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دربارهیکتاب

کتاب آرش کمان دار روایتی دیگر است بر اسطوره ی آرش که از دوران کودکِی این 
قهرمان شروع می شود و با مرگ وی پایان می گیرد. تاکنون بازنویسی های بسیاری بر 
این اسطوره انجام شده است اما در این کتاب برای اولین بار دوران کودکی برای این 
قهرمان خلق می شود. معموالً در روایات اسطوره ای اشاره ی چندانی به دوران کودکی 
قهرمان نمی شود و اگر اشاره ای نیز رخ دهد در مورد چگونگی به دنیا آمدن قهرمان 
است. اما در این روایت از آرش، روند رشد و تربیت آرش به عنوان یک قهرمان یا 
دوران پیشاقهرمانی وی روایت می شود. این نوع روایت و بازخوانی آن به کودکان 
می آموزد که هیچ قهرمانی در بدو تولد قهرمان نیست. آموزش ها و تالش های او و 
خانواده و استادان یک قهرمان، در رسیدن وی به جایگاه خلق حماسه نقش بسزایی 
دارند. کودکان با خواندن صفحه به صفحه ی این کتاب می توانند خود را به جای 

قهرمان بگذارند و از فاصله ی خود با یک اسطوره ی ازلی بکاهند.

اسطوره ی آرش که در اوستا، ِارخَشه نامیده شده است داستان قهرمانی ایرانی است 
که در زمان جنگ ایران و توران بنا به توافق طرفین تیری پرتاب می کند تا مرز های دو 

کشور تعیین شود. ایزِد باد که وایو نامیده می شود نیز به دور شدن تیر کمک می کند. 
در نهایت تیر بر تنه ی درخت گردویی در شرق فرود می آید. در متون باستانی و کهن 
جز صحنه های خلق این حماسه توضیحی درباره ی آرش داده نمی شود. اما نویسنده 
در این کتاب به آرامی  روند رشد، آداب و رسوم، تغذیه، محیط زیست و آموزش هایی 
را که در زندگی آرش وجود داشته اند، بازگویی می کند و به کمک تصاویر، فضای 
زندگی آرش را که دقیقا مشخص نیست، به زمان حال نزدیک می کند. بسیاری از 
صحنه هایی که در زندگی آرش رخ می دهد، رویداد ها و مناسبت ها، برای کودکان 
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امروزی آشنا و قابل درک هستند. به عنوان مثال آیین نوروز که در گنجینه ی یونسکو 
به عنوان میراث جهانی ثبت شده است، آیین قصه گویی، چهارشنبه سوری، بندبازی، 
آیین پهلوانی، جشن های مهرگان و یلدا که روز زایش خورشید نام گذاری شده است، 
در روند گذر زمان در داستان به زیبایی توصیف شده اند و توجه خواننده ی کتاب را 

به آیین ها و مناسک کهن ایران جلب می کنند.
جایگاه طب سنتی و نقش زنان نیز با قدرت و به درستی در جای جای داستان جلوه 
می کند و یادآور می شود که قهرمان با تغذیه ی سالم و توجه زنانه ی درست، پرورش 
می یابد. همان طور که شجاعت، جنگ آوری، اسب سواری، شکار و تیراندازی برای 
قهرمان شدن آرش الزم است، آشنایی با طب سنتی، رموز گیاهان و تغذیه ی مناسب 
داستان  این  با خواندن  امروزی  مادر  و  کودک  است.  آرش  رشد  روند  نیز مکمل 

می آموزند که جان و تن به موازات هم دیگر به تغذیه، توجه و رشد نیازمندند.
وارد کردن عنصر زن در داستان نیز از نکات قابل توجه این کتاب است. جوامع 
امروزی در برنامه های توسعه ی خود برنامه های بسیاری برای توان مندسازی زنان 

و دختران طراحی می کنند. خلق شخصیت هوردختبه عنوان جفت آرش که تا 
انتهای داستان با آرش همراه است و حتی به همراه آرش برای سرزمین اش تبدیل به 
خاکستر می شود، جنبه ی مردانه ی قهرمانان را تعدیل می کند و به دختران می آموزد 

که قهرمان شدن به جنسیت ربطی ندارد.

اسطورهچیست؟

اسطوره افسانه ای است که اندیشه و اعتقاد مردم روزگار باستان را درباره ی هستی، 
آفرینش جهان، پیدایش و نقش خدایان کهن، زندگی و مرگ و سرانجام جهان 
پس از مرگ بیان می کند. اسطوره ها شناخت مردم روزگاران کهن از انسان و جهان 
پیرامون انسان هاست. این افسانه ها می کوشند نشان بدهند که جهان و زندگی کی، 
چگونه، از چه و به دست چه کسی پدید آمده اند، چه زمانی پایان می پذیرند و پس 

از مرگ بر سر مردگان چه خواهد آمد.
برخی از این اسطوره ها پدیده های طبیعی چون روز و شب، فصل ها، رعد و برق، 
زمین لرزه، آتش فشان، باران و خشک سالی را نشان می دهند. بعضی نیز از چگونگی 
با کارهایی چون کشاورزی، شکار و ماهی گیری سخن می گویند.  آشنایی انسان 
بعضی دیگر از این افسانه ها می کوشند چگونگی پدید آمدن احساس هایی چون 

عشق و دوستی و راه های رهایی انسان از درد و رنج و بیماری را نشان بدهند.
مردم روزگار کهن این افسانه ها را مقدس می شمردند و بی چون وچرا می پذیرفتند و 
قهرمان های آن ها را واقعی تصور می کردند. این افسانه ها به صورت باورهای دینی 
مردم کهن درآمدند و قهرمان های آن ها خدایان آفریننده و یا نابودکننده شمرده 

شدند. آن ها آرزو داشتند که خدایان نیک بر خدایان بد چیره شوند.
پایه ی اسطوره های همه ی اقوام جهان کم و بیش یکسان است. اما شیوه ی بیان 

اندیشه ها و مراسِم وابسته به هریک در سرزمین های مختلف و میان اقوام گوناگون 

متفاوت است. )فرهنگنامه ی کودک و نوجوان، جلد 2، صفحه ی 34(

فعالیتهایپیشازبلندخوانی

ساختنموشکهایکاغذیبااستفادهازتکنیککاغذوتا

نخست با استفاده از کاغذ های رنگی، کاغذ های دورریز یا روزنامه های باطل شده، 
با توجه به شکل زیر آموزش دهید و پیش  را  به کودکان روش ساخت موشک 
از خواندن داستان با بازی و ایجاد فضای شاد کودکان را به صف کنید و از آن ها 

بخواهید موشک های خود را با تمام قدرت پرتاب  کنند.
 نام همه ی کودکان را در یک کاغذ بنویسید و مسافتی که موشک پرتاب شده را 
یادداشت کنید. توجه داشته باشید که کودکان نباید بدانند داستان درباره ی چه 
کسی و درباره ی چه موضوعی است. با این کار دستان آن ها با ساخت کاردستی 

کاغذی آشنا می شود و ایجاد فضای بازی، نشاطی در آن ها ایجاد می کند.
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فعالیتهایهنگاموپسازبلندخوانی

بهترین پیشنهاد برای خواندن این کتاب بلندخوانی است. به گونه ای که کودکان 
بتوانند نقاشی های کتاب را ببینند. بهتر است کتاب در چهار جلسه بلندخوانی شود، 
هر جلد در دو جلسه. اما شما می توانید برپایه ی زمانی که در اختیار دارید و حوصله ی 
دانش آموزان تان تعداد نشست ها را تعیین کنید. حتی می توانید کتاب را در طول 

یک سال تحصیلی بخوانید.

