارسی، فرا گرفتهاز دانش آموزان بخواهیم با حروفی که تا زمان اجراي طرح از خط 
  . احساسات خود را نسبت به اعضاي خانواده بیان کنند

  :مصاحبه    
 و شهرها در گروهی، هاي نیایش ویژه به و دینی هاي آیین اجراي درباره خود مادربزرگ یا پدربزرگ با خواهیم می آموز دانش از

  . بیاورند کالس به را گزارش و کنند وگو تگف خودشان زمان روستاهاي
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  خرگوش طالیی: داستان
هاي خوب پدر  دراز کشیدند تا با قصه هاي وحشی ها و گل روي سبزه ،هاي بازیگوش در اطراف درخت چنار شب بچه خرگوش
  .تنها زندگی کندو دور از بقیه میخواست اما خرگوش طالیی  ،بزرگ به خواب بروند

 ،پدر بزرگ در حالی که به تنه درخت تکیه داده بود ،شد ها پنهان می که خورشید کم کم پشت کوه غروب زیبا در یک
وقتی قصه تمام  .دادند ها هم با دقت و حوصله به قصه زیباي پدر بزرگ گوش می ها تعریف کرد و بچه خرگوش بچه اي براي قصه

 او آن. در فکر بوداما خرگوش  طالیی  .خواب شیرینی فرو روند ها به طرف النه گرم و نرم خودشان رفتند تا به شد همه خرگوش
دیگر از این زندگی : گفتنگاهی به اطراف انداخت و با خودش  .صبح خیلی زود از النه بیرون آمد .خوابش نبرد شب هر چه کرد

این تصمیمش  ون آنکه دربارهخرگوش کوچولو بد .ام بهتر است تنها زندگی کنم بزرگ شده حاال که کمی .ام سر رفته است حوصله
توانم خودم به تنهایی انجام  دانم و همه کاري را می دیگر همه چیز را می. ام من بزرگ شده«. به راه افتاد ،با کسی مشورت کند

به  :ید و توي النه را نگاه کرد و گفتبعد از مدتی به یک النه قدیمی رس. این را گفت و به سرعت به طرف جنگل راه افتاد ».دهم
خرگوش طالیی . توانم تنهاي تنها براي خودم زندگی کنم اینجا می. گردم که من دنبالش می به این النه قدیمی همان جایی است

ولی هیچ صدایی جز صداي  .مدتی در النه ماند .ها را تمیز کرد و آنجا را با خزه پوشاندبه کار شد اول کمی از راهرو دست
 نزدیک نیمروز. رفت کم کم داشت حوصله اش سر می. اش ماند در النه گوش طالیی تا نیمروزخر. رسید پرندگان به گوشش نمی

در آنجا  .مدتی در راه بود تا به مزرعه کلم رسید. از النه بیرون آمد تا دنبال غذا بگردد. اش شده است که شد احساس کرد گرسنه
کلم از خاك بیرون  سرانجاماز مدتی زحمت   پس .بکشد ت مثل پدرش کلم  را از خاك بیرونیک کلم بزرگ دید تصمیم گرف

کمی علف . کرد کلم را همان جا رها ،شده بود کالفهکه خیلی خرگوش کوچک . آمد و محکم روي سر خرگوش کوچک افتاد
  .خورد و به النه اش برگشت

النه جدید او . توانست بخوابد میاش با این که پوشیده از خز بود باز ن النه .اش سر رفت خرگوش طالیی حوصله ،نزدیک غروب
هاي شب از صداي حیوانات وحشی جنگل به  خرگوش کوچولو، نیمه. از همه بدتر او تنها بود. نبوداش گرم و نرم  مثل النه قدیمی
مجبور بود خسته و تشنه بدون شنیدن  .ت رفتن به کنار رودخانه را نداشتکرد اما دیگر جرا می احساس تشنگی. وحشت افتاد

  .ه پدر بزرگ تا صبح در النه بماندقص
به پدر و مادر و . اش نشسته بود تا طلوع خورشید را تماشا کند صبح قبل از طلوع آفتاب خرگوش کوچک جلوي در النه

دیشب  احتم .اند براي خوردن صبحانه به مزرعه سبز رفته حاال همه آنها: گفت کرد و با خودش می خواهر و برادرهایش فکر می
چه قدر دلم برایشان  ،خوش به حال آنها .ها بازي خواهند کرد بعد از صبحانه هم روي چمن. اند بزرگ را گوش کرده قصه پدر

بهتر است بروم کنار رودخانه کمی آب : روشن شود بعد با خودش گفت خرگوش طالیی منتظر ماند تا هوا خوب .تنگ شده است
یلی لیز بود همین که خرگوش کوچک دهانش را به آب نزدیک کرد پایش سر کنار رودخانه خ. شاید حالم کمی بهتر شود .بخورم

هاي کنار  فشار آب آنقدر زیاد بود که خرگوش طالیی را مثل موش کوچکی چند بار به سنگ .خورد و گرومپ در آب افتاد
ید و دست و پایش درد لرز با هر زحمتی که بود خودش را به خشکی رساند و در حالی که می سرانجامولی . رودخانه کوبید

ولی چیزي  .خرگوش کوچک از خستگی به خواب رفت .د زیر نور خورشید دراز بکشد تا بدنش خشک شودبومجبور  .دکر می
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. صدا صداي تازي سگ مزرعه بود. هایش را تیز کرد گوش .نگذشته بود که ناگهان با صداي سگ مزرعه از خواب بیدار شد
  .اشت با سرعت پا به فرار گذاشتخرگوش کوچک که راهی جز فرار ند

اي ایستاد از دور چشمش  به النه اي افتاد که به نظرش آشنا  هلحظ. نزدیک بود نفسش بند بیاید آن قدر دوید و دوید که
خرگوش طالیی از . از تعجب دهانش باز مانده بود خوب نگاه کرد مادرش را دید که جلوي در النه ایستاده است. آمد می

مادرش که در چند قدمی او ایستاده بود از شادي چشمانش پر از .اد کشید و با سرعت خودش را به النه رساندخوشحالی فری
  .اشک شد و جلو دوید و خرگوش طالیی را در آغوش کشید

  : گفت و گو
  چه طور باید از خانواده خود سپاسگزاري کنیم؟

o کنیم جمع را رختخوابمان شویم می بیدار خواب از وقتی.  
o بشوییم را صورتمان و دست.  
o داریم دوستشان بگوییم چقدر و ببوسیم را بابا و مامان.  
o کنیم سپس سپاسگزاري و بخوریم خوب را غذایمان.  
o آماده شویم زود خانه از بیرون به رفتن براي.  
o نگه داریم پاکیزهو آنها را  بپوشیم خودمان را هایمان لباس.  
o نزنیم زشت حرف.  
o زنیمن آسیب دیگران و خودمان به.  
o ندهیم انجام را است خطرناك گویند می ترها که بزرگ کارهایی.  
o کنیم گوش ترهایمان بزرگ حرف به.  
o احترام بگذاریم بزرگترها به.  
o شکرگزاري کنیم خدا از خواب از پیش و بخوابیم هنگام به.  

o با برادرها و خواهرهاي خود مهربان باشیم .  
  

  :گفت و گو و خاطره نویسی
هاي خود، نوع  هاي خود گفتگو کرده و درباره خانواده بخواهیم با بزرگترهاي فامیل به ویژه بامس و ممس آموزان دانشاز 

  . اطالعاتی به دست آورده و به کالس بیاورند... ها و  ها، آداب و آیین ها و سرگرمی زندگی، شادي
  :آموزان هاي رایج دانش پرسش 
ها، از  این گاهی به دلیل کوچکی خانه. کنند، حتی اگر در یک شهر باشند دگی نمیها زن همیشه بامس و ممس در کنار خانواده: 1

آموزان پیش بیاید که آیا سپردن  این پرسش ممکن است براي دانش. است... بت پزشکی پیوسته آنان و اقرمکار افتادگی و نیاز به 
  بامس و ممس به خانه سالمندان یا زندگی نکردن با آنها بد است؟ 
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هاي گرانبهایی از تجربه و دانش هستند  آموزان توضیح دهیم که بزرگان خانواده، سرمایه خ به این پرسش باید براي دانشدر پاس
از همین رو باید به آنان ارج بگذاریم، با آنها در پیوند باشیم و از آنان . نشینی با آنها بسیار ارزشمند است که افتخار زندگی و هم

توانیم برایشان انجام  سبب شرایطی نتوانیم چنین کنیم، باز هم باید به یاد آنان باشیم و هر کاري که می اما اگر به. مراقبت کنیم
  . دهیم

  :هاي دینی مقایسه پدر و مادر با آموزه: 2
ش آموزان به کارهایی سفار هاي کتاب دینی که نمودهاي اخالقی، رفتاري و آیینی دارند، ممکن است، دانش در بسیاري از آموزه

کشتی و کارهایی آیینی اینچنینی، براي نمونه ممکن است درباره همراه داشتن سدره و . شوند که آنها در خانواده آنها را نبینند
آید این است که از یک  اي که پدید می در این شرایط مساله. خود رو به رو شوندخانواده  ها و میان آموزهبا تضادهایی  آموزان دانش

آموز دارد و باید این جایگاه نیز حفظ شود و از سوي دیگر، نباید بگذاریم فرهنگ نادرست  اي نزد دانش اه ویژهسو، خانواده جایگ
  :هاي زیر را در کنار هم آزمود توان روش براي حل این پدیده که البته آسان نیز نیست می. روي اندیشه کودك تاثیر بگذارد کنونی
ها درباره ساختار آموزشی و تاثیري که در آینده زندگی آنان دارد به تفصیل پیوند  نوادهپیش از هر چیز نیاز است تا به خا: الف

ها اگر بدانند این فرایند سودمند است، براي فرزندانشان نیز که شده به آن عمل  بسیاري از خانواده. برقرار کرده و آموزش دهیم
  .کنند می
ست در خانواده در آغاز چنین کارهایی را نبینند اما آنان باید آموزان توضیح دهیم که هر چند ممکن ا براي دانش: ب

اما باید این کار را مودبانه انجام دهند و ضمن حفظ احترام به بزرگترها، نظرشان درباره رفتار . دهنده این فرهنگ باشند گسترش
  . درست را بگویند

اند و آنها گناهکار یا  تارها را ندارند شاید آن را آموزش ندیدهآموزان توضیح دهیم که پدر و مادر و دیگرانی که این رف به دانش: پ
. اند بایسته است هماهنگ با فرهنگ زرتشتی رفتار کنند ولی بر آنان که آموزش درست و کامل دیده. مرتکب اشتباه نیستند

  . همانگونه که اشوزرتشت نیز در روزگار خود به کارهاي درست و خوب خود پایبند و باورمند بود
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  به یاري اهورامزدا
  راستی: موضوع
  :هدف

  .شناسدآموز راستی و رفتارهاي راست را می دانش: 1
  .کندمی فتاررآموز از روي راستی  دانش: 2

  :عناصر کلیدي
هدف ما در . باید از کودکی در میان نوآموزان نهادینه شودهاي زرتشتیان است و  ز مهمترین ویژگیراستی در برابر دروغ، یکی ا

) شده مانند پلیس مجریان آموزشی و افراد دیگر تعریفخانواده، (که در برابر دایره افراد قابل اعتماد ل نخست دبستان این است سا
رقرار از ب، و ممکن است او را فریب دهند شناسد ها و کسانی که نمی مانند غریبهاما بیاموزد با افراد غیرقابل اعتماد . راستگو باشد

پایه رفتاري مورد نظر ما . اي که دچار دوگانگی شود اما نه بگونه. هیزدبپرگوناگون مورد درباره مسایل  بیزدن  کردن ارتباط و حرف
  .لوحی در برابر افراد غریبه و غیرقابل اعتماد اما با حفظ هوشیاري و خودداري از ساده. راستگویی است

  :هاپایه
. ودن گفتار و سخن فرد با کار و عمل اوستراستی به معناي شفافیت، یکی بودن اندیشه و نیت با گفتار و یکی ب: تعریف راستی

  . راستی یعنی نمایش و بیان واقعیت به آن گونه که هست
  :گویدآدرباد ماراسپند می

  ».و به جز با اندیشه، سخن مگوي) صریح اللهجه( آشکارا گوي باش«
  سخن جز به اندیشه با کس مکن«

  )ملک الشعراي بهار(      »یکی مرد باش آشکارا سخن
  :گویدسی میفردو 
 بیاراسته را راستی زبان«

 »خواسته ابر کرده خیره خرد
  :نمودهایی از راستی عبارتند از

. کنید اگر به او پیشنهادي بکنید براي او بهتر است، باید به او بگوییدشناسید و فکر میهنگامی که دوست یا کس دیگري که می
  ....شد و پوشد تمیز بامثال به او پیشنهاد دهید لباسی که می

  .به او گوشزد کنیدبا احترام اگر در خودروتان هستید و پدرتان قانونی را رعایت نکرد، باید 
  :براي نمونه. کندگوید و در انتقال آن، چه در زبان و چه در نوشتار، تغییر و انحرافی ایجاد نمیانسان راست واقعیت را می  

حتی اگر دوست و فامیل . دهد، او باید آنچه دیده را به دقت بازگویدکسی که باید در دادگاه درباره رخ دادن یک اتفاق شهادت ب
  . او مقصر شناخته شود
  .نگار، باید اتفاقات و رویدادها و سخنان را به درستی انتقال دهد و در آنها تغییري ایجاد نکندیک خبرنگار یا روزنامه
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  .باشدانجام دادن یا ندادن تکالیفش راستگو باید درباره آموز  یک دانش
خواهیم این است که دروغ نگوید و آنچه را نخستین چیزي که از هر نویسنده می«: گویدجرج ارول، نویسنده نامور اروپایی می

بدترین ایرادي که ممکن است به هر کار هنري بگیریم این است که بگوییم صادق . کند، بگویداندیشد و احساس میواقعا می
  » .نیست

  :ند آمدهدر اندرزنامه ماراسپ
  » .راستگو مرد را پیامبر کن«
  بجو راستگو مرد پیغامبر«

  »  کجا راست آید پیامت به سر
  . یک نویسنده یا پژوهشگر باید در نگارش کتابش راستی به کار بندد و با صداقت علمی کار کند

کردار  گفتار و راست اندیش، راستانند راستتوها مینیعنی انسا. توانیم ببینیمما راستی و دروغ را در اندیشه، گفتار و کردار می
  . کرداراندیش، دروغگو و دروغ دروغآن  باشند و در برابر

ها، دارد نباید به چیزهاي یعنی اگر یک انسان باور به برابري انسان. راستی در اندیشه، یعنی اندیشه فرد بر پایه باورهایش باشد
  . افروزي بیاندیشد ح ایمان دارد، نباید درباره جنگلاگر انسان به ارزش ص. آلود بیاندیشدتبعیض

  . راستی در گفتار که آشناترین گونه راستی است، یعنی انسان واقعیت و آنچه در اندیشه اوست را به زبان بیاورد
  : براي نمونه. گوید، در عمل به کار ببنددراستی در کردار یعنی فرد آنچه می

  . شود، شما نباید سکوت کنیدشود و یا به کسی زور گفته میمیاگر دیدید که دارد به حق کسی ظلم 
  کنندواعظان کین جلوه بر محراب و منبر می«

  )حافظ(»             کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت می
مانند کاوه . ردداکند را بیان مییک فرد راست، با شجاعت واقعیت و آنچه که فکر می. راستی همراه با دلیري و شجاعت است

