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گفت و گو با دکتر سینا ایزدیار برگزیدگان عرصه علم و صنعت 
معرفی شدند

سهمی سبز از خاطرات خوابگاه 
دانشجویی

جشــنواره  زنده یاد دکتر 
مینا ایزدیار، جدا از معرفی 
برترین های جامعه زرتشتی 
در رشــته های گوناگون، 
ارزشمند  دســتاورد  یک 

دیگر نیز داشته است. ..

جشــنواره  چهارمین 
زنــده یاد دکتــر مینا 
بــا حضور  ایزدیــار، 
مهمانان و جمع زیادی 
از همکیشان با هدف 

ترویج علم و دانش...

نیمــی از ســال با به ســر 
رســیدن تابستان گذشت. 
و  شــد  تمــام  شــهریور 
ها  کنکــوری  دلواپســی 
هم به پایان رســید، برخی 

شادمان و راضی...
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اعتراض شدید نماینده زرتشتیان در پی اظهارات نادرست امام جمعه اصفهان

گهنبار چهره ایاسرم گاه با اوستاخوانیدبیرستان فیروزبهرام "ماندگار" می شود
  و داد و دهش برگزار شد

دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده 
زرتشــتیان در مجلس با اعتراض 
امام جمعه  ســخنان  به  شــدید 
اصفهان، وی را از اظهارات تفرقه 

برانگیز برحذر داشت.
آیت اهلل سید یوســف طباطبایی نژاد در 
خطبه های چنــد هفته قبــل نماز جمعه 
اصفهان با اشــاره به ملزومــات توحید 
گفت: زرتشــتیان قائل به این هستند که 
جهــان دو خدا دارد کــه یکی از آن ها 
بــرای خوبی هاســت و دیگــری برای 
بدی ها کــه آن ها را یــزدان و اهریمن 

نامیده اند.
در پــی ایــن ســخنان نادرســت،دکتر 
نماینده زرتشــتیان  اســفندیار اختیاری 
در مجلس در نامــه ای به نمایندگی از 
جامعه، اعتراض شــدید خود را اعالم و 
خواستار رعایت حرمت و احترام ادیان 
الهی و پرهیــز از نفــاق و تفرقه افکنی 

شدند.
دکتر اختیاری در نامه خود آورده است: 
اگر بارها از شیطان در کتاب های دینی 
و مذهبی مسلمانان نام برده شده است، 
بــه معنی اعتقــاد به خدای بدی و شــر 
در دین اســالم نبوده و نیســت و حتما 
خداوند بمانند باور ایرانیان و زرتشتیان، 
یکتــا بــوده و هرچه را آفریده اســت، 
نیــک و خوب اســت. بنابرایــن تکرار 
کلمه شــیطان یــا اهریمن، بنا بــه تعبیر 
رهبر گرانقدر، با هدف ایجاد هوشیاری 
دائم انجام می شود و در واقع “شناخت 

توطئه” است نه “توهم توطئه”.
وی با اشــاره به اینکه اینجانب با وجود 
اینکه اعتقــاد دارم اینگونــه تهمت ها، 
تاثیــری در بین باور ایرانیــان ندارد، اما 
اعتراض شــدید خود را به این ســخنان 
نادرســت اعالم می کنــم و انتظار دارم 
که نمایندگان محترم خبرگان رهبری، 
بیــش از دیگران به ادیــان الهی احترام 

بگذارند.
متن کامــل نامه دکتر اختیــاری به این 

شرح است:
جناب آقــای آیت اهلل ســید یوســف 

طباطبائی نژاد
نماینــده محتــرم ولــی فقیه در اســتان 

اصفهان
با درود و احترام

متاســفانه جنابعالــی در روز ۲۳ مهرماه 
۱۳۹۵ در نمــاز جمعــه اصفهان، با یک 
اســتدالل عجیب! زرتشــتیان شریف و 
پرافتـــخار را به ناحق، دوگانه پرســت 
نامیدیــد. این اتهــام برای ایـــرانیان و 
زرتشــتیانی کــه در درازنـــای تاریخ، 
یکتا پرســت بــوده اند و بــه آن افتخار 
مــی کنند، نیــازی به آوردن اســتدالل 
برای پاســخگویی ندارد اما در پاسخ به 
دلیل عجیب ذکر شــده برای این اتهام، 
به یک نکته بســنده می کنم. اینکه اگر 
بارها از شــیطان در کتاب های دینی و 
مذهبی مســلمانان نام برده شــده است، 
بــه معنی اعتقــاد به خدای بدی و شــر 
در دین اســالم نبوده و نیســت و حتما 

خداوند بمانند باور ایرانیان و زرتشتیان، 
یکتــا بــوده و هرچه را آفریده اســت، 
نیــک و خوب اســت. بنابرایــن تکرار 
کلمه شیطان یا اهریمن، بنا به تعبیر رهبر 
گرانقدر، با هدف ایجاد هوشیاری دائم 
انجــام می شــود و در واقع “شــناخت 

توطئه” است نه “توهم توطئه”.
همچنیــن در محکوم کــردن هرگونه 
صحبت هــای تفرقه برانگیــز، به ذکر 
مجدد ســخنان جنابعالی کــه اخیراً در 
جلســه خداحافظــی پیشــوای مذهبی 
اصفهان بیان کردید، بسنده می کنم که 
عنوان کردید:” آمریــکا و غرب دائما 
علیــه ایــران و نقض حقوق بشــر اتهام 
زنــی می کنند و شــرایط زندگی برای 
دیگر ادیان را بســیار ســخت و ظالمانه 
مطرح می کنند این در حالی اســت که 
آنها از این همزیســتی و احترام به ادیان 
در ایــران آگاهی دارند و مغرضانه و به 
خاطر دشمنی با جمهوری اسالمی اتهام 
زنــی می کننــد”، امیدوارم کــه به این 
ســخنان عمل کنیم زیرا کشور بزرگ 
و اهورایــی ایــران، به کــردار بیش از 
گفتار نیاز دارد و این کشور شکوهمند، 
همواره نیازمند یکپارچگی قومی، دینی 

و نژادی است.
نکتــه آخر اینکــه ایرانیان بــه تمدن و 
فرهنــگ خــود در تاریــخ پر فــراز و 
نشــیب این ســرزمین افتخــار می کنند 
و یکتاپرســت بودن یکی از این موارد 
افتخار آفرین است. چه به جا و درست 

رهبر گرانقدر انقالب فرمودند که آیین 
زرتشــتی در ایران متولد شــده است و 
این برای کشور ما، مایه فخر و مباهات 
اســت که محــل والدت اولیــن پیامبر 

آسمانی جهان، در ایران بوده است.
اینجانــب با وجــود اینکه اعتقــاد دارم 
اینگونه تهمت هــا، تاثیری در بین باور 
ایرانیان ندارد، اما اعتراض شــدید خود 
را بــه این ســخنان نادرســت اعالم می 
کنم و انتظار دارم که نمایندگان محترم 
خبرگان رهبــری، بیــش از دیگران به 

ادیان الهی احترام بگذارند.

شــورای  نمایندگان 
و  آمــوزش  عالــی 
آخریــن  پــرورش، 
بازدیــد را در فرایند 
شــدن  مانــدگار 
فیروزبهرام  دبیرستان 

انجام دادند.
حیدری،  بازدیــد  این  در 
رییس آموزش و پرورش 
منطقه ۱۲ تهران، عابدینی، 
معــاون دبیرکل شــورای 
عالی آمــوزش و پرورش 
از  گروهــی  و  کشــور 

مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش 
حضور داشتند. دکتر اسفندیار اختیاری، 
نماینده ایرانیان زرتشــتی، دکتر رســتم 
خســرویانی، فرنشــین انجمن زرتشتیان 
تهــران و گروهــی از همونــدان انجمن 
زرتشــتیان تهران و انجمن اولیا و مربیان 
دبیرســتان فیروزبهــرام نیــز مهمانان را 

همراهی کردند.
نمایندگان آمــوزش و پرورش از بخش 
های مختلف دبیرســتان دیدن کردند و 
توضیحات الزم در این زمینه را دریافت 

کردند.
در صورتی که دبیرســتان فیروزبهرام به 
عنوان ماندگار معرفی شود، در مدیریت 
و مالکیــت دبیرســتان هیــچ تغییری به 
وجود نمی آید و بودجه ای نیز از سوی 
آموزش و پرورش در اختیار مدرسه قرار 

می گیرد.
دبیرستان فیروز بهرام بنابرسنگ مرمریني 
که در ورودی  این دبیرســتان، تاریخچه 
ایــن بناي تاریخــي را روایــت مي کند 

از دهــش رادمنش» بهــرام بیکاجي« به 
یادگار فرزند روانشادش »فیروز« که در 
آغاز شــهریور ۱۲74 خورشــیدي برابر 
با ۲۲ اگوســت ۱8۹۵ میالدي در بمبئي 
زاییده شــده و در هشــتم دي ماه ۱۲۹4 
برابر با ۲۹ دســامبر ۱۹۱۵ میالدي جهان 
را بدرود گفته اســت، به نام دبیرســتان 
فیــروز بهــرام در ۱8 اردیبهشــت ۱۳۱۱ 
روي زمین انجمن زرتشتیان پایه گذاري 
شده و به سرپرستي نیک اندیش »اردشیر 
کیامنش« ســاخته و به انجمن زرتشتیان 

تهران واگذار شده است.
معمــاري بناي فیروز بهرام بــا تلفیقي از 
معماري اروپایي و طرح هاي هخامنشي 
برگرفتــه از معمــاري دوران ساســاني 
و هخامنشــی، اثــر هنرمنــد »جعفرخان 
معمارباشي«اســت کــه در روز دوم دي 
ماه ۱۳۱۱ خورشیدي با حضور جمعي از 
وزرا و بزرگان کشور گشایش یافته، این 
بنا یکي از نادرترین بناهایي است که در 

دوره پهلوي اول بنا شده است.