جلسهیاول:ازصفحهییکجلدنخستتاصفحهی51

اسبدرایرانباستان

یکی از موضوعاتی که در این کتاب به آن اشاره شده است ارتباط انسان و اسب 
است. با بررسی های تاریخی به نمونه های بسیار زیادی از این ارتباط برمی خوریم که 
نشان دهنده ی ارتباط نزدیک و تنگاتنگ انسان و اسب در طول تاریخ و دوره های 
زندگی بوده است. اسب به ویژه در فرهنگ ایران از جایگاه واالیی برخوردار بوده 
است. این جایگاه در نقوشی که روی ظروف، پیکرک ها، فرش ها و گلیم ها تصویر 
شده به چشم می خورد. برای آن که اهمیت اسب در ادوار گذشته برای کودکان بازگو 

شود می توان به فرشپازیریک که از قدیمی ترین فرش های تاریخ بشر است، اشاره 
کرد. این فرش در یخچال های طبیعی سیبری در گور یکی از حکمروایان قزاقستان 
مدفون شده بود و به علت این که در شرایط دمایی زیر صفر و یخبندان قرار داشته 
است دچار پوسیدگی نشده و به شکل باورنکردنی سالم باقی مانده است. قدمت 
این فرش 2500 سال تخمین زده می شود. پژوهش گران معتقدند به علت داشتن 
نقوش خاصی مانند شیر دال، گوزن زرد خالدار ایرانی، نقش پرچم کاویانی و اسب ها 
و سوارانی که منظم در پی هم روان هستند، این فرش متعلق به اقوام پارس یا ماد 
است. شیوه ی گره خوردن دم اسب ها که نمونه ی بسیاری از آن در نقش برجسته های 
دوران هخامنشی در ایران موجود است، زین های اسب که از پارچه ها یا فرش های 
بافته شده است و حاشیه های منظم و تکرارشونده، گواه دیگری بر ایرانی بودن این 
از طرح فرش پازیریک است که می تواند به عنوان  فرش است. طرح زیر برشی 
فعالیت برای رنگ آمیزی در اختیار کودکان قرار  گیرد. مربی در جایی از کتاب که 

اشاره به داشتن اسب های فراوان و لقب پدر آرش )بیوراسب( می کند، به عنوان 
توضیحات بیش تر اشاره به فرش پازیریک کرده و توجه کودکان را به اهمیت اسب 

در زندگی انسان و ایرانی ها جلب می نماید.
از سویی دیگر مربی در اهمیت جایگاه اسب در فرهنگ ایرانی می تواند به دهانه های 
مفرغی اسب که در لرستان کشف شده، اشاره ای داشته باشد. در فرهنگ ایالم یک 
سوارکار به قدری جایگاه مهمی داشته است که به هنگام مرگ و تدفین، دهانه ی 
اسب را زیر سر سوارکار گذاشته و دفن می کردند. نمونه های بسیار زیبایی از این 

دهانه ها در موزه ی رضاعباسی و موزه ی فلک االفالک خرم آباد موجود است.
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همچنین نقاشی هایی در غار های ناحیه ی لرستان کشف شده است که متعلق به 
دوازده هزار سال پیش است و انسان را در حال سواری بر اسب نشان می دهد. این 

تصاویر نشانگر قدمت حضور اسب در زندگی انسان است.

همچنین مربی می تواند به اسب های مهم تاریخ همچون رخش )اسب رستم(، 

شبدیز )اسب خسروپرویز( و قیرات و تورات یا دورات )اسب های کوراوغلو( اشاره 
کند و توضیح دهد که قهرمان شدن یک اسطوره بدون داشتن یک اسب قوی و 
وفادار، دشوار بوده است. به بیانی دیگر نقش اسب ها در آفرینش حماسه ها به 
قدری مهم بوده که شاعران و نویسندگان به نام و نقش آن ها در متون خود اشاره 

کرده اند.

ساختگاهشماررویدادهایکتاب

از کودکان بخواهید روی برگه ای جدولی همانند شکل زیر رسم کنند و رویدادهای 
داستان را به ترتیب در آن بنویسند. به این ترتیب آن ها یک تقویم از جشن ها و 

رویداد های این کتاب خواهند داشت. رویداد های کتاب به ترتیب زیر هستند:

13 تیر - جشن تیرگان )پیروزی تیشتر براپوش( و پرتاب تیر آرش

21 مهر - جشن پیروزیفریدون

10 مهر - جشن مهرگان )روز پیروزی فریدون بر ضحاک( در گذشته مدت این جشن 
شش روز بوده است، از روز مهر آغاز می شد و تا روز رام ادامه داشت. روز مهر را 

مهرگانعامه و روز رام را مهرگانخاصهمی نامیدند. امروزه برخی به دینان یزد این 
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جشن را پنج روزه برگزار می کنند. این جشن، یادآور پیروزی فریدون بر ضحاک است 
که روز عشق و دوستی ایرانیان است.

آخرین چهارشنبه ی سال - جشن چهارشنبه سوری
کودکان می توانند در این جدول همه ی مناسبت های کالس را در طول سال ثبت 
کنند. هدف از این کار عادت دادن کودکان به ثبت وقایع و برنامه ریزی و درک مفهوم 

تقویم است.

ساختصورتکاپوشدیو

در انتهای جلسه ی نخست که دیو خشک سالی )اپوش( معرفی می شود، از کودکان 
به  تبدیل  و  کند  نقاشی  را  بعد هر کسی دیو خودش  برای جلسه ی  تا  بخواهید 
صورتک کند. این صورتک ها را در اول جلسه ی دوم روی صورت کودکان قرار دهید. 
از خود کودکان بخواهید تا دیوترین دیو را شناسایی کنند. از آن جا که اپوش، دیو 
خشک سالی است پیشنهاد می شود برای مبارزه با اپوش آب ریخته شود تا بگذارد 

و برود.

کشتیگیلهمردی

اشاره شده  به آیین کشتی  در صفحه ی 34 کتاب، هم در متن و هم در تصویر 
است. کشتی در فرهنگ ایران جایگاه ویژه ای دارد و امروزه تبدیل به یک مراسم 
آیینی شده است که بارقه های فرهنگ جوانمردی و فتوت در آن به چشم می خورد. 
کشتی سنتی در ایران فقط یک رزم نیست بلکه ترکیبی است از آیین ها و مرام های 
ویژه ی جوان مردان که در تمام مراحل کشتی اجرا می شود. کشتی های سنتی در 
چندین استان ایران با تفاوت هایی اجرا می شوند. کشتی خراسان )چوخه(، کشتی 
گیالن )گیله مردی( و کشتی مازندران از نمونه های آن است. در این نوع کشتی ها 
حق لگد زدن وجود ندارد و در انتهای کشتی برنده، بازنده را در آغوش گرفته و به مرکز 
زمین می برد. این آیین معموالً در پایان تابستان و جشن های خرمن برگزار می شود. 
شایان توجه است که آیین های پهلوانی در فهرست آثار ملی میراث ناملموس ایران 
ثبت شده است. آیین های پهلوانی در تاریخ و فرهنگ این کشور ریشه های عمیقی 
دارند. برای توضیح بیش تر و بهتر مفهوم پهلوانی می توان به کودکان توضیح داد 
که برای پهلوان بودن فقط زور بازو کافی نیست بلکه خرد، عدالت، نوع دوستی و 
جوان مردی که مجموعه ای از صفات نیک است الزمه ی مقام پهلوانی در فرهنگ 
ایرانی است. می توان از کودکان سؤال کرد که آیا پهلوانی می شناسند؟ چرا به نظر 

آن ها این افراد پهلوان اند؟

فعالیت مناسبت تاریخ

ساخت دستبند تیرگان تیرگان 13تیر

اجرای قصه گویی یا 
نمایشنامه

جشن پیروزی فریدون بر ضحاک 21مهر

سیزده به در 13فروردین

جشن نوروز 1فروردین

جشن مهرگان 10مهر
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تصویرزننخریس