  . آهنگر که هنگامی که ضحاك به او ستم کرد، بدون آنکه بترسد، فریاد دادخواهی سر داد
  

  :پیامدهاي فردي راستی
کسی که راست است، چون چیزي را پنهان نکرده است، به خود اطمینان دارد و آرام و آسوده خیال : آرامش و آسودگی خاطر: 1

است که مفهوم آن آرامش روانی و آسودگی خیال » سراي سرود«گ زرتشتی نیز، به معناي بهشت یا گروسمان، در فرهن. است
  . است

پس کسی که راست است . نخستین پایه دین زرتشتی، پایبندي به اشا است و راستی یکی از معانی اشا است: ایمان دینی: 2
  .گامی مهم در زمینه زرتشتی بودن برداشته است

 راست ره از شد گم که ندیدم کس           خداست رضاي موجب راستی
)سعدي گلستان(           
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  .  بهترین دوستان ما، راستگوترین آنها هستند: هااستواري دوستی: 3
  .کندگوید و از جایگاه اندیشه خویش دفاع میمحکم سخن می. انسان راست، مطمئن و استوار است: عزت نفس و سربلندي: 4
  راستیبود مرد را  نیروز 

  سستی کژي زاید و کاستیز 
  : پیامدهاي اجتماعی راستی

- زیرا افراد در هراس از این نیستند که آنچه می. کند تا اعتماد میان افراد یک جامعه افزایش یابدراستی کمک می: اعتماد: 1

  . بینند، دروغ و غیرواقعی استخوانند و میشنوند، می
  راستی بود عادت که را یکی

از او درگذارند رود، خطایی  
  دروغ قول به وگر نامورشد

از او اور ندارندب دگر راست  
)هشتم باب سعدي گلستان(  

  » .باشی) مورد اعتماد(راست گوي باش که استوار«: در اندرزنامه ماراسپند آمده است
  جز از راستی هیچ دم بر میار«

  )ملک الشعراي بهار(»         که باشی برِ مردمان استوار
  :در شاهنامه فردوسی نیز آمده است

 ويوگ گفت بود تان راستی اگر«
 »آبروي بود تان من نزدیک به

 وقتی راستی در یک جامعه نهادینه شود، دیگر هیچ کس به طور پنهانی دست به کار غیرقانونی: سالمت اقتصادي و اخالقی: 2
را هاي اجتماعی در کل راستی هزینه. آیداز همین رو دیگر فساد مالی و اخالقی پدید نمی. زندنمی) که خود در تضاد با اشا است(

اما اگر به . شودمیزیرا در کشورهاي گوناگون، مبالغ بسیار زیادي صرف مقوله بازرسی، مبارزه با جرایم و فساد . دهدکاهش می
  .  توان کارهاي سازنده دیگري انجام دادجویی شده، میهاي صرفهسازي راستی، از این جرایم کاسته شود، با هزینه یاري نهادینه

زیرا این . شود تا هر کس به حق خود برسد و حقوق هیچ کس از بین نرودراستی موجب می: ت اجتماعییابی به عدالدست: 3
زیرا عدالت به معناي رسیدن هر کس به حق . عدالتی پدید آیدها به حق خود نرسند و بیشود انساندروغ است که موجب می

عدالتی  سازد و ایجاد ناهمگونی و بیش میاین جریان را مخدواما دروغ آن چیزي است که . خود به اندازه شایستگی و تالش است
  .کندمی

کسی که بر . کنددروغ در اندیشه و گفتار و کردار بروز می. بیان و نشان دادن هر چیز غیر از واقعیت و اصل آن: تعریف دروغ
کند، رفتار دروغین ارش، کار میگوید، کسی که بر خالف گفتاش سخن میاندیشد، کسی که بر خالف اندیشهخالف باورش می

  . دارد
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  . دروغ بدترین رفتار در فرهنگ زرتشتی و ایرانی است
  :نویسدآدرباد ماراسپند در این باره می

  »به هیچ کس دروغ مگوي«
  دلت را ز نیکو سخن ده فروغ«

  )ملک الشعراي بهار(»     میاالي هرگز دهان از دروغ
  : گویدشاهنامه، فردوسی از زبان او می در بخش آغازین پادشاهی انوشیروان در

  اگر جفت گردد زبان با دروغ
  نگیرد ز بخت سپهري فروغ

  سخن گفتن کژ ز بیچارگیست
  ز بیچارگان بر بباید گریست

  »  .اهورامزدا، این سرزمین را از دروغ، دشمن و خشکسالی بپاید«: گویدداریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی می
) مینوي دروند( دروغگویی مینويمازهاي بایسته زرتشتیان است، هر کس شکست و نابودي را از براي در اوستاي کشتی که از ن

  . کند و خواستار است که همه کارهاي هماهنگ با اشا، به خواست خداوند و نیکان انجام شودآرزو می
  :رودبه شمار می) هانماد بدي( در فرهنگ ایرانی، دروغ مهمترین نمود اهریمن

  )ملک الشعراي بهار(»   است همدست اهریمنا                     ابا هر بدي دست در گردنا دروغ«
  : نمودهاي دروغ

  . یی استگو دروغدارد، او در حال وقتی کسی چیزي را بر خالف واقعیت بیان می: ییگو دروغ
  :آدرباد ماراسپند گفته است

  ».دروغ مگو نزد پادشاهان«
  )ملک الشعراي بهار(»    فروغ                       نگر تا نگویی بدیشان دروغ چو پیدا شدت نزد شاهان«
  :و یا

  ».و دروغ مرد، سخن مشنو) خبرچین(از سپزك«
  )ملک الشعراي بهار(»     هایش نبینی فروغمکن گوش هرگز به مرد دروغ                    که در گفته«

کسی که به ظاهر . هاي خودش هم پایبند نیستزند ولی در عمل حتی به گفتهده میکسی که سخنان زیبا و فریبن: ریا و تزویر
  . کند، اما تنها در پی خودنمایی استبه دیگران کمک می

  :در اندرزنامه آدرباد آمده است
  ».مگوي) به دو رویی و دروغ(سخن دو آئینه«
  )ملک الشعراي بهار(»     ریزدت آبرويسخن هیچگه بر دو آیین مگوي                       که نزد مهان «

  :و در بخش دیگري نیز آمده
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  ».یگانه باش که آبرومند باشی«
  به هر کار یکرنگ و یکروي باش                      ستوده دل و بافرین خوي باش

  )ي بهارملک الشعرا(»     یگانه شو و پاك و پاکیزه دین                        که مرد یگانه بود بافرین
  . کندکسی از روي ناآگاهی یا به عمد، چیزي را بزرگنمایی می: بزرگنمایی و اغراق

  ».منشین گو دروغدر انجمن، نزدیک «: ماراسپند آمده اي دروغ نکوهیده است که در اندرزنامه آدرباددر فرهنگ زرتشتی به اندازه
  )ملک الشعراي بهار(»     مردم نیاید فروغ مشو هیچ همدوش مرد دروغ                      کز این دیو«

  :1جایگاه راستی در فرهنگ زرتشتی
  :آمده 10بند  30در هات : پیروز نهایی راستی و نابودي دروغ: 1

و کوشندگان نیکی، به آرمان خویش رسیده و به  نامان خوشبندد،  یبر مآنگاه که دروغ در هم شکسته شده و از جهان رخت 
  . یابندزدا و اشا راه میم» نیک منشی«سراي 

  :هااهمیت در دست یابی به آرمان: 2
هاي زرتشتی به یاري این بدین معنا است که بسیاري از آرمان. آمده است» در پرتو اشا«در بسیاري از بندهاي گاهان، عبارت 
  . آیدراستی، نظم و قانونمداري به دست می

شود که در پرتو اشا، از یاري تو برخوردار شویم تا زمانی که ما دستخوش اي خداوند جان و خرد و اي هستی بخش بزرگ ب... 
 .بدگمانی و دو دلی هستیم اندیشه و قلب ما یکپارچه به تو توجه پیدا کند

  : در گاتها، اشا، خاستگاه نیرو و توانایی شمرده شده است: خاستگاه نیروي مینوي و توانایی: 3
   ...نیروي معنوي و توانایی ببخشید ) زرتشت و پیروانش(ها  ینااشا به  اي  اهورامزدا و اي: 10بند  29هات 

شود نتیجه کارهاي نیک و بد ما به خودمان بازگردد، قانون اشا است بر پایه گاتها، آن چیزي که موجب می: قانون بازتاب کارها: 4
  . ...نتیجه نیک اندیشی است به من ارزانی دار اي اشا، آن بخشایشی را که: 7بند  28هات . که یکی از نمودهاي آن راستی است

  :ها در روز واپسین، دوري از اشا استبه این مساله پرداخته است که مایه پشیمانی و افسوس انسان 13بند  51همچنین در هات 
  . یروان دروغ به خاطر دوري از اشا، آنها را سرزنش خواهد کردپدر روز واپسین، روان ..... 

در گاتها آمده است که نباید از قانون اشا سرپیچی کرد و اشا، وهومن و شهریور سزاوار ستایش : یش و پایبنديسزاوار ستا: 5
  : 9بند  28هات . هستند
زیرا اشا و وهومن و خشترا، . خواهیم کوشید، از اشا و وهومن پا فرونگذاریم و ستایشگر اهورامزدا باشیم همواره اهورامزدا اي

  . دبرانگیز هستن ستایش
اشا و وهومن، به ما بخشش استوار : 6بند  28هات . اشا چیزي است که پیامدهاي استوار و جاودانی دارد: پایداري و استواري: 6

  . خواهند داد، چنانکه در گفتار راستین اهورامزدا آمده است
  .اي روشن ختم خواهد شدبر پایه گاتها، پیروي از اشا به آینده: آینده روشن: 7

                                                           
 . برگردان گاتهاي به کار رفته در بخش راستی، از موبد فیروز آذرگشسب است 1
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پایان و دریغ و اما تاریکی بی. پیشه کند، در آینده، جایگاهی نورانی خواهد داشت» اشویی«آن کسی که : 20بند  31هات 
  ......پشیمانی، از آن پیروان دروغ است

  ......اي مزدا، سرانجام بد، در انتظار دروغکاران و خوشبختی از براي پیروان اشا است: 8بند  51و یا هات 
  . شوددر گاتها آمده است که پیروي از اشا، موجب خشنودي اهورامزدا می: خشنودي خداوند: 8

  . سازدآن کسی که اشا را برگزید، اهورامزدا را با کردارش خشنود می: ....  5بند  30هات 
ی به همیشه به یاد داشته باشیم که اگر به خاطر راست بودن، انسانی دچار پیامدهاي بد یا دشواري شود، این دشواري و سخت

مثال اگر انسان خردمندي، در یک جامعه ناآگاه به خاطر باورهایش مورد سرزنش اکثریت ناآگاه قرار . خاطر راست بودن نیست
اما همواره . هاي زیادي رو به رو شدها و دشوارياشوزرتشت نیز در هنگام پیامبري، با مخالفت. بگیرد، او نباید از راستی پاپس نهد

هاي  جام نیز پیروز شد و توانست اندیشهو سران از آرمانش دفاع کرداو . ن آورد و سخنانش را جامه عمل پوشاندباورهایش را به زبا
  . اشویی خود را گسترش دهد

 هاي دینی خویش دفاع کنیم؟توانیم در پرتو راستی، از آرمانما چگونه می: بیاندیشیم
  کار با دانش آموز: مبخش دو

آموزان  ریزي کنید که این داستان در زمانی گفته شود که دانش اي برنامه به گونه. کتاب نیز آمده است 22این داستان در رویه 
   . البته با کمک شما، خود داستان را بخوانندتوانند   اند و می همه حروف را آموخته

  :گوییداستان
  داد؟چه کسی زیباترین گل را پرورش 

از این رو به فکر افتاد تا . او پیر شده بوداما  .ورزید ها و گیاهان عشق می پیري بود که به گل فرمانرواان گذشته در روزگار
شود به قصر  فرمانرواخواهد جانشین  میدستور داد جارچیان در شهر جار بزنند که هر کس پس  .جانشینی براي خود انتخاب کند

شما باید این دانه را بکارید و خوب از آن مراقبت : اي داد و گفت به هر یک از آنها  دانه فرمانروا. مردم زیادي به قصر آمدند .بیاید
آن گاه جانشین خودم . ماه بعد دوباره به اینجا بیایید تا ببینم چه کسی زیباترین گل را پرورش داده است شش. کنید تا گل بدهد
ا هر گرفت و به خانه برد ت فرمانروااي از  او هم دانه. هم بود وانیجبودند دختر در بین کسانی که به قصر آمده . کنم را انتخاب می

خاك گلدانش را عوض کرد و گلدانش را جابه جا کرد، ولی . اش جوانه نزد روزها منتظر ماند اما دانه دختر. چه زودتر آن را بکارد
نواز وجود  غل داشت در هر گلدان هم گل زیبا و چشمآمد یک گلدان در ب روز قرار هر کسی که به قصر می. باز هم خبري نشد

  !چه گل قشنگی: گفت داد و زیر لب می کرد سرش را تکان می ها را با دقت تماشا می گل فرمانروا .داشت
 .چون در گلدان او گلی نبود .از خجالت در گوشه اي ایستاده بود دختر. رسید ها را که تماشا کرد به دختر ه گلهم فرمانروا
. کاشتم اما هر کاري کردم گل نداد ،اي را که شما داده بودید من دانه: جواب داد پس گل تو کجاست؟ دختر: گفت فرمانروا
من جانشینم : سپس سرش را بلند کرد و با صداي بلند گفت. گفت؟ چه دختر راستگویی لبخند زد و جلو رفت و به دختر فرمانروا

هایی که  تمام دانه: ادامه داد فرمانروا. و گلدان خالی او نگاه کردند دخترهمه با تعجب به . را یافتم این دختر جانشین من است
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تنها کسی که بدون گل به قصر آمده است همین . بنابراین امکان نداشت گل بدهند. من به شما داده بودم پخته شده بودند
  .تر است ن براي جانشینی من از همه شایستهبنابرای .او راستگوترین فرد این شهر است. دخترك است

  مژگان بابامرندي و بهروز رضایی؛ برگرفته از داستانی از پائولوکوئیلیو
  :گفت و گو 

هاي هاي انساننشینیم و درباره ویژگیآموزان به گفت و گو میپس از خواندن این داستان، درباره راستی و راستگویی با دانش
  :شماریمهاي دروغ را برمیبديراستگو و دروغگو گفت و گو کرده و همچنین سودهاي راستی و 

آموزان بدانند و درك کنند به عنوان یک زرتشتی، باید نماد و الگوي مهمترین نتیجه در فرایند این درس این است که دانش
  . راستگویی براي دیگران باشند

 :راستگویی سودمندي
 خشنودي اهورامزدا  .1
 دوستان افزایش .2
 دیگران اعتماد جلب .3
 حق خود به رسیدن .4
   کار در شرفتپی .5
  محبوبیت افزایش .6

  
 

لوحی  هایی نشان دهیم که راستی، ساده این است که با طرح پرسش گیري از این داستان بخش دوم بهره: بخش دوم گفت و گو
  :نهفته است که در هیچ دروغی نیستاندیشه و تدبیري نیست، بلکه در آن 

  :پرسش
  چه تصمیم گرفت و دیگران چه تصمیمی گرفتند؟د؛ دخترك کنندگان سبز نش شرکت پس از اینکه دانه ي