نهادهای زرتشــتی تهران، آیین 
گاهنبارخوانــی چهره ایاســرم 
گاه را برگــزار کردند، انجمن 
موبدان تهران، انجمن زرتشتیان 
تفت و توابع، رستم باغ و کانون 
جمله  از  زرتشــتی  دانشجویان 
جشــن  این  برگزارکننــدگان 

بودند.
چهره گاهنبــار ایاســرم گاه به عنوان 
چهارمیــن دوره گاهنبار، روزهای ۲۰ 
تــا ۲4 مهر برابر با اشــتاد ایزد تا انارام 

ایزد برگزار شد.
 اعتقاد زرتشــتیان بر این اســت که در 
این چهره گاهنبار آفرینش گیاه انجام 
شــده اســت و زرتشــتیان با برگزاری 
آیین هــای گاهنبار بــه داد و دهش و 
نیایش خداوند یکتا و گاهان خوانی و 

شادی می پردازند.
در تهران ،در سپیده دم روز اشتاد ایزد 
برابــر با ۲۰ مهــر ماه، انجمــن موبدان 
تهــران آییــن واج یشــت گاهنبار را 
برگــزار کرد، در این مراســم موبدان 
از ســاعتی پس از نیم شب تا سپیده دم 
به سرایش یســنا پرداختند و همکیشان 
تهرانــی نیز بامداد در آتشــکده تهران 
حضــور یافتــه و با این مراســم همراه 

شدند.
دیگر آیین گاهنبار  در آدریان رســتم 
بــاغ نیز برگزار شــد همچنیــن انجمن 
زرتشــتیان تفت و توابع مقیم تهران و 
دانشــجویان زرتشتی  هموندان کانون 

نیز آیین گاهنبارخوانی را از به ترتیب 
در ســالن نرگــس و تاالر لعــل نوذر 

جمشیدیان برگزار کردند.
در یــزد نیز ایــن آییــن در محله های 
مختلــف با پخت و توزیع نان همچنین 

پخش لرک برگزار شد.
زرتشتیان شــریف آباد اردکان ، قاسم 
آبــاد و ...آییــن گاهنبارخوانی چهره 
ایاســرم گاه را به صورت سنتی و خانه 

به خانه برگزار کردند .
این آیین گاهنبارخوانی در آتشــکده 
گوهــر و مهربان اصفهان نیــز برگزار 

شد.
در کرج گاهنبارخوانی چهره ایاســرم 
گاه پســین شــنبه ۲4 مهر مــاه برابر با 
انارام ایزد در تاالر مهرداد خانه دولت 

کرج برگزار شد.
این مراسم با اوستاخوانی موبد گودرز 
ماونــدی و بــه دهموبدی گشتاســب 

شهلری انجام شد .
زرتشــتیان شــیراز نیــز در بــاغ وقفی 
شــیراز، و بــا اوســتاخوانی موبدیــار 
رستم خســرویانی و سخنرانی افالتون 
ســهرابی، فرنشــین انجمن زرتشــتیان 
شــیراز این گهنبار را برگــزار کردند.

در کرمان گاهنبارخوانی چهره ایاسرم 
گاه همزمــان با ســالگرد درگذشــت 
روانشادان بهرام کابلی و رشید مهربان، 

در تاالر آتشکده کرمان برگزار شد.
در اهواز و زاهدان نیز این روز گرامی 

داشته شد.

2



نهسرهم5هرا-رهمه-تشههو داتشه همامش
 5ههمشهرام5ورا

رهرا-هات ر هدهات

خبــر

 *برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی مدارس 
زرتشتیان

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه فیروزبهرام، 
دبستان دخترانه گیو و پسرانه جمشید جم برگزار شد.

در دبیرســتان فیروزبهــرام از میــان ۱4 نامــزد عضویت در 
شــورای دانش آموزی با رای گیری انجام شــده، در نهایت 
خشایار فرخانی)رییس(، سیون طوروسیان)جانشین رییس(، 
آروتین عیوضیان)بازرس(، دانیال رحیمی)سخنگو( و اریک 
زادوریان)خزانه دار( به عنوان اعضای اصلی و آریا جمشیدیان 

و مهرگان غیبی نیز به عنوان اعضای جانشین انتخاب شدند.
در دبستان دخترانه گیو، انتخابات با حضور نماینده آموزش 
و پــرورش برگــزار شــد و در نهایت مهدیه خــودش دوز، 
پوروچیســتا سعادت، شــیرین فروزان، دنیا ســلیمانی، سارا 
تسخیری، تریتی کاووسی، مبینا عرفانی پناه، شیرین خسروی 
و پارمیس پاک سرشت به عنوان اعضای اصلی و شبنم یعقوبی 

و رازمهر رستمی به عنوان اعضای جانشین برگزیده شدند.
انتخابات شــورای دانش آموزی در دبســتان جمشیدجم نیز 
برگزار شد. براســاس نتایج این انتخابات بردیا باستانی، پویا 
فرهی، نریمان شــهریاری، آرش وفاداری و نیما اردشیری به 

عضویت شورای دانش آموزی این دبستان در آمدند.
 *بازسازی کوچه های روستای اله آباد یزد

با همیاری میراث فرهنگی و دهیاری و اهالی روستای اله آباد، 
کوچه ها و نمای خانه های این روستا مرمت می شوند.

در نشست مشترک اعضای انجمن زرتشتیان اله اباد و دهیاری 
روســتا در بخشداری زارچ قرار شــد تا با نظارت کارشناس 
میراث فرهنگی، مصالح ساختمانی در اختیار همکیشان برای 
مرمت نمای خانه ها قرار گیرد و کف سازی کوچه ها نیز با 

همیاری میراث فرهنگی و دهیاری انجام شود.
همچنین انجمن زرتشتیان اله آباد از همکیشانی که در کوچه 
شــهید بهروز باستانی منزل دارند و نیاز به انشعاب گاز و چاه 
فاضالب دارند، درخواســت کرد تا پیش از آغاز بازســازی 
اقدام نمایند و از تسهیالت ایجاد شده در این زمینه بهره ببرند.

 *برگزاری نمایشگاه نقاشی
نمایشگاه نقاشی مهسا ســرداری، هنرمند جوان زرتشتی، در 
فرهنگســرای ابن سینا برگزار شــد. در این نمایشگاه 4۱ اثر 
در ســبک آبستره و انتزاعی برای دوستداران هنر و نقاشی به 

نمایش گذاشته شد.
 *تقدیر از دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه در 

کرمان 
موسسه خیریه اردشیر همتی کرمان همانند سال های گذشته 
از دانشــجویان تازه راه یافته به دانشــگاه در مقاطع تحصیلی 
کاردانی، کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا تقدیر 
می کند. این دانشــجویان تا پایان آبان ماه فرصت دارند که 
مدارک قبولی خود را به همراه یک قطعه عکس به دبیرخانه 

انجمن زرتشتیان کرمان تحویل دهند.
 *اجرای طرح بهبود کیفیت آموزشی در یزد   

در سال تحصیلی جدید طرح بهبود کیفیت آموزشی در یزد 
اجرا می شود.

 این طرح را گروه دانش گســتران پارســی که متشــکل از 
جوانان زرتشــتی برگزارکننده طرح بهبود کیفیت آموزشی 
در دبستان های جمشیدجم و گیو تهران هستند، اجرا خواهند 
کرد. به گفته خانم خورشیدبزرگچمی، مدیر دبستان دخترانه 
مارکار، دانش آموزان دختر و پســر زرتشتی مدارس دیگر 
نیز می توانند در این طرح شرکت نمایند. همچنین به منظور 
آشــنایی بیشــتر خانواده ها با طرح بهبود کیفیت آموزشی، 
نشستی با حضور آقای رستم بامسی و دیگر برگزارکنندگان 

طرح بهبود کیفیت آموزشی برگزار شده است.
 *دوازدهمین دوره جام رستم برگزار می شود   

دوازدهمین دوره مســابقات فوتبال جام رستم به یاد روانشاد 
رســتم اخوی جو، در ســه رده پیشکســوتان، بزرگساالن و 
نوجوانان برگزار می شــود. این دوره از مسابقات نیز همانند 
سال های گذشته در باشگاه مزدیسنا خرمشاه برپا می شود و از 

آدینه ۲۱ آبان ماه آغاز می شود.
بر اساس اعالم کمیته برگزاری، شرایط سنی بازیکنان در رده 
های مختلف بدین ترتیب است: رده پیشکسوتان متولدین قبل 
از اول فروردین ۱۳۵۹، رده بزرگســاالن متولدین قبل از اول 
فروردین ۱۳7۹ و رده نوجوانان متولدین بعد از اول فروردین 

۱۳7۹ هستند.
تیم های حاضر در این مسابقات تا ۱8 آبان ماه برای ثبت نام 
فرصت دارند و قرعه کشی این دوره از پیکارها نیز در همان 
روز و از ســاعت ۱8 در دفتر باشگاه مزدیسنا خرمشاه برگزار 

می شود.

ی کوتاه
خــبرها

زنده  جشنواره  چهارمین 
یاد دکتر مینــا ایزدیار، با 
جمع  و  مهمانــان  حضور 
زیــادی از همکیشــان با 
هدف ترویج علم و دانش 
از  تقدیــر  همچنیــن  و 
آوران  نام  و  برگزیدگان 
جامعه زرتشتی برگزار شد.
این جشــنواره روز نهم مهرماه 
همزمــان بــا زادروز روانشــاد 
دکتــر مینا ایزدیار، از ســاعت 
۶ پســین با پخش ســرود ملی 
کار خــود را آغــاز کرد. پس 
از اجرای نیایش توســط شایان 
رســتمی و آناهیتا مهرشــاهی، 
اختیــاری،  اســفندیار  دکتــر 

نماینده زرتشــتیان در مجلس و دبیر اجرایی جشنواره، 
در سخنانی ضمن شادباش جشــن مهرگان، جشنواره 
و ســطوح علمی آن را معرفی کرد. بنابر گفته نماینده 
ایرانیان زرتشتی، جشنواره در سه سطح دانش آموزان 
پذیرفته شــده در مدارس تیزهوشــان و نمونه دولتی، 
پذیرفته شــدگان برتر آزمون سراســری دانشگاه ها و 
برگزیدگان و نام آور جامعه زرتشتی برگزار می شود.
دکتر رســتم خســرویانی، فرنشــین انجمن زرتشتیان 
تهران نیز در سخنان خود به این موضوع اشاره کردند 
که جامعه زرتشتی از دهه ها پیش به آموزش، اهمیت 
فراوانی داده و مدارســی را بــرای آموزش، نه تنها در 
جامعه زرتشتی بلکه کل جامعه ایجاد کرده است. وی 
گفت:این روند در ســاخت مراکز درمانی نیز صورت 
گرفته است و بیمارســتان ها پذیرای همه مردم بودند. 
وی با بیان آنکه این ویژگی بخشــندگی در روانشــاد 
دکتــر مینا ایزدیــار نیز وجود داشــت ادامــه داد وی 
بــرای اینکه بتواند به هدف خود که، تاســیس انجمن 
تاالسمی و بهبود وضعیت این بیماران بود، برسد حتی 