یکی از زیباترین تصاویر این کتاب، تصویر زن نخ ریس است که در صفحه ی 42 از 
جلد نخست به چشم می خورد. این تصویر از چند منظر قابل بررسی است. شباهت 
این تصویر )مادر آرش( به سنگ نگاره ی شوشی زن عیالمی و ندیمه ی متعلق به 

دوره ی عیالم که در موزهیلوور فرانسه نگهداری می شود، نشان از جایگاه مهم زن و 
نخ ریسی دارد. تمدن عیالم حدود سه هزار سال پیش از میالد در قسمت جنوب غربی 
فالت ایران شکل گرفت. شاید بتوان گفت ریسیدن نخ، نمادی از هدایت و مدیریت 
زندگی دارد که در خور ِجایگاه زنان و مادران است. از سویی دیگر ریسیدن نخ در 
دنیای باستان به عنوان نمادی از بافتن سرنوشت است که به دست زنان انجام 
می شده است. این نماد نشان از جایگاه تعیین کننده ی زن و به ویژه مادر در خانواده 
و حتی در جامعه دارد. در اساطیر دیگر تمدن های باستانی نیز بارها به کهن الگوی زن 

نخ ریس برمی خوریم که نقش تعیین کننده ی سرنوشت را دارند:

آتنا،دخترزئوس: ایزدبانوی خرد و گاه جنگ در یونان و نیز خدابانوی بافندگان که 
با دوک نخ ریسی در تصاویر به جامانده از اشیاء تاریخی موجود است.

پنهلوپهوآرخنه: ایزدبانوان ریسندگی و بافنده ی سرنوشت در یونان هستند.
نیث: ایزدبانوی مصری که یکی از جلوه های آن زنی چیره دست در هنر بافندگی 

است که با ماکوی خود جهان را می بافد.

تاییت: یکی از نام های ایزیس، به عنوان بافنده و ریسنده ی نخ های سرنوشت در 
فرهنگ و تمدن مصر است.

موکوشا: الهه ای روسی و الهه ی باروری و ریسندگی که در تور زندگی و مرگ، کتان 
و پشم می ریسد.

سریشا: ایزدبانوی روسِی اسالو که سرنوشت را با ریسیدن نخی به نام نخ زندگی، 
می بافد و قطع می کند.

بریژیت: ایزدبانوی ِسلتی )اقوام هند و اروپایی، 700 ق.م( که خدای بافندگی است.
زنعنکبوتی: زنی در افسانه های امریکای شمالی که هر روز جهان را می بافد و 

شب ها بافته های خود را باز می کند.

شوچیکتسال )Xochiquetzal(: ایزدبانوی حامی صنایع دستِی مربوط به ریسندگی 
و بافندگی در فرهنگ مکزیک است.

فریگ: ایزدبانوی شمال اروپا که بافنده ی ابرها نیز به شمار می آید.
ماهپیشونی: نام شخصیتی در قصه های کهن ایرانی است که برای ریسیدن نخ نزد 

پیرزنی می رود.
همه ی این کهن الگو ها با ریشه های مشترک، از اهمیت جایگاه زن و کار نمادین 
و نقش  آرش  مادر  رو تشابه نقش  از همین  به میان می آورند.  ریسیدن سخن 
سنگ نگاره ی زن عیالمی می تواند اشاره ی زیبایی به جایگاه مادر و زن ایرانی در 

تعیین سرنوشت خانواده و حتی جامعه داشته باشد.
در این قسمت می توان تصویر بانوی عیالمی را به کودکان نشان داد و توجه آنان 
را به اهمیت ریسندگی در دنیای باستان جلب کرد. در ادامه می توان توضیح داد 
همان طور که یک پارچه رج به رج و با گذاشتن پود در میان تار شکل می گیرد، زندگی 
و سرنوشت ما نیز هر روز و لحظه به لحظه بسته به نقشی که ما بر آن می زنیم، شکل 
می گیرد. می توان به کودکان توضیح داد که چگونه می توانند نقش های زیبا، روشن 
و خوب بر زندگی خود بزنند و با همدلی و خردمندی طرحی زیبا از زندگی برای خود 

بسازند.
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فعالیتبافتنفرشسرنوشت

آنچهنیازدارید: کاغذ شطرنجی ،کاموا، سوزن، قیچی
صفحه ی کاغذ شطرنجی به اندازه ی A4  و سوزن و کاموای رنگی را در اختیار کودکان 
قرار دهید. اشکال پیوست را نیز که نقش های اسلیمی هستند از صفحه ی کاغذ 
قیچی کرده و به کودکان بدهید تا به دلخواه خود رنگ آمیزی کنند. هر یک از کودکان 
روی هر کدام از موتیف ها )نقش ها (، تجربیات گوناگونی را که تا کنون در زندگی 
داشته  است، می نویسد. تجربه های شاد و غم انگیز مانند جشن عروسی، روز اول 
مدرسه، از دست دادن کسی، یک سفر به یادماندنی، قهر کردن با یک دوست و 
تجربه هایی از این دست و سپس نقش را با نخ و سوزن به صفحه ی تار و پود 

زندگی می دوزد.
هدف از این فعالیت این است که کودکان بدانند خود مسئول سرنوشت خویش اند 
و فرش زندگی آنان مجموعه ای از احساس ها و خاطراتی است که تا کنون داشته اند. 
کنون تجربه  تا  که  بیان احساساتی  این است که جای  اهمیت  نکته ی حائز  اما 
کرده اند، فقط تا یک سوم پایین صفحه است. دو سوم باالی صفحه، آینده ی در 
پیش روست که آن ها می توانند با افکار مثبت و برنامه ریزی خوب نقش آن را تعیین 
کنند. از کودکان بخواهید آرمان ها و آرزو های شان را در قسمت باقیمانده ی کاغذ با 

کمک نقوش ترسیم کنند.



15 14

اسباببازیهایسنتی

ساخت اسباب بازی های سنتی نیز به نوعی از مصادیق صنایع دستی و بخشی از 
فرهنگ عامه است. در صفحه ی ۵۶ در متن تصویر و در فضای بازی کودکان تصویر 
بازیچه های سنتی و دست ساز به چشم می خورد. طبلک، اسب چوبین و عروسک 
اسب سوار سه بازیچه ی سنتی هستند که به تصویر کشیده شده اند. طبلک بازیچه ی 

شیردنگبافی

در صفحه ی 36 تصویری از یکی از صنایع دستی به نامشیردنگ آمده که در فهرست 
آثار ناملموس ملی ثبت شده است. این هنر از صنایع دستی استان چهار محال و 
بختیاری است اما در بیش تر استان ها بافت منگوله های رنگی از الیاف طبیعی رواج 

دارد. الیاف پشم با مواد طبیعی رنگ می شوند و پس از بافت برای تزیین سیاهچادر 
از آن استفاده می شود.

در نقش فرش پازیریک، نقشی شبیه به شیردنگ برای تزیین زین اسب ها به چشم 
می خورد که نشان از قدمت این هنر دارد. در کتاب، خانه ی آرش با شیردنگ تزیین 
شده است. این هنر و صنایع دستی را به کودکان معرفی کنید. به کودکان یادآوری 
کنید که هنر و فنون در دنیای باستان به صورت شفاهی و از والدین به فرزندان 

منتقل می شد.

فعالیت

بــه کــودکان کامواهــای رنگــی بدهیــد و از آن هــا بخواهیــد منگولــه درســت کنند 
و در کالس یــا اتاق شــان بیاویزنــد.

طرزدرستکردنمنگوله

که  دور  چند  می پیچیم.  یک دست  انگشتان  دور  را  رنگی  کاموای  مقداری  ابتدا 
پیچیدیم، کاموا را از انگشتان خود خارج می کنیم. یک سر توده ی کاموایی را با یک 

تکه نخ می بندیم و سر دیگر را قیچی می کنیم.
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روشساختطبلک
آنچهنیازدارید:

 	8 cm دو دایره ی مقوایی به قطر
 	3×25 cm یک مستطیل از جنس مقوا به ابعاد
نخ کاموا 1 متر	 
چوب حصیری	 
دو عدد مهره	 
چسب مایع	 
کاغذ رنگی	 

ابتدا به اندازه ی ده سانتی متر از نخ کاموایی را بریده و بر یک سرش مهره ای را گره 
می زنیم. همین کار را تکرار می کنیم. هر کدام از نخ ها را که بر یک سرشان مهره ای گره 
خورده از میان نوار مقوایی به شکل زیر رد می کنیم و سر نخ را از پشت گره می زنیم. 