اش سبز نشد، راه فریب و دروغ را در پیش  دانهاما هنگامی که . نخست اینکه دختر همه کوشش خود را به خرج داد: پاسخ
  . کوشیدند با فریب عدم موفقیت خود را بپوشاننداما دیگران . بلکه با شجاعت و دلیري، به قصر پادشاه رفت. نگرفت
  هاي اشوزرتشت هماهنگ است؟ کنندگان تا چه اندازه با آموزه تصمیم هر یک از شرکت: شپرس
  .رود دگان دیگر، برابر با راستی نیست و یک دروغ به شمار میکنن کار شرکت: پاسخ
  رفت؟ فرمانرواچرا روز وعده به حضور  ،گیرد قرار نمی فرمانروادانست مورد انتخاب  دخترك با وجودي که می: پرسش
  .دانست او همه چه در توان داشت انجام داده بود، پس خود را به خاطر کمکاري یا تنبلی، مقصر نمیخست اینکه ن: پاسخ

اش، به  یعنی با اینکه ممکن بود به خاطر سبز نشدن دانه. شود انجام داد بهترین کاري است که میراستی، باور داشت دوم اینکه 
  . سل نشداما به دروغ متوهیچ جا نرسد و مسخره شود، 

 :دروغگویی نتایج
 ناخشنودي اهورامزدا  .1
 راه راست  از شدن دور .2
 دوستان دادن دست از .3
 دشمنی و دعوا و تفرقه شدن زیاد .4
 ندیگرا حقوق شدن ضایع .5
 دیگران اعتمادي بی .6
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برانگیز  کنیم، اینگونه گفت و گوهاي چالش پیشنهاد می. اي از سوي آموزگار است نیازمند مدیریت و تسلط ویژهوگوها،  این گفت
این موجب آمادگی و آزمودگی براي حضور در . را آموزگاران به گونه گروهی میان خود انجام دهند و یکدیگر را به چالش بکشند

  . شود سر کالس می
 عمل به بلکه ندارد ربط راستگویی به آن نتیجه البته که باشد داشته عواقبی است ممکن راستگویی اوقات گاهی: دآوريیا

) آن پیامدهاي و مسوولیت پذیرش( خانواده یا همسایه به گفتن و توپ با همسایه منزل شیشه شکستن مثل. گردد می بر ناپسند
  .دباش داشته پی در را شدن دعوا یا تنبیه که

  :داستاندروغ از طنز تا : هاي رایج پرسش
ها که گاه در آن  ها و داستان آموزان این پرسش پیش بیاید که آیا طنز و لطیفه و همچنین افسانه ممکن است براي برخی دانش

  برخی چیزها غیرواقعی هستند دروغ است؟ 
دروغ به شمار ) ه موجب تمسخر فرد یا افرادي نشودمودبانه ک(که داستان یا لطیفه آموزان توضیح دهیم  ما باید براي دانش

یعنی اگر . یک پدیده استکوچک یا بزرگ نشان دادن و به گونه نادرست هاي مختلف  بیان واقعیتآنچه نکوهیده است . رود نمی
  . این کار را کرده است دروغ گفته است ي دندانش را مسواك نزده به مادرش بگویدآموز دانش

کنیم، مورد سرزنش یا تنبیه قرار ت که ما کار بدي انجام داده باشیم و هنگامی که با راستی آن را بازگو میگاهی نیز ممکن اس
باید با یک داستان این مفهوم را رساند تا دانش آموز دچار سرخوردگی از . (این بدین معنا نیست که راستی بد است. گیریم

هر . بیند در اثر بازتاب کار بد بوده است نه راستیتنبیه یا پیامد بدي که می آموز باید درك کند کههمچنین دانش.) راستی نشود
  . کاري که برابر با اشا نباشد، سرانجام ناراحتی و ناخوشنودي به همراه خواهد داشت

  :آمیز دروغ مصلحت
در فرهنگ زرتشتی  آمیز آموزان مطرح شود این است که آیا دروغ مصلحت هایی که ممکن است از سوي دانش یکی از پرسش

تواند چیزي مانند  وجود دارد یا نه؟ در اندیشه زرتشتی دروغ به هر شکل آن نکوهیده شده است و چیزي به نام مصلحت نمی
در گاتها هیچگاه چنین توجیهی بیان نشده و پذیرفته نشده است و همیشه درباره مبارزه با دروغ سخن به . دروغ را توجیه کند
چه بسا خود سعدي که این . همین رو در فرهنگ زرتشتی، به هیچ روي چنین چیزي پذیرفته شده نیست از. میان آمده است

  : اصطالح را به کار برده است، در همان کتاب گلستان گفته است
 بمانی دربند و گویی سخن راست گر

رهایی بند از دهد دروغت که زان به  
 گلستان سعدي باب در آداب سخن گفتن

  :آموز افراد قابل اعتماد دانش راستی و دایره
آموزان به ویژه در این سن به گونه یک چالش پیش آید این است که راستی  یکی از مهمترین مسایلی که ممکن است براي دانش

م هایشان بسیار مه آموزان و خانواده بدین معنا است که همه چیز را به همه کس بگویند؟ این مساله از نظر امنیتی نیز براي دانش
اي از افراد  بلکه باید براي او دایره. آموز هر چیزي را به هر کسی بگوید نشهدف از راستی در این درس این نیست که دا. است
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یعنی او . بشناسد و از برقرار ارتباط و گفتن مسایل خاص به افراد دیگر خودداري کند آنان راکه باید تعریف کنیم قابل اعتماد را 
شناسد به در خانه آمد و اطالعات مختلفی خواست به او نگوید و آن را به بزرگترش ارجاع  یک فرد که نمیباید یاد بگیرد اگر 

  . آموز دچار دوگانگی شود اما در عین حال باید مراقب باشیم دانش. دهد
  :سرودخوانی 

  گلدان گل  و گربه
  تو باز از روي دیوار                       پریدي توي ایوان

  نکردي                           زدي پا زیر گلدانولی دقت 
  تو گلدان را شکستی                       پریدم از صدایش

  هایش کمی از تکه                     نشستم جمع کردم     
  رسید از راه مادر                         برایم سر تکان داد

  به بابایم نشان داد   من و گلدان گل را                     
  اي زود بگو اي گربه بد                           چرا در رفته

  ها                          بگویی کار من بود نماندي تا به آن
  در این سروده کودك حاال چه کار باید بکند؟: پرسش

  
  راه راستی

  گردد کسی در راه راستگم نمی
  آنکه گیرد دستتان دست خداست
  رستگاري سهمتان از راستی است
  دور گشتن از گناه و کاستی است
  راستگویی بخشدت بس آبرو

  راست گفتی، از تو خشنود است اشو
  ها ها راستی ست اي بچه بهترین راه

  نیست راه بهتري غیر از اشا
  هر چه راه دیگر است آن راه نیست
  حاصلش غیر از فغان و آه نیست
  راستی خوشبختی و پیروزي است
  راستگویی بهترین بهروزي است

 مهوش نامداریان
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  برگه نوآموز
یکی از آن دو که یک . در ارتباط با داستان پایین هستندتصویر  هر دو. هاي نوآموز، دو تصویر درباره راستی وجود دارد در برگه

تصویر در . آمیزي کنند ، رنگاي که صاحب اصلی تخم است آموز پرنده دهد که باید دانش و یک پرنده کوچک را نشان میشترمرغ 
شود  یک تمرین که با این تصویر می. اند کالغ دروغگو را در برگرفتهاي از پرندگان،   اي از داستان است مجموعه نهحدیگر که ص
آموز نقش یک پرنده را بر دوش بگیرد و  تمرین دوم، این است که هر دانش. موز استآ ها توسط دانش شمارش پرندهانجام داد، 

  . آمیزي کنند رنگآموزان این تصویر را  تمرین سوم این است که دانش. ک نمایش کوچک بازسازي شودی
دفتر نقاشی ها را در  شدند؟ آنچه شکلی می) مثل پینوکیو(شدگفتند، دماغ یا زبانشان دراز میها وقتی که دروغ میاگر همه آدم

  . یا پشت برگه نوآموز بکشند
  :کالغ و تخم عجیب

خورد این است که افراد با دروغ در سطوح گوناگون به اهداف  هایی که در جامعه امروز ایران به چشم می ز مهمترین پدیدهیکی ا
کسی که بخواهد راست باشد حتی اگر مراقب باشد که کالهش را باد نبرد، باز هم همواره رو از همین . رسند کوتاه مدت خود می

. خورد این مساله در میان کودکان نیز به چشم می. و دروغ سود شخصی خود را افزایش ندهدگوید که چرا او با فریب  به خود می
و نیکویی  پس بهتر است روي این مساله که دروغ در بلندمدت پیامدهاي بد و ناگواري دارد و راستی در پایان همراه با خوشبختی

  :اي شود است تمرکز ویژه
دور  ها دور تا پرنده! مال منه: او محکم تخم را گرفت و گفت. زمین افتاده بود نشستها روي  الي برگ هکه الب یکالغ روي تخم

: کالغ اخم کرد و گفت. ؛ باید صاحبش را پیدا کنیماما این تخم چند روزه اینجاست: جغد گفت .کردند مینشسته بودند و نگاهش 
  .تخم کالغ این شکلی نیست: گفتجغد  .ها پچ پچ کردند پرنده. گمش کرده بودم مال خودمه .این تخم منه

برو کنار بگذار  .نیست اون تخم تو: جغد جلو آمد و ادامه داد .او باز اخم کرد .طوري که تخم دیده نشود ،کالغ جا به جا شد
 گویم میوقتی  !؟دانم یا شما میمن بهتر : ها تخم را بخورد جدي گفت خواست با رفتن پرنده میکالغ که . مادرش را پیدا کنیم

  .خواهم بخوابم تا جوجه خوشگلم زودتر بیرون بیاید میحاال بروید که  .یعنی هست ،مال منه
 .نگاه کرد پیرامونشکالغ خوب به . پریدند و رفتند ،شوند میهاي الکی او ن ها که دیدند حریف کالغ و حرف جغد و بقیه پرنده

کالغ دهنش آب افتاد و  .تخم بزرگ و خال خالی بود .ه کردبه آن نگا .از روي تخم بلند شد ،وقتی مطمئن شد کسی آنجا نیست
با اشتها  .تا تخم را شکست غ به تخم نوك زد نوك زد و نوك زدبا این فکر کال. خورمش میشکنمش و  میاالن : فتبا خودش گ

کش که بچه کروکودیلی زده به نو او گیج و وحشت. قار قارش رفت هوامنقارش را برد توي تخم تا زرده خوشمزه آن را بخورد که 
  .آن را گاز گرفته و آویزان بود نگاه کرد

بچه کروکودیل باز نوك کالغ را فشار داد مزه مزه کرد . کالغ قار قار و قار قار کرد. منقار کالغ را بیشتر فشار داد بچه کروکودیل 
  .خوراکی هم نیستم .ولم کن .تو نیستممن مامان  :کالغ که گیج و عصبانی شده بود فریاد زد. مامان گشنمه: و زیر لب گفت
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ها از صداي قار قار کالغ جمع  پرنده. غ قار قار کرد و فریاد زدکال. نوك کالغ را بیشتر گاز گرفت بچه کروکودیل ناراحت شد و
 سوو آن  سوکالغ این . کردند میکردند و پچ پچ  میشدند و به او و بچه کروکودیل نگاه کردند آنها به جوجه عجیب کالغ نگاه 

  .کالغ بال بال زد و قار قار کرد و فریاد زد من مامان تو نیستم .تر نوك او را فشار داد بچه کروکودیل محکماما  .پرید می
کالغ که حسابی از کار خودش پشیمان بود تا بچه . خوشگلت بودي اما تو که منتظر جوجه: ندها گفتجغد از ال به الي پر

  .ار قار کنان پرید و از آنجا رفتق ،کروکودیل نوکش را ول کرد
  .افتاد میخواست بزند یا کاري کند نگاهش به زخم روي نوکش  میاز آن روز به بعد کالغ هر حرفی 

 کورش وفاداري
  :گفت و گو

مام آموزان بخواهند آن را به گونه دیگري ت دچار دردسر شد و اگر دانشکه چرا کالغ آموزان بپرسید  این داستان از دانشدرباره 
  کنند، داستان چگونه باید باشد؟

     » گویم من راست می«کارت  
خواهیم خودشان آموزان نیز میاز دانش. کنیمفراهم کرده و آن را در کالس نصب می» گویم من راست می«یک تابلو را با عنوان 

اغذ و مقوا و مواد ساده، آماده کنند و به به عنوان کاردستی، چنین تابلویی را به کمک پدر و مادرشان به شکلی ساده و تنها با ک
  . سپس از فرداي کالس، آن را در اتاق خود بگذارند تا همیشه به یاد داشته باشند، همیشه راست بگویند. کالس بیاورند

  .آموزان فیلم، کارتون و یا کتاب پینوکیو را بخوانند و در نشست بعدي کالس درباره اش گفت و گو کننددانش: ح
. شود، ببینندهایشان را که در آنها کوچک و بزرگ یا نامتقارن میها، صورتآیینه محدب یا مقعر به کالس بیاوریم و بچهیک : خ

  . دهدسپس آموزگار به آنان توضیح دهد که دروغ چگونه واقعیت را به شکلی غیر از آنچه هست، نمایش می
  .خاطره از دروغگویی که موجب دردسر شده است

رسان بوده است بیاورند و یا درباره آن تحقیق  هاي خود از مشاهده دروغ در پیرامون خود که آسیبن درباره خاطرهآموزادانش
  . هایی از آن را بیاورندکنند و نمونه

  :آنچه از این بخش آموختیم 
o من همیشه راست خواهم گفت 
o من هیچ وقت دروغ نخواهم گفت 

  :چون 
o است راستگویی مهمترین ویژگی یک زرتشتی . 
o همه به راستگویان اعتماد دارند.  
o ماند میدوستان راستگو زیاد است و تنها ن. 
o ترسد راستگو آرامش دارد و نمی. 