از سالمتی خود نیز گذشت.
دکتر آراسته، فرنشین انجمن تاالسمی، دیگر سخنران 
این جشنواره در سخنانی به زحمات دکتر ایزدیار برای 
تاســیس این انجمن اشاره کرد و گفت: در گذشته ها 
بیماران تاالسمی به زحمت به دهه دوم و سوم زندگی 
می رســیدند در حالی که با زحمــات دکتر ایزدیار و 
انجمن تاالســمی و درمان های نوین پزشکی، اکنون 
بیماران تاالســمی دهه هــای ۵ و ۶ زندگی خود را نیز 

تجربه می کنند.
در بخش دیگر این جشنواره، با حضور دکتر آراسته، 
موبــد مهربان فیروزگــری و دکتر پرویــز اهورایی از 
دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس نمونه دولتی و 
تیزهوشان تقدیر شد. این دانش آموزان عبارت بودند 

از:
تهــران: آرین مهربد-ســینا همتی- فرهــود یگانگی- 
پارسا ســالمتی پور- یسنا نوشیروانی اله آبادی- آرین 
دهنــوی زاده زرتشــتی- کیخســرو اشــتری- پریناز 

اردشیریان
یزد: آوا زندیان حســن آبادی- آنیتــا دهنوی یزدی- 
رامین باســتانی اله آبادی- فیــروزه امانت یزدی- مهتا 
مالی- پرنیــا باســتانی- دالرام زندیان- نــدا نمیری- 

مهرنگار موبد
کرمان: پارســا پیلتــن- بیتا خــداداد کوچکی- هدیه 

وهمنی- بهنام غیبی- ارشام باوفا
دکتر ســینا ایزدیار، دارنده کرســی پژوهشی زنده یاد 
دکتر مینا ایزدیار، دیگر ســخنران برنامه بود. کرســی 
پژوهشــی دکتر مینا ایزدیار با همکاری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری و بنیاد ملــی علم ایران) 
صنــدوق حمایت از پژوهشــگران و فنــاوران( ایجاد 
شــده است. این کرســی به فردی که در زمینه خون و 

هماتولوژی تحقیق کند اختصاص می یابد .
 دکتر ســینا ایزدیار که توانســته این کرســی را برای 
پژوهش در زمینــه کم خونــی و هماتوتیک دریافت 
کند، در گزارش پیشــرفت خــود در این طرح عنوان 
کرد کــه بنابر اهداف این طرح قرار اســت میزان کم 

خونی و انواع هموگلوبینوپاتی ها در جامعه زرتشــتی 
بررسی شــود. وی گفت:مقدمات اجرایی طرح آماده 
شده و به زودی اجرای آن در جامعه زرتشتیان شروع 

می شود.
معرفی برترین های زرتشتی در کنکور سراسری دیگر 

بخش برنامه بود.
 با حضور دکتر ربانی، دکتر سینا ایزدیار و دکتر رستم 
خســرویانی از  دو برگزیــده برتر کنکور سراســری 

قدردانی شد.
در رشته ریاضی: آرزو غریبشاهی، رتبه کشوری 4۲8 
و رتبه ســهمیه ۱۲4 ، پذیرفته شــده در رشته مهندسی 
مکانیک دانشــکده فنی دانشــگاه تهران و در رشــته 
تجربــی: کیومرث توکلی، رتبه کشــوری ۳۳8 و رتبه 
سهمیه ۱۲۵ پذیرفته شده در رشته دندانپزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان مورد تقدیر قرار گرفتند.
سپس دکتر اسفندیار اختیاری، میهمان ویژه جشنواره، 
دکتر ضرغــام را معرفی کرد. دکتر ضرغام، فرنشــین 
صنــدوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران کشــور 
و عضو شــورای بنیاد نخبــگان اســت. وی بنیانگذار 
دانشــگاه پیام نور و  علوم پزشــکی دانشگاه گیالن و 

پردیس بین الملل دانشگاه تهران است. 
دکتــر نصرت اله ضرغام، در آغاز ســخنان خود یاد و 
خاطره دکتر ایزدیار را گرامی داشــت. وی در ادامه به 
نحوه شــکل گیری بنیاد نخبگان و صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران کشور اشاره و عنوان کرد بنیاد 
علــم ایران که به نام صندوق حمایت از پژوهشــگران 
و فناوران شــهرت دارد وظیفه توســعه علم و فناوری 

و ظرفیت های علمی بالقوه و بالفعل کشور را دارد. 
وی ظرفیت های بالقوه علمی کشــور را کودکانی که 
متولد نشده اند و یا در کودکی به سر می برند دانست 
و افزود بنابراین اصل، ما آموزش پدر و مادرها، مربیان 
مهدکودک و معلمــان مدارس را در برنامه های خود 
داریــم. دکتر ضرغــام گروه دیگر مخاطبــان را مردم 
دانســت و افــزود :چنانچه بتوانیــم به مــردم، اقتصاد 
خانواده و مدیریت خانواده یاد دهیم، اهمیت ســرمایه 
انسانی و سرمایه اجتماعی را بدانند و یا با محیط زیست 

آشنا شوند گام های بلندی خواهد بود.
وی ادامه داد ما کمک می کنیم تا دانشــجویان بتوانند 
ایــده پردازی کننــد و ایده های خــود را به خروجی 
برســانند و هزینه های ثبت اختراعاتشــان را می دهیم. 
وی ادامه داد سمت و سوی تحقیقات میان رشته ای و 
فرارشته ای و ابرعلم و مگاساینس است و در این زمینه 

ها با کشورهای مختلف همکاری داریم.
معرفی نام آور و برگزیدگان جشنواره چهارم

این همایش با تقدیر از مهندس بهمن سروشــی، مدیر 
مناطق نفت خیز جنوب در زمان جنگ به عنوان چهره 
نــام آور و دکتر کیخســرو فیروزبخش، اســتاد تمام 
دانشگاه صنعتی شــریف و پدر علم مهندسی پزشکی 
در ایــران و دکتر خســرو منوچهری کالنتری، اســتاد 
تمام دانشــگاه شهید باهنر کرمان و رتبه برتر در پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم در حوزه علوم پایه به عنوان 
برگزیدگان جامعه خوشنام زرتشتی به کار خود پایان 

داد.

پایان کار چهارمین جشنواره زنده یاد دکتر ایزدیار
برگزیدگان عرصه علم و صنعت معرفی شدند
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جشــنواره دکترزنــده یــاد مینا 
برترین  معرفی  از  ایزدیار، جــدا 
های جامعه زرتشــتی در رشــته 
هــای گوناگون، یک دســتاورد 
نیز داشته است.  ارزشــمند دیگر 
یاد  دکترزنده  پژوهشــی  کرسی 
تحقیقاتی  بودجه  و  ایزدیــار  مینا 
اختصاصی از سوی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری در 
جامعه  در  هماتولــوژی  زمینــه 
پایــه گذار  تواند  می  زرتشــتی 
اتفاقــات نو در جامعه ما باشــد. 
زرتشــتی  جامعــه  در  اگرچــه 
وجود  ای  برجســته  پژوهشگران 
دارند ولی کمتر پیش آمده است 
تا مسائل مختلف جامعه زرتشتی به 
صورت علمــی و حرفه ای مورد 

پژوهش قرار بگیرد.
 گرنت پژوهشــی زنــده یادمینا ایزدیار، 
می توانــد دریچه ای نو بــرای پژوهش 

حرفه ای در جامعه ما باشد.
در ایــن راســتا طــرح پیشــنهادی دکتر 
ســینا ایزدیــار با عنوان بررســی شــیوع 
انواع بیمــاری های کم خونــی و انواع 
هموگلوبینوپاتی ها در جامعه زرتشــتیان 
ایران از ســوی معاونت علمی و فناوری 
تایید شــده و گرنت پژوهشــی زنده یاد 
دکتر مینا ایزدیار را دریافت کرده است.
این طرح قرار اســت به زودی در جامعه 
زرتشــتیان ایــران اجرایــی شــود. برای 
آشنایی بیشــتر با اهداف و نحوه اجرای 
طــرح با دکتر ســینا ایزدیار گفت و گو 

کرده ایم.
آقــای دکتــر لطفــا خودتان را 

معرفی کنید؟
من ســینا ایزدیار، متولــد ۲4 مهر ۱۳۳۳ 
هســتم. پس از فارغ التحصیلی در ســال 
۱۳۶۰ به خدمت سربازی رفتم و پس از 
آن پزشکی خواندم و تخصص پزشکی 
هســته ای دریافت کردم. به مدت ۶ ماه 
نیز بــرای تکمیــل تحصیــالت خود به 
ژاپن رفتــم واز ســال ۱۳۶8 در مجتمع 
بیمارســتانی امام خمینی به عنوان عضو 
هیئــت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 

تهران مشغول به کار هستم.
گرنت پژوهشــی به طور کلی به 

چه معنی است؟
گرنت در واقع بودجه تحقیقاتی اســت. 
کار تحقیقاتــی و پژوهشــی هزینــه بــر 
اســت و گرنت پژوهشــی بــه این معنی 
است که ســازمان یا شــرکتی این مبلغ 
را می پــردازد. به عنــوان نمونه چنانچه 
فردی بتواند یک شرکت داروسازی را 
مجاب کند که مــی تواند دارویی برای 
بیماری خاصی تولید کند، آن شــرکت 
داروســازی مبلغ هزینه تحقیقات وی را 

می تواند بپردازد. 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
جمهــوری نیــز بــرای هر طرحــی که 
بازتاب ســازنده در جامعه ایران داشــته 
باشــد، به شرط آنکه مجری طرح بتواند 
فواید و امکان پذیری آن را توجیه کند، 

هزینه های پژوهشی آنرا می پردازد.
گرنت پژوهشی دکتر مینا ایزدیار، 

چگونه شکل گرفت؟
دو ســال پیش در دومین دوره جشنواره 
زنده یاد دکتر مینا ایزدیار، با درخواست 
دکتر اســفندیار اختیاری، دکتر ستاری، 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
جمهوری، برای انجام کارهای پژوهشی 
در جامعه زرتشتی قول مساعدت دادند. 
پــس از چنــدی بودجــه الزم در ایــن 

زمینــه به مدت ۵ ســال بــرای پژوهش 
در جامعه زرتشــتی منوط بــر اینکه در 
رشــته هماتولوژی باشد، اختصاص داده 
شــد که این موضوع در جشــنواره سال 

گذشته اعالم عمومی شد.
از  گرنت  ایــن  دریافت  مراحل 

سوی شما چگونه بود؟
پس از تصویب ایــن گرنت، با توجه به 
اینکه من عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
هستم با بررسی کارهای مشابه و براساس 
گفت و گوهایی که ســال های گذشته 
بــا روانشــاد مینا در مــورد بیماری های 
خونی جامعه زرتشــتی داشــتم، طرحی 
را با عنوان بررســی شــیوع کم خونی و 
انــواع هموگلوبینوپاتی ها نوشــتم و به 
معاونــت علمی و فنــاوری ارایه کردم. 
در دی یــا بهمن ماه پارســال به معاونت 
دعوت شــدم تا طرح را توضیح شفاهی 
بدهــم و از آن دفاع کنــم. در فروردین 
ماه امســال باالخره، طرح تصویب و به 

من ابالغ شد.
همکاران شــما در اجــرای این 
طرح چه کسانی هستند و نقششان 

چیست؟
همکاران اصلی مــا دکتر فرزاد یزدانی، 
علــوم  و  پاتوبیولوژیســت  متخصــص 
آزمایشــگاهی، دکتــر نــادر صفریــان، 
هماتولوژیســت و انکولوژیســت، دکتر 
جیران زبردست، آمارگر و دکتر راشین 

جهانگیری، پزشک عمومی هستند. 