فاصله ی نخ ها از لبه ی آزاد مستطیل 6 سانتی متر باشد.

سپس نوار مستطیل مقوایی به لبه های یکی از دو دایره چسبانده می شود. سپس 
دایره ی دوم به لبه ی دیگر نوار مستطیل شکل چسبانده می شود. این حجم شبیه 
استوانه یک سوراخ  میانی  در قسمت  است.  به طول 3 سانتی متر  استوانه  یک 
کوچک ایجاد می شود تا چوب حصیر یا سیخ کباب چوبی به آن متصل شود. چوب 
طبلک میان دو دست گرفته شده و به شکل ساییدن دو کف دست به هم چرخانده 

می شود. مهره ها به صفحه ی گرد طبلک ضربه زده و ایجاد صدا می کنند.

صداسازی است که در ادوار گذشته برای کودکان ساخته می شد. تاریخچه ی دقیقی 
از بازیچه های کودکان در دست نیست اما یکی از اسنادی که می توان به آن استناد 
کرد به قرن هفتم هجری قمری بازمی گردد. در دفتر سوم مثنوی، موالنا اشاره ای 
به کودکی می کند که برای راندن شتری از مزرعه اش طبلک می زند. اما چون آن 
شتر اصوالً مرکب طبال بوده است این کار برای راندن شتر از زمین راه ساز نیست، 
چرا که گوش شتر به آهنگ طبلک آشناست و از آن نمی رمد. گرچه موالنا برای 
منظور دیگری و رساندن پیامی معنوی از این تمثیل استفاده کرده است اما می توان 
این طور نتیجه گرفت که در قرن هفتم )ه.ق( طبلک ویژه ی کودکان وجود داشته 
است و به قطع تاریخچه ی ساخت این بازیچه به 800 سال پیش بازمی گردد که 
خود رقم قابل توجهی است. برای کسب اطالعات بیش تر در حوزه ی اسباب بازی های 

سنتی به موزه ی دیجیتال فرهنگ کودکی به نشانی iranak.org مراجعه کنید.

کــودک آن طبلــک بــزد در حفــظ بــرانــدر آن مــزرع در آمــد آن شــتر

ــا آنشســت خــوعاقلــی گفتــش مــزن طبلــک کــه او ــه طبلســت ب پخت

که کشــد او طبل سلطان بیست کفلپیــش او چــه بــود تبــوراک تــو طفل
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بندبازی)الفندبازی(

بندبازی که امروزه در گیالن و مازندران به الفندبازی مشهور است و در صفحه ی ۶۶ 
کتاب هم در تصویر و هم در متن آورده شده است، یکی دیگر از جلوه های به جامانده 
از میراث فرهنگی ناملموس این کشور است. این آیین اگرچه در زمان های قدیم برای 
ورزیده کردن تن سربازان و جوانان به کار می رفته است اما امروزه جزو نمایش های 
سنتی و بومی گیالن و مازندران در مناطق کوهستانی است که بیش تر در فصل 
تابستان در فاصله ی اوایل تیر تا اواخر مردادماه و همچنین در روزهای نوروز معمول 
است و هنوز اجرا می شود. این آیین نیز در فهرست میراث ملی ناملموس کشور ثبت 
شده است و جزو افتخارات ملی محسوب می شود. حفظ تعادل، نیروی بدنی، غلبه 

بر ترس از ویژگی های این آیین یا به نوعی ورزش است.
بــرای این کــه کــودکان بتواننــد تجربــه ای مشــابه از ایــن آییــن داشــته باشــند 
می تــوان روی زمیــن آجــر بــه طــول چنــد متــر چیــد و بــه عنــوان یــک فعالیــت 
مفــرح آن هــا را تشــویق کــرد کــه از روی آجرهــا بــدون این کــه بیفتنــد راه بروند. 
بــا ایــن کار آن هــا ضمــن بــازی و تحــرک بدنــی بــا یکــی از رســوم قدیمــی نیــز 
آشــنا می شــوند. زمــان برگــزاری ایــن آییــن نیــز جالب توجــه اســت چــرا کــه 
هــم زمــان بــا تیرگان اســت کــه به نوعی منســوب بــه آرش و حماســه ی اوســت.

اسبچوبین

اســب چوبیــن نیــز اســباب بازی دیگــری اســت کــه در تصویــر صفحــه ی ۵۶ بــه 
ــه اســب در جوامــع کهــن از  ــد ک ــح دهی ــودکان توضی ــه ک چشــم می خــورد. ب
اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده اســت، و چون بــازی بــرای کودکان مشــق زندگی 
ــن  ــرای کودکان شــان اســب های چوبی محســوب می شــده اســت، بزرگ ترهــا ب
هــم بــرای ســوار شــدن و هــم در ابعــاد کوچک تــر بــرای بــازی می ســاختند. از 
ــن  ــی از بهتری ــت یک ــده اس ــته می ش ــر نوش ــه کم ت ــگ عام ــه فرهن ــی ک آن جای
اســناد بــرای پیــدا کــردن جایــگاه تاریخی رفتارهــای اجتماعــی، اشــعار به جامانده 
ــه واژه ی اســب چوبیــن برمی خوریــم. ایــن واژه  هســتند. در اشــعار بســیاری ب
در اشــعار موالنــا، ســعدی، وحشــی بافقــی، خاقانــی، قاآنــی و شــاعران بســیاری 

آمــده اســت کــه نشــان از وجــود چنیــن بازیچــه ای در گذشــته دارد.

دونشد اسب و زین نقره گین بر مرکب چوبین نشین دنیای  این  دستان  ببین  نه  جنازه  بر  زین 

)موالنا(

زین کـوهـــه  بــر  زر  خـــود  را  چوبین یـکـــی  اسب  بر  جا  کرده  طفالن  چو 

)وحشی بافقی(

تازیانه دیـوانـگان نترســـند از صـولــت قـیامــت و  سیف  از  چوبین  اسب  بشکیبد 

)سعدی(

همعنان با امل همراه وحدت چون شاه عزلت ران گشاد چوبین  بهرام  با  اسب  چوبین  مرد 

)خاقانی(

دارد آگهـی  چه  کودک  چوبیـن  اسب  زر بر  رستم  رخِش  و  سلیمان  تخت  چیست  که 

)قاآنی(

کودکان را تشویق کنید که با چوب و مواد دورریز یک اسب بسازند.
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جلسهیدوم:ازصفحهی52تاپایانجلداولکتاب

فعالیتساختعروسک»بوکهبارانه«ومعرفیمراسمبارانخواهی

بــه زبــان ســاده بــه کــودکان توضیــح دهیــد کــه در روزگاران قدیــم مــردم نواحی 
ــاران  ــد و ب ــول می انجام ــه ط ــالی ب ــی خشک س ــد وقت ــد بودن ــتان معتق کردس

نمی بــارد بایــد عروســکی بــه نــام بوکهبارانــه بســازند و بــر در تمــام  خانه هــای 
روســتا بگرداننــد. ایــن عروســک ســاختاری صلیبی شــکل دارد و لباس هــای رنگی 
زنانــه بــر تــن دارد. رســم بــر ایــن اســت کــه دختــران روســتا کــه نمــاد پاکــی 
هســتند عروســک را بگرداننــد. مــردم ده نیــز تخم مــرغ بــه نشــانه ی بــاروری و 
ُنقــل و شــیرینی بــه دختــران بدهنــد. آنــان معتقــد بودنــد بوکه بارانــه، عــروس 
بــاران اســت کــه بــرای بــارور کــردن آســمان تــالش می کنــد. برخــی مورخــان 

ایــن آییــن را بــه ایزدبانــوی آب هــای روان، آناهیتــا، نســبت می دهنــد. کودکان 
ــش  ــه عروس ــمان را ب ــد و آس ــد و آواز می خوانن ــه را می چرخانن ــز بوکه باران نی
ــک گردان ها  ــه عروس ــکش هایی ب ــز پیش ــردم نی ــارد. م ــه بب ــد ک ــم می دهن قس
می دادنــد کــه بیش تــر تخم مــرغ بــود و یــک ســنجاق کــه بــه لبــاس عروســک 
وصــل می شــد و یــک کاســه آب کــه بــرای برکــت و بــارش روی عروســک ریختــه 

می شــد.
ایــن عروســک در فهرســت آثــار فرهنگــی میــراث ناملمــوس ایــران ثبــت شــده 

اســت.