  :چند پیشنهاد
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  .ي اجرا در آورد توان موارد زیر را نیز به مرحله به هنگام اجراي این واحد کار می
هاي فراوان  شود که فرد دروغ ها بوده و گفتن یک دروغ باعث می گویی اساس همه گناهان و بدبختی بیان این نکته که دروغ  -  1

  .دیگري را براي رد گم کردن بیان کند که هر یک از آنان پیامدها و مشکالت خود را به همراه دارد
  .شود به سود او تمام می شود که دروغ ظاهرا تمرین دروغ نگفتن و تمرین مقاومت در مقابل آن هر چند که گاهی احساس می – 2
. شود انسان به سوي دروغ بزرگ و خطرناك کشیده می کوچک،هاي به ظاهر  آموزان یادآور شویم که با گفتن دروغ به دانش – 3

  .هاي کوچک نیز پرهیز شود است از دروغ بایستهبنابراین 
ها باید به آن توجه داشته باشند تناسب و هماهنگی تشویق با کار خوب  یکی از مسایلی که هم مجریان آموزشی و هم خانواده -4

تباهی بکند و راستش را بگوید ولی پس از آن، تنبیهی غیرمتناسب با شادر صورتی که یک کودك کار . است و تنبیه با کار بد
  . او از راستی فاصله خواهد گرفتکارش را ببیند، به تدریج 
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  به یاري اهورامزدا
  خوشرویی: موضوع
  :هدف

  .داند آموز مفهوم خوشرویی را می دانش: 1
  . برخورد است وز، خوشرو و خوشآم دانش: 2

  :عناصر کلیدي
مورد، با روي گشاده و لبخند به جا با  آموزان خوشرو باشند و به جاي اخم بی هدف اصلی از این بخش این است که دانش

  . دیگران برخورد کنند
  :ها پایه

ارتباط بین فردي، فرایندي است که . هاي ارتباطی مثبت میان افراد، خوشرویی و برخورد نیکو است یکی از رفتارها و کنش
این توانایی موجب تقویت . گذاریم هاي زبانی و غیرزبانی، با دیگران در میان می طی آن اطالعات و احساسات خود را از راه پیام

  . کند شود و تندرستی روانی و اجتماعی ما را بیش از پیش فراهم می رابطه گرم و صمیمی ما با دیگران به ویژه اطرافیان می
. اند را از جمله عوامل تاثیرگذار در روابط بین فردي برشمرده... گوش دادن فعال، اهمیت دادن، پرسش، احترام گذاشتن و 

توان موثرترین عامل این  ولی برخورد صمیمانه و همراه با خوشرویی را که نخستین ارتباط زبانی و غیرزبانی با مخاطب است را می
  . فرایند دانست

  چیست؟ خوشرویی
رویی یعنی برخورد با مردم با گفتار خوش و روي شاد و چهره گشاده و پرهیز از خشونت و تندزبانی در  خوشرویی یا گشاده

  .  رویی و درشتخویی گفتار و گرفته
  :پیامدهاي خوشرویی

  .شود موجب برانگیختن احترام دیگران می -
  .کند ها و دوستان ما را زیاد می دوستی -
 . برد در میان مردم باال می جایگاه انسان را -

  .شود موجب شادي خود فرد می -
  مبر حاجت به نزدیک ترشروي

 که از خوي بدش فرسوده گردي
  اگر گویی غم دل با کسی گوي

 که از رویش به نقد آسوده گردي
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  آموزان کار با دانش: بخش دوم
هدف این بخش این است که . نها شده استآموز، تصویري آمده که در آن کودکی به خاطر بداخالقی ت دین 24در رویه 

  . آموزان بروز کند عناصر رفتاري آمده در ادامه درس در دانش
  :بحث و گفتگو

  آید؟ هاي بداخالق خوشش نمی چرا هیچ کس از آدم
  خوشرو کیست؟

 .کسی که لبخند بر لب دارد -

 .برخورد صمیمانه دارد -

 .اخمو و عبوس نیست -

 .کند الی میاز مالقات با دیگران احساس خوشح -

 .کند از خشونت پرهیز می -

 .کند خوب استفاده می واژگاناز  -

 .کند بد استفاده نمی واژگاناز  -

 .گذارد احترام می -

 .دهد به حرف ها خوب گوش می -

 .دهد به مطالب اهمیت می -

 .گوید صمیمانه سخن می -

  :سرود خوانی 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  احوالپرسی
  گل از پروانه
  پرسید احوال
  خوبم گفت گل

  خندید پروانه
  خوابید ناز با شد بازتر گل

  رقصید آرام دورش پروانه
 

  مهربانی زیباست
  در کویري خالی کلبه اي خواهم ساخت
  داخل آن کلبه فرش خواهم انداخت

  واهم کرددور تا دورش را پر ز گل خ
  ارغوانی آبی سرخ نارنجی زرد
  گوسفندانی را پرورش خواهم داد

  آباد ،ساکت ،گوشه اي خواهم ساخت دنج
  هر که از پا افتاد، هر که راهش گم شد

  کلبه ي من امید به دلش خواهد داد
  بر در آن کلبه منتظر خواهم ماند

  هر که از راه آمد به درون خواهم خواند
  ز جان خواهم دادها را با مهر با خسته
  ها را هم آب و نان خواهم داد ناتوان

  به همه خواهم گفت مهربانی زیباست
  دوستی شیرین است گل زیبایی هاست

  مصطفی رحماندوست
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  :هاي شاد پیدا کردن چهره
هاي شاد و خندان را پیدا کرده و ببرند و روي یک  شده، چهره هاي قدیمی ها و نشریه م از درون روزنامهخواهی آموزان می از دانش

  . کاغذ بچسبانند و به کالس بیاورند
  :نقاشی خوشرویی و اخمو بودن

  . د، درباره خوشرویی و اخمو بودن نقاشی بکشند و به کالس بیاورنخواهیم روي دو برگ جداگانه ان میآموز از دانش
  :کارت خوشرویی

هاي کوچکی درست کنند و  اند نقاشی هاي خوشرو یاد گرفته هاي گوناگونی که از انسان آموزان بخواهیم هماهنگ با ویژگی از دانش
  . ها را دارند بدهند آنها را به عنوان کارت خوشرویی به کسانی که آن ویژگی

  »نداریم دوستش/ داریم دوستش« بازي
: بگویند و داده پاسخ هایمان پرسش به خواهیم می آنها از و یاد کرده را اخمو و خوشرو هاي آدم هاي یژگیو آموزان دانش براي

  .نداریم دوستش یا داریم دوستش
  داریم دوستش                              زنه می لبخند که کسی
  داریم دوستش                              باشه مهربون که کسی
  داریم دوستش                       زنه می حرف بخو که کسی
  نداریم دوستش                                کنه می اخم که کسی
  نداریم دوستش                                    ادبه بی که کسی
  نداریم دوستش                               کنه می دعوا که کسی
  داریم دوستش                             کنه می کمک که کسی
  ... که کسی

  :آنچه که از این واحد کار آموختیم 
  :بهترین کار در برخورد با دیگران خوش رویی است  زیرا

 .شود دوستان زیادي پیدا کنیم باعث می -

 .برد ها را از بین می کینه -

 .نوعی احترام گذاشتن است -

 .یک نوع خوبی کردن است -

 .شود ستان میباعث خوشحالی دو -

  

  :رو هاي یک انسان خوش ویژگی
o لبخند به لب دارد.  
o اخمو نیست.  
o گذارد ترام میبه دیگران اح.  
o دهد به سخنان دیگران خوب گوش می.  
o دهد به سخنان دیگران اهمیت می.  
o زند و تند حرف نمیکند  پرخاش نمی .  
o صمیمی و مهربان است . 
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  به خشنودي اهورامزدا
  مدیریت شادي  :موضوع
  :اهداف

  .شناسد هاي ابراز شادي را می آموز مفهوم شادي درست و روش دانش: 1
  . تواند در زندگی روزمره، به درستی ابراز شادي کند آموز می دانش: 2

  :عناصر کلیدي
. ي هیجان خود را کنترل کرده و به خود و دیگران آسیب نزننددر هنگام شادآموزان  که دانشهدف پرورشی این بخش این است 

  . از خود دور بدارنددر هر چارچوبی مسخره کردن دیگران را همچنین 
  ها پایه
. کند می شادي و غم ابراز اي گونه به باورهایش به توجه با ملتی هر. رود می شمار به بشر نیازهاي و احساسات ترین مهم از، شادي

دین اشوزرتشت براي نبودن غم و . داند می بایسته چیزي را آن بلکه، کند نمی سرکوب را احساسات این تنها نه تدین اشوزرتش
 .هاي دیگري در سال مانند گهنبارها شهرت دارد هاي ماهیانه و نیز جشن هاي شادي بسیار، جشن هاي عزاداري، داشتن آیین آیین

  . نام نهاده شده است) رامش و شادي و شادمانی به چم(نام روزي از روزهاي ماه، رام  همچنین
  شادي تعریف
: آمده چنین شادي تعریف در »هیجان و انگیزش« کتاب در. احساس رضایتمندي و شادمانی استبه معناي سرور، ؛ شادي

   .»آید می دست به پیروزي و مندي رضایت حس از که است مثبتی احساس شادي«
 امر این. شود می ناراحتی و غم از درون رهایی موجب لذت این که است لذت از خاصی التح، سرور: گفت توان می کلی طور به

 را خود شده گم کودك که مادري گریه جمله از، شوق گریه یا خنده مانند؛ دارد خود از بیرون در نیز هایی نشانه گاهی درونی
  . یابد می

  شویدت ماللی هر از ندرو تا                  رویدت جان از که است شادي آن شادي 
  است خاکستر کاخرش دان آتشی                  است زر و سیم از که شادي آن نه ور 

  :بایستگی شادي
هاي انجام شده، توانایی ذهنی و روحی فرد براي انجام  شادي و شادمانی، موقعیت روحی درونی یا بیرونی است که بر پایه پژوهش

از همین رو جوامعی که . دهد ها را افزایش می وري انسان به زبان دیگر، شادي بهره. است گیري بیشتر کارهاي گوناگون و تصمیم
  . آن را در فرهنگ خود دارند از جوامع اندوهگین و افسرده، پیشرفت بیشتري دارند) به معناي راستین و پایدار(شادي
 براي را شادي اسباب که است اي گونه به هستی نظام. است موفقیت و رشد براي عاملی و زندگی اساسی نیازهاي از یکی شادي
 و زیبا پرندگان، لطیف باران، خورشید برآمدن هنگامه، رنگارنگ هاي گل، زیبا آبشارهاي، انگیز شادي بهار؛ کند می فراهم انسان
ا باور داریم جهان م .آورند می ارمغان به ما براي را شادي، جهان انگیز شگفت هاي پدیده از دیگر بسیاري و آنها سرایی نغمه

  این جهان بارور و شادي بخش را براي که آفریدي؟: آمده است 6- 44سراسر شادي است چنانچه در گاتها 
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  :هاي زرتشتی ها و سنت جایگاه شادي در آیین
وزمره آن بینی آن دین در زندگی ر روند که نمایی از اجراي جهان هاي دینی، بخشی از پیکره یک دین به شمار می ها و آیین سنت

هاي بزرگ  هاي جشن یکی از پایه. هاي زرتشتی نیز شادي و شادمانی گروهی نقش ویژه و پررنگی دارد در آیین. مردمان هستند
اجتماعی چون - هاي دینی و آیین... همچون مهرگان، تیرگان و هاي ماهانه  و جشنسده و شب چله ایرانی مانند سده، نوروز، 

شادي و براي گسترش ، ...به جز همازوري، دهش، نیایش، گردهمایی اجتماعی و  ...شی، نوزوتی و پو هاي سدره گاهنبارها، جشن
  . شادمانی گروهی است

  :وهو شادي و مفهوم خوشبختی در سرود اشم
 در تعریفآموزد،  ایست که هر زرتشتی می سرودهرود و نخستین  دینی زرتشتیان به شمار میرود وهو که پرتکرارترین  سرود اشم

ها در زندگی این  بزرگترین چالش فلسفی انساناین از آن روي است که . یابی به آن است مفهوم خوشبختی و چگونگی دست
از . حس شادي استریشه و خاستگاه مفهوم و حس خوشبختی نیز . توان به خوشبختی رسید چگونه میاست که هدف چیست و 

  . تعبیر خوشبختی در فرهنگ زرتشتی استنگ زرتشتی، نهفته در شناسی فلسفه شادي در فره همین روي، بخشی از ریشه
اشو و در که خوشبختی از آن کسی است . خوشبختی است) اشویی. (اشویی، بهترین نیکی است«: خوانیم میدر سرود اشم وهو، 

  ».پی بهترین اشویی باشد
در گام . آید رسیدن به بهترین اشویی به دست میو تالش براي  بر پایه پایبندي به اشوییبینی زرتشتی،  پس خوشبختی در جهان

است و در فرهنگ زرتشتی، راست بودن، منظم بودن، قانونمدار به معناي راستی، نظم، قانون و هنجار آفرینش،  نخست، اشویی
، وییاشتالش براي رسیدن به بهترین در گام دوم، . موجب خوشبختی در گام نخست استبودن و پاسداري از هنجار آفرینش، 
هدف در زندگی فردي و اجتماعی،  نمودهاي اشوییکوشیدن براي رسیدن به بهترین . رود مرحله دوم خوشبختی به شمار می

  .زندگی در سرود اشم وهو است
  :مدیریت شادي یا شادي پایدار

   :ه شادي دو مفهوم را باید بشناسیمما در شناخت پدید
  دي پایدار در برابر شادي زودگذر شا: 1
  . دیریت شاديم: 2

هایی است که تاثیر مثبت پایدار روانی داشته و منجر به اندوه در آینده و پشیمانی و  منظور از شادي پایدار، آن دسته خشنودي
پایدار و همیشگی که ... و  ، موسیقی و هنرها، کمک به دیگران براي نمونه خشنودي از دانستن، کشف یافته. شود گرفتاري نمی

  . ماند ها به جاي می ها بر زندگی و روان انسان آنهستند و تاثیر 
هاي  این چیزي است که انسان باید درباره همه گونه. مدیریت شادي، کنترل ابراز احساسات و بروز هیجانات ناشی از آن است

  .  احساسات، رعایت کند
 به خود هدفمند و مثبت راستاي در میلی هر تا دهد کنترل آن نیز فرد را توجه می اما به، داند می ضروري را دین زرتشت شادي

   .نرود بیراهه و درآید حرکت
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  شادي شرایط و آداب
 یبرخ. ، آدابی داردهاي دینی پایه اندیشه و بر اما نمود آن در یک زندگی اجتماعی، است انسان اولیه نیازهاي از شادي گرچه
 که حالی در، کنند فراهم خود براي خوشی توانند می زار دیگرانو آتمسخر  ،غیبت، نادرست راه از اندوزي ثروت با کنند می گمان
  .خواهد شد اندوه و غم موجبدر بلندمدت  ها این

  : برخی از آداب شادي در فرهنگ زرتشتی عبارتند از
  : دیگران نباشد آزار و اذیت با همراه: 1

براي نمونه مورد تمسخر قرار دادن دیگران، راه  .نباشد همراه دیگران آزار و اذیت با که است این شادي شرایط از دیگر یکی
  . گاتها، خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد 1بند  43هات بر پایه . مناسبی براي شادي نیست

به : نینتا توانی مردم را به زبان میازار و همچ: هیچکس را تمسخر مکن و نیز آمده است: در اندرز آدرباد ماراسپند آمده است
  .مکن) استهزا(هیچکس افسوس

  افسوس با مردمان  مکن هیچ
 کز افسوسیانند مردم رمان

ما باید خود یادبگیریم و به فرزندانمان یاد دهیم که . ها، به تمسخر اقوام ایرانی پرداخت به همین ترتیب نباید در جوك و لطیفه
یار مهم است که از این پس هیچ کدام از ما مجریان آموزشی و هیچ پس بس. ها، از مسخره کردن اقوام ایرانی بپرهیزند در لطیفه

را به کار نبریم و از اطرافیانمان بخواهیم به ..... یک روز یه ترکه، یه رشتیه و : هایی با این شکل که  آموزانمان جوك کدام از دانش
  . این رفتار پاسخ مناسب دهند

  به حقوق دیگران تجاوز نکند: 2
مزاحمت تلفنی و دیگر کارهایی که براي برخی . ها شود اي که مزاحم همسایه سیقی با صداي بلند، به گونهگوش دادن به مو
  .رود، تجاوز به حقوق دیگران است و در فرهنگ زرتشتی نکوهیده است تفریح به شمار می

  :آمده است 1بند  43در هات 
  .خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد

دچار ...) خانوادگی، همگانی و (نظم را در هر مقیاسیپس اگر شادي . و نظم است، قانون »اشا«هاي مفهومی  ن یکی از پایههمچنی
  . بر خالف فرهنگ زرتشتی استاختالل کند یا بر خالف قانون باشد، 

  پایدار و با دوام باشد: 3
هایی  پدید آمده است که نمودي است از دگرگونی دیدگاه گروههاي روان گردان  اي به نام قرص هاي اخیر در جهان، پدیده در دهه