چنین  در  آمارگر 
پروژه ای چه می 

کند؟
هــای  طــرح  در 
پژوهشی به خصوص 
میزان  بخواهیم  وقتی 
بیماری  یک  شــیوع 
یک  اثربخشــی  یا  و 
و  بیمــاری  در  دارو 
بررســی  را  مانند آن 
کنیــم، بــه آمارگــر 
نیاز هســت. در طرح 
نتایج  از  با استفاده  ما 
در  کــه  مقاالتــی 
میزان  انسانی  جوامع  

شــیوع کم خونی را بررسی کرده اند، و 
نیز میزان جمعیت و پراکندگی جمعیت 
زرتشــتیان ایران، تصمیم گرفته می شود 
کــه در هــر منطقه الزم اســت چند نفر 
مورد آزمایش قرار بگیرند تا مشــخص 
شــود آیا بیماری خاصــی در جامعه ما 
وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد چه 

میزان شیوع دارد.
در مــورد نقش دکتــر یزدانی و 
دکتر جهانگیری نیز در انجام این 

طرح توضیح دهید؟
بــرای معتبــر بــودن نتایــج ایــن طرح 
پژوهشی، الزم است تا همه افراد به یک 
آزمایشــگاه مراجعه کنند و آزمایشگاه 
هــای مختلفی کــه انتخاب می شــوند، 
روش آزمایش، وســایل آزمایشــگاهی 
یکســان و بــه روزداشــته باشــند. دکتر 
یزدانی، مشــاور ما در این زمینه هســتند 

و نوع دســتگاه ها و روش آزمایشــی را 
بررســی می کنند. دکتــر جهانگیری نیز 
رابط بین همکاران اصلی طرح و رابطین 
شهرســتان ها هســتند. تهیه فرم قراداد با 
آزمایشــگاه ها، فرم پذیــرش داوطلبان، 
پرسش نامه و توزیع بن ارجاع داوطلبان 
به رابطیــن شهرســتان هــا را انجام می 

دهند.
نحوه اجرای طرح را توضیح می 

دهید؟
پس از مشــخص شدن تعداد نمونه الزم 
در هر منطقه، آزمایشگاه هایی در نقاط 
مختلــف تهران، یــزد، کرمان و ســایر 
شهرســتان هــا در نظر گرفته می شــود 
و با آنها قرارداد بســته می شــود. سپس 
از میــان محــالت مختلــف، جمعیت به 
صورت تصادفی انتخاب می شود. نحوه 
انتخاب افراد را هم آمارگر ما مشــخص 
کرده اســت. سپس نتایج آزمایش مورد 
بررســی دکتر صفریان قرار می گیرد و 
چنانچه بیماری خاصی تشــخیص بدهند 
کــه الزم بــه آزمایش هــای تخصصی 
باشــد در صــورت موافقــت داوطلب، 
بررســی های تکمیلی انجام می گیرد و 
در نهایت نتایج به دکتر زبردســت ارایه 
می شــود و میزان شــیوع یــک بیماری 

خاص مشخص می شود.
اکنــون در چــه مرحلــه ای از 

اجرای طرح هستید؟
از فروردیــن مــاه که طرح ابالغ شــده 

برگــزار  جلســاتی 
برنامــه  و  کردیــم 
ریزی ها انجام شــده 
اســت. حجــم نمونه 
و تعــداد الزم بــرای 
آزمایش از هر منطقه 
مشــخص و شهر یزد 
پایلوت  عنوان  به  هم 
است.  شــده  انتخاب 
در ســطح شــهر، بــا 
هــای  آزمایشــگاه 
مدنظر قرارداد بســته 
ماه  شده است و طی 
آینده نمونه گیری در 
شهر یزد آغاز می شود. 
مــدت زمان اجــرای این طرح 

چقدر است؟
مــدت زمان اجرای طرح ۵ ســاله تعیین 
شده اســت ولی با توجه به توضیحات و 
قانع ســاختن معاونت علمــی و فناوری، 
مــی تواند تمدید بشــود. من بــه عنوان 
مدیر اجرایــی موظف هســتم هر ۶ ماه 
گزارشی به معاونت ارایه کنم و مراحل 
اجــرای کار و صورت هزینــه و موارد 
دیگر را به اطالعشان برسانم. با این حال 
چنانچه اتفــاق ویژه ای نیفتــد و نیاز به 
آزمایش های خاص برای بررسی دقیق 
و ریشــه ای یک بیماری نباشد، احتماال 

این طرح زودتر پایان خواهد پذیرفت.
مشابهی  کارهای  برخی  مورد  در 
که در جهان در این زمینه صورت 

گرفته است،توضیح دهید؟
یهودیان، کارهای مشــابهی را در سطح 

جهــان انجــام داده اند. به عنــوان نمونه 
مشــخص شــده اســت قــوم خاصی از 
یهودیان که در اروپای شــرقی زندگی 
مــی کنند و بــه اشــک نازی مشــهور 
هســتند، بیماری هایی را، بیشتر دارند و 
در عیــن حال عمر طوالنــی تری دارند. 
در میان پارســیان هندوستان نیز پژوهش 
مختصری در بیمارســتان تاتا انجام شده 
اســت. البته این کار یک کار پژوهشی 
گســترده نبوده و تنها میــان مراجعین به 
بیمارستان تاتا، شیوع بیماری کم خونی 

پارسیان بررسی شده است.
انجام این طرح چه فایده ای می 
داشته  زرتشتی  برای جامعه  تواند 

باشد؟
کارهای این چنینی می تواند میزان شیوع 
یک بیماری را در جامعه مشــخص کند 
و چنانچه الزم باشــد کارهــای تکمیلی 
انجام داد. به عنوان نمونه ،در تاالســمی 
پس از مشخص شــدن میزان شیوع آن، 
بحــث غربالگری پیش از ازدواج مطرح 
شــد. از ســوی دیگر چنانچــه دریابیم 
میزان شــیوع بیماری خاصــی در جامعه 
باالســت، بررســی می کنیم آیــا این به 
خاطر ازدواج های درون فامیلی است یا 
جغرافیایی و یــا چیز دیگر. این موضوع 
با بررســی هــای دقیق تر مشــخص می 
شــود. به عنوان نمونه قوم اشــک نازی 
یهودیان بــه علت جغرافیــای منطقه ای 
کــه در آن زندگی می کننــد، بیماری 
های بیشــتری دارند و یا تاالســمی یک 
بیماری مدیترانه ای است و ریشه اصلی 

شکل گیری آن ماالریاست. 
از ســوی دیگر چند مقالــه علمی از این 
طرح منتشــر خواهد شد. ما می خواهیم 
این کار انعکاس بین المللی داشــته باشد 
و کار را در آینــده، بــرای زرتشــتیان 

جهان بسط بدهیم. 
اجرای  بــرای  زرتشــتی  جامعه 
مناسب این پژوهش چه همکاری 

می تواند انجام دهد ؟
نمونــه گیــری هــا از جامعه زرتشــتی 
صــورت می گیــرد ومســلما همکاری 
جامعه با مــا موفقیت این طرح را امکان 
پذیر می کند. از همکیشــان درخواست 
دارم چنانچه بــرای اجرای طرح به آنها 
مراجعه شد، همکاری کنند و بدانند که 
اطالعات و نتایج آزمایش آنها محرمانه 
اســت و تنها نتایج آزمایــش در اختیار 
خــود آنها قرار می گیــرد و حتی من به 
عنــوان مدیر پــروژه و دیگــر همکاران 
آزمایــش ها را با شــماره بررســی می 
کنیم و هیچ اطالعی از نام افراد نداریم. 
بنابرایــن به این موضوع فکــر نکنند که 
شــناخته مــی شــوند. اگر هــم بیماری 
خاصی داشته باشند، بررسی و آزمایش 
های بیشــتر تنها با موافقت آنها صورت 

می پذیرد.
شــما برادر زنده یــاد دکتر مینا 
تاثیری  ایشان چه  ایزدیار هستید، 
بر شما و در شکل گیری شخصیت 

و اندیشه های شما داشته اند؟
ایشــان برای من ســمبل مردمــی بودن، 
مهربانی، انســانیت و کمــک به هم نوع 
بودند. وجود ایشان مرا به رشته پزشکی 
ترغیب کرد و نه تنها از لحاظ علمی که 
به طور کلی الگــوی زندگی من بودند. 
هنوز هم بســیاری از کــج رفتاری هایم 
را بــا یــادآوری خاطره ایشــان اصالح 
می کنم. ایشــان بسیار دلســوز بودند و 
بیماران را عاشــقانه می دیدند و طبابت 

می کردند. 