ــی( را روی  ــای چوب ــدازه ی خط کش ه ــه ان ــوب )ب ــدد چ ــاخت: دو ع روشس
ــه ای کــه چــوب افقــی در یــک ســوم  ــه گون ــا قــرار داده ب هــم بــه شــکل چلیپ
ــه شــکل  ــوا ب ــخ کام ــا ن ــن دو چــوب، ب ــرد. ای ــرار گی ــودی ق ــاالی چــوب عم ب
ضربــدری بــه هــم بســته می شــوند. پارچه هــا و تور هــای رنگــی بــه ایــن چــوب 
ــن  ــود. همچنی ــرد ش ــان ُک ــاس زن ــبیه لب ــا ش ــود، ت ــته می ش ــکل بس صلیبی ش
ــه  ــعر بوکه باران ــپس ش ــود. س ــل می ش ــک وص ــینه ی عروس ــه س ــنجاقی ب س

ــود: ــده می ش خوان

)اسامی خاص مناطقی از کردستان(هه ناران و مناران

خدایا باران را درست کنیاخووا بکه به باران

برای فقیران و مستمندانبو فه قیرو هه ژاران

خدایا باران را ببارانیاخووا باران بباری

عروسک باران آب می خواهدبوکه بارانه ئاوی ده وی

آبی می خواهد تا نان درست کندئاوی ناو ده غالنی ده وی

تخم مرغ مرغ های جوان را می خواهدهیلکه باروکانی ده وی

سنجاق دختران جوان را می خواهدده رزی گه وره کچانی 

عروسِک باران آب می خواهد.وکه بارانه ئاوی ده وی
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گفتوگو

در صفحه ی ۵۵ نبرد بین اهورا و اهریمن روایت شده است. از کودکان بپرسید: چه 
چیزی نشانه ی روشنایی است و چه چیزی نشانه ی تیرگی و مرگ؟

کودکان را هدایت کنید تا نشانه های روشنایی و امید را در اطراف شان شناسایی کنند. 
همچنین تیرگی، مرگ و یأس را. در ادامه توجه کودکان را به مبارزه ی خشک سالی و 
باران جلب کنید. از کودکان بخواهید حدس بزنند چه عواملی باعث بارش بیش تر 

باران می شود؟
از کودکان بخواهید یاران اپوش دیو را نام ببرند. قطع درختان، فرسایش خاک، هدر 

دادن آب و ... از یاران اپوش دیو هستند.

گفتوگو

هنگام خواندن قصه ی ضحاک )صفحه ی 61( اشاره کنید چرا با وجود این که جمشید 
اشاره شده است که چون  اساطیر  در  بیرون شد؟  نیک  راه  از  بود  پادشاه خوبی 
جمشید خودپسند شد فره ایزدی از او گریخت و او دیگر لیاقت پادشاهی نداشت. 

به خودخواهی اشاره کنید که باعث دور شدن انسان از جایگاه درست می شود.

گفتوگو

نخستین آموزه ی موبد بسیار مهم است: اندیشه ی نیک، کردار نیک و گفتار نیک 
)در صفحه ی ۶۵(.

بهتر است برای روشن شدن این مفهوم بسیار بزرگ که اساس تفکر ایرانیان است 
مثالی زده شود تا کودکان بدانند در عمل چگونه می توانند به این سه آموزه عمل 

کنند:

مثال:سامان یک جامدادی نو خریده است و دوستش آرمان از این جامدادی خیلی 
خوشش می آید. اما پول کافی برای خرید آن ندارد.

 اندیشه ی نیک: سامان فکر می کند کاش آرمان هم از این جامدادی داشت.. 1
 کردار نیک: سامان سعی می کند بی دلیل جامدادی را از کیف اش بیرون نیاورد . 2

و خودنمایی نکند. فقط در هنگام نیاز از آن جامدادی استفاده کند.
 گفتار نیک: سامان به آرمان می گوید: می توانیم برای یک هفته جامدادی های مان . 3

را با هم عوض کنیم.

می توانید از نمونه های دیگری در زندگی روزمره ی  کودکان استفاده کنید. پیشنهاد 
می شود پس از مرحله ی اول )اندیشه ی نیک( پیشنهاد ها برای مرحله ی دوم و سوم 
یعنی کردار نیک و گفتار نیک را از کودکان بپرسید و از آن ها بخواهید که بگویند 
اگر در این موقعیت بودند چگونه نیک اندیش و نیک گفتار می شدند؟ و در پایان 

پیشنهاد های خود را ارائه کنید.

آشناکردنکودکانبایکاصطالح

ــح  ــودکان توضی ــه ک ــت. ب ــده اس ــدی آم ــالح فّرهمن ــه ی 77 اصط در صفح
ــد: دهی

فــّر یــا َفــّره، مفهومــی  در اســاطیر ایرانــی اســت کــه بــه معنــای فــروغ ایــزدی 
ــام  ــی آورد و از مق ــت م ــه دس ــی ب ــام کار های ــا انج ــی ب ــره را هر کس ــت. ف اس
ــه داشــتن فــره بــوده  ــد ب فره منــدی برخــوردار می شــود. پادشــاه شــدن نیازمن
اســت و هر طبقــه ی جامعــه فــره مخصــوص بــه خــود را داشــته اســت. فــره بــه 

علــت مغــرور شــدن یــا خطــا از بیــن مــی رود.
بــرای قابــل لمــس شــدن ایــن مفهــوم می توانیــد انتخــاب نماینــده ی کالس را 
ــری  ــا رای گی ــان خــود و ب ــده ی کالس را دانش آمــوزان از می ــد. نماین ــال بزنی مث
انتخــاب می کننــد. امــا آیــا همیشــه ایــن فــرد لیاقــت ایــن جایــگاه را دارد؟ تــا 
ــاز هــم  ــد ب ــه نفــع تمــام بچه هــای کالس تــالش نکن ــر ب ــا اگ ــی؟ آی چــه زمان
از محبوبیــت برخــوردار خواهــد بــود؟ آیــا اگــر بــه وظایــف خــود عمــل نکنــد 

ــد؟ ــار کنن ــی برکن ــد او را از نمایندگ ــا می توانن بچه ه
ــره  ــاهی، ف ــره پادش ــزدی، ف ــره ای ــد )ف ــف دارن ــواع مختل ــا ان ــاطیر فره ه در اس
ــدی  ــف فره من ــه جلوه هــای مختل ــی(. توجــه کــودکان را ب ــره ایران ــی و ف پهلوان
جلــب کنیــد. هــدف از ایــن آمــوزش ایــن اســت کــه کــودکان بداننــد هرکــس 
بنــا بــر توانایی هــای شــخصی و وجــودی خــود می توانــد دارای جایــگاه خــاص 
ــای  ــه فره ه ــا را ب ــوان فره ه ــوم می ت ــن مفه ــدن ای ــن ش ــرای روش ــد. ب باش
ــد و  ــه کســی کــه خــوب صحبــت می کن ــه ب ــرای نمون امــروزی تبدیــل کــرد. ب
حتــی خــوب ســؤال می کنــد فــره ســخن وری، بــه کســی کــه بــه اوضــاع مســلط 
ــی  ــری و دســت ورزی خوب ــات هن ــه اطالع ــه کســی ک ــت، ب ــره مدیری اســت ف
دارد فــره هنــروری، بــه کســی کــه بــه دیگــران و بقیــه ی اعضــای گــروه کمــک 
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می کنــد فــره همیــاری و بــه کســی کــه پاکیزگــی را رعایــت می کنــد فــره پاکــی 
عطــا شــود.