به سبب ناپایداري و در بر داشتن پیامدهاي خطرناك ... شادي زودگذر در اثر مصرف مواد مخدر، آشام سکرآور و . درباره شادي
  . روانی و جسمی، نکوهیده و ناپذیرفتنی هستند
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آمیز است، جلوگیري کنید و پیوند خویش را با دروغ  سترش دروغ که وسوسهاي مردان و زنان، از گ «: آمده 6بند  53در هات 
سازند، زندگانی مینوي  پیروان دروغ که راستی را تباه می .آور است شادي که از راه نادرست به دست آید، بدبختی .بگسلید

  )فیروز آذرگشسب(    » .خویش را نابود خواهند کرد
  به هنگام شادي درختی مکار

آورد بار او روزگارکه زهر   
 فردوسی 

  شادي انواع
  : اي روانی است که برخاسته از موارد زیر است شادي و خشنودي، پدیده

  در پیروي از اهورامزدا شادي. 1
در اوستاي همازور دهمان چنین خوانده و براي افراد نیایش کننده دعا . رسد انسان با پیروي از خداوند و یاد او به آرامش می

هر چه رامش افزون گردد همان اندازه فرخ و . ارجمندي و واالیی افزون باد. ادي و سرور همیشه رو به افزایش بادش: شود می
  .شادي، رامش، سرور زندگی پر از آسایش و اندیشه نیک و روان خرم در این خانه بهدینان روي به افزونی گذارد. میمون باشد

  شادي به سبب پیروي از اشا. 2
و در پی  اشو بودهخوشبختی از آن کسی است که . خوشبختی است. استنیکی بهترین » وییاش«: وهو آمده است در اوستاي اشم

  .  پس پیروي از اشا یعنی راستی، نظم، قانون و هنجار آفرینش موجب خوشبختی و شادمانی است. اشدب» اشویی«بهترین 
  دوري از کارهاي ناشایست. 3

کوشد، به شادي  کند و در از میان بردن آنها می ایستد، یعنی از انجام آنها خودداري می میها  هنگامی که انسان در برابر بدي
  . رسد می

 زمانی یا و دهد نشان خود از ایستادگی دشوار مشکالت برابر در خدا راه در یا، کند وفا بندد می که پیمانی به هرگاه: براي نمونه
زیر پا  را دیگري حق شود نمی حاضر وجود این با، ندارد را کاري انجام ايبر تحمل و صبر و ایستادن ناي شدت خستگی از که

  . نیست برابر دیگري لذت هیچ با که دهد می دست او به اي شادابی و لذت احساس، بگذارد
که اي مردم هرگاه فلسفه شادي و رنج را که خداوند خرد مقرر فرموده است بیاموزید و دریابید : آمده است 11-30در گاتها 

گاه در  ور خواهند شد، آن پایان خوشبختی بهره کرداران و پاکان از سود بی کاران به کیفر دیرپایا دچار و راست دروغگویان و تبه
  )موبد فیروز آذرگشسب(  .پرتو این اصل به خرسندي حقیقی و رستگاري نایل خواهید شد

  کمک و یاري رساندن به دیگران. 4
به  شود، کسانی که دست ن میگیرندگا ر اینکه موجب خشنودي کمکهاي گوناگون، افزون ب کلیاري رساندن به دیگران به ش

  . سازد اند را نیز شادمان می یاري و کمک نیز گشوده
  دانستن و شادي ناشی از آگاهی و پژوهش. 5
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وجو  پژوهش، مطالعه و پرس خواهید پاسخ پرسشی را دریابید، براي دریافتن آن به دانید و یا می هنگامی که شما چیزي را نمی
  . رسید اید، به شادمانی می هنگامی نیز که به پاسخ رسیدید، به خاطر آگاهی و دانشی که کسب کرده. پردازید می

  . بخشد که وهومن آسودگی و شادي میآمده است  10بند  29در هات 
  شادي ناشی از ورزش و تغذیه درست. 6

کند و بدنی  انسانی که ورزش می. ناشی از ورزش و تندرستی و تغذیه درست است و نشاط، نشاط هاي شادمانی یکی از گونه
  . رسد خورد، به شادي روحی و جسمی می ورزیده دارد و متناسب با نیازهاي بدنش، غذا می

  شادي ناشی از تندرستی و بهداشت. 7
است موجب تندرستی و شادمانی خود و  کند و مراقب تندرستی خود و دیگران انسانی که تمیز است و بهداشت را رعایت می

  . شود دیگران می
  شادي فواید
  :کنیم می اشاره آن مهم نمونه دو به که دارد بسیاري فواید شادي

  روحی سرزندگی. 1
 که کسانی. است تحصیلی رشد جمله از، کاري هر در موفقیت عوامل از یکی روح نشاط. شود می روح شادي موجب شادي و سرور
 آن از گاهی حتی و باشند پیروز علم تحصیل و راه پژوهش در توانند نمی، دهند می دست از را خود نشاط گوناگون يها علت به

 که اي گونه به، است آفرین نقش کشور یک عمران و توسعه و اقتصادي هاي زمینه در، انگیزه و شادي داشتن. کشند می دست
  .کنند می تقویترا  خود کارگزاران و مدیران در را نشاط و شادي هروحی، تولید میزان بردن باال براي کشورها از برخی

  بدن تندرستی. 2
 و بازند میها  بیماري برابر در را خود روحیه، نشاطشان دادن دست از با بیماران از بسیاري. است بدن تندرستی، شادي دیگر فایده
 به، ورود اجازه هرگز و شوند می ظاهر بیماري برابر در قوي روحیه با، شاداب افراد ولی .دهند می بیماري رشد به مناسبی فرصت
  .دهند نمی آن

، دارد روحی و جسمی دشوار يها بیماري درمان و بدن سالمتی در سزایی به نقش تنها نه شادي :معتقدند پزشکان از بسیاري
  .کند جلوگیري نخستین مراحل در سرطان بیماري گسترش و رشد از تواند می بلکه

 در فعالیت، بدهد دست از را اش سالمتی که فردي و است اي زمینه هر در کمال و پیشرفت اساسی و الزم هاي پایه از ،تندرستی
  .بود خواهد دشوار برایش الهی هاي آرمان به رسیدن راه
  وري و بازدهی در کارها افزایش بهره. 3

کند و در شرایط  در شرایط عادي، بیشتر و بهتر کار می .هاي گوناگون دارد یک جامعه شاد و بانشاط، عملکرد بهتري در موقعیت
  . کند و امیدوارتر است ها را بهتر تحمل می دشوار، سختی

  ایجاد حس امیدواري و اعتماد به نفس. 4
  . ها ناشی از کارهاي نیک و سودمند باشد، انسان داراي اعتماد به نفس و عزت نفس خواهد شد هنگامی شادي انسان
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  :شادي در گاتها
  :11بند  30هات 

هر گاه این دستورها و هنجارهایی را که مزدا پدید آورده دریابید، شادي و غم را درخواهید یافت و خواهید دانست که کیفر «
  ».رسید پایان از براي پیروان اشا است و آنگاه به خشنودي و رستگاري می جاودان از آن پیروان دروغ و بهره پایدار و بی

، موجب شادي و رستگاري )نظم، قانونراستی، ( آیند و پیروي از اشا پایه قوانین هستی و آفرینش پدید می پس شادي و غم بر
  . شود می

  :3بند  47هات 
آفرین را  با همپرسگی با اندیشه نیک، براي آدمیان، این زمین شادي. به راستی تو اي مزدا، سرچشمه مینوي فزاینده هستی«

  » .بخش را بدو بخشیدي ش، آرمئیتی آرامشا بیافریدي و براي پشتیبانی
  :2بند  43هات 

  .ها از آن کسی باد که خواستار روشنایی است از مینوي فزاینده تو اي مزدا، بهترین«
  ».اي مزدا، در پرتو اشا، اندیشه نیک را بر ما ارزانی دار تا در زندگانی دراز، از شادي برخوردار شویم

  . ینی زرتشتی، در پیروي از اشا و به کار بستن اندیشه نیک استب یابی به شادي در جهان پس دست
  هاي شخصیتی و بینشی براي شادي زمینه

با وجود آنکه تمایل به سوي شادي، یک پدیده ذاتی و همگانی است، اما براي درك شادي درست و پایدار، نیاز است تا 
  : هاي شخصیتی و بینشی در فرد پدید آید ویژگی

  رویدادهاي جهان به درست بینش داشتن. 1
اگر فرد بسیار . دپذیر هاي آن را می بیند و واقعیت هست میکه گونه  نگر است و جهان را آن یک انسان موفق، کسی است که واقع

گیرد و  کسی نیز که جهان را سخت می. شود سودگی باشد، در برابر کوچکترین دشواري افسرده و سرخورده میدر پی راحتی و آ
نگر به جهان  سویه از همین رو، فرد باید نگاهی درست و همه. پندارد همواره در جنگ با خویشتن است اي بدبختی میآن را سر

  . آفرینش داشته باشد
  مراد بی و سرد، باغ در یکی آن و        شاد و مست زندان کنج در یکی آن

  مولوي
  باور راستین و استوار. 2

 است شادي گونه هر اساس، قلبی آرامش به رسیدن و اضطراب و نگرانی نداشتن. استباورمندي ، شادي عوامل ترین یکی از مهم
 باور را بیماران درمان موثرترین شناسان روان .ستها نیکی همه سرچشمه که نیروي خداوندي به باور با مگر، شود نمی فراهم این و
  . دانند خداوند و پایداري و پیروزي نیکی در جهان می به

 مردم به پیامبران که دهد می آموزش را چیزهایی همان، شناسی روان یعنی، علم جدیدترین امروز :نویسد می نداندانشم از یکی
  .سازد می برطرف را ترس و هیجان، تشویش، نگرانی، محکم ایمان یک داشتن که اند دریافته آنان زیرا؛ آموختند می
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  خشنودي و خرسندي. 3
 و آید می انسان یاري به شرایط ترین سخت در که است نگري و مثبت خشنودي و رضایت، دوهان رفع و زیستن شاد هاي راه از یکی
  .آید است این، پس از تالش انسان براي انجام هر چه از دستش بر می .کند می آسان آدمی بر را ناگوار پیشامدهاي تحمل
آشوبد و  از بروز رویدادها و حوادث ناگوار، برنمیو داند  می واقعیت و انجام قانون اشا از بخشی را اتفاقات دادن روي که کسی

اي باشد براي حرکت به  بلکه باید پایه. که این روحیه باید نباید منجر به سکون و درجازدن شودالبته آشکار است . ماند استوار می
ه اشو و در پی بهترین خوشبختی از آن کسی است ک«: خوانیم وهو می چنان که در بخش دوم سرود اشم. سوي پیشرفت و بهبود

  .یعنی بخش بزرگی از خشنودي، در ذات حرکت کردن در چارچوب اشا است» .اشویی باشد
شنود و غره مشو و چون سختی فرا رسد غمگین و چون خوشی رسد بسیار خ: آورده استماراسپند در اندرزنامه خود  آدرباد

  .افسرده مباش
  :شادي در ادب فارسی و فرهنگ ایرانی

  توان داشتن شادماناگر دل 
  به شادي چرا نگذرانی زمان

  به خوشی بناز و به خوبی ببخش
  مکن روز را بر دل خویش رخش

  فردوسی
  وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

  که در طریقت ما کافریست رنجیدن
  حافظ

  :هاي خداوندي است ها و داده در شاهنامه شادي، یکی از نعمت
  ازویست شادي ازویست زور

  ند کیوان و ناهید و هورخداو
  غم و شادي مکمل هم و بخشی از واقعیت روزگار هستند

  عالم در که زان ناله، مکن هجر ز! دال
  حافظفراز     و نشیب و گل و خار و شادي و است غم
  :آید در اثر صبر و بردباري، شادي به بار می

  صبر باشدش حق از که دل هر ولی
  عطار نیشابوري ابر     به یک بارد برو شادي همه

  آموزان کار با دانش: بخش دوم
هاي باالتر نیز آنها را پی  شود و در سال ي شادي که از سال نخست دبستان آغاز می ي آموزشی خود درباره ما در مجموعه

  :این مسایل اصلی نهفته استگیریم،  می
  آداب شادي و کنترل هیجانات در هنگام شادي: الف
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  کردن افراد دوري از اخالق مسخره: ب
  هاي ایرانی آشنایی با جشن: پ

هاي  رویه به تصویرهاي از جشن 4آموز،  در کتاب دین. این مسایل به گونه تئوري و عملی باید در طول دوره دبستان تمرین شود
ي و در یک رویه نیز به عواملی که احساس خشنودي و خرسند. زرتشتی و فلسفه شادي در فرهنگ زرتشتی پرداخته شده است

  . دهند سخن گفته شده است را به فرد می
آمده است که درباره خوشنود کردن دیگران و به گونه کلی، کمک و یاري به  1بند  43ي گاتها در یسناي  ، جمله25در رویه 

نها هدف از این رویه این بود که بیان کنیم شادي ت. همچنین ورزش به عنوان نمودي از تندرستی بیان شده است. دیگران است
همچنین با تکیه بر . دهند حس شادي می دبلکه چیزهاي دیگري هم در زندگی هستند که به افرا. در یک جشن معمولی نیست

که همراه با خشنودي یابد  مفهوم خوشبختی در فرهنگ زرتشتی، زمانی معنا میباید نشان دهیم، ، 1بند  43بند گاهانی هات 
پس ما در یک جامعه در میان مردم زندگی . سیب دیگران باشدشدن حق دیگري و رنج و آ یه پایمالنه اینکه بر پا. دیگران باشد

  . یابیم کنیم و خوشبختی خود را در گرو خوشبختی دیگران می می
، نیایش اهورامزدا، یعنی همکاري، همازوري و گردهم آمدن. هاي اخالقی عمومی جشن بیان شده است درونمایه 26در رویه 

در این رویه به پوشش سنتی بانوان زرتشتی اشاره کنید . سرورو و جشن  ، داد و دهشهاي بزرگ ماندگار انسان پاسداشت کارهاي
ي  جشن نوروز با نماد سفره 27در رویه . ناپذیر فرهنگ ما است ي جدایی و اینکه جشن با فرهنگ اصیل ایرانی، بخش از پیکره

  . کنندگان با پوشش سنتی نمایش داده شده است مهرگانی و نیایش ي سفرهسین یا خوان نوروزي و جشن مهرگان با  هفت
به ها،  پس از تکمیل آموزشجشن معرفی یک موبد (ی، ت، به عنوان آیین داد و دهش، و نوزو، آیین گاهنبارخوانی 28در رویه 
پوشی همگانی که جشن پذیرش رسمی دین براي هر فرد است و جشن  یک جشن سدره، 29در رویه . آمده است )همکیشان

پوشی ممکن است  درباره جشن سدره. به نمایش درآمده استاست، نزد ایرانیان مدیریت و در اختیار گرفتن آتش سده که جشن 
پاسخ این است که ایم، زرتشتی نیستیم؟  پوش نشده که یعنی ما تا زمانی که سدرهآموز پیش بیاید  این پرسش از سوي دانش

جوانی و پس از داشتن آگاهی کامل نسبت به فرهنگ زرتشتی و آموختن فرد در سن نوتوضیح زیر تصویر آمده، همانگونه که در 
اما در سنین کودکی، باید به وسیله . گزیند ها و بستن و نو کردن کشتی، به گونه رسمی، دین زرتشتی را براي خود برمی نیایش

و این فرهنگ را به همراه دنیا آمده است زیرا او در یک خانواده زرتشتی به . و به آگاهی برسدهاي دینی بیاموزد  آموزگار و کتاب
  . آموزد خانواده و آموزگارانش می