در گفت و گو با دکتر سینا ایزدیار عنوان شد:

جزییات اجرایی طرح بررسی شیوع انواع بیماری 

های کم خونی در جامعه زرتشتیان ایران

گــزارش

4



نهسرهم5هرا-رهمه-تشههو داتشه همامش
 5ههمشهرام5ورا

رهرا-هات ر هدهات

فـرهنـگ

۵

یــک آزمایش  با  بدهید  اجــازه 
ذهنی شــروع کنیــم، خود را در 
شــرایطی فــرض کنید کــه قرار 
اســت به عنوان تنها شــاهد یک 
بدهید  شــهادت  رانندگی  حادثه 
و از طرفــی می دانید کســی که 
قرار اســت مقصر شــناخته شود 
اســت.  زرتشــتی  همکیش  یک 
شــما دو انتخاب دارید، اول این 
که راســت بگویید کــه آن فرد 
زرتشــتی مقصر بوده است و یا با 
دروغ او را از مجــازات برهانید. 
ایــن که به عنوان یک زرتشــتی 
باید کدام را انتخاب کرد سئوال 
محوری هست که این نوشتار را 

شکل داده است.
بدون شک این انتخاب دشواری 

اســت، از یک طــرف در کلی ترین 
حالت ،شــما یک احساس همبستگی 
بــا آن همکیش می کنید و اگر هرچه 
او را بیشتر بشناسید، این احساس قوی 
تر خواهد شــد و از طرف دیگر آنچه 
به عنوان باور محوری یک زرتشــتی 
شــناخته می شــود، پیروی از راستی 
اســت، حال از میــان ایــن دو کدام 
یک را باید برگزینیم. شــاید بگویید 
شــرایطی کــه در آزمایــش ذهنــی 
توصیف شده، رویداد نادری است و 
چه اهمیت دارد که به دنبال پاسخ آن 
باشــیم، اما به نظر می رســد، انتخاب 
بین این دو ،یعنی مهری که به کســی 
داریم و درستی و نادرستی کردارمان 
،انتخاب هایی هســتند کــه هر روز با 
آن مواجه هستیم، شــاید بتوان شکل 
آشــکارتر آن را در  پارتــی بازی در 

مقابل شایسته ساالری دید.
اگــر بخواهیــم پرســش اصلــی این 
نوشــتار را شــفاف تر و دقیق تر بیان 
کنیم باید پرســید مهر مــا به دیگری 
تــا چــه انــدازه باید مــالک عمل ما 
باشــد و آیا در شــرایطی که این مهر 
باعث آســیب دیدن نفر ســومی شود 
و یــا وارونــه شــدن حقیقتی شــود، 
رواست؟ یا از ســوی دیگر می توان 
پرسید حدود راســتگویی و دادگری 
کجاســت؟ آیا اگر ایــن دادگری به 
ضرر کسی باشد که من به او پیوندی 
از جنس مهــر دارم باید از آن پیروی 
کنــم؟ البته بایــد توجه داشــت قرار 
اســت ما پاســخ این ســئوال را برای 
کسی بدست آوریم که خود را یک 
زرتشــتی و پیرو اندیشــه اشوزرتشت 

می داند.
اگر در اندیشه اشوزرتشت و شرایطی 
که او جهــان بینی خــود را ارایه می 
کنــد ژرف تــر بنگریــم در خواهیم 
یافــت کــه تقابــل مهر و اشــه جفت 
متضاد محوری در اندیشــه او هستند، 
به احتمال زیاد اشوزرتشت پپام خود 
را بــرای جامعه ای بــه ارمغان آورده 
کــه به آیین مهــر باور داشــته اند، به 
عبارت دیگــر مفهوم مهــر مهمترین 

عنصری اســت که در اندیشه پیش از 
زرتشــت در جامعه اش وجود داشته 
است. عنصر مرکزی پیام اشوزرتشت 
اشــه یا راســتی اســت. اینجاست که 
باید پرســید تفاوت قاعده اخالقی که 
هدفش بیشــینه کردن مهــر بین افراد 
است و دیگری که قصد بیشینه کردن 
راستی و اشه را دارد چه خواهد شد.

دســتاورد تعریــف اخالق بر اســاس 
بیشــینه کــردن مهــر آن خواهد بود 
که اخالق بیــن فردی تعریف خواهد 
شــد، به عبارت دیگر ثواب آن است 
کــه منجر بــه افزودن مهــر بین من و 
دیگری شــود و گناه آن کــه مهر را 
بکاهد، دروغ آن گاه نکوهیده است 
که من به کســی که بــا او پیمان دارم 
بگویم و با او پیمان شــکنی کنم، اما 
بیــرون از آن چنــدان گنــاه و ثواب 
معنی نــدارد، به عبــارت دیگر من و 
هــم قبیله مان می توانیــم با هم پیمان 
ببندیم که روســتای همسایه را غارت 
کنیم و اگر من پیمانم را در این راستا 
بشــکنم گناهکار خواهم بود و اگر با 
او در کشــتار مردمان هم پیمان باشم 
ثواب کار هم خواهم بود، اما معیاری 
اندیشــه اشوزرتشــت اهمیت  که در 
دارد اشه اســت، بنا بر این اگر پیمان 
مــن و دیگــری باعث ویرانی بشــود 
عین گناه اســت .بــه عبارت دیگر در 
نظر اشوزرتشــت اخــالق بین فردی 
نیست بلکه مطلق است، دروغ همیشه 
دروغ است چه آن را به دوست خود 
بگوییم چه آن را به دشــمن و به یک 

اندازه نکوهیده است.
با شــرحی که رفت پاســخ پرســش 
آغازین روشــن اســت، هــر چند که 
شــاید در نگاه نخســت بــاب میلمان 
نباشــد ولــی اگــر بــاور داریم یک 
زرتشــتی هســتیم، بــه ایــن معنی که 
هســتی  در  را  خــود  خویشــکاری 
گســترش راســتی مــی دانیــم، باید 
متوجه باشــیم که تفاوت نــدارد که 
برای نفع دوســت یا دشمن مان دروغ 
مــی گوییم، همه آنها بــه یک اندازه 

دروغ خواهند بود.

نخســتین نکته مهم اینکه جوهــر اخالق، 
احتــرام اســت. تکامــل اخــالق، فرآیند 
تدریجي است که مرحله به مرحله به دست 
مي آید. زیرا پایه هاي تکامل اخالق از بدو 
تولد تا پایان سه سالگي استوار است. بخش 
دوم مراحل اســتداللي اخالقي است که با 
دخالت خانواده از زمان پیش از مدرســه تا 
بلوغ صورت مي گیرد. در تاریخ ســه هزار 
ساله ایران، اشوزرتشت یکی از انسان های 
بزرگی اســت که در مورد انسان و اخالق 
اظهار نظر کرده اســت. گاتها که مجموعه 
ســرودهای آســمانی اوســت اساسش بر 
آموزه های اخالقی و مبارزه راستی با دروغ 
اســت. از ویژگی آموزه هاي اشوزرتشت 
تأکید بر پیوند منطقی میان نظر و عمل است. 
ضرورت نظام سازي در حوزه اخالق از سه 
اصل محوري اندیشــه نیک، گفتار نیک و 
کردار نیک بر می آید. از نظر اشوزرتشت 
انســان موجودي آزاد و مختار اســت که 
می تواند تحت تعلیــم و تربیت قرار گیرد. 
اهــداف تعلیم و تربیت در دین زرتشــتی، 
خشنودی اهورامزدا، مردم دوستی و طبیعت 
دوستی اســت. یکی از ویژگی هاي آیین 
زرتشــت، راهنمایــی جهانــی و آموزش 
همگانی است که در یسناي4۳، بند ۶  آمده 
است. اشوزرتشت خواستار آن بود که همه 
افراد جامعه از آموزش و پرورش یکســانی 
برخوردار باشند. تمام دوره هاي گذشته به 
عنوان میراث تاریخی به مردم عصر حاضر 
تعلّق خواهد داشت. از میان عوامل سازنده 
میراث تاریخی، آمــوزش و پرورش نقش 
برتري بر عهده دارد، زیرا انســان در تعامل 
دائمــی خود با محیــط و اجتماع، فرهنگ 
بشــري را می ســازد و آن را به نسل جدید 
منتقل می کند و این فرایند پویا و تکاملی بی 
وقفه ادامه می یابد. از مؤثرترین دستورات و 
تعالیم دین اشوزرتشت این هدف از تعلیم و 
تربیت بــود که فرزندان خود را عضو مفید 
جامعه بار آورند و به اخالق نیک بیارایند. 
در خرده اوســتا آمده است: اي اهورامزدا، 
بــه من فرزندي عطا فرما که با تربیت و دانا 
بــوده و در اجتمــاع وارد شــده و به وظیفه 
خود عمل نماید، فرزند نیکویی که نیازهای 
دیگران را برآورد و بتواند در پیشــرفت و 

آبادانی خانواده، شهر و کشور بکوشد. 
اخالق یعني بهبود روابط انســان با خدا، با 
خود، با دیگران و با طبیعت. هر انســانی را 
به عنوان اولین نمود، به میزان ظهور و تبلور 
ارزش هــای اخالقی در اندیشــه، گفتار و 
کــردار ارزیابی می کنند.علــم اخالق، راه 
های آراســته شــدن به رفتارهــای نیک و 
دوری گزیدن از رفتارهای ناشایست است. 
اما در پاســخ به این سوال که چه راهکاری 
برای مقابله با بداخالقی پیشنهاد می دهید؟ 
ابتــدا به عناوینی می پــردازم که در جهت 
رســیدن به اخالق نیکو بــه ما کمک کند 
و سرچشــمه آن از کودکی و تربیتی است 
که در خانواده شکل می گیرد و پس از آن 
بازتاب در زندگی فردی و اجتماعی دارد. 
۱- احترام گذاشــتن ۲- سرمشق شدن ۳- 
آموزش کالمي4 -آموزش فکر کردن۵- 
تعــادل اســتقالل و کنترل ۶- مســوولیت 
پذیــری 7-مثبت نگــری8- دروغ نگفتن 

۹- تنبیه نکردن ۱۰-استقالل.
بررسی چند پیشینه علمی و تاریخی ، نشان 
می دهد که اشوزرتشت داشتن اندیشه نیک 
و پرواز با بال های گفتــار و کردار نیک را 
که سه اصل مهم اســت مبنای انسانیت می 
داند. حال اگر بگوییــم حاصل بی اخالقی 
ها، فراموشــی این ســه اصــل از گفته های 
اشوزرتشــت اســت ،گزاف نگفتــه ایم. ما 
پیــروی از آمــوزه های دیــن اهورایی را به 
خوبی نیاموختــه و به فرزندان خود هم نمی 
توانیم انتقــال دهیم.شــوربختانه در فرایند 
تدریجی اخالق، این ســه اصــل را به جای 
یادگیری به فراموشی سپرده ایم. بهترین راه، 
باز نگری در آموزش است. به این معنی که 
آموزه ها باید به شــکل امروزی به فرزندان 
از مرحله احترام تا اســتقالل و از کودکی تا 
بزرگسالی آموزش داده شود. راهکار عملی 
دیگر این که تغییر را از خود شــروع کنیم 
و گروه های پیشــرو برای مردم برنامه ارائه 
نمایند. تنها با شرکت کردن نمادین در مراسم 
به اخالق نیکو نمی رسیم. جامع نگری، هم 
اندیشی و مشارکت همگان در عصر حاضر 
نیاز است. صاحب نظران باید در فراخوانی به 
دنبال برنامه ریزی بر اساس بانک اطالعاتی 

برای آموزش افراد جامعه باشند. 