در سنگ نوشــته ها و کتیبه هــای به جامانــده از تاریــخ مــوارد بســیاری از رد 

ــر  ــیتعبی ــاکیان ــزدی ی ــره ای ــه همــان ف ــه ب ــدرت ک ــردن حلقــه ی ق ــدل ک و ب
می شــود، مــورد اشــاره قــرار گرفتــه و بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. حلقــه 
از ســویی دیگــر نمــاد عهــد و پیمــان اســت. بهتریــن نمونــه ی امــروز آن حلقــه ی 

ــود. ــدل می ش ــر رد و ب ــن دو نف ــه بی ــت ک ازدواج اس

گفتوگو

روز سپندارمذ، ۵ اسفند، روز مادر در نزد زرتشتیان است. به کودکان توضیح دهید 
چون سپندارمذ مادر زمین است این روز، روز مادر نامیده شده است. از سویی ۵ 
اسفند روزی است که کم کم زمین گرم می شود و سبزه ها و گل ها دوباره می رویند. 

زمین و مادر نیز هر دو نماد رویش و زایش اند.

جلسهیسوم:کتابدومازصفحهییکتا51

فعالیتتمرینتمرکز

از کتاب دوم، جمله ی »پرمون دو دست می شود و یک چشم«،  در صفحه ی 8 
جمله ی  تکرار  با  کودکان.  برای  تمرکز  تمرین  برای  است  جالبی  تاکیدی  جمله ی 
تاکیدی »دو دست شوید و یک چشم!« از کودکان بخواهید موشک های کاغذی که 
ساخته اند را پرتاب کنند. مربی باید توضیح بدهد که دو دست و یک چشم شدن، 
یعنی به هیچ یک از اعضای دیگر بدن یا موضوعات خارجی، صدا ها و حتی رفتار های 
اطرافیان توجهی نشود و تمام قدرت ذهن بر دست ها و چشم متمرکز شود. کودکان 

با این بازی تمرکز در انجام کار ها را تمرین می کنند.

آشناییباآدابورسوم

ــت  ــه ی هوردخ ــه خان ــتگاری ب ــرای خواس ــادر آرش ب ــدر و م ــه ی 17 پ در صفح
می رونــد. از کــودکان، بــه ویــژه کــودکان اقــوام، نحــوه و آداب و رســوم 
خواســتگاری در اقوامشــان را بپرســید. شــما نیــز بــه عنوان مربــی پیــش از کارگاه 

دربــاره ی آداب و رســوم خواســتگاری شــهر خودتــان پژوهــش کنیــد و اگــر لــوازم 
ــا خــود ســر کالس ببریــد. ــژه ای دارد ب وی

گفتوگو

ــه  ــردن ب ــک ک ــره ای از کم ــر خاط ــه اگ ــد ک ــودکان بخواهی در صفحــه ی 18 از ک
ــد. ــد تعریــف کنن دیگــران دارن

فعالیتساعتزندگی

در صفحه ی 29 پدر آرش، پوراسب، می گوید: »آفتاب زندگی من به لب بام رسیده 
است.« درباره ی معنای این ضرب المثل با کودکان گفت و گو کنید و پس از به پایان 

رساندن متن همین صفحه، فعالیتی که در ادامه می آید را با کودکان انجام دهید.

آنچهنیازدارید: بشقاب یک بارمصرف یا مقوا که به شکل دایره برش خورده باشد/ 
چند عدد چوب بستنی/ یک عدد پونز یا سنجاق ته گرد/ ماژیک سی دی

روشساخت: از پشت بشقاب یک بارمصرف یا مقوای گرد به عنوان صفحه ی 
ساعت استفاده می شود. دایره به دوازده قسمت )به حالت صفحه ی ساعت( تقسیم 
اگر تعداد  با ماژیک روی آن نوشته می شوند.  تا دوازده  از یک  اعداد  می شود و 
کودکان زیاد است بهتر است از پیش مربی تقسیم دایره و نوشتن اعداد را انجام 

دهد.
در کنار همه ی اعداد یک صفر اضافه کنید. بدین صورت تا عدد 120 را روی صفحه ی 
ساعت خواهید داشت. دقیقه های روی صفحه ی ساعت را از دو تا 120 )دو تا دوتا( 

شماره گذاری کنید. 
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تعدادی چوب در اختیار هر کس قرار دهید تا هر کودک بتواند سن خود و خانواده اش 
را روی ساعت زندگی ثبت کند. برای مثال اگر کودک 12 ساله است عقربه را به نام 
خودش روی عدد 12، خواهر 20 ساله اش را روی عدد 20 ، مادرش را روی عدد 45، 
پدرش را روی 50 و پدربزرگ را روی 78 جاگذاری کند. به این ترتیب یک ساعت 
زندگی خانوادگی خواهد داشت. در ادامه می توان عمر را به آفتاب تشبیه کرد که 
وقتی به انتها می رسد مانند خورشید در حال غروب است که در انتهای بام دیده 
می شود. برای همین در کتاب از اصطالح »آفتاب لب بام« استفاده شده است. 
هرچه عدد عمر به اعداد انتهایی ساعت زندگی نزدیک تر باشد همانند خورشیدی 

می شود که در حال غروب کردن است.
به همین ترتیب از این ساعت می توان برای تعیین مناسبت هایی که در کتاب نام 
برده شده نیز استفاده کرد. به این شکل که از ساعت یک تا سه بهار، سه تا شش 
تابستان، شش تا نه پاییز و نه تا دوازده زمستان نام گذاری می شود و مناسبت ها 
در فصل های مربوطه ثبت می شوند. به عنوان مثال جشن مهرگان در ساعت شش 

و یک دقیقه رخ می دهد.

نوروز

یکی از مهم ترین آیین های ایرانی که طی سال ها هنوز به قوت خود باقی است 
نوروز است که در صفحه ی 20 کتاب دوم به آن اشاره شده است. گفتنی درباره ی 
نوروز بسیار است. فعالیت های گوناگونی نیز می توان برای معرفی آن انجام داد. اما 
توجه به مردم شناسی نوروز از زوایای تازه ای است که می توان به آن توجه کرد. به 
این معنا که در هر استان و منطقه، به دنبال نوروِز بومی و آداب و رسومی ویژه ی 

 آن منطقه باشیم.
توجه کودکان را به نسل های گذشته مانند پدربزرگ ها و مادربزرگ ها جلب کنید. 
از آن ها بخواهید از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بپرسند در زمان کودکی آن ها چه 
مراسمی در جشن نوروز رایج بوده است؟ کودکان را تشویق کنید رسوم ازیادرفته ی 
نسل های گذشته ی خود را جمع آوری کنند و در جلسه های بعدی با همدیگر به 

اشتراک بگذارند.
توجه کودکان را به روح نوروز یعنی رسیدن روزهای خوش و امیدواری پس از سرما و 
ناامیدی جلب کنید. برای تفهیم این حقیقت از یک زندگی که به فصل های گوناگون 

تقسیم می شود، مثال بزنید. زندگی یک انسان را به چهار فصلی که بارها تکرار 
می شود، تشبیه کنید.  روزهای خوش را به فصل های بهار و تابستان و روزهای 
سردترین  از  پس  بالفاصله  اما  کنید،  تشبیه  زمستان  و  پاییز  به  را  دلسرد کننده 
فصل سال که به نظر می رسد خورشید فروغی ندارد، فصل بهار با طراوت و امید و 
دلگرم کننده از راه می رسد. شاید بتوان نتیجه گیری کرد که پس از هر فصل گرفتاری 
و سرما در زندگی فصلی گرم و امیدوارکننده از راه می رسد. از کودکان بخواهید تا 
خاطرات خود را در این باره بیان کنند. این مفهوم در صفحه ی 29 کتاب جایی که 
با آرش سخن می گوید، به خوبی مطرح  پورآسب درباره ی خشکسالی و بی آبی 
اشاره کرد. آرش در پاسخ پدر  این مفهوم  به  می شود که در جای خود می توان 
می گوید: از پی اسفند نوروز و فروردین می رسد. امید که فردای ما روشن شود، 

همانند نوروز و فروردین.