مدیریت و کنترل آتش و روشن کردن خود این جشن پاسداشت موفقیت ایرانیان در درباره جشن سده این را باید بدانیم که 
اما . جشن سده، ویژه ما ایرانیان است هاي دیگري دارند و این ر، استوره و داستانهاي دیگ یعنی مردم سرزمین. خواسته آن است
در صورت داشتن زمان، داستان هوشنگ را . هاي دیگري براي مدیریت آتش داشته باشند پوستان جشن و آیین ممکن است سرخ

  . نیز با توضیحات تکمیلی آمده در پیوست بازگو کنید
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هاي آیینی، پیوستی در این باره در  ی اجزاي سفرهي فلسف زرتشتی و درونمایه- هاي ایرانی براي آگاهی و تسلط شما روي جشن
ها را بدانید و تا جایی که کالس کشش دارد، به  کند بخش بزرگی از کلیات این جشن کتاب آمده که به شما کمک می

  .آموزان منتقل کنید دانش
  :گویی داستان

تصویري در این باره وجود دارد که پس از آن در کتاب نوآموز نیز . ي بد بودن مسخره کردن دیگران است این داستان درباره(
در این تصویر بکوشید با  .آموزان بدهید توانید آن را براي رنگ آمیزي به دانش جلسه کالس که این داستان را تعریف کردید، می

ل بسازد اما هم خندیدن در مقابل به همدیگر خندیدن را پررنگ کنید و نشان دهید که مسخره کردن دیگران شاید ما را خوشحا
از . ، است»خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد«شود و این خالف اصل  موجب ناراحتی دیگران می

  ).هاي داستان است دیگر نکات آموزنده این داستان، خویشتنداري و کنترل خشم توسط شخصیت
هایش را آویزان کرد  لب. هایش براي خودش شاخ گذاشت گشتجلو خانم گاو که رسید با ان. میمون کوچولو از درخت پایین پرید

میمون کوچولو از . خانم گاو نگاهش کرد و چیزي نگفت .و غش غش خندید"ما ما  ما " .در آورد "ما "نم گاو صداي  و عین خا
آقا  يادا .گلویش انداخت واش را جلو داد بادي ت سینه .رفت که رسید به آقا بوقلمون میخندید و جلو  میادایی که در آورده بود 

  ،کمی جلوتر .پر و بالش را جمع کرد و هیچی نگفت .آقا بوقلمون به میمون کوچولو نگاه کرد .بوقلمون در آورد و بلند بلند خندید
دم درازش را به  ،جلو پیشی خانم نشست ،او جلو رفت. کرد میلیسید و تمیز  میمیمون کوچولو پیشی خانم را دید که خودش را 

آن وقت به پیشی خانم  .کند میطوري که انگار دارد آن را تمیز  .اداي پیشی خانم را در آورد و دستش را لیسید .دست گرفت
میمون کوچولو که حسابی از ادا در آوردن و مسخره کردن  .چیزي نگفت و پرید سر دیوار .میویی کرد ،پیشی خانم .خندید
هایش را جلو داد و عرعر گویان رفت جلو آقا االغه و  لب .چهار دست و پا راه افتاد .ا االغهنگاهش افتاد به آق ،ها خندیده بود حیوان

  .خندید و خندید
میمون  تونی اداي ماهی هم در آوري؟ میببینم  .وريآ میچه قدر خوب ادا در : آقا االغه میمون کوچولو رو نگاه کرد و گفت

  آره: کوچولو سرش را خاراند و گفت
  .ماهی در آور ببینم يخب برو لب دریاچه ادا: ت آقا االغه گف

ها که میمون کوچولو هر روز  آقا بوقلمون و االغه و بقیه حیوان ،پیشی خانم ،آقا گاو .میمون کوچولو زود و تند دوید لب دریاچه
د آنها براي دیدن با نمکی میمون کوچولو که فکر کر .کم دور دریاچه جمع شدند خندید هم کم میآورد و به آنها  میادایشان را در 
اول  .به آب نگاه کرد تا هر وقت ماهی آمد ادایش را در آورد که عکس خودش را توي آب دید .لب آب رفت ،ندا هکار او جمع شد

مگر دهن گشاد و گوش بزرگ و پوزه گرد گنده من خنده دارد؟ تازه همه : اما با خودش گفت .نزدیک بود به عکس خودش بخندد
هاي بزرگ و دهن گشادش را  میمون کوچولو لب .کرد که ماهی آمد میاو در فکر بود و به خودش نگاه  .کنند میهم دارند نگا

دفعه یاد  یک .این چه لب و ریختیه؟ من که این شکلی نیستم :ر آورد که از خودش بدش آمد و گفتجمع کرد تا اداي ماهی را د
 .باد تو گلویش انداخت .اش را جلو داد سینه .براي خودش شاخ گذاشت .زان کردهایش را آوی لب .آورد افتاد میاداهایی که در 

  ...خودش را لیسید و دمش را تو دهنش گرفت و 
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داد و  میاو به ماهی که برایش لب تکان  .بدش آمد ،کرد میاش را خیلی زشت  میمون کوچولو از دیدن اداهایش که شکل و قیافه
آن هم به زشتی  .زشت نیستند  کردند نگاه کرد؛ دید هیچکدام آنها میاچه آرام و ساکت نگاهش ها که دور تا دور دری همه حیوان
اند تا  اند و دهن گشاد و گوش بزرگش را مسخره نکرده فکر کرد آنها چقدر خوب هستند که تا حاال به او چیزي نگفته. اداهاي او
  . کرد و آرام از آنجا رفت میمون کوچولو یکبار دیگر به عکس خودش توي آب نگاه .بخندند

 ل دهن و گوش و دم بلندهایی که مال خودش بود و شکرفتاربا بلکه . دیگر کسی را مسخره نکرداز آن روز به بعد میمون کوچولو 
   .ندخندا رفت و همه را می میها باال و پایین  از درخت ،داد میزیبایش را قشنگتر نشان 

 کورش وفاداري
مودب ایستاده نشان یر دیگر نیز وجود دارد که میمونی را در حال ادا درآوردن و دیگري را در حالیکه در برگه نوآموز یک تصو

تاکید اینجا بر ادب و نوع برخورد . آموز نشاط و سرزندگی و جنب و جوش نداشته باشد هدف کتاب این نیست که دانش. دهد می
   . و رفتارها است

  :گفت و گو
  : کنیم گیري می ها را نتیجه پردازیم و این نکته آموزان می به گفت و گو با دانش پس از خواندن داستان باال،

  ....که در آن  عاقالنه و مطلوب شوخی و شادي
  )کنند شادي احساس افراد همه( نباشد انفرادي شادي -
  .کنیمن توهین کسی به -
  .نشود غمگین و دلگیر هیچکسدر آن  -
  .کنیمنروي  و زیاده پاش و ریخت -
  .شود جلوگیري فاسرا از -
  .کنیم جلوگیري وسایل خراب شدن و آسیب از -
  . یمنشو همسایگان و دیگران آزار موجب -
  .نکنیم بلند را صوتی وسایل صداي -
  .نکنیم هیاهو خیابانو  کوچه در -
  .پشت سر کسی حرف نزنیم -
  .گفته نشود سخنان زشت و ناسزا -
  .نخورد لطمه افراد به شخصیت -
  .دونر کسی آبروي -
  . توهین نشود...) آذري، کرد، لر و (رانیبه اقوام ای -
  . در کل یاد بگیریم با هم بخندیم نه به هم بخندیم -

  

  شد؟ دیگران شادي باعث توان می چگونه
o توهین بدون شوخی  
o دادن هدیه  
o دوستانه ارتباط  
o ها مکان دیگر و منزل در دیدار  
o مسافرت و گردش  
o يهمکار و یاري  
o بیماري هنگام به عیادت  
o موفقیت در گفتن تبریک  
o ها غصه وها  غم در دلداري  
o  شادباش گفتن روز زایش، سالگرد

  ...ازدواج و 
o مناسب لطیفه گفتن  
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  خوانی سرود
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غلط و درست تشخیص
توان کمی فضا را با گفتن  می. غلط یا است درست کدام: بگویند خواهیم می آموزان دانش از برده نام را کارهاي زیر از یک هر

  .)غلطه یا بالعکس شادتر کرد غلطه آي(
  درست        : داشتن لبخند – 1
  غلطه    :       بودن اخمو – 2
  غلطه :  کردن گریه خود بی – 3
  غلطه    :  سوگواري در قهقهه – 4
  غلطه          :عروسی در گریه – 5
  درسته:        لطیفه شنیدن هنگام خندیدن – 6
  درسته   :      تولد جشن در بودن شاد – 7
  غلطه       :منزل در بودن عبوس – 8
  غلطه:        کردن مسخره براي خندیدن – 9

  غلطه      ): فوتبال( کشیدن داد و پریدن ،خوش خبر شنیدن هنگام  -10

  بخند گل اي
  عطر تا بخند گل اي

  را هوا کند شیرین
  بخشد شور و شادي
  را ما پاك هاي دل
  بخندي اگر گل اي
  بخندد جهان ما بر
  را غم راه خنده این
  ببندد ما جان بر
   ابر تا دبخن گل اي
  ببارد ها باغ بر
  تاریک زمین این بر

ببارد صفا نور  

 محمود کیانوش

  همبستگی سرود
  تنها خانه در بود 1 که وقتی

  جا آن به آمد خندان و شاد 2
  صحبت سرگرم هم با بودند
  محبت با 3 آمد راه از
  بودند خوشحال 3و2و1
  را گشودند در هم با 5و4

  رسیدند شادان 8و7و6
  پریدند جا از نددید که را  9

  امید و شور با آمد در از 10
  پرسید احوال دوستانش از
  نبود کم کسی جمع آن در دیگر
نبود غم رنگ شانها چهر در  

 جعفر ابراهیمی

  نور مانند
  بیاییدها  بچه اي
  بخندیمها  غنچه چون

  را قلبمان درهاي
  ببندیمها  غصه بر
  بیاییدها  بچه اي
  باشیم نور مثل تا
  ساده و زالل و صاف
  باشیم دور کینه از

  باشیم جویبار چون بیاییدها  بچه اي
  گل از باغی مثل یا
 باشیم بهار چون یا
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  :گویی داستان
  هاي باغچه  آوا و گل

اما باز حوصله  .و کمی هم تلویزیون دید اتاقش را مرتب کرداو . ؛ حسابی حوصله اش سر رفته بودرفت میآوا توي خانه راه 
او با لبخند . خانم آموزگار امروز حرفی زده بود که حسابی آوا را گیج کرده بود. از وقتی از مدرسه برگشته بود تو فکر بود .نداشت

کنم مامان   میکرد من همیشه سعی  میش فکر آوا با خود. خواهد شادي را در نقاشی نشان دهید میاش  گفته بود دلم  همیشگی
توانم آن را نشان  می گونهچاما  .گذارم مینی به هردوتایشان احترام امهرببا دهم و  می؛ با کارهاي خوبی که انجام و بابا را شاد کنم

  . دهم
او . ببرد و به خانم معلم نشان دهد او همه اش تو فکر بود چه کار خوبی براي بابا و مامان انجام دهد که شاد شوند و بتواند آن را

ها را دید که سر شان خم شده و تشنه هستند  ها و گل ، درختنگاهش افتاد به باغچه. اش سر رفت آنقدر فکر کرد که باز حوصله
  .ام سر رفته بروم و باغچه را آب دهم فکرکرد حاال که حوصله

آب ها  ها و گل روي برگ درخت .حیاط را جارو کرد .ا را مرتب کرده گلدان .ها آب داد ها آب داد به درخت به گل به حیاط رفت او
ها را دید که  او درخت .دید آوري شگفتپشت پنجره که رسید چیز  .کارش که تمام شد به اتاقش برگشت .و آنها را شست پاشید

رایش بشان را هاي تمیز و سبز هایشان را باال برده بودند و برگ آنها شاخه. ند و خشک نشدندا هآب خورد .شاد و خوشحال هستند
به آنها آب داده که از که او آنقدر خوشحال شد  .رقصیدند میبا باد و ها را دید که سرشان را باال گرفته بودند  گل .دادند میتکان 

  .و برایشان دست تکان دادخوشحالی لبخند زد و 
رکی زدند و دخت میهاي زیبا و قشنگ لبخند  هاي سبز خوشرنگ و گل آن درخت آوا فردا براي خانم آموزگار نقاشی برد که در

دخترك نقاشی شاد بود چرا که فهمید شادي براي همه است و همه جا هست و زیاد الزم نیست  .خندان دستش را باال برده بود
  .فکر کند و حوصله اش سر برود

 کورش وفاداري
همچنین . دهیم آموزان می به دانشدهد  که آوا در حال آب دادن نشان میداستان را پس از بیان این داستان، برگه نوآموز این 

  . آموزان بدهید که آن را نیز براي یادآوري و بازبینی به دانشتصویر دیگري نیز با همین درونمایه وجود دارد 
    بودن شاد قانون

  :مانند. کنیم می مشخص.  .. و خانه کالس، در را بودن شاد چگونگی قوانین آموزان دانش کمک با

  .نکند اذیت را دیگر يها کالس ،کالس در شادي هنگام در پا ام صداي – 1
  .باشیم کوچکترها مواظب کردن شادي هنگام – 2
  .باشیم وسایل مراقب کردن شادي هنگام – 3
  .نکنیم بلند زیاد را ضبط صداي – 4
  .نپریم پایین و باال یش از اندازهب – 5
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  :آموختیم شبخ این از چه آن
    خود خوشحالی و شادي براي)  الف

  .کنم نمی مسخره را کسی  •
  .کنم نمی توهین کسی به  •
  .کنم نمی غیبت کسی از  •
  .زنم نمی فریاد  •
  .کنم نمی اذیت را کسی  •
     .کنم نمی پرتاب را چیزي  •
  .پرم نمی پایین و باال خودي بی  •
  .خندم نمی بلند خیلی صداي با  •
  
  
  

  :آموز پایانی دینهاي  رویه
آموز در این کتاب با  دانش. راه در جهان یکی است و آن اشویی است، آورده شده استآموز، جمله اوستایی  دین 30در رویه 

این جمله را . کند بندي می اي آن را جمع این جمله اوستایی نیز به گونه. مفهوم عمومی اشویی و معناهاي آن آشنا شده است
  . اش حرف بزنند بخواهید تکرار کنند و درباره برایشان بخوانید و

جمله . آموز در طول کتاب، به ویژه با جمله نخست اشم وهو آشنا شده است دانش. ، معناي سرود اشم وهو آمده است31در رویه 
باید اشو باشد و  ها به این اشاره شد که هر فرد زرتشتی هاي گوناگونی از درس در بخش. پایانی نیاز به گفت و گو در کالس دارد
واقعیت جهان را ببیند و بپذیرد و . یعنی قانون را بپذیرد و بکوشد آن را بهبود بخشد. در پی بهبود دنیاي پیرامون خود باشد

هایی با نظم بهتر  نظم را پذیرد و منظم باشد و در پی ایجاد ساختار. بکوشد به سوي افزایش آگاهی و ژرفا و گستره آگاهی برود
این . آموز منتقل کنید ن مفهوم رشد و پیشرفت پیوسته و مداوم در اندیشه زرتشتی چیزي است که شما باید به دانشای. باشد

  . شود هاي پایانی دبستان به گونه فرشه بازگویی می مفهوم در سال
د مروري بر همه کتاب به یاري آن بکوشی. ها و مفاهیم کتاب ارایه شده است بندي از کل درس اي جمع گونه، 33و  32در رویه 

هاي بیشتري  دیدگاهآموزان بخواهید حال که سواد خواندن دارند،  ها را بازبینی و بازخوانی کنید و از دانش درس. داشته باشید
  . ها ارایه کنند هاي درس درباره درونمایه