مهر یا راستی
رادمان خورشیدیان

اخالق و ضرورت آن در زندگی انسان
دکتر بهشید برخوردار

پنجمین همایش رستار به یاد روانشاد رامین شهرت، 22 اردیبهشت ماه  با موضوع رفتارهای اخالقی در جامعه زرتشتی برگزار شد. بر آن شدیم  تا خالصه 
برخی  از نوشتارهای ارائه شده در این همایش را منتشر کنیم، در این شماره نوشتار دکتر بهشید برخوردار با عنوان "اخالق و ضرورت آن در زندگی 

انسان"  و " مهر یا راستی" به قلم رادمان خورشیدیان را می خوانیم : 
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نیمی از ســال با به سر رسیدن تابستان 
گذشت. شهریور تمام شد و دلواپسی 
کنکوری ها هم به پایان رسید، برخی 
شــادمان و راضی، عــده ای رضایتی 
نســبی را تجربه می کنند و برخی هم 

تالش دوباره را در پیش گرفتند.
با اعــالم نتایــج کنکور و آغــاز نام 
نویســی ها، بــا اطمینان خاطــر از باز 
شدن دوباره خوابگاه دانشجویی، من 
هم پی یادی از خاطرات و جویا شدن 
از احوال عزیزی که سهم بسزایی در 
خاطــرات آن روزهایم داشــت، در 
ظهری از جنس شــهریور که آفتابش 

کم رمق شده بود، راهی آنجا شدم.
یزد، خیابان کاشــانی، کوچه شمس، 
خوابگاه دختران زرتشــتی گشتاسب 
فلفلــی. چند دقیقــه ای درنگ کردم 
و به ساختمان نگاهی انداختم و برای 
لحظــه ای غرق خاطــرات روزهایی 
شدم که عشــق و امید و هیاهو جایی 
برای سکوت و سکون باقی نگذاشته 
بــود. عادت داشــتم ســالی یک بار 
هم که شــده ســراغ آنجا و سراغ او 
را بگیرم. کســی که همه آن سال ها 
حضــورش معنای اطمینان خانواده ها 
برای سپردن دختران جوانشان به جایی 
امن، دور از خانــه و خانواده بود. بی 
تردید بایســته است که قدردان بانیان 
این مکانی باشیم که همچون خانه ای 
امــن و آرام برای دخترانی بود که در 
جوانی برای دانش اندوزی باید سال 
هایی را دور از خانه و دیار سپری می 
کردنــد. بانیان نیــک اندیش، انجمن 
متولی و سرپرست امور خوابگاه، اما 
در ایــن میان حضور شــبانه روزی او 

ارجی گرانمایه دارد.
خوابــگاه در حــدود دو دهــه پیش 
بنا نهاده شــده و از همــان روزها، او 
با حضــور شــبانه روزیــش اطمینان 
بخــش دختــران و خانواده هایشــان 
بود. کیخســرو گرشاســب، از اهالی 
خیر آباد یزد در دهه هفتاد زندگیش 
همچنان در کنار دانشجویان خوابگاه 
فلفلی بود. بیش از پنجاه دانشــجوی 
دختر زرتشتی در این دو دهه همراهی 

مهربانانه او را تجربه کرده اند. 
یــادم می آید او هر هفته پنجشــنبه یا 
جمعــه و گاهــی تعطیالتــی که همه 
بازمی  به خانه هایشــان  دانشــجویان 
گشــتند، او هم نزد خانواده می رفت. 
همســری بی تردید بردبار، دو دختر 
و دامادهــا و نوه ها. هر زمان که قرار 
به رفتن به خانه داشــت، گویا مهیای 
رفتن بــه مهمانی می شــد، پاکیزه و 

آراسته.
حضورش پدرانه بود و همیشه داستان 
و خاطره و شــعر در بساط داشت. هر 
صبح نان تازه ای را که از شــب قبل 
سپرده بودیم برایمان می خرید و می 
آورد می گذاشت روی میز کوچکی 
که وســط اتاق ها بود. هر شــب هم 
حوالی ســاعت ۹ منتظــرش بودیم تا 
سری به ما بزند که در طبقه باال بودیم.

برای هر کس نام مســتعاری انتخاب 
می کرد، یکی را گل همیشه بهار می 
خواند و دیگری غنچه و یکی شیرین 

عســل و آن یکی فرزانه و .... اسامی 
مســتعاری که برخاســته از لطافت و 
شوخی طبعش بود. در آخرین دیدار، 
وقتی با او گفتگو می کردم و خبر از 
عروس شــدن و یا مادر شدن بچه ها 
می دادم برای اینکه درست به یادش 
بیاید، دفتری را آورد که اســامی بچه 
ها را با نام مستعارشــان و ســال ورود 
و خروجشــان در آن نوشــته بود. نام 
هر کدام را در دفتــر می یافت و بعد 

خاطره ای از آنها نقل می کرد.
ســال پیش کــه ســراغش را گرفتم 
حواسم به پنجشــنبه ها نبود و او رفته 
بود تا بــه خانــواده ســری بزند. من 
نتوانستم او را ببینم، گشتی در خوابگاه 
زدم و برگشــتم. در مسیر برگشت به 
یاد آن سالی افتادم که فقط من برای 
تعطیالت پیش از امتحان مانده بودم و 
او فقط برای حضور یک نفر ملزم به 
ماندن بود. آن روزها نه فقط شــب ها 
که طول روز هم سراغم را می گرفت 
و جویای حالم میشد تا آزرده تنهایی 

نباشم.
هر وقت وســط ظهر و یا در تاریکی 
شب از دانشــگاه بازمی گشــتیم، از 
هــراس مزاحمــت هــای آن کوچه 
طوالنــی و خلــوت، قــدم هایمان را 
تندتــر می کردیم و زمانــی که او را 
در میانــه راه یا نزدیکــی در خوابگاه 
می دیدیم خاطرمان امنیتی دوباره می 
یافــت. گاه و بیگاه صدای زنگ در، 
گاه و بیــگاه تلفن زدن هــا، هیاهوی 
دوران جوانــی و شــور و هیجانی که 
برپا می کردیم را همیشه صبوری می 
کرد. شــاید در اوج شــلوغی هایمان 
کسی از بین خودمان با ابروهای گره 
کرده تذکر می داد که خسته است یا 
درس دارد اما او هیچگاه برای اینکه 
آرامش خــودش برهم نخــورد به ما 

اخم نمی کرد.
اخبــار صبح و ظهر و شــب رادیو را 
گــوش مــی داد، نرمش مــی کرد، 
عصرهــا روی پله کنــار در مجله می 
خوانــد و همیشــه یک برنامــه منظم 

روزانه برای زندگیش داشت.
من و دوستانم بی خبر از احوالش اما 
همچنان گاهی که ســراغ خاطراتمان 
را می گیریم یاد حضورش هســتیم، 
و تو را ســپاس برای همین حضورت 
در اوج سال های خاطره سازیمان که 
معنابخش امنیت بود و عشق از جنس 
یک پــدر، یک پدربــزرگ. ببخش 
برای همــه آن زنگ درهایی که گاه 
و بیگاه حتی خوابت را هم در هم می 
شکســت. ببخش برای همه هیاهوی 
جوانی که آرامشت را هم می گرفت. 
ببخش برای بی حرمتی هایی که گاه 
بی حوصلگــی هایمان اســبابش می 
شــد. ببخش اگر گاهی از سر جوانی 
گرهی بــر ابرویمــان انداختیم و بی 
مهری در نگاهمان جاری شد. ببخش 
برای همه ساعت هایی که برای آمدن 
ها و رفتن هایمان بدقولی می کردیم. 

ببخش برای... 
آن سالها در 4اتاق طبقه باال و ۳ اتاق 
طبقه پایین، در هر اتاق تا ســه نفر هم 

با هم ســهیم می شدیم اما در آخرین 
دیــدارم، او همچنــان در همان یک 
اتاق سکنی داشت و در طبقه باال هم 

هر کس برای خودش اتاقی داشت.
یــادم می آید یازده ســال پیش که به 
آنجا رفتم به عنوان دانشجو، دوستانم 
وقتی از خاطرات گذشــته شــان می 
گفتنــد از روزهــای ســردی یاد می 
کردنــد که هنوز گاز شــهری برقرار 
نبــود و باید کپســول هــای گاز را با 
مشــارکت همدیگر تــا باال حمل می 

کردند.
نیمه اول دهه هشــتاد اوج ازدحام در 
خوابــگاه و همزمــان بــا آن افزایش 
تقاضــا بــرای نیازمندی هایــی نظیر 
افزایــش تعــداد یخچال هــا، تجهیز 
خوابگاه بــه تلفن کارتــی، کامپیوتر 
برای انجام کارهای پژوهشی دانشگاه 
و غیــره بــود کــه در بســتر زمان و 
بــا همراهــی دهشــمندان و پیگیری 

مسووالن، محقق شد. 
افزایشــی مهاجــرت، ظرفیت   روند 
مــازاد دانشــگاه ها به دلیــل کاهش 
نرخ موالید و پذیرفته شــدن داوطلبان 
درهمان شهر محل زندگی خود،سبب 

تعطیلی خوابگاه است.
این تنها یک نمونه اســت و ما مکان 

های بسیاری از این دست داریم.
تغییــر کاربری  بــرای  بایــد تدبیری 
اینگونــه مــکان هــا یافت تــا ضمن 
جلوگیــری از مســتهلک شــدن بنــا 
ســرمایه  آن،  هــای  زیرســاخت  و 
اصلــی نیز حفــظ و به بهــره برداری 
مجدد برســد.ضمن اینکــه می توان 
تجهیــزات و امکانات موجود آنها را 
نیز با تجهیزات و امکانات مســتهلک 
موجــود در دیگــر اماکــن عمومی 
زرتشــتی جایگزین کــرد، امکاناتی 
نظیر تختخواب ها، میزها، یخچال ها، 
تلویزیون و غیره کــه از جمله موارد 
مورد اســتفاده آنها در پذیرشــگاه ها 
و دیگر مکان هــای عمومی متعلق به 

زرتشتیان است.
به هــر رو از آن ســالها، دهه ای می 
گذرد و سهم من و دوستانم خاطرات 
برجا مانده اســت با همه دلواپسی ها، 
دلتنگی ها، ترس ها، غم ها، شــادی 

ها، اشتیاق ها و هیجاناتش.
سهم آن بنا، این روزها سکوت است. 
و امــا ســهم او... حضوری ســبز در 
خاطــرات دو دهــه بیــش از پنجــاه 

دانشجوی زرتشتی است.