جلسهیچهارم:کتابدومازصفحهی52تاپایانکتاب

گفتوگو

در صفحه ی 55 وقتی دودستگی بین مردم می افتد از کودکان بپرسید آیا به نظر 
آن ها ممکن است یک نفر بتواند تیری پرتاب کند که از چندین شهر بگذرد؟ بدون 

داوری فقط به کودکان اجازه بدهید گفت و گو کنند و نظر بدهند.
در صفحه ی 56 فعالیت زیر را با کودکان انجام دهید:

نمایشصحنهیپرتابتیرباهمراهیسپندارمذ،تیشترووایو

آنچهنیازدارید: سه پارچه به رنگ های سبز، آبی و سفید به ابعاد 125 در 250 
سانتی متر، چهار سیبل )صفحه ی هدف گیری( که متشکل هستند از بنا های تاریخی 

یا مناظر طبیعی در فاصله ی بین البرز تا مرو )مرز شرقی( ، تیر و کمان ساده
هــر ســه پارچــه را بــه شــکل شــنل ببریــد. شــنل ســبز ســپندارمذ، شــنل آبــی 

تیشــتر و شــنل ســفید بــاد یــا وایــو اســت.
در پایان جلسه ی بلندخوانی، مرزی )خطی( روی زمین بکشید و چهار عدد سیبل را 
روی زمین به فاصله ی مناسب )فاصله ی سیبل ها نباید زیاد و خارج از توان پرتاب 
کودکان باشد( بچینید. از کودکان بخواهید هر یک خود را به جای آرش بگذارند و 
مرز های کشور را با پرتاب تیر تعیین کنند. از کودکان بپرسید اگر آن ها جای آرش 
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بودند با چه توانی تیر را پرتاب می کردند؟
تعدادی از کودکان کوچک تر هم می توانند با پوشیدن شنل ها نقش وایو، تیشتر و 
سپندارمذ را بازی کنند و پرتاب کننده ها را با صدای باد و باران و کوبش پا و حرکت 

دادن ساز باران روی زمین تشویق کنند.

ساختسازباران

آنچهنیازدارید: لوله ی کاغذی به ارتفاع 30 و قطر 5 سانتی متر / تعدادی میخ/ 
دانه های برنج یا شن ریزه

روشساخت:برای ساخت ساز باران که در دستان تیشتر قرار می گیرد ابتدا یک سر 
لوله ی کاغذی را با کاغذ و چسب ببندید. در بدنه ی لوله ی کاغذی به اشکال نامنظم 
میخ هایی فرو کنید. ارتفاع میخ باید به اندازه ی قطر لوله باشد. داخل لوله یک 
مشت برنج بریزید. سر دیگر لوله را با کاغذ و چسب ببندید. وقتی ساز باران را باال و 

پایین بگیرید حرکت دانه های شن یا برنج صدای شرشر باران خواهد داد.

آشناییباآدابورسوم

13 تیر - جشن تیرگان )پیروزی تیشتر بر اپوش( و به روایتی دیگر روز پرتاب تیر 
آرش است. از آیین های این جشن شادمانه آب پاشیدن بر یک دیگر و بستن 
بندی هفت رنگ به نام تیر و باد است. به دینان این بند را که مانند رنگین کمان، 
به  تیرماه(   10( تیر  از ماه  تیر  روز  تیر و کمان آرش، در  یاد  به  دارد  هفت رنگ 
مچ دست های شان می بندند و ده روز بعد در روز باد آن را باز می کنند و به باد 

می سپارند.

از دیگر جشن های این روز »چک و دوله« یا همان فال کوزه است. عده ای که قرار 
است در این مراسم شرکت کنند روز پیش از جشن تیرگان دوشیزه ی خردسالی 
را انتخاب می کنند و كوزه ی سفالی سبزرنگ و دهان گشادی به او می دهند كه 
»دوله« نام دارد. وی این ظرف سفالی را از آب پاک سرچشمه ی قنات پر می كند، 
سپس دستمال سبز ابریشمی را بر دهانه ی آن انداخته و گره می زند. آنگاه دوله ی 
آرزویی در دل دارند و مایلند در مراسم  افرادی می برد كه  نزد تمام  را   سفالین 
»چک و دوله« شركت كنند. آن افراد باید شیئی چون انگشتر، گوشواره، سنجاق، 
موگیر و سكه و مانند آن ها را در آب )دوله( بیندازند. آن دختر، »دوله« را زیر درختی 
همیشه سبز چون مورد و سرو می برد و در آن محل به حال خود وامی گذارد. در 
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روز جشن تیرگان، همه ی كسانی كه در دوله، شیئی را انداخته و آرزویی داشته اند 
در محلی گرد هم می آیند. دوشیزه ی یادشده دوله را از زیر درخت سبز به میان 
جمع بر می گرداند. در فال گیری به روش »چک و دوله« بانوان با صدای بلند و به 
نوبت دوبیتی هایی را كه به یاد دارند می خوانند. سپس دوشیزه ی خرد سال، در 
پایان خواندن دوبیتی ها، دست خود را درون دوله فرو می كند و به دلخواه، یكی 
از اشیای داخل آن را بیرون می آورد. كه به این ترتیب، صاحب آن درمی یابد كه 

شعر و بیت خوانده شده مربوط به نیت و آرزوی او بوده است.

فعالیتساختدستبند)تیروباد(تیرگان

در پایــان کتابخوانــی، از کــودکان بخواهیــد دســتبند هفت رنگــی طبــق دســتوری 
کــه در ادامــه آمــده درســت کننــد و در یــک روز بــادی بــه بــاد بســپارند.

روشساختدستبند
هفت رشته نخ با رنگ های متفاوت به طول 30 سانتی متر را در اختیار هر کودک 
بگذارید. انتهای نخ ها را همانند شکل زیر از یک طرف به هم گره بزنند و سپس نخ ها 
را به سه دسته تقسیم کنند: دو دسته ی دوتایی و یک دسته ی سه تایی. سپس با 
روش گیس بافت، نخ ها را به هم ببافند تا رشته ها از هم جدا نشوند. انتهای دیگر 

دستبند را با نخ کوچکی ببندید. برای روش های بافت پیچیده تر از شکل زیر نیز 
می توانید کمک بگیرید. از کودکان بخواهید در روز جشن تیرگان دستبند را باز کنند 

و بر باد بسپارند.