  : دیگران خوشحالی و شادي براي)  ب
  .زنم می لبخند آنها به  •
  .کنم می تعریف زیبا يها لطیفه  •
  .دهم می هدیه  •
  .روم می گردش به آنها با  •
  .کنم می کمک کارهایشان در آنان با  •
  .روم می دیدنشان به  •
  .گویم می تبریک آنان به  •
 .دهم می دلداري را آنان  •
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  :یرانیو ا یزرتشت يها جشن
فلسفه  ها، نییآ نیا ي نهیشیشناخت پ. روند یبه شمار م یرتشتفرهنگ ز ي کرهیاز سنت و پ یبخش مهم ها، نییو آ ها جشن
 نیآموزان پاسخ دهند و آنان را با ا دانش يها تا بتوانند به پرسش رساند یم ياریبه آموزگاران  ،ینییآ يها و سفره يبرگزار
  .آشنا سازند بایز يها سنت
  : نوروز

ي شاهنامه این جشن از روزگار جمشید، آغاز شده  بر پایه. ن جهان استزبانا جشن آغاز نوي خورشیدي در میان ایرانیان و پارسی
ها، آغاز سال نو در  همانگونه که همه فرهنگ. پردازند ایرانیان با آغاز سال وي خورشیدي و فصل بهار، به جشن و شادي می. است

  ....مانند سال نوي چینی، سال نوي میالدي و . گیرند گاهشماري خود را جشن می
  .اهشمار زرتشتی، نوروز برابر است با روز اورمزد از ماه فروردین و نخستین روز سال و فصل بهاردر گ

  :)سین هفت سفره(نوروزيخوان 
هفت آسمان، هفت روز هفته، هفت هفت امشاسپندان، : مانند .استو نمادي از کمال و فراگیري هفت براي ایرانیان ارجمند  عدد

اما اینکه در خوان نوروزي از آغاز چه چیزهایی بوده است، . ....خوان رستم، هفت کشور، هفت شهر عشق و هفت سین 
  :هاي گوناگونی وجود دارد دیدگاه

آوردند که شامل بهترین محصوالت  ي بهترین خود را در آن سال گردمی داشته 7مردم در هر منطقه جغرافیایی، : هفت سینی
  . کشاورزي و دامی آنان بوده است

محصول کشاورزي اصلی را در آن منطقه جغرافیایی  7ب زندگی مردم، کشاورزي بوده است، از آنجایی سبک غال: هفت سبزي
  .اند کاشته اند و آن محصولی که نتیجه بهتري داشته است، در سال جدید آن را می کرده کشت می

اما براي . سین است هفت اي البته نه چندان طوالنی دارد، اما آنچه اکنون در فرهنگ عامیانه مردم ایران وجود دارد و پیشینه
در نتیجه براي بیان . زرتشتیان، معیار چینش اجزاي سفره، نه حرف آغازین آن که امشاسپندي است که نمود گیتیایی آن باشد

. کند سین را ارایه می ها و فضاي عمومی جامعه، یک هفت آموزان باید این نکته را در نظر داشته باشیم که رسانه این آیین به دانش
رسد براي اینکه این دو بعد  به نظر می. چیند سوي دیگر او یک هویت زرتشتی دارد و بر اساس امشاسپندان این سفره را می از

آموز  بلکه به دانش. آموز زرتشتی در برابر هم قرار نگیرند، نگاه آموزشی، حذف یکی و جایگزین کردن دیگري نباشد هویت دانش
  . سین است و چیزهاي دیگري نیز در آن هست از هفت» تر کامل«خوان نوروزي ما، بگوییم، به سبب غناي فرهنگی ما، 

داراي  جهان گیتیاییبدین معنا که هر یک از امشاسپندان در . یک از این امشاسپندان داراي دو جنبه مادي و مینویی هستند هر
بر روي خوان و دیگر نمودهاي دینی ه امشاسپندان نمادي ویژه و نگهبان بر یک داده اهورایی است که ما آن را به عنوان نمایند

  .گذاریم می) سفره یا میز(
  .      همچنین گذاشتن اوستا، نشانی از سپنته مینیو است .فزایندهسپندمینو به مفهوم مینويِ 

هاي حیوانات  آوردهبنابر این، یکی از فر. بهمن امشاسپند به مفهوم اندیشه نیک و در جهان مادي نگهبان و پشتیبان جانوران است
  . گذاریم را بر روي سفره می …مرغ،  سودمند مانند شیر، تخم
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که نماد آن در جهان مادي آتش است و به همین دلیل بر روي سفره، شمع یا اشا است اردیبهشت امشاسپند به مفهوم بهترین 
  . گذاریم چراغ روشن می

نگهبان بر فلزات است، بنابر این، بر  جهان گیتیایی،بر خویشتن، در  شهریور امشاسپند به مفهوم نیروي شهریاري و فرمانروایی
  . گذاریم روي سفره، فلزات و سکه می

که بر روي آن   سفره. ، زمین نماد آن استجهان گیتیاییاندیشی، فروتنی، مهربانی و در  سپندارمذ امشاسپند به مفهوم کامل
  . د استاین امشاسپن نمادي ازشود  سین چیده می اجزاي هفت

  . نماد آن استگذاردن کاسه آب و آویشن بر روي سفره، . خرداد امشاسپند به مفهوم کمال و رسایی و نماد آن آب است
گذاشتن گل، گیاه و . هاست نگهبان بر گیاهان و روییدنی جهان گیتیایی،جاودانگی و در  و مرگی امرداد امشاسپند به مفهوم بی
  .مشاسپند استسبزه بر روي سفره نمودار این ا

  )زایش و به پیامبري رسیدن اشوزرتشت(ششم فروردینجشن 
  :اشوزرتشت زایش

سال پیش از میالد مسیح، به روز خرداد از ماه  1768سنت زرتشتی باور بر این است که اشوزرتشت، پیام آور راستی و خرد، 
  . شناسی نهایی نرسیده است به قطعیت علمی و تاریخالبته این تاریخ هنوز  .در سرزمین ایران زاده شد) ششم فروردین(فروردین 

شناسی، نقاط گوناگونی براي زادگاه اشوزرتشت، در سرزمین ایران روایت  هاي دینی سنتی و تاریخی و مطالعات زبان بر پایه نوشته
  . شده است

هاي دوره ساسانیان این محل  در نوشته. است شده یاد» رگه«نژاد، شهر هاي پهلوي، زادگاه اشوزرتشت پیامبر پاك آریایی نوشته در
اند، از سوي دیگر پژوهشگران امروزي مکان زایش اشوزرتشت را در  در آذربایجان دانسته) ارومیه(را در نزدیکی دریاچه چیچست 

. اشوزرتشت از پدري به نام  پوروشسب و از مادري به نام دوغدو چشم به جهان گشود. دانند یم) خوارزم بزرگ(شرق ایران 
یسنی،  نشانه آن که در آیین مزده  به. جاي آن که مانند همه نوزادان گریه کند، لبخند زد اند که چون به جهان آمد، به نوشته

باید شادمان و سپاسگزار، بدان روي کنند و به نیکی از  مردمجهان و آنچه در آن است همه بخشایش اهورامزدا است، پس همگی 
  .رند و نگذارند بدي بر نیکی چیره شود و زندگانی خرم، تیره شودهاي اهورامزدا بهره گی داده

او به مطالعه .هاي جامعه و روزگار خود را بررسی کرد ها و کاستی اشوزرتشت در درازناي جوانی خود به اندیشه پرداخت و دشواري
ها چگونه  ن را دریابد و نیز بفهمد انسانطبیعت و جهان آفرینش با ابزارها و دانش آن روزگار پرداخت و کوشید تا راز آفرینش جها

  .  توانند زندگی سعادتمندانه و بهتري را در کنار هم تجربه کنند می
  :دوران پیامبري اشوزرتشت

پیش از میالد  1738گذشت که سرانجام در روز خرداد از ماه فروردین  سی ساله بود و ده سال از تفکر و اندیشه او می اشوزرتشت
  .و در این هنگام به پیامبري برگزیده شد شد رامزدا رسید و نور دانش و بینش اهورایی بر او پدیداربه همپرسگی اهو

  . این  هنگام به راهنمایی مردم پرداخت از
  اشوزرتشت بسیاري از رسوم نیک پیش از خود را پذیرفت؛ - 
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  ها را که از مسیر راست منحرف شده بود، تغییر داد؛ بسیاري از آن آیین - 
  .بود، ستیز کرد و راه و روشی نو و خردپذیر در پرستش خداوند یگانه بنیاد نهاد) اشا(هایی که مخالف قانون اهورامزدا  با آنو  - 

ي  بر پایه. ها کردند بزرگان و دانشمندان با وي گفتگوها و کنکاشهاي خود را به مردمان عرضه کرد و  اندیشه و دیدگاه اشوزرتشت
. دکرکیانی در بلخ رفت و آیین خود را بر او آشکار ) ویشتاسپ(و دو سالگی به دربار شاه گشتاسپ در چهل ها،  برخی روایت

درستی و نیکی را به عنوان بنیان دین خود  شویی،اشوزرتشت مردم را به پرستش خداوند یگانه، یعنی اهورامزدا دعوت کرد و ا
  . شناساند

  .رفته دین زرتشت در سراسر ایران رواج یافت به پذیرفتن این آیین، رفته گرویدن گشتاسپ به دین زرتشت و فراخوانی مردم با
کم و کاست،  شود و در طول دوران، بی نامیده می» گاهان/گاثاها« هایی هستند که  اشوزرتشت از مزدا، سروده هاي دریافت

  .است ما رسیدهدست و به  شدهوسیله موبدان در دل کتاب یسنا حفظ  به
وي«و نام همسر وي » دوغدو«، نام مادرش »پوروشسب« پدر اشوزرتشت نام و است» ه.  

ر«، »ایسدواستر«هاي  اشوزرتشت سه پسر به نام فرزندان تَدنَ و » فرنی«  ، »تریتی«هاي  و سه دختر به نام» خورشیدچهر«و » اُرو
  . بودند» پوروچیستا«
  :یتآیین نوزو 

. هاي آموزشی به درجه موبدي رسیده است یک موبد، پس از گذراندن دورهشود که  آیینی است که در آن اعالم میی تآیین نوزو
موبدي است که به تازگی به درجه روحانی رسیده است و این هنگامی است که مراحل یادگیري اوستا و چگونگی اجراي  تنوزو

  . مراسم دینی را به خوبی آموخته و از آزمون پایان دوره پیروز شده باشد
این . آیند می  این آیین گردهمبرگزاري هنگام  درموبدان و گروه زیادي از زرتشتیان . گیرد در بامداد انجام می ی اغلبتنوزو آیین

ایستند و موبدان همه با لباس  می پیرامونکنندگان در  شرکت. گیرد بزرگ و اغلب در کنار آتشکده انجام می جايدر یک آیین 
سپس . دهند خوانند و اندرزهایی به تازه موبد می هاي ویژه می  آنها نیایش. نشینند می نوزوددر کنار   آتشکده، کنارسپید در اتاق 

هم لباس موبدي بر تن و کاله  تنوزو. گیرد رد و دست نوزود را میگذا آخرین موبدي که نوزود شده است، سینی را بر سر می
آنان در حالی که هم آوا با هم به . دهد آن را تکان می و رداي فلز به شکل کلید در دست دا او قطعه. بر سر دارد اي ویژهسفید 

  .رسد به درجه موبدي می تنوزو آیین،در پایان . چرخند ، سه بار به دور آتشدان آتش میپردازند میسرایش بخشی از اوستا 
  :پوشی آیین سدره 

در فرهنگ زرتشتی، هر کس که در . دبند شونده می پوش ي نمادین به کمر سدره جشنی است که در آن موبد، کشتی را به گونه
هنگامی که نوجوان . یابد زاده است و هماهنگ با فرهنگ خانوادگی خود رشد می آید، یک زرتشتی یک خانواده زرتشتی به دنیا می

ش هاي دینی را فراگرفت و یاد گرفت چگونه نیایش روزانه را به جا آورد و در هر نیای به سن بلوغ رسید، پس از آنکه آموزش
بندد و او به اصطالح  پوشی، به گونه نمادین، موبد، کشتی را به کمرش می کشتی نو کند، آن هنگام در آیینی به نام سدره

  . شود پوش می سدره
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بر پایه یک روش کهن و . پذیرد است که به اختیار انسان و بر پایه دانش و بینش انجام می کاريدین پذیري در باور اشوزرتشت، 
به سن هوشیاري و رشد فکري رسید و توانایی گزینش نیک از بد در خود یافت  پسرباستانی، آنگاه که دختر یا  پذیرفته شده

پوشی براي او انجام دهند تا فرزند، از  توانند آیین سدره ، پدر و مادر میز بر شداو اوستاهاي بایسته را ) سالگی 15تا  8بین (
در این هنگام فرد عهد و پیمانی . تازه در دین است زایشسدره پوشی براي او به مانند . زادگی به جرگه زرتشتیان بپیوندد زرتشتی

،  پیمان خود را یادآوري و نو )نو کردن کشتی(بندد و هر روز با باز کردن و بستن دوباره کشتی بر روي سدره  نو با اهورامزدا می
  .کند می

ستره«با نام اوستایی  سدره، نگهن«و کُشتی، با نام اوستایی » منشی س نیکلبا«به معناي » وهومنه و کمربند «به معناي » َائیویا و
  . استهر زرتشتی به باورهاي دینی و اخالقی زرتشتی دینی  نماد تعهد» اندیشی نیک
ي  اي باشد که بدن را پوشانده و از جنس پنبه، کتان یا ململ و به رنگ سفید که سپیدي آن نشانه باید نخستین جامه سدره،

  . پاکی، سادگی و فروتنی است
کیسه . یقه با آستین کوتاه و داراي دو کیسه کوچک یکی در جلوي سینه و دیگري در پشت است پیراهنی گشاد و بی سدره،

هایی است که هر فرد به عنوان یک زرتشتی بر عهده دارد و باید به درستی انجام دهد و کیسه جلویی  پشتی نشانه و نماد وظیفه
یک بهدین است که روي هم انباشته شده و او را خوشبخت  کارهاي نیکاست، یادآور  فرفه یا کیسه کار نیک معروبه کیسه ک

  .کند می
 72این . یسنا است» هات 72«رشته نخ به هم بافته شده و نماد  72بندي سپیدرنگ از جنس پشم گوسفند است که از  کُشتی،

دارد  - ماه سال 12به نشانه –نخ  12کنند که هر یک  تقسیم می - شش چهره گاهنباربه  نشانه - بخش  6نخ را در هنگام بافتن به 
بندند که به نشانه پیروي از اندیشه، گفتار و کردار  بر روي سدره سه دور به گرد کمر می ازرتشتیان کشتی ر. بافند و به هم می

زیست  داشتن محیط ندي چهار آخشیج و پاك نگاهشود، به نشانه یادآوري  تقدس و ارجم اي که زده می نیک است و چهار گره
  . است

  :پوشی سدره چگونگی برگزاري آیین
ي سپید بپوشد و همراه موبد در کنار سفره  شونده باید تن خویش را شستشو داده، سدره و جامه پوش ، سدرهآییناز آغاز  پیش
نشیند، موبد با زمزمه اوستاي این آیین را آغاز  موبد میي کامال سپید در برابر  زاده با جامه زرتشتی یک .پوشی حاضر شود سدره
به پیمان دین را خوانده و پایبندي خود بندد؛ پس از آن، به همراه موبد  کند و کشتی را به دور کمر وي بر روي سدره می می