....در مهریشــت و مهرنیایش، یکی دیگــر از صفات مهر، 
راســت گفتاری یا »اَرش َوَچنگ« است و این ایزد در تمام 
دورهء سالطین زرتشــتی بیشتر محبوب پادشاهان اشکانی 
بوده و به همین جهت اغلب نام های پادشاهان این سلسله با 
کلمهء مهر شروع می شود و نامزد شدن آتشکده ها به نام » 

درب مهر« هم از آن زمان است...
باز همان گونه که در تاریخ مزدیسنان هر جشن بزرگی نسبتش 
به یکی از پادشــاهان بزرگ ایران باســتان می رسد، جشن 
مهرگان را نیز به فریدون؛ پادشــاه پیشدادی نسبت می دهند. 
جشن نوروز نسبتش به جمشید پسر ویونگهان می رسد. جشن 
تیرگان نســبتش به منوچهر، نوهء ایرج می رسد. جشن سده 
نسبتش به هوشنگ، کاشف آتش می رسد. جشن مهرگان 

نسبتش به فریدون، پسر آثویه، آبتین می رسد.
در تواریخ ذکر است که چون فریدون به کمک ایرانیان 
به سرداری کاوه آهنگر برضحاک که یکی از پادشاهان 
تازی نژاد که مدتی با کمال شقاوت بر ایرانیان حکومت 
می کرد، غالب آمده، او را اســیر و زنجیر کرده در کوه 
دماوند زندانی ســاخت و خود تاج شاهی ایران و کشور 
موروثــی کیانیان را تصاحــب کرده و به یــاد این فتح 

بزرگ جشن مهرگان را بنیاد نهاد.
فردوسی می فرماید:

به روز خجسته بر مهر ماه                                                                                    
به سربر نهاد آن کیانی کاله

کنون یادگار است از او ماه مهر                                                                              
بکوش و برنج ایچ منمای چهر...

بزرگی و اهمیت جشن مهرگان، به اندازه ای بود که در 
زمان باســتان نه فقط در سرتاســر ایران بزرگ آن زمان 
برگزار می شــد بلکه ملل خارجه چــون روم و یونان و 
مصر و بابل و قســمت بزرگ اروپا این جشــن را که از 
ایرانیان اقتباس کرده بودند، با آب و تاب بســیارهر سال 

برپا می ساختند...
در زمان باســتان جشن مهرگان شــش روز به طول می 
انجامیــد و از روز مهر تا انارام ادامه داشــت. در این ماه 
کشــاورزان ایران محصول خود را برداشــته و انبارهای 
آنــان مملو از میوه و خواربــار بود با کمال میل مقداری 
از آنهــا را به راه خیر و به نام جشــن مهرگان به بینوایان 
و مستمندان نیاز می کردند و پادشاهان و حکام والیات 

سفرهء رنگین خود را برای عموم می گستراندند.
امروز نیز ما زرتشتیان عالوه بر تهیهء خوراک های الوان، 
بر سر ســفرهء جشــن و یا نهادن میوه و نقل و حلویات 
و ظرف آب و آویشــن و انار و مجمرآتش خوشــبو و 
شــمعدان و گلدان و گالب و آینه جشــن مهرگان را با 

شادی بسیار برگزارمی کنیم...
در خاتمــه کلمــهء دیگری را که راجع بــه مهر باید در 
نظرداشته باشیم واژه" مهردروج " یعنی "پیمان شکنی و 
بدقولی" است زیرا مهردروج به معنی توهین به مهر است 
و کسی که پیمان می شکند چنان است که به مهر توهین 
کرده اســت . هرچند که امروزه عهدشکنی و بدقولی و 
دروغ عمل شــنیعی تصور نمی شود ولی در نزد نیاکان 
ما، این گونه عمل خواه در مورد معامالت تجاری یا در 
نامزدی و ازدواج و امور دیگر از گناهان بســیار بزرگ 
شــمرده شده و مرتکب، سزاوار پاداش سختی بوده زیرا 
طبق آیهء مهریشت که در ابتدای سخنرانی خود به سمع 

حضار رسانیدم، متذکر است:
»کســی که با یک نفر عهد می بندد نباید آن را بشــکند 
خواه آن عهد با یک نفر مزدیسنی باشد خواه با دیویسنی 
و دروند زیرا عهد با هر که بســته شد، درست و سزاوار 

احترام است.«
بشــود که اهورمزدا ما را یاری فرمایــد با برگزاری این 
جشــن بزرگ بیــش از پیش بــه مرام اصلــی و مقاصد 
معنــوی مهرگان پی بریم تا بدین وســیله روح محبت و 
داد و وفــای به عهد روز بــه روز در ما تقویت یافته و با 
دارا بودن این صفات بتوانیم آیین خود را باز به عظمت 

و اوج باستانی خود برسانیم. ایدون باد.

 سهمی سبز از خاطرات خوابگاه دانشجویی

سیما دینیاریان

چنین گفت موبد....
جشن مهرگان)بخش دوم(

چکیده ای از سخنان شادروان موبد موبدان رستم 

شهزادی، اول امردادماه 1326، شریف آباد اردکان)یزد(
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دلدادگی زال و رودابه )2(

فــردای آن روز، زال نامه ای برای ســام نوشــت و از 

رنج هایی گفت که در کودکی به واسطه دوری از خانواده 

و زندگی نزد ســیمرغ دیده است؛ و تأکید کرد اکنون 

که ســن ازدواج او فرارسیده، می خواهد سام در حق او 

پدری کند و دختر سیندخت و مهراب کابلی را برایش 

خواستگاری کند.

سام نامه پســر را خواند و از خواســته زال اندوهگین 

شــد، اما تصمیم گرفت منطقی رفتار کند. او با بزرگان 

و خردمندان مشورت کرد و از ستاره شناسان سرانجام 

این کار را پرسید. ستاره شناسان بعد از یک روز مژده 

دادند که از این وصلت، پســری پهلوان و نیک به دنیا 

می آیدکه افتخار ایران زمین است. سام که از این سخنان 

بسیار شادمان شده بود، نامه ای برای زال فرستاد و گفت 

با شاه ایران در این باره سخن خواهد گفت. 

زال از نامه پدر شــاد شد و پیکی نزد رودابه فرستاد تا 

این خبر را به او برســاند. فرســتاده زال هنگامی که از 

سرای رودابه خارج می شد، به سیندخت )مادر رودابه( 

برخورد و به این ترتیب سیندخت و مهراب نیز از ماجرا 

آگاه شدند؛ مهراب از خشِم شاه و پهلوانان ایران زمین 

به هراس افتاد، ولی ســیندخت که زنی فهمیده و آگاه 

بود همسرش را آرام کرد و گفت که سام از این ماجرا 

آگاه است.

سام بنا به قولی که به زال داده بود، به سوی ایران زمین 

راه افتاد؛ ولی قبل از رسیدن وی، منوچهر از داستان زال 

و رودابه آگاه شده بود. هنگامی که سام به نزد او رسید، 

شاه از وی خواست که به کابل لشکرکشی کند و مهراب 

و خاندانش را از بین ببرد. ســام که چاره ای جز آن که 

دستور شاه را عملی کند نداشت، آماده لشکرکشی شد.

هنگامی که ســام کابلســتان را محاصره کرد و زال از 

تصمیم منوچهر آگاه شد، بســیار ناراحت شد و تأکید 

کرد هرکس بخواهد به کابل حمله کند، نخســت باید 

جــان او را بگیــرد. زال به پدر قولــش را که قرار بوده 

شــرایط رســیدن او به رودابه را فراهم کند، یادآوری 

کرد. ســام، فرزند را آرام کرد و نامه ای برای منوچهر 

نوشت. سام در نامه پس از یاد کردن از نام خدا، درباره 

دالوری ها و رشــادت هایی که برای ایــران انجام داده 

نوشت؛ سپس از دلدادگی زال به رودابه نوشت و از شاه 

خواست که با این وصلت موافقت کند. سام نامه را به زال 

داد، تا او با نامه نزد شاه ایران برود. سام به زال اطمینان 

داد که تا زمان بازگشت او به کابلستان حمله نمی کند.

درسوی دیگر هنگامی که خبر لشکرکشی سام به شاه 

کابل رسید، مهراب نگران شد و نزد سیندخت رفت تا 

با او مشــورت کند. سیندخت که زنی باهوش و شجاع 

بود، همسرش را راضی کرد تا او را برای صلح نزد سام 

بفرستد. 

ســیندخت نزد سام رفت و خود را پیک مهراب کابلی 

معرفی کرد، ولی ســام 

از دانــش و کماالت وی، 

حدس زد که او همســر 

پادشــاه باشد؛ و توضیح 

داد که به شاه نامه نوشته 

اســت و امید دارد که به 

امر خدایی با این وصلت 

موافقت می کند.

پس از آنکه زال، نامه ســام را به منوچهر داد، شاه نامه 

را خواند و چنین پاسخ گفت که اگر از آزمون هاپیروز 

بیــرون آیی، به خاطــر پدرت، با ایــن ازدواج موافقت 

می کنم. سپس بزرگان کشور از زال هفت معما پرسیدند 

که زال با یاری خدا به تمامی آنها پاسخ صحیح داد، وی 

همچنین در آزمون تیراندازی و ســوارکاری هم پیروز 

شد.

منوچهر شاه از ستاره شناسان هم نظر خواست و آنان 

به شاه مژدگانی دادند که از پیوند دختر مهراب )رودابه( 

و پسر ســام )زال(، پهلوانی پیل تن زاده خواهد شد که 

هم پیرو راستی است و هم افتخار ایران زمین.