آشناییباجانورانوگیاهانزیستبومایران

در پایان آخرین نشست کتاب خوانی برای تمرین تمرکز از کودکان بخواهید جانوران و 
گیاهانی را نام ببرند که در متن و تصویر به آن ها اشاره شده است. و سپس درباره ی 
میراث طبیعی که شامل پدیده های طبیعی، گیاهان و جانوران است گفت وگو کنید. 
به کودکان توضیح دهید که آن چه فرهنگ نامیده می شود مجموعه ای از داشته های 
مردمان یک سرزمین است. هرکدام از این عناصر باعث ایجاد حس هویت در مردم 
می شود. گیاهان و جانورانی که منحصر به این سرزمین هستند به نوعی نمایندگان 
فرهنگی این کشورند که با شناسایی و کمک در حفظ بقای آن ها می توانیم به کشور 

و خودمان هویت ببخشیم.
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چندمنبعدربارهیجانورانوگیاهانایران:
فکری 	  پرورش  کانون  گلشن،  علی  نوشته ی  گربه سانان،  ایران:  پستانداران 

کودکان و نوجوانان
پستانداران ایران: سگ سانان و کفتارها، نوشته ی علی گلشن، کانون پرورش 	 

فکری کودکان و نوجوانان
 فرهنگنامه ی حیات وحش ایران - مهره داران، انتشارات طالیی	 
راهنمای میدانی طبیعت گردی با گیاهان ایران، انتشارات ایرانشناسی	 

توجه کودکان را به تصویر یوزپلنگ جلب کنید که در صفحه صفحه ی کتاب حتی 
بدون این که نامی از آن برده شود، به تصویر درآمده است. از کودکان بپرسید پلنگ 
و یوزپلنگ چه تفاوتی با هم دارند؟ پس از مدتی پرسش و پاسخ به کودکان توضیح 
بدهید که خال های پلنگ توخالی و خال های یوزپلنگ توُپر هستند. همچنین خطی 
به  که  دارد  ایران موجود است، وجود  در  آسیایی که فقط  یوزپلنگ  روی صورت 
خط اشک معروف است توضیح بدهید که به علت شکار بی رویه و بی توجهی به 

گونه های نادر جانوری، این گونه ی نادر در حال انقراض است.
در پایان از کودکان بخواهید ماسک یوزپلنگ )در شکل صفحه روبه رو( را بسازند و 
نمایشی ترتیب دهند. پیش از بریدن ماسک می توانید به کودکان پیشنهاد کنید تا 

آن را رنگ آمیزی کنند.
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نکتهایدرباهیعنوانکتاب-چراآرشکماندار؟

محمدهادیمحمدی

آرش کمان دار، یعنی آرشی که پیشه ی او کمان داری است. مانند تفنگ دار، یعنی 
دارنده ی تفنگ یا تفنگ پیشه، آن را نمی توانیم تفنگ گیر بگوییم. یا خزانه دار که 
کارش خزانه داری است و خزانه گیر نمی گوییم. آرش تیرانداز هم گفته اند که البته 

می تواند بهتر از کمانگیر باشد. 

اما آرش کمان گیر از کجا آمده است؟ در متون تاریخی و ادب فارسی نخست در

ویسورامین است که این بیت آمده:

که از سارى به مرو انداخت یک تیراز آن خواننـد آرش را کمانگیر
همی هر ساعتی صد تیر پرتابتو اندازى به جان من ز گوراب

از آن چهفخرالدیناسعدگرگانیمی گوید مشخص است که در دوره ی او آرش 
را کمان گیر می گفته اند. اگر چیزی غیر از این گفته بود شاید می شد گفت که برای 
قافیه سازی این را درست کرده است. پس از او در دوره ی معاصر نخست با داستان 

بسیار کوتاه آرش کمانگیِر استادیارشاطراین نام وارد حوزه ی ادبی، و سپس با شعر 

حماسی آرشکسرایی همه گیر شد. داستان یارشاطر بیش تر یک طرح ساده و با 
برگرفت از منابع کهن است که روی آن کار نشده است و یک و نیم صفحه بیش تر 
نیست. بنابراین تنها می توان گفت که این نام را یارشاطر باید از این منبع گرفته 
باشد. نمی توان گفت که ایشان روی نام آن هم خیلی دقت کرده است. کمان گیر 
معنای چندان درستی ندارد و آن چه اسعد گرگانی هم اشاره می کند برخی گفته اند 

منظورش این است که آرش با این تیر دوباره ایران را گرفت.
به هرحال این افزوده نام ابهام دارد و رسا نیست. کمان گرفتن می تواند دو معنا 
داشته باشد. معنای آمادگی برای تیراندازی می دهد یا کسی که کمان ها را می گیرد. 
ما برای برخی پیشه ها پسوند گرفتن را به کار می بریم که به طور دقیق کار آن ها 
در ارتباط با گرفتن چیزی باشد. مانند ماهی گیری یا مارگیری و جن گیری که در 
همه ی موارد در این پیشه ها واقعًا چیزی گرفته می شود. در مورد ورزش ها هم وقتی 
می گوییم کشتی گیران یعنی کسانی که اندام هم را می گیرند تا دیگری را خاک کنند. 
در دو سه دهه ی اخیر گاهی آرش را کمان گر هم گفته اند. که این هم درست نیست. 

آرش کمان گر یعنی کسی که کمان می سازد، مانند کوزه گر و شیشه گر. اما دهخدا چه 
می گوید:

»آرش. ] َر [ )ِاخ( نام پهلوانی کماندار از لشکر منوچهر. منوچهر در آخر دوره حکمرانی 
خویش از جنگ با فرمانروای توران، افراسیاب، ناگزیر گردید. نخست غلبه افراسیاب 
را بود و منوچهر بمازندران پناهید لکن سپس بر آن نهادند که دالوری ایرانی تیری 
گشاد دهد و بدانجای که تیر فرود آید مرز ایران و توران باشد، آرش نام پهلوان 
ایرانی از قله دماوند تیری بیفکند که از بامداد تا نیمروز برفت و بکنار جیحون فرود 
آمد و جیحون حّد شناخته شد. در اوستا بهترین تیرانداز را »ِاِرخ ِش َ« نامیده و گمان 
می رود که مراد همان آرش است. طبری این کماندار را »آرش شاتین« می نامد و 
نولدکه حدس میزند این کلمه تصحیف جمله اوستائی »َخشووی ایشو« باشد چه 
معنی آن »خداوند تیر شتابنده« است که صفت یا لقب آرش بوده است. و بروایت 
دیگر رب النوع زمین )اسفندارمذ( تیر و کمانی به آرش داد و گفت این تیر دورپرتاب 
است لکن هرکه آن را بیفکند بجای بمیرد. و آرش با این آگاهی تن بمرگ درداد و 
تیر اسفندارمذ را برای سعه و بسط مرز ایران بدان صورت که گفتیم بیفکند و درحال 

بمرد« )از تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا(.
همان گونه که روشن است و دهخدا به روشنی روی این نکته انگشت گذاشته، بر 
کمان داری او در همه ی متون تاریخی و باالتر از آن در متون مزدیسنایی تاکید شده 
است. آرش در فرهنگ مزدیسنایی، ِاِرْخَشه )اوستایی( ِاَرش شیپاک تیر )پهلوی( یا 
آرش شیواتیر و در حقیقت آرش دارنده ی تیر شیپاک یا شیوا یعنی شتابان خوانده 
شده است. اگر بخواهیم ریشه ی اوستایی و مزدیسنایی را مرجع قرار دهیم، دارندگی 
مقدم بر هر چیزی دیگر است. و البته چون آرش پیشه اش این بوده است، بنابراین 
با مستند  درست ترین نام همان کمان داری است اگرچه آرش کمان گیر هم تنها 
تاریخی فخرالدین اسعد گرگانی بدون پایه نیست، اما نشان دهنده ی پیشه ی این 

پهلوان نیست و بیش تر یک استعاره است. 



36

منابع

جشن های ایران باستان، خانلری	 
جشن تیرگان )آبریزان(، موبد اردشیر خورشیدیان	 

منابعتصاویر

- http://cheetah.org/

- www.nazweb.ir

- http://blog.dastino.com

- http://www.sobheshaft.ir

- http://p30download.com/fa/entry/33237/

- http://t.kanoonnews.ir/NSite/FullStory 
News/?Serv=168&Id=238699

- http://www.sasansms.ir/forum/Post/22241

- http://honarbazaar.com