این پیمان اهورایی را سپس با خواندن اوستاي پیمان دین در برابر شرکت کنندگان، . دارد مزداپرست زرتشتی بودن اعالم می
کند به  ي پیام اشوزرتشت، دین پاك مزدیسنی را با اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک بپذیرد و اقرار می بندد که بر پایه می

شونده اوستاي  پوش در پایان، موبد براي سدره. آورده است انیکتایی دادار اورمزد و پیروي از دین بهی که اشوزرتشت مهراسپنتم
  .دکن درستی خوانده و از اهورامزدا براي او آرزوي دیرزیوي، درست زیوي و شادزیوي میتن

ي آن است که هر زرتشتی با نو کردن کشتی، بار دیگر پیمان خود را با دین مزدیسنی به یاد آورد و  کشتی به کمر، نشانه بستن
  .ن پایداري و استواري بر خواست اهورامزداستبهی و سود رساندن به مردمان باشد که هما همواره آماده خدمت به دین
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  :گاهنبار

هاي خود  ي ما زرتشتیان بر این باورهستیم که با توانمندي همه. است» باردادن«به معنی » بار«و » زمان«به معنی » گاه«
  .توانیم به دیگر مردمان گیتی چه به صورت مادي و چه به صورت مینویی دادودهش کنیم می

 آیینیشود و زرتشتیان را در  نام شش جشن سالیانه است که هر کدام به مدت پنج روز برگزار می» گهنبار/ نبار گاها/ گاهنبار«
نیاز، به دادودهش پرداخته و همازوري و شادي راستین را در جامعه افزونی  آورد تا در کنار ستایش پروردگار بی مینوي گردهم می

  .شود آغاز می» شتی واج«هر چهره گاهنبار با مراسم . بخشند
  :برگزاري گاهنبار هاي آرمان

  هاي مینوي و مادي او نیایش اهورامزدا و ستایش و بزرگداشت آفریده:  1
  مند شدن از یاري یکدیگر دادودهش، خیرات و بهره:  2
  بهدینان میانهمازوري و همبستگی :  3
  شادي راستین و خردمندانه :    4
هره «شود و هر کدام، یک  گداشت شش آفرینش مینویی و مادي اهورامزدا برگزار میدآوري و بزر براي یا  شش جشن این چ

  :نام دارد» گاهنبار
م به معنی   • ردیبهشت و جشنی است که براي بزرگداشت آفرینش آسمان برگزار می»میان بهار«میدیوزرِ   .شود ، این گاهنبار در ماه اَ
  هنبار در ماه تیر و جشن بزرگداشت آفرینش آب است؛، این گا»میان تابستان«میدیوشَم به معنی   •
ه  • هِم به معنی  پیتَ   ، این گاهنبار در ماه شهریور و جشن بزرگداشت آفرینش زمین است؛ »)پایان تابستان(آوري غله جمع«شَ
رِم به معنی   • یاثَ گداشت آفرینش گیاهان ، این گاهنبار در ماه مهر و جشنی است که براي بزر»)آغاز زمستان(بازگشت به خانه«اَ

  شود؛ برگزار می
  ، این گاهنبار در ماه دي و جشن بزرگداشت آفرینش جانوران است؛»)پایان زمستان(میان سال«میدیارِم به معنی   •
س  • مت ه یدیِم به معنی  پو جشن بزرگداشت آفرینش انسان ) پنجه بزرگ(، این گاهنبار در پنج روز آخر سال »برابري شب و روز«م

  .شود شناخته مینیز » پنج روز گاثابیو«است، این پنج روز به نام 
  :سفره گاهنبار

مشاسپندان  شود، بر روي سفره آن نشانه بخش برگزار می گاهنبار چهره، براي بزرگداشت آفرینش اهوراي هستی چون و هایی از اَ
  : گذارند میعناصر دینی 

  فرینش انسان؛مینیو و آ موبد و زمزمه اوستا به نشانه سپنته* 
مشاسپند وهمن و آفرینش چهارپایان؛ شیر و تخم*    مرغ به نشانه اَ
  آتشدانی از آتش و بوي خوش به نشانه اَردیبهشت و آفرینش آتش؛* 
مشاسپند شهریور و آفرینش آسمان؛/هاي روزین ظرف*    روئین و مسین به نشانه اَ
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مشاسپند سپندارمذ و آفرینش زمین؛شود،  همه لوازم گاهنبار بر روي زمین یا میز چیده می*    به نشانه اَ
مشاسپند خرداد و آفرینش آب؛*    ظرفی آب به نشانه اَ
مشاسپند امرداد و آفرینش گیاهان*    .گلدانی از گیاهان همیشه سبز مانند مورت و سرو به نشانه اَ
رك«ها، دهش و خیرات گاهنبار که معموال  پایان نیایش در تقسیم  اشندگانبنوع میوه خشک است، بین اي از هفت  یا مجموعه» لُ
جمعی اهورامزدا، با کسی که بنیان این رسم  باور زرتشتیان این است با حضور در مراسم آفرینگان گاهنبار و نیایش دسته. شود می

  .شوند و در کار خیر او شریک می هرهب است، هم و خیرات را نهاده
  :هاي ماهیانه جشن

دارد و زرتشتیان هنگامی که نام روز و نام ماه ) ستودنی(اي به مفهوم ایزدي  ز سی روز ماه نام ویژهدر گاهشمار زرتشتی هر یک ا
  .کنند برابر شود، جشنی را برگزار می

گ به یاد روان درگذشتگان و نیاکان برپا می): فرودگ(فروردینگان شود و به همین دلیل بهدینان در این  جشن فروردینگان یا فرود
  . روند جام مراسم و شادي روان و فروهر درگذشتگان خود به آرامگاه میروز براي ان

مشاسپند آتش است، زرتشتیان در این روز به درمهر یا  در: اردیبهشتگان ردیبهشتگان چون نماد مادي اَردیبهشت اَ جشن اَ
  .ستایند یشت، اهورامزدا را می روند و در برابر نور، با سرایش اردیبهشت آتشکده می

مشاسپند آب است جشن: گانخرداد ردادگان که نماد مادي خرداد اَ ها و کنار  ها و رودخانه نیاکان ما، در این روز به سرچشمه. خُ
  .آوردند رفتند و نیایش خداوند را به جا می دریاها می
ي بیشتر  بر پایه. هاي ماهیانه است ترین جشن است و یکی از مهم» ایزد باران= تیشتر/ تیر«تیرگان منسوب به  جشن :تیرگان

هاي این جشن، شادمانه آب  از آیین. شود برگزار میبراي تعیین مرز ایران منابع تاریخی، این جشن به یاد تیراندازي آرش کمانگیر 
هفت  کمان این بند را که مانند رنگین بهدینان. است »ادتیروب«به نام  یهفت رنگبند  دستپاشیدن بر روي یکدیگر و بستن بندي 

کنند و به باد  بندند و ده روز بعد، در روز باد، آن را باز می هایشان می دارد، به یاد تیر آرش، در روز تیر به مچ دسترنگ 
  .سپارند می

مرداد، نگاهبان . ي چگونگی برگزاري این جشن در روزگار گذشته، آگاهی چندانی نداریم درباره: امردادگان مشاسپند اَ چون اَ
  .پرداختند رفتند و به نیایش اهورامزدا می نیان باستان در این روز به دامان طبیعت میگیاهان است، شاید ایرا

شود و تنبلی و دریوزگی  در این روز کار و کوشش و تولید گرامی داشته می. شهریور امشاسپند، نگاهبان فلزات است :شهریورگان
  . ع زیادي نداریماز چگونگی برگزاري این جشن در ایران باستان اطال. گردد نکوهش می
در گاهشماري زرتشتی هفتمین ماه سال و . ترین جشن ماهیانه زرتشتیان دانست مهرگان را شاید بتوان مهم جشن: مهرگان

  هاي مهم ایران شود و یکی از جشن جشن مهرگان در شانزدهمین روز ماه مهر برگزار می. نام دارد» مهر«شانزدهمین روز هر ماه 
در گذشته مدت این جشن شش روز بوده است؛ از روز مهر آغاز  .گیرد می قرارین جشن، در اعتدال پاییزي ا. باستان بوده است

  . شد و تا روز رام ادامه داشته است می
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ایرانیان این روز را به یاد قیام و پیروزي کاوه و فریدون بر ضحاك ماردوش، . جشن، یادآور پیروزي فریدون بر ضحاك است این
  . دارند و بزرگ می گیرند جشن می
روند و در بزرگداشت  در این روز، بهدینان به کنار آب روان می. ها است آبانگان ویژه گرامیداشت ایزد نگهبان آب جشن: آبانگان

را هاي نیک او  خوانند و اهورامزدا و آفریده می» یشت یا آبزور آبان«هاي اهورامزدا است،  ترین جلوه مقام این ایزد که یکی از مهم
  . ستایند می

نیایش که بخشی از خرده  روند و با خواندن آتش در این جشن، زرتشتیان به آتشکده و آدریان می. ایزد آتش است آذر، :آذرگان
رفتند و آتش  به میان مردم می) نروآثَ(ي نه چندان دور، موبدان آتشبند  در گذشته. دارند اوستا است، جشن آذرگان را گرامی می

  .افزودند ویژه به آتش ورهرام می در آیینیآوردند و  می شکدهو به آت گردآوردهناگون را صنوف گو 16
در هر ماه سال، چهار روزِ اورمزد، . گرفته شده است» آفریدگار«به معنی » دثوش«از واژه اوستایی » دي«که  دیگان جشن: دیگان
بنابراین در ماه دي چهار جشن دیگان داریم که نخستین آنها . ه استدین، به نام آفریدگار نامیده شد به مهر و دي به آذر، دي به دي

  . نامیدند نیز می» خرم روز« اماه ر یعنی روز اورمزد و دي
نگاران، پوشیدن پوشاك نو و پختن  تاریخ. شیوه برگزاري جشن بهمنگان در روزگار باستان آگاهی چندانی نداریم از: گان بهمن

  .اند هاي این جشن دانسته از آیینرا » آش بهمنجه«آشی به نام 
مشاسپند سپندارمذ، نگهبان زمین و زنان درستکار و پاکدامن برگزار  جشن: اسفندگان اسفندگان، این جشن براي بزرگداشت اَ

رپا از این رو این جشن براي ارج نهادن به جایگاه زنان و مادران ب. زمین نیز مانند زن، نماد باروري و افزایندگی است. شود می
یاد کرده که جشن ویژه بزرگداشت بانوان بوده است و » مردگیران«یا » مزدگیران« نامابوریحان بیرونی از این جشن به . شود می

  .دادند در آن مردان به زنان هدیه می
  :جشن سده

ردن آن را آموختند و از آن آتش را یافتند و شیوه مهارکو مدیریت روایت شاهنامه، آریاییان در زمان پیشدادیان، راه افروختن  به
نامیده » جشن سده«زمان تحولی شگرف در چگونگی زندگی مردم پدید آمد و این رویداد بزرگ میهنی را جشن گرفتند که 

   .شود می
آموزان در هنگام بیان داستان جشن سده از شاهنامه، بپرسند که چگونه است که هنگامی که جامعه آن روز داراي  ممکن دانش

داستان پرتاب سنگ از سوي هوشنگ و : پاسخ این است که. شناخته است و نظام مدنی ویژه خود بوده، هنوز آتش را نمیپادشاه 
بلکه پیش از آن . ها توانستند به دست خود آتش بیفروزند و آن را مدیریت کنند آتش گرفتن، نمادي از این است که انسان

اما در زمان هوشنگ، . هاي آن آشنا بودند ها را دیده بودند و با ویژگی جنگل هاي نخستین نیز آتش برآمده از صاعقه در انسان
بینیم که  در پس از این داستان نیز می. خواهند ایجاد و از آن بهره برند ها توانستند آتش را بدان گونه که خود می انسان

  . گیري از آتش است هرهها پدید آمده است که این در اثر ب هاي زیادي در صنعت و زندگی انسان پیشرفت
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  :شب چله
مساله شب و روز از هاي  ایران باستان و گذشته در .شب چله همچون بسیاري از آیین هاي ایرانی، ریشه در رویدادي کیهانی دارد

ه رفت ي آن مردمان به شمار می اهمیت بسیاري در زندگی مردمان برخوردار بوده است و همواره چالشی بزرگ در زندگی و اندیشه
رسید، به انگیزه این که از فرداي آن شب، روشنایی  شب سال یعنی آخرین شب از ماه آذر فرا می هنگامی که درازترین. است

  .کردند بیشتر و روزها درازتر خواهد شد، گردهم آمده، شادي می
ترین نبرد  شب چله را بزرگ ،يي روشنی ایزدي است و از این رو ي تاریکی اهریمنی و روز نشانه ها شب، نشانه باور آریایی در

براي کمک به روشنی ایزدي، شب چله را با گرفتن جشنی خانوادگی و روشن کردن  دانستند و به آن سبب و روشنی می تاریکی
  .داشتند تا تاریکی شب را از بین ببرند و در سپیده دم، برآمدن خورشید را نگرنده باشند آتش فروزان نگه می

اما این جشن در این دوران کمی رنگ امروزي به خود . گیرند هزار سال است که شب چله را جشن میبیش از هفت  ایرانیان
ها و شکرگزاري، جشن مهر و دوستی، جشن تازه کردن دیدارها، جشن پاسداشت  جشن شب چله، جشن خاطره. گرفته است
  . استبزرگتره

کردند، همه با هم تا  هاي دیگر فراهم می مانده بود با آجیل و خوراکیهایی را که تا آن زمان سالم  زمان گذشته، ایرانیان میوه در
  . گذراندند پاسی از شب را با شادي و سرور می

  :فلسفه آتش
آن شعله فروزانی که ابدي و نیرومند است . بخش، ما فروغ تواناي تو را که در پرتو راستی فروزان است خواهانیم اي خداي هستی«

اي خداوند خرد، همین شعله فروزان است که پلیدي نهفته در نهاد . بخشد کارا رهنمون گشته و یاري میو پیروان راستی را آش
  4بند  34هات          .        »سازد بدخواهان را فوري آشکار می

  بکوشید تا گوهران هر چهار               بدارید   پاکیزه   و   بی  غبار
  ز رخشنده آتش ز خاك گران        ز  باد  لطیف و  ز آب روان       

دارد در پاسداري  خویشکاريهر زرتشتی . است) مقدس(سپنته » آتش«و » خاك«، »آب«، )هوا(» باد«زرتشتیان چهار عنصر  نزد
  . و پاك نگاه داشتن و درست استفاده کردن از این عناصر طبیعت کوشا باشد

آتشِ آتشکده را  به عنوان  ،رود و زرتشتیان شمار میه دین زرتشتی مقدس ب در) نظم و قانون راستی،(عنوان نماد اشویی ه آتش ب
  . دارند همواره مانند پرچمی، مقدس و گرامی می و نمادي از راستی و آگاهی، انجام آفرینش آغاز و بی نشانی از فروغ بی

بنابراین زرتشتیان به پیروي از . دانند ل مییعنی نور همه نورها و نور آتش را پرتوي از نور ک» شیدان شید«خداوند را  ایرانیان
اند تا به  خویش برگزیده) قبله(نیاکان خود همچنان آتش را گرامی داشته و به هنگام نیایش، روشنایی را به عنوان پرستش سوي 

وشن، نمادي از هاي ر آتشکده. فروغ درونی خود را به اهورامزدا که نور همه نورها است پیوند دهند داین وسیله بهتر بتوانن
 . کند گرم می موجودیت و زندگی زرتشتیان است و مانند پرچمی آنان را به گرد خویش جمع و دل
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