روز بعد شــاه ایران، در نامه ای به سام موافقت خود را 

از ایــن وصلت اعالم کرد. از این خبر همه مردم شــاد 

شدند. زال و رودابه سال های سال با خوشی و عشق باهم 

زندگی شادی داشتند.

کــودکــان

7

نُقلی هم به مدرسه می رود
از مجموعه داستان های خانوادهء خرگوش ها

امروز روز اول مدرسه است. نقلی هم امسال برای اولین بار به مدرسه 
رفته، چون دانش آموز کالس اول است. او همراه با دوستانش به دبستان  

جنگل سبز ما  می رود تا درس بخواند و باسواد شود.
نقلی دیشب ساعت نُه به رختخواب رفت. مامان و باباخرگوشه به او 
گفته بودند برای اینکه همیشه به موقع به مدرسه برسد باید از این به 

بعد، شب ها زودتر بخوابد.
نقلی از روز قبل، کیف مدرسه اش را 
پوشیدن  برای  کافی  تا صبح وقت  بست 
لباس فرم مدرسه و خوردن نان و پنیر و 

گردو داشته باشد.
در  خرگوشه،  مامان  راهنمایی  با  او 

مقداری  و  مدادتراش  و  کن  پاک  و  مداد  و  کتاب  و  دفتر  چند  کیفش 
با  است، هرچند که دیشب  امروز خندان  نقلی  خوراکی سالم گذاشت. 
نگرانی به خواب رفت. چون مرتب با خودش فکر می کرد چگونه مدتی 
را از خانه و پدر و مادرش دور باشد؟ اگر اموزگار مانند مامان خرگوشه، 

خوب و مهربان نباشد چه؟ و...
او دیشب آنقدر فکر کرد تا باالخره خوابش برد. در خواب دید که 

صبح شده و به مدرسه رفته و با دوستانش سر کالس نشسته است. خانم 
موشه، آموزگار کالس شان است و با مهربانی دستی به سرنقلی کشیده 

و از او می خواهد تا شعری را با صدای بلند برای دوستانش بخواند.
بعد  و  کرده  درنگ  کمی  هم  نقلی 
در حالیکه صدایش را صاف می کند با 

صدای بلند می خواند:
ما کودکان جنگل سبز

امروز بسیار شادانیم
با آموزگار مهربان خود

شعر و سرود و درس می خوانیم
 ساعت شش صبح، نقلی با زمزمهء سرود از خواب بیدار شد. او باید 
یک ساعت دیگر به مدرسه می رفت. نقلی دیگر نگران نبود. او پایان 

شعری که در خواب خوانده بود را به یاد آورد:
... اینجا کالس درس ما، چون خانهء ماست

گرم است و پر مهر است و پر نور
آموزگار مدرسه چون مادر ماست
دلسوز و پر عشق است و پر شور
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آموزش و تجربه

بهرام دمهری

اهمیت آموزش پیش از دبستان در دهه 
های اخیر بر کســی پوشــیده نیست و 
مقالــه ها و مطالب زیادی در این رابطه 
نوشته شده است و تاکید شده که الزم 
است خانواده ها، حتما به آموزش بچه 
هایشان در مهدکودک و پیش دبستان 

توجه ویژه داشته باشند. 
اولین کودکســتان یزد در حدود ســال 
روانشــاد  توســط  خورشــیدي   ۱۳۱4
بهشــتی روان رشــید ایدون در یزد به 
نام" کودکســتان رشــید" تاسیس شد 
و به رایگان در اختیــار اهالي یزد قرار 
گرفــت، بــه گونه ای کــه  بودجه این 
کودکستان با کلیه لوازم و اثاثیه توسط 
بانی آن پرداخت مي شــد و بعدها باز 
هم به شرط کودکســتان بودن به اداره 
آمــوزش و پــرورش واگذار شــد. در 
دهه ســي به دلیل نبــودن امکانات، بي 
توجهــي والدیــن و مشــکالت دیگر، 
آموزش پیش دبســتان و کودکستان از 
برنامه آموزشــي بیشــتر بچه ها حذف 
شــده بود و تــا 7 ســالگي برنامه پیش 
دبستانی، آمادگي و مهدکودک اصال 

وجود نداشت.
در آن زمان ها به نســبت پســر یا دختر 
بودن، با دســت هــاي کوچکمان باید 
همــکار و همراه پدر و مادر می بودیم. 
آن روزها کســي از کودکاني که کار 
مي کردند حمایت نمي کرد و قانون و 
ابزاری نبود تا از کار بچه ها جلوگیري 
کند. پسرها در کار کشاورزي، هرچند 
کــم و اندک، یــاري رســان بودند و 

دخترها در کار  منزل .
به دلیل وجود کتــاب، کتابخانه، فیلم، 
ســینما، پــارک و هــزاران وســیله و 
ابزارهای کمک آموزشــی دیگری که 
امروز وجــود دارد و در اختیار بیشــتر 
کودکان و نوجوانان قرار گرفته است، 
اما آن زمان هیچ کدامشــان نبود، بچه 
های امروزی به روز تر هســتند. امروزه 
با سرعتي که در بخش دنیای مجازی به 
وجود آمده، همه گروه های سنی دائماً 
در معــرض بمباران اطالعات هســتند. 
اینکه آیا مغز یک انســان با این حجم 
اطالعات می تواند به سرعت به تجزیه 
و تحلیل بپردازد، یک مقوله جداســت 
که باید به آن توجه ویژه داشــت. ولی 
چه اتفاقی برای جوانان ما در این عصر 
می افتد؟ از روحیــه بعضي جوانان که 
کم حرف، گوشــه گیر و سردرگریبان 
هستند، مي توان برداشت دیگري کرد. 
برداشــت هایی که جنبــه مثبت ندارد. 
خیلــي از جوانانــی را مي شناســم که 
هنوز بــا توجه به دیدارهــای زیاد، هم 
کالم نشــده ایم. حتی نشــنیده ام با چه 

لهجه اي صحبت مي کنند.
شاید تمام بچه های این دوره و زمانه به 
مهدکودک و کودکســتان رفته باشند. 
شاید شــخصیت آنان با آموزش شکل 

گرفته باشــد. شاید علم و دانشی که در 
دهه ســی، چندین سال طول می کشید 
تا به بچــه ها آموزش داده شــود، این 
روزهــا خیلی ســریع منتقل می شــود. 
ولی ســوال اصلی این است که ارتباط 
بــا دیگــران و تجربه با هم زیســتن در 
کجای این آموزش قرار گرفته است. یا 
بهتر بگویم تجربه، کجای این موضوع 

است.
روانشناســان مــی گوینــد شــخصیت 
انسان ها تا 7 ســالگي شکل مي گیرد. 
بعدا هرچه انســان ها پیش مي روند، به 
عرض و قطر این درخت زندگي اضافه 
مي شــود. اگرچه آنها معتقدند عوض 
شــدن، کامل شــدن و دگرگون شدن 
امــکان دارد، ولي به نــدرت. اگر این 
چنین باشــد فرزندان آن زمان چگونه 
این درخت زندگیشان شکل می گرفته 
است؟ چگونه این طول وعرض بنا می 

شده است؟  مگر آنکه 
بپذیریم یادگیري فقط 
نیســت و  در مکتــب 
اجتمــاع و مردم خود 
است  بزرگي  دانشگاه 
که هر لحظــه آن مي 

تواند آموزنده باشد.
در مراسم و آیین هاي 
مذهبــي شــرکت مي 
کردیم. اگر به زیارت 
مي رفتیــم در عظمت 
کــوه و طبیعــت غرق 
بودیــم. بــه راز و نیاز 
با خداونــد یکتا و بی 
همتــا مــی پرداختیم. 
روزمره،  کارهــای  از 
مــی  زندگــی  درس 
تحربــه  و  آموختیــم 
های خــود را افزایش 
می دادیــم. این بخش 
تشــکیل  از  زیــادی 
عرض و طول زندگی 

ما بود.
از  داشــت  دوســتی 
و  کودکــی  دوران 
خاطره  خود  نوجوانی 
ای تعریــف می کرد. 
می گفت که آن زمان 
ها برای کســب تجربه 
و حرفــه، بچــه هــا به 
اُســتا می رفتند. اُســتا 
فردی بود که شــغل و 
یا حرفــه ای معتبر در 
داشــت.  کالن  جامعه 
بچــه هــا بــه عنــوان 
شــاگرد به مغازه آنها 
می رفتنــد و حرفه ای 
تجربه کسب  با  همراه 
مــی کردنــد. دخترها 
هم برای آموزش قالی 

بافی و کارهــای بافندگی و دوزندگی 
به خانه ها برای شاگردی می رفتند.

این دوســت من می گفــت، یک روز 
در مغازه ایســتاده بودم . حدود 7 سال 
داشــتم. اُســتا مغازه را به من ســپرده و 
رفته بود. چند تا مشــتری برای ســوال 
و پــرس در رابطــه بــا کار و عملکرد 
اُســتا وارد مغازه شــدند. من با آن سن 
کمی که داشتم شروع به توضیح دادن 
کــردم. توضیحی که همــراه با تجربه 
در آن ســنین کودکی بود. توضیحات 
را به گونه ای ارائه کردم که توانســتم 
مشتری های مهمی را برای اُستا جذب 
کنم. اُســتا که آمد کلی خوشحال شد. 
تاکید کرد که اگر من خودم بودم نمی 
توانســتم اینجوری مشــتری را جذب 
کنم. این دوســتم مــی گفت که از آن 
روز اعتمــاد به نفس فــوق العاده ای به 
من داده شد که تا حال نیز وجود دارد. 

ایــن فرد اکنون یکــی از مدیران موفق 
کشور است.

 حال سوال اساسی این است که این گونه 
موارد در این عصر، برای بچه های ما می 
تواند اتفاق بیفتد. اگر قبول کنیم که این 
موضوعات بسیار مهم است، آیا می تواند 
در آموزش های ما قرار گیرد تا در طول 
وعرض زندگی جوانان امروزی نیز نقش 
پررنگ تری داشــته باشد؟ و سوال هایی 
از ایــن دســت که معموال جــواب های 

یکسانی نمی توان برای آن یافت.
بایــد قبول کرد که آمــوزش، یکی از 
ارکان مهــم زندگی بچه های ماســت 
ولی این آموزش ها بدون تجربه، نمی 
تواند کارآیی خود را داشته باشد. باید 
به بچه های خودمان تجربه را آموخت. 
بایــد آمــوزش در کنــار تجربه وجود 
داشــته باشد تا آینده ای بهتر و پرثمرتر 

از حال داشته باشیم. به امید آن روز
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